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املكلف  الرئيس  نعى 
بطريقته  ميقاتي،  جنيب 
اآلمال  الدبلوماسية، 
اليت  العود«  »الطرية 
سادت مؤخرا بقرب تشكيل 
النقاش  أعاد  ما  احلكومة، 
اىل  خطوات  الصدد  بهذا 
تفاعلت  وقت  يف  الوراء، 
السوري  االتهام  قضية 
املستقبل  تيار  لنائب 
مجال اجلراح بتقديم الدعم 
سورية،  إرهابية«  لـ«خلية 
إذ ارتفعت أصوات داخلية 
احلصانة  برفع  تطالب 
هجوم  موازاة  يف  عنه 
الوفاء  كتلة  شنته  عنيف 
للمقاومة على »املستقبل«، 
»أسلحة«  فيه  واستخدمت 

من العيار الثقيل.
الفت  سوري  موقف  ويف 
السفري  اعترب  لالنتباه، 
السوري يف لبنان علي عبد 

»حزب اهلل« لـ»املستقبل«: بيتكم من زجاج فال تتحدثوا عن احملاور.. هوف يف بريوت يناقش الرتسيم البحري ... ودمشق تتشدد حدوديًا
ميقاتي ينعى التفاؤل ... واحلكومة »إىل الوراء در«!

الكريم علي »ان تورط بعض 
األطراف اللبنانية باألحداث 
هو  سوريا  يف  جرت  اليت 
أمر بالغ اخلطورة ومناقض 
والعالقات  الطائف  التفاق 
البلدين«،  بني  املميزة 
دمشق  ان  اىل  يؤشر  ما 
تتعامل مع اتهام اجلراح مبا 
ما  اىل  كشخص  يتجاوزه 
ميثله سياسيا، فيما عادت 
اىل  الشاحنات  تراكم  أزمة 
الشمالية  املعابر  واجهة 
مع سوريا، يف ظل تشدد 
يف  السوري  اجلانب 

إجراءات التفتيش.
اخلط البحري

يف هذا الوقت، حقق لبنان 
تقدما يف مسعاه حنو ترسيم 
فلسطني  مع  حبري  خط 
احملتلة، مبا يتيح له الحقا 
عن  التنقيب  يف  املباشرة 
احلد  اىل  إضافة  النفط، 

االسرائيلية  اخلروقات  من 
ملياهه االقليمية.

املتحدة  االمم  ان  وعلم 
ابلغت لبنان، بعدما تسلمت 
تصوره للخط البحري، انها 
اجلانب  يسلمها  ان  تنتظر 
ايضا،  تصوره  االسرائيلي 
يف  ذلك  بعد  لتباشر 
حماولة التقريب بني رؤييت 
اىل  وصوال  الطرفني، 

Lucky Len - No.1
بإدارة لطف اهلل حجار

وكالة بيع اللوتو احملظوظة

منها مت شراء بطاقات اليانصيب راحبة املاليني

390 ألف دوالر - 88735 دوالر  - 16مليون دوالر
جربوا حظكم مع Lucky Len - No.1 وقد 

تكونون من احملظوظني وترحبون املاليني

هدايا - قص مفاتيح - بطاقات لكافة أنواع املناسبات وغريها الكثري
Tel 02 9534 5111 Fax 02 9584 9003 

Riverwood Plaza,  Shop 35, 257 Belmore Road  Riverwood NSW 2210 

* نسرين جالبة احلظوظ ملشرتي اليانصيب *

ترسيم خط حبري، متوافق 
عليه.

ويف املعلومات ان اجلهات 
املتحدة  االمم  يف  املعنية 
أثنت على الدراسة اللبنانية 
مهنيتها  جلهة  املوضوعة، 
وعلميتها، مع االشارة اىل 
املقرتح  البحري  اخلط  ان 
النقاط  إحدى  من  ينطلق 
استنادا  الناقورة،  عند 

عام  اهلدنة  اتفاقية  اىل 
نقطة  عند  وينتهي   ،1949
وقربص  لبنان  بني  تقاطع 

وفلسطني احملتلة.
حتريك  على  ساعد  وما 
إحلاح  هو  امللف  هذا 
اللبناني  العسكري  الوفد 
الرمحن  عبد  اللواء  برئاسة 
خالل  إثارته  على  شحيتلي 
االجتماعات الثالثية االخرية 

أفضى  ما  الناقورة،  يف 
اىل جتاوب االمم املتحدة، 
موقف  يف  ليونة  وظهور 
الذي  االسرائيلي  اجلانب 
ترسيم  مبدأ  يرفض  كان 
لبنان  بني  حبري  خط 
ولكنه  احملتلة،  وفلسطني 
وافق مؤخرا على ان يقدم 
مقاربته  املتحدة  االمم  اىل 
هلذا اخلط، علما ان اجلانب 

خالل  يصر  كان  اللبناني 
عدم  على  املباحثات  كل 
حبرية،  حدود  عن  الكالم 
نطاق  يف  البحث  وحصر 
لبنان  كون  البحري،  اخلط 

ال يعرتف باسرائيل.
هوف،  فريدريك  ان  وعلم 
مبعوث  مساعد  وهو 
اىل  االمريكي  الرئيس 

 خادم احلرمني يؤدي صالة امليت على شقيقته
أدى خادم احلرمني الشريفني 
عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك 
آل سعود بعد صالة العصر 
أمس  االول يف جامع اإلمام 
تركي بن عبداهلل يف الرياض 
األمرية  على  امليت  صالة 
بن  عبدالعزيز  بنت  صيته 
اليت  سعود،  آل  عبدالرمحن 

وافتها املنية االربعاء.
خادم  مع  الصالة  وأدى 
ولي  الشريفني،  احلرمني 
جملس  رئيس  نائب  العهد 
الدفاع  وزير  الوزراء 
العام  واملفتش  والطريان 
األمري سلطان بن عبدالعزيز 
أدى  األمراء. كما  وعدد من 
الصالة اليت أّمها مفيت عام 

أكثر من 30 سنة خربة يف عالم املعجنات
نقدم مجيع أنواع املعجنات..مناقيش بزعرت، حلم بعجني، 

فطاير بسبانخ، فطاير جببنة، بيتزا على أنواعها

نؤمن طلبيات جميع املناسبات
نفتح 7 أيام يف األسبوع

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

 شعارنا الصدق يف العمل واالستقامة يف التعامل
Ph: 9632 7352

310 Guildford Rd, Guildford  NSW 2161
   مقابل COLESسوبرمركت 

االفتتاح الكبري حملالت 
محزة يف مرييالندز

)التفاصيل ص 8(
خضار وفواكه طازجة من املاركت

اشنطن تشري إىل دور إيراني يف عمليات القمع ودمشق تنفي

حكومة سوريا اجلديدة حتتفظ باملعلم وتغري وزير الداخلية
عن  االول  أمس  أعلن 
السورية  احلكومة  تشكيل 
اجلديدة اليت كلف الرئيس 
الزراعة  وزير  األسد  بشار 
يف احلكومة السابقة عادل 
سفر بتشكيلها خلفًا حلكومة 
عقب  عطري  ناجي  حممد 
مسبوقة  غري  احتجاجات 

املاضي،  آذار   15 منذ 
وسط  بشدة،  قمعها  جرى 
إليران  أمريكية  اتهامات 
االحتجاجات  قمع  يف  بدور 

تلك.
حكومة  مهام  من  وسيكون 
برنامج  بتنفيذ  البدء  سفر 
أعلنتها  اليت  اإلصالحات 

القيادة السورية، خصوصًا 
دراسة إلغاء قانون الطوارئ 
املعمول به منذ عام 1963، 
لقانون  مشروع  وإعداد 
رواتب  وزيادة  األحزاب 
القطاع  يف  املوظفني 
بإجراءات  والقيام  العام، 
)التتمة ص 21(

عبدالعزيز  الشيخ  اململكة 
الشيخ  آل  عبداهلل  بن 
أدى  كذلك  الفقيدة.  أبناء 
الصالة على الفقيدة رئيس 
يف  األعمال  تصريف  حكومة 
سعد  اللبنانية  اجلمهورية 
واملشايخ  والعلماء  احلريري 
املسؤولني  وكبار  والوزراء 

ومجع من املواطنني .
خادم  تقبل  الصالة  وعقب 
احلرمني الشريفني العزاء من 
األمراء ومساحة مفيت اململكة 
العلماء  الفضيلة  وأصحاب 
الوزراء  املعالي  وأصحاب 
تغمد  املصلني.  ومجوع 
رمحته  بواسع  الفقيدة  اهلل 

وأسكنها فسيح جنته.

ELMAROUK PIZZAفرن املاروق
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حسن عليق
رئيس  التقى   ،)06BEIRUT2735(  2006 آب   24 يوم 
أحد كبار املوظفني يف جلنة  تيار املستقبل سعد احلريري 
بنيت  األمريكي،  الشيوخ  جملس  يف  اخلارجية  العالقات 
يف  العاملني  السياسيني  الدبلوماسيني  وأحد  تالوار، 
السفارة األمريكية يف بريوت. جزء كبري من اللقاء خّصصه 
يف  وخاصة  اإلقليمية،  الشؤون  عن  للحديث  احلريري 
سوريا. قال إن النظامني السوري واإليراني ميّثالن العقبة 
حكومة  حاولت  وبرأيه،  املنطقة.  يف  السالم  أمام  الكربى 
الواليات املتحدة األمريكية »تغيري سلوك النظام« السوري، 
السوري  النظام  فـ«إسرائيل حتمي  جدوى.  دون  من  لكن 
بسبب خوفها من اجملهول«. وحبسب احلريري، »فإن اللحظة 
مؤاتية لكي ُيضعف اجملتمع الدولي بّشار«. حكومة الواليات 
املتحدة األمريكية »حباجة إىل سياسة واضحة وجديدة لعزل 
سوريا«. باعتقادي، يقول احلريري، »إذا مل تعزلوا سوريا 
ومل تفرضوا حصارًا، فإنهم لن يتغريوا. عرب إخضاع سوريا، 
تزيلون اجلسر اإليراني الرئيسي ألداء دور مثري للمشاكل 
يف لبنان وفلسطني«. إذا أضعفتم سوريا، أضاف سعد، 
فستكون »إيران مضطرة للعمل وحيدة. السعوديون والدول 
العربية األخرى ضاقت ذرعًا بالشاب بّشار، ومل تعد تريد 
حماولة استخدام مقاربة تصاحلية مع النظام السوري. وبعد 
اخلطاب األخري لبشار الذي هّدد فيه حبرب أهلية يف لبنان، 
إنه  يقول سعد  بالتحدث مع دمشق«.  يعودوا مهتّمني  مل 
»مسع ذلك من السعوديني مباشرة، وإن األمري بندر ينقل 

هذه الرسالة إىل واشنطن حاليًا«.
النظام  من  التخلص  »جيب  قائاًل  احلريري  سعد  وحاجج 
النزاعات.  على  النظام  هذا  عاش  لطاملا  كليًا.  السوري 

وهذه النزاعات ستنتهي عند التخلص من النظام«.
حال سقوط  الفراغ يف  ميأل  أن  ميكن  عّمن  احلريري  ُسئل 
النظام يف دمشق، فأجاب باحلديث عن النسب الدميوقراطية 
املذهبية يف سوريا، قبل أن يقرتح »شراكة بني اإلخوان 
املسلمني السوريني، وبعض الشخصيات اليت كانت جزءًا 
من النظام يف السابق، كعبد احلليم خدام وحكمت الشهابي 
)»رغم أن األخري ال يزال قريبًا من النظام«( مللء الفراغ«. 
وعلى ذّمة الربقية األمريكية، زعم احلريري أّن حركة اإلخوان 
لإلسالميني  صفاتها  يف  »مشابهة  سوريا  يف  املسلمني 
املعتدلني يف تركيا. سيقبلون مسيحيًا أو امرأة يف رئاسة 
اجلمهورية. إنهم يقبلون حكومة مدنية. كما يف تركيا كذلك 
يف سوريا. حتى إنهم يدعمون سالمًا مع إسرائيل«. وقال 
احلريري إنه حيافظ على صالت قوية بكل من خدام ومرشد 
اإلخوان املسلمني يف سوريا املنفي علي البيانوني، ملّحًا 
على األمريكيني بأن يتحدثوا »مع البيانوني: انظروا كيف 

يبدو. سرتون العجائب«.
لكن احلريري لفت إىل أن »سوريا ليست سوى جسر ملشكلة 
أكرب هي إيران، وشبكتها لدعم اإلسالميني، بينهم حزب اهلل 

ومحاس، هي مركز التحّكم«.
الشرور  األيام مصدرًا لكل  السوري يف تلك  النظام  كان 
بالنسبة إىل احلريري. وصل به األمر إىل حّد البعث برسالة 
 18 ،06BEIRUT3021( إىل السفارة األمريكية يف بريوت
مصدر  من  معلومات  تلّقى  إنه  فيها  يقول   )2006 أيلول 
مل يسّمه تتحدث عن استرياد االستخبارات السورية ملواد 
كيميائية عرب ميناء طرطوس، مشريًا إىل أن هذه املواد، 

جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق - عبداهلل طويل - سامي مظلوم

رئيس التحرير: انطونيوس بو رزق
مدير التحرير: ســامي مظلــوم

عالقات عامة: أكـرم املغـّوش
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وهي كناية عن غاز أعصاب، ستستخدم خالل شهر أيلول 
املتحدة  األمم  من  أو  آذار   14 قوى  من  2006 ضد هدف 
أن هذا  االستخباري إىل  احلريري  تقرير  لبنان. ولفت  يف 
التقرير  ويتضّمن  القاعدة.  تنظيم  إىل  سُينسب  االعتداء 
السلطات  اختذتها  اليت  اإلجراءات  عن  تفصيلية  معلومات 
السورية خالل نقل هذه املواد، بعدما سقطت إحدى احلاويات 
وسّببت وفاة مخسة حبارة سوريني وإصابة 47 آخرين. وبعد 
سوريا، يأتي حزب اهلل يف ميزان العداء عند احلريري. كان 
احلصار اإلسرائيلي ال يزال مفروضًا على لبنان بعد حرب 
 24 ،06BEIRUT2735 متوز 2006. رأى احلريري )يف الربقية
آب 2006( أّن استمرار احلصار يؤدي إىل »قتل ثورة األرز«. 
مقابل  يف  سلطة،  بال  اللبنانية  احلكومة  ُيظهر  هو  كذلك 
آالف دوالر   10 مبلغ  يوزع  الذي  اهلل،  انتصار حزب  صَور 
أمام  احلريري  وأعلن  منزهلا.  ُدّمر  عائلة  كل  على  أمريكي 
زائره األمريكي أن لبنان هو »الدميوقراطية املعتدلة الوحيدة 

يف الشرق األوسط، لكنها تتعرض للقتل ببطء«.
يؤكد سعد أن إيران وسوريا تهّربان السالح إىل لبنان عرب 
الرّب، ال عرب البحر واجلو، متحدثًا عن نشر 8400 جندي من 
السورية،  ـــــ  اللبنانية  احلدود  منطقة  اللبناني يف  اجليش 
اجليش  حاجة  مسألة  املستقبل  تيار  رئيس  وأثار  بصمت. 
ميّثل  أن  توّقع  جدوى  »عن  سائاًل  واملعّدات،  للتجهيزات 
ال  ذخائره  فيما  اهلل،  اللبناني عقبة يف وجه حزب  اجليش 
تكفيه أكثر من أربع ساعات«، قبل أن يعّلق قائاًل »إن هذا 

سخيف«.
قًا من حزب  ينفي احلريري أن يكون اجليش اللبناني ُمرَتَ
اهلل، مؤكدًا أن املؤسسة العسكرية صادرت أخريًا صواريخ 
تابعة للحزب. وفوجئ الزائر األمريكي باحلريري يصف مدير 
استخبارات اجليش اللبناني العميد جورج خوري بأنه مقّرب 
من سوريا، يف مقابل وصف قادة 14 آذار اآلخرين، مثل 

وليد جنبالط، خلوري، بأنه »رجل جّيد«.
كان احلريري يف تلك األيام ال يزال يراهن على أن الشيعة 
يف لبنان سيتخّطون سريعًا الشعور باالنتصار، وسينتهي 
املنازل  أصحاب  على  اهلل  حزب  وّزعه  الذي  املال  مفعول 
سيأكلونه«.  وعّما  سيشتغلونه،  »عما  ليتساءلوا  املدمرة، 
يضيف احلريري أنه سيكون من الصعب تشجيع أي نوع من 

االستثمارات يف لبنان إذا بقي حزب اهلل مسّلحًا.
يؤّكد زعيم تيار املستقبل أّنه قطع كل عالقاته حبزب اهلل. 
فهو يريدهم أن »يغرّيوا سلوكهم، وأن يسّلموا أسلحتهم، 
إىل  يعود  لن  بأنه  جيزم  معي«.  مشكلة  فسيواجهون  وإال 
طاولة احلوار قائاًل لسائله: »ماذا؟ احلوار الوطين من جديد؟ 
أتريدني أن أجلس يف الغرفة نفسها مع حسن نصر اهلل يف 

الوقت الذي يعرف اإلسرائيليون أين هو بالتحديد؟«.
يريد احلريري من حزب اهلل أن يسّلم أسلحته، ويطلب من 
الغالبية  زعيم  لكن  اللبناني.  اجليش  تسليح  األمريكيني 
النيابية يف بالد خارجة للتو من حرب مدمرة، يؤكد لوفد من 
الكونغرس األمريكي زاره بعد أقل من 45 يومًا على وقف 
األعمال العدائية )06BEIRUT3126، 27 أيلول 2006( أّن 
لبنان »مل يطلب، وليس حباجة إىل صواريخ باتريوت وال 
ــــ 16 وال ملروحيات أباتشي، بل  ــــ 15 أو أفـ  لطائرات أفـ 
إىل أسلحة خفيفة وبعض املروحيات ليفرض سيادته على 
كل أراضيه«. وبرأي احلريري أن انتشار اجليش اللبناني يف 
اجلنوب هو أكرب ضربة تلّقاها حزب اهلل. »فهم ال يستطيعون 
السكان  حتى  اليوم.  بعد  اجلنوب  من  الصواريخ  إطالق 
حاليًا  بدأ  الشعب  عليهم.  سينقلبون  اجلنوب  يف  الشيعة 
يقتنع بأن حزب اهلل مسؤول عن تدمري حياته. وإذا متّكن 
اجليش من إعادة تثبيت وجوده وسيادته، فسيدركون أن 
احلكومة اللبنانية هي حالل مشاكلهم ال حزب اهلل، وأن حزب 
اهلل ليس سوى عميل إليران«. أضاف احلريري أمام أعضاء 
الكونغرس األمريكي أن »أولئك الذين كانوا يعارضون حزب 
ورمبا  معارضته،  احلرية يف  مطَلقي  اهلل سابقًا، سيكونون 
الكهرباء  ومنها سرقة  نشاطاته،  بعض  مبواجهة  سيبدأون 

وتبديدها«.
رئيس الوفد األمريكي، عضو الكونغرس راي حلود، ُسرَّ مبا 
مسعه عن كون اجلنوبيني بدأوا يتحّررون من سطوة حزب 
اهلل، فقال له احلريري: »ستسمع املزيد من ذلك«. كذلك 
بالقرار 1701،  التزامه  النيابية حينذاك  أّكد زعيم األغلبية 
مشريًا إىل وجود فرصة إلخراج لبنان من املسار اإلقليمي 
لبنان هو  »ساحة حرب بني جريانه.  إىل  لبنان  حّول  الذي 
حنن  األوسط.  الشرق  يف  الوحيدة  املعتدلة  الدميوقراطية 
سبيل  على  مصر،  يف  املسلمون  اإلخوان  ال  النموذج، 

املثال«.

االحرتاب على األبواب دائمًااحلريري: لنتخّلص من بّشار وبديله خّدام و»اإلخوان«
أطلق تيار املستقبل عرب تلفزيونه اإلخباري محلة دعائية ضد 
املناسبة  من  مستفيدًا  األهلية،  احلرب  ذكرى  يف  السالح، 
ليمارس حتريضًا على السالح. الشعار يف ذاته مغر للمشاهد، 
هي  السالح  احلملة ضد  بأن  يفيد  أخرى  مرة  التفكري  ولكن 
استنهاض  إطار  يصّب يف  طائفي  حتريض  من  جزء  حتديدًا 
طوائف ضد أخرى، وبالتالي املزيد من النزاع األهلي الداخلي. 
إنها االستفادة من ذكرى احلرب األهلية ملراكمة عوامل احلرب 
األهلية املسلحة املقبلة، اليت ستأتي حتمًا يف يوم قريب أو 

بعيد.
كأمنا هو قدر عبثي أن تقف البالد دائمًا على احلافة، أو على 
تطويرها وحتسني  مينع  نسبيًا،  أمنيًا  هدوءًا  ميّثل  رفيع  حبل 
مستوى احلياة فيها، ويسمح هلا باستيعاب التعليم والثقافة 
استيعابهما  بل  سريعة،  استهالكية  منتجات  بوصفهما  ال 
بتحويلهما إىل جزء من احلياة العامة يف لبنان، ومكّرسة لدى 

القاطنني يف هذه األرض الضيقة.
من جهة يسري البلد على اخليط الفاصل بني احلرب املسلحة، 
ومن جهة أخرى هو يعيش احلرب الباردة، وتتنازع مذاهبه عرب 
ممثليها السياسيني والدينيني السلطة واملكتسبات اهلزيلة.

أشد القوى اليت تتحدث عن إسقاط السالح، كتيار املستقبل 
والقوات اللبنانية وغريهما من فصائل 14 آذار وشخصياتها، 
هي نفسها من تراهن على تغيريات عنفية تسمح هلا بقيادة 
أو  البالد  أن متلك أي مشروع إلدارة  البالد، حتى من دون 
حتى حكمها. وهي مل متانع يف املاضي مراكمة أسباب خوض 
احلرب األهلية ضد حزب اهلل، كمثل تيار املستقبل حني أغرق 
البالد باملتفرغني يف الشركات األمنية املعّدين ملواجهة حزب 
اهلل، أو القوات اليت جّهزت مخسة آالف إىل عشرة آالف مقاتل 
البحر )راجع وثائق  بإمدادها بالسالح عرب  مطالبة األمريكيني 
ويكيليكس عن رئيس اهليئة التنفيذّية يف القوات اللبنانية(، 
إىل آخر قوة كانت تنّظر للقوات اإلسرائيلية وتنتقد اجليش 
وإنهاء  لبنان  يف  مواقع  احتالل  عن  لقصوره  اإلسرائيلي 
أسباب قوة حزب اهلل، ما كان سيسمح هلذه القوى بالسيطرة 

السياسية على البالد رغم أنف أكثر من نصف اللبنانيني.
وعلى كل املقالب يف البالد، ويف كل املناطق، فإن القاطنني 
على هذه األرض يبدون شديدي التعلق بآمال احلرب األهلية، 
اليت وحدها ميكنها أن تنصرهم على اآلخرين، أيًا كان هؤالء. 
والنزعة إىل تذكر تاريخ بداية احلرب األهلية اليت مضى على 
نهايتها أكثر من عشرين عامًا، هي ببساطة ناجتة من وقوفنا 

الدائم على أبوابها، وألننا نعيشها ولكن بربودة.
النظام  تغيري  إىل  تدعو  اليت  وتلك  للحرب  املناهضة  القوى 
تظهر  األهلية  للنزاعات  الدائم  املسّبب  بصفته  الطائفي 
كأنها مستوردة من اخلارج، بكميات مقننة، وال جيديها كثريًا 
التزامها باحلق األخالقي الذي تصوغ خطابها على أساسه، بل 
يبدو احلق األخالقي واملفاهيم احلديثة عاجزين عن التفاعل مع 
مجهور اللبنانيني ومع طوائفهم، اللهم إال إذا أتت متوافقة 

مع مصاحل أحد األطراف الطائفية.
مرة  وكل  اللبنانيني.  بني  التفاعل  انكماش  حالة  وتزداد 
يبدون نبذهم للحرب والسالح والعنف، ويطلقون الشعارات 
ضد العودة إىل احلرب األهلية، يقرتبون أكثر من تكرار مأساة 
مل تنتج إال خسائر. فال املسيحيون رحبوا من حرب استمرت 
عقدًا ونصف عقد، وال الشيعة حصلوا بعد احلرب على أكثر مما 
كان ميكنهم حتقيقه سلمًا خالل تلك األعوام، ولكن الشغف 
بالعزلة يف مناطق ذات صفاء طائفي وانغالق يف التعامل مع 

أبناء املذهب الواحد يزداد كل يوم.
ويرث اجليل الشاب النزعات املذهبية مقرونة بالعنف، بينما 
املاضي  يف  كان  الذي  املبّطن  السياسي  اخلطاب  يسمع 
اليوم  وبات  اجلاهزة،  الوطنية  الوحدة  مقوالت  يكرر  القريب 
التحريض على  التوت يف  التخلي حتى عن ورقة  أقرب إىل 
اآلخر، فيتفاعل هذا اجليل الشاب يف مدارسه وجامعاته ويف 
الشارع مع اخلطاب املذهيب أكثر مبا ال يقاس من تفاعله مع 
توقها  يف  حديثًا  املنطلقة  العربية  والثورة  احلداثة  مفاهيم 

للتحرر.
وسواء بني قوى 14 آذار أو بني قوى الثامن منه، يربز القلق 
وجوهر  ترتاجع،  السكانية  األعداد  وقت.  كل  يف  املسيحي 
يكون  قد  يوم  ويف  احلصصي،  التقاسم  على  قائم  النظام 
قريبًا أو بعيدًا سيصحو املسلمون من نزاعات جانبية ويطالبون 
بأن تتحول احلصص إىل 25% للمسيحيني، ويصّر املسيحيون 
العلمانيون  يتمكن  وال  األفضل،  هو  احلالي  النظام  أن  على 
من إقناعهم بأن إلغاء الطائفية دواء فّعال للقلق، بل على 
العكس، وتبقى املذاهب األخرى تشعر بغنب متنّوع املصادر.

اهلل يسرت.
فداء عيتاني
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بعدما عرض رئيس احلكومة 
احلكومة  تشكيل  املكلف 
رئيس  مع  ميقاتي،  جنيب 
ميشال  العماد  اجلمهورية 
أمس  زاره  الذي  سليمان، 
املآل  بعبدا،  قصر  يف 
ساعة  مدى  على  احلكومي، 
»كان من  أنه  اعترب  تقريبا، 
احلكومة  أزف  أن  الطبيعي 
اىل  االول(  )أمس  اليوم 
بعد  لكن  اللبناني،  الشعب 
التشاور مع فخامة الرئيس 
قررنا أن نعطي مهال إضافية 
لكي تكون احلكومة وفق ما 
يتمنى كل لبناني«. وأكد أن 
االستقرار  دائما هو  اهلدف 
تبعد  وحكومة  لبنان،  يف 
الفتنة عن اللبنانيني وتعمل 
حتت سقف الدستور. واعترب 
انه »إذ ألفت احلكومة على 
فهذه  السياسية،  القواعد 
أما  متحركة،  هي  القواعد 
القواعد  وفق  شكلناها  اذا 
الدستورية فستكون ثابتة، 
نريد  املبدأ  هذا  من  وحنن 
تكون  وأن  االستقرار 
ما  بكل  ميثاقية  احلكومة 
ليس  معنى،  من  للكلمة 
فقط على صعيد الطوائف، 
معظم  إلدخال  أيضا  ولكن 
اللبناني  الشعب  أطياف 

واجملتمع اللبناني اليها«.
إىل  ميقاتي  وتوجه 
اللبنانيني بالقول: أحب أن 
أؤكد اليوم أن هناك بعض 
لنا  امسحوا  ولكن  الرتيث، 
معنا  وحتملوا  لبنانيني  يا 
حجم  متاما  أعي  فأنا  قليال، 
املتطلبات املعيشية واالمور 
أن  وأمتنى  االقتصادية 
نكون سوية ونعلن احلكومة 

يف وقت قريب.
نيأس،  لن  »حنن  وأضاف: 
فاملهم هو لبنان، تسمعون 
ومن  املواقف،  من  الكثري 
حق رؤساء الكتل أو الكتل 
معينة  بأحجام  املطالبة 
ولكن  حمددة،  وحقائب 
أيضا من حق الرئيس ومن 
حقنا  نستعمل  أن  حقي 
الدستوري، بأن تكون هذه 
جامعة متثل خمتلف  احلكومة 

أطياف الشعب اللبناني«.
العقد  كانت  إذا  ما  وحول 
احلكومة  تواجه  اليت 
أن  أكد  خارجية،  أم  حملية 
لبنان،  تتألف يف  »احلكومة 
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لبنان،  يف  نؤلفها  وحنن 
وحنن ننظر اىل املسألة من 
خالل املنظار اللبناني ووفق 

الرتكيبة اللبنانية«.
تكون  أن  نفضل  وقال: 
وتضم  االفضل  احلكومة 
من مّساني وتكون متكاملة، 
نعلم  ال  حكومة  وليس 
ستلي  اليت  اخلطوات  ما 
من  اهلدف  تشكيلها. 
حلل  تكون  أن  هو  احلكومة 
تكون  أن  وليس  املشاكل 
البلد.  يف  إضافية  مشكلة 
الذي  السبب  هو  وهذا 
ان  نشعر  فعندما  يؤخرنا، 
ستتشكل  اليت  احلكومة 
االستقرار  على  ستحافظ 
حتت  وتعمل  الفتنة  ومنع 
سقف الدستور سنعلنها يف 

أقرب وقت.
وزير  سليمان  التقى  كما 
وردة،  سليم  الثقافة 
واطلع من رئيس التفتيش 
جورج  القاضي  املركزي 
التفتيش  عمل  على  عواد 
يف  االوضاع  ضبط  يف 

االدارة اللبنانية.
اجلمهورية  رئيس  اعترب 
ان  سليمان،  ميشال 
لبنان  يف  »االوضاع 
احلاجة  اىل  تشري  واملنطقة 
على  مشددا  احلوار«،  اىل 
الوحيد  السبيل  »يبقى  انه 

للتفاهم والتالقي«.
استقباله  خالل  جاء  كالمه 
وسائر  انطاكية  بطريرك 
واالسكندرية  املشرق 
امللكيني  للروم  وأورشليم 
غريغوريوس  الكاثوليك 
الثالث حلام خالل يف قصر 
سلمه  الذي  أمس،  بعبدا 
تدشني  حضور  اىل  دعوة 
مركز »لقاء حلوار احلضارات« 
يف  البطريركية  مقر  يف 
ايار  الثلثاء 10  الربوة يوم 
املقبل، حيث هنأه سليمان 

على »هذه اخلطوة«.
مع  عرض  سليمان  وكان 
حكومة  يف  الثقافة  وزير 
سليم  األعمال  تصريف 
وردة االوضاع العامة وعمل 

وزارته يف هذه املرحلة.
واطلع من رئيس التفتيش 
على  عواد  جورج  املركزي 
ضبط  يف  التفتيش  عمل 
االدارة  يف  االوضاع 

اللبنانية.

للمقاومة  الوفاء  كتلة  بدأت 
بيانها، الصادر بعد اجتماعها 
على  بالتعليق  االول،  أمس 
املستقبل  كتلة  »بكائيات 
يف بيانها األخري عن خروجها 
واعتربت  السلطة«.  من 
مفتعاًل  قلقًا  »ينساب  أنه 

وتشكيكًا باآلخرين«.
وفيما ذّكرت الكتلة أنه »حتى 
اللحظة مل تصل فرتة تأليف 
املهلة  إىل  املرتقبة  احلكومة 
الزمنية اليت استغرقها تأليف 
»املستقبل«  حزب  حكوميت 
ملاذا  سألت:  السابقتني، 
وإثارة  والتهويل  العويل 
والتحريض،  الشكوك 

وملصلحة من؟«.
التعقيدات  أن  إىل  وأشارت 
كل  إزاء  معروفة  االعتيادية 
والرئيس  تأليف،  عملية 
واثقة  خطوات  خيطو  املكلف 
قوى  ومجيع  حكومته،  إلجناز 
يف  معه  متعاونة  األكثرية 
ذلك ومتارس حقها املشروع 
ووجهة  مطالبها  إبداء  يف 
أو  ضغط  أي  دون  نظرها 

ابتزاز أو متلق أو تكاذب.
بيانها  يف  الكتلة  واعتربت 
اليوم  البالد  يطال  »ما  أن 
من سلبيات ومشكالت ليس 
حزب  سياسات  نتائج  إال 
السابقة  وحكوماته  املستقبل 
مزرعة  إىل  لبنان  اليت حولت 
له  من  كل  يتقامسها  سائبة 
مصلحة يف وضع البالد حتت 
األمريكية  اإلدارة  تصرف 
ومن يذعن ملشروعها ويقّدم 

هلا طقوس الوالء والطاعة.
أن توّلي كتلة  أضافت: كما 
املستقبل الدفاع عن سياسات 
الذي  والقهر  والظلم  القمع 
أعزل من  ميارس ضد شعب 
العربية،  منطقتنا  شعوب 
النهج  حقيقة  بالدقة  يرتجم 
الذي  املستبد  السياسي 
ميكن  ال  والذي  تلتزمه، 
لنجاح  بالتصفيق  تغطيته 
تونس  الشباب يف  انتفاضة 
ومصر، واجلميع يعلم مستوى 
على  واعتمادهم  مراهناتهم 
املخلوع  مبارك  حسين  دور 

»الوفاء« تشن هجوماً عنيفاً على »املستقبل«: 

»ارتكاباتكم مفضوحة وبيتكم 
من زجاج«

وأدبياتهم  مواقفهم  يف 
وزياراتهم ووالئهم.

»صرخة  إىل  الكتلة  وتطرقت 
اهلل«  لـ«حزب  العام  األمني 
ضد  اهلل  نصر  حسن  السيد 
العنف املتمادي واملفرط حبق 
عربي  لشعب  عظمى  غالبية 
مسامل يف بلده«، معتربة أنه 
مل يكن تدخاًل يف شأن داخلي 
خماطر  إزاء  حتسسًا  كان  بل 
وانعكاساته  األداء،  هذا 
السلبية على مناعة االستقرار 
العربية،  منطقتنا  كل  يف 
وتفويتا  الفتنة  لدرء  وسعيا 
لفرصة استغالهلا من أمريكا 
يكن  مل  وهو  وإسرائيل. 
التحسس  هذا  لتربير  حباجة 
الذي يشاركه فيه  اإلنساني 
كل الناس األحرار والشرفاء 

يف العامل.
املوقف  اختذ  لقد  أضافت: 
دون  من  واملشرِّف،  احلق 
البعض  حماوالت  تثنيه  أن 
هذا  لتوظيف  لبنان  يف 
النبيل  اإلنساني  التحسس 
النظام  هذا  حتريض  بهدف 
أو ذاك ضد بعض اللبنانيني 
يضغطون  عّلهم  إلخراجهم 
عندنا فنسكت عن ممارسات 
مربر  ال  ظاملة  وانتهاكات 
منها  جدوى  وال  إطالقًا  هلا 

أيضًا.
»اإلعالم  أن  الكتلة  ورأت 
الرمسي يف سوريا قد عرض 
عّينة من تورط حزب املستقبل 
املريب يف الشؤون الداخلية 
أن  إىل  مشرية  لسوريا«، 
نفيكم )»املستقبل«( مل يقنع 

أحدًا.
أضافت: إن بيتكم من زجاج 
فال ترشقوا الناس باحلجارة، 
حماور،  عن  تتحدثوا  وال 
وما  بعضها.  صناعة  فأنتم 
ويكيليكس  وثائق  نشرته 
ليس  أنفاسكم،  بعض  عن 
إال قرينة على صحة تقييمنا 
ملا ارتكبتموه من خطايا حبق 
لسنا  والوطن.  املقاومة 
إذا  نفعل  ماذا  لكن  دّيانني 
مفضوحة  ارتكاباتكم  كانت 

وظاهرة للعيان.

