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ميقاتي يطلع وليامز على جهوده للتشكيل وموفد بان يؤكد ضرورة تلبية املتطلبات الدولية

القذايف يندفع حنو بنغازي حتت ستار اخلالف الغربي

«حزب اهلل» يتهم املعارضة بـ«ختريب البلد» ويعترب كتابة القرار االتهامي «ال تقدم وال تؤخر» واشنطن تتصل باملعارضة الليبية
وباريس تعرتف بها

فيما التقى الرئيس املكلف
تشكيل احلكومة اللبنانية
جنيب ميقاتي امس االول،
املوفد اخلاص لألمني العام
لالمم املتحدة (بان كي
مون) يف لبنان مايكل
ويليامز الذي مشددا على
ضرورة تلبية املتطلبات
الدولية ،اتهم حزب اهلل
املعارضة بـ «ختريب البلد»
معتربا ان كتابة القرار
االتهامي «ال تقدم وال
تؤخر».
فقد التقى الرئيس املكلف
تشكيل احلكومة اللبنانية
جنيب ميقاتي امس االول،
املوفد اخلاص لألمني العام
لالمم املتحدة (بان كي
مون) يف لبنان مايكل

ويليامز ،يف اطار جولة
االخري على املسؤولني
اللبنانيني قبل مغادرته
اىل نيويورك نهاية الشهر
ان
وأوضح
اجلاري،
ميقاتي أطلعه «على جهوده
املتواصلة من أجل تشكيل
حكومة جديدة ،ومتنيت
له ،باسم األمم املتحدة
التوفيق يف مساعيه،
وأعربت عن األمل بأن
يتمكن من تشكيل احلكومة
قريبًا لكي تستطيع مواجهة
التحديات اليت يواجهها
لبنان اقتصاديًا واجتماعيًا
وسياسيًا ،ويف الوقت
املتطلبات
تلبية
ذاته
الدولية».
وأشار وليامز اىل انه حتدث

مع ميقاتي «عن مسألة
احلوار الوطين ،وأعتقد
أنها كانت آلية مهمة جدًا
يف الفرتة املاضية برئاسة
الرئيس (ميشال) سليمان،
وآمل ان يواصل الرئيس
اللبناني مساعيه للمساهمة
يف تفعيل هذا األمر ،ألن
من املهم مناقشة العديد
من املسائل عرب هذا املنرب،
خصوصًا ما يتعلق مبوضوع
االسرتاتيجية الدفاعية».
وقال« :حتدثنا عن القرار
 1701والوضع يف جنوب
لبنان الذي نعتقد انه
مستقر ،وكما تعلمون
الثالثي
االجتماع
فإن
الذي ُعقد يف الناقورة
االثنني املاضي كان جيدًا،

وسأتوجه اىل نيويورك يف
خالل االسبوعني املقبلني
إلطالع جملس االمن على
1701
القرار
جمريات
والوضع يف لبنان».
اىل ذلك أعلن املكتب
اإلعالمي لكتلة «الوفاء
للمقاومة» النيابية يف
لبنان أن رئيس الكتلة
حممد رعد التقى أمس
االول يف مكتبه السفري
الفرنسي لدى لبنان دوني
بييتون ،وجرى البحث
يف «مستجدات الوضع
اللبناني وتطورات املشهد
السياسي يف املنطقة
وكان اللقاء مفيدًا».
واكد نائب األمني العام
لـ «حزب اهلل» الشيخ نعيم

قاسم يف كلمة له يف
احتفال تأبيين أن احلزب
دعا منذ اليوم األول إىل
«املشاركة وإىل حكومة
وإىل
الوطنية
الوحدة
نغي رأينا
ومل
التوافق،
رِّ
أكثرية
أصبحنا
بعدما
مبنية
قناعتنا
ألن
جديدة،
َّ
على أسس تنسجم مع
واقع لبنان ومصلحته».
أن «من تبقى
لكنه الحظ ّ
من  14آذار رفضوا
التوافق واملشاركة ،وهذا
خيارهم ،فالتوافق ال ميكن
أن يكون بالقوة بل جيب
أن يكون طوعيًا وباختيار
مجيع األفرقاء».
أن األكثرية
وأكد قاسم ّ
(التتمة ص )21

كان الوضع يف ليبيا امس
االول متناقضًا ،فالعقيد
معمر القذايف الذي حقق
انتصارًا عسكريًا مهمًا
على االرض ،مين مبزيد
من اهلزائم السياسية
يف اخلارج .ففيما كانت
القوات املوالية للنظام
اللييب تبسط سيطرتها على
مدينة الزاوية االسرتاتيجية
قرب طرابلس يف الغرب،
متكنت هذه القوات حتت
وابل من القصف الربي
واجلوي من استعادة راس
النوف امليناء النفطي
الشرق
يف
الرئيسي
دافعة قوات املتمردين

اىل انسحاب غري منظم
من املدينة ،لتصري مدينة
بنغازي املعقل الرئيسي
للمتمردين اهلدف الثاني
لقوات القذايف.
ولكن كيف قابلت الواليات
املتحدة واوروبا استعادة
القذايف زمام املبادرة
عسكريًا بعد ثالثة اسابيع
من انطالق االحتجاجات
على حكمه املستمر منذ 42
سنة؟
انها
واشنطن
أعلنت
أقفلت السفارة الليبية
لديها وانها بدأت اتصاالت
مع الشخصيات املعارضة
(التتمة ص )21

اشتباكات طائفية يف مدرسة للبنات بالبحرين واملعارضة تلغي تظاهرة اىل الديوان امللكي
نتعهد كافة أنواع املشاريع من اخلرائط واحلفر حتى تسليم املفتاح
نقدم كافة أنواع اخلدمات االجتماعية زواج
خطوبة
دفن موتى

شهدت مدرسة ثانوية
للبنات يف البحرين أمس
االول اشتباكات طائفية،
وقت تبدو البالد منقسمة
على حنو متزايد بني شيعة
حيتجون على احلكومة وسنة
يؤيدونها.

أسوأ
البحرين
وتواجه
اضطرابات منذ التسعينات
من القرن املاضي ،اذ
خرج حمتجون اىل الشوارع
بعدما
املاضي
الشهر
شجعتهم احتجاجات أطاحت
رئيسي تونس ومصر.

وقتل سبعة أشخاص يف
اشتباكات مع قوى االمن
يف اململكة اليت تستضيف
االسطول اخلامس االمريكي
وال يزال اآلالف من أعضاء
حركة  14شباط الشبابية
(التتمة ص )21

*صاحب أفران الروشة وزوجته وبعض العاملني يف الفرن*
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We understand
Western Sydney.

Arab Bank Australia Limited ABN 37 002 950 745 AFSL 234563 ABA4061/MEH/W

Do business with someone you know,
trust and who understands your needs.
From Bankstown to Auburn, Granville to Liverpool,
and everywhere in between, Arab Bank Australia
has a team that understands the community you live
and work in.

To discuss your financial needs,
at a time and place that suits you,
contact one of our dedicated and local
business managers today:

We’ve been serving the Arabic speaking
communities throughout Sydney and Melbourne
for over 15 years, assisting businesses of all sizes
grow and prosper, and helping individuals build a
better future.

Joseph Estephan, Retail Relationship Manager
0434 601 903

No other Bank understands you and your
community better. We can help you with:
- Property & Construction Loans
- Business & Commercial Loans
- Home Loans
- Investment & Transactional Accounts
- Online Savings and Foreign Currency Accounts

Mark Sykes, Senior Relationship Manager
0424 182 376
Tony Shidiak, Senior Retail Relationship Manager
0422 847 778
Emile Chahine, Head of Business Banking
0414 667 755
Freecall 1800 272 222
arabbank.com.au
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لبنانيــات

احلريري يوجه كلمة للبنانيني:

ال نريد السلطة واحلقد بل احلق والعدالة

وجه رئيس حكومة تصريف
األعمال اللبنانية سعد احلريري
اجلمعة (امس) ،كلمة إىل
اللبنانيني ملناسبة ذكرى 14
آذار ،على أن يقوم جبولة على
املناطق بعد إحياء املناسبة.
وأكد امس ،أن «احلقد ال
ينفع أحدًا بل يضر بنا حنن أو ً
ال،
وممنوع علينا أن نفقد األمل ألن
قضيتنا قضية حق على رغم
استهدافنا واغتيالنا».
وقال احلريري أمام مفيت املناطق
وقضاة الشرع ورؤساء احملاكم
وأئمة املساجد واملدرسني
الدينيني ومديري األوقاف
يف خمتلف املناطق اللبنانية،
الذين اجتمعوا حول مأدبة غداء
تكرميية أقامها يف قريطم ،يف
حضور الرئيس فؤاد السنيورة:
«بعضنا قد يشعر بالتعب
ولكن علينا إكمال املسرية،
وأن نكون يدًا واحدة ،وأود
منكم أن تنقلوا إىل كل بيت
هذه الرسالة :هذا البلد سيكون
بإذن اهلل بألف خري وال نريد،
ال احلقد وال الغضب وال العنف
بل نريد احلق .وأن السالح بوجه
احلق ال ينفع ،ورأينا ما حصل
يف مصر وتونس وما جيرى حاليًا
يف ليبيا ،فأي سالح يستعمل
ضد الشعب يصبح سالحًا غري
شرعي ،حتى سالح الدولة يف
مكان ما إذا مل يكن يف خدمة
الشعب ومصاحله فال يعود
سالحًا مقبو ً
ال من قبل الشعب.
حنن نريد دولة دميوقراطية
يتمكن فيها كل املواطنني من
التعبري عن آرائهم حبرية».
«هذه
احلريري:
وأضاف
الدار لطاملا كانت حاضنة لكل
اللبنانيني من كل الطوائف
الرئيس
وكان
واملذاهب
الشهيد يتحدث دائمًا عن
االعتدال والعيش املشرتك
وقبول اآلخر ،يف هذا البلد
الذي يضم كل الطوائف
واملذاهب ،وأردت أن جنتمع
هنا اليوم خصوصًا يف هذه
األيام اليت يشهد فيها البلد
صعوبات لنؤكد مرة جديدة أننا
ال نريد سوى الدولة والوطن .ال
نريد السلطة بل احلق والعدالة
والدولة القادرة على محاية كل

أبنائها مسيحيني ومسلمني،
فكل حر بدينه ومذهبه حتت راية
الدولة اليت هي لكل اللبنانيني
وليست جلزء منهم».
ولفت إىل أن «ست سنوات
مرت على جرمية اغتيال الرئيس
الشهيد رفيق احلريري ومل
نطالب خالهلا باالنتقام وال
بالتعطيل أو غريه ،كما أننا
خالل هذه السنوات مل حنقد
على احد ومل نرتك للحقد
مكانًا يف قلوبنا .كل ما نطلبه
العدالة اليت تروي وتشفي
جروح اللبنانيني الذين اعتربوا
أن اغتيال الرئيس احلريري
هو اغتيال للوطن وملشروع
بناء الدولة .وحنن سنستمر
احلقيقة
بكشف
باملطالبة
وحتقيق العدالة وسنمارس
معارضتنا بكل دميوقراطية
سلمية ،ونعترب دائمًا أن شؤون
الناس وأمالكهم هي اهم من
أي موقف سياسي.
وواجبنا مجيعًا يف احلكومة
واجمللس النيابي أن خندم
الناس ال العكس ،وأن ننفذ ما
التزمنا به وجرى انتخابنا على
أساسه».
وطالب «بأن تكون الدولة
حاضنة ومدافعة عن كل
األراضي
وكل
اللبنانيني
اللبنانية وأن تكون هي املسؤولة
عن الرد على أي اعتداء على
األراضي اللبنانية أو املواطنني
اللبنانيني .فإن اعتدى علينا
احد ندافع عن انفسنا كدولة
أما إذا أراد كل واحد أن حيمل
السالح يف مكان ما ليقول انه
يدافع عن الوطن ،فسريتد هذا
السالح يف مرحلة من املراحل
على الوطن كله».
وشدد على مواصلة «اإلجنازات
اليت حققناها يف احملكمة الدولية
ويف السيادة واالستقالل يف
احلكومات املتعاقبة» .وقال:
«قد نكون مستهدفني يف
مكان ما ألننا ناجحون ،وألن
لدينا مشروعًا متكام ًال للدولة
لكل اللبنانيني ومستقبلهم
الواعد ،وبدعمكم مستمرون يف
هذا املشروع».
وقال مفيت طرابلس والشمال
الشيخ مالك الشعار يف

جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق  -عبداهلل طويل  -سامي مظلوم
رئيس التحرير :انطونيوس بو رزق
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كلمة« :لن نتساهل بالعدالة
واحملكمة ،ورفيق احلريري حي
يف قلوبنا ما حيينا».
وكان احلريري ترأس ظهر
امس يف قريطم ،اجتماعًا لكتلة
«املستقبل» جرى خالله
عرض االستعدادات اجلارية
إلحياء ذكرى  14آذار (مارس)
األحد املقبل.
وعشية الذكرى استمرت القوى
املنضوية حتت  14آذار بتسجيل
املواقف ،فأكد وزير الرتبية
والتعليم العالي يف حكومة
تصريف األعمال حسن منيمنة
لـ «أخبار املستقبل» أن
«احملكمة هي طريقة اخلالص
للبنان من االغتيال السياسي
ومن الرعب الذي يعيشه
أن
متوقعًا
اللبنانيون»،
يكون احلشد نهار األحد املقبل
«كبريًا جدًا».
وعن كالم رئيس اجمللس النيابي
نبيه بري قال« :بري يعرف
جيدًا أنه لو كان األمر يرتبط
مبوضوع السلطة فهي كانت
معروضة لسنوات وسنوات،
ولكن الشيء األساسي بالنسبة
إلينا هو البلد وليس السلطة
لذلك يعرف الرئيس بري أن
كالمه ليس دقيقًا».
ولفت منيمنة إىل أن «الفريق
اآلخر يعمل بشكل أساسي
ويراهن على أن الطائفتني
املسيحية والدرزية لن تشاركا
يف ذكرى  14آذار لكنهم
خمطئون» ،مشريًا إىل أن
«هذا احلشد سيأتي ليؤكد
أنه على رغم كل املالحظات أو
التقصري يف بعض النواحي من
قبل قوى  14آذار وإمنا روحها
موجودة».
ورأى وزير الشؤون االجتماعية
سليم الصايغ يف حديث إىل
احلر» ،أن
إذاعة «لبنان
ّ
«الرئيس بري يتكلم اليوم
«أمل»،
حركة
كرئيس
وليس كرئيس جملس نواب،
وكرئيس حركة «أمل» نقول
له هذه املرة «ما معك حق».
واعترب الصايغ أن «رئيس
كتلة «الوفاء للمقاومة»
النائب حممد رعد ليس يف
حاجة للحصول على إذن من
الرئيس بري ،ألن من يستبيح
حباجة
ليس
الدميوقراطية
لإلذن».
واعترب عضو كتلة «املستقبل»

أمحد فتفت يف حديث إىل وكالة
«أخبار اليوم» ،أن «موضوع
تأليف احلكومة يتجاوز يوم 13
الشهر ،ألنه مرتبط بالقرار
السياسي حلزب اهلل ولسورية،
حيددان ما إذا كان
وهما اللذان ّ
قد حان وقت تأليف احلكومة أم
ال».
ّ
«يتضح من كالم
وأضاف:
ّ
املكلف جنيب ميقاتي
الرئيس
وقوة له ،ال سيما
حول
أن ال
ّ
عندما يتحدث عن أنه «أبو
اهلول» الذي يستطيع أن
ينتظر ،ولكن حنن ال نستطيع
أن ننتظر «كأبو اهلول كذا
ألف سنة».
وأكد عضو الكتلة نفسها
النائب عمار حوري أن «سالح
حزب اهلل بات يفرض سلطته
على الداخل ،ووصلنا إىل
مكان ال ميكن معه التعايش
مع هذا السالح» ،وموضحًا
أنه «بعد استشهاد الرئيس
رفيق احلريري ،دخلنا يف نوع
من تسوية تقضي بالتوجه حنو
العدالة واحلقيقة عرب التحقيق
الدولي ،مقابل التعايش مرحليًا
مع سالح حزب اهلل».
وقال حوري يف حديث إىل
وكالة «فرانس برس»:
«قمنا بتسويات خوفًا على
استقرار البلد ،إال أن األمور
وصلت إىل حد مل تعد معه أي
تسوية جديدة ممكنة ،فالسالح
حياول أن يفرض نفسه على كل
امللفات ومن ضمنها احملكمة
اخلاصة بلبنان».
وقال عضو تكتل «لبنان أو ً
ال»
النائب سريج طورسركيسيان:
«ردًا على من يدعي مكافحة
وحماربة الفساد واملفسدين
املوجود جزء منهم يف  8آذار،
أال يعترب وضع اليد على أموال
تعود ملالية الدولة من قبل
ووضعها
االتصاالت
وزير
بامسه فسادًا؟» ،متسائ ًال:
«أليست احلملة املوجهة إىل
إلضعافها
األوىل
الرئاسة
ووضعها خارج القرار السياسي
اللبناني فسادًا؟» ،وأضاف:
«هل الوعود بدفع مبالغ من
املال ملنع الناس من املشاركة
يف احتفال  13آذار من قبل
نائبني األول من منطقة بعبدا
والثاني من منطقة جبيل ،ال
تعترب فسادًا وخوفًا من حركة
 14آذار؟».

«اجلماعة االسالمية» لن تشارك يف  14آذار ...ال سياسياً وال شعبياً

ختتلف ذكرى  14آذار بالنسبة
لـ«اجلماعة االسالمية» اختالفًا
كليًا عن ذكرى  14شباط،
فالثانية تعين استشهاد الرئيس
الشهيد رفيق احلريري حيث جتد
قيادة «اجلماعة» لزامًا عليها
املشاركة فيها ،أما األوىل،
فتمثل اصطفافًا سياسيًا حترص
«اجلماعة» على عدم احتسابها
ضمنه ،ال سيما يف ظل الشحن
واخلطاب
القائم،
املذهيب
ّ
املتشنج والعالي
السياسي
النربة الذي يعتمده أقطاب
هذا الفريق السياسي وحتديدًا

يف اهلجوم غري املسبوق على
املقاومة ،األمر الذي خيتلف مع
عقيدة «اجلماعة االسالمية»
ّ
يشكل هلا إحراجًا أمام
وقد
بثوابت
املتمسك
مجهورها
ّ
املقاومة وقضية فلسطني.
أمام هذا الواقع ،فإن «اجلماعة
االسالمية» جتد نفسها اليوم
غري معنية مبهرجان ذكرى 14
آذار األحد املقبل ،وهي لن
تشارك فيه ال سياسياً (متثيليا)
وال شعبيًا ،كونها تعترب نفسها
ليست طرفًا يف الصراع ال مع
 14وال مع  8آذار،

جهود ناشطة بني بعبدا وفردان والرابية...
واحلكومة بعد أسبوع ؟
توجت قوى  14آذار خطواتها
ّ
الذكرى
الحياء
التحضريية
السادسة لالنتفاضة اليت حتمل
هذه القوى امسها باعالنها وثيقة
سياسية بدت مبثابة برنامج
مبادىء ومسلمات للمعارضة
اجلديدة ،يف حني برزت يف
املقابل حركة استثنائية ُيراد
هلا ان تنضج الرتكيبة احلكومية
العتيدة وتوفر الظروف الستعجال
والدتها يف مهلة اقصاها نهاية
االسبوع املقبل.
واكتسبت الوثيقة السياسية
لقوى  14آذار واليت تالها النائب
مروان محاده عقب اجتماع موسع
لقادة  14آذار ونوابها وناشطيها
يف فندق «الربيستول» مساء
أمس االول ،بعدا يتجاوز موعد
الثالث عشر من آذار الذي
سيشهد التجمع الشعيب الكبري
يف ساحة الشهداء ،اذ أخرجت
الوثيقة يف صيغة «ميثاق»
لفريق  14آذار ضمنه ثالثة
اقسام رئيسية .فتناولت يف
القسم االول قراءة هذا الفريق
لالحداث والتطورات اليت حصلت
منذ ربيع  2005تاريخ «انهاء
الوصاية االمنية والسياسية
على القرار الوطين» .وما
تعرض له خالهلا «رموز احلركة
االستقاللية ملوجات من االغتيال
والرتهيب» ،وصو ًال اىل املأزق
االخري بفعل «عودة الفريق
اآلخر اىل احلكومة وسالحه يف
يده ( )...خمريًا اللبنانيني بني
احلرية والعدالة والسلم االهلي أو
االمن» .واذ اعتربت ان «ثورة
التغيري الدميوقراطي اليت جتتاح
العامل العربي تلتقي مع انتفاضة
احلرية واالستقالل يف لبنان»،
قالت انه «من غري اجلائز أو
املقبول ان ينكفىء شباب لبنان
رواد احلرية فيسمحون بعودة
البالد اىل الوراء واىل تسلط
الرأي الواحد واحلزب احلاكم».
وتناول القسم الثاني «األخطار
اجلدية اليت تهدد وجود لبنان
وكيانه ومستقبل ابنائه وال سيما
منها خطر خسارة استقالله جمددًا
والعودة اىل االنقسامات الطائفية
واملذهبية اليت تسهل الوصايات
وخطر خنق دميوقراطيته وحتويل
نظامه بقوة السالح اىل قبضة
احلزب الواحد واخلطاب الواحد».
أما القسم الثالث فتناول
«الثوابت الوطنية» اليت تعهدت
هذه القوى الدفاع عنها ،ومن
ابرزها الدستور واتفاق الطائف
و»حصر الدفاع عن سيادة لبنان
املهددة بالدولة وحدها ()...
وانهاء وصاية السالح على احلياة
السياسية واالجتماعية واسقاط
تلك البدعة اليت جعلت الدفاع عن
لبنان اختصاصًا حزبيًا» ،وكذلك
الدفاع عن العدالة واحملكمة
الدولية اخلاصة بلبنان وتبين
كل ما يصدر عنها من أجل وقف
مسلسل القتل وحتقيق االستقرار
الفعلي يف البالد».
واوضحت قوى  14آذار «اننا اذ
نعلن ميثاقنا هذا فلكي يعي مجيع
الفرقاء خطورة ما وصلت اليه
احلال لكي نشبك خناصرنا يف

ورشة وطنية حتقق التوافق حول
الثوابت الوطنية وتعيد اللحمة اىل
شعبنا».
وعلم ان رئيس حكومة تصريف
االعمال سعد احلريري سيلقي
يف السادسة مساء اليوم كلمة
وصفت بانها على جانب من
االهمية ،اذ سيتوجه عربها
خصوصًا اىل الشيعة يف لبنان،
كما ستتناول مواقف اضافية من
موضوع «غلبة السالح».

احلكومة

يف غضون ذلك ،اكدت مصادر
اجلارية
لالتصاالت
متابعة
لتأليف احلكومة اجلديدة ان
املعطيات املتوافرة عن دورة
االتصاالت اجلديدة تشري اىل
جدية احتمال تأليف احلكومة يف
وقت قريب.
وقالت ان االتصاالت جارية على
حنو كثيف وينتظر ان تتبلور
نتائجها يف نهاية االسبوع املقبل،
وليس مستبعدًا ان يشهد هذا
املوعد والدة احلكومة .واضافت
ان رئيس الوزراء املكلف جنيب
ميقاتي يوالي اتصاالته يف هذا
اجملال ،ومثة طروحات جيري
تداوهلا بعيدا من األضواء بني
بعبدا وفردان والرابية ،ملعاجلة
خمتلف العقد اليت اعرتضت
تأليف احلكومة حتى اآلن.
وحملت اىل مالمح حلحلة لدى
العماد ميشال عون وسط تكتم
شديد على التفاصيل الجناح
هذه املساعي .واكدت ان لقاء
ميقاتي وعون وارد يف اي حلظة
وال شيء حيول دون انعقاده،
علمًا ان حركة املوفدين مل تنقطع
بني فردان والرابية .والحظت ان
«اجلو انقلب فجأة ومثة حركة
غري عادية من اجل تأمني والدة
قريبة للحكومة».

جملس التعاون

اىل ذلك ،برز امس موقف لدول
جملس التعاون اخلليجي من
الوضع يف لبنان ،اذ اعربت عن
املها يف ان ينجح رئيس الوزراء
ّ
املكلف يف تأليف حكومة جديدة
حتقق آمال الشعب اللبناني
وتطلعاته.
وجدد وزراء اخلارجية لدول
اجمللس يف بيان هلم عقب
االجتماع الذي عقدوه يف
العاصمة السعودية الرياض
مساء امس االول «دعمهم
الكامل لالمن واالستقرار والوحدة
الوطنية اللبنانية» .واهابوا
«جبميع االطراف السياسيني
والرتوي
معاجلة االمور باحلكمة
ّ
يف هذه املرحلة الدقيقة دعمًا
للخيار الدميوقراطي يف اطار
القواعد الدستورية اليت توافق
عليها مجيع اللبنانيني واستنادًا
اىل اتفاقي الطائف والدوحة».
ونوه اجمللس الوزاري اخلليجي
ّ
«باملضامني االجيابية اليت
وردت يف خطاب الرئيس
ّ
املكلف جنيب ميقاتي» وعرب عن
امله يف تأليف حكومة «حتقق
آمال الشعب اللبناني الشقيق
وتطلعاته».
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لبنانيات

 14آذار أعلنت وثيقتها السياسية «رفضاً للسالح ودفاعاً عن لبنان واحلرية والعدالة والدميوقراطية»
ال مساومة وال تراجع واحلركة الكثيفة ستستمر وعودة التظاهرات إىل الساحة ممكنة
بعد محلة الـ «أل» اليت حددت
فيها قوى  14آذار ما ترفضه جاء
أمس وقت الـ «نعم» لتعلن ما
تريد .فأصدرت وثيقتها السياسية
املوعودة يف مؤمتر موسع يف
«الربيستول» مبشاركة أركانها
وحنو  250شخصية من نواب
ووزراء وناشطني وسياسيني
مستقلني وتعهدت أال ترتاجع
عنها وال تساوم «دفاعًا عن
لبنان ،من أجل احلرية والعدالة
والدميوقراطية» كما جاء يف
عنوانها .وتوزع األركان األربعة على
الطاوالت اليت تشكل مربعًا كبريا
يف القاعة فجلس رئيس حكومة
تصريف األعمال سعد احلريري يف
الوسط حتت شعار «سيادة 2011
تصدر
– ال لوصاية السالح» الذي
ّ
القاعة ،قبالته رئيس احلكومة
السابق فؤاد السنيورة وإىل
اليمني رئيس اجلمهورية السابق
اجلميل وإىل اليسار رئيس
أمني
ّ
اهليئة التنفيذية حلزب «القوات
اللبنانية» مسري جعجع.

سعيد
َ

وكان إىل طاولة الوسط رئيس
حزب األحرار النائب دوري مشعون
وعميد الكتلة الوطنية كارلوس
إده ومنسق األمانة العامة فارس
سعيد الذي افتتح املؤمتر بعد
النشيد الوطين بكلمة جاء فيها:
«جنتمع اليوم يف املكان الذي
ِ
احلرية
منه أطلقنا معًا إنتفاضة
والكرامة والعدالة يف آذار 2005
ِ
وصاية النظام األمين السوري
ضد
َّ
على لبنان ( )...لقد عمل ذلك
النظام من أجل الوصول بأحرار
ِ
وأصدقائهم يف العامل إىل
لبنان
ِ
مُ
وديع
املعادلة التالية  :إذا
أردت َت َ
ُ
ُ
احلرب
إستقبال
فعليكم
الوصاية،
ِ
األهلية جمددًا !
يف تشرين الثاني  ،2004وعلى
أثر حماولة اغتيال مروان محادة،
َ
وقادة
إلتقينا هنا  29 :نائبًا
إستقاللي للمطالبة برفع
رأي
ّ
الوصاية عن لبنانّ .
كنا نعلم أن

حاضر بيننا من
رفيق احلريري
ٌ
كنا نعلم ّ
خالل مالئكتهّ .
أنه اختار
اختار لبنان أو ًال.
اإلستقالل،
َ
َّ
َ
العناية
نتوقع أن
ولكننا مل نكن
اإلهلية قد اختارت َد َمُه إلطالق
اإلنتفاضة املباركة ( )...وإذا
ّ
شهيد اإلستقالل
كنا نذكر اليوم
َ
َ
وقافلة الشهداء معه ومن بعده،
ُ
الشعب العظيم
نذكر هذا
مثلما
َ
وأطلع
الذي صنع استقالله
َ
ربيعُه ،فإننا ال ميكن أن ننسى
َ
َ
بطريرك اإلستقالل الثاني الذي
َ
عرش البطريركية
يغادر اليوم
ُ
يف إنطاكيا وسائر املشرق ليحتلَّ
َ
عرش القلوب يف انطاكيا وسائر
املشرق.
ً
دورة كاملة خالل
الزمان
دار
ُ
َّ
لتحل
السنوات الست املاضية،
َّ
ُ
حمل الوصاية
وصاية السالح
السابقة .لقد طغى هذا السالح
وبغى َ
تسامح
غو َل ،مستفيدًا من
وت َّ
َ
ُ
اللبنانيني وحرصهم على بلدهم،
عيد إليهم املعادلة إياها  :إذا
لي َ
ُ
مُ
توديع السالح فعليكم
أردت
َ
ُ
استقبال احلرب األهلية جمددًا.
ً
ً
وجوابنا أصبح معروفا ونهائيا :
ُ
سنواجُه هذا السالح مبا واجهنا
ِ
الوصاية السابقة وأجربناها على
الرتاجع».

مداخالت

وتال النائب عمار حوري مسودة
الوثيقة ،ثم توىل عضو األمانة
العامة النائب السابق مسري
فرجنية إدارة املناقشة .وكان
أول املتحدثني روبري غامن ،فاقرتح
فقرة عن القضية الفلسطينية
ومتسك لبنان باملواثيق العربية
واستبدال عبارة «كتلة نواب 14
آذار» .وتلته النائبة السابقة نايلة
معوض داعية نواب املعارضة الـ
ّ
 60إىل الضغط إلحياء عمل جملس
النواب حيث تنام مشاريع قوانني
منذ مخسة أعوام .واقرتح النائب
غازي يوسف توضيحًا لفقرة تتعلق
بتطوير شبكات األمن اإلجتماعي.
أما العميد إده فدعا إىل استبدال

The Computer & Laptop
Specialists

نؤمن مجيع حاجاتكم من بناء مواقع الكرتونية

تعبري «الطائفية السياسية»
بـ «احلالة الطائفية» ( الفتًا
احلضور إىل حتسن قدراته اللغوية
بالعربية) ودعا ايضا اىل إضافة
فقرة عن دور سوريا يف األزمة
اللبنانية مطالبًا بالتضامن وبأال
خيتلف اخلطاب قبل  13آذار عنه
بعد  13آذار ،فحصد تصفيقًا.
وقال الوزير بطرس حرب« :يف
 13آذار نلتقي الناس ،ويف  14نبدأ
الشغل .املهم التزام التطبيق».
اجلميل مشددا على
وتاله الرئيس
ّ
اإلميان باملسرية اإلنقاذية ،وقال
« :تنتظرنا محلة شرسة وحضورنا
اليوم هو الرد األفعل عليها».
للتعديل
اقرتاحات
وتالحقت
واإلضافة أبرزها من النائب عقاب
صقر والنائب السابق غطاس
خوري  .ثم حتدث الرئيس احلريري
فعلق على كالم العميد إده الفتًا
إىل أن املشكلة األساس مع سوريا
انتهت خبروج جيشها واستخباراتها
من لبنان ،ومؤكدًا أن األهداف
املوضوعة يف الوثيقة واملتعلقة
بغلبة السالح سوف تتحقق كما
حتقق مطلب خروج اجليش السوري
عام  .2005واقرتح النائب مروان
محادة استخدام كلمة «تكتل»
بدل «كتلة» نواب  14آذار.
ودعا النائب عاصم عراجي إىل
تناول موضوع مزارع شبعا وسبل
استعادتها بدءًا بالرتسيم .وتاله
النائب مشعون فتمنى أال تبقى
الوثيقة حربًا على ورق ودعا إىل
إنشاء جبهة  14آذار املنظمة
خنيب
و»أن ننسى أنانياتنا وال ّ
آمال الناس فينا».

جعجع واحلريري

وبعد مداخالت للنقيب السابق
للمحامني ميشال إليان والسيدين
حنا صاحل وحممد كشلي حتدث
الدكتور جعجع عن دور سوريا
يف لبنان وسالح «حزب اهلل»،
مفض ًال عدم تناول القيادة السورية
ملناسبة وبدون مناسبة .واعترب
أن التمييز بني سالح املقاومة
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والسالح يف الداخل «خطأ»،
مشددًا على أن خيار املقاومة جيب
أن تقوم به الدولة.
ثم حتدث الرئيس احلريري جمددًا
فأكد أن املواقف اليت تتخذها
القوى السيادية ال تنبع من الرغبة
يف السلطة أو للبقاء فيها .وقال:
«لو أردت البقاء يف السلطة
بأي مثن لكنت قادرًا على البقاء،
لكن ذلك كان سيعين أن افعل
كما يفعل غريي ممن يسعون
إىل السلطة فيضطرون إىل ملء
استمارة واملوافقة على أمور عدة،
وبعد ذلك خيضعون يوميًا لفحص
دم وإال فإن من أوصلوهم يتخلون
عنهم» .وشدد على «أننا إذا مل
نكمل حبركة كثيفة فنكون حنبط
فع ًال الناس الذين يضعون ثقتهم
بنا .وبعد  13آذار قد نعود إىل
ساحة الشهداء عند أي مساس
بثوابتنا ولن نتفرج .ويف موضوع
السالح ،املفروض أن يقاوم
اجليش اللبناني إسرائيل إذا اعتدت
على لبنان ،وعلينا أن نتحمل مجيعًا
الثمن وندفعه و»شو فيها»
فهذا واجبنا كمواطنني ،وعلى هذا
األساس تقوم الدولة».

