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رجل األعمال اللبناني االسرتالي ايهاب مطر لـ «اهلريالد»:

عنه
نتخلى
ولن
بنائه
على
عازمون
لكننا
شبابه
عن
ختلى
لبنان
املقابلة صفحة 17
األمم املتحدة توزّع «توجيهات استعداد»

سليمان يرفض املرسوم اجلوال ويشرتط امليثاقية جللسة األربعاء

 8آذار تعبّد الطريق سياسياً أمام ميقاتي
تزامحت االستحقاقات ،حمليا
وخارجيا ،أمنيا وسياسيا
وماليا،
واقتصاديا
وفرضت للمرة األوىل منذ
التكليف «تواضع» األكثرية
اجلديدة إىل «أقصى احلدود
املمكنة» ،لتصبح «الطريق
معبدة سياسيا أمام الرئيس
ميقاتي
جنيب
املكلف
من أجل تأليف حكومته
الثانية وأن يبدأ العد
العكسي ملشواره اجلديد
إىل السرايا الكبرية» ،على

حد تعبري مرجع بارز يف
األكثرية اجلديدة« ،فلقد
أصبحنا عمليا يف مرحلة
حامسة ...إما أن تؤدي
إىل بلوغ النهاية السعيدة
املرجوة سريعا ...وإما
نكون قد دخلنا يف نفق
حسابات داخلية وخارجية
متقاطعة ،عنوانها إطالة
مرحلة تصريف األعمال إىل
أقصى حد ممكن».
بهذا املناخ كان أحد
املتابعني حلركة االتصاالت

االول
أمس
توافرت
معلومات صحافية من
شأنها أن تعيد ملف
احملكمة اخلاصة بلبنان إىل
الواجهة يف هذه املرحلة.
ويف هذا السياق كشف
مسؤول رفيع يف األمم

املتحدة يف نيويورك علي
بردى أن األمانة العامة
للمنظمة الدولية وزعت ما
مسته «توجيهات استعداد»
إلمكان أن يصدر قاضي
التمهيدية
اإلجراءات

(التتمة ص )21

تصعيد يف هلجة كلينتون ومعارضي أنتاليا

سوريا :العودة متاحة لكل املنفيني
اليت جرت منذ يوم السبت

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

ˇ„‘ojè€a@@‚bÌc@áÓ«aÏæa@›j

ّ
وتتوقع القرار االتهامي مطلع متوز

Dekkan Servwell Pty Ltd ABN 52 110 494 507 trading as Eaglevale Insurance
Services are Authorised Representatives of AMP GI Distribution Pty Ltd

املاضي ،تاريخ اجتماع
الرئيس املكلف والرئيس
نبيه بري حبضور «اخلليلني»
يف عني التينة ،يلخص
النتائج ،مبديا تفاؤله بأن
حتمل الساعات الثماني
واألربعني املقبلة ،املزيد
من التطورات اإلجيابية،

خاصة مع إعالن أوساط
يف
اجلمهورية
رئاسة
ساعة متأخرة من ليل أمس
االول ،أن الرئيس ميشال
سليمان «جاهز لتقبل أية
فكرة تساعد على التعجيل
بتأليف احلكومة ملواجهة
(التتمة ص )21

حمالت محزة للخضار والفواكه االوىل يف مرييالندز

تزامن التصعيد األمريكي
يف اللهجة ضد الرئيس
األسد
بشار
السوري
أمس االول ،عرب اعتبار أن
شرعيته «نفدت تقريبا»،
مع دعوة مؤمتر املعارضة
يف
اجملتمع
السورية
أنتاليا الرتكية ،األسد

جوبيه اقرتح مؤمتر سالم يف متوز

نتنياهو :سنمنع عبور حدود إسرائيل
اخلارجية
وزير
كشف
الفرنسي آالن جوبيه الذي
زار اسرائيل واالراضي
الفلسطينية أمس االول،
انه عرض اقرتاحًا لعقد
مؤمتر سالم فلسطيين -
اسرائيلي قبل نهاية متوز

خضار وفواكه
طازجة من املاركت
(التفاصيل ص)8

إىل االستقالة «الفورية»
وتسليم السلطة لنائبه،
يف حني كانت مصادر
سورية تؤكد أن املادة 49
باتت حبكم امللغاة ،وأنه
بإمكان كل املنفيني من
«اإلخوان املسلمني» العودة
(التتمة ص )21

بالتوافق مع املرجعيات اليت
حددها الرئيس االمريكي
باراك اوباما وذلك جتنبًا
ملواجهة ديبلوماسية يف
االمم املتحدة يف ايلول.
وصرح يف مؤمتر صحايف
(التتمة ص )21

Lucky Len - No.1
بإدارة لطف اهلل حجار

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

* ستيال جالبة احلظوظ ملشرتي اليانصيب *

هدايا  -قص مفاتيح  -بطاقات لكافة أنواع املناسبات وغريها الكثري

Tel 02 9534 5111 Fax 02 9584 9003
Riverwood Plaza, Shop 35, 257 Belmore Road Riverwood NSW 2210
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مقاالت

صحوة مفاجئة :توافق سليمان وعون
هل انتهى أخريًا ،أو أوشك رمبا ،االشتباك الطويل على تأليف
احلكومة ،بأن ّ
سلم أفرقاؤه ،الرئيس جنيب ميقاتي وقوى 8
آذار ،باألحجام الطبيعية واملتكافئة والكافية خصوصًا لكل
منهم ،بغية إنهاء أزمة تداخل فيها اخلارج بالداخل ،واألمين
بالسياسي ،والشخصي بالعام؟
دخل تأليف احلكومة يف الساعات األخرية ،يف اليوم الـ128
لتكليف الرئيس جنيب ميقاتي ،خماضًا ُينبئ بقرب حتقيقه،
يف ّ
ظل تأكيد جهات وثيقة الصلة جبهود التأليف بأن إبصار
احلكومة النور قد حيصل قبل نهاية األسبوع .ورغم أن يوم
أمس مل حيفل بتسارع االجتماعات ،واقتصرت اجلهود على
ّ
تسلم الرئيس املكلف رسالة نقلها إليه املعاون السياسي

ّ
تضمنت موافقة
لرئيس اجمللس النائب علي حسن خليل
ّ
ختطي العقبات اليت حتوط التأليف
الرئيس ميشال عون على
ِ
أفصح عن مداوالت
منذ  25كانون الثاني املاضي ،فإن ما
حتدث عن معطيات
اليومني املنصرمني بعيدًا من األضواء،
ّ
ّ
تبشر بوالدة ثانية حكومات ميقاتي.
ّ
إال أن رئيسها ـــــ املأخوذ باألرقام القياسية ـــــ مل يتمكن من
ّ
تعثر تأليف حكومة حتى اآلن ،يف
كسر الرقم القياسي يف
حقبة ما بعد اتفاق الطائف ،إذ سبقه إىل تسجيله رئيس حكومة
تصريف األعمال سعد احلريري ،وهو  135يومًا من التكليف.
وأبر َزت املعطيات األخرية اليت أحاطت باستعجال تأليف احلكومة
َ
اآلتي:
 1ـــــ صحوة مفاجئة لدى أفرقاء التأليف مجيعًا ،أضحوا معها
يستعجلون إخراج األزمة احلكومية من مأزقها يف أقرب وقت
ممكن ،بعدما أوحى البعض ـــــ رغم مؤشرات إجيابية إىل جتاوز
بعض العراقيل ـــــ بأن من املستحسن انتظار إمرار يوم 5
حزيران يف جنوب لبنان ،وتوجيه االهتمام إليه لتدارك أي
ردود فعل سلبية قد تنتج عن مسرية َّ
تنظم يف مارون الرأس
تسبب تدهور الوضع عند اخلط األزرق
يف ذكرى النكسة ،قد
ّ
مع إسرائيل .فراجت أحاديث عن انفراج حكومي بعد ذلك اليوم.
إال أن الصحوة املباغتة ،يف توقيت مفاجئ بدوره ،دفعت
أفرقاء التأليف إىل معاودة التخاطب غري املباشر واملضي حنو
إخراج تأليف احلكومة .وحبسب اجلهات املعنية مبساعي التأليف،
جدية غري مسبوقة إلجنازه ،من غري أن تتضح متامًا
فإنها ملست ّ
اإلشارات اخلارجية اليت تكون قد استعجلت أخريًا إنهاء املراوحة
ّ
والتصلب يف الشروط.
غري امل ّربرة،
 2ــــ ُذ ّللت ،أو تكاد ،العراقيل اليت طبعت موقفي رئيس
اجلمهورية ميشال سليمان ورئيس تكتل التغيري واإلصالح،
وانتهى األمر إىل االتفاق نهائيًا ـــــ حتى إشعار آخر على األقل
كما يف كل مرة ـــــ على حصول رئيس اجلمهورية على مقعدين
مارونيني ،وتكتل التغيري واإلصالح على أربعة مقاعد مارونية.
ّ
أوهلما وزير
بيد أن مقعدي الرئيس ليسا ّ
حصتني كاملتني لهّ :
الداخلية والبلديات العميد املتقاعد يف قوى األمن الداخلي
تردد
مروان شربل ويتقامسه سليمان وعون ،وثانيهما ما
ّ
أنه اتفق عليه يف الساعات األخرية والرئيس السابق جمللس
القضاء األعلى القاضي غالب غامن وزيرًا للعدل ويتقاسم
اختياره سليمان وميقاتيُ .ذكر أيضًا أن غامن ّ
ميثل تقاطعًا
ّ
ينضم إليه اجلنرال.
مثلثًا
ّ
 3ـــــ استعاد عون كل املقاعد اليت كان قد شغلها تكتل التغيري
شاب خالف حاد بينه
واإلصالح يف حكومة احلريري ،بعدما كان
َ

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

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

نقوال ناصيف

وبني الرئيس املكلف الذي رفض إعطاءه حقيبيت االتصاالت
والطاقة واملياه يف آن معًا ،وخيرّ ه بني إحداهما دون األخرى،
ثم آل املطاف إىل حصول عون عليهما .وهو بذلك مل يفز بكل
تشبث
وأخصها حقيبة الداخلية اليت
املكاسب اليت أرادها،
ّ
ّ
بوضعها يف تكتله ،وال حصل كذلك على مخسة مقاعد مارونية
كما أوحى أكثر من مرة بأن إصراره هذا غري قابل للتساهل.
بيد أن التكتل حاز حقيبة سيادية مل تكن له يف حكومة تصريف
األعمال هي حقيبة الدفاع الوطين اليت ُوضعت يف حصة رئيس
وعهدت إىل النائب السابق
تيار املردة النائب سليمان فرجنيةُ ،
ّ
فايز غصن.
تفضي حصة عون إىل حصوله على ثلثي املقاعد املسيحية يف
احلكومة الثالثينية ،من بينها ثلثا املقاعد املارونية.
ّ
السنية ،فيبدو
أما ما يتصل باملقعد الذي ستشغله املعارضة
أنه سريسو يف خامتة جهود التأليف على شخصية بقاعية هي
حممد القرعاوي.
املقرر حبسب جهود الساعات األخرية ،بعدما
 4ـــــ كان من
ّ
ّ
تسلم الرئيس املكلف من خليل الئحة مبطالب عون تعبرّ عن
إرادة التنازل املتبادل بينه وبني ميقاتي للخروج من مأزق تعثر
التأليف ،حتديد الرئيس املكلف موقفه متهيدًا لعقد اجتماع مع
رئيس اجلمهورية ال يؤدي بالضرورة إىل إعالن فوري ملراسيم
يعد إلجناز آخر ترتيباته .لكن الرئيس
احلكومة اجلديدة ،بل
ّ
املكلف ّ
فضل تأخري حتديد موقفه إىل الساعات التالية ،وقصد
طرابلس بعدما أبلغ إىل حماوريه أن لديه مواعيد ملحة يف
مسقط رأسه ،مع إبقاء اآلمال معلقة على عقد اجتماع برئيس
اجلمهورية اليوم اجلمعة إلمتام التشكيلة احلكومية املستعصية.
 5ـــــ جتاوز ٌّ
متسكا بهما كان
كل من ميقاتي وعون شرطني
ّ

ّ
توقع إبصار احلكومة النور يف ّ
أوهلما
من املستحيل
ظلهماّ .
إصرار الرئيس املكلف على تأليف احلكومة تبعًا للصالحيات
حد ألعراف رافقت تأليف
اليت ينيطه بها الدستور ،وعلى وضع ّ
حكوميت الرئيسني فؤاد السنيورة وسعد احلريري عامي 2008
تشبث
و 2009فجاراها على حساب تلك الصالحيات .وثانيهما
ّ
يسمي وزراءه يف احلقائب
عون بوجهة نظره ،أنه هو الذي
ّ
احلر ،فال تفرض عليه حقيبة ال
للتيار الوطين
اليت يريدها
ّ
ّ
سمه .يف خامتة األمر ،كتم الرجالن
ي
مل
وزير
وال
يريدها،
ُ ّ
شرطيهما أحدهما حيال اآلخر ،وتفاهما ـــــ أو يكادان ـــــ على
حبجته ،وهي أنه حصل من أشهر
التأليف ،وكل منهما ميسك
ّ
ّ
تشبث به:
تعثر التأليف على ما
ّ
ـــــ ّ
ألف ميقاتي حكومته بشروطه بوضع الثلث  1 +عنده

ورئيس اجلمهورية والنائب وليد جنبالط ،وحرم قوى  8آذار
وجرد احلكومة اجلديدة من صفة أنها حكومة حزب
ثلثي املقاعد،
ّ
وزر فيصل كرامي جنل الرئيس
اهلل أو حكومة  8آذار ،ومل ُي ّ
يكرر سابقة ّ
سلم بها
األسبق للحكومة ،ومل يسمح للجنرال بأن ّ
احلريري هي إعالن حكومة  2009من الرابية ال من قصر بعبدا.
إىل ذلك كله ،مل يعتذر عن عدم تأليف احلكومة ،وأثرى شعبيته
ّ
السنية خالل مخسة أشهر ،فإذا بها عند التأليف أكثر استقطابًا
للشارع منها عند التكليف.
وزر عون َمن يريد توزيره يف احلقيبة اليت يريدها له،
ـــــ ّ
الوزيران جربان باسيل وشربل حناس يف حقيبيت الطاقة واملياه
وفر َ
ض
واالتصاالت ،وأمسك بالتمثيل املسيحي يف احلكومة،
َ
نفسه شريكًا مسيحيًا فعليًا ألول مرة منذ وضع اتفاق الطائف
موضع التطبيق يف تأليف حكومة على حنو مل يكن يف وسع
الرئيس املكلف تأليفها من دون استجابة شروط العماد.

دامت النكسات يف دياركم
فداء عيتاني

ما دام ّ
أنه ال مسريات للعودة يف ذكرى نكسة اخلامس
من حزيران ،فرمبا ميكن االستفادة من املناسبة لإلطاللة
على العالقات الفلسطينية -الفلسطينية ،والفلسطينية ــ
اللبنانية يف هذه األيام الفاصلة ما بني اخلامس عشر من
أيار واليوم.
أن
اإلدارة السياسية اللبنانية ،أو ما بقي منها ،قررت ّ
حتملته خالل األيام التاليات ملسرية العودة
الضغط الذي
ّ
يف منتصف شهر أيار املاضي كاف ،وأنها ليست على
أي جهة يف العامل من أجل
استعداد ملواجهة األمريكيني ،أو ّ
حمبة الفلسطينيني يف املخيمات ،وأوضاعهم غري اإلنسانية،
وإرادتهم بالعودة اىل ديارهم ،وأن مسألة العودة لن تحُ ل
انطالقًا من لبنان ،ويف كل األحوال من الصعب أن نتذكر
أيًا من هذه الشخصيات اللبنانية اليت ميكن أن تكن بعض
الود أو التضامن ،أو االهتمام مبا يزيد على أربعمئة ألف
الجئ فلسطيين يف لبنان وحده ،عدا موقف هؤالء القادة
السياسيني اللبنانيني من القضية الفلسطينية نفسها،
ومن وجود إسرائيل( .للمزيد من املعلومات ميكن دائمًا
االتعاظ بدراسة الكاتبة اإلسرائيلية لورا ايزنربغ بعنوان «عدو
عدوي»).
ّ
اجليش اللبناني من جهته أيضًا لن يسمح بأن تسري قوافل
فلسطينية بعد غد اىل احلدودّ ،
ألنه لن يتحمل ما حصل،
ً
وخاصة بعد تفجري عربة قوات الطوارئ الدولية على مدخل
صيدا الشمالي ،وهو سيكون مرة أخرى يف مواجهة دامية
مع الفلسطينيني املطالبني بالعودة اىل أرضهم ،وليس
مستعدًا ليعطي ظهره للجيش اإلسرائيلي على احلدود
اجلنوبية .ولن يكون حتت أعني قوات الطوارئ الدولية،
ومن بعدها خيضع لضغط أمريكي ،ومطالبة بالتدقيق يف
نوعية الطلقات اليت استخدمها اجليش اللبناني على احلدود،
ومصدر األسلحة ،هل هي أمريكية الصنع ومن املساعدات
العسكرية للبنان أم غري ذلك ،وهل استخدم اجليش اللبناني
أموال دافعي الضرائب ليخل بأمن إسرائيل؟
أما حزب اهلل ،فهو
يعد نفسه عام ًال مساعدًَا يف هذه
ّ
ّ
ّ
مستعد ،لكنه لن
تطلب األمر متوي ًال ،فهو
التحركات ،وإن
ّ
ً
نيابة عن أهلها ،وهي سياسة معتمدة يف
خيوض املعركة
يؤدي دور وساطة
احلزب يف مناسبات مشابهة ،وميكنه أن ّ
سياسية ،لكن وفق املتعارف عليه يف هذا اجملال ،فهو لن

يضغط بأكثر من الثقل الوطين الفلسطيين ،ولن يبخس
الثقل الفلسطيين حقه إذا استطاع ،إال أن املفاوضات جتري
على قاعدة الثقل الفلسطيين ال ثقل حزب اهلل نفسه.
ّ
يفل
ثقل املقاومة نفسه مرتوك للحظات أخرى ،حني ال
احلديد إال احلديد ،وحني يبدأ وقت اجلد ،وحني يأتي دور
القوى املنظمة يف كسب جولة أخرى ،وحني يبتعد املدنيون
عن الشريط الشائك وعن مرمى ّ
قناصة اجليش املعادي،
وهي حكاية أخرى ليس اآلن أوانها ،لكنه مل يعد ببعيد يف
كل األحوال.
دمشق من ناحيتها سبق أن حصلت على ما تريده من هذا
امللف ،وإذا كان هناك من يراهن على أن سوريا ،للتخلص
من أزمتها الداخلية ،وللحصول على شرعية وطنية ،ستفتح
احلدود ،وستطلق مسريات عودة من أراضيها حنو األراضي
احملتلة ،وقد تدعمها بنريان جيشها ،أو تسمح حبصول
حرب ضد إسرائيل لتحقيق العودة بالقوة ومحاية املدنيني
الفلسطينيني ،إذا كان هناك من يتخيل أن سوريا ستضحي
مبا لديها للوصول اىل ما لن متلكه ،فهو حيلم ،وهي أحالم
ً
عادة
خارج سياقات احلساب السياسي الدقيق الذي جيري
يف اجتماعات القيادات ،ويف احتساب موازين القوى،
واملصاحل واألساليب والوسائل املتاحة .هي أحالم يقظة
قد تصيبنا لشدة شوقنا اىل تغيري واقع نكسات أنظمة
احلكم يف هذه املنطقة.
يبقى الفلسطيين الالجئ ويف الداخل وحده ،ال أحد معه ،وال
حول وال قوة له إال من ذاته ،ومع استمرار تراجع األوضاع
الذاتية للقوى الفلسطينية فهي تورث شعبها النكسات
ً
وخاصة أنها جتد ثقلها يف الدول واألنظمة
املتتاليات،
احمليطة بها ،وتعيش حاالت من احلصارات يف الداخل ويف
املخيمات ويف مراكزها يف اخلارج ،ويف حركة قادتها،
وتنظر اىل شعبها عاجزة عن الضغط حتى على منظمة
األونروا ،اليت تبتدع أساليب قهر الفلسطيين وجتريده من
ذاكرته وخفض مستوى حياته يف املخيمات.
أما الشباب الفلسطيين ،فعمومه قادر على التضحية بنفسه،
حام ًال احلجر أمام احلدود ويف مقابل بنادق االحتالل ،وبعضه
يناقش كأنه خارج احلياة والواقع ،بدل أن يفهم أن املسألة
يف موازين القوى ،وبدل أن يستلهم من الثورات العربية
صراخ «الشعب يريد حترير فلسطني».
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لبنانيــات

«االنطبـاع األول» إجيـابـي ...وجلنـة للتـواصـل بـني القـيـادات

اجتماع بكـركـي يتـفـق علـى «األرض والـوجـود»

كلما اجتمع مارونيان يف
بكركي تضاف يف سجل
الراعي نقطة إضافية .هذا
إذا ما احتسبنا «البونوس» يف
استضافة الكنيسة املارونية
فاجللسة
الروحية.
القمم
اجلماعية للموارنة ،هلشاشة
العالقات بينهم ،تبقى دائما
عما
هي احلدث بغض النظر ّ
قد ينتج عنها .وباألمس ،جنح
الراعي يف مجع مثان وثالثني
شخصية مارونية ،صفا أول
وثانيا ،حول نقطتني :األرض
والوجود.
«حلو» .هو توصيف البطريرك
ملشهد أمس االول ويقول
بعدما «أدى قسطا» من
شعاره خالل عودته اىل
مكتبه اخلاص« :ما أمجلهم
جمتمعني ...لقد قمنا بأشياء
مهمة خالل االجتماع وعطول
ومتابعة
اجتماعات
هناك
دائمة» .وماذا عن القضايا
اخلالفية؟ جييب ببسمة الراعي:
«وهل ستكون خالفات بعد
اليوم؟ ال خالفات بعد اليوم».
انتهى «مخيس املوارنة» اىل
جلنة عساها ال تكون «مقربة»
للملفات فتحتاج عندها ،على
ما قال بطرس حرب ،اىل
«صالة» االستسقاء.
تزامن «فان املوالن دور» حممال
«ترويقة الصباح» مع وصول
املدعوين اىل «بيتهم» .كل
فريق محل أوراقه الربتقالية،
األثقل ،واملردية والكتائبية
والقواتية .األب طوني خضرة،
رئيس مؤسسة البورا ،وصل
ملفات
بـ»كدسة»
حمصنا
ّ
عن «التآكل» املسيحي يف
الوجود والدور .املدخل يشبه
املدرسة
«كولوار»
كثريا
الذي عادة ما يكون مزينا
باألعمال التطبيقية للطالب.
أما مدخل اللقاء فكان «مزينا»
بألواح خشبية ألصقت عليها
قصاصات ورقية من «شرعة
العمل السياسي :السياسة
فن شريف خلدمة اإلنسان
واخلري العام».
قلة تنبهت اىل «درس اليوم»
للراعي علما بأن ضحكات
«عالواقف» سكنته وضمت
زمحة نواب خمتلطني خرقتهم
السيدة سرتيدا جعجع لتخص
و»زعيمهم»
التيار
نواب
باملصافحات احلارة .فما كان
من «زميلها» أنطوان زهرا إال
أن «مازح» الربتقاليني باقرتاح
«مداكشة» بينها وبني نائب
يف التكتل و»ال ضري أن يكون
النائب نعمة اهلل أبي نصر».
ويدخلون
اجلميع
يضحك
القاعة اليت مل يكتمل عقدها
إال بوصول النائب نديم
يزين
اجلميل و»بنز» الكتائب
ّ
ّ
صدره .حبث كل نائب عن
امسه ليجلس ويتكون صحن
ّ
«مشكل»
القاعة من توزيع
للمشاركني .فيحني وقت
الصالة افتتاحا رعويا.
يعبد البطريرك اجلو برواية
ّ
متهيدية تعود اىل أول زيارة

له للمكان «عأيام انتخاب
البطرك عريضة» ريثما وزعت
كلمته على احلضور .فيقرأ:
«نلتقي معا مبا لنا من مسؤولية
مشرتكة ومتمايزة يف الكنيسة
واجملتمع والوطن ،مدركني
أننا يف لبنان نفصل متاما بني
الدين والدولة شرط التمسك
باملبادئ األخالقية والثوابت
الوطنية» .وإذ شدد على التزام
املوارنة مببادئ اإلجنيل ،اشار
اىل ان اللقاء هو لـ»استعراض
واقعنا واختاذ ما يلزم من
توصيات لتحسينه وحتصينه
على تنوع اخليارات السياسية
املنسجمة مع املبادئ والثوابت
واآليلة اىل األهداف الوطنية
املشرتكة وتعضدنا يف ذلك
شرعة العمل السياسي اليت
ترسم للسياسيني خريطة
الطريق للنهوض بلبنان الدولة
املدنية الدميوقراطية» .وخلص
اىل «أننا اخرتنا اللقاء من بني
الوسائل إلنهاض لبنان ما
يضمن وجودنا على األرض
اللبنانية وحضورنا الفاعل يف
اإلدارات العامة».
خلت القاعة من اإلعالم فأطلق
الراعي الكالم عن «الشركة».
أمني اجلميل أثنى على كالم
الراعي وشكره على مبادرته
ودعا اجلميع اىل تفعيلها.
ميشال عون أيد املبادرة
وشكر للراعي ديناميته وقال:
«األهم من القوانني هو
تطبيقها وأن يكون هلا تفسري
واحد وأيضا للدستور فنحن
نعاني اليوم مثال أزمة تفسري
الدستور» .يقدم سليمان
فرجنية مداخلته املتالقية مع
اجلو اجلنرالي ،ليحصل بعض
املد واجلزر يف مداخلة جعجع
اليت مل تكن سلبية بقدر ما
كانت تشاؤمية يف قوله «إن
التفاصيل اليت سيتم حبثها
ميكن للصف الثاني أن يعمل
عليها وبالتالي من األفضل أال
تتكرر بصورتها احلالية كي
ال ختلق أي خيبة أمل لدى
الناس».
يصمت اجلميع ملتابعة وثائقي
مصور من إعداد املركز
املاروني للتوثيق واألحباث
قدمه رئيسه كميل زيدان
وخلص فيه دراسة حول
األرض ومتلك االجانب .وأتى
الوثائقي على ذكر مشروع
القانون الذي تقدم به «تكتل
التغيري واإلصالح» يف هذا
الشأن .وأمام إشارة الوثائقي
اىل األرقام الرمسية غري
الصحيحة تشعبت النقاشات.
إبراهيم كنعان شدد على ان
«الرقابة الربملانية أهم من
التشريع وهذا يوجب التعاون
النيابي» .سانده سامي اجلميل
مقرتحا إنشاء «هيئة للتعاون
النيابي».
ثم حان موعد األرقام من جديد
مع األب خضرة الذي قدم
عرضا مسهبا لواقع الدولة
وللمرسوم  112عن التوظيفات
والشواغر يف الفئتني اخلامسة

والرابعة .ومن األرقام اليت
فاجأت كثريين« :نسبة الوجود
املسيحي يف الدولة عام
 1999بلغت  %48تراجعت
اىل  %15عام  2007وعادت
ارتفعت اىل  %34عام
 .»2010وخالل عرض بعض
املراسيم الصادرة عن متلك
األجانب علق «اجلنرال»« :هذه
على أيام احلكومة املبتورة».
ثم كانت مداخلة لعضو الرابطة
املارونية طالل الدويهي عن
«البيعات املشبوهة مباليني
يف
وأكثرها
الدوالرات
جزين».
«على ساعة» املطران مسري
مظلوم ضبط إيقاع املداخالت
جانبه
واىل
واالجتماع.

املطارنة روالن أبو جودة،
يوسف بشارة وبولس صياح
بولس
املطران
(بغياب
مطر خارج لبنان) ،موزعني
كـ»حبوب تهدئة» احتياطا بني
اجملتمعني ،لينتهي األخذ والرد
باقرتاح البطريرك إنشاء «جلنة
للتواصل لتفادي االتصاالت
بالواسطة وكي متهد يف مرحلة
الحقة للجان العمل اليت تضم
خمتصني ملتابعة امللفات».
السباعية
اللجنة
وتضم
النواب :إيلي كريوز ،إيلي
ماروني ،سيمون أبي رميا،
هادي حبيش ،فؤاد السعد،
إميل رمحة وإيلي عون.
وخالل تالوته البيان اخلتامي
اشار مظلوم اىل أن البطريرك

سيعني مطرانا ينضم اىل
اللجنة .وقال البيان بـ»ضرورة
األرض
على
احملافظة
اللبنانية كوسيلة لرتسيخ
الوجود واهلوية واحلفاظ على
خصوصية لبنان يف تعدديته
وتنوع جمتمعه ضمن الوحدة»،
حمددا نقاط النقاش بثالث:
«التزام مبدأ الشراكة يف ما
بيننا كخطوة أوىل حنو تفعيل
هذه الشراكة مع كل العائالت
الروحية اللبنانية ،والتعاون
على بناء الدولة وتنمية اجملتمع
اللبناني ،احملافظة على األرض
اللبنانية كوسيلة لرتسيخ
الوجود واهلوية واحلفاظ على
خصوصية لبنان يف تعدديته
وتنوع جمتمعه ضمن الوحدة،

إعادة التالزم اىل اإلدارات
العامة من خالل مشاركة
املسيحيني مشاركة فعالة
يف خدمة الدولة واملواطنني
انطالقا من احرتام مبدأي
الكفاءة واملناصفة.
«فض» اللقاء وحتولت باحة
الصرح اخلارجية اىل جزر
تعليقات
تلتقط
إعالمية
عون:
األول».
«االنطباع
«ممتاز» .فرجنية« :كاللقاء
السابق ...جيد» .هادي حبيش
يعلن أنه قدم اىل البطريرك
وثيقة مكتوبة حول املواضيع
املطروحة« .ال طائف يف
اللقاء» أوضح أالن عون .زياد
أسود عرض لبيع األراضي
يف جزين حيث «العالمة
اللقاء
واصفا
الفارقة»،
بـ»البداية خلطوات إجيابية
فاملسألة معنويات وليست
اجلميل أبدى تفاؤله
ماديات».
ّ
بلجنة املتابعة وأبي نصر
حتدث عن «املعاملة باملثل».
وعن لقائه عون علق دوري
مشعون بامسا« :مش عاطل».
أما مسري جعجع فكان آخر من
غادر بكركي وأعلن ان اللقاء
أدى كل أغراضه «صحيح مل
ُتطرح ملفات خالفية لكن من
الطبيعي ان نبدأ بنقاط االلتقاء
وليس اخلالف» .ووافق جعجع
األمني العام لـ»حزب اهلل»
(السيد حسن نصر اهلل) يف
«تطوير النظام» وكذلك يف
«تعديل الطائف» ،شرط إخضاع
املوضوعني لـ»التشاور».

سليمان يشدد على ضرورة التعاون حرب يتشاور ومورابيتو يف أوضاع اجلنوبوحيذر
من حتوّله ساحة لتصفية حسابات إقليمية
العربي يف االتصاالت
اكد رئيس اجلمهورية ميشال
سليمان على «ضرورة التعاون
والتكامل على املستوى العربي
يف كل امليادين وخصوصا يف
قطاع االتصاالت الذي فرض
نفسه بفعل تطور التقنيات،
العنوان االول للعوملة».
واشار خالل استقباله جملس
وزراء االتصاالت واملعلومات
العرب الذي إنعقد يف بريوت
أمس االول ،اىل ان على
«الدول عموما والدول العربية
خصوصا اخذ موضوع املعلومات
وتقنياتها املسيطر على العامل
اليوم يف االعتبار لدى مقاربتها
واسرتاتيجياتها،
خطواتها
وهذا يفرتض ايضا مواكبة
هذا التطور اهلائل».
ولفت اىل ان «لبنان بدأ
يتعامل مع تقنية اجليل
الثالث» ،داعيا يف الوقت
نفسه اىل «حتسينه وحتصينه
للحد من اثاره السلبية على
االخالقيات والتقاليد يف لبنان
والدول العربية ايضا».
وحيا جهود املؤمترين على
ومحلهم
الصعيد،
هذا
حتياته اىل «املسؤولني يف

باالزدهار

بلدانهم ومتنياته
واالستقرار».
وعرض رئيس اجلمهورية مع
وزير االقتصاد والتجارة يف
حكومة تصريف االعمال حممد
الصفدي لألوضاع السياسية
هذه
يف
واالقتصادية
املرحلة.
وزار بعبدا املفوض العام
لوكالة غوث وتشغيل الالجئني
الفلسطينيني االونروا فيليبو
غراندي ومعه املدير العام
للوكالة يف لبنان سلفاتوري
لومباردو ،حيث تناول اللقاء
عمل «االونروا» ،على صعيد
غوث الالجئني الفلسطينيني
يف لبنان.
واستقبل رئيس اجلمهورية
وفد «مجعية إمناء اجلميزة» اليت
دعته اىل رعاية مهرجانات
بريوت السياحية اليت تنطلق
يف  16حزيران اجلاري ولغاية
 26منه ،وتتضمن معرض
الفنون على درج مار نقوال يف
اجلميزة وحفالت فنية وثقافية
والعيد العاملي للموسيقى
بالتعاون مع املركز الثقايف
الفرنسي.

حذر وزير العمل يف حكومة
تصريف االعمال بطرس حرب،
من «خماطر حتويل جنوب لبنان
اىل ساحة من أجل تصفية
حسابات إقليمية ،ال متت بصلة
اىل أحقية لبنان يف حترير ما
تبقى من أرضه ،أو اىل قضية
العرب املركزية ،أي القضية
الفلسطينية».
ودان يف اتصال أجراه مع سفري
إيطاليا جيوسييب مورابيتو أمس،
اإلعتداء اإلجرامي على الكتيبة
اإليطالية يف قوات «اليونيفيل»،
مشيدا بـ»الدعم اإليطالي للبنان
يف كل اجملاالت».
وشدد على «التزام لبنان
الكامل بالقرار  ،»1701متمنيا
أن «ال يصار اىل ختفيض عدد
القوات اإليطالية املشاركة يف
القوات الدولية ،وحتقيق مآرب
من اعتدى عليها ،والعمل على
تعزيز وجود هذه القوات املنوط
بها مؤازرة اجليش اللبناني ،يف
بسط سيادة الدولة على كل
األراضي اللبنانية».
وأبدى خشيته من «خماطر
اإلنفالت احملتمل على احلدود،
وتكرار اإلعتداء اإلسرائيلي على
املتظاهرين ،وما ميكن ان جتر
اليه هذه األحداث من نتائج،

تتجاوز قدرتنا يف الظروف
الدقيقة اليت جيتازها لبنان،
ما يزيد من املخاطر اليت حتدق
بلبنان ،وما قد يفسح يف اجملال
أمام املتآمرين على لبنان وشعبه
ووحدته لتحقيق مآربهم» ،داعيا
اىل «حتكيم لغة املنطق واحلكمة،
وإجراء قراءة مسؤولة لواقع
املنطقة ولبنان السياسي ،واىل
إبعاد اإلعتداءات على قوات
«اليونيفيل».
ولفت اىل «الزلزال الكبري الذي
يعصف بالعامل العربي ،واىل
صراعات النفوذ واملصاحل يف
املنطقة ،ال سيما يف هذه املرحلة
البالغة احلساسية اليت تتصاعد
فيها العدوانية اإلسرائيلية،
تزامنا مع اقرتاب معركة إعالن
دولة فلسطني يف األمم املتحدة
يف أيلول املقبل».
وطالب الديبلوماسية اللبنانية
والعربية «بتحمل مسؤولياتها
كاملة ،من اجل دعم حق
عودة الالجئني الفلسطينيني
وفقا للقرار الدولي ،194
وذلك بالتوازي مع إعالم دولة
فلسطني ،مبا يتواءم وقرارات
الشرعية الدولية ،ومرجعية
مؤمتر مدريد واملبادرة العربية
للسالم».
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لبنانيات

رأت يف دعوة بري جللسة تشريعية مصلحة لبنانية عليا

 8آذار :البعض ال جرأة له على توقيع مرسوم تشكيل احلكومة
كدت قوى  8اذار امس االول،
«وجود مساع جديدة لتأليف
احلكومة» ،متمنية ان «تثمر هذه
اجلهود إجيابا» .واعتربت ان
«البعض ليست لديهم اجلرأة
للتوقيع على مرسوم تشكيل
ألن هناك ضغوط
احلكومة،
ّ
خارجية غري منظورة تنّبه هذا
البعض بعدم التوقيع ،واستنزاف
الفرص لوقت أطول» .ورأت أن
«دعوة رئيس جملس النواب نبيه
بري اىل عقد جلسة تشريعية،
تنبع حكما من رؤيته ملصلحة
لبنان العليا».

