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جنبالط :البعض يدفع للتدويل خلسارته السلطة

وساطة تشافيز ُتقابَل بالرفض  ...وأوباما حيذر احمليطني بالرئيس اللييب

بيلمـار يدفـع لبـنان إىل «الفصـل السـابع» القذايف ال يتزحزح والثوار يعززون جبهة الغرب

مل تكن طلبات املدعي العام
يف احملكمة الدولية دانيال
بيلمار من بعض الوزارات
اللبنانية ،مفاجئة ،ذلك أنه
بادر إىل تقديم معظمها
يف أيلول املاضي ،وكان
رفض بعض الوزارات
معروفا لدى رئيس احلكومة
آنذاك سعد احلريري ،ومل
يبادر اىل إثارة املوضوع
سياسيا أو اعالميا يف
ضوء «انضباط» ،الواقع
سقف
حتت
اللبناني،
ـ
السوري
املسعى
السعودي ،الجياد تسوية
للقرار االتهامي.
غري أن املفاجئ هو أنه بعد
استقالة احلريري مباشرة،
وبينما كان القرار االتهامي

يف طريقه من بيلمار اىل
قاضي اإلجراءات التمهيدية
دانيال فرانسني ،استفاق
مكتب املدعي العام ،على
الطلبات وأعاد جتديدها،
وبطريقة متتالية ومريبة،
حيث تبني أن جهات
لبنانية بارزة يف قوى
 14آذار ،كانت حترضه،
انتقاما من «حزب اهلل»
على خلفية استقالة حكومة
احلريري .وكان النائب
العام التمييزي القاضي
سعيد مريزا حييل الطلبات
املتدفقة فجأة اىل الوزارات
املعنية ،فيما أصبح رئيس
حكومة تصريف األعمال،
أشبه مبوظف يف مكتب
بيلمار ،حمذرا من أن كل

إعاقة لعمل احملقق الدولي
تشكل حماولة حلجب األدلة
عن احملكمة اخلاصة بلبنان،
وتعرض بالتالي ،للمالحقة
مبوجب الفصل السابع.
ولعل املريب أن ما كان
يريد بيلمار حصوله ،كان
قد حصل عليه ،بطريقة
غري رمسية من أجهزة
ومؤسسات رمسية ،سواء
بالبصمات
يتعلق
ما
(الداخلية) أو مبعلومات
تسجيل
كيفية
حول
اليخوت يف مرفأي جونيه
وبريوت(وزارة األشغال)
و«داتا» االتصاالت وبعض
األوراق الرمسية من وزارة
الطاقة واملياه (مؤسسة
الكهرباء حتديدا) ،لكنه

كان يريد أن يقرتن امتالكه
للوثائق بتواقيع رمسية
من الوزراء املختصني،
تستوجب
بأمور
ربطا
املتابعة الالحقة ،ويف بال
احملققني يف مكتب بيلمار
«موال» وحيد ،هو رصد
بعض كوادر جهاز األمن
يف املقاومة ،استكماال
ملسلسل حادثة العيادة
النسائية يف طريق املطار
يف الضاحية اجلنوبية...
وطبعا ضمن مسار االتهام
اجلاهز ضد «حزب اهلل».
ولوحظ أنه منذ إعالن
على
احلرب
احلريري
سالح املقاومة ،قرن ذلك
بالتصويب على ما وصف
(التتمة ص )21

حرك الثوار الليبيون ،أمس
ّ
االول ،خط املواجهة مع
القوات املوالية للرئيس
باجتاه
القذايف
معمر
الغرب ،بعدما متكنوا من
صد اهلجوم على بلدة
الربيقة اإلسرتاتيجية يف
شرقي البالد ،أمس األول،
دافعني بقوات النظام حنو
بلدة رأس النوف ،اليت
أصبحت هدفًا جديدًا قد
يسهل عليهم مواصلة
ّ
التقدم باجتاه طرابلس
قبضة
من
لتحريرها
النظام ،يف وقت بدا أن
الصراع بني الطرفني قد
وصل إىل نقطة الالعودة،
وهو ما ظهر يف رفضهما
وساطة عرضها الرئيس

االفتتاح الكبري حملالت
محزة يف مرييالندز
نتعهد كافة أنواع املشاريع من اخلرائط واحلفر حتى تسليم املفتاح
نقدم كافة أنواع اخلدمات االجتماعية زواج
خطوبة
دفن موتى

خضار وفواكه طازجة من املاركت
(التفاصيل ص )10

الفنزويلي هوغو تشافيز،
حلل
القذايف،
صديق
األزمة ،فيما جدد الرئيس
األمريكي باراك أوباما
مطالبة الرئيس اللييب

أن كل
بالتنحي ،مشريًا إىل ّ
اخليارات ما زالت قائمة يف
تعامل الواليات املتحدة مع
الوضع يف ليبيا.
(التتمة ص )21

اجليش املصري أقال حكومة شفيق
نّ
وعي عصام شرف رئيساً للوزراء

لبى امس االول اجمللس
ّ
االعلى للقوات املسلحة
املصرية واحدًا من اهم
مطالب الثورة الشعبية
العارمة اليت اطاحت الرئيس
السابق حسين مبارك إذ
استبق التظاهرة املليونية
االسبوعية اجلمعة (امس)
اليت واظب «ائتالف ثورة

 25يناير» على الدعوة
اليها يف ميدان التحرير
بقلب القاهرة من اجل
مراقبة تنفيذ أهداف الثورة
ومطالبها وخصوصا تطهري
الدولة من بقايا النظام
السابق ،واعلن اجمللس
اقالة حكومة الفريق امحد
(التتمة ص )21

مؤسسة املكاري للدواليب االوىل يف فيكتوريا
دواليب جديدة
ومستعملة
بأسعار ال تنافس
(التفاصيل ص )18

بإدارة أمحد املكاري

*صاحب أفران الروشة وزوجته وبعض العاملني يف الفرن*
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لبنانيــات

سليمان حبث مع ميقاتي تطورات التشكيلة
واطلع من وليامز على الوضع يف اجلنوب
التقى رئيس اجلمهورية العماد
ميشال سليمان يف قصر بعبدا
بعد ظهر امس االول ،الرئيس
املكلف تشكيل احلكومة اجلديدة
جنيب ميقاتي وعرض معه آخر
املشاورات املتعلقة بتشكيل
احلكومة.
وغادر ميقاتي قصر بعبدا من
دون االدالء باي تصريح.
وكان الرئيس سليمان تناول
قبل الظهر مع نائب رئيس جملس
النواب فريد مكاري التطورات
السياسية الراهنة واالوضاع
السائدة على الساحة الداخلية.
واطلع من املنسق اخلاص لالمم
املتحدة يف لبنان مايكل وليامز
على الوضع يف اجلنوب والتعاون
القائم بني اجليش اللبناني
وقوات الطوارئ الدولية حلفظ
االمن والسهر على تطبيق القرار
.1701وعرض مع وزير البيئة
يف حكومة تصريف االعمال حممد

رحال لألوضاع العامة واخلطوات
البيئية اليت تقوم بها الوزارة يف
هذه الفرتة.
وتناول الرئيس سليمان مع
النائب إميل رمحة الشؤون
السياسية املطروحة وقضايا
إمنائية تهم منطقة بعلبك  -اهلرمل
إضافة اىل موضوع التعويضات
عن االضرار اليت حلقت باملزارعني
جراء العواصف.

احلريري يؤكد امام وفود اهمية املشاركة بذكرى  ١٤اذار
استقبل رئيس حكومة تصريف
االعمال سعد احلريري ،بعد ظهر
امس االول يف بيت الوسط ،كال
من النائبني حممد عبد اللطيف
كبارة وقاسم عبد العزيز ،وعرض
معهما التطورات الراهنة وشؤون
مدينة طرابلس.
ثم استقبل الرئيس احلريري
املدير العام لالمن العام بالوكالة
العميد رميون خطار،فرئيس بلدية
سعدنايل خليل الشحيمي.
واستقبل الرئيس احلريري مساء
وفودا من رؤساء بلديات وخماتري
العرقوب والبقاع الغربي وجبل
لبنان اجلنوبي والبقاع الشمالي
والقيطع واجلومة يف عكار ،كما
استقبل وفدا من قطاع الصيادلة
يف تيار املستقبل من خمتلف
املناطق وعائالت بريوتية من
مناطق عني املريسة وميناء احلصن
ورأس النبع .وحتدث احلريري
أمام الوفود عن آخر املستجدات
السياسية وأهمية املشاركة يف
ذكرى  14آذار.
وكان احلريري استقبل وفدا من
املركز الثقايف اإلسالمي برئاسة
الدكتور عمر مسيكة الذي ألقى
كلمة شجب فيها االتهامات
بالتخوين والعمالة من بعض
القيادات اللبنانية اليت ال هم هلا

إال أن ترضي جوعها إىل السلطة
والتسلط يف لبنان ،الفتا إىل أن
يف لبنان أمراء أو زعماء يزعمون
أنهم ينتقدون ،وكل واحد منهم
نصب نفسه كبريا مبعايري زائفة
حتت ستار التغيري أو اإلصالح أو
اإلنقاذ الوطين.
وأعلن مسيكة الرفض الكلي
ألية إساءة إىل رئيس اجلمهورية
العماد ميشال سليمان ،مشددا
على رفض أي انقالب على
الوطن وعلى الطائف الدستور
وضرورة االلتزام باحملكمة الدولية
اخلاصة يف جرمية اغتيال الرئيس
الشهيد رفيق احلريري ورفاقه،
رافضا االعرتاض املسبق على
هذه احملكمة قبل صدور نتائج
التحقيق.
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جعجع :سليمان وميقاتي املوجلان
بتشكيل احلكومة دستوريا
اعترب رئيس اهليئة التنفيذية يف
القوات اللبنانية الدكتور مسري
جعجع ،ان اعالن قوى  14آذار
عدم مشاركتها يف حكومة الرئيس
املكلف جنيب ميقاتي هو بالنسبة
الينا أبعد من موضوع املشاركة او
عدمها ،باعتباره تفصيال بل مسألة
تتعلق بالوضع العام ككل أتت
كنتيجة لتجربة صعبة وشاقة منذ
العام  2005اىل اآلن ،حبيث يتبني
يف شكل واضح ان عنصرا يف
احلياة السياسية اللبنانية ،اذا مل
يتم معاجلته فعبثا حياول البناؤون،
وتابع :ان هذا العنصر هو الطريقة
اليت يتموضع فيها حزب اهلل.
فمن جهة القرار االسرتاتيجي خارج
يد الدولة اللبنانية ومن جهة أخرى
وجود السالح اخلارج عن الشرعية
والذي أصبح أمرا واقعا وميكن
أن يستعمل يف أي حلظة لتعطيل
اللعبة الدميقراطية أو حرفها عن
مسارها الطبيعي واحلقيقي كما
حصل منذ شهر ونصف.
وقال يف حديث متلفز:لقد كنا
مشاركني يف احلكومة وكان لدينا
رئيس للحكومة ،ولكن يف ظل
وجود هذا العامل ماذا استطعنا
ان نفعل؟ ال شيء ،ألنه ال ميكنك
ان متلك الشرعية القانونية بينما
السلطة الفعلية يف مكان آخر.
وأكد ان رئيس اجلمهورية العماد
ميشال سليمان ورئيس احلكومة
املكلف جنيب ميقاتي هما املوجلان
بتشكيل احلكومة حسب الدستور.
فما يقوله العماد عون عن تعديل
دستوري إلعطاء حصة لرئيس
اجلمهورية يف احلكومة هرطقة
دستورية ،اذ ان رئيس اجلمهورية
من سيوقع على مرسوم التشكيل
وبالتالي له صالحية دستورية
بالتدخل يف أي شاردة وواردة يف
تشكيلها ،واال على ماذا يوقع؟.
وردا على سؤال عن توقف احلوار
حول سالح حزب اهلل ،شدد على أنه
مضى علينا أكثر من اربع سنوات
وحنن نتحاور حول هذا السالح
ولألسف فان كل املشاركني على
الطاولة طرحوا اسرتاتيجياتهم
حول السالح ما عدا حزب اهلل،
اذ يعترب نفسه غري معين باألمر،
واالنطباعات كانت بأن حزب اهلل
ال يريد احلديث يف هذا املوضوع
ويعتربه خارج أي حبث ونقاش.
العودة ستكون مشروطة
أضاف :الفريق اآلخر هو الذي نعى
طاولة احلوار ،أما العودة اليها
ستكون مشروطة بأننا ال نستطيع
متابعة العمل يف ظل وجود سالح
احلزب كما هو ،إذ ال بد من وضع
آليات عملية لكيفية اجياد احللول
له.
ولفت إىل انه وخبالف االنطباع
الذي حياول حزب اهلل تسويقه
فإن لدى اجليش اللبناني قوى
أفضل وأكثر عددا وعدة وتدريبا
من القوى اليت ميلكها احلزب .وقد
اكتسبنا مجيعا خربة جديدة من
طريقة عمل حزب اهلل بني عامي
 1990و ، 2000وبالتالي يكفي ان
يتنحى اجلميع عن ساحة املعركة
وترك اجملال للجيش اللبناني
باالنتشار يف الشكل العمالني
املطلوب ،فعملية املقاومة ضد
اسرائيل تقوم بها الدولة اللبنانية
يف كامل مؤسساتها ،لذا جيب
ان ال خنلط بني مقاومة اسرائيل

ووجود حزب اهلل مسلحا.
وتابع :اي سالح مقاومة جيب ان
حيظى بإمجاع او بتفاهم لبناني
عريض ،وهو ما ليس متوافرا يف
ما خص سالح حزب اهلل ،فأكثر
من نصف الشعب اللبناني يعارض
هذا السالح ،واكرب دليل على
ذلك نتائج انتخابات العام 2009
واليت حصلت حتت عنوان من مع
سالح حزب اهلل ومن ضده ،وقد
رحبنا األكثرية على هذا األساس
بغض النظر عما فعلوه الحقا
بهذه األكثرية انطالقا من العامل
الضاغط هلذا السالح حبد ذاته.
وعما قدمته قوى  14آذار من
طروحات خالل السنوات الست
املاضية ما عدا شعارات احملكمة
وسالح حزب اهلل ،قال :ملعرفة ما
قدمته قوى  14آذار للبنانيني،
فلننتظر تشكيل احلكومة اجلديدة
وسنعطيها مهلة  5أو  6أشهر
ولنقارن ،ولكن األهم ان قوى
 14آذار أعادت إىل لبنانيني
أحالمهم بلبنان كبري يتمتع باحلرية
والدميقراطية حيث يعيش فيه
االنسان بكرامته وهذا ليس
شعرا أو شعارات من املاضي،
فكل االنتفاضات اليت حتصل يف
العامل العربي حاليا تصب متاما يف
االجتاه نفسه لقوى  14آذار وثورة
األرز كشعارات الرغبة يف العيش
الكريم وحبرية وكرامة وبتحرر
اجملتمع من تسلط أحد عليه ال
داخليا وال خارجيا.
وعن التطورات اليت يشهدها
العامل العربي رأى جعجع أن الوضع
حاليا غري واضح املعامل ألن هذه
الثورات حتتاج اىل وقت لالستقرار
على وضع تنظيمي معني .ولكن
على املدى املتوسط والبعيد،
أنا متأكد ان هذه االنتفاضات
الشعبية لصاحل قوى  14آذار
لسبب بسيط جدا أنها شعبية،
دميقراطية وحرة ،وهذا يتناقض
يف األساس واجلوهر مع كل ما
ميثله احملور السوري-االيراني
ويلتقي متاما مع كل ما متثله قوى
 14آذار ،وبالتالي حنن مرتاحون
هلذه التطورات.
وعما اذا ما كانت هذه املتغريات
ستشمل سوريا وايران ،قال :نعم
عاجال أم آجال ،ألن التاريخ له اجتاه
معني ال أحد يستطيع اخلروج عنه.
فاالحتاد السوفياتي بعظمته مل
يستطع اخلروج عن مسار التاريخ
على الرغم من نظامه احلديدي ،لذا
وبرأيي هذه التطورات ستطال كل
دول املنطقة عاجال أم آجال ألن
اجملتمعات ال تقوم اال على أساس
الدميقراطية.
وعن كيفية جتنيب الوضع اللبناني
خضات بعد صدور القرار الظين
خصوصا يف حال مت توجيه
اتهامات اىل عناصر من حزب
اهلل ،أكد ان احملكمة الدولية هلا
حق توجيه اتهامات اىل كائن
من كان ،وللمتهم يف املقابل
حق الدفاع عن نفسه بأي طريقة
قانونية متوفرة ولكن ال حيق ألحد
مهامجة اآلخرين اذا كان لديهم
رأي مغاير عن رأيه ،الفتا اىل
ان تدارك التداعيات مشكلتهم
اذ بامكانهم من ورائها التسبب
مبشكلة للبنان ككل ،متسائال:
ملاذا ال خيوضون املعركة القانونية
يف كلها القانوني؟

بري عرض االوضاع مع سفريي سوريا وفرنسا
وشرح برسالة اىل شافيز جرائم القذايف
استقبل رئيس جملس النواب
نبيه بري ،امس االول ،يف عني
التينة ،السفري الفرنسي دوني
بييتون يف حضور الدكتور حممود
بري ومسؤول العالقات اخلارجية
يف حركة امل الوزيرالسابق طالل
الساحلي.
وقال السفري الفرنسي بعد
اللقاء :تشرفت بلقاء دولة
الرئيس بري وحبثنا الوضع
يف املنطقة والتطورات اجلارية
على الساحة العربية وخصوصا
ما حيصل يف ليبيا ،وضرورة
محاية املدنيني .كما حبثنا
الوضع السياسي يف لبنان
واجلهود اليت يبذهلا الرئيس
جنيب ميقاتي لتشكيل احلكومة
اجلديدة ،ونتمنى ان تتألف يف
أسرع وقت ،ألن لبنان يف حاجة
لكي تعمل مؤسساته ،وذكرت
بوجهة نظرنا جلهة احرتام احلكومة
اجلديدة لالتفاقيات الدولية
وحفظ وحدة اللبنانيني.
ثم استقبل الرئيس بري
السفريالسوري يف لبنان علي
عبدالكريم علي يف حضور
النائب علي حسن خليل ،وعرض
معه للتطورات الراهنة يف لبنان
واملنطقة.
واستقبل الرئيس بري ،بعد
الظهر اليوم مفيت صور الشيخ
حسن عبداهلل.
ثم استقبل رئيس مؤسسة
اديان األب فادي ضو الذي
قدم له دعوة حلضور حفل إطالق
الفيلم الوثائقي عكس السري
يف إطار محلة املؤسسة ،بعنوان
التعصب بيعميك وإميانك بيغنيك
مساء اجلمعة يف  11آذار يف
األونيسكو ،يف حضور مساعد
املسؤول الثقايف املركزي يف
حركة امل غسان همداني.
وبعث الرئيس بري رسالة اىل
الرئيس الفنزويللي هوغو شافيز
تشرح اجلرائم اليت ارتكبها معمر
القذايف اليت ختطت حدود بالده،

واجلرمية اليت ارتكبها يف حق
لبنان واإلنسانية بإخفائه اإلمام
السيد موسى الصدر ورفيقيه
الشيخ حممد يعقوب والصحايف
عباس بدرالدين.
وجاء يف الرسالة :ان غضب
الشعب اللييب وثورته اليوم ما
هما إال تعبري عن مظاهر الشكوى
والظلم اللذين يتعرض هلما من
حاكمه معمر القذايف ،الذي ال
تزال سجونه مألى باآلالف من
الليبيني األبرياء ويداه ملطختان
بدماء شعبه املقهور.
ان جرائم معمر القذايف قد ختطت
حدود بالده اىل العامل ،وسبق له
ان ارتكب يف حق لبنان جرمية
إنسانية نكراء متثلت بإخفاء قائد
وطين عظيم هو اإلمام السيد
موسى الصدر بعدما دعاه رمسيا
اىل ليبيا مع رفيقيه الشيخ
حممد يعقوب والصحايف األستاذ
عباس بدرالدين ،يف تاريخ
 .1978/8/31ان هذه اجلرمية
املتمادية اليت ارتكبت يف حق
لبنان وشعبه مرفوعة اليوم أمام
أعلى حمكمة يف لبنان .وسيكون
يوم الرابع من آذار  2011يوما
للنظر يف هذه القضية بعدما
صدر قرار اتهامي يف حق معمر
القذايف شخصيا مع جمموعة من
مساعديه ،وهو مسؤول ايضا
عن اإلعداد لعمليات إجرامية
معروفة يف عدد من الدول
العربية واألجنبية وكذلك اجلرائم
اخلطرية اليت قام بها اخريا وال
يزال جتاه شعبه.
وختم الرئيس بري :أردت من
وراء هذه الرسالة توضيح صورة
هذا الشخص اإلجرامية ،آمال دعم
وحدة الشعب اللييب ومساعدتنا
على حترير اإلمام السيد موسى
الصدر مؤسس املقاومة الوطنية
اللبنانية ورفيقيه من سجون هذا
اجملرم وكذلك مساعدة الشعب
اللييب على التخلص من حكمه
اجلائر.

قاسم هاشم :تقرير بان كي مون تعمية على
عدم االنسحاب من العجز

اعترب النائب قاسم هاشم
ان تقرير االمني العام لالمم
املتحدة بان كي مون يف شأن
قرار جملس االمن الدولي الرقم
 ،1701مل يتغري ومل يتبدل منذ
التقرير االول عقب العدوان
االسرائيلي على لبنان يف متوز
 2006لكنه جتاوز هذه املرة
حدود  1701ليدخل اىل املوضوع
اللبناني الداخلي من خالل القرار
وكأنه قرار انتداب على القضايا
اللبنانية واليت هي يف معظمها
امور سيادية وطنية ال دخل
للقرار  1701بها وهذا غري طبيعي
وجتاوز حلدود االمم املتحدة
وامينها العام ،مؤكدا ان اهلدف
من تدخله يف تشكيل احلكومة وهو
شأن داخلي ،التعمية على تنصل
العدو االسرائيلي من االنسحاب
من الغجر ومن التزاماته جتاه هذا
القرار ألجل بقاء احتالل اسرائيل
للغجر ومزارع شبعا وتالل
كفرشوبا او استمرار خروقاتها
لالجواء اللبنانية برا وحبرا وجوا.

وسأل ما دخل احملكمة بالقرار
 1701سوى انه تدخل وقح يف
الشؤون الداخلية اللبنانية مؤكدا
ان لبنان ملتزم موجبات القرار
 1701وداعيا االمم املتحدة
اىل اجبار اسرائيل على وقف
خروقاتها للخط االزرق الذي
تغريت معامله منذ عدوان متوز
فأصبح داخل االراضي اللبنانية
مع العلم ان لبنان يتحفظ على
 7نقاط على هذا اخلط وهي
نقاط متنازع عليها خصوصا
شرق كفرشوبا ،املطلة ،عيرتون،
العديسة ومارون الراس.
وهل يريد بان من خالل التقرير
الذي اصدره وجيايف يف معظمه
احلقيقة على ارض الواقع ان
ميلي على لبنان شروطا امريكية
كتلك اليت رفضها العام 2006
وهي نشر قوات دولية يف
املطار واملرافئ ،او نزع سالح
املقاومة والعدو ال يزال يهددنا
يوميا باعتداءات بسبب او بغري
سبب.
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لبنانيات

صفري التقى اجلميل ونواباً واجمللس املاروني ووفوداً:

نأمل أن يصبح لبنان يوماً حراً كما أراده أبناؤنا

املاروني
البطريرك
أمل
الكاردينال مار نصراهلل بطرس
صفري أن يصبح لبنان يوما حرا
كما اراده أبناؤنا واجدادنا وكما
نريده حنن.
كالم البطريرك صفري جاء خالل
استقباله النائب ايلي ماروني
على رأس وفد من اهالي زحلة
يف زيارة لشكره على مواقفه
الوطنية اليت اختذها خالل فرتة
توليه السدة البطريركية.
وقال ماروني :مل تكن بطريركا
عاديا ومل متر مرورا عاديا يف
تاريخ لبنان ،وبصمتك ستبقى
اىل االبد ،وحترير لبنان بدأ
منذ اطلقت النداء الشهري عام
 ،2000وستبقى يف قلوبنا دائما
اينما كان موقعك ،وستبقى
العني الساهرة على لبنان
واللبنانيني.
ورد البطريرك مرحبا ،وقال:
ان ما قمنا به هو جزء ضئيل
مما جيب ان نقوم به ،واننا
ناضلنا معكم واىل جانبكم يف
سبيل لبنان ليكون حرا مستقال
وسيدا ،وهناك عقبات كثرية
طبعا .لبنان ال يزال يرزح حتت
معوقات كثرية ،ونأمل أن
يصبح يوما حرا كما اراده ابناؤنا
واجدادنا وكما نريده حنن،
ونسأل اهلل ان نراه كما نرغب
فيه وان يبقى اللبنانيون اعزاء
مرفوعي الرؤوس يف لبنان
واملهاجر.
ثم استقبل البطريرك وفدا من
اجمللس العام املاروني ورؤساء
اجلمعيات التابعة للمجلس برئاسة
رئيس اجمللس الوزير السابق
وديع اخلازن الذي القى كلمة
قال فيها :اعذرني يا سيدي
البطريرك ،اذا قلت ان الكنيسة
املارونية لن تعرف بطريركا
عظيما بتواضعه وعصيا يف
مواقفه ،كمثل الوقفات الوطنية
اليت وقفتموها يف اصعب
املراحل اليت مرت بلبنان.
لقد حز يف نفوسنا أن تستقيلوا
وانتم يف اوج اجملد الذي اعطي
لكم ،بل يف عز اجملد الذي
منحتموه لدور بكركي يف وطنكم
مبواقفكم املتجردة ،اال من موقع
احلرص على السيادة الوطنية،
فكان وقع االستقالة مدويا يف
القلوب اليت عرفتكم أبا جلميع
اللبنانيني.
كانت عظاتكم وكلماتكم مبثابة
املنارة واهلداية ،يوم فقدت
القيادات سيطرتها على سلطة
العقل ،فدان لكم معظم
االطراف يف حلظة االحتكام اىل
الوجدان الوطين .فيوم تعرض
لبنان لعدوان اسرائيلي سنة
 1993مل تنتظروا ان يدعو
احد اىل قمة روحية ،بل بادرمت
بنفسكم اىل هذه الدعوة النقاذ
لبنان من أي اجنرار ،خمافة أن
تستغل تناقضات تنوعه وتعدده
أو تضرب يف الصميم.
كنتم يا صاحب الغبطة والنيافة
صمام أمان وطين لوحدة
املسيحيني واملسلمني ،وقدمت
محلة العودة اىل اجلبل يوم
قصدمت الشوف ووضعتم حدا

للمآسي اليت خلفتها القوات
املوارنة
بني
االسرائيلية
والدروز .ويوم شعرمت باحلاجة
اىل القيام خبطوة نوعية
لتجاوز التهميش الذي عصف
بصفوف أبنائكم ،وقفتم على
ذرى احلرية وناديتم وترددت
اصداء ندائكم يف كل لبنان.
مل يعط أي رئيس روحي رجاحة
فكركم وبالغة تعبريكم بالقدر
الذي وهبكم اياه اهلل ومدكم
بكل اسباب العلم واملعرفة
واخلربة .إنها البالغة اليت تسطع
حتى االخرتاق املؤنس للنفوس
املضطربة والقلقة على املصري.
فإذا ما أيقنتم من اقرتاب أي
خطر على لبنان ،كنتم تلجأون
اىل املواجهة برص الصف ودرء
هذا اخلطر مبعزل عما كان ذلك
ترتب عليكم من اعباء ملرضاة.
ومل تكونوا يوما لتتوانوا عن
الذهاب اىل مراكز القرار يف
اخلارج القناع اجملتمع الدولي
بأهمية النموذج اللبناني الذي
حيفظ حق العيش للجميع حبرية
وكرامة بعيدا عن أثرة اي فريق
على اآلخر.
كانت كرامة لبنان من كرامتكم،
وكان االرشاد الرسولي مبثابة
املشعل الذي محلتم منذ أن
زار قداسة احلرب االعظم ،الراحل
البابا يوحنا بولس الثاني ،لبنان
سنة  1997وحدد مفهوم هذا
الوطن بأنه رسالة ودور.
وتقديرا من اجمللس العام
رعيتموه
الذي
املاروني
بتوجيهاتكم وبركاتكم ،يشرفنا،
بل إنه ملدعاة فخر لنا ،ان نقدم
لكم القالدة االستثنائية األرفع
يف اجمللس تعبريا متواضعا عن
حبنا الكبري ،وملا نكنه لشخصكم
ومشوخكم ،يوم شئتم ان ختلدوا
اىل الراحة والتأمل مع ربكم.
وإننا لعلى تواصل مستمر معكم
للوقوف على توجيهاتكم اىل
جانب البطريرك العتيد الذي
سيكمل الطريق ملا فيه رفعة
لبناننا احلبيب.
ورد البطريرك شاكرا للخازن
كالمه ،وقال :نشكر لكم القالدة
اليت قلدمتونا إياها ،وإنها لفخر
لنا ،ونسأل اهلل أن يبارككم
مجيعا ويرزقكم أياما خري من
االيام اليت حنن فيها.
ويف بكركي أيضا رئيس حزب
الكتائب أمني اجلميل الذي
قال بعد اللقاء :الزيارة طبيعية
لغبطته يف هذه احلقبة بالذات،
وواجبنا ان نسأل خاطره لنقول
له انه سيرتك فراغا كبريا يف
قلوب كل اللبنانيني ،وغبطة
البطريرك صفري مل مير مرور
الكرام ،والتاريخ سيسجل له
قلبه الكبري وصموده وسعة
فكره وحكمته وقيادته السفينة
يف أحلك الظروف .ويف الظالم
الداكن هناك نور يف بكركي،
وهو منارة وبوصلة لكي يوجه
الناس يف االجتاه الصحيح،
والتاريخ سيشهد على هذه
احملطات املشرقة اليت سجلت
يف حقبة البطريرك صفري.
هل تطرقتم اىل االوضاع
السياسية؟

 هناك وضع دقيق مير به البلدوخوف كبري من العودة اىل
االيام املظلمة وعودة اهليمنة
واالجهزة القمعية وعودة لبنان
اىل الوراء ،وكان املخطط
االنتقام من ثورة االرز اليت
حققت االنسحاب السوري يف
لبنان ،أي بداية السيادة ،اضافة
اىل احملكمة الدولية وانتخابات
رئاسية ونيابية بقدر كبري من
احلرية ،وهناك إجنازات كبرية
حتققت خالل السنوات اخلمس
املاضية ،وخنشى ما خنشاه أن
يكون ما حصل يف هذه املرحلة
انتقاما على حساب كل هذه
االجنازات ،وهذا ما خييفنا من
ان نعود اىل النظام االحادي
ونظام احلزب الواحد الذي يريد
أن يؤثر على جمريات االمور
ويتحكم يف مستقبل هذا البلد.
وإن ذكرى  14آذار ستكون
وقفة وجدانية وصرخة اميان
وتصميم أننا لن نقبل ان نعود
اىل الوراء ،ويفرتض بالشعب
أن يؤكد الثوابت واملسلمات،
وأن لبنان ال ميكن ان يعود
اىل احلقبة املظلمة اليت دفعنا
مثنها شهداء وخرابا ومغامرات
على مجيع أنواعها ،لذلك هذه
املناسبة وطنية بامتياز وليست
حزبية لكي نعرف حقيقة اي
لبنان يريد الشعب اللبناني،
أيريد لبنان املستقبل واحلداثة
القمع
أو
والدميوقراطية،
واحلقبات املرة السابقة اليت مر
بها البلد ودفعنا مثنها غاليا؟.
هل الفريق اآلخر سيتمكن من
تشكيل حكومة يف ظل التجاذبات
القائمة؟
 هو قادر على تشكيلها،وليست هناك مشكلة عندما
تأتيه كلمة السر ،ونعرف متاما
ان هناك مايسرتو واحدا ،ويكون
غبيا من يفكر غري ذلك .هناك
مايسرتو يدير الدفة ،وهو مثل
االستاذ الذي يصفر للتالميذ
وقت الفرصة لكي يقول هلم
عودوا اىل الصف .عندما تأتي
كلمة السر تشكل احلكومة،
ومعروف أجندتها وبرناجمها.
وسأل عن جدوى املظلة الدولية
اليت ميكن ان يتمتع بها لبنان يف
ظل حكومة كهذه ،وملاذا معرفة
احلقيقة وكأن بيار اجلميل تويف
يف حادث سيارة وانطوان غامن
انتحر ورفيق احلريري ال ندري

كيف مات؟ ماذا نقول الهل
الشهداء؟ هل نقول هلم عفا اهلل
عما مضى بدون أي مربرات؟ هذا
هو الواقع املأسوي الذي حياول
البعض ترسيخه أكثر فأكثر.
وردا على سؤال ،قال :ما يهمنا
هو تفعيل حركة  14آذار ،وحنن
يف حزب الكتائب أساس 14
آذار ،وإننا يف هذا الظرف بأمس
احلاجة اىل حركة سيادية شعبية
ووطنية حتمي هذا البلد ،لذلك
نعرف أن هناك أخطاء كثرية
حصلت يف صفوفنا ويفرتض
أن تصحح االمور وتكون هناك
قيادة مسؤولة يطمئن الشعب
اليها وتتحمل مسؤوليتها ،وان
تكون اآللية واضحة وتابعة هلذه
القيادة دون غموض ،واملطلوب
أيضا حشد أكرب طاقة ممكنة من
اللبنانيني ،أي أن تكون هناك
هيئة عامة تضم شخصيات
كبرية ومفكرين كي تكون
حركة  14آذار جامعة بكل معنى
الكلمة وتلتزم ثوابتنا الوطنية
ومقدساتنا.
واستقبل وفدا من مجعية
جتار جونية وكسروان الفتوح
برئاسة رئيس اجلمعية طوني
بولس مارون والنائب عقاب
صقر ونائب رئيس حركة
التجدد الدميوقراطي النائب
السابق كميل زيادة الذي
شكر للبطريرك صفري مسريته
النضالية اليت محت لبنان طوال
هذه احلقبة الصعبة اليت مرت
علينا ،وندعو له بطول العمر
ونأمل أن يوفق اجمللس سريعا
بانتخاب بطريرك جديد يواصل
هذه املهمة الوطنية والكنسية
الشاقة امللقاة على عاتق كرسي
بكركي عرب التاريخ.
ومن الزوار على التوالي:
الشاعر ميشال جحا الذي
قدم اىل البطريرك نسخة من
ديوانه الشعري بعنوان :اعالم
مطالع وتواريخ ،وفد من اهليئة
النسائية حلزب اللبنانيني اجلدد
برئاسة لينا معلوف ،وفد
من أصدقاء القربان املقدس
برئاسة منى نعمة ،عضو اجمللس
البابوي للعلمانيني طانيوس
شهوان الذي قدم نسخة من
كتابه قراءة مارونية يف الزمن
اآلتي حتديات تنتظر البطريرك
اجلديد ،وفد من عائلة الكاتب
والشاعر حلود يزبك حلود.

