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 واشنطن تشّوش على احلكومة باحملكمة ... وفرانسني يفرج عن »مستندات السيد«

»شيطان« التفاصيل يربك »الروحية« ... و»الداخلية«

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 *

»شيطان  أطل  فجأة 
يف  وأطاح  التفاصيل« 
املناخات  األخرية  الساعات 
اإلجيابية اليت أعقبت تفاهم 
حقيبة  على  »اجلنرالني« 
الداخلية، مثلما أطاح وهج 
ـ  املسيحية  الروحية  القمة 
يريد  كان  اليت  اإلسالمية 
وإذا  شيئا،  »راعيها«  هلا 
»السطور  ينسجون  مبن 
أيديهم،  حبرب  السوداء« 
آخر،  باجتاه  يأخذونها 
ليصبح السؤال: هل ميكن 
أن تنعقد قمة روحية ثانية 
األفضل  من  كان  هل  أو 
تنعقد  أن  نفسها  للقمة 
وخترج منقسمة أم كان من 

األفضل أال تنعقد أصال؟
تالقت الصورة القامتة، مع 
على  لالنتباه  الفت  تطور 
متثل  الدولية  احملكمة  خط 

اإلجراءات  قاضي  مبوافقة 
احملكمة  يف  التمهيدية 
فرانسني  دانيال  القاضي 
مجيل  اللواء  تسليم  على 

حمالت محزة للخضار 
والفواكه االوىل يف 

مرييالندز

خضار وفواكه 
طازجة من املاركت
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روسيا: حمطة بوشهر ستعمل بطاقة كاملة خالل أسابيع

 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

 
 
 
EAGLE VALE INSURANCE SERVICES  

Active Insurance Management 
For Your Business 

 
 Workers' Compensation for your Employees 

 Insurance when starting up a Business 
 Public Liability Insurance for your Trade Work 

 Home Construction Insurance  
Your Specialist AMP Advisers 

      165C Wattle Street Bankstown 
Call us Today 

 02 9707 3077 
Mob: 0414 309 360 

email: danny@eaglevaleinsurance.com.au 

ojè€a@@‚bÌc@áÓ«aÏæa@›j‘„ˇ
Dekkan Servwell Pty Ltd ABN 52 110 494 507 trading as Eaglevale Insurance 

Services are Authorised Representatives of AMP GI Distribution Pty Ltd 
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األسد: قانون االنتخابات عصري ومتثيلي
كلينتون تنتقد »صداقة« دمشق مع طهران

اكد الرئيس السوري بشار 
وفدا  لقائه  خالل  األسد، 
دمشق  ريف  فعاليات  من 
قانون  أن  االول،  أمس 
أن  املفرتض  االنتخابات، 
يصدر خالل األيام املقبلة، 
ويفرتض  عصريا  سيكون 
الشرائح  متثيل  يضمن  أن 
يف  السوريني  من  األكرب 
جملس الشعب، فيما أعلنت 
األمريكية  اخلارجية  وزيرة 

)التفاصيل ص8(

 270 من  أكثر  السيد 
يستفيد  أن  ميكنه  مستندا 
منها يف املواجهة املفتوحة 
األشخاص  وبني  بينه 

اعتقاله  يف  تسببوا  الذين 
ثالث  من  أكثر  التعسفي 

سنوات.
غداة  التطور،  هذا  وجاء 

املعلومات اليت كشفت يف 
توجه  وجود  حول  باريس 
دانيال  العام  املدعي  لدى 
مسؤولني  إلقحام  بيلمار 
سوريني يف القرار االتهامي 
اىل  الوصول  عنوان  حتت 
جلرمية  املدبر«  »الرأس 
الشهيد  الرئيس  اغتيال 
رفيق احلريري يف دمشق!

التطور  هذا  جاء  كما 
دخول  مع  بالتزامن 
لدى  نافذة  لبنانية  جهات 
والفرنسيني  األمريكيني 
بإصدار  التسريع  على خط 
حبيث  االتهامي،  القرار 
يصبح توقيته مضبوطا على 
ساعة التأليف احلكومي يف 

لبنان...
وتزامن هذا التطور أيضا، 
لالنتباه  الفتة  زيارة  مع 

* جانب من املشاركني يف القمة اإلسالمية ـ املسيحية *

اليت  كلينتون  هيالري 
انتقدت عالقات »الصداقة« 
أن  وطهران،  دمشق  بني 
واشنطن وحلفاءها يبحثون 
على  الضغوط  زيادة  سبل 
للموافقة  السورية  احلكومة 
على إجراء إصالحات، معتربة 
أن عزلة األسد تتزايد، فيما 
خارجية  وزيرة  تستبعد  مل 
كاثرين  األوروبي  االحتاد 

اخلارجية  وزير  نائب  توقع 
الروسي سريغي ريابكوف، 
أمس االول، أن تبدأ حمطة 
اإليرانية،  النووية  بوشهر 
اليت أقامتها روسيا، العمل 
غضون  يف  طاقتها  بكامل 

أسابيع.
»نوفوسيت«  وكالة  ونقلت 

إن  قوله  ريابكوف  عن 
لبدء  النهائي  »املوعد 
تشغيل بوشهر سيكون يف 
املقبلة«،  األسابيع  غضون 
املشروع  هذا  أن  مضيفًا 
»تأخر  سياسيا  املشحون 
ولذلك  طويلة،  لفرتة 
)التتمة ص 21(
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مقاالت

انفرج بعض األزمة احلكومّية عندما قفز األفرقاء فجأة فوق عقبة حقيبة 
الداخلية وتناحر الرئيسان ميشال سليمان وميشال عون عليها، إىل 
شّق الطريق أمام تأليف ال تزال تنتظره عراقيل أخرى. لكن املفارقة 

أن انفراج بريوت زاَمَل انفرجًا آخر ــ أو يكاد ــ يف دمشق
العراقيل  من دون رابط ظاهري مباشر على األقل، يتزامن تذليل 
اليت يواجهها تأليف احلكومة منذ تكليف الرئيس جنيب ميقاتي يف 
25 كانون الثاني، مع اقرتاب الرئيس السوري بّشار األسد من حسم 

األزمة السياسية ـــــ العسكرية اليت يواجهها نظامه منذ 25 آذار.
من  لكل  قاٍس  امتحان  نهاية  على  تكادان،  أو  األزمتان،  تشارف 
النظام السوري والغالبية النيابية اجلديدة اليت يتزّعمها حزب اهلل، 
فتأليف  أقل.  بكلفة  العراقيل  كل  طريقهما  من  تزال  أن  غري  من 
اختلط  بعدما  متامًا  بالسلطة  األسد  إمساك  كما  اللبنانية،  احلكومة 
تظاهر املعارضة بافتعال أعمال شغب مسلحة، سيواجهان استحقاقات 
إقليمية ودولية ثقيلة، ال يسهل كثريًا جتاوزها، وكالهما على طرف 

نقيض من بعض اجملتمع الدولي.
املكلف،  الرئيس  ومساعدة  احلكومة  تأليف  يف  اهلل  حزب  جناح 
التقّدمي  وحليفه رئيس اجلمهورية ميشال سليمان ورئيس احلزب 
االشرتاكي النائب وليد جنبالط، على الظهور مبظهر املنتصرين يف 
حكومة متوازنة مقبولة ال حتجب سيطرة حزب اهلل على الغالبية النيابية 
ُمشابه  اجلديدة،  اإلجرائية  السلطة  القرار يف  كفة  ترجيح  على  وال 
الستعادة الرئيس السوري زمام السلطة وإطالق سلسلة مبادرات 
اليت حيفظها  الصورة  عن  وجهًا خمتلفًا  نظامه  متنح  مهمة  إصالحية 
الغرب عن هذا النظام، الكثري الشكوك واحلذر منه من حقبة والده 

الرئيس الراحل حافظ األسد.
ورغم أن األسد االبن جنح، يف عقد من الزمن من وجوده على رأس 
السلطة، يف إضفاء صورة خمتلفة على النظام اليت َخلَف والده فيه، 
بيد أن هذه الصورة مل تكن كافية إلقناع الغرب بتخفيف ضغوطه 
عليه. وهو اآلخر مل يسرتح، منذ السنة التالية لرئاسته األوىل، من 
جبه صدمة تلو أخرى، وبعضها كاد أن يكون قاتاًل، مل خيترب والده 
يف أي حال مثياًل هلا، األمر الذي يفتح اآلن باب التكّهن بأن امتحان 
تقّبل حزب اهلل وحلفائه على رأس سلطة إجرائية يف لبنان، مماثٌل 

لتقّبل احلقبة اجلديدة حلكم الرئيس السوري بالده.
يف اليومني املنصرمني، يف ظّل تسارع الوقائع العسكرية السورية، 

مغزى تزامن انفراج حكومة بريوت مع نظام دمشق؟

2011 أيار   14 Saturday 14 May 2011السبت 

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

اآلن نقوال ناصيف فيها  جيري  مّما  السورية  للعاصمة  لبنانيون  زّوار  استخلص 
املعطيات اآلتية:

ــ عنّي األسد جلنة رباعّية ضّمت نائيب رئيس اجلمهورية فاروق   1
ناصيف  حممد  اللواء  الرئيس  نائب  ومعاون  العطار  وجناح  الشرع 
واملستشارة السياسية واإلعالمية للرئيس بثينة شعبان، نيط بها 
فتح حوار مع قوى املعارضة يف مطالبها ويف اإلصالحات اليت أعلن 
األسد وحكومة عادل سفر املضّي فيها، واإلصالحات األخرى امللّحة. 
تألفت اللجنة اجلمعة 6 أيار، وعقدت اجتماعها األول السبت 7 منه 
ووضعت جدول أعماهلا وآلية عملها، ثم عقدت اجتماعًا آخر االثنني 
9 أيار يف نطاق خطة فتح حوار وطين مع مجيع األفرقاء، مبن فيهم 
ــــ كون األحزاب الدينية  اإلخوان املسلمون، لكن ليس بصفتهم هذهـ 

حمظورة ـــــ وإمنا كممثلني للمجتمع املدني واملعارضة السورية.
وتكمن أهمية احلوار مع اإلخوان املسلمني يف حصوله ألول مرة منذ 
عام 1982، عندما صّفى النظام تنظيمهم العسكري يف محلة ضخمة 
يف 2 شباط 1982، بعد سنتني على صدور القانون 49 يف 7 متوز 
1980 الذي اعترب االنتماء إىل اإلخوان املسلمني عماًل إجراميًا يعاقب 
احلوادث  ضوء  يف  هؤالء،  مع  املتوقع  اجلديد  والتعامل  باإلعدام. 
األخرية، بات يتجاوز هذا القانون بغية اخلوض يف حوار وطين يكون 
باإلصالح  املنادون  هم  اآلخر  الكبري  اجلزء  لكن  منه،  جزءًا  هؤالء 

ومتثلهم قوى املعارضة ومنظمات اجملتمع املدني.
انفتاحها على كل  الرباعية على  الرئيسية للجنة  ــ ترتكز املهمة   2
ما حتتاج إليه سوريا من إصالح، لكن وفق قاعدة رئيسية أيضًا مل 
حوار وطين حتت سقف  إجراء  وهي  حياهلا،  تساهاًل  الرئيس  ُيظهر 
النظام. ال حوار مع َمن ينادي بتقويضه، إال أن املناقشات مفتوحة 
على كل األفكار اليت حتافظ على االستقرار وال تضع البالد يف مهّب 

الفوضى.
ـ تبعًا ملا راح يسمعه منه زّوار لبنانيون بارزون يف األيام األخرية،  3ـ 
يشري معاون نائب رئيس اجلمهورية اللواء حممد ناصيف إىل ترّدد 
الوضع  ملناقشة  عليه  فورد  روبرت  دمشق  يف  األمريكي  السفري 
األمريكي.  اإلعالمي  املوقف  متامًا  تعكس  ال  صورة  يف  الداخلي، 
ويصف العالقة مع واشنطن، رغم كل ما ُيعلن، بأنها ليست سيئة 
كما يتصّور البعض نظرًا إىل تيّقن الواليات املتحدة من أهمية دور 
نظام األسد يف املنطقة، واملوقع االسرتاتيجي لسوريا، ناهيك بدورها 
يف استقرارها. يتحّدث املسؤول السوري الرفيع عن غضب دمشق 

األوروبي ورأس حربته فرنسا، وال يرى مرّبرًا لتدهور  من املوقف 
الشهرين  يف  حصل  ما  حنو  على  السورية  ـــــ  الفرنسية  العالقات 
املنصرمني، وإصرار باريس على فرض عقوبات على سوريا وتأليب 

اجملتمع األوروبي عليها.
الفعل  رّد  على  التعليق  معّرض  يف  يقول،  ناصيف  اللواء  لكن 
الفرنسي احلاد حيال األسد ونظامه يف مواجهة االضطرابات وجتاهل 
واملنشآت  واملخافر  اجليش  على  واالعتداء  الشغب  أعمال  باريس 
الرمسية، إن االنتداب الفرنسي وىّل: إذا كانت فرنسا تطمع بالنفط 
اللييب ودخلت يف مواجهة مباشرة مع النظام هناك من أجل احلصول 

على دور يف املنطقة، إال أن سوريا وخياراتها عصّية عليها.
القيادة  قرار  يف  حموريًا  دورًا  أّدى  ناصيف  اللواء  أن  والواقع 
السورية حتديد خيارات مواجهتها السياسية والعسكرية خلصومها. 
ورغم موقعه السياسي اآلن، البعيد من أجهزة االستخبارات. إال أنه 
حاليًا يف  النافذين  األمنيني  القادة  الوحيد من  املخضرم  املسؤول 
أجهزة االستخبارات العسكرية والعامة الذي خرب جتربة الصراع الدامي 
مع اإلخوان املسلمني، وصواًل إىل تصفية التنظيم يف محاه، وكان 
قد شغل منصب رئيس فرع األمن الداخلي يف االستخبارات العامة 
طوال 35 سنة. وبسبب إملامه، إىل جانب األسد األب ثم بعد تقاعده 
إىل جانب األسد االبن، بالوضع الداخلي كأحد امللفات املعين بها، 
إىل امللّفني األكثر تعقيدًا وهما العراق وإيران، كان أحد أصحاب 
خيارات  لتحديد  الرئيس  تصّرف  ُوضعت يف  اليت  الرئيسية  اآلراء 
املواجهة  أو  اإلصالح  أولوية  وحتديد  الشارع  اشتعال  مع  املواجهة 
العسكرية يف املعاجلة، يف الرّد على تداخل املناداة باإلصالح بأعمال 

الشغب والفوضى والصراع املسلح.
حتى األسبوعني األخريين، كان اللواء ناصيف يقول لزّواره اللبنانيني 
إن ما جيري يف سوريا دقيق ويقتضي متابعته حبكمة وحزم يف آن 
معًا. مل يقلل من أهمية ما كان حيدث، غري أنه مل يكن مصدر قلقه. 
يف األيام األخرية، راح زّواره يسمعون منه كالمًا خمتلفًا انطوى فيه 
التقدير األمين والعسكري مع التقويم السياسي الناجم عن استقباالته 
أنه  ما حيدث يف سوريا، ومغزاه  الكربى ومتابعتهم  الدول  سفراء 
على  السيطرة  إىل  أي وقت مضى  من  أكثر  باالرتياح  صار يشعر 
الفوضى اليت شهدتها سوريا، مركزًا على استكمال املعاجلة بالشّق 
السياسي، كما بالشقني اآلخرين املتالزمني والضرورّيني الستقرار 

النظام، وهما العمل العسكري ومن بعده األمين.
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هذه  إنقطع،  ما  وصل  قمة 
من  إنعكست  اليت  االجواء  هي 
الصرح البطريركي أمس االول، 
اهلادئة  النقاشات  خالل  من 
الروحية  القمة  سادت  اليت 
واليت حرص خالهلا املعنيون من 
رؤساء طوائف وعلمانيني على 
اليت ال  املفردات  إختيار  حسن 
من  أي  لدى  احلساسيات  تثري 

االفرقاء.
اخلتامي  القمة  بيان  وجاء 
بإمجاع احلضور، تأييدا ملشروع 
الدولة احلاضنة وضرورة تعزيز 
بتشكيل  واالسراع  مؤسساتها 
حكومة فضال عن تأكيد الثوابت 
االساسية جلهة التمسك بإتفاق 
وإحرتام  وروحا  نصا  الطائف 
وااللتزامات  املواثيق  لبنان 
العربي  وإنتماءه  الدولية 
وجلامعة الدول العربية، واحرتام 
اىل  وصوال  الدولية  االتفاقات 
القرار 1701. وشدد اجملتمعون 
يف القمة على دور املسيحيني، 
هذا  وان  والشرق  لبنان  يف 
املسلمني  من  منة  ليس  الدور 
مبدأ  من  ينطلق  بل  عليهم، 

املواطنة والشراكة.
بشارة  البطريرك  جهته،  من 
الذي إستضاف  الراعي  بطرس 
بكركي،  يف  الروحية  القمة 
اآلراء  بني  املنسق  دور  لعب 
املختلفة، فدور الزوايا وصوال 
اىل حتقيق إمجاع احلاضرين على 
بعد  النهائي،  البيان  صيغة 
اربع صيغ وردت يف املسودة 

الرئيسية.
البطريرك  طلب  على  وبناء 
الراعي اتفق احلضور على جعل 
اللقاءات دورية على أن تكون 
الفتوى  دار  يف  املقبلة  القمة 

االسالمية.
الروحية  القمة  وناشدت 
السياسيني  املسؤولني 
املعنيني »تأليف احلكومة اليوم 
قبل الغد على االسس والقواعد 
امليثاقية والدستورية مبا ميكنها 
من اداء دورها يف هذه املرحلة 
بها  اليت مير  الدقيقة والصعبة 
وإذ  العربية«.  واملنطقة  لبنان 
الوطنية  »الوحدة  على  شددت 
واحلوار بني اللبنانيني مجيعا«، 
التشرذم  »حال  من  حذرت 
الداخلي«. ودعت اىل »اإلحتكام 
الدستورية  املؤسسات  اىل 
على  واالعتماد  سواها  دون 

قوى  وعلى  اللبناني  اجليش 
األمن الشرعية وحدها للمحافظة 
على األمن واإلستقرار ومكافحة 
املنظمة«.  واجلرمية  اإلرهاب 
وأهابت باألمم املتحدة وباجملتمع 
الدولي »الضغط على إسرائيل 
القرارات  تنفيذ  على  حلملها 
الدولية اليت تطالبها باإلنسحاب 
الفوري وغري املشروط من كل 
األراضي اللبنانية«، مشددة على 
»أهمية حل الصراع الفلسطيين 
ـ اإلسرائيلي، الذي هو مفتاح 
واإلستقرار«.  واألمن  السالم 
اللبنانيني،  مجيع  وناشدت 
التمسك  الشباب،  وخباصة 
وعدم  الوطن  يف  بأرضهم 
اإلنطواء  جتربة  اىل  اإلستسالم 
جمموعات  يف  الذات  على 
عن  ومنقطعة  متجانسة  طائفية 

التواصل يف ما بينها«.
ـ  املسيحية  القمة  عقدت 
اإلسالمية يف الصرح البطريركي 
أمس االول، مبشاركة البطريرك 
اجلمهورية  مفيت  املاروني، 
قباني،  رشيد  حممد  الشيخ 
نائب رئيس اجمللس االسالمي 
عبد  الشيخ  االعلى  الشيعي 
االمري قبالن، شيخ عقل طائفة 
حسن،  نعيم  الدروز  املوحدين 
للروم  بريوت  مرتوبوليت 
الياس  املطران  االرثوذكس 
البطريرك  ممثال  عودة  الياس 
هزيم،  الرابع  اغناطيوس 
الكاثوليك  الروم  بطريرك 
حلام،  الثالث  غريغوريوس 
االرثوذكس  االرمن  بطريرك 
كيشيشيان،  االول  ارام 
ممثال  تريوز  جان  املطران 
بادروس  نرسيس  البطريرك 
التاسع عشر، بطريرك السريان 
زكا  اغناطيوس  االرثوذكس 
املطران  عيواص،  االول 
بطريرك  ممثال  بيلوني  انطوان 
السريان الكاثوليك اغناطيوس 
املطران  يونان،  يوسف 
املطران  قصارجي،  ميشال 
االرمشندريت  دحدح،  بولس 
االرمشندريت  يوحنا،  عمانوئيل 
ممثال  االورشليمي  رويش 
الطائفة القبطية، القس سليم 
صهيوني، الشيخ أسد عاصي، 
جورج  مظلوم،  مسري  املطارنة 
نايش،  ماتياس  بقعوني، 
كيغام ختشريان، جورج صليبا، 
القس  الكردي،  امني  الشيخ 

فادي  القس  جرجور،  رياض 
داغر، الشيخ شادي املصري، 
علي  شهاب،  حارس  االمري 
كميل  احلليب،  عباس  احلسن، 
جان  عبس،  ميشال  منسى، 

سلمانيان.
صالة

وبعد اكتمال عدد املشاركني، 
األبانا  بصالة  القمة  استهلت 
امللكيني  الروم  بطريرك  تالها 
الثالث  غريغوريوس  الكاثوليك 
مفيت  من  دعاء  كان  ثم  حلام. 
رشيد  حممد  الشيخ  اجلمهورية 
»كما  اهلل  فيه  سأل  قباني، 
القيادات  القمة  هذه  يف  مجع 
قلوب  بني  جيمع  أن  الروحية، 
بينهم  يؤلف  وأن  اللبنانيني 
وخري  رضاه  فيه  مبا  ويوفقهم 
واملسلمني  واللبنانيني  للبنان 
وبالد  لبنان  يف  واملسيحيني 

العرب والعامل«.
الراعي

قال  الراعي  كلمة  كانت  ثم 
أرحب  أن  »يسعدني  فيها: 
البطريركي  الكرسي  يف  بكم 
القمة  هذه  لعقد  بكركي  يف 
الروحية االسالمية ـ املسيحية، 
من اجل اظهار وحدتنا اللبنانية 
من خالل تأكيد الثوابت الوطنية 
االهداف  وابراز  املشرتكة 

الواحدة اليت نسعى اليها«.
الروحية  القمة  »هذه  أضاف: 
اىل  تنادينا  وقد  ملحة  حاجة 
واحملبة  الشركة  بروح  عقدها 
داخلي  رئيسني  لسببني 
هو  االول:  السبب  وخارجي. 
الوطنية  وحدتنا  يف  اخللل 
وظهور  الداخلي  االنشطار  حتى 
نزاعات طائفية ومذهبية سببتها 
كلها خيارات سياسية متناقضة 
بد  ال  فكان  باهليمنة،  ورغبات 
واالهداف  الثوابت  تأكيد  من 
تأتي  لكي  املشرتكة  الوطنية 
ال  متكاملة  السياسية  اخليارات 
احلرية  من  جو  يف  متناقضة، 
نثبت  ولكي  والدميوقراطية، 
على  القائم  الوطين  ميثاقنا 
الواحد بني املسيحيني  العيش 
اللبنانية  واملسلمني، وصيغتنا 
احلقوق  يف  باملساواة  املميزة 
والواجبات واملشاركة املتوازنة 
يف احلكم واالدارة على اساس 
عقد اجتماعي ثقايف ـ سياسي 
االعتبار  بعني  يأخذ  مشرتك، 

والثقافية  الروحية  الثروة 
كل  متيز  اليت  واالجتماعية 
اللبنانية  طوائفنا  من  واحدة 
ويعزز احلريات العامة واخلاصة 
االساسية  االنسان  وحقوق 
كرميا  عيشا  للجميع  ويضمن 
واالمن  العدالة  فيه  تتوفر 

واالستقرار«.
اخلارجي،  السبب  »أما  وأردف: 
حاليا  احلاصلة  األزمات  فهو 
العربية  البلدان  من  بعض  يف 
هلا  وما  والقريبة  البعيدة 
لبنان  على  انعكاسات  من 
االجتماعي  نسيجه  ومكونات 
يف حال استمرار حال التشرذم 
واالنقسام. وحيضرني يف هذا 
اجلو ما نقرأ يف مقدمة االرشاد 
الرسولي رجاء جديد للبنان وقد 
البابا  اجلديد  الطوباوي  خطه 
يوحنا بولس الثاني، »لبنان بلد 
طاملا اجتهت اليه االبصار فهو 
مهد ثقافة عريقة واحدى منارات 
فقرة1(«،   ( املتوسط  البحر 
القول يف مكان  ويتوضح هذا 
حيث  نفسها،  الوثيقة  من  اخر 
والتعاون  احلوار  »ان  نقرأ: 
واملسلمني  املسيحيني  بني 
يف لبنان من شأنه ان يساعد 
يف  ذاتها  اخلطوة  حتقيق  على 
مستقبل  ببناء  أخرى  بلدان 
يهدف  وتعاون  مشرتك  عيش 
تطويرا  شعوبها  تطوير  اىل 
يزهر  وبهذا  واخالقيا،  انسانيا 
دعوته  ويليب  جديد  من  لبنان 
بان يكون نورا لشعوب املنطقة 
وعالمة السالم االتي من اهلل ) 

الفقرتان 93 و125(«.
بفضل  لبنان  »ان  وتابع: 
النظام  بني  املتوسط  نظامه 
بني  جيمع  الذي  التيوقراطي 
الدين والدولة والنظام العلماني 
بينهما،  متاما  يفصل  الذي 
يتميز بكونه دولة مدنية تؤدي 
االجالل هلل تعاىل وحترتم البعد 
الديين عند كل املواطنني وفقا 
ملا نصت عليه املادة التاسعة 
هذا  وبفضل  الدستور.  من 
لبنان  حيمل  امليثاقي،  النظام 
حميطه  يف  للذوبان  ال  شعار 
للتبعية  وال  والتيوقراطية، 
 ( االحلادية  والعلمنة  للغرب 
السياسي صفحة  العمل  شرعة 
كما نصت  مبادئه  فكانت   )29
الوطين  الوفاق  وثيقة  عليها 

الطائف  اتفاق  اقرها  اليت 
لبنان  إن  الدستور:  ومقدمة 
مجهورية مستقلة استقالال تاما، 
متعاون  واالنتماء  اهلوية  عربي 
واالجنبية  العربية  الدول  مع 
اجلميع  بني  التوازن  حفظ  مع 
منها  الي  يكون  ان  دون  من 
احتاد  او  امتياز  او  وصاية 

)املرجع نفسه(«.
امليزات  هذه  »كل  أن  ورأى 
فرادته،  يف  لبنان  تغين  اليت 
عامليا  منتدى  اقراره  تستوجب 
فال  والثقافات،  لالديان  دائما 
لدى  املشرتك  العمل  من  بد 
اعالنه  على  الدولية  اهليئات 

رمسيا كذلك«.
وقال: »أصحاب الغبطة والسماحة 
والسيادة، مبا ان القمة الروحية 
املسيحية ـ االسالمية حاجة من 
الوطنية  الثوابت  تعزيز  اجل 
املشرتكة  االهداف  وحتقيق 
اليت  واخليارات  األمور  ملتابعة 
ترتمجها يف االعمال واملمارسة 
واملواقف، فال بد من ان تعقد 
عليها،  نتفق  دورية  لقاءات 
الدين  بني  مييز  لبنان  ان  ومبا 
والدولة وحيرتم االديان عقيدة 
الواجب  من  بات  وممارسة، 
قيام تعاون وثيق بني السلطة 
السياسية  والسلطة  الروحية 
وخريهما  العام  اخلري  اجل  من 
التفاهم  قاعدة  على  املشرتك 
واالحرتام املتبادل. ومن شأن 
على  تشدد  أن  الروحية  القمة 
يف  واألخالقية  الروحية  القيم 
املمارسة السياسية وان ندافع 
والوحدة  الوطنية  الثوابت  عن 
الداخلية واالهداف املشرتكة«.

ورقة قباني
عمل  ورقة  قدم  قباني  وكان 
اىل القمة الروحية، قال فيها: 
والسماحة  الغبطة  »اصحاب 
الروحيون  الرؤساء  والسيادة 
يف لبنان، ان لبنان الذي احتل 
مساحة مديدة من التاريخ، وعرب 
خماض النشوء والوالدة، وجتاوز 
املصاعب والعثرات، حتى خلص 
ومتنوع  فريد  كيان  قيام  اىل 
وطنا نهائيا جلميع أبنائه، لبنان 
التضحيات،  منا  يستحق  هذا، 
عليه  احلفاظ  الكفيلة  واجلهود 
وثروته  الوطين،  ميثاقه  وعلى 
الثقافية واحلضارية واإلنسانية 
واإلجتماعية والطبيعية، وكذلك 

ومؤسساته  أبنائه  على  احلفاظ 
واحلفاظ على استمراره ودوامه. 
ومن هنا، فإن الواجب حيتم على 
اللبنانية،  الروحية  املرجعيات 
ويف هذه الظروف الدقيقة اليت 
واملنطقة  لبنان  وطننا  بها  مير 
عن  بنفسها  تنأى  أن  العربية، 
الداخلي واخلارجي،  اإلصطفاف 
جسما  بينها  ما  تؤلف يف  وأن 
االرتقاء  اىل  يسعى  واحدا 
والشعبية  السياسية  باحلال 
اىل  ذاتها،  على  املنقسمة 
املساحة الوطنية الواحدة، واىل 

اإلنصهار الوطين احلقيقي«.
ترمجة  من  لنا  بد  »وال  اضاف: 
عليها  توافق  اليت  املبادئ 
اللبنانيون، حول قواعد العيش 
اليت  وتلك  عمليا،  املشرتك 
سيتضمنها البيان اخلتامي هلذه 
القمة، عرب القيام بنشاط وطين 
يتناسب ودقة املرحلة، للحفاظ 
على اإلستقرار ودميومة الوحدة 
الوطنية، من خالل تثبيت جدول 
النعقاد القمة الروحية اللبنانية 
بشكل دوري، وتشجيع اللقاءات 
الوطنية اجلامعة، وتفعيل الدور 
الوطين للمرجعيات الروحية جلهة 
ونشر  الداخلي  الصف  توحيد 
اللبنانيني،  بني  احملبة  رسالة 
وعلى  القادة،  مستوى  على 
الشعبية،  القواعد  مستوى 
هيئة  دور  تفعيل  وكذلك 
املسيحي  ـ  اإلسالمي  احلوار 
مؤسسة  اىل  حتويلها  عرب 
بإزالة  تضطلع  فاعلة،  وطنية 
حتول  اليت  الطائفية،  احلواجز 
حيث  اللبنانيني،  التقاء  دون 
بات احلضور الدائم للمرجعيات 
لطمأنة  الزمة  ضرورة  الروحية 

اللبنانيني، وتبديد خماوفهم«.
الفنت  رياح  »ان  وتابع: 
والصراعات املذهبية والطائفية 
واإلثنية، اليت تعصف مبنطقتنا 
للقلق  مصدرا  تشكل  العربية، 
الوطين  النسيج  على  البالغ 
العامل  نسيج  وعلى  اللبناني، 
جيب  لذا  بالذات،  العربي 
مجيعا،  اللبنانيني  وعلى  علينا 
استرياد  عدم  على  حنرص  أن 
بل  والفنت،  الغرائز  ثقافة 
النموذج  تصدير  بنا  األوىل 
العيش  وثقافة  اللبناني، 
الواحد بني األديان والطوائف، 
مجيع  العرب  إخواننا  به  ليواجه 
ترتبص  اليت  الفتنة  أشكال 
بهم وبأبنائهم وبأوطانهم، يف 

حاضرهم ومستقبلهم«.
»اللبنانيني  ان  اىل  ولفت 
من  أكثر  اليوم،  ليجمعون 
ان  على  مضى،  يوم  أي 
هو  والوحيد  الواحد  عدوهم 
املغتصب  الصهيوني  الكيان 
وملقدساتها  فلسطني،  ألرض 
وهو  واملسيحية،  اإلسالمية 
يف  العربية  لألرض  احملتل 
وسوريا،  ولبنان  فلسطني 
حتى أصبح هذا اإلمجاع اقتناعا 
اللبنانيني،  نفوس  يف  راسخا 

ومبدأ جيتمعون عليه.
اللبنانيني،  حنن  علينا  ان  غري 
شؤوننا  اىل  اليوم  ننظر  أن 
اخلارجي،  بالعامل  املرتبطة 
واىل عالقتنا باجملتمع الدولي، 

التتمة ص7
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لبنانيات

2011 أيار   14 Saturday 14 May 2011السبت 

التنفيذية  اهليئة  رئيس  أشار   
مسري  اللبنانية«  »القوات  يف 
جعجع اىل ان »حزب اهلل« وسوريا 
على  حكومة  تشكيل  »يريدان 
صورتهما ومثاهلما، فيما رئيس 
سليمان(  )ميشال  اجلمهورية 
)تشكيل  املكلف  والرئيس 
يريدان  ميقاتي(  جنيب  احلكومة 
يكون  ما  اقرب  حكومة  تأليف 
اىل الواقع اللبناني، وهنا نقطة 
اخلالف«. ولفت اىل »أننا نعيش 
اليوم يف وضع طارئ ومشكلة 
مسلح  حزب  بوجود  متمثلة  آنية 
يتصرف  الدولة،  جانب  اىل 
جتعلنا  الشرعية،  األطر  خارج 
السياسي  العمل  عن  عاجزين 

الدميوقراطي«.
ورأى خالل استقباله يف معراب 
الشعبية  اجلامعة  االول،  أمس 
ملنطقة البرتون يف حضور النائب 
»القوات«  ومنسق  زهرا  انطوان 
ان  سعد،  فادي  البرتون  يف 
احلرية  شعلة  هم  »اللبنانيني 
ما  ان  باعتبار  الشرق،  هذا  يف 
حاليًا  العربية  الدول  يف  حيصل 
قد شهدناه يف لبنان منذ مئات 
جدودنا  به  قام  حيث  السنني 
نعيشها  اليت  احلرية  لرتسيخ 
اليوم«، الفتًا اىل ان »هذه النزعة 
حنو احلرية مدعاة فخر بالنسبة لنا 
ولو أننا مل نصل اىل اآلن اىل ما 

نصبوا اليه متامًا«.
اللبنانية«  »القوات  ان  أكد  واذ 

جعجع: »حزب اهلل« وسوريا يرغبان يف 
حكومة على صورتهما وسليمان وميقاتي 

يريدانها أقرب اىل الواقع اللبناني

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:

تسري على نفس الطريق الصحيح 
املؤسس  الرئيس  حقبة  منذ 
اليوم«، شدد  بشري اجلمّيل اىل 
للحزب  الثابتة  »املواقف  على 
طيلة هذه الفرتة على الرغم من 
أزمات  من  لبنان  به  مر  ما  كل 

وتعقيدات وصعوبات«.
يف  اليوم  نعيش  »أننا  واعترب 
وضع طارئ ومشكلة آنية متمثلة 
جانب  اىل  مسّلح  حزب  بوجود 
األطر  خارج  يتصرف  الدولة 
عن  عاجزين  جتعلنا  الشرعية، 
الدميوقراطي«.  العمل السياسي 
اليت  األمثلة  من  عددًا  وأعطى 
يعيشها البلد »يأتي يف مقدمتها 
موضوع  يف  وحيصل  حصل  ما 
اختطاف  اىل  باالضافة  احلكومة 
السبعة من  األستونيني  السياح 
على  سنة   21 مرور  بعد  لبنان 
ووضع  اللبنانية،  احلرب  انتهاء 
سيدة  كنيسة  أمام  متفجرة 
آالف  وبناء  زحلة،  يف  النجاة 
مشاعات  على  السكنية  الشقق 
أو أمالك للغري يف مناطق معينة 
دون سواها وكأننا يف وطن آخر 
قوانينها  ختتلف  أخرى  دولة  أو 

وأساليبها عن قوانيننا«.
من  االنتهاء  »بعد  أضاف: 
يف  السوري  الوجود  مشكلة 
العام 2005، طالعتنا  لبنان يف 
»حزب  وجود  هي  أخرى  مشكلة 
عليه،  هو  الذي  بالشكل  اهلل« 
حل  اىل  االنصراف  ميكننا  وال 

اال  أوضاعنا  ومعاجلة  مشكالتنا 
بعد اجياد حل هلذه املسألة ومن 
ثم االنتقال اىل العمل السياسي 

البحت بكل هدوء«.
تطورات  من  ما حيصل  ووصف 
يف املنطقة بـ«اجلدّي جدًا«، معتربًا 
ان »كّل ما ُيقال عن تقسيم يف 
املنطقة هو نتيجة عقلية اخليال 
ل واملؤامرة أينما كان، اذ  والتخيُّ
ال يوجد تقسيم أو اي شيء من 
هذا القبيل بدءًا من ليبيا مرورًا 
سوريا«.  اىل  وصواًل  باليمن 
وأكد ان »كل هذه االحداث هي 
نتاج الشعوب اليت ترغب باحلياة 
الكرمية والتمتع باحلرية وال يقف 

خلفها أي خمطط كما ُيشاع«.
وأشار اىل ان »حزب اهلل« وسوريا 
على  حكومة  تشكيل  يريدان 
صورتهما ومثاهلما، فيما رئيس 
املكلف  والرئيس  اجلمهورية 
اقرب  حكومة  تأليف  يريدان 
اللبناني،  الواقع  اىل  يكون  ما 
يبدو  اخلالف، ولكن  نقطة  وهنا 
جديدة  حتركات  أخريًا  هناك  ان 
نعرف  ال  التشكيلة  صعيد  على 
ان كانت ستؤدي اىل نتيجة ما، 
تأليف  اىل  توصلوا  حال  ويف 
ستكون  فكيف  العتيدة  احلكومة 
صورتها؟ وهل ستستطيع اختاذ 

القرارات لتستمر؟«.
الرئيسية  السمة  »ان  وختم: 
االنتظار يف  احلالي هي  للوضع 

ظل التغريات احمليطة بنا«.

