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االول  امس  ليل  برزت 
باجلدية  تتسم  حماولة 
الوزراء  رئيس  يتوالها 
ميقاتي  جنيب  املكّلف 
اجلديدة  األكثرية  وقوى 
مع  للسباق  حد  لوضع 
االستنزاف السياسي الذي 
القوى  هذه  له  تعرضت 
نتيجة التأخري املتمادي يف 

تأليف احلكومة.
تبّي  صعوبة  وعلى 
التفصيلية  املعلومات 
احملاولة،  بهذه  املتعلقة 
الشديد  التكتم  اىل  نظرًا 
واللقاءات  االتصاالت  على 
اليت  االضواء  عن  البعيدة 
جرت امس االول، توافرت 
معلومات مفادها ان تطورًا 
جديًا طرأ على عقدة وزارة 
للمرة  حياله  بدت  الداخلية 

الفراغ احلكومي جرمية وطنية...جنبالط: البلد غري ممسوك وسليمان وميقاتي يتواصالن مع األسد

»حل« لعقدة الداخلية ينزعها من حصة سليمان؟
يف  مضيئة  نقطة  االوىل 
احلكومي.  االنسداد  نفق 
بأنه  التطور  هذا  ووصف 
تقدم جوهري يف حل عقدة 
الداخلية تزامن مع لقاءات 
امس  مساء  عقدت  سرية 
لقاء  ابرزها  وكان  االول 
اجلمهورية  رئيس  بي 
والرئيس  سليمان  ميشال 
بعبدا  قصر  يف  ميقاتي 
تناول  االعالم  من  بعيدًا 
املتعلقة  التطورات  آخر 
لتأليف  باملشاورات 
ان  تردد  واذ  احلكومة. 
للمرة  تفاؤل ظهرت  مالمح 
باعتبار  الرابية  يف  االوىل 
عون  ميشال  العماد  ان 
هو املعين الرئيسي بعقدة 
الداخلية، اشارت املعلومات 
ان  اىل  املتوافرة  االولية 

فك عقدة الداخلية كان مثرة 
اتفاق لن تعود مبوجبه هذه 
وزير حمسوب  اىل  الوزارة 
على رئيس اجلمهورية، من 
املقابل  يعرف يف  ان  غري 

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 

* ستيال جالبة احلظوظ ملشرتي اليانصيب *

نهائيًا  تقرر  كان  اذا  ما 
اسنادها اىل جهة سياسية 
شخص  اىل  او  اخرى 
املعلومات  ان  غري  حمايد. 
اكدت ان هذا االتفاق اتاح 

احراز تقدم وجتاوز العقدة 
مبدئيًا، مما فتح الباب امام 
البحث يف الوزارات االخرى 
ال  ذلك  لكن  وتوزيعها، 
احلكومة  اعالن  ان  يعين 

االفتتاح الكبري حملالت محزة يف مرييالندز

)التفاصيل ص 8(

خضار وفواكه 
طازجة من 

املاركت

)التتمة ص 21(

*عائالت سورية نازحة من تل كلخ لدى عبورها امس االول اجلسر الغربي اىل منطقة وادي خالد *

 حماولتان غربيتان للتدخل واستحضار »مفاعل« دير الزور!

سوريا تؤكد تالزم األمن واإلصالح 
وأنقرة تعرض خربتها

إجراءاتها  سوريا  واصلت 
يف  األمين  الوضع  لضبط 
وقت خيترب فيه االوروبيون 
الذي  املدى  واالمريكيون 
اليه  الوصول  هلم  ميكن 
يف  التدخل  حماوالت  يف 
خالل  من  السوري  الشأن 
سواء  »اإلنساني«،  امللف 
بروكسل،  او  جنيف  يف 
يف  احملاولة  تعثر  بعد 

الوقت  ويف  نيويورك. 
دمشق  استقبلت  ذاته، 
اليت جددت التعهد بإعالن 
إصالحات جديدة خالل االيام 
املقبلة، وعلى تالزم األمن 
وفدا  االصالح،  وعملية 
املستوى ضم  رفيع  تركيا 
الرتكي  االستخبارات  مدير 
جانب  إىل  فيدان  حاقان 

 إسرائيل توقف االتصاالت السياسية مع 
السلطة رداً على االتفاق بني »فتح« و«محاس«

أمس  إسرائيل،  قررت 
االتصاالت  وقف  االول، 
السلطة  مع  السياسية 
اإلعالن  أثر  الفلسطينية 
اتفاق  إىل  التوصل  عن 
مصاحلة بي حركيت »فتح« 

و«محاس«.
وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية 
الوزراء  رئيس  أن 
اإلسرائيلي بنيامي نتنياهو 
أجرى سلسلة مشاورات يف 
أمس  أبيب  تل  يف  مكتبه 

مشاورات  وبينها  االول 
الدفاع  وزير  مع  منفردة 

ايهود باراك.
اجتماعا  نتنياهو  عقد  كما 
»السباعية«  هليئة  خاصا 
خالله  استعرض  الوزارية 
تقارير  أمنيون  مسؤولون 
ختام  يف  وتقرر  عدة، 
االتصاالت  وقف  االجتماع 
السلطة  مع  السياسية 
الدخول  وعدم  الفلسطينية 

)التتمة ص 21(

)التتمة ص 21(

 REMEDIAL
MASSAGE

معاجلة بالتدليك ألوجاع:
الظهر والرقبة والكتفني 

ومجيع عضالت اجلسم

من االثنني حتى الجمعة من 10 صباحًا حتى 7 مساًء 
السبت واألحد من 10.30 صباحًا حتى 6مساًء

 نفتح
 7 أيام:

Ph: 02 9709 8892 
Mob: 0414 694 816

Address: 6 / 46-48 Restwell Street, Bankstown

If you have sore:

Back, Neck, shoulders, or feet 
We do good FULL BODY  
relaxing Massage for you

تدليك لكامل اجلسم

بات مسألة ساعات.
االنتباه  يسرتعي  ما  ولعل 
ان  السياق  هذا  يف 
اجواء  ناقضت  املعلومات 
قليل  بوقت  سبقتها 
بعبدا  اوساط  اىل  ونسبت 
تردد  ما  ونفت  وفردان 
عن ختلي رئيس اجلمهورية 
عن حقيبة الداخلية. كما ان 
عن  املتوافرة  املعلومات 
لقاء سليمان وميقاتي لياًل 

مل تشر اىل تناوهلما بعض 
انها  تردد  اليت  الصيغ 
الداخلية،  حلقيبة  طرحت 
وان تكن مل تستبعد طرحها 
اللقاء بي  خارج اطار هذا 

القوى السياسية املعنية.
االختبار  نتائج  انتظار  ويف 
تأليف  للتعجيل يف  اجلديد 
ان  واضحًا  بدا  احلكومة، 
وجدت  االكثرية  قوى 
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ابراهيم األمني
الرئيس السوري بشار  الذي اختذه  العسكري  خيار احلسم 
جلأوا  للخارج  عمالء  النظام  يعّدهم  من  مواجهة  يف  األسد 
إىل السالح، سيكون له أثره الكبري على احلركة االحتجاجية 
واسعة  إصالحات  يريدون حتقيق  مواطنون  بها  يقوم  اليت 
يف البالد. وبينما يراهن فريق من أهل احلكم يف دمشق 
على نتائج إمجالية توقف احلركة االحتجاجية، فإن يف دائرة 
األسد من يشري إىل أن برنامج اإلصالحات لن يكون قاباًل 
للحياة يف ظل التوتر أو غياب االستقرار، وخصوصًا أن لدى 
واألمنية  السياسية  األدلة  من  يكفي  ما  السورية  احلكومة 
والعمالنية اليت تشري إىل جتاوز الوضع مستوى احتجاجات 

مطلبية جلماهري إىل مستوى التدخل اخلارجي.
جولة  آخر  إىل  املقّربون  يشري  السياسية،  األدلة  بني  من 
القيادة السورية وعدد من  من االتصاالت اليت جرت بني 
عن  احلديث  البارزين. جيري  واإلقليميني  العرب  املوفدين 
قطر واإلمارات العربية املتحدة وتركيا وبعض األوروبيني، 
وأن هؤالء حتدثوا مباشرة عن »املطلوب« من سوريا يف 
هذه الفرتة، مع توضيحات عن نوعية هذه املطالب ونوعية 

العروض املقابلة. ومنها:
اليت  التطورات  االعتبار  يف  تأخذ  أن  سوريا  على  أن  ـــــ 
عصفت باملنطقة يف الفرتة األخرية، وأن التحوالت اجلارية 
يف مصر تتيح إعادة االعتبار إىل احملور العربي الذي مينع 
يظل  ال  وحتى  العربية.  الشؤون  يف  التدخل  من  اآلخرين 
احلديث مبهمًا، يتحدث املوفدون عن ضرورة إعادة سوريا 
جهات  ومع  التحديد،  وجه  على  بإيران  عالقتها  يف  النظر 
املقاومة يف لبنان وفلسطني، والسري حنو اسرتاتيجية عربية 

جديدة.
عالقات  ستتيح  اجلديد  التوجه  على  سوريا  موافقة  أن  ـــــ 
خارجية،  عواصم  ومع  كبرية  عربية  دول  مع  هلا  أفضل 
وأن الدول الغنية بالنفط ستوفر مساعدات كبرية لسوريا 
ما  ذلك  ويف  واالجتماعية،  االقتصادية  أزماتها  ملواجهة 
يساعد النظام على إجناز عمليات إصالحية كبرية مرتافقة مع 

مشاريع تنموية متنع أسباب االحتجاج املعيشي.
ودولية  عربية  عواصم  مع  سوريا  عالقات  حتّسن  أن  ـــــ 
من شأنه توفري مساعدة لسوريا على مواجهة أي حماوالت 

للتخريب أو زعزعة االستقرار.
الذي  السوري  اجلواب  فإن  أنفسهم،  القريبني  وحبسب 
صدر عن مستويات عدة، بينها الرئيس بشار األسد مباشرة 
السلطات »متّيز بني حمتّجني  أن  آخرون، هو  ومسؤولون 
من املواطنني الذين نعرفهم ونعرف مطالبهم، واجملموعات 
تيارات  إىل  ينتمون  وهم  أفرادها  من  العديد  اعتقل  اليت 
لوجستيًا من  سلفية متشّددة وجيري متويلهم ومساعدتهم 
هناك  أن  وأن دمشق »تعرف  عربية«،  وعواصم  جهات 
من يعمل على استغالل االحتجاجات الشعبية لتحقيق أهداف 

ال عالقة هلا مبطالب الناس«.
وليد  السوري  اخلارجية  وزير  يدعو  أن  املفرتض  ومن 
املعلم، خالل الساعات املقبلة، أكثر من عشرين سفريًا من 
أمريكا وأوروبا ملناقشتهم يف األحداث اجلارية يف سوريا، 
مبا  تتعلق  الداخلية،  وزارة  أعّدتها  ملفات  عليهم  ويعرض 
تقول دمشق »إنه برنامج ختريب منّظم يهدف إىل ضرب 
االستقرار وإحداث فتنة يف البالد«، وذلك حبسب املقّربني 

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

رئيس التحرير: انطونيوس بو رزق
مدير التحرير: ســامي مظلــوم

عالقات عامة: أكـرم املغـّوش
مكتب لبنان: رامـي القروش
مكتب ملبورن: كميل مسعود

Email: cjmassoud@optusnet.com.au

Printed by: MPD - Printing The News Everyday
Unit E1 46 -62  Maddox Street - Alexandria NSW 2015

والدوليني  واألتراك  العرب  املوفدين  أن  يعتقدون  الذين 
إمنا »كانوا حياولون عرض صفقة، فإذا رفضتها سوريا 
بغية  قريبًا،  وإعالمي  دبلوماسي  تصعيد  هناك  فسيكون 
حتويل امللف إىل قضية دولية بقصد استدراج عروض من 

مجاعات سورية ألشكال عدة من التدّخل«.
ويبدو أن عالقات سوريا مل تهتز فقط مع عدد من الدول 
يتقّبل  ال  اللحظة،  وحتى  أيضًا.  تركيا  مع  بل  العربية، 
املسؤولون السوريون كيف أن احلكومة الرتكية توافق على 
استضافة جمموعة من قيادات اإلخوان املسلمني يف أنقرة 
وإسطنبول ومناطق قريبة من احلدود مع سوريا، وأن هؤالء 
يتوّلون إجراء االتصاالت بناشطني منهم يف سوريا حلّثهم 
على التظاهر. وُنقل عن مسؤول سوري كبري قوله: »هل 
أراضي  على  هلا  معارضون  أكراد  ينشط  بأن  تركيا  تقبل 

سوريا ويعملوا على زعزعة االستقرار فيها؟«.
الواضح أن سياقًا آخر للمتابعة برز أمس يف امللف السوري. 
ومع أنه ال اإلجراءات اليت تقوم بها احلكومة اآلن وال التدخل 
إال  داخليًا،  كبرية  إصالحات  إىل  احلاجة  اخلارجي سيحجبان 

دمشق: وقائع عروض ملقايضة بقاء النظام بالعالقة مع إيران

ال يعكس تصاعد الشروط املتبادلة بني األفرقاء املعنيني 
بتأليف احلكومة إال مزيدًا من التأكيد أنه ال أحد منهم مستعجل 
التأليف... وال أحد يتزحزح عن إصراره، على أن يكون هو 

صاحب حّل جيعله حيصد انتصارًا كاماًل
األصّح أن اثنني من األفرقاء األربعة املعنيني بتأليف احلكومة 
ليسا على عجلة من أمرهما متامًا، هما الرئيس املكلف جنيب 
ميقاتي والرئيس ميشال عون، واثنني آخرين ليسا مربكني 
من جراء هذا البطء املتعّمد يف التأليف، إال أنهما ال يلّحان 
هما  النور،  احلكومة  إبصار  على  مضى  وقت  أي  من  أكثر 

رئيس اجلمهورية ميشال سليمان وحزب اهلل.
ال  الدستور  أن  على  يتصّرف  اجلمهورية  رئيس  أوهلم، 
ينيط به حاضرًا أي دور قبل أن يقّدم إليه ميقاتي مسودة 
احلكومة. ال يرى الكرة يف ملعبه، فضاًل عن أن ليس يف 
استعجال  على  حلمله  املكلف  الرئيس  على  الضغط  وسعه 
التأليف، أو على االعتذار عن عدم تأليف احلكومة. يبدأ دور 

الرئيس عند وضع املسودة بني يديه.
ثانيهم، ميقاتي مُيسك بالتكليف وال يتخلى عنه. ال يستعجل 
اللعبة السياسية،  التأليف خارج الشروط اليت ميليها على 
وقد جنح يف فرضها على أفرقاء الغالبية النيابية اجلديدة 
مجيعًا. أضف أن االستمهال يضاعف من تعزيز شعبيته يف 
الشارع السّن كرئيس مكلف ال يهدر صالحياته الدستورية 
ال  تكليف  وراء  يتحّصن  جتعله  اليت  األعراف  وال  املدّونة، 
لشروط  الرضوخ  رفض  على  وحيمله  اعتذار،  إىل  يتعّرف 
اآلخرين واإلصرار على أنه ـــــ ال سواه ـــــ يؤلف احلكومة. 
يظهر أيضًا مبظهر رئيس حكومة يستمد قوته من استخدامه 
السنيورة  فؤاد  الرئيسني  ـــــ كسلفيه  ال  والصرب،  الوقت 

وسعد احلريري ـــــ من اصطفاف غالبية نيابية موالية له.
ثالثهم، عون أكثر املسرتخني على وسادة االنتظار، مهما 
ُفّسر املغزى الذي ينطوي عليه تصلبه وإصراره على الدفاع 
عّما يسميه حقوقًا مشروعة له يف احلكومة. الواقع أن املعادلة 
اليت أحاط بها عون مكانه يف النزاع الدائر حول التأليف هي 

اآلتية: ال حكومة بال حصوله على حقيبة الداخلية.
رابعهم، حزب اهلل الذي يالحظ، باقتناع ظاهر بات يفصح 
عنه، أن الرئيس املكلف مل يتخذ بعد قرار التأليف، وهو 
ينتظر من حزب اهلل الضغط على حليفه العماد، فيما يتوقع 
احلزب من ميقاتي الضغط على سليمان شريكه يف السلطة 
اهلل  الطرفني يتساهل. حزب  أحد من  ال  اإلجرائية. هكذا، 
غري جاهز، بل غري مقتنع بالضغط على حليفه االسرتاتيجي، 
متفهمًا وجهة نظره من احلصة اليت يطلبها عون لتكتله يف 
احلكومة. وميقاتي بدوره يتبّنى رأي الرئيس حبصوله على 

حصة وعلى حقيبيت الدفاع والداخلية.
إشعار  حتى  مكانه،  ومراوحته  اجلمود  هذا  خالصة  أبَرَزت 
آخر، دينامية واكبت حركة املشاورات واالتصاالت البعيدة 
الثالثة األوىل من األسبوع وأوحت  األيام  عن األضواء يف 

سليمان وميقاتي وعون: ال عجلة خلفض السقوف
بالتوّصل إىل خمرج، ثم لبثت راكدة من غري اإلفادة اجلّدية 

من اقرتاحات كانت قد شقت طريقها إىل التنفيذ.
على  املعلنة  األخرية  الكأداء،  للعقدة  فعلي  اخرتاق  حدث 
األقل، وهي مآل حقيبة الداخلية بني إصرار سليمان على 
الوزير زياد بارود بها، وتشّبث عون بوضعها يف  احتفاظ 
تكّتل التغيري واإلصالح بأي مثن طال أمد التأليف أو قصر. 
وترّدد يف أروقة خاصة معنية مباشرة بالتفاوض، أن اجلنرال 
ُيرشح هلا امسًا مل جيِر تداوله حتى اآلن هو النائب السابق 
سليم عون، ويرغب من توزيره يف إصابة عصفورين حبجر 
واحد: وضع حقيبة سيادية يف التّيار الوطن احلّر ألول مرة 
وليس تكّتل التغيري واإلصالح فحسب، وحماولة استعادة 
زحلة سياسيًا عرب وزير من املدينة يواجه بها نوابها اخلمسة 

احلاليني توطئة لعودته إليها انتخابيًا عام 2013.
كانت دينامية األيام الثالثة األوىل من األسبوع املاضي قد 

وصلت إىل املعطيات اآلتية:
عن  بالتخلي  فرجنية  سليمان  النائب  اهلل  حزب  إقناع  1ـــــ 
حقيبة الدفاع يف مقابل إسناد حقيبة سيادية أخرى إىل تكّتل 
التغيري واإلصالح الذي كان سيحصل على تلك احلقيبة عرب 
وزير يسميه فرجنية هو النائب السابق فايز غصن. أبدى 
التوّصل فعليًا  بغية  التنازالت  فرجنية استعدادًا ملزيد من 
إىل تأليف احلكومة. مل ميانع يف أي حقيبة تسند إىل غصن 

ـــــ إىل نيابة رئاسة احلكومة ـــــ شرط أن تكون الئقة.
وخالفًا لألفرقاء اآلخرين الذين يتخّبطون يف التأليف، وهم 
يتطلعون إىل االنتخابات النيابية عام 2013، يتطلع الزعيم 
الزغرتاوي إىل أبعد منهم بسنة إضافية، هي انتخابات رئاسة 
إياها هدفه. محله ذلك على  اجلمهورية عام 2014، حمّددًا 
رفض توزيره هو يف حقيبة الداخلية حاًل وسطًا بني رئيس 
لكل  االستعداد  إبداء  على  اجلمهورية وعون، ومحله كذلك 
تسهيل ُيدعى إليه حتت سقف متثيله بوزيرين يف احلكومة 
أحدهما حبقيبة واآلخر وزير دولة. وهو مغزى إشادة ميقاتي 

يف جمالسه اخلاصة بالتعاون الذي يلمسه من فرجنية.
2ـــــ حيصل رئيس اجلمهورية على حقيبة الدفاع يف مقابل ختليه 
عن حقيبة الداخلية لعون. أضف أن سليمان ال يطلب متثيله 
إال بوزيرين: ماروني وأرثوذكسي، إال أن سقف شروطه لن 
ُيفض بالسهولة املتوقعة إىل ما دون حصوله على حقيبة 
بارود فيها، رغم أن بعض احمليطني  الداخلية وعلى بقاء 
الدوحة  اتفاق  إياه  منحه  احتفاظه مبا  يدعم تشّدده يف  به 
عام 2008، وحصل عليه مرتني يف حكوميت السنيورة عام 
2008 واحلريري عام 2009، وهما حقيبتا الدفاع والداخلية. 
وازنة  إضافية  حبقائب  الرئيس  حصة  تعزيز  يبدو  بذلك، 
كاالتصاالت والعدل، مدخاًل إىل تسوية على هذه املقايضة. 

حتى اآلن مل يقل سليمان كلمته فيها بعد.
املناورة  وميقاتي  بّري  نبيه  اجمللس  رئيس  يدعم  3ـــــ 

اجلديدة بغية إخراج التأليف من مأزقه.

داخليًا  البحث  الساخن يف  البند  وحده  يكون  لن  ذلك  أن 
اآلن يف  ما جيري  أن  وخصوصًا  خارجيًا،  وحتى  وإقليميًا، 
ليبيا والبحرين من شأنه رفع درجة التنّبه إىل أن الواليات 
املتحدة، ومعها دول عربية كثرية، تقوم بكل ما من شأنه 
تغيريات  التوّجه حنو  من  ومنعها  الشعبية  الثورات  الحتواء 
جذرية. وها هي الضغوط على مصر تزداد يومًا بعد يوم 
ملنعها من السري سياسيًا يف وجهة خمتلفة عّما كانت عليه 
ببعض  الثورة  أهداف  حصر  وحماولة  مبارك،  حسن  أيام 
الذي  خطورة،  األكثر  اجلانب  عن  عدا  الداخلية،  التغيريات 
الواليات  وعند  غربية  عند دول  عملي  استعداد  يتمثل يف 
بواسطة  أو  مباشرة  مغامرات عسكرية  إىل  للعودة  املتحدة 
حلفائها... أليس الوجود العسكري السعودي يف البحرين 
لغة  داعموه  يستعيد  أم  مباشرة،  خارجية  لوصاية  منوذجًا 
حلفاء سوريا يف لبنان عن »الوجود الشرعي واملؤقت«؟ 
ثم ماذا عن ثوار ليبيا الذين باتوا على اقتناع بأن إطاحة 
معمر القذايف أمر غري ممكن من دون دخول جيوش الغرب 

إىل طرابلس وتدمري كل شيء؟

نقوال ناصيف
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واملوازنة،  املال  جلان  أقرت 
والشؤون  والعدل،  واالدارة 
والرتبية  واملغرتبني،  اخلارجية 
والثقافة،  العالي  والتعليم 
والنقل  العامة  واالشغال 
والطاقة واملياه، والدفاع الوطين 
والزراعة  والبلديات،  والداخلية 
والرياضة،  والشباب  والسياحة، 
الوطين  واالقتصاد  والبيئة، 
والتخطيط،  والصناعة  والتجارة 
والصحة العامة والعمل والشؤون 
االجتماعية، واالعالم واالتصاالت، 
واملرأة والطفل وحقوق االنسان 
امس  املشرتكة  جلستها  يف 
االول برئاسة النائب روبري غامن، 
حكومة  يف  الوزراء  حضور  ويف 
تصريف االعمال: العدل ابراهيم 
جنار، الزراعة حسني احلاج حسن، 
بارود،  زياد  والبلديات  الداخلية 
العالي  والتعليم  الوطنية  الرتبية 
حسن منيمنة والرياضة علي عبد 
اهلل وما يناهز 60 نائبًا، سلسلة 

من البنود يف جدول اعماهلا.
»أقر  االجتماع:  عقب  غامن  وقال 
تعديل  قانون  مشروع  معدال 
بعض احكام نظام الدفاع املدني 
وتنظيمه جلهة انشاء املالجئ يف 
املدارس الرمسية، ومعدال ايضا 
الفعل  لتسريع  القانون  مشروع 
بالدعاوى املدنية والتجارية اليت 
ال تتجاوز قيمتها مبلغا يعادل 30 
ومعدال  لالجور،  االدنى  احلد  مرة 
مشروع قانون عن نظام القياس 
يف لبنان بإضافة ممثل عن وزير 

الزراعة يف اهليئة املؤلفة«.
النواب  من  فرعية  جلنة  وشكلت 
وغسان  رئيسًا  جمدالني  عاطف 
وناجي  فرحات  وبالل  خميرب 
العادة  احللو،  وميشال  غاريوس 
صوغ مشروع تنظيم مهنة العالج 
بالتعاون  لبنان  يف  االنشغالي 
مع هيئة التشريع واالستشارات 

 »اللجان املشرتكة« جتتمع حبضور 60 نائباً:

إقرار سلة بنود وتشكيل 3 فرعيات

2011 نيسان   30 Saturday 30  April 2011السبت 

للبيع
للبيع ألسباب عائلية

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

Mount Druit 
مدخوله األسبوعي من 9 اىل 10 آالف 

دوالر
كل التجهيزات جديدة

السعر 130 ألف دوالر أو أقرب عرض
لالتصال: 0402433384

مهلة  يف  العامة  الصحة  ووزارة 
اسبوعني.

من  اخرى  فرعية  جلنة  وشكلت 
رئيسًا  اجلسر  مسري  النواب 
نقوال  ونبيل  زوين  وجيلبريت 
وعماد احلوت واحللو وعلي عمار 
يف  التناقضات«  »بعض  الزالة 
النساء من  مشروع قانون محاية 
تنجزه  ان  على  االسري،  العنف 

يف 3 اسابيع.
وشكلت جلنة فرعية ثالثة برئاسة 
وعضوية  فريج  دو  نبيل  النائب 
النواب حكمت ديب وحممد احلجار 
وكاظم اخلري وخالد زهرمان العادة 
صوغ مواد يف مشروع قانون عن 
تقويم  واجراءات  الفنية  القواعد 
وزارتي  مع  بالتعاون  املطابقة 
مهلة  يف  والزراعة  الصناعة 

اسبوعني.
عن  قانون  مشروع  بت  وأرجأت 
ترتيب االومسة وتصنيفها ريثما 
حيمري  مارون  السفري  يستدعى 
وممثل عن جملس االومسة لشرح 
وتبيانها«،  املشروع  »حقيقة 
الربنامج  البرام  قانون  ومشروع 
بني  الثقايف  لالتفاق  التنفيذي 
من  للسنوات  والصني  لبنان 

2009 حتى 2012.
وزارة  من  »طلبنا  غامن  واوضح 
اخلارجية توضيحات. فهذا برنامج 
مربم  اتفاق  هناك  اي  تنفيذي 
والصني  لبنان  حكوميت  بني 
الشعبية يسمح مبثل هذا الربنامج 
سر  امانة  من  فطلبنا  التنفيذي. 
املوضوع  هذا  استيضاح  اللجان 
من وزارة اخلارجية واالطالع على 
تقويم  اجل  من  املربم  االتفاق 

الربنامج التنفيذي وبته«.
اما بقية البنود يف جدول اعمال 
اجللسة املشرتكة للجان فأرجئت 
اىل الساعة 10:00 من قبل ظهر 

اخلميس املقبل.

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

»التنمية  كتليت  عضو  رد 
النائب  و«البعث«  والتحرير«، 
له  تصريح  يف  هاشم  قاسم 
 14 قوى  على  االول،  أمس 
على  محلة  »شنوا  الذين  آذار 
الوزير علي الشامي على خلفية 
األمن  جملس  جلسة  من  موقفه 

األخرية«.
الفريق  أن  »يبدو  وقال: 
النيابية  اآلذاري بكل مستوياته 
اال  يستطيع  ال  والسياسية 
واحلاقدة  اخلبيثة  نواياه  كشف 

هاشم: الردود تكشف احلقد على سوريا

ناشد عضو »كتلة الوفاء للمقاومة« 
»كل  املوسوي،  حسني  النائب 
من يعنيهم األمر التوقف الفوري 
عن االعتداء على األمالك العامة 
مجيعا،  املواطنني  حق  ألنها 
البلدية ألنها حق  األمالك  وعلى 
أهل البلدة حصرًا، وعلى األمالك 
اخلاصة ألنها حق فردي مقدس 

للمواطن«.
الفوضى  تلك  مسؤولية  ومحل 
مل  والذي  جهة،  من  »أكثر  اىل 
قبله،  اعتدى  االول  أمس  يعتد 
ومن مل يعتد يف الرب اعتدى يف 
االعتداء  على  واملتفرج  البحر، 
وهو قادر على منعه هو شريك 

كامل الشراكة«.
عن  مسؤولة  »الدولة  ان  ورأى 
واخلاصة،  العامة  احلقوق  حفظ 
لكن أبناء وطننا الذين يتنافسون 

حسني املوسوي: املتفرج على االعتداء شريك فيه
يف تقديم التضحيات على أنواعها 
ينبغي أال حيتاجوا للقوى األمنية 
احلقيقي  األذى  عن  لتمنعهم 
للتنظيمات  وسيبقى  جملتمعهم 
والفاعليات مجيعا القسط األكرب 

من املسؤولية«.
اجمللس  عضو  أمل  جهته،  من 
اهلل«  »حزب  يف  السياسي 
خالل  الدين،  نور  خضر  الشيخ 
من  »القائم«،  جممع  يف  لقاء 
ميقاتي  جنيب  املكلف  الرئيس 
»االستعجال يف تشكيل احلكومة 
اللبنانيون«،  ينتظرها  اليت 
الكثري  ميأل  الشغور  »ان  وقال: 
الناس  ومصاحل  اإلدارات،  من 
معطلة بسبب عدم عمل احلكومة 
قبل  طويلة  لفرتة  السابقة 
املواطنون  ويدفع  سقوطها، 
اللبنانيون مثن الوقت الضائع«.

بشارة  املاروني  البطريرك  رأى 
دورًا  »لنا  أن  الراعي  بطرس 
حنافظ  أن  يف  كمسيحيني  كبريًا 
واحلاضر يف  الفاعل  وجودنا  على 
لبنان«. وأكد »أننا حباجة إىل الكل 
ألنه  يقسمنا،  شيء  كل  لنهدم 
حيد  االنقسام  ضعف،  باالنقسام 
من مسؤوليتنا كمسيحيني«، مشريًا 
اىل أن »املسؤولني توصلوا خالل 
يقولوا  أن  األربعة  األقطاب  لقاء 
خيارات  منهم  واحد  كل  لدى  بأن 
خمتلفة وكل واحد مقتنع به ولكننا 
واحدة  نظر  وجهة  لدينا  مجيعًا 
املسيحي  وجودنا  على  للمحافظة 
املسيحي  وتفكرينا  وقرارنا 

والكيان اللبناني«.
الصرح  يف  الراعي  استقبل 
أمس  بكركي  يف  البطريركي 
االول وفدًا من رعية زغرتا ـ اهدن 
كانت  تهنئة  زيارة  وبلديتها، يف 
وفاة  بسبب  سابقًا  أرجئت  قد 
شابني يف زغرتا جراء حادث سري 
النائب  الرعية  وفد  وتقدم  مؤمل. 
املطران  زغرتا  على  البطريركي 
زغرتا  رعية  وخادم  مظلوم  مسري 
ورئيس  فرجنية  اسطفان  األب 
بلدية زغرتا ـ اهدن توفيق معوض 
وأعضاء اجمللس البلدي، اىل عدد 
من  وحشد  زغرتا،  كهنة  من  كبري 

األهالي.
وحتدث فرجنية باسم الوفد، فقال: 
»جئنا إليكم لنشكركم على مبادرتكم 
الكرمية بعزمكم على زيارة رعيتنا 
والعشرين  والثامن  السابع  يف 
ستحلون  حيث  املقبل  أيار  من 

»نظرة األقطاب املوارنة واحدة للحفاظ على الوجود املسيحي«
الراعي: سئمنا اخلالفات وحنن حباجة اىل أن نهدم كل شيء يقسمنا

وهذه  أبنائكم،  وسط  بيتكم  يف 
املبادرة هي عالمة عناية وحمبة من 
ترتددوا  مل  الذين  أنتم  غبطتكم، 
يومًا يف زيارتنا كلما سنحت لكم 
إننا  لنقول  إليكم  جئنا  الفرصة. 
إلميان  أوفياء  العهد،  على  باقون 
كنيستنا  ولتاريخ  وأجدادنا  آبائنا 
الروحية  ولقيمها  املارونية 

واإلجنيلية ولثوابتها الوطنية«.
االنقسامات  سئمنا  »لقد  أضاف: 
األوان  وآن  واخلالفات  واألحقاد 
ينعموا  أن  وشاباتنا  لشبابنا 
يف  والبحبوحة  الكريم  بالعيش 
وطنهم. جمد لبنان أعطي له، هذا 
اجملد الذي أعطي لكم هو أمانة يف 
وهذا  ماروني،  كل  وعنق  عنقكم 
ة  املعربرِّ كلمتكم  يف  عنه  مت  عربرّ ما 
قلتم  حني  التولية  قداس  يف 
وهذا  رسالته،  لبنان يف  جمد  إن 
املاروني  للبطريرك  ُيعطى  اجملد 
ببناء  يلتزمان  ما  بقدر  ولكنيسته 
وجمد  للمحبة،  والشهادة  الشركة 
على  باالنغالق  ينتقص  لبنان 
الذات والتقوقع، لكنه ينمو ويعلو 
هذا  على  اآلخر،  على  باالنفتاح 

الشرق وعلى العامل«.
الراعي

نفاخر  »حنن  قائاًل:  الراعي  ورد 
فيها  ونرى  زغرتا  ـ  إهدن  برعية 
لعائالتنا  كبريا  وكنزا  لنا  عرينا 
من  وللكنيسة  جهة  من  املسيحية 
جهة أخرى، فإن هلا الفضل الكبري 
أبنائها  بإميان  كنيستنا،  على 
مبطارنتها،  ببطاركتها،  وبناتها، 
وراهباتها.  برهبانها  بكهنتها، 

جبماعاتنا  هي  قوتنا  أن  ونؤكد 
رعية  نوع  من  هي  اليت  وبرعايانا 

إهدن ـ زغرتا«.
هلما  زغرتا  ـ  إهدن  »إن  أضاف: 
جمد  تكوين  يف  أساسي  فضل 
البطاركة  إن  للبطريركية.  لبنان 
بطاركة  هم  إهدن  أجنبتهم  الذين 
عرب  لبنان  جمد  بالفعل  صنعوا 
عاشوه،  الذين  الطويل  التاريخ 
وإن اجملتمع اللبناني مدين لزغرتا 
اليت أعطت رؤساء مجهورية ووزراء 
أنها  كما  عامني،  ومدراء  ونوابًا 
أعطت جيشا وقوى أمنية. فأنا ال 
إهدن  مثل  مدينة  يوجد  أنه  أعتقد 
والكنيسة  لبنان  أعطت  زغرتا  ـ 

واجملتمع وال تزال تعطي«.
يدخل  »الشرق  أن  اىل  واشار 
العربي  والعامل  كبري،  خماض  يف 
يتطلع  بقلق  مشكالته  نتابع  الذي 
مع  استقرار  كعاصمة  لبنان  إىل 
على  صغره  وكل  ضعفه  كل 
والسياسي«،  االجتماعي  املستوى 
كبري  دور  لنا  أيضا  »حنن  مؤكدًا 
على  حنافظ  أن  يف  كمسيحيني 
وجودنا الفاعل واحلاضر يف لبنان 
مع  اللبنانية  اللحمة  على  وحنافظ 
على  وحنافظ  املسلمني  إخواننا 
املساواة مع بعضنا البعض وعلى 
الرسالة  هذه  والتعاون.  التعاضد 
كل  يف  منارسها  أن  نستطيع 
العامل العربي. فكلكم تعرفون أنه 
بني  جدا  كبري  صراع  اليوم  يوجد 
إخواننا املسلمني، سنة وشيعة إن 
لبنان  يف  أو  العربية  البلدان  يف 
الكنيسة  إىل  شاخصون  وهم 
خصوصا.  املوارنة  وإىل  عموما 
مل  إن  مثلنا  هللوا  فاملسلمون 
نقل أكثر منا هلذا اللقاء البسيط 
األربع  األقطاب  الذي مت هنا بني 
غنب.  عن  كلهم  فيه  وا  عربرّ الذين 
تشريفكم  قبل  )امس(  واليوم 
وقد  الفتوى  دار  من  وفد  أتانا 
مسعنا منهم كم هم مهللون لذلك 
كموارنة  حنن  أننا  ومعناه  اللقاء 
خصوصا وكمسيحيني عموما لدينا 
دور أساسي يف العيش املشرتك 
إخواننا املسلمني وباملساواة،  مع 
غري  املشرتك  العيش  هذا  إن  إذ 

موجود يف أي مكان«.
أن  جيب  املثال  »هذا  أن  ورأى 
ولكن  العربي،  العامل  يف  يعرض 
كنا  إذا  منارسه  أن  نستطيع  ال 
من  خالفاتنا.  ضحايا  مشرذمني، 
هذه  لغرز  كبري  عمل  لدينا  هنا، 
بعضنا  اىل  حباجة  حنن  إذ  النية 
بعضنا  نكمل  فإننا  البعض، 
ونتقوى ببعضنا، وهذا العمل جيب 
السياسة«،  رجال  به  يساعدنا  أن 
األقطاب  »بلقاء  أنه  اهلل  شاكرًا 
هذا  عن  املسؤولون  تكلم  األربعة 
املوضوع وتوصلوا اىل أن يقولوا 
خيارات  منهم  واحد  لدى كل  بأن 
خمتلفة وكل واحد مقتنع به ولكننا 
واحدة  نظر  وجهة  لدينا  مجيعا 
املسيحي  وجودنا  على  للمحافظة 
وتفكرينا  املسيحي  وقرارنا 
حنن  اللبناني.  والكيان  املسيحي 
وليس  متكاملني،  نكون  أن  جيب 
هو  الواحد  سقوط  متنازعني، 
هو  الواحد  جناح  اآلخر،  سقوط 
وجهوه  الكالم  هذا  اآلخر،  جناح 
مهم  شيء  هذا  بعضهم.  اىل 
ومجيل، حنن نتنافس لعمل اخلري، 
ختدم  اليت  للتيارات  نتنافس 
اإلنسان واجملتمع، ال يوجد طريق 
واحدة وإمنا طرق عدة، لذلك جيب 
دميوقراطية،  بذهنية  نكون  أن 

ذهنية أن نكون حباجة اىل بعضنا 
البعض، ونتنافس للخدمة، خلدمة 
اإلنسان  هذا  خلدمة  اجملتمع، 
اللبناني،  الكيان  خلدمة  اللبناني، 
زعمائهم  املواطنون  يقدر  عندها 

على هذا األساس«.
الكل  إىل  »اننا حباجة  وشدد على 
ألنه  يقسمنا،  شيء  كل  لنهدم 
حيد  االنقسام  ضعف،  باالنقسام 
كمسيحيني«،  مسؤوليتنا  من 
سئموا  »الناس  أن  اىل  مشريًا 
االنقسامات  سئموا  اخلالفات، 
ورأوا أن هناك بريق أمل من خالل 
لقاء املوارنة، نشكر ربنا على كل 

عوامل الوحدة«.
رئيس  الراعي  استقبل  ومساء، 
اجلمهورية  يف  األوقاف  مؤسسة 
علي  الشيخ  اإليرانية  اإلسالمية 
احملمدي، يرافقه سفري إيران يف 
لبنان غضنفر ركن ابادي يف زيارة 

تهنئة لتوليه السدة البطريركية.
اللقاء:  بعد  احملمدي  وقال 
ومثينة  طيبة  فرصة  كانت  »لقد 
نزور  كي  لنا  أتيحت  للغاية، 
التهاني  له  لنقدم  الغبطة  صاحب 
املنصب  هذا  لتوليه  والتربيكات، 
قدمت  كما  الرفيع.  الروحي 
لغبطته شرحًا وافيًا ومفصاًل جتاه 
طريقة التعاطي االجيابية واالخوية 
خالهلا  من  تنظر  اليت  والبناءة، 
اإليرانية اىل  اجلمهورية اإلسالمية 
كل أتباع الديانات السماوية الذين 
يعيشون يف ربوع الوطن اإليراني 

العزيز«.
هذا  خالل  لغبطته  »أكدنا  أضاف: 
كل  على  منفتحة  إيران  أن  اللقاء 
العزيز،  اللبناني  الشعب  أبناء 
الكرمية  الروحية  العائالت  وكل 
وأيضًا  ربوعه.  يف  تعيش  اليت 
اللقاء  هذا  خالل  لغبطته  قدمنا 
بزيارة كرمية  للقيام  دعوة رمسية 
اىل اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية، 
هذه  مثل  أن  نعتقد  أننا  ذلك 
الزيارة، يف ما لو متت فإنها تتيح 
وأن  يتعرف عن كثب  أن  لغبطته 
األخوي  العيش  العني  بأم  يرى 
االخوة  به  يتمتع  الذي  الكريم، 
إيران، وتتيح من  املسيحيون يف 
على كل  يتعرف  أن  أخرى،  ناحية 
النشاطات اليت تقوم بها مؤسسة 
واحلرص  إيران،  يف  األوقاف 
حفظ  على  تبديه  الذي  الكبري 
حقوق األوقاف املسيحية املوجودة 

يف إيران وشجونها وشؤونها«.
اإليراني،  بالضيف  الراعي  ورحب 
دائم  اطالع  على  أنه  اىل  مشريًا 
أوضاع  على  متواصل،  وبشكل 
املطارنة  خالل  من  املسيحيني 
ونوه  إيران.  يف  املوجودين 
بـ«االحرتام الكبري الذي تكنه إيران 
فيها«،  املوجودين  للمسيحيني 
أبواب  »فتح  وجوب  على  مشددًا 
احلوار بني األديان خلري املواطنني 
لبنان«.  يف  أو  إيران  يف  سواء 
خصوصًا  التواصل  »اهمية  وأكد 
أن العامل املشرقي حباجة اىل أن 
بأسره  العامل  اىل  رسالة  يعطي 
ألن لدينا خربة حياتية مشرتكة ال 
حباجة  حنن  لذلك  الغرب.  ميلكها 

اىل أن نطور أوجه التعاون«.
وشكر الدعوة الرمسية اليت نقلها 
آماًل  إيران،  لزيارة  احملمدي  اليه 
»الغاية  أن  وأكد  تلبيتها.  يف 
تبديد  هي  احلوار  من  األساسية 
عالمات  إلزالة  تفاهم  سوء  كل 
»معظم  أن  معتربًا  االستفهام«، 

اخلالفات ميكن حلها باحلوار«.

