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االستشارات تشمل  110نواب وتنطلق بسلة مطالب «تعجيزية» من «املستقبل» ...واحملكمة تسقط من البحث

ميقـاتي حيبـك السـلة احلكومية خبيـوط املعارضـة ...والتحالـف مع الصفـدي

بدأ النهار النيابي الطويل
بأسئلة تناقلها مجيع من
يف اجمللس ،من نواب
وصحافيني ،عن موقف
من
«املستقبل»
كتلة
املشاركة يف احلكومة،
ومل ينته إال وكانت
تشري
املعلومات
كل
إىل انتقاهلا رمسيا إىل
صفوف املعارضة «من أجل
عدم اضفاء شرعية على
التجاوزات اليت حصلت أو
على قرارات ميكن أن ُتتخذ
مستقبال».
بعدما بدأ الرئيس املكلف

تشكيل احلكومة جنيب
ميقاتي استشارته مع
الرئيس نبيه بري ،سلطت
على
سريعًا
األضواء
الرئيس سعد احلريري،
الذي مل يستطع أمس
االول حتطيم رقمه القياسي
الشخصي باجللوس مع
الرئيس املكلف اال بزيادته
دقيقتني ليصبح مخس
دقائق بدال من ثالث،
مضيفًا اليه تأخريًا عن
املوعد احملدد .خرج بعدها
ليعلن ردًا على سؤال
يف
ستشاركون
«هل

 Hello Mobileحباجة الشخاص للعمل يف املبيعات
كوننا شركة اتصاالت تنمو بسرعة
فاننا حباجة الشخاص للعمل بدوام متقطع
يف جمال املبيعات والتسويق ملنتجاتنا

احلكومة؟» ،بكلمة استمر
الصحافيون لفرتة طويلة
بتحليلها .هل قال «لشو»
أم «منشوف»؟ قبل أن
يستقر الرأي على «لشو»
(ال لزوم للمشاركة).
الوجوم مل يفارق وجه
احلريري ،وأمس زاد عليه
جرعة بعدم رده التحية على
الرئيس املكلف الذي رافقه
إىل خارج القاعة املخصصة
لالستشارات ،مودعًا ،قبل
أن ينقذ املوقف مرافقه
ويرد التحية بد ً
ال عنه.
أبرز حمطات االستشارات
متثلت يف بيان «الثوابت»
الذي قدمه وفد مصغر
«املستقبل»
كتلة
من
النيابية غاب عنه احلريري،

مليقاتي ،طالبًا منه موقفًا
علنيًا منها .وقد تضمنت
هذه املطالب ،اليت تالها
الرئيس فؤاد السنيورة
بنودًا
اإلعالم،
أمام
ُوصفت بالتعجيزية .إذ
طلبت الكتلة ،على سبيل
املثال ،من الرئيس املكلف
إعالن رفضه البنود الثالثة
نفسها اليت سبق وكشف
أن احلريري قد وافق عليها
(سحب اتفاقية احملكمة
والقضاة)،
والتمويل
واليت تضاف إليها مواضيع
تتعلق «بسالح املقاومة
إىل
املوجه
والسالح
صدور اللبنانيني والسالح
الفلسطيين.»...
وإذ مل مينع «القمع الداخلي»

بعض نواب «املستقبل»
املتجهمني من التحدث إىل
الصحافيني ،حرص هؤالء
على التأكيد أن املطالب
اليت قدمتها الكتلة ،مل يتم
ربطها مبسألة املشاركة يف
احلكومة من عدمها ،بعكس
ما ورد يف ورقتهم حول
«التشكيك مبيثاقية تكليف
واالعرتاض
ميقاتي،
على كل مسار التكليف،
بدءا من تسميته من قبل
السيد حسن نصر اهلل ،ثم
تأجيل االستشارات األوىل
«دميوقراطية
واستعمال
السالح» إلجبار النواب
على تغيري موقفهم يف
االستشارات الثانية ،اليت
(التتمة ص )21

العراق :خطة أمنية للحد من عمليات اغتيال
موظفي الدولة
وضعت وزارة الداخلية
العراقية خطة أمنية للحد
من عمليات االغتيال اليت
تطال العناصر األمنية
وموظفي الدولة ،وذلك
اثر اغتيال موظفني اثنني
يعمالن يف مكتب الوزير

مساء االربعاء ،يف وقت
أعرب مسؤول أمين عراقي
رفيع عن اعتقاده بأن
استهداف موظفي وزارة
اخلارجية من قبل مجاعات
جمهولة قد يكون حماولة
(التتمة ص )21

األسد يتسلم أوراق اعتماد السفري األمريكي اجلديد
تسلم الرئيس السوري
بشار األسد اليوم (امس
اعتماد
أوراق
االول)
السفري األمريكي اجلديد
لدى دمشق روبرت فورد،
واستقبل وزير اخلارجية
الربيطاني وليم هيغ وحبث
معه يف العالقات الثنائية
وعملية السالم وخصوصا
األوضاع يف لبنان والعراق

وفلسطني.
األنباء
وكالة
وذكرت
السورية الرمسية «سانا»
ان األسد «تقبل صباح
اليوم (أمس االول) أوراق
اعتماد روبرت فورد سفريا
للواليات املتحدة األمريكية
لدى اجلمهورية العربية
وأضافت
السورية».
(التتمة ص )21

االفتتاح الكبري حملالت
محزة يف مرييالندز

يطلب من الراغبني ان تكون لديهم مهارات
جيدة يف جمال االتصاالت وان يتكلموا
عدة لغات (اللغة العربية لغة اضافية)

ندفع أجرا مغريا مقابل ساعات العمل مع عمولة

نتعهد كافة أنواع املشاريع من اخلرائط واحلفر حتى تسليم املفتاح

للمزيد من التفاصيل يرجى االتصال بـ ايناس على :
0284480655
او ارسال السرية الذاتية الكرتونيا ( )CVاىل املوقع:

ines.bushwesha@telpacific.com.au

نقدم كافة أنواع اخلدمات االجتماعية زواج
خطوبة
دفن موتى

خضار وفواكه طازجة من املاركت
(التفاصيل ص )10
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اعالنات
ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳊﻠﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻗﻮﺍﻟﺐ ﻛﺎﻳﻚ ﻟﻜﻞ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺎﺕ
ﺟﻠﺴﺔ ﺃﺭﻛﻴﻠﺔ ﻭﻗﻬﻮﺓ ﺭﻭﻣﻨﺴﻴﺔ ﻭﻫﺎﺩﺋﺔ ﻟﻠﻌﺎ ﺋﻼﺕ

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

Ph: 9760 2299 - Fax: 8704 1532
75 South St. Granville NSW 2142

„@Úﬂbènia @NNÚﬂbm @Úœbƒ

@NNk‹‘€a
@Âﬂ @ÚﬂáÇ
مميزة ..خدمة من القلب..
ابتسامة
 @NNÒçÓøتامة..
نظافة
لدينا خمتلف أنواع احللويات اللبنانية والعربية -
قوالب كايك لكل املناسبات
جلسة أركيلة وقهوة رومنسية وهادئة للعا ئالت

ترويقة كنافة باجلنب والقشطة مع الكعك
باالضافة اىل الكرواسون والصفيحة الطرابلسية

Ph: 9760 2299 - Fax: 8704 1532
75 South St. Granville NSW 2142
تتقدم حلويات  El Sweetieلصاحبيها جون وجانو ابي ضاهر ومجيع العاملني فيها باحر التهاني من
ابناء اجلالية اللبنانية عامة والطوائف املسيحية خاصة مبناسبة عيدي امليالد اجمليد ورأس السنة
املبارك اعادها اهلل على اجلميع باخلري والربكات والسالم  ..وكل عام وانتم خبري

فيكتوريا
يف
االوىل
للدواليب
املكاري
مؤسسة
TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني فرنسيس
حاصلة على عدة شهادات تنويه من سلطة
صناعة اللحوم يف نيو ساوث ويلز HCCP

تتوفر لدينا سائر أنواع حلوم الغنم
والبقر الطازجة يوميا
مقانق -كفتة -هامربغر -كبة وكل
ما يطلبه املطبخ اللبناني من اللحوم
بيع باجلملة واملف ّرق
نؤمن طلبيات كافة املناسبات

توصيالت جمانية لكافة احناء سيدني
نظافة تامة ..خدمة سريعة ومعاملة ممتازة

تلفون96371759 :
فاكس96361294 :

26 Good St, Granville 2142
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لبنانيــات

رئيس اجلمهورية :املرحلة تقتضي
متتني الوحدة الوطنية
رأى رئيس اجلمهورية ميشال
سليمان أن «املرحلة املقبلة
تقتضي من اجلميع أكثر من أي
وقت مضى متتني الوحدة الوطنية
بني اللبنانيني ملواجهة التحديات
واالستحقاقات ولتفويت الفرصة
على العدو االسرائيلي ،الذي
مل خيف مسؤولوه السياسيون
توجهاتهم
والعسكريون
التحريضية على الفتنة بني
ابناء الوطن الواحد ،ما يستوجب
املزيد من الوعي لدى االفرقاء
السياسيني حيال عدو يرتبص
بهم وبوطنهم».
استقبل الرئيس سليمان أمس
االول ،النائب السابق نايلة
معوض وعرض معها وأهمية
االرتقاء باخلطاب السياسي.
عسريي
ثم التقى سفري اململكة العربية
السعودية لدى لبنان علي
عواض عسريي وتناول معه
العالقات الثنائية واالوضاع يف
ومحله حتياته
لبنان واملنطقة
ّ
اىل خادم احلرمني الشريفني
امللك عبد اهلل بن عبد العزيز،
ومتنياته بإعادة موضوع سفر
الرعايا السعوديني اىل لبنان
اىل طبيعته نظرًا لعدم تطور
االمور يف شكل سليب وبالتالي
اعتماد السبل الدميوقراطية يف
املعاجلة.
واطلع سليمان من جلنة الرقابة
على املصارف برئاسة اسامة
مكداشي على الوضعني املصريف
والنقدي وعمل جلنة الرقابة.
وطمأن مكداشي اىل سالمة
الوضع النقدي وتوفر السيولة
واىل أن اللجنة يف صدد تطوير
آلية عملها مبا يواكب التقدم

والتطور يف اجملال املصريف.
واستقبل رئيس اجلمهورية،
ممثلة اليونيسيف يف لبنان أنا
ماريا لوريين اليت شرحت له
برنامج عمل املنظمة للمرحلة
املقبلة .كما إطلع من رئيس
«مجعية الصناعيني» نعمت
افرام على الوضع الصناعي
وخطة العمل لتطوير هذا القطاع
احليوي واملنتج.
وزار بعبدا ،رئيس التفتيش
املركزي القاضي جورج عواد
الذي وضع الرئيس سليمان يف
أجواء واقع االدارة والشواغر يف
املواقع االدارية وال سيما منها
مناصب الفئة االوىل.
وتسلم رئيس اجلمهورية من
وفد جلنة مهرجانات البستان
برئاسة مرينا البستاني دعوة
اىل حضور افتتاح املهرجان
السنوي يف  22شباط املقبل
يف فندق البستان.
وتلقى الرئيس سليمان رسالة
من املغرتب املكسيكي اللبناني
االصل كارلوس سليم جدد
فيها شكره حلفاوة االستقبال
الذي لقيه يف زيارته للبنان
وابلغ إليه إنشاء صندوق للبنان
اولي قدره مخسون مليون
مببلغ ّ
دوالر أمريكي حتت إسم صندوق
«مؤسسة كارلوس سليم ـ
لبنان» بهدف تعزيز التعليم
وكذلك
وتطويره
االبتدائي
يف جماالت الصحة والرياضة
والثقافة ،إضافة اىل نشر
فكر واعمال جربان خليل جربان
يف العامل كله وإبراز صورة
لبنان عامليًا ،مشريًا اىل قدرة
اللبنانيني يف جعل بلدهم منوذجًا
للتنوير والتقدم.

بارودي ينقل اىل صفري أسف سليمان
لتقديم استقالته ويؤكد رفضه
تشكيل حكومة كيدية أو ثأرية

استقبل البطريرك املاروني
الكاردينال نصراهلل صفري يف
بكركي أمس ،موفد الرئيس
ميشال سليمان وسام بارودي،
الذي نقل له ،رسالة شفوية
من سليمان ،يعرب فيها عن
«أسفه لتقديم البطريرك
على
مشددا
استقالته»،
أن هذه الرسالة هي رسالة
دعم له يف مسريته الوطنية
والكنسية».
وقال بارودي بعد اللقاء:
العامة،
األوضاع
«حبثنا
االستشارات
وخصوصا
القائمة من أجل تأليف احلكومة
اجلديدة» ،معربا عن اعتقاده
بأن «الرئيس سليمان لن
يفسح اجملال ألي ثأرية أو
كيدية يف تشكيل احلكومة
وعملها املستقبلي».
وأشار اىل أننا «أطلعنا
صفري على اخلطة االستباقية
والوقائية اليت نعمل عليها مع
الناشطني البيئيني واجملالس
البلدية واألوقاف ،من اجل
احملافظة على الثروة احلرجية
وجتنبا للحرائق».
كما استقبل صفري ،وفدا من
حزب «العمال اللبناني»
برئاسة مارون اخلولي ،الذي
أوضح بعد اللقاء ،انه مت
التطورات
«يف
التداول
السياسية ،وما نتج عنها من
تظاهرات واعتصامات علينا
أن نتفهمها ،ونتفهم صرخة
الغضب اليت عرب عنها تيار
«املستقبل» يف العديد من
املدن والقرى اللبنانية ،واليت

جاءت كردة فعل على العيب
االستشارات
أصاب
الذي
النيابية من خالل تأجيلها
ملدة أسبوع ،حبيث انقلبت
أكثرية نيابية مؤكدة ملصلحة
احلريري
(سعد)
الرئيس
اىل صاحل الرئيس (جنيب)
ميقاتي ،ما خلق ردة الفعل
الشعبية اليت شهدناها ،واليت
تعاطى معها اجليش اللبناني
مبناقبية عالية ،أكدت من جديد
احتضانه للحريات العامة يف
البلد» ،داعيا فريق  14آذار
اىل «املشاركة يف احلكومة
املقبلة ،ألن عدم املشاركة
سيعرض لبنان ألخطار كبرية».
ومتنى على «ميقاتي تأليف
حكومة مشاركة وطنية ،وإذا
فشل عليه أن يذهب اىل
حكومة تكنوقراط».
كما التقى صفري ،رئيسة بعثة
االحتاد األوروبي يف لبنان
أجنلينا إخيورست ،يف زيارة
تعارف .ثم استقبل الرئيسة
القديسة
لراهبات
العامة
ترييزيا املارونيات األم إتيان
جرجس ،واملديرة العامة األخت
متيمة اهلندي ،ثم مدير املركز
الكاثوليكي لإلعالم اخلوري
عبدو أبو كسم.
وحبث مع عضو «اللقاء
الدميوقراطي» النائب فؤاد
السعد ،يف آخر املستجدات
والتطورات اليت رافقت تسمية
رئيس للحكومة ،إضافة اىل
يف
احلاصلة
االستشارات
اجمللس النيابي من أجل
تشكيل حكومة جديدة.

اجلميل :لن نستسلم لوصول «حزب اهلل» اىل احلكومة
أكد رئيس حزب الكتائب
اللبنانية» الرئيس أمني
اجلميل ،أنه «إذا جنح
«حزب اهلل» يف الوصول
اىل احلكومة فهذا يشكل
انقالبا ،ولن يستسلم الفرقاء
اللبنانيون الباقون هلذا املنطق

العسكري».
اىل
حديث
يف
ولفت
العربي»
«األسبوع
و»املغازين» ينشر اليوم،
إىل أننا «أيدنا الرئيس
سعد احلريري ،نظرا ألهمية
وجوده على رأس احلكومة،

جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق  -عبداهلل طويل  -سامي مظلوم
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ألنه ميثل السواد األعظم
ّ
السنة اللبنانيني ،وألن
من
االنتخابات النيابية األخرية
أكثرية
ملصلحته
سجلت
أصوات املقرتعني» ،مشددا
على أننا «معا خنوض معركة
السيادة والدميوقراطية».
وأشار اىل أنه «تبني أن
اللعبة الدميوقراطية مقيدة،
ألن هناك فريق يعتمد على

السالح والعنف السياسي،
وأن رئيس جبهة «النضال
وليد
النائب
الوطين»
جنبالط قرر االنتقال من فريق
اىل آخر بعد اجتياح «حزب
اهلل».
وحبث مع سفري تركيا إينان
أوزالديز الذي زاره يف دارته
يف بكفيا« ،تطورات األوضاع
السياسية يف لبنان».

للبيع

للبيع ألسباب عائلية
حمل Eat In or Take Away
يقع يف قلب السوق التجاري يف
Mount Druit
مدخوله األسبوعي من  9اىل  10آالف
دوالر
كل التجهيزات جديدة
السعر  130ألف دوالر أو أقرب عرض
لالتصال0402433384 :

ميقاتي :سنرى من خالل احلوار ما
نريد أن نفعله مع احملكمة
اعلن الرئيس املكلف تشكيل
احلكومة جنيب ميقاتي انه
سيسعى اىل حتقيق التوافق يف
لبنان بشأن التعامل مع احملكمة
الدولية ،موضحًا «سنرى من
خالل احلوار ما نريد ان نفعله
مع احملكمة ،فالرأي ليس رأيي
وحدي ،وكل حترك جيب ان
نتخذه يف لبنان ال بد ان يكون
على اساس توافقي».
واشار يف مقابلة مع وكالة
«رويرتز» امس االول ،إىل
أنه يسعى اىل «عالقات طيبة
مع كل البلدان» ،مشددًا
على أنه يريد «احلفاظ على
عالقات جيدة للغاية مع اجملتمع
الدولي وكل الدول العربية».
واعترب أن «هذا أمر مهم جدًا
لسياستنا ،فلبنان ال ميكنه
مواجهة اي بلد».
قناة
مع
مقابلة
ويف
«العربية» ،قال ميقاتي:
ّ
أترشح عندما
«أنا طرحت أن
ّ
«مسكر»
رأيت أننا يف وضع
وأننا ذاهبون إىل خيارات
ستؤدي إىل خراب لبنان ،وكنت
أعرف من الطرفني خياراتهما،
حبسي الوطين أنه ال
فرأيت
ّ
ميكن السماح بالذهاب إىل
مكان يؤثر على لبنان ،فاختذت
قرار الرتشح واتصلت بالكتل
وطلبت التأييد».
ووصف لقاءه مع الرئيس
سعد احلريري امس االول بأنه
«كان بروتوكوليًا حبتًا ،وقال
لي مل تكن صرحيًا معي ،فقلت
له يف هذا الوضع املتشنج
أمتنى أال نعاتب بعضنا ألننا
سويًا لدينا عتاب».
واكد «أنا أسعى إىل جتنيب
لبنان املآسي اليت كان لبنان
وحولت كرة النار
معرضًا هلا
ّ
ّ
هذه» ،معتربًا أن احلديث
عن ترشيحه باتفاق قطري ـ
فرنسي ومباركة تركية «نسج
خيال ،ومل حيدث أي شيء من
هذا القبيل ،بل قراري داخلي
لبناني اختذته واتصلت بالكتل
النيابية ،وهناك كتل وافقت
وأخرى مل توافق ،ومن الكتل
اليت وافقت «حزب اهلل»،
وبالتالي مل أصبح رهينة ألحد،
بل أشكر كل من وافق على
ترشيحي وأتطلع اىل التعاون
معهم» .وسأل «هل وجود
«حزب اهلل» يف احلكومة
السابقة يعين أنه هو من
مساها؟».
ّ
واشار اىل ان الرئيس فؤاد
السنيورة «منطقي ويسعى
اىل مصلحة لبنان» ،موضحًا
«قلت لكتلة «املستقبل»
إنهم يطالبونين بعكس ما
طالبين به «حزب اهلل» متامًا،
وأنا آتي اليوم حلل اخلالف ،فلم
أي منهما بل قلت هلما
ألتزم مع ّ
إن أي موضوع خاليف سأترك
القرار بشأنه للحوار .وموضوع
احملكمة سأنقله إىل حوار وفق
صيغة سأتشاور بها مع فخامة
الرئيس مع تغطية عربية
للوصول إىل احلل األفضل،
كون احلكومة لديها أمور كثرية

جيب أن تعاجلها» .ولفت اىل
ان «أولوياتي مجع الشمل،
ثم االستقرار واألمن ،واهلم
املعيشي بكل تشعباته».
وشدد على ان «السعودية
مل ولن ترفع يدها عن لبنان،
فمنذ التاريخ مل متر عالقة بني
دولة ودولة كما هي بني لبنان
والسعودية وهذا ال ميكن أن
ننساه» ،قائ ًال« :إذا كان
هناك من مرحلة انتقالية فال
بأس ،وما سيقرره اللبنانيون
بشأن احملكمة أو غريها أنا
جاهز لتنفيذه .وسالح املقاومة
هو على طاولة احلوار ،وجيب
استمرار احلوار حوله ،أما سالح
الفلسطينيني خارج املخيمات
فقد اختذ القرار بشأنه .وال
«عتا ً
ّ
ال»
أمانع أن أكون
لدى اللبنانيني لتنفيذ كل ما
يتفقون عليه».
واعلن ان «هناك ثالثة
خيارات لشكل احلكومة :إما
موسعة ،إذا
حكومة سياسية
ّ
ما قرر فريقا  8آذار و 14آذار
املشاركة ،واحلديث عن الثلث
الضامن ال داعي له اليوم وهلذا
قلت يف حينه إنين ضد اتفاق
وإما حكومة تكنوقراط
الدوحةّ ،
مطعمة بسياسيني ألنه قد يكون
ّ
هناك ضرورة هلذا املوضوع،
او تكنوقراط وهم كفريق عمل
أفضل ما يكون للبلد» ،مشريًا
اىل انه «لن يكون يف احلكومة
وتشكيلتها أي اسم فاقع من
ّ
«ينقز» اللبنانيني،
شأنه أن
أما الرئيس (ميشال) سليمان
فله الدولة مجيعها ،وإذا قال
لي إنه يريد احلكومة كلها ويف
اقرتاحه الكفاءات املطلوبة فلن
أمانع .لكن أنا ال أملك حتى
تصورًا واضحًا بعد.
الساعة
ّ
املهم أني أريد أن يكون عندي
هم
ولدي
فريق عمل كامل،
ّ
ّ
الكهرباء والرتبية».
وتساءل «ملاذا ُوضع فرع
املعلومات وماذا فعل وما هي
مهماته وأين جنح؟» ،موضحًا
انه «وجد من أجل محاية أمن
البلد ولقد أنتج هذا الفرع،
وإذا أردت احملاسبة ستظهر
لي نتائج إجيابية ،وأنا ال
أتصرف بكيدية وال أنتقم من
أحد وال أتصرف مع األشخاص
ّ
وأذكر
وفق انتمائها السياسي،
عينت اللواء أشرف
بأني أنا من ّ
ريفي يف منصبه».
وقال« :املذكرات السورية
القانون
وفق
سنعاجلها
البلدين
بني
واالتفاقات
وستقرر يف ذلك السلطة
القضائية ،وجيب أن يلتزم
ّ
موقع
عقود
بأي
لبنان
عليها».
واعترب انه «ال ميكن االستمرار
يف احلديث عن احملكمة وإبقاء
البلد مشلو ً
ال ،وأنا لست بوارد
استعراض احلياة السياسية
للرئيس سعد احلريري ،لكن
أعتقد أن هناك سلسلة أمور
أدت إىل قرار
مرتاكمة هي اليت ّ
املعارضة رفض عودته اىل
رئاسة احلكومة».
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لبنانيات

بريطانيا تؤكد دعم احملكمة وسوريا التعاون مع احلكومة

عرضت مع احلريري التطورات واستوضحت ميقاتي

«تكليف ميقاتي هدية للمعارضة بعد معاناة»

أوغلو ومحد بن جاسم لتثبيت
االستقرار يف لبنان

كونيللي :ملتزمون دعم استقرار لبنان
واحملكمة الدولية

 8آذار :ال رغبة لدينا يف إقصاء أي طرف

رأى وزير اخلارجية السوري وليد
املعلم يف مؤمتر صحايف مشرتك
مع وزير اخلارجية الربيطاني وليام
هيغ يف دمشق أمس ،أن «ما
جرى يف لبنان كان عملية تتفق
مع األصول الدستورية اللبنانية،
وحنن حنرتم خيار ممثلي الشعب
اللبناني وحنث كل األطراف
على املشاركة يف حكومة وحدة
وطنية» .وأكد استعداد بالده
للتعاون مع احلكومة اليت يرأسها
جنيب ميقاتي وتنفيذ االتفاقات
اليت وقعت بني اجلانبني «لنصل
بالعالقات اىل املستوى الذي
يتطلع اليه الشعبان السوري
واللبناني».
أضاف« :حنن حنرتم سيادة
لبنان واستقالله ،ونريد بناء
عالقات ثنائية قائمة على االحرتام
املتبادل .وندعو كل دول العامل
اىل أن تلتزم مبا تلتزم به
سوريا وأال يعطوا أحكامًا مسبقة
وشروطًا مسبقة لعمل احلكومة
اللبنانية املقبلة».
وقال« :حنن ما يهمنا هو
مصلحة الشعب اللبناني يف
حتقيق أمنه واستقراره ،لكن ما
حيرينا أنه عندما نقول ال نريد
أن نتدخل نسمع حماضرات عن
سيادة لبنان واستقالله .حنن
نريد من اآلخرين أن ميارسوا
هذا االحرتام على أرض الواقع
فع ًال».
من جهته ،عرب هيغ عن «خماوف
بالده بشأن الوضع يف لبنان»،
داعيًا احلكومة اللبنانية اىل
«االلتزام بالقانون الدولي
ودعم احملكمة الدولية» .وشدد

على ضرورة «أن تكون احلكومة
اللبنانية املقبلة متسمة بضبط
النفس ومنع العنف والسعي
اىل حتقيق مستقبل مشرق
للبنان».
وأكد دعم بالده لـ»عالقات
اجيابية قائمة على االحرتام
املتبادل بني سوريا ولبنان وبني
لبنان والدول األخرى» ،مطالبًا
احلكومة اللبنانية اجلديدة بأن
«حتظى بتأييد شعيب وأن تلتزم
باالتفاقات الدولية والقانون
الدولي وهذا ما نتوقعه من أي
دولة دميوقراطية».
[ حبث وزير اخلارجية الرتكي أمحد
داوود أوغلو يف اتصال هاتفي
مع رئيس الوزراء ووزير اخلارجية
القطري الشيخ محد بن جاسم
آل ثاني ،يف األوضاع اللبنانية
على خلفية األزمة السياسية يف
لبنان.
ولفت أوغلو يف بيان إىل أنه
«جرى خالل االتصال اهلاتفي
تبادل وجهات النظر بشأن احتواء
األزمة يف لبنان وجهود تشكيل
حكومة جديدة خلفًا حلكومة الوحدة
الوطنية اليت استقالت يف وقت
سابق من الشهر اجلاري».
وأوضح البيان أن «الطرفني
ناقشا اجلهود اليت يبذهلا رئيس
َّ
املكلف جنيب
الوزراء اللبناني
ميقاتي لتشكيل حكومة جديدة،
وأكدا أهمية دعم املساعي
الرامية اىل صيانة االستقرار
يف لبنان ودعم اجلهود اهلادفة
اىل تثبيت دعائم األمن وتكريس
الوحدة الوطنية بني أطياف
الشعب اللبناني».

شددت سفرية الواليات املتحدة
األمريكية يف لبنان مورا كونيللي
على دعم بالدها الستقرار لبنان
واستقالله وسيادته ،وكذلك
دعمها للمحكمة الدولية اخلاصة
بلبنان ،وأملها يف «أن متضي
عملية تشكيل احلكومة اىل
األمام ،كقرار لبناني حصري
بعيد عن اإلكراه والرتهيب
والتهديد بالعنف ،من داخل لبنان
وخارجه».
زارت السفرية كونيللي مساء
امس الرئيس سعد احلريري
يف «بيت الوسط» وعرضا
التطورات والعالقات الثنائية.
واشارت السفارة االمريكية يف
بيان اىل ان السفرية كونيللي
ناقشت مع الرئيس احلريري
«االستشارات النيابية وموقف
منها،
املستقبل»
«تيار
وأشادت بقيادة الرئيس احلريري
والتزامه الدفاع عن سيادة لبنان
واستقراره خالل فرتة واليته.
وشددت على ارادة الواليات
املتحدة املتواصلة التعاون التام
مع الرئيس احلريري وحكومته يف
تصريف االعمال على العديد من
القضايا ذات األهمية املشرتكة
املتحدة.
والواليات
للبنان
كونيللي
السفرية
وأعادت
التأكيد أيضا على دعم الواليات
املتحدة الستقرار لبنان واستقالله
وسيادته ،وكذلك دعمها للمحكمة
اخلاصة بلبنان».
وكانت كونيللي التقت الرئيس
املكلف تشكيل احلكومة جنيب
ميقاتي يرافقها القائم بأعمال

السفارة توماس دوتن.
وأكد الرئيس ميقاتي خالل
اللقاء «أهمية العالقات الثنائية
بني لبنان والواليات املتحدة
األمريكية» ،وعرض رؤيته
لتطورات األوضاع يف لبنان
وظروف ترشحه لرئاسة احلكومة
وتكليفه من النواب .واستوضحته
السفرية االمريكية عن تصوره
ملسار األوضاع يف لبنان ال
سيما بعد تكليفه تشكيل احلكومة
اجلديدة ،ووعدت بنقل وجهة نظره
اىل االدارة األمريكية يف زيارتها
املرتقبة خالل أيام اىل واشنطن
للمشاركة يف أعمال مؤمتر وفق
جدول حمدد سابقا.
واوضحت السفارة االمريكية
يف بيان ان السفرية كونيللي
«ناقشا
ميقاتي
والرئيس
التطورات السياسية األخرية
يف لبنان ،وأكدا سويا أهمية
العالقة القوية بني الواليات
ولبنان.
األمريكية
املتحدة
كونيللي
السفرية
وأكدت
للرئيس ميقاتي أن الواليات
املتحدة تأمل يف أن متضي عملية
تشكيل احلكومة اىل األمام ،كقرار
لبناني حصري بعيد عن اإلكراه
والرتهيب والتهديد بالعنف ،من
داخل لبنان وخارجه» .وأعادت
السفرية التأكيد أن الواليات
املتحدة تلتزم دعم سيادة لبنان
واستقراره واستقالله .كما أعربت
عن دعم الواليات املتحدة املستمر
للمحكمة اخلاصة بلبنان باعتبارها
جزءًا حيويًا لوضع حد حلصانة
العنف السياسي يف لبنان».

خليل يرد على السنيورة :أسئلة «املستقبل» تعجيزية وعلينا عدم اهلرب من اإلجابة عن األسئلة
رد عضو كتلة «التنمية
والتحرير» النائب علي حسن
خليل من اجمللس النيابي
أمس ،على البيان الذي تاله
الرئيس فؤاد السنيورة ،معتربًا
ان «أسئلة «املستقبل»
للرئيس املكلف جنيب ميقاتي
تعجيزية» ،سائ ًال «هل املطالبة
بنزع السالح تشمل السالح الذي
أسقط جرحى أول من امس وال
زالوا يف املستشفيات؟».
واعترب أن «املسؤولية الوطنية
تفرتض على السنيورة هدوءًا
واتزانًا وتعاطيًا مسؤو ً
ال واالبتعاد
عن رمي التهم واملسؤوليات
ومشاركة حقيقية يف صنع
مستقبل هذا الوطن».
وقال« :األسئلة اليت وجهها
توجه اىل
السنيورة برأينا ال
ّ
الرئيس املكلف بل هي اسئلة
ترمى كتعجيز او معجزة للوصول
اىل أجوبة حوهلا ،ألنها ال
التنصل من اإللتزام
تبتغي إال
ّ
الوطين» ،سائ ًال «من فاوض
يف إطار املبادرة السعودية ـ
السورية ،اىل ماذا توصل ،وعما
إذا ما زال رأي الرئيس سعد
احلريري هو هو ،وما رأيه يف ما

ّ
مت التوصل اليه على صعيد هذه
املبادرة والذي أعلن بوضوح
التزامه بها وانها كانت مبادرة
منجزة وفيها بنود وافق عليها
واصبحت برسم الرأي العام
اللبناني واخلارجي».
وتابع« :اما عن اهلروب باجتاه
رمي املسؤولية على اجمللس
النيابي مبا يتعلق مبشروع قانون
موجود فيه وأحيل اىل اللجان،
فاجلواب هناك قانون أقر يف
وأقر سنة
موازنة الـ 2005
ّ
 2006يفرض على احلكومة ان
تشكل جلنة مشرتكة بني وزارة
املال وديوان احملاسبة من
أجل اإلعداد حلسم وبت ميزان
املدخول وبالتالي إقرار حسابات
املهمة وقطع احلساب وفق
األصول ،ومبا يعاجل كل امللفات
العالقة سابقًا ،ويفتح الباب
امام معاجلة هذا اخللل الواضح
يف عمل احلكومات خالل املرحلة
املاضية».
وختم« :نعم علينا ان ال نهرب
من اإلجابة عن االسئلة اليت
طرحت سابقًا وابرزها السؤال
عن حساب اهلبات والذي مل
تستطع اإلدارة املالية ،إدارة

احلكومة املالية ان جتيب عنه
بشكل واضح ،كيف ّ
نظم وكيف
أدخل وكيف أخرج وبأمر وبقرار
وحبساب َمن .نعم هذا باإلضافة

اىل اهلجوم املضاد وغري املربر
على سؤالنا املشروع عن كيفية
صرف واتفاق الـ  11مليار دوالر
خالل الفرتة املاضية».

اجلوزو :ميقاتي يف وضع ال حُيسد عليه وحسناً
يفعل احلريري بعدم املشاركة
رأى مفيت جبل لبنان الشيخ حممد علي اجلوزو ان «الرئيس جنيب
ميقاتي فهو اليوم يف وضع ال حيسد على ما هو عليه ،الن الوضع
السياسي الصعب سينعكس سلبا على تارخيه السياسي».
وقال يف بيان امس االول« :حسنا يفعل(الرئيس سعد) احلريري
يف قراره عدم املشاركة يف احلكومة  ،وان يتفرغ للمعارضة ،حتى ال
يشارك يف قرارات احلكومة اجلديدة واليت ستحاول املعارضة فرض
وجهة نظرها من خالهلا».
وأوضح ،ان «حب اجلماهري اكرب من الكرسي ،والذي حدث بعد
االنقالب االخري الذي قاده «حزب اهلل» ان اللبنانيني رفضوا ما
حدث ،وان اهل السنة واجلماعة خرجوا اىل الشوارع غاضبني يعلنون
حبهم ومتسكهم بالشيخ سعد احلريري زعيما هلم».وقال «التحدي
قوبل بتحد اكرب ،والتف املسلمون حول زعيمهم الشاب واعلنوا ان
املؤامرة زادت من شعبيته».
اضاف« :االن يستطيع الرئيس احلريري ان يتفرغ للمحكمة وان
يواجه الضغوط اليت كانت متارس ضده بشكل اكرب.االن هو حر يف
مواقفه  ،ال تقيده رئاسة احلكومة ،وال تفرض عليه امور ال يقبلها
وال يوافق عليها».

