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مؤسسة املكاري للدواليب 
االوىل يف فيكتوريا

بإدارة أمحد املكاري
نقدم كافة أنواع اخلدمات االجتماعية

نتعهد كافة أنواع املشاريع من اخلرائط واحلفر حتى تسليم املفتاح
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دفن موتى

 املشاورات تقرتب من حتديد »هوية« احلكومة

َسم خالل ساعات مشاركة 14 آذار حتحُ

)التتمة ص 21(
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)التتمة ص 21(

Hello Mobile حباجة الشخاص للعمل يف املبيعات
كوننا شركة اتصاالت تنمو بسرعة 

فاننا حباجة الشخاص للعمل بدوام متقطع
 يف جمال املبيعات والتسويق ملنتجاتنا

 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
للمزيد من التفاصيل يرجى االتصال بـ ايناس على : 

0284480655
 او ارسال السرية الذاتية الكرتونيا )CV( اىل املوقع:

 ines.bushwesha@telpacific.com.au18التفاصيل ص

ملموسة  نتائج  أي  أن  مع 
نتيجة  بعد  تتبلور  مل 
الوزراء  رئيس  لتوسيع 
املكّلف جنيب ميقاتي اطار 
لقاءاته املباشرة واتصاالته 
الزعماء  مع  املعلنة  غري 
خمتلف  من  السياسيني 
االول  امس  بدا  القوى، 
ان حصيلة هذه املشاورات 
استنفاد  من  تقرتب  بدأت 
»اهلوية«  لتحديد  املساعي 
السياسية للحكومة اجلديدة 
الذي  احلاسم  التوّجه  وبّت 
 14 قوى  مبشاركة  يرتبط 

آذار فيها او عدمها.

واشنطن تدعو إىل احلوار الفوري بني احلكومة واملعارضة
مبارك: إن تنّحيت يستولي »اإلخوان املسلمون« على السلطة

للتظاهرات  العاشر  يوم 
املصري  الشارع  تعّم  اليت 
العاصمة  يف  سيما  وال 
القاهرة حيث حدثت أعمال 
وهجمات  وشغب  عنف 
واخلميس  االربعاء  متقابلة 
مع  املتظاهرين  طريف  من 
عنها  اعتذر  وضده  النظام 
املصرية  احلكومة  رئيس 
اجلديدة أمحد شفيق وسط 
بعدد  أودى  نار  إطالق 
ليل  واجلرحى  القتلى  من 
االربعاء، شن النظام هجومًا 
انفتاحي  أحدهما  ذا شقني 
املصرية  املعارضة  على 
داعيًا إياها إىل احلوار عشية 
»مجعة الرحيل«، األمر الذي 
واكبته من واشنطن وزيرة 
اخلارجية األمريكية هيالري 

»فورية«  بدعوة  كلينتون 
لكال طريف الشارع املصري 
اللجوء  إىل  املتنازعني 
مستقبل  »حول  للحوار 
بشدة  مدينة  البالد«، 
»االعتداء على الصحافيني« 
واجليش  احلكومة  وحمملة 
فيما  واضحة«،  »مسؤولية 
من  املضاد  اهلجوم  كان 
حسين  املصري  الرئيس 
مبارك الذي حذر يف موقف 
رسالة  يف  الفت  علين 
الرئيس  إىل  مباشرة  غري 
أوباما  باراك  األمريكي 
تنحيه  حال  يف  أنه  من 
»فستستولي مجاعة االخوان 
على  احملظورة  املسلمني 
نقلت  حسبما  السلطة«، 
نيوز«  »إيه.بي.سي  شبكة 

األمريكية.
من  متقدمة  ساعة  ويف 
قال  االول،  أمس  مساء 
ان  املصري  التلفزيون 
رئيس الوزراء املصري قال 
ان وزير الداخلية »جيب اال 
مظاهرة  ألّي  يتعرض 
سلمية« اليوم )امس(، يف 
ما يصفه احملتجون بـ»مجعة 

الرحيل«.
االحتجاج  منظمو  ويأمل 
أنفسهم  يصفون  الذين 
يف  الثورة  شباب  بأنهم 
يف  متظاهر  مليون  مجع 

شوارع القاهرة.
االول  أمس  إيران  وقالت 
املناهضة  االحتجاجات  إن 
متثل  مصر  يف  للحكومة 
»شرق  ظهور  اىل  مؤشرًا 

حقيقي  اسالمي  أوسط 
مستقل«.

صحافية  مقابلة  ويف 
سي  بي  »ايه  شبكة  مع 
األمريكية،  اإلخبارية  نيوز« 
املصري  الرئيس  قال 
يود  انه  االول،  امس 
ال  لكنه  السلطة  مغادرة 
تنتشر  ان  خشية  يستطيع 
البالد، يف  »الفوضى« يف 
قرار  مسودة  دعت  وقت 
االمريكي  الشيوخ  جمللس 
مبارك امس االول اىل نقل 
مؤقتة  حكومة  اىل  السلطة 
تضم  االعمال  لتصريف 

مجيع االطياف.
املصري  الرئيس  وقال 
ويريد  الرئاسة  سئم  انه 

اوساط  استمرت  واذ 
املكّلف يف  الوزراء  رئيس 
ابراز اصراره على استكمال 
اجلميع  مع  االتصاالت 
اي  التزام  عن  واالمتناع 
مواعيد النتهاء عملية تأليف 
معلومات  أفادت  احلكومة، 
املقبلني  اليومني  ان 
مرشحان ألن يشهدا حسمًا 
 14 قوى  مشاركة  ملسألة 
آذار مبا يرتتب عليه بلورة 
اجلديدة  احلكومة  تركيبة 
وما اذا كانت قابلة لتمثيل 
سياسي شامل ام ستقتصر 
وبعض  آذار   8 قوى  على 

السياسيني  املستقلني 
وحملت  التكنوقراط.  او 
هذه املعلومات اىل امكان 
بأنه  وصف  لقاء  حصول 
خاصة  اهمية  يكتسب 
وإحدى  ميقاتي  بني  اليوم 
يف  البارزة  الشخصيات 
بعده  ميكن  آذار   14 قوى 
املقبلة.  التوجهات  قراءة 
غري ان اي مصدر معين مل 
ينفه.  مل  كما  ذلك  يؤكد 
رئيس  اوساط  واكتفت 
إن  بالقول  املكّلف  الوزراء 
وحمتمل  ممكن  شيء  كل 
ميقاتي  اتصاالت  الن 
نطاق  وعلى  ستستمر 
اوسع الستكمال البحث مع 
اجلميع يف كل االحتماالت. 
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ميشال  اجلمهورية  رئيس  تابع 
اجلمهوري  القصر  يف  سليمان 
يف بعبدا أمس االول ، االوضاع 
وعددا  واالمنية  السياسية 
اليت  وامللفات  القضايا  من 
من  عدد  مع  املواطنني  تهم 
اضافة  املعنيني،  املسؤولني 
وأجرى  احملروقات  موضوع  اىل 
باجلهات  الالزمة  االتصاالت 
هذا  عن  املسؤولة  املعنية 

الشأن.
كال  سليمان  الرئيس  واستقبل 
والرياضة  الشباب  وزيري  من 
والشؤون االجتماعية يف حكومة 

عبداهلل  علي  االعمال  تصريف 
معهما  وتناول  الصايغ،  وسليم 
من  وعددا  الراهنة  التطورات 
املواطنني.  تهم  اليت  القضايا 
وعرض مع النائب هادي حبيش 
املطروحة  السياسية  الشؤون 

راهنا.
واطلع من كل من املدير العام 
اللواء  الداخلي  االمن  لقوى 
أشرف ريفي واملدير العام ألمن 
على  قرعة  جورج  اللواء  الدولة 
اآليلة  واخلطوات  االمين  الوضع 
اىل ترسيخ االستقرار االمين يف 

هذه املرحلة.

 سليمان يلتقي عبداهلل والصايغ 
وحبيش ويطلع من ريفي وقرعة 

على الوضع األمين

للبيع
للبيع ألسباب عائلية

Eat In or Take Away حمل 
يقع يف قلب السوق التجاري يف

Mount Druit 
مدخوله األسبوعي من 9 اىل 10 آالف 

دوالر
كل التجهيزات جديدة

السعر 130 ألف دوالر أو أقرب عرض
لالتصال: 0402433384
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»التغيري  تكتل  رئيس  أعلن 
ميشال  النائب  واالصالح« 
الرئيس  مع  حبث  انه  عون 
املكلف جنيب ميقاتي يف كيفية 
بهدف  وشكلها  احلكومة  تكوين 
مشددًا  تأليفها،  إىل  الوصول 
حد  يسود  »أن  وجوب  على 
أدنى من االنسجام يف احلكم«. 
وأوضح »اننا حتى اآلن مل حندد 

احلقائب اليت نريدها«.
لقائه  بعد  امس  عون  وقال 
الرئيس ميقاتي، الذي استبقاه 
اىل مائدة الغداء: »تباحثنا يف 
بها  اليت قام  نتيجة املشاورات 
وحنن  الفائتة،  األيام  خالل  يف 
معه  احلصيلة  جوجلة  صدد  يف 
احلكومة  تأليف  كيفية  لنعرف 
اجلديدة. طبعًا مل نصل بعد اىل 
مرحلة التوزيع، ألن البحث قائم 
حاليا يف تكوين احلكومة وشكلها 

وصوال اىل اختيار الوزراء«.
عن  حتدثنا  »لقد  اضاف: 
ضرورة تاليف العقبات اليت أدت 
السابقة،  احلكومة  سقوط  اىل 
وضرورة وجود احلد األدنى من 
االنسجام يف احلكم، لكي تتمكن 
القرارات،  اختاذ  من  احلكومة 
النمط  اىل  سنعود  كنا  إذا  أما 
نفسه، فسنصل جمددا اىل شل 
القرار، وبالتالي سنبقى نعيش 
الرتاجع،  يعين  الذي  الفراغ  يف 

ومن ال يتقدم يتقهقر«.
وعن قوله انه ال يطلب شيئا وال 
املعطل،  الثلث  إعطاء  يعارض 
نتفق  مل  اآلن  »حتى  أجاب: 
وإياكم على التعبري. حنن نقول 
الثلث الضامن ال الثلث املعطل. 
مسبقة،  شروطا  أضع  مل  أنا 
ولكن هل تطلبون مين أن أصل 
شيئا،  أريد  ال  أنا  العدم؟  اىل 
ولتتشكل احلكومة من سواي أو 

من احلكومة اليت سقطت«.
وعن احلقائب اليت يطلبها، قال: 
»مل نطلب حقائب بعد ومل حندد 

حقائب نريدها«.
بوزراء  مطالبته  عن  حيكى  وعما 
جربان  الوزراء  وأن  ثابتني 
باسيل من الثابتني لديه، أجاب: 
»البعض قال انين على خالف 
وزارة  بشأن  الرئيس  دولة  مع 

الداخلية«.
وعما حيكى عن خالف بينه وبني 
رئيس اجلمهورية ميشال سليمان 
أجاب:  احلقائب،  بعض  بشأن 
»مل أحتدث مع فخامة الرئيس 

ميقاتي يتشاور مع الصفدي وسالم وجنبالط وفرجنية

عون: ال حتديد للحقائب واألمساء ومل أضع شروطاً مسبقة

بشأن الوزارات، وال حتدثت مع 
دولته عن توزيع األمساء«.

عون  قال  مغادرته،  ولدى 
اليوم  »لقاؤنا  للصحافيني: 
تأكيد على ان ما قيل عن خالف 

مع دولته غري صحيح«.
اللبنانية  »املؤسسة  وذكرت 
لالرسال« أن اللقاء بني ميقاتي 
وعون »مل يذلل العقبات على 
كان  بل  احلكومة،  تأليف  طريق 
بينهما  املباشر  احلوار  بداية 
صورة  إىل  التوصل  دون  من 
واضحة تتعلق باحلكومة، على أن 

تستكمل االتصاالت«.
سفري هنغاريا

واستقبل الرئيس ميقاتي سفري 
هنغاريا يف لبنان الزلو فارادي 
بزيارة  »تشرفت  قال:  الذي 
الرئيس ميقاتي بصفيت السفري 
اجلديد لبالدي يف لبنان، وايضا 
االحتاد  رئيسة  بالدي  بصفة 
األوىل  الستة  لالشهر  األوروبي 
جولة  أجرينا  احلالي.  العام  من 
السياسي  الوضع  تناولت  افق 
الرئيس  وأبلغت  لبنان،  يف 
للجهود  الكامل  دعمنا  ميقاتي 
الوضع  الستقرار  يبذهلا  اليت 
السياسي يف لبنان، على قاعدة 
وحدة  أن  نعترب  ألننا  احلوار، 
مهمة  مسألة  وسيادته  لبنان 
وحلكومة  االوروبي  لالحتاد  جدا 
عن  ايضا  حتدثنا  كما  بالدي. 
وخرجت  امامه  املتاحة  اخليارات 
محاية  على  مطمئنا  اللقاء  من 
البلد  وسيادة  اللبنانية  الوحدة 

واستقراره«.
الصفدي

وعرض الرئيس ميقاتي مع وزير 
حكومة  يف  والتجارة  االقتصاد 
الصفدي  االعمال حممد  تصريف 

االوضاع الراهنة.

سالم
التقى عضو تكتل »لبنان  كما 
الذي  النائب متام سالم  أواًل« 
دولة  مع  لقائي  »يأتي  قال: 
اطار  يف  ميقاتي  الرئيس 
والتأليف  املستمر  التشاور 
الذي يسعى اليه، وحنن نسعى 
هو  مجيعا  نتمناه  ما  اليه.  معه 
ثبات االمن واالستقرار، وطمأنة 
الناس، يف ظل اجلو العاصف من 
حولنا يف املنطقة، بأن االمور يف 
لبنان يف اطار التشاور بني كل 
السياسية،  واملرجعيات  القوى 
لتأتي مبا نطمح اليه مجيعا، من 
عن  بعيدا  بناءة  إجيابية  مواقف 

العرقلة والسلبية«.
اضاف: »إن شخصية الرئيس 
املكلف شخصية وسطية توافقية 
هذه  اغتنام  يف  وراغبة  واعدة 
منر  اليت  والفرصة  املساحة 
ما  اىل  للتوصل  اليوم،  بها 
يرضي تطلعات مجيع اللبنانيني 
وطموحاتهم. وقد كان لي موقف 
دعوت  التأليف  استشارات  يوم 
فيه الرئيس املكلف اىل اللجوء 
تكنوقراط،  حكومة  تشكيل  اىل 
والبلد  الناس  بأن  مين  إميانا 
تعبوا من القوى السياسية ومن 

شروطها«.
ولفت اىل ان »اجلميع يعلم اننا 
يف حاجة اليوم اىل حكومة تواكب 
هموم الناس، اليت تراكمت من 
الذي  السياسي  التأزم  جراء 
وكذلك  طويلة،  لفرتة  استمر 
حنن يف حاجة اىل معاجلة جذرية 

املطروحة،  للمشكالت  وفورية 
ذلك  يتم  ان  ميكن  ال  وبالتالي 
اجيابية  ومواقف  طيبة  بنوايا  اال 
آماًل ان »يوفق  من اجلميع«، 
مهامه  يف  املكلف  الرئيس 
الكبرية  االزمة  من  الرغم  على 
يريح  ما  حتقيق  اىل  يصل  وأن 

املواطن والبلد«.
وعما اذا عرض الرئيس ميقاتي 
احلكومة،  يف  املشاركة  عليه 
املستقل  موقعي  »من  أجاب: 
مناسبات  يف  اليه  أشرت  الذي 
ومن  عدة،  سياسية  وحمطات 
الوفاق  على  احلريص  موقعي 
اليوم  انا  البلد،  يف  والتوافق 
يف تشاور مع الرئيس املكلف، 
احلكومة،  والدة  يضمن  مبا 
وزاريًا  مقعدًا  وليس مبا يضمن 
أو مكسبًا سياسيًا لي«. ودعا 
اجلميع اىل »التنزه والرتفع عن 
السياسية  واملنافسات  املطامع 
ملكاسب هنا او هناك، معتربًا ان 
تعطى  ان  جيب  املرحلة  »هذه 
اجلميع  وأن  خصوصا  فرصة، 
يعلمون انه وسط ما أشرت اليه 
مثة  املنطقة،  يف  عواصف  من 
مسعى يف لبنان، مدعوما جبهود 
عربية  دول  بها  قامت  كبرية 
واقليمية ودولية، لتأمني فرصة 
عن  واالبتعاد  االمور  لضبط  لنا 
التشنج واملخاطر اليت كنا سنقع 
فيها، ال مسح اهلل، لو أن االمور 
االسابيع  ومتادت يف  استشرت 
الفائتة اىل ما ال حتمد عقباه«.

جنبالط
ومساء، استقبل الرئيس ميقاتي 
رئيس »جبهة النضال الوطين« 
النائب وليد جنبالط، يف حضور 
وجرى  العريضي،  غازي  الوزير 
الراهنة  التطورات  يف  البحث 
احلكومة.  تشكيل  وموضوع 
بأي  االدالء  جنبالط  يشأ  ومل 

تصريح.
فرجنية

اتصاال  املكلف  الرئيس  وأجرى 
»تيار  برئيس  مطوال  هاتفيا 
املردة« النائب سليمان فرجنية 
تشاورا خالله يف االوضاع الراهنة 

وموضوع تشكيل احلكومة. 

النواب  جملس  رئيس  استقبل 
نبيه بري يف مقر الرئاسة الثانية 
االول،  أمس  التينة  عني  يف 
وزير الدولة يف حكومة تصريف 
األعمال وائل أبو فاعور، وحبث 
كما  التطورات.  آخر  يف  معه 
استقبل رئيس »احلزب العربي 

علي  رفعت  الدميوقراطي« 
»حبث  أنه  أوضح  الذي  عيد، 
الراهنة،  األوضاع  بري  مع 
الطائفة  مشاركة  وعرض 
العلوية يف احلكومة اجلديدة«، 
داعما  »موقفا  بري  عن  ناقال 

وإجيابيا«.

بري يستقبل أبو فاعور
ويدعم توزير علوي

بلبنان  اخلاصة  احملكمة  طلبت 
امس من األمم املتحدة تعيني 
يف  القاضي  حمل  حيل  قاض 
بريت  األوىل  الدرجة  غرفة 
اىل  سيضطر  الذي  سوارت 
»مرض  بسبب  مهامه  وقف 

خطري وطويل األمد«.
تعميمًا  احملكمة  وأصدرت 
إعالميًا ذكرت فيه ان رئيسها 
وجه »طلبًا  كاسيزي  انطونيو 
إىل األمني العام لألمم املتحدة 
بان كي مون بتعيني قاض حيل 
سوارت،  بريت  القاضي  حمل 
غرفة  قضاة  من  قاض  وهو 
لن  الذي  األوىل،  الدرجة 
يتمكن، مع األسف، من مزاولة 

خطري  مرض  بسبب  مهامه 
وطويل األمد«.

هذا  ان  اىل  التعميم  وأشار 
اإلجراء لن يؤثر »بأي شكل من 
احملكمة،  عمل  يف  األشكال« 
إذ ال ميكن لغرفة الدرجة األوىل 
اإلجراءات  إجناز  قبل  تلتئم  أن 

التمهيدية.
وأوضحت احملكمة ان »أمساء 
قضاة الغرفة املذكورة اآلخرين 
غرفة  أن  مبا  معلنة،  غري  تبقى 
بعد،  تلتئم  مل  األوىل  الدرجة 
 17 املادة  نص  مبوجب  وذلك 
من ملحق القرار 1757 )2007( 
الصادر عن جملس األمن التابع 

لألمم املتحدة«.

 كاسيزي يطلب تعيني قاِض بدالً من سوارت
إلصابته بـ«مرض خطري طويل األمد«

السياسي  اجمللس  عضو  رأى 
ابو  غالب  اهلل«  »حزب  يف 
زينب يف لقاء يف مهنية بعلبك 
الفنية »ان املنظمة السياسية 
يف لبنان هي املسؤولة عن اي 
اصالح، ففي لبنان نهب للموارد 
وشخصنة للمصاحل وحنن اليوم 
الذي  الفريق  حتمل  جتربة  امام 
سيتحمل مسؤولياته يف احلكومة 
اعباء اضافية، وعليه ان يستغل 
كل  تأسيس  ليعيد  الفرصة 
باطالق  تسمح  اليت  اآلليات 
اهلل  حزب  يف  وحنن  االدارة، 
معنيون  احلر  الوطين  والتيار 
السماح  بعدم  اساسي  بشكل 
ادارة  مشروع  باحباط  لآلخرين 
الدولة، النه كفى حرمانًا للشعب 

اللبناني«.

التفاهم  »ورقة  ان  واعترب 
الوطين  والتيار  اهلل  حزب  بني 
بني  صلبة  قاعدة  شّكلت  احلر 
من  نوعًا  واوجدت  اللبنانيني 
العقد امليثاقي بينهم يف اطار 
اساسية،  قضايا  حول  االحتاد 
التاريخ  يف  االوىل  وللمرة 
املقاومة  مسألة  تصبح  اللبناني 
ال  جزءًا  قوتها  على  واحلفاظ 
الذي  الكبري  التفاهم  من  يتجزأ 
أخرج موضوع املقاومة من كونها 
غالبية  اىل  طائفي  انقسامًا 
عظمى من اللبنانيني تريد لبنان 

عزيزًا مستقاًل«.
وختم بأن »ما جيري يف مصر 
ثورة مفصلية ستحدث زلزااًل يف 
املنطقة تعيد اىل الشاب العربي 

اعتباره«. 

 »حزب اهلل«: املنظومة السياسية 
مسؤولة عن أي إصالح

* الرئيسني ميقاتي و عون *
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النضال  »جبهة  رئيس  رأى 
جنبالط  وليد  النائب  الوطين« 
حليفًا  فقدت  آذار   14« ان 
كبريًا هلا، لذلك نرى يف إعالمهم 
»وكأن على رؤوسهم الطري«، 
ونرى انهم مل يستطيعوا حتريك 
بعض من يف الشارع هم الذين 
تارخييًا افتخروا بذلك«، متمنيًا 
سعد  الرئيس  يسمع  »اال 
دوائر  من  نصائح  احلريري 
اجلغرافيا  ألن  وأمريكا  باريس 
ان  واعترب  أهم«.  السياسية 
مع  للتعاطي  طريقة  »أفضل 
اخلروج  هي  اللبناني  امللف 
من  ومتوازنة  معتدلة  حبكومة 
ميقاتي،  جنيب  الرئيس  خالل 
حكومية  تركيبة  انشاء  وان 
الفتًا  حتديًا«،  يشكل  مقبولة 
عليه  يعمل  ما  »هذا  ان  اىل 
يف  الوقوع  دون  من  الرئيس 
آذار   14 يسمى  ما  بأن  وهم 

ستشارك«.
اىل  حديث  يف  جنبالط،  وقال 
من  الناس«  »كالم  برنامج 
»املؤسسة اللبنانية لالرسال« 
املصري  الشعب  »ان  أمس: 
من  باحلرية  وطالب  استيقط 
مل  فاالنتفاضة  نفسه،  تلقاء 
األحزاب  وال  املثقفون  يقدها 
متخلفة،  انها  الحقا  تبني  اليت 
ومن  املصريون،  الشباب  بل 
ذلك  اىل  ادت  اليت  االسباب 

انتشار املعلوماتية«.
أضاف: »يف بالد تغيب عنها 
هنالك  واحلرية  الدميوقراطية 
ما  وهذا  للحريات،  قمع  دائمًا 
او   25 خالل  تونس  يف  حدث 
والشعارات  القمع  من  عامًا   28
مستقر  البلد  بأن  الزائفة 
ومزدهر، فكيف احلال يف مصر 
فاسدة  السياسية  الطبقة  حيث 
وهنالك استئثار للسلطة واملال 
من  مليونًا   80 حساب  على 

املواطنني الفقراء؟«.
يف  »ألننا  اسفه  عن  واعرب 
نتحد،  ان  نستطع  مل  لبنان 
يقّسم  الطائفي  النظام  ان  اذ 
فئات اجملتمع وجيعلها تلجأ اىل 
بدل  حيثيات طائفية ومذهبية، 
االقتصادي  البعد  اىل  اللجوء 
اىل  واللجوء  واالجتماعي، 
األحزاب  واىل  األعمال  نقابات 
موجودة  تعد  مل  غالبيتها  اليت 
وبالتالي،  االجتماع،  بطرحها 
تعد  مل  املسيحيني  وحدة  فان 

موجودة«.
»سبب  ان  اىل  واشار 
كان  تونس  يف  االنتفاضة 
انتهى  ولكنه  القمعي،  النظام 
وانهار، وكان التغاضي الغربي 
القمعي  النظام  بهذا  نقبل  ان 
اإلسالمية،  احلركات  يلجم  ألنه 
فاحلركة  كبرية،  كذبة  ولكنها 

جنبالط: نتمنى على احلريري عدم 
مساع نصائح باريس وواشنطن

اإلسالمية جزء من العامل العربي 
ان  معتربًا  واإلسالمي«، 
الرئيس املصري حسين مبارك، 
حماربة  ايضًا  شعار  »وحتت 
التطرف اإلسالمي قمع الشعب 
املصري 30 عامًا وأفقره، وهذا 
اما  تونس.  عن  خمتلف  الواقع 
الغرب فهو خائف اليوم من ان 
يقوم القائد اجلديد أو باألحرى 
معاهدة  بالغاء  اجلديد  النظام 
محاية  اي  دايفيد«  »كامب 
تهمه  ال  فالغرب  اسرائيل. 
هذا  اسرائيل؛  مصلحة  سوى 

الفرق بني مصر وتونس«.
شرق  حنو  نتجه  »اننا  وأكد 
اوسطي جديد حّر ودميوقراطي، 
الشرق  ان  الواقع،  ويف 
غالبيته  األصل  يف  األوسط 
باألمس  شهدنا  وقد  اسالمية، 
املسلمني  بني  »التعانق« 
واألقباط، الذين يعيشون اصاًل 
يف جمتمع عربي مسلم ومل يكن 
هناك مشكلة طائفية سوى مع 

هذا النظام«.
وقال: »ان مبارك قد تأخر، مل 
يفهم من البداية اشارة الشارع. 
الشعب املصري مل يعد يريده 
يرشح  لن  بأنه  وعد  وان  حتى 
 7 أو   6 بعد  لإلنتخابات  نفسه 
 30 الشعب  حتمله  فقد  أشهر، 
يريده«.  يعد  مل  واليوم  عامًا 
»اخلسارة  ان  واوضح 
ومصر  تونس  يف  األمريكية 
ختسر  وبذلك  كبرية،  كانت 
أساسية  قاعدة  اليوم  أمريكا 
كما خسرت إيران الشاه، ولكن 
العون  على عرب اخلليج تقديم 
تعود  ال  كي  مصر  اىل  املادي 
أمريكا وتصطاد جمددًا أو تأسر 

مصر حتت شعار دعمها«.
اىل  حباجة  »مصر  ان  ورأى 
وقت طويل، فليس هنالك اليوم 
أحزاب ظاهرة، بل حترك عفوي 
يف الشارع وال نزال ال نعرف ما 
هو الربنامج »، والفتًا اىل ان 
»الرموز اليت راهنت مع أمريكا، 
ستسقط يف  األمريكي،  واحلل 
هي  املمانعة  وقوى  النهاية، 
تلك  تدرجييًا  ستستدرك  اليت 
النهاية  يف  متثل  اليت  الرموز 
لدى  املوظفني  من  جمموعة 
وأمريكا«،  األوروبية  السوق 
»الشعب  ان  على  مشددًا 
امام  انتفض  الذي  الفلسطيين 
ينتفض  ان  بامكانه  اسرائيل 
)الفلسطينية(،  السلطة  امام 
تارخيية  حتمية  هناك  ليس  اذ 
ان  يتوقع  كان  فمن  جامدة، 

حائط برلني سينهار؟«.
ومتنى »ان يكون هناك تكامل 
اقتصادي وسياسي يف الشرق 
»كفانا  قائاًل:  االوسط«، 

»بناء ابراج بابل«.

املاروني  البطريرك  أكد 
صفري،  نصراهلل  الكاردينال 
بناء  يف  الشباب  »دور 
عملهم  وأهمية  األوطان، 
باخلاص من أجل حتقيق مستقبل 

زاهر هلم وللبنان«.
يف  استقباله  خالل  وأشار 
بكركي أمس االول، وفدا من 
اللبنانية«  »القوات  طالب 
يف الفرع الثاني لكلية العلوم 
االقتصادية وإدارة األعمال يف 
»أننا  اىل  اللبنانية،  اجلامعة 
على  تزالون  ال  أنكم  نعرف 
مقاعد الدراسة، وأن املطلوب 
أنتم، وهو أن  منكم تعرفونه 
تكونوا  أن  أجل  من  تستعدوا 
يوما رجال الوطن يف الغد«، 
متمنيا لكم »مستقبال زاهرا، 
اليت  األيام  من  خريا  يكون 
اليوم، وأن تذكرونا  نعيشها 
يف صلواتكم، وتكونوا دائما 
حتت الطلب، وأن تتقنوا العلم 

ألنه خري متقن«.
الطالبية  اهليئة  ولفت رئيس 
اىل »أننا  شاهني ساسني، 
نلتزم مواقف بكركي الوطنية 
،اهلادفة اىل مجع اللبنانيني، 
من أجل أن يبقى لبنان وطنا 

سيدا حرا ومستقال«.
من  وفدا  صفري،  واستقبل 
لثورة  الوطين  »اجمللس 
األمني  برئاسة  األرز«، 
الذي  نيسي،  طوني  العام 
استقالة  »موضوع  أن  أكد 
صفري أمر معين به البطريرك 
متمنيا  واألساقفة«،  صفري 
السياسيني  »كل  على 
موضوع  يف  التعامل  عدم 

االستقالة«.
إليه  »آلت  ملا  وأسف 
ومن  تعقيدات،  من  األمور 
توزير  ومشاريع  حصص 
على  واألصحاب  األهل 
الشعب،  مصاحل  حساب 
احلكومية  اإلدارات  وكأن 
للسياسيني،  حصري  ملك 

التقى طالباً من »القوات« ووفد »ثورة األرز«
صفري يدعو الشباب اىل العمل من أجل مستقبل لبنان

يطيب  كما  بها  يتصرفون 
»الرئيس  من  آمال  هلم«، 
ميقاتي(  )جنيب  املكلف 
تشكيل حكومة من سياسيني 
وتكنوقراط، وأن حتمل أمساء 
وزراء جديرة بالثقة واالحرتام، 
احلكومة  تنصرف  أن  أجل  من 
العامة،  األوضاع  معاجلة  اىل 
بدءا من امللفات االقتصادية 
واإلمنائية،  واالجتماعية 
اليت  األمنية  وامللفات 
املتعاقبة  احلكومات  أهملتها 
ملف  ومنها  التسعينات،  منذ 
داخل  الفلسطيين  السالح 
والسالح  وخارجها،  املخيمات 
األحزاب  مع  يظهر  الذي 
اللبنانية خالفًا التفاق الطائف، 
جذرية  معاجلة  اىل  وصواًل 
من  اهلل«،  »حزب  لسالح 
خالل وزير تكنوقراط صاحب 
إنهاء  على  يعمل  اختصاص، 
تطبيقا  الدقيق  املوضوع  هذا 
أجل  ومن  الدولية،  للقرارات 
جتاذبات  أي  من  لبنان  محاية 
األوضاع  تهدد  إقليمية 
تستعيد  وأن  بالتدهور، 
األكثرية الصامتة حضورها يف 
خالل  من  الدولة،  مؤسسات 

احلكومة املزمع تشكيلها«.
أنطوان  صفري،  والتقى 
اىل  أشار  الذي  فرجنية، 
يف  كربت  »بكركي  أن 
البطريرك صفري، وان الصرح 
وطين  صرح  هو  البطريركي 
أي  دون  من  اللبنانيني  لكل 

استثناء«.
قنصل  من،  كاًل  التقى  كما 
يف  ماالوي  مجهورية  عام 
عقيقي،  أنطوان  لبنان 
مرقس،  ميشال  الزميل 
ونائب  كسرواني  إيلي  األب 
»الليتورجيني  مجعية  رئيس 
الشرقيني يف العامل« األب 
وأمني  غروين،  باسيليوس 
ستيفانون  األب  اجلمعية  سر 

اليكسوبولوس.