African Fat tail X lambs for sale
Minimum 40kg liveweight

Able to supply butchers and wholesalers

نؤمن طلبيات
املالحم بالجملة
أسعار مناسبة
Contact Nick 02 682420525
Email: taraplains@bigpond.com

رفض وزراء طلب بلمار وثائق تتعلق
باغتيال احلريري يتفاعل
وغامن يؤكد حقه يف اختاذ تدابري
لرفضهم التعاون
تفاعل أمس االول موضوع
رفض طلب مكتب املدعي
العام يف احملكمة اخلاصة
بلبنان القاضي دانيال بلمار
من بعض الوزارات وثائق
تتعلق بالتحقيق يف قضية
اغتيال الرئيس الشهيد
رفيق احلريري ورفاقه.
وتشري طلبات مكتب املدعي
العام يف احملكمة اخلاصة
بلبنان حسب مصادر يف
احملكمة اىل أن التحقيق
يف جرمية اغتيال الرئيس
احلريري ورمبا جرائم أخرى
مرتبطة بها مل ينته بعد وأن
نشر القرار االتهامي األول
لن يكون نهاية املطاف بل
هو البداية.
ويف هذا االطار ،افادت
مصادر مطلعة أن وزير العدل
يف حكومة تصريف االعمال
إبراهيم جنار ال يزال ينتظر
توضيحات من مكتب املدعي
العام يف احملكمة اخلاصة
بلبنان دانيال بلمار حول ما
إذا كان عدم استجابة وزارء
لبنانيني لطلبات من مكتبه
تتعلق بالتحقيق يف جرمية
اغتيال الرئيس احلريري
يشكل إعاقة لسري العدالة
وما إذا كان ينطبق على
ذلك مفاعيل القرار 1757
أم أنه حيق هلؤالء الوزراء أن
يتصرفوا جتاه هذه الطلبات
والقوانني
األنظمة
وفق
اللبنانية.
من جهته اكد وزير اإلتصاالت
يف حكومة تصريف االعمال
شربل حناس أن ليس هناك
من جديد يتعلق بطلب مكتب
بلمار داتا مجيع اإلتصاالت
اخللوية يف لبنان منذ نهاية
العام  2003حتى نهاية
العام  2010والذي اليزال
ينتظر البت يف جملس
الوزارء،وكشف أن وفدًا من
احملققني سيزور الوزارة
األسبوع املقبل للبحث يف هذا
املوضوع،علمًا أن احملققني
كانوا أفادوا الوزير حناس

أن هكذا طلبات يف السابق
قد كانت متت تلبيتها.
بدورها استغربت مصادر
الوزير يف حكومة تصريف
االعمال زياد بارود احلديث
عن أنه مل يستجب لطلبات
مكتب املدعي العام يف
احملكمة اخلاصة يف لبنان
وكشفت هذه املصادر أن
الوزير بارود أبلغ حمققي
بلمار أنه اليستطيع تلبية
طلبهم بتزويدهم كل بصمات
الشعب اللبناني،وقد مت
بالفعل التوصل إىل اتفاق
بني اجلانبني اختار مبوجبه
احملققون بصمات لنحو ألف
لبناني  ،وقالت مصادر
وزارة الداخلية إن الطلب
املتعلق بالبصمات هو واحد
من أصل حنو  20طلبًا تلقتها
وزارة الداخلية من مكتب
القاضي بلمار وهي تتعلق
بقضايا هلا عالقة باألحوال
الشخصية ،وقوى األمن
الداخلي ،واألمن العام،
ومفارز السري والدفاع املدني
وغريها وقد متت تلبية هذه
الطلبات باستثناء طلبني هما
قيد املعاجلة.
النائب غامن
َّ
ذكر
ويف هذا اجملال
رئيس جلنة االدارة والعدل
النيابية النائب روبري غامن
بأن هناك قرارا من جملس
االمن يفرض على اجلميع
التعاون مع احملكمة الدولية
اخلاصة بلبنان ،ما يفرض
على اللبنانيني واملسؤولني
التعاون يف مجيع اجملاالت
مع احملكمة الدولية عندما
تطلب شيئا.
وختم يف حديث اذاعي
باالشارة اىل الكالم على
احقية مدعي عام احملكمة
الدولية القاضي دانيال
بلمار يف اختاذ تدابري ضد
الوزراء الذين مل يتعاونوا
معه على اساس ان انشاء
احملكمة كان حتت الفصل
السابع.

للبيع

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

العريضي يتحدث عن رفضه طلباً من احملكمة الدولية :لن أمسح ألي كان بتجاوز حدوده باسم قضية الشهيد احلريري

عقد وزير األشغال العامة والنقل
يف حكومة تصريف األعمال غازي
العريضي ،مؤمترا صحافيا امس
االول ،يف الوزارة ،تناول فيه
موضوع احملكمة الدولية .وقال
انه ال يسمح ألي كان بتجاوز
حدوده باسم قضية الشهيد رفيق
احلريري ،وال يريد الدخول يف
سجال مع أحد.
وقال العريضي :كنت أمتنى أن ال
أضطر إىل احلديث عن أمور تتعلق
بسري عمل احملكمة اخلاصة يف لبنان
للتحقيق يف جرمية إغتيال الرئيس
الشهيد رفيق احلريري واجلرائم
األخرى ،واعتمدت منذ فرتة طويلة
أسلوب عدم إثارة الكثري من األمور
يف اإلعالم ،يف هذا اجملال ويف
جماالت أخرى حساسة مهمة رمبا لو
قلت ما جرى يف شأنها وما لدي
من معلومات متعلقة بها ألثارت
ثورة كربى يف لبنان وال أبالغ يف
ذلك .ال أحتدث هنا عن موضوع
احملكمة ،قلت جماالت أخرى ،لكن
أحتدث عن منهج وسلوك اعتمدته
يف التعاطي مع قضايا أساسية
اعتقدت وأنا مقتنع ألنين بهذه
الطريقة أريح ضمريي من جهة،
وأمحي املصلحة الوطنية اللبنانية
العليا من جهة أخرى .وال أحبث عن
اطالالت استعراضية على الشاشات
ويف اإلعالم أو عن مزايدات أو
ميل للدخول يف بازارات ،وحتملت
الكثري يف هذه املسألة وهذا من
واجيب ألنين اخرتت هذا األسلوب.
لكن باألمس صدر بيان من جهة
سياسية متثل فريقا سياسيا واسعا
يف لبنان أحرتم وأقدر ،ويف الوقت
ذاته أحرتم حق إبداء الرأي من أي
جهة أتى يف ذلك .لذلك قلت كنت
ال أرغب الدخول يف هذه املسألة
لكن ينبغي التوضيح.
اضاف :يف ما خيص التعاطي
مع احملكمة الدولية نعم ،تلقيت
منذ فرتة طلبا من جلنة التحقيق
يف احملكمة ولبيت الطلب .حيث
طلبوا مقابلة مدير عام النقل الربي
والبحري ووافقت فورا ،والتقوه
لكن بعد اللقاء علمت مبضمونه،
شعرت ويؤسفين قول هذا الكالم
أن اللقاء جاء خمالفا ملضمون
الطلب ،وكأنه كان استجوابا حول
كل ما جيري يف مديرية النقل ،ومثة
تفاصيل كثرية ال أريد أن أوردها
هنا .لذلك :قلت بكل بساطة ملدير
النقل من اآلن وصاعدا انا ال أقبل
مبثل هذا التعاطي ،وبالتالي هذا
ال عالقة له بعمل احملكمة .احرتمت
املسؤولية يف لبنان ،وكرامة
املسؤولية واملسؤول يف لبنان
واحرتمت احلرص على حسن سري
العمل يف احملكمة ومل أقل كلمة.
إمنا اليوم أنا مضطر أن أوضح
وأن أقول هذه هي احلقيقة .لذلك
عندما جاء طلب ثان ،تريثت كثريا
ومل أعط املوافقة .هذه هي حدود
العملية للسبب الذي ذكرته .لذلك
مع احرتامي وتقديري للجميع سواء
من الذين تساءلوا أو سألوا أو
انتقدوا واستنكروا وشجبوا أو
تعرضوا ملثل هذا الطلب ،بكل
تواضع وأمانة واعتزاز أنا ال أعمل
لدى أحد.
سياسة غب الطلب
وتابع :سياسة مشاريع غب الطلب
يف وزارة األشغال ألغيتها ولن
أنفذ طلبا ألي جهة ولست حاضرا
غب الطلب الختاذ موقف يرضي
هذا أو ذاك ،من هنا أو من هناك،
من هذا الفريق أو من الفريق
اآلخر ،لدي معيار واحد يف التعاطي

احرتام املسؤولية واملسؤولني.
واردف :ال أريد الدخول يف سجال
مع أحد ،وأمتنى وأنصح احملبني
والصادقني يف متابعة عمل
احملكمة والتحقيق يف جرمية اغتيال
الرئيس الشهيد رفيق احلريري
متسائال ملاذا أقول الصادقني ألن
غري الصادقني ال يعنيين رأيهم وال
موقفهم ،ألن مثة من يأخذ هذا األمر
من باب املزايدة أو وضعه يف خانة
سياسية كأنين أليب رغبة هذا أو
ذاك أو كأنين أنفذ قرارا سياسيا
حمضا وهذا غري صحيح كما سبق
وذكرت .وبكل اعتزاز أقول يف
جعبيت أحكام من الرئيس الشهيد
الكثرية أفخر وأعتز بها وآمل أن
تقف املسألة عند هذا احلد إذا
قبل الصادقون هذا التمين وهذه
النصيحة ألن يف هذه األحكام الكثري
مما أعرف وأعتقد أن سلوكي بعد
اغتيال الرئيس الشهيد مل يتميز
إال بالوفاء واألمانة لكل القيم
اليت كان يتحلى بها هذا الرجل
وللمبادىء اليت أرادها يف سياق
حتمل املسؤوليات .البعض مل يكن
يريد هذه العالقة من األساس
لكن هذا القدر والبعض دخل على
اخلط بعد االغتيال ،وبعض من
هذا البعض مع احرتامي وتقديري
للجميع أراد يف إدارته هلذه
القضية الكربى ،وما يعنيين كوزير
لألشغال هو ما ذكرته ومقتنع مبا
فعلت وأنا ال أنفذ طلب أحد ،وال
أساير أحدا على حساب قضية
الرئيس الشهيد رفيق احلريري.
لكنين لست مطمئنا على اإلطالق
ولن أسجل على نفسي أي جتاوز
يف مؤسسة أنا مسؤول عنها ،ال
من قبل حمققي احملكمة الدولية
وال من قبل لبنانيني ،هم بالنسبة
لي أهم من اآلخرين لن أمسح ألحد
يف أي جتاوز يف الوزارة ،فلن
أمسح ألحد باسم قضية الرئيس
الشهيد أن يتجاوز حدوده وخيرج
عن املألوف يف التعاطي .لذلك
كان لي هذا املوقف ،وهذه هي
املسألة حبدودها ال أكثر وال أقل
وأنا متمسك برأيي.
وقال :ربطا بهذا املوضوع ،وما
يثري الريبة والشك يف مرحلة معينة
طلبت جهات الكثري من املطالب يف
ما خيص مؤسسات تابعة لوصاية
وزارة األشغال ومنها مطار رفيق
احلريري الدولي .قلت :ال؟ بإصرار
وبقوة وبوضوح دون إرباك وتردد
ومل يكن لدي أي عقدة وليس لدي
عقد واحلمد هلل ألخاطب أيا كان،
ومل أكن مربكا يف جوابي على
اإلطالق كما حصل عدة مرات يف
التعاطي مع زيارات لوفود أجنبية،
أمريكية ،وغري أمريكية إىل احلدود
أو إىل مرافق الدولة ،وقلت لكل
املعنيني ،عندما أقول ال ،وأدافع
عن هذه الال ،وأوضح رأيي
وأمتسك به ،وعندما أقول نعم ،ال
أخشى أحدا.
لألسف األسلوب الذي تصرفت به
جعل البعض يعتقد كأنين مقصر
من جهة أو ال أدرك لعبة اإلعالم
من جهة أخرى ،واألمران ليسا
صحيحني على اإلطالق .أنا حافظت
على كرامة البلد ،ويف كثري من
األحداث املؤملة والكارثية واخلطرية
اليت مرت أثناء تولي وزارة األشغال
التزمت الصمت ومنت على الكثري
من املعلومات ،وال أزال نائما
عليها .ليس حرصا على أحد
وليس خوفا من حتمل املسؤولية،
كفي وملفي نظيفان ،ومعلوماتي
واضحة وشفافة ،ولكن حرصا على

مسعة البلد وكرامته تصرفت على
هذا األساس وسأبقى على ذلك.
ملف بالطلبات
يف خصوص االستجواب الذي
تكلمت عنه ،هل استفسرمت عن
سبب هذه األسئلة ،وملاذا خالفوا
موضوع الطلب يف األصل؟
 أنا قلت ما لدي وأكثر من ذلكلن أقول .وحبوزتي ملف متكامل
بالطلبات مبا لدي من معلومات يف
كل شيء وباألمساء .أنا تصرفت
مبسؤولية وأمانة وال أزال حريصا
على هذا األمر ،والوصول إىل
احلقيقة ومعرفة من نفذ تلك اجلرمية
الكربى ،ولكين قلت ال أطمئن إىل
سري األمور بهذا الشكل ،وال
أطمئن أكثر عندما أرى التحقيقات
مع كبار الشخصيات احملرتمة يف
البلد واملعنية تصبح على شاشات
التلفزة ،وبالتالي أي حتقيق آخر
أن ال يباع أيضا على جانب الطريق
من قبل هذا أو ذاك وينشر هنا
وهناك ،وال أرى مالحظة أو موقفا
وكلمة حول هذا املوضوع ،ومع
ذلك موقفي حصل قبل هذا األمور
كي أكون صادقا ،لذلك احرتمت
املؤسسة بكل هدوء .وإذا كان
البعض يعترب أنين متهم ال مسح
اهلل بالتقصري يف السعي إىل كشف
احلقيقة يف جرمية اغتيال الرئيس
الشهيد رفيق احلريري حتى آخر
حلظة من عمري ،أقبل أن حياسبين
رفيق احلريري حيثما كان.
هل اهلدف من الطلب الوصول إىل
تفاصيل أخرى؟
 ال ليس يف الطلب ،الطلب كانواضحا مبقابلة مسؤولني لالستفسار
عن أمور معينة ،والنقاش خرج عن
هذه األمور .وال أريد الدخول يف
هذه املسائل ،وعندما وجدت أن
مثة خطأ يف هذا املوضوع حتملت
املسؤولية ،وأحتملها كامال وأنا
ضمريي مرتاح .غريي مرتبك
ومنزعج وقلق ،ولديه حسابات
سياسية ،إدارية ،قانونية ،على
رأس السطح وبكل تواضع وأمام
كل اللبنانيني أنا إمسي غازي
العريضي ،وال أدخل يف بروباغندا
مع أحد ،وأنا احرتم أسلوب العمل
ولو مل يذكر امسي أمس يف سياق
هذا الكالم ملا أتيت على ذكر أي
كلمة.
ما الذي أثار لديكم الريبة والشك
يف موضوع طلب اجلهات الثانية
ملعلومات وأعضاء املؤسسات
التابعة إلدارتكم؟
 جهات ثانية ال عالقة هلا بعملاحملكمة ،أعطيت مثال عن سلوك
اعتمدته مع كل الناس ،املعلومات
كانت واضحة ،ورفضت.
هل هي جهات حملية أو دولية؟
 األمريكيون .ومنذ أسبوعنيحصل شيء يف مرفأ بريوت مع
جهات أخرى ورفضت .ولكين
مل أقل أي كلمة يف اإلعالن،
ألني ال أحبث عن االستعراض
وال أتهم الذين أشاروا إىل هذا
املوضوع ،إمنا أحتدث عن الذين
يتناولون موضوع احملكمة بطريقة
أو أخرى .وقلت يف بداية كالمي
أحرتم الذين أشاروا إىل هذا األمر،
فريق سياسي كبري يف البلد وأنا
أحرتم رأيه ،لكن هذا ما جرى مع
غازي العريضي يف وزارة األشغال
ال أكثر وال أقل ،جرت أمور أكثر
وأحيانا عاجلتها كما جيب أن تعاجل
مبا حيفظ كرامة املؤسسة ،إن كان
يف املطار أو يف وزارة األشغال،
وهذا واجيب.
يقال يف جمالس الرئيس احلريري

إن القرار االتهامي سيصدر يف 7
أو  8من الشهر احلالي ،ما رأيك
يف التوقعات؟
 يف األساس مل أتعامل مع هذهاألمور ،ال بتوقعات وال بتنبؤات
وحتليالت وال باالستناد إىل قراءة
صحف وبيانات وتقارير ،ألن كل
ذلك أساء إىل التحقيق وأصاب
أيضا الرئيس احلريري يف بعض
األمور مبا نشر .وهذا كله غري
إجيابي ويف غري حمله.
باعتقادك هل هذا نوع حمفذ للحشد
لذكرى  14آذار؟
 ال أعتقد أن هذه املسألة هيلذلك ،و 14آذار فريق سياسي
موجود يف البلد له رأيه ويستطيع
التعبئة حتت عناوين هذا الرأي
السياسي واملواقف السياسية
ومهما انتقدنا بعضنا ،هناك حقائق
يف البلد جيب أن حنرتمها ونقف
عندها ،ال أحد يستطيع إلغاء أحد،
وال أحد يستطيع بكلمة أن يهمش
موقع أحد .وهذا الفريق السياسي
موجود يف لبنان بقوة وفاعلية
وميثل فئات كبرية من الشعب
اللبناني حيضر ملناسبة  14آذار
وهذا حقهم ،فلتكن هذه املناسبة
ولتمر بسالم ومن حقه أن يقول
الكالم السياسي الذي يراه مناسبا
يف سياق اقتناعاته السياسية،
وهذا األمر ينطبق على الفريق
اآلخر ،وعلى أي طرف يف لبنان،
وإننا نشهد حالة من التغيري يف
العامل العربي ونهلل هلا مجيعا
حتت عنوان احلريات والدميوقراطية
واحلفاظ على الرأي .ولبنان بلد
مكون احلريات والدميوقراطية.
هل سيمنح النائب جنبالط أربع
حقائب وزارية يف احلكومة العتيدة
كما طلب؟
 ما يعطى لوليد جنبالط ليسمنحة من أحد ،وهو أقل بكثري
مما ميثل سياسيا ،وأقل بكثري
من العدالة يف احلقوق ،وال أريد
أن أتناول هذا األمر أكثر ،والكل
يعرف ما جيري يف البلد ،وكيف
تتم عملية التوزيع واحملاصصات.
ومع احرتامي وتقديري للجميع،
يعرف دولة الرئيس املكلف أننا
الطرف السياسي األول الذي بادر
إىل القول حنن سنسهل لك عملية
تشكيل احلكومة ،وعندما تصلون
إىل الصيغة النهائية يف األرقام
واالعداد وتوزيع احلقائب ،من
الطبيعي أن يكون لنا رأي نبديه.
وكل اللبنانيني يعلمون أن الرئيس
املكلف مل يشر مرة إىل أن العقدة
لدى وليد جنبالط أو من ميثل.
أين تكمن العقدة؟
 األمور بقيت يف سياق نقاشمع الشركاء يف البلد فريق 14
آذار اىل أن أعلن هذا الفريق قبل
أيام عدم الرغبة يف املشاركة،
والرئيس املكلف يبحث اآلن عن
صيغة جديدة ،وهذا من حقه .علينا
انتظار األيام املقبلة ،اليوم مل يعد
هناك مربر للتأخري ما دامت احلكومة
ستكون من أبناء الفريق السياسي
الذي اختار هذا اخليار .لذلك ال بد
من إجناز التشكيلة احلكومية بأسرع
وقت ممكن والذهاب إىل حتمل
املسؤولية يف إدارة شؤون البالد.
واحلكومة اليت ستأتي عندما تصدر
مراسيم تشكيلها جيب أن تكون
حكومة كل اللبنانيني ال حكومة
فريق منهم ،تدير شؤونهم وترعى
مصاحلهم وتتعاطى مع املؤسسات
والعاملني فيها بروحية املساواة
على أساس أنهم لبنانيون وهي
مسؤولة عنهم.

اجملهر

بقلم رامي القروش

اتركوا بالدهم وشأنها...
كي حيرتموا بالدنا وقوانينها!

شاء القدر اال ان يعيدنا اىل احداث نهاية اعوام التسعينات من
القرن املاضي ،املتعلقة بقضية الالجئني غري الشرعيني الذين
كانوا وما زالوا حتى ايامنا هذه يصلون اىل الشواطئ االسرتالية
بواسطة السفن االندونيسية وغريها.
ان حادثة حتطم زورقني يف نهاية العام املنصرم وحتديدا يف شهر
كانون االول من عام  ،2010وعلى مقربة من شواطئ «كريسمس
ايالند» ،حيث كانت حصيلة هذه احلادثة غرق ما يقارب  40راكبا
من رجال واطفال ونساء ،هذه املأساة البشرية تعيد اىل اذهاننا
الكارثة االنسانية اليت وقعت يف نهاية التسعينات واليت ادت اىل
غرق وموت قرابة  350شخصا.
الكارثة الفاجعة تلك حصلت يف عهد رئيس احلكومة الفيدرالية
االسبق جون هاورد الذي كانت له مواقف عنصرية ضد الالجئني
ِ
يكتف حينذاك ببناء املعتقالت خارج
غري الشرعيني ،حيث مل
احلدود واالراضي االسرتالية اليت كلفت اخلزينة الوطنية مئات
ماليني الدوالرات ،بل ادت اجراءاته تلك اىل زرع بذور النعرات
العنصرية بني اوساط اجملتمع االسرتالي العام ،معيدا بذلك سياسة
«اسرتاليا البيضاء» البغيضة اىل اذهان املواطنني واليت كادت
ان تتحول يف منتصف القرن املاضي القارة االسرتالية برمتها اىل
دولة شبيهة بدولة جنوب افريقيا.
من حسن احلظ انتهى عهد جون هاورد ،اما من سوء احلظ هو ان
سياسته الالانسانية املتعلقة مبعضلة الالجئني غري الشرعيني ما
زالت تعيش وتتفاعل بني اوساط الربملانيني وكبار املسؤولني يف
حزب االحرار واملعارضة الفيدرالية ،اذ خري دليل على ذلك تصريح
وزير الظل للهجرة سكوت موريسون الذي ندد وبلهجة قاسية وغري
انسانية بقرار احلكومة الفيدرالية بدفع كامل تكاليف نقل اهل
الضحايا الذين ابتلعتهم امواج احمليط قرب جزيرة «كريسمس
ايالند» من مراكز اعتقاهلم الصحراوية يف مشال القارة اىل مدينة
سيدني من اجل مشاركتهم يف مراسم دفن ضحاياهم.
ان موقفنا من هذا القبيل ال يدعو للحزن واالسف فحسب ،بل
يؤكد ان قناعات وتدابري السيد هاورد ما زالت وستبقى راسخة
يف نفوسهم وضمائرهم وتساءلوا عن االسباب والدوافع اليت جتر
هؤالء الناس لالقدام على هكذا خماطر لتبني هلم ان سياستهم هي
الواقع من اسباب دفع هذه اجملموعات للتفكري باهلجرة اجلماعية
ّ
نذكر سكوت موريسون وزمالءه يف
الالشرعية .ويكفينا هنا ان
املعارضة االئتالفية الفيدرالية ان غالبية الالجئني غري الشرعيني
هم من العراق وافغانستان وايران .وحبكم كون اسرتاليا واحدة
من اوائل الدول الداعمة المريكا والغرب عامة وتساهم اىل حد
كبري يف احتالل الدول املذكورة اعاله او السيطرة على مقدراتها
االقتصادية فعلى اسرتاليا وحليفاتها واجب استقبال مواطين البالد
احملتلة الذين هلم كل احلق يف العيش اآلمن واملستقر يف الدول
اليت حتتل بالدهم.
ان عدوى هذه السياسة النكراء تطل برأسها بني الفينة واالخرى بني
اوساط سياسيي ومسؤولي السلطة يف حزب العمال الفيدرالي،
وآخر دليل على ذلك هو رفض وزير اهلجرة العمالي كريس باون
لطلب ابقاء طفل يبلغ سنوات من العمر بني اقربائه املقيمني يف
سيدني لرتبيته ورعايته ،بعد ان فقد والديه واخوته يف حادثة
الزورقني املشؤومة ،وأمر بارجاعه اىل املعتقل ،ليعود بعد ايام
قليلة للرجوع عن قراره هذا حتت ضغط هيئات حقوق االنسان
واالطفال واملؤسسات االجتماعية العامة املختلفة ،عاد السيد باون
عن قراره برتحيل الطفل اىل «جهنم اجملهول» ومسح جبمع مشله
مع اقرباء والديه.
حنن نرى انه كان االجدر بوزير اهلجرة باون توفري الضغوط االنسانية
واالجتماعية اليت واجهته واقنعته بالعدول او حتى التفكري بأمر ترحيل
الطفل فقط الن قناعات ومبادئ حزب العمال هي غريها وخمتلفة
متاما عن اليت يؤمن بها ويطبقها حزب االحرار ،وليتذكر الوزير باون
واحلكومة العمالية برمتها ان ورقة الالجئني غري الشرعيني وان كان
من الضروري جدا اجياد احللول الناجعة هلا ،لكن هذه احللول ال تبدأ
وال تنتهي مبعاملة هؤالء الناس كمجرمني واتهامهم باالرهاب او
التطاول على قوانني وانظمة البالد املقصودة..خاصة ،وحنن هنا
نعيد ونكرر ،اذا كانت البالد املقصودة هي احملرك االول واالخري
هلؤالء البشر يف التطاول على القوانني الدولية ،الن قيادات
وحكومات وزعماء البالد املقصودة مل حيرتموا بدورهم قوانني وانظمة
وشعوب الدول املقهورة وذلك باحتالهلم هلا او التخطيط لتدمريها
اقتصاديا او ماليا او عسكريا او مبختلف املعاني والسبل!
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مقــاالت

ارمحوا رفيق احلريري
ادمون صعب

بعيدًا من «التخوين والتجين»ُ ،خ ّيل إىل الذي
أصغى ،إىل ما قيل يف الربيستول األحد املاضي
حول املقاومة وسالحها و«االنقالب على الدستور»،
بلسان الرئيس فؤاد السنيورة بصفته رئيسًا لكتلة
«املستقبل» النيابية وأحد جنوم  14آذار ،ثم إىل
الرئيس سعد احلريري يف اليوم التالي من منزله يف
وادي أبو مجيل ،حول املوضوعني نفسيهما ،أنه قد
أخطأ يف اختيار املوجة ،متسائ ًال :ملاذا هذا التداخل
بني املوجات اإلذاعية اللبنانية والعربية ،وإذاعة العدو
اإلسرائيلي؟
وإذ تيقن من ان ما مسعه هو من حمطة إذاعية لبنانية،
وأن الصوتني ال خيطئ املواطن فيهما ـ وهل يخُ فى
القمران؟ ـ ،قال يف سره« :رمحة اهلل عليك يا رفيق
احلريري؟».
بسط هذا املواطن العادي ما مسعه على لساني
هكذاّ ،
السنيورة واحلريري يف يومني متتابعني ،ألنه رأى فيه
احنرافًا عن خط الشهيد رفيق احلريري ،وحتريضًا ظاملًا
من فريق لبناني على آخر.
ُ
ولعل غياب الرضى الشعيب على اخلطابني
«امل ِس َّمني»،
يعود ليس إىل ختلي الرجلني عن قضية وطنية مقدسة،
بل إىل اعتبارهما مظهرًا من «ثورة مضادة» على
التغيري الدميوقراطي الذي حصل أخريًاُ ،
وأبعد مبوجبه
الرئيس سعد احلريري عن السلطة ،بسبب استشراء
الفساد يف احلكم منذ وصول احلريريني إىل السرايا
مطلع تسعينيات القرن املاضي يف انقالب على الطائف
شوهه وأفقده حمتواه ،فض ًال عن حتكيم سلطة الوصاية
مبفاصل الدولة واحلكم الذي جرى تقامسه بني الرئيس
رفيق احلريري ورئيسي اجلمهورية وجملس النواب،
حول الدولة اىل مزرعة ،فيها الكثري من «األبقار
ما ّ
احللوب» واملزاريب اليت أوصلت البالد إىل حدود
اإلفالس ،وراكمت ديونًا على اخلزينة جتاوزت مخسني
مليار دوالر ،فض ًال عن وضعها قرابة نصف اللبنانيني
حتت خط الفقر .وكانت فضيحة الفضائح وضع اليد
على قلب بريوت الذي كان مركز اللقاء للبنانيني على
اختالف طوائفهم ومذاهبهم ومناطقهم ،وحمور النشاط
السياسي واالقتصادي واملالي ،ومنارة الثقافة والفكر
واحلضارة للعرب واألعاجم.
لقد انقلب احلريريون على الطائف عام  ،1993ثم
استولوا على السلطة يف نيسان  2005بعد خروج
اجليش السوري من لبنان يف السادس والعشرين من
ذلك الشهر .واليوم جاءت األكثرية وقالت للرئيس
سعد احلريري« :ارحل ألنك خسرت أكثريتك».
هكذا ،بكل بساطة ،والزمن زمن ثورات وترحيل .من
هنا ،يبدو كالم السنيورة ومن بعده احلريري بأن مثة
«انقالبًا على الدستور بقوة السالح ووهجه» ،وان
«التكليف والتشكيل انقالب على الدستور وعلى النظام
الدميوقراطي يتم بقوة السالح» ،نوعًا من التضليل،
نظرًا إىل أن ما حصل ،إذا جاز وصفه بـ«االنقالب»،
فإنه يشكل انقالبًا على االنقالب ،واستعادة للسلطة
والصالحيات ،وحماولة لتصويب األخطاء اليت ُ
ارتكبت
يف حق الطائف .وهذا يضع الرئيس املكلف تأليف

احلكومة جنيب ميقاتي يف موقع املصلح العوجاج
متيزه عن كل
النظام ،الذي ُتطلب منه خطوات جذرية ّ
احلكومات احلريرية السابقة.
كما أن هذا الوضع اجلديد ،بعد هجمة  14آذار
واملستقبليني عليه ،جيب ان جيعله ّ
يفكر مليًا يف إرساء
قواعد جديدة ،مستوحاة من نص الطائف وروحه ،يف
التأليف والتشكيل ،بعيدًا من التقاسم واحملاصصة،
عرب االتفاق مع الرئيس ميشال سليمان على ضرورة
تصويب اخلطأ الذي ارتكبه الرئيس رفيق احلريري يف
العام  1993عندما استدرج الرئيس الياس اهلراوي إىل
املشاركة يف تقاسم احلكم ،من خالل «ترويكا» تضمه
ورئيسي جملس النواب واحلكومة .وقال اهلراوي يف
مذكراته «من الدويالت إىل الدولة» ،انه اضطر إىل
طلب حصة يف احلكومات املتعاقبة بعدما شهد تقامسًا
للوزارات بني رئيسي اجمللس واحلكومة ،وقد نشأ مذ
ذاك عرف بتخصيص رئيس اجلمهورية بوزارات معينة،
بدأت باخلارجية واألشغال ،ثم توسعت مع الوزير شاهي
برصوميان إىل الطاقة اليت كانت مثل منجم املاس.
وال نظن الرئيس ميشال سليمان ،يف حاجة إىل حصص
وزارية خمالفة للطائف ،مبقدار حاجته إىل إرساء قواعد
واضحة لدوره يف التأليف والتشكيل ،بغية إنتاج حكومة
ّ
تليب طموحات اللبنانيني،
وتشكل فريق عمل قادرًا على
استعادة السلطة والقرار ،ورد التحدي للفريق احلريري
الذي يراهن على إسقاط حكومة الرئيس جنيب ميقاتي
يف أقرب فرصة وإعادة الرئيس سعد احلريري إىل
السرايا ،بصرف النظر عن املتغريات والثورات اليت
جتتاح العامل العربي ،واليت من شأنها إضعاف الفريق
الذي كان احلريري يتكل عليه ،وخصوصًا مصر بعد
رحيل الرئيس حسين مبارك.
إن لبنان مدعو لالنضمام إىل قافلة االنقالبيني التغيرييني
يف العامل العربي ،وتقديم مثال للمثقفني السعوديني
الـ  123الذين أذاعوا نداء قبل أيام دعوا فيه العاهل
السعودي إىل إصدار «إعالن ملكي» بـ«التزام
الدولة التحول إىل ملكية دستورية» ،و«تطوير
النظام األساسي للحكم إىل دستور متكامل ينص على
الفصل بني السلطات ،وربط الصالحيات باملسؤولية
واحملاسبة» ،فض ًال عن اعتماد الدميوقراطية واالنتخاب
يف تشكيل اجملالس البلدية وجملس املناطق وجملس
الشورى.
وإذا كنا مل نتوقف كثريًا عند موضوع السالح الذي قال
احلريري ّ
خبفة انه
«وضع على الطاولة  ،وكان دائمًا
ُ
جاهزًا لالستخدام ضد أبناء البلد» ،وانه «يسمم كل
شيء» ،فألن السالح ليس هو املقاومة اليت هي
روح ،وشعلة إميان ،واسرتخاص للحياة أمام عزة الوطن
وكرامته ،وحرمة األرض وقدسيتها ،ما جيعل قضية
التحرير مساوية للوجود ،كما جيعل السالح جمرد أداة
يف أيدي اجملاهدين البواسل والشهداء األطهار.
ّ
وحبذا لو
يفكر الرئيس سعد احلريري ،وإن للحظة،
ّ
مبا سيكونه موقف والده من خيانته املقاومة
والتنكر
ّ
لتضحيات شهدائها،
فيكف عن تعريضه للعبث ،تاركًا
روحه تسرتيح بسالم.