أمس  آذار   8 قوى  أوضحت 
املتوقع  »االتفاق  أن  االول، 
يقضي  احلكومة،  تشكيل  بشأن 
واإلصالح  التغيري  تكتل  مبنح 
موقع  اىل  إضافة  وزراء،   10
طالل  النائب  يتواله  وزاري 
على  »الصراع  مؤكدة  أرسالن«، 
حقيبة االتصاالت، احملظورة على 
الشخص  هوية  وعلى  التكتل، 
هناك  ألن  سيتوالها،  الذي 
شربل  احلالي  الوزير  على  فيتو 

حناس«.
جابر

»التنمية  كتلة  عضو  أشار 
جابر  ياسني  النائب  والتحرير« 
»أو  تلفزيون  اىل  حديث  يف 
عن  »الكالم  أن  اىل  يف«،  تي 
اعطي  سوري  اخضر  ضوء 
غري  العتيدة  احلكومة  لتشكيل 
دقيق، خصوصًا وأن السوريني 
مشغولون بأمورهم اخلاصة، وأن 
وأن  االستقرار  مصلحتهم  من 

يكون هناك حكومة يف لبنان«.
ورأى أن »االمور تسري بإجيابية«، 
آماًل ان »تؤدي اجلهود املبذولة 
احلكومة  الن  نهائي،  حل  اىل 
مطلوبة بشكل كبري، وكل تأخري 

يؤدي اىل ضرر بالبلد«.
موسى

رأى عضو الكتلة النائب ميشال 
اذاعة  اىل  حديث  يف  موسى 
احلرية  صوت  ـ  لبنان  »صوت 
اجلارية  »احلركة  أن  والكرامة«، 
على صعيد تشكيل احلكومة غري 
إجيابيات  حتمل  وهي  مسبوقة، 
كبرية، حيث يتم التعاطي بشكل 
القوى  توزيع  حول  تفصيلي 
واحلقائب، من أجل أن يتم بعد 
ذلك حتديد األمساء«، كاشفًا عن 
اىل  تهدف  طريق  خريطة  »رسم 
إجناح املهمة املتعلقة حبل عقدة 

حقيبة الداخلية« .
اإلسراع  يف  نية  »هناك  وقال: 
حتديد  وال  احلكومة،  بتشكيل 
ملهلة زمنية للتشكيل، ألن األمور 
دقيقة، وهناك نسبة كبرية من 
اإلجيابيات يف هذ الشأن«، نافيًا 
علمه »مبنح )النائب( ميشال عون 
واإلتصاالت يف  الطاقة  حقيبيت 
احلكومة العتيدة«، مشريًا اىل أن 
»هذه األمور هي عرضة للتغيري 
أمر  احلقائب  تبادل  وأن  دائمًا، 

ممكن«.
هاشم

أوضح عضو الكتلة النائب قاسم 
تلفزيون  اىل  حديث  يف  هاشم 
»أن بي أن«، أن »حقيبة الداخلية 
الظاهرة  العقد  احدى  كانت 
عقدًا  هناك  وأن  وامللموسة، 
التداول بها من أجل  أخرى يتم 
اىل  الفتًا  تسوية«،  اىل  اخلروج 
أن »املخرج مل يكن موجودًا يف 
األفكار  وان  السابقة،  املرحلة 
اليت تقدمت يف الساعات االخرية 
اليت  وهي  وضوحًا،  أكثر  كانت 
اليت  باألمساء  خمرجًا  أوجدت 
يتم التداول بها حول الداخلية، 
ويتم  واضحة،  باتت  واليت 
التداول بها«، معتربا أن »زيارة 
مساعد وزيرة اخلارجية األمريكية 
لشؤون الشرق األوسط جيفري 
فيلتمان غري مرغوب بها، وأنها 
غارة ختريبية تهدف اىل ختريب 

ما يتم التقدم به«.
خوري

»التغيري  تكتل  عضو  لفت 

 »احلكومة ستضم 10 وزراء لـ »التغيري واإلصالح« إضافة إىل إرسالن«

8 آذار: صراع على »االتصاالت« و«فيتو« على حناس
وليد  النائب  واالصالح« 
اذاعة  اىل  حديث  يف  خوري 
»كل  أن  اىل  لبنان«،  »صوت 
ما  يف  مطروحة  تزال  ال  األمور 
ذاهبة  وهي  باحلقائب،  يتعلق 
أن  معتربًا  تفاؤلية«،  بطريقة 
ما  أفضل  سيقدم  »التكتل 
وهو سيقوم  األمساء،  من  لديه 
احلكومة  داخل  ميكن  ما  بأفضل 
املقبلة«، مذكرًا بأن »التكتل مع 
عن  التشريعية  السلطة  فصل 

التنفيذية«.
الروحية  »القمة  اىل  ولفت 
املسيحيةـ  االسالمية اليت عقدت 
يف بكركي هي رسالة سالم من 

لبنان اىل الشرق والعامل«.
خليل

متنى عضو التكتل النائب يوسف 
 14« خليل يف حديث اىل موقع 
العروض  »تؤدي  أن  آذار«، 
يتم  اليت  واالقرتاحات  واالفكار 
حالة  انهاء  اىل  حاليًا  تداوهلا 
اىل  الوصول  واىل  االنتظار، 
مقبولة  وحلول  جديدة،  حكومة 
من كل االطراف والقوى املكونة 
أن  مؤكدًا  اجلديدة«،  لالكثرية 
مطالبنا  يعي  املكلف  »الرئيس 

ككتلة نيابية مسيحية«.
جتمع  اليت  »العالقة  أن  ورأى 
سليمان  ميشال  الرئيس 
نافيًا  متينة«،  املكلف  بالرئيس 
»ما قيل عن ان سليمان وميقاتي 
خيوضان حربًا ضارية ضد النائب 
أن  سيما  وال  عون،  ميشال 
غري  بينهما  الواضح  التنسيق 
وأن  خصوصًا  عون،  اىل  موجه 
لكل طرف احلق يف طرح ما يريد 

وعرض رؤيته للحكومة«.
كنعان

النائب  التكتل  عضو  لفت 
اىل  حديث  يف  كنعان  إبراهيم 
اللبنانية  »املؤسسة  تلفزيون 
عن  »الكالم  أن  اىل  لإلرسال«، 
حيمل  احلكومة  تأليف  يف  حسم 
يبدو  حيث  التوضيحات،  بعض 
أن هناك توافقًا على اسم حلقيبة 

الداخلية قد يقفل هذا امللف«.
تداوال  »هناك  أن  اىل  وأشار 
على  احلقائب  توزيع  بشأن 
حسم  يتم  أن  أمل  على  الكتل، 
هذا املوضوع يف األيام املقبلة«، 
موضحا أن »حصة تكتل التغيري 
هي 10 وزراء، إضافة إىل مقعد 
طالل  النائب  يتواله  حكومي 
يتم  التفاوض  وأن  ارسالن، 
حول 10 أو 11 وزيرا للتكتل«، 
مشددًا على »أننا مل نتنازل عن 
حقيبة الداخلية، ألن االسم الذي 
مت التوافق عليه هو من األمساء 
رئيس  قبل  من  اقرتحت  اليت 

التكتل النائب عون«.
عون

آالن  النائب  التكتل  عضو  أكد 
تلفزيون  مع  مداخلة  يف  عون 
»اجلديد«، أن »هناك تقدمًا كبريًا 
يف املشاورات اجلارية من اجل 
لست  وأنا  احلكومة،  تشكيل 
احلكومة  تشكيل  إعالن  خمواًل 
العقد قد حلت أم  أو إعالن أن 
ال، علمًا أن األمور تسري بشكل 
اتفاقًا  »هناك  أن  مؤكدًا  جيد«، 
على حقيبة الداخلية، وأن تأليف 
متكاملة«،  مسألة  هو  احلكومة 
حباجة  أمورًا  »هناك  أن  موضحًا 
قد  وأننا  البحث،  من  مزيد  اىل 
نواجه مشكلة إذا مل يتم احرتام 

التوزيع الطائفي وتوزيع املقاعد 
األمور ميكن  الوزارية، ألن هذه 
اىل  مشريًا  املشكلة«،  تعقد  ان 
الساعات  رهن  »املوضوع  أن 

املقبلة«.
هاشم

أشار عضو التكتل النائب عباس 
تلفزيون  إىل  حديث  يف  هاشم 
»أو تي يف«، اىل أن »هناك عقدًا 
يف احلكومة غري عقدة الداخلية، 
منها الواقع الدرزي حيث هناك 
ازمة، وحيث التساؤل عمن يكون 
وزير الدولة من الوزراء الدروز، 
مؤكدًا  املوقع«،  هذا  يتبع  وملن 
أن »هناك حمظورين بشأن حقيبة 
االتصاالت، األول هو ملن تعود 
إعطائها  ورفض  احلقيبة،  هذه 
للتكتل، والثاني هو حول هوية 
ألن  سيتوالها،  الذي  الشخص 
شربل  الوزير  على  فيتو  هناك 

حناس«.
أسود

زياد  النائب  التكتل  عضو  رأى 
موقع  اىل  حديث  يف  أسود 
املقرتح  »املخرج  أّن  »النشرة«، 
يأتي  ال  الداخلية  حقيبة  لعقدة 
على حساب التيار الوطين احلر، 
يف  ليس  التيار  وأن  خصوصًا 
وارد التنازل عن حقوقه، ألن ال 
حقوق  قضم  سياسة  اىل  عودة 

املسيحيني«.
ونفى »وجود ضوء أخضر سوري 
دفع باجتاه االسراع يف تشكيل 
احلكومة، جتلى يف زيارة سفري 
علي(  الكريم  عبد  )علي  سوريا 
اىل قصر بعبدا«، معتربًا أن »ال 
معطيات لدينا عن تدخل سوري 
يف عملية التشكيل، وأن اآللية 
للداخلية مت  املخرج  تشكل  اليت 
زيارة علي اىل  البت فيها قبل 
»امكان  اىل  الفتًا  بعبدا«،  قصر 
نوعية  على  تعديالت  إدخال 
تكتل  سيناهلا  اليت  احلقائب 
أن  علما  قائمة،  تبقى  التغيري 
كأكرب  حجمه  سرتاعي  حصته 
اجلديدة،  االكثرية  يف  تكتل 
يف  مسيحي  تكتل  وكأكرب 

اجمللس النيابي«.
رمحة

إميل  النائب  التكتل  عضو  أكد 
االمني  نائب  زيارته  بعد  رمحة 
الشيخ  اهلل«  »حزب  لـ  العام 
مؤامرة  »هناك  أن  قاسم،  نعيم 
موجهة ضد سوريا، وأن الرئيس 
أنه  برهن  االسد  بشار  السوري 
موضحًا  يريده«،  وشعبه  رئيس 
»املؤامرة ضد سوريا ختفت  أن 
شيئًا فشيئًا، وأن ما نريده هو 
أن تبقى سوريا متعافية، وتبقى 

دولة املمانعة«.
التكتل  »رئيس  أن  اىل  ولفت 
يطلبه،  ما  يف  حق  صاحب  هو 
التمسك  عن  تراجع  أي  وأن 
باحلق ليس يف الصاحل الوطين 

العام«.
وهاب

»التوحيد  حزب  رئيس  شدد 
خالل  وهاب  وئام  العربي« 
إميل  السابق  الرئيس  زيارته 
أن  املهم  »من  أنه  على  حلود، 
أن  بضرورة  فريق  كل  يقتنع 
أيد  يف  األمنية  الوزارات  تكون 
موثوقة«، معتربا أن »هناك مناطق 
من  عددًا  تؤوي  مشالية  لبنانية 
اإلرهابيني الذين حاولوا ختريب 

الوضع يف سوريا«.
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اللبنانية  اجلمهورية  مفيت  رأى 
انه  قباني  رشيد  حممد  الشيخ 
»آن األوان ألن تعقد قمة روحية 
إسالمية  كبرية  واسعة  عربية  ـ 
الرؤساء  جلميع  ومسيحية 
والعامل  لبنان  يف  الروحيني 
على  اجلميع  يوقع  وأن  العربي، 
املسلمني  بني  وميثاق  عهد 
العربي  العامل  يف  واملسيحيني 
القادمة  لألجيال  وثيقة  ليكون 
حتصني  على  احلرص  أجل  من 
واملسيحيني  املسلمني  العرب 

من الفنت واألخطار املقبلة«.
خالل  جاء  قباني  املفيت  كالم 
مغادرته أمس االول مطار رفيق 
اىل  متوجهًا  الدولي،  احلريري 
اسطنبول،  الرتكية  العاصمة 
تلبية لدعوة من رئاسة الشؤون 
مؤمتر  تركيا حلضور  الدينية يف 
عن األوقاف االسالمية ووسائل 
احلديثة  واألنظمة  أمالكها  تنمية 
بالتعاون  األوقاف،  إدارة  يف 
للتنمية يف  االسالمي  البنك  مع 
األوقاف والشؤون  جدة ووزارة 

االسالمية يف دولة الكويت.
وقبيل مغادرته صالون الشرف 
يف املطار حيث كان يف وداعه 
البيئة يف حكومة تصريف  وزير 
األعمال حممد رحال ممثال رئيس 
سليمان  ميشال  اجلمهورية 
ورئيس حكومة تصريف األعمال 
تركيا  وسفري  احلريري  سعد 
قال  اوزيلديز،  انان  لبنان  يف 
هلا  اآلن  تركيا  »ان  قباني: 
الدور الفاعل إضافة اىل دورها 
على  ناهضة  كدولة  التارخيي 
ستكون  وهي  الصعد،  مجيع 
كذلك غدًا ضمانة أمن واستقرار 
العربية  املنطقة  يف  وسالم 
والعامل االسالمي بل يف العامل 
كله«.ووصف األجواء اليت سادت 
االسالمية  الروحية  القمة  انعقاد 

 غادر اىل اسطنبول حلضور مؤمتر األوقاف االسالمية

قباني: آن األوان لقمة روحية عربية واسعة
»كانت  بأنها  املسيحية،  ـ 
الصرح  يف  جدا  موفقة  أجواء 
هذه  ان  وخصوصًا  البطريركي، 
الذي  الوقت  يف  جاءت  القمة 
املاروني  البطريرك  فيه  تسلم 
بشارة الراعي سدة البطريركية«، 
مشريًا اىل ان »اجملتمعني قدموا 
تارخييني،  يعتربان  اقرتاحني 
فأواًل بالنسبة اىل لبنان تقدمُت 
كل  يسّمي  أن  يتضمن  باقرتاح 
الروحيني  الرؤساء  من  واحد 
حزبية  ليست  متميزة  شخصية 
وليس هلا أي انتماء، غري االنتماء 
الوطين الذي ليس له أي اجتاه 
السياسة  من  جانب  أي  يف 
وسوف  اليوم.  هذا  وصراعاتها 
االخوة  هؤالء  من  هيئة  تتكون 
الرؤساء  جلميع  ممثلني  ليكونوا 
األوضاع  ويدرسوا  الروحيني 
مع  أيضا  ويتعاونوا  احلاضرة 
مجيع االجتاهات يف لبنان، ليس 
أجل  من  وإمنا  حملهم  ليحلوا 

التعاون وحلحلة األمور«.
اضاف: »أما بالنسبة اىل االقرتاح 
الثاني، فأرى أنه آن األوان أن 
واسعة  عربية  روحية  قمة  تعقد 
جلميع  ومسيحية  إسالمية  كبرية 
لبنان  يف  الروحيني  الرؤساء 
والعامل العربي، وأن يوقع اجلميع 
على عهد وميثاق بني املسلمني 
العربي  العامل  يف  واملسيحيني 
القادمة  لألجيال  وثيقة  ليكون 
حتصني  على  احلرص  أجل  من 
واملسيحيني  املسلمني  العرب 

من الفنت واألخطار املقبلة«.
وشدد على ان »األمن يف لبنان 
األمنية  األجهزة  ومجيع  مستتب 
أن  معتربًا  بواجباتها«،  تقوم 
»املوضوع السياسي الذي ينبغي 
بها  وينهض  البالد  حيرك  أن 
اليوم  القلق،  موضوع  هو  فهذا 

وغدًا ويف املستقبل«.

من  عشر  الرابع  قوى  أكدت 
»هجوم  ان  االول،  أمس  آذار 
رئيس تكتل »التغيري واإلصالح« 
النائب ميشال عون على رئيس 
اجلمهورية ميشال سليمان مرتبط 
كرسي  إىل  للوصول  حبلمه 
ان  اىل  مشرية  اجلمهورّية«، 
»األوضاع يف سوريا اثرت بشكل 
اساسي على الصورة يف بريوت، 
اىل  الوصول  امكانية  فابتعدت 

حكومة اىل اقصى حدودها«.
التفاؤلية  »األجواء  ان  وأوضحت 
حول  اجلهات  بعض  بثتها  اليت 
مناورة  هي  احلكومة  تأليف 
وليد  النائب  قاله  ما  إلستيعاب 
جنبالط«، الفتة اىل ان »الرئيس 
حياول  ميقاتي  جنيب  املكلف 
بـ  امللتصقة  صورته  من  اخلروج 
ال  كي  البداية  منذ  اهلل«  »حزب 
تتعرض احلكومة اليت يؤلفها اىل 

مضايقات من اجملتمع املدني«.
فتفت

»املستقبل«  كتلة  عضو  اعترب 
حديث  يف  فتفت  أمحد  النائب 
املستقبل«،  »أخبار  تلفزيون  اىل 
بالنسبة  باألمساء  »التداول  أن 
وزارة  حقيبة  سيتوىل  ملن 
الداخلية هو بهدف احلرق من أجل 
الرتتيب ألمساء جديدة«، مطالبًا بـ 
»الفصل بني دور الرئيس املكلف 
جنيب ميقاتي واستسالمه الكامل 
»التغيري  تكتل  رئيس  لشروط 
عون  ميشال  النائب  واإلصالح« 
ميشال  اجلمهورية  رئيس  ودور 
»ال  أن  ورأى  احملّرك«.  سليمان 
»حزب  لدى  أو  إقليمّية  إرادة 
السيما  احلكومة  لتأليف  اهلل« 
اإلسرتاتيجية  املصلحة  جلهة 
سوريا«.  يف  حيصل  وما  للحزب 
مل  آذار«   14« فريق  أن  وأكد 
احلكومة  يف  املشاركة  يرفض 
للمطالب  األولوية  وضعنا  »لكننا 
السياسّية، وحنن مل نطلب حصصًا 
من أجل املشاركة وال نرى البلد 
يف  بل  اإلنتخابي  التكتيك  يف 
الثوابت بدءا من احملكمة الدولية 
والسالح«، مضيفًا: »اجلنرال عون 
وهو  باحلصص،  يطالب  من  هو 
الذي تنازل عن كل ما يؤمن به 
أجرب  لذلك  اهلل«،  »حزب  أجل  من 
احلزب على أن يرّد له اجلميل عرب 
إعطائه وزيرًا أو مديرًا عامًا أو ما 

شابه«.
العام  »الرأي  أن  اعترب  وإذ 
اليت  اجلديدة  األكثرّية  سيحاكم 
عجزها  وأثبتت  باالنقالب  قامت 
عن إدارة شؤون البالد«، لفت إىل 
أن »ميقاتي حياول اإلحياء للناس 
بأنه صامت ألنه يعمل، وإذا كان 
هناك نتيجة من ذلك فنحن معه 
اىل  السكوت  يؤدي  أن  ولكن 
االنصياع إىل عون فهذا أمر غري 
مقبول«، مضيفًا: »من املمكن أن 
أواًل  عليه  لكن  ميقاتي،  يعتذر 
العام من أساء  أن يوضح للرأي 
التأليف«.  البلد ومن يعرقل  اىل 
وأسف لكون »هجوم عون مرتبطًا 
كرسي  إىل  للوصول  حبلمه 
»كالم  أن  ورأى  اجلمهورّية«، 
النائب وليد جنبالط إىل صحيفة 
»الضوء  ان  إىل  يشري  »األنباء« 
بعد،  اإلقليمي مل يصدر  األخضر 
ومن املؤسف أن يقول جنبالط إنه 
سيتوجه اليوم إىل سوريا ملناقشة 
موضوع احلكومة، فاملباحثات حول 
مناقشة  ولكن  طبيعّية  العالقات 

»ميقاتي يتالفى املضايقات باخلروج من صورته امللتصقة حبزب اهلل«

14 آذار: األجواء التفاؤلية عن التأليف مناورة الستيعاب كالم جنبالط
مسألة احلكومة أمر معيب«.

»رسالة  أن  اعتقاده  عن  وأعرب 
جنبالط موجهة إىل عون شخصيًا 
للضغط عليه، وأيضًا للحفاظ على 
وعن  ومطالبه«.  جنبالط  مواقف 
صحيفة  يف  نشر  الذي  الكالم 
املدعي  إن  والقائل  »السفري« 
العام الدولي دانيال بيلمار طلب 
الفرنسي مع  التعاون  املزيد من 
التحقيق الدولي، واعدًا بالوصول 
إىل الرؤوس املدبرة يف دمشق، 
سيصدر  الظيّن  »القرار  أن  أكد 
اإلرهاصات  تلك  كل  تكن  أيًا 
اليت تنشر«، متمنيًا على »وسائل 
بالنسبة  احلذر  توخي  اإلعالم 
مضيفًا:  احملكمة«،  ملوضوع 
»لنرتك األمور كما هي ولننتظر ما 
سيصدر عن القرار الظين ومن ثم 

نرى ماذا ميكن أن نفعل«.
وهبة

اواًل«  »لبنان  تكتل  عضو  ومتنى 
حديث  يف  وهبة  امني  النائب 
اىل موقع »14 آذار« اإللكرتوني، 
االكثرية اجلديدة من  »تتمكن  ان 
جتاه  مسؤوليتها  كامل  حتّمل 
اللبنانيني  على  وان خترج  البلد، 
من  انطالقًا  ُمطمئنة  حبكومة 
البيان  وروحية  الوزراء  نوعية 
»أداء  ان  اىل  مشريا  الوزاري«، 
يتغري  مل  السياسي  القوى  هذه 
رغم الضغط الذي مارسه رئيس 
النائب  الوطين«  »النضال  جبهة 
موقفه  يف  عليها  جنبالط  وليد 
لو  »حتى  وقال:  يومني«.  منذ 
حقيبة  على  املبدئي  االتفاق  مت 
الداخلية، فرئيس تكتل »التغيري 
عون  ميشال  النائب  واإلصالح« 
مطالبه  فرض  عن  يتوقف  لن 
وشروطه«. أضاف: »الداخلية يف 
حكومة الرئيس سعد احلريري مل 
تكن ال حتت وصاية فريق الرابع 
عشر من اذار وال الثامن من اذار، 
وحنن نتمنى ان تكون هذه الوزارة 
الصراعات  عن  وبعيدة  حيادية 
مل  الذين  وعن  السياسية، 
يتوانوا حلظة واحدة يف استغالل 
قدرة السالح غري الشرعي لقلب 
اذا  فكيف  البالد،  التوازنات يف 
وضعت بني ايديهم إمرة السالح 

الشرعي ايضًا؟«.
طعمة

أوال«  »لبنان  تكتل  عضو  ولفت 
النائب نضال طعمة يف تصريح، 
اىل »تكرار حماوالت الضغط على 
من  األحكام  واستباق  القضاء، 
والتهويل«،  الشارع  حتريك  خالل 
املرافعة  »عوض  انه  اىل  مشريا 
نشاهد  احملكمة  قوس  على 
على  مربمة  وأحكاما  مرافعات 
»أال  وأمل  التلفزة«.  شاشات 
وتعطل  العدوى  هذه  تنتشر 

القضاء وتسخف دوره«.
الرامي  »احلراك  ان  اىل  ولفت 
إىل تأليف احلكومة العتيدة يبدو 
سائال:  حتفيز«،  جرعة  تلقى  انه 
ماذا  على  نعرف  أن  ميكننا  »هل 
استند املعنيون بالضبط ليضخوا 
املستجدة،  اإلجيابية  أجواءهم 
العقد اليت كانت  وكيف حتلحلت 
وقال:  البعض؟«.  لدى  ثوابت 
إعالن  على  جيرؤون  ليتهم  »يا 
اللبناني  الشعب  ليعلم  احلقائق، 
من وقف ويقف وراء التأخري، وما 
هي األمثان اليت تطلب وتدفع يف 
أدق مرحلة يف تاريخ لبنان«. ورأى 
األدوار  توزيع  يراقب  »من  ان 

اإلعالمية، يالحظ أن الفريق اآلخر 
الوقت،  تضييع  سياسة  اعتمد 
وينتظر الفرصة املناسبة إقليميا 
وعن  مواجهة«.  حكومة  لفرض 
احملكمة الدولية قال: »أتى تأكيد 
احملكمة  باسم  الرمسية  الناطقة 
دوالكومب  بوتو  صويف  الدولية 
أن مستجدات يف مسار التحقيق 
جعلت املدعي العام دانيال بلمار 
يطلب تعديل القرار الظين، دون 
أي  اإلقليمية  لألحداث  يكون  أن 
النقاط  ليضع  ذلك،  يف  تأثري 
الطريق  ويقطع  احلروف،  على 
الدائمني  املشككني  على 
كان  »لو  انه  وأوضح  باحملكمة«. 
يف  سياسيا  استخدامها  اهلدف 
املنطقة، لكان القرار الظين صدر 
مشكال ضغطا ما، باجتاه أو أكثر، 
ظل  يف  اآلن  لغاية  ينتظر  ومل 
الكالم عن حتمية تسويات ختضع 
انه  على  مشددا  املنطقة«،  هلا 
احملكمة  تبقى  األحوال،  كل  »يف 
وسيلة إلحقاق العدالة، ولن يقبل 
على  أداة سياسية  بتحويلها  أحد 

حساب احلقيقة«.
بكركي  قمة  »تشكل  أن  ومتنى 
للبنانيني  يعيد  حيا،  منوذجا 
السياسية  الظروف  بددته  أمال 
ان  اىل  الفتا  واإلنقسامات«، 
والشراكة  الواحد  »العيش 
الضمانة  يشكالن  احلقيقية 
البلد،  هذا  لفرادة  األساسية 
أبنائه  احتضانه جلميع  والستمرار 

دون متييز«.
حبيب

خضر  النائب  الكتلة  عضو  وأكد 
حبيب يف حديث اىل إذاعة »صوت 
لبنان«، ان »عدم تشكيل احلكومة 
وزير  على  االتفاق  عدم  بسبب 
وأن  جيوز،  ال  أمر  هو  الداخلية 
الكرة يف  اجلديدة  االكثرية  رمي 
ميشال  اجلمهورية  رئيس  ملعب 
امام  إحراجه  أجل  من  سليمان 
مسؤولية  وحتميله  العام،  الرأي 
العرقلة«، مشيدا بـ«القمة الروحية 
اليت انعقدت يف بكركي«. ورأى 
ان »اجلميع يعلم من هو املعرقل 
مشريا  للتشكيل«،  احلقيقي 
»التغيري  تكتل  رئيس   « ان  اىل 
عون  ميشال  النائب  واالصالح« 
يقول  اهلل«،  »حزب  من  مدعوما 
وزارة  عقدة  حلت  إذا  انه  علنا 
هناك  تكون  ان  ميكن  الداخلية 
الطاقة  وزارات  مثل  اخرى،  عقد 

والعدل واملال«.
زهرمان

خالد  النائب  الكتلة  عضو  ورأى 
وكالة  اىل  حديث  يف  زهرمان 
»الضوء  أن  املركزية«،  »األنباء 
لتشكيل  اإلقليمي  األخضر 
أن  بدليل  بعد،  يأت  مل  احلكومة 
حلفائه  على  يضغط  مل  السوري 
أجل  من  للتنازل  الداخل  يف 
أنه  معتربًا  التشكيل«،  تسريع 
األكثرية  أفرقاء  يتوصل  مل  »إذا 
األيام  خالل  حّل  اىل  اجلديدة 
ستتأزم  فرمبا  املقبلة،  القليلة 
رئيس  وسيكثف  أكثر،  األمور 
النائب  واإلصالح  التغيري  تكتل 
ميشال عون هجومه على رئيسي 
سليمان  ميشال  اجلمهورية 
جنيب  احلكومة  تشكيل  واملكلف 

ميقاتي«.
زهرا

»القوات  كتلة  عضو  واعترب 
اللبنانية« النائب أنطوان زهرا يف 

اللبنانية  »املؤسسة  اىل  حديث 
لإلرسال«، ان »األجواء التفاؤلية 
حول  اجلهات  بعض  بثتها  اليت 
مناورة  هي  احلكومة  تأليف 
وليد  النائب  قاله  ما  إلستيعاب 
الساعات  »يف  قائال:  جنبالط«، 
كان  اذا  نرى  ان  ميكن  املقبلة 
احلكومة  ان  ام  مناورة  هناك 

ستتشكل فعاًل«.
انه »ميكن ان تكون هناك  ورأى 
ان  دون  من  لبنان  لكل  حكومة 
تكون 14 آذار ممثلة فيها«، الفتًا 
حكومة  هناك  كان  »اذا  انه  اىل 
كل  على  وسنحاسبها  سنراقبها 
»الرئيس  ان  اىل  وأشار  غلطة«. 
تعرض  ميقاتي  جنيب  املكلف 
التكليف  قبل  عندما  النه  خلدعة، 
اقليميًا  غطاء  هناك  إن  له  قيل 
ان  املقابل  يف  مؤكدًا  ودوليًا«، 
طويل  نَفُسه  ميقاتي  »الرئيس 
ويعرف كيف يناور وهذا ما اثبته 

حتى اآلن«.
ماروني

زحلة«  »نواب  كتلة  عضو  ووضع 
النائب إيلي ماروني يف حديث اىل 
اإللكرتوني«،  اآلن  »لبنان  موقع 
عون  ميشال  النائب  تصعيد 
مطالبه الوزارية يف إطار »حماوالته 
لكسب التأييد الشعيب، خصوًصا 
تدغدغ  املطالب  هذه  بعض  وأّن 
الشعور املسيحي«، وأشار إىل أّن 
»إستمرار عون باستهداف رئاسة 
اجلمهورية بني احلني واآلخر، مرده 
اجلمهورية«،  برئاسة  حلمه  إىل 
مستغرًبا »قيامه بإضعاف الرئاسة 
ال  دستورية  مؤسسة  آخر  األوىل 
زالت تعمل يف الدولة اللبنانية«. 
يبين  كان  أنه  »يف حني  أضاف: 
أساس  على  السياسية  مشاريعه 
تقوية صالحيات رئيس اجلمهورية 
وتعديل اتفاق الطائف الستعادة 
اليوم  نرى  الصالحيات،  هذه 
على  عون يصب هجمومه  العماد 
الذي  سليمان  ميشال  الرئيس 
بدعم  ويتمتع  نائبًا   127 انتخبه 
احلالية  املعارضة  من  نائًبا   60
رئيس  إىل  أمرها  فّوضت  اليت 
صّمام  واعتربته  اجلمهورية، 
عن  للدفاع  األخري  والسند  أمان 
مؤسسات الدولة، ولضمان عدم 
ومؤسساتها  الدولة  استعمال 
أجل  من  الوزارية  واحلقائب 

الكيدية السياسية واالنتقام«.

سعيد
وأعلن منسق األمانة العامة لقوى 
فارس  السابق  النائب  اذار   14
سعيد يف حديث اىل تلفزيون »أم. 
احلقيقي  »السبب  أن  تي. يف«، 
عن  ناتج  احلكومة  تشكيل  لعدم 
عدم رغبة سوريا يف هذه اللحظة 
احلرجة اليت متر بها بأن تدفع اىل 
تشكيل حكومة استفزازية للمجتمع 
أن  اىل  الفتا  والدولي«،  العربي 
»عدم وجود حمور آخر يف الطائفة 
السبب  يكون  أن  بد  ال  الشيعية 
اإلضايف للحزب للتفكري مليًا مبا 
اىل  والعودة  املنطقة  يف  جيري 
اللبنانية  الدولة  بشروط  لبنان 
وليس بفرض شروطه على لبنان 
»الرئيس  وقال:  واللبنانيني«. 
حياول  ميقاتي  جنيب  املكلف 
بـ  امللتصقة  صورته  من  اخلروج 
ال  كي  البداية  منذ  اهلل«  »حزب 
تتعرض احلكومة اليت يؤلفها اىل 

مضايقات من اجملتمع املدني«.

طوى رفيق شاهني بهدوء صفحة 
السياسي  العمل  من  طويلة 
والتجاري  والديبلوماسي 
اىل  اليوم  ويعود  واالجتماعي، 
أحب،  اليت  النبطية  مسقطه 

لريتاح يف تراب جبل عامل.
يف  شاهني  أمني  رفيق  ولد 
النبطية عام 1925، تلقى دراسته 
ثم  جريار يف صيدا.  معهد  يف 
انتقل اىل اجلامعة األمريكية يف 
ديبلوم  شهادة  فنال  بريوت، 
سافر  السياسية.  العلوم  يف 
بعدها اىل الواليات املتحدة حيث 
تابع دراسته يف جامعيت تولسا 
ونال  اجلنوبية  وكاليفورنيا 
والدكتوراه  املاجستري  شهادتي 

يف العلوم السياسية.
انتخب نائبًا عن اجلنوب، قضاء 
النبطية يف دورة 1960، ثم يف 
انتخابه يف  دورة 1968. واعيد 
أجريت  اليت  الفرعية  االنتخابات 
النائب  وفاة  بعيد   1974 عام 
مرشح  وكان  شاهني،  فهمي 
االمام السيد موسى الصدر يف 
نائبًا  واستمر  االنتخابات.  هذه 
حتى 1992  حبكم قوانني التمديد 
يف  شارك  النواب.  جمللس 
اخلارجية  الشؤون  عضوية جلنيت 
كما  الربملانيتني،  والتصميم 

 رفيق شاهني عاد إىل النبطية
كان مقررًا للجنة االدارة والعدل 

بني عامي 1981 و1990.
يف  العام  للتصميم  وزيرًا  عنّي 
حكومة  يف   ،1960 آب  أول 
ووزيرًا  سالم،  صائب  الرئيس 
االجتماعية يف  والشؤون  للعمل 
تشرين الثاني 1969، يف حكومة 

الرئيس صائب سالم.
شغل قبل النيابة وبعدها مهمات 
الدارة  عامًا  مديرًا  فكان  عدة، 
)برتبة  الفلسطينيني  الالجئني 
سفري( عام 1964، ومّثل لبنان 
لوكالة  االستشارية  اللجنة  يف 
وتشغيلهم  الالجئني  غوث 
عضوًا  كان  كما  »األونروا«، 
)الدار  العربي  القمة  مؤمتر  يف 
ويف   ،)1965 أيلول  البيضاء 
الوفد اللبناني اىل االمم املتحدة 
1966. وله نشاطات  عام 1965 – 
يف حقول عدة جتارية واجتماعية 

وسياسية.
ارتبط بصداقة وطيدة مع االمام 
وشارك  الصدر،  موسى  السيد 
ولوزان  جنيف  مؤمترات  يف 

والطائف.
ابنة  زينة  السيدة  من  متأهل 
الراحل  السابق  والوزير  النائب 
ابنتان:  وهلما  العلي،  سليمان 

سناء ورنده.
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مقــاالت

هل تفضلون دكتاتورية فردية
 ام اصولية ظالمية؟

قبل ان تنضج الثورات العربية بانتفاضاتها الشعبية وقبل 
ان تتذوق اجلماهري نكهة فاكهة هذه الثورات بدأت قوى 
التخلف ووحوش االصولّية الظالمية تطّل برؤوسها مهّددة 
بعيدًا  عاديون  مواطنون  حققها  اليت  الرائعة  االجنازات 
التحريض  عن  وبعيدًا  العسكرية  االنقالبات  اساليب  عن 

والتدخل من اخلارج.
الداخل  يف  به  املرتبطة  واالجهزة  الغربي  االعالم  كان 
امبابه  احداث  على  للرتكيز  االستعداد  اهبة  على  العربي 
وجرح  وقتل  الكنائس  فيها  احرقت  اليت  القاهرة  قرب 
عشرات املسيحيني يف اخطر احداث طائفية شهدتها مصر 

خالل نصف قرن.
لقد ثبت ان حبيب العادلي وزير الداخلية السابق ونزيل 
سجن لقمان طره حاليًا كان وراء تفجري كنيسة السيدة 
العذراء يف االسكندرية يف اواخر العام املاضي... فمن 
عشرات  ان  يصّدق  وَمن  انبابه؟...  احداث  وراء  يقف 
األلوف من الظالمني اندفعوا بهياج جنوني بعد ان سرت 

شائعة جلوء فتاة مسلمة اىل احدى الكنائس؟
جاءت بعض ردات الفعل على هذه االحداث من اجلانب 
اآلخر جبنون مماثل حيث تظاهر بعض االقباط امام السفارة 
بالتدخل ومحاية املسيحيني يف مصر  االمريكية مطالبني 

فيما تظاهر السلفيون مستنكرين قتل بن الدن.
جاء هذا التصرف دواًء شافيًا لرتفع بعض االبواق الصهيو-

ريكية الصوت مطالبة بعودة رموز السادات - مبارك ألنهم 
ضمانة وحدة مصر.

أليس هذا اسوأ ما واجهته ثورة ميدان التحرير واالحرار 
التارخيية؟ أليست هذه وصمة عار تلطخ جباه مثقفي مصر 

ومصلحيها وجملسها العسكري واعالمييها؟
وهل بات من املستغرب ان نرى يف يوم قريب مظاهرات 
جديدة وضخمة تطالب باخراج مبارك وولديه وزبانيته من 

السجون واعادتهم اىل السلطة؟
من  انبابه  احداث  صدى  ازالة  الصعب  من  بات  لقد 
الذاكرة... لقد تناسى مسيحيو مصر حادثة تفجري كنيسة 
االسكندرية بعد ان ثبت وجود مؤامرة وفتنة نفذها الوزير 
حدث  فوق  الذاكرة  كيف ستعرب  اما  املسجون..  السابق 
هجوم عشرات األلوف من السلفيني على مواطنني عزل 
وامطروهم بالرصاص واخلناجر والعصي واحلجارة واحرقوا 

بيت الصالة؟
ان استنكار حركة االخوان املسلمني ومرجعّية االزهر جملزرة 
انبابه ال يكفي ألن املطلوب هو وضع حّد هلذه االحداث 

اخلطرية اليت تهّدد نسيج اجملتمع املصري.
سلفية  جمموعات  خللق  املصري  اجملتمع  اخرتاق  مّت  لقد 
املصري  والنظام  معروفة  خليجية  مراجع  متوهلا  متعددة 
من  مستفيدًا  عنه  وتغاضى  التوجه  هذا  شجع  السابق 
عائداته املادية اليت قدرت مبئات املاليني من الدوالرات 
.. وهذا االخرتاق ال يشمل مصر فقط بل تعدت امتداداته 
واجلزائر  واالردن  والعراق  وسوريا  ولبنان  تونس  اىل 
وامريكا  اوروبا  االسالمية يف  اجلاليات  وبعض  واملغرب 

واسرتاليا.
ان احللول املطروحة ال تبّشر بالتوصل اىل نتيجة اجيابية 
اىل  تسيء  اليت  البشعة  اجلرائم  من  النوع  هذا  توقف 
اجلميع  ترّبؤ  رغم  واملسلمني  العرب  ومسعة  مصر  مسعة 

واستنكارهم ملا حصل.
لقد اقرتح السيد عمرو موسى »صاحب اجلامعة العربية« 
والطامح لرئاسة مصر عقد مؤمتر وطين مصري تشارك فيه 
لبحث  والدينية  السياسية  مصر  واطياف  فعاليات  مجيع 
احداث انبابه ووضع خطة متنع حصول احداث مماثلة، ولكن 
الظالمية  االصوليات  افعى  تدجني  يضمن  ان  يقدر  من 

وفلتان غرائزها؟
الذي  العربي  الشعب  هو  ومسكني  مصر  ابناء  مساكني 
يبدو وكأنه وضع بني خيارين ال ثالث هلما: الدكتاتوريات 

الفردية ام اصوليات ظالمية..
فهل هذا ما نريده ونطمح اليه بعد فرحة ميدان التحرير 
الفساد  الشهداء واالنتصار على لصوص  آالف  وسقوط 

واالستبداد ووضعهم يف السجون؟
على  وتقضي  التخلف  جدران  تهدم  وعي  ثورة  املطلوب 

رموزه.

مـاذا يـريـد جـنـبـالط؟

بطرس عنداري

2011 أيار   14 Saturday 14 May 2011السبت 

ادمون صعب

    اجملهر
بقلم رامي القروش-لبنان

دولة بدون اسس قضائية هي سلطة بال مصداقية!
كلما امعن املرء يف البحث والتدقيق مبسار ما يسمى بـ »الدولة 
اللبنانية« ازداد يقينا بابتعاد هذا الصرح البشري او االجتماعي 
او السلطوي عن كونه تركيبة صحيحة او ناجعة ملا ميكن وصفه 

او حتديده بكيان دولة.
ان ما اظهرته ساحة االحداث يف لبنان من عصيان داخل سجن 
رومية ليس بالشيء اجلديد حسب املعطيات اليت كشفتها دوافع 
هذا العصيان الن هذه املؤسسة الرمسية اليت يفرتض بها ان 
تكون اصالحية بكل املعايري واملفاهيم االجتماعية يف خمتلف دول 
املعمورة، اال انها يف لبنان نواة فاضحة لنظام قضائي مشلول 
كما وهي بؤرة منو وانتعاش ملسار الفساد والرشوة واحملسوبية 
اليت يف مضامينها ومكوناتها تكشف انعدام هيبة القضاء والعدالة 
لتحل حملها احنطاط يف املمارسات الفانونية الشرعية املبنية على 
حق املتهم ايا كان او أيا كانت نوعية اتهاماته يف احلصول على 
ابسط قواعد التعامل االنساني والقانوني القائمة على اسس ان 

»املتهم بريء حتى تثبت ادانته«.
 ان حتول او حتويل سحن رومية من مؤسسة اصالحية اىل واحدة 
التدمريية لكرامة ومعنويات االنسان،  من ابشع واشنع االمكنة 
امنا يدل على عمق الفساد القضائي واالداري ضمن كامل الكيان 
اللبناني، هذا الفساد الذي ميكننا القول وبكل اسف انه جيمع 
اجتماعيا،  اي بشريا،  لبنان،  احلياتية يف  الرتكيبة  مرافق  مجيع 
مفاهيم  اعمق  اىل  فيه  حتولت  العدالة  حيث  قضائيا  قانونبا، 

االذالل واالهانة وسوء املعاملة والضرب والتنكيل واالنتقام.
وهذا ما ادى اىل تفشي الرشوة والتزمل داخل السجن اىل جانب 
املخدرات بشتى انواعها ثم واىل اجلرمية اليت قد تصل حتى اىل 
القتل او االغتيال داخل مؤسسة االصالح املفرتض بها وبوجودها 
ابعاد املساجني قدر االمكان عن املمارسات العنفية اليت ال شك 

تضر بهم وبكل النزالء يف املكان.
ان ما بات معروفا عن سجن رومية من حيث قدرته االستيعابية 
اليت قيل انها 700 سجني يف اقصى احلاالت وواقع انه »يستقبل« 
حاليا 3700 سجني اي ما يزيد عن 5 أضعاف امكاناته، هذا الواقع 
يؤكد انعدام او نيام كل مستويات السلطات االمنية والقضائية 
السجن جملرد  البلد. ان فضح واقع وجود موقوفني داخل  يف 
ادعاء آخرين ضدهم دون التحقيق من صحة االدعاء وان بعض 
هؤالء املوقوفني مضى على وجودهم خلف قضبان الذل والعار 
يف سجن رومية عدة اشهر هذا الواقع ينفي ويبطل ادعاء وجود 
سلطة او قضاء او حماكم او قانون او عدالة او كرامة يف اوساط 

هكذا جمتمع.
املضحك واملؤمل يف االمر انه يف كل مناسبة عصيان يف هذا 
املكان.. وحنن خالل اقامتنا يف لبنان يف االعوام االربعة املاضية 
عا مشوقا من هذه املسلسالت.. رأينا وما زلنا كيف  شهدنا متنوَّ
او  التشريعية  سواء  السلطة،  باملسؤولني يف  يسمون  من  ان 
التنفيذية او القضائية او االمنية، يف كل مناسبة يظهرون رافعني 
صدورهم ورؤوسهم منددين مبا جيري ومتوعدين حبلقات وحلقات 
من اجراءات االصالح هلكذا مسارات او ممارسات غري شرعية وغري 
العميق،  ُسباتهم  انسانية وبعدها ينتهي دورهم ويعودين اىل 
حيث طبعا اهتماماتهم احلقيقية مبالحقة مصاحلهم الشخصية على 

مستوى السلطة والوطن ال ميكن ان يشغلهم عنها اي شاغل.
احلقيقة املبكية يف الكيان اللبناني برمته، وقولنا هنا لن يعجب 
الكثريين، هو انه ليس هناك كيان دولة يف لبنان.. نعم الوطن 
وبكل  خاٍل  والوطن  دولة،  وجود  مقومات  من  اسف  وبكل  عاٍر 
حرقة وامل من وجود سلطة حتمل وتتحمل هموم املواطنني امللحة 

يف كافة اجملاالت املعيشية واملدنية واحلضارية.
قدميا كنا نقرأ ونسمع عن جمتمعات »الغاب« ويؤسفنا ان »نزف« 
والقانوني  والسياسي  واحلياتي  االجتماعي  املستوى  ان  للعلن 
الدرك  هذا  االنزالق حتى عن  على شفري  لبنان  والقضائي يف 

اىل درك ادنى.
هذه،  االصالحية  املؤسسات  داخل  املخدرات  تتفشى  عندما 
العنيفة  واالعتداءات  واالجرام  القتل  نسب  تتضاعف  وعندما 
يف تلك املؤسسات عما هي عليه بني اوساط اجملتمع املدني 
والرشوة  اخلّوة  تفاعالت  وتكثر  تنمو  عندما  وكذلك  اخلارجي، 
والقهر واالذالل داخل جدران اماكن االصالح، فما علينا اال ان 
ننعي فعليا امكانية القبول ملعادلة العيش واحلياة يف ظل دولة 
وضمن كيان سلطوي مبين على العدالة والكرامة وحقوق االنسان 
واملنظمات  اهليئات  كافة  وحترتمها  الدول  معظم  تشرعها  اليت 

العاملية.