الوثيقة

وبعد انتهاء عملية صياغة
التعديالت اليت تولتها جلنة كان
حمورها عضو املكتب السياسي
لـ تيار املستقبل» نصري األسعد
مبشاركة من ممثلني لكل األطراف
الرئيسيني ،تال النائب مروان
محادة النص النهائي للوثيقة
السياسية ،وهنا أبرز ما جاء
فيها:
ّ
متكن
«يف ربيع العام ،2005
اللبنانيون من إنهاء الوصاية
األمنية والسياسية على القرار
ومدت هذه احلركة
الوطين.
َّ
االستقاللية يدها إىل سائر
الفرقاء السياسيني على قاعدة
عودة اجلميع لالخنراط يف إطار
الدولة واحرتام دستورها ،بعيدًا
عن أي استئثار بالسلطة .ولكن
لألسف رفضت األطراف األخرى
التسليم بانتهاء
وحتديدًا حزب اهلل
َ
عهد الوصاية وبنتائج االنتخابات
وانقلبت على احلركة االستقاللية
مدعومة من قوى إقليمية وسعت
إىل إسقاط النظام الدميوقراطي
أن لبنان
من خالل فرض
نظريةّ ،
ّ
وأن لسالح
جمتمع حرب مفتوحةّ ،
أفضلية على الكيان
حزب اهلل
ّ
ووحدة الوطن والدولة وعلى احلرية
واالستقرار واالزدهار والقانون
والعدالة .وأصرت تلك األطراف
على استمرار املمارسات السابقة
ذاتها وعملت على تعطيل العدالة
الدولية
بإعاقة إنشاء احملكمة
ّ
اخلاصة بلبنان اليت هي الوسيلة
ّ
الوحيدة لإلقتصاص من اجملرمني،
الذين اغتالوا عددًا من زعماء لبنان
أي عقاب.
ومواطنيه األبرياء ،من ّ
رموز احلركة
وعلى ذلك ،تعرض
ُ
ٍ
ملوجات من االغتيال
االستقاللية
والرتهيب ،وجرى االعتصام يف
عام ونصف
وسط بريوت ألكثر من ٍ
بعد تعطيل عمل احلكومة باالعتكاف
ً
إضافة إىل خلق
واالستقالة ،كذلك
مناخات إنقسامية عرب محلة ختوين

غري مسبوقة أعقبت حرب متوز
 2006اليت استهدفت لبنان ودفع
مثنها اللبنانيون ،وبعدها يف رسم
خط أمحر يف وجه اجليش خالل حرب
لبنان يف خميم نهر البارد ضد
اإلرهاب .وكذلك االنقالب على
نظامنا اجلمهوري الربملاني وضرب
ركائزه وتعطيل استمراريته من
خالل إغالق جملس النواب والعمل
سدة رئاسة اجلمهورية
على إبقاء ّ
شاغرة ملدة ستة أشهر وصو ًال إىل
االستيالء على العاصمة بريوت،
ومد لعبة السالح والرتهيب به إىل
ّ
اجلبل ،وأحناء ُأخرى من لبنان ،مما
أفقد النظام السياسي القدرة على
العمل يف سبيل الصاحل العام.
زت
مي ْ
ورغم القسوة البالغة اليت َّ
تلك التطورات ،متكنت احلركة
االستقاللية من الصمود ،ومتسكت
بسط
بالدولة والدستور ،ومببدأ ْ
سلطة الدولة على أراضيها
كافة ومحت اجلمهورية ونظامها
الدميوقراطيَ .
وأجنزت هذه احلركة
ومن خالل احلكومة وبدعم عربي
ُ
األسرة الدولية
وبالتعاون مع
شبكة أمان انتجت القرار الدولي
رقم  1701حلماية لبنان من عدوان
إسرائيل ،واستطاعت أيضًا النجاح
يف إقامة احملكمة الدولية اخلاصة
بلبنان إلحقاق العدالة ،وحترير
احلياة السياسية والعامة من
قبضة االغتيال السياسي ،كما
جددت احلركة تفويضها الشعيب
َّ
يف انتخابات العام  ،2009واليت
عبرَّ اللبنانيون من خالهلا عن
رفض عارم للعودة بالبالد إىل
ما قبل انتفاضة االستقالل .ومرة
جديدة ،رفضوا نتائج االنتخابات
وطالبوا املشاركة يف احلكومة
بالثلث املعطل مستندين إىل وهج
السالح للعمل على تعطيل البالد
واملؤسسات .ولقد جرت املوافقة
بعد التزامهم العمل على حتقيق
والتمسك باحملكمة
أولويات ّ
الناس
ّ
ّ
املؤسسات
إىل
واالحتكام
الدولية
ّ
ّ
السالح.
استعمال
عن
والتوقف
ّ
أن هذا الفريق اآلخر عاد إىل
غري ّ
احلكومة وسالحه يف يده ،حماو ًال
فرض إرادته على لبنان(.)...
تأتي الذكرى السادسة لقيام
احلركة االستقاللية اللبنانية ،يف
ّ
ظل ثورة التغيري الدميوقراطي اليت
جتتاح بلدان العامل العربي اليت هي
تعبري عن حيوية الشعوب العربية
ٌ
وإرادتها يف النهوض .هذه
احلركات النهضوية العربية حتمل
أبعادًا أخالقية أصيلة .إذ إنها
قيم أساسية:
تنطلق باسم ثالث
ٍ
احلرية والكرامة والعدالة .وهي
ترفض أنظمة اهليمنة واالستئثار
وواقع الفساد املستشري ،وختطو
خارج الفضاء األيديولوجي ألنظمة
َ
اخلطاب الواحد واحلزب الواحد،
ٍ
إمكانات واسعة لتطور
وتفتح
بلدانها ومنوها ()...
إن هذه احلركات تلتقي مع
ّ
انتفاضة احلرية واالستقالل يف
لبنان اليت انطلقت على أثر
استشهاد الرئيس رفيق احلريري
يف  14شباط عام  2005ومن
استشهد بعده( )...ويف الوقت
ّ
شكلت فيه حركة  14آذار
الذي
اللبنانية منوذجًا احتذاه شباب

العامل العربي ،ليس من اجلائز أو
املقبول أن ينكفئ شباب لبنان،
احلرية ،ويسمحوا بعودة
رواد
ّ
ّ
ّ
تسلط الرأي
البالد إىل الوراء ،إىل
الواحد واحلزب احلاكم ،وقيام
والسالح،
نظام االستبداد والقمع
ّ
مقومات دولة لبنان
وإىل ضرب
ّ
املتنوع املنفتح
السيد
الواحد
ّ
ّ
احلر ،والقبول بسلطة
ّ
الدميوقراطي ّ
وصية على إرادة
تفرض نفسها
ّ
اللبنانيني بواسطة السالح.
أخطار جدية
اليوم أمام
لبنان
إن
َ
ّ
َ
ٍ
تهدد وجوده وكيانه ومستقبل
أبنائه والسيما:
 خطر خسارة استقالله جمددًا،والعودة إىل االنقسامات الطائفية
تسهل الوصايات،
واملذهبية اليت
ّ
وذلك يف وقت خترج املنطقة
العربية من سجون االستبداد.
 خطر خنق دميوقراطيته ،وحتويلنظامه بقوة السالح إىل قبضة
احلزب الواحد ،واخلطاب الواحد.
 خطر تدهور مستوى عيشاللبنانيني وفقدان مكتسباتهم
االجتماعية واالقتصادية اليت
حافظوا عليها وطوروها رغم
الصدمات الداخلية واخلارجية
(.)...
خارجي
حمور
جر لبنان إىل
ٍ
ٍ
 خطر ّيف الوقت الذي يستعيد فيه العامل
العربي قراره ،وخيرج من العجز
واالستضعاف واالستقطاب لصاحل
هذا الطرف اخلارجي أو ذاك.
 خطر إخراج لبنان من كنفالشرعية الدولية.
إن قوى الرابع عشر من آذار
ّ
ومن منطلق التزامها مصلحة
لبنان وشعبه ويف سبيل الدفاع
عن لبنان احلرية والدميوقراطية
والدولة املدنية تلتزم بالعمل مع
مجيع اللبنانيني على الدفاع عن
الثوابت الوطنية التالية:
أو ًال :التأكيد على متسك قوى 14
آذار باملبادئ اليت يكرسها الدستور
اللبناني ووثيقة الوفاق الوطين
املعروفة باتفاق الطائف ،السيما
سيادة لبنان واستقالله ونهائيته
ووحدة شعبه وأرضه وعروبته
والتزامه املواثيق العربية والدولية
ودميوقراطية نظامه الربملاني الذي
حيقق املساواة بني املواطنني،
والنظام االقتصادي احلر واإلمناء
املتوازن ووحدة األرض ورفض
أي فرز للشعب على أساس أي
انتماء ورفض أي جتزئة أو توطني
أو تقسيم واعتبار ميثاق العيش
املشرتك مصدرًا لشرعية السلطة،
باإلضافة إىل إعالن االلتزام
مببدأ املناصفة بني املسيحيني
واملسلمني يف السلطة.
ثانيًا :الدفاع عن سيادة لبنان
املهددة ،وذلك حبصر هذه
َّ
املهمة بالدولة ،والدولة وحدها،
ً
كافة مبا فيها
يف أحناء البالد
املخيمات
السالح الفلسطيين داخل
ّ
وخارجها ،وبالتالي إنهاء وصاية
السالح على احلياة السياسية
واالجتماعية بالداخل اللبناني،
وإسقاط تلك البدعة اليت جعلت من
الدفاع عن لبنان «اختصاصًا»
حزبيًا ،واليت تقسم اللبنانيني إىل
فئتني:
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لبنانيات

جملس املطارنة يتحوّل جممعاً انتخابياً
التعجيل يف االنتخاب لئال تتكرر جتربة املعوشي
يتحول جممع املطارنة املوارنة
صباح اليوم ،وعلى أبعد تقدير،
بعد الظهر ،جممعًا انتخابيًا الختيار
البطريرك السابع والسبعني خلفًا
للبطريرك الكاردينال مار نصراهلل
بطرس صفري الذي تنحى عن
سدة البطريركية خمتارًا ،بعد 25
عامًا من رعاية الكنيسة املارونية
يف لبنان ودول االنتشار.
ووفق ما هو مقرر ،تعقد جلسة
انتخابية قبل ظهر كل يوم واخرى
مماثلة بعد الظهر ،وتتخلل كل
جلسة دورتان انتخابيتان النتخاب
بطريرك يف مهلة أقصاها 15
يومًا ( 60دورة اقرتاع) ،حتى اذا
ما ّ
تعذر ذلك يرفع املوضوع اىل
الكرسي الرسولي الذي يعود
اليه اختاذ القرار املناسب ،ومنه
التعيني.
ورجحت مصادر كنسية انتخاب
البطريرك اجلديد يف وقت غري
بعيد ،جلملة اعتبارات ،منها أن
يتحمل املطارنة املوارنة مسؤولية
هذا القرار ألن تعذر ذلك يعين
نوعًا من التخلي عما نيط بهم
وفقًا لقانون الكنائس الشرقية
الذي حلظ هلا استقاللية معينة،
وهو ما قد جيعل ذلك طريقة
تعتمد يف جماالت عدة.
ويذكر يف هذا االطار أن حشودًا
من كل املناطق تقاطرت اىل
بكركي بعد وفاة البطريرك
بولس املعوشي والتئام اجملمع
االنتخابي عام  1975حتض
اجملتمعني على االسراع يف
االنتخاب خوفًا من تكرار تعيني
بطريرك اذا تعذر انتخاب
خلف له ،كما حصل بعيد وفاة
البطريرك أنطون عريضة ( 9أيار
 )1955اذ عينّ الكرسي الرسولي
املطران املعوشي بطريركًا بعد
ستة أيام ،وأعلن التعيني على
اجملتمعني يف بكركي يف 29
منه (كتاب انتخاب البطريرك
املاروني للباحث أديب القسيس
 .)1985من هنا كان اعتماد أكثر من
دورة انتخابية يف كل جلسة
وصو ً
ال اىل االنتخاب الذي
يكون يف معظم املرات توافقياً
لصعوبة تأمني أي من املطارنة
أكثرية الثلثني املطلوبة النتخاب
البطريرك .وهذه الصعوبة بدت
يف انتخاب النائب البطريركي
املطران نصراهلل صفري بطريركًا
بالتوافق يف الدورة االنتخابية
التاسعة بعد سلسلة دورات
تنافسية بني املطرانني يوسف
اخلوري (مطران صور واألراضي
املقدسة) وابرهيم احللو (مطران
صيدا) ،ثم لدى انتخاب البطريرك
انطونيوس خريش باألكثرية بعد
 15يومًا و 30اجتماعًا و 58دورة
انتخابية .ويقول أحد املطارنة
إن الدورة االنتخابية األخرية
اليت حصلت يف  3شباط 1975
واسفرت عن انتخاب البطريرك
خريش أتت بعد أربع دورات
كان يتعادل فيها املطرانان
املتنافسان يوسف اخلوري (صور
واألراضي املقدسة) واغناطيوس
زيادة (بريوت) يف عدد األصوات
وتبقى يف الدورات األربع ورقة
بيضاء .اىل أن حصل االتفاق

على مطران صيدا أنطونيوس
خريش بطريركًا.
ومن دون الدخول يف ترجيحات
ألن ال ترشيحات شخصية اذ
أن الرتشح حمظور ،امنا يكون
االنتخاب من خالل تأييد اسم
معني ويصار على األثر اىل
مجع األصوات الذي يتواله
كاهن أمني سر انتخبه اجملمع
غداة صالة االفتتاح وقبل بدء
الرياضة الروحية صباح اليوم
السابق ،يعاونه كاهنان يدققان
يف األوراق ،فان مثة مؤهالت
عدة متوافرة يف عدد كبري من
املطارنة تؤهلهم لتبوؤ سدة
البطريركية .ومن األمساء األكثر
تداو ً
ال ،ووفقًا لتوجه املطارنة
يف اجملمع :املطارنة بولس
مطر ويوسف بشارة وبشارة
الراعي وبولس صياح ومنصور
حبيقة وأنطوان نبيل العنداري
ومسعان عطااهلل وكذلك مثة
أمساء تنتخب من منطلقات
ونتيجة تفاهمات معينة وبينها
املطرانان روالن أبوجودة وغي
بولس جنيم .أضف أن ال تأثري
يذكر للسياسة والسياسيني
على االنتخاب ألن للبطريركية
املارونية ثوابت وطنية سيادية
ال حتيد عنها وهي لذلك أعطيت
جمد لبنان و»املقام الذي أعطي
هذا الشعار اخلالد يعرف كيف
يصونه» ،على ما كان يقول
البطريرك املعوشي.
وصحيح أن األمساء املتداولة
حمصورة بعدد من املطارنة اال أن
مصادر كنسية متابعة ال تستبعد
أي اسم من أمساء املطارنة الذين
يتمتعون مجيعًا مبواصفات كنسية
وعلمية وثقافية عالية جدًا،
وتضيف أن من بني  39مطرانًا
ويف مقدمهم البطريرك صفري،
مثة ما يزيد عن الثلثني حيمل كل
منهم شهادة دكتوراه أو أكثر
يف جماالت علمية خمتلفة.
أما االنتخاب فيحصل خطيًا
بواسطة «الرقعة» وهي بطاقة
انتخابية كتب فيها« :اني
انتخب بطريركًا على انطاكية
وسائر املشرق وراعيًا لطائفتنا،
.................
السيد
السامي االحرتام املطران على
.................
مدينة
أنا
توقيع)
(مع
 ......................مطران
.».......................
وهذا يعين ان االنتخاب يكون
علنيًا ألسباب ،منها «حتمل
َّ
وتأكيد
املسؤولية
الناخب
عدم أهمية التنافس وتسمية
َمن يلهمه الروح القدس ويف
سبيل خري الكنيسة وخدمتها
وخدمة ابنائها» كما يقول أحد
األساقفة.
وبعد االنتهاء من عملية االنتخاب
يعلن رئيس اجملمع النتائج
ويتقدم من البطريرك املنتخب
القدس
الروح
قائ ًال»:ان
ً
يدعوك لتكون بطريركا على
كرسي انطاكية وسائر املشرق
وأن تكون أبًا لنا مجيعًا».
وجييب املنتخب« :اني راض
ومطيع» .ثم تتابع املراسم
االحتفالية.

فرجنية :بكركي مرجعيتنا الروحية
واملواقف السياسية وراءنا
زار رئيس تيار املرده النائب
الصرح
فرجنيه
سليمان
البطريركي يف بكركي حيث
التقى البطريرك املاروني مار
نصراهلل بطرس صفري .
وقد شارك يف اللقاء الوزير
النائب
سعادة،
يوسف
البطريركي على زغرتا املطران
مسري مظلوم ورئيس كهنة
زغرتا االب اسطفان فرجنيه.
اثر االجتماع اكد رئيس تيار
املرده ان « بكركي كانت
الروحية
املرجعية
وستبقى
الوحيدة لنا واملواقف السياسية
ستصبح وراءنا».
ولفت اىل ان الزيارة اليوم هي
وجدانية وليست سياسية.
واذ مثن فرجنيه مواقف صفري
خاصة يف األونة األخرية ،اشار
اىل ان» صفري انسان كبري
جيب احرتامه «.
وأكد ان أحدًا ال يتدخل بقرار
انتخاب البطريرك اجلديد ،متمنيا
ان يكون البطريرك اجلديد
على مسافة واحدة من اجلميع.
وأن تكون آذانه صاغية لكل
السياسيني.
ورأى انه ال يوجد حكومة ميكن
تشكيلها خالل شهر ،مؤكدًا ان
االمور تسري بشكلها الصحيح.
فرجنية ردا على
واوضح
سؤال ان العماد ميشال عون
ليس حباجة اىل وسيط لزيارة
بكركي.
وأكد رئيس تيار املرده أن
الفريق اآلخر يتذكر قبل كل
استحقاق سواء كان مظاهرة
أو انتخابي موضوع السالح
وذلك بهدف التعبئة واحلشد ثم
يذهبون اىل القول بأن االتهام
سياسي و يقومون بفلسفة
الرتاجع ملا قالوه.
وقال»:قد تكون آخر زيارة
البطريرك
برئاسة
لبكركي
زيارة
كانت
صفري،وهي
وجدانية وغري سياسية وقد
جئنا نؤكد أنه يف أوقات كنا
اىل جانب بكركي يف السياسة
وأوقات أخرى مل نكن اىل جانبها
ولكنها تبقى مرجعيتنا االوىل و
االخرية قي الدين ومرجعيتنا
املارونية االوىل،وسنبقى اىل
جانب هذه الكنيسة كما سنبقى
أصدقاء للبطريرك صفري قبل
وبعد تنحيه،وقد قلنا له أن بني
السلطة وغري السلطة لن خيسر
ّ
اال الكاذبني.
وأضاف ان مواقفه كانت كبرية
يف اآلونة االخرية وهو قرر كيف
تكون النهاية ومل يرتك االمر
للقدر ،وأنا أعترب أنه انسان
كبري وجيب أن حنرتمه»
وقال  »:يف مرحلة من املراحل
قد أكون اسأت لسيدنا ولكن
وال يف أي يوم كان هناك أي
حقد امنا صراحتنا وصراحته يف
بعض املرات قد تكون ابتعدت
عن اخلطوط احلمراء».
نشرت جريدة الديار ما يلي :
ود لصفري
فرجنية يف زيارة ّ
سيـدنا
مع
:تبقى لنا الصداقة
ّ
واملواقف اليومية وراء ظهرنا
اكد رئيس «تيار املردة»

النائب سليمان فرجنية خالل
املاروني
البطريرك
زيارته
الكاردينال مار نصراهلل بطرس
صفري يف الصرح البطريركي
يف بكركي يرافقه وزير الدولة
يف حكومة تصريف االعمال
يوسف سعادة واخلوري اسطفان
فرجنية يف حضور املطران مسري
مظلوم .حنن تبقى الصداقة
لنا مع سيدنا ويصبح التاريخ
واملواقف اليومية وراء ظهرنا.
وقال :جئنا اليوم يف زيارة
استثنائية وميكن ان تكون
للبطريرك
االخرية
الزيارة
وكانت زيارة وجدانية وليست
سياسية،جئنا لنؤكد للبطريرك
اننا كنا يف اوقات اىل جانب
بكركي يف السياسة،واوقات
اخرى مل نكن معها يف السياسة،
ولكن مل نكن يوما اال وكنا نعترب
بكركي مرجعيتنا االوىل واالخرية
يف الدين ومرجعيتنا االوىل
مارونيا ،ولذلك سنبقى اىل
جانب هذه الكنيسة اصدقاء مع
سيدنا البطريرك وبعد ان يرتك
السدة البطريركية وقلنا لسيدنا
ان بني السلطة وخارجها االنسان
ال خيسر اال الكذابني.
واعترب فرجنية ان مواقف سيدنا
البطريرك كانت كبرية ،خصوصا
يف قداس االربعاء ويف االيام
االخرية ،بدءا من االستقالة،
فسيدنا البطريرك هو الذي
قرر كيف تكون النهاية ومل
يرتك القدر يقررها ،معتربا ان
البطريرك انسان كبري علينا
احرتامه واملواقف اليت اختذها
يف املرحلة االخرية ويف قداس
االربعاء.
واشار اىل الصراحة اليت كانت
موجودة مع غبطة البطريرك
نتفق
كنا
كثرية
فاحيانا
واحيانا اخرى كنا خنتلف ،فكان
البطريرك مقتنعا مبواقفه وحنن
مقتنعون مبواقفنا.
وقال :ميكن يف مرحلة من املراحل
اسأت اىل سيدنا ،ولكن وال يوم
كان هناك حقد فالعالقة كانت
تسودها الصراحة ،وصراحتنا
جتاوزت احيانا اخلطوط احلمر،
ولكن مل يسد احلقد بيننا ،حنن
نعترب ان هذه اجللسة مع سيدنا
جلسة وجدانية وجلسة ود.
وبشأن احلكومة قال فرجنية:
فلنتذكر حكومة الوفاق الوطين
اليت استغرق تشكيلها ستة
اشهر ،حكومة السنيورة اليت
كانت حكومة من طرف واحد
استغرقت اكثر من شهرين،
اذنا ال يوجد حكومة تتألف
بشهر ،فاحلقائق واحلصص
ختلق مشاكل ولكن بالنتيجة
االمور تسري.
وعن مهرجان  14آذار قال
قبيل االنتخابات والتظاهرات
يتذكرون السالح ،الن موضوع
الشعب
يستقطب
السالح
والناس واملتظاهرين ،وعند
االنتهاء منها يصبح االتهام
سياسيا ،ولننتظر  15اذار لنرى
ما هو موقفهم.
واوضح انه ال يعتقد بوجود سوء
تفاهم بني العماد ميشال عون
والبطريرك صفري.

ميقاتي وعون على تواصل ...احلكومة قبل  20آذار
أكـــدت مراجع مطلعة أن هناك
إشارات إجيابية يتوقع أن تظهر
يف األيام املقبلة على ضوء البحث
األخري الذي جرى يف الـ 48ساعة
املاضية حللحلة اخلالفات حول
الداخلية وحقائب أخرى.

أوساط ميقاتي

ويف هذا السياق ،كشفت
أوساط الرئيس املكلف عن
تكثيف االتصاالت مع رئيس
تكتل التغيري واإلصالح النائب
ميشال عون ورئيس جبهة
النضال الوطين النائب وليد
جنبالط ،مشرية إىل أن الرئيس
ميقاتي التقى أمس موفدين
منهما يف إطار تبادل األفكار.
وأوضحت األوساط أن البحث
ال يقتصر على جانب معني ،بل
يشمل كل املواضيع املتصلة
بتأليف احلكومة من حيث نوعيتها
وتوزيع احلقائب وحصة كل فريق
فيها ،وآلية عملها وتصور كل
فريق ملعاجلة امللفات املطروحة
يف املرحلة املقبلة.

ميقاتي ـ عون

تعول األوساط
يف موازاة ذلك
ّ
على اللقاء املرتقب بني ميقاتي
وعون ،وحتدثت مصادر مطلعة
عن وجود اجتاهني حلصول هذا
اللقاء :األول أن يقوم ميقاتي
بزيارة عون يف الرابية ،والثاني
أن يتم اللقاء يف منزل أحد
األصدقاء املشرتكني.
والحظت املصادر أنه إذا ما
حصل هذا اللقاء فإن مسألة
تشكيل احلكومة تصبح مسألة
أيام قليلة ،خصوصًا أن هناك
بعض االقرتاحات كان قد جرى

التداول بها حللحلة العقد سواء
بالنسبة اىل وزارة الداخلية أو
غريها .كما اشارت املصادر
إىل أن بعض العقد األخرى
حتتاج إىل بعض «الرتوش»
سواء يف ما يتعلق حبصة تكتل
التغيري واإلصالح اليت أصبحت
بني تسعة أو عشرة مقاعد حبيث
تبقى القضية متوقفة على حسم
مقعد واحد.
ولذلك ترجح املصادر أن
تولد احلكومة قبل عشرين
الشهر احلالي حبيث يكون
األسبوع املقبل أسبوع احلسم
على صعيد إجناز التشكيلة
احلكومية ،خصوصًا أن أكثرية
الكتل النيابية يف «األكثرية»
اجلديدة ترغب بتسهيل مهمة
الرئيس املكلف وتريد أن يتم
اإلسراع يف عملية التشكيل
نظرًا لالستحقاقات الكثرية اليت
تنتظر احلكومة اجلديدة ويف ظل
متغريات كبرية على الساحتني
وهذا
واإلقليمية،
العربية
يستدعي وجود حكومة قادرة
على مواجهة هذه االستحقاقات
واملتغريات.
لكن مصادر أخرى مل تستبعد
تأجيل هذا األمر إىل نهاية
الشهر احلالي على أقل تقدير
على خلفية سفر أحد املقربني
إىل
املكلف
الرئيس
من
الربازيل ،على اعتبار أن هذه
الشخصية كانت تقوم بدور
فاعل يف االتصاالت مع خمتلف
الفرقاء لتقريب وجهات النظر
من موضوع التشكيلة احلكومية،
وصو ً
ال إىل نقل االقرتاحات ما
بني الرئيس ميقاتي واملرجعيات
األخرى املعنية.

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 68242052
Email: taraplains@bigpond.com

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

عربياً ميقاتي يف املرتبة  9واحلريري 13

جملة «فوربس» :اللبناني سليم األول عاملياً وثروته تزداد  $650كلما تنفّس
Hغنى رجل يف العامل كان يربح
كل دقيقة بال توقف طوال العام
املاضي ،سواء كان نائمًا أو
مستيقظًا ،ما يكفي لعيش عائلة
لبنانية بكاملها طوال  3سنوات،
ألن ثروة املكسيكي من أصل
لبناني ،كارلوس سليم حلو،
بلغت  74مليارًا من الدوالرات
وفق ما ورد يف الئحة ألغنى
أثرياء العامل أصدرتها ليلة
جملة
2011-3-9
األربعاء
األمريكية،
«فوربس»
وفيها احتل قطب العقارات
واالتصاالت باملكسيك وخارجها
املرتبة األوىل.
حيتل كارلوس سليم حلو،
وللمرة الثانية هذا العام أيضًا،
لقب أغنى رجل يف العامل ،بعد
أن زادت ثروته اليت كانت 53
مليارًا و 500مليون دوالر العام
املاضي أكثر من  %38عما كانت
حني أنهى يف  2010احتكار
األمريكيني للمرتبة األوىل طوال
 16سنة ،فأصبح وما يزال أول
عربي األصل يف التاريخ احلديث
يرصع رأسه بتاج متأللئ تربع
ّ
معه على عرش الثروة األكرب.
وتعين الزيادة يف ثروته،
وهي  20مليارًا و 500مليون
دوالر ،أنه كان يربح يف العام
املاضي مليارًا و 708ماليني
دوالر بالشهر ،أو لنقل 380
مليونًا باألسبوع ،أو أكثر من
 56مليون دوالر يوميًا .وملزيد
من الفرز ،فإن ثروته كانت
تتصاعد مليونني و 340ألفًا
بالساعة .وللمولعني باألرقام،
فإن الرجل البالغ عمره  71سنة
كان يربح كل دقيقة أكثر من
 39ألف دوالر ،أي تقريبًا 650
دوالرًا يف كل مرة كان يتنفس
فيها بالثانية الواحدة325 :
دوالرًا عند الشهيق ومثلها عند
الزفري.
وكما يف الئحة العام املاضي،
فقد احتل املرتبة الثانية
هذا العام الشريك املؤسس
«مايكروسوفت»
لشركة
لربامج الكومبيوترات ،األمريكي
بيل غيتس ،بثروة بلغت 56
مليارًا ،أي بزيادة  3مليارات
عما كانت ثروته العام املاضي
حني احتل املرتبة الثانية أيضًا،
تبعه مواطنه وارن بوفيت يف
الدرجة الثالثة اليت احتلها أيضًا
يف الئحة  2010وبثروة بلغت
 50مليارًا ،أي بزيادة  3مليارات
أيضًا عن ثروته العام املاضي.
األمريكيون باملقدمة والعشرة
وتصدر
األوائل ميلكون  367مليارًا
ّ
األمريكيون الئحة هذا العام،
كما يف كل عام ،فبلغ عددهم
 413مليارديرًا ،أي تقريبا %34
من  1210مليارديرات من معظم
الدول يف الئحة هذا العام .لكن
نسبتهم املؤية أصبحت أقل يف
 2011عما كانت يف  ،2010حني
بلغ عدد األمريكيني  403من
أصل  1011مليارديرًا ضمتهم
الئحة العام املاضي ،أي أن
أثرياء الواليات املتحدة كانوا
ميثلون  %40من أغنياء العامل
قبل عام.

أما العشرة األوائل بالئحة 2011
فبلغت ثرواتهم جمتمعة 406
مليارات و 100مليون دوالر،
يف حني كانت العامل املاضي
 342مليارًا و 200مليون دوالر،
علمًا أن  9منهم استمروا بالئحة
العشرة الكبار هذا العام خلروج
األملاني كارل ألربخت ،وكان
األخري يف الئحة  2010بثروة
كانت  23مليارًا و 500مليون
دوالر ،إذ حلت بد ً
ال منه يف
األمريكية
العاشرة
املرتبة
كريسيت والتون.
وكريسيت والتون هي أرملة
ووريثة جون والتون ،القتيل
حبادث طائرة يف  2005قرب
منزله بالواليات املتحدة ،وهنا
الئحة بالعشرة الكبار يف 2011
جلهة حجم الثروة مع درجة
وثروة كل منهم كما كانت يف
 2010وفق «فوربس» اليت
استنفرت إلعداد الئحتها الرقم
 25أكثر من  50حمررًا خمتصًا
بالتقصي يف  13بلدًا.
قائمة العشرة األكثر ثراءًا يف
العامل ويف الئحة هذا العام
مفاجآت ،منها أنه برغم استمرار
األزمة املالية يف بعض األسواق
العاملية إىل حد ما ،إال أن عدد
أصحاب املليارات ارتفع من
 1011إىل  1210هذا العام،
فيما ارتفعت ثرواتهم جمتمعة
من  3تريليونات و 600مليار
دوالر يف  2010إىل  4تريليون
و 500مليارًا هذا العام ،أي ما
يزيد على الناتج القومي السنوي
ألملانيا ،ومن اجملموع هناك
 108مليارديرات من الصني
واهلند وروسيا والربازيل ،بينما
دخل  214ثريًا نادي أصحاب
املليارات ألول مرة.
أما أصغر أصحاب املليارات
داسنت
الروسي
فهو
موسكوفيتش ،البالغ عمره 26
سنة ،أي بعمر امللياردر مارك
تزوكربرغ ،الشريك املؤسس
ملفجر الثورات والتظاهرات
يف العامل العربي ،وهو موقع
«فيسبوك» التواصلي ،لكنه
أصغر منه بثمانية أيام وثروته
 13مليار و 500مليون دوالر،
وأكرب منهما بعام واحد فقط
هو الشريك املؤسس ملوقع
«غوغل» الشهري ،سريجي
برين.
عرب «فوربس» ميلكون
أكثر من  117مليارًاوما زال
األمري السعودي ،الوليد بن
طالل ،حيتل املرتبة األوىل بني
أصحاب املليارات العرب ،فقد
بلغت ثروته اليت وضعته يف
الدرجة الـ 26عامليًا هذا العام
 19مليارًا و 600مليون دوالر،
بعد أن كان يف الدرجة الـ19
العام املاضي وبثروة كانت 19
مليارًا و 400مليون دوالر ،أي
أن صاحب «شركة اململكة
القابضة» ربح  200مليون
دوالر فقط العام املاضي.
وطبقًا ملا راجعته «العربية.
نت» من الئحة هذا العام ،فإن
السعودية تساوت مع مصر يف
عدد أصحاب املليارات ،فقد

بلغوا  7بعد وفاة رجل األعمال،
صاحل الراجحي ،الذي غاب عن
الدنيا بعمر  88سنة قبل شهر
وكان يف الدرجة الـ 7بالئحة
رجال األعمال العرب واملرتبة
 214عامليًا بثروة كانت 5
مليارات و 800مليون دوالر.
وتضمنت الئحة «فوربس»
هذا العام  28عربيًا من  7دول:
 7من السعودية من  6عائالت
و 7من مصر من  3عائالت و4
من اإلمارات من عائلتني ،و6
من لبنان من عائلتني أيضًا،
إضافة إىل كويتيني اثنني
من عائلتني ،وسوداني واحد
وعراقي واحد ،ممن كان جمموع
ثرواتهم  103مليارات و500
مليون دوالر العام املاضي،
وأصبحت جمتمعة  116مليارًا
و 700مليون دوالر بالئحة هذا
العام اليت تضمن  15إسرائيليًا،
وفق جردة أعدتها «العربية.
نت» فرزًا عن «فوربس»
األمريكية:
 -1األمري الوليد بن طالل:
سعودي عمره  56سنة ،ميلك
 19مليارًا و 600مليون دوالر،
وحل يف املرتبة الـ 26عامليًا،
وباألوىل عربيًا هذا العام أيضًا،
يف حني كانت درجته  19يف
 2010وثروته  19مليارًا و400
مليون ،أي أنه مل يضف إليها
سوى  200مليون دوالر.
 -2حممد العمودي :سعودي
عمره  66سنة ،احتل املرتبة
الـ 63بثروة بلغت  12مليارًا
و 300مليون دوالر ،يف حني
كان العام املاضي باملرتبة
الـ 64عامليًا وثروته كانت 10
مليارات.
 -3ناصر اخلرايف وعائلته،
كوييت عمره  67سنة .جاء يف
الدرجة الـ 77عامليًا المتالكه
ثروة بلغت  10مليارات و400
مليون دوالر .أما العام املاضي
فكانت مرتبته  77وثروته 8
مليارات و 700مليون دوالر.
 -4سليمان الراجحي :سعودي
عمره  91سنة .جاء يف الدرجة
 120عامليًا بثروة بلغت 7
مليارات و 700مليون دوالر.
وكان الراجحي باملرتبة 109
يف  2010وبالدرجة  5عربيًا،
بثروة بلغت  6مليارات و500
مليون دوالر ،وبهذا يكون أزاح
مواطنه حممد بن عيسى اجلابر
عن املرتبة الرابعة اليت كان
عليها العام املاضي.
 -5حممد بن عيسى اجلابر،
سعودي عمره  52سنة ،حل
بالدرجة  136بثروة بلغت 7
مليارات ،وكان يف املرتبة الـ93
العام املاضي ويف الدرجة الـ4
وثروته كانت  7مليارات و500
مليون دوالر.
 -6نصيف ساويريس :مصري
عمره  50سنة ،احتل املرتبة
 182هذا العام بثروة بلغت 5
مليارات و 600مليون دوالر,
أما يف  2010فكانت مرتبته
 127عامليًا والـ 6عربيًا وثروته
 5مليارات و 900مليون دوالر.
 -7جنيب ساويريس ،مصري

عمره  56سنة واحتل املرتبة 310
بثروة بلغت  3مليارات و500
مليون دوالر ،يف حني كانت
درجته  374عامليًا و 12عربيًا
وثروته مليارين و 500مليون
دوالر يف العام املاضي.
 -8أنسي ساويريس :مصري
عمره  81سنة ،حل يف املرتبة
 393عامليًا ،وبثروة بلغت
مليارين و 900مليون دوالر،
وكانت مرتبته  307العام
املاضي و 9عربيًا وثروته 3
مليارات و 100مليون دوالر.
 -9اللبنانيان :رئيس الوزراء
جنيب ميقاتي ( 55سنة) وشقيقه
طه ( 62سنة) احتل كل منهما
املرتبة  409بثروة لكل منهما
بلغت مليارين و 800مليون
دوالر ،يف حني احتال املرتبة
 374العام املاضي والدرجة 12
عربيًا ،بثروة لكل منهما بلغت
مليارين و 500مليون دوالر.
 -10عبدالعزيز الغرير وعائلته،
إماراتي عمره  56سنة ومرتبته
 420وثروته مليارين و700
مليون دوالر .وكان بالدرجة
 258عامليًا العام املاضي
ويف  12عربيًا وثروته كانت 3
مليارات و 500مليون دوالر.
 -11السعودي عبداهلل الراجحي،
واللبناني بهاء احلريري (44
سنة) احتل كل منهما املرتبة
 459بثروة لكل منهما بلغت
مليارين و 500مليون دوالر،
يف حني كان الراجحي باملرتبة
 421عامليًا و 15عربيًا بثروة
بلغت العام املاضي مليارين
و 300مليون دوالر .أما احلريري
فاحتل العام املاضي املرتبة
 316عامليًا و 10عربيًا وكانت
ثروته  3مليارات.
 -12حممد العيسى :سعودي
عمره  86سنة ،احتل الدرجة 512
وثروته مليارين و 300مليون
دوالر ،وكان احتل يف العام
املاضي املرتبة  400عامليًا و13
عربيًا بثروة بلغت مليارين و400
مليون دوالر.
 -13اللبناني سعد احلريري (40
سنة) واملصري حممد منصور
( 63سنة) احتل كل منهما
املرتبة  595المتالك كل منهما
ملياري دوالر .ومل يكن منصور
العام
«فوربس»
بالئحة
املاضي ،حيث حل فيها احلريري
باملرتبة  536عامليًا و 16عربيًا
بثروة كانت مليار و 900مليون
دوالر.
 -14العراقي األصل املقيم
بربيطانيا ،نظمي عوجي (73
األصل
والسوداني
سنة)
املقيم يف بريطانيا أيضًا ،حممد
إبراهيم ،املعروف بلقب مو (64
سنة) ومعهما املصريان ياسني
ويوسف منصور ( 49و 65سنة)
حل كل منهم بالدرجة 692
عامليًا بثروة لكل منهم بلغت
مليار و 800مليون دوالر.
وكان إبراهيم يف العام املاضي
باملرتبة  463عامليًا و 15عربيًا
وثروته كانت مليارين و100
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اجملهر

بقلم رامي القروش

عدوى الدكاكني التجارية
تطال االجواء االنتخابية!

