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 وزير الداخلية ينعى احلكم ... وريفي يتصّدر املواجهة بـ»املعلومات« ودعم احلريري
اغتيـال الدولة بسـالح أبنـاء الدولة: العسـكر 

مينعـون وزيـر االتصاالت من دخـول »الطابق األسـود«

Lucky Len - No.1
بإدارة لطف اهلل حجار

وكالة بيع اللوتو احملظوظة

منها مت شراء بطاقات اليانصيب راحبة املاليني

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

تكونون من احملظوظني وترحبون املاليني

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

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

* ستيال جالبة احلظوظ ملشرتي اليانصيب *

لعلها أكثر الصور بشاعة، 
أمس  تصدرت،  اليت  تلك 
االول، املشهد السياسي، 
اللبنانيون  يشاهد  عندما 
دولتهم بالصوت والصورة 
الدولة  أبناء  بسالح  ُتغتال 

أنفسهم.
أن تسيطر قوة أمنية رمسية 
على مقر رمسي كما حصل 
يف مبنى وزارة االتصاالت 
يقف  وأن  العدلية،  يف 
فرع املعلومات يف مواجهة 
جهاز أمن السفارات، وهما 
يتبعان لقيادة أمنية واحدة، 
دخول  من  وزير  مينع  وان 
بالقوة،  لوزارته  تابع  مقر 
وأن يلقم أكثر من مخسني 
عسكريا سالحهم يف حلظة 
واحدة بوجه وزير وموظفني 

حمالت محزة للخضار 
والفواكه االوىل يف 

مرييالندز

خضار وفواكه 
طازجة من املاركت

)التتمة ص 21(

 REMEDIAL
MASSAGE

معاجلة بالتدليك ألوجاع:
الظهر والرقبة والكتفني 

ومجيع عضالت اجلسم

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

 نفتح
 7 أيام:

Ph: 02 9709 8892 
Mob: 0414 694 816

Address: 6 / 46-48 Restwell Street, Bankstown

If you have sore:

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

تدليك لكامل اجلسم

 
 
 
EAGLE VALE INSURANCE SERVICES  

Active Insurance Management 
For Your Business 

 
 Workers' Compensation for your Employees 

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

 Home Construction Insurance  
Your Specialist AMP Advisers 

      165C Wattle Street Bankstown 
Call us Today 

 02 9707 3077 
Mob: 0414 309 360 

email: danny@eaglevaleinsurance.com.au 

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

Services are Authorised Representatives of AMP GI Distribution Pty Ltd 
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 »جمموعة الثماني«: على األسد 
والقذايف االستجابة إلرادة شعبيهما

العربي«  »الربيع  احتل 
قمة  أعمال  جدول  صدارة 
جمموعة الثماني يف دوفيل 
اليت  فرنسا(  غرب  )مشال 
رداء  االول  أمس  ارتدت 
أزرق حاكته متاشيًا مع مياه 
الشرطة  بزات  األطلسي 
انتشر  الذين  األمن  ورجال 

)التفاصيل ص8(

قال الرئيس السوري بشار 
أن  عليها  البالد  أن  األسد 
متر مبراحل متعددة قبل أن 
املثلى،  احلالة  إىل  تصل 
وفدا  لقائه  خالل  مشددا 
السوري  الشباب  من 
الفكر  تطوير  ضرورة  على 

يف  منهم  عنصر   12500
شتى أحناء املدينة.

البيان  مسودة  وحبسب 
يصدر  الذي  اخلتامي 
الـجمعة  رمسية  بصورة 
اجملتمعون  وجه  )امس(، 
واضحة  مشرتكة  رسالة 

سابقة  فتلك  وزارته،  يف 
مل حتصل يف زمن الفلتان 

وامليليشيات.
نعم كان حمقا زياد بارود 
سالح  يشهر  أن  يف 
من  واالستقالة  االعتكاف 
ألنه  مستقيلة،  حكومة 
اعتربها  اليت  خبطوته، 
حتمل  من  هروبا  البعض 
املسؤولية، إمنا كان يعلن 
نعيه آلخر فرصة لقيامة حد 

أدنى من الدولة.
البشعة  الصورة  تلك 
معا،  آن  يف  واحملزنة 
إىل  شك،  أدنى  بال  تؤشر 
املستوى، الذي احندر إليه 
الفلتان  حجم  واىل  البلد، 
من  يستمد  الذي  الرمسي 
وجرأة  نفوذا  الدولة  فراغ 

املعاصي  ارتكاب  على 
أو  حسيب  بال  واحملرمات 
احتالل  حادثة  وما  رقيب، 
سوى  االتصاالت،  مبنى 
فصل يصلح اعتباره واحدا 
على  االعتداء  فصول  من 
امللك العام والسطو عليها 
واستخدام  السالح  بقوة 

النفوذ.
تكريس  معنى  ما  نعم. 
موظف  يتمرد  أن  سابقة 
السياسي؟  القرار  على 
أي  يقول  أن  ميكن  ماذا 
من  ولو  موظف  ألي  وزير 
اجلمهورية  يف  رتبة  أدنى 
خاصة  عليه،  مترد  اذا 
التمرد  هذا  خيضع  عندما 
لتغطية سياسية من رئيس 
تصريف  حكومة  احلكومة، 

األعمال؟
حصل  كلما  أنه  معنى  ما 
غري  خطوة  على  اعرتاض 
عسكري،  ملوظف  قانونية 
من  فجأة  صوره  خترج 
يف  وتزرع  املستودعات 
االنتخابية  دائرته  شوارع 

املقبلة؟
مآخذ  هناك  كانت  وإذا 
عدة،  أمنية  أجهزة  على 
الطوائف  بأدوارها  ختتصر 
الطريقة  على  واملذاهب 
حصل  ما  فان  اللبنانية، 
إشارة  أعطى  االول،  أمس 
واضحة اىل أن قوى األمن 
جزءا  أصبحت  الداخلي 
السياسي،  االنقسام  من 
يصار  أن  غريبا  وليس 
بعدما  امسها،  تغيري  اىل 

غلبت على صورتها، أمس 
االول، صورة امليليشيات، 
ويف ذلك اهانة كبرية اىل 
تاريخ هذه املؤسسة واىل 
عدة،  حمطات  يف  دورها 
وفيه أيضا اهانة للشهداء 
واملعوقني  واجلرحى 
مذبح  على  قدمتهم  الذين 
مظاهر  من  تبقى  ما  محاية 
احلرب  زمن  يف  الدولة 
وفيه  وامليليشيات... 
ضباط  اىل  اهانة  أيضا 
وعسكريني ينضوون فيها 
حاليا ويرفضون أن يكونوا 

اال أبناء الدولة.
أن  لبناني  كل  على  كان 
سقط  لو  ماذا  يتصور 
قتيل أو جريح، سواء برتبة 

الفئة  هذه  لدى  التنموي 
يقوم  عملية  مشاريع  عرب 
أنفسهم،  الشباب  بها 
ذاته  السياق  يف  مؤكدا 
وإن  اإلصالح  مسرية  أن 
عنها  رجعة  ال  فإن  تأخرت 
)التتمة ص 21(

حتركات غربية جديدة للضغط واملعلم يتساءل عن غياب املوقف العربي

األسد: مسرية اإلصالح تأخرت 
لكن ال رجعة عنها
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مقاالت

استقال زياد بارود من احلكومة املستقيلة. فبعد ثالث سنوات 
الذين ال ميلك عليهم سوى  العاّمني  من املعاناة مع املديرين 
سلطة ورقّية، قّرر بارود ترك الصنائع لوزير الداخلية بالوكالة، 
الياس املر. رمبا هي خطوة متأخرة جدًا، لكن جديدها هو اإلعالن 
أن املدير العام لقوى األمن الداخلي ينتهك الدستور وُيسِقط 

صالحية الوزير.
وزارة  يف  مكتبه  من  ومشى  أمتعته  بارود  زياد  »ضبضب« 
الداخلية. ومنذ مساء أمس، صار حيّدد مكانًا ملواعيده يف مكتب 
احملاماة اخلاص به، ال يف مبنى سرايا الصنائع. مل يبد االرتياح 
على وجه وزير داخلية عهد الرئيس ميشال سليمان كما ظهر 
استقالته  فيه  أعلن  الذي  الصحايف  مؤمتره  بعد  أمس،  عليه 
األعمال. مؤمتر  من احلكومة املستقيلة، واعتكافه عن تصريف 
بارود الصحايف كان مقتضبًا. رفض فيه البقاء يف موقع شاهد 
الذي  الدولة«  »احنالل  مشهد  من  امشئزازه  عن  معّبًا  الزور، 
ظهر يف مبنى وزارة االتصاالت بالعدلية. وما مل يقله علنًا يف 

املؤمتر، عّب عنه يف مكتبه الحقًا.

يبدو أن الوزير ضاق ذرعًا باملدير العام لقوى األمن الداخلي، 
آن  »لكن  معه،  ليست شخصية  مشكلته  ريفي.  أشرف  اللواء 
األوان للخروج من سلطة املديرين العامني، كاللواء ريفي وعبد 
على  تشديده  يف  بارود  يعنيه  كان  ما  هذا  يوسف«.  املنعم 
»رفض انتهاك الدستور عب تكريس سوابق تسمح ألّي أحد بأن 

ُيسقط صالحية الوزير، أّي وزير«.
يروي بارود ما جرى منذ السبت املاضي، عندما متركزت قوة من 
فرع املعلومات على مدخل الطبقة الثانية من مبنى االتصاالت 
ريفي مستفسرًا،  أشرف  باللواء  اتصل  حينذاك،  العدلية.  يف 
فرّد األخري نافيًا علمه بوجود هذه القوة. لكن املدير العام لقوى 
األمن الداخلي عاد ليؤكد وجود هذه القوة يف اتصال الحق. 
بدأت املشاورات حملاولة حل هذه املعضلة. الوزير شربل حناس 
يصّر على دخول املبنى، فيما بارود مصّر على موقفه الرافض. 
خلفية  يف  األعمال  تصريف  وحكومة  اجلمهورية  رئيسا  كان 
املشهد. وخالل األيام اخلمسة املاضية، جرى التوصل إىل حل 
لقضية بيانات اهلاتف اليت تطلبها األجهزة األمنية من الشركتني 
املشّغلتني لشبكيت اهلاتف اخللوي ومن هيئة أوجريو. فبوجود 
رئيس حكومة تصريف األعمال خارج البالد، تتعطل اآللية اليت 
تسمح باحلصول على البيانات، بسبب احلاجة إىل توقيع رئيس 
احلل  عاتقه  على  أخذ  اجلمهورية  رئيس  لكن  الوزراء.  جملس 
الذي يقضي بأن ُيبِلغ األمني العام جمللس الوزراء سهيل بوجي 
وزير االتصاالت بأن رئيس احلكومة موافق على طلبات األجهزة 
ما  على  وبناًء  والدفاع.  الداخلية  وزارتي  من  الواردة  األمنية 

يصدر عن بوجي، تستجيب وزارة االتصاالت للطلبات.
لكن يبدو أن هذه اآللية مل تعجب ريفي الذي كان يرفع من 
االتصاالت  مبنى  يف  املوجودين  املعلومات  فرع  أفراد  عديد 
بالعدلية. ومساء أول من أمس، طلب بارود من ريفي شفهيًا 
سحب قوة املعلومات، لكن ريفي رفض االمتثال. وبعدما علم 
بارود مبا جرى يف منطقة العدلية، بعث بأمر خطي إىل املدير 
العام لقوى األمن الداخلي، طالبًا منه سحب قوة فرع املعلومات 
من الطبقة الثانية يف مبنى االتصاالت فورًا. واستند بارود إىل 
املادة 60 من الدستور، واملادة الثانية من قانون تنظيم قوى 
األمن الداخلي اليت جتعل من املدير العام خاضعًا لسلطة وزير 
الداخلية. لكن ريفي رّد على بارود بكتاب خطي خالصة مضمونه 

أّنه يرفض سحب جمموعة فرع املعلومات.
وأجرى بارود اتصااًل برئيس احلكومة سعد احلريري الذي كّرر 

بارود يعتكف: ال لسلطة ريفي ويوسف
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جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق - عبداهلل طويل - سامي مظلوم
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هل هو سعد احلريري أم الواليات املتحدة األمريكية، أم من هي اجلهة 
السياسية  املعركة  قلب  املعلومات يف  فرع  إقحام  على  تصّر  اليت 

وجتعله طرفًا معرقاًل يوجب »ضّبه« أو حتجيمه أو حّله؟
ثم، من هي اجلهة اليت تصّر على حتويل املديرية العامة لقوى األمن 
الداخلي إىل ميليشيا خارج الدولة، تتصرف مبا حيلو لقيادة سياسية 
خارج الدولة، وخارج السلطة أيضًا؟ وكيف يقبل ضباط قوى األمن 
إلقاء  ثم  القانون  عن  اخلروج  سلوك  مع  تطّبع  هو  هل  األمر؟  هذا 
غري  والسالح  وامليليشيات  الدويالت  عن  الناس  على  احملاضرات 

الشرعي وخمالفة القانون ومنع التعّدي على األمالك العامة؟
حتصل  مل  إنه  يقول  من  آذار   14 فريق  بقايا  من  سيخرج  بالطبع، 
توفري  رمسية  هيئة  لطلب  استجابت  األمن  قوى  وإن  خمالفة،  أي 
املؤازرة واحلماية ملقّر يتبع هلا. وعندما يكون احلديث عن مؤسسة 
أوجريو، يصبح احلديث أكثر متعة. فهي حتولت أيضًا، خالل السنوات 
األخرية، إىل مؤسسة ختضع لنفوذ التيار السياسي نفسه الذي يأكل 
املال العام، ويغطي التعديات على األمالك العامة يف وسط بريوت 
وشواطئها، ثم يقود معركة إزالة سقف من باطون يف األوزاعي... 
الدروس  علينا  يلقون  التافهني  نسمع  سوف  ذلك،  كل  وفوق 
كالعاهرات عندما حياضرن يف العّفة. أمل يقل مروان محادة جليفري 

فيلتمان: حنن كالعاهرات نتذكر فقط من يعطينا املال؟
وبعد...

األمر ال خيّص أشرف ريفي، وال وسام احلسن، وال فرع املعلومات. 
وغدًا، إذا أقدم فرع آخر أو شعبة أخرى من قوى األمن نفسها على 
مترد مقابل، وقرروا احتالل وزارة املال مثاًل، فلن يكون ضباطها أو 
جنودها هم املشكلة، بل من يأمرهم. ويف حالة العصيان أمس، مثة 

مسؤول واحد امسه: الطفل سعد احلريري.
قال األمريكيون لسعد: انتبه، القرار االتهامي يف جرمية اغتيال والدك 
بات قريبًا، وقد حتصل تطورات تطغى عليه. يف لبنان من يريد قتلك. 
حزب اهلل ُيعّد إلسقاط طائرتك بصاروخ. غادر إىل السعودية. هناك 
يرتاح قلياًل من عبء املستشارين يف بريوت، ويعمل على معاجلة 
بعض مشكالته املالية، ويف شركته الكبى. وهو يرتك ملن يرغب 
القريبون يركزون على ما حيصل  بالواجب.  القيام  أنصاره هنا  من 
يف سوريا، وينتظرون تطورات كبرية تنهك النظام هناك أو توقعه، 

عسى أن يستفيد هو هنا يف لبنان.
لكن ماذا يريد احلريري؟

هو مل يقبل مبدأ خروجه من احلكم، وتصرف كأن هناك من أخذ منه 
حّقه. أبدى استعدادًا إلشعال الدنيا من أجل البقاء يف رئاسة احلكومة. 
مل يرتك فرصة وال كالمًا وال تواصاًل ليقنع حزب اهلل بإعادته إىل 
الكرسي. ومّلا شعر بأن ما حصل قد حصل، جلأ إىل التحريض على 
من يستعد لتوّلي املسؤولية، وأصدر فتوى بأن كل من يقبل رئاسة 
احلكومة هو كافر. ثم فتح النار ومعه مجاعته على كل شيء ضده. مل 
يرتك أحدًا من شّره. لكن ذلك ال يكفيه. هو يريد أن يستمر مبمارسة 
لديه من نفوذ يف وزارات وإدارات  ما  أيضًا. وإىل جانب  السلطة 

عامة، وجد أن عنصر القوة حيتاج إىل إبراز كلما تطّلب األمر ذلك.
معركة وزارة االتصاالت تهّمه ألسباب متنوعة. اخلاص منها يتعلق 
اإلنرتنت، وفكرة  خدمة  اخللوي، وموضوع شركات  بتخصيص قطاع 
اجليل الثالث أو الرخصة الثالثة. لكن ما حصل أمس يكشف أن أهمية 
بل يف  مادية،  ومكاسب  بعمل جتاري  تتصل فقط  ال  الوزارة  هذه 
االستيالء على أمالك عامة. متامًا كما فعل والده يف سوليدير. وتبّدى 
أن هناك ما هو أعظم من ملف إداري ـــــ جتاري. وإاّل هل هناك من 
يفسر لنا سبب الذعر من وصول وزير االتصاالت وفريقه الفين إىل 
املبنى، حيث جّربت شركة صينية البّث اخللوي؟ وهل هناك ما يفسر 
االستعداد لفتح النار على الوزير وعلى من يرافقه إن هو أصّر على 
دخول املبنى؟ وهل هناك من يفّسر هذا السلوك امليليشيوي الذي 
مل يسبق أن شاهده اللبنانيون يف مؤسسة رمسية لوال أن يف األمر 

قصة، وأن خلف العناد حكاية؟
ال ميكن أشرف ريفي القيام مبا فعله لوال أنه حيظى بتغطية تتجاوز 
حتى سعد احلريري. ورمبا بات من املفيد السؤال عّما إذا كان هناك 
مرجعية خارجية أيضًا، سعودية أو أمريكية، اهلل أعلم، لكن هناك غطاء 
أكب من سعد احلريري وراء هذه اخلطوة. وإال كيف له أن يتجّرأ على 
فعل ما فعله؟ وكيف يظهر استعدادًا للذهاب حنو معركة بالنار ورمبا 
حرب أهلية، أو صدام داخل قوى األمن نفسها أو مع اجليش، وصواًل 
الداخلية؟  أنه ال وجود لوزير  التصرف مرة جديدة على أساس  إىل 
وبالتالي جعل ضابط برتبة نقيب أو رائد يقود عملية استيالء على 
مرفق عام، بفعلة ال ختتلف أبدًا، بل هي أقسى من عمليات التعّدي 
على األمالك العامة اليت شهدها لبنان أخريًا: هل يقدر رجل من قوى 

األمن على إزالة خمالفة عامة بعد الذي فعله قائده أمس؟
سبق لسعد احلريري أن هّدد شربل حناس يف جلسة للحكومة، وهو 
طلب من »عصابته« أمس ترهيب الوزير، اعتقادًا منه أن األمر ينتهي 
هكذا. وقد يهّدد بأكثر من ذلك، وخصوصًا أنه ليس يف البالد من 
يردعه. فقوى األكثرية اجلديدة غارقة يف حسابات وتفاصيل تؤخر 
قيام حكومة جديدة، وقسم كبري من اللبنانيني يعيش على أعصابه 
جّراء األزمات املتالحقة سياسيًا ومعيشيًا وإقليميًا، بينما ينشر سعد 
كل  يف  األمنية  املربعات  ويقيم  الطرقات  ليقفل  باطونه  احلريري 

بريوت...
آن األوان إلسقاط هذه العصابة!

عصابات سعد احلريري
ابراهيم األمني

العام هليئة أوجريو عبد املنعم يوسف من وزير  موقف املدير 
ريفي  رفض  على  احلريري  يعّلق  مل  وكعادته،  االتصاالت. 
برئيس  بارود  اتصال  وبعد  الوصاية.  وزير  بقرارات  االلتزام 
اجلمهورية العماد ميشال سليمان »الذي عّب عن دعمه الكامل« 
لوزير داخليته، على حد تعبري بارود، قّرر بارود االعتكاف عن 

ممارسة تصريف األعمال يف احلكومة.
ما جرى بني ريفي وبارود ليس األول من نوعه. ففي مرتني 
العام،  للمدير  وتنبيهًا  تأنيبًا  وّجه  قد  بارود  كان  سابقتني، 
الداخلية  وزير  سئل  وعندما  للقانون«.  األخري  »خمالفة  بسبب 
أمس عن سبب عدم اختاذه إجراءات أقسى حبق ريفي، أجاب 
بارود بأّن صالحياته ال تسمح له سوى بتأنيب املدير العام، ألّن 

وقف ريفي عن العمل حباجة إىل قرار حكومي.
ريفي  بني  »صدام«  فيها  حصل  اليت  السابقة  للمرات  وخالفًا 
وبارود، حظي األخري هذه املرة بتغطية رئيس اجلمهورية العماد 
ميشال سليمان الذي اتصل بريفي طالبًا منه تنفيذ قرار وزير 
ذلك،  على  وبناًء  نفعًا.  جيد  مل  االتصال  هذا  لكن  الداخلية. 
اتصل سليمان، حبسب بيان صادر عن مكتب اإلعالم يف رئاسة 
اجلمهورية، بوزير العدل ابراهيم جنار، للتشاور معه »يف إمكان 
وضع النيابة العامة التمييزية يدها على القضية املتعلقة بعدم 
تنفيذ قوى األمن الداخلي قرار وزير الداخلية القاضي بسحب 
وهذا  االتصاالت«.  وزارة  يف  املوجودين  األمن  قوى  عناصر 
بارود، من خالل  تغطية  األوضح من سليمان يف  املوقف هو 
سرعان  جنار  لكن  الوزير.  قرارات  على  متمردًا  ريفي  اعتبار 
العامة  للنيابة  صالحية  وجود  عدم  على  تنص  فتوى  وجد  ما 
الدائرة بني وزير ومدير عام  التمييزية للتحقيق يف اخلالفات 

يف وزارته.

الرئيس  دارة  حلو  شارل  الرئيس  قصد  ربيعي  صباح  ذات 
صائب سالم يف املصيطبة، زائرًا من غري موعد مسبق وال حتى 
ما  إذا  منها  بّد  وإرباكات ال  اتصال هاتفي، تالفيًا إلحراجات 
وصلت أنباء الزيارة اىل »والي بريوت« وسائر »الوالة« 

يف جتّمع النهج الشهابي، فضاًل عن دهاقنة املكتب الثاني.
مرتبة  إىل  ترّقى  قد  يومها  يكن  مل  حلو  ان  اىل  اإلشارة  مع 
رئاسة  يف  »اإلعداد«  قيد  كان  إمنا  اجلمهورية،  رئاسة 
تقي  الرئيس  إشراف  ويف  السياحة،  إلمناء  الوطين  اجمللس 

الدين الصلح.
شاءت املصادفات أن يغادر صائب بك الدارة اليت ال ُتقفل 
أبوابها، حتى يوم فّرخ العشب على درجها بهّمة أهل النهج، 

إىل موعد مبكر وبرفقته ظّله علي مملوك.
فتناول الرئيس حلو ورقة وكتب عليها حتية للزعيم اللبناني 
ببيت من قصيدة  ينكسر، وختمها  يلوي وال  الذي ال  العربي 

للمتنيب ارجتلها يف مأمت والدة سيف الدولة، يقول فيها:
»وحاالت الزمان عليك شّتى
وحالك واحد يف كل حال«.

 حضرتين هذه اخلاطرة مساء الثلثاء املاضي، فيما كنت ُأتابع 
كلمات وإجراءات إزاحة الستارة عن النصب البونزي املعّب حتى 
يف علوه وقاعدته، والذي يعكس بالكثري من تفاصيله شخصّية 
صائب بك، مع سيجاره اهلافاني وقرنفلته البريوتية، ونظرته 
اليت كانت كافية وحدها لتحسم موقفًا أو نقاشًا، وابتسامته 

اليت تعكس نقاء نفسه، وصفاء روحه وبياض قلبه.
وأولئك األصدقاء الذين شّتتتهم احلروب، والظروف، واهلجرات، 
واأليام، والذين كانت دار املصيطبة مبثابة ناٍد جيمعهم من غري 
أن يتنادوا ويتواعدوا، وحول رجل نَدر أن عرفت بريوت مولعًا 

بها مثله، مل تبخل عليه يومًا بوفائها واحتضانها.
وتلك الوجوه الطافحة بالوّد واالخالص لرجل يكاد يغادر نصبه 
لريّد التحّية بأحسن منها، وتلك املعاتبات والتذّكرات واحلكايات 

واملقارنات اليت مل يكن يف اإلمكان تالفيها.
كما مل يكن يف اإلمكان، وخالل أحاديث متشّعبة، القفز فوق 
الرجاالت،  وأولئك  األيام،  هاتيك  على  اجلماعي  شبه  التحّسر 
والزعامات، والقامات اليت مل جترؤ أوبئة اإلنعزال والتعّصب 

والتشّنج الطوائفي أو املذهيب على االقرتاب.
أغرقت  والكلمات،  والذكريات،  املصادفات،  من  الباقة  هذه 
عيين وعقلي وقليب يف الوجه الدائم اإلشراق حتى وهو يرتدي 
قناعا من البونز، وعادت بي إىل تلك البريوت، وتلك األيام، 
واىل األدوار الوطنية اليت كانت دار املصيطبة مرتعها، وكان 
إده،  ورميون  جنبالط،  وكمال  سالم،  وصائب  كميل مشعون 

وكاظم اخلليل وغسان تويين من أركانها الدائمني.
وكانوا هم إياهم َمْن ينضون عنهم أثواب اخلصومات السياسّية، 

ليحيطوا لبنانهم بعناية وشهامة قّل نظريهما.
                                         الياس الديري

كاد يغادر نصبه لريّد التحّية
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 البطريرك يدشن جولته الشمالية من عاصمة املوارنة

الراعي جيمع كل قيادات زغرتا

2011 أيار   28 Saturday 28 May 2011السبت 

انطاكيا  بطريرك  متكن  أن  بعد 
بشارة  للموارنة  املشرق  وسائر 
الراعي من مجع القادة املسيحيني 
يف لقاء رباعي عقد يف بكركي، 
الراعوية  زيارته  خالل  سيجمع 
اىل زغرتا اجلمعة )امس( القادة 
يف  الزغرتاويني  السياسيني 
زغرتا  ووزراء  نواب  يضم  لقاء 
احلاليني والسابقيني، وذلك من 
خارج برنامج الزيارة الذي وزع، 
»الراعي  الستقبال  يدعو  والذي 
الصاحل« عند الرابعة عصرًا عند 

تل زغرتا.
اللقاء،  يضم  أن  املقرر  ومن 
الدونا  قاعة  يف  سيعقد  الذي 
مارون  مار  كنيسة  يف  ايفونا 
املردة  تّيار  رئيس  العقيب، 
النائب سليمان فرجنية والنائبني 
إسطفان الدويهي وسليم كرم، 
الوزيرة  سعادة،  يوسف  الوزير 
الوزير  معّوض،  نايلة  السابقة 
والنائبني  ميني  بّسام  السابق 
وجواد  فرجنية  مسري  السابقن 
بولس، على ان يلي هذا اللقاء 
بلدية  جملس  مع  آخر  اجتماع 
االنطالق  قبل  وخماتريها  زغرتا 

اىل احملطة االوىل يف التل.
يف  انه  متابع  مصدر  وقال 
ستكون  للزيارة  الثاني  اليوم 
على  مدرجة  غري  لقاءات  هناك 
مع  لقاء  ومنها  املوزع  الربنامج 
توفيق معّوض  كّل من احملامي 
ولقاء  زياد مكاري،  واملهندس 
االستقالل  حركة  رئيس  مع 
ميشال معوض واحملامي يوسف 
هيئة  مع  ثالث  لقاء  الدويهي، 
زغرتا  يف  احلّر  الوطين  التّيار 
يف  اللبنانية  القوات  مع  ورابع 
هذه  كل  ان  موضحا  زغرتا، 
اللقاءات ستعقد يف كنيسة مار 
القّداس  قبل  وستكون  مارون 
فيه  سيشارك  الذي  االحتفالي 
اجلميع من سياسيني وقياديني 
وخماتري  بلديات  ورؤساء 
ومجعّيات وهيئات أهلية ويعقبه 
شرف  على  التكرميي  الغداء 

البطريرك.
وبلديتها  برعيتها  زغرتا  وكانت 
واحتاد بلدياتها قد اجنزت كافة 
الراعي  الستقبال  االستعدادات 
الراعوية  زياراته  يفتتح  الذي 
عرين  بوابة  من  الشمالية 
اعطت  اليت  املدينة  املوارنة، 

موارنة  ورجال  ومطارنة  بطاركة 
تاريخ  يف  بصماتهم  تركوا 
اكرب جملس  واليت تضم  لبنان، 

بلدي ماروني يف لبنان.
صور والفتات موحدة رفعت يف 
شوارع زغرتا وفوق أسطح منازهلا 
»اهالي  واحد  بتوقيع  ذيلت 
اهدن ـ زغرتا ـ 27 ـ 28 ايار«، 
فيما رفعت امام الكنائس صور 
عمالقة للبطريرك الراعي واخرى 
السائر  البطريرك  زغرتا«  لـ«ابن 
اسطفان  القداسة  طريق  على 
الدويهي، ومل تكتف زغرتا برفع 
والبطريركية  اللبنانية  االعالم 
الكهرباء  اعمدة  على  والراعوية 
والصور على الفتات اعالنية يف 
داخل شوارعها بل امتدت الصور 
لتنتشر على طول الطريق الذي 
سيسلكه املوكب البطريركي من 
زغرتا وصواًل اىل  اىل  املدفون 
بزيارة  الراعي  وعد  اليت  اهدن 

ثانية هلا.
وللمناسبة اصدرت بلدية زغرتا 
تعميمني اداريني االول يقضي 
اليوم،  ظهر  املدارس  باقفال 
اي قبل موعد وصول البطريرك 
زمحة  من  للحد  ساعات  بأربع 
السري ومنع االزدحام، اما الثاني 
فيتعلق بعدم رفع الفتات خاصة 
اليت  تلك  غري  للراعي  او صور 

ستوزعها الرعية.
استكملت  البلدية  وكانت 
عملية  االحتاد  مع  بالتعاون 
مجيع  وطالء  الطرق  ختطيط 
املونسات على طوهلا باالضافة 
للشوارع  كامل  تنظيف  اىل 
وزراعة  والفرعية  الرئيسة 
من  الستقبال  والورود  االزهار 
اعطي له جمد لبنان، فيما باتت 
سيتم  اليت  واالعالم  القبعات 
جاهزة  الزيارة  يوم  توزيعها 
شعار  عليها  طبع  وقد  ايضًا 

»شركة وحمبة«.
وزعت  زغرتا  رعية  وكانت 
ملفًا خاصًا عن الزيارة تضمن 
وكنائسها  زغرتا  عن  نبذة 
اىل  البطريركية  والزيارات 
كهنة  رئيس  ومتنى  املدينة 
فرجنيه  اسطفان  االب  زغرتا 
ورئيس بلدية زغرتا املهندس 
االهالي  على  معوض  توفيق 
املتخذة  التدابري  مع  التجاوب 

خالل الزيارة.

فرجنية: ميقاتي خيار سليم ولست متفائالً بوالدة احلكومة
أكد رئيس »تيار املردة« النائب سليمان فرجنية، يف حديث إلذاعة 
»النور« ان األكثرية اجلديدة مل ختطئ حني اختارت الرئيس جنيب 
ميقاتي لتشكيل احلكومة بل كان خيارها سليما ومتناسبا مع ظروف 
املنطقة، عازيا السبب يف عدم تشكيل احلكومة حتى اآلن اىل ضغط 
أمريكي ودولي كبري ميارس على ميقاتي. وقال انه ليس مطمئنا 

جدا اليوم بإمكانية أن تقوم حكومة جديدة.
وحول امللف السوري، أكد دخول كميات كبرية من السالح من لبنان 
اىل سوريا، وقال »يف املقابل ان النظام يف سوريا لن يسقط، وان 
أقل مثن ممكن ان حيدث يف حال سقوط النظام هو اشتعال املنطقة 
برمتها«. ورأى أن الرئيس بشار األسد سيقوم باإلصالحات، وان ما 

يعد به ينفذه، ولكن دون ضغوط خارجية.
ورأى أن مساعد وزيرة اخلارجية االمريكية جيفري فيلتمان جاء اىل 
لبنان مؤخرا لتشديد الضغط على سوريا ومعرفة موقف لبنان من 
ذلك، وال سيما اذا فرضت عقوبات اقتصادية على سوريا وكيف 
ستتعامل املصارف اللبنانية معها، وقال: فيلتمان انه عاد خائبا ألن 
رئيس اجلمهورية ورئيس احلكومة املكلف مل يقبال بأي ضغط على 

سوريا من لبنان.

عون لقباني: كالم رزق كاذب ولكن 
ملاذا ال تتعرض للسارقني؟

التغيري  »تكتل  رئيس  ذّكر 
واالصالح« العماد ميشال عون، 
االعالمي،  مكتبه  عن  بيان  يف 
حممد  الشيخ  اجلمهورية  مفيت 
قباني، بأن »الكالم الذي انربى 
لريد عليه هو كالم منقول على 
شارل  األسبق  الوزير  لسان 
رزق ومنسوب اىل العماد عون 
ونفى  نفاه  رزق  الوزير  وأن 
الواقعة مجلة وتفصيال، ونذكره 
أيضا بأن العماد عون أعلن أنه 
تقدم بدعوى ضد الوزير وضد 
الصحيفة وضد كل من يظهره 
حمرضا،  أو  مشاركا  التحقيق 
أن حيدد مصدر  للقضاء  وترك 

هذا الكذب الرخيص«.
محلة  أيام  منذ  تتواىل  وقال: 
ضد  والتحريض  االفرتاء  من 
عنوان  حتت  عون  العماد 
اليه  نسبته  كالم  على  ردود 
قيل  عما  نقال  الصحف  إحدى 
»ويكيليكس«  من  وثيقة  إنه 
األسبق  الوزير  لسان  وعلى 
من  أن  واملؤسف  رزق.  شارل 
احلملة كان مساحة مفيت  أطلق 
ويصعدها  ليكملها  اجلمهورية 

بعده آخرون.
وبسائر  بسماحته  نربأ  كنا 
للرد  تطوعوا  الذين  املفتني 
حكم  ينتظروا  أن  للشتم،  أو 

القضاء أو على األقل أال يأخذوا 
كالما مطعونا يف صدقه وحماال 
اىل القضاء وغري صادر أساسا 
عن العماد عون، حقيقة واقعة 
فيبنون على مقتضاه وينجرون 

اىل محلة حتريض وافرتاء.
يشرح  أن  مساحته  على  نتمنى 
أمساه  ملا  اخلاص  مفهومه  لنا 
بذاءة الكالم، ألننا ال نعترب أبدا 
بذاءة وال تسمية  قول احلقيقة 
األمور بأمسائها بذاءة. فمرتكب 
جمرم  هو  مبفهومنا  اجلرمية 
ومرتكب السرقة هو سارق ومن 
نهب أموال الدولة ومؤسساتها 
املال  أهدر  ومن  لص،  هو 
الديون  البلد يف  وأوقع  العام 
مساحته  لدى  فهل  فاسد.  هو 
أوصاف أخرى هلؤالء تكون أقل 
بذاءة وأكثر تهذيبا؟ وباملناسبة 
تعرض  لعدم  استغرابنا  نسجل 
من  الشرحية  هلذه  مساحته 
اجملتمع بأي انتقاد أو أي سؤال 

طوال توليه منصبه.
املستعرة  احلملة  هذه  وختم: 
املعتقدات  على  والقائمة  حاليا 
التحريض  وعلى  املسبقة 
ويتحمل  ترهبنا  ال  واالفرتاء 
من  واملعنوية  املادية  نتائجها 
جاهدا  يسعى  ومن  أطلقها 

لتسعريها.

»الكتائب  حزب  رئيس  وصف 
اللبنانية« الرئيس أمني اجلميل كالم 
السيد  »حزب اهلل«  لـ  العام  االمني 
حسن نصر اهلل بشأن األزمة احلكومية 
بأنه »هروب من املسؤولية«، مؤكدا 
أن »املرحلة احلالية تقتضي تضافر 
تتحمل  أن  املفرتض  ومن  اجلهود، 
حكومة تصريف االعمال مسؤوليتها 
احلالية  االكثرية  وتقاعس  بغياب 
اليت تنازلت عن مسؤولياتها«. ونبه 
من »ارتكاب هرطقات جديدة تتجاوز 
اىل  داعيا  اللبناني«،  الدستور 
»الفصل بني السلطتني التشريعية 

والتنفيذية«.
كالم اجلميل جاء بعد زيارته النائبة 
منزهلا  يف  معوض  نائلة  السابقة 
حضور  يف  االول،  أمس  بعبدا  يف 
ميشال  »اإلستقالل«  حركة  رئيس 
نعيش  »حنن  قال:  حيث  معوض، 
احلكومية  االزمة  املرحلة  هذه  يف 
واليت ال نتفهمها ابدا«، معتربا انها 
تقوم  اليت  املعاجلات  عقم  »تظهر 
تتحمل  اليت  اجلديدة،  االكثرية  بها 
املخاطر  كل  عن  كبرية  مسؤولية 
احملدقة بنا، ألن ليس هلا أي عذر 
تشكل  وقت،  اسرع  ويف  لكي، 
اليت  املآسي  حكومة جديدة ملعاجلة 
يعانيها الشعب اللبناني، وحتصني 
اليت  الثورات  هذه  كل  من  لبنان 
من  اليت  والعواصف  بنا  حتيط 
الداخلي  الوضع  تهدد  ان  املمكن 
سياسيا  او  امنيا  أكان  اللبناني 

وغري ذلك«.
السلطات،  »الفصل بني  ودعا اىل 
الفراع  هذا  ظل  يف  يعقل  ال  إذ 
حمل  التشريعية  السلطة  حتل  ان 
غري  عمل  فهذا  التنفيذية،  السلطة 
على  التأكيد  جمددا  دستوري«، 
تصريف  حكومة  عودة  »ضرورة 
والفراغ  الظرف  هذا  يف  االعمال 
املوجود، لتتحمل مسوؤلياتها، وان 
رقابة،  هيئة  النواب  جملس  يبقى 
خصوصا  احلكومة  مكان  يقوم  وال 
من  حصرا  هي  اليت  القضايا  يف 

صالحيات احلكومة«.
وحول حتميل أمني عام »حزب اهلل« 
مسؤولية  اهلل  نصر  حسن  السيد 
ميشال  للرئيس  الراهن  الوضع 
ميقاتي،  جنيب  والرئيس  سليمان 

الشيخ  اجلمهورية  مفيت  استنكر 
بعض  »تطاول  قباني  رشيد  حممد 
وعلى  البالد  رئيس  على  القوى 
السنة  أهل  وخصوصا  املسلمني 
ميشال  اجلنرال  هؤالء  مقدمة  ويف 
عون وما سّرب عن لسانه يف إحدى 
تليق  ال  بنعوت وصفات  املذكرات 
شخص  بأي  وال  السياسة  برجل 
يتبوأ موقعا عاما، وهو ليس ببعيد 
منه  نسمعها  اليت  البذاءة  هذه  عن 
يف خطاباته«. ونوه بـ«موقف رئيس 
صدره  وسعة  وصربه  اجلمهورية 
بالدستور  التمسك  على  وحرصه 
رافضا  الوطين«،  الوفاق  ووثيقة 
»االنتقادات اليت وجهت إىل رئيس 
الوطن  وحدة  على  املؤمتن  البالد 

والشعب«.
وقال خالل رعايته اول من أمس، 
احتفال وضع احلجر األساس ملسجد 
شانيه،  بلدة  يف  العثمان  ومركز 
بدعوة من صندوق الزكاة يف لبنان 
يف  الزكاة  صندوق  مع  وبالتعاون 
رئيس  ممثل  حضور  يف  الكويت، 
أبو  كمال  األعمال  تصريف  حكومة 
حكومة  يف  املهجرين  وزير  ظهر، 

قباني يستنكر تطاول عون على 
رئيس البالد والسّنة

شهيب،  أكرم  األعمال  تصريف 
املوحدين  طائفة  عقل  شيخ  ممثل 
املنى،  أبو  سامي  الشيخ  الدروز 
عبدالعال  وتركيا  الكويت  سفريي 
النائب  أوزلديز،  وإينان  القناعي 
فادي اهلرب، رئيس اجمللس البلدي 
نائب  العازمي،  زيد  الكويت  لدولة 
الكوييت  الزكاة  لبيت  العام  املدير 
خالد احلسيين، نائب رئيس اهليئة 
الكويت  القصر يف  لشؤون  العامة 
والبقاع  زحلة  مفيت  رمحة،  بو  انو 
رئيس  امليس،  خليل  الشيخ 
يف  الزكاة  صندوق  أمناء  جملس 
العام  الدبس، األمني  لبنان عدنان 
األعلى  اإلسالمي  الشرعي  للمجلس 
وأعضاء  عرميط  خلدون  الشيخ 
األعلى  اإلسالمي  الشرعي  اجمللس 
بلدية  جملس  وأعضاء  ورئيس 
عون  »ليعلم  وشخصيات:  شانيه 
كانت،  أيا  طائفة  ألي  إساءته  أن 
لبنان،  يف  الطوائف  لكل  إساءة 
قد  اجلمهورية  رئيس  على  وبذاءته 
على  للتطاول  أيضا  الصغار  جرت 
سليمان  ميشال  اجلمهورية  رئيس 

رمز وحدة لبنان وشعبه«.

تشكيل  املكلف  الرئيس  أوضح 
ان  ميقاتي،  جنيب  احلكومة 
»هي  احلكومة  لتشكيل  مقاربته 
احلفاظ على االستقرار ومنع أي 
فتنة، والتمسك بالدستور الذي 
وتعزيز  مجيعا،  لنا  الضمانة  هو 
مشددا  الوطين«،  االقتصاد 
أو  »مبادرة  يرتك  لن  انه  على 
إال وسيكون موضع حبث  خمرجا 
الدستور  سقف  حتت  وتشاور 
عن  بعيدا  واالعراف،  واالصول 

أي اعتبارات أخرى«.
من  وفدا  استقباله  خالل  ولفت 
برئاسة  بريوت«  »جتار  مجعية 
االول،  أمس  مّشاس  نقوال 
»اللبنانيني  أن  يعرف  انه  اىل 
التأخري  اسباب  عن  يتساءلون 
وهم  احلكومة،  تشكيل  يف 
أن  أستطيع  ما  لكن  حق،  على 
خاللكم  ومن  لكم،  اليوم  أقوله 
اترك  لن  أني  مجيعا،  للبنانيني 
سيكون  إال  خمرجا  أو  مبادرة 
موضع حبث وتشاور حتت سقف 
واالعراف،  واالصول  الدستور 
أخرى«،  اعتبارات  أي  عن  بعيدا 
اهلل  سيوفقنا  »عندما  مضيفا: 
ثقة  ونيل  احلكومة  تشكيل  يف 
خيارنا  سيكون  النواب،  جملس 
اجلميع،  مع  التعاون  هو  الثابت 
كما  واملعارضة،  املواالة  يف 
العمل  أرباب  مع  سنتعاون 
فريق  نعتربهم  الذين  والعمال 
عمل واحد يف قطاعات اإلنتاج، 
على  بالوطن  نهوضا  حيقق  ما 
مقدمة  ويف  كافة،  الصعد 
تسهيل  سيكون  االهتمامات 
يقوم  استثماري  مناخ  اجياد 
والثقة  االستقرار  على  خصوصا 

واحلوافز«.
بدوره، قال مشاس: »قلنا لدولة 

ميقاتي: مقاربيت للتشكيل احلفاظ على االستقرار
يتعرض  قطاعنا  ان  الرئيس 
من  متتالية  وضربات  لصدمات 
على  وقدرتنا  طويلة،  أشهر 
أصبحت  واالستمرار  الصمود 
انه  على  مشددا  جدا«،  صعبة 
لدينا خوف حقيقي على  »أصبح 
أيام  هناك  حيث  املستقبل، 
قليلة تفصلنا عن شهر الصيف، 
أحرقت  اهلل،  مسح  ال  واذا، 
نكون  املقبلة،  الصيفية  احملطة 
خسرنا كل عام 2011، يف وقت 
النمو  اىل  نكون  ما  أحوج  حنن 

االقتصادي«.
أضاف: »ال جمال للتطوير وحتسني 
املداخيل وامتصاص هذا الوضع 
املهرتئ الذي نعيشه يف لبنان 
من دون النمو الذي يتطلب يف 
اىل  الفتا  االستقرار«،  االساس 
ان »االستمرارية يف حاجة ماسة 
اىل تشكيل حكومة جامعة وفاعلة 
تلم مشل اللبنانيني ومتنح الثقة 
على  واملغرتبني  للمقيمني 

السواء«.
وعن موقف الرئيس ميقاتي مما 
مؤيد  »موقفه  أجاب:  طرحوه، 
شربا  منه  نطلب  وما  ومؤكد، 
مرتا،  منه  الرئيس  دولة  يريد 
التشكيل  وترية  ان  يقول  وهو 
تتسارع ووعدنا خريا«، وأشار اىل 
ان »الزيارة كانت مناسبة لدعوته 
التسعني  بالذكرى  لالحتفال 
النشاء اجلمعية الذي سيقام يف 
أن  متمنيا  املقبل«،  حزيران   12
»يكون الرئيس ميقاتي يف ذلك 
الوقت قد أصبح رئيس حكومة 

أصيال وليس رئيسا مكلفا«.
اىل ذلك، عرض الرئيس ميقاتي 
ركن  غضنفر  إيران  سفري  مع 
املنطقة  يف  األوضاع  أبادي، 

والعالقات الثنائية.