املشبوه  والدور  سوريا  جتاه 
تطورات  على  القاتل  والرهان 

سلبية للنيل من سوريا«.
وكان النائب مروان فارس، قد 
اعترب يف تصريح »ان احلملة اليت 
فريق  من  الشامي  هلا  يتعرض 
14 آذار املتمثل بتيار املستقبل 
امنا  اآلخرين  االفرقاء  وأعوانه 
االتفاقات  على  خروجا  ميثل 
ـ السورية يف الطائف  اللبنانية 
من  املقرة  االخوة  معاهدة  ويف 

اجمللس النيابي اللبناني«.
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املكلف تشكيل  الرئيس  أعلن 
احلكومة جنيب ميقاتي، احلرص 
على القيام باملسؤوليات اليت 
اللبناني  الدستور  اياها  يوليه 
بالتشاور مع رئيس اجلمهورية 
اجل  من  سليمان،  ميشال 
حكومية  تشكيلة  واعالن  اجناز 
اللبناني  العام  الرأي  يرتاح 
الوجوه  اىل  والدولي  والعربي 
»تأخر  ان  مؤكدا  تضم«،  اليت 
أعراف  من  جزء  هو  التشكيل 

احلياة السياسية اللبنانية«.
ممثال  ميقاتي  الرئيس  رعى 
معرض  افتتاح  مجالي  برشيد 
السابع  السنوي  الكتاب 
والثالثني الذي تنظمه »الرابطة 
املؤمترات  قاعة  يف  الثقافية« 
كرامي  رشيد  معرض  يف 
مصطفى  حضور  يف  الدولي، 
االقتصاد  وزير  ممثال  احللوة 
أمحد  والنائب  الصفدي  حممد 
عمر  السابق  والوزير  كرامي 
مسقاوي وممثل عن عضو كتلة 
»املستقبل« النائب حممد كبارة 
الصني  وسفري  كبارة  عصام 
يف لبنان واو زكسيان وممثل 
الفلسطينية«  »التحرير  منظمة 
يف لبنان السفري عبد اهلل عبد 
يف  العسكري  وامللحق  اهلل 
طاش  علي  الرتكية  السفارة 
وثقافية  اجتماعية  وفاعليات 

ومشاركني.
بداية النشيد الوطين، ثم كلمة 
ترحيب لرئيس اللجنة الثقافية 
الصويف،  نوري  الرابطة  يف 
أكد فيها انه »من خالل معرض 
الكتاب وصلنا بالثقافة العربية 
ورموزها اىل مراتب هامة وانه 
طرابلس  استعادة  نافذة  فتح 
دورها الرائد يف لبنان والعامل 
ال  »هذا  ان  مؤكدا  العربي«، 
من  اجلهود  بالتفاف  اال  يأتي 
ان  امل  على  طرابلس،  اجل 
يف  دورها  اىل  املدينة  تعود 

لبنان والعامل العربي«.
من جهته، شكر رئيس الرابطة 
أمني عويضة الرئيس ميقاتي 
املعرض  هلذا  »رعايته  على 
»لقد  وقال:  اهلام«.  الثقايف 
الذي  الكتاب  معرض  حتول 
يف  الثقافية  الرابطة  تقيمه 
كرامي  رشيد  معرض  رحاب 
الدولي قيمة حضارية تعرب عن 
أصالة املدينة، اليت كانت منذ 
عهد الفينيقيني مركزا ثقافيا 
هاما وهي متثل حضارة عريقة 

عرب التاريخ«.
اجلمالي  القى  اخلتام  ويف 
»اعتذاره  ناقال  ميقاتي،  كلمة 
عن احلضور يف هذه املناسبة 
الثقافية اهلامة، واليت تتزامن 
مع توترات يف العديد من دول 
بأمل  نتطلع  العربي،  عاملنا 
عرب  تفضي،  ان  اىل  ورجاء 
احلوار والوفاق، إىل االستقرار 

والوحدة«.
تشكيل  كان  »اذا  أضاف: 
استغرق  قد  العتيدة  احلكومة 
املك  ال  فإني  الوقت،  بعض 
اال ان الفت اىل ان هذا املدى 
الزمين هو جزء من طبيعة احلياة 
عرفته  اللبنانية،  السياسية 
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ميقاتي: تأخر التشكيل جزء من 
أعراف حياتنا السياسية

احلكومات  تشكيل  عند  دائما 
املتعاقبة، وارتبط بشكل وثيق 
باعراف مت اعتمادها سابقا من 
االعراف  هلذه  يكون  ان  دون 

سند يف دستورنا اللبناني«.
املرحلة  »طبيعة  ان  وقال 
والظروف  اقليميا،  نعرب  اليت 
واالجتماعية  االقتصادية 
والدقيقة  الصعبة  اللبنانية 
القوى  تتطلب من  نواجه  اليت 
تغليب  كلها  السياسية 
على  العليا  الوطنية  املصلحة 
الضيقة،  الفئوية  املصاحل 
واالبتعاد عن الرتف السياسي 
يف هذه املرحلة احلرجة، وإبداء 
املزيد من الواقعية والعقالنية 
العتيدة  للحكومة  متكينا 
االيام  يف  النور  تبصر  ان 
معاجلة  اىل  لتنصرف  املقبلة، 
املشكالت  من  الثقيلة  الرتكة 
حتت  يرزح  اليت  املعيشية، 
اللبناني«،  املواطن  عبئها 
القيام  على  »احلرص  مؤكدا 
باملسؤوليات اليت يوليين اياه 
وبالتشاور  اللبناني،  دستورنا 
مع رئيس اجلمهورية، من أجل 
حكومية  تشكيلة  واعالن  اجناز 
اللبناني  العام  الرأي  يرتاح 
الوجوه  اىل  والدولي  والعربي 
اليت تضم لننطلق اىل معاجلة 
الوطنية  وشجوننا  شؤوننا 

واحلياتية جبدية وفعالية«.
الكتاب،  »معرض  ان  ورأى 
حيمل  اليوم،  نفتتحه  الذي 
دالالت كثرية ويعكس قناعاتنا 
من  »هل  سائال:  اللبنانية«، 
من  وأمسى  أغلى  اليوم  قيمة 
املشرتك  والعيش  الوفاق 
الذي وضعه دستورنا، وحبق، 
الوطنية  قيمنا  سلم  أعلى  يف 
ويغين  تنوعنا،  ليصون 
سلمنا  وحيمي  إنسانيتنا، 
لبناننا  من  وجيعل  األهلي، 
إىل  ورسالة  منوذجا،  وطنا 
نقيضا  وطنا  مجعاء،  البشرية 
العنصري  االسرائيلي  للكيان 
الغاصب لبعض من فلسطني: 
االسرائيلي  الكيان  هذا 
اآلخر،  رفض  على  القائم 
ومعاداته والسعي إللغائه بكل 

الوسائل«.
حنمل  اليت  »الثقافة  اضاف: 
دائم  تأكيد  هي  وحتملون 
أساس  هو  اإلنسان  أن  على 
وأداتها  ومنطلقها  نهضة  كل 
إذا  جدير  وهو  وغايتها، 
ألوان  كاهله  عن  رفعنا  ما 
التقدم  يصنع  أن  املعاناة 
والثقافة،  والنهوض  والتطور 
حبيث  ونلتزم  تلتزمون  اليت 
السابق  تقوقعا يف  تكون  لن 
نغيب فيه عن معطيات العصر 
على  بناء  هي  بل  وحقائقه، 
وقيم،  أصالة  من  فيه  ما 
باحلاضر  اإلمساك  إىل  وصوال 
معربا  األفضل«،  الغد  وصنع 
للرابطة  وامتنانه  »تقديره  عن 
احلدث  هذا  صانعة  الثقافية، 

الثقايف اهلام«.
اجلمالي  قص  اخلتام  ويف 
ثم  االفتتاح  شريط  واحلضور 

جالوا يف ارجاء املعرض.

أفادت »الوكالة الوطنية لإلعالم« 
ميشال  اجلمهورية  رئيس  أن 
أمس  مساء  استقبل  سليمان 
االول يف قصر بعبدا، بعيدًا عن 
اإلعالم، الرئيس املكلف تشكيل 
وتركز  ميقاتي  جنيب  احلكومة 
املستجدات  آخر  حول  البحث 
اجلارية  باملشاورات  املتعلقة 

لتشكيل احلكومة.
اجلمهورية  رئيس  وعرض 
»املستقبل«  كتلة  رئيس  مع 
السنيورة  فؤاد  الرئيس  النيابية 
الساحة  على  الراهنة  للتطورات 

السياسية الداخلية.
الشباب  وزير  مع  وتناول 
تصريف  حكومة  يف  والرياضة 
األوضاع  اهلل  عبد  علي  األعمال 
هذه  يف  وزارته  وعمل  العامة 

 عرض التطورات مع السنيورة وبييتون وقهوجي

سليمان يتشاور مع ميقاتي يف تشكيل احلكومة
الفرتة.

احلرية  »منرب  وفد  بعبدا  وزار 
رئيس  أطلع  الذي  والعدالة« 
واألهداف  الغاية  اجلمهورية على 
وتوجهاته  املنرب  هذا  إقامة  من 
احلقلني  يف  للعمل  األساسية 

السياسي والوطين.
فرنسا  مع سفري  وحبث سليمان 
القائم  ومعه  بييتون  دوني 
يف  شابري،  ديدييه  باألعمال 
الفرنسية  ـ  اللبنانية  العالقات 
على  وتطويرها  تعزيزها  وسبل 
شتى  ويف  كافة  املستويات 

اجملاالت.
العماد  اجليش  قائد  من  واطلع 
الوضع األمين  جان قهوجي على 
لشؤون  معه  وعرض  عمومًا، 
املؤسسة العسكرية واحتياجاتها.

تــهنئة
يتقدم السيد ايهاب مطر

صاحب شركة       للحراسة االمنية بأحر 

التهاني من اجلالية عامة ومن الطوائف 

املسيحية خاصة مبناسبة عيد الفصح املبارك.. 

اعاده اهلل على اجلميع باخلري والربكات وعلى 

اوطاننا باالمن والسالم      

من  السنة  ونصف  سنة  بعد 
عمل وجهد صدر عن املنسقية 
العامة يف »تيار املردة« وثيقة 
اعتربت مثرة اخلطوة االوىل يف 
وضعه  الذي  املأسسة  مشروع 
التيار يف حزيران 2009 أي بعد 
ثالث سنوات فقط على اطالقه 
حزيران  يف  تنظيميا  تيارا 
رؤية  تعكس  والوثيقة   .2006
االداري  للبعد  املردة  قيادة 
السياسي  للعمل  والتنظيمي 
بيان  يف  جاء  ما  على  اليوم، 

صادر عنها.
ثالثة  اجلديدة  اهليكلية  وحلظت 
السياسي  املكتب  جمالس: 
واجمللس  التنفيذي  واجمللس 
االستشاري. وقسمت اهليكلية 
امليدانية  احلزبية  املسؤوليات 
اىل أربع دوائر على رأس كل 
يعاونون  للرئيس  نائب  منها 
ويديرون  احلزب  رئيس 
دوائرهم وفق سياسات حمددة 
سيكون  وبذلك  عمل.  وآليات 
للشؤون  رئيس  نائب  للتيار 
لشؤون  وثان  السياسية، 
االدارة واملال، وثالث لشؤون 
العالقات العامة والتنمية، ورابع 

للشؤون االجتماعية والنقابية.
بني  االدارية  اهليكلية  ومجعت 
االول  اهليكليات،  من  نوعني 
على  مبنية  هيكلية  يعكس 
احلزبي  العمل  ونوعية  املهمات 

 »املردة« ُيصدر وثيقة هيكليته اجلديدة:
خطوة أوىل جتمع البعدين احلزبي 

واجلغرايف
والثاني مبين على البعد اجلغرايف 
املناطقي لتأتي اهليكلية مزجيا 

من هذين املفهومني.
باطالق  بدأت  االوىل  واخلطوة 
للقيادة«  املردة  »أكادميية 
يف  فيها  ختّرج  واليت   2009
متدربا   160 املاضي  ايلول 
فيما  االوىل،  الدفعة  شكلوا 
بـ115  الثانية  الدفعة  بدأت 
املاضي.  االحد  يوم  متدربا 
جيري  اليت  املهارات  وتتنوع 
مهارات  بني:  عليها  التدريب 
التواصل،  ومهارات  القيادة 
وبناء  النزاعات  حل  وتقنيات 
الوقت  وادارة  العمل،  فريق 
اجلسد  ولغة  املشاريع  وادارة 
أو التعبري غري اللفظي، وادارة 
مع  والعمل  والغضب،  التوتر 
وادارة  الصعبني،  االشخاص 

االجتماعات.
املردة«  »تيار  رئيس  وخيتصر 
النائب سليمان فرجنيه بالقول: 
»كل يوم نشعر بأمرين، االول 
كبري  أمام حتد  بالفعل  اننا  هو 
وعمل جبار يتطلب جهدا نوعيا 
وثابتا ودؤوبا. والثاني هو اننا 
يف  بالتغيري  كبري  قرار  امام 
الداخلي،  واملوقف  الذهنية، 
واألداء، وذلك على قاعدة النمو 
حنو االفضل واالكثر احرتافًا، ال 
اليت  قواعدنا  هجر  قاعدة  على 

انطلقنا منها«.

التغيري  »تكتل  رئيس  اعترب 
واإلصالح« النائب ميشال عون، 
السياسي  موقفنا  »سعر  أن 
حافل  وسجلنا  جدًا،  مرتفع 
الفتًا  البيضاء«،  احلرة  بالضمائر 
اىل »اني أصبحت حمور الّشيطان 
والفرنسّيني،  األمريكّيني  لدى 
ألّنين اخرتت سياسة وطنّية تؤّمن 
وتؤّمن  الوطن  يف  االستقرار 
مكّونات  بني  الّتناغم  من  نوعًا 

اجملتمع«.
»هيئة  إقامته  لقاء  يف  واعترب 
يف  احلر«  الوطين  التيار  دعم 
االول،  أمس  »لورويال«  فندق 
يف  تكمن  الكربى  املشكلة  »أّن 
الّسياسي  املال  االنتخابات ويف 
رأمسال  من  جزءًا  يصبح  الذي 
فيساعدهم  االنتخابّية،  املعركة 
الّسلطة  على  الّسيطرة  على 
وكّل  املشاريع،  إقامة  وبالّتالي 

ذلك بأساليب وطرق فاسدة«.
الكاذب  »اإلعالم  وهاجم 
الغربي،  واإلعالم  والّتضليلي، 
ألنه من أكرب مرّوجي الّشائعات يف 
»يقوم  أنه  أّيام احلرب«، موضحًا 
باستعمال اإلعالم العسكري الذي 
الرّتويج  بل  احلقيقة  يتوّخى  ال 
على  والّدليل  معّينة،  ألفكار 
ذلك ما ينقله اإلعالم الغربي عن 
ما كان  أو  األحداث يف سوريا، 
يف  الّلبنانّية  األحداث  عن  ينقله 

الّسبعينات«.
كثريًا،  أبتعد  »ولئاّل  تابع: 
سأتكّلم عن نفسي، فقد أصبحت 
األمريكّيني  لدى  الّشيطان  حمور 
ألّنين  ذلك  وكّل  والفرنسّيني 
تؤّمن  وطنّية  سياسة  اخرتت 
وتؤّمن  الوطن  يف  االستقرار 
مكّونات  بني  الّتناغم  من  نوعًا 
اجملتمع«، مردفًا: »أشكر اهلل، أّنه 
بالّرغم من العداء الّدولي والفقر 
شيء،  كّل  من  وبالّرغم  املاّدي 

استطعنا أن نؤمن شيئًا ما«.
الّسياسي  موقفنا  »سعر  أضاف: 
رئاسة  رفضت  لقد  جدًا،  مرتفٌع 
األوىل  املّرة  مّرتني،  اجلمهورّية 
كانت يف آذار من العام 1989، 
احلريري  رفيق  املرحوم  جاء  يوم 
األسد  الرئيس  بأّن  ليبلغين 
»موافق« علي لرئاسة اجلمهورّية، 
اجلمهورّية  »رئاسة  فأجبته: 
ستكون لي، ولكن ملن ستكون 
الثانية  املرة  ويف  اجلمهورّية؟«. 
أبلغين  عندما   2008 العام  يف 

 »سعر موقفنا السياسي مرتفع وسجلنا حافل بالضمائر احلرة«
عون: أصبحت حمور الشيطان لدى 

األمريكيني والفرنسيني
سفري الواليات املتحدة األمريكية 
موافقة  فيلتمان  جيفري  السابق 
رئيسًا  علي  املتحدة  الواليات 
عن  أختلى  أن  شرط  للجمهورية 
»حزب اهلل« فقلت له »بالنسبة لي 
رئاسة  من  أهم  الوطنية  الوحدة 
وضعنا  »سعر«  إذًا،  اجلمهورية. 
موضحًا  جدًا«،  مرتفع  الّسياسي 
اليوم  نواجهه  ما  »أصعب  أن 
جيوز  ال  بأّنه  الّلبناني  إقناع  هو 
أن يستمّر يف حالة الفساد اليت 

يعيشها«.
املالّية  الفضيحة  »خرب  أن  ورأى 
شعور  حيّرك  ال  عادّيًا  خربًا  بات 
أعرف  ال  بّت  وأنا  املواطنني«، 
إن كان الّلبنانّيون يعتقدون بأّن 
هي  يدفعونها  اليت  الّضرائب 
عليهم،  ُتفرض  خّوة  عن  عبارة 
منها  ويتخّلصون  فيدفعونها 
هلم  بالنسبة  موضوعها  فينتهي 
أن  يعرفون  أو  احلّد،  هذه  عند 
هلم حقوقًا مقابل تلك الضرائب 

وجيب أن حيصلوا عليها«.
وختم: »مل ولن نسّجل يف تارخينا 
سيكون  إمّنا  شراء،  وال  بيع  ال 
احلّرة  بالّضمائر  حافاًل  سجّلنا 

والبيضاء«.
حزب  رئيس  التقى  عون  وكان 
»التضامن« إميل رمحة، الذي رد 
األمانة  اعتبار  على  اللقاء،  بعد 
قاله  ما  آذار   14 لقوى  العامة 
رئيس جملس النواب نبيه بري، 
أحداث  بني  لربطه  نظرًا  خطري 
لبنان،  يف  حيدث  وما  سوريا 
فقال: »كأن االمانة العامة تعيش 
الناس«.  عن  معزولة  جزيرة  يف 
دمياغوجي  كالم  »هذا  أن  واعترب 
الرئيس  يطول  وهو  تعبوي 
سعد احلريري عندما كان يذهب 
وهو  منها  ويعود  سوريا  اىل 
يتباحث يف أمور سورية ولبنانية 

وعربية«.
أضاف: »ما قاله الرئيس بري هو 
ويعرف  بامتياز  دولة  رجل  كالم 
الوطنية  اللبنانية  املصلحة 
جيدًا«،  يعرفونها  ال  واآلخرون 
موضحًا »آن األوان لكي يستوي 
سقف  حتت  مجيعًا  اللبنانيون 

املصلحة الوطنية الكربى«.
صاحب  عون  »اجلنرال  أردف: 
سيادية  حقيبة  نريد  حنن  حق، 
األمور  لضبط  الداخلية  وهي 
إصالحي  مشروع  ولدينا  فيها، 

يف كل احلقائب«.

أعلن املكتب االعالمي لرئيس 
»القوات  يف  التنفيذية  اهليئة 
انه  جعجع،  مسري  اللبنانية« 
حرية  ـ  »إنسان  شعار  »حتت 
»القوات  حزب  يعقد  غد«،  ـ 
اللبنانية« مؤمتره العام إلطالق 
الداخلي اجلديد للحزب  النظام 
غد  وبعد  غدا  معراب  يف 

)السبت واالحد(.
أمس  بيان  يف  وأوضح 
سُيفتتح  »املؤمتر  ان  االول، 

جعجع يفتتح املؤمتر العام لـ »القوات«
الساعة  متام  بكلمة جلعجع يف 
ان  اىل  مشريا  صباحا«،   11
عرب  مباشرًة  ستنقل  »الكلمة 
يف«،  تي.  »أم.  قنوات: 
»اجلديد«  املستقبل«،  »أخبار 
واذاعات:  لبنان«،  و«تلفزيون 
لبنان  »صوت  احلر«،  »لبنان 
»صوت  والكرامة«،  احلرية  ـ 
لبنان« 93.3، »اذاعة الشرق«، 
اللبنانية  »القوات  موقع  وعرب 

االلكرتوني« الرمسي.
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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:

عّلقت قوى 14 آذار أمس االول، 
اخلارجية  وزير  تصرف  على 
»الذي  الشامي  علي  املستقيل 
رسالة  بتوجيهه  ختطى صالحياته 
جملس  لدى  لبنان  سفري  اىل 
بـ  وطالبته  سالم«،  نواف  األمن 
»احرتام السلطة االجرائية للدولة 
دد  اللبنانية، ألنه ليس هو من يحُ
سياسة لبنان اخلارجية«. واتهمت 
مسرية  كل  بعرقلة  »الرابية 
اىل  سعيًا  البلد  يف  وفاقية 
على  واحلصول  فئويتها  تثبيت 
أكرب حصة«، مؤكدة أن »االكثرية 
اجلديدة تريد زج لبنان يف احداث 
»حزب  أن  اىل  ولفتت  سوريا«. 
للمواطنني  قدوة  باتا  وأمل  اهلل 
يف انتهاك حرمات الدولة وكسر 

االنتظام العام والقوانني«.
أوغاسابيان

حكومة  يف  الدولة  وزير  رأى 
تصريف االعمال جان أوغاسابيان 
»صوت  اذاعة  اىل  حديث  يف 
اليت  العقد  »كل  أن  لبنان«، 
انها  يقال  واليت  عنها  يكى 
ليست  احلكومة،  تشكيل  تعرقل 
وظاهرية«،  شكلية  أسباب  سوى 
الفتًا اىل أن »املشكلة االساسية 
تكمن يف عدم ارادة الفريق اآلخر 
تشكيل احلكومة ورغبته يف شل 
خدمة  الدستورية  املؤسسات 

ملشاريع مستقبلية مشبوهة«.
سبب  من  »ما  أن  اىل  وأشار 
يربر عدم تأليف احلكومة«، داعيًا 
ميقاتي  جنيب  املكلف  »الرئيس 
اىل االعتذار، ووضع فريق الثامن 
أمام مسؤولياته ليعرف  آذار  من 
الفريق  هذا  أن  اللبناني  الشعب 

 »سياسة لبنان اخلارجية ال حيددها الشامي وعليه احرتام السلطة االجرائية«
14 آذار: »حزب اهلل« و«أمل« قدوة يف انتهاك حرمات الدولة

يأخذه والبلد اىل اخلراب«.
دي فريج

رّد عضو كتلة »املستقبل« النائب 
اىل  حديث  يف  فريج  دي  نبيل 
االلكرتوني،  آذار«   14« موقع 
الشامي  الوزير  تصرف  على 
بتوجيهه  صالحياته  ختطى  »الذي 
لدى  لبنان  سفري  اىل  رسالة 
جملس األمن نواف سالم«، قائاًل: 
باستمرار  صالحياته  يتجاوز  »إنه 
الوراء«.  اىل  االلتفات  دون  من 
منذ  نشهده  »ما  أن  اىل  واشار 
فرتة هو تنفيذ فريق 8 آذار بكل 
مكوناته وقياداته وأجزائه ملخطط 
هدم مبدأ الدولة واتفاق الطائف 

والدستور اللبناني«.
أضاف: »كل فريق 8 آذار يسعى 
والدولة  الدستور  مبدأ  هدم  اىل 
مل  الذي  الشامي  تصّرف  عرب 
على  السوري  السفري  يستدع 
اىل  املوجهة  االتهامات  خلفية 
»تيار املستقبل« حبجة عقد جملس 
الوزراء على الرغم من استدعائه 
للسفرية األمريكية )مورا كونيللي( 
بعد زيارتها زحلة«. واكد أنه »ال 
يق له التصرف مع السفري سالم 
بهذه الطريقة بوجود حكومة موجلة 

اختاذ القرارات«.
ونبه على أن »كل التعديات اليت 
يشهدها لبنان على األمالك العامة 
مبدأ  ضرب  اىل  تهدف  واخلاصة 
عليه  نصّر  الذي  الدولة  مفهوم 
آذار«،   14 كفريق  اليه  ونهدف 
مشددًا على أن »حترك فريق 14 
آذار جتاه حماوالت فريق 8 آذار ال 
ميكن ان يكون اال ضمن الدستور 
والقانون وليس الفوضى وضمن 

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

ما يتاح لنا من وسائل قانونية، 
ينصبه  الذي  الفخ  نقع يف  ولن 
استعمال  وهو  آذار   8 فريق  لنا 
وغري  دستورية  غري  أساليب 

قانونية«.
ورأى أن »الوضع يف لبنان أخطر 
مما كان منذ فرتة جراء ما تشهده 
سوريا، اال أننا نصّر على أن أمن 
والعكس  سوريا  أمن  من  لبنان 
مفاهيم  ضمن  ولكن  صحيح، 
واحرتام  وقانونية  دستورية 
على  إصرارنا  هنا  ومن  متبادل، 
لو  حتى  حكومة  تشكيل  ضرورة 
كانت مؤلفة من الفريق اآلخر ألنه 
فريق  يتوىل  ألن  األوان  آن  قد 
معني املسؤولية يف هذا البلد«.

تكتل  رئيس  نعي  اىل  وتطّرق 
النائب  واالصالح«  »التغيري 
احلكومية  التشكيلة  عون  ميشال 
الرئاسة  موقعي  على  وهجومه 
أن  اىل  مشريًا  والثالثة،  األوىل 
باسم  الرمسي  الناطق  هو  »عون 
صاحب  وليس  آذار   8 فريق 
بيده  القرار ليس  ان  إذ  القرار، 
لفريق  الفعلي  الرئيس  بيد  إمنا 
الثامن من آذار وهو السيد حسن 

نصراهلل«.
 ،»mtv« حمطة  اىل  حديث  ويف 
رأى دي فريج انه »جيب أن يكون 
هناك حكومة انقاذ وطين حتى لو 
أي  أشخاص،  أربعة  من  تألفت 

حكومة أقطاب ومصغرة جدًا«.
جمدالني

طالب عضو الكتلة النائب عاطف 
جمدالني يف بيان، الوزير الشامي 
االجرائية  السلطة  بـ«احرتام 
للدولة اللبنانية واملتمثلة برئاسة 

احلكومة  ورئاسة  اجلمهورية 
واحلكومة جمتمعة، وعدم جتاوزها 
املتعلقة  القرارات  يف  خصوصًا 
بالسيادة، وبالسياسة اخلارجية«.

مسارعة  على  :«اعرتاضنا  وقال 
الشامي اىل ابالغ السفري اللبناني 
اي  صيغة  برفض  نيويورك  يف 
الوضع يف سوريا،  يتناول  قرار 
هو اعرتاض مبدئي، وال عالقة له 

مبوقفنا من هذا املوضوع«.
ورأى يف حديث اىل اذاعة »صوت 
املعقد  للوضع  »احلل  أن  لبنان«، 
يف لبنان هو بالعودة اىل احلوار 
الداخلي الذي يتطرق اىل كيفية 
واحملافظة  الدولة  اىل  العبور 
السالح  لوهج  حد  ووضع  عليها 

وإحقاق العدالة«.
واتهم »الرابية بعرقلة كل مسرية 
وفاقية يف البلد سعيًا اىل تثبيت 
أكرب  على  واحلصول  فئويتها 
حصة«، مؤكدًا أن »يف البلد خطني 
يف  وبعبدا  الرابية  بني  خمتلفني 
فرئيس  احلكومية،  النظرة  شأن 
اجلمهورية ميشال سليمان حريص 
على مؤسسات الدولة وهو يراها 
الواقع  األمر  قوى  بفضل  تنهار 
احلد  على  احملافظة  اىل  ويسعى 
على  املواطن  قوة  من  األدنى 

مواجهة التحديات«.
القادري

زياد  النائب  الكتلة  عضو  أكد 
إذاعة  إىل  حديث  يف  القادري 
»الوزير  ان  املدى«  »صوت 
من  أكثر  ويف  جتاوز،  الشامي 
بسياسة  عالقة  هلا  مناسبة 
حلل  االصول  اخلارجية،  لبنان 
املشكالت، كما حصل يف موضوع 

موضحًا  العاج«،  وساحل  البحرين 
ان اعرتاض »تيار املستقبل« على 
اىل  الشامي  أبلغه  الذي  القرار 
االمن  جملس  يف  لبنان  مندوب 
يف  يصل  ما  بشأن  الدولي 
سوريا »هو اعرتاض على الشكل 
وقال:  املضمون«.  على  وليس 
االصول  الشامي  الوزير  »جتاوز 
املوضوع  حبثه  بعدم  الدستورية 
مع رئيسي اجلمهورية واحلكومة، 
التنسيق  سياسة  ميارس  وهو 
تهم  اليت  اخلارجية  املسائل  يف 
لبنان مع رئيس اجمللس النيابي 
متجاوزًا بذلك االصول الدستورية 

املتبعة«.
إن  تقول  اليت  الشائعات  ونفى 
يأمل  أو  يرغب  املستقبل«  »تيار 
سوريا،  يف  النظام  تغيري  يف 
قيمة  »ال  ان  على  مشددًا 
اليت  الشائعات  لكل  حقيقية 
تصدر حبقنا، ألنها ال متلك ادلة 
ثبوتية«. ووصف هذه الشائعات 

بـ«املسرحية السخيفة«.
محادة،  مروان  النائب  اعترب 
»القوات  موقع  إىل  حديث  يف 
اللبنانية« االلكرتوني، أن »الربط 
لبنان  يف  احلكومة  تشكيل  بني 
للبنان  ظلم  هو  سوريا  وحوادث 
واعتداء على سوريا«، مشريًا اىل 
تكمن يف  احلقيقية  »املؤامرة  أن 
اللبنانية  احلكومة  تشكيل  جعل 
وجعل  سورية،  داخلية  قضية 
سوريا  حلفاء  من  تشكيلها  عدم 
ختليًا عن السيادة اللبنانية وحصر 
احلقائب  وتوزيع  الوزراء  اختيار 
باملصاحل السورية دون سواها«.

ماروني

»الكتائب  كتلة  عضو  شدد 
اللبنانية« النائب إيلي ماروني يف 
حديث اىل »اذاعة صوت لبنان ـ 
احلرية والكرامة« على ان »سياسة 
الوزير  ال يددها  اخلارجية  لبنان 
ان  مبفرده، وجيب  الشامي  علي 
رئيس  بني  بالتنسيق  ذلك  يتم 
اجلمهورية ورئيس احلكومة الختاذ 
إنها  اىل  مشريًا  موحد«،  موقف 
»ليست املرة األوىل اليت يتفرد 
فيه  يلزم  بقرار  الشامي  فيها 

لبنان«.
ضومط

أكد نائب رئيس »تيار املستقبل« 
مسري ضومط يف حديث اىل »اخبار 
حماوالت  »هناك  ان  املستقبل«، 
لزج  اجلديدة  االكثرية  من  جدية 
لبنان يف ما يصل يف سوريا«، 
يف  »االزمة  أن  على  مشددًا 
سوريا هلا انعكاسات كبرية على 

لبنان«.
السياسي يف  »الوضع  ان  ورأى 
لبنان وصل اىل حال من الفوضى 
منذ االنقالب السياسي يف لبنان 
السابقة  املعارضة  فريق  وإطاحة 

حكومة الرئيس سعد احلريري«.
علوش

لفت عضو املكتب السياسي يف 
السابق  النائب  املستقبل«  »تيار 
اىل  حديث  يف  علوش  مصطفى 
أن  اىل  فايلز«،  »ليبانون  موقع 
»العقد أصبحت أكثر صعوبة أمام 
تأليف احلكومة بعد اعالن االطراف 
اجلديدة،  االكثرية  يف  املشاركة 
ميقاتي  جنيب  الرئيس  وبينهم 
وبشكل  عون  ميشال  والنائب 
اجلمهورية  رئيس  األشكال  من 
ميشال سليمان، مواقفهم بشكل 
»أي  أن  معتربًا  وواضح«،  علين 
تشكيل يف أي ظرف سيؤدي اىل 
اعتبار فريق نفسه خاسرًا واآلخر 

راحبًا«.
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مقــاالت

    اجملهر
بقلم رامي القروش-لبنان
اللعب على الساحة االقليمية يتطلب جناحا يف السياسة احمللية!

2011 نيسان   30 Saturday 30  April 2011السبت 

تصعيدا  لبنان  يف  السياسية  الساحة  شهدت  االخرية  اآلونة  يف 
ان  باملالحظة  واجلدير  عديدة.  سنوات  منذ  اللبنانيون  يألفه  مل 
احلريري وحكومته  بسعد  االطاحة  منذ  باالختمار  اخذ  التصعيد  هذا 
وإبعادهما عن السلطة التنفيذية الفعلية للبالد )اللهم اال بشكلية 

تصريف االعمال(.
فنحن سبق وكتبنا كيف ان احلريري )االبن( جّند وما زال جيند كل 
االكثرية  بصيغة  للتنكيل  والسياسية  واالعالمية  املادية  امكاناته 
اجلديدة وبتوجيه االتهام تلو االتهام وبكل علنية اىل حزب اهلل بأنه 
السالح، وعن تهميش دور  بقوة  الوطن  يهدف اىل اهليمنة على 
الطوائف االخرى وبالتحديد املسيحية منها وابعادها عن اي جماالت 
حكومية فعلية، علما ان احلريري اعلم الناس ان التحالف بني حزب 
اهلل وزعامة اكرب تكتل مسيحي يف لبنان هو الذي اطاح به ورده 

اىل حجمه الطبيعي.
احلائط  عرض  وضربه  احلريري  تنكر  واثر  تقريبا  شهرين  قبل 
بكل اجلهود اليت بذلتها احلكومتان السعودية والسورية من اجل 
التوصل اىل صيغة تفاهم بني احلكومة اللبنانية واملعارضة بقيادة 
حزب اهلل وتيار التغيري واالصالح، واليت حبكم بنودها كان ميكن 
لسعد احلريري البقاء يف موقع رئاسة احلكومة، اثر هذا االنفعال 
والتنكر كتب احد كبار حمللي صحيفة الرياض السعودية ان امللك 
عبد اهلل وحكومته يف اململكة مل يكونوا مرتاحني هلذا التصرف مما 
حدا باملسؤولني يف اململكة السعودية اىل مباركة التكليف احلكومي 
الذي انيط بالرئيس جنيب ميقاتي واعالن متنياتهم بنجاح مهمته. 
ايضا وقبل مخسة اسابيع ويف صحيفة الرياض ذاتها كتب احملرر 
نفسه ان العقد والعراقيل اليت يضعها سعد احلريري وحلفاؤه من 
كتائب وقوات لبنانية وغريهم يف طريق تشكيل حكومة امليقاتي 
غري مرضي عنها بالنسبة للملك عبد اهلل بن عبد العزيز وال بالنسبة 
املذهيب  التصعيد  للهجة  نظرا  برمتها،  السعودية  اململكة  حلكومة 
ولغة التحدي اليت قد تؤدي اىل وقوع الفنت والتقاتل يف خمتلف 

ارجاء البالد.
فجأة أطلت برأسها احداث البحرين وجلبت معها ما جلبته من تطورات 
عربية واقليمية كشفت بعضا من التباين بني مواقف ايران ودول 
اخلليج من االزمة البحرينية، فشعر رئيس حكومة تصريف االعمال 
يف لبنان )املتمرن يف الشؤون الدولية!( ان رمبا هي فرصة ذهبية 
السرتداده بعضا من ماء الوجه والرضى والقبول لدى السعودية، 
فأطلق العنان لكلماته التصعيدية غري املوزونة او املدروسة ليس 
فقط ضد حزب اهلل وسالح املقاومة بالتحديد امنا ضد اجلمهورية 
االيرانية وضد ما اعتربه »تدخلها يف الشؤون العربية الداخلية«، 
هذا اىل جانب اتهامه ايران بكل علنية بانها وراء تفعيل احداث 

البحرين.
املؤسف باالمر انه يف صحيفة الرياض ذاتها توجه قلم احملرر نفسه 
اىل سعد احلريري بالتمين عليه عدم التدخل يف شؤون اقليمية هي 
يف  حتى  عجزها  اثبتت  اليت  السياسية  وقدراته  مستطاعه  فوق 
ادارة شؤون بلد من اصغر بلدان املعمورة، وان اسلوب التفجري 
واملواجهة والتصعيد ال حيل اي اشكاالت بني الدول او الشعوب. 
وخلص احملرر مذكرا سعد احلريري ان ايران ودول اخلليج وجدت 
يف منطقة الشرق االوسط قبل مئات السنني من وجود املسؤول 
مئات  عرب  الدول  هذه  وستبقى  االرض،  وجه  على  هذا  اللبناني 
السنني املقبلة على سطح البسيطة حتى بعد رحيل الشخص ذاته، 
تفاهم  سوء  ازمات  حصلت  واالزمنة  العقود  سابق  كما يف  وانه 

عديدة متكن اجلانبان من حلها دون تدخل سياسيني مراهقني.
الالفت للنظر ان اجلهل يف القراءة السياسية لالحداث املستجدة 
)املبعوث  فيلتمان  اصاب  الذي  احلريري  سعد  لدى  له  حدود  ال 
مليارات  ورث  مراهق  انه  له  بوصفه  االوسط(  للشرق  االمريكي 
الدوالرات اىل جانب زعامة والده الراحل الشهيد رفيق احلريري، 
وانه )اي سعد( يعيش حياة البذخ وان كل انواع النبيذ الفاخر اليت 

توجد يف طائرته او يف قصوره يعجز عن شرائها اال االغنياء.
ايران  قدمتها  اليت  املالية  للمساعدات  احلريري  سعد  تناسي  ان 
واليت ساهمت اىل حد كبري يف اعادة بناء اجلنوب جنبا اىل جنب 
دعمها  كما  السعودية،  رأسها  وعلى  اخلليج  دول  مساعدات  مع 
للمقاومة بالسالح والعتاد لتمكينها من صد اي اعتداءات صهيونية 
املواجهة  سقف  لرفع  التناسي  هذا  ان  اللبنانية،  االراضي  على 
مع احلكومة االيرانية بدل التنديد باالنتهاكات اليومية االسرائيلية 
الجواء لبنان وسيادته، ان هذا التناسي مع سعيه للتصعيد املذهيب 
يف كل ارجاء الوطن لن يساعده على استعادة سلطته او حكومته 
او منصب الزعامة يف الدولة اللبنانية اليت سبق لوالده الشهيد ان 
حققها وتربع على عرشها عرب سنني طويلة حتى اصبح رمزا وطنيا 
لبنانيا تشرف بوجوده ومبعرفته ليس فقط كل اللبنانيني بل ابناء 

الوطن العربي برمته.

