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ثـورة مصـر إلـى نفـق: »انقـالب« بـرداء دسـتـوري 

حل جملس الشعب .. والـتمهيد لشفيق رئيسًا
يف  مصر  ثورة  دخلت 
فّجرت  بعدما  مظلم،  نفق 
العليا  الدستورية  احملكمة 
العيار  من  سياسية  قنبلة 
من  يومني  قبل  الثقيل 
من  احلامسة  اجلولة  انطالق 
وقبل  الرئاسة،  انتخابات 
ساعات قليلة من بدء فرتة 
الصمت االنتخابي، بقرارها 
وإبقاء  الشعب  جملس  حل 
يف  شفيق  أمحد  الفريق 
الرئاسة يف مواجهة  سباق 
»اإلخوان  مجاعة  مرشح 
مرسي،  حممد  املسلمني« 
انقالب  أنه  بدا  ما  يف 
دستوري  برداء  عسكري 
االتهام  بأصابع  اشري 

األعلى  اجمللس  اىل  فيه، 
الطامح  املسلحة  للقوات 
نفوذه  على  احلفاظ  إىل 
يف  واملعنوي  السياسي 
احلياة السياسية املصرية.

أحكام  خالل  من  وبدا 
أن  الدستورية،  احملكمة 
التوتر الذي تشهده العالقة 
العسكري  اجمللس  بني 
قد  املسلمني«  و«اإلخوان 
تنذر  خطرية،  نقطة  بلغ 
على  خطرية  بتداعيات 
علمًا  املصري،  الشارع 
بأن هذا التوتر شهد منحى 
األشهر  خالل  تصاعديًا 
أن  منذ  املاضية،  الستة 
العسكري  اجمللس  ختلى 

التشريعية  صالحياته  عن 
املصري  الربملان  ملصلحة 
هيمن  الذي  املنتخب، 
وذلك  اإلسالميون،  عليه 
عقب شهر العسل الطويل 
يف  أتى  اجلانبني،  بني 
»ثورة  على  املطاف  نهاية 
من  ومفجريها  يناير«   25
وأعاد  املصري،  الشباب 
املربع  إىل  مصر  ثورة 
إىل  يكن  مل  إن  األول... 

نقطة الصفر.
ومن الواضح، أن ما حصل 
ممّوه  عسكري  انقالب  هو 
ومن شأنه  حبكم قضائي، 
السلطتني  مجع  يعيد  أن 

حاصلة هلى عدة شهادات تنويه من 
سلطة صناعة اللحوم يف نيو ساوث 

HCCP ويلز
تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم الغنم 

والبقر الطازجة يوميا

TONY FRANCIS QUALITY MEATS

96371759  فاكس: 96371294 تلفون: 

مقانق - كفتة - همربغر - كبة وكل ما يطلبه املطبخ اللبناني من لحوم 
أكثر من 30 سنة يف خدمة الجالية

لصاحبها طوني  فرنسيس

26 Good Street Granville 2142

نتعهد كافة املشاريع من األبنية 
الشاهقة حتى املنازل العادية من رسم 

 الخريطة إىل تسليم املفتاح
خربة طويلة وصدق يف التعامل

Tel: 9709 3322 
Mob: 0414 424 275

www.southwestbuilders.com.au

: علي  أو  سام  بـ   لالتصال 

إلعالناتكم في 

الهيرالد 

االتصال بـ  ميراي 

علىالرقم:

0478 165 625Widest coverage for the Australian news in Arabic in cooperation with alankabout.com

جرعة دعم أمريكية لالستقرار واجليش
تثبيت املياومني يفّجر اخلالف مع »التكتل«

التتمة صفحة 31

شكل االتصاالن اهلاتفيان 
وزيرة  أجرتهما  اللذان 
اخلارجية االمريكية هيالري 
بكل  االول  امس  كلينتون 
جنيب  الوزراء  رئيس  من 
سعد  والرئيس  ميقاتي 
احلريري جرعة دعم واضحة 
على  لبنان  يف  لالستقرار 
خلفية التحذيرات االمريكية 
انعكاس  من  املتكررة 
االزمة السورية عليه وحضًا 
يف  املضي  على  للحكومة 
اليت  اخلطوات  من  مزيد 

حتصن هذا االستقرار.
الذي  االتصال  ان  وُعلم 

    Plumbing- Building- Electrical-
  Carpentry- Tiling -Cement Rendering
 - Painting - Bricklaying - Mechanic
 - Cabinet Maker -  Concreting
-Demolition and many more

أدوات صــحية - بــناء-  كــهرباء -
تلييس   - تبليط   - خشب  نجارة 
)بريك(- حجارة  تعمري   - دهان   -

صب   - خزانات  تصنيع   - ميكانيك 
باطون- هدم منازل والعديد غريها..

*(RTO(  نتعامل مع شبكة واسعة من تنظيمات مهنية مسجلة حكوميًا
*Registered Training Organisation

رسمية  لشهادة  تحتاج  هل 
تؤهلك للحصول على رخصة 
حكومية )Licence( يف املهن 

التالية:

 First Aid - White / Green Card - Security - Crane - All truck
licences - Excavator - Bobcat - Forklift - and many more

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

كافة الشهادات معرتف بها رسميًا

We also offer traineeships benefiting both employers and workers

Eddy Sarkis
MANAGING DIRECTOR

m. 0425 34 8000

p: 02 9897 0700    f: 02 9897 0711

eddy@easytrainingsolutions.com.au

www.easytrainingsolutions.com.au

P.O. Box 516, Merrylands NSW 2160    4/6 McFarlane St, Merrylands NSW 2160

E A S Y  T R A I N I N G  S O L U T I O N S
Attain your skills... the EASY way

Short Courses.
First Aid

 White Card
 Blue Card
 RSA & RCG
 Forklift
 Warehouse, Road Operations
 Safe Handling of Food

Get Certified NOW!
Call (02) 9897 0700 

Trades Assessment.
Plumbing  Confined Spaces 

 Bricklaying  Driver Fatigue 
 Painting  Wall/Floor Tiling
 Electrical  Certificate IV OH&S
 Carpentry  Asbestos Awareness
 Working Safely at Heights
 Building/Construction
 Certificate IV Training and Assessment
 Certificate IV Property Services

Training & Education.
Advanced Diploma of Management
Advanced Diploma of Marketing
Advanced Diploma of Tourism
Advanced Diploma of Hospitality

Experienced & in need for a 
Licence? We can help.

 بإدارة:  آدي سركيس

M: 0425 34 8000    Ph: 02 9897 0700   F: 02 9897 0711

info@easytrainingsolutions.com.au 
www.easytrainingsolutions.com.au

Suite 4 / 6 McFarlane St, Merrylands  NSW 2160

اوسع تغطية لألخبار االسرتالية باللغة العربية بالتعاون مع العنكبوت االلكرتوني

Full details on  page 18

جميع منتجاتنا حالل.. تجدونها يف
Coles و Woolworths وأكرب السوبرماركات املستقلة

تغنيكم عن التفتيش والدوران
دواليب جديدة ومستعملة من مختلف املاركات

مؤسسة املكاري تقدم أفضل  الخدمات مع 
التسهيالت

 Wheel   ،اختصاصيون يف الفرامل
Alignment وغيار زيت

مؤسسة املكاري للدواليب 
األوىل يف فكتوريا

1158 Sydney Rd, Fawkner 3060
Tel: 9359 0004

WWW.FAWKNERTYREMART.COM.AU

كانت وما زالت 
وستبقى كما عودتكم 

على الخدمات 
املمتازة والصدق يف 

املعاملة

محالت حمزة للخضار والفواكه
 االوىل يف مرييالندز

179 Merrylands Rd, Merrylands
Tel; 1886 9760  التفاصيل ص8

أجرته كلينتون استمر زهاء 
خالله  وأبدت  ساعة  ربع 
بالدها  اهتمام  كلينتون 
لبنان،  يف  بالوضع  البالغ 
اليت  باخلطوات  وأشادت 
تقوم بها احلكومة من أجل 
االستقرار،  على  احلفاظ 
اجليش  بدور  أشادت  كما 
اليت  واملهمات  اللبناني 

يتوالها.
ميقاتي  أن  علم  كذلك 
مبادرتها  لكلينتون  شكر 
ولفتها اىل ان لبنان يأمل 
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قنصل لبنان العام يف سيدني االستاذ جورج البيطار غامن لـ :اهلريالد«:

أعطيت تعليماتي للموظفني الجناز املعامالت واعادتها الصحابها يف اليوم نفسه اذا استوفت الشروط
املقابلة ص 21

هوالند سيحمل األزمة السورية اىل املكسيك
واحتمال اجتماع دولي يف 30 حزيران

أن  ديبلوماسيون  أفاد 
اىل  تسعى  الكربى  القوى 
عقد اجتماع يف شأن سوريا 
يف جنيف يف 30  حزيران 
حملاولة إعادة خطة السالم 
مسارها  اىل  املتعثرة 
بريطانيا  لكن  الصحيح، 
مشاركة  فكرة  ان  قالت 
»قد  االجتماع  يف  ايران 
تكون غري قابلة للتطبيق«. 
املراقبني  من  وفد  وزار 
يف  احلفة  مدينة  الدوليني 
حمافظة الالذقية غداة دخول 
اثر  اياها   النظام  قوات 
املعارضة  مقاتلي  انسحاب 

منها، بينما تواصلت اعمال 
من  اخرى  احناء  العنف يف 
قتياًل    52 وأوقعت  البالد 
مصادر  اىل  استنادًا 
سيارة  وانفجرت  معارضة. 
مفخخة قرب مركز امين يف 
حي السيدة زينب بضواحي 
دمشق مما اسفر عن اصابة 
14 شخصًا جبروح واضرار 

مادية جسيمة.   
وأصدرت بعثة مراقيب االمم 
زيارتها  بعد  بيانًا  املتحدة 
»سادت  فيه:  جاء  احلفة 
يف  قوية  موت  رائحة 

التتمة صفحة 31
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تخلصوا من املدفوعات الشهرية والسنوية باقتناء هذا الجهاز العجائبي الذي يـُدخل إىل منازلكم العالم العربي بأكمله مع 
 مجموعات كبرية من األفالم العربية واالنكليزية واليونانية

Intervision تقدم لك جهازًا مع تركيب بقيمة 499 دوالرًا
هذا الجهاز يوفر لكم أكثر من 230 قناة عربية وأكثر من 29 محطة راديو عربية وأقوى الربامج على شاشتكم

 Intervision قريبا يف ملبورن

 بدون أي رسوم اشرتاك شهري أو سنوي!!

نقدم لكم أكثر  من 230 قناة فضائية مجاناً من الشرق األوسط. 
متتعوا مبئات القنوات الفضائية العربية ذات النوعية العالية على شاشة تلفازكم من 

خالل االنترنت.
 تشكيلة واسعة جدا ومتنوعة من القنوات العربية ترضي جميع أفراد العائلة.

 لالستفسار  وملزيد من املعلومات الرجاء االتصال بنا
على أحد األرقام التالية:

 سارعوا لالتصال لتحصلوا على متعة املشاهدة

S p e c i a l i s e  i n  I T  c o m p u t e r ,  w i r e l e s s , 
T e l e c o m m u n i c a t i o n  a n d  n e t w o r k i n g 

s e r v i c e  a s  w e l l  a s  o n s i t e  r e p a i r s . 
w e  c a n  a l s o  p r o v i d e  y o u  w i t h  S a t e l l i t e 

A n t e n n a  a n d  f r e e  t o  a i r  s o l u t i o n .

0 4 1 1 1 9 3 3 3 6  قيصر  
0 4 2 9 5 8 5 8 5 8  روني   
0 2 8 8 8 3 2 7 2 2  املكتب 

وتقنيو  للبيع  موزعون  مطلوب 
املطلوب. التدريب  نوفر  تركيب، 

We can offer you 
unlimited local 

calls and unlimited 
Internet at ADSL2+ 

speed for $65 
 a month.

*Box Delivered only, no installation included

www.intervisiontv.com.au
$499 

Installed

Intervision
شركة قانونية 

100% مسجلة يف 
 الدوائر االسرتالية

أكثر من 29 حمطة راديو عربية

Advertisements
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يعلن صاحب حلويات ابراهيم
الحاصل على لقب العام يف منطقة سانت جورج 

لعامي 2010 و2011

خليل ابراهيم
عن ترشيح نفسه عن 

الدائرة الثالثة يف بلدية 
روكدايل على الئحة 
رئيس البلدية بيل 

سارافينوفسكي لحزب 
العمال االسرتالي

ويتعهد بالعمل لخدمة 
ابناء منطقة روكدايل عامة 

املرشح خليل ابراهيموالجالية العربية خاصة
يتقدم السيد خليل ابراهيم بالشكر من بيل 

سارافينوفسكي وستيف كامرب وشاين اوبراين للدعم 

الذي قدموه له يف الرتشح للبلدية
اقرتعوا البن جاليتكم خليل ابراهيم
ليكون صوتكم يف مجلس بلدية روكدايل

اعالنات 
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اعلن رئيس حزب الكتائب الرئيس 
امني اجلميل دعم الكتائب ملرّشح 
القوات يف الكورة الدكتور فادي 
الكتائب  ان حتالف  مؤكدًا  كرم، 
ابعد  هو  اللبنانية  القّوات  مع 
واضعًا  النيابية،  اإلنتخابات  من 
بتصرف  الكتائب  إمكانات  كل 
اإلنتخابّية  املكينة  منها  القّوات، 
البيت  وحتى  واملراكز  الكتائبّية 

املركزي.
إذاعة  اىل  حديث  يف  واعترب 
صوت لبنان ان اإلنتخابات حمطة 
إىل  خنوضها  اليت  احملطات  من 
جانب القّوات من ضمن معركتنا 
إىل  جنبًا  خنوضها  اليت  الطويلة 
القّوات وكل  مع  بيد  ويدًا  جنب 