املوسوي

«الوفاء
عضوكتلة
قال
للمقاومة»النائب نواف املوسوي
يف تصريح« ،تشن جمموعة14
آذار لألزمات محلة شعواء ضد
الرئيس نبيه بري ،واستكماال
إلعادة لبنان ستني عامًا إىل
ماضي االحتالل األجنيب املموه
سام
باسم االنتداب بتفويض
ٍ
من هيئة اهليمنة على الدول
والشعوب».
اضاف« :تتضمن احلملة قصفًا
متهيديا إلغارة وديعة (مساعد
وزيرة اخلارجية االمريكية السفري
(سفرية
فيلتمان،
جيفري)
الواليات املتحدة االمريكية يف
لبنان) مورا كونيللي على اجمللس
النيابي ثم قصفًا انتقاميًا لفشل
الغارة يف إسقاط لبنان يف فخ
ضرب سوريا الدولة والشعب
عرب فتح مكاتب للمنسقية العامة

إلغاثة النازحني والالجئني ما
الفلسطينيني
الالجئني
خال
الذين سعى فيلتمان لوأد
حلمهم بالعودة بعدما تواطأ
معه من تواطأ لوأد حق العودة
االستسالم
إشهارات
يف
مببادرات وأفكار تنهي القضية
الفلسطينية» ،معتربا ان «مجاعة
 14آذار مل تتوان عن السعي
إلسقاط الدولة ،فبعدما أوقعته
يقيد حريته يف
يف دين كبري
ّ
اختاذ خيارات اقتصادية تضمن
سياسة استقاللية ،راحت متعن
يف جتويف مؤسسات الدولة
لتحوهلا إىل شركات
وإداراتها
ّ
خاصة تسطو على األمالك الدولة
واملواطنني .كما سعت إىل
حتويل أجهزة أمنية اىل ميليشيا
خاصة ،وراحت متعن يف تقويض
أسس الوحدة الوطنية باقرتاف
وميثاق
تتناقض
انتهاكات
العيش املشرتك عرب التعرض
إذ
الدستورية،
للمؤسسات
حتول احلكومة إىل جملس
كادت ّ
إدارة لشركة حمدودة وهي
تكمل األثايف الثالث باالعتداء
على رئاسة اجلمهورية بالتمرد
ّ
شل دور
واالنقالب ،ومبحاولة
رئاسة اجمللس النيابي بإحباط
جهودها الرامية إىل صون
السلطة التشريعية من اإلحلاق
بقطب واحد تدور الرحى من
حوله أو تتوقف على وقع خطاه
مبا يناقض صيغة التعددية
والشراكة والتوازن».

عون

وأكد عضو تكتل «التغيري
واالصالح» النائب آالن عون
يف حديث اىل موقع «النشرة»،
«وجود مساع جديدة لتأليف
احلكومة» ،متمنيًا أن «تثمر هذه
اجلهود خالل يومني» ،الفتًا إىل
ّ
أنها «تنطلق مما ّ
مت االتفاق
عليه سابقا بني خمتلف األفرقاء
املعنيني بتشكيل احلكومة».
ّ
«أي فريق يف األكثرية
وأكد ّ
أن ّ
مل جييرّ ألي فريق آخرالتفاوض
بامسه» ،الفتا اىل ّ
انه «هناك
مفوضني للبحث بامللف احلكومي
وأن كل مكونات األكثرية تنسق
مع بعضها متاما كما كان حيصل
يف السابق» ،وموضحا «حنن
نتجاوب مع أي حترك أو مسعى
ولكن العربة يف اخلامتة» .
شدد على ّ
انه «ال ميكن جتاوز
وإذ ّ
الرابية يف هذه املشاورات أو
غريها» ،قال« :اال اذا متكنوا
من االتيان بـ 27نائبا جديدا
ليمنحوهم الثقة».
ورأى عون أن «فريق  14آذار
ثائر على الوزير (زياد) بارود
ّ
ألنه كان يريد منه أن ميسح له
آثار جرميته بالرغم من أننا كنا
نتمنى من وزير الداخلية اصدار
عقوبة حبق ريفي قبل اعتكافه»
وتساءل« :متى سيتحرك وزير
العدل» .وختم« :حنن ال زلنا
باالنتظار ألن املسار القضائي
هو املسار الطبيعي والوحيد حلل
هذه القضية».

 IPS Securityضمانة وثقة
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.

تعلن IPS
Security
يف سيدني
Every IPS Security employee contributes to our
continued success-and to our long-standing
عن استعدادها
reputation for excellence.
لتلبية مجيع 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:
حاجاتكم من
Hold a first Aid certificate
Hold a current NSW Security Licence
خدمات وأعمال
Have dedication, Commitment & Loyalty
Speak fluent English
احلراسة االمنية
Have excellent presentation Be reliable
اخلاصة بأسعار ;We have the following security positions available
Static positions
منافسة
Available 7 days/nights
Patrol positions

***

خربة موثوقة..
دقة يف العمل..
وصدق يف التعامل

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

عسريان

التحرير
عضو»كتلة
ورأى
والتنمية» النائب علي عسريان
جملس
رئيس
دعوة
ان»
النواب نبيه بري اىل عقد جلسة
تشريعية ،تنبع حكما من رؤيته
ملصلحة لبنان العليا» .واكد ان
«جملس النواب معين بالشأن
العام ،ويتحمل مسؤولية كربى،
وجيب عليه ان يعمل مبا ميليه
عليه الضمري والوجدان ،وهذا
ما يعتمده الرئيس بري للمصلحة
العامة ولدرء االخطار احملدقة
بلبنان اليت تتطلب التنازل
لبعضنا البعض ،وقرار الرئيس
بري ينبع من رؤيته الثاقبة
لالمور ومعاجلتها» ،الفتا اىل ان
«املصلحة العامة تقتضي حتريك
االمور عرب هذه اجللسة التشريعية
واليت كان الرئيس بري سباقا
يف الدعوة اليها».

وهاب

وابدى رئيس حزب التوحيد
وئام
الوزيرالسابق
العربي
وهاب ،خالل لقائه كوادر هيئة
التيار «الوطين احلر» يف الضبية ـ
عوكر ـ الذوق وهيئة قضاء املنت،
تفاؤله بالبطريرك املاروني مار
بشارة الراعي و»ديناميكيته
وطرحه لألمور بطريقة صرحية،
خصوصا جلهة طرحه لضرورة
تعديل الطائف» ،وقال »:اننا
نعيش يف كذبة كبرية ،ونعلم
خيص
بأن الطائف مشكلة ،وكأنه
ّ
ّ
طائفة معينة» ،مشريا اىل ان
«الدستور ُخلق خلدمتنا ،وليس
لنكون عبيدًا عنده ،لذلك إذا
كان حباجة لتعديل فلنقم بذلك،
ونبحث بهذا امللف».
أضاف« :مل نعرف كيف ندير
دولتنا بعد  6سنوات من خروج
اجليش السوري ،لذلك يلزمنا
اليوم تطوير الدستور ،فقد كانت
املشكلة سابقًا تتم على احلكومة،
من ثم على الوزير ،فأصبحت
على املدير العام ،وال أحد يعلم
ما قد حيصل ،فقد يتم اخلالف
الحقًا على احلاجب يف الوزارة».
مشددا على «عدم استهداف
امتيازات اي طائفة ،ولكن
لنفكر ملرة واحدة كلبنانيني،
ّ
وسنة
وليس كدروز ومسيحيني
وشيعة».وتابع« :أصبح لدينا
ممن
شكوكًا كبرية ّ
بأن البعض ّ
ميلكون القدرة على التوقيع على
هذه احلكومة ،لديهم وعود معينة
لعدم التشكيل» ،مشريا اىل انهم
«يعتربون رئيس تكتل «التغيري
واالصالح» العماد ميشال عون
عقبة بوجه التشكيل ،لكنه ميثل
وحرم من
األكثرية املسيحية،
ُ
رئاسة اجلمهورية ألنه مل يكن
مطلوبًا أن يكون هناك رئيسًا
قويًا يف لبنان» ،علمًا أن «رئيس
اجلمهورية ميشال سليمان امتلك
عدة مواقف جيدة يف الفرتة
املاضية وجيب تشجيعه عليها».
بأن البعض
وختم»:لست مقتنعًا ّ
لديهم اجلرأة للتوقيع على
مرسوم تشكيل احلكومة ،إذ
أن هناك ضغوط خارجية
أعتقد ّ
غري منظورة تنّبه البعض بعدم
التوقيع ،واستنزاف الفرص
لوقت أطول» .

جعجع :لقاء بكركي أدى أغراضه
وال خطر على املسيحيني ودَو ُرهم أمامهم

أكد رئيس اهليئة التنفيذية
يف «القوات اللبنانية» مسري
جعجع ،ان «اللقاء املاروني يف
بكركي ادى كل أغراضه ،إذ
للمرة األوىل جتلس شخصيات
مارونية ،يف املرحلة احلالية،
ويتداول يف
كلها مع بعض ُ
كافة األمور» ،موضحا انه «مت
خالل اإلجتماع تقديم عرضني
مهمني جدًا مبوضوع األراضي
واإلدارات ومؤسسات الدولة،
كما جرى تبادل أولي لآلراء
كمثل هذه املواضيع وغريها
اليت ال ميكن مناقشتها بشكل
كامل يف جلسة مدتها ساعتان
ونصف».
وأشار يف حديث اىل الصحافيني
بعد انتهاء اللقاء يف بكركي
أمس االول ،اىل ان «اللقاء
ّ
تشكلت
كان إجيابيًا ومفيدًا،
على أثره جلنة متابعة وهي
ستجتمع لكي تستمر مبناقشة
األمور اليت طرحت على طاولة
اإلجتماع للوصول اىل خالصات
وخطوات عملية ،جيب تنفيذها
من قبل كل األفرقاء املوجودين
يف هذا اإلجتماع».
ولفت اىل انه «مل ُتطرح
ملفات خالفية ،ومن الطبيعي
ان نبدأ بنقاط اإللتقاء وليس
اخلالف .ويف كل األحوال ،أن
نكون سويًا يف قاعة واحدة هو
خطوة اىل األمام على طريق ّ
حل
املشكالت اخلالفية ،اليت لن
أقول انها ُحّلت ولكن أفضل من
األمس وأول من أمس وميكن
أن تكون أحسن يوم غد».
وعن اخلطورة على الوجود
املسيحي ،قال« :ال أشارك أحد
بداية يف هذا املوضوع .نعم
هناك أمور يلزمها ترتيب ،مع
العلم أن املسيحيني بقوا بالرغم
من احلروب واخلطورات على مر
التاريخ ،وال شك ان هناك

أمور تلزمها معاجلة» ،مضيفا:
«ال خطورة على املسيحيني،
مر عليهم
فاملسيحيون يف لبنان َّ
 30سنة صعبة ولكن لديهم
كل مقومات احلضور والوجود
والتفاعل والفعل يف لبنان
ويف الشرق األوسط ككل،
ودورهم ال يزال أمامهم وليس
وراءهم».
وعن الكالم عن تعديل الطائف،
أجاب« :جيب علينا أن حناول
دائمًا سد الثغرات خصوصًا بعد
 20سنة من املمارسة ،حيث
تبينّ ان هناك ثغرات نتداول
بها ونطرحها وال سيما بالتوافق
مع بقية األفرقاء اللبنانيني وال
أحد يطرح وحده».
وعن كالم األمني العام لـ
«حزب اهلل» السيد حسن نصر
اهلل حول تطوير النظام ،أجاب:
«هذا ليس موضوع حبثنا اليوم،
وهو ليس بعيدًا عن وجهة
نظري انا الشخصية ،وكل
نظام يف العامل يلزمه تطوير،
وهذا يستلزم تشاورًا مع مجيع
األفرقاء اللبنانيني وال أحد
يستطيع اإلنفراد به».
ودعا اىل «اإلفساح يف اجملال
أمام عمل هذه اللجنة لتقوم
بعملها كي نندفع اىل األمام»،
وسأل« :أال يدل اإلجتماع الذي
حصل قب ًال واليوم (أمس االول)
على اخلطوات اإلجيابية وعلى
طريق املزيد من التفاهم؟»،
مشريا اىل انه «سوف يتم العمل
بشكل مرحلي خطوة وراء أخرى
من اجل تقريب وجهات النظر
حول املواضيع املطروحة».
ولفت اىل ان «األرقام اليت
ان
قدمت يف اجلداول تبينّ
نسبة تطوع املسيحيني يف قوى
األمن الداخلي ارتفعت اىل 42
باملئة مع العلم انها كانت قبال
حتت الـ  30باملئة».

نواف املوسوي :جمموعة  14لألزمات
تريد إعادة لبنان إىل ماضي االنتداب
رأى عضو «كتلة الوفاء
نواف
النائب
للمقاومة»
املوسوي ،ان «جمموعة 14
آذار لألزمات تشن محلة
شعواء ضد دولة الرئيس
نبيه بري ،واستكماال إلعادة
لبنان ستني عامًا إىل ماضي
االحتالل األجنيب املموه باسم
سام من
االنتداب بتفويض
ٍ
هيئة اهليمنة على الدول
والشعوب».
واعترب يف تصريح ان «مجاعة
 14آذار مل تتوان عن السعي
وأخذت
الدولة،
إلسقاط
متعن يف جتويف مؤسساتها
لتحوهلا إىل شركات
وإداراتها
ّ
خاصة تسطو على امالك
كما
واملواطنني.
الدولة
سعت إىل حتويل أجهزة أمنية
اىل ميليشيا خاصة ،وكادت
حتول احلكومة إىل جملس
ّ

إدارة لشركة حمدودة وهي
تكمل األثايف الثالث باالعتداء
على رئاسة اجلمهورية بالتمرد
ّ
شل
واالنقالب ،ومبحاولة
دور رئاسة اجمللس النيابي
بإحباط جهودها الرامية إىل
صون السلطة التشريعية
من اإلحلاق بقطب واحد تدور
الرحى من حوله أو تتوقف
على وقع خطاه مبا يناقض
صيغة التعددية والشراكة
والتوازن».
وأضاف ان «هذه احلملة تتضمن
قصفًا متهيديا إلغارة وديعة
(فيلتمان مورا كونيللي) على
اجمللس النيابي ثم قصفًا
انتقاميًا لفشل الغارة يف
إسقاط لبنان يف فخ ضرب
سوريا الدولة والشعب عرب
فتح مكاتب للمنسقية العامة
إلغاثة النازحني والالجئني».
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لبنانيات

احتمال والدة احلكومة يف عطلة األسبوع...
اذا استمرت األمور يف مسارها االجيابي
ترتقب األوساط الدبلوماسية ما
ستؤول اليه األوضاع يف سوريا
غدا اجلمعة ،السيما بعد قرار
العفو عن السجناء السياسيني
الذي اختذه الرئيس السوري،
وان كانت الرتجيحات تشري اىل
استمرار املواجهات بعد رفض
املعارضة السورية يف ختام
مؤمترها املنعقد يف تركيا قرار
األسد داعية اياه اىل االستقالة
الفورية.
وازاء هذا الوضع رجحت مصادر
مطلعة أن تدخل املنطقة مرحلة
جديدة من املواجهات العنيفة
السيما بعد استعادة املعارضة
ِ
وبدء ظهور
البحرينية نشاطها،
اضطرابات امنية وتفجريات يف
تركيا.
وال بد هلذا الوضع أن يرخي
بثقله يوم االحد املقبل يف
ذكرى النكسة حيث توقعت
بعض املعلومات احتمال حصول
اقتحامات فلسطينية لبعض
املناطق على احلدود العربية مع
اسرائيل.
يف املقابل بدت اسرائيل
مستنفرة جتنبا لتكرار جتربة
ذكرى النكبة السيما على
احلدود مع لبنان حيث وضع
شريطًا
االسرائيلي
اجليش
شائكًا اضافيًا ونفذ اجراءات
استثنائية هي االقوى منذ أكثر
من عشر سنوات ،يف وقت
تكاثرت فيه الضغوط الدولية
على السلطات اللبنانية لضمان
منع وصول الفلسطينيني اىل
الشريط احلدودي.
وتشري املعلومات األولية اىل
ان لبنان الذي اختذ قراره مبنع
انفالت الوضع حياول حصر

حترك الفلسطينيني يف مهرجان
مركزي يقام يف منطقة اخليام
على األرجح.
احملتقن
اجلو
هذا
وسط
اقليميا اشارتان تفاؤليتان
على املستوى الداخلي :االوىل
وتتعلق بتطورات اجيابية حول
تشكيل احلكومة ،جيري طبخها
بعيدًا عن األضواء ضمانًا
لنجاحها.
وعلم أن االتصاالت حققت
تقدمًا كبريا لتأمني التوافق
حول مسودة حكومية جيري
التداول بها .وتضيف املعلومات
أن اجتماعات عقدت اليوم مع
الرئيسني ميقاتي وبري اضافة
وينتظر حصول
اىل أطراف اخرىُ ،
اجتماع حاسم يف قصر بعبدا خالل
الساعات القليلة املقبلة .هذا يف
وقت غادر فيه الرئيس ميقاتي
اىل طرابلس على ان يعود ظهر
غد ملتابعة آخر املستجدات.
وفيما مل تستبعد مصادر مطلعة
احتمال والدة احلكومة يف عطلة
األسبوع اذا استمرت األمور يف
مسارها االجيابي ،أكدت أوساط
الرئيس ميقاتي وجود أجواء
تفاؤلية واجيابية لكنها ما تزال
حباجة اىل ترمجة عملية من قبل
االطراف املعنية.
أما االشارة التفاؤلية الثانية
فجاءت من بكركي حيث انعقد
االجتماع املاروني املوسع ألول
مرة منذ حواىل عقدين وسادته
اجواء علمية وعملية.
وعرض املسؤولون املوارنة
مشاكلهم بشكل واقعي واجيابي
املتعلقة
املخاطر
ملواجهة
بوجودهم واستمرارهم طارحني
احللول هلا.

حلود :موقع رئاسة اجلمهورية ليس رمزياً
اعترب الرئيس العماد
اميل حلود أن «ما جرى
يف موضوع االتصاالت
يستدعي التوقف مليًا
عند دالالته من بلوغ
النظام يف لبنان مأزقًا
حقيقيًا ال جيوز االستهانة
بنتائجه يف ظل التمذهب
القوي واملتجذر يف
ومساهمة
النفوس
الطبقة السياسية احلاكمة
بتزخيمه».
وأشار يف بيان صادر
عن مكتبه االعالمي امس
االول ،اىل ان «خطر أزمة
النظام ال يكمن فقط يف
شل السلطات الدستورية

أي الدولة ،بل يف إمكان استغالهلا من عدو لبنان ورعاته لتحويلها
اىل أزمة كيان» ،داعيا اىل «الوحدة الوطنية واالسراع يف تأليف
حكومة قوية ،ملواجهة التحديات والفنت».
وشدد على ان «موقع رئاسة اجلمهورية ليس رمزيا على االطالق،
فهو ال يسعه إال ان يتمكن من وسائل حتقيق قسمه فيشري اىل اخللل
أو العيب الدستوري ويطلب التصحيح علنا ومن دون مواربة».
وكان حلود قد استقبل يف الريزة ،النائب السابق أمني شري،
يرافقه وفد من مجعية املعارف .والتقى الوزير السابق الياس سابا،
يرافقه وفد مؤسسة الشرق ،ثم االباتي اثناسيوس جلخ يرافقه
سليم الراعي وحنا صفري .ومن زوار حلود ،وفد من جملة الفكر احلر
برئاسة الشيخ شوقي زعيرت.

بيان عن النائب زياد أسود حول خمالفات هيئة االغاثة ومصرف لبنان

لقد تعمدنا التدقيق مبلفات
هيئة االغاثة وارتباطها ببعض
القرارات يف مصرف لبنان
لكون هذا التدقيق ليس للثأر
بل الستكشاف معامل الفساد
وطرقه يف الدولة اللبنانية ،
وطاملا أن احلاكم يف حكمه
مكشوف وهو بدوره مسؤول
مل نر عيبًا يف الكشف عن
املستور وبعض ما توصلنا
إليه يف معرض سرب غور
املغارة وفسادها وهو ليس
أقل من اجنازات الربيع اآلتي
على دماء الناس وجوعهم
والوعود الكاذبة  ،ومل يشبع
البعض وعلى مدى سنوات
طويلة من مص أموال الدولة
ونهبها بكل الوسائل حتى منها
االسوأ واالبشع طرقًا ووسائل
حتى ظهرت لنا اموال الدولة
وميزانياتها وهباتها املنهوكة
واملنهوبة باسم الصناديق
واملؤسسات  ،واشطر ما يف
الطبقة احلاكمة حتوير دور
املؤسسات واخرتاع الصناديق
واهليئات حتت امساء وهمية
خلدمة واحدة  ،فتارة جملس
االمناء واالعمار وطورًا هيئة
اوجريو واطوارًا هيئة اإلغاثة
ويف كل الظروف واالوقات
وحسابات
وهمية
عقود
مزورة واموال مصروفة دون
حسيب أو رقيب  ،حتى بلغت
هيئات
تأسيس
احملصلة
خمالفة للقوانني تعمل حتت
القانون وفوقه تزور  ،تنهب ،
تسرق  ،باسم الشعب اللبناني
ومعاناته.
ومن مجلة ما أحتفنا املستقبل
واحالمه وربيعه واجنازاته هيئة
االغاثة  ،اليت اعرتى عملها
اكثر من شك  ،وهي العاملة
دون رقابة خالفًا ملرسوم
تأليفها رقم  22تاريخ آذار
 1977والقرار رقم /3
 75تاريخ  1975/11/29الصادر
عن جملس الوزراء حبيث وقع
ما امتته من جناحات مزعومة
يف اهلدر واالختالسات وسقط
معها معنى هذه املؤسسات
املؤلفة بقرار أو مبرسوم او
بقانون ألنها تعمل على قاعدة
النهب واالخفاء والتهرب من
القواعد احلسابية والرقابية اليت
ختول الدولة اللبنانية بكافة
مؤسساتها ذات الصالحية
من القيام بعملها وفق قواعد
الشفافية واملصلحة العامة
وحسن إدارة املال العام.
ولكن يبقى أن نسأل هيئة
االغاثة ومن حيمي املشرفون
على صرف األموال فيها
أن
جيب
اسئلة
جمموعة
تعلن للرأي العام اللبناني
لكي ال يبقى شك لدى احد
مبا فيهم من اقرتع لسلطة
سياسي
ولفريق
مشبوهة
يفاخر مبستقبله وربيعه وهمه
الوحيد تنظيم السرقة والنهب
واالختالسات وتعميم منطق
الغرائز والفنت على كل شيء
وهكذا وعلى سبيل املثال ال
احلصر وللرأي العام بعد هذه
األسئلة اجلواب :
أو ً
ال  :قد يكون من املفيد أن
يعرف الرأي العام اللبناني عن

صالحية وصفة واصول فتح
حسابات مصرفية باسم الغري
 ،وتبعًا ألي سند قانوني ،
وكيف ميكن فتح حسابات غري
واردة بنودها وغري مذكورة
يف حسابات اهليئة الرمسية
؟؟؟ ومن يدير هذه احلسابات
وكيف تصرف األموال ؟
ثانيًا  :ما هو الرابط بني جملس
اإلمناء واالعمار وهيئة اإلغاثة
بالنسبة إىل احلسابات العالقة
بينهما واملقدرة قيمتها مببلغ
 23,852,747مليار ،
وكيف ميكن جمللس االمناء
واالعمار اثبات تأييده الستالم
املبلغ دون ادخال املبلغ
يف حسابات اهليئة الرمسية
ودون أن يقوم جملس االمناء
واالعمار بتسليم ويف املقابل
الئحة العقود املنفذة او اليت
هي قيد التنفيذ وااللتزامات
املتوجبة على اهليئة  ،أم ان
االختالسات بينهما هي بني
أهل البيت .
ثالثًا  :جاء يف القرار رقم 35/1
الصادر بتاريخ 1976/12/17
بأن دور عمل هيئة االغاثة
تأمني املعونية امللحة العاجلة
للمواطنني من املتضررين من
االحداث األخرية اال اننا نتفاجأ
وهذا ليس باملستغرب مزرعة
اخلارجني عن القانون ولقادة
املؤسسات
على
االنقالب
بأن ورد يف الصفحة  7من
تقرير مفوض املراقبة على

اهليئة العليا لالغاثة (صيداني
وشركاهم) بدرسها وتفنيدها
لبنود حسابات اهليئة املوقوفة
بتاريخ /31كانون األول2008/
ما يلي :
«احلسابات السعودية للقوى
األمنية – اجلزء الرابع»
حيث أوردت ايرادات ومدفوعات
بقيمة  12,901,594,341بينما
العجز يف البند ذاته بلغ
.12,821,171,667
وهكذا نسأل :
هل فع ًال استلمنا سلفة من
كهبة
السعودية
األموال
للقوى االمنية وما هو مصدرها
وهل يدخل يف دور ومهام
وصالحيات هيئة االغاثة قبول
هبات أمنية؟
وما هي حدود عمل هيئة
االغاثة يف ظل قبول اهلبات
وصرفها وهي خارجة عن دور
هيئة االغاثة احملدد يف مرسوم
تأليفها؟
رابعًا  :أما املصيبة الكربى فلم
تعد بهيئة االغاثة بل امتدت
لتطال مصرف لبنان الذي
يغض الطرف وميرر ويساير
لغايات
القوانني
وخيالف
اصبحت معروفة واوهلا ارتكابه
خمالفة قضت بوقف تسديد
اجور املوظفني يف اوجريو
ليختمها بعد تدقيقنا باجنازاته
يف قبوله اصدار حسابات
مرتبطة حبرب خميم نهر البارد
23,905,170,695
برصيد

تاريخ  2008/12/31غري أن هذا
لوحده ال يكفي القناع الرأي
العام خبروج اهليئة ومصرف
لبنان عن القانون والتالعب
باألموال العامة للحسابات
املوقوفة حبيث يبقى السؤال
برسم املسؤولني :
أ -هل اقرتضت اهليئة من
مصرف لبنان وكيف ومن اجاز
ذلك ؟
ب -اال يشكل بنظر املسؤولني
وعلى رأسهم حاكم مصرف
لبنان هذا التدبري خمالفة
ألحكام الدستور يف مادته 88
؟
مبطلق األحوال هذا غيض من
فيض للرأي العام اللبناني عن
حجم االرتكابات املالية املمهورة
بتوقيع املسؤولني املاليني
والسياسني واالدارين حتى
اصبحنا مكشوفني من املراجع
املالية والقضائية واالمنية
املختلفة من كونكري إىل اخر
مؤسسة يف العامل .
عبثًا حناول تلك مدرسة سياسية
مبادئها تقوم على التالعب
بالقوانني وخرق احملظور دون
حسيب أو رقيب .
وللشعب اللبناني ان حيفظ يف
ذاكرته القيمة واالحرتام لكي
ال يغشنا هؤالء يف أي دور
يقومون به او استحقاق حنن
على موعد معهم فيه .

النائب زياد ميشال أسود
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مقــاالت

االمرباطور نتنياهو يطرد
اوباما من البيت االبيض
بطرس عنداري
يستعمل الناطقون باالنكليزية عبارة ال جند هلا ترمجة معربه يف
اللغة العربية والعبارة هي Standing Ovation :وتعين الرتحيب
وقوفًا .وظاهرة الرتحيب متارس يف مهرجانات القاعات الكربى
حيث يستقبل الضيف او اخلطيب الذي يعتلي املنرب بالتصفيق
واهلتاف وقوفًا .واعلى درجات الرتحيب وقوفًا هي اليت جتري يف
جمالس النواب والشيوخ حيث يقف ممثلو الشعوب من املشرعني
والنخب الفكرية مصفقني ومزغردين.
يف االستضافة االخرية للكونغرس االمريكي لرئيس وزراء
اسرائيل بنيامني نتنياهو امضى حوالي  500نائب امريكي نصف
الوقت الذي استغرقه اخلطاب ( 40دقيقة) وقوفًا على ارجلهم
حني قاطعوا ضيفهم اكثر من عشر مرات بالتصفيق واهلتاف له
بطول العمر والتشجيع على اكمال مهماته.
اما ابرز النقاط اليت استحقت الرتحيب وقوفًا والتهييص والصراخ
والصفري هي:
 -1عدم العودة اىل حدود ما قبل  5حزيران .1967
 -2التمسك حبدود ّ
متكن اسرائيل من الدفاع عنها.
 -3القدس عاصمة ابدية لدولة اسرائيل.
 -4اسرائيل دولة يهودية دينية.
 -5ال عودة لالجئني الفلسطينيني اىل ديارهم.
 -6ال تراجع عن حماربة االرهاب املتمثل حبركة محاس وحزب
اهلل.
 -7اسرائيل هي الدميقراطية الوحيدة يف الشرق االوسط.
 -8الفلسطينيون والعرب عنصريون النهم يرفضون بناء
املستوطنات وآالف الوحدات السكنية على اراضيهم.
 -9ان التكامل االمريكي  -االسرائيلي سيبقى هدف الشعبني
ملواصلة رسالة احلرية والدميقراطية.
 -10سيندم الفلسطينيون اذا جلأوا اىل األمم املتحدة يف ايلول
القادم للحصول على االعرتاف بدولة هلم.
ّ
احلل الوحيد هو باملفاوضات املباشرة وقبول دولة منزوعة
-11
السالح.
ّ
شدة
أكفهم من
حبت حناجر اعضاء الكونغرس وامحرت
ّ
لقد ّ
التصفيق وكأنهم يقولون لرئيسهم اوباما َ
عد
إبق يف اوروبا او ّ
اىل وطن ابائك واجدادك االفريقيني.
وكان املسكني اوباما خسر اجملابهة مع ضيفه نتنياهو يف البيت
االبيض ونال تأنيبًا مباشرًا اضطره اىل االعتذار واعالن قبوله
بدولة اسرائيل اليهودية واتهام حزب اهلل باالغتياالت واالرهاب
وكأنه يصدر البيان االتهامي الذي ينتظره لبنان منذ مخس
سنوات.
مل يرتكب املسكني اوباما اي جرم لينال تأنيب نتنياهو سوى انه
اشار اىل قيام دولة فلسطينية يف حدود  .1967مل يقل اوباما
ان على اسرائيل االنسحاب الكامل من االراضي اليت احتلتها
عام  .1967ولكن الزائر الصهيوني يرى ان هذه االمور ال تعين
رئيس امريكا املطلوب منه ان يوافق على الطموحات االسرائيلية
فقط.
مل يكد اوباما ينهي اجملابهة وينهي اللقاء بالشد على يد نتنياهو
معتذرًا حتى استقل طائرة الرئاسة وتوجه اىل بريطانيا وفرنسا
وعدة دول اوروبية اخرى وكأنه هرب من هموم مواجهة عتاة
الصهاينة االمريكيني الذين بايعوا نتنياهو امرباطورًا مطلقًا .مل
يسبق ان حصل زعيم امريكي او زعيم عاملي داخل قاعة الكونغرس
على ما ناله نتنياهو من ترحاب وتهييص حتى الرؤساء البارزين
من امثال روزفلت وكينيدي وكلينتون مل حيصلوا على ما حصل
عليه نتنياهو الذي استحق لقب امرباطور عن جدارة امريكية.
ّ
لعل املمارسة الدميقراطية هي االكثر تشابهًا بني اسرائيل
وامريكا ..حيث ُتقبل نتائج االنتخابات اذا كانت ملصلحتها
ُ
وترفض لتصبح ارهابية اذا خالفتهم الرأي .كذلك ال ننسى
التشابه يف ممارسة عمليات االبادة والقتل اجلماعي واعتبارها
عمليات دفاع عن النفس .وقد اكد اوباما هذا الواقع عندما سئل
عن رأيه بعد جمزرة قتل املدنيني الفلسطينيني قرب بلدة مارون
الراس فقال :حيق السرائيل ان تدافع عن نفسها.
يف العام  1814قال الرئيس االمريكي جون آدامس ان اليهود
هم شعب اهلل املختار وجيب ان يعودوا اىل ارضهم يف فلسطني
كما ان الشعب االمريكي هو املختار لقيادة العامل .يؤكد هذا
ان الصهيونية ولدت يف الواليات املتحدة قبل مؤمتر بازل 1897
ومن يبغي املزيد عليه مراجعة كتابات للربوفسور االمريكي جون
السماك.
راسل ميد او للدكتور حممد
ّ
ان اهم منجزت اوباما هي ضمانة اعادة انتخابه لدورة ثانية وال
نعتقد انه ينوي الثأر من «االمرباطور» اجلديد ألنه هزم يف مجيع
جمابهاته.
اهتموا او اهتزوا ملا جرى
اخريًا ال نعتقد ان املسؤولني العرب
ّ
وجيرى يف البيت االبيض ألنهم مشغولون بهمومهم الداخلية.