حزب »الكتائب«  رئيس  اكد 
اجلميل  امني  الرئيس  اللبنانية 
وحنن  جدًا  دقيق  »الوضع  ان 
الوضع  على  الرتكيز  اىل  حنتاج 
االستقرار على  لتحقيق  الداخلي 
الرغم من كل ما حيصل من حولنا 
بأمور  نتلهى  زلنا  ما  ولألسف 

هامشية«.
»اإلتصاالت  أن  على  وشدد 
مستمرة مع الرئيس املكلف جنيب 
النوايا  كل  رغم  وعلى  ميقاتي 
الطيبة اليت ملسناها منه وجتاوبه 
املبدئي لتلبية القضايا امللحة، اال 
أنه يبدو أن األطراف األخرى غري 
وال  تدعيها  اليت  للشراكة  قابلة 
بالتالي  وتعمد  املهمة  له  تسهل 
والشروط  العراقيل  وضع  اىل 

اليت ال ختدم مصلحة الوطن«.
كالم اجلميل اىل الصحافيني جاء 
يف  بريطانيا  سفرية  لقائه  بعد 
يف  غاي  ماري  فرنسيس  لبنان 
االول،  أمس  بكفيا  يف  دارته 
حيث جرى البحث يف املستجدات 
وغادرت  لبنان.  يف  السياسية 
اإلدالء  دون  من  غاي  السفرية 
بأي تصريح. يف ما قال اجلميل: 
الدقيق  الوضع  مجيعا  »نعرف 
جدا الذي مير به لبنان، ففي وقت 
لتحقيق  احلاجة  بأمس  فيه  حنن 
اإلستقرار ومواجهة كل ما حيصل 
وغريها  وتونس  مصر  يف  حولنا 
من الدول، ال نزال نتسلى بأمور 
على  الرتكيز  عن  بعيدًا  هامشية 
حتفظ  اليت  األساسية  القضايا 

البلد واملستقبل«.
الرئيس  »حلفاء  على  ومتنى 
جنيب ميقاتي الذين مسوه تسهيل 
مهمته، فنحن كقوى 14 آذار قمنا 
بكل ما علينا والتقينا مع الرئيس 
استعداد  كل  وأبلغناه  ميقاتي 
للحفاظ على مصلحة البلد واحرتام 
حتفظ  ألنها  الدولية  القرارات 
وحتمي لبنان«، مشددًا على ان 
»املطلوب من القوى اليت مست 
معه  تتعاون  أن  ميقاتي  الرئيس 
الوطنية  األهداف  هذه  لتحقيق 
منهم  نسمع  ال  ولكن  بإمتياز، 

سوى عراقيل تعقد مهمته«.
اليت  األسئلة  »إن  وقال: 
وملصلحة  موضوعية  طرحناها 
البلد، ولكننا مل حنصل على اجوبة 
واضحة عليها، بل تأتينا اجوبة من 
آذار تصعد وتزيد  بعض قوى 8 
تريد  ال  وكأنها  وتبدو  التشنج، 
بل  الوطنية  الوحدة  احلل وحتقيق 
العكس. هناك كالم مسعناه من 
الرئيس  النواب(  جملس  )رئيس 
الشراكة،  ضرورة  عن  بري  نبيه 
حنن نريد الشراكة ولكن جيب أن 
تكون حقيقية، فللشراكة شروط، 
وهي ال تعين أن نكون شهود زور 
الشروط  وهذه  حكومة،  أي  يف 
ليست فئوية بل ذات طابع وطين 

لتحمي مستقبل لبنان«.
مستمرة  ان »اإلتصاالت  واعلن 
املكلف  الرئيس  مع  وحلفائنا 
اليت  الطيبة  النوايا  كل  ورغم 
املبدئي  وجتاوبه  منه،  ملسناها 
لتلبية القضايا امللحة، إمنا ال يبدو 
له  تسهل  الثانية  األطراف  ان 

املهمة وال يبدو انها قابلة بهذه 
وبالتالي  تدعيها،  اليت  الشراكة 
عراقيل وشروط  تعمد اىل وضع 

ال ختدم مصلحة البلد«.
الرئيس  موقف  قراءته  وحول 
الدولية،  احملكمة  من  ميقاتي 
ميقاتي  الرئيس  كالم  أجاب:« 
مبجمله مطمئن ويبدي استعدادات 
أو يف  التصاريح  أكان يف  طيبة 
معه،  نعقدها  اليت  اإلجتماعات 
نفسه  الوقت  يف  تأتي  إمنا 
اشارات متناقضة متاما من جانب 
الذين  أو  ميقاتي  الرئيس  حلفاء 
مسوه، ونشعر بعراقيل يضعونها 
مباشرة من خالل تصارحيهم اليت 
املبادئ  جلهة  إن  أبدًا  تطمئن  ال 
أو  الدولية  والقرارات  العامة 
وكأن  الوطنية  الشراكة  جلهة 
واضح،  موقف  لديه  فريق  هناك 
وإجيابيات  استعدادات  كانت  أيًا 

الرئيس ميقاتي«.
يف  ورد  ما  على  تعليقه  وحول 
بأن  السورية  الصحف  احدى 
املكلف  الرئيس  جتاه  حركتكم 
بني  ولإليقاع  للمناورة  هي 
قال:  وحلفائه،  املكلف  الرئيس 
ان  يعتقدون  كانوا  إذا  »ممتاز 
األمر مناورة فليضعونا أمام األمر 
اهليئة  و)رئيس  فأنا  الواقع، 
»القوات«  يف  التنفيذية 
جعجع  مسري  الدكتور  اللبنانية( 
ولتأتنا  واضحة،  بأسئلة  تقدمنا 
يظهر  وعندئذ  واضحة  أجوبة 
مقاربة  أو  مناورة  ذلك  كان  إذا 
كل  يف  صادقون  حنن  حقيقية. 
ما نقوم به وتهمنا مصلحة البلد، 
اإلنتخابات  يف  إنتصرنا  وعندما 
املخلصة  بالشراكة  قبلنا  األخرية 
والصادقة اليت أمنت لفرتة طويلة 
ما  ثم حصل  البلد  اإلستقرار يف 
على  للخري  ممدودة  يدنا  حصل. 
أساس ثوابت واضحة حتمي لبنان 

وال ترميه يف اجملهول«.
األخري  املوقف  كان  اذا  وعما 
كافيًا  يكن  مل  ميقاتي  للرئيس 
لتشجيعكم دخول احلكومة كخطوة 
أجاب:  جتاهكم،  قبله  من  اولية 
من  احلسنة  النوايا  كل  »نالقي 
قبل الرئيس ميقاتي إمنا تسمعون 
الذين  عن  الصادرة  التصاريح 
فكأن  تطمئن،  ال  وهي  مسوه 
»التغيري  تكتل  )رئيس  كالم 
واإلصالح«( العماد ميشال عون 
هو إلحراج الرئيس ميقاتي ولدفع 
والفراغ،  الصدام  حنو  الساحة 
طريقة  بهكذا  يكون  ال  فاحلل 
أسفه  عن  معربًا  ختاطب«، 
جهة  من  خطابني،  نسمع  »ألننا 
تطمني من قبل الرئيس املكلف، 
األفرقاء  من  واضحة  ورسائل 
اي  يريدون  ال  بأنهم  اآلخرين 
وحيقق  البلد  مصلحة  خيدم  حل 
دفع  يريدون  بل  فيه  اإلستقرار 
البلد خليارات وتدابري على نقيض 

تقاليدنا ومصاحلنا الوطنية«.
وحول مشاركة »الكتائب« يف 
»حنن  أجاب:  منفردًا،  احلكومة 
قيادات  مع  دائم  تواصل  على 
14 آذار، وسنضع تصورًا وموقفًا 

مشرتكًا من هذا القبيل«.

اجلميل: يّدعون الشراكة ويعرقلون رغم 
نوايا ميقاتي الطيبة

اجلمهورية  مفيت  استقبل 
رشيد  حممد  الشيخ  اللبنانية 
سفرية  االول،  امس  قباني 
اجنلينا  األوروبي  االحتاد 
يف  معها  وحبث  اخيهورست، 
الصداقة  أواصر  تعزيز  سبل 
االحتاد  دول  بني  والتعاون 
واحلرص  ولبنان،  األوروبي 
يف  واالستقرار  األمن  على 

لبنان واملنطقة.
كما استقبل، وفدا من علماء 

زحلة  مفيت  برئاسة  البقاع 
والبقاع الشيخ خليل امليس، 
اإلسالمية  األجواء  يف  وضعه 
البقاع،  يف  والوطنية 
وحدة  تعزيز  على  والعمل 
والوطين،  اإلسالمي  املوقف 
وترسيخ مفهوم الدولة ودعم 

مؤسساتها.
والتقى مساعد مدير املخابرات 
العميد  اللبناني  اجليش  يف 

عباس إبراهيم.

قباني يبحث سبل التعاون مع االحتاد األوروبي

طائفة  عقل  شيخ  شدد 
الشيخ نعيم  الدروز  املوحدين 
حسن يف تصريح أمس، على 
اللبنانيني  خروج  »ضرورة 
تنهي  وطين  انقاذ  حبكومة 
القائمة،  االصطفاف  حالة 
امامهم  جديدة  آفاقًا  وتفتح 
بإنطالق  تسمح  ان  من شأنها 
واملؤسسات«،  الدولة  عجلة 
السياسية  القوى  مجيع  داعيا 
الرئيس  اىل »تسهيل مهمة 

املكلف جنيب ميقاتي والوقوف 
صفًا واحدًا ملواجهة الرياح اليت 

تعصف باملنطقة ولبنان«.
منظمة  مع سفري  وحبث حسن 
لبنان  مالطا« يف  »فرسان 
الطائفة  دار  رينو يف  باتريك 
برامج  فردان،  يف  الدرزية 
القرى  لدعم  اجلديدة  املنظمة 
الفقرية، عرب خلق فرص للعمل 
وتثبيت املواطنني يف بلداتهم 

وقراهم. 

 حسن يدعو اىل حكومة إنقاذ وطين

التنفيذية  اهليئة  رئيس  حبث 
اللبنانية«  »القوات  يف 
قربص  سفري  مع  جعجع  مسري 
يف لبنان اومر مافرو ماتيس، 

العالقات  مسؤول  حضور  يف 
جوزف  القوات  يف  اخلارجية 
يف  العامة  األوضاع  نعمة، 

لبنان واملنطقة.

 جعجع يبحث األوضاع مع السفري القربصي

  

 

 ADP National Employment Jan +187k +145k 
EZ Producer Prices Dec +0.8% +0.7% 
UK Markit/CIPS Construction PMI Jan 53.7 49.9 

 

 

 

- The Australian stock market looks set to open flat with SPI futures pointing to a gain of 
2pts on the open. With no strong lead from Wall St, most attention will likely be on far-
north Queensland as the full impact of Cyclone Yasi is revealed. Minor damage will 
likely put a small bid in the index whilst worse-than-expected scenes will undoubtedly 
see the market finish in the red.  

- Having made its way back to support at USD1.0080, the AUD looks likely to drift today 
with the currency likely to oscillate between USD1.006 and USD1.01 throughout.  

  Rally set to continue, pending prices 
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Currencies Level  +/- % 
AUDUSD 1.0082 -0.0032 -0.32% 
AUDEUR 0.7302 -0.0009 -0.12% 
AUDGBP 0.6228 -0.0035 -0.56% 
AUDJPY 82.21 -0.08 -0.10% 
AUDNZD 1.2952 0.0009 0.07% 
Equities   0 #DIV/0! 
DJIA 12041.97 1.81 0.02% 
S&P500 1304.03 -3.56 -0.27% 
Nasdaq 2750.16 -1.03 -0.04% 
FTSE 6000.07 42.25 0.71% 
DAX 7183.67 -0.6 -0.01% 
Nikkei 10457.36 182.86 1.78% 
ASX200 4796.51 44.4 0.93% 
Shanghai Closed - - 
Hang Seng 23908.96 426.01 1.81% 
Commodities    0 #DIV/0! 
Gold 1336.26 -4.03 -0.30% 
Oil 91.01 0.4 0.44% 
Treasuries AU   0 #DIV/0! 
3 Year 4.965% -0.01% - 
10 Year 5.568% -0.01% - 
 

This report is published solely for informational purposes and is not to be construed as a solicitation or an offer to buy any securities or related financial instruments.  This report is for distribution only under such circumstances as may be permitted by 
applicable law.  This report has been prepared without taking account of the objectives, financial situation or needs of any specific person who may receive this report.  Any such person should, before acting on the information in this report, consider the 
appropriateness of the information, having regard to the specific person’s objectives, financial situation and needs and, if necessary, seek appropriate professional or financial advice regarding the appropriateness of investing in any securities or 
investment strategies discussed in this report.  The Bank believes that the information in this report is correct and any opinions, conclusions or recommendations are reasonably held or made, based on the  information available at the time of its 
compilation, but no representation or warranty, either expressed or implied, is made or provided as to accuracy, reliability or completeness of any statement made in this report.  The analysis contained in this research report is based on numerous 
assumptions; different assumptions could result in materially different results.  The Bank is under no obligation to update or keep current the information contained in this report.  The Bank, its directors, employees or agents do not accept any liability for 
any loss or damage arising out of the use of all or any part of this report. If you no longer wish to receive this information, please reply to this email with the word "Unsubscribe" in the subject heading along with your full name and company name.  

- Another day, another rally in risk assets. That was the story yet again overnight with 
investors pinning their ears back and buying heavily in scenes not witnessed since the 
feverish days of 2002-2007. The MSCI all-country world stock index hit fresh 29-month 
highs whilst copper, tin and sugar went one better by eclipsing previous highs set only 
days earlier. However, after rallying almost non-stop since August last year (from when 
Bernanke first hinted at QE2 and only briefly interrupted by concerns surrounding the 
fate of Ireland, Portugal and Spain), the question many are now asking is can this 
surge continue? Usually I would go contrarian and say no, but given the current set of 
circumstances, I simply can’t see a catalyst for anything but a minor correction before 
the surge continues. With central banks around the world continuing to pump cheap 
money into the markets, it is hardly surprising to see hot money flowing into any asset 
class, and at any price. Perhaps even less surprising is the lackadaisical reaction from 
some policymakers who seem intent on allowing asset bubbles to form yet again under 
the proviso that they are trying to stimulate economic growth, and, to a lesser degree, 
increased household wealth. Whilst this mindset will potentially add to the boom-bust 
cycles seen in recent times, it is clear that we are well-and-truly on a boom at present 
with very few obstacles out there to prevent the surge from continuing (there are even 
whispers of the Fed implementing QE3, something that will undoubtedly get the bulls 
excited). Given the current set of circumstances (bullish sentiment, strong growth in 
leading economies and accommodative monetary policy) we expect that the rally has 
some way to run in the weeks and months ahead. Whilst we see no near-term threat 
to the rally (apart from the odd small correction based on extreme positioning), 
with commodity and producer prices already surging globally (as seen in the 
latest manufacturing PMI numbers), the threat of inflation looms with the need to 
bring forward policy tightening likely to spark a more significant correction in 
the second half of the year.    

- Hot on the heels of a stellar manufacturing PMI reading, the UK economy continued to 
produce the goods overnight with construction activity expanding unexpectedly during 
January. The Construction PMI reading rose to 53.7, a result that was above the 49.7 
reading seen previously and ahead of the 49.9 result expected by economists. All eyes 
will be on the services PMI reading due out later on this evening to see if the economy 
can produce a hat-trick of good results for the trio of PMI readings.    

- Another solid performance out of the US overnight with private-sector employment 
rising more-than-expected throughout January. The ADP National employment report 
revealed 187k jobs were created during the month, a result that was above the 145k 
clip that had been expected by economists. Whilst strong, given the relative false read 
the report gave on Non-farm payrolls last month, the release was treated with caution 
with investors clearly waiting for the official government data before making up their 
mind on the health of the US labour market. 

ABAL Corporate TD Rate Specials (Non-HQLA) 
1 Month: 5.00% 5 Month: 5.25% 
2 Month: 5.05% 6 Month: 5.30% 
3 Month: 5.10% 9 Month: 5.40% 
4 Month:  5.20% 12 Month: 5.50% 
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النائب  املرده  تيار  رئيس  أكد 
أنه ضد التصرف  سليمان فرجنية 
بكيدية وليس مع قهر فريق على 
أنه  آخر، مشريا إىل  حساب فريق 
لن يشارك شخصيًا باحلكومة ولكنه 
واذا  للمرده  أساسية  حقيبة  يريد 
وزيرًا  ثالثني  من  احلكومة  كانت 
سيطالب بوزيرين، مؤكدًا أنه جيب 
الوقوف  بإمكانهم  أشخاص  اختيار 
التطورات  وجه  يف  والصمود 

الراهنة.
وأوضح أنه يف أول جلسة جمللس 
شهود  ملف  إحالة  ستتم  الوزراء 
العدلي،  اجمللس  على  الزور 
مؤكدًا أن احملكمة الدولية عدالتها 
يف  طائفة  حتاكم  وهي  مسيسة 
لبنان وقد خترب البلد، الفتًا إىل 
أن رئيس حكومة تصريف األعمال 
سعد احلريري كان أعطى موافقته 
على التنازل عن احملكمة الدولية. 
وأشار فرجنية على أن ما لفته يف 
مصر شعارات العروبة وان ما جيري 
هناك هو انتصار لألنظمة املمانعة، 
النظام  على  خياف  ال  أنه  موضحًا 

يف سوريا ألنه واكب عصره.
رئيس  اوضح  سؤال  على  وردا 
هو  حاليا  يتم  ما  ان  املرده  تيار 
تغيري حكومي وليس تغيري للنظام 
الفتا اىل ان املهم عدم التآمر على 

املقاومة من الداخل
واوضح فرجنيه ان استقبال سعد 
يليق  ال  ميقاتي  لنجيب  احلريري 
كبريا  قسما  ان  اىل  مشريا   ، به 
بان  مقتنع  احلريري  ال  فريق  من 

احملكمة مسيسة  .
لن  ميقاتي  ان  فرجنيه  اكد  واذ 
يتآمر على املقاومة فيما من كانوا 
يتآمرون،  كانوا  احلكم  يف  سابقا 
ان  جيب  املعارضة  ان  اىل  لفت 
تكون عادلة وان تكون لديها قراءة 
صحيحة ، موضحا ان الدنيا تتسع 
للجميع ودائما هناك صيغة ميكن 
االتفاق عليها »الن التوافقية مل 
تثبت فشلها امنا الكيدية هي اليت 

فشلت«.
وحول العالقة مع رئيس اجلمهورية 
اوضح انه كان يتمنى لو اخذ موقفا 

يف هذه املرحلة .
ولفت اىل ان يوم الغضب ناقض 
املستقبل،  تيار  شعارات  كل 
متمنيا على احلريري ان يتعلم من 

هذه املرحلة ليصبح رجل دولة .
وقال أنا تابعت ما جيري يف مصر 
وأتابع وان الثورة ثورة كبت وثورة 
جوع وقهر وغضب ولكن الشعارات 
عروبة،  شعارات  هي  رفعت  اليت 
صور عبد الناصر، شعارات التهم 
وخائف  عميل  أنه  مبارك  للرئيس 
وأن النظام خائن للقضية العربية 
خليار  انتصار  هذا  أن  يعين  ما 
يعين  ما  املنطقة،  يف  املمانعة 
سياسي  خيار  الشعب  خيار  أن 
مهما  آخر  خيارًا  يكون  أن  قبل 
كان حمقًا. وبعض االعالم العربي 
والذي انقلب حاول التصوير على 
األمور  لكن  جوع  ثورة  الثورة  أن 
توضحت أكثر واخلوف االسرائيلي 
يؤكد ذلك الشعب املصري اليوم 
يكّرس عروبته وما جيري هو انتصار 
ألنظمة املمانعة، واليوم، الشعوب 
تصل  اليت  األنظمة  تغرّي  العربية 
السوري  والنظام  إرادتها،  ضّد 
ميشي مع إرادة ناسه وهو يواكب 
 1948 سنة  منذ  وناسه  عصره 
وال  الفلسطينية  القضية  عرب  أي 
اقتصادية  حتسينات  من  طبعًا  بّد 

وهذا ما نلمسه من تغيريات جذرية 
على هذه األصعدة.

من  األمور  أستبق  أن  أريد  ال 
كصديق  اجملروحة  الشهادة  إطار 
ويف  اخلصم  شهادة  سنأخذ  بل 
انتصار  ما حيصل  أن  تأكيد  ذلك 

اخليار.
وما حيصل يف لبنان يتصل بشكل 
أو بآخر مبا جيري يف املنطقة ولو 
بنسبة معينة، فمثاًل يف سنة 2004 
هناك  كان  حيث   2005 وسنة 
وفصل  السوري  لالنسحاب  حاجة 
االغتيال من ضمن حاجة املشروع 
من  حيصل  ما  واليوم  األمريكي 
األمريكي  املشروع  تراجع  ضمن 
مصر  إىل  تونس  من  املنطقة  يف 

إىل لبنان.
الرئيس  قال:  سؤال  على  وردًا 
جنيب ميقاتي نقطة التقاء لبنانية 
تكون  وحني   ، ودولية  اقليمية 
وتعمل  للسياسة  جيدًا  قارئًا 
أن  تستطيع  سياسية  مبوضوعية 
أو  للظرف  العام  اإلطار  تفهم 

للشخص.
بقبول  حظي  ميقاتي  والرئيس 
املعارضة وهو يسعى الن حيصل 
واحلوار  اآلخرين  موافقة  على 
اجلاري والتفاهم اجلاري جرى على 
من  جو  هناك  كان  معينة،  أسس 

االطمئنان.
حنن حني نعترب ان هناك تساؤالت 
معينة ال بّد ان حنظى باجوبة مطمئنة 
واالجوبة او التفاهم ليست شروطًا 
الشروط،  نقيض  التفاهم  الن 
صيغة  عن  تفتيش  فالتفاهم 
استفزازية  لشروط  فرضًا  وليس 

الحد.
معلوماتي ان الرئيس سعد احلريري 
احملكمة  عن  التنازالت  على  وافق 
يف التسوية السورية - السعودية 
فلماذا يرفض ان يقدم غريه بهذا 
للشاعر  حيق  انه  قيل  امن  االمر، 
لست  وانا  لغريه؟!.  حيق  ال  ما 
او  آخر  طرفًا  يقهر  طرف  اي  مع 
طائفة تقهر طائفة اخرى فمثلما ال 
اقبل باحباط السنة ال اقبل بتحويل 
الطائفة الشيعية اىل طائفة جمرمة 
كما حياول القرار الظين. وما يزعج 
ويؤمل ما ُبث على تلفزيون اجلديد 
مصغيًا  بدا  احلريري  الرئيس  ان 
زهري  حملمد  ومصدقًا  ومنصتًا 
الصديق وحنن اذا قلنا ان احملكمة 
تقدم  ما  على  بناًء  نقول  مسيسة 

حتى اليوم من معلومات مضللة.
وحول ثقة الرئيس ميقاتي باشرف 
ريفي وسعيد مريزا ووسام احلسن 
قال نطالب باحالة ملف شهود الزور 
نرتاجع  ولن  العدلي  اجمللس  اىل 
اساس  على  املوضوع  هذا  عن 
اكثرية جملس الوزراء املقبل وهذا 
حقنا، ااّل اذا نضجت تسوية كبرية 
على صعيد املنطقة تكون اكرب من 
كالمي  يفهم  ان  وامتنى  اجلميع. 
تعطى  عندما  احملكمة  ان  جيدًا 
معلوماتها من طرف امين سياسي 
انها  فمعناها  واحد  وجهاز  واحد 
مسيسة، ومسألة الضباط االربعة 
فضحتها وانا اليوم اشهد الرئيس 
احلريري وكل الطائفة السنية وكل 
اللبنانيني وما صدر حبق االشخاص 
من كالم من قبل الرئيس احلريري 
وصدر منه اعتذارات عدة وتعددت 
حالة  اليوم  جتددت  ورمبا  احلاالت 
اليس من حقنا ان  منها وتكررت 

نتساءل؟
ويف ما خّص الوزارة ليس من أمر 

أما لناحية  حمسوم لناحية الصيغة 
احلصة فمن حقنا الثلثان وأنا حني 
أقول الثلث أي الثلث وليس زائدًا 
من  الثلث  منلك  كنا  فنحن  واحدًا 
دون الزائد واحدًا واخلمسة وزراء 
احملسوبون على رئيس اجلمهورية 
كانوا  مبن  أي  معنا  يستقيلوا  مل 
طرفًا باستثناء الوزير عدنان السيد 
عشرة  معنا  كان  يعين  حسني، 
وزراء وكان معهم عشرون وحنن 

من حّقنا أن حنّصن الثلثني.
يكن  مل  سليمان  الرئيس  وحصة 
حقه  ومن   ، باالستقالة  معنا 
أن  حقنا  ومن  حبصة  يطالب  أن 
لسوريا  دخل  وال  مبوقف.  نطالب 
بهذا املوضوع وزيارة طه ميقاتي 
أسبوعيًا  يزورها  لسوريا  تقليدية 
كلما  لبنان  سنة. يف  ثالثني  منذ 
قريبًا  وكان  بالسياسة  أحد  حتدث 
من أي دولة من أمريكا مثاًل تكون 
ملاذا  رسالة  أرسلت  قد  أمريكا 
غرينا.  عند  وليس  عندنا  الرتمجة 
مثاًل سفري يزور بكركي فهل تكون 

العظة نتيجة توصية السفري؟
لينال  يشّد  رجل سياسة  الرئيس 
حّقه وهذا حّقه وكل رجل سياسة 
أن  حقي  من  وأنا  مبعركته  يقوم 
نسهل  حنن  وطبعًا  حصيت.  أنال 
مهمة الرئيس ميقاتي ولكن ليس 
جمتمعنا  نزعج  أن  حساب  على 
وناسنا ليس هناك من تقنوقراط 
بالذاكرة  نعود  دعنا  لبنان،  يف 
للرئيس  السابقة  احلكومة  إىل 
بقي  هل  التكنوقراطية  ميقاتي 
عمل  الكل  تكنوقراطيًا  منها  أحد 
احلكومة  السياسة.  يف  ويعمل 
للوقوف  »قبضايات«  يلزمها 
ووسام  ريفي  أشرف  أمثال  بوجه 
احلسن، زياد بارود أخي وصديقي 
يقف  أن  ميكن  هل  ولكن  وأحبه 
أعتقد.  ال  واحلسن؟  ريفي  بوجه 
يتورط  مل  ريفي  أن  من  بالرغم 
على  سياسيًا  فقط  توّرط  قانونيًا 

عكس احلسن.
الزور إىل  أحيل ملف شهود  واذا 
مصري  وننتظر  العدلي  اجمللس 
هؤالء حتى يبت القضاء مبصريهم 
فأنا أرفع القبعة ألنين ضّد الكيدية 
وأختلف حتى مع حلفائي ألنين مع 
الكيدية،  مع  ولست  القانون 
وموضوع سهيل البوجي نشر قرار 
دون  من  الرمسية  اجلريدة  يف 
غري  من  الوزراء  عليه  يصّوت  أن 
يتساءل،  حتى  أو  أحد  يسأل  أن 
املنعم  عبد  لي شيء ضّد  وليس 
عام  أمني  جانب  إىل  يوسف. 
جملس الوزراء أليس من مدير عام 
رئاسة اجلمهورية إىل جانبه؟ واذا 
أراد زياد بارود العودة فهو حباجة 
الرئيس  بأن  وأشك  إىل ضمانات 
الضمانات  هذه  إعطاءه  يستطيع 
ملواجهة من أمسيتهم. وأنا ُعرضت 
أبلغين  وقد  الداخلية  وزارة  علي 
اجلنرال عون أنين اذا ترشحت فهو 
فأبلغته  أنا  أما  فيها،  جيادل  ال 
اجلنرال  ألن  رغبيت  وعدم  رفضي 
ال يتنازل عن الداخلية اال لسليمان 
فرجنية واال فلديه رغبة ألن تكون 
من حصته وهذا حقه كونه رئيس 
كتلة نيابية كبرية وحنن داعمون له 

ان كانت جلربان باسيل أو غريه.
مشكلة  احلكومة  كانت  اذا  وأنا 
اطالب  فانا  وزيرًا  ثالثني  من 
أساسية،  منها  وواحدة  حبقيبتني 
املهم  سيادية  بالضرورة  ليس 

أساسية.

واحلقيبة والطائفة هي اليت حتدد 
متتد يف  واملرده  للوزارة  املرشح 
كل لبنان. واذا مل تعط لنا حقيبة 
وال  الشاكرين  من  اكون  اساسية 
اشارك فلست اشحذ شيئًا القوي 
حكومية  تشكيلة  واستبعد  نفوذًا. 
مع  مستمرة  واالتصاالت  قريبة 
بي  اتصل  وقد  ميقاتي  الرئيس 

امامك قبل احللقة.
طبعًا  قال:  التوزير  اىل  وبالعودة 
انا مع توزير فيصل كرامي وهذا 
وهذا  ميقاتي،  جنيب  مصلحة  من 
جنيب«.  حيب  جنيب  كان  اذًا 
وىّل  السنية  الشعبية  والفورة 
العصب  زمن  عاد  واليوم  زمنها، 
ان  ميقاتي  الرئيس  مصلحة  ومن 
طرابلس  يف  قوية  سيبة  ينصب 
عمر  ابن  جانبه  اىل  يكون  وان 
دون  من  الصفدي  وحممد  كرامي 
ان يتخلى عن امحد كرامي وحيافظ 
والدنيا  العائلية  الرتكيبة  على 
بالضرورة  وليس  للجميع.  تتسع 
عن  ختلى  انه  فيصل  توّزر  اذا 

امحد.
اما عن قانون االنتخابات فقال:

واختصاصيون  علميون  هناك 
يطرحون قوانني عدة ولكن القرار 
يتخذه السياسيون وانا ما اراه اننا 
سنبقى على هذا القانون الننا لن 
نتفق على آخر وحول جو الرئيس 

عصام فارس قال:
وال  مضافة  قيمة  فارس  عصام 
كان  اذا  لدي  دقيقة  معلومات 
ذلك  استبعد  انين  ولو  رغبة  لديه 
صديق  وهو  احبه  عبيد  وجان 
حتى  تطرح  فعاًل مل  ولكن  وامتنى 

الساعة امساء.
مطالب  آذار فهي   14 مطالب  اما 

تعجيزية.
وحول املوقف من ترشيح ميقاتي 

قال:
ميقاتي  جنيب  الرئيس  جاء  حني 
جاء  احلكومة  رئاسة  سدة  اىل 
رشحت  املعارضة  كانت  بعدما 
الرئيس عمر كرامي ومن ثم عادت 
الرئيس  ترشيح  وتبّنت  املعارضة 
بطريقة  جاء  الذي  ميقاتي  جنيب 
املرة  ولكن   2005 لطريقة  مماثلة 
السابقة كانت مرجحة للفريق اآلخر 
وهذه املرة مرجحة لفريقنا دوليًا. 
صحيح  نصراهلل  السيد  قاله  وما 
ودقيق ان الرئيس كرامي فعاًل مل 
يكن راغبًا وكان متمنيًا ان يكون 
اآلخر  االمر  آخر.  خيار  للمعارضة 
ترشيح الرئيس ميقاتي رأت فيه 
املعارضة جوًا مرحيًا دوليًا وداخليًا، 

ومن حقنا ان خنتار اجلو املريح.
يكن  امل  املاضي  يف  واضاف: 
واصبح  معنا  جنبالط  وليد  النائب 
ال.  واليوم  احلق  لديه  كان  معهم 
اليس يف كالمهم مفارقة. والكالم 

عن تهديد كالم خاطىء، وليد بك 
حاول  ورمبا  سياسة  قرأ  جنبالط 
ناسه  على  خاف  الفتنة،  جتنب 
واهله وهذا حق، اليس من حقي 
واهلي.  ناسي  على  انا  اخاف  ان 
حني  تهدد  من  هو  املر  الياس 
املصرفية  السرية  برفع  طالبوه 
ميليس الستدعائه. يف  أيام  عنه 
اليوم التالي قيل أن األمر خاطئ 
اال  املر،  الياس  مواقف  وتبّدلت 
تهديد  هذا  هنا؟  السؤال  ُيطرح 

فاضح وباإلعالم.
تستعمل  أال  املطلوب  وتابع:كل 
احملكمة أداة بيد الغرب ضّد الداخل 
اللبناني وضد املقاومة. وغدًا مع 
القرار  صدر  اذا  ميقاتي  الرئيس 
حسبما  الداخل  يف  تنفيذه  وتقرر 
وال  حرب  فستحدث  أحد  يتوهم 
يتوهن أحد عكس ذلك. والرئيس 
ميقاتي رجل دولة ورئيس حكومة 
موقع  من  وسيتصرف  لبنان 
أطاح  أحد  من  وما  املسؤولية. 
بنفسه.  أطاح  هو  احلريري  بسعد 
هل من املعقول كيف تصرف مع 
به،  اللقاء  حني  ميقاتي  الرئيس 
ويسافر.  يعتذر  أن  به  حريًا  كان 
عدوك إذا زارك يف بيتك تسقط 
كنت  اذا  بيتك.  يف  ألنه  عداوته 
أتصرف  وال  وأسافر  أغيب  حمرجًا 
مع  جلست  أنت  النحو.  هذا  على 
كل األفرقاء اللبنانيني وتقول أن 
من اغتالوا والدك هم من أخرجوك 
من احلكم. مخُس سنوات قضيتها 
ذلك.  حتّملت  كيف  اجلميع  مع 

فلتتحمل ساعات إضافية.
سعد  بغري  نطالب  أن  حقنا  من 
ممثل  يرفضوا  أمل  احلريري. 
عون  ميشال  املسيحية  األكثرية 
سليمان.  ميشال  على  وتوافقنا 
خمتلفة.  اجلمهورية  رئاسة  وملاذا 
حكومة  رئيس  مطلوب  اليوم 
باألمس  مطلوبًا  كان  كما  توافقي 
واليوم  توافقي.  مجهورية  رئيس 
رئيس  يأت  مل  مطالعات  نسمع 
إال برضا ميشال عون وهذا ليس 
صحيحًا مل يصل الرئيس اال برضا 
سوريا وايران من احرتامها للحلفاء 
وقفت على خاطر املعارضة وحني 
على  االتفاق  مّت  عون  العماد  قبل 
من  اجلميع  مشى  اليوم  عكس 
املتحدة  الواليات  إىل  السعودية 
يف  »األصحاب«  وتركوا 
الداخل، حتى أن اخلرب عن اململكة 
رعاياها  منعت  السعودية  العربية 
من السفر إىل لبنان، نفى السفري 

يف اليوم التالي اخلرب.
الفتنة  ضّد  أننا  القول  أكرر 
شّر  البلد  لتجنيب  حل  إجياد  ومع 
بأغلبيتهم  مقتنعون  وهم  اخلراب 
إىل  ولنذهب  أن احملكمة مسيسة 
استفتاء عملي فستجد ان النتيجة 
املقاومة  سالح  اهلدف  ان  تؤكد 
من  املوضوع  جردنا  اذا  خصوصًا 

عامل الطائفية.
لنا  يتعهد  مل  ميقاتي  الرئيس 
سيتضمنه  ما  سنرى  وغدًا  بشيئ 
البيان الوزاري ولست بصدد اعطاء 
واالحتماالت  خمرج  ألي  إجابة  أي 

متعددة.
ويف حال صدر القرار الظين اليوم 
أال  املهم  سيحدث  ماذا  أعرف  ال 
يكون هناك تآمر على املقاومة من 
الداخل اللبناني. ما هو مطمئن أن 
الدولة صارت خارج إطار املؤامرة 
أو التآمر مع وصول جنيب ميقاتي. 
والسلطة التنفيذية عليها ان تتوىل 

املهمة وليس رميها على السلطة 
التشريعية، أما طاولة احلوار فهي 

مقربة األمور.
مؤامرة  وال  اخلارج  من  عقوبة  مئة 
هو  ميقاتي  وجنيب  الداخل.  من 
احلكومة  وليس  احلكومة  رئيس 
إىل  حباجة  القرارات  أو  واألمور 

