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ميقاتي يتم ّسك بالدستور واالستقرار ومحاية االقتصاد

خطوة أمريكية كربى إىل الوراء يف حتديد أولويات التسوية الفلسطينية

أوباما يشرتي الثورات العربية باملـال  ...ويصادرها بالسياسة :دعـم اقتـصادي ملصـر وتـونـس  ...وإنـذار للقـذايف واألسـد جولة فيلتمان على الرؤساء تتزامن وزيارة
موفد إيراني
االهم،
ربطها سياسية واعدة ،متجاهال االسرتاتيجي
اليت
أعلن الرئيس االمريكي باعتبارها ظاهرة واحدة البحرينية

باراك أوباما امس االول ما
يشبه الوصاية االمريكية
على الثورات الشعبية
العربية املطالبة باحلرية
والعدالة
والدميوقراطية
االجتماعية ،يف ما يبدو
انه إجراء وقائي ملنع
انتقال تلك الثورات اىل
التعبري عن العداء الطبيعي
ألمريكا ،احلليفة التقليدية
الدائمة ملختلف انظمة
احلكم الدكتاتورية العربية،
او للحؤول دون وصول
التيارات االسالمية اىل
السلطة.
وعلى الرغم من ان
اوباما تعاطى يف خطابه
املوجه اىل العامل العربي،
الثاني بعد خطاب القاهرة
الشهري يف حزيران العام
 ،2009مع الثورات العربية

تتحدى عقودا من الطغيان
والفراغ والفساد ،لكنه
مزدوجة
معايري
اعتمد
وأصدر أحكاما متعارضة
فقرر
مناذجها،
على
رعاية الثورتني التونسية
مبشروع
واملصرية
اقتصادي ومالي يشبه
الربنامج الذي اعتمدته
امريكا ملساعدة بلدان
اوروبا الشرقية اخلارجة
من الفلك السوفياتي،
ومحل بشدة على العقيد
معمر القذايف متوقعا ان
متضي ليبيا بعد رحيله
على طريق الدميوقراطية،
وحتدث باعتدال واختصار
عن الثورة اليمنية داعيا
الرئيس علي عبد اهلل
صاحل اىل تسليم السلطة
بشكل سلمي ،وعن الثورة

بإيران ،ودعا السلطة
البحرينية اىل االفراج عن
املعتقلني
املعارضني
واحلوار معهم ،لكنه شن
هجوما الذعا على سوريا
للمرة
وحثه
ورئيسها
االوىل على قيادة عملية
االصالح او التنحي جانبا،
واشار جمددا اىل تورط
ايراني يف قمع املعارضة
السورية ،وتفادى طبعا
بقية الدول العربية اليت
تشهد انتفاضات شعبية
مثل
بالقمع
مهددة
السعودية اليت مل يأت
على ذكرها.
ولعل أغرب ما يف خطاب
اوباما انه قدم العراق
باعتباره منوذجا حمتمال
للعامل العربي كله ،حيث
رأى انه جرى تنظيم عملية

REMEDIAL
MASSAGE
معاجلة بالتدليك ألوجاع:
الظهر والرقبة والكتفني
ومجيع عضالت اجلسم

اليت
الطائفية
احلرب
اطلقها االحتالل االمريكي
طوال السنوات الثماني
املاضية ،واليت ال تزال
تشكل واحدة من اخطر
لالستقرار
التهديدات
يف العراق ويف العاملني
العربي واالسالمي على حد
سواء.
لكن خطاب الوصاية او
املصادرة
أدق
بتعبري
االمريكية للثورة العربية،
بدا انه يغطي عجزا
سابقا عن مواكبة حركة
الشارع العربي وعن التنبؤ
بوجهته النهائية ،خصوصا
وانها متس الكثريين من
حلفاء امريكا ومصاحلها
وسياساتها
احليوية
التقليدية ،وخيفي حماولة
امريكية لتطمني احلليف

حمالت محزة للخضار
والفواكه االوىل يف
مرييالندز
If you have sore:

We do good FULL BODY
relaxing Massage for you

Address: 6 / 46-48 Restwell Street, Bankstown

دمشق :عقوبات واشـنطن حتريض علـى اسـتمرار األزمـة فـي سـوريا

أعلنت دمشق ،أمس االول،
أن العقوبات األمريكية على
الرئيس السوري بشار
األسد ومسؤولني آخرين
حماولة أخرى لتمرير مصاحل
إسرائيلية والتحريض على
استمرار األزمة يف سوريا،
مؤكدة أن هذه «العقوبات
مل ولن تؤثر على قرار

سوريا املستقل ،وعلى
صمودها أمام احملاوالت
األمريكية املتكررة للهيمنة
على قرارها الوطين وإجناز
اإلصالح الشامل» ،فيما
كانت وحدات من اجليش
عملية
تبدأ
السوري
االنسحاب من مدينة تلكلخ
(التتمة ص )21

EAGLE VALE INSURANCE SERVICES
Active Insurance Management
For Your Business




Your Specialist AMP Advisers

تدليك لكامل اجلسم

نفتح من االثنني حتى الجمعة من 10
 7أيام:
السبت واألحد من  10.30صباحاً حتى 6مسا ًء

(التتمة ص )21

األسد يستقبل وفداً استثمارياً كويتياً

Workers' Compensation for your Employees
 Insurance when starting up a Business
Public Liability Insurance for your Trade Work
 Home Construction Insurance

Back, Neck, shoulders, or feet

صباحاً حتى  7مسا ًء Ph: 02 9709 8892
Mob: 0414 694 816

اسرائيل اليت تتوجس من
تلك الثورات ،وما انتجته
على الصعيد الفلسطيين
من مصاحلة وطنية بني
حركيت فتح ومحاس ،أبدى
اوباما امس حتفظه الصريح
عليها وطالب الفلسطينيني
والعرب بالرد على االسئلة
االسرائيلية املطروحة حول
مضامينها وأبعادها.
على ان اوباما ختطى هدف
التطمني السرائيل عندما
رسخ للمرة االوىل فكرة
الدولة اليهودية وتبنى
موقف حكومة بنيامني
نتنياهو الذي سبق ان
خالفه طوال االعوام الثالثة
املاضية حول طريقة تعامله
مع اجلانب الفلسطيين،
فأسقط مطالب أمريكية

مع أن األوساط الداخلية
انشغلت مبغزى التزامن
الذي محل موفدين أمريكيًا
وايرانيًا اىل بريوت يف
وقت واحد مبا يشري اىل
جانب بارز من انعكاسات
التطورات االقليمية على
لبنان الغارق يف أزمته

احلكومية ،فان أبرز ما
سجلته التطورات املتصلة
بهذه األزمة متثل يف كالم
لرئيس الوزراء املكلف
جنيب ميقاتي أمس االول
عن بعض جوانب خماض
تأليف احلكومة.
(التتمة ص )21

خضار وفواكه
طازجة من املاركت
(التفاصيل ص)8

165C Wattle Street Bankstown
Call us Today
02 9707 3077
Mob: 0414 309 360
email: danny@eaglevaleinsurance.com.au

ˇ„‘ojè€a@@‚bÌc@áÓ«aÏæa@›j
Dekkan Servwell Pty Ltd ABN 52 110 494 507 trading as Eaglevale Insurance
Services are Authorised Representatives of AMP GI Distribution Pty Ltd

Lucky Len - No.1
بإدارة لطف اهلل حجار

وكالة بيع اللوتو احملظوظة
منها مت شراء بطاقات اليانصيب راحبة املاليني
 390ألف دوالر  88735 -دوالر 16 -مليون دوالر
جربوا حظكم مع  Lucky Len - No.1وقد
تكونون من احملظوظني وترحبون املاليني

* ستيال جالبة احلظوظ ملشرتي اليانصيب *

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
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مقاالت

هاجس  14آذار أم ّ
ين وه ّم األغلبيّة دستور ّي
فداء عيتاني

لألغلبية اجلديدة العديد من األسباب لتعيش حريتها ،فمع تأخر
تأليف احلكومة واملفاوضات الشاقة اليت جترى ،تقف اليوم
أمام معضلة أن اجمللس النيابي منعقد حكمًا ،لكن قد ال ّ
حيق له
التشريع ،بينما حرية قوى  14آذار من منابع أخرى متامًا
تفتقد قوى  14آذار اخلط اخلارجي ،فهو فعليًا بيد فؤاد
السنيورة ،الذي يكاد يكون الوحيد العارف خبريطة الطريق
الغربية ،وأحدث التوجيهات ،وهو ليس ممن يتحدثون يف
التوجه الغربي
بالتلمس
املفارق والزواريب .اآلخر الذي يعرف
ّ
ّ
هو مسري جعجع ،قائد القوات اللبنانية ،صاحب شبكة العالقات
السياسية ـــــ األمنية بالغرب.
وتصبح عملية تلمس مقاصد الغرب واجتاهاته أصعب فأصعب
كلما توجهنا نزو ً
ّ
السلم الوظيفي /السياسي يف البالد،
ال يف
فسعد احلريري يكتفي بتتبع خطوات موصوفة ،ومن بعده أمني
اجلميل ،وصو ً
ال اىل مجال اجلراح وخالد الضاهر ،الذي ال يكاد
ّ
يعرف على أي جنب يفرتض أن ينام.
النقاش الفعلي بني قوى  14آذار حول مدى إمكان التدخل
املمكن يف امللف السوري اليوم ،ومساندة احلراك الشعيب
ومده باإلعالم واملال والدعم املعنوي ،وإرسال اخلربات،
اجلاريّ ،
أصوات أعلم ببواطن األمور تطلب دائمًا عدم التحرك يف
بينما
ٌ
سوريا« ،فالغرب مل يأخذ قراره النهائي هناك ،ومن شأن
تدخل أي فريق من  14آذار يف ما جيري يف سوريا أن جيلب
العواقب الوخيمة على كل التجمع ،وخاصة تيار املستقبل».
والنقاش احلكومي يف لبنان ال يعين الكثريين من فريق 14
آذار ،على العكس ،وال اجلانب الدستوري يعنيهم ال بالقليل
وال بالكثري ،وإن كانت املشاركة فيهما من باب إظهار عجز
األكثرية اجلديدة عن الوصول اىل تأليف حكومة ،فما بالك
بإدارة البالد.
وتكررت زيارات أكثر من شخصية من قوى  14آذار للواليات
املتحدة واالحتاد األوروبي ،وهناك طرحت هذه الشخصيات
ضرورة رفع درجة الضغط على سوريا ،وزيادة العقوبات
وتوجيهها حنو مراكز حمددة يف السلطة ،وللمفاجأة سحب
الوحدات األوروبية يف قوات الطوارئ الدولية العاملة يف
اجلنوب اليونيفيل ،حتى ال تستخدمها سوريا وحزب اهلل رهينة،
وليتمكن الغرب من التحرك حبرية من دون التفكري جبنوده يف
لبنان.
ويف مقابل ما قاله اللبنانيون لألمريكيني ،فقد مسعوا إشارات
واضحة اىل أن  3مواقع حكومية مطلوب احلفاظ عليها ،أو ً
ال
وزارة العدل ،وثانيًا وزارة الداخلية وثالثًا وزارة االتصاالت،
ّ
سيمثل صعوبة
ويف حال فقدان هذه املواقع الثالثة فإن ذلك
أمام احملكمة الدولية يف متابعة أعماهلا وملفاتها ،ويوقف
التدفق احلر للمعلومات إليها.

قلق يف اجمللس

أما على ضفة األزمة احلكومية ،فإن قوى  14آذار اعرتضت
على تشريع اجمللس حلل أزمة حاكم املصرف املركزي املنتهية
واليته من منطلقني :األول هو املنطلق السياسي احملض ،إذ
أتى االعرتاض من باب رد الفعل السياسي على خسارة قوى
 14آذار لألكثرية النيابية ونهاية قدرتها على احلكم وعلى
تأليف احلكومات ،كما أنها ردة رجل لرئيس جملس النواب نبيه
بري حني تصرف من خارج النص الدستوري ،وإمنا من منطلق
«القدرة على الفعل» يف عام  2006وأغلق جملس النواب.
االعتبار الثاني لدى قوى  14آذار ،وخاصة تيار املستقبل،
أن يف لبنان فص ًال للسلطات ،ثم إن السلطات موزعة على
الطوائف ،ويتطلب إصدار قانون تكام ًال بني الطوائف الرئيسية،

جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق  -عبداهلل طويل  -سامي مظلوم
رئيس التحرير :انطونيوس بو رزق
مدير التحرير :ســامي مظلــوم
عالقات عامة :أكـرم املغـوّش
مكتب لبنان :رامـي القروش
مكتب ملبورن :كميل مسعود

Email: cjmassoud@optusnet.com.au
Printed by: MPD - Printing The News Everyday
Unit E1 46 -62 Maddox Street - Alexandria NSW 2015

من الشيعة يف رئاسة اجمللس ،واملوارنة يف رئاسة اجلمهورية
ّ
والسنة يف رئاسة جملس الوزراء .وبالتالي ،فإن صدور قانون
ّ
السنة،
يف ظل األزمة احلكومية احلالية مينع عمليًا مشاركة
وسيكون إصدار قوانني يف ظل غياب طائفة عن أداء دورها
(حصتها) يف احلكم مبثابة إخالل يف روحية حفظ التوازنات
الطائفية يف البالد «بشكل عادل» كما يف الفقرة  95من
ّ
السنَة القول إن صدور أي قانون قد
الدستور .وبالتالي ،ميكن
حصل بغيابهم الكامل عن موقعهم الرئاسي يف النظام.
من ناحية قوى األكثرية ،فقد كادت تقع يف فخ سيطرة
النظام اجمللسي على البالد .فالدستور ،وإن كان يف نقطة
يثري االلتباس ،إال أنه يقوم على مبدأ فصل السلطات (مقدمة
تنص على أن «النظام قائم
الدستور املعدلة ،الفقرة هـ .اليت
ّ
على مبدأ الفصل بني السلطات وتوازنها وتعاونها» .والتعاون
حبسب اخلرباء الدستوريني ال يعين حلول اجمللس مكان احلكومة،
أو القيام بواجباتها).
ومن الصعب إجياد فتوى قانونية جبواز إصدار جملس النواب
قانونًا تنفيذيًا أو يتعلق بشخص واحد ،أو ظرف حمدد .فبحسب
اخلرباء القانونيني ،القوانني أساسًا موجودة لتكون عامة ،وحيال
على السلطة التنفيذية تطبيقها ،كما أن صدور قانون يف ظل
حكومة مستقيلة مثار جدل ينتهي يف كل أحواله بالسلب ال
اإلجياب.
وعلى سبيل املثال ،فإن قانون اإلفراج عن مسري جعجع فاسد
لسببني :األول يتعلق بأن احلكومة كانت مستقيلة حلظة صدور
القانون ،والثاني هو أنه يتعلق بشخص (أو جمموعة أشخاص
بإضافة معتقلي الضنية) ،وهو خمالفة جلوهر القوانني.
التكليف وسحبه
النقطة األخرية املثرية للحرية اليت تبحثها األكثرية اجلديدة
على املستوى الدستوري هي إمكان سحب الثقة من الرئيس
املكلف .وحبسب أحد الدستوريني ،فإن صاحيب الوالية احملددة
زمنيًا ،رئيس اجلمهورية ورئيس اجمللس النيابي ،ال ميكن
سحب الثقة منهما ،أما رئيس احلكومة فهو خاضع للمحاسبة
عرب نزع الثقة يف اجمللس النيابي ،إذ ما من مسؤول يتوىل
املسؤولية من دون إمكان حماسبة (ولو نظرية) .ورئيس
اجلمهورية ميكن حماسبته حباالت حمددة باخليانة العظمى أو
جتاوز الدستور (املادة .)60
أما رئيس احلكومة املكلف فهو كيان انتقالي حبسب الدستور،
وال صفة له ،فهو رئيس مكلف بتأليف احلكومة فقط،
وصالحياته هي تأليف احلكومة والتوقيع على مرسوم تأليفها
اىل جانب رئيس اجلمهورية .ومل حيدد الدستور مهلة لرئيس
احلكومة املكلف لتأليف احلكومة ألن التأليف خيضع لثالث قوى،
رئيس اجلمهورية والكتل النيابية اليت ّ
متثل األغلبية ،وشخص
رئيس احلكومة املكلف.
لكن ،مبا أن التكليف يصدر عن رئيس اجلمهورية مبوجب
االستشارات النيابية امللزمة حبسب الدستور ،فإن دور
الرئيس هو فرز األصوات وإصدار مرسوم تكليف «إعالني»
برغبة األكثرية النيابية وإرادتها ،إذ إن رئيس احلكومة املكلف
مسته ،وهي اليت ميكن أن تسقطه
خيضع لرأي األغلبية اليت ّ
بعد أن يبدأ باحلكم ،كما ميكنها أن حتجب عنه الثقة بعد تأليف
حكومته وتقدميها أمام الربملان.
ومن باب أوىل ،فإن من َكلف ميكنه أن حيجب الثقة أو مينحها
يف الربملان بعد صدور مرسوم تأليف احلكومة ،وميكنه أن
يسحب التسمية اليت قدمها اىل رئيس اجلمهورية ،وأن يسقط
رئيس احلكومة قبل أن يؤلف حكومته.
وحبسب هؤالء القانونيني ،فإن املسؤول األول عن استمرار
مست الرئيس،
أزمة تأليف احلكومة هو األغلبية النيابية اليت ّ
فهي من بيدها األمر ،وهي من تقرر أو ً
ال وعلى حنو فاعل
ثقتها برئيس احلكومة املكلف أو انعدام هذه الثقة ،وهي
املسؤولة عن تكليف وزرائها انطالقًا من تفاهمها (أو حتى
خالفها) مع رئيس احلكومة املكلف ورئيس اجلمهورية ،وهي
من بيدها أيضًا إعادة األمور اىل النقطة الصفر والعودة اىل
تكليف رئيس آخر لتأليف احلكومة.
ويضيف هؤالء إن شكلني ممكنني دستوريًا لسحب التكليف:
يعد حبال انعقاد دائم
األول هو عرب اجتماع جمللس النواب (الذي ّ
منذ استقالة احلكومة) والطلب من الرئيس املكلف االعتذار بعد
سحب األكثرية تسميتها له ،أو عريضة موقعة من نصف عدد
مسوا رئيس احلكومة املكلف .1 +
النواب الذين ّ
لكن ضرورات التوازن املذهيب أو ً
ال ،والبعد السياسي ألي
عملية مشابهة ثانيًا ،سيمنعان هذا اخليار يف املدى القريب،
إضافة اىل أن هناك من بدأ يقر بأن املشكلة ليست يف رئيس
احلكومة املكلف ،الذي يبدي تعاونًا ضمن األطر املتعارف
عليها ،وال يف رئيس اجلمهورية الذي ميكن ضبط إيقاعه
ومطالبه ومطاحمه ،بل يف أطراف أخرى باتت تطلب أكثر مما
ميكنها أن تتحمل.

يرتحون على حسين مبارك؟
هل مّ
جان عزيز

مل يعد ميدان التحرير القاهري يقدر على تعداد صدماته
بأن امليدان نفسه مل يعد اليوم ـــــ كما مل
واخليبات ،علمًا ّ
ً
يكن يومًا ـــــ ساحة ملصر وحدها ،بل أصبح قلبا ملنطقة
وتجم حني حُيجم ،وتأمل مع بشائر
بأسرهاُ ،تقدم حني ُيقدم ،حُ
أمله وتيأس بنذر يأسه.
منذ اللحظات األوىل ملا بعد «الثورة» ،حاول امليدان امتصاص
الصدمة البكر .حني منع يوسف القرضاوي وائل غنيم من
الكالم يف الساحة نفسها اليت شهدت «تقية» الشيخ ،ومحية
الشاب .واالثنان رمزان بامتياز للحدث .األول مرجع لفتاوى
حمرك ملفاتيح االتصال والتواصل .فحني
الصمت ،والثاني
ّ
يقدر القرضاوي على إسكات غنيم يف ميدان التحرير ،يكون
الزمن قد ُمسخ ،وراحت عقاربه متشي إىل الوراء.
بعدها جاء االستفتاء على الدستور صدمة جديدة لقوى مصر
التغيري والتحديث والعصرنة واخلروج إىل نور الغد .كأن
خييم على أرض النيل ،فراحت مسومه
املناخ العام قد بدأ
ّ
تهب يف أكثر من مكان .حتى تعيني حمافظ قبطي مل مير
ّ
ميض
من خرم العيون الضيقة ألناس القرون املاضية .ومل
ِ
وقت طويل حتى تأكد االجتاه ،فانفجرت يف إمبابا مسخرة تلك
السيدة .حلظات قليلة من النار املندلعة حقدًا أمام الكنيسة،
كانت كافية لتظهر هشاشة تلك الصور املركبة طيلة ثالثة
وأخوة
أسابيع ،عن قرآن وإجنيل وكليشيهات علمانية مزعومة
ّ
فجر
وشعارات ممجوجة .قبل  25يناير ،قيل إن نظام مبارك ّ
كنيسة القديسني .بعد ميدان التحرير كيف ميكن تفسري إحراق
الكنيسة؟ أليس دلي ًال على أن النظام مل يسقط ،أو على أن
مصدر العنف واحلقد والقتل واحلرق ،أكثر جذورية وبنيوية من
جمرد شخص وسلطة وحكم.
قبل أيام جاءت الصدمة األخرية :السلفيون يفرضون على
زمن ما بعد الثورة ،وعلى أزهر ما بعد امليدان ،وعلى مصر
ما بعد مبارك ...يفرضون عليهم مجيعًا قانونًا جديدًا لألحوال
الشخصية أكثر خضوعًا ملفاهيم الدين والشريعة واحلرفية.
السلفيون الذين مل يكونوا بني شبان اجلدران يف امليدان،
والسلفيون الذين مل يسقطوا بسواطري البلطجية ،والسلفيون
ّ
يغنون للثورة ومل يهزجوا للتغيري ومل يرقصوا يف
الذين
عرس الفجر املصري اجلديد ،السلفيون أنفسهم فرضوا
إلغاء القانون السابق ،وبدء اإلعداد لقانون جديد ،يكون أكثر
«حنبلية» يف تطبيق الشريعة على حياة الشخص اإلنساني،
وعلى حياة املواطن املصري ،يف كل ما يتعلق مبسائل
لصيقة االنبثاق بضمريه الشخصي احلر ،وحبقوقه األصيلة
وبكرامته اإلنسانية الثابتة وغري القابلة للتنازل.
واملصادفة املفارقة يف احلدث ،أن القانون السابق الذي
«يثور» ضده السلفيون معروف باسم قانون سوزان مبارك،
فيما كانت سيدة مصر األوىل السابقة ختضع للمحاكمة على
أيدي عسكر النظام اجلديد ـــــ القديم .كأمنا حدث امليدان
التارخيي قد حتول يف أسابيع إىل عملية تقاسم لرتكة السلطة
البائدة ،ال غري وال أكثر .متامًا وفق مقولة «حالكم يف اجلاهلية
مما كان.
كحالكم يف اإلسالم» ،أو أسوأ منها ،أو أسوأ ّ
أين الكارثة يف ذلك؟ أو ً
ال أن تنحر ثورة رائعة بهذا الشكل.
ثانيًا ،أن يسري الزمن املصري واملشرقي القهقرى ،من
قرون وسطى إىل قرون أسبق .ثالثًا واألهم ،أن تكون
االسرتاتيجية األساسية للمحافظني اجلدد يف جوهر فكرهم،
قد جنحت ،أو كادت تفعل .فمنذ سقوط جدار برلني ،قيل
«عدونا» السابق قد انهار نتيجة سياستنا
يف واشنطن إن
ّ
ِ
احلصارية عرب «االحتواء املزدوج» حلدوده .وهي النظرية اليت
أسست ملشروعي «مارشال» يف غربي موسكو ،و»منظمة املؤمتر
ّ
شرقيها ،حبيث يوضع املارد األمحر بني فكي كماشة
اإلسالمي»
ّ
الليربالية املسيحية يف أوروبا الغربية ،واألصولية اإلسالمية
يف آسيا ،حتى خيتنق ويسقط .وبعد سقوط جدار برلني،
«عدونا» اجلديد ـــــ أي اإلسالم
قيل يف واشنطن أيضًا إن
ّ
يعد النهياره .لكنه
احلركي السياسي ـــــ جيب أن
حياصر وأن َّ
َ
عدو من النوع الذي بال حدود .وبالتالي ،فأي احتواء مزدوج
ّ
له ال ميكن أن يكون من خارجه ،بل من الداخل .هكذا ولدت
نظرية تفجري اإلسالم ذاتيًا ،بصاعق أصوليته ال غري ،وعلى
ّ
ّ
السنة والشيعة،
خطي تناقضه :خط الصراع املذهيب بني
وخط الصراع العرقي بني عربي وغري عربي ،ضمن إمرباطورية
املارد املستيقظ من عتمة التاريخ .وقيل يف واشنطن كذلك
إن تلك النظرية كانت املكتوب املستور خلف كل احلروب
األمريكية غري املفهومة للبعض ،من كابول إىل بغداد ،ومن
استعداء طهران إىل دفع االقتداء باسطنبول.
آخر ألناس هذه
بعيد  25يناير ،بدا للجميع أن مثة خيارًا
َ
املنطقة .خيار أكثر إنسانية وعصرنة وحداثة وآنية واستقباالً
لزمن املا بعد ،قبل أن يعود أهل الظلمة والظلم خلنقه،
ّ
يغطوا فعلتهم مبحاكمة أشخاص وتأبيد نظام .الذين
وقبل أن
يدركون سر حركة التاريخ ،خيشون اليوم أن يفيق مصري يف
يوم قريب ،مرتحمّ ًا على حسين مبارك.
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لبنانيــات

كنعان يرد على رفض احلسن تقديم معلومات للجنة املال:

أنصحك أن تقرئي الدستور والقانون ..وأن
ِ
تفهمي ما تقرئني
رد رئيس جلنة املال واملوازنة
النائب ابراهيم كنعان يف بيان
على رد وزارة املالية الذي
تربر فيه عدم تقديم املعلومات
واملستندات وعدم السماح
ملدير املالية العام باحلضور
إىل اجتماع اللجنة الفرعية
للمال واملوازنة لالستماع إليه،
مشريًا إىل «انها ليست املرة
األوىل اليت متتنع وزيرة املالية
عن إيداع جلنة املال واملوازنة
مستندات ومعلومات جرى
طلبها منها».
ولفت اىل انه «خالل جلسات
االستماع إىل ديوان احملاسبة
ووزارة املالية بشأن احلسابات
العائدة
النهائية
املالية
للسنوات  1993ـ  ،2009طلبت
اللجنة من وزيرة املالية خطيًا،
وبناء على طلب من الوزيرة من
ً
رئاسة اللجنة تلخيص طلبات
النواب وأسئلتهم وإرساهلا
إليها خطيًا لكي تتمكن من
دراستها واإلجابة عليها لكن
وزيرة املالية أعلنت بنهاية
االجتماعات الستة اليت عقدتها
اللجنة بأنها متتنع عن اإلجابة
وضم اي مستند او ايضاح إال
ّ
إذا وجه الطلب إليها بواسطة
رئاسة جملس الوزراء ،بالرغم
من أنها كانت قد وعدت
اللجنة وليس رئيسها باإلجابة
وإرسال املستندات .وملا
جرى تذكريها بنص املادة
 32من النظام الداخلي جمللس
النواب ،هزت رأسها ومشت.
وقد جرى إعالم رئيس جملس
النواب بذلك كما تقضي أحكام
الفقرة الثانية من املادة 32
من النظام الداخلي املذكور».
ان
اىل
كنعان
وأشار
«وزيرة املالية اليوم تعيد
الكرة فتمتنع عن إرسال أي
معلومات أو مستندات عن
خمالفات مالية جرى حبثها يف
اللجنة الفرعية للمال واملوازنة
ّ
ومت التوافق على إرسال
كتب خطية إىل وزيرة املالية
وديوان احملاسبة وجملس
خصه من
اإلمناء واإلعمار يف ما ّ
هذه املخالفات ،كما متنع مدير
املالية العام من احلضور إىل
اللجنة الفرعية للمال واملوازنة

املنوط بها استقصاء احلقائق
بشأن احلسابات املالية وكل
ما يتفرع عنها من أسئلة
ومستندات تتعلق مبخالفات
مالية لالستماع إليه ،بالرغم
من أن آلية عمل اللجنة تنص
على حقها باستدعاء أي موظف
ترى أن من املفيد االستماع
إليه».
واعلن كنعان أنه «جتاه هذا
الواقع ،ومن أجل إطالع الرأي
العام على حقيقة موقف وزيرة
املالية من خمالفة القانون
بعدم وضع احلسابات املالية
متكني
وبعدم
النهائية،
اجمللس النيابي ،ممث ًال بلجنة
املال واملوازنة ،من ممارسة
حقه الدستوري بالرقابة املالية
على أعمال احلكومة» ،فإن
«هذا التيار الذي يدعو إىل
الدولة أو ً
ال ،ال يوفر فرصة إال
ويعن يف نسف ركائز النظام
مُ
الدميوقراطي للدولة ،وال سيما
أبرز مقومات هذا النظام ،أي
الرقابة الربملانية حتى يف حال
كانت احلكومة تقوم بواجبها
على الوجه األكمل ،فكيف
احلال وهي ممعنة يف املخالفة
منذ مثاني عشرة سنة؟».
التفرد يف مراسلة
وسأل «أين
ّ
وزارة املاليــة؟ ،ومن هــو
املطلع على الدستور والقانون
والنظام الداخلي جمللس النواب
ويتصرف وفقًا ألحكامهما؟».
ونصح كنعان وزيرة املال
«أن حتاول ان تقرأ بنفسها،
وأن تفهم ما تقرأ ،وان تحُ سن
استعمال ما فهمته».
وأرفق كنعان رده بثالثة كتب،
األول والثــاني موجهان إىل
وزيرة املال بتاريخ 2010/10/28
ويتضمنان
و،2010/11/5
ّ
األسئلة النيابية اليت طلبت
اللجنة من الوزيرة اإلجابة عليها
ّ
ومتنعت ،وكذلك املستندات
اليت طلبتها ومل حتصل عليها.
فموجه إىل
أما الكتاب الثالث
ّ
رئيس جملس النواب بتاريخ
 ،2010/11/11يعلمه فيه بتمنع
وزيرة املالية عن إجابة طلب
جلنة املال واملوازنة ،مبا خيالف
املادة  32من النظام الداخلي
جمللس النواب.

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

عاد من روما وأعلن عن لقاء مسيحي موسع يف حزيران

الراعي :إما أن يتحمل اإلنسان املسؤولية أو يرتكها

عاد البطريرك املاروني بشاره
الراعي اىل بريوت آتيا من روما،
بعد أن شارك يف اجتماعات تتعلق
باالرشاد الرسولي ملنطقة الشرق
االوسط ،وقد استقبله يف مطار
الرئيس رفيق احلريري الدولي يف
بريوت وزير الشؤون االجتماعية
يف حكومة تصريف االعمال سليم
الصايغ ممثال رئيس اجلمهورية
ميشال سليمان ،وكل من
رئيس «اجمللس العام املاروني»
وديع اخلازن ،املطران روالن أبو
جودة ،املونسنيور جوزف مرهج،
اخلواجة،
وهيب
املونسنيور
الياس صفري ،حارث شهاب،
فيليب طربيه ولفيف من الكهنة
والشخصيات.
وقال الراعي بعد أن استعرض
والوزير الصايغ ثلة من قوى
األمن الداخلي ،أدت هلما التحية
الرمسية« :كنا يف اجتماع للمجلس
الذي شكل بعد السينودس
من أجل الشرق األوسط،
وهذا اجمللس مؤلف من عشرة
أشخاص ،ضم عددا من الكرادلة
والبطاركة واملطارنة من أجل
إعداد مشروع االرشاد الرسولي،
الذي يصدره عادة البابا بعد
كل مجعية سينودس ،وقد كان
اللقاء ما قبل األخري من أجل إنهاء
النص األولي للمشروع ،على أن
يليه لقاء آخر يف أوائل متوز ،من
أجل إنهاء املشروع النهائي ،على
أن يقدم اىل البابا ،الذي يعمل
بفكره وقلمه على إصدار االرشاد
كما يراه هو».
وأوضح أن «ما جيري هو حتضري
اآللية للنصوص الالزمة ،اليت
ختتصر من جديد كل ما جرى يف
السينودس ،ومن وثائق اخلطوط
العريضة اليت طرحت ،موضوع
وثيقة أداة العمل اليت كتبت بعد
االستشارات ،ثم مداخالت قدمها
أعضاء السينودس ،ثم تال ذلك
تقارير املقرر العام قبل وبعد
املناقشة ،ومن ثم التوصيات
وصوال اىل النداء األخري ،وهذه
كلها تشكل نبع ومصدر االرشاد
الرسولي ،وأن هذا اجمللس
قد هيأ اآللية كنص متكامل،
وبالتالي يصدره البابا كما يشاء
وكيفما يشاء ،وعندما يشاء،
ونأمل أن يكون ذلك يف اخلريف
املقبل إن شاء اهلل».
وأكد «املعلومات عن لقاء مسيحي
موسع يعقد برعايته يف  2حزيران

املقبل حتت قبة بكركي» ،مشددا
على أن «عراب الصلح هو اهلل،
وهو املسيح ،الذي أوصانا بفم
بولس الرسول أن نكون سفراء
املصاحلة ،لذلك على كل واحد منا
أن يعمل من أجل املصاحلة ،وكل
املصاحلات تبدأ أوال باملصاحلة مع
اهلل ،وإذا سلمت املصاحلة مع
اهلل تسلم املصاحلة مع الناس،
خصوصا وأن سيد املصاحلة هو
اهلل ،وهو روح القدس الذي يدعو
البشر اىل أن يعيشوا يف جو من
الوئام واحملبة ،وهذا من حيث هو
املبدأ الالهوتي».
أضاف :أن «هذا اللقاء يف الثاني
من حزيران سيكون موسعا ،كما مت
االتفاق مع األقطاب األربعة الذين
اجتمعوا يف بكركي ،والذين قرروا
عقد لقاءات موسعة بعد انعقاد
القمة املسيحية ـ االسالمية ،من
أجل طرح القضايا املطروحة على
بساط البحث يف اجملتمع اللبناني،
ولن تكون هذه اللقاءات حمصورة
يف فريق معني ،وهي ستذهب
تدرجييا ،وهي تشبه شروعنا يف
رمي حبصة يف بركة ماء ،حيث
تتكون الدائرة تلو األخرى ،ونبدأ
من البيت الداخلي ،ثم نتوسع
اىل أن نصل اىل دائرة اجملتمع
اللبناني ،وجنلس معا ،وكان
استعدادنا هلذا اللقاء األوسع
بعد القمة االسالمية ـ املسيحية،
من أجل ان نعمل مجيعنا ،ألن
كل اللبنانيني يرغبون ويريدون
أن نتفاهم ونتصاحل ،ونبين
الشركة مع بعضنا ،ونبين هذا
الوطن املشرتك ،وهذا إسهام
بسيط متواضع ،لكنه يرتكز على
االرادات الطيبة ،لذلك ال جيوز
يف لبنان أن ننسى أن لنا دورا
أساسيا يف هذه البيئة من العامل،
وهو أن نظهر أن قيمة لبنان هي
يف تنوعه ووحدته ،ال سيما وأنه
هو امللتقى».
ولفت اىل «أننا اتفقنا على عقد
عقد القمة الروحية املسيحية ـ
االسالمية يف بكركي قبل سفري،
واتفقنا علىى على أمرين ،األول
هو أن تتمثل كل الطوائف مبمثلني
عنها ،يف نوع من جلنة تعمل على
بناء الشركة واحملبة حتى ال أقول
كلمة مصاحلة ،ألن كلمة مصاحلة
صعبة ،وأن نعمل على تفاهم،
واألمر الثاني هو اتفاقنا على أن
نعقد اجللسات دوريا ،ومن املبكر
أن حندد ،لكن اآلن نواصل حتديد

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

مدخول جيد جدا

للراغبني واجلديني بالشراء االتصال:
0400659139

ماذا نطرح يف القمة املقبلة ،ألننا
يف القمة األوىل طرحنا الثوابت
الوطنية ،لذلك علينا أن نعرف ما
الذي نطرحه يف القمة الثانية،
لذلك جيب أن يكون هناك عمل
على األرض ،خصوصا وأن األمور
ال تصطلح فورا ،بل يلزمها بعض
الوقت ،ولكن املهم يف كل هذه
األمور أن نعمل معا من أجل أن
نبين وحدتنا اللبنانية ،وهذه
العائلة اللبنانية من أجل أن يبقى
لبنان منوذجا يف تالقي كل أطيافه
على خمتلف تنوعات ثقافاتهم
وحضاراتهم وأديانهم ،وإذا كنا
نقول أنه ينبغي أن يكون لبنان
وأن يعلن منتدى ومكان للقاء
احلضارات والثقافات والديانات
فينبغي أن نبنيه كل يوم ،وحنن
ال نستطيع أن نقول اليوم انتهينا
من كل شيء ،بل ينبغي أن نعمل
على بناء هذا البيت ،وهذا يبنى
كل يوم».
وانتقد «املسؤولني اللبنانيني
بسبب تأخر تشكيل احلكومة
اجلديدة» ،معربا عن «أسفه ألن
«احلكومة اجلديدة مل تؤلف بعد،
وكل الناس تقول ذلك ،والكل
يعرفون أننا على تراجع على
املستوى االقتصادي ،وذلك
يقرأ يف الصحف ،ويعلم أن النمو
االقتصادي قد تراجع منذ كانون
الثاني حتى اليوم  2,5يف املئة،
واحلركة التجارية اليت تشكل
العمود الفقري يف حياتنا اللبنانية
تراجعت  30يف املئة أيضا،
لذلك أريد أن أسأل املسؤولني
اللبنانيني هل هم يريدون هدم
البلد؟ وهل هذا العمل السياسي
هو التزام خبراب البلد؟ وهل
العمل السياسي هو تعطيل آليات
الدولة؟ وهل العمل السياسي
هو أن نعطل كل املؤسسات

الدستورية وأن نشل البلد ونقهر
الشعب ونهجره؟».
وأشار اىل «أن «هذا ليس عمال
سياسيا ،بل أنه عمال ختريبيا»،
متسائال «ملاذا العمل السياسي
هذا الفن الشريف املوجود من
أجل خدمة اخلري العام واملواطن
اللبناني وخدمة هذا الوطن؟
لذلك أقول قولوا لي أين هي
مصلحة الشعب اللبناني يف كل
هذا النوع من العمل السياسي؟
وأظن أن هذا الكالم يقوله كل
املواطنني املخلصني يف لبنان،
وأنا ال أقول شيئا جديدا ،ولكن
ينبغي أن نقول ميكن للبطريرك
قول كلمة باسم الشعب،
فأقول هذا ليس عمال سياسيا
ويف العامل العامل العربي غليانا
كبريا ،وحنن نهدم بلدنا يوما بعد
يوم ،أال تعنينا صرخة القول أنه
بعد حزيران الدولة ال تستطيع
دفع الرواتب ملوظفيها؟ فمن
املعين؟ لذلك أقول إما أن يتحمل
االنسان املسؤولية أو يرتكها».
ونفى «حصول أي اتصال به من
أجل لقاء جيمعه مع مساعد وزير
اخلارجية األمريكية السفري جيفري
فيلتمان بعد وصول األخري اىل
بريوت أمس» ،مرحبا بـ»كل من
يزور لبنان» ،مضيفا «لكن ان
مل ينب الرب البيت عبثا يتعب
البناؤون».ولفت اىل «أننا ال
نتخوف من آثار زيارة فيلتمان،
ألننا ال نتكل على الغري ،وينبغي
أن نتكل على نفوسنا ،لذلك
أقول أهال وسهال ،ولبنان منفتح
على الشرق والغرب وعلى كل
الشعوب ،يستقبل كل الناس،
ولكن ينبغي أن حنزم أمرنا بيدنا،
وعيب عيب عيب ،أن يقال لنا
أننا ننتظر ما سيأتينا من اخلارج،
بل ينبغي أن نبلغ سن الرشد».

سليمان يبدي ارتياحه للتفاهم حول ارتفاع أسعار احملروقات
أبدى رئيس اجلمهورية ميشال سليمان ارتياحه اىل التفاهم الذي مت
التوصل اليه اول من امس يف موضوع ارتفاع اسعار احملروقات،
وأدى اىل إلغاء االضراب الذي دعا اليه قطاع النقل ،الفتًا اىل
«أهمية مناقشة خطة النقل العام وتفعيل النقل املشرتك».
ويف نشاطه ،عرض الرئيس سليمان مع عضو كتلة «املستقبل»
النائب رياض رحال يف القصر اجلمهوري يف بعبدا أمس ،التطورات
السياسية الراهنة على الساحة الداخلية .واطلع من املدير العام
ألمن الدولة اللواء جورج قرعة على الوضع االمين وعمل املديرية
وخطوات تطويرها وتفعيلها.
وزار بعبدا ،وفد من جامعة سيدة اللويزة دعا الرئيس سليمان
اىل املؤمتر الدولي عن الرتبية والتالقي الثقايف الذي يعقد مطلع
حزيران املقبل.