اجلميل: كالم نصراهلل هروب من املسؤولية
الواقع  من  »تهرب  انه  قال 
واملسؤولية، فهناك قوى سياسية 
لتشكيل  ميقاتي  الرئيس  كلفت 
حكومة، ليصبح ميقاتي وهذا الفريق 
الرئيس  ان  وطاملا  واحدا،  فريقا 
فاملسؤولية  بالتأليف  قِبل  ميقاتي 
يستطيع  احد  وال  اجلميع  على  تقع 
وحيّمل  لآلخرين  الكرة  يرمي  ان 
لذلك  اآلخر،  للفريق  املسؤولية 
اهلل  نصر  حسن  السيد  كالم  فإن 
الكرة  ورمي  املسؤولية  من  هروب 
لآلخرين«، داعيا نصر اهلل »الذي هو 
الفريق اىل  عمليا املتقدم يف هذا 
حلفائه  كل  وحث  املسؤولية  حتمل 
على  والتوفري  امرهم  حسم  على 
البلد املزيد من املراوحة واخلراب«. 
موقفنا  عن  مبعزل  »هذا  وأردف: 
من كل املسار احلكومي واالنقالب 
التكليف وثورة  الذي وقع وطريقة 
القمصان السود، فنحن مل ننسها. 
وحنن  حدث  ما  حدث  طاملا  ولكن 
امر واقع حكومي جديد فعلى  امام 
رأسها  وعلى  اجلديدة  االكثرية 
يتحملوا  ان  اهلل  نصر  حسن  السيد 
على  ويوفروا  املسؤولية  مجيعا 

الشعب املزيد من املآسي«.
ان  عن  اهلل  نصر  كالم  وحول 
مضبطة  أصدر  االمريكي  الرئيس 
االتهام، حيث اشار اىل ان احلزب 
هو الذي يقوم باالغتيال السياسي 
يف لبنان، قال: »كالم السيد حسن 
ايديولوجيا  كالما  كان  باألمس 
االصطفاف  جلهة  معروفا  وعقائديا 
وااليديولوجي  االسرتاتيجي 
والدولي، فلم يتقدم بشيء جديد«، 
النوع من  مضيفا: »كنا نتوقع هذا 
يتعلق  ما  يف  اما  االمور.  مقاربات 
اليت  واالغتياالت  الدولية  باحملكمة 
احملكمة  ننتظر  فنحن  حصلت، 
قرارها«.  تعطي  هي  اليت  الدولية 
وقال يف موضوع سالح »حزب اهلل« 
البداية،  منذ  واضح  »موقفنا  ان 
وهو ان السيادة اللبنانية ال تكون 
بيد  السالح  عندما حيصر  اال  ناجزة 
القوى الشرعية اللبنانية«، الفتا اىل 
يف  وكوني  دولي  منطق  »هذا  ان 
يكون  سالح  وأي  السيادة  مفهوم 
بيد غري القوى الشرعية ينتقص من 

سيادة البلد املعين«.
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العام لـ »حزب  محلت كلمة االمني 
اليت  اهلل  نصر  حسن  السيد  اهلل« 
القاها يف االحتفال املركزي الذي 
النيب شيت  بلدة  اقامه احلزب يف 
احلادية  الذكرى  يف  البقاع  يف 
عشرة للتحرير أمس االول االربعاء، 
املواقف  من  واسعة  محلت جمموعة 
الدولية  الثالثة  املستويات  على 
اللبناني  والشأن  واالقليمية 
اتهامات  على  رّد  حيث  الداخلي، 
اوباما  باراك  االمريكي  الرئيس 
امام  اطلقه  والذي  اهلل«  لـ«حزب 
ايباك، كما رد على ما قاله رئيس 
الوزراء االسرائيلي بنيامني نتنياهو 
أمام الكونغرس االمريكي. وأسهب 
نصر اهلل يف احلديث املفصل عن 
عن  حديثه  بعد  من سوريا  املوقف 
الثورات يف الدول العربية االخرى. 
كما أنه تطرق إىل احلكومة العتيدة 

واملعوقات أمام تشكيلها.
فاعترب نصر اهلل أن كالم )الرئيس 
اليهود  »أمام  أوباما  باراك( 
»إيباك«  يف  وداعميهم  الصهاينة 
االسرائيلي  الوزراء  )رئيس  ومن 
األمريكيني  أمام  نتنياهو  بنيامني( 
يف الكونغرس يزيدنا قناعة بصحة 
طريقنا  وصوابية  وسالمة  خياراتنا 
أحداث  أثبتت  فقد  البداية.  منذ 
وجمريات العقود الثالثة املاضية أن 
اخليار الصحيح اجملدي هو املقاومة 
اخليار  وأّن  املسلحة،  الشعبية 

العبثي هو خيار املفاوضات«.
وأشار نصر اهلل إىل أنه »لو انتظرنا 
يف لبنان إمجاعًا وطنيًا او عربيًا أو 
لكانت  لنقاوم  موّحدة  اسرتاتيجية 
لبنان  ولكان  حمتلة  اليوم  أرضنا 
يشّكل إسرائيل ثانية يف املنطقة، 
»عيين  يف  اخلوف  رأى  إنه  قائاًل 
نتنياهو وهو يتحدث يف الكونغرس 
عن صواريخ لبنان وغزة وعن إيران 

وسوريا«.
أوباما  ترك  ماذا  اهلل:  وسأل نصر 
الفلسطيين  للشعب  ونتنياهو 
فاوباما  وللفصائل؟  وللسلطة 
جدد التزامه احلازم أمام الصهاينة 
وأنه  وبتفوقها  إسرائيل  بأمن 
إىل  األمور  دفع  إدارته  زمن  يف 
مستويات غري مسبوقة يف التعاون 
األمريكي اإلسرائيلي وأعلن رفضه 
واحد  جانب  من  فلسطينية  لدولة 
و«محاس«  »فتح«  بني  وللمصاحلة 
بلد  كل  يف  الفتنة  يؤيد  ألّنه 
عربي وإسالمي. وحتدث عن دولة 
فلسطينية شوهاء منزوعة السالح، 
وخرج   1967 العام  حدود  وعن 
يف  ويوضح  ويفسر  يشرح  بعدها 
»إيباك« عن قصده من حدود العام 
من  االعتذار  إىل  أقرب  هو  مبا   67

الصهاينة«.
نتنياهو  اما  اهلل:  نصر  واضاف 
الكونغرس(  يف  )له  فالتصفيق 
أن  يعين  احلكي  من  أكثر  كان 
من  إمجاع  موضع  هو  قاله  ما  كل 
والدميوقراطي.  اجلمهوري  احلزبني 
نتنياهو.  امسها  كان  أمريكا  أمس 
وهو قال إن القدس عاصمة أبدية 
إلسرائيل، وفتشوا لالجئني عن حل 
يهودية  وإسرائيل  احلدود،  خارج 
وجيب االعرتاف بيهوديتها، وهناك 
تواجد عسكري إسرائيلي على نهر 
األساسية  واملستوطنات  األردن، 
الكيان،  إىل  ستضم  الضفة  يف 
ستكون  الفلسطينية  والدولة 
منزوعة السالح وال عودة إىل حدود 
الـ 67، وبعدها طلب من الرئيس 
حممود عباس أن ميزق االتفاق مع 
املفاوضات.  إىل  والعودة  محاس 
كيف  هذا،  بكل  احتفظ  أّن  بعد 
يذهب  الذي  الفلسطيين  يفاوض 

إىل املفاوضات؟
واعترب »ان أوباما ونتنياهو كالهما 
ا  َ ملمِ ونهائية  قاضية  ضربة  وجها 
للسالم  العربية  املبادرة  يسّمى 

سائاًل: أما آن األوان هلذه املبادرة 
أن ترفع عن الطاولة؟ مطالبًا جامعة 
على  ردًا  تعلن  بأن  العربية  الدول 
سحب  وأوباما  نتنياهو  خطابات 
املبادرة العربية من التداول نهائيًا، 
الءاتها  تعلن  بأن  األمة  كما طالب 
إسرائيل،  ولوجود  )للتفاوض، 
والحتالل القدس(، ونعمًا للمقاومة. 
كما دعا فتح ومحاس واجلهاد وكل 

الفصائل اىل االجتماع والتالقي«.
وتطرق نصر اهلل إىل الشأن العربي 
فنفى اتهام حلف الناتو بأن »حزب 
بنغازي  يف  عسكريًا  موجود  اهلل« 
ويف شرق ليبيا، كما نفى االتهامات 
بتدخل »حزب اهلل« يف ايران وسوريا 
معتربًا أن هناك مطبخًا واحدًا يوزع 
اخلرب على مواقع الكرتونية وصحف، 
موقع  املثال  سبيل  على  حيث 
يقول  لبنان  يف  اللبنانية  القوات 
إن هناك قناصني من »حزب اهلل« 
اهلل« يف  لـ«حزب  وأن  يف محص، 
استشهدوا  شهداء  عشرة  محص 
ودفنهم  جلبهم  على  وُيعمل  هناك 
بالقول:  اهلل  ورّد نصر  لبنان.  يف 
إن تدخلنا العسكري يف أي بلد من 
مسؤوليتنا  ليس  العربية  البلدان 
أننا  لنفرتض  ولكن  اإلطالق،  على 
لنقاتل  ذهبنا  األيام  من  يوم  يف 
يف ساحة من الساحات، فنحن يف 
واجلرأة  الشجاعة  منلك  اهلل«  »حزب 
لنقول أين نقاتل وأين نقتل وأين 

نستشهد«.
حتى  قال:  البحرين  أحداث  وحول 
اآلن مل جيرمِ أي عمل عسكري لُيتهم 
الشعب  زال  وما  به،  اهلل«  »حزب 
السلمية  حتركاته  يواصل  هناك 
بالرغم من هدم املساجد  ومل يلجأ 
واحلسينيات واملآمت وقتل املعتقلني 
واعتقال النساء ومداهمات البيوت 
الثورات  عسكري«.  عمل  أي  إىل 
العربية واعترب نصر اهلل أن مواقف 
»حزب اهلل« كانت واضحة إىل جانب 
يف  مصر  يف  والشعوب  الثورات 
والبحرين  وليبيا  واليمن  تونس 
هي  االوىل  زاويتني،  على  بناء 
من  العربي  النظام  هذا  موقف 
مسألة الصراع العربي اإلسرائيلي، 
وليبيا  ومصر  تونس  واالنظمة يف 
معروفة  مواقفها  والبحرين  واليمن 

يف هذا الشأن وخباصة مصر.
اما الزاوية الثانية، فهي هي عدم 
اإلصالح  يف  وأمل  أفق  أي  وجود 
عندما  الداخلي.  املستوى  على 
األبواب  لكل  مقفاًل  النظام  يكون 
ملصلحة  إصالحات  إلجراء  والنوافذ 

شعوب هذه البلدان«.
وتابع: »حنن ال نكيل مبكيالني لكن 
أمريكا  ألن  حنذر،  ان  واجبنا  من 
وإسرائيل تريدان مصادرة الثورات 
وببعض  املعسول  بالكالم  العربية 

األموال«.
هذه  لتصادر  تأتي  أمريكا  وقال: 
الثورات وجيب أن ينتبه أهلها واال 
حيسنوا الظن باألمريكيني واال يثقوا 
بوعودهم. يف الوضع السوري ويف 
إن  السوري قال نصر اهلل  الوضع 
على  بناء  موقفه  بنى  اهلل«  »حزب 

جمموعة عناصر هي التالية:
»التقدير العالي لسوريا، لقيادتها، 
األسد،  وبشار  حافظ  للرئيسني 
والذي  املقاوم  السوري  للشعب 
تبعات  طويلة  عقود  خالل  يتحّمل 
السورية،  للقيادة  القومي  املوقف 
قّدم  الذي  السوري  وللجيش 
تضحيات جسيمة. وسوريا يف لبنان 
التقسيم.  ومنعت  الكثري  قدمت 
ودعمت  األهلية  احلرب  وأوقفت 
الصمود  إىل  وصواًل  مقاومته 
املعجزة يف حرب متوز.  واالنتصار 
ولذلك حنن عندما نقلق على سوريا 
على  ونقلق  نظامها  على  نقلق 
شعبها. ال نقلق على النظام فقط، 
ُيعّد  وعما  لنظامها  ُيعّد  ملا  نقلق 

لشعبها«.
أن  ينكر  أحد  »ال  اهلل:  نصر  وتابع 
لبنان.  يف  أخطاء  ارتكبت  سوريا 
هذا قاله األسد يف جملس الشعب، 
لكن ما أجنزته سوريا يف لبنان كان 
املستوى  على  ومصرييًا  تارخييًا 

الوطين«.
سوريا  موقف  هو  الثاني  العنصر 
املقاومة  ومن  إسرائيل،  من 
من  بالرغم  وصمودها  الفلسطينية 
مدريد،  مؤمتر  بعد  الضغوط،  كل 
التسوية،  عملية  وانطالق  بدء  بعد 
صمودها  التهويل،  أمام  صمودها 

أمام اإلغراءات«.
من  »موقفها  فهو  الثالث  اما 
اجلديد  األوسط  الشرق  مشروع 
لبنان  يف  املقاومة  أسقطته  الذي 
تعود  واآلن  الشرقية،  بوابته  من 
من  إلدخاله  وإسرائيل  أمريكا 

بوابات أخرى«.
وممانع،  مقاوم  بلد  سوريا  وقال: 
وشعبه.  جيشه،  قيادته،  نظامه، 
مع  مقتنعة  السورية  والقيادة 
وحماربة  اإلصالح  بلزوم  شعبها 
يف  جديدة  آفاق  وفتح  الفساد 
وأنا  السورية.  السياسية  احلياة 
حتليل  على  بناًء  ليس  اعتقد، 
واستماع  مناقشات  على  بناًء  وإمنا 
األسد  بشار  الرئيس  أن  مباشر 
ومصمم،  وجاد  باإلصالح  مؤمن 
خطوات  إىل  للذهاب  مستعد  وهو 
إصالحية كبرية جدًا، ولكن باهلدوء 

وبالتأني وباملسؤولية«.
يف  االنظمة  من  العكس  وعلى 
وبن  والقذايف  ومبارك  البحرين 
زالت(  ما  او  كانت  )اليت  علي 
سوريا  يف  النظام  فإن  »مقّفلة« 
جاهز  أنا  يقول  بل  »مقّفاًل«  ليس 

وأنا مقتنع وجاّد وأريد.
املعطيات  »كل  اهلل:  نصر  وتابع 
من  األغلبية  أن  تؤكد  واملعلومات 
الشعب السوري ما زالت تؤيد هذا 
النظام وتؤمن بالرئيس بشار األسد 
باإلصالح.  خطواته  على  وتراهن 
حسنًا. أين الشعب السوري؟ دعونا 

نعرف لنقف إىل جانبه«.
»إسقاط  إن  اهلل  نصر  وقال 
النظام يف سوريا مصلحة أمريكية 
إسقاطه  يف  تكمن  وإسرائيلية 
شاكلة  على  بنظام  واستبداله 
احلاضرة  املعتدلة  العربية  األنظمة 
لتوقيع أي سالم، أي استسالم مع 

إسرائيل«.
عناصر  من  إن  اهلل،  نصر  وتابع 
للبنان  تعنيه  وما  »سوريا  موقفنا 
على  هناك  جيري  ما  وانعكاسات 
كما  ككل  املنطقة  وعلى  لبنان 
التزامات لبنان جتاه سوريا انطالقًا 
إىل  وصواًل  الطائف  اتفاق  من 

املصاحل املشرتكة«.
املسائل  هذه  »كل  أن  واعلن 
واحليثيات والعناصر برأينا تفرض 
خصوصًا  مقاومة  كحركة  علينا 
موقفًا مسؤواًل وكبريًا يقتضي منا 

أن نكون مجيعًا حريصني على أمن 
نظامًا  سوريا  وسالمة  واستقرار 

وشعبًا وجيشًا«.
على  احلفاظ  »إىل  السوريني  ودعا 
نظامهم  على  احلفاظ  وإىل  بلدهم 
املقاوم واملمانع، وأن يعطوا اجملال 
للقيادة السورية، وبالتعاون مع كل 
اإلصالحات  لتنفيذ  شعبها،  فئات 
املطلوبة وأن خيتاروا طريق احلوار 

وليس الصدام«.
كلبنانيني  نتدخل  ال  أن  وطالب 
ونرتك  سوريا،  يف  جيري  »فيما 
للسوريني أنفسهم معاجلة أمورهم، 
وهم قادرون على ذلك. وإذا أمكن 
فليكن.  إجيابيًا..  دورًا  يلعب  أن 
ورفض أي عقوبات تسّوقها أمريكا 
االلتزام  لبنان  والغرب، وتريد من 
أن  وتابع: جيب  بها ضد سوريا«. 
موقف رمسي وشعيب  هناك  يكون 
لبنان  األمر.  حازم وقاطع يف هذا 
أن  األحوال  من  حال  بأي  جيوز  ال 
أن  أو  سوريا  خاصرة  يف  يطعن 
أمريكية  مشروعات  أي  مع  ينساق 
تستهدف سوريا. جيب أن نتعاون 
يف  ألن  منيعة  قوية  لتخرج  مجيعًا 
هذا مصلحة سورية ولبنانية وعربية 
كما  والصواريخ  احملكمة  ولألمة«. 
أوباما  اتهام  على  اهلل  نصر  رد 
السياسي  باالغتيال  اهلل«  لـ«حزب 
»إن  بالقول:  املفخخة  والسيارات 
والقضائي  السياسي  املضمون 
ال  كالم  وهو  جديد،  أوباما  من 
يستند إىل أي دليل، ويؤكد دائمًا 
سياق  له يف  ر  حُيضَّ عما  قلناه  ما 
والناس  الدولية.  احملكمة  مؤامرة 
وبلمار  ليوقع  فرانسني  ينتظرون 
مؤمتر  يف  االتهامي  قراره  ليعلن 
صحايف وكلنا يعرف ما هو، فأعلنه 
أكد  ألنه  له  وشكرًا  أوباما،  باراك 
مصداقية كل ما كنا نقوله من أن 
ـ إسرائيلية،  هذه احملكمة أمريكية 
وهو  املدعي  هو  فيها  واألمريكي 
القاضي وهو اجلالد، لكن إن شاء 

اهلل »ال يسلخ إال جلده وحده«.
دولة  أكثر  بأنها  أمريكا  ووصف 
االغتيال  يف  متورطة  إرهابية 
مضيفًا:  أذنيها  حتى  السياسي 
فال  ليتهمنا  قاتل  يقف  عندما 
لكنه  قيمة.  له  ليس  تهتموا، 
اغتيال  حكم علينا حيث حتدث عن 

سياسي وسيارات مفخخة«.
أمريكا  علينا  تهجم  عندما  وتابع: 
دولتني  أكرب  ورئيسا  وإسرائيل، 
لالحتالل والقتل واإلرهاب يهجمان 
وهذا  ونفتخر  نعتز  فنحن  علينا، 
لنا وألن عدونا  األمر وسام شرف 
يعرتف أمام الـ«إيباك«، وهو مؤمتر 
جيب  محاس  واسرتاتيجي.  سنوي 
تعتز،  أن  جيب  وإيران  تعتز  أن 
يعين  هذا  تعتز.  أن  وسوريا جيب 
الكونغرس  شأن،  لنا  حنن  أننا 
ويصفق،  واقف  كله  األمريكي 
اهلل«  »حزب  عن  حيكي  وبلحظة 
وصوارخيه ومقاومته فهذا يعين أن 

لنا مكانًا وشأنًا وأهمية يف املعادلة 
احمللية واإلقليمية. تشكيل احلكومة 
أما بالنسبة إىل تشكيل احلكومة يف 
تعبري  إن  اهلل:  نصر  فقال  لبنان 
دقيقًا،  ليس  اجلديدة  األكثرية 
فهناك األكثرية اجلديدة، والرئيس 
املكلف، ورئيس اجلمهورية وهؤالء 
مع بعضهم إىل اآلن مل يستطيعوا 
تشكيل حكومة، وإال إذا ما أردنا أن 
نأخذ املوضوع إىل القوى السياسية 
أن  فيمكن  اجلديدة  األكثرية  يف 

تكون األمور أسهل.
تتشكل  أن  حنّب  كنا  حنن  وقال: 
احلكومة منذ اليوم الثاني، لكن بعد 
أربعة أشهر، واحدة من الفوائد غري 
املقصودة أن هذا التأخري يبنّي كيف 
يتصّرف الفريق السياسي اآلخر مع 
عندما سقطت  فمثاًل،  اهلل«.  »حزب 
احلكومة قامت الدنيا ومل تقعد عنده 
وخلق جو حتريضّي عند الناس: أن 
هذا انقالب حمّضر واحلكومة جاهزة 
وسأل  اهلل«.  »حزب  حكومة  وهذه 
الذي  نصر اهلل: وما هذا االنقالب 
لديه جاهزة ومل تتشكل  ال حكومة 
احلزب  هذا  ما  أشهر،  أربعة  بعد 
احلاكم الذي ال يستطيع أن يشكل 

حكومة؟
املباشر  املسؤول  اليوم،  وتابع: 
املكّلف،  الرئيس  هو  التأليف  عن 
اآلن.  إىل  تتشكل  مل  واحلكومة 
أمريكية  وشروط  متطلبات  توجد 
وغربية موجودة برغم كل من حياول 
إىل  يوم  كل  يأتون  عندما  نفيها، 
احلكومة  ورئيس  اجلمهورية  رئيس 
احلكومة  من  موقفنا  له  ويقولون 
يتوقف على من هم الوزراء وما هي 
الوزاري،  بيانها  هو  ما  تركيبتها، 
الدولية.  ماذا ستقوُل عن احملكمة 
فهذا يعين ضغوطًا. مبجرد أن قيل 
وزير  اسم  على  التوافق  مّت  إنه 
متقّدمة  خطوات  وهناك  الداخلية 
يف مسرية تشكيل احلكومة، ذهبت 
السفرية األمريكية مورا كونيلي اىل 
بأن  تذّكر  لكي  وسليمان  ميقاتي 
من  والعامل  الغرب  امريكا  موقف 
احلكومة مرتبط بالتشكيلة والرتكيبة 

واحلقائب والبيان الوزاري«.
طلبات  وهناك  اهلل:  نصر  وتابع 
السابقة  احلكومة  ايضًا.  داخلية 
تتشكل  حتى  أشهر  مخسة  بقيت 
ترك  لو  ملاذا؟  تعرفون  وهل 
بقيت  لكانت  وحدهم  اللبنانيون 
احلكومة  تشكلت  وسنتني.  سنة 
بعد مخسة أشهر ألنه تدخل الرئيس 
بشار األسد وامللك عبد اهلل بن عبد 
زلنا يف  ال  وحنن  العزيز شخصيًا. 
أربعة أشهر ومل يتدخل أحد بعد، ال 

رؤساء وال ملوك وال غريهم«.
القوى  اتهامات  اهلل  نصر  وعّدد 
لـ«حزب  آذار«   14« يف  السياسية 
اهلل« يف موضوع التشكيل قائاًل إن 
مصداقية  لديه  ليس  الفريق  هذا 
بأدائه  وال  مبواقفه  وال  بتحليله  ال 
ولديه مواقف مسبقة. وتابع: عندما 
ننتصر على إسرائيل يقول إن هذه 
حتت  ولعب  إسرائيل  مع  مؤامرة 

الطاولة«.
بوجوب  نؤمن  رمسيًا  إننا  وتابع: 
وإن  وقت  بأسرع  حكومة  تشكيل 
البلد ال ميكن أن يعيش يف الفراغ 
وال ميكن أن يستمر من دون حكومة، 
األساس  هو  حكومة  وجود  وإن 
النيابي  واجمللس  عنه،  بديل  وال 
ليس بدياًل، كما رئيس اجلمهورية 
ووحكومة تصريف األعمال. تشكيل 
احلكومة هو األساس حلّل ومواجهة 
املشاكل يف البلد سياسيًا وأمنيًا. 
تشكيل  أن  على  نتصّرف  وحنن 
الواجبات،  أوجب  من  هو  احلكومة 
ومصلحتنا يف وجود حكومة قادرة، 
تعاجل  مسؤولة،  فاعلة،  قوية، 
أزمات البلد وتواجه التحديات، ألننا 

ال نريد الدويلة بل الدولة.

عرب  جهودنا  بذل  سنواصل  وتابع: 
نيأس،  ولن  واألخالء  اخلليلني 
ولن نتوقف، ولكن لسنا يف وارد 
الضغط على أحد. حنن حنرتم حلفاءنا 
مع  ونتحاور  حلفائنا  مع  ونتناقش 
ألنه  نتائج،  إىل  ونتوصل  حلفائنا 
إىل  سنصل  املطاف  نهاية  يف 
والتفاهم  احلوار  املطلوبة.  النتيجة 
واجلهد السياسي هو الذي ميكن أن 
يوصل إىل نتيجة، معلناًُ أن الرهان 
على حكومة تكنوقراط ساقط، ألنه 
ال أحد موافق عليه من كل األغلبية 
اجلديدة، ومعروف ان طرح حكومة 
التكنوقراط جاء من عند األمريكيني 
وجاء من عند تيار »املستقبل«، قائاًل 
إن خيار التكنوقراط ال ينجح أصاًل 
يف بلد مثل لبنان قائاًل: نريد أن 
حممية  سياسية  حكومة  إىل  نذهب 

قادرة على أن تتحمل املسؤولية.
كما قال: »اننا ندعم مبادرة الرئيس 
نبيه بري يف تفعيل اجمللس النيابي 
اهليئة  جلسات  يف  وسنشارك 
العامة ويف التفعيل، ألنه ال جيوز 
أن تتعطل األمور نتيجة هذا اخللل 
وقال  املقاومة  صواريخ  القائم«. 
زادنا  نتنياهو  »باألمس  اهلل  نصر 
قناعة بصوارخينا، وما قاله جيب أن 
يكون رسالة لكل الذين يناقشون 
إىل  ورسالة  املقاومة  سالح  يف 
من  لبنان،  كل  من  احلوار.  طاولة 
أي شيء خياف نتنياهو؟ خياف من 
له:  أقول  وأنا  الصواريخ،  هذه 
ألفا،   12 ليست  الصواريخ  هذه 
معلوماتك قدمية اليت ذكرتها أمس 
يف الكونغرس، كان جيب أن يزيد 
موجودة  الصواريخ  هذه  العدد، 
وسوف تبقى موجودة وسوف تبقى 
وسوف  لبنان  حتمي  وسوف  فّعالة 
املنطقة  معادلة  يف  حاضرة  تبقى 
ولن يستطيع أن ينتزعها أحد ال يف 

لبنان وال يف العامل.
حتدث  اليت  اليوم  صوارخينا 
هي  الكونغرس  يف  نتنياهو  عنها 
أعراضنا، هي دماؤنا، هي أموالنا، 
هذه  عزتنا.  هي  كرامتنا،  هي 
ألهدافها،  وفيّة  ستبقى  املقاومة 
وقد جاء زمن االنتصارات ووىّل زمن 
اهلزائم، النصر معقود يف جبينكم 
ولقد رأيت باألمس اهلزمية يف جبني 
نتنياهو وأوباما. إسرائيل هذه اليت 
2000 هي  أيار   25 عنها يف  قلت 
واهلل  العنكبوت،  بيت  من  أوهن 
بعد 11 سنة، بعد غزة ومتوز، بعد 
مارون الراس وجمدل مشس، أمام 
األعزل  الفلسطيين  الشباب  مئات 
وجرأته  شجاعته  أمام  السالح،  من 
ومحاسته وجنب اجلنود اإلسرائيليني 
جمددًا أقول لكم: واهلل إن إسرائيل 
أوهن من بيت العنكبوت. فاذا كان 
عدة مئات من الشباب الفلسطيين 
مشس  وجمدل  الراس  مارون  يف 
اعرتفت  اليت  إسرائيل  أرعبوا 
النظر بكل  أعادت  الكبري،  بالفشل 

إجراءاتها.
وقال نصر اهلل: تصوروا أن نأتي 
الفلسطينيني  من  ماليني  عدة 
واللبنانيني والسوريني واألردنيني 
من  ومسلمني  عربًا  واملصريني، 
كل  على  جنتمع  العامل،  دول  كل 
يف  احملتلة  فلسطني  مع  احلدود 
وقت واحد ونريد أن نعرب السياج، 
ماذا  أوباما  إسرائيل؟  تصنع  ماذا 
قرار  إىل  حيتاج  هذا  لكن  يفعل؟ 
إرادة  إرادة كبرية مثل  كبري وإىل 
والسوريني  الفلسطينيني  الشباب 
الراس  مارون  يف  كانوا  الذين 
وجمدل مشس. وقال إنه ومن كل 
ما جيري من حولنا، نرى أننا أقرب 
ما نكون إىل االنتصار، وإىل تغيري 
األمريكي  اهلجوم  وإن  املعادالت، 
املنطقة  على  املضاد  اإلسرائيلي 
إىل  يؤدي  لن  املنطقة  وشعوب 

نتيجة«.

*السيد نصر اهلل متحدثا*
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نبيه  النواب  جملس  رئيس  أكد 
بري، ان »ال مربر لتأجيل التأليف 
من  يكفي  ما  استغرق  ألنه 

التداول«.
كالم بري جاء خالل استقباله يف 
مقر الرئاسة الثانية يف عني التينة 
أمس االول، رئيس اجمللس العام 
وديع  السابق  الوزير  املاروني 
»بّري  ان  اوضح  الذي  اخلازن، 
جلسة  اىل  للدعوة  نّيته  أظهر  إن 
البادرة  هذه  فألخذ  عامة  نيابية 
مسؤولياته  صلب  يف  هي  اليت 
النيابي  للمجلس  رئيسًا  بصفته 
لتلبية  الغياب  هذا  يعوض  ولكي 
مل  اليت  ومطالبهم  الناس  حاجات 
تفاقم  ظل  تأجياًل يف  حتتمل  تعد 

وتراكم معيشي ضاغط«.
ولفت اىل تطرقهما اىل »االوضاع 
تتعرض  اليت  املضطربة  االقليمية 
بتحويل  تنذر  خارجية  لتدخالت 
اليت  االصالح  شعارات  مسار 
سباقة  السورية  القيادة  كانت 
اليها منذ تسلم الرئيس السوري 
بشار االسد مقاليد احلكم«، مؤكدا 
أن »ما جيري من استهداف لسوريا 
نظرا  للبنان  استهداف  مبثابة  هو 
اىل ترابط االوضاع واملصاحل اليت 

جتمع البلدين«.
وعما حصل أمس يف مكاتب وزارة 
االتصاالت يف العدلية، قال: »عرب 
عما  بكل وضوح  االتصاالت  وزير 
خيتلج يف نفسه؛ وعما حصل من 
احتالل  اىل  بالنسبة  التباسات 
االتصاالت  وزارة  مبنى  من  قسم 
على  هذا  دل  فإن  املتحف،  يف 
التماسك  عدم  فعلى  شيء 
الداخلي  االمن  قوى  يف  الداخلي 
وعدم االنسجام العام يف ادارات 

الدولة«.
اىل  ألفت  ان  اريد  »هنا  أضاف: 
اجمللس  مع  جرى  قد  آخر  موضوع 
العام املاروني. هناك دعوى مقامة 
أرضًا  احتلوا  الذين  بعض  على 
املاروني،  العام  للمجلس  تابعة 
عاما،   27 منذ  املوارنة  لوقف  أي 
وكان هناك استمرار ومالحقة هلذه 
الدعوى اىل حني وصل الوضع ان 
عن  املسؤولة  القاضية  حّولت 
اجللسة  الدعوى  هذه  يف  النظر 
الحق،  تاريخ  حكم يف  جلسة  اىل 
ان ملف  منذ يومني  غ  نبلَّ بنا  واذ 
العدلية،  من  سرق  قد  الدعوى 
وهذا امر يدل على ان هناك مزارع 

بري: ال مربر لتأجيل التأليف الستغراقه ما يكفي من التداول
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ضمن الدولة وعلى املسؤولني ان 
حيزموا امرهم ويتعاطوا مع شؤون 
الناس بشكل جدي وعلى مستوى 
مسؤولية عالية لكي يبقى الناس 
وهناك  دولة  هناك  بأن  مؤمنني 
اهتمت  وقد  امورهم.  يرعى  من 
جدي  بشكل  القضائية  الدوائر 
وزير  ان  وعلمنا  املوضوع  بهذا 
يهتمان  املختص  والقضاء  العدل 
االنتهاكات  هلذه  حد  لوضع  جديا 
يدل  الذي  التدهور  هذا  ووقف 
يف  االنهيار  بداية  من  نوع  على 

مؤسسات الدولة«.
والتقى بري االمني العام للمجلس 
اللبناني نصري  ـ  االعلى السوري 
اللقاء:  بعد  قال  الذي  خوري، 
اللبنانية  الدولة  به  تقوم  ما  »ان 
واملواقف اليت يتخذها املسؤولون 
إطار  يف  تأتي  إمنا  اللبنانيون، 
التعاون االخوي بني لبنان وسوريا 
ويف اطار االقتناع الكامل بأن أمن 
سوريا من أمن لبنان واستقرارها 
من استقراره، وبأن هناك تكامال 
االقتصادية  اجملاالت  كل  يف 
واالمنية  والسياسية  واالجتماعية 
حيدث  ما  وكل  البلدين،  بني 
كل  ينعكس يف  اآلن  سوريا  يف 

اجملاالت على لبنان«.
أن  املعروف  »من  ان  اىل  وأشار 
كبرية  حتديات  اآلن  تواجه  سوريا 
موقفها  مناعة  تستهدف  ومؤامرة 
بكل  حياولون  وهم  وصالبته، 
مثن  تدفع  جيعلوها  أن  الوسائل 
اليت  املميزة  القومية  مواقفها 
حمطات  يف  واضح  بشكل  جتلت 
كلنا  عدة.  لبنانية  ومناسبات 
نعرف ماذا قدمت سوريا من أجل 
احلفاظ على وحدة لبنان واستقالله 
وحترير  املقاومة  ودعم  وعروبته، 

اجلنوب«.
الرئيس  دولة  مع  »أكدنا  أضاف: 
تعاون  هناك  يكون  أن  أهمية 
اجملاالت،  كل  يف  وتنسيق 
وخصوصا يف جمال ضبط احلدود 
اللبناني  اجليشني  بني  والتعاون 
التعاون  جمال  ويف  والسوري 
وال  اخلارجية،  املؤامرة  ملواجهة 
سيما يف جماالت السياسة اخلارجية 
املتحدة  االمم  منظمات  إطار  يف 
وعلى  الدولية  املنظمات  وسائر 
خمتلف  ويف  االوروبية  الساحة 
سوريا  أن  وأعتقد  الساحات، 
تتخذها  اليت  املواقف  عاليا  تقدر 

واملسؤولون  اللبنانية  القيادات 
فخامة  رأسهم  وعلى  اللبنانيون 
رئيس  ودولة  اجلمهورية  رئيس 
القوى،  وسائر  النواب  جملس 
عن  الوسائل  بكل  عربوا  وقد 
دعمهم لسوريا وتأكيدهم ضرورة 
التنسيق والتعاون مع سوريا يف 

هذه الظروف اليت تواجهها«.
وعرض بري مع سفري روسيا يف 
يف  زاسيبكني،  ألكسندر  لبنان 
حضور مسؤول العالقات اخلارجية 
السابق  الوزير  »امل«  حركة  يف 

طالل الساحلي، التطورات.
وقال زاسيبكني بعد اللقاء: »حبثنا 
االوسط  الشرق  يف  الوضع  يف 
االخرية،  التطورات  ضوء  يف 
الروسي  اجلانب  موقف  واكدت 
هذه  وشعوب  دول  ان  يف 
املنطقة يف وسعها ان ختتار طرق 
ندعم  »اننا  على  تطورها«. وشدد 
التحوالت االقتصادية واالجتماعية 
والسياسية يف كل بلدان الشرق 
من  يتطلب  ذلك  وكل  االوسط 
النهج  ممارسة  املعنية  االطراف 
خلق  عن  بعيدا  واملسؤول  البّناء 
واستعمال  التطرف  حنو  ظروف 
اىل  الوصول  جيب  إذ  العنف، 
البلدان،  كل  يف  الوطين  الوفاق 
مع  نتعامل  حنن  هذا  ضوء  ويف 
حتدث  وقد  السوري  اجلانب 
الرئيس  مع  ميدفيديف  الرئيس 
بشار االسد منذ يومني انطالقا من 

هذه املبادئ«.
يف  مبادئ  لدينا  »حنن  أضاف: 
وبالنسبة  االنسان  حقوق  جمال 
واالقليمية  الدولية  للمسؤولية 
مردفا:  االحتادية«،  لروسيا 
حنن  هذا  كل  من  »انطالقا 
وقمنا  االمن  جملس  يف  نتصرف 
الرئيس  اليه  اشار  الذي  باخليار 
ميدفيديف عندما قال اننا لن نؤيد 

قرارا خاصا بسوريا«.
وأوضح أنه »يف ما يتعلق باحلوار 
بيننا وبني سوريا والرئيس بشار 
ميدفيديف  الرئيس  كان  االسد 
دعا اىل اجراء االصالحات بصورة 
فاعلة ويف اطار احلوار الواسع مع 

القوى االجتماعية هلذا البلد«.
التفتيش  هيئة  بري  استقبل  كما 
جورج  القاضي  برئاسة  املركزي 
املالي  املفتش  وعضوية  عواد 
واملفتش  الدين  صالح  العام 

الرتبوي العام شكيب دويك.

يف  التنفيذية  اهليئة  رئيس  أكد 
جعجع  مسري  اللبنانية«  »القوات 
امسها  كربى  خطيئة  نعيش  »اننا 
ان  معتربًا  حكومة«،  تشكيل  »عدم 
خبطيئة  ُتصحح  ال  اخلطيئة  »هذه 
اجمللس  »قيام  بـ  تتمثل  أخرى 
األخرية«.  هذه  مبهام  النيابي 
تصريف  »حكومة  ان  على  وشدد 
خضم  يف  واجبها،  من  األعمال 
ما حيصل يف املنطقة، اختاذ كل 
تطبيق  حلسن  الالزمة  االجراءات 
ال  انه  اعتبار  على   ،1701 القرار 
وشبابنا  حدودنا  تعريض  ميكننا 

ولبنان للخطر«.
ونّوه أمام وفد من اجلامعة الشعبية 
ملنطقة زغرتا ـ الزاوية، يف حضور 
وهيب  العميد  »القوات«  سر  امني 
األخري  بكركي  بلقاء  قاطيشا، 
مسيحي  تقارب  عنه  نتج  »الذي 
داخلي«، الفتًا اىل ان »أهمية هذا 
اللقاء تكمن يف كسر جليد املاضي 

واالنتقال اىل مرحلة جديدة«.
واذ أكد »اننا نعيش خطيئة كربى 
امسها »عدم تشكيل حكومة«، رأى 
ان »هذه اخلطيئة ال ُتصحح خبطيئة 
النيابي  اجمللس  قيام  هي  أخرى 
بعمل هذه احلكومة، اذ ان الدستور 
يف األصل ال يسمح له بذلك كما 
ان امليثاق سُينسف، وبالتالي لن 

نصل اىل اية نتيجة«.
اضاف: »يف حال كان الفريق اآلخر 
حكومة  تشكيل  امكانية  ميلك  ال 
سياسية، فليتجه حنو حكومة تهتم 

 جعجع: خطيئة عدم التشكيل ال تصحَّح بقيام اجمللس مبهام احلكومة
ومع  الناس،  بشؤون  األقل  على 
ان البعض ال حيبذ عبارة تكنوقراط 
فليسموها كما يشاؤون، ألننا كنا 
وحدة  حكومة  ظل  يف  باألمس 
وطنية مل جُتِد نفعًا ومل نصل من 
على  حل«.وشدد  اي  اىل  خالهلا 
انه »من غري املقبول ألي مسؤول 
صورة  وتشويه  تلطيخ  لبناني 
شعبه  ونضال  اخلارج  يف  لبنان 
ألن  السنني،  مئات  مدى  على 
لبنان يتمتع حبرية العيش واحلفاظ 
على حقوق االنسان«، متطرقًا اىل 
اىل  سوريا  من  اهلاربني  »قضية 
لبنان، بغض النظر عن رأينا سواء 
كان اجيابيًا أو سلبيًا، وبعيدًا عن 
موقفنا السياسي مما حيصل اآلن 
جمموعة  هناك  فإن  سوريا،  يف 
تلحظ  دولية  واتفاقات  معاهدات 
طريقة التعاطي مع أي هارب من 
جنيف،  اتفاقية  وأهمها  دولة  أية 
اىل  منتمية  دولة  بصفته  ولبنان 
التصرف على  االمم املتحدة عليه 
اساسها، من هنا من غري املقبول 
على أي مسؤول أن يضرب بعرض 

احلائط هذا األمر«.
واعترب ان »حكومة تصريف األعمال 
ما حيصل  خضم  واجبها، يف  من 
يف املنطقة، اختاذ كل االجراءات 
القرار  تطبيق  حلسن  الالزمة 
ميكننا  ال  انه  اعتبار  على   ،1701
ولبنان  وشبابنا  حدودنا  تعريض 
سقط  من  حنرتم  فنحن  للخطر، 
من الشهداء على احلدود اجلنوبية 

مل  لو  ألنهم  النكبة،  ذكرى  يف 
يكونوا صادقني وأصحاب قضية 
بهذه  للموت  مستعدين  كانوا  ملا 
املسؤولني  على  ولكن  الطريقة. 
التدابري  كل  اختاذ  السياسيني 
يف  جمددًا  نقع  ال  كي  الالزمة 

حادث مشابه«. 
أمس  معراب  يف  جعجع  وعرض 
االول، مع وفد منسقي القطاعات 
اللبنانية«  »القوات  يف  العمالية 
والعمالية،  النقابية  الشؤون  آلخر 
كانت  »مهما  أنه  هلم  وأكد 
مضطربة  السياسية  االوضاع 
وكثرية يف  متسارعة  والتطورات 
كانت  ومهما  األوسط،  الشرق 
جيب  ال  لبنان،  على  انعكاساتها 
بأي حال من األحوال ترك واهمال 
املواضيع االجتماعية، االقتصادية 
واملعيشية ألن احلياة ال تتوقف«.

وأشار اىل انه »اذا كانت االكثرية 
تشكيل  على  قادرة  غري  اجلديدة 
حكومة سياسية فحرام ترك البلد 
حنو  االجتاه  جيب  اذ  فراغ،  يف 
تشكيل حكومة تكنوقراط لالهتمام 
أيام  بانتظار  الناس  بشؤون 
ال  انه  باعتبار  أفضل،  سياسية 
جيوز ربط مصاحل الناس باملصاحل 
فنحن  الفرقاء،  لبعض  السياسية 
نفيًا  تكنوقراط  حكومة  نطرح  ال 
حلق الفريق اآلخر بتشكيل حكومة 
سياسية بل تعويضًا عن عجزه عن 
واملهم  سياسية  حكومة  تشكيل 

ان تتشكل حكومة«.
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مقــاالت

مدافع بونابارت وعقوبات اوباما

 ان التزام امريكا بأمن اسرائيل التزام صخري حديدي ال يلني وال ينكسر 
ونابع من القيم املشرتكة.

                                                                         
الثاني  نابليون بونابارت ماري لويس وكان زواجه  العام 1810 تزوج  يف 
اوروبا.  امرباطور  ضد  كنسيًا  حرمًا  واصدر  روما  بابا  فغضب  طالق  دون 
وعندما بلغ نابليون نبأ احلرم طلب من قادته العسكريني فتح املدافع باجتاه 
روما فقالوا له ان روما تبعد ثالثة آالف كيلومرت عن باريس ماذا تقول يا 

صاحب العظمة؟
قذائف  من  اكثر  روما  بابا  حرم  تأثري  يكون  لن  ضاحكا:  بونابارت  فرّد 

مدافعنا.
نتذكر هذه النادرة وحنن نصغي اىل عقوبات الرئيس االمريكي ضّد كل من 
ختوله نفسه ان يقول كلمة ضد امريكا ابتداء من كوبا وفنزويال اىل كوريا 
القارات  يف  عديدة  وشخصيات  وليبيا  بسوريا  وانتهاء  وايران  الشمالية 

اخلمس.
ومل يتأكد بعد اي تأثري يذكر هلذه العقوبات باستثناء عقوبات احلصار اليت 
ُفرض على العراق طوال 13 سنة ومات من جرائه اكثر من مليون عراقي 

معظمهم من االطفال. كان ذلك احلصار عربيا - امريكيًا مشرتكًا.
هناك تشابه ليس يف عدم تأثري املدافع البونابارتية والعقوبات االوبامية 
فقط بل يف التصرف االمرباطوري حيث بات البيت االبيض مقرًا المرباطورية 
مل يعرف العامل شبيهًا هلا، ال يف زمن الرومان وال االستعمار الربيطاني او 

العثماني.
ولكن االمرباطور النبيذي اللون يف البيت االبيض تلقى صفعة اقوى من 
الصدمة. فقد اشار يف خطابه االخري اىل قيام دولة فلسطينية ضمن حدود 
اراضي 1967. مل يطلب من اسرائيل االنسحاب اىل حدود 4 حزيران بل 
اكتفى باالشارة اىل دولة داخل حدود الضفة وقطاع غزه وهذا ما التزم به 

سلفه بوش.
ولكن نتنياهو مل يقبل بهذا االقرتاح واعرتض عليه بشّدة وعندما عقد مؤمترًا 
صحفيًا مشرتكًا مع اوباما بدا نتنياهو طاووسًا متمردًا ومضيفه كان شبه 

من حياول االسرتضاء ويطلب الغفران.
دولة  يهودية  اىل  اوباما  اشارة  اّهمها  جديدة  مبا كسب  نتنياهو  عاد  لقد 
اسرائيل وهذا حيدث ألول مرة، وااللتزام الصخري احلديدي بأمن اسرائيل 
وقيمها املشرتكة وهذا يعين ان الواليات املتحدة جاهزة للحرب والقتال يف 

اي وقت ترى فيه خطرًا على الدولة اليهودية.
عمليات  بارتكاب  ويتهمه  اهلل  حزب  اىل  االشارة  اوباما  ينس  مل  كذلك 
االغتيال. ليس من باب الدفاع عن حزب اهلل بل من الضروري ان نذّكر ان 
اسرائيل اغتالت االمني العام السابق حلزب اهلل عباس املوسوي واغتالت 
قادة آخرين قبل عماد مغنيه ومل نسمع عن حزب اهلل اغتياله ألي اسرائيلي 

داخل او خارج لبنان خارج ساحات القتال.
انه ملن املؤسف هذا السقوط السريع لباراك اوباما الذي رأينا فيه وجهًا 
جديدًا وشابًا جمددًا وترك انطباعًا حول العامل انه القادر الوحيد واالمل األوحد 

لتغيري صورة امريكا املتسمة بالغطرسة وحّب االجتياح وجتاوز القوانني.
اوباما االخرية هي حماولته منع ذهاب  ان اهم نقطة يف خطاب وحتركات 
الفلسطينيني يف شهر ايلول القادم للمشاركة بافتتاح دورة األمم املتحدة 
وطرح موضوع االعرتاف بإقامة دولة فلسطينية. من املعروف ان حوالي 20 
دولة يف امريكا الالتينية ومعظم دول اوروبا الغربية اضافة الدول العربية 
واالسالمية واالفريقية واآلسيوية اعلنت تأييدها لالعرتاف بقيام فلسطينية 
لعرقلة  الفيتو  حق  استعمال  اىل  ويضطرها  املتحدة  الواليات  سيحرج  مما 
القانون  على  خارجة  كدولة  امريكا  سيظهر  التصرف  وهذا  الدولة.  اقامة 
الدولي، ولكن هذه ليست املرة االوىل اليت تعارض فيها واشنطن االرادة 

الدولية.
املتحدة  األمم  اىل  التوجه  بعدم  الفلسطيين  اجلانب  يقنع  ان  اوباما  حياول 
وقبول استئناف التفاوض مع اجلانب االسرائيلي املتمّسك مبواقفه وتعّنته 

مستغاًل ضعف وتفّكك العرب والفلسطينيني.
لقد أّمن اوباما انتخابه لوالية جديدة يف نهاية العام القادم بعدما متكنت 

جيوشه من اصطياد بن الدن ورمي جثته يف حبر العرب.
التجديد والتمديد لن تكون هناك مفاجآت لرئيس خيبات األمل ألن  وبعد 
على  البداية ستسيطر  منذ  عهده  رافقت  اليت  الداخلية  االقتصادية  االزمة 

الوالية الثانية.

بكركي 2 حزيران: مشروع كالم مع 
حزب اللهّ واحلريري

بطرس عنداري

2011 أيار   28 Saturday 28 May 2011السبت 

    اجملهر
بقلم رامي القروش-لبنان

محام مياهه مقطوعة وحركته مشلولة ممنوعة !
يف الوقت الذي قد ترى فيه هذه الكلمات النور يكون قد مضى على 
مساعي تشكيل حكومة جديدة يف لبنان 4 اشهر، ومن يدري فقد ال 
يكون هذا آخر املطاف اذ ان البلد تعّود على التحول من دولة وحكومة 

وشعب اىل محام مياهه مقطوعة وحركته مشلولة وممنوعة!.
هو  وامنا  »التنكيت«  او  احلزازية  باب  من  ليس  اعاله  وتوصيفنا  
تصوير حقيقي للواقع املؤمل الذي يتخبط فيه الشعب اللبناني الذي 
او  السلم  ايام  يف  ان  يعيشها  ان  له  كتبت  املعاناة  وكأن  يبدو 
رفع  يبدو كل قدراته على  الشعب فقد وحسبما  وان هذا  احلرب، 
الصوت او على مطالبة قيادييه او سياسييه يف ان ينصفوه يف 
العمل احلقيقي لصاحله وصاحل الوطن او ان يرحلوا مفسحني اجملال 
امام طاقات بشرية جديدة تعي املسؤوليات بكل معانيها وتضحي 
بكل صدق وجترد ليس يف سبيل لقمة عيش كريم لكل مواطن بل 

ايضا من اجل حلمة وطنية وشعبية حقيقية وراسخة.
ان واقع التعطيل الذي يشهده ويعيشه لبنان مل يعد له اي مربر 
جدا  الصعب  من  وبات  اجتماعي  او  انساني  او  شرعي  او  قانوني 
جزافا  تطلق  اليت  والتفاسري  واالعذار  احلجج  قبول  عاقل  كل  على 
عليها  املعقودة  اجلديدة  احلكومة  تأليف  تأخري  اسباب  تفسري  يف 
آمال كبرية من قبل االكثرية احلالية اليت ولدت بني اوساط اجملتمع 
اللبناني انها  بتعاونها وتفاهمها ستقدم على »شيل الزير من البري« 
بئر  من  ينتشلها  ملن  حباجة  هي  االكثرية  هذه  ان  النتيجة  فكانت 

املفارقات او التصدعات او اختالف االهداف.
لقد قيل الكثري ووجه احلجم االكرب من التهم السياسية للعماد عون 
وحزب اهلل .لقد كثر الكالم عن الوزارات »السيادية« اليت يتمسك بها 
تيار التغيري واالصالح كالداخلية واملالية والدفاع والعدل والطاقة 
واالتصاالت وغريها،ولعمري مل املس اي معنى متييزي على مستوى 
السلطة واملسؤوليات الوزارية يف اي بلد مثلما هي احلال يف لبنان، 
ذات  ليست  و..  العامة  واخلدمات  والصحة  والتعليم  البيئة  فهل 
اهمية يف اطار خدمات الوطن واملواطن؟ وهل امثال تلك الوزارات 
تعهد اىل جهلة القوم للعبث بها يف اي جمتمع مدني حيرتم نفسه 

وشعبه.
حنن ال نريد اطالقا ابعاد او جتريد العماد عون كممثل شرعي برملاني 
الكرب كتلة نيابية مسيحية من ان ينال ما يستحقه وما يستحق تياره 
من متثيل يف احلكومة املقبلة، غري اننا نرى ان زعيم تيار التغيري 
النيابية  للدورة  الساسي  العمل  تياره ال ميارسون  واالصالح ومعه 
يف  وشعبية  سياسية  قوة  من  ميثلون  ومبا  هم،  بل  فقط  احلالية 
المد  دورهم  ميارسون  عامة،  واللبنانية  خاصة  املسيحية  االوساط 
طويل ال بل يطمحون اىل توسيع قاعدة تأييدهم بني اوساط اجملتمع 
التساهل  بعض  بان  زلنا  وما  نظن  كنا  املنطلق  هذا  من  اللبناني. 
يف املواقف مع بقية االفرقاء من االكثرية اجلديدة سيساعد ليس 
املدعني  كل  سيكّذب  بل  وفاعلة  عتيدة  حكومة  والدة  على  فقط 
واخلصوم السياسيني الذين يوظفون التشدد يف مواقف العماد عون 
لصاحل احزابهم وتياراتهم وخاصة يف الشارع املسيحي امثال جعجع 

واجلميل.
ان املعارضة احلريرية الكتائبية القواتية تلعب على وتر تفعيل مواقف 
رئيس اجلمهورية وتسخريها لصاحلهم مضيفني اليها »بهارات« ان 
عون يريد منصب رئاسة اجلمهورية، وحنن نرى انه مهما عظم دور 
الرئيس سليمان يف اللعبة احملاكة ضد والدة احلكومة اجلديدة، او 
بعد  اليها  به يستند  مهما سعى اىل تشكيل جبهة سياسية خاصة 
انتهاء سنوات رئاسته فهذه اجلبهة مهما عظمت لن يكون هلا اي 
تأثري فعلي على ارض الواقع السياسي ضد تيار التغيري واالصالح 
الذي ال بد ان يكون متكن من خالل مشاركته يف احلكومة املقبلة 
التأكيد من خالل املمارسات الوزارية على انه فعال الفريق االقوى  
خلفياتهم  كانت  مهما  اللبنانيني  بشؤون  املعين  البلد  يف  واالكرب 
الدينية او انتماءاتهم السياسية، وهذا بدوره سيجلب للتيار دعما 
واملتهمني  املدعني  كل  سيكّذب  كما  له،  مثيل  ال  شعبيا  وتأييدا 
للعماد عون بالتعطيل او باالطاحة بالرئيس سليمان او بكراهية هذا 

الرجل سياسيا واجتماعيا.
بالتحديد  الشمال  من  سين  رجل  توزير  برغبة  اهلل  حزب  اتهام  ان 
فشل يف هّز مشاعر اللبنانيني وخاصة املعارضة احلالية اليت طبلت 
بانقالب  قام  اهلل  حزب  بان  احلريري  حبكومة  االطاحة  اثر  وزمرت 
»شيعي« ضد »السنة« الذين حيمي الدستور حقهم بتشكيل ورئاسة 
احلكومات اللبنانية، لذلك تغري خطابهم مرتكزا يف اآلونة االخرية على 
العماد عون وتياره كما وعلى توسيع شقة اخلالف بني »العمادين« 
التقدير  كامل  ومع  الذي،  ميقاتي  جنيب  املكلف  الرئيس  ومعهما 
خلرباته السياسية والوزارية، يبدو تائها وعاجزا عن االمساك خبيط 

التشكيل..
جبميع  اللبناني  الشعب  على  بري  نبيه  اجمللس  رئيس  اطل  مؤخرا 
السماوية  االديان  خمتلف  واملعروفة يف  املعهودة  الصلوات  انواع 
بعرفنا  فاته  امنا  االموات،  صالة  اىل  استشفاء  اىل  استسقاء  من 
تذكر صلوات »احلمامات« اليت يغرق بها عامة الشعب رغم ان مياهها 

مقطوعة واحلركة فيها مشلولة وممنوعة.. فهل من جميب يا ترى؟!