للبيع

للبيع فرن مناقيش وحلم بعجني
يقع يف قلب السوق التجاري

معروف لدى ابناء املنطقة وله زبائن 
دائمون

جمهز بالكامل.. اجيار رخيص
مدخول جيد جدا

للراغبني واجلديني بالشراء االتصال: 
0400659139

مطلوب حاّلق رّجالي للعمل

مطلوب حاّلق رّجالي
للعمل يف منطقة هورنزبي
العمل بدوام كامل أو جزئي

اخلربة ضرورية
لالتصال بـ داني: 055 207 0430

لبنان  يف  سوريا  سفري  رأى 
أن  علي،  الكريم  عبد  علي 
االرهابية  اجملموعة  »إعرتافات 
التلفزيون  عرضها  اليت 
كتلة  عضو  )حبق  السوري 
مجال  النائب  »املستقبل« 
من  يستوجب  اجلراح( 

 دعا القضاء اللبناني اىل التحرك تلقائيًا
سفري سوريا: االعرتافات خطرية وتهدد العالقات

نبيه  النواب  تابع رئيس جملس 
الثانية  الرئاسة  مقر  يف  بري 
االول،  أمس  التينة  عني  يف 
ما  سيما  وال  احمللية  التطورات 
احلكومة  تشكيل  مبلف  يتعلق 
صالة  إقامة  إىل  ودعوته 
والدتها،  أجل  من  االستسقاء 
بأن  منها  زواره  فهم  واليت 

األمور ال تزال بعيدة املنال.
»حزب  رئيس  بري  والتقى 
السابق  الوزير  العربي«  التوحيد 
بأنه  الذي وصفه  وئام وهاب، 
وللجبهة  للبنان  أمان  »صمام 
الوطنية كما مساها هو«، مشددًا 
ضرورية  اجلبهة  »هذه  أن  على 
خصوصًا أننا كفريق نعاني عدم 

القدرة على تسلم السلطة«.
أن  عن  كالم  »جرى  أضاف: 
األحد،  قبل  ستولد  احلكومة 
بعض  من  ذلك  استبشرنا  وقد 
دعوة  مثة  ولكن   ، األوساط 
وموسم  االستسقاء،  صالة  اىل 
األمور  متتد  وقد  انتهى  الشتاء 
ربنا  يتجاوب  لكي  تشرين  اىل 
معنا«. وأوضح أن »هناك ضغطًا 
يف  حكومة  لتشكيل  اجلميع  من 
أن  وخصوصًا  سريع،  وقت 
من رصيدنا حنن،  يأكل  الوقت 
هذا  ولنقل  اجلرأة  عندنا  فليكن 
يف  فلنبق  أو  للسلطة  تصورنا 

املعارضة أفضل لنا«.
ورأى أن »هناك خلاًل يف الكثري 
القضائية  املؤسسات  من 
مؤكدًا  واإلدارية«،  واألمنية 
بالسرعة  حكومة  تشكيل  »أهمية 
معاجلة  اىل  للمبادرة  املطلوبة 
كل  على  العالقة  امللفات  هذه 
التعميم  على  وأثنى  الصعد«. 
العام  املدعي  عن  صدر  الذي 
مريزا  سعيد  القاضي  التمييزي 
إخالءات  بت  يف  التعجيل  حول 
احملاكمات،  وبعض  السبيل 
معتربًا أن »هناك قضاة يتلكأون 
يف متابعة ملفاتهم، ويف النهاية 
نصف سجن رومية ممتلئ بسبب 
أن  قضاة جيب  أو مخسة  أربعة 

يعجلوا يف هذه احملاكمات«.
يف  »الوضع  أن  اىل  واشار 

بري يتابع مع زواره ملف تشكيل احلكومة
سوريا ليس كما تصوره وسائل 
والرئيس  قوية  فهي  اإلعالم، 
يريد وما  ما  بشار األسد يعرف 
سالمة  واألهم  الشعب،  يريد 
هو  ذلك  ألن  وحفظها  سوريا 
اىل  الفتًا  املنطقة«،  لكل  حفظ 
أنه »إذا كان هناك فريق لبناني 
يفكر غري ذلك يكون يرتكب خطأ 

كبريًا«.
أحكم  أن  أستطيع  »ال  أضاف: 
على اتهامات تلفزيونية، وعلينا 
النهائية  التحقيقات  ننتظر  أن 
عن  رمسي  بشكل  تصدر  اليت 
سوريا، ويف ضوئها ميكن اختاذ 
أن  »جيب  أنه  واعترب  موقف«. 
يكون هناك موقف لبناني رمسي 
يتخذه رئيس اجلمهورية )ميشال 
وكل  الرئيس  ودولة  سليمان( 
القيادات، فاملسألة خطرية جدًا 
على  تنعكس  ما  أول  وتنعكس 

لبنان«.
املقيم  املمثل  بري  التقى  ثم 
للتنمية  الكوييت  للصندوق 
لبنان  يف  العربية  االقتصادية 
نواف الدبوس، الذي قال: »حنن 
دائمًا نطلع دولته على املشاريع 
املهمة اليت نقوم بها يف لبنان 
مشروع  عن  وحتدث  عمومًا«. 
يف  االجتماعي  اإلمنائي  املركز 
صور، موضحًا »لقد أطلعناه على 
اختيار املستثمر واملشغل، حبيث 
عمومًا.  املنطقة  خبربته  ينفع 
وكذلك ناقشنا مع دولته موضوع 
قلعة الشقيف، ومت احلديث عن 
مشروع معاجلة املياه املبتذلة يف 
والصرف  املياه  ومشروع  تبنني 
الصحي يف هذه املنطقة«. كما 
اللجان  »جتمع  منسق  استقبل 
بشور  معن  الشعبية«  والروابط 
الذي اعرب عن اعتقاده أن أي 
»ال  احلكومة  تشكيل  يف  تأخري 
القضية  يفيد  وال  لبنان  يفيد 
العربية بأسرها«، ثم أمني اهليئة 
الناصريني  لـ«حركة  القيادية 
املستقلنيـ  املرابطون« مصطفى 
محدان، فرئيس اللجنة القانونية 
املونسنيور  العائلة  لشؤون 

شربل حكيم.

اللبنانية  القضائية  السلطات 
على  يدها  ووضع  التحرك، 
هذا امللف حفاظا على العالقة 
املميزة بني البلدين، ألن هذه 
االعرتافات تشري اىل أمر بالغ 
العالقات  تناقض  اخلطورة، 

املميزة بني لبنان وسوريا«.
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لبنانيات

االول يف صنع املأكوالت اللبنانية

شاورما بقر ودجاج .. شيش كباب وشيش 
طاووق.. كفتة.. سجق.. مقانق.. كبة نية.. 
مسك.. فالفل.. محص.. بابا غنوج.. تبوله.. 

فّتوش وسلطات لبنانية وغريها الكثري

اجواء عائلية .. نظافة تامة وخدمة سريعة
نؤمن طلبيات مجيع املناسبات

نفتح 7 ايام يف االسبوع 
من10،30 صباحا حتى وقت متأخر

تليفون: 95972222
العنوان:

Shop 5 Geeves Avenue Rockdale NSW 2216
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»راحت السكرة وإجت الفكرة«. 
يهيئ البطريرك الراعي »أبناءه« 
»درب  وقبل  اآلالم.  ألسبوع 
بـ«اللقاء  سيبدأ  الذي  اجللجلة« 
بكركي،  الثالثاء يف  املسيحي« 
البابوية  »الذخرية«  كانت 
الداعمة يف لقاء رأسي الكنيسة 
املارونية والكنيسة الكاثوليكية 
للبابا  الراعي  قال  العامل.  يف 
عشر:  السادس  بنديكتوس 
لبنان  من  بعّينة  اليكم  »جئت 
األعظم:  احلرب  فرّد  املصّغر«. 
»هذا التنوع دليل على أن كل 
الطرقات مفتوحة أمامكم لعيش 

لبنان الرسالة«.
بني  الساعة  ربع  لقاء  ينتهي 
وما  الروحيتني.  املرجعيتني 
اىل  توصل  الطرق  »كل  دامت 
روما«، دخل الوفد اللبناني مبن 
ضّم من أهل الروح والسياسة 
واإلعالم، البوابة الربونزية للقاء 
»البابا« بدورهم. يف قاعة »البابا 
كليمان الثامن« تصفيق لبناني 
البيضاء  اهلامة  إطاللة  لدى 
ويلقي  الراعي  يتقدم  املذّهبة. 
كلمة حتمل كل معاني االمتنان 
البابوي واحلرص على  للكرسي 
كل  و«مواجهة  الرسالة  محل 
الصعوبات اليت تعرتض املهام 
رده،  الينا«. ويف  أوكلت  اليت 
حّيا البابا اخللف وشكر السلف، 
موجها حتية اىل الشباب اللبناني 

 »ذخرية« بابوية يف روما حتضرياً »لدرب اجللجلة« يف بكركي

الراعي: قمة إسالمية ـ مسيحية يف 12 أيار لتحديد الثوابت

Fat tail X lambs for sale
Minimum 40kg liveweight

Able to supply butchers and wholesalers

Contact Nick 02 68242052 
Email: taraplains@bigpond.com

نؤمن طلبيات 
املالحم بالجملة
أسعار مناسبة

مطلوب للعمل
مطلوب سكرترية للعمل يف مكتب لألمن 

الخاص )Security( يف بانكستاون
الخربة ضرورية وكذلك اجادة اللغتني العربية 

واالنكليزية
العمل بدوام كامل

لالتصال: 97933931

لـ«جتسيد كلمة اهلل على األرض« 
وللشعب اللبناني الذي »حيظى 
بربكة سيدة لبنان ومار مارون 

ومجيع القديسني«.
حّلت الربكة البابوية على اجلميع 
فاحلرب  السالم.  عكس  على 
حواىل  اال  يصافح  مل  األعظم 
الذي  اللبناني  الوفد  عدد  ربع 
أثار  ما  شخص.   200 قارب 
وخصوصا  البعض  امتعاض 
عرب  »املستقبل«  كتلة  نائبا يف 
فكان  التنظيم«،  »قّلة  عن  علنا 
تعليق أحد اإلعالميني الكبار بأن 
يف  يقال  ال  الكالم  هذا  »مثل 

هذا املقام«.
بعد الربكة البابوية، توجه الوفد 
اليه  انضم  الذي  السياسي 
املزيد من الفعاليات كالوزيرين 
عبود  وفادي  باسيل  جربان 
والنائبني إيلي كريوز وسرتيدا 
جعجع وغريهم، اىل لقاء خاص 
الشرقي  اجملمع  رئيس  مع 
الكاردينال  الفاتيكان  يف 
جعجع  ساندري.  ليوناردو 
»حرصت  »القوات«  أن  أكدت 
دعم  لسببني،  مشاركتها  على 
وترسيخ  املاروني  البطريرك 
البطريركية  بني  العالقة 
املارونية والفاتيكان«. واشارت 
الثالثاء،  لقاء  على  تعليق  يف 
بكل  »ترحب  »القوات«  أن  اىل 

ما هو جامع.

واملصافحات  السالمات  يف 
األخصام  بني  والقبالت 
جملدات.  تكتب  و«األحباب«، 
سجل  اللقاءات  هامش  وعلى 
التغيري  »تكتل  نواب  اجتماع 
مع  ووزرائه  واإلصالح« 
يف  الربتقالي  التيار  مسؤولي 
البطريرك  بني  واجتماع  روما 
على  املستقبل«  »تيار  ووفد 
رأسه أمينه العام أمحد احلريري، 
إعالميي  الراعي  بعدها  ليخص 
وأجوبة«  أسئلة  بـ«جلسة  الوفد 

يف املدرسة املارونية.
شكل  املوعود  املسيحي  اللقاء 
»هذا  قال:  إذ  بديهية  نقطة 
»شركة  لشعاري  تطبيق  بداية 
يوما  سيكون  اللقاء  وحمبة«. 
اجمليد  للفصح  حتضرييا  روحيا 
وعظتان  توبة  رتبة  وستتخلله 
ونقاش حول نقاط أساسية يف 
خيارات األحزاب يف لبنان على 
أساس أن هذه اخليارات جيب أن 
خالفية«.  وليس  تكاملية  تكون 
لن  بيان  أي  أن  أوضح  وإذ 
يصدر عن اللقاء، لفت االنتباه 
سيمتد  مصارحة  »لقاء  أنه  اىل 
طوال نصف نهار الثالثاء، فأنا 
اىل  وأستمع  النقاط  سأطرح 
األفكار حوهلا واألمور متجهة اىل 
عدم توسيع عدد اجملتمعني ألنه 
اجتماع تأسيسي ميهد للمزيد من 
التواصل ونعتذر ممن مل ندعهم 

هذه املرة فال إقصاء ألحد«.
وكشف عن موعد القمة الروحية 
اإلسالمية املسيحية اليت ستعقد 
يف  املقبل  الشهر   12 يف 
نتيجة  أنها  بكركي، مشريا اىل 
اقرتاح دار الفتوى وتوافق بقية 
لـ«حتديد  الروحية  املرجعيات 
واملبادئ  الوطنية  الثوابت 
لناحية أن عمل رؤساء الطوائف 
مرتبط  واإلسالمية  املسيحية 
على مستوى تلك املبادئ اليت 
تنفيذها«.  السياسيني  على 
وما دامت املقاومة مبدأ وطنيا 
هو  فما  تنفيذها  على  واخلالف 
»ال شك  أجاب:  موقف بكركي، 
يف  طرح  خاليف  موضوع  هو 
شرعة العمل السياسي للكنيسة 
من ضمن الثوابت اليت قبل بها 
وسالح  املقاومة  أما  اجلميع. 
ال  موضوع  فهما  اهلل«  »حزب 
تطرحه الكنيسة إال كما طرح يف 
من  أي  الوطين،  احلوار  طاولة 
الدفاعية«.  االسرتاتيجية  ضمن 

وتابع: »لن يكون طبعا املوضوع 
وان  الروحية  القمة  يف  األول 
لكنه  البلد،  يف  مطروحا  كان 
و«حزب  الدولـة  حتله  موضوع 

اهلل« واملعــنيون وليس حنن«.
خيتار  ال   8 و   14 بني  وما 
الراعي خانة احليادية، إذ »حتى 
على  جنرؤ  نعد  مل  الوسطية 
لونا  أصبحت  ألنها  اختيارها 
بذاته«. وقال: »نسجل احرتامنا 
للفريقني وللجميع ولكن نطلب 
أيضا احرتام البقية. فأنا أعتقد 
من  الساحقة  األكثرية  أن 
الشعب اللبناني ليست 14 وال 
من  لننته  هؤالء.  أحد  وأنا   8
هذا الفرز ولنرتك للدميوقراطية 
بني  من  الناس  فيختار  دورها 
أمامهم  املطروحة  اخليارات 
األفضل  يعتربونه  الذي  اخليار 
وال  املال  ضغط  دون  من 
والوعيد  التهديد  أو  السالح 
الدميوقراطية«.  بضغط  وإمنا 
حتديات  خارطة  الراعي  ورسم 
الوحدة  بـ«بناء  املقبلة  املرحلة 
الداخلية واستعادة الدولة حركة 
وتأمني  الدستورية  مؤسساتها 
حاجات جمتمعنا ومعرفة التعاطي 
يف  حيصل  الذي  الزلزال  مع 

بعض الدول العربية«.
املدرسة  من  اإلعالميون  خيرج 
السياسيون  ليدخلها  املارونية 
 40 حواىل  بالراعي.  وخيتلوا 
ونائب  وزير  بني  شخصية 
نواب ووزراء  وحزبي ومشاريع 
وحزبيني مألوا الصالون الكبري 
الكراسي  من  املزيد  فاستقدم 
ال  »عالبكلة«.  اصطفت  اليت 
او فراغ يف املستطيل  مساحة 
اجتمع  الذي  السياسي 
بالبطريرك حماطا بـ«البرتونيني« 
باسيل.  وجربان  حرب  بطرس 
وقف  اإلعالم  خيرج  أن  وقبل 
ليخص  رمحة  إميل  النائب 
»اإلسالم«  الضيوف  بالرتحيب 
سعد  الرئيس  ممثل  ومنهم 
النائب نهاد املشنوق  احلريري 
فقاطعه أمحد احلريري: »ال أحد 
احلريري،  الرئيس  ميثل  منا 

فكلنا هنا واحد«.
»أسبوع اآلالم« السياسي ينتظر 
الراعي الذي خيتتم اليوم اجلمعة 
بقداس  الفاتيكانية  زيارته 
بازيليك  يف  يرتأسه  احتفالي 
مار بطرسومبشاركة الفسيفساء 

اللبنانية.

الكتائب  حزب  رئيس  طالب 
اللبنانية الرئيس امني اجلميل، 
جنيب  املكلف  احلكومة  رئيس 
اللبنانيني  »مصارحة  ميقاتي 
حتول  اليت  احلقيقية  باألسباب 
ودعا  احلكومة«.  تشكيل  دون 
اىل »تشكيل حكومة تكون مبثابة 
هيئة انقاذ وطين تكون قادرة 
على ادارة البلد يف هذا الظرف 
االستثنائي الذي مير فيه لبنان 

واجلوار.«
وقال يف حديث اىل اذاعة صوت 
امس  والكرامة«  احلرية  ـ  لبنان 
االول: »ان الشعب اللبناني ال 
ميكنه ان ينتظر اىل ما ال نهاية 
اهلواء  حببال  معلقًا  يبقى  وان 
لتشكيل  مهل  حتديد  دون  من 
االحداث  مع  السيما  احلكومة، 
واليت  حولنا  من  تدور  اليت 
الوضع  على  تنعكس  ان  ميكن 
منذ زمن  الداخلي. كنت طلبت 
املكلف  الرئيس  يقوم  ان 
جنيب ميقاتي مبصارحة الشعب 
اليت  اللبناني حبقيقة املعوقات 
حتول دون تشكيل احلكومة وال 
سيما بعد مرور ثالثة اشهر على 

التكليف«.
اضاف: »فريق 14 آذار منح كل 
الفرص الالزمة للرئيس ميقاتي 
يبدو  ما  على  تكن  مل  ولكنها 
كافية«، معتربا ان »الكالم الذي 
ادىل به الرئيس ميقاتي اليوم 
مل يشِف غليل اللبنانيني الذين 
مصارحة  منه  ينتظرون  كانوا 
اال ان ما مسعناه جاء  حقيقية، 

 اجلمّيل يطالب ميقاتي مبصارحة اللبنانيني:

كالمه ناقص إذا مل تتبعه خطوات عملي
يعيد  املكلف  الرئيس  وكأن 
توضيح  دون  نفسه  تكليف 
وراء  الكامنة  احلقيقية  األسباب 
التأجيل وال اخلطوات املقبلة من 
ولفت  احلكومة«.  تشكيل  اجل 
ال  اللبناني  »الشعب  ان  اىل 
ميكنه أن ينتظر خصوصا يف ظل 
او  جتري  اليت  االمنية  األحداث 
ما ينتظرنا من انعكاس لالزمات 
احمليطة بنا يف الدول اجملاورة، 
ال سيما ان هذه االحداث بدأت 
االتهامات  علينا ومنها  تنعكس 
القيادات  بعض  حبق  السورية 
نوافق  ال  واليت  اللبنانية 
نريد  »اننا  على  عليها«. وشدد 
ال  كما  احد  شؤون  التدخل يف 
يف  يتدخل  ان  أحد  من  نريد 
شؤوننا الداخلية«، وقال: »هذه 
االتهامات يف غري حملها، وهي 
احلالي وكم  الوضع  تظهر دقة 
مبا جيري  لبنان  يتاثر  ان  ميكن 

من حوله«.
واعترب ان »كالم الرئيس ميقاتي 
تتبعه  مل  اذا  ناقص  كالم  هو 
ورئيس  يتفاهم  عملية  خطوات 

اجلمهورية عليها«.
الرئيس  تكليف  »منذ  وتابع: 
وعرضنا  يدنا  مددنا  ميقاتي 
التعاون لكننا مل نلمس التجاوب 
االمور  هذه  كل  املطلوب،ان 
بتشكيل  النظر  اعادة  تقتضي 
الرئيسان  يتحمل  وان  احلكومة 
بالتعاون مع القيادات الوطنية 
اليت  الدقيقة  املرحلة  مسؤولية 

مير بها البلد«. 

بدعوة من رئيس وجمهور دير مار شربل،
يصل اىل سيدني نهار السبت 2011/04/16 
صاحب السيادة املطران منجد الهاشم، مطران 

ابرشية دير األحمر سابقًا والسفري البابويّ 
السابق إىل الكويت والبحرين.

سوف يلقي صاحب السيادة الرياضة الروحية 
يف اسبوع اآلالم ألبناء رعية مار شربل، كما 

سيحاضر املطران الهاشم عن الوجود املسيحي 
يف الشرق األوسط ، ضمن حفل اطالق املركز 
املارونيّ لألبحاث والدراسات اإلسرتاتيجية 

التابع لدير مار شربل، وذلك يوم الثالثاء الواقع 
فيه 26 نيسان 2011 عند الساعة 6:30 مساًء 

يف قاعة ماري -ماكيلوب يف مدرسة مار شربل.

»امليدل إيست« جتلي 7401 لبناني من أبيدجاناملطران منجد اهلاشم يزور سدني
اللبنانية  اجلوية  اخلطوط  ـ  االوسط  الشرق  طريان  شركة  أعلنت 
»امليدل ايست« يف بيان أمس االول، أنها »يف اطار عملية 
العاج، قامت خالل االسبوع  اللبنانيني من ساحل  اجالء املغرتبني 
اكرا  من  رحلة   17 منت  على  لبنانيا  مواطنا   4229 باجالء  االخري 
وابيدجان على نفقة الدولة اللبنانية«، موضحة ان »العملية متت 

على النحو اآلتي:
ـ 2168 راكبا من اكرا على منت 6 رحالت تابعة للشركة و3 رحالت 

مستأجرة.
ـ2061 راكبا من ابيدجان على منت 8 رحالت تابعة للشركة«.

وكانت الشركة أجلت قبل اغالق مطار ابيدجان 3172 راكبا على 
نفقتهم الشخصية، وتستمر يف تسيري رحلتني يوميا الجالء الركاب 

من عاصمة ساحل العاج.
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Nazih: 0402 254 834 - PH: 9892 4001 
Fax: 9892 4002

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

تركيب دواليب 
جديدة ومستعملة
 من ماركات 

Kumho, Michlelin, 
Dunlop, Bridgestone...  

Good yearوغريها
)Wheel Allignment( ميزان اوتوماتيكي

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

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

لالتصال بـ نزيه:

The United Australian Lebanese Movement

Requests your attendance at its Annual Function

In the presence of a representative of

Dr Pierre Raffoul
Representing His Excellency General Michel Aoun

The guest of honour at this year’s event is
Professor Ghassan Shami

Date: Saturday 7th May 2011
Time: 8:30 pm

Venue: Fontana Reception Centre
53 Raymond Street, Bankstown

Price: $70 per person
(including full Lebanese Dinner, Wine, Beer and Soft Drinks)
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 : للحجز واملعلومات االتصال بــ
نسيب الهاشم 0409835535
محمد درباس 0415299299 
مارشا البايع 0408210385

حديث  يف  اجلراح  النائب  رأى 
أمس،  ليبانون«  »ناو  موقع  اىل 
يرّوجها  اليت  »االتهامات  أن 
ضده  الرمسي  السوري  اإلعالم 
سخيفة وهزلية وتدعو اىل األسف 
جوفاء،  اتهامات  وهي  الشديد، 
بكل  مفربكة  عملية  بعد  جاءت 
»ينجرف  أن  مستغربا  وضوح«، 
اإلعالم السوري املخابراتي إىل هذا 
الدرك اخلطري من الكذب والتلفيق 
أعلن  بعدما  خصوصا  والفربكة، 
»تيار املستقبل« ورئيسه الرئيس 
سعد احلريري يف أكثر من مناسبة 
األمن  على  الشديد  حرصهما 

واالستقرار يف سوريا«.
وقال: »حنن يف »تيار املستقبل« 
التدخل  وقف  اىل  دعونا  لطاملا 
الشؤون  السوري واإليراني يف 
من  وبالتالي  اللبنانية،  الداخلية 
الطبيعي أن نلتزم بعدم التدخل 
أن  واوضح  غرينا«.  شؤون  يف 
»هذه احلملة ضد التيار ورئيسه 
من  عدد  من  فرتة  منذ  بدأت 
واإلعالمية  السياسية  اجلهات 
على  أصرت  اليت  لبنان،  يف 
من  جيري  مبا  التيار  إسم  ربط 
اضطرابات يف سوريا، وهذا ما 

يدعو اىل األسف الشديد«.
هذه  من  اهلدف  »ان  أضاف: 
إىل  اهلروب  حماولة  هو  احلملة 
اتهام  أن  يبدو  حبيث  األمام، 
الشؤون  بالتدخل يف  اللبنانيني 
إعطاء  يأتي يف سياق  السورية 
يف  اإليراني  للتدخل  املربرات 
واستهداف  العربية،  الدول 
»تيار املستقبل« حتديدا، والذي 
بوجه  الصوت  رفع  بعدما  جاء 

اجلراح: اتهامنا يأتي رداً على موقفنا من التدخل اإليراني
العامل  يف  اإليراني  التدخل 
مملكة  يف  وخصوصا  العربي، 
اهلل«  »حزب  خالل  من  البحرين، 

يف لبنان«.
السليبة  »التداعيات  إىل  ولفت 
الشؤون  يف  اإليراني  للتدخل 
اللبناني،  الداخل  على  العربية 
دول  يف  اللبنانيني  وعلى 
اإلنتشار، حيث أصبحت إنعكاسات 
ما  واضحة يف ضوء  التدخل  هذا 
يف  اللبنانية  للعائالت  حيصل 
البحرين وسائر دول اخلليج، بفعل 
اختذها  اليت  السياسية  املواقف 
اىل  مشريا  وغريه«،  اهلل«  »حزب 
»جهات سياسية معروفة حتاول أن 
تدق إسفينا يف العالقات اللبنانية 
ـ السورية، من خالل االدعاء بأن 
املستقبل«  »تيار  من  تدخال  هناك 
يف الداخل السوري، موازيا للتدخل 
اإليراني يف الواقع العربي عموما، 

ويف الواقع اللبناني خصوصا«.
وذكر بأن »هذه الفربكات اإلعالمية 
اهلزلية تندرج يف إطار محلة بدأت 
التيار،  أيام ضد  عشرة  قبل حنو 
الكتلة  أمساء عضوي  اليت ذكرت 
وحممد  الضاهر  خالد  النائبني 
السياسي  املكتب  وعضو  كبارة 
يف التيار النائب السابق مصطفى 
أنباء  أشاعت  حبيث  علوش، 
مفربكة عن إرسال سالح وزوارق 
اىل سوريا من مشال لبنان، وذلك 
يف سبيل اهلروب اىل األمام، من 
من  تدار  مؤامرة  إختالق  خالل 

اخلارج ضد سوريا«.
تي  »او  حمطة  اىل  حديث  ويف 
يف«، نفى اجلراح أن يكون منتميا 
املسلمني«،  »االخوان  مجاعة  اىل 

قائاًل: »مع احرتامنا لكل التيارات 
السياسية، لكنين أنتمي فقط إىل 
»تيار«املستقبل« ال غري«. واوضح 
»ال أعلم من هو أمحد عودة الذي 
عرب  مزعومة  باعرتافات  أدىل 
التلفزيون السوري«، معتربًا »أنهم 
ربطوا االمر بشخص غري موجود يف 
االساس من أجل تضييع االمور«.

بنائب  عالقته  أن  اىل  واشار 
عبد  السابق  السوري  الرئيس 
»هي عالقة شخصية  خدام  احلليم 
وعائلية عمرها سنوات، وال عالقة 
مؤكدا  السياسي«،  باملوضوع  هلا 
املستقبل«  »تيار  بـ  »التزامه 
ونهجه، وأن موقف التيار واضح، 
للتيار  العام  األمني  عنه  وقد عرب 
أمحد احلريري بكالم صريح، وهو 
املوضوع،  بهذا  لنا  عالقة  ال  بأن 
االمن  اال  لسوريا  نريد  وال 

واالستقرار«.
االدعاءات  اجلراح   ووصف 
والرتكيبات بـ«السخيفة، وما هي 
اال عمل خمابراتي«، مشددا على 
أن »ليس لديه النية وال الرغبة 
وال االمكانية للتدخل يف الشأن 
اجلانبني  يف  وحتديدا  السوري، 
وطلب  والعسكري«.  االمين 
واالدلة  االثباتات  ميلك  »ممن 
والرتكيبات  االدعاءات  على 
حبقه  صدرت  اليت  السخيفة 
تقدميها  املستقبل«  »تيار  وحبق 
اىل  أو  النيابي  اجمللس  اىل 
القضاء اللبناني«، جمددا التأكيد 
اساس  ال  االدعاءات  »هذه  أن 
هلا من الصحة، واهلدف منها هو 
الشعب  أنظار  وحتويل  اإلساءة 

السوري اىل اجتاه آخر«.

»اإلحتاد  حزب  رئيسة  أكدت 
الشعبية  للقوات  اإلشرتاكي 
املكتب  عضو  املغرب«  يف 
ان  بلموذن  فاطمة  السياسي 
كان  مكوناته،  بكل  »لبنان، 
دائما يف قلب املغاربة خمتربا 
تعلمنا  وقد  للدميوقراطية، 
منه الكثري من ادارة االختالف 
من  األزمات  وتدبري  حبكمة 
الدولة  ببناء  االستمرار  خالل 

اللبنانية«.
كالم بلموذن جاء بعد لقائها 
يف  التنفيذية  اهليئة  رئيس 
مسري  اللبنانية«  »القوات 
جعجع يف معراب أمس االول، 
نائبة  رحاب  حنان  رافقتها 
يف  اإلحتادية،  الشبيبة  امني 
طوني  السابق  الوزير  حضور 
كرم، أمني سر حزب »القوات« 
العميد وهيب قاطيشا، رئيس 
يف  اخلارجية  العالقات  دائرة 
مصلحة طالب »القوات« وسام 
حبشي وعضو دائرة العالقات 

اخلارجية إلسي عويس.
»يف  اللقاء  بلموذن  ووضعت 
بني  الثنائي  التشاور  اطار 
اللبنانية«  »القوات  حزبي 
للقوات  االشرتاكي  و«االحتاد 
الشعبية يف املغرب« من أجل 
مد اجلسور وتوطيد العالقات، 
ال سيما يف هذه الظروف اليت 
من  العربي  العامل  يعيشها 
حراك شعيب من اجل التغيري 
الفتة  الدميوقراطية«،  وتركيز 
اىل ان »هذا اللقاء سيكون له 

وفد »االشرتاكي« يف املغرب يزور جعجع وبيت »الكتائب«
بلموذن: تعلمنا من لبنان إدارة االختالف حبكمة

نتائج مستقبلية على مستوى 
العالقات بني احلزبني وكذلك 
الشأن  مع  للتعاطي  بالنسبة 
اإلخوان يف  ومتابعة  اللبناني 
يعيشه  ما  اللبنانية«  »القوات 
املغرب اليوم من حركية حنو 
دميوقراطي  جمتمع  تأسيس 
يطال  كبري  واصالح  حديث 
اجلانب الدستوري واصالحات 
بقوانني  تتعلق  أخرى 
ما  واالحزاب،  االنتخابات 
ميهد األرضية لنظام سياسي 
يف  التطور  يعزز  دميوقراطي 
املغرب«. وأكدت ان »لبنان، 
دائما  كان  مكوناته،  بكل 
خمتربا  املغاربة  قلب  يف 
تعدديته  ألن  للدميوقراطية 
ومكوناته الطائفية واملذهبية 
حتت  يكون  بأن  له  مسحت 
والسيما  البلدان  بقية  جمهر 
املغرب، وقد تعلمنا من لبنان 
االختالف  ادارة  من  الكثري 
من  األزمات  وتدبري  حبكمة 
الدولة  ببناء  االستمرار  خالل 
ان  نتمنى  الذي  اللبنانية 
املكونات،  كل  فيه  تساهم 
بالبقاء  البلد  هلذا  يسمح  ما 
وللثقافة  للدميوقراطية  حقال 

العربية«.
واعتربت ان »الذاكرة املغربية 
ممتنة للبنان ألنه كان املصدر 
املدرسية  للكتب  األول 
كانت  واليت  املغرب  يف 
مطبوعة يف دور نشر لبنانية 
الستينات  خالل  خصوصا 

على  مؤكدة  والسبعينات«، 
يف  الريادي  لبنان  »دور 
احلفاظ على اللغة العربية من 
واملسيحيني  املسلمني  قبل 
الذين  املسيحيني  والسيما 
يف  أساسيا  دورا  لعبوا 
تطوير هذه اللغة«، آملة »بقاء 
تواصل  على  ولبنان  املغرب 

دائم مستقبال«.
تذكارية  هدية  الوفد  وسلم 
سجادة  عن  عبارة  جلعجع 
صنع  من  احلائط  على  تعلق 

املغرب.
بيت  بلموذن  زارت  كما 
يف  املركزي  »الكتائب« 
الصيفي، حيث التقت والوفد 
احلزب  رئيس  نائب  املرافق 
العام  واالمني  قزي  سجعان 
ورئيسة  اخلوري  ميشال 
مصلحة شؤون املرأة راشيل 
اطار  يف  وذلك  مرعب، 
احلزبني  بني  القائم  التعاون 
االحتاد  اىل  ينتميان  اللذين 
الدولي لالحزاب الدميوقراطية 

الوسطية.
يف  لـ«االوضاع  عرض  وجرى 
كل من لبنان واملغرب«، ومت 
العالقات  »برنامج  استعراض 
املستقبلية بني احلزبني«. كما 
اليت  لالوضاع  »تقويم  جرى 

تشهدها الساحة العربية«.
ويف اخلتام، التقطت الصورة 
رئيس  مع  للوفد  التذكارية 
اللبنانية«  »الكتائب  حزب 

الرئيس أمني اجلميل.
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مقــاالت

    اجملهر
بقلم رامي القروش-لبنان

انهيار صرح القائد »االخضر« ...
داللة ان اخلالق هو االكرب!

2011 نيسان   16 Saturday 16  April 2011السبت 

ال شك ان ما حيصل حاليا يف ليبيا يسرتعي االنتباه ويستحق الوقوف 
عنده حبثا عن االسباب اليت فّجرت ثورة الشعب ودفعته لالنتفاض 
على ممارسات التسلط اليت ينتهجها معمر القذايف يف حكم وادارة 

شؤون »اجلماهريية العربية الليبية«.
ان ما يبدو جليا هو ان قائد »الفاتح من سبتمرب« مل يتعظ وكانت 
البلدين  يف  تغيري  من  جرى  مما  تعوض،  ال  ذهبية  فرصة  امامه 
على  اسفه  عظيم  ابدى  بل  وتونس،  نصر  اجملاورين،اي  العربيني 
وزوال  علي  بن  العابدين  وزين  مبارك  حسين  الطاغيتني  رحيل 
تسلطهما على هاتني الدولتني لفرتات تراوحت بني 3 عقود ملصر 
وربع قرن تقريبا بالنسبة لتونس يف حني ان هيمنته على السلطة 

يف ليبيا فاقت االربعة عقود.
لقد ظهر اهلوس واخللل يف شخصية هذا املسؤول العربي حينما ابتدع 
فكرة االقامة واالستقبال لزعماء وقادة الدول الغربية منها والعربية 
يف خيمة نصبها لنفسه، مدعيا اعتزازه خبلفيته وخلفية القسم االكرب 
اهلوس  حلاالت  وترسيخا  بعدها  وعشائري.  قبلي  بانه  جمتمعه  من 
والضياع وعدم االتزان العقلي خرج اىل العامل بأسره مبنظومة »الكتاب 
االخضر« اليت شّرع بواسطتها السلطة يف اجملتمعات مقتبسا بالدرجة 
التطبيقية  احلياتية  املناهج  معظم  الكريم  القرآن  تعاليم  من  االوىل 
الواجب تبنيها بني اوساط خمتلف اجملتمعات البشرية، وموحيا وبكل 
علنية ان اجنازه هذا جيب ان يقبل ويتعامل معه بنفس القدسية اليت 

حيتلها القرآن الكريم يف قلوب املؤمنني.
لقد دمر هذا احلاكم املعتوه كل مفاهيم السلطة املدنية واحلياتية 
واالجتماعية يف ليبيا مستبدال هلا مبا امساه »املؤمترات الشعبية« اليت 
وعرب  واالستعباد  السلط  قصر  اي  العاجي،  قصره  يف  اليه  تنقل 
اللجان الشعبية، ثم تنقل اليه توصيات ومطالب شعبه اليت مل تكن 

لتسمع وتنفذ يف معظم االحيان.
عدم التوازن يف شخصية هذا املعتوه كان وال يزال يبدو جليا فهو 
العربية كقضية فلسطني مثال  والقضايا  تارة عربي وحامي احلقوق 
ومطالب الشعب فيها باحلرية واالستقالل وتأسيس دولة فلسطينية 
عاصمتها القدس، وتارة اخرى هو افريقي ووحدة دول افريقيا بغيته 
االوىل واالخرية. تارة هو العدو االكرب لالستعمار وقائد قادة النضال 
عمالء  كبار  من  وفجأة يصبح  واستقالهلا  الشعوب  املطالب حبريات 
امريكا والغرب. ان درجة اهلوس الالحمدودة يف شخصية هذا املعتوه 

دفعته لوصف نفسه »بقائد القادة وسلطان السالطني«.
لقد سعى وعمل القذايف، بعد سيطرته التامة على السلطة يف ليبيا، 
على تصفية اخصامه السياسيني داخل وخارج االراضي الليبية، ولعل 
اكثر من  امر بتصفية  ارتكبها يف حزيران 1996 حني  اليت  اجملزرة 
1200 معارض سياسي حلكمه اجلائر الذين كان قد احتجزهم يف سجن 
أزياؤه كانت غريبة  عار على جبينه.  اكرب وصمة  »بوسليم«، تشكل 
وامتاما  املتزنة.  وغري  املعقدة  كشخصيته  متاما  واملضمون  الشكل 
هليمنته التامة على مقدرات البالد والعباد سّلم اوالده التسعة اكرب 
املوارد الوطنية يف البالد، حتى قبل بلوغ معظمهم سن الرشد حيث 

قدرت ثرواتهم مجيعا ما بني 130 و200 مليار دوالر.
واستبداد  لتسلط  بالنسبة  البعري«  ظهر  قصمت  اليت  »الشعرة 
من  ملزيد  ارتكابه  كانت  الليبني  والشعب  السلطة  على  القذايف 
وذلك  وادراك،  حكمة  بكل  التصرف  بدل  العجرفة  ومظاهر  االخطاء 
عري  الليبية  اجلماهري  اىل  بالتحدث  االسالم  سيف  البنه  مسح  حني 
له اي صفة  امللوك« ليس  »ملك  فابن  الرمسية.  التلفزيون  شاشة 
رمسية يف السلطة هناك، واملعروف عنه يف اوساط جمتمعه اللييب 
واجملتمعات االوروبية اجملاورة انه »سكري عربيد ويسعى خلف ملذاته 
اجلنسية« االمر الذي اضطر السلطات السويسرية اىل القاء القبض 
عليه وطرده من اراضيها مما دفع »سلطان السالطني« للتهديد بقطع 

عالقات بالده بالدولة السويسرية.
اللحظات  الناس مالطفا هلم يف  اىل  االسالم خرج  ان سيف  املهم 
هم  ان  وابادتهم  بضربهم  العبارات  بأقسى  هلم  مهددا  ثم  االوىل 
استمروا بعصيانهم ضد ابيهمن هنا بدأ التأجيج يف االوساط الشعبية 
االمر الذي استدعى هوس »جمنون اجملانني« القذايف الذي خرج اىل 
مواطنيه مهددا بابادتهم والقضاء على كل مناوئ حلكمه متهما كال 
منهم بالعمالة واخليانة الوطنية فتحول بذلك من »جمنون« اىل »نريون« 

العصر احلديث.
السلطة  ان كل من يصل اىل  العربية  االمر يف دولنا  الغريب يف 
للجماهري اىل  انتخاب يتحول من خادم  او حتى  انتداب  او  بانقالب 
البشر ومصائرهم. فهل  مصاص لدماء املواطنني ومستعبد الرواح 
اجلماهري هي اخلاضعة وهل الشعوب يف شرقنا العربي هي اخلانعة؟ 
واحلضارات  لالجماد  كانت  انها  مجعاء  العربية  امتنا  نسيت  وهل 
صانعة؟... اجلواب نعم وان استمر بها احلال على هذا املنوال فهي 

تبقى حتما ضائعة!

العراق يف سنة تاسعة احتالل
والعرب امام حتديات الزوال

اننا جاهزون دائمًا الستعمال القوة 
حلماية مصاحلنا ومصاحل حلفائنا.