رأت قوى  8آذار أمس االول ،أن
«تكليف الرئيس جنيب ميقاتي
تشكيل احلكومة اجلديدة ،هدية
للمعارضة جاءت بعد معاناة»،
مؤكدة «عدم رغبتها يف إقصاء
أو إلغاء أي طرف يف املعادلة
اللبنانية» ،ورأت انه «ال ميكن
إجبار  14آذار على املشاركة يف
احلكومة املقبلة اذا مل تكن تريد
ذلك».
[دعا وزير الشباب والرياضة
املستقيل علي العبد اهلل الرئيس
ّ
املكلف جنيب ميقاتي ،إىل أن
«تكون احلكومة العتيدة ،حكومة
تعاون ومشاركة يشارك فيها كل
األفرقاء للعمل سويًا على نبذ
االنقسامات والتفرقة» ،الفتًا
إىل أن «كل أقطاب قوى 8
آذار تتمنى أن يصار إىل تشكيل
حكومة وحدة وطنية وال رغبة لديها
يف اقصاء أو إلغاء أي طرف يف
املعادلة اللبنانية» .ورفض يف
حديث اىل موقع «لبنان اآلن»
أن حزب اهلل
االلكرتوني« ،مقولة ّ
هو الذي فرض رئيسًا للحكومة»،
مشريًا إىل أن «املعارضة سلكت
الطرق الدستورية والدميوقراطية
والقانونية يف مسألة إسقاط
الرئيس
وتكليف
احلكومة،
جنيب ميقاتي تأليف احلكومة
العتيدة».
وأعرب عن «استعداد قوى 8
آذار ملنح الرئيس سعد احلريري
وقوى  14آذار الثلث الضامن ،إن
ونوه
هم وافقوا على املشاركة»ّ .
مبا جاء «يف كلمة الرئيس سعد
احلريري جلهة استنكاره األعمال
التخريبية اليت حصلت ،ودعوته
مناصريه إىل عدم املس حبرية أي
مواطن « .ويف حديث اىل اذاعة
«صوت لبنان ـ صوت احلرية
والكرامة» ،رأى ان « املبادرة
السعودية ـ السورية ستتجاوز
املشكلة احلالية حملاولة إجياد حل
شامل لألزمة اللبنانية».
[رأى وزير السياحة املستقيل
فادي عبود ،أن «عملية التغيري
الدميوقراطي يف لبنان جاءت يف
الوقت الذي مير فيه العامل العربي
بلحظات تارخيية عرب سعي شعوبه
لتطوير انظمته وسبل عيشه»،
مشريا اىل أنه «قد تكون
التجربة اللبنانية باعتماد التغيري
الدميوقراطي وعدم االجنرار اىل
احلروب الطائفية ولعبة الشارع
هو اكرب دليل على ان اللبنانيني
تعلموا من دروس املاضي املثقلة
باحلروب املدمرة».
[لفت عضو كتلة «التنمية
ياسني
النائب
والتحرير»
جابر ،إىل أن «امام الرئيس
املكلف جنيب ميقاتي يومني من
اإلستشارات املضنية» .ولفت
يف حديث اىل وكالة «أخبار
اليوم» ،اىل أن «الكتلة»
تدعم جهود ميقاتي لتكليف
احلكومة ،وليس لديها أي ّ
حتفظ
على أي شكل من أشكال احلكومة
اليت يرغب الرئيس املكلف
بإطالق
وطالب
تأليفها».
عنوان «اإلنقاذ» عليها ،الفتًا
اىل «ضرورة مساع رأي كتلة
املستقبل منها» ،سائ ًال «ما
هي فائدة املقاطعة؟».
[أشار عضو الكتلة النائب
ميشال موسى ،يف حديث اىل
اذاعة «صوت لبنان ـ صوت

احلرية والكرامة»  ،اىل أن
«ال شيء واضحًا حتى اآلن يف
املسعى السوري ـ السعودي،
فاألمور تتقدم على الرغم من
أن املسعى مغلق وال وضوح يف
األمر» ،مشريًا اىل أن «لرئيس
اجلمهورية حقوقًا وصالحيات يف
الدستور ولديه وجهة نظر داخل
جملس الوزراء».
[أعرب عضو تكتل «التغيري
واالصالح» النائب اميل رمحة،
عن اعتقاده أن «الفريق اآلخر
لن يشارك يف احلكومة»،
الفتًا اىل أنه «مع الفريق
املتجانس يف احلكومة ومع حكومة
ّ
الظل» .وأشار يف حديث اىل
حمطة «أن .بي .أن» اىل
أن «احلكومة السابقة مل تكن
حكومة وحدة وطنية بل كان هناك
تناتش للحصص» ،موضحًا أن
«السرعة مطلوبة يف تشكيل
هذه احلكومة ،وليس التسرع».
[رأى عضو التكتل النائب آالن
عون ،أن «رئيس حكومة تصريف
األعمال سعد احلريري مل يعد
بإمكانه لعب الدور اجلامع ،لذلك
هنالك اليوم شخصية أخرى»،
داعيا اجلميع اىل «التعاون
مع هذه الفرصة لتمرير املرحلة
احلرجة يف لبنان» .وأوضح يف
حديث اىل تلفزيون «اجلديد»
أن «ما جاء على لسان رئيس
التكتل النائب ميشال عون بأن
ميقاتي مرشحنا ،كان يقصد بذلك
أنه يدعم ميقاتي» ،ورأى أنه
«حيق للفريق اآلخر عدم التعاون
مع ميقاتي» ،معتربا أن «هذا
األمر ال يعين ان احلكومة ستكون
من لون واحد ألنها ستضم
نواب «جبهة النضال الوطين»
و»التكتل الطرابلس».
[أشار عضو التكتل النائب سيمون
ابي رميا ،اىل أن «الرئيس
املكلف كان واضحًا ويريد مشاركة
اجلميع يف احلكومة» ،معتربا أن
«الكرة اليوم يف ملعب املعارضة
اجلديدة ،فإذا كانت تريد أن
تشارك فأه ًال وسه ًال واال ال ميكننا
أن جنربهم على املشاركة».
وقال يف حديث اىل إذاعة
«صوت لبنان»« :إن «تيار
«املستقبل» ال ّ
ميثل وحده كل
السنة يف لبنان بل هناك تعددية
ّ
سنية هلا حيثيتها».
[نّبه عضو كتلة «وحدة اجلبل»
النائب فادي االعور ،اىل أن
«املعارضة أعطت الوقت الكامل
للرئيس سعد احلريري لكي
صحح مساره السياسي ،لكنه
ُي ّ
لألسف مل يتلقف األمور بشكل
جيد» ،الفتًا إىل أن «مجيع
اللبنانيني متفائلون يف احلكومة
املنوي تشكيلها» .وأشار يف
حديث اىل تلفزيون «،»MTV
اىل أن «سالح حزب اهلل هو
سالح للبنان يف وجه العدو
االسرائيلي» ،حمذرًا «من أن
يطالب أحد بنزعه».
[أعلن الوزير السابق ماريو عون،
أن «رئيس تكتل «التغيري
واالصالح النائب ميشال عون
االتصاالت
بوزارتي
يتمسك
والطاقة يف احلكومة اجلديدة»،
مؤكدًا أن هناك «خططًا اصالحية
بدأناها فيهما ،وحان وقت
القطف اليوم ،وال جيوز التخلي
عنهما».
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لبنانيات

خالصة استشارات اليوم األول للرئيس املكلّف توحي بوالدة حكومة خمتلطة من لون واحد
يتابع رئيس احلكومة املكلف
تشكيل احلكومة العتيدة جنيب
ميقاتي استشاراته النيابية غري
امللزمة مع  16نائبًا بعدما كان
أنهى أمس لقاء  112نائبًا ميثلون
غالبية الكتل النيابية املمثلة
للربملان .ومن املفرتض أن متهد
هذه االستشارات لوالدة احلكومة
العتيدة وسط معلومات أوحت بأن
تكون تركيبتها خمتلطة ما بني
سياسية وتكنوقراط وأن يرتاوح
العدد ما بني  24و 30وزيرًا،
وفق بعض املصادر النيابية اليت
شاركت يف االستشارات.
وبات شبه حمسوم بأن احلكومة
اجلديدة لن تتأخر يف الوالدة نظرًا
اىل مطالبة غالبية القوى السياسية
اليت ستشارك فيها بضرورة
اإلسراع يف التشكيل وليس
التسرع ،وبالتالي فإن إعالن
التشكيلة رمبا لن يتجاوز األسبوع
كحد أقصى ،إذ من املفرتض أن
ينهي الرئيس املكلف استشاراته
النيابية اليوم ويلتقي رئيس
اجلمهورية ميشال سليمان إلطالعه
على النتائج والتشاور معه يف
الرتكيبة املقرتحة ،واليت قد تواجه
بعض التعقيدات نتيجة املوقف
شبه احملسوم بعدم مشاركة كتلة
«املستقبل» وقوى  14آذار يف
هذه احلكومة.
ويف حني سجل يوم استشارات
األمس لقاءات جانبية بني رئيس
جملس النواب نبيه بري ورئيس
تكتل «التغيري واالصالح»
النائب ميشال عون وكذلك خلوة
بني الرئيس املكلف والنائب وليد
جنبالط وأكثر من موقف لقوى
 8آذار تؤكد االجتاه إىل اللون
الواحد يف التشكيلة املنتظرة،
فإن الالفت كان املذكرة اليت
سلمتها كتلة «املستقبل»
برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة
اىل الرئيس ميقاتي تضمنت مجلة
من املطالب والثوابت ،وطلبت منه
اعالن مواقف واضحة بشأنها ،ال
سيما يف ما يتعلق بالتزامات لبنان
جتاه احملكمة الدولية ومقررات
مؤمتر احلوار الوطين وااللتزام
بتطبيق اتفاق الطائف من دون
استنسابية ووضع خطة زمنية جلمع
السالح املوجه اىل صدور الناس
من كل االراضي اللبنانية ومن
كل األطراف ما عدا سالح املقاومة
املواجه السرائيل والذي جيب ان
يكون ضمن اسرتاتيجية دفاعية
يلتزم بها كل اللبنانيني ،ال سيما
بعدما خرق «حزب اهلل» وحلفاؤه
«تفاهم الدوحة».
وفيما حتدثت املعلومات عن ان
الرئيس املكلف مل يعط أجوبة
واضحة وحمددة على هذه املطالب
خالل اللقاء ،اكتفى الرئيس سعد
احلريري بالقول ردًا على سؤال عن
املشاركة يف احلكومة لدى مغادرته
جملس النواب« :لشو؟».
وجاءت املواقف اليت أعلنها املعاون
السياسي للرئيس بري النائب
علي حسن خليل يف سياق الرد
على مذكرة «املستقبل» وكالم
الرئيس السنيورة جلهة إعتبارها
شروطًا تعجيزية ،ليؤكد ان األمور
تتجه اىل «اللون الواحد» على
خلفية استمرار االتهامات املتبادلة
بالتعطيل وعودة السجال حول ملف
مبلغ الـ  11مليارًا وأجهزة الرقابة،
وهو ما أجاب عليه الرئيس
السنيورة بالقول« :ان احلكومة

اليت ألفتها طرحت الرقابة على
مجيع مؤسسات الدولة ،ومن يريد
العمل بذلك عليه اقرار القانون
املوجود يف جملس النواب منذ
مخس سنوات».

بري

االستشارات
ميقاتي
استهل
النيابية لتأليف احلكومة اجلديدة
يف اجمللس النيابي ،بلقاء الرئيس
بري عند احلادية عشرة من قبل
الظهر.

احلريري

ثم استقبل الرئيس احلريري عند
احلادية عشرة والدقيقة اخلامسة
والعشرين ،بتأخر مخس دقائق
عن موعده .واستمر اللقاء دقائق
عدة ،سئل الرئيس احلريري
بعدها« :هل ستشاركون يف
احلكومة؟» ،فأجاب« :لشو»؟.
عون
وعند احلادية عشرة والدقيقة
االربعني التقى النائب عون ،الذي
كان التقى الرئيس بري قبل
دخوله اىل االستشارات.
السنيورة
والتقى ،عند الثانية عشرة ظهرًا،
الرئيس السنيورة الذي غادر من
دون االدالء بأي تصريح ،مكتفيًا
بالقول انه سيوضح موقف كتلة
«املستقبل» عند لقائها الرئيس
ميقاتي.
مكاري
واجتمع ميقاتي عند الثانية عشرة
والثلث مع نائب رئيس جملس
النواب فريد مكاري.
«التنمية والتحرير»
والتقى يف الواحدة اال ثلثا ،كتلة
«التنمية والتحرير» برئاسة بري،
وحتدث بامسها النائب انور اخلليل
معلنًا  10اولويات للحكومة اجلديدة،
هي« :مواكبة قضية االمام
موسى الصدر ورفيقيه ،اصدار
املراسيم التطبيقية لقانون النفط،
استكمال تعويضات اضرار متوز
وما سبقها من حروب اسرائيلية،
وضع حجر االساس ملشروع ري
الليطاني والسدود والعاصي،
اعادة تشغيل مصفاتي طرابلس
والزهراني ،اصدار قانون انتخاب
على اساس احملافظة والنسبية،
معاجلة ملف الكهرباء ،املباشرة يف
التعيينات االدارية وملء الشواغر
وتعزيز الرقابة ،معاجلة االوضاع
املرتتبة عن االزمة االقتصادية
واالجتماعية وتلبية مطالب االحتاد
العمالي العام واخريا دعم مثلث
اجليش والشعب واملقاومة».
«املستقبل»
ثم استقبل ميقاتي عند االوىل
من بعد الظهر كتلة نواب «تيار
املستقبل» اليت اعلن رئيسها
السنيورة عن ورقة «التزامات»
قدمت اىل الرئيس املكلف ،ويف
مقدمها التزامه بعدم املوافقة على
طلب فك التزام لبنان باحملكمة
الدولية ،وضع خطة زمنية جلمع
السالح املوجه اىل صدور الناس
ما عدا سالح املقاومة املوجه اىل
اسرائيل الذي جيب ان يكون
ضمن اسرتاتيجية دفاعية ،تطبيق
قرارات طاولة احلوار وال سيما نزع
السالح الفلسطيين خارج املخيمات
واحلدود.
وجاء يف نص الورقة:
«جئنا لنؤكد التزامنا اآللية
الدستورية ،مع قناعتنا الكاملة أننا
ال نرى أن أيًا من خطوات التكليف
كانت ملتزمة بروح امليثاق الذي

أراده اللبنانيون ضمانة للوحدة
والعمل الوطين .وحيث أن احملكمة
الدولية اخلاصة بلبنان هي وحدها
املناط بها كشف احلقيقة وحتقيق
العدالة يف جرمية اغتيال الرئيس
الشهيد رفيق احلريري ورفاقه
األبرار ،السيما وان لبنان شهد
خالل العقدين املاضيني العشرات
من عمليات االغتيال السياسي من
دون أن يعرف املرتكبون ،وبالتالي
من دون أن يعاقب احد منهم على
ما ارتكب.
وحيث أننا حريصون على حق
العمل
مبمارسة
اللبنانيني
السياسي بكامل احلرية بعيدًا
عن اخلضوع لعمليات التخويف
والتهويل وتوظيف السالح خلدمة
أغراض معينة .ومبا أن الفريق
اآلخر نعى مبمارساته اتفاق الدوحة
جلهة استعمال السالح ألغراض
سياسية وأيضا بتعطيل عمل
احلكومة وبرفضه العودة إىل هيئة
احلوار الوطين ملناقشة مسألة
سالح «حزب اهلل» .وحيث أن
الكتلة حريصة على تطبيق اتفاق
الطائف من دون استنسابية وترى
وجوب بسط سلطة الدولة اللبنانية
على كامل أراضيها ونزع السالح
كل السالح غري الشرعي اللبناني
والفلسطيين .لذلك ،فإننا نتمنى
على الرئيس املكلف توضيح
وحتديد موقفه والتزامه العلين يف
املسائل التالية وإدراجها صراحة
يف البيان الوزاري:
أو ًال :هل تلتزم بعدم املوافقة
على:
أ ـ طلب ّ
فك التزام لبنان باحملكمة
اخلاصة بلبنان مبا يف ذلك طلب
وقف متويلها.
ب ـ طلب سحب القضاة
اللبنانيني.
ج ـ طلب إلغاء مذكرات التفاهم
اليت وقعها لبنان مع األمم املتحدة
أو طلب جتميد احملكمة اخلاصة
بلبنان.
د ـ هل تلتزم بعدم إدراج أي
من هذه املواضيع على جدول
أعمال جملس الوزراء وكذلك عدم
املوافقة على أي مشروع أو اقرتاح
قانون بذلك؟.
ثانيًا ـ هل تلتزم بوضع خطة زمنية
جلمع السالح املوجه إىل صدور
الناس من كل األراضي اللبنانية
ومن كل األطراف اللبنانية ما
عدا سالح املقاومة املواجه اىل
إسرائيل ،والذي جيب أن يكون
من ضمن إسرتاتيجية دفاعية
يلتزم بها كل اللبنانيني والسيما
بعد أن خرق «حزب اهلل»
وحلفاؤه تفاهم الدوحة ومبادرتهم
إىل استعمال السالح والتهديد
به يف ساحة التباينات واخلالفات
السياسية الداخلية ،وبالتالي
االلتزام بالعمل على حصر مرجعية
استعمال أي سالح يف لبنان يف
السلطة الشرعية اللبنانية؟.
ثالثًا ـ هل تلتزم بتنفيذ مقررات
طاولة احلوار وفقًا جلدول زمين
حمدد ،والسيما جلهة نزع السالح
الفلسطيين خارج املخيمات من
املعسكرات املنتشرة على األراضي
واحلدود اللبنانية ـ السورية
ومعاجلة أمر السالح الفلسطيين يف
املخيمات الفلسطينية؟».

«التيار احلر»

وعند االوىل والدقيقة العشرين،
التقى ميقاتي كتلة «التيار
الوطين احلر» برئاسة النائب عون

الذي قال بعد اللقاء« :شكل
احلكومة ال يزال غري حمدد ،ومتنينا
على الرئيس املكلف أن خيتصر
الوقت ويسرع يف عملية التأليف
ألن املواقف مجيعها واضحة.
هذه احلكومة جيب أن تكون زاخرة
بأصحاب الكفاءات وبالطبع مغطاة
سياسيًا من مكوناتها .نسمع أن
هناك أفرقاء ال يريدون املشاركة
فيها ،فمن البديهي إذًا أن تغطى
سياسيًا من األطراف اليت تؤيدها
واليت ستشارك فيها ،وأن جتمع
الكفاءات البشرية واالقتصادية
الكافية وتكون منسجمة وتستطيع
أخذ القرارات .ال ميكن أن يستمر
الفراغ سنوات كما استمر سابقًا
ويبقى اىل ما ال نهاية .جيب ان
تكون حكومة أكثر من قرار ويف
خمتلف امليادين :اإلمناء ،السياسة
الشرق
السياسة
الدولية،
أوسطية.
تواجهنا قرارات متعددة
ِ
وجيب أن تكون هذه احلكومة
قادرة على اختاذها ،وبالطبع وفقًا
ملصلحة لبنان وليس ملصلحة
فئات حمددة .ومن أهم القضايا
اليت عليها حماربتها قضية الفساد
اليت هي يف طليعة املواضيع
اليت سنحاربها ،ونكمل البحث يف
امللفات املفتوحة ألن األموال اليت
كانت تهدر هي يف األصل جزء من
ميزانية طبابة ،ميزانية املدارس،
ميزانية األشغال .وكان جيب أن
توظف بشكل سليم ألنها تشكل
قسمًا كبريًا من امليزانية وخدمة
الدين وحدها تأخذ حنو %44
منها».
وسئل عون عما اذا طالب بوزارة
املالية ،فأجاب »:مل أطالب بأي
وزارة حاليًا ،مطمئن للحكومة اليت
ستؤلف بكاملها».
وعن مطالبة الفريق اآلخر بضمانات
لعدم إلغاء احملكمة الدولية ،اجاب:
«ليس هناك من مطالبة بالغاء
احملكمة إمنا بوقف مساهمة لبنان
فيها ،وهل هم أخذوا رأي النواب
عندما أقروا هذه احملكمة؟ هل
عرضوها على جملس النواب؟».
قيل له :ولكنها ذكرت يف البيان
الوزاري؟ ،فرد« :كأمر واقع
معني ثم عدنا وقدمنا به طعنًا،
فأين املشكلة؟ كانت عم ًال سياسيًا
متر ال على رئيس
ناقصًا ومل ّ
اجلمهورية وال على جملس النواب،
أيدناها حنن بأقل من
فحتى لو ّ
متر ،ال ميكن
الثلثني ال ميكن أن ّ
ألحد أن يأخذ قرارًا خارج إطار
الدستور ويكون نافذًا .بالنسبة
الينا هي مل حتصل .يف رساليت اىل
بان كي مون يف  3/30من العام
 2007طلبت منه أال يدعم حكومة
السنيورة بهذا الشكل املفرط حتى
نستطيع أن
نؤمن إقرار احملكمة
ّ
وفقًا لألصول الدستورية ،وفندت
األسباب ،ولكنهم استمروا بالدعم
املفرط حتى «فرطوا» ،واحملكمة
مل تصبح دستورية بالنسبة الينا.
حنرتم قوانينا وحنرتم ذاتنا».
اضاف« :ملاذا هذه الضجة
العاملية الكبرية لسقوط رئيس
حكومة يف لبنان؟ ملاذا يف تونس
مسموح للشعب أن يطيح برئيس
اجلمهورية ،ويف لبنان ممنوع
على جملس النواب وفقًا لألسس
الدستورية أن يغيرّ رئيس حكومة؟
هل معقول ما حصل باألمس من
حرق وتكسري وإطالق نار؟».
قيل له :اعتربوا تكليف الرئيس
ميقاتي غري ميثاقي ،اجاب« :ال

أحد ّ
يعلمنا امليثاقية ،عشنا ثالث
ّ
سنوات من دون ميثاقية،
والسنة
سيكونون معنا بكامل
عدتهم
ّ
وعتادهم ،وأعتقد أن عدد مؤيدي
ّ
الرئيس ميقاتي من
السنة كاف
ولديه التغطية الكافية».

«البعث»

املكلف
الرئيس
واستأنف
استشاراته عند الرابعة بد ًال من
الرابعة والنصف ،فاستقبل كتلة
نواب حزب «البعث» وضمت
النائبني عاصم قانصوه وقاسم
هاشم ،بعدما جرى تعديل على
جدول املواعيد.

«الوفاء للمقاومة»

بعد ذلك ،استقبل الرئيس املكلف
كتلة نواب «الوفاء للمقاومة»
برئاسة النائب حممد رعد الذي
قال« :جئنا يف االستشارات
لنؤكد اننا نطالب حبكومة شراكة
وطنية ،حكومة انقاذ وطين،
حكومة يتعاون فيها اجلميع ملا فيه
مصلحة هذا البلد وقوته ومناعته
وقدرته على مواجهة التحديات
املصريية من العدو االسرائيلي
ومواجهة التحديات اليت تعرتض
حياة اللبنانيني ،اهلم املعيشي،
املشكالت اليومية ،ارتفاع االسعار
املالي
باالصالح
واالهتمام
واالداري وملء الشواغر واحلضور
اجلدي والفاعل مع املواطنني
ملعاجلة ملفاتهم .كفانا شعارات،
كفانا طروحات كبرية ال امكان
لتطبيقها».
وعن مطالب كتلة «املستقبل»،
قال« :مل نقدم دفرت شروط
للرئيس املكلف وال يقبل احد من
اللبنانيني مصادرة عهد رئيس
اجلمهورية وال مصادرة صالحيات
املؤسسات الدستورية اليت جيب
ان تعمل وفق االصول الدستورية
والقانونية».
قيل له :هذه شروطهم وانتم
تدعونهم اىل الشراكة ويقولون
بأن هناك سالحا موجها اىل
صدور الناس؟ ،اجاب« :اعتقد
ان املقاومة يف لبنان هي مثال
ومنوذج حيتذى لدى كل االحرار
يف العامل ،سالحها يوجه حنو
العدو االسرائيلي ،والتعاطي مع
الشأن الداخلي تعودنا ان يكون
بكل حكمة معتمدين روح احلوار
يف معاجلة كل املسائل الداخلية،
لكن يبدو ان تأثريات القبالت ال
تزال جامثة وقائمة على وجنات
البعض».
وعن مشاركة «حزب اهلل» يف
احلكومة؟ ،اجاب« :حنن مل نطالب
حبقائب حمددة لكن ننتظر كيفية
التشكيل».

«جبهة النضال»

ثم التقى الرئيس املكلف كتلة
«جبهة النضال الوطين» برئاسة
النائب وليد جنبالط الذي قال:
«أهم شيء أن تأخذ اللعبة
الدميوقراطية أبعادها من دون
اللجوء اىل الشارع من أي فريق،
ألننا رأينا كيف أن اللجوء اىل
الشارع وبعض اخلطابات املتشنجة
تؤثر على أمن البالد .وأعتقد أنه
علينا مسؤولية كبرية وأن حنرتم
رغبة اللبنانيني يف العيش وإزالة
اخلوف من املشكالت األمنية .أما
الباقي فلتأخذ اللعبة الدميوقراطية
أبعادها».
اضاف« :ليست املرة األوىل اليت
يزيح أحدهم مؤقتا ويأتي أيضا
أحدهم مؤقتا ،ما من أحد منا دائم،

أليس كذلك؟ أما الذين يعطون
النصح من امريكا وغري امريكا،
فاالفضل أال يعطونا النصح .رأينا
جتارب امريكا الناجحة جدا بني
هاللني يف تونس وغري تونس.
ليرتكوا تونس ومصر لشعوبها
وليرتكونا حنن للتنوع اللبناني أن
يقرر .ولبنان ليس تونس وليس
غري تونس فله حيثيات خاصة جدا
ودقيقة وعلينا أن حنرتم هذه
احليثيات ،وخصوصا ان نؤكد على
احلوار يف أوج األزمات».
املر وتويين
واستقبل الرئيس ميقاتي بعدها
النائبني ميشال املر ونائلة
تويين.

نواب زحلة

واستقبل الرئيس املكلف بعد
ذلك ،كتلة نواب زحلة اليت حتدث
بامسها النائب طوني ابو خاطر،
فقال« :اكدنا اننا كجزء ال يتجزأ
من قوى  14آذار ملتزمون باملبادئ
اليت اعتمدناها سويا ،وخصوصا مبا
يتعلق باحملكمة الدولية وموضوع
السالح املوجود خارج اطار
الشرعية اللبنانية ،كما شددنا على
امياننا بالعمل الدميوقراطي السليم
بعيدا عن كل انواع الضغوط ومن
اي جهة اتت».

«القوات»

ثم التقى الرئيس ميقاتي كتلة
نواب «القوات اللبنانية» وحتدث
بامسها النائب ايلي كريوز فقال:
«التقينا دولة الرئيس املكلف
واكدنا له ان موقف «القوات
االستشارات
من
اللبنانية»
لتشكيل احلكومة املقبلة ،يتحدد
يف ضوء موقفه الواضح واملعلن
من قضيتني اساسيتني يتحكمان
حباضر لبنان ومستقبله ،القضية
االوىل :هي قضية احملكمة الدولية
اخلاصة بلبنان يف ضوء احلملة
اليت شنتها قوى الثامن من آذار
بقيادة «حزب اهلل» إلقصاء
الرئيس سعد احلريري ،وحتديدا
بسبب موقفه من احملكمة الدولية
واالتيان بالرئيس جنيب ميقاتي.
من هنا هل سيقبل الرئيس
ميقاتي بالغاء مذكرات التفاهم
ووقف التمويل وسحب القضاة
اللبنانيني؟ .والقضية الثانية
هي قضية سالح «حزب اهلل»
الذي هو حمور التأثري يف مصري
لبنان ،وآخر فصول هذا التأثري
عشناه خالل االستشارات النيابية
للتكليف ،فهل سيبادر الرئيس
ميقاتي واستدراكا التفاق الطائف
وبعد تأخري استمر  22عاما اىل
وضع خطة امنية يف مهلة زمنية
جلمع السالح من كل االطراف
وعلى كل االرضي اللبنانية؟».
وأكد ان «تكليف الرئيس ميقاتي
مل يأت نتيجة استشارات نيابية
دميوقراطية فعلية وصحيحة».
«الكتائب»
وحتدث باسم كتلة نواب حزب
«الكتائب» النائب ايلي ماروني،
فقال« :متنينا للرئيس املكلف
التوفيق وان يكون رئيس حكومة
يبعد عنها وعن لبنان الكيديني.
وبالنسبة اىل احملكمة الدولية حنن
نتمسك بها ومعنيون بها جدا جلالء
احلقيقة ومعرفة من قتل الشهداء.
كما طرحنا على دولته هواجسنا
حول ملف املفقودين واملعتقلني
يف السجون السورية .وحبثنا
ايضا يف ملف العالقات اللبنانية ـ
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الشوارع».

السورية ،وحنن كنا رحبنا
بافتتاح سفارة لسوريا يف
لبنان وسفارة للبنان يف
سوريا ،ولكن ال زلنا نسأل عن
مصري اجمللس االعلى اللبناني
ـ السوري الذي هو سلطة
وصاية ،وملاذا ال يزال موجودًا؟
وملاذا هو من يتحكم بالعالقات
اللبنانية ـ السورية وكأنه سلطة
وصاية على العمل الديبلوماسي
اللبناني؟ .وايضا حتدثنا يف
موضوع ترسيم احلدود والذي
هو ضروري ملعرفة حدود
املالكني اللبنانيني يف االراضي
املتنازع عليها ،وهذ خطوة مت
االتفاق عليها يف حكومات
سابقة ومل تنفذ».
وردا على سؤال حول مشاركة
يف
«الكتائب»
حزب
ماروني:
أجاب
احلكومة؟،
«حنن ننتمي اىل حلف 14
آذار ،وحنن كحزب «كتائب»
نعود اىل قيادتنا واىل املكتب
السياسي واىل الرئيس امني
اجلميل ،وموضوع املشاركة ال
يزال موضع حوار وحبث ،ويف
االيام املقبلة سيكون لدينا
املوقف املناسب».
واكد ان «حزب «الكتائب»
ضد كل سالح خارج الشرعية
اللبنانية والقوى االمنية سواء
داخل املخيمات او خارجها،
امليليشيات
سالح
وكذلك
واالحزاب وهذا هو موقفنا
الثابت والدائم».
وسئل النائب سامي اجلميل عن
املشهد الذي كان عليه الشارع
اللبناني من اعمال شغب وغضب
منذ ايام ،فأجاب« :حنن
بكل وضوح ضد الصدام يف
الشارع ،واستنكرنا كل املظاهر
اليت شهدناها منذ ايام .وحنن
ضد اي شغب وصدامات يف

ثم استقبل ميقاتي كتلة «وحدة
اجلبل» برئاسة النائب طالل
ارسالن الذي قال« :أكدنا
للرئيس ميقاتي انه جيب أن
تكون احلكومة سياسية بامتياز،
وحنن نقدر عاليًا مد يده للتعاون
مع اجلميع .حنن بأمس احلاجة
اىل التضامن والتعاون والسرعة
وليس التسرع والطريق مفتوح
أمام اجلميع».
ورأى ان «استهداف البلد
ال يطال فقط  8أو  14آذار،
وهناك ثالثة مفاصل أساسية
اتفق عليها اقليميًا ومت تعطيل
االتفاق وهي إلغاء بروتوكول
القضاة
وسحب
احملكمة
اللبنانيني ووقف التمويل».

«وحدة اجلبل»

«لبنان احلر املوحد»

واعلن النائب سليمان فرجنية
باسم كتلة «لبنان احلر
الكامل
«الدعم
املوحد»
لتسهيل
ميقاتي
للرئيس
تشكيل حكومته».
وأوضح «ان احلكومة ستكون
سياسية ـ خمتلطة و ممثلة
لكل الطوائف ،ويبدو أن
املواالة السابقة ستتحول اىل
معارضة جديدة ولن تشارك يف
احلكومة» ،معتربًا ان «وجود
الرئيس ميقاتي أعطى أم ًال
للبنانيني نتمنى البناء عليه».
اضاف« :أنا قلت انين لن
أشارك شخصيًا ولن أغري اال اذا
طلب مين ذلك واقتضى الواجب
الوطين».
وعما جرى يف طرابلس ،قال:
ستستقبل
كيف
«لننتظر
الناس الرئيس ميقاتي ونعرف
من هو املمثل احلقيقي لطرابلس
والشمال».
وقال يف دردشة مع الصحافيني
عما اذا كانت جتربة العام 1998
ستتكرر« :اذا تكررت األخطاء

اليت ارتكبت يف تلك الفرتة
سنذهب اىل حيث ال عودة هذه
املرة ،ألنه يف تلك التجربة ثبت
وكأن احلريرية السياسية كانت
على صواب وعادت يف العام
 2000بعدما أقصيت يف العام
.»1998

«القرار احلر»

ثم استقبل الرئيس املكلف كتلة
نواب «القرار احلر» برئاسة
النائب ميشال فرعون الذي
أعلن أن «الكتلة تنتظر موقف
ميقاتي من موضوع احملكمة ال
سيما وأن الرئيس املكلف ليس
لديه موقف مسبق منها .وحنن
ننتظر موقفه بشأن السالح
خصوصًا وأنه مت االنقالب على
اتفاق الدوحة».

«التوافق األرمين»

بعدها التقى ميقاتي كتلة
«التوافق األرمين» اليت أعلن
بامسها النائب جان أوغاسبيان
«االلتزام مبضمون املذكرة
اليت قدمها الرئيس فؤاد
السنيورة وال سيما موضوع
الدولية
باحملكمة
االلتزام
والقرارات الدولية وخصوصًا
منها القرار  ،1701كما متنينا
عليه معاجلة موضوع السالح
وحصره بيد الشرعية».

الصفدي

املكلف
الرئيس
واختتم
استشارات اليوم األول بلقاء
الوزير حممد الصفدي ،الذي
قال« :من املفروض أن
تكون حكومة تعطي الثقة لكل
اللبنانيني ،ونتمنى أن تكون
حكومة وحدة وطنية ووفاق
وطين وان يتمثل فيها اجلميع
واال تكون حكومة من لون
واحد ،واعتقد انها لن تكون
كذلك».
وعن عالقته بالرئيس احلريري،
قال« :الشيخ سعد أخ وعزيز
وسيبقى كذلك».

بن جدو لـ» :»tayyar.orgاحلريري مل يتصل بنا ...وسنرفع دعوى

يوم الغضب املستقبلي الذي
ترجم اعمال شغب وتكسري ،مل
تسلم منه وسائل اإلعالم اليت
تعرض اكثر من مراسل ومصور
من بينها لإلعتداء.
واجلميع شاهدوا سيارة النقل
املباشر التابعة لقناة اجلزيرة
ّ
حتطم وحترتق يف ساحة النور يف
طرابلس.
ّ
يتحضر
وبعد هدوء العاصفة،
مكتب بريوت يف قناة اجلزيرة،
بالتشاور مع مستشاره القانوني،
لرفع دعوى قضائية ضد
املسؤولني عن الغوغائية اليت
سجلت يف ذلك اليوم ،حسبما
ّ
اكد مدير مكتب القناة يف بريوت
جدو يف حديث اىل ال
غسان بن ّ
.tayyar.org
ويف هذا الشأن وصف بن جدو
ما جرى بالشواذ وباليوم السيء
يف تاريخ اإلعالم يف لبنان،
فال ميكن التعامل مع وسائل
اإلعالم بالتكسري والضرب وحرق
املمتلكات والتهديد اجلسدي
املباشر ،كما قال ،مؤكدًا ان هذا
األمر مرفوض وينبغي ان يدان
بقوة ومن دون تسامح مع اي
غوغائي.
واشار بن جدو اىل ان البيئة اليت

حترك فيها هؤالء الغوغائيني
كانت حتريضية ضد وسائل
اإلعالم ،وقد مت اإلعتداء على
اكثر من مراسل ومصور لوسائل
اعالم أخرى من ال otvاىل اجلديد
اىل العربية حتى ،كما اعتدي على
فريق عمل اجلزيرة اإلنكليزية يف
بريوت ومت تكسري بعض لوازم
العمل التقنية.
وأوضح بن جدو ان سيارة النقل
املباشر كانت ال تزال حتتفظ
بلوحة تسجيل قطرية ،اذ مت
استقدامها من الدوحة يف اآلونة
األخرية ،وقيمتها حواىل  400الف
دوالر.
وملاذا اإلعتداء بهذا الشكل على
اجلزيرة ،قال بن جدو :هناك اكثر
من رواية يف هذا اخلصوص.
األوىل ان اإلعتداء كان يستهدف
سيارة النقل املباشر التابعة
لقناة اجلديد .وهناك رواية تقول
ان حتطيم سيارة اجلزيرة جاء من
ضمن اإلعتداءات اليت طاولت
خمتلف وسائل اإلعالم .كانت
هناك حال هستريية ضد وسائل
اإلعالم ،وال اعتقد ان غسان بن
جدو كان مستهدفًا كشخص ،اذ
ان اجلزيرة تعمل مبهنية وتوازن
ودقة منذ سنوات ،ومكتب القناة

يف بريوت مل يسمع اي مالحظة
على ادائه.
وهل هي رسالة سياسية اىل
دولة قطر؟ ،نفى بن جدو علمه
بذلك ،معتربًا ان هناك من
وجه يف اجتاه اإلعتداء وجتب
ّ
حماسبته.
املعروف ان اإلعتداء مت يف خالل
حترك لتيار املستقبل ،فهل اتصل
ّ
رئيس حكومة تصريف األعمال
سعد احلريري معتذرًا؟ اوضح بن
جدو ان احلريري مل يتصل مبكتب
اجلزيرة ،لكنه عبرّ عن اسفه ملا
جرى يف احد خطاباته ،وحنن
نعترب هذا التعبري عن األسف
مبثابة اإلعتذار الضمين ،ونعترب
ان اي تيار سياسي ،خصوصًا
تيار املستقبل ،جيب ان يكون
بعيدًا من هذه التحركات غري
املسؤولة.وأكد بن جدو ان قناة
اجلزيرة ستتابع عملها امليداني
يف حال تكرار مثل هذه األحداث،
ألن دور وسائل اإلعالم يكمن يف
التغطية امليدانية ونقل الصورة
كما هي ،ال اجللوس يف املكتب،
مؤكدًا ان اجلزيرة وسيلة اعالمية
وليست حزبًا سياسيًا او طرفًا
يف اي نزاع حصل او ميكن ان
حيدث.