»أخاف اهلل إن كذبت، وأخافكم إن صدقت«
األحنف
كاد اليأس الذي استشعره الرئيس نبيه بري األسبوع املاضي، جراء 
التأخر يف تأليف احلكومة اجلديدة، ان يتسرب إىل نفس النائب وليد 
جنبالط، فانتفض ودحرج الصخرة يف اجتاه األكثرية اجلديدة، يف مقاله 
وجنيب  سليمان  ميشال  الرئيسني  حمّيدًا  »األنباء«  جريدة  يف  الثالثاء 

ميقاتي، رغم مسؤوليتهما األساسية عن التأليف.
وقد برر اللهجة القاسية يف خماطبة األكثرية اجلديدة اليت يقف حياهلا 
»املشاكل  بسلسلة  وميقاتي،  سليمان  الرئيسني  مع  الوسط  يف 
املواطنني وحتاصرهم  اليت تالحق  االقتصادية واالجتماعية واملعيشية 
يف كل مكان«، داعيًا إىل »ختطي املصاحل الفئوية الضيقة، والذهاب 

حنو واقع جديد«.
وقد ألقى جنبالط مسؤولية العرقلة على »الرتف يف التعطيل« ضمن 
حكمًا  ُمصدرًا  ه،  املرفَّ الطرف  يسمي  ان  دون  من  اجلديدة،  األكثرية 
ذلك  تستولد  أن  من  »أعجز  بأنها  اجلديدة«  األكثرية  يسمى  »ما  على 
الواقع اجلديد يف ظل انقساماتها الراهنة، وجتاذباتها املستمرة واليت 

ال تنتهي«.
قد تكون جلنبالط أسبابه اخلاصة يف اهلجوم على األكثرية، ورمبا قاده 
حدسه، بعد عقله، إىل ان ما جيري يف العامل العربي من سوريا إىل 
اإلسراع يف  يستدعي  الطائفية،  امبابة  حوادث  بعد  وخصوصًا  مصر، 
زعيم  يكون  ان  والعجب،  التساؤل  أثار  ما  ان  إال  احلكومة.  تأليف 
االشرتاكي حيسب نفسه خارج تلك األكثرية، متأبطًا ذراعي الرئيسني 

سليمان وميقاتي.
وعندما يتمسك الرئيسان سليمان وميقاتي بالدستور ليقوال ان نصه 
يف  حتييدهما  موضوع  يصبح  التأليف،  مسؤولية  عاتقهما  على  يلقي 
غري حمله،  أمرًا يف  الرابع،  دخل شهره  الذي  التأليف  تعطيل  مسألة 

ويظهرهما كأنهما سائحان!
بل أكثر من ذلك، ان الزعيم الدرزي الذي انتقل من األكثرية السابقة، 
وحّل »اللقاء الدميوقراطي« وأحيا »جبهة النضال الوطين«، إمنا فعل ذلك 
هو  لذلك  أركانها.  من  واحدًا  ويصبح  اجلديدة،  األكثرية  إىل  لينضم 
شريك يف التسبب يف العجز الذي أصاب »القابلة القانونية« لألكثرية 
اجلديدة عن »استيالد« الواقع اجلديد الذي يصبو إليه مجيع اللبنانيني.

يف  سليمان  ميشال  اجلمهورية  لرئيس  كبرية  مسؤولية  هناك  كذلك 
إهدار ثالثة أشهر من مهلة التأليف يف جدل بيزنطي مع رئيس كتلة 
املرشح ملنصب  العماد ميشال عون، حول شخص  التغيري واإلصالح 
وزير الداخلية، وما إذا كان هذا املنصب من حصة سليمان أو من حق 

عون.
أما »الرتف يف التعطيل«، والذي حتدث عنه جنبالط يف مقاله، فينطبق 
على الرئيس املكلف، أكثر مما هو على العماد ميشال عون الذي كان 
خيوض معركة قاسية مع رئيس اجلمهورية. وهو مل جيد يف الرئيس 
املكلف ذلك احملاور البارع الذي ميطره بالعروض والطروحات انطالقًا 
من قاعدة بسيطة يف التأليف هي التعامل مع الكتل النيابية اليت تتألف 

منها األكثرية اجلديدة، بدءًا بالكتلة األكرب.
ماذا فعل الرئيس املكلف خالل األشهر الثالثة الضائعة؟

ميثالن،  ملا  وتقديرنا  احرتامنا  مع  »اخلليلني«،  مع  التفاوض  اختصر 
وجتاهل الشريك األكرب ال بل كان يبعث إليه بإشارات منّفرة من مثل 
«، و«ال وزراء استفزازيني«، يف إحياءات واضحة انه  »ال أريد وزراء حتدٍّ
لن ُيغضب الرئيس سعد احلريري، ولن يالحق ملفات الفساد املالي 
واليت كانت أحد أسباب إزاحة احلريري. وأنه قد تعهد بذلك لدار الفتوى 
لدى مشاركته يف وضع الثوابت اإلسالمية اليت كانت وراء مناوراته مع 
عون خصوصًا لكسب ثقة اجمللس الشرعي اإلسالمي األعلى، والظهور 
إليه  تعود  انها صالحيات  أساس  على  بالتأليف  املمسك وحده  مظهر 
حصرًا لكونه منتسبًا إىل الطائفة السنية الكرمية صاحبة املوقع وأنه هو 
من يقرر إذا كان ُيعطي تكتل التغيري واإلصالح هذه احلقيبة أو تلك. 
ان هذه مقاربة  النيابية. علمًا  الكتل  الوزراء ال  كذلك هو من يسمي 

خاطئة غري دميوقراطية، وخمالفة للدستور واألعراف.
بأنه  اخلارج،  إىل  بها  بعث  اليت  بـ«الرسائل«  ذاته  الرتف  مارس  وهو 
هو من يؤلف احلكومة، ومن خيتار الوزراء وليس »حزب اهلل« أو حركة 
»أمل« والدليل على ذلك »صراخ« عون وهجوماته عليه، أي على ميقاتي 

اخل...
ومثة من يتحدث عن »عقدة الداخلية« بغري اللغة اليت ينطق بها سليمان 
وعون. على أساس ان ميقاتي تلقى حتذيرًا خارجيًا يف شأن احلقيبة 
األمريكيني  رضى  ينال  ان  ُيفرتض  والذي  سيتوالها  الذي  والوزير 
أواًل، نظرًا إىل ان الداخلية »حقيبة أمريكية«، وأن واشنطن قد مّولتها، 
وزودتها األجهزة االلكرتونية الالزمة، وخصوصًا لشعبة املعلومات، وأنها 
هي اليت أشرفت على تدريب ضباط وعناصر فيها، وال تزال. وأن هلذه 
الوزارة أهمية خاصة يف نظر األمريكيني. لذلك فإن املشكلة ها هنا 

ليست مع العماد ميشال عون بل مع األمريكيني. فكفى مناورات.
اننا حقًا يف »دوامة« على ما قال جنبالط، وإن السقوط يف هذه الدوامة 

هو إسقاط للبلد برمته. فحبذا لو يستفيق املتحاصصون.
الرئيسني  إىل  الوطين.  التضامن  أهل  باسم  اجلميع  إىل  رسالة  إنها 
سليمان وميقاتي، وإىل األكثرية اجلديدة ومن ضمنها الزعيم اجلنبالطي 
الذي ال يستطيع، بعد حديثه عن »الثوابت السياسية« يف مقاله، وضع 

»رجل يف البور ورجل يف الفالحة«.
فاستفيقوا، ألن الوضع خطري وال حيتمل االنتظار.
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جوني  السابق  السفري  كشف 
قطر  وزراء  رئيس  أن«  عبدو 
الشيخ محد بن جاسم بن جرب آل 
بالرئيس  إتصل  أن  سبق  ثاني 
)املكلف تشكيل احلكومة( جنيب 
االعتذار  منه  وطلب  ميقاتي 
يستبعد  ومل  التكليف«.  عن 
االتهامي  القرار  موضوع  يف 
االتهامات  منسوب  »يرتفع  أن 
اىل  ورمبا  أكثر  اىل  افراد  من 

قادة«.
جمليت  اىل  حديث  يف  وقال 
و«ماغازين«  العربي«  »االسبوع 
اليوم: »أن رئيس وزراء  ينشر 
بن  جاسم  بن  محد  الشيخ  قطر 
أمري  ثاني وبتكليف من  آل  جرب 
البالد، سبق أن إتصل بالرئيس 
منه  وطلب  ميقاتي  جنيب 
معتربًا  التكليف«،  عن  االعتذار 
بالنصيحة  يأخذ  مل  »ميقاتي  أن 
القطرية، ألنه اعتقد أن االكثرية 
الواقع  ويف  معه  هي  اجلديدة 
إستعملته  بل  معه  ليست  هي 
احلريري،  سعد  الرئيس  الزاحة 

وانتهى دوره«.
بات  احلكومة  »تأليف  أن  ورأى 
»حزب  عن  الوكيل  بواسطة 
اهلل« أي )رئيس تكتل »التغيري 
العماد  النائب(  واإلصالح« 
أال  يفضل  الذي  عون  ميشال 
رئيس  مع  توافق  هناك  يكون 
القيام  اجل  من  اجلمهورية 
اجلديدة  »املوضة«  على  خبطوة 
وهي التظاهرات وتعبئة الشارع 

والشعبوية«.
واكد تشجيعه »الرئيس ميقاتي 
واقع  أمر  حكومة  تشكيل  على 
ال  ألنه  بتكنوقراط،  مطعمة 
يستطيع االستمرار بإعطاء انطباع 
ليصبح  ما  توافقًا  ينتظر  وكأنه 
طربوشًا هلذه احلكومة من دون 
فيها«.  كلمة  أية  له  تكون  أن 
وأعرب عن اعتقاده أن »الرئيس 
نوعًا  إكتسب  سليمان  ميشال 
من قوة االرادة اليت كان ُيعتَقد 

أنه يفتقدها يف السابق«.
رئيس  موقف  على  وتعليقًا 
جملس النواب نبيه بري من أن 
تأخر احلكومة مؤامرة على سوريا، 
سأل: »من يقوم مبؤامرة؟ وهل 
تشكيل  يعرقل  من  آذار   14

 »منسوب االتهامات يف القرار االتهامي قد يرتفع اىل قادة«

عبدو: قطر طلبت من ميقاتي االعتذار
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واضحًا  كان  فموقفها  احلكومة، 
عدم  جلهة  االوىل  االسابيع  يف 
ميشال  يتهم  هو  املشاركة. 
نفسه  أو  اهلل«  »حزب  أو  عون 
النضال  »جبهة  )رئيس  أو 
جنبالط  وليد  النائب(  الوطين« 

باملؤامرة«.
وأكد أن »الرئيس سعد احلريري 
وقوى 14 آذار ما زالوا ميلكون 
دون  من  لبنان  يف  األكثرية 
على  والربهان  شك،  أدنى 
»ال  وقال:  »ويكيليكس«.  ذلك 
»حزب اهلل«  يتباهى  أعرف كيف 
اليت  »ويكيليكس«  مبواضيع 
االخبار«   « صحيفة  يف  تصدر 
لدى  أن  على  كلها  تدل  واليت 
اجلزء االكرب من الشعب اللبناني 
خصومة مع »حزب اهلل« مبن فيهم 

االكثرية اجلديدة؟«.
ورأى أن »غبطة البطريرك بشارة 
بطرس الراعي يفكر أفضل مما 
إن  آخر،  مبعنى  الدولة،  تفّكر 
ميثل  الروحية  القمة  انعقاد 
روحية،  انقاذ  هيئة  االقل  على 
فأين هي هيئة انقاذ البلد اليت 
تكون من قبل رئيس  أن  جيب 

اجلمهورية بالذات؟«.
القرار  ومل يستبعد يف موضوع 
منسوب  »يرتفع  أن  االتهامي 
أكثر  اىل  افراد  من  االتهامات 
واستبعد  قادة«.  اىل  ورمبا 
سوريا«،  يف  النظام  »سقوط 
دولية  قرارات  »هناك  قائاًل: 
تدعم النظام، والواليات املتحدة 
مستعدين  غري  واسرائيل 
للنظام  إسقاط  بأي  للمساهمة 
ألنهما يعتربان ان النظام ليس 
حاميًا الستقرار سوريا بل حاميًا 
الصراع  يف  املنطقة  الستقرار 

العربي االسرائيلي«.
واشار اىل أن الرئيس السوري 
»بشار االسد لن يفعل يف سوريا 
ألنه  محاه،  يف  والده  فعله  ما 
ولفت  الطينة«.  هذه  من  ليس 
قطر  بني  العالقة  »توتر  اىل 
كانت  »هل  متسائاًل  وسوريا«، 
ختطط سوريا للعودة اىل العزلة 
جمددًا عندما أقدمت على مغامرة 
احلريري؟«.  حكومة  إسقاط 
جنا  بذلك  »احلريري  أن  واعترب 

بأعجوبة من وضع مسّوس«.

اامة املنشور ص3
اللبنانية  بالعني  وبأفرقائه 
املصلحة  من  انطالقا  الواحدة، 
تعلو  اليت  الواحدة،  اللبنانية 
املصلحة  عداها،  ما  كل  على 
تصبو  اليت  الواحدة،  الوطنية 
واليت  وأبنائه،  وطننا  خري  اىل 
اللبنانية  دولتنا  علينا  حتفظ 
جلميع  نهائيا  واحدا  وطنا 

أبنائه«.
ما  كل  من  »انطالقا  وقال: 
تقدم، وبناء على الواقع الذي 
من  اليومية  تفاصيله  نعيش 
دورنا  ومن  الوطنية،  مواقعنا 
يف احملافظة على وطننا لبنان، 
الواجب الذي حنمله  وبناء على 
جانب  من  أتقدم  رعيتنا،  جتاه 
هذه القمة الروحية املنعقدة يف 
هذا الصرح الوطين يف بكركي، 
ويف أول قمة روحية بعد تولي 
الراعي  بشارة  البطريرك  غبطة 
البطريركي  الصرح  هذا  سدة 
الوطين، أتقدم إليكم باقرتاحني 

اثنني:
القمة  تبين  اقرتاح  أوال:  ـ 
حلل  وطنية:  روحية  ملبادرة 
الداخلية  السياسية  اخلالفات 
بني األفرقاء اللبنانيني، واليت 
حال  اىل  الزمن  مرور  مع  أدت 
اليت  واالنقسام،  االصطفاف 
نشهدها اليوم ونعانيها، واليت 
تنعكس سلبا على واقع لبنان، 
وتتلخص  اللبنانيني،  وواقع 
يف  يلي:  مبا  املبادرة  هذه 
يسمي  جدا:  خاص  مسعى 
والسماحة  الغبطة  أصحاب 
والسيادة، الرؤساء الروحيون، 
الوطنية،  الرجاالت  من  جمموعة 
اليت ال خيلو وطننا لبنان منها، 
حبيث تشكل هذه اجملموعة من 
احلكماء، املشهود هلم بالكفاءة 
احلزبيني  غري  من  واإلعتدال، 
هذه  وتكون  السياسيني،  أو 
باسم  مستقلة  هيئة  اهليئة 
تكون  الروحيني.  الرؤساء 
حصر  اهليئة:  هذه  مهمة 
واملعضالت  اإللتباسات 
لدى  السياسية،  واخلالفات 
األفرقاء السياسيني، وتفنيدها 
على  العمل  ثم  وتصنيفها، 
هذه  تعمل  وحلها.  تذليلها 
مع  يتعارض  ال  بشكل  اهليئة: 
تلغي  وال  ومؤسساتها،  الدولة 
بأي  حملها  حتل  وال  منها،  أيا 
شكل من األشكال، بل تتعاون 
على  اجلميع:  من  العمل  معها. 
حتييد النشاط السياسي اليومي 
اخلالفات،  عن  الدولة  ونشاط 
اهليئة.  هذه  مسعى  ظل  يف 
باستقاللية  اهليئة  هذه  تتمتع 
مبهمتها،  القيام  ختوهلا  ذاتية، 
الغبطة  أصحاب  برعاية  وحتظى 
الرؤساء  والسيادة  والسماحة 
تشكل  ال  وبالتالي  الروحيني، 
بأي حال من األحوال طرفا، بل 
اخلالفات  لتجاوز  وطنية  هيئة 

الداخلية.
تارخيي  باقرتاح  أتقدم  ثانيا:  ـ 
اقرتحته  ان  سبق  جدا  ومهم 
العامة  األمانة  مع  لقاء  يف 
للقمة الروحية، أن تتبنى القمة 
الروحية اللبنانية املنعقدة اليوم 
توقيع  مشروع  بكركي،  يف 

14قمة الوصل يف بكركي....

املسلمني  بني  وميثاق  عهد 
لبنان  يف  واملسيحيني 
يوقعه  العربية،  بلداننا  ويف 
املسلمون  الروحيون  رؤساؤها 
وبالد  لبنان  يف  واملسيحيون 
العرب من مجيع الطوائف، يف 
يف  يعقد  تارخيي  روحي  مؤمتر 
الغاية، بعد تشاور  لبنان هلذه 
البعض،  بعضهم  مع  واسع 
وامليثاق  العهد  هذا  وصوغ 
صياغة تارخيية مببادئ وقواعد 
اجلميع  وتعاون  اجلميع،  ألمان 
للحاضر واملستقبل يف بلداننا، 
وألبنائنا  ألوطاننا  وحتصينا 
وأجيالنا من األخطر اآلتي واهلل 
أعلم، وفقكم اهلل ملا فيه خري 
لبنان واللبنانيني، وخري العرب 
والسالم  ومسيحيني،  مسلمني 

عليكم ورمحة اهلل وبركاته«.
البيان

األمني  تال  اخلتام،  ويف 
ـ  املسيحي  احلوار  للجنة  العام 
البيان  االسالمي حممد السماك 
اآلتي: »يف الوقت الذي جتري 
العربية  الدول  من  العديد  يف 
تبدو  كربى،  مصريية  احداث 
اكثر من اي وقت مضى أهمية 
احرتام  يف  اللبنانية  الصيغة 
قيم احلريات الفردية والعامة، 
والسياسية،  منها  الدينية 
واهمية التزامنا حنن اللبنانيني 
الدميوقراطي  النظام  أسس 
الربملاني الذي ارتضيناه نظاما 
املشرتك  عيشنا  لنا  حيفظ 
الوطنية.  وحدتنا  ويصون 
الغبطة  اصحاب  تنادى  ولقد 
وعقدوا  والسيادة  والسماحة 
قمة يف الصرح البطريركي يف 
بكركي صباح اخلميس 12 ايار 
2011، لتأكيد املبادئ الكيانية 
اليت تؤهل لبنان ليكون جديرا 
التنوع  احرتام  رسالة  حبمل 
يف  املذهيب  والتعدد  الديين 
استهل  الوطين.  االلتزام  اطار 
بالصالة  لقاءهم  اجملتمعون 
القدير  العلي  اهلل  اىل  والدعاء 
ويصون  وشعبه  لبنان  ليحفظ 
املسيحيني  ابنائه  وحدة 
واملسلمني. وحرص اجملتمعون 
على عقد اجتماعهم االخوي يف 
بكركي  يف  البطريركي  الصرح 
البطريرك  غبطة  تولي  ملناسبة 
السدة  الراعي  بطرس  بشاره 
منهم  وتقديرا  البطريركية، 
والوطنية  الروحية  لتوجيهاته 
توجيهاتهم  مع  تتالقى  اليت 
وخري  لبنان  خلري  املشرتكة 
العالقات االسالميةـ  املسيحية، 
وحمبة  شركة  شعار  مثمنني 
ومتمنني  غبطته،  اختذه  الذي 
له كل النجاح يف تأدية مهمته، 
تقديرهم  عميق  اعربوا عن  كما 
لغبطة البطريرك نصراهلل بطرس 
عطاءاته،  جممل  على  صفري 
وطول  بالصحة  له  داعني 
بادئ ذي  ناشدوا  وقد  العمر. 
السياسيني  املسؤولني  بدء 
احلكومة  تأليف  املعنيني، 
االسس  الغد، على  قبل  اليوم 
والقواعد امليثاقية والدستورية 
دورها يف  اداء  من  مبا ميكنها 
والصعبة  الدقيقة  املرحلة  هذه 
واملنطقة  لبنان  بها  مير  اليت 

العربية.
أكدوا  االوضاع  تداول  وبعد 

الثوابت الوطنية اآلتية:
بني  الوطنية  الوحدة  1ـ 
اللبنانيني مجيعا، والتحذير من 
اليت  الداخلي  التشرذم  حال 
لبنان  مناعة  استمرارها  يضعف 
رسالته،  صدقية  يف  ويطعن 
ويف قدرته على مواجهة حتديات 
التطورات اليت تشهدها املنطقة 
العربية، االمر الذي قد يعرضه 
ال مسح اهلل اىل ان يدفع مرة 
امنه  من  الباهظ  الثمن  جديدة 

وسالمته واستقراره.
2ـ اعتبار الدولة اللبنانية مصدر 
واحلاضنة  للبنانيني مجيعا  قوة 
هلم، مما يفرض على املواطنني 
ودعم  بها،  ثقتهم  توطيد 
القيادات  ومن  مؤسساتها، 
السياسية االرتفاع يف اختالفاتها 
ويف تباين وجهات نظرها، لغة 
اىل  وهدفا،  ومضمونا، وسيلة 
املستوى الذي ميكن لبنان من 
السياسية  الصعوبات  مواجهة 
يواجهها،  اليت  واالقتصادية 
ملقتضيات  االستجابة  ومن 
العيش الوطين الذي من دونه 

يفقد لبنان جوهر كيانه.
الذي  احلوار  ثقافة  التزام  3ـ 
املختلفة  النظر  وجهات  حيرتم 
مهما تباعدت، ويرمي اىل حتقيق 
الوفاق واخلري العام، واالعتماد 
لبت  أساسا  احلوار  هذا  على 
الكربى،  اللبنانية  القضايا 
لبنان  التزام  طليعتها:  ويف 
الوفاق  ووثيقة  الوطين  ميثاقه 
العربية  واملواثيق  الطائف  يف 
والدولية يف اطار جامعة الدول 
العربية ومنظمة االمم املتحدة، 
مما جينبه الدخول يف اخلالفات 
االقليمية  واحملاور  والصراعات 
واخلارجية بصورة مباشرة وغري 
مباشرة. البحث يف اسرتاتيجية 
وطنية متكن الدولة اللبنانية من 
وحقوقها  سيادتها  عن  الدفاع 
الطبيعية  ثروتها  مصادر  وعن 
مياهها  ويف  ارضها  يف 

االقليمية، وهو حق مطلق هلا.
4ـ تعزيز االنتماء الوطين ثقافيا 
وسياسيا،  واجتماعيا  وتربويا 
واحرتام  الدولة  اركان  وتثبيت 
متكينا  وقوانينها،  دستورها 
هلا من اداء دورها يف معاجلة 
واالجتماعي  املعيشي  الشأن 
واستنزاف  باهلجرة  املتسبب 
البالد احلية، ويف حتقيق  قوى 
للمواطنني  والعدالة  املساواة 
مطلقة  قيمة  فالعدالة  مجيعا. 
اهلل  صفات  من  صفة  وهي 
أن  جمتمع  أي  ميكن  ال  تعاىل 
دونها،  من  ويزدهر  يستمر 
األخالقية  القيم  احرتام  وتأكيد 
وسائل  وناشدوا  والروحية، 
يف  بدورها  القيام  اإلعالم 

صون هذه القيم.
املؤسسات  اىل  اإلحتكام  5ـ 
الدستورية دون سواها ملعاجلة 
على  واالعتماد  خالف،  أي 
قوى  وعلى  اللبناني  اجليش 
األمن الشرعية وحدها للمحافظة 
على األمن واإلستقرار ومكافحة 
املنظمة،  واجلرمية  اإلرهاب 
هلا  الالزمة  اإلمكانات  وتوفري 

للقيام بهذه املهمة.
لبنان وحريته  6ـ تأكيد سيادة 
يف  الدولة  وحق  واستقالله، 
حتتلها  اليت  اراضيها  حترير 
يثمنون  إذ  وهم  اسرائيل، 
يف  »اليونيفيل«  قوات  دور 
وفقا  تعمل  اليت  لبنان  جنوب 
الدولي  األمن  جملس  لقرار 
املتحدة  باألمم  يهيبون   ،1701
وباجملتمع الدولي الضغط على 
تنفيذ  على  حلملها  إسرائيل 
تطالبها  اليت  الدولية  القرارات 
وغري  الفوري  باإلنسحاب 
األراضي  كل  من  املشروط 
اللبنانية، واحرتام سيادة لبنان 

على أرضه ومياهه وفضائه.
أهمية  على  التشديد  7ـ 
ـ  الفلسطيين  الصراع  حل 
مفتاح  هو  الذي  اإلسرائيلي، 
واإلستقرار،  واألمن  السالم 
مبا يضمن حترير مجيع األراضي 
يهيبون  كما  احملتلة.  العربية 
اإلستجابة  الدولية  باملنظمة 
الفلسطيين  الشعب  حلقوق 
وخباصة حق العودة اىل وطنه 
الفلسطينية  الدولة  وإقامة 
وطنا  بها  املعرتف  املستقلة، 
الفلسطينيني  جلميع  دائما 
ويف  احملتلة  األراضي  داخل 
مع  يتالقى  ما  وهذا  الشتات، 
يف  اجلامعة  اللبنانيني  إرادة 
أشكاله.  بكل  التوطني  رفض 
اللبنانيني،  مجيع  مناشدة  8ـ 
التمسك  الشباب،  وخباصة 
الوطن، حمافظني  بأرضهم يف 
جيل،  اىل  جيل  من  عليها 
اإلميانية  بقيمهم  والتشبث 
وبقيم وطنهم وثقافته املنفتحة 
على التنوع، مبتعدين عن أخطار 
الذي  الديين  والتطرف  التزمت 
ويروج  اآلخر  صورة  يشوه 
ويزعزع  واإلنغالق  للتقوقع 
املشرتكة  الوطنية  الثقافة 
العيش  اعتبار  على  املبنية 
سامية.  إنسانية  قيمة  معا 
اإلستسالم  لعدم  ودعوتهم 
الذات  اإلنطواء على  اىل جتربة 
متجانسة  طائفية  يف جمموعات 
ما  يف  التواصل  عن  ومنقطعة 
تقطيعا  ذلك  يف  ألن  بينها، 
وجلذور  اجملتمع  ألوصال 
ومطالبة  الوطنية.  الوحدة 
النمو  بتحفيز  اللبنانية  الدولة 
اإلقتصادي وتأمني فرص عمل 
اخلوف  مشاعر  وتبديد  للشباب 

لديهم حول املستقبل.
وأبدى أصحاب الغبطة والسماحة 
واستنكارهم  قلقهم  والسيادة 
االحداث  لتداعيات  الشديدين 
يف  طائفيا  بعدا  اختذت  اليت 
مجهورية مصر العربية الشقيقة، 
ومن قبلها العراق، واليت طالت 
العديد من املسيحيني ووصلت 
على  االثم  االعتداء  حد  اىل 
موقفهم  واكدوا  الكنائس، 
الثابت، وهو ان اي اعتداء على 
اي بيت من بيوت اهلل او على 
الدينية،  مقدساتنا  من  مقدس 
عليها مجيعا،  اعتداء  مبثابة  هو 
للمسيحيني  ما  يؤكدون  وهم 
واملسلمني يف هذا الشرق من 
خمتلف  على  بناء  تارخيي  دور 
به  يتمتعون  وما  االصعدة، 

الوطانهم،  واخالص  والء  من 
يف  املشاركة  على  مصرين 

صنع مستقبل مشرق هلا.
على  اجملتمعون  شدد  كما 
تعزيز روابط االخوة بني لبنان 
والدول العربية الشقيقة وعلى 
هذه  حتقق  ان  على  حرصه 
ما  لنفسها  الشقيقة  الدول 
لنفسه  حيققه  ان  هو  يتمنى 
وازدهار  استقرار  من  ايضا 

وامن وسالم.
عقد  مبدأ  اجملتمعون  أقر  وقد 
الروحية،  للقمة  دورية  لقاءات 
وطنية  روحية  مببادرة  والتوجه 
السياسية  اخلالفات  ملعاجلة 

الداخلية.

اهلل  اىل  الدعاء  يرفعون  وهم 
لكي  الكل  الضابط  العلي 
االزمات  العربية  الدول  تتخطى 
كما  بها،  متر  اليت  العصيبة 
لقاؤهم  يوفر  ان  يتمنون 
قوة  اليوم  والوطين  الروحي 
السياسي  للحوار  جديدة  دفع 
حققه  الذي  النحو  على  الوطين 
الذي عقد يف  السابق  لقاؤهم 
يف  اجلمهوري  القصر  رحاب 
عام 2008، ويبتهلون معا اىل 
لبنان  على  مين  ان  العلي  اهلل 
وان  واالمان،  باخلري  وشعبه 
ويوفقهم  ابنائه  وحدة  يصون 
اخلري  طريق  لسلوك  مجيعا 

والسالم واحملبة«
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عرب وعالم

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

2011 أيار   14 Saturday 14 May 2011السبت 

الشباب  من  غفرية  أعداد  بدأت 
يعرف  فيما  املشارك  املصري 
األراضي  حنو  الزحف  بـ«يوم 
 15 يف  املقرر  الفلسطينية« 
النكبة  ذكرى  يوافق  والذي  مايو 
عن  اإلعالن  )يوم  الفلسطينية 
إقامة دولة إسرائيل( يف الوصول 
مبكرًا،  سيناء  جزيرة  شبه  إىل 
أيام.  بثالثة  احملدد  املوعد  وقبل 
تأتي تلك اخلطوة بعد أنباء خرجت 
السلطات  عزم  عن  سيناء  من 
وخمارج  مداخل  إغالق  املصرية 
السالم  كوبري  وخاصة  سيناء 
السويس،  قناة  فوق  مير  الذي 
أمحد محدي  الشهيد  نفق  وكذلك 
ومتحركة  ثابتة  كمائن  وضع  مع 
سعيًا للحد من النزوح إىل سيناء 
واالنتقال منها اىل غزة من خالل 
مدينة  وشهدت  الربي.  رفح  معرب 
العريش تدفقًا يف أعداد الشباب 
املصري على الفنادق واملنتجعات 
والقرى السياحية. وصرح مصدر 
أمين مصري مسؤول بأنه مل ترد 
املصرية  السلطات  من  تعليمات 
حول كيفية التعامل مع املشاركني 
يصادف  والذى  الزحف  يوم  فى 
ذكرى نكبة فلسطني واإلعالن عن 

قيام إسرائيل عام 1948 . 
ويف عمان أعلن منظمون أن آالف 
األردنيني يعتزمون املشاركة يف 
مسرية تنطلق اليوم اجلمعة يف غور 
األردن ، قرب احلدود املشرتكة مع 
الضفة الغربية واخلاضعة للسيطرة 
اإلسرائيلية، للتعبري عن تأييد حق 
الالجئني الفلسطينيني يف العودة 
أخرى، فإن  لديارهم . ومن جهة 
مع  بالتزامن  تنظم  اليت  املسرية 

تظاهرة يف بيت حلم تؤكد حق العودة يف ذكرى النكبة

مسريات مصرية وأردنية باجتاه فلسطني
الذكرى السنوية الثالثة والستني 
لقيام دولة إسرائيل عام 1948. 
عبور  تشمل  لن  فلسطني  يف 
املشاركني بها احلدود كما ذكرت 
بعض التقارير اإلعالمية يف وقت 
حزب  املسرية  .وينظم  سابق 
الذراع  اإلسالمي«،  العمل  »جبهة 
 ، األردن  يف  لإلخوان  السياسية 
وحزب الوحدة الشعبية اليساري . 
وأعلنت عشرات النقابات العمالية 
أنها  املدني  اجملتمع  ومنظمات 

ستشارك يف املسرية.
آالف  ثالثة  حنو  سار  ذلك  إىل 
بيت  مدينة  يف  أمس  فلسطيين 
الثالثة  الذكرى  إلحياء  حلم 
حتى  للنكبة يف مسرية  والستني 
ساحة املهد، رفعوا خالهلا األعالم 
الفلسطينية ومفاتيح خشبية رمزا 
الفلسطينيون  وحييي  للعودة. 
يف  الفلسطينية  النكبة  ذكرى 
15 مايو من كل عام يف خميمات 
الشتات  يف  الفلسطيين  اللجوء 
كما  الفلسطينية،  األراضي  ويف 
النكبة  إسرائيل  يف  العرب  حييي 
إسرائيل  استقالل  يوم  املوافقة 
بالتقويم العربي حتت عنوان »يوم 

استقاللكم، يوم نكبتنا«. 
الذين  املدارس  كشافة  ودق 
ومحل  الطبول،  املسرية  تقدموا 
عليها  كتب  الفتات  احملتجون 
»حق  و  مقدس«  حق  »العودة 
العودة خط امحر ال ميكن جتاوزه« 
و«التطبيع مع االحتالل نقيض حلق 
العودة« واختتمت مسرية بيت حلم 

مبهرجان خطابي . 
اجمللس  اللحام عضو  وقال حممد 
التشريعي ومنسق اللجان الشعبية 

ملخيمات جنوب الضفة الغربية »أن 
حق العودة حق فردي وحق مجاعي 
للعودة  الفلسطينيني،  لالجئني 
إىل قراهم اليت هجروا منها، وال 
التصرف  جهة  أو  أحد  أي  ميلك 
بهذا احلق«. وقال سكرتري احلزب 
نفاع  حممد  اإلسرائيلي  الشيوعي 
يف كلمته »مسونا ما شئتم عرب 
الداخل، عرب 48، لكنا فلسطينيون 
باقون  األرض،  أصحاب  عرب، 
استعملوا  لو  األرض،  كملح 
والفسفورية  العنقودية  قنابلهم 
وأضاف  األرض«.  هذه  نرتك  لن 
متتلك  إسرائيل  دولة  »أن  نفاع 
ختاف  لكنها  العسكرية،  الرتسانة 
نعد  وال  عزل  أننا  من  بالرغم  منا 

سوى مليون عربي«. 
يف هذه األثناء قالت وسائل إعالم 
إسرائيلية إن رئيس أركان اجليش 
أعرب عن  جانتز  اإلسرائيلي بيين 
أملة يف »أن مير يوم النكبة بسالم« 
حيث خيشى اجليش اإلسرائيلي من 
أن تتحول املسريات واالحتجاجات 
املستوطنني  مع  صدامات  إىل 
اإلسرائيليني خصوصًا بعد أن متت 
وأطلقت  الفلسطينية  املصاحلة 
على  الثالثة  االنتفاضة  صفحة 
جهة  ومن  »فيسبوك«.  صفحات 
اإلسرائيلية  اإلذاعة  نقلت  أحرى 
الداخلي  األمن  وزير  عن  أمس 
اإلسرائيلي يتسحاق اهرونوفيتش 
الشرطة  اىل  تعليماته  أصدر  أنه 
أعمال  وراء  االجنرار  »بعدم 
فعاليات  تتخلل  قد  استفزازية« 
ال  أنه  رغم  وذلك  النكبة  يوم 
استثنائية  حوادث  »وقوع  يتوقع 

خالل فعاليات يوم النكبة«. 

أعلن مسؤول أمين إسرائيلي كبري 
يتم  بأن  احتمال  أي  وجود  عدم 
قطاع  يف  األسري  اجلندي  حترير 
غزة جلعاد شليط بعملية عسكرية 
وأشار إىل أن اجليش اإلسرائيلي 
رصد مبالغ كبرية لذلك من دون 

فائدة.
امس   »هآرتس«  صحيفة  ونقلت 
قوله  األمين  املسؤول  االولعن 
إنه  إعالم  وسائل  ملراسلي  أمس 
لتحرير  عسكري  احتمال  يوجد  »ال 
شليط«.  جلعاد  املخطوف  اجلندي 
اإلسرائيلي  اجليش  أن  وأضاف 
الشواقل  ماليني  عشرات  صرف 
كانت  استخبارية  عمليات  على 
احتجاز شليط  غايتها رصد مكان 

لكن من دون حتقيق جناح كاف.
وتابع أنه »يصعب إجراء مفاوضات 
)حول تبادل أسرى( مع أربعة قادة 
)رئيس  فلهنية  محاس(،  )من 
هنية(  إمساعيل  املقالة  احلكومة 
أفكارا خاصة به، ومشعل )رئيس 
مشعل(  خالد  السياسي  املكتب 
حيمل أفكارا خاصة به، ولدى كل 
الذراع  )قائد  اجلعربي  أمحد  من 
العسكري( وحممد ضيف )القيادي 
األفكار  محاس(  يف  العسكري 
اخلاصة«. وأضاف: »وفقا ملعرفيت 
باألمور فقد توصلنا إىل تفاهمات 
بشأن  عدة يف محاس  جهات  مع 
الصفقة لكن قسما آخر يف احلركة 

أحبط ذلك«.
وقال املسؤول اإلسرائيلي »يوجد 

 مسؤول أمين إسرائيلي كبري يستبعد إمكانية 
حترير شليط بعملية عسكرية

محاس  على  جدا  كثرية  ضغوط 
توقيع  خالل  اكتشفنا  وفجأة 
الفلسطينية(  )املصاحلة  االتفاق 
وكل  فصيال   14 هناك  يوجد  أنه 
أقام  قسام  صاروخ  لديه  من 
إرهابيا وليس سهال على  فصيال 

محاس تطبيق اهلدوء«.
إىل  توصلت  »محاس«  أن  ورأى 
اتفاق املصاحلة مع »فتح« كحركة 
حمبطة »ألن اجلمهور يف قطاع غزة 
بدأ ميارس ضغوطا كبرية وقيادة 
محاس مذهولة ما حيدث يف الدول 
مصلحة  لديها  وكانت  العربية 

كبرية بالتوصل إىل اتفاق«.
لكنه أضاف أنه »يصعب علي أن 
أصدق أن االتفاق سيصمد عندما 
املعقدة  املواضيع  إىل  يصلون 
الفجوات  ألن  االنتخابات  مثل 

ستكون هائلة«.
وتطرق املسؤول األمين إىل الثورة 
بالرئيس  أطاحت  اليت  املصرية 
حسين مبارك وقال إنه يف بدايتها 
ختوف اجليش اإلسرائيلي من تغيري 
يف العالقات مع اجليش املصري 
يتعاون  أنه  تبني  ذلك  »بعد  لكن 
للغاية«.  جيد  بشكل  إسرائيل  مع 
ينهوا  مل  »املصريني  أن  وأضاف 
الثورة حتى اآلن واجليش املصري 
جدا،  كبري  ملف  عبء  حتت  يرزح 
فعليه أن حيكم وأن يعمل كشرطة 
الوزارات  بقية  مثل  يعمل  وأن 

أيضا وهذا األمر كبري عليه«.
إىل  اإلسرائيلي  املسؤول  وأشار 

أن »أحد األمور اليت يصعب على 
عليها  السيطرة  املصري  اجليش 
ملجأ  إىل  اليت حتولت  سيناء  هي 
أن  وأضاف  اإلرهاب«.  ناحية  من 
اقتصادية  أزمة  يف  تدخل  مصر 
أنبوب  يف  »االنفجار  وأن  هائلة 
إرهابية ضد  عملية  يكن  الغاز مل 
هناك  كانت  وإمنا  إسرائيل  دولة 

حماولة للحصول على إتاوة«.
تسلل  بظاهرة  يتعلق  ما  ويف 
إسرائيل  إىل  األفارقة  املهاجرين 
قال  مصر  مع  حدودها  عرب 
املسؤول األمين إن إسرائيل على 
وشك وقف التسلل بشكل كامل 
بناء  السريع يف  التقدم  أثر  على 
أخرى عند  جدار حدودي وعراقيل 

احلدود.
وخلص املسؤول األمين إىل القول 
إن »عدو دولة إسرائيل تغري من 
)على  والقضاء  االحتالل  حماولة 
وكسر  االستنزاف  إىل  الدولة( 
كان  سنوات  عدة  فقبل  اإلرادة، 
تهديد اإلرهاب هو األكرب أما اليوم 
صواريخ  بإطالق  تهددنا  فحماس 
بهدف  إسرائيل  دولة  داخل  إىل 
نشر اخلوف بني السكان«. وأضاف 
حرب  خالل  أنه  ننسى  أال  »علينا 
لبنان الثانية والرصاص املصبوب 
الذي  الضرر  أن  أعداؤنا  أدرك 
يدفعونه كبري، والسنتني ونصف 
السنة األخرية كانت األكثر هدوءا 
يف تاريخ إسرائيل من ناحية عدد 

القتلى«. 



صفحة 9     

عرب وعالم

Page 9

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

2011 أيار   14 Saturday 14 May 2011السبت 

الثوار الليبيون حيررون مصراتة من قوات القذايف
امس  الليبييون  الثوار  احتفل 
االول بدحر قوات معمر القذايف 
مدن  كربى  ثالث  مصراتة  عن 
البالد، بينما وقعت يف طرابلس 
أربع انفجارات متتالية يف حميط 
بعد ساعات على  العزيزية  باب 
صورا  الرمسي  التلفزيون  بث 
علين  ظهور  اول  يف  للعقيد 
مع  تزامنا  اسبوعني،  منذ  له 
حمادثات اجراها رئيس "اجمللس 
مصطفى  االنتقالي"  الوطين 
الوزراء  رئيس  مع  اجلليل  عبد 
كامريون،  ديفيد  الربيطاني 
دائم  مكتب  لفتح  دعاه  الذي 

للمجلس يف لندن.
وعنيفة،  طويلة  معارك  وبعد 
سيطر الثوار على مطار املدينة 
الواقعة يف غرب البالد. وكانت 
قوات  حلصار  خاضعة  املدينة 

النظام منذ شهرين تقريبا.
سيطرة  الثوار  فرض  وبعدما 
بدؤا  املنطقة،  على  كاملة 
احتفاالت استمرت طوال الليل، 
كما اضرمت النريان يف دبابات 
عند  القذايف  قوات  تركتها 

هروبها.
الذي  بادي،  صالح  وقال 
"ان  املطار:  على  اهلجوم  قاد 
عشرة  بعد  على  باتوا  الثوار 
الغرب  يف  فقط  كيلومرت 
بعد  التقدم  سيواصلون  وانهم 
االسرتاحة من املعركة االخرية".

املطار  على  السيطرة  وتعترب 
كانت  املدينة  الن  مهما  اجنازا 
شبه مقطوعة عن العامل واملرفأ 
فيها صلة االتصال الوحيدة رغم 

تعرضه للقصف مرارا.
وحذرت مجعيات الدفاع عن حقوق 
االنسان من كارثة انسانية يف 
املدينة البالغ عدد سكانها 500 
نقصا  تواجه  واليت  نسمة  الف 

يف الطعام واملعدات الطبية.
"فرانس  وكالة  مراسل  ونقل 
دمر  املطار  "ان  لالنباء:  برس" 
متاما وان هناك حرائق مشتعلة 
حوله". اضاف "ان ضباط قوات 
القذايف تراجعوا وارغموا اجلنود 
على البقاء". وحاول قسم منهم 
غالبيتهم  لكن  القتال  مواصلة 
يف  متخفني  اهلروب  حاولوا 

مالبس مدنية.

اربع  وقعت  طرابلس،  ويف 
االول  امس  متتالية  انفجارات 
بينما مسعت طائرات نفاثة وهي 

حتلق فوق العاصمة.
يف  االنفجارات  ومسعت 
مقر  حيث  العزيزية  باب  حميط 
القذايف. وكذلك اهتزت النوافذ 
فيه  ينزل  الذي  الفندق  يف 
املراسلون االجانب يف العاصمة 

الليبية.
الدخان  من  عامودان  وشوهد 
االبيض فوق املدينة بعيد دوي 
االنفجارات كما مسعت صفارات 
سيارات االسعاف باالضافة اىل 
اصوات عيارات نارية متقطعة.