بإدارة داني رزق
نتعهد املنازل السكنية و احملالت التجارية

نقوم بإبادة سائر أنواع الحشرات

خدماتنا تغطي سائر مناطق سدني
Ants, Bees, Birds, Cockroaches,
أسعار مهاودة ..صدق يف املعاملة Mice Bed Bugs, Spiders, Fleas,
دقة يف املواعيد وكفالة يف العمل
Wasps

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

الذهول اصاب مجيع العرب ..فهل انتهت مرحلة سقوطهم؟
بطرس عنداري

كم ترحم الليبيون وسائر العرب على امللك الراحل
ادريس السنوسي عندما مسعوا العقيد صاحب ليبيا
يقول« :من ال حيبين ال يستحق احلياة ،انا قائد الثورة
اىل االبد وال ميكنين ان استقيل ألني لست رئيسًا او
ملكًا»..
لقد اطاح القذايف بالسنوسي عام  1969مع عدد من
العسكريني املغمورين الذين اختفوا واحدًا بعد اآلخر
باستثناء «االخ العقيد» الذي متلك ليبيا ارضًا
وهواء ومياهًا ونفطًا ورما ً
ال وبشرًا..
وشعبًا
ً
يقال ان بعض قادة االنتفاضة الليبية بدأوا يفتشون
يف اوروبا عن ابناء واحفاد السنوسي الشراكهم يف
احلكومات احملتملة ..فهل هذا صحيح؟
ان احملللني السياسيني واهل الفكر واملؤرخني يف
حالة من الذهول بعد ان امجعوا على ان العرب باجياهلم
املاضية والراهنة بدأوا مرحلة السقوط والغرق بعد ان
تراجعوا اىل اقصى وابعد جماالت الرتاجع وحتولوا اىل
جثث متحركة تقتات وتنفذ ما يطلب منها.
انها املفاجأة االكرب ..ومفاجأة العرب النفسهم كما
قال ميشال عفلق عندما انفجرت ثورة اجلزائر قبل
 57عامًا .ولكن املفاجأة اجلديدة ليست ضد املستعمر
املستبد بل ضد رموز االستبداد والفساد والظالمية
ّ
والتخلف ونهب اموال الشعب.
من
يصدق ان العرب ينتجون ما قيمته ثالثة مليارات
ّ
دوالر من النفط يوميًا وشعوبهم بأكثريتها تعاني من
الفقر واجلوع
واألمية واالمراض املزمنة ويشربون مياه
ّ
ملوثة؟
ان مجاهريية القذايف تتقاضى من ايطاليا وحدها اكثر
تقدر قيمة
من ستني مليون دوالر يوميًا مثن نفط فيما ّ
ممتلكات االسرة القذافية يف اخلارج حبوالي  140مليار
دوالر .مسكني انت يا حسين مبارك بثروتك اليت ال
تتجاوز نصف هذا املبلغ.
ّ
لسنا ندري ملاذاتتجاهل
جملة «فوربس» العاملية
التطرق اىل ثروات بعض احلكام العرب وتركز على
مالحقة بيل غيتس وكارلوس سليم وبعض الذين
مجعوا ثروات طائلة بذكائهم وكأن الثروات السرية
للزعماء العرب قضية ممنوع التطرق اليها على املستوى

العاملي .ال يوجد زعماء ورجال سياسة يف العامل اغنياء
واصحاب ثروات طائلة اال يف العامل العربي ..حتى
رئيس وزراء ايطاليا امللياردير برلسكوني خيضع
للمحاسبة الدقيقة وقد مجع ثروته قبل دخوله املعرتك
السياسي وهو مالحق دائمًا بتهم الفساد والرشاوي.
ّ
ميتلك
احلكام العرب واقاربهم من ملوك ورؤساء وامراء
وشيوخ ثروات خيالية تزيد عن الـ  800مليار دوالر..
هل هذا معقول؟
ان هذه الثروات االسطورية ليس فيها دوالر واحد من
عرق اجلبني او من عملية جتارية او من استثمار شرعي.
وهذا يعين ان اصحابها جمموعات لصوص ..وعفوًا
من استعمال هذه الكلمة ألني مل اجد نعتًا ألطف منها
لوصف هذه احلاالت الشاذة.
ان مجيع ثروات حكام العامل ودوله املائتني ال ميلكون
جمتمعني ما ميلكه اعضاء اسرة مشيخة واحدة سكانها
اقل من نصف مليون نسمة .هذا ما مسيناه دائمًا
مرحلة السقوط واالحندار.
وكما تساءل شكيب ارسالن وفرح انطون وطه حسني
عن اسباب ّ
ختلف وخنوع العرب قبل اكثر من قرن كامل
بقيت تساؤالتهم وتساؤالت غريهم ن املفكرين دون
جواب اىل ان رمى منتصر الزيدي حذاءه بوجه بوش
واحرق البوعزيزي نفسه يف تونس.
كان رمي احلذاء واالنتحار حرقًا شرارة اضرمت النار يف
هشيم الظلم واخلنوع وارعبت املستبدين واللصوص
ووكالء االمرباطورية االمريكية.
اننا مل نصدق وما زلنا يف حالة من الذهول واخلوف من
مفاجآت جتهض روعة االنتفاضات املتالحقة .
عندما نقرأ يف الصحف االمريكية التقارير شبه اليومية
عن ادوار امريكا يف انتفاضيت تونس ومصر يدخل
اخلوف والشك اىل رؤوسنا .ولكن االدوار االمريكية
غري موجودة كليًا وهي تبدأ بالتحرك بعد ان تعرف
هوية املنتصر لتتسرب اىل وسط القيادات اليت
سرتث حلفاءها ورجاهلا االوفياء بعد ان عجزت عن
انقاذهم.
اننا متأكدون ان مرحلة السقوط قد انتهت وبدأ عهد
جديد وبزغ فجر متوهج لينقل العرب اىل عامل آخر واجواء
من الوعي واحلضارة طال انتطارها مئات السنني.

جلســة رائعــة مــع النرجيــلة
تشكيلة واسعة من املأكوالت اللبنانية
مشاوي على أنواعها ومأكوالت حبرية طازجة
سهرة سهرات مميزة
مع املطرب جورج خوري والرقص الشرقي
Ph: 9709 8081
Shop 3 / 7 - 9 Cross St, Bankstown NSW 2200
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عرب وعالم

السفري ناظر يهنئ بعودة
خادم احلرمني الشريفني
اىل ارض الوطن

* امللك عبد اهلل *

اعرب سفري خادم احلرمني
اسرتاليا
لدى
الشريفني
ونيوزيالندا االستاذ حسن بن
طلعت ناظر عن الشكر والثناء
هلل عز وجل مبناسبة عودة
الشريفني
احلرمني
خادم
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز
آل سعود مشمو ً
ال حبفظ اهلل
ورعايته إىل أرض الوطن بعد
رحلة عالج تكللت ـ وهلل احلمد
ـ بالنجاح.
وقال السفري ناظر يف تصريح
ادىل به لوكالة االنباء السعودية
يسرني ان ارفع بامسي واسم
اعضاء السفارة وامللحقية
الثقافية والطلبة والطالبات

السعوديني املبتعثني يف
اسرتاليا ونيوزيالندا بامسى
والبهجة
التهاني
عبارات
والفرح بعودة مليكنا وقائد
مسريتنا سيدي خادم احلرمني
الشريفني امللك عبد اهلل بن عبد
العزيز آل سعود حبمد اهلل اىل
ارض الوطن ،مبتهلني بالدعاء
له بأن حيفظه املوىل عز وجل
ويديم عليه الصحة والعافية ،
وأن ميده بعونه وتوفيقه وأن
يطيل يف عمره ليواصل رعاية
تطور مسرية العطاء واالزدهار
اخلرية لرفعة اململكة ونهضتها
وحتقيق اخلري لشعب اململكة
العزيز يف اجملاالت كافة.

مداهمات واعتقاالت وهدم يف أرجاء الضفة و«معطف الريح» اإلسرائيلية تعرتض للمرة األوىل قذيفة مضادة للمدرعات يف غزة
«معطف
منظومة
اعرتضت
الريح» حلماية الدبابات ألول
مرة قذيفة مضادة للمدرعات مت
إطالقها باجتاه دبابة إسرائيلية
عند الشريط احلدودي مع قطاع
غزة وقال رئيس مديرية دبابة
«مريكافا» يف وزارة الدفاع
يارون ليفنات أمس االول إن
املنظومة تدخل تغريا جوهريا يف
ميدان القتال.
وذكر املوقع االلكرتوني للجيش
اإلسرائيلي إنه مت إطالق قذيفة
مضادة للمدرعات باجتاه دبابة
إسرائيلية مسار اخلميس وأنه
«ألول مرة خالل نشاط عسكري
«معطف
منظومة
رصدت
الريح» للحماية الفعالة من
الصواريخ املضادة للدبابات
القذيفة وحذرت منها وأحبطت
إصابة الصاروخ للدبابة ومل
تقع إصابات بني قواتنا».
وأضاف بيان اجليش أن القوة
اإلسرائيلية أطلقت النار باجتاه
مسلحني فلسطينيني ورصدت
إصابات بينهم.
وقال ليفنات لإلذاعة العامة
«منظومة
إن
اإلسرائيلية
«معطف الريح» ُتدخل تغريا
جوهريا يف ميدان القتال بواسطة
محاية فعالة لألداة القتالية».
وأضاف أن «املنظومة تعاجل
تهديد الصواريخ على الدبابات
الذي سيكون تهديدا مركزيا
يف ميدان القتال املستقبلي».
وتابع أن «إسرائيل تعكف يف
هذه األثناء على تطوير قدرات
جديدة للمنظومة لتوفري رد
على فرضية أن اجلانب اآلخر
سيجد طريقة لتشويش عمل
املنظومة».

وأشار ليفنات إىل أن «وضع
منظومة حلماية الدبابة الواحدة
يكلف أكثر من مليون شيكل
(حنو  275ألف دوالر) وأن كل
دبابة تصنع اليوم يتم تزويدها
مبنظومة معطف الريح».
وقال الرئيس السابق لشعبة
تطوير وأحباث األسلحة يف
اجليش اإلسرائيلي يتسحاق بن
يسرائيل إن «معطف الريح
ختفض بقدر كبري التهديد على
الدبابات الذي يشكل حزب اهلل
«لو
وأضاف:
ومحاس».
كانت هذه املنظومة بأيدي
اجليش اإلسرائيلي خالل حرب
لبنان الثانية لكن عدد القتلى
واملصابني خالل القتال أقل
بكثري».
وقررت إسرائيل تطوير منظومة
«معطف الريح» حلماية الدبابات
يف إطار استخالص العرب من حرب
لبنان الثانية.
ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن
مسؤولني أمنيني قوهلم إن
«جناح معطف الريح يف غزة هو
االجناز األول من نوعه يف قتال
املدرعات وسيكون له أهمية كبرية
يف مواجهات مشابهة (مقبلة)».
وكان اجليش اإلسرائيلي نشر
قبل شهرين تقريبا دبابات من
طراز «مريكافا» املزودة
مبنظومة «معطف الريح» عند
احلدود بني إسرائيل وقطاع غزة
وذلك يف أعقاب إصابة دبابة
بقذيفة مضادة للمدرعات أطلقها
مسلحون فلسطينيون.
ورغم أن القذيفة اليت اصابت
الدبابة اإلسرائيلية مل تسفر عن
إصابات بسبب عدم انفجارها
رغم اخرتاقها الدبابة إال أنها

كشفت عن وجود قذائف مضادة
للمدرعات متطورة حبوزة الفصائل
الفلسطينية يف القطاع.
يف قطاع غزة أيضا ،افاد مصدر
طيب ان شابا فلسطينيا تويف
امس اثناء العمل داخل نفق على
احلدود الفلسطينية املصرية يف
رفح جنوب قطاع غزة.
وقال املصدر الطيب طالبا عدم
الكشف عن امسه ان «الشاب
رزق عبد العزيز الشاعر ( 21عاما)
من رفح لقي مصرعه اثناء عمل
يف داخل احد االنفاق على احلدود
مع مصر اثر سقوط برميل زفتة
على رأسه ما ادى اىل وفاته يف
احلال».
وتوغل ،صباح امس االول ،عدد
من اآلليات العسكرية االسرائيلية
شرق حمافظة خان يونس جنوب
شرق قطاع غزة ،مسافة 300
مرت ،وسط إطالق نار متقطع
جتاه منازل وأراضي املواطنني
الفلسطينيني.
وصعدت قوات االحتالل امس
االول من اعتداءاتها يف خمتلف
أحناء الضفة الغربية ،واعتقلت
خالل مداهمتها اخلليل مخسة
احملافظة،
من
فلسطينيني
للمرة
طانا
خربة
وهدمت
مصادر
وأفادت
السادسة.
أمنية فلسطينية ،بأن قوات
االحتالل دهمت بلدتي بيت أوال،
وصوريف غرب اخلليل ،واعتقلت
ثالثة فلسطينيني ،كما دهمت
قوات االحتالل بلدة يطا جنوب
اخلليل ،واعتقلت فلسطينيا ،بعد
تفتيش منزله والعبث مبحتوياته.
ودهمت ايضا بلدة الفوار جنوب
شقيقني
واعتقلت
اخلليل،
وسلمت شقيقهما الثالث بالغات

ملقابلة خمابراتها.
واقتحمت قوات االحتالل قرية
حوسان غرب بيت حلم .وأفاد
مصدر أمين ،أن جنود االحتالل،
دهموا منزلني لشقيقني وعبثوا
مبحتوياتهما قبل انسحابهم من
القرية.
كما واصلت قوات االحتالل
االسرائيلي سياسة هدم البيوت
يف الضفة الغربية ،وهدمت امس
االول ،خربة طانا شرق مدينة
نابلس للمرة ال 6على التوالي.
وبني سكان اخلربة ،أن جرافات
االحتالل بدأت يف هدم اخليام
و»الربكسات»،
واملساكن
وحظائر األغنام املبنية من
الصفيح ،اليت أقامها املواطنون
عقب اهلدم األخري الذي مت يف
العشرين من شهر شباط املاضي
حبجة البناء من دون ترخيص.
وتبلغ مساحة طانا حنو 2000
دومن وتقع على بعد كيلو مرت من
مستوطنة «ماخوارا» الزراعية
اليت أقيمت على أراضي بلدة
بيت فوريك شرق نابلس واليت
ينحدر منها سكان خربة طانا.
وقال مدير املكتب اإلعالمي
للحركة اإلسالمية حممود أبو العطا
إن قرار اإلفراج عن الشيخ صالح
جاء حتت شروط تعسفية.
وأوضح أن االحتالل فرض اإلقامة
اجلربية على الشيخ صالح داخل
منزله ملدة أسبوع كامل مع كفالة
مالية ومنعه من دخول مدن عديدة
يف القدس منها العراقيب .وكان
قوات االحتالل قد اعتقلت الشيخ
صالح قبل أسبوعني يف حي
الشيخ جراح بعد مشاركته مبؤمتر
صحايف يف حي البستان بسلوان
جنوب املسجد األقصى.

بارزاني يستطلع امكانية اجراء انتخابات مبكرة يف مناطق مشال العراق

تركيب دواليب
جديدة ومستعملة
من ماركات
Kumho, Michlelin,
Dunlop, Bridgestone...
Good yearوغريها

ميزان اوتوماتيكي ()Wheel Allignment

(جنوطة)جديدة ومستعملة لكافة انواع السيارات

تصليح جنوطة وتركيب فرامات وبطاريات

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

قدم امني بغداد صابر العيساوي
استقالته بعد مخسة اعوام من توليه
هذا املنصب ،اثر االحتجاجات الصاخبة
اليت شهدتها العاصمة للمطالبة
بتحسني اخلدمات ومكافحة الفساد.
وقال خماطبا رئيس الوزراء نوري
املالكي ان دعمكم الكبري لي نتيجة
رفضكم استقاليت السابقة اليت
قدمتها لكم بعد انتخابات جملس
احملافظات قبل سنتني تدل على
ثقتكم العالية .واضاف ان اعتزازي
الكبري بالعمل مبعيتكم ال مينعين
ان اقدم استقاليت لدولتكم راجني
قبوهلا ومتمنيا ان يتم اختيار امينا
جديدا لبغداد يكمل عملية البناء
والنهوض .وسرت شائعات خالل
تشكيل احلكومة اواخر العام املاضي
بان املالكي سيطلب من العيساوي
تقديم استقالته.
وتشهد املدن العراقية تظاهرات
شبه يومية للمطالبة بتحسني
اخلدمات خصوصا الكهرباء ومعاجلة
البطالة وحماربة الفساد .وادت
هذه االحتجاجات اىل استقالة ثالثة
حمافظني حتى االن.
وكذلك اعلن الزعيم الكردي مسعود
بارزاني انه طلب من برملان كردستان
اجراء مشاورات مع االطراف السياسية
للنظر يف امكان اجراء انتخابات
تشريعية مبكرة ،كما طلب االسراع
يف عملية انتخاب جمالس احملافظات
الثالث يف االقليم.
وقال بارزاني يف كلمة مقتضبة عرب
القنوات الفضائية الكردية اطلب من
الربملان التشاور مع االطراف االخرى
لدراسة اجراء انتخابات مبكرة جيب
ان يقرر الشعب رأيه .وتستجيب
هذه اخلطوة يف حال اقرارها ملطالب

قدمتها املعارضة يف االقليم .واضاف
بارزاني اطالب احلكومة بتسريع
عملية انتخابات جمالس احملافظات
واالستعداد هلا ،فاملعاجلة االساسية
تكون عرب العودة اىل رأي شعب
كردستان ،فهو مرجعيتنا الوحيدة.
وعرب بارزاني عن سروره الكبري الن
شبابنا يقدمون مطالبهم ومقرتحات
قيمة بشكل سلمي وحضاري اىل
الربملان واحلكومة ورئيس االقليم
رجائي منكم احلفاظ على مسعتكم
حبيث ال تؤدي التظاهرات اىل العنف.
وختم الزعيم الكردي قائال صوتي
مع املطالبني باالصالح والعدالة
االجتماعية ووصلت اىل قناعة مفادها
ضرورة اجياد معاجلات اساسية وليس
اعطاء حقن مسكنة.
وقدمت ثالث حركات سياسية
معارضة مشروعا الصالح احلكم يف
االقليم وامهلت السلطات شهرين
لتحقيقه ،حمذرة من انه خبالف
ذلك ستطالب باجراء انتخابات
تشريعية حملية مبكرة .وطرحت حركة
غوران التغيري واالحتاد االسالمي
الكردستاني واجلماعة االسالمية خالل
مؤمتر صحايف يف مقر التغيري وسط
السليمانية مشروع االصالح الذي
يتضمن  ٢٢فقرة .ومن ابرز مطالب
املعارضة اجراء مراجعة للدستور الذي
مرره الربملان السابق احمللي ،واعادة
مناقشتها من قبل الربملان احلالي
بغرض التوصل اىل عدد من الفقرات
احلساسة عرب التوافق .وتطالب كذلك
بتشكيل هيئة نزاهة وجلنة عليا
لالنتخابات مكونة من مستقلني.
كما يتضمن مشروع االصالحات مراجعة
النظام الداخلي لربملان كردستان
وتغيري وزراء البشمركة والداخلية

وابداهلم
الطبيعية،
والثروات
بشخصيات من التكنوقراط .وتطالب
املعارضة بتغيري املؤسسات االمنية
للحزبني الكربيني ،الدميوقراطي
الوطين،
واالحتاد
الكردستاني
وحتويلها اىل مؤسسة قومية على
اساس من املهنية واالستقاللية.
ومن ناحية اخرى ،قتل  ١١شخصا يف
اعمال عنف متفرقة يف العراق ابرزها
تفجري انتحاري حبزام ناسف استهدف
مصرفا يف وسط حديثة مبحافظة
االنبار يف غرب العراق ،حبسب
مصادر امنية.
وقال قائمقام حديثة باسم ناجي
ان انتحاريا يرتدي حزاما ناسف فجر
نفسه داخل مصرف الرافدين ما ادى
اىل مقتل تسعة اشخاص بينهم ثالثة
من الشرطة واصابة مثانية اخرين
جبروح .واكد ضابط برتبة رائد يف
شرطة حديثة ان بني القتلى ثالثة من
الشرطة وامرأة كما يوجد بني اجلرحى
امرأتان .واشار اىل ان اهلجوم وقع
عندما كان املصرف مزدمحا.
ويف املقدادية ،اعلن مصدر امين
مقتل احد عناصر الصحوة واصابة
اربعة من افراد عائلتهبينهم زوجته
جبروح يف هجوم مسلح بعد ظهر
اليوم .اىل ذلك ،اعلن مالزم يف
شرطة تلعفر مقتل علي جبان ،احد
زعماء عشرية البو دولة من الرتكمان
السنة عندما اطلق مسلحون النار عليه
بينما كان امام منزله.
ويف واشنطن ،اعلنت وزارة العدل
االمريكية ان عسكريا امريكيا سابقا
وزوجته اتهما بالفساد وتبييض
االموال يف اطار عقود للدفاع مع
العراق حصال مبوجبها على حواىل ثالثة
ماليني دوالر.
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العرب والعالم
عاهل البحرين يزور احلرس الوطين ويؤكد االستمرار يف االصالح النائب العام ينفي تقارير صحافية حول انتقال مبارك وأسرته اىل تبوك السعودية

وولي العهد يواصل جولته اخلليجية
زار عاهل البحرين امللك محد بن
عيسى آل خليفة امس االول
احلرس الوطين يف املنامة
وكان يف استقباله الفريق
الركن الشيخ حممد بن عيسى
آل خليفة رئيس احلرس.
وقد التقى امللك محد عددًا من
ضباط احلرس الوطين وشكرهم
الدائم
استعدادهم
على
للمساهمة يف احلفاظ على
أمن الوطن ومحاية مكتسباته
ملا فيه خري املواطنني مجيعا.
واكد ان ازدهار الوطن ورقيه
وتوفري املزيد من احلياة الكرمية
للمواطنني هو ما نهدف اليه
وحنرص عليه دائما متكاتفني
يدا واحدة وقلبا واحدا يف
جمتمع االسرة املتحابة  ،مضيفا
ان مسرية االصالح مستمرة
بعون اهلل وبتكاتف اهل البحرين
كافة.
وكلف احلضور نقل حتياته اىل
ضباط وضباط صف وافراد
احلرس الوطين متمنيا هلم دوام
التوفيق والسداد.

جولة ولي العهد

من ناحية اخرى واصل ولي عهد
البحرين االمري سلمان بن محد
آل خليفة جولته اخلليجية ،وقد
اجرى حمادثات يف السعودية
بعد لقاءاته يف اإلمارات وقطر
والكويت.
ففي أبوظيب أكد رئيس اإلمارات
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
على عمق ومتانة العالقات بني
البلدين والشعبني ،وقال:
ان موقفنا جتاه ما تشهده
مملكة البحرين واضح وثابت،
فالبحرين كانت والتزال بلدا
شقيقا عزيزا جتمعنا قيمنا
االسالمية واالجتماعية ،ونتطلع
معه اىل بناء مستقبل افضل
ألجيالنا سواء على صعيد
عالقاتنا الثنائية او على صعيد
العمل اخلليجي املشرتك.
وشدد رئيس االمارات على دور
الشباب والفئات االخرى يف
االستجابة اىل الدعوة الصادقة
اليت وجهها االمري سلمان بن
محد كي جتلس خمتلف االطياف
والتوجهات واآلراء على طاولة
احلوار ،واخلروج بوجهة نظر
وقرار خيدم واقع ومستقبل
البحرين وشعبها الشقيق.
ومثن ولي العهد البحريين
املشاعر االخوية الصادقة اليت
اظهرها الشيخ خليفة واليت

عكست ما يربط البحرين
بشقيقتها دولة االمارات من
عالقات اخوية قدمية يرعاها
ويعززها امللك محد بن عيسى
آل خليفة ورئيس اإلمارات.
كما اثنى على ما يكنه شعب
االمارات من مشاعر االخوة
ابناء
ألشقائهم
والصداقة
البحرين وهي مشاعر متبادلة
نفتخر ونعتز بها .وقال :ان
دعوتنا للحوار جاءت انطالقا
من امياننا العميق بقدرة ابناء
البحرين على املشاركة االجيابية
يف اختاذ القرارات املصريية،
حيث اثبت ذلك من خالل
املشاركة يف مسرية املشروع
االصالحي وبرامج التحديث
اليت ارادها ملك البحرين منهجًا
سياسيًا متطورًا.

يف الرياض

ويف الرياض التقى األمري
نايف بن عبدالعزيز النائب
الثاني لرئيس جملس الوزراء
وزير الداخلية السعودي األمري
سلمان بن محد آل خليفة ولي
العهد نائب القائد األعلى يف
مملكة البحرين.
ويف مستهل اللقاء رحب مسو
األمري نايف بولي عهد مملكة
البحرين والوفد املرافق له
 ،منوهًا مبا يربط البلدين
وشعبًا
قيادة
الشقيقني
من أواصر القربى ،ومشيدًا
بالتعاون القائم بني اململكة
ومملكة
السعودية
العربية
البحرين يف شتى اجملاالت.
من جهته عرب مسو األمري سلمان
بن محد آل خليفة عن شكره
وتقديره للنائب الثاني على
حسن االستقبال وكرم الضيافة
 ،مشيدًا بالعالقات األخوية
اليت تربط البلدين والشعبني
الشقيقني.
ومت خالل اللقاء الذي يأتي
يف إطار اللقاءات الودية بني
تبادل
الشقيقني
البلدين
األحاديث الودية وحبث عالقات
األخوة والتعاون بني البلدين
وسبل تطويرها ملا فيه صاحل
البلدين والشعبني الشقيقني.
وهنأ األمري سلمان قيادة وشعب
السعودية
العربية
اململكة
مبناسبة عودة امللك عبداهلل بن
من اهلل عليه
عبدالعزيز بعد ان ّ
بالشفاء ،متمنيا له دوام الصحة
والعافية والسعادة وطول العمر
قائدا للمملكة العربية السعودية
الشقيقة وسندا وذخرا لالمة

العربية واالسالمية.
وقال :ان املواقف الشجاعة
وحتلي خادم احلرمني الشريفني
باحلكمة ،قد جعل منه قائدا فذا
يصون كرامة شعبه وامته ،
فهو املنادي للخري والداعم اليه
وناصر قضايا االمة االسالمية
واملوحد جلهودها ملا فيه
الصالح واملنفعة.
واضاف :ان عالقات مملكة
اململكة
بشقيقتها
البحرين
عالقات
السعودية
العربية
تارخيية صلبة تصونها وحتميها
للعاهلني
الكرمية
الرعاية
الشريفني ،فقد اسس الطرفان
لعالقات من االخوة والتعاون
وتوحيد اآلراء واالحالم ،
العربية
واململكة
فالبحرين
السعودية قصة الخوة راسخة
وتاريخ مشرتك ملا جيمع بينهما
من حتقيق االهداف املشرتكة عرب
آليات مشرتكة اسسها االجداد
ويبين عليها اآلباء وتبقى علينا
مجيعا مسؤولية تقويتها لتزداد
من عمقها ورسوخها.
وشدد على ان احلوار املتزن
هو الطريق األمثل واألسلم
الستكمال مشروع اإلصالح
والتحديث.

يف قطر

وكان أمري قطر الشيخ محد بن
خليفة آل ثاني استقبل ولي عهد
البحرين ،وأشاد بعمق العالقات
االخوية اليت تربط البحرين
بدولة قطر وما وصلت اليه من
تطور بني البلدين والشعبني
الشقيقني .وأشاد مبا حققته
مملكة البحرين من تطور وحتديث
ملؤسساتها وعملها السياسي
بدور
منوهًا
واالقتصادي،
الشعب البحريين الذي عرف عنه
املساهمة الفاعلة والعمل اجلاد
يف الربامج الوطنية.
واكد ان دولة قطر تقف اىل
جانب ما طرحه األمري سلمان
بن محد آل خليفة لعقد حوار
وطين يشمل املوضوعات
اليت يطرحها اجلميع ،وتقدم
التامة
ومؤازرتها
دعمها
للخطوات اليت اختذت حلفظ
األمن واالستقرار وإعادة جو
األسرة الواحدة اىل ما كان
عليه ،فهكذا هي العالقات
وهكذا ستظل بني البلدين
الشقيقني اللتني جتمعهما
اخلليجي
العمل
منظومة
املشرتك.

زيارة امري الكويت اىل اإلمارات وسلطنة عمان ...جنحت يف احتواء املوقف املتوتر بني البلدين
اكدت مصادر يف الكويت ان
زيارة األمري الشيخ صباح األمحد
الصباح اىل اإلمارات وسلطنة
عمان تندرج يف اطار احتواء
املوقف املتوتر بني البلدين،
وقد حققت اهدافها بتأكيد
البلدين حرصهما على العالقات
املصادر
وقالت
األخوية.
ان االمري سيمضي فرتة يف
املغرب.
وكشف مصدر دبلوماسي خليجي
أن الكويت تقوم منذ فرتة
بتحركات مكوكية واتصاالت
من أجل رأب الصدع يف البيت

اخلليجي ،وخصوصا جلهة ما
نشأ على خلفية اتهام مسقط
ألبوظيب بوقوفها وراء شبكة
اإلمارات،
ملصلحة
جتسس
إضافة إىل اتهامات غري رمسية
بشأن التظاهرات اليت تشهدها
السلطنة.
وأوضح املصدر أن اهلدف من
زيارة امري الكويت ،هو دفن أي
نوع من أنواع التوتر يف مهده،
فض ًال عن ان الزيارة تأتي
تتوجيًا للعالقات األخوية املتميزة
بني دول املنطقة ،وانسجامًا مع
أهداف جملس التعاون اخلليجي.

وقال املصدر :إن األمري صباح
األمحد يتمتع باحرتام كبري لدى
ملوك وأمراء وقيادات املنطقة،
األمر الذي اعطى الوساطة
الكويتية دفعًا كبريًا يف حتقيق
املصاحلة ،وأفاد بأن القيادتني
اإلماراتية والعمانية شددتا على
حرصهما املتبادل على العالقات
األخوية اليت تربط بني البلدين،
باملنظمومة
اإلخالل
دون
اخلليجية ،كاشفًا أن الدولتني
للجلوس
استعدادهما
أبدتا
معًا دون حتفظ ،واستعراض
خماوفهما بكل شفافية.

استجاب اجمللس االعلى للقوات
املسلحة يف مصر ملطلب رئيسي
من مطالب شباب ثورة  ٢٥يناير
بقبوله استقالة رئيس الوزراء امحد
شفيق وتكليف مرشحهم عصام شرف
بتأليف حكومة جديدة.
واعلن اجمللس االعلى للقوات
املسلحة ،الذي يتوىل زمام االمور يف
مصر منذ االطاحة بالرئيس السابق
حسين مبارك يف  ١١شباط املاضي،
قبول استقالة رئيس الوزراء امحد
شفيق وتكليف الوزير السابق عصام
شرف بتشكيل احلكومة اجلديدة،
حبسب بيان نشر على موقع اجمللس
االعلى على موقع فيسبوك .وقال
البيان قرر اجمللس االعلى للقوات
املسلحة قبول استقالة رئيس الوزراء
امحد شفيق وتكليف الدكتور عصام
شرف بتشكيل الوزارة اجلديدة.
وتعليقا على القرار قال شادي
الغزالي حرب ،احد قيادات ائتالف
شباب الثورة الذي يضم ممثلي
احزاب وجمموعات شبابية متنوعة
شاركت يف الدعوة اىل االنتفاضة
املصرية ،احلمد هلل ،حنن سعداء،
هذا القرار استجابة ملطلب الثورة.
واضاف طرحنا اسم عصام شرف
خلالفة شفيق خالل لقاء االحد املاضي
مع اجمللس االعلى للقوات املسلحة،
وكان اختيارنا له على اساس انه
رجل تكنوقراط ويف منتهى النزاهة.
وكان شرف توىل وزارة النقل يف
عام  ٢٠٠٢واقيل يف كانون االول
 ٢٠٠٥بسبب خالفات مع رئيس
الوزراء االسبق امحد نظيف الذي
كان معروفا بانه رجل مجال مبارك
جنل الرئيس املصري السابق والذي
اقيلت حكومته بعد اربعة ايام من
اندالع االنتفاضة املصرية يف ٢٥
كانون الثاني املاضي .وشارك عصام

شحن جوي

شرف ،وهو استاذ يف كلية اهلندسة
جبامعة القاهرة ،يف التظاهرات
وشوهد حمموال على االكتاف يف
ميدان التحرير يهتف مع الشباب
الذين اطلقوا الدعوة لالنتفاضة.
واضافة اىل تأييد الشباب له ،حيظى
شرف ،الذي ال ينتمي اىل اي اجتاه
سياسي حمدد ،بالتقدير بشكل عام
يف االوساط السياسية املصرية ملا
يعرف عنه من نزاهة شخصية.
وطالب الشباب كذلك برحيل ثالثة
وزراء يف حكومة شفيق يرون انهم
ايضا من رموز النظام السابق وهم
وزراء اخلارجية امحد ابو الغيط
والعدل ممدوح مرعي والداخلية حممود
وجدي .وعلق املعارض الربادعي على
الفور على قرار اقالة شفيق وكتب
على موقع تويرت سقط النظام البائد
بسقوط مبارك وحكومته ،حنن على
الطريق السليم ،خالص تقديري
للمجلس االعلى للقوات املسلحة على
االستجابة ملطلب الشعب.
وكان ائتالف شباب ثورة  ٢٥يناير
يعتزم تنظيم تظاهرة كبرية اليوم
اجلمعة يف ميدان التحرير لتأكيد
اصرارهم على اسقاط شفيق ،وهو
بالنسبة هلم من رموز نظام مبارك.
وقال شادي الغزالي ستتم التظاهرة
اليوم وسنحتفل باقالة شفيق ولكننا
سنعلق التظاهرات بعدها.
وكان من املقرر ان تتجه مسرية من
التحرير اىل مقر جملس الوزراء إلقامة
اعتصام رمزي ،واملطالبة بإقالة
حكومة شفيق وتعيني جملس وزراء
من وجوه مل يسبق هلا تقلد مناصب
يف النظام السابق ،حبيث تتمكن
من متثيل ثورة الشعب املصري
ضد نظام مبارك الفاسد والوحشي،
وكذلك حماسبة املتورطني من
وزارة الداخلية واحلزب الوطين عن

قتل  ٣٦٥شهيدًا للثورة ،واصابة ٥
آالف مواطن مصري طالبوا بالتغيري
سلميًا ،واإلفراج عن كافة املعتقلني
السياسيني.
وتأتي اقالة حكومة شفيق يف وقت
تدعو فيه القوات املسلحة اىل وقف
التظاهرات اليت ينظمها الشباب كل
مجعة من اجل التأكيد عل مطالب
الثورة واليت يعتقد انها تشجع على
احتجاجات فئوية تعطل العمل واالنتاج
وتعيق عودة االستقرار االمين.
وتشهد مصر انفالتا امنيا منذ االطاحة
مببارك ،خصوصا ان قوات الشرطة
اليت انسحبت من الشوارع عقب نزول
اجليش يف  ٢٨كانون الثاني املاضي
مل تعد بعد اىل العمل بكامل طاقتها
يف ظل حالة من انعدام الثقة بينها
وبني الشعب والذي يتهمها قسم
كبري منه بارتكاب انتهاكات واسعة
حلقوق االنسان يف عهد مبارك.
كما تأتي اقالة حكومة شفيق يف
وقت تشهد فيه مصر جدال واسعا
حول اجلدول الزمين النتقال السلطة
الذي حدده اجليش والذي يواجه
بالعديد من االعرتاضات .وحبسب
الصحف املصرية ،ابلغت القوات
املسلحة حماوريها انها تريد نقل
احلكم اىل سلطة مدنية خالل ستة
اشهر على ان تبدأ العملية االنتقالية
باستفتاء على تعديالت دستورية
تزيل خصوصا القيود على الرتشح
لرئاسة اجلمهورية مطلع نيسان املقبل
على ان تليه انتخابات تشريعية يف
حزيران املقبل ثم انتخابات رئاسية
يف آب.
ونفى النائب العام املصري امس
تقارير صحفية افادت مبغادرة
الرئيس املصري السابق حسين
مبارك واسرته مصر وانتقاهلم اىل
مدينة تبوك السعودية.