من قال« :كرامة شعيب
ووطين لبنان ...هي
بيضة امليزان ...امنا
احلق على الطليان؟
املعروف واملعرتف به حتى من قبل
نعسكر سعد الدين احلريري او من
ينضوي حتت لوائه من تيار املستقبل
او من حركة « 14آذار الشهرية» ان
نيل احلريري غالبية نيابية يف انتخابات
حزيران  2009لو يكن ليتم لوال مئات
ماليني الدوالرات اليت ُدفعت من أجل
املزور ...لكن ذلك
حتقيق هذا االنتصار
ّ
حصل بالفعل ،ففي بلد العجائب لبنان
ال شيء من هذا القبيل يعترب خارجا عن
املألوف ،فالبلد مبين برمته على الفساد
بشتى أشكاله ومعانيه ،لديه ان وضع
اليد على الدوالر أصبح بكثري من عامة
الناس من مقعد يف اجلنة.
اول تأثري ظاهر او فشل علين واضح
واملزور،
على واقع هذا النجاح الباهر
ّ
ان احلريري الذي ّكِّلف آنذالك تشكيل
حكومة تدير شؤون البلد استهلك قرابة
سبعة أشهر الجناز مهمته ...ايضا هذا
غري مستغرب يف بلد حتكمه عصابات
و «مافيات» ويأمتر فقط بإمرة من
يضمن له مكاسبه ،مصاحله ،سرقاته
او حتى ابقاء هيمنته على ما يسمى
شكليا ادارات حكومية رمسية يضمن
املتسلط عليها مكاسبه الدائمة من
الرشاوى وعمليات استنزاف الناس ايا
كانت ظروفهم املعيشية او مهما كانت
قضاياهم قانونية او حمقة.
واستلم احلريري سدة السلطة فبدا منذ
اللحظات االوىل انه هو ،وهو بالذات من
بني أفراد وزارته اليت امساها ،االكثر
افتقادا لالنسجام مع الدور الذي انيط
به يف قيادة البلد وتدبري شؤونه.
منذ اللحظات االوىل بدا عليه الضعف
يف الشخصية ،العجز عن النطق وتوجيه
الكالم واالفتقاد شبه التام ملعرفة
أبسط قواعد اللغة العربية او كيفية
القاء اخلطب بشكل لغوي صحيح وسليم.
مل تسخن أرض السلطة حتت قدميه بعد
ومل
ميض يف رئاسة احلكومة شهره
ِ
االول حتى كان خارج البالد ،تارة
يف رحلة استجمامية وطورا يف نزهة
استكشافية واحيانا عديدة وكثرية لعقد
اتفاقيات دولية من اجل دعم االستقرار
واالقتصاد واالزدهار اللبناني .وبقدرة
قادر ما ان مرت الستة اشهر االوىل
على حكومته العتيدة حتى كان كل
صغري او كبري من ابناء الشعب اللبناني
يشكون ويذمرون مما آلت اليه احواهلم
االقتصادية...
والعملية
املعيشية
وعندما نوقش االمر معه كانت ردوده
ان «احلق على الطليان» ،اي على
املعارضة اليت تشاركه يف احلكومة...
انها جحة ال تقلي عجة وعذر أقبح من
ذنب.
ان ابتعاد احلريري عن مسؤولياته
الوزارية جاء بشكل مدروس ومربمج،
وكأن الشعب اللبناني وثق به وقدم
له غالبية برملانية ليقدمها بدروه اىل
جمموعة من الدمياغوجيني السفسطائيني
الذين بدال عنه حتملوا عم ادارة تعطيل
شؤون البالدج والعباد ،ايضا حبجة ان

اجملهر

بقلم رامي القروش

وزراء املعارضة يعطلون اعمال الوزارة
ويهددون امن واستقرار لبنان بسبب
متسكهم بالغاء احملكمة الدولية تارة
او التعامل مع ملف شهود الزور او
التصويت واقرار النظر يف هذا امللف
يف اجللسات الوزارية قبل النظر يف
اي ملف آخر.
كل هذا واكثر كان حيدث وبشكل
يومي بينما رحالت احلريري اخلارجية
تتزايد وتتكاثر ومل يكن يعنيه غيابه
عن العاصمة بريوت اسبوع او أكثر،
لكنه واحلق يقال مل يكن ينسى ان
يطل على شعبه حلظات كل عدة اشهر
يطمئنهم خالهلا بـ «خطاب» او
ينس ولن
بكلمات متعثرة مبهمة انه مل
َ
ينسى تعهداته هلم .اما التحدث عن
مسار شؤون احلكم ان خطواته اليت قد
يتخذها العادة عجلة احلركة والتفاعل
حلكومته فهذا كان امرا خارجا عن
اهتماماته او اختصاصه بشكل علين
وصريح.
اخريا وبعد اشتداد الضغوط عليه نطق
اجلوهرة بأنه ال يعادي ،ال يكاره او ال
يتهم حزب اهلل باغتيال ابيه .وانه على
عالقة جيدة مع سوريا كما انه سيتعاون
مع اليد االيرانية املمدودة له ،لكنه يف
الوقت ذاته فهو لن يتخلى عن العدالة
املتمثلة باحملكمة الدولية ،لن يرتاجع
عن عدم الضغط على حلفائه من
الكتائب والقوات واالحرار الذين وبكل
علنية ينطقون بلسان امريكا واسرائيل
وفرنسا وبريطانيا وغريها من الدول
الغربية الصديقة الغيورة على مصاحل
لبنان والعاملة بكل جدية على متزيق
أمنه واستقالله وسياده ،متاما مثلما
سبق هلذه الدول ان عملت وما زالت
يف العراق والسودان وغريهما وجعلت
من كل منهما بدل الدولة الواحدة ثالث
او أربع دول!
قبل ايام عاد من رحلته املكوكية اليت
اخذته اىل اوروبا وامريكا والشرق
االقصى واالدني ،الرحلة اليت بدأها
كرئيس حكومة وانهاها كمسؤول
لتصريف اعمال حكومية ،ومع ذلك
استمر يف استغبائه للشعب اللبناني
الذي خاطبه انشائيا بعدة كلمات
مفادها انه «حيافظ على كرامة لبنان
وشعبه اكثر من اي شيء آخر».
قبل ايام سحبت املعارضة بساط السلطة
من حتت قدميه بعد لفت نظره وتوجيه
انذار صريح وعلين له بضرورة العودة
اىل الوطن لبحث شؤون البالد والعباد،
لكنه مل يأبه .وعندما نفذوا فيه انذارهم
بدأت اتهاماته هلذه املعارضة بشل
حركة حكومته تصب كالسيول اجلارفة
منه ومن حلفائه املدعومني من الغرب
ومن اللوبي الصهيوني يف الشرق...
امنا فات االوان وحبذا لو يستيقظ سعد
احلريري اىل واقع ان جهله وانعدام
حنكته السياسية سيوصالن لبنان اىل
أعمق فجوة فتنوية مؤملة قد يشهدها
الوطن!
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مقــاالت

«معـارضة» طرابلـس :نصـف فرح ونصف حـزن
عبد الكايف الصمد

ترتاوح مواقف قوى املعارضة السابقة يف طرابلس،
بعد سقوط حكومة الرئيس سعد احلريري وتكليف
الرئيس جنيب ميقاتي تأليف احلكومة العتيدة ،بني
شعورين :نصف فرح ونصف حزن يف آن ،مع أرجحية
للنصف األول على الثاني ،انطالقًا من أن املتغريات
والتطورات السياسية املتالحقة أسهمت يف إبعاد
احلريري وفريق  14آذار عن رأس السلطة ،وأن
مرحلة خمتلفة قد بدأت سيكون هلم فيها كلمة وحضور
عما كانا عليه يف السابق ،وإن كانوا ال خيفون
خمتلفان ّ
انزعاجهم من أن فرصة وصوهلم هم إىل السلطة قد
«هربت» من أيديهم يف آخر حلظة.
ّ
وتنفسهم
ارتياح املعارضني املبدئي يف طرابلس
الصعداء بعد سنوات من احلصار السياسي واهلجوم
اإلعالمي عليهم من خصومهم ،وشحن الشارع
يعبون
الطرابلسي والسين ضدهم على حنو واسع ،رّ
عنه بوضوح يظهر يف ابتسامات ال خيفونها ،ويف
أحاديثهم اليت جتري حتت عنوان «حنن من أسقط
سعد احلريري ،وحنن من أتى بنجيب ميقاتي».
ففي أوساط الرئيس عمر كرامي ،ما زال الصمت
املطبق هو سيد املوقف ،منذ أن طرحت املعارضة اسم
«األفندي» بنحو غري رمسي لرتؤس احلكومة املقبلة،
بعد إطاحة حكومة احلريري يف  12من الشهر اجلاري إثر
استقالة وزراء املعارضة منها.
«غصة» يف صفوف
لكن هذا الصمت ال خيفي
ّ
مناصري كرامي نتيجة املتغريات اليت طرأت يف
اللحظة األخرية وأطاحت حظوظه ملصلحة ميقاتي،
خصمهم السابق الذي تشهد عالقتهم به اليوم «هدنة
إجيابية» .إال أنهم ال يكتمون تنويههم بـ«اإلشادة»
اليت أشار إليها األمني العام حلزب اهلل حسن نصر
ّ
ومثل ذلك بنظرهم
اهلل ،ببيت كرامي السياسي،
تعويضًا معنويًا ،من غري أن يعين ذلك عدم رغبتهم يف
استكمال هذا التعويض من خالل توزير فيصل ،جنل
كرامي ،يف احلكومة املقبلة ،يف موقف القتهم به يف
رحبت بالفكرة.
منتصف الطريق أوساط ميقاتي اليت ّ
عب عنها الرئيس كرامي بنحو غري مباشر
هذه األجواء رّ
أمس لدى استقباله ميقاتي ،الذي كان يقوم بزيارات
رد
بروتوكلية لرؤساء احلكومات السابقني ،عندما ّ
على سؤال عن حصة آلل كرامي يف احلكومة املقبلة،
همنا املناصب يف كل تارخينا
بالقول« :حنن آخر ّ

السياسي».
غري أن نظرة خمتلفة نسبيًا تسود أوساط اإلسالميني
الذين كانوا منضوين يف صفوف قوى املعارضة
السابقة ،وعلى رأسهم األمني العام حلركة التوحيد
اإلسالمي الشيخ بالل شعبان ،الذي يوضح لـ«األخبار»
نعده مكسبًا،
أن «وصول ميقاتي إىل رئاسة احلكومة ّ
برغم كونه ليس حمسوبًا على املعارضة بل وسطيًا ،إال
أن التقاءه معنا يف ّ
تبنيه ثوابتنا ،وعلى رأسها حفظ
املقاومة ،والتواصل مع عمقنا العربي وحتديدًا سوريا،
وتواصله مع اجملتمع الدولي بال ارتهان له ،جتعلنا
نرتاح لتكليفه» .ويرى شعبان أن تسمية ميقاتي
«أنهت مرحلة االستئثار بالسلطة وطوت صفحة
االنقسام الوطين والطائفي واملذهيب» ،مشريًا إىل
أن «الشراكة احلقيقية ضمانة للجميع ،ألن االستفراد
ّ
السنة».
أضعف
ويرى مسؤول العالقات السياسية يف احلزب العربي
الدميوقراطي رفعت عيد أن اإلتيان مبيقاتي «انتصار
خلط املعارضة واملقاومة» .لكن عيد أعاد يف تصريح
لـ«األخبار» مناداته «بضرورة توزير الطائفة
العلوية يف حكومة ميقاتي» ،موضحًا أن «الظرف
اليوم مناسب جدًا لتحقيق هذا املطلب التارخيي لنا
وإنهاء مرحلة تهميشنا» ،كاشفًا يف هذا السياق أنه
ّ
تلقيه «إشارات إجيابية يف هذا الصدد ،تفيد بأن
عدد أعضاء احلكومة سريتفع إىل  32وزيرًا لتحقيق
هذا األمر».
مقابل هذا ،تسود أوساط الرئيس جنيب ميقاتي أجواء
تقدير وامتنان للوزير حممد الصفدي على موقفه يف
االستشارات النيابية وتسميته ميقاتي ،برغم الضغوط
الكبرية اليت مورست عليه ،ما يرسخ «حتالف الرجلني
معًا يف املرحلة املقبلة» حسب قوهلم.
ميدانيًا ،ما إن ُرفعت الفتات يف ساحة النور موقعة
ّ
باسم تيار املستقبل تهاجم الرئيس ميقاتي ،ومحلت
عبارات «خنت األمانة يا جنيب» ،و«حصدت
أصواتها وبعتها لوالية الفقيه» ،و«جنيب ميقاتي
تكليف شرعي من خامئين» ،حتى ُس ِحبت .وكان
مستغربًا أن حتمل هذه الالفتات ،األوىل من نوعها،
توقيع تيار املستقبل ،ال سيما أن الالفتات السابقة
موقعة بأمساء وهمية ،أو بأمساء جهات مقربة من
املستقبل.
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صدق يف
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ال انتصار ،ال استقرار ،ال اندثار
بطرس عنداري

نقل عن املغفور له االمام حممد مهدي مشس الدين
قوله يف وصف احلالة اللبنانية بعدة كلمات هي:
«ال انتصار ،ال استقرار ،ال اندثار »..ومعاني
هذه الكلمات هي ان ال فريق لبناني قادر على
تسجيل انتصار على اآلخرين وبأن لبنان لن يرى
استقرارًا حقيقيًا كما ّ
انه لن يندثر ولن يزول.
مر ثلث قرن على هذا القول املختصر املفيد
لقد ّ
جدًا وليس بامكان احد ان يزيد عليه او ان
تتغي االحوال واالجيال
يعرتض على واقعيته حتى
رّ
يغي اهلل قومًا حتى يغريوا ما بأنفسهم.
ولن رّ
لسنا ندري اذا كان باستطاعتنا ان نزيد عبارة
على قول الراحل اجلليل مثل «ال استئثار»
يعب عن الال استئثار
ورمبا قول «ال انتصار» رّ
جربه وجيربه يف لبنان الذين مل يتعلموا من
الذي ّ
ّ
يتطلعون دائمًا اىل خارج احلدود
التجارب والذين
وحيلمون باضافة بالطة رخام جديدة يف وادي نهر
الكلب.
من اغرب ما شهده ويشهده لبنان هو رفع
يّ
والتغن بها والعمل عكسها متامًا ..الكل
الشعارات
يريد الدولة والقانون واملمارسة الدميقراطية،
وهذا الكل يريد الدولة والقوانني على قياسه..
واذا عجز عن حتقيق اهلدف يعترب ان انقالبًا خطريًا
استهدفه وسلب منه السلطة.
انه عدم قبول اآلخر ّ
اال اذا امتثل لألوامر والشعارات
اليت يريدها الفريق املنافس.
حتول
فالرئيس جنيب ميقاتي على سبيل املثال ّ
بني ليل ونهار من رجل دولة مشهود له بالقدرة
والنظافة واالعتدال اىل مستزمل إليران ورستم
غزاله وعون ونصراهلل وسوريا وحزب اهلل ..وهذا
التصرف ليس مبستغرب على ساحة لبنان السياسية
ّ
املتحركة ابدًا ،ولكن الذي خيشى منه هو جتاوب
البعض لدعوات التحريض واالستجابة للعناوين
الرئيسية للصحف ونشرات االخبار االسرائيلية
اليت امجعت على عنوان واحد هو « :انفجار الفتنة
السنية  -الشيعية يف لبنان واحلرب اجلديدة قد
ّ
تطول اكثر من حرب اخلمسة عشر عامًا».

شحن جوي

هذه هي احالم اسرائيل ومعها االمرباطورية
يّ
التغن باحلرية
االمريكية اليت حترص على
واالنتخابات النزيهة ومتارس حروب االبادة باسم
هذه املبادئ.
مرة جديدة
حامسة
جتربة
امام
اللبنانيني
ان
ّ
ألن املؤشرات اليت ترافقت مع اليوم االول
الستشارات رئيس اجلمهورية تنذر بأمور خطرية
والذين يعتربون ان اشعال النريان وقطع الطرق
واقفال االسواق ستحقق هدفًا فهم على خطأ ألن
املواطن العادي الذي يكافح من اجل لقمة العيش
هو الذي سيدفع الثمن.
ومن غري املمكن ان يتصرف الرئيس سعد احلريري
بغري ما عرف عنه من حرص على مصلحة وطنه
وشعبه وقد تكون هناك مربرات لردات فعل
غاضبة ولكن السالمة العامة وعدم العودة اىل
حاالت الرعب واخلوف هي ما خيشاه املواطنون.
ونأمل ان ال تتحقق احالم اسرائيل.
ان جيش لبنان يستحق ان يصان برموش العيون
يتم باالنصياع ألوامره ال بتوجيه سهام
وهذا
ّ
االتهامات والشكوك حنوه.
ان صلوات اللبنانيني وبأكثريتهم الساحقة يف
الوطن وحول العامل موحدة اهلدف ..ويتضرع
اجلميع ان يعودوا اىل رشدهم متذكرين قول
االمام مشس الدين بأن ال انتصار ألحد مهما طال
الزمن.
السؤال االخري الذي كان جيب ان يكون يف مطلع
هذه الكلمة :هل يقبل الرئيس سعد احلريري
تكليف رئيس اجلمهورية له بتشكيل حكومة جديدة
اذا حصل على اقل من نصف النواب؟ ...اجلواب
حتمًا لن يقبل كما قال االسبوع املاضي.
لقد كان والده الشهيد حيظى بتأييد االكثرية
النيابية له عندما رفض رئاسة احلكومة عام 1998
ثم عام .2004
ً
يعب فيه
ا
يوم
الغضب
يوم
يكون
لذلك نأمل ان
رّ
البعض عما جييش يف نفوسهم من خيبات وتبدالت
يرونها مريبة.
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تسونامي يف جدة ..والعـاهل السعـودي يأمر بالتحرك
غمرت السيول النامجة عن االمطار
الغزيرة مدينة جدة على البحر
االمحر حمدثة اضرارا جسيمة،
ما دفع العاهل السعودي امللك
عبداهلل اىل دعوة السلطات اىل
التحرك لتدارك االضرار.
وافادت وكالة االنباء السعودية
ان امللك عبداهلل بن عبدالعزيز
"أمر بتوفري كل التعزيزات
وبشكل عاجل للحد من األضرار
اليت واكبت األمطار والسيول
يف حمافظة جدة وما جاورها".
واكد امللك ان "األمطار والسيول
يف حمافظة جدة وما جاورها،
أدت لكثري من األضرار اخلطرية
على اإلنسان واملنشآت ،وأن
حمافظة جدة تواجه خطر الغرق
يف كثري من املناطق".
وامر امللك السعودي بأن
«يعتمد حاال ودون أي تأخري
البدء بشكل عاجل بتوفري كل
التعزيزات للحد من تلك األضرار،
خاصة وأن األمطار مرتقب
استمرارها يف األيام القادمة
وقد زودنا مسو أمري منطقة
مكة املكرمة بنسخة من ذلك
للرفع حاال عن اجلهات املقصرة
وتقرير شامل حول ذلك ،ومن
تأخر يف تنفيذ األوامر السابقة،
كما زودنا وزير املالية بنسخة
من أمرنا هذا العتماد املبالغ
الالزمة لتوفري كل اإلمكانات
والتعزيزات بشكل فوري».
واكد ان «على مجيع اجلهات
املختصة العمل ليال ونهارا
إلنهاء هذا األمر ومن يتهاون
يف هذا األمر اخلطري فيحاسب
بشدة».
ومل تنشر اي حصيلة باالضرار

اليت سببتها السيول اجلديدة
اليت جتتاح جدة اليت تعرضت
يف نوفمرب  2009لسيول تسببت
مبقتل  123شخصا.
وامر امللك السعودي حينها
باحالة املسؤولني واملقاولني
املسؤولني عن انهيار املنازل
اليت جرفتها املياه امام القضاء،
كما طالب باحالة املتورطني يف
الفساد وسوء االدارة.
واكد حتقيق اجرته السلطات
حينها ان السيول تسببت يف
تدمري  10785مبنى ومنزال
وجرفت  10850سيارة .وخلص
التحقيق اىل ان مرافق املدينة
غري مهيئة لتصريف السيول
وان البناء العشوائي يف
املدينة وحوهلا كان سببا يف
تهدم االف املنازل.
ووصل العاهل السعودي امللك
عبد اهلل بن عبد العزيز السبت
اىل الدار البيضاء يف املغرب
لفرتة نقاهة ،بعد خضوعه يف
نيويورك لعملية لعالج انزالق
غضرويف يف نوفمرب.

تظاهرات مؤيدة لعباس يف الضفة ومنددة يف غزة وأوملرت ينشر وثائقه حول املفاوضات
تستعد السلطة الفلسطينية
إىل مقاضاة قناة «اجلزيرة»
القطرية بسبب نشر وثائق
الفلسطينية
املفاوضات
اإلسرائيلية والطلب من قطر
تسليم مدير القناة وضاح خنفر
كونه حيمل اجلنسية الفلسطينية.
وفيما تواصلت ردود الفعل
املنددة مبا قامت به «اجلزيرة»
والتظاهرات املؤيدة للرئيس
الفلسطيين حممود عباس يف
الضفة الغربية واملناهضة له
اليت تنظمها حركة «محاس»
يف قطاع غزة ،من املقرر أن
ينشر رئيس احلكومة السابق
إيهود أوملرت الوثائق حول
املفاوضات اليت حبوزته واملنتظر
أن تتناقض مع تلك اليت نشرتها
القناة التلفزيونية القطرية
فقد أعلن وكيل وزارة العدل
الفلسطينية امس خليل قراجة
بدء التحضريات واالستعدادات
لدراسة حتريك دعوى قضائية
باسم السلطة الفلسطينية ضد
قناة اجلزيرة ،بتهمة «وتشويه
صورة السلطة ومواقفها ورموزها
الوطنية».
وقال قراجة« :لقد بدأنا
باالتصاالت والتحضريات على
أكثر من مستوى ومع خرباء
قانون من اجل دراسة امكانية
الدعوى
هذه
مثل
حتريك
القضائية» ،موضحا ان عددا
من االجتماعات واللقاءات عقدت
يف هذا االجتاه.
واحملت مصادر رمسية اىل إمكانية
توجيه طلب فلسطيين رمسي
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لدولة قطر يطالب السلطات
القطرية بتسليمها مدير قناة
«اجلزيرة» وضاح خنفر الذي
حيمل اجلنسية الفلسطينية من
اجل التحقيق معه حول «الكيفية
والطريقة اليت جرى تسريب هذه
الوثائق ،وتعرض جزء منها
للتزوير والتلفيق مبا يهدف اىل
تشويه صورة السلطة ومواقفها
السياسية».
ويف عمان اجتمعت اللجنة
السياسية يف اجمللس الوطين
الفلسطيين بأعضائها املتواجدين
يف األردن يف مقر رئاسة
اجمللس بعمان أمس وأول من
أمس .واعتربت اللجنة السياسية
أن قناة «اجلزيرة» زيفت
وحرفت تلك الوثائق ،خصوصا
أن تلك الوثائق ليست رمسية ومل
يوقع عليها أحد من املسؤولني
الفلسطينيني ،وكان من السهل
عليها حتريفها وإضافة فقرات
غيت املضمون احلقيقي
عليها رّ
هلا.
وأشارت اللجنة يف اجتماعها
إىل أن اللقاءات اليت أجرتها
الرئيس
مع
«اجلزيرة»
الفلسطيين حممود عباس وغريه
من املسؤولني الفلسطينيني
قبل نشر هذه الوثائق بيوم
واحد ،ما هو إال كمني نصب
من أجل اإلمعان يف تشويه
املوقف الفلسطيين ،خصوصا
أن «اجلزيرة» أعدت هلذا األمر
منذ ثالثة أشهر ،وظهر ذلك جليا
من مجوع املعلقني السياسيني
الذين أحضرتهم اجلزيرة وكلهم
ضد السلطة ،يف الوقت الذي
مل تفسح فيه اجملال للمسؤولني
الفلسطينيني إيضاح حقيقة تلك
الوثائق.
واعترب املتحدث باسم حركة
«فتح» أسامة القوامسي،
أن «اجلزيرة» تسعى بكل
واملادية
الفنية
إمكانياتها
إنقاذ
اإلعالمية
وسطوتها
وأوضح
نتنياهو.
حكومة
يف بيان صحايف صدر عن

مفوضية اإلعالم والثقافة حلركة
«فتح» ،أن «محلة اجلزيرة
املسلحة بأحدث تقنيات التضليل
والكذب قد برهنت لشعبنا
واملراقبني أن هذه احملطة تعمل
وفق خطة تآمرية وحلساب مصاحل
إسرائيلية بشكل مباشر».
ويف مناطق الـ ،48طرح النائب
يف الكنيست اإلسرائيلية عفو
اغبارية يف خطاب أمام اهليئة
العامة للكنيست امس ،تساؤال
عن «توقيت هذه احلملة ،ومن
يقف من ورائها ومن هو الرابح
منها؟» .وقال« ،إن ما ميكن
استنتاجه من هذه املسرحية أنها
ّ
(متخض
تذكرنا باملثل العربي
فأرا) ،ألن ما ّ
بثته
اجلبل وأجنب ً
قناة اجلزيرة مل يأت جبديد،
حلقيقة واحدة فقط ،أن ما جرى
عرضه عن املفاوضات بني
القيادة الفلسطينية وإسرائيل
من أنصاف حقائق ،مل جير
التوقيع عليها ضمن معاهدة
سالم ،واهلدف من كل ذلك هو
زعزعة أركان السلطة الفلسطينية
ومتزيق وحدة الشعب الفلسطيين
ّ
مسلمات ال تستطيع أي جهة
حول
فلسطينية التنازل عنها».
وتابع «من هذا املنطلق حنن
نعي أن الرابح الوحيد من هذه
احلملة هي إسرائيل ورئيس
احلكومة نتنياهو بالذات ،فليس
صدفة ما صرح به نتنياهو يف
األسبوع املاضي باتهام الرئيس
الفلسطيين حممود عباس أنه
ّ
خطرا على
ويشكل
براغماتي
ً
إسرائيل».
الستغالهلا
استمرار
ويف
تسريبات «اجلزيرة» ،وصفت
حركة «محاس» الوثائق حول
احلرب على غزة وتأجيل تقرير
غولدستون ،بأنها خطرية للغاية،
معتربة أنها تثبت تورط السلطة
والفريق املفاوض يف مقايضة
الدم الفلسطيين مبصاحل خاصة.
وقال املتحدث بامسها سامي
أبو زهري «الوثائق أظهرت
تورط قادة السلطة يف احلرب

على غزة من خالل اإلحلاح مع
االحتالل إلعادة احتالل القطاع،
والتحريض على حركة محاس
والعمل على إسقاطها».
وأشار إىل أن هذه األنباء تتقاطع
مع «املعلومات من امليدان
اليت نشرتها احلركة يف حينه
يف ما يتعلق بتشكيل جمموعات
تتبع حملمود عباس ومنظومته
األمنية ،هلا عالقة بتوفري
معلومات استخبارية من األرض
ملساعدة االحتالل وتزويده بها
من أجل ضرب األهداف يف
غزة ،إىل جانب جهوزية جمموعات
الستالم الوضع يف غزة بعد
انتهاء احلرب» .وأضاف «هذه
املعلومات خطرية جدًا ،وتؤكد أننا
أمام جرمية وطنية وحتالف بني هذا
الفريق مع االحتالل ضد الشعب
الفلسطيين وحقوقه ومصاحله»،
مشددا على أن حركته مستمرة
يف النزول للشارع «لعزل
وحصار هذا الفريق الساقط
أمنيًا وسياسيًا».
وزعمت الوثائق اليت عرضتها
اجلزيرة األربعاء أن السلطة
الفلسطينية اجلت حبث تقرير
القاضي ريتشارد غولدستون
أمام جملس حقوق اإلنسان التابع
لألمم املتحدة يف الثاني من
تشرين األول (اكتوبر) ،2009
وكان أحد أسباب ذلك الرغبة
يف استئناف املفاوضات مع
إسرائيل.
وقد شهدت مدن الضفة الغربية
امس ،مسريات نظمتها حركة
«فتح» لتأييد الرئيس عباس
وطاقم املفاوضات والتنديد
فيما
«اجلزيرة»،
بقناة
شهد قطاع غزة مسرية حلركة
«محاس» منددة مبا وصف
بالتنازالت اليت أظهرتها الوثائق
اليت عرضتها اجلزيرة.
ففي نابلس بالضفة الغربية،
شارك اآلالف يف املسرية اليت
نظمتها حركة الشبيبة الطالبية
وانطلقت من امام جامعة النجاح
الوطنية اىل دوار الشهداء.

بإدارة داني رزق
نتعهد املنازل السكنية و احملالت التجارية
خدماتنا تغطي سائر مناطق سدني
أسعار مهاودة ..صدق يف املعاملة
دقة يف املواعيد وكفالة يف العمل

نقوم بإبادة سائر أنواع الحشرات

Ants, Bees, Birds, Cockroaches,
Mice Bed Bugs, Spiders,
Fleas, Wasps

مختصون بمكافحة النمل األبيض Termites
Mobile: 0414 70 40 82
Email: willkillpestcontrol@hotmail.com
Web: www.willkillpestcontrol.com.au
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العرب والعالم

أردوغان يؤكد أن حكومته ستسعى للتوافق مع املعارضة حول الدستور اجلديد بعد االنتخابات

أكد رئيس الوزراء الرتكي
رجب طيب اردوغان أن حكومته
ستسعى لتحقيق التوافق حول
لالنتخابات
اجلديد
الدستور
الذي ستطرحه على الربملان
بعد االنتخابات النيابية القادمة
املقرر هلا  12حزيران (يونيو)
املقبل .فيما صادقت حمكمة
االستئناف العليا يف تركيا على
حكم بالسجن املؤبد حبق 16
عضوا مبنظمة «حزب اهلل»
احملظورة.
وتوقع أردوغان يف تصرحيات
امس االول  ،أن حيصل حزب
العدالة والتنمية احلاكم على
نسبة ترتاوح ما بني  45يف املئة
و 50من جمموع أصوات الناخبني
يف االنتخابات املقبلة .وقال
«حتى إذا حصل احلزب على
الغالبية ،فإنه سيسعى للتوافق
مع احزاب املعارضة حول مشروع
الدستور اجلديد» ،موضحا أن
الدستور اجلديد لن يكون
دستورا تقليديا وسيكون هدفه
األول رفع معايري الدميوقراطية
وتوسيع احلريات فى تركيا.
وكان الرئيس الرتكي عبد اهلل
غول أكد يف تصرحيات اول من
امس ضرورة إعداد دستور جديد
للبالد يليب احتياجاتها على مدى
 100عام مقبلة ،داعيا األحزاب
إىل التوافق حول مشروع
الدستور اجلديد.
يف هذا الوقت ،صادقت حمكمة
االستئناف العليا يف تركيا على
حكم بالسجن املؤبد حبق 16

عضوا مبنظمة «حزب اهلل»
احملظورة.
وكانت حمكمة العقوبات فى
ديار بكر قد أصدرت عام
 2009قرارها بالسجن املؤبد
حبق أعضاء املنظمة ومن بينهم
قياديون فيها بسبب تورطهم
يف جرائم من بينها حماولة قلب
نظام احلكم ،وإقامة دولة حتكم
بالشريعة اإلسالمية والتورط يف
 198عملية إرهابية أدت إىل
مقتل  165شخصا وإصابة 184
آخرين.وكانت قرارات باالفراج
عن هؤالء املتهمني صدرت
بداية كانون الثاني (يناير)
اجلاري بعد سريان تعديل
للمادة  102من قانون العقوبات
خبصوص عدم جواز زيادة فرتة
احلبس االحتياطي للمتهمني فى
قضايا اإلرهاب وأمن الدولة عن
 10سنوات.
ونظرا ألن حمكمة االستئناف مل
تكن قد صادقت على األحكام
الصادرة حبق هؤالء املتهمني
الذين ألقى القبض عليهم فى
محالت ضد املنظمة عام ،2000
أفرج عنهم مبوجب التعديالت
القانونية اجلديدة.
وأعيد القبض على املتهمني
املاضيني
األسبوعني
خالل
بسبب عدم التزامهم بشرط
اإلفراج عنهم وهو التوقيع فى
أقسام الشرطة القريبة من حمال
إقامتهم أسبوعيا.
وكان اإلفراج عن هذه العناصر

أثار جدال واسعا بني احلكومة
والقضاء ومن جانب املعارضة
التى اتهمت احلكومة باالفراج
عنهم من أجل احلصول على
مزيد من أصوات األكراد فى
االنتخابات الربملانية القادمة يف
حزيران (يونيو).
االستئناف
حمكمة
وقررت
أيضا عدم عقد جلسات استماع
ومرافعة أخرى واالكتفاء بنظر

القضية من امللفات ،اليت يبلغ
إمجالي عدد املتهمني فيها 31
متهما من بينهم املتهمون الـ16
الذين صدرت حبقهم أحكام
بالسجن املؤبد.
اىل ذلك ،قال الرئيس الرتكي
عبداهلل غول إن انضمام بالده
لعضوية االحتاد األوروبي ليس
ضروريا.
وأضاف يف مقابلة مع صحيفة

«لو فيغارو» الفرنسية أن
صورة ساركوزي عن تركيا ال
تتفق مع الواقع.
وبدأت تركيا حمادثات رمسية
االحتاد
لعضوية
لالنضمام
األوروبي عام  2005لكن خالفا
مع قربص وإحجام بعض دول
االحتاد عن انضمام الدولة
الكبرية اليت يغلب على سكانها
املسلمون والفقرية نسبيا أبطأت

من تقدمها وأوصلتها اىل شبه
توقف.
وقال غول «من الواضح أن
العقبات وضعت امامنا لكن
العامل ال يتوقف عند االحتاد
األوروبي» .واالحتاد األوروبي
منقسم بشأن ما اذا كان يعطي
تركيا عضوية كاملة وتتخذ
فرنسا املوقف األقوى من
انضمام تركيا.

«الرياض» :ميقاتي حيقق رغبة «حزب اهلل» يف شق صف السنّة

«الرياض»
صحيفة
رأت
السعودية انه «مل ينقص
رئيس حكومة تصريف األعمال
سعد احلريري اهلجمات املنظمة
واملنهجية اليت تشنها عليه
اليت
واألطراف
املعارضة
تدعمها ،حتى ظهرت أصوات
من املفرتض أنها صديقة تدعوه
اىل التنحي عن سباق الرتشح
للتكليف ملنصب رئيس الوزراء
حتت عنوان تغليب املصلحة
الوطنية العليا».
واعتربت الصحيفة يف مقال
حتت عنوان «احلريري يف مرمى
النريان الصديقة» انه «يتعني
أال يغيب عن ذهن أصحاب مثل
تلك الدعاوى أن املعارضة بزعامة
«حزب اهلل» مل تكن لتستطيع
أصال أن تسلب قوى  14آذار
أكثريتها لوال أساليب الرتهيب
اليت مارستها ضد النواب حلملهم

على إعطاء أصواتهم للنائب
جنيب ميقاتي» .ولفتت اىل ان
«تأجيل االستشارات النيابية
كان لعبة اهلدف الوحيد منها
ترتيب انتشار عناصر لـ»حزب
اهلل» يف بريوت يوم االثنني
الفائت الستعراض القوة وتاليا
إلخضاع من تبقى من النواب
الالزمني لتأمني النصاب الكايف
لتكليف جنيب ميقاتي بتأليف
احلكومة».
اضافت« :مفهوم أن احلريري
يرزح حتت ضغوط ضخمة ،لكن
ما بال ميقاتي يقبل بالتكليف
عوضا عن احلريري ليحقق
لـ»حزب اهلل» ولبقية أطراف
املعارضة ما كانوا قد عجزوا عنه
بشق الصف السين كما جنحوا من
قبل بشق الصف املسيحي؟».
وحتت عنوان «رسالة اىل
طارق
كتب
احلريري»،

احلميد يف صحيفة «الشرق
دولة
«اعترب
االوسط»:
الرئيس سعد احلريري أن
ما حدث لكتلته «انقالب
سياسي» ،متحدثا «عن شعور
عميق باخليانة» ،وقال إن قتلة
والده هم الذين أقصوه ،ومعه
كل احلق ،لكن جيب أن يتذكر
احلريري بأن دميوقراطيتنا عوجاء.
دميوقراطيتنا ،كما مسيتها من
قبل هي دميوقراطية إيرانية،
حبيث ان الكاسب خيسر،
واخلاسر هو من يشكل احلكومة،
وذلك على غرار ما حدث يف
االنتخابات الرئاسية اإليرانية
األخرية ،وألن لبنان اليوم يدار
من املرشد األعلى حسن نصر
اهلل فإننا نرى األسلوب نفسه
يف لبنان».اضاف« :الم
نصر اهلل حكومة األكثرية ألنها
مل تفعل شيئا للناس بينما مل

يقل أيضا إن رجاله ،ورجال نبيه
بري ،قد حاصروا فؤاد السنيورة
يف السرايا  538يوما ،وانهم
انسحبوا من احلكومة وشلوها،
ناهيك عن بدعة الثلث املعطل،
فكيف تستطيع احلكومة خدمة
الناس؟ ومل يكتفوا بأالعيبهم
اليت ال تنتهي ،فها هو عمر كرامي
يقول معلقا على حديث نصر اهلل
بأنه اعتذر عن رئاسة الوزراء
نظرا اىل كرب سنه« :استمعت
للسيد حسن يف اخلطاب الذي
رثاني فيه ،اليوم أنا أمامكم
وأستشهد بكم كإعالميني ،أنا
أمامكم فهل ترونين مريضا؟».
ومن أالعيبهم أيضا إفساد يوم
الغضب ،الذي دعا له احلريري،
باخرتاقه ،وإفساده ،واجلميع
يعلم أن هناك اخرتاقا لبعض
املناطق السنية ،لتكون الفتنة
سنية ـ سنية».

لصاحبه جان شاهني

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

جلســة رائعــة مــع النرجيــلة

تشكيلة واسعة من املأكوالت اللبنانية
مشاوي على أنواعها ومأكوالت حبرية طازجة

سهرة خاصة ومميزة مبناسبة عيد العشاق ...مفاجآت سارة
نؤمن ونتعهّد سائر أنواع املناسبات
سهرات مميزة
مع املطرب جورج خوري والرقص الشرقي

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

ابوت يتعهد التصدي لـ «رسم الفيضانات»
أعلنت رئيسة جملس الوزراء
الفيدرالي جوليا غيالرد ان
ضريبة
ستفرض
احلكومة
الفيضانات ملرة واحدة مبعدل
من  0،5يف املائة على ذوي
الدخول املتوسطة.
وسيتم تطبيق ضريبة من 0،5
يف املئة على الدخل اخلاضع
للضريبة بني  50001دوالر
و 100،000دوالر كما سيتم
فرض رسم مبعدل  1،00يف
املئة على ذوي الدخل ما فوق
الـ  100000دوالر.
وقالت اآلنسة غيالرد يف نادي
الصحافة الوطنية انس االول
«ان أي شخص
اخلميس
يكسب ما دون 50،000دوالر
لن يدفع اي رسم».
وأضافت تقول «وبعبارة
أخرى فإنه ليس مثل رسم
امليديكري الذي ينطبق على
مداخيل معظم دافعي الضرائب
انه ليس مثل معدالت الضريبة
اليت تنطبق عندما يتجاوز الدخل
عتبات معينة».
وقالت اآلنسة غيالرد ان
الشخص الي يبلغ دخله 60
ألف دوالر سنويا سوف يدفع
فقط دوالرا واحدا إضافيا يف
األسبوع مبوجب هذا الرسم،
اما الشخص الذي يصل دخله
اىل  100ألف دوالر سنويا
سيدفع ما يقل قليال عن مبلغ
اضايف قدره  5دوالرات يف
األسبوع».
وقالت ان الرسم لن يسري إال

يف السنة املالية 2012-2011
وكان من املتوقع مجع 1.8
مليار دوالر.
وقال «الناس الذين تضرروا
من جراء الفيضانات لن تدفع
هذه الضريبة.
وأضافت تقول «كل من يتلقى
دفعة احلكومة للفيضانات يف
العام املالي احلالي يعفون من
هذا الرسم املنفصل متاما عن
التربعات».
وتشري األرقام املبكر إىل
أن جمموع التكلفة املباشرة
للفيضانات ستكون  5.6مليار
دوالر  ،مبا يف ذلك مدفوعات
املساعدة إعادة بناء ما دمرته
الكوارث.
وتشري التقديرات إىل ان إعادة
البناء يف والية كوينزالند تكلف
 3.9مليار دوالر  ،يف حني ان
فاتورة االضرار األخرى تبلغ
مليار دوالر.
وقالت غيالرد «هذا هو
للميزانية
املباشر
التحدي
الجياد أكثر من  5مليارات
دوالر».
وقدرت كلفة املساعدة املالية
القصرية األجل لنحو  500ألف
اسرتالي للحكومة أكثر من
 600مليون دوالر ،يف حني أن
الدعم النعاش أصحاب األعمال
الصغرية واملزارعني بلغت
قيمتها  120مليون دوالر
أخرى.
وقالت السيدة غيالرد ان
الفيضانات كان هلا تأثري

مباشر على االقتصاد  ،ولكن
تكلفة االعطال ستتواصل أيضا
لبعض الوقت.
وتابعت تقول «التقديرات
األولية لوزارة اخلزانة هي أن
منو الناتج احمللي اإلمجالي يف
هذه السنة املالية سيكون
حوالي نصف نقطة مئوية أقل
بسبب الفيضانات».
وتتوقع دائرة اخلزانة إن
تتعدى حزمة اإلنقاذ تعويض
أكثر من  5مليارات دوالر.
غري ان السيدة غيالرد تواجه
معركة شاقة لكسب تأييد
الربملان بسبب اعرتاض السيد
أبوت ونواب آخرين.
وقال النائب املستق طوني
وندسور انه ال يدعم الرسم
ملرة واحدة. .
لكن زعيم املعارضة شن أعنف
التصرحيات قائال انه سيعارض
رسم الفيضانات يف الربملان :
«مبجرد أن تضع احلكومة على
الضرائب  ،وأنها ليست تعبريا
عن الكرم».
واعرتف نواب من حزب العمال
النواب بأنه انتابتهم عصبية
يف مهمة «بيع» ضريبة
أخرى.
وليس من املؤكد ان السيد
ويندسور سيدعم الرسم حيث
يعترب صوته حامسا يف التصويت
يف جملس النواب.
وتعتمد حكومة غيالرد االقلية
على أصوات االحزاب الصغرية
واملستقلني يف كال اجمللسني.