حلفائنا يف 14 آذار.
وال  واحد  حتالف  يف  حنن  وقال 
هذه  يف  عليه  للتأكيد  حاجة 
املناسبة، لذلك من الطبيعي ان 
القّوات  مرشح  جانب  إىل  نكون 
كرم،  فادي  الدكتور  اللبنانّية 
ورفاقنا سيكونون إىل جانبه كما 
ان املراكز احلزبّية ستكون معنّية 
كي  اإلنتخابّية  املعركة  هذه  يف 
نؤكد ان منطقة الكورة متمسكة 
ألجلها  نناضل  اليت  املبادئ  يف 
وهي السيادة واحلرّية والتعددّية 
الدولة  وتقوية  اآلخر  واحرتام 

واليت جيسدها اهل الكورة.
اإلنتخابات  هذه  ان  إىل  واشار 
التوجه  ان  نربهن  كي  مناسبة 
يدعم  اللبناني  للشعب  العام 
وال  واهدافها،  آذار   14 مسار 
هذه  يف  التعاون  ان  شك 
النتيجة  إىل  سيؤدي  اإلنتخابات 
مرشح  ينتصر  كي  املرجّوة 
نعتربه  الذي  اللبنانّية  القّوات 
آذار   14 حتالف  ومرشح  مرشحنا 

يف نهاية املطاف.
وتابع الرئيس اجلميل لقد تبلغنا 
اعلنت  القّوات  بأن  البارحة 
مرشحها ومن الطبيعي انه سيكون 
هناك تواصل فورًا معهم لوضع 
بتصرف  الكتائب  إمكانات  كل 
اإلنتخابّية  املكينة  منها  القّوات، 
البيت  وحتى  واملراكز  الكتائبّية 
أن  يستطيع  ما  قدر  املركزي 

يكون داعمًا هلذه املسرية.
سنكون يدا واحدة

واكد اننا سنكون مجيعًا يدًا واحدة 
ونأمل يف نهاية هذه اإلنتخابات 
اللبناني  العام  للرأي  يتأكد  ان 
توّجه  الدولي  العام  والرأي 
الذي  اخليار  من خالل  اللبنانيني 
اإلنتخابات  هذه  يف  سيأخذونه 

للحرّية  انتصارًا  سيكون  والذي 
التعددّية  وملبدأ  والدميوقراطّية 
الدولة  تقوية  وتيار  والدستور 
اليت  املساعي  كل  حساب  على 
حتط من صالحيات هذه الدولة، 
وال سيما يف ظل منافسة القوى 
لبعض  اللبناني  واجليش  األمنّية 

القوى األخرى.
كانت  اذا  عّما  سؤال  على  وردًا 
بروفا  الفرعية  الكورة  انتخابات 
 ،2013 عام  النيابية  لالنتخابات 
كل  لدى  اجلمّيل  الرئيس  قال 
هذه  امنا  خصوصيتها،  منطقة 
مؤشرًا  ستكون  االنتخابات 
مهمة  منطقة  الكورة  الن  مهمًا 
لبنان،  مثال  على  وفسيفساء 
املذاهب  من  جمموعة  ففيها 
والطوائف واالديان اليت تتكامل 
مع  وتنصهر  البعض  بعضها  مع 
ومما  املنطقة،  هذه  يف  بعضها 
منوذجًا  ستكون  فيه  شك  ال 

لالنتخابات املقبلة عام 2013.
إعالن  عند  اجلمّيل  وتوقف 
الكورة  يف  اإلنتخابات  تنظيم 
فريد  النائب  املرحوم  وفاة  بعد 
اىل  دليل  فيه  فرأى  حبيب، 
خبري.  اللبنانّية  املؤسسات  ان 
املؤسسات  دعم  يف  وسنستمر 
اللبنانّية وال سيما اإلستحقاقات 
حياتنا  تنتظم  حتى  الدستورّية 
ضمن  واملؤسسات  الدستورّية 
القانون والدستور وهذا ما يطمح 
إىل  الفتًا  اللبنانّيني،  كل  له 
يقومون  اليت  املساعي  كل  ان 
تقوية  اجل  من  هي  اليوم  بها 
تقوم  كي  ومؤسساتها  الدولة 
مسؤولياتها  بتحّمل  الدولة  هذه 
يف كل امليادين مبا فيها احرتام 
وتعيني  الدستورّية  املواعيد 
املهل  صمن  لإلنتخابات  موعد 

الدستورية.
الراحل  اجلمّيل  الرئيس  وتذكر 
عالقة  اىل  فأشار  حبيب،  فريد 
خاصة تربطه به. وختم لقد كان 
يف  الكبار  املناضلني  من  حبيب 
فيها  مّر  اليت  العصيبة  املرحلة 
كثب  عن  نعرفه  فنحن  لبنان، 
وكان رفيقًا لنا عزيزًا جدًا، وكّنا 
حبيب  مع  دائم  تواصل  على 
الذي كان دائمًا ساعي خري يف 
اجلمّيل  وتقّدم  املناسبات.  كل 
حبيب  النائب  عائلة  من  جمددًا 
التعازي  بأحر  اللبنانية  والقّوات 
لوفاته، مؤكدًا ان مسرية الراحل 
الطالعة  لألجيال  قدوة  ستكون 

يف املقاومة اللبنانية.

االنتخابات الفرعية دليل اىل ان املؤسسات خبري

اجلميل اعلن دعم الكتائب ملرشح القوات

النواب  جملس  رئيس  استقبل 
االول يف عني  امس  بري  نبيه 
التينة، وفدا من احلزب الشيوعي 
العام  أمينه  برئاسة  اللبناني 
الدكتور خالد حدادة، يف حضور 
حلركة  السياسي  املكتب  عضو 
االثر،  خواجة.وعلى  حممد  أمل 
دولته  مع  لقاؤنا  حدادة:  صرح 
يف هذه الظروف بالذات تناول 
العديد من القضايا اليت تعيشها 
لبنان.  على  وتأثرياتها  املنطقة 
ثالث  على  اؤكد  ان  ويهمين 
اثرناها  اليت  القضايا  هذه  من 
هو  االول  العنوان  دولته:  مع 
الوضع الذي وصل اليه البلد يف 
ظل هذا اهلريان املستمر بالنظام 
اللبناني، والذي يؤكد  الطائفي 
انتهت وماتت  الصيغة  ان هذه 
الكيان  بوحدة  تأخذ  ان  واخلوف 
وانتهاء  معها،  اللبناني  الوطين 
كثري  ينعكس يف  الصيغة  هذه 
فقط  نتكلم  ولن  الظواهر،  من 
عن ظواهر السعي لتغليب الفتنة 
واملرتبط  املختلف  بطابعها 
وبشكل  املنطقة  يف  جيري  مبا 
اساسي يف سوريا، وحتى على 
ثقافة  إجياد  الداخلي  املستوى 
ترعى  الصيغة  فهذه  جديدة، 
تربير  ثقافة  هي  جديدة  ثقافة 

التطبيع مع العدو االسرائيلي.
جدي  ببحث  طالبنا  لقد  أضاف: 
حبق  املتخذة  العقوبات  يف 
العقوبات  وبأقصى  العمالء 
جتاههم وليس خفضا كما جرى 
وزياد  كرم  فايز  العميلني  مع 
ما  خاص  وبشكل  احلمصي، 
الصورة  مجيعا  اللبنانيني  أثار 
اليت  اللبنانيات  الحدى  البشعة 
اطفال  تقصف  صواريخ  تصنع 
ينقل  بأن  طالبنا  وقد  لبنان. 
بأن  رغبتنا  بري  الرئيس  دولة 
تسحب اجلنسية من هذه العميلة 
اللبناني،  الشعب  حبق  اجملرمة 

كل  مع  التعاطي  يتم  وان 
الكيان  يف  اللبنانيني  املقيمني 
اعطاء  قاعدة  على  الصهيوني 
مهلة اما تسليم انفسهم للقضاء 
او سحب اجلنسية منهم. كفانا 
واىل  ثقافة  اىل  العمالة  حتويل 

وجهة نظر.
الصيغة ال الوطن

وتابع: العنوان الثاني: الوضع يف 
لبنان وانهيار الصيغة الطائفية، 
حتى ال ينهار الوطن حنن حباجة 
اىل مؤمتر وطين تأسيسي يكون 
املدنية  الدولة  النطالقة  قاعدة 
بديال من  لبنان  الدميقراطية يف 
جانب  وهناك  الصيغة.  هذه 
الشعبية  الفئات  حبقوق  متعلق 
من العمال اىل العمال املياومني 
االجيارات  قانون  قضية  اىل 
وبالتالي ضرورة ان يأخذ جملس 
النواب دوره يف إقرار حقوقهم 
العمال  حقوق  خاص  وبشكل 
املياومني، وثانيا التفكري دائما 
بالتعاطي مع قضية املستأجرين 
مبا يلغي هذه اخلطة اليت حتاول 
تهجري فقراء بريوت واملدن عرب 
يأكل  لالجيارات  قانون  تشريع 

حقوقهم.
الثالث:  العنوان  وأردف: 
املنطقة  يف  جيري  ملا  النظرة 
واعين  سوريا،  يف  وخصوصا 
يواجه  حقيقيا  وطنيا  حوارا 
بشكل متالزم قضية بناء الدولة 
الدميقراطية  املدنية  السورية 
حماولة  ألي  التصدي  وقضية 
على  تساعد  اخلارجي  للتدخل 
تفتيت  وبالتالي  سوريا  تفتيت 

املنطقة.
وزير  ايضا  بري  واستقبل 

االتصاالت نقوال صحناوي.
جملس  رئيس  استقبل  كما 
السابق  الوزير  املدنية  اخلدمة 
خالد قباني الذي قدم له التقرير 

السنوي العمال اجمللس.

حدادة: ملؤمتر تأسيسي يطلق الدولة املدنية

بري استقبل وزير االتصاالت 
ورئيس جملس اخلدمة

جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق - عبداهلل طويل 
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العماد  اجلمهورية  رئيس  اطلع 
بعبدا  قصر  يف  سليمان  ميشال 
امس االول من قائد اجليش العماد 
جان قهوجي على االوضاع االمنية 
عموما ويف الشمال ومنطقة احلدود 
املناطق  يف  خصوصا  سوريا  مع 
اليت شهدت احداثا وخروقات يف 
عرسال  وحتديدا  االخرية  االيام 
العماد  اطلعه  حيث  وحميطها، 
قهوجي على تركيز نقاط متقدمة 
دوريات  وتسيري  هناك  للجيش 

بهدف ضبط الوضع.
قائد  اجلمهورية  رئيس  واستقبل 
القوات الدولية العاملة يف اجلنوب 
اجلنرال باولو سيريا الذي وضعه 
يف اجواء عمل اليونيفيل الستمرار 
والتنسيق   1701 القرار  تطبيق 
اللبناني  اجليش  مع  القائم 
والطبية  االجتماعية  واملساعدات 
اليونيفيل  تقدمها  اليت  والرتبوية 

لألهالي يف القرى والبلدات.

مع  سليمان  الرئيس  وعرض 
جنار  ابراهيم  السابق  الوزير 
الساحة  على  الراهنة  لألوضاع 
ذات  ولشؤون وقضايا  الداخلية، 

طابع قانوني وقضائي.
مع  اجلمهورية  رئيس  وتناول 
وجيه  السابقني  النواب  من  كل 
البعريين، حممود عواد، حممود طبو 
ونزيه منصور التطورات السياسية 
واالجواء السائدة بعد انعقاد هيئة 
واالستعدادات  الوطين  احلوار 

للجلسة املقبلة يف 25 اجلاري.
عائلة  من  وفد  بعبدا  وزار 
اجلديد  قناة  يف  الشهيد  املصور 
لشكر  شعبان  علي  التلفزيونية 
مواساته  على  سليمان  الرئيس 
ابدى  وقد  باستشهاده.  وتعزيته 
الرئيس سليمان حرصه على حض 
على  املختصة  القضائية  االجهزة 
بشفافية  التحقيقات  يف  املضي 

وصدقية.

سليمان اطلع من قهوجي على الوضع األمين 
والتقى قائد اليونيفيل ووزراء ونواباً سابقني

اكد املتحدث باسم الفاتيكان امس 
االول ان زيارة البابا اىل لبنان ال 
تزال مقررة وجتري التحضريات هلا 
بنشاط بالرغم من االزمة السورية، 
اشارت  معلومات  على  ردا  وذلك 
بسبب  امتامها  بشأن  شكوك  اىل 

الوضع يف سوريا.
وقال االب فيديريكو لومباردي يف 
مؤمتر صحايف ان حتضريات الزيارة 
بشأن  تشكيك  ال  قدما.  متضي 
الرسولي  والكرسي  حتضريها. 
تتم  لكي  يتوجب  ما  بكل  يقوم 
اىل   14 من  مقرر  هو  كما  الزيارة 

1٦ ايلول.
بني  ليس  املستقبل  ان  واضاف 
امتداد  احتمال  اىل  ملمحا  ايدينا، 

النزاع السوري اىل لبنان اجملاور.
انسايدر  فاتيكان  موقع  وقال 
اعطاء  يف  التحفظ  ان  االلكرتوني 
يكشف  الرحلة  هلذه  واضحة  اطر 
وضع  حبذر يف  التقدم  الرغبة يف 

اقليمي يبدو كل يوم اكثر تفجرا.
واضاف هذا املوقع االلكرتوني ان 
تغذيه  الذي  السوري  النزاع  تطور 
املسلحون  واجلهاديون  االسلحة 
اآلتون من اخلارج مبا يف ذلك من 
لبنان، والطابع املعادي للمسيحيني 
املعارضة  من  لقسم  واالصولي 
حتليلهما  جيري  السورية  املسلحة 
سر  امانة  يف  بالغ  باهتمام  يوميا 

الدولة.
ونقلت الوكالة املتخصصة بشؤون 
مصادر  عن  اي.ميديا  الفاتيكان 
مقربة من امللف ان الرحلة ميكن ان 
تلغى حتى يف اللحظة االخرية بسبب 
سوريا.  تشهدها  اليت  املواجهات 
وسيتوجه املكلف التنظيم العمالني 
غاسباري  الربتو  البابوية  للتنقالت 
اىل  اجلاري  حزيران  نهاية  حبلول 
بريوت. والرهان يتمثل يف ضمان 
امن البابا وايضا املؤمنني يف وجه 

التهديدات االسالمية.