جنبالط يصرخ: احلوار فاحلوار فاحلوار

ــ الشيعي هو أكثر من  يعتقد النائب وليد جنبالط أن احلوار السين 
ضروري يف هذه املرحلة، وهو التقى أخريًا الرئيس فؤاد السنيورة 
املكّونني  هذين  بني  التواصل  انعدام  إن  رأيه،  ويف  السبب.  هلذا 

كن أن جيّر البالد إىل أزمٍة حقيقّية لبنانيًا ميمُ
للمرة األوىل منذ مئيت عام، يشهد زعيم املختارة حفيده. حصل هذا 
ي فؤاد، تيّمنًا جبد  مع وليد جنبالط. لكن رغم أنه رأى حفيده الذي سمُ
أبي تيمور. إاّل أن قلق الرجل ما زال يزداد يومًا بعد آخر. القلق احلالي 
تل بشري جنبالط، بل هي  ال ينبعث من تراجيديا عائلّية مستمّرة منذ قمُ
الشيعي  ـــــ  السين  التباين  حّدة  الرجل من تصاعد  تنطلق من خشية 

ليصل إىل حدود الصراع.
القدر  هذا  أن  يبدو  لكن  القدر.  عاند  أنه  جنبالط  يعرف  عمقه،  يف 
رّدد رئيس  عانده جلهة عدم اجنرار البالد إىل صراٍع سين ـــــ شيعي. يمُ يمُ
احلزب التقدمي االشرتاكي ضرورة استعادة التواصل بني زعيم تّيار 
بري  نبيه  النواب  جملس  ورئيس  احلريري،  سعد  الرئيس  املستقبل 

واألمني العام حلزب اهلل السّيد حسن نصر اهلل.
نذر  يمُ لبنان  الذي تسري باجتاهه األمور يف  السياق  أن  يعتقد جنبالط 
بعواقب غري معروفة، لكّنها ستؤذي اجلميع. التواصل املقطوع ال يؤّدي 
اول طرح املبادرات جلمع هذه األطراف،  إاّل إىل املزيد من التأزيم. حيمُ
ومل ينجح حتى اللحظة. فبعد اتصاله باحلريري ليطلب منه التواصل مع 
الرئيس نبيه بّري، الذي انتهى بدون جواب إجيابي من احلريري، التقى 
جنبالط الرئيس فؤاد السنيورة على طاولة صديق مشرتك، ليطلب منه 
الدفع يف االجتاه عينه، »لكن السنيورة ال يستطيع فعل أي شيء بدون 
موافقة احلريري«. هذا كالم قاله جنبالط للحريري وللسفرية األمريكّية 
ميشيل سيسون يف عام 2008؛ إذ يف أوج خالفه السياسي مع حزب 
اهلل، أصّر على عدم انقطاع التواصل، وهذا ما أّكدته وثائق ويكيليكس 

املنشورة عن تلك املرحلة.
يرسم جنبالط صورًة ليست مشرقة. رفع سعد احلريري سقف خطابه 
يف 13 آذار املاضي. خلع سرتته، وخلع معها السقوف السياسّية اليت 
التالية؟«،  »طّيب وما اخلطوة  السالح،  أعلن رفضه  كان ملتزمًا بها. 
ضيف: »أنا أعرف هذه الوقفة جيدًا. أعرف كيف ينجّر  يسأل جنبالط. يمُ
الواحد مّنا وراء اجلمهور احملتشد، واملشكلة أن اجلميع سيدفع الثمن«. 

يعتقد جنبالط أن على احلريري العودة خطوة إىل الوراء.
يب جنبالط بوضوح: »شئنا أو أبينا ما  لكن ملاذا احلوار مع احلريري؟ جيمُ

زال املمّثل األّول للسّنة«.
داخل  مبا جيري  مشغولة  دولة  كّل  املنطقة.  خريطة  إىل  الرجل  ينظر 
حدودها، واحملافظة على استقرارها. اجلامعة العربّية باتت غري موجودة. 
الثورات العربّية تنحرف عن سياقها يف أغلب الدول. لذلك، يعتقد أن 
ال أحد جيد نفسه مسؤواًل عن طرح مبادرٍة حلّل األوضاع يف لبنان، أو 
تسوية لعدم جّر األمور إىل االنفجار، »كّل دولة مشغولة بنفسها، وما 

علينا إاّل احلوار حلّل مشاكلنا«.
يب حبّدة: »ماذا أفعل  كن أن يفعله هو، جيمُ سأل جنبالط عّما ميمُ عندما يمُ
أكثر من هذا؟ أدعوهم للحوار. هم القادرون على التحاور لتجاوز هذه 

املرحلة«.
ال يرغب زعيم االشرتاكي يف احلديث كثريًا عن امللف احلكومي. يرى 
العقبات املوجودة ليست عقبات غري قابلة للحّل، لكنه يستغرب  أن 
ّمل املسؤولّية لطرف دون آخر،  ريد أن حيمُ عدم تأليفها حتى اليوم. ال يمُ
لكّنه يعرف متامًا أن التأخري يضّر على خمتلف الصعد. هو يرى الدولة 
تتفّكك أمامه. اإلدارة تفرغ يومًا بعد آخر. شغر منصب رئيس أركان 
اجليش، وبعد أسابيع قليلة يشغر منصب حاكم مصرف لبنان. التمّرد 
إجياد حلول جذرّية  الدولة يف  تأّخرت  يف سجن رومية مشكلة قدمية 
هلا، وهي قابلة للتفاقم، »وقد أخربوني عّما جيري يف رومية، هذا أمر 
غري مقبول بتاتًا«. اختطاف األستونيني السبعة واستمرار اللغز حوهلم 
على  التعدّيات  موضوع  التحقيقات.  جدي يف  تقّدم  دون حتقيق  من 
عّدد جنبالط هذه  املشاعات الذي انفجر جنوبًا يف األسابيع املاضية. يمُ
درك أنها كلها دليل على تفّكك الدولة. هل هي أزمة  امللّفات وهو يمُ
كن تغيريه  يب الرجل: »النظام مأزوم من البداية، لكن ال ميمُ نظام؟ جيمُ

ؤلف احلكومة«. اليوم، علينا أن نمُ
سهم يف احلّد من التدهور،  كن أن يمُ يقول الرجل إن تأليف احلكومة ميمُ
كّرر جمددًا: »األساس هو احلوار السين ـــــ الشيعي«. هذه هي  لكّنه يمُ

الكلمة ـــــ املفتاح لديه.
احلكومي،  الفراغ  عن  الناشئة  الثغر  بعض  يسّد  أن  جنبالط  اول  حيمُ
والفراغ يف اإلدارات، »أعمل مع أحد األصدقاء على تزويد بلدة بقعاتا 
باملياه عرب ربطها بقنوات من املياه اليت متّر باملختارة آتّية من الباروك، 
عرب قنوات بناها جدي بشري جنبالط، وقّلده األمري بشري الشهابي جبّر 
املياه من نبع الصفا إىل بيت الدين، وأعتقد أننا سننتهي من العمل 

ديرها«. سّلمها ملصلحة مياه الباروك لتمُ يف شهر متوز وسنمُ
إىل ذلك، يعمل جنبالط على حتويل مزارع البقر املنتشرة يف الشوف 
إىل مزارع بقر منوذجّية، »وذلك بعدما اكتشفنا أن هذه املزارع منتجة 
مؤسسة  من  يقرتضون  وهم  بأراٍض،  املزارعني  وسأزود  اجلبل،  يف 
كفاالت، وقريبًا يبدأ العمل بأول مزرعة. وسنسعى إىل حتويل مزارع 
جلهة  خصوصًا  املعتمدة  العاملّية  املعايري  تلتزم  مزارع  إىل  الدجاج 

البيئة«.
ويف امللف السياسي يف الشوف، يلفت جنبالط إىل أن األمور باتت 
املهندسني  نقابة  انتخابات  أسهمت  وقد  اخلروب،  إقليم  مع  أفضل 
إجيابًا على هذا الصعيد، وخصوصًا مع انتخاب رئيس بلدّية داريا حممد 
بصبوص عضوًا يف جملس النقابة بدعٍم من احلزب التقدمي االشرتاكي. 
»وهناك عالقات اجتماعّية وسياسّية وعائلّية قدمية مع اإلقليم«... هذا 

ما جيعل الرجل واثقًا من استعادة عالقته التارخيّية مع اإلقليم.

احلكومة: هّبة باردة وهّبة ساخنة

هّبت االربعاء رياح تأليف قوية، حّركتها معلومات عن تنازل رئيس 
اجلمهورية عن وزارة الداخلية. لكّن أوساط الرئيس املكلف ترّيثت 
يف ضخ التفاؤل، وزّوار الرابية أكدوا أن ال شيء جّديًا حتى اآلن... 

فيما 14 آذار جاهزة للمهمة.
إذا صّحت »خربية« االتصال الرئاسي االربعاء، يكون موضوع تأليف 
احلكومة امليقاتية قد دخل غرفة الوالدة، حيث أفادت مصادر متابعة 
للملف احلكومي بأن رئيس اجلمهورية ميشال سليمان اتصل أمس 
بالرئيس املكلف جنيب ميقاتي، وأبلغه استعداده للتخلي عن حقيبة 
مجيع  من  قبول  موضع  تكون  حمايدة  شخصية  ملصلحة  الداخلية 
األطراف املعنية بالتأليف، علمًا بأن أوساط ميقاتي فّضلت الرتّيث 

يف إشاعة التفاؤل.
يفتح  الداخلية  عن  سليمان  تنازل  أن  املذكورة  املصادر  أضافت 
الطريق أمام حسم التوزيع الطائفي بنسبة 99%، وبالتالي تسهيل 
توّزعت  احلصص  أن  إىل  مشرية  احلقائب،  على  األساء  تركيب 
كاآلتي: الوزراء الشيعة 3 للرئيس نبيه بري و2 حلزب اهلل وواحد 
وواحد  االشرتاكي  التقدمي  للحزب  واحد  السّنة:  القومي،  للحزب 
للحزب   2 الدروز:  هو،  فيهم  مبن  مليقاتي،  و4  السّنية  للمعارضة 
التقدمي وواحد للنائب طالل أرسالن، املوارنة 4 للنائب ميشال عون 
وواحد للنائب سليمان فرجنية وواحد لرئيس اجلمهورية، أرثوذكس، 
2 لعون وواحد لكل من رئيس اجلمهورية وميقاتي، كاثوليك: واحد 
لكل من رئيس اجلمهورية وعون وميقاتي، أرمن: 2 لتكّتل التغيري 

واإلصالح.
ورأت مصادر يف األكثرية اجلديدة أن خطوة سليمان تعين أنه قرأ 
جيدًا كالم بري الثالثاء، الذي تضمن »رسالة سورية واضحة للتأليف 
ما  عند  التوقف  إىل  ودعت  املعنيون«.  معها  يتجاوب  أن  يفرتض 
شهدته بعض املناطق مساء أمس، من قطع للطرقات، وخصوصًا 
طريق صوفر الدولية، احتجاجًا على غالء أسعار احملروقات، معتربة 

أن ذلك سيؤكد احلاجة إىل وجود حكومة فعلية.
وإذا كانت أوساط ميقاتي تفّضل تأجيل »االحتفال« حتى إجناز كل 
املراسم، بّدد أحد أركان األكثرية اجلديدة أجواء التفاؤل، وأكد عدم 
حصول تقدم. كذلك أكد زوار الرابية أن »ال شيء جّديًا حتى اآلن، 
واجلنرال عون مل يعد يرضى بطريقة أن واحدًا يسّمي واآلخر يوافق 
تكون  وأن  هو،  يسّمي  أن  يريد  بل  اجلمهورية،  رئيس  وبني  بينه 

الداخلية له«.
ولفت أمس أن املعلومات عن اتصال سليمان مبيقاتي ترافقت مع 
من  وخرج  بري،  للرئيس  أمس  بارود  زياد  الوزير  بها  قام  زيارة 
ع الحقًا خرب موّسع  عنده مكتفيًا بالقول إن اللقاء ممتاز، قبل أن يوزَّ
يقول فيه بارود إنه عرض مع بري »أوضاع السجون واملخالفات على 
األمالك العامة«، مضيفًا »هناك مواضيع كثرية نبحثها مع الرئيس 
بري«. كذلك التقى بري أمس الوزير وائل أبو فاعور، وعرض معه 

األوضاع العامة وعملية تأليف احلكومة.
وحضر موضوع احلكومة أيضًا يف لقاء األربعاء النيابي، حيث استغرب 
بري استمرار املراوحة يف تأليفها، »يف ظل الظروف الدقيقة والصعبة 
اليت مير بها لبنان واملنطقة«. وقال إن التحديات الكبرية اليت تواجه 
البلد »تفرتض وجود حكومة اليوم قبل الغد«، منّبهًا إىل »أن ما جيري 
وحياك يتطّلب منا مجيعًا أن نكون يقظني وعلى مستوى املسؤولية 
أمام العاصفة اليت نشهدها، واليت تستهدف لبنان واللبنانيني مجيعًا 

من دون متييز«.
ويف جمال آخر، جّدد بري إعالن »الوقوف إىل جانب سوريا يف هذه 
املرحلة بالذات«، مشريًا إىل »أن موقف لبنان يف جملس األمن طبيعي 
املصلحة  ومن  البلدين،  بني  واملميزة  األخوية  العالقة  من  وينطلق 

املشرتكة للشعبني الشقيقني«.
كذلك شّدد الوزير أكرم شهيب، بعد لقائه مفيت اجلمهورية الشيخ 
حممد رشيد قباني، على أن »البلد حباجة إىل حكومة، والوضع مرتّهل، 
وخصوصًا يف الظروف اليت منّر بها اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا«. 
وأشار إىل وجود عقد، وإىل أن وزارة الداخلية هي األساس لفك 
هذه العقد، معربًا عن الثقة بالرئيس املكلف. وقال: »إننا حناول مع 
مجيع املعنيني للوصول إىل حل، وندعو إىل حوار هادئ لتأليف جبهة 
أوسع من 14 و8 آذار، وحنن مع املوقف الرسي اللبناني بشأن أمن 

الشعب السوري«.
على خطٍّ مواٍز، لفت أمس االول، بعد دعوة حزب الكتائب لتأليف 
حكومة إنقاذ تضم كل القوى، زيارة الرئيس أمني اجلمّيل لرئيس 
اجلمهورية، يف وقت تطورت فيه انتقادات املعارضة اجلديدة للتأخري 
يف حسم امللف احلكومي، إىل بدء طرح نفسها لتسّلم هذا امللف، 
لقوى  العامة  األمانة  أن  سعيد  فارس  السابق  النائب  أعلن  حيث 
تأليف  »خماطر عدم  االربعاء  اجتماعها األسبوعي  آذار حبثت يف   14
و«العجز  السياسي«  بـ«االنهيار  اجلديدة  األكثرية  مّتهمًا  حكومة«، 
هو  آذار   14 فريق  أن  املقابل  يف  ومعتربًا  التأليف،  عن  الكامل« 
الوحيد الذي »ميتلك املشروع السياسي الواضح إلنقاذ لبنان ومحايته 
وإدارة الشأن الداخلي يف لبنان، وميتلك مقاربة وطنية إسالمية ـــــ 
مسيحية شاملة ملا جيري يف املنطقة من خالل تأليف حكومة«. ورأى 
هو  سوريا  باألحداث يف  التأليف  موضوع  بري  الرئيس  »ربط«  أن 

»شيء خطري جدًا جدًا«.
على صعيد آخر، هاجم نواب من تيار املستقبل الوزير علي الشامي، 
واصفني طلبه من مندوب لبنان يف األمم املتحدة عدم املوافقة على 
مشروع البيان الصحايف بشأن األحداث يف سوريا بأنه تصرف »غري 
مهين وال مسؤول«، يف وقت ذكرت فيه الوكالة الوطنية لإلعالم 
أن اجليش والقوى األمنية املعنية بدأت مساء أمس إجراءات مشددة 

لضبط احلدود الشمالية من العريضة حتى منطقة وادي خالد.

ثائر غندور
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صدر عن حمامي الدفاع عن العميد 
ساندريال  كرم،  فايز  املتقاعد 
والياس  سالمة  رشاد  مرهج، 
كعدي البيان التالي: »عمال حبق 
الرد على بيان مديرية قوى األمن 
الداخلي )شعبة العالقات العامة( 
وتعليقا على موقف معالي وزير 
بارود،  زياد  احملامي  الداخلية 
تاريخ  املذكور،  البيان  على 
2011/4/22 إجتمع وكالء الدفاع 
كرم،  فايز  املتقاعد  العميد  عن 
كعدي  الياس  مرهج،  ساندريال 
ما  وناقشوا  سالمة،  ورشاد 
صدر عن شعبة العالقات العامة 
احملاكمة  جلسة  جمريات  حول 
الدائمة  العسكرية  احملكمة  لدى 
وأصدر   2011/4/21 بتاريخ 

احملامون البيان اآلتي:
عن  الدفاع  حمامو  يعرب   : أوال 
عن  كرم،  فايز  املتقاعد  العميد 
ثقتهم بالسلطة القضائية عامة، 
وبعدالة احملكمة العسكرية الدائمة 
برئاسة العميد الركن نزار خليل، 

وعضوية مستشاريها الكرام.
ثانيا: يستغرب احملامون صدور 
العامة  بيان موسع عن املديرية 
لقوى األمن الداخلي، ويعتربون 
حبد  يشكل  البيان  ذلك  أن 
عمل  يف  سافرا  تدخال  ذاته، 
القضاء، وجتاوزا ملهمة املديرية 
العميد  على  وجتنيا  املذكورة، 
وكالئه،  على  وافرتاء  كرم، 

وعلى نواب األمة.
القانونية  باألصول  عمال  ثالثا: 
اجللسة  إجراءات  ترعى  اليت 
السرية وحماضرها، ميتنع وكالء 
يف  اخلوض  عن  كرم  العميد 
الفاضحة  املغالطات  تفاصيل 
املديرية  بيان  تضمنها  اليت 
العام  الرأي  واعدين  العامة، 
املغالطات  بفضح  اللبناني، 

الكثيفة يف الوقت املالئم.
السرية،  فروض  بسبب  رابعا: 
يف  الدفاع،  وكالء  إكتفى 
جلسة  أعقبت  اليت  تصرحياتهم 
احملاكمة، بالتعبري عن إنطباعاتهم 
من  املستمدة  ومآخذهم  العامة، 
املعلومات  فرع  عنصر  شهادة 

وكالء دفاع العميد فايز كرم:بيان مديرية قوى االمن جتاوز 
ملهمتها وتدخل سافر يف عمل القضاء وافرتاء على وكالئه

يف اجللسة السرية اليت قررتها 
احملكمة.

خامسا: الحظ حمامو العميد فايز 
العالقات  »شعبة  حماولة  كرم، 
العامة« إقامة حفلة تكرميية للعنصر 
املذكور تعويضا عن اإلرتكابات 
واليت  مسؤوليتها،  يتحمل  اليت 
ال بد للمحكمة من أن تكون قد 
مدى  فعاينت  بدورها،  الحظتها 
السقوط الذي بلغته إفادة ذلك 

الشاهد أمامها.
أن  احملامون  الحظ  سادسا: 
ال  اليت  التكرميية«  »احلفلة 
الطبيب  مشلت  قد  هلا،  مربر 
العلنية،  اجللسة  يف  املستجوب 
أبسط  جيهل  أنه  تبني  حيث 
اليت  واملهنية،  النقابية  واجباته 
تلزمه حبفظ نسخة عن أي تقرير 
طائلة  حتت  عنه،  صادر  طيب، 

املساءلة.
سابعا: يؤكد وكالء الدفاع أنهم 
كما  ختبط«،  »حالة  يعيشون  ال 
يزعم بيان املديرية، بل يعيشون 
حالة صفاء تام، مصدرها ثقتهم 
بأنفسهم،  وثقتهم  بالعدالة، 

وثقتهم برباءة موكلهم.
ثامنا: يرى احملامون أنه إذا رأت 
املديرية أنه حيق هلا التأكيد على 
وإجراءاتها،  حتقيقاتها  سالمة 
جمرد  كونه  يعدو  ال  ذلك  فإن 
وجهة نظر، إذ يبقى للقضاء أن 
يقرر مدى صحة، ودقة، ونزاهة 

تلك التحقيقات وما نتج عنها.
تاسعا: يعترب وكالء الدفاع الدور 
مزاولته  املديرية،  حتاول  الذي 
هذه  يف  املعلومات  فرع  عرب 
للدور  جائرة،  متابعة  املرحلة، 
السياسي الذي مارسه التحقيق 
معايري  عن  بعيدا  األولي، 
جيب  اليت  واملوضوعية  النزاهة 
أن يتحلى بها من يدعي لنفسه 
ويؤكد  العدلية.  الضابطة  صفة 
حتاول  املديرية  أن  احملامون 
يف  فريق  وكأنها  تتصرف  أن 
هذه  بشدة  ويرفضون  الدعوى، 

احملاولة«.
الدفاع  حمامو  يعرب  عاشرا: 
ثقتهم  عن  كرم،  العميد  عن 

اليت  للمخاطر  القضاء،  بوعي 
تصرف  كلما  بالعدالة  حتدق 
السلطة  تصرف  أمين  جهاز 
السياسي،  باهلوى  البوليسية، 
والكيد السياسي، واالستهداف 
السياسي، ليس فقط ملوكلهم، 
اليت  احلزبية  احلالة  لرأس  بل 

ينتمي إليها.
حمامو  يهيب  عشر:  حادي 
اىل  القضائية  بالسلطة  الدفاع 
من  وصورتها،  مسعتها  محاية 
عمل  يف  السافر  التدخل  هذا 
تلك  تصبح  ال  كي  احملاكم، 
أي  يف  الدستورية،  السلطة 
من مفاصلها، حمرجة جبهاز ذي 
عقيدة سياسية، ينفعل بسهولة، 
على  ويتحامل  بسهولة،  وينحاز 

العدالة، بالسهولة عينها.
ثاني عشر: يرحب وكالء الدفاع 
الداخلية  وزير  معالي  مبوقف 
بيان  من  بارود،  زياد  احملامي 
وقفة  فيه  ويرون  املديرية، 
أن  إجيابية مسؤولة، من شأنها 
مشهودة  لتجاوزات  حدا  تضع 
وموصوفة، أحلقت األذى مبهابة 
مستوى  على  اللبنانية،  الدولة 
على  احلكومية  الوصاية  سلطة 

اإلدارات التابعة هلا.
ثالث عشر: يعرب وكالء الدفاع 
قضية  كون  إىل  إرتياحهم  عن 
فايز  املتقاعد  العميد  موكلهم، 
فرع  يد  من  خرجت  قد  كرم، 
يد  يف  وأصبحت  املعلومات، 
الذي  النقي  القضائي  املرجع 
حيمل مسؤولية العدالة، ويعرف 
املتحاملني  من  حيميها،  كيف 
على كرامة احملامني، ومن الذين 
احملاكم،  دور  إستباق  يريدون 

بل النطق باألحكام نيابة عنها.
الدفاع  حمامو  يعترب  عشر:  رابع 
الرابع عشر من حزيران القادم، 
وختام  للمرافعة،  احملدد  املوعد 
احلقيقة  مع  موعدهم  احملاكمة، 
احملكمة،  قاعة  اليت ستقال يف 
حيث يتاح هلم اخلوض حبرية يف 
دونها،  حال  اليت  اجملاالت  كل 
احرتامهم لفروضهم  اآلن،  حتى 

النقابية«.

بريد سريعشحن جوي
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لحضور ندوة تحت عنوانيتشرف التيار الوطني الحر بدعوتكم   

"ن و تداعيات ما يجري في المنطقةالوضع في لبنا"  

 يترأَسها الدكتور بيار رفول

الجنرال عونممثل   

 في قاعة 

New Westella Reception (Middle East Lounge) 

5 Kerrs Road, Lidcombe 

  2011أيار  4االربعاء 

 الساعة السابعة مساءً 

مرطبات +يتخلل الندوة كوكتيل   

 الدعوة عامة

مل يكتف رئيس جملس النواب نبيه بري يف 
احلذر  باثارة  النجمة  االربعاء« يف ساحة  »لقاء 
لبنان  الفلسطينيني يف  الالجئني  توطني  من 
اول من امس، بل تناول املوضوع نفسه يف 
اجتماع هيئة الرئاسة يف حركة »امل« يف مساء 

اليوم نفسه.
كالم  عند  عدة  فلسطينية  فصائل  وتوقفت 
بري وسارع بعضها اىل طلب مواعيد لالطالع 
وقع  على  اخلصوص  هذا  يف  معلوماته  على 
سوريا  مقدمها  ويف  اجلوار  بلدان  به  متر  ما 
اليت تشهد حركة احتجاجات وتظاهرات يراقبها 

الفلسطينيون واللبنانيون كل من موقعه.
اليت  املصاحلة  هذه  اجمللس  رئيس  ويشجع 
طال انتظارها، لكن خيشى التوصل اىل اتفاق 
تتجاوز  ال  فلسطينية  دولة  والدة  اىل  يؤدي 
حدود 4 حزيران 1967 مع حصول تبادل يف 
القدس  االخرية  عاصمة  تكون  وان  االراضي 
الشرقية، مما يعين بطريقة غري مباشرة اعالن 
»الوفاة الرمسية« للقرار 194 الذي حيفظ حق 
العودة لالجئني الذين يأملون منذ عقود طويلة 

يف العودة اىل ارضهم.
هذه  عن  مواكبة  فلسطينية  جهات  وتتحدث 
»االفكار« اليت ال تزال على الورق، واليت وصل 
مضمونها اىل بري، فأقدم على قرع ناقوس 
اخلطر حمذرا من التوطني، وهو احلساس الذي 
يلهب عادة هواجس الشارع اللبناني املنقسم 

يف االصل.
حكم  194 يف  القرار  ان يصبح  بري  وخيشى 
النسيان ويؤدي اىل قتل حلم 6 ماليني الجئ 
فلسطيين يف الشتات، مشددا على ان لبنان 
الذي تنعكس  العامل  البلد االول يف  سيكون 

عليه عواقب عدم السري يف »حق العودة«.
ويأمل رئيس اجمللس يف والدة احلكومة يف 
اسرع وقت ليفّعل لبنان اجهزته الديبلوماسية 
»الن  واحباطه  املشروع  هذا  تطويق  اجل  من 

لبنان هو احللقة االضعف يف التوطني«.
يف هذا الوقت يناقش الفلسطينيون موضوع 
جديدة  تقسيمات  مثة  ان  ويقولون  »دولتهم« 
يف االرض تقضي بضم مساحة من »ب« اىل 

»أ« ومن »ج« اىل »ب« مع ابقاء القسم االكرب 
واذا  االسرائيلي.  اجلزء  املستوطنات يف  من 
كتب النجاح هلذا املخطط فان اسرائيل تصبح 
راود  الذي  احللم  العامل«  يف  اليهود  »دولة 
فلسطني  تراب  على  منذ سيطرتهم  قياداتها 
اواخر االربعينات من القرن الفائت، حيث بنت 

املدن واملستوطنات.
السلطة  مواصلة  مع  التطورات  هذه  وتأتي 
الفلسطينية يف رام اهلل محلتها يف االوساط 
بالدولة  االعرتاف  العالن  الديبلوماسية 
الفلسطينية. االمر الذي لن ينال قبول رئيس 
الساعي  نتنياهو  بنيامني  االسرائيلي  الوزراء 
املعرتف  الدولي«  »التسونامي  تطويق  اىل 
بهذه الدولة، ولذلك سيقدم نتنياهو مشروعا 
ويتناول  رؤيته  حبسب  الفلسطينية  للدولة 
الواليات  يف  ايار   24 يف  كلمة  خالل  ملفها 
املتحدة االمريكية وهي ليست بعيدة من طرح 

الرئيس باراك أوباما.
وينفي بري خشية املمانعني من بعض اركان 
عبارة  استبدلوا  الذين  الفلسطينية  السلطة 
»الالجئني« بـ«املهاجرين« يف اجتماعات التنمية 
استضافتها  اليت  العرب  للمغرتبني  واهلجرة 
وكان  االخرية.  املصرية  الثورة  قبل  القاهرة 
اللبناني  الطرف  من  اعرتاض  حمل  االمر  هذا 

وجهات عربية اخرى.
عن  ديبلوماسيًا  تردد  ما  هنا  بالذكر  جدير   
املصرية  العسكرية  السلطات  تسهيل  
الالجئني  من  االلوف  عشرات  تدفق  اخريا 
هربًا  غزة  قطاع  اىل  ليبيا  يف  الفلسطينيني 
من املعارك واعمال العنف يف مجاهريية معمر 

القذايف.
على  العودة  حق  لسقوط  الرافضون  ويعّول 
احلي،  والعربي  الفلسطيين  الشارع  وجدان 
ولبنانية  فلسطينية  جمموعات  ستنفذ  لذلك 
مسرية اىل احلدود يف 15 ايار املقبل وسريافق 
هذا التحرك مسريات مماثلة يف بلدان الطوق 
اىل  اضافة  وسوريا  واالردن  مصر  يف  اي 

اعتصامات امام السفارات االسرائيلية.
رضوان عقيل

بري يقرع جرس التحذير: لبنان احللقة األضعف يف التوطني



Page 8صفحة 8    

عرب وعالم

2011 نيسان   30 Saturday 30  April 2011السبت 

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

املعارضة تطالب بتسليحها وحتّذر من استعمال القذايف أسلحة كيميائية
ليبيا: املعارك حول مصراتة والزنتان والنزاع مرشح ألن يطول

حول  ليبيا  يف  املعارك  تركزت 
امس،  والزنتان  مصراتة  مدينيت 
معمر  العقيد  قوات  تراجع  اثر 
حنو  بعد  املتمردين  امام  القذايف 
النزاع  اندالع  من  اشهر  ثالثة 
التدخل  رغم  يطول  الن  املرشح 

العسكري الدولي.
ودارت مواجهات عنيفة بني الثوار 
وقوات القذايف عند مركز الذهيبة 
احلدود  جانيب  ويف  احلدودي، 
امس  ظهر  بعد  التونسية  الليبية 
الثوار  بسيطرة  وانتهت  االول، 

على النقطة احلدودية.
يف  االنساني  الوضع  ويتفاقم 
االجانب  بآالف  املكتظة  املخيمات 
الذين ينتظرون الرحيل مع صعوبة 
نقص  بسبب  اجلرحى  معاجلة 
ترجيح  وسط  الطبية  التجهيزات 
ارتفاع اعداد الضحايا حيث حتدث 
القتلى  االف  سقوط  عن  البعض 
املاضي،  )فرباير(  15 شباط  منذ 
من دون امكانية التحقق من هذه 

االرقام.
وعلى الرغم من الضغط العسكري 
والعقوبات  االطلسي  حللف مشال 
االسلحة  وحظر  الدولية  املالية 
الزعيم  لدفع  االموال  وجتميد 
يصدر  مل  التنحي،  على  اللييب 
عن  التخلي  على  مؤشر  اي  عنه 

السلطة.
اليت  الغارات  من  الرغم  وعلى 
االطلسي  احللف  طائرات  تشنها 
تواصل  )مارس(  اذار   19 منذ 
قوات القذايف املقاومة، وتواصل 
يسيطر  اليت  مصراته  حماصرة 

عليها الثوار.

ومبساعدة غارات احللف االطلسي 
خارج  القذايف  قوات  الثوار  دحر 
كلم   200 بعد  على  املدينة  هذه 
شرق طرابلس، واستطاعوا تأمني 
امليناء، غري ان قوات القذايف ما 
وتتواصل  املدينة  حتاصر  زالت 
غرب  املطار  منطقة  يف  املعارك 

املدينة.
الوحيد  الطريق  البحر  يظل  وبينما 
سفينة  انزلت  املدينة،  المداد 
للهجرة  العاملية  للمنظمة  تابعة 
ليل اول من امس اغذية ومعدات 
طبية، ويف الوقت نفسه وصلت 
سفينة حمملة بالسالح اىل امليناء، 

حسب مصادر الثوار.
االول  امس  رست  بنغازي،  ويف 
مصراتة  من  احبرت  سفينة 
معظمهم  شخص  الف  وتنقل 
صاحب  وبينهم  افارقة  الجئون 
اصيب  فرنسي  الكرتونية  مدونة 
ايضا  نقلت  كما  خطرية،  جبروح 
وتونسيني  ومصريني  سودانيني 

وثالثني ليبيا يف حاجة للعالج.
املاضي  الثالثاء  القصف  وارغم 
اليت  وان«  ستار  »ريد  سفينة 
على  اهلجرة  منظمة  ارسلتها 
ان متكن  امليناء اىل  االبتعاد عن 

الثوار من تأمينه.
واىل اجلنوب الغربي من طرابلس 
متكن آالف الثوار الذين يدافعون 
قوات  دحر  من  زنتان  مدينة  عن 
املعارك  من  يوم  بعد  القذايف 
من  العشرات  لكن  والقصف، 
املدينة  اطلقت على  غراد  قذائف 

امس كما افاد شهود.
وعلى احلدود التونسية، استعادت 

امس،  ظهر  بعد  الثوار  قوات 
اللييب  الطرف  على  السيطرة 
بعد  احلدودي  الذهيبة  مركز  من 
مواجهات مع قوات القذايف »على 

جانيب احلدود«.
وعرب حنو مخسة االف لييب احلدود 
عرب مركز الذهيبة اىل تونس خالل 
الدائرة  املعارك  من  هربا  يومني 
يف غرب ليبيا حيث اشار السكان 
حتاول  القذايف  قوات  ان  اىل 
قطع االتصاالت يف تلك املنطقة 

اجلبلية.
ويف طرابلس دوى انفجار عنيف 
امس يرجح انه نتيجة غارة شنتها 
االطلسي  مشال  حلف  طائرات 
كما افاد شهود، من دون حتديد 

املوقع املستهدف.
لقائه  وقبل  ذلك،  غضون  يف 
االوروبي  االحتاد  مسؤولي  مع 
القائد  دعا  االطلسي  واحللف 
العسكري للمعارضة الليبية اللواء 
اىل  الغرب  يونس  الفتاح  عبد 
من  حمذرا  باالسلحة  الثوار  امداد 
»اسلحة  يستعمل  قد  القذايف  ان 
البقاء  اجل  من  كيميائية« ضدهم 

يف السلطة.
االن  يائس  »القذايف  ان  وقال 
 %25 لديه  زال  ما  االسف  ومع 
قد  اليت  الكيميائية  اسلحته  من 
امليئوس  لوضعه  نظرا  يستعملها 
»تلقينا كميات قليلة  منه« مؤكدا 
االسلحة  وليس  االسلحة  من 
ذاكرا  اليها«  حنتاج  اليت  املالئمة 
اباتشي  مروحيات  خصوصا 

وصواريخ مضادة للدروع.
اي من طريف  يبدو  ال  ويف حني 

تقدم  حتقيق  على  قادرا  النزاع 
ويف غياب توقع تغيري يف النظام 
االطلسي  حلف مشال  قرر  قريبا، 
ارسال مندوب اىل مدينة بنغازي 
مع  سياسية  اتصاالت  الجراء 

املعارضة.
بشراء  املتحدة  الواليات  ومسحت 
اخلزانة  واجازت  الثوار  من  النفط 
االمريكية  للشركات  االمريكية 
واملنتجات  والغاز  »النفط  بشراء 
حتت  ليبيا  من  املصدرة  النفطية 
اشراف اجمللس الوطين االنتقالي« 
شرط ان تبلغ اخلزانة باالمر وتقدم 
اثباتا يؤكد ان هذه الصفقات ال 
تفيد اي وسيط من الدولة الليبية 

باي شكل من االشكال.
اخلارجية  وزير  نائب  واعلن 
ان  غاتيلون  غينادي  الروسي 
عقد  اىل  الدعوة  تنوي  ال  روسيا 
جلسة طارئة جمللس االمن الدولي 
حول ليبيا رغم الطلب الذي وجهته 
اليها ليبيا خالل االسبوع اجلاري.

»األناضول«  أنباء  وكالة  وأفادت 
الرتكية أن وزير اخلارجية الرتكي 
امحد داوود أوغلو اجرى حمادثات 
مع مبعوث أمني عام األمم املتحدة 
اخلاص إىل ليبيا عبد اإلله اخلطيب 
يف  التطورات  وحبثا  أنقرة  يف 

ليبيا.
بالده  إن  الرتكي  الوزير  وقال 
األمم  جهود  وتدعم  أهمية  »تولي 
بوسعها  ما  وستبذل  املتحدة، 

للمساهمة فيها«.
وبدوره أوجز مسؤول األمم املتحدة 
لداوود أوغلو نتائج زيارته األخرية 

لليبيا.