حتذير من افراط اجلنود االسرتاليني يف استعمال الفياغرا
مت حتذير اجلنود االسرتاليني الذين
حيق هلم احلصول على حبوب الفياغرا
املمولة من دافعي الضرائب من
خماطر املخدرات وعدم القدرة على
االنتصاب وقالوا ميكن أن ميكنهم
تناول أربعة أقراص شهريا.
فقد مت ابالغ عناصر الدفاع ،مبا يف
ذلك الذين يف اخلدمة الفعلية يف
أماكن مثل أفغانستان  ،بانه جيب
معاينتهم من قبل طبيب يف حال
معاناتهم من مشاكل يف األداء
اجلنسي قبل أن يوصف هلم حبوب
منع احلمل.
وقد أصدر اجلراح العام يف وحدات

الفاع نشرة صحية استجابة ملخاوف
بشأن احتمال االستخدام املفرط
من قبل اجلنود هلذه العقاقري .
عقاري الفياغرا
التحذير ينطبق على
َ
ويفصل بان التشخيص
وسياليس
ّ
السليم ملشاكل االنتصاب لدى
اجلنود ميكن ان يؤهلهم للحصول
على هذه العقاقري.
وقالت دائرة الدفاع ان اجلنود
املنتشرين يف اخلارج املؤهلني
للحصول على هذه العقاقري
سوف حيصلون عليها يف اماكن
انتشارهم.
واضافت تقول انه ليست لديها

فكرة عن عدد اجلنود عناصر
الدفاع الذين يستعملون فياغرا
وسياليس مؤكدة انهما متاحان
للجنود يف اماكن االنتشار ومن
ضمن ذلك مناطق احلرب.
وتبلغ تكلفة أربع كبسوالت من
الفياغرا  50ملغ  115،95دوالر
على شبكة االنرتنت وكذلك أربع
كبسوالت سياليس  10ملغ ،فيما
ميكن شراء الفياغرا من السوق
السوداء بـ $ 1،95للكبسولة او
بأقل من ذلك.
وحذرت الدفاع بانه ال ميكن وصف
هذه القاقري للنساء.

تدني وظائف االعالنات مبعدل  2،3يف املئة لشهر كانون االول
وجدت دراسة ان عدد الوظائف
املعلن عنها لشهر كانون
االول املاضي قد تدنى مبعدل
 2,3يف املئة وهذا التدني عو
االكرب منذ شهر متوز من العام
.2009
فقد أظهر دليل الوظائف املعلن
عنها لشهر كانون االول هبوطا
يف قطاع جتارة التجزئة مبعدل
 12يف املئة تبعه قطاع السياحة
والضيافة الذي حلظ هبوطا
مبعدل  10,77يف املئة.
وقالت الدراسة ان النتيجة
أشارت اىل «ليونة غري
متوقعة» يف سوق الوظائف.
فمن بني  16فئة وظائف
هما
فقط
فئتان
هناك
اهلندسة والتعدين واملوارد

زيادة
سجلتا
البشرية
الوظائف.
اعالنات
يف
وقال مدير قطاع التعدين بوب
اوليفيري ان اسعار الفوائد
العالية تبدو ما زالت تؤثر سلبا
على سوق الوظائف ،موضحا
«ان سوق العمل الضعيف
وطنيا اىل جانب خسائر كبرية
للوظائف يف كوينزالند من
املرجح ان تكون عامال سلبيا
للوظائف يف بداية العام
.»2011
وقال السيد اوليفيري «ان
الشباب هم بعض الضحايا
اجملهولني يف ركود جتارة
املفرق حيث عادة ما يوفر هذا
ّ
القطاع وظائف للطالب وهذا
يشكل مشكلة متزايدة لالهل

وللحكومة».
وقد ادى االخنفاض يف قطاعي
والضيافة
بالتجزئة
البيع
اىل هبوط كبري يف الوظائف
الشاغرة اليت تدنت مبعدل
 12,4يف املئة يف كانون
االول كما أظهرت الدراسة.
كما تلقت الوظائف بدوام كامل
ضربة قوية حيث تدنت مبعدل
 3,8يف املئة عن الشهر الذي
سبق.
وفيما تدنت الوظائف املؤقتة
وتلك اليت حبسب اتفاقات
مكان العمل (املوقعة بني
العامل ورب العمل) مبعدل
 1,3يف املئة ارتفعت الوظائف
بدوام جزئي بشكل طفيف
وذلك مبعدل  0,8يف املئة.

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

179 Merrylands
Rd,
Merrylands
9760 1886

الكمــــبا

128 Haldon
St,
Lakemba
9750 9766

بانشبول

77 Waterloo Rd,
Punchbowl
97503300
مقابل كنيسة مارشربل
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اسرتاليات

ما هي التغيريات اليت طرأت على تأشرية الطالب يف  16كانون األول 2010؟
يف  16كانون األول ،2010
أعلن وزير اهلجرة السيد
كريس باون التغيريات
اجلذرية اليت أقرها بالنسبة
لتأشرية الطالب .سأتطرق
إىل هذه التغيريات على
الشكل املبني أدناه.

دولة ،حبيث خفضت
املستويات املتعلقة
01
بالتقييم الدراسي
والعائدة للدول
املذكورة .ترتاوح
هذه املستويات بني
 1و 2أو .3

1تغيريات تاشرية
-1
الطالب من فئة 572
منذ  16كانون األول
 ،2010سيتمكن
الطالب الذي حيمل
تاشرية من فئة
 572والذي تنطبق
عليه «تقييم رقم
 1»4من دراسة 4
شهادات 2بنفس
ً
الوقت ،ويف آن معا،
وذلك ضمن فرتة ال
تتعدى السنة ،جيب
أن تكون شهادة ذو
مستوى 4 3من ضمن
الشهادات املذكورة.
من اجلدير التنبه
بأن القانون القديم
كان يفرض بأن
يقوم الطالب على
دراسة الشهادة ذي
املستوى  4يف مدة
سنة على األقل.4
إذًا ،منذ  16كانون
األول  ،2010أصبح
القانون املشار إليه

تصبح هذه التعديالت
نافذة يف نيسان
1201

أعاله نافذًا.5

*احملامية بهية ابو محد*

2إدخال
-2
الدفع املسبق لإلقامة
الرمسية ضمن
مصاريف املعيشة
6
للطالب
منذ  16كانون األول
 ،2010أصبحت
الدفعات املسبقة
إلقامة الطالب تعد
وكأنها جزء من
املصاريف املعيشية
هلم .7مبعنى آخر لقد
أعطيت توجيهات
للمدارس بأن يفصلوا
بني املصاريف
املدفوعة مسبقًا
من قبل الطالب
بالنسبة لإلجيارات،
أو األقامة،8

واملصاريف املدفوعة
للدراسة ،9حبيث
أصبحت املصاريف
املدفوعة مسبقًا تعد
وكأنها دفعت من
قبل الطالب لتأمني
معيشتهم اليومية
واليت تقدر حاليًا ب
 18,000$دوالرا
سنويًا.
من اجلدير التنبه
بأن هذه التعديالت
أصبحت نافذة يف 16
كانون األول .2010

-3

أخرى

ماهي التوجيهات
األضافية لوزير
اهلجرة؟
لقد تعهد وزير اهلجرة بأنه
سيؤمن خالل شهر كانون
الثاني  2010معلومات
إضافية للتداول بها بني
احلكومة األسرتالية وباقي
القطاعات ،11وباألخص
املعلومات املنشورة
واملتعلقة بالطالب .ستنشر
هذه املعلومات على موقع
األنرتنيت العائد لدائرة
اهلجرة ،21وتعدل كل ثالثة
أشهر تقريبًا.
1 Assessment Level 4 VET (Subclass
)572

3تغيريات

منذ  16كانون األول
 2010أدخلت تعديالت
جذرية ألكثر من 38

2 Package up to four certificate
3 Certificate IV Level Course
4 At least one year
5 Takes effect from 16 December 2010
6 Prepaid Formal Boarding Fees

7 Student Cost of Living Requirements
8 Boarding Component of Prepaid Fees

مضمون األسئلة
المنصوصة في اإلمتحان
الخطي للحصول على
الجنسية األوسترالية

9 Tuition Fees

1. The leader of a local
council is called

10 Assessment Levels

1) Mayor or Shire President

11 Sector

2) Mayor or President

12 Department of Immigration and
Citizenship Website

3) Mayor or Sure President

2) the ATO

4) Mayor or Shine President

3) the House of
Representatives
4) the senate
5. Australians in each
electorate vote for
1) twelve people to represent
them in the Senate
2) two people to represent
them in the House of
Representatives

2. Defence and Roads
1) are both responsibility of
the Australian government
2) are financed by taxes
3) are both responsibility
of the territorial or state
governments
4) are both responsibilities of
local governments
?3. What is MP

3) one person to represent
them in the House of
Representatives

1) Member of Party
2) Minister of Production

4) one person to represent
them in the Senate.
Correct answers to:إجابات صحيحة
I
Question 1 : 1
II
Question 2 : 2
III
Question 3 : 4
IV
Question 4 : 3
V
Question 5 : 3

’3) ‘in the afternoon
4) Member of Parliament
4. Which house of the
Parliament is sometimes
?called the Lower House
1) the Cabinet

C G M Steelwork

لسائر حاجاتكم من أعمال احلديد واالملنيوم للمنازل واملشاريع
التجارية من شبابيك وأبواب ودرابزين وجسور حديدية لألبنية

إتصلول بالسيّد شبلي املعلوف
لتحصلوا على تسعرية جمانية
13 Yennora NSW 2161
Postal Address 3 Baker St.
Merrylands NSW 2160
 Mobile: 0414 369 848 Factory: (02) 9681 7188Facsimile: (02) 9681 6027Email charlesmalouf@optusnet.com.au

صدق يف املعاملة..خدمة سريعة وإستقامة يف العمل

صفحة 12

Saturday 29 January 2011

السبت  29كانون الثاني 2011

Page 12

مقاالت

حرية إسرائيليّة متفائلة :نصر هّ
الل وقع يف الف ّخ

ليسأل احملبَطون أنفسهم :ملاذا ُهزمنا؟

حصل ما حصل يف لبنان ،فاحتارت إسرائيل .هل التطور
يف بريوت هو تهديد جديد للدولة العربية ،أم فرصة لتقييد
«ثورية» حزب اهلل جيب اقتناصها؟ كال الرأيني ُوجدا ،مع
ّ
مقيد احلركة
ميل متفائل بأن احلزب اللبناني بات
ّ
ّ
احملذرة من خماطر
واصلت إسرائيل الرمسية إطالق املواقف
ما حيصل يف لبنان على املنطقة والعامل ،فيما بدا بعض
املعلقني كمن حياول البحث عن نقاط ضوء يف احلدث اللبناني
وقعوا عليها يف استنتاجهم بأن وجود حزب اهلل يف موقع
املسؤول عن احلكومة اللبنانية سيفرض على مقاومته قيودًا
إزاء إسرائيل.
ورأى نائب رئيس احلكومة ،وزير التجارة والصناعة سيلفان
شالوم ،أن ما حيدث يف لبنان خطري ويؤثر على استقرار الشرق
األوسط« ،ويعين أن إيران سيطرت على لبنان» .وقال
شالوم إن الدولة العربية تتابع ما جيري ،واجملتمع الدولي قلق
مما حيصل ،مشريًا إىل أن سيطرة حزب اهلل على احلكومة تعين
سيطرته على اجليش واألجهزة األمنية اللبنانية «ومن اخلطري
جدًا سيطرة حكومة إيرانية تدعو إىل حمو إسرائيل عن اخلريطة
على هذه املؤسسات».
من جهة ثانية ،رأى وزير الشؤون االسرتاتيجية ،موشيه
يعلون ،أن «ما نشهده اليوم هو تعاظم قوة حزب اهلل من
خالل القدرة على منع قيام حكومة برئاسة سعد احلريري
وتأليف حكومة ّ
تنفذ مطالبه» .وردًا على سؤال عن مدى قدرة
إسرائيل على التأثري يف ما حيصل يف بريوت ،أجاب يعلون
«ال أعتقد أن على إسرائيل أن تتدخل ،فاملوضوع لبناني
داخلي .بالتأكيد لدينا مصاحلنا وجيب علينا أن نتابع ما جيري
هناك ووضع تصورات مستقبلية له ،لكين ال أعتقد أن هذا
سوف يؤثر علينا يف الوقت القريب .لدينا دولتان إسالميتان
يف املنطقة ،واحدة يف ايران والثانية يف غزة ،وميكن أن
يصبح لبنان الدولة الثالثة ،وبالطبع هذا ليس جيدًا من الناحية
االسرتاتيجية ،لكنه ال يعين أنه سوف يؤدي مباشرة إىل نشوب
جولة عنف بيننا وبينهم».
بدوره ،أشار الرئيس السابق لقسم األحباث يف شعبة
االستخبارات العسكرية يف جيش االحتالل ،يعقوب عميدرور،
إىل أن األمني العام حلزب اهلل ،حسن نصر اهلل قام خبطوة
ذكية سيطر من خالهلا على لبنان .واستبعد عميدرور انزالق
األمور باجتاه حرب أهلية ألنه «ال شخص (يف لبنان) أو سالح
كاف ملواجهة اجليش اللبناني وحزب اهلل ،وعندما ّ
يتحد االثنان
لدعم احلكومة اليت سيقودها حزب اهلل ،فإن أي جهة يف لبنان
ال متتلك القدرة على وقف هذه اخلطوة (تأليف احلكومة) بالقوة،
تعب عن اعرتاضها املدني فقط» .واعرتف
بل ميكنها أن
رّ
اجلنرال اإلسرائيلي بأن حزب اهلل «حيظى بأكرب دعم شعيب
داخل لبنان» ،داعيًا إىل األخذ باحلسبان احتمال أن تنتقل
«الكثري من اجلهات ،وليس فقط وليد جنبالط ،إىل املعسكر
الرابح».
وردًا على سؤال عن وجوب أن تشعر تل أبيب بالقلق مما
حيصل ،لفت عميدرور إىل أن حزب اهلل «يسيطر اليوم ،ليس
شكليًا بل فعليًا ،على لبنان ،ولذلك فإن أية مواجهة مع هذا
البلد لن تكون مع حزب اهلل فقط ،وبل مع الدولة اللبنانية،
وهذه حرب لن تكون سهلة لكنها ستكون من ناحية واحدة أكثر
سهولة ،هي التماهي بني احلكومة وحزب اهلل ،ألننا سنكون
عندها قادرين على أن ننزع القفازات».
ويف سياق التعليقات الصحافية ،كتب يعقوب كاتس ،يف
«جريوزامل بوست» ،أن ما حصل يف لبنان ّ
ميثل «تطورًا
إشكاليًا بالنسبة إىل إسرائيل ،إذ ستزيل حكومة حزب اهلل أي
أفق لتطبيع مستقبلي للعالقات معنا ،كما قد تقوم خبطوات
أخرى من قبيل جعل االنسحاب اإلسرائيلي من قرية الغجر أكثر
صعوبة» .لكن الكاتب نفسه رأى أن مثة وجهًا إجيابيًا ملا
الفعال حلزب اهلل
حصل بالرغم من كل شيء« ،فاالستيالء
ّ
على لبنان يفتح نافذة فرص إلسرائيل تتمثل يف تعزيز ردعها
حيال حزب اهلل وإجباره على أن يكون أكثر تقيدًا ،ألن حزب
ّ
ضد إسرائيل ،لكون
أي هجوم
اهلل
ّ
مرتني قبل تنفيذه ّ
سيفكر ّ
مدمرة على بالد األرز».
ذلك قد يأتي بنتائج
ّ
كذلك حذت افتتاحية «يديعوت أحرونوت» حذو «جريوزامل
بوست» يف تقديرها لإلجيابيات اليت تنطوي عليها التطورات
اللبنانية من وجهة نظر إسرائيل .وكتب أليكس فيشمان أن
نصر اهلل «وقع يف حفرة حفرها لنفسه ،إذ وجد نفسه فجأة
يف املكان الذي ال يريد أن يكون فيه» .وتابع فيشمان أن
ً
مسؤوال عن
«حزب اهلل مل يعد منظمة عسكرية ثورية ،بل بات
إدارة شؤون لبنان ،واملسؤولية هي عامل كابح» .أضاف
«يف إسرائيل ،ميكنهم بالتأكيد أن يكونوا راضني عن الوضع
اجلديد لرجل اجلهاد الذي أصبح موظف دولة .فهذا ،باملناسبة،
وشدد على ضرورة أن
ما حصل بقدر كبري حلماس يف غزة».
ّ
«جتلس إسرائيل جانبًا ،وترتقب وتكون جاهزة ألي تطور يف
لبنان .إضافة إىل ذلك ،عليها أن تعتاد فكرة أن لديها حدودًا
مشرتكة مع إيران يف الشمال».

لو كنت ناشطًا أو قياديًا يف تيار «املستقبل» أو يف
واحد من كواكب  14آذار ،جللست مع نفسي وسألت األسئلة
اآلتية:
 1ـــــ ما هو السبب الفعلي لرتاجع فاعليتنا احمللية ،وتراجع
نفوذنا اخلارجي ،وتضاؤل قدرتنا على التأثري يف املنابر
املؤثرة يف القرار؟ ما الذي جعل سعد احلريري يقود
مفاوضات من دون خطط بديلة؟ وما الذي جعله ّ
يتكل على أن
اللبنانيني لن يقبلوا غريه رئيسًا للحكومة؟ ومن هي اجلهات
والشخصيات والقيادات اليت أوهمت سعد احلريري وآخرين
يف مركز القرار بأن الشارع جاهز النتفاضة كبرية كتلك اليت
تلت اغتيال الرئيس رفيق احلريري؟ من قال له وأقنعه بأن
ّ
السنة والتحريض املذهيب سيجعالنه زعيمًا مطلقًا
رفع لواء
ّ
ّ
لسنة بالد الشام إىل جانبه
السنة يف لبنان ،ومستنفرًا
على
أيضًا؟ من قال له إن تيار «املستقبل» قوي كفاية،
وإنه تنظيم حقيقي متماسك ،وإن سيطرة العائلة على دوائر
القرار وعلى مصدر املال ّ
متكنها من حتقيق ما ترغب فيه من
طموحات؟ من الذي نصحه باالكتفاء حبفنة من املستشارين
الدجالني الذين يأخذونه من هزمية إىل أخرى ويقولون له قبل
النوم إنه األقوى؟ ما الذي جعل السلطة اليت تسلمناها حمليًا
بغطاء إقليمي ودعم دولي غري مسبوق ،غري قادرة على إنتاج
عالج واحد ألزمة اقتصادية ومعيشية أو حتى ألزمة السري
يف لبنان؟ ما الذي جعل كل هذا النفوذ ال يصرف يف بناء
مصنع واحد يف عكار ،أو معمل إنتاج يف البقاع األوسط ،أو
أي شيء غري خدمات احلرس واملرافقني؟
 2ـــــ ما هو السبب الفعلي لعدم اقتناع اللبنانيني بأن
حزب اهلل خطر حقيقي عليهم؟ وملاذا ال يزال أكثر من
نصف املسيحيني يف لبنان يثقون بالسيد حسن نصر اهلل
أكثر من أي زعيم لبناني آخر؟ وما هو السبب الذي جعل
البطريرك املاروني نصر اهلل يعاني ضائقة شعبية وأزمة
ثقة مع الكنيسة ومع الشارع ،إىل حدود أن يطلب منه
الفاتكيان تقديم استقالته؟ وما هو السبب الذي جعل
«القوات اللبنانية» مثل قنينة ،ال ميكنها أن تفيض ،ومل
تتمكن من احلصول على شرعية شعبية حقيقية لدى الناس،
وخصوصًا لدى معظم املسيحيني؟ وما هو السبب الذي جيعل
كل الشخصيات املسيحية املنضوية يف  14آذار جمرد أدوات
تنتظر آخر الشهر ليصلها املدد من قريطم وتنتظر حتى
ينتهي هذا املستشار من صياغة أمر اليوم؟ وما هو السبب
الذي منع العامل كله من حماصرة ميشال عون وإخضاعه؟
وما هو السبب الذي جيعل املسيحيني اليوم يشعرون بأنهم
خص االستمرارية السياسية
أمام خيارات حمدودة يف ما
ّ
والوطنية؟
 3ـــــ ما هو السبب الفعلي الذي جيعل دو ً
ال مثل السعودية
ومصر واألردن واإلمارات العربية املتحدة ،غري قادرة على
هزم سوريا يف لبنان؟ وما هو السبب الذي جيعل إنفاق
مئات املاليني من الدوالرات على االنتخابات وغريها ال يفيد
يف وقف التدهور الشعيب يف حالة  14آذار؟ وما هو السبب
الذي جيعل دولة حماصرة يف العامل مثل إيران ،توسع
توحدًا شيعيًا غري مسبوق حول
نفوذها يف لبنان ،وحتقق
ّ
قيادة نصر اهلل وحلفائه؟ ما هو السبب الذي جيعل القاهرة
غري قادرة على إرسال سوى بضع خرباء يف األمن والتدريب
ال حول هلم وال قوة ،ويعودون بتقارير سلبية إىل قيادتهم؟
وما هو السبب يف عجز هذه العواصم عن إنتاج وضعية متنع
أي أحد يف لبنان من التفكري يف أي خطوة ال تنال موافقة
حلفاء هذه العواصم يف لبنان؟
4ـــــ ما الذي فعله لنا جيفري فيلتمان منذ اليوم األول
ّ
ولتوليه اإلرشاد السياسي
جتمع  14آذار،
لقيادته انطالقة
ّ
والتنظيمي واألمين واملالي؟ وما الذي حققه لنا هذا الرجل
يف مخس سنوات؟ وأي دعم حقيقي ّ
وفره لنا ،يف لبنان أو
يف املنطقة أو يف العامل نفسه؟ ملاذا مل يرسل قواته إىل
بريوت لرتهيب حزب اهلل وبقية حلفائه؟ ملاذا مل يطلب من
وشن حرب
إسرائيل ما طلبته إدارته منها يف عام 2006
ّ
تدمريية على حزب اهلل؟ ملاذا مل يصدر بيانًا يهدد فيه سوريا
بأن عليها منع تأليف حكومة ال تكون برئاسة سعد احلريري؟
ملاذا مل يصدر حتذيرًا فعا ً
ّ
وينفذ خطوات عملية متنع الفريق
ال
اآلخر من القيام مبا قام به؟ ملاذا مل يتصل هو بالرئيس
سحبت منه
جنيب ميقاتي ويطلب منه سحب ترشحه وإال ُ
تأشرية الدخول إىل الواليات املتحدة أو قطع االتصال به أو
وضع امسه على الئحة اإلرهاب؟ ملاذا مل يطلب من البطريرك
املاروني نصر اهلل صفري أن يقرع أجراس الكنائس احتجاجًا،
وأن يوفر تغطية لنزول املسيحيني إىل الشارع تضامنًا مع
احلريري؟ ملاذا مل ميارس الضغط الكايف على السعودية ألن
تصدر موقفًا مسبقًا رافضًا ألي رئيس للحكومة غري سعد
احلريري؟
ال بد من أجوبة ولو بعد حني؟

حممد بدير

ابراهيم األمني

 ...وسقطت األقنعة الطائفية واملذهبية

ادمون صعب

انكشف اجلميع ،وانقلب السحر على الساحر .فال «شارع يف مقابل
شارع» ،بل دفع للبالد يف جحيم طائفي ومذهيب ،مل حيسب الالعبون
بالنار فيه حسابًا ألحد ،كأن همهم كان «شحط» عود ثقاب إلشعال
سيجارة ،وإن أدى ذلك إىل إحراق البيدر بكامله.
كان أول من أمس جزءًا من إعصارّ ،
ّ
تعطلت
ترقبه كثريون منذ ان
جلسات جملس الوزراء بسبب ملف شهود الزور ،وتعرض التسوية
السعودية ـ السورية ،ملوضوع القرار االتهامي وتداعياته احملتملة يف
الداخل اللبناني ،لـ«التخريب» ،على ما قال الزعيم وليد جنبالط،
وحتول النائب
األمر الذي قاد إىل استقالة وزراء املعارضة من احلكومة،
ّ
سعد احلريري اىل رئيس سابق للحكومة.
ولقد أدى هذا احلدث إىل إعصار كان متوقعًا يف ضوء مستوى الشحن
السياسي والطائفي واملذهيب الذي تعرض له «الشارع األزرق»
وعب عن نفسه بطريقة عنفية بشعة أول من
ومتفرعاته املختلفة،
رّ
أمس ،رفض الرئيس احلريري بعض مظاهرها الشغبية اليت اعتربها
«شوهت األهداف الوطنية النبيلة»
«خروجًا على القانون» ألنها
ّ
لتحركات الشارع ،داعيًا إىل «عدم االجنرار وراء الدعوات املشبوهة»،
و«االقتداء بالسرية الدميوقراطية للرئيس الشهيد رفيق احلريري».
دبوا للرئيس سعد احلريري الكلمة اليت وجهها إىل
وقد تناسى الذين جّ
الشارع ،وخصوصًا الطرابلسي منه ،يف «يوم الغضب» ،ان الطائفية
واملذهبية هما خنجران مسمومان ُو ّجها إىل الدميوقراطية اليت طاملا دعا
احلريري الشاب أنصاره إىل التمسك بها للعبور إىل الدولة :الشعار
الذي ُرفع خالل االنتخابات األخرية .وهذا ما حصل بالفعل يف شوارع
بريوت وطرابلس وعدد من املناطق اليت حترك أنصار احلريري فيها،
بإضرام احلرائق وقطع الطرق ،والتعرض لرجال األمن وقوى اجليش،
يف ّ
تنكر واضح لكل األدبيات احلريرية يف منع تسرب اخلالف السياسي
إىل الشارع ،وحتذير الطرف اآلخر ،املتمثل يف املعارضة ،وخصوصاً
«حزب اهلل» ،من حماذير اللجوء إليه من أجل «إرهاب» احلريري
ورفاقه ،و«حماولة اهليمنة على القرار الوطين» .فإذا بالشارع الذي
ّ
حذر احلريري أنصاره منه ،يعتصم بهدوئه واستقراره ،وقد انصرف
بعضه ،بكثافة ،وال سيما يف بعلبك ،إىل االحتفال بذكرى أربعني اإلمام
احلسني ،فيما لزم بعضه اآلخر ،وال سيما الطرفان املسيحي والدرزي
ومعهما أطراف أخرى يف املواالة ،الصمت وسط اندهاش ،وهلع ،وقلق
على األوضاع السياسية واالقتصادية واألمنية ،غري مصدقني ان مثة
من جيرؤ على إحراق بلده وختريب وحدته الوطنية ،احتجاجًا على مسار
دستوري طاملا دعا الرئيس احلريري إىل األخذ به يف معاجلة املشاكل
السياسية ،وأبرزها تداول السلطة.
ّ
شكل «يوم الغضب» سقوطًا لألقنعة الطائفية واملذهبية،
لذلك،
وبداية يقظة على ما ُيدفع لبنان إليه من فتنة رفضتها الغالبية العظمى
من اللبنانيني ،مبن فيها شرائح واسعة يف التيار األزرق ولدى حلفائه
املسيحيني الذين ال يزالون مرعوبني مما شاهدوا أول من أمس ،وخصوصًا
يف طرابلس .ولقد كان الرئيس رفيق احلريري كبريًا يف كل شيء.
فليقنت كبريًا» .لذلك،
ويقول املثل اللبناني «من ليس عنده كبري
ِ
كان على الرئيس سعد احلريري ان يأخذ بنصائح الزعيم وليد جنبالط
ويظهره ،خصوصًا أمام األمريكيني،
بدال من ترك تياره
ّ
يشوه صورتهُ ،
أنه خضع للضغوط السورية ولـ«ترهيب» «حزب اهلل» .وهذا معيب
يف حق من قاد «ثورة األرز» وأوصل قوى  14آذار ،وعلى رأسها
سعد احلريري ،إىل السلطة .وطعن يف صدقية ووطنية من سعى إىل
إجياد خمرج من املأزق «وإعطاء فرصة للتوافق» ،استنادًا إىل صيغة
التسوية السعودية ـ السورية اليت نسفتها «قوى دولية مل تكن توافق
أو حتّبذ أو تقبل حبصول تقارب سوري ـ سعودي» ،حبسب جنبالط،
الذي قال لدى إعالنه التزامه مواقف املعارضة يف االستشارات النيابية:
«لقد ُألقيت على عاتقي مهمة يف خضم لعبة األمم وتضارب املصاحل،
وتناحر احملاور ،واتفقنا على اخلروج من األزمة وتثبيت بنود املبادرة
العربية من خالل البيان الوزاري» ،إال ان «التخريب» الذي تعرضت
له املبادرة جعل احلريري يرتاجع «يف تزامن مريب» بني تسليم القرار
الظين وموعد بدء االستشارات النيابية.
ومل يكتف احلريريون ومن بقي من  14آذار يف تشويه صورة جنبالط
وتعطيل دوره الذي كان منسقًا مع الرئيس نبيه بري ،بل عملوا على
تشويه مسعة الرئيس جنيب ميقاتي ووصفه بأشنع النعوت ،وصو ًال
ّ
للسنة ،األمر الذي جعله ينتفض لكرامته
إىل التشكيك يف مقدار متثيله
ويقول« :أنا السنيّ األول يف لبنان» ،مضيفًا انه أراد برتشيحه
«تفويت الفرصة على الفتنة» ،قاطعًا على نفسه وعدًا بالعمل من
أجل املصاحلة .وقدم ميقاتي نفسه منقذًا يف مواجهة مأزق احلريري الذي
صورته املعارضة كحام للفساد اإلداري واملالي والقضائي واألمين،
ّ
مسرب من
ومشاركًا يف فربكة شهود الزور ،خصوصًا بعد بث شريط
ّ
احملكمة الدولية يظهره مع شاهد الزور حممد زهري الصديق.
وظهر معزو ًال ،بعدما قطع جسور التواصل مع سوريا و«حزب اهلل»
واألكثريتني املسيحية والدرزية.
ولقد كان على طائفة الرئيس ميقاتي ،يف هذه احلالة ،ان تبادر إىل
ترشيح صاحب «التمثيل الواسع واالعتدال الوطين» ،حبسب الرئيس
نبيه بري ،بعد سحب الرئيس احلريري من التداول ،إال ان الغشاوة
ّ
غطت عيون اجلميع ،حبيث مل يروا سوى صورة احلريري ،وخيار الشارع
الذي أدرك احلريري خطره عليه ،لكن متأخرًا!
ان النائب والزعيم سعد احلريري هو اليوم أمام حتدي شعاره «ان
كرامة الوطن واملواطنني هي عندي أغلى من مواقع السلطة» .وعليه
ان يظهر للناس على حقيقته ،كابن الشهيد الكبري رفيق احلريري ،بعدما
سقطت كل األقنعة.

صفحة 13

Saturday 29 January 2011

السبت  29كانون الثاني 2011

Page 13

مـقاالت

إقليم اخلروب يف «كمّاشة» جنبالط
مهى زراقط
ً
خجوال يف قرى إقليم اخلروب يف
مر «يوم الغضب»
ّ
الشوف .وخبجل أيضًا ،ارتفعت الفتات معدودة يف بعض
أن
القرى دعمًا لبقاء سعد احلريري رئيسًا للحكومة .إال ّ
ّ
«سنة اإلقليم» راضون .ما حصل يف
هذا ال يعين أن
اليومني الفائتني أعاد تذكريهم بأنهم ال يزالون عالقني يف
«الكماشة» اجلنبالطية
هدوء معتاد استفاقت عليه قرى إقليم اخلروب االربعاء.
ّ
تقل التالمذة
حمال تفتح أبوابها يف مواعيدها ،وباصات
ّ
تدل على
إىل مدارسهم بعد يوم عطلة قسري .ال مظاهر
أن املنطقة «غضبت» الثالثاء .لوال بقايا حريق الدواليب
عند الطريق الساحلي ،واليت غسلتها مياه األمطار االربعاء،
ملا شعر زائر اإلقليم من بوابة برجا بأن هذه املنطقة
كانت معنية بالتطورات السياسية األخرية .بل إن الالفتات
املعدودة على أصابع اليدين ،اليت تدعم بقاء سعد احلريري
رئيسًا للحكومة ،إضافة إىل صور خجولة لألخري ّ
علقت على
ّ
تدل إال على أمر واحد :يبدو أن أهالي
أعمدة الكهرباء ،ال
يلبوا
فلم
الغضب،
يوم
إىل
بالدعوة
يسمعوا
املنطقة مل
ّ
النداء.
متسرع .ال يكفي املرور بربجا ،الربجني ،بعاصري،
استنتاج
ّ
دهلون ،سبلني ،املغريية ،إخل .للتوصل إليه .جيب
استطالع الوضع يف كرتمايا :مركز ثقل تيار املستقبل.
يكررها أبناء قرى اإلقليم السابق ذكرها ،إال أنهم
عبارة
ّ
يرفقونها بنصيحة« :ال تذهبوا إىل هناك .أبناء كرتمايا ال
ميلكون أعصابهم».
ّ
ومسلم ،ترافق ّ
يَ ْ
كل إشارة إىل
جرميت أبو مرعي
إنها لعنة
هذه البلدة ،وإىل أبنائها .ويبدو أن أبناء كرتمايا يدركون
األثر الذي ّ
خلفته هذه اجلرمية على مسعة بلدتهم ،فرتاهم
يتصرفون بطريقة مغايرة متامًا .ظهرًا كانت احلركة طبيعية،
ّ
وأمكن التقاط الصور يف ساحتها من دون اعرتاض من
أحد ،حتى قبل احلصول على إذن من رئيس البلدية ،حييى
عالء الدين .األخري ،كان يشرح عرب اهلاتف ألحدهم كيف
سارت األمور أول من أمس ،من أجل إنهاء االحتجاجات اليت
شهدتها املنطقة .يطلب عدم اإلشارة إىل ما مسعناه من
حديث هاتفي ،مبديًا يف الوقت نفسه استعداده لإلجابة عن
أي سؤال.
رد الفعل نفسه يف ّ
كل القرى .من يرغب يف احلديث
هو ّ
يرتدد يف ذلك ،وإن مل يستطع إخفاء انفعاله أو حذره.
ال
ّ
ّ
عام ،كل سيارة عابرة ميكنها أن
هنا ،حيث ال وسائل نقل ّ
ّ
ّ
يعلق
تقل مواطنًا من قرية إىل أخرى ،تشهد حوارًا سياسيًا
«فوران
فيه األهالي على ما حصل .حوار يبدأ بالتعبري عن
َ
ومير باحلديث
الدم السنيّ وتقدميه لعيون الشيخ سعد»،
ّ
ّ
للسنة الذي يعود إىل  1400سنة»،
عن «الكره الشيعي
لينتهي إىل القول« :ما به جنيب ميقاتي؟ سنيّ ووطين.
حنن نريد أن نعيش».
يف ساحة الربجني ،صورة أخرى .هنا سيدتان تتحدثان
ضاحكتني .جتيبان حبذر عن األسئلة ،وعندما تتحمسان،
تقول األوىل إنها تناصر تيار املستقبل وتعلن الثانية أنها
«السيد حسن» .هما مل تشاركا يف االحتجاجات
حتب
ّ
ّ
املتحمسون ذهبوا
الشباب
ك،
حتر
أي
بلدتنا
تشهد
«ومل
ّ
ّ
إىل كرتمايا».
هناك من مل يذهب إىل أي مكان ،إال أن هذا ال يعين أنه
تعرض له الرئيس سعد
موافق على «االنقالب» الذي
ّ
احلريري .تقول سيدة من برجا« :ما حصل غري مرض .حتى
لو وافق سعد احلريري عليه حنن ال نوافق .حنن ساعدنا حزب
اهلل كثريًا ودعمنا املقاومة .نريد منهم اليوم أن يدعمونا.
نريد أن نعرف من قتل رفيق احلريري».
هذه املواقف ال ختتصر واقع اإلقليم حيث تفعل الرتاكمات
فعلها عند ّ
كل استحقاق .تراكمات ال ترتبط فقط باخلالف
ّ
السنة والشيعة ،الذي جيري العمل
املذهيب التارخيي بني
على تغذيته اليوم ،بل أيضًا بالوضع «اهلامشي»
الذي يشعر أبناء إقليم اخلروب بأنه بات قدرهم ،والذي
يستعيدونه عند ّ
كل استحقاق.
تلمسه يف روايات األهالي ملا حصل يف
هذا ما ميكن
ّ
اليومني الفائتني ،اليت ميكن تقسيمها إىل جزءين :ميداني
وسياسي.