تصويت.
من  وصلت  اليت  والتسريبات 
عنها،  الكالم  ميكن  ماذا  احملكمة 
نافيًا أن يكون ألي من املرده أي 

دخل بهذا املوضوع.
إمكانية  حول  سؤال  على  وردًا 
فرجنية  أكد  صراف،  جاك  تسمية 
أنه من فريق 14 آذار مبا ال يقبل 
املتواضع  رأيي  أقول  أنا  الشك، 
يف  جالس  متواضع  رجل  ألنين 
هناك  املتواضعة،  الضيعة  هذه 
ويف  الصناعة  يف  ناجحون  رجال 
جناح  املطلوب  ولكن  االقتصاد 
والبعض  السياسة.  يف  أيضًا 
يقول بأن التوافقية أثبتت فشلها 
ألن  ذلك  عكس  على  أقول  وأنا 
حنن  فشلت،  اليت  هي  الكيدية 
باألمس  السلطة،  إىل  عدنا  كيف 
طريقتهم  سنعود،  أننا  ظن  من 
اعتمدنا  واذا  أعادتنا،  الكيدية 
طريقتهم نعيدهم وأين الذكاء يف 

ذلك.
املعيار تطهري اجلسم من الكيديني 
مهما  بالعادلني  اجلسم  وتطعيم 
االنسان  املهم  خطهم  كان 
أعارض  وأنا  واملنصف.  العادل 
حليف  هو  كيدي  وكل  الكيديني 
وال  خيدمهم  ألنه  لنا  وليس  هلم 
خيدمنا. وفعاًل جيب أن يكون لدينا 
معيار وأن يكون لدينا ضمري حي 
التعيينات  فمثاًل  عادلة،  وقراءة 
بعضهم  زغرتا  يف  حصلت  اليت 
ألخصامي وكانوا جيدين والبعض 

اآلخر كانوا سيئني.
لبناء الدولة أنا مع حماسبة الكيدية. 
فمثاًل قصة مدير عام األمن العام 
على  املوارنة  لتحريض  حُترك 
لنا  زيارة  آخر  فمثاًل  الشيعة، 
لسيدنا البطريرك وحبضور الرابطة 
املارونية ورئيسها جوزيف طربيه 
الدولة.  وهو مدير عام سابق يف 
حل  جيب  البطريرك  سيدنا  قال 
مسألة مدير عام األمن العام قلنا 
له »طّيب« هل يساعدك رئيس 
اجلمهورية وهو داعم لوفيق جزيين 
اال اذا كان املطلوب رفع الصوت 

للتحريض.
حتريك  عن  مبعزل  نضع  ال  ملاذا 
مطالب  سلم  واحد  موضوع 
للمديريات اليت نطالب بها حسب 
دراسة  نضع  ال  ملاذا  األولويات؟ 
الرابطة  تعمد  ال  وملاذا  فعلية؟ 
من  بأكثريتها  مشكلة  وهي 
للقيام  سابقني  عامني  مديرين 

بهذه الدراسة؟
ونأخذ  املديريات  كل  ليأخذوا 
اإلمناء واإلعمار أو اإلغاثة. باألمس 
من  دوالر  مليار  لإلغاثة  ُصرف 
سأل عنها؟ أنا ال أحّرض بل أسأل 
سّلة  يف  األمور  نضع  أن  وعلينا 

واحدة وندرسها .
ميشال  بالرئيس  عالقته  وعن 
سوري،  عتب  وامكانية  سليمان 
قال: ما دخل سوريا ؟ بكل سؤال 
اليس لنا من مواقف داخلية؟ كل 
ما ميكنين قوله انين كنت امتنى ان 
يتخذ موقفًا واضحًا معنا ألنه كان 

رئيس تيار املَـــرده سليمان فرجنية عرب برنامج »كالم الناس«:

احملكمة الدولية عدالتها مسيسة وهي حتاكم طائفة يف لبنان وقد خترب البلد

التتمة على الصفحة 7

* الوزير سليمان فرجنية *
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بقلم رامي القروش    اجملهر

لبنانيــات

لو عدنا ستة أشهر اىل الوراء وتذكرنا أهم االحداث السياسية 
على الساحة العربية عامة، لوجدنا ان مجهورية مصر العربية مثال، 
اليت تعترب أكرب الدول العربية، غارقة يف ثالث او اربع قضايا 

رئيسية كان النظام املصري يعتربها أولوياته وهي:
1- حالة حسين مبارك الصحية اليت كانت تهدد برحيله عن هذا 

العامل.
2- التخطيط من قبل مبارك لنجاح تام وكامل لعملية نقل السلطة 

اىل ابنه مجال.
3- امتام مبارك خلطته يف بناء احلواجز واالسوار واجلدران سواء 
فوق االرض او حتتها من اجل القضاء على آخر نفس او متنفس 
للمقاومة ضد حليفته اسرائيل يف معركتها مع محاس او الشعب 

الفلسطيين عامة.
4- يف التحضري غري املسبوق المتام هيمنته وتسلطه على احلكم 
والربملان املصريني من خالل عمليات االنتخابات النيابية العامة 
اليت جرت يف نهاية العام املنصرم واليت شهد العامل برمته على 
املئة  99 يف  بنسبة  احلاكم  حزبه  فاز  حيث  فبها  التزوير  نسبة 

تقريبا من املقاعد الربملانية.
هذا كان خمتصر املشهد العام ملصر ولنظام حسين مبارك احلالك 
فيها والتصرف مبقدراتها السياسية حمليا او اقليميا او دوليا او 
حتى اقتصاديا لدرجة ان تقارير غربية بدأت تتحدث عن ان ثروة 
ولديه مجال وعالء وودائعهما املالية يف البنوك االوروبية بلغت 

سبعة مليارات دوالر امريكي.
الشمس عن فساد  الواضحة وضوح  الصورة  تلك  ان  يبدو  امنا 
كبار  من  ثالثة  قبل  من  مرئية  تكن  مل  ونظامه  مبارك  حسين 
احلريري  سعد  وهم  اللبنانية  الساحة  على  السياسيني  الالعبني 
وامني اجلميل ومسري جعجع حيث شاهد عامة أبناء شعبنا اللبناني 
كيف ان هذا الثالثي السياسي، ومن معه من مستشارين سواء 
على  االنفتاح  قرروا  فجأة  احلزبي،  او  الربملاني  املستوى  على 
وزبانيتهما  وامريكا  اسرائيل  املدعوم من  ونظامه  مبارك  حسين 
يف اوروبا... فجأة أصبح دور السفري املصري امحد البديوي بني 
للغاية!  احلريرية يف بريوت، مقربا ومهضوما  السلطة  كواليس 
اصبحت  الغيط  ابو  امحد  خارجية مصر  وزير  ان تصاريح  وكيف 
لبنان،  يف  والسلطة  للكيان  واالخرية  االوىل  احلامية  املدافعة 
الذكر املسعى ولو ملرة واحدة يف  الطيب  الوزير  متناسيا هذا 
الضغط على حليفته اسرائيل لعدم االعتداء او التطاول على مساء 

لبنان وعلى خرق سيادته بطائراتها يوميا.
فجأة اعلن عن استقبال مبارك لسمري جعجع وبعدها بأسابيع سعد 
له ولقرينه  الذي سبق  ايام قليلة امني اجلميل  احلريري، وبعد 

جعجع ان كانت هلما عالقات مع اسرائيل ورموزها.
تسريبات »ويكيليكس« اليت مل تنشر بعد بهذا الصدد اشارت 
اىل ان نظام حسين مبارك جتاوب مع رغبات هؤالء املسؤولني 
يف  البحث  حيث  من  اللبنانية  السياسية  الساحة  على  الكبار 
واملخابرات  االسرائيلي  املوساد  بني  تعاون  اسرتاتيجية  وضع 
املصرية متكن من اضعاف شوكة املعارضة يف لبنان )اي حزب 
اهلل وحلفاؤه( وتعيد اليد الطوىل للحكومة احلريرية ومن وراءها 
كامل  على  والسلطوية  السياسية  للسيطرة  والقوات  الكتائب 

االراضي اللبنانية.
)الثالثي  اللبنانيني  للزعماء  بالنسبة  االمر  واملبكي يف  املؤسف 
تشتهيه  ما  حبسب  جتِر  مل  مصر  يف  الرياح  ان  السياسي( 
سفينتهم، الن وساطتهم مع اسرائيل، اي حسين مبارك ونظامه، 
يلفظان االنفس االخرية يف جهود االحتفاط بسلطتهم وهيمنتهم 
الذهبية يف  على مصر وشعبها االبي... لذا يبدو ان جهودهم 
وحلفائه،  اهلل  حبزب  املتمثلة  املقاومة  على  القضاء  مساعي 
ستفشل وتذهب ادراج الرياح.ومن يدري فلعل تطورات االحداث 
جنة  من  البطل  الثالثي  اخراج  شهدت  اليت  االخرية،  السياسية 
السلطة، تكون الثمن الذي ارادته القدرة االهلية هلؤالء الناس 
االمة  عدو  مع  حتى  للتعاون  او مساعيهم  تواطئهم  لقاء  لدفعه 

العربية االوحد »اسرائيل« رغبة يف حتقيق مآربهم. 
يفت  فلم  الضيق«   الصديق »وقت  ان  يقال  العموم،  على 
الوقت بعد على السيدين اجلميل وجعجع للتدخل لدى اسرائيل 
اجلميل   له  ردا  قد  بذلك  فيكونا  ونظامه  مبارك  حليفهم  النقاذ 

حتى قبل حصوهلما على مجيله. 

كيف راهن احلريري واجلميل 
وجعجع... على حصان مبارك األكتع!

2011 5 شباط  Saturday 5 February 2011السبت 

اعلنت قوى 14 آذار أمس االول، 
جنيب  املكلف  »الرئيس  ان 
ميقاتي ال يزال مياطل يف مطالب 
بها،  يقبل  ولن  آذار   14 قوى 
كي  هلا  شكلية  مشاركة  ويريد 
معتربة  الشرعية«،  على  حيصل 
ستكون  املقبلة  »احلكومة  ان 
وإكراه«.  وإلغاء  إقصاء  حكومة 
بناء  »مشروعنا  أن  واكدت 
الدولة، ونرفض الثلث املعطل، 
تفعل  كما  ولسنا طالب حصص 
مشددة  آذار«،   8 قوى  اليوم 
على أن »الرئيس سعد احلريري 
احملكمة  عن  التخّلي  يقبل  ال 
الدولية، ولو وافق على ذلك ملا 
كان جنيب ميقاتي رئيسًا مكلفًا 

تشكيل احلكومة«.
االجتماعية  الشؤون  وزير  لفت 
االعمال  تصريف  حكومة  يف 
اىل  حديث  يف  الصايغ،  سليم 
ان  اىل  لبنان«،  »تلفزيون 
جبدية  يعمل  الكتائب  »حزب 
للدفاع  طريقة  أفضل  إلجياد 
الدولة  وجعل  الثوابت  عن 
التزاماته  لبنان  والتزام  متينة 
ضمن  هذا  حصل  فإذا  الدولية، 
مل  حال  ويف  فليكن،  احلكومة 
تستطع احلكومة أن تفي باآلمال 
الينا،  بالنسبة  عليها  املعقودة 
اجملال  تفتح  فالدميوقراطية 
للمعارضة«، معتربًا أن »القول 
أن  حياول  الكتائب  حزب  إن 
يفاوض  أو  مبفرده  بشيء  يقوم 
جمرد  هو  احلكومة  للمشاركة يف 
سيناريوات، واحلزب يكون حيث 

تكون ثوابت »ثورة االرز«.
»لبنان  تكتل  عضو  وصف 
عقاب صقر، يف  النائب  أواًل« 
اللبنانية  اىل »املؤسسة  حديث 
املقبلة  احلكومة  لإلرسال«، 
وإلغاء  إقصاء  »حكومة  بأنها 
»ال  أنه  إىل  مشريًا  وإكراه«، 
وحدة  حكومة  عن  احلديث  ميكن 
وطنية يف ظل إقصاء فريق عن 
احلكومة«،  رئيس  اختيار  عملية 
الفتًا إىل أن »مشاركة 14 آذار 
ستكون شكلية«. وسأل: »أي 
إمجاع يتحدثون عنه يف حني أنه 
الوازنة  األكثرية  هذه  إخراج  مت 
يسّمونه؟«،  كما  الدم،  وولّي 
مشددًا على ضرورة »أن يكون 

هناك مبادئ يف السياسة«.
وقال: إذا أخذت 14 آذار الثلث 
ألنين  سأنتقدها،  فأنا  املعّطل، 
ضد هذا املوضوع فهي تصبح قّوة 
»الرئيس  أن  وأكد  تعطيل«. 
احلريري ليس مع الثلث الضامن 
يف املطلق«، داعيًا »من لديه 
الثلث  أخذ  اىل  تعطيلي  مشروع 
املعّطل، أما حنن فمشروعنا بناء 

الدولة«.
مع  لست  »أنا  اضاف: 
كتلة  من  تقّدمت  اليت  األسئلة 
الرئيس  اىل  »املستقبل« 
ميقاتي، ألنها تقّدمت اىل اجلهة 
اخلطأ، فهي كان جيب أن ُتقّدم 
اىل حزب اهلل«. واشار اىل أن 
آذار   14 فريق  يف  »البعض 
مع  اليوم  املفاوضات  إن  يقول 
الرئيس ميقاتي هي من أجل عدم 
ألن  لإلحراج  داعي  وال  االحراج، 

الرجل واضح«.
اليوم  نأتي  »كيف  وتساءل: 
زائدًا  بالنصف  حكومة  برئيس 
هذا  ُرفض  حني  يف  واحدًا 
رئيس  انتخاب  عند  األمر 

بأنه  مذكرًا  للجمهورية؟«، 
»عند انتخاب الرئيس نبيه بري 
رفضوا  النواب  جملس  لرئاسة 
حتى الرتشيح الشكلي آنذاك ألي 

شخص مقابله«.
احلريري  »الرئيس  أن  وأوضح 
ال مُيلي على حلفائه إمالءات كما 
ال مُيلي على خصومه، بل هو مع 
احلوار«، الفتًا اىل أن »النائب 
البطل  اليوم  وليد جنبالط أصبح 
حتالف  عندما  ولكن  الشريف، 
ثم  ومن  بعبدا  اهلل يف  حزب  مع 
قال إنه يريد العودة اىل حلفائه 
يف 14 آذار أصبح الغدر يف حد 

ذاته«.
عمار  النائب  التكتل  عضو  رأى 
إذاعة  اىل  حديث  يف  حوري، 
أن   ،»100.5 لبنان  »صوت 
»من يعرب بشكل واضح وصريح 
هو  آذار   8 لدى  األمور  كل  عن 
العماد )ميشال( عون، الذي يبدو 
املواقف«،  بإطالق  املكّلف  أنه 
مؤكدًا أن »املراهنة على تفرقة 
قوى 14 آذار أوهام لدى الفريق 

اآلخر«.
زياد  النائب  التكتل  عضو  أكد 
حمطة  اىل  حديث  يف  القادري، 
»ال  أنه  »أم.تي.يف«، 
ميكن احلديث عن هزمية سياسية 
لفريقنا السياسي«، عازيًا ذلك 
إىل أن »فريق 14 آذار مل يكن 
بل  سلطة،  مشروع  مشروعه 
وقال: »حنن  مشروع وطن«. 
الدولة  مبشروع  التزام  لدينا 
لبنان  يبتعد  ما  بقدر  أنه  ونعترب 
السالح  ويهيمن  املؤسسات  عن 
على قرار الدولة، كما هو حاصل 
اليوم، فسيكون لبنان خاسرًا ال 
فقط،  آذار  و14  املستقبل  تيار 
إبعادنا  مسألة  نعترب  ال  أننا  كما 
لتيار  هزمية  احلكومة  رئاسة  عن 
كيف  يعرف  فاجلميع  املستقبل، 
انتقلت األكثرية ومدى القّوة اليت 
التنازالت  أن  حني  يف  ُفرضت، 
تنازالت  نعتربها  وكّنا  ِقبلنا  من 
البلد  يف  االهلي  السلم  حلماية 
والشراكة الوطنية، ولكن لألسف 
شروط  دفرت  هناك  أن  تبنينَّ 

يريدون فرضه علينا«.
حممد  النائب  التكتل  عضو  رأى 
»أخبار  اىل  حديث  يف  احلجار، 
»حكومة  أن  املستقبل«، 
اليت  بالطريقة  الوطنية  الشراكة 
السابقة  احلكومة  فيها  تشكلت 
اهلل  فحزب  فاشلة،  جتربة  كانت 
مسائل  حّل  من  احلكومة  منع 
الناس احلياتية«، الفتًا اىل أن 
بعض  يف  ونسمعه  نقرأه  »ما 
وسائل االعالم هو خلدمة سياسي 

ما أو لبلبلة الرأي العام«.
عاطف  النائب  التكتل  عضو  أكد 
إذاعة  اىل  حديث  يف  جمدالني، 
الرئيس  ان  املدى«،  »صوت 
سعد احلريري »ال يقبل التخلي 
وافق  ولو  الدولية  احملكمة  عن 
على ذلك ملا كان جنيب ميقاتي 
رئيسًا مكّلفًا تشكيل احلكومة«، 
مشددًا على »ان احملكمة الدولية 
وهي  اللبناني،  الشعب  ملصلحة 
الدولة«.  تكوين  أساس  يف 
ليست  »احملكمة  ان  وأوضح 
رفيق  الرئيس  قتل  من  ملعرفة 
احلريري فقط، بل كل الشهداء، 
والعدالة  احملكمة  نريد  وحنن 
من  اللبناني  الشعب  يتمكن  كي 
حرية  خصوصًا  حرياته،  تثبيت 

14 آذار: ميقاتي يريد مشاركة شكلية ليحصل على الشرعية

حكومة  يف  العمل  وزير  وصف 
بطرس  االعمال  تصريف 
رئيس  مع  األخري  اللقاء  حرب 
ميقاتي  جنيب  املكّلف  احلكومة 
انه  موضحًا  بـ«اجليد«، 
انه  اىل  يطمئن  ان  »حاول 
حكومة  تشكيل  اىل  سيسعى 
تضم كل االطراف وأال يتضمن 
يتعارض  ما  الوزاري  البيان 
اليها  نسعى  اليت  املبادئ  مع 

ونعمل من اجلها«.
اىل  حديث  يف  حرب  وقال 
»وكالة االنباء املركزية« أمس 
الرئيس  مع  »االجتماع  االول: 
قوى  من  جدية  حماولة  ميقاتي 
14 آذار لدراسة امكان التعاون 
للمرحلة  السياسية  القوى  بني 
االستحقاقات  وملواجهة  املقبلة 
اخلطرية اليت ننتظرها سواء على 
الصعيد الداخلي ال سيما موضوع 
القرار االتهامي، او االقليمي يف 
احلاصلة  اخلطرية  التطورات  ظل 
يف العامل العربي او على صعيد 

حل مشكالتنا«.
من  موقفنا  »ان  أضاف: 
من  يتحدد  املشاركة  عملية 
اليت  املبادئ  االول  منطلقني، 
السياسية  معركتنا  خنوض 
احملافظة  وامكان  اجلها  من 
حال  يف  عنها،  والدفاع  عليها 
ومدى  احلكومة  يف  شاركنا 
أال يفرط بهذه  الرئيس  التزام 
املبادئ خصوصا قضية احملكمة 
هو  والثاني  السالح.  وانتشار 
احلكومة  يف  وجودنا  يكون  ان 
منع  على  وقادرا  ومؤثرا  فاعال 
مبصلحة  تضر  اليت  القرارات 
هذين  توافر  حال  ويف  البالد، 
االمرين لن نرفض التعاون مع 

الرئيس املكلف«.
واكد ان »االجتماع مع الرئيس 
أعرب  وهو  جيدا،  كان  ميقاتي 
عن نيات سليمة، وكانت مناسبة 
البحث سواء كان  للتوضيح أن 
معي أو مع حزب »الكتائب« 
اللبنانية«  »القوات  مع  أو 
مشاركة  موضوع  حبث  يعين 
قوى 14 آذار بأكملها، فاما ان 
نشارك مجيعنا او ال نشارك«، 
مشريًا اىل أن »الرئيس ميقاتي 
ان  املعروفة  بلباقته  حاول 
يطمئن، وهو أعلن انه سيسعى 

 حرب: ميقاتي يسعى اىل بيان ال 
يتعارض مع مبادئ 14 آذار

كل  تضم  حكومة  تشكيل  اىل 
آذار   14 تكون  وأن  االطراف، 
موجودة يف الشكل الذي نطرحه 
يف احلكومة وأال يتضمن البيان 
الوزاري ما يتعارض مع املبادئ 
من  ونعمل  اليها  نسعى  اليت 

اجلها«.
ميقاتي  »الرئيس  ان  ورأى 
لدى  كبرية  صعوبات  سيواجه 
احلكومة،  لرئاسة  رشحه  من 
من  بكثري  اكرب  صعوبات  وهي 
 14 قوى  مع  سيواجهها  اليت 
مضمون  لناحية  أكان  آذار، 
البيان الوزاري وما تطلبه قوى 
املوقف جتاه  اعالن  من  آذار   8
احملكمة، او لناحية عدد احلقائب 
يطالبون  اليت  الوزارات  ونوع 
علمت  ما  حسب  وهي  بها، 
انها  اذ  انه مستحيل حتقيقها، 
على  مفروضة  وكأنها  تطرح 
رئيس  وعلى  املكلف  الرئيس 
اجلمهورية وليس كطلب شرعي 
اليت  السياسية  القوى  لكل 
ما جيب  ما، وهذا  تتمثل حبجم 
اال يقبل به الرئيس املكلف او 
رئيس اجلمهورية، واعتقد انهما 
عملية  جيعل  مما  به  يقبال  لن 
عن  مبعزل  معقدة  التشكيل 
قوى 14 آذار خصوصا اذا بقي 
بعض االطراف وال سيما العماد 
موقفه  على  عون  )ميشال( 

ومطالبه«.
ولفت اىل ان »ما جيعلنا أكثر 
تأكيدا أن رغبة العماد عون ليس 
املكلف  الرئيس  مهمة  تسهيل 
بقدر ما هي تعقيد املهمة وجعل 
الرئيس املكلف أسري ترشيحهم 
قادر  وغري  مطالبهم  وأسري  له 
مما  مطلب،  اي  رفض  على 
حيول دور رئيس جملس الوزراء 
حضور  اىل  اجلمهورية  ورئيس 
ويعطي  بروتوكولي  شكلي 
اليت  واجملموعة  عون  العماد 
احلاكم يف  الدور  يتحالف معها 
اعتداء  يشكل  ما  وهو  البلد، 
التوازنات  عملية  على  صارخا 
عليها  يقوم  اليت  والصالحيات 
نظامنا السياسي يف لبنان وهذا 
ال ميكن ان يتم التوافق عليه. 
يتنازل  لن  اجلمهورية  فرئيس 
ألحد،  اكراما  صالحياته  عن 

وكذلك الرئيس املكلف«.

الرأي والعمل السياسي«.
»تيار  رئيس  نائب  توّقف 
أندراوس  أنطوان  املستقبل« 
»اخبار  وكالة  اىل  حديث  يف 
الرئيس  كالم  عند  اليوم«، 
لن  »احلكومة  أن  عن  ميقاتي 
احملكمة  ملف  مبراجعة  تقوم 
الدولية من دون إمجاع اللبنانيني 
قائاًل:  لذلك«،  عربي  ودعم 
ميقاتي  الرئيس  مع  »اعتدنا 
والفعل  شيء  القول  أن  على 
شيء آخر«، وتابع: »بصراحة، 

ليس لدّي ثقة بهذا الكالم«.
حزب  رئيس  نائب  أكد 
سجعان  اللبنانية«  »الكتائب 
حمطة  اىل  حديث  يف  القزي، 
»على  انه  »أي.أن.بي«، 

رغم نيات رئيس احلكومة املكلف 
من  رفضًا  يواجه  لكنه  الطيبة، 
االكثرية اليت مّسته«، معتربًا أنه 
القرار ال يف مسألة  حر  »ليس 
وال  احلكومة  تأليف  موعد  حتديد 
أن  وأكد  شكلها«.  مسألة  يف 
غري  وحيدة  الكتائب  »مشاركة 
لن  آذار   14 ومشاركة  واردة 
الثوابت«، الفتُا  إال وفق  تكون 
ميقاتي  الرئيس  أن »امام  إىل 
ثالثة خيارات، تأليف حكومة لون 
من  ذلك  قد يشكل  ما  مع  واحد 
خطر على الساحة اللبنانية يف ظل 
التوترات، أو استكمال املفاوضات 
حلفاء  وإقناع  آذار   14 قوى  مع 
ميقاتي مبتطلباتنا، أو االعتذار عن 

التأليف والتنحي«. 
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طال رقادك يا بهّية لعشرات العقود.
آالف  لبضعة  النتفاضتك  اهلول  ابو  انتظار  طال 

من السنني.
حيث  وتارخيك  شعبك  تشويه  درجة  اىل  اذّلوك 
تناقلوا او نسبوا اىل عمر بن العاص قواًل مشكوك 
بصدقيته عن مصر هو: » نيلها ذهب، نساؤها 

لعب  ورجاهلا ملن غلب..«
لقد تفاضيت يا بهّية عن الغادرين بثورتي سعد 
اعادوك  الذين  وعن  الناصر  عبد  ومجال  زغلول 
اىل الظالمية بعد ان فّجرت نهضة التنوير الفكري 
الشميل،  شبلي  عبده،  حممد  بقيادة  واحلواري 
فرح انطون، سالمه موسى طه حسني وعلي عبد 

الرازق وغريهم.
لقد مات الشيخ إمام وشاخ امحد فؤاد جنم وهما 
يتدفق  ان  منتظرين  حببك  ونغمًا  شعرًا  يتغنيان 

ابناؤك باملاليني اىل ميادين التحرير.
عامًا   34 قبل  ثورة  نصف  بهية  يا  اجنزت  لقد 
عندما حققت »ثورة اخلبز« يف يناير من العام 
متأخرًا..  يأتي  اآلخر  النصف  هو  وها   ..1977

ولكنه خري من ان ال يأتي.
اىل  ابنائك  من  األلوف  مئات  تدفق  صبيحة 
الرئيس  كان  امليادين  وسائر  التحرير  ميدان 
 29 منذ  سعيدًا  اجلالس  فرعونك  يهاتف  اوباما 
عامًا واربعة اشهر ليشكره على عاطفته ودعمه 
احلريري  سعد  املستقيل  لبنان  وزراء  لرئيس 
وكان النظيف وابو الغيط يهامجان ميشال عون 
اغاظا واشنطن  وحسن نصر اهلل بضراوة ألنهما 
ويعرقالن مشاريعها.. وقد وعد مبارك الرئيس 
االمسر مبّد يد املساعدة اىل لبنان.. وها هو ميّد 
والنجدة  للمساعدة  طلبًا  االجتاهات  كل  يده يف 
وقد استجاب ما تيسر من ملوك وشيوخ ورؤساء 
وقدموا دعمًا كالميًا سخيًا فيما تراجع اوباما بعد 
ثالثة ايام فقط ودعا اىل انتقال تدرجيي للسلطة 

يف مصر.
يف حقبة االنبعاث القومي واالحالم الذهبية كان 
اذاعة  ينتظرون  العامل  حول  العرب  من  املاليني 
»صوت العرب من القاهرة« ليشّنفوا آذانهم 

وينعشوا آماهلم ولو بالكالم واآلمال.
لقد بات التغيري حمتمًا يا بهية.. ولكننا قلقون 
من تسّلل املتطرفني والغرائزيني ومفاجآت اهل 

الكهف.
مل يتمكن الفرعون من استعمال القوات املسلحة 
التوقف  تستحق  وعي  بادرة  وهذه  شاء  كما 
والتقدير. لقد حتولت الدبابات الثقيلة اىل مواكب 
تسلقها املواطنون باملئات واأللوف وتسامروا مع 

اجلنود.
حقًا سالت دماء كثرية وهذه مسألة من الصعب 
جتنبها ولكن االرواح اليت زهقت ال توازي ضحايا 
االهمال  جراء  من  النيل  يبتلعها  واحدة  عبارة 

والتخّلف.

صوت العرب من القاهرة 

 # # #

التغيري حتميًا ورمبا املشكلة هي عدم  بات  لقد 
كانت  حيث  املعارضة  بارزة يف  وجود شخصية 
قّوة  اي  بناء  منع  قمعيًا  اسلوبًا  تتعّمد  السلطة 
البلدان  مجيع  يف  وحيدث  حدث  وهذا  معارضة 

العربية اليت يتحّكم بها فرد او فريق واحد.
كان التخلي االمريكي السريع عن مبارك مفاجئًا 
وكذلك التخلي االوروبي وحتى العربي حيث فاجأ 
اىل  بدعوته  العربي  العام  الرأي  موسى  عمرو 

تغيري سلمي.
حاليًا  على كل شفة ولسان  املتداول  والسؤال 
هو من سيكون حاكم مصر بعد مبارك؟ .. رمبا 
قوية  شخصية  وجود  عدم  االفضل  من  يكون 
وبارزة تقود اىل اىل الفردية كما حيصل دائمًا 
وخاصة اذا اتت هذه الشخصية من سلك القوات 
املسلحة ألن اجلماهري العادية باتت تكره البّزات 

العسكرية واالساليب املخابراتية الكريهة.
ان الدكتور حممد الربادعي ليس احلل املنتظر وقد 
يكون يف افضل احلاالت رئيس حكومة انتقالية 
تعّد دستورًا جديدًا وتشرف على انتخابات جديدة 
عن  بعيدًا  الشعب  ارادة  ميثل  حكم  عنها  ينبثق 

الفردية.
وبني تراكم االنباء الواردة من مصر برز تصريح 
غريب للدكتور امحد زويل الفيزيائي احلائز على 
جائزة نوبل دعا فيه اجليش اىل التحّرك العادة 
فرض هيبة الدولة.. وبعد ذلك استدرك بدعوته 
زويل  ان  واملعروف  دميقراطية.  اصالحات  اىل 
اىل  تسلله  من  وخيشى  واهلوية  اهلوى  امريكي 
املشاركة يف حكم مصر حتت مظلة جائزة نوبل.

العربي  العامل  معظم  ساد  الذي  اخلوف  يبقى 
انتفاضات وثورات مشابهة لتونس ومصر،  من 
احلاجة  عن  السوري  الرئيس  كالم  كان  وملفت 
العربي  العامل  حيتاجها  دستورية  اصالحات  اىل 
وترضي اجيال الشبيبة وقال ان بالده يف منأى 
عن احداث مشابهة ملا جيري يف مصر ألنها بعيدة 

عن اي تأثري امريكي واسرائيلي.
انها فرحة بهيه الكربى وفرحة ماليينها وجيشها 
وفرحة  احلضاري  بتصرفه  العامل  فاجأ  الذي 
السجون  واجهوا  الذين  واالعالميني  املثقفني 
املعارضة  صحافة  فرحة  واالذالل،  والقمع 
الورق  اعطائها  اليت كانت حتارب مبنع  املصرية 
التارخيية  مصر  صحف  حتولت  ان  بعد  واحلرب 
الكربى اىل نشرات تبخري وتهليل  لرجال احلكم 
اهلل  حزب  ومعاداة  غزه  حصار  على  وللتحريض 

واملقاومة اللبنانية.
الذي  الشعر  انتاج صباغ  انتكاسة ملصانع  انها 

متّيز به »املباركيون«.
مربوك يا بهيه: لقد عدنا اىل مساع صوت العرب 

من القاهرة.

بطرس عنداري

2011 5 شباط  Saturday 5 February 2011السبت 

كربيال مراد -
األكثر  الرقم  هو  مليار؟  األحد عشر  تتذكرون   هل 
اطالالتهم  يف  املسؤولني  قبل  من  استخدامًا 
وندواتهم  الصحافية،  واحاديثهم  التلفزيونية 

ومداخالتهم.
ميكن ان يطمئن هذا الرقم  اىل انه الرقم الصعب 
يف معادلة اهلدر والفساد. سينام يف الدفاتر وهو 
على يقني بأن التاريخ سيذكره عندما يروي فصاًل 
وخمرجه  اهلدر  وبطله  الفساد،  فيلم  فصول  من 
واإلختالسات  السرقات  وضيوفه  القوانني،  خمالفة 

والرشاوى.
ولكن الالفت، ان هذا الفيلم مل ينجح عند مروره على 
طاولة النّقاد. رسب يف امتحان التدقيق على طاولة 
الفيلك  ابطال  يستطع  ومل  واملوازنة.   املال  جلنة 
تقديم اإلثباتات والوثائق واملستندات. وألن األرقام 

أفصح من الكالم، ما هي قصة هذا املبلغ؟
مبوافقة  اقرتنت  عامة  موازنة  آخر  إن  الوقائع،  يف 
اجمللس النيابي تعود إىل العام 2005 ، أقرت يف 
مطلع العام 2006، أي بعد انتهاء السنة املالية 2005 
اليت تعود إليها املوازنة العامة املذكورة، حيث كان 
اإلنفاق يتم خالل سنة املوازنة على أساس القاعدة 

اإلثين عشرية .
أما خالل السنوات من 2006 ولغاية 2009 ضمنًا فلم 
جير إقرار أي موازنة عامة واستمر اإلنفاق خالل هذه 
السنوات على أساس القاعدة اإلثين عشرية أيضًا. 

هنا بدأت القصة على الشكل التالي:
·         11,879 )الف( مليار لرية لبنانية خالل عام 2006 
، أي بزيادة 1,879 ) الف مليار( مليار لرية لبنانية عن 
موازنة عام 2005 ،حيث كان جمموع أرقام هذا العام 

10,000 مليار لرية لبنانية،
·         12,587 )الف( مليار لرية لبنانية خالل عام 2007 
، أي بزيادة 2,587 )الفي مليار( لرية لبنانية عن 

موازنة عام 2005 ،
·         14,957 )الف( مليار لرية لبنانية خالل عام 2008 
، أي بزيادة 4,957 )آالف( مليار لرية لبنانية عن موازنة 

عام 2005 ،
·         17,167 )الف( مليار لرية لبنانية خالل عام 2009 

فصل من فيلم الفساد الطويل: قصة ال$11،000،000،000
، أي بزيادة 7,167 )آالف( مليار لرية لبنانية عن موازنة 

عام 2005 .
وملعرفة كيفية نشوء األحد عشر مليار، يكفي اجراء 
عملية حسابية بسيطة هي التالية:495+2587+1879

7+7161=16590 ) 16 الف مليار لرية(، أو ما يعادل 
حوالي 11  مليار دوالر أمريكي .