يف الشهرين املاضيني اثناء عودتي املعتادة اىل اسرتاليا
وحتديدا سيدني ،لفتت نظري ظاهرة هي ليست بالغريبة فعال
بالنسبة للجالية العربية اليت عودتنا عرب السنوات الطويلة انها
تزداد تباعدا ومتزقا ،بل هي اآلن ارتقت اىل مصاف التبجح
والغرور والضحك على النفس.
فقبل ثالثة عقود من الزمن ،حني بدأت اعداد املغرتبني العرب
اىل اسرتاليا تتزايد وتتضاعف بشكل خارج عن املألوف كان
للجالية اللبنانية حصة االسد من عشرات اآلالف اليت كانت تصل
اىل املدن االسرتالية عامة ،ووالييت نيو ساوث ويلز واسرتاليا
خاصة .وبات املغرتب اللبناني يف عشرات املناطق من مدينيت
سيدني وملبورن يشعر وكأنه يعيش يف مدن وقرى مسقط
رأسه يف لبنان ،طبعا مع فارق واضح وجلي هو ان اخلالق تعاىل
فعال يرزق يف اسرتاليا «النائم واملستيقظ» و «العاقل
واجملنون» وكل من بامكانه تسخري القوانني واالنظمة لرغباته
من الغش واجملون.
تزايد اعداد املغرتبني هذا ،ادى بدوره اىل انتشار احملالت
التجارية العربية ،وحتديدا بيع السمانة واخلضار والفواكه وايضا
امللحمات اليت تبيع «اللحم احلالل؟» واملقاهي واالفران
وغريها .وكعادتهم فقد سعى اللبنانيون الظهار عظيم خرباتهم
ورغباتهم بتقاسم النعمة او بسرقة لقمة العيش من غريهم ،حبيث
كانوا وما زالوا يتبعون قاعدة انه اينما ُوجد او تأسس دكان او
حمل جتاري عربي او من اي نوع كان ويف اي منطقة او شارع
كان ،يعمد فورا آخرون للحصول على دكاكني جماورة وفتح ذات
املصاحل او املهن فيها وسحب ما ميكن سحبه من لقمة عيش
اآلخرين ...امنا اياك ان ختطئ فالرزق من عند اهلل ...واهلل يرزق
من يشاء!
هذا كان وما زال خمتصر مفيد عن عادات وتقاليد املغرتبني
اللبنانيني بالذات يف القارة االسرتالية عامة واملدن الرئيسية
فيها خاصة ،طبعا حنن مل نتطرق اىل احلديث عن جلان وهيئات
ومجعيات « اللف والدوران» والضحك على ذقون السلطات
واملراجع الرمسية واملسؤولة ،امنا الناتج عن ممارسات هذه
اجملموعات البشرية انها واثر جناحها ،او باالحرى ان حتقيق
البعض من افرادها النجاحات املزيفة دفع بهؤالء لالعتقاد انهم
اصبحوا يف منزلة بامكانها االرتقاء بهم اىل مناصب صنع القرار
سواء يف اجملالس البلدية او الربملانية.
والية نيو ساوث ويلز مثال مقبلة يف االيام القليلة القادمة على
انتخابات برملانية جمللسي النواب والشيوخ ،وما يسرتعي كامل
االنتباه ان صور املرشحني يف كل مناطق وشوارع وضواحي
مدينيت بانكستاون وكنرتبريي التابعتني للعاصمة سيدني باتت
ظاهرة وعلنية وتنبئ باحتدام الصراع على املقاعد النيابية؟
طبعا هناك عشرات املرشحني املمثلني لالحزاب الرئيسية كالعمال
واالحرار واخلضر ،اما الباقون فيعتربون مرشحني مستقلني.
الالفت للنظر ان االحزاب الرئيسية املذكورة اعاله اعتمدت فكرة
ترشيح افراد من ابناء اجلالية العربية واللبنانية بالتحديد يف
املناطق الواردة اعاله .الالفت للنظر هنا ان غالبية املرشحني
املستقلني يف املناطق النيابية املتصارع عليها ...فرص جناحهم
فيها رمبا توازي او تقارب «فرص ابليس بدخول اجلنة» ،لكن
من حق كل انسان ان يكون طموحا ومن حقه ان يدلي بدلوه،
خاصة وان هفوات الظروف كثريا ما اوصلت اغبياء اىل مراكز
القرار.
بعيدا عن هذا او ذاك فالواجب مالحظته هو ان غالبية املرشحني
من خلفية عربية او لبنانية بالذات ،ان مل نقل مجيعهم ،سواء
الذين تتبناهم االحزاب الرئيسية او املستقلني ،معظمهم جيهل
الثقافة واللغة العربيتني بشكل صحيح وسليم ،كما جيهلون
كليا القراءة والكتابة والنطق السليم للغة االنكليزية ...وها
هم يسعون لتمثيل جاليتهم على اعلى املستويات .اما لفتة
النظر الثانية اليت ميكننا استدراكها هنا ،فهي االستكمال ملا ورد
يف موضوعنا هنا عن تقليد اللبنانيني لبعضهم البعض ان يف
تأسيس املصاحل او املهن او الدكاكني التجارية املختلفة (فاشلة
كانت ام ناجحة) فال احد ميكنه منع من يرغب بفتح دكاكني او
«زواريب» سياسية ،فاملسألة ال تتوقف على الفوز فقط الذي
يعترب من سابع املستحيالت ،وامنا باالفتخار يوما بأن «بعض
املغرورين» ترشحوا اىل انتخابات نيابية يف القارة االسرتالية!
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مقــاالت

لبنان االول يف الوعي واالخري يف القدرة على التق ّدم
بطرس عنداري
طرح زميلنا شوقي مسلماني الصوت داعيًا
اللبنانيني بطالئعهم الفكرية واملستنرية اىل
ّ
املتشبث
املتخلف
ضد النظام الطائفي
انتفاضة
ّ
ّ
برقاب وعقول اللبنانيني منذ قيام دولة لبنان
عام .1920
وال شك ان دعوة الزميل شوقي ومتنياته انبثقت
عما شاهده من ثورات شعبية حقيقية يف حوالي
عشرة بلدان عربية ادت اىل االطاحة السريعة
بنظام دولتني واهتزاز االرض حتت اكثرية
االنظمة العربية.
لقد هزت املفاجأة  -الصدمة وعي االنسان
العربي الذي امضى قرنًا ونصف القرن مصلوبًا
ّ
تغلب اليأس يف
بني االمل واليأس اىل ان
مطلع االلفية الثالثة ومت االستسالم للذل بعد
اهلزائم املتكررة وضياع فلسطني واجتياح
وتدمري العراق وسط صمت عربي شامل وتشرذم
املقاومة الفلسطينية وتطويق املقاومة اللبنانية
ّ
تطلع
عربيًا وعامليًا ومل يعد لالنسان العربي اي
اىل آفاق التفاؤل واصبح انتظار االسوأ جزءًا من
احلياة اليومية كاملاء واهلواء.
ومع بزوغ بشائر الثورات العربية اليت بدأت من
تونس كثرت التحاليل وتهافت املفكرون اىل
اعطاء آرائهم وتوقعاتهم وقد تذكر الكثريون
قول الفيلسوف اللبناني املعاصر نسيم طالب
يف كتابه «البجعة السوداء» الصادر عام
 2007حيث يقول« :ان عنصر اجملهول يف
التاريخ هو اكرب بكثري من االمور املرتقبة .اي
انه ميكن تفسري التاريخ بعد حصوله.»..
وهكذا بدأ عصر عربي حديث بعد  25كانون
ان
الثاني يناير  2011وامجع منظرو األمة على ّ
العرب كانوا من اهل الكهف قبل هذا التاريخ.
لقد حترك الشباب من ادغال موريتانيا اىل رمال
حضرموت وظفار والبحرين مرورًا ببلدان املغرب
واملشرق ووادي النيل .وهنا ازدمحت ساحة
املفكرين باالقبال على تفسري االسباب اليت
لتصح نظرية نسيم طالب.
فجرت الساحات
ّ
ولكن الذي يؤسف له هو امجاع كبار اهل الفكر
يف لبنان على ان الوطن الصغري حبجمه وشعبه
والكبري بوعي ابنائه سيكون آخر االقطار العربية
املفكرين
يف جمال التغيري حنو االفضل .هذه آراء
ّ
غسان سالمه وجورج كرم .اما الصحايف البارز
نصري الصايغ يقول يف مقال عنوان  :العامل
يتغيرّ ّ ..
اال حنن ما يلي« :الفساد يف لبنان
منتشر ،دين السياسة اللبنانية مؤلف من اقانيم
الفساد والطائفية والوراثة  ،من يتجرأ على
املساس بهذه األقانيم الثالثة؟»،
حترك قسم من اللبنانيني ورفعوا اصواتهم
لقد ّ
مطالبني بالغاء الطائفية ولكنهم ضد اعتماد

العلمنة ،وهذا مثل ان تكون شيوعيًا وتلعن
وحترك قسم آخر معلنًا ان
ماركس ولينني.
ّ
«ثورة االرز» هي ام الثورات وقد ّ
تعلم اهل
تونس ومصر منها كيف يثورون وجيابهون دون
اية اشارة اىل ان حسين مبارك كان احلليف الداعم
هلذه الثورة مع خادم احلرمني الشريفني.
هل هذه االدعاءات او هذه التناقضات تصلح ان
تكون مثا ً
ال حيتذى به ام ان انتخابات امللياري
دوالر حفذت «التوانسة» على ثورة اليامسني
بهية على استقدام طوفان النيل؟..
وحرضت ّ
ان الرتكيبة الطائفية االستغاللية للمجتمع
حد
اللبناني اخضعت اهم خنبه فريسة الغريزة اىل ّ
حول امكانية التغيري امرًا مستحي ًال .هذه الرتكيبة
ّ
الطائفية النادرة ال تعطي لزعماء الطوائف
حد
الروحيني وزنا يوازي نفوذ السياسيني اىل ّ
نكاد فيه ال نشعر بأي اهمية لرجال الدين ورمبا
تكون هذه االهمية ثانوية يف افضل االحوال.
ان احملاصصة الطائفية يف لبنان يتناتشها
حصة ألي زعيم
الزعماء السياسيون وال دور او ّ
ديين يف تشكيل اي حكومة او اختيار النواب
ّ
العلة
واملرشحني ..وهذا يعين ان الفساد او
املزمنة تكمن يف الطبقة السياسية اليت حتتمي
ّ
وتستغل اسم الطائفة متذرعة
بالغطاء الطائفي
بالغرية على مصاحلها وحجم متثيلها.
هل مسعنا مرة او قرأنا عن زعيم طائفة دينية
يف لبنان رفع صوته رافضًا تركيبة حكومية؟
هل متت استشارة اي بطريرك او امام يف امر
تشكيل حكومة او تعيني موظف درجة اوىل؟...
السياسيون هم اسياد الطوائف واملتاجرون
بامسها ورجال الدين يساندون هذا او ينتقدون
ذاك وفق املصاحل واملزاجات.
لقد كتب على اللبنانيني ان يكونوا النخبة يف
حرم عليهم ان
الوعي القومي والوطين ولكن ّ
يتذوقوا طعم االنتصارات وان حيتفلوا بنجاح
االنتفاضات السباب التشابك الطائفي مع
حتول لبنان اىل
الفساد السياسي .وقد يكون ّ
منابر اعالمية للدول العربية لتصدر الصحف
واجملالت وتطلق الفضائيات حلماية انظمتها ترك
ثقافة عامة هي ثقافة االرتزاق وهذا ما حرم
لبنان من طاقات فكرية وثقافية حجبها الغبار
املادي.
اننا ال حناول ان نقول للزميل شوقي ان االمل
بعيد وعلينا ان نستسلم ألننا ال نقدر ان نستبعد
وننفي نظرية طالب عن ان العنصر اجملهول يف
التاريخ هو اكرب بكثري من االمور املرتقبة ..وحنن
حتدثنا فقط عن االمور املرتقبة ولسنا ندري ما
حيمل لنا الغيب يف وطن التناقضات متمنني ان
يداهمنا «اجملهول» كما حنلم ونبتغي.

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

ملاذا يلتزم «حزب اهلل» الصمت عن استهداف سالحه ،وإىل متى ؟
ابرهيم بريم
ليست املرة األوىل اليت يواجه
فيها «حزب اهلل» مثل هذه
احلملة الشرسة اليت تشنها قوى
 14آذار على سالح مقاومته بغية
حماصرته سعيًا اىل اسقاطه .ففي
الدوائر املعنية يف احلزب ثْب ٌت
بالعديد من البيانات والتصرحيات
واحلمالت اليت طاولت هذا السالح
وسعت اىل تشويهه وجعله مادة
«جذب» وحتريك سياسي أو
مادة استفزازية هلا وجلمهورها.
والدوائر عينها تقيم على يقني
مفاده ان احلقبة الزمنية منذ عام
 2005حتى اليوم هي بشكل او
بآخر حقبة «التجين» على هذا
السالح وعلى حامليه وعلى أهدافه
ومقاصده العليا ،اذ انه يف كل
مرة جيد فيها الفريق اآلخر نفسه
يف حاجة اىل «شد اعصاب» او
تصعيد مواجهة ،أو افتعال سجال او
معركة سياسية يلجأ اىل التصويب
على هذا السالح ،ادراكًا منه ان
محلة االستهداف بعينها توجع احلزب
وحلفاءه ،وتصيب بالتشويه واحدًا
من اقدس مقدساته ،وهو مشروع
املقاومة الذي من أجله قام وعليه
استمر وعنه مل حيد.
وادراكًا منهم ايضًا ان الكالم
عن السالح يف اي مكان وزمان
وحتت اي ظرف من الظروف ينال
اهتمام عواصم اقليمية ودولية
وتشجيعها ،ويلفت قوى داخلية
بذاتها ،هي باألصل على عداء مزمن
مع السالح ومسوغاته ويدفعها اىل

استنفار عصبيتها ويشحذ هممها
ويشجعها على االندفاع والتجييش.
وعليه فإن الدوائر ذاتها ترى يف
امر احلملة املتجددة بشراسة على
السالح املقاوم هلا دائمًا ،وجهني:
األول مومسي يتصل بتزخيم حراك
ما او اجناح تظاهرة او ارسال
رسالة معينة ملن يعنيهم األمر،
واالحياء هلم بأن تعهدهم االصلي
بانهاء هذا السالح ودوره مل يزل
موصو ًال ومل يتم التحلل منه وان
ما جيري عادة مع احلزب تفاهمات
عابرة هي لزوم املرحلة ليس اال.
والثاني ان األمر يتصل بتطور
مستجد يف الداخل أو يف االقليم،
وبالتالي ال بد من االنطالق من
نقطة اهلجوم على السالح لتحقيق
غايات ومقاصد مضمرة ،تتخطى
اللحظة احلالية.
لذا فإن الدوائر املعنية يف «حزب
اهلل» تعكف منذ فرتة على التبصر
يف اهداف هذه احلملة والنتائج اليت
يتوخى مطلقوها ان حتققها على
املديني العاجل واآلجل .واستطرادًا
فإن السؤال املطروح باحلاح اكرب
لدى هذه الدوائر هو هل ان احلملة
هذه املرة تتخطى حدود ما هو
معتاد ومألوف ،أم انها تندرج ضمن
سياق يتعدى التحشيد ملناسبة
حيتاج منظموها اىل مسألة العدد
ليثبتوا فيها حضورًا وليدحضوا
تهمًا بالتقصري والعجز حاصرتهم
منذ ان وجهت اليهم الضربة الكربى
املتمثلة بازاحتهم عن سدة السلطة
اليت قبضوا عليها منذ عام ،2005
اىل مواقع االعرتاض واملعارضة

والسعي اىل تعطيل وعرقلة كل
وضع سياسي ميكن ان يبنى على
مسألة خروجهم ،وأن ميأل الفراغ
احلاصل؟
بالطبع تعلم الدوائر عينها علم
اليقني ان هذا التحريض املفاجئ
على السالح وجعله مادة شبه
حصرية للمرحلة احلالية واملقبلة،
هو آخر ما تبقى لدى هذا الفريق
وبالتحديد لدى عصبه االساسي
وهو «تيار املستقبل» من اسلحة
للمواجهة واحلشد والرد ،خصوصًا
يف املناسبة «االهم» لدى
هذا الفريق واليت يعتقد انه لن
يكتمل عقدها وحتظى بسمة النجاح
واملباهاة اال بتوافد اآلالف املؤلفة
اىل ساحة الشهداء يف اليوم
املوعود وامليقات احملدد.
مبعنى آخر ،فإن الدوائر عينها ترى
ان حاجة هذا الفريق اىل هذا النوع
من التعبئة واحلشد هي اكرب من
اي مرة سبقت .فتداعيات الضربة
املوجعة اليت تلقاها الرئيس سعد
احلريري ومل تكن يف احلسبان
اطالقًا مل تزل تفعل فعلها وما
تزال ارتداداتها تتواصل لديه
ولدى فريقه اىل درجة جعلته
يتصرف تصرف من فقد اعصابه
ويعلن فتحه حروبًا دائرية على
كل من يعتقد انه ساهم بشكل أو
بآخر يف توجيه الضربة اليه بدءًا من
الرئيس املكلف جنيب ميقاتي مرورًا
برئيس احلزب التقدمي االشرتاكي
النائب وليد جنبالط ،حليف األمس
األوثق ،وبرئيس جملس النواب نبيه
التتمة الصفحة 24

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

رئيس احلكومة املصرية حيذر من االنفالت األمين يف الشارع وزعزعة االستقرار مع توالي االحداث
حذر رئيس الوزراء املصري
عصام شرف من االنفالت االمين
يف الشارع املصري معتربا ان ما
حيدث ليس عشوائيا بل مسألة
ممنهجة تصل اىل حد زعزعة كيان
الدولة ككل.
وأوضح شرف خالل لقائه رؤساء
حترير الصحافة املصرية ان قضية
أمن الوطن تعد القضية العظمى
اليت تواجه اجملتمع املصري يف
الوقت احلالي الفتا اىل أنه يتعذر
التحرك على أي حمور سياسي أو
اجتماعي أو اقتصادي بدون حتقيق
هذا األمن .واكد يف الوقت نفسه
أهمية احلزم الشديد يف مواجهة
حالة االنفالت األمين اليت يشهدها
الشارع املصري الذي يصل اىل
حد زعزعة استقرار الدولة داعيا
املصريني اىل احتضان الشرطة
العادة االمن للشارع.
ولفت شرف اىل أنه ال ميكن
االستغناء عن جهاز األمن باعتباره
ركيزة أساسية لتحقيق األمان
للمجتمع مشريا اىل أنه التقى
أمس جمموعة من القيادات األمنية
حبضور وزير الداخلية اللواء منصور
العيسوي للعمل على عودة أفراد
الشرطة اىل الشارع .واعترب ان
الفتنة الطائفية تشكل احد مظاهر
االنفالت وتعد نتيجة تراكمات
وشكوك حتيط بها مشريا اىل أن
املطالب الفئوية اليت يعد بعضها
مشروعا بينما توجد جتاوزات يف
الكثري منها حمل حوار ومناقشة.
وبدأ اجمللس العسكري املصري
حوارًا مع ممثلني عن األقباط الذين
يتظاهرون يف القاهرة وسط
توترات اعقبت اشتباكات دامية

بني مسيحيني ومسلمني .واحلوار
يهدف اىل التفاوض حول مطالب
االقباط من أجل انهاء اعتصامهم.
وحضر ألوف املسيحيني مبصر
أمس قداس اجلنازة لضحايا أسوأ
اشتباكات طائفية تشهدها البالد
منذ ختلي الرئيس حسين مبارك
عن منصبه وغلبت على احلضور
العاطفة.
وأقيم القداس يف دير القديس
مسعان اخلراز مبنطقة الزرايب
وهي منطقة عشوائية يف شرق
القاهرة دارت فيها االشتباكات
اليت أسفرت عن مقتل  13من
املسيحيني واملسلمني وأصابة
 140اخرين .ووضعت ستة نعوش
اىل جانب مذبح الكنيسة ثم وصل
الحقا نعشان.
وقال شاهد عيان ان حنو مخسة
من كبار ضباط القوات املسلحة
حضروا القداس من بينهم اللواء
حسن الرويين قائد املنطقة
املركزية العسكرية الذي كلفه
اجمللس االعلى للقوات املسلحة
باعادة بناء كنيسة قرية صول
املهدمة.
ودعا نشطاء اىل مسرية مليونية
من ميدان التحرير غدا اجلمعة
تأكيدا للوحدة الوطنية وتضامنا
مع املسيحيني .وكان مسيحيون
شاركوا يف االحتجاجات اليت أدت
اىل تنحي مبارك مما أوجد جوا
مشبعا بالوئام الطائفي.
املصريون
االقباط
ويواصل
اعتصامهم امام مبنى االذاعة
والتليفزيون ماسبريو على الرغم
من منح االقباط ترخيص العادة
بناء كنيسة الشهيدين اليت مت

احراقها على خلفية احداث عنف
طائفي بقرية صول مبحافظة حلوان
جنوب القاهرة  .ونقلت القناة
االوىل املصرية عن املعتصمني
امام ماسبريو مطالبهم بتشكيل
جلنة تقصي حقائق يف احداث
العنف الطائفي اليت وقعت خالل
اليومني املاضيني واالسراع يف
اعاد بناء الكنيسة ومبنى اخلدمات
اجملاور هلا.
وعم اهلدوء جامعة القاهرة بعد
َّ
تعليق الطالب اعتصامهم أمام
قبة اجلامعة واالكتفاء باعتصامات
صغرية ومتفرقة بساحة كليات
اإلعالم والعالج الطبيعى ودار
العلوم .وكان الطالب املعتصمون
بساحة اجلامعة منذ صباح االثنني
املاضى ،قد أعلنوا فى ساعة
متأخرة أمس تعليق اعتصامهم
تقديرا منهم الظروف
بساحة اجلامعة
ً
احلالية اليت متر بها مصر.
ووعد وزير الداخلية املصري اجلديد
منصور العيسوي بالكف عن مراقبة
اخلطوط اهلاتفية اخلاصة من دون
اذن ،كاشفا عن حجم املراقبة اليت
كانت متارس على اجملتمع ابان
النظام املستبد للرئيس حسين
مبارك.
وقال العيسوي يف مقابلة مع
شبكة تلفزيون خاصة ونشرت
مقتطفات منها أمس وكالة انباء
الشرق االوسط الرمسية ،ان
عصر مراقبة التليفونات الشخصية
انتهى .واضاف لن تكون هناك
مراقبة للتليفونات من دون اذن
من النيابة العامة ومن خالل
القانون.
وقالت وزيرة اخلارجية االمريكية

هيالري كلينتون انها ستزور
القاهرة وتونس االسبوع املقبل،
يف اول زيارة هلا اىل البلدين منذ
االطاحة برئيسيهما حسين مبارك
وزين العابدين بن علي ،مشرية
اىل انها ستلتقي املعارضة الليبية
يف القاهرة.
واكدت كلينتون امام الكونغرس
االمريكي انها ستلتقي بقادة
املعارضة الليبية خالل زيارتها
تونس والقاهرة يف وقت تبحث
واشنطن عن سبل ملساعدتهم
على اطاحة الزعيم اللييب معمر
القذايف .واعلنت كلينتون ان
واشنطن تتخذ خطوات باجتاه اغالق
السفارة الليبية .وقالت نقوم
حاليا بتعليق عالقاتنا مع السفارة
الليبية القائمة .وبالتالي نتوقع
منهم التوقف عن العمل كسفارة
متثل ليبيا.
وبشأن زيارتها اىل تونس ومصر
قالت االسبوع املقبل ساتوجه اىل
القاهرة وتونس للتحدث مباشرة
مع الشعبني املصري والتونسي.
وسالتقي مع القادة االنتقاليني.
وتابعت اعتزم نقل دعم ادارة
الرئيس االمريكي باراك اوباما
والشعب االمريكي القوي باننا
نرغب يف ان نكون شركاء يف
العمل املهم املرتتب عليهم فيما
يباشرون االنتقال اىل دميوقراطية
حقيقية .واضافت امام جلنة
املخصصات املالية يف جملس
النواب حيث دافعت عن ميزانية
الواليات املتحدة للمساعدات
اخلارجية يف مواجهة خطط
اجلمهوريني خلفضها نعرف مدى
صعوبة ذلك.

شحن جوي
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

اللبناني االصل كارلوس سليم اغنى رجل يف العامل
أغنى رجل يف العامل كان يربح
كل دقيقة بال توقف طوال
العام املاضي ،سواء كان نائمًا
أو مستيقظًا ،ما يكفي لعيش
عائلة لبنانية بكاملها طوال 3
سنوات ،ألن ثروة املكسيكي
من أصل لبناني ،كارلوس
سليم حلو ،بلغت  74مليارًا من
الدوالرات وفق ما ورد يف الئحة
ألغنى أثرياء العامل أصدرتها ليلة
األربعاء  2011-3-9جملة فوربس
األمريكية ،وفيها احتل قطب
العقارات واالتصاالت باملكسيك
وخارجها املرتبة األوىل.
حيتل كارلوس سليم حلو ،وللمرة
الثانية هذا العام أيضًا ،لقب
أغنى رجل يف العامل ،بعد أن
زادت ثروته اليت كانت  53مليارًا
و 500مليون دوالر العام املاضي
أكثر من  %٣٨وقد أنهى يف
 2010احتكار األمريكيني للمرتبة
األوىل طوال  16سنة ،فأصبح
وما يزال أول عربي األصل يف
التاريخ احلديث
يرصع رأسه
ّ
بتاج متأللئ تربع معه على عرش
الثروة األكرب.
وتعين الزيادة يف ثروته ،وهي
 20مليارًا و 500مليون دوالر ،أنه
كان يربح يف العام املاضي مليارًا
و 708ماليني دوالر بالشهر ،أو
لنقل  380مليونًا باألسبوع ،أو
أكثر من  56مليون دوالر يوميًا.
وملزيد من الفرز ،فإن ثروته
كانت تتصاعد مليونني و 340ألفًا
بالساعة .وللمولعني باألرقام،
فإن الرجل البالغ عمره  71سنة
كان يربح كل دقيقة أكثر من 39
ألف دوالر ،أي تقريبًا  650دوالرًا
يف كل مرة كان يتنفس فيها
بالثانية الواحدة 325 :دوالرًا عند

الشهيق ومثلها عند الزفري.
وكما يف الئحة العام املاضي،
الثانية
املرتبة
احتل
فقد
هذا العام الشريك املؤسس
لربامج
مايكروسوفت
لشركة
الكومبيوترات ،األمريكي بيل
غيتس ،بثروة بلغت  56مليارًا،
أي بزيادة  3مليارات عما كانت
ثروته العام املاضي حني احتل
املرتبة الثانية أيضًا ،تبعه مواطنه
وارن بوفيت يف الدرجة الثالثة
اليت احتلها أيضًا يف الئحة 2010
وبثروة بلغت  50مليارًا ،أي
بزيادة  3مليارات أيضًا عن ثروته
العام املاضي.
أما العشرة األوائل بالئحة 2011
فبلغت ثرواتهم جمتمعة 406
مليارات و 100مليون دوالر،
يف حني كانت العام املاضي
 342مليارًا و 200مليون دوالر،
علمًا أن  9منهم استمروا بالئحة
العشرة الكبار هذا العام خلروج
األملاني كارل ألربخت ،وكان
األخري يف الئحة  2010بثروة كانت
 23مليارًا و 500مليون دوالر ،إذ
حلت بد ً
ال منه يف املرتبة العاشرة
األمريكية كريسيت والتون .وهي
أرملة ووريثة جون والتون ،الذي
قتل حبادث طائرة يف  2005قرب
منزله بالواليات املتحدة.
أما أصغر أصحاب املليارات فهو
الروسي داسنت موسكوفيتش،
البالغ عمره  26سنة ،أي بعمر
تزوكربرغ،
مارك
امللياردر
الشريك املؤسس ملوقع فيسبوك
التواصلي ،لكنه أصغر منه بثمانية
أيام وثروته  13مليار و 500مليون
دوالر ،وأكرب منهما بعام واحد
فقط هو الشريك املؤسس ملوقع
غوغل الشهري ،سريجي برين.

بريد سريع
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مرشح منطقة بانكستاون املستقل ادمون طوق ورابطة شباب بشري يقومان بزيارات
لرؤساء الطوائف ويلتقيان االحزاب واجلمعيات والتيارات يف اجلالية

*طوق ورابطة شباب بشري مع املطران عصام درويش*

*املرشح املستقل ادمون طوق مع رئيسة الوالية كريستينا كينيلي*

السامي االحرتام ورئيس الطائفية
االرثوذكسية سيادة املطران بولس
صليبا السامي االحرتام ورئيس
دير مار شربل االب انطوان طربيه
كما قام بزيارات لرؤساء الطوائف
واجلمعيات االسالمية ورؤساء
وممثلي احزاب وتيارات الرابع عشر

من آذار ومجعيات اجلية والدامور
لشرح اهداف ترشحه وبرنامج
عمله.
وقد حظي الزميل طوق واعضاء
رابطة بشري برتحيب وتقدير
ودعم ملسريته االنتخابية من مجيع
االطراف مباركني خطوته ومتمنني

Edmond Taouk
*طوق ورابطة شباب بشري مع الشيخ مالك زيدان*

Let's make 26 March 2011
an independence day for
Bankstown

*طوق ورابطة شباب بشري مع املطران بولس صليبا واحملامية ابو محد*

مشرف
له النجاح ملا ميثله من تاريخ
ّ
يف جديته وعصاميته واندفاعه
للعمل يف الشأن العام.
ويزور املرشح املستقل الزميل
طوق بيوت اهالي منطقة بانكستاون
بيتا بيتا برفقة فريق عمله للتعارف
والتعريف عن مشروعه يف حال مت

انتخابه .وقد اتصفت هذه الزيارات
باملفاجآت الكربى له ولفريق عمله
ملا مسعوا وشاهدوا من ترحيب بهم
وامشئزاز ورفض مطلق لألحزاب
الكربى اليت خيبت آماهلم وجتاهلت
مطالبهم واهملت منطقتهم لعقود
من الزمن.