بكركي تستعيد استقالهلا
ادمون صعب

يكثر النادبون هذه األيام حظ لبنان العاثر جراء مرور أربعة أشهر
على تكليف الرئيس جنيب ميقاتي تأليف احلكومة .هذا بينما
املنطقة من حولنا تفور بالثورات املطالبة بالتغيري واإلصالح
وبأمثان مدفوعة بالدم .أما اللبنانيون فإن تطلعاتهم إىل تغيري
سلمي وإصالح دميوقراطي يتماشى مع توقهم إىل إقامة نظام
دميوقراطي يقوم على عقد اجتماعي مدني تشارك فيه مكوناته
املختلفة ،ويف مقدمها املكونات الطائفية ،على حنو حيول دون
مفسخة
تشكيل هذه املكونات «هويات ثانوية» وأحيانًا رئيسية
ِّ
للكيان ،وحلوهلا مكان اهلوية الوطنية الرئيسية اجلامعة اليت تسمو
فوق الطوائف واملذاهب.
وإضافة إىل العقد االجتماعي واضح املعامل ،يتوق اللبنانيون
إىل نظام يسوده القانون ،وحيكمه الرضى والتوافق يف دولة
مؤسسات ،ومتثيل عادل للشعب ،وفصل بني السلطات ،وشفافية
وحماسبة وتداول سلمي للسلطة.
يعلمنا التاريخ ان التغيري له مثن ،وأن مثة شعوبًا مرت حبروب وثورات
سفكت فيها دماء كثرية ،قبل الوصول إىل الدميوقراطية.
ويعرف الباحثان فيليب مشيرت وتريي لني كارل يف دراستهما
ّ
«ما هي الدميوقراطية» ،طبيعة العقد االجتماعي الدميوقراطي بأنه
ّ
املعقدة بني اجملتمع املدني واجملتمع السياسي
«نظام من العالقات
يقوم على احتكارين :األول ان اجملتمع املدني هو حقل امللكية
والنشاط االقتصادي والثقايف .أما اجملتمع السياسي فهو ميدان
احتكار وسائل العنف املشروعة وإدارة القضاء دفاعًا عن احلياة
وامللكية والثقافة واحلريات ضد أي انتهاك ،سواء أكان داخليًا
أم خارجيًا».
ويشري الباحثان إىل «أن اجملتمع املدني يتنازل عن حقوقه يف محاية
ميول هذه الدولة عرب
احلياة وامللكية للدولة حاملة السيادة .وهو ّ
الضرائب وحيتفظ حبقه يف حماسبتها وتغيريها».
إن ما شهدناه منذ عام  ،2005وخصوصًا بعد انسحاب اجليش
السوري من لبنان يف  26نيسان  ،2005واستمر وقد جتلت بعض
مظاهره يف املواجهة املسلحة بني طرفني أمنيني تابعني للسلطة
يف وزارة االتصاالت قبل أيام ،واإلشكاالت الدستورية والقانونية
اليت رافقت هذه املواجهة واضطرت رئيس اجلمهورية إىل التدخل
وتعرض جراءه النتقادات
يف شأن ال يدخل يف نطاق اختصاصه،
ّ
عدة من خرباء قانونيني ودستوريني ،هلو كاف للداللة على ان
العقد االجتماعي الذي أقامه اللبنانيون يف ما بينهم مع دستور
العام  1926قد مزقته األحداث اليت عصفت بلبنان منذ العام
 ،1975وجعلت اجملتمع املدني يسحب تفويضه السلطة إىل اجملتمع
السياسي .وان اإلصالحات الدستورية اليت أتت بها وثيقة الوفاق
الوطين ،مل حتقق جتديدًا للعقد االجتماعي بني اللبنانيني ،بل ّ
شكل
تطبيقه االستنسابي خطوة على الطريق حنو نظام جديد كان يفرتض
ان يقود إليه قانون جديد لالنتخاب يعيد تفويض السلطة من
اجملتمع املدني إىل اجملتمع السياسي.
وعندما جاء من حياسب وحياول ان يغيرّ عرب حكومة جديدة ،انفجر
الوضع وكاد العامل كله يقف يف وجهها بتحريض علين وواضح من
قوى سياسية معروفة .اليت حتول لون أغصانها من األخضر إىل
األزرق .وقد أوجز الرئيس بري العورات اليت يفرتض باملعنيني
بها ان يسترتوا ،كما يفرتض بالذين ينشدون اإلصالح أال يتنادوا
للبكاء على الفراغ الذي نشره الفريق الذي ُأخرج من السلطة ،بل
ان يعملوا لوضع برنامج إصالحي يكمل تنفيذ العقد االجتماعي الذي
وضعته وثيقة الوفاق الوطين عام  .1989وهو كان يف مقدم مشروع
الرئيس سليمان يف خطاب القسم ،ومل يتوقف عن ترداده يف أكثر
من مناسبة خالل نصف الوالية الذي انقضى يف  25أيار املاضي،
وأبرز ما فيه قانون االنتخاب الذي حلظه الطائف ،وتأليف اللجنة
الوطنية للبحث يف إلغاء الطائفية السياسية .وهذان موضوعان
مهمان .فاألول يتكفل ،من خالل التمثيل النسيب الصحيح ،التنازل
عن السلطة .أما الثاني فيضع لبنان على طريق احلداثة ويعده
لالنتقال من دولة الطوائف إىل دولة املواطنة واملساواة وحقوق
اإلنسان ،دافعًا البالد ستني سنة إىل األمام ،إىل عصر الثورات
العربية اجمليدة.
ويف انتقاد واضح ملمارسات رئيس احلكومة بتفسريه الطائف
على هواه ،واالنفراد يف احلكم الذي شاءه الطائف حكم شراكة ال
استئثار ،قال الراعي« :املشاركة كانت اختزا ً
ال ومل تكن مشاركة
حقيقية .فبدال من ان يكون جملس الوزراء هو الذي حيكم أصبح
رئيس احلكومة .»...وأشار إىل ان «اخلطيئة األصلية هي قانون
االنتخابات النيابية ،إذ ال جيوز ان نضع قوانني انتخابية على قياس
الزعماء ( )...والبدء بقانون االنتخابات منذ اليوم يكون األفضل
كي يكون التمثيل على أفضل ما يكون».
املوسع
وحبذا لو يكمل هذا املوقف اليوم يف االجتماع املاروني
ّ
يف بكركي للقادة والوزراء والنواب املوارنة ،حبيث ال تكون احلركة
اإلصالحية املارونية ذات صبغة طائفية ،أي مواجهة مارونية ـ
متهد ملؤمتر وطين
سنية ،بل يكون االجتماع منطلقًا حلركة سياسية ّ
حيقق أماني مجيع اللبنانيني.
ان الوضع اللبناني يف حال خماض ،وال خوف على االستقرار .وان
التاريخ يصنعه الرجال الشجعان ،وما أكثرهم يف لبنان.

اجملهر

بقلم رامي القروش-لبنان

املقاربة بني سليمان وفيلتمان ..قد تعين بقاء أو زوال لبنان !

كأن الوضع الداخلي اخلاص بلبنان غري كاف لشل حركته السلطوية،
االقتصادية ،السياسية او االدارية والشعبية .فالبلد املعطل رمسيا
منذ قبل التخلص من حكومة سعد احلريري وحلفائه يف  14آذار،
والعاجزة اغلبيته الربملانية اجلديدة عن تشكيل وزارة جديدة حتت اي
عنوان او رمز ،هذا البلد يبدو انه ورغم صغر مساحته اجلغرافية ،اال
ان عليه ان يكون دوما كبش الفداء ليس فقط ألقطابه السياسية
املتصارعة دوما يف داخله ،بل ايضا للقوى الدولية واالقليمية اليت
أسست لنفسها فيه اكثر من قاعدة وقاعدة.
ان منتصف شهر ايار املاضي ،وبالتحديد اخلامس عشر منه ،كانت
ذكرى النكبة يف فلسطني ،حيث شهد العامل برمته وليس فقط
الفلسطينيون الالجئون يف لبنان ومن دعمهم يف احياء هذه الذكرى
من ابناء الشعب اللبناني شهدوا مجيعا كيف قوبلت تظاهرة تلك
الذكرى ،اليت كانت سلمية بكل معنى الكلمة بعمليات القتل والقمع
االرهابيني من قبل النظام الصهيوني احملتل لالرض مما ادى طبعا
اىل سقوط عشرات القتلى واجلرحى ..وهذا التصرف النازي ال ميكن
وصفه اال بالقتل االجرامي املوجه املتعمد.
وكأن لبنان ممنوع عليه الدفاع عن سيادته وحرمانه حتى من رفع أصوات
االحتجاج اىل املراجع الدولية كمجلس االمن او هيئة االمم املتحدة ،مما
ادى اىل اسراع االدارة االمريكية ،رغبة يف احباط واسكات اي مساع
الدانة اسرائيل ،اىل ارسال موفدها جيفري فيلتمان حامال عصا ادارته
بالتهديد والوعيد من اجراء لبنان االجتماعي االممي ،ومذكرا بان السيد
االمريكي لن يعرتف ويؤيد ولن يتعامل مع اية تشكيلة حكومية (يف
حال ابصرت النور هذه احلكومة) اال اذا تعهدت حكومة لبنان اجلديدة
باحرتام التزام بلدها مبقررات ونتائج احملكمة الدولية اخلاصة بلبنان،
وزجه يف صراعات داخلية دموية.
اليت تهدف اىل متزيق البلد ّ
ويبدو ان ردود رئيس اجلمهورية اللبنانية على مطالب فيلتمان مل
تكن مرضية ،حيث ابلغ الرئيس سليمان املبعوث االمريكي ان وطنه
لن يكون خنجرا يف خاصرة سوريا كما انه لن يكون مسرحا للتقاتل
واجملازر الدموية الداخلية من اجل ارضاء اسياد بين صهيون احلاكمني
يف البيت االبيض .هذا الرد مل َ
حيظ بسخط الكونغرس يف واشنطن
حسبما يبدو ،بل دفع بالرئيس اوباما نفسه الن يكشف يف خطاب
القاه نهاية الشهر الفائت ايضا االهداف والنوايا اليت ُفرض على
هيئة احملكمة الدولية حتقيقها ،وهي ادانة حزب اهلل وحتى سوريا
بتهمة اغتيال الرئيس احلريري .ان اتهام الرئيس االمريكي املباشر
حلزب اهلل بتدبري عمليات القتل واالغتيال السياسي وبقيامه بأعمال
ارهابية ليس فقط ضد االحتالل االسرائيلي بل ايضا يف عدة دول من
العامل العربي او العامل امجع ،هذا االتهام سيكون بكل تأكيد االرضية
الصلبة لقضاة احملكمة الدولية لربجمة تقاريرهم واحكامهم بهذا
الشكل ،وبذلك لن يضيع فقط حق الشهداء واملصابني اللبنانيني
والفلسطينيني يف ذكرى النكبة االخرية وامنا سيدفع بلدهم بكامله
مثن التجرؤ على تقديم االحتجاج ضد الدولة الصهيونية وعلى املطالبة
باحلقوق املشروعة.
ِ
يكتف رئيس االدارة
وامعانا يف تكريس هيبة ونظام االحتالل مل
االمريكية ككافة أسالفه بضمان هيمنة اسرائيل العسكرية يف منطقة
الشرق االوسط وكذلك محايتها من اي اعتداء او ضرر مادي او
اقتصادي او معنوي ،بل ذهب اىل حد توجيه صفعة هائلة على وجوه
حلفاء بالده من رؤساء وقادة االنظمة العربية املوالية بالطاعة العمياء
الدارته ،بأن مساعيهم يف احلصول على تأييد عام وشامل ألعضاء
هيئة االمم اعرتافا بتأسيس الدولة الفلسطينية واقرار شرعيتها
الدولية ،تلك املساعي ّ
بشر السيد باراك بأنها ستفشل فشال ذريعا
طاملا هي ال ترضي اهداف ومطامع اسرائيل .ال بل يف خطاب سيد
البيت االبيض والول مرة يف هذا اجملال مل يسبقه عليها اسالفه من
رؤساء امريكا ،كانت لفتة اىل ان دولة للشعب الفلسطيين ميكن
هلا ان تبصر النور وتكون ذات سيادة ،اال انه ليس من الضروري
ان يتم قيام هذه الدولة على حدود عام  1967املعرتف بها دوليا
يف تسويات انتهاء حرب العام ذاته اليت وقعت بني مصر وسوريا
واالردن واسرائيل.
اذا تلك هي االدارة االمريكية اليت عهدتها الشعوب العربية برمتها
ومنذ ال يقل عن سبعة عقود خلت ،وتلك هي االدارة اليت ما زال
بعض الفرقاء على الساحة السياسية والرمسية اللبنانية يرون فيها
سندا وحليفا جيب تقديم الطاعة وااللتزام بتطبيق اهدافه وخمططاته
يف املنطقة العربية عامة او على كافة االراضي والسلطات اللبنانية.
اولئك االفرقاء الذين يصرخون وبأعلى أصواتهم «ان ال للتوطني
الفلسطيين يف لبنان» ،واسيادهم يف البيت االبيض يعلنون بكل
عنجهية ان ال عودة لفلسطينيي النكبة اىل ديارهم ،ال بل وان اسرائيل
تستطيع ساعة تشاء ان ّ
تهجر او تبين املزيد من مستوطناتها
تنكل او ّ
على اي ارض شاءت أكانت يف مصر او اي قطر عربي آخر.
حنن نرى ان على احزاب  14آذار دعم موقف الرئيس سليمان ان
كانوا فعال حريصني على سيادة لبنان واستقالله ال ان يتجاهلوه او
يعارضوه النه يف املضمون العام يؤكد مقولة ان ال ميكن التفريق بني
مكونات الوطن الثالثة « :الشعب واجليش واملقاومة»!.
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لبنانيات

رأت أن البحث يف الطائف يطيح املناصفة وتوزيع الصالحيات
« 14آذار» :بري حياول إلغاء دور الرئاستني األوىل والثالثة
أكدت قوى الرابع عشر من آذار امس
االول ،أن «دعوة رئيس اجمللس
النيابي لعقد جلسة تشريعية من أجل
تفعيل احلكومة هي غري دستورية،
وهي مرفوضة سياسيا وقانونيا،
وأن بري يلعب لعبة فريق  8آذار
التعطيلية ،من خالل حماولة الغاء
دور الرئاستني األوىل والثالثة»،
مشددة على أن «األمر مرفوض
سياسيا ودستوريا» .وحذرت من
«البحث يف تعديل اتفاق الطائف
اليوم ويف هذه الظروف ،ألنه قد
يؤدي اىل تطيري االتفاق والتوافق
السياسي ،الذي قام على املناصفة
بني املسلمني واملسيحيني وتوزيع
الصالحيات».

حبيش

رأى عضو كتلة «املستقبل» النائب
هادي حبيش يف حديث اىل اذاعة
«الشرق» ،ان «األشخاص الذين
يطرحون موضوع إعادة البحث يف
اتفاق الطائف ،قد تكون نيتهم
حسنة ،ولكن النتيجة لن تأتي كما
يرجون ،ألننا قد نفتح أبوابا حنن
يف غنى عنها ،وقد تؤدي اىل
تطيري اتفاق الطائف وكل التوافق
السياسي ،الذي مت على املناصفة
بني املسلمني واملسيحيني وتوزيع
الصالحيات» ،الفتا اىل ان
«الضروري هو تفسري بعض مواد
اتفاق الطائف».
وقال« :مل أر خالل السنوات
اليت مارست فيها عملي الربملاني
شخصني يتفقان حول تفسري مادة
واحدة ،حيث لكل واحد تفسريه يف
ما يتعلق مبواد الدستور ،وال ميكن
ترك األمور بهذا الشكل» ،مشددا
على أنه «إذا وجدت النية الصادقة
يف العيش يف بلد يوجد فيه
دستور وقوانني واضحة جيب أن
يكون احلل بعيدا عن احلساسيات
املذهبية والطائفية».
واشار اىل أن «اجللسة التشريعية
املزمع عقدها يف  8حزيران أصبحت
غري دستورية ،بغض النظر عن
حضور األكثرية النيابية أو عدم
حضورها» ،مستغربا «إصرار رئيس
جملس النواب نبيه بري على عقدها،
واجتماع هيئة مكتب اجمللس الذي
حضره سبعة نواب وأعيد فيه توزيع
جدول األعمال متجاوزا القوانني،
حيث مل يتم التوافق على جدول
األعمال ،ومن ثم جرى توزيع جدول
أعمال على مزاجهم»
وأكد أن «الرئيس بري خالف
اإلتصاالت
ووزير
القانون،
املستقيل شربل حناس ضرب
القانون عرض احلائط» ،متسائال
«هل يتوقف األمر عند مدير عام
خالف القانون وحيول اىل القضاء؟
أن هذه الظاهرة تؤشر اىل احنالل
الدولة».

حوري

وأشار عضو الكتلة النائب عمار
حوري يف حديث اىل تلفزيون
«أن بي أن « ،اىل أن «انعقاد
جلسة تشريعية جمللس النواب
موضوع خاليف يؤدي اىل مزيد من
االنقسام ،وأن التشريع يف ظل
حكومة تصريف اعمال يعين نقصا
يف صالحيات احلكومة ورئيسها،
واخالال يف مبدأ التوازن والتعاون
ما بني السلطات».
ولفت اىل «اجتماع هيئة مكتب
اجمللس النيابي يف حضور كامل
اعضائها ،حيث اعترب مخسة منهم ان
اجللسة ال ميكن ان تنعقد ،ورفضوا
اقرار جدول اعمال ،ولكن الرئيس

بري اجتهد يف اجتاه آخر ،وحنن
خنتلف معه» ،مؤكدا ان «اجللسة
غري ميثاقية ،وان انعقادها خيالف
النظام الداخلي جمللس النواب».

يوسف

وشدد عضو الكتلة النائب غازي
يوسف يف حديث اىل «املؤسسة
اللبنانية لإلرسال» ،على ان «
مشكلة االتصاالت هي يف اعتبار
الوزير املستقيل شربل حناس أن
كل موظفي «اوجريو» موظفون
لديه ،وجيب ان يأمتروا بأمره»،
مشريا اىل ان «اإلتهام بتشغيلها
على الساحل السوري افرتاء وغري
صحيح».
وأوضح انه «مت اإلتفاق على أن
يكون اجليش هو املكلف محاية
املبنى وهو يقوم باملهمة نفسها
اليت كانت تقوم بها قوى األمن
الداخلي ،يعين ال أحد يستطيع ان
يفكك املعدات املوجودة إال بقرار
من جملس الوزراء» ،معتربًا انه «مت
افتعال قصة طويلة عريضة من ال
شيء ،وفقط ألن الوزير حناس
يريد خمالفة القوانني».
ورأى ان «اي جلنة جيب ان
حتقق يف ما حصل جيب ان تكون
حمايدة» ،مؤكدًا ان «املسألة
ليست ان املدير العام لقوى
االمن الداخلي اللواء أشرف ريفي
خط أمحر ،بل ألننا نعترب ان كل
من ميثل املؤسسات العسكرية
سواء اللواء ريفي أو قائد اجليش
العماد جان قهوجي خط أمحر ،ألنهم
يؤمنون محايتنا» ،موضحا أنه «ال
ّ
ميكن عقد جلسة تشريعية يف ظل
حكومة تصريف أعمال ،وأن الفريق
اآلخر يرفض فكرة تصريف األعمال
حتى لو انها تؤدي اىل نتيجة ما
يف مكان ما ،فقط ألنهم يرفضون
ان يعود الرئيس سعد احلريري اىل
القيام بأي عمل».
وردًا على سؤال ،أجاب« :مع
جنبالط كل شيء ممكن وخصوصًا
بعد التذمر الذي بدأنا نسمعه
منه من الفريق ورأى انه «ليس
من الضروري رجوع رئيس جبهة
«النضال الوطين» النائب وليد
جنبالط اىل  14آذار ،بل أن خيرج
من  8آذار ويعود اىل الوسطية».
وأسف ألن «الرئيس املكلف جنيب
ميقاتي يف موقع ال حيسد عليه،
وهو يف موقع الرهينة» ،مشريا
اىل «أنين قلت له أنت رهينة
مثل الرئيس احلريري ،عندما وافق
على أن يكون رئيس حكومة وحدة
وطنية».
طعمة
وأكد عضو الكتلة النائب نضال
طعمة يف لقاء مع صحافيني يف
منطقة حلبا ـ عكار ،أن «األمني
الس ّيد حسن
العام لـ»حزب اهلل»
ّ
نصراهلل ربط تعديل ّ
الطائف بتطوير
ّ
النظام ،وهذا األمر هو هروب
ذكي ،ألنه
إىل األمام بأسلوب
ّ
رفض ضمين لطرح بكركي تعزيز
اجلمهورية ،وإن
صالحيات رئيس
ّ
ّ
الس ّيد مباشرة ،ألن تطوير
مل يقلها ّ
ّ
النظام هو مقاربة شائكة ،حتتاج
اىل حوار وأخذ ورد» ،موضحا أن
«موضوع إلغاء ّ
ياسية
ائفية ّ
الس ّ
الط ّ
حساسية قد يكون
وما حيمله من
ّ
ّ
مسلمات تطوير ّ
النظام حبسب
من
رؤية نصر اهلل».
ّ
اإلعالمية يف
«التهدئة
ودعا اىل
ّ
ّ
االتصاالت ،الن ّ
ّ
كل فريق
ملف
أدىل بدلوه ،وألن تكرار الكالم
النفوس يف ّ
يؤجج ّ
الشارع،
نفسه ّ

ويعوق الوصول إىل احللول
املوضوعية ،لذلك نرى أن املفيد
ّ
ّ
عبية
تتحول احلاضنة
هو أن
ّ
الش ّ
ّ
احلق
للواء ريفي إىل دعم إحقاق
الرجل
والعدالة ،وإنصاف هذا
ّ
ّ
الوطين بامتياز ،صاحب اإلجنازات
واهمها كشف شبكات
الكربى
ّ
حتدي واستفزاز أحد،
العمالء ،دون ّ
على أن تأخذ االمور جمراها وفق ما
تقتضي القوانني».

القادري

أكد عضو «الكتلة» النائب زياد
القادري ،يف حديث اىل «أخبار
املستقبل» ،أن «اجمللس النيابي
سيد نفسه مبا ال يتعارض مع
الدستور ومع آليات النظام
الدميوقراطي» ،مشريًا إىل أنه
«يف ظل حكومة تصريف األعمال
يصبح مبدأ التوازن والتعاون بني
السلطات غري قابل للتطبيق».
وأشار إىل أن «الدستور والنظام
ّ
ينظمان
الداخلي للمجلس النيابي
آليات التشريع ،حبيث جيب أن
تكون احلكومة حاضرة يف أي
جلسة تشريعية» .ولفت إىل رأي
دستوري لرجل القانون عبدو
عويدات الذي يؤكد أن «ال تشريع
يف ظل حكومة تصريف األعمال».
ورأى أن «رئيس جملس النواب
(نبيه) بري يريد بدعوته إىل جلسة
تشريعية نقل االهتمام من مكان إىل
آخر لتغطية فشله وفشل األكثرية
اجلديدة يف تشكيل احلكومة»،
مشددًا على أنه «ال جيوز «التمريك»
على بعضنا البعض سياسيًا خللق
سوابق معينة» .وأكد «امجاع 14
آذار جلهة اعتبار أن اجللسة إذا
عقدت فهي غري دستورية» .وختم:
«لن نشارك وهذا أمر حمسوم» ،إال
َّأنه أبدى اعتقاده أنه «لن يكون
هناك نصاب قانوني النعقاد هكذا
جلسة».

زهرا

وأكد عضو كتلة «القوات اللبنانية»
النائب انطوان زهرا يف حديث
إىل إذاعة «صوت لبنان ـ احلرية
والكرامة» ،أنه «مل حيصل خالف،
ومل يتم االتفاق على مناقشة جدول
أعمال يف جلسة هيئة مكتب جملس
النواب ،وأن «الرئيس بري شرح
حيثياته ،وأعضاء هيئة املكتب كان
هلم رأيهم بعدم دستورية اجللسة
النيابية».
وأوضح «أننا توافقنا على إعالن ما
قاله الزميل مروان محاده ،ولكن
فوجئنا بتوزيع جدول أعمال ،وهو
ليس كذلك ،طاملا مل يقر يف هيئة
املكتب وفقا للنظام الداخلي ،الذي
ال يسمح بوضع جدول اعمال من
دون مناقشته يف هيئة املكتب
وإقراره».
وقال« :إذا اجتمع جملس النواب
يف ظروف طبيعية وأقر 100
قانون ،ليس من واحد بينهم يصبح
قانونا فعليا دون توقيعه ونشره
وتنفيذه من قبل احلكومة ،وبالتالي
ال أعرف ما هي احلكمة من تسريب
اقرتاح جدول أعمال بالطريقة اليت
حصلت؟» ،مذكرا بـ»أننا قلنا جيب
ان ال تعقد اجللسة ،وأننا سنسعى
اىل عدم اكتمال النصاب يف حال
اإلصرار على الدعوة ،ألن هذا
سابقة مل حتصل يف التاريخ».

املعلوف

ولفت عضو الكتلة النائب جوزيف
املعلوف يف حديث اىل موقع
«ناو ليبانون» ،إىل أن «األكثرية
متيع دور
اجلديدة مستمرة يف
ّ

رئيس اجلمهورية ميشال سليمان
والرئيس املكلف جنيب ميقاتي،
عرب حماولة فرض آرائها يف عملية
أن «نهج
التأليف»،
ً
مشددا على ّ
قوى الثامن من آذار ما هو إىل
اإلستئثار بالسلطة واحلكم واحلكومة
وممارسة الكيدية السياسية ،علما
أن ال وجود ألي رؤية موحدة لدى
فرقاء قوى  8آذار ،بل منافسة على
احلصص الوزارية لالستفادة من
احلكومة والسلطة».
وذكر أن «هذه القوى خاضعة
للتأثريات اخلارجية يف التأليف ،ال
سيما على الصعيد السوري ،حيث
انعكست االضطرابات اليت تشهدها
سوريا على حلفائها يف لبنان ،وعلى
رأسهم «حزب اهلل» ،الذي يبدو أن
الشأن الداخلي اللبناني ال يعنيه
بالقدر الذي تعنيه سوريا ،لذلك
يرتيث يف التشكيل حتى تنجلي
األوضاع هناك».
ودعا سليمان وميقاتي إىل «تشكيل
حكومة تكنوقراط ُتعنى بتسيري األمور
احلياتية ،على أن تنقل األمور العالقة
اىل طاولة احلوار الوطين» ،مشددا
على «وجوب إنهاء حالة املراوحة
احلكومية القائمة حتت التأثريات
اإلقليمية والداخلية ،اليت يتوالها
بشكل مباشر رئيس تكتل «التغيري
واإلصالح» النائب ميشال عون ،من
خالل تطلعاته ومطالبه اإلستزارية».
ودعا إىل «إعادة تفعيل عمل حكومة
تصريف األعمال» ،رافضا «ما
اجلوالة» ،مؤكدا
يسمى باملراسيم
ّ
أن «التشريع جيب أن حيصل يف
ظل وجود حكومة فعلية ،تستطيع
أن تتعاطى مع امللفات ،وتبدي

شحن جوي

رأيها يف مشاريع القوانني املطروحة
يف جملس النواب» ،رافضا «عقد
جلسة تشريعية ،ألن حماولة جملس
النواب إختصار السلطات الدستورية
وامليثاقية للحكومة خيلق أزمة
سياسية كبرية يف البلد».

اهلرب

وشدد عضو كتلة «الكتائب» النائب
فادي اهلرب يف حديث اىل إذاعة
«الفجر» ،على أن «جملس النواب ال
ريا
جيب أن يأخذ دور احلكومة» ،مش ً
إىل ان «حضور اجللسة من عدمه يعود
إىل املكتب السياسي لـ»الكتائب»،
داعيا اىل «تفعيل دور حكومة
تصريف األعمال ،السيما وأن لبنان
على أبواب املوسم السياحي».
ولفت اىل أن «لبنان متأثر باحلالة
اإلقليمية وخصوصًا يف سوريا،
حيث مل يعد أولوية على أجندة
النظام السوري ،وهو اليوم يف حالة
انتظار».

اجلميل

واستغرب عضو الكتلة النائب نديم
اجلميل يف حديث اىل موقع» 14
آذار» ،اىل أن «تصرفات الوزير
املستقيل حناس تثبت أن األكثرية
اجلديدة تسعى اىل قمع الدولة
اللبنانية ،وما حصل هو همروجة
كان ميكن له افتعاهلا خالل السنتني
املاضيتني بطريقة قانونية ،يوم
كان وزيرا فعليا».
وقال« :اجلميع ميلك مالحظات حول
الطائف ،ولكن األكيد هو أن الطائف
مل يطّبق بشكل كامل ،من اجل أن
تظهر سلبياته واجيابياته» ،الفتا اىل
أن «سالح «حزب اهلل» وعدم القدرة
على بناء املؤسسات وتعطيل جملس

النواب والفراغ احلكومي ،أمور
تكرس عدم تطبيق الطائف بشكل
ّ
دقيق وصحيح».
وشدد على «التصويب على فرع
ّ
املعلومات وقوى األمن الداخلي
برئاسة اللواء أشرف ريفي عائدة
اىل استقاللية هذا الفرع ،وصموده
خارج سيطرة وهيمنة «حزب اهلل»،
خصوصا وأن الوزير حناس ملتزم
بـ «حزب اهلل» أكثر من التيار
«الوطين احلر» ،وأن ما قام به هو
من اجل تفريغ الدولة من مضمونها
القانوني ،بعد أن أفرغ وفريقه
رئاسة اجلمهورية وأقفلوا جملس
النواب وأسقطوا احلكومة».
ورأى أن «قرار الرئيس ميشال
سليمان إحالة ريفي اىل القضاء
يشري اىل أنه ليس مطلعا على امللف
بشكل دقيق ،لذلك كان يفرتض به
أن يبحث املسألة مع اللواء ريفي
ومن ثم يتخذ على ضوء املباحثات
القرار الالزم».
وأشار اىل أن «خطوة (وزير الداخلية
يف حكومة تصريف األعمال زياد)
بارود فيها شيء من التسرع ،ألن
هناك العديد من األمور اليت كانت
تستدعي يف مرحلة معينة االعتكاف
على أساسها» .وأسف لـ «دعوة
بري جللسة تشريعية تفعل احلكومة
نظرا لعدم دستوريتها ،على اعتبار
أن بري هو من وضع جدول األعمال
بدل هيئة املكتب ،ولعب بري لعبة
فريق  8آذار التعطيلية ،من خالل
حماولة الغاء دور الرئاستني األوىل
والثالثة» ،مشددا على أن «األمر
مرفوض سياسيا ودستوريا».
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عرب وعالم

طنطاوي :مأجورون يسعون للوقيعة بني الشعب واجليش
اعترب رئيس اجمللس األعلى
للقوات املسلحة املصرية املشري
حسني طنطاوي ،أمس االول،
أن «اجليش اختذ القرار الصائب
أثناء ثورة  25يناير بالوقوف إىل
جانب ثورة الشعب» ،حمذرًا من
وجود «عناصر مأجورة» تسعى
للوقيعة بني الشعب واجليش،
وإحداث «فتنة داخل القوات
املسلحة».
وقال طنطاوي ،خالل لقائه
قادة وضباط اجليشني الثاني
إن
امليدانيني،
والثالث
«القوات املسلحة كان أمامها
العديد من اخليارات أثناء
ثورة  25يناير ،لكنها اختذت
القرار الصائب بالوقوف إىل
جانب الشعب وتبين مطالبه
املشروعة» ،مشريًا إىل أن
«الشعب أعطى السلطة لقواته
املسلحة اليت تعاملت بكل
حنكة على الصعيدين الداخلي
واخلارجي ملنع أي تدخل أجنيب
يف شؤون البالد واختاذ العديد
من اإلجراءات والتدابري للحفاظ
على الوطن وإعادة ترتيب
والتصدي
الدولة
أولويات
للفساد بكل أشكاله».
وأضاف أن «القوات املسلحة
تعمل على حتقيق االنتقال اآلمن
للسلطة من خالل جملس شعب
ورئيس منتخبني ووضع دستور
جديد للبالد وإحداث تغيريات
حتقق آمال شعبنا العظيم
وصوال للمجتمع الدميوقراطي
احلر الذي يتطلع إليه كل
أبناء الوطن» ،مشددًا على

أن «الظروف الراهنة اليت متر
بها البالد تفرض على اجلميع
الدفاع عن استقرار الوطن وما
حتقق ألبنائه من مكتسبات
يف ظل التداعيات والسلبيات
والتحديات اليت تواجهها ويف
مقدمتها الفراغ األمين وانتشار
ظاهرة البلطجة».
وشدد على أن «القوات املسلحة
لن تسمح بقيام أي فئة من
اخلارجني عن القانون برتهيب
املواطنني اآلمنني وترويعهم أو
حماولة النيل من وحدة الشعب
وإحداث الفتنة بني مسلميه
وأقباطه» ،حمذرًا من أن «هناك
عناصر مأجورة تسعى للوقيعة
بني الشعب وجيشه ،وكذلك
إحداث الفتنة داخل القوات
املسلحة».
من جهته ،قال رئيس الوزراء
املصري عصام شرف ،الذي
يقوم بزيارة لروما للمشاركة يف
عيد الوحدة اإليطالية ،إنه «بعد
أي ثورة تكون هناك مرحلة
انتقالية» ،مشريا إىل أن «مصر
تسعى اآلن لضغط هذه الفرتة
االنتقالية ألقل مدة زمنية،
خاصة يف ضوء ما ينتظرنا،
حيث إن أمامنا مستقبال أفضل
بغض النظر عن األرقام».
وأضاف أن «هناك حرصا من
كل دول منطقة البحر املتوسط
وبلدان االحتاد األوروبي على
أن تكون مصر دائما نقطة
ارتكاز لدول املنطقة ،ومن ثم
يأتي التعاون من خالل التجارة
أو االستثمار أو السياحة أو

غريه» ،مشريًا إىل أن نظريه
اإليطالي سيلفيو برلوسكوني
أعرب عن استعداده لـ»وضع
كل إمكانياته لعودة السياحة
اإليطالية اىل مستواها الناضج
مع مصر وبقوة دفع إضافية،
كما وعد بأنه سيوجه رسائل من
خالل قنواته التلفزيونية لتشجيع
الشعب اإليطالي على التمتع
مبنتجعات مصر وآثارها».
ونقل شرف عن برلوسكوني أن
«استقرار مصر يعين ويعكس
استقرار املنطقة بأكملها ،وأن
منو مصر يعين منو املنطقة ،كما
أن قوة املنطقة تستمد أيضا
من قوة مصر».
يف هذا الوقت ،اعترب املرشح
البارز للرئاسة املصرية حممد
الربادعي ،يف رسالة نشرها
على صفحته على موقع «تويرت»
أن
االجتماعي،
للتواصل
«أولويات املرحلة املقبلة ترتكز
يف إعداد دستور جديد للبالد»،
معتربًا أن «البدء يف وضع
دستور جديد حيدد ثوابت مصر
وأولوياتها لتجرى على أساسها
االنتخابات».
وشدد الربادعي على أن «احلفاظ
على األمن واالستقرار ال يعين
وال يستلزم ممارسات تتعدى
بشكل صريح أو مبطن على
حقوق املصريني وحرياتهم»،
مؤكدًا أنه «دون استعادة األمن
وتصحيح املسار سنظل ندور
حول أنفسنا غارقني يف الصغائر
غافلني عن التدهور االقتصادي
واالستقطاب االجتماعي».

جلنة نيابية أمريكية ختصص متويالً لربنامج صاروخي إسرائيلي

قررت جلنة املخصصات الدفاعية
يف جملس النواب األمريكي
تقديم أعلى مستوى متويل يف
تاريخ برامج الدفاع الصاروخية
األمريكية اإلسرائيلية ،وذلك
بتخصيص  235,7مليون دوالر
لتمويل هذه الربامج.
وقال النائب ستيف رومثان
يف بيان إن "جلنة املخصصات
رسالة
أرسلت
الدفاعية،
وأعدائنا،
ألصدقائنا
قوية
عرب ختصيص أعلى مستوى
متويل لربامج الدفاع الصاروخية
املشرتكة األمريكية اإلسرائيلية
يف تارخينا" .وأضاف رومثان أنه
يف ظل التحديات الكبرية اليت
تواجهها امليزانية األمريكية ،فإن
كل دوالر واحد ينفق على حساب
دافعي الضرائب األمريكيني
جيب أن يعطى أعلى مستوى من
التدقيق ،مبا يف ذلك األموال
املخصصة للدفاع عن الواليات
املتحدة وحلفائها.
واعترب أن هذه اخلطوة هي
مؤشر على أهمية برامج الدفاع
الصاروخي املطورة املشرتكة
مولتها اللجنة بقوة .وقال:
اليت ّ
"أشكر الرئيس (اللجنة) بيل
يونغ واألعضاء الكبار نورم
ديكس وكل زمالئي يف اللجنة
على قيادتهم ورؤيتهم املتعلقة
بتمويل هذه الربامج" ،ودعمهم
لتخصيص  235.7مليون دوالر
هلذا التمويل للعام اجلاري.
وذكر أن اللجنة خصصت منذ
العام  2007أكثر من مليار دوالر

كتمويل هلذه الربامج.
واعترب النائب األمريكي أن
املتنامي
النووي
"االنتشار
والصواريخ والقذائف القاتلة
املتزايدة حول العامل ،ومنها
تلك اليت متتلكها أنظمة خطرية،
مثل اليت يرأسها الرئيس حممود
أمحدي جناد يف إيران ،وحزب
اهلل يف لبنان ،ومحاس يف
غزة ،والرئيس بشار األسد يف
سوريا ،تشكل تهديدا مباشرا
لألمن القومي األمريكي".
هذه
متويل
أن
وأوضح
مصاحل
خيدم
التكنولوجيات
الواليات املتحدة يف الشرق
األوسط املضطرب وأينما تكون
القوات األمريكية واملواطنون
األمريكيون .وأضاف أن "هذه
املخصصات تساعد على تطبيق
الدور األكثر أهمية جمللس النواب
األمريكي وهو حفظ سالمة أمريكا
ومواطنيها".
يف غضون ذلك ،أعلنت الواليات
املتحدة أنها ستقاطع املؤمتر
الذي تنظمه األمم املتحدة يف
أيلول (سبتمرب) املقبل ملكافحة
الذكرى
ملناسبة
العنصرية
العاشرة ملؤمتر دوربان ،الذي
قالت إنه يتضمن مظاهر بشعة
لعدم التسامح ومعاداة السامية،
وذلك بعد االنتقادات اليت وجهت
إىل إسرائيل يف املؤمترات
السابقة.
وذكرت شبكة "سي أن أن" أن
مساعد وزير اخلارجية األمريكية
جوزيف ماكمانوس وجه رسالة

إىل عضو جملس الشيوخ عن
احلزب الدميقراطي يف والية
نيويورك كريستني جيليرباند
أبلغها فيها أن الواليات املتحدة
تعتزم مقاطعة املؤمتر.
وقال ماكمانوس إن واشنطن
صوتت ضد مشروع قرار إجراء
املؤمترات ملناسبة ذكرى مؤمتر
دوربان األول الذي عقد عام
" 2001ألنه تضمن مظاهر بشعة
لعدم التسامح ومعادة السامية
وال نريد إحياء ذكرى ذلك".
ورحبت جيليرباند بقرار إدارة
أوباما مبقاطعة املؤمتر واعتربت
اختيار األمم املتحدة عقد مؤمتر
دوربان  3يف نيويورك "بعد
أيام فقط من الذكرى العاشرة
هلجمات  11سبتمرب إهانة
ألمريكا".
ويتوقع عقد املؤمتر يف  21أيلول
(سبتمرب) على هامش اجلمعية
العامة لألمم املتحدة.
وكانت الواليات املتحدة وعدة
دول غربية قاطعت املؤمتر يف
السابق بسبب االنتقادات اليت
توجه خالله إلسرائيل بسبب
تعاملها مع الفلسطينيني.
ويعرف مؤمتر دوربان األول
العاملي
بـ"املؤمتر
رمسيًا
ملناهضة العنصرية  "2001وقد
ختللته انتقادات كثرية إلسرائيل
وحلقها يف الوجود كما شهد
املؤمتر الثاني عام  2009إنكار
الرئيس اإليراني حممود أمحدي
جناد للمحرقة النازية وهجومًا
عنيفًا على إسرائيل.