ولكن ملاذا يقال ان اإلنفاق مل يكن دستوريًا وال 
قانونيًا. اجلواب يف املادة 86 من الدستور.   وعليه 
يكون اإلنفاق الذي ادعي أنه مت على أساس القاعدة 
اإلثين عشرية خالل السنوات من 2006 ولغاية 2009 
ضمنًا مفتقرًا إىل السندين الدستوري والقانوني ألن 
السنوات  احلكومة مل تتقدم مبشروع موازنة أي من 
األربع ، وبالتالي مل يتأخر اجمللس النيابي بالبت به، 
ومل تتم الدعوة إىل عقد استثنائي خالل شهر كانون 
 ، املشروع  لدرس  املخصص  للعقد  الالحق  الثاني 
لنص  خالفًا  سنوات  أربع  قرابة  اإلنفاق  هذا  وامتد 
املادة 86 من الدستور اليت نصت على أن يقتصر 
اعتماد القاعدة اإلثين عشرية على شهر كانون الثاني 
من سنة املوازنة ، ومل يصدر أي قانون خاص جييزه 
ولو سلم جداًل بإمكان اعتماد القاعدة اإلثين عشرية 
فإن  2009 ضمنًا  ولغاية   2006 من  السنوات  خالل 
الواجب  األساس  هي   2005 سنة  موازنة  اعتمادات 
اعتماده لتحديد إمكان اإلنفاق خالل السنوات األربع 
املذكورة ، وكل جتاوز العتمادات موازنة سنة 2005 
يكون مفتقرًا إىل ما يربره على الصعيدين الدستوري 

والقانوني .
وعلى رغم كل ما سبق، فاملستندات كثرية واألرقام 
اكثر. واملفاجأة، يف نهاية فيلم الفساد أن املبلغ 
ليس 11 مليار دوالر فقط. ملاذا؟ ألن مل تكن هناك 
مت  وعندما  للتأكد.  النيابي  اجمللس  يف  حسابات 
تبني  املال،  لوزارة  اإللكرتوني  املوقع  اىل  الدخول 
ان هناك بني االعوام 2006 و 2009 ما جمموعه 11 
مليار . ولكن التدقيق هو ما سيؤكد حقيقة املبالغ، 
لذلك،  اكثر.  ام  املعلن  املبلغ  حبسب  هي  وهل 
ذمة  على  احلني،  ذلك  حتى  تبقى  األرقام  فحقيقة 
وزارة املال. ولفيلم الفساد، بارت 2، وللحديث عنه 

صلة يف مقاالت الحقة.

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
أميل اىل الطرف اآلخر.

وحول يوم الغضب قال: كل ما مسعناه ناقض 
الصورة اليت رمسها لنفسه تيار املستقبل. اما 
اما  احلريري  للرئيس  فمفتوحة  دمشق  طريق 
عالقيت به عادية اال اذا عاد وألبسين ثوب مقتل 
والده بعدما منحين العفو. آخر اتصال بيننا كان 
اتصال معايدة أمتنى ان يتعلم من هذه املرحلة 
اما   .1998 سنة  والده  كما  دولة  رجل  ليكون 
واملسايرة  ظرف  اىل  فتحتاج  األوىل  الرئاسة 
ال تنتج وال تثمر، خطي وفريقي من يأتي بي. 
وصوت يف  نائب  وهو  ميقاتي صديق  وجنيب 
الربملان وناخب لي من دون شك وال اختلف معه 
ولن يكون لفريقنا اكثر من مرشح للرئاسة .. 

اطمئن اجلميع.

وعن االغتيالني »مغنية واحلريري«
آسف ألن هذا البلد مبا ميتاز به من ميزات ومن 
املراحل  هذه  بكل  ميّر  الذي  البلد  وهذا  عظمة 

منذ 1975 اذا ال نريد ان نقول منذ عام 1958 
بشكل  تصرفنا  الغضب  مراحل  يف   .1948 او 
خاطىء ولكن للحظات اهلدوء عرفنا ان االيادي 
اخلارجية لعبت بنا. فلماذا نتقاتل ويف كل مّرة 
اعرف  انا  بيننا ؟؟.  نعود وجنلس وخنسر كبارًا 
احلاج عماد مغنية جيدًا وكذلك الرئيس الشهيد 
طريقته  على  ناضل  منهما  وكل  احلريري  رفيق 
اقول  إسرائيل  هو  واحدًا  عدّوًا  حاربا  واالثنان 
ملصطفى جنل الشهيد عماد مغنية واقول للشيخ 
سعد فّكـرا عن حلم والديكما كيف كانا يريدان 

لبنان،
وحول املواصفات اليت يريدها للبطريرك املقبل 
مما  بالرغم  صفري  البطريرك  مع  العالقة  قال: 
سادها مل يكن يومًا اال مرجعًا روحيًا لنا واملرحلة 
انتهت يف ختام الصيف املاضي بصورة اجيابية 
ان  اجلديد  البطريرك  من  واملطلوب  واحلمداهلل 
يكون على مسافة واحدة من اجلميع. وختم بأن 
فتوش  نقوال  للنائب  كونيللي  السفرية  زيارة 

طبيعية لكن توقيتها غري طبيعي.

رئيس تيار املَـــرده سليمان...
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اختصاص، خبرة وصدق في العمل
اسألوا الصيدلي كيف
ميكنكم توفير املال 
 تتوفر في الصيدلية

فيتامينات
 مساحيق للغسيل واجللي، عطورات، 

هدايا  نغلّف الهدايا مجاناً
تظهير صور، وأشياء أخرى كثيرة 

توصيالت مجانية للمنازل
دوام العمل من االثنني حتى السبت من 8 صباحاً حتى 8 ليالً

يوم االحد من 9 صباحاً حتى 8 ليالً

مقابل مركز البريد

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

(BLACKMORES)
نتعهد املنازل السكنية و احملالت التجارية

خدماتنا تغطي سائر مناطق سدني 
أسعار مهاودة.. صدق يف املعاملة 
دقة يف املواعيد وكفالة يف العمل

Termites مختصون بمكافحة النمل األبيض

نقوم بإبادة سائر أنواع الحشرات

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

 Fleas, Wasps

بإدارة داني رزق

Mobile: 0414 70 40 82
Email: willkillpestcontrol@hotmail.com

Web: www.willkillpestcontrol.com.au
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استمرار الصدامات يف »ميدان التحرير« واالحتاد األوروبي يدعو اىل مقاضاة املسؤولني عن العنف
تواصلت الصدامات أمس االول 
القاهرة  التحرير يف  ميدان  يف 
ستة  مقتل  اىل  أدت  واليت 
شخص   800 من  أكثر  وجرح 
آخرين ، األمر الذي محل الدول 
الغربية اىل زيادة ضغوطها على 
مبارك  حسين  املصري  الرئيس 
بتسليم  اياه  مطالبني  أمس 

السلطة على الفور.
وقال آالف املتظاهرين الغاضبني 
النار  فتح  من  إن  التحرير  يف 
االربعاء وفجر  ليل  عليهم خالل 
يف  شرطة  رجال  كانوا  أمس 
عزمهم  أن  وأكدوا  مدني.  زي 
املتظاهرون  واستنكر  اشتد. 
لن  بأنه  الثالثاء  مبارك  تعهد 
يرتشح للرئاسة وتعهدوا البقاء 
الرئيس  يرحل  حتى  صامدين 
 82 العمر  من  البالغ  املصري 

عاما.
البارز  املصري  املعارض  وقال 
اإلخوان  ومجاعة  الربادعي  حممد 
دعوة  رفضا  إنهما  املسلمني 
املصري  الوزراء  رئيس  وجهها 
أمحد شفيق إلجراء حوار قائلني 
إنه يتعني على مبارك أن يتنحى 

أوال حتى تبدأ مفاوضات.
وتريد املعارضة إجراء انتخابات 
والقمع  الفساد  ملكافحة  حرة 
أصل  أنهما  وترى  السياسي 
املتنامية  االقتصادية  املشاكل 

املوجودة يف العامل العربي.
هتافات  احملتجني  بعض  وردد 
بالعرض  »بالطول  فيها  قالوا 
حنجيب مبارك األرض«. وهتف 
هنسلم  »مش  قائلني  آخرون 

مش هنبيع«.
ويرى حمللون أن اجليش يسعى 

يف  موقعه  على  احلفاظ  اىل 
وأنه  املصري  اجملتمع  وسط 
مببارك  ناعمة  الطاحة  يرتب 
اجلوية.  للقوات  السابق  القائد 
ووصف اجليش االثنني مطالب 
مشروعة  بأنها  املتظاهرين 
عليهم  النار  يفتح  بأال  وتعهد 

مما دعم موقف املعارضة.
األزمة  حل  فرص  واحنسرت 
موالون  هاجم  عندما  سلميا 
بالقنابل  مسلحون  ملبارك 
احملتجني يف  والعصي  احلارقة 
ميتطون  وكانوا  التحرير  ميدان 

اجلمال واخليول.
وأقام اجلنود منطقة عازلة صباح 
أمس فقط حول امليدان للتفريق 
ومعارضيه  مبارك  مؤيدي  بني 
رشق  الفريقان  تبادل  أن  بعد 
احلجارة. وصد جنود يف دبابات 

مؤيدي مبارك.
املتحدة  الواليات  وأكدت 
للجيش  مساعدات  تعطي  اليت 
مليار   1,3 بنحو  تقدر  املصري 
تنحي  تريد  أنها  سنويا  دوالر 
لكنها  السلطة،  عن  مبارك 
مطالب  تأييد  عن  أحجمت 
بأن  كامل  بشكل  املعارضة 
وزاد  فورا.  الرئيس  يتنحى 
العنف من نفاد صرب العامل مع 

مبارك.
وبعد أن أعلن مبارك أنه سيبقى 
يف منصبه حتى ايلول )سبتمرب( 
ثم سيتنحى اتصل به الرئيس 
هاتفيا  اوباما  باراك  األمريكي 
قائال له إن التغيري »ال بد أن 

يبدأ اآلن«.
احلكومة  باسم  ناطق  وصرح 
وزراء  اتهام  بأن  املصرية 

بالتدبري للعنف هو اختالق حمض. 
قبضوا  إنهم  متظاهرون  وقال 
كانت  مهاجم  مئة  من  أكثر  على 
أنهم  تثبت  وثائق  حوزتهم  يف 
من الشرطة أو من احلزب الوطين 

احلاكم الذي يرأسه مبارك.
يف  املتظاهرين  عدد  وتراجع 
على  واقتصر  التحرير  ميدان 
الطبقة  من  شبان  جمموعة 
االخوان  من  وآخرين  املتوسطة 
تونس  يف  حدث  ما  وشجعهم 
عندما أطاحت احتجاجات الرئيس 
العابدين  زين  السابق  التونسي 

بن علي.
وقال وزير الصحة املصري أمحد 
احلكومي  للتلفزيون  فريد  سامح 
إن ستة أشخاص قتلوا وأصيب 
أن  االشتباكات. وذكر  836 يف 
نتيجة  وقعت  اإلصابات  أغلب 
بقضبان  وهجمات  احلجارة  إلقاء 

معدنية وهراوات.
ويقدر عدد القتلى حتى االن بنحو 
150 شخصا وهناك احتجاجات يف 
البالد. وقالت نايف بيالي  أحناء 
السامية  املتحدة  األمم  مفوضة 
حلقوق اإلنسان إن ما يصل إىل 
قد  يكونون  رمبا  شخص   300

قتلوا.
وارتفعت أسعار النفط خوفا من 

التوتر.
اىل ذلك، تواصلت ردود الفعل 
وزير  ودان  والدولية.  العربية 
اخلارجية االماراتي الشيخ عبد اهلل 
»استغالل  نهيان  آل  زايد  بن 
بعض الدول املقيت واملخزي« 
ملا حيدث يف مصر. وقال »ال 
اىل  حنتاج  كدول  كلنا  شك 
افضل  ونظام  واصالح  تطوير 

شعبه،  مع  تواصال  اكثر  تطورا 
االطراف  بعض  استغالل  لكن 
ملا حيصل يف مصر هو استغالل 

مقيت وخمز«.
مصر  مع  »وقوفنا  ان  اضاف 
يف  لكن  وملحة  كربى  ضرورة 
على  كبري  عتبنا  ذاته  الوقت 
حتاول  اليت  االطراف  بعض 
الجندة  مصر  وضع  تستغل  ان 
خارجية« مضيفا »هناك بعض 
الدول ال تفهم املنطقة وال تفهم 
ما  تستغل  ان  وحتاول  مصر 
ملصلحتها«،  مصر  يف  حيصل 
لـ«هذا  استهجانه  مبديًا 
النظر«،  القصري  التصرف 
ونأمل »االستقرار بغض النظر 
عن طبيعة احلكومة يف مصر اليت 
للمنطقة  استقرار  حمور  ستبقى 

والدول العربية«.
ودعا االحتاد االوروبي السلطات 
املصرية اىل مقاضاة املسؤولني 
وقعت  اليت  العنف  اعمال  عن 
»قلق  عن  معربا  القاهرة  يف 
بيان  يف  وجاء  بشأنها.  كبري« 
كاثرين  االحتاد  خارجية  لوزيرة 
مسؤولة  »احلكومة  ان  اشتون 
عن سالمة شعبها وجيب حماسبة 
االرواح  فقدان  عن  املسؤولني 
والتسبب باصابات على اعماهلم 

ومقاضاتهم«.
وقال البيان ان االحتاد االوروبي 
ابلغ السلطات املصرية »رسالة 
قوية« واعرب عن »قلقه البالغ 
بشأن االنباء عن تعرض متظاهرين 
مساملني هلجمات عنيفة من قبل 
ان  واكدت  مسلحني«.  افراد 
واالعتداء  الصحافيني  ترهيب 

عليهم »غري مقبول«.
»قلق  يساورها  أنه  اضافت 
العنف.  أعمال  بشأن  عميق« 
وضبط  اهلدوء  على  وحضت 
النفس بعد االحتجاجات املستمرة 
منذ عشرة أيام. وقالت يف بيان 
»أحض السلطات املصرية على 
اإلجراءات  الفور  على  تتخذ  أن 
الالزمة لضمان أن حتمي هيئات 
إنفاذ القانون املتظاهرين وحقهم 
وأضافت  حبرية«.  التجمع  يف 
»أوضحت أن مسؤولية اجليش 

محاية  القانون  إنفاذ  و)هيئات( 
مواطنيهم«.

وصرحت اشتون لشبكة »سكاي 
بعثت  بأنها  الربيطانية  نيوز« 
املصرية  السلطات  اىل  برسائل 
العنف.  أعمال  اندالع  بعد 
برسائل  نبعث  »كنا  وأضافت 
مكاملات  عرب  املصرية  للسلطات 
قائلني  أخرى  ورسائل  هاتفية 
اجليش  يتدخل  أن  جيب  انظروا 
الناس. جيب أن تضمنوا  حلماية 
أن تتمكن سيارات االسعاف من 
واخلروج  امليدان  اىل  الدخول 

منه«.
اخلارجية  وزير  عرب  روما،  يف 
أمس  فراتيين  فرانكو  اإليطالي 
ملساعدة  بالده  استعداد  عن 
مصر على انتقال السلطة سلميًا، 
الرئيس  نائب  ان  إىل  مشريًا 
من  طلب  سليمان  عمر  املصري 
إيطاليا أن تكون وسيطًا ألوروبا 
بغية اعتماد خارطة طريق تساهم 
يف اخلروج من األزمة يف مصر.

ونقلت وكالة »آكي« اإليطالية 
يف  قوله  فراتيين  عن  لألنباء 
جلسة استماع أمام جملس النواب 
»لقد أجريت اتصاالت بسليمان 
الدول  جلامعة  العام  واألمني 
ونظرائي  موسى  عمرو  العربية 
العربي«،  والعامل  أمريكا  يف 
أوضح  »سليمان  ان  مضيفًا 
معامل خارطة الطريق اليت تهدف 
للبلد  سلمي  انتقال  ضمان  إىل 

حنو تسوية دستورية جديدة«.
أهداف  »ثالثة  مثة  ان  وأوضح 
هي منع حدوث فراغ يف السلطة 
والبحث  الفوضى  خطر  وإزالة 
مجيع  مع  سياسي  اتفاق  عن 
اإلصالحات  لضمان  األطراف 

الضرورية«.
»تقارب  عن  فراتيين  وأعرب 
بالده الشديد مع الشعب املصري 
إيطاليا للمساعدة يف  واستعداد 
االنتقال احلر والسلمي للسلطة، 
الدستورية  اإلصالحات  وتسهيل 
التطلعات  تلبية  شأنها  من  اليت 

املشروعة للشعب املصري«.
واعترب ان مثة حاجة »إىل ميثاق 
جنوب  منطقة  بشأن  أوروبي 

اإلنسان  حقوق  لدعم  املتوسط 
بناء  وإعادة  والدميوقراطية 
واألمن«،  االقتصادية  التنمية 
مشددًا على انه ال »ميكننا حتمل 
املتأتية  اليأس  تدفقات  خماطر 
جنوب  بلدان«  األزمات يف  عن 

املتوسط.
باسم  الناطق  دعا  باريس،  يف 
احلكومة الفرنسية فرنسوا باروان 
امللزمني  غري  الفرنسيني  أمس 
بالبقاء فى مصر »لسبب طارئ 
العودة  اىل  ملحة«  ضرورة  أو 

اىل بالدهم يف أسرع وقت.
الذاعة  حديث  يف  باروان  وقال 
تعليقه  يف  انفو«  »فرانس 
اجلارية  العنيفة  املواجهات  على 
معارضني  متظاهرين  بني 
مبارك  حسين  املصري  للرئيس 
وسط  له  مؤيدين  وآخرين 
»أصبنا  القاهرة  العاصمة 
بصدمة للمشاهد« حمذرا من » 
ترتسم« يف  أهلية  حرب  بوادر 

مصر.
اخلارجية  »وزارة  أن  وأضاف 
للرعايا  خاصة  آلية  وضعت 
مشددا  مصر«  يف  الفرنسيني 
على أنه » ينبغي بالطبع لزوم 
وعدم  احلذر  درجات  أقصى 
املشاركة يف هذه التحركات يف 

الشارع«.
عن  اليابان  أعربت  طوكيو،  يف 
عنيفة  اشتباكات  لوقوع  أسفها 
يف مصر. وأفادت هيئة اإلذاعة 
الناطق  ان  اليابانية  والتلفزيون 
يوكيو  اليابانية  احلكومة  باسم 
لوقوع  أسفه  عن  عرب  إدانو 
اشتباكات يف الشوارع املصرية، 
وقال ان احلكومة اليابانية تدعو 
من جديد كل األطراف املعنية يف 
استخدام  عن  االمتناع  إىل  مصر 

العنف.
يف  أمله  عن  إدانو  وأعرب 
استقرارها  مصر  تستعيد  أن 
السياسي وسالمة مواطنيها، من 
انتقال سلمي للسلطة إىل  خالل 

حكومة دميقراطية.
وأضاف ان اليابان حتاول االتصال 
مباشرة مع املسؤولني احلكوميني 



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

تشكيلة واسعة من املأكوالت اللبنانية 
مشاوي على أنواعها ومأكوالت حبرية طازجة
سهرة خاصة ومميزة مبناسبة عيد العشاق... مفاجآت سارة

 نؤمن ونتعّهد سائر أنواع املناسبات
 سهرات مميزة

 مع املطرب جورج خوري والرقص الشرقي 
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بغية  املصريني  احلكوميني 
التوصل إىل حل سلمي للفوضى 

هناك.
وذكرت مصادر تركية أمس ان 
صحافيني تركيني اثنني تعرضا 
مؤيدي  أيدي  على  للضرب 
الرئيس املصري. ونقلت وكالة 
أنباء األناضول عن املصادر اليت 
مبارك  مؤيدي  ان  حتددها  مل 
آر  »تي  قناة  مراسل  ضربوا 
ميتني  الرمسية  الرتكية  تي« 
يف  االحتجاجات  خالل  طوران 

القاهرة.
مؤيدي  ان  املصادر  وأضافت 
مبارك أخذوا كامريا طوران وماله 
يتمكن  أن  اخللوي، قبل  وهاتفه 
من الفرار واالختباء يف السفارة 

الرتكية.
وأشارت املصادر إىل ان مؤيدي 
مبارك اعتدوا بالضرب أيضًا على 
»زمان«  صحيفة  يف  املصور 
فيما  سيمسك  عيسى  الرتكية 

استمرار الصدامات...

قتل ستة أشخاص واصيب 27 
عنيف  انفجار  آخرون جبروح يف 
وقع أمس االول يف وحدة انتاج 
يف جمموعة من مولدات الكهرباء 
يف منطقة صناعية وسط انقرة. 
اشتباكات  وقعت  وقت  يف 
الرتكية  الشرطة  بني  عنيفة 
احلكومة  سياسة  على  وحمتجني 
وبعض مشروعات القوانني اليت 

تناقش داخل الربملان.
وقال وزير الداخلية بشري أتاالي 
ان  االنفجار  موقع  تفقده  لدى 
عالقني  زالوا  ما  عمال  مخسة 

حتت األنقاض.
أن  اىل  تركية  وأشارت مصادر 
عن  تبحث  تزال  ال  اإلنقاذ  فرق 
املصنع  حطام  بني  املفقودين 
مولدات  بتصنيع  املختص 
الكهرباء، فيما تصب الرتجيحات 
تسرب  حدوث  باجتاه  اآلن  حتى 

من خزان الغاز به.
الرتكي  الوزراء  رئيس  وقام 
بتفقد  أردوغان  طيب  رجب 
موقع االنفجار وبعدها بساعتني 
من  بالقرب  آخر  انفجار  وقع 
االنفجار  به  وقع  الذي  املصنع 
من  العديد  اىل  وأدى  األول 
واملارة  العمال  بني  اإلصابات 
إضافة اىل أضرار مببان جماورة، 
واشتعال النريان يف عدد كبري 

من السيارات.
طابقني  ان  السلطات  وذكرت 
يضم  الذي  املبنى  من  انهارا 
اوستيم  حي  يف  املصنع 
الصناعي والتجاري يف العاصمة 

الرتكية.

 اشتباكات بني الشرطة وحمتجني و 6 قتلى و27 جرحياً يف انفجار مصنع

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

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

تركيب دواليب 
جديدة ومستعملة
 من ماركات 

Kumho, Michlelin, 
Dunlop, Bridgestone...  

Good yearوغريها
)Wheel Allignment( ميزان اوتوماتيكي

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

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

لالتصال بـ نزيه:

مكان  عن  االبتعاد  حياول  كان 
التظاهر، ووضعه الصحي مستقر 

اآلن.
واصلت  ذلك،  غضون  يف 
املتحدة  واالمم  الغربية  الدول 
ويف  مصر.  من  رعاياها  اجالء 
باسم  ناطق  ذكر  االطار،  هذا 
من   600 حنو  ان  املتحدة  االمم 
موظفي االمم املتحدة وعائالتهم 
سينقلون جوا اىل قربص امس مع 
مصر.  االمين يف  الوضع  تدهور 
وقال الناطق رونالدو غوميز ان 
»االمم املتحدة تقوم بتحضريات 
لنقل حنو 600 من موظفي االمم 
املتحدة وعائالتهم بشكل مؤقت 
اىل قربص على منت اربع طائرات 
واكد  املنظمة«.  استأجرتها 
الضروريني  املوظفني  بعض  ان 
واضاف  مصر.  يف  سيبقون 
يعملون  اخالؤهم  سيتم  من  ان 
وكاالت  من  عدد  يف  مصر  يف 
االمم  منظمة  بينها  ومن  املنظمة 
)يونيسيف(  للطفولة  املتحدة 
ومنظمة  العاملية  الصحة  ومنظمة 

والعلم  للرتبية  املتحدة  االمم 
واملفوضية  )يونسكو(  والثقافة 
ان  اىل  واشار  لالجئني.  العليا 
االمم  مقر  اختذه  االخالء  قرار 
بسبب  نيويورك  يف  املتحدة 
القاهرة الذي  الوضع االمين يف 
مستقر«  وغري  »متفجرا  اعترب 
رغم عدم تعرض اي من موظفي 

االمم املتحدة هلجمات.
وأكدت سفارة كندا يف القاهرة 
إجالء  فى  مستمرة  كندا  أن 
رعاياها يف مصر. وأوضحت يف 
بيان أمس أن حكومة كندا قدمت 
لكافة  والرتتيبات  التسهيالت 
ملغادرة  الكنديني  املواطنني 
مصر يف رحالت الطريان العارض 

إىل مواقع يف أوروبا.
يف لندن، أعلنت وزارة اخلارجية 
ارسال  عن  أمس  الربيطانية 
يف  للمساعدة  جديدة  طائرة 
أن  على  مصر  من  رعاياها  اجالء 
تغادر القاهرة غدا السبت يف ظل 

الظروف احلالية.
الربيطانية  اخلارجية  ونصحت 

الشرطة  فرقت  ذلك،  اىل 
الرتكية بالقنابل املسيلة للدموع 
متظاهرين  املياه  وخراطيم 
حاولوا السري باجتاه مقر الربملان 
يف العاصمة أنقرة لالحتجاج على 

مسودة قانون العمل.
األناضول  أنباء  وكالة  وذكرت 
وعناصر  املتظاهرين  بعض  ان 
يف  جبراح  أصيبوا  الشرطة  يف 

حاولت  حني  وقعت  مواجهات 
تفريق املتظاهرين، فيما تعرض 
لألذى  والنواب  املارة  من  عدد 
الغاز.وكان  قنابل  بسبب 
العمال  نقابات  من  متظاهرون 
العاصمة  إىل  تدفقوا  وعمال 
واجتمعوا  تركيا  أحناء  من  أنقرة 
تشكيل  بهدف  عامة  حديقة  يف 

سلسلة بشرية حول الربملان.

وأقفل املتظاهرون طريقًا عريضًا 
يف وسط املدينة وحاولوا السري 
يطلقون  وهم  الربملان  باجتاه 
هتافات ضد احلكومة والشرطة، 
أرصفة  أحجار  بنزع  قاموا  كما 
قوات  على  وقذفها  الشوارع 
القنابل  استخدمت  اليت  األمن 
حماولة  يف  للدموع  املسيلة 

لتفريقهم .

جتدد التوتر يف حي بطن اهلوى 
يف سلوان يف القدس احملتلة 
مواجهات  بعد  االول،  أمس 
قبل  الليلة  اندلعت  كانت 
االحتالل  قوات  مع  املاضية 
تلك  واعتقلت  اإلسرائيلي، 
القوات عددًا من الفلسطينيني 

بعد إغالق احلي.
ليل  اندلعت  مواجهات  وكانت 
إثر  سلوان  أمس، يف  من  أول 
الزجاجات  من  عددًا  إلقاء شبان 
عسكرية  نقطة  باجتاه  احلارقة 
العني يف  مسجد  قرب  موجودة 
وادي  حبي  الرئيسي  الشارع 
االحتالل  جنود  رد  فيما  حلوة، 
وقنابل  احلي  الرصاص  بإطالق 

الغاز السامة.
أغلقت  الغربية  الضفة  ويف 
مداخل قرية سلواد مشال شرق 
العسكرية،  باحلواجز  اهلل  رام 
فيما أغلقت املدخل الرئيس من 
مستوطنة  قرب  اجلنوبية  اجلهة 

عوفرا باملكعبات االمسنتية.
مدينة  االحتالل  قوات  واقتحمت 
بها،  احمليطة  والبلدات  اخلليل 
يف  ودققت  املركبات  وأوقفت 
تسبب  ما  راكبيها،  بطاقات 
دهمت  كما  مرورهم.  إعاقة  يف 
دورا،  غرب  العسل  دير  خربة 
واسعة  تفتيش  عمليات  وأجرت 
وذكر  الكهوف  من  العديد  يف 
أن جنود  أمين فلسطيين  مصدر 
االحتالل داهموا منزاًل يف منطقة 
أم ركبة على الشارع االستيطاني 
جنوب  اخلضر  قرية  االلتفايف 
بيت حلم بطريقة وحشية، ختللها 
حمتويات  وختريب  األبواب  خلع 

املنزل.
االحتالل  قوات  واعتدت 
يبلغ  على طفل  املربح  بالضرب 
7 سنوات، ما أدى اىل إصابته 
برضوض نقل على إثرها اىل أحد 
حلم،  بيت  مدينة  مستشفيات 
أفراد  من  شقيقني  واعتقلت 

عائلة البلبول.
اجليش  أفرج  ذلك،  غضون  يف 
عن  أمس  ظهر  اإلسرائيلي، 
الربملاني من حركة »محاس« 
أمضى  أن  بعد  فقها  اجلابر  عبد 
25 شهرًا يف االعتقال اإلداري.

إن  برملاني  مصدر  وقال 
»محاس«  نواب  من  عدد 
كانوا  فقها  الربملاني  وأقارب 
السبع  حاجز  عند  استقباله  يف 

العسكري اإلسرائيلي.
اإلسرائيلية  القوات  وكانت 
خالل  متفرق  بشكل  أعادت 
 6 اعتقال  املاضية  األسابيع 
الضفة  يف  محاس  نواب  من 

الغربية.
أمس  دعت  »فتح«  حركة 
إىل  املواطنني  اخلميس 
التظاهرة  فى  بكثافة  املشاركة 
صالة  بعد  اليوم  ستنطلق  اليت 
اجلمعة من املسجد األقصى يف 
على  لالحتجاج  احملتلة  القدس 
وخباصة  اليهودي  االستيطان 

يف مدينة القدس.
يف  يشارك  أن  املقرر  ومن 
البيان  حبسب  التظاهرة  هذه 
مقدسية  فلسطينية  شخصيات 
من  وطنية  ومؤسسات  اعتبارية 
أراضى  وداخل  احملتلة  القدس 

عام 1948.

مواجهات يف سلوان واعتقاالت يف اخلليل وبيت حلم
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اسرتاليات

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

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

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

اراكيل مستوردة من لبنان والصني.. 
تنباك بنكهات متنوعة

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

صادقة واخوية 
3 فروع بإدارة عائلية واحدة

االفتتاح الكبري 

حملالت محزة اخوان
يف منطقة مرييالندز

179 Merrylands 
Rd,

Merrylands
 9760 1886

مرييالندز
128 Haldon

 St, 
Lakemba
9750 9766

الكمــــبا
77 Waterloo Rd,  

Punchbowl
97503300 

مقابل كنيسة مارشربل

بانشبول

فيكتوريا  شرطة  ضبطت 
يف  قيمتها  تبلغ  خمدرات 
من  أكثر  السوداء  السوق 
على  غارات  دوالر يف  مليون 
ثالثة عقارات يف ملبورن ليل 

الثالثاء.
فقد فتش رجال العقارات يف 
ملبورن،  شرق  يف  هاوثورن 
يف  ومورابني  مانتون  ويف 
حيث  املدينة  شرق  جنوب 
من   500 حوالي  على  استولوا 
غراما   140 النشوة،  أقراص 
 methylamphetamine من 

وعلى 50 ألف دوالر نقدا.
 34( رجال  الشرطة  واعتقلت 

ضبط مليون دوالر من املخدرات يف فيكتوريا

باسيفيك هاي واي االسوأ يف نيو ساوث ويلز
السيارات  سائقو  وصف 
واي   هاي  باسيفيك  طريق 
للسفر  األسوأ  بأنها  السريع 
بني طرق نيو ساوث ويلز كما 
ملؤسسة   مسح  آخر   يف  جاء 

.NRMA
ار ام اي  وقد استطلعت ان 

آراء اكثر من 9000 سائق.
هذا   اجراء  بدأ  قد  وكان 
االول  كانون  يف  االستطالع 
سائقي  املسح  املاضي 

السيارات.
وتأمل NRMA  أن تقدم هذه 
مع  املقبلة  للحكومة  النتائج 
نظرة ثاقبة حول الطرق األكثر 
ازدحاما يف الوالية بغية اجراء 

حتسينات وجتديدات عليها.

هاي  باسيفيك  بعد  ويأتي 
واي،  هاي  برنسيس  واي: 
الطريق السريع M5 ، طريق 
بينانت هيلز، والطريق السريع 
غرايت  رود،  باراماتا   ،M4
نيو  واي،  هاي  ويسرتن 
اينغليند هاي واي، فيكتوريا 

رود وميليتريي رود.
وقال رئيس قسم السيارات 
 NRMA يف  والسائقني 
»ومن  يندي  ماشني 
االجابات  هذه  من  الواضح 
ان هناك احباطا كبريا  لدى 
الذين يتوقعون من  الناخبني 
إىل  التوصل  احلزبني  كال 
يف  النقل  ملشاكل  حلول 

الوالية«.
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اتهمت حكومة نيو ساوث ويلز  
زعيم املعارضة باري اوفارول  
املستثمرين  »بتخويف« 
الثانية  املرحلة  يف  احملتملني 
البيع  الوالية  كهرباء  لبيع 
لعدم  انهارت  اليت  املكثفة، 
ومقدمي  مزايدين  وجود 

عروض.
ساوث  نيو  حكومة  فقد ختلت 
ويلز االربعاء عن أي مزيد من 
الكهرباء  قطاع  اخلصخصة يف 
فشلت  ان  بعد  الوالية،  يف 
الثانية  الشرحية  بيع  عملية 
اي  جذب  يف  هلا  املخطط  

عروض.
نيو  والية  رئيسة  وقالت 
ساوث ويلز كريستينا كينيلي 
ان جملس الوزراء قرر التخلي 
اخلصخصة،  باجتاه  الدفع  عن 
سواء قبل او بعد االنتخابات، 
واضعة بذلك جدا هلذه العملية 

املضطربة.
النتقادات  احلكومة  وتتعرض 
الشرحية  بيع  بسبب  واسعة 
دوالر،  مليار   5.3 بـ  األوىل 
سياسيا  جدال  اثارت  اليت 
منذ االعالن عنها يف منتصف 

كانون االول.
الصفقة  هذه  فشل  مت  وقد 
مدراء  مثانية  استقالة  بسبب 
احتجاجا  الطاقة  شركات  من 
بسبب  وكذلك  البيع  على 
فشل حماوالت االنسة كينيلي 
يف  التحقيق  جلنة  الغاء  يف 

الصفقة يف جملس الشيوخ.
ودافعت السيدة كينيلي جمددا 

عن عملية البيع األوىل.