ميدانيًا ،على الرغم من محاسة بعض الشبان ،مل تأت احلركة
االحتجاجية حبجم يتناسب مع دعوة إىل «يوم غضب»
يوجهها «زعيم الطائفة» .وهو أمر يعرتف به األهالي
يردونه إىل سببني :األول أن احلركة االحتجاجية
إال أنهم
ّ
يف اإلقليم لن تؤثر سلبًا إال على أهل اإلقليم «هل حنرق
الدواليب ونقفل الطرقات على أنفسنا؟» .والثاني اقتناع
التحرك «ماذا سيغيرّ نزولنا إىل الشارع؟».
بال جدوى
ّ
لذلك يقتصر احلديث يف هذا اجلانب على سرد يوميات
التحرك الذي أمكن ضبطه ،واالنتهاء منه بدعوة احملتجني
ّ
إىل مركز منسقية تيار املستقبل يف كرتمايا ...حيث دار
احلوار السياسي.
سياسيًا ،كان أهالي اإلقليم يرتقبون املوقف النهائي
لرئيس احلزب التقدمي االشرتاكي وليد جنبالط .صحيح أنه
أعلن وقوفه إىل جانب سوريا واملقاومة ،إال أنهم كانوا ال
يعولون على عدد األصوات اليت سيجيرّ ها للرئيس
يزالون
ّ
ّ
املكلف جنيب ميقاتي .أبناء اإلقليم كانوا يأملون لو أن
ّ
«ملتهم» عالء الدين ترو ليعرب
جنبالط أفسح اجملال البن

عن موقف الطائفة.
تعرض للضغوط.
«عالء
أن
يؤكد
من
بني
هنا ختتلف اآلراء
ّ
هو رئيس النادي االجتماعي يف برجا ،والنادي نشر الفتات
يصوت ملصلحة ميقاتي؟»
يف برجا تؤيد سعد احلريري فكيف
ّ
يتفهم املوقف« :بالنهاية عالء
يقول أحدهم .وبني من
ّ
رجل حزبي وعليه أن يلتزم قرارات حزبه».
لكن هذه احلجة ال تقنع كثريين ،إذ ينقل عن أحد املشاركني
لطبق
ترو حزبيًا
ّ
يف لقاء املنسقية أنه قال« :لو كان ّ
مقولة كمال جنبالط :إذا ُخيرّ ت بني حزبك وضمريك فاخرت
ضمريك».
ترو تفصيل صغري يف مشكلة أكرب هي موقع
لكن موقف ّ
الطائفة السنية يف الشوف .فعلى الرغم من حجمها االنتخابي
الكبري ،الذي يصل إىل حنو  50ألف صوت ،جتد نفسها غري
قادرة على الفكاك من كماشة جنبالط الذي حيظى بأغلبية
حنو  50ألف صوت درزي.
التشتت الذي تشهده أصوات أبناء الطائفتني السنية
واملارونية (حنو  50ألف صوت أيضًا) جيعل من جنبالط
القوة املرجحة اليت ختتار نواب املنطقة .هلذا يتفهم كثريون
ّ
ختلي قيادة طائفتهم
يتفهمون
ترو ،إال أنهم ال
ّ
موقف ّ
عنهم ،ال يف االستحقاقات السياسية فحسب ،بل يف
الوظائف العامة «على الرغم من أن أبناء اإلقليم منخرطون
بكثافة يف إدارات الدولة ،ال جتد موظفني منهم يف الفئات
األوىل .كل املواقع السنية تذهب إىل أبناء بريوت ،صيدا
وطرابلس».
ّ
املشكلة الثانية تكمن يف ختلي القيادة السنية عن دعمهم
حتى يف املوضوع البيئي «على الرغم من األضرار البيئية
الكبرية النامجة عن معمل سبلني ،مل تنجح ّ
كل مطالباتنا يف
إقفال هذا املعمل».
ّ
يتذكر أحد أبناء برجا ما قاله الرئيس الراحل رفيق
وهنا
ضم
احلريري يومًا خالل إفطار رمضاني ،ردًا على مطلب
ّ
اإلقليم إىل صيدا انتخابيًا« :هل تريدوننا أن نشعل
حربًا؟».
ً
يصعدون لدى
ال يريد أبناء اإلقليم حربا مع جريانهم .وهم ال
ّ
انتقادهم مواقف جنبالط األخرية «ال أحد يعرف كيف ستسري
السياسة غدًا .غالبًا سيتفقون وسيبقى جنبالط يتعامل معنا
على قاعدة «ما لنا لنا ،وما لكم لنا ولكم»».

حزبي
أنا
ّ

ترو التعليق على االنتقادات
يرفض النائب عالء الدين ّ
يكرر عبارته «لن ّ
أعلق» أكثر من مرة ،قبل
ّ
املوجهة إليهّ .
أن يعود فيقول «بعد بكري ...بكرا منحكي» .االشرتاكي
منذ أكثر من ثالثني عامًا يضع موقفه يف خانة االلتزام
ونتصرف وفق ما نراه
احلزبي« :حنن حزب سياسي
ّ
مصلحة وطنية .وإن كنت أفتخر طبعًا باالنتماء إىل الطائفة
عبت
السنية ،إال أني مل أشكك يف الفرائض الدينية ،بل رّ
عن رأيي السياسي».
ترو يبدو واثقًا من أن األجواء اليت تشاع «ليست أجواء
ّ
برجا ،هنا ّ
كلهم متفهمون» .ويوضح أنه ليس املسؤول
أتصرف فيه
عن الفتات النادي الثقايف االجتماعي «ألني
ّ
بصفيت مواطنًا ال نائبًا».

من ربح ومن خسر يف
صيدا؟

خالد الغربي

تلب صيدا
لسان حال صيداويني ومستقبليني هو ملاذا مل
ّ
«نداء الواجب» ،بينما «أصغر قرية ّ
سنية» كانت
وفية
ّ
للشيخ سعد احلريري أكثر من مدينة أبيه وعائلته
على غري ما اشتهاه تيار املستقبل ،مل خيرج الصيداويون
يف حشود شعبية
منددة بإقصاء سعد احلريري عن رئاسة
ّ
احلكومة .أمر ال يليق مبدينة أنفق فيها التيار املاليني من
دوالراته من أجل بسط نفوذه واحتالل مقعديها النيابيني.
حتى صرخات أم زكي «قومي يا صيدا قومي سرقوا منا
حترك الشارع.
احلكومي» مل ّ
مستقبليون ّ
قللوا من غياب ردود الفعل القوية يف املدينة
أو تصوير صيدا كأنها خذلت التيار.
فمنسق التيار يف صيدا
ّ
واجلنوب ناصر محود قال لـ«األخبار» إن التيار يف صيدا
مل يوجه أي دعوة لتحركات شعبية يف املدينة ،وال دعونا
عبوا بطريقة عفوية
املواطنني للنزول إىل الشارع .الناس رّ
ّ
منظمة ومن تلقاء أنفسهم».
وغري
يف الشارع الصيداوي مل تعد احلسبة القائمة حاليًا تدور
حول من ميتلك نفوذًا أقوى وجمموعات أكثر ،بهية احلريري
أو أسامة سعد.
كالم الناس يف املدينة تركز على سؤال «ماذا بعد سقوط
مدرس مادة التاريخ خالد الكردي
سعد احلريري؟» .وجييب ّ
بـ«أن مشروعًا سياسيًا انتصر على اآلخر ،وهكذا جيب أن
ننظر إىل األمور ،وخيارات رحبت وأخرى خسرت ،ونقطة على
السطر».
«احلريري خارج السلطة ،وشوكة آل احلريري بدأت
باالنكسار» ،يهتف شباب التنظيم داخل مقهى شعيب
يف احتفالية «مشاتة» بسقوط احلريري عن العرش،
تهتز خصور الشباب طربًا مع خطاب
مسجل لـ«حكيمهم»
ّ
يقول فيه «إن قصورًا جتثم فوق صدورنا لن
تسد طريق
ّ
حياتنا».
ويذهب أحد احملتفلني إىل القول احلكيم (أسامة) «عنوان
املرحلة» .آخر أشار «ما عدنا خنشى أن تأتي التسويات
على ظهرنا أو أن نتعرض لنريان صديقة كما حصل يف
تسوية الدوحة .صمدنا وانتصرنا».
حيبذ
ال
ناصريو أسامة سعد أن يشاركهم أحد يف انتصار
ّ
ّ
ّ
مشروع املعارضة.
يذكرنا الشاب أبو الزوز «عندما كانت
ّ
فوهات بنادق سلطة آل احلريري
تلقم باجتاه صدر أسامة
سعد يف االنتخابات البلدية األخرية وكان رأسه مطلوبًا ،ختلى
عنه من غازلوا حينها فؤاد السنيورة (يف إشارة إىل عبد
الرمحن البزري الذي أعلن حياده يف تلك املعركة) ،واليوم
جاؤوا للحصول على املغامن».
يف بلد الـ«ال غالب وال مغلوب» يدرك أسامة سعد جيدًا أن
«املشروع احلريري بوصفه مشروعًا
متمسكًا بشبق السلطة
ّ
قد تعرض خلسائر فادحة ،لكن من املبكر احلديث عن انهيار
تام هلذا املشروع يف لبنان أو صيدا» ،لذلك طلب أمس
من مجهوره ،خالل جولة له داخل صيدا القدمية ،مواصلة
النضال ،مؤكدًا أن بداية نهاية زمن الوصاية احلريرية على
املدينة قد بدأت.
كثريون يف املدينة يعتقدون أن تأثريات خروج احلريري من
احلكم ال تعين
مسًا جبمهورية بهية يف صيدا ،ال بل إن
ّ
ً
ً
ً
معارضني ّ
يتهمون مرجعا سياسيا وآخر أمنيا بتلميع صورة
النائبة بهية احلريري واعتبارها معتدلة ووسطية .تلميع
يرى فيه هؤالء حماولة لعدم املس بنفوذ بهية اليت يقول
املعارضون إنه نفوذ ُبين بتجيري املواقع السلطوية وباملذهبية
واملال ،وتنامى يف حلظة سياسية ُيفرتض أن تكون مغايرة
ملرحلة سياسية جديدة دخلها لبنان «بعد طرد احلريري»،
حد قول مسؤول حزبي يف صيدا جيزم بأن أسامة سعد
على ّ
عندما
املاضي
أخطاء
يكرر
لن
تردد يف حسم الكثري من
ّ
األمور عندما توافرت له ظروف مشابهة يف ذاك األيار من
تردد دفعه إىل خسارة مقعده النيابي .ويضيف
عام ّ .2008
املسؤول« :اليوم مل ُيغر ابن معروف سعد شعار خداع
يتحدث عن حتييد املدينة ،ال بل إنه يرى اليوم فيه شعارًا
حملاولة عزل صيدا عن تأثريات التغيري احلاصل يف املشهد
اللبناني العام ،وهو ال يعري انتباهًا حملاوالت مسؤول أمين
رفيع املستوى تكبري عدد الالعبني السياسيني يف املدينة.
فاإلعالم ال يصنع رجا ً
ال ،وكذبة وجود قوى وسطية يف املدينة
قبل سقوط احلريري وبعده لن تنطلي عليه.
هناك انقسام عاشته املدينة ،متوضعت فيه القوى والوجوه
الصيداوية ،إما يف هذا املعسكر وإما يف ذاك».
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CEDAR DRIVING SCHOOL
مدرسة االرز لتعليم قيادة السيارات

2011  كانون الثاني29 السبت

الدليل التجاري

0403482345  او87648186 :العالناتكم يف اهلريالد اتصلوا على احد الرقمني

Sydney Landscaping and Excavations

عساف
ّ عساف ابي
ّ بادارة السيد

 سنة37 خربة تفوق

نساعد يف احلصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة مرحية ومكيفة

ّ
دقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
اسعار خاصة لط ّالب املدارس

ö^œﬁ˜]<ÿœﬁÊ<ÜÀ£]Ê<›Ç7]<Ÿ^€¬]<ÜÒ^ä÷

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

0407405846 :لالتصال
97405846

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

<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

 جان فارس:لالتصال

Ph:(02) 9709 2267 - Fax:(02) 9707 3213
Mob: 0410 606 786

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

30 Hoskins Avenue Bankstown

Demolition & Excavation

<ÜÀ£]Ê<›Ç7]<Ÿ^€¬_<ƒÈ€¢

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

@÷ã� –æaÎ@Ú‹‡ßbi@…Ói

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

Abraham
Managing Director

378 922 0435

Residential *Commercial*
*Industrial

نتعهد االعمال الكبرية والصغرية
 وخدمة.. خربة..اختصاص
صدق يف املعاملة وكفالة للعمل
:لالتصال
0435922378

7 Eden Ave, Croydon park NSW 2133

RAINBOW BRICKLAYINY P/L

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

LicZ@185750C
B G
Glass & Glazing
for all your glazing needs
@xbuç€a@kÓ◊ãm@Âﬂ@·ÿmbuby@ãˆbè€
@ÚÌäbvn€a@…ÌäbìæaÎ@ﬁåb‰‡‹€
k‹�€a@kèy
@Showers Screens~@
@Tables tops~@Splash
back~@Frameless Glass
@Ÿ€à@7ÀÎ@p�˝0a@pbËuaÎ@LpbÌaãﬂ

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

0404015551@Zäb„ãi@Äi@ﬁbóm¸a

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

Z·z‹ﬂ@Ïi@Üa˚–i@aÏ‹ó�ma

04 1929 1261 M@@02 9785 8685

AL- KARM BAKERY
فــرن الكـــــرم

تسعرية جمانية معاملة ممتازة وكفالة يف العمل
 سنة خربة30 اكثر من

14 صفحة

ANB 17 003 994 394

Safwat Arfan – Sayed

Manager
)B.COMM., FTMA, AIM, FTIA(

نقدم كافة أنواع احملاسبة واخلدمات الضريبية
ومسك الدفاتر لالفراد والشركات

نضمن اكرب مردود ضرييب بفرتة زمنية قياسية
اعتمدوا احملاسب واخلبري الضرييب

صفوت عرفان

يف مجيع حاجاتكم الضريبية

(Bell Tower Centre)
Unit 24/ 191 Parramatta Rd.
Auburn, NSW 2144
Tel: 8756 3600 - Fax: 8756 3699
Email: safwat@ozemail.com.au

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

*نؤمن طلبيات مجيع للمناسبات

 أيام7 * نفح

9897 1113
60 Excelsior Street, Merrylands NSW 2160

·z‹ﬂ@Ïi@ÜbÌå

@¡ˆaãÇ@ëá‰Ëﬂ@
@Úéá‰:a@Úib‘„@Ùá€@›vèﬂ
@ç‹ÌÎ@tÎbé@ÏÓ„@¿
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مقابلة

رئيس بلدية أوبرن روني العويك لـ «اهلريالد»:

قدمنا  75ألف دوالر لضحايا فيضانات كوينزالند ومت مجع  25ألفا حتى اآلن من رجال األعمال

البلدية يف خدمة املواطنني ومستعدون لالستماع ملطالبهم ومناقشة اقرتاحاتهم
رئيس بلدية أوبرن السيد روني العويك رجل أعمال ناجح
وعصامي يكرس الكثري من وقته وجهده وخربته خلدمة اوبرن
ومنطقتها ومواطنيها.
مساهماته يف حتسني اوبرن ومنطقتها وخدمة سكانها ليست
وقفا على فرتة رئاسته هلا فمنذ اليوم االول لفوزه يف البلدية
عام  2004وهو يطالب مثال بتوسيع مبنى مواقف السيارات
التابع للبلدية او يعرف بـ  Sussan street carparkاىل ان حتقق
ذلك يف العام  2008فزادت امكانية استيعابه من  200سيارة
فقط اىل  1000سيارة.
املشاريع واالجنازات اليت كانت له مساهمات يف حتقيقها
متعددة منها توسيع جسر  ،Amy streetتأمني نقاط انزال
وحتميل التالميذ يف مدارس اوبرن ،شراء مبنى نادي رابطة
احملاربني القدامى ( )RSLلتحويله مرفقا خدماتيا البناء املنطقة،
بناء ٍ
ناد رياضي يف اوبرن متعدد االهداف واالغراض وغري
ذلك.
وردا على سؤال لـ «اهلريالد» حول املشاريع املستقبلية
للبلدية قال السيد العويك «هناك مشاريع كثرية كلها تصب
يف حتسني منطقة اوبرن والضواحي التابعة هلا مثل :حتسني
حوض السباحة يف ليدكمب ،منح تسهيالت اكرب للمصاحل
والشركات ،السماح ببناء ما يعرف بـ  Granny flatخلف
* هل لنا ببطاقة شخصية
خمتصرة لرئيس بلدية أوبرن
السيد روني العويك؟
 من مواليد اوبرن  -سيدني،عدت اىل لبنان مع قسم من
العائلة عندما كنت يف الرابعة
من عمري وذلك العام .1971
وبسبب احلرب عادت العائلة
جمددا اىل اسرتاليا عام .1988
* كيف بدأت حياتك العملية يف
اسرتاليا؟
 يف اليوم التالي لوصولياىل اسرتاليا بدأت العمل ،ويف
الوقت نفسه تابعت ختصصي
العلمي حيث حصلت على اجازة
(رخصة) يف البناء ،ثم باشرت
العمل يف حقل البناء والتعهدات
وذلك منذ حواىل عشرين سنة.
واجلدير بالذكر ان والدي كان
من أوائل أبناء اجلالية الذين
عملوا يف جمال البناء يف ستينات
القرن املاضي.
* متى بدأ السيد روني العويك
العمل يف احلقل العام وملاذا؟
 انتسبت اىل حزب االحراريف بداية الستينات من القرن
املاضي القتناعي مببادئ احلزب
وقيمه الوطنية واالخالقية وبعد
احتكاكي ،عن كثب ،مع كافة
االحزاب يف البالد ،والدراكي ان
االنسان ال ميكن ان يصل وحيقق
ما يصبو اليه اال من خالل احد
االحزاب الرئيسية الكبرية مثل
االحرار والعمال والوطين.
* هل تسلمت اي مسؤوليات يف
احلزب؟
 اتسلم رئاسة فرع اوبرن منذحواىل  6سنوات كما ترشحت
على الئحة احلزب يف االنتخابات
الفيدرالية ملقعد ريد يف العام
 2007حيث حصلت على عدد
كبري جدا من االصوات.
* برأيك ،ما الذي مييز حزب
االحرار عن غريه؟
 انين ارى ان حزب االحراريعمل ملصلحة البلد ككل وليس
ملصلحة أفراد او تنظيمات،

املنازل والسماح ببناء وحدات سكنية مزدوجة  .Dupleكما
اننا اآلن بصدد بناء ٍ
ناد رياضي يف اوبرن سيتم االنتهاء منه
العام احلالي».
وعن سبب انتسابه حلزب االحرار قال «انتسبت حلزب االحرار
القتناعي مببادئه وقيمه الوطنية واالخالقية والدراكي ان
االنسان ال ميكن ان حيقق ما يصبو اليه اال من خالل احد
االحزاب الرئيسية».
وعما اذا كانت لبلدية اوبرن اي مساهمة يف مساعدة ضحايا
كوارث فيضانات كوينزالند قال السيد العويك «كنا
السباقني يف مساعدة ضحايا كوارث فيضانات كوينزالند
ناشدت املصاحل
حيث قدمت البلدية مبلغ  75ألف دوالر ..كما
ُ
ورجال االعمال يف املنطقة املساعدة فتربعوا بسخاء وسيتم
تقديم املبلغ ،الذي بلغ حتى اآلن  25ألف دوالر ،فور االنتهاء
من عملية التربع».
وتوجه السيد روني العويك لسكان املنطقة قائال «البلدية
هي يف خدمتكم وهي مستعدة لالستماع اىل مطالبكم ومناقشة
طلباتكم ودرس اقرتاحاتكم وعمل كل من يعود بالفائدة لكم
والوبرن ومنطقتها».
وقد التقت «اهلريالد» رئيس بلدية اوبرن السيد روني
العويك يف مكاتب البلدية وكان هلا معه هذا احلوار:

حاوره الزميل أنطونيوس بو رزق

وهلذا رأينا انه عندما استلم
رئيس احلكومة السابق جون
هاورد احلكم كانت اسرتاليا تقع
حتت مديونية تناهز  96مليار
دوالر وملا ترك احلكم بعد حواىل
 12عاما كان الفائض يف اخلزانة
حواىل  28مليار دوالر .ونالحظ
هنا انه بعد حواىل  3سنوات
ونصف على استالم العمال احلكم
تبدد الفائض اهلائل واصيحت
املوازنة ترزح حتت عجز مبليارات
الدوالرات .ومن هنا ندرك الفرق
يف السياسة االقتصادية بني
العمال واالئتالف.
فبعد انفاق عشرات مليارات
الدوالرات نسأل اين وكيف
ُأنفقت هذه االموال الطائلة
وماذا حتقق على األرض.
الرزم
كل
فان
بالعكس
التحفيزية أثبتت فشلها من رزمة
تركيب العازل احلراري للمنازل
الذي سادت تركيبه فوضى
وعشوائية وعدم خربة مما ادى
اىل انالع العديد من احلرائق اليت
اودت حبياة بعض املواطنني،
اىل وزمة حتسني املدارس اليت
اثبتت فشلها هي االخرى واليت
اقتصرت على انشاء صاالت
لالجتماعات وتوسيع املكتبات
والباحات واحلدائق دون زيادة
عدد الصفوف ،مع العلم ان
املدارس حباجة لصفوف اضافية
نظرا للزيادة امللحوظة يف عدد
سكان اسرتاليا .اعطي مثاال
على ذلك ،يف العام املاضي اي
 2010وصل عدد املواليد اجلدد
يف اوبرن اىل  672مولودا ،فهل
متت زيادة صف واحد يف مدارس
املنطقة الستيعاب هذا العدد يف
املستقبل.
* متى فزت الول مرة يف
عضوية جملس بلدية اوبرن؟
وهل فزت مستقال ام على الئحة
احد االحزاب؟
 فزت بعضوية بلدية اوبرنيف اذار من العام  2004على
الئحة حزب االحرار والول مرة

نال مرشح االحرار ثالثة أضعاف
ما كان مرشح احلزب يناله يف
السابق.
*ملاذا وما الدافع لتفكريك يف
الرتشح للبلدية؟
 من خالل خربتي الطويلة يفجمال البناء وكذلك من خالل
مسؤولياتي يف حزب االحرار كان
العديد من مواطين اوبرن يأتون
الي ويسألونين ماذا عليهم
ّ
ان يفعلوا اذا كانوا يريدون
مثال زيادة مرآب (كاراج) على
منازهلم .من هنا شعرت انه
ينبغي علي دخول جمال اخلدمة
العامة حتى استطيع ان أخدم
أكرب عدد ممكن من املواطنني.
واحب ان اشري اىل ان الرتشح
للبلدية جاء بعد احلاح العديد من
مواطين اوبرن.
* ما هي االجنازات اليت شهدتها
بلدية اوبرن مؤخرا وما هو دوركم
فيها؟
 ان خدماتي يف البلديةللمواطنني ليست وقفا على
فرتة رئاسيت هلا ،اذ انه يف
االجتماع االول بعد فوزي يف
البلدية ،حيث تسلمت مباشرة
منصب نائب رئيس ،وانا أطالب
بتوسيع مواقف السيارات التابعة
للبلدية اليت يطلق عليها اسم
 Sussan street carparkوقد حتقق
هذا يف العام  2008حيث زادت
امكانية استيعابها من  200سيارة
فقط اىل  1000سيارة.
وعملنا على زيادة مواقف ركون
السيارات للمسنني واملعوقني
وايضا زيادة نقاط التحميل
للمصاحل
()Loading Zone
لتيسري أعماهلم.
وقمنا ايضا باجراء توسعة على
جسر  Amy streetفزادت من
خطني اىل  5خطوط لتخفيف
حركة االزدحام يف املنطقة.
كما ان كل مدارس اوبرن مل تكن
فيها نقاط لتأمني انزال وحتميل
التالميذ فمنذ اليوم االول اي
عام  2004وانا أعمل على توفري

هذه النقاط اىل ان حتققت يف
معظم املدارس على ان ُتستكمل
يف باقي املدارس .واعمل اليوم
من موقعي رئيسا للبلدية على
زيادة عدد هذه النقاط.
كذلك قمنا بوضع حاويات
خمصصة ألعقاب السجائر يف
مجيع املراكز التابعة للبلدية
حفاظا على نظافة البيئة وسالمة
املواطنني.
قامت البلدية العام املاضي
بشراء مبنى نادي رابطة احملاربني
القدامى ( )RSLلتحويله مرفقا
خدماتيا البناء املنطقة .كما
قمنا ببناء ٍ
ناد رياضي يف اوبرن
متعدد االهداف واالغراض ..اىل
العديد من املشاريع واالهداف.
* ما هي املشاريع املستقبلية
اليت على جدول اعمال البلدية؟
 هناك مشاريع كثرية كلهاتصب يف حتسني منطقة
اوبرن والضواحي التابعة هلا
مثل :توسيع جسر Amy street
يف رجيينتس بارك ،حتسني
حوض السباحة يف ليدكمب،
منح تسهيالت اكرب للمصاحل
والشركات ،السماح ببناء ما
يعرف بـ  Granny flatخلف
املنازل بعد استيفاء الشروط
املطلوبة ،والسماح ببناء وحدات
سكنية مزدوجة  Duplexبعد
استيفاء الشروط ..واحب ان
انوه هنا اىل ان املكتبة التابعة
لبلدية اوبرن هي من اكرب واحدث
مكتبات البلديات يف الوالية..
ٍ
ناد
كما اننا اآلن بصدد بناء
رياضي يف اوبرن سيتم االنتهاء
منه العام احلالي.
* نالحظ ان هناك ورشة عمل
يف مبنى البلدية ،فهل لك ان
تضعنا يف أجواء ذلك؟
 كان مكتب رئيس البلديةصغريا جدا وال يستوعب أكثر
من  3أشخاص مما يعيق تيسري
شؤون البلدية وامورها وهذه
الورشة تندرج يف اطار حتسينات
مبنى البلدية.

واملغوش*
*رئيس البلدية السيد روني العويك يتوسط الزميلني بو رزق
ّ

* كم هو عدد جملس بلدية
اوبرن؟
عام  2004كان جملس بلدية
اوبرن يتألف من  12عضوا اما
اليوم فتقلص العدد اىل 10
أعضاء.
* ملاذا؟
 عام  2007كان هناك تصريحلكل البلدية جييز هلا زيادة او
انقاص عدد اعضاء جملسها
فاجتمع جملس بلدية اوبرن وقرر
تقليص العدد اىل  10أعضاء.
* كيف يتوزع اجمللس جلهة
االنتماء السياسي؟
 عام  2004كان عدد أعضاء حزبالعمال يف البلدية ( )4واالحرار
( )2وحــــزب الوحدة ( ،)2حـــزب
اخلضر (Resident action ،)1
 )2( groupو No damp group
(. )1
اما اليوم فيتوزع أعضاء اجمللس
على التالي :حزب العمال (،)3
االحرار ( ،)2حزب الوحدة (،)2
حزب اخلضر ( )1و Resident
 )1( action groupوعضو واحد
مستقل.
* كيف يتم اختاذ القرارات داخل
اجمللس؟
 يقدم املدير العام جدول اعمالاالجتماع مع توصيات واقرتاحات
وجيري التصويت على كل بند
مبفرده واذا تعادلت االصوات
يحُ تسب صوت الرئيس صوتني.
* ما هي الضواحي اليت تشملها
بلدية اوبرن؟
 تشتمل بلدية على الضواحيالتالية :اوبرن ،ليدكمب ،برييلال،
رجيينتس بارك ،سيلفرووتر،
نيومنتون وهومبوش باي.
* نالحظ ان الكثري من البلديات
كانت هلا مساهمات مالية
يف التخفيف من آثار كارثة
الفيضانات يف كوينزالند ،فهل
كان لبلدية اوبرن اي نشاط يف
هذا االطار؟
 بالطبع ،كانت بلدية اوبرنالسباقة يف مساعدة ضحايا

كوارث فيضانات كوينزالند
والتخفيف من آثارها حيث قدمت
البلدية مبلغ  75ألف دوالر وذلك
نسبة لعدد سكان اوبرن البالغ
 75ألف نسمة تقريبا.
ناشدت املصاحل ورجال
كما
ُ
االعمال يف املنطقة املساعدة
فتربعوا بسخاء وأظهروا كرما
وشعورا انسانيا نبيال واحساسا
مع اخوتهم يف كوينزالند وسيتم
تقديم املبلغ الذي بلغ حتى اآلن
 25ألف دوالر فور االنتهاء من
عملية التربع ..واننا هنا نتقدم
بالشكر من كل الذين تربعوا.
* هل من كلمة أخرية تود
توجيهها؟
انين اشكر ،عرب صحيفةاهلريالد ،أعضاء البلدية الذين
يقفون اىل جانيب لتحسني
منطقة اوبرن وخدمة مواطنيها..
وأتوجه بالشكر من سكان اوبرن
وأقول هلم ان البلدية هي يف
خدمتكم وهي مستعدة لالستماع
اىل مطالبكم ومناقشة طلباتكم
ودرس اقرتاحاتكم وعمل كل
من يعود بالفائدة لسكان اوبرن
والضواحي التابعة هلا.
احب ان اوضح هنا لسكان
املنطقة ان البلدية هي حكومة
حملية وككل حكومة هناك دوائر
وادارات متر فيها املعامالت
البت فيها ،فكل معاملة
قبل
ّ
يلزمها وقت الجنازها ..فمثال
اذا اردنا زيادة اشارة ركون
للسيارات فان االمر يستغرق
حواىل  6أشهر بسبب انتقاله
من جلنة اىل أخرى .ولذلك فانين
اناشد اصحاب املعامالت التحلي
بالصرب وطول االناة حلني البت
مبعامالتهم نظرا لكثرة املعامالت
واالدارات
اللجان
ولتعدد
وتراتبيتها يف البلدية.
واخريا اننا نشكر ابناء اجلالية
الذين يضعون ثقتهم بنا ونعدهم
بأننا هنا خلدمتهم ومناقشة
اقرتاحاتهم اليت تعود بالفائدة
واخلري ألوبرن ومنطقتها.
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WEEKEND SALE
HOT
PRICE
$

198

T ac (19”) 48cm High
Te
Definition LCD Te
T levision.
Record TV via USB to external drive
(not included), 1440 x 900 resolution.

GREAT FOR
THE BEDROOM
$

LCD1918HDHN

268

RAZOR
FRAME
DESIGN
$

798

LG (50”) 127cm High Definition
Plasma Te
T levision.
New razor frame design, 3,000,000:1
contrast, HD DivX playback via USB, smart
energy saving, 2x HDMI inputs, 600Hz
sub-field drive. 50PJ350

3x HDMI
$

T ac (22”) 55cm High
Te
Definition LCD Te
T levision.
Built-in HD digital tuner. Record TV via USB
to external drive (not included). LCD2218HDHN

HOT
PRICE
$

1242

388

Bush (32”) 81cm High Definition
LCD Te
T levision.
1366 x 768 resolution, 1500:1 contrast,
HD digital tuner, 3x HDMI. IDLCD3204HDB

ULTRA-SLIM
DESIGN

T shiba (42”) 106cm Full High
To
Definition LED LCD Te
T levision.
1920 x 1080 resolution, 100Hz, LED
backlighting, 4x HDMI inputs, 13,000:1
dynamic contrast. 42SL700A

$

1888

Samsung (58”) 147cm Full
High Definition Plasma Te
T levision.
Ultra-slim design, 1920 x 1080p
resolution, 600Hz sub-field drive,
HyperReal Engine, Internet@TV
technology, 4x HDMI. PS58C6500TF

WE HAVE STAFF THAT CAN SPEAK TURKISH, ARABIC, CANTONESE, MANDARIN AND ENGLISH!
®
HARVEY NORMAN® @ DOMAYNE
DOMA
AUBURN NOW OPEN

Come see Okan Genel at Harvey Norman®
@ Domayne® Auburn for a great deal on your
next electrical purchase.
THE ELECTRICAL SPECIALIST

www.harveynorman.com.au
Product offers end 31/01/11.
Harvey Norman® stores are operated by independent franchisees.
*1. Terms and conditions apply. See in store for details.

AUBURN

103-123 Parramatta Rd. 9648 5411

Located on ground level (Entrance to carpark off Station Rd.)
(Computers/Electrical only)

200102_AUB

@
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مقابلة

املسؤول االمين يف مستشفى البرتون ألبري ابي ع ّراج لـ “اهلريالد”:

أزور اسرتاليا مع عقيليت حلضور زفاف ابن شقيقي شربل ايلي ابي عراج ولتفقد االهل واالقارب

مستشفى البرتون هو الوحيد يف لبنان التابع للصندوق الوطين للضمان االجتماعي
يزور أسرتاليا حاليا املسؤول األمين يف مستشفى البرتون ومسؤول
البت بطلبات املتقدمني لالستفادة من ضمان وزارة الصحة العامة
ّ
عراج وعقيلته زينة وذلك
من مرضى املستشفى السيد ألبري ابي ّ
حلضور زفاف ابن شقيقه شربل ايلي ابي عراج.
كونه عن اسرتاليا قال ان
ويف سؤال للهريالد حول االنطباع الذي ّ
اسرتاليا بلد مجيل له فضل كبري على املغرتبني اللبنانيني اذ انه
بفضل االموال اليت يرسلها اللبنانيون اىل اخوانهم املقيمني متكن
هؤالء من العيش بكرامة وحببوحة كما متكن االقتصاد اللبناني من
البقاء واقفا على رجليه.
وقال ان مجعيات القرى والبلدات اللبنانية يف اسرتاليا تلعب
دورا كبريا يف اعمار القرى والبلدات اخواتها يف الوطن االم
حيث ان هذه االموال ساهمت يف اجناز الكثري من املشاريع اهلامة
واحليوية.
وحول اكثر ما أعجبه يف اسرتاليا قال السيد ألبري أبي عراج للهريالد
“اعجبين كثريا النظام ولفت انتباهي نظام الطرق والسري فالكل

يعرف حقوقه ووجباته.
وقال ان االنسان يف اسرتاليا يشعر بقيمته كانسان ،مثال يف
حال تعثرت ظروف أحدهم وفقد عمله لفرتة من الوقت فان الدولة
تساعده من خالل الضمان االجتماعي ليعيش بكرامة وعزة نفس
دون احلاجة للتسكع على ابواب اي مسؤول .كما انه ليست هناك
واسطة يف التقدم للوظائف العامة حيث ان الشخص املناسب يف
املكان املناسب.
وعن احملكمة الدولية قال انها مشروع فتنة وان هدفها ضرب
املقاومة ونزع سالحها.
وردا على سؤال حول مستشفى البرتون وملن يتبع قال ان
ملستشفى البرتون وضعا خاصا اذ انه ضمن اطار القطاع اخلاص
غري انه تابع للصندوق الوطين للضمان االجتماعي وذلك بفضل
الرئيس املرحوم سليمان بك فرجنية.
وللتعرف أكثر على املسؤول األمين يف مستشفى البرتون السيد
ّ
ألبري ابي عراج كان للهريالد معه هذا احلوار:

حاوره أنطونيوس بو رزق
* نبدأ بالسؤال التقليدي ،من هو
السيد ألبري ابي عراج؟
 من مواليد سبعل عام ،1954والدي بطرس ابي عراج ،متأهل
من زينة يوسف فنيانوس من زغرتا
ورزقنا اهلل  4أوالد .وقد تلقيت
دروسي االبتدائية والثانوية يف
مدرسة اآلباء البيض يف القبة.
* ما هو سبب زيارتك اىل اسرتاليا؟
وهل هذه الزيارة هي االوىل لك؟
 هذه الزيارة هي االوىل لي اىلهذه البالد اجلميلة اسرتاليا اليت
أزورها مع عقيليت زينة حلضور زفاف
ابن شقيقي شربل ايلي ابي عراج
حيث كانت فرصة لنا تعرفنا خالهلا
اىل االهل واالقارب واالصدقاء
والعديد من ابناء بلدتينا احلبيبتني
زغرتا وسبعل ،خاصة ان هناك
بعض االقارب الذين نتعرف عليهم
الول مرة.
واحب ان اذكر هنا ان شقيقي والد
قدم
العريس ايلي ابي عراج هو من ّ
لي طلب اجمليء اىل اسرتاليا فيما
صهري جان ابي ضاهر وعقيلته
جانو فقد استضافاني مع عقيليت
يف منزهلما العامر فلهما مين ومن
زوجيت كل حمبة وتقدير واحرتام.
كونته عن
* ما هو االنطباع الذي ّ
اسرتاليا؟

 اسرتاليا بلد مجيل له فضلكبري على املغرتبني عامة وخاصة
اللبنانيني منهم اذ انه بفضل
االموال اليت كان يرسلها اللبنانيون
اىل اخوانهم املقيمني متكن هؤالء
من العيش بكرامة وحببوحة كما متكن
االقتصاد اللبناني من البقاء واقفا
على رجليه خاصة ان هذه االموال
هي باملليارات.
كما ان مجعيات القرى والبلدات
اللبنانية يف اسرتاليا لعبت دورا
كبريا يف اعمار القرى والبلدات
اخواتها يف الوطن االم حيث ان هذه
االموال ساعدت يف اجناز الكثري من
املشاريع اهلامة واحليوية مثل بناء
املستوصفات ومد أنابيب الصرف
الصحي (اجملارير) واستخراج املياه
من جوف االرض للشرب والري
وبناء الكنائس اضافة اىل مساعدة
العديد من العائالت احملتاجة يف
هذه البلدات والقرى.
لقد اعجبين كثريا يف سيدني النظام
ولفت انتباهي نظام الطرق والسري
فالكل يعرف حقوقه ووجباته.
فاالنسان يف اسرتاليا يشعر بقيمته
حال تعثرت
كانسان ،مثال يف
ظروف أحدهم وفقد عمله لفرتة من
الوقت فان الدولة تساعده من
خالل الضمان االجتماعي ليعيش

* املسؤول األمين يف مستشفى البرتون السيد ألبري ابي عراج*

* السيد ألبري ابي عراج يتوسط صهره جان ابي ضاهر والزميل أنطونيوس بو رزق*
بكرامة وعزة نفس حلني العثور على
عمل آخر .كما انه ليست هناك
واسطة يف التقدم للوظائف حيث
ان الشخص املناسب يف املكان
املناسب لناحية اخلربة والكفاءة
واجلدارة دون احلاجة للتسكع على
ابواب اي مسؤول ..ومتى يشغل
الشخص املناسب الوظيفة املناسية
تزيد االنتاجية ويزدهر االقتصاد.
* هل لك ان تضعنا يف طبيعة عملك
يف لبنان؟
 اعمل مسؤوال امنيا يف مستشفىالبت
البرتون ومسؤوال ايضا يف
ّ
بطلبات املتقدمني لالستفادة من

ضمان وزارة الصحة العامة من
مرضى املستشفى.
* كونك قادما حديثا من لبنان ،ما
هو تقييمك للوضع هناك؟
 ال شك ان الوضع على الساحةاللبنانية على كف عفريت وخاصة
بعد صدور القرار االتهامي الذي
حيمل يف طياته اتهامات لعناصر
من حزب اهلل بالتورط يف عملية
اغتيال احلريري .انين ارى يف
هذا القرار مشروع فتنة ،فاحملكمة
الدولية هدفها ضرب املقاومة ونزع
سالحها.
* هل حصلت معك يف عملك حاالت

معينة جديرة بالذكر؟
 هناك حاالت كثرية حصلت وحتصلبشكل متكرر ..كلنا نعلم ان املريض
يف لبنان اذا مل يكن لديه هو او
اهله بدل تأمني لدخول املستشفى
فانه يبقى خارجه وقد يفارق احلياة
دون ان يعاينه طبيب.
اذكر انه يف احدى الليالي جاءني
مريض طلبت منه بدل تأمني 50
ألف لرية لبنانية فلم يتوفر لديه هذا
املبلغ وقد رفض مدير املستشفى
ادخاله فقمت يف اليوم التالي
بتأمني مساعدة مالية له فدخل
املستشفى.
واود ان أشري هنا اىل ان املالمة ال
تقع على مدير املستشفى ،فاملدير
موظف مثله مثل غريه..
وهنا الفرق يف احرتام كرامة
االنسان وعزة نفسه وحياته بني
لبنان واسرتاليا.
* هل مستشفى البرتون خاص ام
حكومي؟
 ملستشفى البرتون وضع خاصاذ انه ضمن اطار القطاع اخلاص اال
انه تابع للصندوق الوطين للضمان
االجتماعي.
* ما هو الفرق بينه وبني اي
مستشفى حكومي آخر؟
 -هناك فرق يف املعاملة ويف

التقدميات االجتماعية للعاملني ويف
اخلدمات الصحية للمرضى.
فاملضمون يدخل املستشفى دون
دفع بدل تأمني مطلقا غري انه
يدفع  10يف املئة بعد االنتهاء من
االستشفاء.
واشري هنا اىل ان الضمان االجتماعي
مفتوح ومتاح جلميع املضمونني ،اما
اسرة وزارة الصحة يف املستشفى
ّ
فمحددة وهي  120سريرا فقط يف
الشهر.
*ملاذا مت تصنيف مستشفى البرتون
وجعله تابعا للصندوق الوطين
للضمان االجتماعي؟
 مستشفى البرتون هو املستشفىالوحيد التابع للصندوق الوطين
للضمان االجتماعي وذلك منذ حواىل
 40عاما بفضل الرئيس املرحوم
سليمان بك فرجنية.
* هل من كلمة أخرية تود قوهلا؟
 انين مع زوجيت نشكر شقيقي ايليابي عراج وصهري جان ابي ضاهر
وشقيقيت جانو ابي ضاهر على كل
ما قدموه لنا وما فعلوه من أجلنا منذ
وصولنا اىل اسرتاليا حتى اليوم.
كما اننا نشكر مجيع االهل واالصحاب
على احلفاوة اليت احاطونا بها..
واشكر جريدة اهلريالد على هذا
اللقاء وامتنى هلا دوام والنجاح.