الرمسي  التلفزيون  وقال 
حللف  جويا  هجوما  "إن  اللييب: 
بسفارة  أضرارا  أحلق  األطلسي 
العاصمة  يف  الشمالية  كوريا 

طرابلس".
كتب  عاجل  خرب  النبأ يف  وورد 
على شاشة تلفزيون اجلماهريية 
وجاء به أن السفارة حلقت بها 
هجمات  خالل  جسيمة  أضرارا 
شنها احللف على مواقع عسكرية 

ومدنية يف العاصمة.
حكوميون  مسؤولون  واكد 
برس"  "فرانس  لوكالة  ليبيون 
لالنباء "ان ستة اشخاص قتلوا 
واصيب 10 اخرون يف ضربات 
واصابت  احللف  شنها  جوية 
يقيم  كان  طرابلس  يف  جممعا 

فيه القذايف".
واوضح مسؤول آخر يف النظام، 
االجنبية  االعالم  وسائل  يرافق 
"ان  املوقع،  يف  جولة  خالل 
لكن  املدنيني  من  الضحايا  كل 
احلصيلة  هذه  تاكيد  يتسن  مل 

بشكل مستقل".
ووقعت االنفجارات بعد ساعات 
التلفزيون  قيام  على  فقط 
متأخر  اللييب يف وقت  الرمسي 
اخلميس  ـ  االربعاء  ليل  من 
بني  للقاء  تسجيل  بعرض 
وهو  قبائل،  وزعماء  القذايف 
شنها  غارة  منذ  له  ظهور  اول 
)ابريل(،  احللف يف 30 نيسان 
"انها  اللييب:  النظام  واعتربها 

حماولة الغتيال زعيمه".
مقتل  اىل  انذاك  الغارة  وادت 
الزعيم،  جنل  العرب،  سيف 

االخري  هذا  احفاد  من  وثالثة 
بـ"حماولة  النظام  يف ما وصفه 

مباشرة الغتيال زعيم البالد".
اىل  الرمسي  التلفزيون  واشار 
بني  للقاء  كان  التسجيل  ان 
القذايف ومسؤولني قبليني من 
اليت يسيطر عليها  البالد  شرق 

الثوار.
ويف لندن، اعلن رئيس الوزراء 
كامريون  ديفيد  الربيطاني 
"اجمللس  اىل  دعوة  وجه  انه 
لفتح  ليبيا  يف  االنتقالي" 
وذلك  لندن،  دائم يف  مكتب 
رئيس اجمللس  استقباله  لدى 

مصطفى عبد اجلليل.
تصريح  يف  كامريون  وقال 
عبد  مصطفى  مع  للصحافة 
اعلن  ان  "بوسعي  اجلليل 
لتعزيز  اجراءات  سلسلة  عن 
اضاف  اجمللس".  مع  تعاوننا 
اجمللس  تدعو  "احلكومة  ان 
اىل فتح مكتب رمسي هنا يف 

لندن".
اليت  االوىل  املرة  هي  وهذه 
جيري فيها عبد اجلليل حمادثات 
احلكومة  رئيس  مع  مباشرة 

الربيطاني.
اعلن  واشنطن،  ويف 
االوىل  الشحنة  ان  مسؤولون 
غري  االمريكية  املساعدات  من 
الثوار  اىل  وصلت  العسكرية 
اليت  بنغاري )شرق(  مرفأ  يف 

يسيطر عليها هؤالء.
وزارة  باسم  الناطق  وصرح 
ان  تونر  مارك  اخلارجية 
املساعدة اليت وصلت "تتالف 
وجبة  االف   10 من  اكثر  من 
اضاف  لالكل".  جاهزة  طعام 
الطريق  يف  اخرى  "مواد  ان 
ومن بينها معدات طبية وبذات 
واحذية عسكرية وخيم ومعدات 

للحماية الشخصية".
االمريكي جون  السناتور  واكد 
ينص  تشريعا  يعد  انه  كريي 
جممدة  اصول  استخدام  على 
مساعدات  لتأمني  للقذايف 
ان  وقال:  للثوار،  انسانية 
دعم  ببساطة  هو  يطلبونه  "ما 
الدعم  اي  وتقين.  انساني 
بعد  اليه  سيحتاجون  الذي 

سقوط النظام".

مصر: اجمللس العسكري يتعهد الضرب
بيد من حديد على مثريي الفتنة الطائفية

للقوات  االعلى  اجمللس  قال 
املسلحة، احلاكم، يف مصر امس 
انه سيتصدى بكل قوة حملاوالت 
بني  الطائفية  الفتنة  اشعال 

االقباط واملسلمني يف البالد.
حرب  اركان  اللواء  وناشد 
امساعيل عثمان، عضو اجمللس، 
ما وصفها بـ "الغالبية الصامتة" 
واجيابية  بفاعلية  بالتحرك 
بهدف  جنب  اىل  جنبا  لالخنراط 
املدنية  للدولة  السليم  البناء 

الدميقراطية السلمية.
تصرحيات  يف  عثمان،  وحذر 
اليت  االخطار  من  للصحافيني، 
الفتنة  جراء  مصر  هلا  تتعرض 
الطائفية، وأكد ان هذه النقطة 
مصر  وان   ، أمحر"  "خطًا  تعترب 

قادرة على وأدها.
واضاف انه "سيتم الضرب بيد 

من حديد كل من تسول له نفسه 
اللعب يف هذه املنطقة"، وأكد 
ان القوات املسلحة ستظل يقظة 
سواء  مبصر  يرتبص  من  لكل 

باجندات خارجية أو داخلية.
الشائعات،  خطورة  من  وحذر 
وقال "جيب اال تأخذنا الشائعات 
ان  واألوقع  مهجور،  طريق  اىل 
الذي  املمهد  الطريق  يف  نسري 

فيه صاحل البالد".
واشار اىل خطورة احداث الوقيعة 
والشعب  املسلحة  القوات  بني 
أن  مؤكدا  طوائفه،  بكافة 
"النفس  بنظرية  يعمل  اجمللس 
املستقبلية  والنظرة  الطويل" 

بعيدة املدى.
االعلى  اجمللس  ان  اىل  وأشار 
مصر  مصلحة  اال  امامه  يرى  ال 
ومصلحة املواطن املصري، وان 

ايا  اجلميع  فوق  الوطن  مصلحة 
كانت الظروف.

وأكد ان القوات املسلحة ستظل 
حامية للثورة ولشبابها، وحامية 
وستظل  القومي،  مصر  المن 
يقظة لكل من يرتبص بها سواء 

باجندات خارجية أو داخلية .
وحذر عثمان من موقف االقتصاد 
آثارا  هناك  ان  وأكد  املصري. 
يف  االقتصاد  يواجهها  سلبية 
هذه املرحلة جراء اعمال التخريب 
والبلطجة واملطالب الفئوية، ما 
السائحني  تدفق  على  يؤثر 
الوافدة،  االجنبية  واالستثمارات 
نظرة  وجود  ضرورة  اىل  داعيا 
الشعب  بني  للتعاون  شاملة 
والشرطة والقوات املسلحة يف 
تأمني الشارع املصري الن ذلك 

لن يتأتي بأي جهة مبفردها.

السلطات اليمنية تفقد صربها أمام تدهور هيبة الدولة
استعادة  اليمنية  السلطات  تعهدت 
هيبة الدولة يف املناطق املتوترة يف 
البالد بعد ساعات من مواجهات بني 
النظام  بإسقاط  مطالبني  معتصمني 
الوزراء  جملس  أمام  األمن  وقوات 
يف العاصمة صنعاء أول من أمس. 
األجهزة  إن  أمنية  مصادر  وقالت 
تراجع  أمام  مكتوفة  تقف  لن  األمنية 
هيبة الدولة يف كافة مناطق البالد.

أن  اىل  رمسي  أمين  مصدر  وأشار 
ستتخذ  املختلفة  األمنية  »األجهزة 
اإلجراءات  لتعزيز  صارمة  خطوات 
يف  الدولة  هيبة  وإعادة  األمنية 
»مثة  وأن  اليمنية«،  املناطق  خمتلف 
بالتعاون  تنفيذها  سيتم  أمنية  خطة 
والتنسيق مع خمتلف األجهزة األمنية 
املناطق  يف  األمين  االنتشار  وإعادة 
اليت تشهد اضطرابات أمنية والدفع 
واألمنية  العسكرية  الكليات  بطالب 
والنقاط  الشوارع  إىل  النزول  اىل 
األمن  تعزيز  يف  للمساهمة  األمنية 
واالستقرار ومحاية السلم االجتماعي« 
على ما نشرته صحيفة » 26 سبتمرب« 

الناطقة باسم اجليش اليمين.
وأضاف املصدر أن »األجهزة األمنية 
لن ترتدد يف استخدام القوة إلعادة 
اخلارجة  العناصر  متادت  إذا  هيبتها 
الدستورية  والشرعية  القانون  على 
امن  متس  أعمال  أي  ارتكاب  يف 
واجبًا  ذلك  باعتبار  واملواطن  الوطن 
األمنية  األجهزة  على  حيتم  وطنيًا 
له  تسول  من  كل  لردع  به  القيام 
العامة  السكينة  إقالق  حماولة  نفسه 
التصرحيات  هذه  وجاءت  للمجتمع«. 
عقب املواجهات الدامية اليت شهدتها 
العاصمة صنعاء أول من أمس وأدت 
إىل سقوط 14 قتياًل ومئات اجلرحى 
إىل  إضافة  التغيري،  شباب  من 
استمرار انفالت األوضاع يف عدد من 
وعدن  تعز  مثل  اليمنية  احملافظات 

واحلديدة وأبني وغريها.
يف  املنضوية  املعارضة  وناشدت 

املشرتك  اللقاء  أحزاب  تكتل  إطار 
العربية  الدول  وجامعة  اخلليج  دول 
أوروبا وأمريكا وكل  واألصدقاء يف 
اجملازر  لوقف  »التدخل  العامل  أحرار 
علي صاحل ضد  قوات  ترتكبها  اليت 
وتعز  صنعاء  يف  سلميًا  املعتصمني 
الدولي  اجملتمع  مطالبة  واحلديدة«، 
بـ«القيام بدوره االنساني واألخالقي 
ضد  املستمرة  اجملازر  لوقف 
املعتصمني سلميًا واملطالبني حبقوق 
وتريتها  تصاعدت  واليت  مشروعة 
العاصمة  يف  وخاصة  األربعاء  مساء 
صنعاء ومدينيت احلديدة وتعز وسقط 
ومئات  الشهداء  من  عدد  خالهلا 
واختناقات  احلي  بالرصاص  اجلرحى 

بالغازات السامة«.
ودانت املعارضة ما أمستها »اجملازر 
اإلنسانية  ضد  جرائم  تعد  اليت 
وتستهدف مئات اآلالف من الشباب 
أنواع  خمتلف  يواجهون  الذين  العزل 
أن  معتربة  عارية«،  بصدور  األسلحة 
تزيد  لن  تسيل  اليت  الدماء  »هذه 
حتقيق  على  إصرارًا  إال  الشباب 
مطلبهم األساسي وهو إسقاط نظام 
بأعصاٍب  شعبه  أبناء  دماء  يسفك 
أخالقي  أو  ديين  وازع  ودون  باردة 
»الصمت  اىل  مشرية  إنساني«،  أو 
اليت  اجملازر  جتاه  والدولي  العربي 
ارتكبتها سابقًا قوات عسكرية وأمنية 
جماميع  مع  صاحل  أقارب  يديرها 

مسلحة مأجورة«.
من  وعدد  صنعاء  العاصمة  وتشهد 
مظاهر  األخرى  الرئيسية  احملافظات 
وغري  الفت  وعسكري  أمين  تصعيد 
السياسية  األزمة  بدء  منذ  مسبوق 
وصول  يف  متثل  البالد  يف  القائمة 
تعزيزات أمنية وعسكرية تابعة لقوات 
اجلمهوري  واحلرس  املركزي  األمن 
عسكرية  ومعدات  بآليات  معززة 
الطريان  تكثيف  مع  بالتزامن  ثقيلة 
والتحليق  اجلوية  طلعاته  العسكري 
كتعز  مدن  مساء  فوق  املخفوض 

واحلديدة والبيضاء وحضرموت ومأرب 
العاصمة  على  واحملويت.وهيمنت 
الشديد  التوتر  من  أجواء  صنعاء 
والعسكري  األمين  التأهب  ومظاهر 
مبشاهد  حفلت  دامية  ليلة  عقب 
شخصًا   14 فيه  قتل  مفرط  عنف 
يف  متفاوتة  جبراح  املئات  وأصيب 
نفذته  احلي  للرصاص  مكثف  إطالق 
قوات تابعة لألمن املركزي واحلرس 
مسلحة  مدنية  وجمموعات  اجلمهوري 
عند  حاشدة  احتجاجية  مسرية  على 
مدخل  من  فيها  املشاركني  اقرتاب 
حي »اإلذاعة القدمية« الذي يقع فيه 
مقر جملس الوزراء. وانتشرت وحدات 
الشوارع  كافة  يف  وعسكرية  أمنية 
ملقري  واملتامخة  احمليطة  الرئيسية 
القصر اجلمهوري ومبنى دار الرئاسة 
يف  والسبعني  التحرير  مبديرييت 
صنعاء بالتزامن مع تعزيز احلراسات 
األمنية والعسكرية املعززة بالسيارات 
على  املفروضة  واملدرعات  املصفحة 
واملؤسسات  الوزارات  مقار  كافة 
الشوارع  وإغالق  احلكومية  واملصاحل 
املؤدية من منطقة حدة التجارية إىل 
الرئاسي  للمجمع  املقابل   45 شارع 
أجواء  وهيمنت  السبعني.  مبديرية 
أوساط  على  والتحفز  الغضب  من 
يف  التغيري  ساحة  يف  املعتصمني 
أمس  يوم  كرسوا  والذين  صنعاء 
كافة  يف  بالدعاء  والتضرع  للصيام 
املنابر واملساجد لالسراع يف إسقاط 
النظام السياسي احلاكم عقب تعرض 
خميم االعتصام يف الساحة مساء أول 
من أمس حملاولة اقتحام مسلح نفذته 
جمموعات أمنية عسكرية تابعة للحرس 
وقوات  املركزي  واألمن  اجلمهوري 
تتصدى  أن  قبل  النجدة،  شرطة 
قوات تابعة لفرقة اللواء األول مدرع 
للقوات املقتحمة، ما أسفر عن مقتل 
حييى  املقدم  ويدعى  ضباطها  أحد 
اآلنسي متأثرا برصاصات نافذة يف 

البطن والصدر.
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*احملامية بهية أبو محد*

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

2011 أيار   14 Saturday 14 May 2011السبت 

مضمون األسئلة املنصوصة يف اإلمتحان اخلطي للحصول على 
اجلنسية األوسرتالية

1. What is the population of 
Australia today?
1) about 12 million people
2) about 40 million people
3) about 22 million people
4) about 28 million people

2. Parliament belongs to the
1) special power
2) executive power
3) legislative power
4) judicial power

3. Both Parliament Houses 
are located in
1) Melbourne
2) Brisbane
3) Sydney
4) Canberra

4. The Capital of New 
South Wales is
1) Melbourne
2) Sydney
3) Brisbane
4) Perth 

5. The Judicial Power is the 
power
1) to make the laws

ما هي املدة القصوى ملنح تأشرية اهلجرة يف وخارج اسرتاليا؟
املدة  حتديد  الصعب  من 
أو  تأشرية،  ملنح  القصوى 
دائرة  ملوظفي  الالزمة  املدة 
اهلجرة، أو القناصل األسرتالية 
إلعطاء التأشرية، حبيث أن كل 
ُيَبّت به بناء على  طلب تأشرية 
وامُلقدمة  املطلوبة،  املعلومات 
على  وبناء  الحقا،  الدائرة  اىل 
الظروف اخلاصة املتعلقة مُبقدم 

الطلب.
إذًا، من املستطاع أن نعطي مدة 
ُتنح  أن  مبوجبها  ميكن  تقريبية 
التأشرية. ومن املمكن أن تكون 
املدة املشار إليها أدناه أطول، 
أو أقصر، أو مطابقة، وذلك بناء 
أن  كما  الطلب.  م  مقدِّ لظروف 
م الطلب تلعب دورًا  جنسية ُمقدِّ
الالزمة  املدة  حتديد  يف  هامًا 
حُتّدد  حبيث  التأشرية.  ملنح 
إذا  ما  القنصلية،  أو  الدائرة، 
كان حامل اجلنسية يشكل خطرًا 
على  خطرًا صغريًا   أو   ، كبريًا 

أسرتاليا.

-1 تأشرية العمل املؤقتة – زيارة  
- تأشرية تستدعي كفالة

تستدعي  التأشرية  كانت  إذا 
كفالة، وكان مقدمها متواجد يف 
تشكل  جلنسية  حاماًل  أسرتاليا، 
على  صغريًا  أو  كبريًا،  خطرًا 
م الطلب يف  أسرتاليا، وإذا ُقدِّ
الطلب  يستدعي  فال  أسرتاليا، 
التأشرية.  ملنح  حمّددًا  وقتًا 
مبعنى آخر، ال نستطيع أن حنّدد 

وقتًا معينًا ملنح التأشرية.

م  ُقدِّ قد  الطلب  كان  إذا  أما 
مه  خارج أسرتاليا، وإذا كان ُمقدِّ
خارج أسرتاليا، وإذا كان ُمقدم 
الطلب حاماًل جنسية تشكل خطرًا 
صغريًا على أسرتاليا، فال ميكن 
أما  التأشرية.  ملنح  مدة  حتديد 
عندها  كبريًا،  اخلطر  كان  إذا 
شهرًا  التأشرية  منح  سيتطلب 

واحدًا.

-2 تأشرية العمل املؤقتة – زيارة 
- تأشرية ال تستدعي كفالة

إذا كانت التأشرية ال تستدعي 
يف  مقدمها  كان  وإذا  كفالة، 
أسرتاليا، وحاماًل جلنسية ُتشكل 
على  صغريًا  أو  كبريًا،  خطرًا 
أسرتاليا، عندها ال ميكن حتديد 

مدة إعطائها.
وإذا كان الطلب ُمقدما من خارج 
أسرتاليا وكان ُمقدمه أيضًا خارج 
أسرتاليا، وحاماًل جنسية تشكل 
خطرًا صغريًا على أسرتاليا، فإن 
املدة الالزمة ملنح التأشرية هي 
نهار عمل واحد . أما إذا كانت 
اجلنسية ُتشكل خطرًا كبريًا على 
منح  يستدعي  عندها  أسرتاليا، 

التأشرية شهرًا كاماًل.

-3 تأشرية العمل من فئة  457
م  إذا كان طلب التأشرية قد ُقدِّ
وإذا  خارجها،  أو  أسرتاليا،  يف 
يف  ُمقيم  الطلب  ُمقدم  كان 
أسرتاليا، أو خارجها، وإذا كان 
حاماًل جنسية تشكل خطرًا صغريًا 
على أسرتاليا، فإن املدة الالزمة 

ملنح التأشرية هي شهرين.
أما إذا كان حاماًل جلنسية تشكل 
خطرًا كبريًا على أسرتاليا، وإذا 
كان ُمقدم الطلب داخل أو خارج 
أسرتاليا، فإن املدة الالزمة ملنح 

التأشرية هي ثالثة أشهر.

كتأشرية  أخرى-  تأشريات 
اإلقامة املؤقتة

أعاله  املذكور  القانون  ينطبق 
أي  التأشريات.  هذه  على 
يشكلون  ملن  شهرين  مدة 
أشهر  وثالثة  صغرياً،  خطرًا 
على  كبريًا  خطرًا  يشكلون  ملن 
هذه  على  ينطبق  ال  أسرتاليا. 
ذكرناه  أن  سبق  ما  التأشرية 
مبعنى  التأشريات.  عن  أعاله 
إىل  اهلجرة  دائرة  تنظر  ال  آخر 
كانت  إذا  الطلب  م  ُمقدِّ جنسية 
صغريًا  أو  كبريًا،  خطرًا  ُتشكل 

على أسرتاليا.
م وللمرة  وإذا كان الطلب قد ُقدِّ
تأشرية  مه  ُمقدِّ وُمنح  األوىل، 
املدة  فإن  األوىل،  للمرة  أعياد 
التأشرية هو ستة  الالزمة ملنح 
على  القانون  هذا  ينطبق  أيام. 
بواسطة  مة  امُلقدَّ الطلبات  كل 
االنرتنيت، إذا كان مقدم الطلب 

حيمل اجلنسية األمريكية.
لتأشرية  الطلب  كان  إذا  أما 
للمرة الثانية، فإن املدة الالزمة 

إلعطائها هو 21 يومًا.
ر القارئ الكريم بأن  أود أن أذكِّ
ليست  أعاله  املذكورة  املدد 
حسب  تتغرّي  أن  وميكن  ثابتة، 

م  ُمقدِّ لكل  العائدة  الظروف 
لطلب. 

فالرجاء أخذ هذه املالحظة بعني 
االعتبار.

2) to interpret and apply the 
law
3) to put the laws into 
practice
4) to abolish laws

إجابات     صحيحة
Correct answers to:

 Question 1 : 3
 Question 2 : 3
 Question 3 : 4
 Question 4 : 2
 Question 5 : 2
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ساوث  نيو  والية  رئيس  اعلن 
تقديم  عن  اوفاريل  باري  ويلز 
عريضة تعهد للمواطنني لتحسني 
صوتا  اجملتمع  وإعطاء  املساءلة 

أكرب يف الربملان.
وقال السيد اوفاريل »يسعدني 
من  موقعة  التماسات  أعلن  أن 
وسوف  أكثر  أو  10000 شخص 

تتم مناقشتها يف الربملان«.
واضاف »وعدنا أن نكون حكومة 
مساءلة، وهذا سيضمن ان يكون 
للقضايا اليت تهم اجملتمع صوت 

يف الربملان«.
الناس  أضع  أن  »أريد  وقال 
صنع  مركز  يف  أخرى  مرة 
ويلز،  ساوث  نيو  يف  القرار 
مباشرة  املساهمة  من  ومتكينهم 
يف جدول أعمال الربملان.. لقد 
املزيد من  وعدت حكوميت بضخ 
الدميقراطية يف الربملان من خالل 
اعطاء السلطة اىل الشعب  وحنن 

اآلن نفي بوعدنا«.
وتابع »بعد 16 عاما من حكم حزب 
العمال، بقي الناس مبعدين عن 
صنع القرار حيث مل تكن آراؤهم 
كانت  ذلك  من  اكثر  مسموعة 
قدمت  اليت  االلتماسات  ُتعامل 
قبل  من  بازدراء  الربملان  إىل 

العمال«.
وكشف السيد اوفارول عن  ان 
»احد آخر ما فعله العمال تثبيت 
يف  اغالقه  للربملان  احتقارهم 
لوقف  حماولة  يف  مبكر  وقت 
كريستينا  بيع  يف  التحقيق 

كينيلي غري الشريف للطاقة«.
»أنا مصمم على استعادة  وقال 

االحرتام للربملان«.
باري  الوالية  رئيس  وكان 
اوفارول ووزيرة النقل غالديس 
يوم  اعلنا  قد  بريجييكليان  
حكومة  ان  املاضي  االربعاء 
إصالح  ستبدأ  ويلز  ساوث  نيو 
عّبارات سيدني لتحسني ايصال 

الركاب وتوسيع اخلدمات.

ملتزما اعطاء املواطنني صوتا اكرب يف برملان نيو ساوث ويلز

اوفارول وبرجييكليان يتعهدان اعادة مئات اخلدمات لعبّارات سيدني

»سيدني  اوفاريل  السيد  قال 
الدولي،  الرمز  هو  هاربور 
وامليناء األكثر مجاال يف العامل، 
وأنه يستحق خدمة العّبارات اليت 
على مستوى  مع وضعه  تتوافق 

عاملي«.
وتابع قائال »وفقا اللتزامنا الطويل 
القطاع  مشاركة  بزيادة  األمد 
العبارات،  خدمات  يف  اخلاص 
سوف تسعى حكومة نيو ساوث 
ويلز لتسجيل الشركات املهتمة 

املناسبة لتشغيل عّباراتنا«.
»قبل ثالث سنوات  انه  واوضح 
يف  والوطين  االحرار  حزبا  أيد 
حتقيق  نتائج  ويلز  ساوث  نيو 
سيدني  عّبارات  يف  ووكر  جلنة 
-- واآلن حان الوقت لوضع هذه 

اخلطة موضع التنفيذ«.
وقال »حنن مصممون على حتسني 
وهذه  العام  النقل  وسائل 
عّبارات  خدمة   ستعطي  اخلطوة 
الذي  العاملي  التصنيف  سيدني 

تستحقه«.
وقالت السيدة بريجييكليان   ان 
برنامج احلكومة الصالح العّبارات 
شّكل انباء عظيمة للركاب ألنها 
ستشهد إعادة املئات من خدمات 
ظل  يف  توقفت  اليت  العبارات 

احلكومات العمالية.
الوزيرة    واستطردت  

بريوت هيالنيك بنك وغرفة التجارة االسرتالية 
العربية يستضيفان كبري االقتصاديني يف دبي
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الرئيس  استضاف 
بريوت  لبنك  التنفيذي 
جاميس  السيد  هيالنيك 
ناصر  الدكتور  واكيم  
اخلرباء  كبري  السعيدي 
مركز  يف  االقتصاديني 
على  العاملي  املالي  دبي 
االثنني  يوم  غداء  مأدبة 
يف  احلالي  ايار   9 يف 
الواقع   Mazzaro مطعم 
يف  اليزابيث  شارع  يف 

سيدني.
الدكتور  ألقى  وقد 
اعطى  كلمة  السعيدي 
على  ثاقبة  نظرة  فيها 
املتزايدة  العوملة  أهمية 

افريقيا  األوسط ومشال  للشرق 
التمويل  جمال  يف   )MENA(
ذلك  على  مثال  واعطى  الدولي، 
وجناحه  بريوت  بنك  وتطوير  منو 
يف إنشاء بنك بريوت هيالنيك.

السعيدي  ناصر   السيد  وشدد 
على  ان الوقت قد حان للمنظمات 
والتموضع  نفسها  لتقديم  
لالستفادة من الفرص املوجودة 
واليت تظهر نتيجًة هلذه التحوالت 

يف النظام املالي العاملي.
ممكنا  الغداء  هذا  جعل  وما 
األعمال  ملنتدى  الناجح  االفتتاح 
اقيم  الذي  العربي،  االسرتالي 
كولينز  فندق سوفيتيل يف  يف 
يومي  ملبورن  يف  سرتيت  
األسبوع  من  واجلمعة  اخلميس 
غرفة  نظمته  والذي  املاضي، 
التجارة العربية االسرتالية للتجارة 

والصناعة احملدودة، اليت متثلت 
األعضاء  من  بعدد  الغداء  يف 
التنفيذية  الرئيسة  ذلك  مبا يف 
للغرفة Cynthia Dearin واملدير يف 
حرب.  جيمس  السيد  سيدني 
كما حضر الغداء رئيس اجمللس 
 Michael Yabsley اخلليجي االسرتالي
ورجل االعمال جو خطار من غرفة 

التجارة االسرتالية اللبنانية.
قنصل  الغداء  يف  شارك  كما 
السيد  ملبورن  يف  العام  لبنان 
لبنان  قنصل  قسطون،  هنري 
اخلري،  ماهر  السيد  كانبريا  يف 
اليونان يف سيدني  قنصل عام 

. Vasilios Tolios السيد
بريوت  بنك  ادارة  جملس  ومن 
هيالنيك الذي يضم ستة مديرين 
باباس  نيك  رئيسه  اىل  اضافة 
 Greg Gav السيد  من  كل  شارك 

والسيد Nik Hatzistergos وعدد من 
كبار زبائن وشركاء البنك.

وقد اعرتف السيد جاميس واكيم 
بريوت  يف  البنك  جناح  بأن 
اىل  ادى  مما  اجيابا  انعكس 

دخوله السوق األسرتالية.
هذه  ان  واكيم  السيد  وقال 
القفزة كانت نتيجة للعمل الشاق 
ولرؤية رئيس جملس إدارة البنك 
وفريقه  صفري  سليم  السيد 
اللبناني  املالي  النظام  وقوة 
اليت نوه عنها الدكتور السعيدي 
الذي شغل منصب  نائب حاكم 
مرتني  اللبناني  املركزي  البنك 

يف حياته املهنية.
واضاف السيد واكيم قائال بان 
بناء جسر بني هاتني املنطقتني 
اسرتاتيجي  تركيز  موضع  كان 

رئيسي لبريوت هيالنيك بنك.

*من اليسار اىل اليمني:سينثيا ديرين، مايكل يابسلي،د. ناصر 
السعيدي، جاميس واكيم وجاميس حرب *

بريجييكليان    تقول »يف تشرين 
االول من العام املاضي خفضت 
احلكومة العمالية العدد األسبوعي 
خلدمات العبارات  للجزء الشمالي 
بنسبة 30 يف املائة من 731 اىل 
رحلة   233 باقتطاع  اي    498

أسبوعيا«.
وقالت »كانت هذه ضربة كبرية 
فعل  حياولون  الذين  للركاب 
الشيء الصحيح برتك سياراتهم 

يف املنزل«.
ان  اوفاريل  السيد  وقال 
الصحف  يف  ستظهر  اإلعالنات 
لتسجيل  املقبل  االسبوع 
الشركات املهتمة بادارة عّبارات 

سيدني.
نسمع  ان  »نريد  يقول  وتابع 
عن  العّبارات  خدمة  مشغلي  من 
ميكن  اليت  اجلديدة  اخلدمات 
اخلدمات  من  واي  توفرها،  أن 

القائمة ميكن حتسينها«.
سوف  اإلصالح  »هذا  واضاف 
يقدم خدمات أفضل للمسافرين 
متناول  يف  العبارات  وجعل 
كخيار  العبارات  وجعل  اجلميع  

لوسائل النقل العام«
ساوث  نيو  حكومة  تلتزم  وقال 
من  املزيد  الناس  بإعطاء  ويلز 
لتشجيعهم  العام  النقل  خيارات 

على ترك السيارة يف املنزل«.

   مقابل COLESسوبرمركت 
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

*رئيس الوالية باري اوفارول**الوزيرة كالديس برجييكليان*

بريد سريعشحن جوي
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لبنانيات

لسنا معنيني بالتصاريح العشوائية بل بالّدستور واألعراف الدستورية

العماد عون بعد اجتماع التكّتل: ليس هناك من إرادة لتشكيل احلكومة، ورئيس اجلمهورية والرئيس املكلف مسؤوالن 
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بالتصاريح  معنيني  لسنا 
بالّدستور  بل  العشوائية 
الدستورية.العماد  واألعراف 
التكّتل:  اجتماع  بعد  عون 
لتشكيل  إرادة  من  هناك  ليس 
اجلمهورية  ورئيس  احلكومة، 

والرئيس املكلف مسؤوالن 
جّدد العماد ميشال عون مطالبته 
الرئيس بري بعقد جلسة تشريعية 
إلقرار عدد من مشاريع القوانني 
املستعجلة مشريًا إىل سابقتني 
إلجتماع جملس النواب من دون 
وجود حكومة، األوىل يف العام 
1969 والثانية يف العام 2005 
عندما أقر اجمللس قانون العفو 

عن جعجع ومعتقلي الضنية.
اإلجتماع  بعد  العماد عون  ورأى 
»التغيري  لتكتل  األسبوعي 
هناك  ليس  أن  واإلصالح« 
مؤكدًا  احلكومة  لتشكيل  إرادة 
الداخلية  عقدة  حّلت  إذا  أنه 
وزارات  يف  عقدًا  فسيخلقون 
له  ما  أن  على  وشّدد  أخرى. 
وليس  حقوق  هو  احلكومة  يف 
كان  »اذا  بأنه  مذكرًا  حصة، 
والرئيس  اجلمهورية  لرئيس 
احلكومة  تأليف  املكلف صالحية 
اعطائها  صالحية  لدينا  فنحن 
ومعلنًا  عنها«،  حجبها  او  الثقة 
عن استعداده للحوار مع كل من 
وبالنصوص  بالقوانني  يلتزم 

واألعراف الّدستورية.
العماد  حلديث  الكامل  النص 

عون:
لقائنا  يف  بكم  وسهاًل  أهاًل 

األسبوعي.
بّري  الرئيس  من  وطلبنا  سبق 
أن حيّدد جلسة تشريعّية إلقرار 
تتعّلق  مكّررة،  معّجلة  قوانني 
واملاء  للكهرباء  بإعتمادات 
لدولة  جلوؤنا  كان  والّسجون. 
يشغل  ألّنه  اجمللس  رئيس 
املنصب الّتشريعي األخري الذي 
يستطيع أن يقوم مبا طالبناه به. 
لفتين قوله إّنه ليس هناك أّي 
مرجعّية أو سابقة أو أي وسيلة 
أساسها  على  جيتمع  قانونّية 
احلكومة  غياب  يف  اجمللس 
الّسلطة  إّن  مستقيلة.  كونها 
الّسلطة  فوق  هي  التشريعّية 
التنفيذّية، فهي الّسلطة األوىل 
سلطة  ألّي  ميكن  وال  للبلد 
الّسلطة  عملها.  تشّل  أن  أخرى 
عن  متامًا  مستقّلة  الّتشريعّية 
الّسلطة الّتنفيذية، خصوصًا إن 
مل تكن القوانني ُمقّدمة من قبل 
القيام  بصدد  لست  احلكومة. 
عندما  ولكن  اآلن،  بإجتهادات 
إىل  قانونًا  الّنّواب  أحد  يقّدم 
يبّت  أن  األخري  على  اجمللس، 
به من دون إستشارة احلكومة. 
بصفة  القوانني  هذه  تقديم  مّت 
نائٍب  وبتوقيع  املكّرر  املعّجل 
والّسلطة  الّنّواب،  جملس  من 
عن  متامًا  منفصلة  التشريعّية 
أعلى  وهي  الّتنفيذّية  الّسلطة 
الّسلطة  أّن  يعين  ما  منها، 
تشّل  أن  تستطيع  ال  الّتنفيذّية 
أّننا  كما  الّتشريعّية.  الّسلطة 
هلذا  سابقة  جند  أن  حاولنا 
املوضوع، ولقد وجدنا أّن هناك 
األوىل  األقّل.  على  سابقتني 
يف العام 1969 عندما استقالت 

حكومة الّرئيس كرامي، وإجتمع 
كانت  املوازنة؛  وأقّر  اجمللس 
وُأقّرت  مستقيلة،  احلكومة 
أّما   .1969 العام  يف  املوازنة 
الّسابقة الّثانية وهي أكثر حداثة 
عندما   ،2005 للعام  تعود  إذ 
وكانت  اجلديد  اجمللس  إجتمع 
قانون  وأقّر  مستقيلة،  احلكومة 
جعجع  مسري  الّسّيد  عن  عفو 
الّضنّية  بأحداث  املّتهمني  وعن 
نكّرر  عليه،  بناًء  عنجر.  وجمدل 
بّري  للّرئيس  ونقول  الّطلب 
احلاجات  هذه  ألّن  يساعدنا  أن 
ملّحة جّدًا وقد تأخرنا كثريًا على 
مباشرة العمل عليها. قد تكون 
قضّية الكهرباء من أكثر احلاجات 
أبواب  على  فنحن  اآلن،  إحلاحًا 
نعلم  ومجيعنا  الّصيف،  فصل 
مقبلون  أّننا  الفائت  العام  منذ 

على أزمة.
إذًا، بناًء على اإلجتهادات اليت 
جملس  سوابق  يف  وجدناها 
أن  نطلب  الّلبناني،  النّواب 
هذه  ويقّر  اجمللس  جيتمع 

القوانني املستعجلة. 
الّنائب  قّدم  لقد  ثانيًا، 
لألحوال  قانونًا  فارس  مروان 
قّدمه  أّنه  وأعتقد  الّشخصّية، 
نؤّيد  حنن  اإلختياري.  بصفة 
ونطلب  باملطلق  القانون  هذا 
يكون  أن  بداًل  ملزمًا  يكون  أن 
تعّذر  حال  يف  ولكن  إختيارّيًا، 
على  اجمللس  الّنّواب يف  إمجاع 
أن  عندها  نقبل  ملزمًا،  إقراره 
دعم  أقّرينا  إختيارّيًا.  يكون 
اجللسة،  هذه  يف  القانون  هذا 
اإلدارة  جلنة  يف  وناقشته 
ونقّدمه  نعود  لكي  والعدل 

للجمعّية العاّمة. 
سبق  احلكومي،  الشأن  يف 
وطرحنا أسئلة عن موضوع تأليف 
احلكومة، وما ينّص عليه الدستور 
وتقوله األعراف، ومل نسمع أّي 
صالحّيات  أن  مسعنا  جواٍب. 
التأليف تعود لرئيس اجلمهورّية 
ورئيس احلكومة املكّلف، وقلنا 
إن  ولكن  فليؤّلفاها«،  »حسنًا 
احلكومة  تأليف  صالحّية  كانت 
تعود هلما، فصالحّية حجب الّثقة 
بصرف  لنا،  تعود  منحها  أو 
بشرح  اإلستطراد  عن  الّنظر 
إستشارات  تفرض  اليت  املاّدة 
الّنيابّية  فاإلستشارات  نيابّية. 
الكتل  بني  تفاهم  إلقامة  هي 
املكّلف  الّرئيس  وبني  الّنيابّية 
الوزارية  املقاعد  توزيع  على 
بني  ومنصف  عادل  بشكٍل 
الكتل. هم يطلقون عليها تسمية 
حّصة،  مّنا  ولكّل  حماصصة، 
تعود ملن  احلّصة  تسمية  ولكن 
ال حيّق له مبقاعد، أي من ال ميلك 
حنن  الّنّواب.  جملس  يف  متثياًل 
نطالب  حنن  حبّصة،  نطالب  ال 
حبّق من حقوقنا، كما يعود ألّي 
جمموعة نيابّية احلّق يف أن يكون 
ملعايري  وفقًا  وزارّية  مقاعد  هلا 

معّينة يف جملس الّنّواب. 
تأليف  يف  سوابٌق  أيضًا  هناك 
األكثرّية  كانت  وقد  احلكومة 
الّسيادّية  الوزارات  دائمًا ختتار 
األقلّية  أخذت  أن  يسبق  ومل 
وزارة سيادّية. الّطائفة الّشيعّية 
وحركة  اهلل  حزب  بتكّتل  ممّثلة 

أمل حصلت على وزارة سيادّية 
يكن هناك  ألّنه مل  الّسابق  يف 
خارج  اجمللس  يف  شيعة  نواب 
او  نائٍب  بإستثناء  التكّتل  هذا 
إثنني. ما نطالب به هو بسيط 

جّدًا. 
نسمع من يدلي أحيانًا بتصاريَح 
عشوائية، وحنن ال نعترب أنفَسنا 
معنيني بهذا الكالم. حنن معنيون 
بالقوانني، باألعراف الّدستورية، 
ومعنيون بالّنصوص الّدستورية. 
ومن خياطبنا بهذه الّلغة، ميكننا 
نتحاوَر  أن  أو  معه  نتناقش  أن 
املخالفني  يغّطي  أن  أما  معه. 
تعطيل  يريدون  اّلذين  ويغّطي 
الّلعبة الربملانية بتأليف احلكومة، 
فأنا أعترب أّنه يوجد هنا عالمات 
هذا  على  كبرية  استفهام 

الّسلوك. 
احلكومة  يؤلفوا  أن  طرحنا  لقد 
من 29 وزيرًا وأن يرتكوا هذه 
الوزارة اّليت خنتلف عليها، َلرمّبا 
بالوكالة  الوزراء  ألحِد  أسَندناها 
كي  الحقًا  وزيرًا  هلا  نعنّي  ثم 
مل  ولكن  الّدولة.  تتعطل  ال 
يتجاوب معنا أحد، وكان هناك 
وزارة  مسألة  حّل  على  اصرار 

الّداخلية. 
عندما  أّنه  لكم  أؤكُد  ولكن، 
الّداخلية،  وزارة  مسألة  ل  ُتَ
أخرى..  مسائل  فسيخلقون 
مسألة  الّصحة،  وزارة  مسألة 
وزارة األشغال، ووزارة الّطاقة، 
ألّنه  اإلتصاالت...  ووزارة 
ُلتسهيل  إرادة  هناك  ليست 
تأليف احلكومة و«ليمشي« البلد. 
مسرية  من  جزءًا  هناك  أّن  كما 
الّتضليلي  املسار  هو  الّتعطيل 
تكي  اّليت  املال  لوزارة 
ُتَرّوع  حتى  وبالّنازل«  »بالّطالع 
رايح  »يا  األمر  وكأّن  الّناس، 
كرّت القبايح«، أي ال تريد للّدولة 
اليوم  عليه،  بناًء  تسري.  أن 
وأترك  مالية،  حادثة  حصَلت 
للوزير املختص أن يتكّلم عنها 
قريبًا، وهي بني ديوان احملاسبة 

ووزارة املال. 
إذًا، املسألة هي مسألة إرادة. 
ال توجد إرادة! أين هي اإلرادة 
نسمع  احلكومة؟  تتألف  حتى 
اليوم،  طبيعية  غري  أحاديث 
وطبعًا ليس حنن من عليه تقديم 
بل  الّذاتية(،  )الّسرية   CVال
غرينا. غرينا هم من سيقّدمون 
الCV، كي نعرف ماذا يتضمن 
هناك  كانت  إذا  أو  تارخُيهم 
أو  امللغاة،  امللفات  بعض 

إعفاءات غري قانونية أو ملفات 
يا  ُمسَقطة.. ولكن ليس حنن. 
على  اإلطالع  حق  لنا  كان  ليَته 
انتخابه قبل أن  سجل من جيب 

ننتخَبه. 
أسئلة  عن  أجاب  ثم 

الصحافيني:
س: جنرال، من الواضح اليوم 
أّن الّرئيَسني سليمان وميقاتي 
األمريكيون  طبعًا  ومعهما 
والفرنسيون ال يريدون إعطاَءك 
يصيب  هذا  فهل  الّداخلية. 
أي  الّلبنانيني  من  معينة  فئة 
من  ُيطَلُب  ما  هل  املسيحيني؟ 
أن  إما  هو  اليوم  املسيحيني 
ما  أي  الواقع  لألمر  يرضخوا 
أن  وإما  املنطقة،  يف  حيصل 

يغادروا لبنان؟
بني  تواطؤي  أمٌر  هذا  كال!  ج: 
والّسلطات  احمللية  الّسلطة 
أمنية  مصاحل  هلم  ألّن  اخلارجية 
رأيناه  مّما  جزٌء  وهي  مرتابطة 
أّن  أي  الويكيليكس.  يف 
وأمنيًا،  داخليًا  أشخاص،  هناك 
من  الّسلطات  هذه  مع  يعملون 
رمسي  حكومي  قانوٍن  أّي  دون 
أو أي قراٍر تشريعي يسمح بهذا 
األمر. وميكنكم أن تتذكروا األمَر 
اّلذي  للّصراع  بالّنسبة  نفَسه 
حصل بيننا وبني فرع املعلومات 
خّص  ما  يف  األمن  قوى  يف 
سحب  وقانون  الّتنصت  قانون 
تذّكروا  وغريه.  اإلتصاالت 
األسباب.  تعرفوا  كي  املوضوع 
مشروعة.  وغري  أمنية  األسباب 
يف  ارتباطًا  هناك  أّن  وأعتقد 
اليوم  لذلك،  املوضوع.  هذا 
عن  املسؤولة  الّداخلية  وزارة 
بهذا  تعمل  اّليت  األجهزة  هذه 
األسلوب، ال زالت تغطيها. من 
كّل  بأمن  تتعلق  املسألة  هنا، 
الويكيليكس،  وبعد  الّلبنانيني. 
بدأوا حيتارون مع من سيتكّلمون. 
احلمدهلل حنن ال نتكّلم عن أحد، 
فظلَّ صيُتنا حسنًا. ألّن ما نريد 
أن نقوَله عن الّناس، نقوله هلم 
يف وجههم، ألّنها حقيقُتهم، وال 
هذه  اذن  يف  ونهمس  نذهب 

الّسفارة أو تلك.
مون  كي  لبان  خطيًا  قلنا  حنن 
فاسدة  حكومة  تدعمون  »إّنكم 
تدعمها  ميليشيات  وتدعمون 
احلكومة وال تقوم بشيء، فهي 
ساكتة عن املنّظمات اإلرهابية، 
د  وجتدُّ جديدة  ميليشيا  وتدعم 
يف  قلناه  ما  وهو  ميليشيات، 
نتيجتها  وكانت   ،2007 العام 

البارد  نهر  يف  صدامات  طبعًا 
وصدامات 7 أيار. 