جنبالط السرتاتيجية عربية تتالءم مع التحديات
أكد رئيس «احلزب التقدمي االشرتاكي» النائب وليد جنبالط ،أن
«الواقع العربي املأزوم ،يتطلب بناء رؤية اسرتاتيجية شاملة تتيح
تفعيل جماالت العمل العربي املشرتك ،وتعزيزه وتطوير آلياته
املؤسساتية والتنفيذية ،مبا يتالءم مع التحديات والتحوالت الكربى
اليت تعيشها املنطقة العربية بأكملها».
كالم جنبالط جاء يف برقية أمس االول ،اىل األمني العام لـ»جامعة
الدول العربية» نبيل العربي ،مهنئًا بانتخابه باإلمجاع أمينًا عامًا
لـ»اجلامعة» .ولفت جنبالط االنتباه اىل أن «اجلامعة حتت إشرافه،
تستطيع القيام مبهام كربى يف اجملاالت السياسية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية والرتبوية وسواها ،خصوصا بعد أن توليتم
مهام وزارة اخلارجية املصرية يف فرتة سياسية حساسة ومهمة بعد
جناح الثورة املصرية اليت فتحت آفاق مرحلة جديدة» ،متمنيا له
التوفيق يف مسؤولياته اجلديدة».
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لبنانيات

 8آذار :لو كانت النوايا صافية لتجاوز عون العقبات
أكدت قوى الثامن من آذار
أمس االول ،ان «األمور بدأت
تقرتب من سحب الثقة من
الرئيس املكلف جنيب ميقاتي»،
موضحة ان «اخللل األساسي
يف عملية التشكيل يعود اىل
استماع ميقاتي وغريه اىل اخلارج
وانتظار ما ستؤول اليه األوضاع
يف الدول العربية».
وشددت على ان «أسلوب ميقاتي
يف التأليف ميثل التعطيل
حبد
ّ
ذاته» ،مشرية اىل انه «لو كانت
النوايا صافية لكان رئيس تكتل
النائب
واالصالح»
«التغيري
ميشال عون جتاوز العقبات».
قاسم
اعترب نائب األمني العام لـ»حزب
اهلل» الشيخ نعيم قاسم يف
احتفال تربوي يف قاعة «اجلنان»
أن «أولئك الذين يستخدمون لبنان
منصة لإلضرار بسوريا يف حمنتها
ويف واقعها احلالي سيخيب
أملهم» ،وقال« :لسنا مرتاحني
هلذا التأخري يف تأليف احلكومة،
ونبذل جهدًا كبريًا إليصاهلا إىل
بر األمان من أجل مصلحة الناس،
وأسباب التأخري ليست خافية
على أحد ،باستطاعتكم أن تقرأوا
التسريبات اإلعالمية املتكررة من
كل األطراف ،ممن هم
معنيون
ُّ
بالتشكيل
وممن هم ضد احلكومة
َّ
يف األساس ،فستعرفون متامًا
أسباب العوائق املختلفة اليت
توضع يف طريق احلكومة،
ِّ
واألفضل ملن
يشكلونها أن
يتجاوزوا هذه األسباب حبلول
متوفرة ومعقولة ،وبتدوير للزوايا
ستكون
وبالتالي
املختلفة،
النتائج مناسبة للجميع».

أضاف« :إن أي شرط أمريكي
ُيوضع يف طريق احلكومة هو
إلسقاط لبنان وليس ملصلحة
لبنان ،إننا معنيون بأن نعمل ملا
فيه مصلحتنا ومصلحة بلدنا ،وأن
ال نعمل ألي توجيهات أمريكية»،
الفتًا إىل أن «احلكومة هي خطوة
على طريق اإلصالح ،وليست
كل شيء فالطريق طويل جدًا
إلصالحات يف جماالت خمتلفة،
وبالتالي إذا جنح البعض يف
زاوية وفشل يف زاوية أخرى
أثناء تشكيل احلكومة فهي ليست
نهاية املطاف وال كل الربح وال
كل اخلسارة ،أمامنا الكثري لنعمله
لنربح ويربح الناس».
األعور
اعترب عضو كتلة «وحدة اجلبل»
النائب فادي األعور يف حديث
اىل اذاعة «صوت لبنان» ،أن
«األمور بدأت تقرتب من سحب
الثقة من الرئيس املكلف جنيب
ميقاتي» ،مؤكدا ان «التاريخ لن
يرحم من سبب حالة املراوحة
اليت يعيشها لبنان اليوم».
ورأى أن «اخللل األساسي يف
عملية تشكيل احلكومة يعود
اىل استماع الرئيس ميقاتي
وغريه اىل اخلارج وانتظار ما
ستؤول اليه األوضاع يف الدول
العربية» ،وقال انهم «سيصابون
مجيعا باخليبة» ،وطلب «جوابا
من الرئيس املكلف يوضح فيه
أسباب عدم تشكيل احلكومة حتى
اآلن».
أسود
وأكد عضو تكتل «التغيري
واالصالح» النائب زياد أسود
يف حديث اىل وكالة «األنباء

ّ
أن «الرئيس
املكلف
املركزية»ّ ،
جنيب ميقاتي يدرك متاما أن
الردود ال تعفيه من املسؤولية،
ال
سيما هذا النوع من الردود
ّ
الذي يثبت أن تأليف احلكومة
وأسلوب ميقاتي يف تأليفها
أصبح «كعلك اهلواء» ،الفتًا
اىل أن «املصلحة العامة تفرض
على ميقاتي معرفة حدود اللعبة
السياسية والضوابط الدستورية
وعدم اخلروج عن هذا السياق».
وقال« :حتى لو طلب ّ
منا لوائح
باألمساء املقرتحة للحكومةّ ،
اال
أننا ال منلك أي جواب على هذا
الطلب ومضمونه ،واحلكومة ال
ميكن أن تتشكل بهذه الطريقة»،
مردفا« :فليتوقفوا عن املقايضة
ّ
و»التشاطر» باألمساء ،ألنه
يدل
على استخفاف يف التصرف
معنا».
وتابع« :لسنا تالمذة يف صف
أحد ،منلك حقوقًا مكتسبة يف
هذه احلكومة وال أحد مينحنا إياها
بل نأخذها ألن القواعد الدستورية
والنظام الربملاني يسمحان لنا
بذلك» ،مشريا اىل انهم «يقدمون
حججا ومربرات لتصوير أن هناك
فريقا يعطل ،يف حني أسلوب
ميقاتي يف التأليف ميثل التعطيل
حبد ذاته».
ّ
وشدد على ّ
«أننا ال ننتظر منه أي
أن الشعب اللبناني
شيء ،حتى ّ
غري متفائل يف ما
خيص عملية
ّ
التأليف احلكومي» .وتابع« :سبق
حددنا موقفنا ،واذا رفض
أن ّ
األخذ بعني االعتبار ما منثل
كتكتل مسيحي وطين فليفعل
أن «وضع البالد
ما يشاء» .وأكد ّ
االقتصادية والسياسية وما
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نشهده يوميا من فساد ونهب،
يفرض على ميقاتي اخلروج من
الدوامة اليت يعيش فيها واليت
ّ
أدخل كل الشعب فيها ،والقيام
مببادرة سواء للتأليف أم االعتذار
عنه» ،مشريا اىل أن «استمرار
الفراغ على حاله سيلحق ضررا
كبريا باملصلحة اللبنانية».
أن «املسألة أصبحت
ولفت اىل ّ
اليوم أكرب من التفتيش عن
زعامة أو تربير التعطيل عرب رمي
املسؤولية على آخرين ،حيث
إن املسؤولية الوطنية واملوقع
ّ
ّ
الذي ميثله الرئيس
املكلف
اليوم يفرضان عليه عدم اللجوء
اىل هذا األسلوب من
الرد غري
ّ
ّ
ينم عن
الالئق والذي
تعنت ال
ّ
م ّربر له».
وعن الدعوة املوجهة اىل رئيس
«التكتل» النائب ميشال عون
للكشف عن أسباب التأخري،
قال «حتمل هذه الدعوة الكثري
من السذاجة،
ألن العماد عون
ّ
أكثر مسؤول يعلن عن مواقفه
عرب اإلعالم أو حتى عرب نوابه»،
وأردف« :ال حيتاج العماد عون
ملن يدفعه اىل اإلعالن عن مواقفه
ّ
علنًا،
أن موقفنا واضح
ونذكر ّ
من رئيس اجلمهورية ورئيس
احلكومة املكلف ومن احلقوق
اليت منلكها يف هذه احلكومة
او غريها» .وقال «فليعلنوا عن
مواقفهم متاما كما فعل العماد
عون،
ألن التزامهم الصمت
ّ
ورمي املسؤوليات على اآلخرين
ال يعفيهم من هذه املسؤولية».
أن على الرئيس املكلف
وأكد ّ
«التشكيل فورًا وإذا عجز عن
ذلك فلريحل ،وإذا أراد التأليف
فليتبع القواعد السليمة هلذه
العملية».
عون
واعترب الوزير السابق ماريو عون
يف حديث اىل تلفزيون «أم.
تي .يف» ،أن «ال مصلحة لرئيس
اجلمهورية ميشال سليمان يف
أن يكون فريقًا يف أي حكومة»،
قائال« :لو كانت النوايا صافية
لكان رئيس تكتل «التغيري
واالصالح» النائب ميشال عون
جتاوز العقبات».
وقال انه «ال جيوز لرئيس
اجلمهورية ان يعرقل تشكيل
احلكومة ،إذ ميكنه ان يناقش
يف كل اسم ويضع فيتو عليه
العتبارات معينة ،بشكل مناسب
وعندها يتم التجاوب معه».
وهاب
ّ
ورأى رئيس حزب «التوحيد
العربي» الوزير السابق وئام
وهاب خالل مشاركته يف خيمة
الوفاء للوطن اليت أقامها
أهالي ريف دمشق يف بلدة
الصبورة السورية تأييدا ملسرية
الرئيس السوري بشار االسد،
ان «املؤامرة على سوريا كبرية
ومستمرة» ،مؤكدا انها «ستنتهي
بسبب وجود اجليش العربي
السوري ،الذي سيمنع اللعب
بأمن سوريا» ،وشدد على انهم
«لو استمروا يف استهداف
سوريا ،ستشتعل املنطقة من
العراق إىل فلسطني».
واشار اىل أن «أكثرية اللبنانيني،
هم مع سوريا وخائفون عليها
وسيقفون إىل جانبها» ،وقال:
وسالحنا
بأيدينا
«سنقاتل
وصدورنا حلماية سوريا ،ولن
نرتكها تسقط».

 14آذار :ال جيوز لفارضي الشروط
التعجيزية التمادي يف التعطيل

أكدت قوى  14آذار أمس االول،
أن عملية تشكيل احلكومة أصبحت
يف علم الغيب ،وهي مرتبطة
بالوضع االقليمي الذي ال يسمح
للرئيس املكلف جنيب ميقاتي
بتشكيل حكومة مواجهة للمجتمع
الدولي ،يف ظل الظروف اليت متر
بها املنطقة ،معتربة انه «ال ميكن
ملن يفرضون الشروط التعجيزية
التمادي يف تعطيل البالد».
واشارت اىل ان اخلوف كان من
أسلوب التعاطي الذي يعتمده
رئيس تكتل «التغيري واإلصالح»
النائب ميشال عون والذي
«أصبح سائدًا داخل الفريق
الواحد» ،واصفة مشروع قوى
 8آذار وحتديدًا التيار العوني
بأنه «مشروع سلطوي اكثر مما
هو مشروع مثالي لبناء الدولة».
وشددت على ضرورة «فصل
السلطات» ،موضحة انه «ال جيوز
ان يبادر جملس النواب اىل أخذ
دور احلكومة يف موضوع التشريع
والتنفيذ».

رحال

الحظ وزير البيئة يف حكومة
تصريف االعمال حممد رحال ،يف
حديث إىل اذاعة «صوت لبنان ـ
احلرية والكرامة» ،ان «التأثريات
السلبية تتضاعف يوما بعد يوم
على املواطن اللبناني إقتصاديًا
ومعيشيًا بسبب التأخري يف
تأليف احلكومة» ،متمنيًا «االسراع
يف تشكيلها».

حرب

اعترب وزير العمل يف حكومة
تصريف األعمال بطرس حرب،
يف حديث اىل اذاعة «صوت
لبنان ـ احلرية والكرامة» ،أن
«بإمكان حكومة تصريف األعمال
عندما تكون هناك مطالب شعبية
ميكن ان تهدد السلم األهلي ،أن
تلجأ اىل تدابري معينة كالتسوية
اليت حصلت بشأن إضراب
السائقني العموميني ،وذلك
بالرغم من الصالحيات احملدودة
املعطاة ملثل هذه احلكومة».
ووصف اإلتفاق الذي حصل
بـ»إتفاق الضرورة الذي كان
ال بد من الوصول اليه لتفادي
اللجوء اىل الشارع الذي ميكن ان
تتفلت األمور فيه أمنيا وندخل
يف أزمة «.

حبيش

رأى عضو كتلة «املستقبل»
النائب هادي حبيش ،يف حديث
اىل موقع «ليبانون فايلز» ،أن
«عملية تشكيل احلكومة أصبحت
يف علم الغيب ،وهي مرتبطة
بالوضع االقليمي الذي ال يسمح
مليقاتي بتشكيل حكومة مواجهة
للمجتمع الدولي ،يف ظل الظروف
اليت متر بها املنطقة ،اضافة
اىل الوضع الداخلي والشروط
املفروضة من قوى  8آذار على
رئيس اجلمهورية ميشال سليمان
ورئيس احلكومة املكلف جنيب
ميقاتي».

قباني

اوضح عضو الكتلة النائب
حممد قباني ،يف حديث إىل
إذاعة «صوت لبنان» ،أن «هناك
جوانب عدة للمشكالت االجتماعية
اليت تطاول اللبنانيني» ،داعيًا

اىل «تأليف حكومة يف أسرع
وقت تعمل على حل املشكالت
االجتماعية املرتاكمة».

اخلري

أشار عضو الكتلة النائب كاظم
اخلري ،يف حديث إىل «أخبار
املستقبل» ،اىل ان «غياب
احلكومة يضيع فرصًا على البلد
ويهرب املستثمرين» ،موضحًا ان
«اخلوف كان من اسلوب التعاطي
الذي يعتمده النائب ميشال عون
والذي أصبح سائدًا داخل الفريق
الواحد».

طعمة

أعرب عضو الكتلة النائب نضال
طعمة ،يف حديث اىل «موقع 14
آذار» االلكرتوني ،عن اعتقاده ان
«االمور اليت وصلنا اليها اليوم
مل تعد حتتمل ،فالبالد تقف على
شفري اهلاوية ،والناس تعبت
بعد اشهر واشهر من االنتظار
حمم ًال قوى  8آذار
والرتقب»،
ّ
«املسؤولية الكاملة ملا وصلت
اليه االوضاع».

زهرا

أسف عضو كتلة «القوات
اللبنانية» النائب انطوان زهرا،
يف حديث اىل «تلفزيون لبنان»،
ألن «الشريك املسيحي اآلخر
يف الوطن متحالف مع من يريد
اسقاط مؤسسات الدولة بد ً
ال من
ان يساهم يف بناء الدولة على
اسس صحيحة» ،معتربًا ان «دور
املسيحيني عرب التاريخ هو احلفاظ
والتنوع اللبناني،
على الكيان
ّ
ان وحدة املوقف
وحماولة اإلدعاء ّ
املسيحي هي ضمانة للمسيحيني
جمانبة للحقيقة».

املعلوف

رأى عضو كتلة «القوات اللبنانية»
النائب جوزف املعلوف ،يف
حديث اىل اذاعة «لبنان احلر» ،ان
«الفريق اآلخر حفر حفرة وأوقع
نفسه والبلد فيها» ،معتربًا
ان «دعوة جملس النواب إىل
جلسة تشريعية فيها إزدواجية
معايري».

مشعون

دعا رئيس حزب «الوطنيني
األحرار» النائب دوري مشعون،
يف حديث اىل حمطة «اي.
ان.بي» ،الرئيس املكلف إىل
«االعتذار اذا مل يستطع القيام
مبهمته يف مهلة معينة» ،مؤكدًا
انه «ال حيق للرئيس املكلف
التأخر إىل هذا احلد يف تشكيل
احلكومة».

فرجنية

نبه عضو قوى  14آذار النائب
السابق مسري فرجنية ،يف حديث
اىل «موقع  14آذار» االلكرتوني،
على أن «هناك حماولة مستمرة
لربط لبنان باألزمة الداخلية
السورية منذ بداية األحداث وتاليا
لنقل األزمة الداخلية اىل الداخل
اللبناني» ،مشريا اىل االتهامات
اليت سيقت حبق عدد من القوى
والشخصيات السياسية اللبنانية
واليت حاول النظام السوري
اظهار ما جيري يف سوريا كنتاج
عمل وحتريض منها.
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لبنانيات

ميقاتي :أرفض تكريس أعراف ما دام الدستور واضحاً...مل آ ِت للمشاكسة وال أتلقى الرسائل من أحد

ّ
املكلف جنيب
ميسك الرئيس
ميقاتي كتاب الدستور ويعتربه
كتابه وبوصلته يف التوصل اىل
تشكيل حكومة تكون فريق عمل
ناجحًا.

اذا سأله زواره ان كان سيبقى
ّ
مكلفًا من دون أمد
رئيسًا
همي ان
كل
يقول»:
د؟
حمد
ّ
ّ
ّ
أشكل حكومة بأسرع وقت،
وأن أنصرف اىل االهتمام
بهموم الناس واالستحقاقات
األساسية املقبلة على لبنان من
اقتصادية وأمنية واجتماعية.
حتمًا أنا أشعر شخصيًا أنه كلما
تأخر التشكيل فان ذلك يأكل
من رصيدي .والبعض يقول:
ِ
وينته ،من دون ان
فليشكلها
تكون لديه كل املعطيات .أنا
أقول لكل لبناني :أعتقد أن مثن
االنتظار اقل من مثن تشكيل
حكومة ال تكون على املستوى
املطلوب ،وتكون قادرة على
مواجهة التحديات على الساحة
اللبنانية والدولية».
قيل مليقاتي :ملاذا مل تقبل مبا
قبل به الرئيسان فؤاد السنيورة
وسعد احلريري يف طريقة
التعامل مع العماد عون من أجل
أتفهم
تأليف احلكومة ،أجاب»:
ّ
سأكرس
ظروفهما لكنين كنت
ّ
عرفًا ،وأنا ال أقبل بتكريس
اعراف ما دام الدستور واضحًا.
نطبق الدستور
ال ميكن أن
ّ
يومًا اذا كان االمر ملصلحتنا،
ونتجاهل تطبيقه يوما آخر اذا
مل يكن كذلك  .ألن الوضع
يف لبنان حتكمه املتغريات
والتقلبات من املفروض أن
نتفق على قواسم مشرتكة .ما
نص عليه الدستور جلهة تشكيل
احلكومات أمر واضح جدا .
وهنا يفتح الرئيس املكلف
كتاب الدستور اللبناني ويقرأ
نص املادة  64وفيها « جيري
رئيس احلكومة االستشارات
النيابية لتشكيل احلكومة ويوقع
مع رئيس احلكومة مرسوم
تشكيلها ،وعلى احلكومة أن

تتقدم من جملس النواب ببيانها
الوزاري لنيل الثقة يف مهلة
ثالثني يوما من تاريخ صدور
ّ
يذكر
مرسوم تشكيلها (»)...
الرئيس ميقاتي أمام زواره
كيف كانت تتم عملية تشكيل
احلكومات يف لبنان ،وكيف
كانت الكتل الكبرية تقدم امساء
من تقرتحهم للتوزير وتتمنى
معينة،
احلصول على حقائب
ّ
وكيف كان رئيس احلكومة
خيتار أحيانا وزراء من خارج من
تقرتحهم الكتل وكانت حكومته
تنال الثقة يف اجمللس النيابي.
ويسأل »:ملاذا نرى اليوم
واقعا أن كل كتلة تريد فرض
أمساء وحقائب معينة وتعترب
ذلك من حقوقها املكتسبة مبا
يوحي وكأن جملس الوزراء
بات عبارة عن مقاطعات؟ هذا
أمر ال جيوز االستمرار فيه ألنه
يشكل ضربا للدستور بكل ما
للكلمة من معنى ».وعن اتهام
العماد عون له  ،عرب أوساطه
 ،بأنه مل يشرتط على حركة
«أمل» و»حزب اهلل» ما اشرتطه
على «التيار الوطين احلر» جلهة
تقديم ثالثة أمساء لكل حقيبة،
وزارية من باب االستئناس
بالرأي قبل اختاذ القرار
املناسب بالوزير املناسب لكل
حقيبة قال« :هذا الكالم غري
صحيح ،فانا طلبت ذلك من «
حركة أمل» و»حزب اهلل» واحلزب
التقدمي االشرتاكي ومن كل
الكتل واالطراف اليت ستشارك
يف احلكومة  ،واملسألة قيد
النقاش مع اجلميع .مع الرئيس
بري تناقشنا يف األمر واملسألة
واضحة وكذلك مع النائب وليد
جنبالط ،ويبقى هناك «حزب
اهلل» والتيار الوطين احلر اللذان
مل يقدما لنا بعد امساء من
يقرتحانهم للتوزير .
وهل كان املأزق القائم ناجتًا
من قبوله تسمية فريق األكثرية
اجلديدة له ،من دون االتفاق
على شروط أو أطر مسبقة ،أو
كما يقول البعض اآلخر نتيجة

The Computer & Laptop
Specialists

التزامه مع «حزب اهلل» دفرت
شروط حمددا ،يقول ميقاتي
أمام زواره« :ليس هناك مأزق
اذا التزمنا أحكام الدستور .
ثم لو كنا التزمنا مثال « ،حزب
اهلل» وأنا تعهد معينًا ،هل كان
سيكون مناقضًا للدستور؟
بالطبع ال ،كان األمر سيكون
حتت سقف الدستور.
بكل بساطة انا أطلب العودة
اىل روحية الدستور يف عملية
تشكيل احلكومة وتكوين سلطة
جملس الوزراء ،ألن هذه العودة
تشكل احلل األساسي ألي
مشكلة تواجهنا .ال «حزب اهلل»
تعهدًا ،وال ميكن أحدًا
طلب
ّ
تعهدًا يكون منافيًا
يعطي
أن
ّ
للدستور ،وليس هناك أي شيء
من هذا القبيل على االطالق».
وعن القول إنه كان يفرتض
به أن يعرف مسبقًا «احملرقة»
اليت يقدم عليها ،وخصوصًا أن
أدت اىل اسقاط
األسباب اليت ّ
حكومة الرئيس سعد احلريري
هي نفسها الشروط املسبقة
املقيدة ملهمته ،جييب أمام
ّ
الزوار« :نعم أنا رأيت البلد
ّ
ذاهبا اىل اخلراب واالشتعال لو
استمرت االمور كما كانت عليه،
وأقدمت على الرتشح ألنين
شعرت بأنين أملك املقومات
على وقف الفتنة وحريق الفتنة
الذي كان قيد االشتعال ،ولو
مل أفعل ذلك ملا كان جيدر بي
أن أدخل العمل العام .اذا كنت
أعمل يف احلقل العام ورأيت
حريقًا يطول الوطن ،ومل أسرع
الطفائه ،حتى ولو جبسدي ،فال
أكون عندها على مستوى العمل
العام .لقد كنا ذاهبني حتما اىل
الفتنة واىل خماطر ومشاكل
يف البلد أكرب بكثري مما كنا
نتوقع ،وها أن االيام اليت
أعقبت تكليفي أثبتت أن البلد
مير بفرتة استقرار مقبولة  .حتى
ّ
ولو أن عملية تشكيل احلكومة
قد تأخرت بسبب الشروط
والظروف املعروفة ،فقد جنحت

HOIT
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يف تأمني فرتة استقرار مقبولة
يف لبنان رغم احلرائق الكبرية
واالضطرابات اخلطرية اليت
تشهدها املنطقة .هذا االستقرار
هو األساس واذا كنت جنحت يف
تأمينه حتى اآلن» .وبالسؤال
عما يوجه اليه من اتهامات بأنه
يؤخر تشكيل احلكومة العتبارات
شخصية واقليمية ودولية،
جييب ميقاتي أمام زواره:
«أمسع مواقف للبعض مفادها
أن ال مصلحة لنا ،أنا وفخامة
الرئيس سليمان ،بتشكيل
حكومة ،ويذهب البعض اىل
القول بأن ذلك هو بسبب تلقينا
رسائل امريكية يف هذا االطار
كررته أخريا السفرية كونيللي
يف اجتماعها معي .أؤكد وأجزم
أنه ليس هناك أي رسالة من
هذا النوع ،ومل جيِر أي حبث،
معي شخصيًا وال مع فخامة
الرتيث
الرئيس ،يف موضوع
ّ
بتشكيل احلكومة أو يف عدم
الرتيث .انا وفخامة الرئيس
ّ
لدينا ثوابت أساسية يف تشكيل
هذه احلكومة هي أو ً
ال التزام
الدستور ،وثانيا محاية السلم
األهلي واالستقرار يف البلد،

وثالثًا ،محاية االقتصاد الوطين.
نتمسك بها يف أي
هذه الثوابت
ّ
معادلة يف تركيبة احلكومة .واذا
الحظنا أي اخالل بهذه الثوابت
يف عملية التشكيل فال أنا وال
رئيس اجلمهورية نقبل بتأليفها.
ليتوقف من يطلقون املواقف
كل يوم عن القول أننا تلقينا
رسالة أمريكية أو غري أمريكية،
فنحن ال نتلقى الرسائل من أحد
وسنظل ثابتني على حرصنا على
هذه الثوابت الثالث .
زواره :كيف يطمح اىل
ويسأله ّ
تشكيل فريق عمل ناجح اذا كان
ممنوعًا عليه أن ميتلك الثلث
ّ
املعطل مع رئيس اجلمهورية
والنائب جنبالط،؟ وهل يقبل
بأن يكون على رأس حكومة
قد تتخذ قراراتها يف مكان
آخر ويصادق عليها يف جملس
الوزراء؟ جييب ميقاتي «كل هذه
األسئلة هي االجابة الواضحة عن
اسباب تأخر تشكيل احلكومة.
االهم من عملية تشكيل احلكومة
هو كيف أستطيع ان أحكم مع
فريق عملي ملا فيه خري البلد.
أنا لن أدخل احلكومة ألكون يف
حفلة مناحرة أو مشاكسة ،وال

ّ
املعطل،
أؤمن أص ًال بالثلث
ّ
ألعطل.
ألنين ال أدخل احلكومة
يقول لي البعض :أقدم على
التشكيل بأي مثن ما دمت متلك
ورقة استقالة احلكومة بيدك
وحدك ،وجوابي هو عملي داخل
احلكومة هو التهديد باالستقالة
أم التعاون مع فريق العمل
الوزاري لتنمية البلد؟»
وتناول ما تردد عن وجود
مقاربة جديدة لعملية تشكيل
احلكومة ،فقال« :كل االمور
قيد البحث ،ولكن ال شيء
نهائيًا بعد .ما زلنا نعمل لوضع
الصيغة القدمية اليت مت التوافق
عليها قيد البحث  .كما أننا حنن
حناول قدر املستطاع مع اجلميع
ّ
حتقق من أجل
احلفاظ على ما
عدم العودة اىل نقطة الصفر».
وهل كان التوافق قد حسم
يف حقيبة الداخلية ،أم سيعاد
يكرر« :عندما
النظر فيه جمددًا
ّ
نستكمل البحث والتفاهم على
كل شيء سنرى كيف ستكون
الصيغة النهائية «.

هدى شديد

صفحة 6

السبت  21أيار 2011

Saturday 21 May 2011

Page 6

مقــاالت

حكومة لبنان املمنوعة
هل تتسبّب بازمة تدمريية؟
بطرس عنداري

يف الثالثني من شهر كانون الثاني املاضي ،اي بعد عدة ايام
من تكليف الرئيس جنيب ميقاتي ورد يف صحيفة واشنطن
بوست حتليل عابر مل يثر االنتباه كثريًا ألنه مل حيمل توقيعًا
معينًا.
لقد محل ذلك التحليل تساؤالت هامة ومثرية جاء فيها :هل
تقبل االدارة االمريكية قيام حكومة يف لبنان «يتحكم حزب اهلل
وحلفاؤه مبصريها وقراراتها؟.
هل ستبقي االدارة سفريها يف بريوت ام تعمد اىل خفض
متثيلها الدبلوماسي؟  ..هل تتحمل امريكا انتكاسة جديدة
بعد نكستها املريرة بسقوط مبارك والثورات املناهضة هلا
يف تونس وعدة بلدان عربية اخرى؟ ..مذا ستفعل امريكا
ومعها اسرآئيل ملواجهة االنتفاضات العربية املناهضة مجيعها
للمخططات االمريكية يف تلك املنطقة؟
هامة
مل تكن تساؤالت الكاتب الغامض عشوائية بل كانت
ّ
وخطرية بدأت الردود عليها تدرجييبًا بتحركات دبلوماسية
وصلت اىل حدود التهديد واالنذارات باسلوب واضح اىل حدود
الوقاحة.
ففي االسبوع املاضي قامت سفرية الواليات املتحدة يف لبنان
السيدة كونيلي بزيارة لرئيس الوزراء املكلف مل يكشف عن
تفاصيل ما دار خالهلا من مداوالت.
ولكن السفرية اصدرت بعد زيارتها بساعة او ساعتني بيانًا
ستحدد عالقاتها
باسم السفارة جاء فيه« :ان الواليات املتحدة
ّ
ومواقفها من لبنان بعد ان يتم تشكيل احلكومة وحتديد امساء
الوزراء وحقائبهم».
حيمل بيان السفارة الذي جاء بعد االعالن عن االتفاق على
اسم وزير الداخلية مباشرة تهديدات ظاهرة ومبطنة عن احتمال
وقف املساعدات العسكرية وغري العسكرية عن لبنان وعن
احتمال فرض عقوبات على اشخاص ومؤسسات على الطريقة
االمريكية ...وكانت عملية اتهام البنك اللبناني  -الكندي خبرق
القوانني ودعم االرهاب مؤشرًا يف هذا االجتاه ولكن حاكم
مصرف لبنان رياض سالمه متكن وباسلوب نادر الذكاء من قطع
الطريق على االبتزاز املفاجئ وحول اسهم متلك ذلك املصرف.
عندما اعلن ان رئيس اجلمهورية والرئيس املكلف توافقا مع
العماد عون على اسم وزير الداخلية العتيد انفرجت االسارير
وانتظر اللبنانيون صدور مرسوم تشكيل احلكومة اجلديدة.
ولكن الفرحة مل تدم اذ اعلن الرئيس ميقاتي ان االمور عادت
اىل نقطة الصفر ،جاء هذا التصريح بعد زيارة السفرية كونيلي
وبيانها ومل يكن ذلك صدفة بكل تأكيد.
بعد اربعة اشهر عادوا اىل نقطة الصفر وهذا يعين ان االربعة
اشهر القادمة لن تكفي لوالدة احلكومة اجلديدة .واالمر املؤسف
احمليرّ والغامض هو ان الرئيس املكلف وبعد مرور  4اشهر
على املشاورات واملناورات واملماحكة ال جيرؤ على املصارحة
واالعالن عن اسباب عدم متكنه من تشكيل حكومة .اربعة اشهر
مل تشهد اي حماولة لتقديم ولو مسودة حتمل الئحة وزارية
حمتملة.
لقد ذكرنا يف مقال سابق ان الرئيس املكلف حياول ارضاء
طائفته السنية الكرمية دون ازعاج اآلخرين وحياول ارضاء سوريا
والسعودية وامريكا وفرنسا ورمبا ايران وتركيا اضافة اىل
َ
شرطي حتجيم العماد عون واضعاف نفوذ حزب اهلل..
االلتزام
ّ
ان حتقيق هذه املخططات والشروط اكثر من صعبة ومعقدة.
ّ
احلل؟
اىل اين وما هو
لقد ُترك الرأي العام اللبناني يف الظلمة ليقع فريسة تكهنات
اجهزة اعالم االجرة واالشاعات املتناقضة .ان املسؤولية االوىل
واالخرية يتحملها الذين ُمنحوا الثقة من قبل اكثرية نيابية
ليصارحوا مواطنيهم مبا جيري.
ولكن االمور ذهبت بعيدًا باجتاهات مصاحل وصفقات مع اخلارج
وخطط انتخابية وشعبية مع الداخل .ورمبا تكون خطة اخلروج من
الوضع الغامض ان يظهر الرئيس املكلف نفسه وكأنه وصل
اىل مرحلة اليأس فيتفق مع الرئاسة االوىل على حكومة امر
واقع او حكومة تكنوقراط ،وهذه ستكون مغامرة تضع البالد يف
حد هلا باجراء انتخابات نيابية
خضم ازمة سياسية حياولون وضع ّ
ّ
ونيف.
جديدة يف مطلع العام القادم اي قبل موعدها بعام ّ
هل االحياء االمريكي كما اشيع عن لسان جيفري فيلتمن هو
كونية ثانية تستعمل فيها اساليب اكثر شراسة من
انتخابات
ّ
اليت جرى استعماهلا عام 2009؟ ..يف تلك االنتخابات حضر
نائب الرئيس اوباما شخصيًا واعطى توجيهات مل تكن نتائجها
مرضية بالكامل ...فما هي االساليب اجلديدة االكثر شراسة
اليت لوحوا بها؟
مسكني لبنان يف بداية موسم االصطياف الذي ينتظره اكثر
من نصف اللبنانيني لتأمني لقمة العيش وحتسني الظروف
القاسية ..االمل ان ال خيشى املغرتبون من انفجار االوضاع
االمنية ويبقوا على شجاعتهم كما فعلوا بنجاح العام املاضي.

عون العص ّي على مطحنة ميقاتي!
ادمون صعب

الثالثاء كان  17أيار ،التاريخ املشؤوم الذي ُخطط له ليجر لبنان إىل
مهلكة.
مر ذلك التاريخ الذي طوى اللبنانيون صفحته السوداء ،كأنه مل يكن،
حتدت فيه أجيال جديدة ،من الفلسطينيني
يف غمرة عرس  15أيار ،الذي ّ
واللبنانيني والسوريني ،ما كان مستحي ًال ،فعربت حواجز اخلوف واندفعت
هيابة جبنود العدو وأسلحتهم وجمنزراتهم.
صوب فلسطني غري ّ
ولقد كان من الصعب على اللبنانيني نسيان  17أيار املشؤوم وأبطاله
ِ
الذين ال يزالون إىل اآلن يعملون إلحيائه ،من خالل املواقف
املستضع َفة
للبنان حيال الكيان الصهيوني وجربوته ،مصوبني على املقاومة وسالحها،
متجاهلني شالالت الدماء اليت انهمرت فوق اجلنوب والبقاع الغربي ،وأفواج
الشهداء الذين طردوا جحافل العدو واملتعاونني معه يف  25أيار ،2000
الذي حتل ذكراه احلادية عشرة بعد أسبوع ،يف شهر هو األغنى باملعاني
والبطوالت .وما لبث املقاومون ان ّ
لقنوا العدو درسًا لن ينساه يف حرب
ّ
متوز  ،2006اليت ال تزال تداعياتها الداخلية مستمرة إىل اآلن،
وتشكل
واحدة من العراقيل اليت تؤخر تأليف احلكومة ،بسبب التحرير ،ومن حيرر
بقية األرض احملتلة :املقاومة ،أم اجليش ،أم الدولة ،أم الشعب ،علمًا بأن
مثة توافقًا مت يف البيان الوزاري حلكومة تصريف األعمال على ان التحرير
هو مهمة مثلثة األضالع يقوم بها اجليش والشعب واملقاومة.
وكاد اخلالف حول هذا املوضوع ينسف مفاعيل القمة الروحية اليت عقدت
األسبوع املاضي يف بكركي ،وتسللت إليها السوسة اليت خنرت اجلسم
السياسي يف موضوع التحرير .إذ بعدما اتفق يف مسودة البيان الذي أعد
للصدور عن القمة ،ان «للبنان احلق يف حترير أرضه» ،امتدت يد شريرة
ّ
إىل النص فشطبت هذه اجلملة
وأحلت مكانها عبارة «حق الدولة يف حترير
تعمد إلبعاد كلمة املقاومة من النص ،وذلك إرضاء ألطراف
أراضيها» ،يف ّ
سياسيني ليسوا بعيدين عن  17أيار وروحه.
وقد أدى ذلك إىل زيادة التباعد بني بكركي يف عهد سيدها اجلديد مار
بشارة بطرس الراعي ،والطائفة الشيعية اليت هدفت القمة إىل اجراء
مصاحلة معها اثر التباعد بني الطرفني الذي تسبب فيه ما عرف بـ»النداء
السابع» للمطارنة املوارنة الذي صدر يف أيلول  ،2006اثر انتهاء احلرب
مع إسرائيل .واتهم النداء «حزب اهلل» بالتفرد بالقرار عرب خطف جنديني
إسرائيليني يف  12متوز ،األمر الذي أشعل احلرب آنذاك .ووصف النداء
املقاومة بأنها حتولت ،بعد اجناز التحرير عام  ،2000اىل ميليشيا خارجة
على القانون!
ومنذ ذلك التاريخ والعالقات مقطوعة بني بكركي واجمللس اإلسالمي
الشيعي األعلى .وكان مؤم ًال ان تعيد القمة الروحية املياه إىل جماريها بني
الطائفتني ،إال ان مثة من أزعجه الوئام ،فامتدت يده إىل مفصل حساس
يف العالقة بني اجملموعتني الطائفيتني املارونية والشيعية.
ومتت حماسبة التفرد بالقرار يف  17أيار ،يف اتفاق الطائف عام ،1989
إذ ُ
انتزعت الصالحيات «امللكية» املطلقة من رئيس اجلمهورية املاروني،
ُ
ونقلت إىل جملس الوزراء جمتمعًا برئاسة شخصية سنية.
وكان رد الفعل يف انتخابات  ،2001مقاطعة فريق كبري من املسيحيني
يتقدمهم العماد ميشال عون ،الذي رفض الطائف ،هذه االنتخابات اليت
وضع قانونها اللواء غازي كنعان على حنو ّ
مكن الرئيس رفيق احلريري
وفريقه من القبض على السلطة ،والتحكم بها ،األمر املستمر إىل اآلن.
ثم جاءت انتخابات  2005اليت قادها التحالف الرباعي الذي ضم أربعة
أحزاب إسالمية هي« :تيار املستقبل» ،حركة «أمل»« ،حزب اهلل» ،واحلزب
التقدمي االشرتاكي ،ومعها املسيحيون التابعون هلا .وقد أغضب ذلك
املسيحيني اآلخرين ،فصّبوا أصواتهم يف الصناديق مع العماد ميشال
عون وتياره يف «تسونامي» اجتاح املنت وكسروان .ونال عون آنذاك
نسبة  70يف املئة من األصوات .واضطر البطريرك املاروني مار نصر اهلل
بطرس صفري الذي كان على خالف معه إىل االعرتاف بأنه «اليوم أصبح
للمسيحيني زعيم» .لكن ،أي زعيم؟ زعيم ممانع ،اعترب انه مل تعد هناك من
خالفات مع سوريا بعد خروجها من لبنان يف  26نيسان  ،2005وانه جيب
التفاهم معها ،وخصوصًا يف موضوع املواجهة مع إسرائيل .كذلك جيب
التفاهم مع «حزب اهلل» وصون املقاومة ألنها ضمان للدفاع عن لبنان.
ُ
وهكذا ،التقى يف «تفاهم مار خمايل» املهمشون واملعزولون
واملبعدون،
ومذ ذاك واحلرب مفتوحة ضد الفريق املسيحي املعارض واملمانع،
الذي رفض ان يكون تابعًا ألي فريق داخلي ،متمسكًا بـ»قوة مسيحية
مستقلة» موازية ألي فريق مسلم داخل الصيغة ،له حقوق متوازية مع
حقوق األفرقاء اآلخرين ،وله ممثلون منتخبون جيب االعرتاف بهم شركاء
كاملي األوصاف.
وأصبح عون أحد أركان املعارضة الرافض لالمالءات اخلارجية ،العنيد،
واملشاكس يف ما يعتربه حقًا للذين ميثلهم يف جملس النواب،
فصح فيه
ّ
قول اإلجنيل« :ان احلجر الذي رذله ّ
البناؤون قد أصبح حجر الزاوية».
واملعركة اليت خيوضها عون اليوم مع الرئيس املكلف ،ويف مواجهة
األفرقاء اإلقليميني والدوليني ،باعتباره يف واجهة املتصدين للتسييس
الذي تسلكه احملكمة الدولية اخلاصة بلبنان يف قضية اغتيال الرئيس رفيق
احلريري ،وجعلها أداة لالنتقام من املناوئني إلسرائيل ولتيار املمانعة يف
الصراع العربي ـ اإلسرائيلي ـ ويف مقدمهم «حزب اهلل» وسوريا ،و»محاس»
وبقية الفصائل املتحالفة معها ـ ،هذه املعركة هي معركة االعرتاف بـ»حجر
الزاوية» املسيحي الذي يرفض الرئيس ميقاتي مواصفاته.
ّ
ولطاملا حتدث رئيس جملس النواب نبيه بري عن
حتكم ثالث طبقات
مببنى السلطة يف لبنان .الطبقة األوىل داخلية ،والثانية إقليمية ،والثالثة
دولية ،وهي األكثر تأثريًا ألنها «دوبلكس» ،أمريكية يف طبقة ،وأوروبية
يف طبقة أخرى.
وعلم ان مديرها سيأتي من واشنطن إىل بريوت قريبًا ،ويدعى جيفري
ُ
فيلتمان .ويبدو ان أوامره الشفهية واهلاتفية مل تكن كافية جلعل املطحنة
تسحق حجارة عون ،فحضر ومعه قطع خارقة!
قولوا :اهلل يسرت

اجملهر

بقلم رامي القروش-لبنان

بكركي اجلديدة ...هل هي راعية ..ام يا ترى ساعية !