االفتتاح الكبري

حملالت محزة اخوان
يف منطقة مرييالندز

مجيع أنواع اخلضار والفواكه

اجبان البان ،كبيس ،معلبات ،بهارات،
زيوت ،متور ،عصري ،شاي،ماء الزهر ،ماء
الورد ،مساحيق للغسيل ،لوحات فنية،
هدايا وغريها الكثري...

اخلضار والفواكه طازجة يومياً من املاركت

اراكيل مستوردة من لبنان والصني..
تنباك بنكهات متنوعة

اسعار مهاودة جدا مبناسبة االفتتاح

نظافة تامة ...خدمة ودودة....معاملة
صادقة واخوية

 3فروع بإدارة عائلية واحدة

مرييالندز

179 Merrylands
Rd,
Merrylands
9760 1886

الكمــــبا

128 Haldon
St,
Lakemba
9750 9766

بانشبول

77 Waterloo Rd,
Punchbowl
97503300
مقابل كنيسة مارشربل
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عرب وعالم

السفري ناظر يهنئ بذكرى البيعة
امللك عبداهلل مسرية النهضة الشاملة واالجنازات

سعادة سفري خادم احلرمني الشريفني لدى
رفع
اسرتاليا ونيوزيالندا االستاذ حسن طلعت ناظر أمسى
آيات التهنئة والتربيك ملقام خادم احلرمني الشريفني
امللك عبد اهلل بن عبد العزيز ،مبناسبة الذكرى السادسة
البيعة اليت اعتربها حمطة لتجديد الوفاء والوالء خلادم
احلرمني الشريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز حفظه
اهلل من كافة افراد الشعب السعودي .
وقال السفري ناظر يف تصريح ادىل به لوكالة االنباء
بامسي و وباسم كافة اعضاء السفارة
السعودية
والقنصلية السعودية وامللحقية الثقافية يف اسرتاليا
ونيوزيالندا وباسم كافة الطلبة السعوديني املبتعثني يف
اسرتاليا ونيوزيالندا ارفع أمسى آيات التهنئة والتربيك
ملقام خادم احلرمني الشريفني امللك عبد اهلل بن عبد
العزيز مبناسبة هذه الذكرى الغالية .واعترب السفري ناظر
ان اهمية املناسبة يف ذكراها السادسة تكمن بكونها
حمطة هامة للتأمل يف االجنازات اليت حققها خادم
احلرمني الشريفني يف مسرية اململكة العربية السعودية
حيث كانت النهضة الشاملة املتواصلة عنوانًا له وشاهدًا
على اعماله•
متمنيًا خلادم احلرمني الشريفني باسم اجلميع العمر
املديد والصحة والعافية.

ندوة إسقاط النظام الطائفي
النظام الطائفي يف لبنان أثبت بالربهان
ّ
أنه عاجز دون إقامة وطن سوي يعيش فيه
املتكررة وتفاقمها
أبناؤه بوئام بدليل األزمات
ّ
ّ
املسلحة.
إىل حدود املصادمات
تتشرف جلنة املتابعة إلسقاط
ويف السياق
ّ
النظام الطائفي يف لبنان \ سيدني بدعوة
املدنية
اجلميع حلضور ندوة حول الدولة
ّ
الطائفية حياضر فيها الدكتور
العادلة ومثالب
ّ
جون بشارة يوم الثالثاء  14حزيران متام
مجعية حبنني ـ املنية
مساء يف مركز
السابعة
ً
ّ
اخلريية:
ّ
98 Auburn Road, Auburn
نتشرف حبضوركم
ّ
جلنة املتابعة
إلسقاط النظام الطائفي يف لبنان \ سيدني

قوات االحتالل تعتقل قادة من "محاس" و"فتح" يف الضفة الغربية

إسرائيل تضع وحدة من "القبة احلديد" عند سديروت

وضعت اسرائيل وحدة من نظام
اعرتاض الصواريخ املعروف
بـ"القبة احلديدية" عند بلدة
سديروت على احلدود مع قطاع
غزة ،اليت حتملت اجلزء االكرب من
القصف الصاروخي الفلسطيين
يف اختبار جديد للنظام الذي
تدعمه واشنطن.
ودخل نظام "القبة احلديدية"
العرتاض الصواريخ اخلدمة يف
آذار (مارس) يف اطار برنامج
لتسريع عجلة االنتاج .وأثنى
عليه توم دونيلون مستشار
االمن القومي االمريكي لتمكنه
من اسقاط مثانية صواريخ
كاتيوشا من بني تسعة أطلقت
من غزة على مدينتني جبنوب
اسرائيل يف يوم واحد.
وحتريك وحدة من نظام القبة
احلديدية هذا االسبوع اىل
سديروت على بعد أربعة
كيلومرتات من قطاع غزة هو
للتعامل مع الصواريخ القصرية
املدى وقذائف املورتر يف حتد
لتشكك بعض اخلرباء املستقلني
يف قدرات هذا النظام.
وقال عوزي روبن ،وهو مصمم
صواريخ يعمل مستشارا لوزارة
"جتاوز
االسرائيلية:
الدفاع
نظام القبة احلديدية االختبارات
امليدانية ملخاطر يراوح مداها
بني أربعة كيلومرتات و40
كيلومرتا ونشر هذا النظام (يف
سديروت) اختبار للمسافة االدنى
من هذا النطاق".
وأوضح روبن يف اشارة اىل
تصاعد العنف مؤخرا على حدود
قطاع غزة الذي تسيطر عليه
حركة "محاس"" :دعونا نأمل اال
تكون هناك حاجة اىل استخدام
القبة احلديدية .لكن كقاعدة ال
تنشر اسرائيل انظمة ال تعمل يف
مناطق احلرب".
وكشف مصدر عسكري امس
عن وضع وحدة من النظام عند
سديروت وقال انها واحدة من
بني اثنتني ستعمالن "بالتناوب"
بينما جيري انتاج بطاريات اخرى
بتكلفة  50مليون دوالر.
وحتتاج اسرائيل اىل ما بني 10
و 15وحدة للدفاع عن حدودها
الفلسطينية
اجلبهتني
على
واللبنانية.
وأعلنت الواليات املتحدة االسبوع
املاضي انها تعتزم مساعدة
اسرائيل على شراء أربع وحدات
جديدة من القبة احلديدية بعد ان
خصصت  203,8مليون دوالر من
مساعدات الكونغرس هلذا النظام
يف السنة املالية لعام .2011
وأرسلت اسرائيل وحدة من القبة
احلديدية اىل بئر السبع يف آذار
(مارس) وأخرى اىل عسقالن يف
نيسان (ابريل) مما دفع سكان
سديروت اىل اتهام احلكومة
االسرائيلية بإهمال الدفاع عنهم
لصاحل املدينتني الصناعيتني
قصفهما
ان
من
بالرغم
بالصواريخ من غزة أصعب من
قصف سديروت.
ويف حماولة للتهوين من شأن
نظام القبة احلديدية يف مساعدة
اسرائيل على زيادة تفوقها
العسكري املرتفع أصال قال
املتحدث باسم "محاس" سامي

أبو زهري "التقنية االسرائيلية
اجلديدة حملاربة صواريخ املقاومة
سوف تفشل .املقاومون قادرون
على التصدي ألية اجراءات امنية
اسرائيلية".
يف الضفة الغربية ،اعتقل اجليش
اإلسرائيلي مثانية فلسطينيني
بينهم برملاني وقادة من حركيت
"محاس" و"فتح" خالل محلة دهم
فجر اليوم اخلميس يف الضفة
الغربية.
وقال مصدر حقوقي فلسطيين
برس
"يونايتد
لوكالة
اجليش
إن
انرتناشونال"
اإلسرائيلي اعتقل النائب عن
محاس وزير األشغال األسبق عبد
الرمحن زيدان ،من مدينة طولكرم
والقيادي يف حركة "فتح" النائب
السابق حسام خضر ،باإلضافة
إىل احملاضر يف جامعة النجاح
غسان ذوقان والذي مل ميض
على خروجه من االعتقال اإلداري
سوى أشهر معدودة باإلضافة
إىل الناشط يف قضايا الالجئني
ياسر البدرساوي ،وهم من كوادر
"محاس" يف الضفة الغربية.
وقال مدير مركز أحرار لدراسات
األسرى وحقوق اإلنسان فؤاد
اخلفش يف بيان ،إن االعتقاالت
اليت يقوم بها اجليش اإلسرائيلي
يف هذه الفرتة "نوعية ومركزة
على النخب الوطنية وتطال شرائح
هامة من الشعب الفلسطيين".
وأشار إىل أنه جرى اعتقال
القيادي يف محاس حسني أبو
كويك أول من أمس ،باإلضافة
إىل النائب عن محاس نزار
رمضان وبذلك يرتفع عدد
النواب املعتقلني يف سجون
االحتالل إىل أربعة عشر نائبا
باإلضافة إىل وزير سابق.
ولفت الباحث احلقوقي إىل أن
االحتالل اإلسرائيلي شن مع
بداية الشهر "محلة اعتقاالت
كبرية يف صفوف رموز وقيادات
من "حركة اجلهاد اإلسالمي"
وأغلق مؤسسات ،واليوم يعتقل
نواب وقيادات من حركة فتح
وحركة محاس بهدف خلط األوراق
وتعطيل املصاحلة".
بدورها قالت اإلذاعة اإلسرائيلية
إن اجليش اإلسرائيلي اعتقل
" 8مطلوبني" يف مدن الضفة
الغربية وأحاهلم للجهات األمنية
من أجل التحقيق معهم.
واعتربت "محاس" ان استمرار
اسرائيل يف االعتقاالت لنواب
اجمللس التشريعي يف الضفة
الغربية "ضربا جلهود املصاحلة
الفلسطينية".
وقال سامي ابو زهري" :إن
اعتقال االحتالل اإلسرائيلي
النائب عبد الرمحن زيدان
فجر اليوم وعدد من قيادات
حركة محاس باإلضافة إىل
االعتقاالت املستمرة يف األيام
املاضية يهدف إىل تقويض
مؤسسة اجمللس التشريعي،
واستهداف حركة محاس يف
الضفة احملتلة ،وضرب جهود
املصاحلة الفلسطينية" .واضاف
"ان حركة محاس إذ تستنكر
وحتذر من استمرار هذا التصعيد
اإلسرائيلي يف الضفة احملتلة،
فإنها تستهجن استمرار االجهزة

االمنية يف التنسيق االمين مع
االحتالل وعدم اختاذ أي قرار
سياسي ملنع هذه االجهزة من
االستمرار يف محالت االعتقال
واالستدعاء لكوادر وأبناء محاس
فضال عن الزامها باالفراج عن
املعتقلني السياسيني".
واعلن نادي االسري الفلسطيين
ان اجليش االسرائيلي" :اعتقل
جمموعة من القياديني يف حركة
فتح ومحاس وهم كل من القيادي
يف حركة فتح حسام خضر
والنائب يف اجمللس التشريعي
عن حركة محاس عبد الرمحن
زيدان ،وأن عملية االعتقال اليت
جرت حبق القياديني تؤكد أن
اسرائيل تتعمد باستهداف قادتنا
وحتديدا يف هذه املرحلة من حياة
الشعب الفلسطيين الذي يسعى
جاهدا ومن خالل قادته أن حيقق
مصريه باقامة دولته وعاصمتها
القدس".
وأشار نادي االسري إىل أن
عدد النواب الذين مت اعتقاهلم
 16نائبا معظمهم رهن االعتقال
االداري.
وكان اجليش االسرائيلي اعتقل
الثالثاء عند حاجز عسكري يف
الضفة الغربية نائبا من حركة
"محاس" ،كما اكد لوكالة
"فرانس برس" نائب آخر من
نفس احلركة كان يرافقه بصحبة
رئيس اجمللس التشريعي عزيز
الدويك.
ومنذ تشرين االول (اكتوبر)
القوات
اعتقلت
املاضي
االسرائيلية يف الضفة الغربية
عشرة نواب من محاس ،اضافة
اىل وزير سابق اعتقل يف كانون
الثاني (يناير) بعدما امضى مثانية
اعوام يف سجن اسرائيلي.
ومجيع هؤالء النواب العشرة
سبق ان اعتقلتهم اسرائيل مع
 54نائبا ووزيرا آخر من محاس،
اثر اختطاف اجلندي االسرائيلي
جلعاد شليط يف حزيران (يونيو)
على ختوم قطاع غزة.
واعتقلت قوات االحتالل ضابطا
بالشرطة الفلسطينية يف مدينة
اخلليل جنوب الضفة الغربية
احملتلة .وأوضحت مصادر أمنية
أن جنود االحتالل اعتقلوا الضابط
أمحد أبو حسني من منزله يف
مدينة اخلليل ونقلته إىل جهة
جمهولة.

وكثفت سلطات االحتالل امس
من تواجدها األمين والعسكري
يف منطقة عقبة تفوح على
املدخل الغربي ملدينة اخلليل
الواصل بني املدينة وبلدة
تفوح اجملاورة .وصعدت من
عمليات التفتيش وإقامة احلواجز
العسكرية والتنكيل باملواطنني
املارين هناك.
وكانت قوات االحتالل قد فتشت
 15منزال أمس يف منطقة يطا
جنوب حمافظة اخلليل بالضفة
الغربية ونكلت بسكان قرية بيت
عمرة.
املستوطنون
واصل
كما
اإلسرائيليون اعتداءاتهم على
الفلسطينيني حيث هامجوا اليوم
سيارات املواطنني املارة على
طريق رام اهلل ـ نابلس ،وحطموا
زجاج عدد منها.
وقال مسؤول ملف االستيطان
بشمال الضفة غسان دغلس
إن مستوطنني نصبوا كمائن
على الطريق فجرا وشرعوا برشق
املركبات الفلسطينية وأحلقوا
أضرارا بعدد منها .وأشار إىل
تصاعد هجمات املستوطنني
يف األسابيع املاضية ،حمذرا
املواطنني والسائقني من مباغتة
املستوطنني هلم على الطرق
خالل يوم امس.
الشرطة اإلسرائيلية أغلقت
بدعوى عدم كفاية األدلة ،ملف
استشهاد الفتى الفلسطيين
أيسر ياسر زراق ( 16عاما) الذي
استشهد برصاص مستوطن
يهودي يف رام اهلل وسط الضفة
الغربية احملتلة.
واستشهد الفتى زراق ،وهو من
بلدة املزرعة الشرقية ،برصاص
مستوطن استقرت يف القلب يف
منطقة "واد احلرامية" يف ايار
(مايو) من العام املاضي.
وأكد فتية كانوا برفقة زراق
آنذاك أنهم كانوا يرشقون
ملستوطنني
تابعة
سيارات
وباغتهم أحد املستوطنني بإطالق
النار.
"هآرتس"
صحيفة
وقالت
اإلسرائيلية إن "الفتية كانوا
يرشقون سيارات املستوطنني
باحلجارة وبدأ مستوطن بإطالق
النار ،حينها فر الفتية جتاه
قريتهم وأدركوا الحقا أن أيسر
ليس برفقتهم".

The Computer & Laptop
Specialists

HOIT

Home & Office IT
بيع واصالح أجهزة الكمبيوتر والالبتوب ،أسعار خاصة للمكاتب
والشركات
تصميم مواقع إلكرتونية  ...أسعار منافسة

COMPUTERS
Sales & Service

Repair, Network Setup,
Data Recovery, Home & Office IT
Solutions

Website design and setup.

WE COME TO YOU
Call us for your next IT Solution

Call: 0424 88 44 84
Email: info@hoit.com.au
www.hoit.com.au
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10 صفحة

اسرتاليات

مضمون األسئلة املنصوصة يف اإلمتحان اخلطي
للحصول على اجلنسية األوسرتالية
3. Early free settlers
came from
1) Great Britain and
Scotland
2) Great Britain and
Ireland
3) Great Britain and
Germany
2. What is the earliest 4) Great Britain and
age to join the
New Zealand
Australian Defence
Force?
4. Which state is the
second largest?
1) 22 years
2) 21
years
1) Queensland
ABAL Corporate TD Rate Specials (Non-HQLA)
3) 16
years
South Australia
1 Month:
5.00%
52)Month:
5.40%
4) 18
years
3)
Western
Australia
2 Month:
5.05%
6 Month:
5.60%

؟2011 ما هي القوانني اجلديدة اليت أقرت يف أيار سنة
سوف لن حيتاج اىل صور
 أقر.إشعاعية وال اىل فحص
هذا القانون مبوجب كتيب
.1النصائح واإلرشادات

1. The leader of a
territory government
is called
1) Minister General
2) Chief Minister
3) Administrator
4) Governor

3 Month:

5.25%

9 Month:

5.70%

العربي
وردتنا من
العمالت كما5.80%
أسعار
4 Month: البنك5.30%
12 Month:
Currencies

Level

+/-

%

AUDUSD

1.0664

0.0045

0.42%

AUDEUR

0.7361

-0.0045

-0.61%

AUDGBP

0.6517

0.0015

0.23%

AUDJPY

86.32

0.39

0.45%

AUDNZD

1.3073

0.0069

0.53%

0

#DIV/0!

Equities
DJIA

12248.5

-41.6

-0.34%

S&P500

1312.94

-1.61

-0.12%

Nasdaq

2773.31

4.12

0.15%

FTSE

5847.92

-80.69

-1.36%

DAX

7074.12

-143.31

-1.99%

Nikkei

9555.04

-164.57

-1.69%

ASX200

4600.4

-106.9

-2.27%

Shanghai

2705.18

-38.392

-1.40%

Hang Seng

23253.8

-372.6

-1.58%

0

#DIV/0!

1533.19

-6

-0.39%

100.8

1.11

1.11%

10457

#DIV/0!

Commodities
Gold
Oil
Treasuries AU
3 Year

4.930%

0.02%

-

10 Year

5.240%

0.01%

-

 تأشرية املهارات لغرب3أسرتاليا

**احملامية بهية أبو محد

4) New South Wales
5. Who are the
indigenous people of
Australia
1) European Settlers
2) the Aboriginal
people
3) Torres Strait
Islander people
4) the Aboriginal and

جلســة رائعــة مــع النرجيــلة
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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

415k
1.7%
1.0%
53.6

Ph: 9709 8081
To receive this report daily, please email the word
‘subscribe’
Shop to3treasury@arabbank.com.au
/ 7 - 9 Cross St, Bankstown NSW 2200

تشكيلة واسعة من املأكوالت اللبنانية
مشاوي على أنواعها ومأكوالت حبرية طازجة
سهرة سهرات مميزة
Treasurer الشرقي
Treasury
Dealers مع املطرب جورج خوري
والرقص
Anthony Issa
David Scutt Michelle Sheldon

es or related financial instruments. This report is for distribution only under such circumstances as may be permitted by
erson who may receive this report. Any such person should, before acting on the information in this report, consider the
sary, seek appropriate professional or financial advice regarding the appropriateness of investing in any securities or
conclusions or recommendations are reasonably held or made, based on the information available at the time of its
pleteness of any statement made in this report. The analysis contained in this research report is based on numerous

Torres Strain Islander
people.
إجابات صحيحة
Correct answers to:

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

أكدت الدوائر املسؤولة عن
تأشريات املهارات يف غرب
اسرتاليا بأنها ستبت بأسرع
ما تستطيع بالطلبات املهنية
املقدمة
وذلك قبل صدور القوانني
 وتقبل الدوائر.اجلديدة
املذكورة صورة صادرة
املختصة
املراجع
عن
بتقييم الشهادات بالربيد
مهن مهارات. االلكرتوني
غري متوفرة يف جنوب
 أنها أربع وهي:اسرتاليا:

* 233999 - Engineering
Professionals NEC
* 254499 - Registered
Nurse NEC
* 263111 - Computer
Network and Systems
Engineer
* 391111 - Hairdresser
ّ
اذكر القارئ بأنه أذا ُق ِّدم
ُ
طلب تأشرية ذكر فيه أي
،من املهن املذكورة أعاله
.فسريفض الطلب حتمًا

أقرت
هناك قوانني كثرية
ّ
وأصبحت نافذة املفعول
2011 أيار سنة10 ابتداء من
سأتطرق إليها وأوضحها كما
:يلي
 تأشرية السفر للتايوانيني1منذ العاشر من أيار سنة
 أقرت قوانني جديدة2011
مبوجبها
أعطي
للهجرة
صالحيات للمقيمني الدائمني
مباشرة من
يف تايوان أن
)ETA( .مكتب السفريات
حيصلوا على تأشرية مساح
للسفر
تكون هذه التأشرية صاحلة
ملدة اثنيت عشر شهرًا
وتسمح حلاملها بالدخول اىل
اسرتاليا واخلروج ملدة أربع
مرات واإلقامة يف كل مرة
.ثالثة أشهر فقط
 متطلبات الفحص الطيب2من املعروف بأنه عندما يتقدم
شخص بطلب تأشرية هجرة
 فان دائرة،إىل اسرتاليا
ها/اهلجرة تنظر أوال اىل عمره
.بقصد تقييم وضعه الصحي
أذا كان حباجة اىل صور
إشعاعية أو فحص اإليدز
وإذا كان عمر مقدم الطلب
أقل من مخسة عشر سنة
يوم تقدميه الطلب وأصبح
عمره بعد تقديم الطلب يزيد
 عندئذ،على اخلامسة عشر

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

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

Ph: 02 9681 6520 Mob: 0414 394 675

صفحة 11

السبت  4حزيران 2011

Saturday 4 June 2011

Page 11

اسرتاليات

ابوت :من يدفع سعر الكربون ُ
األسر وليس امللوثون

جلنة غانوت تكشف عن خطة «تعويضات الكربون»
مقدما
سيتلقى املتقاعدون
تعويضاتهم لضريبة الكربون
كما سرتتفع العتبة املعفاة من
الضرائب لذوي الدخل املنخفض
ما يقرب من  9000دوالر إىل
 25،000دوالر مبوجب التوصيات
اليت جيري النظر فيها اآلن من
قبل حكومة غيالرد.
وقد دعا كبري مستشاري جوليا
غيالرد لتغري املناخ روس
غارنوت ،الذي سلم تقريره
النهائي للحكومة يوم الثالثاء،
اىل أن يكون تقديم التعويض
لذوي الدخل الذي يصل اىل
 80ألف دوالر يف السنة ،يف
حني أن معدالت الضرائب أو
عتباتها بالنسبة لذوي الدخل
االعلى ستتغري للتأكد من أنهم
مل يتلقوا أي فوائد من زيادة
العتبة املعفية من الضريبة.
كما رفض أيضا الربوفيسور
غانوت االفراط يف التعويض
للمتقاعدين بسبب الزيادات
املعاشات
لدفع
األخرية
التقاعدية ،والتوصية اليت تسدد
فقط الرتفاع أسعار الكربون.
ولكنه أوصى أن يكون تعويض
الضرائب للحيلولة دون ارتفاع
الوقود يف السنة األوىل من
فرض ضريبة على الكربون وأقر
بأن ارتفاع أسعار الكهرباء احد
اسباب التعويض.
يف إطار خطته لتوزيع عائدات
أوصى
الكربون،
ضرائب
الربوفسور غارنوت باعطاء 55
يف املئة للعائالت اي حواىل 6.3

مليارات دوالر يف ظل ارتفاع
سعر طن الكربون 26دوالرا ،
لتصل الزيادة اىل  11،5مليار
مخسة
وستخصص
دوالر.
وثالثون يف املئة من التعويض
اي  3.9مليار دوالر ملساعدة
املصاحل واألعمال و 10يف املائة
 1.5مليار دوالر إىل االبتكار.
كما شن الربوفيسور غانوت
هجوما الذعا على كبار رجال
األعمال الذين انتقدوا نهج
احلكومة لفرض ضريبة على
الكربون  ،مبا يف ذلك رئيس
جملس األعمال يف اسرتاليا
غراهام برادلي ،ورئيس جملس
ادارة شركة  BlueScopeللصلب
غرايم كراشي ورئيس جملس
ادارة بي هتش بي بيليتون
جاك نصر  ،فضال عن متنفذي
املسيل
الفحم والغاز الطبيعي
ّ
للصناعات الذين وضعوا «قصر
النظر واملصلحة الذاتية» قبل
املصلحة الوطنية.
بدورها اتهمت السيدة غيالرد
السيد ابوت بشويه التقرير
وشنت هجوما على زعيم
سياسته
انتقدت
املعارضة
للعمل املباشر.
وقالت رئيسة الوزراء ان
«استعمال تدابري العمل املباشر
كم مماثل من تقليص
لتحقيق ّ
االنبعاثات من شأنه أن يرفع
االكالف أكثر بكثري من تسعري
الكربون  ،ولكن لن يرفع
العائدات للتعويض أو ختفيض
التكاليف يف أي من هذه

إعرف حقوقك اخلاصة بالتسوق
واسرتداد األموال باللغة العربية

شؤون
هيئة
نشرت
املستهلك بفكتوريا معلومات
جديدة باللغة العربية على
موقعها االلكرتوني عن حقوق
التسوق واسرتداد األموال،
متضمنة مواقف قد يواجهها
املستهلك أثناء قيامه بشراء
إحدى السلع أو ارجاعها.
َّ
تتلق هيئة
يف كل عام،
شؤون املستهلك بفكتوريا
جمموعة من األسئلة اليت
يطرحها سكان والية فكتوريا
مثل:
• متى ميكنين اسرتداد األموال
اليت دفعتها؟
ٍ
شيء ما
• إذا قمت بشراء
يتوجب على
وانكسر ،فهل
َّ
املتجر إصالحه؟
• ماذا حيدث إذا اشرتيت شيئًا
ثم غريت رأيي؟
• هل لي أية حقوق إذا مل يكن
معي إيصال؟
أفادت د .كلري نون ،مديرة
املستهلك
شؤون
هيئة
ً
قائلة« :ال يعرف
بفكتوريا،
مجيع األفراد حقوقهم كليًا
عندما يتعلق األمر بشراء
السلع أو اخلدمات».وتضيف
ً
قائلة« :قد ال يعلم األفراد
أنه بإمكانهم إرجاع إحدى

السلع بالرغم من استهالكها
أو استخدامها أو إزالة امللصق
من العبوة األصلية».

إذا كانت لديك مشكلة تتعلق
ٍ
حينئذ
باملنتج الذي اشرتيته،
يتعني على املتجر تبديله أو
إعادة مثنه إليك أو اصالحه أو
تقديم أي حل آخر إلرضائك.
ويتوقف نوع احلل املتاح على
طبيعة املشكلة.
كما تقدم هيئة شؤون
املستهلك بفكتوريا معلومات
ونصائح حول:
• البناء والتجديد
• الرسائل االحتيالية
• لتأجري
• سالمة املنتجات
للمزيد من املعلومات حول
حقوق التسوق باللغة العربية
ُيرجى زيارة املوقع االلكرتوني
www.consumer.vic.gov.
. au/languages
أو ميكنك االتصال بهيئة
شؤون املستهلك بفكتوريا
لطلب نصيحة جمانية على
الرقم  1300558181أو من
خالل خدمة الرتمجة التحريرية
والشفهية ( )TISعلى الرقم
.131450

الطرق».
واضافت «اننا نضع سعر على
الكربون الذي سيدفعه كبار
امللوثني الذين بسبب دفعهم
هذا الثمن ستكون لديهم حوافز
التحرك لتخفيض التلوث املنبعث
من الكربون».
ويف انتقاده direct-action policy
للسيد ابوت قال الربوفيسور
غانوت ان اآللية املرتكزة على
السوق متثل الطريقة األقل تكلفة
لألمة خلفض االنبعاثات وdirect-
 action policyختاطر برتسيخ ثقافة
سياسية من املصاحل الفئوية
اليت من شأنها أن تتغلغل يف
قطاعات أخرى لالقتصاد.
ويف عرضه لتسعري الكربون
باعتباره سباقا بني ثقافة
احلمائية اليت أخرت اسرتاليا
مرة أخرى قبل اإلصالحات يف
مثانينات القرن املاضي قال
الربوفيسور غارنوت ان الفشل
يف تسعري الكربون من شأنه
أن يؤدي إىل «فرتة طويلة من
التنافر وعدم االستقرار».
وقال «إن التكلفة الكبرية حقا من
اإلذعان للنهج التنظيمي لـ   id
 ،rect-action policyستكون ترسيخا
للثقافة السياسية القدمية».
وأعرب عن أسفه كون سياسات
تغري املناخ ال تزال موضوعا
لالنقسام السياسي يف اسرتاليا
والواليات املتحدة وقال ان

احلكومات احملافظة يف بلدان
أخرى متضي قدما مع أهداف
خفض االنبعاثات.
وبعد صدور تقرير الربوفيسور
غانوت دعا السيد طوني ابوت
اىل انشاء جلنة مستقلة لتحديد
مستويات ختفيض انبعاثات
الكربون يف اسرتاليا.
وحذر زعيم املعارضة من ان
االقرتاح سيأخذ سلطة املساءلة
لتحديد أسعار الضرائب من أيدي
السياسيني .وقال «هناك عجز
يف الدميقراطية النامية هنا».
وقال السيد ابوت «أوال وقبل
كل شيء فان رئيسة الوزراء
مل تكن يف املقدمة مع اجلمهور
األسرتالي قبل االنتخابات».
«وهذا يظهر كيفية خروج احلكومة
عن السيطرة حول السؤال كله
تغري املناخ».
يف وقت الحق  ،واصل زعيم
املعارضة هجومه يف وقت
االسئلة ،مشريا إىل أن التقرير
قال « :األسر االسرتالية سوف
تتحمل يف نهاية املطاف التكلفة
الكاملة لسعر الكربون».
وسأل السيد ابوت الربملان
«كيف ميكن أن رئيسة الوزراء
مواصلة القول ان ضريبتها
سيدفعها كبار امللوثني فقط؟».
وقال «من يدفع؟ كبار امللوثني
أم األسر؟ واحلقيقة هي:
األسر«.

اشعاعات اهلواتف احملمولة قد تسبب سرطان الدماغ
أعلنت منظمة الصحة العاملية
ان االشعاعات الصادرة من
اهلواتف احملمولة mobile phones
قد تسبب سرطان الدماغ
وعلى االشخاص استخدام
الرسائل النصية ( ) textingاو
اجهزة السماع والتحدث عن
بعد  free-hands devicesللحد
من التعرض.
ويستند هذا التحذير على
أدلة بأن االستخدام املكثف
للهواتف النقالة واألجهزة
الالسلكية األخرى ميكن أن
يؤدي إىل زيادة خطر مرض
الدبقي ( ،)gliomaوهو شكل
خبيث من سرطان الدماغ.
واستنتجت الوكالة الدولية
لبحوث السرطان التابعة
ملنظمة الصحة العاملية أن
تردد االشعاعات يف اجملاالت
اليت
الكهرومغناطيسية
تولدها مثل هذه األجهزة «من
املمكن ان تكون مسرطنة
للبشر».
واطلق فريق من  31عاملا من
 14بلدا هذا التحذير بعد تقييم
املئات من الدراسات اليت
نشرت يف املخاطر السرطانية
احملتملة النامجة عن اجملاالت
الكهرومغناطيسية.
وقال العلماء انه ال توجد أدلة
كافية الستنتاج أن االشعاعات
الصادرة من اهلواتف النقالة
آمنة  ،ولكن كان هناك
بيانات كافية إلظهار احتمال
صلتها باالورام الدماغية.