حققنا  »لقد  تقول  واضافت 
قطاع  يف  كبريا  إصالحا 
دافعي  وضعنا  الكهرباء، 
جيد  اساس  على  الضرائب 
شركة  زبائن  وبالتحديد 
عّدا  نشهد  حيث  الكهرباء 
تنازليا يف الضغط على أسعار 

الكهرباء«.
عن  كينيلي  السيدة  وكشفت 
فواتري  ارتفاع  من  للحد  خطة 

الكهرباء.
العمال  عاد  حال  يف  وقالت 
اىل احلكم فان احلكومة عازمة 
على اعادة توجيه االموال لدفع 
غري ملتَزم به ملنحة عالوة خطة 
جينب  مما  الشمسية،  الطاقة 
املستهلكني دفع ما متوسطه 
املالية  السنة  دوالر يف   100

املقبلة.
نيو  خزانة  وزير  وّجه  وقد 
روزندايل  إيريك  ويلز  ساوث 
املعارضة  زعيم  اىل  املالمة 
وزير  واىل  اوفارول  باري 
اخلزانة للظل مايك بريد لعدم 
الدلتا  وحقوق  ماكواري  بيع 
مبلياري  للتوليد  الساحلية 

دوالر.
وقال ان اثنني من املزايدين 
تعهد  بسبب  خائفني  كانا 
البيع  عملية  وقف  التحالف 
باجراء  واعدا  باحلكم،  فاز  اذا 

حتقيق قضائي.
واوضح »كان لدينا مزايدون 
على استعداد لتقديم عروض، 
من  خافوا  انهم  غري   ...
اوفارول  باري  تهديدات 

ومايكل بريد«.

احلكومة تلوم اوفارول بفشل عملية بيع الكهرباء 
وقامت  هاوثورن  يف  عاما(  
حيث  سيارته،  بتفتيش 
غرامات  ستة  على  عثرت 
مادة  من  بأنها  يشتبه  من 
املخدرة   methylamphetamine
وعلى كمية من النقود وخمدر 
يف  البدء  قبل   ،paraphernalia

تفتيش العقارات الثالثة.
تهمة   12 الرجل  اىل  ووجهت 
خمدرات  حيازة  ضمنها  من 
 methylamphetamine و    ecstasy

بكمية جتاريةة.
االعتقال  يف  املتهم  وابقي 
على ذمة التحقيق للمثول أمام 

حمكمة يف ملبورن.

االسرتالي  السباح  اعلن 
االومليب  السباح  العاملي، 
رغبته  ان  ثورب  ايان  السابق 
جزءا  يكون  أن  يف  الشديدة 
من جتربة لندن االوملبية 2012 
هي وراء عودته اىل منافسات 

السباحة. 
وكان ثورب قد حصل على 9 

ميداليات اوملبية :
)أكثر  ميداليات   5  : ذهب 
قبل  من  مضى  وقت  أي  من 

االسرتالي(
400 م حرة ، 100x4 حرة ،   •
200x4 حرة يف العاب سيدني 

االوملبية عام 2000.
حرة يف  ، 400م  حرة   200م 

دورة اثينا االوملبية 2004.
فضية : 3

• 200م حرة، 4x100م متنوع يف 
العاب سيدني االوملبية 2000.

4x200م حرة تتابع يف دورة   •
اثينا االوملبية 2004.

برونزية : 1
اثينا  دورة  يف  حرة  100م   •

االوملبية 2004.
أهم اإلجنازات األخرى

جمموعة سجالت العامل : 22   •
)18 دورة طويلة ، 4 دورات 

قصرية(
• ميداليات بطولة العامل: 13 )11 
ذهبية و 1 فضية و 1 برونزية(
العاب  دورة  ميداليات   •
الكومنولث : 11 )10 ذهبية و 

1 فضية(
 :  )OAM( اسرتاليا  وسام   •

.2001
اصغر فرد بطل العامل : 15   •

)400م حرة ، 1998(
لتمثيل  خمتار  ذكر  اصغر   •
اسرتاليا : 14 )1997 بطولة بان 

باسيفيك(
العامل  سباح  تسميته  جرت   •
ألربع مرات يف االعوام )1998 ، 

)2002 ، 2001 ، 1999
تقاعد يف 21 تشرين الثاني   •

2006 عن عمر 24 عاما.
مل  ،الذي  ثورب  أعلن  فقد 
منذ  مسابقات  يف  يشرتك 
العام  يف  الكومنولث  العاب 
2006 ، يف مؤمتر صحايف أنه 
يريد ان يكون جزءا من دورة 

لندن.
معظم  تلقى  انه  وقال   
اسرتاليا،  عن  بعيدا  تدريباته 
دولة  يف  األول  املقام  ويف 
اإلمارات العربية املتحدة ويف 

أوروبا.
العام  لندن يف  اوملبياد  ومع 
اقل  عنه  تفصلنا  الذي   2012
ال  انه  قال   ، شهرا   18 من 
من  يكفي  ما  لديه  ان  يعتقد 
الوقت للتحضري لسباق ال 400 
مرت، رياضته املفضلة، وكشف 
انه بدال من ذلك سينافس يف 
املسافات القصرية ، وهو ما 
الكثري  يفاجئ  »قد  انه  قال 

من الناس«.
اىل  العودة  قرر  انه  واوضح 
املنافسة يف أحواض السباحة 

يف أيلول.
اصدقائه   من  انه طلب  وقال 
عرقلة  عدم  اجل  من  الكذب 
عودته لكنه مل خيرب أهله حتى 

كانون الثاني.

ثورب يعلن العودة اىل أحواض السباحة 
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اسرتاليات

13 Yennora NSW 2161
Postal Address 3 Baker St.

 Merrylands NSW 2160
Mobile: 0414 369 848  -

 Factory: (02) 9681 7188 - 
Facsimile: (02) 9681 6027-

Email charlesmalouf@optusnet.com.au

 C  G  M  Steelwork
لسائر حاجاتكم من أعمال احلديد واالملنيوم للمنازل واملشاريع 
التجارية من شبابيك وأبواب ودرابزين وجسور حديدية لألبنية

صدق يف املعاملة..خدمة سريعة وإستقامة يف العمل 

الثاني  كانون   25 يف 
اهلجرة  وزير  أعلن   ،2010
كريس  السيد  اسرتاليا  يف 
لعدد  األقصى  احلّد  باون 
تأشريات اليت من املمكن أن 
 1 املالية   السنة  خالل  متنح 
يونيو   30 حتى   2010 يوليو 
2011. حدد هذا العدد ب 750 
الصك  مبوجب  وذلك  تأشرية 
 076/IMMI 10 التشريعي 
هذا  يوزع   ]F2011L00144[
التأشريات  نوع  على  العدد 

املبينة أدناه:

1 The capital of Tasmania is

1) Darwin

2) Brisbane

3) Hobart

4) Alice Springs

2. The leader of the Australian 
Government is

1) The Speaker of the 
Parliament

2) the Queen

3) the Prime Minister

4) The Governor General

3. Who becomes the Prime 
Minister?

1) both houses of the 
parliament elect the Prime 
Minister by double majority

مضمون األسئلة 
املنصوصة يف 

اإلمتحان اخلطي 
للحصول على 

اجلنسية األوسرتالية

2011 5 شباط  Saturday 5 February 2011السبت 

ما هو القانون الذي أقّر يف 25 كانون الثاني 2011؟
2) after an election, the 
Governor-General appoints the 
person who got most votes

3) after an election, the leader 
of the party with most MPs 
becomes the Prime Minister

4) the Queen appoints a person 
of her choosing

4. The Executive power is the 
power

1) to make the laws

2) to execute criminals

3) to put the laws into practice

4) to interpret and apply the 
law

5. The Queen appoints the 
Governor-General as her 
representative in Australia on 
advice from

1) the Parliament

2) the Australian Prime 
Minister

3) the British Prime Minister

4) the Chief Justice of the High 
Court

إتصلول بالسّيد شبلي املعلوف  
لتحصلوا على تسعرية جمانية

•Offshore (Other Family 
(Migrant) (Class BO)) visas; 
and
- Subclass 115 - Remaining 
Relative
- Subclass 116 - Carer
- Subclass 114 - Aged 
Dependent Relative

•Onshore (Other Family 
(Residence)(Class BU) visas
- Subclass 835 - Remaining 
Relative
- Subclass 836 - Carer
- Subclass 838 - Aged 
Dependent Relative
من   84 مادة  حددت  لقد 

   Financial Year 1 July 2010 
to 30 June 2011
   Legislative Instrument 
IMMI 10/076 [F2011L00144]
   Section 84 of the Migration 
Act 1958
   Gazette Notice 

اليت  التصرحيات  هي  ما 
والية  حكومة  بها  أدلت 

فيكتوريا؟
فيكتوريا  والية  حكومة  أعلنت 
املهارات  تأشريات  عدد  بأن 
اليت متنح مبوجب اتفاق اهلجرة 

للوالية  قد حدد
ب 4500 تأشرية-  يتضمن هذا 
العدد طلبات من درجات ثانوية 
وابتدائية ونوع التأشريات من 
و   475 و   886 و   176 فئة 

.487

إجابات صحيحة
:Correct answers to

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

 1958 لعام   اهلجرة  قانون 
اهلجرة  لوزير  القانونية  القوة 
يف  أشعار  مبوجب  حيدد  بأن 
اجلريدة الرمسية  بأن التعامل 
من  التأشريات  طلبات  مع 
يتوقف  أن  جيب  معينة  فئات 
يف  احملدد  اليوم  حتى  فورًا 
 – إذا  املذكورة-  اجلريدة 
األلتزام  املادة  هذه  تفرض 
التأشريات  بعدد  القانوني 
من  متنح  أن  املمكن  من  اليت 
والتوقف  اهلجرة،  دائرة  قبل 
منها  املزيد  منح  عن  الفوري 
بذلك من  أشعار  استالم  حتى 
وزير اهلجرة شخصيًا وذلك من 

خالل اجلريدة الرمسية.

هناك  هل 
القيد  تفرض  أخرى  بنود  من 

نفسه؟

البنود  حددت  لقد  أجل،   
التالية القيود املفروضة على 
ميكن  اليت  التأشريات  عدد 
مبا  املالية-  السنة  منحها يف 
ذلك الظروف اليت ال متنع بند 
رقم 84 من منح التأشريات:
بند 86: تأثري احلد  -1

بند 87: احلد ال مينع   -2
تأشريات ألشخاص معينني

ال  احلد    87A بند   -3
دخول  تأشريات  منح  مينع 
القادرين  غري  الناس  لبعض 

الصحية  االحتياج  تلبية  على 
بسبب ظروف صحية خارجة عن 

إرادتهم. 
يؤثر  ال  حد   :88 بند   -4

على معاجلة الطلبات.
احلد  حتديد   :89 بند   -5

ال يعين عدم اختاذ القرار.
النظام   :90 بند   -6
تأشريات  مع  التعامل  يف 

حمدودة.
بند 91: أمر التعامل   -7

مع التأشريات 

*احملامية بهية *
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مقاالت

2011 5 شباط  Saturday 5 February 2011السبت 

بني األحد 2 آب 2009 واألحد 30 كانون الثاني 2011، أصبح رئيس 
احلزب التقّدمي االشرتاكي النائب وليد جنبالط أكثر اطمئنانًا إىل 
حزبه. على مّر سنة و6 أشهر اشتغل بالصّنارة كي يقتنع حزبه، 
وكذلك طائفته، بصواب خياراته مع سوريا واملقاومة. األصح أنه 
والوقت  الصرب  إال  له  الصّنارة  تعِن  مل  اخليارات.  هذه  إىل  عاد 
هذين  بني  أجراها  اليت  الكبرية  التحّوالت  حمازبوه  يستوعب  كي 
التارخيني. بني 2 آب 2009 عندما أعلن ألول مرة خروجه من قوى 
14 آذار، و21 كانون الثاني 2011 عندما أعلن االصفاف النهائي 

إىل جانب سوريا واملقاومة.
يستخلص من مداوالت اجلمعية العمومية األحد املاضي ثبات احلزب 
على خياراته، بعدما كان قد ملس منذ 2 آب 2009 حجم الصعوبات 
اليت واجهها فيه لرتسيخ اخلطوات اليت وصفها بأنها كانت مدروسة 
لضمان االنتقال اهلادئ به من مرحلة إىل أخرى: »كانت اجلمعية 
العمومية إحدى أجنح اجلمعيات العمومية اليت عرفها احلزب. أجريت 
مراجعة كاملة لكل املراحل اليت مّر بها. طبعًا هناك بعض الشباب 
ويلجأون  آذار،   14 2005 وقوى  متأثرين حبقبة  يزالون  ال  الذين 
إىل الفايسبوك. لكن األمر انتهى بالعودة إىل خياراتنا التارخيية. 
ـــــ  شيعية  امتدادات  ميلك  يزال  ال  حزبنا  أن  إىل  أكثر  اطمأننت 
إىل  اجلنوب،  إىل  اخلروب  إقليم  إىل  عكار  ـــــ مسيحية من  سنية 
اجلبل، إىل ما أعّده بقاياه يف كسروان. اشتغلت بالصّنارة على 
هؤالء مجيعًا، بالندوات واالجتماعات واجلوالت والتنسيق األمين مع 
اجليش وحزب اهلل يف املناطق اليت كانت قد شهدت توترات. ثبّت 

هذه اخليارات«.
إليها، جييب:  عاد  اليت  اخليارات  ُيسأل كم سيصمد يف  وعندما 
»صمدت 30 عامًا يف هذه اخليارات عندما ذهبت ألول مرة إىل 
بعد  ما  يف  األسد.  حافظ  بالرئيس  واجتمعت   1977 عام  دمشق 
اختلفت مع سوريا على موضوع التمديد إلميل حلود، ومل نكن على 
علم خبفايا املصاحلة األمريكية ـــــ الفرنسية بعد احتالل العراق اليت 
أنتجت القرار 1559. مّسيته القرار اللعني واملشؤوم، وأنا رفضته 
األول  كانون  يف  به  اجتمعت  عندما  شرياك  جاك  الرئيس  أمام 

2004. قلت له إنين أرفضه. لكن غريي وافق عليه«.
مل يقل َمن هو غريه الذي وافق عليه.

حينما ُيسأل هل هو الرئيس رفيق احلريري، ال جييب.
مع  واملوضوعي«  الطبيعي  »اخليار  إىل  جنبالط  يعد  مل  هكذا 
سوريا وحزب اهلل فحسب، بل أعاد حزبه إليه أيضًا: »مل أنضم 
إىل قوى 8 آذار رمسيًا، وال طلبت ذلك، بل انضممت إىل خيار 8 
آذار. لكنين أبقى كما أنا وليد جنبالط يف هذا اخليار املنسجم مع 

تارخيي وتاريخ احلزب التقّدمي االشرتاكي«.
يف ظّل الغالبية النيابية اجلديدة اليت أفضت إىل تكليف الرئيس 
تبعًا  موقعه  جنبالط  يتخذ  اجلديدة،  احلكومة  تأليف  ميقاتي  جنيب 

للمعطيات اآلتية:
1 ـــــ انقطاع كامل يف العالقة بينه والرئيس سعد احلريري، وال 
وسطاء. ال يصف األمر بالطالق السياسي، لكنه يعزوه إىل خالف 
مع احلريري الذي مل يلتزم تعهدات كان قد قطعها، ومسعها منه 

جنبالط مباشرة قبل ذهابه إىل دمشق يف 15 كانون الثاني.
جنبالط  له  أبَرَز  كليمنصو،  يف  منزله  يف  احلريري  زاره  عندما 
التسوية السعودية ـــــ السورية املوّزعة على ثالثة شقوق، ثالثها 
يتعلق بإجراءات ما يسميه »درء املفاعيل السلبية للقرار االتهامي 
على لبنان«. سأل احلريري ـــــ وقد تأكد من صحة الورقة اليت 
بني يديه والتزام زائره إياها ـــــ ماذا يقول للرئيس السوري بّشار 
األسد الذي كان سيلتقيه صباح اليوم التالي، 15 كانون الثاني.

رّد احلريري: موافق.
كّرر جنبالط: أريد أن أتأكد. أنا أتعامل مع رئيس دولة. هل أنت 

موافق كي أبلغه ذلك أم ال؟
كّرر احلريري: أنا موافق.

أبو  الوزير وائل  يف الطريق إىل دمشق تلقى جنبالط مكاملة من 
بلمار  دانيال  الدولية  للمحكمة  العام  املدعي  بأن  خيطره  فاعور 
خابر رئيس اجلمهورية ميشال سليمان، وأعلمه أنه سيضع القرار 
دانيال فرانسني  التمهيدية  اإلجراءات  االتهامي بني يدي قاضي 
االثنني 17 كانون الثاني. اتصل بلمار أيضًا برئيس اجمللس نبيه 

بّري، فرفض الرّد عليه.
بلمار  أن  السوري  الرئيس  من  كذلك  جنبالط  علم  به،  لقائه  يف 
سيسلم قراره االتهامي إىل فرانسني االثنني. ترك األسد للزعيم 
الدرزي حرية التحّرك، وراهن جنبالط على أن احلريري سيلتزم ما 
قطعه له، فلم يفعل. عندئذ اختذ قرار اصطفافه العلين مع سوريا 
وافق  ما  احلريري  التزام  عدم  موقفه:  رافقتا  خيبتان  واملقاومة. 
القطرية  املبادرة  وإخفاق  جّدية،  وتسوية  حقيقية  ورقة  عليه يف 

ـــــ الرتكية.
يقول: »حتى اللحظة األخرية ظللت أعمل«.

برئيس  اجتمع  قد  كان  احلريري.  مع  سجال  يف  الدخول  يوّد  ال 
العقيد وسام احلسن يف  الداخلي  فرع املعلومات يف قوى األمن 
11 كانون الثاني، ثم باألمني العام حلزب اهلل السّيد حسن نصر 
)التسوية(،  الورقة  هذه  اخرتع  الثاني: »مل  كانون   13 اهلل يف 

جنبالط: معركة احلكومة ليست سهـلة ومفتوحة

أن ميشي سعد  حاولت  تقاطعات.  بضعة  من  تأكدت من صحتها 
بالتسوية، وكان ميكن أن خيرج منها كبريًا. ال أعرف هل فاَضَل بني 
األمريكيني والسعوديني. مل يتنصل منها السعوديون، لكن هناك 
السنيورة  فؤاد  ونظرية  محادة  ومروان  فلتمان  جيفري  حسابات 
اليت ال تزال سارية إىل اآلن، وهي التفاوض مع الفريق اآلخر بعد 
صدور القرار االتهامي. مل يتغرّي وال تغرّي مسري جعجع الذي يفكر 

مثله«.
يضيف: »هل هناك عاقل يضع يف التسوية بندًا مثل تثبيت اتفاق 
الطائف ومشاريع القوانني الـ69 من أيام حكومة فؤاد السنيورة، 
علمًا بأن نبيه بّري كان قد أبدى استعدادًا ملعاجلة هذا املوضوع؟ 
األمين  فريقه  على  التهّجم  عدم  مثل  بندًا  يضع  عاقل  هناك  هل 

والقضائي؟ أي بازار كان هذا؟«.
سّنية  ـــــ  سّنية  مشكلة  أوجد  احلريري  أن  جنبالط  يالحظ  ـــــ   2
ثأرًا  مّثة  إليه شزرًا كأن  ميقاتي ونظر  الرئيس  استقبل  »عندما 
شخصيًا بينهما. ملاذا ال يقبل بتداول السلطة؟ يوم له وآخر لسواه. 

عّد تكليف ميقاتي أمر عمليات خارجيًا واغتيااًل سياسيًا«.
عندما وقع يوم الشغب، ومّساه تّيار املستقبل »يوم الغضب« 
السابق  وبالنائب  باحلسن  جنبالط  اتصل  الثاني،  كانون   24 يف 
مستشار احلريري غطاس خوري، ممتعضًا مّما حصل: ال تريدون من 

اآلخرين النزول إىل الشارع، فماذا تفعلون؟
كان الرّد أن بيانًا بالتهدئة سيصدر.

قال: ال يكفي. على احلريري أن يلقي كلمة.
يعقب جنبالط: »مل نكن يف حاجة إىل ما حدث. وال لزوم له«.

هل انتهت احلريرية السياسية؟
جييب: »ال شيء ينتهي. السياسة ليست مجودًا، بل تأقلم وتعلم 
واتعاظ من الظروف. إذا مل يشأ احلريري التعلم مّما حدث، فذلك 
يف  رمزيته  لسعد  ينتِه.  يرتاجع  َمن  ينتهي.  أن  يريد  أنه  يعين 
احلريرية تلزمه التأقلم مع الظروف. فّوت عليه فرصة كربى عندما 
زار الرئيس األسد 5 مرات. كان ميكن أن يفعل الكثري بالتعاون 

معه من خالل العاملني الشخصي والسياسي«.
3 ـــــ ميحض جنبالط الرئيس املكلف دعمًا كاماًل، وكذلك حكومته، 
ويقول إنه ال يستطيع أن يفرض عليه أمرًا، مبا يف ذلك التسوية 
ـــــ السورية. لكنه يالحظ أن هذه التسوية تصلح كي  السعودية 

تكون منطلقًا.
هي  بل  سهلة،  املعركة  أن  نتوهم  ال  أن  »علينا  أيضًا:  يقول 
السوداء األمريكية واللبنانية املقيمة  الدوائر والغرف  مفتوحة مع 
جيري  اليت  آذار   14 قوى  ويف  باريس  يف  الفخمة  الفنادق  يف 
كل أفرقائها تنسيقًا كاماًل يف ما بينهم بتسابقهم على االتصال 
بالرئيس ميقاتي، ويريدون عرقلة حكومته لالنقضاض عليها عندما 
لتضييع  واالتصاالت  بالتمييع  إحياء  هناك  ذلك.  من  يتمكنون 
الوقت. ينبغي أن حنمي هذه احلكومة. الرئيس ميقاتي منفتح على 
اجلميع، مبا يف ذلك قوى 14 آذار. ال أعرف مغزى االنفتاح املفاجئ 
ألمني اجلمّيل ومسري جعجع، هل هو حسن نّية أم حماولة لتضييع 
الوقت. رمبا كان أمني يريد إرسال إشارات للخارج، إىل أن لديه 
حيثية خمتلفة جتعله يطلب املشاركة. بالنسبة إىل جعجع ال يسعه 
القيام بأي شيء. هناك أيضًا جوني عبده الذي يبّشرنا من باريس 
بزلزال. ال أعرف ماذا يريد هؤالء. الرئيس ميقاتي يريد أن يعطي 
أمر عمليات  بوجود  أعتقد  لكنين  للمشاركة،  آذار فرصة  قوى 14 

خارجي معاكس. مهمته ليست سهلة على اإلطالق«.
إلغاء  ميقاتي »ليست يف صدد  إن حكومة  جنبالط  يقول  ـــــ   4
احملكمة الدولية ألنه ال أحد يستطيع إلغاءها إال جملس األمن، لكن 
علينا العمل على درء املفاعيل السلبية للقرار االتهامي يف الداخل. 

هذا هو املطلوب فقط«.
ـــــ يشيد جنبالط بوسطية رئيس اجلمهورية والرئيس املكلف،   5
جّدية  حكومة  ويريدان  وسطية  ميثالن  ما  مكان  »يف  ويقول: 
وفاعلة، خالفًا للشائعة اليت تطلقها قوى 14 آذار ومروان محادة 
من أنها ستكون حكومة نظام أمين جديد، أو يقولون على طريقة 
إذاعة صوت العرب إنها حكومة والية الفقيه. سنسعى حنن الثالثة، 
الرئيسني سليمان وميقاتي وأنا، إىل أن تكون هناك كتلة وسطية 
وحنافظ عليها يف احلّد األدنى، لكن ماذا سيفعل التخريب األمريكي 
والغربي؟ أنا مل أعد وسطيًا منذ أعلنت اصطفايف يف خيار سوريا 
ميقاتي،  الرئيس  ميتلكها  اليت  القدرات  من  واثق  أنا  واملقاومة. 
وقد أظهر لنا حجم عالقاته العربية والدولية. إنه رجل ثقة. عندما 
كلف خّف الضغط على اللرية اللبنانية. الرجل يبعث على الثقة«.

حكومة  املشاركة يف  آذار   14 قوى  مطلب  جنبالط  يعارض  ـــــ   6
أيضًا:  يقول  املقاومة.  سالح  موضوع  بّت  من  انطالقًا  ميقاتي 
»ليسمح لنا مسري جعجع وسواه. معاجلة موضوع السالح داخلية 
وعرب احلوار الوطين. أمتنى أن ال يتكلموا يف هذا املوضوع ويذكرونا 
بـ7 أيار 2008. صحيح أن ما حصل حينذاك يف بريوت واجلبل أضّر 
أفكار  هناك  كانت  أنه  أيضًا  الصحيح  لكن  واملقاومة،  اهلل  حبزب 
جهنمية ترافق التشنج السياسي. استقدم احلريري من عكار عناصر 
للدفاع عن بريوت وجعلهم ميليشيا، ما أخاف حزب اهلل. طبعًا هناك 
موضوع آخر يتعلق بشبكة اتصاالت حزب اهلل اليت حرضوني عليها. 

عرب  املر  الياس  أرسلها  اليت  السرية  املذكرة  عن  أسأل  أن  أريد 
اخلريطة  وكذلك  النهار.  جريدة  إىل  وُسّربت  االستخبارات  مديرية 
اليت مل أكن أنا واضعها، بل جيء بها إلّي. ال أريد أن أنسى أيضًا 
ما سبق 7 أيار 2008، قبل سنة ونصف سنة يف حرب متوز 2006 
عندما اتهم حزب اهلل فريقًا من قوى 14 آذار بالتآمر عليه. انظروا 
اجلمعية  يف  كله  ذلك  قلت  أوصلتنا.  أين  إىل  القوى  هذه  إىل 
احلزب  لتاريخ  شاماًل  عرضًا  قدمت  عندما  األحد،  للحزب  العمومية 

ومراحله منذ عام 1958 حتى اتفاق الطائف حتى القرار 1559«.
بعد  إنه  أقول  أن  أجل  من  ذلك  »كل  الدرزي:  الزعيم  يضيف 
اتفاق الدوحة، يناقش موضوع سالح املقاومة يف احلوار الوطين، 
العدوان  من  حلمايته  وضروري  لبنان  إىل  بالنسبة  أساسي  ألنه 
اإلسرائيلي. مل نسرتجع الغجر، فكيف سنستعيد مزارع شبعا وتالل 
هناك  اإلسرائيلية؟  اجلوية  االخرتاقات  نواجه  وكيف  كفرشوبا؟ 
موضوع آخر مهم آت إلينا هو الثروة النفطية والغازية اليت تريد 
إسرائيل االستيالء عليها. عندما نتكلم على سالح املقاومة نعود 
إىل القرار 1559. إلغاء السالح يعين إلغاء مناعة لبنان وفصله عن 
كونه خاصرة لسوريا بغية إضعافها، وإعادته إىل الفلك األمريكي 

ـــــ اإلسرائيلي«.
7 ـــــ يعارض جنبالط القائلني بأن ما حدث أخريًا انقالب. يقول: 
»ليس انقالبًا، بل إعادة للوضع إىل نصابه احلقيقي. أمن لبنان 
التالزم شكل  هذا  لبنان،  أمن  من  وأمن سوريا  أمن سوريا،  من 
مع  احلريري  رفيق  رعاه  الذي  الطائف  اتفاق  يف  أساسية  قاعدة 
امللك فهد وسوريا، وبرعاية أمريكية آنذاك. اآلن ارتاحت سوريا 
ـــ السورية املمّيزة إىل طبيعتها. صحيح  وستعود العالقات اللبنانيةـ 
أن هناك فريقًا لن يستسلم رغم خسارته مصر هو قوى 14 آذار. 

سيظّل هذا الفريق يعمل على التعطيل«.

نقوال ناصيف

عن احلكومة و«امليادين«
الرئيس  يرفعه  ليست شعارًا سياسيًا  الناس«  هموم  »حكومة 
العنوان  هو  إمنا  ة.  نيابيَّ وكَتل  أحزاب  به  ك  تتمسَّ أو  ف،  املكلَّ
ميقاتي  جنيب  الرئيس  من  مطلوب  هو  ما  خيتصر  الذي  البسيط 
ة وشبه  وحكومته العتيدة، وخصوصًا يف هذه املرحلة شبه االنتقاليَّ

الرمادية.
يرفع  املنتظرة  امليقاتّية  احلكومة  مع  وليس  اليوم،  من  ليس 
اللبنانّيون صوتهم، مطالبني حبكومة تلتفت اىل همومهم، أو تكون 
قديم  من  بل  الفقري،  وعموده  الوزاري  البيان  عصب  همومهم 

الزمان.
ومع كل استحقاق حكومي جديد.

وبعد كل تكليف، وكل مشاورات واستشارات وتأليف.
ة غالبًا ما تقتحم الساحة، لتشكلٍّ أعاصري  إال أنَّ األحداث السياسيَّ
والوعود،  والربامج،  والشعارات،  العناوين،  جترف  وعواصف 
وحركتها ضمن مسلسل من  ورئيسها  احلكومة  واألحالم، وحتبس 
األزمات اليت تطغى على كّل ما عداها، وكّل ما كان متوّقعًا وما 
يساعد الناس على همومهم، ومعاناتهم، وما يشكون منه وينّغص 

حياتهم.
على  وليبقى كل شيء  أتت.  مثلما  لتذهب  حكومة  تأتي  وهكذا، 
الشلل  وليبقى  الفاحشة.  الفائدة  مع  اهلموم  ولتبقى  كان.  ما 
املوجودة  حكم  يف  الدولة  ولتبقى  والتوتري.  ج  والتشنُّ والتعطيل 

الغائبة، واألقرب اىل اخليال أو الشبح أو الوهم.
والقسطاس  بالعدل  و«موزعة«  خمطوفة  املؤّسسات  ولتستمرَّ 

على الفئات، واألحزاب، واالكثرّيات واأَلقلّيات.
وكما هو سائد، وواضح، وال حيتاج اىل تفسري أو شرح يطول.

الزاوية،  هذه  والتدقيق يف  والبحث  واالهتمام  اهلمَّ  لنحصر  إذًا، 
ويف االحتمال الوحيد الذي يلقى ترحيبًا من عموم البشر على امتداد 
هذا الوطن املنكود احلظ، احملشور دائمًا بني شهوات زعامات ال 
ترى أبعد من نرجسيتها، وانانيتها، وشبقها الطافح اىل السلطة، 

واهليمنة، واالنتفاع، واالستئثار مبردود البقرة احللوب...
مة من  وليكن الكالم الكبري مع املطالب والشروط، املقبولة أو املقدَّ
هذا الفريق واملرفوضة من ذاك الفريق، حمصورًا يف نطاق احلوار 
واألخذ والرد، وبعيدًا من براميل البارود واأللغام وأصحاب الرغبة 
ع  التمتُّ د  جملرَّ أو  سيجارتهم...  إلشعال  البلد  إحراق  يف  الدائمة 

ة. مبشهد احلريق على الطريقة النريونيَّ
جرَّب اللبنانيون يف ماضي األيام وحاضر األزمنة، وحتى األمس، 
كل أنواع احلكومات. من توافقية اىل احتاد وطين، اىل انقاذّية، اىل 
لبنان وكل األحزاب والطوائف،  أقطاب، اىل تكنوقراط، اىل كل 
فماذا كان احملصول واحلصاد؟ صفرًا على الشمال. ومطرحك يا 

واقف.
ة من هنا. استعداد  الدنيا من حول لبنان قيام وقعود. ثورة شعبيَّ
استباق  حياولون  ورؤساء  يتدحرجون،  رؤساء  هناك.  من  لثورة 
واملطالبني  الضحايا  جثث  فوق  ولو  يكابرون  وآخرون  الكأس، 

باحلرية ولقمة العيش وحّبة الدواء.
قلنا ورّددنا مرارًا أن املنطقة اذا أصيبت بالربد يرجتف جسم لبنان، 

ة يتحسس اللبنانيون رؤوسهم. واذا تعرضت هلزات سياسيَّ
وال داعي لتنبيه عباقرة هذا الزمن الرديء اىل ما حيصل يف ميدان 

التحرير.
»زّيان«
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سيدني  يف  العام  لبنان  قنصل  احلالي  العام  مطلع  قام 
املتابعة  وفد من »جلنة  رأس  على  نعوم  روبري  االستاذ 
لدعم عائالت شهداء اجليش والقوى االمنية« ضم كال من 
السادة: عمر ياسني )مجعية ابناء الضنية اخلريية(، جورج 
جحا )فرع اجلامعة اللبنانية الثقافية يف والية نيو ساوث 
دكان  وجان  اخلريية(  عيناتا  )مجعية  حيدر  موسى  ويلز(، 

)من اصدقاء وداعمي جلنة املتابعة( مبقابلة كال من :
- فخامة رئيس اجلمهورية العماد ميشال سليمان،
- دولة رئيس جملس النواب االستاذ نبيه بري،

حسني   علي  الدكتور  واملغرتبني  اخلارجية  وزير  معالي   -
الشامي،

- سعادة قائد اجليش العماد جان قهوجي و
أشرف  اللواء  الداخلي  االمن  قوى  عام  مدير  سعادة   -

ريفي، 
اضافة اىل بعض اركان الدولة وكبار املسؤولني وقدموا 
واملتضمن  املتابعة  جلنة  اصدرته  الذي  الكتاب  اليهم 

القنصل العام نعوم واعضاء جلنة 
املتابعة يزورون لبنان ويلتقون 

الرئيسني سليمان وبري وشخصيات 

بعض النشاطات الوطنية اليت نظمتها اللجنة يف سيدني 
منذ تأسيسها يف ايار 2007 عند اندالع شرارة حرب نهر 
البارد باللغتني العربية واالنكليزية معا وبعنوان » كلنا 

للوطن«.
وقد وضع فخامة الرئيس سليمان »مقدمة« هذا الكتاب، 
كما سلموا فخامته العلم اللبناني املوّقع من أبناء اجلالية 
الوطين  بالعيد  االحتفال  يف  شاركوا  الذين  واصدقائهم 

الذي دعا اليه القنصل العام نعوم.
املهداة  الكتب  من  كمية  اجليش  قيادة  تسليم  جرى  كما 
اللبناني  اجليش  شهداء  عائالت  من  عائلة  لكل  امسيا 
الذين ارتفعوا خالل معارك نهر البارد والبالغ عددهم 171 

شهيدا.
آنذاك  احلكومة  رئيس  دولة  وجود  ان  اىل  االشارة  جتدر 
االستاذ سعد الدين احلريري يف نيويورك لالطمئنان اىل 
دون  لألسف  حال  الشريفني،  احلرمني  خادم  جاللة  صحة 

تقديم الكتاب اليه.