قبل أسابيع قليلة ووسط احتفاالت عارمة مل تشهدها الساحة
اللبنانية منذ فرتة طويلة ،وقع االختيار على مار بشارة بطرس
الراعي كبطريرك جديد للكنيسة املارونية يف لبنان وبالد املشرق
العربي.
الزعيم الروحي اجلديد مل يتوان فور توليه زمام األمور ،عن اطالق
التصاريح العريضة العناوين الرامية اىل لفت األنظار بأنه كسلفه
سيكون العبًا مؤثرًا يف السياسة الداخلية ،كما وأنه سنفذ خطة
عمل كنسية ووطنية مبنية على احملبة والشراكة.
وأول اجنازات البطريرك اجلديد كانت دعوته ومتكنه من
مجع أكرب أربعة قيادات سياسية مسيحية يف لبنان ،لطاملا
تناحرت يف السنوات األخرية ليس فقط يف ما بينها وإمنا
أيضا مع بكركي ذاتها ،أي مع الصرح املاروني األكرب.
نعم التقى زعيم تيار التغيري واالصالح العماد ميشال عون وحليفه
سليمان فرجنية زعيم تيار املردة برئيسي حزبي الكتائب أمني
اجلميل والقوات اللبنانية مسري جعجع.
جل ما نتج عن هذا اللقاء وباعرتاف املراقبني الكنسيني كان امرين
ال ثالث هلما :املصافحة وكسر اجلليد .وهذا بعرف القائد الروحي
سيبنى على هذا التقارب
اجلديد اكثر من اجناز او انتصار النه ُ
مستقبال من اجل الوئام الكامل بني كل القيادات املسيحية،
مما سيعزز (حسب رأي البطريرك الراعي) موقع املسيحيني عامة
وسيشد أزرهم يف مساعي حتصيل ما افقدتهم اياه
يف وطنهم
ّ
السنوات املاضية من وجود وهيبة.
البطريك الراعي يعي متاما ان مهامه يف توحيد صف وكلمة الزعماء
االربعة لن تكون سهلة خاصة وان سلفه الكاردينال صفري بذل
قصارى حهده يف هذا اجملال عرب سنوات طويلة لكنه فشل فشال
ذريعا رمبا بسبب اسلوبه يف التعاطي او رغبته بفرض قرار
كنسي على واقع سياسي خمتلف .ودليلنا على ذلك تصريح
زعيم املردة ،الذي ال شك ّ
ميثل لسان حال العماد عون ،الذي
جاء فيه ما معناه« :بكركي هي مركزنا ومرجعنا كمسيحيني
فهي ترعى قضايانا وامورنا الدينية والكنسية لكننا حنن من يقرر
وحيدد مسار االمور السياسية يف الوطن» ..طبعا يف اقوال
النائب فرجنية كثري من الغمز اىل التصاريح العديدة الصادرة
عن البطريرك الراعي واليت تناولت سرا او عالنية سالح املقاومة
اللبنانية املتمثلة حبزب اهلل.
ميكننا القول او رمبا اجلزم بان موقف بكركي ومنذ سنوات عديدة
ال خيتلف اطالقا عما ينادي به حزبا الكتائب والقوات اللبنانية
بالتحديد ،يضاف اليهما مؤخرا موقف ودعم تيار املستقبل حيث
يرى قادة تلك االحزاب يف سالح حزب اهلل واملقاومة ليس تهديدا
مباشرا حلياتهم او حياة انصارهم او حتى عامة الشعب اللبناني،
بل هم خيشون على مواقعهم وزعاماتهم التقيلدية والسياسية
لشرحية واسعة من اجملتمع ،وقد رهنوا القليل والكثري من كيانهم
ووجودهم الساسي مؤكدين ومتأكدين من متكنهم من تعطيل او
الغاء او رمبا سحب بساط السالح من حتت ارجل قادة حزب اهلل..
وهم بذلك اكثر من خمطئني وعلى رهانهم خاسرين.
اذا ،وملناسبة تسلم بطريرك جديد لسدة السلطة الكنسية يف
بكركي ،ال يضر اطالقا امر مجع القيادات املسيحية حتت سقف
واحد (خاصة اذا كان سقف بكركي) ،كما ال تضر اية حماوالت
جديدة يف وضع خطط جديدة وبأطر خمتلفة ليس من اجل محاية
اللبنانيني املسيحيني يف حياتهم او حقوقهم غري املهددة ال من
قريب وال من بعيد ...وامنا لوضع اسرتاتيجية مسيحية وكنسية
بقيادة بكركي قد تكون خللق هوة او فجوة مؤثرة تشكل نقطة
انطالق البعاد القيادات املسيحية االكثر تأثريا يف لبنان عن
املقاومة وحزب اهلل بالذات وضرب االئتالف والتعاون بني
اجلانبني باية وسيلة حتقق وختدم اهلدف ،ثم االنتقال منها اىل
الطرف الذي ال يقل اهمية عن هدف ضرب املقاومة وسالحها
اال وهو سحب بساط الدور القيادي املسيحي الذي لعبه ميشال
عون العام املاضي يف سوريا بني واخوته واخواته من املوارنة
السوريني الذين جتاهل الكاردينال صفري وجودهم يف اكثر من
مناسبة ،فقط بسبب عدم قدرته يف احلصول على اية تنازالت
سياسية او اجتماعية من قادة النظام السوري.
اذا ميكننا االستنتاج انه رغم تعدد الوجوه او القيادات او املساعي
امنا يبقى اهلدف نفسه وهو ضرب قوة حزب اهلل العسكرية داخل
لبنان من جهة ،ثم االلتفات لضرب التعاون واالئتالف بني هذا
احلزب ومقاومته وتياري التغيري واالصالح واملردة...وبذلك
بكون البطريرك الراعي قد حقق لبكركي او لكنيسته املارونية
اجنازا عجز عنه امني اجلميل ومسري جعجع وسعد احلريري.
ان توقعنا هذا الجيب اعتباره تطاوال على شخص او مقام البطريرك
الراعي النها تندرج حتت حقيقة الرتكيبة البشرية ايا كان شكلها،
«فرق تسد» ومن هذا املنطلق
تلك الرتكيبة املبنية على رغبة
ّ
البشري وتقييما لالبعاد اليت قد حيتمل ان يصبو اىل حتقيقها
شعرنا ان من الواجب طرح وجهة النظر هذه.
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لبنانيات

وزراء املال يستبيحون حقوق املـو ّظفني :صندوق أسود بـ  32مليار لرية
ينص القانون على توزيع الغرامات على الشكل اآلتي70 :
ّ
احلصة الكربى من
يف املئة للخزينة ،و 30يف املئة للموظفني
ّ
ّ
وموظفي  UNDPيف الوزارة،
التوزيعات تذهب إىل املستشارين
وصو ً
ال إىل السرايا احلكومية حاجب لدى السنيورة وأزعور حصل
ً
على  135مليونا و 50ألف لرية من حصص موظفي الوزارة يبقى
تسجيل دفع  31مليارًا و 421مليون لرية باسم أمني صندوق
اخلزينة املركزي لغزًا حقيقيًا

رشا أبو زكي

العملية ّ
موثقة باألمساء واألرقام .منذ عام  ،1997يستولي وزراء
توزع
املال على مبالغ من حصص الغرامات اليت يفرتض أن
ّ
املقربني منهم.
فيوزعونها على جمموعة من
على املوظفني،
ّ
ّ
واملدهش أن هذه التوزيعات خرجت من باب الوزارة ،لتطال
املقربني من جملس الوزراء ومن مؤسسات
احملظيني من
أيضًا
ّ
ّ
ً
تابعة للوزارة وألشخاص جمهولني .أن حيصل ،مثال ،حاجب مكتب
رئيس احلكومة السابق فؤاد السنيورة على مبلغ  135مليون لرية
كإكرامية بعد اقتطاعها من حصص املوظفني ،فهذا مثال صارخ
على االستباحة .سطو ال ميكن أن تكشف كل تفاصيله إال عرب
وضع الوزراء أمام احملاكم.
إليكم القصة الكاملة املستندة إىل قيود وزارة املال احلافلة
باملخالفات:

يف القانون
يف عام  ،2000نص قانون املوازنة العامة على إلزامية اقتطاع
نسبة من الغرامات اليت حتققها مديرية املالية العامة يف وزارة
املال ،على أن توزع هذه االقتطاعات على املوظفني العاملني يف
فيوزع حاصل الغرامات املفروضة على الضرائب
هذه املديرية.
ّ
املباشرة والضرائب غري املباشرة والرسوم املماثلة هلا على
الشكل اآلتي 70 :يف املئة للخزينة ،و 30يف املئة للموظفني.
فتوزع كاآلتي7 :
أما حصص املوظفني (أي الـ  30يف املئة)،
ّ
ملفوض احلكومة
حصص للمدير العام لوزارة املال 6 .حصص
ّ
ّ
ّ
ملوظفي
وموظفي الفئة الثانية 5 .حصص
لدى مصرف لبنان
الفئة الثالثة يف مديرية املالية العامة ويف مفوضية احلكومة
لدى مصرف لبنان 4 .حصص ملراقب ضرائب ،مراقب جباية،
حمتسب ،حماسب يف مديرية املالية العامة ومفوضية احلكومة
ّ
موظفي الفئة الرابعة
حصتان ونصف لباقي
لدى مصرف لبنانّ .
يف مديرية املالية العامة ومفوضية احلكومة يف مصرف لبنان.
وحصة ونصف ملوظفي الفئة اخلامسة واألجراء واملتعاقدين...
وقد حصر القانون عملية اإلفادة من الغرامات بالعاملني فعليًا
يف مالك مديرية املالية العامة ومفوضية احلكومة لدى مصرف
لبنان ،من موظفني دائمني وموظفني مؤقتني وأجراء ومتعاقدين
شدد القانون على أن إفادة أي عامل آخر يف
دون سواهم ...كما ّ
مديرية املالية العامة ومفوضية احلكومة لدى مصرف لبنان ،أو
مستشار لدى الوزير ،تستوجب إصدار قانون عم ًال مببدأ املوازاة
يف الشكل.

صندوق أسود
ولكن تفيد املعلومات يف وزارة املال بأن حصص املوظفني من
الغرامات حتولت اىل صندوق أسود بأيدي وزراء املال .وتلفت
اىل أن آلية زهق حقوق املوظفني القانونية تتم عرب اقتطاع نسبة
حتصلها الوزارة مرتني
من مستحقات املوظفني من الغرامات اليت
ّ
سنويًا ،فيبقى يف صندوق الغرامات أموال خيصصها وزراء
املال لتوزيع املكافآت ،أو لدفع رواتب مياومني وأجراء وعاملني
لديهم ال يف الوزارة .وتوضح املعلومات أن احلصة الكربى من
التوزيعات تذهب اىل املستشارين ،وإىل العاملني يف املركز
اآللي اإللكرتوني ،وإىل املعهد املالي ،وإىل موظفي  UNDPيف
الوزارة ...وصو ً
ال إىل السرايا احلكومية .ويعود عدم احتجاج
ّ
املوظفني إىل أسباب عدة ،أهمها أن نسبة االقتطاعات (اليت تؤخذ
من حصص حواىل  1900موظف حيق هلم اإلفادة من الغرامات)
أن تراكمها هو الذي جيعل حجمها ضخمًا ،ليصبح
ليست كبرية ،إال ّ
توزع
االستيالء عليها جرمًا حقيقيًا .وقد وصل حجم الغرامات اليت ّ
سنويًا ،يف العامني األخريين ،اىل حواىل مليار
على دفعتني
ّ
أما حجم االقتطاعات غري القانونية من حصص
و 800مليون لريةّ .
فيتعدى العشرين يف املئة.
املوظفني،
ّ

أتعاب املستشارين
جييز القانون للوزراء االستعانة مبستشار أو أكثر ،شرط أن ال
يتجاوز جمموع بدالت أتعاب املستشارين مبلغ  36مليون لرية
أن عددًا
لبنانية سنويًا ،على أن ُيلحظ ذلك يف موازنة الوزارة .إال ّ
من وزراء املال املتعاقبني منذ عام  1997حتى عام  2008مل يلتزم

ّ
ستة
بالقيمة اليت يفرضها القانون لدفعها للمستشارين ،فعمد
وزراء للمال خالل هذه الفرتة اىل إنفاق حواىل  452مليون لرية
على املستشارين وحدهم.
والالفت أن عدم االلتزام بهذه القيمة حصل على مدى  4سنوات
متتالية يف عهد وزيرين للمال ،هما فؤاد السنيورة وجورج
األول دفع يف عام  2001مبلغ  45مليونًا و 800ألف لرية
قرم.
ّ
ينص عليه القانون بقيمة  9ماليني لرية،
ملستشاريه ،متجاوزًا ما
ّ
كما دفع يف عام  2002مبلغ  51مليون لرية ،ليتجاوز الرقم
أما قرم ،فتجاوز يف عام 1999
القانوني بقيمة  15مليون لريةّ ...
املبلغ املرصود للمستشارين بقيمة الضعف ،إذ دفع  72مليون
لرية ملستشاريه ،فيما دفع يف عام  2000حواىل  45مليونًا و800
ألف لرية ،متجاوزًا الرقم املرصود قانونًا ( 36مليون لرية) حبواىل
 9ماليني لرية.
واجلدير ذكره يف اإلطار نفسه ،أن كلاًّ من ميشال ضعون
وعبد العزيز حليس ،املعتمدين مستشارين للوزيرين السنيورة
وجهاد أزعور ،حصال على احلصة الكربى من املبالغ املخصصة
للمستشارين ،فتقاضى ضعون خالل عمله مع الوزيرين املذكورين
مبلغ  106ماليني و 600ألف لرية ،فيما تقاضى حليس مبلغ 72
مليون لرية!
لكن املفارقة أن الوزيرين جهاد أزعور وحممد شطح التزما خالل
واليتهما ( )2009 /2008/ 2007/ 2006مببلغ  36مليون لرية من
دون زيادة أو نقصان ...أما السنيورة ،فخالف القانون مرتني،
إال أنه التزم ثالث مرات بسقف القانون ،فدفع أقل من  36مليون
لرية ملستشاريه خالل سنوات  30،7( 1997مليون لرية)2003 ،
أن التدقيق
( 30مليون لرية) و 27،3( 2004مليون لرية) ...إال ّ
أن هناك سببًا وراء هذا االلتزام الدقيق بالقانون.
ّ
يبينّ

ّ
املوظفني
السطو على أموال
االلتزام الواضح من قبل أزعور وشطح والسنيورة (أحيانًا) سببه
اكتشافهم «حنفية أموال» يف وزارة املال ،وهي «حنفية»
حصص موظفي مديرية املالية العامة من الغرامات .فقد عمد
الوزراء الثالثة إىل ختصيص إكراميات لـ«مجاعتهم» من األموال
املستحقة للموظفني ،فعمدوا اىل دفع مليارات اللريات من حساب
حصة املوظفني من الغرامات ألشخاص ال حق هلم بقبض حصص
من الغرامات ،وبتعليمات منهم شخصيًا مبخالفة فاضحة ألحكام
النص القانوني الذي حيدد أصول توزيع حصص الغرامات على
موظفي املديرية ومفوضي الوزارة يف مصرف لبنان حصرًا.
فمستشارا أزعور والسنيورة ،ميشال ضعون وعبد العزيز حليس،
اللذان حصال على مبالغ الفتة من الوزيرين بصفتهما مستشارين،
حصة موظفي وزارة املال من الغرامات،
حصال أيضًا على مبالغ من ّ

ّ
موظفي الوزارة أيضًا .هذا املبلغ دفعه السنيورة على 6
غرامات
دفعات 5 ،منها حصلت يف اليوم نفسه ،أي يف  31كانون األول
 ،2001والسادسة يف  10تشرين األول .2002
أما الفضيحة الكربى ،فهي أن عدنان سرحان ،وهو حاجب لدى
ّ
موظف يف الوزراة ،حصل
الوزيرين السنيورة وأزعور وغري
على  135مليونًا و 50ألف لرية من حصص موظفي الوزارة من
سجال يف قيود
الغرامات .وتؤكد مصادر الوزارة أن كال الوزيرين ّ
أن هذا االدعاء ال أساس
الوزارة أن سرحان هو معتمد قبض ،إال ّ
له من الصحة ألنه ليس موظفًا ،ومن املرجح حبسب املصادر أن
سجل على اسم سرحان ،فيما قبضه آخرون!
هذا املبلغ ّ
احلجاب اىل سكرترية أزعور اليت حصلت على  93مليونًا و300
ومن
ّ
ألف لرية ،من حصة غرامات املوظفني ،ال من حساب املستشارين،
أما سكرترية
علمًا بأنها ليست موظفة يف مديرية املالية العامةّ ...
أقل ّ
ّ
حظًا ،إذ حصلت على  9ماليني و 500ألف
شطح ،فلم تكن
لرية من حصة املوظفني للغرامات ،رغم أنها غري موظفة!
أن األعطيات جتاوزت أبواب وزارة املال .فقد حصل أيضًا بعض
إال ّ
ّ
املوظفني يف السرايا احلكومية على مبالغ من حصص املوظفني
من الغرامات ،وذلك بطريقة غري قانونية ،مبوجب العملية رقم
 ،22728رقم األمر  08-21-11704290تاريخ  .2008/6/7كما
قبضت ملياء املبيض بساط ،وهي مديرة املعهد املالي ،أموا ً
ال
من «حساب حصص غرامات املوظفني» من دون وجه حق ،وقد
وصلت هذه األموال اىل  5ماليني و 800ألف لرية ،وذلك على
دفعتني :األوىل يف عهد السنيورة يف عام  ،2001والثانية يف
عهد الوزير شطح يف عام .2008
والالفت يف إطار املدفوعات غري القانونية ،اليت تتم من حصص
موظفي الوزارة ،هو دفع مليوني لرية كإكرامية اىل إحدى املوظفات
يف عهد الوزير السنيورة ،ومبلغ آخر لنبيل مبيض بقيمة  42مليونًا
و 680ألف لرية يف عهد الوزير أزعور!
وإذا كان الوزراء الثالثة قد عمدوا اىل االستيالء على األمانات،
ودفع اإلكراميات ورواتب املستشارين واحملسوبني عليهم من
مستحقات موظفي الوزارة ،فإن تسجيل دفع  31مليارًا و421
مليون لرية باسم أمني صندوق اخلزينة املركزي هو لغز حقيقي!
إذ يوجد يف الوزارة معتمدو قبض يوزعون احلصص على
املوظفني ،إال أن هذا املبلغ الضخم سجل على مدى  11سنة باسم
أمني الصندوق من دون حتديد أي اسم من األمساء املستفيدة
تبي وثائق الوزارة أنه يف عام 1999
من هذه احلصص .ال بل نِّ
ُدفع اىل أمني صندوق اخلزينة ثالث دفعات بقيمة  28مليونًا
و 300ألف لرية من دون وجود رقم «أمر بالدفع» .كما برز يف
قيود الوزارة بند يف عام  1999حتت عنوان «حصة املوظفني
من الغرامات» ،وهو بقيمة  23مليونًا و 221ألف لرية من دون
حتديد هوية املستفيدين.

وقيمة هذه «اإلكراميات»
حقوق
من
صرفت
اليت
املوظفني ليست ضئيلة ،إذ
حصل حليس ،على دفعات،
على مبلغ  18مليون لرية من
حصص املوظفني للغرامات،
فيما ضعون (الذي تقاعد من
الوزارة يف عام  1993ومل يعد
موظفًا منذ ذلك الوقت) حصل
على مبلغ  73مليونًا و 50ألف
لرية على دفعات.

إكرامية حاجب السنيورة
ّ
باملاليني
تقاضاه
ما
إىل
إضافة
املستشارون ،دفع السنيورة
ملدير املوازنة ومراقبة عقد
النفقات إلياس شربل يف
 29أيلول  2004مبلغ ثالثة
ماليني لرية ،كمكافآت مالية
من «حساب حصص غرامات
املوظفني» ،إضافة إىل ما
قبضه من مكافآت وغرامات
كموظف ،ومن دون وجه حق،
وذلك قبل أن تنتهي والية
السنيورة بشهر واحد .كما
دفع السنيورة كذلك اىل حاجب
مكتبه بسام بهلوان (غري ّ
موظف
يف الوزارة) مبلغ  3ماليني
و 200ألف لرية من حصة

جلســة رائعــة مــع النرجيــلة
تشكيلة واسعة من املأكوالت اللبنانية
مشاوي على أنواعها ومأكوالت حبرية طازجة
سهرة سهرات مميزة
مع املطرب جورج خوري والرقص الشرقي
Ph: 9709 8081
Shop 3 / 7 - 9 Cross St, Bankstown NSW 2200
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«فتح» :حكومة مستقلني خالل شهر

"محاس" تؤكد االتفاق على إنهاء ملف املعتقلني

كشف عضو اللجنة املركزية
حلركة "فتح" ،مسؤول ملف
املصاحلة مع حركة "محاس" ،عزام
األمحد ان احلكومة الفلسطينية
التوافقية سرتى النور يف موعد
أقصاه شهر ،فيما أعلن عضو
املكتب السياسي حلركة محاس
عزت الرشق التوصل اىل اتفاق
إلنهاء ملف املعتقلني يف غزة
ورام اهلل.
وقال األمحد يف حديث مع
االذاعة الفلسطينية "ان ملف
احلكومة قطع به شوطا كبريا
ومت االتفاق على عدة امساء
مرشحة لرئاسة الوزراء وللوزراء
وقد وصلت األمساء املرشحة
من اجلانبني لنحو  70امسا اال ان
عملية الرتشيد واالتفاق النهائي
ستجري يف فلسطني بعد
التشاور التام مع كافة الفصائل
صاحبة احلق يف االطالع والقرار
مع التأكيد التام على ان األمساء
ستكون مستقلة متاما وبعيدة
كل البعد عن االنتماء حلركة فتح
ومحاس ومعروفة باستقالليتها
احلزبية".
كما كشف األمحد عن ان جلنة
اإلطار القيادي املؤقت اخلاص
مبنظمة التحرير الفلسطينية
ستجتمع بعد أسبوع من تشكيل
باملشاورات
للبدء
احلكومة
والتحضريات لوضع اآلليات
اجمللس
النتخابات
والسبل
الوطين الفلسطيين ،مشريا
إىل مشاركة حركيت "محاس"
و"اجلهاد" ألول مرة يف هذا

امللف.
وعن امللف الثالث الذي مت
مناقشته يف اجتماع القاهرة
األخري والذي جرى اول من
امس ،قال األمحد ان ملف
معاجلة أثار االنقسام بكل ابعاده
اإلنسانية والوطنية واالجتماعية
واألمنية وكان حمط نقاش
واهتمام بهدف بناء الثقة وتوحيد
املؤسسات إلنهاء احلصار وإعادة
بناء ما دمره االحتالل يف قطاع
غزة.
وبني األمحد ان اجمللس
التشريعي سيعاود العمل بعد
شهر من االتفاق على تشكيل
احلكومة وبعد ان يكون الرئيس
الفلسطيين حممود عباس قد
صادق عليها.
اىل ذلك ،أعلن عضو املكتب
السياسي حلركة "محاس" عزت
الرشق ،اختتام أعمال وفدي
"محاس" و"فتح" يف القاهرة
حول آليات تطبيق اتفاق
املصاحلة اليت دامت يومي
االثنني والثالثاء املاضيني
برعاية مصرية.
ووصف الرشق يف بيان
صحايف ،األجواء اليت سادت
االجتماعات باإلجيابية وبروح
التفاهم والتعاون واحلرص
املشرتك لرتمجة وتنفيذ االتفاق
الذي مت التوصل له.
وحبسب بيان الرشق ،فقد ناقش
الطرفان أربعة عناوين رئيسية
وهي تشكيل احلكومة وترتيبات
موعد اجتماع اإلطار القيادي

مدفيديف يدعو اىل وقف العنف يف ليبيا و"األطلسي" يؤكد مواصلة الضغط

املؤقت للشعب الفلسطيين
وملف املعتقلني السياسيني
وتفعيل اجمللس التشريعي.
وأكد الرشق أن هناك متابعة
حثيثة مللف املعتقلني واالتفاق
على إنهاء هذا امللف حبيث يتم
اإلفراج عن مجيع املعتقلني،
ومن يتعذر اإلفراج عنه جيب
تقديم األسباب لذلك على أن
يتم متابعة اإلفراج عن هؤالء
بأسرع وقت ،وقد سلم كل
طرف للطرف اآلخر قائمة بأمساء
معتقليه لدى األجهزة األمنية،
كما تسلم الراعي املصري نسخة
منها.
وحول تشكيل احلكومة املقبلة،
قال الرشق" :قام كل طرف
بتقديم مرشحيه من املستقلني
لكل وزارة ،وكذلك املرشحني
ملوقع رئيس احلكومة ،وسيتم
دراسة هذه املقرتحات لدى كل
طرف مع قيادته إضافة للتشاور
حوهلا مع الفصائل الفلسطينية
لتكون حكومة توافق وطنيًا".
واتفق الطرفان على عقد االجتماع
األول لإلطار القيادي بعد أسبوع
من إعالن احلكومة ،وعلى عودة
اجمللس التشريعي ملمارسة
مهامه يف وقت قريب.
وكشف الرشق أن االجتماعات
القادمة للطرفني ستتم حتت
رعاية جامعة الدول العربية،
تنفيذًا ملا ورد يف اتفاقية
املصاحلة من مشاركة عربية إىل
جانب مصر يف متابعة تطبيق
اتفاق املصاحلة.

دعا الرئيس الروسي دمييرتي
مدفيديف إىل وقف العنف يف
ليبيا ،مشددا على ان تسوية
الوضع هناك غري ممكنة ّ
إال سلميًا.
فيما اعلن األمني العام حللف مشال
األطلسي أندرس فو رامسوسن،
ان ضربات احللف أثرت بقوة على
القدرة العسكرية للعقيد اللييب
معمر القذايف وإن قيادته تزداد
عزلة .ويف حني يبدو القذايف يف
وضع صعب بسبب استمرار قصف
حلف مشال االطلسي وحركة مترد
اكثر ثقة ،حذر االمني العام لالمم
املتحدة بان كي مون من تفاقم
االزمة االنسانية يف ليبيا.
ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن
مدفيديف يف مؤمتر صحايف عقب
انتهاء مباحثاته مع نظريه النمسوي
هاينز فيشر ،انه "ال ميكن تسوية
الوضع يف ليبيا إال بالوسائل
السلمية ،والتخلي عن استخدام
الطرفني املعدات احلربية" .أضاف
انه "تتوافر يف الوقت احلاضر رغم
املشكالت املستعصية ،أساليب
للعثور على خمرج من املآزق اليت
نشأت" يف ليبيا.
يف هذه االثناء ،قال األمني العام
حللف مشال األطلسي أندرس
فو رامسوسن إن ضربات احللف
أثرت بقوة على القدرة العسكرية
للقذايف وإن قيادته تزداد عزلة.
أضاف أن مزجيا من الضغوط
العسكرية والسياسية القوية
ودعم املعارضة سيؤدي يف نهاية
األمر إىل انهيار حكم القذايف.
وقال يف مؤمتر صحايف "قللنا
بقوة من قدرة آلة احلرب لدى
القذايف وحنن نرى اآلن النتائج..
املعارضة كسبت أرضا".

وقال مسؤولون غربيون إن حلف
مشال األطلسي إتبع نهجا أكثر
عدوانية يف الغارات اجلوية اليت
يشنها يف ليبيا بعد أن فشلت
هجماته على قوات القذايف على
مدى شهرين يف دفعه للتنحى عن
السلطة.
امريكيون
مسؤولون
وقال
وأوروبيون هذا األسبوع إن
الغارات اجلوية للحلف واليت
استهدفت مقار عسكرية يف اآلونة
األخرية أصبحت أكثر "عدوانية".
وصرح مسؤول يف البيت األبيض
بأن تكتيكات احللف وسياسة
حتديد االهداف اليت يتبعها مل
تتغري .وقال املسؤول الذي طلب
عدم الكشف عن امسه "مل حيدث
حتول عن املنظور االمريكي".
وأضاف "استنادا إىل املوقف
على األرض فإنهم سيستهدفون
منشآت القيادة والتحكم وهذا
جزء ال يتجزأ من تفويضنا حبماية
املدنيني الليبيني".
وحذر االمني العام لالمم املتحدة
بان كي مون من تفاقم االزمة
االنسانية يف ليبيا .وقال ان
مبعوثه اخلاص اىل ليبيا عبد االله
اخلطيب "يعمل بشكل حثيث"،
لكن من دون االشارة اىل حتقيق
تقدم يف اجلهود املبذولة من اجل
التوصل اىل وقف الطالق النار
فورا وبشكل قابل للتحقيق .وحذر
من "تفاقم االزمة نظرا للوضع
االنساني املتدهور" ،معربا عن
قلقه من الوضع يف مدينة مصراتة
املتمردة ( 200كيلومرت شرق
طرابلس) اليت حتاصرها قوات
القذايف منذ اكثر من شهرين قبل
ان يتوصل الثوار اىل فك احلصار

نسبيا .وقال ان "الوضع سيء
جدا".
واعادت االمم املتحدة تقويم
االموال اليت دعت جلمعها من 310
اىل  407,8ماليني دوالر ملساعدة
مليوني منكوب يف ليبيا حيث
سقط االف القتلى منذ منتصف
شباط/فرباير حسب مدعي احملكمة
اجلنائية الدولية.
وحتدثت االمم املتحدة عن "تدني
خمزون االغذية والوقود واالدوية"
و"قلة العاملني يف القطاعات
االساسية مثل الصحة وغياب آفاق
تسوية النزاع الذي يقسم البالد".
من جانبه ،دان االحتاد الدولي
حلقوق االنسان التجاوزات حبق
املهاجرين االفارقة من دول جنوب
الصحراء يف شرق البالد الذي
يسيطر عليه الثوار.
واعلنت املنظمة "اننا نطلب من
اجمللس الوطين االنتقالي(اهليئة
السياسية اليت متثل الثوار) احالة
مرتكيب جرائم (القتل واالغتصاب
والسرقة ونهب االموال) اليت
ترتكب يف املنطقة اليت يسيطرون
عليها اىل القضاء".
اىل ذلك ،نفى نائب وزير اخلارجية
اللييب خالد كعيم ما تردد عن
انشقاق املسؤول النفطي البارز
شكري غامن وعن سفر زوجة
العقيد معمر القذايف وابنته إىل
تونس .وقال كعيم "شكري غامن
يف منصبه يؤدي مهام عمله .وإن
كان خارج البالد فسيعود ".وغامن
هو رئيس جملس إدارة املؤسسة
الوطنية للنفط.
وقال كعيم "بالنسبة ألسرة
الزعيم ..فهي التزال هنا يف
ليبيا .أين ميكن أن تكون؟"

االفتتاح الكبري

حملالت محزة اخوان
يف منطقة مرييالندز

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

 3فروع بإدارة عائلية واحدة

مرييالندز

179 Merrylands
Rd,
Merrylands
9760 1886

الكمــــبا

128 Haldon
St,
Lakemba
9750 9766

بانشبول

77 Waterloo Rd,
Punchbowl
97503300
مقابل كنيسة مارشربل
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العراق :جلنة حكومية ملتابعة أزمة امليناء الكوييت
وسط تلويح باللجوء اىل احملاكم الدولية
يأخذ اخلالف الناشب بني العراق
والكويت على خلفية انشاء
ميناء حبري يف جزيرة بوبيان
الكويتية منحى تصاعديا ينذر
باتساع التوتر بني البلدين بعد
ان شكلت احلكومة العراقية جلنة
عليا لدراسة تأثريات املشروع
الكوييت على اقتصاد العراق
على اثر اتساع موجة االنتقادات
وآخرها حتريك الشارع العراقي
باجتاه رفض اخلطوة الكويتية.
ويف غضون ذلك ،الحت بوادر
حل لالزمة السياسية اليت ختيم
على املشهد السياسي من
خالل التوصل إىل اتفاق بشأن
الوزارات االمنية وتشكيل جملس
السياسات اإلسرتاتيجية.
ويف ملف العالقات العراقية ـ
الكويتية ،اعلن الناطق باسم
احلكومة العراقية علي الدباغ
عن تشكيل جلنة فنية عليا من
خرباء يف وزارتي اخلارجية والنقل
خمتلف
لدراسة
العراقيتني
اجلوانب املتعلقة مبوضوع اقامة
ميناء يف جزيرة بوبيان الكويتية.
وقال الدباغ ان "اللجنة اليت
ستعمل بالتنسيق مع االمم املتحدة
ستتوجه خالل االيام القليلة املقبلة
اىل الكويت لالطالع ميدانيا على
خمتلف اجلوانب املتعلقة مبيناء
الكويت املقرتح وحتديد االضرار
اليت ميكن ان يلحقها هذا امليناء
حبركة النقل البحري العراقي".
ولفت الناطق باسم احلكومة
اىل ان "اللجنة ستقوم برفع
تقرير مفصل اىل جملس الوزراء
تبني فيه كل النقاط املتعلقة
حبركة النقل البحري العراقي
وتأثري اقامة ميناء مبارك يف
جزيرة بوبيان عليها والتأثريات
املستقبلية على املشروع الذي
ينوي العراق اقامته لبناء ميناء
الفاو الكبري" ،مشددا على ان
"احلكومة العراقية ال ميكن ان
تقبل بأي مشاريع تشكل ضررا
على املصاحل العراقية سواء من
الكويت او من غريها وستعمل
بالتنسيق مع الدول املعنية بهذا
االجتاه".
ويف السياق نفسه ،ملح النائب
عن التحالف الكردستاني حمسن
السعدون اىل امكان اللجوء اىل
حمكمة العدل الدولية يف حال
استمرار اخلالف بني العراق
والكويت.
واشار السعدون اىل ان "بناء
الكويت ميناء مبارك جيب ان
حتدده املعايري وقوانني املالحة
الدولية اليت تبني حصة كل دولة
ضمن اخلارطة املرسومة" ،مؤكدا
"اذا كان امليناء الكوييت خارج
املياه االقليمية للعراق فنحن ال
نستطيع منع الكويت من انشائه
ولكن اذا كان خمالفا لالتفاقات
ويتجاوز على املياه االقليمية
للعراق فاننا ال نسمح بذلك".
واشار اىل ان "انشاء ميناء مبارك
الكوييت رمبا يؤثر على املوانئ
العراقية واالقتصاد العراقي وان
اخلالفات رمبا تصل اىل حمكمة
العدل الدولية" ،لكنه شدد على
"وجوب التعامل مع هذا املوضوع
وفق املعايري القانونية الدولية
وان ال نصعد االمر ونسيء اىل
العالقات بني البلدين".
واتهم النائب عبد احلسني عبطان
عن اجمللس االعلى (بزعامة
السيد عمار احلكيم) بعض الدول

االقليمية بالعمل على "اجهاض
وضرب
العراقية
التجربة
االقتصاد العراقي من خالل
دعم االرهاب او تشويه صورته
عند الدول الصناعية والشركات
الكربى املعروفة".
وعزا عبطان استهداف هذه
الدول للعراق "الن زيادة
صادرات النفط والغاز العراقي
وبناء املوانئ سوف يؤثر على
هذه الدول ولذلك فهي تعمل
على استهداف العراق بشتى
الوسائل".
وأثارت اخلطوة الكويتية غضبا
شعبيا حيث شارك العشرات
من شيوخ العشائر ورجال
األعمال والناشطني النقابيني يف
اعتصام نظمه احتاد رجال األعمال
يف البصرة احتجاجا على الشروع
ببناء ميناء جتاري قرب السواحل
العراقية ،متوعدين بتصعيد
االحتجاجات اجلماهريية إليقافه.
وأفاد رئيس جملس أعيان
البصرة وشيخ عشرية الكطارنة
كاظم عبود الرباط بأن اجمللس
الذي يضم العشرات من شيوخ
العشائر "يستنكر بشدة املشروع
الكوييت" ،مشددا على أن
"اجمللس لن يسمح للكويت وال
لغريها من دول اجلوار بالتجاوز
على العراق".
واعترب الرباط أن "القصف
احلدودية
للمناطق
الرتكي
واحتالل إيران بئرا يف حقل
الفكة يف العام الفائت وأخريا
قيام الكويت بانشاء ميناء
يضر باالقتصاد الوطين كلها
تؤشر اىل ان العراق بلغ مرحلة
خطرية من الضعف" ،حممال
"القوات األمريكية مسؤولية تلك
االنتهاكات الفظيعة لسيادة
العراق".
ويف ملف آخر يتعلق باالزمة
السياسية العراقية املستمرة
منذ اشهر ،تشري املعطيات اىل
وجود اخرتاق يف اجلدار العازل
بني الئحيت العراقية (بزعامة
اياد عالوي) وائتالف دولة
القانون (بزعامة نوري املالكي)
مما يساهم يف تسوية اخلالفات
املستعرة بني اجلانبني .فقد
اعلنت القائمة العراقية عن
اتفاقها مع دولة القانون على
تفعيل اتفاقيات أربيل مبا فيها
اجمللس الوطين للسياسات
اإلسرتاتيجية.
وقال الناطق باسم القائمة شاكر
كتاب إن "االجتماع الذي عقد قبل
يومني يف منزل نائب رئيس
الوزراء روز نوري شاويس بني
ممثلي القائمة العراقية ودولة
القانون مت التوصل خالله إىل
تفعيل اتفاقيات اربيل ومنها
اجمللس الوطين للسياسات
االسرتاتيجية" ،مبينا أن قائمته
اتفقت مع دولة القانون على
تقديم مشروع إىل هيئة رئاسة
جملس النواب يقضي مبطالبة
رئاسة اجمللس من النواب يف
الكتل السياسية رأيهم بشأن
التصويت على اختيار رئيس
اجمللس الوطين للسياسات
العليا داخل قبة جملس النواب
أو إجراء التصويت عليه يف مقر
اجمللس الوطين".
وأضاف كتاب أن "قادة الكتل
سيجتمعون قريبا حلسم كافة
القضايا العالقة ضمن اتفاقية

البارزاني" ،الفتا إىل أن
"العراقية متفائلة لكن حبذر،
بسبب ما حصل من مماطلة من
دولة القانون خبصوص بنود
االتفاقية".
ورأى إئتالف املالكي ان حواراته
مع قائمة عالوي ال تزال يف
مراحلها األوىل وأن اي اتفاق
بشأن توكيل جملس النواب
بالتصويت على قانون جملس
السياسات من عدمه داخل قبة
اجمللس مل يتم االتفاق عليه
لغاية اآلن.
وقال عضو ائتالف دولة القانون
النائب علي الشاله إن قائمته
تعتقد بأن غالبية البنود الواردة
يف اتفاقات اربيل نفذت ومل
يبق سوى جملس السياسات
االسرتاتيجية الذي اعلن زعيم
القائمة العراقية اياد عالوي
عن ختليه عنه يف وقت سابق
وعادت قائمته لتطالب به اليوم
جمددا.
وأوضح الشاله أن "االجتماعات
اليت عقدت بني الكتل السياسية
خالل اليومني االخريين مت
التطرق خالهلا اىل ملف جملس
االسرتاتيجية"،
السياسات
مشريا إىل ان "اجمللس جيب
ان حيظى بالتوافق السياسي
على آلية تشكيله" ،مبينا ان
"الكتل السياسية اذا صوتت
على قانون جملس السياسات
داخل قبة اجمللس فسيكون ذلك
خمالفة دستورية كبرية ترتكبها
الكتل السياسية".
ويأتي احلراك اجلديد بني العراقية
ودولة القانون يف اعقاب ما
رشح من انباء عن مبادرة كردية
ثانية حلل اخلالفات بني املالكي
وعالوي حول املرشحني للوزارات
األمنية بناء على رغبة أمريكية
وتفعيل ما تبقى من بنود األوىل
بشأن صالحيات رئيس جملس
السياسات ،واجللوس إىل طاولة
حوار حلل النقاط اخلالفية بني
املالكي وعالوي بدال من تبادل
الرسائل.
امنيا اعلن مدير شرطة كركوك
مجال طاهر ان حنو  80عراقيا
سقطوا بني قتيل وجريح جراء
وقوع اربعة انفجارات يف مناطق
متفرقة باملدينة.
واوضح طاهر ان "حصيلة
التفجريات تشري اىل مقتل 25
عراقيا بينهم افراد من القوات
االمنية فض ًال عن جرح 57
آخرين" ،مبينا ان "التفجري االول
وقع يف مرأب وقوف السيارات
داخل مدينة كركوك عن طريق
قنبلة وضعت يف سيارة مدنية
وبعد توجه القوات االمنية اىل
مكان احلادث وقع االنفجار
الثاني عرب تفجري عبوة ناسفة
يف املرأب نفسه" ،مضيفا
ان "احلادث الثالث وقع عرب
تفجري سيارة انتحاري مقابل
داخل
اسواف(التسهيالت)
كركوك فيما جرى تفجري عبوة
ناسفة على طريق كركوك ـ
بغداد اسفر عن مقتل مواطن
وجرح ثالثة آخرين" ،منوها
اىل انه "من احملتمل ان تكون
التفجريات تشكل ردا انتقاميا
من عناصر القاعدة اثر قيام
قوات الشرطة بكركوك اول من
امس باعتقال امري القاعدة يف
ناحية سركران".