÷Ï†@ÊÏﬂÜa

«�¡U� WM� ≤µ cM� UM��b� � ‰«“ U�Ë ÊU� Íc
«�Âu� t��U�Ë tF� ÊuJ� Ê« UMOK� wK1 Íc�« ÂuO
«���ÊËU��J�U� WIDM� s� qI��� `�dL� t�U

VOTE 1

Edmond Taouk
��÷Ï†@ÊÏﬂÜa w�ö�ô« ¡U�b« ·dA

�·u� Íc�« w�U���ô« ‰UH��ô« —uC( rJ�u�b
���WM� ≤µ dB��Ë wIzU�Ë rKOH� ÷d� tKK
�� w�ö�ô« r�—uC� s� v�M� ô U�d�– s
«��«�Ætzö�“Ë ‚u� Êu�œ« WI�d� UO

*طوق مع بعض الداعمني واملؤيدين*

äbj€a@b‰‰i¸@Ò7é@…ﬂ@ıb‘€@È„a
·ÿ»ﬂ@Ú‰é@RU@Ò7èﬂÎ
*طوق مع جانب آخر من الداعمني واملؤيدين*

@Úﬂb«@ÒÏ«á€a

VOTE 1
Independent Candidate
for Bankstown

*طوق والرابطة يف احدى الزيارات االنتخابية*

ّ
يكثف مرشح منطقة بانكستاون
املستقل ادمون طوق زياراته
االنتخابية لوضع رؤساء مؤسسات
والدينية
االجتماعية
اجلالة

والسياسية يف اجواء ترشحه هلذا
املقعد من االسباب اىل النتائج ،فزار
رئيس الطائفة امللكية الكاثوليكية
سيادة املطران عصام درويش

ÚÓ„b™Î
�vK� wIzU�u�« rKOH�« s� a�� Ÿ“u� UL

«(U�ËdA*« ÂbI�Ë U�U� —uC
WHOH)« ôu�Q*«Ë

U��d*«Ë

* Standing up for family values
Thursday 17 March 2011 7:30pm Sharp
* Serving the community for over 25 Years
La Fontana Di Trevi Reception Lounge * Edmond can be trusted to listen to the community and do what needs to be done
53 Raymond St. Bakstown
campaign office corner of Marian Street and Chapel Road - Bankstown

Mob: 0414 994 488

Authorised by Edmond Taouk 12 Waratah Street, Punchbowl NSW 2196
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ما هي التوجيهات التي أقرّها وزير الهجرة يف الثاني من
شباط  2011بالنسبة للمتأثرين من حوادث مصر األخرية؟
أوجه ندائي اىل املصريني
املتواجدين حاليًا يف أسرتاليا،
ولألسرتاليني املوجودين يف
مصر ،بأخص الوالدين الذين
لديهم أوالدًا غري حاملني
أن
األسرتالية،
اجلنسية
يلتزموا اهلدوء ،وأن ّ
يتبعوا
التوجيهات بشكل دقيق،
حتى ال يواجهوا مشاكل هم
بغنى عنها.سأتطرق اىل هذه
التوجيهات فيما يلي:

 1املصريون املتواجدون
يف أسرتاليا
أعين بهذا القول الذين
حيملون اجلنسية املصرية
فقط ،واملتواجدون حاليا يف
أسرتاليا ،حاملني تأشريات
مؤقتة قاربت مدتها على
االنتهاء ،أن يتصلوا بدائرة
اهلجرة إلعالمها بانتهاء مدة
دائرة
سننظر
التأشرية.
اهلجرة يف وضعهم القانوني
يف أسرتاليا ،وستسمح هلم
بالبقاء ،أعين جتديد التأشرية،
أو إعطاء تأشرية جديدة.
وذلك بسبب الظروف القاسية
متر بها مصر حاليًا.
اليت ّ
أرجو من املصريني يف
أسرتاليا أن يتفهموا هذه
التوجيهات بشكل دقيق ،وأن
ال يتصورا بأنهم مبجرد تقديم

طلب لدائرة اهلجرة سيحصلوا
على تأشرية فورًا.
أود أن أوضح بأن كل طلب
ويبت به قانونيًا بناء
سيدرس ُ
ُ
على األدلة والوثائق املرفقة.
مع العلم بأن دائرة اهلجرة
ستأخذ بعني االعتبار األوضاع
احلالية يف مصر ،إذا ما طلب
مقدم الطلب متديدًا للتأشرية
اليت حيملها.

 3األسرتاليون املقيمون
يف مصر وأوالدهم
ال حيملون اجلنسية
األسرتالية
األسرتاليني
على
جيب
املقيمون يف مصر أن يتصلوا
بدائرة اهلجرة ،أو بالقنصلية

*احملامية بهية أبو محد*

األسرتالية ،إذا ما قرروا
العودة إىل أسرتاليا مع
أوالدهم الذين ال حيملون
اجلنسية األسرتالية ،وستقدم
هلم كل املساعدات القانونية
لتأمني سفر األوالد مع
والديهم إىل أسرتاليا.

 4املتقدمون بطلبات
للتأشرية األسرتالية يف
مصر
بسبب األوضاع يف مصر،
ستقدم القنصلية التسهيالت
الضرورية ،وتبت يف طلباتهم

بأسرع ما ميكن.

ماذا عن القنصلية
األسرتالية يف مصر؟

لقد أقفلت مكاتب القنصلية
يف مصر ،وحتولت األرقام
اهلاتفية نفسها إىل مكان آخر.
فما على املتصل ّ
إال أن يستمع
لتوجيهات القنصلية ،والعمل
ملوجبها .وعلمت من مراجع
موثوق بها  ،بان السفارة
أبوابها.
وفتحت
عادت
وتطلب من صاحب احلاجة أن
يقدم طلبه يف القنصلية يف
عمان – األردن.

اجتماع شهري ناجح للمجلس التجاري االسرتالي العربي

*جوزيف باسيل ،علي زين ،أدي موسى ونورمان ترك*

*مدير عام البنك العربي اسرتاليا جوزيف رزق ومدير الفروع اميل شاهني يتوسطان
املغوش وعلي كوثراني وبالل فحص*
الزميلني انطونيوس بو رزق واكرم
ّ

عقد اجمللس التجاري االسرتالي
العربي اجتماعه الشهري يف صالة
فونتانا دي تريفي حيث كان كالعادة
برعاية مؤسسة ella rouge beauty
لصاحبها املهندس علي محود.

1) Only the parliament
2) The Queen and the Prime
Minister
3) the Governor General
4) The parliament and the
Prime Minister
4. Australia’s system of
government is a
1) democratic monarchy
2) parliamentary democracy
3) absolute monarchy
4) aristocracy

 2الرعايا املصريني الذين
حيملون اجلنسية املصرية
واملتواجدون يف أسرتاليا
إذا مل يتمكنوا ألرعايا من
العودة إىل بالدهم بسبب
عليهم
الراهنة،
األوضاع
أن يتصلوا بدائرة اهلجرة
ويشرحوا أوضاعهم احلالية،
ليتسنى للدائرة مساعدتهم
مبنحهم تأشرية ختوهلم البقاء
يف أسرتاليا قانونيًا.

مضمون األسئلة املنصوصة يف اإلمتحان الخطي
للحصول على الجنسية األوسرتالية

حتدث يف االجتماع عدد من االشخاص
منهم السيد رضوان بركات والسيد
حسن موسى.
وقد غصت الصالة بالعديد من رجال
االعمال والشخصبات منهم على

املثال
سبيل
املدير العام للبنك
العربي اسرتاليا
جوزيف
السيد
رزق ومدير فروع
البنك السيد اميل
شاهني وصاحب
ella
مؤسسة
rouge
beauty
علي
املهندس
محود اليت تنتشر

صاوناتها يف اكرب جتمعات
التسوق يف سيدني وصاحب
شركة غرين فالي السيد
سامل سكر واملهندس جوزيف
باسيل اضافة اىل الزميلني
يف اهلريالد انطونيوس بو
املغوش.
رزق واكرم
ّ
وقد سهرت ادارة الصالة على
راحة احلضور وكانت اخلدمة
مميزة ويف منتهى الكرم.

5. The key decision making
body of the Australian
government is called
1) the COAG
2) the Parliament
3) the Royal Assent
4) the Cabinet

إجابات صحيحة
Correct Answers:
I Question 1: 3
II Question 2: 3
III Question 3: 1
IV Question 4: 2
V Question 5: 4

1. Australia Day is the
anniversary of
1) the landing of the
Australian and New Zealand
Army Corp at Gallipoli
2) the federation of
Australian States
3) the arrival of the First
Fleet from Great Britain to
set up a convict settlement
4) the independence of
Australia from Great Britain
2. In a referendum, what
is referred to as ‘double
majority’, required for a
?change in the constitution
1) majority of voters across
the nation combined with
the majority of judges of the
High Court
2) majority of members of
the Parliament combined
with the majority of voters
3) majority of voters across
the nation combined with
the majority of voters in a
majority of states
4) majority of Members of
Parliament combined with
the majority of Senators
3. Who has the power to
make laws that govern the
?country

كينالي ترحب بأرقام الوظائف
اجليدة يف نيو ساوث ويلز
رئيسة والية نيو
رحبت
ساوث ويلز كريستينا كينالي
بارقام الوظائف اجلديدة اليت
اظهرت ان معدل البطالة هو
ثاني ادني معدل يف البالد.
واخنفض معدل البطالة يف
نيو ساوث ويلز إىل  4.8يف
املئة يف شباط  /فرباير  ،من
 4.9يف املئة يف كانون الثاني
و  5.4يف املائة يف شباط /
فرباير من العام املاضي ،وفقا
ملكتب اإلحصاءات
وقد حلت يف املرتبة االوىل
من ادنى معدل للبطالة والية
غرب اسرتاليا أسرتاليا حيث
تدنى اىل 4،2يف املئة.
وقالت اآلنسة كينيلي ان
األرقام اجلديدة اظهرت ان
اقتصاد نيو ساوث ويلز قوي

ومتنام ،مع خلق  138ألف
ٍ
فرص العمل يف األشهر ال
 12املاضية.
واضافت تقول فيما كانت
تقوم حبملة يف ريدفرن امس
االول «حنن سعداء جدا مع
هذه األرقام اليت تدل على
أن االقتصاد ينمو ،وهذا هو
احملرك إىل األمام».
وقالت «ان اقتصاد نيو
ساوث ويلز ال ميلك معادن،
انه اقتصاد متنوع ،اقتصاد
وخدمات
مهنية،
خدمات
عال وسينما
مالية وتعليم
ٍ
وتلفزيون ،وصناعة دفاع،
وصناعة تقنية عالية.
وقالت «اننا نرى هذه
النتائج جيدة للغاية اليوم،
وهي موضع ترحيب».

االئتالف يتعهد بتمويل مؤسسة العناية باحليوان RSPCA
وعد االئتالف يف نيو ساوث
ويلز مببلغ  7.5مليون دوالر
RSPCA
مبنى
لتطوير
املتداعي يف جنوب غرب
سيدني  ،اذا فاز باحلكم.
فقد جال زعيم املعارضة

باري اوفارول على مجعية
الرفق باحليوان  RSPCAيف
 Yagoonaامس االول ليطلع
على مبنى اجلمعية الذي عمره
 40عاما.
وكان سقف بالقرب من غرف

العمليات انهار مؤخرا ويعيش
الكثري من احليوانات الـ 800
يف مرافق خارج املبين دون
تكييف هوائي.
وقال السيد فاريل«ما
تقوم به  RSPCAهو عمل

مهم ..انه مهم ...ألنه من
اجل الرفق باحليوان.
واضاف «انه مهم أيضا...
بسبب التفاعل بني احليوانات
االليفة وأصحابها يف ظروف
عديدة».

وقال الرئيس التنفيذي لـ
 RSPCAستيفن كوملان ان
اجلمعية توسلت لدى حكومة
الوالية عدة مرات منذ العام
 2008للحصول على متويل
اضايف لكنها مل توفق يف

ذلك.
وقال «عندما متطر هنا
حتدث فوضى ..هناك حالة
من الذعر بني املوظفني ،
وهناك حالة من الذعر يف
صفوف املتطوعني».
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هانسون ترتشح جمللس الشيوخ يف انتخابات نيو ساوث ويلز
دخلت اآلنسة بولني هانسون يف سابقا حزب الرماة الذي هزمها
سباق مع  156مرشحا يتسابقون عندما حاولت دخول العمل
للحصول على مقعد جمللس الشيوخ السياسي يف نيو ساوث ويلز يف
يف نيو ساوث ويلز يف االنتخابات عام .2003
وحزب الرماة والصيادين هو على
اليت ستجري يف  26آذار احلالي.
ويتوقع البعض ان هانسون درجة عالية من التنظيم والروابط
ستمنى خبسارة هي السابعة هلا اجملتمعية املوسعة من خالل
منذ عام  ، 1998جنبا إىل جنب مع النوادي واهليئات الرياضية ،يف
حني يبدو أن السيدة هانسون
العديد من املستقلني.
وحتتاج اآلنسة هانسون  ،اليت مل ليس هلا أي منظمة.
تفز بأي مقعد يف الربملان منذ عام وقد قللت مصادر يف نيو ساوث
 ،1996إىل تفضيالت من األحزاب ويلز االربعاء اي فرص هلا للفوز
الكربى للفوز فتحة جملس الشيوخ يف حماولتها السابعة بدخول
مع واليته اليت استمرت مثاني الربملان منذ أن فشل يف احلصول
على إعادة انتخابها إىل الربملان
سنوات.
ولكن حزبي العمال واألحرار اعلنا الفيدرالي يف عام .1998
انهما لن جييرّ ا اصواتا افضيلية وكانت قد حاولت سابقا يف اعوام
لآلنسة هانسون ( 56عاما) اليت  2001و  2004و  2007دخول
ستتنافس يف جمموعة من  16جملس الشيوخ واحلصول على
مقعد يف والية كوينزالند يف عام
مرشحا مل ُيكشف عن امسائهم.
والتصويت التفضيلي يف نيو  ، 2008وحماولة الفوز مبقعد يف
ساوث ويلز اختياري ،وأنه من نيو ساوث ويلز يف عام .2003
املرجح ان تعاني هانسون شحا وقد أسست اآلنسة بولني هانسون
RateأمةTD
)(Non-HQLA
ABALان
Corporateما لبث
واحدة غري انه
Specialsحزب
التفضيلية اليت
يف االصوات
العديد
 5.00%بعد انسحاب
جملس 5انفرط عقده
5.25%للفوز مبقعد يف
حتتاج اليها
1 Month:
Month:
من اعضائه .ثم أسست يف والية
الشيوخ.
2 Month:
5.05%
عليها أن تأخذ Month:
5.30%
املتحدة
حزب اسرتاليا
األصوات 6كوينزالند
كما ان
هذا
تستخدم
مل
االسم
هذا
ولكن
الرماة
حزبي
احملافظة
اليمينية
3 Month:
5.10%
9 Month:
5.40%
والصيادين ،الذي كان بسمى االسم يف نيو ساوث ويلز.

5.50%

12 Month:

5.20%

4 Month:

أسعار العمالت كما وردتنا من البنك العربي
%

+/-

Level

Currencies

-1.08%

-0.0109

0.9994

AUDUSD

-0.25%

-0.0018

0.7246

AUDEUR

-0.18%

-0.0011

0.6225

AUDGBP

-0.85%

-0.71

82.86

AUDJPY

مرشح االحرار ملقعد ايست هيلز غلني بروكس يساهم يف يوم تنظيف اسرتاليا

وقالت املصادر انها مل حتاول اختذ مرشح االحرار ملقعد ايست
تسجيل هذا احلزب يف نيو ساوث هيلز غلني بروكس ،االحد يف
ويلز حيث كانت هناك تكهنات  6اذار احلالي يوم راحة من
ُ
بانها
ستقابل مبتطلبات تسجيل محلته االنتخابية للمساعدة يف
صعبة.
يوم تنظيف اسرتاليا مهلة من
وقالت انها سوف ال حتصل محلته االنتخابية للمساعدة يف
على مكاسب يف التمويل العام ،تنظيف حممية موناش (Monash
كما فعلت بعد حماولتها الرتشح  .)Reserveفارتدى قفازات
جمللس الشيوخ الفيدرالي .يف (كفوف) مطاطية ،وأمسك
نيو ساوث ويلز  ،يضمن املرشح بكيس القمامة ليمأله بكل
فقط اسرتداد األموال اليت أنفقت أنواع القمامة والنفايات اليت
فعال يف احلملة االنتخابية  ،يف ختلص منها بال مباالة مرتادو
حني احتاديا حيصل املرشح على احلديقة.
جمموعة عائدات بغض النظر عن
واعرب السيد بروكس عن
مقدار االنفاق.
سعادته يف القيام بهذا
وقد اعرتفت اآلنسة هانسون
العمل قائال «سعدت اليوم
بالصعوبات الضخمة اليت تواجهها
بان اساعد واكون جزءا من
 ،لكنها قالت انها يف مصلحة
الناخبني نيو ساوث ويلز ضمان مثل هذا احلدث املهم».
«انين مرتشحة يف نيو ساوث واضاف «مجيعنا نتخذ بيئتنا
أمرا مفروغا منه ،وننسى أن
ويلز».
ومبوجب هذا النظام يتم انتخاب الطبيعة األم ميكنها استخدام
وجمددا»
 lastاآلن
العون
 withيد
The Australian labour market lost some
of its lustre
month
the ABS
a
يتناسب مع
reportingحنو
املرشحني على
«أشكر
مجيعfall in employment of 10.1k. The
وأهنئresult
was well
وقال below
يتلقونهاthe 20k
اليتincrease
that had
been
عدد األصوات
التمتع بيوم
ختلوا ها
 employmentالذين
< beingحتت اخلط>
 partlyمربعات
 ،بوضع
forecast by economists with a dramatic
plunge
in part-time
واملشاركة يف
للمرشحنيthatاالحد
األفضلية
يف ترتيب
offset by an impressive rise in full-time
هذاworkers. In
a result
confounded
the bearish
خصوصا تران
تنظيف،
الفرديني.
headline figure, full-time employment
soared by
أنشطة47.6k
with the result all but mitigating
وسوف تظهر اآلنسة هانسون على
قام
الذي
)Dinh
(Tran
دينه
the impact of the 57.7k fall in part-time employment. As you would expect with such an
ورقة التصويت جمللس الشيوخ بتنسيق هذا احلدث يف حممية
outcome, total aggregate hours rose by 17.9m to 1.602b hours in total. Despite
the fall
كمرشحة مستقلة.
موناش».
in employment, the unemployment
rate
held
steady
at
5.0pct
with
the
participation
rate
وقالت رئيسة والية نيو ساوث واعترب مرشح االحرار غلني أسرتاليا جيب أال يكون جمرد
falling
further to just 65.7pct. Pushing
the
headline
figures
aside,
the
data
was
actually
ويلز كريستينا كينالي  ،اليت بروكس ان «املتنزهات حدث ملدة  24ساعة .ان احلفاظ
quite strong with the jump in full-time
signانemployment yet another
of the underlying
بالـ«عنصرية»،
وصفتها
على طول الشواطئ األمامية على احلدائق واملمرات املائية
اىل
عودتها
يدعم
العمال لن
strength
of
the
labour
market.
Also,
once
the
flood
affected
States
were
removed,
حزبthe
جزء
هي
Georges
River
لـ
نظيفة ينبغي ان يكون شيئا
الوالية.
انتخابات
data
ولدينا shown
الطبيعيa strong
rise in total
employment.
The market reaction
تراثنا
من
 wouldمن
 haveيوميا
actuallyمجيعا
نسعى اليه
املعارضة
باسم زعيم
وقال متحدث
certainly
reflected
this
view
with
an
initial
selloff
in
the
Aussie
Dollar
quickly
reversed
وأحفادنا
أبنائنا
جتاه
مسؤولية
خالل جتميع القمامة والنفايات
باري اوفاريل  news.com.auان
بيئتهم
لضمان ان
whilst
bill futures
اليتcut
بكراinitial
gains.
تكون The
data does
not alter our view that the RBA
bankعدميي
االخرون من
رماها
احلزب لن يعطيها بالتأكيداصواتا
الطبيعة»
كما هي
التفكري»will not hike until Q3.
Despite the labour market
strength,
other sectors of the economy
تفضيلية.
تنظيف are struggling and in no position
يوم to absorb
وقال«انanother
near-term rate hike.
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China slows, investor anxiety grows

AUDNZD
1.3605
-0.0098
-0.72%
Both good and bad news out of China yesterday, depending on which way you look at
Equities
0
!#DIV/0
it, with the nation recording its first trade deficit in 11 months in February as annualised
DJIA
11984.61
-228.48
-1.87%
export growth slowed to just 2.4pct. With imports outperforming exports (although it did
come in under expectations too), the nation ended up posting a trade deficit of $7.3b,
S&P500
1295.11
-24.91
-1.89%
احملاكمات خالل الفرتة من  1أكتوبر/تشرين األول  2010حتى  31ديسمرب /كانون األول :2010
well down on the $4.95b surplus forecast by economists. Despite all of the hoopla over
Nasdaq
2701.02
-50.7
-1.84%
 412شخص متت إدانتهم مبخالفات ضريبية
*
the need for a rebalancing of global trade, the markets clearly didn’t like the data with
أعربت رئيسة حكومة والية نيو
FTSE
5845.29
-92.01
-1.55%
losses
 332شخص و  66شركة عوقبوا بغرامات و/أو ُحكم عليهم بتعهد حسن السلوك in risk assets accelerating following the release.
*
ساوث ويلز السيدة كريستينا
DAX
7063.09
-68.71
-0.96%
Following
the
weak
Asian
lead,
risk
assets
continued
to
slide
in
Europe
and
the
US
as
كينيللي عن خطورة التصرحيات
احلكم بـ  11عقوبات بالسجن ترتاوح ما بني ستة شهور وما يزيد على مثاني سنوات
*
poor
economic
numbers
Nikkei
10434.38
-155.12
-1.46%
لألعمال
وزير الظل
fromأدىل بها
 Germany and the US, coupled with Moody’s decision toاليت
Commonwealth
Director
Public outlook),
Prosecutions
*
downgrade
by a further
notch (accompanied
by aofnegative
 14شخص متت إدانتهم عقب احملاكمة من ِقبل took
 Spanishواإلصالح
 debtالصغرية
التجارية
ASX200
4699.68
-68.1
-1.43%
their
on investor
()CDPP
tollزعم
الذي
 sentimentدون بيج
 with stocks, commodities and risk-orientated currenciesالتنظيمي
Shanghai
2957.1434
-45.011
-1.50%
falling
whilst
safe havens such as the US Dollar and Treasuries
heavilyلديها
ساوث ويلز
theنيو
”“traditionalبأن
فيها
onكثرية جدا.
رمسية
أيام عطل
strengthened
the back
of short-covering from investors.
Hang Seng
23614.89
-195.22
-0.82%

أسوأ خما لِف لقانون الضرائب (  )ATOينال عقوبة بالسجن ملدة مثاني سنوات

قام مفوض الضرائب  Michaelشراكات مالية خارجية .هذه هي
Commodities
D’Ascenzo
مشروع
!#DIV/0بنشر أرقام0احصائية اإلدانة األوىل مبوجب
األسرتالي
الضرائب
من مكتب
بغسيل
يتعلق
فيما
Wickenby
Gold
1413.29
-15.71
-1.10%
 ATOحملاكمات ضريبية متت األموال ،كمخالفة ُارتكبت من
Oil
102.25
 -1.99%من -2.08 1
ترتيبات معقدة.
أكتوبر/تشرين خالل
خالل الفرتة
السيد
وأضاف
ًTreasuriesال:
 D’Ascenzoقائ
ديسمرب/
األول 2010
AU
! #DIV/0حتى 0 31
ٌ
«هناك
رجل آخر من نيوساوث
كانون األول .2010
Year
صرح السيد -0.08%
وقد -
على1 3
5.005%يفصح عما يزيد
 D’Ascenzoويلز مل
َّ
قائ ًال« - :كانت هناك
ضريبة
5.455%دوالر ومل يقدم
 11 -0.09%مليون
10 Year
عقوبات بالسجن ألكرب املخالفات سلع وخدمات مببلغ 103,925
من بني  412قرارات إدانة .هذا دوالر إىل مكتب الضرائب
عليه
Departmentمت احلكم
العدد يشمل أربع إدانات مبوجب األسرتالي ،ATO
Treasury
مشروع  ،Wickenbyنتجت عنها بالسجن ملدة  18شهر».
Email:
treasury@arabbank.com.au
عقوبات ترتاوح ما بني ستة هناك حماكمات أخرى مشلت:
Web: www.arabbank.com.au
نيوساوث
رج ًال من
شهور وما يزيد على مثاني •
ويلز
سنوات».
ملدة
بالسجن
عليه
كم
ح
ُ
Phone: +61 2 9232 3844
«هذه النتائج توضح جليًا أن عامني مع ايقاف التنفيذ ،وتعهد
Fax: +61 2 9221 5428
أولئك الذين يتهربون عمدًا من ملدة عامني حبسن السلوك .هذا
Reuters
Dealing
االلتزامات الضريبية والتزاماتAABA
232,650
مبلغ
Code:بإرسال
الرجل قام
املعاش التقاعدي سيواجهون دوالر مبوجب  26حواالت مالية
عواقبًا وخيمة نتيجة أفعاهلم.
Vanuatu
 Treasuryإىل فانواتو
برقية
Treasurer
Dealer
َّ
«من بني أسوأ املخالفات ،نال حتت أمساء وهمية.
ومت بعد
Anthony Issa
David Scutt
أحد األشخاص من نيوساوث ويلز ذلك إعادة األموال مرة أخرى
Michelle Sheldon
ٍ
كقروض إىل
حسابات يقوم هو
عقوبة بالسجن ملدة مثاني سنوات
ونصف عن خمالفة غسيل األموال بتشغيلها.
واالحتيال الضرييب باستخدام • إدانة حماسب ضرائب غري

To receive this report daily, please email the word
‘subscribe’ to treasury@arabbank.com.au

+0.4%
0.5%

+0.5%
0.5%

وكان مرشح االحرار ملقعد
ايست هيلز غلني بروكس
قد اضم اليه حوالي عشرة
من املؤيدين للمساعدة يف
التنظيف وإصالح البيئة عن
واحلفاظ عليها .لالتصال:
Glenn Brookes 0421 778 671
Jennifer Havilah 0421 182
913

-

بيان حول تصرحيات وزير الظل اإلئتاليف
لألعمال التجارية الصغرية املتعلقة بأيام
العطالت الرمسية وحقوق العمال

مسجل بفكتوريا وتغرميه  8,000فردية تتناسب مع احتياجاتهم.
كينيللي
السيدة
واضافت
D’Ascenzo
السيد
تـهم بتقاضيه رسومًا وأضاف
 Aheadحمسوبة
«ويف حلظة غري
دوالر عن ُ 7
Looking
مقابل إعداد مستند التزامات قائ ً
من
كل
أحث
«إنين
:
ال
ونتيجة لزلة لسان ،كشف وزير
Local
stocks look set to open weaker with SPI futures pointing to a loss of 34pts on the
ضريبية يف حني أنه مل يكن يواجه صعوبات مالية أن يتصل الظل خطط التحالف احلقيقية
open.
There will be broad-based losses today with the worst of the declines likely to be
حماسب ضرائب مسجل ،وتهمة بنا على الرقم  131142بأسرع ما املتعلقة حبقوق العمال  -انهم
ميكن بد ً
in the materials, financials, energy
حماولته and
industrial
Whilst
عنis a
chance
تفادي
sectors.عن
ال
thereيف
خدماته
thatبإعالنه
واحدة
يريدون تقليص عدد أيام
theاملطاف
ينتهي به
حبيث
التزاماته
ضرائب
حماسب
يكن
أنه مل
حني
we
may
bounce
later
in
the
session,
‘Day
of
’Rage
protests
in
the
Middle
East
will
العطل الرمسية والتخلي عن
و7
مسجل،
الغرامة».
أو
السجن
إىل
إفادات
بتقدميه
هم
تـ
العمال»likely keep any.
bargain hunting
ُ
 to a minimum.محاية
ٌ
ِ below
لديك
كان
إذا
اكرتاث.
بدون
ومضللة
كاذبة
بأن هناك
شك
The
Aussie
Dollar
has
fallen
heavily
overnight
with
the
currency
now
trading
وقالت ايضا «هذه األمورهي
شخص يتهرب من التزاماته
وقال السيد « :D’Ascenzoأنواع
ٌ
parity
at USD.9992.
Having
للتحالف
احلمض النووي
broken key technical support and with risk assets underيف
القضايا هذه تكون حماوالت الضريبية والتزامات معاشه
pressure,
we
expect
any
rallies
be snuffed out by solid selling pressure.
 – toفبالرغم من اطالقهم كالم
متعمدة خلداع األغلبية
العظمى التقاعدي أو متورطًا يف
ُ
َّ
اإلنتخابات فإنهم
التهدئة
Round
عشيةtwo of the
China
data deluge
with the release
the all-important
من CPI,
 todayبالتبليغ
احتيالية ،قم
 ofأنشطة
األسرتالي
أفراد اجملتمع
خيارات
حزب
دائما
يكونوا
 productionسوف
PPI,
retail
sales
and
industrial
numbers
for February.
مبكتب الضرائب
باالتصال
عنه
الذين يفعلون الصواب».
 weواحلزب
(-)Workchoices
 intoالعمل
Tonight
will get an insight
the health
US households
with the release
of retail
الرقم
 ofعلى
ATO
سنستخدم األسرتالي
الرغم من أننا
«وعلى
وحقوق
محاية
الذي يريد
consumerحماسيب
 .1800060062وبإمكان
ضد أية
 weللقانون
الكاملة
sales
and
تفكيكthe
University
of Michigan
sentiment survey.
Elsewhere
القوةhave
مبكتب العمال.
سلوكيات
أيضًا أن يتصلوا
andلتفادي
متعمدة
َّwholesale
UK producer prices, Canadian
unemployment
الضرائبdata,
inflationأو German
التهرب من الضرائب وأية الضرائب األسرتالي  ATOعرب وكانت السيدة كينيللي ترد
price numbers and the final print of Italian GDP.
التزاماتّ ،
إال أننا نعرتف بأن خط نزاهة حماسيب الضرائب  Taxعلى تقرير صحفي جلريدة
 Dataحتت عنوان
تلغراف
Data,الصنداي
الرقم:
 Agentعلى
)IntegrityExpected
معظم الناس يفعلون الصواب =line
Overnight
(Nation,
Period,
Reading,
بشدة.
وحنن ملتزمون بدعمهم
.1800639745
 «نزاع بني الزعيم والنائبّ
(صفحةUS
Initial
Jobless Claims
397k
378kيف كل عام
«حنن نقوم
مبساعدة إذا
،4
السياسة».
W/Eكنت ال جتيد اللغة االجنليزية حول
يواجهون
الذين
األشخاص
مكاملتك،
يف
ملساعدة
وحباجة
 Tradeتلغراف)
صنداي
International
Jan
-$46.3b
آالف -$41.5b
بالتزاماتهم
الوفاء
صعوبات يف
الرتمجة
خبدمة
االتصال
رجى
ي
كينيللي
السيدة
GE Trade
التحريرية والشفهية على الرقم وقالتBalance
معاشاتهم ُJan
والتزامات+€11.8b
+€13.2b
الضريبية
األشخاص
على
«ينبغي
FR
Industrial
Output
Jan
+1.0%
+0.5%
سداد
ترتيبات
بوضع
التقاعدية
.131450
املعنيني بالتوازن بني العمل

Jan
Mar

-

Industrial Output
BoE Rate Decision

UK
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واحلياة العائلية أن يشعروا
بالذعر من حكومة أوفاريل –
ومن األمور اليت ال يقولونها
لنا.
«سوف
قائلة
واضافت
ندعوهم كي يقولوا بالتفصيل
ما هي أيام العطل اليت سوف
تقوم حكومة يرأسها أوفاريل
بإلغائها؟
«هل هي عطلة عيد الفصح؟
هل هي عطلة ثاني أيام عيد
امليالد؟ أم هل هي عطلة يوم
انزاك؟
ورأت السيدة كينيللي أنه «قد
حان الوقت لزعيم املعارضة
باري أوفاريل ان يقول لعائالت
نيو ساوث ويلز على وجه
التحديد ما هي خططه».
ومن املعروف أنه على السجل
فإن زعيم املعارضة يف نيو
ساوث ويلز باري أوفاريل يدعم
خيارات العمل ()Workchoices
وأثرها على األسر االسرتالية.
ففي  1أيار /مايو  ، 2007ويف
مقابلة مع اذاعة اي بي سي
( 2BLسيدني) ،قال السيد
أوفار,ل:
« لن يكون لديكم مستويات
التوظيف القياسية ومستويات
البطالة القياسية ،إذا كانت
خيارات العمل ()Workchoices
هي الكارثة كما تصفها النقابات
العمالية ».
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مقابلــة

مرشح مقعد ايست هيلز عن حزب االحرار غلني بروكس لـ «اهلريالد»:

ادرك احتياجات الناس وسأعمل على حتقيقها ..املواطنون غري راضني عن حزب العمال وهم يريدون التغيري
من املرشحني الذين ميتلكون العديد من مواصفات القيادة مرشح
االحرار ملقعد ايست هيلز السيد غلني بروكس.
حسه االنساني واالخوي جعله يرتك املدرسة مبكرا ليعيل شقيقه وشقيقته
الكمال دراستهما غري ان طموحه دفعه لتحدي مشقات احلياة ومصاعبها
ويبين لنفسه مركزا مرموقا فصار يتنقل من عمل اىل آخر ومن مهنة اىل
اخرى ..فبملغ  900دوالر وسيارة «يوت» اسس مصلحته اخلاصة اليت
رأمساهلا اليوم عدة ماليني.
يدرك عضو بلدية بانكستاون مرشح االحرار السيد غلني بروكس صعوبة
التحدي الذي ينتظره يف  26آذار احلالي اال ان اندفاعه للخدمة العامة
جعله يقبل هذا التحدي ويرتشح عن مقعد التأرجح فيه  14يف املئة
لصاحل حزب العمال.
ورغم ان استطالعات الرأي تشري اىل تأرجح ال بأس به لصاحل االحرار
واالئتالف اال ان مرشح ايست هيلز غلني بروكس «ال ينام على حرير»
بل هو يتحرك ويعمل ليل نهار استعدادا للمعركة الفاصلة يف  26آذار
احلالي.
وقد زار مرشح االحرار ملقعد ايست هيلز السيد غلني بروكس يرافقه مدير محلته االنتخابية جيفري غراسو مكاتب جريدة اهلريالد
يف بانكستاون وكان للزميل انطونيوس بو رزق معه هذا احلوار:
حاوره الزميل أنطونيوس بورزق