فاتيكان أكد ان زيارة البابا للبنان ما زالت مقررة
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اآلن .... يف فريفيلد

خربة طويلة  .. خدمة سريعة .. صدق يف املعاملة

حسم 
 % 20

لحامل هذا 
االعالن 
يف فرع 
فريفيلد

زعرت 1،20$ - جبنة 3،00 $  - لحمة 3،50 $ - سبانغ 2،50 
$ - جبنة وسجق 3،50 $ - جبنة وزيتون 3،50 $

نؤمن طلبيات كافة 
املناسبات بأسعار 

مدروسة

جديد أفران ياغونا فرع فريفيلد.. بيتزا على أنواعها
نفتح من الـ 5،00 صباحا لغاية الـ 10،00 ليال

أفران  ياغونا للمعجنات..

فرع فريفيلد
تلفون: 87308300

14 Smart St, 
Fairfield

قرب  حمطة القطار

فرع ياغونا
تلفون: 97938333

124 Highland Ave, 
Yagoona

قرب  حمطة القطار

************************

العماد  اجلمهورية  رئيس  اكد 
اجليش  ان  سليمان  ميشال 
نقطتني  برتكيز  قام  اللبناني 
ثابتتني له على احلدود اللبنانية 

- السورية حلفظ االمن.
ومن جهته وافق جملس الوزراء 
على اعطاء وزارة املالية سلفة 
خزينة بقيمة ١٠٣٩٤ مليار لرية 

لتغطية انفاق العام ٢٠١٢.
استمرت  اليت  اجللسة  وبعد 
ساعة ونصف الساعة اذاع وزير 
املقررات  الداعوق  وليد  االعالم 

اآلتية:
بناء لدعوة رئيس جملس الوزراء 
انعقد جملس الوزراء عصر  امس 
رئيس  برئاسة  اخلميس  االول 
اجلمهورية يف القصر اجلمهوري 
يف بعبدا حبضور غالبية الوزراء 
الذين غاب منهم الوزراء: حممد 
وأمحد  كرم  وسليم  الصفدي 

كرامي وغابي ليون.
اجلمهورية  رئيس  واستهل 
اجللسة قائال: انه نظرا للحوادث 
يف  واحلاصلة  املتكررة  األمنية 
لبنان  بني  املتداخلة  املناطق 
منطقة  يف  سيما  وال  وسوريا 
حريات  حجز  فيها  مبا  عرسال، 
ومن  مؤقتا،  املواطنني  بعض 
ثم االفراج عنهم فيما بعد، قام 
اجليش اللبناني برتكيز نقطتني 
له على احلدود وبسط  ثابتتني 
املنطقة  على  الدولة  سلطة 
األمن  وحفظ  بينهما  الفاصلة 

فيها.
ومن ثم قال ان دخول الكاتب 
إىل  املعلوف  أمني  اللبناني 
خرب  اليوم  الفرنسية  األكادميية 
وميثل  واللبنانيني  للبنان  سار 
اللبناني يف  اإلبداع  عن  منوذجا 
العربة  أن  إىل  الفتا  االغرتاب 
لدخول  مفتاح  الكلمة  أن  هي 
العامل وعلينا دوما لفظ الكلمة 
قبل  والبناءة  والطيبة  اجليدة 
أو  واملعركة  باحلرب  التفكري 

الكلمة السيئة.
واشار إىل أنه سوف مينح السيد 
أمني معلوف أرفع وسام لبناني 
بريدي  طابع  إصدار  وسيتم 

بإمسه تكرميا إلبداعه.
جلسة احلوار جيدة

رئيس اجلمهورية اكد تركيز اجليش نقطتني ثابتتني على احلدود مع سوريا
جملس الوزراء وافق على اعطاء املالية سلفة 10٣٩٤ مليار لرية وعلى 
مشروع قانون لفتح اعتماد اضايف ليصل اجملموع اىل 115٦1 مليارا

ومن ثم أشار رئيس اجلمهورية 
الوطين  احلوار  هيئة  جلسة  إىل 
واصفا إياها باجليدة وقال كانت 
هناك نقاشات أمثرت عن إعالن 
مهم جدا أبرز ما تضمنه أنه مل 
يعد يف مقدور أحد إتهام اآلخر 
بأنه يدخل لبنان يف حمور معني 
وتلقي أوامر منه، ويف املقابل 
عازلة  إنشاء منطقة  يود  أحد  ال 
واملسلحني  السالح  لتهريب 
مضيفا أنه يف حال نفذنا هاتني 
النقطتني نكون أنزلنا عن كاهلنا 
متاعب الشتائم والكالم املهني 

والتخوين املتبادل.
الرئيس  فخامة  تناول  ثم  ومن 
البالد  يف  االقتصادي  الوضع 
الذي  النمو  معدل  إىل  فأشار 
نسبة  زيادة  وتوقع   %٣ بلغ 
إىل  مشريا  بنسبة ٨%  الودائع 
أن ميزان املدفوعات سجل عجزا 
حمدودا يوازي العجز عن الفرتة 
داعيا   ٢٠١١ العام  من  نفسها 
إىل تشجيع الصادرات لتقليص 

العجز يف امليزان التجاري.
ووضع الرئيس سليمان جملس 
التقارير  سلسلة  يف  الوزراء 
التجارة  وزارة  عن  الصادرة 
األمريكية والبنك الدولي واليت 
جذب  نقاط  إىل  كلها  تشري 
االستثمارات إىل لبنان على أن 
يرتافق ذلك مع بعض اإلصالحات 
يف مخسة ميادين أساسية وهي: 
االستثمارات يف البنى التحتية، 
االنفاق العام يف التعليم، محاية 
اختالل  الفردية، خفض  امللكية 
وحتسني  االقتصادي،  التوازن 

املنافسة.
كذلك أشارت هذه التقارير إىل 
حتسن دور املرأة يف االقتصاد 

اللبناني.
ومن ثم أحاط رئيس احلكومة 
جملس الوزراء علما بأنه تلقى 

اتصاال هاتفيا من وزيرة 
خارجية الواليات املتحدة 

األمريكية هيالري كلينتون.
والقراران املتخذان هما:

وزارة  إعطاء  على  املوافقة   -
املالية سلفة خزينة بقيمة ١٠٣٩٤ 
مليار لرية لبنانية لتغطية إنفاق 
على  واملوافقة   ٢٠١٢ العام 

اعتماد  بفتح  قانون  مشروع 
االنفاق  هذا  لتغطية  إضايف 
إضافة إىل اإلنفاق امللحوظ يف 
يصبح  حبيث  امللحقة  املوازنات 

اجملموع ١١56١ مليار لرية.
الداخلية  لوزارة  املوافقة   -
اإلجراءات  اختاذ  والبلديات 
لالنتخابات  الالزمة  والتدابري 

الفرعية يف الكورة.
جملس  ميقاتي  دعا  ثم  ومن 
يوم  ظهر  بعد  لالنعقاد  الوزراء 
يف   ٢٠١٢/6/٢7 يف  األربعاء 

القصر اجلمهوري يف بعبدا.
ورد الوزير الداعوق على أسئلة 

الصحافيني:
هل سيبحث موضوع املوازنة يف 

اجللسة املقبلة؟
مشروع  يف  البحث  سيتم   -
للعام  العامة  املوازنة  قانون 
الوزير  يكون  أن  آملني   ٢٠١٢
حممد الصفدي قد متاثل للشفاء 

الكامل ويف صحة وعافية.
اهلاتفي  االتصال  يف  دار  ماذا 
والوزيرة  ميقاتي  الرئيس  بني 

كلينتون؟
دعم  كلينتون  الوزيرة  أكدت   -
واخلطوات  اللبنانية  احلكومة 
عن  صدرت  اليت  واملقررات 

هيئة احلوار الوطين.
سليمان  الرئيس  وكان 
ومت  ميقاتي  الرئيس  استقبل 
وآخر  العامة  لألوضاع  عرض 

املستجدات.
هادئة  كانت  اجللسة  ان  وعلم 
جدا ومل تشهد اي نقاشات حول 
وقالت مصادر  االنفاق  موضوع 
وزارية ان املوضوع كان متفقا 
الوزارية  االجتماعات  خالل  عليه 
اليت عقدت يف القصر اجلمهوري 

والسراي.
الرئيس  ان  املعلومات  ويف 
يف  بريوت  سيغادر  ميقاتي 
١6 اجلاري اىل الربازيل حلضور 
قمة االرض اليت ستنعقد هناك 
على ان يعود اىل لبنان يف ٢٤ 
منه، حلضور اجتماع هيئة احلوار 
الوطين يف ٢5 حزيران ومن ثم 
 ٢7 يف  الوزراء  جملس  جلسة 
للبحث يف موضوع موازنة العام 

.٢٠١٢

القوات  حزب  رئيس  التقى 
اللبنانية مسري جعجع يف معراب، 
النائب ميشال فرعون يف حضور 
املهندس  للحزب  العام  األمني 

عماد واكيم.
وقال فرعون: لقد انتظرنا لست 
سنوات كي يفتح موضوع سالح 
حزب اهلل واالسرتاتيجية الدفاعية 
وال  الوطين،  احلوار  طاولة  على 
مشكلة لدينا اذا انتظرنا ١٢ يوما 
جديا  األمر  كان  واذا  إضافيا، 
مستعد  جعجع  الدكتور  ان  أعتقد 
جلسة  يف  واملشاركة  للتنازل 

احلوار املقبلة.
توظيفا  هناك  ان  يبدو  اضاف: 
الغطاء  لتأمني  احلوار  لطاولة 
اللبناني  للجيش  السياسي 
غري  احلالية  احلكومة  ان  باعتبار 
الغطاء،  هذا  تأمني  على  قادرة 
بزج  تقوم  العكس  على  بل  ال 
والسبب  املخاطر،  يف  اجليش 
وليد  النائب  أعلنه  وقد  معروف 
قال  حني  واضح  بشكل  جنبالط 
مبثابة  كانت  احلكومة  هذه  ان 
بشار  الرئيس  قبل  من  مؤامرة 
ميقاتي  جنيب  والرئيس  األسد 
على القيادة القطرية ومل يعد هلا 

اليوم الغطاء السياسي.
وذكر أن احلكومات السابقة أمنت 
يف  للعمليات  السياسي  الغطاء 
نهر البارد، ولكن املشكلة اليوم 
وبالطبع  احلكومة  هذه  يف  تكمن 
ال جيب ان نرتك اجليش اللبناني 

والبلد دون غطاء سياسي.
واعترب أنه ال ميكن مواجهة مشهد 
السالح القديم واجلديد اال مبعاجلة 
حتول  حني  األساسي  السبب 
سالح الدفاع عن لبنان يف يوم 7 
أيار الشهري اىل سالح موجه اىل 
بانتشار  ما ساهم  وهذا  الداخل، 
يف  فأكثر  أكثر  السالح  ظاهرة 

املناطق اللبنانية كافة. 

التحرير  كتلة  عضو  أوضح 
الذي  هاشم،  قاسم  والتنمية 
شارك يف اجتماع اللجان النيابية 
لدرس  املخصص  املشرتكة 
املتعلق  الفرعية  اللجنة  اقرتاح 
واملياومني  العمال  بتثبيت 
مؤسسة  لدى  اإلكراء  وجباة 
تكتل  نواب  ان  لبنان،  كهرباء 
من  انسحبوا  واإلصالح  التغيري 
اجللسة بسبب مالحظات شكلية 
هو تشكيل اللجان وحق احلضور 
الفرعية  اللجان  اجتماعات  اىل 
حيث رئيس اللجنة الفرعية حممد 
قباني قد رفض مشاركتهم يف 
جلسة سابقة كما اعرتضوا على 
تشكيل اللجنة الفرعية واعتربوا 
انها مل ختضع للنظام الداخلي.

أخبار  وكالة  اىل  حديث  ويف 
أن  اىل  هاشم  أشار  اليوم، 
تكتل  نواب  انسحاب  سبب 
ال  شكلي  واإلصالح  التغيري 
اللجان املشرتكة،  عنده  تتوقف 
هو  االساس  النهاية  يف  ألنه 
اجتماع اللجان املشرتكة ومن ثم 

اهليئة العامة جمللس النواب.
إقراره يف  أهم ما مت  ان  وأكد 
بالقواعد  اإللتزام  هو  االجتماع 
من  املياومني  حق  حتفظ  اليت 
مبا  احملصورة  املباراة  خالل 

يؤدي اىل إنصاف العمال.
وتوقع هاشم ان ينسحب اخلالف 
اجللسة  على  اليوم  الذي حصل 
العامة اليت ستبحث يف موضوع 

مياومي الكهرباء.
وبالعودة اىل الشأن السياسي، 
اجللسة  نتائج  عن  حتدث هاشم 
عقدت  اليت  احلوار  من  األوىل 
اإلثنني املاضي، قائاًل: انعكاس 
او  سلبية  احلوار  طاولة  نتائج 
اجيابية يكون على البلد بأكمله، 

قاسم هاشم: على االسرتاتيجية الدفاعية اثبات 
حق لبنان يف ثرواته وسيادته

االجياب  بعني  النظر  اىل  داعيًا 
والنعقادها،  احلوار  طاولة  اىل 
جملس  رئيس  قاله  مبا  مذّكرًا 
النواب نبيه بري بأنه إذا كانت 
طاولة احلوار يف السابق حاجة، 
ظل  يف  ضرورة  اليوم  فباتت 
نعيشها  اليت  الصعبة  األوضاع 

وما متر به املنطقة ككل.
إعالن  حول  سؤال  على  وردًا 
رئيس اجلمهورية العماد ميشال 
املقبلة  اجللسة  بأن  سليمان 
السالح،  ملف  ستتناول  للحوار 
يف  مشكلة  ال  ان  هاشم  أكد 
مشريًا  املوضوع،  هذا  درس 
مقاربته،  له  طرف  كل  ان  اىل 
اجياد  ضرورة  على  مشددًا 
السياق املناسب هلذا املوضوع 
إذ ال جيوز وضع سالح املقاومة 
املتفّلت  السالح  خانة  بنفس 
األمن واالستقرار.  يزعزع  الذي 
السياق  هذا  يف  هاشم  واشار 
شبعا  مزارع  يف  ما حيصل  اىل 
خالل  اسرائيلية  مناورات  من 
هذه  ان  علمًا  األخرية،  األيام 

املزارع هي أرض لبنانية.
موضوع  أن  هاشم  وأوضح 
ضمن  يبحث  املقاومة  سالح 
حيث  الدفاعية،  اإلسرتاتيجية 
عناصرها  من  عنصر  السالح 
أن  موضحًا  كلها،  وليس 
هي  الدفاعية  اإلسرتاتيجية 
تتعلق  وطنية  اسرتاتيجية 
حياة  ومقومات  الدولة  حبياة 
واجلنوبي  عام  بشكل  اللبناني 
اىل  حيتاج  الذي  خاص  بشكل 
مقّومات الصمود قبل البحث يف 
هذه  أن  أخرى.واعترب  مواضيع 
اإلسرتاتيجية جيب ان تثبت حق 
كما  الطبيعية  ثرواته  لبنان يف 

يف أرضه وسيادته.