لالجتماع  موعدًا  املقبل  حزيران   2 يوم  بكركي  حّددت  بعدما 
املوسع املنبثق من لقاء األقطاب املوارنة األربعة، اتصل أحد 
الناشطني العلمانيني بسياسي بارز من مفكري فريق 14 آذار. 
بدايًة، أبلغه بأنه مكلف من قبل الصرح باإلعداد لنوع من مسّودة 
للنقاش يف االجتماع املذكور. ثم أبلغه بأن جدول أعمال اللقاء 
بات حمددًا يف نقطتني: احلضور املسيحي يف اإلدارة العامة، 
وأزمة بيع األراضي من قبل املسيحيني، قبل أن خيلص الناشط 
باب  من  به  يتصل  إنه  املفكر  للسياسي  القول  إىل  املكلف 
االستئناس باآلراء املمكنة، من أجل وضع ورقة العمل املطلوبة، 
الركن اآلذاري إىل صدم  البندين احملددين. فسارع  إطار  يف 
حمدثه باإلجابة قائاًل: ما دام األمر أنه وسط الزالزل اإلقليمية 
والدولية احمليطة بنا، سيقتصر اللقاء املاروني التارخيي على 
حبث حصة املوارنة من عدد احلجاب يف الدولة اللبنانية، وعدد 
الدومنات اململوكة لبين مارون، أقرتح، ال بل أصّر على إدراج 
نزلة  السري يف  »عجقة  أواًل  اآلتية:  الثالث  املصريية  املسائل 
فرن العناية«، عند املدخل اجلنوبي ملدينة جونية املعظمة، ثانيًا 
»دواخني« معمل الزوق، وثالثًا إعادة فتح »حمالت فالن للبوظة«، 
اليت كانت لعقود خلت، من املعامل التارخيية لقطاع مارونستان 

الساحلي...
بكامله  عاملًا  أن  الالذع  اجلواب  من  إيصاهلا  املطلوب  الرسالة 
يهتز من حولنا، وأننا مرتبطون به حتمًا، وأن أي اعتقاد بأننا 
غري معنيني أو أننا أكثر حصانة من أي تأثر أو انفعال، هو من 

باب املكابرة الغبية أو اجلهل املطبق.
يف  حيصل  ملا  املاروني  اإلدراك  لعدم  املقلقة  املعامل  ومن 
القيادي  االنشطار  هذا  القراءة،  تلك  أصحاب  يقول  املنطقة، 
االصطفاف  قاعدة  على  متامًا  الراهنة،  األزمة  حيال  املسيحي 
املتحالفون  لبنان. فالقادة املسيحيون  الشيعي يف  ــــ  السيّن 
يف  النظام  عن  دفاعي  مبوقف  اكتفوا  الشيعية  األكثرية  مع 
سوريا، بعد موقف مناقض متامًا حيال ما حصل يف مصر. أما 
الزعماء املسيحيون املتحالفون مع األكثرية السنّية يف لبنان، 
أن  قبل  القاهرة،  يف  صار  ما  حيال  طوياًل  بالصمت  فاكتفوا 
»جمنون  منطق  هناك  الثوار  مع  صّح  بعدما  االستلحاق  حياولوا 
حتى ينتصر«. ثم عاد هؤالء ليلزموا الصمت أكثر حيال قالقل 
دمشق، مكتفني ــــ من باب إثبات عدم الوفاة ال غري ــــ بأداء 
دور »الصليب األمحر« السياسي حيال األحداث اليت تلف البالد، 

من مارون الراس إىل وادي خالد.
يعتقد أصحاب هذه القراءة أن املوقفني املسيحيني حمكومان 
متامًا،  العكس  املطلوب  فيما  والالفاعلية،  والسقوط  بالفشل 
مبادرة مسيحية وطنية خالقة ومبتكرة، جتاه الشركاء يف الوطن 
فّكر  لو  ماذا  وبلدنا.  مبنطقتنا  املعين  العامل  وحتى  واحمليط، 
يتوزعوا يف  أن  مثاًل، يف  حزيران   2 املسيحيون، يف  الزعماء 
ما بينهم أدوارًا متكاملة ملبادرة كهذه؟ ماذا لو اجته بعضهم 
إىل حزب اهلل وقال له: أنت اليوم بني مطرقة احملكمة الدولية 
وسندان القرار 1701 برتكيبته الدولية واألممية. يزيد االثنني 
وطأًة ما حيصل من حولنا وكالم أوباما وكل اهلجمة االستكبارية 
كما  متامًا  الوضع،  هذا  إنك يف  لك  نقول  حنن  وعليك.  علينا 
حاولوا  يوم  اإلسرائيلي،  االحتالل  من  لبنان  حترير  بعد  كنت 
بعد  كنت  كما  ومتامًا  املبكر.  التقاعد  على  باإلحالة  تصفيتك 
أحداث 11 أيلول يوم حاولوا وصمك باإلرهاب. ومتامًا كما كنت 
عشية االحتالل األمريكي للعراق يوم حاولوا حماصرتك لضربك. 
ومتامًا كما كنت بعد 14 آذار 2005، يوم حاولوا لصقك بنظام 
إننا كما  زواله. وها حنن جئنا نقول لك  لتزول مع  الوصاية، 
يف املرات األربع السابقة، حنن حصانتك وحصنك. ال بقوتنا، 
بل بوحدتنا الوطنية. يف املقابل، املطلوب منك سلوك كالذي 
األكثر  احلركة  تلك  الفلسطيين.  الداخل  يف  »محاس«  انتهجته 
سوريا  رأت  حني  وعقائدية،  أصولية  واألكثر  منك،  دوغماتية 
تهتز وإيران ترتاجع، أدركت أن محايتها يف وحدتها الوطنية، 

فذهبت إىل االتفاق مع أبو مازن...
ويف املقابل، ماذا لو اجته أركان آخرون من اجتماع بكركي إىل 
الفريق احلريري ليقنعوه بأن دور سالم فياض أو حممد دحالن 
ال ميكن تطبيقه يف لبنان، وهو غري قابل للحياة أصاًل يف أي 
مكان. وبالتالي ال بد هلذا الفريق من أن يقنع أصدقاءه، من 
جتارب  بال  لبنان  يرتكوا  بأن  وواشنطن،  باريس  إىل  الرياض 
بندر، وال بيادر احلسابات اخلاطئة، إال من حصاد الدم واخليبات 

واهلزائم للجميع.
وإىل  دمشق،  إىل  البكركيان  الفريقان  بعدها  ذهب  لو  وماذا 
كل املنطقة والعامل، مقدمني هلم منوذجًا حللول أزماتهم، عنوانه 
»دولة مدنية« يف لبنان، تضمن حقوق الفرد، وضمانات الطوائف، 
يف إطار نظام املواطنة واملعاصرة واحلداثة، وحتت مظلة جتديد 

الرابطة العربية كإطار حضاري لكل أبناء هذه املنطقة؟
حيلم أصحاب هذه القراءة. لكن من قال إن االنتصار على املوت 

حني يبدو حمتومًا، ال يكون بغري األحالم األكثر جنونًا؟؟

جان عزيز
اوباما
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فرع املعلومات يواجه حناس: 7 أيّار معكوسًا

دويلة قوى األمن تتمّرد على حّناس وبارود
ما كان اتهامات يكيلها بعض الساسة ثبت اخلميس بالصوت 
والصورة أّنها حقيقة ثابتة. يف لبنان دويلة أمنّية يقودها فرع 
الطبقة  للخلوي حتتضنها  ثالثة  شبكة  أيضًا  وفيه  املعلومات. 
فكيف  وإال  العدلية،  قرب  االتصاالت  وزارة  ملبنى  الثانية 
ُتفسر هذه االستماتة يف الدفاع عنه من مديرية األمن الداخلي 

واملخاطرة حبياة وزير، والتسّبب يف تنّحي آخر
ال بّد من أن يكون اللبنانيون قد ترّحوا على »دولة املزارع«، 
بعد ما شاهدوه أمس يف مبنى وزارة االتصاالت قرب العدلية: 
مينعون  الرمسي  بلباسهم  أمن  ورجال  مدنية  بثياب  مسّلحون 
ومواجهة  أسلحة  تلقيم  لوزارته.  يتبع  مبنى  دخول  من  وزيرًا 
كادت تتحّول إىل جمزرة، وبني من؟ بني رفاق السالح الذين 

حافظوا على وحدتهم حتى يف أوج احلرب األهلية.
ضباط يتمّردون على وزير الداخلية ويرفضون تنفيذ أوامره، 
ما يدفع بهذا األخري إىل االعتكاف. رئيس مجهورية يطلب من 
املدير العام لقوى األمن الداخلي االمتثال ألوامر وزير الداخلية 
فريفض. مصادر تؤكد أن سّيد قصر بعبدا طلب من قيادة 
اجليش عدم التدخل يف ما جيري... كل ذلك يف ظل معلومات 
الذي  الثانية من هذا املبنى،  الطبقة  وتسريبات عّما حتتضنه 
يؤكد البعض أنه عبارة عن شبكة خلوي حتوي حنو 50 ألف خط، 

وُتستخدم يف الداخل السوري.
كانا  لألزمة  إدارته  وحسن  حناس  شربل  الوزير  وعي  ولعّل 
العامل األساس الذي حال دون إراقة الدماء يف املبنى الذي 
أوامر  اختار االنسحاب منه، مع االحتفاظ بإصراره على تنفيذ 
والقاضية  الوزارة  التجهيز يف  مديرية  الصادرة عن  األشغال 
بنقل جتهيزات تعود ملكيتها لوزارة االتصاالت. وبناًء عليه، 
توّجه حّناس بكتاب رمسي إىل قيادة اجليش طالبًا تدّخلها إلخالء 
الوزارة من عناصر فرع املعلومات الذين سيطروا عليه  مبنى 
منذ يوم اجلمعة املاضي، وهم حيولون منذ ذلك التاريخ دون 
من  كانوا  وإن  حتى  فيه،  املوجودة  األجهزة  من  أحد  اقرتاب 

موظفي الوزارة.
ويبدو أّن حناس خيشى من تهّور مسؤولي فرع املعلومات إذا 
أرسل الفرق الفنية التابعة للوزارة لتنفيذ مهّمتها يف الطبقة 
الفرع،  هذا  رجال  حّول  بعدما  هلا،  التابع  املبنى  من  الثانية 
بلباسهم املدني والعسكري، املبنى املذكور إىل حصن أمين، 
وكبار  الوزير  وجه  رفعوا سالحهم يف  أن  اجلرأة  بهم  وبلغت 
املبنى  مدخل  عند  األوىل  مرتني،  وأعاقوه  الوزارة،  موظفي 
والثانية عند مدخل املصعد الذي عّطلوه، وذلك قبل أن مينعوه 
فعليًا من دخول الطبقة الثانية من مبنى الوزارة، حيث توجد 

املعّدات املطلوب نقلها.
واجهه  وزارته  مبنى  يف  جبولته  القيام  على  حناس  إصرار 
قيادتهم يف  بأوامر  التمسك  على  املسّلحني  العناصر  إصرار 
حّناس  اجتياز  بعد  الثانية.  الطبقة  إىل  أحد  أّي  دخول  منع 
السابقني، وصل إىل مدخل  العسكريني واملدنيني  للحاجزين 
الطبقة الذهبية، حيث حاول مرة جديدة إقناع املعنيني بأن ما 
حيصل اعتداء وختّط للصالحيات. وبينما كان احلوار جيري بني 
نقاط  كانت  املعلومات،  فرع  يف  املسؤول  والضابط  حّناس 
املبنى  بهو  يف  تتقاطع  الرشاشة  باألسلحة  اخلاصة  الاليزر 
وتثّبت على املديرين واملوظفني املرافقني له يف جولته. دّقة 
الصراخ  إىل  الضابط  دفعت  األسلحة،  ورفع  وحرجه  املوقف 
لتهدئة عناصره: »أخفضوا مسدساتكم حنو األرض، وأخرجوا 

الرصاص من بيوت النار، وإال فسنموت كّلنا«.
دفع هذا املشهد حّناس إىل مغادرة املبنى، حيث حافظ فرع 
ونقل  العسكري.  وجوده  فيه  وكّثف  دويلته  على  املعلومات 
السفارات  أمن  جهاز  فعل  كذلك  للمبيت.  الالزم  العتاد  إليه 
واإلدارات واملؤسسات العامة بوصفه مسؤواًل يف األساس عن 

حاية هذا املبنى.
الصحايف،  الوزير حناس ملؤمتره  وعقد  املواجهة،  انتهاء  ومع 
تداعت قوى األكثرية اجلديدة اليت عقدت عدة اجتماعات مسائية 
لتنسيق املواقف، فيما قرر تكتل التغيري واإلصالح عقد اجتماع 
عند الساعة 11 من قبل ظهر اليوم الختاذ ما يلزم. أما رئيس 
اجلمهورية العماد ميشال سليمان، فكلف وزير العدل إبراهيم 
جنار التحقيق يف سبب عدم امتثال عناصر قوى األمن الداخلي 
عن  تنّحيه  إعالن  إىل  سارع  الذي  بارود،  زياد  الوزير  ألوامر 

وزارة الداخلية.

الفرع يضع يده على املبنى
قبل أسبوع من اليوم، أي نهار اجلمعة 20 أيار اجلاري، وصل 
عناصر فرع املعلومات إىل مبنى وزارة االتصاالت يف العدلية. 
انتشر املسّلحون عند مدخل املبنى وداخله، وتأّلفت مناوبات 
حراسة من ثالثة عناصر عند باب مدخل الطبقة الثانية ملنع أي 

موّظف من دخوله. يف اليوم التالي، توّجه الوزير حناس بكتاب 
وموجبات  أسباب  عن  سائاًل  بارود،  زياد  الداخلية  وزير  إىل 
وجود العناصر يف مبنى الوزارة. مل يفهم بارود سؤال حناس، 
ال  أنه  مؤكدًا  ما حيدث،  الوقت ملعرفة  من  القليل  منه  طلب 
علم له بوجود قرار بهذا الشأن. يف اليوم نفسه، حاول وزير 
الداخلية استيضاح األمر من املدير العام لقوى األمن الداخلي، 
لكن  املديرية،  إىل  كتابًا رمسيًا  فأرسل  ريفي،  أشرف  اللواء 
الوزير  على  املديرية  فرّدت  االثنني،  يوم  حتى  تأّخر  اجلواب 
بارود بإرساهلا نسخة عن كتاب صادر عن أوجريو حيمل الرقم 
الالزمة  التدابري  »اختاذ  املديرية  من  فيه  طلبت  5799/ه، 
للشبكة  الرئيسي  للمركز  أمنية  وحاية  حراسة  وحدة  لتأمني 
اخللوية الثالثة حيث توجد املعدات والكائنة يف الطبقة الثانية 
من مبنى اهلاتف يف منطقة العدلية، وذلك للحفاظ على سالمة 
هذه املنشآت ومنع اإلضرار بها«. ووّقع الكتاب املدير العام 
أيار، أي بعد يوم  هليئة أوجريو، عبد املنعم يوسف، يف 21 
من وصول عناصر فرع املعلومات إىل املبنى! واملضحك يف 
املوضوع، أّن يوسف كان قد حصل يف 20 أيار، أي قبل يوم 
من توقيعه هذا الكتاب، على إجازة ملّدة أسبوعني ألنه سيكون 

خارج األراضي اللبنانية.
وبالعودة إىل عملية »األخذ والرّد« بني حناس وبارود وريفي، 
يوم االثنني 23 أيار، متادى العناصر األمنيون املنتشرون يف 
املبنى يف تنفيذ »مهّمتهم«، إذ متركزوا يف الطبقة الثانية. 
»عّززوا  التاريخ،  بهذا  حناس  عن  صادر  كتاب  وحبسب 
واملكلفني  املوظفني  مبنع  واستمّروا  وعدًة،  عديدًا  وجودهم 
بأعمال من قبل الوزارة من الوصول إىل املكاتب الكائنة يف 
الطبقة املذكورة والتابعة مجيعها لوزارة االتصاالت«. وأشار 
أّن  إىل   ،2814 الرقم  الذي حيمل  نفسه،  الكتاب  حناس يف 
الوزارة،  بناًء على طلب من  العناصر »مل يأت  متركز هؤالء 
وهو ميّثل وضعًا غري قانوني وغري مقبول«، طالبًا من زميله 
يف حكومة تصريف األعمال تكليف األشخاص املعنيني بإصدار 

األوامر لسحب هؤالء العناصر.
رغم هذه االتصاالت الثالثية، كان عديد عناصر فرع املعلومات 
إىل ارتفاع يف مبنى الوزارة، ففي يوم االثنني ارتفعت مناوبات 
احلراسة واحلماية من ثالثة عناصر إىل تسعة، ومن بعدها إىل 
35 عنصرًا يوم األربعاء، إىل أن وصلت إىل املئات يوم أمس! 
يعمدون  املعلومات  فرع  عناصر  أّن  إليه،  اإلشارة  جتدر  وما 
منذ يوم االثنني اىل إدخال وإخراج حقائب ومعدات، من وإىل 
الطبقة الثانية من املبنى، مع العلم بأّن هذه احلركة بدت علنية 

بعد ظهر أمس.
بني  واملشاورات  االتصاالت  تتابعت  األخري،  الكتاب  بعد 
األطراف املعنية، من دون أن يتمّكن الوزير بارود من حّل األمر 
مبا هو مناسب، ما دفع حناس إىل إرسال كتاب آخر إىل وزارة 
الداخلية، يف 25 أيار، يعيد طلب إخالء املبنى. وقد سّجل هذا 

الكتاب الذي حيمل الرقم 2892 يف ديوان الداخلية يوم أمس، 
باعتبار أّن يوم األربعاء كان يوم عطلة رمسية. وفورًا، استجاب 
بارود، فأرسل يوم أمس كتابًا إىل املديرية العامة لقوى األمن 
العمل  إليكم  »يطلب  فيه:  وجاء  د،   9143 برقم  الداخلي، 
الثانية من مبنى وزارة االتصاالت...  فورًا على إخالء الطبقة 
استنادًا إىل الطلب الصريح الوارد بهذا املعنى من معالي وزير 

االتصاالت«.
أمام هذا األمر الصريح الذي تلّقاه اللواء ريفي، مل جيد األخري 
خمرجًا سوى استخدام عبارة »يروحوا يبّلطوا البحر«، بعدما 
كان قد أكد يف كتاب أرسله إىل بارود أّن عناصره لن خيرجوا 

من املبنى.

حناس: انقالب!
بعد كل ما حصل، جلأ أمس الوزير شربل حناس إىل مكتبه يف 
الوزارة، حيث عقد مؤمترًا صحافيًا عرض خالله كل التجاوزات 
اليت  واخلروقات  الدولة  ومؤسسات  القانون  حبق  مّتت  اليت 
تتعّرض هلا وزارته وصالحياته يف إدارتها وتسيري شؤونها. 
ورأى حناس أّن ما حيصل يف املبنى التابع لوزارته هو »متّرد 
اخلاضعة  السياسية  السلطة  قرارات  على  رمسية  أمنية  قوة 
هلا«، مشريًا إىل أّن »هذا التمرد يعّرف قانونًا باالنقالب، 
مثة انقالب يقوم به فرع املعلومات يف مبنى حكومي رمسي عائد 

للجمهورية اللبنانية«.

قوى األمن تنجو من جمزرة
»هي حلظة مأسوية، أن يقف أفراد من املديرية العامة لقوى 
بعض«،  وجه  بعضهم يف  أسلحتهم  ويلّقموا  الداخلي  األمن 
وزارة  مبنى  حول  الدائر  باخلالف  املعنيني  الضباط  أحد  يقول 
االتصاالت يف العدلية. فهذه السابقة مل حتصل طوال احلرب 
األهلية اللبنانية، وال شهدت البالد مثياًل هلا يف عز االنقاسم 
السياسي. أفراد من جهاز أمن السفارات واملؤسسات العامة 
فرع  يف  العاملون  وزمالؤهم  الداخلي(  األمن  لقوى  )التابع 
املعلومات، كانوا على شفري جمزرة، لوال حكمة وزير االتصاالت 
وضابطني كانا يف امليدان. ومن أكثر ما يلفت األنظار يف ما 
جرى أمس، هو أن القوة اخلاصة )»فرع احلماية والتدخل« 
األربع  السنوات  خالل  ُبِنَيت  اليت  املعلومات(  يف »شعبة« 
املاضية لتنفيذ املهمات اخلطرية واحلساسة، زّجت بها قيادة 
املديرية يف زاروب اخلالف بني وزير االتصاالت شربل حناس، 
وبني املدير العام هليئة أوجريو عبد املنعم يوسف، لتقف قبالة 
أحد  دخول  من  وزيرًا  ولتمنع  الداخلي،  األمن  قوى  من  أفراد 

مباني وزارته.
املدير العام لقوى األمن الداخلي، اللواء أشرف ريفي، استخدم 
عن  احلديث  عند  استذكر  منه.  معهودة  غري  حربية  لغة  أمس 
موقعة وزارة االتصاالت معارَك القوى األمنية والعسكرية يف 
الوزير  متهمًا  اإلسالم،  فتح  وتنظيم  العبسي  شاكر  مواجهة 
وطالبًا  الوطين«،  احلس  من  األدنى  »احلد  بفقدان  حناس 
ممن وضعهم يف موقع اخلصم أن »يبّلطوا البحر«. واتهم 
ريفي، يف حديث مع موقع النشرة اإللكرتوني )من دون إذن 
الداخلية(، حناس حبجب بيانات اهلاتف اخللوي عن فرع  وزير 
املعلومات، ما يؤدي إىل إبطاء التحقيق يف جرمييت اغتيال الرتيب 

يف قوى األمن الداخلي راشد صربي واختطاف األستونيني.
وذكر مسؤول رفيع املستوى يف قوى األمن الداخلي يف اتصال 
مع »األخبار« أن املديرية »ملزمة قانونًا بتنفيذ طلب املدير 
العام  املدير  لطلب  عندما نستجيب  أوجريو، كما  العام هليئة 
لوزارة الرتبية حبماية مراكز االمتحانات الرمسية«. لكن ماذا 
لو طلب وزير الرتبية منكم عدم تنفيذ طلب املدير العام؟ جييب 
املسؤول األمين: »ننفذ طلب الوزير إذا أردنا مسايرته، وإذا 

مل نرد ذلك فال نستجيب«.
القضية إذًا مرتبطة باملسايرة. والضابط الرفيع املستوى يعلق 
قائاًل: كالم اللواء ريفي كان واضحًا. املشكلة هي »قلوب 
تؤكد  اليت  اخللوي  اهلاتف  ببيانات  مليانة  والقلوب  مليانة«. 
املديرية أنها مل حتصل عليها منذ 26 نيسان املاضي، »رغم 
احلصول  طلب  على  وّقع  األعمال  تصريف  حكومة  رئيس  أن 
على بيانات األيام العشرة األوىل من الشهر«، على حد قول 
مسؤول رفيع املستوى يف املديرية. وتنفي املديرية متامًا أن 
يكون فرع املعلومات يشّغل الشبكة الثالثة لالتصاالت اخللوية، 
مشرية إىل أن وجود قوة من الفرع يف مبنى وزارة االتصاالت 
القوة  هذه  حترس  إذ  عام،  من  اكثر  إىل  يعود  العدلية  يف 
مركز التحكم باالتصاالت التابع لوزارة الداخلية، املوجود يف 

الطبقتني 7 و8 من املبنى املذكور.
نادر فوز

*وزير االتصاالت شربل حّناس خالل مؤمتره الصحايف امس 
االول*
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عرب وعالم

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

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

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

اراكيل مستوردة من لبنان والصني.. 
تنباك بنكهات متنوعة

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

صادقة واخوية 
3 فروع بإدارة عائلية واحدة

االفتتاح الكبري 

حملالت محزة اخوان
يف منطقة مرييالندز

179 Merrylands 
Rd,

Merrylands
 9760 1886

مرييالندز
128 Haldon

 St, 
Lakemba
9750 9766

الكمــــبا
77 Waterloo Rd,  

Punchbowl
97503300 

مقابل كنيسة مارشربل

بانشبول

2011 أيار   28 Saturday 28 May 2011السبت 

أزمة قانونية معقّدة."النازحون" السوريون أمام أزمة مزدوجة
املستقبل"  "حزب  أن  يبدو 
كبعض  منه؛  املنبثقة  والفروع 
"الفرق السلفية"، مصممون على 
مناطق  وبعض  طرابلس  حتويل 
الفتنة  لرتويج  بؤر  إىل  الشمال 
من  جليًا  ذلك  بدا  سورية،  يف 
خالل تصرحيات نواب هذا احلزب 
وبعض "العمائم" املنضوية حتت 

لوائه،
بعض  نزوح  حال  واستثمار 
الالجئني السوريني إىل األراضي 
»نصرة  عنوان  حتت  اللبنانية 
الظلم  ورفع  السوري  الشعب 
عنه«، غري أن خمطط »املستقبل« 
املرجوة،  غايته  إىل  يصل  مل 
الذي  األمين  بالواقع  فاصطدم 
بعدما  اللبناني  اجليش  فرضه 
املؤدية  املعابر  غالبية  على  أطبق 
لعمليات  وضبطه  سورية،  إىل 
عدد  وتوقيف  عربها،  التهريب 
الذي  األمر  األسلحة،  جتار  من 
السنة  أهل  »نصرة  مهمة  أعاق 
السوري.  الداخل  يف  واجلماعة« 
النوعية  املهمة  ذلك،  إىل  أضف 
يف  السوري  اجليش  نفذها  اليت 
إقامة  حلم  وتبديد  تلكلخ،  مدينة 

»اإلمارة اإلسالمية« فيها. 
وهنا وجد النازحون أنفسهم أمام 
الفارغة من أي  الوعود  سيل من 
مضمون، وباتوا يف أزمة قانونية 
معقدة، فلم يعد بإمكانهم العودة 
إىل بالدهم ألنهم غادروها خلسًة، 
ومن دون اتباع األصول اإلدارية 
لدى دوائر األمن العام، ما يرتب 
وفقًا  قانونية،  تبعات  عليهم 
ليس  املتبعة  واألنظمة  للقوانني 
يف سورية فحسب، بل يف غالبية 

دول العامل. 
األزمة  هذه  الجتياز  حماولة  ويف 

جلأ  األم،  البلد  إىل  والعودة 
بعض هؤالء النازحني إىل أطراف 
أصدقاء  لبنانيني  سياسيني 
املعنيني  لدى  للتوسط  لدمشق، 
هلذه  حاًل  جيدون  عّلهم  فيها، 
جلأ  كذلك  املستعصية،  املعضلة 
األجهزة  أحد  إىل  اآلخر  بعضهم 

األمنية للغاية عينها. 
اجلهتني  لدى  ليس  ولكن.. 
هلذه  املرجتى  احلل  املذكورتني، 
األزمة، ألسباب عدة نذكر منها: 

أواًل: من الناحية القانونية: ليس 
متوفرًا اآلن لدى األجهزة املعنية 
لألزمة  قانوني  حل  السورية 
البالد  من  فاخلروج  املذكورة، 
لألنظمة  خمالفة  يشكل  خلسًة، 
املخالف  على  ويرتب  والقوانني، 

تبعات قانونية. 
ثانيًا: إن األجهزة األمنية اللبنانية 
واملخولة  الصاحلة  اجلهة  ليست 
قانونًا بالتعاطي مع األزمة اآلنفة 

الذكر. 
اللبنانية  اجلهة  لدى  أن  ثالثًا: 

الوسيطة ختوف من أمرين: 
•- تسليم النازحني إىل دولتهم، 
للمالحقة  تعرضهم  وبالتالي 
القواعد  خيالف  ما  القانونية، 
واألعراف  اإلسالمية  الشريعة 

االجتماعية. 
هؤالء  بعض  لدى  يكون  أن   -•
الستمرار  مبيتة  نيات  النازحني، 
الداخل  يف  االستقرار  زعزعة 
السوري، يف حال مت التوصل إىل 
العفو عنهم، األمر الذي دفع هذه 
يف  والدراية  التبصر  إىل  اجلهة 
ما  النازحني«،  »أزمة  مع  التعاطي 
جيعل قضيتهم راهنًا بني سندان 
البقاء نازحني يف لبنان، ومطرقة 
اخلروج على القانون يف بلدهم. 

مصدر  أكد  السياق،  هذا  ويف 
املذكورة  الوساطة  على  مطلع 
بدقة  جار  العمل  أن  لـ)الثبات(، 
فائقة إلغالق هذا امللف، وتأمني 
إىل  السوريني  النازحني  عودة 
يراعي  حل  خالل  من  ديارهم، 
الدولة  سيادة  واحرتام  وضعهم 

السورية يف آن. 
مل  األمور  أن  إىل  املصدر  ولفت 
املرجوة حتى  خواتيمها  إىل  تصل 
املوضوع  دقة  بسبب  الساعة 
إغالق  انتظار  ويف  وخطورته. 
إىل  النازحني  وعودة  امللف  هذا 
ديارهم، هناك أسئلًة عدًة تطرح 

نفسها حول هذه املسألة: 
هل كان هناك مثة حماولة إلعادة 
مع  ثانية؟  البارد«  »نهر  جتربة 
فارق وحيد، هو العامل اجلغرايف، 
فاألوىل كانت يف لبنان، والثانية 
األراضي  اجتاه  يف  منه  انطالقًا 

السورية. 
املتورطني  حماسبة  ستتم  وهل 
اللبنانيني يف األزمة املذكورة أم 
ومن  الكرام«،  »مرور  ستمر  أنها 
أي  لتتكرر يف  دون أي حساب؟ 
وقت، يف ضوء غياب املساءلة. 

أال يشكل التدخل »املستقبلي« يف 
الشؤون السورية استجرارًا لعودة 
بعدما  لبنان،  إىل  أمنيًا  السوري 
ممرًا  تشكل  مناطقه  بعض  باتت 
الدولة  أمن  على  للتآمر  ومستقرًا 

السورية؟ 
»الغيارى«  هؤالء  لدى  كان  وهل 
جتاه  عينها  اجلياشة  العاطفة 
عدوان  إبان  اللبنانيني  النازحني 
متوز؟ .يف انتظار انكشاح الرؤية، 
تبقى  األزمة،  هذه  حقيقة  وجالء 
»أن ما  هناك حقيقة واحدة هي: 
يصيب سورية.. يصيب لبنان«. 

العراق: آالف من مؤيدي مقتدى الصدر يهتفون يف بغداد ضد »االحتالل األمريكي«
الشيعي  الزعيم  تيار  استعرض 
امس  الصدر  مقتدى  العراقي 
التنظيم  على  قدرته  االول، 
والتجييش يف تظاهرة يف بغداد 
عن  لالعالن  اآلالف  فيها  شارك 
متديد  الحتمال  املسبق  رفضهم 
بقاء القوات االمريكية يف البالد.

وعلى وقع هتايف »كال كال امريكا« 
سارت  اسرائيل«،  كال  و«كال 
الزعيم  مؤيدي  من  حشود ضخمة 
الشاب وسط مدينة الصدر شرق 
بدت  جمموعات  يف  العاصمة، 
وكانها تشارك يف عرض عسكري 
امنا من دون اسلحة لتوجيه رسالة 
والقوات  العراقية  احلكومة  اىل 
ما  على  واحد  آن  يف  االمريكية 

يبدو.
كانوا  الذين  املشاركون  وارتدى 
الواليات  اعالم  على  يدوسون 
واسرائيل،  وبريطانيا  املتحدة 
منصات  ثالث  امام  ميرون  وهم 
ضيوف  فيها  جلس  متالصقة 
الدين  رجال  من  غالبيتهم 
عليها  موحدة  قمصانا  والعشائر، 
سوداء،  وسراويل  العراق  علم 
قبعات  رؤوسهم  على  ووضعوا 
ورفع  عراقي«.  »انا  عليها  كتب 
هؤالء الذين قسموا اىل جمموعات 
دينية  مدارس  طالب  بينها  عدة 
اعالم  واطفال،  عشائر  ورجال 
العراق والفتات كتب على بعضها 

»الشعب يريد اخراج االحتالل«.
االستعراض  يف  شاركت  كما 
ارتدت  صغرية  نسائية  جمموعات 
سوداء  مالبس  فيها  املشاركات 

وغطني وجوههن بالكامل.
يقوم  قائدها  لكل جمموعة  وكان 
بتشجيع اعضاء فرقته عرب وصفهم 
بـ«االبطال« وابناء »السيد القائد« 

الصدر،  مقتدى  اىل  اشارة  يف 
بينما كانت مكربات الصوت تصدح 
عن  لالعالن  املخصصة  باالناشيد 

»رفض االحتالل والشيطان«.
الفرطوسي  عودة  الشيخ  وقال 
الضيوف  منصة  يف  عاما(   58(
العامل  اىل  نوجهها  رسالة  »هذه 
االحتالل،  باننا ال نقبل  االسالمي 
ودينية  ثقافية  مقاومتنا  وان 
وستعود عسكرية اذا لزم االمر«.

عروضا  مشاركون  فتيان  وقدم 
علما  احدهم  فحمل  استعراضية، 
ليمزقه  آخر  وقفز  كبريا  امريكيا 
بقدميه ويثبت مكانه علما عراقيا 
بينما حاول آخرون تفتيت مربعات 
الواليات  علم  عليها  رسم  حجرية 
املتحدة فنجح منهم اثنان وفشل 

ثالث.
التابعة  االمنية  العناصر  وتولت 
السوداء  ببزاتها  الصدري  للتيار 
املوحدة مسؤولية االمن يف منطقة 
االستعراض، فيما كانت قوات من 
اجليش والشرطة تفتش الوافدين 
امنية  اجراءات  وسط  املكان  اىل 
كيلومرتات  عدة  امتدت  مشددة 
اليت تسكنها  الصدر  مدينة  خارج 
مليوني  بنحو  تقدر  غالبية شيعية 

شخص.
القوات  باسم  ناطق  واكد 
»تشارك  قواته  ان  االمريكية 
املرتبطة  املهام  العراقية  القوات 
الذي  االمر  االمين،  بالوضع 
او  التجمعات  بعض  يشمل  قد 
تأكيد  رافضا  االستعراضات«، 
االجراءات  يف  قواته  مشاركة 

املرتبطة مبناسبة اليوم.
املدني  »االستعراض  بداية  ويف 
امساه  كما  االسالمي«،  السلمي 
منظموه، وصل موكب كبري يشمل 

نزل  رباعي  دفع  سيارة   40 حنو 
امللثمني،  اجلنود  عشرات  منها 
للسيد  نعم  »نعم  هتافات  فعلت 
حينها  يتضح  مل  انه  اال  القائد«، 
الصدر داخل  اذا كان مقتدى  ما 

احدى هذه السيارات.
اعالم  املكتب  مسؤول يف  ولكن 
 150( النجف  الصدري يف  التيار 
انه  كيلومرتا جنوب بغداد(، قال 
قدرها  اليت  احلشود  كثرة  بسبب 
السيد  يتمكن  »مل  الف  مئة  بنحو 
اىل  الوصول  من  الصدر  مقتدى 
املنصة، ما دفعه اىل املغادرة«.

القوات  تغادر  ان  املقرر  ومن 
الف  االمريكية، وعديدها حنو 47 
عسكري، العراق اخر كانون االول 
)ديسمرب( 2011، وفقا لالتفاقية 
بغداد  بني  املوقعة  االمنية 
الثاني  تشرين  يف  وواشنطن 

)نوفمرب( 2008.
العراقي  الوزراء  رئيس  ان  اال 
امام  الباب  فتح  املالكي  نوري 
بعدما  القوات  هذه  بقاء  امكانية 
انه  )مايو(  ايار   11 يف  اعلن 
سيجتمع بالكتل السياسية لتحديد 
من  الطلب  امكان  من  املوقف 
يف  املوجودة  االمريكية  القوات 
متديد   ،2003 العام  منذ  البالد 

فرتة بقائها.
يف  هدد  الصدر  مقتدى  ولكن 
برفع  املاضي،  )ابريل(  نيسان 
جتميد جيش املهدي، اجلناح املسلح 
للتيار الصدري الذي خاض معارك 
ضارية مع االمريكيني يف 2004، 
اذا مل تنسحب القوات االمريكية 
مجد  بعدما  احملدد،  املوعد  يف 
 2008 اب/اغسطس  يف  انشطته 
القوات  مع  دامية  مواجهات  اثر 

االمنية العراقية.
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مطلوب موظفني من 

اجلنسني

 للعمل يف جمال األمن 

اخلاص )Security( يف 

سدني

لدى شركة IPS  بدوام 

كامل أو جزئي

على الراغبني/الراغبات 

ان تكون لديهم رخصة 

 Security Licence
من سلطات نيو ساوث ويلز

وشهادة اسعافات أولية 

التحدث باإلنكليزية 

ضروري

**** 
نؤمن سائر حاجاتكم من 

احلراسة األمنية اخلاصة 

لكافة مناسباتكم بأسعار 

منافسة

لالتصال: 586 660 1300

 STAFF  مطلوب للعمل
WANTED

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

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

presented individuals.        

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

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

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

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

Speak fluent English 
Have excellent presentation 

Be reliable
 We have the following security positions available;

 Static positions
Available 7 days/nights

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

available.
 Previous Applicants need not apply

 No recruitment companies
 NSW Master Licence Number: 409 566 317

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

2011 أيار   28 Saturday 28 May 2011السبت 

 النظام اللييب يعرض وقفاً إلطالق النار والبيت 
األبيض يعتربه »غري موثوق به«

أمس  الليبية  احلكومة  أعلنت 
األمم  من  طلبت  أنها  االول 
املتحدة واالحتاد االفريقي حتديد 
لوقف  حمددين  وساعة  تاريخ 
مراقبني،  وإرسال  نار  إطالق 
احتمال  أي  جمددًا  مستبعدة 
لتنحي العقيد معمر القذايف عن 
السلطة، فيما أعلن األبيض أن 
عرض  أحدث  تعترب  ال  واشنطن 
النار  إطالق  لوقف  ليبيا  من 
مصحوبًا  ليس  ألنه  صدقية  ذا 

بفعل.
الليبية  احلكومة  تصريح  وجاء 
تسلمها  إسبانيا  تأكيد  بعيد 
رسالة من رئيس الوزراء اللييب 
البغدادي احملمودي حتمل عرضًا 
فيما  النار،  إطالق  وقف  يطلب 
دعا االحتاد االفريقي حلف مشال 
األطلسي اىل التوقف عن قصف 
ليبيا، وذلك يف ختام قمة حول 

هذا املوضوع يف اديس ابابا.
مؤمتر  يف  احملمودي  وقال 
األمم  من  طلبنا  »لقد  صحايف 
املتحدة واالحتاد االفريقي حتديد 
لوقف  حمددين  وساعة  تاريخ 
مراقبني  وإرسال  النار  إطالق 
الضرورية«  اإلجراءات  واختاذ 

لوقف املعارك.
إن  الغربية  العواصم  وتقول 
مرارًا وقفًا إلطالق  أعلنت  ليبيا 
حترتمه،  أن  دون  من  النار 
موضحًا أن إعالنات وقف إطالق 
»مل  الليبية  السلطات  من  النار 

حترتمها كافة األطراف«.
الليبية  السلطات  إن  وقال 
عرضها  يف  »جادة  املرة  هذه 
جيب  الذي  النار  إطالق  وقف 
أن يتزامن مع وقف املعارك من 
وخصوصًا  األطراف  كافة  قبل 

احللف األطلسي«.
اللييب  الوزراء  رئيس  واستبعد 
القذايف  رحيل  أخرى  جهة  من 
هذا  يف  وقال  احلكم.  من 
الصدد »إن أي قنبلة أو صاروخ 
هذا  على  الصليبيون  يسقطه 
الشعب يزيد من تالمحه والتحامه 
أضاف  القذايف.  معمر  بقائده« 
»معمر القذايف موجود يف قلوب 
فسريحلون  رحل  وإذا  الليبيني 
هو  القذايف  إن  وقال  معه«. 

يف  مسؤواًل  وليس  البالد  رمز 
احلكومة الليبية أو عن السياسة 

اخلارجية للبالد.
األمن  مستشار  نائب  وقال 
بن  األبيض  البيت  يف  القومي 
املتحدة  الواليات  إن  رودس 
ليبيا  من  عرض  أحدث  تعترب  ال 
صدقية  ذا  النار  إطالق  لوقف 
ألنه ليس مصحوبًا بفعل. وقال 
جمموعة  قمة  يف  للصحافيني 
ال  ليبيا  إن  فرنسا  الثماني يف 
املتحدة  األمم  مبطالب  تلتزم 
الواليات  ستواصل  ولذلك 

املتحدة احلملة العسكرية.
قال  أمس،  سابق  وقت  ويف 
رئيس  مكتب  باسم  الناطق 
الوزراء اإلسباني خوسيه لويس 
من  رسالة  »تسلمنا  رودريغيز: 
احلكومة الليبية تسعى فيها اىل 
التوصل اىل اتفاق لوقف حمتمل 
إلطالق النار«. أضاف أن »موقف 
موقف  هو  ذلك  من  إسبانيا 

احلكومات األوروبية األخرى«.
صحيفة  ذكرت  وأمس، 
أن  الربيطانية  »االندبندنت« 
سوف  الليبية  احلكومة  رئيس 
يوجه رسالة اىل القادة الدوليني 
يقرتح فيها عليهم وقفًا إلطالق 

النار برعاية األمم املتحدة.
مصدر  عن  الصحيفة  ونقلت 
الدول  أن  بريطاني  حكومي 
إطالق  وقف  تقبل  قد  الغربية 
القذايف  يرحل  أن  شرط  النار 

اىل املنفى.
مفوض  قال  ابابا،  اديس  ويف 
االحتاد  يف  واألمن  السالم 
االفريقي رمضان العمامرة: »إن 
هذه الدعوة وردت يف إعالن صدر 
يف ختام هذه القمة واجتماعات 
لالحتاد  املستوى  رفيعة  أخرى 
االفريقي، خصصت منذ األربعاء 
أضاف  اللييب«.  للنزاع  املاضي 
اجلوية  بالغارات  يتعلق  ما  »يف 
سرتون  احللف،  يشنها  اليت 
من  دعوة  اخلتامي  اإلعالن  يف 
اىل  واحلكومات  الدول  رؤساء 
وأوضح  الغارات«،  هذه  وقف 
»أن  االفريقي  االحتاد  مفوض 
اليت  املطالب  من  جزء  ذلك 
احللول  تصبح  أن  على  تساعد 

السياسية ممكنة«.
ويقوم االحتاد االفريقي بوساطة 
حلمل أطراف النزاع الليبيني على 
تنص  طريق«  بـ«خارطة  القبول 
على وقف إلطالق النار يف أقرب 
وقت ممكن، وإرسال املساعدة 
اإلنسانية والبدء مبرحلة انتقالية 
وإجراء حوار، على أن يؤديا اىل 

انتخابات دميوقراطية.
رئيس  أعلن  األمين،  الشق  يف 
فرانسوا  الفرنسي  الوزراء 
الفرنسية  املروحيات  أن  فيون 
قد تستخدم يف ليبيا »لتخفيف 
ومنع  مصراته،  على  الضغط« 
»ممارسة  من  القذايف  قوات 
املزيد من الضغط على الثوار«.

يف  مساءلة  جلسة  خالل  وقال 
قد  أننا  »أعلنا  الشيوخ  جملس 
لتخفيف  قتالية  مروحيات  نقحم 
الضغط على مصراته«، موضحًا 
أن »قوات القذايف حاولت مرارًا 
املدينة  تلك  على  السيطرة 
جدًا  الصعب  ومن  مبحاصرتها 
تلك  ضرب  التحالف  لطائرات 
مع  متداخلة  ألنها  القوات 
السكان« وأضاف »هلذا الغرض 
قد نلجأ اىل استخدام مروحيات 
أخرى  لدول  أو  فرنسية  قتالية 

يف التحالف«.
العاصمة  يف  مواقع  وتعرضت 
األربعاء  مساء  طرابلس  الليبية 
قوات  من  لقصف  اخلميس  ـ 
احللف، مل تعرف اخلسائر الناجتة 
اجلماهريية  وكالة  ونقلت  عنه. 
الليبية »جانا« عن مصدر عسكري 
مدينة  يف  مدنية  »مواقع  أن 
الليلة  »هذه  تعرضت  طرابلس« 
االستعماري  العدوان  لقصف 

الصلييب«.
العدوان  »أن  املصدر  أضاف 
قصف  الصلييب  االستعماري 
املتوسط  للتعليم  فنية  مدرسة 
املهين، وذلك ضمن استهدافه 
هذا  يف  بليبيا  التحتية  للبنية 
الشيوخ  يدفع  الذي  العدوان 
واإلماراتيون  القطريون  العمالء 
قنبلة  أو  صاروخ  كل  مثن 
على  الصليبيون  يسقطها 
كل  مثن  يبلغ  حيث  الليبيني، 

صاروخ )2( مليون دوالر«.

 السلطة الفلسطينية ختصص مليار دوالر لدعم اقتصاد غزة
االقتصادي  املستشار  أعلن 
رئيس  عباس  حممود  للرئيس 
الرئيس  االدارة،  جملس 
االستثمار  لصندوق  التنفيذي 
انه  مصطفى  حممد  الفلسطيين 
حجمه  صندوق  انشاء  سيتم 
مليار دوالر لالستثمار يف قطاع 
البنية  ان  على  مشددا  غزة، 
التحتية وإعادة اإلعمار ستحظى 
بعد  املقبلة  للمرحلة  باالولوية 

املصاحلة الفلسطينية.
زيارة  خالل  مصطفى،  وقال 
امس  من  اول  منذ  بها  يقوم 
جمموعة  رأس  على  غزة  اىل 
كبار  من   30 من  اكثر  تضم 
األوىل من  االعمال، هي  رجال 
»خالل  سنوات  اربع  منذ  نوعها 
املقبلة سنبدأ  القليلة  االسابيع 
يف  اعمال  رجال  مع  التشاور 
القطاع اخلاص النشاء صندوق 
مليار  بقيمة  خاص  استثماري 
قطاع  يف  لالستثمار  دوالر 
غزة«. واضاف مصطفى، »حنن 
بـ200  سنستثمر  الصندوق  يف 
على  ونعمل  دوالر،  مليون 
مستثمرين  من  تبقى  ما  جذب 

فلسطينيني وعرب واجانب«.
الصندوق  هذا  ان  وأوضح 
استغالله  سيجري  االستثماري 
للقطاع  خمتلفة  »مشاريع  يف 
والشركات  الفلسطيين  اخلاص 
احمللية يف غزة«، مضيفا »يوجد 
البنية  يف  هو  طموح  برنامج 
ان  واضاف  لغزة«.  التحتية 
اقتصاد  ببناء  نبدأ  ان  »نريد 
الدولة  اقتصاد  من  كجزء  غزة 
االعتماد  على  القائم  القادمة 
على الذات. ونريد اقامة املطار 

املياه  حتلية  وحمطات  وامليناء 
بنوع  الكهرباء  شبكة  وتوسيع 
القطاعني  بني  الشركة  من 

العام اخلاص«.
مت  »اذا  انه  مصطفى  واكد 
فهذا  االعمار  برامج  تنفيذ 
فرص  االف  عشرات  سيخلق 
ليس  تشغل  وبالتالي  العمل 
فقط الشباب بل النساء ايضا 
والشركات  الشرائح...  وكل 
يف  دمرت  اليت  واملصانع 
احلرب سيتم احياؤها وسيكون 
هلا دور طليعي وستخلق حتوال 

نوعيا«.
واكد انه سيتم تنفيذ مشروعات 
مماثلة  االسكان  يف  »جاهزة« 
يف  تنفيذها  مت  ملشروعات 
»على  وقال  الغربية.  الضفة 
السلطة ان تعمل بشكل سريع 
الذي  االعمار  برنامج  لتنفيذ 
قررته الدول املاحنة )يف مؤمتر 
والطلب  مبصر(  الشيخ  شرم 
تنفيذ  الدولية  االطراف  من 
يف  سيعمل  النه  التزاماتها 
اجملاالت االقتصادية والتعليمية 

واالعمار والصحة«.
واشار اىل ان صندوق االستثمار 
»جذب  اجل  من  جاهدا  يعمل 
الفلسطينيني  املستثمرين 
والعرب واالجانب لالستثمار يف 
قطاع غزة يف املرحلة املقبلة«. 
تقديم  »استطعنا  واضاف 
ضمانات لقروض الكثر من 350 
شركة خالل سنتني يف الضفة 
الغربية، ونريد ان تستفيد من 
هذا الربنامج الشركات يف غزة، 
لالستثمار  جاهز  برنامج  ولدينا 
املباشر يف الشركات الصغرية 

يف قطاعات الصناعة والسياحة 
والزراعة والصيد«.

لديها  ان غزة  واعترب مصطفى 
غري  كبرية  اضافية  »ميزات 
موجودة يف الضفة مثل القطاع 
ان  املمكن  من  الذي  السياحي 
خيلق فرصا لالستثمار السياحي 
مبشاريع  وسنقوم  والتطوير. 
املستثمرين  جتلب  عقارية 

االجانب«.
شريط  عن  عبارة  غزة  وقطاع 
كلم   45 بطول  ضيق  ساحلي 
املتوسط،  شاطئ  على  يقع 
مليون  من  باكثر  مكتظ  ولكنه 
يعاني  نسمة  املليون  ونصف 
غالبيتهم من الفقر ومن ظروف 
احلصار  بسبب  سيئة  معيشية 
على  اسرائيل  تفرضه  الذي 

القطاع منذ 2006.
بتحسينات  مصطفى  وطالب 
على حركة املعابر، وقال »نريد 
وضوحا اكثر لتصدير منتوجاتنا 
للخارج، وواقع اجلوار )يف اشارة 
خصوصا(  مصر  اىل  ضمنية 
ان  نأمل  القادمة  املرحلة  يف 
اكثر  دور  ممارسة  يستطيع 
صالبة«. واضاف »لن نستطيع 
ان حنل املشكلة االقتصادية اال 
اذا استطعنا ان نتحرك بهامش 
اكرب مما هو موجود يف موضوع 
لالفراد  احلركة  وحرية  املعابر 

والبضائع، خاصة يف غزة«.
الصندوق  ان  مصطفى  وذكر 
وسط  »ببناء  قريبا  سيبدأ 
مركزا  يشمل  مبا  غزة  مدينة 
وموال  للتسوق  وحمالت  جتاريا 
كبريا النعاش هذه املدينة من 

جديد«.