* حنن نعلم أن هناك عالقة قوية
بني عنوانك السكين والشعب
واملنطقة اليت ستمثلهما يف
حال فوزك يف االنتخابات ،كيف
تصف لنا هذه العالقة؟ وهل
أنت معروف جدا لدى سكان
ايست هيلز ومنطقتها؟
 لقد عشت وعملت يف هذهاملنطقة طيلة حياتي .ففي
الست سنوات والنصف االخرية
كنت عضوا يف جملس بلدية
بانكستاون .من خالل عملي
للمجتمع بنيت صورة اجيابية مع
العديد من املؤيدين واألصدقاء.
وباختصار ،نعم أعتقد أنين
معروف جدا لدى مواطين منطقة
ايست هيلز.
*ما هي الضواحي اليت يشتمل
عليها مقعد ايست هيلز؟
 الضواحي اليت تتبه ايست هيلوهي ،اضافة اىل ايست هيلز،
بانانيا ،بيكنك بوينت ،بادستو،
ريفزبي وكوندل بارك.
* هل أنت على علم باحتياجات
الشعب واملنطقة ستمثل إذا
فزت؟
 على مدى األسابيع األربعةاملاضية طرقت شخصيا ابواب
مئات املنازل يف املنطقة،
ويف اآلونة األخرية قضيت يوما
كامال أطرق األبواب يف كوندل
بارك .فكوني عشت يف هذه
املنطقة طوال حياتي ،وكوني
ما زلت عضوا يف جملس بلدية
بانكستاون ألكثر من نصف
عقد من الزمن وكوني امضيت
ساعات طويلة احتدث مع السكان
احملليني حول القضايا احمللية،
استطيع القول أنين أدرك متاما
احتياجات الناس الذين يقيمون
ويعملون داخل منطقة ايست
هيلز االنتخابية.
* كيف تصف عالقتك مع الناخبني
الذين من خلفية غري إنكليزية؟
 لقد عملت يف أحناء عدة منالعامل ويف الكثري من دول
العامل الثالث فتكونت لدي نظرة
واكتسبت خربة ال تقدر بثمن يف
واحرتام العديد من الثقافات
املختلفة .وقد جلبت مبدأي
االحرتام واالدراك إىل عملي يف
اجمللس البلدي وسوف استمر يف
تطبيق هذين املبدأين يف برملان

نيو ساوث ويلز يف حال اختارني
الشعب لتمثيله.
* ملاذا اخرتت االنتساب حلزب
االحرار ومتى؟
 انضممت إىل حزب االحرار منذأكثر من عشر سنوات ،ألنين ،مثل
الكثري من الناس ،مل اكن راضيا
عن أداء حزب العمال وأردت أن
ِ
أحدث فرقا يف هذا اجملتمع من
خالل عملي يف حزب االحرار الذي
برهن مرارا وتكرارا عن جناح
يف جمال االدارة االقتصادية،
أنه يهتم ايضا برفاهية مجيع
االسرتاليني .ان فلسفة حزب
االحرار تتماشى وتتفق اىل حد
بعيد مع فلسفيت ،وخصوصا
عندما يتعلق األمر بدعم األعمال
التجارية الصغرية وذوي الدخل
املنخفض وحماولة جعل جمتمعنا
مكانا أفضل للعيش واحلياة.
* برأيك ،ما هي فرصتك يف
الفوز وحنن نعلم أنك حباجة اىل
حتول ( )Swingلصاحلك بـ ٪ 14
للفوز؟
 أنين أركز على محليت وبالطبعأنين ادخل يف هذا السباق
للفوز .كل يوم اخرج اىل الشارع
واحتدث اىل املواطنني وكل
ما امسعه هو عدم الرضا عن
حزب العمال وعدم الرضا عن
الن أشتون .املواطنون يريدون
التغيري ،يريدون ممثال هلم ال
يتعامل معهم على ان صوتهم
مضمون له ،يريدون ممثال
يستمع إىل حاجاتهم ويتخذ
إجراءات حقيقية ملساعدتهم.
سوف أكون ممثال حقيقيا ولكن،
خالفا اللن أشتون ،لن اختبئ
حتى متر االنتخابات ملقيا املالمة
على جهود اآلخرين.
* رئيسة الوالية كريستينا
كينالي قالت ان حزب العمال
138000
خلق العام املاضي
وظيفة يف نيو ساوث ويلز ،ما
هو ردكم على ذلك؟.
 ان خطتنا سوف ختلق  100ألفوظيفة جديدة.
* إذا فزمت هل بامكانكم الرتاجع
عن بيع الكهرباء إىل القطاع
اخلاص؟
 لقد ذكر باري اوفارول بالفعلانه سوف يعيد النظر يف مسألة
البيع وانه سوف يفعل كل ما

يف وسعه إلصالح األضرار اليت
سببتها حكومة العمال .انين أؤيد
متاما باري اوفارول بشأن هذه
املسألة.
* والية نيو ساوث ويلز تفرض
بالفعل ضريبة على الغاز ويف
حال مت فرض ضريبة الكربون
فان تكلفة الكهرباء وخدمات
اخرى سرتتفع حبدود  ،٪ 14فما
هو ردكم على ذلك؟
 سوف أعمل ،يف حال فوزنا،مع حكومة باري اوفاريل لتخفيف
العبء على األسر بسبب بيع حزب
العمال غري املسؤول للكهرباء.
سأعمل حملاربة فرض ضريبة
الكربون ،سأعمل مع حكومة
اوفاريل للنظر يف وسائل أخرى
لتخفيف تكلفة االعباء املعيشية
اليت تزداد صعوبة اكثر من اي
كل وقت .حنن حباجة إىل تغيري.
* ملاذا رفض باري اوفاريل
يف فاتورة الكهرباء
حسما
مقداره  250دوالرا على مدى 4
سنوات لألسر اليت يقل دخلها
عن  150ألف دوالر يف السنة؟.
 حنن نستهدف من هم يف حاجةاشد.
* ما هي خطتك للشعب وللمنطقة
اذا فزت؟
 يف حال انتخابي ،سوف أكونصوتا من الشعب وللشعب.
أخطط لتمثيل احتياجات هذا
اجملتمع داخل مبنى برملان نيو
ساوث ويلز .سوف اكافح من
اجل حتسني البنية التحتية،
سأكافح من أجل ضمان أن
ملشروع توسيع جامعة غرب
سيدني  UWSتأثريا حمدودا على
اجملتمع احمللي ،سأكافح لوقف
مشاريع البناء اليت تتعارض وال
تتالءم مع املنطقة وسأكافح من

أجل توسيع Henry Lawson
 Driveوحتديث .Stacey Street

أخطط ألكون متوفرا لالستماع
للمواطنني وفعل كل ما بوسعي
وحتقيق
احتياجاتهم
لتلبية
آماهلم.
*هل انت من جناح اليمني ام
اليسار يف احلزب؟
 الناس حيبون إرفاق تسمياتللسياسيني وحماولة وضعهم
يف هذا اجلناح أو ذاك .بينما
أنا جزء من اجلناح اليميين يف

حزب األحرار ،فانين أعترب نفسي
شخصا منفتحا ومتمتعا باملبادئ
األخالقية واملعنوية .قبل كل
شيء ،ومع ذلك ،فإن حزب
االحرار هو حزب وحدوي يضم
اشخاصا من خمتلف اآلراء ومن
مجيع مناحي ومشارب احلياة.
كحزب نعمل معا ونستفيد من
التنوع املوجود يف جمتمعنا.
* ما هو رأيك بقيادة السيد

*الزميل أنطونيوس بورزق يحاور مرشح األحرار
ملقعد أيست هيلز غلني بروكس*
باري اوفاريل؟
 باري فاريل هو زعيم قويلديه رؤية حقيقية لنيو ساوث
ويلز ،وقد متكن من توحيد احلزب
وتشكيل فريق قوي ومنافس
على استعداد إلصالح الفوضى
اليت خلقها حزب العمال على
مدى السنوات الـ  16املاضية.
باري اوفاريل هو الرجل الوحيد
القادر على أن يكون رئيس
والية نيو ساوث ويلز وأنا أحييه
وادعمه.

* ما هي الكلمة األخرية اليت تود
قوهلا للناخبني؟
 إذا كان الناس يريدون التغيريفعليهم التصويت بوضع رقم 1
حلزب االحرار ،ورقم  1لغلني
بروكس يف  26آذار احلالي..
لقد َ
خذلنا حزب العمال على مدى
 16سنة .وسـأعمل ما بوسعي
لتلبية احتياجات وحتقيق آمال
سكان ايست هيلز ومنطقتها
وعدم اعتبار تصويتهم لي امرا
مفروغا منه.

السرية الذاتية للمرشح
غلني ادوارد بروكس (ولد يف  13اب 1959
يف مستشفى بانكستاون) هو سياسي حملي
وعضو يف بلدية بانكستاون ورجل اعمال ناجح.
قبل كل شيء  ،غلني بروكس وهو عضو يفخر
وينشط يف جمتمعه.
يعيش السيد بروكس بني ناخبيه يف ايست
هيلز مع زوجته كارن منذ  17سنوات وابنيهما
يف سن املراهقة زاكاري وجاشوا.
عاش والسيد بروكس يف ايست هيلز طوال
حياته وتلقى دروسه االبتدائية والثانوية
فيها ...لعب الرغيب ليغ ومثل مدرسته يف
السباحة وألعاب القوى والرغيب يونيون.
وكان السيد بروكس برتبة وكيل عريف يف
اللواء  112thيف ايست هيلز وجيش الطالب.
ترك السيد بروكس املدرسة عندما كان يف
سن  14سنة و  9أشهر للحصول على عمل
ليتمكن شقيقه وشقيقته من البقاء يف
قصاب ّ
(حلام)
املدرسة .وحصل على وظيفة مع ّ
يف املنطقة احمللية وقضى فيها عامني يعمل
كمتدرب .وبعد أن قرر أن هذه املهنة ليست
جمال عمل مناسب بالنسبة له حصل على وظيفة
مؤقتة يف حمطة  BPللوقود يف موربانك حيث
كان يعمل فيها  15ساعة يف اليوم سبعة أيام
يف األسبوع .بعد  12شهرا  ،بدأ العمل يف
ساتون هولدن يف بيرتشام كميكانيكي تشحيم
لسيارات السباق.
بعد ذلك عمل السيد بروكس يف صناعة اليافطات
مع شركة نيون لإلعالنات ،فتعلم كيفية تصنيع
وتركيب اليافطات املضيئة حيث وجد نفسه يف
هذه الصناعة ليدخل بعدها معهد التايف يف
غرانفيل وحيصل على مؤهالت يف التجارة وبناء
السقاالت وصنع املراجل واألعمال الكهربائية..
على مدى السنوات التالية انتقل السيد بروكس
من شركة إىل أخرى صاقال حرفته ومكتسبا
املزيد من املهارات يف التمديدات وإدارة طاقم
التحميل والتفريغ .وأخريا ،بينما كان يعمل يف
شركة بي سي للكهرباء تعلم السيد بروكس
كل ما حيتاجه حول الرافعات وما شابه ذلك.
ومن مبلغ  900دوالر فقط وسيارة يوت ومقطورة

مستعارة يف عام  1983أسس السيد بروكس

عمله اخلاص حتت اسم  ،Sydney Signsيف
ايست هيلز ،ومركز عمله اآلن يف ريفزبي.
على مدى السنوات الـ  27التالية انتقل عمل
السيد بروكس من بداية متواضعة جدا اىل
مصلحة مباليني الدوالرات .وهو اآلن املدير
العام ألربع شركات ناجحة توفر فرص عمل
للسكان احملليني والعمل للشركات احمللية.
وهو يستخدم املتدربني والشباب مع الرغبة يف
توفري فرص العمل واخلربة.
يف عام  1991درس السيد بروكس على نفسه
القراءة والكتابة مبساعدة مدرس لغة إنكليزية
متقاعد.
يف  2004قام السيد بروكس حبملة ناجحة
وانتخب عضوا يف جملس بلدية بانكستاون.
وهذه هي املرة األوىل يف  10أعوام يفوز
مرشح أحراري مبقعد يف هذه البلدية.
ويعتقد السيد بروكس اعتقادا راسخا أن
املواطنني انتخبوه لتمثيل مصاحلهم احلقيقية
والصحيحة ،وكان أحد أعظم إجنازاته يف
البلدية اشرتاكه يف إعادة هيكلة وإعادة تنظيم
اهلياكل اإلدارية فيها ،ومستفيدا من مهاراته
العملية ساعد السيد بروكس البلدية لتصبح
منظمة أصغر حجما وأكثر كفاءة حيث انه للمرة
األوىل ،اعتبارا من عام  ، 2011مل تعد البلدية
يف حاجة إىل اقرتاض املال لدعم أنشطتها.
والسيد بروكس هو عضو يف :
• نادي ار اس ال يف بانانيا لكرة القدم
• نادي ار اس ال يف بانانيا  /ايست هيلز ،و
• نادي بانكستاون لكرة القدم.
والسيد بروكس هو أيضا عضو فخري يف

نادي بانكستاون للـ Trotting

ونادي الليغ يف

كنرتبريي  -بانكستاون.
واعرتافا جبهوده الشاقة وتفانيه يف عمله
كعضو يف البلدية ،عينته رئيسة البلدية عضوا

يف عدة جلان تابعة لبلدية بانكستاون .
كما ان للسيد بروكس نشاطات هامة وعديدة
يف حزب االحرار.
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CEDAR DRIVING SCHOOL
مدرسة االرز لتعليم قيادة السيارات

2011  آذار12 السبت

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

13 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
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Registered Architect
Ziad Boumelhem
NSW Reg 8008

Member of the australian
institute of architects 45159
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$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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اسرتاليات

اجلالية تقيم حفل تربع ودعم ناجحا ملرشحي حزب العمال
أقام مساء الثالثاء املاضي
اصدقاء حزب العمال يف
نيو ساوث ويلز من ابناء
اجلالية اللبنانية والعربية
حفل عشاء وتربع ملرشحي
احلزب يف صالة البلفيو
يف بانكستاون حضره،
حشد كبري من ابناء اجلالية
اللبنانية والعربية منهم رجل
االعمال املعروف السيد
والسادة
غصني
جورج
طوني خطار وانطوني سكري

* السيناتور شوكت مسلماني*

* الوزيرة باربرة بريي*

* النائب روبرت فوريلو*

* الوزير بول لينش*

* الس سام امسر*

* الوزير بورجر ،اندرو فريغسون ،النائب فوريلو ،السيدة ميهالوك وحافظ*

*السيدة ميهايلوك ،الزميلة حافظ ،النائب فوريلو والوزيرة بريي*

* انطوني سكري ،الزميل بو رزق ،طوني خطار ،جورج غصني كويين وونغ،
ادي شاهني ،داني نقوال والسيدة مريا هاشم*

*حسني علوش ،خلدون عبيد ،مجال زريقة ،حافظ قاسم وفيصل قاسم*

*طوني بو ملحم ،حممود اخلري والياس طنوس*

*تيار املردة ويبدو ماما حريكي والياس الشدياق ورمزي فرجنية وآخرون*

*خليل ابراهيم ،امحد زينة ،منري محود وحضور*

*الشاعر امحد احلسيين وولده املهندس حسن احلسيين وحضور*

ونائب رئيس االحتاد االسالمي الفيدرالي السيد حافظ قاسم
ومسؤول االعالم فيه السيد حسني علوش والياس الشدياق
وماما حريكي ورمزي فرجنية وعدد من االعضاء اآلخرين من
تيار املردة ورئيس جملس اجلالية اللبنانية حممود اخلري
ورئيس مجعية املنية للثقافة مجال زريقة وطوني بو ملحم
وصاحب حلويات ابراهيم الصديق خليل ابراهيم ورئيس
حركة الشباب املسلم العلوي وعدد من االعضاء وصاحبة
بنك كوينزالند فرع فالمنغتون كويين وونغ (Queenie Wong,
 )Owner Manager of BOQ , Flemingtonواملرتجم احمللف
الزميل انطوان سابيال ،السادة انطوني سكري وادي شاهني
وداني نقوال والسيدة مريا هاشم اضافة اىل االعالم اللبناني
والعربي يف اسرتاليا وحشد كبري من ابناء اجلالية.
ويعود ريع احلفل الذي اقيم تلبية لدعوة السيناتور شوكت

مسلماني ،لدعم مرشحي حزب العمال الوزيرة باربرة بريي،
الوزير دايفيد بورجر ،الوزير بول لينش ،النائب روبرت
فوريلو ،النائب الن اشتون ،رئيسة بلدية بانكستاون
املرشحة عن مقعدها تانيا ميهايلوك ومرشح مقعد باراماتا
بيار اسرب.
وقد قدم املناسبة السيناتور العمالي احملامي شوكت
مسلماني الذي حتدث عن تاريخ حزب العمال الداعم للطبقة
الفقرية واحملتاجة ووقوفه اىل جانب العمال والكادحني من
املواطنني.
وحتدث السيد سام امسر مشيدا حبزب العمال ونضاله
املشرف من اجل التعددية الثقافية يف اسرتاليا.
ثم تكلم كل من الوزيرة باربرة بريي والنائب روبرت فوريلو
والوزير بول لينش.

*اندرو فريغسون يهدي صورة له للسيد جورج غصني ويبدو السيناتور
شوكت مسلماني وفدوى كيب وهشام زريقة*

وجرى خالل احلفل التربع ملرشحي حزب العمال وسحب رافل
تيكت على جوائز قيمة.
وكانت ادارة صالة البلفيو لصاحبها الفنان سيد فارس
ساهرة على راحة الضيوف.

تصوير أراكس
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KAMPER
ضعوا رقم

1

ملرشح
حزب العمال عن
مقعد روكدايل
ستيف كامرب

ستيف كامرب
يعمل
لكم
ومن
أجلكم

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

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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Advertisement

ملرشح حزب األحرار ملقعد أيست هيلز غلني بروكس
Put Number

1

1

ضعوا رقم

for Liberal candidate for East Hills Glenn Brookes

Glenn Brookes

Liberal for East Hills

I have lived in East Hills all my life. I grew up here,
attended local schools and I’ve worked hard to build up
a successful business at Revesby.
Now, with my wife Kharen, we’re raising our family here
too. Like other local families, we know how much harder
it is to make ends meet as the cost of living keeps rising
under Labor.
I’m passionate about our area and want to see East
Hills reach its full potential. Through my involvement
with Panania RSL Soccer Club, Bankstown FC and the
Canterbury/Bankstown Leagues Club, I’m proud to play
my part.

Serving our community has always been important to me.
As a Bankstown Councillor, I have fought hard to deliver
better local services. That’s why I’m determined to give
our community a strong voice in state parliament again.
I’m already campaigning for more frontline police,
improved public transport, better solutions to our local
[YHMÄJJVUNLZ[PVU[OL\WNYHKPUNVM[OL4HUKT\JO
needed resources for Bankstown Hospital.
If you elect me as your local member in a Barry O’Farrell
led Liberal government, I know I can do so much more.

Get in touch with Glenn:
Phone 0421 778 671 | Mail 76)V_ 7HUHUPH5:>

(\[OVYPZLKI`4HYR5LLOHT3L]LS >PSSPHT:[YLL[,HZ[:`KUL`5:>
7YPU[LKI`APVU.YHWOPJZ9VILY[ZVU9VHK)LSSH=PZ[H5:>

Email glenn.brookes@nsw.liberal.org.au | Web www.glennbrookes.com.au

ملرشح حزب األحرار ملقعد أوبرن

1

ضعوا رقم

نادر عطية

Ned Attie

Liberal member for Auburn

 أوبرن ومنطقتها عانت من سياسة التهميش العمالية وهي تستحق.الكثري
 عاما من حكم حزب العمال يف نيو ساوث ويلز حان وقت16  بعدالتغيري
 صوتكم يقرر مستقبلكم آذار يوماً تغيريياً يف تاريخ أوبرن والوالية26  فليكن صوّتوا حلزب األحرار الذي يدرك حاجاتكم ويعمل لتحقيقهاAuthorised by Mark Neeham, Level 9, 140
William Street, East Sydney NSW 2011

Printed by MPD, Unit E1 46-62 Maddox St,
Alexandria NSW 2015
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مناسبات

افتتاح أكرب وافخم وأرقى مطعم يف والية فيكتوريا «بيبلوس بار»

*سايد حامت وعقيلته والسيد أنطوان غامن صاحب
بيبلوس بار*

*جانب من املشاركني*

*جانب من البار ويبدو ال  Bartenderالسابق*

*حامت وعقيلته ،غامن والقنصل قسطون وعقيلته
واألب بارودي*

*خبعازي ،غامن واملونسنيور طقشي*

*رئيس اجلامعة سايد حامت ونهاد شهدا*

*املطعم يتألأل من الداخل*

*املطعم من اخلارج*

مت مساء يوم اخلميس املاضي افتتاح اكرب
وافخم وارقى مطعم يف والية فيكتوريا
«بيبلوس بار» لصاحبه االستاذ انطوان
غامن.
اكثر من  500شخص من الطبقة الراقية
اللبنانية واالجنبية لبوا دعوات املشاركة
يف هذا احلدث الكبري من فعاليات سياسية
واجتماعية واقتصادية ودينية واعالمية.
وكان من املشاركني من اجلانب اللبناني
كل من سعادة قنصل لبنان العام يف
فيكتوريا االستاذ هنري قسطون والسيدة
ليا عقيلته ،املونسنيور جو طقشي واالب
دميرتي بارودي ،السادة سايد حامت رئيس
اجلامعة اللبنانية الثقافية فرع فيكتوريا
والسيدة عقيلته ،نهاد شهدا والسيدة

عقيلته ،شربل راضي ،روبري خبعازي،
بشار هيكل وعقيلته ،مارون خوري،
الزميل كميل مسعود عن جريدة اهلريالد
وجنوى افراميدس عن التلغراف.
هذا الصرح حيتضن اروع االجواء السعيدة
يف طابقني ال حدود لفخامتهما ومجاهلما
وموقعهما وديكورهما.
يقع هذا الصرح يف وسط مدينة ملبورن
على ضفاف نهر كبري ووسط أبنية فخمة
تعلوها االضواء املنارة ..هدوء تام ..جو
رائع ..جلسة مرحية ..مأكوالت لبنانية
واجنبية.
وقد جهز االستاذ انطوان غامن ان يكون
هذا الصرح بأحدث جتهيزات الطهو كما
فعل اسوة باملطاعم اخلاصة به يف بريزبن

*جانب آخر من املشاركني يف االفتتاح*

*شافان من لبنان*

خريطة عالية النوعية لشكل األرض
اجنز القمر االصطناعي االوروبي «غوسي» ،بعد اقل من سنتني على
اطالقه ،مهمة قياس جاذبية االرض علما انه يفرتض ان يوفر للباحثني
سريعا بيانات مهمة جدا ليدرسوا بدقة اكرب تطور املناخ او الزالزل.
واعلنت وكالة الفضاء االوروبية «ايسا» ان «القمر االصطناعي
سجل القياسات الضرورية للسماح بوضع خريطة عالية النوعية لشكل
االرض اكثر دقة من اي خريطة اخرى» ،ستوضع يف متناول اجلمهور
«يف االسابيع املقبلة».
وبفضل دقة هذه اخلريطة (عشرة آالف جزء من املليار) سيتمكن علماء
اجليوفيزياء واملناخ من رصد ادق بكثري للتبدالت يف مستوى البحار
ودوران مياه احمليطات وتطور الغطاء اجلليدي .وخريطة شكل االرض
اليت حتدثت عنها وكالة الفضاء االوروبية هي خريطة افرتاضية متثل
سطح كوكبنا الذي يفرتض ان تكون اجلاذبية عليه هي نفسها يف غياب
اي تأثري خارجي (مد وجزر وتيارات حبرية ورياح...

*شربل راضي واملونسنيور طقشي*

كما استقدم من لبنان شابني اختصاصيني
يف فن الطهو هما نقوال مطر ونعمة كنعان
اللذان ميلكان خربة واسعة يف هذا اجملال
حيث قدما مع باقة من الصبايا ّ
الذ واشهى
املأكوالت املشروبات للحضور ..اما عن
اخلدمة فكانت مميزة والفتة للنظر يف هذا
االفتتاح الذي ُوصف بالرتتيب واللياقة
والذوق والكرم يف اجواء موسيقية اجنبية
رائعة.

يتعرض حلادث سري يف سوريا
مارسيل خليفة َّ

تعرض الفنانان فراس إبراهيم ومارسيل خليفة حلادث سيارة على طريق درعا بعد
ظهر أمس االول اخلميس  11تشرين الثاني /نوفمرب ،نقال على إثره إىل املستشفى
الفرنسي يف دمشق.
السيارة ،يف طريق فرعي فاصطدم
وحصل احلادث عندما دخل إبراهيم ،الذي كان يقود
َّ
تسبب
جدا ،أصيب على إثره الفنانان جبروح خمتلفة ،كما
بسيارة أخرى بشكل عنيف ًّ
َّ
َّ
بالسيارة.
مادية كبرية
احلادث بأضرار
َّ
َّ
إصابة خليفة كانت طفيفة ،يف الرأس ،وقد اطمأن عليه السفري اللبناني يف دمشق
ً
الحقا يف املستشفى الفرنسي ،أما إصابة إبراهيم فهي أكرب ،حيث أصيب بكسر يف
كلتا قدميه إضافة إىل كسر آخر يف يده اليسرى ،وكسر يف ضلعه ،وهو سيخضع
معدنية يف كعب القدم.
لعملية تركيب أسياخ
صباح اليوم
َّ
َّ
جمد ًدا
وحيتاج بعد هذه
العملية إىل حنو شهرين ليتماثل للشفاء ،ويتمكن من السري َّ
َّ
على قدميه.
احلادث يأتي يف وقت جتري فيه َّ
التحضريات على قدم وساق للدخول يف تصوير
َّ
الشاعر الكبري الراحل حممود
مسلسل «يف حضرة الغياب» ،الذي يروي حياة
أن يلعب فيه إبراهيم دور البطولة.
درويش ،والذي من
املقرر ّْ
َّ
املقرر يف  20الشهر اجلاري،
أن املخرج ،جندت أنزور ،لن يؤجل تصوير املسلسل،
علما َّ
ً
َّ
لكنه سينتهي من تصوير املشاهد َّ
اليت ال يشارك فيها الفنان فراس إبراهيم ،إىل حني
متاثله للشفاء ،ومتكنه من تصوير مشاهده يف العمل.

*هيكل وعقيلته وخبعازي*

مما ال شك فيه ان هذا الصرح الفين بكل
مقوماته يعترب من الدرجة االوىل يف والية
فيكتوريا وميكننا الكالم قوال وفعال وبكل
فخر واعتزاز انه قد اصبح لدينا صرح يليق
مبجتمعنا الراقي وبالعائالت احملرتمة.
ان هذا الصرح يعطي اروع صورة عن
حضارة لبنان وتقاليده وتراثه واالستاذ
انطوان غامن صاحب هذا الصرح الفخم هو
رئيس جلنة الرتاث العاملية ورئيس اجلامعة
اللبنانية الثقافية يف والية كوينزالند وله
من اخلدمات االنسانية واالجتماعية ما ال
يعد وال حيصى وقد استطاع ان يكون
القدوة الطيبة يف جمتمعه يف مجيع جماالت
التضحية واحلمية والتفاني حيث يفخر
بوطنه االول لبنان ويعتز بوطنه الثاني
اسرتاليا ..وفقك اهلل يا انطوان يف مجيع
اعمالك.
لالستعالمات:
تلفون)03( 96146400 :
فاكس)03(96143876 :

email: melbourne@byblosbar.com.au
WTC Wharf Melbourne
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كتابات

إنتصار الدولة املدنيّة اللبنانيّة

الفيلسوف القائد كمال جنبالط
كمال باحلياة والشهادة

وجــه

بقلم أكرم املغوّش اعداد أكرم املغوّش
يف السادس من آذار
عام  1977اغتالت قوى
والعمالة
الصهاينة
والغدر قائد احلركة
اللبنانية
الوطنية
وشهيدها االكرب املعلم
كمال
الفيلسوف
جنبالط يف وقت حتتاج
اليه قوى التحرر يف
لبنان واالمة العربية

ـ شوقي مسلماني
الطائفية ،مفاعيله
سم
السم يف لبنان هو
ّ
ّ
ّ
ّ
حيز من حياة
كل
يف
هي
الذكر
ئة
السي
ّ
ّ
اللبنانيني ،وحتى حياتهم ّ
كلها فظاعة .اإلقطاع
بالطائفية ،اإلقطاع املالي
السياسي حيتمي
ّ
ّ
التدخل اخلارجي حيتمي
بالطائفية،
حيتمي
ّ
تسوغه
املتحايل
اخلطاب
له،
ر
رب
ت
اليت
ة
بالطائفي
ّ
ّ
ّ
الطائفية.
عقلية القطيع ترتع يف
الطائفية،
ّ
ّ
ّ
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
حيدثك عن حصص الطوائف
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
كما
ّ
الطائفية جيب أن يكون مصريه
يقع حتت شبهة
ّ
ّ
سلة املهمالت.
مسرية  27شباط إلسقاط النظام الطائفي
يف لبنان هي اخلطوة األوىل يف طريق بلوغ
املدنية .كل من يعارض إسقاط النظام
الدولة
ّ
ْ
الطائفي يف لبنان ْ
“إمسك طائفي”
قل صارخًا
املتنزهة عن
املدنية
كل من يعارض الدولة
ّ
ّ
واحملسوبية والرشوة قل صارخًا
العنصرية
ّ
ّ
ْ
“إمسك طائفي”.
إن إسقاط النظام الطائفي هو إسقاط
ّ
ً
للمستبدين مجيعا ،هو إسقاط الستباحة أمن
ّ
لكراهية اآلخر ،هو إسقاط
الناس ،هو إسقاط
ّ
التصدي للشأن
العائلية اليت تتوارث
للسالالت
ّ
ّ
العام ،هو 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

والعامل احلر حلكمته وقيادته املثالية الفذة وهو
القائد االشرتاكي العربي املثالي الذي قرن القول
بالفعل ووزع القسم االكرب من اراضيه لكافة
الطوائف واملذاهب اميانا منه بوحدة االنسانية
والعروبة اخلالقة وهو القائل «انت انا يا اخي..
انت وجه الرمحن».
اجل كمال جنبالط كان اىل جانب ترؤسه وتأسيسه
للحزب التقدمي االشرتاكي امينا عاما للجبهة
العربية املساندة للثورة الفلسطينية ورئيسا
جمللس السلم العاملي ورئيسا جلبهة النضال
الوطين ورئيسا للجبهة االشرتاكية الربملانية
ورئيسا للجنة العربية لتخليد الرئيس مجال عبد
ّ
لكتاب آسيا وافريقيا
الناصر وسكرتريا عاما
وقائدا للثورة الوطنية اللبنانية ورئيسا للمجلس
السياسي املركزي للحركة الوطنية اللبنانية وحامال
لعشرات االومسة الفكرية والثقافية ارفعها وسام
لينني.
كان امة يف رجل وله من املؤلفات ما ال حُيصى يف
الفكر واالدب والشعر والسياسة واالدب الشعيب
والروحانيات ،اىل جانب عشرات املؤلفات اليت
كتبت عنه من تأليف ادباء عرب واجانب عرفوه عن
كثب ،فكتب شهادته بالدم وهو يقول «وهل
من شيء أشرف من العبور فوق جسر املوت اىل
ّ
يكثر يف املزايدة يهون
احلياة» ،وايضا «من
عليه القبول بأرخص التسويات» وكذلك قوله
«اذا خُيرّ ت بني حزبك وضمريك فاتبع ضمريك».
كان كمال جنبالط ضمري لبنان وضمري فلسطني
وضمري العرب الشرفاء النه كان حبق شهيد
الفقراء الذين قال عنهم «ان هؤالء الفقراء
الذين ليس على صدورهم قميص هم الذين
سيحررون العامل» ،هؤالء الفقراء لبوا النداء
وساروا خلف القائد التارخيي السيد حسن نصر
اهلل واعادوا احلق اىل نصابه يف اجلنوب اللبناني
املقاوم الذي اختلط برتابه الطاهر السادة االحرار
من مقاومني وجنود وقوى حزبية وقومية بدعم
من سوريا العروبة اليت قدم جيشها العظيم
آالف الشهداء من ضباط وصف ضباط ونسور
جو من اجل كرامة العرب ..وها هم احرار العرب
ويسقطون
ينتفضون على انظمة القمع والذل ُ
الديكتاتوريات الواحدة تلو االخرى تلبية لنداء
القائد كمال جنبالط يف خلوده ،وليس باليوم
البعيد الذي نرى فيه فلسطني واجلوالن وسائر
اراضي العرب يرفرف على سارياتها علم الوحدة
العربية ،هكذا تعلمنا من القائد العظيم كمال
جنبالط الذي قال «انين مل انصح احدا من الناس
ابدا طوال حياتي السياسية بان يكون جبانا وانين
اكرر ما قلته مرارا والذي هو جوهر نهج القوة
املعنوية على لسان العظيم املهامتا غاندي ال على
لساني «على كل منا ان يعترب السجن واالعتقال
والتشريد واالضطهاد واالستشهاد شيئا ضروريا
وعاديا يف حياته».
نعم هذه هي احلياة احلرة اليت عاشها واستشهد
من اجلها طبقا لقول الشاعر التونسي العربي ابو
القاسم الشابي:
يتهيب صعود اجلبال
من
ّ
يعش ابد الدهر بني ُ
ِ
احلفر
عاشت ذكرى القائد احلي بيننا ذكرى العظيم
كمال جنبالط وصحبه االحرار من شهداء ومقاومني
ومناضلني شرفاء عملوا للحياة احلرة الكرمية ومل
يتخلوا عنها الن احلياة لالقوياء يف نفوسهم ال
للضعفاء.