رعون من معراب: جعجع 
سيشاركفي احلوار إذا مت حبث 

سالح حزب اهلل

أكد عضو كتلة املستقبل النائب 
احلكومة  على  ان  اجلراح،  مجال 
ما  توقف  وان  بدورها  القيام 
 - اللبنانية  احلدود  على  جيري 
متكررة  اعتداءات  من  السورية 
وعلى  اللبنانية  االراضي  على 
وخطفهم  اللبنانيني  املواطنني 
اللبنانية  االراضي  داخل  من 

واالعتداء على امالكهم.
وقال يف حديث اىل صوت لبنان 
إن على احلكومة أن تعطي االمر 
للجيش  السياسي  الغطاء  او 
اللبناني لكي ينتشر على احلدود 
ومينع هذه االفرتاءات وعمليات 
من  جتري  اليت  واخلطف  القتل 

قبل النظام السوري.
وثيقة  أن  إىل  اجلراح  ولفت 
تهريب  رفض  أكدت  بعبدا 
أمر  وهذا  سوريا،  اىل  السالح 
أمجعت عليه كل القوى، وجيمع 
ال  الذين  اللبنانيني  كل  عليه 
من  السالح  يذهب  ان  يريدون 
يأتي  ان  وال  سوريا  اىل  لبنان 
السالح من سوريا اىل لبنان يف 

الوقت عينه.
اجليش  لدى  أن  على  وشدد 
العسكرية  القدرات  اللبناني 
االمر،  لضبط  الكافية  واالمنية 
وليس املطلوب ان ينتشر على 
فهناك  اللبنانية،  احلدود  كل 
خالهلا  من  يتم  طرق  او  معابر 
لبنان  اىل  السوري  الدخول 

دعا احلكومة لوقف االعتداءات على احلدود مع سوريا
اجلراح: سالح حزب اهلل أنبت اسلحة

ايضا  تهريب  نقاط  وهناك 
وميكن  االمنية  لالجهزة  معروفة 
ضبطها بسهولة عندما يتم اختاذ 

القرار السياسي.
ويف شأن احلوار الوطين، قال: 
رئيس  دعوة  اعمال  جدول  يف 
موضوع  معاجلة  اجلمهورية 
سالح  كافة،  بأشكاله  السالح 
حزب اهلل والسالح الفلسطيين، 
املدن  يف  املنتشر  والسالح 
والقرى، والذي هو نتيجة لوجود 
االساس،  يف  اهلل  حزب  سالح 
يف  اسلحة  فرخ  السالح  فهذا 
املناطق واملدن اللبنانية وال بد 
من التعاطي مع هذا االمر بكليته 
املنظم  غري  وبوجوده  وخطورته 

وبعدم مرجعيته للدولة ككل.
دولة  يف  نعيش  حنن  أضاف: 
وجيش،  أمنية  أجهزة  لديها 
مرجعية  على  جممع  والكل 
هذا  يف  العسكرية  املؤسسة 

االمر.
من جهة أخرى، نفى اجلراح أن 
اصولية  حركات  هناك  تكون 
وزير  اكده  ما  وهذا  لبنان  يف 
الداخلية ولكالمه صدقية كبرية 
الوطين  االمر  مع  يتعاطى  النه 
العكس  على  مسؤولية،  بكل 
من بعض الوزراء الذين يتلقون 
التعليمات من اخلارج ويعممونها 
كما هي من دون االلتفات اىل 

آثارها السلبية على لبنان. 

ملفيت قباني تسلم من 
مجعيات طرابلسية مذكرة 

تطالب بطاولة حوار للمدينة
استقبل مفيت اجلمهورية الشيخ 
قباني  رشيد  حممد  الدكتور 
األهلية يف  اجلمعيات  من  وفدا 
مذكرة  سلمه  الذي  طرابلس، 

مبطالب متنوعة.
وحتدث بعد اللقاء رئيس مجعية 
احلاج،  مسري  األهلية  اللجان 
صاحب  بزيارة  تشرفنا  فقال: 
السماحة ملا له من موقع وطين 
وإسالمي كبري، وقدمنا له مذكرة 
تتضمن مجلة مطالب ملساعدتنا 
أهل  معاناة  من  التخفيف  يف 
وطالبنا  والشمال،  طرابلس 
الفتوى  دار  إشراف  بتعزيز 
على مساجد ومصليات طرابلس 
وإبعاد خطباء التحريض، موضحا 
والشمال  طرابلس  أهل  ان 
يعانون الظلم والقهر وحيتاجون 
إطالق  ضرورة  لرعايته.وأكد 
شاملة  وإعمار  إمناء  ورشة 
على  متمنيا  املدينة،  يف 
مع  السعي  من  املزيد  املفيت 
املعنيني لالسراع يف اجناز ملف 
ليصل  اإلسالميني،  املوقوفني 
إىل خواتيمه، مطالبا بعقد طاولة 
حوار خاصة بطرابلس، وتشكيل 
لتوفري  شعبية  حكومية  جلنة 
للمصاحلات  النجاح  أسباب 
الشاملة بني أهالي التبانة وجبل 

حمسن واجلوار.
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من أجل إعادة بناء لبنان، حنتاج إىل منتصرين من دون انتصارات«
غسان تويين )1985(

غاب غسان تويين، عندما نضب الزيت يف سراجه.
انطون  »الزعيم«  عنها  حتدث  اليت  األسّنة«،  »غابة  من  رمح  ونقص 

سعاده.
رحل ويف قلبه غصة: أال يستطيع ان يسمع ما سُيقال يف رثائه، ومن 

سريثيه.
اعترب  طاملا  تويين  غسان  أن  ذلك  لديه.  إهلية  شبه  أمنية  كانت  وهذه 
اإلرساليات  من  قريبة  إرسالية  وعضوًا يف  مؤنسنًا،  »وحشًا«  الصحايف 
الدينية، هلا رسالة واحدة يف احلياة، هي البحث عن »احلقيقة اليت وحدها 

حترر اإلنسان«.
وهو تقاطع يف عقيدته هذه مع ما حتدث عنه الصحايف واملفكر املصري 
الكبري حممد حسنني هيكل يف كتابه »كالم يف السياسة«، يوم كان يف 
عن  احملاضر طالبه  األمريكية، وسأل  كولومبيا  جامعة  دراسية يف  رحلة 
العناصر اإلخبارية الضرورية اليت جتذب القارئ املعاصر، فلم يرقه أي 
السحرية«،  »وصفته  الطالب عن  ُأعطيت. وحني سأله  اليت  األجوبة  من 
قال: »ان اخلرب املثري هو ذلك الذي حيتوي على أشياء من مخسة عناصر: 
شيء من األلوهية. وشيء من امللكية. وشيء من اجلنس. وشيء من 
اجلرمية. وشيء من الغموض«. ثم قدم صيغة خرب خمتصر »للخرب املثالي 
األقدر على اإلثارة« كاآلتي: »صاحت امللكة: » يا إهلي، ان األمرية ُحبلى، 

فمن الذي فعلها«.
وكان غسان تويين ألقى حماضرة يف حلقة دراسية عن الصحافة املقارنة 
االدرياتيك  مدن  إحدى  يف   ،1971 عام  ميشيغن  والية  جامعة  عقدتها 
باآلتي:  بدأها  نام«،  جمتمع  الصحافة يف  »حرية  بعنوان  اليوغوسالفية، 
»أنا قادم من أرض حيث قبل ألفي سنة، مارس أربعة رجال يدعون يوحنا 
ومتى ومرقص ولوقا نوعًا من الصحافة ال مثيل له، حتت شعار »اعرفوا 
املعرفة،  هي:  هنا  املفاتيح  »والكلمات  حترركم«،  واحلقيقة  احلقيقة 
أتيحت هلم فرصة  من  مهنتنا  »قليلون يف  وأضاف:  احلرية«.  احلقيقة، 
واني لست  واحلرية.  احلقيقة،  املعرفة،  الثالثة:  األقانيم  بهذه  التبشري 

متأكدًا من اننا مجيعًا نطمح إىل مثل هذا الدور«.
هارفارد  جامعة  إىل   1945 عام  توجهه  مع  باكرًا  بدأت  تويين  ورسولية 

األمريكية لدراسة الصحافة والفلسفة والعلوم السياسية.
القومي  السوري  احلزب  يف  عضوا  أصبح  وكان  سعاده،  أبلغ  وقد 
االجتماعي، أنه »يقارب مثال الطالب القومي الذي، وقد نذر نفسه خلدمة 
قضية بالده بوعي وإخالص، وخدمة اإلنسانية من خالهلا، يتناول العلم 

ويف نفسه تقدير ملسؤوليته يف بناء وطنه«.
وإذ هو حتدث يف كتابه »سر املهنة... وأسرار أخرى«، انه تأثر يف شبابه 
بثالثة هم: والده جربان، وانطون سعاده وشارل مالك، قال انه تعّلم من 
سعاده: نظام اإلميان بعقيدة، وتربية النفس بالنظام، فضاًل عن أمثولة 

االستشهاد اليت هي التكريس التارخيي واملناقيب الوحيد ألية مثالية«.
اهلل  نصر  حسن  السيد  اهلل«  لـ«حزب  العام  األمني  مع  له  حديث  ويف 
عام 2005، قال تويين: »إذا كان الدفاع عن اهلل هو باالستشهاد، فأنا 
انتسبت إىل احلزب القومي الذي كان منه أول الشهداء«. وساهم موقف 
لـ«النهار« يف  تكوين موقف  وإسرائيل يف  املقاومة  الوطين من  تويين 

حرب متوز متعاطف مع املقاومة.
وتفكك  تفسخ  »أعظم  بأن  ختتصر  اللبنانية  األزمات  إىل  نظرته  وكانت 
حتويل  عن  الناجتان  والتفكك  التفسخ  هما  األمم  من  أمة  بهما  تصاب 
الطوائف إىل أمم باملعنى احلريف، وحتويل احلزبيات املتعددة إىل قوميات 
تتضارب يف األهداف بني انعزالية ضيقة، واحتادية منفلشة، مشتتة«. 
وان »القومية الطائفية« و«الوطنية الطائفية« و«احلرية الطائفية« تذكي 

التعصب الديين و«تقتل األمة وخترب الوطن«.
ماذا كان غسان تويين قال يف احلوار الذي دعا إليه الرئيس سليمان، 

وصدر عنه ما عرف بـ«إعالن بعبدا«؟
كان قال بكل بساطة: انه اقرار بفشل احلكومة واحلكم يف إدارة الشأن 
إعالن  احلقيقة  اإلعالن، هي يف  اليت تضمنها  الـ15  البنود  وإن  العام، 
وتأكيد لفشل احلكومة اليت أمضت مكوناتها سنة كاملة وهي تتصارع يف 
العراقيل يف وجه احللول: من الكهرباء، إىل االنفاق،  ما بينها، وتضع 

فإىل احملاسبة على املال الضائع، فالتعيينات...
إن الشعب يف حاجة إىل صدمة قوية، مثل استقالة رئيس اجلمهورية، 
أو استقالة احلكومة، بعد استبعاد االنقالب، ألن أدبيات إعالن بعبدا هي 
أشبه مبوضوع إنشاء يف امتحانات الربيفيه اليت صادفت يف اليوم نفسه 

الذي انعقدت فيه طاولة احلوار.
يف  التدخل  عدم  ويتعهد  احلكومة  من  وزراءه  خُيرج  ان  الرئيس  وعلى 
شؤون السلطة اإلجرائية، ويعود َحَكمًا بني اللبنانيني، ثم يدعو إىل مؤمتر 
والثقافية،  واالقتصادية  السياسية  الفاعليات  مجيع  فيه  تتمثل  وطين 
يف  حصل  كما  متامًا  بالتزامها  واضعوها  يتعهد  إنقاذية  وثيقة  لصوغ 
اجلمعيات اليت أنشأت الواليات املتحدة األمريكية، مذكرين أركان احلوار 
إليها  دعا  وقد  تويين،  غسان  الكبري  للراحل  هي  روحه  بل  فكرته  بأن 
أسابيع  ستة  بعد  أي   ،2001 األول  تشرين   25 املؤرخة  افتتاحيته  يف 
على تفجريي نيويورك وواشنطن يف 11 أيلول 2001، داعيًا إىل نهضة 
إسالمية وانفتاح مسيحي على اإلسالم، حمذرًا من تداعيات قلق اللبنانيني 

على املصري، وداعيًا اىل عدم االستسالم، واحلد من اهلجرة.
وهو دعا اللبنانيني إىل اجللوس حول طاولة »وقول كل شيء بصراحة«، 
إذ ال عيب يف االختالف، لكن العيب يف أن يتحول االختالف إىل خالف 

وعنف.
وقال ان احلوار ينطلق من االختالف، وإن أنظمة الدول ودساتريها معرضة 
للتعديل وللتغيري، وهذا منطق احلياة، وان »ال حياة سياسية من دون 

حرية، مبا فيها حرية اخلطيئة، ألن الغفران يغسلها«.
ولفت املتحاورين أخريًا إىل »أن احلوار ليس مناظرة، بل حماولة لالقناع«. 