ختفيض اسعار التذاكر الشهرية والفصلية
والسنوية ملستقلّي القطارات

أعلن نائب ايست هيلز ،السيد
ان رسوم
غلني بروكس
للذين
القطارات
استعمال
يشرتون تذاكر شهرية او فصلية
او سنوية سيتم ختفيضها ابتداء
من االول من متوز املقبل.
فابتداء من االول من متوز 2011
سيتم خفض اسعار تذاكر
السفر يف القطارات للركاب
الذين يستعملونها بشكل منتظم
حبدود تسعة يف املئة مما يوفر
على الركاب  240دوالرا يف
السنة.
وقال السيد بروكس «إن إعالن
اليوم (االربعاء) هو نبأ عظيم
لركاب القطار من السكان
يستقلون
الذين
احملليني
السكك احلديدية».
واضاف نائب ايست هيلز
يقول «يف ظل خطة نيو ساوث
ويلز اجلديدة لتخفيض رسوم
استعمال القطارات ميكن الركاب
املسافرين من  East Hillsاىل
 Wynyardتوفري ما يصل اىل
 10دوالرات لدى شرائهم تذاكر
شهرية  ،وبقدر  $ 120عند شراء
تذكرة سفر سنوية».
وقال السيد بروكس «هذه
جتعل
اهلائلة
التخفيضات
رسوم السفر بالقطار اكثر
حتمال ومعقولية للركاب وسوف
تساعد يف ختفيف بعض الضغط
على ميزانية العائالت.
وتابع نائب ايست هيلز يقول:
إن ارتفاع تكاليف املعيشة هي
املسألة األكثر إحلاحا اليت تواجه
األسر  --وهذه التخفيضات
سوف تضع الدوالر مرة أخرى

يف جيوبهم.
وقال «أود أن أغتنم هذه
الفرصة لتشجيع مواطين ايست
هيلز ،الذين يستقلون القطار
بشكل منتظم والذين يشرتون
تذاكر يوميا ،ان يشرتوا تذاكر
أسبوعية او شهرية او فصلية
أو سنوية لتحقيق االستفادة
القصوى من هذه التوفريات
الكبرية ..كما ان هذه االسعار
االرخص سوف تشجع املواطنني
على ابقاء سياراتهم يف املنزل
والتخلص من الصفوف الطويلة
لشراء التذاكر ايام االثنني».
واضاف »مثل الكثريين منا لقد
اختربت اإلحباط جراء الوقوف
يف طوابري طويلة صباحات
ايام االثنني وإن حكومة نيو
ساوث ويلز مصممة على
حتقيق اصالحات حقيقية وجعل
وسائلنا للنقل العام اخليار رقم
واحد لسكان الوالية ،وهذه
التخفيضات يف اسعار التذاكر
ستجعل دون شك السفر
بالسكك احلديدية اكثر جاذبية
للركاب».
وقال ان «الركاب الذين يشرتون
تذاكر  -- MyMultiاليت تغطي
السفر عرب احلافالت والقطارات
والعبارات  --سيوفرون أيضا
مبوجب التسعريات اجلديدة اذ
انهم سيوفرون  9دوالرات
على التذكرة الشهرية و25
دوالرا على التذكرة الفصلية
و  100دوالر على تذكرة سفر
سنويا».
لالستفسار االتصال بـ :جيفري
غراسو 0421778671

تركيب
دواليب
جديدة ومستعملة
من ماركات
Kumho, Michlelin,
Dunlop, Bridgestone...
Good yearوغريها

ميزان اوتوماتيكي()Wheel Allignment
(جنوطة)جديدة ومستعملة لكافة انواع السيارات
تصليح جنوطة وتركيب فرامات وبطاريات

خدمة ممتازة ..خربة يف العمل ..صدق يف املعاملة ودقة يف املواعيد
قارنوا اسعارنا بغريها واكتشفوا الفرق
لالتصال بـ نزيه:
Nazih: 0402 254 834 - PH: 9892 4001
Fax: 9892 4002
Address: 186 -188 Hawksview St,
Cnr of fowler Rd, Guildford NSW 2161
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لبنانيات

نصر اهلل مع تطوير النظام  ...واجللسة التشريعية «تتأرجح»

ميقاتي ـ عون :إجيابيات متبادلة
تدفق الدم من جديد يف عروق مساعي التأليف احلكومي ،بعدما
كاد يصيبها اليباس ،ودارت حمركات األفكار والتسويات،
األمر الذي عكس حتسنا يف مناخات التشكيل ،عرب عنه الرئيس
املكلف واألمني العام حلزب اهلل واملقربون من العماد ميشال
عون ،وإن كانت التجارب املاضية جتعل احلفاظ على احلذر
واجبا ،إىل حني أن ينطبق حساب احلقل على حساب البيدر.
وفيما بدا أن طروحات الرئيس جنيب ميقاتي أصبحت أكثر
ليونة ،ترددت معلومات أمس عن إجيابية أبداها العماد عون
وتتمحور حول استعداده للتنازل عن الوزير املاروني اخلامس،
لكن لصاحل تسميته بصورة مشرتكة منه ومن رئيس اجلمهورية
ميشال سليمان ،على غرار الصيغة اليت جرى اعتمادها لتسوية
عقدة وزير الداخلية.
وقال ميقاتي أمام زواره امس إن «األمور ليست متوقفة،
وهناك صيغ عدة طرحت للخروج من اجلمود ،لكننا استبعدنا
نهائيا صيغة حكومة التكنوقراط او حكومة األمر الواقع».
واعترب ان كثرة الشروط واملطالب هي اليت ّ
أخرت التشكيل،
نافيا وجود اسباب خارجية .وتابع ميقاتي« :طلبنا امساء خنبوية
منتجة ومل يردنا اجلواب حتى اآلن ،وحنن ننتظر ألننا ال نريد
نظام مقاطعات داخل احلكومة بل نريد اشخاصًا اكفاء حلكومة
منتجة» .وأشار اىل ان االجواء باتت اكثر إجيابية من قبل ،مبديا
االستعداد للبحث «يف اي اقرتاح يأتي ردا على ما نطرحه،
وتعديل ما ميكن باحلوار مع االطراف املعنية بالتشكيل».
وواصل النائب وليد جنبالط ،من ناحيته ،العزف على وتر
قصور االكثرية اجلديدة ،حممال إياها ،بعد لقائه الرئيس سليم
احلص والنائب متام سالم ،مسؤولية عدم تشكيل احلكومة
حتى اآلن ،وحمذرا إياها بالقول :ال نستطيع أن نكمل املشوار
يف هذا الطريق ،حيث الفراغ مُيأل بالفوضى أو باهلريان
االقتصادي ،آمال يف ان تطل علينا مؤشرات من خالل حركة
«اخلليلني».

البطاقات املمغنطة يف عهدة اجليش

وبينما ظل املسار القضائي لقضية اللواء أشرف ريفي
غامضا ،بعدما أصبحت الكرة يف ملعب وزير العدل ابراهيم
جنار ،علم أن مدير هيئة «أوجريو» عبد املنعم يوسف زار أمس
قائد اجليش العماد جان قهوجي يف مكتبه يف الريزة ،وعقد
معه اجتماعا وصف بأنه كان «وديا» ،سلم خالله يوسف قيادة
اجليش البطاقات املمغنطة ألبواب الطابق الثاني من مبنى
االتصاالت يف العدلية.

اجللسة التشريعية

يف هذه األثناء ،فشلت هيئة مكتب جملس النواب خالل
اجتماعها برئاسة الرئيس نبيه بري يف االتفاق على جدول
أعمال اجللسة العامة اليت حدد بري موعدها االربعاء املقبل،
بعدما عارض أعضاء اهليئة من املنتمني اىل  14آذار مبدأ
عقد اجللسة ،على قاعدة عدم تسجيل سابقة ختطي احلكومة
وحلول جملس النواب مكانها ،مقرتحني حلوال بديلة عن اجللسة
كاملرسوم اجلوال او انعقاد حكومة تصريف األعمال للتمديد
حلاكم مصرف لبنان رياض سالمة.
ولكن بري أبلغ اجملتمعني أنه مستمر يف الدعوة إىل
اجللسة ،مشددا على أن اجمللس هو مصدر السلطات ويتمثل
فيه كل االفرقاء ومل يعد مسموحًا أال يتحمل مسؤولياته إلخراج
البالد من حالة املراوحة القائمة حاليًا ،رافضًا أي اقرتاح آخر
قد يشكل سابقة.
كما نقل نواب لقاء االربعاء عن بري تأكيده انه يف حال مل
يتأمن نصاب اجللسة املقبلة ،فإنه سيدعو اىل جلسة ثانية
وثالثة ورابعة.
وقد وزع موظفو اجمللس جدول أعمال اجللسة الذي تألف
من  49بندًا ،ابرزها التمديد حلاكم مصرف لبنان ونوابه.
وأثارت هذه اخلطوة استغراب نواب  14آذار املشاركني يف
هيئة املكتب ،فيما قال النائب أمحد فتفت لـ»السفري» إن
خطوة بري «متثل تعديا واضحا على صالحيات أعضاء هيئة
املكتب» ،مؤكدًا أن الطعن بدستورية انعقاد اجللسة وكذلك
بدستورية القرارات اليت تصدر عنها هو أمر حمسوم بعيدًا عن
مسألة النصاب« ،ألن اجمللس النيابي ال يشرع يف ظل حكومة
مستقيلة».
وبينما نقل زوار رئيس اجلمهورية عنه أنه مييل أكثر للرأي
القائل بانعقاد اجمللس جبدول أعمال حمدد وضيق ،أوضحت
أوساط النائب وليد جنبالط أن جبهة النضال الوطين كانت

تفضل أن يتم حل األمر مبرسوم جوال ميدد حلاكم مصرف
لبنان ،أو عقد جلسة تشريعية يكون التمديد للحاكم بندًا
وحيدًا على جدول أعماهلا.

الشريط احلدودي :منطقة عسكرية

ومع تواصل االستعدادات لتظاهرة االحد املقبل على احلدود
اجلنوبية مع فلسطني احملتلة ،يف ذكرى النكسة ،علمت
«السفري» أن اجليش اللبناني اختذ قرارا جبعل بوابة فاطمة
وكل خط الشريط الشائك منطقة عسكرية مغلقة ،األحد
املقبل ،مينع على أي كان االقرتاب منها.
ووفقا للمعلومات ،فإن االتصاالت جارية مع الفصائل
الفلسطينية واللجان الشعبية لتحديد نقطة جتمع املتظاهرين،
بشكل حيفظ أمنهم وحيقق أهداف التحرك ،ويبدو أن هناك
اجتاها لكي يكون التجمع يف معتقل اخليام.
وعلمت أن امللحقني العسكريني للدول املشاركة يف
«اليونيفيل» وللدول اخلمس الدائمة العضوية يف جملس األمن
اجتمعوا أالربعاء مع كبار الضباط يف مديرية املخابرات يف
اجليش اللبناني ،وجرى البحث يف موضوع احلدود الشمالية
واجلنوبية ،حيث أكد اجلانب اللبناني استمرار التعاون مع
«اليونيفيل» يف إطار ما ينص عليه القرار  ،1701كما شدد
على جدية التحقيقات يف حادثة استهداف القوة الدولية يف
الرميلة ،واعتبار اجلرحى االيطاليني جرحى اجليش اللبناني.

نصر اهلل :تطوير النظام بالتوافق

يف هذا الوقت ،طالب األمني العام لـ»حزب اهلل» السيد حسن
نصر اهلل ،يف كلمة ألقاها خالل إحياء ذكرى رحيل االمام
اخلميين يف قصر االونيسكو ،بـ»استبدال الدعوة اىل تعديل
اتفاق الطائف بتطوير النظام» ،وقال :تعالوا نتجنب الدعوة
إىل تعديل الطائف بالعمل على تطوير النظام يف لبنان بعيدا
عن اخللفيات الطائفية واملذهبية وماذا تربح هذه الطائفة أو
ختسر تلك الطائفة ،فعندما نتحدث عن تطوير ،نتحدث عن
سعي للتوافق والتالقي واإلمجاع وليس اىل الغلبة ألن هذا
يؤدي اىل نتائج سلبية وعكسية.
وأضاف« :إننا يف لبنان مجيعا نريد مشروع الدولة ونؤيد
مشروع الدولة» ،الفتا االنتباه اىل أن أي أمن ذاتي يف لبنان
سيكون فاشال وعاجزا .وشدد على أنه «من أوجب الواجبات
احلفاظ على مؤسسات الدولة يف لبنان وبنيتها مبعزل عن
واقعها املتعثر هنا أو املرتبك هناك».
ولفت نصر اهلل االنتباه اىل أنه «كنتيجة ألزمة النظام تنشأ
دائما لدينا أزمات تشكيل حكومات» ،مؤكدا وجوب «أن نواصل
العمل وسنصل اىل نتيجة بكل تأكيد وحنن كجزء من األكثرية
اجلديدة نعرف الصعوبات ونتفهم خماوف وقلق بعض احللفاء
واألصدقاء ولسنا يف وارد توزيع املسؤوليات ،وأولويتنا
مواصلة العمل والتعامل مع اجلميع ومساعدة ميقاتي لتشكيل
احلكومة وأي انفعال منا يؤذي هذه املساعي لن نقدم عليه
وتشكيل احلكومة مصلحة وطنية وليس حزبية ونقدمها على
أي اعتبار».
وقال« :ال جيوز أن نصاب باإلحباط وال أن ينال منا اليأس
وال أحد يستطيع أن حييد نفسه عن مسؤوليتنا أمام الشعب
واملساعي قائمة ومستمرة واستؤنفت بفعالية ونأمل أن
تدفع التطورات األخرية اجلميع للتعاون والتكافل حلسم هذا
األمر».
وأكد أن «على القيادات السياسية أن تدرك أنها تتحمل
مسؤولية كبرية جدا ،ومن اخلطأ التعامل مع األوضاع االمنية
والسياسية يف لبنان مبعزل عن أوضاع املنطقة ،مع العلم أن
ما جيري حولنا خطري جدا ،السودان ُق ّسم وحتى مشاله معرض
ملؤامرة تقسيم جديدة ،اليمن وليبيا مهددان بالتقسيم ،وإذا
أخذت األمور منحى سلبيا يف سوريا فإن ما حيضر هلا هو
التقسيم ،وما كان حيضر للعراق هو تقسيم ،وعندما تقسم
هذه الدول سيصل هذا التقسيم اىل السعودية ولن يقف
عند حد ،وهذا هو مشروع «الشرق األوسط اجلديد» الذي
دمرنا طالئعه يف حرب  ،2006وها هو يعود اآلن بثياب
جديدة».
وتعليقا على كالم نصر اهلل ،أملت أوساط ميقاتي يف «أن
يساهم يف حلحلة العقد اليت تؤخر تشكيل احلكومة ،ال سيما
أن التوصيف الذي أعطاه عن انعكاسات التأخري يف التشكيل
هو توصيف تلتقي عليه كل القيادات اليت يفرتض ان ترتجم
مواقفها اىل خطوات عملية لتسهيل التأليف».

سببان للكالم عن الطائف
جان عزيز

مل تأت مطالبة البطريرك الراعي بتعديل دستور الطائف من
العدم ،وال من خارج القاموس السياسي العام لبكركي .فالصرح
البطريركي منذ إقرار تلك الوثيقة ،ظل يتحدث عنها على أنها
اتفاق الضرورة .حتى الكاردينال صفري الذي ُع َّد من عرابي
الطائف ،مل يرتدد مرارًا يف املطالبة بتعديله .وهو ما جعل سلطة
الوصاية يومها تعتقد أن هذا املطلب من صلب األجندة التفاوضية
لبكركي ،فراحت تدرج تعديل الدستور بندًا ثابتًا على جدول كل
بازار رئاسي ،خصوصًا يف حلظيت التمديد الرئاسيني عامي 1998
و .2004وكم تساءل إكلريوس ملتزمون :كيف أمكن نواب الطائف
أن يهتدوا اىل اخلري ،وهم مل يصلبوا أيديهم على وجوههم طيلة
أسابيع؟ يف إشارة طبعًا اىل منع نواب الطائف من املشاركة يف
أي قداس إهلي طيلة وجودهم يف السعودية.
ومل يقتصر رفض الطائف على الكنيسة ،فميشال عون رفع
اجلميل
«فاصلته» الشهرية منذ اللحظة األوىل ،وكذلك فعل أمني
ّ
الذي بنى خطابه السياسي ،طيلة فرتة نفيه «القسري» ،على
معارضة دستور الطائف .وأبعد منه ذهب رميون إده وطبعًا دوري
مشعون .حتى مسري جعجع مل خيرج اىل العلن القواتي يف 26
كانون األول سنة  ،1989إال سائ ًال مستنكرًا« :وهل ُتسأل القوات
اللبنانية عن الطائف؟».
كل ذلك كان الدليل الدامغ على عدم استساغة مجهور مسيحي
ساحق لذلك االتفاق .وكم كانت املفاجأة كبرية وسعيدة ،حني
اكتشف املمتعضون هنا ،أن النسبة الساحقة من الرفض هي
نفسها يف أكثر من شارع هناك ،شيعيًا ودرزيًا ،مهما كانت
مواقف املسؤولني وأقوال االستهالك السياسي واإلعالمي .ومل
تلبث املعارضة املسيحية لدستور الطائف أن لبست لبوس الواقعية
الدستورية وااللتزام امليثاقي .فبعدما ظهرت ثغر االتفاق ،خصوصًا
جلهة عطوبته الداخلية التعطيلية ،وهشاشته اخلارجية املفتوحة على
استباحة السيادة الوطنية ،راح املسيحيون املعارضون عرب لقاء
لسد تلك الثغر« ،من دون
قرنة شهوان يكررون رفع الصوت
ّ
ّ
بالشق امليثاقي من وثيقة الوفاق الوطين» .أما بعد زوال
املس
ّ
نظام الوصاية ،فبدت فجوات الطائف قنابل موقوتة ،أو حتى ألغامًا
مضادة للدولة والكيان .وهو ما جعل ميشال سليمان يدأب على
املطالبة مبعاجلتها.
يف هذا السياق ُتفهم صرخة البطريرك الراعي .لكن توقيتها
ـــــ كما تشري قراءات العارفني ـــــ معطوف على عاملني اثنني
متقدمني يف السياسة ،وقد يكونان وازنني يف حلظة قريبة.
العامل األول ،يتمثل يف كالم هامس يف الكواليس الطاخبة ،عن
أن احلكومة امليقاتية الثانية قد أجنزت فع ًال ،وأنها قد خترج اىل
العلن يف وقت وشيك .ويقال يف هذا اجملال إن االستحقاقات
األخرية اليت تواجه البالد ،خصوصًا أمنيًا وماليًا ،فض ًال عن استحقاق
اإلنهاك ،دفعت مجيع املعنيني اىل االقتناع بضرورة التأليف.
وحيكى أن هذا ما حصل فع ًال بصمت ،وعلى السكت ،حتى ليقال
إن معظم األقطاب املكونني لألكثرية اجلديدة قد أرسلوا أمساء
وزرائهم فع ًال اىل ميقاتي .والساهرون يف تلك الكواليس باتوا
يرددون تلك األمساء كاملة ،ال ينقصها غري تالوة املراسيم .فذاك
القطب النيابي قرر إعادة وزير حالي حامت حوله األقاويل ،إضافة
اىل أستاذ جامعي قريب مغمور .وذلك احلزب الفاعل مسى وزيرًا
سابقًا وصحافيًا قريبًا منه .وصو ً
ال اىل تبديالت يف وزراء قطب
«جبلي» ،واستمرار القديم على قدمه مع تطعيمات جديدة لدى
«التكتل» األكرب داخل التشكيلة وأكثريتها...
احلكومة إذن جاهزة ووشيكة .بعدها مثة مرحلة جديدة يف السياسة
اللبنانية ،تقول القراءة نفسها ،خصوصًا على وقع التطورات
اإلقليمية واملواقف الدولية .وهنا يظهر العامل الثاني يف تفسري
الكالم البطريركي عن تعديل الطائف ،إذ يغزر الكالم يف األوساط
الدبلوماسية البريوتية ،وخصوصًا الفرنسية منها ،عن أن حزب
اهلل قد يفاجئ الكثريين يف وقت غري بعيد ،بقبوله العودة اىل
طاولة احلوار .ويضيف القارئون ألجواء باريس ،أن هذه العودة
قد تتطور تدرجيًا وصو ً
ال اىل حلظة احلديث ـــــ ولو تلميحًا ـــــ عن
تسوية لبنانية كربى ،جتمع بني البحث يف مصري السالح والبحث
يف تطوير النظام .ال بل إن البعض يشري اىل أن احلركة الفرنسية
املسجلة أخريًا يف بريوت ،بني بييتون ورفاران وجوبيه املنتظر،
تصب فعليًا يف هذا السياق :مقاربة حزب اهلل يف إطار معادلة
جديدة :السالح والنظام.
وال يستبعد أصحاب تلك القراءة أن تكون بكركي قد باتت يف
أجوائها ،أو استشعرت مالحمها يف حركتها اخلارجية ،أو يف حركة
اآلخرين .وهو ما جعلها تطلق اإلنذار املبكر .على طريقة القول
للخارج :إذا ما طرحت قضية النظام اللبناني ،فنحن عندنا ما
نقوله .والقول ألبنائها يف الداخل :إذا طرح املوضوع فع ًال ،فهل
موحد ترفعونه؟
لديكم
تصور ّ
ّ
إنذار لن يطرح على طاولة األربعني اليوم ،لكنه قد يصري أولوية
غدًا.
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الدليل التجاري

العالناتكم يف اهلريالد اتصلوا على
احد الرقمني87648186 :
او
0403482345
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CEDAR DRIVING SCHOOL
مدرسة االرز لتعليم قيادة السيارات

لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلوا على الرقم0414 983 608:

عساف
عساف ابي ّ
بادارة السيد ّ

خربة تفوق  37سنة

نساعد يف احلصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة مرحية ومكيفة

ّ
دقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
اسعار خاصة لط ّالب املدارس

لالتصال0407405846 :
97405846
124 HIGHLAND AVE,
Yagoona NSW 2199

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

PH: 9793 8333 Mob: 0414 600 042

êÓè„ãœ@ëÏÇbi@l@aÏ‹óma

تسعرية جمانية معاملة ممتازة وكفالة يف العمل

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

لالتصال :جان فارس

30 Hoskins Avenue Bankstown
Abraham
Managing Director

378 922 0435

*Residential *Commercial
*Industrial

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

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

ﺍﻟﻘﺼﺎﺕ
ﺃﺣﺪﺙ ﺍﳌﻮﺩﻳﻼﺕ ﻭﺃﺟﻤﻞ
ﹼ
ﺑﺪﻻﺕ ﺭﺟﺎﻟﻴﺔ ﺟﺎﻫﺰﺓ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﺎﺕ
ﻧﺨ ﹼﻴﻂ ﺍﻟﺒﺪﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﻭﺣﺴﺐ ﻃﻠﺒﻪ
ﻧﺴﺘﻌﻤﻞ ﺃﺟﻮﺩ ﺍﻻﺟﻮﺍﺥ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻣﺪﺭﻭﺳﺔ ..ﺻﺪﻕ ﻓﻲ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ..ﻭﺧﺒﺮﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻧﻔﺘﺢ  ٦ﺃﻳﺎﻡ )ﺍﻻﺣﺪ ﲟﻮﻋﺪ ﻣﺴﺒﻖ(

Ph: 9635 7629 – Fax: 9633 1658
51 Phillip St. Parramatta
Opposite Crowne Plaza Hotel

0435922378

ANB 17 003 994 394

Safwat Arfan – Sayed

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

نقدم كافة أنواع احملاسبة واخلدمات الضريبية
ومسك الدفاتر لالفراد والشركات

نضمن اكرب مردود ضرييب بفرتة زمنية قياسية
اعتمدوا احملاسب واخلبري الضرييب

صفوت عرفان

يف مجيع حاجاتكم الضريبية

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

جلميع حاجاتكم من اعمال صب الباطون
على انواعه واالسفلت يف مجيع املناطق
اكثر من  30سنة خربة

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

نليب
طلبات
كافة
املناسبات
اتصلوا بــ رانياTel/Fax: (02) 9725 7011 :
753 Hume Hwy Shop 28A Bass Hill
Plazza Bass Hill NSW 2197
sayitwithroses@optusnet.com.au

RAINBOW BRICKLAYINY P/L

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

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

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

0404015551@Zäb„ãi@Äi@ﬁbóm¸a
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مناسبة

حبضور ورعاية الشيخ شريفة والسفري دانيال ومشاركة نواب واحزاب ومؤسسات وشخصيات

حركة امل يف سيدني حتيي عيد التحرير يف مهرجان حاشد

*الشيخ شريفه*

*النائب عيسى*

*السيناتور مسلماني*

*احلاج*

*بو عبد اهلل*

*الشيخ شريفه ،السفري دانيال ،القائم باألعمال السوري،النائبة بريي واملهندس محود وحضور*

* الشيخ شريفه والزميل بو رزق ومحود وعلوش وزريقة ومراد وطنوس وحضور*

*احلاج مسلماني ودانيال وشريفة وعلي وبريي والزميل املغوش وحضور*

* الشيخ شريفه مع جملس اجلالية اللبنانية ويبدو كرنيب ،طنوس
ومراد*

*الزميل املغوش وعيسى ومسلماني وشريفه والسفري دانيال
واملهندس محود*

*القنصل ماهر اخلري والسيناتور شوكت مسلماني ونسيب اهلاشم
والشيخ شريفه واملهندس علي محود*

*الشيخ شريفه يقدم كتابه للمهندس محود*

*ناصيف ومرعي وحضور*

احيت حركة امل يف سيدني
ذكرى حترير اجلنوب والبقاع
الغربي مساء السبت املاضي
يف مركز السيد موسى
الصدر برعاية ممثل الرئيس
نبيه بري ومسؤول الرتبية
يف حركة امل وامام مسجد
الصفا الشيخ حسن شريفة
سفري
سعادة
وحضور
لبنان االستاذ جان دانيال
والقنصل اللبناني الشاعر
ماهر اخلري والقائم باالعمال
يف السفارة السورية االستاذ
جودت علي والنائبة احملامية
باربرة بريي والنائب طوني
عيسى والسيناتور احملامي
شوكت مسلماني وممثل
اجمللس االسالمي الشيعي
االعلى يف اسرتاليا الشيخ
كمال مسلماني والشيخ نامي
فرحات واملهندس علي محود
والدكتور قاسم مصطفى
واحلاج حافظ قاسم واعضاء
بلديات هشام زريقة وعلي
كرنيب وممثلني عن التيار
الوطين احلر وتيار املردة

وجملس اجلالية اللبنانية وحزب
البعث العربي االشرتاكي
ومجعيات مرياطة واملنية
للثقافة وابناء عكار اضافة
اىل مجعيات اجلنوب اللبناني
وحشد كبري من املواطنني
واالعالم العربي وقد متثلت
اهلريالد بالزميلني انطونيوس
املغوش.
بو رزق واكرم
ّ
بداية تال احلاج حممد جندي
آيات من الذكر احلكيم ثم
وقف احلضور حدادا على
ارواح الشهداء ولالناشيد
االسرتالي واللبناني وحركة
امل.
قدم املهرجان االستاذ عباس
ابو عبد اهلل بكلمة قيمة
باللغتني االنكليزية والعربية
مرحبا باحلضور ومؤكدا ان
يوم  25ايار يوم التحرير هو
يوم تارخيي وان املقاومة حق
مشروع للذود عن الوطن وان
العدو الصهيوني هو االرهاب
مع ربيبته امريكا.
ثم حتدث السيناتور العمالي
شوكت مسلماني الذي اكد

ان املقاومة حق شرعي لكل
شعب ينشد احلرية يف لبنان
وفلسطني وكل العامل داعيا
اىل الغاء الطائفية وخاصة
يف
السياسية
الطائفية
لبنان.
بعده حتدث النائب االحراري
طوني عيسى عن زيارته للبنان
واجلنوب خاصة وما رآه من
اجماد يفخر بها التاريخ واكد
على طيبة الشعب اجلنوبي

واللبناني.
ثم القى كلمة حركة احلاج
حسني احلاج الذي اشاد
باملقاومة وبيوم التحرير.
وقال اننا يف حركة امل
نسعى الجل الوفاق واحملبة
بني ابناء الشعب اللبناني
وهذا ما يقوم به الرئيس نبيه
بري مع قائد املقاومة السيد
حسن نصر اهلل.
ومسك اخلتام كانت كلمة

الشيخ حسن شريفة الذي
نقل حتيات الرئيس نبيه
بري واكد على مقولة ان
اجليش والشعب واملقاومة
قلعة صمود يف وجه االعداء
الصهاينة ومن يساعدهم من
عمالء صغار او كبار وقال ان
اسرائيل هي اسرائيل وهي
شر مطلق ولن تتغري كما قال
عنها مساحة االمام املغيب
موسى الصدر.

ونوه مبواقف العماد عون
والوزير فرجنيه ولبنان كل
لبنان.
وحتدث عن سوريا الداعمة
للمقاومة مع ايران واحرار
العامل.
ويف اخلتام وقع فضيلة
الشيخ حسن شريفة كتابه
« السيد موسى الصدر-
االنسان» وتناول احلضور
الضيافة الكرمية.
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باخوس بو فرنسيس وعقيلته ناديا يعودان اىل اسرتاليا

*الوزير سليمان فرنجية والسيد باخوس بو فرنسيس*
عاد اىل استنراليا ملزاولة اعماله بعد زيارة اىل لبنان استمرت
حواىل الشهرين رجل االعمال باخوس بو فرنسيس وعقيلته
ناديا حيث كانا طيلة وجودهما هناك حمط حفاوة وتكريم
االهل واالصدقاء يف حرف أردة واملنطقة وذلك ملا للسيد
باخوس بو فرنسيس من صداقات متعددة.

*الزعيم الشاب طوني سليمان فرنجية والسيد باخوس بو فرنسيس*

وخالل اقامته يف لبنان زار السيد باخوس بو فرنسيس
القصر اجلمهوري يف زغرتا يف «مخيس السكارى» تلبية
لدعوة رمسية حيث استقبله الوزير سليمان فرجنية والعائلة
وعمه روبري فرجنية وذلك نظرا للصداقة القدمية واملتجددة
اليت تربط عائليت فرجنية وبو فرنسيس منذ ايام الوالد

املرحوم بدوي زيدان بو فرنسيس.
اهلريالد اليت تربطها صداقة قوية بالسيد باخوس بو
فرنسيس تهنئ السيد والسيدة بو فرنسيس على سالمة
العودة..
...واهال وسهال.

FRANCISفيكتوريا
للدواليب االوىل يف
MEATSاملكاري
مؤسسة
TONY
QUALITY
لصاحبها طوني فرنسيس

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

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

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

تلفون96371759 :
فاكس96361294 :

26 Good St, Granville 2142
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جمـــال

عمليات ش ّد البطن:بني الرتويج اإلعالني واحلقيقة الطبية

يعترب ترهل البطن من أبرز املشاكل
اليت تعاني منها السيدات السيما
بعد الوالدة وبعد خسارة الوزن
بشكل سريع ومع التقدم يف
السن.ملعرفة أحدث التقنيات
الطبية األكثر أمانا اليت يتم
إستخدامها حاليا لتحسني مظهر
وشده،بعيدا عن الرتويج
البطن
ّ
املزيف ،مت التوجه اىل
اإلعالني
ّ
اإلختصاصي يف اجلراحة التجميلية
الدكتور علي وهبة صاحب مركز
«أناكوندا» التجميلي ،فكان
معه احلوار التالي:
 هل ميكن إعطائنا تعريفا لعمليةشد البطن،ومتى يتم اللجوء
ّ
إليها؟
شد البطن تتم عادة بواسطة
عملية ّ
العمل اجلراحي ويطلق عليها علميا
إسم . Abdomino Plastyيتم اللجوء
إىل هذه العملية عادة ،بعد ترهل
البطن نتيجة عوامل خمتلفة ،حيث
يرتهل اجللد والدهن املوجودان
يف منطقة البطن ،ما يؤدي اىل
ظهور ثنيات يف هذه املنطقة
، Abdominal Foldsوبغض النظر
عن حصول والدة أم ال.
كذلك عند حصول ترهل يف
عضالت جدار البطن الناتج عن
الوالدة أو الناتج عن عمليات ربط
املعدة املختلفة اليت تؤدي اىل
خسارة كبرية يف كمية الدهون
يف مجيع أحناء اجلسم ويف منطقة
البطن بالتحديد ،ما يتسبب
برتهلها.
وأيضا بسبب عمليات شفط
الدهون اليت يتم من خالهلا سحب
كمية كبرية منها دفعة واحدة
،فيرتهل جلد البطنويظهر على
شكل ثنية كبرية .
أو الرتهل الذي حيصل نتيجة

التقدم يف السن يف بعض
احلاالت وبغض النظر عن حصول
والدة أم ال.
 ما هو اهلدف األساسي هلذهالعملية؟
شد البطن هو إسرتجاع
هدف عملية ّ
الشكل الطبيعي للبطن دون ظهور
أي إنتفاخ أو أية ثنية ولو كانت
صغرية .
شد البطن
 كيف تتم عمليةّ
عادة؟
أوال يتم إحداث ّ
شق (جرح) أفقي
يف أسفل البطن ،على إرتفاع 8-7
سنتم من الزاوية العليا لألعضاء
التناسلية ، Vaginaيبدأ من أول
عظمة احلوض وصوال اىل الثانية
. Crista Iliaca Superieur
ثانيا وبعد ّ
شق اجللد والدهن ،يتم
فصلهما عن العضالت وصوال
اىل أسفل الصدر (األضلع)،ثم
شد العضالت ،حتى ولو مل
يتم ّ
تكن مرتهلة بالكامل إلعطاء شكل
مسطح للبطن.
السرة
ثالثا يصار اىل حترير
ّ
بفصلها عن اجللد لتغيري مكانها
وإعطائها شكال جديدا متناسقا.
شد اجللد وإستئصال
رابعا يتم
ّ
الزائد منه وتقطيب اجلرح خبيوط
رفيعة جدا تستخدم يف العمليات
التجميلية كي ال تظهر الندوب
على اجللد.
 كم تستغرق هذه العملية منالوقت ؟
تستغرق بني  3-2ساعات من
الوقت ،حسب كل حالة وحسب
حتت
الطبيب.وجترى
مهارة
التخدير العام أو املوضعي داخل
املستشفى.
 ما املطلب من السيدة القيامبه بعد اإلنتهاء من العملية من

إجراءات وقائية أو متارين رياضية
وغري ذلك؟
املطلوب إبقاء ال  Drainأو
 Tubeالذي هو عبارة عن أنبوب
صغري يوضع أثناء العملية حتت
اجللد،وذلك ملدة ثالثة أيام
بعد العملية ليتم تصريف كافة
الدهون وبعض نقاط الدم اليت
تنتج عن العملية.وهذا األنبوب
يعمل على تسهيل عملية إلتئام
اجلرح أيضا ويساهم يف تنظيف
املنطقة نهائيا.
مشد
ويتعني على السيدة إرتداء
ّ
طيب  Elastic Bandageبني 8-6
أسابيع باإلضافة اىل تناول بعض
املضادات احليوية ملدة أسبوع
وبعض املسكنات إذا لزم األمر.
باإلضافة اىل بعض العقاقري اليت
تساهم يف تصريف املياه من
اجلسم.
ويف بعض احلاالت ،لدى األجسام
اليت حتبس املياه ،قد يكون
من املستحسن إجراء جلسات
 Pressotherapyلتحريك وتنشيط
اجلهاز اللمفاوي وتصريف املياه
من حتت اجللد لكي يأخذ شكال
أفضال.
 كيف يتم التعامل مع احلاالتاليت تكون فيها كمية الدهون
كبرية جدا يف منطقة البطن؟
تكدس الدهون بكميات
يف حال
ّ
كبرية يف منطقة البطن وحتديدا
السرة وأسفل الصدر
بني
ّ
ّ
،يفضل إجراء شفط للدهون أثناء
شد البطن،للحصول على
عملية
ّ
نتائج جيدة.
شد
 كم تدوم نتائج عمليةّ
البطن؟
النتائج تدوم ألكثر من عشر
سنوات وقد تدوم ملدى احلياة.

