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التأليف رهن حل عقدة متثيل سنّة املعارضة السابقة ..ممثـل لألسـد يف تنصيب الـراعي اليـوم ولغـز األسـتونيني مل يفـك!

الــمحكمة الـــدولية :الــقرار االتـهامي بعد شــهور!

أقرت احملكمة الدولية ما
كشفته الزميلة «السفري»
اللبنانية عن عقد لقاءات
بني عدد من املسؤولني
اإلدارة
وبني
فيها
األمريكية ،وبررت زيارة
رئيس قلم احملكمة هريمان
فون هيبل ورئيس مكتب
العالقات العامة يف احملكمة
الدولية كرسنب ثورولد
الشهر املاضي بأنها كانت
بهدف مجع األموال .كما
أكدت ،يف رد على ما
نشر يف «السفري» ،أمس
األول ،ما ذكرته «السفري»
عن تأجيل القرار االتهامي
يف اغتيال الرئيس رفيق
احلريري ،معلنة أن إجناز
القرار «يتطلب شهورا ال

أسابيع».
وفيما انشغل لبنان يف
الساعات األخرية مبحاوالت
البحث عن مصري السياح
األستونيني السبعة الذين
اختطفوا يف البقاع ،أمس
األول ،على أن ينضم
وفد من قيادة الشرطة
األستونية يف الساعات
املقبلة ،اىل جهود البحث
عن املخطوفني ،كانت
عجلة التأليف احلكومي
تتحرك بوترية سريعة،
على خطني ،األول حسم
إشكالية التمثيل املسيحي
بني «اجلنرالني» ،والثاني،
حسم موضوع متثيل سنة
يف
اجلديدة
األكثرية
احلكومة ،وبالتالي تثبيت

الصيغة الثالثينية حلكومة
سياسية مطعمة بأصحاب
خربات.
لالنتباه
الفتا
وكان
املنشغلة
سوريا
أن
باستحقاقات داخلية داهمة،
خاصة على صعيد مواجهة
ما جيري من تطورات يف
درعا ،أعطت قيادتها عناية
الفتة لالنتباه ملوضوع
تأليف احلكومة اجلديدة
وهو ما جرى التعبري عنه
باستقبال الرئيس بشار
األسد ،أمس االول ،للنائب
وليد جنبالط ،وذلك غداة
اجتماع الرئيس السوري
بالنائب سليمان فرجنية،
بعدما كان األسد ،قد
عقد ،يف األسبوع املاضي

اجتماعا مطوال مع املعاون
السياسي لألمني العام
لـ»حزب اهلل» احلاج حسني
خليل واملعاون السياسي
لرئيس جملس النواب
النائب علي حسن خليل،
اللذين زارا دمشق مرة
ثانية ،أمس األول ،فيما
ظل «اخلليالن» طيلة نهار
أمس ،على تشاور دائم
مع القيادة السورية.
وعلم أن جنبالط وفور
عودته من دمشق ،تشاور
مع الرئيس املكلف جنيب
ميقاتي ونقل إليه متنيات
القيادة السورية بوجوب
التسريع بتشكيل احلكومة،
وقد عرب رئيس احلزب
التقدمي عن ذلك يف بيان

نتعهد كافة أنواع املشاريع من اخلرائط واحلفر حتى تسليم املفتاح
نقدم كافة أنواع اخلدمات االجتماعية زواج
خطوبة
دفن موتى

أصدره ليال وأشار فيه
إىل أنه مت التأكيد خالل
اللقاء بينه وبني الرئيس
السوري« ،على أهمية
تكريس مناخات االستقرار
يف لبنان وعلى أهمية
الوحدة الوطنية اللبنانية
والسلم
األمن
حلماية
األهلي ،وأن الوسيلة
األمثل لتحقيق ذلك تكون
يف تسريع تأليف حكومة
جديدة ،وختطي العثرات
اليت ما تزال تعرتض
التأليف واالنتقال حنو
مرحلة جديدة بعيدًا عن حالة
املراوحة والفراغ السياسي
القائمة حاليًا».
وقالت مصادر مواكبة
(التتمة ص )21

 350طائرة نصفها أمريكية تقصف ليبيا

«األطلسي» يضيق اخلناق حول القذايف

تناقص اجلو والبحر ومثلهما
األرض حول العقيد معمر
القذايف وقواته اليت جتد
نفسها حماصرة من كل
أوب وال سيما يف اجملال
اجلوي الذي تسيطر عليه
 350طائرة من قاذفات
قوات االئتالف نصفها
اجلوية
للقوات
تابعة
األمريكية اليت ال تزال
تقصف مقار تابعة للنظام
اللييب مل تستثن مدينة
سبها يف قلب الصحراء
الليبية حيث عدد من
املواقع العسكرية وهي
معقل قبيلة القذاذفة اليت
ينتمي اليها الزعيم اللييب
ومركز القبائل املسلحة
األكثر وفاء له حتى اآلن

على األقل.
وبعد أن متت «تلبية
مطالب ومعاجلة خماوف
تركيا» ،حسبما قال وزير
امحد
الرتكي
اخلارجية
داود اوغلو يف أنقرة
عقب مؤمتر عرب اهلاتف مع
نظرائه االمريكية هيالري
كلينتون والفرنسي آالن
جوبيه والربيطاني وليام
هيغ أمس االول ،فإن
احللف األطلسي سيتوىل
قيادة العمليات العسكرية
اليت ينفذها التحالف يف
ليبيا وهو ما أكده يف
ساعة متقدمة مساء أمس
االول األمني العام حللف
مشال االطلسي أندرس
(التتمة ص )21

سوريا :إطالق موقوفني وزيادة األجور وجلان لدراسة إلغاء
الطوارئ وقانون لألحزاب واإلعالم

أعلنت القيادة السورية
أمس االول عددًا من
القرارات تتعلق بإنهاء
العمل بقانون الطوارئ
جديد
قانون
ووضع

وآخر
لألحزاب
وزيادة رواتب
الدولة وحماربة
جلنة
وتشكيل

لإلعالم
موظفي
الفساد
قيادية

ملعاجلة اآلثار النامجة عن
األحداث األخرية يف درعا.
األنباء
وكالة
وذكرت
(التتمة ص )21

*صاحب أفران الروشة وزوجته وبعض العاملني يف الفرن*
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We understand
North-West Sydney.

Arab Bank Australia Limited ABN 37 002 950 745 AFSL 234563 ABA4120

Do business with someone you know,
trust and who understands your needs.
From Parramatta to Castle Hill, Westmead
to Ryde, 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.

Sigi Cerveny, Relationship Manager
0413 324 128

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

Charbel Aboud, Relationship Manager
0449 798 943
Jalil Wakim, Senior Business Development Manager
0404 182 154
Emile Chahine, Head of Business Banking
0414 667 755
Freecall 1800 272 222
arabbank.com.au
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لبنانيــات

بري عرض ونواب األربعاء األوضاع:

لتأليف حكومة إنقاذ اليوم قبل الغد
تناول الرئيس نبيه بري مع
النواب يف لقاء االربعاء امس
االول ،التطورات على الساحتني
اللبنانية والعربية ،مشددا مرة
اخرى على ضرورة االسراع يف
تشكيل احلكومة.
ونقل النواب عنه تأكيده على
تأليف حكومة االنقاذ الوطين
اليوم قبل الغد ،مشريا اىل
التحديات الكبرية اليت يفرتض
التصدي هلا على الصعيدين
الداخلي واخلارجي.
واستقبل بري يف اطار لقاء
االربعاء النيابي النواب :حكمت
ديب ،اميل رمحة ،علي حسن
خليل ،علي بزي ،علي عمار،

حسن فضل اهلل ،عباس هاشم،
اسطفان الدويهي ،علي خريس،
علي مقداد ،هاني قبيسي ،الوليد
سكرية ،غازي زعيرت ،عبد اجمليد
صاحل ،عبد اللطيف الزين ،ناجي
غاريوس ،ياسني جابر ،قاسم
هاشم وعلي فياض.
وعند الثانية بعد الظهر ،استقبل
بري مديرة عمليات اللجنة
الدولية للصليب االمحر الدولي
يف الشرقني االوسط واالدنى
بياتريس جميفاند روغو ورئيس
اللجنة الدولية للصليب االمحر
يف لبنان جورج كومينوس ،يف
حضور املستشار االعالمي علي
محدان.

بكركي حتتفل اليوم بتنصيب البطريرك الـ77
حيتفل لبنان الرمسي والشعيب
جبناحيه املسيحي واإلسالمي
اليوم بتنصيب البطريرك السابع
والسبعني للكنيسة املارونية مار
بشارة بطرس الراعي ،ويتقدم
املشاركني يف االحتفال رئيس
سليمان
ميشال
اجلمهورية
والرؤساء نبيه بري ،سعد
احلريري ،وجنيب ميقاتي اىل
وزراء ونواب وممثلني لرؤساء
الطوائف واملذاهب املسيحية
واإلسالمية واألحزاب والتيارات
السياسية إضافة اىل وفود
رمسية رفيعة من سوريا وقطر
وقربص تأكد مشاركتها وغريها
من الدول العربية واألجنبية اليت
تتواجد فيها أبرشيات مسيحية
ومارونية اليت وجهت الدعوات
بناء لطلب من
للمشاركة،
ً
بكركي.
عند
التنصيب
حفل
يبدأ
العاشرة والنصف قبل الظهر

بقداس يرأسه البطريرك الراعي
يعاونه فيه البطريرك السابق
الكاردينال نصراهلل بطرس
صفري ومدبر الكنيسة املارونية
النائب البطريركي العام وأحد
املطارنة.
ثم ُتقام صالة تعرف بصالة
وضع اليد على رأس البطريرك
اجلديد ترتافق مع عملية وضع
الكاردينال صفري واملطران
ابو جودة يدهما على رأس
الراعي واملطارنة من أمكنتهم
الذين يرفعون أيديهم من حيث
جيلسون على جانيب املذبح .بعد
هذه الصالة وما يرافقها من
مراسم روحية جيلس البطريرك
الراعي على الكرسي البطريركي
ويتسلم من البطريرك السابق
صفري عصا البطريركية املارونية
ثم يلقي كلمة راعوية يضمنها
مواقف وعناوين دينية وكنيسية
ووطنية.

احلريري التقى وفوداً من عائالت بريوت
وبهية دعت اىل معاجلة سريعة ملك ّب صيدا
استقبل رئيس حكومة تصريف
االعمال سعد احلريري بعد ظهر
امس االول يف بيت الوسط
السفري املصري يف لبنان فؤاد
البديوي وعرض معه التطورات
السياسية العامة يف لبنان
واملنطقة.
احلريري
الرئيس
واستقبل
النائب بهية احلريري اليت قالت
اثر اللقاء :تشرفت اليوم بلقاء
دولة الرئيس ،وعلى الرغم من
الظروف اليت منر بها فان قضايا
الناس جيب ان تبقى اهلاجس
االساسي بالنسبة لنا ،وانتم
كاعالميني تراقبون التطورات
اليت حتصل يف مدينة صيدا
النفايات
ملوضوع
بالنسبة
ومعاجلتها ومسألة املكبات،
والقضية البيئية االكرب يف لبنان
واملوجودة على شاطئ مدينة
صيدا وهي قضية مزمنة متت
جتزئتها اىل قضايا ثالث وهي
معاجلة النفايات من خالل املعمل
واحلاجز البحري ومعاجلة املكب.
وال يقصر احد بهذا الشان،
ال احملافظ وال رئيس بلدية
صيدا الذي يعقد اجتماعات
دائمة ملعاجلة املوضوع .ولكن
تراكم النفايات يف الطرقات
اصبح امرا خطريا على املدينة
وعلى صحة الناس وال بد من
العودة اىل الوزراء املعنيني
مبعاجلة هذه املسالة وهما وزيرا
الداخلية والبيئة اللذين تشرفت
اليوم بزيارتهما ،ومن الطبيعي
ان يكون املسؤول االساسي
هو رئيس احلكومة ولو يف
اطار مرحلة تصريف االعمال.
لقد متت اثارة املوضوع وهناك
تدابري سريعة خالل االيام املقبلة
تقتضي عقد اجتماع يضم

املعنيني بداية االسبوع القادم
ان شاء اهلل.
كيف سيصار اىل معاجلة
املوضوع؟
 هناك شقان ،موقت وعلىاملدى الطويل ،ويف النهاية ال
توجد مسألة ال حل هلا وجيب ان
نصل اىل معاجلة بشقني آني
ومستقبلي خاصة وان مشروع
احلاجز البحري جاهز وال حيتاج
اال اىل امر مباشرة ،وكذلك فان
املوازنة ملعاجلة املكب موجودة
وال حتتاج اال اىل اطالق املناقصة،
وهناك املسألة املوقتة املتعلقة
بالنفايات واستيعابها خالل
الفرتة الفاصلة عن بدء العمل
باملعمل ،واعتقد انه ال خيار لنا
اال ان نتعاون مع بعضنا البعض
لنصل اىل حل وعلى املسؤولني
مساعدتنا يف هذا املوضوع.
كما التقى الرئيس احلريري
حاكم مصرف لبنان رياض
سالمة وعرض معه االوضاع
املصرفية واملالية.
عائالت بريوت
ومساء استقبل احلريري ،يف
بيت الوسط ،وفودا من عائالت
بريوتية والعاملني يف املوقع
اإللكرتوني لتيار املستقبل
حتدث أمامهم عن التطورات
السياسية الراهنة.
وكان الرئيس احلريري استقبل
الرئيس التنفيذي لنقابة احتاد
القصابني وجتار املواشي معروف
بكداش ،الذي أوضح على األثر
أن البحث تناول تأهيل مسلخ
بريوت وشؤونا وقضايا تتعلق
مبنطقة املدور وأهالي العاصمة،
الفتا إىل أن اجتماعا آخر سيعقد
يف وقت الحق بني الرئيس
احلريري وكامل أفراد النقابة.

ديب :تشكيل احلكومة مبدى احرتام الدستور واألحجام السياسية
شدد عضو تكتل التغيري
حكمت
النائب
واإلصالح
أن مسألة تشكيل
ديب على ّ
احلكومة ال تقدر بالساعات ،إنمّ ا
مبدى جتاوب القوى املشاركة
واحرتامها للدستور واألحجام
السياسية ،الفتا اىل تأخري يف
التأليف اىل حني ترسخ هذا

املفهوم ،ملزيد من الفاعلية
والنجاح ،ألننا ال نتكلم عن عدد
قليل بل جسم نيابي حمرتم
موجود وله وزن يف اجمللس
ومن اخلطأ أال يتمثل بالنسبة
اليت يستحقها.
ولفت اىل جوالت ومباحثات
حول املوضوع مع رئيس

جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق  -عبداهلل طويل  -سامي مظلوم
رئيس التحرير :انطونيوس بو رزق
مدير التحرير :ســامي مظلــوم
عالقات عامة :أكـرم املغـوّش
مكتب لبنان :رامـي القروش
مكتب ملبورن :كميل مسعود
Email: cjmassoud@optusnet.com.au
Printed by: MPD - Printing The News Everyday
Unit E1 46 -62 Maddox Street - Alexandria NSW 2015

بري وغريه
اجمللس النيابي نبيه ّ
من املسؤولني الستنتاج بعض
األفكار حول القضية والبحث يف
كيفية التعامل معها.
وعن وصف كالم األمني العام
ل حزب اهلل السيد حسن
نصراهلل ب غري املسؤولّ ،
أكد
أن الالمسؤولية احلقيقية تكمن
ّ
يف مواقف لبعض قوى 14
آذار ،ذات الوقع السليب حيث

ّ
أنها تثري الفنت والغرائز وال
تصب يف خانة الوئام والتوافق
اللبناني.
وأكد تأييده لكالم السيد
نصراهلل حول الوضع العربي
ورؤيته للمرحلة املقبلة ،مشريا
اىل ّ
أنه وضع األمور يف نصابها
وطرح مجلة تساؤالت حول كيفية
تصرف اإلعالم واألنظمة العربية
وقمعها للشعوب.

خربة يف حتضري كافة انواع املعجنات
مناقيش ..حلم بعجني ..جبنة ..فطاير بسبانخ ..فطاير
جببنة وغريها الكثري
معاملة جيدة ..خدمة سريعة ولقمة تبقى يف البال
نؤمن طلبيات املناسبات

االتصال بـ جان 96332934 :أو 96332913
العنوان53Colman St, Merrylands :

سليمان :حملاسبة معطلي االستحقاقات واإلصالح
وليس مفسدي اإلدارة وهادري األموال وحسب
اشاد رئيس اجلمهورية العماد
باجلهود
سليمان
ميشال
والنشاطات اليت تقوم بها هيئات
وفاعليات من اجملتمع املدني،
ودعا يف ظل غياب تفعيل قوانني
احملاسبة القانونية والدستورية،
هذا اجملتمع والشباب اللبناني
اىل أن حياسب ليس فقط الذين
أهدروا املال العام وأفسدوا
االدارة ،إمنا الذين كانوا وراء
هذا الفساد واالفساد وعملوا
على إضاعة الفرص لإلصالح
وتطوير البلد وازدهاره وعطلوا
إجناز االستحقاقات الدستورية
يف مواعيدها ومل يقوموا مبا
يتوجب عليهم للحفاظ على وحدة
املؤسسات الوطنية ووحدة البلد
يف العقود املنصرمة.
كالم الرئيس سليمان جاء يف
خالل إستقباله امس االول يف
القصر اجلمهوري يف بعبدا وفد
منتدى الفكر التقدمي برئاسة
الريس الذي قدم إليه كتاب
رامي ّ
أعمال مؤمتر الالمركزية اإلدارية
شارحًا األهداف واخلطوات من
هذا املؤمتر لتحقيق الالمركزية
اليت حتقق االمناء املتوازن وختفف
االعباء عن املواطنني خصوصًا يف
القرى واالرياف.
نوه رئيس اجلمهورية
من جهتهّ ،
باجلهود اليت يقوم بها املنتدى
وهنأهم على نشاطهم الفتًا اىل
أن ما يقومون به جيب أن يدفع يف
اجتاه التعجيل يف حتديد اخليارات
القانونية
النصوص
وإقرار
االدارية،
للالمركزية
الالزمة
وقانون إنتخابي حيد من الطائفية
السياسية ويتيح العدالة ومنها
النسبية يف متثيل كل الشرائح،
وقانون االحوال الشخصية وإقرار
الزواج املدني االختياري وإصالح
االدارة.
واشار الرئيس سليمان اىل
التصميم يف خطاب القسم على
إستكمال تطبيق الطائف ومن
بنوده إلغاء الطائفية السياسية
اليت هي ليست بالتأكيد إلغاء
الطوائف ولكن هي أن يكون
االختيار من الطوائف على أساس
وطين ،وصو ًال اىل الدولة املدنية
ودولة املواطنة.
القيام مبحاسبة املسؤولني
ومتنى رئيس اجلمهورية يف
ظل غياب املساءلة القانونية
للقيمني على الشأن
والدستورية
ّ
السياسي العام ،أن يقوم اجملتمع

املدني والشباب اللبناني خصوصًا
مبحاسبة املسؤولني الذين وقفوا
باستمرار وراء تعطيل دوران عجلة
الدولة حيث غلب لديهم باستمرار
منطق احملاصصة ،وعرقلوا يف
مناسبات عديدة اجناز االستحقاقات
الدستورية يف مواعيدها وهي
املدماك األول يف الدميوقراطية من
حيث تداول السلطات ،ومن ليس
فقط أهدروا املال العام وافسدوا
اإلدارة بل املسؤولني السياسيني
ايضًا الذين كانوا وراء إهدار
هذا املال والفساد واإلفساد
ومل يقوموا مبا يتوجب عليهم يف
األزمات خصوصًا للحفاظ على
وحدة املؤسسات الوطنية ووحدة
البلد خالل السنوات العشرين او
أكثر املنصرمة.
وأشار الرئيس سليمان اىل ان
الدستور واضح اآللية يف تشكيل
احلكومات وحماولة التفسري يف
هذا اجملال تصب يف خانة عرقلة
اجناز استحقاق تشكيل احلكومة
على غرار ما حصل يف حمطات
دستورية سابقة ،مشددًا على ان
احلفاظ على البلد والتوازن والسلم
األهلي امر يف غاية األهمية.
واستقبل الرئيس سليمان مديرة
عمليات اللجنة الدولية للصليب
األمحر الدولي يف الشرقني
بياتريس
واألدنى
األوسط
ميجيفاند روغو ورئيس بعثة
اللجنة الدولية للصليب األمحر
يف بريوت جورج كومنينوس حيث
تناول اللقاء عمل الصليب األمحر
واخلطوات اليت يقوم بها يف
املنطقة.
وقدر رئيس اجلمهورية هلذه
ّ
العاملية
اإلنسانية
املؤسسة
جهودها خصوصًا يف مناطق
الكوارث واالضطرابات وبنوع خاص
يف األراضي الفلسطينية حيث
يعاني الفلسطينيون يف مدنهم
وخميماتهم من اجملازر واالعتداءات
اليت ترتكبها إسرائيل يف حقهم
وتؤدي اىل سقوط الضحايا
بالعشرات واجلرحى باملئات إضافة
اىل التدمري املنهجي للبنى التحتية
ومقومات احلياة األساسية.
وزار القصر اجلمهوري رئيس
جملس إدارة مدير عام شركة
طريان الشرق األوسط حممد
احلوت الذي اطلع الرئيس
سليمان على أوضاع الشركة يف
املرحلة الراهنة وخطط تطوريها
للمرحلة املقبلة.

مطلوب للعمل
مطلوب سكرترية للعمل يف مكتب لألمن
الخاص ( )Securityيف بانكستاون
الخربة ضرورية وكذلك اجادة اللغتني العربية
واالنكليزية
العمل بدوام كامل
لالتصال97933931 :
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لبنانيات

موقف نصراهلل وحلفائه يعين مزيداً من تهديم النظام

حرب رأى أن تهديد عون باللجوء للقوة واتهام سليمان بعدم الصدق ال يسكت عنهما

أمل وزير العمل بطرس حرب
أال ينحدر مستوى التعامل
مع استحقاق تأليف احلكومة
إىل درك الشتم والكالم
البذيء الذي يتحفنا فيه
بعض املتوترين الساعني إىل
مصادرة السلطة وقلب النظام
السياسي.
ومل يستغرب التأخري يف موضوع
التشكيل ،حممال املسؤولية
لألكثرية املستحدثة اليت نظمت
اإلنقالب على األكثرية اليت
أفرزتها اإلنتخابات النيابية
األخرية عام  ،2009ومعتربا
أن مشروع هذه القوى التفرد
بالسلطة والقضاء على النظام
الربملاني وفرض نظام احلزب
الواحد والرأي الواحد ،وليس
تعزيز احلياة الدستورية وإرساء
دور املؤسسات الشرعية.
وقال :إن هذا املخطط بدأ منذ
طرح موضوع احملكمة اخلاصة
بلبنان ،املكلفة كشف هوية
مرتكيب جرمية إغتيال الرئيس
الشهيد رفيق احلريري ورفاقه،
واجلرائم اليت طالت خنبة من
القيادات السياسية والفكرية
واإلعالمية اللبنانية إىل جانب
عشرات املواطنني وحماكمتهم.
وأشار إىل أن تنفيذ هذا
املخطط ليس حديثا ،بل إنطلق
تدرجيا وخبطوات تراكمية بدءا
وسط
الشهري
باإلعتصام
َ
بشل احلكومة
بريوت ،مرورا
ومنع انتخاب رئيس جديد
للجمهورية ،وصوال إىل إجهاض
جتربة حكومة الوحدة الوطنية
بعد أيار األسود وتفريغ موقع
رئاسة اجلمهورية وخرق اتفاق
الدوحة باللجوء إىل السالح
وافتعال موضوع شهود الزور،
وخامتته إسقاط حكومة الرئيس
سعد احلريري ،ثم اإلنقالب
على األكثرية وتكليف الرئيس
ميقاتي.
وأعرب حرب عن شكوكه يف أن
يسمحوا مليقاتي بإجناز مهمته،
وخصوصا بعد التصعيد األخري

واملستمر يف خطاب حزب اهلل
وحليفه العماد ميشال عون،
بإعالن األمني العام للحزب
السيد حسن نصراهلل أن امللف
املقبل بعد شهود الزور سيكون
ملف أكثر من نصف اللبنانيني
الذين محل عليهم إستنادا إىل
مسلسل ويكيليكس املعمم
على حلقات ،وبإعالن العماد
عون رفضه للدستور ،وملمارسة
ورئيس
اجلمهورية
رئيس
احلكومة املكلف لصالحياتهما،
واستعداده للجوء للقوة لفرض
رأيه ،باإلضافة إىل توجيه
اجلمهورية
لرئيس
اإلهانة
واتهامه بعدم الصدق مستعمال
تعابري ونعوت ال تليق برئيس
اجلمهورية ،أو مبوقع املسيحيني
يف رئاسة السلطة ،نعوت
تطال كل من يعترب أنه يعرقل
تشكيل احلكومة .وهذا ما ال
جيوز السكوت عنه ،خصوصا
أنه كالم صادر عن من يزعم
أنه مع تعزيز موقع رئاسة
اجلمهورية وصالحياتها فإذا به
حيمل معوال هلدم املوقع.
ورأى أن موقف نصراهلل وحلفائه
يعين مزيدا من التهديم للنظام
ورموزه ومقاماته وتطويقا
مليقاتي ،بعدما منع عليه التزام
احملكمة الدولية ومقتضيات
احلوار الوطين يف شأن السالح
واإلسرتاتيجية الدفاعية كشرط
لرتشيحه لرئاسة احلكومة ،وهو
ما عرب عنه الرئيس ميقاتي يف
امتناعه عن إعطاء أجوبة صرحية
على أسئلة ومطالب قوى 14
آذار ،املتعلقة بهذين األمرين
األساسيني.
ووصف إعالن نصراهلل يف خطابه
األخري ،وإعالن عون يف تصرحيه
البارحة أن ميقاتي هو رئيس
أفرزته أكثرية جديدة يف إطار
صراع سياسي قائم يف البلد
وأن احلكومة هي حكومة اللون
الواحد ،بأنه إسقاط حملاولة
الرئيس املكلف تقديم نفسه
بأنه رئيس وسطي ،األمر الذي
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االول يف صنع املأكوالت اللبنانية
شاورما بقر ودجاج  ..شيش كباب وشيش
طاووق ..كفتة ..سجق ..مقانق ..كبة نية..
مسك ..فالفل ..محص ..بابا غنوج ..تبوله..
ّ
فتوش وسلطات لبنانية وغريها الكثري

اجواء عائلية  ..نظافة تامة وخدمة سريعة
نؤمن طلبيات مجيع املناسبات
نفتح  7ايام يف االسبوع

من 10،30صباحا حتى وقت متأخر
تليفون95972222 :
العنوان:

Shop 5 Geeves Avenue Rockdale NSW 2216

يوضح حجم العراقيل الفعلية
اليت تواجه مهمته ،واليت تبدو
معها مطالب العماد ميشال عون
يف تعزيز حصته أمرا شكليا،
أو مناورة مكشوفة ،بهدف
تغطية اخلطة احلقيقية الرامية
إىل إسقاط النظام وفرض
نظام الرأي الواحد والعقيدة
الواحدة ،أي نظام ختوين كل
من ال يشاركهم هذا الرأي أو
العقيدة.
ونصح حرب ،ردا على هجوم
قادة حزب اهلل والعماد عون
املستمر على قيادات  14آذار
وموقفها خالل حرب متوزَ ،
بالكف
عن هذا السلوك املتمادي إليقاع
الفتنة والبغضاء بني اللبنانيني،
والتوقف عن استغباء اللبنانيني
واستعدائهم ،بالتلويح مبقاضاة
القيادات اللبنانية استنادا
إىل تقارير استخبارية صادرة
عن ممثل الشيطان األكرب،
كما يسمونه ،وبدال من ذلك،
الرتكيز على بناء موقف
لبناني موحد ملواجهة إسرائيل
ومقاضاتها عن جرائمها حبق
اللبنانيني يف حرب متوز
وغريها ،والذهاب يف الوقت
نفسه ،ولو متأخرين ،إىل
تشكيل جلنة برملانية قضائية
حتقق يف أسباب حرب متوز
وجمرياتها ،وهو األمر الذي
يسمح جبالء كل احلقائق وحتديد
املسؤوليات ،مبا فيها ما ورد
يف ويكيليكس ،وهو ما درجت
عليه األنظمة اليت حترتم رأي
مواطنيها وهو ما يعتمده حتى
العدو يف كل حروبه إبتداء من
 1967وصوال إىل .2006
أضاف :من املفيد أن نذكر
اجلميع بأن أكثر ما حيتاج اليه
لبنان اآلن هو محاية وحدة
شعبه حلماية نظام احلريات فيه
والتمسك باملبادئ اليت قام
عليها ،أي مبادئ الدميوقراطية
واحلرية والعدالة والسيادة
لدولة يسودها العدل وتديرها
املؤسسات املنبثقة من إرادة
الشعب ،وهو ما دفع قوى
 14آذار لرفض املشاركة يف
سلطة تقوم على نقض هذه
املبادئ ،وذلك بدل أن يتمسك
هذا الفريق أو ذاك مبصاحله
الفئوية أو الشخصية كما حصل
يف صفوف قوى  8آذار.
وإذ كرر حرب تضامنه مع
شعوب املنطقة العربية كافة
يف سعيها إىل احلرية واخلالص
واألنظمة
اإلستبداد
من
الديكتاتورية ،متنى للرئيس
ميقاتي يف الذكرى الشهرية
الثانية لتكليفه ،أن يتمكن
من ختطي املواقف والشروط
التعجيزية اليت تكبله ،والتقدم
خطوة على تثبيت النظام
تشكيل
عرب
الدميوقراطي،
حكومة ال ختل مبقومات التوافق
والوحدة والعدالة يف لبنان،
وتطلق ،برعاية رئيس اجلمهورية
العماد ميشال سليمان ،ورشة
إعادة بناء الدولة واستئناف
احلوار الوطين بعدما مت إيقافه
وإفراغه من مضمونه بقرارات
ال متت إىل املسؤولية الوطنية
بصلة.