الوطنية،  القوى والفصائل  رحبت 
اجملتمع  ومؤسسات  وفعاليات 
بتوقيع  االول،  امس  املدني، 
»فتح«  حركيت  بني  اتفاقية 
األطراف  مجيع  ودعت  و«محاس«، 
لرتسيخ  عملية  إجراءات  اختاذ  إىل 
املصلحة  وتغليب  املصاحلة،  مبدأ 
»فتح«  حركتا  وكانت  الوطنية. 
القاهرة،  يف  وقعتا  و«محاس« 
األوىل  باألحرف  أمس،  من  اول 
أنهت  تفاهمات(  )حمضر  اتفاقية 
دون  حتول  كانت  اليت  اخلالفات 
إنهاء االنقسام القائم على الساحة 

الفلسطينية منذ أربع سنوات.
فتح  كتلة  رئيس  أكد  ما  وحسب 
الربملانية، رئيس وفدها للحوار مع 
»محاس«، عزام األمحد، والقيادي 
مرزوق،  أبو  موسى  »محاس«  يف 
أجاب على  التفاهمات  فإن حمضر 
النقاط  بعض  حول  تساؤالت 
املصرية،  الورقة  يف  الواردة 
وحمكمة  االنتخابات،  وأهمها 
االنتخابات،  وموعد  االنتخابات، 
أعمال  واستئناف  األمين،  وامللف 
إىل  إضافة  التشريعي،  اجمللس 
حكومة  تشكيل  على  االتفاق 
مهنية  )تكنوقراط(  فعاليات 

مستقلة.
العامة  األمينة  رحبت  جهتها،  من 
الفلسطيين  الدميوقراطي  لالحتاد 
)فدا( زهرية كمال، مبا مت التوصل 
»فتح« و«محاس«  إليه بني حركيت 
من تفاهمات يف القاهرة، مؤكدة 
أن حزب »فدا« سيكون يف مقدمة 
املصرية  العاصمة  إىل  الذاهبني 
األسبوع القادم، من أجل املشاركة 
الشامل  الوطين  احلوار  يف  هناك 

بهدف  مصر  إليه  دعت  الذي 
املصاحلة  اتفاق  على  التوقيع 

النهائي.
التنفيذية  اللجنة  عضو  دعا  فيما 
ملنظمة التحرير الفلسطينية صاحل 
رأفت، إىل حتلي اجلميع باملسؤولية 
أية  على  يتعالوا  وأن  الوطنية، 
مصاحل فئوية أو حزبية خاصة يف 
من  التارخيي  املنعطف  هذا  ظل 
حياة شعبنا، ويف وقت تتعزز فيه 
ويتزايد،  الدولية  إسرائيل  عزلة 
باملقابل، التأييد العاملي لالعرتاف 
الفلسطينية  الدولة  بإقامة 
على  الشرقية  القدس  بعاصمتها 
احملتلة  الفلسطينية  األرض  مجيع 

عام 67.
الدميوقراطية  اجلبهة  وأوضحت 
لتحرير فلسطني أن تفاهمات »فتح« 
خطوة إىل أمام، وأن احلوار الوطين 
الشامل الذي سيتم بعد أيام يف 
الصحيحة  الطريق  هو  القاهرة 
والناجحة إلنهاء االنقسام، و«جيب 
نتفق  ما  لتنفيذ  اآلليات  وضع 
للشعب  والعودة  عليه،  ونوقع 
التمثيل  وفق  شاملة  بانتخابات 
الربامج  لوضع  الكامل،  النسيب 
املشرتكة  والنضالية  السياسية 
والتيارات  والفصائل  القوى  لكل 

يف الوطن احملتل«.
التنفيذية  اللجنة  عضو  ووصف 
ملنظمة التحرير الفلسطينية، عضو 
تيسري  للجبهة  السياسي  املكتب 
مهمة  خطوة  بأنه  االتفاق  خالد، 
الوحدة  الستعادة  الطريق،  على 
البيت  أوضاع  وترتيب  الوطنية 
الفلسطيين من الداخل يف مواجهة 

حتديات احلاضر واملستقبل.

القوى والفاعليات الفلسطينية ترحب باتفاق 
»فتح« و«محاس« وتدعو اىل خطوات لرتسيخه
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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

 STAFF  مطلوب للعمل
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

 أكد أن »التيار الصدري« يراقب إداء حكومة املالكي قبل اختاذ قرار بشأن مستقبلها

النائب األول لرئيس الربملان العراقي: الكتل النيابية ملتزمة باتفاق أربيل
لرئيس جملس  االول  النائب  شدد 
السهيل  قصي  العراقي  النواب 
على التزام معظم الكتل السياسية 
االتفاقيات  بتطبيق  العراقية 
رئيس  ملبادرة  وفقا  السياسية، 
مسعود  العراق  كردستان  اقليم 
التباين  من  الرغم  على  الربزاني، 
السياسية  النظر  وجهات  يف 
خبصوص تشكيل جملس السياسات 
االسرتاتيجية، مشريا اىل ان التيار 
مقتدى  السيد  )بزعامة  الصدري 
االوضاع  تطورات  يقيم  الصدر( 
مسألة  وخصوصًا  موضوعي  بشكل 
نوري  حكومة  مستقبل  مع  تعامله 

املالكي.
صحايف  مع  حوار  ويف  السهيل 
اعلن وضع سرتاتيجية عمل برملانية 
ستحقق  جديد  قانون   200 القرار 
مؤكدًا  التشريعي،  الوضع  نقلة يف 
تسعى  ال  الكردية  القيادات  ان 

لتازيم االوضاع يف كركوك.
ويف ما يلي نص احلوار:

يف  الربملان  عمل  تقيمون  كيف   [
وما  احلالية،  التشريعية  دورته 
سيقرها  الذي  القوانني  ابرز  هي 

الربملان؟
مازال  الربملان  ان  احلقيقة،  يف  ـ 
يف بداية انطالقته، على الرغم من 
لكن  الوقت،  من  الكثري  اضاع  أنه 
هذا كان يف أطار ترتيبات تشكيل 
للربملان  احلقيقة  فالبداية  احلكومة، 
مل تتجاوز الثالثة اشهر، والقوانني 
ترتكز  عليها،  الرتكيز  سيتم  اليت 
ناحية  من  املتظاهرين  مطالب  على 
ومنلك  االمنية،  والقضايا  اخلدمات 
 200 لتشريع  اسرتاتيجية  خطة 
ستفي  التشريعات  وهذه  قانون، 
االطراف  من  الكثري  مبتطلبات 
بالصحافيني  يتعلق  ما  وخصوصًا 
بعض  توجد  كما  االحزاب،  وقانون 
حتتاج  اليت  االسرتاتيجية  القوانني 
اىل فرتات طويلة للتنفذ، وجزء منها 

يتعلق بقضايا مكافحة الفساد.
الربملان  يف  يرى  كان  البعض   [
السابق وجها آخر للحكومة، وبالتالي 
هل  العراقيني،  هموم  عن  ابتعد 
االنتخابية  الدورة  هذه  يف  نشهد 

تغيريا يف االداء؟
ضاغطة،  رقابية  جهة  الربملان  ـ 
واجللسات  تنفيذية،  جهة  وليس 
السابقة شهدت استضافة عدد من 
معين  انه  كما  اخلدماتيني،  الوزراء 
واحلكومة  احلكومي،  االداء  بتقييم 

كما  للوزراء،  يوم  مئة  مهلة  اعطت 
الوزراء،  باداء  سيدقق  الربملان  ان 
الوزراء  الستضافة  اقرتاح  وهناك 
قطاع  يف  يعملون  الذين  شهريًا 
منحنى  مالحظة  وبالتالي  اخلدمات، 
يف  هبوطا  أو  صعودًا  أدائهم 

الفرتات املقبلة.
رئيسها  خالل  ومن  احلكومة،   [
يف  الكرة  ألقت  املالكي  نوري 
ملعب الربملان، عندما اتهم املالكي 
القوانني  تشريع  بعدم  الربملان 
الربملان  يتحمل  فعاًل  هل  املهمة، 
العراق  مسؤولية سوء االوضاع يف 

وخروج التظاهرات؟
ـ احلقيقة ان الكل مسؤول عما جيري 
معظم  لكن  للتظاهرات،  خروج  من 
مطالب  كانت  املتظاهرين  مطالب 
منها  وجزء  احلكومة،  إىل  موجهة 
الربملان،  إىل  موجهة  مطالب  كانت 
بالطبع هناك خلل يف عمل الربملان، 
هناك  القضايا  بعض  يف  ولكن 
على  الرتكيز  ناحية  من  تضخيم 
انه  خصوصًا  الربملان،  اداء  سوء 
اال خالل 3 اشهر،  مل ميارس عمله 
فيه  املبكر،  فاحلكم  وبالنتيجة، 

ابتعاد عن املوضوعية.
برعاية  اربيل  اجتماعات  جاءت   [
باتفاقات  كردستان  اقليم  رئيس 
احلكومة  تشكيل  اىل  ادت  سياسية 
والربملان ورئاسة اجلمهورية، ولكن 
عرقلة  اىل  ادت  املواقف  بعض 
وخصوصًا  االتفاقيات  باقي  تنفيذ 
العليا،  السياسات  جملس  تشكيل 
مبادرة  وفق  االتفاقيات  باتت  هل 
الربزاني، قابلة لالنهيار السيما بعد 
جملس  تولي  عالوي  اياد  رفض 

السياسي؟
ـ كل االطراف تؤكد بني احلني واالخر 
السياسي،  باالتفاق  ملتزمة  انها 
او صوتان  هناك صوت  كان  واذا 
يشريان إىل ان هناك خلاًل يف هذه 
اصوات  ليست  فهي  االتفاقيات، 
عالوي  الدكتور  واعرتاض  واضحة، 
يأتي من كونه يريد ان يعطي هلذا 
اجمللس شرعية برملانية، يف حني أن 
ملثل  يقتض  مل  السياسي  التوافق 
جملس  فإن  لذلك،  احلقيقة،  هذه 
السياسات االسرتاتيجية هو جملس 
شرعية  اعطي  واذا  استشاري، 
الربملان.  دور  هو  فما  برملانية، 
على  اتفقوا  الكتل  قادة  ان  ونرى 
ليس  انه  واكدوا  القضايا  معظم 
اجمللس  هذا  اعطاء  الضرورة  من 

شرعية برملانية باستثناء رأي عالوي 
الذي اكد على ضرورة اخذ شرعية 
وان  الربملان،  من  اجمللس  هلذا 
هناك كتل سياسية ترى أن اعطاء 
السياسات  برملانية جمللس  شرعية 
االسرتاتيجية رمبا سيؤدي اىل انتاج 

برملان أخر.
جمال  يف  الربملان  دور  ماهو   [
بني  كركوك  يف  االزمة  تسوية 
العرب والرتكمان من جهة واالكراد 
ظل  يف  خصوصًا  اخرى،  جهة  من 
خماوف العرب والرتكمان من حدوث 
القوات  انسحاب  بعد  مسلح  صدام 

االمريكية؟
ـ حنن مؤمنون ان كركوك هي حالة 
كذلك،  تبقى  ان  وجيب  توافقية، 
ولذلك فإن أي خطوة لتوتر االوضاع 
مرفوضة  ستكون  كركوك  يف 
بالنسبة لنا، واملسؤولون يف اقليم 
مستمر  بشكل  يصرحون  كردستان 
أن كركوك مدينة التعايش السلمي، 
املكونات،  بني  التعايش  مدينة 
تأزيم  يرغبون  ال  هم  ايضا  ولذلك 

االوضاع.
] التيار الصدري نفذ توصيات السيد 
مقتدى الصدر باعطاء مهلة للحكومة 
ملعرفة  اشهر   6 ملدة  العراقية 
باخلدمات  النهوض  على  قدرتها 
وحتسني اوضاع العراقيني، وبعدها 
حتديد امكانية اخلروج يف تظاهرات، 
خيارات  الصدري  التيار  ميلك  هل 

اخرى غري االحتجاجات؟
ـ التيار الصدري يقيم االمور بطرق 
موضوعية، لذلك ال يريد ان ينفرد 
ما  رأي خاص بشأن  بأعطاء  كطرف 
احلكومة،  عمل  نظر  بوجهة  يتعلق 
الشعب،  اىل  القضية  اوكل  لذلك 
الطبقات  كل  دعا  الصدر  والسيد 
اىل اعطاء رأيها باالستفتاء الشعيب 
ملزمًا  يكن  مل  انه  من  الرغم  على 
لالخرين، ولكن على االقل سيعطي 
يف  التيار  موضوعية  بشأن  موقفًا 
القضايا،  التعامل مع بعض  طريقة 
احلكومة  وعلى  الشعب،  رأي  وهذا 
أن تأخذه بعني االعتبار، وإذا كان 
احلكومة،  بدعم  يتمثل  الشعب  رأى 
الصدري  التيار  ان  املؤكد  فمن 
تريد  كانت  وان  دعمها،  سيقرتح 
ان  املؤكد  فمن  احلكومة،  اسقاط 
وجهة  هذه  للحكومة  سيقول  التيار 
نظر الشعب، لك ان تأخذينها بعني 
يريده  ما  تليب  ان  لك  او  االعتبار 

الشعب.

New Westella 12 Bridge Street Lidcomb 

For reservation, please contact

Habib Kastoun: 0412 381 762 

Toni Nakad: 0414 339 933 

Raymond Bouassi: 0408 356 576

مفّوضّية حزب الوطنيني األحرار-أسرتاليا 
ونيوزيلندا تتشرف بدعوتكم حلضور املهرجان 
السنوي ملناسبة الذكرى الثالثة واخلمسني 

لتأسيس احلزب وذلك نهار السبت الواقع فيه 
سيدني,  18/06/2011 يف قاعة نيو وستيلال – 
الساعة السابعة والنصف مساًء، برعاية رئيس 
الوطنيني االحرار النائب دوري مشعون ممثال 
بأمني اإلعالم يف احلزب الرفيق أميل العلًية.

Alwatanioun Al’ Ahrar 
Australia

اعالن

حزب  يف  اإلغرتاب  أمني  يتقدّم 
الوطنّيون األحرار الرفيق جو توما 
طوني  الرفيق  أسرتاليا  ومفوّض 
بألتهنئة  املفوّضيه  وأعضاء  نكد 
القزي  سمري  األستاذ  املحامي  من 
رئيسًا  إنتخابه  إعادة  بمناسبة 
أسرتاليا  يف  املارونيه  للرابطه 
التوفيق  الجديده  وللجنه  له  متنني 

والنجاح. 
األحرار  الوطنيني  كما يشيد حزب 
التي  الوطنيه  قزي  األستاذ  بمزايا 
ونشاطاته  عمله  خالل  من  تجلت 
املوارنه  مصلحة  فيه  ملا  الدائمه 
خصوصًا  أسرتاليا  يف  واملسيحيني 

وجميع اللبنانيني عمومًا 

تهنئة من مفّوضّية حزب 

الوطّنيون األحرار- أسرتاليا 
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*احملامية بهية أبو محد*

   مقابل COLESسوبرمركت 

2011 نيسان   30 Saturday 30  April 2011السبت 

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

إن لقانون العائالت تأثريا جذريا عند بعض املسلمني، حبيث انه 
مفصل بشكل دقيق يف القرآن الكريم. إذا أن لدى بعض املسلمني 
اهلل،  من  بها  موصى  كلمات  هو  الكريم  القرآن  بان  تامة  قناعة 
املالك جربائيل.  بواسطة  العربي  النيب  اىل  ونقلت  مباشر،  بشكل 
وليس  مقدس،  هو  بالعائالت  املتعلق  الكريم  القرآن  قانون  إن 
عرضة للتغيريات من قبل البشر. أما يف ما يتعلق مبحكمة العائالت 
األسرتالية فتعترب خمالفة للشريعة اإلسالمية، ألنها ال تزال متارس 
عملها بشكل مستمر مع بعض التعديالت منذ القرن الرابع عشر. 
خالل املائة سنة املاضية، أدخلت الدول الغربية بعض التعديالت 
على قوانني العائلة بــــــقصد مماشاة املتطلبات والـــــــــــتغيريات 

االجتماعية                                         
العزوبية

العزوبية يف مفهوم  قانون العائالت االسرتالي
سواء  جنسي  فعل  أي  يعاقب  فال  االسرتالي  العائالت  قانون  أن 

ضمن الزواج، آو خارجه، بأي عقوبات جزائية كانت أو مدنية.
العزوبية يف مفهوم اإلسالم

يعترب اإلسالم العزوبية حالة غري طبيعية، وال تتوافق والتعّبد هلل. 
كما يعترب ممارسة اجلنس خارج عقد الزواج على انه جرمية خطرية 
)زنا(. وتفرض بعض الدول اإلسالمية عقوبات صارمة على ممارسة 

الزنا.
الزواج يف مفهوم حمكمة العائالت حبسب الشريعة 

اإلسالمية
الزواج يف مفهوم حمكمة العائالت

مقارنة  كربى  قيمة  ذو  العائالت  حمكمة  بنظر  الزواج  تقليديا، 
باملساكنة أو الزواج غري الرمسي.

وامرأة،  رجل  بني  رباط  انه  على  الزواج  يعّرف  اسرتاليا  يف 
ويستثين أي رباط بني اللواطيني واملثليني. مع العلم بان هناك 
واملثلي  اللواطي  بالزواج  تعرتف  اليت  القضائية  السلطات  بعض 

وباملساكنة.
يف اسرتاليا، هناك الزواج العلماني، والديين، ويسمح باالحتفال 

بهما ضمن القانون
ان القانون االسرتالي العلماني ال يسمح لعقد الزواج بان يتضمن 

أي شرط.
الزواج حبسب الشريعة اإلسالمية

اإلسالم ينظر أيضا اىل الزواج كونه مهما ومرغوبا به كثريا.
تزوج  وقد  الزواج.  على   21  :30 اآلية  الكريم يف  القرآن  يوافق 
النيب حممد اثين عشر مرة. والزواج هو بني رجل وامرأة. أما الزواج 

أو  ورجل،  رجل  بني 
امرأة وامرأة، فيعترب 
بعض  ويف  خطيئة، 
)كإيران(  البلدان 
اللوطيون  ُيقاصص 
ما  إذا  واملثليون 
عقد  على  أقدموا 
اإلسالم،  زواج.يف 
بأنه  الزواج  يعترب 
سرا،  وليس  عقد 
حسب  باحتفال  يتم 
واألعراف.  التقاليد 

قانونية  تشريعات  أصدرت  قد  دوال  هناك  إن  اىل  اإلشارة  جتدر 
ذلك  من  بالرغم  لكن  سنة.   16 للفتاة  البلوغ  مبوجبها سن  حددت 
جدا  مبكر  بعمر  قرانهم  يتم  حبيث  للبنات  كافية  محاية  من  فليس 

وخاصة يف بانغالدش.
التوافق على الزواج

حبريتيهما  الطرفني  موافقة  اسرتاليا  يف  الزواج  قانون  يتطلب 
املطلقة. التوافق على الزواج حبسب الشريعة اإلسالميةالتوافق على 

الزواج يف مفهوم حمكمة العائالت
الزواج أن يوافقا، وان تعطى  بناء للشريعة اإلسالمية على طريف 
املوافقة من قبل األب، أو اجلد )جلهة األب( وذلك للتأكد من أن 

الزوجة قد اختذت القرار الصائب لزواجها من الزوج.
موانع الزواج  

موانع الزواج يف مفهوم حمكمة العائالت
أن قانون الزواج يف اسرتاليا ال مينع التزاوج بني خمتلف األديان.

موانع الزواج حبسب الشريعة اإلسالمية
املانع األهم حبسب الشريعة اإلسالمية، واملوانع الواردة يف القرآن 
الكريم واليت ال تزال تطبق لغاية اآلن، هي أن املرأة املسلمة جيب 
فيمكنه  املسلم  الرجل  أما   .)2  :21 )القرآن  مسلم  من  تتزوج  أن 
الزواج من كتابية: مسيحية، أو يهودية، كما فعل النيب نفسه، إذا 

أن املسيحيني، واليهود، يعتربون من أهل الكتاب .
زواج القربى

من  القربى  لزواج  بالنسبة  جوهريا  االسرتالي  القانون  خيتلف  ال 
الشريعة اإلسالمية.

تعدد الزجيات
يسمح القانون االسرتالي بزواج امرأة واحدة. فإذا كان احد الطرفني 
متزوجا عند عقد الزواج، فيعترب الزواج باطال ويتهم الطرف املتزوج 

جبرم تعدد الزجيات مبوجب بند 94 من قانون الزواج.
زواج القربى

ال يسمح القرآن بزواج احملارم، أفراد العائلة الواحدة، أي زواج األخ 
بأخته، والولد بأمه، واملتبنى ) القرآن 423(.

تعدد الزجيات
 .)4  :3 )القرآن  واحد  زوج  للمرأة  اإلسالمية حيق  الشريعة  مبوجب 
واحد،  وقت  يف  زجيات  أربع  حتى  بالزواج  للرجل  احلق  ويعطى 
شرط أن يعدل بينهن. جتدر اإلشارة اىل أن بعض دارسي القرآن 
عدلتم  )وإن  الزوجات  تعدد  مينع  على حنو  آياته  بعض  قد فسروا 
فواحدة(. مثلما هو احلال يف تونس، إذ أقرت احلكومة قانونا مينع 

تعدد الزوجات واعتربت انتهاكه جرما جزائيا.

الزواج حسب حمكمة العائالت مقارنة بالزواج حسب الشريعة اإلسالمية

اإلسالم  يف  الزواج 
وقبول.  عرض  هو 

يتم القبول من قبل الزوجة أو ولي أمرها، وحتدد قيمة املهر بعقد 
الزواج. ومن تلك الربهة يصبح املهر ملكًا للزوجة. واملهر ميكن أن 
يكون مبلغا من املال، أو ممتلكات، أو أمورا أخرى. وعلى املهر أن 
يكون مقدما أو مؤخرا، يدفع يف حال الطالق. أما عقد الزواج فينبغي 
أن يكون خطيا وبشروط، مثال أن ال يسمح للرجل بعقد زواج آخر إال 
بإذن من الزوجة، أو أن يعيشا يف مكان معني، وأن يدفع للزوجة 
مبلغا معينا من املال بشكل دائم، اضافة اىل شروط أخرى. أن أي 

خرق ألي من الشروط املذكورة أعاله ميكن أن يؤدي اىل طالق.
سن الزواج

سن الزواج يف مفهوم حمكمة العائالت
حيدد قانون الزواج يف اسرتاليا عمر الزواج بـ 18 سنة. مبعنى آخر 
إذا كان أي طرف يبغي الزواج قبل هذه السن فانه ال يسمح له إال 
إذا حصل على إذن خاص من احملكمة، حبيث ميكن اقناع القاضي، 
اقتناعا كليا، بان هناك أوضاعا استثنائية توجب عقد الزواج. جتدر 
اإلشارة اىل أنه على هذا الطرف أن حيصل على موافقة األهل، أو 
الوصي باإلضافة اىل أمر احملكمة. فإذا رفض األهل أو الوصي أن 
يعطوا اإلذن بالزواج فما على هذا الطرف إال أن يتقدم من احملكمة 

للحصول على اإلذن عوضا عن األهل والوصي.
سن الزواج حبسب الشريعة اإلسالمية

البالغني  معنى  وحيدد  البالغني،  بزواج  اإلسالمية  الشريعة  تسمح 
عندما تظهر بعد اإلشارات اجلسدية. سن البلوغ للبنت 9 سنوات و 

للصيب 12 سنة.

1. Being married to 
more than one person 
at the same time is
1) legal, because it is a 
valid religious practice
2) against Australian 
law
3) illegal, unless 
practiced with 
permission of a 
religious leader
4) against the law 
because, since the 
government is secular, 
all religious practices 
are illegal

2. Australia is a 
1) royal republic
2) constitutional 
republic
3) republican 
monarchy
4) constitutional 
monarchy

3. Which legal 

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

 مضمون األسئلة املنصوصة يف اإلمتحان اخلطي للحصول على
اجلنسية األوسرتالية
document sets out 
the basic rules for 
the government of 
Australia?
1) The Commonwealth 
of Australia 
Constitution Act 1900
2) The Commonwealth 
of Australia 
Constitution Act 1901
3) The Constitution Act 
1788
4) The Constitution of 
Australia 1915

4. Anzac Day is 
observed each year on
1) the 25th of December
2) the 25th of April
3) the 25th of January
4) the 26th of January

5. What is Royal 
Assent?
1) one of the “reserve 
powers” of the 
Governor-General

2) the appointment 
of a Governor by 
Her Majesty Queen 
Elizabeth II
3) the signing of the 
Bill by the Governor-
General, which makes 
it a law
4) agreeing, by the 
Governor-General, 
to change the 
constitution, once 
double majority is 
achieved

 إجابات صحيحة
 Correct

answers to:
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حربية  سفنا  ان  حيث  اعلنت،   
تزور  ان  املتوقع  من  صينية 
هذا  من  الحق  وقت  يف  موانئنا 
متارين  امكانية  عن  كاشفة  العام 
العظمى  القوة  مع  احلية  بالذخرية 

االسيوية.
جوليا  الوزراء  رئيسة  أثارت  فد 
غيالرد العالقة املتنامية العسكرية 
ومسألة الشفافية مع الرئيس هو 
جينتاو بعد جولة خاصة يف املدينة 
جمّمع  وهو   ، بيكني  يف  احملرمة 
يوما  كان  عام   600 عمره  سكين 

لالباطرة الصينيني.
آسيا  زعيم  مع  حمادثاتها  ففي 
غيالرد  اآلنسة  وقالت  األقوى 
انها تريد ان تواصل منو التعاون 
بعد  وذلك  املنطقة   يف  الدفاعي 
حمادثات مماثلة مع كوريا اجلنوبية 

واليابان.
وقالت اآلنسة غيالرد »لدينا مجيعا 
العسكرية  العالقات  يف  مصلحة 
والشفافية العسكرية واعتقد لدى 
الواليات املتحدة املصلحة ذاتها«.

وبعد احلاح يف االسئلة حول ماذا 
لقوات  اكرب«  »تعاون  قوهلا  يعين 
تستطع  مل  االسرتالية،  الدفاع 
غيالرد تقديم أي أمثلة على ذلك.

مناورات  »لقد شاركنا يف  وقالت 
مشرتكة مبا يف ذلك متارين الرماية 
السفن  أن  إىل  اشرنا  احلية، 
يف  ترحيب  موضع  هي  الصينية 
املوانئ االسرتالية وميكننا أن نرى 
مثل هذه الزيارات يف وقت الحق 

من هذا العام ».
وتابعت »كجزء هام من بناء روابط 
واالدراك  الفهم  بناء  هو  الدفاع 
حتى يعرف الناس بعضهم البعض 

2011 نيسان   30 Saturday 30 April 2011السبت 

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

ونفهم بعضنا البعض على مستوى 
املستوى  على  وكذلك  اإلنسان، 

الرمسي«.
الشفافية  نرى  أن  »نريد 
بناء  على  تساعد  اليت  العسكرية. 
واألساليب  الربوتوكوالت  فهم 

العسكرية للشعب«.
رئيسة  »ردت  آخر  صعيد  على 
الوزراء جوليا غيالرد على ما اعلنه 
االربعاء  يوم  ووترهاوس  غاي 
كانت  انها  قائلة  تويرت  موقع  عرب 
من  الناجني  مع  احلزن  على  تركز 
على  وليس  الياباني  التسونامي 

مظهرها عندما زارت املنطقة.
وقالت اآلنسة غيالرد »كان تركيزي 
عندما كنت واقفة هناك كان على 
الدمار من حولي واحلزن مع الناس 
املأساة  ترى  ان  تستطيع  الذين 
حمفورة على وجوههم.. أعين، تلك 
دائما،  معي  تعيش  سوف  الصور 
ورعب هذا احلدث وكذلك النضال 
من اجل التعايف وجتاوز الكارثة«.

وكان ووترهاوس قد شن هجوما 
غري عادي على تسرحية شعر اآلنسة 
غيالرد والثياب اليت كانت ترتديها 
قائال إن مظهرها كان يثري الغضب 
اكثر من الكارثة اليت كانت تظهر 

يف الصور الفوتوغرافية  خلفها.
من  كان  رمبا  انه  يقول  واضاف 
العثور  غيالرد  جوليا  على  الصعب 
 Minamisanriku على مزيين شعر يف
أو  حتفهم  لقوا  يكونون   قد   ..

يعيشون يف خميمات االيواء.
ووترهاوس  غاي  هجوم  وكان 
وزيها  الوزراء  رئيسة  شعر  على 
ليس مسيئا هلا فقط، ولكن ألمة  

اليابان محعاء.

غيالرد: سنواصل متابعة توثيق 
الروابط الدفاعية مع اجليش الصيين

لقد انطلقت أكرب محلة يف أسرتاليا 
للبحث عن أشخاص للعمل بشكل 
ما   ، اليوم  من  ابتداء  مؤقت 
يٌقارب 29000 فرصة عمل مؤقتة 
واإلحصاءات  املعلومات  لتجميع 
التعداد  لفرتة معينة لدى مكتب 

.Census السكاني
هي  األشخاص  هلؤالء  واحلاجة 
وجتميع  تسليم  يف  للمساعدة 
استمارة  مليون   14.2 يٌقارب  ما 
أسرة  مليون   9.8 لتعداد 

اسرتالية.
سوف  أسرتاليا،  أحناء  مجيع  يف 
يف  العاملني  مسؤولية  حتدد 
 Census املعلومات  جتميع 
Collectors حبوال 500 أسرة يف 
يف  أسرة   200 حوالي  أو  املدن 

مناطق أسرتاليا اإلقليمية.
سيعطي  ثانية  بلغة  اإلملام 
حظا  الطلبات  بتقديم  الراغبني 
أكرب، مع أكثر من 100 لغة حمكية 
وقسم  أسرتاليا  أحناء  مجيع  يف 
كبري من اجملتمع املتحدر من خلفية 

غري ناطقة باللغة اإلنكليزية.
وقد صرح رئيس برنامج التعداد 
 Paul Lowe لوي  بول  السكاني 
بأن جناح التعداد Census حيسمه 
 Census للمعلومات  احملمعون 

.Collectors
للمعلومات  اجملمعون  ويلعب 
األهم  الدور   Census Collectors
 Census التعداد  ماكينة  يف 
للمعلومات  اجملّمعون  حيسمه 

.Census Collectors
ال  اسرتاليا  يف  اإلحصاء  »عملية 
األشخاص  دون  اجراؤها  ميكن 
املعلومات  سيجمعون  الذين 
Census Collectors« يقول السيد 

هل ترغب باإلنضمام اىل فريق عمل مكتب
Census التعداد السكاني 
لوي.

ميكن   « لوي:  السيد  ويضيف 
 Census املعلومات  جلامع 
Collectors إحداث فارق كبري يف 
نوعية ودقة البيانات الناجتة عن 

.Census التعداد السكاني
هلا  مجعها  يتم  اليت  »املعلومات 
فوائد يف كل مقاطعة، كل بلدة 
أسرتاليا.  يف  جمتمع  كل  ويف 
هو  املعلومات  مجع  يف  دورك 
يف  للمساعدة  عظيمة  فرصة 

منطقتك.« 
 Census املعلومات  جامع  ويتلقى 
Collectors لدى التعداد السكاني 
اجرا يرتاوح بني 1300 و 2800 
دوالر بدال عن أتعابه ويبدأ العمل 
من 1 متوز / يوليو حتى 8 أيلول 

/ سبتمرب 2011
جعبة املعلومات للراغبني بتقديم 
املوقع  على  متوفرة  الطلبات 
www.abs.gov.au/ اإللكرتوني 

census
بعض التواريخ املهمة

- 9 نيسان / أبريل 2011 - بدء 
لوظيفة  الرتشيح  طلبات  قبول 
 Census Collector جامع املعلومات
- Census لدى التعداد السكاني

- 28 متوز / يوليو 2011 - البدء 
 - اإللكرتونية  اإلستمارات  مبلء 

0 2011 eCensus
- 9آب / أغسطس 2011 - ليلة 
.Census 2011 التعداد السكاني

- 10 آب / أغسطس وحتى أوائل 
أيلول / سبتمرب 2011 البدء جبمع 

.Census  استمارات التعداد
اعالن   2012 يونيو   / حزيران   -
السكاني  للتعداد  األوىل  النتائج 

.Census 2001

طوني  املعارضة  زعيم  دعا 
الشرطة  االربعاء  يوم  ابوت 
يف  السطح«  »احتجاج  النهاء 
مركز احتجاز فيالوود بعدما بلغ 

يومه التاسع.
قال زعيم املعارضة انه ال يتم 
التسامح مع مثل هذه األعمال 
اجملتمع  داخل  شوارعنا«  »يف 

عموما.
الناس  احتل  »اذا  واضاف 
تتحرك  مدننا،  يف  مباني 
املسألة  مع  وتتعامل  الشرطة 
مبا يناسب وال اعتقد ان هناك 

فرقا أساسيا هنا«.
هذا  انهاء  »جيب  وتابع 
املشكلة  أن  وأعتقد  االحتجاج، 
هي انه ال توجد حكومة قوية مبا 

فيه الكفاية للقيام بذلك«.
وكان ثالثة رجال ايراني ماجد 
بارهيزخار )24 عاما( وكرديان 
ودرابي   )22( أمري  مراد 
املهدي )24( خرجوا اىل سطح 
املاضي  االربعاء  املباني  احد 
طلباتهم  رفض  على  احتجاجا 
مما خّلف اعمال فوضى وشغب 

حولت تسع مبان اىل رماد.
كريس  اهلجرة  وزير  وقال 
السطح  على  البقاء  ان  بوين 
لن حيدث فرقا ولن جيدي نفعا 
بالنسبة  لطلبات احلصول على 

تأشريات للرجال الثالثة.
ملاذا  حول  سؤال  على  وردا 
السطح  على  بالبقاء  هلم  مسح 
ان حكومة  بوين،  السيد  اجاب 
باملبادئ  اسرتشدت  جيالرد 
التوجيهية املعمول بها من قبل 

االسرتالية  الفيدرالية  الشرطة 
هلم  يقول  لن  )بوين(  وانه   ،
املسؤولة  )الشركة  سريكو  أو 
عن مراكز احتجاز الالجئني غري 
القيام  ينبغي  ما  الشرعيني( 

به.
وقال الوزير بوين »كما نفهم، 
فان  الرجال الذين على السطح 
ميكن أن يكونوا خطرين جدا إذا 
معهم  مشادة  يف  دخلت  كان 
بالقوة«.  انزاهلم  حاولت  اوا 
تنفيذي  قرار  »هذا  واضاف 
للقيام  املناسب  الوقت  حول 
بهذا النوع من الشيء.. بصفة 
ال  ان  ،هو  القرار  فان  عامة 
من  أي شيء  أو  ترسل طعاما 
انتظرهم  فقط  القبيل،  هذا 
الذي  القرر  هو  هذا  لينزلوا 
على  اخلرباء  يتخذه  ما  عادة 

االرض«.
وقال بوين إن الرجال مل يكن 
على  احلصول  فرص  لديهم 

الغذاء.
دائرة  باسم  املتحدثة  وقال 
مع  املفاوضات  ان  اهلجرة 

الرجال ما زالت مستمرة.
ورفضت متحدثة باسم سريكو 

للتعليق.
ومعتقل فيالوود ليس املكان 
الوحيد الذي يقوم فيه معتقلون 
حيث  السطوح  على  باالحتجاج 
مخسة  كان  الثالثاء  ليلو  ان 
اسطح  على  مازالوا  اشخاص 
 North معتقل   يف  املنازل 
جزيرة  يف   West Point

كريسماس.

ابوت يدعو احلكومة النهاء »احتجاج 
السطح« يف معتقل فيالوود

                                                                                                           

 

Census ي لى فريق عمل مكتب التعداد السكانهل ترغب باإلنضمام ا  
 

لقد انطلقت أكبر حملة في أستراليا للبحث عن أشخاص للعمل بشكل مؤقت.       ً ابتداء   من اليوم ، ما يقارب 29000 فرصة عمل 
.Census مؤقتة لتجميع المعلومات واإلحصاءات لفترة معينة لدى مكتب التعداد السكاني 

 
والحاجة لهؤالء األشخاص هي للمساعدة في تسليم وتجميع ما يقارب  14.2 مليون استمارة لتعداد 9.8 مليون أسرة 

 استرالية. 
 

Census Collectors في جميع أنحاء أستراليا، سوف تحدد مسؤولية العاملين في تجميع المعلومات 
 بحوالي 500 أسرة في المدن أو حوالي 200 أسرة في مناطق أستراليا اإلقليمية. 

 
اإللمام بلغة ثانية س                                ً      يعطي الراغبين بتقديم الطلبات حظا  أكبر، مع أكثر من 100 لغة محكية في جميع أنحاء أستراليا وقسم 

 كبير من المجتمع      ّ  المتحد ر من خلفية غير ناطقة باللغة اإلنكليزية.
 

ّ              يحسمه المجم عون للمعلومات             Census Paul Lowe نجاح التعدادبأن   ّ  وقد صر ح بول لوي  يتعداد السكانال برنامج رئيس        
.Census Collectors 

 
Census الدور األهم في ماكينة التعداد Census Collectors المجم عون للمعلومات              ّ   ويلعب     

 "Census Collectors عملية اإلحصاء في استراليا ال يمكن اجراؤها دون األشخاص الذين سيجمعون المعلومات"  
 يقول السيد لوي.

 
في نوعية ودقة البيانات إحداث فارق كبير  Census Collectors   يمكن لجامعي المعلومات :"السيد لويويضيف  

" .Census السكاني  الناتجة عن التعداد   
 

 "المعلومات التي يتم جمعها لها فوائد في كل مقاطعة ، كل بلدة وفي كل مجتمع في أستراليا. دورك في جمع المعلومات
."و فرصة عظيمة للمساعدة في منطقتكه   

 
   ويتلقى جامع المعلومات Census Collector  لدى التعداد السكاني Census     ً       أجرا  يتراوح بين 1300 و 2800

      ً    ً دوالرا  بدال   عن أتعابه ويبدأ العمل من1 تموز / يوليو حتى 8 أيلول / سبتمبر2011.
 
 

 جعبة المعلومات للراغبين بتقديم الطلبات متوفرة على الموقع اإللكتروني  
www.abs.gov.au/census 

 
 

 المهمة التواريخ بعض 
 

 Census Collector   جامع المعلوماتقبول طلبات الترشيح لوظيفة  ءبد - 2011أبريل / نيسان  9 -
Census   لدى التعداد السكاني 

eCensus ات اإللكترونية البدء بملء اإلستمار - 2011ليو يو/ تموز  28  - 
 Census 2011 السكاني ليلة التعداد - 2011أغسطس / آب  9 -   

 Census 10 آب / أغسطس وحتى أوائل أيلول / سبتمبر 2011 البدء بجمع استمارات التعداد - 
- Census 2011 حزيران / يونيو 2012  اعالن النتائج األولى للتعداد السكاني -  
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مقاالت

2011 نيسان   30 Saturday 30  April 2011السبت 

املعارضة السورية تقبل االستعانة خبدام لكنها ترفض زعامته عليها
تشري برقيات صادرة عن السفارة األمريكية 
أولته  الذي  الكبري  االهتمام  إىل  دمشق،  يف 
الرئيس  نائب  انشقاق  ملسألة  السفارة 
السوري السابق عبد احلليم خدام؛ فهي حاولت 
عن  رأي  تكوين  ذلك  تلت  اليت  السنة  يف 
شعبيته عرب استطالع القوى السورية املعارضة 

يف الداخل

منذ بدأت االحتجاجات والتظاهرات الشعبية يف 
سوريا، ينشط نائب الرئيس السوري السابق 
عبد احلليم خدام على خمتلف اجلبهات. حديث 
تلفزيوني هنا، مقابلة صحافية هناك، وتنظري 
النظام  بانهيار  السورية وتوقعات  الثورة  عن 

السوري قريبًا.

املصرية،  الشروق  جريدة  مع  له  مقابلة  ويف 
عن  خدام  ُيسأل  احلالي،  نيسان   21 يف 
بها،  وعالقته  الداخل  يف  السورية  املعارضة 
أو  فئات  عن  يتحدث  أن  يريد  ال  إّنه  فيقول 
يفيد  وال  يؤذيها  قد  ذلك  »ألّن  جمموعات؛ 
ُتدل  إنقاذ سوريا«. وفيما مل  العمل من أجل 
املعارضة السورية الداخلية، منذ انشقاق خدام 
يف كانون الثاني 2005 بأّي تعليق علين يفسر 
صادرة  برقيات  تشري  بوضوح،  منه  موقفها 
سّربها  دمشق،  يف  األمريكية  السفارة  عن 
موقع »ويكيليكس« إىل أّن مواقف املعارضني 
السوريني يف الداخل تباينت من شخص إىل 
خدام  أّن خطوة  رأوا  املعارضني  آخر. فبعض 
املتقاعسة،  الداخلية  املعارضة  ضد  موجهة 
حماولة  أي  قاطعًا  رفضًا  آخرون  رفض  فيما 
لقيادة  السابق  الرئيس  نائب  من  مستقبلية 
السفارة  أّن  الربقيات  من  ويبدو  املعارضة. 
األمريكية حتاول مجع أكرب قدر من املعلومات 
منه،  وموقفهم  خبدام  املعارضني  عالقة  عن 
إىل جانب موقف بعض رجال النظام األوفياء، 

ممن هم مصادر دائمة للسفارة.

الثاني 2006  ففي برقية تعود إىل 9 كانون 
)06DAMASCUS141(، يعلق أحد املقربني من 
النظام السوري على مقابلة خدام على شاشة 
قناة »العربية« اليت أعلن من خالهلا انشقاقه، 
رابطًا ذلك مبا حيصل يف لبنان. ويؤكد الرجل 
الرئيس  من  العلويني  بني  استياًء  هناك  أّن 
نائب  انشقاق  يسبق  األسد،  بشار  السوري 

الرئيس.