اختصاص ،خربة وصدق دوام العمل:
يف العمل
من االثنني

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

توصيالت جمانية للمنازل

حتى

السبت من
 8صباحًا

وجــه

اعداد أكرم املغوّش

األســـبوع

احلسناء مرياي محيمص هندي
ناشطة وطنية واجتماعية

مجال العائلة بنجاحها يف احلياة العلمية
والعملية عندما يتخذ أفرادها العلم املدعوم
باالخالق والرتبية والوطنية سالحا يواجهون
به اجلهل واجلهالء وحيققون االنتصارات على
منافسيهم الن املنافسة حق شريف ملا فيه
االفضل وهذا ما تؤمن به وتعمل له الشابة
احلسناء مرياي محيمص هندي عضو بلدية
كوغراه ومرشحة حزب االحرار يف منطقة
عمالية نالت فيها نسبة عالية من االصوات
كادت توصلها اىل الندوة الربملانية نظرا
خلدماتها يف البلدية وحمبة الناس هلا وهي
عقيلة املهندس كون هندي نائب رئيس
بلدية هرستفيل وهلما اربعة ورود هم مالكومل
وراشيل وفانيسا وروبيكا وهي كرمية السيد
حنا محيمص والسيدة ليلى حكيم شقيقة
السفري الشاعر غطاس حكيم.
ولدت السيدة مرياي يف بلدة تربل التابعة
ملدينة زحلة اليت اعطت لبنان والعامل قامات
كبرية من الشاعر الكبري سعيد عقل اىل
رئيس اجلمهورية الراحل الياس اهلراوي
واملمثل العاملي عمر الشريف واملخرج يوسف
شاهني والفنانة العاملية شاكريا وجنوم
كبار امثال جنيب حنكش وجنوى كرم ووائل
كفوري ونقوال االسطا وسواهم من فنانني
وشعراء وسياسيني وادباء وقادة عسكريني
وروحيني.
ويف سيدني حيث تقيم مع زوجها واجناهلما
تابعت مرياي دراستها يف معهد عال وحصلت

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

حتى  8لي ًال
يوم االحد
من 9

صباحًا حتى
 8لي ًال

مقابل مركز الربيد

على اجازات يف الكومبيوتر وادارة االعمال
والتمويل وتتقن اللغات العربية واالنكليزية
والفرنسية ..طموحها كبري ال حدود له حيث
تشارك مع زوجها يف احلياة السياسية
االسرتالية وتطمح الن تصبح نائبة يف برملان
نيو ساوث ويلز تعمل فيه خلري اسرتاليا
وجمتمعها التعددي احلضاري والثقايف
وتكون سفرية خري ونوايا حسنة السرتاليا
ولبنان والدول العربية وكافة الشعوب
املقهورة اليت تنشد السالم واحلرية.
تقول مرياي :حيب لعائليت ال يضاهيه اال حب
الوطن سواء كنا يف اسرتاليا او لبنان او
اي بقعة يف العامل ال فرق الن حمبة الوطن
من حمبة االسرة واهلل تعاىل ،امتنى دائما
ان يوفقنا اهلل يف تربية وتعليم اوالدنا
وتنشئتهم على احملبة الن اهلل حمبة ،وأقول
«ال يوجد انسان واحد يستطيع ان يدين اآلخر
النه يف احلقيقة ال يوجد انسان واحد يعرف
اآلخر».
الناشطة الوطنية واالجتماعية املميزة احلسناء
مرياي هندي حسناء بتفكريها وقامتها
وتربيتها .وهي مسؤولة يف مكتب نائب
مقعد سرتاثفيلد وبرملان الوالية وتناضل
على كل املستويات وتعمل ملا فيه خري
لبنان واسرتاليا والعائلة.
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مقابلة

رجل األعمال اللبناني االسرتالي ايهاب مطر لـ «اهلريالد»:

لبنان ختلى عن شبابه لكننا عازمون على بنائه ولن نتخلى عنه

النجاح اللبناني يف االغرتاب ظاهرة ليست جبديدة اذ متيز
هذا االغرتاب بالنجاح وتبوأ املغرتبون اللبنانيون مراكز هامة
سياسيا واقتصاديا وعلميا وثقافيا ويف خمتلف اجملاالت
العملية ومن هؤالء املغرتبني الذين متيزت مسريتهم بالنجاح
السيد إيهاب مطر الذي حجز لنفسه مكانة مرموقة يف جمتمع
ّ
االعمال االسرتالي يف فرتة زمنية قياسية مما دفعنا للتعرف
عليه.
كغريه من الشباب اللبناني غادر الشاب ايهاب مطر لبنان
غري ان لبنان مل يغادر قلبه وفؤاده فأينما حل وكيفما رحل
يبقى ذاك الوطن الصغري مبساحته الكبري بامتداده ساكنا يف
كل جوارحه ،ويبقى هاجس العودة اليه واملساهمة يف إعماره
وازدهاره فوق اي هاجس آخر.
سدت يف وجهه سبل احلياة الكرمية يف لبنان ترك
بعد ان ُ
وطن االرز اىل اسرتاليا اليت قال عنها انها مل تدعه يشعر
يوما انه يف غربة بل انه انتقل من وطن أجنبه اىل وطن آخر
احتضنه.
َ
يرض
املغرتب والطموح يسكنه فلم
منذ وصوله اىل هذا
َ
* -هل لنا ببطاقة هوية مختصرة للسيد
إيهاب مطر؟

 إيهاب مطر ،من مواليد طرابلس لبنان يف  .1980\12\07أناالولد البكر لعائلة تتألف من
ستة أبناء .نشأت وترعرت يف
طرابلس .تلقيت دراسيت يف
مدرسة الفرير يف دده – الكورة،
ونلت الشهادة الثانوية  -فرع
الرياضيات سنة  .1997أمتمت
دراسيت اجلامعية يف ُأسرتاليا
ونلت اجازة يف علوم الكمبيوتر
من جامعة كوينزالند .أسست
شركة  IPS Securityوأشغل
حاليًا منصب رئيس جملس
اإلدارة .عضو يف اجمللس
التجاري العربي االسرتالي .من
هواياتي املطالعة ،السباحة،
السفر ،السينما والرياضة.

* ما هي األسباب التي دفعتك للهجرة
إىل أسرتاليا ومتى؟

 هناك سببان رئيسيان هماإنقاذ عائليت ونفسي ..بعد
عودة والدي من اململكة العربية
السعودية يف العام  1979دخل
السوق تاجرًا مبرحلة متوسطة،
ومنذ العام  1984بدأ العمل
يف املقاوالت .كانت هناك
جتارة وعقود باللرية اللبنانية،
( تدنت قيمة اللرية بسرعة
هائلة ) وبعد مضي  10سنوات
من العمل وجد نفسه ِ
صفر
اليدين ،فارغ اجليوب وملتزما
بإستحقاقات مالية ومصرفية
حتولت من اللرية اللبنانية إىل
الدوالر ،ودخل لبنان يف أزمة
عمل وهذا ما قضى على إنتاجه،
فقرر العودة للعمل خارج لبنان.
يف العام  ،1997إلتحقت باجلامعة
اللبنانية يف طرابلس إلكمال
دراسيت اجلامعية .ويا هلول ما
رأيت ومسعت يف اجلامعة...
حركات،
تيارات،
أحزاب،
مذاهب ،عنصريني ومتطرفني
أنه على حق.
واهم
واجلميع
ُ
ٌ
إضافة إىل عدم اإلستقرار
السياسي ،األمين واالقتصادي،
شعرت بصعوبة تكريس طاقاتي
وامكانياتي لتحقيق أحالمي يف
لبنان ،فقررت التمرد على الواقع
املرير والسعي للهجرة إلنقاذ
عائليت من الوضع املأساوي
يف لبنان وبناء مستقبل أفضل

لنفسي .وكما هو حال معظم
سعيت جاهدًا
الشباب اللبناني
ُ
إلكمال دراسيت يف إحدى أهم
دول العامل ،فاخرتت أسرتاليا
لشهرتها كدولة دميقراطية،
حضارية ،متطورة إقتصاديًا،
َ
تؤ ّمن فرص العمل ،حترتم قواعد
حقوق اإلنسان وحيظى شعبها
باألمان والسالم .فوصلت إليها
يف أواخر العام  2000لدراسة
علوم الكمبيوتر.

* ما هي الصعوبات التي واجهتها يف
أسرتاليا ؟

 كانت تلك املرة األوىل اليتأغادر فيها لبنان اىل بالد مل
أكن أعرف ماذا ينتظرني فيها،
فكانت بداية وجودي يف أسرتاليا
مليئة بالصعوبات ،فمن جهة
كنت أفتقد إىل عائليت ووطين،
أفتقر إلهتمام أمي ،ومن جهة
اخرى كان يعرتيين شعوران
يتحديان بعضهما :شعور احلذر
من املستقبل يف بلد أجهله
وشعور حتدي الصعاب الذي
يتمرد يف كياني ..فاجملتمع
األسرتالي مزيج من تقاليد
وحضارات جمتمعات متعددة
تبقيك يقظًا لكي ال تصطدم
حبائط صلب من اختالف طريقة
العيش واإلنتظام بقوانني البلد.
أما أشد الصعوبات فكانت تكمن
بالسعي املتواصل لتأمني العمل
يف أسرع وقت ممكن حيث كنت
قد عاهدت نفسي على عدم
طلب املال من عائليت ،اذ كانت
على عاتقهم مسؤولية تأمني
ِ
العلم والعيش الكريم إلخوتي،
وال خيفى على أحد التكاليف
الباهظة للتعليم يف لبنان،
فسعيت جاهدًا للبحث عن عمل
ُ
حتى وفقين اهلل بعد فرتة ليست
بطويلة ،فبدأت بالعمل الشاق
لكي أساهم يف املساعدة لتلبية
نداء حاجياتنا الضرورية ،ال فرق
ٍ
مناسبة
لدي بني ليل أو نهار،
ّ
ٍ
كرست
أو
عطلة إسبوعية ،فقد َّ
نفسي إلعادة التوازن إىل
عائليت.

* متى أسســــت شـــــــــركة IPS
 Securityوما هي الخدمات التي
تقدمها ؟

 أسست الشركة يف سنة 2005يف سدني ،لتتمدد اىل والية

* الزميل انطونيوس بو رزق يحاور السيد ايهاب مطر *
كوينزالند حيث افتتحت فرعا
يف العاصمة بريزبن سنة ،2008
ويف سنة ّ 2009
مت إفتتاح فرع
للشركة يف والية فيكتوريا بعد
أن إستطاعت أن تثبت مكانتها
كرائدة يف خدمات احلراسة
األمنية.
تقدم الشركة عددا من اخلدمات
منها :تأمني عناصر احلراسة
Security
(Static
االمنية
اجلوالة
واحلراسة
)Guards
)Security
Mobile
(Patrol
واإلستجابة لإلنذارات األمنية
وذلك
()Alarm Response
والعام
اخلاص
للقطاعني
التجاري والسكين.

* الالفت للنظر إن نجاحك يف أسرتاليا
ليس «بالتحصيل الحاصل» ،فما هي
الظروف التي م ّكنتك من إحراز هذا
النجاح؟

 أو ًال أشكر اهلل على جناحي فلوال
رعايته وتوفيقه ملا استطعت
حتقيق ما حققته.
أما الظروف اليت ساهمت يف
جناحي فعديدة منها:
 -1تربييت ونشأتي يف جمتمع
ونصائح
منضبط
لبناني
والدي اليت ال تزال تالزمين
ّ
كظلي أينما كنت ،فقد نشأت
يف عائلة ال تتضمن مبادئها
الفشل واالستسالم وتؤمن
إن بإستطاعة اإلنسان أن يبين
َ
مستقبله وحيقق طموحه يف
احلياة ويقرر مصريه املهين.
وأذكر حرفيًا ما قاله لي والدي
عرب اهلاتف من اخلليج العربي
وأنا يف طريقي إىل املطار يف
يوم  2000\10\10وهو اليوم
الذي غادرت فيه لبنان قادمًا
إىل أسرتاليا :يا ولدي ال ختف
من قول كلمة احلق فإن اهلل
ناصرك ،يا ولدي ال تظلم أحدًا
إن سيف اهلل مسلول ،يا ولدي
ُّ
احلياة كحلبة مصارعة وأنت فيها
كاخلصم األضعف ال مهرب من
واللكمات،
الضربات
تلقي
أن تتلقاها فقط
لكن حاول ْ
يف اجلوالت األوىل من املباراة
لكي تتعلم منها وتدرك كيفية
تفاديها يف اجلوالت التالية،
ثم إياك أن تستسلم هلا
وإياك ّ
وإن
أو تسمح بأن تتمكن منكْ ،
خسرت جولة أو أكثر فاعلم أن

املباراة ال تنتهي إال بسقوط أحد
تكن من يسقط،
اخلصمني فال
ْ
أصربّ ،
وجه ضرباتك يف
ثم
ّ
فكرّ ،
األوقات املناسبة فال بد اال ان
يكون الفوز نصيبك .أجنبتك أمك
برعمًا وربيناك وردة لتقطفك
أسرتاليا فال تبخل بعطرك على
وطنك.
 -2بالرغم من الصعوبات
اليت واجهتها منذ جميئي إىل
أسرتاليا ،غري أنين كنت دائم
البحث عن الوسائل اليت أمتكن
من خالهلا من حتقيق أهدايف:
روح التفاؤل ،اجلهد املتواصل
واإلصرار على النجاح .ما
شعرت يومًا باإلحباط ،وال خبيبة
األمل أو اإلستسالم.
 - 3للقانون األسرتالي الفضل
األكرب يف املساهمة بنجاحي،
حيث يتميز هذا البلد الكريم
بتوفري مجيع الوسائل الالزمة،
من إقتصاد قوي ،قطاع مصريف
متطور ،نظام ضرائيب عادل،
حرية العمل وتسهيل إكتساب
الشهادات واخلربات بالوسائل
املتقدمة .وأنتهز هذه الفرصة
لتقديم الشكر واالمتنان للدولة
األسرتالية أليت حضنتنا ورعتنا
وأشركتنا يف بناء الوطن
واجملتمع مع إجاللنا وتقديرنا
للقيمني على اإلدارة املنصفة
ّ
والعادلة لشؤون البلدْ ،
إذ إننا
مل نشعر يوما بأننا مغرتبون.

* املعروف عن السيد إيهاب مطر
إنه شديد االهتمام بالشأن اللبناني،
كيف تنظر إىل األمور هناك وما هي
توقعاتك؟

 طبعًا! إنين شديد االهتمامبالشأن اللبناني ،فاملثل يقول
«ما حدا فيه يطلع من تيابو»
فكيف احلال اذا كان هذا الثوب
وطنا ،فلبنان وطين يعيش يف
كياني وجوارحي وكل مرت من
مروي
مساحته الـ  10452كلم
ٌ
بعرق ودماء آبائي وأجدادي.
االوضاع على الساحة اللبنانية
اليوم مرتدية وهناك ختوفات
امنية وانين ارى ان على
السياسيني يف لبنان العمل
على حتصينه ليستطيع مقاومة
اهلزات اليت جتتاح دول اجلوار
..هناك ثالثة حماور سياسية،
أمنية واقتصادية جيب العمل

ان يكون جمرد رقم على هامش اجلالية اللبنانية بل ان يدخل
ّ
مؤثرا وفاعال فيها ويف اجملتمع
يف صميم املعادلة ويكون
عدة منها
االسرتالي الواسع فأسس عدة شركات يف جماالت ّ
شركة  IPS Securityللخدمات االمنية اليت سرعان ما توسعت
أعماهلا منطلقة من سيدني اىل كوينزالند ومنها اىل فيكتوريا
و «احلبل على اجلرار» الن الطموح لدى صاحب الشركة ال حُي ّد.
وقال السيد مطر لـلهريالد «أنتهز هذه الفرصة لتقديم الشكر
واالمتنان للدولة األسرتالية اليت حضنتنا ورعتنا وأشركتنا يف
للقيمني على اإلدارة
بناء الوطن واجملتمع مع إجاللنا وتقديرنا
ّ
املنصفة والعادلة لشؤون البلدْ ،
إذ إننا مل نشعر يوما بأننا
مغرتبون».
وعن موقعه يف السياسة اللبنانية قال «إنين على مسافة واحدة
من اجلميع ،أتفق مع ما اراه خيدم املصلحة الوطنية وأختلف مع
ما هو ضد هذه املصلحة من وجهة نظري».
وقد زرنا رجل االعمال السيد ايهاب مطر يف مكتبه يف
بانكستاون وكان للهريالد معه هذا احلوار:
عليها حلماية وحدة الوطن ولعودة
املهاجرين إليه .فاألوضاع غري
املستقرة واحلاالت الشاذة
اليت يعيشها لبنان منذ عقود
ترغم وجترب الشباب اللبناني
ّْ
على اهلجرة إىل دول أكثر
أمنًا وإستقرارًا فيكون النجاح
والتميز حليف معظم اللبنانيني
ُّ
يف اجملتمعات اليت تتبناهم
وخيسر لبنان خرية أبنائه.
أما التوقعات :فبالرغم من
تفاقم األزمات غري أنين أتوقع
ً
لبنانية لبنانية قادمة ال
صحوة
حمالة تكمن بعودة السياسيني
اللبنانيني إىل طاولة احلوار
واإلمجاع على مصلحة لبنان
وشعبه ،وال بد من التوافق على
حكومة قادرة على إزالة العقبات
وإنقاذ لبنان وإعادة مركزه
دوليًا .فمهما طالت الظلمة،
بد للفجر أن ينبلج وللنور
ال ّ
ُ
يشع .إن التاريخ يشهد
أن
بأن لبنان ،الذي هو وطن مجيع
الطوائف اللبنانية ،ال يستطيع
أحد أسره.

* هل لديك أية إتجاهات سياسية

 إذا كنت تقصد  8أو 14آذار فأقول وبكل صراحة إنين
على مسافة واحدة من كليهما،
أتفق مع ما اراه خيدم املصلحة
الوطنية وأختلف مع ما هو ضد
هذه املصلحة من وجهة نظري.
الوطن حيرتق وهم ما زالوا يف
آذار ،نيسان ،أيار وأخل...
من خالل ِلقاءاتي وتواصلي
ْ
مع عدد من اجلاليات اللبنانية
ٌ
سؤال
يف االنتشار كان هناك
يطرح نفسه على واقع األحداث
اللبنانية احلالية :هل هذه هي
ِ
وبلسانها
الدميقراطية اللبنانية؟
باتت اإلشرتاكية ،الرأمسالية
والديكتاتورية مفهومة أكثر
من الدميقراطية اللبنانية !!!
ُ
ميلك جوابًا عمليًا
فهل ِم ْن أحد
على هذا السؤال؟ .أنا مع ّ
كل
من يعمل ملا فيه مصلحة لبنان
وإعادة اللبنانيني إىل وطنهم
لرتميمه واملساهمة يف بنائه،
أنا مع ّ
أن لبنان بلد
كل من يؤمن ّ
سيد مستقل ،أنا مع ّ
كل من
حر ّ
يعمل على أن ينعم لبنان باالمن
والسالم واالزدهار ،وأسعى إىل
املساهمة مع اجلاليات اللبنانية

يف وضع لبنان على خارطة
العامل كجنة على األرض..
فلبنان الذي ختلى عين وعن
العديد من شبابه لن اختلى
عنه ما حييت ،ويف هذا االطار
تأتي مساهمتنا يف الكثري من
االعمال اخلريية يف الوطن االم
ورعايتنا لعدة نشاطات اجتماعية
ورياضية وآخرها دورة الشهيد
أمحد السيد أمحد الرياضية يف
املنية اليت استمرت أسبوعني
واليت انتهت اجلمعة (امس).

* بما أنك من عاصمة الشمال ،كيف
تصف عالقتك مع األقطاب السياسيني
والزعماء يف طرابلس؟

 انين اقف على مسافة قريبةمن معظم الشخصيات السياسية
منها وغري السياسية ليس يف
طرابلس فحسب ،وإمنا يف
معظم املناطق اللبنانية حيث
تربطين ببعض الزعماء عالقات
وأخص بالذكر
مميزة أحرتمها
ّ
حضرة النائب مصباح األحدب
الذي اعتربه أخا كرميا وصديقا
ودودا .وأذكر أيضا الناشط
السياسي واحملامي علي الغول
الذي تربطين به عالقة صداقة
وأخوة تعود اىل أيام الدراسة
اجلامعية.

* لو وضعنا لبنان يف ك ّفة واسرتاليا يف
كفة اخرى ،فأي كفة ترجح يف ميزان
ايهاب مطر؟

 الكفتان تتعادالن لدي فلبنانامي االوىل اليت وهبتين احلياة
واسرتاليا امي الثانية اليت
اقدس هذه احلياة
جعلتين
ّ
وادرك قيمتها.

* هل من كلمة أخرية يود السيد إيهاب
مطر توجيهها لقرّاء الهريالد؟

 نعم ،ليس فقط لقراء اهلريالدبل لكل اللبنانيني ..انين
اناشدهم ان يتوحدوا ويتماسكوا
ويضعوا ايديهم مع بعضهم
ليشكلوا قوة ضاغطة ُتلزم
املسؤولني على العمل للمصلحة
الوطنية العليا والتعالي عن
اخلالفات الضيقة والتخلي عن
االنانيات والتصرف مبسؤولية
العادة الوجه احلضاري للبنان..
ونصارحهم بكل صدق اننا
عازمون على إعادة بناء وطننا
َ
بأي وسيلة ممكنة.
الدميقراطي ِّ
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تحقيقات

كارال ّ
خطار

فوق نهر ابراهيم ،وحتديدا يف بلدة املعيصرة ،وعلى مساحة أرض تقدر
بـ  52الف 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  17شباط  2008ليكون
الئقا بالفرح الذي يلقاه الشاب املدمن حتت جناحيه وبالصداقة اليت
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
يتوجه االميان باهلل.
األب جمدي فقط بالصداقة واحلب والثقة وكل ذلك ّ
وبتاريخ  26حزيران  ،2008يوم افتتح االب جمدي اجلمعية بعد حصوله على
علم وخرب من الدولة اللبنانية كان اكيدا من انه سيساعد عددًا كبريًا من
ّ
التخلص من إدمانهم ،وحتى اليوم بلغوا  27شابًا .لكن ما مل
الشباب على
امللحة اليت من واجب الدولة تأمينها
املتكررة للحاجات
يدركه أن طلباته
ّ
ّ
لن تلقى ترحيبًا من الوزارات املعنية بتأمني الكهرباء واملياه وخطوط
اهلاتف الثابت وإصالح البنى التحتية ،فما كان منه إال ان زار رئيس
اجلمهورية الرئيس ميشال سليمان األسبوع املاضي طلبًا للدعم ،ويف
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كتابـــات

دموع الذاكرة
ا
مال
الك
هلل
فتاح الطريق ...وعيش وحدك يا غزال
ّ
وكنك مجيل بتفرش الدنيا مجال

شوف الشمس بالليل والصبح الغميق
من قبل ما يبني عليك من التالل

وعلما
بالدالل
عيونك
مرهم
تا تشوف كل االرض عن تزهر دالل
ّ
معلق بالسما
وبني اهلالل اللي
شوف القمر من حتت برواز اهلالل
وحدا ،دروب االرض ،ما كانت دروب
لو ما تصري دروب عا دعس الرجال
والدرب اهني عا جنينات القلوب
واصعب على ربط احملبه باحلبال
كل هالطرقات كانت من قديم
حجران فوق دروب جايي بل خيال
تل فكر ّ
فتح مطرح الكان اهلشيم
وايد اليمني التقيت بايد الشمال
شق الدروب ورش عل ارض السالم
تل االرض توسع للنسور وللحجال
ويضل اسم الشق بزمانو الطريق
يلوحل مع االيام بغصونو الطوال
عيب الفضا ...ال تشوف قدامك حدود
وشوف السما بقلبك عن تشيت الغالل
ورش العطر عا دربك وخلي اجلرود
تتفرقو لكل البشر بعدك حالل
شيل األنا من الدرب تا تصري البشر
تلفي عبعضا ،وتعمر بيوت العيال
وحتت الكمال وقاف ..عا أعلى حجر
ومسع اجلايي وراك
وفتاح َديك
ّ
تراب االرض للعز ...اهلل للكمال
االول
اجلزء الثاني
«روحانيات» اجلزء
ديوان «روحانيات»
من كتاب
من
روحانا
يوسف روحانا
الراحل يوسف
للشاعر الراحل
للشاعر

جورج جبرية يرحب بكم

459 The Horsley Drive Fairfield
)(Cnr of Lascoe

منحوتات رودان يف اهلواء الطلق بباريس:

أعمال كالسيكية تتحدى املعاصرين

قصص األيام
وذاكرة األمكنة
خترج منحوتات الفنان غوستاف رودان
أمس مل يتوارى
يف رحلة بني
من متحفه اخلاص قريبًا ملواجهة تشبه
ٍ
التحدي عنوانها« :رودان يف مواجهة
وغدًا مسكون حبلم العودة
املعاصرين» واملقصود باملعاصرين
اجلبال تنحين لرتى
جيل ما بعد  .1945والسؤال الذي
طرح نفسه امام هذا التحدي هو :اذا
وتعيش هلفتها بني وداع ولقاء
كان رودان مبنحوتاته قد اعترب سابقًا
االنهار جتري مسرعة
لعصره يف تطلعاته واساليبه احلديثة،
ملالقاتها...
فكيف ننظر اليه اليوم حني يتواجه مع
اللغات واالساليب العصرية؟
قبل غروب وبعد شروق
ويف مطلق األحوال ،بدأت احملاولة
الغابات تظللها بفيء القلوب ورموش قبل أشهر قليلة يف «متحف اورسيه»
يف معرض بعنوان «نسيان رودان»
العيون...
اما احلالي يف «متحف رودان» فيحمل
احلدائق تتفتح يف عيونها
العنوان« :رودان والسفراء خلق
املنحوتة» وقد جاءت اعرتاضات عديدة
ألوانًا وورودًا
على العنوان ـ اللغز ومل تسع ادارة
البيوت تلفها برداء الدفء وتسكنها
املتحف اىل شرحه او تربيره ،وفكرة
القلوت املتلهفة
املعرض تتمحور حول ابراز األثر
األودية تواريها خلف احللم الساكن الذي تركه رودان يف جيل أو أجيال
النحاتني الذين جاؤوا بعده :جان آرب،
يف املخيالت الناعسة
الربتو جياكومييت ،مارسيل دوشان،
الشوارع تعرب إليها بدون اشارات جان دوبوفيه ..وهؤالء يعتربون
اجلسر الرابط بني رودان واملعاصرين
مرور
احلاليني وهم ربطوا النحت الكالسيكي
املدارس تعلمها ألف باء احلب،الف
باملعاصر.
باء احلنني
أكثر من مئة منحوتة لرودان خترج من املتحف اىل املعرض وثم مقاربات نقدية بدأت بدراسة
اهلواء الطلق ويرتك الفضاء الرحب اضافة اىل املعرض جديًا يف اطار واسع حبيث يضيء هذا
تفتح عيونها على صفحات املدى
الضوء والظل أبعادًا اضافية اىل تلك األعمال اليت املعرض على األثر الذي تركه رودان يف جبيل
احلقول تنبتها مروجًا تغازل نسيم
أدهشت العامل :أعمال حجرية وبرونزية مشهورة بل أجيال من النحاتني من بعده وجاء يف احدى
املوعد بدالل
له معروضة مع منحوتات ملعاصرين أبرزها يف الدراسات ما مفاده :حني حنت رودان هذا الرجل
الساحة الكربى« :راس» لودوبوفيه و»الصياد» املطبوع على ملصق املعرض قال يومها إنه يريد
املقاعد جتالسها تنتظر عودة هالهلا
لبالورد و»اجللد» جلوزف بويز و»بلزاك بثياب ان «خيلع» ورك هذا الرجل يف منحوتته جلعله
املزنر بثوب مزركش
النوم» ،كذلك هناك أعمال خلوان مريو ومارسيل يوحي بأنه يتحرك وكان عنوان املنحوتة «الرجل
دوشان والبريتو جياكومييت وبروس نومان الذي ميشي» فقد استوحى منها دوكونينغ وذهب
مزنرًا بالنجوم وبريقها
ودوغالس غوردون وويليم دوكونينغ .وقد اىل اقصى الفكرة ،أما منحوتته فهي عبارة عن
البحار حتملها على امواجها
اعتمدت ادارة املتحف منحوتة «رجل» لدوكونينغ جسد متفكك كليًا ..يستمر املعرض يف «متحف
اىل منحوتة متشابهة هلا بأسلوب رودان مللصق رودان» اىل  4من ايلول املقبل.
املطار يودعها ويستقبلها
احلافاالت تنقلها من زواريب
النسيان
ذبابات
بني
يتسلل
النسيم
شعرياتها
قصص األيام
ذاكرة األمكنة
تعرب و تعرب بني األشياء
تعرب و تعرب بني الناس
تعرب اىل السماء
تعرب اىل املكان
حيث نودع احللم
ونكتب اسئلتنا
اسئلة اهلروب
اسئلة النسيان
واالجوبة معلقة
تتقن اهلروب والنسيان
وأنت تتقن البقاء
وتريد العودة الغري املستحيلة
لكن دموع الذاكرة
النجمة جنوى كرم تتوسط النجم صابر الرباعي والزميل أكرم املغوّش (ارشيف)
تتجمد يف صقيع الغربة!!!
أحيا النجمان الكبريان جنوى كرم وصابر الرباعي منذ زمن ليس ببعيد حفالت كبرية يف
إعداد :كوليت مرشليان

صور من تاريخ اجلالية

تقديم أكرم املغوّش

النجمان الكبريان جنوى كرم وصابر الرباعي يف سيدني

عباس علي مراد
سدني

املدن االسرتالية القت النجاح الكبري كون «مشس االغنية» جنوى كرم ابنة زحلة من اعمدة
الفن العربي وكذلك صابر الرباعي ابن تونس حيث تعانق لبنان مع تونس يف امجل واروع
املهرجانات الغنائية املميزة ..فهل هناك امجل من الفرح ..نعم هذا ما يؤكد عليه ابناء
وبنات اجلالية العربية يف اسرتاليا ويف كل مكان.
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ريــاضة

بطولة األندية اآلسيوية الـ  22بكرة السلة

الرياضي يُكمل مسلسل انتصاراته بالفوز
على اجلالء ويلتقي دهوك اجلمعة (امس)
اختتم أالربعاء يف العاصمة الفليبينية مانيال ،الدور األول من
بطولة األندية اآلسيوية الـ  22بكرة السلة ،واليت تستمر حتى 5
حزيران احلالي ،حيث أكمل بطل لبنان النادي الرياضي مسلسل
انتصاراته حمققًا العالمة الكاملة بفوزه الرابع ،وكان على حساب
اجلالء السوري ،ليعزز صدارته للمجموعة الثانية متقدمًا على مهرام
اإليراني والريان القطري واجلالء السوري ،والشباب اإلماراتي
اخلارج من املنافسة .أما يف اجملموعة األوىل ،فقد تصدرها صاحب
الضيافة مسارت غيالس الفلبيين متقدمًا على احتاد جدة السعودي
ودهوك العراقي ،ودراغونز املاليزي اخلارج من املنافسة.
وترتاح الفرق املتأهلة اىل الدور ربع النهائي اليوم ،على أن
تتبارى اجلمعة (امس) ،كالتالي:
ـ الرياضي × دهوك.
ـ مسارت غيالس × اجلالء.
ـ العلوم التطبيقية × الريان.
ـ احتاد جدة × مهرام.
ويف مباريات اليوم األخري ،تغلب الرياضي على اجلالء السوري
بفارق  13نقطة ( ،)73-86األرباع ( 15-20 ،16-24 ،20-15و-27
تعن الفريقني كثريًا ،كونهما تأهال إىل الدور
 ،)22يف مباراة مل
ِ
الثاني ولن تؤثر على ترتيبهما النهائي يف اجملموعة الثانية اليت
حسم الرياضي صدارتها ،وهوسيلعب مع دهوك العراقي رابع
اجملموعة األوىل يف ربع النهائي ،بينما يلعب اجلالء رابع اجملموعة
الثانية مع مسارت غيالس متصدر اجملموعة األوىل.
وبعد املباراة ،قال املدير الفين للرياضي فؤاد أبو شقرا« :كانت
املباراة مهمة جدًا للفريق ملنح الالعبني فرصة اإلحتكاك يف
املباريات كون البعض منهم ال يشارك ،وقلت هلم عليكم إثبات
عال جدًا،
أنكم مجيعًا العبو منتخب ،والبطولة اآلسيوية مستواها
ٍ
لذا أنا حباجة إىل كل واحد منكم يف املباريات املقبلة ،واحلمد هلل،
فكل الالعبني الستة الذين شاركوا يف املباراة أكدوا أنهم عند
حسن الظن بهم ،وبالتأكيد أن صدارتنا للمجموعة الثانية منحتنا
أفضل طريق حنو نصف النهائي ،ومن بعده سنرى من سيكون
خصمنا علمًا أنه سيكون حينها من جمموعتنا يف الدور األول،
والذي يريد الفوز بالبطولة عليه الفوز على كل الفرق ،وحنن حنتاج
للقب ألنه مل يدخل خزانتنا بعد ،وإن شاء اهلل سنفعل».
وكان أمري سعود افضل مسجل يف املباراة بـ  28نقطة ،وأضاف
كل من عمر الرتك وويليام فارس  18نقطة ،ومن الفريق السوري
سجل رامي مرجانة  16نقطة مجال ميلر  14نقطة.
[ قاد املباراة احلكام ريكور بوارون ،ين سني تي واو سيونغ
شان.
وحسم مهرام اإليراني وصافة اجملموعة الثانية خلف الرياضي
اللبناني املتصدر ،بفوزه على الريان القطري بفارق  17نقطة
( ،)64-81األرباع ( 15-22 ،20-22 ،16-18و.)13-19
وكان كريس ويليامس من مهرام افضل مسجل يف املباراة بـ23
نقطة و 10متابعات واضاف كل من شيخ سامب وحامد اسالمية
 16نقطة مع  15متابعة لالول ،ومن الفريق القطري سجل ليزلي
شونسي 20نقطة وعمر سامل  14نقطة وياسني امساعيل  11نقطة
و 9متابعات.
[ قاد املباراة احلكام ايليا بيلوسوفيتش ،ناصر ابو راشد ورافاييل
بريتانيكو.
من جهته ،أكد احتاد جدة السعودي جدارته بالتأهل إىل الدور
الثاني بفوزه على دراغونز املاليزي ( ،)76-98األرباع (،24-25
 17-13 ،18-38و.)17-22
وحقق دارين كيلي ( 36نقطة و 5متريرات حامسة) ،ودراغايلوفيتش
( 32نقطة مع  16متابعة) ،وأضاف عادل اجلهين ( 12نقطة) ،ومن
الفريق املاليزي سجل لو شي فاي  19نقطة وماركوس موريسون
 17نقطة و 8متابعات ،وكريستوفر ايري  15نقطة و 8متابعات).
[ قاد املباراة احلكام اللبناني رباح جنيم ،وعامر سيغار ورضا
جافادي.
وحسم مسارت غيالس الفلبيين صدارة اجملموعة األوىل بفوزه على
جامعة العلوم التطبيقية األردني ( ،)74-76األرباع (-15 ،16-12
 18-18 ،12و ،)28-31أمام مجهور كبري جدًا مأل املدرجات بالكامل،
ومنح املــباراة إثارة كبرية ،خصوصًا يف ربعها األخري الذي شــهد
أعلى معدل تسجيل ،واألكثر إثارة يف ثوانيهــا األخرية اليت حسمت
الفوز الفليبيين.
وكان هونتيفريوس دونالدو أفضل مسجل يف الفريق الفليبيين
( 23نقطة) ،واضاف ماركوس داوثيت  14نقطة وايفانز كاسيو
 12نقطة و 7متريرات حامسة ،ومن الفريق األردني سجل مجيل
واتكينز  25نقطة وزيد عباس  20نقطة واسامة دغالس  17نقطة
و 8متريرات حامسة
[ قاد املباراة احلكام اللبناني مروان ايغو ،واألرجنتيين بابلو
استافيز ،والقطري ياسر عباس.

بعد إعادة النظر بنظام اختيار الدول املضيفة للمونديال

بالتر رئيساً للـ»فيفا» لوالية رابعة بأكثرية  186صوتاً من 203

اعيد انتخاب السويسري جوزيف بالتر رئيسا لالحتاد الدولي لكرة القدم
لوالية رابعة على هامش اجلمعية العمومية احلادية والستني االربعاء
املاضي يف زوريخ.
وحصل بالتر الذي كان املرشح الوحيد هلذا املنصب بعد انسحاب منافسه
القطري حممد بن همام االحد املاضي وسط فضيحة رشوة ،على 186
صوتا من  203اصوات شاركت يف عملية االنتخاب .وانتخب بالتر رئيسا
للفيفا عام  1998خلفا للربازيلي جواو هافيالنج.
ووعد بالتر بالقيام باصالحات كبرية يف الفيفا لعل ابرزها اعادة النظر
يف نظام اختيار الدولة املستضيفة لكأس العامل حيث اقرتح ان يتم
االمر عرب اجلمعية العمومية وليس بواسطة اعضاء اللجنة التنفيذية .ومت
التصويت على االقرتاح ،فحصل على  176صوتا مقابل اعرتاض اربعة
احتادات .ويقضي النظام اجلديد بان تقرر اجلمعية العمومية جمتمعة
(الدول املنتسبة اىل الفيفا) هوية الدولة اليت تستضيف كأس العامل
وليس اعضاء اللجنة التنفيذية ال 24كما هو معمول به حاليا.
ومشل التصويت ايضا مشروعني جديدين ملكافحة الفساد وضمان
شفافية افضل :جلنة أخالق بسلطات معززة و»جلنة احللول» سيتم حتديد
معاملها يف املستقبل .وقال بالتر قبل انتخابه اليوم لوالية رابعة على
التوالي« :من أين جاء كل هذا االذى اىل الفيفا؟ انها شعبية مسابقتنا
االم ،كأس العامل ،واختيارنا يف الثاني من كانون الثاني/يناير املاضي
(مونديالي  2018لروسيا و 2022لقطر) ،الذي ادى اىل موجة اتهامات
واقرتاحات وانتقادات» .واضاف« :هل من العدل ان يأتي اختيار الدول
املضيفة لكأس العامل من اللجنة التنفيذية (املكونة من  24عضوا)
للفيفا؟ .اريد يف املستقبل ان يتخذ قرار اختيار الدول املضيفة من
قبل اجلمعية العمومية ( 208عضوا) للفيفا .اللجنة التنفيذية ستصدر
توصيات وتعد قائمة خمتصرة واجلمعية العمومية هي اليت ستقرر البلد
املضيف».