وقد قلنا هلم إّن هذا سيوصلنا 
»الفالت«  الّسالح  إىل هنا، ألّن 
 7 الّنتيجة.  هذه  إىل  سيوصُلنا 
من  إراديًا  فعاًل  يكن  مل  أيار 
حزب اهلل بل كان فعاًل مفروضًا 
اّليت  الّسابقة  الّسلطة  ِقَبل  من 
العام  يف  احلكومة  يف  كانت 

 .2008
من  اّطَلعَت  هل  جنرال  س: 
مع  الّلقاء  نتائج  على  اخلليَلني 
قناة  كون  ميقاتي  الّرئيس 
املنار قد أكّدت أّن هناك ِصَيغًا 
اّليت  باألمساء  ُوِضَعت  الئحة  أو 
اسٌم  الّداخلية  وزارة  سيستلم 

منها؟
شيء.  على  أّطلع  مل  كال،  ج: 
فقط من خالل الّتلفون. مسعُت 
اخلرب مثلكم. فأنا رمسيًا ال أملك 

شيئًا ألقوله.
موقف  قرأت  كيف  جنرال  س: 
سيما  ال  جنبالط  وليد  الّنائب 
لألكثرية  الالذع  انتقاده 
بالفشل  هلا  واتهامه  اجلديدة 
مّما  ميقاتي  الّرئيس  وتربئة 
الّرئيس  لتناول  وجتنبه  حيدث 

سليمان؟
وبني  بينه  ماذا  أعرف  ال  ج: 
ورئيس  ميقاتي  الّرئيس 
اجلمهورية. ال حديث بيننا حول 
هذا املوضوع اآلن. لقد تكّلمنا 
سابقًا والوقائع ختّطت ما تكّلمنا 
كان  بيننا  الّلقاء  أّن  أعتقد  به، 
يف 21 آذار. إذ الكالم كان منذ 

ما يقارب الّشهّرين.
إرادة  ال  إّن  قلَت  جنرال،  س: 
هو  من  احلكومة،  بتشكيل 
اّلذي ال ميلك  املسؤول أي من 

هذه اإلرادة؟
ج: منذ ثالثة أشهر وحنن نتكلم 
أّنكم  واملفروض  الّدستور،  عن 
اّليت  الّدستورية  املواد  قرأمُت 
تتعّلق بتأليف احلكومة، فاطرحوا 
به.  املعنيني  على  السؤال  هذا 
والرئيس  اجلمهورية  رئيس 
يؤّلف  من  إنهما  قاال  املكلف 
احلكومة، فهما املسؤوالن إذًا. 

العام مايكل  س: ممثل األمني 
أمنيٍة  أسباٍب  عن  تّدَث  وليامز 
تشكيل  يف  اإلسراع  توجب 
هي  تعتقد  ماذا  احلكومة. 
يتخّوف  اّليت  األمنية  األسباب 

منها؟
أسباٍب  من  خائفًا  لسُت  أنا  ج: 
أمنية، لبنان مستقر. أمنيًا. لكن 
بعيدًا  ملشاكلهم  حلواًل  َفليجدوا 
عّنا. منذ فرتة تكّلمنا باملوضوع 
اّليت ليس هلا  الّدول  إّن  وقلنا 
نفّسها..  تمي  إطالقًا،  حريات 
اّليت  بالّدول  هي  املشكلة  لكّن 
الّضغُط  يبقى  إذ  حريات  فيها 
اإلستقرار  ويضرُب  عليها 
اإلعالم.  حرية  من  مستفيدين 
هل »يسأل أحد عن بعض دول 
املنطقة حيث ال حرية معتقد، وال 
مقّيد  كل شيئ  اقتصاد،  حرية 
ورعايا  إهلية،  سلطة  وهناك 
بِيجي  حدا  »ما  مواطنني..  وال 
ميكن  اّلذي  املكان  صوُبن«. 
وبطمأنينة،  حبداثة  فيه  العيَش 

يبدأ الّضرب عليه.
وزيرة  أّن  تّدثَت  جنرال  س: 

من  اليوم  تستفيد  املال 
األعمال  تصريف  حكومة  فرصة 
»مسار  أمَسيَته  مبا  لإلستمرار 
اليوم، نرى فضائَح  تضليلي«. 
نفِسه  الوقِت  عّدة، ويف  مالية 
للمحاسبة يف جلنة  نرى حماولة 
سيصل  هل  واملوازنة..  املال 
اخلامتة  إىل  اليوم  امللف  هذا 
أم  الّلبنانيون  ينتظرها  اّليت 
تسويفية  حمطة  ضمن  سيدخل 

جديدة؟
شفافون  وحنن  جناهد  حنن  ج: 
املواضيع  هذه  تتابعون.  وأنتم 
لنا. حنن  بالّنسبة  ليست سرية 
نطالب حبرية الّصحافة ونطالب 
بالّشفافية، لكن أنا أمتنى لو مل 
للمطبوعات،  قانون  هناك  يُكن 
بل فقط قانون العقوبات لُيَطّبق 
على املطبوعات، ولكن باملقابل 
كما  شفافة  الّدولة  تكون  أن 
نعمل حنن، ألننا عندما نعطيكم 
احلقيقة كاملة، كل كلمة نعطيها 
لكم حنن مسؤولون عنها. نتأمل 
املطبوعات  قانون  ُيلغى  أن 
على  العقوبات  قانون  وُيَطّبق 
على  املفروض  لكن  الّصحافة، 
املطلقة.  الّشفافية  هو  الّدولة 
فعندما تريدون أن تّطلعوا على 
إىل  فيها  الّتطرق  يتّم  قضيٍة 
تّطلعوا  أن  ميكنكم  الفساد، 
املعلومة...  إىل  تصلوا  وأن 
كما  خَمّبأ  شيئ  كّل  يكون  وأال 
اليوم: لي حق اإلتهام،  حيصل 
والقضاء  الّسكوت،  حق  وهلم 
على  تتهجم  والّصحف  يرى،  ال 
من تريد وُتربّئ من تريد!! هذا 
ليس نظامًا، هذه فوضى. هذا 
وليس   Anarchisme يسّمى 
تتطلب  احلرية  ألّن  حرية. 
على  مسؤولية  ال  مسؤولية. 
على  مسؤولية  وال  الكذب 
أصبح  والّشعب  الفضائح.. 
الّصحافة،  من  يائسًا  يائسًا، 
األنظمة  من  الّنواب،  من  يائسًا 
الّدينية وامَلَدنية وكل شيء... 
ومعركُتنا  أحدًا.  يصّدق  يعد  مل 
من  للّسياسة  الِقَيم  إعادة  هي 
ثّم  والّصدق،  الّصدق،  خالل 

الّصدق!
»عاطاًل«  القانون  كان  إذا 
ينّفذه  ومن  بالّثغرات،  ومليئًا 
األخالق  ذوي  من  أناس  هم 
إن  ولكن  ثغراته،  ُتسد  قد 
ومن  القوانني  أفضل  من  كان 
دون  من  أناس  هم  ينّفذه 
»عاطاًل«،  قانونًا  سيكون  أخالق 
»عاطلني«.  ينّفذوه  الذين  ألّن 
أّواًل،  األشخاص  هو يف  العطل 
بالّطائفّية  وال  بالّنظام  وليس 
أين  ذلك.  غري  شيئ  بأّي  وال 
العاملّية  األنظمة  يف  الّطائفّية 
الغربّية؟  الّدميقراطّيات  ويف 
هناك حماسبة يف هذه األنظمة، 
لذلك نرى تبدياًل لوزير أو خروجًا 
بالّتالي  ويتّم  ملختار  أو  لنائب 
تويل كّل هؤالء إىل احملاكمة. 
األمور؟  هذه  من  الّطائفّية  أين 
الّطائفّية ال تؤّدي إىل الفساد، 
فاسدون  أناٌس  هناك  إّنا 
وهذا  الّطائفّية،  وراء  وحيتمون 
حيث  الّطائفي،  اجملتمع  سلوك 
للمجتمع عصبّية على الّشّر وعلى 

اخلري يف الوقت نفسه.



Page 13صفحة 13     

الدليل التجاري

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

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:
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تتمة املنشور يف العدد السابق
ف؟ س: كيف كانت ُتؤلَّ
ج: وفقًا لإلستشارات.

تكمن  العقدة  اليوم  طبعًا.  س: 
على بضع حقائب.

مسألة  من  انتهينا  إن  ولكن  ج: 
الّداخلية، هل ُحّل كّل الباقي؟!

أن  أريد  كنُت  ما  هذا  س: 
أسألك.

لَّ كلُّ شيء. ج: كال، لن ُيَ
وزارة  مشكلة  تزال  ال  هل  س: 

الّطاقة ووزارة االتصاالت؟
ج: كال، فال شيَء معَلن. ولكن أنا 
ال ثقة لي أّن مسألة تأخري تأليف 
أعلنها  بالّداخلية.  َسُتَحلُّ  احلكومة 
على مسمع ومرأى املسؤولني عن 
طرحًا  طرحنا  لقد  احلكومة.  تأليف 
وقلنا هلم إّنه َفلنؤلف كّل احلكومة 
ونرتك الّداخلية، ولكن حتى اآلن 
أن  ويريدون  احلكومة  تتألف  مل 

يبدأوا بالّداخلية.
ت  ُحلَّ َفلنحّدد املشاكل. هل  س: 
الرّتكيبة  وهندسة  األرقام  مسألة 

مجعاء؟
ج: هذا ما ُيقال.

توزيُعها  الّدولة  وزارات  س: 
لديه وزير  أي من سيكون  منتٍه. 
دولة وبأي عدد. أما احلقائب؟ أمل 

ُتل هذه املسألة؟
ج: ال زلنا ال نعرف شيئًا.

املشهد،  هذا  بعد  جنرال،  س: 
ما  املشاكل،  هذه  كّل  وبعد 

املشكلة، هل هي خارجية؟
الّسفارة  مع  أتكّلم  ال  أنا  ج: 
األمريكية، وال أتكّلم مع أصدقائي 
مع  اتصال  عندي  وال  الّسوريني، 
عوديني، وال عندي اتصال مع  السُّ
الفرنسيني حتى. ال اتصال لي مع 
أحد عن احلكومة. أنا تصُلين أصداء 
املعنيني يف  كّل  تصاريح  وأحّلل 
أّن  وأعرف  اخلارج  ويف  الّداخل 

اًل. هناك تدخُّ
س: أي أّنكم لسُتم أداة لسوريا 
حملاولة تسني أوضاعها الّداخلية 

وإمساك أوراقها اإلقليمية؟
حنن  بيدنا.  ليس  األمر  هذا  ج: 
مرتاحة  تكون  أن  لسوريا  نريُد 
ونقوهلا »على راس الّسطح« ولكّن 
املوضوع ليس بيدنا. اسأهلم هل 
ُطِرَح علينا باقي الوزارات؟ إسألوا 
من يريد أن يؤّلف حكومة أمر واقع 
لتأليٍف  الوزارات  باقي  طرَح  هل 
رئيُس  علينا  طرَح  هل  كامل؟ 
الوزارات؟  باقي  املكّلف  احلكومة 
من يريد تأليف حكومة أمر واقع، 
قّدَم  قد  يكون  أن  عليه  جيب 

طروحاٍت معينة وُرِفَضت.
الّلتان  الرّتكيبتان  هاتان  س: 
يقوُل أّنهما يف جيبه، أنتم لسُتم 

مّطلعون عليها؟
ج: كال!

س: أبدًا؟! حتى يف ظل كّل هذه 
الّلقاءات اّليت تصل؟!

إّنه  إذًا  لك  أقوُل  مِلَ  إطالقًا.  ج: 
عمٌل غري مسؤول؟

بريوت  حكومة  تنتظر  هل  س: 
حسم األوضاع يف دمشق؟

من  الكثري  مسعنا  جيوز.  هذا  ج: 
هذا الكالم.

أليس يف ذلك  معنى؟  بأّي  س: 
إدانٌة لكم بشكل من األشكال؟

ج: ليس حنن. أنا أقول لك بأّني 
هو  املسؤول  مسؤواًل.  لست 
الفريق الذي بيده تأليف احلكومة. 
أّواًل خرج  لتأليف احلكومة أصوٌل. 
عن األصول من أجل عرقلة احلّل، 
هو  يقوم  وبالّتالي  حنن  لنرفض 
بإّتهامنا. كّل هذه األالعيب باتت 
إذ  جّيدًا.  نعرفها  وحنن  مكشوفة 
األكثرّية  توّجهات  بتلبية  يقوم  ال 
فتظهر هي  احلكومة،  تشكيل  يف 
عّب  هل  ولكن،  املخالف.  بصورة 
عن رأيه يف تأليف احلكومة؟ هل 

يلتزم  للتأخري؟ هو  أّي تبير  قّدم 
الّصمت دائمًا.

س: لرّبا هو ال يريد أن ُيستدرج 
إىل سجال مع أحد، ولكّنه رّد عليك 
على  كالمك  واصفًا  يومني  منذ 

املنار باخلبيث.
ج: أنا؟ مَل اعتبه خبيثًا؟

أّن  اعتبت  أوساطه  بعض  س: 
عن  اإلهلاء  من  نوع  هو  كالمك 

املشكلة.
ج: ما معنى األوساط؟ اخلبث حبّد 
األوساط.  ترّد  عندما  هو  ذاته 

الّرجل الرجل يرّد هو مباشرًة.
الّدخول  إّنه ال يريد  س: هو قال 

يف سجاالت.
ج: أيعين ذلك أن ُيدخل أحدًا على 
هل  يقول؟  ما  عليه  وميلي  اخلّط 

هذه هي الّسياسة؟
س: أنفهم من كالمك أّنه بعد كّل 
اجللسات اليت ضّمت الوزير جبان 
حّتى  واخلليلني، مل يصدر  باسيل 

اآلن الئحة أّولّية بتوزيع املقاعد؟
من  الئحة  هناك  إّن  قالوا  ج: 
ثالث عشرات. ولكن أنا أقول لك 
عشرات  الثالث  أّن  أكيدًا  لست 
سيصبحون ثالث عشرات، ألّننا ما 
فعل  ردود  اآلن  حّتى  نسمع  زلنا 

على هذه الّصيغة.
الوزير  ببادرة  رأيكم  ما  س: 
رئيس  أبلغ  إّنه  قال  بارود حبيث 
اجلمهورّية منذ حوالي الثالثة أشهر 

بنوع من العزوف؟
ج: إذًا مَل يناور به رئيس اجلمهورّية 

منذ ثالثة أشهر؟
س: مَل برأيكم؟

يف  مرّشحه  يكن  مل  ألّنه  ج: 
البداية.

س: مل يكن يريده وزيرًا؟
أحدًا  الرئيس  رّشح  فقد  كاّل،  ج: 

آخر.
س: هل أعاد ترشيح الوزير بارود 

ألّنك قمت بعركة ضّده؟
الوزير  ضّد  بعركة  أقم  مل  ج: 

بارود.
زياد  تريد  ال  إّنك  قلت  س: 

بارود.
ج: قلت ال أريد زياد بارود وزيرًا 
للّداخلّية، ولكن إن أخذ وزارة أخرى 
فال مانع لدّي. مل ينجح يف وزارة 
يريد  ومن  أسباب.  لعّدة  الّداخلّية 
ان يكون وزيرًا للّداخلّية، جيب أن 
يكون لديه دعم معنوّي قوّي جّدًا.

بوزير  يأتي  أن  يريد  لرّبا  س: 
يتحّلى بدعمه املباشر؟

ج: ماذا فعل خالل األعوام الثالثة 
من  أعوام  ثالثة  مّرت  مّرت؟  اليت 

حياتنا.
قد  بارود  الوزير  كان  إذا  س: 
ثالثة  منذ  اجلمهورّية  رئيس  بّلغ 
أشهر بأّنه ال يريد أن يكون وزيرًا، 
يف  اجلمهورّية  رئيس  واستمر 
باملطالبة  الّتفاوض  اإلعالم وخالل 

بالوزير بارود...
ج: مّت طرح إمسًا آخر علّي، وزارني 
ليس  له  وقلت  العالقة،  صاحب 
لدينا أّي مشكل يف توزيره، ولكّننا 

طالبنا بوزارة الّداخلّية لتكتلنا.
من  تقول  أن  املمكن  أمن  س: 

هو؟
من  ما  هو،  من  يعلم  اجلميع  ج: 
داٍع لتسميته اآلن. أنا ال أحبذ ان 
اتاجر بالّرفض، فهو إنسان كفوء 
ويستحّق الّتوزير ولكن كما يقول 
املثل: »حبّبك يا سواري، بس مش 

قد زندي«
س: تعتب ان بارود يتمّتع بكفاءة 

اكثر من االمساء االخرى.
ج: نعم، ولكن ما كان ينقصه هو 

الّدعم.
كان  الذي  الّدعم  تقصد  س: 
رئيس  يقّدمه  أن  املفرتض  من 

اجلمهورّية؟
مجهورّية  رئيس  هناك  نعم.  ج: 

العماد عون لربنامج بني السطور عرب قناة OTV: ُمِصرٌّ على الداخلية، وإذا أرادوها بالّتوافق، فأنا مستعد
ورئيس حكومة ال جيب أن خيتلفا 
ذلك.  له  قلت  وقد  بينهما،  فيما 
فيما  ختتلفا  أن  جيوز  ال  له  قلت 
ممارسة  الوزير  ليستطيع  بينكما. 
صالحّيات وزارة الّداخلّية يتاج اىل 
دعم كبري وهذا ما يؤّدي إىل خالف 
مع رئيس احلكومة. حنن نستطيع 
ان خنتلف معه ولكن الرئيس ال، 
إن  ملصلحتك،  دورنا  يأتي  وهنا 
جّدًا ومل  تريد. كنت صريًا  كنت 
أغّش أحدًا. ولكن دائمًا، وبعد ان 
الّردود  بسماع  نبدأ  حديثنا،  نقول 
مصادر  ومن  وهناك،  هنا  من 
تعيش  تكون  وقد  مقّربة،  بالفعل 

يف القصر.
س: جنرال، عندما بدأت األحداث 
خوف  عن  الكالم  كثر  يف سوريا، 
وهل  صحيح؟  هذا  هل  مسيحّي. 
هو يف لبنان أو يف سوريا او يف 

البلدين معًا؟
ينتقل  واخلوف  صحيح.  نعم  ج: 
تنتقل  الّشجاعة  كما  بالعدوى 
روح  نبّث  حنن  لذلك  بالعدوى. 

الّشجاعة وال نبّث روح اخلوف.
الفوضى  من  اخلوف  جمّرد  س: 
»النقزة«  هذه  إىل  أّدى  ما  هو 
صورة  هناك  أو  املسيحّيني  عند 
البديل عن نظام بشار  الّنظام  أّن 
على  سّيئًا  نظامًا  سيكون  األسد 

املسيحّيني.
ج: بالّتأكيد. إن مل يكن قد صدر 
صدر  فقد  سوريا،  يف  كالم  أّي 

كالم من طرابلس.
س: أّي كالم؟

لدينا  التحرير.  حزب  قانون  ج: 
قانون حزب التحرير مكتوبًا.

حذر  أن  شعرت  هل  س: 
املسيحيني مما يصل يف سوريا 
مجع املسيحيني يف لبنان من كل 
أطيافهم أو كان هناك من اصحاب 
الرهانات واحلسابات على ما يصل 

هناك؟
ج: ال شك أن الكثري من املسيحيني 
اعادوا النظر يف املواقف السطحية 
اليت كانوا يتعاملون بها معي يف 
ما خيص العالقة مع سوريا وادركوا 
خطورة املوقف اذا ُضرب االستقرار 
يف سوريا. فضرب االستقرار يف 
يف  االستقرار  سيضرب  سوريا 
لبنان وبالتالي كل مكونات اجملتمع 
اللبناني ستتأثر. إن اجملتمع الذي 
اليوم  السبعينيات حتى  قاوم من 
والظروف  احلوادث  بتكرار  ضعف 
االقتصادية واهلجرة . فمنذ العام 
اظهرت   ،2006 العام  حتى   1976
االحصائيات ان هناك ثالثة ماليني 

لبناني غادروا البالد.
املوضوع  عن  تدثتم  هل  س: 
الرباعي  بكركي  لقاء  السوري يف 

؟ أي ما يصل يف سوريا ؟
اسباب  اللقاء  خالل  طرحنا  ج: 
سوريا  مع  العالقة  يف  التقارب 
التارخيية  الثوابت  إىل  إضافة 
العالقة  وضرورة  املتجاورة  للبالد 
يساعد  فيها  االستقرار  ألن  بينها 
غري  والعكس  لبنان  استقرار 
صحيح. استعنت بقولة لنابولبون: 
والتاريخ  التاريخ  ابنة  »السياسة 
ال  ثابتة  واجلغرافيا  اجلغرافا  ابن 

تتغري«.
س: ما يعين ان اجلغرافيا مجعتنا 
مشرتكًا  تارخيًا  واعطتنا  بسوريا 
عنها  ينبثق  أن  جيب  وبالتالي 

سياسة متقاربة
ج: صح

س: هل وافقوا معك؟
إىل  استمعوا  فهم  احرار،  هم  ج: 
انا  كل ما كنت أقوله بتمعن كما 
ايضا استمعت اليهم. هناك أمور 

ناقشناها ، وكان هناك قبول
من  بقايا  هناك  أن  قيل  س: 
االتهام انكم » راكبني« على احملور 

السوري اإليراني؟

عندما  ألنه  االمر،  بهذا  خنجل  ال 
 ،  1982 العام  يف  مرتني،  طّوق 
كل  وانقطعت   ،2006 العام  ويف 
جيد  ومل  واجلوية  البحرية  اخلطوط 
سوى الباب السوري ينفتح أمامه 
للتموين وخالفه، فال بد أن أكون 
اعمى إن مل أفهم بشعوري البدائي 
إىل  قادتين  اليت  هي  الغريزة  أن 
هناك خباصة إذا كان هناك جمتمع 
و روابط مشرتكة بني الشعبني؟!. 
فحتى احليوان عندما يطوق من كل 
املخرج  اىل  يتطلع  فهو  اجلهات 
كنا  اذا  فكيف  له،  يتاح  الذي 

بشرًا؟؟
مع  اخلالف  أن  فاعتب  ثانيا،  أما 
أن  وجيب  قربى  خالف  هو  سوريا 
ومن  اتنهى  النزاع  فهذا  يتصلح. 
مع  العالقات  تقوية  الضرروي 
النظام  عن  النظر  بصرف  سوريا 
مع  هي  العالقة  هذه  ألن  القائم 
النظام  كان  إذا  فكيف  شعب، 

منفتحًا!
سوريا  يف  النظام  س:يعتبون 

نظام اقلية وأحاديًا
»أنا لست معنيًا بكل يقولونه  ج: 
حول أن النظام السوري هو نظام 
مشكلة  هناك  كان  عندما  أقلية. 
داخلية واصالحات مل نكثر الكالم 
أال نساعد على  أنه جيب  إمنا قلنا 
الرئيس  عندما قبل  االمين.  اخللل 
األسد باإلصالحات فرحنا وشجعنا. 
ضرب  على  نساعد  هل  ولكن 
راجعوا  سوريا؟؟  يف  االستقرار 
السوفياتي  االتاد  يف  حصل  ما 

وكيف انهار
س: هل تفهمت خماوف وقراءات 

مسري جعجع وامني اجلميل؟
ج: إن التبادل بني اطراف اللقاء 
من  هناك  يكن  ومل  هادئا،  كان 
صراع. كان هناك تبادل لوجهات 
واملخاطر  لألفكار  وعرض  النظر 

وتفهم هلا.
من  خماوفهم  تتفهم  هل  س: 

سالح حزب اهلل؟
ج: نعم، خيافون ألنهم ليسوا على 
الطمأنينة  ميلكون  وال  معه،  عالقة 
اليت عندي، لكين دعوتهم اىل عدم 

االبتعاد عنه .
س: لكنهم خيافون من انعكاسات 
السالح على األرض ويعطون مثال 
التعديات على االمالك العامة ومنع 

الكحول؟
ج: حنن ايضًا لدينا بعض النتوءات 
إال أنها ال تأخذ الطابع العلين. فإذا 
الويكيليكس،  عن  التحدث  اردنا 
من  النتوءات  هذه  كل  تصبح 
ثانويًا.  موضوعا  واألراضي  اخلمر 
هناك حماولة لضرب جزء كبري من 
عسكريا  وسحقه  اللبناني  الشعب 
حمتاج  فهناك  اسرائيل.  يد  على 
القضاء  عن  نتحدث  وهنا  يده  مد 
وأمنه،  وتوجهاته  شعب  على 
وقدم  خبطر  كانت  كلها  ارضه 
هناك  شهيد.   1400 عن  يزيد  ما 
أمور تصل بسبب عناصر متطرفة 
قامعة. ولكن هناك توالت كبرية 
واليوم،   2006 ال  بني  حصلت 
ليس  اهلل  حزب  ان  املؤكد  ولكن 

حزبا ارغاميا.
تتخذ  اليت  النتوءات  س:هذه 

كذرائع ملاذا ال تعاجل لتقويتك؟
فهذه  يقويين،.  ملن  احتاج  ال 
ان  هو  وعليه  اخلاصة  مشاكله 
كثرية.  مشاكل  عنده  يعاجلها. 
املثالي؟  اجملتمع  إىل  وصل  هل 
نعم هناك لفريق قيادي فيه قوي 
جدا وهو الذي خيطط. ولكن طبعا 
أال  سهال  ليس  مشاكل.  تواجهه 
يكون قد قتل أو خطف احدا بالرغم 
من كل ما تعرضوا له منذ تأسيسه 

حتى اليوم.
س: يف مراحل سابقة كان ميكن 
التحدث عن مثل هذه االحداث مثل 

احلروب الداخلية وتصفيات؟
وحالة  شيء  الداخلية  احلروب  ج: 
متاما.  خمتلف  شيء  الصراع 
واالعتداء على اآلخر حسب اهلوية 

او الطائفة قضية خمتلفة متاما.
بكركي،  لقاء  إىل  عودة  س: 
تييد  ياولون  املسيحيون  هل 
احلاصلة  األزمات  عن  انفسهم 
السين  الصراع  يف  الداخل،  يف 
الشيعي احملتدم؟ هل حققا كانت 

هذه الصورة؟
كال ابدا، أنا رأيي معروف منذ ما 
قبل هذا الصراع. ادركت املشكلة 
عندما تكلم ابو مصعب الزوقاوي 
العراق  يف  الشيعة  تكفري  عن 
جعجع  مسري  مع  حديث  لي  وكان 
يف حينه على ضرورة العمل على 
عدم اندالع النار من لبنان ألن ما 
يصل يف الشرق األوسط سيحرق 
لبنان. لبنان ال جيب أن تنطلق منه 
شرارة حرب مذهبية، وال جيب أن 
كان  مذهبية،  حرب  يتلقى شرارة 
عملت  وانا   2005 العام  يف  ذلك 

على تقيق على ذلك.
هذه  على  جعجع  وافقك  هل  س: 

القراءة؟
ج: مل نتفق حينها على هذه القراءة 
، لربا اليوم نتفق. هذا ما سيعب 
جوابا  منا  أحد  يطلب  مل  هو.  عنه 
من االخر. ما اتفقنا عليه اليوم يف 
اللبناني  اجملتمع  طمأنة  هو  اللقاء 
خباصة املسيحييني أن ليس هناك 
من خطر اندالع صراعات ومل ينالونا 
من اخلرج فلن نرتكهم ينالونا من 
اهلدوء  يسيطر  ان  جيب  الداخل. 
النية وجيب  عنده هذه  احد  ، فال 
على اهلدوء أن يبقى مسيطرا كل 
يف  كل  إجيابيا  دورا  سيلعب  منا 

املنطقة الذي يؤثر فيها.
ميكن  هل  بكركي،  لقاء  بعد  س: 
فريق  من  هناك  ليس  أن  القول 
إىل احلصول على  مسيحي يسعى 

اسلحة وذخائر وتعد أالف؟
ال  ولكنها  اتفاق،  يصل  مل  ج: 
زالت يف ضمري كل واحد. اتفقنا 
أن  جيب  اجملتمع  ان  على  فقط 
اهلدوء.  يطمئن ويسري يف طريق 
إىل  ارسلت  اوراق  عدة  هناك 
سينودس  رسائل  منها  بكركي، 
الشرق األوسط، ووثيقة الطروحات 
من  طروحات  منا  لكل  املسيحية، 
لذا جيب  الكنيسة  ضمن طروحات 
ال  مسيحي  موقف  بلخص  القيام 
 . الوطنية  القضية  عن  ينفصل 
مسيحي ال يعين للمسيحيني فقط 
احلياة  مع  يتناغم  مسيحي  إمنا 

الوطنية.
يف هذا الوقت هل توقفت احلمالت 

اإلعالنية؟
أرى  اعد  مل  النين  توقفت  »نعم 
كما  أو  الفايسبوك  على  شيئا 
سبق  أنا  األصل  يف   . خيبونين 
وعاهدت نفسي أال اطلع على أي 
اللبنانية  القوات  عن  يصدر  شيء 
واملستقبل او اعرف به فانا ضمريي 
مرتاح . لدي حمام وهو خيتار اي 
الكتابات تتاج اىل القضاء ، وأنا 
سبق وقلت له إذا مل تكن »ثقيلة 
كتري« فال حاجة للشكوى ألن منذ 
تسع سنوات وحتى اليوم مل تبت 

اي دعوى من القضاء. »
محلة  اي  يوجد  اال  جهتكم  -ومن 

إعالمية؟
ج: التيار يقدم الردود السياسية 
جواب  شكل  على  تأتي  واحيانا 
على  ليس  إمنا  صحفي  لسؤال 

شكل بيان.
ترى  كيف  السياق  ذات  س:يف 
اجلديد  البطريرك  سياسة  و  أداء 

مار بشارة بطرس الراعي؟
صلبة  إرادة  عن  البطريرك  برهن 
يف  وعمل  فكر  رجل  انه  اثبت  و 
الوقت نفسه. بدايته جيدة فيمكن 

وبوقعه وبا أنه مل ياخذ أي مواقف 
األحداث،  من  مسبقة  سياسية 
مهمًا، ويضع كل  دورًا  يلعب  أن 
إذا جتاوز  أمام مسؤولياته  انسان 

احلدود وذلك معنويا طبعا.
س: هل تواكبون خطواته الالحقة 
يف ما خيص القمة الروحية ؟ هل 
من جديد على مستوى إعادة إحياء 
العالقة بني بكركي وحزب اهلل اليت 

قطعت منذ فرتة؟
يف  رغبته  عن  البطريك  اعلن  ج: 
فهناك  اهلل.  حزب  مع  التواص 
اقرتحها  اليت  الروحية  القمة 
املسلمون يف 12أيار. طاملا ليس 
العجلة  تستدعي  اعمال  من  هناك 

جيب السري خطوة خطوة.
س: هل من لقاء بكركي قريب؟

هذه  تضري  ينتهي  عندما  ج: 
األوراق وتلخص، حينها ياتي دور 
هّمة  على  وهذه  املقبل.  اللقاء 

البطريركية
بني  املصافحة  رأيت  كيف  س: 
مسري جعجع وسليمان فرجنية ؟من 

منظار سياسي وشخصي؟
ميكن  ال  اللقاء،  هذا  مثل  ج: يف 
ذاكرته،  عن  اإلنسان  ينقطع  ان 
اليت  األليمة  االشياء  وسيتذكر 
حصلت معه ولن يكون وجهه معبا 
هناك  لكن  والفرح  السعادة  عن 
اللقاء  واعتب  ضرورية.  واقعية 
ضرورة أكثر مما هو لقاء مصاحلة. 
لقاء كحاجة وطنية حتى نساهم يف 
تبديد االجواء. ولكن هي تبدا هكذا 
إال انه ال بد من أن تتطور لتصبح 
مصاحلة. فهناك اخلالف الشخصي 
والسياسي. وعدم املصافحة ليس 

سياسيًا.
س: هل ترى رئيسا للتيار الوطين 

احلر منتخبا غريك؟
ان  امتنى  هلم،  وقلت  سبق  نعم، 
لكي  غدا  وليس  اآلن  اسلمكم 
اسهر عليكم واساعدكم من خالل 
شباب  كلهم  وجتربيت،  خبتي 
ولكنين  اهلائلة  الطاقات  ميلكون 
اريدهم دميقراطيني، فالدميقراطية 
وقبول  ممارسة،  معني،  فكر  هي 

اآلخر.
لنفسك  تضع  أن  اردت  إذا  س: 
واقعيًا  هدفًا  املنظور  املدى  على 
به  اللبنانيني  تعد  للتحقيق  قاباًل 

يف زمن اولي فماذا يكون؟
اجلديدة  احلكومة  مع  أواًل،  ج: 
عملنا  اإلصالحات،  رقعة  ستتوسع 
يف بعض الوزارات وأدخلنا عليها 
واملستقبلي  العلمي  التخطيط 
والقطاعات  احلكومي  العمل  يف 
والكهرباء  املياه  خطة  االنتاجية، 
انتاج  زيادة  الطويل،  املدى  على 
فهو  الثاني  اهلدف  أما  سنوية.. 
يعود  ال  الفساد  الفساد.  حماربة 
على  ذلك  وأقول  الطائفية  إىل 
إن  يقول  ومن  السطح،  راس 
يكون  الفساد  تسبب  الطائفية 
هناك  ليس  ذاته.  حبد  فاسد  هو 
الفساد،  على  تشجع  طائفة  من 
الفردية،  لألخالق  يعود  الفساد 
وفيها  طائفية  ليست  فرنسا 
املتحدة،  الواليات  وكذلك  فساد 
فيها فساد  اليت  العامل  كل دول 
ال طائفية فيها ونظامها علماني. 
سياسيا  تستعمل  هنا  الطائفية 
كغطاء، يستعملونها إلثارة الغرائز 
 . املذهبية  كما  انفسهم  حلماية 
هو  للفساد  الرئيسي  السبب 
االخالق، واالخالق هي درجة أعلى 

من القوانني .
جيدة  القوانني  تكن  فمهما 
االخالق  اىل  يفتقرون  واالشخاص 
املقابل  ويف  الفساد.  فسيحصل 
فإن القوانني اليت تشوبها الثغرات 
إذا كان القيمون عليها من ذوي 
يسدون  بأخالقهم  فإنهم  االخالق 

هذه الثغرات.
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كتب اكرم املغّوش
دعا  باراماتا  مدينة  وامناء  التعاون  اجل  من 
شديد  جون  السيد  بلديتها  جملس  رئيس 
اجل  من  للقاء  واالعضاء  االدارة  مع  بالتعاون 
التفاعل احلضاري مع االعالم االثين حيث يتألف 
جمتمع باراماتا  من جاليات اثنية متعددة تأتي 
يف طليعتها اجلالية اهلندية ثم العربية وتليهما 

اليونانية وغريها.
بول  السابق  البلدية  رئيس  املناسبة  وحضر 
وكلوفيس  تامر  جورج  االعمال  ورجال  جريارد 
ومتّثل  وآخرون.  خطار   وطوني  البطي 
واكرم  الرتك  هاني  بالزميلني  العربي  االعالم 

املغّوش.
وبعد ان رحبت السيدة تانيا باملر باحلضور تكلم 
رئيس البلدية السيد جون شديد فكرر الرتحيب 
واشاد باالعالم االثين والدور الذي يقوم به يف 
امناء مدينة باراماتا اليت تعترب العاصمة الثانية 

بعد مدينة سيدني وخامس عاصمة السرتاليا.
ومما قاله السيد شديد اننا نعمل يف اجمللس 
ونبذل  وتضحية  اخالص  بكل  لباراماتا  البلدي 
آملني   املدينة  وازدهار  العمار  اجلهود  اقصى 

رئيس بلدية باراماتا جون شديد يكّرم 
االعالم االثين يف املركز الرتاثي

ان نلقى التعاون الالزم من االعالم االثين الذي 
يلعب دورا هاما ورئيسيا وخاصة لدى رجال 
امواهلم  يستثمرون  الذين  االثنيني  االعمال 
يف باراماتا لناحية البناء واملشاريع والسكنية 

والتجارية والعقارية.
السيد  التسويق  مدير  التوالي  على  ثم حتدث 
غروسو  روبيكا  العامة  واملديرة  موريف  نيك 
واالمنائية  العمرانية  املشاريع  ان  قاال  اللذان 
االسرتالي  اجملتمع  بفضل  وساق  قدم  على 
معنا  والتفاعل  واحلضارات  الثقافات  املتعدد 
يف اجمللس البلدي، واضافا اننا نقوم بنشاطات 
كثرية منها رفع العلم اللبناني مبناسبة استقالل 
واهلندي  اللبناني  الفولكلور  اىل  اضافة  لبنان 
لكوارث  وخاصة  التربعات  ومجع  ليغ  والرغيب 

الفيضانات يف والية كوينزالند.
وخالل املناسبة عرض  DVDخاص تضمن عددا 
من النشاطات العمرانية واالمنائية اليت قام بها 

جملس مدينة باراماتا.
ويف اخلتام تناول احلضور الضيافة وحتدثوا مع 
اجلميع  وخرج  البلدية   واعضاء  السيد شديد  

بانطباع جيد ورائع عن البلدية واعماهلا 

 

األســـبوع

وجــه
اعداد أكرم املغّوش

النجاح  مقومات  من  والتصميم  االرادة 
يف  االحسن  النتيجة  ونيل  العلوم  لتحصيل 
والعلم  باالخالق  اجلمال  الن  افضل  جمتمع 
معا هو جسر العبور اىل النور.. وهذا النجاح 
كان حليف الشابة اجلامعية احلسناء ريتا نوفل 
التيار  ورئيس  االعمال  رجل  عقيلة  طنوس 
العامة  العالقات  ومسؤول  السابق  الوطين 
حاليا ريتشارد طنوس وهلما ولدان يف عمر 
رجل  وكرمية  وريتشارد  يوسف  هما  الورود 
جورج  السيد  الالهوت  يف  واجملاز  االعمال 

نوفل والسيدة االجتماعية امال نوفل.
ولدت احلسناء ريتا يف بلدة ترتج - جبيل يف 
شقيقاتها  حيث  وثقافة  علم  بيت  لبنان يف 
ماري روز مهندسة وتعمل يف شركة فرنسية 
باريس  يف  احلديدية  بالسكك  متخصصة 
طبيبة  ومادونا  نفسانية  طبيبة  وايرين 
اعمال  رجل  قسطنطني  وشقيقاها  فيزيائية 
ويوحنا ما زال يتابع دراسته.. كما وانها من 
عائلة متفاعلة يف لبنان اعطت الوطن قامات 
االعالمي  منهم  واعالمية  واكادميية  سياسية 
انطوان  كارلو  مونيت  اذاعة  يف  املعروف 
نوفل.. حازت ريتا من اجلامعة اللبنانية على 
ويف  والكيميائية  احلياتية  بالعلوم  ليسانس 
سيدني حيث تقيم مع زوجها وطفليهما تكتب 

واالدبية  الثقافية  الكتب  وتطالع  اخلواطر 
والتارخيية وخاصة مؤلفات نزار قباني وجربان 
خليل جربان وميخائيل نعيمة وسواهم وجتيد 

اللغات العربية والفرنسية واالنكليزية.
تقول ريتا انين سعيدة جدا مع زوجي احلبيب 
ريتشارد وولدينا الغاليني ونطلب من اهلل ان 
يساعدنا على تعليمهما وتربيتهما وتقدميهما 
اخالقيا  يكون  ما  بأفضل  والوطن  للمجتمع 
وعلميا كما تتمنى للجالية اللبنانية والعربية 
النجاح والتوفيق يف اسرتاليا والوطن معا.. 
ويطيب هلا ان تردد »العلم فوق املال الن 

العلم حيرسك واملال انت حترسه«.
احلسناء ريتا نوفل طنوس مجيلة يف فكرها 
من  واثقة  وهي  وتفكريها  وعلمها  واخالقها 
نفسها حيث صح بها قول االخطل الصغري:

الصبا واجلمال ملك يديِك
                 اّي تاج أعّز من تاجيِك

احلسناء ريتا نوفل طنوس
اجلمال باالخالق والعلم معا

اختصاص، خربة وصدق 
يف العمل

اسألوا الصيدلي كيف ميكنكم 
توفري املال

تتوفر يف الصيدلية 
-BLAC (  فيتامينات
MORES(  مساحيق 
للغسيل واجللي، 
عطورات، هدايا - 
نغّلف اهلدايا جمانًا، 
تظهري فوري لصور 

الباسبور، 
وأشياء أخرى كثرية 

مقابل مركز الربيد توصيالت جمانية للمنازل

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

*تامر ناصيف،جريالد،خطار والبطي**جون جديد يتوسط الزميالن هاني الرتك وأكرم املغّوش*
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اللبناني  التيار األسرتالي   نظم 
املتحد الذي ميثل التيار الوطين 
عشائه  اسرتاليا حفل  يف  احلر 
  Fontana« الـ  يف  السنوي 
وذلك  سيدني  يف   ”Di Trevi
عون،  العماد  ممثل  مبشاركة 
الدكتور  التيار،  عام  منسق 
عطاهلل،  جورج  رفول،  بيار 
يف  التأسيسية  اهليئة  عضو 
التيار، مندوبي التيار األسرتالي 
خمتلف  يف  املتحد  اللبناني 
وفعاليات  أسرتاليا  واليات 
واملدني. الروحي   اجملتمع 

السيدة ماري زهر، عريفة احلفل 
أكدت يف كلمتها اإلفتتاحية على 
عون  للعماد  النضالية  املسرية 
الذي جسد طريقة عمل الشرفاء 
أن  زهر  وأكدت  لبنان.  يف 
العماد عون إختار دعم املقاومة 
لكي  العربي  والعامل  لبنان  يف 
سيما  ال  التفتت  املنطقة  جينب 
بالقوة  إسرائيل  أخذته  ما  أن 
بالقوة.  إال  إستعادته  ميكن   ال 
نسيب  السيد  أكد  جهته  من 
يف  التيار  منسق  اهلاشم، 
على  ويلز،  ساوث  نيو  والية 
اإلصالح  مسرية  لتحقيق  العمل 

وإستمرار العمل النضالي.