نفسه  اليوم  يف  مؤرخة  أخرى  برقية  وتشري 
مصادر  أحد  عن  نقاًل   )06DAMASCUS149(
من  بعدد  اتصل  خدام  أّن  إىل  السفارة 
املعارضني عرب رسائل، ليخربهم بأّنه سيتحدث 
عن النظام السوري يف نهاية 2005. ويتحدث 
يف الوثيقة أحد مصادر السفارة عن سفر عدد 
خالل  فرنسا  إىل  اإلصالحيني  البعثيني  من 
خريف 2005، حيث التقوا خدام هناك. وتشري 
الربقية نقاًل عن بعض املعارضني إىل ترحيبهم 
للرئيس  املقابلة  إجلبهة  اىل  خدام  بانضمام 
السوري، لكنهم يرون أّنه ال جمال للصفح عنه 
بسبب كل ما فعله من قبل. ووصف معارضون 
آخرون خدام بالكاذب، وبأّنه ال يزال جزءًا من 
أّنهم  املعارضني  من  آخر  عدد  وأكد  النظام. 
تلقوا عروضًا من النظام للحديث ضد خدام يف 

مقابل مساعدتهم.

القائم  التقى   ،2006 الثاني  كانون   19 يف 
باألعمال يف السفارة األمريكية أحد املعارضني 
لنظام األسد، وتناول احلديث انشقاق خدام. 
إّن   )06DAMASCUS207( املعارض  يقول 
خدام كان يف موقع يسمح له بتعميق األزمة 
فيها،  نفسه  النظام  اليت جيد  املدى  الطويلة 
لكّنه ال يستطيع أن يقضي وحده على النظام 
أمام  العائق  أّن  املعارض  ويضيف  السوري. 
بتأييد  أّنه مل حيظ قط  هو  بذلك  خدام  قيام 
كبري يف اجليش والقوى األمنية اليت يسيطر 
خدام  انتقادات  إّن  ويقول  العلويون.  عليها 
لألسد بأّنه ضعيف ومرتدد وال خربة له، أضاءت 
على مشاكل يعرفها جيدًا الالعبون األقوياء يف 
النظام، أي ماهر األسد وآصف شوكت، وهي 

كيف ميكن نظامًا توتاليتاريًا أن يعمل مع وجود 
فراغ مماثل يف وسطه؟ ويضيف املعارض أّن 
هجمات خدام عززت قّوة املعارضة يف الداخل؛ 
ألّنه تكلم عليها بإجيابية وتبنى برناجمها. عزز 
يف  املعارضة  وضع  املعارض،  برأي  ذلك، 
التواصل  إىل  النظام  يدفع  وقد  الداخل، 
املعارض  ويقول  املقبلة.  األسابيع  معها يف 
إّن انشقاق خدام خدم املعارضة السورية يف 
أمريكا، فهي كانت ختاف من وصفها بالعميلة 
يقول  الربقية،  على  التعليق  لواشنطن. ويف 
سيش،  ستيفن  األمريكي،  باألعمال  القائم 
إّنه يؤيد تقويم املعاِرض القائل إّن تصرحيات 
خدام خدمت املعارضة يف الداخل، لكّنه يضيف 
أّنه ال يعرف إن أدى ذلك إىل تقوية املعارضة 
أو ال. ويقول إّن اإلفراج عن املعارض رياض 
كانون   18 يف  املعارضني  من  وأربعة  سيف 
النظام على خدام  ردًا من  الثاني، قد يكون 
كي ال يستميل املعارضة إىل جانبه، وبعض 
الشعب السوري. ويضيف سيش أّن اإلفراج 
أزعج  خدام  أّن  إىل  يشري  سيف  عن  املبكر 
النظام. ويستمر اهتمام البعثة األمريكية خبدام 
يف شهر شباط، فتتحدث برقية يف الثاني منه 
)06DAMASCUS392( عن النقاش الدائر حول 
ويقول  داخل سوريا.  املنشق  الرئيس  نائب 
أحد املسؤولني السابقني يف النظام إّن خدام 
كان يف ليلته األخرية يف سوريا يلعب الورق 
مع أصدقائه. وينقل إىل السفارة سؤااًل من 
الرئيس  عهد  يف  السابقني  النظام  رجال 
السابق حافظ األسد، فهم يريدون أن يعرفوا 
إذا كانت واشنطن تريد بقاء بشار يف منصبه، 

أو ال.

 )06DAMASCUS1357(  2006 آذار   27 يف 
من  عددًا  السفارة  يف  موظفون  التقى 
النظام،  يف  ورجااًل  معارضني  السوريني، 
وتناول احلديث عبد احلليم خدام أيضًا. ويقول 
أحد املعارضني إّنه رفض االنضمام إىل جبهة 
اخلالص الوطين اليت أسسها خدام مع اإلخوان 
املسلمني. لكّنه يف املقابل شجع وجود اجلبهة، 
لكّنه رفض أن يقود خدام املعارضة. ويرى 
خطأين:  تتضمن  اجلبهة  مبادرة  أّن  املعارض 
لألكراد  اجلنسية  مسألة  جتاوز  هو  األول 
قد  ما  كاملة،  الثقافية  حبقوقهم  واملطالبة 
مشاكل  يثري  وقد  االستقالل،  على  يشجعهم 
مع العرب. ثانيًا، ال توضح املبادرة مساندة 
خدام للدميوقراطية يف سوريا. وتنقل الربقية 
لقاًء مع نائب سوري سابق قال إّن خدام لديه 
نظام  عماد  كانوا  الذين  العلويني  بني  تأييد 
األسد األب. ويضيف أّن هؤالء يؤمنون بأّنه ال 
مستقبل للعلويني مع بشار. معارض آخر يرى 
سيئ  خدام  مع  املسلمني  اإلخوان  حتالف  أّن 
الرئيس  فنائب  سوريا؛  داخل  لإلسالميني 
مسؤولياته  حتّمل  اليوم  حتى  يرفض  السابق 
يف جرائم النظام. فسجل انتهاكاته يعود إىل 
ترؤسه حمافظة محاة يف الستينيات، وحتديدًا 
لإلخوان  قمع  أول  حصل  حني   1964 يف 
املسلمني. ويضيف هذا املعارض: »إذا أراد 
أواًل«.  مبسؤوليته  يعرتف  أن  جيب  قيادتنا 
موضوع يوافقه عليه معارض آخر قال إّن خدام 
إن  وإّنه  تصرحياته،  خالل  من  طموحًا  يبدو 
أراد قيادة املعارضة »فلدينا وسائل إلفشال 
املعارض  هذا  ويتساءل  حاول«.  إن  مسعاه 
املسلمني  اإلخوان  دفعت  اليت  األسباب  عن 
خدام  كان  إذا  وعما  خدام،  مع  التحالف  إىل 
يعّد النقالب. وينتقد اجلبهة )اخلالص( ألّنها 
من  املعارض  هذا  وخياف  املعارضة.  قسمت 
أن يكون خدام يريد إنقاذ النظام )حزب البعث 
بشار  من  التخلص  عرب  األمنية(  واملؤسسات 
والدائرة احمليطة به. يف املقابل، يقول أحد 
يقامر وال  خدام  إّن  النظام  من  جدًا  املقربني 
حيظى مبساندة من اجليش إلعداد انقالب ما. 
خدام  إّن  اآلخرين  النظام  رجال  أحد  ويقول 
يبالغ بتقدير حجمه؛ فهو ال يستطيع فعل أي 

شيء داخل سوريا؛ ألّنه ال مناصرين له.

 2006 آذار  لـ30  تعود  وثيقة  ويف 
املعارضني  أحد  يرى   )06DAMASCUS1433(

أال تقلق من  السورية  أّنه جيب على احلكومة 
جبهة اخلالص الوطين؛ ألّن خدام وصدر الدين 
املسلمني  لإلخوان  العام  )املراقب  البيانوني 
من  كبري  قسم  من  مكروهان  سوريا(  يف 
الشعب السوري. وأضاف أّنه إذا رغب خدام 
يف قيادة املعارضة، فستكون احلركة فاشلة 

وفاقدة للصدقية.

لـ13 نيسان 2006  تعود  أخرى  برقية  وتنقل 
)06DAMASCUS1692( لقاًء بني موظفني يف 
سنيني«.  »زعيمني  تسميهم  ومن  السفارة 
جيدة  أداة  هو  خدام  أّن  يريان  الزعيمان 
من  نصحا  إّنهما  ويقوالن  النظام،  إلضعاف 
انتقاده، مهما  يعرفونهم من املعارضة بعدم 
الزعيمني  أحد  ويؤكد  عليه.  كانت حتفظاتهم 
السّنة  بني  كثر  مناصرون  لديه  خدام  أّن 

السوريني.

اليوم  يف  مؤرخة  أخرى  برقية  وتتناول 
اجتماع  حدوث   )06DAMASCUS1698( نفسه 
للمعارضني من »إعالن دمشق« يف 6 نيسان 
2006، وأّن االجتماع متحور حول التوصل إىل 
قرار بشأن املوقف من جبهة اخلالص الوطين، 
أن  املسلمني  اإلخوان  على  جيب  كان  وإذا 
اتفق معظم  إعالن دمشق.  موّقعي  يبقوا من 
اجملتمعني، وفق بعض من حضروا االجتماع، 
اجملتمعون  واتفق  لشأنها.  اجلبهة  ترك  على 
على أّنه ما دامت اجلبهة غري معارضة ملواقف 
اإلعالن، فال ضرورة للوقوف ضدها. وقرروا 
اإلعالن أّنه ال صلة جتمع اجلبهة بهم، لكن من 
دون اهلجوم عليها. لكن كان هناك قسم من 
طرد  على  أصروا  دمشق ممن  إعالن  موّقعي 
البيانوني بسبب حتالفه مع خدام. ووفق أحد 
بسبب  بينهم  سخط  هناك  كان  املعارضني، 
دمشق«  »إعالن  موّقعي  اإلخوان  إخطار  عدم 
مسبقًا بالتحالف مع خدام، وكذلك عدم اعتذار 
البعث.  الطويلة لنظام  هذا األخري عن خدمته 
دمشق«  »إعالن  أّن  املعارضني  بعض  ورأى 
موقفه  بقي  إذا  أفضل  وضع  يف  سيكون 
مبهمًا من خدام واجلبهة. ويقول أحدهم إّنه لو 
أكثر  انتقادًا  أقوى النتقد خدام  اإلعالن  كان 
فهو  وبالتالي  النظام،  فخدام يضعف  علنية. 
»ليس عدونا«. ويقول كاتب الوثيقة، القائم 
باألعمال ستيفن سيش، إّن خدام يستطيع أن 
حيتفل بأّنه استطاع البقاء بعيدًا عن انتقادات 
تأييده يف  مستوى  لكن  الداخلية،  املعارضة 
الوقت  يف  للتخمني،  خاضعًا  يبقى  الداخل 
الذي يقول فيه البعض إنه يكتسب شعبية، 

فيما يقلل آخرون من أهميته.

أخرى  برقية  يف  خدام  عن  احلديث  ويستمر 
ُأرسلت يف 18 نيسان 2006

بعض  فيقول   ،)06DAMASCUS1754(
املعارضني الذين التقتهم السفارة إّن حتالف 
خدام مع اإلخوان املسلمني عرب جبهة اخلالص 
الوطين ال يفيده كثريًا بسبب ارتباطه القديم 
إىل  املطيع،  خادمه  كان  فهو  األسد،  بنظام 
واسع.  نطاق  على  املعروف  فساده  جانب 
حافظ  حكم  ينتقد  ال  أّنه  إىل  هؤالء  ويشري 
األسد، بل فقط بشار، ومل يعتذر عن خدمته 
النظام لفرتة طويلة. لكن املعارضة تراه أداة 
ال  خدام  إّن  آخرون  وقال  النظام.  إلضعاف 
فقط،  األسد  عائلة  بل  النظام،  إطاحة  يريد 
والقوى  البعث  وحزب  باجليش  االحتفاظ  مع 
األمنية. وينقل أحد املسؤولني السابقني أّن 
خدام حيصل تدرجيًا على شعبية بني السّنة يف 
مدن خارج دمشق. وحيظى بشعبية بني بعض 
أشخاص  ضمنهم  من  والعلويني،  البعثيني 
األسد  حبافظ  احمليطة  الدائرة  يف  بارزون 
سابقًا. وتنقل الربقية أّن اعرتاضات احلكومة 
يظهر  مل  إذ  أثرت؛  السعودية  لدى  السورية 
األول  كانون  نهاية  منذ  العربية  على  خدام 
2005. وتتناول الربقية اليت جتيب عن أسئلة 
طرحتها وزارة اخلارجية األمريكية على بعثتها 
والبيانوني  خدام  بني  العالقة  دمشق،  يف 
رغم  خدام  إّن  وتقول  املسلمني.  واإلخوان 

كونه من رجال النظام سابقًا، لكن له عالقات 
مع بعض الفصائل اإلسالمية، ومنها تلك اليت 
أّن  إىل  الربقية  وتشري  اإلخوان.  مع  تتعاطف 
السفارة ليست على اتصال بأي شخص مقرب 
من الطرفني، فهي تعتمد على ما ينقله إليها 
املعارضون. وتنقل برقية تعود إىل 24 نيسان 
2006 أّن احلكومة السورية بدأت تسمح ببعض 
املظاهر اإلسالمية، خوفًا من حصول خدام على 
تأييد يف األوساط السنية. وتعود السفارة إىل 
مصادرها يف املعارضة يف وثيقة مؤرخة يف 
 ،)06DAMASCUS5349( 2006 3 كانون األول
فيقول أحد املعارضني إّن عبد احلليم خدام هو 
شوكة يف خاصرة نظام بشار األسد، ألّن لديه 
القدرة على أن يتحدث، عن معرفة، عن فساد 
يغري  حديثه  أن  عن  فضاًل  الضيقة،  الدائرة 
بعض السّنة. لكن يضيف املعارض أّن خدام 
الطويل  وارتباطه  الشخصي،  بفساده  ملوث 
ليس  خدام  أّن  ويرى  األسد.  حافظ  بنظام 
مقبواًل من مجاعة »إعالن دمشق« للتعاون معه، 
حتى لو مل يكونوا يوجهون النقد العلين إليه.

 13 بأيام، يف  ذلك  بعد  برقية صدرت  ويف 
 )06DAMASCUS5399(  2006 األول  كانون 
تشرح السفارة وضع نظام األسد ونقاط قوته 
تسميه  ما  النقاط  هذه  من  ضعفه.  ونقاط 
الربقية »عامل خدام«؛ فهذا األخري يعرف خفايا 
ال  مبا  بشار،  حنق  يثري  ما  وأسراره،  النظام 
سوريا.  داخل  خدام  شعبية  ومقدار  يتناسب 
هو  يتابع  األسد  بشار  أّن  الربقية  وتضيف 
شخصيًا، ونظامه عمومًا، كل معلومة خربية عن 
خدام باهتمام بالغ. ويتصرف النظام بغضب 
خدام  عربية  دولة  استضافت  كلما  له،  مؤٍذ 
أو مسحت له بأن يعطي تصرحيًا عرب وسائل 
االستمرار  أّنه جيب  الربقية  إعالمها. وتضيف 
يف تشجيع السعوديني وغريهم على السماح 
خلدام بأن يستخدم وسائل إعالمهم، ما يعطيه 
السورية  احلكومة  غسيل  عن  للكشف  مساحة 
الوسخ. تقول الربقية إّنه »جيب أن نستبق رد 
فعل مبالغًا فيه من النظام، سيزيد من عزلته 
بني جريانه العرب«. وتضيف أنه جيب تشجيع 
احللفاء اإلقليميني مثل السعودية ومصر، على 
اللقاء خبدام ورفعت األسد، إلرسال إشارات 
تفيد يف اإلعداد النقالب ما، مع تسريب بعض 

ما دار يف تلك االجتماعات الحقًا.

بعد عام 2006، خيّف االهتمام األمريكي خبدام، 
الزمة  بشأنه،  اجلميع  إىل  أسئلتهم  تعود  فال 
لكن ال ينسى  االجتماعات.  متكررة يف مجيع 
يلتقونه  معارض  أي  سؤال  السفارة  موظفو 
عنه. وهذا ما حصل يف الربقية املؤرخة يف 25 
)08DAMASCUS842(؛   2008 الثاني  تشرين 
إذ يرد أحد املعارضني على سؤال عن قدرة 
جبهة اخلالص الوطين على أن متثل حلفًا هامًا 
خارج  »هم  ويقول:  السياسي،  النشاط  يف 
البالد، ماذا يستطيعون أن يفعلوا دون الناس 
يف الداخل؟«. ويف وثيقة تعود إىل 11 آذار 
القائمة  تلتقي   )09DAMASCUS5185(  2009
لبنان  يف  )السفرية  كونيلي  مورا  باألعمال 
حاليًا( أحد املعارضني الذي خيربها بأّن خدام 
هرب من سوريا يف 2005 خلوفه من سقوط 
يكون  أن  يف  يرغب  »شخص  وألّنه  النظام، 
أّنه سيحظى  اعتقد  يف اجلانب اآلمن«، وألّنه 
مبناصرين يف حال سقوط النظام، وهو على 
من  عددًا  إّن  املعارض  ويقول  منه.  مسافة 
نفسها،  بالطريقة  يفكرون  كانوا  البعثيني 
اقتصادية  إصالحات  اعتماد  على  حثوا  لذلك 
وسياسية يف مؤمتر احلزب يف 2005. وينقل 
بدأت  غزة،  حرب  إثر  أّنه،  عن  املعارض  هذا 
بسبب  الوطين  اخلالص  جبهة  داخل  املشاكل 
اجلبهة  تدين  أن  املسلمني يف  اإلخوان  رغبة 
وتساند  أقوى  بنحو  اإلسرائيلية  العملية 
تسأل  خدام.  رفضه  الذي  األمر  محاس، 
أداء  على  خدام  قدرة  عن  املعارض  السفارة 
دور يف معارضة األسد، فيجيب بأّن »اجلبهة 
مهمة، وخدام كان فاسدًا، لكن هناك مئة ألف 

شخص مثله يف سوريا«.    دميا شريف



Page 13صفحة 13     

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
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 كسروان تتحّول مكباً للردميات
هل حتّولت املناطق يف كسروان مكّبًا للردميات، فيما أضحت 
والصخور  باحلجارة  املثقلة  للشاحنات  طبيعيًا  طرقها “معربًا” 
واألتربة، بال وازٍع أو رقيب! وإىل متى تستمر هذه املخالفات 
مكتوفة  املعنّية  اجلهات  تقف  فيما  والطبيعة،  االنسان  حبق 
األيدي وعاجزة عن جلم الكوارث البيئية اليت ُتلحق ضررًا بالغًا 

بصحة الناس وأمالكهم وبلداتهم؟
“العقيبة مل تتحدث عن أضرار بل عن أوهام، قد تكون بعض 
متّر  مياه  قناة  اىل  ذلك،  أستبعد  انين  علمًا  انزلقت،  األتربة 
قرب قناطر زبيدة، علمًا انها مل تصل إىل املصنع”. هذا ما 
أشار اليه رئيس بلدية املعيصرة زهري عمرو لـ”النهار” يف 
مقابلة سابقة، لكن واقع احلال الذي توّثقه الصور والفيديو 
وسّدت  الردميات  معها  جرفت  فاألمطار  ذلك.  عكس  يؤّكد 
مسالك  طريقها يف  شّق  على  املياه  ارغم  مما  اجملاري،  بها 
حتّول  اليت  واملصانع  للمنازل  أضرار  سبب  مما  معتادة،  غري 
حميطها مستنقعًا للوحول. نقمة سّكان العقيبة عارمة على أعمال 
بلدية املعيصرة، فالطرق تصّدعت واملنازل واملعامل مهددة 

باإلجنرافات اليت قد تسببها أمطار موسم الشتاء املقبل.
اإلختصاصي البيئي الدكتور جورج باسيل )من سّكان العقيبة(، 
طالب الدولة بأن “تتوىل بنفسها إدارة مشروع تنفيذ الطريق 
الذي يّدعي عمرو انه ينفذه بالتعاون مع خرباء ومهندسني، ألن 
ما حيصل ليس جمّرد لعبة، فاألضرار وقعت فعاًل مع العاصفة 
اليت مّرت، والردميات اجنرفت مع األمطار من املعيصرة إىل 
أمالك خاصة”.  مباشرة، وهي كلها  اليت تقع حتتها  األماكن 
ولفت إىل أن “رمي الردميات خطر على البيئة، لكن املشكلة 
تفاقمت مع املعيصرة، ألن الردميات مرمية يف واٍد مما قد 
هذه  يتحمل  من  املوت.  إىل  وصواًل  بالضرر  السّكان  يصيب 
ما  تعاين  أن  البيئة  وزارة  “على  املسؤولية؟”.وأضاف: 
“إذًا  حديقة.  ينشئ  بأنه  تفيد  تراخيص  متلك  فهي  حيصل، 
تتفضل الدولة وتعاين احلديقة اليت ستنجرف بزوارها إىل قعر 

الوادي”.
شهادات من العقيبة

فيما كانت الشاحنات “تغزو” الطريق، وقف طوني باسيل على 
ضفاف “نهر الغابور” ليشرح لـ”النهار” كيف عمل مع أبناء 
البلدة على إزالة األتربة والردميات من الوادي، وشّق الطريق 
جمددًا “فهذا ليس مبجرى مياه شتوي كما حياولون اإلدعاء بل 
هو نهر جيّف أليام قليلة خالل السنة، ولو أننا مل نفتح اجملرى 
لكانت املياه أحدثت انفجارًا أخذ كل ما يف طريقه”. وحتّدث 
عن تصّدع قناة الرّي اليت تروي األراضي الزراعية من عمشيت 
إىل طربجا، “واليت سّدت الردميات والصخور جمراها، ففاضت 
منها املياه وفتحت أكثر من جمرى هلا، جارفة بطريقها األتربة 

والصخور مما سّبب مشكالت عدة للسكان”.
املعيصرة،  بلدية  اإلدعاء على  الذي مينعهم من  السبب  وعن 
فرغم  ذلك.  من  نتيجة  ولن جند  باإلحباط  نشعر  “ألننا  قال: 
الردميات  رمي  الشاحنات  واصلت  اإلعالم،  يف  أثري  ما  كل 
يف املكّب، فأين الدولة؟”. وشكا أحد أصحاب املصانع من 
مثنًا  دوالر  ألف  مئة  “دفعنا  منتجاته،  أتلفت  الردميات  أن 

للخسائر”.
البوار

مكبًا  القضاء  حتّول  أبناء كسروان  املعيصرة، شكا  من  بعيدا 
املنطقة. “النهار” جالت على  ادى اىل خنق  للردميات، مما 
عدد من القرى مستوضحة ما يشاع عن وجود مكّبات للردميات 
لديها.  رئيس بلدية البوار قزحيا عتّيق أوضح “أن املنطقة 
الواقعة على حدود البوار وفتقا كانت مكّبا للردميات، واشار 
اىل وجود مكّب آخر كان نتيجة الفلتان “فكل من كان لديه 
الردم  أن “عمليات  وأّكد  البوار”.  ردمياته يف  رمى  ورشة، 
والبلديات بوقف  الداخلية  اثر قرار وزارة  توّقفت، وخصوصًا 
هذا االمر، والسيما بعد املشكالت من جراء املكّبات”. ولفت 
اىل انه “رغم إقفال املكّب يستمر رمي الردم فيه  لكنين ال 
أملك سلطة ملنع املخالفني ألن الرمي يتم من خراج بلدة فتقا، 
وقد قامت البلدية بالتحّرك حيال هذا املوضوع”. وأوضح أنها 
مل ترفع الردميات “ألننا ال منلك الوسائل لذلك، وعلى الوزارات 
املعنية أن تراقب كل ورشة منذ منحها الرتخيص، وأن تسأل 
أصحابها إىل أين سينقلوا ردمياتهم. لكن يف النهاية الدولة 
“معرّتة”، ألن من يقومون باملخالفات حتميهم جهات حزبية، 

وتفرض على الدولة عدم التعّرض للمخالفني”.     
فتقا

من  “ما  أن  الشدياق،  بولس  فتقا  بلدية  أمني صندوق  أّكد 
محاية  على  تصّر  البلدية  ألن  البلدة،  يف  للردميات  مكّبات 
املساحات اخلضراء فيها. ورغم ذلك يسألنا متعهدون اذا كان 
الردميات، وعندما نرفض يعرضون علينا  يف مقدورهم رمي 
املال لكننا نصّر على موقفنا”. ونفى وجود مكّبات سابقة يف 
فتقا، ولدى استفسارنا عن املكّبني بني فتقا وغزير وبني البوار 

القائمقام  أرسل  األّول،  املوقع  ما خيص  قال: “يف  وفتقا، 
يف  الردميات  عن  فيه  يستفسر  أشهر  أربعة  حنو  منذ  كتابًا 
أسفل املنطقة الصناعية يف غزير، وهي ضمن األمالك اخلاصة 
وليست مكبًا. تفقدت القوى األمنية املوقع واشارت يف بيانها 
اىل أن الردميات نامجة عن أعمال حفر واىل أن املوقع ليست 
مكبًا”.  أما يف ما يتعلق باملكب على حدود فتقا والبوار فلفت 
إىل أن “أحد املتعهدين من سكان البوار ميلك شاحنات وقد 
شاهدناه يرمي يف هذا املكّب املقفل فقمنا مبالحقته وانذاره. 
ثم وضعنا حواجز من احلجارة على جانيب الطريق ملنع الشاحنات 
عندما  بإبالغنا  الناس  أوصينا  أننا  حتى  الردميات،  رمي  من 
يلمحون شاحنات يف املنطقة، وكثريًا ما أتلقى اتصاالت يف 

أوقات متأخرة من الليل”.

غدراس
 رئيس بلدية غدراس فانسان عطاهلل حتدث عن ردميات قدمية 
“كانت موجودة أمام مبنى “القوات” منذ عام 1990. وعندما 
تعهدوا إزالتها، استخدموا آليات اإلحتاد وأفرغوها يف البلدة، 
ومثة دعوى ال تزال قائمة يف هذا املوضوع. أما الردميات أمام 
الكنيسة، فقد قامت البلدية بوضعها هناك لتشييد جدار ميّكننا 
من توسيع الطريق. إىل ذلك، مثة ردميات أخرى كانت مرمية 
السابقة  البلدية  رمتها  البلدة،  مدخل  عند  الطريق  حافة  على 
وحماضر  القضية  هذه  يف  اخرى  دعوى  ومثة  أزلناها،  وحنن 

ايضًا”.

باسكال عازار

ماذا جيري يف وادي قنوبني؟ بداية الربيع تعين مبدئيًا تشذيب 
النباتات واالشجار وغرس الشتول. لكن األمر خيتلف يف وادي 
قنوبني املدرج يف الئحة الرتاث العاملي ، اذ يبدو انه حبجة 
التشذيب، قطعت املئات من اشجار السنديان النادرة اليت لن 

تنمو جمددًا بعد اليوم.
وكيل  بصفته  بربور  فؤاد  املونسينيور  حصل  الوقائع،  يف 
على  القديسني،  لوادي  االكرب  املالك  املارونية  البطريركية 
موافقة من وزارة الزراعة بتاريخ 2011/3/3 على طلبه “اجازة 
استثمار اشجار حرجية بداعي التشذيب والتفحيم لثمانية اشجار 
من نوع السنديان يف العقار رقم 50، ينتج منها 500 كيلوغرام 
حطبًا للوقود ومنها 125 كيلوغرام فحم “يف مقابل مبلغ مقداره 
93,750 الف لرية فقط ال غري، على ان تتم العملية حبضور 
مندوب وزارة الزراعة املكلف من قبل مديرية التنمية الريفية 
اىل  تارخيه  من  التشذيب  مدة  وتكون  الطبيعية،  والثروات 

2011/4/15 ومهلة التفحيم من تارخيه اىل 30 /6 /2011 “.
اجازة استثمار

اجازة  به  مسحت  ما  يناقض  عيان  شهود  عاينه  ما  لكن 
االستثمار. واكد رئيس “جمموعة احلفاظ على وادي قاديشا” 
رياض كريوز لـ”النهار” ان “اعطاء الرخصة خطأ اساسًا ألن 
اشعال النار يف مركز مدرج يف الئحة الرتاث العاملي ممنوع 
ملا يسببه من حرائق حمتملة”. واشار اىل ان “هذا النوع من 
اشجار السنديان املوجود يف وادي قنوبني فريد من نوعه وال 
يوجد مثله يف مناطق اخرى، وهو ليس عاديًا كونه من النوع 
 150 بني  تنتج  بالكاد  سنديانات  و8  يكرب،  ال  الذي  الصغري 

الفحم.  من  كيلوغرامًا   50 منها  احلطب،  من  كيلوغرام  و200 
وبلغت االشجار املقطوعة حنو 150 سنديانة قصت من كعبها 
وبالتالي لن تعود لتفرخ وتنمو من جديد. اذن القضية ملغومة، 
بالقطع  للقيام  حجة  أو  وسيلة  الرخصة هي  هذه  ان  وواضح 

املمنهج لألشجار”.
وزارة  ابلغ  والتنفيذ،  الرخصة  بني  الفارق  كريوز  الحظ  واذ 
احد املسؤولني عن االحراج يف املنطقة  الزراعة اليت ارسلت 
البيئة  وزارات  اىل  ايضًا  كتبًا  وارسل  تقريره،  الذي سريفع 
والسياحة والثقافة - املديرية العامة لآلثار. وطالب بأن “تبقى 
االشجار املقطوعة يف ارضها حلني بت مصريها، ال ان تذهب 
اىل الذين قطعوها فتكون هدية هلم، بل باالمكان توزيعها على 
الكنسية  السلطات  الذين حيتاجونها”. وتوجه اىل “  الفقراء 
واملسؤولني عن امالك البطريركية املارونية للتشدد يف مكافحة 
قطع االشجار يف وادي قنوبني، ألن قطع الشجر يلزمه إذن 

فكيف اذا كان املوقع تراثًا عامليًا؟”.
سّدة  اىل  الراعي  بطرس  بشارة  البطريرك  وصول  ومع 
وادي  ملسألة  مدة،  منذ  واملتابع  العامل  وهو  البطريريكية 
اليت  القرارات  جديًا  ستتخذ  هل  نسأل:  ومشكالتها،  قنوبني 
حتمي املوقع املسيحي واملاروني الوحيد يف العامل على الئحة 
الرتاث العاملي، وحتافظ على تنوعه النباتي والطبيعي الفريد 
ويبقى   ، ومناسكه  واديرته  عن صوامعه  وتذود   ، نوعه  من 

حقيقة وادي القديسني؟

مي عبود ابي عقل   

  رخصة استثمار “وقحة” تقطع أشجار وادي قنوبني

البريوتية  “النهار”  نشرتهما  اللذين  التحقيقني  على  تعقيبًا 
عن اكتشاف اول مرفأ فينيقي يف بريوت، وردنا من “شركة 

فينوس للتطوير العقاري”، مالكة العقار التوضيح اآلتي:
“يهم شركة فينوس للتطوير العقاري”، ان تبني للرأي العام 
متلكه يف  الذي  العقار  املكتشفات يف  تكون  أن  فرضية  ان 
ميناء احلصن هي عبارة عن ميناء فينيقي هي فرضية مستبعدة 

كليًا لألسباب املنطقية اآلتية:

- تبعد حدود العقار عن البحر مسافة ال تقل عن الـ231 مرتًا مت 
التثبت من صحتها عرب اجراء مسح طوبوغرايف للمنطقة الفاصلة 

بينهما.
- ان مستوى االرض الصخرية الطبيعية ترتفع ما ال يقل عن 
8 امتار عن سطح البحر، مت التثبت من صحتها من خالل اجراء 
هذا  من  التأكد  وميكن  الفاصلة،  للمنطقة  طوبوغرايف  مسح 
جبادة  املعروفة  للمنطقة  القدمية  الصور  معاينة  عرب  املوضوع 
اللبنانية وبعد قيام شركة  الفرنسيني كما كانت قبل احلرب 

Solidère باستحداث االستمالكات.
تكن  مل  احلصن  ميناء  منطقة  ان  كورفرز  هانز  اخلبري  أكد   -
مأهولة قبل الفرتة املمتدة من القرن الثالث اىل القرن الرابع، 
مما جيعل انه من غري املالئم تسمية املنشآت املكتشفة على 
انها ميناء حيث ان التعريف العلمي لكلمة “ميناء” تعين: مكان 
حيث ميكن لالنسان ان يتواصل لتسهيل تبادل السلع اليت يتم 
تسليمها عرب وسائل لديها إمكان الطوف على املياه او حمملة 

وارساهلا بعيدًا على وسائل تطوف.
- كما اكد اخلبري هانز كورفرز انه بناء لدراسة اعدت سنة 2000 
“املرافىء  بعنوان:   Southampton ساوثهامبتون  جامعة  يف 

العصر  على  براهني  اللبنانية،  الشواطىء  طول  على  القدمية 
الربونزي املتأخر واعادة النظر باملرافىء الفينيقية”، تؤكد ان 
 reef الفينيقيني اعتمدوا على السلسلة الصخرية الضئيلة العمق
احملاذية للشواطىء لبناء املرافىء. وهذا ما تؤكده املكتشفات 
يتوافر يف  مل  ما  وهذا  وطرابلس،  وجبيل  وصيدا  صور  يف 
الصخرية  السلسلة  ان  حيث   1398 للعقار  املقابل  الشاطىء 

احملاذية للشارع على ارتفاع ما ال يقل عن 8 امتار.
- على افرتاض ان املكتشفات هي عبارة عن ميناء فينيقي، 
فكيف يفسر من يدعي هذه الفرضية قيام الفينيقيني اوال جبر 
السفن ملسافة ال تقل عن 150 مرتا من البحر حتى املكتشفات، 
وثانيا برفعها لعلو ال يقل عن 5 امتار عن سطح البحر حتى تصبح 
مبستوى ادنى نقطة موجودة يف املنزلقات املكتشفية؟ وهذا 
ليس من باب تنصيبنا النفسنا خرباء آثار، ولكن كمهندسني 
ومثقفني نعتمد املنطق، الذي يفتقده البعض، لتحليل األمور 

والوصول اىل نتائج مقنعة.
الكتاب،  هذا  اعداد  ولتاريخ  “فينوس”  شركة  علم  وفق   -
مل يصدر اي تقرير رمسي عن اي خبري آثار عاين املوقع ان 

املكتشفات هي عبارة عن ميناء فينيقي.
اىل  يبادر  ان  الثقافة  وزير  من  تأمل  الشركة  فان  وعليه، 
اختاذ موقف صريح من االنتهاك اعاله ليعيد وضع األمور يف 
اطارها العلمي القويم الستكمال الدراسة اليت كان قد باشرها 
العديد من كبار علماء اآلثار اللبنانيني واالجانب، جالء للحقائق 
فارغة  تارخيه  تبدو حتى  اعالمية لقضية  اثارة  اية  وبعيدا من 
من املضمون مع احتفاظ الشركة حبقوقها يف اختاذ االجراءات 
القانونية اليت تراها مناسبة حبق من تعمد دون وجه حق احلاق 

الضرر مبصاحلها”.