بريد سريع
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مرشح االحرار ملقعد ايست هيلز غلني
سوان يصف تكتيكات االئتالف باالسرتاتيجية «املروّعة»
بروكس يزور مكاتب اهلريالد
نائبة احرارية تقارن بني جوليا غيالرد والرئيس اللييب معمر القذايف

*السيد غلني بروكس والزميل انطونيوس بو رزق*

زار يوم االربعاء من االسبوع
احلالي مرشح حزب االحرار
ملقعد ايست هيلز السيد
غلني بروكس مكاتب اهلريالد
يف بانكستاون يرافقه مدير
محلته االنتخابية السيد جيفري
غراسو والصديق ميشال
حلوة.

وقد دار احلديث خالل اللقاء
حول الشؤون االنتخابية يف
الوالية واالوضاع االقتصادية
على صعيد اسرتاليا والوالية
كما حتدث السيد بروكس
عن بعض اخلطوط العريضة
حلزب االحرار يف حال فاز يف
انتخابات الوالية.

سوان :النمو االقتصادي االسرتالي «مثري لإلعجاب»

اعلن وزير اخلزانة واين سوان ان
النمو االقتصادي يف اسرتاليا ال
يزال «مثرية لإلعجاب» رغم
الطقس الربي واالقتصادات
الضعيفة يف اخلارج.
فقد أظهرت بيانات رمسية أن
االقتصاد احمللي منا بنسبة 0.7
يف املائة يف الربع السنوي

لشهر كانون االول 2010
ووصل النمو السنوي اىل 2.7
يف املائة.
وقال سوان ان ارقام كانون
االول كانت «نتيجة قوية
جدا» نظرا للظروف صعبة يف
العامل املتقدم وأثر الطقس على
االقتصاد.

هاجم واين سوان تكتيكات االئتالف
مبقارنة جوليا غيالرد بالزعيم
اللييب معمر القذايف ووصفها
باالسرتاتيجية «املروعة».
فبينما مل ترد اآلنسة غيالرد بعد
على اهلجمات الشخصية ،حذر
وزير اخلزانة الفيدرالي من خطورة
«اللغة التحريضية».
وروعت مما
وقال «لقد ُدهشت ُ
يبدو اسرتاتيجية متعمدة جدا من
مقارنة احد النواب االماميني يف
حزب االحرار وزراء ورئيس جملس
الوزراء باإلرهابيني والديكتاتوريني
القتلة».
وكانت قارنت نائبة املقاعد
االمامية يف حزب االحرار صويف
رئيسة الوزراء جوليا
مريابيال
غيالرد بالدكتاتور اللييب معمر
القذايف بسبب خطتها فرض
ضريبة على سعر الكربون.
وزاد الغضب يف االيام االخرية
حول هذه الضرائب حيث كشف
النائب املستقل طوني ويندسور
انه كان هدفا لتهديدات بالقتل
بسبب تورطه يف املناقشة.
وقد شنت نائبة حزب االحرار
صويف مريابيال من كانبريا هجوما
حادا علي اآلنسة غيالرد قائلة
«هي (غيالرد) خمادعة مثل
العقيد القذايف الذي يقول :شعيب
حيبين».
وقالت السيدة مريابيال ان األسر
تعيش حالة معاناة وإذا السيدة
غيالرد تعتقد انهم يريدون ضريبة
جديدة فهي خمدوعة.

وعندما سئلت عن املقارنة بني
والديكتاتور
الوزراء
رئيسة
القذايف الذي يقتل شعبه مل
ترتاجع النائبة مريابيال عن كالمها.
واضافت تقول «القادة الوهميون
موجودون يف مجيع أحناء العامل،
مبا يف ذلك أسرتاليا ،وإذا كانت
رئيسة الوزراء تعتقد أن األسر
االسرتالية املكافحة مستعدة لدفع
املزيد من الضريبة على الكربون
فهي واهمة».
ولوح نائب احلزب الوطين مارك
كولتون مبكونات قطعة حلوى أمام
الكامريات خارج الربملان لتوضيح
أن سعر الكربون سريفع أسعار
املواد الغذائية.
وقال «أوال وقبل كل شيء،
حتتاج اىل عدد قليل من
البيض».
«الدجاج تأكل احلبوب ،ان اسعار
احلبوب والشحن وإعادة تصنيع
الكارتون ستكون أكثر تكلفة
بكثري بسبب تكاليف الطاقة».
وقال السيد كولتون اجلزء الوحيد
من الكعكة الذي لن يكون أكثر
تكلفة يف إطار ضريبة الكربون
حزب العمال هي الشموع «الن
الشموع تستورد من الصني ،لذلك
فإنها لن يرتفع سعرها ألن الصني
ليس فيها ضريبة الكربون».
وانضم اىل السيد كولتون يف
املقاعد االمامية يف املعارضة
كيفني اندروز الذي محل رغيفا من
اخلبز ،متسائال «كم سريتفع سعر
رغيف اخلبز هذا يف إطار خطتهم؟

(ضريبة الكربون) » ..كم
سرتتفع تكلفة حزمة سندويشات
األطفال لتناول طعام الغداء؟

وقال «هذا سؤال بسيط ويستحق
جوابا من جوليا غيالرد».

االحرار يتعهدون مبواصلة الدعم لـ Rock
Eisteddfod Challenge and J Rock

* السيد بروكس مع وزير الظل أنطوني روبرتس*

أعلن وزير الظل للفنون أنطوني
روبرتس ومرشح االحرار ملقعد
ايست هيلز السيد غلني بروكس
ان ائتالف االحرار والوطين سزف
يضمن مواصلة تقديم الدعم Rock
.Eisteddfod Challenge and J Rock
وقال السيد روبرتس ان «كال
منRock Eisteddfod Challenge and
 J Rockهي فرص رائعة لألطفال
لتعلم عدد من املهارات مبا يف ذلك
العمل يف فريق ،واحلفاظ على منط
حياة صحي ،وضمان احلضور يف
املدارس وتشجيع اآلباء واملعلمني
والطالب على العمل من أجل حتقيق

هدف مشرتك».
واضاف انها «انباء عظيمة بالنسبة
لألطفال الذين يرغبون اغتنام هذه
الفرصة للمشاركة وتعلم األداء أو
اإلنتاج املسرحي».
وقال «ان التزام االحرار والوطين

االلتزام بـ Rock Eisteddfod
Challenge and J Rock

سيضمن ان هذا احلدث العظيم
سوف يستمر يف املستقبل،
وإعطاء الشباب فرصة لتطوير
قدراتهم اإلبداعية ،والبقاء يف
صحة جيدة وقضاء وقت ممتع.

االفتتاح الكبري

حملالت محزة اخوان
يف منطقة مرييالندز

مجيع أنواع اخلضار والفواكه

اجبان البان ،كبيس ،معلبات ،بهارات،
زيوت ،متور ،عصري ،شاي،ماء الزهر ،ماء
الورد ،مساحيق للغسيل ،لوحات فنية،
هدايا وغريها الكثري...

اخلضار والفواكه طازجة يومياً من املاركت

اراكيل مستوردة من لبنان والصني..
تنباك بنكهات متنوعة

اسعار مهاودة جدا مبناسبة االفتتاح

نظافة تامة ...خدمة ودودة....معاملة
صادقة واخوية

 3فروع بإدارة عائلية واحدة

مرييالندز

179 Merrylands
Rd,
Merrylands
9760 1886

الكمــــبا

128 Haldon
St,
Lakemba
9750 9766

بانشبول

77 Waterloo Rd,
Punchbowl
97503300
مقابل كنيسة مارشربل
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اسرتاليات

مضمون األسئلة املنصوصة يف اإلمتحان الخطي
للحصول على الجنسية األوسرتالية
1. What is the population
of Australia today?
1) about 12 million
people
2) about 40 million
people
3) about 22 million
people
4) about 28 million
people
2. Parliament belongs to
the
1) special power
2) executive power

3) legislative power
4) judicial power
3. Both Parliament Houses
are located in
1) Melbourne
2) Brisbane
3) Sydney
4) Canberra
4. The Capital of New
South Wales is
1) Melbourne
2) Sydney
3) Brisbane
4) Perth

ما هي القوانني اجلديدة اليت أق ّر ت
2011  شباط سنة14 يف

:Correct answers toإجابات صحيحة
I

Question 1 : 3

II

Question 2 : 3

III

Question 3 : 4

IV

Question 4 : 2

V

Question 5 : 2

4 March 2011
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A lot riding on Non-farms tonight

فورولو يبحث مع النائب اخلري تفعيل عالقات
الصداقة بني املنية وكانرتبري

January with the ABS reporting a small decrease to $A1.875bn. The result was ahead
of the $A1.5bn surplus that had been expected with flooding in Queensland the likely
cause behind the 4pct drop in both exports and imports over the month. Demonstrating
the impact of the floods, exports of hard coking to India and China dropped 40pct and
53pct respectively. Trade aside, the slowdown in service sector activity moderated in
February with the AIG-CBA Performance of Services Index rising to 48.7. Following the
0.4pct rise in retail sales in January, the signs are looking positive for the period ahead
with sales in the retail subindex surging during the month. Whilst those readings were
fine, building approvals slumped with the ABS reporting a huge decline of 15.9pct in
January. Whilst the data was affected by flooding in Queensland and Victoria, all states
recorded declines with private-sector housing approvals (the far more stable indicator)
falling 2.4pct.

:دوام العمل

Looking Ahead

-

-

من االثنني
حتى
السبت من
 صباحًا8
 لي ًال8 حتى
يوم االحد
Overnight Data (Nation, Data, Period, Reading, Expected)
US
Initial Jobless Claims
W/E
368k
9 من398k
ISM Non-Manufacturing PMI
Feb
59.7
59.5
EZ
Markit Services PMI
Feb حتى
56.8 صباحًا
57.2
Retail Sales
Jan
+0.4%
+0.3%
ECB Rate Decision
Mar
1.0%
 لي ًال+0.5%
81.0%
GE
Retail Sales
Jan
+1.4%
The local market will wake from its slumber today with SPI futures pointing to a gain of
49pts on the open. Gains will be broad-based with financials, industrials and materials
likely to outperform.
Despite the huge lift in sentiment overnight, the Aussie Dollar has underperformed with
an unwind of long positions against the Euro and the Dollar weighing on the currency.
We expect more of the same today with any move above USD1.015 likely to me met
by waves of selling pressure.
Tonight will all be about US Non-farm payrolls with traders expecting a doozy following
weather-related disappointments in recent months. The economy is expected to have
created 185k jobs in February as the ramp up in business activity spurs on new hiring.
Most other economic indicators suggest that employment should be surging so
any disappointment is likely to be met by a selloff in risk assets. The weather
can only be used so often and there will be no excuses for a poor reading this
time.

UK

أقر القانون
ّ 2011  شباط سنة14 يف
]IMMI 10/085 [F2011L00246 رقم
ّ والذي
032 حل حمل قانون رقم
 الذي10/
حيدد مهن الرتشيح
ّ
 استنادًا اىل،لعمل العمال األجانب
تأشرية العمل من فئة
 وتأشرية املهن التدريبية، 457
. 442 من فئة
متى أصبح هذا القانون نافذًا؟
15 أصبح هذا القانون نافذًا يف
. 2011 شباط سنة
ما هو فحوى هذا القانون و
تعديالته؟
مبوجب هذه التعديالت ألغيت سبع
:مهن كما هو مبني أدناه

5. The Judicial Power is
the power
1) to make the laws
2) to interpret and apply
the law
3) to put the laws into
practice
4) to abolish laws

Markit/CIPS Services PMI

Feb

• وأضيفت أربع مهن جديدة كماHospitality, Retail and Service
: يليManagers (ANZSCO 149999)
)Sugar Cane Grower (121217• •Private Investigator (442214)
•Small Engine Mechanic
•Beauty Therapist (451111)
(321214)
•Bookmaker (552311)
•Real Estate Agency Principal
•Insurance Consultant (552312)
(612113)
•Production
Assistant (Film,
ABAL Corporate TD Rate Specials
(Non-HQLA)
•Wool Buyer (639212)
Television,
Radio
or Stage)
1 Month:
5.00% ألغيت5 Month:
5.25%
املدونة
املهن العديدة
(599912)
2 Month:
5.05%
Month:Picture Projectionist
5.30%
: أدناه6•Motion
•
Café
or
Restaurant
(711912)
3 Month:
5.10%
9 Month:
5.40%

4 Month:
12 Month:
العربي
البنك5.20%
وردتنا من
العمالت كما5.50%
أسعار
Currencies

Level

+/-

%

AUDUSD

1.0145

-0.0022

-0.22%

AUDEUR

0.7264

-0.0067

-0.91%

AUDGBP

0.6235

0.0008

0.13%

AUDJPY

83.57

0.33

0.40%

AUDNZD

1.3677

0.002

0.15%

0

#DIV/0!

Equities
DJIA

12258.2

191.4

1.59%

S&P500

1330.97

22.53

1.72%

Nasdaq

2798.74

50.67

1.84%

FTSE

6005.09

90.2

1.52%

DAX

7225.96

44.84

0.62%

Nikkei

10586.02

93.64

0.89%

ASX200

4806.45

3.24

0.07%

Shanghai

2902.9778

-10.8302

-0.37%

0

#DIV/0!

-0.51

-0.50%

0

#DIV/0!

العمل
وصدق يف
،اختصاص
Hang Seng
23122.42خربة
73.76
0.32%
Commodities

املال
الصيدلي كيف
اسألوا
Gold ميكنكم توفري
1415.79
-19.01
-1.32%
Oil

101.82

فيتامينات
الصيدلية
تتوفر يف
3 Year
5.180%
0.07%
Treasuries AU

0.07%
)BLACKMORES(
 مساحيق5.610%

10 Year

، عطورات،للغسيل واجللي
ّ - هدايا
،نغلف اهلدايا جمانًا
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لبنانيات

الفاسدون لن يعودوا اىل السلطة ،وال ِّ
يهددنا أحد بالشارع

عـون بعد إجتمـاع التكتّـل :املطالب التعجيزية مل تكن منّا بل من الذين ينادون بالتظاهر يف  14آذار

أكد العماد ميشال عون أن ال
ينص على
شيء يف الدستور
ّ
حصة لرئيس اجلمهورية ،الفتًا
ّ
اىل أن الرئيس عندما يصبح
طرفا يف احلكم ال يعود يف
نص عليه الدستور،
موقعه الذي ّ
متسائ ًال هل إعطاء الرئيس
بعض الوزراء هو جائزة ترضية
له بد ً
ال من صالحيات مُتنع عنه؟
ورفض ما يقوله بعضهم من
ميس بصالحيات الرئيس،
أنه
ّ
مؤكدًا استعداده لتقديم مشروع
قانون إلعطاء صالحيات لرئيس
ّ
باالطالع
اجلمهورية تسمح له
على دستورية عمل احلكومة
والوزراء.
ويف حديثه اىل الصحفيني
بعد اجتماع تكتل «التغيري
الرابية،
يف
واالصالح»
رد العماد عون على خطابي
ّ
ّ
مذكرًا
واحلريري
السنيورة
باخلروقات الدستورية اليت
ارتكبتها احلكومتان السابقتان
وخباصة حكومة السنيورة اليت
فقدت دستوريتها وميثاقيتها
بعد استقالة الوزراء الشيعة،
وانعدام عدالة توزيع احلقائب،
اجلمهورية
رئيس
وجتاهل
وإصدار قوانني بدون موافقته
وبدون حتى إرساهلم اىل بعبدا..
معتربًا أن قوى  14آذار «مصابة
بـ «الزهامير مجاعي».
ودعا املواطنني اىل عدم
النزول اىل الشارع دعمًا ملن
وتوجه اىل
نهبوهم وسرقوهم،
ّ
الغرب بالقول « خلقنا أحرارًا
وما زلنا أحرارًا ،ومعاناتنا هي
من دميقراطيتكم اليت تدعمون
حتت شعارها الفاسدين يف
لبنان ،كما تفعلون مع االنظمة
ّ
يتعلق حبقيبة
العربية» .ويف ما
الداخلية أكد أن املوضوع ليس
مطروحًا بعد وأن ليس هناك من
معركة بل اعتداء على حقوقه يف
حال رفضوا إعطاءه إياها.
ويف ما يلي النص الكامل
حلديث العماد عون:
أه ًال وسه ًال بكم،
لي
تقولوا
ألن
(ساخرًا)
السالمة»؟!
«احلمد هلل على
ّ
كنت يف املستشفى األسبوع
ُ
املاضي ..واليوم قالوا لي إني
ُأ ِ
بت بنوبة جديدة! ومع هذه
ص ُ
ّ
الشائعات املتكررة ،يبدو أني
دخلت املستشفى ما يقارب
ُ
ال 52مرة ،ولكين أطمئن ّ
الشعب
الصحة جيدة واحلمدهلل.
ّ
أن ّ
استعرضنا يف جلستنا األسبوعية
النقاط .أو ً
َ
أود أن
ّ
ال،
بعض
ُّ
بالشباب ّ
ّ
الذين تظاهروا
أرحب
َ
من أجل العلمانية ،وإذا أرادوا
أن يقوموا بشيء فعلي لتحضري
الدخول إىل هذه املرحلة،
ّ
فأدعوهم لالتصال بنا واللقاء
ضمن جلسات عمل لنحدد هلم
النقاط احلساسة ّ
اليت جيب
ّ
القيام بها حتضريًا لتحقيق هذا
اهلدف الكبري ّ
الذي يهم الكثري
من ّ
اللبنانيني .إذ ليس كافيًا
أن نتظاهر ،بل من املهم أن
ألن اجملتمع
حنول طلبنا ألفعال؛ ّ
ّ
إذا مل ُ
يكن جاهزًا لن نصل اىل
تطالب
أي مكان؛ فال يكفي أن
َ
جمموعة واحدة بالعلمانية ،بل

جيب العمل لتحضري جمتمعنا
بكامله هلذه املرحلة .وأعتقد أن
هناك قسمًا كبريًا يف اجملتمع
ّ
يكون فاع ًال
اللبناني ميكنه أن
َ
بهذا االجتاه.
من ناحية أخرى ،نسمع دائمًا عن
منس
الرئيس وأننا
ّ
صالحيات ّ
الرئيس .لقد سبق
بصالحيات ّ
وطرحت موضوعًا دستوريًا عن
حصة الرئيس يف احلكومة .ال
الدستور أو
يوجد أي شيء يف ّ
للرئيس،
حيدد
القوانني
ّ
ّ
حصًة ّ
«الرئيس يلي
بل كما قلنا:
ّ
األحكام وال حيكم» .أي ّ
أنه
ُي َسّلم احلكم وال حيكم .وعندما
يصبح طرفًا يف احلكم ،ال يعود
يف موقعه األساسي .والوزير
الرئيس .الوزير
مستقل متامًا عن ّ
يصوت ،حيكم ويعطي أوامر..
ّ
ٌ
للدستور ،وال
إذًا ،هذا
خمالف ّ
جيب تظهري املوضوع وكأنه
جائزة ترضية ألنهم يريدون
الرئيس
تقليص صالحيات
ّ
يف أماكن أخرى حيث جيب أن
يكون هناك صالحية فعلية له.
هل نعطيه بدل صالحياته جائزة
ترضية مقعدًا أو مقعدين؟ كال،
حنن ال نقبل بذلك ،ومستعدون
الرئيس
أن ّ
نقدم قانونًا إلعطاء ّ
فع ًال صالحيات تسمح له باالطالع
على دستورية عمل احلكومة
والوزراء ،ألنه هو ّ
الذي يقسم
الدستور
اليمني للمحافظة على ّ
وهو ّ
الضامن الوحيد له .ال نريد
نعدل شيئًا ،لكن نريد أن
أن
ّ
ّ
باالطالع.
نعطيه هذه اإلمكانية
اليومني
خطابات
مسعنا
َ
الرئيس
املاضيني من دولة
َ
ّ
الرئيس
ودولة
السنيورة
ّ
ّ
احلريري ،وكانا يذكران بني كل
كلمة وأخرى كلمة «دستور»،
الدستور»،
و»احملافظة على ّ
ّ
وتكلما باستفاضة عن امليثاق..
يف الواقعّ ،
تأثرت جدًا مبا قااله،
للدستور
وقمت ب»جردة»
ُ
ّ
حتى أرى أين مل يتم احرتامه،
ألنهم هم من كان حيكم يف هذه
املرحلة.
أو ً
ال بدأوا بانقالب أيار ،كان
انقالب احلكومة على البيان
الوزاري اخلاص بها ،ومل ُ
يكن
انقالب حزب اهلل على احلكومة
أمسوه .العكس كان
– كما هم
َ
صحيحًاّ ،
كلنا نذكر بيان احلكومة
بأن للمقاومة
يف العام ّ 2005
حرية العمل لتحرير ما تبقى من
األرض وحترير األسرى ،وكان
ال يزال هناك أسرى قبل حرب
َ .2006
أخذت احلكومة يف  5أيار
ُ
قرارات تكشف سرية االتصاالت.
ّ
السرية وحتويل
الشبكة
وكشف
ّ
االتصاالت اىل اخلطوط العادية
واخللوية يكشفها للخارج ،وطبعًا
يكشفها أمام اسرائيلّ .
كلنا نعلم
أن االتصاالت اخللوية ُت َ
لت َقط،
حيددوا انطالقًا منها
وميكنهم أن ّ
أي مستعمل للهاتف؛ ففي أي
أمنية ُتكشف ّ
كل اتصاالت
عملية
ّ
ّ
املقاومني الذين يستعملون
القضية
اخللوي .من هنا ،هذه
ّ
ّ
حيوية ،وما قام به حزب
كانت
ّ
ضد فعل
اللهّ كان تدبريّا
دفاعيًا ّ
ّ
اإلعتداء على أمن املقاومة،
هكذا نفهمه ،وبهذا املعنى

حصل ،وعدد الضحايا الذين
سقطوا يف بريوت ،ال يوازي
عدد الذين سقطوا داخل بيت
احلزب القومي يف حلبا.
ّ
نتكلم عن
إذًا ،عندما نريد أن
ّ
التاريخ ،فعلينا أن نذكر كل ما
حصل فع ًال ،وخصوصًا ّ
أننا علمنا
بواسطة الويكيليكس( ،عميلنا
قصة اخلامس
أن
اجلديد)،
ّ
ّ
مدبرة مع إحدى
أيار كانت
ّ
من ّ
السفارات ،وقد جرى الكالم
ّ
أمنية
خطة
عنها بالتوازي مع
ّ
شخصياً
ّ
ضدنا
إعالمية
وخطة
ّ
ّ
ّ
واليت ُترمجت باحلملة االعالمية
ّ
شنت علينا ،وقد
العنيفة اليت
ّ
علقت عليها يف إحدى املرات
ّ
لنرد
إننا حباجة ملئة صحايف
ّ
اإلعالمية اليت
على االفرتاءات
ّ
يوميًا ،ولكن مع
توجه الينا
ّ
ّ
كل ذلك ،إنتصرنا واحلمدهلل
على تلك احلملة ،وحنن ال نزال
أما هم فيذهبون
موجودينّ ،
الواحد تلو اآلخر.
ّ
نتكلم عن
وعندما نريد أن
إنقالب ،فعلينا أيضًا أن نذكر
أو ً
أن
ال ّ
كل ما حصل ،فنقول ّ
اإلنقالب أتى من جهة احلكومة،
ال كما يقولون إن اإلستقالة
جاءت لتثبيت اإلنقالب .تثبيت
أيار؟؟ نسوا
ّ
أي إنقالب؟ إنقالب ّ
ماذا حصل يف ايار؟ .ونسوا
أن احلكومة كانت مشلولة،
أيضًا ّ
كما ّ
ضد تطبيق
أنها كانت
ّ
الزور،
القانون على شهود
ّ
األكثرية .مل نستطع
وأقصد هنا
ّ
وملدة شهرين على التوالي أن
ّ
نأخذ قرارًا بأن يتولىّ القضاء
التحقيق مبوضوع شهود الزور،
لكي نضيء بذلك على ما حدث
أن
يف التحقيق .واليوم نرى ّ
ّ
وستتأكدون
مسيسة،
احملكمة
ّ
من ذلك اليوم من خالل
متابعتكم ألخبار الـ» .»Otvإذًا
اإلستقالة كانت بسبب ّ
الشلل يف
طبيعي ،إذ
احلكومة ،وهذا شيء
ّ
جممدًا يف حني
كان عمل الوزراء ّ
ان رئيس احلكومة يدور من ٍ
بلد
ّ
اخلاصة ،ويقوم
آلخر يف طائرته
ّ
ّ
رئيسًا
بصفته
باإلتصاالت
ّ
بنانية .كان جيب
للحكومة
الل ّ
الصفة عنه لكي
أن تسقط هذه ّ
يتحول اىل رئيس حكومة سابق
ّ
ّ
ويتكلم عندها بإمسه ّ
خصي.
الش
ّ
وأكثر من ذلك ،أين حصل
أكثرية
اإلنقالب؟ كان هناك
ّ
األكثرية .وليد جنبالط
وتغيرّ ت
ّ
مل يغيرّ رأيه بعد أن إستقالت
احلكومة ،إذ ّ
أنه سبق وغيرّ رأيه
منذ العام  ،2009وتستطيعون

ّ
أن
تتأكدوا من ذلك من خالل
تصارحيه وخطاباته .من املمكن
أن يكون لديه إختالف بسيط
عن املعارضة يف طريقة معاجلة
ّ
ولكنه بعد إنتخابات
األمور،
العام  ،2009أعلن إنفصاله عن
األكثرية وبات يف الوسط ،وهذه
ّ
املرة وجد نفسه يقرتب منا،
ّ
صوت يف اإلستشارات
ولذلك
ّ
السابقة اليت هي
للمعارضة
ّ
األكثرية اجلديدة .إذًا ،ال يزال
ّ
دستوريًا مئة باملئة .مل
العمل
ّ
جيرب أحد على خّ
إتاذ موقف معينّ ..
ال بل على العكس ،فقد حصلت
اخلارجية
املداخالت من القوى
ّ
اليت ضغطت على املعارضة
حينها ،أي علينا حنن وليس على
السابقة ،والربهان على
االكثرية ّ
ّ
ّ
ولية،
كل اإلجتماعات
ذلك
ّ
الد ّ
ّ
والض ّجة اليت حصلت والتهديدات
والتصاريح والزيارات ...على
من كان ّ
ّ
مب
كل ذلك
الضغط؟ َ
ّ
ضغطنا حنن؟ يطلقون الشائعات
ّ
ألنهم يعتقدون
ويكررونها
ّ
ّ
بأنهم قادرون على الكذب
ّ
ّ
ّ
كل الوقت.
الناس
كل
على
هذا شيء مستحيل ،وكما قال
إبراهام لينكولن« :يستطيعون
الناس ّ
كل
أن يكذبوا على بعض ّ
ّ
ولكنهم ال يستطيعون
الوقت،
الناس ّ
أن يكذبوا على ّ
كل ّ
كل
قصة
الوقت» .إذًا ،انتهت
ّ
الدائم ،وسقطوا يف
كذبهم
ّ
احلكم وال زالوا يكذبون ّ
حتى
اآلن.
ُعرضت عليهم املشاركة يف
باملطالب
فبدأوا
احلكومة،
التعجيزية .اقرأوا ال ّالئحة التيّ
ّ
اإلستشارات.
يف
قدموها
ّ
ّ
كل األسباب اليت
وضعوا
بسببها سقطت احلكومة ،وطلبوا
أن تكون يف احلكومة اجلديدة،
كمن يقول لآلخر :سافر لوحدك
ولكن ضع هذا الديناميت يف
حقيبتك» .يريدون أن يضعوا
لنا الديناميت يف احلكومة لكي
تتفجر أثناء تأليفها .سقطت
ّ
أكثرية
احلكومة وبات هناك
ّ
ّ
تتألف احلكومة
جديدة ،إذًا
األكثرية اجلديدة
وفقًا لنمط
ّ
ياسي .ال أحد يستطيع أن
الس
ّ
ّ
ٍ
بسياسة مغايرة
يقدم وعودًا
ّ
ألن هذه السياسة هي سياسة
ّ
جيب
األكثرية اجلديدة ،وهم من
ّ
ّ
أن ينسجم معها  .حنن مل نقل
ّ
إننا نريد رأس فالن أو فالن
السابقة،
عندما دخلنا يف احلكومة ّ
إنمّ ا قلنا هلم تعالوا ّ
لنتفق على
برنامج ،برنامج مشرتك ظهر يف

ّ
البيان الوزاري .وهم من
أخل
أيضًا بالبيان الوزاري ،فقد تبينّ
أن هناك عيبا يف التحقيق يف
ّ
احملكمة ،وال يستطيعون فرضه
علينا .جيب أن يزيلوا العيب
املضي قدمًا
لكي نوافق على
ّ
ّ
ولكنهم رفضوا أن
يف احملكمة،
يزيلوه .ملاذا؟ ّ
متورطون
ألنهم
ّ
شخصيًا وهذا ما ظهر من خالل
به
ّ
األول» الويكيليكس.
«عميلنا ّ
التعجيزية مل تكن
إذًا ،املطالب
ّ
األكثرية اجلديدة إنمّ ا كانت
من
ّ
احلاليني الذين
من املعرتضني
ّ
ينادون ّ
بالتظاهر يف الرابع عشر
من آذار.
ونالحظ أيضًا عودة دائمة إىل
الدستور يف مجيع خطاباتهم،
ّ
فاخلطاب الذي مسعناه يف
ّ
ركز كثريًا
األول من أمس
ّ
الدستور ،ففي ّ
كل فقرة
على ّ
كان هناك كالم عن الدستور.
ّ
الدستور خالل عهد دولة
لنتذكر ّ
ميثاقية
الرئيس السنيورة:
ّ
ودستوريتها ،فقد كانت
احلكومة
ّ
ً
املادة 95
ألن
فاقدة
ّ
للدستورية ّ
ّ
كانت مفقودة ،كما ّ
أنها كانت
للميثاقية ،إذ مل تكن
فاقدة
ّ
ّ
مجيع ّ
ممثلة ،ومل يكن
الطوائف
هناك عدل يف توزيع احلقائب،
ّ
ممثلة
فطائفة بكاملها مل تكن
أبدًا ،فيما كان متثيل طائفة
أخرى ناقصًا ومتدنيًا جدًا .مل
ميثاقية ،ومل يكن
تكن احلكومة
ّ
هناك عدالة يف متثيل الطوائف،
مستمرًا .جتاهل
وبقي السنيورة
ّ
وأصدر
اجلمهورية
رئيس
ّ
قوانني ال حتمل توقيع الرئيس،
حتى ّ
ّ
أنهم مل يكن يرسل تلك
القوانني إىل بعبدا .أهذه هي
صالحيات الرئيس ،وهكذا يكون
إحرتامها؟ هل هؤالء هم من
صالحيات
يريد أن حيافظ على
ّ
اجلمهورية؟ «يسمحولنا
رئاسة
ّ
الرابع عشر من
فيها» .قوى ّ
آذار مصابة حبالة «الزهامير
فقدوا
مجيعهم
مجاعي».
ّ
التصاريح.
الذاكرة ويطلقون
مجاعية
هناك حالة من الزهامير
ّ
وقد أصابتهم مجيعًا ،ففقدوا
ّ
ّ
انهم هم
الذاكرة ونسوا
امليثاقية وضرب
من ضرب
ّ
اجلمهورية.
صالحيات رئيس
ّ
وأيضًا ،يف إقرار املعهدات
باملادة 52؟
ولية ،ماذا فعلوا
ّ
ّ
الد ّ
يف حصانة القضاء ّ
اللبناني على
ّ
ّ
تكلم البارحة
بنانيني ،وقد
الل ّ
وزير اإلتصاالت عن محاية
ّ
وسر ّيتها،
إتصاالت املواطنني
ّ
ّ
ألنهم يريدون أن نكشف عن
ّ
ّ
بنانيني منذ
إتصاالت مجيع
الل ّ
ونوزعها على العامل
العام ،2004
ّ
أمجع .أين حقوق ّ
بنانيني؟ أين
الل ّ
القضائية اليت يعطيها
احلصانة
ّ
ّ
فاقية
القانون للمواطن؟
بإت ّ
املادة 20؟ كيف يقومون
ختالف
ّ
ّ
دولية ال رأي لنا فيها؟
فاقية
ّ
بإت ّ
نواب ونتمتع باحلصانة
حنن
ّ
احمللية ،فمن له احلق غري
ّ
جملس النواب أن يرفعها عنا؟
كيف يقومون باتفاقيات ترفع
احلصانة عنا ؟ وللمواطنني احلق
أيضًا بسرية ّ
التخابر بني بعضهم
البعض.
أيضًا وأيضًا ،خرق الدستور