باراك اوباما
قبل ان ينهي الرئيس االمريكي باراك اوباما عامه الثاني يف 
البيت االبيض كشف عن وجهه احلقيقي مؤكدًا كونه نسخة 
معدلة لسلفه بوش االبن. لقد خابت آمال النخبة االمريكية 
االمسر  الرئيس  بأن  حلمت  اليت  العامل  حول  واصدقائها 
االفريقي االصل سيغرّي صورة الواليات املتحدة يف اذهان 
والكراهية  احلقد  ختفيف  اىل  يؤدي  مما  واملسلمني  العرب 

ضد الواليات املتحدة.
وتأكد ان احلاكم الفعلي يف الواليات املتحدة ما زال منتصبًا 
وقابعًا يف وزارة الدفاع - البنتاغون - خيطط والبيت االبيض 
ينفذ ويبدو ان روبرت غيتس الذي ما زال وزيرًا للدفاع من 

ارث بوش هو احلاكم التنفيذي.
ومتكنت  العراق  من  اجلزئي  االنسحاب  متثيلّية  جنحت  لقد 
البشرية  وخسائرها  نفقاتها  خفض  من  املتحدة  الواليات 
مبناصفة  امللتزمني  لوكالئها  والتوجيه  باالشراف  مكتفية 

الوالء بني االحتالل االمريكي والنفوذ االيراني.
كما شهدت الساحة العراقية منذ مطلع العام اجلاري حتّركات 
عمليات  مضاعفة  اىل  وادت  االحتالل  وكالء  ارعبت  شعبّية 
املقاومة يف معظم املناطق مّما اجرب قيادة قوات االحتالل 
على مشاركة قوات وكالئه بعمليات القمع والتصدي دون 

ان تتمّكن من حجب اخبار هجمات املقاومني.
لعل اغرب ما شهدته وتشهده الساحة العراقية هو التناغم 
والتآلف االمريكي - االيراني وكأّن الفريقني متفاهمان على 
وجتاهلها  ايران  صمت  ينسى  ومن  الرافدين  بالد  تقاسم 
عمليات القتل والتدمري وقصف االماكن املقدسة اليت قامت 
بها قوات االحتالل االمريكي يف النجف االشرف عام 2005 

وقبله وبعده؟
مسؤولني  من  جديدًا  كالمًا  االخرية  االيام  خالل  لقد مسعنا 
اسرائيليني بارزين دعوا فيه الواليات املتحدة اىل اعتماد 
كبح  على  والعمل  ايران  مع  وجادة  حقيقية  اسلوب جمابهة 
مجاحها عسكريًا واتهمت البيت االبيض بالتواطؤ مع طهران 
احلالة  جتاه  الفريقني  بني  التناغم  نظر  وجهة  يؤكد  وهذا 

العراقية.
امام كل هذا ويف السنة التاسعة الحتالل العراق  وتدمريه 
ومشردين  وجرحى  قتلى  بني  ضحايا  شعبه  ثلث  ووقوع 
ومهجرين يف الداخل واخلارج ما زالت الدول العربية جمتمعة 
صامتة رمسيًا وهّمها االكرب احلفاظ على االنظمة والبقاء يف 

احلكم ألطول فرتة ممكنة.
بلدان  عدة  يف  القائمة  الشعبية  االنتفاضات  جمابهة  ويف 
عربية تتصرف االنظمة باجتاه افقي مع الواليات املتحدة وفق 
املصاحل املشرتكة. واذا سقط حاكم - كما جرى يف مصر 
- تهرع امريكا اىل ارسال موفديها للتهنئة بانتصار »ارادة 
مبارك  نظام  اعمدة  تيسر من  ما  لتعويم  والسعي  الشعب« 
السياسي  املعرتك  دخول  على  العسكرية  الرموز  وحتريض 

كمقدمة إلجهاض االنتفاضة الشعبية.
اما يف ليبيا فقد تراجعت واشنطن عن املشاركة بعمليات 
السكان  ابادة  بعمليات  تقوم  اليت  القذايف  قوات  قصف 
املدنيني بناء على قرار جملس االمن بذريعة الكلفة املادية 
سارع  فيما  القذايف  النقاذ  النار  الطالق  بوقف  وطالبت 
مستشار القذايف طوني بلري اىل حتذير العامل من قوة العقيد 

وصعوبة االطاحة به.
املتحدة  للواليات  احلقيقي  اهلدف  ان  الواضح  من  بات 
ومؤيديها هو احلفاظ على القذايف كحاكم على جزء من ليبيا 
وحماولة السيطرة على املعارضة اليت ستتحكم مبعظم الثروة 

النفطية.
وهذه القاعدة تنطبق على النوايا االمريكية جتاه التحركات 
عدم  ان  وغريها.  والبحرين  وسوريا  اليمن  يف  القائمة 
االستقرار واستمرار الصراعات الداخلية يف البلدان العربية 
اثارة  من  واشنطن  متكنت  ولو  قديم،  امريكي  حلم  هو 
لكانت  الغزو  عملية  قبل  العراق  داخل  داخلية  اضطرابات 
نفسه  اوباما  عنها  قال  اليت  االحتالل  عملية  عن  تراجعت 
الواليات املتحدة يف تارخيها.. لقد  ارتكبته  انها اكرب خطأ 
ادى ذلك اخلطأ اىل افالس حاكمة العامل وانهيار اقتصادها 

اضافة اىل مسعتها العاملية.
هل ادرك العرب ماذا جرى وجيرى وهل سيتمكنون من انقاذ 

انفسهم من الزوال عن خارطة الشعوب احلّية؟

بطرس عنداري

الرئيس والزعيم وفطنة فيلتمان وكنعان

تشري املعطيات إىل أن النقاط العالقة حيال تأليف احلكومة بني 
ُحّلت فعليًا. فاالتفاق على  جنيب ميقاتي وميشال عون، قد 
وهو  اإلجناز،  على  الوزارية، شارف  للرتكيبة  العامة  اهلندسة 
ما مل يقتصر على األعداد وحسب، بل ختطاها إىل التوازنات 
لالتفاق  العامة  البنية  جعل  ما  وهذا  والنَسب.  والتوزيعات 

املذكور ترسو على اآلتي:
بينها  وزارية،  مقاعد  عشرة  واإلصالح،  التغيري  لتكتل  تكون 
ومقعدان  املردة(،  لتيار  مقعد  )ضمنها  مارونية  مخسة 
أورثوذكسيان )أحدهما للمردة أيضًا(، وآخران أرمنيان، وواحد 

كاثوليكي.
وكتلة الوزراء املسيحيني، احملسوبني مباشرة على فريق عون، 
ممثاًل  أرثوذكسي  إليهم  يضاف  إذ  هؤالء،  على  تقتصر  لن 
احلزب القومي، وكاثوليكي ممثاًل مدينة زحلة، لتظل ثالثة مقاعد 
وزارية مسيحية فقط، خارجة عن فريق عون، وهي ملاروني 
وكاثوليكي ضمن حصة رئيس اجلمهورية، وأرثوذكسي واحد 
ضمن حصة رئيس احلكومة، تعويضًا عن إعطائه مقعدًا وزاريًا 

سنيًا، ملمثل عن سنة األكثرية اجلديدة.
يف املقابل، املقاعد الباقية باتت معروفة التوزيع: ستة شيعة 
إرسالن،  طالل  إىل  إضافة  أمل،  حركة  ـــــ  اهلل  حزب  لثنائي 
ودرزيان وسين لوليد جنبالط، وأربعة مقاعد سنية وأرثوذكسي 

لرئيس احلكومة.
حتى  بلغ  التوافق  أن  إىل  أيضًا،  نفسها  املعطيات  وتشري 
إىل  يصار  حبيث  الوزارية،  احلقائب  لتوزيع  العامة  اهلندسة 
توزيع وزراء الدولة على املذاهب السبعة املشاركة يف تركيبة 
احلكومة، فيحمل تكتل التغيري واإلصالح وزيري دولة، عن مقعد 
ماروني وآخر أرمين، فيما حيمل الشيعة وزير دولة، ورئيس 
إذا  لديه،  األرثوذكسي  أو  السنية  من حصته  واحدًا  احلكومة 
كان وزير الدولة السين من حصة سنة األكثرية اجلديدة، فيما 
حيمل رئيس اجلمهورية وزير الدولة الكاثوليكي. وكانت مسألة 
بني  للمعاجلة  وخاضعة  عالقة،  تزال  ال  الدرزي  الدولة  وزير 
جنبالط وإرسالن. حتى التصور العام لتوزيع احلقائب بات شبه 
منجز، مع بعض جتاذبات داخل كل »جمموعة«، كما ُحكي عن 
حماولة رئيس احلكومة املكلف االحتفاظ بوزارة املال لنفسه، 
ثم جعلها يف عهدة وزير الدولة األرثوذكسي احملسوب ضمن 
الوزير حممد الصفدي، اليت  حصته، وهو ما يقتضي موافقة 
مل تعط بعد، فيما القاعدة العامة هي أن »يرث« تكتل التغيري 
املستقيلة،  احلكومة  احلريري يف  مسيحّيي  حقائب  واإلصالح 
ويرث ميقاتي حقائب سنتها عمومًا، وهو ما يسمح باحلفاظ على 
التوازن احلقائيب العام بني اجملموعتني املسيحية واملسلمة، ما 

مل ُيلجأ إىل عمليات مقايضة موضعية إذا ما لزم األمر.
كل ذلك أجنز، أو شارف على اإلجناز. ملاذا مل تعلن احلكومة 
بعد إذًا؟ ألّن عقدة حقيبة الداخلية مل حتّل بعد، وهي العقدة 
العالقة خارج قدرة رئيس احلكومة املكلف، وخارج نطاقه، أي 
العقدة العالقة بني ميشال سليمان وميشال عون، وقد كتب 
الكثري عنها، وسال حرب غزير على جنباتها، وسال عندها حتى 
دم زياد بارود سياسيًا، هو الذي ُزّج فيها ضحيًة بريئة وغري 

مستهدفة، بعد بيانه »الرئاسي« الشهري.
يف  املتمثل  ذلك  يظل  العقدة  هلذه  األعمق  الوجه  أن  غري 
مطلوبًا  بل  ال  ومنشودًا،  مأمواًل  كان  الذي  التعايش  فشل 
اجلماعة  داخل  و«الزعيم«،  »الرئيس«  ثنائية  وضروريًا، ضمن 
املارونية، وهو الفشل الذي جنم عن سقوط املعادلة التبادلية 
الثنائية، مبعنى أن عون سّلم  أن ترعى تلك  اليت كان جيب 
ومن  حقه،  من  إياه،  أعطاه  بل  ال  الرئيس،  مبوقع  لسليمان 
مقتضى النظام الذي جعل عون ممثل املسيحيني فيه، شرعيًا 
ودميوقراطيًا عرب االنتخاب، وأعطاه إياه من قدرته، اليت كانت 
يف الدوحة يف أيار 2008، كاملة على التعطيل إىل ما النهاية. 
أما يف املقابل، فلم يبادر سليمان إىل املبادلة بالتسليم لعون 
مبوقع الزعيم، من حيث ما يفرضه جوهر ميثاق الطائف على 
رئيس اجلمهورية، حيث هو رمز للدولة ال ممثل املسيحيني يف 
سلطتها، ومن حيث قدرته على »العرقلة«، من ضمن صالحياته 

وفق دستور الطائف.
الُبعد األعمق لعقدة الداخلية يكمن يف أّن الزعيم أعطى الرئيس 
عطاًء نهائيًا ال رجوع عنه، ورمبا ال استلحاق له يف فرصة ثانية 
باستحقاق مقبل، فيما الرئيس مل يعِط الزعيم، بل فّكر فعليًا 
يف انتزاع ما للزعيم، وما ليس للرئيس، أكان يف نيابية 2009 
أم يف بلدية 2010، أم يف التطلع إىل ما بعد استحقاَقي 2013 
أعطى  الزعيم  أن  الداخلية  عقدة  الرئاسي.  و2014  النيابي، 
الرئيس بال تفكري يف وراثته، فيما الرئيس أخذ، وبادر وباشر 

تنفيذ خطة لوراثة الزعيم.
من املسؤول عن هذا الوضع؟ قد يكون جيفري فيلتمان، الذي 
غازي  أدركه  ما  متامًا   ،2008 لرئاسة  اجلهنمية  بفطنته  أدرك 

كنعان لقيادة اجليش سنة 1998.
من يكون وزير الداخلية املقبل؟ إنه السؤال الذي خيفي أسئلة 

كثرية خلفه، أهّمها ماذا عن تراجيديا الرئيس والزعيم؟

جان عزيز
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بعد  عون  ميشال  العماد  أّكد 
الّتغيري  لتكّتل  االسبوعي  اإلجتماع 
لبنان  اإلستقرار يف  أن  واإلصالح 
باهلزات، ألنه  يتأثر  لن ميّس ولن 

صناعة لبنانية.\
إطالق  إنتقد  احلكومة  ويف موضوع 
االعالم  وسائل  عرب  الشائعات 
واتهم من وراءها بأنهم ال يريدون 
رمي  ويريدون  تتألف  أن  للحكومة 
عن  أما  عليه.  التعطيل  مسؤولية 
فتساءل  اجلمهورية  رئيس  حصة 
اليوم  وزراء  إعطاءه  يريدون  ملاذا 
حكمًا  أرادوه  الذين  أنفسهم  وهم 
وليس لديه أي كتلة؟ وشّدد ردًا 
حصة  يستعطي  ال  أنه  سؤال  على 
وزارية وليس له مطالب بل لديه 
حقوق تقرها كل القواعد احلسابية 

والدميقراطية والدستور.
ويف ما يلي النص الكامل حلديث 

العماد عون:
لقائنا  يف  بكم  وسهاًل  أهاًل 

األسبوعي.
مواضيع البحث اليوم كانت قليلة، 
ولكّنها مهّمة جّدًا خبلفّياتها. درسنا 
وتساُرع  اإلقليمّية  األوضاع  قلياًل 
املمكن  من  اليت  والّنتائج  األحداث 
املوضوع،  هذا  على  ترتّتب  أن 
أّننا درسنا خلفّياتها واليت  واألهّم 
أّدت إليها، وقد الحظنا أمرًا أحّب أن 
ألفت الّنظر إليه من دون أن أتوّسع 
يف  التناقضات  وهو  الّشرح،  يف 
املواقف األوروبّية، بني تصّرفاتهم 
يف بلدانهم وتصّرفاتهم يف بلداننا، 
األوسط،  الّشرق  منطقة  يف  أي 
تؤّكد  اليوم  التلفزيون  ومشاهد 
من  ختتلف  احلقوق  أقول.  ما  لكم 
بلٍد آلخر. ويف الّنتيجة، وبالّرغم من 
سخونة الوضع والقلق عند البعض، 
»غيمة  عن  عبارة  هو  األمر  فهذا 
وبتمرق«؛ االستقرار يف لبنان لن 
مُيّس، هو ُصنع يف لبنان، وبإرادة 
داخلّية وليس خارجّية، وهو ثابت، 
ويتكّلم  يتحّرش  من  كّل  ولذلك 
ويتآمر لن يالقي آذانًا صاغية ألّن 
القوّي  كالبناء  متامًا  ثابت،  البنيان 
اهلّزات  من  للكثري  يتعّرض  الذي 
يقع.  وال  صامدًا  يبقى  ولكّنه 
ولكن  اهلّزات،  من  الكثري  تأتينا 
لكوارث  تؤّدي  كانت  اليت  اهلّزات 
فالبناء  اآلن،  تؤّثر  لن  الّسابق  يف 
اجلديد وضع بناء على دراسة ختّوله 
حتّمل اهلّزات، متامًا كما حصل يف 
اليابان، فلو مل يضربه الّتسونامي 
نشكر  ولكن  املنازل.  سقطت  ملا 
اهلل أّنه ما من تسونامي يف لبنان 

واهلّزات لن تؤّثر بنا.
ورأينا  الّسجون  قضية  أيضًا  حبثنا 
أّنه كان هناك الكثري من املواضيع 
اليت كان من املمكن معاجلتها قبل 
اآلن، ولكن اجلّيد يف املوضوع أّنها 
باتت يف طور املعاجلة، فمثاًل هناك 
الكثري من احملكومني األجانب وهم 
ألّنهم  الّسجن  يف  اآلن  موجودون 
نفقات  حتّمل  على  قادرين  غري 
أّن  كما  بلدانهم،  إىل  إرساهلم 
سفاراتهم ال تقّدم هلم أجور الّنقل، 
واملوازنة غائبة، وباتت تكلفة كّل 
واحٍد  ملّدة شهٍر  الّسجن  منهم يف 
أكرب من كلفة بطاقة سفر توصله 
إىل بلده، وأعدادهم ليست قليلة. 
هذا  على  بالعمل  بدأوا  واليوم 
خيتّص  فيما  أّما  حلّله.  املوضوع 
حماكمة  هنا  وأقصد  باحملاكمات، 
املّتهمني  اإلسالمّيني  املسجونني 
نهر  ومعارك  اإلسالم  فتح  بقضايا 
فليسوا مجيعهم يف نفس  البارد، 
القضّية حتى يتذرعون يف كّل مّرة 
بأّن أعدادهم كبرية، هناك قضايا 
حيّولوهم  أن  ويستطيعون  خمتلفة، 
حبسب القضية احملالني فيها ولن 

العماد عون بعد إجتماع التكّتل: حتّملت مسؤولية ما أوردت الويكيليكس عن بعض نّواب التكتل فمن يتحّمل مسؤولية ما ورد على لسان وزير الدفاع؟
يزيد العدد عن 25 سجينًا يف كل 
مرة، وإن كانت الّدولة عاجزة عن 
نقل ومحاية مخسٍة وعشرين سجينًا، 
مجيعًا  يضعونهم  مَل  كارثة.  فهذه 
مع بعضهم البعض ليصبح عددهم 
أربعمئة؟  أو  ومخسني  ثالمثئة 
هكذا.  األمور  تبقى  أن  ميكن  ال 
قضاياهم،  على  بالعمل  فليبدؤوا 
هناك  أّن  إذ  حدة،  على  ملّف  كّل 
ملّفًا  وليس  امللّفات  من  الكثري 
البحصاص  واحدًا فقط، فما عالقة 
بالّتل مثاًل، وما عالقة االثنني بنهر 

البارد؟ فليبدؤوا مبلّف تلو اآلخر.
قانون  مشروع  أيضًا  اليوم  قّدمنا 
اعتماد  فتح  عن  بتسجيله  وقمنا 
لصاحل وزارة الّطاقة إلنتاج سبعمئة 
الكهربائّية،  الّطاقة  من  واط  ميغا 
وكما قلنا يف الّسابق، إّن الّسلطة 
التنفيذّية قد وافقت على ذلك يف 
جزٍء من املوازنة، وقد وافقت أيضًا 
جلنة املال واملوازنة وال حيتاج هذا 
وكون  للّتصديق.  سوى  املشروع 
قانون،  مشروع  هو  املوضوع  هذا 
فمن املقدور متريره وفقًا للقوانني 
املرعّية اإلجراء يف جملس الّنّواب.

فنحن نسمع  للحكومة،  بالّنسبة  أّما 
تعلمون  وكما  األخبار،  من  الكثري 
ولكن  العمل،  يف  زمحة  هناك 
بأّي  نسمع  مل  حنن  الّساعة  حّتى 
تقّدم حصل ونرجو أن يكون هناك 
يف  ورد  ما  بعض  مسعت  تقّدمًا. 
إننا  قال  من  فمنهم  اليوم  االعالم 
10، ومنهم منقال  اتفقنا على 10 – 
فستتألف  عون  العماد  وافَق  إذا 
احلكومة، )أي أنين مل أوافق( وإذا 
مل أوافق فهذا يعين أن املطلوب ال 
يكون متوفرًا.. من يطلق الّشائعات 
وأنا ال أتهم أحدًا إذ ال أعلم من   –
يريد  ال  أّنه  على  يدّل   - يطلقها 
وضع  ويريد  تتألف  أن  للحكومة 
الّسبب هنا. حنن نتكلم من الّناحية 
القانونية،  الّناحية  من  الّدستورية، 
من  الّسياسي،  الُعرف  ناحية  من 
ناحية وثيقة الوفاق الوطين.. حنن 
مكتوب  هو  عّما  أمنلة  قيد  نشّذ  ال 
الّطائف  اتفاق  من  عليه  وُمّتَفق 
لليوم، على الّرغم من موقفنا األولي 
منه ألّنه أصبَح واقعًا وحيرتُمه كّل 
نقبل  ولن  منهم.  وحنن  الّلبنانيني 
اجلدل بهذا املوضوع. أرادوا رئيسًا 
َحَكمًا، فكان هلم رئيس َحَكم، قالوا 
نواب  له  رئيسًا  يريدون  ال  إنهم 
أن  يريدون  اليوم  فِلَم  ووزراء.. 
 30 لديه  الرئيس  وزراء؟.  نعطيه 
وزيرًا. من ناحية ثانية، من يتحّمل 
الّرئيس  الّرئيس؟  مسؤولية وزراء 
بينما  وزرائه  مسؤولية  يتحمل  ال 
حنن نتحمل مسؤولية وزرائنا. حزب 
شخص  وأي  عريض«  »طويل 
إذا  يتضرر  عكار  أقاصي  يف  فيه 
ارتكب مثاًل مسؤول جزين يف الّتيار 
الوطين خطأ أو قام بعمل سيء. أنتم 
مؤخرًا  التباس  حصَل  أّنه  تعلمون 
نوابنا،  مع بعض  ويكيليكس  حول 
ماذا كانت ردة فعلنا؟ لقد حتملت 
مل  الّنواب  أّن  وأقريت  املسؤولية 
قبل  الّتفاهم  مشروع  على  يّطلعوا 
إذا  مستغربًا  ليس  وقلت  إجنازه، 
قام بعضهم برّدة ِفعل، فمنهم من 
كان لديه شعوره اخلاص ومل يُكن 
مقتنعًا يف حينه.. إذًا، حنن شرحنا 
القضية وكيفية حصوهلا. ولكن من 
يف  الّدفاع  وزير  مسؤولية  يتحمل 
الويكيليكس؟ من عّيَنه؟ من يتحمل 
مسؤولية  يتحمل  من  مسؤوليته؟ 
الفشل احلاصل يف وزارة الّداخلية؟ 
تشكيالت  ال  قيادة،  جملس  ال 
أمنية، ال إجناز مبشاريع الّتجنيس.. 
ال من ناحية إقرار قانون اجلنسية، 
اجلنسية لغري  إسقاط  ناحية  ال من 

اجلنسية  إعطاء  ال  مستحقيها، 
لطالبيها أصحاب الّطلبات القانونية 
واملكّدسة منذ أعوام عّدة. كما أّن 
الّصندوق البلدي ال يزاُل جامدًا. مل 
ُيِعدُه أحٌد ملكانه وفقًا للقانون اّلذي 
الّسجون،  ذلك  إىل  أضف  أنشأه. 
مراقبة  البلديات،  مراقبة  الّسري، 
املؤسسات اّليت تنشأ حاليًا إذ قد 
من  ممنوعة.  بنشاطات  منها  تقوم 
أيضًا؟!  سنضيف  ماذا  يراقبها؟ 
حيصل  فهل  الّشخصية..  األحوال 
شرعي  بشكٍل  الّنفوس  نقل 
نقوم  أن  لنا  أيسمحون  وقانوني؟ 
يتحمل  من  املوضوع؟  عن  بتحقيٍق 

مسؤولية كل هذا؟
س: جنرال، بالّنسبة لّلقاء املسيحي 
املزَمع أن ُيعَقد يف بكركي، ما هي 
ستطرحها  اّليت  األساسية  األفكار 

يف هذا الّلقاء؟
غبطة  من  مبادرة  هو  اللقاء  ج: 
سيطرح  من  وهو  البطريرك 

املواضيع.
س: جنرال، من هو الوزير الّساحر 
اّلذي سيقوم بكل هذه اإلصالحات 
وزارة  يف  عنها  تكّلمَت  اّليت 

الّداخلية؟
 Le ..ج: الّساحر هو الّساحر األكرب
الّساحر   ،  grand Manitou Indien

اهلندي.
هذه  كل  بإجناز  سيقوم  هل  س: 

اإلصالحات؟
تقولون  كنتم  ماذا  سنحاول.  ج: 
تصبح  أن  قبل  الّطاقة  وزارة  عن 

من حصة تكتلنا؟
الكهرباء  زاَل وضع  ال  ولكن  س: 

كما هو.
امليزانية.  يعطل  عمن  اسالوا  ج: 
ملاذا قّدمنا مشروع قانون حاليًا؟ ما 
يهمنا هو أن نكسر إرادة الّتعطيل 
يف الّدولة وإرادة سحب املؤسسات 
وليس  اخلاص  لتخصيص  العامة 
للخصخصة العامة. هناك خصخصة 
الّشعب  جبمهور  بالّدولة،  تتعلق 
أن  يريدون  هم  لكن  الّلبناني.. 
خيصخصوا الّدولة ملؤسسات خاصة 
اخللوي؟  اهلاتف  يتحسن  أمل  بهم، 
أيلول  يف  قريبًا  اهلل  شاء  وإن 
 Fibresال بعد  وفيما   G3ال يتوفر 
اطالق  شأنه  من  وهذا   .Optiques
ثورة اقتصادية للمصارف يف لبنان 
ولكل من لديه اتصاالت وأعمال مع 
اخلارج.. نعم ميكننا العمل، سيعمل 

الّساحر اهلندي، أعدكم بذلك.
س: ُذِكَر يف اإلعالم عن لقاء سيتم 
بينك وبني األمني العام حلزب اهلل 
الّسيد حسن نصراهلل لتذليل بعض 
بتشكيل  يتعّلق  ما  يف  العقبات 

احلكومة، ما حقيقة ذلك؟
الكثري.  يذكرون  اإلعالم،  يف  ج: 
وكما قلُت لكم إّن كل ما قرأُته عن 
احلكومة ال علم لي به بتاتًا. كّلهم 
يقولون ستتشكل احلكومة بعد 24 
ساعة، أو بعد 48 ساعة.. قد يكون 
حتى  ولكن  ّضر،  حُتَ مفاجأة  هناك 

اآلن ال علم لي بكل هذا.
أّن  جنرال  يعين  هذا  هل  س: 
معكم  يتحّدث  ال  املكّلف  الّرئيس 
بتشكيل  املتعلقة  بالّتفاصيل 

احلكومة، أي أّنه ال جديد؟
ج: ليس هناك أي جديد.

اّلذي  اهلجوَم  تابعَت  كيف  س: 
أطلَقه الّرئيس سعد احلريري باجتاه 

إيران؟
تناقضات.  فيه  أّن  أعتقد  ج: 
بالّنسبة إليران، هي وقَفت جبانب 
له  وقّدَمت  متوز  حرب  يف  لبنان 
على  خبافية  ليست  مّجة  مساعدات 
أحد. هناك هجوم عليها انطالقًا من 
موقف سياسي. ولكن، على الّرغم 
من أّن إيران تساعد الّلبنانيني فهي 
الّداخلية،  بالّسياسة  تتعاطى  ال 
وعلى األقل أنا شاهد. ومن يود أن 
ومن  َفلُيَصّدق.  شهادتي،  يصّدق 
ال يوّد أن يصّدق، هذا شأنه. لكن 
أنا ُأَصّدق ومقتنع مبا أقوله، ألنين 
أنا أتكّلم مع الّسيد حسن نصراهلل 
وعندما نريد أن نتفق على أمٍر ما، 
االثنان، وال  معًا حنن  ونّتفق  نقرر 
أحد مّنا ُيدِخل فريقًا ثالثًا، إال طبعًا 
أجواء  يف  نضعهم  اّلذين  حلفاَءنا 
االتفاق. حنن حباجة للدعم سياسي 
من أي دولة يف العامل، وخصوصًا 
األمر  هو  وها  املادي.  الّدعم 
أمامكم، طلبوا من اإليرانيني طائرة 
ترّبع  أحد  ال  طائرة.  اآلن  ولديهم 
أن يعطينا طائرة من أجل املغرتبني 
أن  علينا  يتوجب  مِلَ  أبيدجان.  يف 

نكون ناكرين للجميل؟
يقولون  انتخابية،  مناسبة  كل  يف 
»اجتياح  الفقيه«،  »والية 
)مازحًا(  إيراني«!!  سوري 
باإليرانيني  صارت كسروان مليئة 
والسوريني ومل يعد فيها من مكان 

ميكننا أن نذهب إليه !!
س: جنرال، هناك معلومات إعالمية 
تقول إن هناك فيتو على الّرئيس 
ميقاتي كي ال ُيعطي وزارات األمن 
رئيس  مع  تبقى  حتى  لتكتلكم 
صحة  ما  هو.  معه  أو  اجلمهورية 

هذه املعلومات؟
ج: هذا كّله كالم يف اإلعالم ال علم 
لي به، مل ُأَبّلغ أّن هناك »فيتو« 

علّي، ومل ُأَبّلغ أّني موعود.
رئيُس  ُيِصرُّ  ملاذا  إذًا،  س: 
احلقيبَتني:  هاَتني  على  اجلمهورية 

الّدفاع والّداخلية؟
ج: من قاَل ذلك؟

س: هو يصّر، زّواُره نقلوا عنه أّنه 
ُيصرُّ على هاَتني احلقيبَتني.

يعطيه  الّدستور  يف  شيء  ال  ج: 
وال شيء مينع عنه. ولكن الّشعب 
الّلبناني يتمّثل مبجلس نوابه وليس 

خبارج إطار اجمللس.
س: جنرال، فعلّيًا، هل العقدة هي 
مدًى  أي  وإىل  خارجّية؟  أم  داخلّية 
على  يضغط  أن  اهلل  حلزب  ميكن 
عّما  الّتنازل  أجل  من  عون  العماد 

يطالب به؟

ال  فأنا  مطالب،  ليست  هذه  ج: 
موضوع  ليس  املوضوع  أطالب. 
ذلك.  تعلموا  أن  وجيب  مطالب 
أنا  أترّجى،  وال  أستعطي  ال  أنا 
وصفة  العددّية  القواعد  اعرف 
من  معنّي  عدد  لدّي  األعداد.  هذه 
الّنّواب الذين ينتمون إىل األكثرية 
اليت ستتأّلف منها احلكومة ونسبة 
عدد  على  احصل  الّنّواب  لعدد 
إّنه  لي  أحٌد  يقولّن  ال  إذًا،  وزراء. 
مطالب  لديهم  هم  مطالب.  لدّي 
املعقول  أمن  يستعطي.  من  وهم 
أن تنقل قسمًا من الوزراء ميّثلون 
أخرى؟  ضّفة  إىل  ضّفة  من  شعبًا 
أكثرّية  ضمن  ختلق  أن  تريد  كيف 
الّسياسة قّوة  جديدة متجانسة يف 
»contre pouvoir«؟  معاكسة، 
يشاركونها  ال  بوزراء  تأتي  أن  أي 
ليسوا  أّنهم  كما  الّسياسّي  خّطها 
لديهم  وليس  األكثرّية  من  جزءًا 
متثيل شعيب. ما يطلبونه مستحيل، 
وللقواعد  للدستور  خرٌق  وهو 
الدميقراطّية. أنا أدافع عن الّدستور 
أنا  الوطيّن.  الوفاق  وثيقة  وعن 
اقرأوا  األمور.  هذه  عن  أدافع 
امليثاق  وثيقة  اقرأوا  الّنصوص. 
يف  مَل  الدستور.  واقرأوا  الوطين 
وتتجاهلون  تتساءلون  مّرة  كّل 
أين  متفّرجون؟  وكأّنكم  األمور 
أصحاب الّرأي؟ عندما تكتبون مقااًل 
تقومون بالتشهري بنا من دون ان 
كّل  ملموسة.  وقائع  على  ترتكزوا 
اجتهادكم  أين  أمامكم.  الّنصوص 
وجهدكم؟ ألستم قادرين على كتابة 
مقال تنقلون فيه ما يفرضه الّنّص 
امليثاق  يقتضيه  وما  الّدستوري 
أين  بالّشراكة؟  يقوم  الوطين؟ من 
جملس  يف  اإلجرائّية؟  الّسلطات 
اجلمهورّية هو  الوزراء. هل رئيس 
املسؤول عن عمل جملس الوزراء؟ 
كتلة  اجلمهورّية  لرئيس  كان  إن 
على  حيصل  أن  يستطيع  نيابّية، 
وزراء من خالل كتلته النيابّية. كما 
ممارسة  عن  مسؤواًل  يكون  ال  أّنه 
النيابّية  الكتلة  إمّنا  الوزراء  هؤالء 
نستطيع  ال  إذًا،  املسؤولة.  هي 
ليس  ألّنه  الوزير  حناسب  أن  هنا 
أن  نستطيع  وال  نفسه  وزير 
مسؤول.  غري  ألّنه  رئيسه  حناسب 
خاطئة  وتكون  أشياء حتصل  هناك 
إصالح  نريد  إصالحها.  نريد  وحنن 
للممارسة  »العملية«  القواعد 
رئيس  وظيفة  هي  ما  الّسلطة. 
من  باالستشارات.  يقوم  احلكومة؟ 
جملس  من  التكليف  يأتي  يكّلفه؟ 
النّواب. إذًا النّواب هم من يكّلفه. 
ماذا يفعل بعد أن يتّم تكليفه يف 
الّنّواب  يستشري  االستشارات؟ 
االستشارات  وهذه  كّلفوه.  الذين 
أّنها  املؤّكد  ومن  ملزمة،  تكون  ال 
عّدة  مع  تكون  ألّنها  ملزمة  غري 
فيما  يوّفق  أن  وعليه  نيابّية  كتل 
بينها. كيف يستطيع أن يوّفق فيما 
قد  والقسطاس.  بالعدل  بينها؟ 
الوزارات  توزيع  على  حيصل خالف 
ولكن ليس على عددها. جيب أن 
نصل إىل مرحلة العدد أوتوماتيكّيًا. 
على  وحنصل  عالزّر«  »نكبس 
نتيجة حّصة كّل الكتل النيابّية يف 
البحث  يبدأ  بعدها  ومن  احلكومة. 
يف توزيع الوزارات، وزارة العدل، 
الّزراعة...  وزارة  الّثقافة،  وزارة 
هنا يبدأ البحث، وقبل ذلك الكالم 

عن البحث ممنوع.
يتكّلم  نّص  من  ما  جنرال،  س: 
وتوزيع  احلسابات  موضوع  عن 

الوزارات.
ج: إذًا كيف يتّم ذلك؟

يكون هناك حكومة  ان  س: ميكن 
تابع  وزير  أي  تكنوقراط، ال تضّم 

لكتلة نيابّية.
ج: من أين تأتي هلا بالّثقة؟

س: هذا موضوع آخر.
إذًا فليتّم تشكيل  ج: كيف ذلك؟ 
أن  دون  من  تكنوقراط  حكومة 
حتصل على الّثقة. )ضاحكًا(. انتبه، 
إن كنت تريد أن تناقش، جيب أن 
يكون هناك مرتكزًا للنقاش نصل 
يف نهايته لتأليف احلكومة، وليبس 
على  حتصل  ال  حكومة  نؤّلف  أن 
ال  بعدد  أحدهم  طالب  إذا  الّثقة. 
كتلته،  نواب  لعدد  وفقًا  له  حيق 
االستغناء  احلومة  رئيس  يستطيع 
يف  ولكن  برأيه،  تشّبث  إن  عنه 
النتيجة جيب أن حيصل على الّثقة. 
القدر  عن  يستغين  أن  يستطيع 
أن  على  النّواب  من  يشاءه  الذي 
عندما  الّثقة  على  حكومته  حتصل 
جلسة  يف  اجمللس  على  يطرحها 

الّثقة.
س: جنرال، رفعَت حضرُتك دعوى 
على احملامي إيلي حمفوض بسبب 
كتابه األخري املتعلق حبضرتك، ماذا 

يؤثر الكتاب عليك؟
باملوضوع  مكّلف  حماٍم  هناك  ج: 
ولكن  الّدعوى.  رفَع  إّنه  لي  وقاَل 
باألساس، هناك قّلة أدب وَكِذب. 
يُهن  لرفعها.. »من  يكفي  وهذا 

َسُهَل اهلواُن عليه«.
مع  أتساهل  البداية  يف  كنُت  لقد 
الكل، ولو أردُت أن أرفع دعاوى، 
فأنا  كثريين.  على  لرفعتها 
وشتائم..  تشهري  حلملة  تعرضت 
واآلن هناك أحكام قضائية صادرة 
بعض  يزال  ال  ولكن  ملصلحيت، 
بسرقة  يتهمونين  الّسفهاء  الّنواب 
أّن  هي  واحلقيقة  الّدولة.  أموال 
الّدولة سَرَقتين، هي أخَذت حسابي 

اخلاص.
يقول  املوضوع  هذا  ُيطرح  عندما 
بعُض الّلبنانيني »بسيطة، العماد 
وعزز  قيمة«  لنا  »ِعمل  عون 
اجلميع  وإّن  باملواطنية  شعورنا 
هو  إن سرق  يهّم  فال  أيضًا  سرق 
يقول  وغريهم  أموااًل«.  أيضًا 
يسرق  أن  املمكن  غري  »من  إّنه 
العماد عون قرشًا واحدًا..« ولكن 
مل يفّكر أحد وال للحظة أّن الّدولة 
ليس  احلقيقي  السؤال  سرَقتين، 
إذا كنت أنا من سرق أموال الدولة 
أن  هو  السؤال  يسرقها..  مل  أو 
الدولة سرقتين، فهل خطر لكم أّني 
اخلاص  حسابي  وأّن  مسروق؟  أنا 
ومل  املركزي  البنك  يف  يزال  ال 
يعيدوه؟ لي احلق أن أقول إّن أكرب 
شخص فيهم هو »سفيه« ألّنه 
واملستندات  احلقيقة،  هذه  يعلم 
شاء  إن  وقريبًا  عندي.  موجودة 
اهلل سنصل إىل مرحلة ُنصّفي فيها 

احلسابات.
كافة  تذليل  بعد  جنرال،  س: 
احلكومة،  وتشكيل  العقبات 
احلوار  هيئة  إىل  ستعودون  هل 

الوطين؟
ج: سنتحاور على نفس املوضوع؟؟! 
شاركنا يف احلوار الوطين من أجل 
ومنهم  الّدفاعية،  االسرتاتيجية 
الّسالح!  بنزع  يطالب  من  اليوم 
إذًا، املوضوعان خمتلفان. موضوع 
اّلذي  نفُسه  هو  يُعد  مل  احلوار 
أصبَح  لذلك،  أجله.  من  شاركنا 
احلوار من دون موضوع! باألساس، 
كّنا سننجز اسرتاتيجية دفاعية حتى 
نرى أين موقع سالح حزب اهلل، إذا 
كان له موقع أو ال، أصبحنا سننزع 
أن ننجز اسرتاتيجية  الّسالح بدون 
دفاعية! عندما نصل إىل املوضوع 
يكون  لن  إقراره  ويتم  األساسي، 
أحد ضد املشاركة جمّددًا يف احلوار 