 باكستان: مقتل 25 شخصاً يف تفجري انتحاري 
و«طالبان« تعلن مسؤوليتها »انتقاماً ملقتل بن الدن«

األقل  على  شخصًا   25 قتل 
تفجري  يف  آخرون   36 وجرح 
انتحاري يف سوق مكتظ مبنطقة 
هانغو يف إقليم خيرب باختوخنوا 

مشال غرب باكستان.
وذكرت وسائل إعالم باكستانية 
منزل  قرب  وقع  التفجري  ان 
وأدى  الشرطة  مفّوض  نائب 
إىل تدمري عدد كبري من احملال 
قتياًل   25 وسقوط  واألبنية 
وقال  جرحيًا.  و36  األقل  على 
انتحاري  تفجري  انه  مسؤولون 
كيلوغراما   450 حنو  باستخدام 
وأشار  املتفجرات.  من 
ارتفاع  إمكان  إىل  املسؤولون 
اكتظاظ  إىل  نظرًا  القتلى  عدد 

السوق حلظة وقوع االنفجار.
قتلوا  أشخاص  ثالثة  وكان 

االول  امس  وقع  انفجار  يف 
وزيرستان  مشال  إقليم  يف 

الباكستاني.
وذكرت قناة »آج« الباكستانية 
استاد  قرب  وقع  االنفجار  ان 
مشال  إقليم  يف  شاه  مريان 
مقتل  إىل  أدى  ما  وزيرستان 

ثالثة أشخاص على األقل.
السوق  ان  مصادر  وقالت 
الرئيسي يف مريان شاه أقفل 
وطّوقت القوات األمنية املنطقة 

املستهدفة.
الباكستانية  »طالبان«  واعلنت 
انتقاما  اهلجوم  عن  مسؤوليتها 
»القاعدة«  تنظيم  زعيم  ملقتل 
ناطق  حسب  الدن،  بن  اسامة 

باسم احلركة.
اهلل  احسان  الناطق  وصرح 

موقع  من  اهلاتف  عرب  احسان 
هذا  مسؤولية  »نتحمل  جمهول 
اهلجوم الذي كان هجوما صغريا 
اسامة«،  الستشهاد  لالنتقام 
ستشهدون  »قريبا  واضاف 
هجمات اكرب. ال ميكن االكتفاء 
باالنتقام ملقتل اسامة بهجمات 

صغرية فقط«.
يف  مسؤولون  قال  ذلك،  اىل 
اخلارجية  وزيرة  ان  آباد  إسالم 
كلينتون  هيالري  األمريكية 
اليوم.نونقل  باكستان  ستزور 
الباكستاني  نيوز«  »آري  موقع 
كلينتون  ان  مسؤولني  عن 
يف  اليوم  باكستان  ستزور 
يف  التوّتر  لتخفيف  حماولة 
العالقات بني واشنطن وإسالم 

آباد.
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مضمون األسئلة املنصوصة يف اإلمتحان اخلطي 
للحصول على اجلنسية األوسرتالية

  جرمية االغتصاب ، تعريفها ؟ من يرتكبها ؟ أنواعها ؟ وأين حتصل ؟ 
مستمدة  االغتصاب  كلمة  إن   
"مصادرة"  وتعين  الالتينية  من 
أو "اختاذ بالقوة"، )rapere( لقد 
عرفت "جرمية االغتصاب" باللغة 
الالتينية ب )Vin( أي االعتداء. 
كلمة  ان  بالذكر  اجلدير  من 
يف  ُمعّرفة  ليست  "االغتصاب" 
قانون اجلرائم لكن هذه الكلمة 
القانون  مبوجب  ُعرفت  قد 
"اتصال  بأنها  العام  االنكليزي 
ورغم  قسرا  أنثى"،  مع  جنسي 
القانون  إرادتها. لقد حدد هذا 
اجلنسي"  "االتصال  معنى 
"انتهاك  بأنه   )penetration(
من  لألنثى"  التناسلي  العضو 
قبل " العضو التناسلي للرجل". 
إن جرمية االغتصاب تعترب فريدة 
الصدد،  هذا  يف  نوعها  من 
الذهنية  احلالة  على  وتركز 
"state of mind" وعلى اإلجراءات 
"actions" املتعلقة "بالضحية" و" 

املدعي عليه" أيضا.
إذا، يف معظم النظم القضائية 

عندما  االغتصاب"  "جرمية  حتدث 
عند"حماولة  أو  اجلماع"  "يتم 
أخذ  دون  من  اجلماع"  إمتام 
الطرف  من  الصحيحة  املوافقة 
اجلرمية  هذه  إن  املعين.  األخري 
"اخرتاق"  بأنها  أيضا  ُعرفت  قد 
اخرتاق"  "أقل  أو   )res in re(
للشرج"   "  )emissio eminis(
لألنثى"  التناسلي  "العضو  أو 
)per vaginam( من قبل "العضو 
قبل  من  أو  للرجل"  التناسلي 
"أعضاء أخرى" من أجزاء اجلسم 
طريق  عن  أو  مثال"  "كاألصابع 
مثال".  كالزجاجة   " "األجسام" 
تشريعات  أعطت  لقد  كذلك 
اوسع  تعريفا  أخرى  قضائية 
والذي  "االغتصاب"  لكلمة 
اليت  األخرى  األفعال  يشمل 
ترتكب وذلك باستخدام األعضاء 
أو  لطرف  العائدة  التناسلية 
على  سويا  املعنية  لألطراف 
الشفوي"  "اجلماع  املثال  سبيل 
دون  من  وذلك  "االستنماء"  أو 

أوال من  أخذ املوافقة الصحيحة 
الضحية.

ماذا نعين باملوافقة الصحيحة؟
بأن  تعين  الصحيحة  املوافقة 
بعملية  شارك  الذي  الطرف 
"اجلماع" قد وافق على "حماولة" 
هذه  إذا،  اجلماع".  أو"إمتام 
املوافقة تعترب "باطلة" إذا ما مت 

احلصول عليها من انثى:
لديها "إعاقة" أو "عجز"   1- 
نابع عن طريق استهالك الكحول 
 أو املخدرات          
من  نوع  أي  إطار  يف   2- 
و"العنف"  كالقوة"   " االكراه 
املثال  سبيل  على  و"االبتزاز". 

قانون 63 من قانون اجلرائم  
عن  عمرها  يقل   3-
 The age of( الرضا"  "سن 
consent( الذي حدد مبوجب عدة 
هذا  على  تطبق  اليت  تشريعات 

االختصاص. 
من يرتكب االغتصاب ؟

باالعتقاد  العادة  جرت  لقد 

 2 

 

Perpetrator 
 
Steady Dating Partner21.6
Casual Friend16.5
Ex-Boyfriend12.2
Acquaintance10.8
Close Friend               10.1
Casual Date              10.1

Husband% 7.2الزوج
Stranger% 2.00غريب شخص

1 
2  

3  

4  

5  

6  

30.9

6.610.1

7.27.23.6

2.2

                                                                                                                                                 
3 Abbey, A., BeShears, R., Clinton-Sherrod, A. M., & McAuslan, P. (2004). Psychology of Women Quarterly, 

28, 323-332."Similarities and differences in women's sexual assault experiences based on tactics used by 
the perpetrator". 10 December 2007.  

 
 

الذين  األشخاص  ان  السائد 
االغتصاب  جرمية  بفعل  يقومون 
لكن  غرباء".  "أشخاص  هم 
العكس صحيح هو الذي يسري 
هلذا  وخالفا  حالة  هكذا  يف 
نسبة  أكثر  أن  حيث  االعتقاد 
من  ترتكب  االغتصاب  لعملية 
لألنثى".  املقربني  "أقرب  قبل 
نتائج  اإلحصائيات  أظهرت  لقد 
ملموسة يف هذا اجملال كما هو 

مشار إليها أدناه . 
أنواع االغتصاب 

هناك عدة أنواع لالغتصاب، هذه 
باالستناد  عموما  تصنف  األنواع 
فيها  حتدث  اليت  »احلالة«  إىل 
»أساس  على  االغتصاب  عملية 
اجلنس« أو »خصائص الضحية« 
أو«خصائص  »اجلنس«  وأيضا 

الفاعل«. هذه األنواع هي: 
مبوجب  االغتصاب   1-
 )Date Rape(               املواعيد
اجلماعي                         االغتصاب   2-

 )Gang Rape(
الزوجي                       االغتصاب   3-

 )Marital Rape(
االغتصاب يف السجون                     4-

 )Prison Rape(
مبوجب  االغتصاب   5-
)Acquaintance Rape( التعارف

زمن  يف  االغتصاب    6-
     )ime RapetWar(          احلرب

 أين حيصل االغتصاب؟ 
بأن  سائد  اعتقاد  هناك 
االغتصاب حيصل يف » العراء«.  
أن  حبيث  »خاطئ«  اعتقاد  إنه 
واقع  تعكس  املؤملة  احلقيقة 
أكثر  بأن  وتؤكد  االعتقاد  هذا 
االغتصاب  عمليات  ثلثي  من 
حتدث يف »منزل أحد الطرفني« 
 %  30.9 ثالث«،  »طرف  أو 
مرتكيب  »بيوت  يف  حتدث 
يف  حتدث   %  6.6 االغتصاب«، 
 %  10.1 الضحايا«،  »منازل 
املشرتكة«  »املنازل  يف  حتدث 
 %  7.2 واجلاني،  الضحية  بني 
 %  7.2 »احلفالت«،  يف  حتدث 
 %  3.6 »املركبات«،  حتدث يف 
حتدث يف  يف »العراء«، 2.2 % 

»اخلانات«.

1. Australia Day is the 
anniversary of
1) the landing of the 
Australian and New Zealand 
Army Corp at Gallipoli
2) the federation of 
Australian States
3) the arrival of the First 
Fleet from Great Britain to 
set up a convict settlement
4) the independence of 
Australia from Great Britain
2. In a referendum, what 
is referred to as ‘double 
majority’, required for a 
change in the constitution?
1) majority of voters across 
the nation combined with 
the majority of judges of the 
High Court
2) majority of members of 
the Parliament combined 
with the majority of voters
3) majority of voters across 
the nation combined with 
the majority of voters in a 
majority of states
4) majority of Members of 
Parliament combined with 
the majority of Senators

Global Marble Australia
اختصاصيون يف قص وتركيب 
مجيع أنواع الرخام والغرانيت

23 Cann St, Guildford, NSW 2161
Ph: 02 9681 6520 Mob: 0414 394 675

صدق يف 
املعاملة وسرعة 

يف العمل

خربة سنوات 
طويلة نضعها 

بني يديكم

3. Who has the power to 
make laws that govern the 
country?
1) Only the parliament
2) The Queen and the Prime 
Minister
3) the Governor General
4) The parliament and the 
Prime Minister
4. Australia’s system of 
government is a 
1) democratic monarchy
2) parliamentary democracy
3) absolute monarchy
4) aristocracy
5. The key decision making 
body of the Australian 
government is called
1) the COAG
2) the Parliament
3) the Royal Assent
4) the Cabinet

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

إجابات     صحيحة
Correct answers to:

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

تشكيلة واسعة من املأكوالت اللبنانية 
مشاوي على أنواعها ومأكوالت حبرية طازجة

سهرة  سهرات مميزة
 مع املطرب جورج خوري والرقص الشرقي 

جلســة رائعــة مــع النرجيــلة

  

 

US GDP – Preliminary  Q1 +1.8% +2.1% 
 GDP Sales – Preliminary  Q1 +0.6% +1.0% 
 Corporate Profits Q1 -0.9% +2.3% 
 Core PCE Prices – Preliminary  Q1 +1.4% +1.5% 
 Initial Jobless Claims W/E 424k 400k 
 Kansas City Fed Manufacturing Index May -2 17 

GE Import Prices Apr +0.3% +0.7% 
FR Consumer Confidence  May 84 83 

 

 

 

- Australian stocks look set to open slightly higher with SPI futures pointing to a gain of 
5pts on the open. However, having rallied so hard yesterday, it would not be surprising 
to see us slip into the red, particularly if the Shanghai Composite moves lower. 

- We expect the Aussie Dollar to range trade today with the currency likely to oscillate 
between USD1.0570 and USD1.0650 during the Asian session. 

- Anyone looking for a quiet end to the week will be disappointed with a raft of important 
releases scheduled for this evening. Most of the action will be centred around the US 
with personal consumption and incomes, the core PCE index, pending home sales 
and the University of Michigan confidence survey all out during the session. In Europe 
we have the business climate survey which incorporates economic, industrial, services 
and consumer sentiment, German CPI, Italian wage inflation and Spanish retail sales.  

  A set of truly uninspiring data 

Treasury Department 
Email: treasury@arabbank.com.au 
Web: www.arabbank.com.au 
Phone: +61 2 9232 3844 
Fax: +61 2 9221 5428 
Reuters Dealing Code: AABA 
Twitter: www.twitter.com/ABAL_Treasury 
 
Treasurer Treasury Dealers 
Anthony Issa David Scutt     Michelle Sheldon 
 
To receive this report daily, please email the word 
‘subscribe’ to treasury@arabbank.com.au 
 

Currencies Level  +/- % 
AUDUSD 1.0627 0.0106 1.01% 
AUDEUR 0.7519 0.0048 0.64% 
AUDGBP 0.6484 0.0022 0.34% 
AUDJPY 86.34 -0.02 -0.02% 
AUDNZD 1.3125 -0.0064 -0.49% 
Equities   0 #DIV/0! 
DJIA 12402.8 8.1 0.07% 
S&P500 1325.69 5.22 0.40% 
Nasdaq 2782.92 21.54 0.78% 
FTSE 5880.99 10.85 0.18% 
DAX 7114.09 -56.85 -0.79% 
Nikkei 9562.05 139.17 1.48% 
ASX200 4660.2 75.5 1.65% 
Shanghai 2736.5265 -5.2149 -0.19% 
Hang Seng 22900.8 153.5 0.67% 
Commodities    0 #DIV/0! 
Gold 1520.85 -3.54 -0.23% 
Oil 100.1 -1.2 -1.18% 
Treasuries AU   10457 #DIV/0! 
3 Year 4.910% -0.02% - 
10 Year 5.220% -0.06% - 
 

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

- With recent data suggesting an economic slowdown was underway, the markets were 
provided concrete evidence of this overnight with annualised economic growth in the 
States coming in at just 1.8pct. Despite matching the initial estimate offered last month, 
the reading was below the 2.1pct pace expected by economists and well down on the 
3.1pct annualised clip recorded previously. A downward revision to consumer spending 
was behind the underwhelming result as soaring costs for necessities, subdued wage 
growth and high unemployment continued to hinder spending. Whilst the past picture 
of the economy was unimpressive, current indicators of activity fared little better with 
initial jobless claims and manufacturing activity in the Kansas City region both coming 
in below market expectations. The number of citizens claiming unemployment benefits 
rose by 10k to 424k last week with the result significantly higher than the 400k reading 
that had been forecast by economists. Complementing the slowdown in manufacturing 
activity seen elsewhere, activity in the Kansas City region fell in May with the Fed index 
falling to -2. The result was again highly unimpressive and well below the +17 reading 
achieved in April. Despite the poor data flow, stocks managed to stage a modest rally 
as earnings at high-end retailers helped to offset pessimism surrounding the economy. 
With the outlook for economic growth waning, Treasuries rallied (also thanks to a well-
received 7-year auction) whilst the Dollar sank against its higher-yielding peers.  

- Domestic capital spending came in ahead of forecasts for the March quarter with the 
ABS revealing an increase of 3.4pct. The result was above the 2.5pct forecast offered 
by economists and left the year-on-year increase at 10.6pct. In a contradiction to what 
was seen in December quarter, spending on buildings rose by 4.5pct whilst equipment 
expenditure slowed to 2.4pct. On a sector-by-sector basis, the two-tier economy was 
clearly evident with increases across mining and “other” industries more than offsetting 
a decline in manufacturing spending. Adding to this view, it was interesting to see that 
most of the new spending was centred around the mining states with Queensland and 
Western Australia recording impressive gains. Having already beaten forecasts, the 
data was given a further boost with expected expenditure for the 2011/2 financial year 
revised up to $139.5b. The figure was 3.5pct higher than the initial estimate and hints 
of continued strength in investment in the year ahead.  

ABAL Corporate TD Rate Specials (Non-HQLA) 
1 Month: 5.00% 5 Month: 5.40% 
2 Month: 5.05% 6 Month: 5.60% 
3 Month: 5.25% 9 Month: 5.70% 
4 Month:  5.30% 12 Month: 5.80% 
 

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

     Looking Ahead 

 

    27 May 2011  
      
    
 

أسعار العمالت كما وردتنا من البنك العربي
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الربودة  موجة  استمرار  مع 
استخدام  يزيد  األسبوع،  هذا 
يف  واملستوقدات  املدافئ 
األوىل  للمرة  فكتوريا  أرجاء 
العام، ما يفاقم خطر  يف هذا 

نشوب احلرائق. 
يستعد اإلطفائيون ألكثر فرتة 
إنشغال بالنسبة هلم، وينبِّهون 
الناس بضرورة فحص مدافئهم 
زيادة  وكذلك  ومستوقداتهم، 

توخي احلذر أثناء الطبخ. 
وقد أفاد Frank Stockton قائد 
 MFB شعبة توعية اجملتمع يف

قائاًل: »ليس مثة مربِّر«. 
أكثر فصل  هو  الشتاء  »فصل 
احلرائق  خماطر  فيه  تزيد 
املنزلية، مع نشوب الكثري من 

هذه احلرائق بالفعل. 
يف  الناس  يفكر  أن  »جيب 
اخنفاض  مع  احلريق  نشوب 
عدد  إن  احلرارة.  درجات 
غرف  يف  تنشب  اليت  احلرائق 
التدفئة،  أجهزة  بسبب  النوم 
يتزايد كثريًا بنسبة 40% أثناء 

شهور الشتاء. 
يف الشتاء املاضي، شبَّ أكثر 
يف  منزلي  حريق  من1,200  
نطاق  منها يف   548( فكتوريا 
MFB و 689 أخرى يف أقاليم 

فكتوريا(. 
وقد صرَّح Alan Davies نائب 
»حقيقًة،  قائاًل:   CFA مدير 
أجهزة  كافة  تركيب  جيب 
خمتص  فين  بواسطة  التدفئة 
ومؤهل وجيب صيانتها بشكٍل 
اجلهة  توصيات  وفق  صحيح 

املصنِـّعة. 
»كل من يستخدم مدفأة نارية 
مستوقدها  يفحص  أن  جيب 

وينظفها سنويًا.« 
بسيطة  حتوطات  مثة  ولكن 
الناس  على  جيب  أيضًا  أخرى 
أسرة  كل  حثَّ  وقد  اختاذها. 
ممارساتهم  يف  التفكري  على 

اآلمنة من احلريق. 
»مثاًل، فصل الشتاء هو موسم 
بتنشيف  الناس  فيه  يبدأ 
مالبسهم داخل البيت، خصوصًا 
جبوار املدافئ. وقد يكون هذا 
ال  مسافة  ترك  فيجب  خطريًا. 
تقل عن مرت واحد بني املالبس 

واملدفأة. 
جهاز  تستخدم  كنت  لو  »حتى 
أن  جيب  مالبس،  جتفيف 
حيصل  أن  فيجب  حترتس. 
هواء  تيار  على  التجفيف  جهاز 
د، وجيب أن يكمل دورته  متجدِّ
تربيد  يعين  وهذا  بالكامل، 

حمركه.« 
حول  النصائح  من  للمزيد 
أو   – احلريق  من  السالمة 
السالمة  حتقق  قائمة  لتنزيل 
ُيرجى  من احلريق يف الشتاء – 
www. زيارة املوقع االلكرتوني

 homefiresafety.com.au
ُيرجى  املعلومات،  من  للمزيد 

االتصال بـ: 
 :MFB شعبة إعالم

0396654699
media@mfb.vic.gov.au

: CFA شعبة إعالم
0353303124

تتفاقم خماطر احلريق مع 
اخنفاض درجات احلرارة

األسرتالية  احلكومة  تقوم 
بقيمة  سنويًا بتقديم قسيمة – 
 – دوالر   159,85 إىل  تصل 
إىل كافة املراهقني املؤهلني 
فحص  تكلفة  ملساعدتهم يف 
األسنان الوقائي، وذلك حفاظًا 
على صحة أسنان املراهقني.

هلذه  املراهق  يتأهل  وحتى 
يكون  أن  جيب  القسيمة، 
أو   ،  Medicareإلعانات مؤهاًل 
نة  ُمعيَّ حكومية  إعانات  يتلقى 
عائلة  من  كفرد  أو  منفردًا 
األقل،  على  السنة  من  جلزٍء 
 17 إىل   12 من  عمره  ويكون 

سنة. 
تقديم  اآلن  حتى  مت  لقد 
فحص  مليون  على  يزيد  ما 
 Medicare Teen أسنان مبوجب
Dental Plan. وإننا حنث كافة 
على  املؤهلني  املراهقني 
االستفادة من قسائمهم قبل 
انتهاء مدتها يف 31 ديسمرب/

كانون األول 2011. 

أشياء جيب تذكرها
وبطاقة  القسيمة  م  قدِّ  •
ميديكري إىل طبيب األسنان يف 
موعد فحص األسنان الوقائي 

للمراهق.
القسيمة،  ضياع  حالة  يف   •
ُيرجى االتصال على الرقم132 
011*  أو زيارة أٍي من مكاتب 

ميديكري لطلب بدل فاقد. 
إذا كان إبنك املراهق/ابنتك   •
خاضعة  أو  خاضع  املراهقة 
لرتتيبات رعاية مشرتكة، فإن 

العائلة األوىل اليت تطالب 
ميديكري  هيئة  لدى  باخلدمة 
أسرتاليا ستكون هي املؤهلة 

لإلعانة بالكامل. 
للمزيد من املعلومات أو ملعرفة 
تفاصيل األهلية، ُيرجى زيارة 
أو  مبنطقتك،  ميديكري  مكتب 

االتصال على الرقم
زيارة  أو   ،*011  132
www. االلكرتوني  املوقع 

 .medicareaustralia.gov.au
املوظفني  أحد  مع  ث  وللتحدُّ
خبدمة  اتصل  العربية  باللغة 
والشفهية  التحريرية  الرتمجة 

على الرقم 131450*. 
* قد ختتلف رسوم املكاملات 
حسب مقدم اخلدمة اهلاتفية. 
هواتف  من  اجملراة  املكاملات 
قد  حممولة  وهواتف  عمومية 

تـُفرض عليها رسوٌم أعلى.

خطة ميديكري للعناية باألسنان للمراهقني 
– للحفاظ على ابتسامة املراهقني 

اختصاص، خبرة وصدق في العمل
اسألوا الصيدلي كيف
ميكنكم توفير املال 
 تتوفر في الصيدلية

فيتامينات
 مساحيق للغسيل واجللي، عطورات، 

هدايا  نغلّف الهدايا مجاناً
تظهير صور، وأشياء أخرى كثيرة 

توصيالت مجانية للمنازل
دوام العمل من االثنني حتى السبت من 8 صباحاً حتى 8 ليالً

يوم االحد من 9 صباحاً حتى 8 ليالً

مقابل مركز البريد

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

(BLACKMORES)

ويلز  ساوث  نيو  حكومة  ألغت 
قوانني احلكومة العمالية السابقة 
اليت مسحت للمتعهدين اخلاصني 
التخطيط   ضوابط  بتجاوز 
ستار  حتت  احمللية  للمجتمعات 

املساكن بأسعار معقولة.
غلني  هيلز  ايست  نائب  وقال 
بروكس ان »قوانني حزب العمال 
مسترتة  صفقة  جمرد  كانت 
لتحقيق  بدوام جزئي  للمتعهدين 

ربح سريع«.
العمال  حزب  «وعد  ان  ورأى 
معقولة  بأسعار  مساكن  بتوفري 
من خالل االنشاءات اخلاصة حتول 
إىل فرصة لالفراط يف املساكن 
والناخبني  السكان  حساب  على 

يف ايست هيلز.
نيو  يف  »االئتالف  ان  وقال 
ساوث ويلز وعد مبعاجلة خماوف 
بوعودنا.. نفي  واليوم  اجملتمع 

العمال،  حزب  سياسة  ظل  يف 
كان من املفرتض ان يتم تأجري 
لذوي  مشروع  كل  من   %  20
الدخل املتوسط   بأقل من أسعار 
دليل  يوجد  ال  انه  غري  السوق، 
بتسليم اإلسكان املعقول الولئك 

الذين حيتاجونه«.
حكومة  اوقفت  »لذلك  وقال 
طلبات  مجيع  ويلز  ساوث  نيو 
حتى  اخلاصة  اجلديدة  االنشاءات 
عمل إلصالح  فريق  إنشاء  جيري 
النظام الفاشل.. هذه هي رسالة 
ساوث  نيو  حكومة  بان  واضحة 
مساكن  توفري  يف  جادة  ويلز 
تدمري  ووقف  معقولة،  بأسعار 
احمللية يف  اجملتمعات  املطّورين 

هذه العملية«. 
نائب  شجع  آخر  صعيد  على 
بروكس  غلني  هيلز  ايست 
الثانوية  املدارس  طالب  مجيع 
احمللية للسنوات 8 ،9 و10على 

املشاركة يف
the 2011 Fair Trading Money Stuff 

Challenge.

وقال السيد بروكس ان  منافسة 
تثقيف املستهلك عرضت جمموعة 
إىل  قيمتها  تصل  نقدية  جوائز 
الشباب  ألف دوالر وتشحع   16
على  تطوير رسائل خالقة بشأن 
ذلك  يف  مبا  املستهلك  قضايا 
االحتيال، وكيفية إدارة األموال 

وجتنب افخاخ الديون.
ان  بروكس  السيد  وأعلن 
تقدميها  جيب  املواضيع  »كل 
دي  سي  على  إما  إلكرتونيا 
اس  يو  أو  دي،  يف  دي  او  
تطبيقات  تشمل  أن  وميكن  بي 
واألفالم  احملمول،  اهلاتف 
واجملالت  اإللكرتونية  واملواقع 
والقصص  إذاعية  ومسرحيات 
القصرية،والكتيبات وامللصقات 

والرسوم والفكاهيات«.
قضايا  على  املسابقة  وتركز 
مالية يف اجملاالت اليت يتعرض 
اختاذ  يف  للخطر  الشباب  فيها 
اخليارات السيئة مثل عند شراء 
سيارة او موبايل او التسوق عرب 
االنرتنت ، أو استئجار مساكن.

واضاف السيد بروكس ان على 
الطالب ملء استمارة االشرتاك 
االنرتنت  على  املنافسة  يف 
املوقع:  عرب  عليها  واحلصول 

.www.moneystuff.net.au
انه  هيلز  ايست  نائب  وقال 
اجلائزة  جمموع  تقسيم  »سيتم 
املناطق  طالب  بني  بالتساوي 
حيث  والضواحي،  اإلقليمية 
 2000 على  الفائزون  سيحصل 
دوالر ملدرستهم و 200 دوالر 
»إذا  انه  موضحا  ألنفسهم« 
من  جمموعة  من  االشرتاك  كان 
 200 طالب  كل  يتلقى  الطالب 
أربعة  من  األقصى  )احلد  دوالر 

طالب يف كل جمموعة(
دورا  املعلمون  »يلعب  وقال 
رئيسيا يف جناح هذه املسابقة 
الذين  املعلمون   سينال  حيث 
يف  كبريا  التزاما  يظهرون 
فهم  على  الطالب  مساعدة 
الرئيسية  االستهالكية  القضايا 

مبلغ ألف دوالر«
وقال السيد بروكس ان القضاة 
لناحية  اشرتاك  كل  سيقّيمون 

العمل على:
تعزيز إفهام قضية املستهلك   •

للمستهلكني الصغار؛
جبمهور  والتواصل  االتصال   •

الشباب ؛
• تفسري ملاذا هذه املسألة مهمة 

الطالع الشباب عليها.
انه  بروكس  السيد  وكشف 
حتدي  فان   ،  2001 عام  »منذ 
املالية  القضايا  يف  التوعية 
حّول أكثر من 11000 طالب اىل 

مستهلكني اذكياء«.

شجع الطالب على االشرتاك يف
the 2011 Fair Trading Money Stuff Challenge
بروكس: حكومة اوفارول بصدد تأليف 
جلنة الصالح نظام االنشاءات الفاشل

طالبو  يتعرض  ان  املمكن  من 
يف  بالعصا  للضرب  اللجوء 
مراكز  من  اخلروج  حاولوا  حال 
»احلل  اتفاق  مبوجب  االحتجاز 

املاليزي« املقرتح ز.
الظروف  ادانة  متت  قد  وكانت 
الالجئني  املعيشية يف خميمات 
يف ماليزيا الزدحامها وافتقادها 
للشروط الصحية، حيث ُذكر ان 
حتفهم  لقوا  السجناء  بعض 
االمراض عن طريق  انتشار  من 

الفئران.
حواىل6000  ماليزيا  وجتلد 
ملخالفات  السنة  يف  معتقل 
وذلك   ، باهلجرة  تتعلق 
اليت  الروطان  باستخدام قصب 
تسبب إصابات واضحة وندبات. 
للحراس  القانون  ويسمح 
الستخدام العقاب على االوالد.

ويصر وزير اهلجرة كريس بوين 
مع  يتوافق  االتفاق  ان  على 
اتفاقية األمم املتحدة لالجئني.

كان  اذا  ما  سؤال  على  وردا 
بالقوانني  االلتزام  سيتم 
بالعصي  الضرب  ملنع  الدولية 
قال متحدث باسم السيد بوين  

ان املفاوضات مستمرة.
ثوم من  غراهام  الدكتور  وكان 
جال  قد  الدولية  العفو  منظمة 
العام املاضي على ثالثة مراكز 
كيف  واستمع  ماليزية  اعتقال 
داء  من  املعتقلني  بعض  مات 
 ،leptospirosis الربمييات 
بول  طريق  عن  ينتشر  الذي 

الفئران.
يف  وطفلها  امرأة  صّور  كما 

يف  بائسة  ظروف  يف  قفص 
كواال  قرب  للهجرة  مستودع 
الرجال يف  من  ومئات   ، ملبور 
مكان حبجم كرة مضرب صغرية 

احلجم.
وقال وزير الداخلية ، املاليزى 
اتفاق  ان  حسني  الدين  هشام 
التبادل الوشيك مع اسرتاليا بدأ 
اثره بالفعل مع دخول عدد اقل 
من الناس دخول بالده ساعني 

للحصول على محاية جلوء.
كما رفض السيد حسني انتقاد 
الصفقة من قبل مفوض حقوق 
االنسان يف األمم املتحدة نايف 
انه جيب على  بيالي الذي قال 
الناس االحتفاظ حبق احلكم على 
موضع  بعد وضعها  حتى  اخلطة 

التنفيذ.
الدين  هشام  السيد  وقال 
حسني ان » االشخاص القادمني 
اليت  األوسط  الشرق  دول  من 
تعاني ازمات مثل ليبيا يتجهون 
اآلن إىل أوروبا. عليهم مواجهة 
إجياد  حماولة  ذاتها  العواقب 

حلول هلا«.
املوقعة  املبادلة  صفقة  مبوجب 
 800 حواىل  فان  أيار،   7 يف 
قارب جديد قادمة اىل اسرتاليا 
ماليزيا  اىل  نقلها  يتم  سوف 
تقول   حيث  املعامالت،  الجناز 
جيالرد  جوليا  الوزراء  رئيسة 
إىل  أيضا  يذهبون  سوف  انهم 

اواخر  قائمة االنتظار.
اسرتاليا  ستقبل  املقابل،  يف 
4000 شخص من ماليزيا الذين 

ُمنحوا بالفعل وضع الجئ.

االمم املتحدة تنتقد اتفاق »احلل 
املاليزي« لطاليب اللجوء
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مقابلــة

أمريكا ليست منوذجاً للدميقراطية وكذلك أصدقاؤها يف العامل
العماد عون بعد اجتمـاع التكتل: ال جيوز أن يصبح تأليف احلكومة 

اعتباطيّاً وقائماً على رهانات تغيريّية يف منطقة الّشرق األوسط

2011 أيار   28 Saturday 28 May 2011السبت 

املعارك  عون  العماد  إنتقد 
الوهمية اليت خيوضها ضده 
املكلف  احلكومة  رئيس 
والتصاريح  الشائعات  عرب 
املنسوبة اىل مصادر، مؤكدًا 
يف هذا السياق أن الشروط 
اليت يضعها الرئيس املكلف 
تعجيزية وغري الئقة وال تدّل 
الّتعاطي  يف  اجلدية  على 
نية يف  على  وال  باملوضوع 

التأليف.
العماد عون رأى يف تصريح 
له بعد اجتماع تكتل التغيري 
واالصالح أن مساعد وزيرة 
جيفري  االمريكية  اخلارجية 
خالل  من  أراد  فيلتمان 
زيارته اىل لبنان أن يفرض 
وإقليمّية  داخلّية  »سياسة 
تأليف  كما يشاء، من خالل 
نهج  مع  تتطابق  حكومة 
الّسياسة األمريكّية اليت هي 
ضّد مصلحة لبنان وإستقالله 

وسيادته«
املال  وزارة  موضوع  ويف 
الوزيرة  تهرب  أن  اعلن 
جلنة  أمام  اإلستجواب  من 
املال، وجتاوزها للّصالحّيات 
ترّتب  دستورّية  واملواد 
إىل  تؤّدي  خمالفات  عليها 

حماكمتها.
الكامل  النص  يلي  ما  ويف 

حلديث العماد عون:
لقائنا  بكم يف  وسهاًل  أهاًل 
اجتماع  بعد  األسبوعي 
واإلصالح  الّتغيري  تكتل 
عّدة  خالله  استعرضنا  الذي 

مواضيع.
املعارك  بدايًة  استعرضنا 
بها  يقوم  اّليت  الوهمية 
يف  ضّدي  املكّلف  الّرئيُس 
تارًة  اإلعالم.  ويف  الّصحف 
عن  يتنازل  ال  إّنه  يقول 
أنا  يقول  وتارًة  صالحياته، 
وتارًة  حيّدد،  وهو  أطلب 
تعلن  لن  الوزارة  إن  يقول 
هذه  كل  الّرابية...  من 
إليها  نتطّرق  مل  املواضيع 
يستسيغ  أّنه  ويبدو  مطلقًا، 
األسلوب؛ تصاريح من  هذا 
انتظرنا  لقد  مصادر.  خالل 
طوياًل ومل يقم بتكذيب هذه 
الّشائعات  وهذه  املصادر 
اّليت تصدر واّليت ال أساس 

هلا من الّصحة.
إجياد  اهلدف  كان  فإذا 
معارك  من  انطالقًا  شعبية 
يعنيين،  ال  فهذا  وهمية، 
وال أريُده أن يتناوَل امسي 
أعتقد  وصاعدًا.  اآلن  من 
الّتسهيالت  كّل  أبَدينا  أّننا 
يبدو  ولكن  احلكومة  لتأليف 
الّرئيس  لدى  رغبة  ال  أن 
املكّلف لتأليفها وهو يعيُش 
متى  نعرف  ال  انتظاٍر  مرحلَة 

تنتهي.
سبق وطَرحُت عرَضني عندما 

كان اخلالف واقعًا حول وزارة 
الّرئيَس  فدَعوُت  الّداخلية، 
من  احلكومة  لتأليف  املكّلف 
29 وزيرًا وأن يرتَك موضوع 
بعد  حلّله  شاغرًا  الّداخلية 
ذلك، فاعرتض. قدمنا تنازاًل 
وقبلنا بإعطاء أمساء للداخلية، 
وكنُت  حصل،  ما  وتعرفون 
إّنه  ذلك  قبل  توّقعت  قد 
بعد  حتى  احلكومة  يؤّلَف  لن 
ال  إذًا،  األمساء.  نعطيه  أن 
ميكنين القيام بعجائب أكثر، 
عندما  الّنوايا.  أقرًا  أن  وال 
للداخلية،  األمساء  أعَطينا 
من  أخرى..  شروطًا  وضع 
يقّدم 45 إمسًا  أن  يستطيع 
يريُد  هو  ؟!  وزيرًا  ل15 
وزارة!  لكّل  أمساء  ثالثة 
حيصل  مل  اّلذي  األمر  وهو 
احلكومات.  تأليَف  يف  أبدًا 
وغري  تعجيزية  أمورًا  يطلُب 
اجلدية  على  تدّل  وال  الئقة 
يف الّتعاطي مبوضوع رئاسة 
احلكومة.  وتأليف  احلكومة 
أمساء الناس ليست للّتجارة، 
عندما يريُد أحُدهم أن يرّشَح 
وهو  للحكومة،  شخصًا 
يقّدم  املسؤوليات،  يقّدر 
الّشخص الكفء لتحّمل هذه 
املسؤولية. وتارخُينا احلديث 
والقديم يدلُّ على هذا األمر، 
ومن يضع علينا شروطًا فإمنا 

يفعل ذلك للّتعجيز.
الّرئيَس املكّلف  أّن  تقديرنا 
خارج إطار الّتأليف، وموضوع 
موضوع  اىل  حتّول  احلكومة 
موضوعًا  وليس  تسلية 
يؤّلفها  أن  له  قلنا  جّديًا. 
من  ويعلنها  يريد،  حيثما 
حيثما يريد، من باب الّرمل، 
من طرابلس، من صور، من 
يقول  هو  داَم  ما  صيدا.. 
إّنها صالحياته وإّنه ال يريد 
أن  يريد  وإّنه  يتشاور  أن 
مبا  َفليُقم  يريده،  مبا  يقوم 
لديه صالحية  ولتكن  يريده 
أّن  يتجاهل  من  مطلقة.. 
ومن  كّلَفه  الّنواب  جملَس 
يؤّلَف  من  هو  إنه  يقول 
كبري  جتاُوز  فهذا  الوزارة، 
للّتقاليد  وجتاُوز  للّصالحية 
ال  كان  وإذا  ولألعراف. 
الّنواب  جملَس  أّن  يعرف 
الّثقة وهو  اّلذي يعطيه  هو 
فهذه  الّثقة،  يسحب  اّلذي 

مصيبة.
االجتماع  يف  أيضًا  وحبثنا 
املال.  وزارة  ما حيصل يف 
ومنعت  ختّلفت  املال  وزارة 
من  املالّية  مدير  مّرات  عّدة 
املال  جلنة  أمام  احلضور 
لتقّصي  الّنيابّية  واملوازنة 
يف  جيري  ما  حول  احلقائق 
اإلمساك  عدم  موضوع 
أي  الّدولة،  يف  باحلسابات 
وغريه  املال  هدر  موضوع 

املطروحة  املواضيع  من 
واملوازنة  املال  جلنة  ضمن 
متّردًا  نرى  وهنا  الّنيابّية. 
لألعراف  خضوع  وعدم 
أحد  من  ما  الّدميقراطّية. 
إطار  خارج  يكون  أن  ممكن 
املساءلة، هذا باإلضافة إىل 
بعض الّتصّرفات اليت شّذت 
عن الدستور، إذ مّتت خمالفة 
الّدستور،  من   88 املاّدة 
املال  وزيرة  قطعت  عندما 
بصرف  نفسها  على  عهدًا 
مليون   192 تبلغ  أموال 
دوالرًا يف الّسنة. املاّدة 88 
من الّدستور ال تسمح القيام 
بأّي تعّهد يرّتب أعباء مالّية 
على الّدولة من دون وجود 
تسمح  ال  أّنها  كما  قانون، 
دون  من  ضرائب  بفرض 
قانون. إذًا، الّدولة عند فئة 
»فالتة«، وجيب  باتت  معّينة 
يزيد  وما  ضبطها،  يتّم  ان 
يف موضوع شّل الّدولة هي 
عن  املسؤولة  الّسلطات 
أمام  وبتنا  احلكومة،  تأليف 
وضع خاّص جّدًا، فال جيوز أن 
يصبح تنفيذ الّدستور كيفّيًا 
اعتباطّيًا  احلكومة  وتأليف 
وقائمًا على رهانات تغيريّية 
يف منطقة الّشرق األوسط. 
ولكن  كبرية،  مقامرة  هذه 
من  وسنعلم  قريب  اآلتي 

الذي سيدفع مثنها.
اإلستجواب  من  اهلروب  إذًا 
وجتاوز  املال،  جلنة  أمام 
مواد  يف  الّصالحّيات 
ترتّتب  أمور  هي  دستورّية 
يؤّدي  مّما  خمالفات  عليها 

إىل حماكمة الوزير بسببها.
وبالعودة إىل املواقف األبعد، 
فما  اإلقليمّية.  املواقف  أي 
حيصل يف سوريا ويف لبنان 
أمر  هو  دولّية  تدّخالت  من 
غري مقبول. فالسّيد فيلتمان 
أن  زيارته  خالل  من  أراد 
يفرض علينا سياسة داخلّية 
وإقليمّية كما يشاء، من خالل 
تأليف حكومة تتطابق مع نهج 
الّسياسة األمريكّية اليت هي 
ضّد مصلحة لبنان وإستقالله 

احلرّيات  وضّد  وسيادته، 
فيه. هو يعرتض على أعمال 
عنف حتصل يف سوريا ضّد 
الّنار على  مسّلحني يطلقون 
رجال الّشرطة واجليش، يف 
صوت  نسمع  مل  أّننا  حني 
أمريكا يعرتض على األحداث 
الّشريط  على  حصلت  اليت 
إطالق  مّت  حيث  احلدودي 
اإلسرائيلّيني  قبل  من  الّنار 
بأّي  يقوموا  مل  أناس  على 
إطالق  مّت  لقد  عنفّي.  عمل 
وقوفهم  مبجّرد  عليهم  الّنار 
على الّشريط احلدودي للّنظر 
إىل أرضهم، وقد قلت ذلك 
يف املّرة الّسابقة وأحّب أن 
أكّرره اآلن لكي يتنّبه الّناس 

ملا حيصل.
أوباما  الرئيس  مسعنا  لقد 
يتكّلم عن إعطاء دولة تقوم 
العام 67 ولكّنه  على حدود 
اليوم  يف  قال  ملا  تنّكر 
الّتالي أي بعد أربع وعشرين 
»أيباك«  ال  أمام  ساعة 
هذه  نعيش  اإلسرائيلي. 
املسرحّية منذ ثالثة وسّتني 
 .1948 العام  منذ  أي  عامًا 
عامًا  وسّتني  ثالثة  منذ 
بدأت هذه املهزلة األمريكّية 
يتعّلق  مبا  األوروبّية   -
بإسرائيل، وال نزال نعيشها 
حّتى اليوم. إسرائيل تتوّسع 
وتفرض نفسها فيما العرب 
أمريكا  أمامها.  يرتاجعون 
وأوروّبا يقومون بكّل ما يف 
وسعهم اليوم لتفكيك حمور 
املمانعة هلذه الّسياسة، ألّن 
واعيٌة  املمانعة  حمور  دول 
للمشكلة األساسّية اليت تريد 
وتقضي  املنطقة  تفّتت  أن 
هذا  عن  نرتاجع  لن  عليها. 
السياسة،  يف  املوضوع 
وسبب هذه املعركة الكونّية 
اليت يقومون فيها تارًة علينا 
على  أخرى  وتارًة  لبنان  يف 
بسبب  هو  وإيران  سوريا 
للمشيئة  اإلنصياع  عدم 
على  تقوم  اليت  العاملّية 
بأّي  تتمّتع  ال  واليت  الّظلم، 

قدٍر من العدالة أو العدل.