فهل يسمعون؟ 

إلـى روح احلـوار
ادمون صعب

واملوازنة،  املال  جلان  عقدت 
االدارة والعدل، االشغال العامة 
والنقل والطاقة واملياه جلسة 
احلادية  الساعة  عند  مشرتكة، 
امس  ظهر  قبل  من  عشرة 
رئيس  نائب  برئاسة  االول، 
مكاري.  فريد  النواب  جملس 
خصصت لدرس اقرتاح اللجنة 
اللجان  عن  املنبثقة  الفرعية 
املتعلق  املشرتكة  النيابية 
غب  املياومني  العمال  بتثبيت 
لذى  االكراء  وجباة  الطلب 
مؤسسة كهرباء لبنان وضمهم 

اىل مالك املؤسسة.
الطاقة  وزير  اجللسة  حضر 
واملياه جربان باسيل والنواب 
: نبيل دي فريج، ميشال حلو، 
علي بزي، نوار الساحلي، علي 
علي  االعور،  فادي  خريس، 
روبري  حبيب،  خضر  املقداد، 
غازي  املوسوي،  نواف  غامن، 
مجال  رمحة،  اميل  زعيرت، 
حممد  سعادة،  سامر  اجلراح، 
عاطف  يوسف،  غازي  احلجار، 
جمدالني، قاسم هاشم، هاني 
سكرية،  الوليد  قبيسي، 
حكمت ديب، عاصم قانصوه، 
ونوس،  بدر  كنعان،  ابراهيم 
اهلرب،  فادي  جابر،  ياسني 
مسري اجلسر، علي عمار، غسان 
سيمون  اسود،  زياد  خميرب، 
ابي رميا، عباس هاشم، حسن 
فضل اهلل، امحد فتفت، كاظم 
انطوان  فياض،  علي  اخلري، 
نبيل  السعد،  فؤاد  زهرا، 

نقوال، سريج سركيسيان.
رئيس  عام  مدير  حضر  كما 
كهرباء  مؤسسة  ادارة  جملس 
مستشارة  حايك،  كمال  لبنان 
باسكال  واملياه  الطاقة  وزير 
املالية  وزارة  وعن  دحروج، 

رجاء شريف.
انسحاب نواب االصالح

وقبل ان تنتهي جلسة اللجان 
املشرتكة، انسحب نواب تكتل 
التغيري واالصالح احتجاجا على 
اعدته  كانت  الذي  التقرير 
عن  املنبثقة  الفرعية  اللجنة 
اللجان املشرتكة وتضم النائب 
والنواب  رئيسا  قباني  حممد 
الساحلي،  نوار  زعيرت،  غازي 
استغرب  الذي  احللو  وميشال 
التقرير، وقال: ال علم لي به 
غري  وآليته  ملغوم  تقرير  وهو 
اليت  اجلهة  وكذلك  واضحة، 
ستتوىل االشراف على املباراة 
بالنسبة  وايضا  احملصورة، 
للسن والعدد املطلوب تثبيته 

يف مؤسسة كهرباء لبنان.
التغيري  تكتل  نواب  ووزع 
واالصالح حكمت ديب وفادي 
نص  احللو  وميشال  االعور 
املنبثقة  الفرعية  اللجنة  تقرير 
املشرتكة  النيابية  اللجان  عن 
غب  عمال  تثبيت  قانون  حول 
والعمال  االكراء  وجباة  الطلب 
يف  واملتعاقدين  املؤقتني 
وجاء  لبنان،  كهرباء  مؤسسة 
الفرعية  اللجنة  عقدت  فيه: 
النيابية  اللجان  عن  املنبثقة 
املشرتكة واملكلفة وضع صيغة 
غب  عمال  ملوضوع  قانونية 
والعمال  االكراء  وجباة  الطلب 

نواب االصالح والتغيري انسحبوا احتجاجا على تقرير الفرعية امللغوم

اللجان املشرتكة اقرت تثبيتا مشروطا ملياومي الكهرباء
يف  واملتعاقدين  املؤقتني 
ثالث  لبنان،  كهرباء  مؤسسة 
املمتدة  الفرتة  يف  جلسات 
و2012/6/11،   2012/6/ بني 
الفرعية  اللجنة  رئيس  برئاسة 
ويف  قباني  حممد  النائب 
اعضاء  السادة  النواب  حضور 
اللجنة. وذلك لدرس ومناقشة 
وقد  اعاله،  املذكور  املوضوع 
حضر اجللسة االخرية املنعقدة 
من:  كل   2012/6/11 بتاريخ 
واملياه  الطاقة  وزير  ممثل 
السيدة باسكال دحروج، مدير 
لبنان  كهرباء  مؤسسة  عام 
ممثل  حايك،  كمال  الدكتور 
جملس اخلدمة املدنية الدكتور 

انطوان جربان.
والتداول،  املناقشة  وبعد 
وزير  ملمثلة  اللجنة  استمعت 
اقرتحت  اليت  واملياه،  الطاقة 
مبادىء عامة تقوم على اساس 
وشرط  حمصورة  مباراة  اجراء 
يكون  وان  فيها،  النجاح 
مستوفني  للمباراة  املتقدمون 
للوظيفة  العامة  لشروط 
باملؤسسة  اخلاصة  والشروط 
باستثناء شرط السن، اضافة 
ذلك  يتناسب  ان  وجوب  اىل 
والشغور يف  املالك  حاجة  مع 
وعربت  وامكاناتها،  املؤسسة 
بالعدد  الوزارة  متسك  عن 
القانون  مشروع  يف  املذكور 
 700 احلكومة  من  الوارد 
وجباة  الطلب  غب  عمال  من 

االكراء.
واستمعت اللجنة اىل رأي مدير 
لبنان  كهرباء  مؤسسة  عام 
استيعاب  مسألة  ربط  الذي 
عمال غب الطلب وجباة االكراء 
يف مالك املؤسسة عرب مباراة 
مبستقبل  هلم  جترى  حمصورة 
مؤسسة كهرباء لبنان وواقعها 

احلالي.
اخلدمة  جملس  ممثل  وشرح 
املدنية كيفية اجراء املباريات 
جملس  بان  مذكرا  احملصورة، 
ان  له  سبق  املدنية  اخلدمة 
لصاحل  حمصورة  مباراة  اجرى 

مؤسسة كهرباء لبنان.
حتفظ على نقاط

توافقت  النقاش  وبنتيجة 
مع  للحل  صيغة  على  اللجنة 
حتفظ النائب ميشال حلو على 
نقاط حمددة فيها، وتقوم هذه 

الصيغة على ما يلي:
اوال - اجراء مباريات حمصورة 
وجباة  الطلب  غب  عمال  لكل 
العاملني  وسائر  االكراء 
الذين  واملتعاقدين  املؤقتني 
تتوافر فيهم الشروط احملددة 
القانون، وذلك مللء  يف هذا 
مؤسسة  يف  الشاغرة  املراكز 
املديريات  ويف  لبنان  كهرباء 
فيها  مبا  استثناء  دون  كافة 
بريوت  يف  التوزيع  مديرييت 

وجبل لبنان واملناطق.
سجل النائب ميشال حلو حتفظه 
للعدد  سقف  حتديد  عدم  على 
املطلوب ومتسك بالعدد احملدد 
يف مشروع القانون الوارد من 
غب  عمال  من   600 احلكومة 

الطلب وجباة االكراء.
الذين  يستويف  ان   - ثانيا 

احملصورة  املباراة  يتقدمون 
مجيع الشروط العامة واخلاصة 
شرط  باستثناء  لالستخدام 
قد  يكون  ال  ان  على  السن، 

جتاوز سنه .... 58 سنة.
الزمنية  للمدة  بالنسبة   - ثالثا 
الشخص  يف  توفرها  الواجب 
يف  للمشاركة  يتقدم  الذي 
املباراة احملصورة. مت االتفاق 
للجان  بتها  أمر  ترك  على 

النيابية املشرتكة.
العمال  خدمات  ضم   - رابعا 
الذين جيتازون املباراة بنجاح، 
ثالث  كل  حيتسب  ان  على 
الفعلية  خدمتهم  من  سنوات 
قبل التثبيت مبثابة سنة خدمة، 
تعويض  احتساب  الجل  وذلك 

نهاية اخلدمة.
املتعاقدين  تثبيت   - خامسا 
املوجودين حاليا يف املؤسسة 
يشغلونها  اليت  الفئات  يف 
القانون  هذا  صدور  بتاريخ 
سواء  خدماتهم  تضم  ان  على 
تلك اليت امضوها يف االدارات 
قبل  العامة  واملؤسسات 
احلاقهم مبؤسسة كهرباء لبنان 
االخرية  هذه  يف  خدمتهم  او 
خدمة  سنة  السنة  وحتتسب 

فعلية.
قباني

وبعد جلسة اللجان املشرتكة، 
فقال:  قباني  النائب  حتدث 
احلمد اهلل، لقد اجتاز املشروع 
وجباة  املتعهد  بعمال  املتعلق 
كهرباء  مؤسسة  يف  االكراء 
اليوم  لبنان وهي خطوة هامة 
املشرتكة  النيابية  اللجان  يف 
النهائية  اخلطوة  تبقى  وطبعا 
العامة  للهيئة  واحلامسة 
وسأقرأ  السياسي  للمجلس 

عليكم النص كما أقر:
اقرتاح اللجنة الفرعية املنبثقة 
املشرتكة  النيابية  اللجان  عن 
غب  عمال  تثبيت  قانون  حول 
والعمال  االكراء  وجباة  الطلب 
يف  واملتعاقدين  املؤقتني 

مؤسسة كهرباء لبنان.
ملؤسسة  جياز  االوىل:  املادة 
سنة  وخالل  لبنان،  كهرباء 
القانون،  هذا  نفاذ  تاريخ  من 
اجراء مباريات حمصورة لعمال 
االكراء  وجباة  الطلب  غب 
املؤقتني  العاملني  وسائر 
مللء  وذلك  واملتعاقدين، 
مؤسسة  يف  الشاغرة  املراز 
املديريات  يف  لبنان  كهرباء 
فيها  مبا  استثناء  دون  كافة 
بريوت  يف  التوزيع  مديرييت 
باشراف  وذلك  لبنان  وجبل 
وذلك  املدنية  اخلدمة  جملس 

وفقا للشروط االتية:
بتاريخ  أمضى  يكون  ان   -  1
2011/8/2 يوم عمل على االقل 
ايا  وما زال مستمرا يف عمله 
مع  املتعاقدة  اجلهة  تكن 
واليت  لبنان  كهرباء  مؤسسة 

يعمل حتت امسها.
2 - ان يتقدم بطلب خطي اىل 
لبنان  كهرباء  مؤسسة  ادارة 
الثبوتية  باملستندات  مرفقا 

املطلوبة.
يكون مستوفيا مجيع  ان   -  3
واخلاصة  العامة  الشروط 

شرط  باستثناء  لالستخدام 
قد  يكون  ال  ان  على  السن، 
جتاوز سنه الثامنة واخلمسني.

املباراة  عملية  تراعى يف   -  4
اخلدمة  سنوات  احملصورة 
يقوم  اليت  العمل  وطبيعة 
هذه  الجراء  يتقدم  من  بها 

املباريات.
احتساب  ألجل  الثانية:  املادة 
تضم  اخلدمة،  نهاية  تعويض 
خدمات العمال الذين جيتازون 
املباراة بنجاح، على ان حيتسب 
كل ثالث سنوات من خدمتهم 
مبثابة  التثبيت  قبل  الفعلية 

سنة خدمة.؟
يف  حاليا  املتعاقدون  اما 
يف  تثبيتهم  فيتم  املؤسسة 
الفئات اليت يشغلونها بتاريخ 
ان  على  القانون  هذا  صدور 
تلك  سواء  خدماتهم  تضم 
االدارات  يف  أمضوها  اليت 
قبل  العامة  املؤسسات 
احلاقهم مبؤسسة كهرباء لبنان 
االجهزة،  او خدمتهم يف هذه 
خدمة  سنة  السنة  وحتتسب 

فعلية.
املادة الثالثة: حيق للذين جتاوز 
عاما  ومخسني  مثانية  عمرهم 
للمباراة  يتقدموا  مل  وبالتالي 
احملصورة والذين يرسبون يف 
املباراة، احلصول على تعويض 
وفقا  خدمتهم...  سنوات  عن 

لقانون العمل.
بهذا  يعمل  الرابعة:  املادة 
القانون فور نشره يف اجلريدة 

الرمسية.
انسحب  قباني:  للنائب  قيل 
واالصالح  التغيري  تكتل  نواب 
الذي  التقرير  على  احتجاجا 
اعدته اللجنة الفرعية واعتربت 
انه ملغوم وان النائب ميشال 
الفرعية  اللجنة  عضو  احللو 

فوجىء بهذا التقرير.
حلو  ميشال  النائب  فأجاب: 
حتفظ وسجل حتفظه يف تقرير 
اللجنة وهذا حقه، وهو يتحفظ 
على بعض النقاط اليت طرحت 
للجنة  الثالث  االجتماع  يف 

الفرعية.
من  التقاعد  سن  رفع  وعن 
54 اىل 58 سنة، قال النائب 
قباني: تقرر 58 سنة يف جلسة 
املشرتكة،  النيابية  اللجان 
للهيئة  النهائي  والقرار 

العامة.
يستفيدون  الذين  عدد  وعن 
من هذا املشروع قال قباني: 
حلاجة  وفقا  مفتوح  العدد 
املؤسسة ومن ضمن العاملني 

فيها.
احتشد  اللجان  اجتماع  وبعد 
امام  االكراء  وجباة  املياومون 
مبنى مؤسسة كهرباء لبنان يف 
مار خمايل، يف اجواء احتفالية 
يف  تثبيتهم  قرار  صدور  بعد 

اللجان النيابية املشرتكة.
جملس  رئيس  امليامون  وحيا 
والنواب  بري  نبيه  النواب 
والقوى السياسية اليت وقفت 
يف  وساهمت  جانبهم  اىل 
تثبيتهم. كما عمت االحتفاالت 
امام مباني املؤسسة يف خمتلف 

املناطق اللبنانية. 
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Global Marble Australia
اختصاصيون يف قص وتركيب جميع 

 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

واإلصالح  الّتغيري  تكتل  عقد 
الرابية،  يف  األسبوعي  اجتماعه 
اىل  عون  العماد  بعده  حتّدث 
املواضيع  أبرز  عن  الصحافيني 
اىل  بدايًة  وأشار  ثت؛  بحُ اليت 
يف  عقدت  اليت  احلوار  جلسة 
اإلجيابّية  و«املعطيات  بعبدا، 
اليت وردت يف البيان اخلتامي« 