القصار زار عون :مسؤوليات كبرية تتطلب قيام
احلكومة بأسرع وقت ممكن

التقى النائب العماد ميشال
عون صباحا يف دارته يف
الرابية وزير الدولة يف احلكومة
املستقيلة عدنان القصار الذي
قال :يف اطار اجلولة اليت اقوم
بها على االطراف املؤثرة يف
البلد ،قابلت الصديق وليد بك
جنبالط وامس الرئيس احلريري
واليوم احببت ان التقي العماد
ميشال عون.
اضاف :هذه الزيارة تقوم على
رغبة ان يبقى اخلطاب السياسي
ضمن وضع مقبول وتأكيد على
تأليف احلكومة والتساهل بأمرها
والتنازل ان لزم االمر ضمن
معطيات سياسية لبنان يواجه
اليوم حتديات كبرية ال سيما
ضمن املنطقة ،وعلينا محاية

مواطنينا يف البالد العربية هناك
مسؤوليات كبرية تتطلب قيام
احلكومة يف اسرع وقت ممكن
واذا كان هناك من تنازالت
لنقم بها ملصلحة البلد.
وتابع :هذا ما شعرت به يف
جلسيت الطويلة مع العماد
ميشال عون ورغبته وتأكيده
على ان تبصر احلكومة العتيدة
النور سريعا ،فالظروف حتتم
هذا وسأتابع الزيارة لدى سائر
االطراف على امل ان نصل اىل
نتيجة.
اين تكمن التعقيدات؟
 ال اريد ان ادخل يف التفاصيل،هذا عمل رئيس احلكومة املكلف
واالطراف السياسية اليت تعمل
على التأليف ،اقول انه من

الضروري تأليفها واتكلم باسم
املواطن والقطاع االقتصادي.
كيف حالة القطاع املصريف يف
لبنان؟
 القطاع املصريف خبري واكدناهذا يف السابق وموضوع
املصرف اللبناني الكندي اصبح
وراءنا ليس هناك اليوم من
امور مصرفية اخرى .واذا اردنا
ان نقوم خبدمة هلذا القطاع
فيجب اال نتحدث عنه ليس
هناك من سبب للبحث يف هذا
القطاع فهو قطاع جيد وليس
من الئحة بأمساء مصارف فهذا
ليس واردا ،اعتقد ان حاكم
مصرف لبنان حتدث يف هذا
االمر وقد حلت مشكلة املصرف
الكندي اللبناني.

ماروني ٨ :آذار تريد حكومة انقالب على االلتزامات

اعلن النائب ايلي ماروني
أن الرئيس املكلف تشكيل
احلكومة جنيب ميقاتي قدم
اىل رئيس اجلمهورية مشروع
تشكيلة حكومية ،وهي مزيج
من املستقلني السياسيني،
ولكنها مل ترض العماد
ميشال عون الذي يريد وضع
يده على احلكومة وعملها.
ورأى يف حديث اىل اذاعة
الشرق أن العماد عون يعترب
نفسه املمثل الوحيد عن
املسيحيني يف لبنان فبدأ
بشن هجومه على رئيس
ّ
ميشال
العماد
اجلمهورية
سليمان ،ناصحا الرئيس
املكلف باإلعتذار عن التكليف
للخروج من هذا املأزق،
ومضيفا أن السيد حسن
نصر اهلل مل يكتف بالقول إن
الرئيس ميقاتي هو مرشح 8
آذار بل وضع اخلطوط العريضة
للبيان الوزاري ولذا لن يسمح
للرئيس ميقاتي بأن يشكل
حكومة كما يريدها أي متوازنة،
بل يريدونها حكومة انقالب
على التزامات لبنان الدولية
وحكومة شرعنة السالح،الفتا
اىل وجود الكثري من العقبات
أمام تشكيل احلكومة يف ظل
األوضاع الداخلية وأوضاع
املنطقة ،ورأى أن سوريا ال
تدفع باجتاه تأليف احلكومة،
والطلب من حلفائها تسهيل
مهمة رئيس اجلمهورية.
وشدد على ان رئيس
اجلمهورية الذي يريد حكومة
وفاق وشراكة وطنية يرفض
التوقيع على مراسيم تأليف
حكومة من لون واحد تقود
البلد اىل اجملهول ،ومؤكدا
استنادا
املشاركة
عدم
للمعطيات اليت وضعت أمامنا
وإذا ما تغريت ميكن إعادة
النظر مبسألة املشاركة يف
احلكومة ،ورأى أن أفضل
السبل هو تأليف حكومة
تكنوقراط لتأمني خدمات
للمواطنني ،مشريا اىل أن
أوجريو دقت ناقوس اخلطر
وأن البلد سيصبح بال انرتنت
وبال خطوط هاتفية وسيتعطل

عمل املصارف واملؤسسات
املالية يف لبنان ،ومتسائال
عن املسؤول  ،وقال :من
هنا كانت احلاجة اىل حكومة
تكنوقراط.
وردا على سؤال عن اإلجراءات
اليت اختذتها البحرين ضد
لبنان قال :ما حيصل اليوم
هو توريط لبنان يف خالفات
وأزمات جديدة ،طارحا سؤاال
برسم السيد حسن نصر اهلل
وبرسم العماد عون اللذين
ايدا اإلنتفاضة الشعبية يف
ليبيا وتونس ومصر واليمن
والبحرين ،فهل يؤيدونها يف
دمشق.
اضاف :إن التدهور احلاصل
يف العالقات بني لبنان
والبحرين أمر غريب خصوصا
أن للبحرين استثمارات يف
لبنان.
تسريب الوثائق
وحول ما نشرته ويلكيليكس
عن قول وزير الصحة حممد
جواد خليفة،ان األمني العام
حلزب اهلل السيد حسن نصر
اهلل يظن نفسه صالح الدين
األيوبي؟ قال ماروني :إن
ونشرها
الوثائق
تسريب
والرتكيز
اإلسلوب
بهذا
عليها حيدث مزيدا من الشرخ
بني اللبنانيني ،عندما تظهر
النسخات األصلية نرى حجم
التحريف يف احملاضر ويف
الرتمجةإضافة اىل الزيادات
من احملرر واملرتجم والكاتب

واملسرب والناشر.
وأكد أن مواقف  14آذار معلنة
ومعروفة ،حنن ضد السالح،
وضد حزب اهلل املسلح ،ومع
حزب اهلل السياسي.
وختم :إذا مل نعمل يف إطار
منظم ومعارضة منظمة سنفقد
ما تبقى.
ويف حديث اىل صوت لبنان
رأى ان األفضل للبلد يف ظل
االنقسام السياسي حكومة
منبها من ان قيام
مستقلني
ّ
حكومة سياسية تضم كيديني
واستفزازيني سيقودنا اىل
اجملهول ورمبا اىل حرب
أهليه.
ولفت ماروني اىل ان هجوم
النائب ميشال عون على
رئيس اجلمهورية يندرج يف
سياق احلسابات الضيقة،
معتربا إن الوزارات األمنية
جيب ان تكون بيد رئيس
البالد كي تكون هناك حصة
ضامنة ألمن املواطن.
وقال :إذا أردنا إحتساب
األرقام ،فالرئيس وصل
بإمجاع  128نائبا فيما تكتل
التغيري واإلصالح لديه 28
نائبا فقط.
وردا على سؤال ،اشار ماروني
اىل ان املعارضة ستتعاطى
بإجيابية مع إي عمل إجيابي
تقوم به احلكومة العتيدة.
وقال :حنن معارضة برملانية
نعارض حيث جيب ونؤيد حيث
جيب.

اجلميّل عرض مع سفري قربص
األوضاع
اجلميل
إستقبل الرئيس أمني
ّ
أمس االول ،سفري قربص يف
لبنان هومر مافروماتيس ،ومت
خالل اللقاء حبث تطورات األوضاع
السياسية يف لبنان واملنطقة.
السفري
أعلن
اللقاء
بعد
مافروماتيس :حبثنا العالقات
الثنائية الوثيقة بني قربص

ولبنان ،وعرضنا لتطورات األحداث
السياسية يف املنطقة اليت تؤثر
علينا ،وحنن كبلدان أوروبية قريبة
من الشرق األوسط نتابع ما جيري
من أحداث يف املنطقة بكثري من
القلق ،ونتمنى أن يعود اليها
اهلدوء قريبا كما هو حاصل اآلن
يف لبنان.
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لبنانيات

مكتب العماد عون يرد على وكالة االنباء

املركزية:ليكن القضاء هو الفاصل
بني أهل الفساد وأهل اإلصالح

أوردت وكالة األنباء املركزية
بتاريخ  23اجلاري يف حتليلها
السياسي ردًا لرئيس اجلمهورية
على العماد ميشال عون ،باإلضافة
اىل مجلة مزاعم ومغالطات ُنسبت
بكاملها كالعادة اىل مصادر
وأشباح.
بداية املزاعم كانت قرع طبول
املعركة دفاعًا عن الرئيس
والرئاسة .والستنهاض اهلمم جرى
احلديث عن «سيناريو الستهداف
الرئيس ،وعن تقاطع معلومات من
أكثر من جهة عن سعي البعض اىل
تقويض موقع الرئاسة وصوال اىل
املطالبة باستقالة الرئيس»...
ثم يشري املقال اىل الدميقراطية
التوافقية اليت دعا اليها العماد
عون خالل تأليف احلكومة السابقة،
ويسأل بسذاجة مدهشة عن سبب
«احلملة غري املربرة على الرئيس
سليمان ،وهو الرئيس الوفاقي
التوافقي» مع التأكيد بأنه ليس
هو من «يشل البلد».
نلفت عناية احمللل السياسي
الكريم ،ومن ِّ
حيلل عنه ،اىل أن
املعارضة السابقة كانت تريد
املشاركة يف احلكومة بينما
املعارضة احلالية رفضت ذلك علنًا
وبشكل قاطع ،فكيف السبيل هنا
اىل دميقراطية توافقية؟
ونلفته أيضًا اىل أنه ليس
باخرتاع املعارك الوهمية واصطناع
البطوالت تسرتد رئاسة اجلمهورية
هيبتها ،فعبثًا احلديث عن
سيناريوهات وعن استهدافات؛
فال الرئاسة مستهدفة وال الرئيس.
وكالم العماد عون عن التعطيل
وحمدد
واضح ملن يريد أن يفهم،
ّ
مبوضوعني :او ًال تعطيل التصويت
يف جملس الوزراء ،وثانيًا تعطيل
ّ
التمنع عن توقيع
احلكم يف حال
تشكيلة حكومية تراعي أصول
التأليف وفقًا للمعايري الدستورية.
أما احلديث عن «تطاول» فهو
معيب ،وللعلم فقط ،لبنان ليس
يف نظام امللكية املطلقة ،وال أحد
فوق سقف النقد عندما خيطئ.
هذا يف القسم األول من التحليل،
أما القسم الثاني فهو يزدحم
مبزاعم وادعاءات جمهولة املصدر
هدفها التحريض وبث السموم.
وبداية التحريض كانت مع حلفاء
العماد عون وحماولة إحراجهم عرب
اتهامهم باملشاركة يف «سيناريو

استهداف الرئيس» « ألنهم
«جتن»
صمتوا عندما حصل
ّ
مزعوم عليه.
ثم مع غبطة البطريرك الراعي عرب
االدعاء بأن «عالقته املتينة»
بالرئيس هي سبب «غضب»
العماد عون وعناده ..بينما
الواقع أن العماد عون هو من أول
املرحبني بانتخاب الراعي بطريركًا
للموارنة.
أما احلصة األكرب من التحريض
فكانت للرئيس ميقاتي ،حتريضه
والتحريض ضده؛
ادعى «التحليل» نق ًال عن
فقد ّ
مصادر الغالبية أن «ميقاتي بات
ّ
يغلب مصاحله السياسية على اي
مصلحة اخرى »..وإمعانًا يف بث
مجلة أحاديث ّ
َ
ملفقة
السموم أورد
ومنسوبة للعماد عون عن الرئيس
ميقاتي زعم أنها قيلت للنائب
جنبالط ولوسطاء .والواقع ،أن
النائب جنبالط ومن كان معه ،خري
شهود على ما قيل يف ذلك اللقاء،
وعلى كذب تلك االدعاءات.
وحتى الرئيس السوري بشار
االسد مل يسلم من هذه احلملة
ّ
احمللل أن «االسد اتصل
فزعم
بالرابية ولكن عون رفض التجاوب
مع مطلبه»..
ّ
نتوقع لكاتب هذا «التحليل»
كنا
أن يكون أكثر حنكة فال تأتي
حماوالت التحريض مكشوفة بهذا
الشكل الفاضح ،خصوصًا وأنه
ليس خافيًا على أحد أن مصدر
«مصادره» واحد ،و»مربط
اخليل» واحد .فحتى أبسط
البسطاء ال بد وأن يتساءل عن
الدس
سبب االستفاضة يف
ّ
والتلفيق ،وعن سبب اإلستماتة
يف وضع العصي يف دواليب
تشكيل احلكومة.
أما السؤال األهم فهو ملاذا وردت
كل هذه التلفيقات وكل هذا
التحريض حتت عنوان «سليمان
يرد على عون بعدما طفح الكيل»؟
وهل هكذا يرد الرؤساء؟؟
ختامًا ،ندعو فخامة رئيس اجلمهورية
الذي دعا اىل «حماسبة من كانوا
يضم
وراء الفساد واإلفساد» أن
ّ
صوته اىل صوت التيار الوطين
احلر فنطالب معًا برفع احلصانات
عن اجلميع وفتح كل امللفات،
وليكن القضاء هو الفيصل بني
أهل الفساد وأهل اإلصالح.

حبث مع األسد جهود تشكيل احلكومة

جنبالط يشدد على العودة إىل احلوار العقالني ميقاتي والصفدي :لن تنال احلمالت من عالقتنا

التقى الرئيس السوري بشار األسد
يف دمشق أمس االول  ،رئيس
جبهة «النضال الوطين» النائب
وليد جنبالط ووزير األشغال العامة
والنقل يف حكومة تصريف األعمال
غازي العريضي ،ومت البحث حبسب
وكالة «سانا» يف التطورات على
الساحة اللبنانية ،وجهود تشكيل
احلكومة ،إضافة إىل التطورات
اجلارية يف املنطقة.
بعد الزيارة قال جنبالط ،حبسب
بيان للحزب التقدمي االشرتاكي:
«يف سياق التواصل والتشاور
املستمر مع القيادة السورية،
كان االجتماع مع الرئيس األسد
ممتازا ،واتسم بالود والصراحة
كالعادة ،ومتت خالله مناقشة كل
التطورات السياسية اليت تشهدها
املنطقة العربية ،اليت تعيش يف
هذه اللحظة احلساسة واملصريية
حتوالت كربى ،من شأنها إعادة
رسم مالمح مرحلة جديدة على كل
املستويات».
اضاف« :كان تأكيد خالل االجتماع
على أهمية تكريس مناخات
االستقرار يف لبنان ،الذي لن
يكون مبنأى عن تداعيات التطورات
االقليمية ،وكانت وجهات النظر
متفقة على أهمية الوحدة الوطنية
اللبنانية حلماية األمن والسلم
األهلي ،وان الوسيلة األمثل
لتحقيق ذلك تكون يف تسريع
تأليف حكومة جديدة ،وختطي
العثرات اليت ال تزال تعرتض
التأليف ،واالنتقال حنو مرحلة
جديدة بعيدا عن حال املراوحة
والفراغ السياسي القائمة حاليا».
واشار اىل ان «اآلراء متفقة على
أهمية العودة اىل احلوار السياسي
العقالني واهلادئ كسبيل وحيد
ملعاجلة كل اخلالفات السياسية
احلاصلة حاليا ،بعيدا من مناخات
التوتر واخلطابات التصعيدية
والنارية اليت ال تؤدي سوى اىل
تعميق االنقسامات السياسية
وتأجيجها ،يف حني ان املرحلة

الراهنة تتطلب رص الصفوف أكثر
من أي وقت مضى ،والتعاطي
مبسؤولية مع املتغريات والتحوالت
احلاصلة ،وانعكاساتها احملتملة
على الداخل اللبناني».
وكان أعلن رئيس احلزب التقدمي
االشرتاكي النائب وليد جنبالط يف
تصريح امس االول االول :طاملا
أن اللبنانيني غارقون حتى إشعار
آخر ،على ما يبدو ،يف سجاالت
ونقاشات بيزنطية عقيمة حول
تأليف احلكومة اجلديدة ،وفيما
ارتأى البعض رفع شعار السالح
متوقعًا والدة حلول سحرية حول
هذا امللف بغري طريق احلوار
اهلادئ ،وطاملا ان تفاصيلنا
اللبنانية هي اليت تنسينا دائمًا ما
جيري من حولنا ،فلعله كان حريًا
بنا التوقف عند مأساة اليابان
املنكوبة بفعل الزلزال األخري الذي
ضربها.
وقال :فاليابان رغم انها أمة
عظيمة ،وواحدة من عمالقة
االقتصاد العاملي ،إال انها تعيش
اليوم كارثة إنسانية بكل املعايري
واملقاييس ،وهي حباجة لكل دعم
ومساندة ،مهما كانت رمزية،
فها هي تايالند الفقرية تقدم
املساعدة بقدر ما تستطيع يف
مبادرة إجيابية للوقوف اىل جانب
الشعب الياباني.
وكأن اللبنانيني ال هم
أضاف:
ّ
أمامهم سوى االختالف على كل
شيء ،لدرجة النسيان ان لبنان
أيضًا يقع على خط الزالزل
والفيالق القابلة للتحرك يف اي
وقت ،وعندئذ لن تفيد جتاذبات
وزارية وال شعارات براقة ال طائلة
منها .لذلك ،ادعو الصليب األمحر
اللبناني لتنظيم محلة دعم وتربع
لليابان من كل اللبنانيني ومن
كل املناطق ،وتسليمها الحقًا اىل
الصليب األمحر الياباني ليكون
لبنان ساهم بشكل رمزي مع اليابان
اليت ،للتذكري ،تساعد لبنان أيضًا
يف العديد من اجملاالت.

االسد عرض مع فرجنيه االوضاع العربية
واجلهود املبذولة لتشكيل احلكومة اللبنانية
زار أمس االول رئيس تيار املرده
النائب سليمان فرجنيه العاصمة
السورية دمشق والتقى الرئيس
السوري بشار األسد وعرض معه،

حبسب وكالة االنباء السورية -
سانا ،اجلهود املبذولة لتشكيل
احلكومة اللبنانية واألوضاع على
الساحة العربية.

للبيع

Fat tail X lambs for sale

للبيع فرن مناقيش وحلم بعجني
يقع يف قلب السوق التجاري
معروف لدى ابناء املنطقة وله زبائن
دائمون
جمهز بالكامل ..اجيار رخيص

Able to supply butchers and wholesalers

مدخول جيد جدا

للراغبني واجلديني بالشراء االتصال:
0400659139

احلكومة مبراحلها األخرية ورمبا قبل نهاية األسبوع

Minimum 40kg liveweight

نؤمن طلبيات
املالحم بالجملة
أسعار مناسبة
Contact Nick 02 68242052
Email: taraplains@bigpond.com

بعد لقاء شعيب حاشد وخطاب
ألقاه يف طرابلس نهاية االسبوع
املاضي ،تعرض وزير االقتصاد
يف حكومة تصريف األعمال حممد
الصفدي حلملة مركزة من نواب
وسياسيني يف الشمال من قوى
 14آذار ،وقد صوبوا فيها على
عالقته برئيس احلكومة املكلف
جنيب ميقاتي .وبلغت احلملة
ذروتها يف ذهاب بعضهم اىل
يقدم نفسه
حد اعتبار الصفدي
ّ
بدي ًال مليقاتي يف حال قرر األخري
عدم املضي يف تأليف احلكومة،
وأنه «يقدم أوراق اعتماده»
اىل بعض اجلهات احمللية
واالقليمية ،اىل تسريبات يف
بعض وسائل االعالم عن زيارة
هلذه الغاية قام بها الصفدي
لدمشق .وقد اكتفى ميقاتي
والصفدي ببيان مقتضب ردًا
على هذه احلملة إثر لقائهما
قبل يومني يف مكتب الرئيس
املكلف ،وأكدا متانة العالقة
بينهما واعتربا تلك احلملة حماولة
للنيل من هذه العالقة ،وضرب
إسفني فيها.
وقد تكثفت االتصاالت أمس
االول بكل من ميقاتي والصفدي
الستيضاح حقيقة ما قيل
ويقال عن عالقتهما وحتالفهما،
وخصوصًا عن زيارة قام بها
الصفدي لدمشق «واستياء»
ميقاتي منها.
وكان الفتًا ان مصادرهما اكتفت

ردًا على سؤال باالشارة اىل
البيان الذي اصدراه إثر لقائهما
قبل يومني ردًا على هذه احلملة،
وقد وضعها مستشار ميقاتي
خضر طالب يف إطار «حماولة
رمي الفتنة بني احلليفني» يف
حني اعترب مستشار الصفدي
انطوان قسطنطني أنها «تهدف
اىل حماولتني :االوىل ،حماولة
التشويش على عملية تأليف
احلكومة واليت يتوالها الرئيس
ميقاتي ،والثانية ،حماولة الدخول
على خط التحالف القائم بهدف
افتعال خالف بينهما» .وفيما
مل ير طالب ضرورة للتعليق
على ما نشر حول زيارة قام
بها الصفدي لدمشق ،اكتفى
قسطنطني بالتأكيد أن «ال
مشكلة عند الصفدي يف زيارة
دمشق علنًا ويف اي وقت ،وقد
زارها يف أصعب الظروف والكل
يعرف ذلك».
وينقل االثنان عن ميقاتي
والصفدي «طمأنة اجلميع»
اىل متانة العالقة القائمة بينهما
وأن هذه العالقة «على ما يرام
ولن تنال منها أي محلة أيًا يكن
مصدرها».
وعن اجلدية يف املساعي اليت
يقوم بها رئيس الوزراء املكلف
لتأليف احلكومة ،تؤكد مصادر
مواكبة مليقاتي أنها اصبحت يف
مراحلها األخرية ،ومل تستبعد
اعالنها أواخر هذا األسبوع.

نديم اجلميل من معراب:

اعتذار ميقاتي ضروري

أكد عضو كتلة الكتائب اللبنانية
النائب نديم اجلميل «عدم
امكانية تشكيل احلكومة من قبل
الرئيس جنيب ميقاتي» ،داعيًا
اياه اىل «االعتذار عن تأليفها
ّ
امللحة للبالد
على خلفية احلاجة
اىل حكومة جديدة».
كالم اجلميل جاء بعد لقائه
رئيس اهليئة التنفيذية يف
«القوات» اللبنانية مسري
جعجع أمس ،على مدار ساعتني
من الوقت جرى خالهلما البحث
يف التطورات احلاصلة يف
املنطقة و»تأثرياتها على عدم
تشكيل احلكومة اللبنانية وعدم
ّ
املكلف االسراع
امكانية الرئيس
يف التأليف ،كما ناقشنا الوضع
الداخلي لقوى  14آذار وال سيما
صورة املرحلة املقبلة ملا بعد
تظاهرة  13آذار .»2011
وعن توقع تشكيل احلكومة يوم
اجلمعة املقبل ،أوضح اجلميل
«اننا مسعنا وما زلنا نسمع
الكثري من الوعود والتأمالت
يف هذا السياق ولكن ما أراه
ان هناك عدم امكانية واضحة
يف تشكيل احلكومة من قبل
ّ
املكلف ،ال تتعلق
الرئيس
ً
مباشرة باحلقائب واحلصص بل
مبوقف سياسي صريح من قبل
ميقاتي الذي حتى اليوم مل حيسم
أمره يف العديد من املواضيع
السياسية» ،مؤكدًا «ضرورة
اعتذاره لتكليف رئيس جديد،

أكان هو أو سواه ،باعتبار ان
البالد حباجة اىل حكومة وبأسرع
وقت ممكن».
ورأى ان «من حق أي كان
املطالبة حبصص داخل احلكومة
خصوصًا اذا ما كان من ضمن
فريق  8آذار ولكن األهم أن
حيسم الرئيس ميقاتي هذا
الوضع السياسي ألن أي عرقلة
يف التشكيل متعلقة فقط
باملوقف السياسي الذي ستتخذه
احلكومة يف املستقبل».
وعن قراءته الختطاف السواح
اآلستونيني السبعة ،حذر بأن
وضع البلد األمين «ليس خبري
وهذا األمر مرتبط بالفلتان األمين
املتواجد يف املربعات األمنية
التابعة حلزب اهلل او املخيمات
الفلسطينية
واملعسكرات
املؤمترة من سوريا».
ودعا الدولة اللبنانية اىل
«اعادة بسط سلطتها على
كامل اراضيها اي على الـ10452
كلم 2ومن ضمنها املخيمات
الفلسطينية ومربعات «حزب
اهلل» األمنية «ألننا مل نعد
نريد فلتانًا عسكريًا أو أمنيًا
بل أن يتسلم اجليش اللبناني
زمام األمور على كل االراضي
اللبنانية» ،مشددًا على ان
«وضع السالح هو الذي يؤدي
اىل هذا الفلتان».
ارسل هذا املقال اىل صديق
اطبع هذا املقال
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لبنانيــات

جعجع يقرتح على  14آذار تشكيل ملف قضائي باالنتهاكات القانونية والدستورية لـ»حزب اهلل»
شدد رئيس اهليئة التنفيذية
يف «القوات اللبنانية» مسري
جعجع على ان «حزب اهلل» مل
ُيكلف من أحد للدفاع عن لبنان،
سائ ًال« :هل ختضع القوى
املسلحة لـ «حزب اهلل» أم جمللس
نصب «حزب اهلل»
الوزراء؟ ومن ّ
مسؤوال عن الشعب اللبناني
وأعطاه احلق بوضع مقياس
نصبه
ألفكار الناس؟ ومن
ّ
مقاومة؟» .واكد «حنن نعتربه
حزبا لبنانيا مسلحا وال نريدهم
ان يضحوا ألجلنا وليرتكوا األمر
للجيش اللبناني ليقوم بهذه
املهمة» ،مقرتحًا على قوى
 14آذار تشكيل ملف قضائي
يستند اىل الدستور والقوانني
اللبنانية اليت ينتهكها «حزب
اهلل» نفسه».
واستنكر جعجع أمام وفد من
اجلامعة السياسية يف «القوات
اللبنانية» زاره يف معراب
االربعاء ،يف حضور االمني
العام للحزب وهيب قاطيشا
ومسؤول اجلامعة السياسية
طوني حبشي ،ما قام به القس
االمريكي تريي جونز من حرق
لنسخة من القرآن الكريم،
«اذ اننا نعلم حرص السلطات
االمريكية على احرتام احلريات
عمومًا ولكن ايضًا جيب اال
تكون هذه احلريات للتشهري
واالساءة اىل اآلخرين».
وعن مسألة خطف األجانب يف
البقاع ،قال« :أعادتين  25سنة
اىل الوراء بعد خطف االستونيني
السبعة وهذا عمل مستنكر».
وأعرب عن أسفه لـ»حتليل
البعض لعملية اخلطف» ،آم ًال
«اال حيصل أي تأخري يف البحث
عن الرهائن ،والكشف عن
مصريهم من القوى األمنية
بأسرع وقت ممكن» .واشار اىل
ان «لبنان يعيش ،منذ انطالق
ثورة األرز ،وضعًا غري طبيعي،
ولو ان الناس تأملت بعد
هذه الثورة بالعودة اىل وضع
مستقر».
وشرح «اننا كقوات لبنانية نطرح
موضوع السالح غري الطبيعي

كبد اإلقتصاد اللبناني
الذي
ّ
والشعب  7أو  8مليارات دوالر
يف حرب متوز مث ًال ،من هنا
ال نستطيع الوصول اىل حل
ألزماتنا قبل الوصول اىل حل
لقضية السالح».
من
ننتظر
«كنا
اضاف:
األطراف األخرى ان جييبوننا
بالسياسة،
السياسة
على
ولكن مقابل كل ما طرحناه ما
كانت ردة فعلهم على طرحنا
السياسي؟ اإلستعانة بوثائق
ويكيليكس» .وأوضح ان «هذه
الوثائق ما هي اال انطباعات
يأخذها السفري ،وينقلها اىل
كاتب ،وهذا الكاتب بدوره
ينقلها اىل مكتب وزارة اخلارجية
األمريكية ،ويتم نقلها اىل
األرشيف ،لتعود إحدى الصحف
ووسائل االعالم اللبنانية،
املسربني ،اىل
من خالل أحد
ّ
ونشرها،
وترمجتها
أخذها
ومن ثم يطالبون بإدانتنا على
أساسها».
ووافق على ما نقلته وثائق
«ويكيليكس» حبقه بأنه صحيح
«فكل يوم نقول ما ُينشر عن
السالح مئات املرات ويف
العلن».
نصب «حزب اهلل»
وسأل «من ّ
مسؤو ً
ال عن الشعب اللبناني
وأعطاه احلق بوضع مقياس
نصبه
ألفكار الناس؟ ومن
ّ
مقاومة؟ فنحن نعتربه فقط
حزبًا لبنانيًا مسلحًا» ،معتربًا
ان «حزب اهلل» ال يستطيع أن
حياكم اللبنانيني انطالقًا من
أفكاره« ،اذ انه مل ُيكلف من
أحد للدفاع عن لبنان ،كما اننا
ال نريدهم ان يضحوا ألجلنا
وليرتكوا األمر للجيش اللبناني
للقيام بهذه املهمة».
واقرتح على قوى  14آذار
تشكيل ملف قضائي يستند
والقوانني
الدستور
على
اللبنانية اليت ينتهكها «حزب
اهلل» نفسه ،مستندًا اىل بعض
مواد الدستور .وقال« :وفقًا
للمادة  49من الدستور اليت
تنص على ان من يرأس اجمللس

األعلى للدفاع ،هو القائد
االعلى للقوات املسلحة اليت
ختضع لسلطة جملس الوزراء»،
وانطالقًا من هنا نسأل هل
ختضع القوى املسلحة لـ»حزب
اهلل» ام جمللس الوزراء؟ ومن
يعلن احلرب والسلم ،ويعلن
انه سيحتل اجلليل ،وصالحيات
من هذه األمور؟ وهل تشرف
احلكومة على أعمال التنظيمات
األمنية لـ»حزب اهلل»؟».
كما استند اىل بعض املراسيم
االشرتاعية ،كقانون الدفاع
الوطين الذي ينص على ان
الدفاع الوطين يهدف اىل
تعزيز قدرات الدولة وامناء
طاقاتها ملقاومة أي اعتداء
على ارض الوطن واي عدوان
يوجه ضده واىل ضمان سيادة
ّ
الدولة وسالمة املواطنني «من
هنا أي اعتداء على الوطن،
تكون مقاومته من مهمات
الدفاع الوطين .من خيالف هذا
املرسوم؟ فـ»حزب اهلل» يعلن
بعض املناطق عسكرية وهذا أمر
مناط مبجلس الوزراء حصرًا».
أضاف« :اما املادة  288من
قانون العقوبات اليت تنص
«يعاقب باالعتقال
على انه
ُ
املوقت من خرق التدابري اليت
اختذتها الدولة للمحافظة على
حيادها يف احلرب» ،وبالتالي،
بعد  12متوز  2006ما مصري
«الشباب» من بعده؟ اما املادة
 290تنص على ان «من ّ
جند
يف األراضي اللبنانية من دون
موافقة احلكومة جنودًا للقتال
يف سبيل دولة أجنبية عوقب
باالعتقال املؤقت أو باإلبعاد.
فما هو رأيكم يف املوضوع؟
ماذا عن مشاركة «حزب اهلل» يف
احلرب بني إيران والعراق؟».
وتابع« :املادة  292تنص على
انه «يعاقب بالعقوبات نفسها
بناء على شكوى الفريق املتضرر
من أجل اجلرائم التالية :حتقري
رئيس دولة أجنبية أو وزرائها».
ولفت اىل ان «الدولة اللبنانية
هي الوحيدة بوضع السياسة
اخلارجية وليس أي فريق»،
مستشهدًا مبا حيصل يف
البحرين .واوضح أن املادة 303
تنص على ان «كل فعل يقرتف
بقصد إثارة عصيان مسلح
ضد السلطات القائمة مبوجب
الدستور يعاقب عليه باالعتقال
املؤقت» ،مستشهدًا بأحداث 7
أيار .أما املادة  306فتنص
«يعاقب باالعتقال
على انه
ُ
املوقت سبع سنوات على األقل
من اغتصب سلطة سياسية أو
مدنية أو قيادة عسكرية .فهل
هناك أبسط من ذلك؟».
واشار اىل أن «املادة 308
«يعاقب
انه
على
تنص
باألشغال الشاقة مؤبدًا على
االعتداء الذي يستهدف إما
إثارة احلرب األهلية أو االقتتال
الطائفي» ،وهذا ما حصل يف
 7أيار ،وأحداث برج أبي حيدر.
اما املادة  309فتنص على انه
«يعاقب باألشغال الشاقة مؤبدًا
من ترأس عصابات مسلحة أو
توىل فيها وظيفة أو قيادة أيًا
كان نوعها إما بقصد اجتياح
مدينة أو حملة أو بعض أمالك