سهرة طربية رائعة وعامرة يف ال سوييت

* جانو ،ليلى غالب فرجنيه ،مجيل ومارلني فرحات جان ابي ضاهر وجورج ويوال بو موسى*

مساء السبت املاضي كانت سهرة
الطرب االسبوعية يف حلويات آل
سوييت يف غرانفيل عامرة حيث
ضمت وجوها عديدة وبارزة
منها الضيفة الكرمية القادمة

من لبنان واليت تزور ملبورن
وسيدني لتفقد االهل واالقارب
السيدة ليلى غالب عقيلة السيد
محيد غالب (ابو سليمان) وجورج
بو موسى وعقيلته يوال ومجيل

* ألبري أبي عراج ،جانو ابي ضاهر ،ليلى غالب فرجنيه وحضور*

ومارلني فرحات وعدد كبري آخر
من ضيوف ال سوييت الذين ال
يرضون عنها بديال.
وقد احيا السهرة الطربية الفنان
االصيل مجال زريقة الذي أجاد

وأبدع يف وصالته الغنية على
مدى ساعات طويلة على انغام
عازف العود الفنان سعيد جبور.
وهكذا تالقت اجواء الطرب
والكيف واالصالة مع االبتسامة

* أجواء ال سوييت العامرة*

الدائمة للسيدة الديناميكية
جانو صاحبة ال سوييت فأمضى
الضيوف جوا وال أمجل نقلهم
اىل اجواء السهرات اللبنانية
الرائعة.

العائلية
االجواء
فوسط
واجللسات الرومنطيقية واجواء
الطرب والفرح وابتسامة السيدة
جانو استمتع الساهرون بليلة
من احلى ليالي العمر.
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كتابات

واألديب والشاعر
جهاد الزين،
تضم
ّ
بني ّ
دفتيها أربع
قصائد ،األوىل
عنوانها هو عنوان
اجملموعة والثانية
“...
عنوانها
هازئة”
قامة
والثالثة عنوانها
َ
لت ِعقدًا ِم ْن
ح َ
“أ مَ َ
تسبح للشفاء” والرابعة عنوانها “خامتة
مجاجم كي
َ
ِّ
أخرية لقصيدة اسطنبول” وقد ُك ِتَب ْت هذه اخلامتة
بعد صدور قصيدة (اسطنبول) صيف  2002ـ دار
الفكر احلديث وكانت ِم ْن (تسع سفن) .و”السفينة
العاشرة” مهداة “إىل فقراء اسطنبول ،وفقراء ّ
كل
املدن العظيمة
واملتوحشة” .الالفت يف اجملموعة
ِّ
ً
علوها ِ
شعرًا ّ
واتزانًا
ورصانة باإلضافة إىل
اجلديدة ّ
غضبها وكذلك أسفها وحزنها يف آن الناجتني عن
انكسارين أحدهما خارجي عبثًا حبياة الناس يف بلدان
العامل الثالث وبالفقراء “العظماء” وثانيهما داخلي
انهيارًا ألحالم وآمال مل تعانق الشمس حتى
لفظت
ْ
بعد أن
أنفاسها على حنو فظيع مريع ،وليس عبثًا ُ
تكثر مفردات يف اجملموعة الصادرة عن دار اجلديد
البريوتية ّ
حبلة ممتازة مثل“ :الفتك ،حقد وطغيان”
ّ
مثا ً
ال ال حصرًا .والقصيدة امللكة هي القصيدة األوىل
وتيمم شطر العراق املنكوب:
البعيدة يف الغور،
ّ
“  ...مات العراق  ...أراه مقصلة اللغات  /ومدى
ّ
ِ
الشعر
إبليس من
لكل
مشافهة الصالة
العصي /
ٍ
ّ
امرأة وحيمي ّ
ً
ظلها املشبوب يف ماء الفرات
يراود
ُ
ٌ
ٌ
أشعث هذا املساء  /النخلتان
احتمال
مات
امتدتا
ّ
فوق احنناءة جيلنا  / ...قرب الطريق إىل العمارة
ِ
وأنت  ...العاصيان العاكفان
 / ...والعابران أنا
ُ
جنون ما يرث الزمان من املكان /
الكاظمان
عنف
َ
ّ
ٍ
الشقي  /يفيض يف
املكان  ...وشهوة الوعي
امرأة
السقي ْ /
ِ
ِ
جفاف  /غموضها
خلستها
بغداد
على
إذ
َ
ّ
تكبو على السطح املظلل بالنخيل  /وبالطغاة... / .
َ
له  / ...ال َ
ِ
وأراك ِ
أنت مدينة الشعراء
أرض غري
والق َت ْ
َ
َ
م
ك
ف
/
...
والقتله
الشعراء
مضارب
انشطرت على
ْ
ُ
ِ
ً
ِ
لغويًة  /وكم
رقصة
جروحك
اكتملت َ ...ك ِم القوايف
ُ
ّ
ِ
ِ
/
الشآم
ن
م
اجلاحنات
البوادي
على
/
كالسراب
وكم
َ
ْ
ِ
ْ
ملست  ”...ص 14ـ 15
وصلت  /وما
ظعن ُت فما
ُ
ُ
فالذكريات هوان ،ونزف ،وغدر ،ومنايف ،ومالجئ،
ُ
ّ
رت،
وخراب ،وحروف
وسجانون ،ومسجونون،
تعث ْ
ّ
ونهر غريب ،وفراغ ،وفرادة يف الفراغ ،حتى:
ُ
“  ...وأنت تصرخ يف العراق  /مات الذين
عرفتهم
ُ
ُ
أردتهم  /مات الذين
 /مات الذين
كرهتهم \ مات
العراق ومات أهلي ّ
ُ
كلهم” .ص17
والذكريات خنلة عمياء ،ولغة مليكة،
وسيافون،
ُ
ّ
والبصرة العصماء ،والقتل العراقي الرحيم ،وبرق
الغرابة واحلياة.
وأخريًا موجز احلكاية على صفحة الغالف األخري ،فيما
لورنس هو
“اجلد” وهو “الشاعر” وليس “أبا
ّ
نؤاس”:
“  ...بغداد يا الكتف العريض لظهر امرأة متادت
توجسها / ...
 /يف
ونامت يف مدى القيلولة
ْ
ّ
الصغرى على سعف  /أليف بالغضاضة والرضى /
ونزف أخضر ّ
ٌ
َ
أرأيتها تغفو
رش العصافري اليت /
أيها النهر
حرست سكينتها / ...
املروى من
ّ
فحاذر ّ
ْ
ٌ
تئن على متاوجك  /البطيء
عباءة ـ
ضغينتها ّ / ...
وعري /
أنثى
غائر للماء يسرق عريها  / ...فأخال
ّ
ٌ
َ
وشيشُه إيقاعها
أزرقه كسمرتها  / ...كأن
السري
ّ
َ
ُ
ّ
صمت ظنونها ُ
سريك ُن بعد ظهر
احلبلى
/ ...
الشط
ُ
اعتادت بداخلها”.
 /للمنفى الذي
ْ
Shawki1@optusnet.com.au

شاعره

“ ا لذ كر يا ت
ضفادع” جمموعة
للكاتب
شعرية
ّ
ِّ
واحمللل السياسي

هلال

الذكريات «ضفادع» ولورانس «شاعرنا»
وأنت تصرخ يف العراق :مات الذين عرفتهم
ـ شوقي مسلماني

ضوي للقمر
قومي اخلعي الشباكّ ...
ّ
وطلي على دنية ..رمل ..منك ّ
حليا
وال ترتكي دموعك متلح عاحلجر
احلجران ،ما بتعرف عطش ...تا تسقيا
يا ضايعه ...وعن تربمي بني البشر
عا روح ..متلك...
ضيقه الديي فيا
ّ
االحسن تعيشي ...بدنية قالم وصور
ّ
قلبك بالنوار
ومن ضو
متليا
وال تنطري ..من مشس قنديال انكسر
تا تشحد من الليل عتم
يضويا
ّ
هالضحكة ا حللوه ..على شفاف السحر
رديا
الطارت من شفافك لعندك ّ
عندك بصدرك حبر وبعينك نظر
وكلمه ..عن تربم عليها األنبيا
ال تفزعي ..انشفيت مدينتنا خبطر
ونقطة حرب ...ما يف زوابع متحيا
ما يف جمد ..مبقابر صحابو انطمر
ّ
وال نوار ..بتخلي اخليال
يغطيا
وال حترقي مشعات روحك ...عا بشر
بدها القبور على صحابا
توعيا
ّ
يا شاعره ..العن تدهن الورقه بسكر
وتلهت بتم احملربة تا
تعبيا
ّ
وتأنسن
الريشه وما معها خرب
ّ
يا دمعة
الريشه بايدا حتاكيا
ّ
وتزرع صال العشاق عا كعب الشجر
ّ
تا ترجع مروج الربيع
تصليا
وتعصر نبيد العل معاصر ما انعصر
وتسكر بصابيعا القداح وتلهيا
وكلما خياال طل عا تلة سهر
سند جفوني ،عا صورها
وهديا
ّ
وكلما
للقمر
غناني
ودت
ّ
ّ
يركع على جريها اجلمال
يغنيا

وجــــه

اعداد أكرم املغوّش

األســـبوع

رانيه شرف الدين
ناشطة وطنية واجتماعية

العلم والثقافة واالخالق مقومات اساسية لالنسان
ألنها تبعث فيه احلياة احلرة الكرمية وحتقق له ما
يصبو اليه .تلك املواصفات اجتمعت بالشابة
احلسناء رانيا سليم عقيلة رجل االعمال سليم
شرف الدين وكرمية االستاذ املرحوم األديب
أسعد سليم رئيس جملس إمناء الشوف والسيدة
سلوى االطرش سليم.
ولدت رانيا يف بلدة جباع يف قضاء الشوف
اللبنانية هذه البلدة العظيمة اليت أجنبت علماء
وأطباء وأكادمييني وابطاال من آل سليم.
والشوف أعطى لبنان والعرب االمري فخر الدين
وأمري البيان شكيب أرسالن واملعلم اخلالد كمال
جنبالط وأمثاهلم من فحول الشعراء والقادة
العسكريني والرجال الرجال واالبطال الذين كان
هلم شرف القيادة ضد املستعمرين الغامشني.
ومن احدى اجلامعات االمريكية حصلت رانيه على
اجازات يف ادارة االعمال واالقتصاد والكومبيوتر
واحملاسبة وعملت يف حقل اختصاصها حيث تقيم
مع زوجها وجنليها عمر وتامر يف مدينة ملبورن.
ويعيش اجملد معها ألنها تنتسب له بكل فخر
واعتزاز فوالدها املرحوم فاضل وأديب وصاحب
الكتاب
القيم عن بطل الثورة العربية وشهيدها
ّ
الكبري العقيد فؤاد سليم ركن الثورة السورية
الكربى وصديق ورفيق قائدها البطل اخلالد
سلطان باشا األطرش واجدادها من آل سليم
الدكتور حسن والدكتور نسيم وهما من أوائل
االطباء العرب منذ حواىل قرن من الزمن ،كما
جدها ألمها الشاعر الكبري وسكرتري القائد العام
للثورة البطل سليمان عبدى االطرش واخواهلا
السفري الدكتور جرب والدكتور فارس والدكتور
عبدى االطرش واللواء رياض االطرش والوزير
والسفري املهندس هالل االطرش واملؤرخ

واجملاهد الكبري عجاج نويهض زوج عمتها،
وكذلك الدكتور واالديب البارز ذوقان قرقوط
وامثاهلم من االقارب الكبار يف العلم واجملد
واجلهاد.
ويكفيها فخرا انها تنتسب اىل هؤالء الكبار وكما
قال الشاعر واملناضل الكبري احملامي والقاضي
الراحل سعيد ابو احلسن :من مل يناضل للحياة
يفوته شرف احلياة.
وتؤكد رانيه أن الوطنية واحلرية والكرامة ال تتجزأ
وحنن نعيش يف هذه البالد االسرتالية العظيمة
واملتعددة احلضارات نتفاعل بها ونتواصل مع
أهلنا يف لبنان وسوريا وبالدنا العربية ألننا
ورثنا حب الوطن من أجدادنا االبطال آل سليم
ّ
وآل االطرش وكافة احرارنا الشرفاء
ونعلم
هذه االجماد ألوالدنا لنحافظ على هذه الثروة
القيمة ويطيب لي ان استذكر والدي رمحه اهلل
ّ
وطيب ثراه بآيات لشاعر احلكمة اخلالد امني تقي
ّ
الدين:
اىل هنا تنتهي الدنيا بصاحبها
فال خلود له اال بذكراه
فارقت دنياي مل أجزع آلخرة
فاملرء دنياه مرأة ألخراه
احلسناء اجلامعية رانيه شرف الدين سليم وجه
تربت يف بيت كريم اساسه اجملد
ثقايف ووطين ّ
وعنوانه الشهامة والعلم والكرامة وهي حتفظ
هذه الوصايا عن ظهر قلب وتطبقها يف حياتها
الزوجية والعملية ألن احلياة كفاح ونضال..
وكفى.

صور من تاريخ اجلالية

تقديم أكرم املغوّش

الشيخ الدكتور العالمة حممد راتب النابلسي يف سدني

هالشاعره...هالشاعره القليب نطر
طول العمر ...موعود ...بدو يالقيا
هدي الزورق
وهدي السفر
يا عمرّ ...
ّ
مشتاق ليها كتري صوبي
وديا
ّ

من ديوان «روحانيات» اجلزء االول
للشاعر الراحل يوسف روحانا

آل حامد يهنئون وليد حامد
يتقدم آل حامد اشقاؤه وشقيقاته واجناهلم
املغوش
وعموم آل حامد والزميل اكرم
ّ
بالتهنئة القلبية من العزيز وليد حامد (ابو
حممود) والسيدة عقيلته مبولودهما اجلديد
يوسف حفظه اهلل من اخوته وأخواته ..والف
مربوك.

العالمة حممد راتب النابلسي واملطران عصام درويش واملطران مانينغ والزميل اكرم املغوّش (أرشيف)
منذ عدة سنوات زار سيدني العالمة الشيخ الدكتور حممد راتب النابلسي بدعوة من الناشط
الوطين واالجتماعي الدكتور اخللوق تامر كحيل حيث اقام عدة حماضرات وندوات من اجل حوار
االديان وااللتقاء على حمبة اهلل.
وخالل وجوده يف سيدني اقام له سيادة املطران عصام درويش ندوة شارك فيها مطران
سيدني مانينغ وحضرها مجع غفري من ابناء اجلالية العربية حيث القت الرتحيب الكبري نظرا ملا
يتحلى به العالمة النابلسي من اميان باهلل واحرتام االنسان وهذا ما يعزز وحدة االنسانية وما
نصبو اليه كجالية عربية يف جمتمع متعدد احلضارات والثقافات.
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رياضة
بطولة لبنان بالكرة الطائرة

بطولة دبي الدولية الـ 22بكرة السلة

األنوار حامل اللقب يستمر بالصدارة

مغامرة «هوبس» تنتهي عند
حدود ربع النهائي

استمر األنوار يف صدارة بطولة لبنان بالكرة الطائرة بعد أن رفع
رصيده إىل  10نقاط ،فيما استمر الزهراء مبالحقته ومتأخرا عنه
بفارق األشواط.
وكانت أقيمت أربع مباريات يف األسبوع اخلامس للبطولة كان
أبرزها مباراة البوشرية وبالط اليت أقيمت يف قاعة املر وأسفرت
عن فوز مهم للبوشرية بثالثة أشواط مقابل شوط (25ـ31 ،23ـ،29
25ـ25 ،27ـ.)21
وبرز من البوشرية الالعب األردني حممد دقماق الذي يعد حاليا
من أفضل الالعبني األجانب على اإلطالق إذ بفضله متكن البوشرية
من التسديد على املركزين  4و ،2وشكل إىل جانب الياس فارس
وروني ضو حائط صد قويا ،أفشل حماوالت الالعبني األجنبيني يف
فريق بالط فالدميري وميلتون ،يف الوقت الذي تألق من البالطيني
ستيف عواد.
قاد املباراة الياس وهبه ،وعاونه حممد البابا.
وفاز األنوار خارج أرضه على قنات بثالثة أشواط نظيفة (25ـ،20
25ـ25 ،20ـ ،)14بقيادة مصطفى جراد ومجال طربيه.
وحذا الزهراء حذو األنوار وتغلب خارج قواعده على كوسبا بثالثة
أشواط مقابل شوط واحد (23ـ25 ،25ـ25 ،22ـ25 ،21ـ ،)23بقيادة
حنا الزيلع وداني حبيب.
وحقق اجليش فوزا هاما على حبوب بثالثة أشواط مقابل شوط
(31ـ21 ،25ـ25 ،25ـ25 ،19ـ ،)22بقيادة الياس طايع وجوني
اللقيس.

«مـون السـال» حيرز بطولة لبنان
بالـ«كاراتيه»
أحرز نادي مون السال بطولة لبنان العامة للرجال والسيدات
باحلزام األسود اليت نظمها االحتاد اللبناني للـ»تايكواندو» يف
نادي مون السال ،وقد جاءت النتائج على الشكل التالي:
[ الرجال 15 :عاما وما فوق
ـ 54كلغ1 :ـ مارك أراكيلوس (مون السال)2 ،ـ أوليفر خنول (بودا)،
3ـ قاسم عودة (العهد) واملعتصم عبد اهلل (اللواء بريوت).
ـ 1 :58ـ هادي كرم (مون السال)2 ،ـ فرنسوا يزبك (اجلمهور)3 ،ـ
حامت حنا (اجليش) وجوليس خنول (بودا).
ـ  :63فادي خبعازي (مون السال)2 ،ـ جورج غالب (اجليش)،
الياس يوسف (الشاريتيه) وحممد احلج (اللواء الرفيد).
ـ 1 :68ـ ميشال مساحة (مون السال)2 ،ـ نهرا غصني (أنور)3 ،ـ
نادر قسك (القلب األقدس) وعلي علي (اللواء الرفيد).
ـ  :74طارق مقدسي (مون السال)2 ،ـ لويس عازار (املؤسسة
احلديثة)3 ،ـ جوزف بوجودة (أنور) وألدو البادري (أنور).
ـ  :80جاد ياشوعي (مون السال)2 ،ـ ماريو دكو (اجلمهور)3 ،ـ
جورج فارس (اجليش) وديفيد كرم (أنور).
ـ وزن 1 :87ـ جاد موصللي (مون السال)2 ،ـ ماريو
دكو(اجلمهور).
1 :87 +ـ الياس احلداري (األنرتانيك)2 ،ـ عبد اهلل سياج (اللواء
بريوت)3 ،ـ خضر دكرمنجي (اجليش) وألكسندر فيصل (أنور).
[ السيدات 15 :عاما وما فوق
ـ وزن  49كلغ :بيا بيطار( أبو زرعا).
ـ  : 57أندريا باولي (مون السال)2 ،ـ جيهان غصني (أنور).
ـ  :62رميا حنا (أنور).
ـ  :67ساندرا الشامي (السيدة).
ـ أوديت ملكي (الفرير).
أشرف على البطولة أمني السر العام يف االحتاد جورج زيدان الذي
وزع مع أعضاء االحتاد امليداليات والشهادات على الفائزين.

ريال مدريد يقدم أديبايور
قدم نادي ريال مدريد ،ثاني الدوري االسباني لكرة القدم،
أمس اخلميس ،للصحافيني العبه التوغولي اجلديد اميانويل
اديبايور مهاجم مانشسرت سييت االنكليزي السابق ،والذي انضم
باإلعارة اىل صفوف النادي امللكي حتى نهاية املوسم.
وكان اديبايور انضم اىل مانشسرت سييت صيف  2009قادما
من االرسنال مقابل  35مليون يورو ،لكنه مل يتمكن من فرض
نفسه يف تشكيلة املدرب االيطالي روبرتو مانشيين الذي
عزز ترسانته اهلجومية بضم االيطالي ماريو بالوتيللي الصيف
املاضي والبوسين ادين دزيكو منذ ايام معدودة اضافة اىل
األرجنتيين كارلوس تيفيز والربازيلي جو .و
سبق ملدرب ريال مدريد الربتغالي جوزيه مورينيو ان اعترب
اديبايور "من اولوياته" وهو اصر على ضمه اىل فريقه قبل
اقفال باب االنتقاالت الشتوية نهاية الشهر احلالي.

انتهت املغامرة األوىل لفريق هوبس يف دورة دبي الدولية الـ22
عند حدود الدور ربع النهائي ،بعد خسارته أمام مسارت جيالس
الفيليبيين بفارق  17نقطة (86ـ ،)69فيما فرض الوحدة السوري
نفسه طرفًا يف املباراة األوىل لنصف النهائي مبواجهة الفريق
الفيليبيين ،بعد تغلبه على املنتخب اإلماراتي بفارق  19نقطة
(100ـ ،)81لكن األمر األكيد أن فريقًا لبنانيًا سيكون يف الطرف
الثاني لنصف النهائي حني يلتقي اليوم احلكمة وأنيبال (الساعة
 ،)17.00والفائز منهما يلتقي الفائز من لقاء االحتاد السكندري
واالحتاد احلليب (.)19.00
هوبس * مسارت جيالس
فاملباراة اللبنانية ـ الفيليبينية مل تعكس نتيجتها النهائية مستوى
الفريقني ،فقد كان هوبس فريقًا مكافحًا طيلة أرباع اللقاء
وندًا قويًا لسمارت جيالت الذي يشكل عناصره العيب املنتخب
الفيليبيين ،الذين امتلكوا سالحًا فتاكًا ضربوا به الدفاعات اللبنانية
ميزتهم يف املباراة ( 13ثالثية) ،وأوجدت الفارق
عرب الثالثيات اليت ّ
بدءًا من الربع الثالث ،بعد أن كان الربع األول لبنانيًا (19ـ،)15
وحتى البداية الفيليبينية القوية مطلع الربع الثاني ( 12زيرو ران)،
واليت قلبت التقدم لسمارت جيالس (27ـ ،)19استوعبها الفريق
اللبناني وعاد إىل التقدم (34ـ ،)33قبل أن ينتهي الشوط األول
فيليبينيًا بفارق النقطة الواحدة (38ـ.)37
لكن الكارثة كانت يف الربع الثالث الذي شهد تركيزًا دفاعيًا
لسمارت ومراقبة صارمة على كالفن كايج ( 24نقطة) ،وويليام
بريد ( 19نقطة) ،وباملقابل كان التوفيق كبريًا عرب الثالثيات اليت
متيز بها باراكائيل ( 16نقطة) ،وراموس وكريستوفر تيو واليت
قلبت النتيجة بسرعة فتفوق مسارت جيالس (55ـ ،)43وأنهى اجلزء
(62ـ ،)47فكان من الصعب التعويض ومقارعة سرعة الفيليبينيني
اليت قادها كاسيو ( 12نقطة) ،كما كان صعبًا جتاوز العمالق
األمريكي اجملنس ماركوس ( 13نقطة) ،فتبادل الفريقان التسجيل
يف الربع األخري ولـكن من دون التمكن من تقليص النتيجة اليت
رست بنهاية اللقاء على (86ـ.)69
الوحدة * منتخب اإلمارات
وقبل مسارت جيالس ،كان الوحدة السوري يفتتح مباريات الدور
ربع النهائي بفوزه على منتخب اإلمارات (100ـ ،)81عاكسًا الصورة
اجليدة يف الدور األول واليت منحته صدارة اجملموعة الثانية ،فتميز
منه الثنائي األمريكي نيك زاكري ( 19نقطة) ،وريكي كليمنز
( ،)17اللذين أكمال قوة أدم زان حتت السلة إىل جانب طارق
موسى علي ،ما أعاق حتركات املنتخب اإلماراتي الذي جلأ إىل
التسديدات البعيدة يف كثري من األحيان عرب طالل سامل (27
نقطة) ،منها « 6ثالثيات» ،لكن ذلك مل يكن كافيًا ،خصوصًا أن
سامل افتقد إىل جهود زميليه إبراهيم اخللفان وراشد ناصر اللذين
كانا بعيدين عن مستواهما املعروف يف الدور األول ،وكذلك
جاسم حممد حتت السلة ،األمر الذي منح الفريق السوري التقدم
طيلة أرباع اللقاء ،منهيًا األول (29ـ ،)20والثاني (43ـ ،)26بأداء
مجاعي بقيادة األمريكي كليمنز الذي شارك بدي ًال ملواطنه زاكري
الذي حيب اللعب الفردي ،ومل خيتلف األمر يف الربع الثالث حيث
واصل الفريق السوري سيطرته وأنهاه (78ـ ،)60ومع انتصاف
الربع األخري وصل الفارق إىل  24نقطة (90ـ ،)66فعمد مدربا
الفريقني إىل إشراك العناصر االحتياطية قبل أن تنتهي املباراة
بنتيجة (100ـ.)81

السلة األمريكية :مافريكس إىل وصافة
جمموعة اجلنوب الغربي
صعد داالس مافريكس اىل املركز الثاني يف جمموعة اجلنوب
الغربي بفوزه على لوس أجنلس كليربز  105 - 112ضمن
الدوري االمريكي لكرة السلة للمحرتفني ،االربعاء.
وختطى داالس نيو اورلينز هورنتس يف وصافة اجملموعة خلف
سان انطونيو سبريز متصدر فرق الدوري ،وكان جايسون تريي
أفضل مسجل لديه بـ 28نقطة ،وأضاف البديل جاي جاي باريا
 25نقطة ،وتايسون تشاندلر  21نقطة (أفضل رصيد له هذا
املوسم) ،يف حني شارك العمالق االملاني ديرك نوفيتسكي
بتسجيل  20نقطة.
وتقدم كليربز مبكرا بفارق  15نقطة ،لكن مافريكس رد بتسجيله
 23نقطة تواليا مقابل  6ملنافسه يف الربع الثالث ،ثم أضاف
 14نقطة تواليا يف الربع االخري ليضمن الفوز .وكان الروكي
باليك غريفني أفضل مسجل لكليربز بـ 22نقطة و 11متريرة
حامسة وأضاف بارون دايفيس  21نقطة .ويفتقد كليربز جنمه
اريك غوردن الذي سيغيب ثالثة او أربعة أسابيع الصابته يف
معصمه االمين ،خالل الفوز على غولدن ستايت السبت املاضي.
ويبلغ معدل تسجيل غوردن  24,1نقطة يف املباراة الواحدة
وحيتل املركز الثامن يف ترتيب أفضل مسجلي الدوري حاليا.
وأحلق لوس اجنلس ليكرز ،حامل اللقب يف املومسني االخريين،
خسارة ثقيلة بضيفه يوتاه جاز  ،91 120على ملعب «ستايبلز
سنرت» ،وأمام  18997متفرجا.
وهذا الفوز السابع على التوالي لليكرز على أرضه ،واكتفى
مدرب االخري فيل جاكسون باشراك النجم كوبي براينت 26
دقيقة فقط ،فسجل له  21نقطة وأضاف االسباني باو غاسول
 20نقطة والعب االرتكاز أندرو باينوم  19نقطة و 11متابعة
والبديل المار أودوم  17نقطة .وقال براينت »:عملنا جاهدين
يف اليومني االخريين وركزنا كثريا على دفاعنا».
ولدى يوتاه الذي تعرض خلسارته اخلامسة على التوالي وهي
اسوأ سلسلة له هذا املوسم ،كان املوزع ديرون ويليامس
أفضل مسجل بـ 17نقطة و 8متريرات حامسة تاله سي جاي
مايلز بـ 14نقطة.
وعاد كندريك بركنز اىل بوسطن سلتيكس وصيف املوسم
املاضي وشارك  17دقيقة خالل فوز فريقه على ضيفه كليفالند
كافاليريز  95 - 112على ملعب «تي دي غاردن» ،وأمام
 18624متفرجا.
وغاب العب االرتكاز العمالق  7أشهر عن الفريق األخضر الصابة
قوية يف اربطة ركبته اليمنى يف نهائي العام املاضي أمام لوس
أجنلس ليكرز ،وهو سجل  7نقاط و 6متابعات أمام كليفالند
الذي تعرض خلسارته الثامنة عشرة على التوالي .وسجل بول
بريس نقاطه الـ 24يف الشوط االول ،واضاف راي ألن 18
نقطة ،لوصيف ترتيب الدوري الذي خسر مباراته االخرية أمام
واشنطن ويزاردز.
ولدى كليفالند الذي خسر نصف نهائي املنطقة الشرقية العام
املاضي أمام بوسطن والذي خسر أيضا جنمه ليربون جاميس
املنتقل اىل ميامي هيت ،كان الكونغولي كريستيان ايينغا
أفضل مسجل بـ 15نقطة وأضاف جاي جاي هيكسون  12نقطة
و 17متابعة.
كما فاز دنفر ناغتس على واشنطن ويزاردز ،109 120
وتشارلوت بوبكاتس على ساكرامنتو كينغز .89 94
وهنا برنامج اليوم :نيويورك نيكس  -ميامي هيت ،داالس
مافريكس  -هيوسنت روكتس ،بورتالند ترايل باليزرز  -بوسطن
سلتيكس.

تايكواندو :بطولة لبنان للحزام األسود للرجال والسيدات
نظم إحتاد التايكواندو ،السبت واألحد املاضيني ،يف نادي
املون السال  -عني سعادة ،بطولة لبنان العامة للحزام األسود
للرجال والسيدات ،واليت كانت أرجئت بسبب مشاركات العيب
املنتخب يف األلعاب اآلسيوية .وشارك يف البطولة  16ناديًا،
وأشرف عليها األمني العام جورج زيدان الذي وزع مع أعضاء
اإلحتاد امليداليات والشهادات بني الفائزين.
وهنا النتائج:
[ الرجال ( 15سنة فما فوق)54- :كلغ - 1 :مارك آراكيلوس
(املون السال) - 2 ،أوليفر خنول (بودا) - 3 ،قاسم عودة
(العهد) واملعتصم عبد اهلل (اللواء بريوت)58- .كلغ - 1 :هادي
كرم (املون السال) - 2 ،فرنسوا يزبك (اجلمهور) - 3 ،حامت حنا
(اجليش) وجوليوس خنول (بودا)63- .كلغ - 1 :فادي خبعازي
(املون السال) - 2 ،جورج غالب (اجليش)،
 - 3الياس يوسف (الشاريتيه) وحممد احلج (اللواء الرفيد).
68كلغ: - 1ميشال مساحة (املون السال) - 2 ،نهرا غصني (أنور)،
 - 3نادر قسك (القلب األقدس) وعلي علي (اللواء الرفيد).

74كلغ - 1 :طارق مقدسي (املون السال) - 2 ،ايلي نعمة(أنور) - 3 ،جوني شديد (املؤسسة احلديثة) ورائد الغندور
(اللواء الرفيد)80- .كلغ - 1 :جاد ياشوعي (املون السال)،
 - 2لويس عازار (املؤسسة احلديثة) - 3 ،جوزف بو جودة
(أنور) وآلدو البادري (اجلمهور)87- ،كلغ - 1 :جاد موصللي
(املون السال) - 2 ،ماريو دكو (اجلمهور) - 3 ،جورج فارس
(اجليش) ودايفيد كرم (أنور)87+ .كلغ - 1 :الياس احلداري
(األنرتانيك) 2 ،عبد اهلل سياج (اللواء بريوت) - 3 ،خضر
دكرمنجي (اجليش) والكسندر فيصل (أنور).
ترتيب االندية 1 :املون السال ( 78نقطة) 2 ،أنور (3 ،)23
اجلمهور (.)17
[ السيدات49- :كلغ - 1 :بيا بيطار (ابو زرعا ،متثيل وزن).
57كلغ: - 1آندريا باولي (املون السال) - 2 ،جيهان غصني (أنور).
62كلغ :رميا حنا (أنور ،متثيل وزن)67- .كلغ - 1 :ساندراالشامي (السيدة ،متثيل وزن)73- .كلغ - 1 :أوديت ملكون
(فرير بيت مري ،متثيل وزن).
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تتمـات

ميقاتي حيبك السلة احلكومية...
(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)
مت خالهلا جتاوز رأي األكثرية السنية».
وبالرغم من تأكيد معظم الكتل ،أن الرئيس املكلف بقي مستمعًا
معظم الوقت خالل االجتماعات املتتالية ،اليت التقى خالهلا حنو 110
نواب ،إال أن تضاربًا حصل بالنسبة ملا نقل عنه حول احملكمة الدولية.
وفيما نقل البعض عنه تأكيده أنه لن يقوم بأي خطوة بشأنها ،إذا مل
تقرتن بإمجاع كل القوى السياسية املمثلة يف املؤسسات ،ويضاف
إليه التغطية العربية ،أكد آخرون أنه أشار إىل أنه معين باالمجاع داخل
املؤسسة اليت يرأسها.
ويف خالصة اليوم األول من االستشارات ،برزت عدة إشارات تتعلق
باملرحلة املقبلة ،أبرزها خروج «املستقبل» من احلكم ،بعدما فشلت
كرة النار اليت رميت بني يدي الرئيس املكلف يف إرباكه .ويف
مسار التأليف ُنقل عن ميقاتي أنه بعدما متنى على اجلميع املشاركة
يف حكومة االنقاذ ،فإنه لن يستطيع وضع تصوره النهائي هلا ،قبل
أن يصله املوقف النهائي من خمتلف األطراف .أما إذ تبلغ رفض
«املستقبل» حتديدًا املشاركة يف احلكومة ،فإن توجهه سيكون حنو
حكومة خمتلطة بني التكنوقراط والسياسيني ،إضافة إىل رغبته يف أن
ال تكون فضفاضة (حكي أن صيغيت العشرين أو األربعة والعشرين
وزيرًا هما األكثر ترجيحًا) .كما متنت معظم الكتل من الرئيس املكلف
االسراع يف تشكيل حكومته ،بسبب القضايا املتكاثرة اليت ينوء البلد
حتت ثقلها.
وتردد أيضًا أن إجراء مناقالت يف الوزارات السيادية لن يكون متاحًا
يف هذه الفرتة ،إذ إن ميقاتي ال يريد أن يسجل عليه أنه فرط يف
مكتسبات السنة .وعلم يف هذا السياق أن الوزير حممد الصفدي،
«احلليف الرئيسي مليقاتي» ،كما مسي أمس ،سيكون على رأس
وزارة املالية ،فيما تردد أن العدل ستكون من نصيب تكتل التغيري
واإلصالح.
ومع بداية االستشارات ،قدم الرئيس بري للرئيس املكلف دعمه
الكامل ،مؤكدًا أنه على ضوء ما سيطرحه للحكومة ،سنقوم بتسهيل
عملها ودعمها ،ال سيما أنها ستكون حكومة إنقاذ وطين .كما ابدى
حزب اهلل بلسان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب حممد رعد دعمه
الكمال مليقاتي ،منتقدًا بشكل غري مباشر الورقة اليت قدمتها كتلة
«املستقبل» .وقال :كفانا شعارات ،حنن مل نقدم دفرت شروط
للرئيس ميقاتي وال نقبل بذلك .مل نطالب حبقائب حمددة وننتظر
آلية التشكيل».
وفيما يالحظ يومًا بعد يوم ازدياد املواقف الداعمة أو املؤيدة لرتؤس
ميقاتي للحكومة ،برز موقف للنائب ميشال املر أكد فيه أنه قد يعطي
احلكومة الثقة إذا شكلت على أساس تكنوقراط ،مستبقًا االقصاء
املتوقع لنجله الوزير الياس املر عن احلكومة العتيدة ،معلنًا أنه «بعد
 20عاما لعائلة املر يف احلكم ،جيب أن جنرب سوانا ،ال أحد مرشحا منا
اىل منصب وزاري .وحيق للوزير الياس املر أن يرتاح ،وليست لديه
رغبة يف أن يتم توزيره وهو يف فرتة نقاهة».
إضافة إىل املر ،أبدى نواب الكتائب متايزًا عن موقف حلفائهم ،ال
سيما لناحية املشاركة يف احلكومة ،إذ ربطوا االمر مبا يعرض عليهم
من الرئيس املكلف .فيما بقي كل حلفاء «املستقبل» داعمني
له وملطالبه .أما نواب املعارضة السابقة ،فبدوا من أهل العريس
مزهوين مبيقاتي ،ومفضلني عدم وضع الشروط عليه كما فعل الفريق
اآلخر ،بالرغم من يقينهم بأن بعض امللفات سيكون من الطبيعي
متابعتها وأبرزها ملف شهود الزور ،املوجود على جدول أعمال جملس
الوزراء .أما يف ما يتعلق باحملكمة ،فلم يبد أي منهم اهتمامًا مبا
ستؤول نتيجتها ،مع التوجه إىل اعتبار أنها غري موجودة أص ًال .أما
النائب وليد جنبالط فقد استعاد ابتسامته ،بعد أسبوعني عصيبني.
شريط االستشارات
أمضى الرئيس ميقاتي يومًا طوي ًال يف اجمللس النيابي أمس ،أجرى يف
خالله استشارات التأليف اليت بدأها بلقاء كل رئيس جملس النواب
نبيه بري ،رئيس حكومة تصريف االعمال سعد احلريري ،الرئيس
العماد ميشال عون والرئيس فؤاد السنيورة ،ونائب رئيس جملس
النواب فريد مكاري.
ووصل احلريري عند الساعة احلادية عشرة والدقيقة اخلامسة والعشرين
متأخرا مخس دقائق عن موعده والتقى ميقاتي لدقائق وسئل لدى
خروجه :هل ستشاركون يف احلكومة؟ فأجاب« :لشو؟».
ثم استقبل ميقاتي كتلة «التنمية والتحرير» برئاسة بري .وبعد
االجتماع ،ادىل االمني العام للكتلة النائب انور اخلليل بتصريح طالب
فيه مبواكبة قضية االمام موسى الصدر ورفيقيه ،اصدار املراسيم
التطبيقية لقانون النفط ،استكمال تعويضات متوز  ،2006وضع احلجر
االساس الطالق مشروع ري جنوب الليطاني والسدود املائية وسد
العاصي ،اعادة تشغيل مصفاتي طرابلس والزهراني بعد ربط االخرية
خبط النفط من العراق عرب مدينة بانياس السورية ،ودعم مثلث اجليش
والشعب واملقاومة.
بعدها التقى نواب «تيار املستقبل» برئاسة السنيورة (راجع أسئلة
الكتلة يف مكان آخر) ،ثم كتلة نواب «التيار الوطين احلر» برئاسة
عون الذي متنى تأليف احلكومة بأقصر وقت ممكن و«أن تكون
احلكومة من اصحاب الكفاءات ومغطاة سياسيا من مكونات هذه
احلكومة ،ألننا نسمع ان هناك أشخاصا ال يريدون دخول احلكومة وال
ميكن ان يستمر الفراغ سنوات كما استمر سابقا».