املرفأ الفينيقي
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منوعات

استطالع عاملي يسأل 24 دولة عّمن خلق احلياة والوجود
شعبها  يتزعم  اليت  الدولة  هي  السعودية 
اإلميان بأن اهلل، سبحانه، هو خالق الوجود وكل 
معهد  نظمه  عاملي  استطالع  وفق  حي،  كائن 
"إيبسوس" الشهري بدراسات واستطالعات من 
 2011-4-25 االثنني  نتائجه  وبث  النوع،  هذا 
يف موقعه على االنرتنت، ومشل 18 ألفًا و531 
أجابوا  شخصًا من 24 دولة يف 5 قارات ممن 
عن سؤالني آخرين: اإلميان باهلل ومصري اإلنسان 

بعد املوت.
وقال "إيبسوس" يف استطالعه إن السعوديني 
أجابوا عرب االنرتنت عن سؤال واحد فقط، وهو 
كانت  وهل  واحلياة،  الوجود  خلق  مبن  املتعلق 
بعوامل خمتلفة  ظهرت  أم  إهلية  بإرادة  اخلالئق 
القردة  ببطء من احنطاط سابق، كما  وتطورت 
عليه  هي  ما  صارت  أن  اىل  والسعادين، 

اليوم.
تقريبًا،  شخص   5300 أي  فقط،   %28 نسبة 
اهلل،  بأن  يؤمنون  بأنهم  السعوديني  مع  أجابوا 
اإلنسان  وأن  شيء،  كل  خالق  هو  سبحانه، 
وبقية الكائنات احلية هي نتاج عملية خلق إهلي 
بامتياز، ومل تتطور من احنطاط حيواني سابق، 
حبسب الوارد يف نظرية "أصل األنواع" الشهرية 

لداروين.
باخللق  املؤمنة  القلة  هذه  السعودية  وتزعمت 
اإلهلي للوجود واحلياة بنسبة 75% تلتها تركيا 
 )%57( الثالثة  بالدرجة  إندونيسيا  ثم   )%60(
واألوىل  رابعة   )%56( إفريقيا  جنوب  وجاءت 
 )%47( الربازيل  تلتها  املسيحية،  الدول  بني 
يف الدرجة اخلامسة والثانية مسيحيًا، فيما جاءت 
الواليات املتحدة يف املرتبة السادسة )%40( 

والثالثة مسيحيًا.
من  فنسبتهم  اإلهلي  باخللق  املؤمنني  غري  أما 
الكائنات  بأن  واعتقادهم   %41 العام  اجملموع 
احلية تطورت من سلف ساللي منحط، أي قردة 
وتتزعم  بدائية،  برمائية  زحافات  أو  وسعادين 
السويد هذه الفئة اجلاحدة وجود اخلالق بنسبة 
68% ثم أملانيا )65%( والصني )64%( ومن 

بعدها بلجيكا )61%( يف الدرجة الرابعة.
 حرية يف نوعية احلياة بعد املوت

مل  الذي  االستطالع  51% ممن مشلهم  ويؤمن 
يتضمن دولة عربية غري السعودية، بوجود ذات 
بذلك  يؤمن  ال  فيما  القدرات،  نهائية  ال  إهلية 

18%، بينما قال 17% إنهم غري متأكدين.
وجاءت إندونيسا األوىل بني املؤمنني )%93( 

هكـذا وّدع غسـان بـن جـدو زمـالءه فـي مكتـب "اجلزيـرة" فـي بيـروت 
غادر  األربعاء،  ظهر 
جدو  بن  غسان  الزميل 
يف  "اجلزيرة"  مكتب 
استكمال  بعد  بريوت، 
اإلدارية  اإلجراءات 
املتعلقة باالستقالة، اليت 
تقّدم بها مؤخرًا اىل إدارة 

القناة.
محل حقيبته السوداء اليت 
ختتزن أيامًا بيضاء قضاها 
يف رحاب القناة القطرية، 
رغم مشقة املهنة، ومرارة 
شهدتها  اليت  األحداث 
سنوات.  منذ  املنطقة 
املساملة  ابتسامته  شهر 
كمن يستأذن اخلروج من 

حلبة مل تعد حلبته.. وترك يف القناة شهادة 
أينما  املقاومة  لقضية  وانتماء  سلوك  حسن 

كانت.
جدو،  بن  خسر  من  وحدها  "اجلزيرة"  وليست 
بل املشاهد العربي ايضًا. فهو مل يغادر القناة 
فحسب، بل غادر املهنة اىل جمال استثماري 

بعيدًا عن اإلعالم.
يعلن بن جدو يف حديث لـ"السفري" أنه سيتوجه 
اىل افتتاح سلسلة من املقاهي. وعندما نسأله 
اال  أي قرش  أستثمر  "ال  مكانها، جييب:  عن 
يف الضاحية اجلنوبية.. ضاحية العز والصمود 
ورمبا  هناك،  من  مشروعي  سأبدأ  والشرف. 
امتّد خارجها. فأنا رب عائلة. أحتاج ألن أؤمن 

لقمة عيش ألوالدي بشكل منظم وثابت".
بينه  مؤثرًا  وداعًا  كان  املغادرة،  قبيل  ولكن 
بريوت،  مكتب  يف  والزميالت  الزمالء  وبينه 
ذرفت فيه الدموع، وُأهدي فيه بن جدو باقات 
 .. والدعاء  التصفيق،  وقع  على  وخرج  ورد، 

بالتوفيق.
"مع تقديري لكم.. يف أمان اهلل". العبارة اليت 
كان خيتم بها بن جدو برناجمه األسبوعي "حوار 
مفتوح"، مسعها أمس من زمالئه، الذين ارتأوا 
أن تكون اجللسة الوداعية يف املطبخ، ملا يرمز 
اليه من أجواء عائلية، باعتباره كان جيمع فريق 
العمل أثناء وجبات الفطور الصباحي، وحيتضن 

جلسات الدردشة اخلاصة.
بني  املطلوبة  الرتتيبات  أجنزت  جدًا،  سريعًا 
القناة وأحد مقدميها األوائل، حبسب املتعارف 
عليه. وفيما كان من املفرتض أن يسافر بن 
االستقالة  موضوع  ملناقشة  الدوحة،  اىل  جدو 
مع أحد كبار املعنيني يف القناة، لكنه سرعان 
نهائي،  االستقالة  قرار  أن  لإلدارة  تبني  ما 
فتم قبوهلا باحرتام، واتفق اجلانبان على إنهاء 
العالقة املهنية اليت دامت لسنوات، يف إطار 
من  وفد  ثم حضر  املتبادل.  والتقدير  اللياقة 
اإلجراءات  بإنهاء  وقام  بريوت،  اىل  القناة 
طويت  ومعها  واإلدارية.  واملالية  القانونية 

جتربة إعالمية مضيئة.
وهكذا، سيفتقد املشاهد العربي وجه بن جدو، 
ال  الذي  وصوته  اإلعالمي،  حليفه  كان  الذي 
خيفت. لعب دورًا بارزًا يف أخطر املراحل اليت 
اثناء  واللبناني،  الفلسطيين  الشعبان  بها  مر 
وغريها  غزة  على  اإلسرائيلية  احلروب  توالي 
على  متوز"  و"عدوان  الفلسطينية،  املدن  من 
لبنان. ناصر احلق والشعوب املستضعفة.. كل 
ذلك كان حتت لواء قناته اليت كانت تشاركه 
اهلم نفسه. وعندما غريت القناة بوصلتها، مل 
يتمكن من املهادنة أو االستهانة مبوقفه، فحزم 

أمتعته، وعزم على الرحيل.
إضافيني،  لشهرين  البقاء  جدو  بن  ينتظر  مل 
وهي املدة اليت تفرضها عقود العمل يف القناة 
اثر التقدم باالستقاالت، ال سيما ان خالفه مع 
القناة مل حيمل طابعًا شخصيًا مع أحد، فتفهمت 

اإلدارة رغبته باملغادرة السريعة.
غري  "من  الصدد:  هذا  يف  جدو  بن  ويقول 
الطبيعي أن يستقيل شخص ما نتيجة موقف، 
لدواعي  أطول  لوقت  عمله  يف  يبقى  وأن 

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

إدارية".
قائاًل:  االستقالة  أسباب  اخلوض يف  ويتجنب 
املهنة  أسرار  حنفظ  بأن  واإلدارة  "تعاهدت 
والقناة، وأن أغادرها كما دخلت اليها يف كنف 
االحرتام، ما يستدعي من اجلانبني عدم تناول 

اآلخر بأي شيء ميكن أن يسيء اىل مسعته".
ولكن هل يعين التوجه حنو مشروع استثماري 
طالقًا بائنًا لإلعالم؟ يرد بن جدو بقوله: "رمبا 
وبعد  اإلعالمية.  اخليارات  يف  الحقًا  نفكر 
استقاليت من "اجلزيرة" تلقيت اكثر من عرض 
من  وأجنبية،  عربية  إعالم  وسائل  قبل  من 
منطلق حمبة، وليس عروضًا حمددة وتفصيلية. 
ولكنين ال أرى نفسي يف أي وسيلة إعالمية يف 

املدى املنظور".
استالمه  إمكانية  حول  املتداول  الكالم  وحول 
منصبًا رمسيًا يف تونس، يأسف بن جدو ملثل 
هذا الطرح "غري الصحيح بتاتًا، فليس يف نييت 
اآلن على اإلطالق تولي أي موقع سياسي رمسي 
الوطين  اجمللس  انتخابات  هناك  تونس.  يف 
التأسيسي قريبًا، وهي مهمة جدًا بالنسبة لنا، 
ألن اجمللس املنتخب سيوكل اليه وضع نظام 
سياسي جديد لتونس مــا بعد الثورة. أنا معين 
وخيار سياسي، وسأشارك  رأي  بها كصاحب 

فيها كمنتخب وناشط، وليس كمرشح".
األحداث  من  موقفه  حول  سؤال  على  وردًا 
الشعب  حق  مع  "أنا  بقوله:  يعلق  سوريا  يف 
السوري يف التظاهر، ولكنين أيضًا مع املوقف 
يعين  سوريا  فاستهداف  لسوريا.  القومي 
األمور،  تهدأ  أن  وأمتنى  للمقاومة.  استهدافًا 
وتطبق اإلصالحات ويبدأ حوار داخلي جدي، مبا 
والسلطة  واملعارضة  الشعب  على  خريًا  يعود 

معًا".
وضع  اىل  القلق  بعني  ينظر  جدو  بن  ولكن 
املنطقة ككل يف املرحلة املقبلة، وخيشى من 
فنت طائفية وعرقية ومذهبية. ويعترب "أن كل 
ومن  العامل،  يف  منطقة  أي  يف  شارك،  من 
فليتحمل  التوتر،  تصعيد  يف  استثناء،  دون 

مسؤوليته أمام اهلل".
بدأ  قد  السابق،  "اجلزيرة"  مكتب  مدير  وكان 
العام  نيسان  من  األول  القناة يف  العمل يف 
"حوار  آخرها  عدة،  برامج  فيها  وقدم   ،1998
مفتوح" الذي بدأ منذ العام 2003. وحصل على 
جوائز عدة تكرميية وتقديرية يف العامل العربي 
يف  الصحايف،  التميز  جائزة  منها  والغربي. 
العام  واشنطن  القومي" يف  الصحافة  "نادي 
خالل  عربي"  إعالمي  "أفضل  وجائزتا   ،2007
السنوات العشر األخرية، و"أبرز حماور عربي" 

يف عمان يف العام املاضي.
وكانت "السفري" نشرت خرب استقالة بن جدو 
مصادر  حبسب  وأرجعتها  املاضي،  السبت 
موثوقة اىل أن قناة "اجلزيرة" أنهت حلمًا كاماًل 
املهنية  تلك  وباتت  واملوضوعية،  املهنية  من 
يف احلضيض، بعدما خرجت عن كونها وسيلة 
للتحريض  عمليات  غرفة  إىل  وحتولت  إعالم، 
سياسات  من  فيها  جيري  وما  والتعبئة. 
حتريضية ال مهنية أمر غري مقبول على اإلطالق، 
خاصة يف ظل املفصل التارخيي الذي متر فيه 

املنطقة".

تلتها تركيا )91%( ثم الربازيل )84%( باملرتبة 
عن  جييبوا  مل  السعوديني  أن  علمًا  الثالثة، 
أصاًل.  عليهم  يطرح  مل  باعتباره  السؤال  هذا 
فرنسا  فتزعمتهم  اإلهلية  للذات  اجلاحدون  أما 
وبلجيكا   ،)%37( السويد  تلتها   ،)%39(

)36%( ثالثة.
يف  املوت،  بعد  حبياة  إميانهم  عن   %51 وعرب 
حني قال 23% إنهم يؤمنون بالعدمية الكلية، 
أي ال وجود باملرة ألي كائن بعد موته، فيما ذكر 
مغادرته  بعد  جمهول  االنسان  مصري  أن   %26
"ايبسوس"  تطرحه  مل  سؤال  وهو  احلياة، 
مسبقًا  ملعرفتها  رمبا  أيضًا،  السعوديني  على 

بإجاباتهم.
وقال 23% ممن يؤمنون حبياة بعد املوت )وهم 
ليس  إنه  العام كما ذكرنا(  51% من اجملموع 
بالضرورة أن تكون تلك احلياة يف جنة أو نار، 
واحدة من  إن مستقرها  فيما قال 19% منهم 
اعتقادهم  عن  أعربوا   %7 وهناك  االثنتني، 
بالتقمص، حيث الروح اليت غادرت اجلسد يف 
احلياة الدنيا تستقر يف آخر بعد املوت وتعيش 
حياة خمتلفة يف سلسلة تقمصات ال أحد يدري 
متى تنتهي، فيما اعتقد 2% فقط أن اجلنة هي 

مكان عيش االنسان بعد موته بالتأكيد.
املوت  بعد  املؤمنني حبياة  املكسيكيون  وتزعم 
بنسبة 40% ولكن ليس يف جنة وال نار، تالهم 
أما   .)%32( الربازيليون  ثم   )%34( الروس 
الفئة املؤمنة بالتقمص فهي من اجملر بالدرجة 
األوىل )13%( ثم الربازيل )12%( واملكسيك 

)11%( بالدرجة الثالثة.
وجاءت إندونيسيا يف الدرجة األوىل بني املؤمنني 
يقول  كما  هو  املوت  بعد  االنسان  مصري  بأن 
االسالم: اما جنة وإما نار )62%( تلتها إفريقيا 
املتحدة  الواليات  ثم   )%52( وتركيا  اجلنوبية 
 )%28( الربازيل  بعدها  ومن   )%41( ثالثة 
رابعة. واستمر االستطالع أسبوعني يف سبتمرب/
أيلول املاضي، ومشل من كانت أعمارهم بني 18 
و64 سنة يف 5 دول أمريكية: كندا والواليات 
املتحدة واملكسيك والربازيل واألرجنتني، و11 
أوروبية: أملانيا واجملر وفرنسا وبلجيكا وايطاليا 
وروسيا  وإسبانيا  وبولندا  والسويد  وبريطانيا 
وتركيا، و6 آسيوية: السعودية والصني واهلند 
إضافة  اجلنوبية،  وكوريا  واليابان  وإندونيسيا 
من  إفريقيا  وجنوب  أوقيانيا  من  أسرتاليا  إىل 

القارة السمراء.
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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

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

3P - Partners on the Path to Profitability
Government Funding and Assistance towards your success

You are invited to attend a presentation and Q&A session that will raise awareness of the 
various State and Federal Government financial and advisory assistance available to Small 
and Medium Enterprises on their journey through Design, Manufacture, Commercialisation, 
Growth and Exporting of their products. 

With local Councils providing facilities, AusIndustry will be hosting two events: 

Please Register on the NSW Manufacturing Week website at 
http://manufacturing.events.smallbiz.nsw.gov.au/Default.aspx

Click on the “All Events & Site Visits” tab 

Join AusIndustry and their partner agencies in this Free of charge event as we take you along 
the path of Innovation, Productivity and Sustainability raising awareness of available State 
and Federal Government assistance to manufacturing companies. 

Light breakfast will be available at both events 

EVENT PARTNERS INCLUDE 
NSW Industry and Investment - Department of Environment Climate Change and Water (NSW) – AusTrade - 

Enterprise Connect - Industry Capability Network - Export Finance & Insurance Corporation 

Tuesday May the 3rd 07:30 
at

Bankstown Council Chambers 
The Mall, Bankstown NSW

Thursday May the 5th 07:30 
at

Harbord Diggers Club 
Evans Street, Freshwater NSW
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 »Spa Thira»حضرت الفنانة اللبنانية مايا نصري إفتتاح فرع جديد لـ
يف منطقة الروشة ببريوت بعد فرتة غياب عن الساحة الفنية بعيد 

زواجها العام املاضي.

اللبناني  اإلعالم  على  لإلطاللة  املناسبة  هذه  إختيارها  بررت  مايا 
والعربي بسبب عالقة صداقة تربطها بأصحاب املشروع، باإلضافة 
اليت حتفل  املرحلة  هذه  اإلعالم يف  وسائل  لقاء  رغبتها يف  اىل 

مبشاريع عديدة مقبلة.

لنا  وكانت  اإلفتتاح  أجواء  ورصدت  حاضرة  كانت  إيالف  كامريا 
دردشة سريعة معها حول تواجدها يف بريوت يف الفرتة املاضية 
السنة  اىل  وصلت  قد  كانت  حيث  اجلامعية  دراستها  إلستكمال 
لكن إنشغاهلا مبسريتها الفنية منعها  وهي سنة التخرج –  الرابعة – 
من إنهاء متطلبات التخرج، وقالت أن عودتها اىل مقاعد الدراسة 
جاءت بناًء على رغبة زوجها املخرج املصري »إيهاب ملعي«. مؤكدة 
أن اخلربة العملية ال تغين عن الشهادة، وأنه من املهم بالنسبة هلا 

أن حتصل عليها.
الدعاية  أفالم  ميلودي  قناة  بدء  مع  بالتزامن  اللقاء  هذا  جاء  كما 
للعرض التلفزيوني األول واحلصري لـ »الديكتاتور« وهو آخر أفالم 
مايا يف السينما املصرية، ومن تأليف وإخراج زوجها إيهاب ملعي، 

فخورة بالثورة املصرية وتنبأنا بها يف الديكتاتور

مايا نصري: يف جعبيت مسلسل وفيلم مصري لبناني

وهو كوميديا سياسية حتمل إسقاطات قريبة من الواقع املصري 
املعاصر فالرئيس لدولة إفرتاضية تدعى »بامبوزيا« له ولدين األول 
مهتم بالسياسة ويسعى خلالفة والده، والثاني بعيد عن السياسة 
مهتم بالنساء... وبسبب الفقر والبؤس حتصل ثورة شعبية تتحول 
الساعي  وابنه  الرئيس  على  القبض  ويتم  عسكري،  إنقالب  اىل 
للحكم، بينما يتشرد االبن الفاسد يف الشوارع. ويستلم احلكم قائد 
عسكري يف املرحلة اإلنتقالية، وحتصل ثورة مضادة تعيد احلاكم 

وأبنه اىل الكرسي من جديد.
وتطرق احلديث مع مايا اىل التشابه بني بعض املشاهد يف الفيلم 
الذي صور عام 2009  وبني ما شاهدناه من مشاهد خالل الثورة 
املصرية مؤخرًا، كما حتدثت عن أغنية »هتلر« اليت غنتها يف الفيلم 

واليت تتحدث عن سقوط الديكتاتور.
وتقول فيها:

مهما تكون الدنيا ليل
معرفش كلمة مستحيل

شوفوا قد إيه الكون مجيل
وجنوم برتقص على التالل
قالوا التاريخ مكتوب ملني
ومني جياوب على السؤال
هتلر وغريوا راحوا فني؟

ملا أتهزم..  زفوه العيال
املصري  للشعب  احلضاري  بالتحرك  سعادتها  عن  مايا  وأعربت 
–وهو ليس باألمر الغريب عنهم- وقدرتهم على حتقيق مطالبهم، 
وأضافت بأنها تفتخر بأن زوجها كان مع شباب الثورة يف ميدان 

التحرير وشارك يف »حترير الصوت املصري«.
حيث  اللبنانية،  الدراما  يف  جديد  مشروع  عن  أيضًا  حتدثت  مايا 
تتحضر لبطولة مسلسل لبناني بعد عرض تلقته من خالل املمثل 

طالل جردي، وهو من تأليف طارق السويد، وإخراج جو فاضل.
كما حتدثت عن مشروع سينمائي قيد التحضري وهو فيلم مصري 
لبناني، وتقوم فيه بشخصية فتاة لبنانية، وسيصور يف لبنان،   –
من تأليف وإخراج زوجها إيهاب ملعي، وأعربت عن محاسها خلوض 

جتربة السينما املصرية يف لبنان.
أغنية  سوى  حاليًا  قريب  الشيء  قالت  الغنائية  مشاريعها  حول 
الفيلم اجلديد، فهي تضمن دومًا أغان بصوتها يف أفالمها حيث 
كانت هلا أغنيتان يف فيلمها األخري. ورمبا سيتضمن الفيلم القادم 
وأعضاء  القراء واملشاهدي  بتحية  أغنية بصوتها. وختمت حديثها 

نادي معجبيها.

 فضائح جديدة وردود أفعال طالت بعض مشرتكي هذا املوسم 
ه مثلي اجلنس، فيما تعرَّضت  هم كريم بأنَّ من »ستار أكادميي«، إذ إتُّ
من  باملعروف  األمر  هيئة  ومنعت  سارة،  قبل  من  للضرب  كرمية 

ة. تسجيل »ستار أكادميي« يف السعوديَّ
ًة يف الدول  مع بدء كل موسم، يثري برنامج »ستار أكادميي« ضجَّ
ة املتابعة له، فيتم إصدار قرارات أو فتاوى مبنع مشاهدته  العربيَّ

أو املشاركة فيه.
يت صدرت بعدم مشاهدته،  ويف هذا العام، إضافًة إىل الفتاوى الَّ
ل منه، أثريت العديد من األقاويل  بسبب رفع اآلذان يف الربايم األوَّ
كريم  املصري  للمشرتك  نشرت صور  حيث  ب،  الطالَّ بعض  حول 
ة سارة،  ة، يف حني ُشنَّ هجوم على السوريَّ ة اجلنسيَّ ه باملثليَّ تتهمَّ
بضرب  أخرًيا  وقيامها  ة،  األكادمييَّ يف  للنميمة  مصدًرا  بإعتبارها 

ة كرمية يف كواليس الربايم األخري. املغربيَّ
هيئة األمر باملعروف ترفض تسجيل »ستار أكادميي« يف اململكة

الشرطة  وهي  املنكر،  عن  والنهي  باملعروف  األمر  هيئة  ذكرت 
مها بدعوى أمام ديوان  ة، يف بيان هلا، عن تقدُّ ة يف السعوديَّ الدينيَّ
جارة والصناعة تسجيل عبارة  املظامل، تعرتض على قبول وزارة التِّ
ة  ة حبروف عربيَّ أكادمييَّ ة ويف أسفلها كلمة  »ستار« حبروف التينيَّ
ها إنّْ ضبطت  دًة أنَّ ة إلحدى شركات املالبس، مؤكِّ لتكون عالمة جتاريَّ
ألبسة خمالفة للقرار فستتم إزالتها أو إعادة تصديرها أو إتالفها 
للقيم  بتعويض ملا حتمله من مضامني خمالفة  املطالبة  من دون 

ة. والعادات اإلسالميَّ
ة  ها تستند إىل بيان اللجنة الدائمة للبحوث العلميَّ وقالت اهليئة إنَّ
حذير من برنامج »ستار أكادميي«، وملوافقة وزير  واإلفتاء بشأن التَّ
ة بدراسة ما  ة املهنيَّ ة على ما جاء يف حمضر اللجنة اإلستشاريَّ الداخليَّ
يشتبه أنَّ فيه إساءة للدين، وملخالفة هذه العالمة لنظام العالمات 

ة، وطلبت اهليئة املدعية إلغاء قرار قبول التسجيل. جاريَّ التِّ

سارة تضرب كرمية
يف سياق آخر، تسود أجواء التوتر والنميمة على النسخة الثامنة من 
ب سببها املشرتكة  »ستار أكادميي«، حيث إنَّ أكثر اخلالفات بني الطالَّ
ة، فبعدما  يت تعترب رأس الفتنة يف األكادمييَّ ة، سارة فرح، الَّ السوريَّ
ه  ة بسبب صدِّ أخالقيَّ بأعمال غري  املصري كريم  املشرتك  إتهمت 
كواليس  يف  كرمية،  ة  املغربيَّ املشرتكة  ضربت  أشيع،  كما  هلا، 
ة أميمة، إذ سخرت منها،  السهرة الرابعة، ومل تسلم منها التونسيَّ
ها أخطات على املسرح، وهذا التصرُّف جرَّ على سارة املزيد من  ألنَّ

ة. اهلجوم والنقد، وازدادت املطالبات بإخراجها من األكادمييَّ

ة بعد كالم سارة.. صور تتهم كريم باملثليَّ
إىل ذلك، وبعدما تشاجرت سارة مع الطالب املصري كريم كامل، 
ه مثلي اجلنس أمام زميلتهما ليان بزمليط، ثمَّ عادت  واتهمته بأنَّ
لتنكر ذلك أمام كريم كامل، أثارت بعض الصور املنشورة لكريم 
ها  على اإلنرتنت ضجًة كبريًة، ما دفع ببعض املقربني منه للقول إنَّ

بة، واهلدف منها هو اإلنتقام منه. صور مركَّ

ردود األفعال تتواىل وفضائح ستار أكادميي 
خترج إىل العلن

كريم متهم باملثليَّة.. سارة تضرب 
كرمية.. ومنع يف السعوديَّة

يعكس إنقسام موقف الفنانني السوريني جتاه »الثورة السورية« 
أو  خائف،  صامت  بني  السوري،  الشارع  يف  املوجود  اإلنقسام 
مؤيد  وبني  خوف(،  عن  أو  نفاق،  أو  قناعة،  )عن  للنظام  مؤيد 
حلرية التظاهر والتعبري، وحق احلياة بكرامة، لكن التأييد غالبًا ما 
للنظام  الفوالذية  األمنية  القبضة  من  التخوف  بسبب  حذرًا  يكون 

السوري.
وكان قد مت  نشر عدة بيانات صدرت فردية أو مجاعية من فنانني 
أدانوا »املخربني« و »الفتنة الطائفية« وأّيدوا النظام، يف الوقت 
على  والصفحات  اجملموعات  خمتلف  على  الثوار  فيه  يؤكد  الذي 

الفايسبوك، وطنية التحرك، وسلميته، وال طائفيته.
ورمبا يعرب موقف الفنانة السورية املبدعة واملثقفة كندة علوش عن 
الفئة األخرية النادرة من الفنانني أصحاب املواقف اإلجيابية والواعية 
جتاه ما حيدث يف بلدهم، ممن يتنازعهم اخلوف من اإلنقسام وإراقة 
الوقت  لكنهم يف  البالد،  واستقرار  أمن  على  وحيرصون  الدماء، 
نفسه يدركون ضرورة التغيري حنو بلد تكفل فيه احلريات، ويلغى 
فيه قانون الطوارئ، ويشعر فيه املواطن بأنه شريك يف الوطن، 
وليس مستعبدًا من قبل قلة حاكمة، بلد خيلو من الفساد، ويوفر 

تكافؤ الفرص ألبنائه، ويكفل هلم العيش الكريم.
ويف  اخلوف،  حاجز  من  كامل  بشكل  بعد  تتخلص  مل  الفئة  هذه 
الوقت نفسه تقف حائرة جتاه ضبابية املوقف، وعدم وضوح الرؤية 
حلقيقة ما جيري يف الشارع، بسبب التضييق اإلعالمي، وتشكيك 
اإلعالم الرمسي بكل ما ينشر من فيديوهات أو صور تظهر بطش 

القوى األمنية باملتظاهرين.
جيري يف  ما  حلظي  بشكل  تتابع  مصر  حاليًا يف  املتواجدة  كندة 
بلدها، وتنشط بشكل كبري على الفايسبوك معلقة على األحداث عرب 
صفحتها اخلاصة من خالل الـ Status حيث طالبت باألمس مبحاكمة 
رجال األمن الذين ظهروا يف فيديو إنتشر على الفضائيات وشبكة 
اإلنرتنت لرجال أمن يعتدون على ثوار يف إحدى الساحات السورية، 
وطالبت بشفافية التحقيق ليفهم الناس حقيقة ما جرى، وعندما 
من مشال  أنه  على  الفيديو  املعلقني يف  قبل  من  التشكيك  بدأ 
العراق وأن رجال األمن فيه هم رجال البيشمركة األكراد، وسيطر 
اإلنفعال على املعلقني بني مصدق للرواية الرمسية، وآخر مشكك 
بها، طالبت اجلميع بضبط النفس واحلوار احلضاري والتحقيق بكل 
األحوال يف حقيقة الفيديو، وقامت يف النهاية حبذف الفيديو إما 

بسبب ضبابية املوقف ، أو لتضع حدًا لإلحتداد بني املعلقني.
تعليق آخر لكندة تدعو فيه مواطنيها إىل التعقل والوحدة تقول فيه: 
»جيمعنا دم واحد وتاريخ وأرض مقدسة.. أنا سوري مهما كانت 
طائفيت أو توجهاتي.. فلنقبل بعضنا بعضا مهما كانت إختالفاتنا 
الستخدام  ال  ختوين..  أو  إلغاء  دون  البعض  لبعضنا  لنستمع 
العبارات الطائفية والتحريضية والعدائية.. ال لسلب حق احلياة أو 

حرية الرأي أو الكرامة«.
»من  تقول:  بلدها  اقتصاد  على  حرصها  يظهر  آخر  تعليق  ويف 
املؤسف جدًا بأن نسمع أن الكثري من السوريني وخصوصًا أصحاب 
رؤوس األموال الكبرية )الوطنيني( يتهافتون على البنوك لسحب 
أمواهلم وحتويلها لدوالرات ووضعها يف بنوك خارج سوريا.. ما 
سيضر حتمًا بقيمة اللرية السورية وباقتصاد البلد.. حتى أصحاب 
احلسابات الصغرية سحبهم ألرصدتهم سيؤثر بشكل سليب.. بلدنا 

مسؤوليتنا والوطنية ليست جمرد شعارات وصور..«.
ويف تعليق آخر تنتقد من ال موقف هلم يف الشارع السوري حيث 
هم  من  أنك حترتم  طاملا  لألقصى  »مع«  تكون  أن  »احرتم  تقول: 
على الطرف اآلخر دون إلغاء أو ختوين، أو أن تكون »ضد« وتعرب 
عن رأيك بعقالنية حمرتمًا من هم »مع« واضعًا مصلحة البلد فوق 
بشكل  الصورة  تتضح  مل  الوسط  يف  تكون  أن  أو  اعتبار،  كل 
كاٍف بالنسبة لك، أنت خمتلف عين، ولست عدّوي، جيمعنا كوننا 

سوريني، يسكننا حبنا للبلد وخوفنا عليها.
لكن ومع اعتذاري للجميع ال أفهم اآلن ومع كل هذا الدم املراق 
من كل األطراف أن تكون سوريا ال »مع«،  وال »ضد« وال »وسط« 

غري معين مبا حيصل.

كندة علوش ترفض اإلقصاء والتخوين 
وتؤكد كلنا سوريون مهما إختلفنا
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صور من تاريخ اجلالية
تقديم أكرم املغّوشتقديم أكرم املغّوش

األســـبوع

وجــه
اعداد أكرم املغّوش

العربية  اجلالية  يف  العلمية  النهضة 
لكافة  كبريا  فخرا  تعترب  اسرتاليا  يف 
ألن  به  نعتز  ما  وهذا  اجلالية.  أبناء 
للفرد  كبرية  قيمة  معا  واالخالق  العلم 

واجملتمع.
الشابة  الناجحات  اجلالية  صبايا  ومن 
كرمية  السّيد  تيا  احملامية  احلسناء 
والسيدة  السّيد  مسيح  االعمال  رجل 
كوثراني  يسرى  والرياضية  االحتماعية 
املتخصص  جالل  وشقيقه  السّيد 
برجمة  يف  وربيع  االعمال  بادارة 
يتابع  الذي  وسامي  الكومبيوتر 
الكومبيرت. علوم  يف  اجلامعية   دراسته 

ولدت احملامية تيا يف سيدني وترعرعت 
فيها وخترجت من جامعة )UTS( من كلية 
لعدة  احملاماة  مهنة  ومارست  احلقوق 
سنوات يف دبي وحاليا تعمل يف مكتب 

حماماة مع احملامي مايكل عياش.
تعود تيا جبذورها اىل بلدة املروانية اليت 
قدمت شهداء ومقاومني ابطاال وفالسفة 
وجيه  الكبري  واملؤرخ  البحاثة  كالدكتور 
من  ومناضلني  واكادمييني  كوثراني 
اخواهلا آل كوثراني وخصوصا املهندس 
الناشط  كوثراني  علي  االعمال  رجل 
الوطين واالجتماعي الذي يشغل منصب 
نائب رئيس اجمللس التجاري االسرتالي 

العربي وتيا يف عضويته.

الصابر  اجملاهد  اجلنوب  يف  واملروانية 
على  وشعبه  وناسه  بأهله  واملنتصر 
البطل  القائد  بقيادة  الصهيوني  العدو 

حسن نصر اهلل.
تقول احملامية تيا: أشكر اهلي االحباء 
على تربيتهم لنا واذكر انين ختصصت 
القائل  باملثل  المياني  احلقوق  بدراسة 
كل  من  وامتنى  امللك(  اساس  )العدل 
قليب ان يتسابق ابناء وبنات اجلالية اىل 
اسرتاليا  مع  والتفاعل  العلوم  حتصيل 
والثقافات  احلضارات  املتعددة  احلبيبة 
وايضا التواصل مع اوطاننا احلبيبة يف 

لبنان والدول العربية.
عّلمنا   كما  دائما  اردد  ان  لي  ويطيب 
واوصانا اهلنا: احرتم كل شخص كما 

حترتم اباك وامك.
احلسناء احملامية تيا السّيد شابة متتلك 
اجلرأة والثقة بالنفس النها تعلمت هذه 
عليها  وتربت  والديها  من  الفضائل 

وتعيشها يف حياتها اليومية.

»كالم  برنامج  ومقدم  معد  غامن  مارسيل  املعروف  االعالمي  سيدني  زار  قصرية  مدة  منذ 
الناس« الذي حيظى بشعبية كبرية جدا عرب شاشة املؤسسة اللبنانية لالرسال )ال بي سي(.

وقد اصبح اسم االعالمي مارسيل غامن على كل شفة ولسان من خالل استضافته شخصيات 
سياسية وروحية وحتى رؤساء مجهورية ونوابا ووزراء وفالسفة وخالل زيارته اىل اسرتاليا 
شارك يف جامعة سيدني بتقديم اجلوائز للمتفوقني واملتفوقات من اصول لبنانية واقيم 
له العديد من حفالت التكريم وخاصة من قبل الربوفيسورة فاديا بو داغر غصني وزوجها 
رجل االعمال جورج غصني والدكتور مجال ريفي واملطران عصام يوحنا درويش. كما سجل 

 .LBC مقابالت لشخصيات من اجلالية عرضت على شاشة

النجم االعالمي املعروف مارسيل غامن يف سيدني

النجم االعالمي مارسيل غامن يتوسط الربوفيسورة فاديا بو داغر غصني والزميل أكرم املغّوش )ارشيف(  

احملامية تيا السّيد
 العدل أساس املُلك

الشعب يريد الكّل للواحد قبل الواحد للكّل 
يريد أن يعرف القاتل الذي ال يشري أحد إليه 

وعلى العكس يربئونه ويدافعون عنه 
يريد إستعادة زمام املبادرة 

ال يريد أن ينسى 
النظام  أن يعرف من يريد إسقاط  الشعب يريد 

يف فنزويلال 
وإسقاط الشعب يف البحرين وملاذا؟ 

الشعب يصّدق ويكليكس ويكره الغدر واخليانة 
يريد فتح الستائر والكشف عن املستور 

يريد حماسبة من تغّولوا 
يقول للجاثم عليه: إرحْل 

الشعب الغاصب يغلي واحلاكم الفاسد يتبّخر 
الشعب نزل إىل الشارع ليضع حّدًا للفوضى 

ماشيًا عكس السري بإصرار 
يريد إسقاط اإلستشراق الكولونيالي 

يريد طرد الشيطان من املعبد 
يريد أن يقرأ أمساء بعينها على الالئحة السوداء 

هنا الشعب البطل وهناك من خانه وحيرمه ويذّله 
هنا الشعب البطل وهناك من هو ليس منه 

الشعب يريد إسقاط النفاق الطائفي وشركاه 
املتعّيشني على مّص الدّم كالعلق 

يريد محاية الطفولة 
يريد أن يسمع هديل احلمام وزقزقة العصافري 

والقنبلتني  هتلر  خالصة  ماذا  معرفة  يريد 
الرهيبتني 

على هريوشيما وناكازاكي 
ال ضوء ملن خيشى 

الشعُب هو على طريق الوصول 
الشعب يفتح األبواب والنوافذ 

يريد إسقاط متثال الصنم 
يريد تطبيق قانون من أين لك هذا يا هذا؟ 

الشعب يريد أاّل يتحّول اهلواء 
إىل مكّب لإلشعاعات النووّية 

الشعب حديقة، زهور، فراشات 
وغزال عند شجرة، باطمئنان، راقد 

الشعب يريد أن يعرف ماذا بالضبط »ال إكراه 
يف الدين«؟ 

يريد أن يطرح أسئلة: هل النهضة تكون من دون 
نهوض؟ 

هل يوجد نهوض من دون نهضة؟ 
ما هو الفرق بني النهوض والنهضة؟ 

ماذا النهوض؟ ماذا النهضة؟ 
عصابة  وباقي  والالت  وعّزة  ُهبل  ضد  الشعب 

الزلفى من أصنام العرب 
الشعب يريد أن يعرف أي شيطان يف كومبيوتر 
هل  والصيط؟  السمعة  السيء  البنتاغون  مبنى 
هو شيطان هتلر أم شيطان ترومان أم شيطان 
بوش  شيطان  أم  نيكسون  شيطان  أم  تشرشل 

اإلبن؟ 
الشعب يريد أن يسمع كلَّ من له رأي 

مواطنون ال رعّية 
العلمانّية من اإلميان 

حقوق  شرعة  تكفله  حق  اجلنسني  بني  املساواة 
اإلنسان 

الكرامة صنو الروح 
الدولة البوليسّية ترتّنح 

قوانني الطوارئ يف حالتني: 
الكارثة الطبيعّية أو احلرب 

ويف كلتيهما من أجل محاية املواطن 
ال للطاعة، نعم حلكم القانون 
اخرجوا منها يا آل ديكتاتور 

إرحْل 
الرئيس التونسي زين العابدين بن علي هرب 

الرئيس املصري حمّمد حسين مبارك تنّحى 
الرياح عربّية ويوجد بساط ريح أجنيب يف اجلّو 

إذا غضَب الشعُب وثار وهّز أركان املغارة 
انتهْت مهلة آخر فرصة 

الشعب يريد إسقاط أنظمة الرشوة 
واملال والسلطة العاشقة للهراوات 

يريد إسقاط أنظمة البلطجة 
من عالمات السقوط أن تتكاثر اجلرذان 

هنا وهناك ويف كّل مكان 
الشعب يصنع ثورته حتت الشمس 

وجوه كثرية جيب أن تغرب 
اجلبنة  »أكلة  عصابة  يسجن  أن  يريد  الشعب 

والقطط السمان« 
القصص  واختالق  التكرار  من  مّل  الشعب 

والروايات الكّذابة 
الشعب هو البغتة، هو احلاّفة، هو الذي يأتي من 

اجلهة املعاكسة، العنُي الثالثة 
والشعب مُيهل وال ُيهمل 

الشعب يريد إسقاط شريعة الغاب 
يريد إسقاط العنصرّية واإلقتالع والسجن والقتل 

يف فلسطني وكلِّ الوطن العربي 
الشعب يريد أن يكون ذاته 

كّله من هنا وهناك واحد 
يريد الطريق والرصيف معًا وبالتوازي 

يكره الدوران يف حلقة مفرغة 
يكره من مينعون عليه أن جيتمع 

ويتوّعدونه باحلديد والنار إن مل يفرتق 
يكره الذين يعرضون آذانهم يف أسواق النخاسة 

يكره الذين يأسرونه يف كيانات 
يكره الذين يريدون منه أن يكون حيًا ميتًا 

يكره الذين يريدون دفنه حّيًا 
أكواُخ الصفيح والعشوائّيات 

من ال يراها هو جمرم حرب 
ومن ال يرى القمامة هو جمرم حرب 

ومن ُيغرق الشعب يف الظالم هو جمرم حرب 
هو جمرم  البحار  أشداق  إىل  الشعب  يرمي  ومن 

حرب 
ومن يرشو لكي يكسب أصوات الناس هو جمرم 

حرب 
ومن خيصخص اهلواء هو جمرم حرب 

يكره الشعُب كلَّ جمرم حرب 
من املرتشني إىل الراشني إىل احلثالة البلطجّية 
إىل مدّمري الغابات ومسّممي العيون واألرواح 

املاء  يقطعون  الذين  إىل  األجرة  مثّقفي  إىل 
والظهور املتعَبة 

إىل اإلقطاع بأشكاله كاّفة: املالي، الديين، الكّل 
من دراكوال وأعوانه إىل شهود الزور ومفربكيهم 

إىل الساديني عن سابق تصميم 
ممالُك الصدأ يكرهها الشعب 

يكره ممالك القيح، يكره ممالك اإلستبداد 
يكره ممالك اخلوف وقطع الرؤوس 

ال وصي إاّل الضمري احلي، املسؤول 
املدرك، املتحّفز، الكريم 

الشعُب يريد الكفاءة ال العباءة 
يريد املساءلة 

الشعُب ال يريد اخلرافة كممر خلفي 
حيّبها يف الشعر واألدب فقط 

الشعب يكره الدجل ومل حيّبه يف شيء 
خصوصًا يف تسجيل الوقائع والتاريخ 

الشعب يريد أن يقتحم كل حصن لألعداء 
من حصن السياسة إىل حصن األخالق املزّيفة 

عواء الذئاب املمّوهة بثغاء احلمالن 
إىل اجلشع واألرصدة املرتاكمة 

إىل مذاهب طمر العيون حتت الرمل أو اقتالعها 
الشعب يريد اقتالع البنى الفوقّية حصون البنى 

التحتّية الوحشّية 
الشعب يعطي فرصة إمتحان أصدقائه 

خيترب معدن املؤمنني به بالنزول معه إىل الشارع 
بالتظاهر واإلعتصام معه 

بالتمرتس معه دفاعًا عن الذات 
بطول النفس دفاعًا عن الذات 

باإلصرار والتشّبث دفاعًا عن الذات 
بالتعاضد والتكافل دفاعًا عن الذات 

بالشجاعة واألمل واإلقدام دفاعًا عن الذات 
بالعودة إىل الذات دفاعًا عن الذات 

باحرتام الذات دفاعًا عن الذات 
الشعب بأٌس، املوت يأس 

الشعب يريد إسقاط نظام التدافع باملناكب 
على املناصب لتحقيق مكاسب 

على حساب قوت الشعب 
اإلضطراب كثري 

النداء من أعماق البئر 
كثري. 