إذا تساءلنا من هم أصدقاء 
وكم  العامل،  يف  أمريكا 
وحّق  بالّدميقراطّية  يتحّلون 
التعبري واملساواة، نعلم أّن 
حيث  اجلرمية  تشّجع  أمريكا 
تتالقى مصاحلها مع تشجيع 
اجلرمية، ومتنع تطّور الّشعوب 
بشكٍل طبيعّي عندما يتناقض 
مصاحلها  مع  الّتطّور  هذا 
ليست  أمريكا  إذًا  اخلاّصة. 
منوذجًا للّديقراطّية، وال حّتى 
بعض  لوال  األمن  جملس 
األصوات اليت تقف بوجههم 
صوت  هنا  وأعين  اليوم 

روسيا وصوت الّصني.
بداية  هناك  تكون  أن  نأّمل 
لقد  األمور.  هلذه  وعي 
حاولوا ضربنا يف لبنان من 
خالل احملكمة، فيومها أخذت 
حكومة غري شرعّية إلتزامات 
من  وطلبت  نفسها  على 
إنشاء حمكمة،  األمن  جملس 
وبدوره، ختّطى جملس األمن 
احملكمة  وأنشأ  صالحّياته 
وكأّن  الّسابع  البند  حتت 
لبنان تعّمه الفوضى واجملازر 
وما من حكومة مركزّية فيه، 
بإلتزامات  إعرتف  جهة  فمن 
أخرى  جهة  ومن  احملكمة 
على  تقوم  حملكمة  خّطط 
أّنه  حني  يف  الّسابع  البند 
ال جيب أن تقوم على البند 
عدم  حالة  يف  إاّل  الّسابع 
بذلك  ويكون  سلطة،  وجود 
الّلبنانّية  الّسيادة  ألغى  قد 
وهذه   - الّلبناني  والّدستور 
شرعة  عنها  تنّص  األمور 
األمم املّتحدة -، وكّل ذلك 
بنا.  باملتاجرة  اآلن  ليقوموا 
هناك  ذلك،  إىل  باإلضافة 
القرار الّظين الذي يصدرونه 
اليوم، ثّم ُيَعّدل غدًا وُيَعّدل 
من  ّستة  أعوام  غد!  بعد 
كافية  تكن  مل  الّتحقيق 
للتوصل اىل شيء، وها هم 
يعّدلون  األخرية  األيام  يف 
اجلرمية،  ويعّدلون  األمساء 
حتقيق  أي  وجود  دون  من 
أيضًا  كّله  هذا  إضايف؟! 
وشهود  الّشكوك.  يثري 
ضحايا  أما  يوجد!  ال  زور، 
ولكن  فيوجد!  الّزور  شهود 
حُياَكمون  ال  الّزور  شهود 
من  أحد!!  يستجوبهم  وال 
هنا، وضع الّدولة غري نظيف 
أن  جيب  ما  وهذا  إطالقًا. 
نطالب  وحنن  اليوم  نعيه 
الّلبنانيني أن يتحلوا بالوعي 
وحدتهم  على  ليحافظوا 

الوطنية.
حنن  آخر،  موضوع  يف 
كثرية  حلمالت  نتعّرض 
توجد  ولكن  الّصحف،  يف 
»حفالت« جديدة تتجلى بآراء 
اّليت تظهر  الّلبنانيني  بعض 
خيرُب  هذا  الويكيليكس.  يف 

كذا،  قاَل  إّنه  اجلنرال  عن 
باجلنرال  رأَيه  يعطي  وذاك 
وبنواياه، وآخر يعطي وصفًا 
أن  أمتنى  كنُت  للجنرال... 
يقدم اي من هؤالء او غريهم 
واقعٌة ما حصلت وفيها مأخذ 
أّن  نعلم  اجلنرال. حنن  على 
غريه  عن  أخبارًا  يقدم  من 
عمياًل وليس  يكون  لسفارة 
نتبادل  حنن  عاديًا.  إنسانًا 
اآلراء مع الّسفراء، نواجههم 
وفقًا  معهم  نتوافق  أو 
منارس  ال  ولكننا  ملوقفهم 
باألشخاص  ورأُينا  النميمة، 
نقوله  معهم  نتعامل  اّلذين 
هلم ونقوله من هنا مباشرًة 
نقوم  وال  الّلبنانيني،  أمام 
عن  نتكّلم  األوراق.  بكتابة 
الّدولة الّلبنانية وعن الفساد 
فيها.. نعم، ألّن يف الدولة 
ذلك  نقول  فهل  فسادًا 
بل  ال،  فقط؟؟  للّسفري 
أيضًا  ونعلن  هنا  من  نقوله 
أننا حنارب الفساد، وحنارب 
فالن  نشكو  وال  الّسرقات. 
يف اخلفاء ونقول إنه يسرق 
الّدولة، بل نقوهلا يف العلن 
هذا  بنفسه.  هو  َولَيسَمعها 
النميمة  وليس  عملنا،  هو 
واحلاق األذى. لسُت أعرتض 
على ما يرَد يف الويكيليكس، 
نقل  من  على  هو  اعرتاضي 
وأيضًا  لساني،  على  كالمًا 
نشرت  اليت  الصحيفة  على 
ولذلك  املنسوب.  الكالم 
تقدمت بدعوى ضّد الصحيفة 
وضّد الوزير الذي ُنسب اليه 
ما نقل  أنكر  الوزير  الكالم. 
عنه، فإذا بقي على موقفه، 
وبني  بينه  األمر  يصبح 
الّسفري األمريكي، من كذَب 
تكون  قد  أو  اآلخر،  على 
أعلم،  ال  مزّورة،  الوثيقة 
فهذا أمٌر خيّص الّتحقيق وال 

خيّصين أنا.
الكالم،  لقد شبعنا من كثرة 
الّشائعات،  على  يعيش  بلد 
ال  إّن  الوزيرة  تقول  تارًة 
أزمة  فتخلق  لدينا  رواتب 
وتارًة  الّناس،  وختيُف  مادية 
أمنية  أحداثًا  أن  يشيعون 
ستحصل، وتارًة هم ينتظرون 
الّسوري  الّنظام  سقوط 
وكأّن  شيء...  كل  ليتغري 
املسؤولني يف البلد موجودون 
الّشعب  معنويات  لتهديم 
الّلبناني، ولكن ال ختافوا أيها 
الّلبنانيون، فنحن وإياكم هنا 
والقضية ال تنتهي إال بسالمة 
إال  لبنان،  بوحدة  إال  لبنان، 
اّليت  املقاومة  جبهة  بانتصار 
ستحتفل بعيدها احلادي عشر 
يوم غد، وإن شاء اهلل تأتينا 
ُتكَتب  ولن  الحقة  انتصاراٌت 
حرب  بعد  إلسرائيل  الغلبة 

متوز
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الدليل التجاري

RAINBOW BRICKLAYINY P/L
·ÿmbuby@ãˆbè€

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

@Z·”ã€a@Û‹«@@@@@@@@@@@@@0407 666 190

لكافة حاجاتكم من التمديدات
 والتصليحات الكهربائية

اتصلوا على الرقم:608 983 0414

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

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

 Plant and Grass – Sprinkler System 

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

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

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

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

B G
Glass & Glazing
                     for all your glazing needs

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

LicZ@185750C

ات أحدث املوديالت وأجمل القصّ
بدالت رجالية جاهزة لكل القياسات

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

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

نفتح ٦ أيام (االحد مبوعد مسبق)

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

Opposite Crowne Plaza Hotel

@Hasham
Tailoring
@kÓè„@p˝´

@Ú†bÓÉ‹€@·íb:a

ÚÓ€buã€a

العالناتكم يف اهلريالد اتصلوا على احد الرقمني: 87648186 او 0403482345

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

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

Mob: 0410 606 786

30 Hoskins Avenue Bankstown

l¯⁄^√π]<ÿ“<àrflfiF
<ÌËÇ◊f÷]<ì°<:÷]<

<ÿ⁄^“<Ã◊⁄<4ñ†F
<ÌÈfl”ä÷]<Ífi^f€◊÷

<Ï4«í÷]<ÌËÖ^rj÷]Ê
<Ï4f”÷]Ê

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

Registered Architect 
Ziad Boumelhem 

NSW Reg 8008
Member of the australian 

institute of architects 45159

·z‹fl@Ïi@ÜbÌå
@¡ˆaãÇ@ëá‰Ëfl@

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

8008@›Óvèn€a@·”ä

$200 cash for any referral

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

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

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

Tel/Fax: (02) 8704 1490

 Residential *Commercial*
 *Industrial

نتعهد االعمال الكبرية والصغرية 
اختصاص.. خربة..  وخدمة 

صدق يف املعاملة وكفالة للعمل 
لالتصال:

0435922378

 Abraham
 Managing Director

378 922 0435

  CEDAR DRIVING SCHOOL
مدرسة االرز لتعليم قيادة السيارات

 بادارة السيد عّساف ابي عّساف 

خربة تفوق 37 سنة 
نساعد يف احلصول على رخصة القيادة 

السيارة حديثة مرحية ومكيفة 

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة 
اسعار خاصة لطاّلب املدارس

لالتصال: 0407405846
 97405846           

نقدم كافة أنواع احملاسبة واخلدمات الضريبية 
ومسك الدفاتر لالفراد والشركات 

نضمن اكرب مردود ضرييب بفرتة زمنية قياسية 
اعتمدوا احملاسب واخلبري الضرييب 

صفوت عرفان
يف مجيع حاجاتكم الضريبية

ANB 17 003 994 394

Safwat Arfan – Sayed
Manager

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

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

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

نليب 
طلبات 
كافة 

املناسبات 

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

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

2011 أيار   28 Saturday 28 May 2011السبت 

124 HIGHLAND AVE, 

Yagoona NSW 2199

PH: 9793 8333   Mob: 0414 600 042
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يف مأدبة تكرميية اقامها على شرفه نسيب اهلاشم منسق التيار الوطين احلر يف سيدني

جورج عطا اهلل لـ »اهلريالد: بعد حترير الوطن نعمل على حتّرر املواطن
لدى استنفاد كل احللول سنكون امام تسمية شخصية اخرى لرئاسة احلكومة

جورج  احملامي  هو  من   *
عطا اهلل وكيف يقدم نفسه 

للجالية ولقراء اهلريالد؟
كفرعقا  بلدة  مواليد  من   -
دروسي  تلقيت  الكورة،   -
يف مدرسة راهبات القديسة 
ثم  بعشتار،  دار  ترييزا يف 
النتقل  البلدة  مدرسة  يف 
خليل  ثانوية  اىل  بعدها 
ثم  ومن  بطرام،  يف  سامل 
اىل اجلامعة اللبنانية - كلية 
السياسية  والعلوم  احلقوق 
باجازة  منها  خترجت  حيث 
حاليا  وامارس  احلقوق  يف 
مهنيت يف مكتيب اخلاص يف 

طرابلس واجلديدة.
* متى انتسبت للتيار الوطين 

احلر وما الدافع لذلك؟
- االنتساب يف البداية كان 
اقرب اىل حالة تأييد وتفاعل 
عون  العماد  تسلم  لدى 
االنتقالية  احلكومة  رئاسة 
عام 1988 وكنت شأني شأن 
اللبنانيني نذهب  الكثري من 
لطروحات  تأييدا  بعبدا  اىل 
وللخطاب  عون  العماد 
االمل  جّسد  الذي  السيادي 
الشعب  غالبية  لدى  باحلرية 
 13 عملية  وبعد  اللبناني، 
اىل  اجلنرال  وابعاد  تشرين 
فرنسا بقيت على اتصال مع 
جذوة  ابقينا  الشباب  بعض 
ذلك  يف  لالحتالل  املقاومة 
نفوس  يف  متوقدة  الوقت 
عمل  اهم  ولعل  اللبنانيني، 
قام به العماد عون يف تلك 
الفرتة هو االبقاء على هاجس 
االستقالل واحلرية يف نفوس 
تركهم  وعدم  اللبنانيني 
االستسالم  حلالة  ينصاعون 

اليت كانت سائدة.
عطا  احملامي  يقرأ  كيف   *
اهلل االوضاع والظروف اليت 
اللبنانية  الساحة  تعيشها 

اليوم؟
منذ  انفسنا  نعترب  حنن   -
العام 2005 امام حتدي حترر 
ولعل  حتريره،  بعد  االنسان 
االصعب  هي  املهمة  هذه 
خاصة ان عملية بناء الوطن 
ال تتم اال بعد بناء االنسان 
فيه الذي ننظر اليه على انه 
قيمة حبد ذاته بعد ان حاولت 
التعامل  السابقة  احلكومات 
وسلعة  رقم  انه  على  معه 
خاضعة للبيع والشراء، فتحرر 

بالنسبة  اولوية  هو  االنسان 
حترره  احلر..  الوطين  للتيار 
من االستزالم والفساد بكل 

انواعه.
وضعا  اليوم  لبنان  يعيش 
جتلياته  ابرز  لعل  مفصليا 
 2006 متوز  حرب  مع  بدأت 
وهي تستكمل اآلن بأساليب 
خطفه  حماولة  عرب  اخرى 
يف  معزولة  جزيرة  وجعله 
بينما  املشرقي،  حميطه 
يعي  ان  اىل  نسعى  حنن 
مشرقيون  انهم  اللبنانيون 
وانهم متجذرون يف حميطهم 
من  عليه،  طارئني  وليسوا 
اهمية  يعوا  ان  عليهم  هنا 
دورهم كرسالة حضارية بني 

الشرق والغرب.
اما على املستوى السياسي 
فبعد االطاحة حبكومة الرئيس 
تكليف  مت  احلريري  سعد 
ميقاتي  جنيب  الرئيس 
على  جديدة  حكومة  تشكيل 
الثوابت  من  مجلة  اساس 
جرى االتفاق معه عليها، غري 
انه لألسف نتيجة للحسابات 
الشخصية وبسبب التدخالت 
وحماولة  اخلارجية  والضغوط 
مبا  احلكومة  تشكيل  ربط 
ال  فهو  سوريا  يف  حيصل 
تشكيل  يف  مياطل  يزال 
احلكومة املطلوبة متذرعا كل 
ليست  وذرائع  باسباب  مرة 

صحيحة.
الداخلية  ان  تعتقد  هل   *

هي العقدة؟
عقدة  ليست  الداخلية   -
احلر  الوطين  للتيار  بالنسبة 
الذي كل ما يهمه ان يتسلم 
يتمتع  شخص  احلقيبة  هذه 
العمل  حرية  وله  بالنزاهة 
والقرار. فالوزير بارود ال احد 
خيتلف على نزاهته لكنه كان 
اجلمهورية  رئيس  من  مقيدا 
الذي نعتربه، وخصوصا بعد 
االنتخابات النيابية والبلدية، 
فريقا وخصما للتيار الوطين 
احلر حيث انه مل يرشح احدا 

اال يف مناطق التيار.
العماد  تركيز  كان  هنا  من 
حقيبة  على  عون  ميشال 
اي  نزاهة  لضمان  الداخلية 
عملية انتخابية مقبلة والدليل 
على ذلك موافقة العماد عون 
مروان  املتقاعد  العميد  على 
الداخلية،  لوزارة  شربل 

شروط  ذلك  بعد  فظهرت 
الرئيسني  قبل  من  جديدة 
ما  وهذا  وميقاتي،  سليمان 
يدل على ان العملية ليست 
بقدر  حقائب  توزيع  عملية 
التيار  حتجيم  عملية  هي  ما 
على  واالعتداء  احلر  الوطين 
احلكومة،  يف  وحصته  حقه 
وبالطبع فان التيار لن يقبل 
بذلك النه مؤمتن على حقوق 
وقضايا الشعب الذي حمضه 
يف  صوته  ليكون  ثقته 

الربملان وجملس الوزراء.
اجتماع  اىل  تنظر  كيف   *
متابعة  هناك  وهل  بكركي 

له؟
االجتماع  ان  شك  ال   -
اجلليد  حاجز  كسر  املذكور 
املسيحيني  االطراف  بني 
ومن شأن ذلك ان ينعكس 
ارتياحا يف الشارع املسيحي 
كما انه يدل على احرتام كل 

ملكانة  املسيحيني  الفرقاء 
بقيادة  ودورها  بكركي 

البطريرك الراعي.
متى سيستمر  اىل  برأيك   *

الوضع احلكومي الشاذ؟
- بالنسبة لنا اذا مل تتشكل 
وفق  العتيدة  احلكومة 
والتمثيلية  الوطنية  املعايري 
حكومة  بتشكيل  نسمح  فلن 
للحكومات  امتدادا  تكون 

السابقة.
ميقاتي  استمر  حال  يف   *
خلق  يف  النحو  هذا  على 
تشكيل  امام  العراقيل 
نية  اي  هناك  فهل  حكومة 
يف استبداله بشخصية سنية 
اخرى؟ وهل بامكان االكثرية 

اجلديدة ذلك؟
- االكثرية اجلديدة لن تسمح 
اىل  الوضع  هذا  باستمرار 
النعكاسه  نظرا  نهاية  ال  ما 
الصعد،  كل  على  السليب 

احللول  كل  استنفاد  ولدى 
سنكون امام تسمية شخصية 
اجلديدة  االكثرية  الن  اخرى 
سياسية  نظرة  على  جممعة 
الوطن  للبنان  موحدة 
االتيان  بامكانها  وبالتالي 

بشخصية اخرى.
* كيف ستتعاملون مع عقدة 
يطالب  مجهورية  رئيس 
حبصة وزارية ال ينص عليها 
وبالتالي  والقانون  الدستور 
نيابية  كتلة  لديه  ليست 

ختول له ذلك؟
العليا  الوطنية  املصلحة   -
جيب ان تكون فوق املصاحل 
الشخصية والفئوية وبالتالي 
معينة  مرحلة  يف  سُتلزمه 
تشكيل  مرسوم  توقيع  على 

احلكومة.
تود  اخرية  كلمة  من  هل   *

قوهلا؟
العمل  ان  املؤسف   -

لبنان يفّصله  السياسي يف 
العديد من السياسيني على 
اىل  النظر  دون  قياسهم 
واملواطن  الوطن  مصلحة 
باالضافة اىل فقدان االخالق 
يعد  مل  حيث  السياسية 
الكثري من السياسيني حيرتم 
املعقودة  واالتفاقات  كالمه 
العقدة  حُتل  ان  ونتمنى 

احلكومية سريعا.
عامة  اجلالية  من  اتقدم  كما 
التيار الوطين احلر يف  ومن 
اسرتاليا خاصة بالشكر على 
احلفاوة اليت وجدتها لديهم 
على  الغرية  لديهم  وامّثن 
متمنيا  به  والتعلق  الوطن 
بينهم  فيما  الوحدة  دوام 
ليكونوا صورة ناصعة للبنان 
وسندا له ويرفعوا امسه عاليا 
العظيمة،  البالد  هذه  يف 
وكذلك اشكر جريدة اهلريالد 

على هذا اللقاء.

خالل وجوده يف اسرتاليا اليت غادرها االربعاء الفائت كان 
مرشح التيار الوطين احلر عن منطقة الكورة احملامي جورج 
عطا اهلل موضع حفاوة وتكريم من قبل التيار الوطين احلر 

وكذلك االهل واالصدقاء الكثر.
كانت يف  اليت  العامرة  املأدبة  التكريم هذه  مآدب  ومن 
منسق  شرفه  على  اقامها  اليت  والضيافة  الكرم  منتهى 
التيار يف سيدني السيد نسيب اهلاشم يف دارته العامرة 
يف باراماتا حيث شارك فيها العديد من كوادر التيار يف 

سيدني.
املناسبة  هذه  يف  وجودها  فرصة  اهلريالد  اغتنمت  وقد 
بو رزق مع احملامي جورج عطا  انطونيوس  للزميل  وكان 

اهلل هذا احلوار:

مقابلــة

*زريقة، الهاشم، البايع، عطا اهلل وهيار**يرسمون اشارة التيار*

*زريقة، الهاشم، البايع، عطا اهلل والزميل بو رزق* *املحامي جورج عطا اهلل يتوسط الهاشم ودرباس*

*املحامي جورج عطا اهلل والسيد ريتشارد طنوس**املحامي جورج عطا اهلل والزميل أنطونيوس بو رزق*
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كلري شكر
عامه  سليمان  ميشال  الرئيس  عهد  بلغ  املاضي  االربعاء  يوم 
هذا  يرتدي  تقليديًا،  الرئاسة.  يف  حياة«  »نصف  أي  الثالث... 
ترفدان  ما  عادة  واندفاعة،  محاسة  االجنازات.  »قماشة«  النصف 
الوالية الرئاسية، بالقوة كي تقّدم أفضل ما عند صاحبها يف عز 
يضرب،  كان  الذي  حلود،  اميل  بدايات  كانت  هكذا  انطالقتها. 
ولو بيد سورية، على طاولة شركائه يف السلطة، احرتامًا ملقامه 
ولكلمته. بركان يف أوج ثورته. هي الصورة اليت ترسم عن سّيد 
القصر يف شهوره األوىل. يف شبابها، مرجعية وطنية، على امتداد 
الـ10452 كلم، لكل اللبنانيني، قبل أن تنزوي يف شيخوختها، يف 

زاويتها املسيحية حبثًا عن موقع الحق هلا على خريطة طائفتها.
اليوم، تسقط الورقة 1095 من روزنامة سيد »القصر«. بينها 318 
يومًا من العجز بفعل »داء« تصريف األعمال، )حكومة فؤاد السنيورة 
كرسي  على  احلريري  سعد  لرتّبع  صار  فيما  يومًا،   173 صّرفت 
التصريف، حتى اآلن، 145 يومًا(، مل متتص إاّل من رصيد »فخامة 
اجلنرال«. أما سّجل حسابات الرئيس الثاني عشر، فيكاد يالمس 
الدرجة الصفر حسب خصومه مقارنة مبا حظي به تنصيبه من مراسم 
احتفالية استثنائية من جهة ومن آمال عّوهلا اللبنانيون والعامل عليه 
من جهة ثانية، ليتبني الحقا أنه »كان األسرع يف اخلروج من مرّبع 
عهده الذهيب« حسب أحد النواب املسيحيني يف األكثرية اجلديدة.

عليه  يأخذ  قياسية«.  بسرعة  راياته  »نّكس  الدوحة،  فرسان  أول 
راصدو حركته، عدم قدرته على تسييل »البونيس« الذي ُوضع يف 
حمّصلته يف أوىل سداسية األيام القطرية )من 16 إىل 22 أيار(، 
وحتويله إىل »سبائك اجنازات« توضع يف رصيده. حصان التوافق 
الذي محله إىل قصر بعبدا كان من املمكن أن يكرسه زعيمًا، أو 

أقله مرجعية حتفظ للرئاسة مكانتها، وللرئيس موقعه.
أن حتمل  املنتظر  السليماني، كان من  العهد  األوىل من  الثالثية 
اليت متكنه من االستثمار يف  الثانية: احلاضنة  لزميلتها  الذخرية، 
من  السياسة،  زواريب  مقتحم  ولكن  االستحقاقات.  امتحانات 
من  نزل  دخوله  أول  من  باملقلوب:  السري  قرر  العسكر،  مدرسة 
عرش الرئاسة إىل أعتاب مقعد اداري أو اختياري أو بلدي أو نيابي 

وكأنه استعجل احلصاد... قبل أن يزرع.
ما قبل »عصر الطائف«، يوم كان الرئيس رئيسًا بكل ما للكلمة 
من معنى، كانت واليته ُتّزأ إىل ثالثة فصول. األول يكون مبثابة 
فرتة مساح، يعطى خالهلا »فخامته« من دون سؤال. الثاني يغطس 
خالله سّيد القصر يف مستنقع املساومات. أما الثالث فهو وداعي 
السليماني«  »العهد  على  املعادلة  هذه  أسقطنا  ما  وإذا  الطابع. 
رجله  األول  الثالثي  وضع يف  بعبدا«  »رجل  أن  االستنتاج  فيجوز 

بـ«ثبات« يف الفصل الثالث، بشهادة خصومه.
وفق نظرة هؤالء، فإن عهد »جنرال التوافق« تعّرض للتآكل قبل أن 
يكتمل منوه، نتيجة افتقاده ألدوات احلكم: ال كتلة نيابية تتلون 
بلون »القصر«، تدافع عن مواقفه أو تتبنى وجهة نظهره. أما تربته 
الوزارية، فلها قصة تبدأ مع وديعة املتخاصمني، وال تنتهي مع 
وزير أثبت جدارته وافتقد حلصانة مرجعيته، مرورًا بـ«ِتركة العهود« 

وما أدراك ما »ويكيليكس« تلك الرتكة!
الياس  الرئيس قواًل، إن  أحد األيام، همس أحدهم يف اذن  يف 
بصوت  العماد«  »فخامة  رّد  سلفه.  عهد  لسقوط  سببًا  كان  املر 
لينشرح  الواقعة،  تلك  يكفي سرد  اميل حلود«.  غري  »أنا  حاسم: 
»اخلطايا«  على  يدللون  وهم  الكوع،  على  سليمان  منتظري  صدر 
اليت ارتكبها حبق ذاته، قبل أن خيطئ اآلخرون حبقه ويف طليعتهم 

ميشال عون.
هي القدرة على صناعة األفكار وابتكار »اللمعات« اليت متّيز رجل 
السلطة عن قوافل العابرين. فإّما تنّصبه زعيمًا مالصقًا للتاريخ، أو 
ترتكه حبيس موقعه، امسًا ميّر مرور الكرام يف »أرشيف الكرسي«. 
املقارنة  إجراء  رئاسية،  والية  من  أكثر  عاصروا  من  لبعض  حيلو 
دمشقّي،  بدرع  الذي حتّصن  حلود  واخللف:  السلف  بني  السريعة 
العداوات أكثر  الذاتية. قال كلمته، وإن استنفرت  فرض قدرته 
من الصداقات. لكنه مل يصمت. عنَون عهده باخليار السوري، ومل 
خيحل أبدًا من »الفتته«. وضع رفيق احلريري يف دائرة استهدافه 
السياسي، ووجه ناسه بهذا االتاه. ميكنه املفاخرة أنه على األقل، 
»مُحاة  اإلداري... وكسر  الفساد  »تابو«  ميلك شرف حماولة كسر 
هيكله« وأنه مل يكن طائفيا وال مناطقيا بدليل بطانة املستشارين 

من كل الطوائف واملناطق يف بعبدا.
صوت  اللبنانيون  مسع   ،2008 أيار  من  والعشرين  اخلامس  يف 
رئيسهم. قبل هذا التاريخ، وحدها صورته تسللت إىل أذهانهم، 
تنقيحه  مت  قسم،  خلطاب  انتشوا  عنه.  يقال  أو  عنه  ُينقل  وما 
عشرات املرات، ليخرج بتقنية لغوية عالية، وليتأمل سامعوه خريًا 
من عسكري جديد خلع بذته ليضع ربطة العنق... ولكنه سرعان ما 

عاد إىل صومعة السكون.
أصفاد التوافق اليت وضعت حول يدّي رئيس عنّي قبل انتخابه يف 
ساحة النجمة، مل تفارقه، ومل ينجح هو يف خلعها أو التخّلص منها. 
إذ أوغل سليمان، وفق خصومه، يف حياديته إىل درجة إلغاء ذاته. 
وقفز من احلياد اإلجيابي إىل احلياد السليب »من دون أي لون أو 

نكهة أو رائحة« يقول أحد اخلصوم املسيحيني.

»عهد  عرفها  اليت  االستثنائية  السياسية  الظروف  حّجة  تقنع  ال 
الدوحة«، من يقفون على ميزان تقييم »نصف الوالية«، مشريين 
على  لبنان،  يف  الوضع  مسة  هي  السياسية  التعقيدات  أن  إىل 
الدوام، وال ميكن االختباء خلف أصبع نزاعات البيت الداخلي، لتربير 
الشلل يف املؤسسة الدستورية األوىل يف البالد. ال بل يركنون إىل 
»البطن« الذي محل سليمان، املؤسسة العسكرية، اليت يفرتض أنها 

سّلفته حسابًا مفتوحًا، مبقدوره استثماره لتوسيع أرضية بعبدا.
يصب خصوم رئيس اجلمهورية كّل »نقمتهم« يف جمرى واحد، ملف 
إحالة شهود الزور إىل القضاء العدلي. برأيهم، تلك »العورة«، ال 
ميكن ألي »ورقة تني« أن تسرتها. هنا، ميكن هلم أن جيودوا يف 
سرد األسباب اليت تدفعهم إىل حشر الرئيس يف زاوية الالقرار، 
الذي ال حيمل يف حيثياته أي منفعة وطنية. متامًا كما ترك الساحة 
اللبنانية على طاولة القمار الدولي ملن يدفع أكثر. ونزع عن كتفيه 
اليت  الوطنية  املسؤولية  عباءة  األخرية،  النيابية  االنتخابات  خالل 
حتّتم عليه عزل لبنان عن بيئة دفع األموال ومنطقه الذي استدرج 
البلد يف املزاد العلين، مفّضاًل أن يكون  النفوذ اخلارجي ووضع 

شريكًا يف »املؤامرة«... ال حكمًا.
املقاومة،  موضوع  يف  سليمان  أداء  من  النيل  يستطيع  أحد  ال 
عندما كان قائدا للجيش وخالل الثالثي األول. لكن بعض خصومه 
يسجلون عليه أن أداءه يف إدارة ملف سالح »حزب اهلل« ال يتناسب 
تنازل عن موقعه كـ«ضابط  »حيث  مع ما ورد يف خطاب قسمه، 

توجيه«، ليتساوى يف كرسيه مع بقية مكونات طاولة احلوار«.
يف السياسة اخلارجية، مل ينجح برأيهم، يف التفّوق على »السندباد 
احلريري« املتنقل على »بساط« شبكة عالقات دولية موروثة، بعدما 
تقّمص دور والده، مستوليًا على احلقيبة الدبلوماسية. ومل يتمّكن 
يعّوض  قد  الدولية  احملافل  يف  لطرحه  متكامل  ملف  حتضري  من 

غيابه، أو حتى اإلطاللة مبوقف نوعي من على منرب دولي.
باقتناص  له  اليت مل تسمح  »النقزة«  عالقته مع سوريا، تسودها 
موعد على جدول أعمال الرئيس السوري بشار األسد، على الرغم 
انعقاد  بامكان  اخلوري  ناظم  السابق  النائب  تلميح مستشاره  من 
قمة لبنانية سورية. أما حماولته األخرية للدفاع عن الرئيس األسد، 
أو رده على الئحة جيفري فيلتمان ضد سوريا »فلن ترقع«، بنظر 

اخلصوم، »ما أفسده زمن االنكفاء«.
هيبة  أين  التساؤالت:  من  عّينة  عرض  خلصومه  حيلو  وعليه، 
إىل  التوازن  إلعادة  رؤيته  هي  ما  عنها؟  يدافع  من  الرئاسة؟ 
مهمة  لتسهيل  احلكومية  العقد  حلحلة  يف  دوره  هو  ما  السلطة؟ 
للدستور  كحام  واجبه  من  أليس  حكومة؟  لتشكيل  ميقاتي  جنيب 
وساهر على تطبيقه، تقديم كل التنازالت اليت تساهم يف إحياء 
السلطة التنفيذية والرتّفع عن قاموس احلصص واحملاصصة؟ ما 
الرئيس حيث جنح  املسيحية؟ ملاذا فشل  للمصاحلة  هو مشروعه 
سّيد بكركي اجلديد؟ أمل يكن من واجب الرئاسة األوىل استيعاب 

التناقضات املارونية واحتضانها يف كنف القصر؟
املوقع  هذا  يكون  أاّل  الرئاسية،  االسرتاتيجيات  باء«  »ألف  ضمن 
تشّكل  أن  يفرتض  اليت  املسيحية،  الزعامات  مع  عنوانًا خلصومة 
»ظهرية« الرئاسة األوىل، أقّله يف بداية مسريتها السداسية. ولكن 
ذاتها،  النشأة  الرابية«  »جنرال  مع  يتشارك  الذي  بعبدا«  »جنرال 
اختار التصادم مع ابن عائلته العسكرية، مذ أن وطأت رجاله باحة 
القصر. وما كاد سليمان يطفئ مشعته األوىل، حتى كانت حلبة 
االنتخابات النيابية تمع »املالكمني« وجهًا لوجه. أكثر من سياسي 
بتقليص  معاكسة،  اسرتاتيجية  باعتماد  اجلمهورية  رئيس  نصح 
املسافات بينه وبني املرجعية التمثيلية للمسيحيني، بهدف الفوز 
بدعم كتلتها النيابية والوزارية، لتعزيز املواقع املسيحية، وحتسني 
شروطها، لكنه فّضل سياسة »املنافسة على املنخار«، بينما كان 
ميشال عون مل يكن قد »بلع« بعد أن ميشال سليمان »سرق اجناز 
احللفاء يف 7 أيار« وأنه كان ينبغي أن يكون هناك انقالب كامل 
وليس ربع انقالب يفضي به سيدا لكرسي بعبدا، وال يفضي ألحد 

غريه.
يأخذ اخلصوم على سليمان أنه اختار احلروب اجلانبية يف زواريب 
جبيل وكسروان، من دون أن يقّدم مشروعًا سياسيًا بدياًل ميّكنه 
من اخرتاق الشارع املسيحي. اشتغل على »القطعة«. متسك بشعار 
تعزيز صالحيات رئاسة اجلمهورية، من دون أن يقّدم طرحًا عمليًا 
كانت  اخليار  هلذا  الوحيدة  الرتمجة  الصالحيات.  هذه  الستعادة 
الديوك  صراع  حلبة  اقتحم  مسيحية!  كتلة  أكرب  بوجه  الوقوف 
املوارنة، متناسيًا أنها كانت سببًا هلالكهم. فحصر اهتماماته جببيل 
وعمشيت واجلوار ... وإذا كان أسالفه قد »دّرجوا« عادة »املصاهرة 
إىل  »اجلمهورية«  حتويله  عليه،  يأخذون  خصومه  فإن  السياسية«، 
»ملكية عائلية«: طاولة العائلة »السليمانية« حتتل موقعًا متقدمًا يف 

استقباالت القصر واملناسبات الرمسية اليت يستضيفها.
بعد ثالث سنوات على وضع »النجوم« والثياب املرقطة جانبًا، كان 
يفرتض جبردة الرئاسة األوىل أن متأل عييّن حّسادها. ولكن هؤالء 
احليادية  القصر« خلرقه  »سّيد  تدين  اليت  الوقائع  يتمتعون بسرد 
اإلجيابية اليت يفرتض أن تكّلل عهده، وتدفعهم إىل حّد القول إنه، 
السياسي، لكانت رحبت، باحلد األدنى،  لو جاهرت بعبدا خبيارها 
فريقًا إىل جانبها. لكّن »وسطيتها املشبوهة« أفقدتها كّل األوراق 

الداعمة.

مقاالت
كيف ينظر خصوم سيد بعبدا إىل حمصلة نصف حياته الرئاسية؟

»حـروب« سـليمان اجلانبـيـة يف جبيـل وكسـروان تفـقـده بريقـه التوافقـي
اللغة والدولة الفلسطينية املوعودة

»اجلوزة  دور  جاء  واآلن  بعنوان:  له  مقال  يف  نصار  سليم  الكاتب  يقول 
الصلبة« سوريا احلياة اللندنية 2011/05/21

)..يف احلديث الذي اجريته مع نيكسون عقب استقالته من الرئاسة بسبب 
التقدم  »ووترغيت« ملح اىل دور وزير خارحيته كيسنجر يف نسف  فضيحة 
الذي أحرزه مع األسد. وقال ان الرئيس السوري وافق على قبول القرارين 
242 و 338 مشرتطًا انسحاب اسرائيل اىل حدود ما قبل حدود حرب 1967 
وتنفيذ كامل احلقوق الفلسطينية. ومبا ان هذا احلل مل يكن مالئمًا إلسرائيل 
بوب  الصحافيني  بواسطة  املتابعة  عملية  مهمة ختريب  توىل كيسنجر  لذلك 

وودوارد وكارل برينستني...(
منذ ان ورثت  الواليات املتحدة االمريكية االمربطوريتني الربيطانية والفرنسية 
ادركت ان فلسطني هي نقطة االرتكاز يف املشروع االمرباطوري اجلديد الذي 
عرف مؤخرًا بالشرق االوسط اجلديد. لذلك قامت الواليات املتحدة االمريكية 
اىل تبين اسرائيل اليت قامت على ارض فلسطني والدفاع عنها وتزويدها 
بكل مقومات القوة سواء كانت القوة العسكرية او االقتصادية باالضافة اىل 
تنفيذ  عدم  عن  والتغاضي  الدولية  احملافل  الدبلوماسية يف  احلماية  تأمني 
دولتني  اىل  فلسطني  بتقسيم  القاضي   181 الدولية  للقرارات  اسرائيل 
الالجئني  القاضي حبق عودة  القرار 194  او  لليهود  للعرب والثانية  واحدة 
الفلسطينيني اىل بالدهم او القرارين 242 و 338 واليت تدعو اسرائيل اىل 
على  ينص  والذي   425 القرار  او  احملتلة  العربية  االراضي  من  االنسحاب 
انسحاب اسرائيل من األراضي اللبنانية احملتلة واليت انسحبت من معظمها 
نتيجة ضغط املقاومة الوطنية واالسالمية اللبنانية يف 25 أيار عام 2000. 
وما احتالل العراق وتفكيكه اىل دويالت عرقية،جهوية،طائفية ومذهبية إال 
تركز  اخذت  اليت  اسرائيل  تفوق  اىل  يؤدي  الذي  املشروع  هذا  من  جزء 
واليت  بذلك  باالعرتاف  الفلسطينيني  وتطالب  للدولة  اليهودي  الطابع  على 
ستصبح دولة اقليمية كربى قياسًا اىل اخلريطة اجلديدة اليت ينوي املشروع 
بيكو يف حال جناحه يف امتام عملية الفتيت  االمريكي وضعها بدل سايكس – 
العربية بعد احلرب  البلدان  اليت تشكلت يف  القطرية  الدولة  والتخلص من 

العاملية الثانية.
جيعل  مما  مؤملة  وضربات  لنكسات  ويتعرض  يرتاجع  االمريكي  املشروع 
الوصول اىل  اجل  التكتيكي من  العمل  القيميني عليه يغريون يف اسلوب 
اهلدف االسرتاتيجي والذي حتدث عنه بصراحة الرئيس االمريكي باراك اوباما 
يف خطابه الذي خصصه للشرق االوسط. عندما ركز بشكل واضح على ان 

مستقبل امريكا مرتبط بهذه املنطقة وبهذا الشرق حتى الشمال االفريقي.
ويف نظرة اىل ما ورد يف خطاب الرئيس االمريكي يف ما يتعلق بالدولة 
الفلسطينية تنب اوباما عدم ذكر القدس وعدم ذكر حق عودة  الالجئني 
والدولة  اسرائيل  بني  احلدود  ان  اوباما  اعلن  مبهم  وبشكل  الفلسطينيني 
ان  واعترب   ،1967 العام  حدود  اىل  تستند  ان  جيب  املوعودة  الفلسطينية 
جهود الفلسطينيني إلنتزاع اعرتاف بدولتهم يف االمم املتحدة لن جيدي نفعًا. 
وحتدث عن انسحاب كامل وتدرجيي للقوات االسرائيلية جيب ان ينسجم مع 
فكرة مسؤولية قوات االمن الفلسطينية يف دولة سيدة منزوعة السالح وجيب 
االتفاقات  اثبات فعالية  االنتقالية وجيب  الفرتة  االتفاق على هذه  ان يتم 

االمنية، هذا باالضافة اىل حرص اوباما على التزام امريكا أمن اسرائيل.
مما تقدم ُيستنتج ان اوباما عمد اىل استعمال اسلوب لغوي مطاط ليتفادى 
االلتزام بأي شيئ على الرغم من ان بعض احملللني اعتربوا ان اوباما أول 
بنظره  لكن  السالم  حملادثات  كأساس   1967 حدود  جيدد  امريكي  رئيس 
اىل التاريخ الغري بعيد نرى ان الرؤساء االمريكيني منذ عهد بيل كلينتون 
استعملوا نفس العبارات واذا اردنا ان نعود ابعد اىل الوراء نرى ان نيكسون 
استعمل نفس العبارات، والرئيس جيمي كارتر استعمل نفس العبارات بعد 
توقيع اتفاقات كمب دافيد بني اسرائيل ومصر العام  1979 واليت خصص 
التحرير   منظمة  الوقت  ذلك  يف  ورفضتها  الفلسطينية  للقضية  منها  جزء 

الفلسطينية.
الرؤساء  فيه  حرص  الذي  الوقت  ففي  واضح  واسالفه  اوباما  بني  الفرق 
من  الفلسطينيني  حيذر  اوباما  نرى  الدولية  املرجعية  دور  على  السابقني 
التوجه لألمم املتحدة لطلب االعرتاف بدولتهم وبينما كنا اعتقدنا ان اتفاقات 
اوسلو على سيئاتها قد انهت احملادثات وحددت طبيعة املرحلة االنتقالية 
نرى ان الرئيس اوباما قد اعادنا عشرات السنني اىل الوراء وهو يشرتط 
اثبات هذه  املرء كيف ميكن  االمنية وهنا يتساءل  االتفاقات  اثبات فعالية 
الفعالية وهل كان مبقدور الواليات املتحدة االمريكية اثبات فعاليتها االمنية 

ومتنع اعتداءات 11 أيلول عام 2001 .
 ويف اول تراجع من الرئيس االمريكي وبعد غضب بنيامني نتنياهو رئيس 
العودة اىل حدود  وزراء اسرائيل مل يكرر وقبل ان جيف حرب خطابه، ذكر 
1967، واكتفى بأن مثة خالفات على الصيغ واللغة، وان مثل هذه اخلالفات 
حتصل »بني االصدقاء« واملهم ان نشري هنا اىل ان نتنياهو والرئيس باراك 
اوباما رفضا املصاحلة الفلسطنية حبجة ان محاس منظمة ارهابية ال تعرتف 
عباس  حممود  مع  اسرائيل  ماطلت  كيف  راينا  الوقت  نفس  باسرائيل يف 
الضفة  احناء  يف  االستيطان  وقف  ورفضت  الفلسطينية  السلطة  رئيس 
احلقوق  من  االنى  احلد  الفلسطينيني  واعطاء  مؤقتا  ولو  والقدس  الرغبية 

املدنية والسياسية ومل حترك الواليات املتحدة ساكنًا .
الذي  هو  لالستمرار  القابل  الوحيد  السالم  ان  وقائع  عن  نتنياهو  حتدث 
دامغة... وكي يكون هناك سالم يتعني على  الواقع ووقائع  سيبين على 
الفلسطينيني ان يقبلوا ببعض الوقائع االساسية . سؤال اساسي ال بد من 
طرحه ايهما ستكون له اليد العليا وقائع نتنياهو اليت نسفت رؤية اوباما 

للسالم.
ام صيغ اوباما املطاطة، اما ان الصيغ واللغة سوف تعود لتتكيف مع الوقائع 
االمريكيني  الرؤساء  تعلمنا من خالل تاربنا مع  نتنياهو كما  بها  اليت قال 
السابقني وحتى اوباما نفسه، وهل هناك من يؤدي دور كيسنجر يف ادارة 

اوباما؟!
يبقى ان نقول ان على الفلسطينيني و العرب او ما تبقى من دوهلم ما حك 
جلدك مثل ظفرك فتوىل مجيع أمرك واعادة االعتبار لقضيتهم املركزية كرد 
على اهلجمة االمريكية الن هذه اهلجمة على املنطقة اخذت طابع اخر وهو ما 
بدى من خطاب الرئيس االمريكي والذي خص كل دولة من تلك الدول حبصة 
من خطابه من الشمال االفريقي حتى املشرق العربي مرورا باخلليج فهنا يامر 

وهناك يتوعد وهنالك يبيع ويشرتي ويقدم االغراءات.
عباس علي مراد سيدني اسرتاليا 
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اعالنـات

مؤسسة املكاري للدواليب االوىل يف فيكتوريا

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

 TONY  FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها  طوني فرنسيس

26 Good St, Granville 2142

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

تتوفر لدينا سائر أنواع حلوم الغنم 
والبقر الطازجة يوميا

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

تلفون: 96371759 
فاكس: 96361294

اعالن بلدية روكدايل

هل فعلت البلدية الشيء الصحيح؟ يتم عرض مسّودة اخلطة للمواطنني ابتداء 
من 5 أيار احلالي ولغاية 2 حزيران 2011 وترحب البلدية بتعليقاتكم.

االجتماعية،  واملشاريع  الربامج  نتائج  عن  معلومات  اخلطة  مسّودة  تقّدم 
املدينة  جلعل  وجتديدها  املدنية  الربامج  الرئيسية،  املشاريع  ضمنها  ومن 
مسّودة  على  االطالع  باالمكان  والزيارة.  والعمل  للعيش  أفضل  مكانا 
خدمة  مركز  من  عليها  للتعليق  طلبات  على  احلصول  وميكن  اخلطة  هذه 
االلكرتوني املوقع  وبزيارة  احمللية  املكتبات  كل  ويف  البلدية  يف   الزبائن 

www.rockdale.nsw.gov.au 
اضافة اىل ذلك، هناك مثانية أماكن تتوفر فيها املعلومات وطلبات التعليق يف 
سائر احناء مدينة روكدايل. وتشحعكم البلدية على زيارة اي من هذه االماكن 
لالطالع على املزيد حول مسّودة خطة املدينة، حتدثوا مع موظفي البلدية حول 

مسّودة خطة املدينة وقدموا تعليقاتكم.
جيب ايداع اقرتاحاتكم حبدود يوم اخلميس يف 2 حزيران 2011 وميكن ارساهلا 

اىل:

ملزيد من املعلومات االتصال مبركز خدمة الزبائن على الرقم:1666 9562 )02(

للمعلومات االجتماعية والتعليق- زوروا أحد هذه االماكن: 
املكان التاريخ الوقت

الخميس 12 أيار 4 مساًء-8مساًء

السبت 14 أيار 10صباحًا-1بعد الظهر

الثالثاء 17 أيار 12ظهرًا -4بعد الظهر

الخميس 19 أيار 10صباحًا -1بعد الظهر

الجمعة 20 أيار 1بعد الظهر -4 بعد الظهر

األحد 22 أيار 8.30صباحًا - 10.30 صباحا

األربعاء 25 أيار 11.30صباحًا - 3.30بعد الظهر

السبت 28 أيار 1بعد الظهر - 4بعد الظهر
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يف  العام  لبنان  قنصل  برعاية 
فيكتوريا االستاذ هنري قسطون 
كبار  من  مميزة  خنبة  وحبضور 
رجال املال واالعمال واالقتصاد 
اجلالية  اركان  من  كبري  وحشد 
التجارة  بينهم رئيس غرفة  من 
يف  االسرتالية  اللبنانية 
احملامي  االعمال  رجل  فيكتوريا 
فادي الزوقي والقنصل السابق 
ابتدأ  فليفل  لويس  االستاذ 
حلويات  ملعامل  االفتتاح  حفل 
العنوان  على  الكائن   SATCHI
-Bond St,Mondialloc VIC 22
من  الثانية  الساعة  12/24عند 
بعد ظهر يوم االحد يف 22 أيار 

احلالي.
الشاعر  االحتفال  حلقات  قدم 
املعهودة  بلباقته  زيدان  وسام 
والقى  ة  ومعبرّ مميزة  وبكلمات 
كلمة االفتتاح اليت جاء فيها ما 

يلي:
العام يف  لبنان  قنصل  سعادة 
فيكتوريا االستاذ هنري قسطون 
املؤسسات  احلفل،  هذا  راعي 
التجارية، رجال االعمال واالعالم 
احلفل  ايها  واملسموع  املرئي 

الكريم..
صحيح اننا نلتقي ونلتقي وتكثر 

برعاية قنصل لبنان العام يف فيكتوريا 

االفتتاح الكبري الول مصنع من نوعه لشركة SATCHI للحلويات الشرقية والغربية يف ملبورن

املواضيع  وتتعدد  املناسبات 
اليت نتكلم عنها ولكن املناسبة 
اوجه  بوجود  خاصة  حالة  هذه 
شبت لسابقاتها ومبا ان الطموح 
هو غذاء الروح والدافع للحيوية 
التضحيات  مكامن  املتدفقة يف 
نطل عليكم مبناسبة افتتاح معامل 
العربية  للحلويات   SATCHI
السيدين  لصاحبيها  والغربية 
كرباج  وفادي  حالوي  فؤاد 
وبرعاية قنصل لبنان العام يف 
فيكتوريا االستاذ هنري قسطون 
لبنان  اخرى وجه  لكي نبز مرة 
ابنائه  املعنوي واحلضاري بقوة 
ودورهم  ومكانتهم  وطموحاتهم 
اجملاالت  خمتلف  يف  الريادي 
الثقافية واالجتماعية واملهنية.. 
يتطلع  وابدا  دائما  فاللبناني 
اىل االفق االمسى واالبعد ومن 
صفاته التمرد على واقعه فرتاه 
يبدع  وتارة  ويكافح  يثور  تارة 
حركة  يف  دائما  فهو  وجيدد 
مستمرة جيذف يف امواج احلياة 
يتآلف  يتسامح  وعزمية..  بثقة 
وال  يشمخ  يضحي..  بفعل 
َيسأل..  وال  ُيسأل  يستكني.. 
ُيطلب منه وال َيطلب.. يتسامى 
جتد  حللت  فأينما  ينحين..  وال 

Melbourneملبورن

ناجحا وهو بذلك يؤكد  اللبناني 
والعظمة  بالنجاح  جدير  بانه 
صقلته  الصعاب..  يهوى  فهو 
املعرفة  ثوب  والبسته  التجارب 
لغة  حنينه  من  النبوغ..  ثوب 
االنتماء وما هذا املكان الراقي 
اليت  ة،  النريرّ وبالوجوه  جبماليته 
اال  اجلبار  العمل  وهذا  شرفتنا، 
الضيافة  على دور  دليل قاطع 
هذا  العريق،  اللبناني  والرتاث 
هو اللبناني احلاضر الفاعل يف 
كل اصقاع االرض، لبنان وسع 
رحت  ما  و«وين  موجود  الكائنة 

بتشوف لبناني«..
العمل  تقدير وحمبة هلذا  فتحية 
تقديرنا  مع  الناجح  املتطور 
وفؤاد  كرباج  فادي  للسيدين 
يف  معا  مجعانا  اللذين  حالوي 
مناسبة  اجلميلة،  املناسبة  هذه 
مع   SATCHI معامل  افتتاح 
والتقدم  بالنجاح  هلما  متنياتنا 

واهال وسهال بكم.
ثم كانت الكلمة لصاحيب معامل 
وفؤاد  كرباج  فادي   SATCHI
حالوي اليت القاها السيد حالوي 

وجاءت على الشكل التالي:
كشاهد  امامكم  اقف  اليوم 
لعصر جديد يف صناعة احللويات 

اسرتاليا  والغربية يف  الشرقية 
يف معامل SATCHI للحلويات.

اشكركم جزيال ملشاركتكم معنا 
يف هذه املناسبة اخلاصة.. اني 
اخلاص  بالشكر  اتقدم  ان  اود 
العام  لبنان  قنصل  من سعادة 
هنري  االستاذ  فيكتوريا  يف 
احلفل  هذا  لرعايته  قسطون 
الكريم يف مناسبة افتتاح شركة  
الشرقية  للحلويات   SATCHI
والغربية واتقدم بالشكر اخلاص 
الفخري  القنصل  سعادة  من 
فليفل  لويس  االستاذ  السابق 
التجارة  غرفة  رئيس  ومن 
االسرتالية  اللبنانية  والصناعة 
االستاذ  احملامي  فيكتوريا  يف 
اني  كما  الزوقي  فادي 
السيدة  من  بالشكر  اتقدم 
البملان  عضو  ريفورد  لوران 
مونديالوك  ملنطقة  االسرتالي 
ايها  )Mondialloc(، شكرا لكم 

االصدقاء واحلضور. 
دفرن«...  تاست  »ساتشي 
احللويات  انواع  أفخر  انها 
وافضلها حتتل النوعية، اخلدمة، 

االلتزام واالعتماد.
بأرقى  تتحلى  ساتشي  معامل 

املعدات وأتقنها.

كرباج  سايم  السيد  تكلم  ثم 
شاكرا  باحلضور  فرحب 
االفتتاح  هذا  يف  مشاركتهم 
انطالق  على  مؤكدا  الكبري 
التجارية  االسواق  احللويات اىل 

يف اسرتاليا.
كلمة  القى  قمر  اكرم  السيد 
 SATCHI حتدث فيها عن معامل
واهميتها ثم قدم رئيس غرفة 
اللبنانية  والصناعة  التجارة 
رجل  فيكتوريا  يف  االسرتالية 
الزوقي  فادي  احملامي  االعمال 
فيها  هنأ  كلمة  القى  الذي 
اخلطوة  بهذه  املعامل  صاحيب 
اياها  واصفا  واجلبارة  اجلريئة 
بالعمل املميز يف هذا املغرَتب 
اللبناني  ُوجد  اينما  قاله  ومما 
وعراقته  حبضارته  لبنان  جتد 
كلمة  كانت  وبعده  وتراثه. 
اهلل  عبد  عازار  للسيد  مقتضبة 
صاحب خمابز أي وان يف منطقة 

داندينونغ.
قسطون  القنصل  كلمة  اما 

فجاءت على الشكل التالي:
عندما زارني السيد فؤاد حالوي 
ومتمنيا  مشروعه  عليرّ  عارضا 
مل  برعاييت  االفتتاح  يكون  ان 
أتردد حلظة باملوافقة والرتحيب 

والتشجيع الني رأيت فيه مثال 
اللبناني  االعمال  ورجل  الشاب 
الطموح الذي ال يكتفي ان يقيم 
على االرض اليت يصل اليها بل 
وحيصدها..  ويزرعها  يفلحها 
هذا  من  اضايف  مشروع  وكل 
مدماك  على  اضافة  هو  النوع 
الضخم  اللبناني  االغرتاب  هذا 
لو  انه  قلت  ان  ابالغ  ال  الذي 
توحدت اعمدته حتت سقف واحد 
وهو  العامل  تغيري  يف  السهم 
كافة  تطوير  يف  يسهم  فعال 

اجملتمعات اليت يعيش فيها.
والني اعي ان من واجب الدولة 
اللبنانية ان تقف فعال اىل جانب 
االغرتاب اللبناني وتدعمه يف كل 
اكثر  لبنان  والن  رائدة  مبادرة 
مبغرتبيه  وازدهارا  ومنعة  قوة 
ان  املغرتبني  هؤالء  على  والن 
قلوب  يف  لبنان  شعلة  يبقوا 
اللبناني  جناحات  والن  اوالدهم 
الدولة  واجب  فمن  الدنيا  متأل 
املغرتبني..كما  دعم  اللبنانية 
انتم  تدعموا  ان  االوىل  من 
يف  منكم  كل  فيجد  بعضكم 
اآلخرين عضدا وسندا بهذا اختم 

*قالب من الحلوى للهدايا** جانب من الحلويات*
*جانب من املاكينات االلكرتونية 

لصناعة الحلويات*

*صاحب الشركة فؤاد حالوي يقدم الورود لباقة من السيدات**القنصالن قسطون  وفليفل يتوسطان الزوقي وحالوي*

*السيد فؤاد حالوي يرحب بالحضور *قنصل لبنان يلقي كلمته*
ويتحدث عن أهمية الشركة*

*السيد أكرم قمر يلقي كلمته**السيد سليم كرباج يلقي كلمته* *السيد عازار عبداهلل يلقي كلمته**املحامي فادي الزوقي يلقي كلمته*

*السيد فؤاد حالوي يقدم هدية رمزية لسعادة القنصل قسطون*

*السيد وسام زيدان يقدم الربنامج*

*جانب من املشاركني يف االفتتاح*

التتمة صفحة 24
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كارال خّطار
فوق نهر ابراهيم، وحتديدا يف بلدة املعيصرة، وعلى مساحة أرض تقدر 
بـ 52 الف مرت مربع بسط االب جمدي العالوي مشروع مركز يؤوي فيه 
الشباب الذين يريدون التخلص من ادمانهم على كل انواع املخدرات، 
واضاف اليه حب الوالد وحنان العائلة املرتاصة. »مجعية سعادة السماء« 
اسم اختاره االب جمدي للجمعية اليت أسسها يف 17 شباط 2008 ليكون 
اليت  وبالصداقة  جناحيه  حتت  املدمن  الشاب  يلقاه  الذي  بالفرح  الئقا 
يتعرف اليها من خالل شباب »مربني« كانوا مدمنني وسبقوه اىل تلقي 
العالج. واملدمن ليس مرغما على دخول املركز فذلك يكون بقرار منه 
ينم عن جهوزية تامة لبدء العالج وقناعة باستكماله خالل سنة كاملة، ال 
يستخدم فيها املتخصصون يف العالج اي نوع من االدوية اليت حصرها 
األب جمدي فقط بالصداقة واحلب والثقة وكل ذلك يتّوجه االميان باهلل.