الفدرالي،  العام  األمني  أما 
لبيب مشالي فقد أكد أن التيار 
األسرتالي اللبناني املتحد حيتفل 
أيار 2005 يوم عودة   7 بذكرى 
عودة  يوم  الوطن،  إىل  الوطن 
إىل العماد ميشال عون إىل لبنان 
بعد 15 عاما يف املنفى. مشالي 

 رفول خالل العشاء السنوي للتيار اللبناني األسرتالي املتحد:
 حنن ال ننسى قضيتنا ألن هذا حقنا وكل حق وراءه مطالب ال ميوت

إعترب أن العماد عون غري املنطقة 
األفضل،  حنو  جذري  بشكل 
ولو  باملبادئ  اإللتزام  وعلمنا 
إضطرنا ذلك إىل مواجهة العامل 

بأسره.

         عطاهلل  

جورج  احملامي  شكر  جهته،  من 
يف  املناطق  جلنة  عضو  عطاهلل، 
يف  املناضلني  مجيع  التيار، 
اإلغرتاب، معتربا أن العمل الذي 
عامل  التيار يف  مناضلو  به  قام 
يف  املوجودين  مع  اإلغرتاب 
اإلنتصار  بتحقيق  مسح  لبنان 
يوم   ،2005 أيار   7 يف  األول 
لبنان. إىل  عون  العماد   عاد 

عطاهلل إشار إىل أن التيار أطلق 
التحدي  عون  العماد  عودة  مع 
بعد  اإلنسان  حترير  وهو  األبرز، 
احلر  اإلنسان  ألن  األرض  حترير 
هو الذي حيافظ على وطن حر ال 
سيما أن اإلنسان هو قيمة حبد 
ذاته. “ جيب أن نبقى أحرارا لكي 
على وطننا  نتمكن من احملافظة 
وحرية وطننا وحنن نواجه فريقا 
اإلنسان  قيمة  أن  يعترب  ثانيا 
200 دوالر أمريكي فقط ال غري 
النهجان  هذان  زرقاء.  والسما 
من  يوم  يلتقيا يف  أن  ال ميكن 
األيام، فمعركة كبرية ختاض ضد 
نريد  التيار.  وضد  عون  العماد 
دون  حقوقه  اللبناني  يأخذ  أن 
ان يكون مضطرا لإلستزالم الحد 
السياسة؛ هذه هي  من رجاالت 
املعركة األساسية واليوم ترون 

التيار  جتلياتها يف املعركة بني 
والفريق  وحلفائه  احلر  الوطين 
السيطرة  حياول  الذي  اآلخر 
عملية  أسقطنا  لقد  البالد.  على 
أسقطنا  يوم  الوطن  إختطاف 
احلكومة وقلنا لسعد احلريري أننا 
ملغادرة  سفر  بطاقة  له  حجزنا 
لبنان وأنه ممنوع عليه أن يعود 
تشكيل  احلكومة”.حول  لرئاسة 
احلكومة العتيدة، أكد عطاهلل أن 
ال شيء طرح بشكل جدي حتى 
الساعة على العماد عون مشددا 
على أن التيار ال يشحذ شيئا من 
أحد بل يصر على أن متثل احلكومة 
املقبلة األكثرية اجلديدة وتكرس 
سيضع  الذي  اجلديد  النهج 
الصحيحة.  السكة  على  لبنان 
إستعداد  على  لسنا  وأضاف« 
أو  املسلمات  على  املساومة 
الذين  الناس  حبقوق  نفرط  أن 
أن  وإمنا حنن مستعدون  كلفونا 
حقوقنا  عن  ونتنازل  »نتكارم« 
من  لكل  نقول  لذا  اخلاصة. 
يتهمنا بعرقلة احلكومة أن ال هذه 
سيتشكل  غريها  وال  احلكومة 
راضني« حنن  نكن  مل   إن 

رئيس  مع  للعالقة  . بالنسبة 
اجلمهورية، لفت إىل أن األكثرية 
على  املوافق  رفضت  السابقة 
للجمهورية  كرئيس  عون  العماد 
قويا  رئيسا  يريدون  ال  ألنهم 
الوسطية  حجة  حتت  ذلك  وكل 
برئيس  اإلتيان  على  وأصروا 
عريان واآلن يريدون أن يلبسوه 
من ثيابنا وأن يعطوه من حصتنا 
 ولكن هذا أمر لن حيصل أبدا. 

اجلميع  أن  عطاهلل  إعترب  وأخريا 
اجلميع  ليس  ولكن  ميوتون 
 يعيشون كالتيار حبرية وكرامة.

          رفول

التيار  عام  منسق  جهته،  من 
الوطين احلر، الدكتور بيار رفول 
املغرتبني  أهمية وفاء  إىل  أشار 
الذي  »لبنان«،  األم  للوطنهم 
يوحنا  الباب  الطوباي  فيه  قال 
أكثر  لبنان  »أن  الثاني،  بولس 
رسالة«.«حنن  لبنان  وطن،  من 
ال ننسى قضيتنا ألن هذا حقنا 
وكل حق ورائه طالب ال ميوت. 
وليد جنبالط كان على حق  نعم 
عون  العماد  عودة  عندما وصف 
بالتسونامي   2007 أيار   5 يف 
يكن  مل  التسونامي  هذا  ولكن 
بناءَا  كان  بالعكس  وإمنا  مدمرا 
نهجا  أطلق  احلني  ذلك  ومنذ 
حتضرينا  خالل  يف  جديدا. 
النائب  اطلع   ،2009 إلنتخابات 
أن  عون  العماد  سلهب  سليم 
ذلك  يف  الفرنسي  السفري 
حيضر  كان  إمييه  برنار  احلني، 
قرنة  إجتماعات  أسبوعي  بشكل 
التحضر  منهم  ويطلب  شهوان 
لإلنتخابات النيابية مؤكدا الدعم 
عدم  شرط  واملادي  املعنوي 
باإلنتصار؛  عون  للعماد  السماح 
وقال هذا السفري بعد أن أعلن 
العماد عون يف منتصف نيسان 
أن عودته تقررت يف 7 أيار انه 
يستبعد ان يصل حّيا إىل بريوت 
كل  يبعثر  أن  بإستطاعته  ألن 
لبنان«.  الغربية يف   املخططات 

اليت  باملرحلة  رفول  وذكر 
مت  حيث   ،2009 إنتخابات  تلت 
التوافق على حكومة وحدة وطنية 
احلق  يضمن  وزاري  بيان  وعلى 
وللجيش  للمقاومة  املقدس 
الوطن  عن  بالدفاع  وللشعب 
وباإلنفتاح على احمليط وتفعيل 
احلياة اإلقتصادية ولكن سرعان 
ما تنازلت األكثرية السابقة عن 
إلتزاماتها. »لفرتة قصرية إلتزم 
البيان  مبقررات  اآلخر  الفريق 
ما  سرعان  ولكنهم  الوزاري، 
تراجعوا وبدأوا بعرقلة اإللتزامات 
تأمني  رفضهم  عرب  اإلقتصادية 
األموال الالزمة للمشاريع احليوية 
كما  األموال.  غياب  حجة  حتت 
املقاومة  سالح  مبهامجة  أخذوا 
غري  سالحا  إعتباره  على 
أن  رفول  شرعي«. وكشف 
التيار إكتشف من خالل إستالمه 
أن  لرئاسة جلنة املال واملوازنة 
بني  صرفت  دوالر  مليار   11
عامي 2006 و2009 دون أن يتم 
وقال:  الصرف.  وجهة  حتديد 
على  وحفاظا  كمعارضة  »إتفقنا 

وجود احلكومة أن يتم طرح هذا 
الوزراء.  جملس  على  املوضوع 
بوجود  املسألة  طرحنا  وبالفعل 
والوزراء ومل  اجلمهورية  رئيسي 
نطلب سوى ان يقول لنا كيف مت 
صرف الـ11 مليار ولكنهم رفضوا 
 وأخذوا بعرقلة العمل احلكومي«.
الدولية  احملكمة  مسالة  وحول 
سأل رفول ملاذا يرفض احلريري 
حتويل شهود الزور إىل اجمللس 
العدلي رغم إعرتافه خالل لقائه 
هؤالء  \أن  األوسط  الشرق  مع 
الشهود خربوا العالقة مع سوريا 
إعتبار  إن   « التحقيق.  وضللوا 
سعد احلريري ورئيس اجلمهورية 
إىل  الزور  شهود  حتويل  أن 
هو  البلد  يقسم  قد  احملكمة 
تلك  هي  وحدة  فأية  بدعة. 
حتويل  حال  يف  تنهار  قد  اليت 
اجملرمني إىل العدالة. يف أي بلد 
ال حياكم شاهد زور يدعي زورا 
ضد بريء. يف لبنان فقط، حتول 
اجملرمني واخلارجني عن القانون 
الوطنية«. الوحدة  يضرب   قد 
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مناسبات

طالبت  املعارضة  إىل  وأشار 
الظين  القرار  عن  بالرجعوع 
وحتى  بأدلة  مقرونا  ليس  لنه 
الشاهد  يعترب  الذي  مراد  اكرم 
سجن  إىل  أدى  الذي  األساس 
أمام  نفى  األربعة،  الضباط 
إحدى  خالل  التحقيق  قاضي 
اجللسات يف الدعوى املقدم من 
اللواء على احلاج أن يكون لديه 
أدلة حول إرتباط الضباط مبقتل 
مراد  أبلغ  »لقد  احلريري.  رفيق 
الحقا اللواء احلج أن مروان محادة 
وفارس خشان طلبوا منه إتهام 
اليوم  وحتى  األربعة،  الضباط 
وأحد مل  السجن  مراد يف  اكرم 
مثلما  أعطيناهم  لقد  يستجوبه. 
دخل  حيث  العراق،  يف  حيصل 
بلد عربي  أغنى  األمريكيون إىل 
ذريعة  حتت  ودمروه  العامل  يف 
الا  الشامل.  دمار  أسلحة  وجود 
نريد ان يصيب لبنان ما أصاب 
أحد  فرانسني  فحتى  العراق، 
مسؤولي احملكمة الدولية من اجل 
لبنان، إعترب أن احملكمة الدولية 
باقي  لبنان مثلها مثل  أجل  من 
الدولية، فهدفها ليس  احملاكم 
وإمنا  اجملرمني  من  اإلقتصاص 
 من املعارضني للقوى املهيمنة«.

على  التيار  عام  منسق  وشدد 
أسقطت  السابقة  املعارضة  أن 
االمثل  احلل  كان  النه  احلكومة 
الفريق  إلتزام  عدم  نتيجة 
مؤكدا  الوزاري  بالبيان  اآلخر 
منصوص  املعارضة  خطوة  أن 
وهي  الطائق  إتفاق  يف  عليها 
وليست  دستورية  خطوة 
البعض.  يزعم  كما   إنقالبية 

السابقة  املعارضة  أن  وكشف 
الرئيس  بتسمية  ترغب  كانت 
احلكومة  لتكليف  كرامي  عمر 
 65 تأمني  تعذر  ولكنه  املقبلة 
طرح  مع  ذلك  وترافق  نائبا 
نفسه. ميقاتي  جنيب   الرئيس 

نفسه  طرح  ميقاتي  الرئيس   «
وأبلغ  املقبلة  احلكومة  لتشكيل 
أنه  نصراهلل  السيد  مساحة 
يرفض أن يتخذ أي موقف مسبق 
تعهد  لكنه  الدولية  احملكمة  من 
عن  شرسا  مقاوما  يكون  بأن 

املقاومة وعن حقها بالدفاع عن 
األرض. كما أبلغ العماد ميشال 
عون أنه يدعمه مبكافحة الفساد 
بكيدية  التعاطي  عدم  شرط 
مسألة  علىحتويل  اإلتفاق  ومت 
سرقة االموال إىل احملكمة لكي 
الناس. لقد أصر  إتهام  ال يتم 
على  املكلف  الرئيس  البدء  يف 
آذار مل منانع  مشاركة قوى 14 
احلكومة  يعرقلوا  أال  على  شرط 
لكن هذه القوى أعادت ورفضت 
هذه املشاركة؛ ولكنه تبني لنا 
من  مستمرة  مماطلة  هناك  أن 
الرئيس املكلف ألنه جرى تهديده 
اخلارجية«.  املادية   مبصاحل 

ما  هناك  ليس  أنه  رفول  وأكد 
مؤكدا  عون«  «عقدة  بـ  يسمى 
حقوق  على  سطوا  هناك  أن 
نائبا.   28 من  املؤلف  التكتل 
»لقد إخرتعوا عقدة الداخلية مع 
بدء احلديث عن تشكيل احلكومة. 
حقوق  وإمنا  مطالب  لدينا  ليس 
مكتسبة ولن نسمح أن يأخذ أحد 
منا. ما حصل يف إنتخابات 2009 
غلطة  وتزوير  نفوس  نقل  من 
الداخلية  وزير  عجز  لقد  كبرية. 
أي إصالحات  إدخال  من  احلالي 
على قوى األمن. يف اإلنتخابات 
عملت  كلها  األجهزة  البلدية 
الداخلية  وزير  وتصرف  ضدنا 
هدفنا  حيدث.  مل  شيئا  كأن 
على  الداخلية  وزارة  تكون  أن 
علما  اجلميع  من  واحدة  مسافة 
ينص  ال  اللبناني  الدستور  ان 
لرئيس  حصة  اية  إعطاء  على 
احلكومة.  لرئيس  او  اجلمهورية 
نذكر أن رئيس اجلمهورية عمل 
النيابية  اإلنتخابات  يف  ضدنا 
احلصول  كان  وهدفه   2009
كل  ولكن  وسطية  كتلة  على 
نواب.  ما حصل عليه هو صفر 
إحرتام  جيب  الدستور  حسب 
اليت  السياسية  الكتل  رأي 
ولن  املكلف  الرئيس  مست 
.« مرة  كل  يف  بالتنازل   نقبل 
أكد  املنطقة،  يف  الوضع  وعن 
الذي  األمان  شبكة  أن  رفول 
اهلل  حزب  مع  التيار  أسسها 
مشروع  جناح  منعت  وحلفائهم 
لبنان  يف  األوسط  الشرق 

نتيجة  هو  حيصل  ما  أن  معتربا 
املنظمة  كل  أن  إذ  متوز  حرب 
وما  ستقط  إلسرائيل  الداعمة 
إذ  جدا  خمتلف  بسوريا  حيصل 
النظام. على  مؤامرة  هناك   أن 

أهمية  على  رفول  وشدد 
إسالمية  مقاربة مسيحية  إنطالق 
العربي،  املشرق  يف  جديدة 
واملسلمني  املسيحيني  أن  إذا 
يتعايشون مع بعضهم منذ زمن 
بعيد جدا وجيب العمل للمحافظة 
ان  سيما  ال  الوجود  هذا  على 
من  الشرق  لتهجري  نية  هناك 
أن  حياولون  وهم  املسيحيني 
يطلقوا هذا املشروع إنطالقا من 
سوريا. فمنذ ثالث أسابيع زرنا 
يوحنا  املطران  وإلتقينا  سوريا 
منصور وأخربنا أن األتراك طلبوا 
منه أن يرتك سوريا ويستقر يف 
تركيا مقابل إعطاء أديرة وأراضي 
الصدفة  وما  هذه  للمسيحيني، 
أن تزور السفرية األمريكية دير 
أسبوع  منذ  صيدا  يف  املخلص 
وأن تسأل عن إمكانية إستيعاب 
اإلتيان  مت  حال  يف  املسيحيني 
بهم من سوريا. يريدون القيام 
بشرق أوسط أحادي لكي يربروا 
لن  امر  وهذا  إسرائيل  وجود 
نقبل به. كما هناك مشروع ثاني 
اإلسالمي  الدين  بأبلسة  يقضي 
كمسيحيني  وواجبنا  العامل،  يف 
ان نظهر الوجه احلقيقي لإلسالم 
فإذا  رمحة،  دين  هو  الذي 
يف  إرهابيني  من  هناك  كان 
براء.  منهم  فاإلسالم  اإلسالم 
املسلم  على  جيب  جهته،  من 
يدافع  أن  والعربي  اللبناني 

هذه  يف  املسيحي  الوجود  عن 
على  للعامل  نؤكد  لكي  املنطقة 
عدم احادية هذه املنطقة. الدين 
تقوقع  دين  ليس  املسيحي 
إنفتاح«.كما  دين  بل  وإنعزال 
كشف رفول يف حلب خالل لقاء 
القيام  على  مسيحي  إسالمي 
إسالمي  مسيحي  بسينودوس 
للمنطقة.  جديدة  مقاربة   يقدم 

وعن إجتماع بكركي، قال رفول 
أنه حصل مصارحة وعملية فتح 
قلوب وجيري العمل لإلتفاق على 
أن  جيب  إذا  الكبرية  العناوين 
املؤسسات  ضمن  اخلالف  يبقى 
العميد  قضية  الدستورية.عن 
إن  اىل  رفول  أشار  كرم،  فايز 
الوزير  من  إطلع  عون  العماد 
كرم  العميد  توقيف  على  بارود 
من قبل فرع املعلومات. وقال: 
» بعد أن إتصلنا بالوزير بارود، 
أبلغنا أن العميد كرم أوقف من 
قبل فرع املعلومات وإنه إعرتف 
بتعامله مع إسرائيل. عندها قال 
من  متفاجئ  أنه  عون  العماد 
الشخص ألنه من أقرب املقربني 
خيضع  أن  املفروض  من  وكان 
ملدة أقصاها 72 ساعة للتحقيق 
من  حيول  أن  على  العسكري 
بعدها للقضاء العسكري ولكننا 
تفاجأنا أنه جري تعذيبه ملدة 36 
بالقضاء  الثقة  كل  لدينا  يوما. 
تتم  حماكمة  وأسرع  العسكري 
القضاء  ياخذ  أن  على  ونصر 
على  متأكدين  ولكننا  جمراه 
وجيب  بريء  كرم  العميد  أن 
فورا«. سراحه  يطلق   أن 

قال  احلر،  الوطين  التيار  وعن 

 2005 أيلول   18 يف  أنه  رفول 
ومن  سياسيا  حزبا  التيار  أعلن 
مرحلة  هناك  تكون  أن  الطبيعي 
املقاومة  إنتقالية فكل احلركات 
لتنظم  وقتا  تأخذ  السلمية 
»هناك  منظم.  حزبي  إطار  يف 
نهار  ليل  تعمل  مناطق  جلنة 
نكمل  أن  وجيب  التيار  لتنظيم 

عطاهلل: نقول لكل من يتهمنا بعرقلة احلكومة أن ال هذه احلكومة وال غريها سيتشكل إن مل نكن راضني

ونشدد  عون  العماد  مسرية 
داخلية  مشاكل  هناك  أن  على 
من  معاجلتها  يتم  التيار  يف 
التيار«.  يف  املسؤولني   قبل 

أي  حتصل  لن  أنه  أكد  وأخريا 
األفرقاء  ألن  لبنان  يف  فتنة 
األمور  بزمام  ميسكون  األقوياء 

ويتمسكون بالوحدة الوطنية

*جانب من طاولة املردة**جانب آخر من الطاولة الرمسية**مارشا البايع، نسيب اهلاشم، جورج عطاهلل، حلود احلدشييت، بيار رفول وطوني طوق*

*السيدة ريتا طنوس وحسناوات جامعيات من آل البطي**املهندس هشام عاّلم، انطوني صيداوي وحضور**جانب آخر من طاولة املردة*

*طوني خوري والشباب ويبدو لوي ومارشا البايع وآخرون **السيدة سالمة، جوزيف كاّلب، الزميل عنداري وعماد بّرو *

تصوير أراكس*عالدبكة ويبدو شربل راضي *

*لويس رفول وحضور *
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صور من تاريخ اجلالية
تقديم أكرم املغّوشتقديم أكرم املغّوش

2011 أيار   14 Saturday 14 May 2011السبت 

لبى عميد املسرح العربي االستاذ دريد حلام وفرقته دعوة نادي اسرتاليا والشرق االوسط 
الول مرة )عام 1988( وعرض مسرحيته شقائق النعمان يف سيدني وملبورن حيث حضرها 
االالف من ابناء اجلالية العربية واقيمت على شرفه حفالت تكرميية كبرية شارك فيها رجال 
السلك الدبلوماسي العربي وخاصة سفري لبنان الدكتور لطيف ابو احلسن والقنصل الفخري 
السوري املرحوم الدكتور فيكتور غنوم وكنا قد اجرينا معه مقابلة يف جريدة النهار العربية 
االسرتالية... ولقساوة القدر انه بعد عرض املسرحية توفى صهره املرحوم العم ابو غسان 
وحضر مراسم الدفن وسافر يف اليوم نفسه املقرر سفره مع كامل فرقته اىل الوطن الغالي 

سورية.

عميد املسرح العربي دريد حلام يف سيدني

الفنان دريد حلام مع شقيقتيه ام غسان موسى وام ناصر املدبوح والزميل أكرم املغّوش )ارشيف(  

459 The Horsley Drive  Fairfield  

(Cnr of Lascoe)

جورج جبرية يرحب بكم

مي حريري تتلقى دعوة للمشاركة يف افتتاح 
مهرجان "كان" السينمائي

حريري،  مي  اللبنانية،  الفنانة  أعلنت  أن  بعد 
تشارلز  األمري  من  تلقتها  اليت  الدعوة  رفضها 
كاثرين  على  وليام  األمري  ابنه  زفاف  حلضور 
مباشرة  عالقة  هناك  يكون  أن  نافيًة  ميدلتون، 
أكدت  بريطانيا،  يف  املالكة  بالعائلة  تربطها 
حريري تلقيها دعوة للمشاركة يف افتتاح مهرجان 

"كان" السينمائي. 

إىل  متوجهة  القادم  الثالثاء  مساء  مي  وتنطلق 
فرنسا للمشاركة يف حفل افتتاح مهرجان "كان" 
أن تلقىت دعوة خاصة  بعد  السينمائي  الدولي 

من إدارة املهرجان للمشاركة.

ويشارك يف مهرجان كان السينمائي الذي يعد 
املخرجني  من  العديد  العامل  مهرجانات  أكرب  من 
والفنانني يف العامل، حيث سريأس النجم روبرت 
دينريو جلنة حتكيم الدورة الـ64 للمهرجان الذي 
يقام يف الفرتة من 11 إىل 22 مايو/أيار 2011. 

فيلم  يف  البطولة  دور  أدت  قد  حريري  وكانت 
يف  عرض  احلضارات"  "تسابق  بعنوان  قصري 
مهرجان "كان" مع املخرج العاملي فيليب سكاف 
الذي فاز بأوسكار عنه، حيث تناول هذا الفيلم 
قصة املرأة الشرقية وشاركها فيه املمثل انطوان 

كرباج. 

ومن اجلدير بالذكر أن مي حريري ستدخل الدراما 
بدور  قيامها  خالل  من  األوىل  للمرة  السورية 
البطولة يف مسلسل "املصابيح الزرق" مع املخرج 
الكاتب السوري حنا  العزيز عن رواية  حممد عبد 

مينا. 

وجتسد مي يف املسلسل، شخصية "بربارة" وهي 
كثرًيا يف  تتعذب  ا،  جدًّ رومانسية  لبنانية  سيدة 
حياتها، ومتتلك إحدى احلانات الليلية يف سوريا، 
علًما أنها ستؤدي الدور باللهجة اللبنانية، مؤكدًة 
أنها كانت ستقبل به حتى لو كان باللهجة السورية، 
فهذه اللهجة هي من أهم اللهجات العربية وتدخل 
اللهجتني  أن  كما  كثرًيا،  وسهلة  بيت  كل  إىل 

اللبنانية والسورية قريبتان من بعضهما.

"ستؤدي الشخصية كما هي  أنها:  وأشارت إىل 
يف  "بربارة"  تعيش  حيث  الرواية،  يف  موجودة 
فرتة ما بعد احلرب العاملية الثانية وتتعذب يف 

الدرامي  اجلانب  ستتناول  أنها  مؤكدة  حياتها، 
والرومانسي يف جتسيدها للشخصية".

وكانت الفنانة اللبنانية قد أهدت أغنية للشعب 
السوري أخرًيا بعنوان "جنوبية وجاية رد مجيل"، 
وهي من كلمات الشاعر السوري حممد حسن حممد، 
وأحلان ماهر وثائر العلي، وقالت أنها أحبت أن 
تعرب لشعب سوريا الغالي عن وقوفها إىل جانبه 

يف وجه كل املؤامرات اليت تستهدفهم.

وصرحت مي بأن األغنية عبارة عن حتية صغرية 
منها للسوريني، الذين اعتربتهم املثل األعلى يف 
أنها:  حريري  وقالت  املتحضرة،  الراقية  احلياة 
أن  أبًدا  ميكن  وال  كثرًيا،  وشعبها  سوريا  "تقدر 
تنسى فضلهم على أهالي اجلنوب اللبناني الذين 

استقبلتهم سوريا خالل حرب متوز".

 وأضافت حريري أنها تدعو الشعب السوري إىل 
الوحدة والتضامن يف وجه كل احملاوالت املغرضة 
واملدسوسة اليت تستهدف بالدهم ووحدتها، كما 
يتحلى  أن  السوري  الشعب  من  حريري  طلبت 
بالوعي وان يتمسك بوحدته الوطنية اليت تشكل 

السوار املنيع الذي حيمي سوريا وشعبها.

 أجزاء يف الدماغ البشري قد تنام والبقية 
تظّل مستيقظة 

حلظات السهو اليت تنسيك املكان الذي تركت فيه 
مفاتيحك، مثاًل، ليست بدون تفسري. فقد أظهرت 
دماغك  من  صغرية  أجزاء  أن  املختربية  البحوث 
قد تقرر النوم بني الفينة واألخرى طلًبا للراحة.  

 

يقول العلماء اآلن إنهم أثبتوا خطأ املقولة الشائعة 
اليت تفيد أن الدماغ إما نائم بالكامل أو مستيقظ 

بالكامل. 

ويقولون إنهم توصلوا اىل أن أجزاء صغرية منه 
للراحة  طلًبا  النوم  واألخرى  الفينة  بني  تقرر  قد 

بعد إجهاد.

ويضيفون أن هذه احلقيقة هي اليت تفّسر شعور 
اإلنسان بأنه »نصف نائم«. وتفّسر أيًضا حلظات 
نظارته  عن  فيها  يبحث  اليت  والسهو  النسيان 
الطبية بينما هو يرتديها، أو يضع قنينة احلليب 
يف خزانة البهارات، وعلبة امللح يف الثالجة مثاًل، 

وهكذا دواليك.

وقد توصل فريق العلماء يف جامعة ويسكونسني 
األمريكية إىل هذه احلقيقة، بعد قياس املوجات 
أن بعض اخلاليا  الدماغ. فاتضح  الكهربائية يف 
يظلون  الذين  املرهقني،  الناس  عند  العصبية 
يبقون مستيقظني برغم ذلك، تقرر النوم بشكل 

مستقل عن بقية الدماغ.

وتقول الربوفسرية كيارا تشرييلي، كبرية فريق 
البحث، يف ورقتها اليت أوردت فحواها صحيفة 
يشعر  أن  قبل  »حتى  الربيطانية:  »تليغراف« 
اإلنسان باإلرهاق، فثمة عالمات يف الدماغ حتّث 
صاحبه على نيل قسط من الراحة أو على األقل، 
التوقف عن مواصلة أعماله اليت تستدعي الرتكيز. 
اخلاليا  جمموعات  بعض  خلود  العالمات  هذه  من 
العصبية اىل النوم مبا يؤثر سلبًا على األداء العام 

لإلنسان«. 

نتائج  نشر  قبل  العلماء  وسط  االعتقاد  وكان 
البحث األخري هو أن احلرمان من النوم يؤثر على 
الكهربائية  موجاته  قياس  لكن  بكامله.  الدماغ 
تظهر صورة أخرى. وتقول تشرييلي: »نعلم أننا، 

يف حالة النعاس، نرتكب أخطاء صغرية أو نسهو 
احلكم  على  قدرتنا  تقّل  أو  تركيزنا،  يتشتت  أو 

السليم على األشياء«.

ومتضي قائلة: »التخطيط الدماغي يكشف لنا أننا، 
يف هذه احلالة، منر بفرتات »نوم جزئي« قصرية، 
رغم أن أجسادنا نفسها تظل »مستيقظة«. لكن 
وخيمة  تصبح  قد  قصرها،  على  الفرتات،  هذه 
العواقب، ألنها املسؤولة على األرجح عن سقوط 
القيادة،  عجلة  على  نائمني  السيارات  سائقي 

وهذا على سبيل املثال فقط«.

وقالت إن التجارب املختربية على الفئران أظهرت 
أنه حتى لدى نوم الدماغ جزئًيا فإن قياس نشاطه 
العام يظهر أنه يعمل بشكل طبيعي. ولكن عندما 
رم الفأر من النوم فرتة طويلة، وينوي القيام  حيحُ
مبهام حمددة، كالتقاط فصّيص سّكر ألقي على 
مثل  أخطاء،  يرتكب  فهو  منه،  قريبة  مسافة 
إبطائه يف الوصول اليه أو أن ختطئه براثنه حتى 
اخلاليا  بعض  أن  يوضح  وهذا  اليه.  وصل  إذا 
العصبية يف دماغه قد خلدت إىل النوم رغم أن 

بقيته مستيقظة«.

اليت  العصبية  اخلاليا  »عدد  أن  وتؤكد تشرييلي 
قد ختلد إىل النوم، وتسبب حاالت كهذه، ليس 
كبرًيا بالضرورة. فبني 20 خلية رصدناها، كان 
عدد النائم منها ال يتجاوز اثنتني يف املتوسط. 
بني  تنازع  يحُ الفرتة  هذه  يف  الفأر  أن  والحظنا 
مخود احلركة من جهة، واحلركة الصامتة من اجلهة 

األخرى«.
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مل يكن أحد ليتصور أن العهد الذي خانته عزميته يف آخر مباراة له 
أمام اربيل وعاد خبسارة قاسية، مل يكن ليتصور أن هذا الفريق 
استطاع أن خيرج ماردا من بني األنقاض، فهو تفوق على كل شيء، 
على نفسه وعلى الفرص الضئيلة اليت كانت تنتظره للتأهل، فخرق 
القاعدة ومتكن أن حيول اليأس اىل أمل مستفيدا من عدة عوامل 
وفوزه الذي حققه على العروبة )2ـصفر(، ليستبق احلدث الذي كان 
جيري يف دمشق حيث يلعب الكرامة مع اربيل، وليؤكد على صعوده 
الفريق  على  ثقيلة  العباسيني  ملعب  يف  النتيجة  أصبحت  أن  بعد 

السوري .
يف  اللقاءات  فكانت  الفرق  وجهة  حتديد  يف  املواجهات  وحكمت 
يونايتد  تونغ  موانغ  فريق  ليقابل  فتأهل  اللبناني،  الفريق  مصلحة 
اىل  تتجه  األنظار  الثاني.وكانت  أو  الـ16  دور  يف  التايالندي، 
األنصار يف مدينة بونيه اهلندية اال أن ما حصل هناك كان كفيال 
إلخراج الفريق اللبناني حيث ساهم احلكم بإخراجه، وتسبب سوء احلظ 

يف اإلجهاز عليه ليخسر )1ـ2( ويودع التصفيات.
العهد -  العروبة

فرض العهد نفسه جنما فوق العادة آسيويا بعد أن أكد على مكانته 
العروبة  على  تغلبه  بعد  الثاني،  الدور  إىل  بتأهله  حمليا،  الفنية 
إستاد  على  صفر(،  ـ  )صفر  األول  الشوط  صفر(،  )2ـ  العماني 
)صفر  عمان  العهد خسر يف  وكان  بريوت،  الرياضية يف  املدينة 

ـ1(، ذهابا.
قدم العبو العهد أفضل عروضهم يف البطولة القارية وكانوا قريبني 
جدا لتحقيق نتيجة كبرية على ضيوفهم بعد الكم اهلائل يف الفرص 
اليت أهدروها على مدار الشوطني وخصوصا يف الفرتة األوىل من 
فما  املقبل،  الدور  إىل  يصعد  جيعله  وحده  الفوز  وألن  املباراة، 
ونفذها  هجومية  خطة  وضع  أن  إال  محود  حممود  املدرب  من  كان 
اخلصم  منطقة  إىل  وتكرارا  مرارا  ووصلوا  مميزة  بطريقة  الالعبون 
بقيادة املبدعني حسن معتوق وحممود العلي اللذين كانا عبئا ثقيال 
على الدفاع العماني، ولو أنصفت كرة القدم خلرج الفريق اللبناني 
بنتيجة كبرية أقلها 4 أهداف، وكان املتألق عباس عطوي »اونيكا« 
اليت مل  الذهبية  الكرات  من  بالعديد  زمالئه  عطائه وجنح مبد  بقمة 
الالعبني  بقية  من  االنتقاص  دون  من  املناسب،  بالشكل  تستغل 
الذين صالوا وجالوا يف أرجاء امللعب دون كلل أو ملل، وخصوصا 
الشاب حسن شعيتو الذي كان أحد مفاتيح الفوز بعد أن صنع هدف 
السبق بتمريرة ذهبية إىل حممود العلي الذي استقبل الكرة بطريقة 
مميزة وحوهلا برأسه بعيدة عن متناول احلارس )55(، قبل أن يضيف 

اهلداف حسن معتوق اهلدف الثاني من ركلة جزاء )79(.
الدقائق  أجراها املدرب حممود محود يف  اليت  التغيريات  وساهمت 
الفريق  حاول  أن  بعد  خصوصا  الفوز،  على  احملافظة  يف  األخرية 
الضيف تسجيل هدف تقليص الفارق عرب اهلجمات املرتدة اليت كانت 
نظافة  على  للمحافظة  كبريا  بذلوا جمهودا  الذين  للمدافعني  صيدا 
شباك احلارس حممد محود الذي قام بدوره على أكمل وجه بعد أن 
تألق يف الشوط األول بتعطيله للكرات البعيدة اليت جلأ إليها العبو 

العروبة الفتتاح التسجيل.
مثل العهد: حممد محود، ساشي، سامر زين الدين، عباس كنعان، 
حسن معتوق، حسنني دقيق، عباس عطوي )عيسى رمضان(، حسن 
شعيتو )علي بزي(، هيثم فاعور، محزة سالمه، وحممود العلي )علي 

فاعور(.
قاد املباراة الياباني ساتو ريوجي، مبساعدة الصينيني مو يوشني 
وهو ومينغ، إىل الرابع األردني حممد أبو اللوم. ويف املباراة الثانية 
سقط الكرامة أمام أربيل العراقي )صفرـ3(، وسجل األهداف سعد 

عبد األمري )43(، ومصطفى أمحد )70(، ويونس شكور )80(.
الرتتيب:

1ـ اربيل 14 نقطة. 2ـ العهد 6.
3ـ الكرامة 6. 4ـ العروبة 6.

األنصار  دميبو - بونيه 
حرم احلكم البحريين صاحل حممد نور العباسي، وسوء احلظ، األنصار 
من التأهل اىل الدور الثاني، خبسارته أمام »دميبو« اهلندي )1ـ2(، 

على ملعب »شيف شاتراباتي« يف مدينة »بونيه«.
فعندما كانت النتيجة )1ـ صفر( لـ«دميبو« يف الدقيقة الـ22، انفرد 
علي ناصر الدين بعدها باربع دقائق باملرمى اهلندي وعندما حاول 
التسديد اجتاحه احلارس وأوقعه أرضًا من دون أن يلمس الكرة، 
فكانت املفاجأة أن احلكم امر مبتابعة اللعب وسط استغراب كل من 
يف امللعب، حتى من اهلنود أنفسهم الذين مل يصدقوا ما حصل. أما 
سوء احلظ، فقد لعب ضد األنصار وكأنه الالعب الرقم الـ12، عندما 
صدت العارضة كرتني ناهيك عن ذهاب حواىل 15 ركنية متتالية يف 

الشوط الثاني أدراج الرياح.
ويف سري املباراة، فقد بدأها األنصار بهدوء حبثًا عن ثغرات، مقابل 
هجوم مفتوح من العيب »دميبو«، وكانت الفرصة األوىل انصارية، 
عندما أبعد احلارس كرة أرضية ألديسون اىل الكورنر )15(، واصل 
أن  اىل  خطورة،  أي  دون  من  املتبادلة  اهلجمات  بعدها  الفريقان 
جاءت الدقيقة الـ22 عندما ارتدت كرة اىل الربازيلي بيتو الذي تألق 
باستعمال مهارته الفردية وراوغ مدافعي األنصار حبرفنة عالية، الواحد 
تلو اآلخر، لينفرد باملرمى ويسدد كرة قوية على يسار حسن مغنية. 
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 كأس االحتاد اآلسيوي بكرة القدم
العهد يستفيد من خسارة الكرامة فيغلب العروبة ويتأهل للقاء موانغ تونغ

الصندوق  داخل  أمامية  كرة  عطوي  ميرر حممد  الـ26  الدقيقة  ويف 
يلحقها علي ناصر الدين، وقبل أن يسددها جيتاحه احلارس اهلندي، 
لكن احلكم البحريين ورغم قربه من احلالة، كان كـ«شاهد ما شفش 

حاجة«، رغم صيحات االحتجاج من الالعبني واجلهاز الفين.
وانعكس عدم احتساب ركلة اجلزاء على العيب األنصار الذين فقدوا 
بانقاذ  تألق  لكن مغنية  يتلقى هدفني  أن  مرماهم  توازنهم، وكاد 

شباكه )28 و30(.
ويف الوقت الباقي، فشل الفريقان يف تهديد مرمى اآلخر، اىل أن 
تدخل احلظ مكان احلكم ضد األنصار، عندما ارتدت الكرة من منتصف 
ملعب »دميبو« بشكل مفاجئ لتصل اىل النيجريي رانيت الواقف وحيدًا 
عند خط منطقة اجلزاء، حاول اجلنيدي منعه لكنه مر منه وانفرد مبغنية 

وسدد كرة صاروخية أعلنت تقدم »دميبو« بهدفني نظيفني.
يف بداية الشوط الثاني، بكر األنصار باهلجوم، ويف الدقيقة الـ47 
هرب محود ناحية اليسار ومرر كرة عرضية أمام املرمى ختطت علي 
الكورنر.  اىل  الدفاع  ليبعدها  التوالي،  على  وإدسون  الدين  ناصر 
وخاشن قلب الدفاع سامينيا روح اهلل بعنف علي ناصر الدين لينال 
األنصار  ليستغل   ،)54( احلمراء  بالبطاقة  ويطرد  الثاني  اإلنذار 
دفاعه  اضطر  حيث  اجلهات،  كل  من  »دميبو«  منطقة  وحياصر  ذلك 
البعاد الكرة اىل الكورنر حواىل 15 مرة متتالية، باالضافة اىل تألق 

احلارس.
ويف الدقيقة الـ 68 جيري طه تبدياًل ثانيًا، فينزل قاسم مناع مكان 
قاسم ليال، وبعدها بثالث دقائق يبعد احلارس اهلندي باعجاز كرة 
اجلنيدي الرأسية اىل الكورنر، ويف الدقيقة الـ78 يسدد عطايا كرة 

قوية متر على بعد سنتيمرتات من القائم.
وقبل انتهاء الوقت األصلي بدقيقتني تسنح فرصة تسجيل اهلدف 
األنصاري األول عندما أرجع ناصر الدين »كرة مقشرة« اىل مناع على 

نقطة اجلزاء فسددها قوية لرتتطم بالعارضة ويبعدها الدفاع.
وشهدت الدقائق املتبقية خشونة واضاعة وقت من العيب »دميبو«، 
ما دفع احلكم اىل احتساب 5 دقائق بداًل عن ضائع، ويف اوالها 
سقف  يف  استقرت  صاروخية  كرة  وسدد  الدفاع  اجلنيدي  اخرتق 

الشبكة.
وأشعل هذا اهلدف العيب األنصار لعلهم ينجحون يف تسجيل هدف 

التعادل والتأهل، لكنهم مل يوفقوا بالتسجيل.
] مثل األنصار: حسن مغنية، راموس، املعتز باهلل اجلنيدي، حممود 
محود، سامي الشوم )طارق حلوم 85(، نبيل بعلبكي، حممد عطوي، 
حممد أيوب )ربيع عطايا 48(، قاسم ليال )قاسم مناع 68(، حممد باقر 

أيوب، أديسون وعلي ناصر الدين.
] قاد املباراة البحريين صاحل حممد العباسي، مبساعدة مواطنه نواف 

موسى والعماني علي محيد.
وستغادر بعثة األنصار مدينة »بونيه« يف الرابعة فجر اليوم، باجتاه 
رفيق  أن تصل مطار  »مومباي«، ومنه اىل دبي، على  مدينة  مطار 
احلريري الدولي يف السابعة والربع من مساء اليوم. وفاز ناساف 

على التالل )7ـ1(.
الرتتيب: 1ـ ناساف 18 نقطة. 2ـ دميبو 7.

3ـ األنصار 6.
يف اجملموعة الثانية األخرى فقد االحتاد احلليب اللقب بعد خسارته 
و58(،   42( للفائزاملشعان  )2ـ3(، وسجل  الكوييت  القادسية  أمام 
وفراس اخلطيب )57(. وخسر الصقر اليمين أمام شورتان األوزبكي 
بـ14 نقطة وتأهل  القادسية  )صفرـ1( سجله فوغو )51(. وتصدر 
مع شورتان )9 نقاط( اىل الدور الثاني. يف اجملموعة السادسة فاز 
سوالنغ الم على يف بي )4ـ2(، وسريوجيايا على بيغاسوس من هون 

كونغ )3ـ2(.
وتأهل سونغ الم )12نقطة(، وسريوجيايا )10(.برنامج الدور الثانيـ 

العهد* موانغ تونغ التايالندي.
ـ دهوك * دميبو.

ـ ناساف * الفيصلي.
ـ سونغ الم* برياسيورا.