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

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

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

اراكيل مستوردة من لبنان والصني.. 
تنباك بنكهات متنوعة

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

صادقة واخوية 
3 فروع بإدارة عائلية واحدة

االفتتاح الكبري 

حملالت محزة اخوان
يف منطقة مرييالندز

179 Merrylands 
Rd,

Merrylands
 9760 1886

مرييالندز
128 Haldon

 St, 
Lakemba
9750 9766

الكمــــبا
77 Waterloo Rd,  

Punchbowl
97503300 

مقابل كنيسة مارشربل

بانشبول

موقع إسرائيلي: اجتماع بني فيلتمان و الشقفة..الغتيال شخصيات سورية على رأسها الرئيس
ذكر موقع "فيلكا" االستخباراتي 
وقت  ويف  أنه  اإلسرائيلي 
-4-12 الثالثاء  ليل  من  متأخر 

من  سيارات  ثالث  خرجت   2011
يف  سبعة  أوشني  فندق  مرآب 
بالقرب  تفضيل  األمريال  شارع 
يف  أمحد  السلطان  ساحة  من 
السيارات  كانت  اسطنبول، 
ومن  دبلوماسية  لوحات  حتمل 
اللون ومتماثلة  نوع هامر فضية 
الشكل حتمل عددًا من األشخاص 

اهلامني. 
ساحة  الثالث  السيارات  عربت 
الشوارع  التفت يف  بعد  تقسيم 
جهات  ثالث  من  تدور  اليت 
املطل  الرائع  مرمرة  فندق  حول 
مضيق  على  العليا  طبقاته  من 
مباشرة  دخلت  ثم  البوسفور، 
الطابق  السفلي  املرآب  إىل 
نزل  حيث  األرض،  حتت  الرابع 
األمريكيون  الدبلوماسيون 
فيلتمان  جيفري  رأسهم  وعلى 
نزل  بينما  األخرية،  السيارة  من 
القومي  األمن  جملس  مندوبي 
ومساعديهما  إيه  آي  والسي 
الثالثة  الثاني ومن  السيارة  من 
نزل مسؤول مكتب االستخبارات 
والقائم  دمشق  يف  األمريكية 

باألعمال هناك تيم برينز. 
بكبار  اخلاص  املصعد  محل 
على  األمريكي  الفريق  الزوار 
املخابرات  كانت  بينما  دفعتني 
محاية  ملكتب  التابعة  الرتكية 
تفرض  الرتكي  الوزراء  رئيس 
على  مرئي  غري  مشددًا  طوقًا 
مداخله  وعلى  الفندق  طوابق 
به. احمليطة  الشوارع   وعلى 

األجنحة   - التاسع  الطابق  يف 
األمريكي  الفريق  نزل  امللكية 
جوانب  على  املرافقون  وتوزع 
اعتادوا  حركة  يف  املمرات 
فيلتمان  أكمل  بينما  عليها، 
القومي  األمن  جملس  ومسؤولي 
اجلناح  إىل  املركزية  واملخابرات 
بي، حيث كان   & أي  رقم 910 
بانتظارهما على باب املدخل أمل 
احلريري  سعد  مستشارة  مدللي 
جيفري  وصديقة  واشنطن  يف 
والوسيط  احلميمة  فيلتمان 
من  املقرب  جيم  طلعت  الرتكي 
التيار الطلباني يف حزب العدالة 
والتنمية وممثل رجال األعمال يف 
اجمللس املركزي للحزب احلاكم، 
مستقبليه  وعرف  فيلتمان  تقدم 
على مرافقيه بعد أن صافح كل 
من رياض الشقفة املرشد العام 
طالبان سورية   - القاعدة  حلركة 
وقبله على الوجنتني على طريقة 
يلتقون  حني  العرب  الرجال 

األصدقاء احلميمني. 
األمريكي  الوفد  دخول  بعد 
حممد  السوري  وصل  بدقائق 
رجل  وهو  املصري  غزوان 
أعمال مقيم يف تركيا منذ عقود 
بأنه  واسع  نطاق  على  ويعتقد 
بني  املخابراتية  االتصاالت  رجل 
سورية  يف  الطلبانيون  اإلخوان 
واإلسرائيليني  األمريكيني  وبني 
وهو أيضًا مفتاح عالقات اإلخوان 
بعض  أوساط  مع  الطلبانيون 
دينيًا  املتطرف  الرتكي  البازار 
الذي ضغط بقوة التمويل وبقوة 
اإلمساك باملنظمات اخلريية التابعة 
لدفع  والتنمية  العدالة  حلزب 

متوافق  موقف  الختاذ  أردوغان 
السعودي   - األمريكي  واالتفاق 
حكومة  بإقامة  القاضي  اإلخواني 
النظام  قلب  بعد  جديدة  سورية 
يكون عمادها األساس هو حركة 
سورية  يف  الطلبانيون  اإلخوان 
املتأمركني  املثقفني  وبعض 
احلليم  لعبد  املوالني  وبقايا 
وحلبية  شامية  خدام وشخصيات 
السوري  الداخل  يف  موجودة 
وتعمل اآلن يف صمت على دعم 
السورية  الشعبية  االنتفاضة 
الذي  البعث  حزب  حكم  ضد 
يف  احمللية  قياداته  بأن  تبني 
رؤوس  هم  احملافظات  بعض 
أن خنر  بعد  النظام  التحرك ضد 
احلزب ومفاصله.   الفساد عظام 
انتهى االجتماع بعد سبع ساعات 
ختللتها وجبة فطور صباحية بني 
فيلتمان  جيفري  السالح  رفاق 
وصحبه ورياض الشقفة وصحبه 
التفصيلية  االجتماع  وبنتيجة 
ما  على  الطرفني  كال  توافق 

يلي: 
املتحدة  الواليات  تعهدت 
بالضغط على كل من  األمريكية 
ورئيسه  اللبناني  املستقبل  تيار 
الطرف  وعلى  احلريري  سعد 
بن  ببندر  ممثاًل  اإلسرائيلي 
سلطان لكي يتوقف مرتزقة كال 
الطرفني يف سورية عن التحرك 
حتركات  عن  منفصل  سياق  يف 
اثبتوا  الذين  الطلبانيون  اإلخوان 
التيار  جتيري  على  قادرون  أنهم 
سورية  يف  الشعيب  الديين 
ملصلحة االنتفاضة احلالية، بينما 
فشل رجال بندر وسعد احلريري 

خالل  من  سورية  يف  العامالن 
شخصيات حمدودة، بينما اإلخوان 
ميلكون قدرة التأثري على املئات 
املساجد  وأئمة  الدين  رجال  من 
وقد  السورية  املدن  كافة  يف 
وسيثبتون  بانياس  يف  اثبتوا 
قادرون  بأنهم  قريبًا  يف محص 
السلطة  من  املدينة  حترير  على 
لزم  إن  السالح  بقوة  السورية 

األمر. 
وجهة  بأخذ  أيضًا  فيلتمان  تعهد 
تركيب  عند  الشقفة  رياض  نظر 
بعد  اجلديدة يف سورية  السلطة 
إبعاد مجاعة  لناحية  النظام  قلب 
 - العطار  ومجاعة  البيانوني 
السورية  احلكومة  عن  السباعي 
الداخلية  األمور  وترك  املقبلة 
سورية  يف  طالبان  إلخوان 
أي  دون  وحده  الشقفة  لرياض 

تدخل أمريكي. 
على  باإلبقاء  األمريكيني  يتعهد 
أمري قطر ثابتًا على موقفه احلالي 
على  احلميم  لصديقه  املناهض 
األسد  بشار  الشخصي  املستوى 
والتأكيد على بقاء امللف السوري 
يف قطر بيد رئيس الوزراء وزير 
محد  اهلوى  الصهيوني  اخلارجية 

بن جاسم.
اإليعاز لبندر بن سلطان للتنسيق 
مباشرة مع اإلخوان على األراضي 
السورية بدل الوقوع يف فخ جر 
مواقف  إىل  الطلبانيون  اإلخوان 
والشعب  أنصارها  سيعتربها 
من  متخاذلة  مواقف  السوري 
النظام  حال ذهاب  إسرائيل يف 
السوري إىل اهلجوم على إسرائيل 
يف  الشعبية  االنتفاضة  إليقاف 

الداخل. 
على  الشقفة  رياض  يؤكد 
ومجاعته  شخصيًا  ملتزم  أنه 
وأقسامها  فروعها  بكل  أيضًا 
العهد  على  بالبقاء  املتصارعة 
القائم مع األمريكيني منذ العام 
مصاحل  حبفظ  والقاضي   1981
ويف  سورية  يف  األمريكيني 

احمليط الذي هلا تأثري فيه. 
مكتوبة  ضمانات  فيلتمان  قدم 
اإلدارة  باسم  خالهلا  من  يتعهد 
موضوع  على  باإلبقاء  األمريكية 
السورية  السالم  اتفاقية 
اإلسرائيلية مؤجلة إىل حني قيام 
مماثل  اتفاق  بتوقيع  السعودية 

قبل سورية. 
على  باإلبقاء  فيلتمان  يتعهد 
الضغط اإلعالمي باملستوى احلالي 
من  اإلخوان  ميكن  لكي  وزيادته 
أخراج ماليني املتظاهرين يف كل 
حمافظة وتغطية األعمال املسلحة 
اإلخوان  حركة  بها  ستقوم  اليت 
اليت  احملافظات  يف  الطلبانيون 
من  التظاهر  خالل  من  تتمكن  ال 

السيطرة عليها. 
أمساء  على  الطرفان  توافق 
اليت  املؤقتة  السورية  احلكومة 
تلي  انتقالية  مرحلة  ستقود 
عمليات اغتيال شخصيات النظام 

رأسهم  وعلى  احلالي  السوري 
ماهر  والعميد  اجلمهورية  رئيس 
وشقيقه  خملوف  ورامي  األسد 
اململوك  علي  واللواء  حافظ 
ورئيس األركان السوري واللواء 
واللواء  اجلمهوري  احلرس  قائد 
وعدد  الرابعة  الفرقة  قائد 
املسلمني  الدين  رجال  من  كبري 
األسد،  بشار  للرئيس  الداعمني 
احلكومة  قادة  من  والعديد 
عليهم  يستند  الذين  واألمنيني 
عن  للدفاع  السوري  النظام 

نفسه. 
البدء  صفارة  فيلتمان  أطلق  وقد 
باالغتياالت يف سورية بالتزامن مع 
القيام بعمليات داخل املدن تضرب 
النظام  وتزلزل  واملدنيني  األمن 
بالفشل  اإلحساس  إىل  وتدفعه 

والضعف والوهن. 
بالطريقة  إعجابه  فيلتمان  أبدى 
اإلخوان  حركة  خالهلا  بنت  اليت 
الطلبانيون شعبيتها يف سورية من 
خالل مجعيات خريية ومجعيات دينية 
شعبية وشخصيات علمانية يدعمهم 
للسلطة  العلن  يف  موالون  أثرياء 
تعلن  ومل  للسعودية  السر  ويف 
تلك اجلمعيات اخلريية الدينية حتى 
تزال  ال  وإمنا  انتمائها  عن  الساعة 

تلعب لعبة الوقوف على التل.
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Global Marble Australia
اختصاصيون يف قص وتركيب 
مجيع أنواع الرخام والغرانيت

23 Cann St, Guildford, NSW 2161
Ph: 02 9681 6520

Mob: 0414 394 675

صدق يف 
املعاملة وسرعة 

يف العمل

خربة سنوات 
طويلة نضعها 

بني يديكم

مطلوب موظفني من 

اجلنسني

 للعمل يف جمال األمن 

اخلاص )Security( يف 

سدني

لدى شركة IPS  بدوام 

كامل أو جزئي

على الراغبني/الراغبات 

ان تكون لديهم رخصة 

 Security Licence
من سلطات نيو ساوث ويلز

وشهادة اسعافات أولية 

التحدث باإلنكليزية 

ضروري

**** 
نؤمن سائر حاجاتكم من 

احلراسة األمنية اخلاصة 

لكافة مناسباتكم بأسعار 

منافسة

لالتصال: 586 660 1300

  مطلوب للعمل
STAFF 
WANTED

Are you fed up with your current employer? Broken 
promises, lack of respect, no appreciation? Its time for 

change!  
At IPS Security we value our employees and know that 
they are our business. As a rapidly growing company, 
we’re always looking for reliable, well spoken and well 

presented individuals.        

Every IPS Security employee contributes to our 
continued success-and to our long-standing 

reputation for excellence. 
IPS Security requires qualified applicants for a variety 
of positions all over the Sydney Metropolitan area. To 

be suitable to join our team you must:
Hold a first Aid certificate 

Hold a current NSW Security Licence 
Have dedication, Commitment & Loyalty 

Speak fluent English 
Have excellent presentation 

Be reliable
 We have the following security positions available;

 Static positions
Available 7 days/nights

 Patrol positions
 We have full time, part time and casual positions 

available.
 Previous Applicants need not apply

 No recruitment companies
 NSW Master Licence Number: 409 566 317

Tel:  1300 660 586 Fax: 1300 572 627 
Email: employment@ipssecurity.com.au

يسرُّ األمانة العامة جلائزة امللك 
عن  تعلن  أن  ة  العامليَّ فيصل 
للعام  للجائزة  الرتشيح  بدء 

1433هـ/2012م يف جمال:
1-    خدمة االسالم 

 – االسالمية  الدراسات      -2
حقوق االنسان يف االسالم 

العربية واألدب -  اللغة      -3
جهود األفراد أو املؤسسات يف 
للغة  احلاسوبية  املعاجلة  جمال 

العربية
العالج التداخلي  4-    الطب – 

للجنني . 
احلياة  علم   - العلوم      -5

)البيولوجيا(
 

شروط الرتشيح:

من  الرتشيح  يكون  أن   -1
اإلسالمية  واملراكز  املنظمات 
واجلامعات. وجيوز أن يكون من 
الفائزين السابقني جبائزة امللك 

فيصل العاملية.
2- أن ال يكون الرتشيح فرديًا 

أو من أحزاب سياسية.
ح، أو اهليئة  3- أن يكون للمرشَّ
حة، دور ريادي يف خدمة  املرشَّ
أو  فكريًا  واملسلمني؛  اإلسالم 

عمليًا.
 

املطلوب من املرّشح:
سريته الذاتية. 

ح  للمرشَّ واحدة  مشسية  صورة 
مقاس  الوضوح  وعالية  نة  ملوَّ

دعوة ترشيح جلائزة امللك فيصل العامليَّة 
للعام 1433هـ/2012م

10×15سم. 
إىل  الرتشيح  أوراق  تعاد  ال 

مرسليها
 

املطلوب من اجلهة 
املرّشحة :

لكل  رمسي  ترشيح  خطاب   -1
يتضمن  انفراد  على  ح  مرشَّ
وافيًا  وبيانًا  الرتشيح  مربرات 
خدمة  يف  ح  املرشَّ بإجنازات 

اإلسالم واملسلمني.
العامة  املعلومات  منوذج   -2
ح،  املرشَّ قبل  من  ملئه  بعد 
بعدد  النموذج  تصوير  وميكن 

املرشحني.
 

مكّونات اجلائزة :

العربي  باخلط  مكتوبة  براءة   -1
اليت  لإلجنازات  ملخصًا  تتضمن 

لت الفائز لنيل اجلائزة. أهَّ
 24 عيار  ذهبية  ميدالية   -2

قرياطًا ، وزن 200 جرام.
3- مبلغ 000ر750 ريال سعودي 

)000ر200 دوالر أمريكي(.

 ملحوظات:
 ينظر يف الرتشيح على أساس 
بغض  فقط،  العلمي  ز  التميُّ
النظر عن اجلنسية أو العرق أو 

الديانة أو اجلنس. 
يستبعد كل ترشيح مل يستوف 

متطلبات الرتشيح. 

اجلائزة  يف  يشرتك  أن  جيوز 
ح.  أكثر من مرشَّ

قرار جلنة االختيار نهائي. 
الفائزين يف شهر  أمساء  تعلن 
كانون  املوافق  1433هـ  حمرم 
ومتنح  2012م،  )يناير(  الثاني 
رمسي  احتفال  يف  اجلائزة 
وقت  زمانه يف  بالرياض حيدد 

الحق. 
متطلبات  مجيع  تصل  أن  جيب 
قبل  اجلائزة  أمانة  الرتشيح 
األوىل  مجادى   27 األحد  تاريخ 
)مايو(  أيار   1 املوافق  1432هـ 
التالي: العنوان  على   2011م 

امللك  جلائزة  العامة  األمانة 
- مبنى اخلريية  العاملية  فيصل 

- طريق امللك فهد
صندوق بريد: 22476

الرياض 11495
اململكة العربية السعودية

هاتف:  4652255 )1( )966(+
فاكس:

+)966( )1( 4658685
KFIPInfo@kff.com :بريد إلكرتوني

وسائل االعالم التشيكية توبخ الرئيس لـ.."سرقته" قلما!.. 
يف  االعالم  وسائل  وخبت 
الرئيس  التشيك  مجهورية 
فاتسالف كالوس بعد أن ظهر 
يف تسجيل مصور على االنرتنت 
وهو يضع خلسة قلما يف جيبه 
اثناء مراسم توقيع اتفاق أثناء 
واقعة  يف  تشيلي  اىل  زيارة 
بانها  شاهدوها  من  وصفها 
الذي  التسجيل  ويظهر  سرقة. 
مجهورية  "رئيس  عنوان  حيمل 
كالوس  قلما"  يسرق  التشيك 
القلم  الي  باعجاب  ينظر  وهو 
أثناء مؤمتر صحفي مع الرئيس 
بينريا  سباستيان  التشيلي 
أسفل  يده  يف  به  ميسك  ثم 
وضعه  انه  يبدو  حيث  الطاولة 

رجل أعمال فرنسي يعرض دفع الغرامات عن املتمسكات بارتداء النقاب 
بدأ أمس االول سريان قانون 
حظر ارتداء النقاب يف فرنسا 
كمبادرة هي األوىل من نوعها 
يتضمن  والذي  اوروبا،  يف 
فرض غرامة قدرها 150 يورو 
امرأة  اي  على  دوالرا(   216(
تعرضت  وإال  ذلك  ختالف 
لتلقيها دروسا يف املواطنة، 
الفرنسي  االعمال  رجل  لكن 
بيع  عزمه  أعلن  نكاز  رشيد 
من  العلين  املزاد  يف  مبنى 
اجل متويل دفع الغرامات اليت 
ستفرض اعتبارا من أمس االلو 
على النساء اللواتي يتمسكن 
االماكن  يف  النقاب  بارتداء 
مظاهرة  خرجت  العامة.كما 
مناهضة للقانون يف اول يوم 

من تطبيقه. واعتقلت الشرطة 
أمس  باريس  يف  الفرنسية 
االول امرأتني منتقبتني وعددا 
آخر من احملتجني ملشاركتهم 
املرخص  غري  التظاهرة  يف 
مراسلة  افادت  كما  هلا، 
إال  برس«.  »فرانس  وكالة 
املكلف  الشرطة  مفوض  أن 
العام  النظام  على  باحملافظة 
للوكالة  مارسان  اليكسيس 
الفرنسية برر ذلك بقوله »مل 
االشخاص  هؤالء  توقيف  يتم 
بل مت  النقاب.  ارتداء  بسبب 
اعالن  احرتامهم  عدم  بسبب 
فرنسا  ففي  التظاهرة«. 
عن  مسبقا  االعالن  ينبغي 
على  للحصول  تظاهرة  اي 

ترخيص، وبغياب االعالن يتم 
حبسب  تلقائيا  التظاهرة  منع 

املفوض. 
مت  بانه  مارسان  وافاد 
منتقبتني  سيدتني  توقيف 
مكشوفة  حمجبة  واخرى 
الداعني  من  ومسؤول  الوجه 
كاتدرائية  امام  التجمع  اىل 
إن  بل  باريس.  يف  نوتردام 
االعمال  ورجل  التجمع  منظم 
نكاز والعضو جبمعية »ال متس 
»اوقف  انه  أكد  دستوري« 
منتقبة«  صديقة  جانب  اىل 
امام قصر االليزيه مقر رئاسة 
صباحا  الفرنسية  اجلمهورية 
نظمت  اليت  التظاهرة  قبل 

أمام نوتردام.

يف جيبه. 
وحظى التسجيل بأكثر من 100 
يومني  مدى  على  مشاهدة  ألف 
تكرار  مع  إعالمية  ضجة  وأثار 
نشرات  يف  التسجيل  اذاعة 
حني  يف  التلفزيونية  االخبار 
صفحاتها  يف  الصحف  نشرته 

االوىل. 
فرونتا  مالدا  صحيفة  وكتبت 
الربوتوكول  أن  "رغم  اليومية 
القلم  بأخذ  لكالوس  يسمح 
اخلارجية  وزير  به  وقع  -الذي 
ان  إال  كتذكار  للنقل-  اتفاقا 
يعتربون  االنرتنت  مستخدمي 
التشيكي  الرئيس  به  قام  ما 

سرقة." 

راديم  الرئاسي  املتحدث  وقال 
احلق  له  كالوس  إن  اوتشفات 
حيصل  الذي  القلم  أخذ  يف 
أثناء  ووفودهم  الرؤساء  عليه 
وأضاف  الرمسية.  الزيارات 
قائال "حنن يف قلعة براج نعطي 
دائما مثل هذا القلم اىل الوفود 

ومعه دفرت أوراق.
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اسرتاليات

مسانة عربية،أجبنان، ألبان مكسرات، 
معلبات، سكاكر، مواحل، قهوة، زيوت، 
أراكيل، خبز لبناني، مسلسالت عربية 

وغريها الكثري

اخلضار والفواكه طازجة يومياً من املزارع 
اسعار مهاودة جدا مبناسبة االفتتاح 

نظافة تامة ...خدمة سريعة....معاملة 
صادقة

االفتتاح الكبري 

حملالت عباس
يف منطقة غيلفورد

العنوان:
326 Guildford Road, 
Guidford  NSW 2161

Ph: 9632 2234  Mob: 0414 078 040

العربي البنك  من  وردتنا  كما  العمالت  ر  أسعا

   مقابل COLESسوبرمركت 
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ما هي القوانني اليت اصبحت نافذة يف 2 نيسان2011 بالنسبة لتأشرية الطالب
أقر قانون  حدد مبوجبه مستوى 
تأشريات  من  لبعض  التقييم  
كان  حبيث   ، وفئاتها  الطالب 
لتأشرية  ملحوظ  اخنفاض  هناك 
او  صيين  أصل  من  الطالب 
هندي اليت اخفض من درجة 4 

اىل درجة 3 .

السفر  جواز  ُيذكر  مل  لو  ماذا 
الصادر عن اي بلد يف تشريعات 

اهلجرة ؟
السفر  جواز  يذكر   مل  أذا 
الصادر من بلد ما ، ففي مثل 
هذه احلالة يعترب التقيم لتأشرية 
الطالب واحلامل للجواز املذكور 

بدرجة )3 ( .

ما هي التغريات اجلديدة ؟
الشكل  على  أليها  سأتطرق 

املدون ادناه :

القانونية  التغريات  هي  ما 
االخرى ؟

أقر القانون اجلديد فئة االشخاص 
تأشريات  بتقديم  املخولني 
 ، االنرتنت   بواسطة  الطالب 
 .  157 استمارة   بتعبئة  وذلك 
القانون  هذا  حدد  أخر  مبعنى 
بتقديم  املخول  الشخص  هوية 
أقر  كما   ، املذكورة  التأشرية 

ايضًا باألمور التالية :
االشخاص  فئة  حدد   –  1   
تأشرية  بتقديم  املخولني  

الطالب بستة فئات .
حدد ثالث جداول  تبني   _ 2  
فئات  على  بناء  البالد  أمساء 

تأشريات الطالب.

أقرت  اليت  القوانني  هي  ما 
بالنسبة لالحتيال العائد ملعايري 

املصلحة العامة ؟

الشأن،  بهذا  قانون  ُأقر 
ختفيض  على  للعمل  وذلك 
اي  تقديم  عند  االحتيال  درجة 
ابراز  جراء  من  تأشرية،  طلب 

جواز سفر صادر عن بالد درجة التقيم
الى

درجة التقيم
من

فئة  نوع
التأشيرة

new: Croatia, El Salvador, Guatemala, Honduras 2 0 570 طالب
Solomon Islands, Vanuatu 1 2 571 طالب
 Ecuador -new :Guatemala , Honduras 2 3 571 طالب
Cambodia 3 4 571 طالب
Taiwan 1 2 572 طالب
Jordan - new: Bosnia-Herzegovina, Croatia, El 
Salvador, Guatemala, Honduras

2 3 572 طالب

Cambodia 3 4 572 طالب
Argentina, Costa Rica, Lithuania, Papua New 
Guinea, Solomon Islands, Vanuatu, Venezuela

1 2 573 طالب

Belize, Bolivia, Bosnia-Herzegovina, Croatia, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, 
Kazakhstan, Malawi, Syria, Yemen

2 3 573 طالب

Bangladesh, Cambodia, India, China 3 4 573 طالب
Columbia, Israel, Philippines, Solomon Islands, 
Thailand, Turkey, Vanuatu, Venezuela

1 2 575 طالب

Ecuador, Fiji, Iran, Laos, Russian Federation 
new: Bosnia-Herzegovina, Croatia, El Salvador, 
Former Yugoslavian Republic of Macedonia, 
Guatemala, Honduras,

2 3 575 طالب

Cambodia 3 4 575 طالب

.

معلومات  أو  مزورة   مستندات 
 . مقدمه  من  وكاذبة   خاطئة 
يف  نافذا  القانون  هذا  أصبح 
2  نيسان 2011 . واعطى القوة 
لرفض  اهلجرة  لدائرة  القانونية 
معلومات  يتضمن  طلب  اي 

 ، مزورة  مستندات  او  خاطئة 
من   97 تشريع  مبوجب  وذلك 

تشريعات اهلجرة . 
ماذا نعين بالوثائق املزورة؟

أعطى تشريع 97 من تشريعات 
تفسريًا   1994 لعام  اهلجرة 

قانونيًا ملعنى وثائق مزورة كما 
يلي :

اهلجرة،  وزير  يضن  وثائق   –1
زُعَم  قد  بأنه  معقولة،  وبطريقة 
من  بأنها صادرة  الطلب  مقدم 

جهة مل تصدر عنها 

او مت  تغري  مزورة  وثائق   _  2
مضمونها من قبل شخص ليس 

لديه الصالحية للقيام بذلك 
3 _ وثائق  مت احلصول عليها من 
جراء اعطاء بيان زائف ومضلل ، 

ان كان عن  معرفة أو جهل 

  

 

US Initial Jobless Claims W/E 412k 380k 
 Producer Prices Mar +0.7% +1.0% 

CA Manufacturing Sales Feb -1.5% -0.2% 
 

 

 

- A case of watch and wait for local investors today with many likely to bide their time 
until the Chinese data is released at midday local time. Given the reaction from Asian 
markets yesterday, should the leaked data rumours turn out to be correct, both the 
ASX 200 and Aussie Dollar will be bid in the hours following the release.  

- A big day for economic data ahead with China due to release a swathe of important 
numbers later in the session. As it is every month, most eyes will be on the consumer 
price index (CPI) with economists expecting an annual pace of 5.2pct. Should the CPI 
print at this level or higher, it will almost certainly trigger a further increase in interest 
rates and in the Reserve Ratio Requirement. Inflation aside, the Q1 GDP release will 
also dominate with economist expecting annualised growth of 9.5pct. Markets will be 
looking for the “goldilocks” situation with growth neither too slow nor too hot over the 
quarter. Should growth slide or jump unexpectedly, the market reaction is unlikely to 
be pretty. Those numbers aside, traders will also be watching the PPI reading, retail 
sales along with industrial output. Given the markets received leaked readings from a 
reliable source yesterday (CPI, PPI, IP and retail sales all higher than forecast), the 
only surprise will likely come from the actual GDP reading. 

- The data deluge from China will be followed by a torrent of economic numbers in the 
States with CPI, real weekly earnings, industrial output, capacity utilisation, University 
of Michigan consumer sentiment survey and NY Fed manufacturing index all due to be 
released. In Europe we have trade and inflation data for the Eurozone and Italy.  

  Grab a coffee, the action starts at 12 
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Currencies Level  +/- % 
AUDUSD 1.0537 0.0041 0.39% 
AUDEUR 0.7274 0.0009 0.12% 
AUDGBP 0.6443 -0.0007 -0.11% 
AUDJPY 88.04 0.1 0.11% 
AUDNZD 1.3275 -0.0042 -0.32% 
Equities   0 #DIV/0! 
DJIA 12285.2 14.2 0.12% 
S&P500 1314.52 0.11 0.01% 
Nasdaq 2760.22 -1.3 -0.05% 
FTSE 5963.8 -46.64 -0.78% 
DAX 7146.56 -31.41 -0.44% 
Nikkei 9653.92 12.74 0.13% 
ASX200 4884.2 -26.8 -0.55% 
Shanghai 3042.6352 -7.7623 -0.25% 
Hang Seng 24014 -121 -0.50% 
Commodities    0 #DIV/0! 
Gold 1476.1 19.5 1.34% 
Oil 108.62 1.11 1.03% 
Treasuries AU   10457 #DIV/0! 
3 Year 5.230% 0.04% - 
10 Year 5.650% 0.04% - 
 

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.  

- A quite yet nonetheless important economic data set was released overnight with initial 
jobless claims and producer prices both out in North American trade. Confounding the 
improvement that has been seen in recent months, the number of persons claiming 
unemployment benefits spiked unexpectedly last week with the Commerce Department 
reporting an increase of 27k to 412k. The result was well above the 380k pace that had 
been expected by economists with volatility at the start of the quarter believed to have 
been the chief catalyst for the worse-than-expected result. Given the trend has been 
strong over the past few months, it is likely that the result was a “one-off” although we 
will not know fully until next week. That aside, the other major release came in the form 
of producer prices with the Bureau of Labour Statistics reporting an increase in March 
of 0.7pct. The result was well below both the 1.0pct clip expected by economists and 
the 1.6pct reading seen in February. Whilst the headline number was relatively tame, 
the “core” PPI continued to gather pace with a 0.3pct increase reported. The result was 
slightly above forecasts and left the annualised rate at 1.9pct, the highest level since 
August 2009.  

- Despite the gain in prices and the disappointing claims read, US markets managed to 
brush aside both that and the weak lead from Europe with stocks clawing back from an 
opening swoon to close slightly in the black. Most of the heavy lifting was done by the 
energy, healthcare and utilities sectors whilst financials slumped as the triple-whammy 
of poorly received corporate results, concerns over sovereign debt defaults in Europe 
and ongoing legal threats surrounding Goldman Sachs were digested by the markets. 
Elsewhere, currency markets enjoyed a rollercoaster of a ride with initial USD and JPY 
strength replaced by weakness as equities rallied home. In the commodities space, 
crude oil, gold and silver all advanced whilst base metals finished mixed after clawing 
their way back from heavy losses in European trade. Completing the overnight action, 
Treasuries finished modestly lower with the growing “risk-on” mood seeing safe haven 
flows abate as the session unfolded.  

ABAL Corporate TD Rate Specials (Non-HQLA) 
1 Month: 5.00% 5 Month: 5.25% 
2 Month: 5.05% 6 Month: 5.30% 
3 Month: 5.15% 9 Month: 5.40% 
4 Month:  5.20% 12 Month: 5.50% 
 

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

     Looking Ahead 
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اسرتاليات

غيالرد بصدد إعادة سن تشريع لتخفيض مرجتعات التأمني الصحي اخلاص
انها  غيالرد  جوليا  أكدت 
خططها  يف  قدما  ستمضي 
ملرجتعات  األهلية  لتشديد 
اخلاص  الصحي  التأمني 
الضرائب  دافعي  من  املمولة 
بالرغم  أيار   10 موازنة  يف 
بأن  ابوت  طوني  حتذير  من 
االئتالف سيحاول عرقلة هذه 

اخلطوة.
وقالت رئيسة الوزراء  ملوقع  
»االسرتاليان« على االنرتنت 
ان ختفيضات اهلية  العائالت 
للحصول حسم 30 يف املائة، 
اقرتحتها  ما  اول  كانت  اليت 
ولكن   10-2009 موازنة  يف 
الشيوخ،  جملس  هلا  تصدى 
لدى  هامة«  تظل »سياسة 

حكومتها.
اآلنسة  باسم  متحدثة  وقالت 
املتوقع  من  »ان  غيالرد 
التشريعات  هذا  تقديم  اعادة 

بعد املوازنة«، .
ففي موازنة 2009-10، كانت 
البدء  على  تعمل  احلكومة 
يف   30 الـ  حسم  بتخفيض 
الفردي  الدخل  لذوي  املئة 
دوالر   80،000 يتجاوز  الذي 
يفوق  الذين  واألزواج  سنويا 
يف  دوالر   160،000 دخلهم  
السنة يف خطوة من شأنها أن 
على  دوالر  مليار   1.9 توفر  

مدى أربع سنوات.
رفض   الشيوخ  جملس  ولكن 
هذه اخلطوة حيث اصر االئتالف 
على ان هذه التخفيضات هي 

جمحفة للعائالت.
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الزميلة  املعارضة  زعيم  واخرب 
»االسرتاليان« ان سياسته 
بشأن هذه املسألة مل تتغري.

السيد  تعليقات  وتؤسس 
جديدة  ملعركة  ابوت  طوني 
حيث  التشريعي  اجمللس  يف 
ان احلكومة العمالية حتتاج إىل 
هذا  لتمرير  املستقلني  دعم 

التشريع.
يتم  أن  احملتمل  غري  ومن 
يف  أخرى  مرة  له  التصدي 
حزب  ألن  الشيوخ  جملس 
اخلضر، الذي سيمسك مبيزان 
يف  اجمللس  هذا  يف  القوى 
هذه  يدعم  متوز  من  االول 

اخلطوة.
من جهة اخرى دافعت رئيسة 
يف  املرأة  حق  عن  الوزراء 

النضال من أجل وطنها.
السياسية،  اخلنادق  فمن 
اىل   جيالرد  جوليا  انتقلت 
عن  لتدافع  احلربية  اخلنادق 
القتال واملوت  حق املرأة يف 
الرجال يف  مع  جنب  إىل  جنبا 
املعارك  يف  املواجهة  خط 

العسكرية.
وزراء  رئيسة  أول  نقلت  فقد 
قائد  عن  السرتاليا  أنثى 
اجليش االسرتالي السابق بيرت 
كوسغروف قوله دعم تشجيع 
للخدمة  املؤهالت  النساء 
معلنة  قتالية  بادوار  والقيام 
يتساوى  ان  »ينبغي  انه: 
الرجال والنساء يف حق القتال 
بلدهم/ أجل  من  واملوت 

بلدهن«.

السيد  املناخ  تغري  وزير  أعطى 
هي   إشارة  كومبيت  غريغ 
األقوى اىل أن تعويض ضريبة 
الكربون سيجري دفعه من خالل 
مؤكدا  والتحويل  الضريبة  نظام 
أقل  سيدفعون  بانهم  للناخبني 
يف  الكربون  انبعاثات  خلفض 

ظل حكم العمال من االئتالف.
ان  املناخ  تغري  وزير  وقال 
حاال  أسوأ  ستكون  العائالت 
السنة  يف  دوالرا   720 حبدود 
ابوت  مبوجب خطة  عمل طوني 

تغري  ملعاجلة  »السخيفة« 
املناخ.

العمال  حكومة  ان  قال  لكنه 
ستسلم 50 يف املئة من األموال 
مع من خالل فرض ضريبة  اليت جتجُ
ذات  األسر  إىل  الكربون  على 

الدخول املنخفضة واملتوسطة.
ان  كومبيت  السيد  وقال 
الوسائل  من  عددا  هناك 
الدوالرات  مليارات  لتقديم 
ان  مضيفا  املساعدات،  من 
فعالية  الوسائل  أكثر  »احد  
الضريبة  نظام  خالل  من  هي 
والتحويل«، مشريا إىل احتمال 
احداث  أو  الضرائب  خفض 
الرفاهية  تقدميات  تغيريات يف 
الضمان  او  )السنرتلينك 

االجتماعي(.
لألسر  تعويض  بدفع  ووعد 
بصورة دائمة ، مفندا حتذيرات 
ستكسب  األسر  بأن  املعارضة 

فقط على املدى القصري.
وحياول حزب العمال بيع ضريبة 
فعالية  أكثر  كطريقة  الكربون 
ملعاجلة تغري املناخ ، مدعيا ان 
ذلك جيعل ماليني األسر أفضل 

حاال.
ملء  يساعد  ان  احلكومة  وتأمل 
بالنسبة  سياستها  فراغات 
هلذه املسألة على مواجهة محلة 
املضادة  الغاضبة  االئتالف 

لضريبة الكربون.
لراديو  كومبيت  السيد  وصرح 
ان»هذه  قائال  سى.  بى  ايه 
األنواع من محالت التخويف اليت 
أساس  ال  ابوت  طوني  يطلقها 
وضد  مسؤولة  غري  وهي  هلا 

هم  وبالطبع  الوطنية،  املصلحة 
ان  حقيقة  حيجبون  )االئتالف( 
تغري  سياسات  من   النوع  هذا 
ستأخذ  سوف  السخيفة  املناخ 
دافعي  من  امواال  الواقع  يف 
العائالت،  ومن  الضرائب  
دوالرا   720 إىل  قيمتها  تصل 
إىل  وتدفعها  السنة،  يف 

امللوثني«.
خطة  ان  ابوت  السيد  ويقول 
تتضمن  اليت  املباشرة،  عمله 
غرس األشجار وختزين الكربون 
مليار   3.2 ستكلف  الرتبة،  يف 

دوالر على مدى أربع سنوات.
ان  يقول  العمال  حزب  لكن 
 19.5 إىل  كلفتها  تصل  اخلطة 

مليار دوالر.
املعارضة  باسم  املتحدث  وقال 
ان  هانت  غريغ  املناخ  لتغري 
هي  كومبيت  السيد  ضمانات 

ببساطة هواء ساخن.
اي  لراديو  هانت  السيد  وقال 
بي سي ان »الوزير )كومبيت( 
يف   100 أن  البداية  يف  وعد 
الضرائب  عائدات  من  املائة 
مساعدة  حنو  سيذهب  الكربون 
العائالت، كل أسبوع هناك خطة 

خمتلفة من احلكومة« .
وقد تعهدت املعارضة بالتخلص 
على  العمال  حزب  ضريبة  من 
الكربون والتخفيضات الضريبية 
فوز  حال  يف   بها  املرتبطة 
احلكومة يف االنتخابات القادمة.

مل  »اذا  هانت  السيد  وقال 
الكربون  ضريبة  هناك  تكن 
ليس هناك حاجة للحصول على 

تعويض«.