واشنطن وبكني تعيدان حوارهما العسكري
وتتفقان على مناورات مشرتكة وتبادل بني اجليشني
اعادت الواليات املتحدة والصني
حوارهما العسكري مبناسبة زيارة
رئيس هيئة االركان الصيين اىل
واشنطن من خالل االتفاق على
مناورات مشرتكة وتبادل بني
اجليشني ،لكن ايا من البلدين
ال يسعى اىل اخفاء اخلالفات
العميقة بينهما.
وبعد الصعوبات اليت واجهتها
العالقات الصينية ـ االمريكية
يف  ،2010اتاحت زيارة اجلنرال
شني بينغدي ارساء "االسس
اليت متكننا من التعبري عن
ارائنا".
واعرب رئيس هيئة االركان
االمريكي مايك مولن عن امله يف
ان هذا احلوار بني املسؤولني
العسكريني سيتيح حتسني
"الشفافية املتبادلة .لن ننتظر
اندالع ازمة حتى نتفاهم".
وذكر رئيس االركان الصيين
الذي حتدث ايضا امام ضباط
امريكيني يف اجلامعة الوطنية
للدفاع بواشنطن ،ان من املهم
االسرتاتيجية
"الثقة
زيادة
املتبادلة عرب حتسني احلوار
والتواصل بدال من الوقوع يف
الشكوك والشبهات".
وكانت الصني علقت مطلع 2010
العالقات العسكرية مع الواليات
املتحدة ردا على اعالن واشنطن
عن بيع تايوان اسلحة بستة
مليارات دوالر .ومل تستأنف
االتصاالت إال يف كانون االول
(ديسمرب).
وزار وزير الدفاع روبرت غيتس

بكني يف كانون الثاني (يناير)،
فأعاد تطبيع العالقات العسكرية،
قبيل زيارة الدولة اليت قام بها
الرئيس الصيين هو جينتاو اىل
الواليات املتحدة.
وتكرميا هلذا الوفد الذي يضم
 24من كبار الضباط الصينيني،
مدت الواليات املتحدة السجاد
االمحر .وعدا عن غيتس،
التقى اجلنرال شني اعضاء يف
الكونغرس ووزيرة اخلارجية
هيالري كلينتون ومستشار
االمن القومي طوم دانيلون.
ومن اوىل نتائج هذه الزيارة،
وضع خط هاتف مباشر مع
االمريال مولن يف تصرف
اجلنرال شني ،على غرار اخلط
االمحر إبان احلرب الباردة.
ودعا شني نظريه االمريكي اىل
زيارة بكني .وستنظم تدريبات
القرصنة
ملكافحة
مشرتكة
البحرية يف خليج عدن ومناورات
مشرتكة حول سيناريوات عن
وقوع كارثة بشرية ومبادالت
طبية.
ويف مبادرة تذكر بالديبلوماسية
اليت كانت سائدة يف سبعينات
القرن املاضي ،ستتوجه فرق من
الرماة واملوسيقيني يف اجليش
االمريكي اىل الصني ،على ان
تنظم مبادالت رياضية.
واراد اجلنرال الصيين ان
يطمئن االمريكيني حول بروز
الصني بقوة والذي يثري قلق
واشنطن .وقال ان اجليش
الصيين متأخر " 20عاما" عن

مطلوب للعمل
مطلوب موظفني من
اجلنسني
للعمل يف جمال األمن

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

سدني
كامل أو جزئي
على الراغبني/الراغبات
ان تكون لديهم رخصة

STAFF
WANTED

Are you fed up with your current employer? Broken
promises, lack of respect, no appreciation? Its time for
!change
At IPS Security we value our employees and know that
they are our business. As a rapidly growing company,
we’re always looking for reliable, well spoken and well
presented individuals.

اخلاص ( )Securityيف
لدى شركة  IPSبدوام

اجليش االمريكي ،مشريا اىل ان
بالده "ال تنوي حتدي الواليات
املتحدة".
لكنه مل يتوان عن التذكري
بقوة مبوقف بكني ازاء تايوان،
قبالة
االمريكي
والوجود
السواحل الصينية وعن التنديد
مبنع تصدير معدات امريكية
حساسة اىل الصني.
وتساءل "مبا ان تايوان جزء ال
يتجزأ من الصني ،ملاذا تبيع
الواليات املتحدة اسلحة لضمان
امنها" ،وقال ان مبيعات اسلحة
جديدة اىل اجلزيرة الصينية
اليت تطالب باستقالهلا سيكون
له "تأثري" بالتاكيد على احلوار
بني اجليشني ،فيما حتض
تايوان واشنطن على تزويدها
طائرات مطاردة اف .16
ومن املقرر ان يزور الوفد
الصيين ايضا حبلول االحد اربع
قواعد عسكرية امريكية .وتثري
هذه الزيارة قلق رئيسة جلنة
الشؤون اخلارجية يف جملس
النواب ايليانا روس لتني ،اذ
اعتربت ان "اجليش الصيين
ينظر اىل الواليات املتحدة على
انها عدو".

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

Security Licence

Have dedication, Commitment & Loyalty

من سلطات نيو ساوث ويلز

Speak fluent English
Have excellent presentation
Be reliable
;We have the following security positions available
Static positions
Available 7 days/nights

وشهادة اسعافات أولية
التحدث باإلنكليزية
ضروري

****
نؤمن سائر حاجاتكم من
احلراسة األمنية اخلاصة
لكافة مناسباتكم بأسعار
منافسة
لالتصال1300 660 586 :

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
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إطالق محلة The Salvation Army Red Shield Appeal

اإلثين والذين قاموا بتحضري
وتنسيق وتقديم محلة الت ّربع
عساف وشركة
خاصة جوزيف
ّ
. Multicall Pty Ltd
ومحلة الت ّربع يقوم بتقدميها
والت ّربع بها سنويًا ومنذ  11سنة
عساف شخصيًا
السيد جوزيف
ّ
باإلشرتاك مع . Multicall
وهلذه السنة ُأقيم احلفل يف
قاعة  Le Montageإحدى أكثر
القاعات فخامة يف سيدني
واليت تديرها جمموعة نافارا The
 Navarra Groupوهي وببادرة
كرمية فتحت أبواب قاعتها
جليش اخلالص وضيوفه.
وتهدف احلملة اىل مَجع ما يوازي
 13مليون دوالر على الصعيد

السيناتور كايت لوندي
حضرت
ٌ
Senator the Hon Kate Lundy,
Parliamentary Secretary to the
Prime Minister, Parliamentary
Secretary for Immigration
and
Multicultural
Affairs
يوم الثالثاء  11أيار/مايو حفل
إطالق محلة جيش اخلالص لدى
واإلعالم
اإلثنية
اجملتمعات
اإلثين وذلك يف إحتفال سنوي
يعرف ب The Salvation Army
. Red Shield Appeal
لرئيس
مساعدة
وبصفتها
الوزراء ووزير اهلجرة ،ألقت
السيناتور لوندي يف هذه
املناسبة الكلمة الرئيسة شكرت
فيها جيش اخلالص واإلعالم

الوطين .وجيري اجلزء الرئيس
واألهم من هذه احلملة عرب «طرق
األبواب» ( . )Doorknockيوم
السبت  22واألحد  23أيار /مايو
2011
وصرح مدير التربعات لدى جيش
ّ
اخلالص املاجيور جيف وينرتبورن
 Major Jeff Winterburnبأن محلة
ّ
تشكل الدعم احليوي
Red Appeal
واألساس يف متويل جمموعة
واسعة من الربامج اإلجتماعية يف
مجيع أحناء أسرتاليا« .إن الطلب
نقدمها يزداد
على اخلدمات اليت ّ
يوميًا بسبب غالء املعيشة الذي
يؤثر على العديد من العائالت
احملرومة».
وأضاف «عالوة اىل ذلك ،فإن

توالي الكوارث الطبيعية بشكل
غري مسبوق خالل هذه السنة
زاد من احلاجة للخدمات اليت
يقدمها جيش اخلالص».
ّ
وقال املاجيور وينرتبورن «ويف
الوقت نفسه ،إن العديد من
األسرتاليني يواجهون كل يوم
كالتشرد،
الكوارث الشخصية،
ّ
الصعوبات املالية ،العنف داخل
ُ
األسر ،حاالت اإلنتحار والبطالة.
التحديات،
ويف مواجهة كل هذه
ّ
نسأل اجملتمع األسرتالي أن
يعطي بسخاء دعمًا حلملة Red
 Shield Appealوذلك لنستمر
يف دعم هؤالء الذين يواجهون
املصاعب اليومية».
يشكل جيش اخلالص جزءًا من

الكنيسة املسيحية العاملية
ويهدف اىل تلبية احلاجات
ياإلنسانية يف كل مكان ودون
أي متييز .ويساعد كل سنة أكثر
من مليون شخص .يف العام
أمن قسم خدمات
املاض وحده َّ
املهاجرين والالجئني املساعدة
ألكثر من  6000شخص.
وتليب هذه اخلدمات حاجات
املهاجرين من خلفية غري
ناطقة باللغة اإلنكليزية ،كما
تقوم بتأمني الدروس باللغة
اإلنكليزية ،النوادي الرتفيهية
لكبار السن ،خدمات التوظيف،
وخدمات الالجئني مبا فيها
ّ
مل مشل العائالت والدعاوى
القضائية.

للت ّربع الرجاء إتصلوا على
)13 725867( 13SALVOS
أو زوروا ، salvos.org.au
أو ت ّربعوا يف أي فرع من
فروع بنك  Westpacأو أرسلوا
الشيك اىل صندوق الربيد
 9888يف منطقتكم.
للمزيد من املعلومات عن
زوروا
Salvation Army
salvos.org.au
باملنسق
اتصلوا
أو
ّ
اإلعالمي تيم هاليبورتون
على
Tim Halliburton
0292669820
لتسهيل التواصل يتم حتويل
االتصاالت اىل اهلاتف اخللوي
بعد ساعات العمل.

Global Marble Australia
اختصاصيون يف قص وتركيب
مجيع أنواع الرخام والغرانيت
خربة سنوات
طويلة نضعها
بني يديكم

صدق يف
املعاملة وسرعة
يف العمل
23 Cann St, Guildford, NSW 2161

Ph: 02 9681 6520 Mob: 0414 394 675
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ابوت بدعم تعليقات تورنبول حول سياسة االئتالف عن تغري املناخ

تنظمها مفوضية العالقات االجتماعية سنويا

كاتب ومرتجم يفوزان جبائزة رئيس الوالية االدبية
فازت جبائزة رئيس الوالية
اليت تقدمها مفوضية العالقات
االجتماعية ،قصة The English
 Classلكاتب اسرتالي من
خلفية الصينية.
وقال رئيس املفوضية السيد
ستيبان كريكياشريان يف
تهنئة اويانغ يو على جائزته
« :ان قصة The English
 Classهي قصة رائعة حول
جتربة اهلجرة .بدأت القصة يف
الواقع منذ وقت طويل قبل
تغادر الشخية املركزية بلدها
االم اىل اسرتاليا حيث عانت
إلتقان اللغة اإلنكليزية يف
االعتقاد يف مسعى لضمان له
حياة أفضل يف الغرب».
«أنا متأكد من أن معظم
املهاجرين سيجدون انفسهم
هذه
جوانب
بعض
مع
الشخصية وآمل ان يتعلم
االسرتاليون غري املهاجرين
املزيد عن جتربة اهلجرة من
هذه الرواية.
واضاف «هذه اجلائزة اليت
هي جائزة رئيس الوالية
األدبية هي أداة قوية للفهم
واالدراك .اهلجرة هي عملية
مؤملة وصعبة واألدب هو واحد
من املركبات لسرد قصص
املهاجرين بطريقة فعالة».
وقال «حنن فخورون جدا
الرتباطنا الطويل مع جائزة
رئيس الوالية األدبية ألن
بلده بين على اهلجرة وقصص
املهاجرين هي تعبري مهم
للروح البشرية .ان فهم جتارب
ودوافع املهاجرين يساعد
على بناء القبول واالنسجام
يف جمتمعنا».
وقال السيد كريكياشريان
«مع مؤلفاته الـ  55اليت
صدرت على مدى  25عاما منذ
وصوله إىل أسرتاليا  ،ساهم
اويانغ يو مساهمة رائعة يف
اغناء الكنز الوطين األدبي
ويؤكد ان هذا الكنز خبري».
واجلائزة اليت حصل عليها
السكاتب هي عبارة عن 20
ألفا ونيدالية فضية.
ايان
الطبيب
فاز
كما
جونستون من هوبارت جبائزة
رئيس والية نيو ساوث ويلز
االدبية اليت تقدمها مفوضية
العالقات االجتماعية العماله
وجهده يف الرتمجة الثنائية
والثالثية (ثالث لغات).
وقد فاز الدكتور إيان
جونستون باجلائزة اليت يرعاها
بشكل مشرتك فرع سيدني
يف رابطة الكتاب يف مجيع
أحناء العامل اليت تدافع عن
حرية التعبري وتناضل من أجل
حقوق الناس الذين يتعرضون
للمضايقة أو السجن أو القتل
على ما يكتبون.
وقال رئيس املفوضية يف
تهنئته ستيبان كريكياشريان
ان «الدكتور إيان جونستون
هو سوبر ستار يف الرتمجة.
انه يعمل يف اجملاالت اليت
حيلم بدخوهلا القليل منا
الصينية
الكالسيكية
-والكالسيكية اليونانية .ومع
ذلك  ،فإنه يرتجم األعمال
القدمية يف هذه اللغات اىل

دعم زعيم املعارضة الفيدرالية
طوني آبوت امس االول اخلميس
زميله يف املقاعد االمامية
مالكومل تورنبول بعد ظهوره
يف مقابلة عن سياسة االئتالف
بالنسبة لتغري املناخ.
وقال السيد ابوت للمراسلني
«مالكومل وأنا نتحدث بشكل
دائم حول هذه املوضوعات وهو
يؤيد متاما سياسة االئتالف» .
وقال زعيم املعارضة انه
يعتقد ان اداء السيد تورنبول،
وزير الظل لالتصاالت ،كان
«أداء قويا للغاية» عندما سئل
بشأن انبعاثات الكربون ليلة
االربعاء على شاشة اي بي سي
التلفزيونية.
ومع ذلك ،فإن احلكومة وحزب
اخلضر يعتقدان ان السيد
تورنبول قوض خطة االئتالف
خلفض انبعاثات الكربون عن
طريق متويلها من قبل دافعي
صناعية
كحوافز
الضرائب
الستخدام طاقة نظيفة.
ووصف خطة عمل االئتالف
املباشرة بأنه «اختبار مبليارات
الدوالرات'» حيث تقدره احلكومة
بـ 30مليار دوالر واليت ميكن
التخلي عنها بسهولة.
وقال السيد تورنبول لربنامج
اليت الين «هي سياسة فيها
نعم  ،واحلكومة ختتار الفائزين،
وليس هناك شك يف ذلك،
احلكومة تنفق أموال دافعي
الضرائب للدفع لالستثمارات
من
االنبعاثات
لتعويض
الصناعة.
ويبدو ان نائب وونتورثفيل،
الذي كان قد خسر زعامة االئتالف

شحن جوي

اإلنكليزية مما جيعلها يف ملزيد من املعلومات االتصال
متناول اجلميع وبلهفة من بـ :وارن دنكان على احد
الرقمني:
قبل العلماء.
أو
82556771
وقال «ان اسرتاليا ،مع
املواطنني 0411117846
من
املاليني
ستيبان كريكياشريان:
ثنائيي وثالثيي اللغات ،جيب
)ABAL Corporate TD Rate Specials (Non-HQLA
أن تكون رائدة على مستوى 82556789
1 Month:0404488474
 5 Month:او 5.00%
5.40%جمال الرتمجة».
العامل يف
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Currencies

0.46%

0.0049

1.067

AUDUSD

-0.04%

-0.0003

0.7449

AUDEUR

0.06%

0.0004

0.6574

AUDGBP

0.43%

0.37

87.17

AUDJPY

0.13%

0.0017

1.3477

AUDNZD
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Equities

0.36%

45.1

12605.3

DJIA

0.22%

2.92

1343.6

S&P500

ا ملعا ر ض
فضه
لر
عن
الرتاجع
سة
سيا
جتارة
خطة
ا ال نبعا ثا ت
ا ملستند ة
إىل السوق،
قد اشار اىل
لتخلص
ا
لقطع
منها
الطريق على
املتشككني.
وقال النائب

تورنبول «أعتقد أن هناك اثنني
من الفضائل يف وجهة نظر
السيد ابوت والناطق باسم حقيبة
تغيري املناخ غريغ هانت''.
واضاف يقول «احدى هذه
الفضائل أنه ميكن إنهاؤها
بسهولة .إذا ثبت عدم واقعية
تغيري املناخ يف الواقع ،كما
يعتقد بعض الناس  --وانا
ال».
وقال «إذا كنت تعتقد أنه ميكن
اثبات عدم واقعية وحقيقية تغري
املناخ ،اذن ،فان خطة من هذا
القبيل ميكن وضع حد هلا».
ورأت رئيسة الوزراء جوليا
غيالرد ان السيد ترينبول قد
«قال احلقيقة» بأن هذه اخلطة
لن تنجح يف االساس ،حيث
قالت «قال لنا احلقيقة أنها
ستكون ضربة للموازنة ...قال
لنا احلقيقة أن بقية العامل كانت
تتصرف  ،أيضا  ،على الرغم
من ان السيد ابوت يتظاهر امام
االسرتاليني ان ال أحد يعمل على

تغري املناخ».
وكانت هذه اشارة اىل قرار
احلكومة الربيطانية بتبين هدف
خلفض  50يف املائة من
انبعاثات الكربون حبلول عام
 ، 2025وهي اخلطوة اليت قال
السيد تورنبول انها أظهرت ان
لدى رئيس الوزراء احملافظ
ديفيد كامريون «رؤية».
بدوره ادعى وزير حقيبة تغري
املناخ غريغ كومبيت ان خطة
املعارضة للعمل املباشر ستكلف
املوازنة  30مليار دوالر مع
متوسط يبلغ  720دوالرا سنويا
لألسرة الواحدة.
ودخل زعيم حزب اخلضر بوب
براون على خط اجلدال يف
تسعري الكربون متهما جمموعات
وحتريف
بالتضليل
اعالمية
التصرحيات.
وقال السناتور براون ان هناك
«خمادعني» يف معرض الصحافة
الربملانية الفيدرالية اليت حرفت
تصرحياته.

بريد سريع

20 May 2011
Meandering markets are likely today
Another day, another batch of disappointing economic data overnight with US existing
home sales, manufacturing activity in the Philadelphia area and the leading index all
coming in below market expectations. Sales of existing homes fell by a further 0.8pct in
April with distressed properties making up 37pct of all sales over the month. The result
was well below the 2pct increase that had been expected by economists with the data
unlikely to improve given the pipeline of distressed properties that are yet to come to
market. Adding to the gloomy outlook, manufacturing activity in the Philadelphia region
grew far less than expected with the Philadelphia Fed index coming in at 3.9 in April.
The result was well below the 20.0 forecast expected by the markets and significantly
worse than the 18.5 reading achieved in March. Completing the poor data reads, the
leading index, a gauge of likely economic growth six months ahead, fell by 0.3.pct,
below the 0.1pct rise expected by the markets. The one saving grace of the evening
came from initial jobless claims with the number falling 29k last week. The 409k figure
was below forecasts and suggests the US economy continued to add workers during
May.
COLESسوبرمركت
 growthمقابل
Following on from the devastating March
11 earthquake, Japanese economic
went into reverse during the March quarter with the government reporting a decline of
0.9pct. The result was well below the 0.5pct contraction that had been expected by the
markets with the annualised contraction sliding to 3.7pct. A sharp fall in consumption
was the biggest factor over the quarter with a decline of 0.6pct reported. Adding to the
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لبنانيات

العماد عون بعد إجتماع التكتل :من قا َم بالتّظاهرات عندما َ
سقط يف التّكليف
نفسه يو ِق ُف َ
تأليف احلكومة بالتّواطؤ مع املسؤولني عن هذا التأليف
هو ُ

أعلن دولة الرئيس العماد
ميشال عون أن من يتحمل
ّ
شل مسار
املسؤولية عن
ّ
التشريعية
السلطة
ممارسة
ّ
هما رئيس اجلمهورية ورئيس
ّ
املكلف ،مؤكدًا أن
احلكومة
ً
الوطن ال يكون حرا اال إذا
كان من ميارس احلكم فيه
حرًا.
العماد عون وبعد إجتماع
التكتل ،وصف ما حصل
يف مارون الراس باجلرمية
املوصوفة اليت متت برعاية
ّ
متسائ ًال
املتحدة،
األمم
ّ
املتحدة
عما فعلته األمم
ثالثة
بعد
للفلسطينيني
ّ
وستني عامًا.
ويف ما يلي النص الكامل
حلديث العماد عون:
أه ًال وسه ًال بكم يف لقائنا
األسبوعي،
ال جديد اليوم عن احلكومة ،ال
املربع األول .فكما
زلنا يف
ّ
أخربناكم األسبوع املاضي أننا
ّ
الداخلية ،وهذا
سنحل مسألة ّ
وعدنا للمربع األول
ما حصلُ ..
بتأليف احلكومة ،إذ يبدو ّ
أنه
ال توجد إرادة – كما سبق
وقلنا – لتأليف احلكومة.
ولست أعلم مِ َ
ل ال توجد هذه
ُ
َ
نتخيلها يف
اإلرادة ،ميكننا أن
ّ
السفراء يف بريوت،
عالقات
ّ
ّ
الذين يتدخلون مبسألة تأليف
احلكومة ويضغطون ..ولكن
أشخاص أحرار
إذا كان هناك
ٌ
َ
يضغط
فال ميكن ألحد أن
عليهم ،بينما األشخاص غري
األحرار ُي َ
ضغ ُط عليهم .لذلك،
ّ
يتعلق األمر بشعار «احلرية
ّ
والسيادة واإلستقالل» الذي
ّ
أصبح شعارًا فارغًاّ ،
ألنه ال
َ
حرًا إال
يكون
ميكن أن
َ
ُ
الوطن ّ
احلكم فيه
ميارس
إذا كان من
َ
ُ
حرًا ومواطنوه أحرارًا .إذًا ،من
احلكم ليسوا أحرارًا
ميارسون
َ
حتى ّ
يؤلفوا احلكومة ،وخصوصًا
ّ
أكثر من
املعايري اليت طلبناها
َ
مرة فنحن قد طلبنا مرارًا
ُّ
ٍ
واحد
وكل
الدستور،
تفسري ّ
َ
وجالس مكانه
متشبث
منهم
ّ
ٌ
«حكم قراقوش» كما
مثل
ُ
ُيقال بالعامية.
من يتحمل املسؤولية حاليًا
ّ
شل مسار
بصورة أكيدة عن
ّ
التشريعية
السلطة
ممارسة
ّ
هما رئيس اجلمهورية ورئيس
ّ
املكلف ،ألنه ال
احلكومة
معايري لديهما ،وال يعبرّ ان
وعما يريدان.
عن فكرهما
ّ
َف ُهما كالساحر الذي يلعب
ّ
فيخِرج من جيِبه
ألعاب
اخلفة ُ
ً
ً
ً
محامة أو
وتارة
تارة أرنبًا ،
ّ
الشراشف ...فهذه
حب ًال من
هي تعقيدات احلكومة .وهي
ُت ّ
ذكُرني بالوصالت اليت كان
فيلمون
املرحوم
يقد ُمها
ّ
وهيب لتعبئة الوقت الضائع
بني برنامج وآخر ،ولكنه كان
ُي ِ
ضح ُك ّ
اس مبا يقدمه ،أما ما
الن َ

ألن
فيبكيّ ،
ُي َق ّدمونه لنا اليوم ُ
هناك بلدًا ُم َع ّط ًال وال يشعرون
ً
بداية
باملسؤولية .لقد قالوا
الدستورية
أن من صالحياتهم ّ
ّ
ّ
يؤلفوا احلكومة ،وحنن
أن
نقول هلم ّ
«ألفوا احلكومة!»،
َ
مِ َ
ل ال يريدون تأليفها؟!
السلطة يف ِ
يدهم فلم ال
ّ
نتأمل من اجلميع
يؤلفون؟!
ّ
أن يسألوا :مِ َ
ّ
يؤلفون
ل ال
رأينا...
احلكومة ،حنن أعطينا َ
فح َس ٌن ،وإن مل
إن
أعجَبهمَ ،
َ
بهم َف ّ
عج ِ
ليؤلفوا احلكومة كما
ُي ِ
يريدون .أنا ّ
أتهمهم اآلن
ّ
بالتواطؤ ال أعرف مع من،
ّ
يظل
ولكنهم متواطئون حتى
البلد مشلو ً
قام
ألن من
ال،
ُ
ّ
َ
ّ
بالتظاهرات يف طرابلس عندما
َ
سقط يف ّ
نفسه
التكليف ،هو
ُ
َ
ِ
ّ
بالتواطؤ
تأليف احلكومة
يوق ُف
مع أشخاص مسؤولني عن
تأليف احلكومة.
يف موضوع آخر ،رأينا ظاهرة
حركات ّ
التدخل
جديدة إذ بدأت
ُ
من خالل مواقف تصدر من
طرابلس وتصدر من بريوت
ّ
السورية.
للتدخل بالقضايا
ّ
جيوز
ال مصلحة للبنان وال
ُ
ٍ
ٍ
داخلية سورية،
بقضية
التدخل
وهذا ما اتفقنا عليه ،وال جيوز
أن نتدخل بأية قضية أخرى
عربية ،حتى البحرين ال أحد
يتطرق لوضعها حفاظًا على
ّ
مسألة احلياد جتاه مواضيع
داخلية .بدأنا نسمع مواقف
وحتريضًا من أحد ّ
النواب يف
طرابلس وال أعلم إىل أين
سيصل بنا هذا األمر.
وهناك أيضًاَ ،ح َد ٌ
جدًا،
ث
مهم ّ
ٌّ
َ
يعط األهمية الالزمة ،وهو
مل
ما حصل يوم األحد ،على
احلدود مع الفلسطينيني الذين
تظاهروا .هؤالء املتظاهرون
كانوا من أعمار خمتلفة ،األجداد
َ
قتلهم اإلسرائيليون
منهم
وشردوهم واغتصبوا َ
أرضهم،
وال زالت جرمية اغتصاب
مستمرة ،لقد ذهبوا
األرض
ّ
لريوا اجلليل
إىل احلدود
َ
َ
فقتل
حيث كانوا يقطنون،
األجداد ّ
الذين
اإلسرائيليون
َ
عند تهجريهم،
كانوا أوالدًا
َ
وقتلوا
أوالدهم
وقتلوا
َ
أحفادهم .أصَب َح العدد أربعة
َ
ُ
ٌ
تقتلها إسرائيل
أجيال
أجيال،
َ
أرضها .ما حصل
وتغتصب
ُ
ّ
شاذة يقوم
ليس ممارسات
الفلسطينيون ،بل جرمية
بها
ّ
كبرية موصوفة وهي برعاية
ّ
املتحدة .ماذا فعلت
األمم
ّ
للفلسطينيني
املتحدة
األمم
ّ
لكي يعودوا بعد ثالثة وستني
أقرت
عامًا إىل بلدهم وهي من ّ
ّ
حبق العودة؟ رأيناهم
هلم
باألمس حيرمونهم ليس فقط
من ّ
حق العودة مّ
إنا أيضًا من
ّ
حق ّ
النظر إىل األرض اليت هي
هويتهم.
أرضهم وأعطتهم
ّ
إذًا هذه ليست ممارسات
ّ
الفلسطينيني،
شاذة من
ّ

مّ
اإلسرائيليني
إنا جرائم من
ّ
ّ
الفلسطينيني .أغلب
حبق
ّ
ّ
الرمسية ال تعبرّ عن
التصاريح
ّ
احلجم الكبري للجرمية ،سقط
أحد عشر شهيدًا ومئة وأحد
عشر جرحيًاَ .
مل مل تعبرّ هذه
ّ
التصاريح عن حجم اجلرمية؟ هل
«يقفون على خاطر نتانياهو»؟
ّ
املتحدة تدعو إىل ضبط
األمم
النفس .ضبط ّ
ّ
النفس يكون
بني إثنني يطلقان ّ
النار على
بعضهما البعض وليس بني
إثنني أحدهما يقتل واآلخر
ميوت .جيب ّ
متر هذه األمور
أال ّ
أنبه مجيع
وأنا
مرور الكرام،
ّ
املسؤولني لكي يعرفوا حقيقة
ما حيصل حتت رعايتهم.
حكومة تصريف األعمال ال
ً
ووزارتا
مسؤولة،
تزال
واخلارجية ال تزاالن
الدفاع
ّ
مسؤولتان.
وبالعودة اىل موضوع احلكومة
أكرر ما سبق وقلته ّ
أنه ما من
ّ
فعلية لتأليف احلكومة،
إرادة
ّ
ّ
للتأليف أيضًا،
نية
وما من ّ
يتحمل نتائج
من
وحدهم
وهم
ّ
ّ
كل األزمات اليت حتصل.
ّ
بالتكليف ال ّالزم،
حنن قمنا
ّ
ّ
املكلف
فليتفضل الرئيس
ويقدم لنا تربيرًا باألسباب
ّ
ّ
التأليف.
اليت تدفعه لعدم
السلطة
لديه
األكثرية ،ولديه ّ
ّ
أيضًا ،وحنن نريد أن نعلم من
ّ
املعطل .من ال يعرف حتديد
هو
احلقوق يف تأليف احلكومة وال
حسابية هو
بعملية
جييد القيام
ّ
ّ
مشكلةّ ،
ألنه يف مركز احلكم
وال جييد القاعدة ّ
الثية.
الث ّ
املزاجية يف
زد على ذلك،
ّ
ّ
التعاطي ،وما نسمعه من
أخبار يف اإلعالم ،سواء أكانت
ٍ
مسربة عن مصادر أو
األخبار
ّ
رمسيًة ،فهذه
كانت تصاريح
ّ
األمور ليست من صفات رجال
الدولة.
ّ
أسئلة
عن
أجاب
ثم
ّ
حافيني:
الص
ّ
ّ
س :جنرال ،بعيدًا عن
احلكومة ،يف العام املاضي
ّ
كنا نسمع كثريًا عن احملكمة
ولية وعن قرارها ّ
الظ ّ
ين إىل
الد
ّ
ّ
أن سقطت احلكومة .واليوم،
وبعد ثالثة أشهر على ّ
التكليف
نعود ونسمع أخبارًا عن القرار
أن بلمار
الظين ونسمع أيضًا ّ

ّ
أصدر شيئًا جديدًا فيما
يتعلق
بهذا املوضوع .فهل القرار
ّ
الطلب أم
الظنيّ يأتي حتت
جديًا
ظنيًا
ّ
ّ
أن هناك فع ًال قرارًا ّ
سيصدر قريبًا وسنعرف من
خالله الكثري من األمور؟
ج :أعتقد من خالل متابعيت
اخلارجية ألعمال احملكمة ّ
أنه
ّ
مرة ُترد فيها القرائن
كل
يف ّ ّ
تصدر قرائن جديدة ،وما إن
ترد هذه األخرية ّ
حتى تعود
ّ
وتصدر قرائن أخرى من جديد
ّ
كل ذلك
وهكذا دواليك...
أن عمل احملكمة ليس
يظهر ّ
وكأن األمور حتدث حتت
جديًا،
ّ
ّ
ّ
الطلب.
س :جنرال ،تزامنًا مع ّ
التأخري
يف تأليف احلكومة ودور
اجلمهورية يف هذا
رئيس
ّ
سياسية
اإلطار ،هناك حركة
ّ
معينة يشهدها قضاءا جبيل
ّ
وكسروان ،وما كان الفتًا
اليوم يف هذا اإلطار ،هو
اجلمهورية
موقف لصهر رئيس
ّ
وسام بارودي الذي أعلن عن
ّ
ترشحه لإلنتخابات
إحتمال
النيابية يف العام  2013وعن
ّ
ّ
ّ
باإلتصاالت
أنه سيبدأ بالقيام
يف هذا املوضوع ،ما تعليقك
على هذا املوضوع؟
ج :هذا من ّ
حقه .وما يقوم
سرًا ،فهو يعمل على
به ليس ّ
تسويق نفسه لإلنتخابات منذ
إنتهاء إنتخابات العام ،2009
وقد تكون ّ
كل هذه األزمة اليت
نعيشها اليوم هلذا السبب.
أن
س :جنرال ،يحُ كى عن ّ
ّ
بالضربة
تشكيل احلكومة سقط
القاضية ،وما حقيقة املسعى
الذي يقوم به حزب اهلل حللحلة
العقد يف هذا اخلصوص؟
أي مبادرات
ج :ليس هناك ّ
جديدة .لقد قمنا باملبادرات
منا ،إذ ُطلب ّ
اليت ُطلبت ّ
منا
ً
مبادرة وقمنا بها ،كما ّ
انه ّ
مت
القبول مببادرتنا .ال اريد أن
أنام يف ّ
طلب
كل يوم على
ٍ
ألستفيق يف اليوم
معينّ
ّ
طلب آخر.
التالي على
ٍ
َ
الوزير
قال
جنرال،
س:
ُ
السابق وئام وهاب أمس من
ّ
إن لرئيس اجلمهورية
الرابية ّ
ّ
امسها ميشال
عقدة واحدة
ُ
رد َك على هذا
عون ،ما هو ُّ
األمر؟

ظهرت هذه العقدة
ج :لقد
َ
ظهرت يف
الدوحة،
يف مؤمتر ّ
َ
ظهر إمسي
ويكيليكس ..إذ
َ
مرة
يف الويكيليكس 93
ّ
واحلمدهلل ،وكل ذلك ّ
يدل إىل
ليس باألمر
هذا اإلجتاه .فهو
َ
اجلديد.
ُ
ٍ
تتحدث
وقت
س :جنرال يف
املعلومات عن إمكان نزع ّ
الثقة
ّ
املكلف جنيب
الرئيس
من
ّ
ُ
ُ
يقف حلفاؤكم يف
ميقاتي،
الصف الواحد معه ،هل هذا
ّ
مؤشر على ّ
أنكم متخالفون يف
ٌ
الصف الواحد؟
ّ
ج :كال ،لسنا خمتلفني .هذه
ّ
الشخص
آراء خمتلفة ،فيبحث
ٌ
السليب
يف ّ
عدة مواضيع منها ّ
ومنها اإلجيابي ،ولكن ليس
هناك من موقف ،توجد أفكار
مطروحة ،ولكن ال يوجد
موقف.
ّ
بغض ّ
النظر عن
س :جنرال،
اجلرائم اإلسرائيلية يوم األحد،
ً
خطورة كبرية يف خرق
أال ترى
القرار  1701وتعريض لبنان
خلطٍر مثل حرب متوز؟
ج :ال خطر من القرار 1701
وال من أي شيء ،بل اخلطر
هو أن تظل إسرائيل تقتل
الناس ّ
ّ
الذين هم أصحاب
األرض ّ
اغتصَبتها منذ
اليت
َ
ّ
وستني عامًا .هذا هو
ثالثة
إن
وأعتقد
اخلطر الوحيد.
ُ
ّ
َ
العامل ّ
حمرج اليومّ ،
ألنه
كله
ٌ
من غري املعقول أن تستمر
متفرجني
اجلرمية ونبقى حنن
ّ
عليهاّ .
الصراع اليوم هو
كل
ّ
«نبقى» أو «ال نبقى» .ولكن
َ
رئيس احلكومة
يقول
أن
ُ
اإلسرائيلية بنيامني نتنياهو
إن َ
حق العودة
للفلسطينيني ّ
يحُ َ ل خارج إسرائيل ،فأنا
أعتقد ّ
ّ
الناس
يدفع
أنه هو
ُ
أن هذه
باجتاه احلرب ،وأعتقد ّ
ّ
التصاعدية للمقاومة
احلركة
ّ
َ
كأن
الذروة،
لتبلغ
ستعود
ّ
األعوام العشرين ّ
مرت
اليت ّ
ُ
أن ال
ستمحى .وها حنن نرى ّ
السالم.
تقدم أبدًا يف عملية
ُّ
ّ
َ
ُ
قالته األمم
مسعتم ما
فهل
أمينها
املتحدة؟! لقد دعا
ُ
العام بان كي مون إىل ضبط
ّ
جراء
ميوت
النفس!!
ُ
ُ
أحدهم ّ
الرصاص اإلسرائيلي وهو ال
ّ
ُ
حيمل سالحًا ،ويدعوه بان كي
ِ
لضبط ّ
النفس! إذًا ،هناك
مون
ٌ
تواطؤ َدولي على فلسطني
وعلى العرب ،ويسعى ّ
النائب
السوري عبد
للرئيس
ّ
ّ
السابق ّ
للسالم ويظهر
خدام
احلليم ّ
ّ
ّ
التلفزيون اإلسرائيلي،
على
سريد الفلسطينيني إىل
أهكذا
ُّ
ِ
ِ
حقهم؟!
أرضهم ويدافع عن
حتد َ
ث
س :جنرال ،باألمس
ّ
السابق وئام وهاب
الوزير
ّ
عن خمارج قانونية لرفع ّ
الثقة
الرئيس جنيب ميقاتي
عن
ّ
ّ
ّ
التكليف ،ما
وبالتالي رفع
هي هذه املخارج القانونية؟
ٌ
وسؤال آخر إذا مسحت ،كيف