الذي صدر عنها. وقال:
»صدر البيان بعد موافقة اجلميع 
قاموا  كافًة  فاجملتمعون  عليه، 
يريدون  ما  وصّححوا  مبناقشته 
أن  نأمل  لذا  فيه،  تصحيحه 
من  مبضمونه.  اجلميع  يلتزم 
هناك  أّن  ننتبه  أن  جّدًا  املهّم 
وثيقة وفاٍق وطيّن، وأّن هناك 
العربّية،  الّدول  جلامعة  ميثاقًا 
اخلروج  الّضرورة  من  وليس 
ولو  حّتى  امليثاقني  هذين  عن 
خرج الباقون عنهما. أّما بالّنسبة 
حتصل  اليت  واألمور  للمسّلحني 
احلدود  سواء  احلدود،  على 
فهي  الّشمالية،  أو  الّشرقّية 
متّس  ألّنها  مقبولة  غري  أموٌر 
متّس  أّنها  كما  لبنان،  بسيادة 
لبنان  وّقعها  اليت  باملواثيق 
الّدول  جامعة  ومع  سوريا  مع 
ننأى  أن  أردنا  إذا  أّما  العربّية. 
سوريا،  يف  حيدث  عّما  بنفسنا 
فعلينا أن نعي أّن عّكار والقاع 
وطرابلس هي مناطق تقع على 
أن  نريد  ال  الّلبنانّية؛  األرض 
جنتاز احلدود لنعلم ماذا حيصل 
يف سوريا، ولكن جيب أن ننتبه 
لألمور اليت حتصل على أرضنا. 
اليت  املواضيع  أهّم  من  هذا 

تتعّلق باألمن.
األخرية،  األّيام  »يف  وأضاف: 
تداعى الوضع األمين يف لبنان، 
فسقط القتلى وارتفعت وترية 
ال  طرابلس...  يف  التوّتر 
أستطيع أن أحّدد عدد املسّلحني 
ولكن  هناك،  املوجودين 
املعروف أّن طرابلس وضواحيها 
تضّم أربعمئة ألف إنسان، وعلى 
احلكومة اإلختيار بني من إثنني: 
تريد  أم  املسّلحني  تريد  هل 
املواطنني؟ مل أمسع أّي مواطٍن 
يطالب بهذا الوضع، وآمل، بعد 
احلوار  طاولة  على  اجتمعنا  أن 
معنويًا مبضمون  والتزمنا مجيعًا 
احلكومة  تأخذ  أن  البيان، 
البقاع  يف  الاّلزمة  اإلجراءات 
الّشرقي أو يف الّشمال إلعادة 
األمن إىل نصابه، وخصوصًا أّن 
ارتفع  العادّية  اجلرمية  منسوب 
جمهولي  أناٍس  بسبب  كثريًا 
األراضي  على  يتجّولون  اهلوّية 
الوجود  ضبط  جيب  الّلبنانّية. 
الغريب على أرضنا. األمن العام 
ملزم باملساعدة على ضبط هذا 
بالّنسبة  األمر  وكذلك  الوضع 
وأيضًا  واملخابرات  للمعلومات 
من  يشتكون  الذين  املواطنني 

هذا الوضع.
قال:  النيابي  العمل  شأن  يف 
عمل  اجتماعنا  يف  أيضًا  بثنا 
الّنّواب،  جملس  يف  الّلجان 
وتطرقنا اىل عّدة نقاط يف هذا 
اليت  القوانني  ومنها  املوضوع 

واإلنتاج  الّلجان،  عمل  ترعى 
قوانني  هناك  الّلجان.  داخل 
قد مّرت عليها سنوات وهي ال 
ال  واإلنتاج  األدراج،  يف  تزال 
يصل إىل نتيجة، فمثاًل، قّدمنا 
قانون متّلك األجانب منذ الّشهر 
الّثاني من العام 2009، وقد مّر 
ثالث  من  أكثر  اآلن  حّتى  عليه 
سنوات ومل يتّم إقراره. ال أعلم 
إن كان األمر سيطول أكثر من 
ذلك، ولكن حنن نلفت الّنظر إىل 
وجوده اآلن. هناك أيضًا قانون 
جلنة  إىل  حتويله  مّت  وقد  آخر 
الّلجنة،  جتتمع  تعد  ومل  فرعّية 
وقد طالب به وزير العمل كما 
كان  إن  هو  أين  نعلم  نعد  مل 
أو  الفرعّية  الّلجان  أدراج  يف 
وهي  العمل،  وزارة  أدراج  يف 
النيابّي.  لتكّتلنا  تابعة  وزارة 
هو  القانون  هذا  أّن  نعترب  حنن 
تتعّلق  اليت  القوانني  أهّم  من 
وبضمان  اإلجتماعّية  باألوضاع 
مرحلة  يف  وخصوصًا  الّناس 

الّشيخوخة.
أسئلة  عن  أجاب  ثّم 

الّصحافيني:
س: هناك ضّجة اليوم بالّنسبة 
وسأل  األراضي،  بيع  لقضية 
البعض ملاذا مل يعرتض وزراء 
الّصليب  تّلة  بيع  على  الّتكتل 

يف دلبتا.
كّل  على  معرتضون  حنن  ج: 
بدأنا  من  وحنن  البيع،  أعمال 
عمليات  بتوقيف  الوزارة  يف 
بيع األراضي، أوقفنا يف قناة 
باكيش حوالي مليون و200 ألف 
مرت، ويف رومية 800 ألف مرت. 
تبنّي  املوضوع  هلذا  ومتابعة 
يستحصلون  من  هناك  أّن  لنا 
أقل  مبساحات  إفادات  على 
يتملكوا  أن  يريدون  مما  بكثري 
على  التمّلك  وحيصل  فعاًل، 
ما حيصل  وهذا  األساس!  هذا 
حاليًا . ال أعرف ما اّلذي أوجب 
ألنها  االخرية  التملك  عملية 
أقّرت مبرسوم. يف كل األحوال 
حنن نعرتض على كّل حماوالت 
3000 مرت  تزيد عن  اّليت  البيع 
أن يبين  يريد  كمساحة إلنساٍن 
بيتًا. لقد قّدمنا مشروع القانون 
وطننا  يكون  أن  نريد  ال  ألّننا 
باحًا ألحد. ال أحد ميكنه أن  بلدًا محُ
يستبيح بيت أخيه، مهما كانت 
ربى. يف املاّدة األوىل  درجة القحُ
من مشروع القانون وضعنا مبدأ 
الّتعامل باملثل؛ فإذا كان هناك 
ال  ميّن،  تقرتب  »ال  يقول  من 
فلفا  قّشة«!!  أبيعك  أن  أريد 
لنقول  حنن  نأتي  أن  ميكن 
بيوتنا  نبيعك  أن  »نريد  له: 
تعامٌل  ليس  هذا  وأمالكنا«؟!! 
مقبول  غري  وهو  ألخيه  أٍخ  من 

من أحد.
ملاذا الّتأخري ببّت هذا القانون؟؟ 
يف كّل مّرة يطرحونه، يتكّلمون 
يف  رمى  يحُ ثّم  قلياًل  بشأنه 
رئيس  على  نتمنى  الّزاوية! 
ينهي  أن  والعدل  اإلدارة  جلنة 
القانون  ويرسَل  املوضوع  هذا 
طرح  إىل اجلمعية العمومية كي يحُ

معطيات البيان اخلتامي كانت إجيابية والتزم بها اجملتمعون كافًة
عون بعد اجتماع التكتل:ال نريد اجتياز احلدود ملعرفة ما حيصل على األرض السورية، ولكن 

علينا أن ننتبه ملا حيصل على أرضنا
على الّتصويت.

األسبوع،  حوالي  بعد  س: 
املصرية،  اإلنتخابات  ستجري 
األقباط  عون  العماد  يرى  أين 

من هذه اإلنتخابات؟
صّوتتحُ  مَلا  قبطيًا  كنت  لو  ج: 
ال  املصرية  األجواء  ألّن  ألحد، 
تسمح بتعبرٍي هادىء وعقالني. 
وضغط  تظاهراٍت  من  نراه  ما 
وما نراه من أجواء، يوحي بأّنه 
أّيًا كان من ستفرزه اإلنتخابات 
الكافية  الّضمانات  يعطي  فلن 
للّشعب املصري. إذن أنا أمتنى 
إن كانت نصيحيت مسموعة -   –

أال يصّوتوا مع أحد.
س: يف ما يتعّلق باملوازنة، هل 
من املمكن أن تقبلوا بأن متّر مع 

ما حتمله من زيادات ضريبية؟
اخلميس  يوم  ستعرفون  ج: 

املقبل عندما تنتهي املوازنة.
اجليش  أّن  اليوم  نرى  س: 
ستعود  كيف  جّدًا،  مستباٌح 
اجليش  موقَع  احلكومة  وحتّصن 
الوحيد  أّنه  سّيما  ال  وموقفه 

اّلذي يضمن أمن هذا البلد؟
ج: أحيانًا حتصل بض األخطاء، 
ويعّمم  اخلطأ  ضّخم  يحُ ال  ولكن 
الّسابقة.  املّرة  يف  صار  كما 
املهّمة  ولكن  فردي  اخلطأ 
ماذا  الّلبنانيني.  ولكّل  مجاعية 
انسحبت  إذا  للمواطنني  حيصل 
اجليش  وانسحب  األمن  قوى 
تؤّدي  إالَم  املهّمات؟  من 
املزايدة  مسألة  الفلتان؟  حالة 
هي  اجليش،  على  واهلجوم 
حتى  املعنويات  لضرب  حماولة 
البلد  يف  الفوضى  يعّمموا 
على  سيطرة  هناك  ويصبح 
عرب  سابقًا،  قلنا  كما  املنطقة، 
يتجّول  حّرة  عازلة  منطقة  خلق 
قاعدة  وتكون  املسّلحون  فيها 
انطالق باجّتاه سوريا وبالعكس. 
حيصل،  أن  جيب  ال  األمر  هذا 
ذلك يف  على  االتفاق  مّت  وقد 
باألمس،  احلوار  طاولة  اجتماع 
عن  صدر  الذي  البيان  ويف 
اجملتمعني هناك بند واضح بأنه 
ال جيب أن يكون هناك مناطق 
األرض  على  معزولة  و  عازلة 

الّلبنانية.
لقد  املنطلق،  هذا  من  س: 
حتّدثت على أّن هناك اتفاقيات 
بني  العالقة  ترعى  ومواثيق 
تردع  ال  ملاذا  وسوريا،  لبنان 
هذه االتفاقيات اجليش السوري 
من اخرتاق احلدود كل يوم يف 

البقاع والّشمال وعرسال؟
ج: جيب أن نرى ما جيري هناك 
بالبحث.  نبدأ  ثّم  البداية  يف 
سأثري هذا املوضوع بالتفصيل 
حتى  الثانية،  احلوار  جلسة  يف 
ال يكون اجلدل اآلن خارج إطار 
املكان املالئم. ما نسمعه اآلن 
أو  تل،  قحُ عن شخص  أخبار  هو 
ال  حيث  النار،  إطالق  حادثة 
نعلم بالضبط ما جيري. ولكن، 
طاولة  على  املشاركني  ْطلع  سنحُ
اليت  األوضاع  كل  عن  احلوار 
فليتحّمل  عندها  هناك،  حتدث 
الكالم  مسؤولّية  شخص  كل 

الذي يصدر عنه. أنتم ترّددون 
يستطيع  ال  مسعتموه،  كالمًا 
من  تأخذونه  ألّنكم  لومكم  أحد 
حنن  ولكن  الّسياسيني،  أفواه 
نأخذ اخلرب من »أفواه األرض«. 

وقريبًا ستعلمون.....
البعض  ختّوف  أمس  يوم  س: 
من سالح حزب اهلل على طاولة 
احلوار، ولكّنك قلت يف اجللسة 
إّنك ختاف من العدو، لذلك تريد 
واآلن  اهلل،  حزب  سالح  بقاء 

حتّدثت عن اجليش...
ج: )مقاطعا( أنا مل أقل ذلك، 
إّنه  السنيورة  الّرئيس  قال 
اهلل،  حزب  سالح  نزع  يريد 
فأجاب:  البديل،  هو  ما  سألته 
جبوابه  اكتفيت  »اجليش«.. 
ولزمت الّصمت. وأنتم حتكمون 
ما كان اجليش قادرًا على  إذا 
القيام باملهّمة يف ظّل الوسائل 
املوضوعة بني يديه حّتى اآلن. 
أنا طرحت هذا السؤال، ومل أقل 
خائف.  غري  أو  خائفًا  كنت  إن 
ولنفرتض أنه لدينا نارين، نار 
هادئة يف اجلنوب، ونار مشتعلة 
وما  طرابلس  الشمال، يف  يف 
نعاجل  منها  أيٌّ  طرابلس،  بعد 
أّواًل؟ إذا كّنا قد تعّلمنا أرسطو 
وتعّلمنا أفالطون، ودرسنا علم 
املنطق، فاملنطق يقول إنه جيب 
أن نقوم بإمخاد النار املشتعلة، 
الثانية  الّنار  أسباب  نعاجل  ثم 
قبل أن تشتعل، يف حال وجود 

هذه األسباب.
العماد  تلّقى  كيف  س: 
النائب  ترحيب  باألمس  عون 

التغيري  تكتل  رئيس  التقى 
العماد  النائب  واالصالح 
ميشال عون صباحا يف دارته 
الربيكس  سفراء  الرابية،  يف 
وهم  لبنان  يف  املقيمني 
دا  باولو  الربازيل  سفراء: 
تابار،  رايف  اهلند  فانتورا، 
زاسباكني  الكسندر  روسيا 
يف  جيشان،  وو  والصني 
حضور املسؤول عن العالقات 
الدبلوماسية يف التيار الوطين 
احلر ميشال دي شادارفيان، 
القضايا  البحث جممل  وتناول 

احمللية واالقليمية.
وكان النائب عون قد استقبل 
صباحا مسعود االشقر، الذي 
التداول  مت  انه  اىل  اشار 
وقال:  احلوار،  موضوع  يف 
بديل  انه ليس من  نرى  حنن 
للحوار، وهو الطريقة الفضلى 
حتى ولو مل يعط نتائج فورية، 
على  االمجاع  على  مؤكدا 
دور  على  سيما  ال  املقررات 

اجليش واملوضوع االمين.
اضاف: نريد ان يستتب االمن 
وان تكون حدودنا مصانة، لذا 
ان يطلقوا يد اجليش  نطالب 
اللبناني النه الضمانة والعمود 

فاجليش  لبنان،  يف  الفقري 
مقدس وممنوع املس به، وهو 
مؤلف من كل اللبنانيني وكل 
محاية  وهو  اللبنانية  االطياف 
للبنان، ورئيس اجلمهورية بدا 
للسفري  تصرحيه  يف  واضحا 
ان املقررات اختذت باالمجاع.