الدولة أو أمالك مجاعة من
االهلني وإما بقصد مهامجة أو
مقاومة القوة العامة العاملة»،
وهذه املادة تطبق على اجلميع،
فلماذا ال ُتطبق على «سرايا
املقاومة اللبنانية»؟».
أضاف« :املادة  322تنص على
ان «العصابات والتجمهرات
مسلحة
تعد
واالجتماعات
باملعنى املقصود يف هذا
القانون إذا كان شخص أو
أكثر من األشخاص الذين
تتألف منهم حاملني أسلحة
ظاهرة أو خمبأة أو خمفية .فما
رأيكم؟ .اما املادة  329فتنص
على ان «كل فعل من شأنه
أن يعوق اللبناني عن ممارسة
حقوقه أو واجباته املدنية
يعاقب عليه باحلبس من شهر
إىل سنة ،فما رأيكم باإلعتصام
يف وسط بريوت؟ .فيما املادة
 573تنص على ان «من هدد
آخر بالسالح عوقب باحلبس مدة
ال تتجاوز الستة أشهر» ،فماذا
عن أحداث  7أيار ،عائشة بكار،
برج أبي حيدر؟».
واوضح ان «ما قدمه ما هو اال
مناذج عن امللفات اليت ميكن أن
تحُ ضر من قبلنا إذا فكر الفريق
اآلخر برفع دعاوى حبقنا».
وتناول بعض ما ورد يف
البيان الوزاري الذي يقول
«يف بنده السادس انه انطالقًا
من مسؤوليتها يف احملافظة
على سيادة لبنان واستقالله
ووحدته وسالمة أراضيه ،تؤكد
احلكومة على حق لبنان ،بشعبه
وجيشه ومقاومته ،يف حترير أو
اسرتجاع مزارع شبعا وتالل كفر
شوبا اللبنانية واجلزء اللبناني
من قرية الغجر  .»...ولكن يف
املقابل يقول البيان أيضًا يف
البند الثالث «ان احلكومة تشدد
على وحدة الدولة وسلطتها
ومرجعيتها احلصرية يف كل
القضايا املتصلة بالسياسة
العامة للبالد ،مبا يضمن احلفاظ
على لبنان ومحايته وصون
سيادته الوطنية .ويكون هذا
املبدأ ناظمًا لتوجهاتها وقراراتها
تشدد احلكومة
والتزاماتها .كما
ّ
على التزامها مبادئ الدستور
وأحكامه ...اما البند الرابع
منه فينص على ان احلكومة
«تؤكد تصميمها على منع كل
أشكال العبث بالسلم األهلي
واألمن ،من دون مساومة.
ويقتضي ذلك حصر السلطة
األمنية والعسكرية بيد الدولة
مبا يشكل ضمانًا للحفاظ على
صيغة العيش املشرتك،»...
لنا بشكل
وبالتالي يتبينّ
واضح ان هناك تنظيمات
مسلحة كبرية وصغرية خارج
الدولة وكل القوانني عندما
نسلط الضوء عليها يقومون
بردات الفعل اليت نشهدها «.
وختم« :حنن بغض النظر عن
كل ردود الفعل «الوالدية»
منهم ،مشروعنا السياسي
واضح وسنستمر يف النضال
من أجله لكي ال تبقى الدولة
صورية ألننا ال نستطيع ان
نستمر على هذا النحو ،وان
نتحمل مسؤولية ما يفعله
البعض».

اجملهر

بقلم رامي القروش

بني الشاعر واملستشعر واملشعور
افتقد الكرامة والعدالة الوطن واجلمهور!

وسطعت اخريا مشس الثالث عشر من آذار لتجلب معها آيات
اخلزي والعار لتكتل جعل من احلرية والكرامة اكرب شعار بينما
لواقع الفتنة املذهبية كان املسار حبمالت تضليل استخدمت فيها
خمتلف االكاذيب ووسائل االبتكار مؤكدة حقا ان لبنان يسري من
انهيار اىل انهيار.
نعم هكذا بدأ الصباح املوعود الذي افتقد املليون من احلشود
حيث وبتقديرات االوساط االعالمية الغربية ...نعم الغربية
وليس العربية ويف طليعتها «االسوشيتدبرس» تراوح عدد
املشاركني يف املهرجان ما  60و  70ألف شخص وليس مليون
نسمة او اكثر رمبا من نصف سكان الوطن على حد تعبري افواه
وابواق الداعني اىل هذه املناسبة.
اعاله ليست نقاط االستغراب يف اساليب التضليل اليت انربت
عليها املؤسسات واالوساط السياسية واالعالمة يف تيار
املستقبل وملدة فاقت الشهرين من التحضريات ..االستغراب هو
من التحول الالفت للنظر لدى رئيس حزب القوات اللبنانية مسري
جعجع الذي وبقدرة قادر حتول من ناطق «باللغة اللبنانية» اىل
ناطق بلغة مل يستخدمها يف حياته وهي «اللغة العربية» وعلى
أعلى مستوياتها حيث امضى رمبا فرتة شهرين من حتضرياته هلذه
املناسبة ليس فقط على كيفية حفظ االشعار اليت نطق بها بل
على القدرة فقط بتلفظها بشكلها العربي السليم.
اما رديفه زعيم حزب الكتائب فهو فضل كعادته لغة االستشعار
اليت اشتهر بها عرب سنوات عمله ونشاطه السياسي الذي مل يكن
مييز ال يف املاضي البعيد وال يف احلاضر «العتيد» بني حرمانية
التعامل او التعامل مع جريان الوطن النازيني الصهيونيني.
اما زعيم اجملموعة املغرور ،الذي اكد فعال ان فكره او عقله
مشعور ،فكان بال منافس سعد احلريري الذي اراد خماطبة مجهوره
باللهجة العامية ،وكأنه نسي او تناسى انه ،وبكل اسف عاجز،
عن النطق السليم بلغة وطنه االم ،اي اللغة العربية ،اليت كلما
مدون او مكتوب له فهو خيلط بني
سعى لقراءة بيان او تصريح ّ
كل القواعد اللغوية ...فما بالكم بامكانيته على ارجتال الكالم.
وهنا ال يالم كل من قد جيد له العذر اذ وبداللة على وحدة احلال
النفسية والشخصية والسياسية مع نظريه جعجع فقد ترك هلذا
االخري متثيل دور الشاعر وقِبل لنفسه دور املشعور الذي مل يقف
دوره عند هذا احلد من االستهزاء جبمهوره وبهكذا مناسبة ،بل
فاجأ اجلميع باتقانه لـ «تكتيك» خلع الثياب مؤكدا بذلك قدرته
ومن معه على خلع ثيابهم امام اية مواجهة عدوانية قد تشنها
اسرائيل على الوطن.
املؤسف لسعد احلريري وشركائه يف املسرح السياسي الذي
ميارسون ادوارهم على حلبته ان وثائق «ويكيليكس» اليت
نقلتها وسائل االعالم صباح اخلامس عشر من آذار اجلاري اكدت
مرة ثانية على املساعي احلثيثة واملناورات اخلفية اليت جرت بني
فؤاد السنيورة من جهة (ايام كان رئيسا للحكومة) وبني السفري
االمريكي يف بريوت وكبار قادة حكومة االحتالل الصهيوني امال
يف دحر وانهاء املقاومة والقضاء الكلي على حزب اهلل.
ان التزام سعد احلريري خبط جعجع واجلميل السياسي املبين على
نزع سالح املقاومة وتدعيم احلضور العسكري للجيش اللبناني
ميثل جهال سياسيا لديه ال حدود له ..ففي اآلونة االخرية تلقت
حكومته الراحلة وعودا امريكية وفرنسية وايضا روسية مبنح
املؤسسة العسكرية اللبنانية اسلحة تنمي قدرتها الدفاعية يف
حال شنت اسرائيل اي حرب عدوانية جديدة على لبنان ...فماذا
نتج عن هذه الوعود ،ومن ّ
عطل على جيشنا امكانية احلصول
على هكذا قدرات دفاعية؟ هل هي حكومة سعد احلريري ام
هي املقاومة اللبنانية؟ ام اسرائيل صاحبة اقوى واشرس قوة
عسكرية ضاربة يف الشرق االوسط والعامل برمته؟ نعم اسرائيل
ترفض تسليح جيشنا الوطين وترفض اعطاءه اي فرصة للتمكن
من الدفاع عن ارضه وشعبه.
سعد احلريري واىل جانب جتاهله لصالبة الدعم والتأييد اللذين
خص والده الشهيد املقاومة بهما ،يبدو انه اسي ان هيئة االمم
وجملس االمن اللذين يأمل بدعمهما يف حال قيام اي مواجهة ضد
الكيان الصهيوني ،ليسا سوى امتداد للوجود االسرائيلي يف
وسطنا العربي ودليلنا املتواضع له يف هذا اجملال القراران 424
و 425اللذان مل تنفذهما اسرائيل اال بعد اكثر من عقدين من
الزمن حتت ضربات املقاومة.
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مقــاالت

البطريرك املاروني اجلديد:
اختيار فاتيكاني الخرتاق انفتاحي
بطرس عنداري
ان األزمة املارونية قضية كبرية محلها رجال صغار فاسقطوها
واسقطتهم
االب ميشال احلايك
ّ
يقول الكثريون ّ
املبكر الكتابة عن غبطة البطريرك اجلديد
أنه من
واستشراف ما سيفعله وخيطط له .وجيب اعطاءه الوقت الكايف ليضع
ّ
للملفات واآلفاق اليت ينوي االنطالق حنوها.
تصميمًا
الرعية وااملعنيني من إبداء اآلراء حول
أهل
متنع
ال
احلقيقة
هذه
ولكن
ّ
مرحلة انتقال مهمات البطريركية من قائد اىل آخر وبعد ان جنح غبطة
البطريرك صفري بان انزل عن كاهله صليب املارونية الذي قال عنه
يوم اختياره قبل  25عامًا« :امحل صليب املارونية الذي الصق به
وما يزال يلصق به ما هو منه براء» ..لقد انتهت مرحلة لصق التهم
والتجاذبات من سنوات عديدة ورمبا حنن على ابواب مرحلة تغيريية
املستجد.
يتطلبها زمن االنتفاضات والوعي الشبابي
ّ
ال غبار او تساؤل حول انتخاب صاحب الغبطة مار بشارة بطرس الراعي
بطريركًا مارونيًا على انطاكية وسائر املشرق .ولكن االرادة الفاتيكانية
سرية منذ انعقاد السينودس من اجل
يف اختياره مل تكن خافية او
ّ
لبنان عام  1995وصدور االرشاد الرسولي الذي كان غبطته احد دعاته
ومصمميه.
ّ
لقد بقي ذلك االرشاد كما بقيت مقررات اجملمع البطريركي املاروني
على الرفوف واصبح قول قداسة احلرب االعظم الراحل عن لبنان الرسالة
شعارًا يردده الكثريون دون ان نرى اي مبادرة طموحة او خجولة
تثبت اهمية هذه الرسالة عمليا فمنذ الساعات االوىل اليت تلت اختياره
بطريركا للموارنة صدرت عنه مؤشرات عن الدور اجلديد االنفتاحي الذي
ّ
بشر بالقيام به او على االقل حماولة فتح آفاق جديدة معبرّ ة عن دور
كبري ينتظره الفاتيكان واملسيحيون العرب.
لقد كان غبطته صرحيا وجريئًا وصوته عاليا اذ قال يف اول خطبة له:
«ينتظرنا دور كبري يف العامل العربي »..ويف اليوم التالي قال« :ان
املسيحية اللبنانية حتمي اجلماعات املسيحية العربية» .وهذه احلماية
طبعًا ليست بالفيالق العسكرية او باالساطيل البحرية واجلوية بل هي
باملبادرات اجلريئة واالنفتاح واحلوار احلضاري الذي شارك باطالقه
صاحب الغبطة عمالقي الفكر املاروني االنفتاحي واكيم مبارك وميشال
احلايك ،وال شك انه سيضيفف اىل دعوة الراحلني الكبريين باخلطوات
العملية باخرتاق انفتاحي قد يكون تارخييًا بعظمته وواقعيته.
كان البطريرك الراعي سريعًا باشاراته اىل مرحلة جديدة تبدأ بتحويل
البطريركية اىل مؤسسة روحية وتربوية واجتماعية مع استحداث مهمات
جديدة لالساقفة ليكونوا رسل وسفراء اىل العامل العربي واخلارجي
ملالحقة هموم الرعية وعالقاتها مع اآلخرين يف زمن بدأت فيه االنتفاضات
الشعبية الرافضة والثائرة على املوروث املظلم.
ّ
لعل صاحب الغبطة كان يف طليعة الذين تساءلوا عن عدم حترك 13
ً
ً
ً
بطريركا وكارديناال عربيا عندما مت تهجري ثالثة ارباع املليون مسيحي
من العراق وترك الصرح الفاتيكاني يدعو اىل عقد سينودس خاص من
اجل املسيحيني العرب مل ينتج سوى التمنيات واالدعية حيث ال قدرة
للفاتيكان يف هذا اجملال سوى التوجيه والدعوات.
وكنا سابقًا ناشدنا عرب اكثر من منرب اعالمي هنا ويف لبنان واوروبا
القادة الروحيني املسيحيني العرب ان يبادروا اىل عقد مؤمتر هلم مجيعًا
عربية ويرفعوا الصوت عاليًا عما حصل وحيصل منذ الغزو
يف عاصمة
ّ
االمريكي و قبله وبعده داعني اىل تأسيس صندوق خاص إلعادة
املهجرين برأمسال من مليار دوالر .وال نشك للحظة واحدة ان الدول
العربية تتوانى عن تلبية طلبات هكذا مؤمتر ابتداء من اململكة السعودية
ذاتها.
قيل لنا ان احلساسيات املذهبية واملنافسات الرخيصة هي املعرقل
نصدق الن خطورة هذا
الرئيس للدعوة اىل مؤمتر كهذا ولكننان مل ولن
ّ
العمل جيب ان تكون فوق كل تنافس او حساسية.
لقد آن االوان وتأخر كثريا إقدام بكركي على دور جديد ليس للموارنة
فقط بل جلميع ابناء لبنان والعامل العربي وخاصة املسيحيني منهم كما
بشرنا البطرك بشارة.
لقد آن االوان لتحويل بكركي اىل «فاتيكان مارونية» من اجل دور
ريادي ينتظره اجلميع وليس من اجل تقوية دور الطوائف وحنن يف
مرحلة ملتهبة يطالب فيها الشبيبة واملتنورون من خمتلف الطوائف بإلغاء
الطائفية ونفوذ الطوائف .واعتقد ان لبنان والعامل العربي سيبقيان
حباجة اىل دور بكركي اجلديد حتى يف حال إلغاء الطائفية واعتماد عقد
اجتماعي جديد.
حد نهائي وحاسم لدور الذين حاولوا وحياولون
لوضع
لقد آن االوان
ّ
مسخ دور بكركي وحتويلها اىل حائط مبكى للفاشلني ومرجعًا لالستغاثة
حب الظهور.
واالستقواء او ّ
لقد كتبنا كالمًا عن البيان الشهري لالساقفة املوارنة قبل عدة سنوات
حتول
ال نرى ضرورة اىل تكراره حاليًا الن ذلك البيان املتواصل الصدور ّ
اىل مطالعة روتينية عناوينها الدائمة إرسال اطيب التمنيات والدعوة
ّ
التحلي بالصرب واإلميان وأستلهام االقدار السماوية.
اىل
ً
ً
جترد حول ما استشرفناه من رؤيا
وبكل
ا
مبكر
ا
رأي
ونبدي
نتجاسر
اننا
ّ
يف مسرية البطريرك اجلديد الذي ال نرى فيه قائدًا روحيًا تقليديًا بل
قامة روحية  -وطنية  -ثقافية طال انتظارها.

الطريق إىل ميدان التحرير
ادمون صعب

«الشعوب كاألفراد ال تعبد إال أخطاءها»
هنري دومونرتالن
(كاتب فرنسي معاصر)
منذ أسابيع ،وشباب لبنان يبحثون عن ميدان شبيه مبيدان
التحرير املصري حيث اندفع عشرات األلوان من الشباب
هاتفني بصوت واحد« :الشعب يريد إسقاط النظام» .فكان
هلم ما أرادوا ،فسقط النظام ومعه أكرب رأس يف املنطقة
بعدما بقي عصيًا على السقوط ألكثر من ثالثني سنة .وإذ
واملوحد هلم ،اكتفوا
افتقد شباب لبنان امليدان املناسب
ّ
بالشوارع وباعتصام رمزي أمام وزارة الداخلية .وقد أدركوا
أن الواقع حيول دونهم وإسقاط النظام ،متامًا كما حيول دون
موحد لـ»التحرير» ميكن أن حيتضنهم ،فاكتفوا
وجود ميدان
ّ
بشعار «الشعب يريد إسقاط النظام الطائفي».
وبرغم تواضع هذا الشعار ،إال أنه األخطر يف احلياة السياسية
اللبنانية ،ويتمتع بأكرب مقدار من احلماية من جانب النظام
ظمت هلذا
وأربابه .لذلك فإن التظاهرات الثالث اليت ُن ّ
جتيش هلا التظاهرات
الغرض مل تتمتع بـ»اجلماهريية» اليت
ّ
الداعمة للنظام الطائفي واليت ُتستثار فيها الغرائز املذهبية
إىل درجة حتويل اجلمهور إىل ما يشبه الدمى البشرية اليت
تردد شعارات ببغائية ختلق خواء نفسيًا أكثر مما تعبرّ عن
شعور باالنتماء .والفارق بني الظاهرتني ،أن األوىل تعبرّ عن
روح شعب هو يف طريق التكوين ،بينما الثانية ترفض فكرة
الشعب الواحد الذي تنصهر فيه جمموعة من املكونات احلية،
فتنشأ له إرادة واحدة ،بدل اإلرادات املختلفة واملتعددة
ّ
تشكلها الطوائف.
بتعدد «الشعوب» اليت
واإلرادة الواحدة هي اليت تصنع املعجزات ،يف امليادين
وسواها ،كما تسقط األنظمة القاهرة للشعوب ،والرؤوس
الفاسدة واملستبدة.
املوحدة ،خيتصر معاناة
وغياب الشعب الواحد ،واإلرادة
ّ
رافعي شعار «الشعب يريد إسقاط النظام الطائفي» ،كما
يثبت أقدام التجمعات اليت تغتذي من هذا النظام الذي
ّ
يعترب املدافعون عنه أنهم
أمام قضية حياة أو موت،
ألنه خيدم مصاحلهم ،على
حساب مصلحة الوطن ،وإن
تسبب حراكه أحيانًا بفنت
وحروب.
وقد وضعت «الشعوب»
الطائفية يف ما يشبه
احلظائر منذ إقرار الربوتوكول
التنظيمي جلبل لبنان يف 9
حزيران  ،1861والذي أشرف
عليه قناصل انكلرتا وروسيا
وبروسيا والنمسا وفرنسا،
ثم انضمت إليهم إيطاليا.
وال تزال هذه «الشعوب» يف
حظائرها حتى أيامنا هذه وقد
انتقلت صالحية املتصرف
املندوب
إىل
العثماني
االنتداب،
أيام
السامي
ثم إىل رئيس اجلمهورية
بعد االستقالل ،لتنتقل يف
الطائف إىل جملس الوزراء
جمتمعًا.
وبفعل هذه الصيغة الدولية
استمر لبنان جمموعة شعوب،
يهيمن اخلارج على قرارها،
ويا
سياساتها،
ويوجه
ّ
لألسف .كما يضع أحيانًا
بعضها يف مواجهة بعضها
اآلخر ،مما يتيح لألعداء،
وخصوصًا إسرائيل ،التدخل
يف شؤونها .وأبلغ دليل على
ذلك فضائح «ويكيليكس»
األخرية اليت أظهرت مدى
ضلوع بعض السياسيني
التابعني لـ»شعوب» خمتلفة
مع األمريكيني واإلسرائيليني
ضد أحد «الشعوب» اللبنانية
الذي كان يدافع عن أرض

الوطن املشرتكة.
لذلك ميكن القول إن الذين تظاهروا ،على ّ
قلتهم ،مطالبني
متردوا على نظام احلظائر
بإسقاط النظام الطائفي ،هم أحرارّ ،
املغلقة وحطموا قيودهم وخرجوا منها.
وإن املطلوب هو أن يهتدوا إىل الطريق اليت ّ
متكنهم من فك
قيود بقية الطائفيني وإخراجهم من حظائرهم املقفلة واليت
حيرسها اخلارج بألوانه وأطيافه املختلفة.
وإننا نرى البداية يف الضغط على الفريق املعين بتأليف
احلكومة ،من أجل وضع برنامج لإلصالح ،قبل التشكيل،
يطبق من دستور الطائف ،بدءًا مبجلس الشيوخ
ينطلق مما مل
ّ
الذي ستتمثل فيه الطوائف ،فاعتماد نظام انتخاب يكون
خارج القيد الطائفي ،ويأخذ بالنسبية ،مع مرحلة تأهيلية،
ضمن احملافظة على املناصفة بني املسيحيني واملسلمني،
على أن جترى االنتخابات على أساس احملافظة بعد إعادة
النظر بالتقسيم اإلداري ،وإطالق اهليئة الوطنية لدرس
إلغاء الطائفية السياسية ،وفصل الدين عن الدولة ،وحتقيق
موحد،
االندماج الوطين سبي ًال للوصول إىل قيام شعب واحد
ّ
له إرادة واحدة.
وبهذا الربنامج يتم إخراج «الشعوب» من احلظائر إىل رحاب
الوطن ،كما تنفتح أمام الشباب كل ميادين احلرية والكرامة
واملساواة ،واحرتام حقوق اإلنسان .فتتوقف اهلجرة،
ويساهم الشباب يف مشاريع اإلصالح من طريق مشاركتهم
الفاعلة يف احلياة السياسية ،بعد خفض سن االقرتاع إىل
حيرم قيام األحزاب ذات
 18سنة ووضع نظام جديد لألحزاب ّ
الصفة الطائفية أو املذهبية.
ولعل أهم حتد يطرح أمام الشابات والشبان املطالبني بإلغاء
الطائفية هو مشاركتهم يف احلياة السياسية من طريق رفع
نسبة املقرتعني يف االنتخابات إىل أعلى مستوى.
وبغري املشاركة ،ال حرية ،وال تقدم ،وال إصالح.
وإذا مل يشارك الشباب يف احلياة السياسية ،وخصوصًا يف
االنتخابات ،فعبثًا حيلمون بالتغيري.

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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خادم احلرمني :امللك هو اهلل وحنن “عبيده
قال خادم احلرمني الشريفني
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز لدى
استقباله مجوعًا من املواطنني:
لكم
وأمتنى
«أشكركم،
التوفيق ،وأشكر كل واحد منكم
رأيته وسلمت عليه . ،وأضاف:
«إخواني هناك كلمتان ما دام
املشايخ حاضرين وهي للشعب
أمجع ،إخواني يقال ملك القلوب
أو ملك اإلنسانية ،أرجوكم أن
تشيلوا هذا اللقب عين ،امللك
هو اهلل ،وحنن عبيد هلل عز وجل،
أما هذه أرجوكم تعفوني منها،
وشكرًا لكم يا إخوان».
جاء ذلك خالل استقبال امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز يف الديوان
األمراء واملفيت العام
امللكي
للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء
وإدارة البحوث العلمية واإلفتاء
الشيخ عبدالعزيز بن عبداهلل
آل الشيخ والعلماء واملشايخ،
واألمني العام جمللس التعاون
لدول اخلليج العربية عبدالرمحن
العطية وأصحاب املعالي الوزراء
وكبار املسؤولني ،وأعيان مناطق
الرياض وحائل وعسري والباحة،
ووفدًا من منسوبي وزارة الرتبية
والتعليم ،ورئيس وأعضاء جملس
إدارة الغرفة التجارية الصناعية
بالرياض ،ومجعًا من املواطنني
الذين قدموا للسالم عليه.
ويف بداية االستقبال أنصت
اجلميع إىل تالوة آيات من القرآن
الكريم مع شرحها وتفسريها.
ثم ألقى املفيت العام للمملكة
رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة
البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة

واإلرشاد الشيخ عبدالعزيز بن
عبداهلل آل الشيخ كلمة جاء فيها:
«خادم احلرمني الشريفني سلمه
اهلل وأعانه على كل خري ،حنمد اهلل
على هذا التآلف ،وهذه احملبة،
واجتماع الكلمة ،وتآلف القلوب
على اخلري والتقوى ،حنمد اهلل أن
وفقكم ملا صدر من أوامر نافعة،
فعال على الفرد
كان هلا أثر ّ
واجلماعة.
كلمتكم املباركة اليت ّ
دلت على
مكانة الشعب يف قلبك ،وحمبتك
هلم ،أيضًا يبادلونك هذا احلب
العظيم ،وهذه القرارات اليت
صدرت ،وهلل احلمد ،إمنا هي
قرارات خري ونعمة ،فيها رسالة
للمسلم وللعامل أمجع ،أن هذا
البلد بلد اإلسالم ،نشأ على
اإلسالم ،وعاش على اإلسالم،
ولن يتحول عنه إن شاء اهلل،
وحكام متعاقبون حيكمون بشرع
اهلل ثابتون عليه.
ثم هي رسالة أيضًا ألن هذا البلد
إصالحه نابع من دينه ،ووطنه

ليس خبارج عنه ،ولكن إصالحه
وما ُيعمل من إصالح نابع من
دينه ،ثم من هذا الوطن ،من غري
أن مُيلى شيء من ذلك ،ثم هذه
القرارات أعدمت فيها للعلم وأهله
هيبتهم ،وأعدمت فيها لدعاة
الفضيلة ومحاة الفضيلة عن
الرذيلة مكانتهم ،وللدعوة إىل
اهلل مسارها ،وللمساجد حرمتها،
وحللق حتفيظ القرآن آليتها
واستمرارها بهذا الدعم السخي
العظيم الواقع منكم ،ثم من
تأمني املساكن وإعانة البناء ،ثم
مالحظة السلع التجارية واحلرص
بأن ال يكون هناك مغاالة وتالعب
باألسعار ،ثم الشؤون الصحية
وحرصكم عليها ،ثم هذه أيضًا
رسالة على أن هذا البلد متالحم،
متعاون يرفض الفنت واملصائب،
ويقف مع احلق ،ويؤيد قادته على
اخلري والتقوى كما هم عليه من
قبل ،نسأل اهلل أن يبارك يف
عمرك وأن يوفق ولي عهدك
ونائبك الثاني لكل خري.

ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ،ﺧﺒﺮﺓ ﻭﺻﺪﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺍﺳﺄﻟﻮﺍ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻛﻴﻒ
ﳝﻜﻨﻜﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﳌﺎﻝ
ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ
ﻓﻴﺘﺎﻣﻴﻨﺎﺕ )(BLACKMORES
ﻣﺴﺎﺣﻴﻖ ﻟﻠﻐﺴﻴﻞ ﻭﺍﳉﻠﻲ ،ﻋﻄﻮﺭﺍﺕ،
ﻫﺪﺍﻳﺎ ﻧﻐ ﹼﻠﻒ ﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺎ ﻣﺠﺎﻧﺎ ﹰ
ﺗﻈﻬﻴﺮ ﺻﻮﺭ ،ﻭﺃﺷﻴﺎﺀ ﺃﺧﺮﻯ ﻛﺜﻴﺮﺓ
ﺗﻮﺻﻴﻼﺕ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﺯﻝ
ﺩﻭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺍﻻﺛﻨﲔ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﻣﻦ  8ﺻﺒﺎﺣﺎ ﹰ ﺣﺘﻰ  8ﻟﻴﻼﹰ
ﻳﻮﻡ ﺍﻻﺣﺪ ﻣﻦ  9ﺻﺒﺎﺣﺎ ﹰ ﺣﺘﻰ  8ﻟﻴﻼﹰ
Ph: 9632 6890 - Fax: 9681 1609
333 Guildford Rd. Guildford NSW 2161
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ

صاحل :سأدافع عن نفسي بك ّل الوسائل املتاحة

انفجر الوضع جمددًا بني املنشقني
عن اجليش اليمين واحلرس
اجلمهوري الذي ال يزال مواليًا
للرئيس علي عبداهلل صاحل الذي
قال أمس االول إنه سيدافع عن
نفسه «بكل الوسائل املمكنة»
داعيًا العسكريني املنشقني اىل
«العودة اىل جادة الصواب».
وقال الرئيس اليمين يف كلمة بثها
التلفزيون الرمسي «سنتمسك
بالشرعية الدستورية وحنافظ على
أمن واستقالل وسالمة أراضي
اجلمهورية اليمنية بكل الوسائل
املمكنة».
ويف لقائه مع ضباط اجليش
والشرطة الذين ما زالوا موالني
له دعاهم الرئيس اليمين اىل
«اليقظة» عشية تظاهرة اليوم.
وانتقد صاحل املعارضة الربملانية
اليت تؤجج التظاهرات الشعبية،
معتربًا أنه «حتى لو دخلنا معهم
اآلن يف أي تفاهم ،سيكون الوضع
أسوأ مما هو عليه» ،مضيفًا عرب
التلفزيون أن السلطة ستنقل
سلميًا.
وطلب الرئيس اليمين من الضباط
واجلنود الذين انشقوا «العودة اىل
جادة الصواب ألنهم ارتكبوا محاقة»
حسب تعبري صاحل الذي دعا أنصاره
اىل التجمع اليوم يف ساحة قريبة من
القصر اجلمهوري الذي يبعد بضعة
كيلومرتات عن وسط صنعاء.ويف
وقت يستمر االنقسام يف صفوف
اليمنيني بشأن الطريقة اليت جيب
أن تنهي األزمة السياسية اليت
تعصف بالبالد بني مطالب برحيل
الرئيس صاحل ومطالب ببقائه إىل
حني انتهاء واليته الرئاسية ،تنطلق
اليوم مسريتان متناقضتان األوىل

للمعارضة،
الرحيل»
«مجعة
والثانية «مجعة التسامح» ألنصار
احلزب احلاكم.
وشهدت العاصمة توافد اآلالف من
أنصار احلزب احلاكم ،وخصوصًا
من رجال القبائل للمشاركة يف
التظاهرة الضخمة اليت حشد هلا
النظام منذ أيام إلظهار مدى قوة
الرئيس صاحل.
وتأتي هذه املسريات ردًا على
ما كانت قد أعلنت عنه املعارضة
بتسيري مسرية حنو قصر دار الرئاسة
أمستها «مجعة الزحف» ،إال أن
املعتصمني من الشباب يف ساحة
التغيري أكدوا أنهم ليسوا مع هذا
التوجه ،وأنهم سيبقون يف الساحة
وسيحيون «مجعة الرحيل».
َّ
وحذر حزب «املؤمتر الشعيب
العام» احلاكم املعارضة من خطورة
حتريض املعتصمني على الزحف إىل
القصر الرئاسي.
وقال رئيس الدائرة اإلعالمية يف
احلزب طارق الشامي «نعرب عن
أسفنا للدعوة اليت أطلقها الناطق
الرمسي باسم أحزاب «اللقاء
املشرتك» حممد قحطان حول ما
أمساه «مجعة الزحف» ،معتربًا
«أن مثل هذه الدعوة تعد مغامرة
محقاء تعكس عدم الشعور باملسؤولية
لدى «اإلخوان املسلمني» وقيادة
املشرتك ،ومدى تعطشهم للدماء
والفوضى».
الشامي
واتهم
من
فريقًا
«اإلخوان» بأنهم «يعدون
النقالب مكشوف يقدمون من خالله
الشباب األبرياء كبش فداء يف
سبيل الوصول إىل السلطة»،
معتربًا «أن هذه الدعوة أسقطت
مزاعم النضال السلمي اليت يرددها

املشرتك»،
«اللقاء
أحزاب
وتفضح النوايا واألهداف اخلفية
اليت استفزت مجيع أبناء الشعب
اليمين» ،مشريًا إىل «أن هدف
«مجعة الزحف» اليت أعلن عنها
الفوضى
إثارة
«املشرتك»
واملزيد من الدماء».
من جهة أخرى ،كشفت مصادر
مقربة من الرئيس صاحل عن «خطة
لديه للتنحي عن سدة السلطة وفق
سيناريو يضمن له اخلروج املشرف
من احلكم بعد  33عامًا من تقلده
منصب الرئاسة ،وذلك بعدما
توافرت لديه قناعة باتاحة اجملال
للتغيري السياسي يف البالد»،
وهو موقف أعلنه أكثر من مرة
وترمجه باملبادرات اليت قدمها أخريًا
وكانت آخرها موافقته على عرض
«خارطة الطريق» املقدمة من
املعارضة ،واليت تعين خروجه من
السلطة نهاية العام اجلاري.
من جهة ثانية ،جدد صاحل دعوته
للشباب املعتصمني يف ساحات
التغيري إىل حوار مفتوح ومباشر
لطرح كل مطالبهم بعيدًا عن ما
صفه بأجواء التصعيد والتكريس
السياسي لألزمة من قبل أحزاب
املعارضة.
وأصيب ثالثة عسكريني مينيني فجر
أمس االول يف اشتباكات جديدة
بني اجليش واحلرس اجلمهوري
شارك فيها حمتجون يطالبون
احلرس اجلمهوري بالرحيل يف مدينة
املكال يف حمافظة حضرموت ،وأفاد
مصدر طيب أن مستشفى ابن سيناء
يف املنطقة «استقبل ثالثة جرحى
بالرصاص بينهم اثنان من احلرس
اجلمهوري وآخر برتبة عقيد يف
اجليش».

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

ميزان اوتوماتيكي ()Wheel Allignment

(جنوطة)جديدة ومستعملة لكافة انواع السيارات

تصليح جنوطة وتركيب فرامات وبطاريات

خدمة ممتازة ..خربة يف العمل ..صدق يف املعاملة ودقة يف املواعيد
قارنوا اسعارنا بغريها واكتشفوا الفرق
لالتصال بـ نزيه:
Nazih: 0402 254 834 - PH: 9892 4001
Fax: 9892 4002
Address: 186 -188 Hawksview St,
Cnr of fowler Rd, Guildford NSW 2161
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السفري األمريكي يف بغداد يعلن التزام بالده
سحب جنودها من العراق نهاية 2011
الواليات
سفري
جدد
املتحده لدى العراق جيمس
جيفري التزام بالده بتنفيذ
االتفاقية االمنية املربمة
مع احلكومة العراقية نهاية
العام  2008واليت تنص على
سحب اخر جندي امريكي من
االراضي العراقية يف نهاية
العام احلالي.
وجاء كالم السفري اثناء
خالل لقائه مساء أول
من أمس نائب الرئيس
العراقي طارق اهلامشي
الذي اشار يف بيان صادر
عن مكتبه امس اىل ان
"السفري جيفري اكد خالل
اللقاء ان الواليات املتحدة
ملتزمة سحب آخر جندي
امريكيش يف هذا املوعد،
وان اهلامشي اثنى على هذا
املوقف".
ولفت اهلامشي اىل "ضرورة
تطوير
يف
االستعجال
اجلاهزية القتالية واالمنية
للقوات املسلحة العراقية،
حيث تعهد السفري جيفري
من جانبه بتحقيق ذلك".
وكانت بغداد وواشنطن

ابرمتا يف نهاية العام 2008
اتفاقية امنية تنص من بني
امور اخرى على سحب شامل
للقوات االمريكية من العراق
بنهاية العام  2011احلالي،
على ان يسبق ذلك سحب
تدرجيي هلذه القوات.
وقد مت بالفعل سحب غالبية
هذه القوات خالل االشهر
القليلة املاضية حيث مل
يتبق سوى  50الف جندي
امريكي يف العراق ،من
اصل حنو  150الف جندي.
واضاف البيان ان اهلامشي
وجيفري "استعرضا آخر
التطورات على الساحتني
يف
واالمنية
السياسية
العراق واملنطقة ككل يف
ضوء املستجدات االخرية،
اضافة اىل مناقشة اجلهود
املبذولة من اجل االسراع
باكمال تسمية املرشحني
للوزارات االمنية يف العراق،
وضرورة تشريع قانون
اجمللس الوطين للسياسات
والتصويت
االسرتاتيجية
على املرشح لرئاسته يف
جملس النواب.

املغرب« :الربيع العربي» قد يتحول
إىل «شتاء أسود»

قائد جيش البحرين يشيد
بالدعم اخلليجي للمملكة

أشاد املشري الركن الشيخ
خليفة بن أمحد آل خليفة القائد
العام لقوة دفاع البحرين
أمس االول بـ”املوقف الداعم
ململكة البحرين من األشقاء
يف دول جملس التعاون
لدول اخلليج العربي ،والذين
سطروا أروع كلمات الوفاء
واألخوة يف هذه اللحظات اليت
شهدت فيها اململكة أحداثا
مؤسفة ،أخلت بأمن مواطنيها
واملقيمني على أرضها”.
جاء ذلك خالل زيارة تفقدية
قام بها صباح أمس لسالح
البحرية امللكي البحريين،
حيث التقى قادة وضباط
سفن القوة البحرية الكويتية
املنضوية حتت قوة درع
اجلزيرة املشرتكة ،مرحبًا بهم
على أرض اململكة“ ،مقدرًا
مشاركتهم ،ووقفتهم النبيلة
اليت تعكس عمق الروابط
التارخيية واألخوية اليت جتمع
بني البلدين الشقيقني”.
من جهة ثانية أصدر ملك
البحرين محد بن عيسى آل
ملكيني
مرسومني
خليفة
األربعاء يقضيان بتعيني وزير

جديد لإلسكان وتكليف وزيرة
مبهام وزير الصحة ،حبسب
وكالة أنباء البحرين الرمسية.

وقالت الوكالة إن املرسوم
األول قضى بتعيني باسم
يعقوب احلمر خلفًا للوزير
جميد العلوي الذي عني يف
آخر تعديل وزاري أجراه امللك
وزيرًا لإلسكان .وأضافت
أن املرسوم امللكي الثاني
رقم  20قضى بأن “يعهد
إىل وزيرة التنمية االجتماعية
فاطمة البلوشي باإلضافة اىل
عملها القيام بأعمال وزير
الصحة”.
وكان وزير الصحة املعني
حديثًا نزار البحارنة أعلن
استقالته من احلكومة يف
 17مارس على خلفية قيام
قوات األمن بفض االعتصام
يف دوار جملس التعاون
(اللؤلؤة) وفض اعتصام آخر
يف جممع السلمانية الطيب.
وكان وزير اإلسكان اجلديد
باسم احلمر يشغل منصب
رئيس شؤون اجلمارك التابعة
لوزارة الداخلية.

Read my ten point plan

أعلنت السلطات اليمنية أن
قرارها سحب الرتاخيص املمنوحة
ملراسلي قناة "اجلزيرة" صدر
على خلفية اتهامها بـ"نقل أخبار
كاذبة" ،فيما محلت مصادر
سياسية وإعالمية القناة القطرية
مسؤولية "الدماء اليت تسيل يف
الشارع".
ونقلت وكالة "األنباء اليمنية
الرمسية" عن مصدر مسؤول يف
وزارة اإلعالم قوله إن الوزارة
"قررت سحب الرتاخيص اليت
منحتها ملراسلي قناة "اجلزيرة"
يف اليمن على خلفية خمالفات
هؤالء وعدم التزامهم املصداقية
واملهنية واحلياد" ،مضيفًا:

Before you vote on March 26

صنعاء تؤكد أنها أغلقت مكتب "اجلزيرة"
بسبب نقل أخبار كاذبة

التونسية
احلكومة
قررت
املؤقتة جتميد أصول وأرصدة
مفرتضة للزعيم اللييب العقيد
معمر القذايف ،وعدد من أبنائه
ومقربني منه.
برس
"يونايتد
ونقلت
انرتناشونال" عن املسؤول
االعالمي يف البنك املركزي
التونسي زياد املوحلي قوله
أمس "إن هذا القرار ُأختذ إلتزاما
بقرار جملس األمن الدولي رقم
.1970
غري أن الناطق باسم احلكومة
الطيب
الوزير
التونسية
البكوش ،قال لـ"يونايتد برس
انرتناشونال" إنه "ال علم له
مبثل هذا القرار" ،فيما أشارت
مصادر إعالمية إىل أن القرار

How to vote for
Edmond TAOUK

"إن مراسلي اجلزيرة قاموا
بنقل أخبار كاذبة وإعطاء صورة
مغلوطة وغري واقعية للمشاهد
العربي واألجنيب عن األوضاع
يف اليمن".
وأوضح املصدر نفسه أنه
"آخر ما قامت به القناة من
فضيحة هو عندما بثت صورًا
لتعذيب سجناء يف أحد سجون
العراق على أنه من اليمن".
كما نقلت الوكالة الرمسية عن
"مصادر سياسية واعالمية مينية
استنكارها واستهجانها بشدة
ما تقوم به القناة من عملية
تضليل للرأي العام وتشويه
متعمد لصورة اليمن".

تونس تقرر جتميد أصول وأرصدة
مفرتضة للقذايف

صدر عن وزارة املالية.
وذكرت مصادر مطلعة تابعة
للبنك املركزي أن تونس دعت
مجيع البنوك املوجودة يف البالد
اىل جتميد األرصدة واملمتلكات
املنقولة والعقارات اليت تعود
لعائلة معمر القذايف وعدد
من املسؤولني الليبيني وذلك
وفقا لقرار جملس األمن التابع
لألمم املتحدة بهدف منع إساءة
استخدام هذه األصول وتوظيفها
ضد املدنيني الليبيني.
ومل تعلن املصارف التونسية
حتى اآلن عن وجود حسابات
مصرفية أو أرصدة ختص
األفراد الذين يشملهم القرار،
علما وأن ليبيا تعترب من أبرز
املستثمرين العرب يف تونس.

حذر وزير اخلارجية املغربي الطيب
الفاسي الفهري ،أمس االول،
من أن «الربيع العربي» قد ينتهي
بسرعة إذا فشلت مصر وتونس
يف التحول إىل دميوقراطية
حقيقية.
وأعلن الفاسي الفهري انه
سيبلغ نظريته األمريكية هيالري
كلينتون ،خالل اجتماع معها
يف واشنطن ،أن على جمموعة
الثماني إطالق مبادرات جديدة
لدعم املؤسسات والدميوقراطية
يف مصر وتونس ،مشريا إىل
أنه سيبحث معها األوضاع األمنية
يف املنطقة واخلالف بني املغرب
واجلزائر حول الصحراء الغربية.
وقال إن املغرب «متحمس جدا»
حيال «الربيع العربي ،ألننا دليل
على أن هناك بعض الدميوقراطيات
يف الدول العربية ،وجيب أال يكون
هناك استثناء للمبادئ العاملية»،
لكنه حذر من أن العامل العربي
ليس وحدة مرتاصة ،مشريا إىل
أن األنظمة السياسية فيه مزيج
من امللكية إىل الدكتاتورية ونظام
احلزب الواحد.
واعترب الفاسي الفهري انه
وبرغم أن الدول العربية تتقاسم
حتديات مشرتكة ،من البطالة إىل
نقص املساكن الالئقة واحلاجة

إىل حماربة الفساد ،فإن كيفية
مواجهتها ختتلف بني دولة وأخرى.
وقال «هناك بعض املخاطر ،وحنن
لسنا متأكدين من أن الربيع
العربي سينجح يف التحول إىل
صيف عربي» ،مضيفا «قد نذهب
إىل شتاء أسود مباشرة».
وأشار إىل أن العامل يتذكر كيف
أطاحت الثورة اإلسالمية بقيادة
اإلمام الراحل اخلميين شاه إيران
يف العام  .1979وقال «هناك
ثورة يف تونس ومصر ،ونريد
أن نتأكد من أنهما لن تعودا إىل
(حكم) استبدادي آخر ،مثلما حصل
يف إيران يف العام  .»1979وأشار
إىل خماطر أخرى تواجه الثورة،
مثل الثورة املضادة والعناصر
احملافظة وتنظيم القاعدة .واعترب
أن «القاعدة» ذهل مما حصل يف
العامل العربي ،لكنه سيحاول
االستفادة من الفرتة االنتقالية.
وأشار الفاسي الفهري إىل أن
املغرب «سيعرب عن تضامنه مع
الشعب اللييب ،ألننا أعضاء يف
إطار االحتاد املغاربي» .واعترب أن
قرار جملس األمن الدولي بفرض
حظر جوي فوق ليبيا والسماح
بعمليات عسكرية حلماية املدنيني
«يعطي الشعب اللييب فرصة
للوصول إىل مستقبل أفضل».

Bankstown

OPTION 1

MIHAILUK Tania
Labor

CHANINE Bill
Liberal

KAY Rebecca
Independent

1 TAOUK Edmond
Independent

Just put a
”number “1
in the box as
shown

ABDULLA Zarif

Christian Democratic Party
)(Fred Nile Group

“

I am the only candidate with
a plan for Bankstown.

I care about our community,
that’s why i place myself
as a candidate.

”

PHILLIPS Richard
MICHELS Malikeh
The Greens

OPTION 2

Please give me your
second preference
1 For whichever

You can support Edmond and his campaign by registering
your interest by contacting Edmond directly on:
Phone number 0430 900 427 or via
email: independentelection@bigpond.com
www.edmondtaouk.com.au
Authorised by Edmond Taouk, 12 Waratah Street, Punchbowl NSW 2196
Printed by R.M. Gregory Printers 227 Georges River Road, Croydon Park NSW 2133

party you like,

BUT PLEASE PLACE

2 TAOUK Edmond
ON YOUR BALLOT
PAPER

Just put a
”number “2
in the box as
shown
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مضمون األسئلة املنصوصة يف اإلمتحان
الخطي للحصول على الجنسية األوسرتالية

اسرتاليات

2011 ما هي القوانني التي أقرت يف الثاني من آذار لعام
Country of Citizenship

1. Who was the first
governor of the colony of
New South Wales?
1)
Captain Philip
Arthur
2)
Captain Arthur
Philips
3)
Commander
John Cook
4)
Captain Arthur
Philip

4) encourage cooperation
between the levels of
government

2. In what year were the
colonies united into a
federation of states?
1) 1788
2) 1915
3) 1851
4) 1901

5. How many senators
**احملامية بهية أبو محد
are elected from each
 قد ُأعطوا تقييم رقم،لقد طرأت تعديالت جديدة على قانون والفنزويليون
state?
 مرفقًا مع هذه املقالة آلئحة، )1(  وباألخص على تأشرية الطالب،اهلجرة
1) 2
سأتطرق إليها على الشكل املبني بالبلدان مع درجات التقييم العائدة
2) 12
. هلم
:أدناه
3)- 1 A mixed bag for US economic releases overnight with initial jobless claims continuing
الطيب
الفحص
slipped unexpectedly. In a sign that the US labour
4) 16to fall whilst durable goodsأنorders
على كل طالب يقدم طلبًا
تأشرية الطالب

3. The COAG has been
set up to
1) to review and interpret
laws
2) collect taxes from
citizens and businesses
3) organise federal
elections

4. The House of Review
is the same as
1) The High Court
2) The Assembly
3) The Senate
4) The House of
Representatives

25 March 2011

More of the same to end the week

market continues to improve, initial jobless claims fell to 382k last week with the lessً جيري فحصlow، of
التقييم
لدرجاتWhilst
تغريات جذرية
هناك
 تقديمhitting
 قبلaطبيًا
volatile 4-week rolling average
near اthree-year
385.25k.
that was
ً
عشر
باثين
الطلب
.
ا
شهر
)573(
فئة
من
التأشرية
هلذه
والعائدة
pleasing, durable goods disappointed to the downside with orders slumping 0.9pct in
والعائدة
درجات التقييم
حبيث
February. The result was below the 1.1pct rise forecast by
economists
with خفضت
transport
الصحي
الضمان
درجة
اىل
)4(
درجة
من
الدول
لبعض
and
aircraft
orders
the
biggest
laggards
during
the
month.
إجابات صحيحة
يف األول
 أصبحthe
دول
التعديالت على
تطبق هذة. )3(
- After enjoying a stellar runكانون
overمنmuch
of نافذًا
the القانون
past year,
rebound
in manufacturing
Correct
Answers:
 كل طالبcontinued
 وألزم،2011لعام
)كومبوديا
،بنغالدشregional
، اهلند،(الصني
and service sector activity أن
in Europe
into الثاني
March with
impressive
and
ً فاع
يكون
القانون
هذا
ويصبح
.
صحي
على ضمانperspective,
حاصال
الرابع
يف
ال
national numbers recorded.كامل
From
a regional
Eurozone
manufacturing
PMI
ً
IfellQuestion
1: 4 the service
to 57.7 whilst
sector
56.9. From national
الضمان
 يشملgauge
 وجيب أن.rising
دراستهtoفرتة
2011perspective,
من نيسان لعام
IIGerman
Question
2:4
manufacturing
PMI
fell toيف60.9
service
reading
60.1.من
اسرتاليا
بقائهwith
فرتةthe
طيلة
 الصحيsector
الطالب
اىل أنjumping
 التنبهto
اجلدير
After
sitting in 3Germany’s
shadow in
recent تاريخ
times,
France
the overall
honours
with
. التأشرية
نهاية
 حتىtook
،واإليرانيني
،واألردنيني
،السوريني
III
Question
:4
ّ قد
both
manufacturing
PMI الطلبة
readingsعفىcoming
in above
some
،البلجيكيون
ُي
اىل درجةforecast.
التقييم هلمWhilst
ض معدل
خف
IV
Question
4 : 3 and services
readings
missed
estimates,
the
continued
expansion
in
activity
is
pleasing,
particularly
هذه
من
،والسويديون
،والنروجييون
الطالب
أن
هو
النظر
يلفت
وما
، )2(
V Question 5 : 2
considering all of the headwinds facing business. activity
present.، واإلسرائيليني،الفلبينيني
 الشروطat ،واألتراك
- UK retail sales fell heavily during February with the Office of National Statistics (ONS)
reporting a decline of 0.8pct. The result was below the already-bearish 0.6pct decline
expected by economists as higher prices and an increase in the VAT took their toll on
consumption. Demonstrating the inflationary concerns that currently exist within the UK
economy, excluding fuel, prices jumped 2.4pct from January, the biggest month-onmonth increase since records began in 1988.
- More predated data out of Japan yesterday with the nation recording a smaller-thanexpected trade surplus of �¥654.1b in February. The result was below the ¥894.5bn
figure expected by economists with growth in imports (+9.9pct y/y) exceeding exports
(+9.0pct y/y) over the month. From a trade perspective, annual export growth to China,
Asia and the US rose by 29.1pct, 12.3pct and 2.0pct respectively.

Looking Ahead
-

Australian stocks look set to climb for a third-straight session with SPI futures pointing
to a gain of 28pts on the open. As was the case yesterday, expect the best performers
to be the energy and materials sector.
The AUD continued to soar overnight with the currency touching a high of USD1.0228
in NY trade. Today we will be buying dips from USD1.02 targeting a move through the
post-float high of USD1.0253.
Economic data out tonight includes the final reading on US Q4 GDP (along with subreadings such as corporate profits, sales and core PCE prices) and the monthly Uni of
Michigan consumer sentiment survey. In Europe we have the German IFO business
survey and export/import prices, French GDP along with Italian retail sales.

االفتتاح الكبري

حملالت عباس
يف منطقة غيلفورد

Overnight Data (Nation, Data, Period, Reading, Expected)
US

EZ
GE
FR

UK

10 صفحة

Initial Jobless Claims
W/E
382k
383k
Durable Goods Orders
Feb
-0.9%
+1.1%
، ألبان مكسرات،أجبنان،عربية
Building Permits – Annualised
Feb
0.534m مسانة
0.517m
،زيوت
، قهوة،مواحل
Markit Manufacturing
PMI – Flash
Mar ،سكاكر
57.7 ،معلبات
58.4
Markit Services PMI عربية
– Flash  مسلسالت،لبناني
Mar
56.9 ،أراكيل
56.4
خبز
Markit/BME Manufacturing PMI – Flash
62.0
 الكثريMar
 وغريها60.9
Markit Services PMI - Flash
Mar
6.01
58.4
Markit/CDAF Manufacturing PMI – Flash
Mar
56.6
55.9
Markit/CDAF Services PMI – Flash
Mar
60.7
59.5
مبناسبة االفتتاحMar
مهاودة جدا109 اسعار106
Business Climate
Retail Sales
Feb
-0.8%
-0.6%

اخلضار والفواكه طازجة يومياً من املزارع
معاملة....خدمة سريعة... نظافة تامة

UPDATED Assessment
Levels
India
Subclass 573 - HigherEd
3
Iran
Subclass 575 - Non-Award
2
Israel
Subclass 575 - Non-Award
1
Jamaica
Subclass 573 - HigherEd
2
Jordan
Subclass 572 - VET
2
Kazakhstan
Subclass 573 - HigherEd
2
Kiribati
Subclass 573 - HigherEd
2
Lao Peoples Democratic Rep
Subclass 575 - Non-Award
2
Lithuania
Subclass 573 - HigherEd
1
Malawi
Subclass 573 - HigherEd
2
Papua New Guinea
Subclass 573 - HigherEd
1
Philippines
Subclass 575 - Non-Award
1
Russian Federation
Subclass 573 - HigherEd
2
Russian Federation
Subclass 575 - Non-Award
2
Solomon Islands
Subclass 571 - Schools
1
Solomon Islands
Subclass 573 - HigherEd
1
Solomon Islands
Subclass 575 - Non-Award
1
Syria
Subclass 573 - HigherEd
2
Taiwan
Subclass 572 - VET
1
Thailand
Subclass 575 - Non-Award
1
Tonga
Subclass 573 - HigherEd
2
Turkey
Subclass 575 - Non-Award
1
Vanuatu
Subclass 571 - Schools
1
Vanuatu
Subclass 573 - HigherEd
1
ABAL Corporate TD Rate
Specials
(Non-HQLA) 1
Vanuatu
Subclass
575 - Non-Award
Venezuela
- HigherEd
1
1 Month:
5.00% Subclass5573
Month:
5.25%
Venezuela
Subclass 575 - Non-Award
1
2 Month:
5.05% Subclass6573
Month:
5.30%
Yemen
- HigherEd
2

3 Month:

Education Sector

5.10%

9 Month:

5.40%

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

Level

+/-

%

AUDUSD

1.0207

0.0082

0.81%

AUDEUR

0.7199

0.001

0.14%

AUDGBP

0.6331

0.0095

1.52%

AUDJPY

82.66

0.69

0.84%

AUDNZD

1.3604

-0.0067

-0.49%

0

#DIV/0!

DJIA

12170.56

84.54

0.70%

S&P500

1309.66

12.12

0.93%

Nasdaq

2736.42

38.12

1.41%

FTSE

5880.87

84.99

1.47% 2

DAX

6933.58

129.13

1.90%

Nikkei

9435.01

-14.46

-0.15%

ASX200

4699.6

47.202

1.01%

Shanghai

2946.7058

-1.7708

-0.06%

22915.3

89.9

0.39%

0

#DIV/0!

Equities

Hang Seng
Commodities
Gold

1431.35

-4.85

-0.34%

Oil

105.44

-0.31

-0.29%

0

#DIV/0!

Treasuries AU
3 Year

5.030%

0.02%

-

10 Year

5.470%

0.02%

-

Treasury Department
Email: treasury@arabbank.com.au
Web: www.arabbank.com.au
Phone: +61 2 9232 3844
Fax: +61 2 9221 5428
Reuters Dealing Code: AABA
Treasurer
Anthony Issa

Treasury Dealer
:العنوان
David Scutt

Michelle Sheldon

326 Guildford Road,
To receive this report daily, please
email the
word
Guidford
NSW
2161
‘subscribe’ to treasury@arabbank.com.au

Ph: 9632 2234 Mob: 0414 078 040

سوبرمركتCOLES مقابل

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

التعلم املستنِد إىل مساع الصوت لألطفال الذين يواجهون الصعوبات يف القراءة
سوف تقوم حكومة كينيللي
ُ
املعاد انتخابها بإحلاق مجيع
الطالب الذين تقل مستويات
القراءة والكتابة عندهم عن
املعايري الدنيا يف برنامج القراءة
املستند إىل مساع الصوت
والذي أثبت فعالية عالية
مع األطفال الذين يواجهون
مصاعب مع قراءتهم.
ومن املعروف أن خطة حزب
برنامج
لتقديم
العمال
" التعويض على الوقت
الضائع يف القراءة والكتابة"
( )MULTILITهو جزء من
برنامج يعترب األول من نوعه يف
اسرتاليا والذي يقوم بإستخدام
النتائج من اإلختبارات الوطنية
للقراءة والكتابة لتقديم برامج
موجهة لألطفال الذين حيتاجون
إليها.
وقد ساعد برنامج MULTILIT
األطفال على حتقيق تقدم كبري
يف مهارات القراءة والكتابة،
مبا يف ذلك حتسني سنهم
اإلمالئي مبتوسط  34شهرا بعد
االنتهاء من دورة مدتها 20
أسبوعا.
وجتدر اإلشارة إىل أن برنامج
 MULTILITهو جزء من برنامج
حزب العمال اجلديد " احملافظة
على القراءة والكتابة" الذي
اطلقته رئيسة احلكومة السيدة
كريستينا كينيللي يف سياق
سياسة التعليم يوم األحد

املاضي يف غربي سيدني.
وسيقوم برنامج احملافظة على
القراءة والكتابة بتقديم تعليم
إضايف شخصي ألي طالب
وطالبة يف صف السنة الثالثة
يف املدرسة احلكومية والذين
يتبني من خالل اإلختبار الوطين
أنه أو انها أقل من احلد
األدنى يف القراءة والكتابة أو
قد وصلوا بصعوبة إىل احلد
األدنى.
كينيللي:
السيدة
وقالت
"هذا هو حول ضمان حصول
كل طفل على االهتمام الذي
حيتاجه للنجاح.
وأضافت قائلة " تقود نيو
ساوث ويلز بالفعل األمة يف
نتائج القراءة والكتابة ،ولكن
هناك دائما املزيد الذي ميكننا
القيام به ملساعدة العدد
القليل من الطالب الذين ما
زالوا ال يلبون احلد األدنى من
املعايري الوطنية".

على هذا االهتمام هو هدف
برنامج احملافظة على القراءة
والكتابة".
ويف إطاربرنامج احملافظة على
القراءة والكتابة:
• أي طالب/طالبة يف صف
السنة الثالثة يف مدرسة حكومية
والذي يتبني من االختبار الوطين
أنه/أنها أقل من احلد األدنى يف
القراءة والكتابة أو قد وصلوا
بصعوبة إىل احلد األدنى
سوف يعطون ساعتني أسبوعيا
من دروس القراءة والكتابة
اإلضافية من قبل املعلمني
اخلرباء ملدة سنة واحدة
• سيتم تدريب معلمني إضافيني
يف أحدث التقنيات ملساعدة
األطفال الذين يواجهون صعوبة
يف تعلم القراءة والكتابة.
وسيقوم املعلمون بالعمل مع
الطالب يف جمموعات صغرية
لضمان أن يتم إعطاء كل
طالب االهتمام الفردي الكايف
للحاق باملستوى املطلوب؛ و

كينيللي
السيدة
وتابعت
قائلة "حنن نعلم أن الطالب
الذين ختلفوا عن املسرية يف
املهارات األساسية قد جيدون
صعوبة يف اللحاق بأقرانهم يف
الفصول الدراسية العادية".

• وستعطى مجيع املدارس اليت
لديها طالب دون احلد األدنى
من املعايري حق الوصول إىل
برنامج  MULTILITاملستند إىل
مساع الصوت

وأنهت قائلة" :هؤالء الطلبة
فردية
عناية
إىل
حباجة
مكثفة ،والتأكد من احلصول

وقد استخدم برنامج MULTILIT
بشكل مكثف من قبل منظمات
غري حكومية مثل مؤسسة القس

بيل كروز اكسوديس ومؤسسة
نويل بريسون يف كاب يورك.
وكان الطالب الذين خضعوا
يف
لدورة من  20اسبوعا
يف
اكسوديس
مؤسسة
املتوسط أكثر من ثالث سنوات
وراء فئتهم العمرية.
وقد متكن الطالب الذين
أكملوا دورة اكسوديس من
حتقيق التحسن يف القراءة
والكتابة كمعدل عام على النحو
التالي:
•  22شهرا يف دقة القراءة
•  18شهرا يف الفهم
•  16شهرا يف التعرف على كلمة
واحدة
•  34شهرا يف اإلمالء
• ما مقداره  ٪ 50من الكلمات
اإلضافية اليت مت قراءتها يف
الدقيقة الواحدة

وقالت السيدة فريث "لقد
زادت حكومة نيو ساوث ويلز
االعمالية التمويل لربامج القراءة
والكتابة واحلساب على مدى
العقد املاضي من  54مليون
دوالر إىل  262مليون دوالر
يف هذه السنة املالية".