مستمر ،يف املوازنة ،أين
هل
املوازنات؟
دستورية
احترُ ِ َمت املادتان  83و87؟
َ
َ
املادتني
هاتني
ال يزال خرق
متواص ًال منذ العام  .1993أين
الدستور باإلتفاقيات
احترُ ِ َم
ّ
الدولية؟ باملادة 52؟ أين
ّ
احترُ م يف القضاء؟ باملادة20؟
أين احترُ م باملواد اإلنتخابية؟
باملادتني  49و75؟؟ أين احرتام
الدستور يف كل هذا؟ وال يزال
ّ
األستاذ بطرس حرب معرتضًا،
ومت تسجيل اعرتاضه .يف كل
السياقات ،مل يتم احرتام
هذه
ّ
ّ
يتكلموا معنا
الدستور .إذًا ،ال
ّ
للدستور يف
بالدستور! ال خرق ّ
ّ
ِّ
سجلنا حنن .بل على العكس،
معاركنا ّ
كلها هي للمحافظة على
الدستور وعلى القانونية.
ّ
ما حيصل اآلن هو نتيجة رفض
من ِقَبلهم بأن يعرتفوا بهزميتهم
دميقراطيًا .وهم يرفضون أن
يعرتفوا بوجود أكثرية جديدة
ّ
تشكلت .واآلن ،هذا الفلتان
قد
واإلحنطاط يف اإلعالمّ ،
كله حرب
نوايا« :لمِ َ أنا هنا؟ ألني أفكر
أن أجته إىل بعبدا»!« ،لمِ َ
فالن هناك ،ألنه «زعالن»
من فالن»!
اإلجابة
إجياد
ميكنهم
ال
الدستورية! حنن عندما نطرح
ّ
موضوعًا ،نطرحه من وجهة َن َظر
قانونيةَ ،فليجيبونا بالقانون.
أن نواياي سيئة
َفلنفرتض
ّ
دائمًا ،ولكن ال ميكن ألحد أن
حياسَبين على هذه ّ
النوايا ،بل
ميكنهم أن حياسبوني على ما
أطرحه وما أقوم به ،هنا ميكن
ألي كان أن حياكمين .لكن ما
ٍّ
كنت
أفكر به هو ُملكي ،إن
ُ
«إدمي» ،فهذا لي ،وإن
كنت «أزعر» فهذا لي .ولكن
ُ
طاملا مل أطرح «زعرنيت» على
ٍ
ألحد
العامل ومل أترمجها ،ال حق
علي .إذًا ،كل هذه ّ
التصاريح
ّ
اليت نسمعها يوميًاّ ،
ّ
واليت ُتعترب
نرد
بأغلبيتها «زقاقية» ال
ّ
عليها حنن ،ال بل ونتسلى بها
ونضحك على مطلقيها.
واريد يف السياق نفسه
ّ
كل
أوجه رسالة للغرب،
أن َ
الغرب ،ألمريكا وألوروبا ،دول
الغرب ّ
أره َقتنا بغريتها
اليت
َ
الدميقراطية وعلى احلرية،
على ّ
وأقول هلا إننا ُو ِلدنا أحرارًا ،وال
زلنا أحرارًا! لكننا ال نعاني إال من
الدميقراطية ّ
اليت يفرضونها هم
ّ
عليناّ ،
اليت يدعمون من خالهلا
وحتت إمسها وحتت ستارها
الفساد والفاسدين يف لبنان.
َ
حين الوقت حتى يفهموا
أمل ُ
ماذا حيصل يف العامل العربي،
من املغرب للمشرق ،بسبب
الفساد؟ من كان داعمًا هلذه
األنظمة؟ من يساعدها؟ وهنا يف
لبنان ،من يساعد ّ
النظام الفاسد
ّ
وضربنا
بالدين،
ضربنا
الذي
َّ
َ
َ
باملليارات؟ منها املسروق،
ومنها املهدور ،ومنها املنهوب،
كل هذه األموال املفقودة ّ
اليت
ال مستندات هلا من اخلزينة،
ألن اخلزينة
هي مسروقة!
ّ
ُ
«ت َطيرّ » األموال بهذا
ال
ّ
الشكل.
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مقابلة

مرشح حزب االحرار يف اوبرن نادر (ناد)عطية للـ «اهلريالد»:

اوبرن ومنطقتها عانت من سياسة التهميش حلزب العمال وحان وقت التغيري
يوم  26آذار احلالي يوم مفصلي يف مستقبل والية
نيو ساوث ويلز حيدد هوية من سيحكمها الربع سنوات
مقبلة.
وتشري استطالعات الرأي اىل تأرجح كبري لصاحل حزب
االحرار واالئتالف املعارض غري انه ال ميكن اغالق
الباب على املفاجآت اذ ان «الدعسات الناقصة»
من كال الطرفني ..احلكومة واملعارضة ..واردة يف
اي حلظة وقد تقلب النتيجة اليت قد تكون متقاربة.
ومن املرشحني الشباب حلزب االحرار السيد نادر
(ناد) عطية املرشح عن مقعد اوبرن الذي يعترب مقعدا
آمنا حلزب العمال منذ العام .1943
ويقول مرشح االحرار ملقعد اوبرن السيد نادر عطية
ان اوبرن ومنطقتها تعاني من نقص يف اخلدمات جراء
سياسة تهميش حزب العمال للمنطقة ولسكانها وانه
حان وقت التغيري واعطاء االحرار فرصة للحكم.
وقال السيد نادر عطية للهريالد ان امله كبري بالفوز
رغم التأرجح الكبري لصاحل حزب العمال يف املقعد
املرشح عليه معتمدا يف ذلك على وعي املواطنني
* من هو مرشح حزب االحرار
ملقعد اوبرن السيد نادر (ناد)
عطية؟
 ولدت يف سيدني عام 1977من ابوين لبنانيني .تلقيت
دروسي االبتدائية يف مدرسة
سيدة لبنان يف هاريس بارك
والثانوية يف مدرسة االخوة
البطرسيني يف غرانفيل ويف
مدرسة بينيديكت كولدج يف
اوبرن.
اكملت تعليمي اجلامعي يف
جامعة سيدني ويف جامعة
فيكتوريا يف سيدني وخترجت
باجازة يف قانون اهلجرة وباجازة
اخرى يف احلقوق.
*ماذا عن حقل عملك احلالي؟
 اشغل حاليا وظيفة مدير عامشركة  Blue Havenمنذ العام
 1999وهذه الشركة هي من
اكرب الشركات اليت تبين برك
السباحة يف اسرتاليا .كما
ان لي مكتيب اخلاص لشؤون
اهلجرة يف أوبرن وهذا جمال
اختصاصي.
* متى انتسبت حلزب االحرار
وملاذا؟
 انتسبت حلزب االحرار يف العام 2003وذلك القتناعي مببادئ
احلزب وثوابته وسياسته العامة
بالنسبة السرتاليا ومصلحتها
وخاصة اقتصادها وكذلك
مصلحة سكانها.

*الزميل أنطونيوس بورزق حياور املرشح نادر عطية*

وعلى دعم اجلالية اللبنانية والعربية له.
وقد زار مرشح حزب االحرار عن مقعد اوبرن السيد
نادر (ناد) عطية مكتب جريدة اهلريالد يف بانكستاون
وكانت هلا معه هذا احلديث:

حاوره الزميل أنطونيوس بورزق

فمثال ،عندما استلم رئيس
احلكومة االحراري السابق جون
هاورد احلكم كانت ديون
اسرتاليا حواىل تسعني مليار
دوالر وبعدما غادر احلكم بعد
حواىل  12عاما كان الفائض
يف اخلزينة حبدود  30مليار
دوالر وكانت احوال املصاحل
الكبرية واملتوسطة والصغرية
وكذلك املواطنني افضل من
اآلن بكثري.
وبعد استالم حزب العمال
احلكم حبواىل ثالث سنوات
تبدد الفائض يف املوازنة
واصبحت تعاني من عجز مبقدار
 120مليار دوالر ،وهذا يؤكد
صوابية سياسة حزب االحرار
االقتصادية وباملقابل فشل
سياسة حزب العمال .وحنن
نعرف ان االقتصاد هو عصب
احلياة والن اسرتاليا ترزح
اليوم حتت عجز مالي هائل فقد
انعكس ذلك سلبا على املصاحل
وعلى املواطنني ايضا.
* ما هو برنامج حزب االحرار
االنتخابي يف الوالية؟
 لقد وضع حزب االحرارواالئتالف يف الوالية بزعامة
باري اوفارول خطة من مخس
نقاط منها:
 خلق ما يزيد على  100ألفوظيفة للعاطلني عن العمل.
 -زيادة حواىل  900وظيفة يف

كل مال مصروف من اخلزينة ،وال مستند له ،وال قرار له وليس
ٌ
معلومًا إىل أين اجته هو
مال مسروق! ومل نتطرق بعد إىل األموال
املهدورة ،جيب أن نقوم بتقييم لألسعار ،كل مشروع على حدة ،أين
ُ
صِر َ
ف عليها .ال
يتحدانا
ّ
أقيم ،وكيف كانت األسعار يف حينها وكم ُ
أحد يف هذا املوضوع ،والفاسدون لن يعودوا إىل السلطة ،وال أحد
يهددنا بالشارع  .ومن مصلحة املواطنني أال ينزلوا اىل الشارع ليس
خوفًا من أن يتعرض هلم أحد ّ
إمنا ّ
ألنهم بنزوهلم يدافعون عن الذين
نهبوهم وسرقوهم وخربوهم.
وصلوا إىل مرحلة يريدون معها إقناع الناس أنه إذا ذهب فالن من
السلطة فسيخرب لبنان ..رمبا معهم حق ،إذ عندها ستحصل مؤامرات
من اخلارج أكثر ولكننا جمربون أن نقاوم ونصحح الوضع من الداخل
ومن اخلارج.
هناك قضية معيشية وصلين فيها الكثري من املراجعات إذ ّ
مت
التصديق على إعطاء العسكريني املتقاعدين فروقات عن أربع عشرة
سنة وحتى اآلن وزارة املالية تتهرب من الدفع .يف إحدى الدول
ألن سيارة اإلطفاء مل تصل يف الوقت احملدد
ادعى أحدهم على الدولة ّ

قطاعي التمريض والتعليم.
 زيادة وتوسيع وصيانةاملواصالت العامة من سكك
حديد وطرق وبنية حتتية
للمياه وجماري الصرف الصحي
وغريها.
 تقليص الضرائب علىاملصاحل لتشجيعها على البقاء
واالستمرار وعدم اقدامها على
طرد موظفني واقفال ابوابها
وايضا اعطاؤها تسهيالت لرفع
وتوظيف اشخاص
انتاجيتها
جدد.
* ما هي اخلدمات اليت حتتاجها
منطقة اوبرن االنتخابية واليت
تسعى كمرشح حلزب االحرار
لتحقيقها يف حال فوزك؟
 تعاني منطقة اوبرن من نقصيف العديد من اخلدمات منها
تعبيد (تزفيت) وصيانة باراماتا
رود وهيوم هايواي  ،توسيع
اجلسر فوق حمطة القطار يف
رجيينتس بارك ،تقليص فرتة
االنتظار يف مستشفى اوبرن
من خالل زيادة عدد االطباء
واملمرضني ،زيادة التسهيالت
واملرافق الرياضية والرتفيهية
يف اوبرن ومنطقتها ،اعطاء
املزيد من التسهيالت للمصاحل
يف املنطقة ومعاحلة ازمة السري
احلادة.
* كيف تصف لنا اوضاع الوالية
بعد  16عاما على حكم العمال؟

 ان اوضاع الوالية وسكانهايف حالة سيئة ،ففواتري الكهرباء
واملياه ارتفعت من  70اىل 100
يف املئة وهناك بعض العائالت
يف حالة فقرية ومعدمة حبيث
ال ميكنها حتمل فاتورة الكهرباء
فتبقى خالل فصل الشتاء دون
تدفئة ويف ايام احلر دون
مكيفات او حتى مراوح هوائية
وهذا يعطي فكرة واضحة عن
االحوال املرتدية اليت يعيشها
مواطنو الوالية.
واود ان اذكر هنا ان بيع
الكهرباء لشركات خاصة دون
استطالع آراء الشعب سيعود
بأكرب كارثة على املواطنني
جلهة ارتفاع االسعار .ان بيع
الطاقة باالساس فكرة خاطئة
فكيف احلال اذا علمنا انه منذ
ثالث سنوات كان هناك مشروع
لبيعها خبمسة وعشرين مليار
دوالر اما اليوم فقد مت بيعها
بثالثة مليارات دوالر فقط.
وبعد تنفيذ شروط عقد البيع
لناحية قيام الدولة بصيانة
معامل الكهرباء وخطوطها يبقى
يف خزينة الوالية ما يرتاوح بني
 400و 800مليون دوالر.
اما باقي املرافق فليست
افضل من الكهرباء حيث انه
جيب حتديث وجتديد وصيانة
البنية التحتية وغريها.
* احلكومة تتهم زعيم املعارضة

واحرتق املكتب فحصل على ماليني الدوالرات تعويضات ،ولكن هؤالء
«احرتق منزهلم» واستحقوا التعويض منذ أربع عشرة سنة فلماذا ال
يدفعونه هلم؟؟ هذه األشياء حباجة إىل حتقيق إداري كي نعرف ماذا
حيصل.
ثم أجاب عن اسئلة الصحفيني
س :جنرال بالنسبة ملوضوع تشكيل احلكومة يبدو ان األمر متوقف على
اجياد حل ملعادلة أن ال حكومة من دون توقيع ميشال سليمان وال ثقة
بدون تكتل التغيري واإلصالح؟
ج :هذه ملهاة ،فلنعرف أو ً
ال كم هو عدد الوزراء وكم هي حصتنا
من الوزراء ،عندها نصل إىل الداخلية ونبحث عن ّ
حل هلا ،ال أحد
يضع العقدة عندنا فهل هم يتصلون بنا من أجل ّ
حلها أم يتصلون
أن هناك تعهدات متناقضة؟ يتحدث
باخلارج وأين ومبن؟ أال ترون ّ
للغرب بشيء وللشرق بشيء أخر حنن حتى اآلن ملتزمون الصمت وال
نتكلم ونرتك اجملال لآلخرين أن يتكلموا .حنن ما زلنا يف النقطة اليت
كنا فيها يوم الثالثاء املاضي حدثتكم من أسبوع ومازلنا يف نفس
املكان.
س :جنرال كيف تعلقون على عودة الفريق اآلخر السيما الرئيس

باري اوفارول برفض مترير
حسومات الطاقة يف الوالية
البالغة  250دوالرا يف السنة
لألسر اليت يقل دخلها عن
 150ألف دوالر ،فما ردك على
ذلك؟
 ارتفعت فواتري الكهرباءواملياه حبواىل  100يف املئة
يف السنوات االربع او اخلمس
املاضية فلو كانت سياسة
احلكومة العمالية صحيحة لكان
من املفروض ان توقف هذه
االرتفاعات اهلائلة يف فواتري
حتد
الطاقة او على االقل ان
ّ
منها ..فمثال انا شخصيا
كانت تأتيين فاتورة الكهرباء
كل ثالثة أشهر حبواىل 500
دوالر اما اليوم فأصبحت
حبدود  1300دوالر عن الفرتة
الزمنية نفسها ،هذا يعين ان
علي ان ادفع يف السنة اليوم
ّ
حواىل  5200دوالر مقابل 2000
دوالر قبل اربع سنوات .واحب
ان اذكر ان كل التجهيزات
الكهربائية يف املنزل ما زالت
على حاهلا دون زيادة .وهنا
اسأل احلكومة :ايهما افضل
للمواطن زيادة  250دوالرا يف
السنة للعائلة ام زيادة فاتورة
الكهرباء بأكثر من  3آالف دوالر
سنويا!.
* ما هي حظوظك يف الفوز
خصوصا وان مقعد اوبرن هو
مقعد آمن حلزب العمال منذ
العام 1943؟
 انين اشعر بقدر ال بأس بهمن التفاؤل ويعرتيين امل كبري
بالفوز يف هذا املقعد الذي
يعترب مقعدا آمنا حلزب العمال،

كما ذكرت ،منذ العام ..1943
انين اعتمد على وعي املواطنني
من جهة وعلى النتائج السلبية
والكارثية للسياسة العمالية
الفاشلة طيلة  16عاما واليت
انعكست سلبا على والية
نيو ساوث ويلز عامة وعلى
اوبرن ومنطقتها خاصة .واحب
ان اقول ان مواطين اوبرن
يستحقون عناية واهتماما اكرب
بكثري اذ ان حزب العمال كونه
يعترب اوبرن مقعدا آمنا له نراه
يدير ظهره هلا ولسكانها ..انين
ادعو سكان اوبرن للتفكري جديا
يف التغيري وإحداث صدمة لدى
حزب العمال واعطاء االحرار
فرصة لتمثيل مقعد اوبرن يف
برملان الوالية حتى يستطيعوا
احلكم على احلزبني وايهما
افضل هلم وللمنطقة وللوالية.
* هل من كلمة اخرية تود
قوهلا؟
 انين ارى ان مواطين اوبرنهم مواطنون من الدرجة الثانية
نتيجة سياسة التهميش من قبل
حزب العمال واحلكومات العمالية
وهلذا فعلى هؤالء املواطنني
حسم خيارهم وافساح اجملال
للتغيري بانتخاب مرشح حزب
االحرار .ان املي كبري باجلالية
اللبنانية والعربية يف الوقوف
اىل جانيب ودعمي واعطائي
فرصة متثيلها يف الربملان
واستغل هذه املقابلة العرب
عن استعدادي لكل خدمة وادعو
كل طالب مساعدة لالتصال بي
على الرقم 0488889977 :
أو عرب الربيد االلكرتوني:
ned.attie@nsw.liberal.org.au

احلريري إىل نغمة السالح للحشد يف  14آذار؟
ج :ال شيء ،فهو قد تعايش مع السالح منذ سنة  1990وكان سعيدًا
به ،فهل اآلن ّ
تذكر السالح؟؟ لوال هذا السالح ماذا كان ليحصل لنا؟
حتى عن حكمه هو كانوا استغنوا ،اآلن هم حباجة له ّ
ألنه يتحدى ضد
السالح وعندما يذهب السالح فلن يعودوا حباجة له.
س :جنرال بعدما
حسمت  14آذار مشاركتها يف احلكومة هل ستبقى
ّ
أم املعارك كما وصفت بني اجلنرال ورئيس اجلمهورية؟
الداخلية ّ
ج :أن ال أرى معركة ،هناك اعتداء
علي يف حال رفضوا إعطائي هذه
ّ
الوزارةّ ،
إمنا أنا اآلن أترك هلم حرية التصرف ال أحد يستطيع أن يعتدي
على حقوقيّ ،
ألنين تساحمت كثريًا ومع اجلميع وتكلمت مبا فيه الكفاية
يف املرة السابقة فأنا لست «أنصب» على أحد فال «ينصب»
علي أحد.
ّ
س :جنرال نشرت صحيفة اجلمهورية يف عددها اليوم عن اجتماع عقد
بعد لقاء الربيستول
ضمك والسيد حسن نصراهلل واألستاذ نبيه بري،
ّ
ما تعليقك على هذا اخلرب؟
ج :لو ّ
مت هذا اللقاء لكنتم شاهدمتونا على التلفزيون لكنه مل
يتم،
ّ
هذا خرب تضليلي.
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الدليل التجاري

0403482345  او87648186 :العالناتكم يف اهلريالد اتصلوا على احد الرقمني

Sydney Landscaping and Excavations

ö^œﬁ˜]<ÿœﬁÊ<ÜÀ£]Ê<›Ç7]<Ÿ^€¬]<ÜÒ^ä÷

عساف
ّ عساف ابي
ّ بادارة السيد

 سنة37 خربة تفوق

نساعد يف احلصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة مرحية ومكيفة

ّ
دقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
اسعار خاصة لط ّالب املدارس

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

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

0407405846 :لالتصال
97405846

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

êÓè„ãœ@ëÏÇbi@l@aÏ‹óma

 جان فارس:لالتصال

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

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

30 Hoskins Avenue Bankstown

Demolition & Excavation

<ÜÀ£]Ê<›Ç7]<Ÿ^€¬_<ƒÈ€¢

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

@÷ã� –æaÎ@Ú‹‡ßbi@…Ói

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

Abraham
Managing Director

378 922 0435

Residential *Commercial*
*Industrial

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

7 Eden Ave, Croydon park NSW 2133

RAINBOW BRICKLAYINY P/L

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

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

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

0404015551@Zäb„ãi@Äi@ﬁbóm¸a

نليب
طلبات
كافة
املناسبات

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

تسعرية جمانية معاملة ممتازة وكفالة يف العمل
 سنة خربة30 اكثر من

14 صفحة

ANB 17 003 994 394

Safwat Arfan – Sayed

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

نقدم كافة أنواع احملاسبة واخلدمات الضريبية
ومسك الدفاتر لالفراد والشركات

نضمن اكرب مردود ضرييب بفرتة زمنية قياسية
اعتمدوا احملاسب واخلبري الضرييب

صفوت عرفان

يف مجيع حاجاتكم الضريبية

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

Tel/Fax: (02) 9725 7011 :اتصلوا بــ رانيا
753 Hume Hwy Shop 28A Bass Hill
Plazza Bass Hill NSW 2197
sayitwithroses@optusnet.com.au

·z‹ﬂ@Ïi@ÜbÌå

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

Registered Architect
Ziad Boumelhem
NSW Reg 8008

Member of the australian
institute of architects 45159

l¯⁄^√π]<ÿ“<àrﬂﬁF
<ÌËÇ◊f÷]<ì°<:÷]<

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

$200 cash for any referral

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

@Hasham
Tailoring
@kÓè„@p˝´
@Ú†bÓÉ‹€@·íb:a
ÚÓ€buã€a

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

Ph: 9635 7629 – Fax: 9633 1658
51 Phillip St. Parramatta
Opposite Crowne Plaza Hotel
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إعالنات
ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳊﻠﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻗﻮﺍﻟﺐ ﻛﺎﻳﻚ ﻟﻜﻞ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺎﺕ
ﺟﻠﺴﺔ ﺃﺭﻛﻴﻠﺔ ﻭﻗﻬﻮﺓ ﺭﻭﻣﻨﺴﻴﺔ ﻭﻫﺎﺩﺋﺔ ﻟﻠﻌﺎ ﺋﻼﺕ

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

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

„@Úﬂbènia @NNÚﬂbm @Úœbƒ

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

ترويقة كنافة باجلنب والقشطة مع الكعك
باالضافة اىل الكرواسون والصفيحة الطرابلسية

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

سهرة طربية مميزة مساء كل سبت

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

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

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

تلفون96371759 :
فاكس96361294 :

26 Good St, Granville 2142
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فـــنون

ملكة جمال أمريكا ريما فقيه ميغان فوكس تحدث جد ً
ال
يف إعالنٍ جديدٍ لـ"أرماني"
إىل املصارعة

توجت رميا فقيه لبنانية
االصل ملكة مجال للواليات
املتحدة لعام  2010ولكن
رميا تريد ان تثبت االن انها
اكثر من جمرد وجه مجيل
حيث ستشارك يف الربنامج
الواقعي للمصارعة WWE
 Tough Enoughوستواجه
رميا جمموعة صعبة من
املافسات والعرض االول
للربنامج يوم االثنني 4
نيسان .

وقالت رميا انها سعيدة
جدُا للمشاركة للحصول
على لقب جديد يف مسابقة
خمتلفة متامًا .
واضافت  :ان لقب ملكة
مجال شرف ال يصدق وقدم
لي خربة ال تقدر بثمن و
ساعدني بال شك على دفع
ادائي وزيادة مهاراتي
الرياضية اىل اقصى حد
واتطلع لتعلم اي شيء
للفوز يف هذه املسابقة.

شاكريا تغين جمانًا يف املغرب

صورت املمثلة ميغان
َّ
ً
جديدا لصاحل
إعالنا
فوكس
ً
مثرية جد ً
ً
أن
"أرماني"
ال بعد ّْ
عاريا.
أمامها
العارض
ظهر
ً
األمريكية،
املمثلة
ت
تعر
َّ
َّ
إعالن
ميغان فوكس ،يف
ٍ
الداخلية
سابق للمالبس
ٍ
َّ
َّ
ولكنها
لـ"أمبوريو أرماني"،
أحدثت جد ً
ال يف إعالنها لعطر
أرماني كود اجلديد للنساء.

فعند عرض اإلعالن على
التلفزيون ،بدأ اهلجوم عليه
بسبب ظهور رج ًال عاريًا على
َّ
املطلة
سطح إحدى املنازل
على مدينة لوس أجنلوس يف
الليل ،يف حني جتلس ميغان
ً
مباشرة وتغطي نفسها
أمامه
ٍ
بغطاء ولكن مكشوفة الظهر
ً
موحية َّ
بأنها
لعدسة الكامريا،
عارية أمام بركة سباحة.

توقيف كريستينا أغيلريا ثملة

أشار املوقع اخلاص بالفنانة
أن
الكولومبية ،شاكريا ،إىل َّ
َّ
الدخول إىل حفلها ضمن
مهرجان "موازين" سيكون
جمانيا.
ًّ
الكولومبية،
املغنية
وافقت
َّ
شاكريا ،على إحياء حفل يف
مدينة الرباط يف املغرب
فعاليات مهرجان
ضمن
َّ

ليل
وذلك
"موازين"،
أيار
السبت الواقع يف َّ 28
املقبل.
أن الدخول
وأشري إىل
َّ
جمانيا
إىل احلفل سيكون
ًّ
َّ
حتى متتلئ القاعة ،ولكن
ٌ
عدد قليل من
سيخصص
ٌ
َّ
املقاعد مقابل تذاكر تباع
بأيام.
قبل احلفل َّ

ليندسي لوهان ..أنجلينا جولي املستقبل

أعلن املخرج السينمائي ،ناثان
األمريكية،
أن املمثلة
فوكسَّ ،
َّ
ليندسي لوهان ،ستكون
أجنلينا جولي املستقبل.
ٍ
ملالحقات
وتعرضت املمثلة
َّ
عدة خالل األشهر
قضائيٍة
َّ
َّ
املاضية ،وقضت فرتة يف
السجن بعدما خرقت شروط
إطالق سراحها لدى إدانتها
السيارة حتت تأثري
بقيادة
َّ
املخدر يف العام  ،2007وكانت
َّ
منذ فرتة أعلنت براءتها من
سرقة عقد تبلغ قيمته 2500
دوالر من إحدى املتاجر.
أن املخرج ناثان فوكس
إلاَّ َّ

صور ليندسي يف فيلمه
َّ
اجلديد "اهلروب من اللعبة"
حيث تلعب دور عميلة وكالة
املركزية.
اإلستخبارات
َّ
مصم ٌم على الوقوف إىل
وناثان
ِّ
جانب ليندسي على الرغم من
مشاكلها الكثرية ،حتى تثبت
للناس َّ
َّ
جدا،
أنها ممثلة موهوبة ًّ
َّ
َّ
شبهها بأجنلينا جولي
ه
أن
ى
حت
َّ
َّ
اليت كانت مغرمة بالسكاكني
أن تبلغ
قبل
مضى،
ما
يف
ّْ
النجومية ،وأضاف:
مرحلة
َّ
"ليندسي ستكون أجنلينا
جولي املستقبل ،أرجوكم،
أن تؤمنوا بها".
جيب ّْ

األمريكية
إعتقلت الشرطة
َّ
الفنانة كريستينا أغيلريا
َّ
ومت
وهي يف حالة سكر،
توقيف حبيبيها لقيادته
حتت تأثري الكحول.
َّ
األمريكية
الشرطة
اعتقلت
َّ
يف كاليفورنيا الفنانة،
بعد
أغيلريا،
كريستينا
رؤيتها وهي يف حالة
سكر.
وإعتقلت أغيلريا مع حبيبها،
وجهت
ماثيو راتلر ،الذي
ِّ
إليه تهمة القيادة حتت
تأثري الكحول ،وذلك بعدما
ِّ
الشرطة إىل إنطالق
تنبهت
َّ
ٍ
ٍ
غريبة.
بطريقة
سيارتهما
َّ
أن أغيلريا
وقال مصدر أمين َّ
بدت يف حالة سكر شديد،
ومل تكن قادرة على اإلهتمام
بنفسها عند توقيفها.
وأضاف املصدر َّ
أنه لو

مل يعتقل السائق بتهمة
القيادة حتت تأثري الكحول
ما كانت كريستينا لتجد
أبدا يف ورطة.
نفسها ً
أن أغيلريا
إىل
يشار
َّ
مؤخرا ،وشوهدت
طلقت
ً
بعدها تشارك يف حفالت
حتى َّ
صاخبةَّ ،
أنها إنتقدت
َّ
ألنها نسيت كلمات النشيد
الوطين خالل مباريات السوبر
بول َّ
اليت تابعها املاليني يف
فرباير املاضي.
ويف الوقت الذي سخرت
فيه املغنية بينك من واقعة
ً
قائلة عرب
أغيلريا وصديقها،
صفحتها على "تويرت"" :أمل
يعتقد اجلميع أنين الفنانة
املشاكسة؟"،
الوحيدة
رفضت صديقة أغيلريا
املغنية مايلي سايروس
التعليق على احلادثة.