كومبيت: تعويض الكربون عن طريق النظام الضرييب
وقالت اآلنسة غيالرد »هناك 
العديد من النساء االسرتاليات 
أنهن  بلدهن،  حيبنب  اللواتي 
يردن أن يكّن يف قوة الدفاع، 
استيفاء  مت  حال  يف  بالطبع 
العقلية  القدرة  شروط 

واجلسدية هلذه الوظيفة«.
كانت  »إذا  تقول  واضافت 
املادية  القدرة  متلك  املرأة 
والعقلية للقيام بعمل ما، فأنا 
حيرم  أن  ينبغي  وال  أعتقد  ال 

ذلك على أساس اجلنس«.

فيكتوريا  والية  رئيس  اعلن 
الفيكتوريني  ان  بايليو  تيد 
حبل  جراء  أمل  خبيبة  يشعرون 
فتاة عمرها 12 عاما حتت رعاية 
توجيه  ميكن  ال  ولكن   الدولة 

املالمة للحكومة.
والشرطة  احلكومة  واطلقت 
هذه  قضية  يف  عاجال  حتقيقا 
يف  تعيش  كانت  اليت  الفتاة 
جمموعة  تديره  سكين  مركز 

اخلدمات اجملتمعية.
من  البالغة  الفتاة،  ان  وذكر 
وضعت   ، عاما   13 اآلن  العمر 
مع  تعيش  اآلن  وهي  طفلها 

والدتها.
الفتاة  ان  بايليو  السيد  وقال 
وحكوميت  ما  وقت  يف  محلت 

ليست املسؤولة عن ذلك.
واضاف »الفيكتوريون أصيبوا 
خبيبة لكنين ال أعتقد أنه ميكنك 
تصرفات  إىل  هذا  تعزو  ان 

احلكومة«.

وقال »كان هناك اخفاق يف 
النظام على هذا النحو مما ادى 
اىل حصول هذه القضية منذ زمن 
طويل.. وكانت هناك استجابة، 
والسؤال اآلن حزل مدى مالءمة 

االستجابة للمشكلة«.
الدور  بايليو عن  السيد  ودافع 
الذي تلعبه خدمات اجملتمع يف 
الوالية  يف  الطفل  محاية  نظام 
من  يتجزأ  ال  انها »جزء  قائال 

النظام يف فيكتوريا«.
حالتان،  فقط  »لدينا  وقال 
وهناك الكثري من احلاالت اليت 

اخفق فيها هذا النظام.«
وقال السيد بايليو ان احلكومة 
واألم  الطفل  دعم  على  تركز 

الشابة.
وكان قد كشف الشهر املاضي 
التاسعة  ترك طفل يف  انه مت 
من عمره ليال من قبل موظفي 
وكالة مؤقتة يف حديقة بعد ان 

رفض ان يغادر مع العاملني.

بايليو: احلكومة غري مسؤولة عن حبل فتاة بعمر 12 عاما

اختصاص، خربة وصدق يف العمل
اسألوا الصيدلي كيف ميكنكم توفري املال

تتوفر يف الصيدلية فيتامينات 
)BLACKMORES(  مساحيق 
للغسيل واجللي، عطورات، 
هدايا - نغّلف اهلدايا جمانًا، 

تظهري فوري لصور الباسبور، 
وأشياء أخرى كثرية 

 توصيالت جمانية للمنازل
مقابل مركز الربيد

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

دوام العمل: 
من االثنني 

حتى 
السبت من 
8 صباحًا 
حتى 8 لياًل
يوم االحد 

من 9 
صباحًا حتى 

8 لياًل
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مقاالت

2011 نيسان   16 Saturday 16  April 2011السبت 

دكان يومل على شرف احملامي جواد خوري برعاية القنصل العام نعوم  وحضور االب طربيه 

اومل صاحب مؤسسة  Eternity Funeral  السيد جان دكان على 
شرف مسؤول االنتشار يف تيار املردة احملامي جواد خوري برعاية 
قنصل لبنان العام يف سيدني االستاذ روبري نعوم وحضور رئيس 
امس  مساء  وذلك  طربيه  انطوان  الدكتور  االب  شربل  مار  دير 

االول اخلميس يف صالة ومطعم فونتانا دي تريفي.
وقد حضر املناسبة الدكتور اميل الشدياق ورئيس اللجنة االدارية 
يف تيار املردة يف اسرتاليا الياس الشدياق وعدد كبري آخر من 
بلدة  ابناء  من  كبري  وعدد  املردة  وتيار  االدارية  اللجنة  اعضاء 

عشاش يف سيدني.
قدم املناسبة السيد بسام دكان فتحدث عن العالقة اليت تربط 
ثم  خاصة  ودكان  فرجنيه  وعائليت  عامة  وعشاش  زغرتا  بلدتي 
القائد  مبزايا  نوه  الذي  الشدياق  اميل  للدكتور  الكلمة  كانت 
اغتياله  ان  وقال  كانت جتمعهما  اليت  املميزة  والعالقة  الشهيد 

ترك بالغ االثر واالمل يف قلبه.
خوري  جواد  املردة احملامي  تيار  االنتشار يف  تكلم مسؤول  ثم 
ارفع  تبوؤ  له  نعوم ومتنى  روبري  العام  القنصل  بسعادة  فرحب 
املناصب الدبلوماسية وشكر صاحب الدعوة االستاذ جان دكان 
الالفتة ودعوته االخوية وتكلم عن هديتني االوىل  على مبادرته 
هدية الدكتور اميل الشدياق الذي تربطه عالقة خاصة بالشهيد 
طوني فرجنيه واهلدية الثانية هدية عشاش اليت نعتز بها وقال 

اننا نعتز بكل اللبنانيني يف لبنان ويف اخلارج.
واضاف احب ان اقول انه مثلما تركت جمزرة اهدن  اثرا سلبيا 
واللبنانيون  املسيحيون  يعود  اهلل  شاء  ان  املسيحيني  على 

الراعي  بطرس  بشارة  مار  البطريرك  غبطة  برعاية  ويتوحدون 
وهذه  املصاحلة  لتتم  بكركي  يف  اجلميع  جيتمع  اهلل  شاء  وان 
فرجنيه  طوني  سليمان  والنائب  الوزير  اطلقها  مبادرة  كانت 
النجاح. هلا  يكتب  مل  احلظ  لسوء  ولكن   2005 العام   يف 
وقال ال داعي الن نتكلم عن مثلث الصمود زغرتا وعشاش وعلما 
كباقي  اللعينة  احلرب  تلك  من  االمّرين  ذقتم  انكم  نعلم  وحنن 

اللبنانيني وان شاء اهلل ُتذكر وال ُتعاد.
لتقديم  املردة نسعى  تيار  االستاذ جان دكان وحنن يف  نشكر 
الرسالة اليت جتمع وال تفّرق وهذه وصية سليمان فرجنيه لكل 
اللبنانيني يف االغرتاب وعلى املغرتبني ان يكونوا يدا واحدة لنشر 

ثقافة السالم يف لبنان وكل العامل.
طابع  له  اللقاء  هذا  ان  وقال  طربيه  انطوان  االب  حتدث  بعده 
عائلي بكل تنوع العائلة وغناها واشكر اخانا االستاذ جان دكان 
الذي مجعنا يف هذه املناسبة مع املردة وابناء بلدة عشاش اليت 
هلا تاريخ عريق مع الرهبانية تاريخ رسالة وحمبة وكذلك شهادة 

واملسرية مستمرة.
وقال من عشاش ننتقل اىل زغرتا لنرحب باحملامي جواد خوري 
له  الذي  واالنسان  الوطين  الرجل  فرجنيه  سليمان  الوزير  ممثال 

مصداقية فألف حتية له.
االستاذ  العام  قنصلنا  سعادة  لنحيي  الشياح  اىل  زغرتا  ومن 
روبري نعوم الذي يتحلى مبيزات عدة منها االميان والصالة وحمبته 

للبنان بكل وجدانه ونتمنى له سفرا ميمونا عودا محيدا.
املرحلة  بوادر  ان  له  ونقول  خوري  جواد  باحملامي  نرحب  اننا 

اجلديدة مرحلة املصاحلة بدأت والصوم هو فرتة للصالة ينبغي 
ان ندخل يف حوار مع بعضنا البعض كمسيحيني خلري املسيحيني 
تكون  اهلل  شاء  وان  لبنان  يف  كبرية  تغيريات  وهناك  ولبنان 

لصاحل اجلميع.
به  ستحتفل  العام  هذا  الشعانني  عيد  بان  طربيه  االب  ونوه 
اللقاء  يتم  حيث  سوية  واالورثوذكسية  املارونية  الكنيستان 

الساعة العاشرة والنصف يف كنيسة مار شربل.
ثم حتدث سعادة القنصل العام االستاذ روبري نعوم فوجه حتية 
كبرية للجالية اللبنانية اليت جتسد قسم كبري منها بلجنة املتابعة 
وخاصة  االمنية  والقوى  اللبناني  اجليش  شهداء  عائالت  لدعم 

الذين استشهدوا يف معارك نهر البارد.
وقال اننا نسجل للتاريخ ان طليعة النشاطات يف سيدني كانت 
انطوان طربيه  الدكتور  مببادرة من رئيس دير مار شربل االب 

لتشمل بعد ذلك كل الطوائف.
وقال بامسي  وباسم جلنة املتابعة يشرفنا ان يكون هذا الكتاب 
بني ايٍد أمينة بني ايدي ممثل معالي الوزير سليمان طوني فرجنيه 

احملامي جواد خوري.
الكتاب  من  نسخة  نعوم  روبري  االستاذ  العام  القنصل  قدم  ثم 

للمحامي خوري واخرى لالب الدكتور طربيه.
طوني  الصدوق  الصديق  رأسها  وعلى  الصالة  ادارة  وكانت 
عاصي وفريق عمله مبنتهى الكرم والضيافة والذوق حيث قدمت 
طاولة غنية بشتى اصناف املأكالت اللبنانية والبحرية وسهرت 

على راحة اجلميع. 

*يهدي الكتاب للمحامي خوري**جان دكان واميل الشدياق**عريف احلفل بسام دكان**الدكتور اميل الشدياق**االب انطوان طربيه**احملامي جواد خوري**القنصل العام روبري نعوم*

*الياس الشدياق، اميل الشدياق، احملامي خوري، القنصل العام نعوم، وجان دكان**الدكتور الشدياق، احملامي خوري، القنصل العام نعوم، االب طربيه والسيد دكان**احملامي جواد خوري والسيد جان دكان**يهدي الكتاب لالب طربيه*

*جان دكان يتوسط احملامي خوري، القنصل العام نعوم*

*طاولة تيار املردة**صورة تذكارية جتمع ابناء عشاش مع احملامي جواد خوري**صورة تذكارية جتمع ابناء عشاش مع القنصل العام نعوم والدكتور الشدياق*

*جان دكان مع جون وجو شدياق، مايز سعد وأمني مقبل**احملامي خوري يتوسط فريد ومارك دكان*
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الدليل التجاري

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

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

RAINBOW BRICKLAYINY P/L
·ÿmbuby@ãˆbè€

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

@Z·”ã€a@Û‹«@@@@@@@@@@@@@0407 666 190

لكافة حاجاتكم من التمديدات
 والتصليحات الكهربائية

اتصلوا على الرقم:608 983 0414

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

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

 Plant and Grass – Sprinkler System 

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

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

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

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

B G
Glass & Glazing
                     for all your glazing needs

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

LicZ@185750C

ات أحدث املوديالت وأجمل القصّ
بدالت رجالية جاهزة لكل القياسات

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

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

نفتح ٦ أيام (االحد مبوعد مسبق)

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

Opposite Crowne Plaza Hotel

@Hasham
Tailoring
@kÓè„@p˝´

@Ú†bÓÉ‹€@·íb:a

ÚÓ€buã€a

<ÜÀ£]Ê<›Ç7]<Ÿ^€¬_<ƒÈ€¢

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

Demolition & Excavation

العالناتكم يف اهلريالد اتصلوا على احد الرقمني: 87648186 او 0403482345

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

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

Mob: 0410 606 786

30 Hoskins Avenue Bankstown

l¯⁄^√π]<ÿ“<àrflfiF
<ÌËÇ◊f÷]<ì°<:÷]<

<ÿ⁄^“<Ã◊⁄<4ñ†F
<ÌÈfl”ä÷]<Ífi^f€◊÷

<Ï4«í÷]<ÌËÖ^rj÷]Ê
<Ï4f”÷]Ê

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

Registered Architect 
Ziad Boumelhem 

NSW Reg 8008
Member of the australian 

institute of architects 45159

·z‹fl@Ïi@ÜbÌå
@¡ˆaãÇ@ëá‰Ëfl@

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

8008@›Óvèn€a@·”ä

$200 cash for any referral

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

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

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

Tel/Fax: (02) 8704 1490

 Residential *Commercial*
 *Industrial

نتعهد االعمال الكبرية والصغرية 
اختصاص.. خربة..  وخدمة 

صدق يف املعاملة وكفالة للعمل 
لالتصال:

0435922378

 Abraham
 Managing Director

378 922 0435

  CEDAR DRIVING SCHOOL
مدرسة االرز لتعليم قيادة السيارات

 بادارة السيد عّساف ابي عّساف 

خربة تفوق 37 سنة 
نساعد يف احلصول على رخصة القيادة 

السيارة حديثة مرحية ومكيفة 

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة 
اسعار خاصة لطاّلب املدارس

لالتصال: 0407405846
 97405846           

نقدم كافة أنواع احملاسبة واخلدمات الضريبية 
ومسك الدفاتر لالفراد والشركات 

نضمن اكرب مردود ضرييب بفرتة زمنية قياسية 
اعتمدوا احملاسب واخلبري الضرييب 

صفوت عرفان
يف مجيع حاجاتكم الضريبية

ANB 17 003 994 394

Safwat Arfan – Sayed
Manager

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

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

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

نليب 
طلبات 
كافة 

املناسبات 

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

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

2011 نيسان   16 Saturday 16 April 2011السبت 



Page 14صفحة 14     

عربيات

2011 نيسان   16 Saturday 16 April 2011السبت 

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

تشكيلة واسعة من املأكوالت اللبنانية 
مشاوي على أنواعها ومأكوالت حبرية طازجة

سهرة  سهرات مميزة
 مع املطرب جورج خوري والرقص الشرقي 

جلســة رائعــة مــع النرجيــلة

بّث التلفزيون السوري مساء االربعاء اعرتافات 
ألشخاص قال إنهم ينتمون إىل “إحدى اخلاليا 
اإلرهابية املسلحة” اليت “حّرضت على التظاهر”، 
النائب  تلّقوا دعمًا من  أنهم  أكدوا يف خالهلا 

عن كتلة “املستقبل” جaمال اجلّراح.
الذي  كنج  ألنس  اعرتافات  الشريط  وعرض 
ُوصف بأنه رئيس اخللية، حيث أكد أنه “تلّقى 
العودة،  أمحد  الوسيط  عرب  والسالح  األموال 
الذي كان مرسااًل بينه وبني النائب )اللبناني( 

مجال اجلّراح”.
 )1982 عام  دمشق  مواليد  )من  كنج  وقال 
إن “العودة أكد له انتماءه إىل مجاعة اإلخوان 
املسلمني”، مضيفًا أنه “متكن من جتنيد اثنني 
وحممد  القلم  بدر  حممد  هما  أصدقائه  من 
الناس  لتحريض  جاءتنا  أوامر  لتنفيذ  السخنة 
األموي”  اجلامع  أمام  وخصوصًا  التظاهر،  على 
يف دمشق. وتابع “ثم جاءتنا األوامر بالتسّلح 
درعا  يف  إخواننا  تساند  بعمليات  والقيام 
بانياس  مثل  السورية،  احملافظات  ويف مجيع 

والالذقية”.
وشرح كنج قائاًل: “أرسلت بدر مع 8 شباب إىل 
اجلامع األموي ليهتفوا باحلرية، فتجمع الناس 
دوريات  جاءت  ثم  شخص،   500 حنو  وكانوا 
دليل  أو  مرتجم  أنه  حبجة  بدر  فهرب  األمن 
سياحي مع سائحتني أجنبيتني”. وأضاف “قال 
على  النار  حنن  نطلق  أن  جيب  إنه  عودة  لي 
املتظاهرين واملسرية والشبان الذين يؤّيدون 

الرئيس بشار األسد”.
وأكد كنج أن العودة “كان يقول لي إن هناك 
خاليا أخرى موجودة، وإنه يتعامل مع رؤسائها، 
والسالح متوافر بكثرة عندهم، وكان جيلبه عن 
طريق لبنان بواسطة الرشى”. وتابع أن العودة 
“كان يرسم لنا اهلجمات باحلرف الواحد، ويقول 
أي  ال حتصل  حتى  اجملال  هذا  عن  خترجوا  ال 
أخطاء”، مشددًا على ضرورة أن “نري العامل أن 
رجال األمن هم الذين يقتلون الناس، ومساندة 

إخواننا يف درعا ومجيع احملافظات األخرى”.

كذلك عرض التلفزيون السوري مشاهد ألسلحة 
متنوعة ضبطت مع أفراد اخللية. وقال كنج إن 
أنه متكن من تهريب األسلحة عرب  أبلغه  عودة 
على  ملوظفني  رشى  دفع  طريق  عن  احلدود 
احلدود. وأضاف “آخر مهمة كانت اهلجوم على 
أساس  على  دمشق،  ريف  يف  السبينة  خمفر 
أن يؤّمن لنا أمحد سيارة تشبه سيارات األمن، 
تلفونات متطورة جدًا، وأوكلنا إىل  لنا  وجلب 
شخص معني تصوير القتلى واجلرحى وإرسال 
الصور مباشرة إىل موقع الثورة )فايسبوك(”.

من جهته، أكد حممد بدر القلم لقاءه بالعودة 

الذي “قال إنه مستعد ألن جيلب لنا كل شيء، 
أنها سيارة  على  فأقودها  لنا سيارة،  ن  ويؤمّّ
تفجري  عند  تصويرها  “جيري  أن  على  أمنية”، 
املخفر، ونشرها على الفايسبوك إليهام الناس 

بأن رجال األمن هم من يقومون بالتخريب”.
أما حممد أمحد السخنة، فأكد قيام كنج بالتخطيط 
“للهجوم على خمفر شرطة السبينة ليجّرد أفراده 
من السالح”. وأضاف أن “كنج كان يقول لنا 
كبرية  جائزة  عائلته  ستنال  بيننا  الشهيد  إن 
جائزة،  فسينال  أيضًا  أحدنا  عاش  وإذا  جدًا، 

وسيكون له راتب شهري”.
متّدهم  خارجية”  “مجاعة  عن  السخنة  وحتدث 
أخرى  بعمليات  القيام  إمكان  وعن  بالسالح، 
“بقدر ما يستطيعون جتنيد أشخاص وحياولون 
ومبا  باألمن  تنّدد  تظاهرات  يف  الناس  إخراج 

حيدث يف البلد”.
الرمسية  األنباء  وكالة  أشارت  السياق،  ويف 
“سانا” إىل أنه “يف ظل استمرار القوى األمنية 
اليت  بالبحث عن اجملموعات املسلحة  املختصة 
بانياس  يف  واإلجرام  القتل  بعمليات  قامت 
وضواحيها، ومالحقة أفرادها الذين اعتدوا على 
عام  طريق  على  تتحرك  كانت  عسكرية  وحدة 
شهدت  املاضي،  االثنني  الالذقية  طرطوس 
اجملرمون  القتلة  نفذها  جديدة  جرمية  املدينة 
على  اعتدوا  حيث  أمس،  من  أول  ظهر  قبل 
العامة،  الطرقات  وحاولوا قطع  األمنية  القوى 
وأطلقوا النار عشوائيًا لرتويع الناس، ما أدى 
إىل وفاة عدد من املدنيني األبرياء من القوى 
األمنية اليت طلبت املساعدة من اجليش. وعلى 
وأّدت  القتلة،  للمجرمني  التصدي  جرى  الفور 
املواجهة إىل استشهاد عنصر من اجليش وجرح 
اثنني، إضافة إىل جرح ستة من عناصر القوى 

األمنية”.
أفراد  من  ثالثة  “قتل  أنه  “سانا”  وتابعت 
مثانية  وأصيب  اإلجرامية  املسلحة  اجملموعة 
من  عدد  على  القبض  وألقي  جبروح،  آخرون 
املخربني واملشتبه فيهم إلحالتهم على العدالة، 
وجرى االستيالء على سيارة سياحية يستخدمها 

أربعة من املخربني”.
اتهامات  نفى  قد  وكان مصدر سوري رمسي 
وصول  مبنع  السورية  السلطات  إىل  وّجهت 
اجلرحى إىل املستشفى وإسعافهم، مؤكدًا أنها 
“مسلحني”  ومتهمًا  الصحة”،  من  عارية  “أخبار 
الرمسية  األنباء  وكالة  ونقلت  بذلك.  بالقيام 
السورية “سانا” عن مصدر مسؤول يف وزارة 
اإلعالم  وسائل  “بعض  إن  قوله  الداخلية 
والفضائيات تناقلت أخبارًا عارية من الصحة”، 
من  أن  وجدت  الداخلية  “وزارة  أن  مضيفًا 

الشرطة  من  عنصرًا   34 أن  إيضاح  الضروري 
أصيبوا بتاريخ 8 نيسان أمام مديرية الكهرباء 
يف درعا بعيارات نارية، وكانت إصابة بعضهم 

خطرة”.
“حاصرهم  املصابني  هؤالء  أن  املصدر  وتابع 
من  اإلسعاف  منعوا سيارات  الذين  املسلحون 
الوصول إىل اجلرحى لنقلهم إىل املستشفى”، 
نشرت  عناصر  أربعة  “استشهاد  إىل  أدى  ما 
السوري”.  والتلفزيون  الصحف  يف  أمساؤهم 
قوات  إىل  وّجهت  حازمة  “أوامر  وجود  وأكد 
النارية ضد  العيارات  استخدام  بعدم  الشرطة 

املتظاهرين، حتى لو أصيب” أفراد الشرطة.
قد  ووتش”  رايتس  “هيومن  منظمة  وكانت 
أعلنت أن قوات األمن السورية منعت الطواقم 
الوصول  من  األقل  على  مدينتني  يف  الطبية 

ملعاجلة اجلرحى من املتظاهرين.
يف هذا الوقت، أعلن رئيس املرصد السوري 
حلقوق اإلنسان يف سوريا، رامي عبد الرمحن، 
أن آالف النسوة اعتصمن على طريق عام بالقرب 
بإطالق  للمطالبة  الساحلية  بانياس  مدينة  من 
املدينة  مع  وتضامنًا  املعتقلني،  مئات  سراح 
آالف  مخسة  من  “أكثر  أن  وأكد  احملاصرة”. 
سيدة ينحدرن من قرية البيضا )ريف بانياس( 
والقرى اجملاورة، اعتصمن على الطريق العام 
بني بانياس وطرطوس”، مضيفًا أن االعتصام 
كان “للمطالبة بإطالق سراح املعتقلني الذين 
ألقي القبض عليهم أول من أمس، خالل احلملة 
األمنية اليت شّنتها القوات السورية يف البلدة 
بانياس  والقرى اجملاورة، وتضامنًا مع مدينة 

احملاصرة” منذ يومني.
عن  وردت  اليت  األنباء  الرمحن  عبد  ونفى 
عريوط،  أنس  الرمحن(  جامع  )خطيب  “اعتقال 
أحد أبرز قادة االحتجاجات يف املدينة”، مضيفًا 
من  وفدًا  أن  للمرصد  أكد  الشيوخ  “أحد  أن 
إىل  واالستماع  املدينة  لزيارة  القيادة سيأتي 
مطالب األهالي”، الفتًا إىل “نقص يف املواد 
الغذائية نظرًا إىل إغالق احملال التجارية”. وأكد 
“اعتقل بني 150 و200 شخص يف  األمن  أن 

قرية البيضا”.
وللمرة األوىل، تظاهر حنو 500 طالب يف كلية 
بإطالق  للمطالبة  حلب،  جلامعة  التابعة  اآلداب 
الكردية حلقوق  اللجنة  رئيس  وذكر  احلريات. 
أن  مصطفى،  رديف  )الراصد(،  اإلنسان 
“تظاهرة طالبية قامت يف كلية اآلداب التابعة 
تضامنًا  طالب   500 فيها  شارك  حلب  جلامعة 
مع درعا وبانياس، وللمطالبة بإطالق احلريات”. 
وأضاف أن “قوات األمن فّرقت املتظاهرين”، 
مشريًا إىل أن “األمن اشتبك مع الطالب باأليدي 
واعتقل أربعة أشخاص”. وأشار إىل أن “قوات 
األمن أغلقت األبواب املؤدية إىل الكلية ومنعت 

الدخول أو اخلروج عربها”.
السورية  الرابطة  رئيس  أكد  دمشق،  ويف 
أن  رحياوي،  الكريم  عبد  اإلنسان،  حلقوق 
احلقوق  كلية  تظاهروا يف  طالبًا  “حنو مخسني 
التابعة جلامعة دمشق، هاتفني بشعارات تنادي 
فّرقتهم  األمن  “قوات  أن  وأضاف  باحلرية”. 
بالقوة”، الفتًا إىل أن قوات األمن “استخدمت 
العنف وضربت املشاركني باهلراوات”. وأشار 
إىل “حدوث اعتقاالت يف صفوف املشاركني، 

ولكن ال يعرف عددهم بالتحديد”.
إىل ذلك، أعلنت صحيفة “الغارديان” الربيطانية 
األمن  “قوات  إن  قالوا  عيان  شهودًا  أن 
السورية قتلت جنودًا بعدما رفضوا إطالق النار 
وقالت  بانياس”.  مدينة  املتظاهرين يف  على 
مراد  اجملّند  “مّسوا  اإلنسان  حقوق  مراقيب  إن 
حجو من قرية مضايا كأحد اجلنود الذين قتلهم 
قناصة األمن، فيما أعلن مراقب حقوق اإلنسان 
أنه  أكدتا  أن عائلة حجو وبلدته  وسيم طريف 

ُقتل لرفضه إطالق النار على الناس”.
وأضافت الصحيفة أن شريط فيديو على موقع 
“يوتيوب” أظهر جنديًا سوريًا جرحيًا وهو يقول 
إنه ُأصيب بعيارات نارية يف ظهره على أيدي 
آخر  فيديو  شريط  عرض  بينما  األمن،  قوات 
جنازة حممد عوض قنرب الذي تقول مصادر إنه 

“ُقتل لرفضه إطالق النار على املتظاهرين”.

»اعرتافات سورّية« تربط احملتّجني بـ»اإلخوان« ومجال الـجّراح

*سجال بريوتي بني مناصرين للشعب السوري 
ومؤيدين للرئيس األسد*

*النائبان مجال اجلّراح ووائل أبو فاعور خيرجان من 
اجمللس النيابي*
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مؤسسة املكاري للدواليب االوىل يف فيكتوريا

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

 TONY  FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها  طوني فرنسيس

26 Good St, Granville 2142

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

تتوفر لدينا سائر أنواع حلوم الغنم 
والبقر الطازجة يوميا

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

تلفون: 96371759 
فاكس: 96361294

اعالنات

Luxurious Resort For SALE !!!

$2,9
50,0

00

)Cairn( حقوق إدارة أحد املنتجعات السكنية املمتازة يف كرين
مع منافع نقدية استثنائية

  مثالي لشراكة عائلتني أو عائلة كبرية.. حيتوي على 4 غرف نوم كبرية  و3 محامات
 الشقة تطل على احد أمجل برك السباحة يف املنتحع

 مزايا إضافية تشمل قاعة استقبال ومكاتب ومحام على البخار )sauna( وصالة لأللعاب 
الرياضية

تقع ضمن جممع  حيتوي على 192 شقة تتألف كل منها من 2 أو 3 غرف نوم وكذلك بركيت سباحة 
. BBQ  كبريتني، بركة أطفال، ملعب تنس وسبا )عدد2( وساحة

 استثمار قوي يوّلد دخال صافيا قدره 490،000 دوالر من 
  Body Corporate Salaries and Management Fees

 إذا أردت أن تعيش احللم.. اذن، هذه فرصة  جيب  عليك عدم تفويتها
اتصل على الرقم 480 104 0412 وسنرسل لك رزمة املعلومات

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

للبيع يف روكدايل
حمل مالبس نسائية

يقع يف قلب السوق التجاري يف منطقة روكدايل
مساحته 53 مرتا مربعا.. واجهة عريضة
السعر 650 ألف دوالر او اقرب عرض

لالتصال: 95677641  أو 0412139068
العنوان:

414 Princes Highway Rockdale NSW 2216
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IDEAL 2ND

TELEVISION

Product offers end 17/04/11.
Harvey Norman® stores are operated by independent franchisees.

www.harveynorman.com.au
T H E T E L E V I S I O N S P E C I A L I S T

204419_AUB

*1. Conditions of No Deposit, No Interest, No Repayments for 500 days: Available to approved customers on single or multiple transactions where the amount financed is $500 or more on GO MasterCard, GO Business MasterCard,
Buyer’s Edge and GE CreditLine between 25/03/11 and 27/04/11. Offer available on purchases from Harvey Norman franchisees (excludes Miele and Apple products). Interest and payments are payable after the interest free and
payment deferred period. Offer available on advertised or ticketed price. This notice is given under each of the GO MasterCard, GO Business MasterCard, Buyer’s Edge and GE CreditLine Conditions of Use (as applicable) which
specify all other conditions for this offer. A $25.00 Establishment Fee for GO MasterCard and GE CreditLine applies to all new applications. The GO Business MasterCard attracts a $40 Annual Fee. Account Service fee of $3.95
per month applies for GO Mastercard, GE CreditLine and Buyer’s Edge and $2.95 per month for GO Business MasterCard and other fees and charges are payable. For GO MasterCard, GO Business MasterCard and Buyer’s Edge,
credit is provided by GE Capital Finance Australia (ABN 42 008 583 588) and for GE CreditLine, credit is provided by GE Finance Australasia Pty Ltd (ABN 88 000 015 485), both trading as GE Money.

AUBURN
103-123 Parramatta Rd. 9648 5411
Located on ground level (Entrance to carpark off Station Rd.)

(Computers/Electrical only)

@


PANEL CLEARANCE

@ AUBURN

LG (32”)(32”) 81cm81cm HighHigh DefinitionDefinition LCDLCD TTelevision.elevision.Television.TTelevision.T
1366 x 768 resolution, 50,000:1 dynamic
contrast, 5ms response time, 2x HDMI inputs. 32LD350

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

ToshibaToshibaT (40”) 101cm Full High
Definition LCD Television.Television.T
1920 x 1080 resolution, 100Hz, HD digital
tuner,tuner,tuner 4x HDMI. 40RV700A

LG (50”) 127cm Full High Definition Plasma Television.Television.T
1920 x 1080 resolution, 600Hz sub-field drive,
TruSlimTruSlimT frame, 3,000,000:1 dynamic contrast. 50PK550

LG (50”) 127cm 3D Capable Full
High Definition Plasma Television.Television.T
Get the very best high definition TV experience as well as
3D capability. 1920 x 1080 resolution, Wi-Fi compatibile,
5,000,000:1 contrast, 2ms response time, 4x HDMI, DNLA,
600Hz sub-field drive, Inifinia™ series. 50PX950

LG (60”) 152cm 3D Capable Full High
Definition Plasma Television.Television.T
1920 x 1080 resolution, THX certified, 4x HDMI inputs,
wireless 1080p ready, 1500cd/m2 brightness. 60PX950

$448

(50”) 127cm 3D Capable Full

$1438
2D TO 3D

EFFECT

CONVERSION

$798
TOSHIBA
QUALITY

$899
SUPER
VALUE

Changhong (42”) 106cm Full High

$548
AMAZING

(60”) 152cm 3D Capable Full High

$1989
World’s first

THX-certified 3D

Plasma TV!

32”

50” 50” 60”

42” 40”

Interest Free*1

• NONON DEDED PEPE OPOP SOSO ISIS TITI • NONON ININI TNTN ETET RERE ERER SESE T
• NONON RERER PEPE APAP YMYMY EMEM NENE TNTN STST ununu titit lili Augugu ugug susu tsts 2012121

500
DAYS

ON
NOW!50505 0

Come see Okan Genel at Harvey Norman®

@ Domayne® Auburn for a great deal on your
next electrical purchase.

HARVEY NORMAN® @ DOMAYNEDOMAYNEDOMA ® AUBURN NOW OPEN

WE HAVE STAFF THAT CAN SPEAK TURKISH, ARABIC, CANTONESE, MANDARIN AND ENGLISH!
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حدث ذلك يف بريوت 1886. »ورثة« سوق الصاغة 
اإلعمار  بعدها  ومن  احلرب،  جاءت  احلكاية.  يتذكرون 
امللتبس، حملو آثار السكان األصليني. واليوم، وقد 
على  حسناواتها،  عرب  لبريوت،  اجلديد  الوجه  طغى 
ماضيها الذهيب، يشهد اخلالف على حمال العقار الرقم 
ولكن،   .1998 عام  منذ  قضائيًا  نزاعًا  املرفأ   /1479
أن يكون عمر السوق 200 عام، ال يعين ذلك شيئًا. 

انتهى. هكذا جثت فوقه سوليدير بثقلها املعاصر
يعرفون  ال  الذين  هم  قالئل  بريوت.  ع  توت  توت 
هذه األغنية. وقالئل أيضًا، الذين يعرفون أن سوق 
الصاغة األثرية شّيدت عام 1886، يف وسط بريوت، 
تلك  كانت  رمبا  بالتوت.  مزروعة  كانت  أرٍض  على 
ابدال  املدينة:  التاسع عشر يف  القرن  بداية حتوالت 
كثريًا  يصعب  احلرفية.  بالصناعات  التقليدية  الزراعة 
اليوم التصديق أن جزءًا من صدر املدينة كان مطليًا 
بالبنفسجي الطبيعي. كانت املساحة للتوت الربي بداًل 
من املصارف املتواترة. كان العشب ينام على األرض 

قبل أن تأكله األرصفة احلديثة.