ومن ناحيتها قالت وزيرة
التعليم والتدريب السيدة
فريتي فريث أن النتائج من
االختبارات الوطنية للقراءة
والكتابة ومهارات احلساب
أو  NAPLANقد أظهرت أن
طلبة نيو ساوث ويلز هم يف
أعلى ثالث مستويات يف مجيع
مؤشرات اإلختبار تقريبا.

وتابعت قائلة "النتائج تتحدث
عن نفسها  -نتائجنا القوية
هي دليل على أن اإلستثمار
كان بالغ األهمية.

وستقوم حكومة كينيللي ُ
املعاد
انتخابها بالبناء على النتائج
املتميزة لطلبة نيو ساوث

وقالت السيدة فريث إن نيو
ساوث ويلز قد ركزت على
حتسني القراءة والكتابة يف

أكثر من  30سنة خربة يف عالم املعجنات

نقدم مجيع أنواع املعجنات..مناقيش بزعرت ،حلم بعجني،
فطاير بسبانخ ،فطاير جببنة ،بيتزا على أنواعها

نؤمن طلبيات جميع املناسبات
نفتح  7أيام يف األسبوع

من االثنني حتى السبت :من  6صباحًا حتى  4بعد الظهر
األحد من  6صباحًا حتى  1,00ظهراً

شعارنا الصدق يف العمل واالستقامة يف التعامل
Ph: 9632 735

310 Guildford Rd, Guildford NSW 2161

مقابل COLESسوبرمركت

ويلز يف االختبارات الوطنية
يف القراءة والكتابة من خالل
توفري التعليم الشخصية للطلبة
الذين حيتاجون إىل مساعدة
إضافية.

السنوات األوىل من خالل
توفري صفوف ذات أحجام
أصغر من رياض األطفال إىل
صف السنة الثالثة.
وكانت نيو ساوث ويلز قد
الزمت أيضا أن خيصص 50
 ٪من الوقت يف املدارس
الطالب
لتعليم
االبتدائية
القراءة والكتابة األساسية
اليت
احلسابية
واملهارات
سيحتاجون إليها يف وقت الحق
يف احلياة.
وأنهت السيدة فريث قائلة:
"ونتيجة لذلك ،فإن نسبة
أعلى من طلبة صف السنة
الثالثة يف نيو ساوث ويلز
وجتاوزوا احلد
قد وصلوا
األدنى من املعايري الوطنية
مما كان احلال تقريبا يف أي
والية أخرى".
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مناسبات

حبضور رئيس جملس ادارة بنك بريوت يف لبنان سليم صفري والسفري دانيال وحشد كبري من رجال االعمال

حفل اطــالق ناجــح لــبنك بــــريوت هـــيالنيك يف اســرتاليا

* السغري دانيال يلقي كلمته *

* السيد سليم صفري يلقي كلمته *

* السيد جاميس واكيم يلقي كلمته *

* الزميل حرب يعرف املناسبة *

* السيد نيك بابيس يلقي كلمته *

* الزميل القزي يلقي كلمته*

* الثالثي الزغرتاوي ميشال الدويهي يتوسط رزق الدويهي وفهد
اجلعيتاني*

* من اليمني:السيد سليم صفري ،الزميل انطونيوس بو رزق ،السيد
املغوش*
جاميس واكيم والزميل اكرم
ّ

* من اليمني:السيد جو خطار ،السيد فياض فياض ،الزميل انور حرب،
السيد سليم صفري والسيد جاميس واكيم*

* السفري دانيال يتوسط كلوفيس البطي وجورج تامر والسيدة ماغي خوري
املغوش وتبدو عقيلة السفري السيدة مرياي دانيال *
والزميل اكرم
ّ

* رجل االعمال جورج غصني يتوسط مارينا احلاج ،لينا صعب،
املغوش*
باسيليوس عبد الكريم والزميل
ّ

* قالب احللوى ويبدو القنصل دانيال والسادة صفري وواكيم وبابيس
والوزيرة بريي وحضور*

* بعيين ،شالال ،بشارة ،الزميل عنداري ومعيط *

* صفري والدويهي ودانيال وخطار يقطعون قالب احللوى ويبدو السيد واكيم*

* يقطعون قالب احللوى مع اآلباء والراهبات*

مساء االثنني يف  21آذار من
عام  2011كان مناسبة تارخيية
يف حياة اجلالية اللبنانية يف
اسرتاليا اليت شهدت اول
التفاتة اقتصادية لبنانية اىل
املغرتب من خالل افتتاح
هذا
َ
بنك بريوت هيالنيك يف اسرتاليا
حيث اتت هذه التسمية بعد
شراء بنك بريوت  85يف املئة
من .Laiki Bank
وحفل االطالق ،الذي حضره
رئيس جملس ادارة بنك بريوت
يف لبنان واحد اصحابه السيد
سليم صفري ومدير عام البنك
اجلديد يف اسرتاليا جاميس
واكيم ،بدأ بالنشيدين االسرتالي
واللبناني وحضره عضوا جملس
ادارة البنك يف بريوت فؤاد شاكر
وجنيب مسعان ،سفري لبنان يف
اسرتاليا جان دانيال ،الوزيرة

باربرة بريي ممثلة رئيسة الوالية
كريستينا كينيلي ،النائب جان
عجاقة ممثال زعيم املعارضة يف
الوالية باري اوفارول ،النائب
طوني ستيوارت ،املونسنيور
صقر ممثال املطران ابي كرم،
رئيس دير مار شربل االب
انطوان طربيه ،االب مارون
موسى ،االب مارسيلينو يوسف،
املقدسة،
العائلة
راهبات
نائب الرئيس العاملي للجامعة
اللبنانية الثقافية يف العامل
ميشال الدويهي ورئيسها يف
سيدني وسام قزي ،رئيس
غرفة التجارة اللبنانية االسرتالية
يف سيدني جو خطار ،رئيس
التجمع املسيحي والي وهيب،
رئيس جملس ادارة البنك اجلديد
يف اسرتاليا نيك بابيس ،وعدد
كبري من رجال املال واالعمال

ورؤساء احزاب ومجعيات ورواط
واعالم.
عرف املناسبة وقدم
وقد
ّ
املتكلمني الزميل انور حرب
بلباقته املعهودة ومما قاله
اننا ال نلتقي اليوم يف
احتفال اقتصادي ،سياسي
او دبلوماسي وإن مجع وجوها
من هذه القطاعات ،امنا نلتقي
وببساطة لنحتفل باحللم الذي
حتقق بلقاء بريوت اسرتاليا
وبالسفارة االقتصادية اجلديدة
اليت فتحت ابوابها وباستقبال
الرسول اللبناني السيد سليم
صفري وزميليه شاكر ومسعان
مع املدير العام لبنك بريوت
هيالنيك يف اسرتاليا السيد
جاميس واكيم.
ثم قدم الزميل حرب الزميل
انطوان القزي الذي حتدث عن

اجنازات اجلالية اللبنانية فعددها
منذ فجر استقرارها يف هذه
البالد وصوال اىل افتتاح بنك
بريوت منوها بعطاءات اجلالية.
اما سفري لبنان يف اسرتاليا
االستاذ جان دانيال فاعترب البنك
اجلديد سفارة اقتصادية لبنانية
يف اسرتاليا بأضخم رأمسال
يوظف من لبنان يف هذه البالد
متمنيا له النجاح والتوفيق.
بعده حتدث مدير عام البنك
اجلديد السيد جاميس واكيم
الذي رحب بالسيد سليم صفري
معتربا هذا االطالق مناسبة
تارخيية ومما قاله انه لوال
االستاذ صفري ملا حتقق هذا
احللم وملا كنا جنتمع اليوم يف
هذه املناسبة الطالق هذا البنك/
السفارة املالية واالقتصادية
اللبنانية يف اسرتاليا.

وحتدث السيد واكيم عن رؤيته
لناحية تعاون البنك اجلديد مع
قطاعات اجلالية كافة وقال ان
البنك اجلديد سيتوسع بفروعه
وسيفتتح فروعا جديدة يف سائر
الواليات سيكون اوهلا قريبا يف
ماكواري سرتيت يف باراماتا.
ثم كانت الكلمة لرئيس جملس
ادارة بنك بريوت يف لبنان
السيد سليم صفري ومما جاء
فيها ان بنك بريوت بعد افتتاحه
فروعا عدد من دول االنتشار
اللبناني يف اوروبا وافريقيا
والدول العربية اتى اىل اسرتاليا
ليخدم اجلالية اللبنانية يف كافة
اجملاالت املالية واملصرفية
كاشفا عن ان بنك بريوت دخل
اىل السوق االسرتالية برأمسال
يزيد عن  400مليون دوالر
شاكرا السلطات االسرتالية على

كل التسهيالت اليت قدمتها
لرؤية بنك بريوت هيالنيك النور
داعيا اجلالية اللبنانية للتعاون
مع هذا البنك اجلديد والذود
عنه.
كما حتدث يف املناسبة رئيس
جملس ادارة البنك اجلديد يف
اسرتاليا السيد نيك بابيس الذي
اعرب عن سعادته بهذه املناسبة
ومما قاله ان احلضارتني اللبنانية
واليونانية تتحدران من حضارة
واحدة هي احلضارة الفينيقية
وها هما تلتقيان اآلن جمددا يف
اسرتاليا.
وجرى بعد ذلك قطع قالب
احللوى الذي حيمل اسم بنك
بريوت هيالنيك ليجري بعد ذلك
السحب على  10بطاقات افتتاح
حسابات يف البنك اجلديد قيمة
كل منها  1000دوالر.
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CEDAR DRIVING SCHOOL
مدرسة االرز لتعليم قيادة السيارات

2011  آذار26 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
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مقاالت

حكومة ميقاتي تنتظر صدمة من دمشق

ٌّ
كل يراوح مكانه .الرئيس جنيب ميقاتي يشيع األمل يف تأليف
حكومته بال استعجال ،والرئيس ميشال عون جيعل من حصته
جتر احلكومة ،وحزب اهلل داخل قوى  8آذار املمسكة
العربة اليت ّ
يفرط مبيقاتي وال بعون وعينه ـ كسوريا ـ على
بالغالبية ال
ّ
اخلارج
على أبواب اليوم الـ 60لتكليفه ترؤس احلكومة اجلديدة ،ال
يزال الرئيس جنيب ميقاتي حتت الوطأة املزدوجة اليت تؤخر
متكنه من تأليفها :شروط الغالبية النيابية اجلديدة ،والغموض
الذي حيوط بالفوضى اإلقليمية اليت تبقي لبنان يف صلب
التجاذبات وصراع احملاور .ال يبدو ميقاتي ،يف األيام القليلة
املقبلة على األقل ،جاهزًا لتوقع إبصار حكومته النور ،من غري
أن يوحي ،يف الظاهر يف أحسن األحوال ،بأن الوقت يثقل عليه
جدي يضعه أمام خيارات سلبية.
يعرضه إلرباك ّ
أو ّ
حمددة لتأليف احلكومة ،يعتذر عن عدم
يقيده مبهلة ّ
ال الدستور ّ
التأليف على أثرها .وال رئيس اجلمهورية ميشال سليمان يف
ّ
يتفهم م ّربرات
التدخل لديه الستعجال التأليف ما دام
وارد
ّ
يتحمس لالستعجال ،وألنه املعرب الدستوري لصدور
التأخري ،وال
ّ
مرسوم تأليف حكومة يريدها أن ترضيه .وال حزب اهلل وحلفاؤه
يف قوى  8آذار يبحثون عن رئيس للحكومة سوى ميقاتي،
ويعرفون أن احلكومة لن تكون يف نهاية املطاف إال على صورة
الغالبية النيابية اجلديدة.
تعبرّ عن هذا املنحى معطيات منها:
 1ـ إن الرئيس املكلف لن يكون يف وارد االعتذار عن عدم
تأليفه حكومته الثانية إذا طال أمد ّ
تعذر التأليف.
 2ـ رغم أن اجتماع الرئيس السوري ّ
بشار األسد بنجل العاهل
السعودي ومستشاره األمري عبد العزيز ،األسبوع املاضي يف
يتطرق إىل األزمة احلكومية اللبنانية ،رغب األمري
دمشق ،مل
ّ
الزائر ـــــ قبل أن يسهب يف اخلوض يف أحداث البحرين ـــــ
يف إجراء غسل للقلوب بني والده امللك والرئيس السوري ،من
خالل الرسالة اليت محلها إىل األخري ،يف ّ
ظل انقطاع االتصال
بني عبد اهلل واألسد منذ  10كانون الثاني املاضي .أبرز عبد
العزيز لألسد م ّربرات انطوت على انهيار التسوية السعودية ـــــ
السورية يف لبنان ،وفتح باب معاودة احلوار بني البلدين يف
امللفات اليت يشرتكان يف مقاربتها.
إال أن سياسيني لبنانيني بارزين كانوا قد حصلوا على هذه
االنطباعات من مسؤول سوري رفيع املستوى ،الحظوا بعض
احلرارة يف احلديث عن العالقات السعودية ـــــ السورية جنمت
عن سعي الرياض إىل وقف القطيعة مع دمشق ،ومبادرتها

بطلب دور سوري لدى إيران لوقف تدخلها يف أحداث البحرين،
تأكيدًا العرتاف العاهل السعودي باحلاجة إىل وساطة األسد يف
حتقيق االستقرار يف املنطقة ،وخصوصًا يف اخلليج العربي.
وليست هذه املرة األوىل اليت يضطلع فيها الرئيس السوري
بدور كهذا .كان قد ُدعي يف النصف الثاني من السنة
عز احلوار السعودي ـــــ السوري يف امللفات
املاضية ،يف ّ
الساخنة يف لبنان (تسوية س ــ س بني الرئيس سعد احلريري
وحزب اهلل) والعراق (تسمية نوري املالكي رئيسًا للحكومة)
واليمن (املواجهة الدامية بني احلوثيني ونظام الرئيس علي عبد
ّ
التوغل داخل احلدود
اهلل صاحل دفعت باجليش السعودي إىل
اليمنية مبقدار ما محلت احلوثيني على اخرتاق احلدود السعودية
إىل  27قرية سعودية) .جنح تفاهم عبد اهلل واألسد يف اليمن
الذي استقر إىل حني ،وأخفق يف العراق بعدما عارضت اململكة
املالكي ،واستمهل يف لبنان أشهرًا إضافية إىل أن انهار متامًا
مطلع السنة اجلديدة.
والواقع أن أحداث البحرين ،والتشجيع اإليراني لالنتفاضة
الشيعية يف اململكة ،أظهرا حتمية احلوار السعودي ـــــ السوري
ميهد أيضًا لفتح األبواب على
إلعادة االستقرار هناك ،إال أنه ّ
األزمة احلكومية اللبنانية.
 3ـ ال لبس يف أن إصرار دمشق على جتاهل األزمة احلكومية
اللبنانية وعدم رغبتها يف ممارسة أي ضغط على حليفيها
اللذين يشرتكان يف التأليف ،وهما الرئيس املكلف وقوى 8
يفسر عدم استعجاهلا هذا التأليف .وكان عاملون على
آذار،
ّ
خطوط االنتقال بني بريوت ودمشق قد نصحوا الرئيس املكلف
بزيارة العاصمة السورية ،ومفاحتة األسد يف العقبات اليت
يواجهها على طريق التأليف .وقد بات ّ
حلها حيتاج ـــــ على
جاري العادة ـــــ كما مع حكوميت الرئيسني فؤاد السنيورة
عام  2008وسعد احلريري عام  2009إىل مفتاح سحري حيمله
الرئيس السوري .قيل أيضًا مليقاتي باختصار املسافة وتكليف
التوجه إىل دمشق
شقيقه طه ميقاتي ،بعد عودته من الربازيل،
ّ
للغاية نفسها نظرًا إىل العالقة الوطيدة اليت جتمعه بالرئيس
السوري.
وتوخت هذه النصيحة التأكيد مليقاتي أنه ال أمل يف إبصار
حكومته النور بال صدمة حقيقية وفاعلة مصدرها دمشق.
ّ
سيتدخل يف التوقيت
والواضح أيضًا أن الرئيس السوري
املالئم ،عندما يصبح تأخري التأليف عبئًا ثقي ًال على اجلميع.
 4ـ منذ تكليفه ترؤس احلكومة ،أجرى ميقاتي أربع مقاربات
لصورة احلكومة اليت يريد تأليفها ،أخفق فيها مجيعًا:

أوىل ،حكومة تشرتك فيها قوى  8و 14آذار.
ثانية ،يشرتك فيها ممثلون لقوى  14آذار كالنائب ّ
متام سالم
تيار املستقبل الذي رفض
وحزب الكتائب ،وال يكون بينهم ّ
سلفًا االنضمام إىل حكومة ميقاتي.
ثالثة ،حكومة حيصل فيها ميقاتي مع رئيس اجلمهورية ورئيس
التقدمي االشرتاكي النائب وليد جنبالط على الثلث 1+
احلزب
ّ
من مقاعدها ،إلحداث توازن يف احلكومة بني هذا املثلث وقوى
 8آذار ،وبغية استبعاد أي طابع يسمها حبكومة اللون الواحد أو
حكومة حزب اهلل ويستفز بها اجملتمع الدولي.
متثل خمرجًا مقبو ً
رابعة ،حكومة تكنوقراط ّ
ال وبدي ًال من استمرار
األزمة احلكومية املفتوحة.
إال أن األمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصر اهلل ،رسم
السبت املاضي يف االحتفال التضامين مع الشعوب العربية،
إطارًا جديدًا وخمتلفًا حلكومة ميقاتي وفق ثالث قواعد :ال رئيس
مسته الغالبية النيابية اجلديدة ،وهو
مكلفًا سوى ميقاتي الذي ّ
تاليًا ليس رئيسًا توافقيًا ،األكثرية اجلديدة ستؤلف احلكومة،
ال حلكومة تكنوقراط.
ورغم أن القواعد الثالث هذه تناقض ما أشاعه الرئيس املكلف
مر الشهرين املنصرمني ،بتأكيده تارة أنه رئيس توافقي
على ّ
يف معرض الدفاع عن وسطيته ،وأنه ال يؤلف حكومة اللون
الواحد اليت متثل فريقًا سياسيًا واحدًا هو نفسه الغالبية النيابية
يتحمس حلكومة تكنوقراط يرتاح
اجلديدة ،أي قوى  8آذار ،وأنه
ّ
إليها اللبنانيون ،حتى وإن مل تنل الثقة يف جملس النواب بيد
أنها تفتح الباب على مرحلة سياسية جديدة ...رغم ذلك كله مل
يقع الطرفان املعنيان بالتأليف يف حمظور اخلالف السياسي:
ّ
تكتل التغيري
ـ ال حزب اهلل ميارس ضغوطًا على حليفه رئيس
ّ
تصلبه يف شروط متثيله يف احلكومة
واإلصالح لتليني
اجلديدة.
ـ وال الرئيس املكلف يبدو مستعدًا إلعطاء اجلنرال ما مل ُيعطه
إياه أي من السنيورة واحلريري يف احلكومتني السابقتني،
ألسباب بعضها يتصل بالصالحيات الدستورية لرئيس جملس
الوزراء ،والبعض اآلخر املتعلق بالوجهة السياسية يرتبط مبقدار
تسليم ميقاتي بشروط شركائه يف االئتالف احلكومي يف مؤشر
ثم التنازل بإزائها.
إىل رضوخه للضغوط ومن ّ
كل ذلك مع تيقن قوى  8آذار من أنها ـــــ خالفًا ملا يعلنه
الرئيس املكلف ـــــ ستحصل على ثلثي احلكومة اجلديدة.
نقوال ناصيف

احلريري من الدفاع إىل اهلجوم
رد بطريقة
يوم رسب الرئيس سعد احلريري يف امتحان التكليفّ ،
أدت إىل خسارة كبريةّ ،
لكنه ما لبث أن استعاد املبادرة
مرجتلة ّ
وانتقل من الدفاع عن احملكمة إىل اهلجوم على السالح ،ليكسر
ويثبت أن خروجه من السلطة ليس مقت ًال
حاجز اخلوف عند مجهوره ُ
له
تيار
سارعت بعض قوى
األكثرية اجلديدة إىل اعتبار أن محلة ّ
ّ
املستقبل وحلفائه على سالح املقاومة خطوة ناقصة وفاشلة.
دارت األسئلة حول ما مُيكن رئيس حكومة تصريف األعمال سعد
يتوجه إىل
احلريري القيام به بعد مهرجان يوم األحد .وإذا بالرجل
ّ
ليعيد تنظيم صفوفه ،وخصوصًا يف طرابلس ،اليت مل
الشمال ُ
ُتشارك بكثافة يف مهرجان األحد .ويبدو أن الرجل سيقوم خبطوات
متالحقة.
األكثرية اجلديدة ،فقد راهنت هذه القوى
يف استعراض ملا قالته
ّ
ّ
املكلف جنيب ميقاتي وخصوصًا
على غطاء عربي لرئيس احلكومة
السعودية ،وإذا بها تقطع عالقتها برئيس جبهة النضال الوطين
من
ّ
النائب وليد جنبالط ،وهو من َطرح اسم ميقاتي لرئاسة احلكومة،
حممد الصفدي .الحقًا ،استقبلت اململكة احلريري ،رغم
والوزير
ّ
قدمها إىل امللك عبد اهلل ،والكالم
الكالم عن تراجعه عن التزامات ّ
الذي قاله يف «احلقيقة ليكس» عن حممد بن نايف؛ وما تاله
من هجوم إعالمي على احلريري يف العديد من وسائل اإلعالم
السعودية ،وهجوم بعض رجال الدين السعوديني على شركات آل
ّ
احلريري يف اململكة.
سعوديًا ،ثم زار اململكة ،وذلك
بدأ احلريري يستعيد بعض أنفاسه
ّ
يف إشارة إىل استعادة جناح األمريين بندر بن سلطان ومقرن بن
قوته .أفرجت اململكة عن بعض أمواله ،رغم الفضائح
عبد العزيز ّ
املالية لشركة «سعودي أوجيه» .استطاع احلريري متويل محلته
ّ
اإلعالنية ملهرجان  13آذار.
ّ
ويف قراءة هادئة للمسار الذي اتبعه احلريري ،منذ تكليف

ّ
تلقى احلريري
ميقاتي ،مُيكن اخلروج مبجموعة خالصات .فقد
ّ
أقل ما ُيقال فيها إنها مرجتلة
صدمة خروجه من السلطة بطريقة
«وصبيانية» .نزل جزء صغري من مجهوره إىل الشارع يف يوم
ّ
سيارة ّ
بث تابعة لقناة اجلزيرة ،وحوصر
غضب فاشلُ ،حرقت فيه ّ
السيارات من دون وجود مجهور حقيقي
إعالميون وأحرقت إطارات
ّ
ّ
يف الشارع .عادت صورة  5شباط  ،2006يوم أحرقت السفارة
أيار  2008يوم قتل
الدمناركية يف
األشرفية ،ومبجزرة حلبا يف ّ
ّ
ّ
أحد عشر شابًا قوميًا بدم بارد ،وقد ُأعيد افتتاح منفذية احلزب
أول من أمس.
السوري القومي االجتماعي يف حلبا ّ
ورد عليها
لكن احلريري وفريق مستشاريه استوعب الصدمة،
ّ
ّ
ً
عالمة فارقة يف حياة سعد
عد
بسلسلة خطوات
«ذكية» ،ما ُي ّ
ّ
السياسية منذ عام .2005
احلريري
ّ
قدم للحريري خدمات ّ
جلى .فبعدما
لي ّ
فجاء ُرفع شعار رفض السالح ُ
ّ
الدولية،
تلقى الرجل ضربات موجعة على الرأس ،يف ملف احملكمة
ّ
بصدقيتها ،مت االنتقال من الدفاع عن النفس وعن
والتشكيك
ّ
احملكمة إىل اهلجوم على الفريق اآلخر ،عرب اهلجوم على سالح
املقاومة ،والتشكيك بقدرته على تأليف احلكومة.
جتدر اإلشارة إىل أن حزب اهلل ظهر واعيًا جدًا هلذه النقطة .فأمينه
السيد حسن نصر اهلل قال يف مهرجان التضامن مع الثورات
العام
ّ
العربية يوم السبت املاضي ،إنه مل يسمع جديدًا من فريق 14
ّ
آذار ،يف إشارة إىل أن استهداف السالح ليس جديدًا .رغم ذلك،
لكن نصر اهلل أعاد الرتكيز على املوضوع األساس
رد على األمر.
ّ
ّ
الدولية وقرارها الظين .يف املقابل ،فإن أغلب فريق
وهو احملكمة
ّ
يرد يوميًا على احلريري وحلفائه ،وهو
 8آذار
واألكثرية اجلديدة ّ
ّ
ّ
ّ
القلة الذين
مؤشر لنجاح محلة احلريري .وقد يكون جنبالط من
ّ
األمريكية يف املقايضة بني
فحذر من الرغبة
انتبهوا إىل هذا األمر،
ّ
األمريكيني
ردد دائمًا أن
سالح املقاومة واحملكمة
الدولية ،وهو ُي ّ
ّ
ّ
ال يرون يف لبنان شيئًا غري سالح املقاومة.

ويف مضمون خطوة احلريري ،اليت يبدو أن فريقه اإلعالمي اجلديد
وراءها ،فإن الرجل ّ
تبنى ما هو أبعد من القرار  1559من أجل
استعادة الغربي له« ،إذ إنه خسر هذا الدعم ،يوم ّ
ختلى عن
القرار  ،1559يف الوقت الذي استمر فيه خصومه احملليون
ً
واحدة تلو األخرى» ،حبسب أحد مستشاري
بتوجيه الضربات له
احلريري.
األمر الثاني األساسي الذي استطاع احلريري حتقيقه مبهرجان
شد عصب
األحد  13آذار ،والحقًا يف زيارته
الشمالية ،هو إعادة ّ
ّ
مجهوره ،وكسر حاجز اخلوف عند هذا اجلمهور ،الذي شعر يف
مرحلة ما بأنه يف موقع الضعف وبأنه غري قادر على القيام بالفعل
رد الفعل .ونتيجة هذا الشعور،
السياسي وأن دوره يقتصر على ّ
قدم التنازالت،
بدأ هذا اجلمهور يبتعد تدرجيًا عن احلريري ألنه كان ُي ّ
النيابية يف عام
وخيسر املعركة تلو األخرى منذ فوزه باالنتخابات
ّ
 ،2009سواء كان من خالل تأليف احلكومة ،والحقًا استقالتها نتيجة
استقالة ثلث وزرائها من دون رئيسها يف سابقة هي األوىل من
نوعها ،أو من خالل زيارته إىل سوريا واالعتذار منها ،ثم مذكرات
السورية ّ
حبق مستشاري احلريري وفريقه السياسي.
اجللب
ّ
أما األمر الثالث الذي قام به احلريري ،فهو إبالغ من راهن على
ّ
أنه سيخسر مجهوره حلظة خروجه من السلطة ،إذ إن ما حصل
يف الشمال وما يحُ ّ
ضر يف البقاع ،والذي يقول فريق احلريري
إنه سيكون أكرب من الشمالُ ،ينبئ بأنه قادر على احلفاظ على
الشعبية؛ وخصوصًا أن فريق احلريري يعد بأن يكون العمل
قاعدته
ّ
ً
املرة
هي
رمبا،
ة.
اخلاص
املؤسسات
عرب
ة
املر
هذه
ا
جدي
اإلمنائي
ّ
ّ
ّ
األوىل اليت يبدو أن احلريري يضع ّ
جدية ،ويظهر الرجل
خطة
ّ
ً
العربية مبساعدة
طالقة باللغة
مرتاحًا أكثر ،وخصوصًا أنه بات أكثر
ّ
شاشات القراءة وتدريبات املختصني.

ثائر غندور
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Advertisement

Luxurious Resort For SALE !!!
0

0

5

,9

,0

0

2

$

Management Rights for one of Cairn’s Premier
residential resorts with exceptional monetary
benefits.
Perfect for a 2 couple partnership or a large family,
the sale includes a huge 4 bedroom, 3 bathroom
apartment overlooking one of the beautiful lagoon
style resort pools. An additional title includes
reception, offices, sauna and gymnasium.
Set within beautiful grounds there are 192, 2 and 3
bedroom apartments as well as 2 large pools, a babies
pool, tennis court, 2 spa’s and BBQ’s.
A rock solid investment generating an income of
$490,000 Net from Body Corporate Salaries and
Management Fees.
If you have ever wanted to live the dream, then this is
an opportunity not to be missed.
Call for an information pack to be sent to you.

Ursula Webb – Silvergull (Qld) Pty. Ltd.
0412 104 480

للبيع يف روكدايل

حمل مالبس نسائية
يقع يف قلب السوق التجاري يف منطقة روكدايل
 واجهة عريضة.. مرتا مربعا53 مساحته
 ألف دوالر او اقرب عرض650 السعر
0412139068  أو95677641 :لالتصال
:العنوان

414 Princes Highway Rockdale NSW 2216

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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Steve

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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كتابات

بيان تضامين مع حركة الشعب اللبناني إلسقاط
وجــه
النظام الطائفي
اعداد أكرم املغوّش
شوقي مسلماني
وحتمية
بكل اعتزاز وطين وثقة باملستقبل
ّ
اللبنانية
الشعبية
التغيري نتابع احلركة
ّ
ّ
إلسقاط النظام الطائفي وبناء الدولة
املدنية احلديثة دولة املواطن وليس رعايا
ّ
واملؤسسات وليس
الطوائف دولة القانون
ّ
الدميقراطية
مزرعة الفساد واإلفساد دولة
ّ
احلقيقية وليس دولة التكاذب واإلقتتال
ّ
األهلية حتت شعارات
واحلروب
الداخلي
ّ
التوافقية” و”التعايش”.
“الدميقراطية
ّ
ّ

ـ دعوة أبناء جاليتنا الكرمية مبختلف أطيافها
واملناطقية
والدينية
والسياسية
الفكرية
ّ
ّ
ّ
ّ
إىل املساهمة يف التفاعل واحلوار من
فعال يف الوطن األم ويف
أجل لعب دور ّ
وطننا اجلديد أسرتاليا لنبذ اإلنقسامات
التناحرية اليت تعصف مبجتمعنا اللبناني
ّ
الطائفية البغيضة ونظامها
ويف مقدمتها
ّ
ّ
املولد الدائم لألزمات واإلقتتال
السياسي
األهلية.
واحلروب
الداخلي
ّ

احلرية واحلركة والعنفوان
إن لبنان
ّ
واملقاومة ال ميكن ّ
إال أن يكون يف قلب هذا
الزمن الثوري الذي تصنعه اليوم شعوبنا
ّ
والتخلف
العربية يف حتطيم اإلستبداد
ّ
والعشائرية ،ويف
ة
والطائفي
والتفتيت
ّ
ّ
فتح الطريق أخريًا أمام جمتمعاتنا للحاق
الكونية.
اإلنسانية
بعامل العصر وقيمه
ّ
ّ

املدنية احلديثة ال يلغي وال
ـ إن بناء الدولة
ّ
والسياسية
ة
الفكري
ة
التعددي
جيب أن يلغي
ّ
ّ
ّ
يف اجملتمع ،فالتباينات واإلجتهادات
للتطور
املتعارضة هي احلافز الرئيس
ّ
الدائم إىل األمام.