العكيد أبو شهاب ينفي
تعذيب خادمته

مقطع
قضية
تفاعلت
الفيديو الذي تظهر فيه
خادمة إندونيسية كانت
تعمل لدى الفنان السوري
سامر املصري وقد تعرضت
لتعذيب شديد ظهرت آثاره
واضحة على أجزاء خمتلفة
من جسدها .وبدأت القصة
مع تناقل الشباب السوري
مقطعا عرب موقع التواصل
االجتماعي األشهر فايسبوك
تظهر فيه خادمة املصري
يف أحد املستشفيات بعد
تعرضها ملا يبدو أنه عمليات
تعذيب من خالل احلروق
والكدمات اليت مألت وجهها
وساقيها وظهرها واليت
قالت اخلادمة إن زوجة
املصري تسببت بها .
وقالت اخلادمة يف الفيديو
إنها مل حتصل على راتبها
منذ حنو ثالث سنوات ،أي
منذ بدء عملها لدى الفنان
السوري .وشن العشرات
املقطع
متناقلي
من
هجومًا الذعًا على املصري
وعائلته ،واتهموه بافتقاد
أدنى املشاعر اإلنسانية.
ورد املصري عرب بيان
تلقت إيالف نسخة منه
ينفي فيه أن يكون قام
بأي أذى جتاه اخلادمة
متهمًا جهات تستهدفه
بالوقوف وراء انتشار هذا
املقطع  .وقال املصري
يف بيانه " لقد تفاجأت
كما تفاجأ الكثريون عندما
شاهدت مقطع الفيديو،
وهذه الفتاة فع ًال كانت
تعمل عندي ملدة ثالث
سنوات وكنا دائمًا نعتربها
كفرد من أفراد األسرة،
وهي صديقة وأخت كبرية
َّ
البين عمر وورد اللذين بكيا
كثريًا عندما مسعا نبأ هربها
من املنزل ،وكانت (زوجيت
احلامل يف الشهر السابع)
أيضًا قد قلقت كثريًا من
طريقة هروبها عندما وجدت
الزجاج اخللفي يف حديقة

منزلي مهشمًا واملسافة
اليت قفزت منها عالية إىل
حد كبري " .وأضاف الفنان
قد يتساءل
السوري "
هربت
ملاذا
البعض
وعرضت نفسها للخطر
وهلذا التهشيم الواضح
(ورمبا يكون مبالغًا به) من
قبل من يقفون خلفها و
يغررون بها وهي بعد شهر
متامًا من اآلن ينتهي عقد
عملها يف منزلي"..
وتابع العكيد أبو شهاب "
سأفكر بصوت عال ليفكر
من حيبونين ويثقون بي
ومبشروعي اإلنساني قبل
الفين ..هل كان هروبها
ومساعدتها على اهلروب
من قبل البعض يف هذا
التوقيت أي قبل شهر
فقط من انتهاء مدة عملها
عندي بسبب املفقودات
اليت فقدت تباعًا من بييت
خالل ثالث سنوات واليت
اعرتفت ببعضها وأنكرت
الكثري من األشياء الثمينة
والنقود؟
وهل من صورها ولقنها ما
تقول يف مقطع الفيديو هو
شريكها السري يف حماولة
ابتزازها لي وألسرتي وحنن
الذين اضطررنا يف السنة
األخرية لقفل باب املنزل
اخلارجي بعد أن ضبطناها
عدة مرات ترتدد إىل
شخص بعينه ؟".
وختم املصري " هنا تنتهي
مهميت بالتوضيح ملن يهمه
هذا األمر مشكورًا ،ناقدًا
كان ملا جرى أم متعاطفًا.و
من يقف خلف هذه الفتاة
القريب
يف
سيكشف
العاجل و سينال عقابه من
القضاء السوري ،علمًا أن
التحقيقات أجريت من قبل
اجلهات املختصة وأثبتت
أن ادعاءاتها غري صحيحة،
وهذا التوضيح كي ال أمسح
ألحد أن ينال من إنسانييت
قبل شهرتي".
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إعالنات

مؤسسة املكاري للدواليب االوىل يف فيكتوريا

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

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

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

فرعان يتعامالن بالصدق وحسن اخلدمة واالسعار املهاودة

*25 Keilor Park Drive Keilor Park Vic

*1257 Sydney Rd, Fawkner Vic

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

إنتصار الدولة املدنيّة اللبنانيّة اجلالية العربية تهنئ الدكتور مصطفى والدكتورة
بارعة علم الدين بتفوق ولدهما طارق بالثانوية العامة
ـ شوقي مسلماني

السيئة
الطائفية ،مفاعيله
سم
السم يف لبنان هو ّ
ّ
ّ
ّ
الذكر هي يف ّ
حيز من حياة اللبنانيني ،وحتى
كل ّ
حياتهم ّ
كلها فظاعة .اإلقطاع السياسي حيتمي
بالطائفية،
حيتمي
املالي
اإلقطاع
بالطائفية،
ّ
ّ
ّ
بالطائفية اليت ت ّربر له،
حيتمي
اخلارجي
التدخل
ّ
عقلية القطيع
ة،
الطائفي
غه
تسو
املتحايل
اخلطاب
ّ
ّ
ّ
الطائفية.
ترتع يف
ّ
ويف السابع والعشرين من شهر شباط الفائت
العد العكسي للنظام
انطلقت شرارة بدء
ّ
الطائفي يف لبنان .شباب وشابات نزلوا إىل
الشارع حتت املطر ،مشوا يف مسرية صادقة،
ترد َد
آملة ،عازمة على إسقاط النظام الطائفيّ .
والفضائيات صدى هذه
يف الصحف واإلذاعات
ّ
املسرية ،وبلغ الصدى اللبنانيني يف املهاجر
كما يف داخل لبنان ،واحلوار دائر.
ّ
إنه وقح ،بعد هذه املسرية ـ الشرارة ،كل
ورمزية هذا
الطوائف
حصص
عن
ثك
حيد
من
ّ
ّ
املنصب أو ذاك بالنسبة هلذه الطائفة أو تلك،
تنكب على وجهها
بد هلذه الوقاحة أن
لكن ال ّ
ّ
تنكب األصنام املتألهّ ة على أوجهها .ما يقع
كما
ّ
الطائفية جيب أن يكون مصريه ّ
سلة
شبهة
حتت
ّ
املهمالت.
مسرية  27شباط إلسقاط النظام الطائفي يف
لبنان هي اخلطوة األوىل يف طريق بلوغ الدولة
املدنية .كل من يعارض إسقاط النظام الطائفي
ّ
ْ
يف لبنان ْ
“إمسك طائفي” كل من
قل صارخًا
العنصرية
املتنزهة عن
املدنية
يعارض الدولة
ّ
ّ
ّ
ْ
“إمسك
واحملسوبية والرشوة قل صارخًا
ّ
طائفي”.
للمستبدين
إن إسقاط النظام الطائفي هو إسقاط
ّ
ّ
مجيعًا ،هو إسقاط الستباحة أمن الناس ،هو
لكراهية اآلخر ،هو إسقاط للسالالت
إسقاط
ّ
التصدي للشأن العام ،هو
تتوارث
اليت
ة
العائلي
ّ
ّ
إسقاط للتهميش واليأس.
إن النظام الذي ميسخ الناس قطعانًا وميسخ
الوطن زرائب ال يستحق أن تكون له سلطة
يتمرد
أو إحرتام ،وحيق لكل مواطن مسامل أن
ّ
ويثور.
املسريات التالية يف معركة إسقاط النظام
الطائفي ستكشف للبنانيني أكثر وأكثر من هو
املدنية ومن هو ّ
ّ
حقًا يف حظرية
حقًا مع الدولة
ّ
ّ
تغطى مب ّربرات
من حظائر النظام الطائفي مهما
أو اخرتع أكاذيب.
Shawki1@optusnet.com.au

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

لقد تركت الكارثة اليت ّ
حلت يف والية كوينزالند
ومدينة بريزبن من جراء الطوفان اضرارا” يف
قدرت بباليني الدوالرات حيث
األرواح واملمتلكات ّ
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

وجــه

اعداد أكرم املغوّش

األســـبوع
االكادميية اديل معقصة
احلياة لألقوياء ال للضعفاء

*طارق يتوسط والديه د.مصطفى و د.بارعة علم الدين *

كتب اكرم املغوّش

املثالية والواقعية اللتان يتمتع بهما منسق هيئة
الصداقة االسالمية املسيحية ورئيس رابطة
املتخرجني من خارج اسرتاليا الدكتور مصطفى
علم الدين وعقيلته الدكتورة بارعة علم الدين
اعطتهما القوة العلمية واملعنوية واالخالقية لينجبا
عائلة متقدمة يف التحصيل العلمي املميز..
فبعد ان خترج بكرهما احملامي مجيل الذي يتابع
دراسته العليا يف احلقوق والعلوم السياسية
وكذلك ناجي الذي يتابع دراسة الطب ،تفوق
جنلهما الثالث طارق وحاز على عالمة  99،6يف
املئة وتسجل يف كلية اهلندسة املدنية يف جامعة
نيو ساوث ويلز مبنحة من وزارة التعليم .وما
زالت ابنتهما بدور تتهيأ للسنة القادمة لدراسة
الطب وهي من االوائل.
هذه العائلة العريقة والكرمية اختذت عن سابق
جد وجد»
اصرار وتصميم شعارها القائل« :من ّ
وسارت به رافعة راية العلم وهي حتدو وتنشد:
العلم يرفع بيوتا ال عماد هلا
واجلهل يهدم بيوت العز والكرم
اجلالية اليت تفتخر وتعتز بالدكتور علم الدين
وعقيلته واجناهلما تهنئهم كما كرمت املتفوقني
ومنهم جنلهما طارق هيئة بيت الزكاة يف احتفال
كبري وكذلك املؤسسة اللبنانية االسرتالية
باالشرتاك مع جامعة سيدني اليت قدمت له منحة
ايضا ..ألف مربوك

من ابناء احلياة
انطوني طوني بو ملحم
رزق اهلل رجل االعمال مسؤول العالقات العامة يف
جملس اجلالية اللبنانية الناشط الوطين واالجتماعي
طوني بو ملحم وعقيلته السيدة املثالية سوزي
مولودا امسياه أنطوني تيمنا بالقائد الراحل الشهيد
طوني فرجنيه وحفيد طوني جنل رئيس تيار املردة
الوزير سليمان فرجنيه وهو الثامن بعد جنلهما البكر
املرحوم خليل ،رمحه اهلل ،جوزيف ،سايد ،حمسن،
جوال ،هدى وسليمان حفظهم اهلل.
االقارب واالصدقاء واملعارف وعموم آل بو ملحم
وناصيف وصليبا وحسني علوش والزميل اكرم
املغوش يتقدمون من الصديق ابو خليل وعقيلته
ّ
السيدة ام خليل واالجنال االحباء بالتهنئة القلبية
 ..وألف مربوك.

ماهر رائد حنّا
مولود بكر لرائد وربى حنّا

رزق رجل األعمال الشاب رائد حنا وعقيلته املعلمة
ربى حنا مولودًا أمسياه ماهر .وهو باكورة زواجهما,
حيث عمت الفرحة األهل واألقارب واألصدقاء يف
سدني وحلب ومحص من خالل التهنئة املباركة
عم احلبيب ماهر رجل األعمال ماجد ّ
حنا
وخاصة ّ
وعقيلته وابنة شقيقه احملامي ّ
حنا دعاس والزميل
املغوش ألف مربوك وعقبى لدزينة أوالد إن
أكرم
ّ
شاء اهلل

جناح العائلة بتفاعلها االخالقي والثقايف
وحتصيل العلوم واحلفاظ على الرتاث
وخاصة يف بالد االغرتاب.
ومن صبايا اجلالية اللواتي تنطبق عليهن
هذه املواصفات الشابة االكادميية احلسناء
اديل معقصة كرمية رجل االعمال االستاذ
اخللوق مسري معقصة والسيدة املثالية
واالجتماعية ماجدة ابو احلسن معقصة.
ولدت اديل يف بيت متعلم وكريم يف
سيدني وحصلت على ماجستري يف االقتصاد
واجازتي يف ادارة االعمال واحملاسبة من
جامعة ( )Charles Sturt Universityوبدأت
العمل يف حقل اختصاصها مسؤولة يف
احدى الشركات الكربى يف سيدني.
تعود اديل جبذورها اىل بريوت عاصمة
الثقافة العربية والتحرير وهي من عائلة
معقصة املشهورة يف بريوت اليت اعطت
اكادمييني ومؤرخني من امثال الدكتور
الراحل فؤاد معقصة واوالده الدكاترة
كامل ووائل وفريد وسحر معقصة
والدكتور مسري معقصة واقاربها الدكتور
املؤرخ املعروف حسن اهلشي واخواهلا آل

ابو احلسن الذين اعطوا لبنان وسوريا
والعامل سفراء ووزراء ونوابا واطباء
وفنانني ومهندسني حيث زارتهم مرارا
ومتتعت جبمال لبنان وحمبة االقارب يف
بريوت وبتخنيه وبطيبة الشعب يف سائر
املناطق اللبنانية.
تقول اديل :اشكر اهلي االحباء على
رعايتهم وتربيتهم لنا كما امتنى على ابناء
اجلالية العربية ان يسعوا اىل حتصيل
العلوم والتفاعل مع هذه البالد العظيمة
اسرتاليا والتواصل مع لبنان احلبيب
والدول العربية.
وحيلو لي ان اردد مع املعلم الفيلسوف
انتصار
احلياة
جنبالط«:ان
كمال
لألقوياء يف نفوسهم ال للضعفاء».
احلسناء االكادميية اديل معقصة متعلمة
حترتم نفسها واآلخرين النها تربت يف
بيت اصيل عنوانه الشهامة والكرامة
وهذه الصفات اساس جناح االنسان.

صور من تاريخ اجلالية

تقديم أكرم املغوّش

اجلالية العربية السورية يف طليعة التظاهرة السلمية الكربى
استنكارا لزيارة بوش اىل اسرتاليا

يف طليعة التظاهرة املهندس ظافر العايق والزميل أكرم املغوّش ومزيد وعيسى املقدسي وناشطون اسرتاليون يتنكرون بدمى لبوش وهاورد(ارشيف)
الناشطون من اجل حقوق االنسان والعدالة االجتماعية يف اسرتاليا نظموا تظاهرات يف مجيع احناء
اسرتاليا ويف سيدني ضمت املظاهرة عشرات االلوف من اجملتمع االسرتالي املتعدد احلضارات
والثقافات استنكارا لزيارة الدكتاتور جورج بوش وشاركت الرابطة العربية السورية بشخص رئيسها
املغوش وابناء من اجلالية منهم مزيد وعيسى
املهندس ظافر العايق واملسؤول االعالمي الزميل اكرم
ّ
املقدسي وعقيلتاهما وساروا يف طليعة التظاهرة احلاشدة وهم حيملون الفتات تندد ببوش وسياسته
احلمقاء وحتيي ابطال سوريا وفلسطني واجلوالن وجنوب لبنان والعراق .نذكر هنا ان الالفتات كنا
قد كتبناها وصممها ونفذها ابن اجلالية الناشط سامي غزال .ومبناسبة ثورات شعبنا العربي ضد
اليكتاتوريات نأمل ان تعم الثورات العامل العربي لتسقط انظمة االستبداد واالستكبار وخاصة تلك
ليحم اهلل لنا سوريا العروبة احلاضنة للمقاومة العربية البطلة الستعادة
اليت تدور يف فلك واشنطن..
ِ
اراضينا العربية املغتصبة يف فلسطني واجلوالن وكافة االجزاء احملتلة ولن يضيع حق وراءه مطالب..
عاشت احلرية واملقاومة ضد االستبداد والظلم ونردد هنا مع شاعر العرب ابن تونس ابو القاسم
الشابي:
فال بد ان يستجيب القدر
اذا الشعب يوما اراد احلياة
وال بد للقيد ان ينكسر
وال بد لليل ان ينــــــجلي
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رياضة

البطوالت األوروبية الوطنية لكرة القدم

برشلونة ابتعد  10نقاط والسلتيك أخرج الرينجرز من الكأس

ابتعد برشلونة حامل اللقب يف املومسني االخريين يف صدارة
الالئحة بفارق  10نقاط عن اقرب منافسيه ريال مدريد ،إذ فاز
على مضيفه فالنسيا الثالث  ،0 - 1يف املباراة اليت أجريت بينهما
مساء االربعاء على ملعب «ميستاال» يف فالنسيا وشهدها 52
الف متفرج يف املرحلة الـ  26من الدوري االسباني لكرة القدم
«ليغا» .وسجل االصابة االرجنتيين ليونيل ميسي يف الدقيقة
 77رافعا رصيده يف صدارة ترتيب اهلدافني اىل  27اصابة.
وعلى ملعب «أل مادريغال» يف فياريال ،فاز فياريال الرابع
على هركوليس اليكانيت  0 - 1سجلها االيطالي جيوسييب روسي
يف الدقيقة  22رافعا رصيده اىل  13اصابة هذا املوسم .وهو
الفوز االول لفياريال منذ  30كانون الثاني املاضي عندما تغلب
على اسبانيول برشلونة  ،0 - 1ومذذاك مجع نقطتني فقط من
اصل  12ممكنة.
وهنا النتائج ونذكر اوال الفريق املضيف:
• الثلثاء:
اسبانيول برشلونة  - 1ريال مايوركا 2
أشبيلية  - 3سبورتنغ خيخون 0
• األربعاء:
اوساسونا بامبلونا  - 0ديبورتيفو ال كورونيا 0
ريال سوسييداد  - 1ليفانيت 1
فياريال  - 1هركوليس اليكانيت 0
ريال سرقسطة  - 2أثلتيك بلباو 1
غيتايف  - 1أتلتيكو مدريد 1
فالنسيا  – 0برشلونة 1
وهذا ترتيب فرق الطليعة:
 - 1برشلونة  71نقطة من  26مباراة (.)13 - 77
 - 2ريال مدريد  61من .)19 - 55( 25
 - 3فالنسيا  51من .)27 - 40( 26
 - 4فياريال  50من .)26 - 45( 26
 - 5اسبانيول برشلونة  40من .)38 - 35( 26
وتستكمل اليوم بقية املباريات كاآلتي:
أملرييا  -راسينغ سانتاندر (الساعة  21:00بتوقيت بريوت).
ريال مدريد  -ملقة (.)23:00

اسكوتلندا

يف مباراة مؤجلة من املرحلة الـ  26من الدوري االسكوتلندي،
تعادل سانت جونستون وأبردين سلبا  0 - 0يف املباراة اليت أجريت
بينهما على ملعب «ماكديارميد بارك» .حيتل سانت جونستون
املركز العاشر يف الالئحة وله  31نقطة من  27مباراة (،)33 - 17
وأبردين املركز الثامن وله  31من .)44 - 30( 28
من جهة اخرى ،تأهل السلتيك للدور ربع النهائي من كأس االحتاد
االسكوتلندي بفوزه على الرينجرز  0 - 1يف املباراة املعادة من
الدور اخلامس واليت أجريت بينهما على ملعب «سلتيك بارك»
يف غالسغو .وسجل االصابة مارك ويلسون يف الدقيقة  .48وكان
الفريقان تعادال  2 - 2يف املباراة االوىل يف  6شباط املاضي.

النمسا

يف املرحلة الـ  23من الدوري النمسوي ،تعادل اوسرتيا فيينا
متصدر الالئحة برصيد  42نقطة ووصيفه شتورم غراتس الذي
يتخلف عنه بفارق نقطة واحدة  .2 - 2سجل لالول كالين
واورتليشنر يف الدقيقتني  73و ،79وللثاني مسري موراتوفيتش
وفاينربغر يف الدقيقتني  32و.47
وتعادل اس يف ريد الثالث وفاكر انسربوك السابع  .2 - 2سجل
لالول غييم وغالسنر يف الدقيقتني  57و ،90وللثاني شريرت
ومريينو يف الدقيقتني  13و.74
وهنا النتائج:
• الثلثاء:
اس يف ماترسبورغ  - 1رابيد فيينا 0
• االربعاء:
اوسرتيا فيينا  - 2شتورم غراتس 2
السك لينتس  - 2اس سي فينر نويشتات 3
اس يف ريد  - 2فاكر انسربوك 2
كابفنربغر اس يف  - 0رد بول سالزبورغ 1
وهذا ترتيب فرق الطليعة:
 - 1اوسرتيا فيينا  42نقطة من  23مباراة (.)21 - 41
 - 2شتورم غراتس .)22 - 43( 41
 - 3اس يف ريد .)23 - 34( 41
 - 4رد بول سالزبورغ .)16 - 25( 38
 - 5اس سي فينر نويشتات .)31 - 31( 37

هولندا

تأهل اف سي تونيت انشكيده للدور النهائي من كأس هولندا
بفوزه على اف سي اوتريشت  0 - 1سجلها املهاجم النمسوي مارك
يانكو يف الدقيقة  77من املباراة اليت أجريت بينهما يف انشكيده
وشهدها  21800متفرج.

وتقام اليوم الساعة  21:45املباراة الثانية يف الدور نصف النهائي
بني أجاكس أمسرتدام الثالث وار كاي سي فالفيك من الدرجة
الثانية.

انكلرتا

تأهل مانشسرت سييت للدور ربع النهائي من كأس االحتاد
االنكليزي بفوزه على أستون فيال  0 - 3يف املباراة اليت أجريت
بينهما االربعاء على ملعب «سييت اوف مانشسرت ستاديوم» يف
مانشسرت .وسجل االصابات يايا توريه من ساحل العاج وااليطالي
ماريو بالوتيللي واالسباني دافيد سيلفا يف الدقائق  5و 25و.70
ويف مباراة معادة من الدور اخلامس ،فاز ارسنال على اليتون
اورينت من الدرجة الثالثة  0 - 5سجلها املغربي مروان الشماخ
والدامناركي نيكوالس بندتنر ( )3والثالثة من ضربة جزاء «بناليت»
والفرنسي غايل كليشي يف الدقائق  7و 30و 43و 62و 75من
املباراة اليت أجريت بينهما على ملعب «األمارات ستاديوم» يف
لندن وشهدها  59361متفرجا .وكان الفريقان تعادال  1 - 1يف
املباراة االوىل يف  20شباط املاضي.
ويلتقي ارسنال يف الدور ربع النهائي مانشسرت يونايتد الذي فاز
يف الدور اخلامس على كراولي تاون من الدرجة اخلامسة .0 - 1

أملانيا

تأهل اف سي شالكه  04للدور النهائي من كأس املانيا بفوزه
على مضيفه بايرن ميونيخ حامل الكأس املوسم املاضي  0 - 1يف
املباراة اليت أجريت بينهما على ملعب «اليانز أرينا» يف ميونيخ
وشهدها  69الف متفرج .وسجل االصابة املهاجم االسباني راوول
غونزاليس يف الدقيقة .15
ويلعب شالكه  04الذي ثأر خلسارته امام بايرن ميونيخ يف الدور
نفسه وبالنتيجة عينها املوسم املاضي ،يف املباراة النهائية املقررة
يف  21ايار املقبل على امللعب األومليب يف برلني ،ضد ام اس يف
دويسبورغ من الدرجة الثانية والذي فاز على انرجي كوتبوس من
الدرجة الثانية أيضا  1 - 2الثالثاء.

فرنسا

تأهل أجنيه من الدرجة الثانية للدور نصف النهائي من كأس
فرنسا بفوزه على شامبريي فوت من الدرجة اخلامسة  0 - 3يف
املباراة اليت أجريت بينهما االربعاء يف الدور ربع النهائي .وسجل
االصابات هنري سيفيه السنغالي االصل وسيباستيان رونوار
واألرجنتيين دييغو غوميز يف الدقائق  45و 63و.84
وهي املرة االوىل يصل أجنيه اىل الدور نصف النهائي منذ عام
 ،1969بينما حقق شامبريي فوت اجنازا يف طريقه اىل الدور ربع
النهائي اذ اخرج ثالثة فرق من الدرجة االوىل هي موناكو وستاد
بريست وسوشو.
وفاز باريس سان جريمان على لومان من الدرجة الثانية  0 - 2يف
الوقت االضايف (الوقت االصلي  .)0 - 0وسجل االصابتني جان
كريستوف باهيبيك ( 17سنة) ونيسكنز كيبانو يف الدقيقتني 109
و .117وأهدر العب لومان الفرنسي  -اجلزائري ادير واعلي ضربة
جزاء «بناليت» يف الدقيقة  .18وطرد احلكم العب باريس سان
جريمان زومانا كامارا يف الدقيقة  78ملخاشنته واعلي ،والعب
لومان مامادو واغي بعد  20ثانية من بداية الشوط االضايف االول

املرحلة الـ  18من دوري الدرجة
الثانية
يف افتتاح املرحلة الـ ،18اخلامسة إيابًا ،من بطولة الدوري العام
لكرة القدم للدرجة الثانية ،يلتقي الشباب طرابلس احلكمة بريوت،
الساعة  ،2:30على امللعب االحتياطي األول مللعب رشيد كرامي
البلدي يف طرابلس.
وتتابعت املرحلة اجلمعة (امس) بثالث مباريات تقام.
 النهضة بر الياس – األهلي صيدا ،على ملعب مجال عبد الناصريف اخليارة.
 األهلي النبطية – حركة الشباب ،على ملعب كفرجوز يفالنبطية.
 املودة طرابلس – احملبة طرابلس ،على ملعب رشيد كراميالبلدي يف طرابلس.
وتقام السبت مباراة واحدة اخليول – اإلرشاد ،على ملعب رشيد
كرامي البلدي يف طرابلس.
وتستكمل املرحلة غدا األحد مبباراتني تقامان الساعة  2:30ايضًا:
 االجتماعي طرابلس – ناصر بر الياس ،على ملعب رشيد كراميالبلدي يف طرابلس.
 السالم زغرتا – طرابلس الرياضي ،على ملعب السالم يفاملرداشية بزغرتا.

حلصوله على بطاقة صفراء ثانية.
وفاز ليل على اف سي لوريان بضربات الرتجيح  3 - 5بعد تعادهلما
سلبا  0 - 0يف الوقتني االصلي واالضايف.
وكان نيس تغلب على ستاد رميس من الدرجة الثانية 2 - 3
يف الوقت االضايف اول من امس يف افتتاح مباريات الدور ربع
النهائي.
وتسحب قرعة الدور نصف االحد.

الربتغال

تأهل بنفيكا لشبونة للدور النهائي من كأس الدوري الربتغالي
بفوزه على سبورتنغ لشبونة  1 - 2يف املباراة اليت أجريت بينهما
مساء امس يف الدور نصف النهائي .سجل للفائز الباراغواياني
اوسكار كاردوزو وخافيري غارسيا يف الدقيقتني  34و ،90وللخاسر
هيلدر بوستيغا يف الدقيقة .21
وتقام اليوم الساعة  22:15املباراة الثانية يف الدور نصف النهائي
بني ناسيونال ماديرا وباكوش فرييرا.

الدور االول من دوري االبطال اآلسيوي
فوز االحتاد جدة وخسارة العني
فاز االحتاد جدة السعودي حامل اللقب مرتني عامي  2004و2005
على بريوزي اإليراني ( 1 - 3الشوط االول  )1 - 1يف املباراة اليت
أجريت بينهما االربعاء على ملعب االمري عبداهلل الفيصل يف جدة،
يف املرحلة االوىل من تصفيات اجملموعة الثالثة للدور االول من
دوري االبطال اآلسيوي لكرة القدم .سجل للفائز اجلزائري عبد
امللك زياية ( )2وحممد نور من ضربة جزاء «بناليت» يف الدقائق
 13و 50و ،75وللخاسر مزيار زاري يف الدقيقة .20
وعلى ملعب آل نهيان يف أبو ظيب ،تعادل الوحدة االماراتي واف
سي بونيودكور األوزبكي ( 1 - 1الشوط االول  .)0 - 0سجل
لالول الربازيلي هوغو هنريكي يف الدقيقة  ،88وللثاني عزيزبيك
حيدروف يف الدقيقة .85

اجملموعة الرابعة

ويف اجملموعة الرابعة ،فاز ذوب آهان اإليراني على نادي االمارات
االماراتي ( 1 - 2الشوط االول  )1 - 1يف املباراة اليت أجريت
بينهما على ملعب ذوب آهان يف أصفهان .سجل للفائز سيد
حسيين والربازيلي إيغور جوزيه كاسرتو يف الدقيقتني  45و،52
وللخاسر املغربي نبيل الداوودي يف الدقيقة .38
وعلى ملعب أمحد بن علي يف الدوحة ،تعادل الريان القطري
والشباب السعودي ( 1 - 1الشوط االول  .)0 - 1سجل لالول
الربازيلي ايتامار باتيستا دا سيلفا يف الدقيقة  33من ضربة جزاء
«بناليت» ،وللثاني ناصر الشمراني يف الدقيقة .58

اجملموعة السادسة

ويف اجملموعة السادسة ،خسر العني االماراتي حامل اللقب عام
 2003على أرضه أمام ضيفه اف سي سيول الكوري اجلنوبي 1 - 0
(الشوط االول  )1 - 0سجلها املونتينيغري ديان داميانوفيتش
يف الدقيقة .24
وأهدر العب العني الربازيلي الياس ريبريو ضربة جزاء «بناليت»
يف الدقيقة .65
وكان هانغتشو غرينتاون الصيين فاز على ناغويا غرامبوس ايت
الياباني  0 - 2يف افتتاح املرحلة اول من امس.

اجملموعة السابعة

ويف اجملموعة السابعة ،فاز شونبوك هيونداي موتورز الكوري
اجلنوبي على شاندونغ لونينغ الصيين ( 0 - 1الشوط االول )0 - 0
سجلها بارك يف الدقيقة  59من املباراة اليت أجريت بينهما على
ملعب «جيوجنو لكأس العامل» يف جيوجنو.
وعلى ملعب «ناغاي» يف أوساكا ،فاز سرييزو أوساكا الياباني
على أرميا ماالنغ االندونيسي ( 1 - 2الشوط االول  .)0 - 1سجل
للفائز رودريغو ( )2يف الدقيقتني  14و ،76وللخاسر شاه يف
الدقيقة .50

اجملموعة الثامنة

ويف اجملموعة الثامنة ،تعادل سيدني اف سي األوسرتالي وسوون
سامسونغ بلووينغز الكوري اجلنوبي سلبا  0 - 0يف املباراة اليت
أجريت بينهما على ملعب «سيدني فوتبول ستاديوم».
وعلى ملعب «هونغكو» يف شانغهاي ،تعادل شانغهاي شينهوا
الصيين وكاشيما أنتلرز الياباني سلبا .0 - 0
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تتمـات

بلمار يدفع لبنان ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
بـ«حمور الوزارات الرافضة للتعاون مع احملكمة الدولية» من خالل
«تسريب» مفتعل ،لطلبات بيلمار ،وصوال إىل التطور اخلطري الذي
تكشف يف الساعات املاضية عن سعي بعض األطراف يف لبنان إىل
استصدار قرار دولي حتت الفصل السابع انطالقا من طريقة التعامل
مع تلك الطلبات على حد قول الرئيس املكلف جنيب ميقاتي لقناة
«املنار».
وفيما اعتصم «حزب اهلل» بالصمت ـ حتى يوم امس االول -حيال
يتعرض هلا من قبل األكثرية السابقة ،والتصويب
احلملة العنيفة اليت
ّ
على سالح املقاومة ،يعقد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب حممد
رعد ،مؤمترا صحافيا وصف باملهم عند العاشرة والنصف قبل ظهر
اليوم يف قاعة مكتبة جملس النواب ،يتناول فيه امورا ،ربطها متابعون
«بالتطورات األخرية».
واستغرب ميقاتي «طلبات بيلمار األخرية للوزارات» وقال :على
حد ما هو معلن ،فقد مت تسليم القرار االتهامي اىل املعنيني بانتظار
إصداره ،االمر الذي يعين حكمًا انتهاء مرحلة التحقيقات والطلبات.
وكشف عن امتالكه معلومات عن سعي بعض االطراف لدى اجلهات
الدولية الستصدار قرار دولي حتت الفصل السابع ،انطالقًا من طريقة
التعامل (تعامل الوزارات) مع طلبات بيلمار ،وذلك يف اطار احملاوالت
املكشوفة حملاصرته وتكبيله دوليًا.
ويف هذا السياق ،قال النائب وليد جنبالط انه يشارك ميقاتي قلقه
من هذا املنحى اخلطري على لبنان .والحظ «أن هناك من يسعى اىل
عرقلة الرئيس ميقاتي وإعاقته مهما كلف االمر ،بلجوئه اىل استخدام
كل الوسائل ايا كان مثنها ،لكي ال ينجح الرئيس املكلف .وأنا اكرر
التأكيد هنا على اجلميع بوجوب ان ننظر اىل واقعنا جيدا ،فبقليل من
التضامن واملنطق ،والقبول مببدأ تداول السلطة ،نستطيع ان نتجاوز
كل االستحقاقات».
ونبه جنبالط من سعي البعض حنو الفصل السابع وقال «هذا حساب
مدمر ،وآثاره على لبنان بالغة السلبية وجيب اال ينسى احد ان القرار
 1559قد وضع لبنان اىل حد ما حتت الوصـاية الدولية ،لذلك جيب
االنتباه فهذا امر خطري جدا».
وأشار جنبالط اىل «ان هناك امرا عجيبا غريبا قد ظهر فجأة» وسأل
ملاذا تطلب احملكمة الدولية فجأة بصمات اربعة ماليني لبناني ،وكل
«داتا» املكاملات اهلاتفية لكل اللبنانيني اليت جرت يف لبنان منذ
العام  ،2004ملاذا يطلبون كل ذلك اآلن ،وسأل «هل يريدون من
وراء ذلك وضع لبنان حتت االستباحة والوصاية الدولية الكاملة».
وقال «حسنا فعل الوزراء املعنيون برفضهم االستجابة لشيء ال
يتعلق مبوضوع التحقيق ،فإذا كان هناك شيء حمدد يف التحقيق
فليتفضلوا ،وما أخشاه هو ان احلرمات اصبحت مستباحة بسبب رفض
البعض تقبل مسألة تداول السلطة» ،يف اشارة مبطنة اىل احلريري
الذي وصل ليل أمس اىل الرياض يف «زيارة قصرية» ،ينتظر أن
يقدم خالهلا التهاني للعاهل السعودي امللك عبد اهلل بن عبد العزيز
بسالمة العودة بعد تلقي العالج يف اخلارج.
ويف نيويورك نفى املتحدث باسم األمني العام لألمم املتحدة مارتني
نيزيركي علمه حبدوث اتصاالت بني أي مسؤول لبناني واألمني العام
لألمم املتحدة بان كي مون من أجل إثارة قضية عدم تعاون عدد من
الوزراء مع طلبات بيلمار .وقال لست على دراية بأية اتصاالت حصــلت
أيضــا بني بيلمار واألمني العام بهذا اخلصوص».
وقال املندوب اللبناني لدى األمم املتحدة نواف سالم« :مل يثر أحد
هذا األمر يف جملس األمن» .ونفى أن يكون هو شخصيا قد أثار
هذه القضــية ،قائال إن «هذه قضية داخلية ،واحلكومة يف لبنان هي
املسؤولة عن التعامل معها».
أما املتحدث الصحايف باسم البعثة الفرنسية ستيفان كروزا ،فقال:
«انا لست على دراية بأن أي طرف أثار هذا األمر يف جملس األمن.
ومن املؤكد أنه مل تتم إثارته بشكل رمسي ،ولكن رمبا يكون األمر قد
طرح للنقاش بشكل ثنائي يف أروقة األمم املتحدة ،ولكن بشكل رمسي
مل تتم إثارة قضايا متعلقة بلبنان مؤخرا».
وقالت مصادر دبلوماسية غربية يف نيويورك إن أجندة جملس األمن
مزدمحة يف ضوء التطورات اجلارية يف املنطقة العربية ،وحتديدا ليبيا،
وبالتالي ،استبعدت هذه املصادر أن يتم تداول التطورات يف لبنان
«ما مل يقع شيء ضخم يستحق التفات جملس األمن اليه».

القذايف ال يتزحزح ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
وقصفت طائرات حربية تابعة لنظام القذايف مدنا يف عمق الشرق الذي
يسيطر عليه املتمردون ،لكن خط املواجهة الربي حترك إىل بلدة العقيلة
الساحلية اليت تقع على بعد  40كيلومرتا غربي الربيقة .وميثل الطريق
الساحلي املطل على البحر املتوسط شريانا حيويا يربط بني املناطق
الشرقية والغربية يف ليبيا ،ويفصل بني معارضي الرئيس اللييب
ومنطقة مركزها طرابلس ال تزال حتت سيطرته.
وقال نصر علي ،وهو أحد املنشقني عن اجليش اللييب« ،هناك نقطة
تفتيش تابعة لقوات القذايف على بعد حواىل  80كيلومرتا من العقيلة
فيها  50جنديا .وبعد  20كيلومرتا أخرى توجد قاعدة للقذايف حوهلا حنو
 100عربة ومدافع مضادة للطائرات».
وكانت آخر نقطة تفتيش تابعة للثوار يف العقيلة صغرية ،حيث وقف

عدد صغري منهم مسلحني بالبنادق اآللية والقذائف الصاروخية،
موضحني أنهم حركوا قواتهم باجتاه الصحراء حلماية جناحهم .أما يف
املؤخرة فتسلح الثوار ،وهم ليسوا دائما حماربني متمرسني ،بالدبابات
والقذائف املضادة للدبابات واملدافع املضادة للطائرات إىل جانب
أنظمة صواريخ تطلق من على الكتف.
وأرسل الثوار مقاتلني من أجدابيا ،الواقعة على بعد  70كيلومرتًا
إىل الشرق من الربيقة لنصرة رفاقهم هناك .وقال مهندس يعمل
يف مصفاة الربيقة النفطية إنه «من املهم جدا محاية الربيقة الن
سيطرة أنصار القذايف عليها ستمكنهم من التوجه حنو اجدابيا .وهي
املدينة اليت تعترب أساسية بالنسبة هلم ألنها تتيح وصل الغرب بالشرق
واجلنوب» ،فيما قال املوظف حممد خانيس ،الذي يعمل أيضا يف
املوقع النفطي «يف حال سيطروا على شركة الربيقة النفطية سيكون
بإمكانهم قطع الكهرباء عن بنغازي».
وقال عبد الفتاح املغربي ،املسؤول يف مستشفى الربيقة ،إن
«طائرات حربية ألقت قنبلة على القطاع الواقع بني الشركة النفطية
ومنطقة سكنية» من دون أن يشري إىل وقوع ضحايا.
وقال جنود يف صفوف املعارضة إنه مت إجبار قوات موالية للقذايف
على العودة إىل بلدة رأس النوف ،اليت يوجد فيها مرفأ نفطي كبري
آخر وتقع على بعد  600كيلومرت شرقي طرابلس .وقال حممد املغربي
وهو متطوع يف صفوف الثوار إن «قوات القذايف يف رأس النوف».
ويف بنغازي قال متحدث باسم املعارضة إن اجليش اللييب احلكومي بدأ
بتعزيز قواته حول مدينة رأس النوف على بعد حنو مئة كيلومرت غربي
الربيقة ،موضحًا «ننتظر لنرى إن كانوا سيهامجون أم إنهم سيكتفون
بتعزيز مواقعهم» .وأضاف أن «مرتزقة» من تشاد يدعمون عناصر
اجليش اللييب ،و«ال نعرف عددهم إال انه كبري».
وللمرة األوىل منذ انطالق الثورة يف اخلامس عشر من شباط املاضي،
اعتقلت القوات املوالية للنظام ثالثة جنود هولنديني خالل عملية إجالء
كانت تتم يف مدينة سرت الليبية مسقط رأس القذايف ،حسبما أعلنت
احلكومة اهلولندية.
وأعلن املعارضون ،من جهتهم ،أنهم أسروا حنو مئة من املقاتلني
املوالني للقذايف خالل اهلجوم على الربيقة .وأفاد سكان يف الربيقة
بأن عناصر من املوالني للقذايف اقتادوا باملقابل مخسة من سكان
املدينة معهم أثناء انسحابهم منها ،بعد هجومهم الذي أوقع  12قتيال
وشارك فيه الطريان واملدفعية الثقيلة.
ويف طرابلس ،قال رئيس مؤسسة النفط الليبية شكري غامن إن انتاج
ليبيا من النفط اخنفض إىل النصف بسبب أعمال العنف اليت تشهدها
البالد .وأوضح أن «إنتاج ليبيا من النفط اخنفض إىل النصف بسبب
أن
خروج العمال األجانب لعدم شعورهم باالطمئنان» ،مشريًا إىل ّ
«هناك أيضا خروج العمال الليبيني ،لكن األجانب مبعظمهم من
الفنيني ،ما أدى إىل اخنفاض اإلنتاج».
ورفض غامن إعطاء أية أرقام حمددة حول كمية اإلنتاج النفطي احلالي.
ويبلغ إنتاج ليبيا من النفط عادة حنو  1,6مليون برميل يوميا ،يصدر
حنو  85يف املئة منه إىل أوروبا وفقا للوكالة الدولية للطاقة.