ّ
ّ
الطاقة
تعلق على طرد وزير
واملياه جربان باسيل – الوزير
من ّ
التيار الوطين احلر  -مراسل
أخبار املستقبل من مقر رمسي
ٍّ
هو وزارة ّ
الطاقة؟
ّ
للسؤال األول،
بالنسبة
ج:
ّ
أحدهم يف أمٍر ما
قد يبحث
ُ
وال جيد نتيجة ،كان األمر إذا
هناك خمرج قانوني أم ال،
ممكن أن يكون اإلستنتاج
ّ
توصلنا إليه ّ
أنه ليس
الذي
َ
خمرج قانوني ،أو
هناك من
ٍ
جند خمرجًا قانونيًا.
ميكن أن
َ
على ّ
يعلن
كل حال ،يكفي أن
َ
الذي أعطاه ّ
القسم ّ
الثقة ،عن
حجب ّ
الثقة عنه فال يعود لديه
ِ
أكثرية ،فماذا سيفعل عندها
إذا ّ
أل َف احلكومة .هل ينقل
ّ
للصف الثاني؟
ّ
بالنسبة لسؤالك ّ
ّ
الثاني،
أما
ّ
ً
مهذبة بيننا
عالقة
حنن نريد
وبينكم مجيعًا ،وليس واحدًا
منكم فقط .وعندما يرجو
مر ٍ
ات
الوزير الصحايف ثالث ّ
َ
أسئلته
أال يقاطعه ،وأن يسأل
كالمه ،وال
عندما ينهي الوزير
َ
ّ
ويظل يقاطعه،
يقبل املراسل
عندها طبعًا سيقول له الوزير
أن «يضب غراضو» ويغادر.
حنن لسنا جمربين أن نتحمل
هذه األمور ،وخصوصًا عندما
نراهم يتكلمون مع اآلخرين
«يتواقح»
كاملالئكة ،فأن
َ
دارنا فهذا
ُ
أحدهم علينا ويف ِ
جدًا.
صعب ّ
ٌ
س :جنرالُ ،و ّجهت إليكم
اليوم عرب جريدة ّ
اللواء رسالة
تلومكم على ضربكم هيبة
ّ
وتتمهكم
اجلمهورية،
رئاسة
ّ
بالسعي للوصول إليها ،كما
ّ
التوجه إىل بعبدا
تسألكم
ّ
ومطالبة الرئيس سليمان
لألكثرية اجلديدة.
بعقد طاولة
ّ
ما تعليقكم؟
جّ :
اخلاصة.
إنسان هيبته
لكل
ّ
ٍ
ال يستطيع أحد أن يضيف
إليها أو ينتزع منها.
س :جنرال ،وضعتم مسؤولية
اجلمهورية
التكليف لدى رئيس
ّ
ّ
املكلف .هل تعتربون
والرئيس
ّ
أنكم اخطأمت بتكليف الرئيس
ميقاتي ،وإن ّ
مت تكليف أحد
آخر ،هل ستبقى العقدة لدى
الرئيس ميشال سليمان؟
أحب أن
ج :ال أعلم .ولكن ما
ّ
أشري إليه ّ
أنه ما من أحد كان
ّ
املكلف
أن الرئيس
يعتقد ّ
ّ
اللعبة .أصول
جيهل أصول
ّ
ِ
ببساطة إرتداء
اللعبة هو
السحاب
السروال حبيث يكون ّ
ّ
األمامية .أمن
من اجلهة
ّ
الس ّحاب من
املمكن أن يكون ّ
يتم
اخللفية؟ أمن املمكن أن
ّ
ّ
تكليف رئيس حكومة وهو ال
أن تأليف احلكومة يكون
يعلم ّ
األكثرية؟ أنتم تضحكون،
من
ّ
أن هذا
ولكن أنا اقول لكم ّ
املوضوع أسوأ من إرتداء
السحاب
السروال حبيث يكون ّ
ّ
اخللفية.
من اجلهة
ّ
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CEDAR DRIVING SCHOOL
مدرسة االرز لتعليم قيادة السيارات

الدليل التجاري

0403482345  او87648186 :العالناتكم يف اهلريالد اتصلوا على احد الرقمني

Sydney Landscaping and Excavations

ö^œﬁ˜]<ÿœﬁÊ<ÜÀ£]Ê<›Ç7]<Ÿ^€¬]<ÜÒ^ä÷

عساف
ّ عساف ابي
ّ بادارة السيد

 سنة37 خربة تفوق

اسعار خاصة لط ّالب املدارس

لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
0414 983 608:اتصلوا على الرقم

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

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

نساعد يف احلصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة مرحية ومكيفة

ّ
دقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
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Paving – concreting- Retaining wall - Stone
– and logs – Fencing – Rubbish Removals
Plant and Grass – Sprinkler System

Z·z‹ﬂ@Ïi@Üa˚–i@aÏ‹ó�ma

04 1929 1261 M@@02 9785 8685

0407405846 :لالتصال
97405846

تسعرية جمانية معاملة ممتازة وكفالة يف العمل

êÓè„ãœ@ëÏÇbi@l@aÏ‹óma

 جان فارس:لالتصال

Ph:(02) 9709 2267 - Fax:(02) 9707 3213
Mob: 0410 606 786

 سنة خربة30 اكثر من

Mob: 0419 999 554 - 0405 203 535
Tel/Fax: (02) 8704 1490

30 Hoskins Avenue Bankstown
Abraham
Managing Director

378 922 0435

Residential *Commercial*
*Industrial

نتعهد االعمال الكبرية والصغرية
 وخدمة.. خربة..اختصاص
صدق يف املعاملة وكفالة للعمل
:لالتصال
0435922378

RAINBOW BRICKLAYINY P/L

·ÿmbuby@ãˆbè€
b‡Á7ÀÎ@Êb�–©aÎ@ŸÌ5€a@ıb‰i@Âﬂ@
Ò5©a@kybñ@l@aÏ‹óma
·z‹ﬂ@Ïia@áËœ@
0407 666 190@Z·”ã€a@Û‹«@@@@@@@@@@@@@

LicZ@185750C
B G
Glass & Glazing
for all your glazing needs
@xbuç€a@kÓ◊ãm@Âﬂ@·ÿmbuby@ãˆbè€
@ÚÌäbvn€a@…ÌäbìæaÎ@ﬁåb‰‡‹€
k‹�€a@kèy
@Showers Screens~@
@Tables tops~@Splash
back~@Frameless Glass
@Ÿ€à@7ÀÎ@p�˝0a@pbËuaÎ@LpbÌaãﬂ

µﬂdn€a@pb◊ãí@…ﬂ@›ﬂb»n„F@@@@@@Ú�Ó„b™@Ò7»èmF@@@@@

0404015551@Zäb„ãi@Äi@ﬁbóm¸a

ANB 17 003 994 394

Safwat Arfan – Sayed

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

نقدم كافة أنواع احملاسبة واخلدمات الضريبية
ومسك الدفاتر لالفراد والشركات

نضمن اكرب مردود ضرييب بفرتة زمنية قياسية
اعتمدوا احملاسب واخلبري الضرييب

صفوت عرفان

يف مجيع حاجاتكم الضريبية

(Bell Tower Centre)
Unit 24/ 191 Parramatta Rd.
Auburn, NSW 2144
Tel: 8756 3600 - Fax: 8756 3699
Email: safwat@ozemail.com.au

124 HIGHLAND AVE,
Yagoona NSW 2199
PH: 9793 8333 Mob: 0414 600 042
·z‹ﬂ@Ïi@ÜbÌå

@¡ˆaãÇ@ëá‰Ëﬂ@
@Úéá‰:a@Úib‘„@Ùá€@›vèﬂ
@ç‹ÌÎ@tÎbé@ÏÓ„@¿
8008@›Óvèn€a@·”ä

Registered Architect
Ziad Boumelhem
NSW Reg 8008

Member of the australian
institute of architects 45159

l¯⁄^√π]<ÿ“<àrﬂﬁF
<ÌËÇ◊f÷]<ì°<:÷]<

<ÿ⁄^“<Ã◊⁄<4ñ†F
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$200 cash for any referral

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

@Hasham
Tailoring
@kÓè„@p˝´
@Ú†bÓÉ‹€@·íb:a
ÚÓ€buã€a

ﺍﻟﻘﺼﺎﺕ
ﺃﺣﺪﺙ ﺍﳌﻮﺩﻳﻼﺕ ﻭﺃﺟﻤﻞ
ﹼ
ﺑﺪﻻﺕ ﺭﺟﺎﻟﻴﺔ ﺟﺎﻫﺰﺓ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﺎﺕ
ﻧﺨ ﹼﻴﻂ ﺍﻟﺒﺪﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﻭﺣﺴﺐ ﻃﻠﺒﻪ
ﻧﺴﺘﻌﻤﻞ ﺃﺟﻮﺩ ﺍﻻﺟﻮﺍﺥ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
 ﻭﺧﺒﺮﺓ ﻓﻲ.. ﺻﺪﻕ ﻓﻲ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ..ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻣﺪﺭﻭﺳﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻞ
( ﺃﻳﺎﻡ )ﺍﻻﺣﺪ ﲟﻮﻋﺪ ﻣﺴﺒﻖ٦ ﻧﻔﺘﺢ

Ph: 9635 7629 – Fax: 9633 1658
51 Phillip St. Parramatta
Opposite Crowne Plaza Hotel
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حبضور العائلة وطربيه وماري ومجع وبرتحيب الـ»اهال وسهال«

النائب عيسى يلقي خطاب التنصيب األول طبقا للعرف الربملاني الربوتوكولي

ألقى نائب غرانفيل اللبناني
االصل طوني عيسى حتت قبة
جملس برملان الوالية خطابه
(Maiden
االول
التدشيين
 )Speechوسط تصفيق رئيس
احلكومة باري اوفاريل وزمالئه
النواب من املواالة واملعارضة
على السواء.
ترأس اجللسة نائب رئيس
اجمللس اللبناني االصل طومس
جورج ليعطي املناسبة نكهة لبنانية
شاملة .وافتتح طومس اجللسة
بالعربية قائ ًال «اه ًال وسه ًال» ،فعال
التصفيق من احلاضرين والنواب
على الفور.
شارك يف املناسبة زوجة النائب
عيسى واوالده واحفاده واقرباؤه
ورئيس دير مار شربل االب
الدكتور انطوان طربيه واملونسنيور
بشارة ماري واصحاب الفضيلة
املشايخ ببنهم إمام مسجد الرمحة
يف اوبرن الشيخ عزام مستو
والشيخ طالب والزمالء طوني
قزي وجو خوري وسايد خمايل
وامحد سليم وانور حرب ورئيس
الرابطة املارونية احملامي مسري
قزي ومجهور متثلت فيه مجعيات
ومؤسسات مسيحية واسالمية
واصدقاء من كافة الشرائح.
واقيم بعد ذلك حفل كوكتيل
يف مكتبة الربملان شارك فيه
نواب وزمالء باالضافة اىل الذين
حضروا اجللسة من ابناء اجلالية،
وحول طوني رفيقة دربه سوزان
والعائلة واالصدقاء.

*اخلطاب*

وقد القى النائب طوني عيسى يف
برملان الوالية يف 2011- 5 - 11
خطابا مطوال ومما جاء فيه:
باحرتام كبري وتواضع القي خطابي
يف الربملان كوني النائب االحراري
األول لغرانفيل منذ عام .1938
لقد تأثرت جدا باملسؤولية والثقة
اللتني وضعهما اجملتمع يف
شخصي وأعد بسداد دينه قدر
امكانييت.
وأود أن أهنئ مجيع األعضاء
املنتخبني مؤخرا ،وخباصة زمالئي
االحرار يف غرب سيدني  --وأنا
أعلم انه على مدى السنوات
القادمة سوف حنقق أشياء عظيمة
معا.
وأود أيضا أن أهنئ زعيمنا
باري اوفاريل  --رئيس الوالية
وزير حقيبة غرب سيدني  --وانا
يشرفين ان اكون عضوا يف
فريقه.
لقد قرر رئيس الوالية االحتفاظ
حبقيبة غرب سيدني كانعكاس
لألهمية املركزية هلذه املنطقة
لواليتنا وضخامة املهمة اليت
تنتظرنا.
يف تاريخ االنتخابات االسرتالية مل
يكن هناك اكرب مما حقق ائتالف
االحرار-الوطين يف  26آذار
.2011
لقد دعم مواطنو غرب سيدني
حزب االحرار وليس لدي أي شك
يف أن املنطقة ستكون حمورا هاما
من اهتمامنا على مدى السنوات
األربع القادمة وما بعدها.
انين اؤمن انه مت انتخاب هذه
احلكومة ألن اجملتمع يريد منا أن
نرى الرتكيز على األساسيات يف

احلكومة ،مثل بناء البنية التحتية
وتوفري اخلدمات ودعم القيم
األسرية.
وميكنين أن أؤكد أن جملس النواب
لن يعترب غرب سيدني أمرا مفروغا
منه  ،وسنعمل بال كلل لتوفري
الفرص والبنية التحتية واخلدمات
اليت تستحق الناخبني لدينا.
ان غرانفيل جمتمع متنوع ثقافيا،
وهو يعمل جبد ومبنحى عائلي،
وأنا فخور جدا لتمثيله يف برملان
نيو ساوث ويلز.
ان غرانفيل هو ممثل جلزء كبري
من ناخيب غرب سيدني ،وهي
املنطقة اليت تساهم بـ  76مليار
دوالر يف الناتج احمللي اإلمجالي
للوالية.
ان غرب سيدني هي ثالث أكرب
اقتصاد يف أسرتاليا ،بعد سيدني
وملبورن ،لكنها تواجه العديد من
التحديات ،مبا يف ذلك ضغط
املرور واإلسكان ونظام النقل.
على مدى  16عاما  ،وعدت حكومة
الوالية السابقة ببناء  12خطا
للسكك احلديدية ومل تنفذ منها
حتى اآلن سوى «نصف خط» ومما
يؤسف له أنه مل يكن يف غرب
سيدني.
ان سكان غرب سيدني الذين يبلغ
عددهم مليوني شخص ال حيصلون
على نفس اخلدمات وفرص العمل
كأولئك الذين يعيشون يف أجزاء
أخرى من املدينة.
ومع ذلك أنا أعلم انه سيتم احلكم
على إجنازاتنا ،وسوف تكون
املهمة الرئيسية كسر احلواجز
االجتماعية واالقتصادية ،وضمان
حصول شعب غرب سيدني على
اعمال وخدمات داخل منطقتنا
احمللية.
ان املزيد من فرص العمل يف
غرب سيدني يعين عددا اقل من
املواطنني «يعلقون» بزمحة املرور
على طرقنا يف حماولة للوصول
اىل مركز سيدني التجاري.
وبطبيعة احلال سوف أواصل
الضغط من أجل موقف سيارات
يف غرانفيل خلدمة جمتمعنا ،وهو
جزء مهم من البنية التحتية اليت
وعدت بها احلكومة السابقة ولكن
تر النور.
مل َ
لقد كانت غرانفيل بييت منذ
وصولي اىل سيدني من لبنان
يف  ، 1973تاركا ورائي قرييت
وأصدقائي والكتب املدرسية
ومالعب كرة القدم وذكريات
طفوليت ،وانا فخور برتاثي اللبناني
تراثي ،فخور بعائليت وفخور
باسرتالييت قبل كل شيء ،وانا
ممنت دائما السرتاليا على احلياة
الرائعة اليت وفرتها لي وأشكر
اهلل على هذه الفرصة خلدمة أميت
وجمتمعي بضمري مرتاح.
كانت رحليت طويلة وشاقة،
ولدت يف بلدة صغرية يف مشال
لبنان يف عام  1955وانا الرابع
بني سبعة اوالد على قيد احلياة
لوالدي خليل ووالدتي مارينا.
أبي بدأ العمل وهو يف  11من
العمر بعد وفاة جدي وهكذا مل
تكن لديه الفرصة للذهاب إىل
املدرسة ،لكنه ّ
علم نفسه قواعد
القراءة والكتابة.
يف سن ال  19تزوج والدي من
وربيا سبعة أطفال وميكنين
والدتي ّ

أن أقول بصراحة انهم االستثمار
الوحيد يف هذا العامل.
مع إخوتي وأخواتي نشأنا يف
ومبة نعيش وفقا
عائلة بسيطة ،حُ
للمبادئ األساسية؛ خمافة اهلل
واحرتام اآلخرين.
تزوجت من زوجيت سوزان
ورزقنا اهلل اربعة اوالد هم :تانيا
وستيفان وناتالي وبيار.
يف العام  1987انتخبت عضوا يف
بلدية باراماتا وتسلمت منصب
نائب رئيس يف عامي  1995و
 1999ويف العام  2008تسلمت
رئاسة البلدية وانا فخور مبا
حققته.
وخالل مسريتي احلياتية والعملية
ترأست وكنت عضوا يف العديد من
التنظيمات مثل اجلمعية اللبنانية
االسرتالية وجمموعة الرفاهية
اللبنانية االسرتالية وكذلك يف
مجعية قرييت بقرقاشا.
كما خدمت أيضا ملدة  36عاما
يف جلنة اإلشراف يف سيدة لبنان
كمنسق جلمع التربعات وأسست
منظمات شبابية بهدف توجيه
الشباب من خالل برنامج البعادهم
عن املخدرات والكحول وتشجيعهم
على البقاء يف املدرسة.
هلذه اخلدمات للمجتمع واحلكومة
احمللية كان لي شرف احلصول
على وسام أسرتاليا يف عام
.1995
مثل الكثري من املهاجرين اخنرطت
بشغف يف اليد العاملة لدعم
عائليت حيث عملت يف مصنع وبعد
ذلك بالسكك احلديدية يف الوالية
كمساعد حمطة ويف غضون سنتني
اصبحت مساعدا حمطة رئيسيا.
لقد وصلت يف سيدني وليس
لدي مال وال شهادات جامعية
لكن كان لدي طموح وأحالم
وأعتقد حبق أن هذا كل ما حتتاجه
خلدمة اجملتمع بطيبة قلب وروح
سخية.
وامسحوا لي أيضا أن أشكر أولئك
الذين ال أرى هنا اليوم  ،ولكن
الذين أعرفهم واللذين يراقباني
من السماء ،والدي خليل ومارينا،
اللذين سيكونان فخورين بي
اليوم ،واشكر زمالئي يف سيدة
لبنان وأصدقائي الكثريين يف
اجملتمع من خلفيات ثقافية ودينية
ولغوية وعقائدية متعددة.
كما أشكر حزب الليربالي على
الشرف والثقة اليت أوالني
اياها.
وأود أيضا أن أسجل امتناني
جلميع أعضاء اجمللس واملوظفني
يف جملس مدينة باراماتا وأشكرهم
مجيعا على صداقتهم ودعمهم.
أنين فخور باجنازاتي يف احلكومة
احمللية وأتطلع للتحديات اجلديدة
لتمثيل جمتمعي يف برملان نيو
ساوث ويلز وسأعمل على الوفاء
بدوري والثقة اليت اوالني اياها
الشعب وسوف امتسك دائما
بتفان
بالقيم واملعتقدات والعمل
ٍ
ونزاهة.
ويف اخلتام أشكر حبرارة مجيع
املتطوعني الذين دعموني بسخاء
رائع يف  26آذار ألنه بدونهام
مجيعا لن أقف هنا اليوم.
وأخريا أشكر شعب غرانفيل
ويشرفين أن امثله واتطلع
خلدمته.

Councillor Tony Issa OAM, MP
Member for Granville

Youseff, Councillor Nasr
Kafrouni, Martin Zaiter,
Joe Kaltoum, Joe Rahme,
Tony Khattar, Tony Draybi, Tom Kudinar, George
Coorey, Jim Carol and
his sons, Ian Craig, Tania
Raffoul, Nemer Elias and
family, Simon Sabet and
family, Phillip Issa and
Joe Issa, Elias Batty,
George Dib and family, George Mourched and
family, Tony Bousaaid,
Tony Batty, Sarkis Yagi,
Claude and Paul BouGeorges and her friend
Zoe, Rabi Akl and Salah
Noumair, Samir Dandan,
Mouhtaz Zeriaka, Bishop Abi-Karam, Bishop
Saliba, Bishop Drawish,
Father Maroon Moussa
and Father George Saab,
Monsignor Shora, Father
Antoine Tarabay, Shiek
Azzam, Shiek Taleb,
Shiek Safy, Haj Hawchar,
Haj Hammad, Haj Zeriaka,
Samir el Sag, all the local,
Arabic and ethnic newspapers and radio stations,
the many Mayors and
Councillors from different
cities, whom I am proud to
call my friends, as well as
all the Afghan, Chinese,
Greek, Indian and Lebanese community leaders.
I warmly thank all the
wonderful volunteers who
generously supported me
on the 26th of March - for
without all of you I would
not be standing here today. We are all on the
same road and I know
you will travel this new
journey with me.
I thank you Madam
Speaker and all the Honourable members for the
warm welcome that has
been extended to me and
to all the parliamentary
and electoral staff for their
kind assistance.
Finally, I thank the people
of Granville – I am honoured to represent you
and I look forward to serving you.

Parishioners at Our Lady
of Lebanon and my many
friends in the community
from so many different
backgrounds, cultures,
languages, religions and
beliefs.
I thank the Liberal Party
for the honour and trust
they placed in me.
I would also like to place
on the record my gratitude to all the councillors
and staff at Parramatta
City Council with whom I
have worked, in particular
my former senior adviser
Justin Mulder, I thank
them all for their friendship and support.
I am proud of my achievements in local government and I look forward
to the new challenges of
representing my community in the New South
Wales Parliament.
As a member of this Parliament I will be working to
fulfil my role and the trust
the people have placed in
me - I will always uphold
my values and beliefs and
promise to work with devotion and integrity.
I respect the right of the
individual to live their life
as they choose as long as
they do no harm to others.
In conclusion I would
like to take a few moments to acknowledge
the contribution of my
amazing and hard working campaign team and
supporters, including; my
eldest son Steven Issa
who did a superb job as
my campaign director,
assisted by my younger
son Pierre Issa, daughters
Tania Chahine and her
husband Chady Chahine,
Natalie Bushara and her
husband Fadi Bushara
all my brothers and sisters, nieces and nephews,
particularly Michael Issa,
my parents in-law Joseph
and Mary Gallas, brother
in-law Bill and his family, Odette Farah, Elias

I am proud to say that all
of the young people completed their studies and
are now employed, starting families and businesses of their own.
For these services to the
community and Local
Government I was honoured to receive the Order of Australia Medal in
1995.
My motivation has always
been to give something
back to the community, to
listen to and help those in
need and to give the youth
a fair go - I am completely
devoted to my community.
I arrived in Sydney with
no money and no university degrees but I did have
ambition and dreams.
I truly believe that all you
need to serve the community is a good heart and a
generous spirit.
I thank God for my wonderful community, full of
family and friends who
have kindly supported me
and stood by me through
the highs and lows of public life.
I wish to acknowledge
the presence here today
of my family, who are my
strength, my courage and
my inspiration - my wife
Susan, and my children
Tanya and her husband
Chadi and the grandkids,
Stephen and his wife Jasmine, Natalie and her husband Fadi and Pierre.
;My brothers and sisters
Joseph , Vanetta, Nabil,
Antoinette, Michael, Peter and their families,
my nieces and nephews
- there are too many of
them to name.
Allow me also to thank
those who I do not see
here today, but who I
know are watching me
from heaven, my loving
parents Khalil and Marina,
who would be so proud of
me today.
I acknowledge my fellow
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It is with great respect
and humility that I rise to
address the House as the
first Liberal Member for
Granville since 1938.
I am deeply humbled by
the responsibility with
which my community has
entrusted me and I promise to repay their faith and
goodwill to the very best
of my ability.
I wish to congratulate
all the recently elected
members, particularly my
fellow Liberals in western Sydney - I know over
the coming years we will
achieve great things together.
I would also like to congratulate our leader the
Hon Barry O’Farrell Premier and Minister for
Western Sydney - I am
honoured to be a member
of his team.
Our Premier’s decision to
retain the Western Sydney portfolio is a reflection of the central importance of this region to our
state and the enormity of
the task ahead.
In Australian electoral
history there has not been
a bigger mandate than the
one achieved by the Liberal National Coalition on
the 26th of March 2011.
Western Sydney threw its
support behind the Liberal
Party and I have no doubt
that the region will be an
important focus of our attention over the next four
years and beyond.

Tony Issa with his family

I believe this Government
was elected because the
community wants to see
us focusing on the fundamentals of government;
building infrastructure,
providing services and
upholding family values.
I can assure the House
that we will not take western Sydney for granted
and will work tirelessly to
deliver the opportunities,
infrastructure and services that our electorates
deserve.
The people of Granville
are warm and culturally
diverse, they are hardworking and family-oriented, and I am so proud
to represent them in the
New South Wales Parliament.
Granville is an electorate
representative of much of
western Sydney, a region
that contributes $76 billion to the State’s GDP.
Western Sydney is Australia’s third largest economy, behind Sydney and
Melbourne, but it faces
many challenges, including; traffic and housing
pressures and a transport system that does not
efficiently integrate our
communities within the
region.
Over 16 years, the previous State Government
promised 12 new rail
lines, yet delivered only
“half-of-one” and unfortunately it was not in western Sydney.
Western Sydney’s popu-

lation of 2 million people
do not have access to the
same services and job
opportunities as those
living in other parts of the
city.
However, I know that we
too, will be judged on our
achievements.
A major task will be to
break down social and
economic barriers and
ensure the people of
western Sydney have
ready access to employment and services within
our local area.
I would like to see a
greater portion of the tens
of thousands of people
who commute past Granville every day using their
skills and talents locally.
More jobs in western Sydney means less people on
our roads stuck in traffic
trying to get into the Sydney CBD.
And of course I will continue to lobby for the Granville car park to serve our
community, an important
piece of infrastructure
that was promised by the
previous Government but
not delivered.
I am no longer a young
man and I speak with an
accent, but nobody could
have more affection for
their local community
than I do.
Granville has been my
home since arriving in
Sydney from Lebanon in
1973, leaving behind my
village, my friends, my
school books, my soccer

fields and my childhood
memories.
I’m proud of my Lebanese
heritage, I’m proud of my
family, I’m proud of who
I am – an Australian first
and foremost.
I will always be grateful
for the wonderful life Australia has given to me and
I thank God for the opportunity to serve my nation
and my community with a
clear conscience.
I have had a long and hard
journey - I was born in a
little town in north Lebanon in 1955 the fourth of
seven surviving children
to my father Khalil and my
mother Marina.
My father started working
as an 11 year old after
the passing of my grandfather and so did not have
the opportunity to go to
school, but he taught himself to read and write the
basics.
At the age of 19 my father
married and with mum
they raised seven children, who I can honestly
say were their only investment in this world.
With my brothers and
sisters we grew up in a
simple, loving and caring
family – living according
to basic principles; fearing God and respecting
others.
Like many migrants I eagerly joined the workforce
to support my family and
was soon employed at a
factory.
From there I joined the
State Rail Authority as
a station assistant and
within two years became
qualified as an Assistant
Station Master.
I then took on a new role
managing the wool freight
for NSW for the next 12
years of my life.
During this time I married
a decent, beautiful local
girl my wife Susan and
we were blessed with four

children Tanya, Stephen,
Natalie and Pierre.
And now I have three
beautiful grandchildren
Xavier, Lara and Sophia
and two son in-laws Fadi
and Chadi and a daughter
in-law Jasmine.
In 1987 I was elected to
Parramatta City Council
as an Alderman where I
have served continuously
and continue to serve as
a Councillor for Woodville Ward.
Over the past 24 years
as a Councillor I have
chaired many committees
and meetings and have
served as a representative on many advisory
committees and boards
such as; WSROC, the
Riverside Theatres, and
the Bicentennial Committee to name just a few.
In 1995 and 1999 I was
elected Deputy Lord Mayor and in 2008 I was elected as the first Liberal Lord
Mayor of Parramatta.
I am proud of my achievements as Lord Mayor, including; removing parking
metres from Harris Park,
bringing in 15 minutes of
free parking in the Parramatta CBD, refurbishing
the Granville, Guildford
and Harris Park town centres as well as rejuvenating the Parramatta River
foreshore.
I was instrumental in
bringing about a peaceful resolution to the Harris Park riots and I worked
closely with the police
and the community earning me the title – the “people’s Lord Mayor”.
During my time as Lord
Mayor I led delegations to
China, Vietnam and Lebanon; to establish friendship relationships and to
encourage investment in
the local area.
In China I was pleased to
have signed a friendship
city agreement in Beijing

and in Lebanon I was
honoured to receive the
President’s award for services to the community.
Throughout my public life
I have always remained
actively involved in my local community and founded many different organisations with the aim of
assisting migrants settle
in to their new home.
I was the President and
Treasurer of a multicultural organisation and for
many years was responsible for more than 20
staff providing services
such as family support,
youth services, social
workers, preschool, and
before and after school
care.
I also was chair and
member of many other
organisations such as the
Australian-Lebanese Association, the Australian
Lebanese Welfare Group
and my village association called Berkasha.
I’ve served on my local
school P & C Association
and was a diocese representative for my children’s
schools. I also served for
36 years on the Our Lady
of Lebanon stewardship
committee as a fundraising coordinator.
I have run neighbourhood
advisory seminars in conjunction with local police
and have also served on
local police consultative
committees.
I also founded youth organisations with the objective of guiding young
people through a programme to keep them
away from drugs and alcohol and to encourage
them to remain in school.
I taught them to respect
themselves and to have
pride in their community
and I organised social
activities to keep them
occupied.
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اعالنـات

دوام العمل:

اختصاص ،خربة وصدق
يف العمل
من االثنني

اسألوا الصيدلي كيف ميكنكم
توفري املال
تتوفر يف الصيدلية
فيتامينا ت ( KBLAC
 )MORESمساحيق
للغسيل واجللي،
عطورات ،هدايا -
ّ
نغلف اهلدايا جمانًا،
تظهري فوري لصور
الباسبور،
وأشياء أخرى كثرية

توصيالت جمانية للمنازل

حتى

السبت من
 8صباحًا

حتى  8لي ًال
يوم االحد
من 9

صباحًا حتى
 8لي ًال

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

فيكتوريا
يف
االوىل
للدواليب
املكاري
مؤسسة
TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني فرنسيس
حاصلة على عدة شهادات تنويه من سلطة
صناعة اللحوم يف نيو ساوث ويلز HCCP

تتوفر لدينا سائر أنواع حلوم الغنم
والبقر الطازجة يوميا
مقانق -كفتة -هامربغر -كبة وكل
ما يطلبه املطبخ اللبناني من اللحوم
بيع باجلملة واملف ّرق
نؤمن طلبيات كافة املناسبات

توصيالت جمانية لكافة احناء سيدني
نظافة تامة ..خدمة سريعة ومعاملة ممتازة

تلفون96371759 :
فاكس96361294 :

26 Good St, Granville 2142
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تحقيقات

ماريا أبو أنطون َحَرش

من مل ميت باملرض مات بـ  ..النفايات الطبية

ُ
كثر الكالم يف اآلونة األخرية عن النفايات الطبية وانعدام سبل
ّ
التخلص منها بطريقة حتمي اإلنسان والبيئة ،وبني خطر احللول
كم خطط الطوارئ دون اسرتاتيجية
السريعة أو غري املالئمة وبني ّ
تتسع املشكلة وتتفاقم املخاطر مع ارتفاع حجم
واضحة رمسية
ّ
النفايات اليت ينتج لبنان يوميا منها حنو  4آالف طن حنو طن منها
ّ
تتجلى يف تقنييت احلرق والطمر اللتني ما زالتا
خطر .خماطر أكثر ما
ّ
للتخلص من هذه النفايات وما
معتمدتني يف مؤسسات كثرية
ينتج عنهما من مواد كيميائية تفتك تلوثًا باهلواء والرتبة واملياه
اجلوفية ،خمالفة بذلك كل االتفاقيات الدولية اليت وقع عليها
لبنان .وفيما عدا هذه االتفاقيات فان املراسيم والقوانني احمللية،
ّ
ولعل أبرزها املرسوم الرقم  13389الصادر يف  ،2004/9/18الذي
ّ
مت مبوجبه حتديد أنواع نفايات املؤسسات الصحية وكيفية تصريفها
باالشرتاك ما بني وزارتي البيئة والصحة،ال تبدو أفضل حا ً
ال جلهة
أقر من شروط ومعايري تقنية إلدارة النفايات
التزام املؤسسات مبا ّ
الصحية .فحتى اآلن مل يتوصل لبنان اىل تنفيذ هذه االتفاقيات
على الرغم من صدور املراسيم والقوانني الالزمة واليت جاء
تطبيقها يف معظمه خمالفًا لألصول الواجبة حبيث التزم عدد من
املستشفيات جبزء منها جلهة معاجلة النفايات اخلطرة واملعدية
بالتعقيم ،فيما بقيت أخر ومعها املستوصفات بعيدة جلهل منها
ّ
تتمكن من استثماره فيما هو
او لتعفي نفسها من عبء مالي رمبا
أفضل.
ويف وقت حيصر نقيب املستشفيات املهندس سليمان هارون
مشكلة عدم التزام البعض بـ» االسرتاتيجية فقط لعدم توافر مكان
ومعدات» ،مؤكدا انه» فور تأمينها سيلتزم اجلميع مبعاجلة
م ّربد
ّ
نفاياتهم» ،يصف مصدر يف وزارة الصحة الوضع بالـ»جيد اىل
أحسن وقد ساعد التصنيف الذي جتريه الوزارة بشكل دوري
للمستشفيات يف حتسني الوضع بإلزامه املستشفيات بتطبيق
املرسوم ومعاجلة النفايات املعدية واخلطرة» .وعلى اخلط عينه
تسري وزارة البيئة من خالل برنامج «مشروع إدارة النفايات»
الذي تعمل على تنفيذه يف عدد من املؤسسات منذ العام 2009
وهي مستمرة به حتى العام  ،2012ويهدف اىل ختفيض نسبة
الزئبق والديوكسني .ويف موازاة اجلهد الرمسي سجل اجملتمع
املدني حتركا الفتًا على سكة احللول ،ويف هذا االطار برزت مجعية
 Arcencielاليت بادرت اىل تأمني مخس مراكز لتعقيم النفايات
الطبية اخلطرة واملعدية تغطي املناطق اللبنانية واخذت على
عاتقها املهمة من الفها عرب اجلمع واملعاجلة اىل يائها بتأمني نظام
متابعة واضح مساعدة املستشفيات وتدريب العاملني فيها على
فرز النفايات الطبية» .اذا وفيما تتسابق املستشفيات الكربى
على سلم تصنيف الوزارة الذي حيال ارتقاء درجاته العليا ما مل
تلتزم مبدا تعقيم النفايات والتخلص منها بطريقة صحية ،تتوىل
املستشفيات الدكاكني ومعها مستوصفات كثرية التخلص منها
بطرقها اخلاصة غري آبهة للتصنيف الذي ولو صنفها يف اخلانة
السيئة فانه لن يلغي قيامها.
ّ
مصنف خطرا.
ينتج لبنان يوميًا حنو  4اآلف طن من النفايات بعضها
وعلى الرغم من توقيعه على اتفاقية ستوكهومل للملوثات العضوية
الثابتة اليت صدق عليها اجمللس النيابي بقانون  432تاريخ
 2002/7/29ودخلت حيز التنفيذ يف  2004/5/17واتفاقية بازل
ّ
ّ
والتخلص منها عرب احلدود
التحكم يف نقل النفايات اخلطرة
حول
صدق عليها اجمللس النيابي بقانون  387تاريخ ،1994/11/4
اليت
ّ
فان معظم خطط املعاجلة فيه ما زالت ترتكز على الرمي العشوائي
أو الطمر أو احلرق ،يف ظل غياب سياسة واضحة ذات رؤية بعيدة
األمد لدى احلكومة اليت يقتصر عملها على اإلنتقال من خطة طوارئ
اىل خطة طوارئ أخرى هلذا امللف.
اخلطة األوىل متت يف العام  1997بسبب الشكوى املتواصلة من
فتم إجياد مطمرين
مكب برج محود وحمرقة العمروسية للنفايات،
ّ
صحيني األول للعوادم يف بصاليم والثاني لباقي النفايات يف
الناعمة مع اإلبقاء على احملرقتني يف الكرنتينا والعمروسية اللتني
انتهت املعارضة املتزايدة للحرائق اىل إقفاهلما فيما بعد .وعلى
الرغم من تضمن هذه اخلطة فرز وتدوير وختمري النفايات وطمر
َ
تعط
العوادم فقط ،اال أن التطبيق جاء خمالفا لذلك ،حيث انه مل
املساحة الكافية لتخمري مجيع النفايات العضوية .هذه العوامل
ً
حتول مطمر الناعمة اىل كارثة بيئية بعدما
مشرتكة ساهمت يف ّ
حولت اليه معظم نفايات بريوت الكربى وعمد اىل توسيعه مرات
ّ
عدة عرب خطة طوارئ مستعجلة من دون البحث يف حل طويل األمد
ومستدام ،كان آخرهاخطة الطوارئ اجلديدة املرتكزة على احملارق
واليت أقرت يف جملس الوزراء يف آب .2010

[ احلرق والنفايات

اذًا ُاثري مشروع انشاء احملارق للتخلص من النفايات السيما الطبية
منها،علمًا ان احلرق هو اكثر كلفة من احللول االخرى ان لناحية املادة
او كلفته الصحية والبيئية كونه مصدرا أساسا ملادة الديوكسني
وغريها من امللوثات مبا يولد من رماد سام يشكل تقريبا ثلث حجم
النفايات احملروقة ويصنف نفايات خطرة تتطلب مطمرا خاصا.
وختتلف اإلنبعاثات حسب تركيبة النفايات احملروقة وحسب إكتمال

ملوث ومواد سامة حتتوي
احلريق ،حيث رصد العلماء أكثر من ّ 200
عادة على أوكسيد الكربون وأوكسيدات النرتوجني والكربيت
واملعادن الثقيلة (خاصة الزئبق) وعدد من املركبات العضوية
املتطايرة والديوكسني والفوران وملوثات عضوية ثابتة أخرى.
وقد أكدت الوكالة األمريكية حلماية البيئة أن حمارق النفايات
البلدية والطبية هي املصدر األساس ألنبعاثات الديوكسني
يف البيئة ويعود اليها %84من جممل أنبعاثات الديوكسني يف
الواليات املتحدة األمريكية و %93يف اليابان و %85يف سويسرا.
واىل ذلك فان النفايات اليت ينتجها لبنان حتتوي على نسبة رطوبة
عالية ال تتناسب وتقنية احلرق الذي يقتطع جزءا كبريا من صناديق
البلديات من دون ان يكون هناك امكانية لالستفادة منها يف
توليد طاقة كهربائية كما يحُ كى.
[ تأثريات صحية
اثبت العلم ان الديوكسني هو من اخطر املواد املسرطنة املعروفة،
الصحية تلف اجلهاز العصيب والكلى والكبد وخلل
من ابرز آثاره
ّ
هرموني وتشوهات خلقية وضعف يف اجلهاز التناسلي وجهاز
املناعة .ويف هذا السياق أثبتت بعض الدراسات ارتفاع خطر
املوت عند العاملني يف احملارق جراء أمراض القلب وسرطان الرئة
واملريء واملعدة ،مع إرتفاع نسبة السرطانات والتشوه اخللقي بني
القاطنني بالقرب منها او حتى البعيدين منها والذين قد يطاهلم
التلوث جراء تناوهلم نباتات أو منتوجات حيوانية ملوثة .ففي نيو
كاسل مث ًال ،وبسبب التلوث الناجم عن حمرقة املدينةُ ،منع االطفال
يف العام  2000من اللعب يف احلدائق ومن أكل البيض واملنتجات
احليوانية وعمد بعد سنتني اىل حماكمة جملس املدينة ومشغل
احملرقة ومعاقبتهما ملا تسببا به من ضرر.
اما النفايات الطبية فقد صنفت اىل عدة انواع ومنها النفايات
الطبية اخلطرة واليت تعرف بالنفايات الطبية احلاملة خطر العدوى
يف حال احتوت عوامل ممرضة ،ومن هذه االخرية جراثيم وفريوسات
وطفيليات وفطور أو افرازاتها بكميات أو تراكيز كافية ألن تسبب
مرضًا مخجيًا عند االنسان كما عند سائر الكائنات .او عندما تكون
من احدى الفئات التالية مواد حادة بغض النظر عن تلوثها مبادة
بيولوجية ،االفرازات البيولوجية (دماء ،)..النفايات اليت هي على
متاس مع افرازات بيولوجية (ضمادات جروح ,أنابيب أكياس ِل َنقل
الدم ،)...اعضاء بشرية يصعب التعرف اليها ،النفايات الناجتة
عن وحدات عزل املرضى املصابني بأمراض سارية ومزارع اجلراثيم
يف املختربات.

[ التعقيم Arcenciel ..

تقدر كمية النفايات اخلطرة واملعدية الناجتة عن املستشفيات بنحو
 8,200كلغ يف اليوم اي مبعدل كلغ واحد عن كل سرير يوميا،
وتقدر كلفة نقلها ومعاجلتها يوميا بنحو  0,6دوالر أمريكي/كلغ أو ما
يعادل 900ل.ل .ويشكل التعقيم ( )autoclaveابرزعملية ملعاجلتها
يف لبنان اليوم ،وهي معتمدة يف  47باملئة من املستشفيات
اخلاصة و 32باملئة من احلكومية يف لبنان بواسطة املراكزالتابعة
جلمعية  .Arcencielويوضح املسؤول عن برنامج النفايات الطبية
يف اجلمعية الدكتور دومينيك سالمة «ان الشبكة الوطنية للجمعية
قوامها من مخسة مراكز تستطيع ان تغطي كل نفايات املستشفيات
يف جسر الواطي ،وزغرتا ،وصيدا ،وزحلة واوتيل ديو» .ويتابع
« تستوعب هذه الشبكة اليوم  %60من مستشفيات لبنان اي
 %80من االسرة ،فيما تضم الـ %40املتبقية مستشفيات فضل
املسؤولون عنها عدم االنضمام اىل الشبكة من باب التوفري املالي

او انهم لديهم طريقة صحيحة للمعاجلة او ليسوا مهتمني للموضوع
من اصله» .وعن طريقة التعقيم يشرح سالمة « انها تبدأ بالتعبئة
ثم الفرم ثم التعقيم واخريًا التفريغ .ويتم التعقيم من خالال
تعريض النفايات حلرارة مرتفعة ما فوق الـ 135درجة مئوية من
30اىل  50دقيقة بدون حرقها ،فتتحول اىل نفايات منزلية حبجم
ّ
اقل بـ %20من حجمها االصلي ومعقمة وخالية من اي خطر .بعد
ذلك تنقل لطمرها يف املطامراالقرب اىل املركز بعد اجراء double
 controlبيولوجي وكيميائي عليها للتأكد من ان الدورة صحيحة.
اما النفايات املشعة فتوضع يف صناديق من رصاص لفرتة معينة
تتخطى الـ ،half lifeكما يتم معاجلة أكثر من  5.5أطنان يوميًا من
النفايات احلاملة خطر العدوى بطرق سليمة ومضمونة للبيئة وفقًا
للقوانني والتشريعات بالتعاون والتنسيق وإدارات عامة وجامعات
وخرباء حمليني ودوليني» .ويؤكد «ان من شأن ذلك ان ّ
خيفف كلفة
ّ
التخلص منها عن املستشفى لرتكز
وهم
كيلو النفايات الواحد
ّ
على اهلدف االستشفائي .واملعاجلة بهذه الطريقة ارخص منها
يف اي مؤسسة اخرى اذا وجدت وهي صحية اكثر من عملية حرق
النفايات املطروحة حاليًا واليت اثبتت الدراسات خطرها على البيئة
واالنسان .وحنن كجمعية نعمل على تدريب اإلداريني واملمرضات
واالطباء وعمال التنظيف ومجيع العاملني يف املستشفى على الفرز
الصحيح وقد قمنا َّ
حتى اآلن بتدريب أكثر من  6000شخص الدارة
النفايات الطبية داخل املؤسسة االستشفائية .كما ان مراكزنا
وجتدد عند حصول اي جديد بهذا الشأن
مرخصة من وزارة البيئة
ّ
كما تقدم املؤسسة تقريرا كل  3اشهر وهم على تواصل دائم
اسبوعيًا وبدورها البيئة جتري تقييم االثر البيئي».