املفصلية
التارخيية
ويف هذه اللحظات
ّ
ّ
العربية ووطننا األم احلبيب لبنان
لبلداننا
ّ
نعلن التالي:
الشعبية
ـ التضامن الكامل مع احلركة
ّ
اللبنانية إلسقاط النظام الطائفي وذلك
ّ
لقناعتنا ّ
بأنه يستحيل على الوطن اللبناني
واملدمرة
البنيوية الدائمة
اخلروج من أزماته
ّ
ّ
املدنية
بدون تغيري هذا النظام وبناء الدولة
ّ
احلديثة.

ـ املطلوب هو بناء النظام الدميقراطي
املؤسساتية إلدارة
احلقيقي أي احلاضنة
ّ
التناقضات بشكل سلمي وإجيابي ومبا
خيدم عملية التقدم اإلجتماعي.
الدميقراطية
املدنية احلديثة
عاشت الدولة
ّ
ّ
اللبنانية إلسقاط
الشعبية
عاشت احلركة
ّ
ّ
النظام الطائفي.
جلنة املتابعة إلسقاط النظام الطائفي يف
لبنان

Shawki1@optusnet.com.au

األســـبوع
سوزان يعقوب محود
اختصاصية وخبرية جتميل

اجلمال هبة من اهلل خص به االنسان ويكون
اجلمال اكثر مجاال عندما يتخصص املعين بهذه
املادة ليصبح اجلمال اخالقا وادبا وعلما وعمال.
ومن صبايا اجلالية العربية اللواتي ختصصن
بهذا اجملال السيدة احلسناء سوزان يعقوب
عقيلة الدكتور املهندس حسن موسى محود
وهلما ولدان مازن وأليسار يف عمر الورود.
ُولدت السيدة سوزان محود ،اليت هي كرمية
السيد ابراهيم يعقوب والسيدة سلوى الكردي،
يف بريوت يف بيت علم وثقافة وتعود جبذورها
اىل بلدة «مقنة» التابعة ملدينة بعلبك مدينة
االثار والشواهد التارخيية كما انها من عائلة
عريقة اعطت لبنان رجال دين واكادمييني
امثال الشيخ حممد يعقوب وجنله النائب السابق
املهندس حسن يعقوب .كما ان مدينة بعلبك
اعطت شخصيات رفيعة املستوى من مقاومني
ابطال امثال االمني العام السابق الشهيد
عباس املوسوي والشيخ توفيق هولو حيدر
رفيق القائد التارخيي سلطان باشا االطرش
القائد العام للثورة العربية الكربى والشاعر
الكبري طالل حيدر وشهداء رفعوا رأس لبنان
يف املقاومة البطلة اليت قادها مساحة السيد
حسن نصر اهلل.
ويف بريوت تابعت سوزان دراستها يف معهد
جتميل وبتصميمها وجهودها وبدعم من زوجها
الدكتور املثالي حسن اكملت دراستها العليا يف
باريس يف احد املعاهد الشهرية ويف سيدني

حيث تقيم مع العائلة بدأت عملها يف عيادة
جتميل خاصة ..وهي تعمل اآلن يف مؤسسة
 Clear Skin Clinicيف منطقة Double Bayوهي
من املؤسسات املشهورة يف جمال عيادات
التجميل يف سيدني.
تقول سوزان انا سعيدة جدا مع زوجي احلبيب
وولدينا الغاليني كما انين سعيدة بعملي..اطلب
من اهلل ان يساعدنا على تعليم ولدينا كما امتنى
على ابناء اجلالية ان يسعوا لتحصيل العلم واال
ينسوا وطنهم الغالي لبنان وايضا ان يكرموا
اسرتاليا احلبيبة املتعددة الثقافات ويتفاعلوا
معها .ويطيب لي ان اقول مع الشاعر:
ليس اجلمال بأثواب تزيننا
ان اجلمال مجال العلم واالدب
اختصاصية التجميل سوزان يعقوب محود وجه
ثقايف مميز باالخالق والعلم ..تربت يف بيت
كريم وتعيش هذه القيم يف بيتها الزوجي
مع زوجها االكادميي الدكتور املهندس حسن
محود حيث يكمالن بعضهما بقدسية العائلة مع
ولديهما يف اجلمال املقرون باالدب واالخالق
والوطنية الصادقة ،ومن يعمل بصدق ينال ثقة
الناس وهي كذلك مع عائلتها.

صور من تاريخ اجلالية

تقديم أكرم املغوّش

رئيس الوالية السابق ييمّا والنائبة بريي يف لقاء مع اجلالية العربية

رئيس الوالية السابق موريس ييمّا والوزيرة بريي والزميل أكرم املغوّش (ارشيف)
ييما على تواصل دائم مع اجلالية
كان الرئيس السابق لوالية نيو ساوث ويلز موريس
ّ
العربية مذ كان نائبا عن منطقة الكمبا وقد شاركته الشعبية نائبة اوبرن وضواحيها احملامية
باربرة عبود بريي اللبنانية االصل واحملبوبة من اجملتمع االسرتالي التعددي يف مجيع
اللقاءات وما زالت على عهدها يف حكومة رئيسة الوالية احلالية كريستينا كينيلي النها
صادقة يف مسريتها السياسية واالمنائية من خالل جتديد وتوسيع وجتهيز مستشفى اوبرن
وحتديث اجلسور وانشاء املرافق احليوية من اندية رياضية وخدماتية...
نتمنى هلا النجاح والتألق الدائم ملا فيه خري اسرتاليا العظيمة وجاليتنا العربية املتفاعلة
فيها .
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تحقيق

أيهما أخطر على العامل« :األخ» معمر أم أسامة بن الدن ؟

إرادة الشر القذافية :مزيج البداوة وكتائب املرتزقة واإلرهاب الشمولي

ليبيا بلد قاري ،مساحته الشاسعة البالغة حواىل مليون و 800ألف
كلم ،2كلها تقريبًا صحارى ضئيلة السكان يف وسط أفريقيا
الشمالية ،وتالمس ساحل البحر املتوسط على امتداد  2800كلم
بني مصر شرقًا وتونس غربًا .على هذا الساحل الطويل الذي
متتد خلفه أمداء صحراوية مرتامية – سوى مرتفعات اجلبل األخضر
الصغرية يف الشرق ،ومرتفعات جبل طرابلس الضئيلة احلجم يف
الغرب – تنتشر مدن ليبيا وبلداتها اليت ينزل فيها  90يف املئة
من الليبيني البالغ عددهم اليوم حواىل  7ماليني نسمة ،وكانوا ال
يتجاوزون املليونني العام  ،1970غداة قيام العقيد معمر القذايف
مع جمموعة من ضباط اجليش بانقالب عسكري أطاح امللك إدريس
السنوسي .أما الداخل اللييب ،الصحراوي الشاسع ،متص ًال بالصحراء
املصرية شرقًا وبصحراء التشاد والنيجر جنوبًا ،وبالصحراء اجلزائرية
غربًا ،فيكاد خيلو من السكان ،إال يف واحات ،ويف مدينة سبها
الصحراوية الداخلية يف الوسط اىل جهة الغرب.

املثلث القبلي

الطبيعة اجلغرافية والظروف التارخيية والسياسية ،مل تساعد
اجلماعات الليبية املدينية الساحلية يف جتاوز والءاتها وعصبياتها
القبلية ،إال على حنو ضيق أو ضئيل ،قبل أن يدهمها االنقالب
القذايف .فالدولة الليبية امللكية املوحدة ،نشأت بعد احلرب العاملية
الثانية .ويف نهاية الستينات من القرن العشرين ،هبت عليها
موجة االنقالبات العسكرية العروبية من مصر الناصرية ،وسرعان
ما صفى العقيد معمر القذايف زمالءه الضباط يف «جملس قيادة
الثورة» االنقالبية ،وتفرد وحده يف السلطة ،معتمدًا التأليب
والدسائس األمنية واالغتيال واالحالف القبلية ركائز لتسلطه على
الدولة والثروة واجملتمع.
مدينة سرت يف وسط الساحل اللييب ،ال أهمية هلا إال ألنها مسقط
العقيد القذايف .وهي ،مع مدينة سبها الصحراوية الداخلية يف
عوض العقيد عن
الوسط ،موطن قبيلته (القذاذفة) الصغرية .لذا ّ
تصفيته زمالءه الضباط ،بعقده حلفًا بني قبيلته وقبيلة الروافلة،
مستعينًا بأبناء القبيلتني يف أجهزته وكتائبه األمنية والعسكرية
اخلاصة ،بدي ًال عن اجليش الوطين ،الذي همشه وأضعفه ألنه ال
يضمن والءه ،ما دام مؤسسة ال ختضع لسلطته املباشرة .أما
قبيلة املقارحة اليت ضمها ايضًا اىل حلفه القبلي ،فأطلق أيدي
أبنائها يف التجارة واالدارة .وعلى هذا احللف القبلي املثلث،
اضافة اىل قبائل أخرى من الغرب اللييب ،نهض تسلط القذايف
على إقصاء قبائل الشرق اللييب ومدنه الساحلية املعروفة بنخبها
املتقدمة على خنب مدن الغرب ،منذ كانت مدن الشرق ركيزة
امللكية السنوسية.
منذ أواسط سبعينات القرن العشرين ،سجن العقيد النفطي
واألمين املهجوس بعظمته ،بالده يف ما مساه «اجلماهريية الليبية
العظمى» ،تعظيمًا هسترييًا لشخصه وتسلطه ،قبل أن يستكمل
عظمته بلقب «ملك ملوك إفريقيا» .وكلما هبت على العقيد
نوبة هستريية من العظمة ،كانت ليبيا اليت حكمها حكم إحتالل أو
استعمار داخلي ،تزداد بؤسًا واختفاء وعزلة عن العامل ،وتتشرد
سَّنة
خنبها وكل معارض للتسلط القذايف ،يف أرجاء املعمور ،وهذه ُ
عروبية عرفتها سائر الدول العربية احلديثة ،منذ مطالع مخسينات
القرن العشرين .وشأن غريها من ديكتاتوريات العروبة ،نشرت
ّ
املقنعة واملهانة والذل يف ليبيا ،فيما أوغل
القذافية اخلوف والبطالة
العقيد وأوالده ورهطه يف الدم ونهب عائدات النفط وتكديسها
يف أرصدة خاصة ،وامعنوا يف قهر اجملتمع وتدمريه ،وأقاموا
على أنقاضه «مجهورية خوف» واغتياالت و»جلان ثورية»،
مستدخلني حداثة االرهاب الشمولي يف البداوة واالحالف القبلية،
على مذهب صدام حسني يف العراق البعثي .وطوال  42سنة،
غابت ليبيا وتارخيها وشعبها وثقافته ،خلف ستار حديد قذايف
قاتل ،مساه العقيد «مجاهريية عظمى» كتب هلا «مصحفًا»
مساه «الكتاب األخضر» ،على مثال كتب سالطني الديكتاتوريات
الشمولية.

متويل حروب لبنان

من خلف هذا الستار خرجت التظاهرات الشبابية الليبية السلمية،
اىل شوارع مدينة بنغازي يف  17شباط املاضي ،استلهامًا ملا حدث
يف تونس غربًا ،ومصر شرقًا .ثم انتقلت التظاهرات اىل مدن
الساحل اللييب االخرى ،فنبهت العامل ،أو ذكرته ،بأن يف ليبيا بشرًا
سوى العقيد واملهرج الدموي يف أفعاله وكلماته وحركاته وأزيائه،
فهبت على املهرج نوبة عظامية جارفة محلته على إطاللة تلفزيونية
هستريية طوال أكثر من ساعة ،أعلن فيها أن الليبيني احملتجني
على سلطانه ،ليسوا سوى «جرذان» ،وسيطاردهم «شربًا
شربًا ،وزنقة زنقة ،وبيتًا بيتًا» .هذا بعدما كانت كتائبه األمنية
والعسكرية اخلاصة طاردت احملتجني بالرصاص ومدفعية امليدان
والطائرات احلربية ،فقتلت منهم ألوفًا ،إيذانًا بتحويل التظاهرات
السلمية حرب مواقع عسكرية .هكذا حتولت مدن الساحل اللييب من
الزاوية غربًا اىل طربق شرقًا ،مسرحًا حلروب متنقلة ،بعدما كانت
طوال أكثر من عشرة أيام مسرح احتجاجات شعبية سلمية تطاردها
كتائب العقيد بالقتل واالغتياالت واإلعدام امليداني.
والعقيد موغل يف الدم يف بالده ويف خارجها ايضًا .وخلف

نوبات تهرجيه الدموي اهلاذي ،سفاح مزمن يف اغتيال معارضيه
ومطاردتهم يف بعض مدن العامل .وهو ضالع يف متويل عمليات
ومنظمات إرهابية كثرية خارج بالده ،منها تفجري طائرات مدنية يف
اجلو .كما أنه سبق اجلمهورية االسالمية اخلمينية ،اىل جانب سفاح
العراق صدام حسني ،يف متويل احلروب االهلية امللبننة .ويف
منتصف مثانينات القرن العشرين ،بادله أمراء هذه احلروب عطاياه
املالية ،فشحن له احلزب الشيوعي اللبناني ،من مطار بريوت،
محولة أكثر من طائرة من املقاتلني املرتزقة ،للقتال يف حروب
قذافية إفريقية يف التشاد اليت أخذ العقيد يستورد منها ومن دول
إفريقية أخرى ،مرتزقة لكتائبه العسكرية واألمنية وكتائب أوالده،
ليبقي ليبيا وشعبها حمتلني احتال ً
ال داخليًا.
ُ
ابنة القذايف الوحيدة ،عائشة ،تطوعت ،كمحامية ،للدفاع عن
صدام حسني بعد خلعه عن عرش العراق والعثور عليه يف حفرة،
وحماكمته يف بغداد .وشارك عائشة القذايف يف دفاعها هذا،
حمامون لبنانيون صداميون وقذافيون.
لكن فضائل مجاهريية العقيد القذايف على لبنان تعود اىل عشايا
مول ،طوال أكثر من عقد من السنني،
احلروب االهلية امللبننة ،حينما ّ
صحافة «احلركة الوطنية اللبنانية» املقاتلة ،ويف طليعتها إحدى
كربيات الصحف العروبية ،الناصرية والفلسطينية اهلوى ،قبل أن
تنقل هواها اىل اخلمينية والعروبة السورية.

شرق ليبيا وغربها

منذ  17شباط املاضي تفرغ العقيد وأوالده وكتائبهم ،إلعادة
احتالل مدن الساحل اللييب ،اليت انتفضت للخروج من السجن
القذايف .استطاعت الكتائب القذافية الدموية شطر ليبيا شطرين،
ووضعتها على شفري حرب أهلية تستعيد الوالءات واالنقسامات
القبلية واجلهوية ،اليت حاولت التظاهرات اخلروج عليها واخلالص
منها .فربغم انطالق التظاهرات االحتجاجية ،الشبابية والشعبية،
من مدينة بنغازي يف وسط الساحل الشرقي ،فإنها امتدت اىل
املدن الشرقية االخرى ،الربيقة وأجدابيا واملرج والبيضاء ودرنة،
وصو ً
ال اىل ميناء طربق النفطي القريب من احلدود املصرية يف
اقصى الشرق اللييب .لكن االحتجاجات مل تقتصر على هذه املدن
الشرقية اليت ختتلف يف تارخيها عن املدن الساحلية الغربية،
مصراتة وطرابلس العاصمة والزاوية اليت انتقلت إليها االحتجاجات
والتظاهرات .ورغم تركز قوة العقيد وكتائبه العسكرية يف مدن
الساحل الغربي هذه ،استطاع احملتجون يف مصراته والزاوية
الصمود يف وجه كتائب القتل القذافية اليت مجعت قواتها يف
طرابلس العاصمة واستطاعت إهماد االحتجاجات فيها ،وحولتها
قاعدة للهجوم العسكري على املدن االخرى .ومبا أن اهلاجس األمين
لدى العقيد محله على إضعاف اجليش النظامي الوطين وتفكيكه
وتهميشه ،لصاحل الكتائب االمنية اخلاصة ،فإن اجملابهة العسكرية
الدموية اليت اعتمدها القذايف ضد احملتجني ،استطاعت أن حتول
االحتجاجات جمابهات عسكرية متنقلة ،وتفرغها من أشكاهلا املدنية
والسلمية .فمن العاصمة طرابلس انطلقت الكتائب القذافية اىل
حصار احملتجني يف الزاوية ومصراتة ،وقصف املدينتني مبدافع
الدبابات والطائرات ،متهيدًا الستعادة السيطرة على الساحل
الغربي كله ،وصو ً
ال اىل معقل القذايف القبلي والعسكري يف
مدينة سرت يف وسط الساحل ،واملتصلة مبعقله اآلخر ،مدينة
سبها يف الوسط الصحراوي ،وامتدادًا اىل اجلنوب مورد مرتزقته
من البالد اإلفريقية الداخلية .وهذا ما محل احلركة االحتجاجية يف
مدن الساحل الشرقي وعاصمته بنغازي ،على محل السالح للدفاع
عن نفسها ،حماولة التقدم حنو مدينة سرت ،مرورًا برأس النوف
وبن جواد.
عامل آخر تدخل يف خارطة اجملابهات العسكرية ،هو حقول النفط
وموانئه الساحلية .فآبار النفط اللييب وموانئ تصديره ،تنتشر يف
دائرة داخلية من املنطقة الشرقية ،مفتوحة على الطرف الشرقي
من خليج سرت ،حيث املوانئ النفطية الكربى يف رأس النوف
والربيقة وأجدابيا اليت سيطر عليها احملتجون ،اضافة اىل ميناء
طربق يف أقصى الشرق .وهذا ما محل القذايف على تشديد هجمات
كتائبه على هذه املدن ،برًا على بن جواد ورأس النوف ،وجوًا
على الربيقة وأجدابيا ،يف حماولة للسيطرة عليها ووصلها بقاعدته
العسكرية يف مدينة سرت .واىل هذا العامل النفطي ،هناك عامل
آخر رسم جغرافية اجملابهات احلربية بني الطرفني ،وهو اختالف
التاريخ االجتماعي والسياسي بني شرق ليبيا وغربها ،والذي يرقى
اىل ما قبل نشأة الدولة الليبية امللكية السنوسية.

بنغازي وطرابلس

قبل االنقالب العسكري الذي قاده العقيد القذايف العام ،1969
كانت احلركة السنوسية االسالمية والصوفية املقاتلة ،هي
اليت تتصدر التاريخ االجتماعي والسياسي يف ليبيا ،وهي اليت
استطاعت توحيد قبائلها ومدنها ومناطقها الشاسعة املنقسمة بني
شرق عاصمته بنغازي ،وغرب عاصمته طرابلس.
ففي خضم احلرب العاملية الثانية بدأت تنشأ ليبيا الدولة امللكية
املوحدة ،وحتررت من االستعمار االيطالي يف رعاية بريطانية وأممية،
فاعتلى عرشها امللك إدريس السنوسي الذي انقلب عليه العقيد
القذايف .احلركة السنوسية اليت ينتسب اليها امللك ،حتدرت

من قبائل عربية على املذهب املالكي ،ونشأت دعوتها الزهدية
يف مدن ليبيا الشرقية ،البيضاء مهد احلركة ،ودرنة وبنغازي.
ومن هذه املدن انتشرت الدعوة حنو مدن الغرب اللييب الساحلية.
وتعود نشأة احلركة السنوسية اىل نهايات القرن التاسع عشر ،مع
بدايات تفكك االمرباطورية العثمانية ،منذ احتالل نابليون بونابرت
مصر ( ،)1798واستعمار الفرنسيني اجلزائر ( .)1830ويف دعوتها
االسالمية الزهدية املقاتلة ،تشبه احلركة السنوسية احلركة املهدية
يف السودان ،واحلركة الوهابية اليت أسست اململكة السعودية.
الباحث الفرنسي لويس مارتينيز ،املتخصص يف الشؤون الليبية
واجلزائرية ،يف مقابلة معه (صحيفة «ليرباسيون» الفرنسية،
 22شباط املاضي) ،أشار اىل أن الربيطانيني استعملوا رجال
احلركة السنوسية االقوياء ،ملقاومة القوات االيطالية واالملانية
يف احلرب العاملية الثانية .إدريس السنوسي جعل عاصمته يف
البيضاء ،أما القذايف فنقل العاصمة اىل طرابلس الغرب .لكن
قبائل الشرق اللييب امللكية ،مل تقر بسلطة القذايف ،فسكتت على
مضض ،حيال احللف القبلي اجلديد الذي اقامه العقيد وقبيلته يف
سرت ،واستبعد قبائل الشرق ومدنه وحرمها من عائدات النفط
ومن االخنراط يف أجهزة الدولة .لذا انتشر املعارضون الليبيون
لنظام القذايف يف مثانينات القرن العشرين ،يف مصر والسودان
والتشاد ،حيث عملوا واقاموا مهاجرين ومهجرين وهاربني من القمع
الدموي .وحني اتبع القذايف سياسة إفريقية رمت اىل إقامة حلف
مع أنظمة إفريقية صديقة لقاء قيامها بطرد املعارضني الليبيني،
جلأ هؤالء اىل بريطانيا وسويسرا والواليات املتحدة.
أما العوامل والدوافع االجتماعية اليت جتعل احلركة االحتجاجية
الليبية البادئة يف  17شباط املاضي ،شبيهة بنظريتيها التونسية
واملصرية ،فتظهر جلية يف تزايد عدد السكان وهرم االعمار يف
ليبيا القذافية .فبعدما كان عدد سكان ليبيا  1,3مليون نسمة يف
العام  ،1960صار عددهم  7ماليني نسمة يف العام  ،2010يقيم
 90يف املئة منهم يف املدن الساحلية ،وخصوصًا يف طرابلس
وبنغازي ،بعدما كان ربعهم فقط ينزل يف هذه املدن العام .1970
ثم إن  50يف املئة من السكان اليوم هم من فئة الشبان ما دون
العشرين من العمر .وكثريون من هؤالء حيملون شهادات جامعية
وعاطلون عن العمل ،يف ظل اقتصاد ريعي يعتمد يف  90يف املئة
من عائداته على النفط والغاز.
الباحثة الفرنسية مرياي دوتيل كتبت («لوبوان» الباريسية24 ،
شباط املاضي ،وترمجت منال حناس يف «احلياة» مقالتها يف 2
آذار اجلاري) ،ان «بنغازي مدينة مصرية اكثر منها ليبية .فلسان
ابنائها اقرب اىل اللهجة املصرية ،واكثر من  25يف املئة من
الزوجات فيها مصريات .واملدينة مل ختضع يوما هليمنة طرابلس
الغرب ولقبضة القذايف .ومستوى التعليم يف بنغازي أعلى منه
يف طرابلس .فقبل اكثر من عقد من السنني التحق عدد كبري
من شبان املدينة الشرقية باجلامعات املصرية لدراسة احلقوق
يف القاهرة والطب يف االسكندرية ،ولدى عودتهم اىل مدينتهم
وبلدهم ،كانت البطالة يف انتظارهم» ،اضافة اىل التهميش
والقمع والتسلط االمين.

السنوسية والقذافية

«مرابط» لبناني «تائب» من منظمة «املرابطون» العسكرية
البريوتية ،وعمل يف مطالع السبعينات يف السفارة الليبية يف
بريوت ،وهرب امنيًا يف مطلع التسعينات اىل ليبيا ،فأقام فيها
مخس سنني ،بعد تصفية «املرابطون» – يروي ان املوجة
العروبية الناصرية العارمة ،محلت جنودًا وضباطًا كثريين من ابناء
مقاتلي احلركة السنوسية ما قبل استقالل ليبيا ،على مواالة العقيد
القذايف يف انقالبه على امللكية .وكان ضباط سنوسيون اىل جانب
العقيد ،ومن مقدميه ،يف االنقالب ،قبل ان يستبعدهم ويقصيهم
ّ
ويصفي بعضهم يف العام  ،1977ليقدم منه ابناء قبيلته ،وجيعلهم
ّ
تسلطه وكتائبه العسكرية ،بعد تفكيكه اجليش اللييب
ركيزة
النظامي ،متهيدًا النشاء «مجاهرييته» و»جلانه الثورية» .وهذا
يذكر مبا اقدمت عليه ما تسمى «احلركة التصحيحية» يف سوريا
العام  ،1970ومبا اقدم عليه صدام حسني يف العراق البعثي يف
التاريخ نفسه تقريبًا.
االجيال اجلديدة من ابناء املدن الشرقية الليبية يف بنغازي ودرنة
والبيضاء وغريها ،انكفأت على حياتها احمللية ،بعد اقصاء آبائهم
وتصدر
من اجليش اللييب ،وتهميشهم وتهميش مناطقهم ومدنهم،
ّ
القذاذفة وحلفهم القبلي اجلديد يف سرت والعاصمة طرابلس.
استمر هذا االنكفاء واالقصاء حتى بروز منظمة «القاعدة»
وجهادها االفغاني يف النصف الثاني من الثمانينات ،فهاجر شبان
من درنة والبيضاء وبنغازي هجرتهم اجلهادية اىل افغانستان
هاربني من البطالة والعسف القذافيني ،وعادوا من أفغانستان
ّ
فتلقفتهم االجهزة االمنية
اىل ديارهم «افغانًا عربًا ليبيني»،
القذافية وزجتهم يف السجون ما بني العام  1990والعام .1992
وحني متردوا العام  1996يف سجن ابو سليم ،قتل اجلهاز االمين
القذايف  1200سجني منهم يف مذحبة شهرية ،عرفت باسم السجن
املذكور .جيل اسالمي من ابناء قتلى السجن ،توجه اىل اجلهاد يف
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احملكمة الدولية :القرار االتهامي...
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حلركة االتصاالت ،إن اللقاء الذي عقده ميقاتي مع الرئيس نبيه
بري يف عني التينة ،أمس النتائج ،حبضور النائب علي حسن خليل،
ّ
شكل مناسبة لالطالع أيضا من األخري ،على نتائج املشاورات اليت
أجراها واحلاج حسني خليل ،أمس األول ،يف دمشق مع املسؤولني
السوريني ،وأكد بري مليقاتي أنه صار لزاما كسر حالة املراوحة
وإجياد خمارج تؤمن والدة سريعة للحكومة حتى يتسنى هلا مواجهة
التحديات احملدقة بالبلد على كل املستويات.
وقالت املصادر إن بري شدد على أهمية متثيل سنة األكثرية اجلديدة،
يف حكومة ميقاتي وأنه إذا كان مربرا يف احلكومات السابقة أن يتم
تهميش هذه الشرحية السياسية الوازنة ،فإن املطلوب اليوم أن
تتمثل يف احلكومة .وبدا واضحا أن مسألة التمثيل السين توازي
يف أهميتها موضوع التمثيل املسيحي ،حيث اختذت قيادة األكثرية
اجلديدة ،قرارا واضحا بعدم الدخول إىل حكومة ال تتمثل فيها املعارضة
السنية السابقة ،وهو أمر طرح أمام الرئيس املكلف منذ اليوم األول،
وحتديدا من جانب «حزب اهلل» الذي بدت قيادته يف موقع تسهيل
مهمة الرئيس املكلف يف كل االجتاهات ،مبا يف ذلك احتمال التضحية
باحلقائب واحلزبيني ،وتعبيد الطريق أمام البيان الوزاري ،وكانت
مسلمتها الوحيدة أن تتمثل املعارضة السنية السابقة يف احلكومة
اجلديدة.
ويف انتظار تبلور املخارج ملا تبقى من عقد ،يفرتض أن يكون أي
اعالن عن توجه رئيس احلكومة اىل القصر اجلمهوري ،مبثابة اشعار بأن
رحلة الطريق من فردان اىل بعبدا ،ستتوج بصدور املراسيم احلكومية
اجلديدة ،اليت تصبح معها حكومة ميقاتي الثالثينية حكومة تصريف
أعمال ،يف انتظار نيلها الثقة من جملس النواب.