مباريـات دوليـة وديـة بكـرة القـدم

نيجرييا تكتسح األرجنتني (4ـ)1
وتعادل اليابان والبريو

*املهاجم النيجريي أوتشي حياول ختطي املدافع األرجنتيين إنسوا*

اكتسحت نيجرييا ضيفتها األرجنتني (4ـ ،)1يف مباراة دولية
ودية بكرة القدم أقيمت أالربعاء يف أبوجا أمام  30الف
متفرج.
وسجل لنيجرييا ايكه أوتشي ( 10و ،)40وفيكتور أوبينا (27
من ركلة جزاء) ،وإميانويل إميونيكي ( ،)53ولألرجنتني ،اليت
غاب عنها جنومها ،ماورو بوسيلي ( 8+90من ركلة جزاء).
وتستعد نيجرييا لتصفيات كأس األمم األفريقية ،واألرجنتني
لـ»كوبا امريكا» اليت تستضيفها من االول اىل  24متوز
املقبل.
ـ يف كييف ،فازت أوكرانيا على أوزبكستان بهدفني ألناتولي
تيموشتشوك ( ،)54وأندري فورونني ( ،)60يف مباراة
ودية ضمن استعدادات األوىل لنهائيات بطولة اوروبا اليت
تستضيفها العام املقبل مشاركة مع بولندا.
ـ يف نيغاتا ،تعادلت اليابان مع البريو سلبا يف اجلولة االوىل
من دورة كأس «كريين» الدولية الثالثية الودية يف اطار
استعدادات األوىل لتصفيات كأس العامل والثانية لـ»كوبا
امريكا».
وتقام اجلولة الثانية السبت املقبل حيث تلتقي البريو مع
تشيكيا يف ماتسوموتو ،على ان تقام اجلولة الثالثة االخرية
الثالثاء املقبل بلقاء اليابان وتشيكيا يف يوكوهاما.

واستهلت اجلمعية العمومية االربعاء يف الفرتة الصباحية بكلمة لبالتر
حتدث فيها عن الصعوبات اليت تواجهها الفيفا ووصف اكرب مؤسسة
رياضية يف العامل ،بانها زورق يف مياه مضطربة معتربا نفسه «قائد»
هذا الزورق الذي تعود اليه «مهمة وضعه على السكة الصحيحة» .وقال
بالتر« :زورق الفيفا جيتاز مياه مضطربة يف الوقت احلالي ،وبوصفي
قائد هذا الزورق تعود الي مهمة اعادة التوازن اليه ،لكين ال استطيع ان
اقوم بذلك لوحدي وانا يف حاجة اىل مساعدة مجيع االحتادات املنضوية
حتت لواء الفيفا وعددها  208احتادات» .واضاف« :انا واثق من انكم
ستوافقون على مساعدتي ملواجهة احللول للمشاكل اليت تعرتض بيت
الفيفا».
ومت رفض اقرتاح االحتاد االنكليزي بتأجيل االنتخابات .وحصل تصويت
على االقرتاح االنكليزي فتم رفضه باغلبية ساحقة بـ 172صوتا مقابل
موافقة  17احتادا.
وامس ايضا ،تقدم بن همام باعرتاض رمسي على قرار جلنة االخالق
التابعة لالحتاد الدولي بوقفه ،معتربا بانه مل حيصل على فرصة استئناف
هذه العقوبة .وكشف ،يف بيان صادر عن مكتبه ،انه مل يتم الكشف
حتى اآلن عن اسباب وقفه ،مضيفا« :على رغم طلبه اخلطي الصريح ،مل
حيصل (بن همام) على توضيح حول السبب الذي يقف خلف وقفه وهو
مل يتمكن من التقدم بطلب االستئناف وحرم فرصته االخرية بالتواجد يف
اجلمعية العمومية للفيفا» .وذكر البيان ان همام بعث امس برسالة اىل
االحتاد الدولي يكشف فيها عددا من االمور «ليت تظهر بشكل واضح انه
مل يتلق معاملة عادلة» ،مضيفا« :متت معاقبيت قبل ان جيدوني مذنبا».
االحتاد األملاني
دعا رئيس االحتاد االملاني ثيو شفانستيغر امس العادة النظر يف منح
قطر استضافة كأس العامل عام  2022بسبب مزاعم الرشوة .وقال
شفانستيغر لدى سؤاله عن نقل نهائيات مونديال  2022من قطر:
«اعتقد أن هناك درجة كبرية من الشك ال ميكن الحد استبعادها ،هلذا
السبب ،اعتقد أنه جيب اعادة النظر يف منح استضافة نهائيات كأس
العامل» .وكان رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم السويسري جوزف بالتر
اكد ،اول من امس ،ان الفيفا لن يقوم باجراء اي حتقيق بشأن مونديال
 2022لعدم وجود ادلة ،وذلك على رغم االدعاءات اليت اوردتها صحيفة
«صنداي تاميز» الربيطانية ،وقيام جلنة حتقيق بريطانية برملانية بالتحقيق
يف القضية.

لوائح جتنيس الالعبني

رفضت اجلمعية العمومية لالحتاد الدولي أمس يف زوريخ مقرتحا اماراتيا
لتخفيف القيود املوضوعة على لوائح جتنيس الالعبني مبعارضة 153
احتادا ،وموافقة  42احتادا .ويتمثل املقرتح يف تقليص الفرتة اليت
تسمح بتجنيس الالعب وتأهيله للمشاركة مع منتخبه خالل اقامته يف
بلده اجلديد اىل  3سنوات فقط بدال من  5اذا مل يشارك مع منتخبه
االصلي ،مثلما هو احلال يف اللوائح احلالية.
وجاء تقديم هذا املقرتح بالتنسيق مع بعض االحتادات اخلليجية
واآلسيوية ،ابرزها االحتاد القطري الذي يدعم التوجه نفسه ،وذلك حتى
تراعي لوائح التجنيس الرتكيبة السكانية ملختلف الدول وخاصة منطقة
اخلليج اليت تشهد عدد سكان قليل حيول دون حتقيق أهدافها.
وكان املقرتح يهدف اىل مساعدة الالعبني املنتشرين يف خمتلف احناء
العامل على اللعب ملنتخبات الدول اليت خيتارون االستقرار بها ،ويستند
مطلب تعديل لوائح التجنيس ايضا إىل ان فرتة الـ 5سنوات تعترب طويلة
يف عمر الالعب ،حيث يرتاجع مستواه الفين بعدها ،بينما فرتة الـ3
سنوات تعد مناسبة وميكن للمنتخب الذي يرغب يف خدماته االستفادة
من املستوى الفين لالعب.
وحتدث رئيس االحتاد االماراتي حممد الرميثي اىل اجلمعية وعرض وجهة
نظره بهدف كشف األهداف اليت ستتحقق من وراء ختفيف قيود جتنيس
الالعبني .واضاف انه توجد مشاكل لعدد كبري من الالعبني املتميزين
املقيمني خارج اوطانهم ،حيث ال حيصلون على فرصة اللعب للدول اليت
يعيشون فيها ،مثل الالعبني الربازيليني الذين يقدر عددهم بأكثر من 3
آالف العب يف خمتلف أحناء العامل.

بالتر يف سطور

ولد السويسري جوزف بالتر الذي جددت واليته ملرة رابعة على راس
الفيفا يف زوريخ على هامش اجلمعية العمومية احلادية والستني للفيفا،
يف  10آذار/مارس عام  1939يف فييج (سويسرا) .بعد ان ملع طالبا
ثم نال شهادة يف االقتصاد والتجارة من جامعة لوزان (سويسرا) ،بدأ
مسريته عام  1959امينا عاما هليئة السياحة يف فاليه ،قبل ان يصبح
عام  1964مديرا يف االحتاد السويسري للهوكي ،وما لبث ان عني بعد
سنتني رئيسا للجمعية السويسرية للصحافة الرياضية وهو يفخر بهذا
املنصب.
ولقيت حياته حتوال جذريا عندما بلغ الثانية والثالثني حيث تعاقدت
معه شركة لوجنني السويسرية لصناعة الساعات حيث اوكلت اليه
منصب مدير العالقات العامة والتسويق فيها ،وشارك مع هذه املؤسسة
بوصفها الراعية االساسية للتوقيت يف اوملبياد ميونيخ (املانيا) عام
 .1972وانضم بالتر اىل الفيفا عام  1975بعد سنة واحدة على انتخاب
الربازيلي جواو هافيالنج رئيسا واوكل اليه منصب املدير الفين عام
 ،1977قبل ان يعني امينا عاما عام  1981خلفا لالملاني هلموت كايزر.
ويقول بالتر« :منذ تعييين امينا عاما مل اعش سوى لكرة القدم ،لقد
تزوجت الفيفا على حساب عائليت وحياتي الشخصية» ،وبالتر مطلق
وله ابنة تدعى كورين .والنه خضع لدورات تدريبية يف صفوف اجليش
السويسري كسائر مواطنيه فانه حاليا برتبة كولونيل وهي اعلى رتبة
لغري العاملني يف اجليش بصفة رمسية.
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تتمـات

« 8آذار تعبّد الطريق سياسيا..
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

االستحقاقات الكبرية اليت تواجه لبنان داخليا وخارجيا واليت تتطلب
حتصينا ،جيعل لبنان قادرا على االستفادة من اإلجيابيات إذا توافرت،
والنأي بنفسه عن أية سلبيات خارجية حمتملة».
وفيما كان الرئيس ميقاتي ميضي ليلته مع عائلته يف طرابلس ،حيث
ينتظر أن يكون انتقل اىل بريوت مساء امس ،فإن أوساط الرئيس
عبت عن تفاؤهلا بإمكان حتقيق خرق إجيابي ،مشرية إىل
نبيه بري رّ
الدور الذي قام به بري والسيد حسن نصر اهلل ،من أجل تسهيل مهمة
الرئيس املكلف .والحظ زوار عني التينة أن بري يراهن على إمكان
تلقف فرصة التأليف قبل الثامن من حزيران ،موعد اجللسة التشريعية
اليت كان قد دعا إليها ،االربعاء.
يأتي ذلك كله بالتزامن مع ارتفاع وترية التهديدات اإلسرائيلية
للبنان ،وتلقي املراجع اللبنانية مؤشرات وصفتها بـ»اخلطرية جدا» ،بعد
عودة رئيس وزراء العدو بنيامني نتنياهو من رحلته األمريكية ،فضال
عن استنفار دبلوماسي غربي غري مسبوق منذ متوز  ،2006وإجراءات
ومناورات إسرائيلية جديدة ،يف مواجهة استحقاق مسرية اخلامس من
حزيران اجلاري.
يف غضون ذلك ،واصل فريق الرابع عشر من آذار محلته السياسية على
خلفية اجللسة التشريعية العامة اليت دعا إليها رئيس اجمللس النيابي
يف الثامن من اجلاري ،بذريعة «مسها صالحيات الرئاسة الثالثة وإخالهلا
مببدأ التوازن والتعاون بني السلطات» ،وهو مسار سيتوج ،على األرجح
ببيان عالي السقف يصدره اجمللس الشرعي اإلسالمي يوم غد.
كرر الرئيس بري إصراره على عقد اجللسة وجتاوز أية «حركات»
وفيما ّ
متس صالحياته ،او بهيبة جملس النواب « كمؤسسة هي أم السلطات
كلها» ،رفعت قوى األكثرية السابقة ،بدفع واضح من «تيار املستقبل»،
وترية تصعيدها ،يف وقت بدأت ترتسم يف أجواء اجللسة عالمات
استفهام حول النصاب القانوني النعقادها والذي يتطلب حضور
االكثرية املطلقة من عدد النواب أي  65نائبا ،وحول كيفية تأمني
هذا النصاب وموقف ّ
كل من الرئيس جنيب ميقاتي والوزير حممد
الصفدي والنائب أمحد كرامي من اجللسة وكذلك موقف رئيس جبهة
النضال الوطين النائب وليد جنبالط الذي يتوقف اكتمال نصابها او
عدم اكتماله على حضور اعضاء كتلته ،وقالت أوساطه إن جنبالط
سيبلغ بري قريبا مبوقفه سواء باحلضور او عدمه علما انه يشدد على
ضرورة احلؤول دون حصول شغور يف حاكمية مصرف لبنان.
ويف بيان الفت لالنتباه اتهم نائب رئيس اجمللس فريد مكاري وأعضاء
هيئة املكتب مروان محادة وأنطوان زهرا وسريج طور سركيسيان
وأمحد فتفت ،الرئيس بري بتجاوز صالحيات هيئة مكتب اجمللس،
«وخمالفة النظام الداخلي للمجلس بتقرير جدول اعمال مبفرده ونشره
أن «اجلدول ال قيمة قانونية له وأن
وتبليغه إىل النواب» .معتربين َّ
الربملانية وللدستور
احملددة يف  8حزيران  2011خمالفة لألصول
اجللسة
ّ
ّ
اللبناني وامليثاقية اللبنانية واإلصرار على عقدها يشكل طعنا بنظامنا
الربملاني».
ورد بري عرب األمانة العامة جمللس النواب موضحا أن «هيئة املكتب
يف اجتماعها يف  2011/6/1مل تتطرق اىل جدول اعمال اجللسة العامة
املقررة يف  8حزيران اجلاري ،رغم عرضه من قبل رئيس اجمللس
وتوزيع جدول االعمال على كامل االعضاء» ،مشريا اىل «ان السادة
األعضاء اكتفوا برفض انعقاد اجللسة ،االمر الذي هو من اختصاص
الرئاسة حصرًا ،وقد ُأبلغ ذلك اىل مجيع أعضاء املكتب قبل انفضاض
االجتماع ،كما انهم أبلغوا بأنه يف حال عدم اكتمال النصاب يف املوعد
احملدد فإن الرئيس بري سيدعو اىل جلسات أخرى متتالية».
يف غضون ذلك ،استغربت اوساط رئيس اجلمهورية «طغيان الصراع
السياسي على األحكام الدستورية» .وقالت إنه يف ما يتعلق مبيثاقية
تغيب فريق سياسي عن
جلسة  8حزيران ،فإنه ال يكفي غياب أو
ّ
اجللسة لكي تفقد ميثاقيتها ،إمنا عندما يتغيب فريق برمته ينطبق عليه
منطوق البند (ي) من مقدمة الدستور والذي ينص على أن «ال شرعية
ألي سلطة تناقض ميثاق العيش املشرتك» .ويف هذه احلالة تقع
املشكلة وتعترب هذه اجللسة شرعية أم غري شرعية ،وهذا األمر ينطبق
على جملسي النواب والوزراء وأي سلطة دستورية يف البلد.
وأما يف ما يتعلق حباكمية مصرف لبنان واالقرتاح الذي مت تداوله
حول امكان احياء صيغة املرسوم اجلوال ملنع حدوث الشغور يف موقع
احلاكمية ،فإن اوساط رئيس اجلمهورية عكست عدم تأييده لفكرة
اعتماد املرسوم اجلوال ،مشرية اىل انه «مع التوافق على عقد جلسة
جمللس الوزراء للبت بهذا املوضوع فقط ال غري إذا اقرتب موعد الشغور
ومل تشكل حكومة جديدة» .

الراعي :ما أمجلهم وهم جمتمعون

وخالفا هلذه األجواء الساخنة ،انعقد امس االول اللقاء املاروني الثاني
يف بكركي برعاية البطريرك املاروني بشارة الراعي الذي أعرب عن
ارتياحه هلذا االنعقاد وعرب عن ذلك بقوله «ما أمجلهم وهم جمتمعون».
واصفا اللقاء باملمتاز معربا عن اعتقاده أنه مل يعد هناك من امور
خالفية.
ومل حيد االجتماع الثاني عن سياق االجتماع االول ،وإن اختلف عنه
بشموليته حيث مل حيصر بقادة الصف املاروني األول بل توسع ليشمل
حنو  27شخصية سياسية ونيابية مارونية ،فيما جدول اعمال البحث
احنصر باملواضيع «التوافقية» سواء ما يتصل مبوضوع بيع االراضي أو
احلضور املسيحي واملاروني حتديدا داخل االدارة باإلضافة اىل البند
االساس أي وحدة الصف املاروني.

وانتهى اللقاء اىل التأكيد على «االلتزام مببدأ الشراكة كخطوة اوىل
لتفعيلها مع كل العائالت اللبنانية ،وعلى احملافظة على االرض اللبنانية
كوسيلة لرتسيخ الوجود واهلوية واحلفاظ على تعددية لبنان ،وإعادة
التوازن اىل اإلدارات العامة من خالل مشاركة املسيحيني يف خدمة
الدولة انطالقا من احرتام مبدأي الكفاءة واملناصفة» .كما انتهى اللقاء
اىل تشكيل جلنة ملتابعة العمل والتنسيق على ان تعقد لقاءات مقبلة
ستحدد مواعيدها اللجنة.
وقالت مصادر مطلعة على أجواء اللقاء انه اتسم بنقاش معمق حول
يتطرق اىل الشأن السياسي ،وقد حرص البطريرك
االمور الوفاقية ،ومل
ّ
على إبعاد اللقاء عن أي امر سياسي من شأنه ان ينسفه نظرا لعمق
االختالفات بني القيادات املارونية وعدم التقائها على موقف موحد
حيال األساسيات .كما صد البطريرك حماولة قام بها رئيس «القوات
اللبنانية» مسري جعجع لتوسيع جدول االعمال ليطال الشأن السياسي.
وقالت املصادر إن البطريرك يسعى اىل إعطاء البعد الوحدوي من خالل
اإلبقاء على احلوار املنطقي واهلادئ حول االمور اليت تعترب حمل امجاع
مسيحي وماروني حتديدا ،وقد استطاع ان جيمع املوارنة حتت سقف
بكركي ،نائيا بالصرح البطريركي عن ان يكون طرفا مييل اىل فريق
دون آخر من املوارنة ويضعه بالتالي يف موقع اخلصم لفريق آخر .

االمم املتحدة توزّع..
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
احملكمة اخلاصة بلبنان دانيال فرانسني القرار اإلتهامي األول يف
قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق احلريري على األرجح
مطلع متوز املقبل.وإذ أشار اىل أن «القرار اإلتهامي سيصدر يف غضون
أسابيع قليلة ،على األرجح مطلع الشهر املقبل» ،أكد أن «أحدًا ال يعلم
حتى اآلن ما هو موقف قاضي اإلجراءات التمهيدية من األدلة» اليت
وضعها املدعي العام للمحكمة دانيال بلمار .وتوقع أن يتضمن القرار
أمساء أفراد «من رتب متدنية يف حزب اهلل ،باإلضافة اىل آخرين».
وأكد أن «بلمار أضاف أمساء جديدة اىل القرار اإلتهامي األصلي»،
رافضًا اإلفصاح صراحة عما إذا كانت هذه األمساء اجلديدة تشمل
أفرادًا سوريني ،وإن يكن ملح اىل ذلك ،أو عما إذا كانت هذه األمساء
ستبقى طي الكتمان أو أنها ستنشر يف سياق نشر القرار .وأوضح
أن مثة «تساؤالت» يف املنظمة الدولية عن األثر الذي سيخلفه اعالن
القرار اإلتهامي خصوصًا يف لبنان ،مؤكدًا أن األمانة العامة لألمم
املتحدة «تتحسب إلعالن كهذا وقد أصدرت توجيهات استعداد اذا
قررت احملكمة اعالن القرار ومباشرة احملاكمات».
ويبدي ديبلوماسيون غربيون يف األمم املتحدة «استياءهم» من تأخر
اإلجراءات اخلاصة باحملكمة ،لكنهم «ال يستطيعون القيام بشيء حيال
ذلك» ألنهم يدركون أن «ال قدرة هلم على التدخل أو التأثري يف عملها».
ونقل ديبلوماسي يف جملس األمن أن املندوب الربيطاني لدى األمم
املتحدة السري مارك ليال غرانت «عرب يف واحدة من اجللسات املغلقة
للمجلس عن استيائه من تأخر اجراءات احملكمة على رغم تكاليفها».
وردًا على سؤال عما إذا كانت لدى أعضاء جملس األمن أي معلومات
جديدة عن احملكمة اخلاصة بلبنان ،قال ديبلوماسي غربي آخر إنه «حمبط
للغاية حيال إدارة هذه األزمة املتعلقة باحملكمة اخلاصة بلبنان» .وأضاف
باستياء ظاهر أنه «يرفض توقع أي شيء من مؤسسات كهذه» ،كاشفًا
أنه اجتمع قبل سنة مع بلمار «الذي أكد لي أن حماكمة ستحصل وأن
مذكرات جلب ستصدر يف تشرين األول (املاضي) ثم قال يف تشرين
الثاني ...حنن يف مطلع حزيران ومل حيصل أي شيء .هذا بائس».
وخلص اىل أن «هذه املؤسسات ،مع أخذ التوتر الذي تفرضه على
النظام السياسي يف االعتبار ،ميكن أن تدار بطريقة أفضل».

سوريا :العودة متاحة..
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
إىل البالد إن استكملوا اإلجراءات القانونية املطلوبة ،كما اجتمعت
هيئة اإلشراف على احلوار الوطين لتسمي جمموعة من اإلجراءات أبرزها
السماح لعدد من وسائل اإلعالم اخلارجية بدخول البالد ،وإعالن يوم
للحداد العام على «كل شهداء سوريا من دون استثناء».
يف هذه األثناء ،قال نشطاء إن القوات السورية قتلت  15متظاهرا
شيعت من املشفى العسكري
يف مدينة الرسنت يف وسط البالد ،فيما ّ
يف محص جثامني أربعة شهداء من اجليش بينهم ضابط استهدفتهم
«اجملموعات االرهابية املسلحة» يف الرسنت حبسب وكالة «سانا»
السورية لألنباء.
وأكدت مصادر سورية واسعة اإلطالع أن القانون  49بات حبكم امللغى،
وأنه بإمكان كل املنفيني من مجاعة «اإلخوان املسلمني» العودة إن
استكملوا اإلجراءات القانونية املطلوبة ،وذلك ضمن اإلجراءات السياسية
اليت بدأت القيادة السورية بتنفيذها خطوة بعد أخرى ،بهدف نقل البالد
إىل أجواء احلوار السياسي من األجواء األمنية السابقة.
ورأت املصادر أن أبرز اإلجراءات اليت تأتي أيضا يف سياق «تركيز
احلل السياسي» ستتمثل يف «إعالن يوم للحداد العام يف سوريا يشمل
كل شهدائها بدون استثناء» وأن البالد حباجة اآلن إىل «ترسيخ أجواء
احلوار كما التشجيع له» حيث أوضحت املصادر أن هذا ميكن أن جيري
عرب لقاءات وحوارات وطنية تعقد متهيدا على شاشات التلفزيون .ويف
هذا السياق علمت «السفري» أن الدولة معنية باحلوار مع مجيع من
يقبل باحلوار وذلك «حتت سقف الوحدة الوطنية اجلامعة »،حيث اشارت
يف هذا السياق اىل أن القانون  49الذي مشله عفو الرئيس األسد
أالربعاء بات «حبكم امللغى» وأن «كل منفي على اساس هذا القانون
بات يستطيع العودة باستكمال إجراءاته القانونية» .وعلى الرغم من أن

أي مسؤول سوري مل يقلها صراحة بعد ،إال أنه من الواضح أن مجاعة
«اإلخوان املسلمني» ،باتت معنية بالدعوة للحوار ولكن داخل القطر.
أما «املؤمتر السوري للتغيري» املنعقد يف مدينة أنتاليا الرتكية فأعلن
أن اجملتمعني «يلتزمون برحيل بشار األسد وإسقاط النظام ودعم احلرية
ويدعونه اىل االستقالة الفورية من مجيع مناصبه وتسليم السلطة
حسب اإلجراءات املرعية اىل نائبه» .ومل يتطرق البيان اخلتامي اىل
مرسوم العفو.
ودعا البيان ايضا «اىل انتخاب جملس انتقالي يضع دستورا ثم تتم
الدعوة اىل انتخابات برملانية ورئاسية خالل فرتة ال تتجاوز العام ابتداء
من استقالة الرئيس» السوري .كما أكد «االستمرار يف دعم ثورة
شعبنا حتى حتقيق اهدافها مصرين على اركانها الوطنية احلفاظ على
وحدة الرتاب الوطين ورفض التدخل االجنيب مشددين على ان الثورة
ال تستهدف اي فئة معينة» .وأشار البيان اىل ان «الشعب السوري
يتكون من قوميات عديدة عربية وكردية وكلدو اشورية وشركس
وأرمن ،ويؤكد املؤمتر على تثبيت احلقوق املشروعة واملتساوية لكل
املكونات يف دستور سوريا اجلديدة» ،داعيا «اىل الدولة املدنية القائمة
على ركائز النظام الربملاني التعددي» متجنبا بذلك الدخول يف اجلدل
حول العلمانية او فصل الدين عن الدولة.
وأكد البيان ايضا انه يتعهد ان «سوريا املستقبل ستحرتم حقوق
االنسان وستكون دولة مدنية تقوم على مبدأ فصل السلطات وتعتمد
الدميوقراطية واالحتكام اىل صناديق االقرتع» .وناشد «الشعوب العربية
وجامعة الدول العربية ومنظمة املؤمتر االسالمي حتمل مسؤولياتهم
القانونية واالخالقية لوقف انتهاكات حقوق االنسان» .وأشار اخريا اىل
انتخاب «هيئة استشارية مهمتها اختيار هيئة تنفيذية تقوم بوضع خطة
عملية حلشد الدعم للداخل».
ومباشرة قبل تالوة البيان اخلتامي انتخب املؤمترون هذه اهليئة
االستشارية حيث تنافست قائمتان فازت بنهاية االنتخابات قائمة تضم
ممثلني عن كافة شرائح املشاركني بأكثرية  80يف املئة مقابل  20يف
املئة لقائمة «مستقلني» اي  203اصوات مقابل  50صوتا.
وعقد مشاركون يف املؤمتر من املنتمني اىل التيار العلماني مؤمترا
صحافيا على هامش اعمال املؤمتر اعلنوا خالله والدة «ائتالف القوى
العلمانية السورية» الذي يصر على تضمني الدستور السوري اجلديد
اشارة اىل فصل الدين عن الدولة.
من جهتها ،قالت وزيرة اخلارجية األمريكية هيالري كلينتون ملمحة
اىل روسيا والصني «موقف اجملتمع الدولي حاليا ليس موحدا كما
نسعى ان يكون .مل حنصل بعد على موافقة بعض االعضاء اآلخرين
يف جملس االمن» .وأضافت كلينتون «أولئك الذين نسعى القناعهم
برؤيتنا للوضع أعتقد انه يتعني عليهم التوصل اىل قرارهم اخلاص.
لكننا نعتقد انه سيكون أفضل هلم أن يكونوا يف اجلانب الصحيح من
التاريخ» .وتابعت قائلة «يتعني على اجملتمع الدولي االستمرار يف اختاذ
أقوى موقف ممكن واملطالبة باختاذ إجراءات حمددة ،ليس فقط مثل
اإلعالن عن عفو ،بل االفراج عن السجناء السياسيني وإنهاء عمليات
االحتجاز الظاملة والسماح ملراقيب حقوق االنسان بدخول البالد».
وحملت كلينتون اىل أن صرب الواليات املتحدة على األسد ينفد لكنها مل
تصل اىل حد مطالبته بوضوح باالستقالة .وقالت كلينتون للصحافيني
يف مؤمتر صحايف إن «الشرعية الالزمة ليتوقع أي شخص حدوث تغيري
يف ظل احلكومة احلالية نفدت تقريبا إن مل تكن قد انتهت بالفعل».
وأضافت «إذا مل يقم بقيادة االصالح يتعني عليه إفساح الطريق ...
أين يذهب هذا شأنه».
وجدد وزير اخلارجية الروسي سريغي الفروف ثبات املوقف الروسي
الرافض ألي تدخل أجنيب يف شؤون سوريا الداخلية.

نتنياهو :سنمنع عبور..
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
مشرتك مع رئيس الوزراء الفلسطيين سالم فياض يف رام اهلل ،بأنه
عرض على الرئيس الفلسطيين حممود عباس هذه الفكرة يف روما
قبل أن يبحث فيها مع فياض ورئيس الوزراء االسرائيلي بنيامني
نتنياهو.
واعترب ان «استمرار الوضع الراهن هنا يف الشرق االوسط بني اسرائيل
والسلطة الفلسطينية مل يعد حمتم ًال ...حنن مقتنعون انه ان مل حيدث
أي شيء حتى ايلول ،فإن الوضع سيكون صعبًا جدًا على اجلميع
يف اجتماع اجلمعية العمومية لالمم املتحدة» .وهو يشري بذلك اىل
سعي الفلسطينيني اىل طلب االعرتاف بدولة فلسطني على اساس
حدود عام  1967وذلك يف حال تعذر التوصل اىل اتفاق مع احلكومة
االسرائيلية.
والتقى جوبيه ايضا والدي اجلندي االسرائيلي املخطوف يف قطاع غزة
جلعاد شاليت الذي حيمل ايضا اجلنسية الفرنسية واحملتجز منذ مخس
سنوات يف القطاع.

على صعيد آخر ،قال نتنياهو يف خطاب القاه يف القدس ،ان اسرائيل
ستتصرف بضبط النفس ولكن حبزم ملنع أي حماولة لعبور حدودها
عندما ينظم الفلسطينيون احتجاجات مزمعة على احلدود االسبوع املقبل
يف مناسبة الذكرى الـ  44حلرب حزيران .1967وأضاف« :اسرائيل
مثلها مثل اي دولة اخرى يف العامل هلا احلق يف محاية حدودها والدفاع
عنها ومن واجبها القيام بذلك .لذا ،فتعليماتي واضحة وهي التحرك
مع توخي ضبط النفس ولكن مع احلزم الالزم حلماية حدودنا وجتمعاتنا
السكنية ومواطنينا».ورأى ان ايران وسوريا و»حزب اهلل» وحركة
املقاومة االسالمية «محاس» هي املسؤولة عن التظاهرة السابقة يف 15
ايار ،وانها ستحاول تكرارها يف االيام القريبة.
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 ضمانة وثقةIPS Security
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  

IPS تعلن
 يفSecurity
ملبورن
عن استعدادها
لتلبية مجيع
حاجاتكم من
خدمات وأعمال
احلراسة االمنية
اخلاصة بأسعار
منافسة
***

..خربة موثوقة
..دقة يف العمل
وصدق يف التعامل

22 صفحة

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

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

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

ëÏmÏm@Úèé˚ﬂ
bÓ€a6éa@¿@∂Î¸a

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

Pizza – Pasta – Steak – Seafood
ﺍﳴﻜﺎﻥ ﺍﻷﻧﻴﻖ ﳴﺘﺬﻭﻗﻲ ﺍﻟﻠﻘﻤﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ
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ALRAWSHA BAKERY
أفران الروشة

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

نتعهد كافة أنواع املشاريع من اخلرائط واحلفر حتى تسليم املفتاح

Abdo

Director

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

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

العالناتكم
يف ملبورن االتصال مبدير
املكتب الزميل كميل مسعود
على الرقم0405272581 :
ترقبوا االفتتاح الكبري
ألفران

SUNRISE BAKE HOUSE

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

حمالت اهلدى
للمواد الغذائية

ليك بريه املاظه شو حلوه ليك
اشرب بريه املاظه وغمّض عينيك
ْ

ÍÜ¸ÎaÎ@÷Ï†@Òäbìi@bËjybó€@åä¸a@Êaãœa
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}l^ﬂr√π]<≈]Áﬁ]<ƒÈ∂<<I<<Ü5]Ê<òÈe]<àf
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„äb»é¸a@›õœa@…ﬂ@Úﬂbm@Úœbƒ

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

@äbÿ«@Êaãœc

Akkar Bakery

ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﻧﻀﺎﻝ ﺍﻟﺸﻬﺮﻴ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻠﻘﻤﺔ

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

254Sydney Rd, Coburg

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

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

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

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

393 SYDNEY RD COGURG
TEL: 9354 2340

áÓè€a@bËjybó€
@äÏÇ@Ïu

Joe Khoury

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

*Your gateway to the world
*Value, commitment & professionalism
*Fly with someone you can trust.
For all your Travel requirements
Ph: 9416 7111
Shop 1/ 43 High Street Preston
worldmarktravel.net.au
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احملامي جورج عطا اهلل يف ملبورن موفدا من
قبل دولة الرئيس العماد ميشال عون

*احملامي عطا اهلل يلقي كلمته*
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يف حفل اقتصر على العائلة واالهل

سايد حامت حيتفل بعيد ميالده الستني

*عطاهلل يف حديث مع قنصل لبنان هنري قسطون*

*القنصل العام قسطون وبعض فعاليات اجلالية*

*جانب من املشاركني*

*جانب آخر من احلضور*

يزور اسرتاليا حاليا موفدا من قبل دولة
الرئيس العماد ميشال عون مرشح منطقة
الكورة عن التيار الوطين احلر احملامي جورج
عطا اهلل ومن املقرر ان تشمل الزيارة
كافة الواليات االسرتالية وجيتمع بأعضاء
التيار يف اماكن وجودهم بصورة خاصة
وابناء اجلالية اللبنانية عامة شارحا االوضاع
املتأزمة يف لبنان على كل االصعدة ابتداء
من الفساد والرشاوى يف خمتلف دوائر
وادارات الدولة اىل عدم تأليف احلكومة
حتى اليوم بعد مضي اكثر من اربعة اشهر
على التكليف.
وقد وصل يوم اخلميس اىل مدينة ملبورن
ويف املساء عقد لقاء مع اعضاء التيار
الوطين احلر حبضور قنصل لبنان العام يف
فيكتوريا االستاذ هنري قسطون وعدد كبري
من ممثلي االحزاب والتيارات السياسية
وحشد من املواطنني وذلك يف صالة
القديس جاورجيوس يف ثورنبريي.
رئيس مكتب التيار السيد نهاد شهدا رحب
بالضيف الكريم وحبميع احلضور شاكرا
حضورهم وقال سأترك الكالم لالستاذ عطا
اهلل الذي سيطلعنا على كامل التطورات يف
لبنان ثم وقف احلضور للنشيدين االسرتالي
واللبناني وقدم االستاذ عطا اهلل الذي قال
عندما تشتد االزمات ال بد من ان يكون

هناك اناس يأتون من لبنان لقول احلقيقة
خالفا ملا تنشره بعض وسائل االعالم..
وقال امسحوا لي ان اشكر التيار الوطين
الذي يكثر لنا الدعوات واضاف ان زيارته
كانت بناء على طلب من العماد عون حيث
اعتربها ضرورية يف هذا الوقت بالذات ويف
كل االوقات عند تأزم االوضاع يف الوطن
وكي يبقى التواصل مستمرا الن االنتشار
يفتقر اىل حقيقة ما يدور على ارض الوطن
من مؤامرات الن االعالم املزيف يوصل اخلرب
مشوها وعلى غري حقيقته لذلك حنن يف
التيار الوطين نولي اهتماما كبريا للمغرتبني
اللبنانيني كي يكونوا على اطالع دائم على
ما جيري يف وطنهم لبنان وقال حنن يف
التيار الوطين نعمل على كسر الذهنية عند
بعض الفئات ومل نعد نرضى ان يبقى
اللبناني مرتهنا الحد.
ثم حتدث احملامي عطا اهلل عن الفساد وخرق
القوانني وعدم احرتام الدستور اىل الديون
املرتاكمة على لبنان.
واخريا قال وبصراحة اقوهلا ان رئيس
اجلمهورية مل يعد حياديا امنا هو اصبح علنا
من ضمن  14شباط وهذا هو شأنه.
ثم طرحت االسئلة اليت اجاب عليها بكل
صراحة وشفافية ليتناول اجلميع بعد ذلك
احللويات واملرطبات.