يتذكرون  الذين  األول،  سكانه  على  أيضًا،  يصعب 
من  ذاتها  الكمية  على  احلفاظ  تفاصيله،  بعض 
التفاصيل، اليت كانوا حيفظونها قبل عام، أو عامني 
تدرجيًا.  السوق  بقايا  يشطب  الوقت  انقضاء  مثاًل. 
آخر شاهدوه  أخرى ورجاًل  زاوية  يف كل يوم ينسون 
يف املكان. لكن مثة ما حيصل أحيانًا، ويستفز هيئة 

املدينة املعوملة ذاكرة السكان األصليني.
هكذا، يف احلديث عن سوليدير، اليت أعادت صياغة 
ورث  الذي  السوق،  جتار  قدامى  أحد  يذكر  املكان، 
يرد  مل  الصاغة.  سوق  بدايات  والده  عن  فيه  حمله 
ذكر امسه ألنه تعب. من حمكمة إىل أخرى ومن حمطة 
تلفزيونية إىل أخرى، باحثًا عن ذكريات سحقها تالحق 
نقل  الذهب.  كخزنة  زالت  ما  ذاكرته  لكن  العمران. 
إليه والده أن يف نهاية مثانينيات القرن التاسع عشر، 
جنوب  األرض  بريوت  جتار  كبار  من  اثنان  استصلح 
سوق أثرية أخرى، كانت تعرف بسوق »أبو النصر« 
وأقاما  والبيض(،  والسمك  واحلبوب  للخضر  )معدة 
عليها سوق الصاغة و»اجلوهرجية«. مل يكن التالزم 
والذهب من  اليومية من جهة،  الشعبية  احلاجات  بني 
جهة أخرى نافرًا حينها، على ما يبدو. وبعدها، توسع 
اليوم(،  احلصن  )ميناء  احلسن  ميناء  باجتاه  التاجران 
وشيدا »مّحام سويسرا«، إلجياد الظروف السياحية 
املناسبة لزوار السوق املفرَتضني. احلديث عن سوق 
وتاليًا،  الدهشة.  يثري  قد  اليوم  العاصمة  يف  خضر 
للداللة  يكون محيدًا  لن  استخدام مصطلح »محام« 
على منتجع للهو اليوم. فاحلمام، يف الوعي اجلماعي 
احلالي، يدل على مكان آخر خمتلف كليًا. كان احلمام 
للراحة  بيت  أنه  الفرق  كذلك.  زال  وما  للراحة،  بيتًا 
شيء،  على  يدل  األمر  كان  وإن  اليوم.  الضرورية 

فعلى التبدل اجلذري يف احلاجات كما يف املفردات.
تغري املفردات ال يعين شيئًا بالنسبة إىل ميشال صليبا، 
»عميد الصاغة اللبنانيني« يف العصر الراهن. يذكرنا 
الصائغ الثمانيين أن السوق كانت مبلطة ومرتبة بأناقة 
تفوق الرتتيب احلالي لوسط املدينة. واألهم من البالط 
املمزوج بشغف أيدي البالطني، هو الناس الذين كانوا 
يعرفون الطرق. واألقدام اليت حتب املكان وال تزوره 
كمتنّزه بعيد املنال كانت تألفه. اليوم، أمسى وسط 
املسنني.  إىل  بالنسبة  مركبة  مبتاهة  أشبه  املدينة 
الذين  اجلدد  والزوار  اجلديدة  الشركات  أشباح  حتتله 
كانت  تلك.  بريوت  األقل  على  بريوت،  يشبهون  ال 
السوق أشبه بتحفة، وشجع الصاغة على االنتقال إليها 
املدينة.  ردهة  الصاغة  سوق  صارت  فيها.  والتجمع 
وهو، أي صليبا، وفد إليها عام 1954، آتيًا من ساو 
باولو يف الربازيل، حيث تعلم صناعة اجلواهر أكادميياًً. 
ومبا أن سوق الصاغة، قد شكّلت رئة الذهب واملاس، 
ميشال«  »اخلواجة  وجد  حديثًا،  املستقل  البلد  يف 
على  ويطرق  قلياًل  يشرد  الطبيعي.  مكانه  السوق 
يده  يرفع  ثم  حلنًا.  يدوزن  كمن  بإصبعني،  الطاولة 
ويسرد املشهد. هناك، يف املساحات اجملاورة، كانت 
األسواق األخرى مكشوفة. مل يعتقد أهل سوق الصاغة 
يومًا أنها ستخرتق. فقد كانت حماطًة باثنيت عشرة بوابة 
عمالقة، مصممة على الطريقة العثمانية، اليت كانت ال 
تناطح  وتكاد  الوقت،  ذلك  يف  عمرانيًا  مؤثرة  تزال 
يفتحون  بينهم!  ما  متفقني يف  الصاغة  كان  الغيم. 
البوابات يف السادسة صباحًا، ويغلقونها يف الثامنة 
مساًء. ال مضاربة وال ضغائن. جتارة على نسق أسواق 
البندقية القدمية يف خمّيلة شكسبري. وكانت البوابات 
تعزل السوق عن حميطها. ختبئها كأنها جوهرة املكان 
وتضج  اخللف،  يف  الطويلة  سوق  تسرتيح  الالمعة. 
سوق أبو النصر على األطراف. وصلت حدود الصاغة، 
أصبح ضريح  ما  إىل  القديم،  اجلوهرجي  يذكرها  كما 

»سوق الصاغة« يف بريوت ُبعثت ميتة
احلريري،  رفيق  الرئيس 
خمرتقًة املسافة املالصقة 
لكنيسة مار جرجس. يؤكد 
صليبا أنه مسع من صاغة 
أن  قبله،  املكان  سكنوا 
جاء  الصاغة  سوق  تطور 
الزدهار  طبيعية  نتيجة 
القريب.  أّياس  سوق 
سوق  كانت  البدء،  ففي 
السوق  انفلشت  أّياس. 
على مساحة واسعة، متتد 
يف املنطقة 12، املسماة 
شارعي  بني  اجمليدّية، 
انتهاء  طرابلس وويغان، 
ادريس. رممها  باب  عند 
عرفوا  الذين  أهلها 
مطلع  األلبسة يف  بتجارة 
ويذكر  العشرين.  القرن 
عدد  أن  العارفني  أحد 
واملخازن  الدكاكني 
أّياس  بسوق  احمليطة 
مل   .90 بلغت  الشهرية، 

أمحد حمسن

الفنانة هيفاء وهبي تعرض مجوهرات
مقررة  كانت  اليت  املخططات  حتى  شيء.  منها  يبق 
السوق.  االقامة يف  اختفت. مل يتسّن ألحد  للسكن، 

فقد ماتت.
ومثلها أيضًا، مات 95 حماًل للذهب يف سوق الصاغة 
حمال   .1975 عام  اندلعت  اليت  األهلية  احلرب  اثر 
صغرية يف غالبها، أشبه باملطاعم السريعة اليت وجدت 
لنفسها حّيزًا يف شارع بلس، مقابل اجلامعة األمريكية 
رجال  كأنها  متواجهة  حمال  كانت  تلك  بريوت.  يف 
اإلتيان  دون  من  بعض  إىل  بعضهم  حيدق  واقفون 
حبركة. حمال تتطابق مع بساطة الزائر وترفه يف آن 
واحد. كانت كذلك ألن بضاعتها مل تكن مستوردة، 
عابقًا،  اهلواء  كان  حيث  وهناك  صليبا.  يشري  كما 
والشمس كثرية، شكلت ساحة الشهداء مدخاًل للسوق، 
الذي وفقًا ألهله، مل يكن على عالقة باجلو الطائفي 
ازدمحت  احلرب،  وبعد  حينها.  البالد  يف  املشحون 

املنطقة بامليليشيات، وحدث ما حدث.
أيام »بانكو دي روما«

يستعيد صليبا فصاًل مؤملًا. بعد مغادرته إىل جبيل، عقب 
اجلنون الذي حلق بالشوارع، عرض عليه أحد املوظفني 
السوق احملاصرة من  له بضاعته من  أن حيضر  لديه 
املقاتلني والقناصة. كان املوظف كتائبيًا ناشطًا يف 
ميليشيا احلزب. صدقه ميشال وأعطاه مفتاح حمله. 
مل يكذب امليليشيوي خربًا. هو »ميشال« واملوظف 
كتائيب. لكن امليليشيوي ميليشيوي. انتظره ميشال 
اليوم ليست سوى شارع  معروفة  منطقة  ومحاه، يف 
مونو. وكما توقع، مسع ميشال إطالق نار كثيف آتيًا 
من جهة حمله. نريان تتباهى بها بعض أحزاب اليوم 
وتصنفها يف خانة الدفاع عن اهلوية. حينها، هّل هالل 
على  قماشيًا  كيسًا  حاماًل  تقريبًا،  ساعة  بعد  جورج 
الرسوم  اليت تظهر يف  األكياس  ظهره. كيسًا يشبه 
املتحركة. كان حيوي بضع ساعات رخيصة. أما الذهب، 
فسرقه الفلسطينيون. طبعًا مل يصدق ميشال »هذا 
اهلراء«. علم الحقًا أن جورج، ورفاقًا له، فجروا اخلزنة 
وأطلقوا النار للتمويه. فقد صاروا بعد 1975 يفعلون 
اآلخرين.  املسلحني  من  وغريهم  هم  يشاؤون،  ما 
روما«  دي  »بانكو  يف  املودعون  الصاغة  حتى 
سريعًا  ودائعه  سحب  من  إال  منهم  ينُج  مل  القريب، 
أصحاب  )يذكر  احلرب  فظاعة  توقع  عبقريًا يف  وكان 
الذاكرة كيف اجتاح أحد التنظيمات الثورية البنك ودك 
اآلخرون خسروا بضاعتهم على  عليه(.  جدرانه وسطا 
منتصف  تلك احملال يف  زاروا  استعادة حماهلم.  أمل 
الثمانينيات، لكن عودة سوق الصاغة بدت مستحيلة. 
واستحالت  الشارع  تزين  كانت  اليت  القناطر  سقطت 
الفتات حماهلم الفريدة ركامًا. هبطت السقوف العالية 
متشابهة  اليوم  مجيعها  باألرض.  معظمها  وسوي 
كأنها توائم تتبع النسق املعماري الدخيل على ذاكرة 
املدينة. سقوف قريبة من الرؤوس، حتجب الطمأنينة، 
وخيّيل إىل داخلها أنه داخل إىل علبة حجرية مشتعلة 

باالعالنات.
مل يقتصر األمر على الشكل؛ فاليوم اختفت املظاهر 
االجتماعية اليت كانت حتكم عالقة السوق بالزبائن. كان 
احلراس حملّيني، ومل يكن هناك ختوف من سرقات. 
الستينيات،  يف  األمريكيني،  الزبائن  أحد  إن  حتى 
استغرب وجود هذه الكيلوغرامات من الذهب الصايف 
يف حراسة رجال البلدية وحدهم. حراس البلدية الذين 
السري،  تنظيم  على  منكّبون  أخريًا،  الظهور  عاودوا 

حتى  مشاكل  يعانون  وهم 
تقلص  آخر  مظهر  هذا.  يف 
تبدل  مع  االختفاء،  حد  إىل 
للعادات  التقليدي  الدور 
البورجوازية، من دون اختفائه 
الصائغ  يذكر  إذ  لألسف. 
الثمانيين أن العائالت حينها 
خاصًا،  طبيبًا  متلك  كانت 
وصائغًا  خاصًا،  وحماميًا 
»فتصميم  أيضًا  خاصًا 
املاس حباجةٍٍ إىل ذوق رفيع 
أصول«.  هلا  وصناعته 
مبعايري  األوضاع  قسنا  وإذا 
تراجع  نستنتج  صليبا، 
تراجعًا  احلرفية  األصول 
فقط،  وللمقارنة  خميفًا. 
يف  الذهب  مشاغل  كانت 
كربى  تضاهي  بريوت 
ابتكارًا.  األوروبية  العواصم 
نوعية  اليوم  ختتلف  وطبعًا، 
»تدفق  من  فبداًل  الزوار. 
احلّجاج األفارقة الذين كانوا 

يشرتون الذهب باجلملة لتجارتهم، حني كانت بريوت 
ترانزيتًا حقيقيًا«، صار هناك السائحون العابرون يف 

املدينة العابرة.
3 لريات = مليون و720 ألف لرية

خيلص صليبا مستندًا إىل شهادات صاغة آخرين، إىل 
الواحد  الكيلوغرام  كان  احلرب.  مع  ذهب  الذهب  أن 
بثالث لريات، وكانت حتى األسر املعدمة قادرة على 
مليونًا  تعادل  نفسها  فالكمية  اليوم،  أما  اقتنائه. 
و720 ألف لرية. ال إمكان إلجراء معادلة حسابية عادية 
لكن  التغريات.  هذه  حيتمل  ال  الطبيعي  الرأس  هنا. 
اللبنانيني تكيفوا معها. االرتفاع حاد إىل درجة مرعبة. 
ويف قدر مواٍز، اختفاء السكان األصليني، من األرمن 
حتديدًا، حاد هو اآلخر. وبينما كان جوزيف التيان، محو 
رئيس حزب الكتائب احلالي أمني اجلمّيل، يدير حمال 
وسط بريوت من »فيلته« يف فردان، مقابل خلو ال 
يتخطى عشرات اآلالف من اللريات اللبنانية، الباهظة 
آخر،  أرمين  »جوهرجي«  يذكر  كما  آنذاك،  الثمن 
استباح رجال سوليدير العاصمة بعد احلرب، فيؤجرون 
ويبيعون باملليارات. ويف احملصلة، عودة السوق، إىل 
ما كانت عليه، شكاًل ومضمونًا: »مستحيلة«. تذّكر 
قصة العودة صليبا حبادثة سحب البضائع من السوق 
خالل احلرب األهلية، وطلب مركز قيادة »جيش لبنان 
أي  املختار.  إحضار ورقة من  الراغبني  العربي« من 
إن األمر كله مهزلة حقيقية، مل تكن مأسأة سوليدير 
إال تتوجيًا هلا. جمرد »فضيحة أخرى أشد ضخامًة«. 
ال أحد يتنازل عن حمله، لكن »العودة مستحيلة«. 
يرددها بأمل يتلوه صمت مطبق. حاول الصاغة العودة، 

وما زالوا حياولون. لكن تلك قصة أخرى.
السوق البديلة تولد ميتة

أحكمت  قد  سوليدير  شركة  كانت   ،1998 مطلع  يف 
متثل  صارت  فجأة  التجاري.  الوسط  على  قبضتها 
األمر الواقع: وارثة ضحايا احلرب، أي وراثة اجلميع. 
وحتدد  األسعار،  ختّمن  وتشرتيها.  العقارات  تبيع 
مزاجها.  على  طبعًا  مزاجها.  على  وتصنف  املشرتين، 
العاصمة«.  إعمار  »إعادة  املكلفة  الشركة  فهي 
مسحت ما جنا من األسواق القدمية، يف سنوات احلرب، 
اليت كانت متتد على مساحة 60 ألف مرت مربع، وفقًا 
إلحصاءات سوليدير نفسها. وفجأة، يف ذلك العام، 
قررت سوليدير، بناًء على رغبة الرئيس الراحل رفيق 
احلريري، كما يؤكد رئيس نقابة جتار الذهب واجلواهر 
حتديدًا،  الصاغة  سوق  إعادة  رزق،  نعيم  لبنان،  يف 
دون غريها من األسواق. وكان منطقيًا أن تستجيب 
اجتهت  احلريري.  رفيق  الراحل  الرئيس  رغبة  الشركة 
جمحفًا  كان  العرض.  هلا  وقدمت  الصاغة  نقابة  إىل 
من وجهة نظر النقابة، لكنهم رأوا فيه نافذة ميكنهم 
التسلل منها إىل املدينة املفقودة. هكذا بيع كل شيء 

يف أيام معدودة... على الورق.
تراوح  بقيمة  الواحد  املرت  سوليدير  قّدرت  آنذاك، 
بني 7500 و8500 دوالر أمريكي. وكما بات معلومًا، 
عددها  يتجاوز  ال  قليلة،  أعوام  قبل  الشركة  دفعت 
أصابع اليد الواحدة، 300 دوالر مثنًا للمرت الواحد، ويف 
حاالت كثرية مل تدفع، كما يشري رزق »بل أخذتها 
باألونطة«. وتعريف »األونطة« مطاط لبنانيًا، لكن 
العقد اجلديد، الذي قدمته الشركة كان واضحًا. قضى 
الكلية للمحل، على  القيمة  التجار 5% من  بأن يدفع 
أن يدفعوا 20% بعد 6 أشهر من التسليم، الذي كان 

مقررًا يف نهاية 1999. أما العقار املنوي إعادة السوق 
العقار  فهو  نفسها،  سوليدير  لسجالت  وفقًا  إليه، 
الرقم 1479/املرفأ، الذي يقع يف شارع سعد زغلول، 
املتفرع من شارع فوش، يف قلب املكان الذي يعرف 
التجار  من  عدد  دفع  هكذا،  التجاري.  بالوسط  اليوم 
املستحقات األولية بلهفة. شجعهم أن الشركة عرضت 
املفرتضة،  بريوت  لصورة  تفصيلية  خرائط  عليهم 
تضمنت مقاييس احملال اليت تبيعهم إياها. مرت ستة 
وعادت  الثانية،  الدفعة  لسداد  التجار  توجه  أشهر. 
املعاناة. تذرعت سوليدير بتوقف العقد لوجود خمالفة 
بلدية  إىل  حينها  املشكلة  و»أردفت«  البناء.  يف 
بريوت والرئيس السابق إميل حلود. وهنا، بعد عدة 
متتالية،  سنوات  خلمس  استمرت  سياسية،  تدخالت 
حلت مسألة خمالفة البناء. هكذا سحبت أوىل الذرائع 
من حتت بساط سوليدير. وفعاًل، قال رئيس جملس 
إدارة سوليدير، ناصر الشماع، أمام عدد من الصاغة، 
»مربوك،  »البيال«:  يف  االحتفاالت  أحد  خالل 
بعد فرتة بسيطة ستقصون شريط سوق الصاغة«، 
والكالم هنا منقول عن رزق أيضًا. كان ذلك التصريح 
لتخفيف حدة األصوات اليت بدأت ترتفع ضد الشركة، 
واليت تّوجها التجار مبطالبتهم بعطل وضرر عن مخس 
هؤالء  غضب  متتص  سوليدير  كانت  لكن  سنوات. 

دائمًا، ببعض احلركات اإلعالمية املطفئة حلمالتهم.
الشّماع والقضاء: القط والفأر

يف عام 2005، صرح املدير العام لشركة سوليدير، 
آنذاك، منري الدويدي، يف حديث صحايف، بأن »مجيع 
احملال معروضة لإلجيار، عدا تلك املعروضة يف سوق 
الذهب«. نقيب الصاغة نعيم رزق، أكد هذا القول. 
لكن عمليًا، مل يتملك أحد شيئًا. بدأ تفاقم املعطيات 
يشري إىل أن »الفرتة البسيطة« ستمتد إىل ما شاء 
يف  محود  منيب  جنح  حتى  الصاغة،  يقتنع  ومل  اهلل. 
التوصل إىل »حل ملموس« مع التجار بوصفه مديرًا 
للمبيعات يف سوليدير. وبعد االتفاق على صيغة العقد 

عام 2006 حضر محود إىل النقابة، ومت االتفاق.
إىل  أرسلت  شهور.  بعد  شيء  كل  سوليدير  أوقفت 
التجار  جنون  ُجّن  البيع.  عملية  وقف  تبلغهم  التجار 
وحاولوا معاجلة املشكلة على الطريقة اللبنانية. زاروا 
الرئيس ميشال سليمان الذي تعاطف معهم وأخربهم 
أنه اشرتى صيغته من السوق القدمية للصاغة القديم. 
منهم  طلبت  لكنها  فأيدتهم  السابقة،  املعارضة  أما 
املنطقية  األصول  عكس  وعلى  هكذا،  التحرك.  عدم 
أصبح القضاء آخر الدواء. ويف 2010، وجه القاضي 
الذهب على  متابعة دعوى جتار  املكلف  حممود مكية، 
سوليدير، رسالًة إىل الرئيس األول حملكمة االستئناف 
يف بريوت، معلنًا فيها تنحيه. وجاء يف رسالته، أنه 
العام  أواخر  ويف  واإلساءة«.  لـ»التجريح  تعرض 
املنصرم، 2010، أكد املباشر هيثم الصفدي، املكلف 
الشماع،  ناصر  سوليدير،  إدارة  جملس  رئيس  إبالغ 
تعرضه للضرب على أيدي حراس األخري. ويف اجللسة 
األخرية، اضطر ناصر الشّماع إىل احلضور. هذا وفقًا 
لرزق، الذي أكد أن االستجواب كان مفاجئًا حبيث إن 
»مجاعة سوليدير« انكروا املراسالت السابقة. الصاغة 
يشعرون »بضغط سياسي على هيئة احملكمة اجلديدة 
برئاسة القاضي جورج حرب«. كيف ال و»القاضي 
التنحي عن القضية هو اآلخر«؟ وهكذا ستبدأ  طلب 

مرحلة جديدة بانتظار تعيني قاٍض جديد.
اخلرباء: الشركة تتملص

وفقًا لرئيس نقابة أصحاب الذهب واجلواهر يف لبنان 
القضاء  من  املوكلة  اخلرباء  للجنة  تبنّي  رزق،  نعيم 
اللبناني، أن الشركة أجرت عددًا من احملال واملكاتب 
للقانون،  أخرى، خالفًا  أشخاص وشركات  املبيعة من 
بهدف  منها،  بعض  على  هندسية  تعديالت  وأجرت 
بأخرى من دون أي  تغيري معاملها، عرب دمج عقارات 
الشيكات  قيمة  أن  اللجنة  وكشفت  قانوني.  مسّوغ 
اليت  املبالغ  لقيمة  مطابقة  الشركة  استعملتها  اليت 
مع  مطابقتها  وجرت   ،)1998 )عام  املالكون  دفعها 
األرقام الواردة يف كشف احلساب الصادر عن الشركة 
املدعى عليها بتاريخ 2010/9/2، فيما زعمت سوليدير 
باسم  أنه ممهور  رغم  عنها  ليس صادرًا  الكشف  أن 
الشركة، وقال وكيلها الحقًا أنه ورقة عمل وال قيمة 
سوليدير  أن  التقرير  جاء يف  ذلك،  إىل  له.  قانونية 
الذهب  بسوق  املتعلقة  اخلرائط  إبراز  عن  »متّنعت 
ـــ   1497 رقم  بالعقار  اخلاص  امللف  على  والكشف 
املرفأ«، وعن تزويد اللجنة بعقود اإلجيار املنّظمة على 
للمدعني،  باتت ملكيتها  اليت  بعض احملال واملكاتب 
األمر الذي يكشف خمالفة قانونية صرحية للبند الثاني 
من مهمة اخلرباء الذي ينص على »بيان ما إذا كانت 

احملال واملكاتب املومأ إليها مشغولة من الغري«
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صور من تاريخ اجلالية
تقديم أكرم املغّوشتقديم أكرم املغّوش

األســـبوع

وجــه
اعداد أكرم املغّوش

التفوق مجال حبد ذاته حيث تتألق املرأة الواثقة 
واالخالق  باالدب  املقرون  بالعلم  نفسها  من 
الشابة  يف  واالمجل  السليمة..  والرتبية 
احلسناء اليزابيت عيسى، كرمية السيد مايكل 
دكتور  عيسى وشقيقة  تينا  والسيدة  عيسى 
االختصاصية  وكاثرين  كريستوفر  املستقبل 
االوبريالي  بالغناء  ختصصت  انها  بالتجميل، 
حيث مّنت موهبتها منذ كانت يف عمر الورود.

ولدت اليزابيت يف سيدني وترعرعت فيها وما 
املوسيقي  املعهد  يف  ختصصها  تتابع  زالت 
والكالسيكية  املعاصرة  باملوسيقى  العالي 
وكانت هلا حمطات هامة نظرا لصوتها الرخيم 
اوملبياد  يف  االبريالي  للغناء  اختيارها  فتم 
احتفال  يف  شاركت  انها  كما   2000 سيدني 
حيث  باراماتا  يف  للمسنني  والغناء  اجلنسية 
يف  عضوا  عيسى  طوني  االستاذ  عمها  كان 
بلدية باراماتا )رئيسا فيما بعد( كما كانت يف 
جلنة الدعم له حيث فاز نائبا عن حزب االحرار 

يف مقعد غرانفيل.
وللحسناء اليزابيت نشاطات كثرية ال حتصى 
املوسيقية  املدربة  قبل  من  اختيارها  منها 
شبيه  برنامج  يف  كالرك  ايرانا  الشهرية 
واشرتاكها  مغنية  كأفضل  الفن   باستديو 
بالغناء يف عيد الفصح وسبق ان حصلت على 
هذه  وكل  العامة  الثانوية  يف  عالمات  اعلى 
النجاحات ترافقها يف دراستها اجلامعية فنالت 
الشهادات واومسة التقدير الرفيعة املستوى 

لتفوقها بالدراسة والغناء.

تعود اليزابيت جبذورها اىل بلدة بقرقاشا يف 
مشال لبنان حيث زارتها وفرحت بلقاء أقاربها 
ابنة شقيق  انها  فخرا  ويكفيها  لبنان  ومجال 
ويلز   ساوث  نيو  برملان  يف  الشعيب  النائب 

االستاذ االجتماعي والوطين طوني عيسى.
تقول اليزابيت انا فخورة  جدا النين اسرتالية 
والعربية  باالنكليزية  واغين   لبنان  اصل  من 
طوني  احلبيب  وعمي  االحباء  باهلي  وفخورة 
الذي اصبح نائبا يف الربملان كما كان حمافظا 
سابقا ملدينة باراماتا حيث كرس حياته خلدمة 
الناس وحيلو لي ان اردد مع السيدة فريوز 

وجربان:
اعطين الناي وغّن     فالغنى سر الوجود

عيسى،  اليزابيت  االوبريالية  املغنية  احلسناء 
حيث  عاملية  جنمة  تصبح  ان  اىل  تصبو  اليت 
احلضور جبماهلا ورخامة صوتها، تؤكد على ان 
النجاح حليفها النها تواكب العصر  باحملافظة 
كان  ان  الوطن  وحمبة  واالخالق  الرتاث  على 
يف اسرتاليا او لبنان الن الوطنية كما احملبة 

ال تتجزأ.

لسنوات خلت زار النجم االعالمي طوني خليفة مع الفنانة امل حجازي والفنان باسم فغالي 
سيدني بدعوة من مدير عام اذاعة صوت الغد يف سيدني السيد طوني اسحق وتشرفنا 

باجراء مقابلة معه يف حينها يف نهار بطرس عنداري.
برامج تلفزيونية مميزة القت وتالقي  الالمع طوني خليفة له عدة  واملعروف ان االعالمي 
استحسان املستمعني العرب يف كل اصقاع الدنيا. وكانت له يف سيدني عدة مناسبات 

تكرميية من قبل العديد من املؤسسات والشخصيات.

النجم االعالمي طوني خليفة يف سيدني

االعالمي طوني خليفة،طوني اسحق مدير عام اذاعة صوت الغد، جاميس واكيم )مدير عام بريوت هيالنيك بنك( والزميل أكرم املغّوش )ارشيف(  

احلسناء اليزابيت عيسى
مغنية اوبريالية

ـ شوقي مسلماني 

أّيها الصديُق 
تعمُل أّنَك فقط مستلٍق 

على جسِر ظهِرك؟  

كم تودُّ أاّل تراهم يذرفوَن الدمَع حزنًا 

هنا وأينما كان  
أنت! هو أنت 

يُدك هي يُدك 
رأُسك املرفوع هو رأُسك 

عيناك الذكّيتان 
هما! هما 

دائمًا دائمًا 
هنا، هناك، وأينما تكون 

صادحًا:  
»رّصوا الصفوف« 

ضياٌء وانطفاٌء 
حبثًا عن زهرة 

أّيها الصديق 
يا هلذه الفكرة!  

الذي حيول بني املسافة واملسافة 
الذي حيول بني العني والعني 

الذي حيول بني اليد واليد 

كنُت 
يف الَظهِر املكسور 

ويدي املكسورة 

مثلما ِمْن دون شّك أّنك تعرف  
واحاٌت يف البحِر 

غرقْت 

أنت اآلن مغمض العينني 
وأنا يا صديقي، حيث أنا، عند رأِسك 

وها أنا أغمض عييّن 
وأنت، حيث أنت، عند رأسي 

وتقول أيضًا:   
وا الصوت     »ُردُّ
امسُعوا الصوت«. 

optusnet.com.au@Shawki1

هنا، هناك، وأينما تكون
إىل الراحل نعمة سالمة »أبو حسني«

لبنان  يف  الطائفي  النظام  أّن  الوقائع  تؤّكد 
بني  التفرقة  ُمكرِّسًا  بالعنصري  املوسوم 
هو  املزمنني  واإلفساد  والفساد  املواطنني 
مضى،  وقت  أي  من  أكثر  اليوم  املشرحة  على 
نزول  سقفها  بلغ  الذعة  النتقادات  ويتعّرض 
هاتفني  الشوارع  إىل  املواطنني  آالف  عشرات 
الطائفي«.  النظام  إسقاط  يريد  »الشعب   إن 
الثورات  يستلهم  لبنان  يف  حراك  مثلما  وأيضًا 
واإلنتفاضات يف كّل العامل العربي كذلك هناك 
جيري  ملا  متاِبعًا  املغرتبات  يف  لبناني  حراك 
الشباب  جيل  مع  ومتعاطفًا  األم  الوطن  يف 
حيول  ما  كل  مع  الصارمة  القطيعة  يريد  الذي 
والقوّية.  العادلة  املدنّية  الدولة  قيام  دون 

 

هذا واستتباعًا لنشاط اجلالة اللبنانّية يف أسرتاليا 
تتتابع اللقاءات يف سيدني، وجيري إعداد صفحة 
للتواصل اإلجتماعي »فايس بوك« جتمع اللبنانيني 
األسرتاليني على إسقاط النظام الطائفي وإعداد 
القيد  إللغاء  اجلالية  أبناء  عليها  يوّقع  عريضة 
الطائفي املقيت املهني املخزي، والتحضري لندوة 
النظام  ومثالب  املدنّية  والدولة  املواطنة  عن 
التوازن  لإلنغالق وفقدان  اليت تؤسس  الطائفي 

والعبث بالقانون والعدالة والدميقراطّية. 

 جلنة املتابعة إلسقاط النظام الطائفي يف لبنان
  سيدني ـ أسرتاليا

حراك لبناني أسرتالي إلسقاط 
النظام الطائفي يف لبنان
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»بنك  بطولة  ترتيب  صدارة  رمسيًا  البريوتي  الرياضي  حسم 
ميد« للدوري اللبناني الـ19 لكرة السلة يف العهد احلديث، يف 
ختام الدور الثاني )الفاينل ايت(، وذلك بعد فوزه للمرة الثالثة 
على التوالي على وصيفه الشانفيل 83 ـ 78 يف ديك احملدي، 

بعد خسارة اوىل يف مواجهاتهما األربع منذ بدء املسابقة.
وهذا الفوز الـ24 للرياضي مقابل 6 خسارات وبه ثّبت اقدامه يف 
املركز األول وله 78 نقطة، والتعثر الثامن للشانفيل مقابل 22 
انتصارًا وبه احتل املركز الثاني وله 74 نقطة، بينما حل املتحد 

يف املركز الثالث، واحلكمة رابعًا.
وتبدأ منافسات املربع الذهيب »الفاينل فور«، الساعة 18,00 
يف  الرياضي  ملعب  على  اجلاري،  نيسان   17 األحد   غد  مساء 
املنارة )قاعة صائب سالم( بني الرياضي واحلكمة، تليها أوىل 
مباريات املواجهة الثانية، الساعة 21,45 مساء الثالثاء 19 منه، 

بني الشانفيل واملتحد على ملعب الشانفيل يف ديك احملدي.
ـ 64(، فاز  ـ 39 و70  ـ 13 و52  ـ 78 )26  بفارق 5 نقاط 83 
الرياضي على الشانفيل على ملعب الشانفيل يف ديك احملدي، 
اخلطيب  فادي  املضيف  الفريق  كابنت  عنها  غاب  مباراة  يف 
وصانع األلعاب ميغيل مارتينيز واألمريكيان اجلديدان لي بنسون 
امام املتحد  اندرسون، واالخريان سيشاركان  )2,08م( وتريون 
يف »الفاينل فور«، بينما غاب عن الفريق الضيف جنمه عمر 
وعلي  جونسون  ونايت  وودز  لورين  األمريكيان  وشارك  الرتك 

حممود وجو فوغل لدقائق معدودة مستهل اللقاء.
من   9 العبًا   20 فيها  وشارك  حملية،  اللعبة  كانت  بعدها  ومن 
الشانفيل و11 من الرياضي. وساد »ابناء املنارة« الربع األول، 
وانهوه ملصلحتهم بفارق 13 نقطة )26 ـ 13(، علمًا ان الدقائق 
اخلمس األوىل شهدت تسجيل سلة واحدة للشانفيل مقابل 10 
نقاط للرياضي. وتعادلت الكفتان يف الربع الثاني اذ سجل كل 
فريق 26 نقطة لتنتصف املباراة بفارق 13 نقطة )52 ـ 39(. ثم 
رجحت كفة الشانفيل يف الربع الثالث وجنح فيه يف تسجيل 25 
نقطة مقابل 18 لضيفه مقلصا الفارق اىل 6 نقاط )64 ـ 70(، 
عن  »فوتوكوبي«  نسخة  جاء  الذي  األخري،  الربع  دخول  قبل 
الربع الثاني اذ سجل الفريق الفائز 13 نقطة مقابل 14 للفريق 
ـ   83( نقاط   5 بفارق  الرياضي  فوز  النهائية  والنتيجة  اخلاسر، 
78(. وكان العب الرياضي وسيم ابو الزلف )27 نقطة( افضل 
مسجل يف املباراة، والعب الشانفيل كارل سركيس )18 نقطة( 

افضل مسجل لفريقه.
مثل الشانفيل كارل سركيس وحييى صربا ومازن منمينة وحسن 
دندش وباتريك بوعبود وكرم مشرف وخليل عون وربيع اسكندر 
ونديم حاوي. ومثل الرياضي علي حممود وامري سعود وعبد اهلل 
حجازي وعلي فخر الدين وجو فوغل ووسيم ابو الزلف وبالل طبارة 
ونايت  وودز  لورين  واألمريكيان  السخن  وشربل  جدايل  وكريم 
جونسون. قاد املباراة احلكام اليونانيان ستيلوس كوكوالكيديس 

والزاروس فورياديس واللبناني زياد طنوس. 

 سلة »بنك ميد«: الرياضي ـ احلكمة 
والشانفيل ـ املتحد يف املربع الذهيب
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مركزيهما  على  وصيفتها  وهولندا  العامل  بطلة  اسبانيا  حافظت 
لكرة  الدولي  االحتاد  الصادر عن  الشهري  التصنيف  االولني يف 
القدم، فيما صعدت الربازيل اىل املركز الثالث وعادت ايطاليا اىل 

نادي العشرة االوائل للمرة االوىل منذ سبعة اشهر.
الرابع  املركز  من  السابق  التصنيف  تراجعت يف  الربازيل  وكانت 
اىل اخلامس ملصلحة غرميتها االرجنتني، لكنها متكنت من الصعود 
مركزين لتصبح ثالثة على حساب املانيا واالرجنتني اللتني تراجعتا 
اىل املركزين الرابع واخلامس على التوالي. اما بالنسبة اليطاليا 
فصعدت من املركز احلادي عشر اىل التاسع على حساب كرواتيا 
بطولة  تصفيات  يف  سلوفينيا  على  فوزها  بعد  وذلك  واليونان 

اوروبا 2012 واوكرانيا وديا.
عربيًا، جنح املنتخب اجلزائري يف الصعود 14 مركزا ليصبح الـ40، 
فيما تراجعت مصر متصدرة املنتخبات العربية مركزًا واحدًا واصبحت 

الـ36، وتونس 16 مركزا لتصبح الـ61.
وهنا املنتخبات الـ20 االوائل: 1 - اسبانيا 1857 نقطة، 2- هولندا 
1702 نقطتان، 3 الربازيل 1425 نقطة، 4 - املانيا 1386 نقطة، 5 
- االرجنتني 1276 نقطة، 6 - إنكلرتا 1163 نقطة، 7 - االوروغواي 
1094 نقطة، 8 - الربتغال 1052 نقطة، 9 - ايطاليا 1019 نقطة، 
10 كرواتيا 991 نقطة، 11 - النروج 987 نقطة، 12 - اليونان 985 
نقطة، 13 - اليابان 961 نقطة، 14 التشيلي 952 نقطة، 15 - غانا 
918 نقطة، 16 - صربيا 907 نقاط، 17 - سلوفينيا 903 نقاط، 
18 - روسيا 896 نقطة، 19 - فرنسا 883 نقطة، 20 - اسرتاليا 

876 نقطة.
وهنا املنتخبات العربية: 36 - مصر 676 نقطة، 40 - اجلزائر 609 
نقاط، 58 - ليبيا 534 نقطة، 61 - تونس 527 نقطة، 72 - املغرب 
نقطة،   380 العراق   91 نقطة،   386 السعودية   -  88 نقطة،   445
البحرين   -  95 نقطة،   379 االردن   -  93 نقطة،   380 قطر   -  92
نقطة،  - سوريا 297  نقطة، 104   320 الكويت   101 نقطة،   338
105 - السودان 295 نقطة، 106 عمان 290 نقطة، 111 - االمارات 
273 نقطة، 128 - اليمن 217 نقطة، 170 - فلسطني 67 نقطة، 
178 لبنان 55 نقطة، 180 موريتانيا 45 نقطة، 187 - الصومال 23 

نقطة، 188 - جزر القمر 19 نقطة، 192 - جيبوتي 15 نقطة. 

 تصنيف الفيفا: الربازيل ثالثة
وإيطاليا ضمن العشرة األوائل

فوزه  وحقق  املوسم  هذا  املميزة  عروضه  بولز  واصل شيكاغو 
الثامن على التوالي والعشرين يف مبارياته الـ22 االخرية وذلك 
بتغلبه على نيويورك نيكس 103 90، فيما استعاد لوس اجنلس 
ليكرز بطل املومسني املاضيني توازنه بفوزه على سان انطونيو 
سبريز 102 93، امس الثالثاء، ضمن منافسات الدوري االمريكي 

لكرة السلة للمحرتفني.
متفرجا،   19763 وامام  غاردن«،  »ماديسون سكوير  ملعب  على 
نيويورك  امام مضيفه  مباريات  ثالث  ان خيسر  رفض شيكاغو 
للمرة االوىل منذ موسم 1999 2000، فحسم مواجهته معه بفضل 
انطونيو اىل صدارة  روز وحلق بسان  املميز ديريك  تألق جنمه 
الرتتيب العام، مستفيدا من اخلدمة اليت قدمها له ليكرز بفوزه 

على فريق املدرب غريغ بوبوفيتش.
مباراة   81 يف  ثيبودو  توم  املدرب  لفريق  الـ61  الفوز  وهذا 
وهو خيوض اختبارا سهال اخريا يف الدوري املنتظم اليوم امام 
على  ضيفا  انطونيو  سان  حيل  فيما  نتس،  جريزي  نيو  ضيفه 

فينيكسصنز.
وكانت بداية الربع الثالث نقطة التحول يف مباراة » ماديسون 
سلة  تواليا يف  نقطة   26 بعدما سجل شيكاغو  غاردن«  سكوير 
مضيفه، مقابل نقطتني لالخري، وقد بدأها كيث بوغانز بسلة ثم 
اضاف روز 7 نقاط تواليا ليضع فريقه يف املقدمة 61 - 55 قبل 
ان يرد كارميلو انطوني بسلة الصحاب االرض، اال ان الضيوف 
من  رد  دون  من  تواليا  نقطة   17 وسجلوا  بقوة  بعدها  ضربوا 
العيب نيويورك، ليتقدموا 78 - 57 قبل 5 دقائق من نهاية هذا 

الربع.
اىل  اذ مل جيد طريقه  الثالث  الربع  نيويورك كثريا يف  وعانى 
بسبب  وذلك  حماولة،   13 اول  من  واحدة  مرة  سوى  السلة 
االداء الدفاعي املميز لرجال ثيبودو الذين وضعوا حدا ملسلسل 
اهلزمية  بهم  واحلقوا  التوالي  على   7 عند  منافسيهم  انتصارات 

التاسعة والثالثني يف 81 مباراة.
وكان روز كالعادة االفضل يف صفوف شيكاغو الذي توج بطال 
يف  والسابعة   1998 عام  منذ  االوىل  للمرة  الشرقية  للمنطقة 
تارخيه بعد االعوام اليت احرز فيها اللقب )1991 و1992 و1993 
و1996 و1997 و1998(، بتسجيله 26 نقطة واضاف لوول دانغ 
بوزر  وكارلوس  حامسة  متريرات  و4  متابعات   10 مع  نقطة   23
14 نقطة مع 22 متابعة، فيما كان انطوني االفضل يف صفوف 
نيويورك بتسجيله 21 نقطة مع 5 متابعات واضاف االحتياطي بيل 
ووكر 18 نقطة يف لقاء غاب عنه العب االرتكاز اماري ستودمياير 
بسبب االصابة اليت ابعدته عن املباراتني السابقتني ايضا لكنه 

عاد اىل التمارين مع زمالئه.
استعاد  متفرجا،   18997 وامام  سنرت«،  »ستايبلز  ملعب  وعلى 
تواليا وذلك بفوزه على ضيفه  ليكرز توازنه بعد مخس هزائم 
ارتكازه  العب  خالله  تعرض  لقاء  93 يف   -  102 انطونيو  سان 
اندرو باينوم الصابة يف ركبته يف الربع الثاني بعد تعثره بقدم 
دجيوان بلري، وهناك ختوف من ان يغيب عن الفريق يف الدور 

االول من البالي اوف.
تيم  الثالثي  خدمات  انطونيو  سان  افتقاد  من  ليكرز  واستفاد 
دانكن واالرجنتيين مانو خينوبيلي والفرنسي طوني باركر الذي 
أخلد للراحة استعدادا للبالي اوف بعد ان ضمن فريق بوبوفيتش 
صدارة املنطقة الغربية، لكي يعود اىل سكة االنتصارات ويعزز 
سيتحقق  االمر  وهذا  ملصلحته  املنطقة  وصافة  حبسم  حظوظه 
داالس  او خسارة  كينغز  على ساكرامنتو  اليوم  فوزه  حال  يف 

مافريكس امام نيو اورلينز هورنتس.
ومل يكن الفوز االول لفريق املدرب فيل جاكسون منذ االول من 
الشهر اجلاري سهال على رغم افتقاد ضيفه جنومه االساسيني 
وانتظر الدقائق الثالث االخرية ليبتعد بشكل مريح )96 - 88( بعد 
ثالثية من جنمه كوبي براينت الذي كان افضل العب يف فريقه 
بتسجيله 27 نقطة مع 6 متابعات و4 متريرات حامسة، فيما اضاف 
االسباني باو غاسول 17 نقطة مع 17 متابعة و5 متريرات حامسة 
والمار اودوم 23 نقطة مع 7 متابعات و4 متريرات حامسة. اما من 
ناحية سان انطونيو فكان غاري اونيل االفضل بتسجيله 16 نقطة 

واضاف دجيوان بلري 12 نقطة مع 11 متابعة.
وعلى ملعب »روز غاردن«، حسم بورتالند ترايل باليزرز املركز 
السادس يف املنطقة الغربية بعدما حقق فوزه الثالث على التوالي 
ممفيس  ضيفه  على  بتغلبه  مباراة   81 يف  واالربعني  والثامن 
غريزليز 102 - 89، وذلك بفضل الماركوس الدريدج واالسباني 
 22 االول  سجل  اذ  باتوم،  نيكوال  والفرنسي  فرنانديز  رودي 
نقطة مع 11 متابعة والثاني 18 نقطة والثالث 16 نقطة مع 5 
متابعات. اما بالنسبة ملمفيس الذي يتنافس مع نيو اورلينز على 
املركز السابع، فكان مايك كونيلي االفضل بـ 17 نقطة يف ظل 
غياب الثنائي زاك راندولف وطوني الن اللذين جلسا على مقاعد 
البالي  اراحتهما قبل  اراد  ليونيل هولينز  املدرب  االحتياط الن 

اوف.