«االطلسي» يضيق اخلناق...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
رامسوسني.ويف جلسات مغلقة أمس االول حبث أعضاء جملس األمن
االزمة يف ليبيا ،وقال األمني العام لألمم املتحدة بان كي مون انه
ال توجد أي مؤشرات على أن حكومة القذايف متتثل ملطالب جملس
األمن الدولي بوقف فوري إلطالق النار ،مهددًا بأن يقوم جملس األمن
«باختاذ اجراءات إضافية» ضد النظام اللييب.
وينوي الرئيس االمريكي باراك اوباما ارسال اربعة من أبرز مسؤوليه
امام الكونغرس االمريكي االسبوع املقبل حملاولة اقناع الربملانيني
املعارضني إلدارته لألزمة يف ليبيا.
وسيقدم وزيرا اخلارجية هيالري كلينتون والدفاع روبرت غيتس ومدير
االستخبارات جيمس كالبر ورئيس اركان اجليوش االمريكية االمريال
مايكل مولن ،يف جلسة مغلقة االربعاء تقريرا العضاء الكونغرس حول
الوضع يف ليبيا.
وانتقد اعضاء يف الكونغرس من الدميوقراطيني كما من اجلمهوريني
عدم سعي اوباما للحصول على موافقة الكونغرس قبل اطالق العملية
يف ليبيا ،وأبدوا قلقهم حيال غياب االهدف الواضحة واحملددة بدقة
للعملية القائمة ضد النظام اللييب.
وأمس أغلق حلف مشال االطلسي سواحل ليبيا لفرض حظر على
االسلحة مقرر من االمم املتحدة وهي «املنفذ الرئيسي» لتهريب
االسلحة اىل ليبيا حسب االمريال االيطالي رينالدو فريي الذي يقود
من نابولي هذه العملية ،مضيقًا بذلك اخلناق على القذايف الذي
تتعرض قواته ملزيد من الضربات البحرية واجلوية.
وبرز أمس موقف لرئيس الوزراء الرتكي رجب طيب أردوغان الذي
حذر من احتمال حتول ليبيا اىل حالة عراقية جديدة ،فيما أقر برملان
بالده املشاركة يف العمليات.
وطالبت تركيا امس بأن تكون السيطرة على مجيع العمليات العسكرية
يف ليبيا حللف مشال األطلسي وحده معربة عن تشككها يف أن بعض
الشركاء الذين يسعون اىل التحرك خارج إطار احللف عيونهم على
الثروة املعدنية لليبيا.
ويف انتقاد لفرنسا قال رئيس الوزراء الرتكي «إن الذين أحجموا عن
ضم تركيا اىل االحتاد األوروبي يتحدثون اآلن بلغة احلمالت الصليبية
يف ما يتعلق بليبيا» ،مؤنبا الغرب على سلوكه جتاه الدول الواقعة اىل
اجلنوب والشرق من أوروبا.
وبرغم موقف أردوغان ،أقر الربملان يف أنقرة أمس املشاركة يف
عملية حبرية حللف األطلسي لتطبيق حظر على دخول األسلحة.
أما وزير اخلارجية الربيطاني فدعا امس لتسلم «األطلسي» قيادة
العمليات «بأسرع وقت ممكن» ،مشريًا من جهة أخرى إىل أن قوات
القذايف مستمرة يف القيام بأعمال عنف «مروعة».
وقال االمريال االيطالي رينالدو فريي قائد عملية «يونيفايد بروتكتور»
ان «املنفذ البحري هو االسهل واالسرع واملباشر لنقل اسلحة اىل
ليبيا .اننا نقوم بإغالقه» .وأضاف ان العملية ترمي اىل «خفض كمية
االسلحة واملعدات املرتبطة بها واملرتزقة الوافدين او املغادرين من
املياه االقليمية الليبية».
وحبسب االطلسي يف بروكسل ،تنتشر  16قطعة حبرية هي :سفينة
ايطالية للقيادة و 10فرقاطات (اربع تركية وواحدة لكل من كندا
واسبانيا وبريطانيا واليونان وايطاليا والواليات املتحدة) وثالث
غواصات (اسبانيا وايطاليا وتركيا) وسفينتا دعم (ايطاليا وتركيا).
وقال الكرملني أمس االول ان الرئيس الروسي دميرتي مدفيديف
اكد لنظريه االمريكي باراك اوباما ضرورة جتنب وقوع اصابات بني
املدنيني يف محلة القصف اليت يشنها التحالف الدولي على ليبيا.

ميدانيًا ،اعلن القائد العسكري لالئتالف الذي ينفذ العمليات يف ليبيا
اجلنرال كارتر هام أمس من سيغونيال يف صقلية (جنوب ايطاليا) انه
«ليس من املؤكد» ان الغارات اليت تشن مل توقع ضحايا مدنيني.
وكان موسى ابراهيم املتحدث باسم النظام قال ان غارات التحالف
الدولي اسفرت عن سقوط «حنو  100قتيل» بني املدنيني يف ليبيا منذ
بدء هجومه السبت على مواقع قوات القذايف مضيفا انهم مدنيون.
ومن جهة اخرى ،اكد اجلنرال هام ان مواقع الدفاعات اجلوية الليبية
«مل تعد موجودة عمليا» بعد الضربات اجلوية اليت شنتها قوات االئتالف
ضد «القوات الليبية اليت تهاجم يف الرب مدنيني».
واضاف «انها االهداف االكثر صعوبة ألنه يوجد مدنيون يف
حميطها».
وقال االمريال بيل غورتين ان الواليات املتحدة تدعو العسكريني
الليبيني اىل «وقف القتال» ضد مواطنيهم وعدم االمتثال اىل اوامر
القذايف .وقال يف مؤمتر صحايف يف البنتاغون «طاملا تواصل هذه
القوات مهامجة السكان الليبيني ،فستتم مهامجتها».
قال التلفزيون احلكومي اللييب أمس االول إن ضربات جوية غربية
استهدفت مناطق سكنية وعسكرية يف العاصمة طرابلس.
قال متحدث باسم احلكومة الليبية ان نظام القذايف يتوقع ان يقصف
التحالف الغربي مراكز االتصاالت وحمطة االذاعة الرمسية مساء أمس،
باالستناد اىل «معلومات استخباراتية».
وقال املتحدث باسم احلكومة موسى ابراهيم «تلقينا معلومات
استخباراتية تفيد ان مراكز االتصاالت واالذاعة الرمسية ستتعرض
على االرجح هذا املساء لغارات جوية» .واعترب ان هذه العملية ستكون
«غري اخالقية وغري قانونية» وستشمل «اهدافا مدنية» و»تؤثر على
احلياة اليومية لليبيني».
وقال مسؤول امريكي أمس ان مقاتلة فرنسية دمرت طائرة عسكرية
ليبية يف مصراتة ،من طراز «جي  »2يوغوسالفية الصنع .وقال
املسؤول انه يبدو ان الطائرة كانت تستعد للهبوط عندما دمرت لكن
تقارير اخرى تفيد أنها كانت على االرض.
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السورية الرمسية (سانا) أمس االول ،أنه بتوجيه من الرئيس السوري
بشار األسد «مت إخالء سبيل مجيع املوقوفني باألحداث األخرية».
وقالت املستشارة السياسية واإلعالمية يف الرئاسة السورية بثينة
شعبان يف مؤمتر صحايف مساء امس« :إن القيادة القطرية حلزب
البعث العربي االشرتاكي برئاسة الرئيس بشار األسد ،األمني القطري
للحزب ،حبثت التطورات السياسية والواقع الشعيب واخلدمي يف البالد
ومستوى األداء احلكومي ومدى فعالية املؤسسات السياسية واالدارية
واألمنية يف توفري افضل اخلدمات للمواطنني وضمان مستوى الئق
وكريم حلياتهم املعاشية وصيانة حياتهم اخلاصة وضمان حرياتهم
وكراماتهم ،كما توقفت مطو ً
ال عند األحداث املؤسفة يف حمافظة درعا
واالضطرابات اليت رافقتها وما أدت إليه من ختريب منشآت عامة
وسقوط قتلى من األخوة املواطنني يف تلك احملافظة الغالية على
قلوبنا مجيعا وقررت ما يلي»:
«يف اجملال املعاشي واخلدمي:
 -1تشكيل جلنة قيادية عليا مهمتها االتصال باألخوة املواطنني يف
درعا واإلصغاء اليهم ملعرفة واقع األحداث ومالبساتها وحماسبة
املتسببني واملقصرين ومعاجلة مجيع اآلثار النامجة عنها مبا يستجيب
ملطالب األخوة املواطنني احملقة.
 -2زيادة رواتب العاملني يف الدولة بصورة فورية مبا ينعكس إجيابا
على وضعهم املعيشي.
 -3إجياد التمويل الالزم لتأمني الضمان الصحي للعاملني يف
الدولة.
 -4توفري اإلمكانات واملوارد الالزمة لزيادة فرص العمل سواء
خللق وظائف جديدة للشباب العاطلني عن العمل أو لتثبيت العمال
املؤقتني -5 .إجراء تقويم واسع لألداء احلكومي والقيادات اإلدارية
واحمللية واختاذ القرارات بشأنها بصورة عاجلة.
وعلى املستوى السياسي:
 -1وضع آليات جديدة وفعالة حملاربة الفساد وما يتطلب ذلك من
إصدار للتشريعات وإحداث للهيئات الالزمة هلا.
 -2دراسة إنهاء العمل بقانون الطوارئ بالسرعة الكلية واصدار
تشريعات تضمن امن الوطن واملواطن.
 -3اعداد مشروع لقانون االحزاب يف سوريا وتقدميه للحوار السياسي
واجلماهريي.
 -4إصدار قانون جديد للإلعالم يليب تطلعات املواطنني يف مزيد من
احلرية والشفافية.
 -5تعديل املرسوم  49حول املناطق احلدودية مبا خيدم تسهيالت
معامالت املواطنني وازالة اسباب الشكوى من تطبيقه.
 -6تعزيز سلطة القضاء ومنع التوقيف العشوائي والبت بقضايا
املواطنني بأقصى سرعة ممكنة».
وردًا على سؤال حول اإلجراءات اليت ختص املنطقة الشرقية والسيما
مكتومي القيد قالت شعبان:
«إننا يف سوريا ال نستخدم مصطلحات مثل كرد ،وأنا استخدمتها
جتاوزا ،فهم مواطنون سوريون وقد حتدث عنهم السيد الرئيس بشار
األسد يف أكثر من مناسبة ،كما أننا ال نرغب أن يشار إلينا بهوية دينية
وال بهوية عرقية وال طائفية ولكن مطالب شرحية ..دعين أمسيهم من
هذا اجملتمع السوري اجلميل ..كانت حمط نقاش يف املؤمتر القطري
األخري عام  2005وهي قيد النقاش واملنطقة الشرقية هي جزء عزيز

وغال من هذا الوطن وكل ذرة تراب يف هذا الوطن غالية على هذا
الوطن والسيد الرئيس ..لذلك أنا قلت كل هذه املطالب رمبا حصل
بعض التقصري خصوصا بالنسبة للوقت ،فأنتم تعلمون قد ال ننجح
احيانا باالستجابة يف الوقت الالزم ولكن هذا ال يعين أن أي مطلب
من هذه املطالب أو أن أي مطلب حمق لن يلبى».
وتابعت« :إن هذه املطالب ستلبى بطريقة هادئة ومدروسة وممتازة
وأرجو من كل أبناء الشعب السوري أن يفرقوا بني املطالب احملقة
واليت أؤكد هلم أن السيد الرئيس بشار األسد والقيادة السورية
تأخذها بكل عناية وحرص ،وبني من يريد أن يصطاد يف املاء العكر
او أن يقول كلمة حق يراد بها باطل».
وأوضحت شعبان يف رد على سؤال حول وجود مجاعات من «حزب
اهلل» يف درعا ،أنه «من املضحك ومن السخرية أن تقول بعض
وكاالت األنباء هذا الكالم ..أولئك ال يعرفون قيمة سوريا وال
إمكاناتها وال مكانتها ..حنن دولة قادرة على إدارة أمورها بنفسها
وهذا جزء من التجييش اإلعالمي وإعطاء صورة بأن أمرا خطريا جدا
وغري متدارك حيصل».
وعقب املؤمتر الصحايف لشعبان ،ذكرت «سانا» ان الرئيس
السوري اصدر مرسوما تشريعيا يقضي بزيادة االجور والرواتب.

تواصل البحث عن املخطوفني األستونيني ..من
دون جدوى
بقي مصري األستونيني السبعة جمهو ً
ال بعد انقضاء اليوم األول على
خطفهم مساء األربعاء على الطريق الفاصل بني املدينة الصناعية
يف زحلة وبلدة الفاعور يف البقاع األوسط .وعلى الرغم من جهود
القوى األمنية على غري صعيد سواء بالنسبة اىل عمليات التعقب
والبحث أو رصد خطوط اهلواتف اخللوية اخلاصة باملخطوفني ومراجعة
أفالم كامريات املراقبة العائدة لبعض احملال القريبة.
وواصلت القوى األمنية على اختالفها البحث عن مكان اخلاطفني،
وسريت هلذه الغاية دوريات يف غري منطقة بقاعية ،كما عزز اجليش
نقاط التفتيش املنتشرة يف املنطقة وخباصة يف البقاع األوسط
والقرى اجملاورة ملواقع «القيادة العامة» يف كفر زبد وقوسايا
ودير زنون بسبب وقوع عملية االختطاف املسلح يف منطقة قريبة
من هذه املواقع ،مع العلم أن «القيادة العامة» نفت يف بيان
أن يكون هلا أي عالقة مبا حدث .أما النائب العام االستئنايف يف
البقاع القاضي فريد كالس فقد كلف فصيلة درك زحلة «إجراء
ّ
سطر بالغ حبث وحتٍر
التحقيقات األولية يف حادثة اخلطف» .كما
اىل الشرطة القضائية «للبحث عن الفاعلني واحملرضني ومعرفة
هويتهم وكشفهم وسوقهم اىل دائرته».
ووسط تضارب املعلومات حول أسباب اخلطف وأهدافه ،قال
مصدر أمين لـ»وكالة األنباء املركزية»« :أقمنا غرفة عمليات
يف املنطقة اليت ُخطف فيها األستونيون ونعمل على تفتيش كل
مكان مشبوه» ،معربًا عن أمله يف العثور عليهم.
ويف وقت ،شدد املدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء أشرف
ريفي على أن «التحقيقات مستمرة حول معرفة مصري السياح
األستونيني» ،مؤكدًا «التنسيق الكامل مع خمابرات اجليش
بالنسبة اىل هذا املوضوع» .ذكرت وزارة خارجية أستونيا فى
بيان هلا إن «جلنة خاصة ملواجهة األزمات شكلت للتعامل مع
احلادث وأن اتصاالت أجريت مع السلطات اللبنانية».
وتابع وزير اخلارجية واملغرتبني يف حكومة تصريف األعمال علي
الشامي «اجلهود املبذولة يف قضية األستونيني السبعة» ،وأكد
خالل اتصال هاتفي مع نظريه األستوني أن «السلطات اللبنانية
املختصة قامت منذ الدقائق األوىل لعملية اخلطف ببذل كل اجلهود،
وهي ما تزال تواصل عملها من أجل الكشف عن مصري هؤالء».
اىل ذلك ،صدرت العديد من ردود الفعل الشاجبة لعملية اخلطف،
مؤكدة «وجود رسالة للجميع ،بأن هناك عودة اىل الوراء يف امللف
األمين اللبناني» ،معتربة أن «ذلك خطري جدًا على اللبنانيني
وعلى مستقبل لبنان».

للبيع

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

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

ألف رمحة عليك يا مصطفى أمني..
كلما اشتد ظلم احلاكم العربي نتذكر مصطفى
أمني الكاتب اجلريء الذي مل ترهبه السالسل
وال السجون.
مثانون عاما عاشها مصطفى امني ،نصفها
داخل القضبان احلديدية وهو داخل زنزانته
كان يكتب عن ظلم احلاكم وينتقده بشدة
اكثر مما يكتب غريه من الكتاب الذين هربوا
من الظلم واالستبداد يف البلدان اليت جلأوا
اليها.
مات مصطفى أمني تاركا وراءه ارثا كبريا
من الشجاعة والكرامة واملروءة ،تارخيا حتدى
به ظلم احلاكم واستبداده ومع هذا كله ظل
مصطفى أمني حتى يف قلوب وضمائر احلكام
الذين طاهلم لسانه من امللك فاروق اىل انور
السادات الذي اصبح صديقا محيما ملصطفى
أمني.
ثان يف
كم حنن حباجة اىل مصطفى أمني
ٍ
شرقنا العربي ،هذا الشرق الذي يعيش
يف فقر وعوز اىل احلرية والدميقراطية..
مصطفى أمني مل يكن يساير احلاكم يوما
لكسب رضاه بل كان يفعل العكس وكانت
مقاالته يف الصحف والكتب تنزل على رؤوس
احلكام كالصاهقة ويف احدى مقاالته حتدث
عن الدميقراطية وحماسنها والدكتاتورية
ومساوئها.
يقول مصطفى أمني :يف الدميقراطية يطالب
الشعب باحلرية واحلاكم يقبل وميتثل والصحافة
تراقب وحتاسب.
الديقراطية علم وخربة ودرس وحبث وحوار
ومناقشات وانتقادات واسئلة واستجوابات
برملانية وقضائية ومبارزة افكار امام
الشعب ..ايادي تعمل ..تبين ..تنشئ..
تكتب وختطط.
احلاكم الدميقراطي يبحث عن علماء وخرباء يف

بقلم كميل مسعود

االقتصادات واالخرتاعات وعنن باحثني يف
شتى احلقول العلمية.
الدكتاتورية تفرض على الشعب ان يهتف
للحاكم ويطبل ويزمر والربملان يصفق
والصحافة تدبك وتغين.
الكتاتورية كزفة العروس طبول وزمور ال
تنتهي وال تتوقف.
يف احلكم الدكتاتوري اياد مشغولة بالتصفيق
وحناجر تردد يف الشوارع والساحات اهلتافات
حبياة احلاكم واملكاتب مغطاة بالفتات التأييد
له وال وقت عند احلاكم للتفكري وسط ضوضاء
الطبول والزمور.
احلكم الدكتاتوري ال حيتاج اكثر من حاكم
واحد هو السيد بأمره هو وحده يقرر ويفكر
ويعطي االوامر للتنفيذ.
الدكتاتوري يقرر ثم يفكر حيث يفرض رأيه
على املاليني.
الدكتاتوري خيسر الشعب امنا يربح اللصوص
الذين هم حول احلاكم.
اننا بانتظار مئة عام ليأتي مصطفى أمني

ثان

ëÏmÏm@Úèé˚ﬂ
bÓ€a6éa@¿@∂Î¸a

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

Pizza – Pasta – Steak – Seafood
ﺍﳴﻜﺎﻥ ﺍﻷﻧﻴﻖ ﳴﺘﺬﻭﻗﻲ ﺍﻟﻠﻘﻤﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ
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بشارة طوق يهنئ زميله انطوان غامن

علمت مؤخرا من بعض وسائل االعالم انكم قد افتتحتم مطعما ال
بل صرحا لبنانيا يف ارقى وامجل املناطق يف مدينة ملبورن.
ويف هذه املناسبة وانت الزميل واالخ والصديق ال يسعين اال ان
اقول وفقكم اهلل يف كل ما تقدمون عليه متمنيا لكم وللعائلة
الكرمية دوام الصحة والتوفيق والنجاح يف مجيع اعمالكم.
اخوكم بشارة طوق رئيس اجلمعية اللبنانية االسرتالية -ملبورن
فرع اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل

بشفاعة السيدة العذراء مريم

رزق الدويهي يشكر

بعد العملية اجلراحية وما رافقها من عوارض داخلية وخارجية
ما يقارب العشرين شهرا عاد السيد رزق الدويهي اىل عائلته
واصدقائه الكثر معافى وبصحة جيدة بشفاعة السيدة العذراء
مريم اليت كان متعبدا هلا واليت كانت ترافقه يف مجيع مراحل
حياته الصحية ...ويف هذه املناسبة يشكر كل الذين اطمأنوا اليه
ان كان حبضورهم الشخصي او من خالل املكاملات اهلاتفية آمال
مكافأة اجلميع بالفرح.

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

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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افتتاح فرع جديد يضاف اىل فروع البنك العربي اسرتاليا يف ملبورن

*املدير العام السيد جو رزق يرحب ويلقي كلمة*

*مدير فروع ملبورن نعيم ملحم يرحب ويلقي كلمة*

* املدير العام جو رزق وحضور*

*مدير الفروع يف ملبورن نعيم ملحم واحدى املوظفات*

*املدير العام للبنك العربي جو رزق ومدير فروع ملبورن نعيم ملحم
ومدير الفرع*

كما يفتتح الصباح يوما
ربيعيا مشرقا ،هكذا مت
افتتاح فرع جديد يضاف
اىل فروع البنك العربي
فيكتوريا
يف
اسرتاليا
وبالتحديد وسط مدينة
ظهر
وذلك
داندينونغ
يوم اجلمعة من االسبوع
املاضي ،حبضور مدير عام
البنك العربي يف اسرتاليا
السيد جوزيف رزق ومدير
الفروع يف والية فيكتوريا
السيد نعيم ملحم.
واحلقيقة كان هذا االفتتاح
فريدا من نوعه وعلى
مستوى رفيع حيث شارك
فيه قنصل لبنان العام يف
فيكتوريا االستاذ هنري
قسطون واالبوان اجلليالن
مسري حداد خادم رعية مار
يوسف يف فريفيلد والياس
متى خادم رعية داندينونغ
وعدد كبري من رجال املال
واالقتصاد من لبنانيني
وعرب واجانب.
وخالل االفتتاح كان رف من
الصبايا يقدمن املأكوالت
واملشروب
اخلفيفة
“كوكتيل” للحضور.
وقد القى يف املناسبة
السيد نعيم ملحم مدير
جمموعة الفروع يف فيكتوريا
كلمة فيها باملشاركني
حضورهم.
هلم
شاكرا
وحتدث عن نشاط البنك

العربي واهتمامه بابناء
اجلالية اللبنانية والعربية
عامة وخاصة لناحية تسهيل
مجيع املعامالت القانونية
املتعلقة
واملصرفية
بالتسليف والودائع.
كما تكلم يف مناسبة افتتاح
الفرع اجلديد مدير عام البنك
العربي يف اسرتاليا السيد
جوزيف رزق مستهال كلمته
شاكرا قنصل لبنان العام
يف ملبورن االستاذ هنري
قسطون حلضوره كما شكر
رجال الدين واملال واالعمال
الذين لبوا الدعوة.
وحتدث املدير العام عن
البنك العربي الذي هو
ضمانة للودائع بفوائد عالية
وانه يقدم كل التسهيالت
املمكنة لالستدانة ،وقال
السيد رزق انه ال خيفى
عن بال احد انه لوال وجود
جالية لبنانية وعربية عريقة
ملا ُوجد البنك العربي يف
اسرتاليا فالبنك العربي
ُوجد خلدمة هذه اجلالية يف
كافة اجملاالت املصرفية.
واضاف مدير عام البنك
العربي السيد جو رزق يقول
انه حيث توجد جالية لبنانية
وعربية ال بد ان يكون
وما
هناك وجود للبنك
افتتاح هذا الفرع اجلديد اال
اكرب دليل وبرهان وشاهد
يف ذلك.

وختم السيد رزق كالمه
ابناء اجلالية على
بشكر
تعاونهم مع البنك العربي
اسرتاليا منذ البداية مكررا
شكره للحضور.
بعد ذلك مت عرض شريط
فيديو حتدث فيه رئيس
جملس ادارة البنك العربي
الفروع
اهمية
شارحا

كافة
على
املنتشرة
االراضي العربية ولبنان
ويف دول العامل وصوال
اىل اسرتاليا.
كذلك حتدث عن التسهيالت
اليت تقدمها فروع البنك
يف
اسرتاليا
العربي
اماكن انتشارها ووجودها
الصحاب الدخل احملدود

*جانب من املشاركني*

ولرجال املال واالعمال
واالقتصاد بالتوازن.
وقال ان البنك العربي
بكامل فروعه املنتشرة
على الكرة االرضية هي يف
خدمة الشعب ومساعدته.
ويف نهاية هذا اللقاء وزعت
هدايا قيمة قدمها البنك
العربي على املشاركني يف

هذا االفتتاح ،بعدها ودع
احلضور املدير العام للبنك
العربي يف اسرتاليا السيد
جوزيف رزق ومدير جمموعة
فروع ملبورن نعيم ملحم
شاكرين للبنك العربي
الدعوة
هذه
اسرتاليا
متمنني له دوام االستمرار
والتقدم والنجاح.
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Melbourne

افتتاح اكرب وافخم مدرسة يف ملبورن للراهبات االنطونيات

* االب اندراوس يقدم الصالة*

* املونسنيور طقشي يقدم الصالة*

* بعض الراهبات االنطونيات*

كما تفتتح الشمس فجرا
مشعا بالدفء والنور وكما
يغرد البلبل معلنا قدوم
يوم مجيل ،هكذا مت افتتاح
مدرسة St Joseph Secondary
 Campusللسنوات من الصف
السابع حتى الصف الثاني
عشر ،وذلك حبضور سيادة
املونسنيور جو طقشي واالباء
االجالء رئيس دير مار شربل
يف ملبورن ادمون اندراوس
الن فارس ومسري حداد
ودميرتي بارودي واملونسنيور
يوسف توما .ممثل مكتب
القيم الكاثوليكي ،قنصل

لبنان العام يف فيكتوريا
هنري قسطون ،القنصل
االسبق لويس فليفل ،النائبة
كريستني كانبول ،النائب
نزيه االمسر ،ميمي كابتوايتو
ممثلة النائب كيفن تومسون،
اوسكا بليدير رئيس بلدية
مدراء
وبعض
مورالند
املدارس ورجال االعالم.
وحبضور الراهبات االنطونيات
واالساتذة والطالب والطالبات
قدمت حلقات برنامج االفتتاح
االنسة جوان خباش ،ثم
صالة تراتيل دينية قدمها
طقشي
جو
املونسنيور

* االخت دعد القزي تلقي كلمة*

*ممثلة كيفن تومسون*

*رمسيون وحضور *

واالب ادمون اندراوس ملدة
نصف ساعة ثم تعاقب على
الكالم كل من مدير املدرسة
فرانك رايس واستيفن الدر
مدير املدارس الكاثوليكية
وكريسنت كاتبل وعدد من
اشادوا
الذين
املتكلمني
بدور الراهبات االنطونيات
منذ ثالثني هاما حتى اليوم
وما يقدمن من عناية يف
دور احلضانة اىل التعليم اىل
الدور الكبري واملهم يف ادارة
دار العجزة.
االخت دعد القزي حتدثت
باسم الراهبات االنطونيات

وبعد ان رحبت بالكهنة قالت
االنطونيات
الراهبات
ان
ضحني الكثري من حياتهن
عمال برسالة السيد املسيح.
اليت خالل ثالثني سنة يف
ملبورن عملت من اجل احلفاظ
على اللغة اىل العمل يف دار
العجزة واليوم نفتتح املدرسة
هذه تكملة اىل املدرسة اليت
افتتحت لالوالد يف العام
 2002وسنة  1998افتتحت
مدرسة لالول ابتدائي كان
العمل يف برنزويك حيث كان
عندنا تسعون طالبا وطالبة
ومع االيام ازداد عدد الطالب

*االخت القزي تقدم باسم
الراهبات لوحات تقديرية*

* فرانك رايس*

*قسطون ،فليفل،الراهبات االنطونيات والكهنة*

حيث اضطررنا اىل االنتقال
اىل هذه املدرسة اليت حنن
اآلن بصدد افتتاحها وكنا
قد اشرتينا هذه املدرسة
يف العام  2009وبعد اجراء
التصليحات والتعديالت عليها
يف العام املاضي وبعد ان
اصبحت جاهزة الستقبال
الطالب انتقلنا اليها اليوم
وباشرنا التدريس فيها.
وشكرت يف ختام كلمتها
مجيع الذين ساعدوا يف هذا
املشروع وشكرت اهلل قبل كل
شيء الذي اعطاهن القوة.
وبالواقع فان هذه املدرسة

تتمتع بكل مقومات الراحة
لالساتذة والطالب ...افتتاح
فريد من نوعه فريد مبعطياته
وفريد بوقائعه.
ان انامل االب يف الواقع تكمن
يف االيادي النقية البياض
اليت حققت هذا الصرح
وحققت االفتتاح الكبري الالئق
على هذا املستوى الرائع.
وبعد انتهاء االفتتاح كان
هناك كوكتيل قدمت خالله
املأكوالت اخلفيفة واملشروب
ثم غادر احلضور طالبا للراهبات
التقدم
دوام
االنطونيات
والنجاح يف مجيع اعماهلن.

اختاره الرب ليكون اىل جانبه

كارل خباش اىل مثواه االخري

* اجلثمان داخل الكنيسة*

كارل خباش جاء من
عروسة البقاع من مدينة
زحلة طفال صغريا وهو يف
السابعة من عمره اىل مدينة
ملبورن االسرتالية تعلم يف
مدارسها اىل دخوله العمل
التجاري ...له صداقات
واسعة بني االسرتاليني
االعمال
رجال
خاصة
واالقتصاد منهم وبالرغم
ينس
من صغر سنه مل
َ
زحلة وعاداتها العريقة
وكان عضوا دائما يف
رابطة زحلة يف فيكتوريا،

كان متعبدا لربه وكان
عاشقا لكنيسة «سانت
آن» القريبة من داره
واليت كان يرتدد اليها كل
يوم احد ويشارك يف كل
مناسبة من مناسباتها اىل
ان وافته املنية االسبوع
املاضي عن عمر يناهز 86
عاما.
تأهل من ثريا ابو خاطر
ورزقهما اهلل  11ولدا
ساروا مجيعا على خطى
الوالدين اللذين اعطياهم
كل من لديهم من مبادئ

* آل الفقيد*

طيبة وقيم مشرفة وكانت
الوالدة وفية له وللعائلة
اليت ربياها سوية.
فعند الساعة اجلادية عشرة
من صباح اخلميس املاضي
اقيمت صالة وضع البخور
على جثمانه الطاهر يف
كنيسة «سانت آن»
يف زيارة له اليها هي
االخرية.
وقد شارك يف وداعه
حشد كبري من االسرتاليني
اىل جانب
واللبنانيني
ارملته املفجوعة واوالده

وعياهلم.
ترأس الذبيحة االهلية لراحة
نفسه االب جاك بريدي
يعاونه سيادة املونسنيور
جو طقشي واالب مسري
حداد.
االب جاك بريدي القى
كلمة نوه فيها بسرية
الراحل الطيبة وقال انه
كان خملصا ووفيا لرعيته
كما كان خملصا ووفيا
حضنته
اليت
السرتاليا
وهو طفل فحافظ عليها
وهو كبري وظل هكذا حتى

*احفاد الفقيد *

الساعة االخرية.
اما املونسنيور طقشي
فقال انه تعرف اىل كارك
خباش منذ زمن طويل
فوجدت فيه الكثري من
االميان واحلب وكما كان
خملصا السرتاليا وملدينته
زحلة كان خملصا ووفيا
لعائلته اليت رباها تربية
صاحلة ومؤمنة مبساعدة
زوجته السيدة ثريا.
ثم تقبلت العائلة واالقارب
التعازي يف باحة الكنيسة
حيث ووري اجلثمان الثرى

يف مدافن العائلة.
اهلريالد
جريدة
اسرة
تتقدم من أرملة الفقيد
السيدة ثريا ابو خاطر
ومن اوالده وعياهلم ومن
شقيقه جوزيف وعائلته
ومن شقيقاته وعياهلن
ومن ابن عمه سليمان ابو
خاطر ومن كل من ينتسب
اليهم يف الوطن واملهجر
بأحر التعازي سائلة اهلل ان
يسكن الفقيد الغالي جنات
اخللود ولألهل مجيعا الصرب
والسلوان.
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متفرقات

إرادة الشر القذافية :مزيج البداوة...