وعما اذا كان طالب بوزارة املالية ،قال انه مل يطالب بأي وزارة،
مضيفًُا« :أنا مطمئن للوزارة ككل اليت ستشكل وهذا شيء
جيد».
كما التقى ميقاتي كتلة «الوفاء للمقاومة» ،وحتدث بعد اللقاء
النائب حممد رعد فطالب بـ«حكومة شراكة وطنية وانقاذ وطين
يتعاون فيها اجلميع ملا فيها مصلحة البلد ،تواجه التحديات املصريية
وتهتم بالشأنني املالي واملعيشي للمواطن» .وقال« :كفانا
شعارات ،حنن مل نقدم دفرت شروط للرئيس ميقاتي وال نقبل بذلك.
مل نطالب حبقائب حمددة وننتظر آلية التشكيل».
وحول مقولة السالح املوجه لصدور اللبنانيني اجاب رعد «اعتقد ان
املقاومة يف لبنان هي مثال ومنوذج حيتذيان لدى كل االحرار يف
العامل ،سالحها يوجه حنو العدو االسرائيلي ،والتعاطي مع الشأن
الداخلي تعودنا ان يكون بكل حكمة معتمدين روح احلوار يف معاجلة
كل املسائل الداخلية ،لكن يبدو ان تأثريات القبالت ال تزال جامثة
وقائمة على وجنات البعض».
والتقى ميقاتي كتلة «جبهة النضال الوطين» وحتدث بامسها
رئيسها وليد جنبالط الذي قال« :ليست املرة األوىل اليت يزيح
أحدهم موقتا ويأتي أيضا أحدهم موقتا .ما من أحد منا دائم ،أليس
كذلك؟ أما الذين يعطون النصح من امريكا وغري امريكا ،فأفضل
عليهم أن ال يعطونا النصح ،رأينا جتارب امريكا الناجحة جدا «بني
هاللني» يف تونس وغري تونس».
والتقى ميقاتي كتلة نائيب حزب البعث وضمت النائبني عاصم قانصوه
وقاسم هاشم .وقال قانصوه بعدها« :طالبنا حبكومة انقاذ وطين
وإنشاء وزارة للنفط» .كما استقبل بعد ذلك كتلة نائيب احلزب
السوري القومي االجتماعي وضمت النائبني مروان فارس واسعد
حردان الذي رفـض التحريض املذهيب والطائفي.
واستقبل ميقاتي كتلة «نواب زحلة» ثم كتلة نواب «القوات
اللبنانية» اليت حتدث بامسها النائب كريوز قائ ًال ان موقف
«القوات» يتحدد يف ضوء موقف ميقاتي املعلن من قضية
احملكمة.
والتقى ميقاتي كتلة نواب «حزب الكتائب» وضمت :سامي
اجلميل ،ايلي ماروني ،سامر سعادة ،فادي اهلرب ونديم اجلميل.
وحتدث ماروني باسم الكتلة قائال» :مسألة مشاركتنا يف احلكومة أو
عدمها ستبقى موضع حوار.
كما التقى كتلة نواب «وحدة اجلبل» اليت حتدث النائب طالل
ارسالن بامسها حيث قال :جيب ان يكون شكل احلكومة العتيدة
سياسيا بامتياز.
وبعد لقائه ميقاتي على رأس «كتلة لبنان احلر املوحد» ،قال
النائب سليمان فرجنية ان احلكومة ستكون يف جزء منها سياسية
ويف آخر تكنوقراط.
واستقبل كتلة نواب «القرار احلر» وبعدها كتلة «التوافق االرمين،
ثم النائبني ميشال املر ونايلة تويين مكتيب.
ومتنى الوزير حممد الصفدي بعد لقائه ميقاتي ان تكون احلكومة
املقبلة «حكومة وفاق وطين وان يتمثل فيها اجلميع واال تكون حكومة
من لون واحد».

االسد يتسلم...
(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)
«بعد ذلك استقبل الرئيس األسد السفري فورد وتبادل معه احلديث
ومتنى له النجاح يف مهامه».
وأشارت الوكالة اىل ان مراسم تسليم أوراق االعتماد جرت حبضور
وزيري اخلارجية وليد املعلم وشؤون رئاسة اجلمهورية منصور عزام.
وبقي منصب السفري األمريكي لدى سوريا شاغرا منذ استدعاء
واشنطن لسفريتها بدمشق مارغريت سكوبي بعد أيام على اغتيال
الرئيس الشهيد رفيق احلريري يف تفجري استهدف موكبه يف بريوت
يف  14شباط (فرباير) .2005
وكان الرئيس األمريكي باراك أوباما عني فورد سفريا يف سوريا يف
شباط (فرباير) املاضي ،ولكن اجلمهوريني عرقلوا تعيينه ،اىل ان
انتهز اوباما عطلة الكونغرس يف  29كانون األول (ديسمرب) املاضي
لتثبيته يف منصبه.
وعمل فورد ،الذي يتقن العربية سنوات طويلة يف الديبلوماسية
وكان سفريا يف بلدان عربية عديدة بينها اجلزائر والبحرين ومصر،
وشغل يف أحدث تعييناته منصب نائب لرئيس البعثة األمريكية يف
بغداد.
األسد صباح استقبل صباح امس االول وزير اخلارجية الربيطاني
وليام هيغ وحبثا يف العالقات الثنائية وسبل دفعها يف مجيع اجملاالت
وأهمية استمرار احلوار بني البلدين على املستويات كافة وفتح آفاق
جديدة للتعاون وخصوصا يف جمال التعليم والثقافة.
كما تناول احلديث عملية السالم املتوقفة والدور املأمول من أوروبا
جتاه قضايا الشرق األوسط وأهمية أن يكون لديها مقاربة شاملة
وواقعية جتاه هذه القضايا.
وجرى استعراض تطورات األوضاع على الساحتني اإلقليمية والدولية
وخصوصا يف األراضي الفلسطينية احملتلة والعراق ولبنان.
واعترب الرئيس األسد والوزير هيغ أن العمل املشرتك بني دول
املنطقة وأوروبا إلجياد حلول للمشاكل اليت تعاني منها منطقة الشرق
األوسط سيحقق االزدهار واالستقرار وسينعكس إجيابا على املنطقتني
والعامل.

حضر اللقاء وزير اخلارجية السوري وليد املعلم واملستشارة السياسية
واإلعالمية يف الرئاسة بثينة شعبان ومعاون وزير اخلارجية ومدير
إدارة أوروبا يف وزارة اخلارجية السورية عبد الفتاح عمورة والسفري
الربيطاني يف دمشق والوفد املرافق للوزير هيغ.
ويف اإلطار ذاته التقى الوزير املعلم نظريه الربيطاني حبضور عمورة
ومدير إدارة أوروبا ومديرة اإلعالم اخلارجي يف وزارة اخلارجية.
األسد استقبل أيضا رئيس أساقفة أثينا وسائر اليونان ايرونيموس
والوفد املرافق له .وذكرت وكالة «سانا» ان األسد استعرض
مع ايرونيموس «العالقات التارخيية اليت تربط سورية واليونان
وعالقات الصداقة اليت تربط بني كنائس البلدين وسبل تعميق هذه
العالقات وتعزيزها» .وأضافت انه مت الرتكيز على «أهمية احلوار
وتعزيزه بني خمتلف الثقافات واألديان».

العراق :خطة امنية...
(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)
ملنع انعقاد القمة العربية يف بغداد.
وقال مصدر أمين أمس االول يف وزارة الداخلية بأن الوزارة قامت
بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد بوضع اخلطة وتتمثل يف تسيري
دوريات أمنية لي ًال للحد من عمليات االغتيال اليت بدأت تتزايد يف
بغداد.
يف غضون ذلك ،أعلن املسؤول رافضًا الكشف عن امسه أن
«معلوماتنا تشري اىل أن املسلحني باتوا يستهدفون موظفي وزارة
اخلارجية أو غريهم يف املناطق القريبة منها يف حماولة ملنع انعقاد
مؤمتر القمة العربية يف بغداد» ،معربًا عن اعتقاده بأن «املسلحني
رمبا حيملون بطاقات أجهزة أمنية ليتمكنوا من عبور حواجز التفتيش
املنتشرة يف بغداد بكل سهولة مع أسلحتهم وبأنهم يستخدمون
سيارات مشابهة ملوظفي الدولة».
وتابع أن «معظم عمليات االغتيال حتدث بعد اجتياز حواجز التفتيش
مسافة  400مرت حيث يكون الشارع مفتوحًا والسيارات تسري بسرعة»،
مشريًا إىل أن «عمليات االغتيال حتدث بعد الساعة  18.00بالتوقيت
احمللي عندما تكون الشوارع شبه خالية مما يساعد املسلحني على
الفرار».
وحول اجلهات اليت تقف وراء ذلك ،قال إن التحقيقات ال تزال
جارية».
وكانت مصادر أمنية أعلنت أن مسلحني جمهولني اغتالوا موظفني
يعمالن يف وزارة اخلارجية يف هجومني منفصلني بواسطة أسلحة
كامتة للصوت.
وأوضحت أن «مسلحني جمهولني اغتالوا عبد اجلبار عبد اهلل خمتار
مدير أرشيف مكتب الوزير (هوشيار زيباري) بالقرب من ساحة النسور
(غرب) بواسطة أسلحة كامتة للصوت أثناء قيادته سيارته» .وأضافت
أن «موظفًا آخر يعمل يف مكتب الوزير ،قتل بالطريقة ذاتها بالقرب
من ساحة صالح الدين يف منطقة الكاظمية (مشال)» ،مؤكدة أن
«احلادثني وقعا بفارق زمين بسيط».
وتستهدف محلة اغتياالت بواسطة أسلحة كامتة للصوت منذ فرتة
عشرات الضباط العاملني يف وزارتي الداخلية والدفاع ،بعضهم برتب
رفيعة.
ُيذكر أن مجاعة «أنصار اإلسالم» كانت حذرت القادة العرب الذين
وصفتهم بـ»الطواغيت» من املشاركة يف القمة العربية املرتقبة
أواخر آذار (مارس) املقبل ،مؤكدة استعدادها لتنفيذ «الواجب
الشرعي باستهداف أي عنوان جتاري أو سياسي».
وأكد بيان نشرته مواقع الكرتونية إسالمية أن «اجتماع طواغيت
العرب يف بغداد جزء من املشروع األمريكي لتطبيع العالقات مع
حكومة االحتالل( )...وختاذل جديد اىل رصيدهم» ،مشريًا اىل أنهم
«توارثوا املواقف االنهزامية عن جمابهة الكفار خلفًا عن سلف».
ومل يستضف العراق قمة عربية اعتيادية منذ تشرين الثاني (نوفمرب)
 ،1978لكنه استضاف قمة استثنائية يف بغداد أواخر آيار (مايو)
.1990

نليب
طلبات
كافة
املناسبات
اتصلوا بــ رانياTel/Fax: (02) 9725 7011 :
753 Hume Hwy Shop 28A Bass Hill
Plazza Bass Hill NSW 2197
sayitwithroses@optusnet.com.au
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احلريري ال خيتصر الطائفة واعطاء الفرصة لغريه ضرورة!

اطمأنت أمريكا وارتاح باهلا لصدور القرار االتهامي
عن احملكمة الدولية اخلاصة بلبنان واحالته إىل
املدعي العام القاضي فرنسني لإلطالع عليه وإبداء

رأيه ومالحظاته .وقد يعلن عنه السيد فرنسني خالل
مخسة عشر يوما حيث من املرجح ان يتضمن أن
عناصر من حزب اهلل وبعض السوريني متورطون يف

Hatem

Electrical Contracting

كانت ومازالت

شركة حامت
للتمديدات الكهربائية
تقدم افضل اخلدمات على أنواعها

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

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

Tel/Fax: 03 9391 0686
Mb: 04 1794 9650
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جرمية اغتيال الرئيس رفيق احلريري.
وقال أوباما يف حديث له عشية صدور القرار
االتهامي أنه سينهي عهد اإلفالت من العقاب يف
لبنان.
كالم أوباما جاء على حرب متوز  2006وانتصار حزب
اهلل على اسرائيل ومنذ ذلك الوقت وأمريكا ختطط
لرد االعتبار إىل الدولة العربية .ومما الشك فيه أن
قرار احملكمة كان رغبة ملصاحل أمريكية إسرائيلية
وهو قرار استفزازي ملشاعر أربعة ماليني لبناني
وعالمة من عالمات الغطرسة األمريكية ومؤشر من
مؤشرات العداوات ألمة العربية برمتها.
ومن البديهي يعد اإلعالن عن حمتويات القرار إن
تنفض أمريكا يدها لتقول أن هذا القرار هو قرار
قضائي دولي وعلى اللبنانيني حتمل تبعاته وما قد
ينتج عنه .واذا كانت فئة من اللبنانيني تعتقد أن
القرار اإلتهامي جاء لصاحلها فهذا غباء وإذا كانت
غباء .قناة اجلديد
شجعت عليه وسارت به فهي أكثر ّ
كشفت عن قضايا خطرية تتعلق بوسام احلسن
وحممد زهري الصديق وغريهم وحبضور سعد الدين
احلريري بالصوت والصورة .وريبورتاج طويل عريض
له بداية ولكنه بدون نهاية أثناء وجود الياس املر
أمام احملقق الدولي وتفاصيل ذلك يلزمها عشرات
الصفحات .مل يعد من اجلائز بعد اليوم منطق الصرب
واإلنتظار والناس غري مصدقة أن مصاحلها كانت
بني أيدي جمموعة من السماسرة خاصة وأن رائحة
األموال الكريهة اليت تقدر بعشرات املليارات من
الدوالرات اليت تبخرت يف اهلواء دون حسيب أو
رقيب منذ العام  1990ما والت تزكم االنفاس وقد
كشف عن بعضها النائب ابراهيم كنعان رئيس جلنة
املال واملوازنة.
أكثر من مرجع مسؤول حتدث عن جرمية اغتيال
احلريري بغض النظر عما يف القرار االتهامي ألن
فيه الكثري من الغموض والشوائب مل يعلن عنها يف
القرار لرمبا قد تطال أشخاصا مل تكونوا ببال أحد.
لذلك كان احلل موجود وهذا األنسب يف الصاق
التهمة بفريق وهو العدو األول ألسرائيل والصديق
الويف للرئيس رفيق احلريري وما كان يوما هذا
الفريق إال داعمّا ومساندّا لسياسة احلريري وكانت
العالقة أكثر من جيدة وممتازة معه.
وبعد الزيارة اليت قام بها سعد الدين احلريري إىل
سورية بصفته رئيسّا للحكومة ولقائه الرئيس بشار
األسد عاد بإنطباع كلي أن سورية بريئة من دم
والده ومن ثم بعد زيارته إىل السيد حسن نصر
اهلل تأكد للحريري أكثر فأكثر أن ال عالقة حلزب اهلل
وسورية باجلرمية .وقد مت االتفاق بني الرجلني سعد
الدين احلريري والسيد حسن نصر اهلل على إيقاف
احملكمة وعدم تقديم املال هلا مقابل ايقاف الدعوة

بقلم كميل مسعود

اليت ستقام من قبل اللواء مجيل السيد والضباط
الثالثة للظلم الذي حلق بهم.
لكن وبعد زيارة احلريري األخرية إىل أمريكا واجتماعه
بالرئيس أوباما يف البيت األبيض ويف فرنسا مع
الرئيس ساركوزي وقبل عودته سقطت احلكومة
بفعل استقالة وزراء املعارضة الـ  10اضافة اىل
الوزير امللك .هنا متسك احلريري باحملكمة الدولية
ولرمبا قبل استقالة احلكومة وكل ما يصدر عنها من
قرارات متناسيا ما قاله للشعب اللبناني يف بيانه
احلكومي بعد أن نالت الثقة «اجليش والشعب
واملقاومة» .
إن أقل ما جيب قوله أن هناك مؤامرة مدبرة ومدروسة
سلفّا واليوم هو الوقت املناسب لتوريط حزب اهلل
وهي مؤامرة بوشية شرياكية نفذتها أمريكا اليوم
مع فرنسا لضرب لبنان ونزع صفة املقاومة عنها
وتصبح جمموعة إرهابية.
إن بوش وشرياك والكل يعرف ذلك كانا ،على مدى
سنوات طويلة ،حالة تآمرية يف كل اجلرائم اليت
حصلت يف لبنان والعراق وما حيصل يف فلسطني.
لقد قلنا أكثر من مرة للرئيس احلريري انك رئيس
حلكومة لبنان وعليك ان تستمع ملطالب الشعب وان
تعمل على حتقيق ما امكن منها ال ان تبقى تنتقل
من دولة اىل اخرى متناسيا االوضاع االقتصادية
املتدهورة اليت يعاني منها البلد والظروف املعيشية
الصعبة اليت يعيشها الشعب.
اليوم بعد ان متت االطاحة باحلريري وتكليف الرئيس
ميقاتي تشكيل حكومة جديدة نقول الخوتنا من
الطائفة السنية العريقة ان احلريري ال خيتصركم
والرئيس ميقاتي هو منكم وعليكم الكف عن
املظاهرات واشعال االطارات رمحة بأنفسكم وبالبلد
وشعبه فعدم تكليف احلريري ال يعين ان احد ضدكم
بل حيب اعطاء الفرصة لشخصيات اخرى علها تنجح
بر االمان.
حيث فشل واخفق وتقود البلد اىل ّ
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Pizza – Pasta – Steak – Seafood
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طالب إماراتي يصل العاملية بالروبوت ..ويصبح أحد أفضل املخرتعني العرب
دالرميبيل
وليم
املؤرخ
ورطة
اإلسكتلندي
تورط املؤرخ
املكرس وليم دالرميبيل يف إشكال
ّ
ّ
ّ
واسع النطاق على خلفية إدعاءات جعلت
الكتاب الربيطانيني
الذين تناولوا اهلند يف نصوصهم ورثة ذهنية احلكم الربيطاني
االستعماري ألكرب دميوقراطيات العامل .واحلال ان احد املقاالت
يف جملة «اوبني» اإلخبارية اهلندية ،اعترب ان خنب تلك البالد
تدين بالوالء للثقافة األدبية الربيطانية ،لتنسحب هذه التهم على
مناسبات ذائعة الصيت ،من مثل «مهرجان جايبور األدبي»
الذي ينظمه املؤرخ دالرميبيل يف والية راجاستان الصحراوية
ّ
شكك املقال يف
يف كل عام.
أحقية دالرميبيل يف أن يتوىل
ّ
منصب
القيم على األدب اهلندي ،وذهب اىل القول« :ال يزال
ّ
ً
املهرجان قائما ،غري ان ذلك ال يعود اىل واقعه مؤسسة أدبية
وامنا بسبب جعلنا نرتبط على حنو عضوي باملؤسسة األدبية
الربيطانية .تاليًا ،صار من احملال على االستبلشمنت التنّبه
اىل وجود اهلند على املستوى األدبي سوى من طريق املرور
بتلك الصلة الرومنطيقية اليت تربطه حبقبة اهلند الربيطانية».
وعرفت تلك املرحلة بإسم الراج الربيطاني ايضًا ،حيث استعمرت
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األمرباطورية الربيطانية مناطق اهلند وباكستان وبنغالدش وميامنار.
مل يرتدد املؤرخ اإلسكتلندي يف
الرد على اتهامات اجمللة
ّ
وزع وقته خالل اكثر من ربع قرن بني
بعنف شديد ،هو الذي ّ
اهلند واململكة املتحدة ،وأصدر عناوين عدة من بينها «مدينة
اجلن» و»املغول األخري» .يف رسالة بعث بها اىل املطبوعة،
ّ
ّ
«عنصريا عن عمد»،
النقدي
املقال
عد
وذكر بأن املهرجان
ّ
ّ
استضاف مؤلفني يكتبون بنحو اثنيت عشرة لغة من ضمن
االثنتني والعشرين الرمسية يف اهلند .ليزيد ان ثلثي جنوم
األدب الذين تتم دعوتهم يف كل عام يتحدرون من الشطر
اجلنوبي من آسيا ويقول« :ان اهلند بالدي بالتبين وطاملا
تصرفت بتسامح كبري مع االشخاص الذين اختاروا اجمليء اليها
واالقامة يف كنفها .مل اضطر سوى مرة واحدة يف املاضي
اىل كتابة رسالة مشابهة بهدف الدفاع عن وجودي ككاتب
يف وطن أحبه» ،مضيفًا« :غري اني اظن ان مثة مبدأ بالغ
ّ
األهمية على
إلي على االقل .ازعجين هذا
احملك هنا ،بالنسبة َّ
املقال ألنه جتاوز يف اثره أفعاال مشينة من قبيل االقدام
على رمي الرباز على صندوق بريد ميلكه أحد املهاجرين!».

كثرة الدهون تؤدي إىل االكتئاب
يزيد استهالك الدهون غري املهدرجة والدهون املشبعة ،كتلك
املوجودة يف البطاطا املقلية مثال من احتماالت االصابة باالكتئاب،
وفقا لدراسة اسبانية نشرت نتائجها يف الواليات املتحدة ،وتؤكد
نتائج حبوث اخرى تربط ما بني الطعام غري الصحي واالكتئاب.
والحظ معدو الدراسة ايضا ان زيت الزيتون الغين باألمحاض
الدهنية االحادية غري املشبعة (أوميغا  )9وهي ركيزة
الطبخ يف حوض البحر االبيض املتوسط ،فضال عن زيوت
نباتية اخرى وامساك دهنية حتتوي دهونا غري مشبعة،
تساهم يف احلد من احتماالت االصابة بأمراض عقلية.
وتابع الباحثون وحللوا محية اكثر من  12الف متطوع ومنط
حياتهم طوال ست سنوات .والحظوا انه من بني كل
املتطوعني ،كان أولئك الذين استهلكوا دهونا مهدرجة
ودهونا مشبعة «اكثر عرضة لالصابة باالكتئاب بنسبة
 48يف املئة من الذين مل يستهلكوا اغذية حتتوي هذه
الدهون» ،واكتشفوا ايضا انه «كلما كانت كمية الدهون
املهدرجة اكرب ،كانت تأثرياتها اكرب على نفسية املتطوعني».
ونشرت نتائج الدراسة يف اجمللة العلمية االمريكية «بلوس
وان» الصادرة عن «بابليك اليربيري اوف ساينس».

حمالت اهلدى
للمواد الغذائية
مجيع أنواع احلبوب والزيوت
وزيت الزيتون واملعلبات
اىل املكسرات والنب...
حمالت اهلدى تغنيكم عن التفتيش
وتؤمن لكم كل ما حتتاجونه
من مواد غذائية...

ليك بريه املاظه شو حلوه ليك
اشرب بريه املاظه وغمّض عينيك
ْ
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33 - 37 High.St. Preston Vie 3072
Tel: 0394844999 Fax: 0394844566

@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

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
استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي

االول يف عالم التصوير
خطوبة ـ زواج ـ عمادات ـ أعياد ميالد -حفالت عامة وخاصة
وجميع املناسبات
استديو عبوشي يف خدمتكم يف اي زمان ومكان
Ph: (03)93544683
Mob: 0418 175 417 or 0425 822 244
75Harding St. Coburg Vic

393 SYDNEY RD COGURG
TEL: 9354 2340

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
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ملبورن

مجعية سيدة زغرتا تكرم ابنها البار البطريرك اسطفان الدويهي
أقامت مجعية سيدة زغرتا يف ملبورن قداسا احتفاليا
تكرميا للبطريرك الع ّالمة اسطفان الدويهي وذلك عند
الساعة احلادية عشرة من ظهر يوم االحد املاضي يف
كنيسة سيدة لبنان املارونية يف ملبورن.
ترأس القداس االحتفالي سيادة املونسنيور جو
طقشي مبشاركة االبوين رئيس دير ما شربل ادمون
اندارس واالن فارس ،وكان اىل جانب رئيس اجلمعية
واالعضاء داخل الكنيسة سعادة النائب نزيه االمسر
ورئيس اجلمعية اللبنانية االسرتالية الشيخ بشارة طوق
وفعاليات من اجلالية اللبنانية ومجعيات ومؤسسات
خريية وحشد كبري من املواطنني.
وقد القى االب ادمون اندراوس عظة حتدث فيها عن
حياة رجل اهلل البطريرك الدويهي وقال انه من العائلة
الدويهية اليت لعبت دورا مهما يف تاريخ لبنان احلديث
على الصعيد السياسي واالداري والديين وهذه العائلة
هي اول من حكم اقطاعية اهدن وعلى الصعيد الديين
أعطت  3بطاركة و 15مطرانا ولفيفا من االساقفة
والراهبات ونوابا ووزراء.
ومن عجائب البطريرك الدويهي قال ان البطريرك
الدويهي اصيب بالعمى وهو يف روما فأعاد اليه اهلل
النظر ويف قنوبني أوقف املطر ويف جمدل املعوش
فور القمح ويف غوسطا شفى ابن الياس حماسب ويف
ّ
قنوبني اوقف الصخرة ويف ساحل علما اوقف املطر
ويف حصرون طرد االرواح الشريرة وهناك الكثري
من عجائب البطريرك الدويهي وقداسته والكرامات
اليت صنعها على يده واحلقيقة ان حياة البطريرك
الدويهي كانت كلها مثاال لالميان والتواضع.
وقد اعترب رئيس مجعية سيدة زغرتا واعضاؤها ان كل
عمل تقوم به اجلمعية ليس حكرا عليها فقط بل تعتربه
عمال مجاعيا مع ابناء زغرتا.
واعاله بعض اللقطات
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ثــقافة

صدور اجلزء الثاني من “ دفرت العمر” للكاتب سامل السامان

وقائع تنشر للمرة االولي عن تاريخ االمارات يف نصف قرن
يف حفل اقيم الليلة املاضية
بفندق قصر االمارات مت
اطالق اجلزء الثاني من كتاب
دفرت العمر للكاتب االماراتي
املعروف سامل السامان .
الشيخ نهيان بن
وقال
مبارك آل نهيان وزير
والبحث
العالي
التعليم
العلمي الذي حضر احلفل مع
عدد من الكتاب واملثقفني
واالعالميني يف ابوظيب أن
السامان استطاع أن يستخدم
قلمه ورؤيته لريصد بالكلمة
والصورة ،التطورات املهمة
كافة االمارات ،خالل فرتة
تزيد على مخسني عامًا،
تالقت فيها جتاربه اإلنسانية
العميقة مع ما شهدته
اإلمارات من نهضة شاملة
يف امليادين كافة.
وقال يف تقدميه لكتاب
دفرت العمر – اجلزء الثاني
أن السامان استطاع بقدرة
فائقة ،من خالل (دفرت
العمر) ،أن يسجل ملرحلة مهمة
يف تاريخ االمارات بدأها يف
سلسلة من املقاالت نشرها
يف جملة (املنارة) ،ثم مجعها
يف كتاب ،صدر اجلزء األول
منه منذ فرتة ،واستقبله

* الشيخ نهيان وسامل السامان والسعدي*

القراء استقبا ً
ال حسنًا ،كمرجع
متميز ،يرصد حقبة مهمة من
التاريخ املعاصر لإلمارات،
ويتيح أمام أجيالنا اجلديدة
فرص التعرف على طبيعة
احلياة يف البالد ،وبدايات
تكوين دولة االحتاد ،اليت
تأسست بفكر وعزمية املغفور
له بإذن اهلل تعاىل ،الشيخ
زايد بن سلطان آل نهيان .
وأشار إىل أن ما يبعث على
االعتزاز حقًا ،أن اجلزء األول
من كتاب (دفرت العمر) قد متت
ترمجته إىل لغات أجنبية عدة ،
هي :اإلجنليزية ،واإلسبانية،
والفرنسية ،واألملانية ،وهو

ّ
أمر
يبشر باخلري ،حيث تتاح
بذلك الفرصة أمام أصحاب
هذه اللغات لإلطالع على
معامل جتربة الوحدوية لدولة
اإلمارات،
وقال الدكتور وليد السعدي
رئيس التحرير املشرف العام
على مشروع دفرت العمر إن
س َّجل وتدون
الكلمة حني ُت َ
بصدق هي مبثابة أمانة
للتاريخ واملاضي واحلاضر
واملستقبل ،وهذا ما فعله
دون
سامل السامان ،عندما ّ
بكلمات مضيئة سرية حياة
دونها بكل
وذاكرة وطنّ ..
بساطة وعفوية ،ومل يدرك

* الشيخ نهيان وابراهيم العابد*

أنها ستصبح يومًا نرباسًا
ومرجعًا مهمًا لألجيال ،تنهل
من معني عطائه الذي ال
ينضب.
وذكر السعدي أن سامل
السامان آمن بأن التاريخ
بالفعل أمانة ،خاصة التاريخ
الشفوي يف اإلمارات ،الذي
مل
يدون كما جيب إىل يومنا
ّ
هذا ،فهو التاريخ الوطين
الذي يسجل األحداث قبل
الدولة ويف بداياتها ،قبل أن
ندخل مجيعًا عصر التكنولوجيا
اليت بدأت تسجل وتصور كل
دقيقة من حياتنا.
ويف تصريح لوسائل اإلعالم
قال الكاتب سامل السامان:

جاء إصدار اجلزء الثاني من
كتاب دفرت العمر استكماال
ملسرية دفرت عمري حبلقات
كانت قد نشرت بعضها يف
جملة (املنارة) ،والبعض اآلخر
مل ينشر إىل يوم صدور هذا
الكتاب ،لكننا آثرنا أن يصدر
هذا اجلزء مبناسبة مرور
مخسني عامًا على وجودي يف
أبوظيب .
ثم قدمت الزميلة اإلعالمية
مذيعة اجلزيرة إميان عياد
الذين
املكرمني
أمساء
نهيان
الشيخ
سلمهم
شهادات شكر وتقدير من
جملة املنارة وهم د .وليد
السعدي ،رئيس حترير جملة

(املنارة) ،املشرف العام
على مشروع (دفرت العمر)
إبراهيم العابد ،مدير عام
(اجمللس الوطين لإلعالم).
رئيس
الصايغ،
حبيب
ّ
(احتاد
كتاب اإلمارات).
حممد يوسف ،رئيس (مجعية
الصحافيني) .األستاذ راشد
حترير
رئيس
العرميي،
(جريدة االحتاد).مجال ناصر،
مدير حترير (وكالة أبناء
اإلمارات).طالل طعمة جملة
(زهرة اخلليج) عيسى امليل
(قناة أبوظيب) فاطمة حممد
عبد الرمحن (جملة الظفرة)
بروين حبيب تلفزيون دبي
نسرين درزي (جريدة االحتاد)
هدوان عساف ،مدير (ستايل
جالريي) د .مجال اجملايدة
اجمللس الوطين لالعالم ,
اإلعالمية املتميزة إميان عياد
يوسف كراجة( ..جملة
,
املنارة).شفيق األسدي –
(جريدة احلياة).شيخة الغاوي
– (وكالة أنباء اإلمارات) أمحد
حمسن – (جريدة البيان)
سامل األغربي – (وكالة أنباء
الربجس
حممد
اإلمارات)
(جريد السبق الكويتية).

ابوظيب – مجال اجملايدة

الفنادق الصحراوية وسط رمال الربع اخلالي تستهوي االماراتيني والزوار االجانب

الفنادق الصحراوية اليت اقيمت
وسط رمال الربع اخلالي بامارة
ابوظيب باتت تستهوي االماراتيني
والزوار االجانب علي مدار العام
وخاصة يف فصل الشتاء الذي
يعطي للصحراء رونقا وبهاءا
.ويطلق هذه الفنادق  /املنتجعات
الرتاثية والبيئية  /النها تسهم يف
تعزيز السياحة البيئية يف صحراء
ليوا باملنطقة الغربية إلمارة ابوظيب
 ,اليت كانت جمهولة للعديد من
مواطين دولة االمارات واملقيمني
والزوار .ويربز من بينها علي
مشارف صحراء الربع اخلالي فندق
 /تالل ليوا  /يف املنطقة الغربية
المارة ابوظيب.ويؤكد امحد حسيب
مدير عام الفندق ان هناك اقباال
كبريا من الزوار من مواطين
االمارات واملقيمني بالدولة ,
لالقامة يف  /تالل ليوا  /املشيد
وفقا للعمارة الرتاثية اليت متيزت
بها دولة االمارات عرب قرون من
الزمن .واضاف قائال  /لقد أسهم
التنوع البيئي والفعاليات الرتاثية
اليت تركز على احياء الرتاث
الشعيب يف زيادة االقبال على
فندق تالل ليوا ,مثل مهرجان
مزاينة االبل الذي أقيم يف فرباير
وديسمربمن عام  2010ويتم حتديد
ميعاد املهرجان من كل عام طبقًا
لربنامج املهرجانات السنوية ,
وسباقات اهلجن ومهرجان الرطب
واالعراس اجلماعية ومهرجان احلرف
اليدوية ومعرض الكتاب ومعرض
التصوير.وقال ان وجود برنامج
سنوي للفعاليات يف املنطقة
الغربية يعزز السياحة الداخلية يف
املنطقة الغربية وحيقق زيادة اكرب
يف عدد الزوار خاصة يف عطالت
نهاية االسبوع وفرتة املهرجانات

واملناسبات.واشاد باخلطط الرامية
الي تعزيز وتطوير السياحة البيئية
والرتاثية الحياء تراث االباء
واالجداد يف املنطقة الغربية ونقل
هذا الرتاث من جيل اىل جيل لكي
يظل معربا عن اهلوية واالصالة
ورمزا للثقافة احمللية.وقال ان
هذا الفندق الذي حيتفل يف
يناير  2011مبرور عام كامل علي
افتتاحه حقق معدالت اشغال تفوق
التوقعات وبلغت نسبتها  %70يف
املتوسط علي مدار العام  ,وتوقع
ان ترتفع الي اكثر من  %80خالل
العام  2011بفضل زيادة عدد
الفعاليات الرياضية والثقافية
والرتاثية اليت تقام يف املنطقة
الغربي.و تتوىل سلسلة فنادق
ومنتجعات دانات التابعة للمؤسسة
الوطنية للسياحة والفنادق إدارة
فندق تالل ليوا الذي يعد من ابرز
املشروعات السياحية الصحراوية
يف املنطقة الغربية المارة ابوظيب.
وحيظي الفندق باعجاب الزوار ملا
يتمتع به من موقع فريد وسط
الكثبان الرملية الساحرة واطالله
علي مشاهد طبيعية لصحراء الربع
اخلالي ومالمح الثراث احمليطة
به مثل مراكيض سباقات اهلجن
االصيلة وواحات النخيل .وميضي
الزوار وقتا طويال يف التأمل يف
فندق تالل ليوا الذي صمم وفقا
للطراز املعماري الذي يعكس روح
الرتاث االماراتي االصيل ويشتمل
الفندق على  111جناحا وغرفة تطل
كلها على مشاهد الكثبان الرملية
امللونة وسط صحراء الربع اخلالي.
ومت تشييد فندق تالل ليوا بهدف
تنشيط السياحة البيئية والطبيعية
يف املنطقة الغربية بإمارة ابوظيب
اليت تلقى رواجا كبريا من حميب

سياحة الصحراء وخاصة تل مرعب
اليت ترتفع كثبها الرملية الي الي
حوالي  300مرتا وتشهد سنويا
العديد من الفعاليات وابرزها
سباقات السيارات والتزجل علي
الرمال.وصمم الفندق بالكامل
على شكل قالع وحصون لتكريس
الرتاث املعماري احمللي يف
صناعة السياحة واحلفاظ على
اهلوية الرتاثية ألبوظيب وهو مزود
بكافة وسائل الرتفيه واخلدمات
املتطورة لنزالئه من داخل الدولة
وخارجها.ويليب الفندق طموحات
الباحثني عن سياحة الصحراء
الراقية والسياحة البيئية وسط
الواحات اجلميلة يف ليوا وعلى
مشارف الربع اخلالي اليت تتميز
باهلدوء والطبيعة الفريدة.ويقدم
الفندق حمليب سياحة الصحراء
رحالت السفاري يف تل مرعب
بصحراء ليوا وزيارات اىل مزارع
اجلمال وحضور منافسات سباقات
اهلجن العربيـة االصيلـة والتعرف
على طرق القوافل القدمية وقالع
ليوا التارخيية.وتوقع السيد /امحد
حسيب مدير عام الفندق مومسا
سياحيا نشطا يف العام 2011
خاصة يف ظل التطور الكبري الذي
تشهده املنطقة الغربية بإمارة
ابوظيب واقامة العديد من حمطات
الطاقة الكهربائية اليت تعمل
باشعة الشمس وسط الصحراء
وحمطة الطاقة النووية ومشاريع
النفط والغاز اضافة الي عدد من
املشروعات العمرانية احلديثة.
ويتناغم البناء املعماري للفندق
وسط التالل الرملية مع أحدث
اخلدمات التقنية اليت يوفرها
الفندق يف مجيع الغرف واألجنحة
مثل شاشات البالزما املسطحة

واالنرتنت الالسلكي .وقال ان
االماراتيني ومواطين دول جملس
التعاون لدول اخلليج العربية بوجه
عام يشكلون النسبة االكرب من
نزالء الفندق الذي يشكل منوذجا
يشجع رجال املال واالعمال على
االستثمار يف جماالت السياحة.قبل
ان تطأ اقدام الزوار بهو الفندق
يشاهدون من اخلارج حصنا يشبه
احلصون اليت شيدت يف االمارات
يف القرنني السابع عشر والثامن
عشر واليت اليزال بعضها صامدا
يف وجه الزمن حتى اليوم  .وهذا
احلصن املشيد وسط الرمال
ذات االلوان الصحراوية ماهو اال
فندق تالل ليوا الذي يكرس
مفهوم السياحة البيئة والثقافية.
يف البهو الرائع اقواس وثريات
ولوحات تنسجم يف وحدة لونية
يف حني تضيف النافورة الرتاثية
معين للجمال يف داخل الفندق ,
كما تضفي الثريات النحاسية
ذات األشكال التقليدية ،مجاال علي
املكان لتتحول إىل جنوم متأللئة
فيزداد املكان دفئا وقربا إىل
الطبيعة.وكل تفاصيل التصاميم
الفنية يف مطعم البادية املفتوح
علي البهو الصالة الرئيسية حتمل
امجل عنوان للرتاث واألصالة،
ومفردات تعرب عن تراث املنطقة
وثقافتها كما ازدانت اجلدران
بلوحات عن صحراء ليوا بتالهلا
ومجاهلا وسحر طبيعتها.ويعترب
مطعم البادية يف تالل ليوا
املكان املفضل للزوار النه يقدم
خمتلف األطباق احمللية والعاملية
اليت تستقطب نزالء الفندق
وخاصة السياح األجانب الذي
يتطلعون للتعرف على عادات
وتقاليد املنطقة الغربية المارة

ابوظيب  .يضم فندق تالل ليوا
 111غرفة وجناحا ،وكلها تعكس
الثقافة احمللية حيث استوحى بناء
الفندق من املعمار الرتاثي احمللي
الذي عرفت به قالع وحصون
أرض اإلمارات  .وجند من بني
األجنحة يف الفندق اجلناح امللكي،
واجلناح الرئاسي أو ما يعرف باسم
اجملاهيم ويعين امسا لنوع من
اإلبل  ،وهو جناح راقي املستوى،
يتألف من صالة للضيوف وغرفة
رئيسية و غرفة فرعية .ويضم
الفندق قاعات لإلجتماعات منها
قاعة املزيرعة املستوحاة من
الرتاث و قاعة احلصن  ,فهي
قاعات جمهزة بأحدث التجهيزات
وشاشة عرض تستخدم يف
االجتماعات،وكذلك اجمللس الذى
يستخدم فى أستقبال كبار الزوار
بالفندق ناهيك عن مركز األعمال
واملتجر الصغري الذي يوفر هدايا
تذكارية حملية بأسعار رمزية
ألنها صناعة حملية.يواكب فندق
تالل ليوا السياحة اخلضراء ايضا
ويهتم بالبيئة ويقول السيد/

حسيب انه نظرا لوقوع الفندق يف
منطقة طبيعية تعترب من املناطق
الرتاثية الغنية بالتنوع البيئي
فنحن ملتزمون باحلفاظ على البيئة
الطبيعية من خالل اعادة تدوير
مياه الصرف الصحي واستخدام
مواد صديقة للبيئة .وقال انه
جيري العمل حاليا علي انشاء حمطة
العادة تدوير مياه الصرف الصحي
واستخدامها يف الزراعة كما ان
الفندق يستخدم مصابيح انارة
داخلية موفرة للطاقة .وتنسجم
الوان طالء الفندق الداخلية
واخلارجية مع الوان الصحراء
للحفاظ علي املشهد اجلمالي
للرمال احمليطة به  ,كما ان املواد
املستخدمة يف بناء الفندق كلها
صديقة للبيئة وعازلة للحرارة
اخلارجية بهدف تقليل استهالك
الطاقة الكهربائية والتكييف خاصة
يف فصل الصيف.