 السلة األمريكية: ليكرز يهزم سبريز..
وبولز يواصل عروضه املميزة

واصل فريق اللبنانية االمريكية عزفه املنفرد يف صدارة بطولة بنك 
أي  دون  من  التوالي  على  التاسع  فوزه  وحقق  ليغ  للركيب  بريوت 
خسارة وجاء على حساب االمريكية للعلوم والتكنولوجيا 56 6، ضمن 
املرحلة الـ16، اليت شهدت فوزا صعبا للبلمند على ولفز الركيب ليغ 

.26 34
وابتعد اللبنانية االمريكية يف الصدارة برصيد 18 نقطة، وبفارق 6 
الثاني بـ12 نقطة وبفارق االهداف عن االمريكية  البلمند  نقاط عن 
واالمريكية  نقاط،  بست  رابعا  جونية  وجاء  عينه،  بالرصيد  الثالث 
سادسًا  ليغ  الركيب  وولفز  نقاط،  بال  خامسا  والتكنولوجيا  للعلوم 
نقاط  بعشر  وأخريًا  والقديس يوسف سابعًا  الصفر،  بنقطتني حتت 
حتت الصفر، وذلك جراء القرارات التأديبية اليت اختذها احتاد الركيب 

ليغ حبق الفريقني االخريين.
البلدي  النور  عبد  أمني  ملعب  على  أقيمت  اليت  االوىل  املباراة  يف 
يف حبمدون، وانتهى شوطها االول 26 0، سجل أهداف الفائز آدم 
عيتاني )2(، ورودي حشاش )4(، وابراهيم بلوط، وهاني عاصي، 
ووليد   ،)4( محود  أمحد  وأهدافه  حشاش،  وروبن  ياسني،  ووليد 
ياسني )4(. وسجل حماولة اخلاسر خالد عيسى وهدفه اليتيم أمحد 
املصري. قاد املباراة احلكم حسن مروة وعاونه غابي حداد ورودريك 

جبيلي، وراقبها فيصل جابر.
ويف املباراة الثانية اليت أقيمت على امللعب عينه، وانتهى شوطها 
 ،)3( سلطان  ألن  االخري  حماوالت  سجل  للبلمند،   10  26 االول 
وغاستون عثمان، ومايك إلياس، ورياض خوري، وأهدافه جوناتان 
فينيانوس )5(. وسجل حماوالت ولفز الركيب ليغ رميون فينان )2(، 
ومنري فينان، وميغو كيشيان )2(، وأهدافه لوران بريييه )3(. قاد 
املباراة احلكم روبن حشاش وعاونه حسن مروة وأمحد فضل اهلل، 

وراقبها نادر مغيت.

 ركيب ليغ: اللبنانية األمريكية يواصل عزفه املنفرد

تزجل: ألقاب بطولة لبنان لكنعان وكريوز وعريضة
أنهى احتاد التزجل على الثلج بطوالته ملوسم 2010 - 2011 بإقامة 
بطولة لبنان لسباق العمق، ملسافة 10كلم للرجال و5كلم للسيدات 

والناشئني، وذلك يف منطقة االرز )مدرج غابة االرز الشرقي(.
من  واملؤلفة  لالحتاد  التابعة  العمق  سباقات  جلنة  السباق  ونظمت 
ادمون  العام لالحتاد  العميد حممد خري واألمني  التزجل  قائد مدرسة 
كريوز وعضو االحتاد املستشار الفين جوزف كريوز وسركيس عبود 

واملعاون يف اجليش اللبناني )مدرسة التزجل( علي الرميي.
وهنا النتائج: رجال )10كلم(: 1 - أمحد كنعان )مدرسة تزجل االرز 
- اجليش، 30,25 دقيقة(، 2 - رميون حدشييت )مدرسة تزجل االرز، 
32,20د(، 3 - تيدي واكيم )مدرسة تزجل االرز، 33,19د(. سيدات 
)5كلم(: 1 - ليليان كريوز )االرز بشري، 16,50د(، 2 - ليلى عبود 
)الصقور االرز بشري، 18,00د(، 3 - ساندرا كريوز )الشباب بشري، 
18,20د(. ناشئون )5كلم(: 1 - ادي عريضة )لوشاليه، 14,52د(، 
2-انطوان طوق )نادي سيبان بريوت، 16,42د(. ناشئات )5كلم(: 
1 - نور كريوز )االرز بشري، 17,00د(، 2 - نانسي عبود )الصقور 

االرز بشري، 17,10د(، 3 - ملا كريوز )الراسينغ ، 18,50د(.
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ميقاتي ينعى التفاؤل...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

الشرق االوسط جورج ميتشيل، قام بزيارة خاطفة اىل بريوت 
أمس استمرت ساعات، بعيدا عن االضواء، والتقى خالهلا وفدا 
من قيادة اجليش اللبناني. وتركز البحث على مسائل حدودية، 
ومن بينها اخلط البحري الذي استفاض هوف يف مناقشته مع 
البحري  اخلط  مسألة  ان  أبلغه  الذي  العسكرية  املؤسسة  وفد 
تتصل حبقوق مشروعة وثابتة للبنان، وبالتالي ال جمال للتنازل 

عنها أو للتفريط بها.
احلكومة: اىل الوراء در!

أما على صعيد التأليف احلكومي املتعثر، فقد كان الرئيس جنيب 
ميقاتي صرحيا بقوله يف أعقاب لقائه الرئيس ميشال سليمان 
اضافية  مهال  نعطي  أن  قررنا  الرئيس  مع  التشاور  »وبعد  انه 
حكومة  اىل  الوصول  هو  اهلدف  ان  مؤكدا  احلكومة«،  لتشكيل 
تبعد الفتنة وتعمل حتت سقف الدستور. وإذ أكد انه لن ييأس، 
اعترب ان من حق رؤساء الكتل أو الكتل، املطالبة بأحجام معينة 
أن  حقي  ومن  الرئيس  حق  من  أيضا  »ولكن  حمددة،  وحقائب 
متثل  جامعة  احلكومة  هذه  تكون  بأن  الدستوري،  حقنا  نستعمل 
خمتلف أطياف الشعب اللبناني«. ودعا اللبنانيني اىل »أن يتحملوا 

معنا قليال«.
وبينما تستمر عقدة حقيبة الداخلية مستعصية، علم ان الرئيس 
سليمان أبلغ زواره خالل االيام املاضية انه متمسك بان تبقى 
ببقاء  أيضا  متمسك  وانه  احلكومة،  كتلته يف  حبوزة  »الداخلية« 
زياد بارود على رأس هذه الوزارة، النه استطاع ان يبين الثقة 
بينها وبني الناس، معتربا ان مكامن اخللل والقصور على مستوى 
»الداخلية« ال يتحمل مسؤوليتها بارود وإمنا هي نتاج تعقيدات 

الوضع السياسي.
وتساءل سليمان أمام زواره: ما الذي كان مطلوبا فعله بالنسبة 
اللواء اشرف ريفي والعقيد وسام احلسن، يف ظل موقف  اىل 
الرئيس سعد احلريري الذي كان رافضا ملناقشة هذا املوضوع؟ 
مضيفا: إن أي مواجهة غري مدروسة كانت ستؤدي إما اىل حتريك 
النتيجة  احلالتني  كليت  ويف  الرتاجع،  اىل  وإما  مذهبية،  نعرة 
سلبية. ورأى سليمان انه من الطبيعي ان تكون وزارتا الدفاع 
والداخلية حتت مظلته كونه مبوجب الدستور القائد األعلى للقوات 

املسلحة.
هجوم حزب اهلل

»تيار  للمقاومة هجوما عنيفا على  الوفاء  اىل ذلك، شنت كتلة 
املستقبل«، واعتربت يف بيان أصدرته أمس االول أن »ما يطال 
البالد اليوم من سلبيات ومشكالت ليس إال نتائج سياسات حزب 
املستقبل وحكوماته السابقة اليت حولت لبنان إىل مزرعة سائبة«. 
العنف  »صرخة السيد حسن نصر اهلل ضد  الكتلة إىل  وتطرقت 
مسامل يف  عربي  لشعب  عظمى  غالبية  حبق  واملفرط  املتمادي 
بلده«، معتربة انه »اختذ املوقف احلق واملشرِّف، من دون أن تثنيه 
حماوالت البعض يف لبنان لتوظيف هذا التحسس اإلنساني النبيل 

بهدف حتريض هذا النظام أو ذاك ضد بعض اللبنانيني«.
ورأت أن »اإلعالم الرمسي يف سوريا قد عرض عّينة من تورط 
حزب املستقبل املريب يف الشؤون الداخلية لسوريا«. وأضافت: 
إن بيتكم من زجاج فال ترشقوا الناس باحلجارة، وال تتحدثوا عن 

حماور، فأنتم صناعة بعضها.
الكريم  عبد  علي  لبنان  يف  السوري  السفري  أكد  جهته،  من 
التلفزيون  عرضها  اليت  االرهابية  اجملموعة  اعرتافات  أن  علي 
يدها  ووضع  التحرك  اللبنانية  السلطات  من  تستوجب  السوري 
على هذا امللف حفاظا على العالقة املميزة بني البلدين. وقال 
ملوقع »االنتقاد« االلكرتوني ان ال حاجة لتواصل جديد من قبل 
السلطات السورية مع القضاء اللبناني ألن ما جرى عرضه كاف 
لتحرك اجلهات اللبنانية املسؤولة بشكل تلقائي تبعا لالتفاقيات 
تورط  ما حدث من  ان  البلدين. وأكد  القائمة بني  واملعاهدات 
من قبل بعض األطراف اللبنانية باألحداث اليت جرت يف سوريا 
واالعرتافات اليت عرضت هو أمر بالغ اخلطورة ومناقض التفاق 

الطائف والعالقات املميزة بني لبنان وسوريا.
زمحة املعابر

وغداة بث التلفزيون السوري اعرتافات جمموعة من املوقوفني 
باحلصول على الدعم من نائب تيار املستقبل مجال اجلراح، ويف 
موازاة الكالم املتداول حول تهريب أسلحة من لبنان اىل سوريا.. 
شهدت املعابر احلدودية الشمالية، والسيما معرب العبودية، زمحة 
شاحنات بسبب تشديد التدابري األمنية من جانب »األمانة السورية« 
اليت جلأت اىل تفريغ الشاحنات من محولتها ثم إعادتها، يف إطار 

التشدد يف التفتيش.
مئات  ان  الفرنسية  الصحافة  لوكالة  لبناني  أمين  مصدر  واكد 
الشاحنات االتية من لبنان متوقفة منذ أمس االول على احلدود 
االمنية  التفتيش  اجراءات  »تشديد«  بسبب  مع سوريا  الشمالية 
 500 اىل   400 بني  »ما  ان  اىل  مشريا  السوري،  اجلانب  على 
شاحنة، حيمل القسم االكرب منها لوحات تسجيل سورية واردنية، 
تنتظر منذ الصباح، ويستغرق تفتيش كل شاحنة حواىل الساعة، 
ما يؤخر مرورها. واضاف ان عمليات التفتيش هذه مستمرة منذ 
ثالثة ايام على معرب العبودية )الدبوسية من اجلانب السوري(، 

تدعو منظمة املخيم الطيب العاملي اجلميع للمساعدة جبميع الوسائل 
املمكنة لتوفري املستلزمات الطبية الضرورية للمدنيني يف ليبيا من جراء 

االزمة املتفاقمة هناك
ما هي منظمة املخيم الطيب العاملي؟

هي مؤسسة خريية تأسست يف اململكة املتحدة بتاريخ 22 فرباير 2011 
على يد جمموعة من االفراد من ليبيا ودول اخرى على وقع االزمة 

املتالحقة يف ليبيا للمساهمة باقصى قدر ممكن يف اجلهود االغاثية. 
واستطاعت تكوين فرق عاملة يف ليبيا وتونس ومصر باالضافة اىل 

التعاون مع الفرق االخرى يف اوروبا ومالطا
ما الذي جيب عمله؟

لقد استطعنا ان حنقق قدرا معقوال من النتائج االجيابية رغم حمدودية 
االمكانيات. مل نكن لنستطيع الوصول هلذه النتائج االجيابية دون 

الدعم التقين جلمعيات اهلالل االمحر ونقابات االطباء يف مصر وتونس 
باالضافة للمنظمات الدولية مثل الصليب االمحر ومنظمة اطباء بال 

حدود
كيف تستطيع مساعدتنا؟

االزمة االنسانية يف ليبيا تتفاقم يوما بعد يوم وكل اجلهود والتربعات 
مطلوبة جدا لالستمرار بعملنا احليوي. لقد قمنا بايصال املساعدات 

للجبل الغربي  ومصراته باالضافة للمناطق بني طربق و بنغازي 
واستمرارنا مرهون بدعمكم من خالل التربعات النقدية او العينية باكرب 

قدر ممكن
 

Visit http://wmclibya.org/
 Donate via Paypal

or please send donations to:
GBP:

World Medical Camp Libya
HSBC Bank PLC
A/c no: 52062666
Sort code: 400327

SWIFT: MIDLGB22
 IBAN: GB77MIDL40032752062666 

EURO:
World Medical Camp Libya

HSBC Bank PLC
A/c no: 71061783
Sort code: 400515

SWIFT: MIDLGB22
IBAN: GB06MIDL40051571061783

 USD:
World Medical Camp Libya

HSBC Bank PLC
A/c no: 71060253
Sort code: 400515

SWIFT: MIDLGB22
IBAN: GB91MIDL40051571060253

 THANK YOU !

كذلك اىل حتسني وضع حقوق اإلنسان يف سوريا موضحة أن 
»الوضع يف سوريا يثري القلق الكبري«. وأضافت »حاليًا إن األولوية 
املطلقة هي أن تتوقف قوات األمن السورية عن استخدام القوة 

ضد املتظاهرين املساملني ولبدء سوريا جديًا بإصالحات«.
وبريطانيا يف  وإسبانيا  وايطاليا  وأملانيا  فرنسا  سفراء  وأعرب 
سوريا أمس االول يف دمشق عن قلقهم من تزايد العنف يف 
هذا البلد لدى وزير اخلارجية السوري وليد املعلم. وقالت وزارة 
اخلارجية األملانية يف بيان »إن السفراء عربوا عن قلق حكوماتهم 
البالد«.  أحناء  سائر  يف  والعنف  للضحايا  املتزايد  العدد  إزاء 
وأضافت أن السفراء »دانوا جمددًا استخدام قوات األمن للقوة 
وأوضحت  النفس«.  اىل ضبط  ودعوا  متظاهرين مساملني  ضد 
الوزارة »أن السفراء دعوا جمددًا باسم حكوماتهم اىل االستجابة 
سياسية  إصالحات  وبدء  املشروعة  السوري  الشعب  ملطالب 
السجناء  بـ«اإلفراج فورًا عن مجيع  ذات مصداقية«. كما طالبوا 

السياسيني«.
الربيطانية »بعدم السفر إال  ويف لندن، نصحت وزارة اخلارجية 
يف حاالت الضرورة إىل عموم املناطق يف سوريا وجتنب السفر 
يف مجيع احلاالت إىل مدينة درعا والبلدات والقرى اجملاورة ومن 
وضاحية  وبانياس  الالذقية  ومدينيت  والصنمني،  طفس  بينها 
القريبة من دمشق بسبب استمرار االضطرابات يف مجيع  دوما 
أحناء البالد وورود تقارير عن إطالق نار من قبل قوات األمن أدت 

إىل وقوع عدد من الوفيات«.

املؤدي اىل مدينة محص.
لبناني قوله  أمين  »رويرتز« اىل مصدر  ويف حني نسبت وكالة 
شخصني  توقيف  السورية،  اللبنانية  احلدود  منطقة  يف  مت  إنه 
لبناني وسوري، كانا حياوالن يف وقت متأخر من ليل االربعاء، 
كالشينكوف  بنادق  حتمالن  »كانتا  سوريا  إىل  سيارتني  قيادة 
لقوى  العام  املدير  نفى  القنابل«،  وبعض  آلية  نصف  وأسلحة 

األمن الداخلي اللواء اشرف ريفي ذلك للوكالة نفسها .

حكومة سوريا اجلديدة...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

بإجراءات ملكافحة الفساد.
احلكومة  من   )16( تقريبًا  نصفهم  وزيرًا   30 احلكومة  وضمت 
الدفاع  احتفظوا حبقائبهم فهم )13( كوزيري  أما من  السابقة، 
علي حبيب واخلارجية وليد املعلم أو عهدت اليهم حقائب جديدة 
)3( والبقية )14( وزراء جدد أبرزهم وزير الداخلية اللواء حممد 

ابراهيم الشعار.
كما ضمت احلكومة اجلديدة امرأة واحدة هي كوكب الصباح داية 
اليت احتفظت حبقيبتها كوزيرة دولة لشؤون البيئة. وعنّي األسد 

أيضًا تيسري حممد الزعيب أمينًا عامًا لرئاسة جملس الوزراء.
اإلفراج  قرر  األسد  الرئيس  أن  رمسي  مصدر  أعلن  ذلك،  اىل 
أعمااًل  يرتكبوا  مل  »ممن  االحتجاجات  خالل  املوقوفني  مجيع  عن 
مت  القرار  أن  )سانا(  الرمسية  األنباء  وكالة  وذكرت  إجرامية«. 
»بناء على اجتماعات الرئيس مع فعاليات دينية وشعبية يف عدد 
املواطنني  االخوة  آراء  اىل  خالهلا  استمع  والذي  احملافظات  من 
ومقرتحاتهم لتطوير العمل الوطين وحرصًا من سيادته على تدعيم 
التالحم بني أبناء الشعب وتقديرًا منه حلرصهم على سالمة الوطن 

وأمنه واستقراره«.
وكان األسد التقى أيضًا وفدًا من وجهاء مدينة درعا اجلنوبية، 
املدينة.  من  احلواجز  رفع  اىل  بعده  األمن  وقوات  اجليش  عمد 
وقال شهود يف املدينة إن اجليش وقوات األمن السورية بدأت 
لقاءوفد  عليه يف  اتفق  ما  وفق  درعا  مدينة  من  احلواجز  برفع 
أحد  ووصف  األسد.  الرئيس  مع  االول  أمس  احملافظة  وجهاء 
أحد  وأفاد  واملنفتح.  باالجيابي  األسد  مع  اللقاء  الوفد  أعضاء 
اعتدى على  إنه سيسامح من  األسد قال هلم  أن  الوفد  أعضاء 
متثال والده الراحل حافظ األسد ومن مزق صورته قائاًل هلم إن 

هؤالء هم »إخوتي وأبنائي«.
برصاص  آخر  جنديًا قتل وجرح  أن  »سانا«  أعلنت  بانياس  ويف 
أطلقه قناص على عدد من عناصر اجليش خالل قيامهم بدورية 
حراسة يف املدينة )280 مشال غرب دمشق(، غداة اتفاق أبرمه 
االتفاق  ويقضي  السورية.  القيادة  مع  املدينة  أهالي  من  وفد 
املسؤولني  وحماسبة  النظام  حلفظ  املدينة  اىل  اجليش  »بدخول 
عن األحداث اليت جرت خالل األيام املاضية يف املدينة«، وسحب 
عناصر األمن السري من املدينة. وأكد ناشطون يف بانياس أن 
الشعب  وهتفوا:  وبالزغاريد  حبرارة  اجليش  استقبلوا  »السكان 

واجليش يدًا بيد«.
ودعا ناشطون سوريون على موقع »فيسبوك« للتواصل االجتماعي 
إىل تظاهرات جديدة اليوم يف ما أطلقوا عليها »مجعة اإلصرار«. 
وقال الناشطون على صفحة »الثورة السورية ضد بشار األسد 
2011« اليت مجعت أكثر من 114 ألف مؤيد، إنهم يدعون لتظاهرة 
املطالب..  على  »لإلصرار  السورية  احملافظات  مجيع  اليوم يف 

لإلصرار على احلرية.. لإلصرار على السلمية«.
ويف درعا، قطع متظاهرون من قرى احملافظة جنوب سوريا أمس 
بأن  شاهد  وأفاد  األردنية.  احلدود  اىل  املؤدي  العام  الطريق 
»حنو مئة شخص من القرى اجملاورة ملدينة درعا )جنوب البالد( 
قاموا بسد الطريق املؤدي اىل احلدود األردنية واشعلوا إطارات 
سيارات«. وأشار اىل أن »نقطة جتمع املتظاهرين تبعد حنو ثالثة 
كيلومرتات عن مركز نصيب احلدودي«. ومل يشر الشاهد اىل أي 

مطالب أو هتافات نادى بها املتظاهرون.
ووصلت االحتجاجات مساء أمس االول اىل مدينة السويدا اليت 
يقطنها الدروز، للمرة األوىل منذ اندالع املواجهات، وقال شاهد 
احلرية«،  »احلرية..  مرددين:  تظاهروا  شخص   300 زهاء  إن 
تفريق  العصي يف  استخدموا  وموالني لألسد  األمن  وأن قوات 

احملتجني.
والالفت أمس، كالم أمريكي عن دور إيراني يف قمع املتظاهرين 
يف سوريا. وقال املتحدث باسم وزارة اخلارجية األمريكية مارك 
تونر ردًا على سؤال عما نشرته صحيفة »وول سرتيت جورنال« 
ذات مصداقية  معلومات  هناك  أن  »نعتقد  املوضوع:  هذا  حول 
حول تقديم إيران مساعدة لسوريا يف قمع التظاهرات« و«هذا أمر 
مقلق فعاًل«. وأضاف »إذا كانت سوريا تطلب من إيران املساعدة 

فال ميكنها احلديث جديًا عن إصالحات«.
»ال  أن  أكد  السورية  اخلارجية  وزارة  يف  مسؤواًل  مصدرًا  لكن 
صحة إطالقًا ملا جاء يف هذا التصريح.. إذا كان لدى اخلارجية 

األمريكية أدلة فلماذا ال تعلنها«.
ويف بروكسل، استبعدت املفوضية األوروبية أن يوقع حاليًا على 
اتفاق شراكة مع سوريا يقضي بتقديم مساعدات اىل دمشق. 
وصرحت املتحدثة باسم املفوضية األوروبية املكلفة العالقات مع 
دول اجلوار األوروبي ناتاشا باتلر: »بالطبع يف الظروف احلالية 
توقيع االتفاق ليس مطروحًا«. وذكرت باتلر بأن االتفاق يرمي 
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خدمة سريعة.. صدق يف املعاملة وكفالة للعمل
نعمل 24/24 ساعة يف اليوم 

االتصال بصديق اجلميع سايد حامت 

 Hatem
Electrical Contracting

كانت ومازالت
 شركة حامت 

للتمديدات الكهربائية

تقدم افضل اخلدمات على أنواعها
املؤسسة تضم فريقا كامال من 

االختصاصيني يف التمديدات الكهربائية 
الكرب املؤسسات واحملالت واملنازل السكنية 

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

ëÏmÏm@Úèé˚fl
bÓ€a6éa@¿@∂Î¸a

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

Pizza – Pasta – Steak – Seafood
اِّـكان األنيق ِّـتذوقي اللقمة الشهية

2011 نيسان   16 Saturday 16 April 2011السبت 

مطلوب موظفني من 

اجلنسني

 للعمل يف جمال األمن 

اخلاص )Security( يف 

ملبورن

لدى شركة IPS  بدوام 

كامل أو جزئي

على الراغبني/الراغبات 

ان تكون لديهم رخصة 

 Security Licence
من سلطات فكتوريا

وشهادة اسعافات أولية 

التحدث باإلنكليزية 

ضروري

**** 
نؤمن سائر حاجاتكم من 

احلراسة األمنية اخلاصة 

لكافة مناسباتكم بأسعار 

منافسة

Are you fed up with your current employer? Broken 
promises, lack of respect, no appreciation? Its time for 

change!
At IPS Security we value our employees and know that 

they are our business.
 As a rapidly growing company, we’re always looking for 

reliable, well spoken and well presented individuals.       
Every IPS Security employee contributes to our 

continued success-and to our long-standing reputation for 
excellence. 

IPS Security requires qualified applicants for a variety of 
positions all over the Melbourne Metropolitan area. To be 

suitable to join our team you must:
Hold a first Aid certificate •	

Hold a current Victorian Security Licence •	

Have dedication, Commitment & Loyalty •	

Speak fluent English •	

Have excellent presentation •	

Be reliable•	
We have the following security positions available;

Crowd Control 
(Events)

RSA certificate •	

Available 7 days/nights•	
Static positions
Patrol positions

We have full time, part time and casual positions 
available. 

Previous Applicants need not apply 
No recruitment companies 

Victoria Licence Number: 774-201-10S
  

Tel:  1300 660 586 Fax: 1300 572 627
Email: employment@ipssecurity.com.au  

  مطلوب للعمل
STAFF 
WANTED
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استمعوا اىل إذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطين احلر يف ملبورن

88,6FM على املوجة
 مساء كل يوم أربعاء

من الساعة السادسة اىل الثامنة مساء

لصاحبها نضال الشهري بتقديم اللقمة 

الشهية واللذيذة
مناقيش بزعرت ـ لحم بعجني ـ فطاير بسلق 

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

نظافة تامة وخدمة ممتازة َّـ فرعيها:

254Sydney Rd, Coburg
Ph: 0393846103 

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

  @äbÿ«@ÊaãœcAkkar Bakeryحدودها العالم الواسع.. بطاقات لكافة انحاء العالم*
*عناية باِّـسافرين على كافة الخطوط والوجهات

*توفري بالوقت وحجوزات فورية
*اختصاصنا السفر اُّـ لبنان والدول العربية

áÓè€a@bËjybó€
äÏÇ@Ïu@

Joe Khoury

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

For all your Travel requirements
Ph: 9416 7111

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

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

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

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

äb»é¸a@›õœa@…fl@Úflbm@Úœbƒ„

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

مجيع أنواع احلبوب والزيوت
 وزيت الزيتون واملعلبات 

اىل املكسرات والنب...
حمالت اهلدى تغنيكم عن التفتيش

 وتؤمن لكم كل ما حتتاجونه
 من مواد غذائية...

393 SYDNEY RD COGURG
 TEL: 9354 2340

حمالت اهلدى
 للمواد الغذائية 

ليك بريه املاظه        شو حلوه ليك
اشرْب بريه املاظه    وغّمض عينيك

استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي

االول يف عالم التصوير
خطوبة ـ زواج ـ عمادات ـ أعياد ميالد- حفالت عامة وخاصة 

وجميع املناسبات
استديو عبوشي يف خدمتكم يف اي زمان ومكان

  Ph: (03)93544683
Mob: 0418 175 417 or   0425 822 244 

75Harding St. Coburg Vic
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انتقال مكاتبها  العامة يف ملبورن عن  تعلن قنصلية لبنان 
اعتبارا من يوم االثنني الواقع يف 18-04-2011 اىل العنوان 

التالي:
Second Floor, 47 Wellington St, St. Kilda

تبقى ارقام اهلاتف والفاكس نفسها دون تغيري.
واخلميس  االربعاء  ايام  املكاتب  تقفل  االنتقال  لضرورات 

واجلمعة يف 13 و 14 و15 اجلاري.
يهم قنصلية لبنان العامة يف ملبورن ان تلفت نظر اجلالية 
اللبنانية الكرمية يف فيكتوريا اىل انها تتوخى من االنتقال 
اىل مكاتبها اجلديدة متثيل لبنان على افضل وجه وحتسني 
نوعية اخلدمات اليت توفرها للجالية الكرمية، وهي واثقة من 

تعاونها معها يف التقيد باالنظمة اليت ُوضعت خلدمتها.

القنصل العام 
هنري قسطون

اعالن هام

قنصلية لبنان العامة

ALRAWSHA BAKERY
أفران الروشة

LEBANESE PIZZA & PIES
مناقيش، حلم بعحني، ومجيع أنواع الفطاير

PH: 03 9351 1301 Mob: 0413 124 170 

9/11-17 PEARCEDALE PARADE 

BROADMEADOWS VIC 3047 

«Opposite CentreLink» 

Mon-Fri: 7am - 6pm 
Sat-Sun: 7am - 3pm

World Lebanese Cultural Union of Victoria 
PO Box 299 Essendon North Vic. 3041 

www.wlcu.com.au
اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل- جملس والية فيكتوريا

 تكريم الطالب املتفوقني

رئيسة بلدية داربني السيدة ديانا أمسر وبدعم من البنك العربي برعاية
  يف إطار نشاطها الثقايف اهلادف لتشجيع الشبيبة اللبنانية

 املتفوقة، يدعو رئيس اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل –
 فيكتوريا السيد يوسف سابا مع اللجنة التنفيذية، مجيع الطالب
 اللبنانيني أو املتحدرين من أصل لبناني واحلاصلني على نسبة
  للعام90VCE% وما فوق من جمموع العالمات يف شهادة ال 

2010، للمشاركة 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 6/ 5 /2011.
 رئيسة بلدية داربني السيدة ديانا أمسر  احلفل برعاية يقام

 وبدعم من البنك العربي.
للمزيد من املعلومات حول االشرتاك يرجى االتصال

  بالرئيس: يوسف سابا  545 492 0413
نائب الرئيس: سايد حامت  650 949 0417

أمانة السر: الدكتور ساسني النبوت  177 545 0420
أمانة اإلعالم: املهندس أنطوني احلصري

Abdo
Director
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بقلم كميل مسعود

على سرية اللحية 
من  جمموعة  كانت  الصالونات  احد  يف 
املكتملني بالعمر يف حديث عن اللحية  وكان 
كل واحد منهم يعطيها اوصافا حسب مزاجه 
اعتربها بركة رسولية ومنهم من  فمنهم من 
اعتربها »قلة مرّوة«... مل ارغب احلديث 
اكون  ال  ولكي  عدة  السباب  املوضوع  عن 
وانصرفت  منه...  فائدة  ال  جدال  طرفا يف 
تاركا احلديث الصحابه واعدا اياهم بتفاصيل 

كاملة عن اللحية.
العصور  قدم   قدمية  اخوان قصة  يا  اللحية 
ان  يظنون  الناس  كان  االيام  تلك  ففي 
اكرامها  كان  وقد  السماء  من  بركة  اللحية 
كما  والرجولة  البطولة  اىل  ترمز  النها  واجبا 
كانوا  اهلند  ففي  ولذلك  للحرية  رمزا  كانت 
وكان  رأسه  شعر  حبلق  املذنب  يعاقبون 

الفرس حيلقون حلى اسراهم الذالهلم.
ويقول املؤرخون والكتاب والفالسفة ان اهلل 
على  اخلطيئة  وجود  وقبل  ملتحيا،  آدم  خلق 

االرض كانت حواء متشط حليتها.
وابن الرومي حتدث كثريا عن اللحية يف شعره 
التقدير  مظاهر  من  مظهرا  واعتربها  اهلجائي 

واالحرتام ودليال على العلم والتقوى.
وعند العرب كانت اللحية قوة ومجاال وميزة 
ال يستحقها اال الرجال العظام. وقد جاء يف 
االعتناء  كان شديد  ان حممد )ص(  التاريخ 
واالمراء  الشيوخ  التحى  ولذلك  بلحيته 

املسلمون.
وعند املسيحيني كانت اللحية عالمة االحرتام 
جزءا  اصبحت  حتى  العادة  هذه  تبنوا  وقد 
من الطقس الكنسي، ولذلك نرى اللحية يف 
املسيح  السيد  حتى  االقدمني  صور  غالبية 

كان ملتحيا.

نهاد شهدا رئيسا جديدا ملكتب التيار الوطين احلر يف ملبورن 

التيار  عقد  املاضي  قبل  ما  الثالثاء  يوم  مساء 
اذاعة »مرحبا  مركز  ملبورن يف  احلر يف  الوطين 
خالله  مت  اعضائه  كامل  حبضور  اجتماعا  لبنان« 
التيار  ملكتب  رئيسا  شهدا  نهاد  السيد  انتخاب 
خلفا للسيد فوزي ابو شعيا كما مت انتخاب السيد 

روبري خبعازي نائبا للرئيس.
وشفافية  دميقراطية  بروح  االنتخاب  جرى  وقد 
املنتهية  شعيا  ابو  السيد  صافح  حيث  عالية 
واليته الرئيس اجلديد متمنيا له التوفيق والنجاح 
مجيع  فيها  شكر  كلمة  والقى  اجلديدة  مهمته  يف 

االعضاء على تعاونهم معه طيلة مدة رئاسته.
اعضاء  بدوره  شكر  شهدا  نهاد  اجلديد  الرئيس 
يف  حنن  وقال  ثقتهم  منحوه  الذين  التيار  مكتب 
ال  اخوة  مجيعنا  سوية  كلنا  احلر  الوطين  التيار 

* احد اعضاء التيار يدلي بصوته* *اثناء فرز االصوات*

*الرئيسان السلف واخللف* *الرئيسان السابقان راضي وابو شعيا*

*الرئيس اجلديد نهاد شهدا و...على الوعد باقون*

رئيس وال مرؤوس وعلينا مجيعا العمل بيد واحدة 
وروح واحدة وقلب واحد واعدا اجلميع بأنه سيكمل 
املسرية اليت سار عليها سلفه وهي مسرية التيار 

يف لبنان واالغرتاب ملا فيه خري الوطن واجلالية.

تعترب  تزال  وال  كانت  الشرقية  والكنيسة 
روما  ويف  واحرتام..  تقوى  عالمة  اللحية 
اللحى  ينبذون  كانوا  التاريخ  يقول  واثينا 
جيشه  مجع  يوم  ذات  الكبري  واالسكندر 
اوامره  اعطى  ثم  امامهم...  حليته  وحلق 
فرض  وقد  مثله  حلاهم  اجلميع  حيلق  ان 
اوامره. خيالف  من  كل   على  صارما   عقابا 
الكنيسة  طالبت  عشر  السادس  القرن  ويف 

الغربية باعادة اللحية لكنها مل تنجح..
الرومانية  للكنيسة  القانوني  الكتاب  اما   
فيقول انه ال جيوز الي رجل دين ان يلتحي 

من دون امر خاص من الكرسي الرسولي.
وهناك منشورات بان للحية مناصرين واعداء 
حتى ان ابرز احملامني منهم من كان يدافع 

عنها ومنهم من كان ينتقدها.
رسولية  بركة  هي  هل  اللحية  سرية  وعلى 
ام عادات وتقاليد قدمية ام قلة مروة يبقى 
احلقيقة  الصورة  باعطاء  احلق  وحده  للتاريخ 

والكاملة عن اللحية.
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إلعالناتكم يف جريدة الهريلد اإلتصال على األرقام

02 8796 8186  
0403 482 345

كلمة مساحة مفيت طرابلس والشمال الدكتور 
الشيخ مالك الشعار

رئيس  الثاني،  الوطن  يف  الوطن  ممثاًل  القنصل  سعادة 
يف  اإلسالمية  اجلمعية اللبنانية  احملرتم،  وأعضاء اجلمعية 

الكمبا،

تعاىل  اهلل  من  والربكة  والشكر  احلب  حتية  الكرام،  الضيوف 
وبعد،

أن  أكثر  وسرني  الطيبة،  الوجوه  هذه  القى  أن  جدًا  سرني 
الواحدة،  اجلالية  أبناء  التواصل بني  التماسك وهذا  هذا  أرى 
وسيكتمل سروري بإذن اهلل تعاىل عندما يتكرر املشهد للقاء 
والديين  السياسي  إنتمائهم  إختالف  على  اللبنانية  اجلالية 
واملذهيب واملكاني، فيكتمل السرور كلما إرتفعت دائرة اللقاء 
وكلما متاسك أبناء الوطن يف بالد اإلغرتاب عال ذلك ينعكس 

على وطننا األم.

أريد أن أتناول بعض النقاط يف احلديث إليكم، سأبدأ بنقطة 
وثقافته،  تربيته  عن  منا  واحد  كل  يعرب  أن  آمل  أساسية، 
اللذي  الوطن  هذا  اىل  بالشكر  ولبنانيته،  بوطنيته  وإعتزازه 
ضمنا وإياكم واللذي رأينا فيه األمن واآلمان واخلري والرزق 

ونشأ فيه آبنائكم وهنأ فيه عيشكم.

مبقدار ما حتبون فيه لبنان، عربوا عن ثقافة وطنكم بالشكر هلذا 
البلد اللذي ضمنا وإياكم، هذا فضل من اهلل تعاىل.

يف  مميزة  بإقامة  منكم  واحد  لكل  مسحت  القوانيني 
وخاصة  وإطمئنان.  أمن  يف  والعيش  وحبرية  أسرتاليا، 
به  ومرت  عواصف  به  مرت  األم  وطننا  وقت  يف 
متعثر. كان  وآمان  بأمن  فيه  العيش  كان  رمبا   أحزان 

أمنييت ورغبيت وطليب أن يدرك األسرتاليون تربيتنا وأخالقنا 
وثقافتنا من خالل ُشكرنا وحبنا هلذا الوطن اللذي آوانا وإياكم 

مجيعًا.

وأيًا كانت منزلته، وأيًا كان وضعه املالي واإلقتصادي ومهما 
أهله  عن  يعيش منفردًا  أن  أحد  يتمكن  فلن  الرتب،  من  بلغ 
وإخوانه، ولذلك آمل أن يشعر كل واحد منكم أن وجوده ناقٌص 
بدون إخوانه وأن وجوده يكتمل عندما يتعايش مع أهله وإخوانه 
املذهب  يف  أو  الدين،  يف  أو  املعتقد  معه يف  إختلفوا  ولو 
أو  الثقايف  اإلنتماء  كذلك يف  معه  إختلفوا  ولو  الطائفة،  أو 

السياسي.