[ الصحة :التصنيف

طريقة ومواصفات عملية التعقيم هذه ذكرت يف املرسوم الذي
اصدرته وزارة البيئة بالتعاون مع وزارات الصحة والزراعة والصناعة
حتت الرقم  8006تاريخ  2002/6/11املعدل باملرسوم  13389تاريخ
ايلول  ،2004وحيدد االنواع نفايات املؤسسات الصحية وكيفية
تصريفها .ففي الفصل الثالث منه وعنوانه «النفايات اخلطرة
واملعدية الناجتة عن املؤسسات الصحية» ،نصت املادة التاسعة
على « ان املؤسسات الصحية ملزمة بتعقيم النفايات اخلطرة
واملعدية املعرفة يف املادة االوىل ،البند  ,4خالل  24ساعة من
تولدها ،وبتجميعها يف حاويات خاصة توصف الحقا» .تعقم هذه
النفايات وفق املواصفات التقنية الواردة يف املقياس الدولي أيزو
( )94 :11134وتعديالته ،والصادر عن منظمة املقاييس الدولية او
باستعمال طرق بديلة من شانها ان تؤمن شروط تعقيم مشابهة
لتلك املطلوبة يف املقياس املذكور» .وعلى الرغم من انضمام
العدد األكرب من املستشفيات اىل مؤسسة  Arcencielلتعقيم
نفاياتها ،فقد بقي عدد كبري منها ومن مؤسسات صحية اخرى
بعيد من تنفيذ املرسوم .يف املقابل ،اعتمدت وزارة الصحة منذ
العام  2000مشروع تصنيف املستشفيات الذي اقر ضرورة معاجلة
النفايات الطبية الصادرة عن املؤسسات الصحية كشرط اساس
العتمادها فيما بعد من الوزارة واملؤسسات الضامنة االخرى،وقد
شكل هذا التصنيف حافزًا للمؤسسات لاللتزام بالقرار .وعن ذلك
يقول مصدر يف وزارة الصحة « ان الوضع يف لبنان من جيد اىل
أحسن ،وعدد املستشفيات اليت تتعاقد مع مجعية  arcencielمن
اجل التخلص من النفايات اىل ارتفاع .وقد ساعد مشروع التصنيف
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متفرقات

من مل ميت باملرض...
على تنفيذ جزء من املرسوم اآلنف الذكر الذي
وضع ح ًال سهل التنفيذ وهو تعقيم النفايات الطبية
اخلطرة واملعدية .ا ّال ان بعض املستشفيات مل
يلتزم خصوصا ان العالمة اليت ختص هذا احلقل
يف تصنيف الوزارة ال ُتعترب الغية .ويضيف املصدر
« ان النفايات السائلة ال ّ
حل هلا حتى اليوم وجيب
ً
املشعة منها
اما
،
ا
تقني
ان يباشر بضبط الوضع
ّ
فيتحمل مسؤولية معاجلتها من مينح الرتاخيص لشراء
االدوات اليت تنتجها مثل صور اشعة الـpet scan-
.»...radio-gamma camera, scintigraphie
ّ
يعلق نقيب املستشفيات املهندس
ومن جهته
سليمان هارون «ان املستشفيات مجيعها ستلتزم
تدرجييًا مبعاجلة نفاياتها أو ًال بالتعقيم .ومسألة
نفايات املستشفيات حملولة بنحو  %90منها ،ومن
مل يلتزم حتى اليوم فإن مشكلته لوجيستية وتكمن
توافراملعدات الالزمة من مثل غرفة م ّربدة
يف عدم
ّ
عممت على
«النقابة
ويتابع
وأماكن».
نقل
ووسائل
ّ
مجيع املستشفيات ضرورة معاجلة نفاياتها والتصنيف
اجلديد الذي تلزمه الصحة قادم وال مهرب ألحد سوى
بااللتزام ،وحنن من اوائل الداعمني للتعقيم وقد
ّ
وحث
سبق وأجرينا ورش عمل للتوعية اىل املوضوع
اجلميع على اعتماد الطريق الصحيح».
[ البيئة :إدراة النفايات
هناك قانونان يف وزارة البيئة يتناوالن التلوث من
النفايات .االول وهو القانون الرقم  64الصادر يف
 ،1988/8/12وهو قانون احملافظة على البيئة ضد
التلوث من النفايات الضارة واملواد اخلطرة وهو
ينص يف املادة االوىل منه على «ان احملافظة على
سالمة البيئة من التلوث هي موجب ملقى على عاتق
حدد هذا القانون
كل شخص طبيعي أو معنوي» .وقد ّ
املسؤوليات اجلزائية الناجتة عن خمالفة القانون جلهة
التهرب من تصريف النفايات الضارة واليت ّ
ترتب
ّ
مسؤولية جزائية منصوص عنها يف القانون وضبطها
من قبل الضابطة العدلية .أما املادة السابعة
فتنص على « انه يتم تصريف النفايات إما من قبل
املسؤول عنها وإما من قبل مؤسسات عامة أو خاصة
متخصصة بالتصريف».
ّ
القانون الثاني هو قانون محاية البيئة رقمه 444
والصادر يف  .2002/7/29حيدد هذا القانون ويف
املادة االوىل منه «اإلطار القانوني العام لتنفيذ
سياسة محاية البيئة الوطنية بهدف الوقاية من كل
أشكال التدهور والتلوث واألذية وكبحها وتعزيز
االستعمال املستدام للموارد الطبيعية وتأمني إطار
حياة سليمة ومستقرة بيئيًا» .وتذكر املادة الرابعة
«انه يف إطار محاية البيئة وإدارة املوارد الطبيعية،
على كل شخص طبيعي أو معنوي ،عام أو خاص
أن يلتزم بعدة مبادئ اوهلا «مبدأ االحرتاس الذي
يقضي باعتماد تدابري فاعلة ومناسبة باالستناد إىل
املعلومات العلمية وأفضل التقنيات النظيفة املتاحة
اهلادفة إىل الوقاية من أي تهديد بضرر حمتمل وغري
قابل للتصحيح يلحق بالبيئة» ،وآخرها «مبدأ تفادي
تدهور املوارد الطبيعية الذي يقضي بأن تتفادى
كل النشاطات اليت تتسبب بأي أضرار غري قابلة
للتصحيح للموارد الطبيعية كاملاء واهلواء والرتبة
والغابات والبحر واألنهر وغريها».
وبهدف التوصل اىل ّ
حل هلذه املعضلة وعم ًال بهذين
القانونني اعدت البيئة «مشروع ادارة النفايات»
لتخفيض نسبة الزئبق والديوكسني اللذين ينتجان
عن عدم او سوء معاجلة النفايات خصوصًا الطبية
منها .بدأ العمل باملشروع يف أواخر العام ،2009
وتشرح مديرته مسر خليل انه يتوزع يف قسمني
يشمل االول اعتماد مؤسسات منوذجية لتطبيق ادارة
النفايات الطبية عربمثاني مستشفيات وتشكيل جلنة
تضم وزارة الصحة والبيئة ونقابة املستشفيات
ومستشفيي محود والنبطية احلكومي وسينتهي
ّ
العمل به حتى آذار  2012كمشروع منوذجي يتم
اعتماده للجميع .اما القسم الثاني فسيتم على
املستوى الوطين ويتضمن وضع تشريعات ادارة
سيجرب يف
النفايات الطبية وبرنامج تدرييب خاص ُ
املستشفيات الثمانية ليعمم على البقية فيما بعد».
وتضيف « ال مواصفات خاصة للمراكز بل مذكرة
ارشادية لكيفية التعامل للتخلص من املواد اخلطرة
ويتم العمل على املرسوم وعلى مواد حتكم وتنظم
ذلك من مثل دوائر اقليمية وضابطة بيئية ومراسيم
تطبيقية .وحاليًا هناك مراكز يف كل املناطق للمتابعة
كمركز العباسية ومستشفى هيكل وكليمنصو...

وجــه

اعداد أكرم املغوّش

األســـبوع
احلسناء مرسيدس سرميين
اخصائية بتنضيد وديكور الورود

مرسوم رقم 13389

أجرب املرسوم رقم  13389تاريخ ايلول  2004وعنوانه
«حتديد أنواع نفايات املؤسسات الصحية وكيفية
تصريفها» عند املؤسسات املولدة للنفايات الصحية
اخلطرة اجراء دراسة تقييم أثر بيئي ملشروع معاجلة
هذه النفايات املعرف عنها يف املرسوم يف مهلة
ثالثة أشهر .وعلى أساسها يعطى الرتخيص البيئي
بقرار صادر عن وزير البيئة .وقد وضع ايضًا
شروطًا ومعايري تقنية إلدارة النفايات الصحية عرب
حتديد آليات عدة منها:
 تنفيذ إجراءات مثل الفرز الدقيق لنفاياتاملؤسسات الصحية املماثلة للنفايات املنزلية،
وختفيف توريد واستعمال املواد الكيميائية للتخفيف
من النفايات اخلطرة غري املعدية ،واستعمال املواد
املؤسسات الصحية بفرز
األقل خطورة ،وإلزام
ّ
املواد القابلة إلعادة االستعمال و/أو التدوير و/
أو االسرتداد .وإدارة النفايات الصحية غري اخلطرة
املماثلة للنفايات املنزلية بالطرق املعتمدة حمليًا
إلدارة النفايات املنزلية .وشروط ختزين النفايات
اخلطرة املعدية اليت تقضي التخزين املؤقت يف
(حمددة املواصفات).
حاويات خاصة
ّ
 اعتماد شروط معاجلة النفايات اخلطرة املعدية عربالتطهري أو التعقيم وذلك خالل  24ساعة من ّ
تولدها
ووفقًا ملعيار أيزو  11134:94وتعديالته ،على أن
يتم التعقيم يف منشآت متخصصة مرخص هلا من
وزراة البيئة.
 التخلص من النفايات اخلطرة واملعدية بعد التعقيمبالطرق املناسبة يف منشآت مرخصة من وزارة البيئة
وفقا ملواصفات تضعها الوزارة وخاضعة لدراسة
تقييم األثر البيئي .مث ًال منشآت الرتميد املتخصصة
بالنفايات اخلطرة ،مطامر صحية حمصنة مبواصفات
حمددة أو تقنيات أخرى.
 إخضاع النفايات اخلطرة غري املعدية للمعايريالعامة املتعلقة بالنفايات اخلطرة املعرفة يف اإلطار
التشريعي العام للنفايات اخلطرة .ووفقا للتشريع
احلالي فإن هذه النفايات ختضع للقانون 1988 -64
وتعديالته ،والقانون .2002 -444
 تنفيذ الشروط املتعلقة بوسائل التخلص منالنفايات اخلاصة مبنشآت متخصصة بالرتميد أو
مطامر صحية خاصة أو باستعمال تقنيات بديلة مثبت
فعاليتها ومرخصة من وزارة البيئة وفقًا ملواصفات
معينة على أن ختضع بعض هذه النفايات لسبل
إدارة النفايات اخلطرة واملعدية مع إلزامية تعقيمها
قبل أي إدارة هلا.

تنوع االختصاصات اليت يدرسها اكادمييا
ابناء وبنات اجلالية العربية هو حبد ذاته
مجال حيث التنوع مهم جدا.
ومن صبايا اجلالية العربية اللواتي
ختصصن بفن تنضيد وديكور الورود
الشابة احلسناء مرسيدس سرميين كرمية
الفنان التشكيلي مصطفى سرميين
والسيدة االجتماعية وفاء سرميين.
ولدت مرسيدس يف سيدني وختصصت
يف معهد رفيع بتنضيد وديكور الورود
واصبحت استاذة ومديرة ملعهد كبري
ومعروف يف سيدني ..شاركت يف
معارض ونالت جوائز عديدة على
ابتكاراتها وهلا ابنتان يف عمر الورود
دانيا وصابرينا.
تعود مرسيدس جبذورها اىل مدينة
حلب الشهباء يف سورية الغالية اليت
اعطت وقدمت قامات كبرية من امثال
الكواكيب وابو فراس احلمداني ومساحة
مفيت اجلمهورية العربية السورية الشيخ
امحد بدر الدين حسون وعلماء ومفكرين
وفنانني كبار امثال صباح فخري وحممد
خريي وميادة احلناوي ونور مهنا
وشادي مجيل وعلي السرميين وعابد
عازارية وسواهم من اكادمييني وقادة
عسكريني وجماهدين احرار.
تقول مرسيدس :احببت تنضيد الزهور

النها مجيلة للغاية والن ذلك فن قائم
بذاته وواظبت على الدراسة وختصصت
اكادمييا يف معهد معروف ونلت اعلى
الشهادات يف هذا املضمار واصبحت
مدرسة ومديرة يف آن واحد ..ويطيب
ّ
لي ان اقول عن الورود:
«الوردة اليت يشمها كثريون تفقد
عبريها»
كما أمتنى ألبناء اجلالية العربية ان
يتفاعلوا مع هذه البالد االسرتالية وان
يتواصلوا مع بالدنا العربية وخاصة
سورية الغالية مسقط رأسنا واننا
نتضرع اىل اهلل تعاىل كي حيميها من
كل مكروه.
واالخصائية بفن
احلسناء االكادميية
تنضيد وديكور الورود مرسيدس
سرميين صبية ناجحة النها ختصصت
يزين احلديقة واملنزل الن سر
بامجل ما ّ
اجلمال الورود ورائحتها الفواحة عطرا
وشذى.

صور من تاريخ اجلالية

تقديم أكرم املغوّش

رجل االعمال بيرت مارون يك ّرم النجمة جنوى كرم والكوميدي جان خضري

النجمة جنوى كرم تتوسط رجل االعمال بيرت مارون والفنان جان خضري ونقوال كرم (جالسا) والزميل أكرم املغوّش (ارشيف)

كعادته بادمانه على الكرم احلامتي والضيافة االصيلة كرم رجل االعمال املعروف بيرت مارون
جنمة الغناء الكبرية واحملبوبة جنوى كرم مع الفنان الكوميدي جان خضري يف جولة فنية هلما
يف سيدني منذ سنوات فكان لقاء مجيال لنجمة عريقة وممثل ناجح ..نأمل ان تبقى ليالي
الفرح واجلمال دائما يف منازل اجلالية العربية لتبعد عنا ليالي احلزن وايام اجلفاء السياسي
الن انتصار الناس يف نفوسهم هو انتصار للوطن على اعدائه احملتلني اجملرمني.
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ريــاضة

 14أمريكياً جنوبياً أساسياً يف نهائي كأس العهد يهزم الصفاء (3ـ )0يف نهائي كأس لبنان وينهي
البـطـوالت األوروبـيـة بـكرة الـقدم
غنك يُتوج يف بلجيكا وليل حيسم اللقب «نظرياً»
مومسه بـ«رباعية تارخيية»
«يوروبا ليغ» بكرة القدم
يف فرنسا
صعد مانشسرت سييت إىل املركز الثالث املؤهل مباشرة اىل دوري
أبطال أوروبا بكرة القدم املوسم املقبل بفوزه على ضيفه ستوك سييت
(3ـ صفر) ،يف ختام األسبوع الـ 37من الدوري اإلنكليزي.
ورفع مانشسرت سييت رصيده اىل  68متقدما بفارق نقطة واحدة على
ارسنال الذي خسر على أرضه أمام استون فيال (1ـ ،)2االحد املاضي.
ويف األسبوع األخري االحد املقبل ،حيل مانشسرت سييت ضيفا على
بولتون ،يف حني يلعب ارسنال خارج أرضه أمام فوهلام.
وكان مانشسرت سييت قد أحرز كأس إنكلرتا السبت املاضي بفوزه على
ستوك سييت بالذات بهدف وحيد لالعب وسطه العاجي يايا توريه حمققا
اول لقب له بعد صيام دام  35عاما.
وفرض االرجنتيين كارلوس تيفيز نفسه جنما للمباراة بتسجيله هدفني
رائعني جاء االول بعد ان راوغ مدافعني داخل املنطقة قبل ان يسدد
يف شباك احلارس الدمناركي توماس سـورنسن ( ،)14والثاني من ركلة
حرة مباشــرة من  35متـرا بعد ان أطلق كــرة لولبـية بعيدا عن متنــاول
حارس ستوك ( ،)65يف حني سجل املدافع جوليون ليسكوت اهلدف
اآلخر بكرة رأسية (.)53
وحلق تيفيز ،الذي أعلن أنه باق يف صفوف سييت ،بالبلغاري دمييتار
برباتوف يف صدارة ترتيب اهلدافني ولكل منهما  21هدفا.
[ ترتيب الصدارة:
1ـ مانشسرت يونايتد 77 ،نقطة.
2ـ تشلسي.71 ،
3ـ مانشسرت سييت.68 ،
4ـ أرسنال.67 ،
5ـ توتنهام.59 ،

فرنسا

963اقرتب ليل من الظفر بلقب الدوري الفرنسي للمرة االوىل منذ
 1954والثالثة يف تارخيه بعد  1946عندما أحرز الثنائية للمرة الوحيدة،
بعدما فاز على سوشو بهدف العاجي جرفينيو ( ،)53يف ختام األسبوع
الـ.36
وعزز ليل صدارته بفارق  6نقاط عن مرسيليا حامل اللقب قبل أسبوعني
على ختام املوسم ،وحسم اللقب «نظريا» بسبب فارق االهداف الذي
يفصله عن فريق املدرب ديدييه ديشان ( 31+مقابل .)23+
وكانت مباراة ليل وسوشو قد تأجلت اىل امس بسبب انشغال االول
بنهائي الكأس احمللية اليت توج بلقبها للمرة السادسة يف تارخيه بعدما
فاز على باريس سان جرمان (1ـ صفر) ،السبت املاضي.
وستكون الفرصة متاحة لليل حبسم اللقب حسابيا يف حال حصوله على
نقطة واحدة يف مباراته املقبلة أمام مضيفه باريس سان جرمان السبت
املقبل.
وعجز باريس سان جرمان عن إزاحة ليون عن املركز الثالث املؤهل اىل
دوري االبطال خبسارته امام مضيفه بوردو بهدف املالي الشيخ دياباتي
( 6من ركلة جزاء).
وأراحت هذه النتيجة مرسيليا الثاني الذي ضمن التأهل اىل دوري
ابطال أوروبا (أو على االقل الدور التمهيدي) بعد ابتعاد فريق العاصمة
عنه بفارق  8نقاط.
[ ترتيب الصدارة:
1ـ ليل 72 ،نقطة.
2ـ مرسيليا.66 ،
3ـ ليون.60 ،
4ـ باريس سان جرمان.58 ،
5ـ رين.56 ،

بلجيكا

ٌتوج غنك بطال للدوري البلجيكي للمرة الثالثة يف تارخيه بتعادله مع
ضيفه منافسه ستاندار لياج (1ـ ،)1يف األسبوع العاشر األخري من الدور
النهائي.
وسجل لغنك النيجريي نوانغانغا ( ،)80ولستاندار لياج الفرنسي مانغاال
(.)45
ويف مباراتني أخريني ،فاز كلوب بروج على الغانتواز (3ـ صفر) ،وخسر
أندرخلت أمام لوكريين (3ـ.)4
[ الرتتيب النهائي للصدارة:
1ـ غنك 51 ،نقطة.
2ـ ستاندار لياج.51 ،
3ـ أندرخلت.44 ،
4ـ كلوب بروج.43 ،
5ـ الغانتواز .33 ،مقدونيا ُتوج سكينديا  79بطال للدوري املقدوني
للمرة األوىل يف تارخيه بعد فوزه على ضيفه رابوتنيتشكي (2ـ ،)1يف
األسبوع الـ.31
ورفع سكينديا  79رصيده إىل  70نقطة بفارق  1نقطة أمام مالحقه
ميتالورغ سكوبيي مع تبقي مباراتني ،ليصبح أول نادي يصعد من
ويتوج بطال لألوىل يف مومسني.
الدرجة الثانية ُ

اجملر

حرم كيشكيميت بطل الدوري فيديوتون من إكمال الثنائية احمللية عندما
فاز عليه (3ـ ،)2يف نهائي كأس اجملر.
وسجل لكيشكيميت املهاجم كيتيفواما من مجهورية أفريقيا الوسطى
( 2و 14و ،)79ولفيديوتون الصربيان تشوكيتش ( 48خطأ يف مرمى
فريقه) ،ونيكوليتش (.)82وهي املرة األوىل اليت حيرز فيها كيشكيميت
كأس اجملر.

*العبو بورتو حيتفلون بإحرازهم الكأس*

أحرز بورتو الربتغالي كأس «يوروبا ليغ» بكرة القدم للمرة الثانية
يف تارخيه بعد فوزه على جاره براغا (1ـ صفر) ،االربعاء ،يف املباراة
النهائية يف دبلن ،اليت شهدت مشاركة  14العبا أساسيا من أمريكا
اجلنوبية.
ويبدو بورتو بقيادة مدربه الشاب اندري فياس ـ بواس يف طريقه
لتكرار إجناز العام  2003عندما أحرز ثالثية الدوري والكأس احملليني
وكأس االحتاد االوروبي مع املدرب جوزيه مورينينو ،ألنه خيوض يف
نهاية االسبوع احلالي نهائي الكأس احمللية امام فيتوريا غيماريش.
وبات فياس ـ بواس بالذات ،أصغر مدرب يتوج بلقب أوروبي عن
عمر  33عاما و 213يوما ،والرقم القياسي السابق مسجل باسم
اإليطالي جيانلوكا فيالي الذي قاد تشلسي اىل إحراز كأس الكؤوس
االوروبية املوسم 1997ـ 1998عندما كان يبلغ  33عاما و 308ايام.
ويزخر سجل بورتو ،املتوج هذا املوسم بلقب بطل الدوري احمللي،
باإلجنازات القارية والعاملية ،اذ سبق له ان أحرز لقب دوري ابطال
أوروبا (كأس االندية البطلة سابقا) العامني  1987و ،2004وكأس
االحتاد االوروبي العام  ،2003وكأس السوبر االوروبية العام ،1987
وكأس إنرتكونتيننتال اليت كانت جتمع بني بطل أوروبا وبطل أمريكا
اجلنوبية ،العامني  1987و.2004
أما براغا ،فكان خيوض نهائي احدى الكؤوس االوروبية للمرة
االوىل.
وبادر بورتو الذي مل خيسر أي مباراة يف الدوري احمللي حيث خاض
 30مباراة فاز يف  25منها وتعادل يف مخس فقط ،باهلجوم منذ
بداية املباراة بواسطة ثناثي خط اهلجوم الربازيلي هالك والكولوميب
فالكاو اللذين سجال  71هدفا هذا املوسم ،يف حني اعتمد براغا على
دفاع منظم.
فرصة اوىل لكوستوديو الذي كسر مصيدة التسلل وأطلق كرة على
الطاير مرت اىل جانب القائم االمين ملرمى بورتو (.)4
وتوغل هالك داخل املنطقة وراوغ مدافعني برباعة وأطلق كرة قوية
مسحت القائم االمين (.)7
وسيطر بورتو على جمريات اللعب متاما واضطر العبو براغا اىل
استعمال اخلشونة يف بعض االحيان لوقف مد الفريق املنافس.
وجنح فالكاو يف افتتاح التسجيل لبورتو قبل نهاية الشوط االول
بدقيقة واحدة عندما استغل كرة عرضية من فريدي غوارين ليسدد
كرة برأسه يف الزاوية العليا ملرمى براغا رافعا رصيده اىل  17هدفا
يف الكأس.
وكان فالكاو قد حطم الرقم القياسي الذي كان مسج ًال سابقًا باسم
االملاني يورغن كلينسمان عندما ختطى االخري الذي سجل  15هدفا
يف املوسم 1995ـ 1996يف صفوف بايرن ميونيخ يف نصف النهائي
بتسجيله رباعية يف مرمى فياريال اإلسباني.
وكاد براغا يدرك التعادل بعد ثوان قليلة من انطالق الشوط الثاني
عندما انفرد موسورو الذي نزل احتياطيا بدال من هوغو فيانا باحلارس
هيلتون الذي كان حملاولته باملرصاد.
وبدا واضحا ختلي براغا عن حذره يف الشوط الثاني ،فهاجم بال
هوادة مرمى بورتو من خالل الضغط املستمر على خط دفاعه لكن
من دون خطورة حقيقية على هيلتون لعدم وجود مهاجم قناص يف
صفوفه جييد التهديف.
وجنح بورتو الذي اعتمد على اهلجمات املرتدة يف احملافظة على تقدمه
حتى النهاية ليخرج فائزا.
جتدر االشارة اىل ان حارس بورتو وقائده الربازيلي هيلتون احتفل
بشــكل مضاعــف كونه احتفل أمس بعيد ميالده الثالث والثالثني
ايضا.
ـ مثل بورتو :هيلتون ـ كريستيان سابونارو وروالندو ونيكوال
اوتامندي والفارو برييرا ـ فريدي غوارين (بيلوشي  ،)74وفرناندو
وجواو موتينيو ـ هالك وراداميل فالكاو وسـيلفسـرت فاريال (جيمس
رودريغيز .)78
ـ مثل براغا :ارتور مورايش ـ ميغيل غارسيا وباوالو والربتو رودريغيز
(كاكا  ،)46وسيلفيو ـ كوستوديو وهوغو فيانا (موسونو ،)46
وفاندينيو واالن ـ ليما (ميونغ  ،)65وباولو سيزار.

*حيدر يسلم كأس لبنان اىل قائد العهد كنعان ورئيسه احللباوي*

ّ
وسطر رباعية تارخيية هذا
دخل العهد التاريخ من بابه الواسع
املوسم ،يف اجناز غري مسبوق له ،فضال عن متدده خارج لبنان
بتأهله اىل الدور الثاني يف كأس االحتاد اآلسيوي.
فبعد بطولة النخبة وكأس السوبر ،أكمل التوأمة مع بطولة الدوري
باحرازه كأس لبنان بكرة القدم للمرة الثالثة ،بفوزه الالفت على
الصفاء (3ـ صفر) ،يف املباراة النهائية اليت أقيمت االربعاء على
ملعب املدينة الرياضية .ويف نهايتها سلم رئيس االحتاد املهندس
هاشم حيدر كأس لبنان اىل قائد العهد عباس كنعان ورئيس
النادي أسامة احللباوي ،بعد أن ّ
قلد مع موسى مكي العيب الفريقني
امليداليات التذكارية .اذن ،وفى العهد بالوعد واستحق الثنائية،
ألنه متيز على سائر الفرق بادائه املتوهج ،وكتب فصال جديدا من
فصول الكرة ،فلعب على طريقة الكل يف خدمة الفرد والفرد يف
خدمة الكل ،فصال حممود العلي وجال مبدعا يف «ماركته املسجلة»
يف التسجيل ،مؤكدا أنه الورقة الراحبة للعهد يف كل زمان ومكان،
فارضا سطوة فريقه منذ الشوط األول الذي طوعه كما شاء،
بالتناغم مع عباس عطوي وهيثم فاعور وحسن معتوق وعلي بزي،
فوضع العلي بصمته على اهلدف األول الذي سجله بالتعاون مع
علي بزي ( ،)30كما أهدر  3فرص ،بينما بدا الصفاء فاقدا شهية
التسجيل وعجز عن صنع أي كرة على املرمى ،على الرغم من
وجود حممد طحان وروني عازار وحممود الزغيب ،بينما حيسب للعهد
الطريقة الذكية اليت اعتمدها من خالل ضرب اخلطوط اخللفية عرب
الكرات الطويلة واليت كاد ينجح بها أكثر من مرة .أما يف الشوط
الثاني ،فقد نفض العبو الصفاء رواسب الرياح اخلمسينية عنهم
مبباركة من خضر سالمة الذي دفع به املدرب مسري سعد ،فكان
أول الغيث تسديدة جاورت القائم األمين ملرمى حممد محود ،فارضا
بذلك العزلة على العيب العهد الذين اعتكفوا عن مواصلة اهلجوم
من دون أي مربر ،وكاد الصفاء يدرك التعادل عرب رأسية علي
السعدي ،إال أن احلارس محود تصدى هلا برباعة فائقة ،قبل أن
يستدرك العهد الوضع ويعود لرشده ،فأضاف اهلداف املاكر
حممود العلي اهلدف الثاني حبرفنة مميزة ( ،)71اىل أن جاءت حالة
طرد حممود الزغيب ( ،)75بسبب اخلشونة املتعمدة مبواجهة علي
بزي مبثابة القشة اليت قصمت ظهر الفريق ،وعكست ارتياحا تاما
يف صفوف العيب العهد الذين ملكوا الساحة ،فكانت كل هجمة
تنبئ بهدف جديد ،إىل أن فرض علي بزي نفسه باهلدف الثالث من
احدى توغالت العلي ( ،)90ما أجرب الصفاء على رفع الراية البيضاء،
علما أن احلكم أندريه حداد تغاضى عن طرد املغربي طارق العمراتي
()...؟! الذي كاد يسجل هدفا من ركلة حرة لوال براعة احلارس
محود ،لتنتهي املباراة بفوز مؤزر لبطل لبنان.
* ّ
مثل العهد :حممد محود ،عباس كنعان ،حسن مزهر ،سامر زين
الدين ،حسني دقيق ،هيثم فاعور ،عباس عطوي (حسن شعيتو)،
محزة سالمة ،حسن معتوق ،علي بزي (مصطفى حالق) ،حممود
العلي (علي فاعور).
* ّ
مثل الصفاء  :زياد الصمد ،علي السعدي ،طارق العمراتي،
ابراهيم خري الدين ،حسن أومري ،عمر عويضة ،عبد اهلل طالب
(رامي قدورة) ،هيثم عطوي ،حممود الزغيب ،روني عازار(خضر
سالمة) ،حممد طحان.
حول املباراة
* مدرب العهد حممود محود :لقد أثبت العبو العهد جدارتهم
ومتيزهم ،بعدما أدوا مومسا على أعلى مستوى فين ،وأبوا إال أن
حيققوا الثنائية والرباعية التارخيية ،خصوصا أن هذا الفوز جاء على
خصم قوي كالصفاء ،وال يسعين سوى شكر اجلميع على اجلهود
اليت بذلوها ،متمنيا مواصلة املشوار اآلسيوي بنجاح.
* مدرب الصفاء مسري سعد :استحق العهد الفوز ألنه ترجم فرصه
اىل أهداف برغم سيطرة فريقنا يف الشوط الثاني قبل حالة الطرد،
خصوصا أن احلالة اهلجومية لفريقنا ضعيفة ،وأهنئ العهد على
الفوز * .احتفل العبو العهد مطوال ومحلوا حممود العلي على
أكتافهم تقديرا على ميزته يف التسجيل.
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تتمـات

جزلة فيلتمان على..
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
ذلك أن الرئيس ميقاتي كشف أمام زواره أنه «ال يقبل بتكريس أعراف ما
دام الدستور واضحًا» .وقال ان «كل همه هو أن يشكل حكومة يف أسرع
وقت وان ينصرف اىل االهتمام بهموم الناس واالستحقاقات األساسية
املقبلة على لبنان» .لكنه أضاف ان «مثن االنتظار أخف من مثن تشكيل
حكومة ال تكون على املستوى املطلوب ،وتكون قادرة على مواجهة
التحديات على الساحة اللبنانية والدولية» .وإذ أوضح انه طلب من كل
الكتل واألطراف الذين سيشاركون يف احلكومة تقديم أمساء ،أكد ان
«ليس هناك مأزق اذا التزمنا احكام الدستور» .واعترب انه «جنح يف تأمني
فرتة استقرار مقبولة يف لبنان على رغم احلرائق الكبرية واالضطرابات
اخلطرية اليت تشهدها املنطقة» ،حمددًا لنفسه مهمة مثلثة الضلع هي
«التزام الدستور ومحاية السلم األهلي واالستقرار ومحاية االقتصاد
الوطين».
ثم قال« :اذا الحظنا أي خلل يف عملية التشكيل فال أنا وال رئيس
اجلمهورية نقبل بتأليفها» .ودعا من يتهمونه بتلقي رسائل أمريكية أو
غريها اىل الكف عن ذلك قائ ًال« :حنن ال نتلقى الرسائل من أحد» .يف
غضون ذلك ،وصل مساعد وزيرة اخلارجية األمريكية لشؤون الشرق
األدنى جيفري فيلتمان مساء أمس االول اىل بريوت حيث سيقوم اليوم
جبولة على املسؤولني ،وسط تكتم شديد على برناجمه .ومن املقرر أن
يلتقي الرئيس ميشال سليمان والرئيس ميقاتي ورئيس جملس النواب
نبيه بري .لكن بعض املعلومات حتدث عن عدم تثبيت موعد لقاء فيلتمان
وبري حتى ليل أمس االول ،كما تردد ان املسؤول األمريكي قد يلتقي
الرئيس فؤاد السنيورة نظرًا اىل غياب الرئيس سعد احلريري ،ويزور
النائب وليد جنبالط.
والبارز يف هذا السياق ان الرئيس سليمان سيستقبل قبل لقائه فيلتمان
معاون وزير اخلارجية االيراني حممد رضا شيباني الذي ينقل اليه رسالة
من الرئيس االيراني حممود امحدي جناد.
وعلم من مصادر معنية ان فيلتمان سيبحث مع املسؤولني يف امللفات
الثنائية ومن الطبيعي ان تتطرق حمادثاته اىل االزمة احلكومية وموقف
واشنطن من احلكومة اجلديدة من حيث ضرورة التزام لبنان احملكمة
اخلاصة بلبنان وتنفيذ القرار  ،1701فضال عن شرح وجهة النظر االمريكية
يف التطورات اجلارية يف املنطقة يف ضوء اخلطاب الذي القاه امس االلو
الرئيس االمريكي باراك اوباما.
ويشار يف هذا السياق اىل ان وفدًا من السفارة االمريكية قام أمس
جبولة على عدد من املعابر احلدودية الشمالية اليت كان يعربها نازحون من
سوريا اىل اجلانب اللبناني من احلدود واطلع من رؤساء بلديات وخماتري
يف املنطقة على ظروف نزوح العائالت السورية.
ويف املقابل ،سجل استنفار متبادل امس االول بني اجليش اللبناني
والقوات االسرائيلية يف منطقة عديسة عند احلدود اجلنوبية عقب تركيب
االسرائيليني بطريقة استفزازية كامريات مراقبة موجهة اىل نقطة التجمع
العسكرية اللبنانية .وقد اختذت الوحدات العسكرية االسرائيلية املتمركزة
على احلدود مع لبنان اجراءات امنية حتسبًا للتظاهرات الفلسطينية اليوم
قرب السياج احلدودي الشائك.