*سايد حاتم وعقيلته جانيت امام قال الحلوى*

*سايد حاتم والعائلة*

*سايد حاتم وحفيدته*

*سايد حاتم وكريمته جيزيل حرب*

*السيد سايد حاتم وعقيلته جانيت*

*السيد سايد حاتم وعقيلته جانيت يحمالن حفيدتهما*

*براءة االطفال*

كان من املقرر ان يكون االحتفال حبضور
عدد كبري من االقارب واالصدقاء بعيد ميالد
السيد سايد حامت الرئيس السابق للجامعة
اللبنانية الثقافية  -فرع فيكتوريا ولكن
الرياح جتري مبا ال تشتهي السفن حيث
اقتصر االحتفال على افراد العائلة واالقارب
يف ملبورن لظروف قاسية خارجة عن ارادته
باستثناء ابنته جيزال وزوجها تيم حرب
اللذين حضرا من سيدني خصيصا ملشاركة
العائلة بهذه املناسبة.
وقد اقيم االحتفال العائلي يف مطعم بيبلوس
الفخم يف منطقة «دوكلني» على شاطئ البحر
يف مدينة ملبورن لصاحبه السيد انطوان غامن
الذي قدم ما لذ وطاب من املأكوالت االجنبية

*السيد سايد حاتم وعقيلته جانيت يحمالن حفيدتهما*
واللبنانية واملشروبات الروحية.
وعند منتصف الليل اطفأ صاحب العيد الـ 60
مشعة على قالب احللوى وسط فرح وبهجة
العائلة مرددين :هابي بريث داي يا سايد
وعا قبال املية سنة».
اسرة جريدة اهلريالد يف ملبورن وسيدني
اليت تربطها عالقة اخوية بالعائلة تتقدم من
صاحب العيد والعائلة بالتهنئة القلبية احلارة
طالبة له حياة طويلة وصحة تامة وعا قبال
املية عام يا سايد.
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رئيس والية فيكتوريا السابق ستيف براكس ينضم جمللس ادارة Beirut Hellenic Bank

* مجلس االدارة من اليسار :الياس ألوف ،غريغ غيف ،ستيف براكس ،نيك باباس جايمس واكيم ونيكوالس هاتزيسرتغوس *

* ستيف براكس وجايمس واكيم ومسؤوالن يف االدارة *
دع��ا السيد ج��امي��س واك��ي��م امل��دي��ر العام
والرئيس التنفيذي ل��ـ Beirut Hellenic
 Bankيف اسرتاليا الصحافة واالعالم العربي
وبعض االع�لام االجنيب وذلك بتاريخ -5-27
 2011الساعة التاسعة والنصف صباحا يف
اجلناح املخصص لالجتماعات يف البنك وسط
العاصمة ملبورن لالعالن عن انضمام رئيس
والية فيكتوريا السابق ستيف براكس كمدير
غري تنفيذي مستقل جمللس ادارة البنك.
انضم رئيس والية فيكتوريا السابق ستيف
براكس جمللس ادارة ،Beirut Hellenic Bank
ليوظف ما لديه من ثروة من اخلربة واملعرفة يف
خدمة للبنك.
وقد انضم السيد براكس إىل جملس ادارة
البنك كمدير غري تنفيذي مستقل حامال معه ما
يقرب من مثاني سنوات من اخلربة يف رئاسة
والي��ة فيكتوريا ،فضال عن خربته يف تقديم

* ستيف براكس وجايمس واكيم ومسؤوالن يف االدارة *

امل��ش��ورة لعدة شركات أسرتالية رائ��دة يف
القطاعني اخلدماتي واملالي.
ورحب رئيس جملس ادارة Beirut Hellenic
 Bankالسيد ،نيك باباس بهذا التعيني قائال
ان“ :ستيف براكس هو إضافة هامة للغاية
جمللس إدارة البنك ،وال سيما لتغطيتنا يف
والي��ة فيكتوريا حيث ان مسريته ال تشوبها
شائبة فضال عن ان سعة معرفته يف املصاحل
واالعمال التجارية احمللية والبيئة املصرفية
ستمكنه من تقديم مساهمة هامة للغاية يف
تقدم للبنك “.
ام��ا ج��امي��س واك��ي��م عضو جملس االدارة
والرئيس التنفيذي للبنك فقال ”:إن إضافة
مدير مبستوى ستيف براكس إىل جملس إدارتنا
هو تطور كبري بالنسبة للبنك .ليس فقط الن
لديه سجال اقتصاديا حافال وفهما متعمقا
واطالعا واسعا يف القطاعني البنكي واملالي،

مؤسس فايسبوك :يدعو للسماح لألطفال باستخدام املوقع
من املقرر أن تطعن إدارة موقع فايسبوك
بالقانون الذي مينع األطفال من استخدام
موقع التواصل االجتماعي حبسب ما جاء على
لسان املؤسس مارك زكربرغ
ونقلت صحيفة التلغراف ،ع��ن زكربرغ
قوله أن جيب السماح لألطفال الذين مل
يناهزوا الثالثة عشر من عمرهم باستخدام
فايسبوك.
ويف هذا السياق ,قالت النائب احملافظ
كلري بريي اليت دافعت عن السالمة املتصلة
باالنرتنت إن طلب إدارة فايسبوك بشأن
أعمار املستخدين “غري مسؤول”.
وي��ش��ار إىل أن ق��ان��ون محاية خصوصية
األطفال املتصلة باالنرتنت تسمح لألطفال
الذين يتخطون الثالثة عشر من عمرهم يف

* مجلس ادارة البنك مع مسؤولني يف االدارة واالعالميني*

علما أن هذا القانون
استخدام فايسبوك
ً
هو قانون فيدرالي أمريكي أقر يف العام
.1998
أما القوانني الربيطانية احلالية ال متنع األطفال
ما دون الـ 13من استخدام فايسبوك .أما يف
اسبانيا ,فيسمح لألطفال الذين ختطوا الـ14
يف استعمال موقع التواصل االجتماعي.
ويزعم زكربرغ أن الفوائد الثقافية الستخدام
فايسبوك جسيمة .لذا ينبغي السماح لألطفال
علما أن إدارة فايسبوك
يف استخدام املوقع ً
حاليا حسابات  20000مستخدم يوما ما
تقفل
ً
دون العمر الشرعي.
وقد مت انتقاد موقع فايسبوك يف املاضي
بسبب التقصري يف اتباع سياساته اخلاصة
اليت متنع األطفال من استخدام املوقع.

* مصافحة بني ستيف براكس وجايمس واكيم *
بل ايضا ملا هو معروف عنه وعن عمله يف
اجملتمع وعن دعمه الكبري للتعددية الثقافية”.
بدوره أعرب ستيف براكس عن محاسه الكبري
واخل���اص هل��ذا التعيني وملستقبل Beirut
 Hellenic Bankيف اس�ترال��ي��ا ،وق��ال “أنا
متحمس جدا للخدمة يف جملس ادارة مؤسسة
بهذا احلجم وهذه األهمية  ،ليس فقط بالنسبة
للجاليتني اللتني تتعامالن معه حاليا ،ولكن
أي��ض��ا مل��ا متثله ه��ذه امل��ؤس��س��ة  ،وتسعى
لتحقيقه من قيمة حقيقية للزبائن يف القطاع
املصريف ،اضافة اىل عكس وتوسيع واقع
التعددية الثقافية يف اسرتاليا“ .
وكان ستيف براكس احد اجنح رؤساء والية
فيكتوريا ،اذ فاز يف ثالثة انتخابات متتالية
بأغلبية قياسية يف انتخابات  2002و .2006
مشرفا على إعادة بناء البنية التحتية واخلدمات
يف فيكتوريا  ،مع احلفاظ على ميزانيات قوية

متنام.
وإدارة اقتصاد
ٍ
ويشغل السيد براكس حاليا منصب رئيس
صندوق التقاعد  ، Cbusوهو مدير Jardine
 ، Lloyd Thomson Australiaوأح��د كبار
مستشاري  .KPMGوالسيد براكس هو أيضا
رئيس مستقل جلمعية تلفزيون وراديو اسرتاليا
االشرتاك (أسرتا).
ويشغل السيد براكس ستة مناصب فخرية
رئيسية :مستشار لرئيس وزراء تيمور الشرقية
زانانا غومساو ؛ مدير جملس ادارة معهد بيونيك
لألذن؛ رئيس مؤسسة ديكن ،يف جامعة ديكن
وكذلك يف مركز احلوار يف جامعة ال تروب.
وهو أيضا رئيس فخري Union Education

Foundation and the John Button
 Foundationوهو من دعاة التعددية الثقافية

واملصاحلة مع السكان األصليني.
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متفرقات

ملبورن
أفران الروشة حركة دائمة يف استقبال الزبائن

نافـذة على اجملتمع
اعداد وتصوير اراكس لتغطية حفالتكم واعراسكم ومجيع مناسباتكم اعتمدوا املصور اراكس
PH: 0419247261 - 96823269

أمجل السهرات واجللسات يف مطعم جان شاهني

*عبدو خضر وبعض العاملني معه*

العروسان حممد وغريزل جاد

ّ
*رف من احلسناوات*

* اجواء السهر والكيف*

*زمحة الظهرية*

بفرحة كربى دخل العروسان حممد وغريزل جاد قفص االحالم حيث
مجعا حوهلما عددا من االهل واملدعوين يف صالة باراديزو حيث
استقبلهما ددجي الفنان اسامة بامجل انواع املوسيقى والغناء
والفرحة تغمر قلوب اجلميع .ووسط الفرحة العامرة وعدسة الفنانة
زينب واشعاع فالش اراكس قطع العروسان حممد وغريزل جاد
قالب الفرحة ورقصا رقصة احلب وتقبال التهاني من اجلميع.

العروسان امحد شرف الدين وليلى املرعيب

* رقص وفرح*

*واخلارج يف زمحة*

ما زالت افران الروشة يف منطقة برودميدوز لصاحبها السيد
عبدو خضر تقدم افخر انواع املأكوالت املتعددة من املعجنات
اللذيذة.
ويقول السيد عبدو انه سيتابع مسرية هذه االفران بكل
ما لديه من خربة واسعة يف هذا اجملال لتبقى رائدة يف
جمال تقديم الذ واشهى ما تنتجه من مأكوالت على تعدد
انواعها.
متض مخسة اشهر على افتتاح هذه االفران حتى اصبحت
ومل
ِ
معروفة من قبل اجلميع نظرا ملا تقدمه من مأكوالت لذيذة
وصدق يف املعاملة واجللسة املرحية واالهتمام خبدمة
الزبائن وحسن معاملتهم اضافة اىل النظافة.
ويولي مجيع العاملني يف االفران كل تقدير واحرتام للزبائن
حيث يالقونهم بالـ «اهال وسهال» و «صحتني» و يودعونهم بـ
«اهلل معكم» و «مع السالمة» وهذا نابع من عاداتهم وتقاليدهم
اللبنانية والعربية االصيلة مدركني مدى الفعل الذي تفعله
هذه الكلمات والتأثري الذي ترتكه يف نفوس الزبائن..
وهذه الكلمات ليست جمرد جمامالت تقتضيها املصلحة
وطبيعة العمل بل هي شعور نابع من القلب حيث يشعر
قاصدو هذه االفران انهم يف بيوتهم وبني عائالتهم.
وقال صاحب االفران السيد عبدو خضر للهريالد انه مرتاح
ومطمئن ملستقبل هذه االفران الواعد واملزدهر الن االهم
بالنسبة لنا الصدق وحسن املعاملة مع مجيع الزبائن.

* مالك الشدياق يقطع قالب احللوى*

كل اسبوع يغص مطعم وملهى جان شاهني يف بانكستاون املشهور
بالسهرات اجلميلة بوفود العائالت واملناسبات العديدة املتنوعة مع
الربنامج الفين واجلو الشرقي اجلميل على انغام الفنان جورج خوري
واملطرب نسيم سعد واخلدمة السريعة املمتازة من ادارة املطعم
الكرمية والنرجيلة اللذيذة.
ومبناسبة رجوعه اىل دبي امضى الشاب مالك الشدياق امللقب بـ
(السنيور) مع اخوانه وعياهلم واالصدقاء سهرة ممتعة ومجيلة يف
مطعم جان شاهني ومبناسبة عيد ميالده وعلى اغنية هابي بريث
داي قطع مالك قالب احللوى وتقبل التهاني من اجلميع متمنني له
سفرا سعيدا وعقبال املية ..والف مربوك مع وصولك بالسالمة.
كما امضى العديد من اصحاب املناسبات امجل االوقات حتى الفجر
يف وطعن جان شاهني وكانت ادارة املطعم ساهرة على راحة
اجلميع.

بفرحة كربى دخل العروسان امحد شرف الدين وليلى اليوسف
املرعيب القفص الذهيب على قرع الطبول واالضواء النارية اليت
شعت يف صالة قصر النجوم حيث استقبلهما مع االهل واملدعوين
ددجي الفنان اسامة بامجل انواع املوسيقى والغناء .وخالل الفرحة
العامرة وعلى اضواء فيديو يوسف اخلري واشعاع فالش اراكس
وباشراف الديناميكي منري مشعون ومديري الصالة عبود وصفوان
دباغ قطع العروسان قالب الفرحة وتقبال التهاني من اجلميع.

ترحيب باحلاجة فاطمة غمراوي حامد
وصلت قادمة من بلدة حبننب املنية احلاجة الكرمية فاطمة غمراوي
حامد «ام حممد» والدة الشيخ صاحل حامد امام جامع حبنني وحلت
ضيفة مكرمة يف منزل ابنتها السيدة ام حممد آمنة ارملة املرحوم
فايز طه حيث توافد االهل واالقارب واالصدقاء للسالم عليها
واالطمئنان عن اهلهم يف لبنان وعاصة عائالت طه وحامد وغمراوي
واهالي حبنني واجلوار.
املغوش الذي تربطه صداقة اهلية مع آل طه وحامد
الزميل اكرم
ّ
وغمراوي وخاصة ابن الضيفة الشيخ الكريم صاحل حامد الذي زار
سيدني وكان لنا شرف اجراء مقابالت صحافية معه يرحب باحلاجة
الوالدة ام حممد ويتمنى هلا اقامة سعيدة بني ابنتها واالهل.
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الناشط الوطين واالجتماعي امحد ديب يكرم الشيخ حسن شريفة

*الشيخ شريفه يتوسط عيسى ومسلماني وديب وعمر وحضور*

*الشيخ شريفة يتحدث ويبدو النائب طوني عيسى وحضور*

*حممد عمر وأمحد ديب وحممد قريايف*

*الزميل املغوش وكرنيب ومراد*

*ديب ،محزة ،عجاج واألشوح*

*الشيخ شريفة يتوسط أبناء مرياطة*

*كرنيب ،املغوش ،طنوس ،أمون وحممد عمر*

*مرعي غمراوي ومراد*

*الشخ شريفة يتوسط ديب واسطنبولي والسيناتور مسلماني*

*الشيخ شريفه وأمحد ديب وحممد عمر واألشوح*

*الشيخ شريفه يتوسط أهالي مرياطة واحلاج*

*شريفة يتوسط أسعد وعمر وديب واسطنبولي ومحزة وعجاج*

كتب أكرم املغوّش

اقام الناشط الوطين واالجتماعي مسؤول العالقات
العامة يف مجعية مرياطة يف سيدني السيد امحد ديب
وليمة عشاء تكرميية لفضيلة الشيخ املناضل حسن
شريفة املسؤول الرتبوي حلركة امل وممثل الرئيس
نبيه بري يف مهرجان املقاومة.
وقد حضر التكريم يف دارة السيد ديب اىل جانب
الشيخ شريفة النائب االحراري طوني عيسى
والسيناتور العمالي احملامي شوكت مسلماني واعضاء
بلديات هشام زريقة وعلي كرنيب واعضاء ومسؤولني
يف جملس اجلالية اللبنانية وتيار املردة وحركة امل
وناشطون يف االحزاب االسرتالية عباس مراد وفؤاد
االشوح وعدد كبري من ابناء بلدة مرياطة تلك البلدة
الوديعة اليت اعطت لبنان قامات وطنية كبرية وعلى
رأسهم املغفور له اجملاهد عبد احلميد كرامي والرئيس
الشهيد رشيد كرامي والرئيس عمر كرامي وكوكبة
من الشهداء واملناضلني واالكادمييني ورجال اعمال
ناجحني.
ومرياطة هذه البلدة النموذجية كانت وما زالت على
العهد مبد اجلسور مع اجلنوب املقاوم واجلبل املناضل
وبريوت املنتصرة وكافة احناء لبنان وبالد العرب
وهذا ما اصر عليه الناشط ديب الذي تال بامسه كلمة
الرتحيب رئيس مجعية مرياطة السيد حممد عمر رحب
فيها بفضيلة الشيخ الزائر والنواب واعضاء البلديات
واحلضور وقال باسم صاحب هذه الدعوة وهذا البيت
الكريم السيد امحد ديب وبالنيابة عنه وبامسي الشخصي
ارحب بكم يف بيتكم امجل ترحيب .واضاف ان فضيلة
يعرف عنه
الشيخ الكريم حسن شريفة اكرب من ان ّ
بكلمات الن سرورنا بوجوه بيننا يف هذه البالد كبري
وقال «نستغل فرصة وجود فضيلتكم معنا لنلتقي بك
اخا عزيزا وواعظا امينا وضيفا كرميا حل بني اهله
وحمبيه نتبارك بنصائحك وارشاداتك ونتمسك بطرحك
الوسطي حتى خنرج مجيعا من هذه الفتنة واملؤامرة
الرهيبة اليت خيطط هلا العدو الغاشم».
وخلص اىل الرتحيب بفضيلة الشيخ حسن شريفة
امام مسجد الصفا واملسؤول الرتبوي يف حركة امل
وممثل دولة الرئيس نبيه بري.
ثم حتدث الشيخ شريفة شاكرا للسيد ديب هذا
التكريم واحلفاوة كما شكر مجعية مرياطة واكد بكلمته

*قريايف وحضور*

اننا اهل واخوة ان كنا يف مرياطة او الشمال او
اجلنوب واجلبل والبقاع وبريوت وكل لبنان الواحد
املوحد.
وحيا املقاومة اليت اطلقها االمام املغيب موسى
الصدر اعاده اهلل الذي وصف العدو الصهيوني
واسرائيل بالشر املطلق.
واضاف اننيا نطمنئكم ان النصر سيكون حليفنا
دائما.
وقدم الشيخ شريفه كتابه «السيد موسى الصدر -

املغوش*
*من اليمني :كرنيب ،مسلماني ،عيسى ،األشوح ،بو ملحم ،الشيخ شريفة والزميل
ّ

االنسان» للحضور.
ويف اخلتام تداول احلضور احلديث عن لبنان واجلالية.

وكانت عائلة ديب قد اعدت مأدبة سخية متيزت
بالكرم والضيافة.

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

168 TerMINUS STREET, LIVERPOOL
PH: 9600 8080

فريد جان دكان

25 Breust Place, Punchbowl
Ph: 9750 5588
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Early carbon compensation plan after Garnaut review
PENSIONERS would have
their carbon tax compensation paid upfront and the
tax-free threshold for lowincome earners would rise
almost $9000 to $25,000
under recommendations
now being considered by
the Gillard government.
Julia Gillard’s chief climate
change adviser, Ross Garnaut, who handed his final
report to the government
on tuesday, has called
for compensation to be
provided only to those on
incomes up to $80,000,
while higher income earners would have their tax
rates or thresholds altered
to ensure they did not receive any benefits from
the increase in the taxfree threshold. Professor
Garnaut has also rejected
overcompensating pensioners because of recent
increases to the pension
payment, recommending
they be reimbursed only
for carbon price rises. But
he recommended the petrol excise be offset to prevent rises at the bowser in
the first year of a carbon
tax and conceded that
one reason compensation
was necessary was rising
electricity prices.
Under his plan to distribute carbon tax revenue,
Professor Garnaut recommended 55 per cent
be given to households,
about $6.3 billion under a
$26-a-tonne carbon price
that raised $11.5bn. Thirtyfive per cent of compensation ($3.9bn) would be
devoted to business assistance and 10 per cent
($1.5bn) to innovation, of
which $750 million is already contained in the forward estimates.
Professor Garnaut also
launched a stinging attack on business leaders who had criticised the
government’s approach to
a carbon tax, including the
Business Council of Australia president Graham
Bradley, BlueScope Steel
chairman Graeme Kraehe

and BHP Billiton chairman Jacques Nasser, as
well as the coal and LNG
industries. They had put
“short-sighted self-interest” ahead of the national
interest.
Government sources said
last night the cut-off at
which higher income earners would not receive
carbon tax compensation was likely to be “well
north” of $80,000. Professor Garnaut said Australian households would
“ultimately bear the full
cost of a carbon price”,
while returns on capital
were determined in international markets and any
reduction by domestic
policy measures would be
temporary.
Therefore, it made sense
“on equity and efficiency
perspectives for households to ultimately receive
the vast majority of the
carbon pricing revenue”.
Professor Garnaut’s final
report dominated the opposition’s attack on the government, with Tony Abbott
seizing on the economist’s
recommendation that an
independent committee be
established to set Australia’s carbon emissions reduction levels.
The Opposition Leader
warned that the proposal
would take the power to
set tax rates
out of the hands of accountable
politicians.
“There is a developing
democratic deficit here,”
Mr Abbott said.
Ms Gillard accused Mr Abbott of misrepresenting
the report and hit back by
pointing out that it criticised the Opposition Leader’s direct action policy.
“Using direct action measures to achieve a similar
amount of emissions reduction would raise costs
much more than carbon
pricing, but would not
raise the revenue to offset
or reduce the costs in any
of these ways,” the Prime
Minister said. “We are put-

ting a price on carbon that
big polluters would pay.
By paying that price, they
would have the incentives
they need to act to reduce
the carbon pollution that
they emit.”
Professor Garnaut, appearing at the National
Press Club, said there
was an argument for Australia to lift its emissions
reduction target above
the bipartisan 5 per cent
reduction on 2000 levels
by 2020, and repeated his
carbon price recommendation of between $20 and
$30 a tonne.
He said the weighted average of developed countries would be an appropriate measure and in tables
submitted with the report,
he put this at between a 10
and 16 per cent reduction.
In a swipe at Mr Abbott’s
direct-action policy, Professor Garnaut said a
market-based mechanism
represented the lowestcost way for the nation
to cut emissions and a
direct-action approach
risked entrenching a political culture of sectional
interests that would permeate other sectors of the
economy.
Presenting pricing carbon
as a contest between the
culture of protectionism
that had held Australia
back before the reforms of
the 1980s, Professor Garnaut said a failure to price
carbon would produce a
“long period of incoherence and instability”.
“The really big cost of conceding to the regulatory
approach, to direct action,
will be the entrenchment
of the old political culture
that has again asserted
itself after the late 20th
century period of reform,”
Professor Garnaut said.
“The big rewards in lowemissions investments
in regulatory approaches
would go to those who
persuaded the minister or
the bureaucrat that their
idea was worthy of being

included in the direct-action plan.”
He regretted that climate
change policy remained
a subject of political division in Australia and the
US and said conservative governments in other
countries were pushing
ahead with emissions reductions targets.
Professor Garnaut also
warned that the rise of a
new round of international
trade protectionism was
almost inevitable unless
governments
adopted
similar carbon trading regimes, and that Australia
and New Zealand would
lose the most from the
breakdown of an international trading system.
He said the US congress’s
refusal to adopt a capand-trade scheme risked
delaying the emergence
of a truly global carbon
price, and the rise of “border adjustments” or carbon tariffs.
This risked drawing out
emissions-intensive,
trade-exposed industries’
calls for transitional assistance.
In a plan to distribute the
carbon tax revenue released with the report yesterday, he recommended
55 per cent, or about
$6.3bn, of the revenue
raised from the carbon tax
go to households.
Thirty-five per cent of compensation ($3.9bn) would
be devoted to business assistance and $1.5bn to innovation, of which $750m
is already contained in the
forward estimates.
The household assistance
would be boosted to 60 per
cent of the revenue when
the carbon tax moved to
a floating cap-and-trade
scheme, rising to 60-65
per cent by 2021-22. This
would be delivered through
a second tax cut as business assistance was
wound back. At the start
of the scheme, assistance
should be front-loaded to
pension recipients.

delegation of Mayors of Lebanese origin in Victoria visiting
Lebanon to establish ties between Lebanon and their councils

A delegation of Mayors of Lebanese origin is visiting
Lebanon and working to establish ties between
Lebanon and their councils.
Mayor of Darebin Diana Asmar, Mayor of
Maroondah Tony Dib and Mayor of Hobson’s Bay
Michael Raffoul are heading the delegation which
met with Gen Aoun on Wednesday the 1st of June.
Mayor Diana Asmar presented Gen Aoun with the
Key to the Darebin of Darebin, the 2nd time it has
been given in the history of the city of Darebin.
The mayors have a busy schedule which includes radio
and television interviews, a visit to Parliament and
functions with the Jezzine and Battroun councils.
The trip to Lebanon includes meetings with Many
MP’s including Ziad Aswad, Minister Gibran Bassil,
Minister Charbel Nahas, Abas Hashem, Suleiman
Franjieh and Patriach Rai.
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Mobile phone radiation a possible can- Wayne Swan insists economy is ‘on the rebound’
FEDERAL
Treasurer suggestions more re- factor to growth.
cer risk - World Health Organisation
Wayne Swan insists the cent data indicated the “On top of that the fundareports on potentially car-

RADIATION from mobile phones may cause
brain cancer and people
should use texting and
free-hands devices to reduce exposure, the World
Health Organisation has
declared.
The warning is based on
evidence that intensive
use of mobile phones
and other wireless devices might lead to an
increased risk of glioma,
a malignant form of brain
cancer.
WHO’s the International
Agency for Research on
Cancer concluded that
the radio frequency electromagnetic fields generated by such devices was
“possibly carcinogenic to
humans”.
A team of 31 scientists
from 14 countries made
the warning after assessing hundreds of published
studies into the potential
cancer risks posed by
electromagnetic fields.
The scientists said there
was not enough evidence
to conclude that radiation from mobile phones
was safe, but there was
enough data to show a
possible connection to tumours.
Evidence of harm
Jonathan Samet, who
chaired a meeting of the
scientists in the French
city of Lyon, said: “The
conclusion means that
there could be some risk,
and therefore we need to
keep a close watch for a
link between cellphones
and cancer.”
The WHO has put mo-

bile phone radiation on a
par with about 240 other
agents for which evidence
of harm is uncertain, including talcum powder,
working in a dry cleaner’s,
pesticide DDT, petrol engine exhaust and coffee.
Two studies in particular, the largest conducted
over the last decade, provided evidence that mobile phone use was associated with higher rates
of glioma, “particularly in
those that had the most
intensive use of such
phones”, Dr Samet said.
A number of individuals
tracked in the studies had
used their phones for 10
to 15 years.
“We simply don’t know
what might happen as
people use their phones
over longer time periods,
possible over a lifetime,”
he said.
Brain cancer
There are about five billion mobile phones registered in the world. Both the
number of phones in circulation, and the average
time spent using them,
have climbed steadily in
recent years, the working
group found.
The IARC cautioned that
their review of scientific
evidence showed only a
possible link, not a proven one, between wireless
devices and cancers.
“There is some evidence
of increased risk of glioma” and another form
of brain cancer called
acoustic neuroma, said
Kurt Straif, the scientist in
charge of editing the IARC

cinogenic agents.
“But it is not at the moment
clearly established that
the use of mobile phones
does in fact cause cancer
in humans,” he said in a
telephone press conference.
The IARC does not issue
formal recommendations,
but pointed to a number
of ways consumers can
reduce risk.
Widely criticised
“What probably entails
some of the highest exposure is using your mobile
for voice calls,” Dr Straif
said.
“If you use it for texting,
or as a hands-free set for
voice calls, this is clearly
lowering the exposure by
at least an order of magnitude,” or by ten fold, he
said.
A year ago the IARC concluded in a major report
that there was no link
between mobile phones
and brain cancer, but the
review was widely criticised as based on out-ofdate data that did not correspond to current usage
levels.
The new review, conducted by a panel of 31
scientists from 14 countries, was based on a “full
consensus,” said Robert
Baan, in charge of the
written report, yet to be
released.
Exposure data, studies
of cancer in humans, experiments on animals and
other data were all evaluated in establishing the
new classification.
The IARC ranks potentially
cancer-causing
elements as either carcinogenic, probably carcinogenic, possibly carcinogenic or “probably not
carcinogenic.” It can also
determine that a material
is “not classifiable”.
Cigarettes and sunbeds,
for examples, are rated
as “group 1”, the top threat
category.

economy is on the rebound despite its biggest
quarterly retraction in 20
years.
Australia’s
economy
shrank 1.2 per cent during the first three months
of 2011, a result Mr Swan
has blamed on the impact
of summer floods and cyclones.
The Treasurer rejected

economy was not turning
around as quickly as the
government expects.
“I certainly beg to differ,”
Mr Swan told ABC Radio
on thursday.
“I think there is a rebound
in the economy.”
Mr Swan said the rebuild
after the summer’s natural
disasters “in itself” would
be a strong contributing

mentals underlying the
economy are strong.”
Retail trade figures for
April, due out later today,
are expected to show a
continuing reluctance by
consumers to spend.
Consumer spending increased only 0.6 per cent
during the March quarter
as households held onto
rising disposable income.

Detention inquiry passes Lower House

THE Lower House of
Federal Parliament has
passed a motion to establish an inquiry into
Australia’s immigration
detention network.
The joint select committee would examine
recent riots and disturbances in detention centres on Christmas Island
and at Villawood in Sydney.
It would also look more
broadly at how com-

monwealth agencies are
intercepting, detaining
and processing “irregular
maritime arrivals or other
persons”.
Opposition Immigration
spokesman Scott Morrison said he looked forward to the motion being
supported in the Senate
as well.
“This has become a rolling crisis in our detention
network under this government,” Mr Morrison

told Parliament.
The motion was passed
with the support of the
entire Parliament.
Mr Morrison thanked the
Greens and the crossbenches for getting on
side.
The committee conducting the inquiry would consist of seven members
- three from the Government, three from the Coalition members and one
“non-aligned member”.

Liberal minister Louise Asher snoozes through vote
FRESH from the embarrassment of a missing
minister leading to a revote on a failed bill, the
Victorian Liberal Party’s Deputy Leader has
snoozed through a parliamentary vote.
Ms Asher was not in the
chamber for a vote late on
wednesday on whether or
not to adjourn debate on a
Budget appropriation bill.
The vote was taken again
and succeeded about 15

minutes later, so debate
was adjourned.
“I was asleep,” she admitted today.
“I’ve apologised to my colleagues already.”
Her nap follows Community Services Minister
Mary Wooldridge failing
to make a division for
the Government’s crucial
equal opportunity bill last
week.
After hours of debate yesterday the bill was passed

after the Coalition cast
aside the rules of Parliament to take a re-vote.
Attorney-General Robert
Clark said Ms Asher’s mistake again highlighted the
importance of MPs turning
up to votes, given the Coalition’s slim majority.
“What happened last night
is another reminder that
the numbers are tight and
people can’t afford to miss
votes,” Mr Clark told ABC
Radio.

Orkopoulos whistleblower awarded $435,613

A FORMER staffer of disgraced New South Wales
Labor MP Milton Orkopoulos, who sued over
her workplace treatment
after she blew the whistle
on him, has been awarded
$435,613 damages.
In the NSW Supreme Court
today, Justice Derek Price
handed down his deci-

sion in the case of Gillian
Sneddon, 53.
Ms Sneddon had sued her
employer - the Speaker of
the NSW Legislative Assembly - and the state of
NSW.
She already had been
granted a “default judgment” against Orkopoulos,
who was jailed for at least

nine years in May 2008
for child sex and drugs offences.
The judge made the damages order against the
Speaker and Orkopoulos,
but not against the state
of NSW.
The issue of legal costs
will be heard on a future
date.
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Former Victorian Premier Steve Bracks AC
appointed to Board of Beirut Hellenic Bank

(L-R): Elias Alouf, Greg Gav, Steve Bracks, Nick Papas, James Wakim, Nikolas Hatzistergos.

Bracks and Wakim with two other managers

Bracks and Wakim handshake

The
Hon
Steve
Bracks AC, former
Premier of Victoria,
has joined the Board
of Beirut Hellenic
Bank, bringing a
wealth of experience
and knowledge to
the dynamic, recently re-branded Bank.
Joining the Board
as an independent
Non-Executive Director, Mr Bracks will be
drawing upon almost
eight years of experi-

ence as Premier of
Victoria, as well as
from his experience
in advising several
leading Australian
finance and service
sector corporations.
Chairman of Beirut
Hellenic Bank, Nick
Pappas,
welcomed
the
appointment:
“Steve Bracks is a very
important addition
to the Bank’s Board,
particularly for our
coverage in Victoria

Board of directors with managers and media representatives

Bracks and Wakim with two other managers

where Steve’s impeccable standing and
breadth of knowledge
of the local business
and banking environment will enable him
to make an extremely
important contribution to the Bank’s
progress.”
James Wakim, Managing Director &
CEO of Beirut Hellenic Bank, added:
“The addition of a
director of the calibre of Steve Bracks to
our Board is a major
development for the
Bank. Not only does
he have an impressive
economic record and
in-depth understanding of banking and finance, he is also recognised for his work
in the community

and has been a vocal
advocate of multiculturalism.”
Steve Bracks expressed his own enthusiasm for the appointment and for
the future of Beirut
Hellenic Bank in
Australia:
“I am very excited
about serving on
the board of such an
important organisation, not just for the
two communities in
which it currently
operates, but also for
what it stands for,
being the pursuit of
genuine
customer
value in Banking, as
well as reflecting and
extending the reality
of multiculturalism
in Australia.“
Steve Bracks was one

of Victoria’s most
successful Premiers,
winning three consecutive
elections
including achieving
record majorities in
the 2002 and 2006
elections.
Whilst
Premier, Mr Bracks’
government oversaw
the rebuilding of Victoria’s infrastructure
and services, while
maintaining strong
budgets and managing a growing economy.
Mr Bracks currently
serves as Chairman
of the superannuation fund Cbus, is
a director of Jardine
Lloyd Thomson Australia, and a Senior
Adviser to KPMG.
Mr Bracks is also the
Independent Chair

for the Australian
Subscription Television and Radio Association (ASTRA).
Mr Bracks holds six
major honorary positions: as an Adviser
to the Prime Minister of Timor-Leste,
Xanana
Gusmao;
as a Director of the
Bionic Ear Institute
Board; as Chair of
the Deakin Foundation, Deakin University; and Centre for
Dialogue, La Trobe
University. He is also
Honorary Chair of
the Union Education
Foundation and the
John Button Foundation and is a leading advocate for both
multiculturalism and
Aboriginal reconciliation.
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Punchbowl NSW 2196 Ph 97403717 Mob 0414418334

Tel: 02 87648186

Fax :02 87648062

Email: ads@meherald.com.au- info@meherald.com.au
www.meherald.com.au/myherald

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

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

Email: info@alaa.com.au