وجودنا يتكامل كلما إجتمعنا ومتاسكنا وتآلفت قلوبنا وشد كل 
واحد منا أذر اآلخر، ووجودنا يضعف ويرتاجع ثم يزبل، وآمل 
أن ال أرى هذا، وبعد ذلك يسقط كلما إستغنى واحد منا عن 

السبت  تكرمييا مساء  اخلريية حفال  املنية  اقامت مجعية حبنني 
والعربية  اللبنانية  اجلالية  لضيف   2011  -  4  -  9 املاضي يف 
حضره  الشعار  مالك  الشيخ  طرابلس  مفيت  مساحة  واسرتاليا 
والروابط  واجلمعيات  االحزاب  وممثلي  رؤساء  من  كبري  عدد 

والتيارات.

واملعروف عن فضيلة املفيت الشعار تقواه وثقافته وتساحمه 
وتقاربه مع الديانات االخرى.

احلفل  حامد  مصطفى  الصديق  اجلمعية  رئيس  استهل  وقد 
بالكلمة التالية:

طيب القلب من الرجال األخيار                                  
شيخ عزيز زارنا، وحنت األقدار

لطلته الكرمية النقية شعت األنوار                         
وحلضوره سرت حبنني وتفتحت األزهار

 بكل صدق وحمبة وبكل فخار 
أكرب وأرحب مبفتينا مالك الشعار

االحرتام اجلزيل  اللبناني  والشمال  طرابلس  مفيت    مساحة 
القاضي الشيخ مالك الشعار احملرتم.

األسرتالية،  الديار  يف  اللبنانية  الفتوى  دار  ممثل  حضرة 
الكرام. املشايخ  حضرات   ، احملرتم  زيدان  مالك   الشيخ 

اللبنانية  األسالمية  اجلمعية  األخوة ممثلي  حضرات 
الكرمية والصحافة  والوطنية  اخلريية  والروابط   واجلمعيات 
األخوة أيتها  األخوات   أيتها 

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، وبعد،

إنه لشرف عظيم لنا، وحدث نعتز به، ونفتخر بوقوعه، أال وهو 
أن حنظى اليوم بتواجدكم بيننا، إنسان كريم ومرشد على قدر 
عال من املسؤولية، ووالد رؤوف حبيب، قاض شرعي خصص 
للمنية وضواحيها الكثري من أوقاته وأيامه حلل مشاكل الناس 
هو  اجلزاء.وها  خري  اهلل  املواطنني فجزاه  معامالت  وتيسري 
وشاقة  صعبة  مهمة  عاتقه،  على  حيمل  للشمال  مفتيا  اليوم 
ملا يلعبههذا اجلزء من لبنان من دور هام وخاص سواء على 
اهلل  نسأل  والسياسي.  والثقايف  األجتماعي  الديين  املستوى 
لك التوفيق.أن مجعية حبنني يا مساحة املفيت من املؤسسات 
واملتعاونني  عليها  بفضل القيميني  واحلمداهلل وهي  املتقدمة 
واحتياجات  شؤون  رعاية  يف  هامة  رسالة  وتؤدي  معها تقوم 
كل أطياف اجملتمع، من الشباب إىل املسنني، من النساء إىل 
الرجال واألطفال.وهذا العمل نقدمه ونثابر عليه وال نرجو منه 
سوى رضى اهلل واحلسنات، حيث أننا تطوعنا للقيام به خدمة 
لوطننا أسرتاليا ولوطننا األول لبنان، وألبناء شعبنا املقيميني 
هناك واملهاجرين إىل هنا.وال بد لي يف هذا اجملال من القول 
أمهاتهم  ولدتهم  الذين  شبابنا  نرى  أن  نفوسنا  يف  حيز  أنه 
ليكون دعامة للوطن، هم والبرتول السلع األكثر رواجا للتصدير 
على  األخرى ويصبحوا  الدول  ليصنعوا يف  أوطانهم  خارج  إىل 
األوطان  كل  منهم  فتستفيد  اجلودة  من  مستويات  أعلى 
الذي حيبونه، والذي  الغربية منها، وخيسرهم وطنهم  وخاصة 
العاملية. احلضارة  مواكبة  يف  لريتقي  لبنائه  قلوبهم   تتفطر 
 وكل هذا بسبب األوضاع السياسية الغري مستقرة واليت تؤثر 
مباشرة على حياة الناس وعلى تأمني لقمة عيشهم واقتصادهم 
بنائه  يف  املساهمة  يتمنون  الذي  األم  بلدهم  يف  وحريتهم 
وتقدمه وازدهاره.إننا على يقني يا صاحب السماحة أنكم يف 
طليعة الساعني يف تأمني احلياة الطيبة واآلمنة ألهلنا ولشعبنا. 
وفقكم اهلل وأخذ بيدكم ملسرية احلق والسالم.إن جاليتنا تتعطش 
دائما لتنعم بزيارة العظام من والة األمور ومن رجاالت وطننا 
احلبيب لبنان وحنمد اهلل أن زيارتكم حتققت بعد انتظار طويل.
نتمنى أن ال تبخل علينا قيادتنا الوطنية حبق اليت جتمع الشمل 

مجعية حبنني املنية تكّرم فضيلةمفيت طرابلس الشيخ مالك الشعار 

أهله وربعه وأصدقائه.

إثنني،  أو  واحد  من  صدر إزعاج  رمبا  مئة،  حنن  اآلن 
آخريني،  إثنني  مع  خنتلف  املئة؟  مسرية  على  ماذا سيؤثرون 
أو نبعد عنهم، وإذا كانت كل فرتة  فذلك خناطبهم ونبعدهم 
يقع فيها خالف بيننا وبني اآلخر وكانت النتيجة البعد أو التباعد 
أو لو قدر اهلل الكراهية والتخاصم، فسيأتي زمان يعيش كل 

واحد فينا لنفسه.

أحدًا  حيتقرن  ال  التماسك،  إحرصوا على  بعض،  على  إحرصوا 
العائلي،  اإلقتصادي،  العلمي،  وضعه  كان  أينما  أخاه،  منا 
األسري، كل واحد منا هدفه بناء اجملتمع واألسرة، وحنن قوم 

لن نستغين عن أحد أبدًا.

حذاري أن يتطرف داء اخلالف اىل وحدتكم وحمبتكم واىل صفكم 
وتعاونكم ومتاسككم. ويف حديث النيب صلى اهلل عليه وسلم: 
“الفرقة عذاب”. الشيطان من اإلثنني قريب ومن الواحد أقرب، 
يعين كلما كان العدد أكرب، كلما قويت إرادتنا وإشتد ساعدنا 
وكلما عما اخلري والسكينة يف احلياة. من أهم ما ينبغي أن نكثر 
الكالم عليه هو هذا التماسك، هذه اإلخوة، هذه احملبة، هذا 
التجمع، هذا التضامن، هذا التواصل اللذي يزعم به كل واحد 

منا بأنه قوي مبقدار املئة أو األلف أو أكثر من ذلك.

إخواني، ال يعتقدن أحد أنه سيلقى إنسان يتطابق مع عقله وال 
مع ثقافته وال مع مزاجك ، فليس واحد منا هو طبق األصل 
عن اآلخر، زوجتك، أوالدك، أهلك ليسوا صورة طبق األصل 

عنك.

إذًا ما العمل، جنتمع ونلتقي ونتعاون بكل ما نتفق عليه. ال 
ينتظر أحد منا أن يلتقي بشخص آخر ال خيتلف معه بالرأي أبدًا. 
لذلك عودوا أنفسكم على أن تتسع صدورنا لبعضنا. وكما قال 
الشاعر: لعمرك ما ضاقت بالد بأصحابك، ولكن أخالق الرجال 
تضيق. املشكلة يف األخالق، ملشكلة يف الثقافة ويف العقل، 
عليكم أن تكونوا مثااًل ناضجًا ومرآة ساطعًة عن لبنانيتكم يف 

أسرتاليا وعن حمبتكم لبعضكم.

أكرمكم اهلل سبحانه وتعاىل حبياة، ال يشكو منها أحدكم من قلة، 
وال من داء وال حيمل هّم الطبيب أو املستوصف أو املستشفى، 
وال من التعليم، وال من إنقطاع املاء أو الكهرباء. أشكروا ربكم 
حق الشكر، أشكروا اهلل صباحًا ومساءًا، فبالشكر تدوم النعم، 

هذه النعم تستحق الشكر الكبري من اهلل عز وجل.

إذا ساعدت شخص باجمليء والعمل يف أسرتاليا ودبرت له كل 
شيء، يبقى هذا اإلنسان مدين لك مدى احلياة...فكيف باللذي 
خلقك؟ صاحب النعم والفضل، أنعم علينا بنعمة احلياة والصحة 

والعافية،  ال جيوز أن نغفل حلظة عن شكر اهلل تعاىل.

شكرًا لكم، وعشتم، وعاشت أسرتاليا، وعاش لبنان،

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

يف غربة قاسية وليس رسل الطوائف اليت تفرق فتزيدنا غربة 
على غربة،ورجاالتنا بالزيارات من فرتة إىل أخرى لتجديد عزميتنا 
أبائهم وأجدادهم،  األرتباط بوطن  أبنائتا وأجيالنا على  وحض 
هذا الوطن الذي نتمنى له األمن والسالم ليعود منارة الشرق 
اللبنانية  أدارة اجلمعية األسالمية  ونرباث احلضارة.ختاما أشكر 
الكريم. اللقاء  بهذا  لتخصيصنا  ....دندن  األخ   ورئيسها 
لكم  نتمنى  بيتكم،  يف  مساحةاملفيت  يا  بكم  وسهال  أهال 
اهلل  .جعلكم  اهلل  بأذن  موفقة  كرمية  طيبة  زيارة  قضاء 
. الوطن  أبناء  مجيع  بني  والتآخي  التعايش  ملنرب   رعاة 
 عشتم وعاش لبنان وطننا األول وعاشت أسرتاليا وطننا الثاني.

أشكر مجيع من لبى وحضر أهال وسهال بكم

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
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يف إطار محلة التواصل الفكري والروحي بني 
القرى والبلدات اللبنانية ، وأهلهم يف بالد 
االغرتاب ، ومبباركة صاحب السيادة املطران 
عاد أبي كرم السامي االحرتام ، قامت منسقة 
مركز الرتاث املاروني احملامية بهية ابومحد 
ومبرافقة األستاذ جورج بومسرا بزيارة مركز 
والتقيا   ، بلفيلد  يف  اخلريية  اجّلية  مجعية 
رئيسها السيد جورج قزي مع أعضاء هيئتها 
اإلدارية ، حيث مت خالل اللقاء عرض العمل 
املمّيز الذي يقوم به مركز الرتاث املاروني 
متعلقة  خصائص  ب��إب��راز  يتميز  وال���ذي   ،
بكل بلدة لبنانية لعرضها يف متحف املركز 
التوعية  نشر  ذلك يف  كل  يساهم  حيث   ،
يف األجيال املتالحقة وبقائها على االتصال 
دم منها أسالفهم  املعنوي مع املطارح اليت قََ

 

الدؤوب  بالعمل  نّوهت  اجلّية  مجعية  إدارة   
والفاعل الذي تقوم به األستاذة أبو محد ، 
وقام أعضاء اهليئة اإلدارية بتسليمها صورًا 
عن بلدة اجلّية تربز آثارًا قّيمة لكنائس بيزنطية 
ُشّيدت على الشاطئ الذي قذف إليه احلوت 
التارخيية  الرواية  تقول  حسبما  يونان  النيب 
املنطقة  دور  على  يشهد  ذلك  كل  وان   .
يف احلقنات السالفة يف منطقة تتميز جبماهلا 
أراضيها  بلدة  يّصور  الذي  اآلسر  الطبيعي 
الزراعية خصبة ، وهي متتد بني تالل مشرفة 
على شاطئ أزرق ساحر ، يرتاده يف األيام 
احلارة عّشاق البحر . كما يعود اىل البلدة يف 
كل صيف عدد كبري من أبنائها املنتشرين 
منهم  واألكثرية  األرض،  أصقاع  كل  يف 
أجربتهم  الذين  وهم   ، اسرتاليا  تعيش يف 
وقد   ، عنها  االنسالخ  اىل  احل��رب  سنوات 
اسرتاليا وحدها اىل  وصل عددهم هنا يف 
الستة اآلفة نسمة ، ومنهم العديد من رجال 
املهرة  امل��زارع��ني  اىل  ،إضافة  وعلم  فكر 
الذين أغنوا األسواق االسرتالية باملزروعات 

اليت كانت تتميز بها بلدتهم األم 
الزائرين  اجلمعية  وع��دت  اللقاء  نهاية  يف 
الكرام  بتسليمهما املزيد من املستندات و 
لكي  اجلّية،  بلدة  على  تضيء  اليت  الصور 
للبلدات  املاروني  املتحف  يف  عرضها  يتم 

اللبنانية .

لقاء مركز الرتاث املاروني 
مع مجعية اجّلية اخلريية 
لتنفيذ مشروع التوأمة بني 
شطري لبنان املقيم واملغرتب

االن  لغاية   1977 عام  الفرقة  تأسيس  منذ 
بامللل  الفرقة  تشعر  مل  سنة   34 منذ  اي 
والفولكلور  الرتاث  تقديم  من  التعب  او 
اللبناني وقد انتسب اليها حواىل 520 شابا 
وشابة من مجيع االعمار حتى االوالد الصغار 
واعضاء غري لبنانيني من جنسيات خمتلفة.. 
 34 ال�  بعيدها  الفرقة  حتتفل  السنة  هذه 
الطوائف  ملوك  ملك  مهرجان  ستقدم  حيث 
آب   6 يف  السبت  هول  تاون  باراماتا  يف 

.2011
يف   34 ال�  بعيدها  الفرقة  ستحتفل  كما 
دارلينغ هاربر االحد يف 9-10-2011 بتقديم 

املهرجان السنوي “كرنفال لبنان”.
ببعض  االسبوع  هذا  الفرقة  شاركت 
حيث  سيدني  يف  اقيمت  اليت  االحتفاالت 
قدمت امام مجهور كبري ومن جنسيات خمتلفة 

بعض الوصالت من الرتاث اللبناني.
ايلي عاقوري

املردة  تيار  يف  االنتشار  مسؤول  أجتمع 
احملامي جواد خوري بأعضاء اللجنة االدارية 
لتيار املردة اوسرتاليا وأعضاء اهليئة العامة 
يف غيلدفورد حيث عرض خطة مأسسة التيار 
يف لبنان وعامل االنتشار. وقد شرح خوري 
كيفية تطوير التواصل مع االغرتاب اللبناني 
اليت  اإلنتشار  جلنة  عمل  تفعيل  طريق  عن 
مع  للعالقة  العامة   السياسة  بوضع  تعنى 
وإشراكهم  معهم  التواصل  بغية  املغرتبني 

يف احلياة السياسية واإلقتصادية. 
تسجيل  على  املغرتبني  حث  على  وشدد 
أوالدهم يف السفارات والعمل على تسهيل 

احملامي جواد خوري حياضر يف مركز تيار املردة اوسرتاليا ويلتقي املطران ابي كرم 
واملطران ملكي والنائب بريي والقنصل نعوم، ومجعية كفرزينا تكرمه

املغرتبني  تشجيع  و  اإلدارية  املعامالت 
ثقافيًا،  لبنان سياسيًا،  اإلستثمار يف  على 
إقتصاديًا وإجتماعيًا و دعم املدارس اللبنانية 

و تعليم اللغة العربية .
وحتدث احملامي خوري عن مأسسة العمل داخل 
والتواصل  والثقة  اإلنسجام  تعزيز  و  التيار 
شرح  كما  الفريقي.  العمل  روح  يؤّمن  مبا 
اىل  الرامية   اإلسرتاجتية  اخلطة  بالتفصيل 
إبراز الوجه املؤسساتي لتيار املردة. وألتقى 
احملامي خوري سيادة املطران عاد ابي كرم 
اجتمع  كما  املارونية.  املطرانية  دار  يف 
األرثوذكس  السريان  طائفة  مطران  بسيادة 

ومن  ملكي  مالطيوس  ونيوزيلندا  أسرتاليا  يف 
ثم بالنائب باربرا بريي وسعادة القنصل العام 
روبري نعوم. كما أومل على شرف خوري ابن بلدته 
راسكيفا احملامي ريتشارد مرتي حبضور سعادة 
قنصل سوريا الفخري ماهر دباغ. وأقامت مجعية 
كفرزينا مأدبة عشاء عامرة على شرف احملامي 
خوري يف مركز اجلمعية حيث أشاد رئيس مجعية 
كفرزينا جاك السقالوي خبوري ومّحله حتية وفاء 
النائب  املردة  تيار  رئيس  اىل  وحمبة  وتقدير 
خوري  احملامي  ألتقى  كذلك  فرجنية.  سليمان 
رئيس بلدية باراماتا جان شديد ورئيس بلدية 

بريوود جان فخر.  

* مع املطران ملكي** مع املطران أبي كرم *
* مع النائبة بريي *

* مع القنصل نّعوم *
* مع القنصل نّعوم *

* مجعية كفرزينا *

* حضور يف احملاضرة ** حضور يف احملاضرة ** مجعية كفرزينا *

نشاطات فرقة أرز لبنان الفولكلورية 
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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
*  خدماتنا تغطي جميع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال الجثمان إىل الخارج 

* Eternity بفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول
*نؤمن الخدمة 24 ساعة و7 أيام يف األسبوع , االستشارة مجانية لجميع الطوائف

25 Breust Place, PunchBowl 
Ph: 9750 5588

168 terMInus street, lIVerPool
Ph: 9600 8080

50 KInG street, st MarYs
Ph: 9833 0255

لصاحبها السيد
جان فريد دكان

0415 41 42 43

فريد جان دكان
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يتابع مسؤول االنتشار يف تيار املردة احملامي 
جواد خوري زيارته احلافلة لسيدني حيث يعقد 
احزاب  اللقاءات مع عدد كبري من  العديد من 
سيادة  زار  وقد  اجلالية.  وفعاليات  ومجعيات 
عمانوئيل  واملونسنيور  صليبا  بولس  املطران 
السنوي  املارونية  الرابطة  عشاء  وحضر  صقر 
سركيس  االستاذ  الصحايف  تكريم  ومناسبة 
نعوم اليت أقامها السيد طوني سليمان. كما قام 
بتلبية دعوة رئيس دير مار شربل االب انطوان 

 دير مار شربل وحركة امل والتيار الوطين احلر والكتائب واجلمعية الزغرتاوية
 ومجعية مرياطة وشباب عيمار وطوني فرنسيس يكرمون احملامي جواد خوري

طربية اىل غذاء يف الدير متيزت باحلفاوة اليت 
يعرف بها الدير ورئيسه االب طربية. ثم لبى 
دعوة رئيس حزب الكتائب اللبنانية السيد بيرت 
مارون اىل لقاء عرضت فيه بكل صراحة جممل 
التيار الوطين  األمور اليت تهم الوطن. وأقام 
احلر يف سيدني برئاسة املنسق السيد نسيب 
اهلاشم مأدبة عشاء عامرة على شرف احملامي 
واالعضاء  املسؤولني  من  عدد  حبضور  خوري 
خوري  وزار  املردة.  وتيار  الوطين  التيار  من 

لدعوة رئيس واعضاء  تلبية  الزغرتاوي  البيت 
مجعية  بطل لبنان يوسف بك كرم الزغرتاوية. 
كذلك ألتقى رئيس واعضاء مجعية مرياطة يف 
مركز اجلمعية حيث رحب به أحر ترحيب رئيس 
اللقاء  حضر  وقد  عمر  حممد  السيد  اجلمعية 
رئيس بلدية اوبرن السيد روني العويك. ومن 
ثم ألتقى احملامي خوري شباب عيمار وتناول 
وأياهم العديد من األمور. وما زال برنامج زيارة 
مسؤول االنتشار يف املردة يتضمن املزيد من 

اللقاءات واالجتماعات.
واعاله بعض اللقطات
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 JULIA Gillard has dedi-
cated the Budget to get-
ting more Australians into 
jobs so they can “pull their 
own weight”. 
The Prime Minister indi-
cated she would target 
the long-term unemployed 
and those on pensions 
who are able to work, of-
fering opportunity for re-
sponsibility.
Further measures for en-
couraging the welfare-
to-work transition would 
be considered at the tax 
summit later in the year.
Ms Gillard told the Sydney 
Institute wednesday night 
she would use the mineral 
boom to “break persistent 
cycles of social and eco-
nomic exclusion”.
“It’s not right to leave peo-
ple on welfare and deny 
them access to opportuni-
ty,” she told the audience.
“And every Australian 
should pull his or her own 
weight.
“It’s not fair for taxpayers 
to pay for someone who 
can support themselves.”
Ms Gillard also used the 

Prime Minister Julia Gillard says Budget 
will be tough on welfare cheats

AN investigation has been 
launched into claims a 
14-year-old girl was put 
out to prostitution by a 
15-year-old while both 
were in state care. 
The shocking revelations 
come a day after reports 
that a 12-year-old in state 
care had fallen pregnant.
In the latest incident, 
sources have told the 
Herald Sun the prostitu-
tion claims were well 
known to some staff at 
the out-of-home residen-
tial centre in Victoria, but 
they failed to act.
The suspicions were 
eventually reported to 
Victoria’s Department 
Human Services, which 
launched an investiga-
tion late last year.
A spokesman for DHS 
was unable to provide the 
Herald Sun with answers 
to several questions on 
wednesday. 
It is understood Victoria 
Police has not been noti-
fied by authorities of the 
serious allegations, but 
would not comment. Com-
munity Services Minister 
Mary Wooldridge also 
remained tight-lipped, in-
stead issuing a statement 
through her spokesman, 

Girl, 14, sold for sex while 
in Victorian state care 
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speech to reaffirm her de-
termination to bring the 
budget into surplus by 
2012-13, to prevent big 
spurts of inflation caused 
by the mineral boom.
And she said she would 
monitor every measure 
adopted to cut spending.
“Fiscal responsibility is 
something we have long 
been committed to,” she 
said.
“With every spending de-
cision we make, I look 
from every angle, I hold 
these up to the light, I ask 
every question.”
However, she made clear 
the prime Budget objec-
tive would be getting more 
people into the workforce 
with re-equipped skills 
- “revolutionizing our ap-
proach to human capital”.
Speaking of the jobless, 
she said: “I believe the test 
of our approach is what 
we see in those Austra-
lian faces, what we say to 
those Australian people.
“The old way saw a victim, 
the old way offered an ex-
cuse. Some today see a 

problem, they offer blame.
“I see a person, a person 
who can work. I offer only 
opportunity, I ask only re-
sponsibility in return.
“Give a chance, take a 
chance. It’s the only way it 
can work.
Calling Labor the “party 
of work, not welfare,” the 
Prime Minister said there 
were people unemployed 
who could get jobs.
“We know there are 
230,000 people who have 
been unemployed for 
more than two years,” she 
said.
“That there are 250,000 
families where no adult 
has been working for at 
least one year.
“And that the youth unem-
ployment rate is still dou-
ble the overall unemploy-
ment rate.”
Promising practical and 
realistic action, and ac-
knowledging not every-
one on welfare can work, 
Ms Gillard said the aim of 
the Budget would be “op-
portunity for all”.
“The governing task for 
2011 is clear. To walk the 
reform road,” she said.
“To govern well for the 
long term and to nurture 
the boom. To take deci-
sions in the national inter-
est and to deliver for all 
Australians.
“Ensuring a strong econ-
omy - and opportunity for 
all.”
The opposition leader re-
sponded to Julia Gillard’s 
welfare reform plan call-

ing it “clichéd” and lacking 
in specific details about 
how it would work.
“What we had from the 
prime minister was a se-
ries of motherhood cli-
ches,” said Mr Abbott.
“Tell me someone who 
doesn’t believe in hard 
work and the value of ed-
ucation.”
Though Julia Gillard said 
the May budget would 
be an opportunity to “put 
more responsibility into 
the system” and floated 
the idea of extending mu-
tual obligation programs 
for the jobles, Mr Abbott 
insists there are real dif-
ferences between Prime 
Minister Gillard’s welfare 
speech and one he deliv-
ered a fortnight ago.
“My speech had four sig-
nificant new ideas, four 
substantial steps forward,” 
Mr Abbott told ABC Radio 
this morning.
In a March 31 speech, Mr 
Abbott suggested making 
working for the dole man-
datory for people under 50 
years of age.
He also proposed quaran-
tining half the welfare in-
come of the long-term un-
employed and suspending 
benefits for people under 
30 years of age in areas 
where jobs are available.
Mr Abbott said he also 
wants to reform disabil-
ity pensions by creating a 
new benefit to encourage 
people to be 
treated and get back into 
the workforce.

which said the Govern-
ment could not comment 
on individual cases.
However, the statement 
assured Victorians it had 
acted appropriately.
“Whenever the Govern-
ment or department re-
ceives allegations of 
harm in relation to a child 
in state care, they are in-
vestigated as a matter of 
priority,” it stated.
The Herald Sun has 
learned Ms Wooldridge 
instigated an internal in-
vestigation after being 
alerted to both the pros-
titution claims and the 
12-year-old’s pregnancy 
in a letter sent by a mem-
ber of the public early this 
month.
The letter provided de-
tailed information on the 
12-year-old girl’s predic-
ament, outlining the resi-
dential care facility she 
had been located at.
Premier Ted Baillieu yes-
terday said: “There has 
been a failure of the sys-
tem . . . and the question 
now is was the response 
appropriate,” he said.
Mr Baillieu said the focus 
must be on supporting 
the child and the young 
mum. 

 Computer glitch disrupts NAB transactions and wage payments
The NAB meltdown has af-
fected the pay of workers 
whose employers use NAB 
and associated banks for 
their payroll and follows a 
previous payments process-
ing failure last year.
A source from one of Aus-
tralia’s four major banks 
said the glitch had also 
impacted on payrolls pro-
cessed by NAB on behalf 
of other banks. These in-
cluded Macquarie Bank, 

HSBC, Citibank, Bank of 
Scotland, and UBS.
Where an employer used 
any of these banks to pro-
cess payrolls, there was a 
possibility their employees 
had not been paid.
The computer meltdown 
affected payrolls normally 
processed on Thursday 
night.
However it may not be lim-
ited to payrolls processed 
through NAB.

The ANZ Bank this mor-
ning said that monies it 
processed for employers 
banking with the ANZ may 
have not made it into the 
accounts of NAB employ-
ees.
This morning a NAB 
spokeswoman would not 
comment, saying the bank 
would issue a statement 
later.
A Westpac Bank spokes-
man said it suspected that 

customers who had their 
payroll funds deposited 
from NAB had been af-
fected.
“We’re still investigating. 
We will be processing all 
outstanding payments as 
soon as we can.”
Furious customers and em-
ployers have vented their 
spleen about the payroll 
meltdown on Twitter and 
NAB has been busy apolo-
gising to them.

“Our team are currently 
investigating & I’ll update 
everyone shortly. Sorry for 
the delay - we do appreci-
ate your patience,” NAB 
said in numerous tweets to 
people affected.
NAB’s new payments 
glitch follows the fiasco in 
November last year when 
millions of people were left 
without pay.
NAB spokesman George 
Wright had said the cause 

of that problem was that an 
IT staffer had inadvertently 
uploaded a file that “cor-
rupted” the system, which 
is used to process batch 
transactions.
The processing problems 
caused havoc for consum-
ers, businesses and other 
banks, which have had to 
hire extra staff to manage 
customer complaints. NAB 
ruled out sabotage, hacking 
or a virus attack.
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TONY Abbott will seek to ex-
ploit concern about Labor’s 
$36 billion National Broad-
band Network by guarantee-
ing a Coalition government 
would conduct a cost-benefit 
analysis for any infrastructure 
project worth more than $100 
million. 
The Coalition would also 
overhaul Labor’s Infrastruc-
ture Australia organisation, 
which it believes needs to be 
strengthened and given great-
er resources.
The Opposition Leader out-
lined the plan thursday morn-
ing in a speech to a Menzies 
Research Centre productivity 
roundtable in Melbourne.
The Rudd government created 
Infrastructure Australia after 
winning the 2007 election, 
charging it with assessing and 
prioritising major infrastruc-
ture projects such as roads, 
ports and railways.
The opposition has been criti-
cal of its operation and even 
more scathing about the gov-
ernment’s decision to spend 
$36bn on the NBN without hav-
ing conducted a cost-benefit 
analysis. The original Rudd 
NBN plan was for a $4.7bn 
fibre-to-the-node network, but 
this was expanded to a service 
connecting direct to homes.
Mr Abbott will tell the Menzies 
Research Centre this morning 
that the nation needs a coher-

Abbott’s cost-benefit vow on infrastructure 
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ent infrastructure plan and an 
end to decisions being made 
for short-term political conve-
nience.
“Every Australian sitting in a 
traffic jam or waiting for a train 
that doesn’t arrive knows that 
we are a First World country 
that lacks First World infra-
structure,” says an extract 
from Mr Abbott’s speech notes 
obtained by The Australian 
last night. “It’s time to end the 
pork-barrelling and decisions 
driven by short-term political 
considerations.
Mr Abbott will promise a Co-
alition government would re-
tain Infrastructure Australia, 
including its chairman, Rod 
Eddington.
“The Coalition will require that 
all commonwealth-funded 
infrastructure projects worth 
more than $100m have under-
gone a cost-benefit analysis 
by Infrastructure Australia,” 
the notes say.
“Infrastructure Australia will 
be required to publish justifi-
cations for its project recom-
mendations, including the net 
present value of each recom-
mended project.”
Mr Abbott will also reaffirm 
his infrastructure policies from 
before the 2007 election, in-
cluding asking the Office of 
Financial Management to ex-
amine the possibility of creat-
ing infrastructure bonds.

HUGE electricity price ris-
es have been confirmed 
thursday morning by IPART 
which has blamed federal 
and state green schemes 
for massive increases. 
Energy Australia custom-
ers will pay an extra $230 
from July, Integral $228 and 
Country Energy $316, ac-
cording to IPART’s draft re-
port.
The Daily Telegraph exclu-
sively revealed the power 
rises yesterday.
A third of the rises are the 
result of changes to the 
Federal Government’s re-
newable energy targets.
IPART was scathing of the 
green push which it said 
was causing NSW people 
unnecessary pain.
“We remain concerned that 
high cost abatement has 
been promoted through Fed-
eral Government schemes 
and, as a result, electricity 
customers and tax payers 
are paying more than nec-
essary,” IPART found.
IPART Chairman Rod Sims 
said families would struggle 
to pay the rises.

IPART confirms huge power 
price hikes 

He said he was concerned 
because of the impact on 
families and he said the lev-
el of the rise was too high 
and IPART has made rec-
ommendations to dull the 
pain.
The increase was to be 
around 11 per cent but 
the Commonwealth made 
changes in January to its 
renewal energy target and it 
has driven prices 6 per cent 
higher.
It allowed the costs of solar 
panels on people’s roofs to 
grow dramatically.
“You’re a winner if you put 
panels on your roof, you’re a 
loser, in a sense, if you have 
not,” Mr Sims said today.
IPART has recommended 
closing the NSW Govern-
ment solar bonus scheme 
and reforms to a federal 
green scheme to try to as-
sist families with their pow-
er bills.
Mr Sims said the increased 
electricity costs are not re-
flecting “efficient costs” with 
green schemes growing be-
yond expectation and add-
ing dramatically to costs.

THEY have sworn to uphold 
the law, but an average of 
one criminal charge is laid 
against a police officer ev-
ery week. 
New police data shows 21 
charges, including drink 
driving and assault, have 
been laid against police 
since January - an increase 
of six on the same period 
last year.

Law kept very busy busting bad cops 

r ONE of the independents 
Julia Gillard will rely on to 
get her carbon tax across 
the line has warned it may 

never become a reality. 
New England MP Tony Wind-
sor today said he would not 
vote for a package of climate 
change measures “that does 
nothing”.
“There is no carbon tax, there 
may not be a carbon tax,” Mr 
Windsor told ABC radio this 
morning.
Mr Windsor said people in his 
rural NSW electorate were 
concerned about the lack of 
detail around the proposed 
carbon tax.
Climate Change Minister 
Greg Combet released more 
details of the government’s 
proposed carbon price yes-
terday, pledging more than 
50 per cent of revenue from 
the tax would be returned to 
millions of households and 
reassuring businesses on the 
impact of the scheme.
The Prime Minister played 
down Mr Windsor’s comments 
this morning, describing them 
as “perfectly consistent with 
everything he has ever said 
about pricing carbon”.
 “He has said consistently, 
and I very much respect this, 
that he would wait to the end 
and judge the full package,” 
she said.
Ahead of a visit to his elector-
ate by the government’s chief 
climate change adviser Ross 

Carbon tax may never hap-
pen, says key independent 

Tony Windso
Garnaut today, Mr Windsor 
said he was happy to work 
with other members of the 
multi-party climate change 
committee, but wouldn’t 
guarantee his support for the 
carbon tax.
“The Prime Minister doesn’t 
have the numbers as I under-
stand it,” he said.
“When things get into the par-
liament people have a vote; 
I have a vote, others do as 
well. You can never get any-
thing until it gets through a 
minority parliament,” he said.
“I’m not inclined to vote for 
something that does noth-
ing if we can get something 
that does something I’m more 
than happy to vote for it.”
Ms Gillard said consultations 
with business, community 
and environment groups and 
unions would ensure a bal-
anced package, which the 
government would present to 
parliament in the second half 
of this year.
“What Tony Windsor has 
said to me and said publicly 
is that he does believe cli-
mate change is real and that 
we need to tackle it, he does 
believe that pricing carbon 
is the best way, an impor-
tant way of tackling climate 
change,” she said.
“But for an individual legis-
lative package he’s going 
to look at the package and 
wait to the end and then 
judge.”

It also shows a total of 69 
charges in 2010, with 33 laid 
between May and August.
Among officers to have fall-
en foul of the law recently 
is Sergeant Darren McCa-
ughey, who was caught driv-
ing more than three times 
over the legal alcohol limit 
in Manly.
Constable Steve Phil-
lip Jansen was last month 

charged with allegedly ac-
cepting bribes from an ac-
cused drug dealer and leak-
ing police reports.
Assistant Commissioner 
Paul Carey, the Professional 
Standards Command boss, 
said the number of charges 
against officers was down 
from about 133 in 2007.
He said most charges in-
volved misconduct while 

off-duty and “are similar 
to the sorts of things that 
the community might be in-
volved in”.
About 5500 complaints are 
made every year. More than 
half come from within the 
force, including tip-offs from 
officers, audits and compli-
ance checks. Of these, about 
4500 were minor, such as 
rudeness.

THE wife of former NSW Trea-
surer and Police Minister Mi-
chael Costa has been tied up 
and threatened with a knife 
in the couple’s home, police 
said. 
Police were alerted to the 
home invasion in the NSW 
Hunter Valley on thursday 
by the Costas> four-year-old 
daughter, who called police 
and reportedly held the phone 
up to her mother’s ear.
When police arrived at the 
property, Deborah Costa was 
still bound and traumatised.
The assailant, described as a 
Caucasian man with a goatee 
and wearing a balaclava, es-
caped in the Costas> car.
The man was armed with a 
knife when he entered the 
home, reports said.
Police said today they were 
investigating an aggravated 
break-in where a woman was 
tied up at her home in Millfield, 

in the Hunter Valley.
 “About 8:40am, police were 
called to the property on Wol-
lombi Road after a balaclava 
clad man entered the premis-
es,” the police statement said. 
“Once inside the premises the 
man confronted a woman, 
aged in her 40s, and threat-
ened her with a knife before 
tying her to a chair and making 
demands for cash.
“He then stole an amount of 
wine and fled the scene in the 
woman’s blue-coloured 2007 
model Honda Civic with NSW 
registration BDY-26D.
“Police attended the premises 
where they located the woman 
tied to a chair. The officers un-
tied her and rendered first aid 
for minor injuries to her wrists. 
“A crime scene has been es-
tablished at the premises with 
police conducting patrols of 
the area in search of the of-
fender.»

Wife of former NSW minister Michael 
Coast attacked in home invasion
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التيار الوطين احلر يكّرم مسؤول االنتشار يف تيار املردة 

احملامي جواد خوري: نعمل واياكم كفريق واحد ونعتز مبواقفنا

يف  احلر  الوطين  التيار  أقام 
سيدني برئاسة املنسق السيد 
عشاء  مأدبة  اهلاشم  نسيب 
مسؤول  شرف  على  عامرة 
املردة  تيار  يف  االنتشار 
حبضور  خوري  جواد  احملامي 
عدد من املسؤولني واالعضاء 
وتيار  احلر  الوطين  التيار  من 

املنسق  ألقى  وقد  املردة. 
بالضيف  ترحيبية  كلمة  هاشم 
بالعالقة  منوهًا  واحلضور 
التيارين  جتمع  اليت  املتينة 
مشريًا  ولبنان  اوسرتاليا  يف 
سويًا  يعمالن  كونهما  اىل 
ضمن تكتل التغيري واالصالح. 
الرئيس  نائب  تكلم  ثم  ومن 

الفدرالي يف التيار الوطين احلر 
اوسرتاليا السيد حممد درباس 
اليوم  مجعنا  ما  ان   « قائاَل 
وامنا  والشرب  األكل  ليس 
املشرتكة.  الوطنية  القواسم 
حنن لدينا حلفاء كثر يف لبنان 
أعز  يعد  املردة  تيار  ان  غري 
درباس  وأضاف  حليف«.  من 

الرئيس  » كلنا نتذكر مواقف 
الراحل سليمان فرجنية احلكيمة 
وهذه املواقف أنتجت قياديني 
كبار ومنهم رئيس تيار املردة 
النائب سليمان طوني فرجنية« 
كتيار  »حنن  بالقول  وختم 
الليلة  اللقاء  نعترب  حر  وطين 
لقاء بني اعضاء عائلة واحدة«. 

اما احملامي جواد خوري فشكر 
التيار الوطين احلر وأكد »اننا 
واحد  كفريق  نعمل  واياكم 
الوزير  قول  مجيعا  ونذكر 
الفضل  ان  فرجنية  سليمان 
يعود للجنرال ميشال عون يف 
تعميم السياسة واملواقف اليت 
كان ينادي بها الرئيس الراحل 

سليمان فرجنية يف السبعينات 
والثمانينات. حنن فريق واحد مع 
العلم ان لكل تيار خصوصياته 
واستقاللياته ومنطلقاته وحنن 
ال خنجل مبواقفنا وخطواتنا بل 
نعتز بقول احلقيقة، كما واننا 

نكمل بعضنا البعض.« 
واعاله بعض اللقطات
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