* وفد جلنة املتابعة يقدم الكتاب للرئيس سليمان *

* وفد جلنة املتابعة مع الرئيس نبيه بري *

* وفد جلنة املتابعة مع قائد اجليش جان قهوجي *

* وفد جلنة املتابعة مع الرئيس سليمان *

* وفد جلنة املتابعة مع وزير اخلارجية علي الشامي *

* وفد جلنة املتابعة مع اللواء أشرف ريفي *

ـفيما كنُت أقلِّب يف صفحات دفرت 
قدماء  مالَحات  على  عثرُت  قديم 
قباحات  على  الرّد  مؤونة  تكفيين 

حمدثني أقرأها هنا وهناك: 

1 - بين آدم 

وقف بأبي العيناء الكفيف رجٌل من 
به. فقال: »َمْن  العاّمة، فأحّس 
بين  من  »رجل  قال:  هذا«؟.  
آدم«!. قال: »مرحبًا بك، أطال 
اهلل بقاءك، ما أظّن هذا النسل إاّل 

قد انقطع«. 

2 - يذهب الشتم ضياعًا 

حضر مزّبد يومًا مع صديق جملسًا، 
صديقه  فقام  عليهما،  فعربدوا 
فقال  عليهم.  ويفرتي  يقاتلهم 
فإّن  أخي،  يا  »أسكْت  مزّبد: 
شتمنا  يذهُب  سكارى،  القوم 

ضياعًا«. 

3 - عصا أو حجر 

مسع مزّبد رجاًل يقول آلخر: »إذا 
استقبلَك الكلب يف الليل فاقرأ: 
إن  واإلنس،  اجلّن  معشر  »يا 
أقطار  من  تنفذوا  أن  استطعتم 
ال  فانفذوا،  واألرض،  السموات 
)الرمحن،  بسلطان«  إاّل  تنفذون 
»الوجه  مزّبد:  فقال   .)33 اآلية 
عندي أن يكون معك عصا أو حجر، 
فليس كّل كلب حيفظ القرآن«. 

4 - السمك واجلنب 

جلس مزّبد يأكل السمك واجلنب، 
وقال: »ومن أين يعلم السمك، 
وهو مْيت، أّني أكلُت اجلنب«؟. 

5 - أدركوني 

من  اجلّصاص  ابن  يد  خرجْت 
الفراش يف ليلٍة باردة، فأعادها 
إىل جسده بثقل النوم، فأيقظْته، 
فقبض عليها بيده األخرى وصاح: 
هذا  اللصوص!  »اللصوص 
قبضُت  وقد  ينازعين  جاء  اللّص 
عليه، أدركوني لئاّل يكون يف يده 
فجاؤا  بها«.  يضربين  حديدة، 
بيده  قبض  قد  فوجدوه  بالسراج 

على يده. 

6 - عروس وعوراء 

كان لبعضهم إبٌن دميم، فخطب له 
إىل قوم، فقال اإلبن ألبيه يومًا: 
عوراء«.   العروس  أّن  »بلغين 
بوّدي  بين،  »يا  األب:  فقال 
مساحة  ترى  ال  حتى  عمياء  أّنها 

وجهك«. 

7 - منزل مبارك 

فلّما  بغلة،  على  رجاًل  مزّبد  أردف 
»اللهّم  قال:  الرجل  استوى 
خري  وأنَت  مباركًا،  منزاًل  أنزلين 
 .)29 )املؤمنون،  امُلْنِزلني« 
عه حربًة،  فقال مزّبد: »اللهّم قنِّ
مباركًا وهو بني  رّبه منزاًل  يسأل 

إسيت وإست البغلة«!. 

8 - ما سرق غري حلقك 

مالَحات رّداً على قباحات
 شوقي مسلماني

جملسًا  »شهدُت  بعضهم:  قال 
تتكّلف  فذهبْت  تغيّن،  قينة  فيه 
فانقطعت،  شديدًة،  صيحًة 
فصاحْت من اخلجل: »اللصوص 
ظريف  هلا  فقال  اللصوص«. 
يا  »واهلل  اجمللس:  يف  كان 
شيء  البيت  من  سرق  ما  زانية 

غري حلِقك«. 

9 - بني مسجدين 

لي  »التمْس  لغالمه:  رجل  قال 
فإّني  مسجد  جبوار  تكون  ال  دارًا 
أحّب األفراح«. فاكرتى له دارًا 
»ما  له:  فقال  مسجدين،  بني 
ال  موالي،  »يا  قال:  هذا«؟. 
املسجد  هذا  أهل  املعنى،  تدري 
ذا  وأهل  هذا،  يف  يظّنونَك 
يظّنونك يف ذا، وأنَت قد ظفرَت 

مبا حتّب«!. 

10 - قرنان 

قالت له امرأته يف خصومٍة بينهما: 
»يا مفلس، يا قرنان«. قال: 
اهلل  من  فواحدة  صدقِت  »إن 

واألخرى منك«. 

11 - احلّب والطعام 

من  جلارية  ُيظِهر  رجل  كان 
فدعْته  عظيمًا،  أمرًا  احملّبة 
وأّخرِت الطعام، إىل أن ضاق، 
مالي ال  فقال: »يا سّيدتي، 
أمسع للغداء ذكرًا«؟. قالت: 
يكفيَك  أما  اهلل!  سبحان  »يا 
من  يّف  ترغبه  وما  إلّي  الّنظر 
أن تقول هذا«؟. فقال: »يا 
سّيدتي، لو جلس مجيل وبثينة 
ال  الوقت  هذا  إىل  بكرة  من 
يأكالن طعامًا لبصَق كّل منهما 

يف وجه صاحبه«. 

12 - مناظرة 

يكّلمها  إمرأة  مع  رجل  ُرئي 
منها«؟.  تريد  »ما  فقيل: 
قال: »أناظرها يف مسألة من 

النكاح«. 

13 - الفضيحة 

رجلي  وبني  بيته  رجل  دخل 
امرأته رجل وباُب الدار مفتوح، 
أنِت  اهلل!  »سبحان  فقال: 
على هذه احلال والباب مفتوح؟ 
كانت  غريي  دخل  لو  أليس 

الفضيحة«؟!. 

14 - أبو خارجة 

املبارك:  بن  اهلل  عبد  قال 
ُيكّنى  رجل  عندنا  »كان 
له:  فقلُت  خارجة«،  »أبا 
خارجة«؟.  »أبا  كّنوَك  »ِلَ 
قال: »ألّني ولدُت يوم دخل 

سليمان بن علي البصرة«. 

15 - درب احلمري 

درِب  عن  آخَر  رجٌل  سأل 
احلمري قال: »أدخْل أّي درٍب 

شئت«. 

Shawki1@optusnet.com.au
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الدليل التجاري

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

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

RAINBOW BRICKLAYINY P/L
·ÿmbuby@ãˆbè€

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

@Z·”ã€a@Û‹«@@@@@@@@@@@@@0407 666 190

لكافة حاجاتكم من التمديدات
 والتصليحات الكهربائية

اتصلوا على الرقم:608 983 0414

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

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

 Plant and Grass – Sprinkler System 

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

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

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

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

B G
Glass & Glazing
                     for all your glazing needs

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

LicZ@185750C

ات أحدث املوديالت وأجمل القصّ
بدالت رجالية جاهزة لكل القياسات

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

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

نفتح ٦ أيام (االحد مبوعد مسبق)

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

Opposite Crowne Plaza Hotel

@Hasham
Tailoring
@kÓè„@p˝´

@Ú†bÓÉ‹€@·íb:a

ÚÓ€buã€a

<ÜÀ£]Ê<›Ç7]<Ÿ^€¬_<ƒÈ€¢

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

Demolition & Excavation

العالناتكم يف اهلريالد اتصلوا على احد الرقمني: 87648186 او 0403482345

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

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

Mob: 0410 606 786

30 Hoskins Avenue Bankstown

l¯⁄^√π]<ÿ“<àrflfiF
<ÌËÇ◊f÷]<ì°<:÷]<

<ÿ⁄^“<Ã◊⁄<4ñ†F
<ÌÈfl”ä÷]<Ífi^f€◊÷

<Ï4«í÷]<ÌËÖ^rj÷]Ê
<Ï4f”÷]Ê

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

Registered Architect 
Ziad Boumelhem 

NSW Reg 8008
Member of the australian 

institute of architects 45159

·z‹fl@Ïi@ÜbÌå
@¡ˆaãÇ@ëá‰Ëfl@

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

8008@›Óvèn€a@·”ä

$200 cash for any referral

AL- KARM BAKERY
فــرن الكـــــرم

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

بيتزا وشنكليش وغريها...

* نفح 7 أيام      *نؤمن طلبيات مجيع للمناسبات
9897 1113

60 Excelsior Street, Merrylands NSW 2160

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

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

لالتصال: جان فارس
Mob: 0419 999 554 - 0405 203 535

Tel/Fax: (02) 8704 1490

 Residential *Commercial*
 *Industrial

نتعهد االعمال الكبرية والصغرية 
اختصاص.. خربة..  وخدمة 

صدق يف املعاملة وكفالة للعمل 
لالتصال:

0435922378

 Abraham
 Managing Director

378 922 0435

  CEDAR DRIVING SCHOOL
مدرسة االرز لتعليم قيادة السيارات

 بادارة السيد عّساف ابي عّساف 

خربة تفوق 37 سنة 
نساعد يف احلصول على رخصة القيادة 

السيارة حديثة مرحية ومكيفة 

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة 
اسعار خاصة لطاّلب املدارس

لالتصال: 0407405846
 97405846           

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

ANB 17 003 994 394

Safwat Arfan – Sayed
Manager

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

)Bell Tower Centre( 
Unit 24/ 191 Parramatta Rd.

Auburn, NSW 2144
Tel: 8756 3600 - Fax: 8756 3699
Email: safwat@ozemail.com.au

2011 5 شباط  Saturday 5 February 2011السبت 
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إعالنات

لدينا مختلف أنواع احللويات اللبنانية والعربية
قوالب كايك لكل املناسبات

جلسة أركيلة وقهوة رومنسية وهادئة للعا ئالت

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

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

@N Nk‹‘€ a @Âfl @ÚfláÇ @NNÒçÓø @Úfl bèni a @ N NÚfl bm @Úœ bƒ„

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

 . لقلب. ا من  خدمة  مميزة..  مة  بتسا ا  . مة. تا فة  نظا

تتقدم حلويات El Sweetie لصاحبيها 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

مؤسسة املكاري للدواليب االوىل يف فيكتوريا

بيع باجلملة واملفّرق                   توصيالت جمانية لكافة احناء سيدني
نؤمن طلبيات كافة املناسبات      نظافة تامة.. خدمة سريعة ومعاملة ممتازة

 TONY  FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها  طوني فرنسيس

26 Good St, Granville 2142

حاصلة على عدة شهادات تنويه من سلطة 
HCCP صناعة اللحوم يف نيو ساوث ويلز

تتوفر لدينا سائر أنواع حلوم الغنم 
والبقر الطازجة يوميا

مقانق- كفتة- هامربغر- كبة وكل 
ما يطلبه املطبخ اللبناني من اللحوم 

تلفون: 96371759 
فاكس: 96361294
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اعالنات

KAMPER
Steve

Authorised by Loukas Loukidis, 495 Princes Highway, Rockdale. Printed by Ad Industries, Unit 5/165 South Creek Road, Cromer.

ROCKDALE
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ضعوا رقم 

 1
ملرشح 

حزب العمال عن 
مقعد روكدايل 

ستيف كامرب

ستيف كامرب
 يعمل
لكم  
ومن

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

4WD املتوسطة والصغرية والـ

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

 مؤسسة املكاري خربة يف العمل وصدق يف 

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

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

”Tune up“ اخرى

مؤسسة املكاري للدواليب االوىل يف فيكتوريا

فرعان يتعامالن بالصدق وحسن اخلدمة واالسعار املهاودة

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

الدكتور مصطفى علم الدين يكرم الدكتور املفكر حممود أمني  العامل أثناء زيارته اىل سدني

صور من تاريخ اجلالية
تقديم أكرم املغّوشتقديم أكرم املغّوش

، د. مطر وعقيلته والزميل اكرم املغّوش )أرشيف( د. مصطفى علم الدين، د. بارعة علم الدين، د. حممود أمني العاملمِ

2011 5 شباط  Saturday 5 February 2011السبت 

األســـبوع

وجــــه
اعداد أكرم املغّوش

قبل سنوات حضر اىل سيدني الدكتور املفكر حممود أمني العالمِ قادما من مجهورية مصر العربية 
وكان لنا شرف ارسال بطاقة السفر له من خالل حفلة أدبية قمنا بها مع جمموعة من الناشطني 
رابطة  الدين رئيس  الوطين واالجتماعي مصطفى علم  الدكتور اخللوق والناشط  وقام بتكرميه 
االطباء العرب املتخرجني من خارج اسرتاليا وعقيلته الدكتورة بارعة علم الدين حبضور عدد من 
رواد الفكر واالجتماع امثال الشاعر الكبري الراحل نعيم خوري واالعالمي الزميل بطرس عنداري 
والدكتور املرحوم خليل مصطفى والدكتور ممدوح مطر وعقيلته وايلي ناصيف، وباسم الدكتور 
علم الدين رحبنا بالضيف العال الذي القى وجه ربه منذ مدة رمحه اهلل قبل ان يرى انتفاضة 

الشعب املصري ضد الطغيان.

اجلمال هبة من اهلل لالنسان واجلمال ليس 
بالشكل فقط، امنا باألدب والعلم واالخالق 
أنعم  اللواتي  العربية  اجلالية  صبايا  ومن 
احلسناء  الشابة  املزايا  بهذه  عليهن  اهلل 
بالتجميل  ختصصت  اليت  ضاهر  بو  نورما 
اختصاصها  يف معهد خاص واآلن متارس 
يف صالونها اخلاص بها بالوسائل احلديثة 

كااليزر مثال.
املخطوبة  نورما،  التجميل  خبرية  وتعمل 
خلفية  من  بورغ  جيفري  االعمال  رجل  من 
وجتميلهن  العرائس  تزيني  على  مالطية، 

حيث يطلبونها.
ولدت نورما يف زغرتا، والدها رجل االعمال 
سايد بو ضاهر ووالدتها السيدة كارولني 
بو ضاهر وترعرعت يف سيدني وتعلمت يف 
مدارسها.. وهي كما ذكرت من مدينة زغرتا 
اليت  احلبيبة  املدينة  تلك  لبنان  مشال  يف 
اعطت لبنان والعرب والعال رؤساء مجهورية 
وبطاركة وابطاال وعلماء وسياسيني وشعراء 
وقادة عسكريني من أمثال الرئيس سليمان 
والسياسي  معوض  رينه  والرئيس  فرجنية 
والبطل  بولس  محيد فرجنية واملؤرخ جواد 
الصهيوني  والعالمة  كرم  بك  يوسف 
الدويهي  اسطفان  القديس  والبطريرك 
والرسام العاملي صليبا الدويهي واملخرج 
الدكتور مجيل  الشدراوي والشاعر  يعقوب 
ميالد الدويهي والشاعر الراحل جورج ميني 

والسياسية  االعالمية  الشاعرة  وشقيقته 
وسيدات  رجال  من  وامثاهلم  ميني  فريا 
كرام يكفيهم فخرا واعتزاز الزعيم سليمان 

طوني فرجنية.
تقول نورما انا فخورة بأهلي االحباء وفخورة 
ودراسيت  رأسنا  مسقط  واهدن  بزغرتا 
للتجميل هي هواية واحرتاف ألن اهلل حيب 
شاعرنا  مع  اردد  ان  لي  ويطيب  اجلمال 
ابن  الدويهي  الدكتور مجيل ميالد  احلبيب 

زغرتا االبية يتحيته للبناننا احلبيب قائال:
اذا ل خنتم اجلرح الذي كانا

واذا ل تنبت االحزان .. تفاحا ورمانا
اذا لبنان ل خيرج من التابوت لبنانا

فال التاريخ تاريخ...
وال االنسان يّدعي ان فيه انسانا

احلسناء نورما بو ضاهر مجيلة باختصاصها 
حتيي  وهي  والعرب  للبنان  حببها  ومجيلة 
طوني  سليمان  الشاب  الوطين  زعيمها 

فرجنية.
عا حّد السيف املسحوب

مرسومي ارزة لبنان
وعا كعب االرزة مكتوب
حييا رجالك يا سليمان.

اراء، صفحة الثاني ويف زاوية   االثنني 24 كانون 
 11 ، كتب الصحفي بول شيهان مقالة ملفتة للنظر

وال يسعى املرء إال ان يتوقف عندها.

 حتمل املقالة عنوان “اليسار يصطف مع املسلمني
واملسيحيني يبحثون عن مساند”،

حيث لبنان  يف  تعيش  انك  تعتقد  جيعلك   العنوان 
 ما يعرف بدميقراطية الطوائف او العراق الذي دخل
االمريكي، االحتالل  بعد  واملذاهب  الطوائف   عصر 
 وعندما تقرأ املقالة تبدأ باكتشاف التناقض الفاحش
 الذي يقع فيه الكاتب فيقول :)منذ زمن غري بعيد
 هذا اجلمع والذي جاء من بالد الشرق االوسط ومن
االنتخابات يف  يصوتون  كانوا  الشتات   مسيحيي 
يأخذ العمال  حزب  وكان  االسرتاليني...   كباقي 

حصته من تلك االصوات لكن هذا االمر انتهى(.

 يف هذه الفقرة يبدو ان املواطنني الذين تكلم عنهم
 الكاتب ميلكون من الوعي ما جيعلهم ميارسون حقهم
 الدميقراطي وبصورة سليمة بعيدًا عن تصور الكاتب
 الطائفي وان كان ال يعيبهم انتماؤهم  ذلك. ويف
مصر يف  االقباط  ان  الكاتب  يدعي  اخرى   فقرة 
 واالشوريني يف العراق واملوارنة يف لبنان يواجهون
 ضغوط التطهري الديين وهنا –جيانب  الكاتب احلقيقة
املواطنون يعانيه  الذي  القهر  اىل  يتطرق  ال   النه 
 من االنظمة الديكتاتورية بغض النظر عن انتمائهم
 الديين، وما حيدث يف مصر خري دليل على ذلك وهنا
 يتناسى الكاتب الغيور على مصلحة الطوائف الثالث
 الرتاجع املخيف يف اعداد املسيحيني يف االراضي
 العربية احملتلة واليت تعترب مهد الديانة املسيحية،
 والذين كانوا يشكلون قرابة 30% من تعداد سكان
.%3 يتجاوزون  ال  واالن   1948 عام  قبل   القدس 
االحتالل ان  ويعرتف  الكاتب  يعود  آخر  موقع   ويف 
كارثيًا تأثريًا  له  كان   2003 عام  للعراق   االمريكي 
 على االشوريني ومسيحيي العراق )2 مليون( الذي

نزح نصفهم عن البالد!

حزب عن  الثالثة  اجملموعات  ابتعاد  الكاتب   يعزو 
 العمال النه حياول ان يسرتضي املسلمني وقد  حول
برنامج هجرة الستيعاب الالجئني اىل   برنامج هجرة 
اهلجرة برامج  ان  الكاتب  يتناسى  حيث   املسلمني 
 واليت تضعها احلكومات االسرتالية سواء كانت احرار
البالد وتشمل  او عمال توضع على اساس حاجات 
 فئات من العمال املهرة ومجع مشل العائالت ورجال
 االعمال والالجئني وغريها... وحتدد االعداد مسبقًا
 ونلفت نظر الكاتب اىل ان اعلى نسبة من املهاجرين
عرب يأتون   %85 تتجاوز  واليت  شرعيني   الغري 
 املطارات ويتوارون بني ابناء اجملتمع بعد ان تنتهي
االعالم فإن  شيهان  السيد  .وكما  اقامتهم   مدة 
املتهالكة القوارب  منت  على  القادمني  على   يركز 
 حيث يأخذ البحر نصيبه منهم قبل الوصول اىل الرب

االسرتالي.

 اما بالنسبة اىل موضوع التهديدات اليت وجهت اىل
 الكنائس القبطية من قبل املتطرفني االسالميني فال
 جديد فيها ألننا نعلم ان هؤالء املتطرفني يهددون
 من خيالفهم الرأي ليس من املسيحيني فقط بل من
 املسلمني الذين خيالفون تفسريهم للقرآن والسنة

ويهدرون دماءهم.

اىل  الكاتب  يتطرق  املقال  من  اخرى  زاوية  ويف 
كيفية حصول الشيخ تاج الدين اهلاللي على االقامة 
أيام حكومة بول كيتنغ العمالية ويتحدث عن عالقة 
حكومة  ان  كيف  ويتناسى  باحلزب  املتينة  اهلاللي 
الغي  منصور  الشيخ  املاضي  العام  ابعدت  العمال 
فكيف ل تشفع له ديانته؟!! وهذا تناقض آخر فلو 
واملسلمني صحيح  العمال  حزب  بني  التحالف  كان 
فما كان ذلك ليحصل. وايضًا نريد ان حنيل الكاتب 
اىل ما حصل عند احتفال اجلمعية االسالمية اللبنانية 
بعيد االضحى السنة املاضية يف مسجد الكمبا حيث 
ل يدع اي ممثل عن العمال وحيث  حفلت املناسبة 
بالدعوات اىل مقاطعة حزب العمال بالقول:)  - ان 
مصلحة اجلالية تقتضي تغيري التصويت بشكل مكثف 
حلزب العمال والتصويت بدال عنهم اما حلزب االحرار 
الكاتب على  او حلزب اخلضر.( وال ندري ان كان 

اطالع على ذلك االمر!

هذه اسرتاليا سيد شيهان
 يقارن الكاتب بصورة رخيصة بني موقف احلكومة من
 التفجري االرهابي الذي استهدف كنيسة القديسني
حيث املاضي  العام  مصر  يف  االسكندرية   يف 
اخلارجية ادانة اصدره وزير  بيان   اصدرت احلكومة 
 بالوكالة مارتن فريكسون بينما ادانت فرنسا اهلجوم
 على لسان رئيسها وكذلك فعلت الواليات املتحدة
 ورئيس وزراء كندا بينما وحسب الكاتب ل تصدر
العمال حكومة  تغيري  ول  بيان  اي  الوزراء   رئيسة 
 سياستها بالتمييز اجتاه الالجئني االقباط! وكل ذلك
حزب بني  السياسي  احللف  بسبب  الكاتب   وحسب 
 العمال والقادة املسلمني يف غرب سيدني.يتطرق
 الكاتب اىل الوعود اليت قطعتها املتحدثة بإسم حزب
سدني يف  االعتداء  ضد  املتظاهرين  امام   االحرار 
االحرار يف حكومة  ان  من  ول   السينتور فريافانيت 
 حال انتخابها سوف تعيد العمل بربنامج هجرة االقباط
 الذين يتعرضون لالضطهاد الديين يف مصر والذي
نعتقد كنا  العمالية،  راد  حكومة  كيفن  عنه   ختلت 
 ان الكاتب قد وفق يف موقفه لو حتدث عن العالقة
 الوطيدة اليت ربطت احلكومات االسرتالية املتعاقبة
 مع النظام الذي يتهاوى يف مصر بسبب اضطهاده
وايضَا الديين  انتمائهم  عن  النظر  بغض   ملواطنيه 
املصريني املواطنني  تثبيت  اىل  الكاتب  دعى   لو 
 يف ارضهم من خالل دعوة احلكومة االسرتالية لدعم
التغيري حنو الدميقراطية احلقيقية يف مصر وغريها.

الكاتب اتهامات  من  اخلضر  حزب  يسلم  ول   هذا 
 والذي اتهم احلزب انه يتبنى القضايا االسالمية يف
 غرب اوروبا وكذلك طالت شظايا الكاتب حمطة اي
 بي سي حيث اتهم احملطة بأنها ل جتد قيمة باحلدث

واحلضور لتغطيته.

 ويف الفقرة االخرية يتضح موقف الكاتب او اهلدف
 من بيانه السياسي، لكن حنب ان نلفت نظر الكاتب
 اىل اننا يف اسرتاليا حيث احلريات مصانة وحمفوظة
اجملتمع مؤسسات  الناس  ووعي  القوانني   مبوجب 
6 قوانني  من  هاربون  بأننا  ايضًا  ونذكره   املدني 
والنفوس،وحصص النصوص  وقضايا  مكرر   6  و 
ليست الثقافية  التعددية  وان  واملذاهب   الطوائف 
 تعددية دينية ألن اسرتاليا نظام علماني حيفظ لكل
 االديان والعقائد حرية ممارسة الشعائر والطقوس
احلس اىل  الكاتب  نظر  لفت  واحب   والعبادات، 
 االنساني الرفيع الذي يتمتع به الشعب االسرتالي
متظاهر الف   500 مسرية  دائمًا  تستحضرني   حيث 
عام شباط  يف  سيدني  شوارع  يف  ساروا   الذين 
 2003 ضد احلرب على العراق ومن اجل حقن دماء
 االبرياء، وكلنا نعلم اي موقف اختذته حكومة هاورد
 االحرارية حيث شاركت يف حرب العراق ومن منا ال
 يعرف احلجج اليت سيقت يف ذلك الوقت واليت ثبت
 بطالنها وزيفها واليت وحسب اعرتاف الكاتب نفسه
عددهم البالغ  العراق  مسيحيي  من  مليون   شردت 
عراقي مليون  قرابة  مقتل  اىل  باالضافة  مليون   2 
 واكثر من 4 مليون يتيم  ومئات االالف من االرامل

وفقدان االمن االجتماعي وتقسيم البالد.

 مالحظة اخرية اذا كان ما يدعيه الكاتب عن التحالف
غرب يف  املسلمني  وقادة  العمال  بني   الوثيق 
 سيدني صحيح، نفيده بأن معظم املسلمون صوتوا
الفيدرالية بعد ان انتخابات 2010  العمال يف   ضد 
 اعلنت رئيسة الوزراء عن احلادها ونسأل الكاتب ان
 كان ذلك التحالف سيصمد اذا ما عرف ما هو موقف
 القادة املسلمني من حقوق املثليني واليت يساندها

حزب العمال واخلضر.

 ويف اخلتام نقول اننا هنا لسنا يف وارد الدفاع عن
الدفاع عن انفسهم العمال النه باستطاعتهم   حزب 
دائمة صداقة  توجد  ال  السياسة  يف  انه   ونعرف 
 وعداوة دائمة امنا هناك مصلحة دائمة لذلك نتمنى
 على الكاتب ان يبقي االمور يف اطارها السياسي

وابعادها عن الطابع الديين،وهنا

اسرتاليا شيهان،  سيد  اسرتاليا  هذه  ونكرر   نعود 
الثقافية والتعددية  والفكر  واملعتقد  الرأي   حرية 
العدالة والتسامح واحملبة والقيم اليت  ...اسرتاليا 
واالقصاء التعصب  مواجهة  نستطيع  خالهلا   من 
اجنماعية كانت   سواء  املشاكل  من   وغريها 

 ،ثقافية،اقتصادية وغريها

عباس مراد
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يف أوىل تسع مباريات تواليا خيوضها خارج ارضه، تعثر سان انطونيو 
سربز متصدر جمموعة اجلنوب الغربي واملنطقة الغربية وصاحب أفضل 
رصيد يف الدوري االمريكي الشمالي لكرة السلة للمحرتفني »ان بي 
8 أمام مضيفه بورتالند ترايل باليزرز رابع جمموعة الشمال  آي« 40 – 
)االشواط   86  –  99 نقطة   13 بفارق  الغربية  املنطقة  وثامن  الغربي 
86(، يف قاعة »روز غاردن«   – 99 ،71  – 71 ،52  – 47 ،22  – 24
ألدريدج  الماركوس  للفائز  سجل  متفرجا.   20364 وأمام  بورتالند  يف 
40 نقطة هي االعلى له منذ احرتافه اىل 11 متابعة ووسلي ماثيوز 21 
بلري 14  مانو جينوبيلي 14 نقطة ودجيوان  االرجنتيين  نقطة، وللخاسر 

نقطة اىل 12 متابعة.
وستكون احملطة الثانية لسربز، الذي أنهى سلسلة من ثالثة انتصارات، 
يف لوس أجنلس حيث يواجه حامل اللقب ومتصدر جمموعة اهلادي لوس 

أجنلس اليكرز.
وجتاوز الاليكرز سلسلة من خسارتني وفاز على ضيفه هيوسنت روكتس 
خامس جمموعة اجلنوب الغربي والذي مين خبسارته الثالثة تواليا، يف 
قاعة »ستابلز سنرت« يف لوس أجنلس وأمام 18997 متفرجا، بفارق 
 ،48  – 54 ،23 106 )االشواط 31 –  مثاني نقاط بعد وقت اضايف 114 – 
106(. سجل للفائز كوبي بريانت 32 نقطة   – 114 ،98  – 98 ،74  – 74
اىل ست متابعات و11 متريرة حامسة، وللخاسر االرجنتيين لويس سكوال 

24 نقطة اىل 15 متابعة.
الغربي سلسلة من  اجلنوب  ثالث جمموعة  نيوأورليانز هورنتس  وأنهى 
اجلنوب  جمموعة  خامس  ويزاردز  واشنطن  ضيفه  على  وفاز  خسارتني 
الشرقي والذي مين خبسارته السادسة تواليا، يف قاعة »نيوأورليانز 
89 )االشواط  أرينا« وأمام 13921 متفرجا، بفارق مثاني نقاط 97 – 
89(. سجل للفائز جايسون مسيث   – 97 ،65  – 80 ،44  – 55 ،26  – 29
20 نقطة هي االعلى له منذ احرتافه وكريس بول 15 نقطة اىل مخس 
وهذه  نقطة.   30 يونغ  نيك  وللخاسر  حامسة،  متريرات  وتسع  متابعات 

اخلسارة الـ25 تواليا لويزاردز خارج أرضه دومنا فوز!
بوسطن سلتكس  أمام  اهلادي  خامس جمموعة  كينغز  وخسر سكرامنتو 
متصدر جمموعة االطلسي واملنطقة الشرقية، يف قاعة »أركو أرينا« 
 95 يف سكرامنتو ويف حضور 16482 متفرجا، بفارق مخس نقاط 90 – 
للفائز  95(. سجل   –  90  ،74  –  71  ،45  –  54  ،27  –  20 )االشواط 
راي ألن 22 نقطة اىل ست متابعات وراخون روندو 17 نقطة اىل 10 
متريرات حامسة، وللخاسر كل من دمياركوس كازنس وتايريكي ايفانز 

20 نقطة.

 الدوري األمريكي الشمالي لكرة السلة للمحرتفني »ان بي آي«

تعثر سان أنطونيو يف بداية 
تساعيته اخلارجية

أسدى كييفو فريونا خدمة كبرية اىل آ سي ميالن متصدر 
الالئحة اذ فاز على  وصيفه نابولي 2 - 0، يف املباراة اليت 
أجريت بينهما على ملعب »مارك انطونيو بنتيغودي« يف 
فريونا يف املرحلة الـ 23 من الدوري االيطالي لكرة القدم 
موسكارديللي  دافيدي  االصابتني  وسجل  »كالتشيو«. 
وجينارو ساردو يف الدقيقتني 20 و50. وهي اخلسارة االوىل 
لنابولي منذ 6 كانون الثاني املاضي، وقد بات يتخلف عن 
روما  والزيو  ميالن  تعادل  بعدما  نقاط  بفارق مخس  ميالن 

سلبا 0 - 0 يف افتتاح املرحلة اول من امس.
وعلى امللعب األومليب يف روما، تعادل آ أس روما الرابع 
وبريشيا 1 - 1. سجل لالول ماركو بورييللو يف الدقيقة 58، 

وللثاني الربازيلي سيتادين ايدير يف الدقيقة 69.
تواليا  الثانية  خبسارته  الثامن  تورينو  جوفنتوس  ومين 
 .2  -  1 بالريمو  مضيفه  امام  املوسم  هذا  والسادسة 
ميلياتشيو يف  وجيوليو  ميكولي  فابريتسيو  للمضيف  سجل 
الدقيقتني 7 و20، وللضيف كلوديو ماركيسيو يف الدقيقة 

.36
  

وهذا ترتيب فرق الطليعة:
1 - آ سي ميالن 48 نقطة من 23 )39 - 18(.

2 - نابولي 43 )36 - 22(.
3 - الزيو روما 41 من 22 )29 - 21(.

4 - آ أس روما 39 )32 - 25(.
5 - انرتناسيونالي ميالنو 38 من 21 )36 - 24(.