وبتاريخ 26 حزيران 2008، يوم افتتح االب جمدي اجلمعية بعد حصوله 
على علم وخرب من الدولة اللبنانية كان اكيدا من انه سيساعد عددًا كبريًا 
شابًا.   27 بلغوا  اليوم  وحتى  إدمانهم،  من  التخّلص  على  الشباب  من 
واجب  من  اليت  امللّحة  للحاجات  املتكّررة  طلباته  أن  يدركه  مل  ما  لكن 
الكهرباء  بتأمني  املعنية  الوزارات  من  ترحيبًا  تلقى  لن  تأمينها  الدولة 
واملياه وخطوط اهلاتف الثابت وإصالح البنى التحتية، فما كان منه إال 
ان زار رئيس اجلمهورية الرئيس ميشال سليمان األسبوع املاضي طلبًا 
للدعم، ويف خالل 24 ساعة بدأت الوزارات بتنفيذ الكشوفات الالزمة لسد 

النقص يف »قرية االب جمدي«.
»أبونا جمدي من هون« يقول أحد العمال يف قرية املعيصرة مشريا اىل 
طريق منحدر فرعي طويل عريض ومتعّرج، مكسّو بكل احجام البحص.. 
وتدل آثار عجالت السيارات باجتاه واحد مباشر اىل قرية كبرية يكّللها 
واشخاص  باالشجار  مدروز  جبل  اليمني  اىل  بها  وحييط  االمحر  القرميد 
جفصني للسيدة العذراء وبعض القديسني وصلبان خشبية واىل الشمال 
واد عميق كأنهما جيسدان جمد االنسان الشامخ كما اجلبال مقابل احندار 
أعلى.  اىل  النظر  رافضًا  اهلّوة  عمق  يكون يف  ان  الذي خيتار  اإلنسان 
وناحية اجلبل العالي تقبع كنيسة قدمية مبنية من احلجر الكبري وعلى حافة 
خشب  منازل  وبينهما  بعد  بناؤها  ينته  مل  جديدة  اخرى  كنيسة  الوادي 

واراض تراب فيها ممرات صخر وشجريات صنوبر وزيتون.
زيارة الغرباء للقرية غري مألوفة للشباب املدمنني الذين يقطنون فيها، 
من  واملتطوعني  عالجهم  يف  املتخصصون  يقصدهم  ان  اعتادوا  فهم 
الشباب والفتيات للعمل معهم، كما اعتادوا ان يالزمهم »ابوهم« جمدي 
الذي يتحدث معهم بكثري من احلنان قائال »شو بدك يا ابين؟« وال يفارق 
القرية اال عند احلاجة لزيارة زوجته واوالده االربعة. يف شباط 2008 باع 
منزله الكائن يف منطقة عمشيت من اجل ان يؤسس املركز.. واجلمعية 
»البدائية« كانت عبارة عن خيمة يف املكان نفسه عاش فيها 11 شابا 
خترج منهم 6، اثنان يعمالن يف االمم املتحدة واآلخرون يتابعون دراستهم 
يف فرنسا. ومنذ ان اعلن رمسيا عن تأسيس املركز قدم اىل املكتب 215 
مدمنا، واظب 27 منهم على إمتام مدة العالج وعادوا اىل حياتهم الطبيعية 
كل  االب جمدي  ويالزم  العالج.  يكملوا  ومل  املركز  فدخلوا  الباقون  اما 
شاب خيتار ان يتعاجل، يف حلظات حياته الدقيقة واحلرجة فيعلمه كيفية 
االعتناء باالرض وزراعتها وبناء املنازل اخلشب والباطون ويعرفه على اهلل 

لينقله من حالة الضياع اىل االميان باخلالص من خالل الصالة.
]حوار مع »املوجوع«

عائلة االب جمدي تكرب سنة بعد سنة، فيها يولد االنسان من جديد متسلحًا 
بالثقة بالنفس، جاعاًل القوانني واخلطوط احلمراء درعا له وناقال شهادته 
اىل العامل كّله ليتمثل به املدمنون.. برنامج عالج الشاب املدمن وطريقة 
االخريان  الشهران  بان يقضي سنة كاملة خيصص  املركز حددا  دخوله 
منها للعمل االجتماعي اجملاني، يليهما 5 ايام من الرياضة الروحية قبل 
ان يتخرج ويفرح اهله بعودته اىل املنزل معافى ومتجددا باالميان. وال 
يقصد املركز سوى الشاب الذي ادمن لسنوات طويلة ومل يلق يف حياته 
احلنان واحلب فيجد اهله ضرورة لالتصال باملكتب إلدخاله اىل املركز 
او قد ينبذونه بعدما يسأموا من اقناعه بضرورة االنضباط حتت سقف 
القانون، فال يكون امامه سوى املكوث يف الشارع اال يف حال كان متهما 
بعملية »من العيار الثقيل« فريمى يف السجن. ويف كل االحوال، عليه ان 
يكون مقتنعا بتغيري حياته لينخرط يف جمتمع ال زال حتى اليوم يشري اىل 
املدمن املعافى على انه مريض، فيما يرفض االب جمدي هذه الصفة 
مشددا على ان املدمن ليس مبريض بل هو جمروح وموجوع وحيتاج اىل 
اهتمام، مؤكدا ان كل الشباب الذين قرروا االقالع عن االدمان مل يفعلوا 
ذلك حبا بانفسهم او رمحة مبا حيل بهم بل ألنهم ال يريدون ان يعذبوا 

اهلهم ويشعرونهم بالذل.
الشباب  مع  يبدأ  العالج.  عليها  يرتكز  اليت  االساس  النقطة  هو  احلوار 
راهبات  من  امل  االخت  مهمة  السجن وهذه  يلقون يف  الذين  املدمنني 
القديسة ترييزيا، اليت تقابلهم وبعد جلسات عدة معهم تلمس استعدادهم 
للتخلص من االدمان، فتسأهلم رأيهم يف عالج فاعل ويف حال قبوهلم 
يصدر القاضي على الفور قرارا بإخالء سبيل السجني الذي حيّول مباشرة 
اىل اجلمعية. كذلك احلوار هو نقطة االلتقاء األوىل بني الشاب املدمن 
الرقم  على  اهله  او  الشاب  اتصل  حال  االتصاالت، يف  تلقي  ومكتب 
01-256256.. وفورا يكون االب جمدي حاضرا الستقباله بغض النظر عن 
الطائفة اليت ينتمي اليها، فالكل سواسية يف العناية واحلب واالميان، 
والكل يتشارك الصالة حبسب ديانته، يف االجنيل ام يف القرآن، اال ان 

الصالة للعذراء مريم توّحدهم يف الرمحة وختّفف من آالمهم.
].. على درب اجللجلة

فيستقبله  القوى،  منهك  اي  »خمروم«  املركز  اىل  عادة  املدمن  يصل 
اجلميع ويساعده االب جمدي يف أخذ محام بارد كل 10 دقائق ويتداور 
الشباب باجللوس على رجليه حتى يفقد االحساس بأمل جسمه الذي يطلب 
املخدرات ويشعر بالتنميل التام. يف الواقع فإن احلاالت الصعبة تتوجه 

 »سعادة السماء« تربئ مدمين األرض

اىل املركز، خصوصا وان وزارة الصحة مل تقدم سوى سريرين للمدمنني 
ابنهم  اختار االهل ادخال  اما يف حال  يف كل لبنان يف دير الصليب، 
اىل املستشفى فيتكلفون ما يعادل 5 آالف دوالر لعالجه.. اال ان الوضع 
خمتلف يف املركز حيث العالج جماني وعاطفي، فيبقى اجلميع ساهرا على 
الضيف اجلديد الذي ال ينام سوى ساعة عند طلوع الصباح، ويبقى على 
هذه احلال مدة 40 يومًا، وهي الفرتة التحضريية ليسأله االب جمدي بعدها 
ان كان ال ميانع البقاء الكمال العالج. يعلق قائاًل« من وعده والداه بالثروة 
والسيارات واملبالغ املالية يغادر املركز اما من هو غري موعود بأي ثروة، 
وال امل له يف العودة اىل احلياة الطبيعية يف اخلارج فيجد يف البقاء هنا 
القرار  اختاذ  الشاب  ثروة نفسية ودينية ال تعوض«. عندما يكون على 
احلاسم باملغادرة او البقاء خيريه االب جمدي بني البوابة السوداء اليت، 
اذا جتاوزها عاد اىل حياته السابقة وخسر االيام اليت حتمل فيها اوجاعه، 
وبني البقاء لتحقيق اخلالص فإذا اختار ان يبقى سيتحمل العذاب حتى 
يتلذذ بالقيامة بعد سنة. وهلذا الشاب تكرس اجملموعة وقتها فيقيمون 
فيقبل  مؤثرا  املوقف  يكون  ما  وعادة  لوالديه  اعتذار  يتخلله  له  قداسا 
االب  يغسل  ثم  القبالت،  ويتبادلون  ويساحمونه  االبن  اعتذارات  االهل 
جمدي رجليه، وخيتار من املدمنني املتعافني عرابا له فيلبسه ثوبا ابيض 

وحذاء ليبدأ درب اجللجلة .
]برنامج العالج

ينطلق العالج عن طريق احلوار االجتماعي يف الشهر الثالث، حيث يزور 
األهل ابنهم يف املركز ويتحدثون عن طفولته ومراهقته وذلك مبشاركة 
معاجل اجتماعي لكشف الثغرات يف العالقة العائلية، وبقدر ما يكون احلوار 
صرحيًا بقدر ما تكون اجللسات قليلة وسريعة. يف الشهر الرابع يرقى 
املتعاطي اىل رتبة »مالك« بعد ان يكون نفذ ما هو مطلوب منه كي يغرّي 
حياته ويقوي نقاط ضعفه فيكون من واجباته الصوم مرة يف االسبوع، 
باملقابل حيّق له كل يوم احد التحّدث مدة 7 دقائق مع أهله على اهلاتف. 
ويف الشهر اخلامس خيترب نفسه خارج املركز حيث يسمح له بزيارة أوىل 
اىل منزل والديه يرافقه مربي، اي شاب معافى من االدمان، فيحّس كأنه 
ولد من جديد خصوصا حني يستقبله اهله الذين كانوا نبذوه يف فرتة 
من حياته، وقد حصل مرارا ان واجه االب جمدي رفض االهل استقبال 
ابنهم لكنه اقنعهم مشبها الشاب العائد اىل املنزل باالبن الضال. ومن 
»مالك« اىل »رئيس املالئكة« يتحول الشاب يف الشهر الثامن حيث يبلغ 
األربعاء  يومي  يصوم  ان  عليه  ويفرض  اجللجلة،  درب  من  االخري  اجلزء 
واجلمعة كما حيق له زيارة منزل أهله مدة 24 ساعة. وتكرب مسؤولياته 
يف الشهر العاشر ليصبح »مسؤول بيت« فيحق له بـ 6 سجائر يف اليوم، 
يومي  االجتماعية وجيول  اخلدمة  ايام يف   5 ان ميضي  عليه  املقابل  يف 
السبت واالحد يف السجون واملنازل واملدارس ليساعد اشخاصا يعانون 
من االدمان باالضافة اىل خدمة املسنني يف دار »نور السما« املخصصة 
هلم، كما حيضر العابا وغداء لالطفال. ويف الشهر االخري من نهاية عام 
العالج يكون على الشاب ان يتابع رياضة روحية مدة 5 ايام ثم يتخرج يف 
االحد االخري من الشهر، ويقدم له االب جمدي قنديل االمل ليكون نورا له 
يضيء دربه يف احلياة فيكون شهادة للعامل امجع. اما االهل فطيلة هذه 
املدة يبقون على اتصال مع بعضهم من خالل ناد تابع للجمعية يلتقون 
فيه يوم اخلميس من كل أسبوع فيتبادلون اخلربات يف كيفية التصرف 

مع ابنائهم.
]أسرار العالج..

طيلة مدة العالج يكون من واجب الشباب تنفيذ املهّمات اليت تطلب منهم 
وهي تهدف اىل عالجهم حبيث ينشغلون يف مترين جسدهم على العمل 
يف البناء وزراعة األرض، كما ينمون فكرهم يف تقديم أفكار خالقة يف 
البناء والتزيني وخمتلف األعمال اليت ختّوهلم نيل جوائز وحتقيق هوايات 
معينة كممارسة أنواع من الرياضات او تنظيم الرحالت. وال يقتصر العالج 
على العمل إذ ان للصالة واحملبة الدور األهم يف تعريف الشاب املدمن 
على اهلل ومن خالله على تأدية أعمال اخلري واالبتعاد عن اخلطيئة واألعمال 
املشينة. وينظم األب جمدي برناجمًا من القداديس والصلوات واالعرتافات 

جمموعة  فعلى  ترفيهيًا،  أما  الشباب.  مع  فيها  يشرتك  حوار  وجلسات 
الشباب أن تقدم يوم اجلمعة مشروعًا فنيًا مالئمًا لسهرة السبت تتخّللها 
مسابقات وجوائز تعرض على األب ومساعده إبراهيم بانتظار موافقتهما 
عليها، وال يستثين األب جمدي نوع املوسيقى اليت يسمعها الشباب خالل 

السهرة من العالج، حبيث تكون األغنيات منتقاة بطريقة دقيقة.
اإلدمان، جهد االب جمدي ليشرتي معّدات عيادة  العالج من  إطار  ويف 
اسنان ملعاجلة الشباب وقد تطوع أطباء لعالج كل من حيتاج اىل ذلك. 
ماديا  الناس امليسورين على مساعدة  انه يسعى دائما اىل حتفيز  كما 
وهو يكافئهم بتقديم صالة عن نيتهم. فخالل جلسات الصالة اليومية يف 
الكنيسة الصغرية يف املركز يطلب االب جمدي من الشباب ان يصلوا 
تتعّداها  بل  املاديات  على  ختتصر  ال  واملساعدات  يساعدهم،  من  لكل 
الذي  اتفاقية مع معهد دومبوسكو  امليادين ومنها توقيع  لتشمل كافة 

قدم للشباب فرصة لدراسة االختصاص الذي يرغبون به.
]تقصري الوزارات

بعض  تنفيذ  الوزارات  بعض  من  الطلب  اىل  جمدي  االب  سعى  لطاملا 
عدة  مرات  ، فقصد  أسسها  اليت  للقرية  واالساسية  الضرورية  االعمال 
وزارة الطاقة واملياه الستجرار املياه والكهرباء اىل املركز، وقصد وزارة 
األشغال العامة من اجل فلش اإلسفلت على الطريق املؤدي اىل املركز 
باالضافة اىل مطالبته وزارة االتصاالت بتوصيل شبكات للهاتف الثابت 
وحصرت  بالفشل  باءت  مساعيه  ان  اال  للمركز،  امللحة  احلاجات  لتلبية 
ردود الوزارات بوعود متكررة مل تلق السبيل اىل التحقق. غري ان اهمال 
من  متكن  حيث  مشروعه  يفشل  مل  بواجباتها  القيام  املذكورة  الوزارات 
تأمني مولدات كهربائية تعمل منذ الصباح الباكر حتى احلادية عشرة ليال. 
وحلل مسألة االتصاالت مسح للشباب املربني الذي ختطوا مرحلة العالج 
باستخدام اهلواتف اجلوالة وهم يتولون مساعدته على احضار املياه عندما 
املاضي  االسبوع  املشاكل سلكت  هذه  ان  ويبدو  اليها.  احلاجة  تتطلب 
الطريق الصحيح حنو احلل بعدما زار االب جمدي رئيس اجلمهوية ميشال 
حترك  بدأ  حتى  ساعة   24 متر  ومل  حاجاته،  بتلبية  وعده  الذي  سليمان 
املعنيني يف  مع  تنسيق كامل  بعد  املركز  مكان  للكشف على  الوزارات 

القصر اجلمهوري.
]»ايدي« و«زوزو« يشهدان..

ذللها  اليوم،  حتى   2008 العام  منذ  االب جمدي  واجهها  عديدة  عقبات 
يتعافى  ان  همه  فكل  العالج.  طريقة  على  أثر  اي  ترتك  ان  دون  من 
الشباب وان يعتربهم اجملتمع اشخاصا عاديني، وقد ملس كثريون ممن 
يعملون  عّما  فيتساءلون  اليهم،  السلبية  اللبناني  اجملتمع  نظرة  تعافوا 
بعد خروجهم متعافني من املركز حيث ال يقبل اي مكتب ان يوظفهم. 
لكن االب جمدي وجد احلل هلذه املشكلة ايضا فطلب من املتعافني ان 
أجر شهري يكفيهم.  يعملوا يف املركز ويساعدوا الشباب اجلدد مقابل 
وهذه هي حال »إيدي« الشاب املربي الذي يبلغ اليوم 26 عاما من العمر. 
متكن  روميه،  ودخوله سجن  اهلريويني  على  االدمان  من  عاما   11 فبعد 
من التعايف وقرر البقاء يف املركز ليحمل شهادته اىل كل شاب مدمن 
ويشجعه على اكمال العالج. . اختار ان يالزم املركز ملا اكسبه مبادىء 
ومفاهيم جديدة وعلمه ان ال يتخطى اخلطوط احلمر، فالتأهيل درع زرع 
الثقة يف عالقته مع اهله، لكن نظرة اجملتمع »السطحي« اليه بقيت غصة 
يف قلبه. خيرب »ايدي« ان اخيه وصديقه اللذين تعافيا من االدمان قاداه 
اىل االب جمدي، ويقول« مل أتردد يف دخول املركز من اجل امي اليت مل 
تفقد االمل يوما يف الصالة والطلب اىل اهلل بأن يشفيين ويساعدني. 
كنت اسخر منها اىل ان تعرفت اىل االب جمدي الذي يستقبل الشباب 
ويعاجلهم من دون اي مقابل.« ويتابع« يف هذا املركز رأيت اشياء مل 
اكن اراها يف اخلارج، وشعرت بأحاسيس جديدة مل اكن اعرف اصال أنها 
موجودة. هنا تعرفت اىل اهلل واكتشفت احملبة، وجدت اىل جانيب اخوة 
واصدقاء مل يفارقوني حلظة بل احاطوا بي وانا كنت بأمس احلاجة اليهم. 
ال انكر اني عانيت ألتقبلتهم يف البداية، لكن حشرييت محلتين اىل التعّرف 
على اهلل وكانت الصالة الطريق اىل خالصي. وجدت اإلجابات على كل 
تساؤالتي احلياتية يف االجنيل، واكتشفت ان املخدرات مادة شيطانية. 
وبعد خروجي من املركز تعّرضت لتجارب عديدة كان بإمكانها ان تعيدني 
من جديد اىل االدمان لكنين انتصرت واخرتت ان االزم املركز ليستفيد 

اآلخرون من جتربيت.«
اما زوزو الذي يبلغ 27 سنة فلم يتبق له سوى 3 اشهر النهاء عالجه وله 
قصة خمتلفة عن »ايدي« الذي مل يفكر يف مغادرة املركز. زوزو اتى اىل 
املركز »خمروم«، ومل يكن مقتنعا ابدا مبالزمته للعالج، خريني االب جمدي 
بني البوابة السوداء اخلارجية والرب. توجهت مرتني اىل البوابة وكدت 
اخرج مغادرا اىل غري عودة، ويف كل مرة كان الشباب يتبعوني ويقنعوني 
بالعودة مؤكدين انهم وجدوا الراحة النفسية واجلسدية والروحية وكنت 
أعود أدراجي معهم اىل االب جمدي.. مل اكن اعرف انهم أحبوني بسرعة 
وخافوا علي من العودة اىل االدمان، حينها اقتنعت بالبقاء دومنا ترّدد 
فحظيت بإخوة لي فيما مل أتعرف اىل اي صديق حقيقي يف عامل املخدرات 
حيث املصلحة الشخصية هي الغالبة. زوزو يتعرض حاليًا لتجارب عديدة 
تتمثل يف لقائه شباب كان يتعامل معهم يف احلي حيث يسكن أهله، 
حياولون إلقاء التحية عليه فيكمل طريقه متجاهاًل حتيتهم »ما بفتحلون باب 

حتى للسالم«.
وانفتاحًا  حيوية  تزيدهما  ونشاطًا  حركة  السماء«  سعادة  »مجعية  تعيش 
الزيارات اليت تقوم بها مجعيات عربية واجنبية دينية واجتماعية للتدرب 
على كيفية عالج الشباب املدمن على املخدرات. ويف االطار نفسه قدم 
140 شابًا وفتاة من ستوكهومل و4 كهنة من االقباط االورثوذكس. كما 
لتصوير  املركز  اىل  خصيصًا  حضرت  وغربية  اوروبية  اعالم  وسائل  ان 
برامج عن العالج من دون ادوية، ما شجع اوسرتاليا على تقديم 560 الف 
مرت مربع من االرض للجمعية لتقيم عليها مركزًا مماثاًل. كل ذلك يقول 
االب جمدي بفضل اهلل وقوة االميان متمنيًا ان يتضامن اجملتمع مع الشباب 
املتعافني ويفتح هلم جماالت عمل مناسبة ليكونوا اعضاء فاعلني فيه. 
ومن اجل ذلك يرّدد بصحبة »اوالده« الصالة وجيّدد الطلبات يف كل مرة 
ساعيًا اىل إضفاء الثقة يف أنفسهم وحب املشاركة خامتًا »الرزمة املرتاّصة 

ال تتفكك وهي األقرب دائمًا اىل اهلل.«

تحقيقات
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األســـبوع

وجــه
اعداد أكرم املغّوش

يتكامل اجلمال والنضال والعلم واالدب 
الشاعرة  شخصية  يف  والتواضع 
واالعالمية احلسناء منى ابو محزه عقيلة 

الشيخ املناضل بهيج ابو محزه.
ولدت الشاعرة اجلميلة وصاحبة برنامج 
»حديث البلد« الذي تقدمه من تلفزيون 
MTV يف منطقة الشوف اللبنانية، تلك 
املنطقة اليت أعطت أمري لبنان الشهيد 
الكبري فخر الدين املعين واالمري شكيب 
ارسالن والقائد كمال جنبالط وكواكب 
والشهداء  واجملاهدين  املفكرين 
هذا  الكبار.  والدبلوماسيني  وامليامني 
منى  احلسناء  تقدمه  الذي  الربنامج 
يتضمن  رائع  برنامج  هو  محزه  ابو 
وثقافية  فنية  فقرات  واحد  آن  يف 
وسياسية واجتماعية الن معّدته صاحبة 
وملكة مجال  ودواوين شعرية  مؤلفات 
بأناقتها واخالقها على كل املستويات 
االعالم  عنها  يقوله  وهذا  الدبلوماسية 
بشهادة اجلمهور العربي يف كل مكان. 
العلوم  اختصاص  يف  جمازة  انها  كما 
السياسية ولكن سياستها وحدة اجملتمع 
والناس كما تعرب وتقول الن السياسة 
وان كانت ختدم املواطن يف كثري من 
االحيان يكون اخلطأ من قبل عدم فهم 

اآلخر وقبوله.
املرهفة  والشاعرة  االعالمية  احلسناء 
منى  الناجحة  والزوجة  احلنونة  واالم 

بيت  يف  تربت  عاقلة  امرأة  محزه  ابو 
اهلها ويف منطقة تعشق الوطن وتقدم 
اجل احلرية  والبنات قرابني من  االبناء 
والعيش الرغيد، اختارت االعالم املرئي 
العربي  اجلمهور  على  منها  تطل  نافذة 
الواسع يف لبنان والوطن العربي وبالد 

االنتشار لتقول هلم:
»باالمجال حنن ال نواجه اية صعوبة مع 
الربنامج،  جناح  بعد  خاصة  الضيوف 
فالسياسيون مثال حيبون ضيافتنا الن 
اجلميل  اآلخر  وجههم  يكشف  الربنامج 

والطيب الذي جيهله كثر«.
كثريا  خسر  لقد  تقول:  رفض  وملن 
اهلند  فيلسوف  مع  تردد  بها  وكأني 

طاغور:
كلمة  أقول  ان  على  ساعدني  رب  يا 
احلق يف وجه االقوياء وال اقول الباطل 
ألكسب تصفيق الضعفاء«.... وكفى.

الشاعرة االعالمية منى ابو محزه
حسناء االعالم واالعالميات

حتريري يوم  يا  أعظمك  ما 

وحدك حقيقي ونصرك املضمون

تكون األحّبا  ببال  كنت  وتا 

موزون شعر  لطفالي  حبكيك 

وبرمحة اجمللس يا بان كي مون

القانون وحدنا  علينا  كفتا 

صهيون لبين  احنيازك  كفتا 

اجملنون املدفع  حاخام  كفتا 

كفتا هلَدم عا طفالنا احلصون

لنيبها مسنون وتدعم األفعى 

امليمون أمنك  جملس  زال  ما 

امللعون قاوم  تا  أنا  حّقي 

ومارون علي  من  مقاومنا  يا 

عربون وللوفا  أمانه  سالحك 

ذكرى التحرير
الشاعر مارون طراد

بتقديري الباقي  جمدنا  يا 

سريي شّفيت  عا  أمجلك  وما 

مخريي ياخدوا  عنفوانك  ومن 

من قبل ما يناموا عا احلصريي

الغريي صاحب  يا  بستحلفك 

اجلريي عن  قانونك  ومعوّج 

عالديري بالنار  اعتدوا  وهيّن 

تعتريي يزيد  تا  بتناصرو 

شكسبريي عقلو  عن  بتقول 

عالنريي جوز  تفّقس  وبّدك 

بغّض النظر باصم عا تدمريي

وبتفكريي بسيفي  واتسّلح 

كبريي يا  التقدير  بيلبقلك 

االقزام تطاولوا  عليك  ومهما 

دخريي أرضنا  لعّزة  بتبقى 

قبل سنوات عديدة، لّبى النجم العربي املطرب هاني شاكر دعوة رئيس النادي املصري 
الدكتور وفيق لطيف فأحيا عدة حفالت يف سيدني كانت من أمجل املهرجانات الفنية. وقد 
جاء النجم الكبري هاني شاكر مع عقيلته السيدة نهلة شاكر وفرقته. وكّرت رحالته الفنية 
حيث كان كل مدة يأتي ويقيم احلفالت اجلميلة. ألن اجلالية العربية تتعطش دائمًا للفن 

اجلميل والطرب األصيل.

النجم الكبري هاني شاكر وعقيلته يف سدني

النجم الكبري هاني شاكر وعقيلته نهلة والزميل أكرم املغّوش )ارشيف(  

حيتفل أحرار لبنان والعرب بعيد التحرير، 
على  وانتصارها  الباسلة  املقاومة  عيد 
القائد  بقيادة  اجلائر  الصهيوني  العدو 
عام  امني  اهلل  نصر  حسن  السيد  البطل 
اآلية  قول  عليه  انطبق  الذي  اهلل  حزب 
الغالبون(..  هلم  اهلل  حزب  )وان  الكرمية 
االبطال  برجاله  املقاوم  اهلل  حزب  نعم 
وفرسانه االشاوس هزموا العدو الغاشم 
الصهاينة  اجلنوب فحرروه من دنس  يف 
شذاذ اآلفاق وطردوهم اىل غري رجعة وما 
زالوا على سالحهم السرتجاع فلسطني كل 
ما  وهذا  اجلوالن  كل  واجلوالن  فلسطني 
ابطال فلسطني ولبنان  اقسموا عليه مع 
وثوار جمدل مشس وعني قينة ومسعدة 
البطل  القائد  سرايا  افواج  يف  وبقعاتا 
الثائر  االطرش يف جوالننا  باشا  سلطان 
الصابر بدعم سوريا العروبة واحرار العرب 

والعامل.
علينا  يصعب  والتحرير  النصر  عيد  يف 
التعبري يف زمن الدماء الزكية اليت ُأريقت 
وسائر  واجلوالن  وفلسطني  اجلنوب  يف 

أحناء الوطن العربي..
من  االبطال  الشهداء  آالف  نستذكر  اننا 
الذين  العربية  والفصائل  االحزاب  كافة 
العربية مع  امتنا  عزة  أجل  استبسلوا من 
نعم  املقاومة.  وسرايا  اهلل  حزب  ابطال 
ضحى  ملن  الكبرية  التحية  هو  الصمت 
من  والدماء  وروحه  نفسه  قدم  وملن 
الغامشني  االعداء  كيد  ورد  التحرير  اجل 
الصهاينة والتحالف الغربي ومن لف لفهم 
ودخيلني  داخليني  وصهاينة  عمالء  من 
على العرب والعروبة.. ومع شاعر احلنوب 
املغفور له االستاذ املناضل حسني علي 
صعب يردد الثوار االبطال ولسان حاهلم 

يهتف ويقول:

سنظل كالصخر العنيد كعاصف
           جنتاح ما رفع الطغاذ وسّوروا

حبر الفناء وان تالطم موجه
             فعلى شواطئ عزمنا يتكّسُر

امليامني  واجملاهدين  والثوار  للشهداء 
اهلل  نصر  حسن  السيد  البطل  وقائدهم 
اهلل  باذن  والنصر  والتقدير  التحية  كل 
املشّرف  التاريخ  عّلمنا  هكذا  حليفهم.. 
وراءه  حق  يضيع  ولن  منتصر  احلق  بان 

مطالب.

القائد البطل السيد 
حسن نصر اهلل... 
سيد الثوار واالحرار

بقلم أكرم املغّوش
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ريــاضة

 إبراهيموفيتش لن ينتقل إىل 
ريال مدريد

2011 أيار   28 Saturday 28 May 2011السبت 

اكد مدير اعمال النجم السويدي زالتان ابراهيموفيتش ان االخري 
لن يرتك ميالن االيطالي لالنتقال اىل ريال مدريد االسباني، وذلك 
ردا على االخبار اليت تناقلتها وسائل االعالم االيطالية يف االيام 

االخرية.
انتقل  الذي  ابراهيموفيتش  ان  االيطالية  االعالم  وذكرت وسائل 
اىل ميالن الصيف املاضي بعد موسم واحد مع برشلونة االسباني، 
يثري اهتمام مدربيه السابقني يف االنرت الربتغالي جوزيه مورينيو 
مدريد  ريال  اىل  بضمه  الراغبني  مانشيين  روبرتو  وااليطالي 
اعماله مينو  التوالي. لكن مدير  ومانشسرت سييت االنكليزي على 
رايوال حتدث امس عن احتمال ان ينهي املهاجم السويدي البالغ من 
العمر 29 عاما مسريته االحرتافية مع فريقه احلالي ميالن، مضيفا 
يف حديث الذاعة »راديو راديو« االيطالي: »انا ال استبعد ان 
يكون ميالن الفريق االخري البراهيموفيتش لكين اردد االمر عينه 
منذ 10 اعوام، ال ميكنين ان استبعد اي فريق او اي سيناريو النه 
عندما ذهبنا اىل برشلونة مل نذهب اىل هناك من اجل الرحيل بعد 
عام فقط. يريد الالعب ان ينهي مسريته يف ميالن لكين استبعد 
ان حيصل هذا االمر. انا ال استبعد ان يأتي فريق آخر بافكار جمنونة 
من اجل خطفه من ميالن لكن ليس املوسم املقبل بل موسم 2012 
2013. ال املك اي معلومات عن اهتمامات مورينيو النه مل يتصل 
مبيالن او بي شخصيا«. اضاف: »ابراهيموفيتش اساسي لفريق 
هذا  ذهنية.  وكقوة  كالعب  امكاناته  معه  حيمل  النه  الفوز  يريد 
النوع من االمور هام لغرفة املالبس وكل من مورينيو ومانشيين 
يدرك ذلك. ويف الواقع جيب على )رئيس ريال( فلورنتينو برييز 
اىل  للتوصل  غالياني  ادريانو(  ميالن  رئيس  بـ)نائب  االتصال 
الشخصي،  رأيي  وحسب  قائال: »لكن  رايوال  واردف  اتفاق«. 
من املستحيل ان ينتقل زالتان اىل اي فريق آخر هذا العام وذلك 
لسببني: االول، ميالن ال يريد بيعه، وثانيا، ال يريد الرحيل حتى 
اذا اتصل مورينيو. لكن يف حال تقدم برييز لغالياني بعرض قدره 
100 مليون يورو، فحينها سيصبح القرار بيد غالياني وحنن سنتخذ 

بعدها قرارا بهذا الشأن والكلمة االخرية ستكون لالعب«.

 »بالي أوف« السلة األمريكية: فوز ثالث 
توالياً يضع ميامي على عتبة النهائي

حقق ميامي هيت فوزه الثالث على التوالي على شيكاغو بولز 
101 - 93 بعد التمديد يف نهائي املنطقة الشرقية، االربعاء، 
الدوري  لنهائي  التأهل  من  واحدة  مباراة  بعد  على  وأصبح 

االمريكي لكرة السلة للمحرتفني.
الدوري  ترتيب  تصدر  الذي  بولز  على   1  -  3 هيت  وتقدم 
املنتظم، وبات حباجة اىل فوز واحد يف ثالث حماوالت لكي 
يتأهل للنهائي الول مرة منذ عام 2006 عندما احرز اللقب، 

علما ان املباراة اخلامسة تقام يف شيكاغو اليوم اخلميس.
نقطة   35 عندما سجل  بقوة  جاميس  ليربون  »امللك«  وضرب 
على ملعب »أمرييكان ايرالينز سنرت« يف ميامي وأمام 20125 
متفرجا، واضاف النجمان كريس بوش ودواين وايد 22 و14 
نقطة على التوالي، كما برز مايك ميللر الذي احرز اللقب مع 

ميامي عام 2006 مع 12 نقطة و9 متابعات.
الرائع  الدفاع  الفوز: »انه فوز عظيم بعد  وقال جاميس بعد 
اضافية،  دقائق  االمر مخس  تطلب  لو  حتى  قدمناه.  الذي 

حافظنا على دفاعنا«.
ولدى اخلاسر، كانت فاعلية افضل العب يف املوسم ديريك 
روز حمدودة على رغم تسجيله 23 نقطة، اذ جنح يف 8 حماوالت 
فقط من 27، بينها حماولة واحدة فقط من 9 من خارج القوس 
وخسر الكرة 7 مرات. وبلغ معدل تسجيل روز يف آخر ثالث 
مباريات 30 %، يف حني بلغ طوال املوسم 44,5 %، وهو 

حتمل املسؤولية: »سأتعلم من هذه اخلسارة«.
وأضاف لبولز الذي بات مهدددا بشكل صريح باخلروج من 
الدوري، كارلوس بوزر 20 نقطة و11 متابعة والسوداني - 

الربيطاني لوول دنغ 20 نقطة و8 متابعات.
متابعة   14 التقط  الذي  نواه  يواكيم  االرتكاز  العب  وقال 
احد  الهانته  دوالر  الف   50 تغرميه  بعد  االوىل  املباراة  يف 
املشاهدين: »اخلسارة مؤملة دائما. كان الصراع قويا الليلة 
على  قوي  فريق  اننا  ندرك  اآلن..  قاسية  اخلسارة  ان  كما 
سنكون  هكذا.  املشوار  ينتهي  ان  يريد  احد  وال  ارضنا، 

جاهزين للمعركة«.
وهذه املرة االوىل هذا املوسم خيسر بولز 3 مباراة تواليا يف 
حني رفع الفوز رصيد ميامي يف البالي اوف على ارضه اىل 

8 انتصارات تواليا من دون خسارة.
وبعد انتهاء الوقت االصلي بالتعادل 85 - 85، جنح جاميس 
يف كبت مجاح روز، ليخسر بولز عدة كرات يف الوقت احلاسم، 
يف حني تألق وايد يف الدقائق االخرية مسجال 6 نقاط يف 
 24 آخر  بتسجيل  كما جنح هيت  دقيقتني وضاربا صدتني، 

رمية حرة على التوالي.
ويلتقي الفائز من هذه السلسلة يف نهائي الدوري، مع بطل 
املنطقة الغربية اليت قد حيسمها داالس مافريكس يف حال 

فوزه على اوكالهوما سييت )3 - 1(.

حسم االحتاد السعودي بطل عامي 2004 و2005 موقعة »الكالسيكو« مع 
مواطنه اهلالل وتغلب عليه بثالثة اهداف مقابل هدف حاجزا بطاقته اىل 
ربع نهائي دوري ابطال آسيا لكرة القدم يف جدة ضمن منافسات الدور 
الثاني. وسجل لالحتاد الربتغالي نونو اسيس )15 و59( واجلزائري عبد 

امللك زياية )17(، وللهالل عبد العزيز الدوسري )82(.
على  واحدة  مباراة  من  املغلوب  خروج  بطريقة  الثاني  الدور  ويقام 
ارض متصدر جمموعته يف الدور االول. وكان االحتاد تصدر ترتيب 
اجملموعة الثالثة ضمن الدور االول جامعا 11 نقطة من ثالثة انتصارات 
وتعادلني، اما اهلالل فتأهل للدور الثاني بعد حلوله وصيفا للمجموعة 
األوىل متساويا بـ13 نقطة مع سيباهان االيراني، لكن االخري تفوق 

عليه يف نتيجة املواجهتني بينهما.
بونيودكور  االيراني بفوزه على  ايضا سيباهان  النهائي  لربع  وتأهل 
بتغلبه على تياجنني تيدا  الكوري اجلنوبي  االوزبكي 3 1، وشونبوك 
الصيين 3 0، وسرييزو اوساكا على حساب مواطنه غامبا اوساكا 1 

.0
بني  خاص  نوع  من  ملنافسة  مناسبة  واهلالل  االحتاد  مباراة  وشكلت 
مدربي الفريقني، البلجيكي دميرتي العائد قبل اسبوع لالشراف على 
االحتاد للمرة اخلامسة يف االعوام الـ15 االخرية، واالرجنتيين غابريال 
كالديرون الذي قاد اهلالل اىل االحتفاظ بلقب الدوري السعودي هذا 
الدوري  لقب  معه  واحرز  ايضا  االحتاد  درب  كان  أنه  علما  املوسم، 
احمللي عام 2009، كما قاده اىل نهائي دوري ابطال آسيا يف العام 

عينه قبل ان خيسر امام بوهانغ ستيلرز الكوري اجلنوبي.
وواصل االحتاد عروضه القوية يف البطولة هذا املوسم اذ كان حقق يف 
الدور االول ثالثة انتصارات متوالية على بريوزي 3 - 1 وبونيودكور 
االوزبكستاني 1 - 0 والوحدة االماراتي 3 0، قبل ان يرتاخى العبوه 
ويهدروا النقاط الحقا بتعادل سليب مع الوحدة وخسارة امام بريوزي 

2 - 3 ثم تعادل مع بونيودكور 1 1.
كانت بداية املباراة سريعة من دون اي فرتة جس نبض من الفريقني 
لكن االحتاد كان االخطر يف البداية وجنح يف حسم النتيجة بنسبة كبرية 
يف ثلث الساعة االول حني تقدم بهدفني. وسجل االحتاد اهلدف االول 
ارسل كرة بني  الذي  نور  االلعاب حممد  اثر متريرة ذكية من صانع 
املدافعني اىل الربتغالي نونو اسيس فكسر مصيدة التسلل ووضعها 
انطالق  من  متاما  ساعة  ربع  بعد  العتييب  حسن  احلارس  شباك  يف 
املباراة. وبعد اقل من دقيقتني، خطف زياية اهلدف الثاني حني ارتقى 
لكرة عالية من نونو اسيس وتابعها برأسه برباعة من بني مدافعني اىل 
الزاوية اليمنى للمرمى. وحاول اهلالل استعادة التوازن بسرعة فانطلق 
حبثا عن هدف تقليص الفارق لكن من دون خطورة تذكر على مرمى 

مربوك زايد، ال بل ان االحتاد كاد يزيد الغلة من اهلجمات املرتدة.
وبدأ اهلالل الشوط الثاني بتصميم اكرب على التسجيل وكانت اوىل 
حممد  ارسلها  مرتا   25 حنو  من  كرة  املرمى  على  املباشرة  حماوالته 
الشلهوب لكن احلارس مربوك زايد التقطها بسهولة )50(. ومل يرتك 
االحتاد الفرصة لغرميه للعودة اىل املباراة فخطف هدفا ثالثا بطريقة 
متقنة اثر متريرة رائعة من حممد نور فوق املدافعني اىل املندفع نونو 
اسيس الذي وضعها يف املرمى حلظة خروج احلارس حسن العتييب 
)59(. ودفع كالديرون بنواف العابد بدال من ياسر القحطاني الغائب 
متاما عن اجملريات، وعبد العزيز الدوسري مكان الكوري اجلنوبي لي 
االخرية. وحتسن  الـ25  الدقائق  ما يف  تغيري  احداث  آمال  يو،  بيونغ 
للروماني مرييل  الفرص منها واحدة  اداء اهلالل فحصل على بعض 
رادوي من ضربة حرة لكن كرته مرت قريبة جدا من املرمى )78(، 
واخرى لنواف العابد الذي سدد كرة قوية بيسراه ارتدت من القائم 
االمين )82(، ثم جاء هدف تقليص الفارق عرب عبد العزيز الدوسري 
الذي ارسل كرة من حدود املنطقة استقرت يف الزاوية اليمنى ملرمى 

مربوك زايد )83(.
واسامة  الصقري  والالعبون صاحل  زايد  مربوك  احلارس  االحتاد  مثل 
كريري  وسعود  نور  وحممد  السعيد  ومشعل  املنتشري  ومحد  املولد 
زياية  امللك  عبد  واجلزائري  الرهيب(  )راشد  حديد  امحد  والعماني 

والربتغاليان باولو جورج ونونو اسيس )مناف ابو شقري(.
ومثل اهلالل احلارس حسن العتييب والالعبون عبد اهلل الزوري وخالد 
وماجد  الفريدي  وامحد  هوساوي  واسامة  علي(  امحد  )املصري  عزيز 
الدوسري(  العزيز  )عبد  يو  بيونغ  لي  اجلنوبي  والكوري  املرشدي 
وحممد  فيلهمسون  كريستيان  والسويدي  رادوي  مرييل  والروماني 

الشلهوب وياسر القحطاني )نواف العابد(.
كأس االحتاد اآلسيوي

خطف اربيل بطاقته اىل ربع نهائي كأس االحتاد اآلسيوي بفوزه على 
ضيفه تامبني روفرز السنغافوري 1 - 0 بعد التمديد يف الدور الثاني. 
وسجل مسلم مبارك هدف املباراة الوحيد يف الدقيقة 94. وكان اربيل 
تصدر اجملموعة اخلامسة بسهولة تامة بـ 14 نقطة، وبفارق كبري بلغ 
8 نقاط عن اقرب منافسيه، اما تامبني روفرز فحل ثانيا يف اجملموعة 

السابعة بـ 11 نقطة.
وحلق اربيل بالتالي مبواطنه دهوك الذي كان ختطى دميبو اهلندي 1 
امام مضيفه  الثاني خبسارته  الدور  الفيصلي االردني من  0. وخرج 
ناساف االوزبكسناني 1 2، والعهد اللبناني خبسارته ايضا امام ضيفه 

موانغ تونغ التايالندي 0 4.

 أبطال آسيا: االحتاد حيسم موقعته 
مع اهلالل ويبلغ ربع النهائي

أعلن اللواء جربيل الرجوب رئيس اللجنة االوملبية الفلسطينية 
الفلسطيين  االومليب  املنتخب  ان  القدم  كرة  احتاد  ورئيس 
حزيران/يوليو  من  العاشر  يف  االيطالي  نظريه  سيستضيف 

املقبل.
تأتي يف  املباراة  فان هذه  له،  بيان  الرجوب، يف  وحسب 
مواجهته  قبل  الفلسطيين  االومليب  املنتخب  استعداد  سياق 
املنتخب االومليب البحريين ضمن التصفيات املؤهلة الوملبياد 
يف لندن 2012. وتعترب هذه املباراة االوىل من نوعها ملنتخب 
اعلن  ان  بعد  الفلسطينية،  االراضي  يف  سيلعب  اوروبي 
االحتادان الدولي واآلسيوي اعتماد امللعب الفلسطيين ملعبا 
بيتيا للمنتخبات واالندية الفلسطينية. وحسب الرجوب فان 
االومليب  املنتخب  رفيعة سرتافق  اوروبية  شخصيات كروية 
اللجنة  رئيس  نائب  بيسكانيت  ماريو  بينهم  ومن  االيطالي، 
جيانكارلو  االيطالي  الكرة  احتاد  ورئيس  الدولية  االوملبية 
ابييت، حيث سيوقع الطرفان اتفاقية تعاون بني االحتادين 

الفلسطيين وااليطالي.
ويواجه املنتخب االومليب الفلسطيين نظريه البحريين يف التاسع 
عشر من حزيران/يوليو املقبل، يف مباراة الذهاب، على ان 
جتري مباراة االياب يف الثالث والعشرين من الشهرعينه على 
ملعب الشهيد فيصل احلسيين. واكد الرجوب ان مباراة االياب 
احلسيين  فيصل  ملعب  على  ستكون  البحريين  املنتخب  مع 
اآلسيوي  واالحتاد  القدم  لكرة  الدولي  االحتاد  اعتماد  »بعد 
فلسطني ملعبا بيتيا للفرق واملنتخبات الفلسطينية املشاركة 
هذا  الرجوب،  واعترب  واإلقليمية«.  الدولية  املسابقات  يف 
االمر »انتصارا للكرة الفلسطينية وضغطا على االستفزازات 

اإلسرائيلية اليت تعيق تطور الرياضة الفلسطينية«.

»األومليب« الفلسطيين يستضيف 
نظريه اإليطالي

 »أندية اخلليج«: العربي الكوييت 
إىل نصف النهائي

بطولة  نهائي  نصف  اىل  االماراتي  بالشباب  الكوييت  العربي  حلق 
فوزه على  بعد  القدم  لكرة  والعشرين  السادسة  اخلليجية  االندية 
مضيفه العربي القطري 2 - 0 يف الدوحة، سجلهما املغربي عبد 

اجمليد اجليالني )58( وحسني املوسوي )65(.
وكان الشباب االماراتي بلغ دور االربعة بفوزه الكبري على ضيفه 
ظفار العماني برباعية نظيفة يف دبي. ولعب العربي القطري بعشرة 
معرفية  اهلل  عبد  الوسط  العب  لطرد  االخرية  الدقائق  العبني يف 
)84(. وقدم صاحب االرض عرضا سيئا وافتقد هدافه الربازيلي 
كابوري الذي غاب بسبب االصابة، وعانده احلظ بتصدي العارضة 
لكرة االرجنتيين بيسكو التشي )11(. اما العربي الكوييت فقد تفوق 
مع بداية الشوط الثاني وسجل هدفني، كما تصدى القائم لكرة من 
رأس اجليالني )54(. وكان العربي القطري قد تأهل لربع النهائي 
بتصدره اجملموعة الثانية بـ 9 نقاط، يف حني تأهل العربي الكوييت 

بعد انسحاب االهلي البحريين.