وساطة تشافيز

يف هذا الوقت ،أعلن الثوار والنظام ،ممث ًال بابن الرئيس سيف اإلسالم
القذايف ،رفضهم عرض فنزويال تشكيل جلنة دولية إلجراء مفاوضات
للتوصل إىل «حل سلمي» للنزاع.
وقال املتحدث باسم «اجمللس الوطين» الذي شكلته املعارضة
مصطفى الغرياني ،من بنغازي« ،لن نقبل أبدًا بالتفاوض مع أي
كان على دماء شعبنا .الشيء الوحيد الذي ميكن أن نتفاوض بشأنه مع
تشافيز هو رحيل القذايف إىل فنزويال» .وأضاف «بعدها سنطالبه
بتسليمنا القذايف لتقدميه إىل العدالة».
وقال ابن القذايف ،سيف اإلسالم ،ردًا على سؤال يف مقابلة مع قناة
«سكاي نيوز» عن عرض وساطة من فنزويال يف األزمة الليبية ،إنه
ال توجد حاجة ألي دور أجنيب يف إنهاء األزمة ،مشريًا على أنه مل يسمع
بشأن العرض من تشافيز.
وقال وزير اإلعالم الفنزويلي اندريس اثارا ،الذي أشار إىل أن تشافيز
ناقش االقرتاح مع القذايف ،إن ليبيا قبلت بهذه اخلطة ،فيما أعلنت
اجلامعة العربية أنها «تدرس» هذه العرض الفنزويلي.
واشنطن
إىل ذلك ،جدد الرئيس األمريكي باراك أوباما دعوته للزعيم اللييب إىل
التنحي .وقال أوباما ،خالل مؤمتر صحايف مشرتك يف البيت األبيض
مع نظريه املكسيكي فيليب كالديرون ،إن «القذايف فقد شرعيته
للقيادة وينبغي أن يرحل ...وهذا هو الشيء الصحيح الذي جيب
عمله».
وحذر أوباما املسؤولني احمليطني بالقذايف من أنه تتم مراقبة أفعاهلم،
وأن اجملتمع الدولي لن يسمح باهلجمات ضد املدنيني ،مضيفًا أنه
«يتعني عليهم أن يعلموا أن التاريخ يتحرك ضد العقيد القذايف...
ودعمهم له واستعدادهم لتنفيذ األوامر لتوجيه العنف ضد املدنيني هي
أمور سوف حياسبون عليها».
وأشار اوباما إىل أن كل اخليارات متاحة امام الواليات املتحدة ،مبا يف
ذلك اخليار العسكري ،لكنه شدد على أن الرتكيز حاليا ينصب على
أن فرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا
الوضع اإلنساني .ولفت إىل ّ
حلماية املدنيني من الطائرات احلكومية ما زال خيارا ،لكنه تعهد بأن
يتم تنسيق أي رد يف اطار دولي ،موضحًا «أود ان نتخذ قراراتنا
على أساس الشيء األفضل للشعب اللييب بالتشاور مع اجملتمع
الدولي».
وكان حنو  400من عناصر مشاة البحرية األمريكية (املارينز) وصلوا
إىل قاعدة «سودا» العسكرية األمريكية يف جزيرة كريت اليونانية.

وقال املتحدث باسم القاعدة بول فارلي إن «املارينز الذين ينتمون
إىل الكتيبة األوىل يف كاروالينا اجلنوبية وصلوا أمس (األول) بالطائرة،
وجيب نقلهم خالل األيام املقبلة على منت سفينتني حربيتني أمريكيتني
موجودتني حاليا يف املتوسط» ،مضيفا أن وصوهلم «يندرج يف
سياق عملية إعادة متوضع للقوات يف املنطقة ،وهو مرتبط بالوضع
يف ليبيا».
من جهته ،أعلن األمني العام حللف مشال األطلسي أندريس فوغ
رامسوسن أن الناتو «ليس لديه النية» للتدخل يف ليبيا من دون
دعم األمم املتحدة ،ولكنه بصدد إعداد اخلطط حتسبا لتلقي دعوة من
اهليئة الدولية للتدخل.
ويف باريس ،قال وزيرا خارجية بريطانيا وليم هيغ وفرنسا أالن جوبيه
إن حكومتيهما ستضغطان من اجل فرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا
إذا استمرت اهلجمات ضد املدنيني .يف املقابل ،قال وزير اخلارجية
األملاني غيدو فيسرتفيله إن بالده تعارض أي تدخل عسكري أجنيب يف
ليبيا ،قائ ًال «حنن ال نشرتك يف حبث أي تدخل عسكري ألننا نعتقد
أن الوضع غري مناسب الختاذ
أن هذا سيأتي بنتائج عكسية ،الفتًا إىل ّ
قرار بشأن فرض منطقة حظر للطريان فوق ليبيا.

اجليش املصري ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
شفيق الذي اختاره الرئيس السابق بعد ثالثة ايام من بدء التظاهرات
واالحتجاجات الصاخبة ضد نظامه.
وقال اجمللس العسكري يف بيان بثه من نافذته االلكرتونية يف موقع
«فايسبوك» ان شفيق قدم استقالته وقبلت ،وان االكادميي البارز
وزير النقل السابق عصام شرف ّ
كلف تأليف حكومة جديدة.
وفور شيوع نبأ اقالة الفريق شفيق وحكومته اليت اعتربتها القوى
واحلركات والتجمعات السياسية والشبابية املشاركة يف الثورة من
«أسوأ خملفات نظام مبارك» ،تبادل املصريون التهاني عرب اهلواتف
والرسائل النصية القصرية ،خصوصًا ان قرار اجمللس العسكري بدا
كأنه «هدية مزدوجة» فلم يقتصر على ازاحة حكومة غصت مقاعدها
– على رغم خضوعها للتعديل بعد رحيل مبارك  -برموز مكروهة موروثة
من النظام السابق ابرزها وزراء اخلارجية امحد ابو الغيط والعدل ممدوح
مرعي والداخلية حممود وجدي ،وامنا ايضا تضمن القرار استجابة غري
مسبوقة القرتاح توافق عليه قطاع واسع من القوى واحلركات السياسية
متثل يف ترشيح عصام شرف ووضعه على رأس قائمة الشخصيات
اليت تصلح لتولي رئاسة احلكومة يف املرحلة االنتقالية ،نظرًا اىل ما
يتمتع به من احرتام واسع وعابر لالنتماءات السياسية وحتليه بشجاعة
جعلته ال يتحمل البقاء وزيرا يف نظام مبارك اكثر من سنة واحدة ،بل
يتجاهل قيود مكانته االكادميية الرفيعة ويشارك بنفسه حبماسة بالغة
يف التظاهرات العارمة اليت استقرت يف ميدان التحرير مدة  18يوما
متصلة.
ورد ائتالف شباب الثورة على هذه «اخلطوة االجيابية» بتغيري طبيعة
الدعوة اىل التظاهرة املليونية املقررة اليوم وحتويلها اىل احتفال حمدود
ببدء «مسرية التطهري من فلول النظام السابق» ،اليت ال تزال حتتل
الكثري من مفاصل الدولة ومؤسساتها وخصوصًا يف االجهزة االمنية.
ورحب املدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية حممد الربادعي
بإقالة شفيق وتعيني شرف على رأس حكومة جديدة ،واعرب يف تعليق
كتبه يف صفحته يف نافذة «تويرت» عن «خالص تقديره للقوات
املسلحة» الستجابتها مطلب الشعب.
وعلى رغم إبعاد شفيق وحكومته عن مسرح احلكم ،إال ان قائمة
«مطالب الثورة العاجلة» ال تزال طويلة تبدأ حبل جهاز «مباحث
أمن الدولة» السيئ السمعة ،وإعادة هيكلة وتأهيل مؤسسة الشرطة
بأكملها كي ال تعود أداة قمعية كما كانت يف عصر مبارك ،الذي متيز
بتضخم األجهزة األمنية واستفحال نفوذها وتدخالتها يف كل اجملاالت
قبل أن تنهار وختتفي فجأة مساء اليوم الرابع للثورة ،تاركة خلفها
فراغا وانفالتا أمنيا غري مسبوق استمر حتى اآلن.
على صعيد آخر ،امتدح الرئيس الرتكي عبد اهلل غول ،الذي قام بزيارة
قصرية للقاهرة ،ما مساه «االدارة اجليدة للغاية» اليت يدير بها
رئيس اجمللس االعلى للقوات املسلحة املشري حسني طنطاوي البالد
يف املرحلة االنتقالية احلالية ،ووصف يف مؤمتر صحايف عقده عقب
لقائه طنطاوي الثورة املصرية بأنها «ملهمة» لشعوب املنطقة وقال
انه «يتوقع ان يتمكن الشعب املصري من تنفيذ تطلعاته والوصول
اىل نظام حكم دميوقراطي برملاني ،وان خترج مصر بعد انتهاء املرحلة
االنتقالية قوية ومعززة كي تتبوأ مكانتها االقليمية الرائدة».
واضاف ان لديه انطباعا أن اجمللس العسكري «يفهم بوضوح طلبات
ورغبات الشباب وسائر الشعب وانه سيلبيها يف فرتة قصرية ،وانهم
يقومون مبا يلزم ويسريون يف الطريق الصحيح حنو االصالح يف كل
اجملاالت السياسية واالقتصادية والقانونية مبا ميهد لالنتقال السلس
حنو الدميوقراطية».
وسئل عن املوقف االسرائيلي من االنتفاضات اليت تشهدها املنطقة
العربية حاليا ،فأجاب غول ان اسرائيل «البد ان تتأمل يف هذه
االنتفاضات جيدا حتى تعرف مدى التزام الشعوب العربية ومتسكها
بكرامتها».
والتقى الرئيس الرتكي ،الذي رافقه وزير اخلارجية امحد داود اوغلو،
عددا من القادة والناشطني السياسيني املصريني بينهم وفد من
شباب الثورة ،اىل املرشد العام جلماعة «االخوان املسلمني» حممد
بديع ورئيس حزب الغد امين نور واول منسق حلركة «كفاية» جورج
اسحق.
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Hatem

Electrical Contracting

كانت ومازالت

شركة حامت
للتمديدات الكهربائية
تقدم افضل اخلدمات على أنواعها

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

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

Tel/Fax: 03 9391 0686
Mb: 04 1794 9650
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احملكمة سقطت
غنطوس

كل ما تطالعنا به  14آذار من كالم ال رباط
عليه .ان شهر شباط معروف بتقلباته ففي
اليوم الواحد يتغري أكثر من مرة ،وهكذا قوى
الرابع عشر من شباط.
الرئيس رفيق احلريري رمحه اهلل هو الذي
شرع سالح املقاومة مع رئيس اجلمهورية
ّ
الياس اهلراوي واعاد تشريعه من جديد
الرئيس السنيورة مع الرئيس آميل حلود.
وبعد تولي سعد الدين احلريري رئاية احلكومة
اكد يف بيانه القسم تشريع هذا السالح
بشكل نهائي.
وبعد اسقاط حكومته اليت جلبت الويالت
اىل لبنان وشعبه بطريقة شرعية وقانونية
عاد سعد الدين احلريري ملهامجة سالح حزب
اهلل وسالح املقاومة متناسيا ان هذا السالح
شرعه والده والسنيورة من قبله وعاد هو
بدوره ليؤكد شرعيته.
سعد الدين احلريري حتيط به فئة اذكى
وادهى منه تعرف كيف ميكن القضاء على
سعد الدين احلريري السياسي.
وبعد تكليف الرئيس جنيب ميقاتي تأليف
احلكومة انربى عدد من قوى الرابع عشر من
شباط لالجتماع بالرئيس ميقاتي للحصول
على مقعد وزاري يف حكومته فاعترب
الرئيس ميقاتي ان هؤالء ال ميثلون سوى
انفسهم وهو يريد العودة اىل القاعدة هلؤالء
االشخاص وسعد الدين احلريري منهم فرفض
هذا االخري بدوره املشاركة يف هذه احلكومة
مشرتطا قبول الرئيس ميقاتي الغاء سالح

املقاومة وعدم املس باحملكمة الدولية معتربا
ان هذه احلكومة هي حكومة حزب اهلل ووالية
الفقيه ومتسك احلريري بتلك الشروط النه
خسر منصبه غري املنتظر يف رئاسة احلكومة.
وبعد سقوط احلريري مل يعد امام هذه الفئة
سوى سالح حزب اهلل ونسوا السالح الفلسطيين
ّ
وغذاه احلريري وتناسوا ما فعل
الذي حضنه
هذا السالح يف خميم نهر البارد بعد سقوط
 174شهيدا بني ضابط وجندي عدا املعاقني
من خرية جيشنا اللبناني واخريا كان اغتيال
احد أعمدة هذا اجليش اللواء فرنسوا احلاج.
واليوم يطل علينا شخص ثان جاء من الصحراء
العربية وجيمع حوله مقابل بعض الدوالرات
بعض الناس من منطقة معينة ليقول هلم ان
احملكمة مقدسة وسالح املقاومة جيب انهاؤه.
هلذا الشخص نقول ان سالح املقاومة باق
ابدا طاملا ان اسرائيل حتتل شربا واحدا من
ارضنا املقدسة واحملكمة الدولية سقطت اىل
االبد.

جلميع مراسالتكم وإعالناتكم يف ملبورن

االتصال مبسؤول اجلريدة

الزميل كميل مسعود:
0405272581

ëÏmÏm@Úèé˚ﬂ
bÓ€a6éa@¿@∂Î¸a

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

Pizza – Pasta – Steak – Seafood
ﺍﳴﻜﺎﻥ ﺍﻷﻧﻴﻖ ﳴﺘﺬﻭﻗﻲ ﺍﻟﻠﻘﻤﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ
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العالناتكم يف ملبورن
االتصال بالزميل كميل مسعود على
الرقم:
0405272581
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دعوة إىل مجيع اللبنانيني
الراغبني يف اإلقرتاع

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

tyacoub.wlcu@optusnet.com.au

Email:

قانون موحد للجامعة اللبنانية الثقافية يف
العامل ألسرتاليا ونيوزيلندا
عم ًال بقانون اإلنتخاب رقم  ،2008/25ال سيما املادة
 106منه ،تدعو قنصلية لبنان العامة يف ملبورن ابناء
اجلالية اللبنانية يف والية فكتوريا الراغبني باالقرتاع
يف االنتخابات النيابية املقرر إجراؤها عام 2013
اىل تسجيل أمسائهم لديها مصحوبني مبستنداتهم
اللبنانية الرمسية اليت تبني كافة املعلومات املطلوبة
املتعلقة بهويتهم ورقم سجلهم.
اإلنتخاب
واجب وطين
ٌ

القنصل العام هنري قسطون

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
الدويهي0411 123 235 :
أو أمانة السر طوني يعقوب0433 363 222 :

حمالت اهلدى
للمواد الغذائية

ليك بريه املاظه شو حلوه ليك
اشرب بريه املاظه وغمّض عينيك
ْ

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<‹£
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„äb»é¸a@›õœa@…ﬂ@Úﬂbm@Úœbƒ

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

@äbÿ«@Êaãœc

Akkar Bakery

ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﻧﻀﺎﻝ ﺍﻟﺸﻬﺮﻴ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻠﻘﻤﺔ

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

254Sydney Rd, Coburg

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

استمعوا اىل إذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطين احلر يف ملبورن
على املوجة 88,6FM
مساء كل يوم أربعاء
من الساعة السادسة اىل الثامنة مساء
استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي

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

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

áÓè€a@bËjybó€
@äÏÇ@Ïu

Joe Khoury

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

*Your gateway to the world
*Value, commitment & professionalism
*Fly with someone you can trust.
For all your Travel requirements
Ph: 9416 7111
Shop 1/ 43 High Street Preston
worldmarktravel.net.au
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التيار الوطين احلر يف ملبورن يقيم قداسا احتفاليا
لراحة نفس الفقيد الياس عون (ابو نعيم)

*األب شارل يّ
حت يف زياح العذراء مريم *

*رئيس وأعضاء التيار الوطين احلر*

*أخوية احلبل بال دنس *

*الكهنة أثناء القداس *

*فوزي أبو شعيا يقرأ الرسائل بالعربية *

*تقديم القربان *

مبناسبة مرور اربعني يوما
على وفاة املغفور له
الياس عون (ابو نعيم)
اقام التيار الوطين احلر
يف ملبورن قداسا احتفاليا
لراحة نفسه وذلك يوم
االحد املاضي يف 27
شباط الساعة احلادية
عشرة ظهرا يف كنيسة
سيدة لبنان املارونية يف
ثورنربي.

*جوقة الكنيسة *

*املونسينيور طقشي يقرأ اإلجنيل
باإلنكليزية *

االهلية
الذبيحة
ترأس
ادمون
االب
قدس
اندراوس رئيس دير مار
شربل يف ملبورن يعاونه
سيادة املونسنيور جو
طقشي واالب االنطوني
شارل حيت.
وقد شارك يف املناسبة،
رئيس
جانب
اىل
واعضاء التيار الوطين
احلر ومناصريه ومؤيديه
وعائالتهم ،حشد كبري

*األب اندراوس أثناء العظة *

*جانب من احلضور املشارك *

من ابناء اجلالية اللبنانية
السياسية
وفعالياتها
واالقتصادية واالجتماعية
االنطونيات
والراهبات
ومواطنون.
قرأ الرسائل باللغة العربية
رئيس مكتب التيار السيد
فوزي ابو شعيا وباللغة
االنكليزية الشاب مارون
حريقة.
وبعد تالوة االجنيل املقدس
القى االب االنطوني ادمون
اندراوس عظة قال فيها
اليوم هو احد استذكار
مجيعا
وعلينا
املوتى
ان نذكر موتانا ونذكر
ايضا يف هذا اليوم اخانا
املرحوم الياس عون «ابو
نعيم» الذي ترك هذه
الدنيا الفانية منذ اربعني
يوما اىل دنيا اخللود.
واملرحوم الياس عون

*مارون حريقة يقرأ الرسائل باإلنكليزية *

الذي تقام هذه الذبيحة
االهلية لراحة نفسه هو
والعماد
روبري
شقيق
ميشال عون .وقال االب
اندراوس يف عظته ان
هذا االنسان كان خملصا
ووفيا لآلخرين كان اميانه
باهلل كبريا احب اجلميع
فأحبه اجلميع  ..احب
ارضه وعشق وطنه وعاش
يف اجلنوب الذي عانى

القهر وظل ابو نعيم رمحه
اهلل شاخما كأرز لبنان هو
اجلندي اجملهول بعطاءاته
التيار
يف
وتضحياته
الوطين احلر ..ثم قدم
تعازيه للتيار يف ملبورن
واالنتشار
واسرتاليا
يف
واقربائه
ولذويه
الوطن.
اسرة جريدة اهلريالد يف
اسرتاليا تتقدم من التيار

الوطين احلر يف ملبورن
دولة
ومن
واالنتشار
الرئيس العماد ميشال
عون يف الوطن ومن ذوي
الفقيد واقربائه يف الوطن
التعازي
بأحر
واملهجر
القلبية الصادقة سائلني
اهلل ان يسكن الفقيد
الغالي االخدار السماوية
يف
واالقارب
ولالهل
الوطن الصرب والسلوان.

الغاوية ...سارقة القلوب
ّ
حلت املغربية كرمية احملروق املعروفة بـ «روبي» ،وهي جنمة فضيحة «روبي غايت»
اجلنسية اليت زعزعت منصب رئيس الوزراء االيطالي سيلفيو برلسكوني ،ضيفة على رجل
األعمال النمسوي ريتشارد لوغنر الذي دعاها إىل فيينا حلضور حفل األوبرا التقليدي مساء
اليوم.
وبدت يف الصور «متلذذة» بوقع عدسات املصورين الذين تهافتوا بالعشرات اللتقاط
صور هلا.
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مقابلة

ترمجة لقاء مطول مع الرئيس األسد وعقيلته مع جملة فوغ الفنية

أمساء األسد سيدة أنيقة للغاية
وذات جاذبية تؤهلها للقيام بدور
السيدة األوىل،وبلدها سوريا
تعرف بأنها البلد األكثر أمانًا يف
الشرق األوسط وذلك كما تقول
وزارة اخلارجية االمريكية وهي
بلد علماني النساء فيه يكسنب
بقدر ما يكسب الرجال وسوريا
مل تشهد أي نوع من التفجريات
اإلرهابية كباقي دول املنطقة
وهي خالية من االضطرابات.
والرئيس السوري بشار األسد مت
انتخابه ملنصب رئيس اجلمهورية
يف عام  2000بعد وفاة والده
الرئيس حافظ األسد وحصل
على  %97من األصوات.
العدو األول لسورية هو إسرائيل
 ،وقد قامت الواليات املتحدة
االمريكية بتعيني أول سفري
هلا منذ عام  2005وهو روبرت
فورد  ،والعراق هو أحد البوابات
اجلانبية وإيران ليست بعيدة عنها
كما أن العاصمة اللبنانية بريوت
تبعد  90دقيقة بالسيارة عن
دمشق أما األردن فهي اجلنوب
وبعد األردن توجد املنطقة اليت
تطلق عليها اخلرائط السورية
تسمية «فلسطني»
يوجد يف سوريا ما يقارب
مليون الجئ عراقي إضافة
إىل نصف مليون من النازحني
الفلسطينيني.
و بدأت الزراعة يف سورية قبل
حنو عشرة آالف عام  ،حيث مت
اخرتاع العجلة والكتابة والنوتة
املوسيقية .وبعيدًا يف الصحراء
توجد البقايا الساحرة لكل من
تدمر وأفاميا وأيبال.
يف املتحف الوطين ميكنك أن
تشاهد لوحات مرصعة باللؤلؤ
والذي يظهر ضمن األساسات
املعروضة للبيع يف السوق جاء
املصمم كريستيان لوبوتان
لشراء احلرير الدمشقي الذي
يصنع يف دمشق منذ القرون
الوسطى وذلك من أجل احلقائب
واألحذية وقد اشرتى صدفة
قصرًا صغريًا يف حلب  ،حلب
اليت تشبه دمشق فهي مأهولة
منذ  5آالف عام .
االنطباع األول الذي تشعر به
عندما تقابل السيدة األوىل أمساء
األسد هو احليوية والبساطة.
وولدت السيدة أمساء األسد
يف لندن عام  1975وهي
االبنة األكرب والوحيدة لطبيب
قلب سوري يف هارلي سرتيت
وزوجته الدبلوماسية يتحدثون
العربية يف املنزل وقد ترعرعت
يف منطقة أمسها ايلينغ وذهبت
إىل كلية كوينز للدراسة وكانت
تقضي العطالت مع عائلتها يف
سوريا .
درست علوم الكومبيوتر ثم
حتولت إىل جمال البنوك وتقول
«إنه ليس اجملال احلقيقي
للنساء ،وبرغم ذلك  ،فقد عرفت
كل شيء فيه.
حبلول ربيع عام  2000كانت
على وشك احلصول على درجة
املاجستري يف جامعة هارفرد ،
وبدأت هنا رحلتها مع صديق
العائلة االبن الثاني للرئيس
حافظ األسد (بشار األسد)،
والذي درس طب العيون يف
لندن عام 1994م وعاد بعدها
إىل سوريا

تقول السيدة األوىل لقد كنت
على الدوام شديدة اجلدية
واالنهماك يف العمل ولكن فجأة
بدأت أخذ عطالت نهاية األسبوع
واختفي ومل يكن الناس قادرين
على تبني ذلك وقد تركت العمل
يف تشرين األول ألنين كنت
على علم بأننا سوف نتزوج ومل
يكن باإلمكان أن أوضح سبب
مغادرتي ،وقد ظن رئيسي يف
العمل بأنين يف حالة ضجر ألنه
ال أحد يرتك العمل قبل شهرين
من حلظة استالم احلوافز .ومل
يكن مقتنعًا بقبول استقاليت
وبرغم الرجاء والتوسل بالبقاء
واالستمرار يف العمل ،فقد
غادرت دون أن استلم احلوافز
يف نوفمرب.
وتزوجت الرئيس بشار األسد
يف ديسمرب وتقول «الذي
استطعت أن أخذه من العمل
املصريف هو املهارات القابلة
للتحويل ،والتفكري التحليلي،
وفهم وإدراك اجلانب العملي يف
إدارة املنشآت وتسري املنظمات
غري احلكومية واإلشراف على
تقوم
وهي
املشروعات».
بتسيري مكتبها مثل أي منشأة ،
وترتأس االجتماعات اجتماعًا تلو
اآلخر  ،وتبدأ العمل يف الساعة
السادسة مبعظم األيام وال تنقطع
من أجل الوجبات وتقوم بتسيري
أعباء منزهلا وأطفاهلا يف الرابعة
ظهرًا.
وقد تعود طاقم مكتبها على
العمل وتناول الوجبات متى ما
كان ذلك ممكنًا وتقول بأنها له
طاقة ال تنفذ.
مهمة السيدة األوىل ذات الـ 35
عامًا املركزية  ،هي تغري طريقة
التفكري العقلي حلوالي ستة
مليون سوري حتت الثامنة عشر
من العمر وحثهم وتشجيعهم على
االخنراط ضمن ما تطلق عليه
تسمية «املواطنة الفاعلة»
وهي تتضمن قيام كل واحد بأخذ
نصيبه من املسؤولية املشرتكة
يف التحرك واالنتقال بهذا البلد
إىل األمام  ،وإعطاء املزيد من
الطاقة للمجتمع املدني .وترى
بأننا مجيعًا لنا نصيبَا يف هذا
البلد وهو ما نقوم به مجيعًا.
يف عام  2005قامت بإنشاء
مشروع مسار وأقامت سلسلة
من املراكز االستكشافية حيث
األطفال والكبار من عمر اخلامسة
وحتى عمر الـ  21ينخرطون
يف مواضيع تتعلق باملسؤولية
املدنية.
هذا وقد وصل فريق مسار
األخضر املتحرك إىل  200ألف
طفل يف كافة أحناء سوريا  ،هذا
ويتم متويل املنظمة عن طريق
التربعات واملنح اخلاصة.
مت تأسيس صندوق التنمية
السوري يف عام ، 2007
لإلشراف على مسار إضافة
إىل أوىل املنظمات التابعة هلا،
مجعية التمويل الصغري الريفي
(فردوس) اليت مت تأسيسها من
أجل تزويد الشباب باملهارات اليت
حيتاجونها من أجل املستقبل.
بعد ذلك  ،هناك مهمتها
الثقافية (الناس مييلون إىل
رؤية سوريا باعتبارها حتف فنية
وتاريخ ،وبالنسبة لنا فإن ذلك
مرده لرتاكم الثقافات والتقاليد

والقيم واألعراف .إنه الفرق بني
العتاد واملعاجلات ،التحف الفنية
هي العتاد  ،أما املعاجلات فهي
اليت تصنع كل الفرق  -التقاليد
وروح االنفتاح ،ويتوجب علينا
التأكد بأنه جيب أن ال خنسر ذلك
ونضيعه.
اجلوهر األصلي حيتوي على
املاضي البعيد ،وتوجد حد إىل
 500ألف عمل قديم هام من
الفن املخفي يف املخازن .وقد
متت دعوة أمساء األسد إىل متحف
اللوفر لكي تقوم بإنشاء شبكة
من املتاحف واألماكن الثقافية
يف سائر أحناء سوريا .وطلبت من
خرباء إيطاليني تقديم املساعدة
يف إنشاء قاعدة بيانات لـ 5
آالف موقع أثري يف الصحراء .
وقالت بأن «الثقافة»هي مثل
الرصيد املالي ولدينا الكثري
الوفري منها على مدى آالف
السنوات من التاريخ ولكن برغم
ذلك فنحن مل نقدم ما هو مرضي
بالنسبة لنا.
يف ديسمرب كانت السيدة
أمساء األسد يف باريس  ،من
أجل مناقشة بناء الروابط مع
متحف اللوفر وقد بهرت احلضور
الفرنسي يف املعهد الدبلوماسي
الدولي ،حيث حتدثت بال أي
مالحظات مكتوبة وقالت بأنها ال
حتاول التعامل مع الثقافة بأكثر
مما هي الثقافة عليه ،وقالت
إذا كنت أبدو كمن يتحدث يف
السياسية فإن ذلك سببه أننا
نعيش يف منطقة مسيسة ومن
مسيس ،وحنن نتأثر بكل ذلك.
السفري الفرنسي يف سوريا
إيريك شيفالري ،كان هناك
وقال بأنها سعت جلعل الناس
يدركون إمكانيات وقدرات بلد
يسعى لتطوير وحتديث نفسه،
وهو أمر ميثل العلمانية املتساحمة
يف منطقة متفجرة باألصوليني
واملتطرفني الذين يضغطون
من كل اجلوانب والقوة الدافعة
تكمن بقدر كبري على كتفي
الزوجني وأمتنى بأنهما سوف
يقدمان إجنازات صائبة من أجل
بلدهما واملنطقة.
تستحضر دمشق املشهد املغرب
ملدينة جبلية شرق أوسطية يف
بلد يقع ضمن كتلة شرقية
وتبدو مساحة املسجد األموي
لي ًال بالضبط مثل ميدان مارك
يف فينيسيا وعندما وصلت
ألول مرة التقيت يف مدرج
املطار مبستقبل قدم لي باقة
من الورود البيضاء وأعارني
خليوي سوري  ،وكان املستقبل
امريكي عالي اخلربة وانضم إلينا
يف اليوم التالي وكان مكتب
السيدة األوىل يقدم السائقني

ومن ثم فقد كنت أشاهد املناظر
بشيء من الراحة واالهتمام ويف
أحوال نادرة أكون خارجًا وحدي
وكنت أحب اخلروج ومقابلة
الناس والقيام باألعمال وتقول
السيدة األوىل عندما جنلس
لالجتماع يف املتحف أو زيارة
مللجأ أيتام  ،باعتباري مصرفية
فقد كان علي الرتكيز على
املهمة املطروحة أمامي وأن
أجتاهل العامل احمليط بي ولكن
زوجي أعاد لي شيئًا كنت قد
أضعته.
أخوها األصغر فراس اجلراح
 ،انتقل إىل سوريا لكي يبدأ
جمموعة رعاية صحية  ،حتدث
قائ ًال بأنها تتميز بالذكاء .
يف ملجأ األيتام بسانت بول الذي
تشرف عليه البطركية الكاثوليكية
امللكية األغريقية ،وتتم إدارته
بواسطة أخوات باسيليان يف
حلب  ،جلست أمساء على طاولة
طويلة مع األطفال وكان هناك
طفالن بنظارات جديدة ويرتديان
سرتات جلدية مسيكة وحيمالن
اسم يوسف وقد سألتهما عن
نوع املوسيقى اليت حيبانها ويف
إحدى الغرف اليت ركبت فيها
حوالي 11جهاز كومبيوتر ،أبدت
رغبتها يف أن يتعلم األطفال
الكومبيوتر دون أي خوف من
أنهم سوف لن جيدوا السبيل
ألجهزة الكومبيوتر إذا غادروا
هذا املكان.
يف الفسحة الواقعة جبانب
احلائط الذي هرب عربه سانت
بول قبل حوالي  2000عام  ،مثة
شجرة قدمية حتمل مثارًا صفراء
كبرية احلجم مل حيدث أن رأيت
مثلها.
وعندما كنت عائدًا بالسيارة
سألت عن ماهية دين األيتام ،
وأجابت السيدة أمساء األسد قائلة
بأن ذلك ال يهم  ،ثم أضافت
،إن تلك الكنيسة متثل جزءًا من
إرث حضاري فهي كنيسة سورية
 ،املسجد األموي هو ثالث أهم
موقع اسالمي مقدس  ،وبرغم
ذلك فداخل املسجد توجد مقربة
سانت جون البابا ،وحنن مجيعًا
نركع يف املسجد جبانب مقربة
سانت جون البابا ،وهذا يوضح
لنا كيف أن األديان تتعايش مع
بعضها البعض يف سوريا  ،وهو
أمر مل حيدث أن رأيته يف أي
مكان يف العامل .وحنن نعيش
جنبًا إىل جنب على مر التاريخ
وكل األديان والثقافات اليت
مرت عرب هذه األرض ،األرمن ،
اإلسالم  ،املسيحية  ،األمويني
 ،العثمانيون لعبت دورًا تشكيل
من حنن .
قد سألت  ،هل يشمل ذلك