انكلرتا
»برميري  االنكليزي  الدوري  من   25 الـ  املرحلة  ختام  يف 
برمنغهام  ومضيفه  الثالث  سييت  مانشسرت  تعادل  ليغ«، 
سييت 2 - 2 يف املباراة اليت أجريت بينهما مساء على ملعب 
متفرجا.   24379 وشهدها  برمنغهام  يف  اندروز«  ٍسانت 
سجل للمضيف الصربي نيكوال زيغيتش وكريغ غاردنر من 
الدقيقتني 23 و77، وللضيف  ضربة جزاء »بناليت« يف 
األرجنتيين كارلوس تيفيز والصربي الكسندر كوالروف يف 
الدقيقتني 4 و41. ورفع تيفيز رصيده اىل 15 اصابة يف 
املركز الثاني يف ترتيب اهلدافني بفارق اربع اصابات عن 

مهاجم مانشسرت يونايتد البلغاري دمييتار برباتوف.
وامام 23253  بالكبرين  بارك« يف  ملعب »إيوود  وعلى 
متفرجا، فاز توتنهام هوتسرب اخلامس على مضيفه بالكبرين 

روفرز 1 - 0 سجلها بيرت كراوتش يف الدقيقة الثالثة.
وعلى ملعب »أنفيلد« يف ليفربول وامام 40254 متفرجا، 
سجلهما   0  -  2 سييت  ستوك  على  السابع  ليفربول  فاز 
األوروغواياني  اجلديد  واملهاجم  مرييليس  راوول  الربتغالي 

لويس سواريز يف الدقيقتني 47 و79.
وهنا النتائج:

وهذا ترتيب فرق الطليعة:
1 - مانشسرت يونايتد 54 نقطة من 24 مباراة )54 - 22(.

2 - ارسنال 49 من 24 )50 - 23(.
3 - مانشسرت سييت 46 من 25 )39 - 22(.

4 - تشلسي 44 من 24 )46 - 21(.
5 - توتنهام هوتسرب 41 من 24 )33 - 26(.

 اسكوتلندا
يف ختام املرحلة الـ 16 من الدوري االسكوتلندي املؤجلة من 
العام املاضي، حقق الرينجرز الثاني وحامل اللقب فوزه الـ 
17 هذا املوسم على هارتس الثالث 1 - 0 يف املباراة اليت 

 دور الثمانية من سلة الدرجة األوىل للرجال

فوز احلكمة على أبناء أنيبال زحلة
 ،14 66 )االشواط 20 –  فاز احلكمة بريوت على ابناء انيبال زحلة 80 – 
بينهما مساء  أجريت  اليت  املباراة  66( يف   –  80  ،46  –  61  ،35  –  33
امس يف قاعة النادي الرياضي غزير، يف ختام املرحلة االوىل ذهابًا لدور 

الثمانية، من بطولة لبنان لكرة السلة للدرجة االوىل للرجال.
وكان أفضل املسجلني للفائز ايلي اسطفان 23 نقطة واالمريكي داريل 
وزتكينز 18 نقطة اىل 12 متابعة وروني فهد 16 نقطة واالمريكي غارنيت 
طومسون 14 نقطة اىل 10 متابعات، وللخاسر السيرياليوني الفا بانغورا 
نقطة   13 ورودريغ عقل  نقطة   16 واالمريكي ترينس شانون  نقطة   22

منهها ثالث ثالثيات من مخس حماوالت.
ابو  توبة، فادي  روني فهد، حسني  احلكمة بريوت: صباح خوري،  مثل 

املنى، االمريكيان غارنيت طومسون وداريل ووتكينز، ايلي اسطفان.
ومثل ابناء انيبال زحلة: االن اندراوس، شارل تابت، روي مساحة، سيمون 
داود، جهاد املر، رودريغ عقل، االمريكي ترينس شانون، السيرياليوني 

الفا بانغورا.
قاد املباراة احلكام الدوليون زياد طنوس واليونانيان الزاروس فورياديس 

وستيليوس كوكوالكيديس. 

البطوالت االوروبية الوطنية لكرة القدم

اسبانيا: كأس امللك بني برشلونة وريال مدريد
أجريت بينهما على ملعب »إيربوكس« يف غالسغو وقلص 
الفارق بينه وبني السلتيك املتصدر اىل مخس نقاط، علما 
انه لعب مباراتني اقل منه. وسجل االصابة كايل الفريتي 

يف الدقيقة الرابعة.
على  الرابع  كيلمارنوك  فاز  بارك«،  »فري  ملعب  وعلى 

مضيفه مذرول 1 - 0 سجلها سيلفا يف الدقيقة 81.
وهذا ترتيب فرق الطليعة:

1 - السلتيك 58 نقطة من 24 مباراة )53 - 14(.
2 - الرينجرز 53 من 22 )47 - 20(.
3 - هارتس 48 من 24 )37 - 21(.

4 - كيلمارنوك 36 من 24 )37 - 26(.
5 - اينفرنيس كاليدونيان تيسل 29 من 24 )31 - 30(.

بلجيكا
تعادل راسينغ جنك وسان ترودن يف املباراة اليت أجريت 
بينهما يف جنك وهي مؤجلة من املرحلة الـ 21 من الدوري 
البلجيكي. سجل لالول باردا يف الدقيقة التاسعة، وللثاني 
املركز  يف  رصيده  جنك  ورفع   .45 الدقيقة  يف  شوتردن 
الثاني اىل 51 نقطة بفارق ثالث نقاط عن اندرليكت متصدر 

الالئحة وحامل اللقب.
وتقدم لوكريين اىل املركز اخلامس بفوزه على سريكل بروج 
2 - 1. سجل للفائز تارافيل وكويالر يف الدقيقتني 8 و48، 

وللخاسر بوا يف الدقيقة 11.

وبات ترتيب فرق الطليعة كاآلتي:
1 - اندرليكت 54 نقطة من 24 مباراة )50 - 14(.

2 - راسينغ جنك 52 من 24 )58 - 24(.
3 - جنت 43 من 23 )44 - 34(.

4 - اف سي بروج 42 من 24 )50 - 30(.
 ,)29 5 - لوكريين 38 من 23 )33 – 

اسبانيا
تأهل برشلونة للدور النهائي من كأس امللك االسباني للمرة 
0 يف   -  3 أملرييا  على مضيفه  بفوزه  تارخيه،  35 يف  الـ 
املباراة اليت أجريت بينهما على ملعب »خوان روخاس« 

يف أملرييا يف اياب الدور نصف النهائي.
وخاض مدرب برشلونة خوسيب غوارديوال املباراة بتشكيلة 
من الصف الثاني امجااًل غاب عنها االرجنتيين ليونيل ميسي 
واندريس  هرنانديز  وكزايف  رودريغيز  وبدرو  فيال  ودافيد 
فوزا  حقق  بعدما  فالديز  فيكتور  املرمى  وحارس  انييستا 
كبريا 5 - 0 يف مباراة الذهاب االسبوع املاضي على ملعب 
الربازيلي  االصابات  وسجل  برشلونة.  يف  »نوكامب« 
أفيالي  ابرهيم  واهلولندي  الكانرتا  وتياغو  كوريا  أدريانو 

املغربي االصل يف الدقائق 34 و55 و65.
ريال  جدد  مدريد،  برنابيه« يف  ملعب »سانتياغو  وعلى 
مدريد فوزه على أشبيلية حامل الكأس املوسم املاضي 2 - 
0 سجلهما صانع األلعاب األملاني مسعود أوزيل واملهاجم 
التوغولي اميانويل اديبايور يف الدقيقتني 82 و90. وكان 
ريال مدريد فاز 1 - 0 يف مباراة الذهاب االسبوع املاضي.

ويلتقي برشلونة وريال مدريد يف املباراة النهائية يف 20 
نيسان املقبل للمرة االوىل يف هذا الدور منذ عام 1990. 
وريال  قياسي،  رقم  وهو  مرة   25 الكأس  برشلونة  وأحرز 

مدريد 17 مرة آخرها عام 2003.
الربتغال

بنفيكا  امام  ارضه  الكأس على  حامل  بورتو  خسر اف سي 
ملعب  على  بينهما  أجريت  اليت  املباراة  - 2 يف   0 لشبونة 
النهائي  نصف  الدور  ذهاب  يف  بورتو  يف  »دراغاو« 
وغارسيا  كوينرتاو  االصابتني  وسجل  الربتغال.  كأس  من 
نيسان  االياب يف  مباراة  وتقام  و25.    5 الدقيقتني  يف 

املقبل.
فرنسا

تأهل اف سي لوريان للدور ربع النهائي من كأس فرنسا 
بفوزه على متز من الدرجة الثانية 3 - 0 يف املباراة اليت 
أجريت بينهما يف لوريان يف الدور اخلامس. وسجل االصابات 
الدقائق 52 و90  كيفن غامريو )2( وسيغاماري ديارا يف 

و82.
سرتاسبور  راسينغ  على  الثانية  الدرجة  من  أجنيه  وفاز 
ودوريه يف  شاربونييه  0 سجلهما   -  2 الثالثة  الدرجة  من 

الدقيقتني 72 و90. 

افاد نادي بايرن ميونيخ بطل الدوري االملاني لكرة القدم توصله 
اىل اتفاق مع االحتاد اهلولندي لكرة القدم على خوض مباراة ودية 
الدولي  للمهاجم  الطويل  للغياب  تعويضًا  اهلولندي،  املنتخب  مع 
أريني روبن )26 سنة( بسبب االصابة اليت تعرض هلا يف نهائيات 

كأس العامل الـ 19 يف جنوب افريقيا العام املاضي.
وقال يف بيان له: »توصل بايرن ميونيخ واالحتاد اهلولندي لكرة 
القدم اىل اتفاق على تعويض الصابة روبن. الطرفان اتفقا على 

خوض مباراة ودية يف 22 ايار 2012 على ملعب أليانز أرينا«.
سعداء  »حنن  رومينيغه:  هاينتس  كارل  النادي  رئيس  وقال 

ان احلل »عادل  القضية« مشريا اىل  اقفال هذه  بتمكننا من 
ومرٍض«.

وشن بايرن ميونيخ منذ آب املاضي محلة على االحتاد اهلولندي 
كي يتكفل االخري رواتب روبن الذي عاد مصابا من نهائيات كأس 
العامل 2010، وهدد باللجوء اىل القضاء. وعانى الالعب متزمًا يف 
عضالت فخذه تعرض له قبل انطالق نهائيات كأس العامل خالل 
مباراة ودية مع اجملر يف 5 حزيران املاضي، فغاب عن املباراتني 
االوليني لفريقه يف النهائيات قبل ان يقوده اىل املباراة النهائية 

اليت خسرها امام اسبانيا 0 - 1 بعد متديد الوقت.

بايرن ميونيخ - هولندا تعويضاً لغياب روبن
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مبارك: ان تنحيت يستولي...
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل( 

املغادرة اآلن، ولكنه ال يستطيع خوفًا من أن تغرق البالد يف 
الفوضى.

وقالت كريستيان امانبور مراسلة شبكة »أي بي سي نيوز« 
األمريكية، انها سألته »ما إذا كان سيتخّلى عن منصبه، فقال 
)أيلول(  سبتمرب  يف  واليته«  تنتهي  حني  ذلك  سيفعل  انه 
املقبل. وأضافت ان مبارك أوضح هلا »انه إذا غادر منصبه 
اآلن سيكون هناك فوضى وسيسيطر االخوان املسلمون« على 

احلكم.
وأكد مبارك انه مل يكن ينوي الرتشح جمددًا للرئاسة »ومل أنو 

أبدًا أن يكون مجال )جنله( رئيسًا من بعدي«.
وأشارت الصحافية األمريكية إىل أن مجال مبارك كان موجودًا 

يف الغرفة أثناء إجراء املقابلة.
الذي  اخلطاب  بعد  بالراحة  شعر  انه  املصري  الرئيس  وأضاف 
جديدة،  لوالية  ترشحه  عدم  فيه  وأعلن  املاضي  االثنني  ألقاه 
ملقيًا  التحرير  ميدان  يشهده  الذي  العنف  من  قلقه  عن  معربًا 

باللوم على مجاعة االخوان املسلمني.
وردًا على سؤال عن اهلجمات اليت شنها أنصاره على املتظاهرين 
املعارضني يف ميدان التحرير، قال »كنت حزينًا جدًا من أحداث 

أمس. ال أريد أن أرى املصريني يقاتلون بعضهم البعض«.
ووصف مبارك الرئيس األمريكي باراك أوباما بأنه رجل »طيب 
من  مبّطنة  دعوات  عن  سؤال  على  ردًا  قال  ولكنه  جدًا«، 
املسؤولني األمريكيني له بالتنحي اآلن وليس الحقًا، انه قال 
ألوباما »أنت ال تفهم الثقافة املصرية وما ميكن أن حيصل إذا 

تنّحيت اآلن«.
انهاء  اىل  دعا  سليمان  عمر  املصري  الرئيس  نائب  وكان 
التظاهرات معتربا ان املطالب اليت يتبناها الشباب متت تلبيتها 

وان االصرار على رحيل مبارك فورا دعوة »للفوضى«.
ورفض سليمان اجراء اصالحات سياسية شاملة مربرًا ذلك بضيق 
الوقت، كما متسك بفرض »قيود على الرتشح للرئاسة« حتى 
»يطمئن اجلميع اىل »القائد« الذي سيتوىل احلكم، مؤكدًا 
انه »ال بد من ان تكون هناك شروط وقيود )للرتشح للرئاسة( 
باالطمئنان  الناس  كل  ويشعر  توافقي  حل  اىل  نصل  حتى 
سنوات  الست  خالل  مصر  سيقود  »من  وإىل  القائد«  اىل 

القادمة«.
وأكد نائب الرئيس املصري ان الدعوة وجهت اىل مجاعة االخوان 
يزالون  ال  انهم  »اال  الوطين  احلوار  يف  للمشاركة  املسلمني 
مرتددين«. وقال »متت دعوتهم وهم ما زالوا مرتددين«، 
يف اشارة اىل انهم مل يشاركوا يف جلسة احلوار اليت قال انه 
اجراها اخلميس مع عدد من االحزاب ومشلت كل االحزاب »ما 
عدا حزبني رئيسيني هما الوفد )الليربالي( والتجمع اليساري. 
اضاف »اقول انهم مرتددون وليسوا رافضني ومن مصلحتهم 

احلوار الذي هو فرصة مثينة هلم«.
وشدد على ان احلوار مع قوى املعارضة جيب ان ينتهي »بعد 
عشرة ايام أقصى حد« حتى ميكن البدء يف اجراءات التعديل 

الدستوري قبل االنتخابات الرئاسية.
ووجه سليمان حتذيرا اىل املعتصمني يف ميدان التحرير معتربا 
سيعين  االعتصام  واستمرارهم يف  مطالبهم  كل  تنفيذ  مت  انه 

انهم »ينفذون اجندات خارجية«.
واعتقلت الشرطة امس االول سبعة من قيادات حركات االحتجاج 
الشبابية اليت اطلقت االنتفاضة املصرية بعد قليل من قيامهم 

بزيارة للمعارض حممد الربادعي يف منزله.
وينتمي قياديو احلركة الشبابية الذين مت اعتقاهلم اىل حركات 
سعيد«  خالد  »كلنا  وجمموعة  ابريل«   6 »حركة  هي  عدة 

واحلملة الوطنية لدعم الربادعي.
وقتل أجنيب مساء أمس االول يف ميدان جماور مليدان التحرير 
يف وسط القاهرة مل تعرف جنسيته، حني قام جمهولون بضربه 

حتى املوت وهم يصرخون »جاسوس جاسوس«.
اثر  اهلدوء  بعض  على  االول  أمس  التحرير  ميدان  واستيقظ 
مواجهات عنيفة شارك فيها مساء االربعاء حتى فجر أمس اآلالف 
من أنصار الرئيس مبارك وآخرون مطالبني بتنحيه، ختللتها حرب 
مواقع ومعارك كر وفر انتهت مبقتل سبعة اشخاص على االقل 

واصابة أكثر من ألف.
وقام حنو 50 عنصرا من اجليش قبل ظهر امس باالنتشار بني 
ميدان  بني  فاصلة  منطقة  يف  القاهرة  متحف  قرب  الفريقني 
ان  دون  من  التوتر  فخف  رياض،  عبداملنعم  وميدان  التحرير 
خيلو االمر من بعض املناوشات باحلجارة والسالح املتوافر لدى 

الطرفني.
الذي  بـ«االنتصار«  فرحهم  خيفوا  مل  التحرير  ميدان  شبان 
حققوه خالل الليل مع انه كلفهم قتلى وجرحى، فقد متكنوا من 
الوراء ليصبحوا  دفع انصار الرئيس املصري حنو مئة مرت اىل 
فيها  انتشر  اليت  املنطقة  وهي  اكتوبر،   6 كوبري  تقريبا حتت 

اجليش.
بالرصاص  االول  أمس  فجر  االقل  على  اشخاص  اربعة  وقتل 
امساعيل  حممد  الطبيب  قال  كما  املتظاهرين  على  أطلق  الذي 
الذي يعمل يف عيادة ميدانية اقيمت يف امليدان. واعلن مساء 

االربعاء عن ثالثة قتلى اخرين.

»مضطربة«، داعيًا إياهم للكّف عن التدخل يف شؤون مصر.

مبارك: ان تنحيت يستولي...
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل( 

انها اكدت ان ال شيء حمسومًا بعد على الصعيد العملي لتأليف 
املقبلة،  الساعات  يف  االمور  بلورة  امكان  تستبعد  مل  احلكومة، 
مشرية اىل ان على جدول ميقاتي اليوم جمموعة لقاءات واىل انه 
ماض يف جهده لالنتقال اىل املرحلة التالية من التأليف بعد رسم 

االطار الذي ستتشكل ضمنه احلكومة.
ووصفت اوساط ميقاتي لقاءيه امس مع رئيس »تكتل التغيري 
واالصالح« العماد ميشال عون ورئيس احلزب التقدمي االشرتاكي 
النائب وليد جنبالط بأنهما اتسما باالجيابيات وسادهما جو مريح. 
أعلنه عون من عدم وجود خالف مع ميقاتي وعدم  وقالت ان ما 
تطرق اللقاء بينهما اىل االمساء واحلقائب عكس متامًا ما دار يف 
اللقاء، كما ان جنبالط اعرب عن تشجيعه لرئيس الوزراء املكّلف يف 
اجلهد الذي يبذله وابدى استعداده للمساهمة يف تذليل العقبات 

ومل يطرح يف لقائهما ايضًا موضوع توزيع احلقائب واألمساء.
احلصيلة  جوجلة  صدد  يف  »اننا  اللقاء:  بعد  صّرح  عون  وكان 
وطبعًا  اجلديدة  احلكومة  تأليف  كيفية  املكّلف  الرئيس  مع  لنعرف 
مل نصل بعد اىل مرحلة التوزيع الن البحث قائم حاليًا يف تكوين 
وقال: »حتدثنا  الوزراء«.  اختيار  اىل  وصواًل  وشكلها  احلكومة 
عن ضرورة تاليف العقبات اليت ادت اىل سقوط احلكومة السابقة 
وضرورة وجود احلد االدنى من االنسجام يف احلكم«، نافيًا ان 
يكون وضع شروطًا مسبقة او ان يكون طلب حقائب حمددة بعد.

واىل عون وجنبالط، التقى ميقاتي الوزير حممد الصفدي والنائب 
اتصااًل طوياًل مع رئيس »تيار املردة«  أجرى  متام سالم، كما 

النائب سليمان فرجنيه.
من  الناس«  برنامج »كالم  إىل  حديث  يف  لياًل  فرجنيه  وأعلن 
»املؤسسة اللبنانية لالرسال« أنه يريد لكتلته وزيرين وحقيبتني 
أساسيتني »واذا مل يعطوني سأقول شكرًا ولن أشارك«. وأشار 
سياسية ولكن يف  اىل ان ميقاتي »يتجه إىل حكومة تكنوقراط – 
هذا البلد ال يوجد تكنوقراط بل حيتاج اىل قبضايات وزعران وليس 
أوادم«. وتساءل: »من جيب  أن نضع يف وجه وسام احلسن 
وأشرف ريفي؟ أحب زياد بارود كثريًا ولكن يف وجه ريفي واحلسن 

ال يستطيع بارود أن يقف«.
الثلثني  نريد  املشاركة  اآلخر  الفريق  أراد  »إذا  أيضًا:  وقال 
أعلن  وإذا  حمصنني  وزيرًا   20 على  ونصر  الثلث.  هم  وليأخذوا 
رئيس اجلمهورية نفسه معنا يأخذ من الـ 20«. وكشف أن حقيبة 
الداخلية عرضت عليه و«تبلغت من املعارضة )8 آذار( ومن العماد 
فال  لي شخصيًا  الداخلية  أردت  اذا  انين  باسيل  جربان  عرب  عون 
مرشح غريي، لكنين أبلغته انين لست مرشحًا شخصيًا، وعون اذا 

مل أردها أنا سيطالب بها ألحد من كتلته«.
وقالت أوساط بارزة يف 8 آذار إن ميقاتي يقوم باملهمة املطلوبة 
منه، وفور انتهائه من تأليف احلكومة وعرض األمساء »سيعلنها 
سواء يف 14 شباط أو 15 منه أو 29 منه«، مبعنى ان ميقاتي 
ليس ملتزمًا أي موعد حمدد. وأشارت اىل انه أبلغ ذلك اىل اجلميع، 
مضيفة »أن فريق 8 آذار ضد طرح أي شروط مسبقة من جانب 

14 آذار على املشاركة«.
ويف املقابل، رمى الرئيس أمني اجلميل امس االول كرة تسهيل 
على  »نتمنى  صرح:  إذ  آذار،   8 قوى  مرمى  يف  ميقاتي  مهمة 
كقوى  فنحن  مهمته  تسهيل  الذين مسوه  ميقاتي  الرئيس  حلفاء 
14 آذار قمنا بكل ما علينا والتقينا الرئيس ميقاتي وأبلغناه كل 
استعداد للحفاظ على مصلحة البلد واحرتام القرارات الدولية«. 
بيد انه أضاف: »ال نسمع منهم سوى عراقيل تعقد مهمة الرئيس 
ميقاتي«، متهمًا بعض قوى 8 آذار »بالتصعيد وال يبدو انها 
قابلة بالشركة اليت تدعيها«. وقال: »أنا والدكتور مسري جعجع 
تقدمنا بأسئلة واضحة فلتأتنا أجوبة واضحة وعندئذ يظهر إذا كان 

ذلك مناورة أو مقاربة حقيقية«.
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ودفع اجليش املصري املوالني ملبارك بعيدا عن مجوع احملتجني 
املناهضني له يف وسط القاهرة امس، مواصال جهوده للفصل 

بني اجلانبني املشتبكني يف قلب العاصمة املصرية.
من  آالف  بضعة  انضم  حيث  التحرير  ميدان  وردد حمتجون يف 
احملتجني اىل مئات خيموا يف املنطقة طوال الليل »اهلل أكرب.. 

اجليش والشعب يد واحدة«.
برجها  توجه  للجيش  تابعة  دبابة  من »رويرتز«  شاهد  ورأى 
صوب موالني ملبارك كانوا يلقون حجارة على احملتجني من فوق 
احد اجلسور. ثم تقدمت الدبابة بعد ذلك صوب املوالني للرئيس 
وكان برفقتها جمموعة من اجلنود الذين متكنوا من اخالء املكان 

من أنصار مبارك.
ويف مشال شرق البالد قام حنو أربعة آالف شخص مبسرية يف 
يف  شارك  بينما  بالرحيل  املصري  الرئيس  مطالبني  السويس 

االمساعيلية حنو ألفني آخرين يف تظاهرة مماثلة.
وأعلنت منظمة العفو الدولية أمس االول أن ممثلها يف القاهرة 
على  يدها  وضعت  أن  بعد  العسكرية  الشرطة  قبل  من  اعتقل 
مركز هشام مبارك للقانون. وقالت املنظمة إن ممثلها نقل مع 
وخالد  االسالم  أمحد سيف  بينهم  من  آخرين  معتقلني  أشخاص 
جمهول  مكان  إىل  ووتش«،  رايتس  »هيومن  مندوبي  علي 
الناشطني اآلخرين ما زالوا  القاهرة. اضافت أن عددًا من  يف 

حمتجزين يف مركز هشام مبارك للقانون.
ويف ردود الفعل الدولية، قال الرئيس االمريكي باراك اوباما 
أمس االول انه يصلي من اجل السالم يف مصر بعد العنف الذي 
شهدته القاهرة وأسفر عن ستة قتلى. أضاف أوباما يف افطار 
صالة وطين »حنن نصلي حتى ينتهي العنف يف مصر وحتى 
تتحقق تطلعات الشعب املصري وحقوقه وحتى يشرق صباح يوم 

افضل على مصر ويف شتى احناء العامل«.
يف  اوباما  التقى  الذي  مكني  جون  اجلمهوري  السناتور  وقال 
صباح  سي«  بي  »إيه  لتلفزيون  حديث  يف  االبيض  البيت 
االمريكية  الضغط  وسائل  كل  استخدام  يؤيد  انه  االول  امس 

على مبارك.
ودعت مسودة قرار مبجلس الشيوخ االمريكي الرئيس املصري 
أمس االول، اىل نقل السلطة اىل حكومة مؤقتة لتصريف االعمال 
يرعاه  الذي  القرار  مشروع  يتضمن  وال  االطياف.  مجيع  تضم 
جون  الدميقراطي  والسناتور  ماكني  جون  اجلمهوري  السناتور 

كريي دعوة حمددة اىل مبارك لالستقالة.
ويدعو القرار مبارك اىل البدء سريعا يف »انتقال سلمي وسلس 
اىل نظام سياسي دميقراطي«. وجيب ان يشمل ذلك »نقل 
مع  بالتنسيق  االطياف  مجيع  تضم  مؤقتة  حكومة  اىل  السلطة 
زعماء من املعارضة املصرية واجملتمع املدني واجليش« لتنفيذ 

االصالحات الالزمة الجراء انتخابات حرة ونزيهة هذا العام.
احلكومة  كلينتون  هيالري  االمريكية  اخلارجية  وزيرة  ودعت 
املعارضة  الفور حبوار مع  البدء على  االول اىل  أمس  املصرية 
تصريح  يف  بشدة  كلينتون  دانت  كما  البالد.  مستقبل  حول 
صحايف، االعتداء على الصحافيني يف مصر، معتربة ان احلكومة 
وقالت  واضحة« يف محايتهم.  يتحمالن »مسؤولية  واجليش 
بالصدقية  يتحلون  الذين  املعارضة  وممثلي  احلكومة  »ادعو 
وغريهم من ممثلي اجملتمع املدني واالحزاب السياسية املصرية 
اىل البدء فورا حبوار جدي حول انتقال سلمي ومنظم« للسلطة. 
وقالت ان »املصريني يتطلعون اىل عملية تفضي اىل تغيريات 

ملموسة«.
اشتون  كاثرين  االوروبية  اخلارجية  وزيرة  قالت  باريس،  ويف 
اتصال هاتفي مع سليمان  السلطات املصرية خالل  انها حثت 

على التحرك واحلفاظ على اهلدوء واالمن.
دميرتي  الروسي  الرئيس  ان  الكرملني  قال  موسكو،  ويف 
ميدفيديف حض نظريه املصري يف اتصال هاتفي أمس االول 
على حل االزمة يف مصر بطريقة سلمية وقانونية. وقالت إيران 
أمس إن االحتجاجات املناهضة للحكومة يف مصر متثل مؤشرًا اىل 

ظهور »شرق أوسط اسالمي حقيقي مستقل«.
وطبقًا للتلفزيون الرمسي أعلنت وزارة اخلارجية اإليرانية تأييدها 
ظهور »شرق  اىل  ستؤدي  االحتجاجات  ان  وقالت  لالنتفاضة 
أوسط اسالمي حقيقي مستقل«. وقال بيان للوزارة »إيران 
على ضرورة  وتؤكد  املصري  للشعب  املشروعة  املطالب  تؤيد 

تلبيتها«.
كما اعترب رئيس الربملان اإليراني علي الرجياني أمس االول، أن 
»انتفاضة« الشعبني التونسي واملصري نوع »من الصحوة 
بأنها  االمريكيني  املسؤولني  افكار  ووصف  االسالمية«، 

نليب 
طلبات 
كافة 

املناسبات 

Tel/Fax: (02) 9725 7011اتصلوا بــ رانيا:
753 Hume Hwy Shop 28A Bass Hill 

Plazza Bass Hill NSW 2197
sayitwithroses@optusnet.com.au

توأمان لرجل االعمال راتب العويك ميكائيل وايلينا
رزق اهلل رجل االعمال الشاب راتب العويك وعقيلته اجلامعية 
بعد  وايلينا  ميكائيل  امسياهما  وبنت(  )صيب  توأمني  زينة 

ليال وشانيل.
جدهم احلاج ابو محزة حممود العويك وجدتهم احلاجة ام محزة 
وعقيلته  أمين  املهندس  خاهلم  وخاصة  واخواهلم  واعمامهم 
املعلمة حنان اتصلوا من برزبن مهنئني وعموم آل العويك 
يتقدمون من  املغّوش  أكرم  والزميل  واالقارب واالصدقاء 

راتب وزينة باطيب التهاني ... وألف مربوك
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بقلم كميل مسعود

خدمة سريعة.. صدق يف املعاملة وكفالة للعمل
نعمل 24/24 ساعة يف اليوم 

االتصال بصديق اجلميع سايد حامت 

 Hatem
Electrical Contracting

كانت ومازالت
 شركة حامت 

للتمديدات الكهربائية

تقدم افضل اخلدمات على أنواعها
املؤسسة تضم فريقا كامال من 

االختصاصيني يف التمديدات الكهربائية 
الكرب املؤسسات واحملالت واملنازل السكنية 

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

ëÏmÏm@Úèé˚fl
bÓ€a6éa@¿@∂Î¸a

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

Pizza – Pasta – Steak – Seafood
اِّـكان األنيق ِّـتذوقي اللقمة الشهية
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اطمأنت صاحبة اجلاللة الصحافة، اهتز 
لكن  املاضي،  االسبوع  ومنربها  قلمها 
عرشها مل يهتز، بل ما زالت يف هيبتها 
عليها.  الناس  عيون  واقبال  ومجاهلا 
انه املداد االسود الذي يشربه الناس 

وال يرتوون منه على مدى السنني.
كل ذلك حصل خالل االعتداء الغاشم 
وتكسري  واملصورين  االعالميني  على 
سياراتهم  واحراق  التصوير  كامريات 
التظاهرات  أثتاء  االعالم  رجال  واهانة 

يف طرابلس االسبوع املاضي.
ومن  املتظاهرون  هؤالء  ظن  لقد 
شجعهم ومن كان يسري يف مواكبهم 
ان بامكانهم اسكات الصوت االعالمي 
شيئا  يتعلموا  مل  هؤالء  فان  وبالطبع 

من تاريخ الصحافة...
لقد قال نابليون:

االركان  اعظم  من  ركن  الصحافة هي 
احلضارة  دعائم  عليها  تشّيد  اليت 

والعمران واالزدهار.
بوق  هي  الصحافة  تولستوي:  وقال 
احلق  وسيف  االمة  وصوت  السالم 
الظامل  وجلم  املظلوم  ومالذ  القاطع 
معامل  وتدك  القياصرة  عروش  تهز 

املستبدين.
وقال فولتري:

الصحافة آلة يستحيل كسرها وستعمل 
هلا  ليتسنى  القديم  العامل  هدم  على 

ان تنشئ عاملا جديدا.
ان  علّي  يستحيل  جفرسون:  وقال 
وليس  قانون  فيها  بالد  يف  اعيش 

الصحافة هذا االسبوع

فيها صحافة.
وقال ابراهيم اليازجي:

الصحافة جليس العاملمِ واستاذ املريد 
املفيد  فيه  يتالقى  الذي  واملوعد 

واملستفيد.
وقال هنري ويكهام ستيف:

 ليست الصحافة حرفة كسائر احلرف، 
صناعة  غري  وهي  مهنة  من  اكثر  هي 
شيء  هي  املوهبة  طبائع  من  طبيعية 

من الفن والسيادة
وقال انطوان اجلميل:

ال  قالع  هي  والفضائيات  الصحف 
وكذلك  املدافع،  قنابل  فيها  تؤثر 
الفـــضائيات  يف  العاملة  الصحافة 
تصنع  الذي  الفوالذ  من  مصنوع  عقل 

منه الـــسيوف.
القلم  ايها  انت  مجيل  آخرا  ال  وأخريا 
ومجيل االهابة واجلرأة اليت متتلكهما. 
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استمعوا اىل إذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطين احلر يف ملبورن

88,6FM على املوجة
 مساء كل يوم أربعاء

من الساعة السادسة اىل الثامنة مساء

لصاحبها نضال الشهري بتقديم اللقمة 

الشهية واللذيذة
مناقيش بزعرت ـ لحم بعجني ـ فطاير بسلق 

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

نظافة تامة وخدمة ممتازة َّـ فرعيها:

254Sydney Rd, Coburg
Ph: 0393846103 

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

  @äbÿ«@ÊaãœcAkkar Bakery
*حدودها العالم الواسع.. بطاقات لكافة انحاء العالم

*عناية باِّـسافرين على كافة الخطوط والوجهات
*توفري بالوقت وحجوزات فورية

*اختصاصنا السفر اُّـ لبنان والدول العربية

áÓè€a@bËjybó€
äÏÇ@Ïu@

Joe Khoury

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

For all your Travel requirements
Ph: 9416 7111

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

ÍÜ¸ÎaÎ@÷Ï†@Òäbìi@bËjybó€@åä¸a@Êaãœa
<ÿÈë˜]<Ífi^flf◊÷]<ÃÈÈ∆Ü÷]<ƒflíi

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

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

äb»é¸a@›õœa@…fl@Úflbm@Úœbƒ„

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

مجيع أنواع احلبوب والزيوت
 وزيت الزيتون واملعلبات 

اىل املكسرات والنب...
حمالت اهلدى تغنيكم عن التفتيش

 وتؤمن لكم كل ما حتتاجونه
 من مواد غذائية...