ـ القادسية الكوييت * الكويت.
ـ شورتان* الوحدات.

ـ سريوجيايا * تشونبوري.
ـ اربيل * تايبانز.

حسم سباهان اإليراني صدارة اجملموعة األوىل )13 نقطة(، بعد فوزه 
على اجلزيرة اإلماراتي )4ـ1(، وتأهل اىل جانب اهلالل السعودي إثر 

تغلبه على الغرافة القطري )2ـصفر(.
تعادله  بعد  نقاط(،   10( القطري  السد  تأهل  الثانية  ويف اجملوعة 
أمام  مع باختاكور األوزبكي، والنصر السعودي )8(، رغم خسارته 

افستقالل االيراني.
ويف اجملموعة اخلامسة فاز غامبا على تيد الصيين، )2ـصفر(، وتعادل 

جيجو يونايتد مع ملبورن فيكتوري )1ـ1(،
وتأهل غامبا )10 نقاط(، وتيد )10(. ويف اجملموعة السادسة تعادل 
العني  أمام  ناغويا  وخسر  )1ـ1(،  الصيين  غرين  هانغو  مع  سيول 

)1ـ3(.
وتأهل سيول )11نقطة(، وناغويا )10(، اىل الدور الثاني.

احتفظ برشلونة بلقب بطولة الدوري اإلسباني بكرة القدم بعد تعادله 
مع مضيفه ليفانيت )1ـ1(، االربعاء، على أرض ملعب »سيوتات دي 

فالنسيا« يف األسبوع الـ36.
ودخل النادي الكاتالوني اىل هذه املرحلة وهو حباجة اىل التعادل 
واحلادية  التوالي  على  الثالثة  للمرة  باللقب  تتوجيه  يضمن  لكي 
والعشرين يف تارخيه قبل أسبوعني على انتهاء املوسم النه كان 
يتقدم بفارق 8 نقاط عن غرميه ومالحقه ريال مدريد قبل فوز االخري 
على جاره خيتايف )4ـ صفر(، امس االول، وذلك الن فريق املدرب 
ان  بعد  امللكي  النادي  مع  املواجهتني  يتفوق يف  غوارديوال  بيب 

اكتسحه ذهابا )5ـ صفر(، ثم تعادل معه إيابا )1ـ1(.
وحقق برشلونة املطلوب منه من دون ان ينجح يف إحلاق اخلسارة 
االوىل بليفانيت يف قواعده منذ التاسع من كانون الثاني املاضي 
2004ـ2005  املوسم  ذكريات  مستعيدا  فالنسيا(،  امام  )صفرـ1 
األسبوع  ويف  بالذات  امللعب  هذا  على  حينها  اللقب  حسم  عندما 
 14 يف  نفسها  بالنتيجة  معه  بالتعادل  ايضا  والثالثني  السادس 

ايار 2005.
حيث  اوروبا  ابطال  دوري  لنهائي  اآلن  منذ  برشلونة  وسيتفرغ 
سيواجه مانشسرت يونايتد اإلنكليزي يف 28 احلالي على أرض ملعب 

وميبلي يف لندن.
وهذه املرة الثانية فقط اليت يتوج فيها النادي الكاتالوني باللقب 
حتى   1991 من  االمر  هذا  حقق  بعدما  التوالي  على  مواسم  لثالثة 
1994 حني توج به 4 مرات متتالية بقيادة املدرب اهلولندي يوهان 

كرويف.
ابيدال  إريك  الفرنسي  املدافع  بإشراك  اللقاء  غوارديوال  وبدأ 
اساسيا للمرة االوىل منذ خضوعه قبل شهرين لعملية جراحية من 

اجل استئصال ورم يف كبده.
افتتح املالي سيدو كيتا التسجيل لربشلونة بكرة رأسية قوية من 
صانع  من  متقنة  طولية  متريرة  عرب  وصلته  بعدما  املنطقة  حدود 

االلعاب تشايف هرنانديز )28(.
وجنح ليفانيت يف ادراك التعادل يف الدقيقة 41 عندما اخطأ جريار 
بيكيه يف تشتيت الكرة فخطفها كايسيدو وأودعها الشباك اخلالية 

بعد خروج خاطئ لفالديز من مرماه للوصول اىل الكرة.
وفشل فالنسيا يف االستفادة من سقوط مالحقه فياريال يف فخ 
لكي  الثانية  الدرجة  اىل  اهلابط  املرييا  ميفه  مع  السليب  التعادل 
حيسم بشكل كبري املركز الثالث املؤهل مباشرة اىل دوري ابطال 
اوروبا املوسم املقبل، فتعادل بدوره مع مضيفه إسبانيول بهدفني 
لروبرتو سولدادو )9(، وخوان ماتا )25(، مقابل هدفني لإليطالي ـ 

االرجنتيين بابلو اوزفالدو )19(، وارنستو غاالن )76(.
وتعادل  )2ـ1(،  سرقسطة  ريال  على  سوسييداد  ريال  فاز  كما 

هريكوليس مع ريال مايوركا )2ـ2(.
5ـ أتلتيك بلباو، 54. إيطاليا بلغ حامل اللقب إنرت نهائي مسابقة 
كأس إيطاليا للمرة الثالثة عشرة يف تارخيه بعد تعادله مع ضيفه 
ووصيفه روما بهدف الكامريوني صامويل إيتو )58(، مقابل هدف 

ملاركو بورييلو )84(، يف إياب نصف النهائي.
وكان إنرت الذي حافظ على سجله اخلالي من اخلسارة على ملعبه 
يف هذه الكأس للمباراة السادسة والعشرين على التوالي اي منذ 
باري )1ـ2(، حسم لقاء  امام  سقوطه يف 12 كانون االول 2002 
الذهاب بفضل هدف الصربي ديان ستانكوفيتش الذي يغيب عن 

الفريق ملا تبقى من املوسم بسبب االصابة.
ويلتقي إنرت يف املباراة النهائية مع بالريمو الذي اطاح امس األول 
ميالن بالفوز عليه )2ـ1(، إيابا بعدما تعادل معه ذهابا )2ـ2(. فرنسا 
أعاد حامل اللقب مرسيليا الفارق الذي يفصله عن املتصدر ليل إىل 
4 نقاط بفوزه على ضيفه برست بثالثة أهداف للويك رميي )12(، 
والغاني جوردان أيو )59(، واألرجنتيين غابرييل هاينتزه )81(، يف 

ختام األسبوع الـ35 من الدوري الفرنسي.
الكيين  سجلها  نظيفة  برباعية  ليون  ضيفه  على  اوكسري  وقسا 
دينيس اولييتش )20(، واالن تراوريه )45+1 و50(، وسيدريك 

هنغبارت )79(.
لوفرين  ديان  الكرواتي  ليون  مدافع  طرد  من  اوكسري  واستفاد 
بالبطاقة الصفراء الثانية )39(، فأوقف رصيد بطل الدوري 7 مرات 

متتالية )2002ـ2008(، عند 59 نقطة.
على  ونيس  )3ـ1(،  لوريان  على  مونبلييه  فاز  املباريات  بقية  يف 
آرل افينيون )3ـ2(، وسوشو على موناكو )3ـ صفر(، ولنس على 
على بوردو )1ـ صفر(، وتعادل رين مع كانيه )1ـ1(، وتولوز مع 

فالنسيان سلبا.
وسجل اإلنكليزيان غاري هوبر )12 و49(، وكريس كومونز )78( 
اهداف سلتيك الذي سهلت مهمته بطرد مدافع هارتس االوغندي 
ديفيد اوبوا يف الدقيقة 32. كما تعرض مدرب سلتيك نيل لينون 

العتداء من أحد املشجعني بعد تسجيل هوبر اهلدف الثاني.
وتلقى كومونز البطاقة الصفراء الثانية إلفراطه يف االحتفال باهلدف 

وطرد على االثر.
أمام  أرضه  خارج  رينجرز  فيلعب  املقبل  األحد  الدوري  تتم  وخيخُ

كيلمارنوك، وسلتيك على أرضه أمام مذرويل.
صفر(،  )2ـ  هيربنيان  على  إنفرنس  فاز  أخريني،  مباراتني  ويف 

وتعادل مذرويل مع كيلمارنوك )1ـ1(.
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»شيطان« التفاصيل يربك..
.

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
أمس  كونيللي،  مورا  بريوت  يف  األمريكية  السفرية  بها  قامت 
أمورا  معه  ناقشت  حيث  ميقاتي،  جنيب  املكلف  للرئيس  االول، 
متصلة بأوضاع املنطقة العربية، من دون أن تأتي على ذكر أي 
عنوان لبناني مبا يف ذلك احملكمة الدولية، ليتبني الحقا أن الزيارة 
باللغتني  عوكر  يف  جمهزا  كان  بيان  إلصدار  ذريعة  جمرد  كانت 
العربية واالنكليزية وأعلنت فيه باسم بالدها »أن اجملتمع الدولي 
أساس  على  لبنان  جديدة يف  حكومة  أي  مع  عالقته  م  ُيَقيِّ سوف 
اليت  الوزاري، واإلجراءات  والبيان  الوزراء املقبل،  تركيبة جملس 
سوف تتخذها احلكومة اجلديدة يف ما يتعلق باحملكمة اخلاصة بلبنان 

والتزامات لبنان الدولية األخرى«!
يف املوضوع احلكومي، بدا واضحا ان حقيبة الداخلية مل تكن سوى 
ستار حيجب كمًا هائال من التعقيدات اليت تعطل والدة احلكومة، 
اىل  بإسنادها  الداخلية  عقدة  على حل  املبدئي  التوافق  يكن  ومل 
ما  سرعان  تفاؤل  جرعة  من  أكثر  شربل،  مروان  املتقاعد  العميد 
تراجع مفعوهلا مع اصطدام املشاورات جمددا بتصلب »اجلنرالني«، 
وحتديدا العماد ميشال عون، وهذه املرة من باب التمثيل املاروني، 
حبيث طالب معاونه السياسي الوزير جربان باسيل، يف جلسة ليل 
أول من أمس، بأن تكون املقاعد املارونية اخلمسة املتبقية )غري 
الداخلية( من حصة »تكتل التغيري واإلصالح«، متجاوزا حقيقة أن 
التوافق على شربل، ال يعين أنه من حصة رئيس اجلمهورية وحده، 

خاصة أن الرجل حيظى باحرتام لدى »اجلنرالني« معا.
وبينما كان مقررا أن يشهد مكتب الرئيس املكلف يف عني التينة، 
ظهر أمس االول، اجتماعا قيل إنه سيكون »حامسا«، يضمه واملعاون 
السياسي لألمني العام لـ«حزب اهلل« احلاج حسني خليل واملعاون 

السياسي لرئيس جملس النواب النائب علي حسن خليل والوزير
جربان باسيل، إال أن هذا االجتماع أرجئ بشكل مفاجئ، إىل اجل غري 
مسمى، بعدما تبني أن ال جديد على خط املشاورات بني أهل البيت 

الواحد، على صعيد حل عقدة التمثيل املاروني.
وتبني أن عون ظل مصّرا على احلصول على مخسة وزراء موارنة، 
أربعة منهم من حصة »التيار الوطين احلر« وأما اخلامس فيعود لتيار 
املردة، رافضا بذلك ان تزيد حصة سليمان عما حصل عليه يف 
اختيار العميد مروان شربل. وقد مت إبالغ هذا االمر اىل الرئيس 
املكلف من خالل اتصال مع أحد أقطاب 8 آذار، وعندها تقرر تأجيل 

االجتماع إفساحا يف اجملال أمام املزيد من املشاورات.
والنقل  العامة  األشغال  االول، وزير  امس  والتقى ميقاتي مساء 
غازي العريضي موفدا من النائب وليد جنبالط لوضعه يف أجواء 
اليت ملساها  املشجعة  واملناخات  السورية  العاصمة  اىل  زيارتهما 

جلهة التسريع بالتأليف احلكومي.
وأكدت اوساط ميقاتي على اجيابية االتصاالت، لكنها دعت إىل عدم 
االفراط يف التفاؤل وتسريب معلومات غري دقيقة، يف إشارة اىل 
استياء الرئيس ميقاتي من تسريب اسم العميد شربل، ألن االمور 

مفتوحة على مزيد من البحث والتفاوض حول توزيع احلقائب.
وقالت أوساط قريبة من رئيس اجلمهورية أن ال جديد على صعيد 
أو نفي ما تردد  االتصاالت وال يوجد أي تقدم، ورفضت تأكيد 
عن رجوع سليمان عن موافقته املبدئية على مروان شربل، لكنها 
ليست  العقدة  حال  أي  ويف  تعجيزية،  طروحات  هناك  إن  قالت 
لدى رئيس اجلمهورية بل هي يف مكان آخر، وهو ما يزال ينتظر 
ان يتلقى التشكيلة احلكومية من الرئيس املكلف ليبدي رأيه فيها 
كاملة. وتوقعت أن يتطرق سليمان يف كلمته يف اجلامعة اليسوعية 

اليوم اىل اجملريات السياسية العامة يف البالد.
قمة االنقسام السياسي!

من جهة ثانية، شهد لبنان أمس االول، انعقاد قمة إسالمية مسيحية 
يف بكركي حضرتها مجيع املراجع الروحية، مبن فيها ممثل الطائفة 
العلوية، وذلك للمرة األوىل. وإذا كان هذا االنعقاد قد شكل حدثا 
اول يف مستهل والية البطريرك املاروني بشارة بطرس الراعي، 
املتخبط،  السياسي  للواقع  عاكسة  مرآة  شكل  املقابل  يف  فإنه 
وعدم  اخلتامي  البيان  رافقت  اليت  االلتباسات  يف  ذلك  وجتلى 
التوافق على االولويات، وخاصة يف ما يتعلق بالبندين السادس 

والسابع.
اجلميع  مبوافقة  حظيت  اليت  النهائية  املسودة  تضمنت  فقد 
مضمونا خمتلفا وال سيما يف البند السابع، حيث مت فجأة استبدال 
ـ  الفلسطيين  »الصراع  بعبارة  اإلسرائيلي  ـ  العربي  الصراع  عبارة 
االسرائيلي« وهي لغة مل تكن مألوفة يف قاموس مجيع القيادات 
عقل  ومشيخة  الشيعي  واجمللس  الفتوى  دار  وحتديدا  اإلسالمية 

الطائفة الدرزية.
ولوحظ أن هذا التعديل كتب باحلرب على املسودة املطبوعة، األمر 
الذي أثار أسئلة حول اجلهة اليت تعمدت حدوث ذلك، حيث اعرتض 
علنا ممثال اجمللس الشيعي األعلى الشيخ حسن عواد والزميل نزيه 
بالنسخة اجلديدة،  البيان،  اآلخرون على تالوة  مجول، ولكن أصر 
اليت أصابها تعديل أيضا يف البند السادس الذي يقول حبق الدولة 
لعبارة  بديال  اسرائيل«،  اليت حتتلها  أراضيها  »يف حترير  اللبنانية 
كانت موجودة يف املسودة األخرية وتقول بـ«حق لبنان يف حترير 
أرضه«، وقد أدى ذلك اىل اصدار اجمللس الشيعي األعلى بيانا 
حتفظيا عكس يف مضمونه احتجاجا على مقاربة قضايا خالفية كان 
متفقا على عدم التطرق اليها، حبيث يكتفى باملواضيع االمجاعية 
اليت تضمنتها املسودة اليت حظيت بإمجاع املشاركني، وبالتالي، 

فتح ما جرى الباب أمام أسئلة من نوع من توىل »تهريب« عبارات 
ومصطلحات أطاحت القمة وأفقدتها وهجها، وملاذا مل تصدر بيانات 
عن كل من القيادات السنية املتمثلة يف اجمللس الشرعي وعن 
الرئيس نبيه بري وقيادة »حزب اهلل« والنائب وليد جنبالط وغريهم 
بني  بالصراع  االسرائيلي  العربي  الصراع  اختزال  ملنطق  رفضا 
الفلسطينيني وإسرائيل، وملاذا شطب حق لبنان الذي يعين يف 

مضمونه حق الشعب واجليش واملقاومة، واختزل حبق الدولة؟
الروحية ناشدت املسؤولني السياسيني املعنيني  القمة  يذكر أن 
»تأليف احلكومة اليوم قبل الغد، على األسس والقواعد امليثاقية 
الدقيقة  املرحلة  هذه  دورها يف  أداء  من  مبا ميكنها  والدستورية 

والصعبة اليت مير بها لبنان واملنطقة العربية«.

كلينتون تنتقد صداقة..
.

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
األوروبي كاثرين آشتون توسيع نطاق العقوبات األوروبية لتشمل 

الرئيس السوري.
وواصل األسد اجتماعاته مع الفعاليات السورية، حيث التقى أمس 
االول وفدا من فعاليات ريف دمشق. وقال رجل األعمال مروان 
 25 حواىل  استقبل  األسد  إن  جريود،  منطقة  من  وهو  نعنوس، 
موضحا  ريف دمشق،  من حمافظة  مناطق خمتلفة  ميثلون  شخصية 
أن اللقاء، الذي استمر أكثر من ثالث ساعات، ركز على مناقشة 
قضايا حملية ذات طابع عام هلا تأثري على احلياة اليومية للناس.

وأن  تقريبا«،  للنقاش  تطرح  مل  قضية  من  »ما  نعنوس  وأضاف 
باستمرار  وطالب  الصدر  واسع  مستمعا  كان  األسد  »الرئيس 
ركزوا  اللقاء  املشاركني يف  أن  إىل  ولفت  القضايا«.  بتفاصيل 
على ضرورة وجود ضوابط لطريقة العمل األمين يف سوريا، وعدم 

وقوع جتاوزات يف املستقبل.
االنتخابات،  تعديل قانون  التطرق إىل موضوع  أنه مت  وأشار إىل 
وكان رأي األسد أنه ما زال يف طور النقاش وسيتحدد على اللجان 
املعنية به وضع مسودة عصرية، لكنه أشار إىل أن املطلوب من 
أن  الشعب  من  العظمى  الشرائح  ميثلون  ملن  يسمح  أن  القانون 
يصلوا لتمثيل هذه الشرائح. وفسر الطبيب زياد االنكليزي ذلك 
مبحاولة استبعاد االنتخاب على أساس »عشائري أو ديين أو حتى 
مادي«. وقال إن البعض طالب بإطالق سراح معتقلني من منطقته 
أية  عليه  تثبت  من مل  بإطالق سراح كل  السوري  الرئيس  فوعد 

شبهات.
وأضاف االنكليزي أن سياسة اإلصالح االقتصادية، كما استخلص 
العظمى من اجملتمع  الشرائح  اللقاء، سرتكز على من ميثلون  من 

كالفالحني والعمال ومن ميثلون الطبقة الوسطى.
وأكد وزير الداخلية اللواء حممد الشعار، خالل اجتماعه مع ضباط 
قيادات شرطة دمشق وريف دمشق والقنيطرة، أن »عنوان عمل 
وزارة الداخلية يف املرحلة املقبلة سريتكز على تعزيز الثقة املتبادلة 
بني رجل الشرطة واملواطن وحماربة الفساد، وإعداد كوادر مؤهلة 
جتيد توظيف مهاراتها وقدراتها يف تطبيق القانون وخدمة الوطن 
واملواطن«، مشريا إىل أن »مهام قوى األمن الداخلي مل تعد تقتصر 
على تطبيق القانون ومنع اجلرمية، بل تعدت ذلك لتالمس هموم 
املواطن وحاجاته يف كل مسألة اجتماعية وإنسانية تتعلق بتوفري 
راحته وأمنه واحلفاظ على كرامته وكسب ثقته بشكل يدفعه طواعية 

ليكون رديفا لرجل الشرطة يف محاية األمن وتطبيق القانون«.
»استمرار  سوريا،  يف  احلالية  لألحداث  عرضه  يف  الشعار،  وأكد 
العمل ملنع أي حماولة للعبث بأمن الوطن واملواطن«، مشريا إىل 
أمن  من  للنيل  خارجية  جهات  تقودها  اليت  التحريضية  »احلمالت 
ورفضها  والقومية  الوطنية  مواقفها  نتيجة  واستقرارها،  سوريا 

لسياسة اهليمنة والضغوط«.
لقائه علماء  السيد، خالل  الستار  األوقاف حممد عبد  واعترب وزير 
ورجال الدين اإلسالمي واملسيحي يف حمافظة الالذقية، أن »اخلروج 
بالتظاهرات من املساجد هدفه ضرب رمزية أماكن العبادة ورسالتها 
اجلوهرية، باعتبارها منطلقا للدعوة إىل عبادة اهلل ونشر رسالة احملبة 

والتسامح واإلسهام يف حتقيق األمن والطمأنينة للمجتمع«.
وأشار إىل أن »أصحاب املؤامرة أرادوا جعل يوم اجلمعة دعوة للحقد 
واملذهبية والطائفية بدل أن يكون يوم عبادة وفرح وطمأنينة«، 
اليت  الفتنة  وأد  الدين يف  لعبه رجال  الذي  الرائد  »الدور  مؤكدًا 
وبنيانها  الوطنية  وحدتها  ومتزيق  سوريا  من  النيل  تستهدف 

االجتماعي«.
وأكد مفيت سوريا أمحد بدر الدين حسون، خالل لقائه أئمة وخطباء 
دور  »أهمية  الرقة،  حمافظة  املسيحي يف  الدين  ورجال  املساجد 
رجال الدين يف احلفاظ على الوحدة الوطنية ومتاسك اجملتمع وأمن 
الوطن واستقراره وحماربة املخططات اليت تستهدف استقرار سوريا 

وحتاول النيل من منعتها الداخلية«.
إىل ذلك، بث التلفزيون السوري »اعرتافات جمموعة إرهابية مسلحة 
ممن اعتقلتهم وحدات اجليش والقوى األمنية خالل تنفيذ مهمتها 
ونقل  بانياس«.  منطقة  املسلحة يف  اإلرهابية  اجملموعات  مبالحقة 
»عبد  اتهامه  »اإلرهابية«،  أفراد اجملموعة  أحد  ياسني،  عن صايف 
احلليم خدام، عرب شريكه ومدير أعماله حممد علي البياسي، بتسليح 

الناس، وأعطاني رشاشا«.
القوات  بدخول  ترحب  حلشود  تصويرا  السوري  التلفزيون  وبث 
السورية اىل محص. وأظهرت الصور أناسا يصطفون على جانيب 
الطرق ويلّوحون بأعالم سورية لدى دخول القافلة العسكرية اىل 
داخل  ميداني  ملستشفى  تصويرا  أيضا  التلفزيون  وبث  املدينة. 

مسجد حيث كان يعاجل من مساهم »اإلرهابيني املسلحني«.
وأعلن احملامي إبراهيم ملكي ان القضاء السوري أفرج بكفالة قدرها 
الف لرية سورية )20 دوالرا أمريكيا( عن املعارضني القياديني يف 

حزب الشعب )احملظور( عمر قشاش وفهمي يوسف.
وأعلن »املرصد السوري حلقوق اإلنسان« ان قوات األمن اعتقلت 
الناشط جناتي طيارة يف محص. وأشار، يف بيان من نيقوسيا، اىل 
ان االجهزة االمنية شنت محلة اعتقاالت واسعة اليومني املاضيني 
ومعارضني  الشغري  عدنان  بانياس  بلدية  جملس  رئيس  طالت 

ونشطاء يف عدة مدن اخرى.
وقال ناشط إن عناصر من اجليش، مدعومني بالدبابات، انتشروا 
اإلنسان  الوطنية حلقوق  املنظمة  رئيس  وأعلن  مدينة محاه.  حول 
عمار القربي أن املعضمية يف ريف دمشق »املدينة اليت حتاصرها 
الدبابات، شهدت محلة اعتقاالت واسعة طالت عائالت بأكملها«، 
مشريا اىل أن حبوزته »الئحة بأمساء حنو 300 معتقل طالت معارضني 

وموالني«.
وأعلنت جلنة احلقوقيني الدولية، يف بيان يف جنيف، أن السلطات 
السورية »قتلت ما يزيد على 700 شخص، واعتقلت اآلالف وقصفت 
مدنا بشكل عشوائي يف محلتها العسكرية على احملتجني«. وأضافت 
اللجنة، اليت تتألف من حمامني وقضاة كبار من خمتلف أحناء العامل، 
جرائم  كونها  إىل  ترقى  املدنيني  على  األمن  قوات  »هجمات  أن 

مبوجب القانون الدولي«.
كلينتون

وقالت كلينتون، يف غرينالند حيث جتري حمادثات مع وزراء خارجية 
دول تشرتك يف املنطقة القطبية الشمالية، إن عزلة األسد تتزايد، 
آخرين سيبحثون  وحلفاء  والدمنارك  املتحدة  »الواليات  ان  مضيفة 
سبل زيادة الضغوط«. وأضافت »تواصل احلكومة السورية برغم 
ضد  ووحشية  صارمة  انتقامية  عمليات  الواسعة  الدولية  اإلدانة 
مواطنيها«، مشرية إىل »أمثلة على اعتقاالت غري قانونية وعمليات 

تعذيب وحرمان مصابني من الرعاية الطبية«.
على  عالمة  هذا  أن  يعتقد  البعض  يكون  »رمبا  كلينتون  وتابعت 
القوة، لكن معاملة املرء لشعبه بهذه الطريقة هي يف احلقيقة عالمة 

على ضعف ملحوظ«.
واعتربت كلينتون أن األحداث األخرية يف سوريا تظهر أن الدولة »ال 
ميكنها العودة إىل ما كانت عليه من قبل«، مضيفة »سنحمل احلكومة 
السورية املسؤولية«. وتابعت »الدبابات والرصاص واهلراوات لن 
أنه  واالقتصادية يف سوريا«، معتربة  السياسية  التحديات  توقف 
جيب أن تكون لسوريا حكومة تعكس إرادة كل الشعب. وتابعت 
»يواجه الرئيس األسد عزلة متنامية، وسنواصل العمل مع شركائنا 
الدوليني يف االحتاد األوروبي وغريه بشأن خطوات إضافية لتحميل 

سوريا املسؤولية عن انتهاكاتها اجلسيمة حلقوق اإلنسان«.
وانتقدت كلينتون التحالف بني دمشق وطهران. وقالت ان »االتكال 
على إيران باعتبارها صديقك املفضل وحليفك االسرتاتيجي الوحيد 

ليس سبيال مؤديا إىل اإلمام«.
وقالت السفارة األمريكية يف دمشق، يف بيان، »لقد شهدت سفارة 
الواليات املتحدة مساء 12 أيار ثالث تظاهرة سلمية هذا األسبوع 
سوريا«.  جتاه  األمريكية  السياسة  على  يعرتضون  حمتجني  تضم 
املتظاهرين يف  هؤالء  حق  »حترتم  املتحدة  الواليات  إن  وأضافت 
التعبري عن أنفسهم يف مسريات سلمية«، معتربة أنها »تأسف أن 
تنكر احلكومة السورية حق اآلالف من السوريني اآلخرين بالتظاهر 

سلميا النتقاد السياسة السورية«.
ـ  بوحشية  هامجت  السورية  األمن  قوات  »ان  السفارة  وذكرت 
مستخدمة العصي واهلراوات ـ جمموعة من طالب جامعة حلب الذين 
سعوا إىل التظاهر سلميا للمطالبة بإنهاء العمليات األمنية السورية 
اليت تستهدف بعض املدن السورية«. وتابعت ان الواليات املتحدة 
»تؤمن بأنه ال ينبغي أن تكون هناك ازدواجية يف املعايري، ينبغي 
عن  التعبري  حق  السوريني  مجيع  متنح  أن  السورية  احلكومة  على 
أنفسهم سلميا، تبعا ملا يقتضيه توقيعها على إعالن األمم املتحدة 

العاملي حلقوق اإلنسان العام 1948«.
وأعلنت آشتون أنها ال تستبعد توسيع نطاق العقوبات على سوريا 
لتشمل األسد. وكان االحتاد األوروبي أقر رمسيا الثالثاء املاضي 
االسلحة  بيع  على  حظرا  وفرض  سوريا  مسؤوال   13 عقوبات ضد 

لسوريا.
إن  الرمسية،  النمساوية  اإلذاعة  مع  مقابلة  يف  آشتون،  وقالت 
أن وزراء  الالئحة، لكن ذلك ال يعين  األسد ليس على  »الرئيس 
اخلارجية لن يعودوا لبحث هذا املوضوع«. ورفضت القول بأن هذه 
إقناع كل  انه مل يكن من السهل  العقوبات ضعيفة جدا، مؤكدة 
وزراء اخلارجية الـ27 لالحتاد بالذهاب ابعد من ذلك. وقالت »هناك 

وجهات نظر خمتلفة، وهذا األمر ليس مفاجئا«.

روسيا: حمطة بوشهر..
.

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
سأمتنع عن إعالن مواعيد حمددة، ولكننا بالفعل على أعتاب املوعد 

النهائي لبدء تشغيل املفاعل«.
وكان ريابكوف يتحدث بعد يومني من إعالن الشركة اليت شيدت 
احملطة أن املفاعل بدأ العمل على مستوى منخفض بغرض االختبارات 

قبل بدء التشغيل الكامل.
وحول املفاوضات بني ايران ودول جمموعة الـ«5 + 1« حول برنامج 
طهران النووي، قال ريابكوف إن الرد االيراني كان »غامضا«، لكنه 

اعترب أن على اجملموعة الغربية أن تؤكد استعدادها للتفاوض.
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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

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

2011 أيار   14 Saturday 14 May 2011السبت 
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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

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

Abdo
Director

نقدم كافة أنواع اخلدمات االجتماعية

نتعهد كافة أنواع املشاريع من اخلرائط واحلفر حتى تسليم املفتاح

زواج
خطوبة

دفن موتى

2011 أيار   14 Saturday 14 May 2011السبت 

اسرتاليون من أجل سورية

دعما لوحدة سورية ومتاسكها الداخلي
وحفاظًا على نسيجها اإلجتماعي النموذجي

احلضارية  اإلنسانية  رسالتها  على  وحرصًا 
اخلالقة

وردفًا ملوقعها القومي الوازن
وتأييدًا ملسرية اإلصالح والتطوير

وإدانة لكل املشاريع اخلارجية اليت تبغي تفتيتها 
مواجهة  يف  الرائد  القومي  دورها  وتعطيل 

املخططات األمريكية الصهيونية
ومنعا ألي تدخل أجنيب يف شؤونها الداخلية

لوقفة  يدعونكم  سورية«  أجل  من  »إسرتاليون 
الفتنة  مشروع  مواجهة  سورية يف  مع  تضامنية 

الداخلية والتآمر اخلارجي.
الساعة   2011/5/15 يف  الواقع  األحد  الزمان: 

الثانية والنصف بعد الظهر
 State Library     :املكان

Cr Swanstone st and Lonsdale st 
لإلستعالم:

 سايد النكت 0438660221 
 سامي ساره 0430504475 
أو إعتماد العنوان االلكرتوني

 aus4syria@gmail.com
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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.

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

بقلم كميل مسعود

الفتنة ان انتقلت اىل سوريا
السيئ  خطوطه  رسم  االول  امريكيان  مشروعان 
والثاني    1967 العام  يف  كيسندر  هنري  الذكر 

جورج بوش االبن الرئيس االمريكي السابق.
لبنان  يف  الفلسطينيني  بتوطني  يقضي  االول 
دولة  اليوم الن  جاريا حتى  عليه  العمل  زال  وما 
االشكال  من  شكل  بأي  وال  تسمح  ال  اسرائيبل 
يف بعودة الفلسطينيني اىل ديارهم. النه ضمانة 
الدول  وبعض  امريكا  فان  لذلك  تدعي،  كما  هلا 
يكن  مل  وان  االسرائيلي  القرار  يباركون  العربية 
يف العلن ويتمسكون به. وايضا يف لبنان هناك 
جهة معروفة تعمل الجل التوطني بعيدا عن االضواء 
لئال ختسر من رصيدها الشعيب والسياسي بعد ان 

تصطدم باملمانعة.
الدولة  اعطت  املاضية  االخرية  السنوات  ففي 
اللبنانية اجلنسية الكثر من 240 ألف فلسطيين وقد 
أثار هذا املوضوع النائب نعمة اهلل ابي نصر يف 
اكثر من مناسبة مطالبا باعادة النظر يف اجلنسية 
اليت منحت هلؤالء الناس دون اي جواب. وهذا ما 
يدل بوضوح على ان التوطني يسري بشكل منظم 
ومدروس على نار خفيفة ولو تأخر بعض الوقت 
نهائية  ويتم بصورة  باعالنه  الظروف  حتى تسمح 
املسؤولني  بعض  يقوله  عما  النظر  بغض  وعلنية 
اللبنانيني الذين ينفون خرب التوطني مجلة وتفصيال 

قائلني ان ال توطني يف لبنان.
اال ان الـ 70 مليار دوالر من الديون اليت يرزح 
 1995 العام  منذ  ترتاكم  بدأت  اليت  لبنان  حتتها 
وصفها  ميكن  ال  هذا  يومنا  حتى  سنة  بعد  سنة 
مدروسة  خطة  ضمن  وتأتي  متعمدة  انها  غري 
ذلك  يف  السلطة  اهل  بعض  منها  استفاد  وقد 
الوقت، وهو خمطط عملت عليه احلكومات السابقة 
كي يصبح التوطني امرا واقعا مقابل شطب كل 

الديون عن لبنان.
جيب افهام الناس حقيقة ما جيري يف لبنان الن 
نشاهده  والذي  الصحف  بعض  يف  ُيكتب  الذي 
يف اجهزة التلفزة حياول تضليل الناس واسدال 
اعالم  وسائل  هناك  ان  غري  عيونهم  على  أغشية 

اخرى تأبي اال ان ُتطلع الناس على احلقيقة ليكونوا 
على بّينة مما جيري.

واملشروع الثاني شرق اوسط جديد رسم خطوطه 
اول عهده وبدأت مفاعيله  االبن يف  جورج بوش 
تظهر اليوم شيئا فشيئا بدءا من تونس اىل مصر 
على  واحلبل  بعيدة  ليست  وليبيا وسوريا  واليمن 

اجلرار وهو املشروع االخطر يف املنطقة.
ايها العرب امل تتعلموا بعد دخول امريكا العراق؟

يظهر ان العرب ال يقرأون وإن وقرأوا فال يفقهون 
ما معنى شرق اوسط جديد...

ان شرق اوسط جديد هو التالي:
يف  امريكا  ميزانية  ان  اعلنت  رمسية  مصادر 
برتول  من  املئة  يف   80 بلغت  االخرية  السنوات 

اخلليج... هل ادركتم معنى شرط اوسط جديد؟
ابها العرب اجلسوا فيما بينكم واعملوا على محاية 
انظمتكم بأنفسكم من التدخل االجنيب يف شؤونكم 
الداخلية واي خلل يف انظمتكم اعملوا على اصالحه. 
واي دولة خليجية تعترب نفسها مبنأى عما حيصل 
يف املنطقة فهي خمطئة فاذا احرقت الفتنة سوريا 

فانها ستحرق املنطقة بأسرها.. ومن يِعش يَر!
صحايف عتيق

االختيار بني احلياة بعزة وكرامة او السري 
باجتاه الشرذمة والتقسيم

مل نعد بعد اليوم حباجة اىل البحث والتنقيب  
ختدم  العربية  الدول  بعض  بعض  ان  لندرك 
املصاحل الغربية على حساب وجودها من حيث 

تدري او ال تدري.
فبعد سنوات وسنوات اصبحنا على معرفة تامة 
والعامل كله يعرف ان بعض العرب هم اعداء 
بعضهم البعض ومعظم الويالت اليت تالحقهم 

هي من صنع ايديهم
لقد قدموا للدول اليت ال تضمر هلم اال الشر 
العديد من التنازالت اطباق من فضة مما  ادى 
اىل  االستهانة بهم وبقيمهم وكرامتهم فكانت 
من  املتفرج  موقف  الدول  بعض هذه  مواقف 

قضيتهم احملقة واملؤيدة السرائيل.
ال  والعرب  العرب  ينظر  والعامل  عاما  مثانون 

ينظرون اىل انفسهم.
ويظهر ان بعض العرب يتلذذون خبلق اجواء 

التوتر وقطع العالقات مع بعضهم البعض.
اجل  من  بينهم  ما  املؤمترات عقدت يف  آالف 
حتسني اوضاعهم حلل قضاياهم العالقة ومنها 

قضية فلسطني الكربى.
عليهم  تنقلب  والقيم  املؤمترات  بتلك  فاذا 
سلبا دون مربر وتتحول اىل شتائم وفضائح 
يبقى  اآلخر  وبعضها  العلن  اىل  خيرج  بعضها 

ضمن جدران مغلقة.
االرهاب  ودرب  االرهاب  صنع  املتآمر  العامل 
ودافع  االرهاب  وأوى  االرهاب  على  وحافظ 
ذاته  العامل  هو  هذا  املستميت...  دفاع  عنه 
الشرق  هذا  لضرب  املؤامرات  ويدّبر  حييك 

ووضع اليد على ثرواته..
يضع  سرا  لالرهاب  الداعم  العامل  هذا  نعم 
االرهاب  لوائح  على  العربية  الدول  بعض 

ويصنفها كيفما يشاء.
ومل نالحظ ان الدولة العربية تدافع عن بعضها  
تلك  او  الدولة  هذه  ُأتهمت  اذا  فيما  البعض 

باالرهاب.
االسبوع املاضي طالعتنا بعض الفضائيات خبرب 
مصدره وثائق ويكيليكس يقول ان واشنطن 
غوانتنامو   سجن  يف  االبرياء  مئات  احتجزت 

وافرجت عن معتقلني يشكلون خطرا كبريا.
وجاء يف خرب ثان من املصدر نفسه ان املئات 
سجن  من  هربوا  طالبان  حركة  مسلحي  من 

قندهار عرب نفق غربي افغانستان..
 فهل ما جيوز المريكا ال جيوز لسواها؟

ماذا نقول وملن نشكو امرنا؟
من  لعنة  هي  هل  بعضنا  على  نطرحه  سؤال 
فانقسمت  العرب  بعض  اصابت  السماء 

وتبعثرت؟
ام انه كمني نصبته هلا الدول الكربى لبعثرتها  

ووضع اليد على ثرواتها؟
اننا نتوجه اىل بعض احلكام العرب مناشدين 
وتناسي  بعضهم  بايدي  ايديهم  وضع  اياهم 
خالفاتهم  الن هذه اخلالفات يف حال استمرت 
ويستغلها  وترها  على  يلعب  الغرب  سيبقى 

خدمة الهدافه ومصاحله اخلاصة..
اياهم  داعني  حمبة  برسالة  اليكم  نتوجه  اننا 
للعمل معا والوقوف صفا واحدا لقطع الطريق 
على املؤامرات اليت اذا جنحت - ال مسح اهلل- 

فلن تنجو دولة عربية من نارها.
او  وكرامة  بعزة  احلياة  بني  االختيار  عليكم 

السري باجتاه الشرذمة والتقسيم.
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يف بادرة طيبة قام بها الشيخ بشارة طوق 
العامل  الثقافية يف  اللبنانية  اجلامعة  رئيس 
فرع فيكتوريا دعا فيها عددا من ابناء اجلالية 
اللبنانية لالشرتاك حبملة يوم اجلمعة العظيمة 
للمستشفى  التربعات  جلمع   Friday Appeal

املل.
واجلدير بالذكر ان هذا اليوم اعتمدته اسرتاليا 
منذ زمن طويل حيث يشارك فيه املاليني من 
الناس.. ومن هنا تأتي مبادرة الشيخ بشارة 
الذي  االسرتالي  للمجتمع  االنسانية  طوق 
يفخر باالنتماء اليه مع احلفاظ على االصول 

اللبنانية.
ويعد املستشفى امللكي لالطفال يف ملبورن 
فيكتوريا  والية  يف  املستشفيات  اكرب  من 
الجراء  سنويا  الدوالرات  ماليني  ينفق  حيث 
اليت  االمراض  حول  والدراسات  االحباث 

تصيب االطفال.
وحيرص بشارة طوق على ذكر امساء كافة 
املتربعني واملبالغ اليت تربعوا بها حيث جاءت 
النحو  أكرب مبلغ على  الالئحة من اصغر اىل 

التالي:
بول  دوالرا   50 دوالرا-   10 حرب  جوزيف 
فخري،  انطونيوس  حلو،  طوني  خياط، 
نداف-  وايلي  رمحة  هدى  احلربية،  انطوان 
100 دوالر مجيل خمول، ميالد يعقوب،كلود 
وردان، جورج حالل، الفيس فخري، سهيل 
ابراهيم  ف.،  ترييز  هاشم،  اميل  واكيم، 
حنا،  جورج  حنا،  ميالد  خوري،  جو  خوري، 
ايلي  طوق،  بشارة  جورج  عيد،  ابو  وليم 
انطوان  تقال، جربان  زيدان، جو طوق،ميالد 
طوق، ميشال جبور، بشارة انطون طوق وجو 
كيسي- 200 دوالر توفيق ابو عاصي، امني 
حافظ  دوالرا   250 احلاج-  وهاني  اللقيس 
نصار، فادي ابو زيد وحممصة الوادي- 300 
دوالر سعيد حداد، الياس فرح وعبال عماد- 
500 دوالر وليد احلاج، سامي مظلوم، غسان 
املستقبل-   وتيار  احلسن  ابو  وائل  دياب، 
600 دوالر ايلي عبيد ورابطة بشري- 1000 
طوني  هالل،  اكرم  الزوقي،  فادي  دوالر 
ليون ورئيس اجلامعة اللبنانية يف فيكتوريا 

بشارة طوق.
فرد  كل  على شكر  طوق  بشارة  اصر  وقد 
شارك بهذه احلملة ونوه بابناء اجلالية الذين 
بل  باملشاركة  احد  ميانع  مل  حيث  جتاوبوا 
هذه  على  اللبنانية  اجلامعة  بالعكس شكروا 

املبادرة الطيبة.
اخنراط  اظهار  احلملة  هذه  من  واهلدف 
واملشاركة  االسرتالي  باجملتمع  اجلالية 
هذا  ابناء  خلري  املصممة  الوطنية  باحلمالت 
اجملتمع ولتأكيد عيشنا املشرتك مع اجملتمع 

الواسع.
اجملتمع  بابناء  طوق  يشارة  السيد  ونوه 
االسرتالي الذين يتنافسون لعمل اخلري الذي 

ال يفرق بني احد.
طوق  بشارة  الشيخ  تشكر  اهلريالد  جريدة 
على مبادرته الرائعة متمنية له دوام الصحة 
وطول العمر والتوفيق للجامعة ومتابعة العمل 
جبناحيه  لبنان  اجل  ومن  اجلالية   خدمة  يف 

املقيم واملغرتب.