تتمة املنشور على الصفحة 20
العراق بعد سقوط صدام حسني العام .2003
ووفقًا لالحصاءات االمريكية عن «القاعدة»
يف العراق ،كان نصف مقاتليها البالغ عددهم
حواىل  6500مقاتل ،وافدين من مدينة درنة
الليبية ،حوالي  1300منهم نفذوا عمليات
انتحارية يف العراق ،وكانت املخابرات القذافية
تسهل انتقاهلم من ليبيا اىل بالد
والسورية
ّ
الرافدين.
بعد االنقالب العسكري القذايف االول العام
يقدر عدد احملاوالت االنقالبية العسكرية
ّ ،1969
بعشرين ،وهذا ما محل القذايف على تهميش
اجليش النظامي وتفكيكه .واحدة من احملاوالت
االنقالبية تورطت فيها العام  1993قبيلة
الروافلة احلليفة للقذايف وقبيلته ،فأعدم العقيد
املئات من ابناء القبيلة املتورطة .وهذا ما محل
احد زعماء القبيلة ،أكرم الروافلي ،على دعم
حركة االحتجاج الليبية االخرية ،فأعلن من على
الشاشات التلفزيونية ان «األخ معمر القذايف
مل يعد اخًا ،ونقول له :ارحل من البالد».
شبان املدن الليبية الشرقية املشاركون يف
حركة االحتجاج االخرية ،من جيل ُقتل بعض
اقاربه يف سجن ابو سليم .احملامي فتحي
ّ
شكل اعتقاله يف مدينته
تربل ( 39سنة) الذي
بنغازي فتيل اشتعال احلركة االحتجاجية ،روى
(«النهار»  28شباط املاضي) ان «نقطة
التحول» يف حياته ،تعود اىل تسلمه واحدًا
من ملفات قتل السجناء ،بينهم شقيقه وابن
عمه وزوج شقيقته .يف  3ساعات اعدم السجناء
الـ ،1200وحاول نظام القذايف طمس اجلرمية.
ومنذ تسلمه امللف اعتقل تربل سبع مرات،
كانت االخرية يف  15شباط املاضي ،حينما دهم
حواىل  20من رجال االمن منزله ،فانتشر اخلرب
بني عائالت الضحايا وبادر ابناؤها اىل التظاهر
احتجاجا ،بعد ايام من تنحي الرئيس املصري
حسين مبارك.
الباحثة الفرنسية مرياي دوتيل ،ذكرت ان
جمزرة السجناء بقيت طي الكتمان حتى العام
 .2006وبني القتلى ،اىل االسالميني ،ليرباليون
وناصريون سابقون ودميوقراطيون .اما صلة
االسالميني باحتجاجات  17شباط املاضي،
فبالغة الضعف يف املدن الشرقية الساحلية.
وروى الصحايف االيطالي بيرتو دل ري
(«الرببليكا» ،ترمجة منال حناس« ،احلياة»
 24شباط املاضي) ،ان استاذ االقتصاد ادريس
الشريف ،كان دليله يف بنغازي ،فقاده اىل
مركز الشرطة وسط الدخان واالنقاض ،وادخله
غرفة بال نوافذ يف وسطها كرسي تشبه كرسيا
يف عيادة لطب االسنان .وروى الشريف ان
اعرتافات املعارضني يف عهد القذايف ،كانت
ُتنتزع منهم على هذه الكرسي ،فاذا امتنع
احدهم عن الكالم ،كانت تقطع اصبعه ،او جيدع
انفه ،او تقطع اذناه ،او اجزاء من اعضائه
التناسلية.

جتارة العبيد واملرتزقة

«املرابط» البريوتي «التائب» واهلارب
اىل ليبيا والعائد منها العام  ،1995روى ان
مصادر مرتزقة القذايف وسكك استقدامهم
واساليب جتنيدهم ،تعود جذورها اىل جتارة
العبيد االفريقية القدمية اليت كانت وجهتها
اوروبا وامريكا ،ومير طريقها الربي يف وسط
ليبيا من جنوبها اىل مشاهلا ،وظل ميناء بنغازي
امليناء االساسي لتصدير العبيد حبرًا ،حتى
العام  ،1920حينما ّ
حظرت املواثيق الدولية هذه
التجارة اليت كانت حترتفها القبائل الليبية .قبيلة
القذاذفة يف مناطق ليبيا الوسطى ،حيث كانت
متر طريق قوافل التجارة الصحراوية ونقل العبيد
من الداخل االفريقي اىل ميناء بنغازي ،كان
هلا دور اساسي يف احلماية والوساطة والنقل،
حيث يرعى ابناء القبيلة إبلهم ومواشيهم،
حاملني بنادقهم احلربية .وتعود عالقة بنغازي
احلميمة مبصر اىل الدور القديم ملينائها كصلة
وصل جتارية بني مصر ووسط افريقيا .بعد
توقف جتارة القوافل وحظر جتارة العبيد ،اخنرط
تصدر
القذاذفة البدو يف اجليش اللييب .واذ
ّ
عقيد منهم االنقالب العسكري ،جعلهم ركن

كتائبه االمنية والعسكرية اخلاصة ،وقلب جهاز
«حرس القائد».
مع ازدهار اهلجرات االفريقية غري الشرعية اىل
تصدر القذاذفة واجهزة القائد االمنية
اوروبا،
ّ
دور الوسطاء يف هذه اهلجرات من قلب افريقيا
ودوهلا الوسطى اىل املوانىء الليبية ،فموانئ
فرنسا وايطاليا واليونان ،لقاء مبالغ مالية
يتقاضونها من الراغبني يف اهلجرة .وكلما ألقت
اجهزة االمن يف دولة اوروبية القبض على
افارقة قدموا اليها يف هجرات غري شرعية من
طريق ليبيا ،تقوم سلطات هذه الدولة باعادة
املهاجرين اىل املوانئ الليبية .وبدل ان تعيد
االجهزة األمنية القذافية هؤالء االفارقة اىل
ّ
وجتندهم كمرتزقة
ديارهم ،اخذت تغريهم باملال
يف كتائب عسكرية خاصة .والعبارة الشائعة
على لسان القذايف وألسنة ابنائه ،الساعدي
ومخيس وهنيبعل وسيف االسالم وسواهم،
القناع االفارقة التائهني اخلائفني ،بأن يصريوا
«عبيدًا» يف كتائبهم ،هي« :تهاجر اىل
الغرب؟ ختدم الكفار؟! اخدم افريقيا».
الراتب الشهري للمرتزق «العرتيس»،
اي القبضاي ،هو  1400دوالر و 800دوالر
طور القذايف وأوالده كتائب
للعادي .ثم
ّ
املرتزقة ،فأخذوا يستوردون رجاهلا مباشرة
من تشاد وبوركينا فاسو والنيجر والسنغال
وسيرياليون ونيجرييا وموريتانيا وبنني ،ومن
الطوارق يف جنوب اجلزائر ،فصار العقيد حقا
«ملك ملوك افريقيا» ،بعدما اقام لكتائب
مرتزقته معسكرات ومساكن يف جنوب املنطقة
الوسطى من ليبيا ،كي يتسنى هلم الذهاب
اىل ديارهم يف اجازات ،يعودون منها اىل
معسكراتهم ومهماتهم العسكرية .ونقل يف 14
آذار اجلاري ،عن وكاالت انباء عاملية ،ان سجل
القذايف منذ مطالع التسعينات ،حافل يف جتنيد
املرتزقة ومتويلهم لزعزعة االستقرار يف دول
افريقية كثرية ،منها التشاد ومالي والنيجر
وسيرياليون ،قبل ان يدعم الرئيس الليبريي
السابق تشارلز تايلور الذي حياكم حاليا بارتكاب
جرائم حرب وجرائم ضد االنسانية يف بالده.
قادة عسكريون يف اجليش اللييب النظامي الذي
ّ
عطله القذايف منذ العام  ،1975رووا ألمحد
رحيم ،مراسل «احلياة» ( 6آذار اجلاري)
يف بنغازي ،ان كتائب املرتزقة القذافية،
وعددها  12كتيبة ،هي اليت تقوم وحدها بشن
اهلجمات على احملتجني يف املدن الليبية .اما
اجليش النظامي الذي التحق معظمه بالثورة
فمضت أعوام كثرية على حتويله جمموعة ضباط
ال حيملون سوى رتب عسكرية عليا ،من دون
ان تكون يف امرتهم وحدات عسكرية من رتب
متوسطة تشكل العمود الفقري ألي جيش.
فالقذايف ،وفقًا للمقدم يف سالح الدفاع اجلوي
اللييب ،مفتاح مؤمن موسى« ،دمر اجليش
الوطين ،وتركه بال سالح وبال وحدات مدربة
وال آليات حديثة» .لذا اختلفت الثورة الليبية
عن سابقتيها التونسية واملصرية ،حيث قامت
املؤسسة العسكرية النظامية يف كل من تونس
ومصر ،بالتضحية برأس النظام ،فعزلته ،بعدما
استنفدت املؤسسة االمنية البوليسية وسائلها
يف قمع احملتجني وارهابهم ،قبل انهيارها .اما
يف ليبيا القذافية فال احد ميتلك تعريفًا واضحًا
للمؤسسة العسكرية وللنظام احلاكم الذي
حترسه كتائب املرتزقة .اقوى هذه الكتائب هو
«اجلحفل  »82الذي يتلقى اوامره من مخيس
القذايف ،ويضم سالحًا جويًا ومدرعات وكتائب
دبابات ومشاة .قواعد الكتائب القذافية ومقارها
يف مناطق تعترب موالية ،مثل سرت وفزان
ومعيتيقة قرب طرابلس .ويف مقر كل كتيبة
اقام العقيد واوالده منازل خاصة بهم ،فهم ال
يأمنون على انفسهم اال يف احضان مرتزقتهم.
ِ
يكف عدد الطيارين القذاذفة ،يشرتي
واذا مل
العقيد طيارين اجانب.
ختامًا ،ال بد من التساؤلَ :م ْن اخطر ارهابًا على
العامل ،ومن أقوى يف ارادة الشر الشيطانية،
ليبيا القذافية ام «قاعدة» اسامة بن الدن
للجهاد العاملي؟!
حممد أبي مسرا
وفاروق عيتاني

احملامية بهية ابومحد مع أعضاء اللجنة يقومون بعمل خريي
ملساعدة الفنانة املطربة الكبرية السيدة صباح
عقد اجتماع يوم اجلمعة املوافق  2011/3/18يف
مكتب احملامية بهية ابومحد مع أعضاء اللجنة
املؤلفة من
نوال جريج ،والسيدة روز سكر ،احملامي االب
افرام عباسي ،والسيدة جورجيت كوتا ،والسيدة
افيت واصف ،واألستاذة
والسيدة أمال بو مسرة ،والسيدة افيت دياب،
واملوسيقار األستاذ فؤاد حراقة ،ولفيف من
الكهنة ،والرهبان  ،وذلك لبحث آلية املساعدة
للفنانة الكبرية صباح ،واليت كانت قد ناشدت
سابقًا ابناء اجلالية اللبنانية يف اسرتاليا
مبساعدتها ،وهم العاملني مبا كانت تقوم به من
مساعدة ،ودعم ،لكل من كان يطرق بابها من
مجعيات ذوي احتياجات خاصة ،ودور أيتام ،أو
حتى مساعدات فردية ألي شخص أينما تواجد
دون متييز للعرق أو الدين.
هذا وقد مت اطالع سعادة السفري اللبناني
الدكتور جان دانيال الذي بدوره أبدى جتاوبًا
كبريًا للموضوع ،ورغبته برعاية أي مشروع لدعم
املطربة الكبرية صباح ،بعد افادته بالتفاصيل عن
املشروع املذكور.
لتكن هذه االنطالقة النبيلة يف زمن الصوم املبارك
الذي حيمل معه العطاء ،والرأفة ،واحملبة ،شعارًا
لكل مؤمن ،كي نكون من اللذين سيقول عنهم
السيد املسيح يوم الدينونة العظيم« ،تعالوا
الي يا مباركي ابي رثوا امللكوت املعد لكم منذ
ّ
انشاء العامل ،ألني ُجعت مأطعمتموني  ،وعريانًا
فكسومتوني ،ومريضًا فزرمتوني»...
صباح اليت رفعت امسًا كبريًا(لبنان) ،أعطت فنًا
عظيمًا تتوارثه االجيال  ،هي الشمس الساطعة
يف مهرجان بعلبك ،وكل الدول ،هي شحرورة
الوادي اليت جادت ،وأطربت اجلميع  .فلنطرح
تساؤوالت بصوت جهوري ماذا قدم لبنان لصباح
لسنة الطبيعة
عندما احتاجته فقط مرغمتًا  ،خاضعة ّ
القاسية؟
الرجاء ملن يرغب بالتربع للفنانة صباح:

 -1أما على حسابها اخلاص راجني إرسال صورة
عن الوصل ملكتب احملامية بهية ابومحد
Bank :
Audi Bank – Hazmieh, Lebanon
Account Number :
LB. 9500 5600 02410
		
241019- 466 00 200 831
Name of the Holder: Jeannette Georges Féghaly
 -2أو ارسال شيك بنكي باسم الفنانة (جنيت
جورج فغالي) على عنوان احملامية بهية ابو محد
على العنوان التالي:
84 Waterloo Road Greenacre NSW 2190

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

العدد الرابع من جملة االوبزرفر العاملية

صدر العدد الرابع من جملة االوبزرفر العاملية The Word Observer
اليت تصدرها كل شهرين االوبزرفر العاملية لالعالم للزميل ممدوح
سكرية.

وحيتوي هذا العدد الكثري من املواضيع الفنية والثقافية والبيئية
والرتاثية واالقتصادية واالخبار احمللية باالضافة اىل ما يدور وراء
الكواليس من قضايا حملية.

قداس وجناز السنة

قداس وجناز السنة

يقام قداس وجناز السنة
لراحة نفس املرحوم

جوزيف وديع فنيانوس
من زغرتا وسكان كفردالقوس
وذلك يوم االحد الواقع يف 3
نيسان  2011الساعة  5بعد
الظهر يف كنيسة سيدة لبنان
يف هاريس بارك.
الداعون:

ارملته :انطوانيت حمسن فنيانوس
اوالده :هنري وفرانسوا فنيانوس وعياهلما.
ابنته :جومانا فنيانوس

مبناسبة مرور سنة على وفاة املرحوم

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

رافقتك السالمة

تغادر مدينة سيدني الضيفة الكرمية سعاد يونس جماعص
بعد زيارة دامت ثالثة اشهر تفقدت خالهلا االهل واالصدقاء
يف سيدني وملبورن وحلت ضيفة يف مزول شقيقها السيد
باسم يونس يف غيلفورد .وقد لبت السيدة سعاد دعوات
االصدقاء لتكرميها حيث القت بالغ احلفاوة من اجلميع.
وتتوجه السيدة سعاد يونس جماعص قبل مغادرتها اىل
لبنان مساء السبت (اليوم) بالشكر من اجلميع للحفاوة
والتكريم خالل فرتة اقامتها يف اسرتاليا ،وختص بالشكر
الشاعر جوزيف عقيقي والشيخ جورج ابي صعب والسيدة
عقيلته ماري ابي صعب وادارة جريدة اهلريالد الغراء ومجيع
الداعني هلا بسالمة الوصول.
وباملناسبة قال الشاعر الصديق جوزيف عقيقي هذا
البيت:
قولي جلميع اخلالن
مهما طالت غيبتنا
بدنا نرجع عا لبنان
مش رح نبقى بغربتنا

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
لقد تركت الكارثة اليت ّ
والية كوينزالند ومدينة بريزبن من
حلت يفنداء
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

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

168 TerMINUS STREET, LIVERPOOL
PH: 9600 8080

25 Breust Place, Punchbowl
Ph: 9750 5588
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Parliament sitting ex- Government accepts mining tax review
Federal Government has infrastructure in the key mintended to debate NBN THE
accepted all 98 recommen- ing states of Western Austra-

FEDERAL parliament’s lower
house will be recalled on
Monday to deal with two key
pieces of legislation critical
to the rollout of the National
Broadband Network.
The recall of the House of
Representatives is necessary
because the Senate must sit
tomorrow to deal with the legislation.
Both houses of parliament
had been due to break tonight
until the May 10 budget.
Independent Nick Xenophon
and Family First senator
Steve Fielding earlier supported a government motion
to extend normal Senate sitting orders.
The move was to allow the
government to push ahead
with debating amendments to
the NBN Companies and Access bills, which set out the
operating framework of the
$36 billion NBN.
Manager of government business, Anthony Albanese, said
later the House of Representatives would be recalled at
10am on Monday so the legislation could be dealt with.

“It is absolutely important that
this legislation is passed,” he
said. “This legislation relates
to the National Broadband
Network company structures.
It relates to the relationship between the NBN and Telstra.”
The move to push through the
bills this week comes after
the government yesterday
circulated its own changes to
the NBN legislations.
circulated yesterday by Communications Minister Stephen Conroy reveal the NBN
Co could one day have the
discretion to charge different
prices for bush communities
using wireless and satellite
services than city dwellers
using fibre-optic cable.
Mr Albanese trumpeted the
passing of 92 pieces of legislation through the House
of Representatives after two
parliamentary sessions and
154 hours of private members
business.
“This is a government that has
been able to get things done.
This is a government that has
been able to get its legislation through,” he said.

PLAYERS in Australia’s financial system are going to
have to get used to more limited opportunities for growth
in the local market than
they have enjoyed in recent
years.
That>s the message from the
semi-annual Financial Stability Review, published by
the Reserve Bank of Australia today.
In the review, the RBA said
the Australian banking sys-

tem had performed better
than those in other countries,
in line with Australia>s relatively stronger economic performance over recent years.
The RBA said the return to
profitability by banks elsewhere around the world had
allowed them to rebuild their
capital and, in some cases to
repay capital that had been
injected into them by governments at the height of the
crisis.

RBA warns against fast bank growth

dations of a review into its
controversial resources tax.
Treasurer Wayne Swan said
in a statement on thursday
the reforms would boost national savings, cut company
taxation, and provide investment in infrastructure, particularly in the mineral-rich
states of Western Australia
and Queensland.
The mining tax has been at
the centre of a heated debate
during the past nine months,
since Prime Minister Julia
Gillard secured a deal with
mining giants BHP Billiton,
Rio Tinto and Xstrata.
The Coalition remains opposed to it and the Australian
Greens and Independents,
whose vote will be needed
to get it through Parliament,
have yet to agree on the details.
The Henry Tax Review wanted a mining tax that would replace existing state royalties,
not credit companies that pay
royalties from revenue generated by the MRRT.
But the Government has decided all current and future
royalties would be credited
against tax liabilities.
Mr Swan said he was confident Parliament would support the bill.
“We’ve got the agreement of
industry for the MRRT, which
will raise $7.4 billion to cut
taxes for small business, to
invest in infrastructure and
to cut the corporate (tax) rate
among other things,” he said.
He warned the Liberal Party
of the consequences of voting down a tax cut for small
business and investment in

lia and Queensland.
“I think they will pay a very
high price.”
Minister for Resources and
Energy Martin Ferguson said
Opposition Leader Tony Abbott needed to explain why
resource companies should
not pay more tax, citing a 630
per cent lift in profit by Fortescue Metals Group.
The same applied to Xstrata
with its 75 per cent increase
in profits, Rio Tinto with a 122
per cent increase and BHP
with an 88 per cent increase.
“That is the nature of the debate,” he said.
Mr Swan said mining investment in Australia was expected to grow from $34 billion in 2009/10 to $76 billion
in 2011/12.
“The reason they’ve (mining
companies) made the agreement is they do understand
there is a case for resource
rent taxes,” he said.
“They do understand that our
terms of trade, which are currently at a 140-year high, are
going to remain permanently
high for some time to come.”
Mr Swan said he was prepared to discuss new tax arrangements with the states if
they were concerned with the
deal.
“I don’t anticipate any great
kerfuffle.”
Mr Swan said he did not expect opposition from the mining states.
“It’s not true that (Queensland
Premier) Anna Bligh is completely opposed to it,” he said.
Mr Ferguson said the states
were lining up to spend the
money.
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Bob Hawke says NSW Premier Kristina Keneally has won the campaign

FORMER Labor prime minister Bob Hawke has described
New South Wales Premier
Kristina Keneally as a “gutsy
fighter” and urged voters to
support Labor at the state
election.
Mr Hawke acknowledged that
Labor, which is tipped to lose
Saturday’s poll, faces a tough
battle.
“The truth is they have got a
hard job in front of it,” he said
in Parramatta, in Sydney’s
west, while campaigning with
the Premier on thursday.
“But I think whatever your
political persuasion ... I think
one judgment that’s made by
everyone is what a gutsy job
this woman has done.
“She’s shown enormous courage, intelligence, compassion and commitment and
she deserves to get a damn
good vote.
“She deserves in her own
right to win this election.”
Mr Hawke addressed a crowd
celebrating Senior’s Week.
“I’m eminently well qualified
to be here because I’m getting bloody senior,” the 82year old said.
He said Ms Keneally had won
the campaign for her efforts
in visiting electorates across
the state over the past few
weeks.

“Elections are affected by the
quality of the campaign and
there’s absolutely no doubt
that in this campaign, this
beautiful woman on my left
here, Kristina Keneally, has
won the campaign,” he said.
Mr Hawke said while “it would
be silly to stand up and say I
think we’re going to win this”,
he wasn’t going to “knock”
Opposition Leader Barry
O’Farrell and voters needed
to think about who they wanted to lead the state.
“This gutsy fighter or old Barry?” he said.
“Barry seems to me to be a
nice enough guy, but he’s a
policy free zone.”
Mr Hawke expressed concerns about what the Coalition may do in power.
“You’ve got to fear, with the
background from which they
come, they’ll move along that
path of trying to curtail the
rights of the ordinary working
men and women in this state,”
he said.
“That’s what WorkChoices
would have done, they supported that and there’s no reason to believe they don’t embrace that philosophy now.
“So that’s why I think it’s very
important that people address
their mind to these issues and
direct their vote to Labor.”

CARTOON BY

Elizabeth Peterson
Artist / Cartoonist
The Adventures of the Mirrin
Family
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Bitter clash climaxes week of
acrimonious debate over carbon tax

JULIA Gillard branded
Tony Abbott a “hollow, bitter man” after being cast
as a “delusional” liar by the
Opposition Leader during a
fiery parliamentary clash.
The Prime Minister and Mr
Abbott exchanged heated
insults as a week of acrimonious debate over the
government’s
proposed
carbon tax came to a head
in the final question time
before a seven-week recess.
Responding to an opposition attempt to formally
censure her, Ms Gillard said
her opponent was arrogant
and without conviction
“He is not a Liberal in the
tradition of Liberals past,”
Ms Gillard told parliament.
“Here is this hollow, bitter
man, a man with no judgment who never gets the
big calls right.”

“I believe increasingly Australians are disgusted by
his negativity and revolted
by his arrogance.
“They see them on display
everyday, this puffed up arrogance as he pursues his
narrow political interests.”
Mr Abbott compared Ms
Gillard to Napoleon, referring to her as “this delusional Prime Minister”.
He said she was a liar who
was unable to tell the truth.
“We’ve seen real Julia,
we’ve seen fake Julia,
we’ve seen wooden Julia,
we’ve seen teary Julia,” he
said.
“We’ve seen all the way
with LBJ Julia, we’ve seen
Bible expert Julia, we’ve
seen George Washington ‘I
will never tell a lie’ Julia.
“The fact is, the one thing
we’ve never seen is truthful
Julia.”

Hours after expressing regret over placards held by
anti-carbon tax protesters
yesterday, Mr Abbott accused Ms Gillard of “preciousness” over her reaction to the insults.
He said former prime minister John Howard had fronted protesters who called
him called “Satan and Hitler and baby killer”.
“This is the kind of thing the
former prime minister had
to put up with and did not
utter the slightest (call for)
apology or show the slightest sign of embarrassment,”
Mr Abbott said.
“This is the preciousness of
a prime minister who thinks
that anyone who doesn’t
agree with her is an extremist.”
The opposition’s censure
attempt was voted down by
72 votes to 68.

Australia halts some Japanese food imports
amid radiation scare

AUSTRALIA has halted food
imports from four Japanese
prefectures because of concerns over radiation contamination from the Fukushima nuclear plant disaster.
Food Standards Australia
New Zealand has requested
a holding order be put in
place for all food originating
from the Fukushima, Gunma,
Ibaraki and Tochigi prefectures in Japan’s north.
Australia, Canada and Singapore have joined a list of
countries shunning or limiting Japanese food imports.
The US and Hong Kong have
already restricted Japanese
food, and France wants the
EU to do the same.
While the suspect products
include milk, fresh fruit and

Australian register of MPs’ interests
shows gifts of gadgets galore

FEDERAL politicians are getting their hands on the latest
hi-tech gadgets for free, parliamentary records show.
Five MPs - including Labor
frontbenchers Anthony Albanese, Peter Garrett and
Warren Snowdon and deputy
Liberal leader Julie Bishop have declared gifts of Apple
iPads from Qantas.
And rock band U2 gave Julia Gillard, her deputy Wayne
Swan and Ms Bishop free

iPods on their recent tour
through Australia, according
to the latest register of members’ interests.
Commercial Radio Australia also doled out electronic
gifts, giving digital radios to
Ms Bishop, Trade Minister
Craig Emerson, Liberal Andrew Southcott and Nationals
Mark Coulton and John Cobb.
The register shows 27 MPs
have now received a free
pay-TV service via pay TV

lobby group ASTRA.
Mr Garrett donated his iPad
to a local school, while Mr Albanese said his was in use in
his Sydney office.
The register also shows former sports minister Kate Ellis
took advantage of the hospitality on offer before leaving
the post to become Employment Participation Minister.
She accepted multiple free
tickets to 42 separate sporting events between June

2009 and June 2010 including
tickets to the Melbourne Cup,
the AFL grand final, rugby
union tests and World Cup
games.
Among the more unusual declarations was Queensland MP
Bernie Ripoll’s declaration of
the purchase of a 2006 Vespa
motor scooter.
Mr Ripoll also reported his
office had been completely
destroyed by the Queensland
floods.

vegetables, the Department
of Health said that Australia
did not usually accept many
Japanese milk or fresh produce imports.
Australia, Canada and Singapore have joined a list of
countries shunning or limiting Japanese food imports.
The US and Hong Kong have
already restricted Japanese
food, and France wants the
EU to do the same.
“In fact, Australia imports
very little food from Japan. Imports are limited to
a small range of specialty products, for example
seaweed-based products,
sauces etc,” the department
said in a statement.
“FSANZ remains of the view
that the risk of Australian

consumers being exposed
to radionuclides in food imported from Japan is negligible,’’ its website said.
The Australian Quarantine
and Inspection Service has
enacted the order.
The holding order would
remain indefinitely until
FSANZ, AQIS and the Australian Radiation Protection
and Nuclear Safety Agency
were satisfied that the food
imports are safe for release,
a health department spokeswoman said.
The US Food and Drug Administration banned imports
of food and dairy products
from around the plant yesterday as fears over the extent of food contamination
continued.

O’Farrell concerned by carbon protesters

NSW Opposition Leader
Barry O’Farrell says he was
concerned by the behaviour
of some of the protesters at
an anti-carbon tax rally in
Canberra.
Opposition Leader Tony Abbott is under fire for appearing to endorse the derogatory
sentiments of some protesters, after he gave a speech
to the crowd in front of signs
that read «Bob Brown’s Bitch»
and «Ditch the Witch» referring to Prime Minister Julia
Gillard.
Asked if Mr Abbott’s atten-

dance had damaged the Liberal brand, Mr OFarrell said:
«Like others I was concerned
at some of the antics, some
of the signs that we saw yesterday.»
But he said the protest was
in reaction to Ms Gillard>s
backflip on a promise not to
introduce a carbon tax.
«There>s a lesson here for
parties in the midst of an
election campaign: say what
you’re going to do, deliver on
your promises, don’t lie, don>t
let people down and don’t infuriate people,» he said.
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Dyson DC29 Barrel
Vacuum Cleaner.
Cleaner
Radix Cyclone™ technology,
hnology
hnology,
bagless, lightweight
adjustable wand, dual-mode
floor tool. DC29ACDMYW

Roomba iRobot Robotic Vacuum.
acuum.
Great navigation and floor co
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age, edge and cor
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cleaning, brushes and filters, anti-tangle technology.
hnology
hnology.
Virtual Wall™ blocks off-limit areas. Automatically
returns to its home base to dock and recharge. 530
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Fisher & Paykel 12-Place
Setting Dishwasher.
Dishwasher
The convenience of fingertip
controls combined with
contemporary styling.
Extensive choice of wash
programs. WELS 3 star,
13.6L/wash. DW60CSX

1.5KG
DISHWASHER
DETERGENT

Fisher & Paykel 8kg
Front Load Washing
Machine.
1200rpm spin speed, LED
display screen, delay start
function, 170° opening
door, WELS 4.5 star,
69L/wash. WH80F60W2

OMO 6KG
WASHING
DETERGENT
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Teac
(22”) 55cm High Definition LCD Television.
T
Built-in HD digital tuner. Record TV via USB to external drive
(not included). LCD2218HDHN
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COFFEE
BEANS

$

$
*1
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SILENT
GRINDER
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Fisher & Paykel 5.5kg
‘Smart Drive’ Top
T Load
Washing Machine.
Features the revolutionary
intelligence of the Smart
Drive® system, so it cleans
and cares for your clothes
effortlessly. WELS 3 star,
73L/wash. MW512

HOT
DEAL

$

DeLonghi Fully Automatic
Coffee Machine.
Adjustable coffee temperature, 15-bar pump
pressure, electronic thermostat, automatic
rinse, decalcification and cleaning
programs, one-touch
cappuccino. ESAM3500S

Sunbeam ‘Café Series’
Espresso Machine.
T
Twin
pump and twin thermoblock for
pouring espresso and texturing milk at
the same time. EM6910

IRECT
10 YEARMDOTOR
DRIVE ANTY
WARR

55cm

LASTING
POWER

Dishlex 12-Place Setting
Dishwasher
Dishwasher.
Five wash programs, electronic
controls, quick wash option,
delay start, fully flexible, easy
lift top basket, foldable cup
racks on the top basket and
fold down plate racks in the
bottom. WELS 4 star, 11.9L/
wash. DX301SK

®
HARVEY NORMAN® @ DOMAYNE
DOMA
AUBURN NOW OPEN

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

298

$

Bush (32”) 81cm High Definition LCD Television.
T
1366 x 768 resolution, 1500:1 contrast, HD digital tuner, 3x HDMI,
USB recording to external HDD (not included). IDLCD3204HDB
106cm

548

AMAZING
PRICE

$

Changhong (42”) 106cm Full High Definition LCD
T
Television.
1920 x 1080 resolution, HD digital tuner, 4,000:1 contrast,
3x HDMI. CHL4243DC
119cm

100Hz
LED

1398

$

3 YEARTY
WARRAN

LG (47”) 119cm Full High
Definition LED LCD Television.
T
1920 x 1080 resolution, 100Hz, 3,000,000:1 dynamic
contrast, 3x HDMI inputs. 47LE5310

THE ELECTRICAL SPECIALIST
www.harveynorman.com.au

Product offers end 26/03/11. Harvey Norman stores are operated by independent franchisees.

103-123 Parramatta Rd. 9648 5411
Located on Ground Level.
Entrance to carpark off Station Rd.
(COMPUTERS/ELECTRICAL ONLY)
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SPIRITUAL THERAPIST
Traditional Spiritual Help
العامل الروحاني عالء العوادي
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66 Wattle St. CNR Highclere St
Punchbowl NSW 2196 Ph 97403717 Mob 0414418334

Tel: 02 87648186

Fax :02 87648062

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

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

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

Email: info@alaa.com.au