393 SYDNEY RD COGURG
 TEL: 9354 2340

حمالت اهلدى
 للمواد الغذائية 

ليك بريه املاظه        شو حلوه ليك
اشرْب بريه املاظه    وغّمض عينيك

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

1- أصدرت قوى الرابع عشر من  شباط قرارا مبحاصرة 
قصر الشعب  تدعو  فيه الرئيس اميل حلود لالستقالة 

مع حتديد املدة بـ 7  أيام فقط!!
الرابع  وزعتها قوى  ألقاب  اوال  ولبنان  االرز   ثورة   -2
عشر من شباط وبالتكاتف والتضامن على ان ال احد منهم 
يف املستقبل يقوم ببناء عالقات ال مميزة وال غري مميزة 
اميل  احلريري مبشاركة  رفيق  الرئيس  قاتلة  مع سوريا 

حلود والضباط االربعة الذين ادخلوا السجن!!.
على  شباط  من  عشر  الرابع  قوى  تصرحيات  امجعت   -3
القول ان العماد ميشال عون انهى دوره السياسي بيده 

ألنه وّقع وثيقة تفاهم مع حزب اهلل!!.
4- قوى الرابع عشر من شباط املفككة واملشرذمة شعبًا 
شعبًا اىل ثورة االرز  ولبنان اوال واىل غري ذلك وكل 
منهم يغين على لياله اتكلوا على امريكا سياسيا وعلى 
على  اهلل  حزب  جيربون  وبقوتهم  الشارع  يف  عضالتهم 

تسليم سالحه بالرغم من ان هذا السالح كان قد كفله 
الرئيس احلريري يف بيانه الوزاري!!

5- مظاهرات واعتصامات واحراق دواليب وسيارات وقطع 
طرق مطالبني بعودة احلريري اىل رئاسة احلكومة!!

على  القوى  هذه  من  احد  جيرؤ  مل  الشعب  قصر   -1
حماصرته وبقي الرئيس حلود يف منصبه حتى آخر دقيقة 

من عهده.
2-  معظم القوى ذاتها زحفت زحفا اىل سوريا والبعض 
منهم اليوم يستجدي زيارة سوريا واالعتذار منها وتربئتها 
من دم احلريري، وايضا الضباط االربعة خرجوا من السجن 

مرفوعي الرأس.
3- العماد ميشال عون عاد اىل اجمللس النيابي بـ 27 

نائبا يف تكتل التغيري واالصالح.
4- امريكا والسعودية سحبتا يديهما من لبنان وباالخص 

من هذه القوى اليت ال طعم هلا وال لون.

امن آمن بلبنان حييا 
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5- سعد احلريري غادر السراي وليس جمبور اخلاطر بسبب 
الطقم الذي مل جيلب له سوى الويالت.

ليس  فلبنان  واملظاهرات..  االعتصامات  ُفكت   -  6
تونس.

اللوعة وال االسى  اللبنانيني ال مبزيد  واليوم ننعي اىل 
عليها  املأسوف  غري  احلريري  الدين  سعد  حكومة  وفاة 

وقوى الرابع عشر من شباط.
اوالدها: ثورة االرز ولبنان اوال ومن ينتسب اليهم يف 

الوطن واملهجر. 
يصلى على جثمانها قريبا يف وسط بريوت.

تقبل التعازي يف دار اوالدها:
اليهم. ينتسب  ومن  وعلوش  وحوري   صقر 
اللبناني  ال رمحة على هذه احلكومة.. وللوطن والشعب 

من بعدها طول البقاء والعيش اهلينء

غنطوس
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World Lebanese Cultural Union
Geographical Region Council for Australia and New Zealand

www.wlcu.com.au 

               Address:  P.O Box 299, North Essendon, Vic, 3040

                                         Email:     tyacoub.wlcu@optusnet.com.au
 

قانون موحد للجامعة اللبنانية الثقافية يف العامل 
ألسرتاليا ونيوزيلندا

بدعوة من نائب الرئيس العاملي للجامعة اللبنانية الثقافية 
يف العامل ورئيس جلنة اجمللس القاري ألسرتاليا ونيوزيلندا 

الشيخ ميشال الدويهي عقد اجتماع يف سدني حبضور 
صاحب الدعوة والرئيس العاملي األسبق السيد جو بعيين 

والرؤساء السابقون للمجالس القارية، السيد طوني يعقوب 
واحملامي سريادور األمسر وتغيب عن األجتماع الشيخ جو 

عريضة.
افتتح األجتماع صاحب الدعوة مرحبًا باحلضور ومتنى على 

اجلميع العمل من أجل وحدة اجلامعة يف اسرتاليا ونيوزيلندا 
ويف مجيع احناء العامل.

كما وشرح السيد بعيين الغاية من وجود القوانني يف العامل 
وشدد على العمل  لتطبيقها.

وبعد شرح مفصل بدأت ورشة العمل مبناقشة عميقة 
ودقيقة لكل مادة وبند ومتت املوافقة على قانون موحد 
ليالئم فروع اجلامعة اللبنانية واجمللس القاري ألسرتاليا 
ونيوزيلندا وأن ال يتعارض مع القوانيني يف اسرتاليا 

ونيوزيلندا.
كما سيتم توزيع القانون إىل مجيع الفروع يف اجلامعة 

اللبنانية لدراسته وابداء الرأي كما سيوزع أيضًا إىل كل من 
يرغب االطالع عليه آملني من اجلميع التجاوب يف دراسته 

حيث سيعقد اجتماع خاص للمصادقة عليه.
ملزيد من املعلومات األتصال بالرئيس ميشال الدويهي: 

0411 123 235
أو أمانة السر طوني يعقوب: 222 363 0433

الفنانة  أنَّ  يبدو    
ريهانا،  ة،  األمريكيَّ
باتت فنانة الفضائح 
أخبار  إنتشار  فبعد 
هلا  ٍة  مثليَّ عالقٍة  عن 
مع إحدى العارضات، 
متَّ تسريب صور هلا 

وهي عارية.
لندن: تعرَّضت ريهانا 
إنتقادات عديدة  إىل 
على  معجبيها  من 
»تويرت«  موقع 
شتائم  كتابتها  بعد 
د  للرَّ نابية  وكلمات 
على أحد أصدقائها، 
 the« وفق صحيفة

.»sun
توجيهها  وبعد 
ملعجبيها  الشكر 
الثالثة  ختطوا  الذين 

ريهانا من عالقٍة مثليٍَّة إىل صوٍر عاريٍة

املرغوبات لدى  النساء  أكثر  ليفلي، قائمة  املمثلة، باليك  رت     تصدَّ
الرجال هلذا العام

لدى  مرغوبة  امرأة   99 بأكثر  قائمة  الشهري   "AskMen" موقع  نشر 
الرجال.

مرغوبة من  امرأة  القائمة كأكثر  ليفلي، هذه  باليك  املمثلة،  وتصدرت 
 ،"The Town" وفيلم ،"Gossip Girl" قبل الرجال بعد شهرتها مبسلسل

قافزًة من املرتبة 85 يف العام املاضي إىل املرتبة األوىل هذا العام.
ويف الوقت نفسه احتلت املمثلة ميال كيونس املرتبة الثانية، واملمثلة 
إيبانكس  سيليتا  املمثلة  جاءت  فيما  الثالثة،  املرتبة  صوفيا  ة  الكوملبيَّ
يف املرتبة الرابعة، وتليها تباًعا كالًّ من العارضة مريندا كري، واملمثلة 
بريي،  كاتي  واملمثلة  جوهانسون،  سكارليت  واملمثلة  كول،  شرييل 

واملمثلة آن هاثاواي. 

باليك ليفلي أكثر إمرأة مرغوبة هلذا العام 

مليون مشرتك، توجهت ريهانا مازحًة اىل مغين الراب KATT بالسباب 
ة. ة كلب كارتونيَّ ها تشبه شخصيَّ والشتائم، بعدما وصفها بأنَّ

معجب  وردَّ  الكالم،  يف  النابية  طريقتها  من  الفنانة  معجبو  واستغرب 
قائاًل: »ريهانا املثل األعلى ملاليني الشباب والشابات الذين يسهل 
التأثر فيهم، ال يتوجب أنّْ تكتيب هذا النوع من التعابري، خصوًصا بعدما 

عرفت كم يبلغ عدد املعجبني الذين يتبعونك على تويرت«.
ها مثال سيء يقتدى  يت تتهم فيها ريهانا بأنَّ ة األوىل الَّ وهذه ليست املرَّ
انتقادها سابًقا لبقائها مع صديقها السابق كريس براون،  به، اذ مت 

الذي انهال عليها ضرًبا لرمسها وشم مسدس حتت ذراعها.
ها كانت على عالقٍة  ويف إطار آخر، صرَّحت عارضة األزياء تاجا بورتن أنَّ
ٍة مع ريهانا، واستمرت لبضعة أسابيع فقط بسبب إنشغاالت هذه  مثليَّ
ث فيه عن عالقتها بها وعن  األخرية، وأضافت ستصدر كتاًبا جديًدا تتحدَّ

يت مجعتها برياضيني وممثلني وغريهم. العديد من العالقات األخرى الَّ
ة  العاريَّ الصور  بعض  هنا حيث متَّ تسريب  ريهانا  تتوقف فضائح  ومل 

والغري الئقة هلا على اإلنرتنت.

mailto:tyacoub.wlcu@optusnet.com.au
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الذي  املتحد  اللبناني  األسرتالي  التيار  إحتفل   : أسرتاليا  سيدني، 
ميثل التيار الوطين احلر يف اسرتاليا  يف 25 كانون الثاني املنصرم، 
أسرتاليا  ليوم  السنوية  بالذكرى  مريليند،  يف  هولرويد  مركز  يف 
وقد متيز احلفل الذي حضره العديد من فعاليات اجملتمع األسرتالي  
وأسرتاليني من خمتلف أحناء العامل، بتوزيع العديد من اجلوائز اليت 

تليق بهذه املناسبة.
بتكريم  املتحد،  اللبناني  األسرتالي  التيار  يقوم   ،1999 العام  منذ 
الشخصيات األسرتالية من أصول لبنانية واليت متيزت بإجنازاتها يف 
خمتلف امليادين، وقد حضر حفل هذا العام سفري اجمللس يف نيو 
مؤسسة  ومؤسس  رئيس   ، فارادي  كورين  والسيد  ويلز،  ساوث 

ترست العاملية لرتبية وتعليم الشباب.
احلفل الذي كان برعاية نائب رئيس بلدية هولرويد، السيد جون 
بري، بدأ بكلمة إستقبال ألقاها منسق التيار يف نيو ساوث ويلز، 
النائب  من  كل  الكالم  على  فيه  وتناوب  طنوس  ريشار  االسيد 
وزراء  رئيس  مثلت  اليت  أونز  جولي  السيدة  لباراماتا،  الفدرالي 
أسرتاليا، ممثل املعارضة الفديرالية، النائب فيليب رودوك وممثلة 
لبناني،  أصل  من  والوزير  النائب  ويلز،  نيو ساوث  وزراء  رئيس 

السيدة بربارا بري.
ممثلني  سيما  ال  عدة  لبنانية  شخصيات  أيضا،  احلفل  حضر  وقد 
للطوائف املسيحية واملسلمة كما شارك السيد كريغ كيلي، النائب 
الفديرالي هليوز، والنائب الفدرالية عن جرينواي، السيدة ميشيل 
روالند ، رئيس بلدية سرتاثفيلد، السيد طوني مارون ، أعضاء بلدية 
هولرويد السيد راجادوري فازي والسيد جريج ريتشي ، والرئيس 

السابق لبلدية باراماتا، السيد  طوني عيسى.
املنسق  ألقاها  احلفل،  يف  املتحد  اللبناني  األسرتالي  التيار  كلمة 
وبفرص  باسرتاليا  اشاد  الذي  هيكل   بشار  السيد  للتيار،  العام 
احلياة اليت تؤمنها ملواطنيها وطمأن احلضور بأن لبنان، بلد املنشأ 

التيار األسرتالي اللبناني املتحد أقام إحتفاال مبناسبة يوم أسرتاليا، وتعهد 
جبمع التربعات من أجل مساعدة املتضررين من فيضانات أسرتاليا

على  هو  التقارير  بعض  تناقلته  ما  ورغم  االسرتاليني  من  لكثري 
السكة الصحيحة ويتحول حنو بناء دولة قوية ومستقرة، وقد برهنت 
األيام األخرية عن دميقراطية كبرية يف لبنان وشدد على أن املسرية 

اإلصالحية التصحيحية إنطلقت.
 من جهته ألقى السفري فارادي كلمة مؤثرة ومت من بعدها توزيع 

اجلوائز.
اللبناني  األسرتالي  التيار  عن  ممثلني  حضره  الذي  احلفل  شهد 
املتحد يف خمتلف املناطق األسرتالية توزيع جوائز على العديد من 
أسرتاليا  يوم  جائزة  مريم شعالن  اآلنسة  فقد حصدت  األشخاص. 
األنطونية  الرهبانية  من  معوض  سالم  األخت  وحصلت  للشباب، 
املارونية اللبنانية والسيدة جانيت حلود، واللتني تديران نزل سان 
خدمة  جائزة  على  مارون موسى  واالب  ملبورن،  للمسنني يف  بول 
شوكت  والسيد  األدب،  جائزة  حصد  املر  كامل  والسيد  اجملتمع، 
مسلماني، عضو جملس نواب نيو سوث ويلز، حصد جائزة أفضل 
سياسي، السيد أنور حرب على جائزة الصحافة والدكتور فرد ناصر 

حصل على جائزة أفضل طبيب.
احلفل  راعي  وولورثس  بولتنسيلجي، ممثل  أندرو  السيد  أن  يذكر 
منذ سنوات، قدم نيشان يوم أسرتاليا للسيد فارادي وذلك تقديرا 

حلضوره. 
وقد عرض خالل احلفل، شريط فيديو حول الفيضانات األخرية اليت 
ضربت مجيع أحناء أسرتاليا وبعد ذلك أعلن السيد هيكل أنه خالل 
األسبوع األول من الفيضانات مجع التيار ااألسرتالي اللبناني املتحد، 
من التربعات بضعة آالف من الدوالرات وأطلق مبادرة واسعة جلمع 
جلمع  أسرتاليا  أحناء  خمتلف  يف  التيار  فروع  مجيع  ودعا  التربعات 

التربعات قبل نهاية شباط / فرباير 2011.
يف نهاية احلفل، قدم السيد فارادي وضيوفه املميزين، أطفال من 
تنزانيا، هدية شكر كناية عن بدلة مقاتلني تراثية لألمني العام للتيار 
األسرتالي اللبناني املتحد، السيد لبيب مشالي  وإختتم النهار حبفل 

كوكتيل ضم مجيع املشاركني يف اإلحتفال.
واعاله بعض اللقطات
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دعوة لحضور إجتماع الجمعيّة العموميّة 
السنويّ  و إلجراء إنتخابات

تود اهليئة اإلدارّية للجمعّية األسرتالّية اللبنانّية يف نيو ساوث 

ويلز احملدودة

 Australian Lebanese Association of
NSW Ltd

إحاطتكم علمًا بأن اجتماع اجلمعّية العمومّية السنوّي سيعقد عند 
الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم األحد املوافق 20 فرباير 2011  

يف 

 Herb Greedy Hall, 79 Petersham
 Road Marrickville

حيث سيتم خالل إجتماع اجلمعّية العمومّية إجراء إنتخاب هيئة 
إدارّية جديدة.

ملزيد من االستفسارات، يرجى االتصال باجلمعّية األسرتالّية 
اللبنانّية يف نيو ساوث ويلز على اهلاتف  95643506 )02( أو 

mail@alaofnsw.org عرب الربيد اإللكرتوني
حضوركم ومشاركتكم موضع ترحيب للقيام بواجب جتاه 

املسؤولية الوطنية و اجلالية الكرمية.
نرجو أخذ العلم
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Office of the Culture & Heritage Affairs committee
Wlcu Qld inc

24 Waverley St.  Annerley 4103 Brisbane, Australia
Mobile: +411690325 61 

E-mail: chezlaila@hotmail.com

نداء
ومدينة  كوينزالند  والية  يف  حّلت  اليت  الكارثة  تركت  لقد 
بريزبن من جراء الطوفان اضرارا” يف األرواح واملمتلكات 
قّدرت بباليني الدوالرات حيث خسر الوف املواطنني منازهلم 

واصبحوا يف العراء.
جلنة الثقافة والرتاث يف اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل 
ترجو 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 غامن
رئيس اجلامعة اللبنانية الثقافية يف كوينزالند
رئيس جلنة الثقافة والرتاث -  اجلامعة اللبنانية 
الثقافية يف العامل

هاربر  دارلينغ  يف  اسرتاليا  عيد  مهرجانات  جلنة  من  بدعوة 
منطقة  يف  اقيم  الذي  املميز  االحتفال  يف  الفرقة  شاركت 

دارلينغ هاربر السياحية يف والية نيو ساوث ويلز.
كان خمصصا للفرق االثنية املشاركة يف االحتفال مخس بواخر 
السابعة  الساعة  عند  لبنان..  ارز  لفرقة  كانت  منها  واحدة 

نشاطات فرقة ارز لبنان الفولكلورية

Mina Video
فيديو مينا

يف بانشبول السباقون دائما لتقديم احدث املسلسالت 
العربية والرتكية املدبلجة واكرب واهم جمموعة من 

االفالم واالغاني القدمية واحلديثة..
فيديو مينا خبدمتكم.. فأهال وسهال

هاتف:97592825 العنوان: 
 206The Boulevarde Punchbowl

شّيع آل طيار وعموم اهالي 
صافيتا يف سيدني فقيدهم 
الياس  املرحوم  الغالي 
عيسى طيار املتخصص يف 
الكومبيوتر عن عمر 58 عاما 

وهو يف عز عطائه.
وجناز  قداس  اقيم  وقد 
لراحة نفسه يف يف كنيسة 
مار نقوال للروم االرثوذكس 
ترأس  حيث  بانشبول  يف 

مأمت حاشد للمرحوم الياس عيسى طيار

من  عدد  مبعاونة  خشاب  نبيل  األب  قدس  االهلية  الذبيحة 
الكهنة االجالء وووري جثمانه الثرى يف مدافن الطائفة يف 

ركوود.
اهالي صافيتا واالصدقاء، املهندس ظافر العايق وعائلته 
وصهراه املهندس أسعد مسعان واملهندس سليم صاحل، 
قهواتي  بشار  املهندس  والدكتور  العايق  تاراس  الدكتور 
املغّوش  وأكرم  رزق  بو  انطونيوس  والزميالن  وعائالتهم 
يتقدمون بأصدق التعازي القلبية من أهل الفقيد طالبني من 
اهلل ان يسكنه فسيح جنانه ويلهم ذويه الصرب والسلوان 

ولكم طول العمر والبقاء.
ونوال  عيد  جورج  زوجة  ممدوحة  الفقيد  شقيقات  بدورهم 
اهالي  وعموم  وعائالتهن  طيار  وعائدة  ارتنيان  جاك  زوجة 
صافيتا يشكرون مجيع الذين واسوهم بالفقيد الغالي سواء 

باحلضور او باالتصال هاتفيا.
ال اراكم اهلل مكروها بعزيز

والنصف انطلقت البواخر اخلمس مع بقية البواخر املشاركة يف 
عرض البحر وكل فرقة تقدم على باخرتها الفولكلور والرقص 

واملوسيقى املتنوعة.
كان  الذي  اجلمهور  امام  متر  باخرة  كل  كانت  الثامنة  الساعة 
منتظرا على ارصفة البحر يف دارلينغ هاربر والذي كان عدده 

يزيد على 50 ألفا.
اجلميع  نزل  اجلمهور  امام  البواخر  عرض  من  االنتهاء  لدى 
متاما  التاسعة  الساعة  وكانت  الرمسي  االحتفال  وشاركوا يف 

حيث بدأ االحتفال وااللعاب النارية تنطلق من عرض البحر.
يتقدم رئيس واعضاء فرقة ارز لبنان الفولكلورية من اجلميع باحر 
التهاني وان يعود هذا العيد على اسرتاليا باخلري واالزدهار، كما 
اننا نشكر كل من شارك معنا يف هذا االحتفال وخاصة الراقصة 
 Paradise tour الطبل وفرقة  على  لويزي  جاك  والفنان  مسارة 

لرئيسها شارلي صليبا.
الف مربوك لبلدنا احلبيب اسرتاليا

ايلي عاقوري

mailto:mail@alaofnsw.org
mailto:chezlaila@hotmail.com
http://www.qld.gov.au/floods/donate.html
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مناسبات

أوسرتاليا املردة  تيار  أقام    
قاعة يف  عائلي  باربيكيو   حفل 
 غيلفورد بارك حضره اىل جانب
يف االدارية  اهليئة   رئيس 
 التيار االستاذ الياس الشدياق
عدد االدارية،  اهليئة   وأعضاء 
العامة اهليئة  أعضاء  من   كبري 
 واملناصرين واالصدقاء يتقدمهم
السابق باراماتا  بلدية   رئيس 
مقعد عن  االحرار  حزب   ومرشح 
عيسى طوني  السيد   غرانفيل 
 واملسؤول االمين يف مستشفى
عراج. ابو  البري  السيد   البرتون 
طراد مارون  الشاعر  حضر   كما 

تيار املردة اوسرتاليا يقيم حفل باربيكيو عائلي يف غيلفورد

 واالساتذة بطرس بشارة،
رزق بو   انطونيوس 
وعدنان املغوش   وأكرم 
 وهبه.رحب رئيس اهليئة
املردة تيار  يف   االدارية 
 اوسرتاليا االستاذ الياس
شاكرًا باجلميع   الشدياق 
املتواصل دعمهم   هلم 
اىل ووقوفهم   للتيار 
 جانبه يف خمتلف املراحل.
مبواقف أشاد   كذلك 
 رئيس تيار املردة النائب
 سليمان فرجنية الصادقة
 واحلكيمة اليت تساهم يف

* السيدان البري وايلي ابي عراج، رمزي فرجنية اسكندر وحضور**السيد طوني عيسى يتوسط السيد ماما يعقوب، الزميل اكرم املغّوش، طوني صايف وطوني البطي*

* من اليمني: البطي، الشدياق، عيسى، يعقوب وخضري* * حنا يعقوب وعقيلته وعقيلة شقيقه جربان يعقوب*

* اجلنس اللطيف حضر بقوة** احلضور الكثيف داخل الصالة*

* حضور* * جانب من احلضور*

* حضور* * فرنسوا جعيتاني وحضور*

* جورج وسامنتا ونتاليا سعادة من البرتون امام صورة الوزير فرجنية وشعار املردة*

احلفاظ على لبنان احلر املوحد.
* بربارة جنيم اىل جانب صورة الوزير 

فرجنية وشعار املردة*

* ألبري ابي عراج وماما يعقوب وشعار املردة*
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CARTOON BY
Elizabeth Peterson

Artist / Cartoonist
The Adventures of the Mirrin 

Family

BLIGH CONFIRMS YASI CYCLONE DEATH

HOMES, SCHOOLS & 
INDUSTRIES LEFT IN RUIN

YEARS TO REBUILD

BANANA CROPS DEVESTATED

Anna Bligh and Wayne 
Swan tour Cardwell. (AAP 
Image: Dave Hunt)
A man died when he 
suffocated on generator 
fumes during Cyclone Yasi, 
Queensland Premier Anna 
Bligh has confirmed.
Ms Bligh said the 23-year 
old man died after being 
overwhelmed by fumes from 
the diesel generator he was 
using while sheltering in a 
small room in Bambaroo, 
near Ingham.
Authorities are still searching 
for two people missing in the 
Cardwell area in the wake 
of the massive category 
five storm, which destroyed 
homes and shredded crops 
as it roared ashore south 
of Innisfail on Wednesday 
night.
One of the missing 
people is a man who was 
reported missing near Port 
Hinchinbrook after trying to 
move his yacht out of the 
way of a storm surge.
The State Government is 
coordinating the massive 
clean-up in the battered far 
north, focusing on Cardwell, 
Tully and Mission Beach.
Power is still out to more 
than 150,000 properties 
and constant rain and piles 
of debris are making the 
roads inaccessible and 
dangerous.
This morning, Queensland 
Police said initial 
assessments showed 20 
homes had been destroyed 
by the cyclone and another 
400 had suffered moderate 

to significant damage.
Assessment teams will 
continue to assess hard-
to-reach communities like 
Lucinda, Halifax and Forest 
Beach by air today.
Emergency Services 
Minister Neil Roberts says 
everything is being done to 
restore essential services 
to cyclone-ravaged 
communities.
"Restoring these services 
will be a key focus [today]," 
he said.
Police say they are 
investigating 11 cases of 
alleged looting.
Ms Bligh has issued a 
warning about the use of 
generators in areas which 
have suffered power cuts.
"The coroner wanted me 
to make people understand 
that if you are using a 
generator for power, doing 
it in a closed room without 
any ventilation means you 
are at risk from asphyxiation 
from diesel fumes," she 
said. "This is a dangerous 
thing to do."
Cassowary Coast councillor 
Mark Nolan says food is 
low, water is a concern and 
phone reception is poor.
He says there are still 
more than 7,000 people in 
evacuation centres across 
the region, with many 
people stuck in the shelters 
because they cannot get 
home.
"We're now looking at 
logistical issues like how 
we feed those people," he 
said.

"We had a call this morning 
for example, of people who 
took the early warning and 
evacuated to Townsville. 
Unfortunately we've now got 
major flooding at Ingham.
"These people are in panic 
mode - they want to return 
to see the damage and they 
physically can't get home."
A ship with 2,750 tonnes of 
food is arriving in Townsille 
by sea today to resupply the 
cyclone-hit area.

One hundred and fifty 
extra police and 500 extra 
SES personnel are moving 
into affected areas and 
the Defence Force, Ergon 
Energy and Optus are all 
sending additional people.
By the weekend Ergon 
Energy says it expects to 
have 850 staff working in 
the area - more than three 
times the normal workforce 
in the region.

RESPECTED sprint coach 
Grant Stoelwinder believes 
Ian Thorpe will need to 
reshape his physique and 
swim faster than he ever 
has before to qualify for the 
2012 Olympic Games. 
Thorpe looked physically 
fit during a media-packed 
training session in Ultimo 
yesterday but his 5kg weight 
loss target to reach his ideal 
96kg race weight appears 
insufficient given his top 
rivals all weigh in much 
lighter.
Ian Thorpe could carry more 
weight during his middle-
distance days, but today's 
elite sprinters are lean and 
muscular thoroughbreds 
like superstar Michael 
Phelps (83kg), Olympic 
champ Alain Bernard (84kg), 
world champion Cesar Cielo 
(80kg), Commonwealth gold 
medallist Brent Hayden 
(86kg) and Australia's 
Eamon Sullivan (78kg).

«He looks really big up top,» 
Stoelwinder said.

«Most sprinters are leaning 
up a lot. Alain Bernard is 
still big but he>s not thick. 
Thorpie has really thick 
arms and a thick chest. I>m 
sure they>ll sculpt him a 
little bit.»
Stoelwinder says it will 
take a sub-48.5sec 100m 
freestyle time to qualify for 
Australia>s Olympic team 
next year, meaning Thorpe 
must go faster than he did 
before he retired four years 
ago.
«He is a talented swimmer,» 
he said. «I don>t have doubts 
he can do it, it>s going to be 
hard work to get there.
«He is probably going to be 
doing a lot on his own and 
that is going to be hard.»
Stoelwinder>s concern 
raised the biggest question 
yet to be answered: who 
will 

THORPE TO RETURN
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RIOTS IN EGYPT ESCALATE CRISIS

RAAF Aircraft Disrupts 
Pirates in the Arabian Sea
On 28 January an Australian 
AP-3C Orion aircraft 
assisted a merchant vessel 
under attack by pirates in 
the Arabian Sea.
The Orion was conducting a 
routine surveillance patrol 
for the Combined Maritime 
Forces (CMF) when it was 
re-tasked to investigate a 
pirate attack taking place 
on the MV New York Star.
“The Orion crews operate 
from a great height and are 
usually unseen elements 
of Australia’s overall 
contribution to maritime 
security in the Middle East 
region,” said MAJGEN Angus 
Campbell, Commander Joint 

Task Force 633.
“On this occasion, the 
pirates knew they were 
being closely watched as 
the aircraft descended to a 
lower altitude.”
 A NATO warship, tasked 
by CMF, sailed to assist 
the MV New York Star and 
deployed a boarding team. 
After securing the merchant 
vessel, the crew of the MV 
New York Star released 
themselves from the ship’s 
anti-piracy stronghold.
Vision taken from the AP-
3C showed the pirates firing 
rocket propelled grenades 
at the MV New York Star 
during the attack on the 
vessel.
This incident comes 

only weeks after HMAS 
Melbourne came to the aid 
of the tanker MV CPO China, 
which was being boarded by 
pirates in the Arabian Sea.
“The efforts of HMAS 
Melbourne, which has now 
rotated with HMAS Stuart, 
and the AP-3C Orions, 
underpins Australia’s 
assistance to providing 
security to maritime trade 
transiting the Middle East 
area of operations,” said 
MAJGEN Campbell.
“And these are by no 
means isolated efforts,” 
said MAJGEN Campbell, 
“they’re doing this day in 
and day out throughout their 
deployments to the Middle 
East.”

RAAF AIRCRAFT STOPS PIRATES DEMOCRACY FOR EGYPT AFTER 30 YEARS OF 
MUBARAK RULE

The Prime Minister’s claim 
to be a reformer on the 
scale of Hawke and Keating 
is nonsense and any claim 
that she’s spending less than 
the Howard Government 
is nonsense on stilts. The 
Prime Minister’s carbon tax 
and her mining tax are not 
reforms. They’re just further 
hits on Australians’ cost of 
living. 
Still, if the Prime Minister 
wants to reform social 
welfare arrangements 
to encourage greater 
participation in the 
workforce, she will have 
strong in-principle support 
from the Coalition. 
The Coalition has a specific 
plan to boost participation. 

LETS WORK TOGETHER ON WELFARE REFORM

On the evidence of her 
CEDA speech yesterday, 
the Prime Minister has a 
mere aspiration to do so, 
not a plan. I urge her to 
adopt specific participation-
boosting policies such as 
those that the Coalition took 
to the last election and am 
happy to work constructively 
with her to this end, in a spirit 
of bi-partisanship. 
The Coalition proposed a 
wage subsidy of up to $3250 
to employers who took on 
for more than six months a 
welfare dependent person 
over 50 years of age. 
The Coalition also offered a 
$2500 commitment bonus to 
unemployed young people 
who held a job for more 

than a year and a relocation 
allowance of up to $6000 for 
people who moved to take 
up a job (and who would not 
then be permitted to return 
to welfare for six months). 
Welfare savings would 
make these measures cost 
neutral. 
The Government should 
swiftly announce the 
participation boosting 
reforms that the Prime 
Minister talked about 
yesterday. On this subject, 
she has no conceivable 
excuse for being more 
talk than action because 
the Coalition would work 
with her to make sensible 
par t i c ipa t ion-boos t ing 
reforms happen.

NEWS

'Fed-up' Mubarak fears cha--
os in Egypt
Egyptian president Hos-
ni Mubarak has told ABC 
America he would like to 
quit now but fears there 
would be chaos if he did.
Violent skirmishes between 
Mr Mubarak's supporters 
and anti-government pro-
testers have continued in 
Cairo for a second day, with 
the country's army making 
efforts to separate the two 
groups to stop the blood-
shed.
Security forces are now 
targeting foreign media, 
with media crews harassed 
and beaten up and police 
sweeping through hotels 
rounding up foreign journal-
ists.
And this morning there were 
reports that seven anti-gov-
ernment protest leaders had 
been arrested by police on 
their way back from a meet-
ing with opposition figure-
head Mohamed ElBaradei.
"I am fed up. After 62 years 
in public service, I have had 
enough. I want to go," Mr 
Mubarak said in an inter-
view with ABC America's 
Christiane Amanpour in 
Cairo.
The beleaguered Egyptian 
leader said his government 
was not responsible for the 

violence in Cairo and in-
stead blamed the opposition 
Muslim Brotherhood.
Violent clashes between 
anti-government protesters 
and pro-Mubarak support-
ers in central Tahrir Square 
on Wednesday left at least 
six people dead and 836 
injured as violent protests 
against his 30-year rule 
stretched into a 10th day.
With further protests planned 
in the northern city of Alex-
andria on Friday, there are 
fears the violence could es-
calate even further.
Mr Mubarak, who remains 
inside his heavily guarded 
presidential palace in Cairo, 
said he was troubled by the 
violence that erupted during 
the protests.
"I don't care what people 
say about me. Right now 
I care about my country, 

I care about Egypt," Mr 
Mubarak said.
"I was very unhappy about 
yesterday. I do not want to 
see Egyptians fighting each 
other," the veteran leader 
added.
Mr Mubarak, who has vowed 
not to stand in upcoming 
elections, has come under 
increasing pressure from 
the United States and the 
West to step down.
But he said he had told US 
president Barack Obama 
"you don't understand the 
Egyptian culture and what 
would happen if I step down 
now".
Asked by Amanpour how 
he was feeling, the veteran 
leader replied: "I am feeling 
strong. I would never run 
away. I will die on Egyptian 
soil."
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Ph: 02 9681 6520، Mob: 0414 394 675 
23 Cann St, Guildford, NSW 2161          

MONAMOR RECEPTION
Miramar ســـابقًا

Level 1/ 41 Smart St Fairfield NSW2165
Ph: (02) 9723 5078  - Mobile Service: 0425 300 458

صالة فخمة يف قلب فريفيلد 
تتسع لـ 700 شخص 

جاهزة الستقبال كافة مناسباتكم 
نفتح 7 أيام  يف االسبوع

 من الـ 11 صباحاً حتى 8 مساًء
 واجلمعة والسبت نفتح حتى ساعة متأخرة من الليل

إدارة مميزة.. خدمة سريعة.. معاملة صادقة..
املوقف مؤمن للسيارات

بإدارة الفـنان اودي

Global Marble Australia

اختصاصيون يف قص وتركيب
 مجيع أنواع الرخام والغرانيت

خدماتنا تغطي كل سيدني 
نـتعهد املشاريع الكبرية والصغرية

خربة سنوات طويلة نضعها بني يديكم
صدق يف املعاملة ودقة يف العمل

Ph: 02 9681 6520، Mob: 0414 394 675 
23 Cann St, Guildford, NSW 2161          

بإدارة

 املهندس ظافر عايق



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

Tel: 02 87648186 Fax :02 87648062

@Ôè◊Ïœ@ÊÏ€bñ@aÎáó”c
@“Îã»æa@Â�Ìçæa@Èjybó€
äÏ �ó„@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

SPIRITUAL THERAPIST
Traditional Spiritual Help

العامل الروحاني عالء العوادي
*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

Web:www.alaa.com.au     Email: info@alaa.com.auwww.meherald.com.au/myherald
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