اليهود أجابت ( واليهود )
ويوجد هناك حي يهودي كبري
يف دمشق القدمية .
هذا ويشمل احلي اليهودي يف
دمشق على عدد من احلارات
املهجورة يف املدينة القدمية
واليت أصبحت فارغة يف عام
 ، 1992عندما غادر اليهود
السوريني وقد مت إغالق منازهلم
ومل يتم املساس بها  ،وذلك
كما يقول معظم الناس ،ألن
السوريون ال ميسون مبمتلكات
اآلخرين  ،هذا والزجاج املكسر
على الشرفات خيربك بقصة ال
تستطيع فهمها  ،هل يا ترى
سوف يعود املالكيني للمطالبة
بها يف يوم من األيام ؟
العائلة الرئاسية تعيش حماطة
باجلريان يف شقة حديثة باملالكي
 ،ويف يوم اجلمعة تقوم أمساء
األسد بفتح الباب بنفسها ،
ويطل الرئيس بقامته الطويلة
وعيونة الزرقاء وهو يتحدث
مبحبة وسعادة ويلتقط الصور،
ويتحدث بدقة وذكاء عن
كمبيوتره املفضل ،ويقول بأنه
مييل إىل دراسة جراحة العني
ألنها دقيقة جدًا ،وال تنطوي
على جانب إسعايف  ،إضافة إىل
وجود القليل من الدم  ،وتقول
أمساء األسد بأنك تكون يف أمان
وسالم طاملا أنك موجود بني
الناس الذي جيعلونك يف أمان
وسالم حيث يأتون لزيارتك
واحلديث معك.
التحدي األول بالنسبة لنا ،
من الذي حيدد حياتنا  ،حنن أم
املكانة قال الرئيس متسائ ًال ،
ثم أضاف حنن نرغب أن نعيش
ضمن هويتنا بنزاهة  .هذا  ،وقد
أعلنوا زواجهما يف يناير 2001
بعد االحتفاالت واليت متت بشكل
خاص  ،وقالت أمساء األسد وهي
ضاحكة التقط اإلعالم الربيطاني
املناسبة وقال  :لقد انتقلت إىل
القصر الرئاسي ولن ترى هنا
مرة ثانية .
لقد كان هلما العذر  ،يقول
الرئيس لقد قضت ثالثة أشهر
بشكل غري ظاهر ،وقالت السيدة
أمساء قبل أن يكون لي ارتباط
رمسي  ،قمت بزيارة 300
قرية وكل حمافظة ومستشفى
واملزارع واحلقول واملدراس
واملصانع وشاهدت كل شيء
من أجل أن أعرف وأتوصل أين
ميكن أن أكون فاعلة  ،وحتدث
الرئيس قائ ًال لقد بدأت يف عمل
املنظمات غري احلكومية قبل أن
تظهر إىل العلن كسيدة أوىل ،
وحينها بدأت تعلم الناس بأن
املنظمات غري احلكومية ليس
جمرد مجعيات خريية .
وحتدث الرئيس قائ ًال بأنه لدينا
الالجئني العراقيني واجلميع
يتحدثون عن األمر باعتباره
مشكلة سياسية  ،وأضاف قائ ًال
بأنه يرى األمر باعتباره يتعلق
بفلسفة ثقافية .وبأنه يتوجب
تقديم املساعدة هلم  .وأول ما
قام به هو السماح للعراقيني
بالذهاب إىل املدراس .ألنه إذا
مل حيصلوا على التعليم فإنهم
سوف يعودون إىل القنابل بكل
السبل  :اإلرهاب  ،التطرف
املخدرات واجلرمية .
وأضاف قائ ًال بأنه إذا كان لي

جار متعلم ومتوازن فأنين سوف
أكون يف أمان وسالم.
عندما جاءت أجنلينا جولي مع
براد بيت عن األمم املتحدة يف
عام  2009فقد كانت منبهرة
بعمق جهود السيدة األوىل
من أجل تقديم الدعم للالجئني
العراقيني والفلسطينيني إضافة
إىل إعجابها بفكرة األسد املتعلقة
باألمان والسالمة.
تقول أمساء االسد كان زوجي
يقودنا مجيعًا بالسيارة لتناول
وجبة وبطرف عيين الحظت براد
بيت وهو مضطرب والتفت إليه
وسألته إذا كان هناك ما يقلقه
 ،فسألين قائ ًال أين حراس أمنكم
؟ وهنا قلت له  :أترى تلك املرأة
العجوز على الطريق إنها واحدة
منهم وذلك الرجل الكهل الذي
يعرب الطريق  ،إنه واحد منهم ..
وهنا ضحك اجلميع
انضم الرئيس إىل خط اجملموعة
قائ ًال  :يرغب براد بيت يف
إرسال حراس أمنه هنا واحلصول
على بعض التدريب ..
بعد الغداء  ،قادت السيدة أمساء
السيارة إىل املطار حيث تنتظرها
الطائرة فالكون  900 -ألخذها إىل
مسار يف الالذقية على الساحل ,
وعندما هبطت استقلت السيارة
اليت كانت تنتظرها جبانب املدرج
 ،وذلك ضمن زيارتها املفاجئة
اليت ختصصت فيها
مت اكتشاف أول نوتة موسيقية
يف أحد األماكن القريبة يف
أوغاريت هذا ومركز مسار يف
الالذقية بين وحوله املوسيقى
 ،األطفال يقفزون على خلفية
األصوات املوسيقية ،وجمموعة من
الفتيات الالجئات الفلسطينيات
يلعنب ببعض االلعاب  .وآخرين
يلعبون الشطرنج على أجهزة
الكومبيوتر .وقد بدأ هؤالء
األطفال إقامة بنوك التربع بالدم
عرب الشبكة  .ويقومون بتنظيم
املاراثونات جلمع املال من أجل
ماكينات غسل الكلى  ،والعمل
على التخلص من األكياس
البالستيكية  ..وبعيدًا يوجد عدد
قليل من الفتيات ضمن جمموعة
حبيث ال ميكنك حتديد من هو
املسيحي ومن هو
املسلم ...
بعد ذلك بيومني  ،وخالل حفل
كونسريت الكريسماس السنوي
الذي يقوم األطفال «توار»
الفرح الذي يشرف عليه االب
الكاثوليكي السوري الياس
زحالوي وفقط وقبل أن يبدأ
احلفل  ،جاء بشار األسد والسيدة
امساء وجلسوا على مقعدين يف
الصف األمامي حيث قابلهم
احلضور بالكثري من مشاعر
الرتحيب والفرح.
كان احلفل قد ضم حوالي 200
طفل ومت على ضوء الشموع
األوركسرتا
فيه
وشاركت
وأعاد إىل أذهاننا مزاج حفالت
برودواي املوسيقية  ..وعندها
همس الرئيس قائ ًال  :كل هذه
األمناط تعود إىل ثقافتنا ..
وهي متثل كيف ميكن أن حتارب
التطرف عن طريق الفن واألدب
واألجراس .
وعندها كان يغين احلضور مجيعًا
 ،وهم جيهزون أجراسهم  ،ثم
يغنون ويغنون ويضحكون.
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نافـذة على اجملتمع
اعداد وتصوير اراكس لتغطية حفالتكم واعراسكم ومجيع مناسباتكم اعتمدوا املصور اراكس

PH: 0419247261 - 96823269

خطوبة الشاب شعبان الصايف على اآلنسة سارة محدان

العروسان حممد قاسم ومروى احلواط

بفرحة كربى متت خطوبة الشاب اللطيف شعبان الصايف على
اآلنسة سارة محدان يف صالة ستار باالس اليت مجعت آل
الصايف وآل محدان وعددا من املدعوين واستقبلهم ددجي
الفنان اسامة حداد وسهر على راحة احلضور باخلدمة السريعة
املمتازة الديناميكي منري مشعون باشراف املدير املسؤول
الشاب عبود دباغ .وتبادل اخلطيبان حمابس اخلطوبة على اضواء
فالش اراكس ورقصا رقصة احلب والوفاء وتقبال التهاني من
اجلميع  ..الف مربوك..

مبناسبة زواجهما وبعرس مميز بالفرح والرتتيب دخل الشاب
اللطيف حممد قاسم وعروسه احللوى مروى احلواط القفص
الذهين فاستقبلت صالة قصر النجوم العروسني وآل قاسم
وآل احلواط واملدعوين واستقبلهم الفنان جاد شالال باحلى
الكالم مع وصلة غنائية رائعة للفنان غازي نصوح وسهر على
راحة احلضور باخلدمة السريعة املمتازة الديناميكي منري مشعون
باشراف املدير املسؤول الشاب عبود دباغ .وخالل الفرحة
العامرة وعلى موسيقى الفنان غزوان واشعاع فالش اراكس
قطع حممد ومروى قالب الفرحة ونثرت الورود يف ارجاء الصالة
ثم تقبال التهاني من اجلميع  ..الف مربوك..

العروسان فادي واميان فيرتوني

بريطانية أطلقت محلة على «فايسبوك»
إلقناع خطيبها بالزواج بها !

بفرحة كربى استقبلت صالة قصر النجوم العروسني فادي
واميان فيرتوني على انغام ددجي الفنان اسامة حداد وسهر
على راحة احلضور باخلدمة السريعة املمتازة الديناميكي منري
مشعون باشراف املدير املسؤول الشاب عبود دباغ .وعلى
اضواء فيديو زينون وعدسة زينب واشعاع فالش اراكس قطع
العروسان فادي واميان قالب الفرحة ورقصا رقصة احلب
والوفاء وتقبال التهاني من اجلميع  ..الف مربوك..

العروسان حممد حممدي وهبه العلي

يف جو عائلي بهيج استقبلت صالة قصر النجوم العروسني
حممد عزيز حممدي على احلسناء هبه العلي على انغام ددجي
الفنان اسامة حداد .وعلى اضواء فيديو زينون وعدسة زينب
واشعاع فالش اراكس قطع العروسان حممد وهبه قالب الفرحة
ورقصا رقصة احلب والوفاء وتقبال التهاني من اجلميع  ..الف
مربوك..

جنحت امرأة بريطانية أطلقت
محلة عرب موقع «فايسبوك»
للتواصل االجتماعي إلقناع
حبيبها بالزواج منها يف دفعه
إىل حتديد موعد الزفاف.
وذكرت هيئة اإلذاعة الربيطانية
أن بول مابليثورب من مدينة
سويندون وعد خطيبته كيلي
كوكسهيد البالغة من العمر 31
سنة بالزواج منها إن متكنت
من جعل مليون مستخدم ملوقع
«فايسبوك» ينضمون إىل
جمموعتها على املوقع.
حتى
كوكسهيد
وضمنت
اآلن  58ألف شخص ،إال أن
مابليثورب حدد موعد زفافه
من كوكسهيد ،وسيتزوجان
يف  11تشرين الثاني املقبل،
ليصبح موعد زفافهما يف
.11/11/2011
وقد أطلقت كوكسهيد ،وهي
أم ألربعة أوالد ،الصفحة
على فايسبوك يف  10شباط
املاضي .وقالت كوكسهيد
انها على عالقة مع مابليثورب
منذ  10سنوات ،وقد حددا
مواعيد للزفاف يف السابق
ولكن مل يتمكنا من ذلك بسبب
ظروف خمتلفة ،وقالت انها
«متحمسة جدًا للزواج».
وقد أزيلت الصفحة عن
«فايسبوك» اآلن برغم
أن كوكسهيد تقول انها ال
تعرف سبب ذلك وهي تسعى
للتواصل مع املوقع

«خيوط يف اهلواء» جتربة فريدة
يف الدراما اللبنانيَّة
تقدم شركة « »Phoenix pictures internationalجتربة جديدة
ِّ
البوليسية الشائقة املعتمدة
الدراما
وهي
ة،
اللبناني
الدراما
يف
َّ
َّ
َّ
يف الواليات املتحدة ،واليت تنعم بنسبة مشاهدة عالية ،ويطلق
املنتج ،إيلي معلوف ،سلسلة جديدة حتمل عنوان «مالئكة
َّ
مؤلفة من جمموعة قصص قصرية ،واألوىل من
العدالة»

هذه السلسلة حتمل عنوان «خيوط يف اهلواء» كتابة طوني
مشعون.
وهي قصة ستفاجئ الناس بتشعب خيوطها ،وإىل جانب
موضوعها األساسي حول القاتل احلقيقي ،سنتابع أكثر من
لقصة املسلسل
متواز ،وستعطي حيوية
بشكل
قصة حب تسري
ٍ
َّ
َّ
ٍ
البوليسية.
َّ
كحد أقصى ،من
املسلسل من عشر حلقات قد تبلغ  15حلقة
ٍّ
اللبنانية لإلرسال،
املؤسسة
أن يعرض على شاشة
املفرتض ّْ
َّ
َّ
وهو من بطولة خنبة من أهم املمثلني اللبنانيني من بينهم
فادي ابراهيم ،ونهال داوود ،وجمدي مشموشي ،وبيرت مسعان،
السورية جيين إسرب.
إضافة إىل مشاركة املمثلة
َّ
قصة «خيوط يف اهلواء» حول جرمية قتل «نبيل»
وتدور َّ
الذي يلعب دوره املمثل ،بيرت مسعان ،لنتابع إعرتاف الرجل
املكفوف «نديم» الذي يلعب دوره املمثل ،جمدي مشموشي،
َّ
أن يرتكب جرمية
بإرتكابه اجلرمية،
وألنه أعمى ومن الصعب ّْ
كبريا مما يدفع باملشاهد
ا
حيز
الشكوك
تأخذ
بهذا اإلحرتاف،
ً
ً
الشك يف العديد من األشخاص ،ويف املقابل ِّ
إىل َّ
تكلف عائلة
املتزوج من إمرأة حسناء هي «نسرين» تلعب
«نديم»
ِّ
دورها املمثلة ،جيين إسربَّ ،
واليت قد يرى البعض َّ
أنها إرتبطت
به َّ
كبريا هو فادي ابراهيم للدفاع عن إبنهم
حماميا
ألنه غين،
ً
ً
وكشف احلقيقة ،ومن جهة أخرىِّ ،
تكلف عائلة الضحية احملامية،
نهال داوود ،القضية ملعرفة ومعاقبة من قتل إبنها ،وداوود
َّ
مطلقة ابراهيم ،واملواجهة يف احملكمة ستشعل احلب بينهما
هي
قصة بياريت قطريب
الذي مل ينطفئ أص ًال ،يف املقابل سنتابع َّ
ووسام حنا اللذين يعمالن يف مكتب فادي ابراهيم ،وتنشأ
تتطور مع الوقت.
بينهما عالقة حب
َّ

يتشرف
تيار املردة – أوسرتاليا
بدعوتكم اىل حضور مهرجانه السنوي
يف قاعة الويستيال الكربى
12 Bridge Street, Lidcombe
الساعة الثامنة والنصف من مساء السبت
املوافق يف  2نيسان 2011
للحجز واالستعالم:
الياس الشدياق 0410507886
ماما احلريكي 0416270320
فرنسوا اجلعيتاني 0410546162
www.marada-news.org
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 50ألف دوالر جلمعية
مار رومانوس حدشيت

االسبوع املاضي يف لقاء للوزير دايفيد بورجر
مع رئيس مجعية مار رومانوس حدشيت ومجيع
االعضاء يف بيت اجلمعية يف غرانفيل ويف حفلة
كوكتيل على شرفه حبضور الوزيرة باربرة بريي
وعضو بلدية باراماتا السيد بيار اسرب مرشح
حزب العمال ملقعد باراماتا وحشد كبري من ابناء
حدشيت ،القى رئيس اجلمعية السيد جورج لولش
كلمة رحب فيها جبميع احلضور وخص بالرتحيب
الوزير بورجر والوزيرة بريي والسيد اسرب.
بعدها قدم الوزير بورجر شكا يقيمة مخسني
الف دوالر منحة للجمعية الجل االعمال اخلريية
متمنيا للجمعية دوام النشاط والتوفيق ورد عليه
رئيس اجلمعية السيد جورج لولش بكلمة شكر
وتقدير للوزير بورجر على اهتمامه وحمبته للجالية
اللبنانية.
اعداد وتصوير اراكس

تويف يف لبنان

وفاة فاضلة

نشاطات فرقة أرز لبنان الفولكلورية

تتابع الفرقة نشاطها الفولكلوري والرتاثي على مدى
 34عاما منذ تأسيسها سنة  1977لغاية اآلن.
السبت يف  2011-2-26وبدعوة من العريس واالهل
شاركت الفرقة يف عرس الشاب رومي نص يف صالة
ال مونتاج حيث قدمت وصالت من الفولكلور اللبناني
شارك يف بعضها العريس والعروس واالهل .الف
مربوك.
السبت 2011-2-12شاركت الفرقة يف املهرجان الذي
اقيم يف منطقة هرستفيل قرب مبنى البلدية وقدمت
وصالت من الفولكلور اللبناني.
ال تنسوا موعدكم مع مهرجان الفرقة السنوي مبناسبة
عيدها الـ  34سنة بعنوان «ملوك الطوائف» الذي
سيقام بتاريخ  2011-8-6يف هول بلدية باراماتا.
ال تنسوا موعدكم هذه السنة مع مهرجان كرنفال لبنان
السنوي يف دارلينغ هاربر االحد يف  2011-10-9من
الساعة  11صباحا لغاية اخلامسة بعد الظهر.
الفرقة حباجة لصبايا وشباب للمشاركة يف هذه
االحتفاالت وللمحافظة على تراثنا يف اسرتاليا.
ملزيد من املعلومات ميكن االتصال مبدرب الفرقة ايلي
عاقوري على الرقم0414750013 :

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

املرحوم رزق طنوس سعادة
امللقب بأبو ِ
شكور من مدينة زغرتا.
ّ
تقبل التعازي يوم السبت  5اذار  2011يف
بيت شقيقته نزهة زوجة جوزيف الراهب على
العنوان التالي:
10 Adah Avenue, Strathfield
ويقام قداس لراحة نفسه يوم االحد  6اذار
 2011الساعة الرابعة بعد الظهر يف كنيسة
مار يوسف ،كرويدن.

* دكان -أول لبناني عمل يف هذا املجال
لصاحبها السيد
فريد جان دكان
* خدماتنا تغطي جميع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال الجثمان إىل الخارج
جان فريد دكان
*  Eternityبفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول
0415 41 42 43
*نؤمن الخدمة  24ساعة و 7أيام يف األسبوع  ,االستشارة مجانية لجميع الطوائف
50 KING STREET, ST MARYS
PH: 9833 0255

168 TerMINUS STREET, LIVERPOOL
PH: 9600 8080

25 Breust Place, Punchbowl
Ph: 9750 5588
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CLIMATE CHANGE

A re-elected Keneally Government will plant one million trees across Western
Sydney by 2015 – as part of
a $10 million fund.
It will be in partnership
with community and environmental organisations
such as Greening Australia
– which has put forward a
similar unsolicited proposal
to the NSW Government.
Labor's plan is based on
similar global initiatives
including New York City,
Toronto, Tokyo and Los Angeles.
Set up in May 2006, milliontreesLA increased tree
cover from 20 per cent to
27 per cent and generated
$100 million in electricity
savings. New York City has
set a one million tree target
by 2017.
NSW Premier Kristina Keneally said: “Greening Australia has done outstanding
work in this area and we
would like to develop and
expand on their expertise –
possibly in partnership with
them.”
The NSW Government will
work with key researchers
to identify priority areas
– with a focus on re-afforesting the Western Sydney
Regional Parklands and urban conservation corridors
such as Ropes and South
Creeks between Blacktown
and Penrith.
T he remainder would involve greening up urban
streetscapes in conjunction
with local councils.
W estern Sydney now has
so much exposed paved

surface, temperatures have
risen markedly in the region
– the annual summer maximum in Western Sydney is
now six to eight degrees
higher than it was in the
1960s.
The number of days with
temperatures or more than
35 degrees a year has increased 250 per cent in
Western Sydney since the
1960s, but only 22 per cent
in the city.
“The lack of tree cover in
Western Sydney means
residents are experiencing
a hotter climate already and
this will only get worse with
climate change,” Ms Keneally said.
“More families in Western
Sydney will have to rely on
air-conditioners than the
rest of the City, increasing
their bills.
“Dramatically expanding
tree cover will improve the
health and quality of life of
residents in Western Sydney, as well as ease electricity demand and cost-ofliving.
“While we have a plan to
create a clean, green Western Sydney, the Opposition
leader Barry O'Farrell's vision is urban sprawl – with
thousands of more cars on
the road.
“Mr O'Farrell is a climate
change denier. Just like
Tony Abbott, Mr O'Farrell
says he does not believe
climate change is real.
Basic Science 101 taught at
school, CO2 is essential for
all plant life, without which
we do not have oxygen.

A wonderful, wonderful man: Tributes paid to hero teacher Paul Simpson

TRIBUTES are being paid to
a heroic teacher who died in
wild surf as he desperately
tried to rescue students
caught in a ferocious rip
Thursday afternoon.
Five schoolgirls were pulled
from the frightening seas at
a Surf Coast beach, in Victoria, but rescuers could
not get to 40-year-old Paul
Simpson, a married father of
one, in time.
The girls were part of a
group of 15 students and
three teachers from Shelford
Girls’ Grammar School in
Caulfield who were snorkelling near Bells Beach when
a freak wave swamped
them.
They were dragged into
deep water where they were
battered by swells as they
struggled against a ferocious rip.
Southside, where the tragedy unfolded, is an unpa-

trolled stretch of coast a
few hundred metres west of
Bells.
Basketball living legend
Andrew Gaze paid tribute
to Mr Simpson this morning,
saying he was a long-time
Melbourne Tigers man who
had coached Gaze’s two
daughters.
“Unfortunately he was doing the right thing saving
his students out there and
it cost him his life,” he told
SEN radio.
“He has been a great contributor to the sport, a great
Melbourne Tigers man, so
to his wife Nikki and his
daughter Sienna our condolences go to you. He will be
missed.”
The principal of Shelford Girls’ Grammar, Polly
Flanagan, said her school’s
community was suffering
and was concerned for Mr
Simpson’s wife and young

daughter.
She praised his selfless act,
saying he was a “wonderful,
wonderful man”.
“He was just the most extraordinary bloke,” she said.
“He was authentic, he had a
great sense of humour, he
would do anything for his
students and he did.
“I am very proud to have had
Paul as a member of staff.
I’m not surprised he died
trying to save our students,
and he did.”
She said the students were
coping as well as they
could.
“What do you do if you have
been a witness to something like this?” she said.
“We hope that we can build
some resilience. It’s just terrible.”
There will be no classes at
the school today, while students and staff have been
offered counselling.

Ms Flanagan said the school
community felt Mr Simpson’s
death deeply and widely.
“We don’t really know what
happened, there will be a
police investigation and, we
understand, there will be a
coronial inquest,” she said.
“There are questions and
there will be answers.
“This is not something we
are skilled at dealing with, it
is a nightmare.”
Methodist Ladies College
Principal Rosa Storelli said
the school community was
saddened by the news.
Mr Simpson taught biology
and coached basketball at
the Kew school from 1998
to 2007.
“He was a very caring and
professional member of our
staff,” she said.
The group were snorkelling between the shore and
a patch of reef when big
waves hit.

ACT TO BECOME GAY CAPITAL OF AUSTRALIA

Brown's territory rights Bill
for inquiry
BY DANIELLE CRONIN, POLITICAL CORRESPONDENT
03 Mar, 2011 07:46 AM
A new parliamentary inquiry
will push back debate on
a contentious Bill to stop
federal ministers overriding
laws such as gay marriage
legislation passed in the
ACT.
Greens leader Senator Bob
Brown spoke yesterday with
the Opposition and agreed
with their proposal to refer
his Bill to a senate committee.
''There isn't an intention to
unduly delay the legislation,'' Senator Brown said.
''But this will give the community and people with con-

stitutional expertise, as well
as representatives of the
territories if they wish the
opportunity, to feed into this
legislation.''
His Bill would ensure ACT,
Northern Territory and Norfolk Island laws could only
be overturned by both houses of federal parliament,
not on the whim of a federal
minister.
The ACT has been on the
receiving end of this ministerial veto, which the Commonwealth used to scuttle
or wind back laws to allow
civil unions between samesex couples.
''It's an equal rights issue,''
Senator Brown said.
''The override by both the
Howard government and

then the Rudd government
of the ACT's wish to deliberate on that matter and legislate on it is a rights issue.
''Here we are moving from
wrong to right on a rights issue,'' he said.
The ACT Legislative Assembly could revisit civil union
laws if Senator Brown's Bill
passed.
Government MPs and senators decided to support the
Bill when they gathered for
their caucus meeting this
week, according to a senior
Labor member. It reportedly
triggered a backlash from
Labor members angry at the
party's stance on Senator
Brown's Bill.
But other party sources dismiss this claim, suggesting

critics were trying to wrongly take credit for delaying
the debate.
The Senate was due to consider the Bill today.
Instead, the Coalition and
Greens would combine to
refer the Bill to a senate
committee for an inquiry.
Senator Brown said he had
not discussed this with the
Government.
''If you are asking did I specifically go to the Labor Party and ask, 'Do you agree to
this?' No I didn't,'' he said
The bill would be passed by
the Gillard Government in a
deal done with the Greens
Leader Bob Brown to make
the Territory a safe place for
same sex marriage. Canberra Times.

CARTOON BY

Elizabeth Peterson
Artist / Cartoonist
The Adventures of the Mirrin
Family
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CHRISTCHURCH QUAKE
UPDATE

RESCUE crews found two
more bodies among the debris in Christchurch overnight, pushing the toll from
the violent 6.3-magnitude
earthquake to 163 dead.
Police officially released
the names of a further seven people who died in the
February 22 quake, New
Zealand's worst natural disaster in 80 years.
The final death toll is expected to be about 220.
Police Superintendent Sam
Hoyle said today that 241
disaster victim identification staff from all around the
world were working to carefully identify the deceased.
Mr Hoyle released the names
of seven more victims, six
of them from Christchurch:
Joan Dorothy Wield, 76, and
her husband Graham Wield;
Matthew Stuart McEachen,
25; Neil Glyn Stocker, 58; Dr
Maysoon Mahdi Abbas, 61;
and Scott William Emerson
Lucy, 38. A Thai national,
Haruthaya Luangsurapeesakul, 32, was also on the
list.
News also emerged that

half of the city's historic
buildings had been "red
stickered", meaning they
were badly damaged and
unsafe for entry.
Another 1350 homes, many
in the city's eastern suburbs,
had been assessed as having severe damage, NZ Civil
Defence national controller
John Hamilton said.
Christchurch mayor Bob
Parker said the Earthquake
Commission had received
31,000 claims for property
damage suffered in the
earthquake.
They were in addition to
the 181,107 damage claims
from the original 7.1 earthquake in September that
had been logged by February 17.
Meanwhile, sections of the
cordoned-off area of the
Christchurch city centre will
be opened up this weekend.
The south-west corner of
the cordon around the centre of Christchurch would be
lifted on Sunday afternoon,
with further extensions to
come, Fire Service spokesman Paul Baxter said.

TAX OFFICE WARNING

ATO warns about labour
hire arrangements using a
discretionary trust
The ATO issued a taxpayer
alert warning people to be
cautious when entering into
an arrangement with a firm
that includes steps to split
their income with an associate, usually their spouse, by
using a discretionary trust.
"I'm concerned that people
involved in this arrangement may be unaware of
the risk that it may be ineffective under the taxation
laws and the superannuation guarantee provisions,"
Tax Commissioner Michael
D’Ascenzo said.
"We are concerned that individuals may enter into these
arrangement to reduce tax
liabilities by splitting their
income with an associate
and that the arrangement

may not satisfy the personal
services income tests and
that the anti-avoidance provisions could possibly apply," Mr D’Ascenzo said.
"The ATO is reviewing
these arrangements and
will be writing to entities
facilitating them about our
concerns that they may risk
contravening the promoter
penalty laws."
Mr D’Ascenzo also reminded firms entering into such
arrangements that they
may not be withholding the
appropriate amount of tax
and providing the correct
superannuation support to
the individual participants
and may be liable for penalties and charges under the
Taxation Administration Act
1953 and the Superannuation Guarantee (Administration) Act 1992.

LABOR IN MELTDOWN THE END OF PLASTIC BAGS
UNDER LABOR
LEFT VERSUS RIGH

THE Labor Left has ac�cused the Right of "political bastardry", saying it is
undermining Julia Gillard's
climate change plan by
opening up a debate on
gay marriage and the influence of the Greens.
Three senior Left figures
urged the Prime Minister
last night to take a stand
against the Right, saying
it was undermining a caucus decision to back the
Greens' territories' rights
bill, which has been linked
to a push for same-sex
unions and euthanasia.
The Left said the growing
factional brawl was damaging the party and should
not have been inflamed by
the Right.
"People are worried this
could develop into a problem for the government," a
Left source said.
"There is concern this
could open up sensitive
areas that are not needed
to be debated at this point
in time because there are
other more pressing issues."
The Labor caucus this
week backed the Greens'
territories' bill, which would
prevent the commonwealth
from rescinding territories'
laws without the approval
of both houses of parliament.
The Left said the decision
was made "quickly and
quietly", but was now being made an issue by the
Right.

"There is concern that
we've got the carbon tax
agenda; it needs to be articulated," the source said.
"Gay marriage and euthanasia - because that's what
we are talking about - they
are very difficult issues.
And you cannot work your
way through so many difficult issues at one time."
But prominent Left unionist
Dave Oliver said he and his
union supported gay marriage and he wasn't afraid
of having the debate.
"People are pushing this as
a Left-Right, Julia-Greens
issue," the Australian Manufacturing Workers Union
national secretary said.
"I don't see it like that. I'm
looking at it from our own
union's perspective and we
support gay marriage."
Mr Oliver said he didn't see
a problem with the timing
of the debate, saying he
was happy to have it ahead
of next year's ALP national
conference.
"I've said before, I hope the
national conference isn't
going to known as the gay
uranium miners' conference," he said.
The Left's Senator Doug
Cameron, Senator Gavin
Marshall and lower house
MP Stephen Jones met with
Ms Gillard last night amid
rising factional tensions.
Left convenors Maria
Vamvakinou and Graham
Perrett did not attend the
meeting.

MY SCHOOL

the first time that the average Australian school gets
$11,262 for every student it
teaches.
Raw figures suggest that
spending on students can
vary from $3000 to $150,000,
but this is not a measure of
wealth: it costs more to educate high needs students.
But nevertheless there are
big disparities.

MASSIVE inequalities in
spending on students have
been exposed on the new
My School website.
Money spent on students
can vary by tens of thousands of dollars.
The Gillard Government's
controversial website - relaunched today - reveals for

FIFTEEN years, 11 months
and seven days, more
than 500,000,000 seconds,
or roughly 830 weekswhichever way you look at
it, it's a bloody long time.
So just how did the Labor
Government spend its final day in charge of NSW
before going into caretaker mode ahead of the
March 26 election?
A broad-ranging series
of decrees to secure the
state's future, maybe?
Or perhaps a bold plan of
changes this city needs in
transport, infrastructure
and planning to put the
acid on Opposition Leader
Barry O'Farrell?
Nope, Team Kristina Keneally spent the final day
of government business
pushing through a series
of minor policies and funding announcements.
And as the clock wound
down towards the close
of business yesterday afternoon, Labor MPs were
busy pressing the send
button on emailed media
releases to breathlessly
trumpet their achievements, which included:
A PLAN to phase out plastic bags and nappies and
replace them with compostable ones by 2014 they'll have to rely on Mr
O'Farrell to deliver;
CALLING for tenders for
a new high-ropes course
and canopy walk in the
tree tops of the Western
Sydney Parklands;
A PLAN to plant a million
trees in Sydney's hottest suburbs to give more
shade (and maybe lower
soaring electricity prices
caused by the Government);
* REDUCING train ticket
prices on the airport line,
which just happens to run
through Ms Keneally's

electorate;
* ANNOUNCING a $10,000
grant that will fund research into why it is that
young people from western Sydney are choosing
either to love it, or leave
it;
* SPENDING almost
$600,000 to renovate halls
in country towns (likely
to be opened by National
Party members); and
* PROTECTING the longservice rights of carpet
layers across the state.
After an unprecedented
number of scandals, which
put even rugby league's
perennial troubles in the
shade, jobs for the boys,
and years of bureaucratic
bungling, this really is all
they've got.
But the lasting legacy of
this government will be
a power sell-off that cost
the state money rather
than lining its coffers with
cash.
The plastic bags policy is
a commendable step.
However, while it will
force retailers to switch
to bags that break down
in garden compost, it will
have to win the support of
an O'Farrell government
to be realised.
Climate Change and Environment Minister Frank
Sartor wants to phase out
the old-style non-biodegradable plastic bags and
disposable nappies by
2014.
Now, cast your mind back
16 years to 1995 as Labor
swept to power and Bob
Carr promised, and delivered, sweeping change.
Within weeks, he'd repealed controversial industrial relations laws,
then doubled national park
numbers in NSW. Keeping
NSW a green state is the
task for Labor now.
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Global Marble Australia
بإدارة

املهندس ظافر عايق
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

Âzì€bi@‚Ï≠@êΩ@ÚﬂáÇ
NNNpbÌ¸Ï€a@5«@…ÌåÏn€aÎ@ÂÌçÉn€aÎ@
…Ó‡ßa @Ú‘q @b‰n�«a @Ú‹ÌÏ�€a @b‰m5Ç
HEAD OFFICE MELBOURNE
24 - 32 Stanley Drive Somerton, Vic 3062
Tel: (03) 9308 0880 - Fax: (03) 9308 0506

SYDNEY:

BRISBANE:

ADELAIDE:

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

101 Beenleigh Rd

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

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

SPIRITUAL THERAPIST
Traditional Spiritual Help
العامل الروحاني عالء العوادي

@Ôè◊Ïœ@ÊÏ€bñ@aÎáó”c
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66 Wattle St. CNR Highclere St
Punchbowl NSW 2196 Ph 97403717 Mob 0414418334

Tel: 02 87648186

Fax :02 87648062

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

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

Mobile:04 2190 6377 Phone: 9659 6999
Web:www.alaa.com.au

Email: info@alaa.com.au