ابوظيب – مجال اجملايدة
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متفرقات

قصر االمارات يرعي مهرجان « فنون الطهي  -أبوظيب »2011
اعلن قصر االمارات اليوم عن رعايته ملهرجان “ فنون الطهي
 أبوظيب  ”2011الذي تقام فعالياته يف العاصمة ابوظيب خاللالفرتة من  17-2فرباير املقبل .
وقالت السيدة جانيت ابراهامز املديرة التنفيذية للتسويق
واملبيعات يف قصر االمارات  /ان رعاية القصر هلذا احلدث تنطلق
من االهمية اليت بات حيظي بها املهرجان حمليا واقليميا وعامليا
كواحد من ابرز االحداث يف الصناعة الفندقية وفن الطهي.
واضافت  /ان قصر االمارات حريص علي توفري كافة عناصر
النجاح هلذا املهرجان الذي يسهم يف الرتويج المارة ابوظيب
كمقصد سياحي مميز للمؤمترات واملهرجانات السياحية والثقافية
علي مدار العام.
واكدت السيدة ابراهامز  /ان رعاية قصر االمارات ودعمه
للمهرجان جتئ ايضا يف اطار التعاون الفاعل مع هيئة أبوظيب
للسياحة باعتبارها املنظم الرئيسي لفعاليات «مهرجان فنون
الطهي-أبوظيب» اليت يشارك بها  17رئيس طهاة حيملون معًا 22
من جنوم ميشلني وثالث من عالمات التصنيف  ،Chefs Hatsو6
طهاة حلويات ،وقائمة من املدعوين والشخصيات العامة.

وقالت ان قصر االمارات يوفر كل اخلدمات الالزمة واستضافة
ابرز الطهاة املشاركني يف املهرجان الذي يسهم يف نشر ثقافة
الطهي وفقا التقاليد الفندقية العريقة يف املنطقة والعامل .
ويشهد املهرجان الذي يقام يف عدد من فنادق العاصمة ابوظيب
 ,دورات لتعليم الطهي ،وحفل عشاء املشاهري ،وحفالت عشاء
القصور ،والعشاء اإلماراتي امللكي ،وحفل اجلولف ،واحلفل
اخلريي ،والوليمة الشرق أوسطية وحفل «جوائز جنوم فنون
الطهي – أبوظيب».
ويشارك يف املهرجان ثالث مطاعم فاخرة بقصر االمارات  ,حيث
يستضيف مطعم  /ميزالونا  /االيطالي عشاء فاخرا يوم  6فرباير
2011
كما يستضيف مطعم  /الصياد  /الشهري للمأكوالت البحرية حفل
عشاء يوم  9فرباير  2011ويستضيف مطعم  /مزالي  /املتخصص
يف الوجبات احمللية ضمن مشاركة قصر االمارات يف املهرجان
حفل عشاء يوم  9فرباير  2011ويتم خالله تقديم اطباق من الرتاث
االماراتي.

بيان صادر عن احلزب الشيوعي اللبناني -
العالقات اخلارجية
رسالة اىل األحزاب الشيوعية واليسارية يف العامل العربي والعامل
الرفاق األعزاء،
دخل لبنان ،مرة جديدة ،اىل عنق الزجاجة نتيجة عودة الواليات املتحدة
اىل مشروعها التفتييت املسمى «الشرق األوسط اجلديد» .واملرحلة
اخلطرية اليت مير بها بلدنا اليوم تأتي على وقع « العرقنة» من خالل
حماولة تفجري صراع سين – شيعي سبق لنا أن حذرنا منه مرارًا وتكرارًا
خالل األشهر الستة املاضية ،وبالتحديد منذ التصريح الذي أطلقه رئيس
األركان اإلسرائيلي السابق غابي أشكينازي حول أن احملكمة الدولية
اخلاصة بلبنان سيتهم عناصر من حزب اهلل باغتيال رئيس وزراء لبنان
األسبق رفيق احلريري.
لقد أقيمت هذه احملكمة بقرار من األمم املتحدة ووضعت حتت الفصل
السابع متهيدًا الستخدامها من قبل واشنطن والتحالف األطلسي -الدولي
يف اجتاهات خمتلفة:
أو ًال -حماولة القضاء على املقاومة الوطنية للشعب اللبناني اليت كبدت،
•
منذ العام  ،1982اهلزمية تلو األخرى إلسرائيل واليت كان آخرها هزمية صيف
العام .2006
ثانيًا -منع تطور املقاومات األخرى يف العامل العربي ،اليت قامت على
•
مثال املقاومة الوطنية اللبنانية وبدفع منها ،مبا يفسح اجملال أمام تصفية
القضية الفلسطينية وإمرار مشروع « إسرائيل دولة اليهود يف العامل»
واإلستيالء على األراضي العربية احملتلة يف اجلوالن ومزارع شبعا وتالل
كفرشوبا...
ثالثًا -إمرار مشاريع التفتييت املطروحة أمريكيًا واطلسيًا واليت انطلقت
•
مما جيري يف العراق وما ُيسعى لتنفيذه يف السودان ولبنان ،عرب استخدام
السالح الديين املسلم -املسيحي ،تارة ،أو الطائفي ،الشيعي -السين،
تارة أخرى ،أو تأليب القوميات األخرى ضد القومية العربية ،تارة ثالثة.
وجتدر اإلشارة اىل ضلوع بعض األنظمة العربية يف هذه املرحلة
اجلديدة من املؤامرة األمريكية على لبنان ،ظنًا من القيمني عليها أن ضرب
العنصر اللبناني املقاوم وتفتيت لبنان إمنا يسهم يف إطالة عمر أنظمتهم
إنطالقًا مما تقدم ،يدعو احلزب الشيوعي اللبناني األحزاب الشيوعية
واليسارية العربية واحلركات الشعبية العربية اىل اعتماد كل أشكال الدعم
مع الشعب اللبناني يف مواجهته للمرحلة اجلديدة ،اخلطرية ،من املؤامرة،
بدءًا بالضغط على احلكومات العربية املراهنة على التوجه األمريكي ووصو ًال
اىل مقاطعة املصاحل األمريكية.
كما يدعو األحزاب الشيوعية واليسارية يف العامل والرأي العام العاملي اىل
التضامن مع شعبنا وقواه اليسارية والدميقراطية من أجل محاية املوقف
املقاوم للمشروع األمريكي -اإلسرائيلي وإجراء التغيري الذي أقره الدستور
اللبناني باجتاه اإلنتهاء من النظام السياسي الطائفي املفجر لألزمات.
جلنة العالقات اخلارجية

شريط باريس هيلتون اإلباحي يعود إىل األضواء

قدمت شركة "إكس بايز" شكوى ضد  843من مستخدمي
َّ
املصور اإلباحي
اإلنرتنت قاموا بتحميل شريط باريس هيلتون
َّ
الذي حصلت َّ
الشركة على حقوق ملكيته.
بعد ما يقرب السبع سنوات ،عاد احلديث عن شريط باريس
هيلتون املصور اإلباحي «وان نايت» الذي ظهر يف العام
 ،2004وجيمعها بصديقها السابق ريك سالومون ،إذ تقدم رؤساء
شركة «إكس بايز» بدعوى قضائية ضد  843من مستخدمي
اإلنرتنت الذين قاموا بتحميل ذلك الشريط الذي متتلك حقوق
ملكيته من دون دفع اي مبلغ مالي.
واكد رؤساء الشركة ملوقع «إم تي زي» أنهم سيقاضون أمام
محلوا
حمكمة لوس اجنلوس العليا مجيع مستخدمي االنرتنت الذين َّ
الشريط بطريقة غري شرعية وذلك خالل الفرتة ما بني العامني
 2010و.2011
يذكر أن شركة «إكس بايز» حصلت على حقوق ملكية شريط
باريس هيلتون من شقيق سالومون ،جيم ،وطلبت يف شكواها
محلوها أو
أن يدمر مجيع املستخدمني النسخ الغري شرعية اليت َّ
نقلوها.
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Wlcu Qld inc
24 Waverley St. Annerley 4103 Brisbane, Australia
Mobile: +411690325 61
E-mail: chezlaila@hotmail.com

نداء

لقد تركت الكارسة اليت ّ
حلت يف والية كوينزلند ومدينة
بريزبن من جراء الطوفان اضرارا” يف األرواح واملمتلكات
قدرت بباليني الدوالرات حيث خسر الوف املواطنني منازهلم
ّ
واصبحوا يف العراء.
جلنة الثقافة والرتاث يف اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل
ترجوا من اجلالية اللبنانية يف اوسرتاليا ان تربهن انها من
نسيج هذا البلد فتساهم مع بقية املواطنني يف التربع بسخاء
ملتضرري الطوفان.
للتربع على اهلاتف 1800219028 :
للتربع على األنرتنت :

www.qld.gov.au/floods/donate.html

انطوان غامت
رئيس اجلامعة اللبنانية الثقافية يف كوينزلند
رئيس جلنة الثقافة والرتاث  -اجلامعة اللبنانية
الثقافية يف العامل

دعوة لحضور إجتماع الجمعيّة العموميّة
السنويّ و إلجراء إنتخابات
اللبنانية يف نيو ساوث
األسرتالية
للجمعية
اإلدارية
تود اهليئة
ّ
ّ
ّ
ّ
ويلز احملدودة

Australian Lebanese Association of
NSW Ltd

السنوي سيعقد عند
العمومية
اجلمعية
إحاطتكم علمًا بأن اجتماع
ّ
ّ
ّ
الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم األحد املوافق  20فرباير 2011
يف

Herb Greedy Hall, 79 Petersham
Road Marrickville

العمومية إجراء إنتخاب هيئة
اجلمعية
حيث سيتم خالل إجتماع
ّ
ّ
إدارية جديدة.
ّ
ملزيد من االستفسارات ،يرجى االتصال
األسرتالية
باجلمعية
ّ
ّ
اللبنانية يف نيو ساوث ويلز على اهلاتف  )02( 95643506أو
ّ
عرب الربيد اإللكرتوني mail@alaofnsw.org
حضوركم ومشاركتكم موضع ترحيب للقيام بواجب جتاه
املسؤولية الوطنية و اجلالية الكرمية.
نرجو أخذ العلم
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Prime Minister Julia Gillard says “The Federal Government will impose a
”one-off flood levy of 0.5 per cent for middle-income earners

A levy of 0.5 per cent
will be applied on taxable income between
$50,001 and $100,000
and a levy of one per
cent will be applied on
taxable income above
Anyone earning under
$50,000 will not pay the
levy,» Ms Gillard told
the National Press Club
on Thursday.
«In other words it is not
like the Medicare levy,
which for most taxpayers applies to all their
income - it is like income tax rates which
apply only above certain income levels.»
Someone who earns an

income of $60,000 will
pay just under $1 extra per week under the
levy, Ms Gillard said.
«A person earning
$100,000 per year will
pay just under an extra $5 per week,» she
said.
«People who were affected by the floods will
not pay this levy.
«Anyone who receives
the Australian Government Disaster Recovery Payment for a flood
this financial year will
be exempt.
«And importantly, this
levy is completely separate from donations.»

Short-term
financial
assistance to about
500,000
Australians
was estimated to cost
the government more
than $600 million, while
a recovery subsidy for
small businesspeople
and farmers was worth
another $120 million.

The rescue package
will offset more than $5
billion Treasury expects
Canberra needs to rebuild the flood-ravaged
Sunshine State.
But Ms Gillard faces
an uphill battle to win
parliamentary backing,
with

Tony
Abbott
will fight flood
rebuild levy

Mr Abbott readying for
a fight and key crossbench MPs yet to back
the measure.
Independent
Tony
Windsor said he was
not «rolled gold» in supporting the one-off levy.
The other independents
could not be contacted
last night.
But the Opposition
Leader - in his strongest
comments yet - said he
would oppose the flood

levy in Parliament: «As
soon as the Government puts on a tax, it
is not an expression of
generosity. It is the very
opposite of mateship
once it is compulsory.»
Labor MPs admitted
they were nervous at

the task of «selling» another tax.
Mr Windsor - whose
vote will be critical in
the House of Representatives - has given the
Government the jitters
by saying he is no certainty to back the levy.

Leading the way towards YOUNG AUSTRALIAN OF THE YEAR IMF World Economic Outlook
JESSICA WATSON
a Safer City
Economic Outlook update should give us further confiAs part of the Lord Mayor
of Parramatta, Cr John
Chedid’s Safer City initiative, areas around Church
Street Mall have now been
declared Alcohol Prohibited
Zones, providing police and
Council’s Community Safety
Officers with the power to
confiscate and tip out alcohol.
Alcohol prohibited signs will
be placed around Parramatta Town Hall, Darcy Street
and surrounding areas this
week and follows on from
the recent installation of
mobile CCTV cameras in
Church Street.
“We want to send a clear
message that Council will
be doing everything within
its power to reduce antisocial behaviour and alcohol-induced violence,” said
Parramatta Lord Mayor, Cr
John Chedid.
“Council will continue to
work with local police and
businesses to implement
effective crime prevention
measures so that Parramatta remains a safe place to
visit, work and play.”
Cr Chedid initiated the Safer
City program in December

2010, aimed at curbing the
incidence of anti-social behaviour through a focus on
early intervention, crime
prevention measures and
the improvement of urban
design - reducing the potential for crime.
“The installation of crime
prevention solutions such as
CCTV and clear signage are
part of our overall strategy
aimed at cleaning up our
city’s streets and stamping
out anti-social behaviour,”
said Cr Chedid.
“Following the success of
our last community safety
forum in December last
year, we’re also planning a
second meeting where local police, businesses and
residents will be invited express their views on local
crime matters,” he added.
“Since the Safer City initiative was launched late last
year there has been a noticeable improvement to the
amenity of the area around
Church Street Mall and I’m
confident that by continuing to work closely with police and businesses we can
achieve even more positive
outcomes.”

Jessica exemplifies the
true Queensland Spirit
Premier Anna Bligh has
paid tribute to Sunshine
Coast teenager Jessica
Watson, named 2011's
Young Australian of the
Year, labelling her a
leading example of true
Queensland spirit.
The Premier said Jessica
was an inspiration to all
Queenslanders characterised the heart of the
state.
"Her 210-day odyssey to
become the youngest person to sail non-stop and
unassisted around the
world really does capture
the character of our great
state," Ms Bligh said.
"Jessica was prepared

to face her knockers and
unafraid to get back and
have another go when all
of the odds were against
her.
"When she sailed into
Sydney Harbour at the
end of her journey last
May, I doubt there was a
dry eye in Queensland.
She proved herself to have
courage and determination beyond her years.
"It had been her dream
since she was a young
child and she made good
on that dream.
"That's the same spirit
we have seen and will
continue to see as we recover from the most devastating natural disaster
in our history."

released today, the IMF has
upgraded its forecast for
global economic growth,
although it warns downside
risks remain and the recovery remains uneven.
The IMF expects global
growth of 4.4 per cent in
2011, slightly higher than
its October forecast, and
4.5 per cent in 2012. This
is largely driven by betterthan-expected activity in
the second half of 2010 and
new fiscal policy initiatives
in the United States.
The report highlights the
two-speed nature of the
global economy, with subdued growth and high unemployment in advanced
economies, and robust
growth in emerging and developing economies, particularly those in our region.
The IMF is forecasting developing Asia to grow by 8.4
per cent in both 2011 and
2012, with China and India
forecast to grow at 9.6 per
cent and 8.4 per cent respectively in 2011.
Australia is in a strong position to benefit from continued strength in our neighbouring economies, which

dence in our own economic
outlook as we begin the
long task of rebuilding from
the Queensland floods.
In contrast, activity in advanced economies is expected to remain sluggish
at 2.5 per cent in both 2011
and 2012, a rate which the
IMF considers insufficient to
make a dent in the high unemployment rates in many
of these countries.
While financial market conditions are generally expected to remain stable,
the IMF warns that stresses
remain elevated in parts of
the euro area, and that rapid
action is urgently needed
to reduce concerns around
sovereign debt.
The IMF has also stressed
the importance of credible
medium-term fiscal consolidation strategies and broader reforms to strengthen the
global financial system.
Australia's strict fiscal discipline means we're on track
to return the Budget to surplus in 2012-13, well ahead
of any major advanced
economy, and will see net
debt peak at dramatically
lower levels than our peers.
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SYDNEY CELEBRATES
AUSTRALIA DAY

“Today we reflect sadly on
the young Australian lives
that have been lost in war,
and are
proud of the brave soldiers
who, despite this, continue
to fight for our nation.
“We will celebrate that
NSW has stayed strong
in the face of the global
financial crisis,
helping thousands of
people to keep their jobs,
their homes and their
lifestyles.

“And of course we will
reflect on the devastating
drought that crippled NSW
at the beginning
of 2010 – and remain
resilient as many of the
same areas are now
affected by floods.
“In particular I thank the
emergency
services
workers and volunteers
who throughout 2010 and including today - are
on the ground helping
people in flood affected
areas.
“These kind, brave workers
are dedicating their time
and efforts to help others –
demonstrating
the
mateship that we as
Australians
pride
ourselves on.”

STATE RECEPTION DARLING HARBOUR
The Middle East Herald met
with Barbara Perry MP and
other guests at the Premiers
Australia
Day
State
Reception held at Sydney
Convention Centre Darling
Harbour.
Celebrating the work of the
70,000 + Volunteers, NSW

Rural Fire Service, Police,
SES and the unknown
heros who helped with the
mammoth task of cleaning
up NSW from the flood
damage. RFS is celebrating
more than 100 years as the
largest volunteer fire service
in the world.

GOVERNMENT RESPONSE TO CHRISTMAS ISLAND TRAGEDY

Prime Minister
Hon Julia Gillard MP
The Labor Government
has today accepted all
the recommendations of
the Customs and Border
Protection’s internal review
into the Christmas Island
tragedy.
The review found that
Border Protection Command
personnel involved in
the rescue effort acted
professionally and risked
their lives to save others.
Their skills and bravery saw
41 people rescued from the
water and 30 deceased
people recovered. One man
made it to safety by himself.
The
Prime
Minister
wholeheartedly commends
the actions of Border
Protection
Command
personnel and thanks them
for their service.
The review details the
incredibly difficult weather
conditions in which the
rescue was conducted
including high seas, strong
winds and low visibility,
amongst floating debris and
close to the dangerous cliffs
that claimed the wrecked
boat.
The Government accepts
all eight of the review’s
recommendations
and
several of them have already
been progressed.
The Government will

also favourably consider
recommendations
from
the local Christmas Island
Emergency Management
Committee which is currently
conducting a review of
emergency
response
resources on the Island.
We will also be trialling new
surveillance capacity and
providing additional safety
and rescue arrangements
on Christmas Island as soon
as possible including:
a trial of a land based
radar surveillance system
of the northern approaches
beginning at the end of this
month
additional safety and
rescue equipment including
‘grenade-style’ throwable
life jackets, inflatable life
rings and hand-held radios
at strategic locations
Australian Federal Police
(AFP) and Department of
Regional Australia (DORA)
vessels.
The Prime Minister has
tasked the existing Border
Protection Taskforce to

oversee the implementation
of the recommendations
adopted in response to the
tragedy in their entirety and
without delay.
The Taskforce is a senior
cross-agency group chaired
by the National Security
Adviser Duncan Lewis. It will
consider actions that could
reasonably assist Christmas
Island’s search and rescue
capacity, particularly during
periods of dangerous sea
conditions and during the
monsoon season. The
Taskforce will also consider
the search and rescue
related recommendations
of the Christmas Island
Emergency Management
Committee referred by
the Minister for Regional
Australia Simon Crean.
The Government recognises
there is strong community
and political interest in this
incident.
As a result, the Prime Minister
considers it appropriate to
refer this tragedy to a broad
Parliamentary Committee

process.
When Parliament returns
next month the Government
will move a resolution in
the Parliament to establish
a Joint Select Committee
to inquire into the SIEV 221
incident.
The Government wants this
Parliamentary Committee
process to be transparent
and calls on the Opposition,
Greens and Independents
to resist the urge to play
politics on this issue.
The Acting Minister for Home
Affairs has today briefed the
cross party Standing Group,
established immediately
after the incident, about the
Customs Internal Review
and the Government’s
response.
The Government will now
start consultations with
members of the Standing
Group, the Opposition,
Greens and Independents
on the details of this
Committee, such as
terms of reference and
membership.

CARTOON BY
Elizabeth Peterson
Artist / Cartoonist

The Adventures of the Mirrin
Family
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"العدنانية" ...أجمل قرى"القنيطرة"
تقع قرية "العدنانية" احملتلة
يف حمافظة "القنيطرة" على
بعد  /3/كم جنوب مدينة
شيدت
وقد
"القنيطرة"
القرية على سفوح تل بركاني
يرتفع عن سطح البحر ألف
مرت .وعن سبب التسمية بهذا
االسم موقع  eQunaytraالتقى
األستاذ "عز الدين سطاس"
باحث يف تاريخ "اجلوالن"
وابن قرية "العدنانية" يف
حدثنا
والذي
"اجلوالن"
بالقول:
«كانت تعرف القرية باسم
«الصرمان» غري أن هذا
االسم استبدل يف عام 1953م
باسم آخر هو «العدنانية»
وذلك يف إطار تغري بعض أمساء
القرى والبلدات واألقضية يف
«اجلوالن» و»العدنانية»
نسبة إىل «عدنان» جد
القبائل العربية «العدنانية»
اليت أقامت تقريبًا مشالي
ووسطها
العربية
اجلزيرة
وغربها ،حيث تقع القرية
ومجيع أراضيها يف اجلانب
الشرقي من خط تقسيم املياه
يف «اجلوالن» وهو خط مير
من ذرى املخاريط الربكانية
اليت متتد تقريبًا باجتاه جنوب
مشال ،وتسيل مياه األمطار
اجلارية على سطح أراضي
القرية حنو وادي «الرقاد»
أي أن مجيع أراضي القرية
تقريبًا تشكل جزءًا من احلوض
الغربي يف وادي «الرقاد»،
وحيدها من الشمال أراضي
ومن
الصرمان»
«عني
اجلنوبي
القسم
الشرق
من أراضي قرية «جبا»
وقرية «نبع الصخر» ومن
اجلنوب قرية «روحيينة»
وقرية «بئرعجم» و قرية
«املومسية» ومن الغرب
قرية «عني زيوان» ،ويبلغ
متوسط ارتفاع أراضي قرية
سطح
عن
«العدنانية»
البحر حنو  /980/م ،وتقع
نسبة كبرية من أراضي قرية
حدود
يف
«العدنانية»
 /1000/م وتهب على هذه
األراضي رياح مشالية غربية
وغربية جنوبية قادمة من البحر
األبيض املتوسط وتغطي
اإلحراج مساحات كبرية من
أراضي القرية ،ومتيزت قرية
«العدنانية» بالقرميد األمحر
الذي يغطي معظم منازل
القرية وبارتفاع جدران الدار
اخلارجية وبكثرة األشجار يف
املنازل وملحقاتها وبضخامة
هذه األشجار ،وال سيما
أشجار التني واجلوز والتوت
حتى إن بعض األشجار كان
قطرها وارتفاعها يزيد عن
عشرة أمتار ولعل من أكرب
أشجار اجلوز يف القرية تلك
اليت كانت موجودة يف دار
املرحومني «أمحد حابلوخ
وجوخ» و»إبراهيم علي
سطاس» ،وال أبالغ أن قلت
بأن القرية من أمجل القرى

وغالبًا يف فصل الربيع حيث
تورق األشجار وتزهر ،وكانت
قرية «العدنانية» تشكل
حنو  %/48/من سكان مدينة
«القنيطرة» واليت كانت
تضم حيني رئيسني هما حي
«القربطاي» وحي «احلاتي
قواي» ،ووفق إحصاء عام
1954م بلغ عدد سكان قرية
«العدنانية» حنو /957/
نسمة ،ويف إحصائية حملافظة
«القنيطرة» نشرت عام
1977م بلغ عدد سكان
قرية «العدنانية» /1637/
نسمة».
وتابع «سطاس» حديثه
بالقول« :ميتد موسم األمطار
من شهر أيلول وحتى شهر أيار
أي حنو تسعة أشهر إذ تتميز
بعض األشهر بغزارة أكثر من
غريها ويعترب شهر كانون
ً
الثاني أكثر األشهر
تهطاال إذ
يزيد معدل التهطال فيه عن
 /215/مم يليه شهر شباط
 /150/مم ثم شهر كانون
األول  /140/مم وبشكل عام
فأن  %70من التهطال يتم
خالل أشهر الشتاء الثالثة ،كما
تعترب منطقة «العدنانية»
منطقة رطبة نسبيًا رغم
مظاهر اجلفاف اليت تسود
يف فصل الصيف وتعود هذه
الظاهرة إىل عامل االرتفاع
واىل املؤثرات احمليطية حيث
«العدنانية»
قرية
تقع
وأراضيها تقريبًا يف منتصف
املسافة بني فتحيت مرجعيون
يف «لبنان» ومرج ابن عامر
يف «فلسطني» ،إضافة
إىل دور األحراج اليت تغطي
مساحات كبرية من أراضي
القرية.
أراضي
يف
الرتبة
أما
«العدنانية» هي من أصل
بركاني تعود إىل املسكوبات
الباليوسينية والرباعية لقد
البازلتية
الصخور
حتولت
بفعل العاملني امليكانيكي
والكيميائي إىل تربة يغلب
عليها النوع املعروف باسم
الليمون وهي تربة غضارية يف
جوهرها غنية نسبيًا بالعناصر
املعدنية».
أما عن الزراعات يف القرية

يقول«:كانت تعترب الزراعة
مصدر الدخل األساس ملعظم
أبناء قرية «العدنانية» حيث
تراوحت ملكية األرض يف
«اجلوالن» ما بني /130-70/
دومن لألسرة الواحدة ،وكانت
تزرع باحملاصيل الغذائية مثل
واحلمص
والعدس
القمح
وحماصيل علفية مثل الكرسنة
والبيقية والشعري ،باإلضافة
إىل الذرة الصفراء والذرة
البيضاء ،وكانت زراعة الكرمة
يف الدرجة األوىل من األشجار
املثمرة ،أما اخلضروات فكان
يزرع البندورة والكوسا والقرع
والفاصولياء واللوبيا واخليار
والبطيخ بنوعيه ،أما تربية
احليوانات فتأتي يف املرتبة
الثانية بعد الزراعة فكانت
تربى يف القرية األبقار من
النوع املعروف بالبقر اجلوالني
ويرتاوح عدد األبقار يف القرية
 /600-400/رأس ،وتربية
املاعز وكان العدد اإلمجالي
يف القرية يرتاوح ما بني
 /1000-800/رأس وقد اختفى
املاعز من القرية يف أواخر
اخلمسينيات بسب األوبئة من
جهة وبسبب منع تربيته يف
املنطقة من جهة أخرى ،كما
تربى األغنام من نوع العواس
ويقدر عدد رؤوس الغنم يف
القرية ما بني /800-700/
رأس ،وتربية اخليول وكان
أبناء القرية يربون اخليل من
أجل السفر واملشاركة يف
سباقات اخليل ،باإلضافة
إىل تربية احلمري والدواجن
والنحل».
أما عن الطرق واملواصالت

اليت كانت ختدم القرية يقول
شكلت
«سطاس»«:
قرية «العدنانية» منذ أقدم
العصور عقدة مواصالت حيوية
تربط بني مراكز العمران
األساس يف بالد الشام
وصو ً
ال إىل وادي النيل واسيا
الصغرى وبالد الرافدين ولعب
عامل القرب من «القنيطرة»
دورًا كبريًا يف تطور موقع
قرية «العدنانية» ولعل
أهم الطرق «العدنانية» –
«القنيطرة» – «بانياس»
– «مرجعيون» – «صيدا»
و»صور»  ،و»العدنانية»
– «القنيطرة» – «دمشق»
وتتميز القرية بكثافة شبكة
الطرق حيث قامت احلكومة يف
النصف الثاني من اخلمسينيات
بتعبيد طريق يصل القرية
–
«القنيطرة»
بطريق
يصل
بطول
«الرفيد»
تقريبًا إىل  /3/كم وقد مت
إيصال الطريق فيما بعد إىل
قرية» بئرعجم»».
وبالنسبة للمهن واحلرف اليت
كانت متارس يف القرية يضيف
«سطاس»«:عرفت القرية
بعض املهن واحلرف اليدوية
وشكلت هذه املهن مصدرًا
أساسيًا للدخل لدى بعض
األسر يف حني شكلت بعضها
مصدرًا رديفًا للعمل األساسي
ومن احلرف النجارة واحلدادة
والبناء واخلياطة و الصياغة أي
سبك الذهب والفضة وطحان،
والتجارة منها جتارة األبقار
وجتارة املفرق ،وميكانيك
حمركات وتصليح هياكل وحلام
السيارات»..

مهرجان ناكيزومو الياباني

يتنافس االطفال الرضع يف
الياباني
ناكيزومو
مهرجان
التقليدي أو الصياح سومو على
لقب االعلى صياحا وهم بني
أذرع مصارعي السومو كنوع من
الضراعة إىل االهلة من اجل متام
الصحة والعافية .
يصلي الوالدان خالل احلدث
السنوي الذي يقام يف معبد
اساكوسا
حبى
سينسوجي
يف طوكيو من اجل أن يشب
اطفاهلما متمتعني بالصحة فيما
يرفع مصارعو السومو أطفاهلم
عاليا حتى تقرتب صرخاتهم من
السماء .ويعلن قاضي السومو
فوز الطفل االعلى صوتا.
ومن املفرتض ان صراخ

االطفال خالل املهرجان الذي
بدأ قبل  400عام و حيتفل به
يف كافة احناء اليابان يبعد
االرواح الشريرة.
وال مير املهرجان دائما كما
يتوقع االباء والكبار حيث
يرفض بعض االطفال الصياح
على خشبة املسرح املقامة يف
اهلواء الطلق فى معبد اساكوسا
ويكرر القاضي "أصرخ أصرخ"
يف مكرب الصوت بينما حياول
مصارعو السومو اثارة الدموع
بالزجمرة واضهار الضيق.
وتدخل البهجة على اجلمهور
عندما يبدأ بعض االطفال يف
الضحك بينما يلتزم آخرون
الصمت املطبق.

طقوس املوت والتعامل مع املوتى بني شعب واخر
ختتلف طقوس املوت من شعب
آلخر  ...فتسلك بعض الشعوب
واألمم طرقًا غريبة يف التعامل
مع موتاها.
ففي كل سنة يقوم شعب املرينا
الذي يقطن جزيرة مدغشقر بإخراج
األجداد  ،واألقارب من قبورهم
إلعادة تزيينهم من جديد وتغيري
األكفان احلريرية اليت حتيط بهم
وتغطيهم ...
يقول ( جون بيري موهني )
املتخصص يف طقوس ومراسم
املوت  « -:إن كل ما يفعله
شعب املرينا بعيد كل البعد عن
احلزن والكآبة  ،بل يغلب على
هذه الطقوس الفرح والغبطة
والروائح الطيبة ...
ويسعى هذا الشعب من هذا
العمل إىل إشراك املوتى يف
احلياة العامة  ،وطلب النصيحة
واملساعدة منهم  ،والغريب أن
كل املناسبات اليت يفكر فيها
يعب املرينا مثل الزواج ومبادلة
االرض ( البيع والشراء ) وكذلك
بيع وشراء احليوانات واحلصاد ،
ترتك للفرتة الواقعة بني شهري
يونيو  /حزيران  ،وسبتمرب  /أيلول
من كل عام  ،وذلك لتتم األمور
أمام األموات وبشهادتهم قبل أن
تتم إعادتهم إىل مدافنهم..
أما الشعوب املكسيكية والصينية
ً
وخاصة صينيي هونغ كونغ ،
فإنهم يقومون كل سنة بنزهة
إىل مقابر أجدادهم ولكن يف
أوقات خمتلفة ( أي ليس يف
نفس التاريخ ) وجيتمع صينيو
هونغ كونغ يف اليوم التاسع من
السهر التاسع يف التقويم الصيين
يف مدافن األجداد  ،حيث يعتقد

هؤالء وفقًا للمعتقدات البوذية
والطاوية أن أرواح املوتى ميكن
أن تظهر غضبها ضد األحياء ،
ولذا فهم يأتون لتنظيف القبور
وتناول الطعام فوقها بغية تهدئة
أرواح موتاهم ...
ويف املكسيك حيتفل الناس
يف بداية شهر نوفمرب  /تشرين
الثاني بعيد األموات  ،حيث
يتوافد الناس على القبور حاملني
معهم الورود بكافة األلوان ،
لكن شريطة أن تكون الباقات
مطعمة بالقرنفل الربتقالي الذي
يعمل على جذب األرواح الفقيدة
حسب اعتقادهم  ،ويف العادة
تكون العطايا املقدمة لألموات
عبارة عن طعام ومخر وعدد من
أنواع احللوى اليت تتم صناعتها
على هيئة هياكل عظمية ...
وتدخل يف االحتفال طقوس أخرى
كالغناء والرقص اخلاص على
مدار الليل  ،ويعتقد املكسيكيون
أن هذه الطقوس مناسبة إلعادة
العالقات املنقطعة مع أحبائهم
املوتى وفرصة لتسليتهم يف
عاملهم اجملهول ...
ويف إفريقيا الغربية وبالتحديد
يف غانا  ،يطلب الناس من
النجارين أن يصنعوا هلم نعوشًا
بكافة األشكال واأللون كالطائرة
والسمكة وحتى قارورة الكوال
واهلواتف احملمولة  ،ويف البداية
ظهرت هذه املوضة على يد
شعب إفريقي يسمى « أجلا
« ويعتقد هذا الشعب أن من
الضروري لكل إنسان أن يرحل
حنو العلم اآلخر يف املركبة اليت
تتناسب مع شخصيته بشكل
أفضل ..
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اعالنات

MONAMOR RECEPTION
ســـابقاً Miramar

بإدارة الفـنان اودي
صالة فخمة يف قلب فريفيلد
تتسع لـ  700شخص
جاهزة الستقبال كافة مناسباتكم

نفتح  7أيام يف االسبوع
من الـ  11صباحاً حتى  8مسا ًء
واجلمعة والسبت نفتح حتى ساعة متأخرة من الليل
إدارة مميزة ..خدمة سريعة ..معاملة صادقة..
املوقف مؤمن للسيارات

Level 1/ 41 Smart St Fairfield NSW2165

Ph: (02) 9723 5078 - Mobile Service: 0425 300 458

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

*25 Keilor Park Drive Keilor Park Vic

فرعان يتعامالن
بالصدق
وحسن اخلدمة
واالسعار املهاودة

*1257 Sydney Rd, Fawkner Vic

Ph: (03)-93599877 – Fax: (03)-9359 9377 Ph: (03)-93367744 – Fax: (03)-9336 7044

SPIRITUAL THERAPIST
Traditional Spiritual Help
العامل الروحاني عالء العوادي

@Ôè◊Ïœ@ÊÏ€bñ@aÎáó”c

@“Îã»æa@Â�Ìçæa@Èjybó€
äÏó� „@êÌäÏﬂ
ÚÓ€buã€aÎ@ÚÓˆbè‰€a@pb±ãèn€aÎ@pbó‘€a@›ªc
66 Wattle St. CNR Highclere St
Punchbowl NSW 2196 Ph 97403717 Mob 0414418334

Tel: 02 87648186

Fax :02 87648062

Email: ads@meherald.com.au- info@meherald.com.au
www.meherald.com.au/myherald

*تسفري االرواح البشرية واستنطاقها
*كشف األسرار *استشارات روحانية ونفسية
*عالجات للسحر واملس يف مجيع األمراض الروحانية
*عضو عدة مجعيات روحانية اسرتالية
*عالج بالتنويم املغناطيسي

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