 كاليخون متحمس للعمل مع الريال
ريال  اىل  حديثا  املنتقل  كاليخون  خوسيه  االسباني  اجلناح  اعترب 
مدريد االسباني ان الفريق امللكي »قطار يرغب اجلميع أن يكون 
على متنه«، وانه متحمس للعمل جاهدا والقيام بتضحيات من أجل 

الفريق.
»أنا سعيد ألني انضممت  الرمسي:  النادي  وقال كاليخون ملوقع 
اىل أفضل ناد يف العامل. ال ميكن القول ال لريال مدريد«. وتابع 
كاليخون الذي وقع ملدة مخسة أعوام مقابل صفقة ذكرت الصحف 
االسبانية انها بلغت 5 ماليني يورو: »ميلكون العبني رائعني يف 
البقاء مع  اهلجوم، تكمن خطيت بالعمل خالل استعداد املوسم ثم 
الفريق«. وكان كاليخون )24 عاما( استهل مسريته يف اكادميية 
ريال مدريد لكنه أخفق باالستمرار مع فريق العاصمة، فانضم اىل 
اسبانيول عام 2008 حيث شارك يف دوري الدرجة االوىل. وذكر 
ريال ان كاليخون الذي ترك الفريق االبيض مهامجا عاد يف مركز 
هو  وكاليخون  كبرية.  وسرعة  فردية  مبهارات  يتمتع  وهو  اجلناح 
الرتكي  بعد  مورينيو  جوزيه  الربتغالي  املدرب  يضمه  العب  ثالث 
وبايرن  دورمتوند  بوروسيا  من  التينتوب  ومحيد  شاهني  نوري 

ميونيخ االملانيني على التوالي.
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اغتيـال الدولة بسـالح أبنـاء الدولة..
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

أو موظف أو ضابط وما الذي مينع أن حتصل مواجهة اليوم أو غدا بني 
جهازين أمنيني ينتميان اىل مؤسسة واحدة؟

االسئلة ال تنتهي، حول املسؤوليات ومن حيمي هكذا انتهاكات، ومن 
وهيبتها  الدولة صفتها  عن  ينزع  ان  ومن حياول  املرتكبني  حياسب 
رؤسائهم  على  متمردين  عامني«  »مدراء  دولة  أنها  على  ويصّورها 
ويأخذون أوامرهم فقط من ولي االمر السياسي واحلزبي، وليس من 

كتاب القانون واالصول الوظيفية املرعية االجراء؟
ولعل املبادرة باتت بيد رئيس اجلمهورية ميشال سليمان وحسنا فعل 
باتصاله بوزير العدل ابراهيم جنار وتشاوره معه يف امكان وضع النيابة 
العامة التمييزية يدها على القضية اليت حصلت »واملتعلقة بعدم تنفيذ 
قوى االمن الداخلي قرار وزير الداخلية القاضي بسحب عناصر قوى 
االمن املوجودة يف مبنى وزارة االتصاالت«، حسب البيان الذي وزعه 
القصر اجلمهوري، مشريا اىل أن رئيس اجلمهورية يتابع اتصاالته مع 

النيابة العامة التمييزية واالجهزة القضائية املختصة للغاية نفسها.
وأوضحت مصادر رئاسة اجلمهورية أنه سبق لرئيس اجلمهورية وانطالقا 
من حرصه على تطبيق القانون، أن أعطى توجيهاته للمعنيني وال سيما 

مدير عام قوى األمن بتنفيذ قرار وزير الداخلية بإخالء املبنى.
وبينما اعتصم رئيس احلكومة املكلف جنيب ميقاتي بالصمت، باعتباره 
املسألة من صالحية رئيس حكومة تصريف األعمال، فان سعد احلريري 
الغارق يف ملفات أزماته يف السعودية، أطل ببيان ليل أمس االول، 
بارود  والوزير  اجلمهورية  رئيس  مع  اتصاالت  أجرى  أنه  فيه  أعلن 
واجلهات األمنية والقضائية والعسكرية املختصة »ملتابعة قضية حماولة 
الثالثة لالتصاالت واخراجها  وزير االتصاالت وضع يده على الشبكة 
من عهدة الشرعية من دون اي مسوغ قانوني«. واكد احلريري ان ال 
مانع لديه من قيام القضاء املختص بوضع يده على هذه القضية على 
الوزراء  لقرارات جملس  االتصاالت  وزير  جتاوز  اسباب  حتديد  قاعدة 
وحتديد اجلهة اليت يريد حناس تسليمها شبكة االتصاالت الثالثة خارج 

اطار سيطرة الدولة اللبنانية ومعرفتها«.
وقال مصدر بارز يف األكثرية اجلديدة أنه بغياب حكومة فعلية ويف 
ظل واقع تصريف األعمال وبعد استقالة وزير الداخلية، فان مسؤولية 
القائد األعلى للقوات املسلحة وهو رئيس اجلمهورية أن يتصدى لألمر 
يف ظل خضوع مجيع القوى األمنية ألمرته، ومل يعد جائزا أن يستمر 
مترد أحد املدراء العامني على الدولة كلها يف ظل احتمائه مبرجعيته 
السياسية ـ الطائفية«. وتوقع أن يصدر موقف هام عن الرئيس نبيه 

بري اليوم وكذلك عن اجتماع »تكتل االصالح والتغيري« االستثنائي.
ماذا يف التفاصيل واحليثيات؟

وافق جملس الوزراء يف ايار من العام 2007 على هبة صينية مقدمة 
من احلكومة الصينية كناية عن معدات وجتهيزات خلوية )شبكة خلوي 
مطلع  جتريبية  بصورة  الشبكة  هذه  تشغيل  ومت  املواصفات(.  كاملة 
العام 2008، بقرار من الرئيس فؤاد السنيورة، يف اطار توجه النشاء 
الشركتني  جاريا مع  الذي كان  التفاوض  وبالتزامن مع  ثالثة  شركة 
اللتني تتوليان تشغيل القطاع، واعلن السنيورة يف قرار صادر عنه 
احلكومة  »حتتفظ  للخلوي،  الثالث  تأخر تأسيس املشغل  أنه يف حال 
احلاليتني  اخللوي  لشركيت  التجهيزات  هذه  استعمال  حبق  اللبنانية 

واململوكتني من الدولة أو إحداهما«.
ومع توقيع وزير االتصاالت شربل حناس على عقد مع الصينيني بشأن 
تطوير احدى شركيت اخللوي وادخاهلا ضمن تقنيات »اجليل الثالث«، 
طلب منهم حتديث اهلبة وأن يصار اىل تشغيل املعدات اليت قدمت 
يف العام 2007، يف اطار تدعيم عمل الشركتني احلاليتني، وعند هذا 
احلد، تبني أن املعدات كانت ما زالت قيد التشغيل يف الطبقة الثانية 

من وزارة االتصاالت يف العدلية.
وما أن جاهر حناس أمام فريق عمله يف الوزارة باألمر، حتى انقلب 
املشهد يف العدلية، يف اليوم التالي )امس اجلمعة(، حيث حضر »فرع 
املعلومات« ووضع يده على املبنى وقام بتغيري األقفال وبقرار من 
قد  كان  عندما  التالي)السبت(  اليوم  يف  صدر  »اوجريو«  عام  مدير 
املبنى مت قبل طلب  االمين اىل  الدخول  ان  أي  االدارية،  إجازته  بدأ 

احلماية.
وكشف أحد اخلرباء ان معدات الشبكة الصينية كناية عن ابراج ومعدات 
وصل ومقاسم ومعدات الرسائل الذكية وكل ما يتصل باالتصاالت 
اخللوية. واوضح انه تبني أن الشبكة تعمل منذ فرتة طويلة والسؤال 
من  وملصلحة  »اوجريو«  أم  املعلومات  فرع  بتشغيلها،  يقوم  من  هو 
يتم تشغيلها، وما هو عدد اخلطوط وما هو نطاق عملها، وملاذا ظلت 
الثابتة؟  والشبكة  اخللويتني  الشبكتني  على  مفتوحة  غري  أي  مقفلة، 
واذا كانت هناك مداخيل مالية من يقوم جببايتها وملصلحة من، علما 
انها تتسع خلمسني الف خط، وهناك 17 حمطة ارسال تابعة هلا بني 
الشمال )1( وبريوت )13( واجلنوب )حمطتان( وجونية )حمطة واحدة( 
ويصل مدى هذه احملطات اىل العمق الساحلي السوري عند احلدود 

مع تركيا.
فرع  اىل  املعلومات  من سرب  بينها  عدة،  أسئلة  يطرح  جرى  ما  ان 
اىل  فسارع  الشبكة،  تفكيك  على  االتصاالت  وزير  بعزم  املعلومات 
وما  يوسف؟  املنعم  عبد  من  احلماية  بطلب  ذلك  واستتبع  »محايتها« 
هو سر هذا احلشد االمين من قبل فرع املعلومات يف املبنى؟ وملاذا 
االستشراس يف الدفاع عنها، وما هي قصة احلقائب اليت أخرجت من 
الوزارة قبل وصول حناس اليها وبعده؟ وما هي عالقة فرع املعلومات 
بالشبكة، وهل يستخدم خطوطها كـ«انرتفون داخلي«؟ وهل صحيح ما 

يرتدد عن وجود »وصلة« ما بني الطابق الثاني يف املبنى املذكور، 
وبني الطابق السابع الذي يوجد فيه مركز التحكم )التنصت(، الذي 
بات جاهزا للعمل واعرتاض املكاملات؟ وملاذا بادر سعد احلريري اىل 

تغطية فعلة »فرع املعلومات«؟.
وقد وصف حناس يف مؤمتر صحايف ما حصل بأنه »وضع شاذ«، واتهم 
فرع املعلومات يف قوى االمن الداخلي بتنفيذ انقالب. وباالستناد اىل 
مصادر بارود وحناس فإن املراسلة اليت وردت بداية من حناس اىل 
بارود استوضح فيها عن سبب دخول عناصر املعلومات اىل املبنى، 
بأن  اجابته  اليت  الداخلي  االمن  مديرية قوى  فورا اىل  بارود  فأحاهلا 
اىل حناس  اجلواب  فأحال  »اوجريو«.  على طلب  بناء  الدخول مت  هذا 
الذي بعث مراسلة ثانية تتضمن تعليقا على جواب املديرية مبا معناه 
ان املبنى املقصود ال يتبع الوجريو، وبأن املعدات ايضا واملوظفني 
هي  االحوال  مطلق  يف  االتصاالت  وزارة  وبان  الوجريو،  يتبعون  ال 
الوصية على اوجريو، وال ميكن بالتالي ان تكون اوجريو مستقلة عن 

وزارة االتصاالت.
وباالستناد اىل ذلك، تضيف املعلومات، راسل بارود املديرية العامة 
لقوى االمن الداخلي طالبا اخالء املبنى، لكنها امتنعت عن تنفيذ االمر، 
ويف ظل هذه االجواء دارت اتصاالت مكثفة على غري صعيد، ووضع 
بارود رئيس اجلمهورية يف صورة التطورات، كما حبث املوضوع مع 
رئيس حكومة تصريف االعمال سعد احلريري، ولفتت مصادر املعلومات 
ريفي  اللواء  موقف  اىل  منحازا  كان  احلريري  موقف  ان  اىل  االنتباه 
واوجريو. والن املسألة باتت مبدئية بامتياز، ومسألة كرامة، جلأ اىل 

االبتعاد واعالن حترره من موقعه الوزاري.
ويف بيان صادر عنه ليال، أبدى بارود أسفه الشديد القحام رئيس 
اجلمهورية يف تعليقات صدرت عقب مؤمتره الصحايف، مؤكدًا ان خطوته 
املؤسسات  على  وحرصه  سليمان  الرئيس  مواقف  مع  متامًا  »تنسجم 

وعلى تنفيذ القرار الصادر عنه«.

االسد: مسرية االصالح بدأت..
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

 اآلن، وذلك فيما طالب وزير اخلارجية السوري وليد املعلم الدول 
العربية بالتضامن مع سوريا، مشريا إىل »املصري املشرتك« الذي جيمع 
بلدان املنطقة العربية، ووجه املعلم كالمه للسفراء العرب املوجودين 
يف دمشق، خالل عشاء أقامه سفري دولة قطر على شرفه، وأكد فيه 

بشكل الفت »دعم القيادة القطرية للرئيس بشار األسد«.
الدولي دراسة مشروع قرار حيذر  األثناء، بدأ جملس األمن  يف هذه 
سوريا من ارتكابها »جرائم ضد اإلنسانية«، لكنه ميتنع عن تهديدها 
فيما  والصني،  روسيا  برفض  أنه سيصطدم  ويبدو  عقوبات  بفرض 
أفادت مسودة بيان لقمة جمموعة الثماني امللتئمة يف دوفيل الفرنسية، 
بأن زعماء هذه الدول سيدعون سوريا إىل »الكف عن استخدام العنف 

والرتهيب ضد الشعب السوري وبدء حوار واصالحات اساسية«.
االول وفدا من 26 شابا وشابة،  أمس  التقى  األسد  الرئيس  وكان 
ميثلون شرحية ناشطة من الشباب السوري، وال سيما يف جمال العمل 
بشكل  ركز  اللقاء  أن  نسله  كرم  الشابة  وذكرت  واملدني.  التنموي 
اساسي على هذه الشرحية وكيفية دعم دورها كما إجياد األطر اليت 
إن األسد كان  التعبري عن نفسها من خالله. وقالت نسله  تستطيع 
»شفافا جدا وأبدى تفهما لكل طروحاتنا« مشرية إىل أن الوضع العام 
جاء كخلفية ألحاديث اجملموعة، حيث أكد الرئيس السوري أنه »ال جيوز 
مقارنة احلالة السورية باحلاالت املثالية أيا كانت« وأن الوصول للغاية 
املنشودة »حيتم املرور مبجموعة من املراحل«، منوهة بأن البعض انتقد 
ذكر  املواطنني، يف حني  مع  تعاطيها  وطريقة  األمنية  األجهزة  عمل 
األسد أن مهمة هذه األجهزة ليست التعامل مع املواطن اساسا، وقال 
إن سحب األمن من الشارع يستدعي وجود شرطة مؤهلة وهو ما جيري 
لغايات  اآلن  شرطة  رجل   4000 حوالي  تدريب  عرب  اآلن  عليه  العمل 

مشابهة، مشددا على أنه لن يتم اختاذ مبادرات ترتك فراغا.
ويف سياق متصل، دعا وزير اخلارجية وليد املعلم العرب إىل اختاذ 
قيادة  »سوريا  أن  إىل  مشريا  سوريا،  مع  تضامنهم  عن  يعرب  موقف 
وشعبا لديها عشم بأشقائها العرب أال ينفردوا بها قطرًا بعد قطر«. 
مكررًا »كلنا معرضون«. وقال املعلم »بكل صراحة أقول إننا عاتبون 
على أشقائنا العرب، فعليهم من باب احملبة واألخوة على األقل، أن 
يظهروا تضامنهم مع سوريا يف مواجهة هذه العقوبات بشكل يظهر 

أننا أصدقاء خصوصًا يف أوقات الضيق«.
زايد  دمشق  القطري يف  السفري  أقامه  عشاء  املعلم يف  كالم  وجاء 
الدبلوماسي  السلك  أعضاء  حبضور  شرفه  على  اخليارين  سعيد  بن 
العربي، أعلن فيه اخليارين موقفا الفتا يف هذه الظروف متثل بتأكيد 
قيادة بالده على »أمن واستقرار سوريا بقيادة الرئيس بشار األسد« 
وذلك بعد أن توجه املعلم حبديثه إىل السفراء العرب مذكرا بأن كاًل 
من روسيا والصني وإيران أصدر بيان استنكار للعقوبات األمريكية 
»بأن سوريا  ليذكر  األشقاء؟«  »أين  واألوروبية على سوريا، متسائاًل 
مل تتأخر إطالقًا يف مساندة أي قطر عربي يف قضاياه«، مؤكدًا وهو 
يتنقل بني وجوه احلاضرين »أن املصري مشرتك واملستقبل مشرتك 

بني الدول العربية«.
سوريا  على  األمريكية  الضغوط  أهمية  من  حديثه  يف  املعلم  وقلل 
»باعتبارها جزءا من مسلسل يعود للعام 1978« موضحا أن العالقات 
السورية األمريكية منذ االستقالل وحتى اليوم »مل تشهد فرتة ميكن 
تسميتها بفرتة عالقات طيبة، وهي كانت دومًا متوترة والسبب يعود 
ملوقفنا من إسرائيل«، فيما اعترب أن العقوبات األوروبية، عقوبات على 
الشعب السوري ألنها تصيب أيضا قطاع اإلصالح والتنمية يف البالد، 
وقال إن »تاريخ أوروبا استعماري يف املنطقة وعانينا منه وعانى آباؤنا 

اإلنسان  حقوق  مبسألة  يدفعون  أنهم  لي  يبدو  واآلن  منه،  وأجدادنا 
كأولوية، وهنا أتساءل كيف احلرص على حقوق اإلنسان، ويف الوقت 
ذاته يقومون بتجميد كل عملياته التنموية يف سوريا، عرب وقف قروض 
االقتصادي  اإلصالح  برامج  يف  التعاون  ووقف  األوروبية  االستثمار 
والتنمية؟!«، ليستنتج »أن هدفهم الضغط على سوريا دولة وشعبا، 
الرئيس بشار  ومع ذلك أقول إنهم أخطأوا كثريًا حني تطاولوا على 
حتريض  حماولة  أخطأوا يف  كما  الوطنية،  للسيادة  رمز  ألنه  األسد، 

جمموعات على الشغب ملواصلة هذه األزمة«.
وتساءل املعلم عما يريده األوروبيون »استمرار األزمة أم اإلصالح؟« ثم 
جييب »أؤكد بكل ثقة أن اإلصالح قادم، وأنه ال حيدث بعصا سحرية 
وحيتاج إىل وقت وأي تشريع حيتاج لوقت واستمزاج الناس فيه، وهو 
عملية مستمرة ال تتوقف وهو سيؤدي إىل خروجنا أقوى من هذه األزمة 

وأكثر متاسكًا«.
وبدأ جملس االمن الدولي دراسة مشروع قرار حيذر سوريا من »جرائم 
بفرض  تهديدها  عن  امتنع  لكنه  ارتكبت  تكون  قد  االنسانية«  ضد 
القرار  مشروع  ويندد  روسيا.  برفض  سيصطدم  انه  ويبدو  عقوبات 
الذي حررته فرنسا وبريطانيا واملانيا والربتغال ومت توزيعه، بـ«العنف 
بالسماح لفرق املساعدات  الذي ميارسه نظام بشار االسد« ويطالب 
ان  القرار  مشروع  ويعترب  السورية.  املدن  اىل  بالدخول  االنسانية 
»اهلجمات الواسعة واملنهجية اليت ترتكبها السلطات االن يف سوريا 
ضد الشعب ميكن ان ترقى اىل جرائم االنسانية«. وتشدد الوثيقة على 
»ضرورة احرتام حرية التجمع السلمي والتعبري مبا فيها حرية االعالم«. 
الشعب  محاية  جلهة  بـ«مسؤوليتها  السورية  السلطات  تذكر  وهي 

والسماح بوصول املساعدات واملنظمات االنسانية دون عراقيل«.
وال يتضمن النص اشارة اىل فرض عقوبات ضد دمشق، امنا يدعو 
اىل وقف تزويدها بالسالح. كما يندد بـ«االنتهاكات املنهجية حلقوق 
االنسان مبا فيها جرائم القتل والتوقيف التعسفي واالختفاء والتعذيب 
ضد متظاهرين سلميني«. لكن التصويت ليس متوقعا قبل االسبوع 

املقبل، يف ظّل إصرار روسي على رفض أي قرار من هذا النوع.

»حمموعة الثماني«: على االسد والقذايف..
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

ليبيا،  القذايف يف  دعوا فيها نظامي بشار األسد يف سوريا ومعمر 
اىل الوقف الفوري ألعمال العنف ضد املدنيني، وأكدوا دعمهم الكامل 
السورية  القيادة  وطالبوا  اللييب،  الشعب  إرادة  حيقق  سياسي  حلل 
بالقيام بإصالحات جوهرية فورية استجابة للمطالب املشروعة للشعب 

السوري.
كما وجه قادة اجملموعة نداء اىل الفلسطينيني واإلسرائيليني للعودة 
سريعًا اىل طاولة احلوار من أجل حل مجيع القضايا املتعلقة بالوضع 

النهائي وصواًل اىل حل الدولتني.
وفيما أعلن صندوق النقد الدولي مبذكرة موجهة اىل جمموعة الثماني 
أمس، أنه يعتزم إقراض الدول العربية حتى 35 مليار دوالر إذا طلبت 
مادية  ميزانية  ختصيص  املؤمترون  أقر  مساعدته،  املنطقة  حكومات 
دائمة«  »شراكة  إطالق  أجل  والتونسية من  املصرية  احلكومتني  لدعم 
طريقة ممكنة  بأفضل  التصدي  هلما  يسمح  مبا  البلدين  مع  للمجموعة 
للمرحلة االنتقالية الراهنة اليت ميران بها حنو االستقرار والدميوقراطية 

وسيادة القانون.
وقال الصندوق إنه على استعداد إلقراض الدول املستوردة للنفط 
مساعدة  اىل  حتتاج  اليت  وهي  افريقيا،  األوسط ومشال  الشرق  يف 

مالية.
للدول  اخلارجية  التمويل  حاجات  »فإن  الصندوق  حلسابات  ووفقًا 
احلالي  املركزي  السيناريو  إطار  املنطقة، يف  للنفط يف  املستوردة 
الذي ال يأخذ يف االعتبار اإلصالحات اليت ستقوم بها الدول، ستتجاوز 
الـ160 مليار دوالر بني 2011 و2013، واليت سيأتي جزء مهم منها من 

صناديق مالية رمسية«، أي مؤسسات دولية كبرية.
وشارك يف احملادثات اخلاصة بـ«الربيع العربي«، إضافة اىل ممثلني عن 
صندوق النقد الدولي واالحتاد األوروبي وقادة الدول الثماني )فرنسا 
وبريطانيا وأملانيا وايطاليا وروسيا والواليات املتحدة األمريكية وكندا 
واليابان( كل من األمني العام لألمم املتحدة بان كي مون واألمني 
العام للجامعة العربية نبيل العربي ورئيسا وزراء مصر وتونس عصام 

شرف والباجي قائد السبسي ومسؤولني من صندوق النقد الدولي.
وجاء يف مسودة البيان اخلتامي يف الشق املتعلق بسوريا: »نطالب 
القيادة السورية بوقف استخدام القوة والرتهيب ضد الشعب السوري 
املشروعة  للمطالب  يستجيب  مبا  جوهرية  وإصالحات  حبوار  وااللتزام 

اليت ينادي بها الشعب«.
وأعلن الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي أمس أن تشديد العقوبات 
على نظام الرئيس السوري بشار األسد سيكون على جدول أعمال قمة 

رؤساء دول جمموعة الثماني يف دوفيل.
سؤال  على  رد  اعترب يف  كامريون  دايفيد  الربيطاني  الوزراء  رئيس 
ملراسل شبكة »سكاي نيوز«: »أن ما حيصل يف سوريا أمر مروع. أعتقد 
أن محلة القمع واخلسائر يف األرواح ورمي املدنيني بالرصاص وقتلهم 
بدأ  الدولي  أمور مروعة. وهذا صحيح أن اجملتمع  يف الشوارع كلها 
يرفع من درجة حرارة تعامله مع النظام هناك. ومن احملق أن تتصدر 
بريطانيا املساعي لفرض عقوبات على أركان النظام السوري تشمل 
حظر السفر وجتميد األصول املصرفية، وحنن نعمل من أجل حترك يف 
األمم املتحدة، وأعتقد أنك سرتى املزيد من هذه التدابري يف األيام 

املقبلة«.
ويف الشأن اللييب أكد كامريون أن طوافات اهلليكوبرت احلديثة ستدخل 

املعركة ضد القذايف يف الفرتة املقبلة.
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خدمة سريعة.. صدق يف املعاملة وكفالة للعمل
نعمل 24/24 ساعة يف اليوم 

االتصال بصديق اجلميع سايد حامت 

 Hatem
Electrical Contracting

كانت ومازالت
 شركة حامت 

للتمديدات الكهربائية

تقدم افضل اخلدمات على أنواعها
املؤسسة تضم فريقا كامال من 

االختصاصيني يف التمديدات الكهربائية 
الكرب املؤسسات واحملالت واملنازل السكنية 

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

ëÏmÏm@Úèé˚fl
bÓ€a6éa@¿@∂Î¸a

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

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

مطلوب موظفني من 

اجلنسني

 للعمل يف جمال األمن 

اخلاص )Security( يف 

ملبورن

لدى شركة IPS  بدوام 

كامل أو جزئي

على الراغبني/الراغبات 

ان تكون لديهم رخصة 

 Security Licence
من سلطات فكتوريا

وشهادة اسعافات أولية 

التحدث باإلنكليزية 

ضروري

**** 
نؤمن سائر حاجاتكم من 

احلراسة األمنية اخلاصة 

لكافة مناسباتكم بأسعار 

منافسة

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

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

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

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

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

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

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

Hold a current Victorian Security Licence •	

Have dedication, Commitment & Loyalty •	

Speak fluent English •	

Have excellent presentation •	

Be reliable•	
We have the following security positions available;

Crowd Control 
(Events)

RSA certificate •	

Available 7 days/nights•	
Static positions
Patrol positions

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

Previous Applicants need not apply 
No recruitment companies 

Victoria Licence Number: 774-201-10S
  

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

  مطلوب للعمل
STAFF 
WANTED

2011 أيار   28 Saturday 28 May 2011السبت 
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استمعوا اىل إذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطين احلر يف ملبورن

88,6FM على املوجة
 مساء كل يوم أربعاء

من الساعة السادسة اىل الثامنة مساء

لصاحبها نضال الشهري بتقديم اللقمة 

الشهية واللذيذة
مناقيش بزعرت ـ لحم بعجني ـ فطاير بسلق 

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

نظافة تامة وخدمة ممتازة َّـ فرعيها:

254Sydney Rd, Coburg
Ph: 0393846103 

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

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

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

áÓè€a@bËjybó€
äÏÇ@Ïu@

Joe Khoury

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

For all your Travel requirements
Ph: 9416 7111

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

ÍÜ¸ÎaÎ@÷Ï†@Òäbìi@bËjybó€@åä¸a@Êaãœa
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33 - 37 High.St. Preston  Vie 3072
 Tel:  0394844999 Fax:  0394844566

مجيع أنواع احلبوب والزيوت
 وزيت الزيتون واملعلبات 

اىل املكسرات والنب...
حمالت اهلدى تغنيكم عن التفتيش

 وتؤمن لكم كل ما حتتاجونه
 من مواد غذائية...

393 SYDNEY RD COGURG
 TEL: 9354 2340

حمالت اهلدى
 للمواد الغذائية 

ليك بريه املاظه        شو حلوه ليك
اشرْب بريه املاظه    وغّمض عينيك

استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي

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

وجميع املناسبات
استديو عبوشي يف خدمتكم يف اي زمان ومكان

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

75Harding St. Coburg Vic

ALRAWSHA BAKERY
أفران الروشة

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

PH: 03 9351 1301 Mob: 0413 124 170 

9/11-17 PEARCEDALE PARADE 

BROADMEADOWS VIC 3047 

«Opposite CentreLink» 

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

Abdo
Director

نقدم كافة أنواع اخلدمات االجتماعية

نتعهد كافة أنواع املشاريع من اخلرائط واحلفر حتى تسليم املفتاح

زواج
خطوبة

دفن موتى

2011 أيار   28 Saturday 28 May 2011السبت 

ترقبوا االفتتاح الكبري
ألفران

 SUNRISE BAKE HOUSE 
للمناقيش واللحم بعجني واجلبنة ومجيع انواع 

الكعك
لالتصال: 94841288
757 High St, 

THORNBURY, 
 VIC, 3071

العالناتكم
يف ملبورن االتصال مبدير 
املكتب الزميل كميل مسعود 
على الرقم: 0405272581
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بقلم كميل مسعود

هل تقبل بالواقع اجلديد

جنيب  الرئيس  مست  اليت  اجلديدة  االكثرية 
حكومة  سقوط  بعد  احلكومة  لتأليف  ميقاتي 
يف  تكن  مل  احلريري  الدين  سعد  الرئيس 
القول  وجيوز  مناسب  غري  الوقت  الن  حملها 
بعد  كبرية  خطيئة  ارتكبت  هذه  االكثرية  ان 
تأليف  لتسهيل  قدمتها  اليت  التنازالت  كل 
وان  خاصة  تذكر،  نتيجة  اي  دون  احلكومة 
الرئيس ميقاتي حمسوب على الفريق اآلخر.

لقد كان من االجدى بهذه االكثرية ان تبحث 
بدقة وتروي عن شخصية سنية اخرى خاصة 
من  الكثري  فيها  الكرمية  الطائفة  هذه  وان 

الشخصيات املؤهلة لتولي هذا املنصب.
تبصر  مل  املنتظرة  واحلكومة  اشهر  اربعة 
النور بعد ال بل وكأنها يف اليومني االولني 

لالستشارات.
العقدة مل تعد عند االكثرية امنا عند الرئيس 

املكلف ورئيس اجلمهورية.
فالرئيس ميقاتي له اعماله التجارية اخلاصة 
ويف  العربية  الدول  بعض  يف  واملنتشرة 
على  تأثريها  هلا  اليت  وغريها  ايضا  امريكا 
له  اجلمهورية  ورئيس  لبنان.  يف  الوضع 
حساباته اخلاصة وان مل يتحدث فيها االعالم 
من  العديد  اليها  اشار  وقد  معروفة  فانها 

السياسيني.
اصاب  قد  ميقاتي  الرئيس  يكون  وهنا 

عصفورين حبجر واحد.
حرج  وضع  يف  اصبحت  احلالية  االكثرية  ان 
الغد  اىل  بقاءها   يضمن  فمن  للغاية.. 
يف  آخذة  السياسية  التقلبات  وان  خصوصا 
الذين  السياسيني  بعض  عند  »االزدهار« 
حسب  كتف  اىل  كتف  من  البندقية  ينقلون 

مقتضياتهم اخلاصة.
السؤال املطروح اليوم هو:

مع  متماسكة  ستبقى  اجلديدة  االكثرية  هل 
بعضها لتحقيق مطالبها وان كانت ناقصة ام 
انها ستقبل بالواقع املفروض عليها من قبل 

الرئيسني؟ فلننتظر.

متمنيا ان تسهم غرفة التجارة والصناعة اللبنانية 
االسرتالية اليت تأسست مؤخرا يف فيكتوريا يف 
تطوير هذا احلس اجلماعي الذي ال بد ان ينعكس 
لـ  امتنى  كما  اجلالية  اصعدة  كافة  على  اجيابا 
SATCHI وللقيمني عليها كل النجاح وانا واثق 

من حتقق االمنيتني.
ويف نهاية االحتفال قدم صاحبا معامل احللويات 
لسعادة القنصل العام هدية رمزية كناية عن لوحة 
لقرينة  الورود  باقات  تقديم  مت  وايضا  تذكارية 
لّيا قسطون وبعض  العام السيدة  لبنان  قنصل 
سيدات اجملتمع.. وكان داخل املعامل طاقم من 
تصّنعها  اليت  الفاخرة  احللويات  يقدمن  الصبايا 
احللويات  اجلميع  تناول  ..وقد   SATCHI معامل 
من  والنصف  الرابعة  الساعة  واملرطبات..وعند 
متمنني  اجلميع  وغادر  احلفل  انتهى  الظهر  بعد 
تقدم  كل  للحلويات   SATCHI معامل  لصاحيب 

وجناح وازدهار.

االفتتاح الكبري الول مصنع من نوعه 
SATCHI لشركة
تتمة املنشور على الصفحة 17

ناشطة تتعرض للضرب واالعتقال بعد مقاطعتها خطاب نتانياهو بالكونغرس 
اعلنت الناشطة األمريكية اليهودية رائي أبيليا، 
اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  خطاب  قاطعت  اليت 
انها  األمريكي،  الكونغرس  نتانياهو يف  بنيامني 
"تعرضت للضرب من جانب أعضاء يف املنظمات 
"أيباك"  إلسرائيل  الداعمة  األمريكية  اليهودية 

ونقلت إىل مستشفى يف واشنطن،
وبعد ذلك اعتقلتها الشرطة األمريكية«. ولفتت 
اجلنسية  والدها  حيمل  واليت  عاما«،   28« أبيليا 
أحرونوت«  »يديعوت  ملوقع  اإلسرائيلية، 
يتحدث  نتانياهو  بدأ  »عندما  انه  إىل  االلكرتوني 
للحديث  نهضت  والدميقراطية  إسرائيل  عن 
كفى  وصرخت  الدميقراطية  غري  ممارساتها  ضد 
لالحتالل، أوقفوا جرائم احلرب اإلسرائيلية«، كما 
 دعت إىل »منح الفلسطينيني حقوقا متساوية«.

انهال  مباشرة  ذلك  »بعد  أنه  ابيليا  وأضافت 
على  سقطت  وأنه  »أيباك«  من  نشطاء  عليها 
األرض، وقام النشطاء خبنقها وضربها«، وتابعت 
وبعد  اخلارج،  إىل  اقتادتها  الشرطة  »رجال  ان 
من  تسرحيها  بعد  عدة  لساعات  اعتقلوها  ذلك 
املستشفى الذي تلقت فيه عالجا جراء إصابتها 

برضوض يف عنقها وكتفها«. 

»نساء  منظمة  يف  العضو  أبيليا،  واشارت 
بالوردي« املناهضة للحروب، إىل انها »قاطعت 
خطابا لنتانياهو أمام احتاد املنظمات اليهودية يف 
أمريكا الشمالية الذي عقد يف مدينة نيو أورلينز 
األمريكية قبل شهور«. واضافت »حنن جيل شاب 
من اليهود الذين لن نصمت ولن نسمح لرؤساء 
جرائم  يرتكبون  الذين  اإلسرائيليني  احلكومات 
»بإمكانهم  أن  ونرى  بالتحدث«،  اإلنسانية  ضد 
اليت  يف  الدولية  احملكمة  يف  فقط  يتحدثوا  أن 
»متكنت  أنها  وأوضحت  احلرب«.  جمرمي  حتاكم 
الكونغرس  الضيوف يف  منصة  إىل  الدخول  من 

بواسطة بطاقة حصلت عليها من صديق هلا«.

املتنبئ بنهاية العامل أخطأ حبساباته واملوعد تأجل 5 أشهر 
قال القس األمريكي هارولد كامبنغ إن نبؤته بنهاية 
 21 يف  اآلن  لتتحق  أشهر،  مخسة  ستتأخر  العامل 
التنبؤات  حميب  مبّشًرا  املقبل،  األول/اكتوبر  تشرين 
اشهر بضعة  متأخرة  ولو  النهاية  بقدوم   الدينونوية 
حتدث كامبنغ، الذي جاء موعد نبؤته بنهاية العامل يوم 
السبت املاضي، ومر من دون ان حتدث حتى هزة 
ارضية خفيفة، عن اخلطأ الذي وقع فيه. وأصّر يف 
الربنامج الذي تبثه اذاعته على ان يوم القيامة ما زال 

داهًما، وأنه اخطأ احلساب خبمسة أشهر ال أكثر. 
وأكد أن العامل سينتهي حًقا وصدًقا هذه املرة يف 

21 تشرين األول/اكتوبر. 
وكان كامبنغ أمينًا يف وصف مشاعره بسبب استمرار 
العامل بعدما توقع أن يصعد 200 مليون مسيحي إىل 
دمار  يلي صعودهم  املاضي،  السبت  مساء  السماء 

العامل بكرة عمالقة من النار. 
وقال كامبنغ إنه مّر يف وقت عصيب حني جاء يوم 
21 ايار/مايو، وفات من دون ان حيدث شيء. وأخذ 
كل  ملراجعة  »عدُت  وأضاف  حدث.  عما  يتساءل 
العهود اليت قطعها اهلل. ورحت اصّلي وابتهل، رباه 

ماذا حدث؟«. 
ولعل كثريين من اتباع القس يتساءلون مثله، وخاصة 
اولئك الذين تركوا أعماهلم، أو تربعوا مبا جمموعه حنو 
إعالنات  على  ُأنفقت  إنها  يقال  دوالر،  مليون   300
قانون محاية  ولكن  الوشيك.  القيامة  يوم  من  حتذر 
املستهلك ال يسري حني يتعلق األمر بيوم الدينونة. 
ومن بني الذين خابت آماهلم روبرت فيزباتريك، الذي 
أنفق مدخرات حياته البالغة 140 ألف دوالر على نشر 

الذي  هوبكنز،  وجيفري  العامل،  نهاية  من  التحذير 
املاضية  األشهر  على سيارته، وقضى  يافطة  وضع 
إلذاعة  نيويورك  اىل  آيالند  لونغ  من  قيادتها  يف 

النبأ. 
ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن هوبكنز أنه تعرض 
الكثري  وعانى  واللعنات،  واالستهزاء  السخرية  إىل 
بسبب اليافطة الضوئية على سطح سيارته. وأضاف 
أنه كان ينفذ التعليمات اليت تلقاها من خالل الكتاب 
تلقى  وكأنه  باخليبة،  يشعر  اآلن  لكنه  املقدس، 

صفعة. 
اما كامبنغ صاحب النبؤة فأمضى ليلة السبت املاضي 
خمتبًئا يف فندق هربًا من وسائل اإلعالم، لكنه سرعان 
ما استعاد رباطة جأشه. ويبقى اآلن أن نستمع اىل 
برناجمه اإلذاعي يف 22 تشرين األول/ أكتوبر املقبل، 
لنعرف إن كان سيفلت هذه املرة، على افرتاض أن 

العامل سيكون موجودًا يف ذلك اليوم.

احم قلبك بالسمك 
طهي  طريقة  ان  جديدة  أمريكية  دراسة  أظهرت 
األمساك يلعب دورًا يف احلماية من أمراض القلب 
السمك املشوي واملطبوخ مفيد يف هذا  ووحده 

اجملال.
كان  فيما  انه  األمريكي  "هيلث"  موقع  ونقل 
األطباء يقولون ملرضاهم طوال سنوات ان عليهم 
ان  لتعزيز صحة قلبهم، فقد تبني  السمك  أكل 

طريقة طهي األمساك هي اهلامة.
وأشارت الدراسة، اليت تتبعت النمط الغذائي عند 
حوالي 8500 امرأة بعد بلوغ مرحلة انقطاع الطمث 
طوال 10 سنوات، انه عند املقارنة مع اللواتي مل 
وجبات   5 أكلن  اللواتي  فإن  أبدًا  السمك  يأكلن 
أو أكثر يف األسبوع كن 30% أقل عرضة خلطر 
اإلصابة مبرض يف القلب، ولكن إذا كان السمك 

مشويًا أو مطبوخًا فقط. 
وتأكد ان السمك املقلي مضر إذ ان تناول وجبة 
واحدة منه أسبوعيًا يزيد خطر مرض القلب بنسبة 

 .%48
وقال املعد الرئيسي للدراسة دونالد لويد جونز 
نورث  جامعة  يف  للطب  »فاينربغ«  كلية  من 
السمك  حتضري  »طريقة  ان  بإيلينوي  ويسرتن 
الفوائد  جلهة  األمساك  نوع  أهمية  بقدر  مهم 

الصحية«. 
وأضاف لويد جونز »من املهم أن يعتاد الناس 
على النظام الغذائي الصحي ألن هذا ما يفيدهم 

يف تفادي األمراض«. 
ويف دراسة أخرى وجد الباحثون عينهم ان بعض 
أنواع األمساك حتمل فوائد أكثر من غريها، فالسمك 
الغين بالزيوت والذي يتميز باللون الداكن مثل 
السلمون خيفض خطر اإلصابة بأمراض القلب يف 
حني ان مسك التونا أو األمساك البيضاء ال تفعل 

ذلك.

سجني هارب يف أملانيا يرسل خطابا إلدارة 
السجن مطالباً بأغراضه الشخصية

القضبان جمددا، قام  أعادته إىل خلف  جرأة  يف 
بعنوانه  خطاب  بإرسال  أملانيا  هارب يف  سجني 
السرتداد  منه  فر  الذي  السجن  إلدارة  الكامل 
 54( الرجل  كان  هناك.  من  الشخصية  أغراضه 
غربي  أويسكريشن،  مدينة  سجن  من  فر  عاما( 
أملانيا، يف فرباير املاضي. وألنه يريد اسرتداد 
خطاب  إرسال  اهلارب  قرر  الشخصية،  أغراضه 
إلدارة السجن وأدعى الرجل يف اخلطاب أنه موجود 
بإحدى املصحات العالجية، وطلب إرسال أغراضه 

على عنوان يف مدينة كولونيا، غربي أملانيا. 
اكتشفت الشرطة أن العنوان الذي أرسله السجني 
اهلارب هو عنوان سكنه الشخصي، وبالفعل ألقي 

القبض عليه أمام باب منزله. 
عليه  حمكوم  الرجل  أن  السجن  إدارة  وذكرت 
بالسجن ملدة عام ونصف بتهمة السرقة واالحتيال 
من  الرجل  فر  عندما  أنه  موضحة  الكمبيوتر،  عرب 
 500 من  أكثر  لديه  متبقيا  زال  ال  كان  السجن 

يوم عقوبة.
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العامة  ال��رئ��ي��س��ة  زي����ارة  إن��ت��ه��اء  مبناسبة 
الراهبة  األم  الباسيليات  الشويريات  للراهبات 
املطران  س��ي��ادة  دع��ا  رجيلي،  أب��و  ليونتني 
امللكيني  أبرشية  راعي  درويش  يوحنا  عصام 
مار  ورعية  ونيوزيلندا  أسرتاليا  الكاثوليك يف 
وداعية  كوكتيل  حفلة  اىل  فريفيلد   – يوسف 
الشويريات  الراهبات  العامة، وكانت  للرئيسة 
البشارة يف  بيتهن دير سيدة  أقامت يف  قد 
اجلمعة  يوم  عائليا  لقاء  مورانغ  منطقة ساوث 
الرئيسة  أألم  بوصول  للرتحيب   2011 أيار   6
اليت  سالمة  س��وزان  األخ��ت  العامة  وامل��دب��رة 
الثانية اىل ملبورن.  الزيارة  ترافقها يف هذه 
الدين  رجال  اآلباء  اللقاء كل  وقد  مجع ذلك 
للرعايا والشمامسة وخمتلف الفعاليات اللبنانية 
يف ملبورن وضواحيها، وعددا كبريا من أبناء 
العائالت  ومجيع  الكاثوليكية  امللكية  الرعايا 
الشويريات  للراهبات  بيت  إنشاء  تدعم  اليت 
البيت  حتى ضاق  ملبورن،   الباسيليات  يف 
بكل معنى الكلمة باحلاضرين.. وهذا ما أدهش 
األم الرئيسة اليت تزور ألول مرة البيت اجلديد 
العائلي  اللقاء  ه��ذا  ت��رك  وق��د   . للراهبات  
النجاح  عن  الرئيسة  األم  لدى  اإلنطباع  أمجل 
الذي حققته إرسالية الراهبات الشويريات اىل 
ملبورن،  . وقد ختلل اللقاء الصلوات واألدعية 
باملأكوالت  عامرة  مائدة  على  اجلميع  إلتى  ثم 

اخلفيفة واحللويات. 
زيارة  إنتهاء  مبناسبة  فإنه  آنفا  ذكرنا  وكما 
ال��دع��وة حلفلة  وج��ه��ت  ف��ق��د  ال��رئ��ي��س��ة  األم 
واليت  الغروب  صالة  إقامة  سبقها  توديعية 
اجل  من  وخصصت  دروي��ش  املطران  ترأسها 
السالم يف بالد الشرق األوسط وحضر الصالة 
سعادة قنصل لبنان العام يف ملبورن السيد 
عقيلته.والنائب  ليا  والسيدة  قسطون  هنري 
وعدد    ، األنطونيات  والراهبات  األمسر  نزيه 
واجلمعيات  اللبنانية  األحزاب  عمدات  من  كبري 

املطران عصام درويش يرتأس الصالة من أجل السالم يف دول الشرق األوسط
ويشرتك يف حفلة وداعية للرئيسة العامة للراهبات الشويريات األم الراهبة ليونتني أبو رجيلي

ويقيم قداس األربعني عن نفس املطران املرحوم سليم غزال يف كنيسة مار يوسف –  فريفيلد -  ملبورن

اخلريية اللبنانية باإلضافة اىل أبناء الرعايا من 
خمتلف بلدان الشرق األوسط اي لبنان وسوريا 
والعراق ومصر وفلسطني واألردن حيث قام 
بإضاءة  البلدان  هذه  من  بلد  كل  من  شخص 
الشرق  ويف  بلده  السالم يف  أجل  من  مشعة 
األوسط عامة. وقد ألقى سيادة املطران عظة 
معربة عن احلزن الذي يغمر مجيع املهاجرين من 
مجيع دول الشرق ملا جيري حاليا من إضطرابات 
ومن تعديات واضطهادات ضد املسيحيني يف 
الشرق . وأشار سيادته اىل أن منطقة الشرق 
وقد  جدا  اآلن يف خماض عسري  متر  األوس��ط 
يتولد نتيجة هذا املخاض إما ربيع مزهر ومشرق 
أو رياح وعواصف هوجاء تذري وال تبقي شيئا 
إال اخل��راب والدمار واحل��زن  واملآسي.  هلذا 
فإننا نصّلي حبرارة وإميان ضارعني إليه تعاىل 
وهو إله السالم أن حيل السالم يف بالدنا األم 
أن  تعاىل  إله  ونبتهل  نصلي  أن  علينا  كلها 
أعطنا  يارب  املزمور  يقول  كما  السالم  يهبنا 
كل  وهبتنا  فقد  السالم  وهبتنا  فإن  السالم 
شيء ألن السالم هو يف الواقع ذروة اإلكتفاء 
العظة قام  السعادة واهلناء ... وبعد  وذروة 
اهليكل  أمام  الشموع  بإشعال  احلاضرين  مجيع 
راكعني ومصلني من أجل السالم يف أوطاننا 

األم. 
وبعد الصالة توجه اجلميع اىل صالة الكنيسة 
حيث أقيمت حفلة الكوكتيل لوداع األم الرئيسة 
اليت ألقت كلمة عربت فيها عن شكرها العميق 
اىل سيادة املطران درويش على الدعم الروحي 
الراهبات  إرسالية  ب��ه  غمر  ال��ذي  واملعنوي 
الشويؤيات الباسيليات وشكرت حبرارة وتقدير 
مجيع الذين دعموا جبهودهم واتعابهم وماهلم 
عملية حتقيق تأسيس بيت للراهبات الشويريات  
يف ملبورن. وأبدت شكرها وفخرها وإعتزازها 
برئاسة  للتأسيس  اخل��رية  ن��واة  به  قامت  مبا 
األختني  وعضوية  مساحة   كريستيان  األخ��ت 
الراهبتني  جنوى مراد ومجانا توما وقد شبهتهن 
السيد  ح��ب  ح��ام��الت  ألنهن  الطيب  حب��ام��الت 

املسيح وإجنيله وتعاليمه السماوية  إىل أبناء 
ومتنت   . املضياف  املغرتب  هذا  يف  جالياتنا 
األم الرئيسة لو أن الروح القدس حيّل عليها 
كما حّل على التالميذ يف يوم العنصرة لتخاطب 
مجيع الذي دعموا تأسيس بيت الراهبات اجلديد  
بكّل لغات األرض لكي  ال يبقى أحد ال تصله 
عواطف الشكر والتقدير اليت حتملها يف قلبها 
اىل اجلميع... وختاما قالت األم الرئيسة أشكر 
ملبورن  يف  وأبناءها  وكهنتها  الرعايا  مجيع 
وضواحيها، على احملبة اليت غمروا بها أخواتي 

الراهبات الشويريات. 
بعد كلمة األم الرئيسة ألقى سيادة املطران 
للرهبانية  على شكره  فيها  عصام كلمة شّدد 
إيفاد  على  ملوافقتها  الباسيلية  الشويرية 
أرسالية شويرية  لتأسيس دير هلا يف ملبورن.  
ومتنى للراهبات كل التوفيق والنجاح وآمل أن 
تتوسع هذه اإلرسالية الرهبانية  يف املستقبل 
يف  الشويريات  للراهبات  وأدي��رة  بيوتا  لنرى 
مدن أخرى يف أسرتاليا، وجوابا على ما متنته 
األم الرئيسة يف أن حيّل عليها روح القدس 
إن   سيادته:   هلا  قال  كثرية،  بلغات  لتتكلم 
لغة احملبة هي اللغة اليت يفهمها معظم البشر 
يف كل أحناء العامل وأنت أيتها األم الرئيسة 
كالمك  ف��إن  ل��ذل��ك   ... ��ة  احمل��بّ لغة  جتيدين 
تتعاملني  من  كّل  قلب  اىل  تصل  ومشاعرك 
وقّدم  املناسبة  ه��ذه  سيادته  وأغتنم  معه. 
بإسم رعية مار يوسف واجمللس األبرشي هدية 
البومورانغ   أداة  هي  الرئيسة  أألم  اىل  رمزية 
أسرتاليا  سكان  يستعملها   Boomerangاليت 
األصليني األبورجيينيز كأداة للصيد وأن ميزة 
هذه األداة هي أنها تنطلق من يد راميها حنو 
إننا  ثانية... وقال هلا:  إليه  اهلدف ثم تعود 
نأمل يف أن تعودي إلينا  مثل  البومورانغ مرات 
احملبة  بشائر  دائما  حتمل  زياراتك  ألن  كثري 
واخلري والربكة. وقّدم هلا أيضا بوق الدجيرييدو 
يف  األبورجيينيز  يستعمله  ال��ذي   Digiridu
موسيقاهم ويتصف بأنه يصدر أصواتا كهدير 

البحر الواسع اهلادىء واملفعم مبشاعر النشوة 
والراحة  واإلسرتخاء وهي مشاعر تساعد كثريا 

على التأمل الروحي واخلشوع. 
مشاهد  كريستيان  األخت  عرضت  ذلك  بعد 
ومبادءها   الشويرية  الرهبانية  ع��ن  م��ص��ورة 
واإلجتماعية  واإلنسانية  الروحية  ورسالتها 
لتقوية الروح املسيحية عند األجيال الصاعدة. 

ونال العرض الكثري من اإلعجاب والتجاوب .
ساملة  ع��ودة  الرئيسة  ل��أم  اجلميع  ومت���ّ   
الطائر  على  رحلة  هلا  ومتنوا  الوطن  ربوع  اىل 

امليمون.  
أيار   22 يف  األح��د  التالي،  اليوم  وصباح 
ت�راس سيادته قداسا حربيا ساعده  فيه عدد 
النياحة عن  الرعايا ورفعت صلوات  من كهنة 
غزال،  سليم  املطران  الرمحات  املثلث  نفس 
وحضره سعادة قنصل لبنان العام يف ملبورن 
السيد هنري قسطون.  وقد شارك يف تأدية 
الروحيني  الرؤساء  لنياحة  اخلاصة  الصلوات 
الفنان فؤاد حراقة بصوته املعرب عن الطقوس 
فيها.  ويبدع  يتقنها  اليت  األصيلة  البيزنطية 
تناول  عظة  دروي��ش  املطران  سيادة  وألقى 
أعتربه  ال��ذي  غ��زال  سليم  املطران  مآثر  فيها 
احلياة  يف  املثالية  وقدوته  ومعلمه  أستاذه 
اىل  عظته  يف  وخلص  وال��رع��وي��ة..  الدينية 
القول يصدق يف املطران غزال، رمحه اهلل، ما 
قالته الراهبة القديسة األسرتالية األوىل األخت 
أخواتها  اليت كانت توصي  ماكيللوب،   ماري 
الراهبات قائلة هلن: إذا شاهدتن إنسانا حمتاجا 
بأي شيء لكي ختدمنه  أن تقمن  جيب عليكن 
وتقّدمن له املساعدة.  وهذا املبدأ كان املبدأ 
الذي آمن به وعمل به املرحوم املطران سليم 
غزال ألنه ما رأى حمتاجا إال سعى بكّل ما لديه 
إحتياجاته.  وتلبية  مساعدته  على  طاقة  من 
وقّدم سيادته تعازيه القلبية احلارة والصادقة 

اىل أهل الفقيد الكبري وأقاربه.