دمشق :عقوبات واشنطن..
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
«بعد أن أجنزت مهمتها ،بإنهاء حالة الفلتان األمين الذي تسببت به عناصر
إجرامية مسلحة خارجة على القانون».
يف هذا الوقت ،استقبل األسد ،يف دمشق ،وفدا من جملس املستثمرين
الكويتيني ،يف خطوة الفتة بعد مطالبة عدد من النواب الكويتيني مبقاطعة
سوريا على خلفية االحتجاجات اليت انطلقت منذ شهرين .وحبث األسد مع
الوفد ،برئاسة حممود النوري« ،واقع االستثمارات الكويتية يف سوريا
وآفاق توسيعها يف مجيع اجملاالت».
وأكد األسد أن «مجلة اإلصالحات اليت تقوم بها سوريا ،وال سيما على
الصعيد االقتصادي ،ستسهم يف حتسني واقع االستثمارات فيها وجذب
استثمارات جديدة» .وأعرب عن «تقديره جمللس املستثمرين الكويتيني
على ثقتهم الكبرية باملناخ االستثماري يف سوريا ،وحرصهم على تعزيز
العالقات األخوية بني سوريا والكويت».
وأكد أعضاء الوفد «عزمهم على زيادة استثمارات اجمللس يف سوريا ،يف
ظل هذا املناخ االستثماري املشجع واملتطور باستمرار».
ويف هذا اإلطار ،حبث رئيس احلكومة عادل سفر مع وفد جملس املستثمرين
الكويتيني األفكار واملقرتحات اهلادفة إىل تطوير بيئة االستثمار وتشجيع
املشاريع االستثمارية وتسريع إجراءات ترخيصها ،وتطوير آلية متويل
مشاريع الـ «بي او تي» مبا حيقق املرونة ويسهم يف استقطاب مزيد من
املشاريع االستثمارية.
إىل ذلك ،قال مصدر رمسي سوري ،يف بيان« ،إن اجلمهورية العربية
السورية تستنكر اإلجراءات اليت اختذتها الواليات املتحدة حيال الرئيس
بشار األسد وعدد من املسؤولني السوريني بذريعة األحداث اجلارية يف
سوريا».
وأضاف املصدر أن «هذه اإلجراءات هي واحدة من سلسلة عقوبات
فرضتها اإلدارات األمريكية املتعاقبة حبق الشعب السوري يف إطار
خمططاتها اإلقليمية ،ويف مقدمتها خدمة املصاحل اإلسرائيلية ،وكان من
ضمنها ما يسمى «قانون حماسبة سوريا» ،وسبقه وضع سوريا على قائمة
الدول الراعية لإلرهاب بسبب دعمها للمقاومة».
وأكد أن «هذه العقوبات مل ولن تؤثر على قرار سوريا املستقل ،وعلى
صمودها أمام احملاوالت األمريكية املتكررة للهيمنة على قرارها الوطين
وإجناز اإلصالح الشامل» .وأوضح املصدر أن «عديدا من املمارسات
األمريكية يقدم لنا الدليل تلو اآلخر على عدم صدقية الدفاع األمريكي
عن حقوق اإلنسان وعلى النفاق وازدواج املعايري ،إذ ليس من قبيل
احرتام حقوق اإلنسان أن يقتلوا العشرات من املدنيني أطفاال ونساء يف
أفغانستان وباكستان والعراق وليبيا».
وأكد املصدر أن «اإلجراء األمريكي حبق سوريا له تفسري واحد ،هو

التحريض الذي يؤدي الستمرار األزمة يف سوريا األمر الذي خيدم مصاحل
إسرائيل قبل كل شيء».
وكان الرئيس األمريكي باراك أوباما وقع االربعاء قرارا تنفيذيا بفرض
عقوبات على األسد وستة من املسؤولني السوريني ،تتضمن جتميد أي
أموال خاصة بهم يف الواليات املتحدة وحظر التعامل التجاري معهم
داخلها .وتشمل العقوبات نائب الرئيس فاروق الشرع ورئيس احلكومة
عادل سفر ووزير الدفاع العماد علي حبيب ووزير الداخلية اللواء حممد
إبراهيم الشعار ورئيس شعبة االستخبارات العسكرية اللواء عبد الفتاح
قدسية ،ورئيس شعبة األمن السياسي اللواء حممد ديب زيتون ،باإلضافة
إىل العقيد حافظ خملوف وهو ابن خالة الرئيس.
ورأى مراقبون أن العقوبات األمريكية تستهدف «حتريض املزيد للتظاهر
بعد أن بدت وترية االحتجاجات أخف من السابق» .كما وضع هؤالء العقوبات
يف إطار «املطالب التقليدية املعروفة من دمشق» واملرتبطة بامللفني
اللبناني والفلسطيين ،إضافة إىل كون اخلطوة تأتي يف إطار «املزايدات
الداخلية يف أمريكا» كما يف «سياق االبتزاز واالنتهازية السياسية اليت
انعكست يف األحداث اإلقليمية األخرية من خالل أحداث ليبيا».
وأعلنت وزارة اخلارجية األمريكية ،يف بيان« ،رفضها لتربيرات احلكومة
السورية حول أن تكتيكاتها تهدف إىل احلفاظ على «االستقرار» .إن نظام
األسد ال يزال مصدرا لعدم االستقرار ،حيث إنه يثري العنف عرب مقابلة
التظاهرات السلمية بالقوة املميتة واالعتقاالت اجلماعية .بالرغم من القمع
العنيف الذي تقوم به احلكومة السورية وجتاهلها حلقوق اإلنسان فإن
الشعب السوري يواصل املطالبة حبقوقه املشروعة».
وأضاف البيان «إن الشعب السوري أوضح بشكل ال لبس فيه أن الوضع
احلالي غري مقبول وأن على احلكومة السورية وقف القتل والتعذيب
واالعتقاالت االعتباطية للمتظاهرين والناشطني» .وذكر بالعقوبات على
سوريا ،مضيفا «لقد نسقنا مع حلفائنا يف االحتاد األوروبي ،الذين فرضوا
حظرا للسالح وعقوبات خاصة بهم يف  9أيار» احلالي.
وتابع «حنن ننشط يف دراسة خيارات واسعة وإضافية لزيادة الضغط
على النظام السوري كما يتطلب الوضع» ،موضحا أن «الواليات املتحدة
ستستخدم القرار التنفيذي (الذي وقعه أوباما) من اجل معاقبة املزيد من
املسؤولني يف النظام وستفرض حظرا للسفر على مجيع من ينتهك حقوق
اإلنسان أو يساهم يف هذا األمر :ال يوجد حصانة ألحد».
إىل ذلك ،اعترب املعارض هيثم املاحل أن القرار األمريكي يعين أن «أعضاء
النظام حماصرون اآلن» .وأضاف أن «أي خطوة من اجملتمع الدولي قد
تساعد الشعب السوري على االستمرار يف االنتفاضة».
وقال األمني العام لألمم املتحدة بان كي مون ،يف مقابلة مع «فرانس
برس» ،انه أجرى عدة حمادثات هاتفية مع األسد وإنه التقى قادة
إقليميني آخرين بإمكانهم التأثري على الرئيس السوري وعلى حكومته.
وأضاف «حضضت األسد على البدء حبوار واختاذ إجراءات شجاعة وحامسة
قبل فوات األوان ترضي تطلعات الشعب» .وتابع «ما رأيته ،وما أربكين
خالل األشهر املاضية هو ان قادة املنطقة تدخلوا بشكل متأخر جدا وعملوا
القليل .رساليت هي :حاولوا أن تعطوا ،إنها الطريقة لكسب ود وعقول
الشعوب».
وبالتزامن مع تزايد الضغوط األوروبية واألمريكية على النظام السوري،
قال املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة لألمم املتحدة
يوكيا امانو ،يف مقابلة مع «رويرتز» يف بروكسل ،إن الوكالة لديها
معلومات تشري إىل أن سوريا كانت تبين سرا مفاعال نوويا عندما أغارت
إسرائيل على موقع البناء يف دير الزور يف العام  ،2007لكنها مل تصل
بعد إىل قرار نهائي يف هذا الشأن.
ونقلت وكالة «سانا» عن وزير الداخلية السوري اللواء حممد الشعار،
خالل اجتماعني مع ضباط إدارة املرور وكلية الشهيد باسل األسد للعلوم
الشرطية يف دمشق ،أن «من أولويات عمل وزارة الداخلية خالل املرحلة
املقبلة العمل على إعادة التأهيل وإنتاج ذهنية جديدة لضباط وعناصر
الشرطة ترتكز يف أسسها على توظيف الطاقات البشرية يف موقعها
املناسب وحماربة الفساد ،وتكريس برامج وخطط عمل من شأنها االرتقاء
بدور جهاز الشرطة يف خدمة املواطنني وحفظ كرامتهم ،مع الرتكيز على
ردم أي فجوة بني رجل الشرطة واملواطن أين ما وجدت».
وقدم الشعار «عرضا عن جمريات األحداث اليت متر بها سوريا ،وأبعاد
املؤامرة واحلمالت التحريضية اليت تقودها جهات خارجية للنيل من أمن
سوريا واستقرارها ،نتيجة مواقفها الوطنية والقومية ورفضها لإلمالءات
وسياسة اهليمنة والضغوط» ،داعيا الضباط إىل «مضاعفة اجلهود وإدراك
حجم املهام واملسؤوليات امللقاة على عاتقهم يف هذه املرحلة ملواجهة
كافة التحديات ومنع أي حماولة للعبث بأمن الوطن واملواطن».
وقال مصدر عسكري مسؤول ،يف بيان نشرته «سانا» ،إن «وحدات
اجليش باشرت انسحابها من مدينة تلكلخ اليوم (أمس االول) بعد أن
أجنزت مهمتها بإنهاء حالة الفلتان األمين الذي تسببت به عناصر إجرامية
مسلحة خارجة على القانون» .وأضاف أن «احلياة يف املدينة بدأت تعود
تدرجييا إىل وضعها الطبيعي».
وقال شاهد عيان يف تلكلخ إن «اجليش السوري بدأ االنسحاب وانتقل
إىل أطراف املدينة» ،مضيفا أن «حنو فرقة كاملة كانت منتشرة يف
املدينة يقدر عدد عناصرها بنحو  20ألف عنصر .متكنا من إحصاء  80دبابة
باإلضافة إىل ناقالت للجند وحافالت» .واشار إىل أن «اجليش بدأ بتطويق
قرية العريضة الغربية القريبة من تلكلخ حيث مسع دوي إطالق للنار».

اوباما يشرتي الثورات العربية..
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
سابقة بوقف االستيطان واحجم عن عرض اي دور امريكي يف الوساطة
أو حتى يف استضافة التفاوض او يف تكليف مبعوث بديل للموفد
املستقيل جورج ميتشل ،للمتابعة ،واعلن التزاما امريكيا متجددا
باالولويات االسرائيلية الي مفاوضات ،وهي االمن واحلدود ،وتأجيل
البندين االشد حساسية ،اي القدس والالجئني اىل مرحلة الحقة ،وختم
بالقول ان املسؤولية تقع منذ االن فصاعدا على اللجنة الرباعية العربية
واجملتمع الدولي والعامل العربي ،لرعاية العملية التفاوضية اليت احتلت
مكانة ثانوية يف خطاب اوباما الذي قيل انه يستهدف كسب الشارع
العربي ،باستثناء الشارع الفلسطيين ،وايضا الشارع السعودي واملغربي
واالماراتي ..

ومن واشنطن قالت املعلومات انه من قاعة بنجامني فرانكلني يف الطابق
الثامن من وزارة اخلارجية يف «فوغي بوتوم» وعلى مدى  45دقيقة ،ألقى
الرئيس االمريكي باراك اوباما خطابه املوعود عن الشرق االوسط بأفكار
ميكن اختصارها بأن إدارته ستجعل االصالح اولوية مع الصديق والعدو
بالتزامن مع مبادرة سالم خجولة تقايض دولة فلسطينية منزوعة السالح
حبدود  ،1967بأمن اسرائيل وحق الدفاع عن نفسها مع تأجيل التفاوض
على مصري القدس احملتلة والالجئني.
ويف خطاب تأخر  35دقيقة عن موعده ،رأى اوباما ان ركائز املصاحل
االمريكية على مدى عقود يف الشرق االوسط كانت «مكافحة االرهاب
ووقف انتشار االسلحة النووية وتأمني التدفق احلر للتجارة ومحاية امن
املنطقة والوقوف ألمن اسرائيل والسعي اىل سالم عربي اسرائيلي»
وتابع قائال «مع ذلك جيب ان نعرتف ان اسرتاتيجية تعتمد فقط على
السعي الضيق لتلك املصاحل لن متأل معدة فارغة او تسمح لشخص
ان يعرب عن نفسه .عالوة على ذلك ،سوف يغذي الفشل يف احلديث
عن التطلعات األوسع للناس العاديني الشك الذي تأصل على مدى
سنوات بأن الواليات املتحدة تسعى ملصاحلها اخلاصة على حسابهم .نظرا
النعدام الثقة الذي يسري على اجلهتني ،مبا انه طبع االمريكيني من خالل
احتجاز الرهائن واخلطاب العنيف واهلجمات االرهابية اليت قتلت االالف من
مواطنينا .فشل تغيري مقاربتنا يهدد بتعميق دوامة االنقسام بني الواليات
املتحدة واجملتمعات االسالمية».
وذكر اوباما انه مع مواصلة حتقيق املصاحل االمريكية التقليدية ،يشكل ما
حيصل يف املنطقة فرصة لتظهر الواليات املتحدة على انها «تقدر كرامة
البائع املتجول (حممد بوعزيزي) يف تونس اكثر من قوة الديكتاتور».
واكد ان اعرتاض واشنطن على استخدام العنف ضد الشعوب ودعم حرية
التعبري والتجمع السلمي واحلرية الدينية واملساواة بني الرجل واملرأة يف
القانون واالصالح السياسي واالقتصادي كلها «ليست مصلحة ثانوية.
انا اوضح ان هذا االمر على رأس اولوياتنا وجيب ترمجته بأعمال ملموسة
ودعمه بكل االدوات الدبلوماسية واالقتصادية واالسرتاتيجية بتصرفنا».
ولفت اوباما اىل ان االحداث اليت بدأت قبل ستة اشهر «تظهر لنا ان
اسرتاتيجيات القمع لن تعمل بعد اآلن» ،مشريا اىل ان تغيريات بهذا
احلجم «لن تأتي بسهولة» بل ستمر سنوات «قبل ان تصل هذه القصة
اىل خامتتها».
وبعد الرتكيز على دعم كل من تونس ومصر كنموذج الجناح املرحلة
االنتقالية الدميوقراطية ،اعترب اوباما ان «الوقت يعمل ضد» الرئيس اللييب
معمر القذايف وانه ال يسيطر على بالده واملعارضة «نظمت نفسها يف
جملس انتقالي شرعي وذات مصداقية .وعندما يغادر حتما القذايف او
خيرج قسرا من السلطة ،عقود من االستفزاز ستنتهي واملرحلة االنتقالية
اىل ليبيا دميوقراطية ميكنها ان متضي قدما» .وانتقل بعدها اىل سوريا
معتربا ان امام الرئيس بشار االسد خيارين «ميكنه قيادة املرحلة االنتقالية
او االبتعاد عن الطريق .على احلكومة السورية وقف إطالق النار على
املتظاهرين والسماح بتظاهرات سلمية واطالق سراح السجناء السياسيني
ووقف االعتقاالت غري العادلة والسماح ملراقيب حقوق االنسان بالدخول
اىل مدن مثل درعا وبدء حوار جدي لتقدم املرحلة االنتقالية الدميوقراطية.
وإ ّال سيتواصل التحدي للرئيس االسد ونظامه من الداخل وستتواصل
العزلة من اخلارج» .واعترب ان سوريا «تتبع حليفها االيراني وتسعى
ملساعدة من طهران يف تكتيكات القمع».
وبعد التأكيد على رفض واشنطن لربنامج ايران النووي ،اعترب اوباما ان
هذه املبادئ االمريكية تنطبق على حلفاء واشنطن يف املنطقة ايضا ،مشريا
اىل ان الرئيس اليمين علي عبد اهلل صاحل مل يلتزم بقرار نقل السلطة
ويف البحرين «حنن ندرك ان ايران حاولت االستفادة من االضطراب
هناك وان احلكومة البحرينية لديها مصلحة مشروعة يف حكم القانون لكن
االعتقاالت اجلماعية والقوة الغامشة هي على خالف مع احلقوق الكونية
ملواطين البحرين ولن جتعل دعوات االصالح املشروعة تذهب» .وقال
اوباما «الطريق الوحيد للمضي قدما هو ان تنخرط احلكومة واملعارضة
يف حوار وال ميكنك ان جتري حوارا حقيقيا حني تكون اجزاء من املعارضة
السلمية يف السجن» واضاف «حتى لو نقر بأن كل بلد خمتلف ،علينا ان
نتحدث بصراحة حول املبادئ اليت نعتقد بها ،مع الصديق واخلصم على
حد سواء» .ومل يتطرق اوباما اىل الوضع يف لبنان ،وال اىل العالقة مع
السعودية يف ظل تقارير عن توسيع الروابط العسكرية بني البلدين
لتطوير نظام الدفاع اجلوي وتشكيل قوة خاصة من  35ألف عنصر على
االقل يدربها الطرف االمريكي حلماية البنى التحتية النفطية.
وعلى صعيد املفاوضات الفلسطينية ـ االسرائيلية ،ذكر اوباما انه ال
يوافق على فكرة انه يف ظل التغيريات يف املنطقة ال ميكن املضي
قدما يف عملية السالم ،لكن من دون طرح مبادرة سالم جدية جبدول
زمين ،اي انه حاول التوفيق بني وجهات نظر مستشاريه .واعترب ان
جهود الطرف الفلسطيين «لنزع الشرعية عن اسرائيل ستنتهي بالفشل.
االجراءات الرمزية بعزل اسرائيل يف االمم املتحدة يف ايلول (املقبل)
لن تؤسس دولة مستقلة .القادة الفلسطينيون لن حيققوا السالم
واالزدهار اذا اصرت محاس على طريق االرهاب والرفض .ولن حيقق
الفلسطينيون استقالهلم حبرمان اسرائيل حق الوجود» .وبعد التشديد
على التزام واشنطن بأمن اسرائيل ،قال اوباما «على وجه التحديد بسبب
صداقتنا ،من املهم ان نقول احلقيقة .الوضع الراهن ليس مستداما
وعلى اسرائيل التصرف جبرأة لتحقيق سالم دائم» .واضاف «اجملتمع
الدولي تعب من عملية ال نهاية هلا لن تؤدي ابدا اىل نتيجة .حلم دولة
يهودية ودميوقراطية ال ميكن حتقيقه من خالل احتالل دائم».
لكنه اعترب ان قرار سلوك طريق املفاوضات «يعود اىل االسرائيليني
والفلسطينيني» معتربا ان ارضية املفاوضات هي دولة فلسطينية ضمن
حدود العام  1967مع اتفاق لتبادل االراضي مع حق الفلسطينيني «حبكم
انفسهم يف دولة سيدة ومتواصلة جغرافيا» وجيب ان يكون السرائيل
«قدرة الدفاع عن نفسها بنفسها ضد اي تهديد» متحدثا عن بنود «قوية
بشكل كاف ملنع جتدد االرهاب ووقف دخول االسلحة وتوفري امن فعال
للحدود» .ولفت اىل ان تنسيق انسحاب القوات االسرائيلية «الكامل
واملتدرج جيب ان ينسق مع افرتاض تسلم االمن الفلسطيين مسؤولية
دولة سيدة منزوعة السالح .مدة هذه الفرتة االنتقالية جيب االتفاق عليها
وجيب اظهار فعالية الرتتيبات االمنية» .ودعا القادة الفلسطينيني اىل
«توفري رد ذات مصداقية» على مسألة املصاحلة الفلسطينية حول كيف
ميكن حلركة «محاس» ان تفاوض وهي ترفض االعرتاف باسرائيل.
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مطلوب للعمل

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

مطلوب موظفني من
اجلنسني

 بدوامIPS لدى شركة
كامل أو جزئي

•

Have dedication, Commitment & Loyalty

ان تكون لديهم رخصة

•

Speak fluent English

•

Have excellent presentation

من سلطات فكتوريا

• Be reliable
We have the following security positions available;
Crowd Control
(Events)
• RSA certificate

وشهادة اسعافات أولية

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

****

Security Licence

Email: employment@ipssecurity.com.au  

شركة حامت
للتمديدات الكهربائية

ملبورن

الراغبات/على الراغبني

Tel: 1300 660 586 Fax: 1300 572 627

كانت ومازالت

) يفSecurity( اخلاص

Hold a current Victorian Security Licence

•

Electrical Contracting

للعمل يف جمال األمن

•

التحدث باإلنكليزية
ضروري

نؤمن سائر حاجاتكم من
احلراسة األمنية اخلاصة
لكافة مناسباتكم بأسعار
منافسة

22 صفحة

تقدم افضل اخلدمات على أنواعها

املؤسسة تضم فريقا كامال من
االختصاصيني يف التمديدات الكهربائية
الكرب املؤسسات واحملالت واملنازل السكنية

 صدق يف املعاملة وكفالة للعمل..خدمة سريعة
 ساعة يف اليوم24/24 نعمل
االتصال بصديق اجلميع سايد حامت

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

ëÏmÏm@Úèé˚ﬂ
bÓ€a6éa@¿@∂Î¸a

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

Pizza – Pasta – Steak – Seafood
ﺍﳴﻜﺎﻥ ﺍﻷﻧﻴﻖ ﳴﺘﺬﻭﻗﻲ ﺍﻟﻠﻘﻤﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ

صفحة 23

السبت  21أيار 2011

Saturday 21 May 2011

ملبورن

Melbourne

ALRAWSHA BAKERY

يدعو التيار الوطين احلر

أفران الروشة

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

نتعهد كافة أنواع املشاريع من اخلرائط واحلفر حتى تسليم املفتاح

Abdo

Director

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

PH: 03 9351 1301 Mob: 0413 124 170
9/11-17 PEARCEDALE PARADE
BROADMEADOWS VIC 3047
»«Opposite CentreLink
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نقدم كافة أنواع اخلدمات االجتماعية زواج
خطوبة
دفن موتى

اىل لقاء مع إبن الكوره
احملامي جورج عطااهلل
وذلك يوم اخلميس يف  26أيار 2011
مساء
الساعة السابعة
ً
يف صالة رعية كنيسة مار جرجس
األورثوذكسية
على العنوان
28 Shaftesbury Parade
Thornbury Victoria 3071
لألستعالم الرجاء األتصال ب:
شربل راضي 0413 416 046 :
او روبري خبعازي 0409411822:

ترقبوا االفتتاح الكبري
ألفران

SUNRISE BAKE HOUSE

للمناقيش واللحم بعجني واجلبنة ومجيع انواع
الكعك
لالتصال94841288 :
757 High St,
THORNBURY,
VIC, 3071

حمالت اهلدى
للمواد الغذائية

ليك بريه املاظه شو حلوه ليك
اشرب بريه املاظه وغمّض عينيك
ْ

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

@äbÿ«@Êaãœc

Akkar Bakery

ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﻧﻀﺎﻝ ﺍﻟﺸﻬﺮﻴ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻠﻘﻤﺔ

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

254Sydney Rd, Coburg

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

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

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

مجيع أنواع احلبوب والزيوت
وزيت الزيتون واملعلبات
اىل املكسرات والنب...
حمالت اهلدى تغنيكم عن التفتيش
وتؤمن لكم كل ما حتتاجونه
من مواد غذائية...

393 SYDNEY RD COGURG
TEL: 9354 2340

áÓè€a@bËjybó€
@äÏÇ@Ïu

Joe Khoury

*ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ..ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
*ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﳴﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﻭﺍﻟﻮﺟﻬﺎﺕ
*ﺗﻮﻓﺮﻴ ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ ﻭﺣﺠﻮﺯﺍﺕ ﻓﻮﺭﻳﺔ
*ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻨﺎ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺍﳳ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

*Your gateway to the world
*Value, commitment & professionalism
*Fly with someone you can trust.
For all your Travel requirements
Ph: 9416 7111
Shop 1/ 43 High Street Preston
worldmarktravel.net.au
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حادث مؤسف اودى حبياته

توفيق ميشال موسى يف ذمة اهلل

*اثناء الذبيحة االهلية*

*سايد حامت رئيس مجعية دار بعشتار يقرأ النوايا*

*كارول خمايل تقرأ الرسائل*

*جانب من احلضور*

*آل الفقيد*

*النعش على األكتاف*

يف حادث مؤسف جدا واالول من نوعه راح
ضحيته املغفور له واملأسوف عليه توفيق
ميشال موسى من دار بعشتار قضاء الكورة
الذي قضى حرقا داخل سيارته اخلاصة يف
منطقة «باكس مارش» يف والية فيكتوريا
وقد قامت شرطة الوالية واالدلة اجلنائية
بالتحقيقات الالزمة وبعد مرور سبعة ايام
على وقوع احلادث مل تتوصل الشرطة
اىل معرفة االسباب اليت ادت اىل حريق
السيارة.
ام العديد من
وعند انتشار اخلرب املفجع ّ
االصدقاء واالقارب من بلدة دار بعشتار
املقيمني يف ملبورن وسيدني وبريث
واداليد اىل دار الفقيد وخاصة شقيقه
مسري موسى وزوجته القاطنني يف سيدني
وهما غري مصدقني او توفيق سيغادرهم
اىل غري رجعة.
وللفقيد توفيق يف اجلالية العديد من
االصدقاء وهو حمبوب من اجلميع وقد ساعد
الكثريين ويوم حطت قدماه ارض ملبورن
االسرتالية راح يعمل بكد السعاد عائلته يف
لبنان ومل يتأخر يوما عن مساعدة العائلة

بل كان دائما ميدها باملال املتوفر لديه من
اعماله الناجحة.
وعند الساعة  11من يوم الثالثاء املاضي
اقيم له مأمت حافل شاركت فيه اجلالية
اللبنانية بوجه عام وأبناء بلدته دار بعشتار
بوجه خاص اضافة اىل الذين جاءوا من
الواليات االسرتالية االخرى وذلك يف كنيسة
سيدة لبنان املارونية يف ملبورن حيث
ترأس الذبيحة االهلية لراحة نفسه قدس
االب االنطوني ادمون اندراوس رئيس دير
مار شربل يف ملبورن ،وبعد تالوة االجنيل
املقدس القى عظة من وحي االجنيل ثم
حتدث عن الفقيد الغالي وقال ان الصالة
اليوم نقدمها لراحة نفس اخينا توفيق قائال
كن له يا ربي معينا ومساعدا ليدخل ملكوتك
السماوي مع مجيع االبرار والقديسني النك
قادر على كل شيء ثم حتدث عن اعماله
الطيبة واحلسنة مع كل الذين عرفهم وتعرف
عليهم وقد ساعد الكثريين منهم ثم قدم
تعازيه لزوجته واوالده يف لبنان ولوالدته
ولكل من ينتسب اىل العائلة يف الوطن
واملهجر ثم نقل جثمانه الطاهر من الكنيسة

علينا ان نتحمل
قراراتنا

بقلم كميل مسعود

*النعش داخل الكنيسة*

اىل مدافن التونا حيث ووري الثرى.
اسرة جريدة اهلريالد يف ملبورن وسيدني
اليت آملها املصاب تتقدم من ارملته واوالده
ووالدته واشقائه وشقيقاته وعياهلم يف
الوطن ومن شقيقه مسري وزوجته يف
سيدني بأحر التعازي القلبية سائلة اهلل ان
يسكن فقيدنا الغالي جنات النعيم ولعائلته
وذويه الصرب والعزاء والسلوان.

السعادة شعور خمتلف عند البشر الن البشر
ليسوا من عامل واحد وال من بوتقة واحدة وال
من مفهوم واحد..لذلك فان الناس ختتلف
عن بعضها باللون والعرق واللغة...
مما ال شك فيه فان املفاهيم والقناعات
عندها كثرية ومتعددة هناك من يشعر
بالسعادة يف بيته ومنهم من يشعر
بالسعادة يف عمله ومنهم مع اصدقائه
ومنهم يف حصوله على املال وهناك كثري
من الناس يشعرون بالسعادة من خالل
هواية ميارسونها.
ان اهم ما مييز السعادة على الرغم من
اختالف مفاهيمها هو الشعور بالرضى
وعندما نشعر بالرضى سواء يف ما نفعله
او يف ما منتلكه او حتى يف مظهرنا اخلارجي
تأتي السعادة والنشاط والرضى بالنفس.
لذا ،وعندما حتول الظروف والضغوط او
املعاناة بيننا وبني ما يسبب لنا السعادة او
الرضى تأتي التعاسة .فعندما يعجز الفرد
عن احلصول على وظيفة او استكمال دراسته
او ممارسة هوايته وال يستطيع ان حيقق
اهدافه يشعر بامللل والضجر وقد يصاب
باالكتئاب ويقول علماء النفس والباحثون
ان احداثا كثرية يف حياة االنسان سواء
كانت جيدة او سيئة هلا تأثري بسيط وعابر
يف سعادة االنسان يف املدى االبعد من
ذلك .وهناك كتب تتحدث عن اعمدة اليوغا
الثمانية للدكتور غطاس احلكيم يذهب
فيها اىل ابعد وحيذر االنسان من الوقوع
يف ما شابه وقد تؤثر على الشخص نفسيا
وبشكل طويل ان مل يعتمد على السيطرة
العقلية فسرعان ما يعود اىل شخصيته
االصلية ويؤكد ان السعادة مرتبطة
بالتفاعل االجتماعي والنشيط .اما التعاسة
فمرتبطة باالنسان املتشائم واملنزوي
والسليب واخلامل الذي ال ميلك اي مقاومة
ملواجهة ظروفه وواقعه وال جيد من يسانده
او يشجعه.
وقد خلص علماء النفس مفهوم السعادة
يف عبارة من «يرد يستطع» ومعناه ان
تنمية ارادتنا وتقوميها قبل كل شيء
فاذا اردت شيئا وحلمت به ميكنك حتقيقه
فباالرادة والثقة بالنفس والصرب ،وهذه
صفات املتفائلني والطموحني ،حنقق ما
نريد ونصل اىل نتائج اجيابية ..فاي مشكلة
مهما طالت ال بد ان حتل يف يوم ما واي
ازمة مهما اشتدت ال بد ان ختف حدتها
وتنتهي ،واي مأساة مهما عظمت ستصبح
يف يوم ما ذكرى فقط.
علينا ان نقبل واقعنا كما هو وان حناول ان
حنقق ما نريد من رضى ونتحمل كل قراراتنا
سواء كانت صحيحة او خاطئة وان نتحمل
النتائج سواء كانت بسببنا او بسبب غرينا
فاذا اردنا فاننا نستطيع.
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البيان اخلتامي للقمة الروحية املسيحية – اإلسالمية
مببادرة من هيئة الصداقة املسيحية -
اإلسالمية اليت يرعاها سيادة املطران عصام
يوحنا درويش وبتارخيه ،وبدار مطرانية
الطائفة امللكية الكاثوليكية وحبضور أصحاب
السيادة وأصحاب الفضيلة ،وممثلني عن
الكنائس الشرقية يف اسرتاليا ،انعقدت
القمة الروحية املسيحية – اإلسالمية ،حيث
ناقش احلضور التطورات اخلطرية يف العامل
العربي ،وشجبوا ما حيصل فيه من عنف غري
مسبوق حبق املواطنني والشعوب الذين
ضاقت بهم األحوال حتى خرجوا إىل الشارع
يطالبون بالدميقراطية واحلرية وما تواجه
به تلك التحركات من قبل أجهزة خمتلفة
عرب حماوالتها زج البالد بالفنت املذهبية
والطائفية واحلرب األهلية.
وما أحداث مصر األخرية ببعيدة عن هذا
املشهد املريب ،حيث نرى بعض األجهزة
تزكي نار الفتنة الطائفية هناك بعد فشل
التصدي لثورة الشباب اليت تعانق فيها
اهلالل والصليب ،يدا واحدة يف سبيل
احلرية ،كما هو املشهد املؤمل يف بعض
البلدان يف العامل العربي الذي ّ
كلف األمة
آالف الشهداء واجلرحى ،ناهيك عما حصل
يف العراق قبل ذلك .إنها مشاهد ال
تأتي خبري ألمتنا العربية اليت طاملا عاشت
وتعانقت فيها احلضارات املتعددة واألديان
السماوية.
إننا نؤكد على ضرورة تالحم الشعوب يف
احلفاظ على وحدة األوطان وسالمة شعوبها
وأراضيها ومقدراتها وثرواتها وخاصة
اإلنسان الذي قدسه اهلل حني نفخ فيه من
روحه.
كما نؤكد على أن التطرف واإلرهاب من أي
طرف ،أو ملة أو طائفة ليس هلما دين وال
انتماء إال للشيطان الذي يعمل على إيقاع
العداوة والبغضاء بني البشر ما استطاع إىل
ذلك سبيال .وانطالقا من مبدأ صون احلريات
الدينية والعيش املشرتك يشجب اجملتمعون
التعرض لألقليات الدينية يف العامل العربي
وخصوصا للمسيحيني يف مصر والعراق

التعدي على الكنائس
ويؤكدون رفضهم
ّ
واملساجد ودور العبادة .كما توجه قمتنا هذا
النداء الصارخ إىل كل املسؤولني الروحيني
والسياسيني يف العامل وعلى رأسهم:
1 .1قداسة البابا بنديكتوس السادس
عشر الذي عقد منذ أشهر قليلة،
حبضور قادة مسيحيني ومسلمني يف
حاضرة الفاتيكان ،السينودس من
أجل مسيحيي الشرق األوسط وتثبيت
وجودهم هناك ،ومواصلة دعمه للعيش
املشرتك مع إخوانهم املسلمني كما
كانوا يف املاضي وعلى مر العصور.
2 .2كما نتوجه إىل األزهر الشريف وكل
العلماء الذين وقفوا موقف االعتدال
والوسطية وطالبوا بالتصدي للفتنة
ّ
يكثفوا محالت التوعية
الطائفية أن
الدينية والوطنية يف مصر وكل دول
اجلوار.
3 .3نناشد كافة حكام الدول العربية
وخاصة احلكومة املصرية أن يتقوا
اهلل يف شعوبهم وبالدهم ،بأن يئدوا
الفتنة يف مهدها وال يفسحوا اجملال
هلا بأن تنمو بني الشعوب.
4 .4نناشد األمم املتحدة أن تقوم بواجبها
اإلنساني حلماية الشعوب وحقوق
اإلنسان.
5 .5نناشد الرأي العام العاملي من خالل
السفارات املعتمدة لدى أسرتاليا
وخاصة العربية منها ،التواصل مع
احلكومة االسرتالية ومن خالهلا مع
احلكومات املعنية للتنديد مبا حيصل
هناك واملطالبة بوضع حد لالقتتال
والعنف.
املمارسات
اجملتمعون
6 .6يدين
اإلسرائيلية التعسفية والالإنسانية
حبق املدنيني األبرياء والعزل يف
جنوب لبنان وفلسطني واجلوالن

وخاصة ما حصل يف ذكرى النكبة.
7 .7نصلي إىل اهلل وندعوه مسلمني
ومسيحيني كي مينح األمن والسالم
عاملنا العربي ويبعد عنه الطائفية
حرصا على العيش املشرتك ونناشد
أبناء اجلاليات العربية يف أسرتاليا
عدم االجنرار وراء الفنت وأن يبذلوا
املزيد من اجلهد للتالحم واالنسجام
لينعكس هذا إجيابا على البالد األم،
وليكون منوذجا حضاريا هلم وللعيش
املشرتك.
صادر عن القمة الروحية املسيحية -
اإلسالمية
سيدني – أسرتاليا
بتاريخ  19أيار .2011
املوقعون
الشيخ مالك زيدان ممثل دار الفتوى يف
اجلمهورية اللبنانية
الشيخ كمال مسلماني ممثل اجمللس
االسالمي الشيعي األعلى يف أسرتاليا
الشيخ حييى صايف إمام مسجد اإلمام علي
رضي اهلل عنه يف الكمبا سيدني
الدكتور الشيخ عبد الناصر مشسني نائب
رئيس جملس القضاء الشرعي اإلسالمي
الشيخ منري احلكيم معتمد مشيخة عقل
املوحدين الدروز يف سيدني
املطران عاد أبي كرم راعي أبرشية
أسرتاليا املارونية ممثال باألب الدكتور
أنطوان طربيه
املطران يوحنا درويش راعي أبرشية
أسرتاليا ونيوزيلندا للروم امللكيني
الكاثوليك
القمص تادروس مسعان النائب العام
ّ
ألبرشية سيدني لألقباط األرثوذكس
ّ
القمص شنوده منصور راعي كنيسة االنبا
ّ
أنطونيوس لألقباط األرثوذكس
األب ملحم هيكل أمني سر أبرشية الروم
الكاثوليك يف أسرتاليا

امللكة تطلب احلصول على حاسوب اآلي باد
ذكرت تقارير أن ملكة إنكلرتا إليزابيث
الثانية طلبت احلصول على حاسوب اآلي باد،
بعد ان اقتنت عام  2007هاتف بالك بريي
وحصلت على بريدها اإللكرتوني اخلاص.
ً
وفقا لصحيفة التلغراف ،تزعم جريدة «سان»
 Sunأن امللكة طلبت احلصول على حاسوب اآلي
باد بعد أن رأت األمريين وليام وهاري يستخدمان
حاسوب اآلي باد اخلاص بهما.
يف هذا السياق ،أخرب مصدر
ملكي مطلع
ّ
أن «امللكة مل تر أداة مماثلة
صحيفة «سان» ّ
لآلي باد من قبل .فكانت مندهشة» .إال أن
قصر باكنغهام رفض التعليق على التقرير.
عاما) أنها تستعمل
وقد عرف عن امللكة (ً 85
ً
هاتفا نقا ً
علما أنها متلك
األجهزة
ال منذ عقد
ً
وقد ابتاعه هلا ابنها دوق يورك .ويف السابق،
منعت طاقم عملها من استخدام اهلواتف النقالة
وهم يف اخلدمة .غري أنها باتت تستخدم
هاتفها ً
للبقاء على االتصال مع املسؤولني عن
أمالكها ،ولكنها ال تستعمله ً
علنا.
ففي العام  ،2007قامت امللكة بتحديث
هاتفها لتملك بالك بريي وحصلت على بريدها
االلكرتوني اخلاص .ويف العام الفائت ،يف
ّ
حني جتول يف أرجاء الشركة الكندية
املصنعة
لبالكبريي ُ ،Research In Motionمنحت امللكة

البالكبريي األبيض .BlackBerry Bold
ومبا أن امللكة طلبت احلصول على اآلي باد،
فلن يكون منتج أبل الوحيد الذي متلكه
علما
ً
أنها حصلت على راديو اآلي بود الفضي
الصغري يف العام  2005لدى اقرتاح األمري
جمددًا
أندرو
أن باراك أوباما منحها آي
ّ
علما ّ
ً

بود لدى زيارته قصر باكنغهام يف العام
.2009
ً
أن اآلي بود كان
حممال بالصور
ويشار إىل ّ
ّ
والفيديوهات من رحلة امللكة إىل أمريكا يف
العام .2007
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الشوارع تعرفه من حذائه

وديع سعادة

الشوارع تعرفه من حذائه

بني اإلسفلت وبينه
عمر من املشي
ٌ
لديه أمسال
وحذاء
ً
قديم َّ
قدميه
لكنه صار أليفا مع
َ
ٌ
والشوارع ال تعرفه
َّ
إال به.
ميشي ميشي
ميشي باحثًا عن حبر
موجه مع السمك
يرقص ُ
عن صحراء
يغن ُ
يّ
رملها مع الريح
ً
األول والصحراء األوىل
باحثا عن البحر َّ
وعن حقول
أوراق أشجارها عيون مزارعني
وعيون َّ
فالحيها أوراق شجر
وعن عني
هي عيون اجلميع.
ميشي ميشي وال يرى حبراً
ال يسمع غناء
ال يرى رقصاً
ال حقو ً
ال وال مزارعني
ميشي
ميشي
بال عني
وال قدم
وال مكان.
َّ
احلافة
يد على
ٌ
َّ
احلافة
يد على
ٌ
ويد يف الفضاء
ٌ
ويغن
رامسًا بلهاثه القرب الذي
حيب أن ينام
ُّ
فيه.
يّ
يغن للهواء الذي رافقه على الطرقات
نظرت إليه ورمى هلا
للبجعة اجلائعة اليت
ْ
لقمة
وللبحرية
يف ذاك املساء
واألمساك اليت تسبح فيها.
َّ
احلافة ويدًا يف الفضاء
يضع يدًا على
ويغن
لرمل
احلياة َّ
ُ
كل موتاها
دفنت فيه
ْ
يّ
يغن ِ
مل ْعول
حفر طوي ًال يف ذاك الرمل َّ
عله
َّ
يتنفسون
جيد موتى ال يزالون
يّ
يغن لصحراء
يّ
يغن ملوتى.
َّ
ويد يف الفضاء وغناء
احلافة
يد على
ٌ
ٌ
وقرب من هلاث
ٌ
تبدده الريح.
ِّ
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متفرقات

ويسكي "حالل" للعرب بـ  6ماليني دوالر للزجاجة !!...مهرجانات بيت الدين جتمع الصبوحة ورويدا عطية
كل نقطة من ويسكي "حالل" مت إنتاجه خصيصا
للعرب ،وللمسلمني بشكل خاص ،وبدأت
زجاجاته تباع هذا األسبوع يف بعض األسواق
العربية ،تكلف حمتسيها أكثر من  100دوالر.
أما سعر الكأس الواحدة فيزيد على قيمة
شقة من  3غرف نوم يف مدينة عربية متوسطة
املستوى املعيشي ،أي  285ألفا من الدوالرات،
ألن الزجاجة اليت نتحدث عنها ،وهي ليرت واحد
حيتوي على  55ألف نقطة متوسطة احلجم
كنقطة املطر وتنفع لسكب  20كأسا كمعدل،
مثنها  5ماليني و 650ألف دوالر.
ومبا أن الكأس الواحدة حتتوي على ما ينتهي
بعد  11أو  13جرعة أو «رشفة» من الويسكي
كمعدل ،طبقا لبارين اتصلت بهما «العربية.
نت» يف لندن ،لذلك فإن «رشفة» واحدة من
هذا الويسكي «احلالل» تكلف  24ألف دوالر
تكفي لعيش عائلة عربية متوسطة االحتياجات
طوال  3سنوات تقريبا ،أو رمبا معظم تكاليف
الدراسة اجلامعية لشاب عربي .
الويسكي هو «ايزابيلالس آيال» االسكوتلندي،
واملطروح كمشروب كحولي يف األسواق
العاملية باسم  Isabella’s Islayأو باسم Ruwa
يف األسواق العربية ،حيث يباع كما البرية احلالل
خللوه مما يسبب السكر أو التعتعات تقريبا،
أي أنه حالل زالل كما املاء والعصري ،لكنه
معتق يف املقاطر  30سنة بالسراديب واألقبية
يف جزيرة «آيال» األسكوتلندية ،املعروفة أيضا
جبزيرة «هريبيدز» الشهرية مبياه هي األفضل
للتقطري الويسكوي بشكل خاص ،وحيث خربات
اإلنتاج الكحولي وغري الكحولي من الويسكي
معروفة هناك منذ عشرات السنني.
وعلى موقعها يف اإلنرتنت تقول الشركة
املنتجة لويسكي «روا» احلالل ،وهي Luxury
 Beverage Companyيف اسكوتلندا ،إن مثن
الزجاجة مرتفع ألنها من أرقى الكريستال
املرصع بأكثر من  8500حبيبة ماسية مت دجمها
يف هيكلها بطريقة بدت معها الزجاجة وكأن
املاسيات جزء من مادتها الكريستالية نفسها.
كما توزعت مع املاسيات  300ياقوتة صغرية.
أما السدادة فليست من الفلني طبعا ،بل من

ذهب أبيض صاف ينزجل يف فوهتها ويسدها
متاما ،فيما احملتوى هو أرقى أنواع الويسكي
الكحولي ،أو احلالل املعتق ،حيث يكفي مثن
الليرت الواحد لبناء مستشفى أو مدرسة.
وكل احلسابات اليت أجريناها يف أول فقرتني
من هذا املوضوع ختص شاري الزجاجة ألول
مرة ،ألن الشركة تضمن لشاريها بتعبئة زجاجته
له كلما فرغت  50مرة فقط بالويسكي احلالل،
أو غريه ،من دون أي مقابل ،ومن بعدها عليه
بدفع مثن كل تعبئة جديدة ،وهو ليرت سعره
يكفي لشراء شقيت سكن كل منها من  3غرف
نوم لعائلتني يف القاهرة أو بريوت ،ورمبا
دبي والرياض.
وسبب ارتفاع سعر هذا النوع من الويسكي
احلالل هو أن الشركة تنتج ما ميأل زجاجة واحدة
فقط كل شهر ،بسبب عمليات تقطري وختمري
للشعري معقدة مع املاء واخلمرية ،وطبيعية
على األرض تقوم بها ،وكلها يدوية .وهناك
فرق يف السعر بني احلالل والكحولي ،فزجاجة
األول مثنها  3ماليني و 400ألف اسرتليين،
فيما مثن الكحولي  3ماليني و 800ألفا ،لذلك
فإن مثن الليرت الواحد من ويسكي احلالل،
ما عدا الزجاجة ،هو  400ألف اسرتليين ،أي
تدوخ الرؤوس
تقريبا  650ألفا من الدوالرات ّ
ولو من دون كحول.