احلرب  ان  يقول  من  هناك 
االهلية على االبواب هل سنرى 

اليوم اعادة هلذه احلرب؟
هناك اناس يهمهم ان تعود 
وال  لبنان،  اىل  املشاكل 
ارض مستباحة من  اننا  سيما 
العامل.  يف  املخابرات  كل 
ولسوء احلظ حنن بلد منقسم، 
عند  جيدة  نوايا  هناك  ولكن 
الكثريين، وال اعتقد ان هناك 
وننتظر  لبنان  يف  اهلية  حربا 
من احلكومة ان تعطي التغطية 
اللبناني وهذا ضامن  للجيش 

لعدم االنزالق.
العربية  البالد  قاطعت  ملاذا 

لبنان؟
الضغط  من  نوع  هذا   -
احلظ  ولسوء  السياسي، 
الصيف  ابواب  على  ودائما 
ان  نرى  السياحي  واملوسم 

هناك افتعاال للمشاكل.

النأي  بسياسة  جنبالط  وليد 
بالّنفس؟

ج: هذا موقف مثله مثل مواقف 
أخرى.

عون عرض التطورات وسفراء الربيكس 
واالشقر رأى ان ال بديل عن احلوار



صفحة 8    

العرب والعالم

Page 8

حمالت محزة اخوان

 مبيع جميع أنواع الخضار و الفواكه
أجبان،ألبان، كبيس، معلبات، بهارات، زيوت، تمور، 
عصري، شاي، ماء زهر، ماء الورد، مساحيق غسيل، 

 لوحات فنية، هدايا وغريها ...
 الخضار والفواكه طازجة يوميا من املاركت

 أسعار مهاودة
 نظافة تامة .. خدمة ودودة... معاملة صادقة وأخوية..

3 فروع بادارة عائلة واحدة

HAMZE BROS

بــانـشـبولالكمــبـــامـيـريـالنـدز
179 Merrylands Rd,  

Merrylands 
9760 1886

128 Haldon St,  
Lakemba 

9750 9766

77 Waterloo Rd, 
P u n c h b o w l 
9750 3300

مقابل 
كنيسة 
مارشربل

الرئاسة  النتخابات  املرشح  قال 
حكم  ان  شفيق،  امحد  املصرية 
الذي  العليا  الدستورية  احملكمة 
قضى امس بعدم دستورية قانون 
العزل هو مبثابة رسالة مفادها ان 

عصر تصفية احلسابات انتهى.
واكد شفيق يف مهرجان انتخابي 
ان رسالة هذا احلكم التارخيي هي 
انه انتهى عصر تصفية احلسابات 
كما ذهب بال رجعة اسلوب تفصيل 
مؤسسات  واستخدام  القوانني 
الدولة لتحقيق اهداف فئة معينة، 
االخوان  مجاعة  اىل  اشارة  يف 
من  تتمتع  كانت  اليت  املسلمني 
خالل حزب احلرية والعدالة املنبثق 
عنها باالكثرية يف جملس الشعب 
الدستورية  احملكمة  قضت  الذي 

العليا حبله.
سيخوض  الذي  شفيق،  واضاف 
االنتخابات  يف  االعادة  جولة 
السبت  يومي  املقررة  الرئاسية 
واالحد املقبلني يف مواجهة مرشح 
مجاعة االخوان حممد مرسي، سوف 
نعود شاء من شاء ومل يشأ من مل 
يشأ.. سوف تعود مصر اليت حنلم 
وال  عزة  يريد  ال  انه  واكد  بها. 
يريد سلطة او مكانة وامنا يسعى 
اىل ان يساهم مع املصريني يف 
بناء بلد مستقر بلد آمن باقتصاد 

يوفر الرزق للجميع.
وصفت  شفيق:  الفريق  وقال 
خصم،  ال  شريك  بأنه  منافسي 
باالسم،  التحية  اليه  ووجهت 
شريف،  تنافس  اىل  ودعوته 
نفسي،  على  عهدا  قطعت  ولقد 
االعادة  جولة  شهدته  ما  بعد 
نبدأ  بأن  ساخنة،  مناقشات  من 
من  جديدة  مرحلة  لكم  قلت  كما 

املصاحلة الوطنية.
واضاف: التزم اليوم بهذا واحرص 
به  متمسكا  اظل  وسوف  عليه. 
امامكم واقول هذا واتعهد به رغم 
ان احلملة اليت يتم شنها ضدي، 
مل  انه  ورغم  مستمرة،  زالت  ما 
تزل توزع املنشورات يف الشوارع 
على  وحثهم  الناخبني  لتشويش 

ان  ورغم  لي،  التصويت  عدم 
صحف االخوان ومنابرهم االعالمية 
زالوا  ما  السياسيني  وحوارييهم 
الكاذبة،  االدعاءات  يواصلون 
اقوهلا األن جمددا واكررها صفحة 
خملصة  وطنية  ومصاحلة  جديدة، 
مصر  اجل  من  واهلدف،  النية 

للجميع.. وباجلميع.
واسعى  للجميع  يدي  امد  وقال: 
صفحة  وفتح  الوطنية  للمصاحلة 
حربهم  رغم  االخوان  مع  جديدة 

ضدي.
احلدود،  حبماية  شفيق  وتعهد 
ومواجهة  القومي،  االمن  وحفظ 
االستقرار.  واعادة  الفوضى 
ان  من  ثقة  على  انه  واضاف 
حتظى  سوف  االنتخابية  العملية 
والتأمني  احلماية  درجات  بأعلى 
توفرها القوات املسلحة والشرطة، 
خاضعة  االنتخابات  تلك  وستكون 
تضمن  ودولية  حملية  لرقابة 
مسبق  ادعاء  اي  وجتب  نزاهتها 

بالتزوير.
لكل  رئيسا  يصبح  بأن  وتعهد 
املصريني، ميد يده للجميع ورافعا 
شعار مصر للجميع وباجلميع، فال 
اقصاء ألحد، وال ابعاد ألحد، وال 
حظر على احد، ولن يضار معارض 
شاب  يسجن  او  رأىه،  بسبب 
مبوجب  اعتصم  او  تظاهر  ألنه 
وكل  أب  فليطمئن كل  القانون. 
أم على ابنه وابنته، ولكل متدين 
ملتزم، ولن تالحقك اجهزة االمن، 
للوسطية  وادعوكم  التنوع  واقبل 
آرائكم، ألن  بسبب  ولن تسجنوا 
اىل  اميل  كله  املصري  اجملتمع 

السماحة والوسطية.
ووجه شفيق كلمة لشباب الثورة 
الثورة  لنا  قدمتم  فيها:  قال 
وصنعتم التاريخ، وانتم اصحاب 
الذي  املشهد  يف  العظيم  اجلهد 
بأن  اعدكم  اآلن،  فيه  نظهر 
تكونوا شركاء يف احلكم، ومكونا 
اساسيا يف بنيانه، وتوفري فرص 
مشاريع  خالل  من  حقيقية  عمل 

عمالقة. 

شفيق: قرار احملكمة الدستورية رسالة بان عصر 
تصفية احلسابات وتفصيل القوانني انتهى
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احلرية  حزب  يف  القيادي  أكد 
من  املنبثق  املصري  والعدالة 
حممد  املسلمني  االخوان  مجاعة 
احملكمة  احكام  ان  البلتاجي 
االول  أمس  الصادرة  الدستورية 
امحد  وابقاء  الشعب  جملس  حبل 
الرئاسة تشكل  شفيق يف سباق 

انقالبا كامل االركان.
االخوان  مجاعة  موقع  ونقل 
عن  االنرتنت  على  املسلمني 
األحكام  ان  قوله  البلتاجي 
الدستورية  احملكمة  من  الصادرة 
كامل  انقالب  ضمن  تأتي  أمس 
األركان يشطب أشرف ستة عشر 

شهرا يف تاريخ هذا الوطن.
بدأ  االنقالب  هذا  ان  واضاف 
وضباط  مساعدي  كل  برباءة 
بقتل  املتهمني  الداخلية، 
ضد  االنتفاضة  ابان  املتظاهرين 
االزمة  ثم  املاضي،  العام  مبارك 
إعطاء  ثم  القضاء  مع  املصطنعة 
للشرطة  القضائية  الضبطية 
العسكرية واملخابرات احلربية، ثم 
حل الربملان املنتخب وفقا لقانون 
اصدره اجمللس العسكري واعطاء 
خامت املشروعية الدستورية لرتشح 
الثانية  اجلولة  بدء  قبل  شفيق 
بأقل من ٤٨ ساعة واحلديث عن 
للجنة  العسكري  اجمللس  تشكيل 

الدستور.
احلرية  حزب  يف  القيادي  وتابع 
على  يسيطر  كان  الذي  والعدالة 
اكثر من ٤٠% من مقاعد جملس 
كما  مصر  هي  هذه  ان  الشعب 

يريدها أمحد شفيق ومن وراءه.
وقال املرشح السابق لالنتخابات 
املنعم  عبد  مصر  يف  الرئاسية 
احملكمة  قرارات  ان  الفتوح  ابو 
صدرت  اليت  العليا  الدستورية 

اخلميس تشكل انقالبا كامال.
بيان  يف  الفتوح  ابو  واعترب 
اجمللس  مرشح  على  االبقاء  ان 
العسكري واالطاحة مبجلس الشعب 
بعد منح الشرطة العسكرية سلطة 
انقالبا  يعد  القضائية  الضبطية 
ان  يتصور  من  يتوهم  كامال 

ماليني الشباب سيرتكونه مير.
البناء  حزب  قال  جانبه،  من 
والتنمية الذراع السياسية للجماعة 
بعد  أصدره  بيان  يف  االسالمية 
ظهر أمس ان احكام احملكمة تؤكد 
والسياسي  القانوني  املسار  أن 
طويلة،  فرتة  منذ  ملغوما  كان 
وقد اعدت هذه االلغام الجهاض 

الثورة وإعادة النظام القديم.
اىل  املصريني  احلزب  ودعا 
هذا  على  السلمي  االحتجاج 
يف  الوقوع  من  حمذرا  املخطط، 
فخ العنف الذي سيكون سببا يف 

إجهاض الثورة.
مرشح حيرتم الثوار

االخوان  مجاعة  مرشح  ولكن 
املصرية  للرئاسة  املسلمني 
جولة  الذي خيوص  مرسي،  حممد 
املقبلني  واالحد  السبت  االعادة 
وزراء  رئيس  اخر  مواجهة  يف 
حيرتم  انه  قال  مبارك،  عهد  يف 
العليا  الدستورية  احملكمة  احكام 
وعدم  الشعب  جملس  حل  بشأن 
دستورية قانون العزل، ويعتربها 

واجبة النفاذ.
وقال مرسي يف تصرحيات مساء 
أمس االول لقناة دريم الفضائية 
احملكمة  حكم  احرتم  املصرية 
منطلق  من  العليا  الدستورية 
وسلطات  ملؤسسات  احرتامي 
بني  الفصل  ومبدأ  الدولة 
راض  غري  انه  مؤكدا  السلطات، 
بعدم دستورية قانون  احلكم  عن 
العزل لكنه شدد على انه حيرتمه 

ويعتربه واجب النفاذ.
احملكمة  احكام  حنرتم  واضاف 
احد  بأي  اربأ  لكين  الدستورية 
حياول  ان  توجهه  يف  يكون  ان 
البالد  افسدوا  ممن  احد  اعادة 
حسين  السابق  الرئيس  عهد  يف 
مبارك، يف اشارة غري مباشرة اىل 
الشعب  ان  مؤكدا  شفيق،  امحد 
املصري ضد حماوالت اعادة انتاج 
العزل  ان  ورأى  السابق.  النظام 
اقوى  الشعيب  والرفض  الشعيب 

من العزل القانوني. 