األســـبوع
ديانا ساسني احلجة
التضحية من اجل الوطن اقدس األقداس
من يضع نصب عينيه النجاح حيقق هدفه
باالصرار على العلم املقرون باالخالق وهذا ما
يصح على الشابة ديانا ساسني عقيلة االعالمي
املعروف بادرو احلجة وكرمية رجل االعمال فؤاد
ساسني والسيدة جورجيت اخلوري ساسني.
ولدت ديانا يف سيدني وانتقلت مع العائلة
اىل لبنان وتابعت دراستها هناك وحصلت
على اجازة بعلوم وبرجمة الكومبيوتر من جامعة
سيدة اللويزة ،وكتب هلا اهلل احلظ بالتعرف
اىل االعالمي بادرو احلجة فتزوجا يف لبنان
وعادا ليستقرا يف سيدني وهما اآلن ينتظران
مولودهما البكر بعد اسابيع ان شاء اهلل.
وتعمل ديانا يف حقل اختصاصها كما انها
مصممة ومسؤولة عن شاشة الكومبيوتر يف
مجيع الكنائس التابعة للمطرانية املارونية يف
سيدني وهي ايضا مؤسسة ورئيسة كورال
االطفال والشبيبة يف كنيسة سيدة لبنان يف
هاريس بارك.
تعود ديانا جبذورها اىل بلدة كرم سدة يف
الشمال اللبناني تلك البلدة الوديعة اليت اجنبت
قامات فاعلة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا
من أمثال النائب السابق ورجل االعمال الشيخ
بطرس اخلوري جد الشيخ بيار الضاهر رئيس
جملس ادارة «املؤسسة اللبنانية لالرسال»

(.)LBC
وتتقن ديانا اللغات العربية واالنكليزية
والفرنسية وتقرأ دائما الكتب الثقافية وخاصة
مؤلفات جربان خليل جربان.
تقول ديانا اشكر
والدي احلبيبني على تعليمهما
ّ
لنا وتربيتنا الرتبية الصاحلة وتنشئتنا على حب
الناس والوطن ..احببت اسرتاليا ألنين ولدت
فيها وأحببت لبنان ألن فيه ترعرعت ويف
مدارسه وجامعاته تعلمت ،ولذلك ادعو ابناء
اجلالية اللبنانية والعربية للتفاعل والتواصل
بني اسرتاليا واوطاننا االم .ويطيب لي ان
اردد مع فيلسوف لبنان والعامل جربان :ان مل
يكن لبنان وطين الخرتته وطنا لي».
الناشطة االجتماعية والوطنية ديانا ساسني
احلجة سيدة مبدعة يف فكرها تعمل جبد كبري من
اجل مساعدة الشبيبة وهي سعيدة مع زوجها
االعالمي اخللوق بادرو احلجة النهما يشكالن معا
ثنائيا رائعا منفتحا على الناس وقبول اآلخر
مبحبة الن اهلل حمبة.

صور من تاريخ اجلالية

تقديم أكرم املغوّش

رئيسة والية نيو ساوث ويلز كريستينا كينيلي تكرم اجلالية العربية

رئيسة نيو ساوث ويلز كريستينا كينيلي تتوسط املهندس علي محود وعقيلته منال محود والزميل أكرم املغوّش (ارشيف)

أقامت رئيسة والية نيو ساوث ويلز كريستينا كينيلي حفال تكرمييا للجالية العربية يف قاعة
مبنى برملان الوالية حبضور رئيس الربملان ونواب ووزراء واعضاء من جملس الشيوخ يف
الوالية واكادمييني واطباء ورجال اعمال واقتصاد ودين واعالم وفاعليات من اصل عربي
منهم رئيس الربملان ريتشارد طربيه والوزيرة احملامية باربرة بريي والسيناتور احملامي
شوكت مسلماني.
حيت كريستينا كينيلي اجلالية العربية واشادت بالناجحني منها من امثال
ويف كلمتها ّ
رجل االعمال املهندس علي محود وعقيلته االكادميية وسيدة االعمال منال محود صاحيب
التسوق يف سيدني وغريهما ممن
صالونات  ella rouge beautyاملنتشرة يف اكرب جتمعات
ّ
ساهموا يف مساهمة كربى يف احلياة السياسية واالقتصادية والعمرانية واالجتماعية يف
اسرتاليا.
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رياضة

تصنيف الفيفا :األرجنتني تتقدم الربازيل
وإسبانيا حتتفظ بالصدارة
تقدمت االرجنتني غرميتها وجارتها الربازيل يف التصنيف الشهري
الصادر عن االحتاد الدولي لكرة القدم ،فيما حافظت اسبانيا
على الصدارة امام هولندا وصيفتها واملانيا ثالثة مونديال جنوب
افريقيا.
وصعدت االرجنتني اىل املركز الرابع على حساب الربازيل
وتصدرت قائمة منتخبات امريكا اجلنوبية بفارق نقطة واحدة فقط
عن "سيليساو" ،وذلك استنادا اىل املباريات الودية اليت اجريت
مؤخرا .وكان الفوز الذي حققه منتخب االرجنتني على نظريه
الربتغالي  1 - 2من اهم النتائج اليت شهدتها املباريات الودية
الـ 55اليت اجريت خالل هذه الفرتة .وكانت خلسارة منتخب الربازيل
امام نظريه الفرنسي ( )1 - 0اثرها يف تراجع "اوريفريدي" اىل
املركز اخلامس.
عربيًا ،بقي املنتخب املصري يف املركز االول لكنه تراجع مرتبتني
يف الرتتيب العام واصبح يف املركز الـ 35ومن خلفه نظريه
التونسي الذي صعد ثالثة مراكز واصبح اخلامس واالربعني.
وهنا ترتيب الـ 20االوائل - 1 :اسبانيا  1880نقطة  - 2هولندا
 1730نقاط 3 ،املانيا  1486نقطة - 4 ،االرجنتني  1412نقطة،
 - 5الربازيل  1411نقطة - 6 ،انكلرتا  1212نقطة - 7 ،االوروغواي
 1172نقطة - 8 ،كرواتيا  1071نقطة - 9 ،الربتغال  1060نقطة،
 -10اليونان  1038نقطة - 11 ،ايطاليا  957نقطة - 12 ،النروج
 957نقطة 13 ،روسيا  956نقطة - 14 ،التشيلي  954نقطة،
 -15اليابان  938نقطة - 16 ،غانا  931نقطة 17 ،سلوفينيا 916
نقطة - 18 ،فرنسا  913نقطة - 19 ،الواليات املتحدة  894نقطة،
 - 20صربيا  872نقطة.
وهذا ترتيب املنتخبات العربية - 35 :مصر  658نقطة - 45 ،تونس
 568نقطة 55 ،اجلزائر  539نقطة 66 ،املغرب  493نقطة- 71 ،
ليبيا  472نقطة - 79 ،السعودية  416نقطة - 81 ،االردن 410
نقاط - 89 ،العراق  379نقطة 90 ،قطر  379نقطة 96 ،البحرين
 344نقطة - 103 ،الكويت  308نقاط - 106 ،السودان  298نقطة،
 - 108سوريا  295نقطة - 110 ،عمان  275نقطة - 126 ،اليمن
 219نقطة - 169 ،لبنان  58نقطة - 174 ،موريتانيا  49نقطة،
 - 178فلسطني  40نقطة - 186 ،الصومال  23نقطة - 187 ،جزر
القمر  19نقطة - 196 ،جيبوتي  15نقطة.

والد كابنت النجمة عباس عطوي يف ذمة اهلل
فجع كابنت فريق النجمة عباس عطوي بوفاة والده أمحد طعان
عطوي ،وقد ووري الثرى يف مسقط رأسه كونني ،حيث تقبلت
العائلة التعازي امس االول اخلميس.
كما تتقبل العائلة التعازي يف حسينية السيدة فاطمة الزهراء
يف زقاق البالط يف بريوت ما بني الساعة الثالثة واخلامسة.
وسيقام أسبوع الفقيد ،الساعة العاشرة صباح االحد املقبل يف
بلدة كونني.
وتقدم نادي النجمة إدارة والعبني ومجهورا من الكابنت عطوي بأحر
التعازي راجني من اهلل العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رمحته
ويلهم عائلته الصرب والسلوان.
القسم الرياضي يف "املستقبل" يتقدم من الكابنت عطوي باحر
التعازي راجيا من اهلل العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع
رمحته.

إياب الدور الثاني من دوري األبطال األوروبي لكرة القدم

صعود توتنهام هوتسرب وشالكه  04وخروج
ميالن وفالنسيا

حلق توتنهام هوتسرب االنكليزي واف سي شالكه  04األملاني
بفريقي برشلونة االسباني وشاختار دونتسك األوكراني اىل الدور
ربع النهائي من دوري االبطال االوروبي لكرة القدم ،بعد تعادل
االول وآ سي ميالن االيطالي سلبا  0 - 0وفوز الثاني على فالنسيا
االسباني  1 - 3يف اياب الدور الثاني امس االول.

توتنهام هوتسرب  -ميالن

على ملعب «وايت هارت الين» يف لندن ،انتزع توتنهام هوتسرب
التعادل السليب  0 - 0من آ سي ميالن حامل اللقب سبع مرات،
وتأهل للدور ربع النهائي للمرة االوىل يف تارخيه .وسبق لتوتنهام
هوتسرب أن فاز على ميالن  0 - 1يف مباراة الذهاب على ملعب
«سان سريو» يف ميالنو.
وكان ميالن الطرف األفضل يف الشوط االول ،بينما لعب توتنهام
هوتسرب مدافعا قبل ان ينشط يف الشوط الثاني من غري ان ينجح
اي من الفريقني يف التسجيل.
مثل توتنهام هوتسرب :اوريليو غوميس  -فيدران كورلوكا ،وليم
غاالس ،مايكل داوسون ،بنوا أسو  -إيكوتو  -أرون لينون،
ساندرو ،لوكا مودريتش ،ستيفن بينار (جريماين جيناس - )71
بيرت كراوتش (رومان بافليوتشينكو  ،)83رافاييل فان در فارت
(غاريث بايل .)66
ومثل آ سي ميالن :كريستيان أبياتي  -إينياسيو أباتي ،اليساندرو
نيستا ،ثياغو سيلفا ،ماريك يانكولوفسكي (لوكا انطونيين )70
 كالرنس سيدورف ،ماتيو فالميين (رودني سرتاسر ،)87كيفن  -برينس بواتنغ (الكسندر مريكل  - )76روبينيو ،زالتان
ابرهيموفيتش ،الكسندر باتو.
قاد املباراة احلكم البلجيكي فرانك دي بليكري.

شالكه  - 04فالنسيا

وعلى ملعب «فلتينس أرينا» يف غيلسنكريشن ،فاز اف سي
شالكه  04على فالنسيا ( 1 - 3الشوط االول  )1 - 1وتأهل للدور
ربع النهائي للمرة الثالثة يف تارخيه .وافتتح الربتغالي ريكاردو
كوستا التسجيل لفالنسيا يف الدقيقة  ،17وعادل البريوفياني
جيفرسون فارفان لشالكه  04يف الدقيقة  .40وأضاف السويسري
ماريو غافرانوفيتش االصابة الثانية يف الدقيقة  .52واختتم فارفان
التسجيل يف الدقيقة  .4+90وتألق حارس مرمى شالكه  04مانويل
نوير وأنقذ مرماه من كرات صعبة عدة.
وكان الفريقان تعادال  1 - 1يف مباراة الذهاب على ملعب
«ميستاال» يف فالنسيا.
مثل اف سي شالكه  :04مانويل نوير  -أتسوتو أوتشيدا ،بينيديكت
هوفيديس ،كريستوف ميتسيلدر ،سريجيو اسكوديرو  -جيفرسون
فارفان ،بري كلوغه (هانس سارباي  ،)81جويل ماتيب (كريغياكوس
بابادوبولوس  ،)60خوسيه مانويل خورادو (يوليان دراكسلر - )76
راوول غونزاليس ،ماريو غافرانوفيتش.
ومثل فالنسيا :فيتشنيت غوايتا  -برونو سالتور ،دافيد نافارو،
ريكاردو كوستا ،جريميي ماتيو  -خواكني ،إيفر بانيغا (تينو كوستا
 ،)70مهمت توبال ،خوان مانويل ماتا  -بابلو هرنانديز (روبرتو
سولدادو  ، )64أريتز أدوريز (جوناس .)74
قاد املباراة احلكم األسوجي يوناس أريكسون.

إياب دور الثمانية من سلة الدرجة األوىل للرجال

فوز الشانفيل واملتحد واحلكمة

فاز الشانفيل على بيبلوس ( 76 – 95االشواط – 38 ،24 – 16
 )76 – 95 ،56 – 71 ،48يف املباراة اليت أجريت بينهما مساء
أمس يف قاعة االول بديك احملدي ،يف املرحلة االوىل ايابًا لدور
الثمانية من بطولة لبنان يف كرة السلة للدرجة االوىل للرجال.
وكان أفضل املسجلني للفائز فادي اخلطيب  29نقطة واالمريكيان

طاولة "الثانية" :العهد بطل بريوت رجاالً

نظم احتاد كرة الطاولة ،يف قاعة صائب سالم يف املنارة،
بطولة حمافظة بريوت ألندية الدرجة الثانية للرجال ،حبضور
نائب رئيس االحتاد أمحد عرقجي ،ومبشاركة ستة أندية
هي :العهد بريوت ،الشباب بريوت ،القلب األقدس ،الرفاه
الرياضي ،التعاضد املزرعة ،ومرفأ بريوت.
واحتل نادي العهد بريوت املركز األول ،وتأهل لنهائيات
تصفيات بطولة لبنان من دون أي خسارة ،ومثله الالعبون
توج
علي شبيب وعلي فحص ومهدي فحص .ويف اخلتامّ ،
عرقجي الفائزين

جامسون يونغ بلد  22نقطة اىل  10متابعات والري كوكس  10نقاط
اىل  13متابعة ونديم حاوي  14نقطة ،وللخاسر االمريكيان كالفن
وورنر  27نقطة اىل  13متابعة وبراندون مايسون  17نقطة وعلي
بردى  10نقاط.
قاد املباراة احلكام الدوليون اليوناني الزاروس فورياديس وعادل
خويري وزياد طنوس.
املتحد – هوبس
ويف قاعة مركز الصفدي الثقايف الرياضي بطرابلس ،فاز املتحد
طرابلس على هوبس ( 69 – 87االشواط ،41 – 38 ،25 – 22
 .)69 – 87 ،54 – 71وكان افضل مسجل للفائز االمريكي اوسنت
جونسون  25نقطة ،وللخاسر مواطنه كالفن كايدج  35نقطة.
قاد املباراة احلكام الدوليون اليوناني ستيليوس كوكوالكيديس
وفوزي عشقوتي وطوني خوري.
احلكمة – أبناء انيبال
وكان احلكمة فاز أول من أمس على أبناء انيبال زحلة 60 -70
(االشواط  52- 52 ،39 - 28 ،11 - 18و )60 - 70يف افتتاح
املرحلة ،يف قاعة مدرسة راهبات القلبني االقدسني بزحلة .وكان
أفضل مسجل للفائز غالب رضا  21نقطة ،وللخاسر االمريكي
راشيم رايت  23نقطة.

التصنيف العاملي ملنتخبات كرة القدم

تقدمت األرجنتني وتراجعت الربازيل
تبادلت األرجنتني والربازيل املراكز يف الئحة التصنيف العاملي
للمنتخبات اليت أذاعها امس االحتاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»،
اذ تقدمت االوىل اىل املركز الرابع برصيد  1412نقطة بفارق نقطة
واحدة عن الثانية اليت تراجعت اىل املركز اخلامس.
وكان الفوز الذي حققه املنتخب األرجنتيين على الربتغال 1 - 2
من أهم النتائج اليت شهدتها املباريات الدولية الـ  55اليت أجريت
خالل هذه الفرتة ،بينما كان خلسارة الربازيل امام فرنسا 1 - 0
اثره يف تراجع املنتخب اىل املركز اخلامس.
واحتفظت أسبانيا بطلة العامل باملركز االول برصيد  1880نقطة
بفارق  150نقطة عن وصيفتها يف كأس العامل هولندا ،و394
نقطة عن أملانيا ثالثة كأس العامل.
عربيا ،استمر املنتخب املصري يف املركز االول ،لكنه تراجع
درجتني اىل املركز الـ  35برصيد  685نقطة امام تونس اليت
تقدمت ثالث درجات اىل املركز الـ  45برصيد  568نقطة.
وتقدم املغرب مثاني درجات اىل املركز الـ  66برصيد  493نقطة،
والسعودية ثالث درجات اىل املركز الـ  79برصيد  416نقطة،
ولبنان ثالث درجات اىل املركز الـ  169برصيد  58نقطة ،وتراجعت
سوريا ثالث درجات اىل املركز الـ  108برصيد  295نقطة.
وهذا ترتيب املنتخبات الـ  20االوىل يف الئحة التصنيف العاملي
حتى  9آذار ونشري بني قوسني اىل الرتتيب السابق لكل منتخب:
 - )1( 1اسبانيا  1880نقطة.
 - )2( 2هولندا 1730
 - )3( 3أملانيا 1486
 - )5( 4األرجنتني 1412
 - )4( 5الربازيل 1411
 - )6( 6انكلرتا 1212
 - )7( 7األوروغواي 1172
 - )9( 8كرواتيا 1071
 - )8( 9الربتغال 1060
 - )10( 10اليونان 1038
 - )13( 11ايطاليا 957
 - )11( 11نروج 957
 - )12( 13روسيا 956
 - )14( 14تشيلي 954
 - )17( 15اليابان 938
 - )15( 16غانا 931
 - )16( 17سلوفينيا 916
 - )19( 18فرنسا 913
 - )18( 19الواليات املتحدة 894
 - )23( 20صربيا 872
وهذا ترتيب املنتخبات العربية:
 - )33( 35مصر  685نقطة.
 - )48( 45تونس 568
 - )55( 55اجلزائر 539
 - )74( 66املغرب 493
 - )70( 71ليبيا 472
 - )82( 79السعودية 416
 - )84( 81األردن 410
 - )88( 89العراق 379
 - )90( 90قطر 377
 - )93( 96البحرين 344
 - )101( 103الكويت 308
 - )106( 106السودان 298
 - )105( 108سوريا 295
 - )110( 110عمان 275
 - )111( 111اإلمارات
العربية املتحدة 264
 - )125( 126اليمن 219
 - )172( 169لبنان 58
 - )176( 174موريتانيا 49
 - )178( 178فلسطني 40
 - )185( 186الصومال 23
 - )186( 187جزر القمر 19
 - )192( 192جيبوتي 15

الدوري السوري :اجليش غلب الشرطة
فاز اجليش حامل اللقب على الشرطة  0 - 1يف املباراة اليت أجريت
بينهما امس االول يف دمشق يف طقس بالغ الربودة ،يف افتتاح
املرحلة الـ  14االوىل ايابا من الدوري العام السوري الـ  40لكرة
القدم .وسجل االصابة فراس امساعيل يف الدقيقة  45برأسه اثر
متريرة من ماهر السيد:.
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تتمـات

حزب اهلل يتهم املعارضة...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
اجلديدة مل تستبعد قوى  14آذار من احلكومة «وإمنا استبعدوا
حيملوا
أنفسهم» ،داعيًا إياهم اىل «حتمل املسؤولية ال أن
ِّ
أن
األكثرية اجلديدة مسؤولية هذا االستبعاد» .وإذ رأى ّ
«من ِّ
حقهم أن يعارضوا برنامج احلكومة» ،استغرب الذي
َّ
تشكلت وال البيان الوزاري ُطرح،
«يعارضونه ،فال احلكومة
ُ
وليس معروفًا بعد ما هي التفاصيل املوجودة يف البيان
الوزاري».
واعترب أنهم «معـــارضة لتخريب البلد ،وتريد أن تضع العصي
يف الدواليب ،معارضة ال تريد هلذه احلكومة ال أن تتشكل وال
أن تعمل ،املعارضة تكون لربنامج ،العرتاض على منط سياسي
أو اجتماعي بعد أن ُتعلن احلكومة ما الذي تريد أن تفعله،
أما إحداث الفوضى وعرقلة مســرية الدولة ألنهم ال ميسكون
السلطة فهذه ليست معارضة وإمنا تعطيل حلياة الناس».
وأمل قاسم يف أن تكون احلكومة اجلديدة فرصة لتحــقيق
جمـــموعة من األهداف« :توقف انتهاكات الدســـتور ،وتعيد
االعتبار لتــطبيق القوانني على الصرف املالي وإجراء املعاهدات
الدولية ،وأن تضع حدًا للفساد اإلداري واملالي املستشري منذ
مخس سنوات ،وأن تضع حدًا للمـــحاســـيب واألزالم الـــذين
منوا كطفـــيليات على هامـــش الــدولة ،وأن تضع حدًا لشـــهود
الزور واملخـــتـــبــئني وراءهــم ،والذيــن ســـاقوا البلد يف اجتاه
املصاحل اإلســرائيلية األميـــركية ،وسبــبوا القـــلــق والتــوتر،
وهذه مســــؤولية كــربى ال بد أن تكون مقدمة إلنقاذ هذا البلد
مر فيه» .ومتنى قاسم أن تتمكن احلكومة اجلديدة من أن
مما َّ
ُتعيد االعتبار للسيادة الوطنية واحرتام الدستور« ،ألننا لألسف
خالل هذه الفرتة رأينا كيف ُ
انتهكت السيادة الوطنية وكيف
أصبح البلد مستباحًا ،وكيف ُ
انتهك الدستور مرات ومرات».
وأعلن قاسم أن «حزب اهلل ال ينتظر القرار االتهامي ال خطيًا
وال بعد أن خيرج من عند (قاضي اإلجراءات التمهيدية يف
أن
احملكمة الدولية القاضي دانيال) فرانسني ألن احلزب يعترب ّ
القرار صدر من «ديرشبيغل» منذ سنة ونصف» ،الفتًا إىل
أن «حزب اهلل» واجه هذا القرار باحلقائق وأسقط مشروعيته،
ّ
تقدم وال تؤخر».
وان كتابته اليوم ال
ّ
ّ
أن «للمحكمة ذات الطابع الدولي وظيفتني،
واعترب قاسم ّ
األوىل هي االعتداء األمريكي على قوة لبنان ومقاومته وممانعته
كي ال يكون قادرًا على الوقوف أمام املشروع اإلسرائيلي،
وأمام السيادة واحلق ،والثانية هي استقواء من مجاعة 14
آذار باحملكمة لتعديل موازين القوى على املستوى اللبناني،
ليعوضوا خسائرهم وإحباطاتهم وتراجعهم الشعيب من خالل
ِّ
االستناد إىل قوة دولية تؤازرهم ليكونوا أكثر وأقوى يف
الداخل اللبناني».
تقرر وحتكم»،
اليت
هي
اليوم
«الشعوب
أن
ولفت قاسم إىل ّ
ّ
أن «الشعب اللبناني هو مع املقاومة ،وال يستطيع أحد
والحظ ّ
أن ُيلغي أحدًا ،فلبنان وطن اجلميع وليس مزرعة لفئة دون
فئة»

واشنطن تتصل باملعارضة...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
للنظام .واختذ الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي خطوة مفاجئة
بإعالنه االعرتاف لـ»اجمللس الوطين االنتقالي» الذي انشأه
املتمردون ممث ًال شرعيًا للشعب اللييب ،وحض ورئيس الوزراء
الربيطاني ديفيد كامريون يف رسالة مشرتكة اىل االحتاد
االوروبي الدول االعضاء على االعرتاف باجمللس .واعلن جملس
التعاون اخلليجي ان القذايف فقد شرعيته وحض جملس االمن
على فرض منطقة حظر طريان فوق ليبيا.
كلينتون
وقالت وزيرة اخلارجية االمريكية هيالري كلينتون امام جلنة
املخصصات يف جملس النواب انها ستجتمع مع شخصيات ليبية
معارضة لنظام القذايف مبن فيهم أولئك املقيمني يف الواليات
املتحدة ،وكذلك الشخصيات املعارضة املقيمة يف اوروبا او
الدول اجملاورة لليبيا االسبوع املقبل.
وستزور كلينتون باريس االثنني املقبل للمشاركة يف مؤمتر
وزراء اخلارجية جملموعة الدول الصناعية الثماني الكربى،
وستنتقل بعدها اىل مصر وتونس.
وستكون االوضاع يف ليبيا يف مقدم القضايا اليت ستبحث فيها
مع نظرائها ومع املسؤولني املصريني والتونسيني ،اىل جتديد
«الدعم القوي الدارة الرئيس اوباما والشعب االمريكي شريكًا
يرغب يف املساعدة يف املستقبل مع انتقال هذين البلدين اىل
الدميوقراطية احلقيقية».
واشارت اىل الصعوبات اليت تواجهها واشنطن يف التعامل مع
التطورات الليبية ،الن ليبيا ليست مصر على سبيل املثال،
ذلك ان للواليات املتحدة عالقات وثيقة مع القيادات العسكرية
املصرية ،ومع ذلك فقد حتدثت عن االتصاالت اجلارية االن مع

القوى املعارضة .وكشفت يف هذا السياق ان حكومتها قررت
«تعليق عالقاتنا مع السفارة الليبية (يف واشنطن) ،ولذلك
فإننا نتوقع منهم وقف عملياتهم يف السفارة» .وهي كانت
تشري بذلك اىل قرار القذايف تعيني خلف للسفري اللييب علي
العجيلي الذي استقال من منصبه وانضم اىل املعارضة.
وحتدثت كلينتون عن التحديات الصعبة اليت تواجه مصر وتونس
خالل العملية االنتقالية وذكرت بتجارب دول اوروبا الشرقية
بعد انهيار االحتاد السوفياتي ،وكيف ان بعضها جنح يف عبور
هذه املراحل االنتقالية بنجاح وكيف ان بعضها االخر فشل
يف حتقيق ذلك .وقالت «لنا مصلحة ضخمة يف ضمان حتول
مصر وتونس اىل مناذج لنوع الدميوقراطية الذي نرغب يف
رؤيته».
ويف معرض انتقادها «الديكتاتور» القذايف الذي حياول
حرمان الشعب اللييب شق طريقه اىل املستقبل من دون عنف
كبري كما حدث يف مصر وتونس ،قالت« :حنن نقف مع الشعب
اللييب خالل مواجهته الشجاعة للقنابل والرصاص للمطالبة بتنحي
القذايف ورحيله الفوري من دون عنف اضايف او تأخري».
وذكرت ان الديبلوماسيني يواصلون العمل مع احللفاء والشركاء
مبا فيهم االمم املتحدة وحلف مشال االطلسي واالحتاد االفريقي
وجامعة الدول العربية وجملس التعاون اخلليجي «لعزل
القذايف وفرض الضغوط والعقوبات عليه لوقف العنف ضد
شعبه ،ولبعث رسالة واضحة اىل اولئك الذين حييطون بالقذايف
والذين يواصلون تسهيل هذه اهلجمات الرهيبة على شعبه،
انهم هم ايضا سيحاسبون اذا ارتكبوا اجلرائم ضد الشعب
اللييب» من خالل حماكمتهم امام احملكمة اجلنائية الدولية.
وكررت ان حكومتها تواصل درس كل اخليارات بالنسبة اىل
ليبيا ،ورأت ان ليبيا خالل السنوات املقبلة ميكن ان تتحول
دولة «مستقرة ومساملة وتسري على طريق الدميوقراطية او ان
تسقط يف الفوضى والعنف .ولذلك فان املصاحل عالية ليس
فقط ويف الدرجة االوىل للشعب اللييب بل لبقية العامل».
البيت األبيض
وردًا على سؤال عما اذا كانت الواليات املتحدة ستعرتف
صرح الناطق باسم
بـ»اجمللس الوطين االنتقالي» يف ليبيا،
ّ
البيت االبيض جاي كارني« :ال نزال نقوم بعملية تقويم هلذه
اجلماعات ...اجمللس وافراد اخرين ملعرفة ما هي رؤيتهم ومن
ميثلون وما هي افكارهم واىل أين سيأخذون ليبيا يف املستقبل
بعد القذايف .لكننا منخرطون جدًا يف تلك العملية».
االستخبارات األمريكية
وقال مدير االستخبارات العسكرية اجلنرال رونالد بورجس
خالل جلسة استماع امام جلنة الدفاع يف جملس الشيوخ »:يف
البداية كانت قوة الزخم عند اجلانب االخر ،وقد بدأ ذلك يف
التغيري ...وصلنا اىل نقطة توازن وقد تكون زمام املبادرة يف
يد النظام».
وليس بعيدًا من تقويم بورجس ،قال مدير االستخبارات الوطنية
جيمس كالبر الذي ينسق عمل وكاالت االستخبارات االمريكية
الـ 16اليت تبلغ موازنتها االمجالية  80مليار دوالر امام اللجنة:
«مع الوقت اعتقد ان النظام سيتغلب» .وأضاف ان على
املتمردين ان «يتوقعوا ايامًا صعبة».
ولفت اىل ان «البنى التحتية للدفاعات اجلوية الليبية مع أجهزة
الرادارات والصواريخ املضادة للطائرات كبرية وهي االكرب يف
الشرق االوسط بعد مصر».
وذكر ان ليبيا متتلك «جتهيزات عدة» روسية الصنع «ذات
نوعية جيدة» بعضها بات يف أيدي املعارضة .وأقر بان
االستخبارات االمريكية «قلقة جدا» من احتمال سقوطها «يف
ايد غري موثوق بها» .وأشار اىل انه ليس هناك سوى عدد
قليل من الطائرات الليبية ميكن تشغيله .والحظ ان الضربات
اجلوية مل توقع حتى االن «عددا كبريا من الضحايا» .واعرب
عن اعتقاد وكاالت االستخبارات االمريكية ان القذايف ال يعتزم
يف أي حال التخلي عن السلطة ،و»يبدو انه باق» .ورأى
انه يف حال عدم متكن اي من الطرفني من التغلب على االخر،
سيؤدي ذلك اىل تقسيم البالد ،فيسيطر القذايف على طرابلس
والثوار على بنغازي ،او ان يؤدي اىل ظهور «صومال جديدة»
حيث ال دولة حتكم البالد.
رسالة ساركوزي وكامريون
وبعد ساعات من اعرتاف باريس بـ»اجمللس الوطين االنتقالي»
الذي شكله الثوار الليبيون ،طلب الرئيس الفرنسي نيكوال
ساركوزي ورئيس الوزراء الربيطاني ديفيد كامريون يف رسالة
مشرتكة بعث بها اىل رئيس االحتاد االوروبي هريمان فان
رومبوي اعتبار اجمللس االنتقالي اللييب «حماورا سياسيا
صاحلا» ،مؤكدين ان «القذايف وزمرته جيب ان يرحال».
وكتب ساركوزي وكامريون ان بلديهما «ملتزمان سيادة
ليبيا واستقالهلا وسالمة اراضيها ووحدتها الوطنية» .وأضافا
ان «معمر القذايف وزمرته جيب ان يرحال» ،وذلك بعدما قدما
سلسلة مقرتحات الجراءات ضد النظام اللييب .واكدا ان االحتاد
االوروبي جيب ان «يرسل االشارة السياسية الواضحة اىل أننا
نعترب اجمللس حماورًا سياسيا صاحلا وصوتا مهما للشعب اللييب

يف هذه املرحلة».
واذ ذكر ساركوزي وكامريون يف رسالتهما بأن فرنسا وبريطانيا
«تعمالن معًا على بنود قرار يصدر عن جملس االمن» لوقف
استخدام قوات القذايف القوة ضد الثوار ،ابديا استعدادهما
«لتقديم دعم ايًا تكن الظروف تبعًا لتطور االوضاع على
قاعدة ضرورة فعلية وعلى قاعدة قانونية واضحة ودعم اقليمي
حازم» .واوضحا ان «هذا قد يشمل فرض منطقة حظر طريان
او خيارات اخرى ملنع اهلجمات اجلوية».
جملس التعاون
• يف الرياض ،جاء يف البيان اخلتامي لوزراء اخلارجية جمللس
التعاون اخلليجي الذين اجتمعوا يف العاصمة السعودية« :اكد
اجمللس الوزاري عدم شرعية النظام اللييب القائم ،وضرورة إجراء
اتصاالت مع اجمللس الوطين االنتقالي» .ودعا جامعة الدول
العربية اىل «حتمل مسؤولياتها باختاذ االجراءات الالزمة حلقن
الدماء ...مبا يف ذلك دعوة جملس االمن لفرض حظر طريان
على ليبيا حلماية املدنيني».

اشتباكات طائفية يف مدرسة...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
حيتلون دوار اللؤلؤة يف املنامة.
وروى شهود أن القتال حصل يف ثانوية للبنات يف بلدة سار
الصغرية اليت يقطنها خليط من السنة والشيعة عندما نظمت
طالبات احتجاجات مناهضة للحكومة .وقالت طالبة« :نظمنا
احتجاجا سلميا يف فرتة الراحة باليوم الدراسي  ...جتمعنا ...
عدد قليل من البنات .بعد ذلك عرفنا أن جمموعة من اجملنسني
مسح هلم بعد ذلك بدخول املدرسة ثم أغلق الباب .كانوا مسلحني
بهراوات وقضبان حديد وسكاكني».
وأفاد طالب أن آباء وأمهات لطالبات من أسر جمنسني من
السنة املوالني للحكومة جاؤوا إىل املدرسة مسلحني باهلراوات،
ثم حضر أولياء أمور من عائالت شيعية وبدأت االشتباكات .ومل
يتضح ما إذا كانت هذه االشتبكات أوقعت إصابات لكن شاهدا
قال انه شاهد سيارة إسعاف تنقل إحدى الفتيات.
وكان االشتباك االول يف البحرين بني السكان السنة والشيعة
حصل االسبوع املاضي عندما تعارك مئة من السكان على االقل
باهلراوات يف بلدة محد وهي منطقة يقطنها خليط من السنة
والشيعة .ومل يتضح بعد سبب ذلك االشتباك الذي استمر
ساعتني قبل أن تتمكن الشرطة وسياسيون من السيطرة على
الوضع .وقال سكان إن أشخاصا ذوي أصل سوري ضالعون
فيها.
وعلى رغم اخنراط غالبية االطراف يف مساعي احلل واتفاقهم
على ضرورة وضع حلول وطنية شاملة ،فان مثة قلقا عميقا من
صدامات طائفية حمتملة .
فقد دعا  25من رجال الدين السنة يف البحرين االربعاء البحرينيني
من السنة والشيعة اىل جتنب االحتقان الطائفي وناشدوا رجال
الدين من الطائفتني العمل معا على توجيه املواطنني وحتذيرهم
من الوقوع يف الفتنة الطائفية.
وقال رجال الدين السنة يف بيان «إن االحداث اليت وقعت
يف اململكة أخريا بني بعض أفراد الشعب يف عدد من املواقع
واملدارس واليت نتج منها بعض االصابات البدنية واجلرحى قد
تركت أثرا بليغا بني أبناء الطائفتني الكرميتني الذين هم مجيعا
أبناء وطن واحد ودين واحد».
وبعدما دعت يف وقت متقدم من ليل االربعاء  -اخلميس اىل
مسرية تنظمها اجلمعة  11اذار للمطالبة باسقاط الدستور ،حذرت
مجعيات املعارضة البحرينية يف الوقت نفسه من مرتبصني
يسعون اىل صدامات طائفية .وقالت سبع مجعيات سياسية
معارضة يف بيان انها «تتابع بقلق شديد احملاوالت اليائسة
اليت يقوم بها البعض جلر الساحة احمللية إىل حرف املطالب
السياسية املشروعة اليت فجرها شباب حركة  14شباط» .إال
ان املعارضة أبقت مسرية مقررة يف اجتاه دوار اللؤلؤة للمطالبة
باسقاط الدستور الذي أقر عام .2002
وكانت هذه اجلمعيات قد دعت سابقا املواطنني اىل «االبتعاد
عن أي مكان او جتمع ميكن أن يقرب من االحتكاك الطائفي»،
و»عدم االستجابة ألي دعوة تقوم على األساس املذهيب
أو الطائفي لنصرة هذا الشخص أو ذاك  ...وذلك لتفويت
الفرصة على املتصيدين للفتنة واثارتها».
وتشري املعارضة خصوصا اىل دعوات تطلقها جهات غري معلنة،
عرب الرسائل النصية ،اىل التظاهر يف اجتاه الديوان امللكي ،مما
قد يثري حساسيات طائفية كبرية.
وحتاول اجلمعيات املعارضة الرئيسية ان تنأى بنفسها عن
دعوات اىل اسقاط النظام ودعوات مناهضة لالسرة احلاكمة،
مؤكدة متسكها بامللكية ولكن مع اصالحات سياسية واسعة.
ودعت هذه اجلمعيات «أجهزة األمن لتحمل مسؤوليتها يف
محاية األفراد واملناطق وعدم ترك هذه املسؤولية لغري األجهزة
الرمسية ملا يف ذلك من تهديد للسلم األهلي» .وشددت على
أن «تراخي االجهزة الرمسية يف هذا االمر حيملها مسؤولية كل
قطرة دم ملواطن تراق».