واعاله بعض اللقطات

Melbourneملبورن

ملبورن – بول خيّاط
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اعتصام تضامين مع الشعب 
الفلسطيين يف ذكری النكبة 

الفلسطينية

بدعوة من شبكة العدالة االجتماعية، اقيم يف مدينة سدني يوم 
الفلسطيين  الشعب  مع  تضامين  اعتصام  مايو/ايار   ١٥ االحد 
يف ذكری النكبة الفلسطينية ال٦٣. وقد جاء االعتصام تلبية 
االجتماعي،  التواصل  شبكات  علی  اطلقت  التی  للدعوات 
حقيقية  فرصة  املناسبة  هذه  جلعل  الفايسبوك،  وخصوصا 
للتضامن مع الشعب الفلسطيين واملطالبة حبقوقه املشروعة 

وخصوصا حق العودة واقامة الدولة الفلسطينية. 
واعتداءاته  االسرائيلي  االحتالل  ضد  احلاضرون  هتف  وقد 
املستمرة علی الشعب الفلسطيين وشعوب املنطقة. كما طالب 
وعلی  الدولية  الشرعية  قرارات  تطبيق  بضرورة  احلاضرون 
رأسها ضرورة تنفيذ قرار رقم ١٩٤ الصادر عن االمم املتحدة 
والقاضي بضرورة السماح لالجئني الفلسطينيني بالعودة ایل 

ديارهم اليت هجروا منها قسرا وبقوة السالح. 
كما عرب احلضور عن تضامنهم مع الدعوات النتفاضة فلسطينية 
الفلسطيين  للشعب  املسلوبة  احلقوق  باعادة  مطالبة  ثالثة 
الثورات  بان  املهم  عن  احلضور  عرب  كما  املنطقة.  وشعوب 
العربية املتصاعدة ستعمل علی متهيد الطريق النهاء االحتالل 
قوتها  مكمن  من  اسرائيل  جتريد  طريق  عن  االسرائيلي، 
املشروع  لصاحل  لشعوبها  العربية  االنظمة  قمع  يف  واملتمثل 

االسرائيلي.
عنها  اليت ستسفر  مراقبتهم لالوضاع  اكد احلضور علی  وقد 
علی  وخصوصا  املنطقة،  اجتاحت  اليت  الضخمة  التظاهرات 
مزيدا  تتطلب  قد  واليت  العربية،  الدول  مع  فلسطني  حدود 
شبكة  اعضاء  عرب  كما  اسرتاليا.  التضامنية يف  اخلطوات  من 
العدالة عن تصميمهم القيام مبزيد من اخلطوات لدعم نضال 
الشعب الفلسطيين والعربي ضد االعتداءات االسرائيلية. هذه 
اخلطوات اليت تتضمن املشاركة الفاعلة يف قوافل االغاثة وكسر 
احلصار عن الشعب الفلسطيين، وعلی راسها اسطول احلرية 
الثاني واليت ستحاول الشبكة ارسال ممثلني هلا من اسرتاليا 
للمشاركة يف االسطول. ولذلك فان الشبكة تطلب من ابناء 
اجلالية مزيد من الدعم الرسال مزيد من رسائل التضامن مع 

الشعب الفلسطيين. 
لالتصال مع الشبكة للتربع او احلصول علی مزيد من املعلومات، 
علی  الشبكة  اعمال  منسق  داود،  مجال  مع  االتصال  ميكنكم 

.٠٤٠٤٤٤٧٢٧٢

*ايلي ناصيف، الدكتور مجال داوود، الزميل اكرم املغّوش 
وناشطون *

*عمر قويدر وناشطات فلسطينيات *

أصدر املكتب اإلعالمي للفنان اللبناني، معني شريف، بياًنا ردَّ فيه 
ة نقاًل عن بعض املصادر  علی ما تناقلته بعض املواقع اإللكرتونيَّ

اجملهولة، حول توقيفه بتهمة حترير شيك بال رصيد.
وكتب يف البيان ما مفاده: »ورد يف بعض املواقع االلكرتونية نقاًل 
عن مصادر صحفية جمهولة اهلوية خربًا حول أن السلطات اللبنانية 
أخلت سبيل الفنان معني شريف بعد أن أوقفته بتهمة حترير شيك 
بدون رصيد، وقالت معلومات أن معني شريف كان ضحية مؤامرة 
من  ومثة  التهمة  من  برئ  أنه  التحقيقات  بعد  ليتبني  استهدفته، 

حياول االيقاع به، وعلی الفور مت االفراج عنه واالعتذار منه«.
وُنفي من خالل البيان ما ورد علی هذه املواقع نفيًا قاطعًا، وأؤكد 
أنَّ شريف مل يدرج علی استعمال الشيكات كما أنه مل يستحصل 
عليها طيلة حياته أبدًا، ألن أموره املالية من إختصاص شقيقه رشاد 

شريف رئيس قسم يف البنك اللبناني السويسري.
يطلق  من  هناك  بأن  يلفت  أن  املكتب  »يهم  البيان:  يف  وقيل 
الشائعات املغرضة حتت عنوان مصادر صحفية، متوخيًا من ذلك بث 
الفتنة بني الفنان واجلسم الصحايف، مستغاًل شهرة الفنان خللق 
بلبلة ال طائل منها، علمًا أن عالقة الفنان باجلسم الصحايف ممتازة 
وختطت حدود الرمسيات لتصبح عالقة عائلية، ويتمنی املكتب علی 
كل اجلسم الصحايف الفين توخي الدقة واحلذر جلهة نقل أي خرب قبل 
مراجعة اجلهة املستهدفة، ويتحفظ املكتب جلهة االدعاء الشخصي 
علی كل من يظهر أنه كان وراء تلك الشائعة، ويشكر املكتب كل 

الصحافيني الذين بادروا لتكذيب اخلرب بعد مراجعتنا«.

معني شريف ينفي خرب توقيفه 
بتهمة حترير شيك بال رصيد

جتتاح  يت  الَّ ة  الثوريَّ واحلاالت  ة  األمنيَّ الظروف  من  الرغم  علی 
ة وأزمة تشيكل احلكومة  العامل العربي عموًما، والظروف السياسيَّ
تعلن  ة  اللبنانيَّ املهرجانات  أنَّ  إالَّ  خصوًصا،  بلبنان  يت حتيط  الَّ
براجمها تباًعا، فبعد جبيل وجونيه، إطلقت جلنة مهرجانات بيت 

الدين جدول حفالتها هلذا العام.
ة يف بريوت مؤمتر صحايفًّ إلعالن  وعقد يف نقابة الصحافة اللبنانيَّ
مهرجانات  جلنة  رئيس  ٢٠١١، حضره  للعام  املهرجانات  جدول 
ياحة فادي عبود، ونقيب  السِّ نورا جنبالط، ووزير  الدين  بيت 
والفنانة  املنذر،  إحسان  املوسيقار  البعلبكي،  حممد  الصحافة 

ة رويدا عطية. السوريَّ
د عبود خالل املؤمتر أنَّ اهلدف من إطالق  يف سياق متصل، أكَّ
يت تشهد تطوًرا ملحوًظا  ياحة، الَّ املهرجانات يف لبنان هو دعم السِّ
منذ بداية العام اجلاري، إضافًة إیل حتفيز املغرتب اللبناني علی 

العودة إیل بلده.

نورا جنبالط:
الفضل يف إستمراريتنا هو عملنا املشرتك

يت  بعده كانت الكلمة لنورا جنبالط، عقيلة النائب وليد جنبالط، الَّ
يت إنطلقت يف العام ١٩8٥  عرَّفت عن مهرجانات بيت الدين، الَّ
يف ظروٍف صعبٍة مرَّت علی لبنان، وها هي تستمر علی الرغم 
يت ميرُّ بها العامل العربي، ألنَّ اهلدف هو  اسة الَّ من املرحلة احلسَّ

ا. ا وإجتماعيًّ ا وسياحيًّ بناء وتنمية اجملتمع ثقافيًّ
زة علی  ة مميَّ ويف حديث عن القدرة علی تنظيم مهرجانات سنويَّ
مدار ٢٦ عاًما، تستقطب العديد من متذوقي الفن األصيل وحميب 
الفضل  »يعود  جنبالط:  قالت  كافة،  األذواق  وتليّب  الثقافة، 
ز إیل إجتهاد فريق العمل ككل، فنحن  ميَّ ة والتَّ بهذه اإلستمراريَّ
وعية، ونأمل  كلنا متكاتفون ومثابرون يف تقديم األعمال ذات النَّ
ن من تقديم الربنامج كامال، عسی أنّْ يكون هذا الصيف  أنّْ نتمكَّ

ًزا علی لبنان ومجيع اللبنانيني«. مميَّ
رويدا عطية: اإلستعراض خميف وفخر كبري

إیل ذلك، يفتتح املهرجان يف الرابع والعشرين من حزيران/يونيو 
مة، ويعرض علی مدار يومني، يكرِّم  بعمٍل من إنتاج اللجنة املنظِّ
تشارك  راقٍص،  إستعراٍض  عن  عبارة  وهو  صباح،  األسطورة 
جريارد  وإخراج  إعداد  من  عطية،  رويدا  ة  السوريَّ الفنانة  فيه 
ة إلحسان املنذر، تصميم الرقص  أفيديسيان، الفرقة املوسيقيَّ

لسامي اخلوري، وتصميم املالبس لزهري مراد.
ًة  معربِّ هلا،  نوعها  من  األویل  جربة  التَّ هذه  عن  عطية  ثت  وحتدَّ
ة امللقاة علی عاتقها وقالت: »ال ميكنين الكشف  عن املسؤوليَّ
يت  ة األویل الَّ عن العديد من تفاصيل اإلستعراض، وهذه املرَّ
ملعرفة  كثري  عمل  وهناك   ، مسرحيٍّ بإستعراٍض  فيها  أشارك 
هو  فاإلستعراض  وأضافت:«  املسرح«.  علی  صرف  التَّ ة  كيفيَّ
عبارة عن برنامج غنائي مباشر لساعٍة ونصف ساعة، وبني كل 
ة وأخری، هناك ٣ دقائق ألغريِّ مالبسي واملايك  فقرة موسيقيَّ

آب«.
ة لصباح، ومشاركيت  وأشارت إیل أن »املهرجان مقام ليكون حتيَّ
يف هذا العمل أمٌر خميٌف، ولكن مبا أننا فريق واحد، سنكون يًدا 

واحدًة، ونساعد بعضنا بعًضا يف إجناحه«.
لة  رة ومسجَّ دة صباح، فكانت حاضرة من خالل كلمة مصوَّ ا السيِّ أمَّ
حية إیل كل الذين ساهموا يف إمتام  هت من خالهلا التَّ مسبًقا، وجَّ

هذا العمل التكرميي هلا، الذي أبدت سعادتها به.

جدول املهرجانات
الرابع  يف  تبدأ  يت  الَّ املهرجانات  جدول  عن  جنبالط  وأعلنت 
والعشرين من حزيران املقبل مع العمل الغنائي الراقص الذي 

يكرِّم الصبوحة.
ويستكمل يف الثامن من متوز/يوليو مع مغين األوبرا اإليطالي 
عشر  اخلامس  يف  سنٍة  كلَّ  كما  ليطلَّ  أالنيا.  روبرتو  التينور 

والسادس عشر من متوز الفنان العراقي كاظم الساهر.
اجلاز  مغين  نفسه  الشهر  من  عشر  التاسع  يف  بعده  ليحلَّ   
ويف  بنسون.  جورج  الغرامي  جوائز  من  العديد  علی  احلاصل 
الثاني والعشرين منه سيعرض عمل بعنوان بابل، يضمُّ العديد 

من أنواع الرقص احلديث.
يف  حيلُّ  ة،  ابَّ الشَّ املواهب  لدعم  سنة،  كل  يف  العادة  وكما 
ع وعازف البوق اللبناني  ف واملوزِّ السابع والعشرين من متوز املؤلِّ

اب إبراهيم معلوف. الشَّ
ا يف الثالثني منه، فيعرض عمل يضمُّ أكثر من أربعني  منشًدا  أمَّ
دة العذراء.  وختتتم املهرجانات يف  وعازًفا، يتناول سرية السيِّ
الرابع من آب/أغسطس مع الفنانة فريدة وفرقة املقام العراقي، 

يرافقها عازف العود عمر منري بشري.
ن  دة صباح، يتضمَّ ل حتية للسيِّ كما سيكون هناك معرضان، األوَّ
صوًرا هلا، ومالبس إرتدتها يف مسرحياتها، ومقاطع من أفالم 
شاركت يف بطولتها، وآخر للفنان اإليراني رضا عابديين، الذي 

م شكال جديًدا لشعار املهرجانات. صمَّ

مهرجانات بيت الدين جتمع 
الصبوحة ورويدا عطية

ٍة     طلب صديق كيم كارديشيان يدها للزواج بعد عالقٍة غراميَّ
م هلا خامًتا من أملاس زنة ٢٥ قرياًطا. دامت ٦ أشهر، وقدَّ

نيويورك: بعد عالقة غرامية دامت ٦ أشهر أعلنت فتاة اجملتمع، 
كريس  احلالي  صديقها  علی  خطوبتها  كارديشيان،  كيم 

هامفريز.
فبطريقة خيالية فاجأ هامفريز البالغ ٢٦ عاًما كيم البالغة من العمر 
٣٠ سنة بطلب يدها للزواج، فحني دخلت ایل غرفة نومها وجدته 

جاثًيا علی ركبته ويف يده وردة محراء، طالًبا منها الزواج.
وصرحت كيم جمللة »people« أنها ال تزال حتت تاثري الصدمة حتی 
اليوم، فلم تكن تتوقع أن تتم اخلطوة بهذه السرعة والطريقة 

الرومانسية اليت حصل فيها األمر.
وهو  حقيقي  »هذا  تويرت:  علی  الرمسية  علی صفحتها  وكتبت 

أسعد شيء حدث لي، أخرًيا وجدت توأم روحي«.
وما زاد من املفاجأة هو حجم احلجر املاسي )٢٥.٥ قرياط( الذي 

قدمه هامفريز يف ذاك اليوم وهو من تصميم لورين شوارتز.
وحتی اآلن مل يعلن الثنائي موعًدا للعرس، فكما قالت كيم جيب 
ا إیل حني قدوم  عليها أن نتعلم من املاضي وتبقي األمر سريًّ

اليوم املميز.

كيم كارديشيان وجدت توأم روحها
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متفرقات

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

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

25 Breust Place, PunchBowl 
Ph: 9750 5588

168 terMInus street, lIVerPool
Ph: 9600 8080

50 KInG street, st MarYs
Ph: 9833 0255

لصاحبها السيد
جان فريد دكان

0415 41 42 43

فريد جان دكان

2011 أيار   21 Saturday 21 May 2011السبت 

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

ما هي منظمة املخيم الطيب العاملي؟
هي مؤسسة خريية تأسست يف اململكة املتحدة بتاريخ 22 فرباير 2011 على يد جمموعة من االفراد 
من ليبيا ودول اخرى على وقع االزمة املتالحقة يف ليبيا للمساهمة باقصى قدر ممكن يف اجلهود 
االغاثية. واستطاعت تكوين فرق عاملة يف ليبيا وتونس ومصر باالضافة اىل التعاون مع الفرق 

االخرى يف اوروبا ومالطا
ما الذي جيب عمله؟

لقد استطعنا ان حنقق قدرا معقوال من النتائج االجيابية رغم حمدودية االمكانيات. مل نكن 
لنستطيع الوصول هلذه النتائج االجيابية دون الدعم التقين جلمعيات اهلالل االمحر ونقابات 

االطباء يف مصر وتونس باالضافة للمنظمات الدولية مثل الصليب االمحر ومنظمة اطباء بال حدود
كيف تستطيع مساعدتنا؟

االزمة االنسانية يف ليبيا تتفاقم يوما بعد يوم وكل اجلهود والتربعات مطلوبة جدا لالستمرار 
بعملنا احليوي. لقد قمنا بايصال املساعدات للجبل الغربي  ومصراته باالضافة للمناطق بني طربق 

و بنغازي واستمرارنا مرهون بدعمكم من خالل التربعات النقدية او العينية باكرب قدر ممكن
 

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

or please send donations to:
GBP:    World Medical Camp Libya

HSBC Bank PLC
A/c no: 52062666
Sort code: 400327

SWIFT: MIDLGB22
 IBAN: GB77MIDL40032752062666 

EURO:
World Medical Camp Libya

HSBC Bank PLC           A/c no: 71061783
Sort code: 400515         SWIFT: MIDLGB22

IBAN: GB06MIDL40051571061783
 USD:      World Medical Camp Libya
HSBC Bank PLC      A/c no: 71060253

Sort code: 400515   SWIFT: MIDLGB22
IBAN: GB91MIDL40051571060253

 THANK YOU !

New Westella 12 Bridge Street Lidcomb 

For reservation, please contact

Habib Kastoun: 0412 381 762 

Toni Nakad: 0414 339 933 

Raymond Bouassi: 0408 356 576

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

الثالثة واخلمسني لتأسيس احلزب وذلك نهار السبت 
سيدني,  الواقع فيه 18/06/2011 يف قاعة نيو وستيلال – 
الساعة السابعة والنصف مساًء، برعاية رئيس الوطنيني 

االحرار النائب دوري مشعون ممثال بأمني اإلعالم يف احلزب 
الرفيق أميل العلًية.

Alwatanioun Al’ Ahrar 
Australia اعالن

)املوسيقى للجميع( مؤسسة 
فلسطينية تسعى لنشر الثقافة 

املوسيقية
تسعى مؤسسة فلسطينية تعنى بتعليم املوسيقى اىل نشرها 
للجميع(  )املوسيقى  برنامج  ضمن  الفلسطينية  املدارس  يف 
الذي احتفل يوم الثالثاء باختتام الدورة العاشرة مبشاركة 220 

طالبا وطالبة على خشبة مسرح قصر رام اهلل الثقايف.
قال جورج غطاس مدير الربنامج الذي تنفذه مؤسسة )صابرين 
للتطوير الفين( بالشراكة مع معهد )ريكسكونسريتنه( النروجيي 
من  كبري  عدد  يف  الربنامج  هذا  ننفذ  العاشرة  للسنة  »حنن 
اتاحة  اىل  السعي  منها  واهلدف  واخلاصة  احلكومية  املدارس 

تعلم املوسيقى امام اجلميع.«
طالب  تسعمئة  اىل  الوصول  يف  العام  هذا  »جنحنا  واضاف 
وطالبة يف ثالثني مدرسة ويشارك معنا اليوم يف حفل اخلتام 
220 منهم من اعمار خمتلفة تعلموا العزف على االالت املختلفة 

اضافة اىل الغناء ورقص الفلكلور الشعيب.«
واشار غطاس اىل ان الربنامج جنح خالل السنوات السابقة يف 
حتفيز مئات الطالب على التوجه لتعلم املوسيقى اضافة اىل 
الكشف عن عدد من املواهب اليت سيكون هلا دور وحضور يف 

املشهد الثقايف الفلسطيين.
وقدم املشاركون - الذين ارتدت الفتيات منهم الزي الفلسطيين 
التقليدي الذي يعكس املنطقة اليت قدمن منها فلكل منطقة 
متعددة  اغاني   - الفلسطيين  الثوب  تطريز  خاصة يف  طريقة 
والكالسيكية اضافة اىل  الوطنية  واالغاني  ما بني املوشحات 

الرقص الفلكلوري.
وقال حممد ابو زيد وكيل وزارة الرتبية والتعليم الفلسطينية 
يف كلمة يف بداية احلفل »للمرة االوىل سيكون لدينا منهاج 
لتعليم املوسيقى يف مدارسنا احلكومية لدينا االن 130 مدرسا 

ومدرسة للموسيقى ونسعى لزيادة هذا العدد يف املستقبل.«
شخصية  صقل  يف  تسهم  املوسيقية  الرتبية  »ان  واضاف 
تكون  ان  ونسعى  العلمي  التحصيل  يف  وتساعده  الطالب 

املوسيقى للجميع.«
الذي متول حكومة  النروجيي  وقال توم كرافيلي مدير املعهد 
مع  طويلة  عالقة  »لدي   2012 العام  لغاية  الربنامج  هذا  بالده 
هذا الربنامج منذ عشر سنوات وحنن ال نقدم اليه الدعم فقط 
الطلبة  من  العديد  استضافة  لنا  اتاح  لقد  منه.  نسنفيد  بل 
املشاركني فيه يف النرويج لتقديم ما تعلموه ونامل ان يتواصل 

هذا الربنامج ويستمر ويشمل اكرب عدد ممكن من املدارس.«
واتاح الربنامج الفرصة للكثري من املشاركني ملواجهة اجلمهور 
الذي امتالت به مقاعد قصر رام اهلل الثقايف الثمامنئة ومخسني 
والغناء  العزف  بني  ما  خمتلفة  مواهب  لعرض  االوىل  للمرة 

والرقص.
وقال الطالب اوس غسان )13 سنة( عازف العود »املشاركة 
يف الربنامج اتاحت لي ان اتعلم العزف على العود والوقوف 

امام اجلمهور بثقة.«
وشكل هذه الربنامج فرصة خلمسة لطلبة ترتواح أعمارهم بني 
ثالثة عشر ومخسة عاما يعزفون على االت خمتلفة ان يبدأ العمل 

من اجل انشاء فرقة موسيقية خاصة بهم.
الفرقة ذي اخلمسة عشر عاما عازف  وقال شادي جابر عضو 
)املوسيقى  الربنامج  وشاركت يف  منه  ذلك  تعلمت   « االيقاع 

للجميع( طموحي انا واصدقائي ان تكون لنا فرقتنا اخلاصة.«
الوطين  السالم  نعزف  الدراسة  يف  يوم  كل  »حنن  واضاف 
ونشارك يف الفعاليات الثقافية ما ينقصنا هو ان تكون لدينا 

معدات الصوت لنبدأ باحياء حفالت ثقافية.

راعي غنم سعودي يتحول لربوفيسور بأمريكا 
بي  إم  موقع  ذكر 
قصة  ملخص  سي 
السعودي  الطبيب 
من  البارقي،  حامد 
ومتر،  ملٍح  بائع 
حطب،  حامل  ثم 
يف  غنم  راعي  ثم 
جنوب  نائية  قرية 
إىل  السعودية، 
يف  بروفيسور 
أكرب  من  واحدة 

جامعات أمريكا.
مل  الذي  والطبيب 

اليتيمة جلين قوت  منذ طفولته  احلياة  أن ركضه يف  يدرك  يكن 
يومه بني جنبات قريته الصغرية )البارق( سيقوده ملهنٍة إنسانيٍة 
راقيٍة شّق بها طريقه الوعر بإرادٍة صلبٍة، ناقًشا امسه على الئحة 

النجاح والتميز. 
فقد ُتويف والد البارقي وهو صغري، وظل عمه يرعى أمه وإخوته 
حتى أكمل حامد املرحلة اإلعدادية، عندها أبلغه بضرورة أن يبحث 

عن وظيفٍة ليتوىل مهمة الرعاية. 
عن  البحث  على  عمه  فوافق  القرار،  هذا  حامد  ميانع  مل  وبالفعل 
أسرته  فبدأ مشواره جتاه  العيش،  لقمة  ألهله  يؤمن  لكي  وظيفة 

متنقاًل من مهنة بيع التمر وامللح إىل رعي األغنام. 
يعرف شخصية مسؤولة  بأنه  عمه  أخربه  حتى  البارقي هكذا  وظل 
يف منطقه تبوك الشمالية سوف يساعده يف احلصول على وظيفٍة 
أفضل هناك، فأحزم حامد البارقي حقائبه متوجها إىل منطقه تبوك، 

ن طريقه.  وهو ال حيمل يف جيبه سوى 50 ريااًل تؤمِّ
وهناك ساعدته تلك الشخصية يف االلتحاق باجليش كجندي أول 
الذي  البارقي،  أذهان  تدور يف  التطلعات  لتبدأ  املظلي؛  باللواء 
استغرب وجود ضباٍط حيملون جنوما على أكتافهم بينما هو جمرد 

جندي. 
وكان أول سؤاٍل تبادر إىل ذهنه هو كيف ميكن أن يكون مثلهم؟ 
لتصله اإلجابة على لسان نفس الشخصية اليت ساعدته يف االنضمام 
للجيش بأن هؤالء وصلوا هلذا املستوى بالعلم وبالدراسة، فقرر 

مباشرة أن يكمل دراسته الثانوية ليتخرج منها بتقدير امتياز. 
ويف تلك الفرتة احتاج قطاعه باجليش إىل ممرضني فتم انتداب 
البارقي ومعه بعض زمالئه؛ ليحصل على شهادة التمريض، لكن 
حامد تفوق على كل من كان معهم وحصل على املركز األول، ليتم 

نقله إىل مستشفى الرياض. 
أفضل  من  وصار  اجلديدة،  مهامه  البارقي  حامد  مارس  وهناك 
أفضل  فرصة  واتته  لذلك  وإضافة  املستشفى،  يف  املمرضني 
متثلت يف اإلعالن عن دورة ترشيح ضباط، فتم ترشيحه من قبل 

إدارته إىل تلك الدورة ليتخرج منها ضابطا. 
ومل يقتصر األمر على ذلك؛ فقد قررت إدارة املستشفى ابتعاث 
البارقي إىل الواليات املتحدة لدراسة جراحه الفم واألسنان؛ ليحصل 
على درجة الدكتوراه، ويعتمد عضوا بالبورد األمريكي ونائبا لرئيس 

مجعية جراحة الوجه والفكني بأمريكا. 
قصة العشق بني الطبيب العاملي وأدواته جعلته يعزز خرباته يف 
أوائل  من  ليكون  بأكثر من عشرين شهادة،  األسنان  جمال طب 

األطباء السعوديني الذين درسوا ترميم وجتميل الوجه والفكني.

رجل يفقد 160 كيلوغراما من وزنه بدافع "حبه البنه" 
فقد رجل بدين يف أملانيا 160 كيلوغراما من وزنه خوفا من أن يكرب 

ابنه ويتعرض لسخرية احمليطني به بسبب "والده البدين".
تصرحيات  يف  عاما(   35( بوتهوف  تيم  وامسه  الرجل  وقال 
يف  جنح  إنه  االنتشار  واسعة  األملانية  "بيلد"  لصحيفة 
فقط.  شهرا   12 خالل  وزنه  من  كيلوجراما   160  فقدان 
وصار وزن بوتهوف اآلن 100 كيلوغرام فقط. ويبلغ طول الرجل 

05ر2 مرت. 
»مل  بوتهوف:  قال  الوزن  من  للتخلص  السحرية  وصفته  وحول 
أتناول أدوية ولكين كنت أمشي كل يوم بدأت بـ 20 دقيقة زادت 
بعد ذلك إىل ساعتني يوميا وكنت أحسب دائما السعرات احلرارية 
اليت أتناوهلا ففي املاضي كنت أحصل يوميا على ما يصل إىل 10 

آالف سعر حراري أصبحت اآلن أقل من ألف سعر حراري«. 
وأضاف بوتهوف: »ختلصت من املشروبات الغازية متاما وأصبحت 
أتناول قطعتني فقط من الشيكوالتة بدال من تناول علبة كاملة«. 
بوتهوف:  قال  الوزن  هذا  يفقد  جعله  الذي  األكرب  الدافع  وحول 
»ابين نول - روفن هو السبب فقد أصبح عمره اآلن أربع سنوات. 
أرغب يف أن ألعب كرة القدم معه وال أريد أن يسخر الناس منه 
أن  الناس يسخرون مين دائما ومتنيت  والده. كان  بدانة  بسبب 

يكون ألبين أب طبيعي مثل باقي اآلباء«.

 إلعالناتكم يف جريدة اهلريالد
 اإلتصال بالرقم

Tel:(02) 8764 8186
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Private health rebate cut un-
der threat 

THE Gillard Govern-
ment is struggling to 
win over crossbench 
MPs to support another 
attempt at means test-
ing the private health 
insurance rebate. 
The Government aims 
to save $2 billion by in-
troducing a means test 
for individuals earning 
more than $80,000 and 
families earning more 
than $160,000.
The Senate has twice 
knocked back similar 
attempts.
This time the Govern-
ment is facing a battle 
just to get the chang-
es through the lower 
house.
Australian Greens MP 
Adam Bandt, who sup-
ports the move, warned 
the Government the 
measure was watered 
down to appease other 
MPs and he could not 
support any changes 
to the existing system.
“Especially if we don’t 
know where the short-
fall is going to come 
from,” he said in Can-
berra on thursday.
Earlier in the week in-
dependent MP Andrew 
Wilkie said he had yet 
to be convinced means 
testing the rebate was 
the most sensible thing 
to do.
Mr Wilkie said while he 
supported more money 
being directed into the 
public health system 
he feared people would 
forsake private health 
insurance and put fur-
ther pressure on the al-
ready stretched public 
health system.
Premiums could be 
forced up as a result of 
the reform, he said.
Mr Bandt warned by 
pleasing some quar-

ters with changes it 
would risk his support.
“The Government may 
negotiate something 
that wins some peo-
ple’s votes but they 
may lose others,” he 
said.
“We cannot guarantee 
that we would support 
a watered-down ver-
sion especially if we 
don’t know where the 
potentially multi-billion 
shortfall is going to 
come from.”
Public money would 
be better spent in the 
health system than di-
rected into the coffers 
of health insurers, Mr 
Bandt said.
“You get much better 
bang for your buck by 
putting the taxpayers’ 
dollar into the pub-
lic health system,” he 
said.
Opposition health 
spokesman Peter Dut-
ton said the Govern-
ment-owned insurer 
Medibank Private had 
estimated 37,000 peo-
ple would drop out of 
health insurance for its 
products alone.
It estimated 92,000 
would downgrade their 
level of insurance, 
pushing up premiums 
for the 10 million Aus-
tralians covered by the 
funds.
“We are on the mak-
ings of another policy 
disaster in this coun-
try if we drive up the 
prices so high ... people 
desert in the hundreds 
of thousands,” Mr Dut-
ton said.
“And for those who 
remain, those on low 
incomes in particular 
will face much higher 
premiums as a direct 
result of a bad policy.”

According to Amnesty In-
ternational, Malaysia flogs 
up to 6000 detainees a year 
using a rattan cane that 
causes visible injuries and 
scarring, The Daily Tele-
graph said on thursday.
The law allows guards to 
punish children.
The Opposition is demand-
ing answers from Immigra-
tion Minister Chris Bowen, 
whose officials are finalis-
ing an asylum seeker swap 
deal with Malaysia.
“What he needs to give is an 
assurance that people won’t 
get caned,” Opposition im-
migration spokesman Scott 
Morrison said in Canberra.
Liberal frontbencher Eric 
Abetz said it was now clear 
the Howard government’s 
Nauru solution was more 
humane than Labor’s Ma-
laysian option.
“If you were found to have 
offended against the law of 
Nauru or Malaysia, where 

would you prefer to be?” he 
said.
Senator Abetz said the le-
gal standards in Nauru 
were different to Malaysia, 
and caning had never hap-
pened to anyone sent there 
under former prime minister 
John Howard.
Independent senator Nick 
Xenophon said it didn’t 
make sense that Labor re-
fused to use Nauru on the 
grounds the island nation 
had not signed the UN refu-
gee convention when Ma-
laysia had not either.
“(Malaysia) has a history in 
relation to human rights is-
sues that is less than exem-
plary,” he said.
“I’m not imbued with confi-
dence in the Malaysian le-
gal system.”
Australia needed to get as-
surances that asylum seek-
ers sent to Malaysia won’t 
be hurt there, Senator Xe-
nophon said. 

SENIOR Coalition figures have seized 
on reports the Federal Government 

cannot guarantee that asylum seekers 
shipped to Malaysia will not be caned 

A 16-YEAR-OLD boy who 
died after he was stabbed 
and then kicked onto rail-
way tracks at a Sydney sta-
tion was known to police, 
and so is the man suspect-
ed of killing him. 
Brandon Faananu Siaa was 
on his way home from TAFE 
when a fight broke out at 
Bankstown Railway sta-
tion about 6pm (AEST) on 
wednesday.
Paramedics moved him 
back onto the platform and 
attempted to revive him, but 
he died at the scene.
A 22-year-old man who 
suffered stab wounds to 
his head and body in the 
incident was taken to hos-
pital in a serious condition, 
where he remained under 
police guard on Thursday 
morning.
Superintendent Dave Eard-
ley has told Fairfax Radio 
Network the man is the chief 
suspect.
Supt Eardley said the stab-
bing happened after a dis-

pute between Brandon 
Siaa, of Samoan origin, and 
the 22-year-old man, who is 
of African origin, and was 
not the result of a brawl in-
volving other people.
But he could not say if it 
was racially motivated or 
gang related.
«It (Bankstown) is such a 
melting pot of all different 
cultures, so it is not unusual 
to have people other than 
Caucasians involved,» he 
said.
«I can say that these two 
people are known to us, in 
that we have had cause to 
speak to these people in our 
movements, in the way we 
patrol this particular area,» 
he added.
A 15-year-old boy, reported 
to be Brandon>s brother, 
was stabbed in the leg and 
was in still in hospital on 
Thursday.
The Bankstown train line 
was closed for safety rea-
sons while police investi-
gated the incident.

Stabbed teen known to police

 FEDERAL treasurer Wayne 
Swan should «come clean» 
about his involvement in 
Western Australia>s plan to 
increase mining royalties, 
the Shadow Assistant Trea-
surer, Mathias Cormann, 
says. 
«It is time for Wayne Swan 
to come clean and tell the 
truth about all of his in-
volvement,» Mr Cormann 
told the ABC>s Lateline on 
wednesday.
In a move that has been 
criticised by the federal 
government, WA Premier 
Colin Barnett hopes to raise 
$2 billion by increasing iron 
ore royalties.
The federal opposition 

claims the government, 
which is liable to pay any 
increase in state royalties, 
was warned about the plan 
more than a year ago.
«The West Australian gov-
ernment clearly commu-
nicated with the Treasurer 
about their plan to remove 
the concession for royalty 
rights ... there are letters, 
there were phone calls, 
there were meetings,» Mr 
Cormann said.
«He has got to tell us the 
truth, he has got to tell 
us what promises he has 
made, what assurances he 
has given, what has he been 
saying to the state govern-
ment of Western Australia.»

Government knew about WA 
mining royalties

FEDERAL Transport Min-
ister Anthony Albanese 
says greater analysis of 
the Australian Greens’ poli-
cies could turn future vot-
ers away from the minority 
party. 
Mr Albanese said the elec-
torate was likely to evalu-
ate the Greens differently as 
the spotlight shone brighter 
on their policies.
In the past few months, La-
bor has tried to differentiate 
itself from the Greens with 
the prime minister going 
so far as to label them “ex-
treme”.
“It’s increasingly the case 
that the more the Greens 
party are put under scru-
tiny, as we saw during the 
last (NSW) state campaign, 
I think people think very 
carefully about whether 
they want the consequenc-
es of electing someone who 
they’re not sure what they 
stand for,” Mr Albanese told 
Sky News today.
In the 2011 state election, 
Labor’s Carmel Tebbutt, 
who is married to Mr Alba-
nese, retained the inner-
Sydney seat of Marrickville 
despited forecasts it would 

fall to the Greens’ Fiona 
Byrne.
The swing against Ms 
Tebbutt was lower than 
the state average, with 
many analysts believing 
Ms Byrne’s support for a 
boycott of Israel cost the 
Greens the seat.
Mr Albanese held onto 
his inner-Sydney seat of 
Grayndler at the 2010 fed-
eral election on preferenc-
es.
His two-party preferred vote 
fell 20.6 percentage points 
with the Greens’ candidate 
Sam Byrne pushing the in-
cumbent.
Mr Albanese said it was a 
“bit odd” that the Greens 
party had chosen to target 
people who were left of the 
political spectrum.
“I have taken a very active 
role in issues like climate 
change, in issues of con-
cern in terms of social poli-
cy reform,” he said.
“I was the first person for 
example to introduce a 
private-member’s bill about 
same-sex rights with re-
gards to superannuation 
into the federal parlia-
ment.”

Scrutiny on Greens could turn 
votes away 
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seekers shipped over-
seas under the pro-
posed “Malaysian so-
lution” could be caned 
if they step out of line 
in detention. 
Living conditions at 
refugee camps in Ma-
laysia have been con-
demned as crowded 
and unhygienic, with 
some inmates reported 
to have died from dis-
ease spread by rats.
Malaysia flogs up to 
6000 detainees a year 
for immigration offenc-
es, using a rattan cane 
that causes visible in-
juries and scarring. 
The law allows guards 
to use the punishment 
on children.
She also said there was 
a strong undercurrent 
of racism in Australia.
“I come from South Af-
rica and lived under 
this, and am every way 
attuned to seeing ra-
cial discrimination,” Ms 
Pillay, a former anti-
apartheid campaigner 
and international crim-
inal court judge, said.
“There is a racial dis-
criminatory element 
here which I see as 
rather inhumane treat-
ment of people, judged 

by their differences, 
racial, colour or reli-
gions,” she said.
While Immigration Min-
ister Chris Bowen in-
sists the deal complies 
with the UN Refugee 
Convention, that docu-
ment does not cover 
torture or cruel punish-
ment.
Asked whether inter-
national laws would 
be observed to prevent 
canings, Mr Bowen’s 
spokesman said nego-
tiations were continu-
ing.
Amnesty Internation-
al’s Dr Graham Thom 
toured three Malay-
sian detention centres 
last year, hearing how 
some detainees had 
died of leptospirosis, 
contracted through rat 
urine.
He photographed wom-
en and even a baby 
caged in squalid con-
ditions at Lenggeng 
Immigration Depot, 
near Kuala Lumpur, 
and hundreds of men in 
one tennis court-sized 
enclosure.
“We went to three dif-
ferent centres and each 
was equally appalling,” 
he said.

Julia Gillard’s Malaysian solution: 
Asylum seekers face floggings 

in detention camps
As this week’s cold snap 
continues, heaters and 
fire places across Vic-
toria are cranking up for 
the first time this year, 
simultaneously increas-
ing the risk of fire.
Fire fighters are prepar-
ing for what will be their 
busiest period, and are 
warning people to have 
their heaters and chim-
neys checked, as well as 
to be extra vigilant when 
cooking.
“There is no excuse,” 
says MFB Commander 
Community Education 
Frank Stockton.
“Winter is the highest 
risk period for residential 
fires, and many of these 
fires.
“People need to consider 
the fire risk from drop-
ping temperatures. The 
number of fires in bed-
rooms caused by heating 
equipment, increases by 
a massive 40% during 
the winter months.
Last winter there were 
more than 1,200 residen-
tial fires in Victoria (548 
in the MFB district and 
another 689 in regional 
Victoria). 
CFA Acting Chief Of-
ficer Alan Davies said 
“Obviously all heating 
appliances should be 
installed by a qualified 

tradesperson and cor-
rectly maintained in line 
with the manufacturer’s 
recommendations.
“Every open fire should 
have its chimney checked 
and swept annually.”
But there are also oth-
er simple precautions 
people should take and 
he encouraged every 
household to consider 
their fire safety practic-
es.
“For example, winter is 
a time when people start 
drying clothes indoors, 
especially near heaters. 
This can be dangerous. 
Clothes must be kept at 
least one metre from the 
heater. 
“Even if you use a 
clothes dryer, you must 
be careful. They must 
have adequate airflow, 
and they must be left to 
go through the full cycle, 
which means cooling 
down.”
For more winter fire safe-
ty tips - or to download a 
winter fire safety check-
list - please visit: www.
homefiresafety.com.au
For further information 
please contact:
MFB Media  
03 9665 4699  
media@mfb.vic.gov.au  
CFA Media
03 5330 3124

As temperatures drop the 
fire risk cranks up

To help keep teenag-
ers’ teeth in good health, 
each calendar year 
the Australian Govern-
ment provides all eli-
gible teenagers with a 
voucher—valued up to 
$159.85—to help with the 
cost of a preventative 
dental check. 
To be eligible, a teen-
ager must be entitled to 
Medicare benefits, be 
receiving certain gov-
ernment benefits indi-
vidually or as part of a 

Medicare Teen Dental Plan—giving teens a reason to smile
family and be aged 12–
17 years, for at least part 
of the calendar year. 
So far, over one mil-
lion dental checks have 
been provided to eli-
gible teenagers under 
the Medicare Teen Den-
tal Plan. We encourage 
all eligible teenagers to 
take advantage of their 
voucher before it ex-
pires on 31 December 
2011.
Things to remember
• Take the voucher and 

Medicare card to the 
dentist when the teen-
ager has the preventa-
tive dental check.
• If the voucher is lost, 
call 132 011* or visit a 
Medicare office to re-
quest a replacement.
• If your teenager is in 
equal shared care ar-
rangements, the first 
family to claim the ser-
vice with Medicare Aus-
tralia will be entitled to 
the full benefit.
For more information or 

eligibility details visit 
your local Medicare of-
fice, call 132 011* or go 
to www.medicareaus-
tralia.gov.au. To speak 
to someone in Italian, 
call the Translating and 
Interpreting Service on 
131 450*.
*Call charges may vary 
depending on the tele-
phone service provider. 
Calls from public tele-
phones and mobile 
phones may be charged 
at a higher rate. 

MALAYSIA>S Home 
Minister, Datuk Seri 
Hishammuddin Hus-
sein, says the imminent 
asylum seeker swap 
deal with Australia is 
already having an im-
pact, with fewer people 
entering his country 
seeking refugee pro-
tection. 
Mr Hussein also reject-
ed criticism of the deal 
from United Nations 
Human Rights Commis-
sioner Navi Pillay, say-
ing people should re-
serve judgment on the 
plan until after it is put 
into action.
In comments that will 
be greeted with relief by 
the Australian govern-
ment, Mr Hussein said 
news of the imminent 
deal had already result-
ed in a reduction in the 
number of asylum seek-
ers entering Malaysia.
«It is already having an 
impact where there is a 
reduction in the flow of 
people,» he said.
«People in crisis-ridden 
Middle East countries 
like Libya are now mov-
ing out to Europe. They 
have to face the same 
consequences and they 
will be trying to find so-
lutions.»
Under the swap deal 
announced on May 7, 
up to 800 new boat ar-
rivals to Australia will 
be relocated to Malay-
sia for processing, with 
Prime Minister Julia 
Gillard saying they will 
also go to the back of 
the queue.

Malaysia rejects criticism of 
asylum seeker swap deal 

In return, Australia will 
accept 4000 people 
from Malaysia who have 
already been granted 
refugee status.
The deal has come un-
der fire from Ms Pil-
lay, who said Australia 
must ensure there was 
no risk Malaysia would 
breach the principles of 
the Refugee Convention 
and Convention against 
Torture - neither of 
which it had ratified.
«It>s not the agreement 
itself that is a violation 
of international law,» 
she said.
«But if checks and bal-
ances are not made 
there>s a huge risk of 
violations.»
However, Mr Hussein 
said people should 
wait until the arrange-
ment was in place be-
fore making judgments, 
adding that the objec-
tives of the plan were 
«noble».
«This arrangement is 
another out of the box 
and innovative ap-
proach which is still 
being discussed and 
yet to be finalised. So, 
those who are objecting 
to this... how can they 
object to something that 
we have yet to finalise?» 
he said.
«It may have caught 
many people by sur-
prise but you would 
find it very difficult to 
find fault with it as yet, 
because it is not be-
ing rolled out and the 
objectives are very no-
ble.»
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RBA warns many first home owners who used government 
grants may now be vulnerable 

 THE Reserve Bank has 
warned many first home 
owners who bought into 
the market with the help 
of generous federal gov-
ernment assistance may 
now be vulnerable to ris-
ing interest rates. 
RBA deputy governor 
Ric Battellino said on 
thursday there were con-
cerns that buyers who 
bought into the market in 
2009, when the federal 
government grant was 
increased, may have 
over-committed them-
selves.
Amid warnings of at 
least one interest rate 
rise by the end of the 
year, Mr Battellino said 
there were pockets of 
mortgage stress across 
the nation.
He said these had been 
concentrated in west-
ern Sydney, but more 
recently parts of Queen-
sland and Western Aus-
tralia were showing in-
creases in loan arrears 
as some buyers who en-

tered at the height of the 
boom struggled to make 
repayments.
In a global financial cri-
sis stimulus measure, 
former prime minister 
Kevin Rudd lifted the 
first home buyers grant 
from late 2008 to $14,000 
for an established home 
and $21,000 for new 
homes.
 “The concern is that 
some of these may have 
over-committed them-
selves financially in or-
der to enter the market, 
and are now vulnerable 
to rising interest rates,” 
Mr Battellino said in a 
speech today.
“This group bears close 
watching but, so far at 
least, first-home owners 
do not seem to be dis-
proportionately repre-
sented in loan arrears.”
He said while house-
holds were showing “a 
good deal of resilience”, 
the increase in indebt-
edness over the past 15 
years meant borrowers 

SUSPENDED Bulldogs 
player Ryan Tandy denied 
an allegation of match-
fixing after a fresh charge 
was served on him in court 
on thursday morning as in-
vestigations continue over 
a suspicious NRL betting 
plunge. 
The 29-year-old has al-
ready pleaded not guilty to 
four charges of giving false 
evidence to the NSW Crime 
Commission but it was re-
vealed in court this morning 
that he has now also been 
accused of match-fixing.
Tandy has been charged 
with attempting to dishon-
estly obtain financial ad-

vantage by deception.
Court documents say Tandy 
is accused of  “attempting 
to manipulate the first scor-
ing points of the Cowboys 
and Bulldogs 2010 Round 
24 NRL match’’ and doing so 
in order to “dishonestly ob-
tain a financial advantage 
for Sam Ayoub, John Elias 
and others, to wit, $113, 245 
from Tabcorp’’.
Documents say Tandy has 
pleaded not guilty to the 
fresh charge.
Police began investigat-
ing the match following a 
large amount of betting be-
ing placed on the Cowboys 
scoring first in the match 
through a penalty goal.
Tandy conceded a pen-
alty in front of the posts in 
the opening minutes of that 
game, but the Cowboys 
elected to score a try.
Ayoub and Elias have been 
charged with attempting to 
obtain a financial advan-
tage by deception.

Tandy didn’t appear in court 
this morning.
His matter will return to the 
Downing Centre Local Court 
on July 19, when a hearing 
date will be fixed. 

Ryan Tandy faces fresh NRL 
betting charge 

 PAY-TV provider Foxtel 
has made a bid for Austar 
United Communications, 
valuing the target company 
at $1.93 billion. 
Foxtel has offered $1.52 
per share for the regional 
operator, compared with 
Austar’s closing price on 
wednesday of $1.265.
Austar said its board con-
sidered the higher offer 
price was appropriate for 
a change of control trans-
action, and that it would 
work with Foxtel towards 
agreeing a scheme of ar-
rangement to implement 
the deal.
But there was no guarantee 
a deal would be reached, 
Austar said in a statement.
The conditional offer fol-

lows a period of talks 
amongst the parties, in-
cluding Austar’s majority 
shareholder, Liberty Global 
Inc, Foxtel and its owners, 
Telstra, Consolidated Me-
dia and News Corporation.
“The AUSTAR Board, in-
cluding representatives of 
Liberty Global, Inc (LGI), 
believes the value ascribed 
to AUSTAR is appropriate in 
the context of a change of 
control transaction,” Austar 
said in a statement.
“AUSTAR intends to work 
with FOXTEL over the com-
ing weeks to satisfy the 
conditions upon which the 
Proposal has been made so 
the parties can enter into a 
definitive transaction.”
Conditions of the proposal 
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are due diligence, financ-
ing, negotiation and execu-
tion of definitive transac-
tion agreements, and final 
board approvals.
“If a definitive transaction 
is ultimately entered into 
by the parties, AUSTAR ex-
pects the transaction would 
be completed through an 
AUSTAR scheme of ar-
rangement,” Austar said.
This would be conditional 
on approval from the Aus-
tralian Competition and 
Consumer Commission 
(ACCC) and the Foreign 
Investment Review Board 
(FIRB), an independent ex-
pert’s assessment that that 
the transaction is in the best 
interests of AUSTAR share-
holders, minority share-

holder and court approval, 
and other conditions.
“In light of the conditional 
nature of the Proposal, no 
assurance can be given 
that the Proposal will lead 
to a definitive transaction,” 
the Austar statement said.
“Further, to the extent a 
definitive transaction is 
entered into, no assurance 
can be given that the con-
ditions relating to that de-
finitive transaction will ulti-
mately be satisfied.”
AUSTAR says it has ap-
pointed Goldman Sachs 
and Freehills to advise 
AUSTAR in relation to the 
proposal.
Foxtel said it wanted 100 
per cent of AUSTAR.
“A successful transaction 

would bring together two of 
Australia’s major subscrip-
tion TV service providers, 
creating one of Australia’s 
largest media businesses,” 
Foxtel said in its own state-
ment.
“Foxtel believes a merger of 
Foxtel and AUSTAR would 
bring significant benefits 
to consumers (including) 
faster roll-out of new digital 
products and services, and 
access to new digital sub-
scription channels as well 
as packages and pricing to 
regional subscribers.
Foxtel said it would main-
tain Austar’s facility in Ro-
bina, near the Gold Coast in 
Queensland.
“This is a logical transac-
tion with significant con-

sumer and industrial upside 
for all stakeholders,” Foxtel 
said.
“The two companies are 
a complementary fit,” said 
Foxtel chief executive offi-
cer Kim Williams said.
“If the merger were to go 
ahead, it is a win-win trans-
action that delivers value 
to AUSTAR shareholders, 
synergies and growth op-
portunities for Foxtel and 
increased services and 
choice for all consumers.”
Foxtel said the transac-
tion would be funded by a 
combination of Foxtel bank 
debt and shareholder capi-
tal contributions.
Foxtel said it was being ad-
vised by AquAsia, UBS AG 
and Allens.

were now “significantly 
more sensitive to chang-
es in interest rates”.
Mr Battellino told the An-
nual Stockbrokers Con-
ference in Sydney that 
given the general level 
of indebtedness, it was 
unsurprising that house-
holds had become more 
cautious, with savings 
levels markedly higher 
in the wake of the finan-
cial crisis.
He said rising deposits 
and strengthening cred-
it growth would allow 
banks to reduce their 
reliance on wholesale 
funding markets over 
time.
But he said credit condi-
tions wouldn’t return to 
the boom times that fea-
tured in the 1990s.
“Changes to supervisory 
rules and market condi-
tions have made pre-cri-
sis funding patterns less 
attractive,” he said.
The RBA warning came 
as the Fitch ratings 
agency said arrears on 

mortgage repayments 
spiked to a record high 
in the first three months 
of 2011.
Arrears on prime residen-
tial mortgage-backed 
securities of 30 days or 
more hit a record high of 
1.79 per cent in the first 
quarter, from 1.37 per 
cent in the final quarter 
of 2010, Fitch said.
The rise followed con-
sumer spending at 
Christmas and the im-
pact of summer flooding 
on many homeowners.
However there was bet-
ter news for would-be 
homeowners, with a 
new housing afford-
ability index showing 
an improvement in the 
first three months of the 
year.
The Commonwealth 
Bank/Housing Industry 
Association affordability 
index rose to 55.7 in the 
first quarter of 2011, from 
54.1 in the final quarter 
of 2010, as home prices 
eased.
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SPIRITUAL THERAPIST
Traditional Spiritual Help

العامل الروحاني عالء العوادي
*تسفري االرواح البشرية واستنطاقها

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

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