Shawki1@optusnet.com.au

مواطنون ال رعّية 
شوقي مسلماني
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ريــاضة

برشلونة أسقط ريال مدريد على أرضه 
بإصابتني مليسي

برشلونة  فريقه  ميسي  ليونيل  االرجنتيين  املتألق  املهاجم  قاد 
االسباني اىل فوز عزيز على مواطنه ريال مدريد 2 - 0 )الشوط 
االول 0 - 0(، يف مباراة القمة اليت أجريت بينهما مساء االربعاء 
الف   75 حنو  وأمام  مدريد  يف  برنابيه«  »سانتياغو  ملعب  على 
االبطال  دوري  من  النهائي  نصف  الدور  ذهاب  يف  متفرج، 

االوروبي لكرة القدم.
الثلثاء املقبل  وبات يتعني على ريال مدريد يف مباراة االياب 
على ملعب »نوكامب« يف برشلونة، أن يفوز بفارق ثالث اصابات 
أو اكثر ليتأهل للمباراة النهائية املقررة الشهر املقبل على ملعب 
»وميبلي« يف لندن، مع العلم انه سيفتقد يف تلك املباراة اثنني 
من ابرز مدافعيه هما سريجيو راموس حلصوله على بطاقة صفراء 
ملخاشنته  مباشرة  محراء  ببطاقة  لطرده  بييب  والربتغالي  ثانية، 

مدافع برشلونة الربازيلي دانيال الفيش.
وكان لتوتر االعصاب دور كبري يف جمريات املباراة، إذ كثرت 
االحتكاكات املباشرة بني الالعبني. وسنحت لربشلونة فرصتان 
يف الشوط االول اهدرهما كزايف هرنانديز ودافيد فيال. وانتهى 
خوسيه  برشلونة  يف  الثاني  املرمى  حارس  بطرد  الشوط  هذا 
غرف  اىل  الطريق  يف  الالعبني  بني  معمعة  بعد  بينتو  مانويل 

املالبس.
ويف الشوط الثاني، مل يتغري الوضع كثريًا وسط سيطرة ميدانية 
لربشلونة، بينما اعتمد ريال مدريد على تكتيك التدخالت اخلشنة، 
بطاقة صفراء ستحرمه خوض  على  راموس  مما تسبب حبصول 
مباراة االياب. ثم زادت مهمة الفريق األبيض تعقيدًا عندما طرد 
احلكم االملاني فولفغانغ شتارك مدافع الفريق بييب يف الدقيقة 

62 بسبب خشونته املتعمدة.
وافتتح ميسي التسجيل لربشلونة يف الدقيقة 76 عندما اعرتض 
الكرة اليت مررها االحتياطي اهلولندي ابرهيم افيالي من مركز 
بني  من  وأرسلها  مدريد  ريال  مرمى  مواجهة  األمين يف  اجلناح 
قدمي احلارس  ايكر كاسياس. واضاف ميسي االصابة الثانية 
يف الدقيقة 87 اثر جمهود فردي رائع راوغ خالله ثالثة مدافعني 
ودخل املنطقة وسدد الكرة بيمناه يف الزاوية  اليمنى البعيدة 
املسابقة،  اصابة يف   11 اىل  رصيده  رافعا  كاسياس،  ملرمى 

واىل 52 اصابة هذا املوسم يف املسابقات املختلفة.
مثل ريال مدريد: ايكر كاسياس - الفارو اربيلوا، راوول البيول، 
سريجيو راموس، مارسيلو - بييب، كزابي الونسو، السانا ديارا 
رونالدو،  اديبايور 46(، كريستيانو  )اميانويل  اوزيل  - مسعود 

أخنل دي ماريا.
ومثل برشلونة: فيكتور فالديس - دانيال الفيش، جريار بيكيه، 
خافيري ماسكريانو، كارليس بويول - سريجيو بوسكيتس، كزايف 
افيالي 71(،  )ابرهيم  رودريغيز  بدرو   - هرنانديز، سيدو كيتا 

ليونيل ميسي، دافيد فيال )سريغي روبرتو 90(.
قاد املباراة احلكم االملاني فولفغانغ شتارك.

 ذهاب الدور نصف النهائي من دوري األبطال 
األوروبي لكرة القدم

2011 نيسان   30 Saturday 30 April 2011السبت 

قلب التالل اليمين الطاولة على األنصار وتغلب عليه بهدفني نظيفني 
أمام مجهوره على إستاد املدينة الرياضية يف بريوت، يف اجلولة الرابعة 
من الدور األول لكاس االحتاد اآلسيوي بكرة القدم، وبات حباجة اىل 
3 نقاط من مباراتيه األخريتني مع ناساف يف بريوت ومع »دميبو« يف 
اهلند لكي يتأهل اىل ربع النهائي بالبطاقة الثانية عن اجملموعة األوىل، 
بعد أن حجز ناساف األوزبكي البطاقة األوىل باكتساحه »دميبو« اهلندي 

)9ـ صفر(.
من جهته، خسر العهد أمام الكرامة احلمصي )2ـ3(، يف دمشق ومل يعد 
أمامه سوى الفوز يف مباراتيه األخريتني مع أربيل العراقي يف كركوك، 

ومع العروبة العماني يف بريوت.
وهنا التفاصيل:

األنصار × التالل
مل يكن أداء العيب األنصار مقنعا ونتجت عنه خسارة غري متوقعة أمام 

فريق سقط أمامه قبل أسبوعني )1ـ4(، يف مدينة الزرقاء األردنية.
وكان بإمكان األنصار تفادي هذه اخلسارة لو اعتمد العبوه على األداء 
املوفقة  غري  التغيريين  إىل  االفرادي،  باللعب  اإلفراط  وعدم  اجلماعي 
خصوصا  الثاني،  الشوط  بداية  مع  طه  مجال  املدرب  أجراهما  اللذين 
بإخراجه قاسم ليال )أفضل العيب الشوط(، علما أن حممد عطوي مل يكن 
موفقا، باإلضافة إىل ارمتاء علي ناصر الدين والربازيلي أدسون بأحضان 

 اجلولة الرابعة من الدور األول لكأس االحتاد اآلسيوي بكرة القدم
التالل اليمين يقلب الطاولة على األنصـار )2ـ0( وناساف يكتسح دميبو )9ـ0( ويتأهل

العهد خيسر أمـام الكرامة )2ـ3( يف دمشق ويلزمه الفـوز يف مباراتيه األخريتني للبقاء

اللجنة العليا ال تتفق على تسمية اجلهاز الفين للمنتخب 
الوطين جتاهل توصية جلنة املنتخبات بعدم جواز قيادة جهاز 

واحد ملنتخبني

مدافعي التالل، وإن حتركا فإن احلارس اليمين عمروس كان باملرصاد 
للكرات اليت أطلقها العبو األنصار على مدار الشوطني.

أما التالل، فقد فاجأ بأدائه السلس كل من كان يف امللعب والذين 
استغربوا خسارته )1ـ4(، يف الزرقاء، وقدم العبوه مباراة كبرية وكأنهم 
يلعبون على أرضهم، ووصلوا املرمى اللبناني مرارا وتكرارا، وسجلوا 
اهلدف األول عرب ماتشومبا )18(، وكان بإمكانهم تسجيل نتيجة أكرب بعد 
الفرص الذهبية اليت أهدروها بسبب التسرع وسوء احلظ، باإلضافة إىل 
تدخل القائم األمين )50(، علما أن العيب التالل متيزوا على خصومهم 
باألداء اجلماعي الذي مسح هلم التفوق على مضيفيهم بكل شيء حتى 

التسجيل والفوز.
ويف الشوط الثاني، سجل كرامه اهلدف الثاني )77(.

باهلل  معتز  راموس،  يونس،  باقر  مغنية، حممد  حسن  األنصار:  مثل   [
اجلنيدي، نبيل بعلبكي، قاسم ليال )ربيع عطايا(، سامي الشوم )حممد 
عطوي  وحممد  ترمس  عالء  الدين،  ناصر  علي  ادسون،  أيوب(،  باقر 

)حممود كجك(.
] قاد املباراة طاقم حكام عماني من إبراهيم احلوسين وعلي الشيدي 

وسيف الغفري، إىل الرابع ياسر الرواحي.
ويف مدينة »كارشي«، اكتسح ناساف األوزبكي ضيفه اهلندي »دميبو« 

بتسعة أهداف نظيفة.
] ترتيب اجملموعة:

1ـ ناساف، 12 نقطة.
2ـ األنصار، 6.
3ـ التالل، 3.
4ـ دميبو، 3.

الكرامة × العهد
جدد الكرامة السوري حظوظه يف املنافسة على احدى بطاقيت التأهل عن 
اجملموعة اخلامسة بفوزه على ضيفه العهد )3-2(، على استاد العباسيني 

يف دمشق.
فرض الكرامة افضليته يف الشوط االول بهجوم مكثف هدد فيه حيان 
احلموي وعبد الرواق احلسني ونصوح نكدلي مرمى العهد يف اكثر من 
مناسبة اىل ان مرر احلموي كرة داخل منطقة جزاء العهد استفاد منها 

عبد الرزاق احلسني وسجل هدف السبق )37(.
اثر عرقلة  للكرامة  ومل متض 4 دقائق حتى احتسب احلكم ركلة جزاء 

تعرض هلا احلموي ترمجها بنفسه مسجال اهلدف الثاني )41(.
يف املقابل، مل يهدد العهد مرمى الكرامة سوى مرة واحدة عرب تسديدة 

قوية حملمود العلي احنرفت عن املرمى.
الفارق بعد 3 دقائق عرب  الثاني، انتفض العهد وقلص  ويف الشوط 
من  يقظ  دفاع  وسط  اهلجومي  نشاطه  وواصل   ،)48( العلي  حممود 

الكرامة.
وجنح الكرامة بتسجيل اهلدف الثالث من هجمة معاكسة اثر كرة سددها 

احلموي اصطدمت باقدام املدافعني وحتولت اىل الشباك )67(.
متقنة حلسن  رأسية  بكرة  الفارق جمددا  وقلص  نشاطه  العهد  وعاود 

معتوق )79(.
الدقائق  الكرامة يف  فوز  منع  اللبناني يف  الفريق  تنجح حماوالت  ومل 

املتبقية لريفع االخري رصيده اىل 5 نقاط مقابل 3 نقاط للعهد.
العماني  العروبة  مضيفه  العراقي  اربيل  اكتسح  الثانية،  املباراة  ويف 
خبماسية نظيفة سجلها مسلم مبارك )3 و4+90(، وحممد مخيس )6 خطأ 

يف مرمى فريقه(، ويونس شكور )67(، وامحد ابراهيم )80(.
] ترتيب اجملموعة:
1ـ أربيل، 8 نقاط.

2ـ الكرامة، 5.

3ـ العروبة، 5.
4ـ العهد، 3.

ويف اجملموعة الثالثة، سقط دهوك العراقي امام ضيفه اجليش السوري 
بهدف المحد هايل )53(. 

*ماتشومبا يسجل هدف التالل األول خلف اجلنيدي والشوم ومغنية*

مل تتوصل اللجنة العليا لالحتاد اللبناني لكرة القدم اليت انعقدت مساء 
أمس األول برئاسة رئيسها املهندس هاشم حيدر، اىل اتفاق حول تسمية 
اجلهاز الفين للمنتخب الوطين بسبب تضارب اآلراء بني األعضاء، حيث متيل 
جهة اىل األخذ بتوصيات جلنة املنتخبات الوطنية وتعيني جهاز منفصل عن 
املنتخب األومليب، وجهة أخرى تدعم مدرب املنتخب األومليب إميل رستم 

يف اصراره على تسلم مهمة تدريب املنتخبني يف وقت واحد )...(؟!
ويف معلومات لـ«السفري«، فإن حيدر أيد توصيات جلنة املنتخبات مؤكدًا 
صوابية عدم جواز تسلم جهاز فين واحد للمنتخبني، ألن ذلك يتعارض مع 
املنطق خصوصًا أن استحقاقات املنتخبني يف وقت واحد تقريبًا، وكذلك 
فعل األمني العام رهيف عالمة وأمني الصندوق حممود الربعة، بينما وقف 
األعضاء موسى مكي وجورج شاهني ومازن قبيسي وسيمون الدويهي مع 
رغبة اميل رستم يف تسلم تدريب املنتخبني معًا، األمر الذي حتم انهاء 
اجللسة من دون التوصل اىل اتفاق، بانتظار اجراء اتصاالت جانبية حلل 
العدد،  مكتملة  جلسة  يف  الوطين  للمنتخب  فين  جهاز  وتعيني  املوضوع 
حيث غاب عن جلسة االثنني نائب الرئيس األول رميون مسعان ورئيس 
جلنة املنتخبات الوطنية أمحد قمر الدين والعضو »الغائب« منذ فرتة طويلة 

جهاد الشحف.
والوحيد هو  األول  العليا همه  اللجنة  »البعض« يف  أن  يبدو  مما حصل، 
لتصفية  واللعبة  واالحتاد  الوطين  املنتخب  مصلحة  حساب  على  املناكفة 
حسابات شخصية، غري آبه بضيق الوقت الذي حيشر املنتخب يف أضيق 
تكفيه  وبالكاد  استعداداته،  اطالق  عن  كثريًا  تأخر  الذي  وهو  الزوايا، 
املقبل  متوز   23 يف  األول  استحقاقه  عن  تفصله  اليت  القصرية  الفرتة 
مع باكستان أو بنغالدش يف الدور التمهيدي األول لتصفيات »مونديال 
لألعضاء  التام  التجاهل  احلاصل،  اخلالف  يف  والالفت   .»2014 الربازيل 
املعرتضني على توصيات جلنة املنتخبات الوطنية اليت رفعتها إىل اللجنة 
ومت  للمنتخبني،  واحد  فين  جهاز  تولي  رفض  واملتضمنة  لالحتاد  العليا 
احلصول على نص التوصية اليت رفعتها اللجنة إىل اللجنة العليا بتوقيع 
رئيسها أمحد قمر الدين واألعضاء عدنان الشرقي وأوهانس هوساميان 

»جوكي« وعدنان محود، وجاء فيها:
حضرة رئيس االحتاد اللبناني لكرة القدم االستاذ هاشم حيدر.

حضرات السادة أعضاء اللجنة العليا.
اليكم،  املذكرة  املنتخبات على رفع هذه  اتفق رئيس وأعضاء جلنة  لقد 
رغبة يف تفادي أي خطأ ميكن أن يشكل حدوثه ال قدر اهلل أذى أو اساءة 
إىل االحتاد بلجنته العليا ومؤسسته الرياضية ككل، وبلجنة املنتخبات لديه 

على وجه اخلصوص.
إن اللجنة العليا لالحتاد هي القيادة املسؤولة عن محاية هذا الكيان لكرة 
القدم يف لبنان، فيما يتوىل أهل االختصاص ما أوكلته جلنتكم املوقرة 
اليهم من مهام، وهو األمر الذي ال بد من االشارة اليه هنا حول الدور 
واملسؤولية للجنة املنتخبات، اليت يفرتض بديهيا أن تقوم به، واملبني 
صراحة يف املادة 3/19 منه اليت تضمنت يف صالحيات جلنة املنتخبات 

ما يلي:
أ ـ اقرتاح أمساء املدربني ومساعديهم على اللجنة العليا لالحتاد.

ب ـ وضع الربامج الفنية إلعداد املنتخبات.
ج ـ ترشيح الالعبني لدخول املنتخبات ملراحل العداد التمهيدي.

بناء على ما تقدم ذكره، قمنا يف جلنة املنتخبات ووفقا لألصول بتوصية 
اللجنة العليا املوقرة اختيار جهاز فين خاص باملنتخب الوطين، ومثله خاص 
باملنتخب األومليب، حيث اشرنا بوضوح اىل استحالة اجلمع بني املنتخبني 
االعداد  مراحل  لتزامن  نظرا  واحدة،  فنية  قيادة  حتت  واألومليب  الوطين 
واللعب احملددة للمنتخبني حسب الروزنامة احملددة من جانب االحتادين 
الدولي واآلسيوي، وذلك باالضافة اىل الضرورة البالغة لتوفري الصفاء 
الذهين للمدرب املسؤول من خالل تركيزه يف عمله على هدف واحد حمدد، 
وليس تشتيت ذهنه عرب انشغاله مبهمتني وهدفني بالغي الدقة والصعوبة 

واألهمية.
من  لكل  التقريبية  املالية  امليزانية  باعتماد  املوقرة  أوصينا جلنتكم  كما 
املنتخبني يف مشاركتهما الدولية رمسيا ووديا، حتى ننجح كلنا يف حتقيق 

املشاركة الالئقة ضمن احلدود املقبولة.
بتاريخ  اليه  بدعوتنا  تفضلتم  الذي  االجتماع  يف  بسرور  شاركنا  وبعدما 
خاصة  مداخالت،  من  اللقاء  ما ختلل  اىل  بالتالي  فاستمعنا   ،2011/4/20
من قبل املدير الفين للمنتخب األومليب الزميل اميل رستم يف قوله أنه ال 
يطلب أن يكون مديرا فنيا للمنتخبني الوطين واألومليب معا، لكنه اذا ما 
طلبت منه اللجنة العليا ذلك، فهو حاضر، إال أن املهمة لن تكون سهلة 
بل صعبة. وأنه يف هذه احلال سيطلب زيادة عدد جهازه الفين، كما قال 
ان اختيار مدرب أجنيب سيجعل الالعبني يقولون أن االحتاد يدفع ملدرب 

أجنيب وال يدفع لالعبني.
وهنا ال بد من االيضاح لكم أن مثل هذا الكالم يف غري حمله الصحيح، 
حيث قرر االحتاد مؤخرا توفري بدالت مالية عن شهرين لالعبني، ورمبا تليها 

حوافز أخرى الحقا.
كما تطرق البعض يف مداخالتهم اىل ما أمسوه عدم قدرة املدرب األجنيب 

على اختيار الالعبني للمنتخب الوطين واملوسم قد انتهى.
وهذا الكالم يف غري حمله الصحيح ايضا ، إذ أن الكثري من املدربني يف 
كل العامل يتم تعيينهم فجأة نتيجة مشاكل طارئة، فكيف هلم القدرة على 

اختيار الالعبني اذن.
عنها يف  املنصوص  املنتخبات  اىل صالحيات جلنة  باالحتكام  وردنا حنن 
نظام االحتاد يف املادة 3/19 بالذات حيث تقوم اللجنة برتشيح الالعبني 
لدخول املنتخبات ملراحل االعداد التمهيدي، وهو ما دأبت جلنة املنتخبات 
هذا  يف  اليوم  االختالف  وجه  فأين  قبل.  من  باستمرار  به  القيام  على 

الشأن؟!.
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نفسها يف مواجهة احتمال استنفاد الفرصة االخرية قبل ان 
منها  سيما  وال  االقليمية  التطورات  مضاعفات  البالد  تدهم 
امللفات  تراكم  عن  فضاًل  سوريا  يف  الدموية  االضطرابات 
يف  واالقتصادي  واالجتماعي  االمين  الطابع  ذات  واالزمات 

الداخل.
اذا،  مل يعد جائزا السكوت عن الفراغ. فقد جتاوز األمر حدود 
خالف على حقيبة أو اسم. انه األمن الوطين مبعناه السياسي 
واألمين واالجتماعي. إنه األمن القومي وبأعلى درجات خماطره، 
فهل ينتظر جملس الدفاع األعلى، على سبيل املثال ال احلصر، 
أجل  من  موريتانيا،  أو  القمر  جزر  ثورة يف  أو  أحداث  اندالع 
االنعقاد برئاسة رئيس اجلمهورية، ملناقشة ما ينبغي مناقشته 
من مسؤوليات، أوليس ما جيري يف سوريا، هو مناسبة لوقفة 
أجل  من  الصغرى،  احلسابات  كل  تتجاوز  مسؤولة،  لبنانية 
اللبنانيون كيفية تعاملهم مع موقف هو األخطر من  أن حيدد 
يف  استقالهلما  ولبنان  نيلها  منذ  سوريا  الشقيقة  يف  نوعه 

األربعينيات؟
أليس اتهام مواطن لبناني، مبعزل عما إذا كان االتهام صحيحا 
أو مبالغا به، مدعاة الستنفار الدولة اللبنانية، من أجل التأكد 
وجود  أليس  ثانيا؟  املسؤولية  أوال وحتمل  االتهام  من صحة 
حدود طبيعية مشرتكة بني لبنان وسوريا )حنو 350 كلم(، وال 
حدود غريها مفتوحة مع بلد آخر، مدعاة ألن يشكل لبنان الرمسي 
والسياسية  األمنية  االحتماالت،  لكل  استعدادا  أزمة،  خلية 
واالقتصادية والتجارية واإلنسانية، وباكورتها، أمس االول، 

نزوح مئات العائالت السورية إىل الشمال اللبناني؟
األمن  جملس  يف  عضو  اليوم  وهو  السياسي،  لبنان  أليس 
الدولي، باسم اجملموعة العربية جمتمعة، معنيا بأن حيدد لنفسه 
ال  حتى  السوري،  احلدث  مثل  حدث  مع  يتعامل  كيف  أوال، 
هناك  الدائم  لبنان  مندوب  فيه  وقع  الذي  باإلرباك  يصاب 
املناقشة، ليصبح  به إىل تقديم استقالته، عند  وكاد يودي 
املنصب اللبناني ـ العربي يف جملس األمن شاغرا، يف حلظة 
تارخيية متر بها املنطقة العربية، ومعها يعيد الالعبون الدوليون 

النظر يف الكثري من قراءاتهم وحساباتهم؟
هل كان لزاما علينا أن نظهر يف ذلك املظهر البائس، بني 
وزير خارجية حياول إن يتحمل مسؤولياته مشكورا، مستندا إىل 
منطق الطائف واملعاهدة اللبنانية ـ السورية السارية املفعول 
وكل ما نشأ عنها من اتفاقيات ثنائية، فيعطي تعليماته إىل 
مندوب لبنان، مستشهدا مبواقف رئيس اجلمهورية األخرية يف 
بكركي، قبل أن يصبح الوزير نفسه مدانا من رئيس حكومة 
رئيس  من  وحتى  آذار،   14 فريق  كل  ومن  األعمال  تصريف 
اجلمهورية نفسه، الذي أخذ عليه أنه جتاوز األصول واألعراف 
وكان ينبغي عليه أن يتشاور مسبقا معه ومع رئيس حكومة 

تصريف األعمال بدل أن يلقى التنويه؟
أن  الفضائيات  اللبنانية وعرب  نقرأ يف صحفنا  أن  هل يعقل 
شكلت  إسرائيل  يف  والسياسية  والعسكرية  األمنية  الدوائر 
األمن  وأن جملس  السوري  احلدث  مع  للتعامل  لألزمة  طواقم 
القومي يف تركيا يف حالة انعقاد شبه دائمة للمواكبة، وأن 
ومعظم  املتحدة  الواليات  يف  واالستخباراتية  األمنية  الدوائر 
العربية وال سيما  الدول األوروبية، يف حالة متابعة لألحداث 
احلدث السوري، بينما جملس الدفاع األعلى يف لبنان وغريه 

من املؤسسات املوازية يف حالة استقالة من الدور؟
خرب  إلينا  تزف  العربية  الفضائيات  إىل  نستمع  أن  يعقل  هل 
قد  اخلطوة  هذه  وأن  واألردن،  سوريا  بني  احلدود  إقفال 
تستكمل الحقا بإقفال املعابر مع دول أخرى، أي لبنان وتركيا 
والعراق، وال جند هنا من حيرك ساكنا ال على املستوى الرمسي 
نتوقع  أن  لنا  ميكن  وهل  اخلاص؟  القطاع  مستوى  على  وال 
مسبقا حجم الضرر الذي ميكن أن يصيب الصادرات اللبنانية 

إذا توقف خط التصدير إىل الدول العربية، عرب سوريا؟
وهل ميكن اعتبار ظاهرة احنسار حركة العبور بني لبنان وسوريا 
ظاهرة طبيعية )تراجعت بنسبة تزيد عن 80 %(؟ وهل هناك 
املزارعني والتجار والصناعيني واملخلصني  من يسمع صرخة 
اجلمركيني والصيارفة والسائقني العموميني؟ هل يدري أهل 
السلطة يف لبنان أن موسم السياحة هذه السنة مهدد، وأن 
احلجوزات تكاد تنتفي يف معظم الفنادق وأن بعض املطاعم 
واملؤسسات السياحية يستعد لتسريح عماله إذا استمر الوضع 

احلالي؟
والتهديدات  املخاوف  كل  على  املشرع  لبنان  أن  يعقل  هل 
اجلنوب  يف  اإلسرائيلي  اخلطر  بوابة  من  األمنية،  والتحديات 
األخرى،  االستحقاقات  إغفال  دون  من  املخيمات،  بوابة  إىل 
من ملف سجن روميه واالستونيني الذين ضاعت أخبارهم يف 
األيام األخرية، إىل أعمال قطع الطرق احتجاجا على جنون أسعار 
العامة  واألمالك  املشاعات  على  االعتداء  وملف  احملروقات، 
وصوال الستباحة حرم مطار بريوت الدولي والشاطئ اجلنوبي 
كله... ال جيد من يقدم من رجاالته تنازال ملصلحة وطنه بدل 
أن حياول استنزاف بلده واقتصاده وأمنه حتت عنوان أنه ال 

يتنازل مهما كانت املخاطر والتحديات؟

واإلدارة احمللية«.وعرض رئيس هيئة التخطيط الرتكية كمال 
مدن اوغلو »جتربة تركيا خالل السنوات العشر املاضية واآلليات 
والربامج اليت مت اعتمادها لتنفيذها ونتائج تطبيقها على الصعد 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية وبناء الثقة بني املواطنني 

والربامج واخلطط اإلصالحية«.
هيئة  بني  والتنسيق  التعاون  أهمية  على  التأكيد  مت  كما 
تركيا  يف  ونظريتها  سوريا  يف  الدولي  والتعاون  التخطيط 
عملية  دفع  منها يف  االستفادة  املمكن  اآلليات  للتباحث يف 
اإلصالح املنشودة يف سوريا وفق األولويات اليت يتم حتديدها 
ووضع  اهليئتني  بني  اللقاءات  وتكثيف  القطاعات  مجيع  يف 

برنامج زمين لتعاونهما يف هذا اجملال.
مشاكل  »هناك  إن  تركي  دبلوماسي  مصدر  قال  وفيما 
مشريا  عليها«،  التغلب  وجيب  سوريا  حقيقية يف  مؤسساتية 
اخلصوص  وجه  على  تدعو  نقلها  اليت سيتم  الرسالة  ان  اىل 
اىل وضع نهاية الستخدام العنف من قبل القوات السورية ضد 
املتظاهرين وتنفيذ اصالحات اقتصادية وسياسية فورية، عقد 
جملس األمن القومي الرتكي اجتماعا برئاسة الرئيس عبد اهلل 
أردوغان  رجب طيب  الوزراء  رئيس  أنقرة مبشاركة  غول يف 

ورئيس اهليئة العامة ألركان اجليش اجلنرال اشيك كوشنري.
ورّكز اجمللس على »أهمية عملية اإلصالح يف سوريا وضرورة 
استمرارها«، مؤكدا أن »تركيا تدعم اإلصالح يف سوريا، كما 
تدعو أجهزة األمن السورية إىل ابداء املزيد من احلساسية جتاه 

املتظاهرين«.
وقال وزير االعالم السوري انه منذ بداية االحداث يف سوريا 
»هناك اكثر من مخسني شهيدا من اجليش وعشرات الشهداء 
من  بالتمثيل جبثثهم  قاموا  لقد  اجلرحى.  ومئات  الشرطة  من 
دون اي رادع اخالقي او انساني او ديين«. ورأى ان »الشعب 
والسالح  باملال  املدعوم  املخطط  هلذا  بعمق  مدرك  السوري 
وألدواته يف الداخل واخلارج والذي يستهدف سوريا ودورها 
ومواقفها القومية والوطنية«. وأكد الوزير السوري ان »اجليش 
االمن  استتباب  لفرض  االهالي  مناشدات  على  بناء  تدخل 
ومالحقة هذه اجملموعات اليت روعت السكان اآلمنني«. وأضاف 
واطمئنان  بأمان  االهالي  يعيش  ان  على  حرصا  »هناك  ان 

وميارسوا حياتهم الطبيعية«.
عدد  »أن  املقابل، صرح مصدر عسكري سوري مسؤول  يف 
بدء  منذ  بلغ  قد  والشرطة  األمن  وقوى  اجليش  من  الشهداء 
األحداث حتى اآلن 78 شهيدا مقابل 70 مدنيا سقطوا مجيعا 
وسالمة  الوطن  أمن  استهدف  الذي  املأجور  العنف  ضحية 
املواطنني«. كما ذكرت »سانا« أنه: »شيعت من مشفى تشرين 
العسكري واملشفى العسكري يف محص اليوم )أمس االول( 
استهدفتهم  األمن  وقوى  اجليش  من  شهداء  أربعة  جثامني 
جمموعات إرهابية متطرفة أمس )األول( إىل مدنهم وقراهم«.

ونفى مصدر حزبي لـ«سانا« ما تناقلته بعض وسائل االعالم 
حول استقاالت يف صفوف حزب البعث العربي االشرتاكي يف 

درعا وبانياس.
وتوالت الدعوات إىل التظاهر امس اجلمعة يف مدن سوريا، ال 
سيما من مجاعة »اإلخوان املسلمني« السورية. ونقلت وكالة 
»رويرتز« من عّمان عن »اإلخوان« توجهها للسوريني يف بيان 
بالقول: »ال تدعوا النظام حياصر إخوانكم. اهتفوا بصوت واحد 

للحرية والكرامة. ال تدعوا الطاغية يستعبدكم. اهلل أكرب«.
أما دوليا، فقالت مصادر دبلوماسية ان االوروبيني سيناقشون 
تبين سلسلة عقوبات حبق سوريا، من جتميد املساعدات اىل 
وتلحظ  االسلحة.  على  حظر  وفرض  مسؤولني  ارصدة  جتميد 
اليوم  وسيبحثها  االوروبي  الدبلوماسي  اجلهاز  اعدها  وثيقة 
مساعدات  وقف  بروكسل،  يف  الـ27  الدول  سفراء  اجلمعة 
االحتاد االوروبي يف اطار سياسة التعاون وصناديق سياسة 
املرسوم  »اصدر  االوروبي.   االستثمار  بنك  وقروض  اجلوار 
بها  الطوارئ« املعمول  العمل حبال  بانهاء  القاضي  رقم 161 
مبوجب قانون صدر يف 1963 وطبق عند وصول حزب البعث 

اىل السلطة يف 1963.

اسرائيل توقف االتصاالت......
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

يف مفاوضات مع حكومة وحدة فلسطينية يتوقع تشكيلها يف 
الفرتة املقبلة.

وقال مسؤولون سياسيون إسرائيليون إنه »إذا تغري الوضع 
وغريت محاس طريقها واعرتفت بإسرائيل فسنبحث ذلك يف 
حينه، ويف هذه األثناء ال توجد أية اتصاالت أو مفاوضات مع 

الفلسطينيني حتى تتضح الصورة«.
عباس  الفلسطينية حممود  السلطة  رئيس  اعترب  املقابل،  يف 
أمس االول ان احلكومة اجلديدة اليت سيتم تشكيلها باالتفاق 
بني »محاس« و«فتح« هي للتحضري لالنتخابات القادمة وإعادة 
إعمار قطاع غزة. وقال عباس بعد اجتماع عقده يف رام اهلل مع 
واضعي خطة السالم اجلديدة اليت أطلقتها شخصيات إسرائيلية 
مستقلة »ان الشأن السياسي هو من اختصاص منظمة التحرير 
الفلسطينية ورئيسها، وليس من صالحيات احلكومة«. اضاف 
عباس »اننا نطالب اجلانب االسرائيلي بتجميد االستيطان من 

اجل العودة اىل طاولة املفاوضات لتحقيق السالم«.

للعالقة  لوطنه وكل خملص  على كل خملص  لزاما  لقد صار 
اللبنانية ـ السورية، أن يضع إمكاناته يف سبيل والدة احلكومة 
اليوم قبل الغد.. وإال فإن أي انزالق غري حمسوب يف األمن أو 
السياسة أو الواقع املعيشي، سيجعل اجلميع يندمون ولكن يف 
حلظة ال ينفع فيها الندم... اىل احلكومة اليوم قبل الغد ففيها 

مصلحة لبنانية أوال وفيها مصلحة سورية أوال أيضا.
يف هذا السياق، قال رئيس جبهة النضال الوطين النائب وليد 
إنه ليس صحيحا أن دمشق ال  البريوتية،  لـ«السفري«  جنبالط 
مصلحة هلا بتشكيل احلكومة، بل هو مسع تشجيعًا سوريًا على 

وجوب والدة احلكومة وأن يقدم اجلميع تنازالت.
تشكيل  اإلسراع يف  اجلديدة  االكثرية  على  أن  جنبالط  ورأى 
احلكومة اليوم قبل الغد، ذلك ان الفراغ احلاصل يؤدي اىل 
تآكل البلد واهرتائه شيئا فشيئا، بسبب غياب املرجعية الناظمة 
للوضع الداخلي، موضحا أنه اضطر اىل التدخل شخصيا، وعلى 
مدى مخس ساعات، ليل أمس األول لفتح طريق صوفر بعد 
قطعها احتجاجا على ارتفاع أسعار احملروقات، رافضا فكرة أن 

البلد ممسوك.
وأضاف جنبالط: احلكومة تأخرت كثريا، وهذا التأخري يعزز منطق 
كما  ومعيشيا،  واقتصاديا  سياسيا  البلد  يأكل  الذي  الفراغ 

يعزز الفوضى ولعل فضيحة املشاعات أصدق تعبري عنها.
وجتاوز  احلكومة،  بتشكيل  التعجيل  جنبالط ضرورة يف  ورأى 
التعقيدات املطروحة، خاصة أن هناك ضرورة لبنانية حلكومة 
جيري  ما  وخاصة  اإلقليمية  واملتغريات  املستجدات  ظل  يف 
باحلكومة  التعجيل  يستدعي  األدنى  باحلد  فهذا  سوريا،  يف 

واالنصراف فورا اىل املعاجلات.
بني  مؤخرا  جرى  اتصاال  أن  االطالع  واسعة  مصادر  وذكرت 
الرئيس ميشال سليمان والرئيس السوري بشار األسد، وجرى 
الساحة  تشهدها  اليت  األخرية  املستجدات  يف  البحث  خالله 
رغبته  عن  لألسد  عرب  سليمان  إن  املصادر  وقالت  السورية. 
يف زيارة دمشق كخطوة تضامنية مع سوريا يف هذه املرحلة 
مقدرا  السوري، شكر سليمان  الرئيس  أن  إال  بها،  متر  اليت 
املوقف الذي أبداه، لكن مل يتم االتفاق على موعد قريب لتلك 

الزيارة.
الرئيس  بني  األخرية،  الساعات  يف  جرى،  اتصاال  أن  وعلم 
املكلف جنيب ميقاتي والرئيس األسد، كما زار الرئيس املكلف 
رئيس اجلمهورية لياًل بعيدا عن اإلعالم، حيث تباحثا يف آخر 
املستجدات املتعلقة مبشاورات تشكيل احلكومة. ومن املتوقع 
أن يزور املعاون السياسي لرئيس جملس النواب النائب علي 
حسن خليل واملعاون السياسي لألمني العام حلزب اهلل حسني 

اخلليل القصر اجلمهوري اليوم. 
 

سوريا تؤكد تالزم األمن......
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

التجربة  عرض  الذي  احلكومي،  التخطيط  معهد  وكيل  جانب 
الرتكية يف جمال االصالح االقتصادي والسياسي.

والتقى الرئيس السوري بشار األسد ورئيس احلكومة عادل 
السوري عدنان  االعالم  أكد وزير  الرتكي، فيما  الوفد  سفر، 
عملية  »متابعة  على  مصممة  السورية  السلطات  ان  حممود 
إعادة  مع  املسار  هذا  تالزم  على  مؤكدا  الشامل«،  االصالح 
»استتباب االمن واالستقرار والطمأنينة« للمواطنني. كما نفت 
البعث،  اليت حتدثت عن استقاالت يف حزب  التقارير  دمشق 
يف  القتلى  مئات  سقوط  عن  حتدثت  اليت  التقارير  وكذبت 
صفوف املدنيني مؤكدة ان »عدد الشهداء من اجليش وقوى 
األمن والشرطة قد بلغ منذ بدء األحداث حتى اآلن 78 شهيدا 

مقابل 70 مدنيا«.
الدعوات للتظاهر يف املدن السورية، أهابت  وفيما استمرت 
دون  من  التظاهر  عن  االمتناع  باملواطنني  الداخلية  وزارة 

احلصول على موافقة قانونية مسبقة.
الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  مدير  ذهب  األثناء،  هذه  يف 
يوكيا أمانو، خالل مؤمتر صحايف مرتبط بالسالمة النووية يف 
اليابان، إىل التأكيد للمرة األوىل على أن »املنشأة اليت دمرتها 
اسرائيل )يف دير الزور يف العام 2007( كانت مفاعال نوويا 
قيد اإلنشاء«، لكن الوكالة عادت وأصدرت تصرحيا أكدت فيه 
أنه »مل يقل إن الوكالة توصلت إىل خالصة بأن املوقع كان 

على وجه مؤكد، موقعا نوويا«.
والتقى فيدان الذي زار دمشق أمس االول، على رأس وفد من 
املسؤولني األتراك البارزين، الرئيس األسد إضافة إىل رئيس 
الوزراء عادل سفر و«تشارك مع املسؤولني السوريني التجارب 
يف جمال اإلصالحات السياسية واالقتصادية«. وأفادت وكالة 
»سانا« السورية لالنباء، بأن سفر حبث »مع الوفد الفين والتقين 
الرتكي آلية التعاون املشرتك بني حكوميت البلدين لالستفادة 
االقتصادية  اإلصالحات  تطبيق  جمال  يف  الرتكية  اخلربة  من 

والسياسية وتطوير البنى واهليكليات اإلدارية«.
عملية  دعم  جلهة  الرتكية  املواقف  »تقدير  عن  سفر  وأعرب 
اإلصالح اجلارية يف سوريا واخلطوات الكبرية اليت قامت بها 
احلكومة من خالل قوانني رفع حالة الطوارئ وإلغاء حمكمة أمن 
العادي  القضاء  أمامها إىل  املعروضة  القضايا  وإحالة  الدولة 
وتنظيم حق التظاهر السلمي إضافة إىل املشاريع اليت تعمل 
على إجنازها خالل فرتة قريبة يف ما خيص األحزاب واإلعالم 
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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   30 Saturday 30 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

2011 نيسان   30 Saturday 30 April 2011السبت 

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

نقدم كافة أنواع اخلدمات االجتماعية

نتعهد كافة أنواع املشاريع من اخلرائط واحلفر حتى تسليم املفتاح

زواج
خطوبة

دفن موتى



Page 24صفحة 24      2011 نيسان   30 Saturday 30 April 2011السبت 

بقلم كميل مسعود

الدرع الواقية واخلري  للوطن
االكثرية اجلديدة املكونة من التيار الوطين احلر 
االشرتاكي  والتقدمي  امل  وحركة  اهلل  وحزب 
بينهم  فيما  االتفاق  مت  قد  كان  املردة  وتيار 

على تسمية الرئيس ميقاتي لتأليف احلكومة.
ومن اليوم االول الذي اعلن عن تكليف الرئيس 
املستقبل  تيار  بادر  احلكومة  لتشكيل  ميقاتي 
وحزب  اللبنانية  والقوات  الكتائب  حزب  ومعه 
ميقاتي  ان جنيب  القول  اىل  االحرار  الوطنيني 
هو مرشح حزب اهلل معلنني عن عدم املشاركة 
يف احلكومة، هذا من جهة مدعني ان ما حصل 
غري  انقالب  وهو  احلريري  الرئيس  البعاد  هو 
لبنان  يف  الدميقراطي  النظام  على  قانوني 
املستقبل  تيار  قرار  جاء  لذلك  ثانية،  جهة  من 

وحلفائه بعدم املشاركة.
من  قريبا  املكلف  الرئيس  بقي  كله  هذا  ومع 
الطرف اآلخر حياوره ويناقشه الكثر من اسبوعني 

دون اي نتيجة مرجوة.
كل  زال  وما  التكليف  على  مرت  اشهر  ثالثة 
لبعض  مؤسف  واقع  راوح..انه  مكانك  شيء 
الذي يتكلم قبل ان يفكر ويعطي  السياسيني 

اوصافا مغايرة لكل حالة مير بها.
الول مرة نسمع يف تاريخ العامل بانقالب قامت 
النيابي ومن يصدق  اعضاء اجمللس  اكثرية  به 

هذا الكالم الفارغ من كل مضمون.
االنقالب ال ميكن ان يتم مبجرد استقالة وزراء 
من احلكومة او نواب من اجمللس النيابي وليس 
هناك من حكومة مهما كان شكلها او تركيبتها 

قادرة على القيام بانقالب.
وبلد  والغرائب  العجائب  بلد  لبنان  ان  بالواقع 

االوصاف املزيفة للحقائق.. 
والواقع  احلقيقة  بني  الشعب  يضيع  ال  وكي 
عسكرية  قوى  يد  على  اال  يتم  ال  فاالنقالب 

قادرة على ضمان االنقالب.
اللبنانية  العسكرية  القوى  هل  هو:  والسؤال 
مع  واعتقلته  احلريري  الرئيس  منزل  داهمت 

انصاره ليأتي الرئيس ميقاتي بديال عنه؟

الواليات  يف  كان  احلريري  الرئيس  ان  ام 
باراك  الرئيس  مع  ينسق  االمريكية  املتحدة 
ومعهم  املعارضة  وزراء  ان  مسع  وملا  اوباما 
عرج  احلكومة  من  استقالوا  امللك«  »الوزير 
ليعود  يومني  فيها  مكث  حيث  السعودية  اىل 

بعدها اىل لبنان؟
اللف  من  حتّمل  مما  اكثر  حيتمل  يعد  مل  لبنان 
والدوران واملراوغة وتضييع الوقت وهو يدعونا 
واليقظة  التنبه  اىل  ومسلمني  مسيحيني  مجيعا 

واحلـــكمة لــنبعد عــنه ما حيصل يف منــطقتنا.
بدعوة  بكركي  يف  االربعة  االقطاب  اجتماع  ان 
من ابينا مار بشارة بطرس الراعي ومعه اعطى 
اللبنانيني نوعا من االمل على أمل ان يتبع هذا 
اللقاء لقاءات اخرى تعيد اللحمة للــصف املسيحي 
وبالتالي للصف اللبناني الن لقاءات احلوار ولو 
ألف مرة أفضل من  بثمار فورية تبقى  تأِت  مل 

احلروب االعالمية واملعارك الكالمية.
بني  اللقاءات  هذه  تتكرر  ان  أمل  كلنا  وكما 
بقية  تشمل  ان  نأمل  فاننا  املسيحيني  الزعماء 
بادرة  وهي  واملسيحية  االسالمية  الطوائف 
يرون  النهم  الصرب  بفارغ  اللبنانيون  ينتظرها 

فيها الدرع الواقية واخلري للوطن.