صفحة 22

Saturday 12 March 2011

السبت  12آذار 2011

ملبورن

Hatem

Page 22

Melbourne

من خدم الشعب أحبه الشعب

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

الديكتاتوريون ال ميكن ان يتعلموا ابدا.
ُيلدغون من اجلحر مرات وال يتعلمون وال
يؤمنون بان يوم احلساب ٍ
آت.
يتلقون الدرس تلو اآلخر وال يفهمون.
تتهاوى رؤوسهم وتتساقط عروشهم
وتتحطم متاثيلهم على مرأى العامل وال
يعتربون.
مل يسلم احد من احلكام الديكتاتوريني على
مر الزمن من غضب الشعب وال يعون.
هل السبب هي شهوة السلطة والتسلط
من اجل الغنى واالثراء ام الشياء اخرى
كي يستفيد منها الغري.
ليس من ديكتاتور اال عميل إما للواليات
املتحدة االمريمية او لغريها من الدول
الكربى.
موسوليين وهتلر توليا الزعامة باالنتخاب
ثم استبدا بالشعب وانتهيا وهناك
ديكتاتوريون كثر نصبوا على شعوبهم
بأيد اجنبية وبعد سقوطهم نفضت هذه
االيدي «يدها» منهم.
احلاكم الظامل الذي يقوم حكمه على دعم
دولة اخرى هو حاكم ال يرجى منه خري ال
لبالده وال لغريها النه توىل السلطة رغم
ارادة شعبه ويوم يشارف الغضب الشعيب
منه درجة االنفجار تتخلى الدولة او الدول
الداعمة له ساعة احلاجة اليها دون كلمة
شكر على خدماته السابقة خاصة اذا رأت
الدولة الداعمة له انه مل يعد يفي بالغرض
وان تسلطه بدأ يهتز او وجدت مكانه
دكتاتورا آخر ..ويف املاضي القريب كلنا
يتذكر شاه ايران الذي مل حيد لنفسه
مكانا يقضي فيه باقي ايامه يف اراضي

بقلم كميل مسعود
الواليات املتحدة االمريكية الشاسعة
واليوم يعود ويتكرر املشهد نفسه من
تونس اىل مصر اىل ليبيا فاليمن وغريها
من الدول.
وكل قارئ للتاريخ يدرك فشل بابراك
كارمن يف افغانستان وعرش الرئيس
تشون يف كوريا اجلنوبية وفرديناند
ماركوس فرضت عليه واشنطن اقامة
جربية يف والية تاهييت والحقته مصلحة
الضرائب االمريكية لتقتسم معه ما سرقه
من اموال الفيليبني وغريهم الكثري من
هندوراس اىل غوانتنامو اىل نيكاراغوا
والعديد من دول دكتاتوريات العامل الذين
عملوا خلدمة مصاحل اجنبية ومل يالقوا دولة
تستضيفهم.
كم من حكام دكتاتوريني توقف مصريهم
على قبول دول استضافتهم ومل يبق حاكم
واحد مطمئنا سوى من خرج من الشعب
فأحبه الشعب.
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Pizza – Pasta – Steak – Seafood
ﺍﳴﻜﺎﻥ ﺍﻷﻧﻴﻖ ﳴﺘﺬﻭﻗﻲ ﺍﻟﻠﻘﻤﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ
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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

www.wlcu.com.au

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

اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل  -جملس والية فيكتوريا
تكريم الطالب املتفوقني
يف إطار نشاطها الثقايف اهلادف لتشجيع الشبيبة اللبنانية
املتفوقة ،يدعو رئيس اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل
– فيكتوريا السيد سايد حامت مع اللجنة التنفيذية ،مجيع
الطالب اللبنانيني أو املتحدرين من أصل لبناني واحلاصلني
على نسبة  90%وما فوق من جمموع العالمات يف شهادة ال
 VCEللعام  ،2010للمشاركة يف حفل التكريم.
وهلذا تطلب اجلامعة اللبنانية من أولياء الطالب املتفوقني،
حث أوالدهم وتشجيعهم لالشرتاك يف هذا احلفل ألتكرميي
عرب إرسال األوراق الثبوتية واليت هي نسخة عن الشهادة
الرمسية حتى يتم إدراج أمسائهم على الئحة التكريم.
ترسل األوراق بريديًا على العنوان التالي:
 World Lebanese Cultural Union of Victoria (WLCU)VIC
PO Box 299 Essendon North Vic. 3041
آخر موعد الستالم الطلبات هو .2011/ 5 /6
للمزيد من املعلومات حول االشرتاك يرجى االتصال بنائب
الرئيس الدكتور ساسني النبوت 0420 545 177
أمانة السر السيد يوسف سابا 0413 492 545
أمانة اإلعالم
ميالد احلليب

حمالت اهلدى
للمواد الغذائية

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

@äbÿ«@Êaãœc

Akkar Bakery

ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﻧﻀﺎﻝ ﺍﻟﺸﻬﺮﻴ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻠﻘﻤﺔ

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

254Sydney Rd, Coburg

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

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

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

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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مــقاالت

البطريرك املرجتى

ملبـورن
ميلك اجلرأة

ادمون صعب
غنطــوس

ماذا تريد قوى الرابع عشر من شباط من الرئيس
جنيب ميقاتي كي تشارك يف حكومته العتيدة
وقد صرح ميقاتي منذ اليوم االول لتكليفه
قائال :انين وقبل كل شيء سألتزم بالقرارات
الدولية!
وليس هو من يطلب استدانة من مصرف مالي
لكي يطلب منه التوقيع ،بل هو مكلف لتشكيل
حكومة كل لبنان وليس حكومة حلسن نصر اهلل
وال للعماد ميشال عون وال الحد من االكثرية
اجلديدة لتقوم هذه الضجة كلها عليه.
الطلب من حزب اهلل ليسلم سالحه وعدم املس
باحملكمة الدولية هذان الشرطان معمول بهما منذ
ما قبل جميء سعد الدين احلريري اىل رئاسة
احلكومة .سالح املقاومة كفله رؤساء اجلمهورية
السايقون ورؤساء احلكومات ايضا بالقسم
الدستوري ويف البيان الوزاري وسعد الدين
احلريري هو نفسه كان قد كفل هذا السالح يف
بيانه الوزاري.
اليوم سالح املقاومة مل يعد مطروحا للبحث
واحملكمة الدولية ايضا لن تعد يف جمال البحث،
فسعد الدين احلريري صرح اكثر من مرة ان
احملكمة الدولية ال أحد ميكنه الغاءها وكل 14
شباط قالوا الكالم نفسه ..اذا فلماذا احلملة اليت
ُتشن على سالح املقاومة اليوم واحملكمة معرضة
للسقوط؟
االسبوع املاضي ويف قضاء عكار اطلق عقاب
صقر خطابه الذي يريد فيه محاية السلفيني
معتديا على كرامتهم يف خطابه من حيث يدري
او ال يدري وطوني زهرا من بلدة عربين الشمالية
اطلق خطابا ناريا وكأنه يقرر الزحف جبيوشه
اجلرارة على الضاحية اجلنوبية لالستيالء على
سالح املقاومة.
بالواقع مل نسمع احدا من اللبنانيني انه وجه اي
اتهام او كلمة يسيء فيها اىل احد من السلفيني
وحممد يوسف بيضون ومن على شاشة تلفزيون
اجلديد وضمن برنامج «احلدث» قال ان «جنيب
ميقاتي هو خدمتجي عند حسن نصر اهلل النه هو
رئيس احلكومة الفعلي وليس ميقاتي»..
ان كالم عقاب صقر وطوني زهرا وحممد يوسف
بيضون ومن لف لفهم ومن يلقنهم ويدفعهم
للتحريض هو كالم ال قيمة له ،فلو مل يكن نظامنا
السياسي غري ما هو عليه اليوم لناحية الطائفية
واملذهبية يف توزيع املناصب الستحق مساحة
السيد حسن نصر اهلل-اذا اراد طبعا -ان يكون
رئيس حكومة لبنان النه اشرف من كثري من
الذين تسلموا رئاسة احلكومة ورئاسة اجلمهورية
اللبنانية منذ االستقالل حتى اليوم الن هذا الرجل
ميلك القوة العسكرية ونظافة الكف واجلرأة يف
الكالم وهذا الصفات لو متوفرة يف العديد لدى
الزعامات اللبنانية ملا دخلت اسرائيل اىل لبنان
عدة مرات وملا وقعت احلرب وملا وصل لبنان اىل
ما وصل اليه.

جلميع مراسالتكم وإعالناتكم

يف ملبورن
االتصال مبسؤول اجلريدة

الزميل كميل مسعود:
0405272581

يف الوقت الذي متر فيه املنطقة العربية يف واحدة
من اخطر مراحلها ،مع يقظة الشعوب على ذواتها
وانتفاضها على الديكتاتوريات والديكتاتوريني
الذين حكموها ألكثر من نصف قرن ،يشهد
لبنان واحدًا من أدق أوقاته مع اقرتاب الذكرى
السادسة حلركة  14آذار.
وكان مأموال أن تكون هذه الذكرى مناسبة
ملراجعة املرحلة اليت مرت ،بنجاحاتها وإخفاقاتها،
وخصوصًا ان احلركة املذكورة قد أفادت من
الظروف احمللية واالقليمية والدولية اليت أعقبت
جرمية اغتيال الرئيس رفيق احلريري ،اليت أمجع
اللبنانيون على استنكارها واملطالبة بإحقاق العدالة
ّ
فانقضت على السلطة وصادرتها،
يف شأنها،
كما أدارتها على حنو خيدم مصاحلها .كما ّ
ختلت
عن سيادة الدولة قضائيًا لألمم املتحدة اليت
أنشأت حمكمة خاصة بلبنان ،من أجل التحقيق يف
اجلرمية ،وتكريس العدالة.
ومن غريب املصادفات ان هذه الذكرى تقع
يف أسبوع واحد مع مرور  95عامًا على معاهدة
«سايكس ـ بيكو» (يف  9آذار  )1916اليت
أنتجت الكيان الطائفي ،وإقفال أبواب بكركي
(أمس) النتخاب بطريرك جديد للطائفة املارونية
خلفا للبطريرك احلالي الكاردينال مار نصر اهلل
بطرس صفري الذي يدخل يف  15أيار املقبل عامه
التسعني.
ويرتدي «تداول السلطة» يف بكركي أهمية
خاصة نظرا اىل ان البطريرك صفري قد استقال
وختم عهده يف بكركي وسط انقسام حاد داخل
اجملتمع املاروني خصوصًا ,واملسيحي عمومًا،
إضافة اىل جتاذب خطر بني من ميثل سيد بكركي
ومكون رئيسي يف اجملتمع اللبناني ،هو الطائفة
ّ
الشيعية ،بسبب املقاومة وسالحها ،وخصوصًا
بعد «النداء السابع» الذي أصدره املطارنة
املوارنة بقيادة صفري يف أيلول  ،2006اثر
هزمية إسرائيل يف حرب متوز ،واعتباره املقاومة

املسلحة لـ«حزب اهلل» ،مبثابة ميليشيا خارجة
على القانون!
وكان متوقعًا أن يؤدي االحتفال باليوبيل الفضي
للبطريرك السبت املاضي يف بكركي اىل مجع
العائلة املارونية حول صفري ،كما حصل يوم
توىل السدة البطريركية عام  ،1986إال ان
ذلك مل حيصل ،ويا لالسف ،بسبب «إشكال
بروتوكولي».
ومعلوم ان املأخذ االهم على البطريرك ،من
املوارنة واملسيحيني الذين اختلفوا معه سياسيًا،
كان احنيازه اىل فريق  14آذار وخياراته السلبية
حيال سوريا واملقاومة ،فض ًال عن املظلة اليت
نشرها فوق الزعامة احلريرية ،وتغاضيه عن
االخطاء اليت ارتكبتها يف حق سوريا ثم جتنيدها
الشهود الزور ضدها ،فضال عن «تساحمه»
مع الفساد وإرهاق البالد بالديون ،ما سبب
هجرة عشرات األلوف من العائالت املسيحية ،بعد
بيعهم أراضيهم ،ومغادرة البالد اىل غري رجعة!
وهكذا« ،يرحل» احلريري وصفري ،قطبا
املعادلة يف «ثورة األرز» يف مصادفة غريبة،
تشبه مصادفات الثورات العربية اليت تكتب
تارخيًا عربيًا جديدًا لن يكون لبنان بعيدًا عنه،
إذا احسن الرئيس املكلف جنيب ميقاتي اختيار
تشكيلة متثل صدمة من خالل مشروعها الذي
يلتقي وطموحات اللبنانيني ،يف جتاوز لـ 8و14
آذار ،ووضع البالد على طريق املستقبل ،يف
ضوء ما ستفضي إليه الرياضة الروحية اليت بدأت
أمس يف بكركي النتخاب بطريرك جديد سيكون
عونا مليقاتي ،وهو سيكون خمتلفًا عمن سبقه،
وخصوصًا بعدما اعطى البطريرك صفري يوم
تكرميه السبت املاضي امثولة للجميع ،علمانيني
واكلرييكيني ،مسيحيني ومسلمني ،يف الشجاعة
والتواضع حني قال« :اني استغفر من ظن اني
اسأت إليه ،بأي طريقة كانت»!
وحبذا ،بهذه الروحية ،لو ختصص اخللوة اليوم

اىل متى يلتزم
تتمة املنشور على الصفحة 7

الزعيم األكثر مرونة واستعدادًا ملمارسة السياسة
والتحاور وعقد التفاهمات وتدوير الزوايا ،وبالتالي
عدم سد االبواب وقنوات التواصل مع أي فريق،
متاهيًا مع اداء أي سياسي خمضرم حمرتف يتقن اللعبة
السياسية اللبنانية.
وعلى مستوى قوى  14آذار نفسها ،فال ريب ان
الرئيس احلريري واقطاب فريقه ،يتوقفون مليًا عند
تقلص عدد املشاركني يف هذا اللقاء ،اذ بعدما كان
جامعًا وفضفاضًا ويكاد ميتلك «النصاب الوطين»
بات يعاني من هجران متتال لشخصيات وازنة وفاعلة
منه ،اذ كان أول مغادريه العماد ميشال عون وتياره
ثم النائب جنبالط وطائفته كاملة ،وأخريًا وليس آخرًا
غياب الوزير حممد الصفدي الذي بات باعرتاف اجلميع،
جزءًا اساسيًا من املعادلة السياسية يف «عاصمة
السنة» وفق املصطلح الذي يصر النائب حممد عبد
اللطيف كبارة على استخدامه واملباهاة به.
ومل يكن اختيار الرئيس ميقاتي لتأليف احلكومة
اجلديدة اليت ستخلف حكومة احلريري سوى «ثالثة
االثايف» يف «مسلسل» الضربات لفريق  14آذار،
فهذا االختيار اسقط السالح األكثر مضاء لدى احلريري
وفريقه وهو «حصرية الزعامة السنية» بيده وحدث
«توج» سلسلة تراجعات للزعامة احلريرية داخل هذه
ّ
الطائفة كانت اوضح جتلياتها يف نتائج االنتخابات
البلدية واالختيارية اليت جرت يف البقاع األوسط
والغربي ويف الشمال قاطبة ،اذ أظهرت مبا ال يدع جما ًال
للشك تقدم خصوم الزعامة احلريرية او اولئك الذين
متردوا عليه وخرجوا من حتت عباءتها على مر األيام ،مما
شجع املتابعني ملآل هذه الزعامة على االستنتاج بأن
تيارها« ،تيار املستقبل» وجل عنق األزمة ،وهو بعد
يف اوائل أيامه ،وبات حيتاج اىل جهود استثنائية جلمع
شتاته ،ورأب صدعه ،وحيتاج ايضًا اىل «عصبية»
وابتكار «عدو خارجي» ّ
عل ذلك يعيد اليه الزخم
املنشود .وهو أمر اخفقت احداث  25كانون الثاني

وما ختلله من نزول اىل الشارع يف تعويضه خصوصًا
بعدما احبطت مساعي هذا احلراك غري احلضاري يف ثين
تصدى هلا
ميقاتي عن املضي قدمًا يف املهمة اليت
ّ
طائعًا خمتارًا .وعليه ال خيفى لدى دوائر احلزب احتمال
ان تستبطن هذه احلملة هدفًا آخر غري احلشد والتعبئة
وتعويض ما فقدته بني عشية وضحاها ومن غري توقع،
وهو ممارسة املزيد من الضغط على الرئيس املكلف،
اما لعرقلة مهمته ،أو لدفعه اىل العزوف واالعتكاف،
فتثبت بذلك ملن يعنيهم األمر صحة ما تزعمه وهو
ان فريق  8آذار عاجز عن ادارة البالد لوحده وقاصر
عن االقالع يف مهمة االمساك بزمام االمور السياسية،
واستتباعًا االقتصادية واملالية مبفرده ،مما يعين
خيوف منه دومًا فريق  14آذار من ان
تكريس ما ِّ
حكم الفريق اخلصم يعادل األزمة املفتوحة .ومثة لدى
الدوائر عينها انطباع واستنتاج فحواه ان فريق 14
آذار ّ
وسرع يف «معركة السالح» وصعد بها اىل
بكر
ّ
مساحات مل تكن مسبوقة ،ألنه ال يريد ان يدع لفريق
 8آذار حتى فرضية االستفادة من جراء تداعي اجزاء
مهمة من املعادلة االقليمية اليت كانت تؤمن الرفد
والدعم له طوال الفرتة السابقة ،وأهم اركانها نظام
حسين مبارك املخلوع ،فض ًال عن حالة االرجتاج اليت
يعيشها النظام السعودي منذ فرتة وهي نامجة عن
ازمة رباعية األوجه.
واذا كانت تلك باختصار اخلطوط العريضة للمعطيات
املعلنة اليت أملت على «تيار املستقبل» ان يشن
حربه على سالح املقاومة ،فإىل أين ميكن ان يصل
بها؟ واستطرادا ما هي املقاصد املضمرة منها؟
ال تشكك الدوائر عينها يف «حزب اهلل» حلظة يف
ان هذه احلملة بتنويعاتها ،محلة عبثية خاسرة ،الجتدي
وال تنفع وليس مثة اي مؤشرات مرئية أو غري مرئية
توحي ان هذه احلمالت من شأنها ان تقلب املعادالت
القائمة ،ومن بينها املعادلة اليت قيضت لألكثرية
اجلديدة فرصة االطاحة حبكومة احلريري األوىل .وال
ريب ان احلريري يدرك ان املعارك السابقة اليت
خيضت ضد السالح املقاوم باءت باخلسران والفشل

للمصارحة واملكاشفة بني البطريرك واملطارنة
حول األسباب اليت جعلت بكركي يف قطيعة
مع فريق كبري من ابنائها ،وعلى رأسهم زعماء
بارزون ،وحتول البطريرك اىل رئيس لـ«حزب
اهلل املاروني» ،ويف قطيعة كذلك مع الشيعة
واملقاومة ومجاعات إسالمية ودرزية اخرى.
ثم من أفاد من جعل املسيحيني يتحاربون ،حتت
ناظريه .األمر الذي اضعف املوقف املسيحي،
وشجع على اهلجرة ،كما جعل احلكم الذي سانده
ينكر على ابناء طائفته حقهم يف الكثري من
املناصب؟
ثم أخريًا :هل فعل ذلك بـ«وحي ما» ،ام
انها كانت قناعة شخصية يف شؤون سياسية ال
يلم بها .ومن حياسب
يفرتض يف البطريرك ان ّ
البطريرك إذا اخطأ زمنيًا؟
وهل أدرك ان ذلك اضعف بكركي وموقع بطريركها
الذي خلف واحدًا من أهم البطاركة املعاصرين،
ونعين به البطريرك الياس احلويك الذي وثق به
املسلمون واملسيحيون ليمثلهم يف مؤمتر السالم يف
باريس عام  ،1919فاستعاد االستقالل رغم معارضة
فرنسا ،على امل ان خيلفه من يبين دولة االستقالل
اليت ال يزال مجيع اللبنانيني يف انتظارها .وكان
ميكن ان تنطلق ورشتها يف  14آذار  2005لوال
األالعيب واالحتياالت ،دولة مدنية ،غري طائفية،
حترتم األديان وال تلغيها؟.
إن املطلوب اليوم من السادة املطارنة بطريرك
خمتلف ،خيتاره املطارنة ،ال الروح القدس ،عن وعي،
لدوره التوفيقي ،فيعيد وصل ما انقطع مسيحيًا
وإسالميًا؛ رئيسًا روحيًا ومرشدًا وقائدًا زمنيًا يفرضه
الواقع الطائفي احلالي ،عامال على وقف اهلجرة بعد
حتديد أسبابها ،واعادة ربط املسيحي بأرضه على
غرار ما يفعله ابناء الطوائف االخرى؛
بطريركا معتدال ،حبسب تعاليم الكنيسة« ،رئيسًا
لكنيسة ،وليس رئيسًا لفئة ضد اخرى» ،يقول
املطران يوسف بشارة الذي سيشرح اليوم للمطارنة
صفات البطريرك السابع والسبعني ،ودوره الذي
حدده له اجملمع البطريركي املاروني.
فهل يكتمل التغيري ببطريرك أمل ،يكون عونا
للرئيس املكلف ،ويعيد توحيد املسيحيني حوله ،كما
يعيد اجلسور مع الفريق املسلم الذي قطع معه؟
وارتدت خسائر على الذين بادروا اىل شنها ،وهي أمر
مل يتغري بعد.
بالطبع تضع الدوائر عينها وهي تسرب أغوار احلملة
وخفاياها احتمال ان تكون تالقي أمرين اثنني:
األول ،عمل عسكري اسرائيلي او رهان على حتوالت
يف املنطقة ،وكالهما ينم عن سذاجة يف التفكري
وتسرع يف التحليل ،فرياح هذه التحوالت جتري
وفق ما تشتهيه قوى املمانعة وحمورها يف املنطقة.
و»اهلدف» االساسي الذي جتد دوائر احلزب ان
«تيار املستقبل» يريده من وراء تصعيد محلته على
السالح على هذا النحو هو ذو شقني:
األول ،ان ال تقوم قائمة حلكومة حتكم ،أي ان يبقى
«اخلراب» والتعطيل سيد املوقف وتبقى البالد على
صفيح ساخن.
الثاني ،ان تزداد الشروخ يف اجلسد اللبناني اىل
اقصى احلدود ،وحتديدًا الشرخ املذهيب ،إذ من شأن
ذلك ان يعيد االصطفاف اىل سابقه يف داخل الشارع
السين ،وبالتالي يضع ذلك األمر البالد على «شفري
اهلاوية» ،وهو واقع خيدم توجهات الفريق املقصى
حديثًا عن واجهة السلطة ،خصوصًا اذا ما جنحت هذه
احلمالت يف استدراج ردود فعل من جانب فريق سالح
املقاومة ومجهوره العريض.
وماذا سيكون رد فعل «حزب اهلل» وحلفائه؟
التعليمات اليت اعطاها احلزب جلمهوره وكوادره تتلخص
يف ضبط النفس اىل اقصى احلدود ،واحليلولة دون
النزول اىل امليدان الذي يريده «تيار املستقبل»
متامًا كما حصل يف احداث «يوم الغضب» يف 25
كانون الثاني وترك مهمة الرد على احلمالت على
السالح للقوى والرموز احلليفة للحزب يف الساحات
املتنوعة.
أما الرد اآلخر الذي يرى احلزب انه سيكون االكثر
فاعلية وتأثريًا فهو املساعدة يف انبثاق حكومة
الرئيس ميقاتي ،ودفعها باجتاه ان تكون حكومة مميزة
وفاعلة وتنجح يف تقديم جتربة حكم جديدة توحي الثقة
واالطمئنان.
واذا ما جنحت قوى االكثرية اجلديدة يف التزام هذين
األمرين معًا تستطيع عندئذ القول إن اهداف احلملة
على السالح قد باءت باخلسران املبني.
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«كلمات سريعة عن شربل بعيين» ..نتاج جديد للدكتور علي ب ّزي
صدر كتاب جديد عن
بعيين
شربل
الشاعر
للدكتور علي بزي بعنوان
«كلمات سريعة عن شربل
بعيين».
وتضمن الكتاب ،الذي هو
من القطع الصغري ويقع يف
 120صفحة ،أمساء الشعراء
واألدباء واملثقفني الذين
كتبوا يف الشاعر بعيين
الرتتيب
حسب
ونتاجه
األلفبائي لالسم األول،
حيث مل «يفلت» من
الكتابة عن شربل ونتاجه
سوى مخسة حروف هي:
ث ،ذ ،ض ،ظ ،غ.
وال شك إن نتاجات الشاعر
بعيين ساهمت يف اغناء
املكتبة العربية املهجرية،
وأتى هذا النتاج اجلديد
«كلمات سريعة عن شربل
بزي
بعيين» للدكتور علي ّ
ليشكل حلقة جديدة يف
سلسلة النتاجات املهجرية.
وقد جاءت مقدمة الكتاب
بزي كالتالي:
للدكتور علي ّ

مقدمة الكتاب

مجعتنا الغربة ومل تفرقنا
األيام..
هذه هي حالي مع شربل
بعيين الذي عرفته منذ
وطأت قدماي أرض هذه
البالد املعطاءة أسرتاليا.
فلقد مجعنا حب الوطن ،كما
مجعتنا آالم الغربة واحلنني
إىل بلد تآمر عليه بنوه،
فانفجر ،وتناثرت شظايا
قاطنيه إىل أقطار املعمورة

حبثًا عن وطن بديل ،ولكن
حبه بقي حمفورّا على شغاف
ّ
القلب ومن الصعب أن
ميحى حتى الرمق األخري.
عرفت جمدليا من شربل،
وعرف بنت جبيل من
أبنائها ،وأنا منهم ،فإذا به
يغنيها قائ ًال:
بنت جبيل ..األرض اخلضرا
بالعز وبالقدره
اخللقت
ّ
ّ
غنيتال غناني كتريه
تا داوي بالكلمة قهرا
يا جنوبي شي بوسه زغريه
شلحها فوق خدودا احلمرا
حببا ..أوعا تفتح سريه
ّ
يطفي اجلمره
بعتلي مني

ذكرت هذا ألخربكم عن مدى
الصداقة اليت تربطين بابن
جمدليا ،عائليّا ،واجتماعيًا،
وثقافيًا ،وعن مدى معرفيت
خبفاياه االنسانية والشعرية.
بوطنيته
معجب
فأنا
وانسانيته أكثر من اعجابي
بشعره .وما نفع الشعر
إذا فرغ من الوطنية
واالنسانية؟
قرأت معظم كتب شربل
بعيين ،اليت تزيد على
اخلمسني مؤلفًا ،واطلعت
على مئات الكتب واملقاالت
والتعليقات
والقصائد
يف
عنه
كتبت
اليت
الصحف املهجرية والعربية
واالنرتنت ،ورحت أحتفظ
بها بني أمثن ما أملك ،إىل
أن طرأت على بالي فكرة
اختصار بعضها بعبارات
سريعة أمجعها يف كتاب،

أطلقت عليه اسم :كلمات
سريعة عن شربل بعيين.
قلت :بعضها ،ألنه من
الصعب جدًا ،ال بل من
املستحيل ،مجع كل ما كتب
عن شربل ،ولو بكلمات
سريعة ،ضمن كتاب واحد،
ّ
الكتاب
لذلك أعتذر من كل
األحبة الذين مل أمتكن من
اختيار (كلمة سريعة) هلم
ضمن هذا الكتاب ،على
أمل أن أمتكن من ذلك يف
اصدار آخر بإذن اهلل.
وكما ترون ،فلقد مجعت
األحرف
وفق
الكلمات
األلفبائية اليت يبدأ بها
اسم الكاتب ،فمث ًال جتدون
اسم (علي بزي) حتت حرف
(ع) ،بغية تسهيل البحث
عن أمساء من أحبوا أدب
شربل بعيين.
هديف
أن
وصدقوني
األول واألخري من مجع هذه
(الكلمات) ،هو مطالبيت
الشاعر للعودة إىل عرشه
الشعري ،إىل مملكة الكلمة،
بعد احتجابه الالمقنع ،خاصة
وأنه لولب احلركة األدبية
املهجرية يف أسرتاليا،
أساسها،
حجر
وواضع
ومطلقها إىل العاملية ،بعد
أن ترمجت معظم أشعاره إىل
لغات متعددة كاالنكليزية
واالسبانية
والفرنسية
والفارسية
واالوردية
وغريها،
والسريانية
وكأني به بعد أن أطلق
على الشبكة العنكبوتية
جملة (الغربة) الشهرية،

ونشر كتبه الكرتونيًا ،وذاع
صيته يف العامل ،أضحى
األدب املهجري االسرتالي
حتصيل حاصل عنده ،وهذا
ما ال نرضاه أبدًا.
شربل بعيين ليس شاعرا
فحسب ،بل جيمع مزايا
الشاعر واالنسان ،قلبه
طفولي له مواقف الرجال،
ينبض أخالقًا ووفاء ،بعيد
والتعصب،
عن العصبية
ّ
حبر من العطاء واحلب،
عز
صديق ويف كلما
ّ
امللك
إنه
األصدقاء.
األبيض ،كما أمساه األديب
التونسي كمال العيادي يف
كتابه :شربل بعيين امللك
األبيض عام  ،2010أو
املالح الذي يبحث عن الهلّ ،
توج األديب السوري
كما ّ
حممد زهري الباشا كتابه
عام  ،1993أو القصيدة
ّ
غنتها القصائد كما
اليت
عنونت األديبة املهجرية مي
طباع كتابها عام  .1994إنه
شاعر العصر يف املغرتبات
على حد تعبري األديب
السوري نعمان حرب يف
الثقافة السورية ،أو سيف
األدب املهجري كما أمساه
الصحفي طوني شربل ،أو
شاعر املهجر األول كما ّ
لقبه
سكرتري رابطة إحياء الرتاث
العربي األسبق أيوب أيوب،
أو أمري الشعراء يف عامل
االنتشار اللبناني حسب
الرباءة اليت منحت له من
الدكتور جوزيف احلايك
رئيس اجلامعة اللبنانية

-

رســم الــغالف

قارة

أمريكا

الثقافية
الشمالية.
إنه وباختصار شديد( ،ابن
جمدليا) االسم الذي أطلقه
على ديوانه األخري ختليدا
لقريته احلبيبة ،فكم هي
حمظوظة تلك األم الشمالية

بابنها شربل بعيين.
شربل ،هذه اهلمسة مين
إليك شخصيًا ،حنن بانتظارك
لتقوم كطائر الفينيق من
حتت رماد االحتجاب قويا
كما عرفناك وأحببناك...
وكرمناك.