مبناسبة يوم اجلمعة العظيمة

اجلامعة اللبنانية الثقافية 
- فيكتوريا مجعت مبلغ  

12360 دوالرا لدعم 
مستشفى االطفال امللكي

مناسبات

2011 أيار   14 Saturday 14 May 2011السبت 

Melbourne ملبورن

يف  عشاء  مأدبة  احلريكي  حنا  السيد  أقام 
دارته يف مرييالند على شرف ضيفي اجلالية 
معوض  غسان  االستاذ  عيمار  بلدية  رئيس 
السيد جوزيف حبيب  البلدية  ونائب رئيس 
حبضور آل احلريكي ورئيس اهليئة االدارية 
الياس  االستاذ  اوسرتاليا  املردة  تيار  يف 
الشدياق وعدد من أعضاء التيار ومن أبناء 

كرم املهر وعيمار وزغرتغرين وأيعال.
وقد أستقبل السيد احلريكي والسيدة عقيلته 

حنا احلريكي يكّرم رئيس بلدية عيمار غسان معوض ونائب الرئيس جوزيف حبيب 

والضيافة  املعهودة  باحلفاوة  ضيوفهما 
االصيلة. االستاذ معوض شكر حنا والسيدة 
عقيلته والعائلة على احلفاوة والتكريم النابع 
من القلب منوهًا بالروابط اليت جتمعه بهذا 

البيت الكريم.
كما شكر السيد حبيب بدوره حنا والعائلة. 
اىل  اجلميع  أعادت  رائعة  أمسية  وكانت 
والنخوة  بالعزة  الشاخمة  اجلبال  تلك  أجواء 

والشهامة.   

فينوس  شركة  جتهد 
بريوت  يف  العقارية 
املرفأ  موقع  لتدمري 
املكتشف  الفينيقي 
ميناء  منطقة  يف 
ترتدد  ومل  احلصن. 
غري  يف  الشركة، 
يف  إعالمّية،  مناسبة 
علمية  مغالطات  سرد 
“علماء”  واستخدام 
إىل...  للوصول  آثار 

هدفها
جوان فرشخ جبالي

أسابيع،  بضعة  قبل 
قرر عامل اآلثار هشام 
قضية  “فضح”  صايغ 
الفينيقي  املرفأ 
املكتشف يف بريوت، 
والذي يتميز بزاّلقتني 

بأن  فيه  جزم  كورفرز  هانز  اهلولندي 
قبل  مأهولة  “تكن  احلصن مل  ميناء  منطقة 
الفرتة املمتدة من القرن الثالث اىل القرن 
بالنسبة  احلال  تلك هي  تكون  قد  الرابع”. 
اكتشفها كورفرز، لكن،  اليت  املواقع  إىل 
عليها؟  يّطلع  مل  آثارًا  يؤرخ  أن  له  كيف 
ليؤكد  سابقة  بدراسات  كورفرز  واستعان 
السلسلة  على  اعتمدوا  “الفينيقيني  أّن 
الصخرية الضئيلة العمق احملاذية للشواطئ 
لبناء املرافئ. وهذا ما تؤكده املكتشفات 
يف صور وصيدا وجبيل وطرابلس، وما مل 
يتوافر يف الشاطئ املقابل للعقار 1398، 
حيث إن السلسلة الصخرية احملاذية للشارع 
أمتار”.لكن،   8 عن  يقل  ال  ما  ارتفاع  على 
فباستثناء  للرأي.  تضليل  االدعاء  هذا  يف 
املذكورة  املدن  من  أي  حتافظ  مل  صيدا، 
تأتي  هنا،  من  الصخرية.  سلسلتها  على 
لتحديد  جبيل  يف  احلالية  األحباث  أهمية 
أن  ومعروف  ومكانه.  القديم  املرفأ  شكل 
لنقل  خمتلفة  طرقًا  اعتمدوا  الفينيقيني 
الواقع  مع  متأقلمني  البحر  اىل  البضائع 
الزالقتان  تكون  أن  ميكن  لذا،  اجلغرايف. 
لكن  األساسي،  املرفأ  خارج  املكتشفتان 
ضمن مرفأ صغري قريب تنقل قوراب صغرية 
البضائع منه إىل قوارب كبرية متوقفة يف 

مثاًل  البحر، كما كان جيري يف جبيل  عمق 
الربيطانية هونور  العاملة  دراسات  )حبسب 

فروست(.
النقطة  ليسا  وتأرخيهما  الزالقتني  دور 
هو  فاملوضوع  القضية،  يف  األساسية 
اكتشاف أّول زالقتني منحوتتني يف الصخر 

يف لبنان!
من  فينوس  شركة  تطلب  أن  غريبًا  ليس 
)مقيم  كورفرز  هانز  اهلولندي  اآلثار  عامل 
بتأكيد  يدعمها  أن   )1992 منذ  بريوت  يف 
فكورفرز  حجرية.  مقالع  من  الزالقتني  أن 
كان قد أثبت خالل العقد املاضي والءه... 
للمقاولني، ومنصبه احلالي مستشارًا لشركة 
سوليدير أحد الرباهني على ذلك، باإلضافة 
إىل أنه كان قد أشرف، مكّلفًا من الشركة، 
على  حياَفظ  مل  حفرية   100 من  أكثر  على 

آثار أّي منها.
ووزارة  الدولة  تسمح  أن  حمزنًا  كان  إذا 
الثقافة هلذا العامل مبتابعة عمله يف لبنان، 
شركة  تتكّبده  الذي  اجلهد  هو  فاملؤسف 
نوعها.  من  فريدة  آثار  تدمري  فينوس يف 
قيمة  تقّدر  اليت  العقارية  الشركة  هذه 
أن  ميكنها  دوالر،  مليون  بـ750  مشروعها 
ختيلوا!  اآلثار.  على  احملافظة  عملية  متول 
أبراج بريوت حتوي آثارًا فريدة من نوعها؟

منحوتتني يف الصخر، كل منهما بعرض يزيد 
على  ُيعثر  مل  الزالقتان  أمتار.  أربعة  على 
مثيل هلما قبل اليوم يف لبنان، بلد املوانئ 
فينيقّيتان  أنهما  صايغ  وأكد  القدمية. 
امليالد.  قبل  اخلامس  القرن  إىل  تعودان 
مجيع  دحض  قّررت  العقارية  الشركة  لكن 
الطوبوغرافيا  واستخدام  االثرية  البيانات 
وتقرير اخلبري هانز كورفرز لتثبت أّن املنطقة 

مل تكن مرفًأ، ومل يستعملها الفينيقيون.
رأت الشركة أن من غري املنطقي أن تكون 
الزالقتني من مرفأ، ألن “البحر يبعد حنو 231 
مرتًا عن املوقع، واألرض الصخرية ترتفع ما 
ال يقل عن 8 أمتار عن موقع البحر حبسب 
املسح الطوبوغرايف احلالي”. هنا، ال بد من 
يعتمدون  ال  اآلثار  علماء  أّن  إىل  اإلشارة 
املتوسط  البحر  موقع  على  دراساتهم  يف 
حاليًا ألن مستواه يف العصور الفائتة كان 
كان  اليابسة  على  وامتداده  ارتفاعًا،  أقل 
أوسع مما هو عليه اليوم. فالعامل الفرنسي 
كريستوف مورانج، أّكد يف دراسته مع بعثة 
املتحف الربيطاني، أن مرفأ صيدا الفينيقي 
يقبع حاليًا حتت األسواق خلف خان اإلفرنج 

ألن الشاطئ كان هناك!
)“النهار”  العقارية  الشركة  واستعملت 
اآلثار  لعامل  تقريرًا   )2011/5/2 البريوتية 

*رأت الشركة أن من غري املنطقي أن تكون الزالقتني من مرفأ*

شركة وَعامٌل يلعبان بالتاريخ األثري ملرفأ بريوت
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"إستمع صوتي، يا ربّ،  بحسب رحمتك، 
وبحسب حكمك أحيني. هللويا"

سيادة املطران عصام يوحنّا درويش
رئيس أساقفة أسرتاليا ونيوزيلندا للرّوم امللكيّني 

الكاثوليك
آل غزال وأنسباؤهم يف أسرتاليا ولبنان

وعائالت بلدة مشغرة
ينعون

املثلَّث الرحمات املطران سليم غزال، ب م
2011-1931

املعاون البطريركي للرّوم امللكيّني الكاثوليك سابقًا
رئيس أساقفة الرُّها شرفًا

رئيس اللجنة األسقفيَّة للحوار املسيحي اإلسالمي

يحتفل سيادة املطران عصام يوحنّا درويش الكلِّيّ 
الوقار

بالقدّاس والجنّاز لراحة نفسه
يف تمام السّاعة العاشرة والنِّصف

من صباح يوم األحد الواقع فيه 15 أيّار / مايو 
2011

يف كاتدرائيَّة املالك ميخائيل
 Golden Grove St, 25 على العنوان

Darlington
تُقبَل التعازي مباشرة بعد القدّاس يف هول الكنيسة

ليكن ذكره مؤبَّدًا

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

PH: 0419247261 -   96823269

مبناسبة عيد االم احيت رعية كنيسة مار ميخايل ومار 
جربايل االورثوذكسية يف ويست رايد حفلتها السنوية 
امليرتوبوليت  السيادة  وصاحب  برعاية  كبري  بنجاح 
بولس صليبا املوقر وخادم الكنيسة االب ميشال زغيب 
وحضور مجهور كبري من ابناء الطائفة والرعية يف صالة 
غراند روايال يف غرانفيل اليت اكتظت باحلضور.ويعود 

ريع هذه احلفلة السنوية الساهرة لبناء الكنيسة.
والقى باملناسية االب زغيب كلمة رحب فيها باجلميع 
على  احلضور  وحث  وتشجيعهم  حضورهم  هلم  شاكرا 
بعزمها  مستمرة  الكنيسة  لتبقى  والتشجيع  الدعم 
وروحكم  باندفاعكم  البناءة  مشاريعها  حنو  ونشاطها 
باالنكليزية  كلمة  جبور  طوني  السيد  والقى  الطيبة. 

حتدث فيها عن مشروع الكنيسة.
جوائز  عدة  على  مزاد علين  العامرة جرى  احلفلة  خالل 
قيمة وبعده سحب تومبوال على جوائز مثينة وزعت على 

الراحبني.

حفلة رعية كنيسة مار جربايل زكار خمايل االورثوذكسية

يتسابق عشاق السهر والكيف اىل مطعم جان شاهني يف 
بانكستاون وتكثر املناسبات اسبوعبا بفضل الربنامج الفين 
مع الفنان جورج خوري واالدارة الساهرة على راحة الرواد.

ويغص  السهر  حيلو  الذهبية  الليالي  مطعم  يف 
اجلميل  الشرقي  اجلو  وحميب  بالعائالت  اسبوعيا 
الصباح. حتى  وسهرات  رائع  فين   وبرنامج 
يف قصر العديل تعقد اجللسات والكيف والفرح واملناسبات 

السعيدة مع برنامج فين ممتاز.
حبسن  املشهورة  االفراح  قصر  النجوم  قصر  صالة  يف 
الشهية  اللقمة  االعراس اسبوعيا مع  املعاملة والكرم تكثر 

واخلدمة السريعة.
واجلمال  االعراس  مملكة  الفخمة  الويستيال  صاالت  يف 
واملناسبات  االعراس  امجل  تقام  اخوان  خطار  الصحابها 
الكرمية  العديدة مع اخلدمة السريعة املمتازة لسهر االدارة 
الرواد...العروس اجلميلة حتلم ان تقام حفلتها  على راحة 

يف الويستيال اجلميلة.    

من كل بستان وردة

أراكس

تسريب معلومات شخصية على 
فايسبوك بطريق الخطأ 

حذر تقرير أمين من ان تطبيقات فايسبوك رمبا سربت دون قصد 
مثل  ثالثة  جهات  اىل  املستخدمني  ماليني  عن  معلومات شخصية 
شركات االعالن.  واشارت شركة سيمانتك املختصة بأمن االنرتنت 
يف تقريرها اىل ان من املعلومات اليت أصبحت يف متناول اطراف 
ثالثة نبذة عن حياة املستخدم وصورته ودردشاته مع مستخدمني 

آخرين.
  

وقال نيشانت دوشي الناطق باسم شركة سيمانتك ان من اجلائز 
حلسن احلظ ان هذه األطراف الثالثة مل تدرك قدرتها على الدخول 
على هذه املعلومات وان شركته أبلغت شركة فايسبوك باألمر وان 

املوقع اختذ اجراءات تصحيحية للمساعدة يف تصحيح اخللل.  

شركة  باسم  ناطقة  عن  تاميز  اجنيليس  لوس  صحيفة  ونقلت 
إلزالة  التفاعلية  برجميتها  بتحديث  قامت  الشركة  ان  فايسبوك 

موطن الضعف الذي اكتشفته سيماتك يف منصتها.  

واعربت شركة فايبسبوك يف بيان ارسلته بالربيد االلكرتوني عن 
تقديرها لشركة سيمانتك على تنبيهها اىل اخللل مؤكدة تعاونها 
مل  حتقيقاتها  ان  اضافت  ولكنها  ملعاجلته.   األمنية  الشركة  مع 
تتوصل اىل ما يؤكد تسرب معلومات شخصية اىل اطراف ثالثة غري 
خمولة.  كما ان تقرير سيمانتك يتجاهل االلتزامات التعاقدية اليت 
تقع على عاتق شركات االعالن والتطوير مثال بعدم احلصول على 
معلومات عن املستخدم أو تقامسها على حنو يتعارض مع سياسة 

فايسبوك.  

حدث  املعلومات  تسريب  ان  اكتشفت  سيمانتك  شركة  وكانت 
بطريق اخلطأ يف حنو 100 ألف تطبيق ابتداء من نيسان ـ ابريل. 

العالناتكم يف اهلريالد االتصال 
على احد  الرقمني:

87648186 أو 0403482345



Page 27صفحة 27     

متفرقات

Mina Video
فيديو مينا

يف بانشبول السباقون دائما لتقديم احدث 
املسلسالت العربية والرتكية املدبلجة واكرب 
واهم جمموعة من االفالم واالغاني القدمية 

واحلديثة..
فيديو مينا خبدمتكم.. فأهال وسهال
هاتف:97592825 العنوان: 

 206The Boulevarde Punchbowl

* دكان- أول لبناني عمل يف هذا املجال
*  خدماتنا تغطي جميع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال الجثمان إىل الخارج 

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

25 Breust Place, PunchBowl 
Ph: 9750 5588

168 terMInus street, lIVerPool
Ph: 9600 8080

50 KInG street, st MarYs
Ph: 9833 0255

لصاحبها السيد
جان فريد دكان

0415 41 42 43

فريد جان دكان

عفيف نقفور يعزي 
الصديق  من  التعازي  بأحر  نقفور  عفيف  اراكس  املصور  يتقدم 
ميشال جرجورة والعائلة بوفاة زوجته الفاضلة رمحها اهلل طالبا من 
اهلل ان يسكنها اخداره السماوية ولكم من بعدها الصرب والسلون.

***
يتقدم املصور اراكس عفيف نقفور باحر التعازي من عائلة الصديق 

حممود اخلري رجل التسامح والوحدة واخلري.. 
رمحه اهلل واسكنه فسيح جناته ولكم من بعده طول البقاء.
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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 !

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 
سيدني,  الواقع فيه 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

شيع آل اخلري وابناء املنية واجلالية اللبنانية والعربية الفقيد الغالي 
احلاج حممود اخلري )ابو امحد( رئيس جملس اجلالية اللبنانية بعد ان 
صلى املشايخ االفاضل على روحه الطاهرة يف مسجد االمام علي 
)ع( يف الكمبا، يف موكب حاشد وووري الثرى يف مدافن الطائفة 

االسالمية يف روكوود.. رمحه اهلل.
البكر  ابنه  حيث  اجملتمع  يف  فاعلة  عائلة  ربى  قد  الفقيد  وكان 
علمية  اختصاصات  ذوو  االحباء  االجنال  وكافة  امحد  الدكتور  

ويعملون يف جماالت اختصاصهم.
اننا نفتقد باالخ احلبيب ابو امحد رجال كرميا معطاء كما تفتقده عائلته 
وآل اخلري الكرام وكافة ابناء اجلالية، رمحه اهلل واسكنه فسيح جنانه 

واهلم اجلميع الصرب والسلوان وانا هلل وانا اليه راجعون.
اسرة اهلريالد والزميالن انطونيوس بو رزق واكرم املغّوش يتقدمان 
من آل اخلري وخاصة عائلته واجناله وسعادة القنصل االستاذ ماهر 
اخلري وابو عارف حممد اخلري وعموم آل اخلري وابناء املنية باصدق 

التعازي القلبية.
كما يتقدم الدكتور مصطفى علم الدين ووالدته وعائلته والسيد 
حسني علوش وعائلته باحر التعازي طالبني من اهلل الرمحة للفقيد 

والعزاء الهله وذويه وانا هلل وانا اليه راجعون. 

رئيس جملس اجلالية اللبنانية املرحوم احلاج حممود 
اخلري )ابو امحد( يالقي وجه ربه راضيا مرضيا

*الفقيد بني املطران عصام درويش ود. مصطفى علم الدين واالعالمي 
سركيس نعوم ود. صالح درويش والزميل اكرم املغّوش*

حركة أمل تنعي فقيد اجلالية العربية واللبنانية 
احلاج حممود اخلري.

تنعي حركة أمل الى أهلنا في أوستراليا وفاة رئيس 
مجلس اجلالية اللبنانية احلاج محمود اخلير وتتقدم 
احلركة بأحر التعازي من أبناء املنية عموما وآل اخلير 

خصوصا سيما عائلة الفقيد وأبنائه. 
كما وتعتبر حركة أمل ان الفقيد كان رمزا من رموز 

اجلالية وواحدا من رجاالتها الشرفاء.  وهو خسارة وطنية 
في زمن أحوج ما نكون الى أمثاله من أصحاب االيادي 

البيضاء والهمم الطيبة التي وضعها الراحل في خدمة 
أبناء اجلالية وخدمة مؤسساتها اخليرية واالجتماعية.

نسأل اهلل عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه 
فسيح جناته.

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

كنا تواعدنا على اللقاء، لكنه رحل قبل 
املوعد، رحل بال وداع، غادرنا الصديق 

الصادق احلاج حممود اخلري.

جاء اخلرب عرب اهلاتف وكان صاعقًا، رحل رقيق 
الطباع الودود ودمث االخالق. غادر فجأة 
فكان خسارة لنا وألهله واوالده وكل من 
عرفه. احلاج حممود الرجل الوطين املدافع 

العنيد عن لبنان الذي أحبه ومل يغادر خميلته 
وال تفكريه، كان حيمل  اهلم الوطين، ميقت 
الطائفيني واملذهبيني وال يهادن الذين 

يعملون لبذر الشقاق والتفرقة، مقاومًا على 
طريقته، مل يدخر وقتًا وال جهدًا وال مااًل، 
فكان احلاضر دائمًا واحلريص دوما على 

الكلمة الطيبة. وكما كان لبنان كذلك كانت 
اسرتاليا هاجسه الذي كان حيرص دائمًا 

على الزود عنها وكم كان يشحذ اهلمم من 
اجل احلفاظ على اجيالنا من خالل حثها على 
املشاركة واملساهمة يف صيانة وتطوير 

اسرتاليا.

خسرت اجلالية واحدًا من الذين محلوا همومها 
بصدق، وخسر االصدقاء ذلك االنسان 

الرقيق الذي كانت تعلو وجهه البسمة واليت 
شكلت عالمة فارقة على حمياه، ووجهه الذي 

مل تغادره براءة الطفولة.

رحم اهلل احلاج حممود الذي كان رفيقًا 
وصديقًا، صاحب الصدر الواسع والغرية 
الصادقة على قضايا لبنان والعرب وأبناء 

اجلالية واسرتاليا.

حاج حممود نفتقدك ونسأل اهلل ان يسكنك 
فسيح جنانه ويلهم ذويك الصرب والسلوان.

عباس علي مراد

غياب رئيس مجلس الجالية اللبنانية
 الحاج محمود الخري

بسم اهلل الرمحن الرحيم



Page 28صفحة 28     

NEWS

2011 أيار   14 Saturday 14 May 2011السبت 

James Wakim Managing 
Director & CEO of Beirut 
Hellenic Bank proudly host-
ed a lunch in honour of Dr 
Nassar Saidi Chief Econo-
mist, Dubai International Fi-
nancial Centre on Monday 9 
May at the Mazzaro restau-
rant on Elizabeth Street in 
Sydney. Dr Saidi delivered 
an engaging speech provid-
ing an insight into the in-
creased global significance 
of the Middle East and North 
Africa (MENA) region in 
world finance and offered 
the growth and develop-
ment of Bank of Beirut in the 
establishment of Beirut Hel-
lenic Bank as an example. 
Mr Saidi stressed that now 
was the time for organisa-
tions to position themselves 
to take advantage of the 
opportunities that exist and 
that are emerging as a re-
sult of these shifts in the 
global financial system.
The lunch was made pos-
sible as a result of the suc-

Dubai Chief Economist Lunch Hosted by 
Beirut Hellenic Bank and AACCI

cessful Inaugural Austra-
lian Arab Business Forum 
& Expo held at the Sofitel 
Melbourne on Collins dur-
ing Thursday and Friday 
last week, organised by the 
Australian Arab Chamber of 
Commerce & Industry Inc., 
represented at the lunch by 
members of the AACCI in-
cluding the Chamber’s CEO 
Cynthia Dearin and Sydney 
Director Mr James Harb. The 
lunch was also attended by 
the Australian Gulf Council 
represented by CEO Mi-
chael Yabsley and the Aus-
tralian Lebanese Chamber 
of Commerce represented 
by Mr Joe Khattar.
Mr Henri Catoun the Consul 
General of Lebanon in Mel-
bourne, Mr Maher El-Kheir 
Consul of Lebanon in Can-
berra, Mr Vasilios Tolios 
Consul General of Greece in 
Sydney, Mr Greg Gav Direc-
tor or Beirut Hellenic Bank, 
Mr Nik Hatzistergos Direc-
tor of Beirut Hellenic Bank 

Photo (L-R): Cynthia Dearin CEO Australian Arab Chamber of Commerce & Industry Inc., 
Michael Yabsley CEO Australia Gulf Council, Dr Nassar Saidi Chief Economist Dubai 
International Financial Centre, James Wakim MD & CEO Beirut Hellenic Bank, James 

Harb Director Australian Arab Chamber of Commerce & Industry Inc.

were also in attendance, 
as were key customers and 
associates of the Bank.
Mr Wakim recognised that 
the success of the Bank 
of Beirut, reflected by its 
entry into the Australian 
market, was a result of the 
hard work and vision of the 
Bank’s Chairman Mr Salim 
Sfeir and his team and the 
strength of the Lebanese 
financial system for which 
Dr Saidi has made a sig-
nificant contribution hav-
ing been Vice-Governor 
of the Lebanese Central 
Bank twice in his career. 
He also noted the foresight 
of APRA in approving the 
Bank’s entry in the Market, 
while emphasising the criti-
cal role that the Australian 
Government has in promot-
ing trade in Australia. He 
went on to add that building 
a bridge between these two 
regions was a key strategic 
focus of the Beirut Hellenic 
Bank.

SOME parents will get a smat-
tering of relief under the 2011 
Federal Budget but uni students 
and the unemployed might be 
in for a rude shock. 
Treasurer Wayne Swan hand-
ed out minimal lining for the 
average hip pocket in his fourth 
budget, which he said “imposed 
the strictest spending limits” 
as the government returned a 
cash deficit of $22.6 billion.
As expected parents with teen-
age children are some of the 
winners. More families are now 
eligible for higher payments 
under Family Tax Benefit part 
A, which has been extended 
beyond children aged 16 to 
children aged 19.
Unemployed minors also will 
no longer be able to claim the 
low income tax offset on un-
earned income.
And people under 40 with un-
employed spouses will no lon-
ger be able to claim a tax offset 
for their unemployed spouses 
in a bid to phase out the tax to 
reduce disincentives for work.
The Budget will hit university 
students as a result of spend-
ing cuts. From now on, those 
that pay their Higher Education 
Contribution Scheme (HECS) 
debt up front will get a 10 per 
cent instead of 20 per cent dis-
count on their fees, and those 
who make voluntary Higher Ed-
ucation Loan Program (HELP) 
repayments of over $500 to 
the ATO will get their bonuses 
slashed from 10 to 5 per cent, 
in order to save the Govern-
ment $479.5 million over four 
years.
From January 1 next year, 
parents with teenagers up to 
19 years old who are in high 
school or vocational training 
programs will also get about 
$161 more a fortnight – the rate 
for children aged 13–15 years 
old.
That’s up to an extra $4208 a 
year for each eligible 16-17 
year old and up to $3741 a year 
for 18 and 19 year olds that 
stays in school. And from July 

1 these parents will be able to 
use “advance payments” of up 
to $1000 to deal with unexpect-
ed bills throughout the year.
But if, as predicted, the Re-
serve Bank raises interest 
rates one more time this year, 
these kinds of extra payments 
will be cancelled out for many 
by the resulting increase to 
mortgage repayments.
Some parents on higher in-
comes may have a surprise 
waiting for them when they 
suddenly find themselves no 
longer eligible for a range of 
family benefits.
The Government confirmed it 
will freeze the income thresh-
olds for family benefits - in-
cluding Family Tax Benefit A 
and B, the Baby Bonus, and 
Paid Parental Leave for primary 
carers - for three years instead 
of raising them in line with in-
flation in order to save $1201.9 
million over four years.
This means some families may 
suddenly find themselves ineli-
gible for benefits if mum or dad 
gets a small pay rise.
The Budget also focuses on 
helping single parents find 
work, spending $131 million on 
special training, career advice 
and other services.
Next year the Government 
will start investing $47.1 mil-
lion over four years to trial a 
teen parent plan on thousands 
of mums in 10 disadvantaged 
communities around the coun-
try. Under the plan teenage 
parents’ social security pay-
ments - worth up to $625 a fort-
night - will be cut if they don’t 
go back to school to finish year 
12 when their baby turns one.
They will also have to attend 
meetings at Centrelink for half 
a year after their baby is born 
to prepare them to go back to 
school. Currently, parents don’t 
have to look for work until their 
child turns six. If they refuse to 
participate without a good rea-
son, their welfare benefits will 
be suspended.
Single parents will see most of 

the Budget’s promises hit the 
hip pocket in a two years’ time, 
when those on Newstart Al-
lowance will get to take home 
an extra $3900 a year under a 
“more generous” income test.
Unemployed
This year’s Budget focuses 
on getting “disengaged youth” 
back into the workforce, with 
a $558 million national Work-
force Development Fund for to 
create 130,000 training places, 
despite the unemployment lev-
el falling back under 5 per cent 
this year.
Mr Swan said the Budget 
aimed to counter the impact of 
the rising Australian dollar on 
sectors that have become less 
competitive internationally.
“In a growing economy like 
ours, we cannot justify the 
fourth highest proportion of 
jobless families in the devel-
oped world.
“A wealthy country like ours 
has no excuse to leave people 
out of work,” he said.
The Government’s “Building 
Australia’s Workforce” pro-
gram spends billions on pro-
grams aimed at making more 
people employable, including:
•$68 million fund to give early 
school leavers “basic employ-
ability skills”
•$143 million to expand the 
Language Literacy and Nu-
meracy program 
•$200 million for mentor pro-
grams to help people finish 
their apprenticeships and
The Government will also pay 
$95 million to bosses who hire 
people who have been out of 
work for a long time.
From July 2012, people apply-
ing for Youth Allowance (other) 
will have to wait an extra year 
to be eligible at 21 and those 
applying for Newstart allow-
ance will have to be 22 years 
or older.  
These are part of broader re-
forms to Youth Allowance 
which will save the Govern-
ment $183.9 million over four 
years.

The Budget: What it means for you 

The State Government has 
wasted no time getting on 
with the job of delivering real 
change in NSW.
During a busy first eight 
days in the new Parliament 
ten pieces of legislation were 
introduced. 
The changes contained in 
the legislation include the 
strengthening of police move-
on powers to crackdown on 
anti-social behaviour, a ban on 
lobbyist success fees and laws 
to stop Parliament being shut 

MESSAGE FROM THE PREMIER
down early before an election.
They also included the 
restoration of democracy 
to local government in the 
Illawarra and the introduction 
of health districts governed by 
boards to fulfil a long-standing 
promise by the NSW Liberals 
& Nationals.
The NSW Government is 
delivering on its election 
commitments and starting the 
process of improving services 
for the people of NSW.
We are working hard to restore 

confidence in Government and 
correct the 16 years of neglect 
under Labor.
The strengthening of police 
powers means officers can 
move on individuals who are 
intoxicated and creating a 
nuisance. Under the previous 
laws move-on powers could 
only be used for groups of 
three or more.
It’s a simple but important 
reform for helping our police 
keep our streets and other 
public places safer.

We are also moving swiftly 
on our promise to upgrade 
hospitals by joining with the 
Federal Government to ensure 
there is more money than ever 
before for our health system.
It means hospital projects in 
Wagga Wagga, Tamworth, 
Dubbo, Port Macquarie and 
Bega are closer to being 
delivered.
We have also begun our 
Community Cabinet meetings, 
which will be held in electorates 
throughout the State, giving all 

people the opportunity to raise 
their concerns directly with me 
and my Ministers in a public 
forum.
These Community Cabinet 
meetings are opportunities 
for local people to meet the 
Ministers who run their roads, 
schools and hospitals.
We’ve made good on our 
pledge to give the community 
a greater voice in the way 
the State is run by allowing 
petitions signed by 10,000 
people of more to be debated 

in State Parliament.
It’s a decision that puts people 
back at the centre of decision-
making in NSW and allows 
them to directly contribute to 
the agenda for Parliament.
Wherever you live, whatever 
your job, whatever your 
heritage, whatever your 
religion or your lifestyle, we 
are working hard to improve 
your communities.
We will deliver the honest and 
accountable government that 
you deserve.
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 TONY Abbott thursday 
night appealed to “the for-
gotten families of Australia” 
who he said had been let 
down by a wasteful Gov-
ernment. 
And he demanded that a 
Government that “lacks in-
tegrity” should finalise its 
carbon pollution pricing 
scheme – and immediately 
take it to an election.
“Only an election could 
make an honest politician 
of this Prime Minister,” Mr 
Abbott told Parliament in 
his formal reply to Tuesday 
night’s Budget.
“Only an election can give 
Australia a government 
with authority to make the 
tough decisions to build a 
better future.”
He promised a new vision 
and direction from a Coali-
tion government and lower 
debt, taxes and spending 
than under Labor.
“My commitment to the for-
gotten families of Australia 
is to ease your cost of living 
pressure,” Mr Abbott told 
Parliament .
“Stopping wasteful and un-
necessary spending will 
keep your interest rates 
down. Stopping or remov-
ing unnecessary new taxes 
will make it easier for you 
to pay your bills.
“My task tonight is to of-
fer people a new direction 
which restores their hope in 
the future.
“It’s not to detail an alterna-
tive budget but to set out an 
alternative vision so that 
the Australian people can 
be confident that their gov-
ernment need not always 
be as weak and direction-
less as it is right now. “
His new direction had fa-
miliar features.
“So let me make this crys-
tal clear: the Coalition will 
oppose the carbon tax in 
opposition and repeal it in 
government. The Coalition 
will oppose the mining tax 
in opposition and repeal it 
in government,” Mr Abbott 
told Parliament.

Tony Abbott ap-
peals to Australia’s 
‘forgotten families’

“My colleagues and I will 
never make things harder 
for the forgotten families of 
Australia and people can 
have confidence in the Co-
alition because they can 
judge us on our record, not 
just on our promises.”
But the speech also marked 
a new offensive to turn 
small business against the 
Government and get back 
votes from the sector.
“Labor can’t help treating 
small business with suspi-
cion as potential tax cheats 
and havens for non-union 
workers,” said Mr Abbott.
“The Coalition thinks that 
small business is more 
likely to treat workers like 
family and is the engine 
of higher employment and 
greater prosperity. That’s 
why helping small business 
is such an important pro-
ductivity reform.”
However, his starkest ap-
peal was to families he said 
were like his own.
“My three children are still 
in the education system 
and Margie, my wife, works 
in community-based child-
care so my family knows 
something of the financial 
pressures on nearly every 
Australian household,” said 
Mr Abbott.
“Since December 2007, the 
price of electricity is up 51 
per cent, gas is up 30 per 
cent, and water is up 46 
per cent. Education costs 
have risen 24 per cent, 
health 20 per cent and rent 
21 per cent. Grocery prices 
are up 14 per cent. Since 
the middle of 2009, interest 
rate rises have added $500 
a month to mortgage repay-
ments while wages have 
risen just 7 per cent.
“Families already know 
what it’s like to tighten their 
belts. They don’t need gov-
ernment to do it for them yet 
the only certainty from this 
budget is further upward 
pressure on interest rates 
because this government is 
still borrowing $135 million 
every single day.”

NSW Premier Barry 
O’Farrell and Minister 
for Transport Gladys 
Berejiklian on wednes-
day announced the NSW 
Government will begin 
the reform of Sydney 
Ferries to deliver com-
muters improved and 
expanded services.
“Sydney Harbour is 
an international icon; 
the most beautiful har-
bour in the world, and 
it deserves a ferry ser-
vice that matches its 
world class status,” Mr 
O’Farrell said.
“In accordance with our 
longstanding commit-
ment to greater involve-
ment of the private sec-
tor in the delivery of ferry 
services, the NSW Gov-
ernment will seek Regis-
trations of Interest from 
suitable companies to 
run our ferries,” he said.
“Three years ago the 
NSW Liberals & Nation-
als endorsed the findings 
of the Walker Inquiry into 
Sydney Ferries - now it’s 
time to put that plan into 
action.
“We are determined to 

NEWS

FIXING SYDNEY’S FERRIES

THE bad puns are already 
gathering - glass warfare, a 
shattering experience, Wa-
terglass-gate. 
But the central issue is 
whether this Budget is get-
ting Wayne Swan so wound 
up he is capable of breaking 
a drinking vessel without 
trying.
It happened thursday morn-
ing in the glass Canberra 
Press Gallery studios of 
ABC radio where the Trea-
surer was being interviewed 
on his economic statement 
when he was asked when 
the last surplus appeared 
under a Labor Government.
It was 1989-90, but Mr Swan 
didn’t know and had to ad-
mit with as much brevity and 
dignity as he could collect, 
after tossing a few unhelpful 
glances at an adviser in the 

studio,.
The Treasurer then prepared 
for the next question by tak-
ing a sip of water as it was 
asked.
But when he returned the 
glass to the desk it shat-
tered, sending water over 
his notes, making the ink 
run in blue streams, and his 
face turn red.
“Oops, just had a glass 
breakage here,’’ said the 
interviewer in a section ed-
ited out for the actual broad-
cast.
However, there is a TV video 
record of the incident and 
the shards of glass have 
been kept for posterity.
The official explanation is 
that the glass, which shat-
tered after Mr Swan had put 
it down, had been knocked 
by his sleeve.

Wayne Swan just can’t hold his drink 
and smashes glass during interview 

improve public trans-
port and this move will 
give Sydney the world 
class ferry service it de-
serves.”
Ms Berejiklian said the 
Government’s Fixing 
the Ferries program was 
great news for commut-
ers because it would 
see the reinstatement of 
hundreds of ferry servic-
es which were cut under 
Labor. 
“In October last year 
the Labor Government 
slashed the number of 
weekly northside ferry 
services by 30 per cent 
from 731 to 498 – a cut 
of 233 weekly services,” 
Ms Berejiklian said.

“This was a huge blow for 
commuters trying to do 
the right thing and leave 
their cars at home.”
Mr O’Farrell said ads 
seeking registrations of 
interest to operate Syd-
ney’s ferries would run in 
newspapers next week.
“We want to hear from 
ferry service operators 
about what new services 
they can provide, which 
existing services they 
can improve and what 
they can do to deliver a 
ferry service commut-
ers and tourists want to 
use,” Mr O’Farrell said.
“This reform will deliver 
better services for com-
muters and expand the 
reach and appeal of fer-
ries as a public transport 
option,” he said.
“The NSW Government 
is committed to giv-
ing people more public 
transport options to en-
courage them to leave 
the car at home.”
The NSW Government 
supports the recommen-
dation of the 2007 Walk-
er Inquiry, which ad-
vocates ongoing State 
Government ownership 
of Sydney Ferries while 
allowing non-govern-
ment operators to lease, 
maintain and operate 
the fleet.
“We believe ferry reform 
is essential,” Ms Berejik-
lian said.
“Existing services need 
to improve but there also 
needs to be an increase 
in capacity to provide a 
real public transport op-

tion for commuters and 
a better tourist experi-
ence for visitors and for 
locals exploring Sydney 
Harbour.
“We will retain control 
over the fare structure 
and routes and the con-
tract will include staff 
and safety obligations.
“The new operator will 
have a service con-
tract with the Integrat-
ed Transport Authority 
which will set out all its 
obligations. 
“The private sector has 
proved it can operate a 
quality service for com-
muters by delivering 
successful high speed 
ferry services between 
Manly and the Sydney 
CBD.
“Patronage on the Syd-
ney Fast Ferries route 
has risen from 10,555 
commuters in April 2010 
to 46,635 commuters in 
March 2011 – a 341 per 
cent increase.
“In contrast, the last La-
bor Government fore-
cast, and planned for a 
4.8 per cent decline in 
Sydney ferry patronage 
over the next decade. 
“The experience of the 
private sector shows 
there is an enormous 
appetite for an efficient 
service – people want to 
be able to travel on our 
harbour.
“I look forward to seeing 
what new routes the pri-
vate sector may be able 
to provide that improve 
services for commuters 
and encourage more use 
of public transport.”
A project team has been 
established in the De-
partment of Transport to 
manage the project.
It includes expert advis-
ers in finance, commer-
cial, legal, operational, 
fleet and probity areas. 
Registrations of Interest 
for franchising existing 
services must be lodged 
with the Department of 
Transport by May 31.
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ADVERTISEMENT

HARVEY NORMAN @ DOMAYNE AUBURN
103-123 Parramatta Rd. 9648 5411

Located on ground level (Entrance to carpark off Station Rd.)
(COMPUTERS/ELECTRICAL ONLY)

www.harveynorman.com.au
Product offers end 15/05/11. Harvey Norman® stores are operated by independent franchisees. 206236_AUB

ONLY AT HARVEY NORMAN® @ DOMAYNE® AUBURN

WE HAVE STAFF THAT CAN SPEAK TURKISH, ARABIC, CANTONESE, MANDARIN AND ENGLISH!

Come see Okan Genel at Harvey Norman® @ Domayne®

Auburn for a great deal on your next electrical purchase.

HARVEY NORMAN® @ DOMAYNEDOMAYNEDOMA ® AUBURN NOW OPEN

*1. Conditions of No Deposit, No Interest, No Repayments for 20 months: Available to approved customers on single or multiple transactions where the amount financed is $500 or more on GO MasterCard, GO Business MasterCard, Buyer’s Edge and GE CreditLine
between 05/05/11 and 29/05/11. Offer available on purchases from Harvey Norman franchisees (excludes Miele and Apple products). Interest and payments are payable after the interest free and payment deferred period. Offer available on advertised or ticketed
price. This notice is given under each of the GO MasterCard, GO Business MasterCard, Buyer’s Edge and GE CreditLine Conditions of Use (as applicable) which specify all other conditions for this offer. A $25.00 Establishment Fee for GO MasterCard and GE CreditLine
applies to all new applications. The GO Business MasterCard attracts a $40 Annual Fee. Account Service fee of $3.95 per month applies for GO Mastercard, GE CreditLine and Buyer’s Edge and $2.95 per month for GO Business MasterCard and other fees and charges
are payable. For GO MasterCard, GO Business MasterCard and Buyer’s Edge, credit is provided by GE Capital Finance Australia (ABN 42 008 583 588) and for GE CreditLine, credit is provided by GE Finance Australasia Pty Ltd (ABN 88 000 015 485), both trading as
GE Money. *2. TermsTermsT and conditions apply. See in store for details. *3. Cashback is via redemption from the supplier. TermsTermsT and conditions apply, see in-store for details.

*1

UNTIL JANUARYRYR 2013

• NO DEPOSIT
• NO INTEREST
• NO REPAYMENTS20 MONTHS

*1INTEREST FREE ON COMPMPM UTETET RERE S ANDNDN ELELE ECECE TRTRT ICACAC L

AUBURN@ AUBURN

Massive Birthday 2MMMMaaaaaMaM ssssasa ssssss iiiivvvveee BBBiiirrrrtttthhhhddddhdh aaaadad yyyyayaayaMMMMMMMaaaaaaMaM ssssssasa sssssss iiiivvvvvveeee BBBiiirrrrtttthhhhddd yy
Celebrations

Teac (22”) 55cm High Definition LCD Television.
LCD2218HDHN

Samsung (32”) 81cm High Definition LCD Television.
LA32D450G1M

Panasonic (37”) 94cm Full High Definition LCD Television.
THL37U20A

$161
Roberts iDream DAB+ DigitalDigital ClockClock RadioRadio
with iPod Dock. DREAM

$328
JVC Mini Hi-Fi System with iPod Dock. MXKC68

HOT
PRICE

WOW
TOP
DEAL

22”
32”

37”HIGH
DEFINITION GREAT FOR THE

BEDROOM

iPod, iPhone not included.included.
iPod, iPhone
not included.

$228 $596 $698
BARGAIN!

$149
RevRevo ‘Uno’‘Uno’ Contemporary
DAB+ Digital Clock Radio.
UNOSIL

DeLonghi Nespresso
Capsule Coffee
Machine. EN95SPLUS

$398
Sunbeam Cafe Espresso™

Essentials Pack.
INCLUDES:
• Sunbeam ‘Artista’‘Artista’‘ Espresso
Machine. EM5900

• Sunbeam Conical Burr Grinder.Grinder.Grinder
EM0450

+

WOW$878
Krups Espresseria
Automatic Coffee Machine.
Programmable coffee strength,
digital clock, streamlines the
coffee-making procedure from
beans to cup. EA8080

INCLUDES
AEROCCINO MILK

FROTHER

PACKAGEPACKAGEP
PRICE

Before
Cashback

After
Cashback

$349 $299

$50 Cashback*3



Email: ads@meherald.com.au- info@meherald.com.au

Tel: 02 87648186 Fax :02 87648062

@Ôè◊Ïœ@ÊÏ€bñ@aÎáó”c
@“Îã»æa@Â�Ìçæa@Èjybó€
äÏ �ó„@êÌäÏfl

ÚÓ€buã€aÎ@ÚÓˆbè‰€a@pb±ãèn€aÎ@pbó‘€a@›ªc
66 Wattle St. CNR Highclere St 

Punchbowl NSW 2196 Ph 97403717  -
  Mob 0414418334

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

Web:www.alaa.com.au     Email: info@alaa.com.auwww.meherald.com.au/myherald
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