دعوة
يتشرف التيار االسرتالي اللبناني املتحد

املمثل للتيار الوطين احلر-لبنان
بدعوتكم للمشاركة يف احلفل السنوي

حبضور ممثل دولة الرئيس العماد ميشال عون 
املنسق العام للتيار الدكتور بيار رفول

وذلك يوم اجلمعة 29 نيسان 2011 الساعة الـ 8 مساء
يف صالة كنيسة مار جاورجيوس يف ثورنبريي على 

العنوان:
77 Stott St, Thornbury Vic 

دعوة حلضور حماضرة

بعنوان »مسيحيو الشرق اىل أين«
يلقيها املنسق العام للتيار الوطين احلر يف لبنان

الدكتور بيار رفول
وذلك الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم االحد يف أول أيار 

2011 يف صالة
Preston Shire Hall    Gawer St, Preston

نأمل من مجيع أصدقاء التيار املشاركة...
الدعوة عامة

Melbourneملبورن
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خرب هام ألبناء اجلالية اللبنانية والعربية يف فيكتوريا
اول فرن من نوعه يف اسرتاليا جمهز بآخر ما توصلت اليه التكنولوجيا احلديثة يف العامل.

 SUNRISE BAKE HOUSE ما عجز عنه اصحاب األفران حققه فرن
بادارة السيد الياس احللو

فرن جمهز بأحدث املاكينات لصنع مثانية أصناف من الكعك اضافة اىل كعك العصرونية 
وكعك حبليب وكعك بتمر.

غريبية بَريش.. جوز اهلند بَريش بالشوكوال..
بَريش جبوز اهلند والزبيب وخبز على مهلول باليد.

قربان.. مناقيش بزعرت.. حلم بعجني.. صفيحة باجلبنة.. سبانخ.. ومجيع انواع املعجنات
 وكل ما يتطلبه املطبخ اللبناني والعربي.

يوم اجلمعة العظيمة احتفل العامل املسيحي مبوت السيد املسيح 
يف مدينة ملبورن حيث اقيمت الزياحات والرتاتيل احلزينة يف 

مجيع الكنائس.
ويف كنيسة سيدة لبنان املارونية احتفل الكهنة برتبة سجدة 
الثالثة من يوم  الصليب حبضور آالف املؤمنني وذلك الساعة 

اجلمعة املاضي.
وخالل االحتفال القى االب االنطوني جوزيف ابو رعد عظة عن 
معنى املناسبة وعظمتها من مراحل العذاب للسيد املسيح وموته 
عليه  مات  مرة..  اربع عشرة  ان وقع حتته  بعد  الصليب  على 
مسّلما ذاته اىل اهلل رافعا يديه اىل السماء لريفع ابن االنسان 
اىل اآلب السماوي. انه اعظم حب قدمه لنا السيد املسيح وما 
من حب اعظم من هذا وهو ان يقدم االنسان نفسه فداء عن 

اآلخرين.

اجلمعة العظيمة يف كنيسة سيدة لبنان

ترقبوا قريبا افتتاح SUNRISE BAKE HOUSE يف ملبورن

العنوان:

SUNRISE BAKE HOUSE أكرب من فرن انه سوبر ماركت حبد ذاته
يصبح الفرن جاهزا للعمل واستقبال الزبائن خالل شهر حزيران املقبل

ان مجيع املأكوالت يف SUNRISE BAKE HOUSE تصنع يوميا
صاحب SUNRISE BAKE HOUSE الياس احللو

يتمتع خبربة عشرات السنني يف جمال تصنيع كافة انواع املعجنات.
لالستفسار وملزيد من املعلومات االتصال على الرقم: 0466876133 

757 High St, THORNBURY,  VIC, 3071

*جانب آخر من املؤمنني*

*جانب من املؤمنني** املسيح على الصليب** الكهنة اثناء رتبة السجدة*

Melbourneملبورن
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يف حفل بهيج مت عقد قران املناضل الوطين الشاب مفيد خطار 
عبد اخلالق والشابة احلسناء رانيا يوسف ابو مسرا حيث اقيم هلما 
عرس شعيب يف مدينة جارمانا املناضلة يف سوريا وعرس آخر يف 
اللبناني حيث شارك االهل  البعنا اجملاهدة يف الشوف  بلدة جمد 
واالقارب واالصدقاء من جبل سلطان باشا االطرش وجبل االمري 
شكيب ارسالن وكمال جنبالط يف لبنان وحشد كبري من السوريني 
الوطنية واملقاومة حيث كان حبق  االجتماعيني واحلركة  القوميني 

عرسا قوميا وطنيا.
احلبيب  العزيز  من  يتقدمون  املغّوش  اكرم  والزميل  االصدقاء 
مفيد وعروسه احلسناء رانيا بأطيب التهاني سائلني اهلل ان يكلل 

فرحتهما بالرفاه والبنني.. والف مربوك.

مفيد عبد اخلالق ورانيا ابو مسرا 
مجعهما احلب  فربطهما الزواج

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 !

اآلنسة  على  شوك  أمحد  حممد  اللطيف  الشاب  زواج  مت  بفرح 
املهذبة فاطمة خضر مرجان ودخال معا صالة باراديزو على قرع 
املطرب  الفنان  واهلهم  واستقبلهم  النارية  واالضواء  الطبول 
العربية  باللغتني  باجلميع  مرحبا  الكالم  بامجل  حقالني  جوزيف 
واالنكليزية مع وصلة غنائية رائعة باالشرتاك مع كروان املسرح 
املطرب غازي نصوح اللذين اشعال الصالة طربا وفرحا. وصالة 
باراديزو مجعت آل شوك وآل مرجان وعددا من املدعوين حلضور 
الكربى اليت عمت قلوب اجلميع وخاصة آل شوك  الفرحة  هذه 
امحد ومنية وآل مرجان خضر وسوناتا الذين كانوا يتنقلون بني 

املدعوين يرحبون بهم.
ووسط البهجة والسعادة وزغاريد االهل واحلضور واضواء فيديو 
العروسان  قطع  اراكس  فالش  واشعاع  زينب  وعدسة  زكريا 
االضواء  وتعالت  الورود  ونثرت  الفرحة  قالب  وفاطمة  حممد 
النارية وغيوم الفرح يف ارجاء الصالة مع رقصة احلب والوفاء 

للعروسني ثم تقبال التهاني من اجلميع.. ألف مربوك.

العروسان حممد شوك وفاطمة مرجان

بفرح كربى مت زواج الشاب اللطيف زيد عوض على ذات 
الصون والعفاف عبري عامر االديب يف صالة قصر النجوم 
الفنان  ددجي  واملدعوين  واهلهما  العروسان  واستقبل 
اسامة حداد باحلى الكالم وامجل انواع املوسيقى واالغاني 
وعم الفرح قلوب اجلميع وخاصة والدا العروس السيد عامر 
االديب وعقيلته عبلة اللذين كانا يتنقالن وباالبتسامة احللوة 

يرحبان باجلميع. 
وخالل الفرحة العامرة واخلدمة املمتازة باشراف مدير الصالة 
الشاب اللطيف عبود دباغ والديناميكي منري مشعون وعلى 
قالب  وعبري  زيد  العروسان  قطع  اراكس  فالش  اشعاع 
الفرحة ونثرت الورود وتعالت االضواء النارية وغيوم الفرح 

وتقبال التهاني من اجلميع.. ألف مربوك.

العروسان زيد عوض وعبري االديب

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

PH: 0419247261 -   96823269

احلزب السوري القومي االجتماعي

توقيع كتاب االمني الدكتور ادمون ملحم
الثانية بعد الظهر االحد 2011/5/1 – 

Belmore Senior Citizens Centre
38  -40 Redman Parade Belmore

مبناسبة عيد االم
مؤسسة النهضة الثقافية

تكرم االمهات يوم اجلمعة يف 2011/5/6
عشاء فاخر مع املوسيقى اهلادئة يف صالة:

Fontana Di Trevi Bankstown
للمزيد من املعلومات االتصال بواسطة

 admin@ssnpsydney.net

*العروسان مفيد عبد اخلالق وعبري ابو مسرا ونظرات االمل*

*العروسان مفيد وعبري والسري معا على دروب املستقبل*

*العروسان مفيد وعبري مع اهل العريس*

*العروسان مفيد وعبري مع اهل العروس*

*العروسان حممد شوك وفاطمة مرجان**العروسان حممد شوك وفاطمة مرجان**العروسان حممد شوك وفاطمة مرجان*

*العروسان حممد شوك وفاطمة مرجان مع االهل*

*العروسان زيد عوض وعبري االديب*
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مأتم

* 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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مأمت مهيب لفقيد الشباب جايسن ميالد اجلعيتاني

يوم اخلميس من االسبوع املاضي شيعت اجلالية الزغرتاوية خاصة 
واللبنانية عامة فقيد الشباب املأسوف على شبابه جايسن ميالد 
اجلعيتاني الذي اختطفته يد املنون بسكتة قلبية ادت اىل وفاته.

الفقيد جايسن اجلعيتاني بلبل غريد ما كاد ينشد املقطع االول من 
سيمفونية حياته حتى تفقدته العناية االهلية.. انه عريس املقابر 
الذي ادمع رحيله عيون اهله واقاربه واصحابه وكل من عرفه حنلة 
نشيطة كانت تتنقل بني ازهار احلياة دون تعب اىل ان رماه قوس 
املوت بسهم غادر دون سابق انذار فرحل عن عمر 19 عاما تاركا 
يف نفس والديه وعائلته حرقة اليمة وحسرة مريرة أدمت قلوب 

االهل واالقارب واالصدقاء.
فقد غصت كنيسة سيدة لبنان يف هاريس بارك وباحتها جبمهور 
كبري من ابناء زغرتا واجلالية اللبنانية وامتألت الباحة حباملي الزهور 
على الصفني وكل ارجاء الكنيسة وكان احملفل اشبه بعرس حيث 
بعض  وقام  الطبل  قرع  على  الكنيسة  اىل  بيته  من  رفاقه  محله 
رفاقه على الدراجات النارية والسيارات باحراق دواليب سياراتهم 

استقباال لرفيقهم املأسوف على شبابه جايسن.
جاء اجلميع ليشاركوا بالصالة لراحة نفسه.. بالزهور والطيب واالرّز 

االكتاف محلوه  وعلى  ودعوه  والنحيب  واآلهات  وبالدموع  رشقوه 
اىل داخل الكنيسة مبوكب غفري من الكهنة والشعب وسط دموع 
احلزن واالسى. املشهد كان اليما عندما شاهد جده اجلالس على 
كرسي املعاقني هذا املوكب امام الكنيسة اغمي عليه ونقل اىل 

املستشفى.
املونسنيور  لراحة نفسه  الصالة  ترأس  احلزن واالسى  بأجواء من 
بشارة مرعي يعاونه االب بيار خوري واالب سام وهبه واالب ايلي 

رمحة واالب انطون بو انطون وحضور راهبات العائلة املقدسة.
وعيونهم  الكنيسة  داخل  النعش  حول  جلسوا  العائلة  افراد  مجيع 
شاخصة اىل صورة الفقيد غري مصدقني ان جايسن الشاب املمتلئ 
هذا  ان  مقتنعني  وغري  رجعة  غري  اىل  ونشاطا سيغادرهم  حيوية 
اجلميع  االبد..  اىل  سيرتكهم  واحملب  االحساس  الرقيق  الشاب 
وودعه  ودما  دمعا  بكته  اليت  العائلة  وخاصة  حارة  بدموه  بكوه 
شقيقه بكلمة مؤثرة باالنكليزية. وخالل القداس القى االب وهبه 
كلمة مؤثرة وقدم تعازيه بامسه وباسم املونسنيور واآلباء االجالء 
والراهبات الهل الفقيد واقاربه. وبعد القداس ودعه االهل بنظرة 
خارج  اىل  النعش  ومحل  حارة  بدموع  وبكوه  اليمة  وحرقة  اخرية 

ميالد  والداه  وقام  واالقارب  االهل  وقف  الباحة  ويف  الكنيسة 
يا  بعرسك  احلنونة  االم  وقالت  والبالونات  احلمام  بتطيري  وجنيبة 
حبييب رح طرّي محام فامتزجت اآلخ بالدموع السخية حيث كان هذا 
على  التعازي  واالقارب  االهل  وتقبل  بعرس  اشبه  املهيب  املأمت 

مدخل الكنيسة وووري اجلثمان الثرى يف مقابر ركوود.
جايسن يا عريس املقابر ليش هاحلما بكري مغادر

قوم شوف اهلك ورفاقك وكل الكان فرحتك ناطر
ثم دعوا اجلميع لتناول لقمة الرمحة يف هول الكنيسة.

اعداد وتصوير اراكس
مع أحر التعازي عفيف نقفور والعائلة
املفجوعني  والديه  من  التعازي  بأحر  اهلريالد  جريدة  اسرة  تتقدم 
للفقيد جايسن جنان  اهلل  االهل واالقارب طالبني من  ومن مجيع 

اخللود اىل جانب الصديقني واالبرار وألهله الصرب والعزاء.
كلمة شكر

يتقدم والدا الفقيد ومجيع االهل واالقارب بالشكر اجلزيل من مجيع 
الذين واسوهم مبصابهم االليم سواء يف البيت او يف املشاركة 
 بالصالة وتقديم الزهور  طالبني من اهلل ان يكافئ اجلميع بالفرح.
                          اعداد وتصوير آراكس

تعزية

السيد  األحرار  الوطّنيني  حزب  يف  اإلغرتاب  أمني  تقدم 
وأعضاء  نكد  السيد طوني  أسرتاليا  ومّفوض   ،  ، توما  جو 
من   ، كافه  األسرتاليه  الواليات  والفروع  يف  املفّوضيه، 
أمني عام احلزب ألدكتور الياس أبوعاصي  بوفاة شقيقته 
املرحومه ليندا جريس أبوعاصي العيلي بأحر ألتعازي ألقلبية 

متضرعني للله  تعاىل  أن يتغّمدها بواسع رمحته
                                                                             
أمانة أإلعالم

Alwatanioun Al’ Ahrar

Australia
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TONY Abbott on wednes-
day called on police to end 
the rooftop protest at Vil-
lawood Detention Centre 
as it stretches into its ninth 
day. 
The Opposition Leader said 
that such actions would not 
be tolerated “in our streets” 
within the general commu-
nity.
“If people were occupying 
buildings in our cities, the 
police would move in and 
they would sort it out,” he 
said.
“And I don’t think there’s 
a fundamental difference 
here.
“It just has to be sorted out 
and I think that the problem 
is the Government is just 
not strong enough to do it.”
Three men - Iranian Majid 
Parhizkar, 24, and Kurds 
Amir Morad, 22 and Mehdi 
Darabi, 24 - took to the roof 
last Wednesday in protest 
at their applications being 
rejected.
It sparked riots that left nine 
buildings in ashes.
Immigration Minister Chris 
Bowen said staying on the 
roof would not make a dif-

Tony Abbott hits the roof over 
asylum seekers’ protests 

JULIA Gillard hit back 
at remarks by Gai Wa-
terhouse on wednesday 
about her fashion sense, 
saying she was focused 
on the grief of the Japa-
nese tsunami survivors 
and not on her appear-
ance when she visited 
the region. 
“My focus when I was 
standing there was on 
the devastation around 
me and for the grief of 
the people, the grief you 
could see etched on their 
faces,” Ms Gillard said.
“I mean, those images 
will live with me always, 
the horror of the event, 
the grief those people 
felt and the recovery they 
will have to go through.”

Julia Gillard’s mind on
tragedy, not dress sense 

CARTOON BY
Elizabeth Peterson

Artist / Cartoonist
The Adventures of the Mirrin 

Family
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ference to the men’s visa 
applications.
Asked why they were al-
lowed to stay on the roof, 
Mr Bowen said the Gillard 
Government was being 
guided by the operational 
guidelines of the Australian 
Federal Police, and that he 
would not tell them or Ser-
co - the company in charge 
of managing immigration 
facilities - what to do.
“As you can understand, 
with men on a roof it could 
be quite dangerous if you 
have an altercation up there 
if you go and try to get them 
down,” he said. “I’m not go-
ing to say to people like the 
Australian Federal Police 
and Serco, ‘I want you to 
get up on the roof, have an 
altercation with them and 
get them down’.
“That’s an operational de-
cision as to when the right 
time to do that sort of thing 
is.
“Generally the decision is, 
‘Well, you don’t send up 
food or anything like that, 
you just wait for people to 
come down’ - that’s gen-
erally the decision that 

Waterhouse launched an 
extraordinary Twitter at-
tack on Ms Gillard’s hair-
style and fashion sense, 
saying she was more of-
fended by the Prime Min-
ister’s appearance than 
the devastation behind 
her captured in photo-
graphs.
IT would have been dif-
ficult for Julia Gillard to 
find a hairdresser in Mi-
namisanriku: They are 
either dead or living in 
evacuation camps.
Gai Waterhouse’s attack 
on the PM’s fashion sense 
was not only ill-informed 
but deeply offensive, not 
just to the PM, but to the 
nation of Japan.
The last thing on any-

one’s mind, including 
normally well groomed 
TV reporters, as we 
stood in this godforsak-
en wreck of humanity, 
was our hair or the label 
in our jackets.
The conditions were 
bleak.
It had been raining all 
day and the tempera-
ture had dropped to near 
zero.
That Waterhouse was 
more offended by what 
the PM looked like than 
the tragedy of the image 
behind her says more 
about her than it does 
about Ms Gillard’s lack 
of sensitivity to the de-
mands of the style set of 
Sydney

the experts on the ground 
take.”
Mr Bowen said the men did 
not have access to food.
A Department of Immigra-
tion spokeswoman said 
negotiations with the men 
were continuing.
A spokeswoman for Serco 
refused to comment.
Villawood is not the only 
place where detainees are 
protesting on a roof - as of 
last night five were still on 
the rooftops at Christmas 
Island’s North West Point 
facility.
As that protest stretches 
into its third day, the De-
partment of Immigration 
spokeswoman said a 
“small group” were con-
tinuing their hunger strike 
at Christmas Island’s de-
tention facility at Phos-
phate Hill.
All protest action at the 
Curtin Detention Centre, in 
WA’s far north, has ended.
The Refugee Council of 
Australia said the Govern-
ment’s policies had resulted 
in a 1400 per cent increase 
in long-term detention in 
just one year.
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Anglican Church urges Government to cut baby
 bonus in attack on Australia’s birth rate 
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Census Collectors – will 
you be one?

AUSTRALIA will pursue 
closer defence links to 
China’s military, with Chi-
nese warships expected 
to visit our ports later this 
year and the possibility 
of live-fire exercises with 
the Asian superpower. 
But Australia would de-
mand greater trans-
parency about China’s 
military technology and 
naval build-up amid US 
concerns that poor com-
munication between the 
nations could lead to ac-
cidental firings or military 
misunderstandings.
Prime Minister Julia Gil-
lard raised the growing 
military relationship and 
the issue of transparency 
with President Hu Jintao 

Our China plates - Julia Gillard seeks closer 
defence links to Chinese military 

after a private tour of Bei-
jing’s Forbidden City, a 
600-year-old compound 
once home to China’s em-
perors.
Ms Gillard and partner Tim 
Mathieson were given the 
royal treatment when Chi-
nese officials held back 
thousands of tourists, al-
lowing the pair to roam 
the buildings alone.
In a rare moment of do-
mestic popularity for Ms 
Gillard, Australian tour-
ists among those waiting 
to enter cheered the PM 
after her motorcade had 
whisked them into the ex-
pansive grounds.
The talks with President 
Hu in the Great Hall of 
the People in Tiananmen 

Square marked the end of 
what Ms Gillard claimed 
had been a success-
ful pursuit of Australia’s 
national interest in East 
Asia. She flies to London 
this morning for the royal 
wedding.
In her discussions with 
Asia’s most powerful 
leader, Ms Gillard said 
she wanted to continue 
growing defence co-op-
eration in the region after 
similar talks with South 
Korea and Japan.
“We all have an interest in 
military links and military 
transparency and I think 
the US has that interest 
too,” Ms Gillard said.
Pressed on what greater 
co-operation could mean 

for Australia’s defence 
forces, she was unable to 
offer any examples.
“We have participated in 
joint exercises including 
live firing exercises, we 
have indicated that Chi-
nese ships are welcome 
in Australian ports and we 
may see such visits later 
this year,” she said.
“An important part of 
building defence links is 
to build understanding so 
people know each other 
and understand each 
other at a human level as 
well as a formal level.
“We want to see military 
transparency. That helps 
build understanding of 
people’s military methods 
and protocols.”

THE baby bonus should 
be scrapped to rein in 
rampant population 
growth, the Anglican 
Church said on wednes-
day. 
The church’s key advi-
sory group wants the Gil-
lard Government to get 
rid of incentives that in-
crease the birth rate and 
also called for a cut to 
immigration.
In a submission to a fed-
eral population inquiry, 
the General Synod’s pub-
lic affairs commission 
described population 
growth as a taboo sub-
ject and the “elephant in 
the room”.
The commission wanted 
a halt to “any policy that 
provides an incentive to 
increase population, no-
tably the baby bonus”.
A church spokesman said 
yesterday that a recent 
resolution by the gen-
eral synod had asked the 
Government to carefully 
consider any such incen-
tive, “while continuing 
to support low-income 
families and sustainable 

immigration”.
It has called for increases 
to paid parental leave.
The resolution also called 
on the Government to 
“avoid any reliance on 
continuing population 
growth to maintain eco-
nomic growth”.
The $5294 baby bonus is 
paid to families who earn 
$75,000 or less for the six 
months after the child’s 
birth. Last year, there 
were 278,000 payments 
nationally.
New mum Kylie Bell, 31, 
said: “To scrap the baby 
bonus would be penalis-
ing mums.”
Australian Family As-
sociation spokeswoman 

Terri Kelleher said it 
would be unjust.
“Our fertility rate is under 
replacement level, I don’t 
think families should be 
discouraged,” she said.
The church said the mi-
grant intake should be 
cut while being more 
generous to refugees 
and family reunion ap-
plicants: “The question 
must be asked whether 
our population growth is 
fair to future generations 
of Australians.
“The growing congestion 
of cities, destined to be-
come worse, means time 
lost in commuting, more 
polluted suburbs, denser 
housing.”

The spokesman said, 
while the church wanted 
the Government to care-
fully consider population 
incentives, it was not 
questioning the baby bo-
nus in particular.
“The public affairs com-
mission is an advisory 
body which does not car-
ry the authority of the An-
glican Church,” he said.
But commission chair-
man and former Labor 
MP Professor John Lang-
more said a resolution 
based on the submission 
was passed by the gen-
eral synod.
“That clearly implies 
scepticism about the 
baby bonus,” he sai

Australia’s largest ever job 
drive has begun.
From today, approximately 
29,000 casual Census Col-
lector jobs are available.
Census Collectors are 
needed to help deliver 
and collect approximately 
14.2 million Census forms 
to Australia’s 9.8 million 
households.
Across Australia, Collec-
tors will be responsible for 
about 500 households in 
cities or about 200 house-
holds in Australia’s region-
al areas.
With more than 100 lan-
guages spoken across 
Australia and a large sec-
tion of society coming from 
a non-English speaking 
background, knowledge 
of an additional language 
will be an added advan-
tage.
Head of the Population 
Census program Paul 
Lowe says Collectors are 
critical to the success of 
the Census.
“Census Collectors are the 
most important cog in the 
Census machine. Without 
Collectors,Australia could 
not be counted,” Mr Lowe 

says.
Mr Lowe says Collectors 
make an enormous dif-
ference to the quality and 
accuracy of the data pro-
duced from the Census.
“The data has benefits for 
every state, every town 
and every community in 
Australia. Being a Collec-
tor is a great opportunity 
to help your neighbour-
hood.”
Census Collectors will re-
ceive between $1,300 and 
$2,800 for the casual posi-
tion and will be employed 
from 1 July until 8 Septem-
ber.
Applicant information kits 
are available online at 
www.abs.gov.au/census

Key Census dates
- 9 April 2011 – Recruit-
ment of Census Collectors 
begins.
- 28 July 2011 – eCensus 
opens to the public.
-  9 August 2011 – Census 
night.
-  10 August – Early Sep-
tember 2011 – Collection 
of Census forms.
-  June 2012 – The first re-
sults from the 2011 Cen-
sus will be released.

The 2009 Australian 
Defence White Paper 
warned China would soon 
become the most domi-
nant military power in the 
region “by a large margin” 
- a cause for concern for 
its neighbours.
The PM also raised human 
rights with President Hu, 
despite her concerns be-
ing dismissed by Premier 
Wen Jiabao, who had de-
nied that the government 
was engaged in a crack-
down on human rights ac-
tivists, ethnic minorities 
and religious freedoms.
Last night President Hu 
welcomed Ms Gillard’s 
visit and said she had 
helped foster “friendly” 
relations between the two 

countries: “You have re-
peatedly expressed your 
commitment to develop-
ing a diplomatic, friendly 
and mutually beneficial 
co-operative relationship 
with China. I appreciate 
that.”
Relations between the 
two countries have been 
frosty since then prime 
minister Kevin Rudd gave 
a speech at Beijing Uni-
versity in 2008 raising 
concerns about human 
rights problems in Tibet.
President Hu also said 
he supported Australia’s 
push for the G20 summit 
of world leaders to be-
come the lead forum for 
global economic co-op-
eration.

                                                                                                           

 

Census ي لى فريق عمل مكتب التعداد السكانهل ترغب باإلنضمام ا  
 

لقد انطلقت أكبر حملة في أستراليا للبحث عن أشخاص للعمل بشكل مؤقت.       ً ابتداء   من اليوم ، ما يقارب 29000 فرصة عمل 
.Census مؤقتة لتجميع المعلومات واإلحصاءات لفترة معينة لدى مكتب التعداد السكاني 

 
والحاجة لهؤالء األشخاص هي للمساعدة في تسليم وتجميع ما يقارب  14.2 مليون استمارة لتعداد 9.8 مليون أسرة 

 استرالية. 
 

Census Collectors في جميع أنحاء أستراليا، سوف تحدد مسؤولية العاملين في تجميع المعلومات 
 بحوالي 500 أسرة في المدن أو حوالي 200 أسرة في مناطق أستراليا اإلقليمية. 

 
اإللمام بلغة ثانية س                                ً      يعطي الراغبين بتقديم الطلبات حظا  أكبر، مع أكثر من 100 لغة محكية في جميع أنحاء أستراليا وقسم 

 كبير من المجتمع      ّ  المتحد ر من خلفية غير ناطقة باللغة اإلنكليزية.
 

ّ              يحسمه المجم عون للمعلومات             Census Paul Lowe نجاح التعدادبأن   ّ  وقد صر ح بول لوي  يتعداد السكانال برنامج رئيس        
.Census Collectors 

 
Census الدور األهم في ماكينة التعداد Census Collectors المجم عون للمعلومات              ّ   ويلعب     

 "Census Collectors عملية اإلحصاء في استراليا ال يمكن اجراؤها دون األشخاص الذين سيجمعون المعلومات"  
 يقول السيد لوي.

 
في نوعية ودقة البيانات إحداث فارق كبير  Census Collectors   يمكن لجامعي المعلومات :"السيد لويويضيف  

" .Census السكاني  الناتجة عن التعداد   
 

 "المعلومات التي يتم جمعها لها فوائد في كل مقاطعة ، كل بلدة وفي كل مجتمع في أستراليا. دورك في جمع المعلومات
."و فرصة عظيمة للمساعدة في منطقتكه   

 
   ويتلقى جامع المعلومات Census Collector  لدى التعداد السكاني Census     ً       أجرا  يتراوح بين 1300 و 2800

      ً    ً دوالرا  بدال   عن أتعابه ويبدأ العمل من1 تموز / يوليو حتى 8 أيلول / سبتمبر2011.
 
 

 جعبة المعلومات للراغبين بتقديم الطلبات متوفرة على الموقع اإللكتروني  
www.abs.gov.au/census 

 
 

 المهمة التواريخ بعض 
 

 Census Collector   جامع المعلوماتقبول طلبات الترشيح لوظيفة  ءبد - 2011أبريل / نيسان  9 -
Census   لدى التعداد السكاني 

eCensus ات اإللكترونية البدء بملء اإلستمار - 2011ليو يو/ تموز  28  - 
 Census 2011 السكاني ليلة التعداد - 2011أغسطس / آب  9 -   

 Census 10 آب / أغسطس وحتى أوائل أيلول / سبتمبر 2011 البدء بجمع استمارات التعداد - 
- Census 2011 حزيران / يونيو 2012  اعالن النتائج األولى للتعداد السكاني -  
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AFL glee at $1.25bn rights deal
THE AFL has sold its broadcast rights for the next five seasons in a $1.253 billion deal

KATE Middleton will not prom-
ise to obey Prince William in her 
wedding vows tomorrow, echo-
ing William’s mother Princess 
Diana 30 years ago, the official 
wedding program reveals. 
The 29-year-old bride-to-be, 
who has been in a relationship 
with William for eight years, will 
instead pledge to “love, comfort, 
honour and keep” him, according 
to the order of service printed in 
the program.
Diana made a similar vow when 
she married heir-to-the-throne 
Prince Charles in 1981, unlike 
several other royals including 
Queen Elizabeth II. Diana and 
Charles divorced in 1996 and 
she died in a car crash in 1997.
The souvenir program, unveiled 
on the eve of the wedding, also 
contains a message from the 
couple saying it will be “one of 
the happiest days of our lives”.
They add that they have been 
“incredibly moved” by the public 
support shown in the run-up to 
the wedding, which more than 
half a million people are expect-
ed to line the streets of London 
to see.

Kate won’t vow to obey William 
 “We are both so delighted that 
you are able to join us in cel-
ebrating what we hope will be 
one of the happiest days of our 
lives,” the message reads.
“The affection shown to us by 
so many people during our en-
gagement has been incredibly 
moving, and has touched us 
both deeply. We would like to 
take this opportunity to thank 
everyone most sincerely for 
their kindness.”
A new black and white portrait 
of the couple by photographer 
Mario Testino - a guest at the 
wedding - also features in the 
program.
The close-up shot shows Wil-
liam and Kate both wearing 
matching open-necked white 
shirts and smiling broadly, with 
Kate leaning towards William.
Meanwhile Kate Middleton’s 
brother James will give the only 
reading at tomorrow’s royal 
wedding, declaring: “Let love be 
genuine”.
The youngest Middleton sibling 
was chosen by the bride and 
groom-to-be for the all-impor-
tant task of delivering The Les-

son in front of a congregation 
of 1900 and a global television 
audience of billions.
William and Catherine selected 
the reading after spending time 
with the clergy in preparation for 
the ceremony.
From the Great Lectern, 23-
year-old James Middleton will 
read from Romans 12: 1-2, 9-18, 
which proclaims: “Do not be 
conformed to this world, but be 
transformed by the renewing of 
your minds”.
It also says: “Let love be genu-
ine; hate what is evil, hold fast to 
what is good; love one another 
with mutual affection; outdo one 
another in showing honour.
“Do not lag in zeal, be ardent in 
spirit, serve the Lord.”
Here is the full Solemnisation 
of Marriage to be conducted by 
the Archbishop of Canterbury, Dr 
Rowan Williams, from the Order 
of Service:
The marriage
The Archbishop says to Prince 
William:
William Arthur Philip Louis, wilt 
thou have this woman to thy 
wedded wife, to live together ac-

cording to God’s law in the holy 
estate of matrimony? Wilt thou 
love her, comfort her, honour 
and keep her, in sickness and in 
health; and, forsaking all other, 
keep thee only unto her, so long 
as ye both shall live?
He answers:
I will.
The Archbishop says to Cath-
erine:
Catherine Elizabeth, wilt thou 
have this man to thy wedded 
husband, to live together ac-
cording to God’s law in the holy 
estate of matrimony? Wilt thou 
love him, comfort him, honour 
and keep him, in sickness and in 
health; and, forsaking all other, 
keep thee only unto him, so long 
as ye both shall live?
She answers:
I will.
The Archbishop continues:
Who giveth this woman to be 
married to this man?
The Archbishop receives Cath-
erine from her father’s hand. 
Taking Catherine’s right hand, 
Prince William says after the 
Archbishop:
I, William Arthur Philip Louis, 

. .In announcing the deal AFL chief 
executives said the deal would 

give fans unprecedented access 
to live action.

Under a deal that runs from the start 
of next season until the conclusion 
of 2016, the Seven Network holds 
the rights to four games while Fox-
tel and Austar will screen every 
game live across the country, bar-
ring the grand final, which will con-
tinue to be played during the day 
despite the wishes of Seven West 
chief executive David Leckie.
It also ensures Friday night match-
es will be screened live on free-to-
air in Victoria, Tasmania and the 
northern markets, with all matches 
broadcast by the Seven network 
in New South Wales and Queen-
sland to be shown on digital chan-
nel Seven Mate.
The lengthy delays currently ex-
perienced in South Australia and 
Western Australia on Friday nights 
- matches are often finished in 
Victoria before being screened in 
Perth - will also be significantly re-
duced, the league said.
Mr Leckie said his network re-
served the right to on-sell a game 
with a Saturday night match going 
to Channel 10 the most likely out-

take thee, Catherine Elizabeth 
to my wedded wife, to have and 
to hold from this day forward, 
for better, for worse: for richer, 
for poorer; in sickness and in 
health; to love and to cherish, 
till death us do part, according 
to God’s holy law; and thereto I 
give thee my troth.
They loose hands. Catherine, 
taking Prince William by his right 
hand, says after the Archbishop:
I, Catherine Elizabeth, take thee, 
William Arthur Philip Louis, to my 
wedded husband, to have and 
to hold from this day forward, 
for better, for worse: for richer, 
for poorer; in sickness and in 
health; to love and to cherish, 
till death us do part, according 
to God’s holy law; and thereto I 
give thee my troth.
They loose hands. The Archbish-
op blesses the ring:
Bless, O Lord, this ring, and 
grant that he who gives it and 
she who shall wear it may re-
main faithful to each other, and 
abide in thy peace and favour, 
and live together in love until 
their lives’ end. Through Jesus 
Christ our Lord. Amen.
Prince William takes the ring 
and places it upon the fourth 
finger of Catherine’s left hand. 

Prince William says after the 
Archbishop:
WITH this ring I thee wed; with 
my body I thee honour; and all 
my worldly goods with thee I 
share: in the name of the Father, 
and of the Son, and of the Holy 
Ghost. Amen.
The Congregation remains 
standing as the Couple kneels. 
The Archbishop says:
Let us pray.
O eternal God, Creator and Pre-
server of all mankind, giver of 
all spiritual grace, the author of 
everlasting life: send thy bless-
ing upon these thy servants, 
this man and this woman, whom 
we bless in thy name; that, liv-
ing faithfully together, they may 
surely perform and keep the 
vow and covenant betwixt them 
made, whereof this ring given 
and received is a token and 
pledge; and may ever remain in 
perfect love and peace together, 
and live according to thy laws; 
through Jesus Christ our Lord. 
Amen.
The Archbishop joins their right 
hands together and says:
Those whom God hath joined to-
gether let no man put asunder.
The Archbishop addresses the 
Congregation:

lFoxtel’s Kim Williams, AFL CEO Andrew Demetriou and Channel 7’s David Leckie at the $1.25bn rights announcemen

come.  
In a bonus for fans of all non-Vic-
torian based teams, those living in-
terstate are guaranteed free-to-air 
coverage of the two sides based 
in their region each week, which 
is an improvement on the current 
situation where black-outs are oc-
casionally in place. For example, 
Fremantle fans will now see every 
match the Dockers play, regard-
less of where they are fixtured.
Fans will also be able to access 
games live via the Telstra Network 
on mobile phones. The new broad-

cast deal also sees the return of a 
dedicated 24-hour AFL station on 
the Fox Network, which plans to 
run seven current affair-style pro-
grams a week to compliment its 
coverage.
AFL Commission chairman Mike 
Fitzpatrick said the deal was driv-
en not by financial motives - the 
body he chairs is a not-for-profit 
organisation charged with looking 
after the welfare of the sport - but 
by what the fans want. That, he 
said, is more live football on tele-
vision.

“This is a landmark agreement that 
will take the game to more people 
than ever before, in ways never 
seen before,” he said.
“It is a great deal for football and 
a great deal for football supporters 
who remain the heart and soul of 
our game.”
AFL fans are not the only benefi-
ciaries of the new broadcast deal, 
with the league’s chief executive 
Andrew Demetriou saying that 
players and clubs would receive 
some of the windfall.
“This agreement provides and op-

portunity to provide rewards for 
our players, who are the stars of 
our game, our clubs, who are the 
lifeblood of our game, and for our 
fans, who are the heart and soul of 
the game,” Demetriou said.
Of the $1.253 billion, $1.88 billion is 
in cash and the rest in contra sup-
port. Under the previous five-year 
deal, the AFL rights were valued at 
$749 million.
Under the new agreement, there 
is a change to the times in which 
matches are played, with a new 
Saturday night twilight slot in 
place to deal with the introduction 
of Greater Western Sydney, its 
appearance taking the number of 
games per round to nine.
Friday night matches will start ten 
minutes later at 7.50pm, Saturday 
afternoon matches move forward 
25 minutes to 1.45pm to cater for 
the new 4.10pm twilight slot. To 
ensure matches are screened live 
on Seven on Sunday’s, its fixture 
will begin at 3.15pm, effectively al-
lowing it a run into the news.
The AFL had to concede some 
ground, with the Saturday after-
noon match screened on the free-
to-air network to be delayed by 90 
minutes in some states.

NEWS
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SPIRITUAL THERAPIST
Traditional Spiritual Help

العامل الروحاني عالء العوادي
*تسفري االرواح البشرية واستنطاقها

 *كشف األسرار *استشارات روحانية ونفسية
*عالجات للسحر واملس يف مجيع األمراض الروحانية
*عضو عدة مجعيات روحانية اسرتالية

*عالج بالتنويم املغناطيسي
Mobile:04 2190 6377 Phone: 9659 6999
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