استعادة لوكينو فيسكونيت تغوص يف عامل بال يقني

البندقية وفجرها كما لو كانت ستموت غداً

تستمر التحية املوجهة اىل السينمائي االيطالي الكبري لوكينو
فيسكونيت ( 1906ــ  )1976يف «مرتوبوليس» مع العرض
املنتظر هذا املساء الساعة  20:00إلحدى القمم الفيسكونتية:
«موت يف البندقية» ( ،)1971أفلمة بديعة لرواية توماس
مان صارت يف وقت قياسي احدى كالسيكيات السينما وميكن
ترتيبها بال تردد يف الئحة أهم عشرة أفالم يف تاريخ هذا
الفن.
ّ
كل حماولة للكتابة عن هذا الفيلم ببضعة سطور تبدو امتحانًا
عبثيًا ،نظرًا اىل ثرائه الفكري والفين والسياسي .جتري احلوادث
يف السنوات القليلة ( )1911اليت سبقت اندالع احلرب العاملية
االوىل .مرحلة متثل ذروة االطمئنان األوروبي .ذروة الرفاهية
املعروفة باسم «احلقبة اجلميلة» .املكان هو شاطئ الليدو
يف البندقية .هنا البورجوازية تتلهى مبا يبقى هلا من وقت قبل
موسيقي باسم اشنباخ (درك بوغارد)
الغوص يف هموم احلرب.
ّ
يصل اىل اجلزيرة االيطالية ،فيجذبه صيب بولوني يدعى تادزيو
يتحول هاجسًا بالنسبة اليه ،باعتباره جيسد قمة الكمال الذي
يسعى اليه يف فنه.
هذا فيلم آخر «خان» فيه فيسكونيت األصل االدبي الذي
نقله اىل الشاشة .أو ً
مبوسيقي؛ ثانيًا
ال استبدل شخصية الكاتب
ّ
استعان مبخيلته اخلصبة لالتيان بتفاصيل جديدة؛ وثالثًا جلأ اىل
فصول من رواية أخرى لتوماس مان ليستعرض السجال اخللقي
بني اشنباخ وصديقة ألفرد .األديب يف الرواية كان يشبه
هم وجودي ،شأنه شأن توماس مان
خالقه كثريًا :غارق يف ّ
الذي أمسكت السوداوية بضلوع عمله مذ قرأ شوبنهاور وأعجب

به .أما فيسكونيت فجعل األديب موسيقيًا ليجعل بطله املضاد
«أناه األخرى» ،عاثرًا يف تلك التنويعة على مناسبة إلدراج
نوتات «السمفونية اخلامسة» لغوستاف مالر (وهو الفنان
الذي استوحى منه مان لرسم بعض مالمح شخصية األديب يف
روايته) ،اليت ال تزال تلتصق بالفيلم التصاقًا عضويًا ،كالزمة
ال يتحرر منها املشاهد لوقت طويل ،واستعماهلا على هذا النحو
اهلوسي يرفع العمل اىل مصاف التحف الفنية.
يهز الفيلم برمته .فالكولريا تنتشر
ثم يأتي موضوع الوباء الذي
ّ
املوسيقي ،على رغم ان السلطات
يف الفي ّال اليت يسكن فيها
ّ
تسعى اىل اخفاء هذه الواقعة .أشنباخ حائر يف أمره :يريد
انذار عائلة تادزيو من اخلطر الذي حيدق بها وال يستطيع .حيلم
ً
فجأة،
مبقاربة الفتى على الشاطئ لكنه ال يتجرأ على ذلك .ثم
تدق الساعة ،ساعة الوداع!
اشنباخ يرى تادزيو ويتيه .ما ميثله بالنسبة اليه هذا الوجه،
يفوق التفسري .يصبح عبدًا هلذا «الوهم احلقيقي» وخيرج
على طوره فيطارده يف أحياء البندقية .يسعى فيسكونيت اىل
تصوير هذا االحنطاط الذي يصيب الشخصية بروعة خالدة ،جريًا
ً
غرابة ،استخدامه املفاجئ للزوم ،كما
على عادته .يزيد الفيلم
لو كان يريدنا أن نتماهى مع اجتاه نظر اشنباخ من الداخل.
يلتقط فيسكونيت البندقية وفجرها ،كما لو كانت ستموت
غدًا .هذا ما جيعل الفيلم يغرق يف «ميلونكولويا» مؤسلبة
نرحل على متنها اىل اقاصي عامل يعبق برائحة القرن التاسع
عشر ،بأجوائه وروعته واميانه بسلطة اجلمال .هذا كله يلتقطه
فيسكونيت حبنان ،من اميانه بأن ما سيأتي بعد ذلك العصر،
وقبح بقبح.
وهم بوهم،
ٌ
ٌ

هذا احلزن املتأتي من شعور أشنباخ بنقصان أو خبطيئة ،يشيع
يف أرجاء الفيلم ،فيصعب انتشاله منه .وما روعة َ
املشاهد
ومجاليتها املتقنة اال تعويض للكبت الذي يصيب ًّ
كال من الفيلم
وبطله املتعب .لكنه تعويض ينطوي على شعور بالذنب ،ألن
منزهًا :انه فعل
االقدام على تأمل الغروب ال ميكن ان يكون
ّ
غياب عن احلياة وفعل نسيان للنضال ،ألن الوجود هو القضية
االوىل ،وأكثر القضايا قسوة وايالمًا.
الديكور الطبيعي اخل ّالب للبندقية يتيح لفيسكونيت اجناز فيلم
تأملي ،وجيعله أكثر قربًا اىل هواجسه وتأمالته الربوستية (نسبة
اىل مارسيل بروست) يف ما خيص التعامل مع الزمن .اذا
ّ
سلمنا مبنطق احلوار الذي ينشأ بني أفالم املعلم ،فنجد ان
عنصر الزمن يضيق على أحالم الشخصيات .يف «الفهد»
(عرض االسبوع املاضي يف افتتاح هذه التظاهرة) ،فإن الزمن
ُ
اجلديد يرمي األمري فابريتسيو «خارج الزمن» .هنا ،املدة
الزمنية اليت تبقى أمام اشنباخ قبل املوت ،ال تسمح له بأن
يقرتب من أصل الرغبة (اخللق) املشخص يف الفتى تادزيو،
مالك املوت .أمام مجال الفتى الساحر يعيد املوسيقي نظرياته
يف اخللق .هذا سيجعله نقاشًا (نراه بالفالشباك) حيدث بينه
وبني صديقه ألفرد :كيف يولد اجلمال؟ ومن املسؤول عن
خلقه؟ هل يقع الفنان يف الوهم عندها يعتقد أن عبقريته
الفن).
هي اليت تفسح اجملال أمام اجلمال يف الربوز (تعريف
ّ
وطبعًا ،فيسكونيت ،االستيتيكي البارع ،خمرتع األشكال ،شاعر
الشرط االنساني ،جيد نفسه عالقًا يف هذا اخلطاب على شكل
تساؤالت .وال يقني عنده أبدًا ...سوى عالمات استفهام حول
سر الوجود .ككل إنتاج فين يتخذ موقفًا من املوت احملتم.
ّ
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مصباح مجيل علم الدين
(ابو بسام) يف سيدني
وصل قادما من مدينة املنية  -لبنان الشمالي السيد مصباح
مجيل علم الدين شقيق الدكتور املثالي مصطفى مجيل علم
الدين وحل ضيفا عزيزا يف منزل الوالدة احلاجة الفاضلة ام
مصطفى.
وكان سرور العائلة كبريا حيث انهم مل يلتقوا ببعضهم منذ
اكثر من ثالثني عاما.
وقد اقام له الدكتور مصطفى والعائلة حفلة تكريم كربى.
االهل واالصدقاء والزميالن انطونيوس بو رزق واكرم
املغوش يرحبون باالخ ابو بسام ويتمنون له اقامة سعيدة
ّ
بني االهل يف ربوع هذه البالد االسرتالية اجلميلة ..واهال
وسهال.

خريطة عالية النوعية لشكل األرض
اجنز القمر االصطناعي االوروبي «غوسي» ،بعد اقل من
سنتني على اطالقه ،مهمة قياس جاذبية االرض علما انه
يفرتض ان يوفر للباحثني سريعا بيانات مهمة جدا ليدرسوا
بدقة اكرب تطور املناخ او الزالزل.
واعلنت وكالة الفضاء االوروبية «ايسا» ان «القمر
االصطناعي سجل القياسات الضرورية للسماح بوضع خريطة
عالية النوعية لشكل االرض اكثر دقة من اي خريطة اخرى»،
ستوضع يف متناول اجلمهور «يف االسابيع املقبلة».
وبفضل دقة هذه اخلريطة (عشرة آالف جزء من املليار)
سيتمكن علماء اجليوفيزياء واملناخ من رصد ادق بكثري
للتبدالت يف مستوى البحار ودوران مياه احمليطات وتطور
الغطاء اجلليدي .وخريطة شكل االرض اليت حتدثت عنها
وكالة الفضاء االوروبية هي خريطة افرتاضية متثل سطح
كوكبنا الذي يفرتض ان تكون اجلاذبية عليه هي نفسها يف
غياب اي تأثري خارجي (مد وجزر وتيارات حبرية ورياح.

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

 PH: 041924726196823269

امجل السهرات يف مطعم جان شاهني يف بانكستاون
يف نهاية كل اسبوع يغص
مطعم جان شاهني املشهور
بامجل السهرات بالرواد حيث
يقدم دائما امجل السهرات
واملناسبات مع الفنان جورج
خوري واملطرب نسيم سعد الذي
اجاد االسبوع املاضي بالغناء
البلدي واملوشحات والطرب
االصيل .واالرادة الساهرة على
راحة الزبائن باخلدمة السريعة
املمتازة والنرجيلة اللذيذة اذ

*يصدح بصوته الرائع*

*املطهم يغص بالزبائن*

تشعر كأنك يف بيتك وتدوم السهرات مع املناسبات السعيدة
والكاس يدق الكاس حتى الصباح.

مقتطفات موسيقية ونوادر شيخانية
بقلم املوسيقي عفيف نقفور
جان فيليب رامو
جان فيليب رامو املوسيقي
الفرنسي الشهري اعظم عامل
بنظريات املوسيقى .معلم
راسخ يف العلم وعلى جانب
من الدقة.كما ان املؤلفات
اليت نشرها كانت تقطع
مبكانته القوية وكانت موضع
تقدير جمتمعه الثقايف الذي
كان يسوده التفكري العلمي
الرياضة
علوم
وخصوصا
والطبيعة.

الم احد العلماء املوسيقي رامو على ارتكابه اخطاء تارخيية
وزمنية يف اوبراته ،فجلس هذا وراء البيانو وراح يعزف ارجتاال
وما لبث ان خاطب العلم بقوله :اال ترى معي ان وضع هذه
املوسيقى الرائعة اشد اهمية من معرفة السنة اليت تويف فيها
امللك كلوفيس؟
كان رامو يف ساعاته االخرية وبقربه احد رجال الدين يستحثه
على االستغفار والتوبة بكالم قارس خشن وبصوت حاد مزعج
مل بستطع املوسيقي احتماله فقال للكاهن كيف ميكنك ان تغين
خطأ؟
مل يكرتث رامو بقليل او كثري للكالم الذي ُيسكب على احلانه،
فخالل احد التمارين على اوبرا من اوبراته طلب من املغنية ان
تسرع يف اداء احد االحلان فقالت له مضطربة :ولكن اذا غنيت
اسرع من هذا فلن يفهم احد ما اقول .فما كان منه اال ان
اجاب :الكالم ال اهمية له ما دامت املوسيقى تؤدى على الوجه
احلسن.
كان رامو يف زيارة احدى السيدات وقد اجلست فوق ركبتها
كلبا ،واثناء حديثهما راح الكلب ينبح فنهض املوسيقي من
مكانه وفتح النافذة والقى بالكلب خارجا يف احلديقة ..فصاحت
السيدة مذعورة :ولكن ماذا فعلت يا سيدي؟ فاجابها رامو بكل
هدوء :كان ينبح خطأ.

كهنة بولنديون يتبارون على الثلج بردائهم األسود:

«طريقة إلظهار دعوتنا وتكريم البابا الراحل»

ينطلق كهنة يف ردائهم االسود الطويل على
مدرج التزجل ،استعدادا خلوض البطولة السنوية
املخصصة هلم يف فيستوال (جنوب بولندا) .وهي
طريقتهم إلبراز إميانهم وتكريم البابا الراحل يوحنا
بولس الثاني الذي كان من أشد هواة التزجل.
حمطة التزجل الصغرية فيستوال  -ستوزيك يف
جبال بيسكيد سالسكي كانت مسرحا ملشهد عري
معتاد :متزجلون يف ثوب الكهنوت ميارسون التزجل
املتعرج ويقفزون ويهبطون بسرعة شديدة أمام
أنظار املتزجلني اآلخرين املذهولني .ويشرح االب
داميان ،احد منظمي البطولة اليت تقام يف بولندا
من  14عاما« :هكذا نفتتح كل سنة بطولة كأس
يوحنا بولس الثاني .بعد ذلك ،خنلع ثوب الكهنوت،
وتبدأ املنافسة احلقيقية».
بعدما يستبدل الكهنة رداء الكهنوت ببزة التزجل،
ينطلقون على احللبة موزعني على  6فئات وفق
العمر .الراهبات ال يشاركن يف هذه املنافسة ،لكن
االب داميان يؤكد انه «اذا تقدمت ثالث راهبات
على االقل ذات يوم ،فسنخصص هلن فئة على
حدة».
وترتافق التحضريات البدنية مع الصلوات .ويهتف
ِ
ِ
ويعطنا القوة
وحيمنا،
«لريعنا اهلل
املتنافسون معا:
َ
خلوض املنافسة بروح رياضية» ،قبل أن يتلوا
الصالة الربانية .ويقول االب هنريك اورباس الذي
حافظ هذه السنة على لقب البطولة للسنة اخلامسة
على التوالي« :ميكننا أن منجد اهلل عرب الطبيعة
ومجال املناظر» .ويشري هذا الكاهن من كراكوف،
وهو معلم دين وتربية بدنية يف احدى املدارس اىل
ان «الناس يفاجأون برؤيتنا نتزجل برداء الكهنوت.
انها طريقتنا إلظهار دعوتنا الربانية».
اآلباء الفرانسيسكان هم أول من خطرت هلم فكرة

تنظيم هذا احلدث .وبعد ذلك ،حذا حذوهم كهنة
منطقة سيليسيا .ويقول االب داميان« :ال بد
من أننا الوحيدون يف العامل الذين يقيمون مسابقة
مماثلة» ،مع أن هناك بلدانا ذات جبال أمجل ،مثل
سويسرا والنمسا .ويلفت اىل ان «البابا يوحنا
بولس الثاني كان قدوة لنا .كان حيب التزجل ايضا
يف جبال بيسكيدي (جنوب بولندا) عندما كان كاهنا
شابا ،ثم أسقفا وكارديناال» .ويروي« :ذات
يوم سأله أحدهم :هل يليق بكاردينال أن يتزجل؟
فأجاب فويتيال أن «ما ال يليق بكاردينال هو أن
يكون متزجلا سيئا».
أصغر املشاركني مل يتجاوز العشرين ،وأكربهم
هو األب فالديسالف نووبيلكسي ( 68عاما) ،وهو
كاهن رعية احدى قرى املنطقة .ويقول مبتسما:
«خيصونين دائما جبائزة خاصة ،نظرا اىل سين».
أما األب كريستوف سونتاغ ،فيعرتف بشغفه
بالتزجل وهو حماط بنحو  30من ابناء رعيته يف
بدزين (سيليسيا) الذين حيملون صفارات وطبوال
ومطقطقات .ويقول« :أمارس التمارين طوال
السنة يف النادي الرياضي .التزجل والرياضة عموما
مينحانين بهجة كبرية».
وتقول احدى بنات رعيته« :كاهننا رائع فعال.
نأتي اىل هنا كل سنة لتشجيعه .وهذا يقربنا
اىل حد كبري ،ويوطد الروابط بيننا .قلما يوجد
كهنة مثله يف املنطقة» .بالنسبة اىل سونتاغ،
«التزجل برداء الكاهن هو ايضا طريقة إلظهار ان
الروح واجلسد متالزمان ،على حد العبارة الالتينية
«العقل السليم يف اجلسم السليم» .ويقول:
«ميكن اجلمع بني االمرين .محل املسبحة وعصي
التزجل ،اجلثو على الركبتني والوقوف على ألواح
التزجل».

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
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اجمللس االسالمي الشيعي االعلى

هذه قصتها على ذمة أخيها الذي يتحدث للمرة األوىل

ألني سكاف تع ّرفت إىل هنيبعل القذايف يف شرم الشيخ وال تزال يف ليبيا

كثرية هي االخبار اليت تناقلها االعالم عن ألني سكاف،
زوجة هنيبعل معمر القذايف .هي الفتاة اللبنانية ،الشمالية
االصل واملسكن ،واليت باتت منذ عمر الـ 23عاما سيدة
ليبية تنتمي اىل «العائلة احلاكمة» هناك.
ولتعدد الروايات اليت حيكت عن ألني يف اآلونة االخرية ،مل
يعد ممكنًا متييز الشائعة من الواقعة .فهل بالفعل ،مثة لغز
حوهلا؟ وما هي قصة هذه الفتاة ،اليت انتقلت من سبعل
(بلدة يف قضاء زغرتا) اىل بلد الستة ماليني ،الذي يشهد
ثورة تغيري النظام ،وتغيري وجه حكمه منذ  43عاما؟
بعد «البحث والتحري» ،متكنت «النهار» من لقاء
التحدث
شقيق ألني الوحيد ،داني سكاف .وبعد تردد ،قبل
ّ
إلينا لريوي ما يصفه «باحلقيقة» ،منطلقا من ثابتة عنده
تقول« :لست يف وارد الدفاع عن اخيت ،امنا انا اقول
احلقيقة ،ويف االساس ،ال مربر للكذب او لتلفيق االخبار
يف هذه املسألة .ليس لدينا ما خنفيه».
هكذا ،وانطالقا من «عدم الدفاع وعدم االدانة» ،نورد
ما جاء على لسان داني سكاف ،يف اول حديث اعالمي له.
من هي ألني؟ وكيف تعرفت اىل هنيبعل وتزوجته؟ وهل
هي يف لبنان؟
ّ
لعله ليس غريبا اال يكون الكالم مع داني ،سهال.
«فاملوضوع حساس» ،و»االزمة سياسية» ،فكان
التحفظ كبريا واختيار الكلمات دقيقا .ويف ما يتعلق
ّ
«أفضل عدم اخذ
بالتصوير ،كان التمين عند داني مؤكدا:
صور لي».
خيرب داني ان «ألني هي صغرى عائلة مطانيوس وكلوديت
سكاف ،املؤلفة من داني واختني هما لينا وندى .بعمر الـ
 18عاما ،احبت ممارسة عرض االزياء ،كهاوية وليس بهدف
االحرتاف .كانت تعرض ثيابا وساعات ،وليس حصريا
لشركة معينة ،لكنها ،مل حترتف عرض االزياء».
يكرب داني ألني بثمانية اعوام ،وهو يف عام  1990سافر اىل
اوكرانيا حيث ختصص يف هندسة ميكانيك الطريان .ويف
الـ ،2003عاد اىل لبنان ،وبالتالي هو يعرتف بأن مراحل
كثرية من حياة ألني مل يعشها عن قرب ،يقول« :أنا
تركتها طفلة ،وان كنا بقينا على تواصل».
التعارف يف شرم الشيخ
ولدت ألني يف سبعل عام  ،1980بعدما انتقلت العائلة اليها
من طرابلس للسكن ،لكن قيد نفوس العائلة يف بلدة منجز
(قضاء عكار) .والدها كان دركيا ،فيما يعرف عن والدتها
حبها «للضيعة» ،اذ نادرا ما تنتقل اىل بريوت ،وهي ال
تسافر ابدا.
اختربت «الفتاة اجلميلة» ،كما يسمون ألني يف سبعل،
«عامل االزياء»« ،لشدة تعلقها باملوضة وحبها للجمال»،
وان مل حترتف هذه املهنة .انهت دروسها الثانوية ومل
تتخصص يف اي جامعة.
يف شرم الشيخ ،وضمن رحلة ،تعرفت ألني اىل هنيبعل،
وفق داني .كان ذلك ،بني الـ 2000و ، 2002ومن ثم،
عادا والتقيا يف فرنسا .يف  ،2003كان الزواج املدني يف
كوبنهاغن ،والحقا ،الزواج الديين يف ليبيا.
يروي داني انه حضر وزوجته زواج كوبنهاغن ،والحقا،
كانت العائلة موجودة اثناء الزواج يف ليبيا.
يتحدث االخ عن «عالقة مميزة كانت تربط هنيبعل وألني
ّ
حيضر هلا املفاجآت
حني تعارفا ،اذ كان هنيبعل حيار كيف

قداس وجناز السنة
مبناسبة مرور سنة على وفاة املرحوم

او اهلدايا ،ولو تطلب ذلك ارساهلا بطائرة خاصة .عالقة
حب قوية مجعتهما ،وبالتالي ،كل احلديث عن ان ألني
كانت عشيقته ال صحة له .بعد مدة من التعارف والتقدم
يف العالقة ،أطلعت ألني عائلتها على عالقتها بهنيبعل.
مل يكن مثة ما ختفيه .كانت العالقة ابعد من طموح مادي
او صفقة كما يعتقد كثر».
يصف داني الروايات اليت حتدثت عن ضرب تعرضت له
ألني على يد هنيبعل ،وال سيما ما تناقله االعالم عن
حادثة الفندق الشهرية يف سويسرا وسجن هنيبعل حينها،
«باالخبار الكاذبة».
اما يف ما يتعلق باجنابها ابنها هنيبعل جونيور قبل الزواج،
ّ
فيعلق داني على ذلك بعبارة« :هذا سيناريو بعيد من
املنطق» .ويردف« :ولد ابنها االول يف الـ  2005يف
باريس ،وبعده ،رزقت بإبنة هي أليسار ،وألني تعتين
بهما كثريا».
منذ  ،2005يسافر داني اىل ليبيا مبعدل تقرييب مخس
مرات يف السنة .كما ان الوالد يسافر دائما ،واملرة
االخرية كانت العام الفائت .كذلك ،شقيقتا ألني وزوجاهما
يزورانها ايضا ،باستثناء الوالدة النها ال تسافر« .ألني
تعيش حياة طبيعية مع زوجها وعائلتها جمتمعة» ،يؤكد
داني.
أين ألني؟
يف  17شباط الفائت ،اي تزامنا مع اندالع االزمة يف
ليبيا ،كان داني هناك برفقة اخته الكبرية ،كانا يزوران
ألني ،ويف  22شباط املاضي ،عادا اىل لبنان.
وهل ألني ال تزال يف ليبيا؟ جييب داني« :بالطبع.
هي مع العائلة ،ويف االساس ،مل تطلب ان تأتي اىل
لبنان .هي مع زوجها وولديها هناك .وال صحة لكل ما
يقال عن الطائرة اليت منعت عن اهلبوط يف مطار بريوت،
لكون ألني كانت من ضمن ركابها» .آخر مرة زارت ألني
بريوت كانت يف عيد رأس السنة ،اي قبل حنو شهرين،
وهي تزور دائما بلدها ،لالطمئنان اىل العائلة وال سيما
الوالدة ،وغالبا ما تسكن يف منزهلا يف ادما او يف سبعل،
حيث بيت االهل .وهي اصال ،تزور لبنان ّ
اقله مرتني او
ثالث مرات يف العام ،ومتضي حنو شهرين ،وفق عطلة
االوالد.
يكشف داني ان «التواصل مع ألني مستمر .هي خبري،
ومعنوياتها عالية ،وان كانت انزعجت كثريا من االخبار اليت
تروى عنها يف بلدها .واالوالد ال يزالون يف املدرسة يف
قلب طرابلس ،العاصمة الليبية ،حيث تقطن العائلة»،
ويعلق« :يف االساس ،طرابلس ال تزال هادئة».
حني تسأل داني عما اذا كان يعرف هنيبعل؟ يضحك
وجييب« :بالطبع ،فهو زوج اخيت» .وخيربك ان هنيبعل
ميلك سيارة  GMCموديل الـ ،2000وانه ال يهتم للجاه
او املال ،هو قريب من الناس ،ال يتصرف كما لو ان
والده هو الرئيس .كما انه مطلع كثريا على احلياة،
و»مهضوم».
اما عن الرئيس القذايف فيقول« :التقيته يف احدى
اجللسات اليت مجعت العائلة ،وملست كثريا روح الدعابة
عنده .امامه ،ال تشعر بهذه العظمة ،لكونه قريبًا».
وعن ألني ،يقول اخوها « :هي «غنوجة» البيت،
صغريته .تهتم بولديها وبنفسها ايضا ،اذ طاملا عرف
عنها انها الفتاة اجلميلة املشهورة يف سبعل بوجهها
اجلميل وجسمها املمشوق وشعرها الطويل».
«هذه قصة ألني» ،على ذمة اخيها ،وهو خيتم« :انا ال
اريد وال احب ان اناقش حياة اخيت مع الناس ،امنا اردت
ان اقول ما قلته».

بسم اهلل الرمحن الرحيم

يا ايتها النفس املطمئنة ارجعي اىل ربك راضية مرضية
فادخلي يف عبادي وادخلي جنيت صدق اهلل العظيم
مبزيد من احلزن واالسى ينعي
اجمللس االسالميى الشيعي االعلى واهالي بلدة كفرمتى
املدير العام السابق لالمن العام اللواء الركن املرحوم

وفيق جزيين

وبهذه املناسبة سيقام عن روحه الطاهرة جملس عزاء يوم
االحد يف ( 2011-3-13غدا) الساعة السادسة والنصف
مساء يف
حسينية االمام السيد موسى الصدر
على العنوان:
318 Princess HYW Banksia NSW
ملزيد من املعلومات االتصال على95971774 :
حسني احلاج 0421894202:او كمال جزيين0414907042 :

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
قدرت بباليني الدوالرات
جراء الطوفان اضرارا” يف األرواح واملمتلكات ّ
حيث خسر الوف املواطنني منازهلم واصبحوا يف العراء.
جلنة الثقافة والرتاث يف اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل ترجو
من اجلالية اللبنانية يف اوسرتاليا ان تربهن انها من نسيج هذا البلد
فتساهم مع بقية املواطنني يف التربع بسخاء ملتضرري الطوفان.
للتربع على اهلاتف 1800219028 :
للتربع على األنرتنت :
www.qld.gov.au/floods/donate.html
انطوان غامن
رئيس اجلامعة اللبنانية الثقافية يف كوينزالند
رئيس جلنة الثقافة والرتاث  -اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل

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

جرجس فارس نصر حرب «أبو فارس»
حيتفل بالذبيحة االهلية لراحة نفسه يف كنيسة سيدة لبنان
يف هاريس بارك وذلك يوم االحد الواقع يف 2011- 3 - 27
الساعة  11صباحا.
الداعون:
ارملته :مريانا بو سليمان حرب ،اوالده:فارس ،حنا وفرج
حرب وعائالتهم.
بناته :مسرية زوجة ياسر سعيد وعائلتها مي زوجة جورج
صباغ وعائلتها ومجيع االهل واالقارب وابناء تنورين يف
الوطن واملهجر.

الدعوة عامة

* دكان -أول لبناني عمل يف هذا املجال
لصاحبها السيد
* 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

فريد جان دكان

25 Breust Place, Punchbowl
Ph: 9750 5588
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CHARLIE SHEEN TO
MAKE PORNO

Charlie Sheen has been
offered a job directing a porn
film that might star three of
his lovers called Two and
a Half Women. Pic: Twitter
Source: Supplied
Charlie Sheen has responded to his official firing from
Two and Half Men, as announced by Warner Bros.
TROUBLED actor Charlie
Sheen has been offered a
job directing a porn film that
might star three of his lovers, TMZ reports.
Steven Hirsch, the head of
Vivid Entertainment, wrote
a letter to the recently-fired

Two and Half Men star asking him to direct the film,
tentatively titled Two and a
Half Women.
It could star girlfriend Melanie Rios alongside two actresses who claim they were
involved with Sheen in the
past, according to the entertainment website.
The unemployed actor
would be a natural for the
work, Hirsch said in the letter, adding that "the fact
that you are the ultimate
connoisseur of adult films
would definitely work to
your advantage."

Prime Minister Julia Gillard says America needs to
be “bold” in tackling economic and security chalenges.

Prime Minister Julia Gillard
says America needs to be
"bold" in tackling the economic and security challenges of the future and can
count on Australia's support.
Ms Gillard on Wednesday
(Washington time) delivered
an historic address to a joint
meeting of the US Congress
in Washington.
"In both our countries, true
friends stick together - in
both our countries real
mates talk straight," she
said.
"So as a friend I urge you

only this - be worthy to your
best traditions. Be bold."
The prime minister is the
first foreign dignitary to address the 112th US Congress
which took office in January
following large electoral
gains by the Republicans in
November.
She's only the third Australian prime minister to be
given the honour of speaking to a joint meeting of the
House and Senate, after
Bob Hawke and John Howard, but Sir Robert Menzies
addressed two joint "receptions" in the 1950s.

She made the comment in
an interview with The Australian before leaving for
her week-long visit, during
which she will visit the White
House and key US adminis-

tration officials and will also
address congress. ”We are
looking to further co-operation on the contemporary
defence challenges of our
age,” said Ms Gillard.

“RENT HIKES”

'looting by another name'

Landlords who hiked rents
in the wake of last month's
Christchurch earthquake.
There have been reports
that some rents have risen 150 per cent in a city
where many have been
left homeless by the magnitude 6.3 quake on February 22.
"I think that's looting by
another name. I just think

that's appalling," Mr Parker told TVNZ this morning.
"Sure, there will be market moves and shifts, but
there are clearly cases of
people ramping up rents to
an unnecessarily high degree. It's destructive to our
community and ultimately
it's destructive to those
people who engage in activities of that nature."

Referring to the 60th anniversary of the ANZUS military alliance, the prime minister said that the US had a
"true friend down under".
"You have an ally in Australia. An ally for war and
peace, an ally for hardship
and prosperity, an ally for
the 60 years past and Australia is an ally for all the
years to come," she said.
Ms Gillard, who has this
week held talks with President Barack Obama and
received briefings on global
security issues, said she
was "cautiously encouraged" by the developments
in Afghanistan, but was realistic about the transition
to Afghan security forces.
"We know transition will
take some years yet," she
said. "We must not transition out only to transition
back in again.
"I believe we have the right
strategy in place, a resolute
and courageous commander in General Petraeus and
the resources needed to deliver the strategy."
Addressing the challenges
of the Middle East and North
Africa, Ms Gillard said Australia would do its part to
"support orderly transitions
to democracy" and a lasting
peace.
"A peace where no nation
threatens another, which
is why we join you in condemning Iran's nuclear program," she said.
"A peace where Israel is

secure, and where Palestinians have a state of their
own, which is why we join
you in calling on all parties
to negotiate in good faith."
The prime minister said
the rise of the Asia-Pacific
would "define our times"
and Australia would continue to encourage China to
"engage as a good global
citizen", but remain "cleareyed about where our differences lie".
She called on the US to ensure the success of global
bodies such as the G20 to
shore up the "fragile and
uncertain" world economy,
and that American legislators kept their national
economy in focus.
"Global economic imbalances persist and we must
address them or risk future
instability," Ms Gillard said.
"Your leadership in the G20
is still needed to ensure we
make the reforms which will
keep the global economy on
the path to strong, sustained
and balanced growth.
"That is the path to growth in
America as well."
The prime minister urged
greater cooperation in tackling climate change, saying
it required "far sighted economic reforms".
"Breaking the link between
economic growth and emissions growth is a difficult
challenge for our economies
and we can only achieve it
by working together," she
said.

CARTOON BY

Elizabeth Peterson
Artist / Cartoonist
The Adventures of the Mirrin
Family
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Wayne Swan’s May Budget ‘bigger,
nastier’ than anything before.

CONSUMERS face a hike in
the price of medicines and
the loss of some bulk-billing
for pathology and other diagnostic services as part of
a tough May Budget.
Some small-scale climate
change programs are expected to be pruned and
welfare measures tightened amid reports the Government is searching for
across-the-board savings
of up to $20 billion, the Herald Sun reported.
Australia's frontline medical
researchers also face a battle to retain current funding
levels with the Budget razor
gang targeting big-spending
programs.
Senior government sources
have told the Herald Sun the
May Budget - to be delivered
by Treasurer Wayne Swan is shaping as the toughest
since the Coalition slashed
industry funding and the
public service in 1996.
"This is bigger and nastier than anything Howard
ever did," one government
source said.

But the Government has
stomped on suggestions
that cigarettes will rise, after ex-Social Justice Commissioner Tom Calma yesterday suggested another
rise in tobacco excise was
being considered.
Mr Swan and other members of Cabinet's Expenditure Review Committee met
in Canberra yesterday to
sift through scores of savings measures. The next
few months are expected
to be brutal, with spending
Ministers told to bring back
additional savings as the
Government moves to rein
in spending and return the
Budget to surplus.
Among a raft of options, the
Government is considering
an increase in the $33.30
Medicare "co-payment" the maximum amount paid
for a raft of subsidised medicines.
The co-payment savings
measure will be considered
by the razor gang as part of
a suite of Budget measures,
amid reports senior min-

PRIME Minister Julia Gillard
has denied any rift between
her and Foreign Minister
Kevin Rudd over a Libyan
no-fly zone.
Officials from the Prime
Minister's department are
reportedly concerned Mr
Rudd is causing confusion
over Australia's position,
with one adviser telling
Fairfax newspapers: "He's

out of control."
Mr Rudd told CNN this week
he was not "naive" about
the military aspects of a nofly zone and that lives could
be lost.
"It is, however, very much
the lesser of two evils, in our
judgment, and the greater
evil is simply to stand back
and allow the innocent people of Libya to be strafed and

NEWS

isters are keen to extract
big savings from the health
portfolio.
However, lifting the co-payment will be politically sensitive and leave the Government open to criticism that
it is putting further pressure
on living costs.
Australia's pathology services are also being asked
to tighten their belts. But
many pathology practices
offer bulk-billing services to
build up their volumes and
industry experts believe any
savings could be passed
on in the form of consumer
fees.
While defence spending will
be quarantined from major
Budget cuts, the Government is expected to "pocket" a heap of money from
defence programs that have
been under-spent.
Mr Swan concedes the
Queensland floods will cut
economic growth and take
a "heavy toll" on his fourth
Budget, due on May 10.
Will this see the end of our
golden country?

LABOR PARTY SPLIT ON LIBYA
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bombed by Gaddafi, who
now operates completely
outside the boundaries of
international humanitarian
law," he said. Will we see
another change in the leadership before the next federal election to more honest
government? or more lies. It
is time the people saw the
same thing in government
as we teach our kids.

Christchurch earthquake: Contemptible to
keep facts from Canterbury, says PM

The picture of a harmonious
bipartisan approach to the
earthquake recovery fractured yesterday as Labour
continued to accuse the
Government of unnecessarily causing Christchurch
families anxiety and uncertainty.
This week, Prime Minister
John Key said some parts
of the city were so damaged
they might have to be abandoned, and up to 10,000
homes would have to be
demolished. However, some
of the 10,000 would likely be
rebuilt because they were
on salvageable land.
Yesterday, he said that while
it was only preliminary information, keeping it from
the public would be treating
the Canterbury people with
contempt.
Official geotechnical reports
on land damage are still up
to three months away, and
Mr Key's comments have
caused anxiety among
some Christchurch families
worried about their ability to
rebuild their homes.
Christchurch officials - including Mayor Bob Parker
- have tried to dampen fears

by calling the comments
speculative. The Labour
Party has also criticised the
comments, and the previous
decorum in the House during question time quickly
descended yesterday into
heated exchanges.
Opposition Leader Phil Goff
said it would have been
better to wait for the full reports before "unnecessarily
causing anxiety, distress
and uncertainty".
But the PM said he had no
reason to doubt the advice,
as it came from Earthquake
Commission geotechnical
engineers.
"Streets, houses, or areas
may be abandoned. We will
not know exactly those areas until we get the absolute geotechnical advice.
It is blatantly obvious to
anyone who has been in
Christchurch that a significant number [of homes] will
be demolished. For the Government not to give an indication of the likely extent
of damage to business and
consumers is, quite frankly,
treating the people of Canterbury with contempt."
Mr Goff also grilled Mr Key

about possible Government
incentives to upskill Cantabrians to fill a shortage in
builders and skilled labour.
The construction industry
there was in decline, firms
were going into liquidation,
and apprenticeship numbers were falling.
Mr Key said the market
would meet demand for
builders in Christchurch,
even if they had to come
from outside.
"I, for one, happen to believe that plenty of people
will either apply for courses
or will find opportunities,"
the Prime Minister said.
When accused of not having enough training programmes for exactly the
type of the skills needed
to rebuild Christchurch, Mr
Key retorted: "I am reliably
informed by the Minister
for Tertiary Education that
that is total rubbish from the
Leader of the Opposition."
He said the focus should be
on rebuilding infrastructure
rather than on training incentives. It is time we send
an end to party politics between two empire builders
and get back to people.
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اعالنات

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

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

Tel: 02 87648186

Fax :02 87648062

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

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

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

Email: info@alaa.com.au