سويسرا تعيد ملصر لوحة اثرية عمرها  4200عاما
قررت سويسرا ان تعيد اىل مصر لوحة اثرية
من احلجر اجلريي عمرها حنو  4200عام وترجع
اىل عصر االسرة اخلامسة ( 2323-2465قبل
امليالد) كما اكد بيان لوزارة الدولة لشؤون
االثار.
واللوحة ،املعروضة يف متحف بازل لالثار
القدمية ،مرسوم عليها مناظر للحياة اليومية
للمصري القديم والنواع الصيد املختلفة يف
الدولة الفرعونية القدمية ويصل ارتفاعها اىل
 51سنتم.
واكد البيان ان "اسرتداد هذه اللوحة ياتي
يف إطار خطة الوزارة الستعادة اثار مصر التى
سرقت وخرجت من البالد بطرق غري شرعية.
باالضافة اىل القرار الذي اختذه وزير الدولة
لشئون االثار زاهي حواس بقطع العالقات
العلمية واالثرية مع اجلامعات واملعاهد واملتاحف
التى يثبت ان حبوزتها اثار مسروقة حمذرا

متاحف العامل من شراء ايه قطعة مسروقة".
واشار البيان اىل ان "املتحف السويسري قرر
اعادة اللوحة اىل مصر على شكل هدية فور
وصول معلومات له تشري اىل انها مسروقة
من مصر وسيذهب وفد مصري اىل سويسرا
الستالمها والعودة بها اىل مصر".
واوضح البيان ان "هذه اللوحة هى ثاني قطعة
اثرية يتم استعادتها من اخلارج بعد الثورة بعد
استعادة قطعة اخرى من املكسيك منذ ايام
قليلة ومن املتوقع ان تستعيد مصر عددا من
القطع االثرية خالل االيام القليلة املقبلة".
وكانت مصر استعادت قبل بعض سنوات من
سويسرا عني امللك أمنحتب الثالث (-1390
 1352قبل امليالد) اليت كان مت نشرها من احد
متاثيله الضخمة املوجودة داخل املعبد اجلنائزى
اخلاص به مبنطقة كوم احليتان بالرب الغربي
لالقصر ،صعيد مصر

العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على احد الرقمني:
 87648186أو 0403482345

الدولية
أعلن عن جدول مهرجانات بيت الدين
َّ
بعمل إستعراضي تكرميي
هلذا العام ،حيث تفتتح
ٍ
ٍّ
ٍّ
السورية رويدا عطية.
للصبوحة ،تشارك فيه الفنانة
َّ
األمنية واحلاالت
على الرغم من الظروف
الثورية
َّ
َّ
َّ
عموما ،والظروف
اليت جتتاح العامل العربي
ً
َّ
السياسية وأزمة تشيكل احلكومة اليت حتيط
َّ
اللبنانية تعلن
أن املهرجانات
بلبنان
خصوصا ،إلاَّ َّ
ً
َّ
تباعا ،فبعد جبيل وجونيه ،إطلقت جلنة
براجمها
ً
مهرجانات بيت الدين جدول حفالتها هلذا العام.
اللبنانية يف بريوت
وعقد يف نقابة الصحافة
َّ
ًّ
صحايف إلعالن جدول املهرجانات للعام
مؤمتر
 ،2011حضره رئيس جلنة مهرجانات بيت الدين
السياحة فادي عبود ،ونقيب
نورا جنبالط ،ووزير ِّ
الصحافة حممد البعلبكي ،املوسيقار إحسان
السورية رويدا عطية.
املنذر ،والفنانة
َّ
يف سياق متصلَّ ،
أن اهلدف
أكد عبود خالل املؤمتر َّ
السياحة،
من إطالق املهرجانات يف لبنان هو دعم ِّ
ً
َّ
ملحوظا منذ بداية العام اجلاري،
تطورا
اليت تشهد
ً
ً
إضافة إىل حتفيز املغرتب اللبناني على العودة
إىل بلده.
نورا جنبالط :الفضل يف إستمراريتنا هو عملنا
املشرتك
بعده كانت الكلمة لنورا جنبالط ،عقيلة النائب
وليد جنبالطَّ ،
عرفت عن مهرجانات بيت
اليت َّ
الدينَّ ،
ٍ
ظروف
اليت إنطلقت يف العام  1985يف
ٍ
مرت على لبنان ،وها هي تستمر على
صعبة َّ
احلساسة َّ
مير بها العامل
الرغم من املرحلة
َّ
اليت ُّ
ثقافيا
ألن اهلدف هو بناء وتنمية اجملتمع
العربيَّ ،
ًّ
وإجتماعيا.
وسياحيا
ًّ
ًّ
ويف حديث خاص لـ"إيالف" ،عن القدرة على
مميزة على مدار 26
سنوية
تنظيم مهرجانات
َّ
َّ
عاما ،تستقطب العديد من متذوقي الفن
ً
وتلب األذواق كافة،
األصيل وحميب الثقافة،
يّ
اإلستمرارية
قالت جنبالط" :يعود الفضل بهذه
َّ
َّ
ميز إىل إجتهاد فريق العمل ككل ،فنحن
والت َّ
كلنا متكاتفون ومثابرون يف تقديم األعمال ذات
َّ
نتمكن من تقديم الربنامج
َّ
أن
النوعية ،ونأمل ّْ
مميًزا على
أن يكون هذا الصيف
كاملاً  ،عسى ّْ
َّ
لبنان ومجيع اللبنانيني".
رويدا عطية :اإلستعراض خميف وفخر كبري
إىل ذلك ،يفتتح املهرجان يف الرابع والعشرين
ِّ
املنظمة،
بعمل من إنتاج اللجنة
من حزيران/يونيو
ٍ
يكرم األسطورة صباح،
ويعرض على مدار يومنيِّ ،
راقص ،تشارك فيه
إستعراض
وهو عبارة عن
ٍ
ٍ
السورية رويدا عطية ،من إعداد وإخراج
الفنانة
َّ
املوسيقية إلحسان
جريارد أفيديسيان ،الفرقة
َّ

املنذر ،تصميم الرقص لسامي اخلوري ،وتصميم
املالبس لزهري مراد.
ٍ
حتدثت عطية عن هذه
حديث لـ"إيالف"
ويف
َّ
َّ
املسؤولية
التجربة األوىل من نوعها هلا ،معبرِّ ًة عن
َّ
امللقاة على عاتقها وقالت" :ال ميكنين الكشف
املرة
عن العديد من تفاصيل اإلستعراض ،وهذه َّ
األوىل َّ
بإستعراض مسرحي،
اليت أشارك فيها
ٍ
ٍّ
كيفية َّ
التصرف على
وهناك عمل كثري ملعرفة
َّ
املسرح" .وأضافت ":فاإلستعراض هو عبارة عن
ٍ
لساعة ونصف ساعة ،وبني
برنامج غنائي مباشر
كل فقرة
موسيقية وأخرى ،هناك  3دقائق ألغيرِّ
َّ
مالبسي واملايك آب".
حتية
وأشارت إىل أن "املهرجان مقام ليكون
َّ
ٌ
خميف،
أمر
لصباح ،ومشاركيت يف هذا العمل ٌ
ً
واحدة،
يدا
ولكن مبا أننا فريق واحد ،سنكون ً
ً
بعضا يف إجناحه".
ونساعد بعضنا
السيدة صباح ،فكانت حاضرة من خالل
أما
ِّ
َّ
ً
وجهت من خالهلا
ومسجلة
مصورة
كلمة
مسبقاَّ ،
َّ
َّ
َّ
التحية إىل كل الذين ساهموا يف إمتام هذا العمل
التكرميي هلا ،الذي أبدت سعادتها به.
جدول املهرجانات
وأعلنت جنبالط عن جدول املهرجانات َّ
اليت تبدأ
يف الرابع والعشرين من حزيران املقبل مع العمل
يكرم الصبوحة.
الغنائي الراقص الذي ِّ
ويستكمل يف الثامن من متوز/يوليو مع مغين
َّ
ليطل كما
األوبرا اإليطالي التينور روبرتو أالنيا.
َّ
ٍ
سنة يف اخلامس عشر والسادس عشر من
كل
متوز الفنان العراقي كاظم الساهر.
َّ
ليحل بعده يف التاسع عشر من الشهر نفسه
مغين اجلاز احلاصل على العديد من جوائز
الغرامي جورج بنسون .ويف الثاني والعشرين
يضم العديد من
منه سيعرض عمل بعنوان بابل،
ُّ
أنواع الرقص احلديث.
وكما العادة يف كل سنة ،لدعم املواهب َّ
الش َّابة،
ِّ
ُّ
ِّ
واملوزع
املؤلف
حيل يف السابع والعشرين من متوز
َّ
وعازف البوق اللبناني الشاب إبراهيم معلوف.
يضم أكثر
أما يف الثالثني منه ،فيعرض عمل
ُّ
َّ
ً
السيدة
وعازفا ،يتناول سرية
منشدا
من أربعني
ً
ِّ
العذراء .وختتتم املهرجانات يف الرابع من آب/
أغسطس مع الفنانة فريدة وفرقة املقام العراقي،
يرافقها عازف العود عمر منري بشري.
للسيدة
األول حتية
كما سيكون هناك معرضانَّ ،
ِّ
صورا هلا ،ومالبس إرتدتها
يتضمن
صباح،
َّ
ً
يف مسرحياتها ،ومقاطع من أفالم شاركت يف
بطولتها ،وآخر للفنان اإليراني رضا عابديين،
صمم شكلاً
جديدا لشعار املهرجانات.
الذي
ً
َّ

ابنة املئة عام تتخرج الشهر القادم من الثانوية
حتتفل األمريكية ثيلما دايس البالغة من العمر
مائة عام يف  3حزيران القادم حبصوهلا على
شهادة التخرج من مدرسة تكساس الثانوية
املستقلة ،وقرر مدير املدرسة أن مينحها
شهادة فخرية خالل حفل التخرج تقديرا
لتصميمها على مواصلة الدراسة يف هذا
العمر ،حسب ما ذكرته صحيفة "جالفستون
كاونيت ديلى" األمريكية.
وقالت املتحدثة باسم املدرسة إن "دايس"
سرتتدي ثوب وقبعة التخرج لتستمتع بتجربة
التخرج كاملة ،حيث إن عمرها حاليًا يتجاوز
عمر كل من والية تكساس واملدرسة الثانوية
اليت ستتخرج منها واليت طاملا متنت احلصول
على شهادتها.
وذكرت "الصحيفة" نقال عن "دايس" أنها
عندما كانت طالبة يف مدرسة تكساس
الثانوية اضطرت لعدم إكمال دراستها نتيجة
للضائقة االقتصادية اليت مرت بها الواليات
املتحدة يف ذلك احلني ،حيث مل تتمكن
من ختطي الصف الثامن فيها و مل حتصل

على شهادة التخرج بسبب الكساد الكبري
واضطرارها للبحث عن عمل.
وأشارت الصحيفة إىل أن دايس ولدت يف
 14نيسان  1911يف حني أن والية تكساس
األمريكية ظهرت يف أيلول من تلك السنة
واملدرسة اليت ستتخرج منها الشهر القادم
هي أيضا أصغر منها عمرا.
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متفرقات

التيار الوطين احلر يعزي
يتقدم التيار الوطين احلر بأحر
التعازي من عائلة الشيخ اجلليل
خليل الشامي الذي توفاه اهلل
عن حياة مليئة بالتقوى والرب
واالحسان ،طالبًا من اهلل تعاىل
للفقيد الرمحة والسكن يف
جنان النعيم ولعائلته وذويه
الصرب والسلوان.
االعالم

اعالن

Alwatanioun Al’ Ahrar
Australia

ضية حزب الوطنيني األحرار-أسرتاليا ونيوزيلندا
ّ
مفو ّ
تتشرف بدعوتكم حلضور املهرجان السنوي ملناسبة الذكرى
الثالثة واخلمسني لتأسيس احلزب وذلك نهار السبت
الواقع فيه  18/06/2011يف قاعة نيو وستيلال – سيدني,
مساء ،برعاية رئيس الوطنيني
الساعة السابعة والنصف
ً
االحرار النائب دوري مشعون ممثال بأمني اإلعالم يف احلزب
العلية.
الرفيق أميل
ً
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

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  22فرباير  2011على 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

تعزية بلدية أوبرن

إحرتاماًلذكرى رحيل جورج خطـّار
لتزامن حدثني كبريين تشهدهما اجلالية
اللبنانية يف سيدني هذا الشهر ،وهما حفل
تكريم التفوق اللبناني الذي تقيمه اجلامعة
اللبنانيّة الثقافيّة يف العامل فرع نيو ساوث ويلز
والذكرى السنوية األوىل لفقيد اجلالية الراحل
جورج خطار.
لذا فإن اجلامعة اللبنانيّة الثقافيّة يف العامل
فرع نيو ساوث ويلز وكتعبري عن إحرتامها لروح
الراحل جورج خ ّطار الذي تفتقده اجلامعة كما آل
خ ّطارواجلالية وكتعبري عن تقديرها للمتفوقني
اللبنانيينّ ولتأكيد رغبتها بتكرميهم يف حفل
حاشد يليق بإجنازاتهم.
فقد أعلنت اجلامعة اللبنانيّة الثقافيّة يف العامل
فرع نيو ساوث ويلزعن تأجيل حفل تكريم
التفوق اللبناني السنوي الذي كان مقرراً يف
 20ماي /أيار  2011لتاريخ الحق سيتم اإلعالن
عنه يف حينه.

اجلامعة اللبنانيّة الثقافيّة يف العامل
فرع نيو ساوث ويلز
أمانة اإلعالم
م .عماد العجوز
األربعاء  11ماي /أيار 2011

يتقدم رئيس بلدية أوبرن السيد روني العويك
ومديرها العام السيد دايفد بورجس بأحر
التعازي من عائلة آل اخلري ومن جملس اجلالية
اللبنانية لوفاة فقيدهم األخ والصديق احلاج
حممود اخلري رئيس جملس اجلالية اللبنانية
يف سدني الذي وافته
املنية يف سدني
ِ
أسرتاليا.
نتمنى للفقيد
والسلوان.

الرمحة

ولذويه

إنا هلل وإنا إليه راجعون

عنهم رئيس بلدية أوبرن
السيد روني العويك

عزاء مجعية حبنني -املنية
يتقدم رئيس مجعية حبنني-املنية السيد مصطفى
حامد بالنيابة عن أعضاء وأبناء حبنني بأحر التعازي
آل اخلري يف الوطن واملهجر ومن اجلالية
من
اللبنانية يف أسرتاليا بأشد العزاء لوفاة فقيدهم
احلاج حممود اخلري رئيس جملس اجلالية اللبنانية
يف سدني .
إنا هلل وإنا إليه راجعون

رئيس مجعية حبنني-املنية
السيد مصطفى حامد

Mina Video
فيديو مينا

يف بانشبول السباقون دائما لتقديم احدث
املسلسالت العربية والرتكية املدبلجة واكرب
واهم جمموعة من االفالم واالغاني القدمية
واحلديثة..
فيديو مينا خبدمتكم ..فأهال وسهال
هاتف 97592825:العنوان:
206The Boulevarde Punchbowl

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

الصرب

168 TerMINUS STREET, LIVERPOOL
PH: 9600 8080

فريد جان دكان

25 Breust Place, Punchbowl
Ph: 9750 5588
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LAUNCH OF RED SHIELD APPEAL
TO MULTICULTURAL COMMUNITIES AND MEDIA

*Joseph Assaf*

Nabieu Wallace and Alex Robinson

Jeff Winterburn

Senator the Hon. Kate Lundy, Parliamentary Secretary
to the Prime Minister, Parliamentary Secretary for
Immigration and Multicultural Affairs, gave the keynote address at the launch
of The Salvation Army’s
2011 Red Shield Appeal to
ethnic communities today in
Sydney.
In her address, Senator Lundy gave special mention to
the various representatives
of the ethnic media that attended, respected community leaders, presenters and
organisers of the event; Mr.
Joseph Assaf – who incidentally has been personally supporting this important
initiative for over 15 years –
and Multicall Pty Ltd.
This year, the launch event
was held at one of Sydney’s
most picturesque settings,
in one of the private function
rooms of Le Montage – just
one of the five-star venues

operated by the Navarra
Group. This was offered as
a gesture of great generosity and support by the family and management of the
Navarra Group.
The national target for this
year’s Red Shield Appeal is
$79 million. The doorknock,
which is a major part of the
campaign, will be held on
the weekend of 28-29 May.
Salvation Army Appeals
Director, Major Jeff Winterburn said: “The Red Shield
Appeal is vital in helping to
fund The Salvation Army’s
wide range of social programs across Australia.
“The demand for our services is only increasing, with
many disadvantaged families being impacted by the
rising cost of living.
“Furthermore, an unprecedented run of natural disasters this year has placed
a tremendous demand upon
Salvation Army services.

Tribunal, advocate coming to help
small businesses near you

Senator Kate Lundy

Commissioner James Condon

Nabieu Wallace

“Meanwhile, each day, many
Australians face personal
disasters such as homelessness, financial hardship, violence in the family,
suicide bereavement
and unemployment. We’re
asking the Australian community to again give generously in support of the Red
Shield Appeal so we can
keep supporting those who
face such daily challenges,”
said Major Winterburn.
Joseph Assaf spoke about
how `èvery year The Salvation Army helps more than
one million people. Last
year, more than 6,000 people were assisted by The
Salvation Army’s migrant
and refugee services”. He
urged the community and
media leaders “to spread
the message and invite the
communities to support this
good work”.
The Salvation Army, as part
of the Universal Christian

Church, aims to meet human
need wherever it occurs,
without discrimination.
Services specifically catering towards the needs of
migrants or people of nonEnglish speaking background include English
conversation classes, seniors clubs, job placement
services, refugee support
including reuniting and advocacy services.
To give to the Red Shield
Appeal, please call 13 SALVOS (13 725 867), visit salvos.org.au, donate at any
Westpac branch, or post
your cheque to PO Box 9888
in your capital city.
For further information regarding The Salvation Army,
visit salvos.org.au
Further enquiries:
Tim Halliburton
Media Officer
02 9266 9820 (diverts to
mobile after hours)

A SMALL Business Tribunal
with powers to investigate
and conciliate will be created to help independent
traders avoid costly and
time-consuming legal fights
with other businesses.
It will also assist micro enterprises who are more likely to admit defeat than take
an issue to court because
of the potential for crippling
expenses.
And a Small Business Advocate will be appointed to
make the case for the sector in all reaches of government.
The moves will be announced by Small Business
Minister Nick Sherry.
Are you a small business
owner affected by this? Do
the government’s measures
seem like enough? Email
us at news@news.com.au
and tell us your story.
The policy proposals started
to take shape late last year
after the election, but the
announcement comes at
the end of a week in which
news.com.au has highlighted discontent among small
business operators, and
the high number of closures
between the 2007 and 2010
elections.
During the week the Council
of Small Business Organisations of Australia called
for a Government strategy
with a “comprehensive vision for the families who
earn their living from their
own business and who employ almost five million other people”.
There were also warnings
to the major parties that
small business could cam-

paign against them in critical seats at the next election.
Over the past five years
some 20 per cent of Australia’s 2 million small
businesses were involved
in disputes with another
business, two-thirds of the
clashes relating to payments. Around nine per
cent of all these cases were
“serious”, according to a
survey by the Department of
Industry.
In just 6.5 per cent of continued cases was there legal action or intervention
by a third party, and businesses with up to two employees were proportionally
more likely to avoid taking
any action
Businesses resorting to
arbitration and mediation
were more likely to get a
satisfactory result than
those who took legal action.
“My aim is to bring about a
national business-to-business disputes resolution
process that is accessible,
prompt and as low cost as
possible for small businesses,” Senator Sherry said.
He said the aim was to keep
out of courts disputes which
“can be dealt with by lowcost and speedy services”.
“With the economy recovering from economic downturn, maintaining cash-flow
can be critical for small
business survival,” said
Senator Sherry.
“Protracted dispute resolution may have serious consequences to cash flow and
distract owners from dayto-day business.”
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Doctor’s literary skill translates to Premier’s Award and
Chinese truck driver’s story wins CRC Literary Prize

A Hobart doctor with a passion for language and translation has won this year’s
Community Relations Commission’s Translation Prize
at the NSW Premier’s Literary Awards announced in
Sydney this week.
Dr Ian Johnston has won
the prize which is jointly
sponsored by the Sydney
Branch of Pen International,
the worldwide association
of writers which defends
freedom of expression and
fights for the rights of people harassed, imprisoned
or murdered for what they
write.
Congratulating
tonight’s
prize-winner, the Chair of
the Commission, Stepan
Kerkyasharian said: “Dr.
Ian Johnston is a super-star
of translation. He works in
fields where few of us could
dream of entering - classical Chinese and Classical Greek. Yet, he renders
ancient works from those
languages in English which
makes them accessible to
all and eagerly sought out
by scholars.
“Australia, with his millions
of bi-lingual and tri-lingual
citizens ought to be a world
leader in translation but we
also have practical needs
for this art form.
“Because we have continuing migration from non-English speaking source countries, there is always a need
for day-to-day translation
of documents and of official
proceedings, to help the settlement process for new arrivals and to oil the wheels
of justice and commerce.
“But on a higher plane we
also have a need to know
the histories and cultures of
our fellow Australians. We

ought to be encouraging the
study and the love of other
languages and of other stories from other places.
“People like Dr Johnston
are helping us do that and
“I am very pleased to see
that the judges for this prize
described Dr Johnston
as a world-class translator whose work is not just
scholarly but beautiful, because translation is not just
a mechanical process.
“The Community Relations
Commission is one of the
largest providers of translation, in both written and
spoken form, on earth. Our
prize, as part of the Premier’s
Literary Award, is designed
to foster the appreciation of
the translation profession
which is both a key tool of
government, business and
the law but also purveyor
of culture, philosophy, science and history from every sector of mankind’, Mr
Kerkyasharian said.
The CRC and PEN Prize for
Translation carries prizemoney of $30,000 and a
CRC Silver Medal.
Also The Community Relations Commission Prize
at the Premier’s Literary
Awards has been won by a
prolific Australian writer of
Chinese background, for his
novel The English Class this
week.
Congratulating Ouyang Yu
on his award, the Chair of
the Commission, Stepan
Kerkyasharian, said: “The
English Class is an intriguing piece of writing about
the migration experience.
The story actually begins a
long time before the central
character leaves his homeland for Australia as he
struggles to master English

in the belief that it guarantees him a better life in the
west.
“I am sure most migrants
would identify with some
aspects of this character
and I would hope that nonmigrant Australians would
learn more about the migration experience from this
novel.
“This Prize at the Premier’s
Literary Award is a powerful tool for understanding.
Migration is a painful and
difficult process and literature is one of the vehicles
for telling migrants’ stories
in an effective way.
“We are very proud of our
long association with the
Premier’s Literary Award
because his nation has been
built on migration and the
stories of migrants are important expressions of the
human spirit. Understanding the experiences and
the motivations of migrants
helps to build acceptance
and harmony in our society.
“In writing this successful
novel, the English Class, the
writer has obviously called
on the memories of his own
struggles to find a place in

Australia society, in creating the character and the
story of the former Chinese
truck-driver, Jing. From his
story, we all have something to learn.
“With his fifty-five books
published over the twenty years since arriving in
Australia, Ouyang Yu has
made a fantastic contribution to the national treasure
trove of fine literature”, Mr
Kerkyasharian said.
The Community Relations
Commission Award carries
prize-money of $20,000 and
a silver medal. The Commission also presents a Translation Award in conjunction
with the International Writers Group, PEN, at the Premier’s Literary Award. The
prize is awarded every second year and this year was
given to Dr Ian Johnson of
Hobart.
For information: Warren
Duncan (02) 82556771 (Office) 0411 117846 (Mobile)
warren.duncan.crc.nsw.gov.
au
For
comment:
Stepan Kerkyasharian (02)
82556789
(Office) 0404 488474

Death of Sheikh Khalil El Chami
Statement from Stepan Kerkyasharian
AO Chair Community Relations Commission of NSW

I was saddened to hear of the untimely death of Sheikh
Khalil El Chami, a man of God who inspired those who met
him with his quiet charm and dedication.
Sheikh Chami was a great multiculturalist who understood
well how to live his life as a good Muslim and good Australian.
His chaplaincy work with the New South Wales Police
Force has set a high bench-mark.
On behalf of my fellow Commissioners I offer my condolences to his family. I am sure his family will be buoyed in
their grief by the legacy Sheikh Chami leaves as a man who
made a significant impact on our society.

Tony Abbott backs Malcolm Turnbull
after questioning climate change policy
OPPOSITION
leader
Tony Abbott on thursday
backed his frontbench
colleague Malcolm Turnbull after he appeared to
question the Coalition’s
climate change policy.
“Malcolm and I talk regularly about these subjects
and he fully supports the
Coalition’s policy,’’ Mr
Abbott told reporters.
He said he thought Mr
Turnbull, shadow communications minister,
had given “a very strong
performance’’
when
questioned on carbon
emissions on ABC TV
Wednesday night.
However, the Government and the Greens
believe Mr Turnbull had
undermined the Coalition plan to cut carbon
emissions through taxpayer funded incentives
to industry to clean up
their energy use.
He described the Coalition’s Direct Action plan
as a “multi-billion dollar exercise’’ - which the
Government estimates at
$30 billion - which could
be easily abandoned.
“It is a policy where, yes,
the Government does
pick winners, there’s no
doubt about that, where
the Government does
spend taxpayers’ money
to pay for investments
to offset the emissions
by industry,’’ Mr Turnbull
told the Lateline program
last night.
The MP for Wentworth,
who lost the Liberal
leadership by refusing
to budge from a marketbased emissions trading
scheme policy, appeared
to indicate the policy was
disposable and designed
for climate change skeptics.
“I think there are two virtues of that from the point
of view of Mr Abbott and
(Liberal Climate change
spokesman) Greg Hunt,’’
he said.

“One is that it can be
easily terminated. If in
fact climate change is
proved to be not real,
which some people obviously believe - I don’t.
“If you believe climate
change is going to be
proved to be unreal, then
a scheme like that can
be brought to an end.’’
Prime Minister Julia Gillard said Mr Turnbull
had “told the truth” that
basically this plan won’t
work.
“He told us the truth that
it would blow the Budget.
And he told us the truth
that the rest of the world
was acting, too, even
though Mr Abbott has
been pretending to Australians no one is acting
on climate change.’’
This was a reference to
the British Government’s
decision adopt a target
of a 50 per cent reduction in carbon emissions
by 2025, a move which
Mr Turnbull said showed
Conservative Prime Minister david Cameron “had
vision’’.
Climate Change Minister
Greg Combet claimed
the Opposition’s Direct
Action policy would cost
the Budget $30 billion
with an average hit of
$720 a year per household.
Greens Leader Bob
Brown added to the carbon pricing debate by
accusing media groups
of misreporting.
Senator Brown said
there were “shysters’’
in the federal Parliamentary Press Gallery
who misrepresented his
statements.
When reporters protested to him he said:
“J’accuse. I’ve simply
turned some questions
onto you - fragile, very
fragile, but there’s probably more of it, so get
used to it. Thanks everybody.”
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قضية انسانية

رسالة حب اىل القديس  ...Jean-Baptiste de la Salleنكبة بيت السبعالني!
يف يوم عيدك ،يا قديسي احلبيب  ،أنا أكتب إليك
َ
وعفوك ،
كرب ...
على
املوجوعة
هذه الرسالة
ِ
للفرح !
األعياد
وكانت
ُ
العظيم  ،الباسط الذراعني على 82
املعلم
ذا
ويا
ُ
ُ
بلدا  ،أنا من ُمريدك  ،ومن بنيك الكثر الذين َّ
غنْو َك ،
من هاتيك السنني يف  15أيار  ،من كل عام .
غنيناك تالميذ  ،وغنيناك معلمني نأكل من بيدرك
مطرودين من هيكلك  ،بصورة
الشبعان  ،وغنيناك
ثوبك  ،الذي
الالبسني
من
،
لبنانيني
وثنية  ،على يد
َ
العمر!
تربينا عليه
َ
أكتب ما
يف يوم عيدك  ،أنا  ،يا قديسي احلبيب ،
ُ
ٌ
بعض
اليوم  ،عن اجلرمية اليت ارتكبها  ،يف حقنا ،
أكتبه ،
ُ
َ
امس َك الكبري
احلاملني
من
َ
وقل اجملزرة !
ِ
وقل النكبة !!
ِ
أنا أكتبها  ،يف يوم عيدك  ،كي تصلك يف حرارتها
َ
تصل اىل حمبيك الكثريين ،
 ،ويف وجعها  ،وكي
املنتشرين يف دنيا اهلل الواسعة .
باقيات على
نكبات
ويف تاريخ البشرية  ،يا سيدي ،
ٌ
ٌ
التاريخ ...
وهذه نكبة بيتنا  ،على يد بعض من مجاعتك  ،باقية
أمس  ،أو أول من
 ،بعد ربع قرن  ،كأنها كانت
ِ
أمس!
تاريخ نكبة بيت السبعالني :
أوال :يف أسباب النكبة :
ألسبب االول واالساسي :عملي النقابي احلر:
وحد ُه ،
شرفين املعلم اللبناني ،
ويا سيدي  ،لقد
َ
يف الستينات
بانتخابي ممثال له يف نقابة املعلمني
َ
.
بانتخابي نقيبا للمعلمني يف لبنان
وحد ُه ،
ثم شرفين ،
َ
َ
 ،يف العام  1970و طوال  22عاما .
واحلر حتى اجلنون
فكنت النقابي املستقل حتى اجلنون ،
َّ
ضمن حدود القانون اللبناني.
،
َ
أمل تكن أنت  ،يا شفيع املعلمني ،يف العامل  ،الثورة
ومنشىء املدرسة اجملانية األوىل ،
الرتبوية ،واإلجتماعية ،
َ
يف فرنسا يف سنة  1680؟
َ
نقابي يف
أول
الفرير  ،جوزيف ،
يكن
أمل
ِ
باريس؟
َ
من
بصريف
قرار من مراجع املدارس الكاثولكية
فكان
ٌ
معهد الفرير « -ألنقابي الشيوعي»  -وإقفال املدارس
الكاثولكية يف وجهه يف لبنان...
القرار كان وراءه مراجع دينية نافذة أمثال املطران
عبد ،وكان بيننا وبينه خالف سابق  ،وأمثال
أنطون
غريه ...
القرار على مديري  ،الفرير جورج  ،فقال هلم
ثم ُعرض
ُ
بلهجته الباريسية :
Antoine Seblani est notre eleve :c est un syndicaliste et
“ non un communiste
كما ُعرض القرار على املدير غربيال فكان جوابه هلم
:
« حنن نفاخر بالسبعالني نقيبا للمعلمني كونه من
تالميذنا  ،ولو كان يف بريطانيا لكان واحدا من القادة
النقابيني الكبار»...
والذي أخذ على عاتقه تنفيذ املوآمرة الرخيصة  ،هو
املدير اللبناني الوحيد الذي عرفته  :الفرير «الصديق»
اميل عقيقي !
هو الفرق يف النظر اىل النقابيني
الدرجة
أهلذه
بني االوروبي  ،واللبناني ؟
أهلذا احلد خياف معظم اللبنانيني  ،من العمل النقابي
احلر؟
وكان صريف من معهدي الذي أمضيت فيه أكثر من
 37سنة تلميذا  ،ومعلما يف العام .1984
عناصر اجلرمية املركبة  ،أو النكبة :
ثانيا:
 :1ضرب لقمة خبز بيتنا احلالل ،خبز العيلة احلالل ،وذلك
بصرف رب العائلة من اخلدمة
ورفض دفع تعويضه  ،حبسب قانون الصرف  ،وكل
وأم،
بيت مؤلف  :من أب،
جتويع
ذلك بغية
صغار !
أوالد
وثالثة
،
الطوال
السنني
على
،
اخلمسة
حنن
،
فعشنا
عصافري
َ

َ
الرمل والصالة  ،والكربياء !
مساء ،أكلنا
ويا سيدي ،كنا يف احلرب  ،وحصل ذلك كله بسادية ،
ودم بارد كما هي احلال  ،يف «مصرع الذئب»  ،عند شاعركم
مع فارق خطري:
رائعة ،
قصيدة
كان
الذئب
وهو أن
أيضا
رائعة
فحقيقة
حنن
بينما
فكانت النتائج املباشرة اآلتية :
 :2إستقالة زوجيت من التدريس من املدرسة اليت
اغتالت زوجها وذلك بدون تعويض أيضا ...
،عدم الرجوع إىل
 :3ثم أعلن اإلبن البكر 11 ،عاما
َ
هذه املدرسة .وكذلك فعل أخواه .
بتسييسها موضوعي .
املدرسة
 :4مفاخرة
ُ
 ،وهم من البسي ثوب
أبطال املوآمرة
 :5واختذ
بضربي باحلرم الكبري ،وإقفال
قرارا
،
،وثوبك
املسيح
َ
مجيع املدارس
الكاثولكية يف لبنان دوني معلما.
كان !
وهكذا
ضيعة  ،مدرسة
مبدرسة
أنا  ،وأوالدي
إلتحقت
صغرية  ،وفقرية على كربياء  ،ورسولية ،كأنها إحدى
مدارسك البكر.
هي «مدرسة الريف»  -أيطو .أملشرفون عليها علمانيون
 ،متشبعون من تعاليم السيد !
 :6حرمت راتيب القانوني ،وذلك بسبب ضعف إمكانيات هذه
اليت عاشت ثالثني عاما  ،وأقفلت ابوابها من بعد خنقها
بالضرائب.
الكبري  ،واالخالق الكبرية ،من
أوالدي العلم
 :7أخذ
مدرستهم اجلديدة  ،وعلى يد هؤالء العلمانيني الشرفاء!
خري من
حكما
من قال إن رجل الدين هو
ٌ
العلماني  ،يف إدارة املدرسة  ،وإدارة االخالق؟
أجواء املعهد اجلديد  ،والفسيح ،
أوالدنا
ُحرم
إمنا
َ
مسارحه  ،ومالعبه ...
وحرموا
َ
ُ
 :8وجربنا يا سيدي أن نأخذ تعويضنا القانوني من
البسي ثوبك ...أن نأخذه بصورة حبية  .فرفضوا إمعانا
منهم بالضغط
حتى  ،يف نهاية االمر ،أسافر أنا،
علينا ماليا
وعيليت  ،ونلتحق بأفريقيا بربعي،او بالسويد حيث ربع
زوجيت  ،هكذا كانوا يروجون .
السبعالني
انطوان
من
نهائيا
وهكذا يرتاحون
من املعلم  ...فهو كمعلم  ،طالبه،
النقيب  ،وليس
وحدهم ،حيكمون عليه ...
وحدهم !
ونعم طالبه
قديسي احلبيب  ،الذي قلت فيه  ،يف  15أيار
ويا
 ،1984أي قبل ثالثة أشهر ،من االغتيال اجلبان »:القديس
دو ال سال يف
فت تالميذي عليه ،
عر ُ
كفرياشيت»  ،يا قديسي الذي َّ
يف مدرسة أيطو ،واملدارس الست اليت جلأت إليها
َ
بييت
املاىلء
 ،بعد مدرستك يف كفرياشيت  ،يا قديسي
َ
ثق يا سيدي ،ثم ْ
وصدري حبضوره ْ ،
ثق  ،أن النكبة اليت
َ
مل تنته فصوال  ،بعد  ،سببها أني كنت نقابيا حرا حتى
اجلنون  ،ومستقال حتى اجلنون ،و متحركا كليا حتت سقف
قوانني بالدي .
هذا هو السبب وليس أي شيء آخر.
يف احملاكم:
:9
يا سيدي أن نأخذ حقنا على يد أهل السياسة
ورفضنا
 ،أوعلى يد القبضايات  ،يف موسم احلرب ،فأخذنا طريق
القضاء اللبناني
العادل  ،لنيل تعويضاتنا الشرعية  ،فكان ان استغلوا
القضاء ،لربح الوقت ،وإطالة أمد دعواي  ،مراهنني على
أني ال استطيع أن
ادفع مصاريف احملاكمة...
فجرروني مرتني اىل حماكم البداية ،واإلستئناف ،والتمييز
 ،كما حولوني إىل حمكمة التأديب بتهمة قصيدتي »:أملعلم
األجري»
قصيدة « فم» ألمني خنلة اليت
وتهمة ال أخالقية
مسحت مبرورها يف صف الربيفة ،كوني منسقا للعربية يف
مدرستك
هلم  :لو كان بابا رومة يقرأ العربية لكان
فقلت
قرأ قصيدة «فم» هذه ،ووضعها حتت خمدته !

ودامت احملاكمة  17عاما ،وهي أطول حماكمة مدنية يف
(النهار يف 9شباط ... ) 1999
لبنان
ويا قديسي احلبيب  ،إن أمجل ما جتلى يف هذه احملاكمة
 ،هو تطوع  70حماميا للدفاع ،عن حرية العمل النقابي،
وحرية التعبري
املصانتني يف الدستور اللبناني !
واألمجل هو ان الكثري منهم كانوا من طالبي القدامى،
يف مدرسة الفرير –طرابلس ،اهليكل الرتبوي الذي باعوه ،
بال قلب ،وال رفة
وبناته...
جفن ،كونهم ليسوا من كهانه ُ ،
وتلميذا مدرسة دو ال سال – طرابلس  ،أحملاميان  :بسام
الداية ،وحممد نديم اجلسر دفعا هذه املصاريف من
جيوبهما!
طوال 17
احملاكمة
صليب
حممد اجلسر
ومحل
ُ
َ
عاما  .فال مات الوفا !
التأديب:
عقوبة
إلغاء
أين وصل بهم احلقد
وتصور يا سيدي  ،اىل
االسود  :فأحالوني على حمكمة التأديب  ،كأني السارق ،
او املعتدي على
تعويضي ،وتوسيخ
حلرماني
حرمات الناس  ،وذلك
بني البشر .
مسعيت
يف قصر العدل بالذات،
وأمجل ما قيل فيهم
قول شاعر لبنان الكبري ،سعيد عقل :
شردوا النقيب :
الذين
الدين
« قولوا لرجال
َّ
تسامح
السبعالني بريء ،ولو فرضنا أنه مذنب  ،فأين
املسيح ؟؟».
ويف  1992-7-7ألغى القاضي رالف الرياشي عقوبة
التأديب .
 2001أبرم رئيس حمكمة التمييز القاضي مارون
ويف
عواد حكم األستئناف ،واملتضمن اآلتي حبق مدرسة
دو ال سال
كفرياشيت:
« وحيث يتبني ان املستأنف عليها صرفت املستأنف من
اخلدمة بعد ان أرسلت له:
صرف مبهم ال ينم صراحة عن طبيعة هذا
كتاب
الصرف .وأنكرت يف نفس الوقت أي حق للمستأنف.
وتسرتت بصندوق التعويضات تهربا من دفع التعويض
املستحق يف ذمتها للمستأنف .
حلقوق املستأنف
وحيث ان موقفها هذا وتنكرها
ساهم يف إطالة أمد النزاع  ،وكشف عن سؤ نيتها ،
ضررا حبقوق املستأنف من جراء إطالة أمد
وأحلق ذلك
النزاع  ،وحرمانه طويال من تعويض صرفه ،وتدني قيمة
هذا التعويض بسبب
للرية
الشرائية
والقوة
الصرف
اخنفاض سعر
اللبنانية»...
ويا قديسي احلبيب أترك لكم التعليق وحدكم على
االحكام الصادرة على هؤالء املتورطني بنكبت بيتنا ،وهم
وثوبكم ..
املسيح
الالبسون ثوب
ً
أنا
لو كنت واحدا منهم لكنت نزعت عين هذا
الثوب الشريف .
ندامة ...
بكيت
ولكنت
ولكنت أسرعت اليوم قبل غد يف تصفية ذميت بدفع
تعويض الساعات اإلضافية املمسوكة علينا حتى اليوم
.
ممسوكة
أنها
وأقسم « بدو ال سال « العظيم
علينا!
وعفوك ثانية  ،يا سيدي  ،على رساليت املوجوعة ،
احملبوب.
هذه  ،على كرب  ،يف يوم عيدك
حاشية  - 1-ومن سخرية القدر أن رئيس الفرير يف
العامل  ،جوزيه بابلو ،منحين براءة تقدير على خدماتي يف
مدرستكم قبل سنتني تقريبا من عملية النكبة .
النقيب  ،أصابته املوآمرة  ،يف
  -2والسبعالنيالعمق ماديا  ،غري أن النقابة ظلت  ،بقيادته ،سيدة
 ،وحرة  ،اىل أن خطفت على يد أصحاب املدارس  ،ويف
وعلى هجمة
طليعتهم األخ الزائر إيلدفنس سركيس ،
االحزاب والتيارات عليها.

وكان ذلك يف . 1992\11\1
يف  15أيار  2011أنطوان السبعالني
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www.meherald.com.au/myherald

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

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

Email: info@alaa.com.au