االخوان املسلمون يعتربون قرار 
احملكمة انقالباً كامل االركان

امس  مساء  فلسطينيان  اصيب 
اطلقتها  قذيفة  بشظايا  االول 
توغل  خالل  االسرائيلية  املدفعية 
حمدود يف شرق مدينة خانيونس 
اعلنت  كما  غزة،  قطاع  جنوبي 

مصادر فلسطينية.
املتحدث  سلمية  ابو  ادهم  وقال 
والطوارئ  االسعاف  جلنة  باسم 
التابعة حلكومة  الصحة  وزارة  يف 
محاس ان مواطنني اصيبا جبروح 
مدفعي  قصف  يف  متوسطة 
يف  خزاعة  بلدة  شرق  اسرائيلي 
جنوب القطاع. وكانت عدة اليات 
عسكرية اسرائيلية توغلت بشكل 
الزراعية  االراضي  يف  حمدود 
القرارة  بلدتي  الفلسطينية شرق 
وخزاعة وسط تبادل الطالق النار، 
وشاهد  حملي  امين  ملصدر  وفقا 

عيان.
ويف مؤمتر صحايف عقد يف مقر 
ملناسبة  غزة  مدينة  يف  االنروا 
اخلامسة لتشديد احلصار  الذكرى 
االسرائيلي على قطاع غزة، قال 
الشؤون  ماكسويل جريالد منسق 
يف  حنن  املنظمة  يف  االنسانية 
االمم املتحدة نعيد املطالبة برفع 
وانهاء  غزة  قطاع  عن  احلصار 
العقاب اجلماعي. واكد انه ينبغي 
ان يعود الناس يف قطاع غزة اىل 
يعيشوا  وان  الكرامة  ملؤها  حياة 
نتمناها يف كل  اليت  كتلك  حياة 
الوضع  ان  خصوصا  العامل  احناء 
جدا  صعب  غزة  يف  االقتصادي 
خط  تعيش حتت  كثرية  وعائالت 
الفقر.واشار اىل ان االحصائيات 
تشري اىل ان ٩٠ باملئة من املياه 
يف قطاع غزة غري صاحلة وملوثة 
اضافة  جدا  عالية  فيها  وامللوحة 
حتل  مل  الكهرباء  مشكلة  ان  اىل 
واوضح  عقبة.  تشكل  والتزال 
القطاع  يف  العاملني  ان  جريالد 
يريدون  الفلسطيين  اخلاص 
العمل  على  قادرين  يكونوا  ان 
اىل  اللجوء  يضطروا  ان  دون 

االنفاق ... وان تكون جتارة حرة 
مصر  مع  والتصدير  لالسترياد 

واسرائيل ومجيع دول العامل.
القدرة  لديهم  الناس  ان  وتابع 
وال  حياتهم  ادارة  على  الكاملة 
بذلك  يقوموا  ان  يستطيعون 
املرتبط  العنف  حتت احلصار ومع 
احلصار  تشديد  وادى  باحلصار. 
االسرائيلي اىل زيادة غري مسبوقة 
يف عدد االنفاق حتت االرض على 
ومصر  غزة  قطاع  بني  احلدود 
الف نفق تستخدم  والي جتاوزت 
لتهريب خصوصا املواد الغذائية 
االحيان  بعض  البناء ويف  ومواد 

ملواد قتالية.
عام  مفوض  قال  جهته،  من 
نكرر  غراندي  فيليبو  االنروا 
غري  النه  احلصار  برفع  املطالبة 
كيف  ننظر  ان  علينا   ... شرعي 
بدا احلصار وكيف استمر واالطار 
الرئيسي  والسبب  لذلك،  العام 
االسرائيلي  االحتالل  هو  للحصار 
امر  وهذا  الفلسطينية  لالرض 
جيب ان ينتهي. واضاف احلصار 
هو احد اوجه االحتالل مشددا على 
ضرورة التوصل اىل السالم بني 
الطرفني الفلسطيين واالسرائيلي 
اال  حتل  ال  كلها  املشاكل  الن 

بالسالم.
احلصار  ان  اىل  غراندي  واشار 
مخس  منذ  غزة  على  املشدد 
املرادة  النتائج  حيقق  مل  سنوات 
منه ومل يأت باالمن الذي فرض 
من اجله بل على العكس احلصار 
جلب صعوبة لكل الفلسطينيني. 
اكثر  اىل  حباجة  االنروا  ان  واكد 
لتأمني  دوالر  مليون   ٢٠ من 
لالجئني  الغذائية  املساعدات 
حتى  القطاع  يف  الفلسطينيني 
نهاية العام احلالي وهذه االموال 
ان  موضحا  االن،  حتى  تتوفر  مل 
تقلص  العمل  فرص  خلق  برنامج 
عدم  بسبب  باملئة   ٧٠ من  اكثر 

توفر االموال الالزمة.

جرحيان فلسطينيان بتوغل قوات االحتالل يف خان يونس
االمم املتحدة تطالب جمددا برفع احلصار 

ودعم برامج اغاثة غزة
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أجواء عائلية ومفاجآت فنية مميزة

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

 تشكيلة واسعة من املأكوالت اللبنانية
مشاوي على أنواعها ومأكوالت حبرية طازجة

جلسة هادئة مع اركيلة لذيذة
سهرات رائعة مع املطربني جورج خوري ونسيم سعد 
مطعم شاهني يجمع الراحة واالناقة .. اللقمة والخدمة

Saturday 16 June 2012السبت 16 حزيران 2012

سيدني  مدينة  يف  اختتم 
األعمال  »منتدى  االسرتالية 
الذي  األسرتالي«  العربي 
العربية  التجارة  غرفة  نظمته 
يومني  واستمر ملدة  األسرتالية 
ميثلون  مندوبني  مبشاركة 
االقتصادية  واهليئات  الدول 
واألكادميية والتجارية املشاركة 
واملسؤولني وكبار رجال األعمال 
الدبلوماسي  السلك  وأعضاء 

اخلليجي والعربي يف أسرتاليا.
من  وفد  املؤمتر  يف  وشارك 
ضم  السعودية  العربية  اململكة 
احلرمني  خادم  سفري  نائب 
رضا  أسرتاليا  لدى  الشريفني 
وعضو  النزهة  احملسن  عبد  بن 
املهندس  الشورى  جملس 
عبد  والدكتور  الكردي  أسامة 
عن  ومندوبون  البابطني  العزيز 
الشركات السعودية واخلليجية.

األسرتالي  التجارة  وزير  وأشاد 
أمام  كلمته  امريسون يف  غريغ 
عنه  نيابة  ألقتها  اليت  املؤمتر 
النائبة الربملانية لشؤون التجارة 
اليوت  جاسنت  األسرتالية 
القائمة  التجارية  بالعالقات 

وفد من اململكة العربية السعودية برئاسة نائب 
السفري السعودي رضا النزهة يشارك يف  منتدى 

األعمال العربي األسرتالي يف سيدني

السعودية  العربية  اململكة  مع 
ودول اخلليج.

وأوضحت أن اململكة تعد ثاني 
أكرب شريك جتاري ألسرتاليا يف 
تبادل  مبيزان  األوسط  الشرق 
على  يزيد  مــــا  يبـــلغ  جتـــاري 
عن  معربة  دوالر  بليون   1 ر   9
عدد  باستضافة  بالدها  اعتزاز 
السعوديني  الطلبة  من  كبري 
يف  تعليمهم  يتلقون  الذين 

جامعات ومعاهد أسرتاليا.
سفري  نائب  نوه  جهته  من 
لدى  الشريفني  احلرمني  خادم 
احملسن  عبد  بن  رضا  أسرتاليا 
النزهة بأهمية املنتدى يف تعزيز 
العالقات التجارية واالقتصادية 
ودول  واململكة  أسرتاليا  بني 
اخلليج والعامل العربي ، مشريًا 
إىل اهتمام الشركات األسرتالية 
بتعزيز  األعمال  ورجال 
استثماراتهم يف اململكة ودول 
اخلليج مما ينعكس اجيابيًا على 

متتني العالقات بني اجلانبني.
الشورى  وقد دعا عضو جملس 
اسامة  املهندس  السعودي 
املؤمتر  امام  الكردي يف كلمته 

استثمارية  شركة  انشاء  اىل 
املشاريع  دراسة  مهمتها  تكون 
بانواعها املختلفة وبدء تشغيلها 
املستثمرين  امام  طرحها  ثم 
للدخول فيها ،واوضح املهندس 
الشركة  هذه  عمل  ان  الكردي 
من  العديد  يشمل  ان  ميكن 
الواعدة  االستثمارية  القطاعات 
يف اململكة مثل الصناعة والنقل 

وقطاع املعلوماتبة. 
الدكتور  استعرض  جهته  من 
البابطني  عبد العزيز بن يوسف 
القابضة  اهلمة  جمموعة  رئيس 
يف كلمته امام املؤمتر   فرص 
العربية  اململكة  يف  االستثمار 
قطاعات  يف  خاصة  السعودية 
العرض  وتضمن  التحتية  البنى 
الكبرية  املبادرات  عن  نبذة 
عدد  يف  اململكة  قدمتها  اليت 
وعلى  احليوية  القطاعات  من 
عبداهلل  امللك  مبادرة  راسها 
لبناء مخسمائة الف وحدة سكنية 
القطارات  مشاريع  وكذلك 
اوضح  كذلك  واملياه  والطاقة 
للشركات  املتوقعة  الفرص 

االستثمارية هلذه القطاعات. 

الوفد السعودي املشارك يف املؤتمر مع رئيس غرفة التجارة العربية االسرتالية  راي نجار  ، وبدا من  
اليسار اىل اليمني الدكتور البابطني ، نائب السفري النزهة ، املهندس كردي ، رئيس الغرفة راي نجار

العليا  الدستورية  احملكمة  قضت 
يف مصر أمس االول حبل جملس 
يف  مواد  بطالن  بسبب  الشعب 
قضت  كما  االنتخابي  القانون 
رئيس  آخر  شفيق،  امحد  بأحقية 
السابق  الرئيس  عهد  يف  وزراء 
انتخابات  خبوض  مبارك،  حسين 
ترتيب  يعيد  تطور  يف  الرئاسة 
السياسية يف مصر بعد  اخلارطة 

عام ونصف من ثورة ٢٥ يناير.
دستورية  بعدم  احملكمة  وقضت 
انتخابات جملس الشعب االخرية، 
ان  حكمها  حيثيات  يف  واعتربت 
غري  بالتالي  يعد  احلالي  اجمللس 
احلكم  بعد  القانون  بقوة  قائم 
دون  انتخابه،  دستورية  بعدم 

احلاجة اىل اختاذ اي اجراء آخر.
الدستورية  احملكمة  مقر  واحيط 
باجراءات  اخلميس  بالقاهرة 
امنية مشددة منذ الصباح الباكر 
وانتشرت يف حميطه قوات كبرية 
اقرتاب  ومنع  حلمايته  االمن  من 
عشرات املتظاهرين الذين جتمعوا 
عزل  يريد  الشعب  وهتفوا  قربه 
مش  قول،  شعب  ويا  الفلول 

عايزين فلول.
وبعد اعالن احكام احملكمة صرخ 
مبنى  قرب  يقف  كان  عجوز 

احملكمة الثورة انتهت.
املصري  الشارع  ويشهد 
باحتقان  مشوبا  هائال  استقطابا 
لشفيق  املؤيدين  الفريقني  بني 
ومرسي. وتتبارى وسائل االعالم 
مستعينة خبرباء القانون واحملللني 
يف رسم سيناريوهات ما بعد حكم 
احملكمة الدستورية وسط خماوف 

من تفجر العنف.
وقالت وكالة انباء الشرق االوسط 
الدستورية  احملكمة  ان  املصرية 

اكدت يف حيثيات حكمها ان
تكوين اجمللس بكامله باطل منذ 
انتخابه، وأن اجمللس بالتالي غري 
احلكم  بعد  القانون  بقوة  قائم 

بعدم دستورية انتخابه دون حاجة 
إىل اختاذ أية إجراء آخر.

ان  عسكرية  مصادر  وقالت 
اجمللس االعلى للقوات املسلحة، 
مصر  يف  السلطة  يتوىل  الذي 
منذ اسقاط حسين يف 11 شباط 
طارئة  جلسة  االن  يعقد   ،٢٠11
احملكمة  حكم  تداعيات  لبحث 
جملس  حبل  العليا  الدستورية 

الشعب.
بطالن  على  يرتتب  ان  ويفرتض 
اجلمعية  بطالن  الشعب  جملس 
الثالثاء  شكلها  اليت  التأسيسية 
جملسي  يف  املنتخبون  االعضاء 

الشعب والشورى.
الذي  الدستوري  االعالن  ان  غري 
يف  العسكري  اجمللس  اصدره 
حل  سلطة  مينحه  مل   ٢٠11 اذار 
احملكمة  دعا  ما  وهو  الربملان، 
الدستورية اىل جتنب هذه املشكلة 
والتأكيد على ان جملس الشعب 

يعترب منحال بقوة القانون.
قانون االنتخاب الدستوري

دستورية  بعدم  احملكمة  وقضت 
االنتخابات  قانون  مواد  من  عدد 

التشريعية اليت تعطي
لثلث  الرتشح  يف  احلق  االحزاب 
املخصصة  الشعب  مقاعد جملس 

للمستقلني واليت جتري
بالنظام  عليها  االنتخابات 

الفردي.
التشريعية  االنتخابات  وجرت 
املاضي  العام  نهاية  املصرية 
نظام  وفق  احلالي  العام  وبداية 
نظام  بني  خيلط  معقد  انتخابي 
القوائم النسبية اليت خصص هلا 
ثلثا مقاعد جملس الشعب ونظام 
الدوائر الفردية الذي خصص له 

الثلث الباقي.
والعدالة  احلرية  حزب  وكان 
االخوان  مجاعة  عن  املنبثق 
يف  باالكثرية  حيظى  املسلمني 
 %٤٠ من  اكثر  الشعب  جملس 

الذي  السلفي  النور  حزب  ويليه 
من   %٢٠ قرابة  على  يسيطر 

مقاعد اجمللس.
احملكمة  قضت  اخرى  جهة  من 
التعديالت  ببطالن  الدستورية 
مباشرة  قانون  على  ادخلت  اليت 
يعرف  الذي  السياسية  احلقوق 
بقانون العزل السياسي، ما يعين 
سباق  يف  شفيق  امحد  استمرار 

الرئاسة.
شكال  الطعن  بقبول  وقضت 
دستورية  بعدم  املوضوع  ويف 
على  طرأت  اليت  التعديالت 
قانون مباشرة احلقوق السياسية 
العزل  بقانون  اعالميا  املعروف 

السياسي.
السياسي  العزل  قانون  وكان 
الغالبية  ذو  الربملان  تبناه  الذي 
قضى  نيسان،  يف  االسالمية 
السابق.  النظام  رموز  بعزل 
ونصت التعديالت على منع رموز 
احلزب  وقيادات  مبارك  نظام 
للسنوات  سابقا  احلاكم  الوطين 
العشر اليت سبقت االطاحة مببارك 
الرتشح  من   ٢٠11 شباط  يف 

لالنتخابات ملدة عشر سنوات.
لشخصية  فعل  رد  اول  ويف 
الربادعي  حممد  قال  سياسية 
ان  تويرت  على  حسابه  على 
انتخاب رئيس يف غياب دستور 
له  رئيس  انتخاب  هو  وبرملان 
النظم  اعتى  تعرفها  مل  سلطات 

الديكتاتورية.
اما  حلني  احد  الربادعي  وطرح 
رئاسي  جملس  على  التوافق 
وحكومة  تأسيسية  جلنة  يشكل 
على  ويشرف  وطين  انقاذ 
بعد  ورئاسية  برملانية  انتخابات 
إقرار الدستور، واما رئيس مؤقت 
يشكل  وطين  انقاذ  حكومة  مع 
الدستور ثم  جلنة توافقية لوضع 
بعد  ورئاسية  برملانية  انتخابات 

إقرار الدستور. 

احملكمة الدستورية يف مصر قضت حبل جملس 
الشعب وببطالن قانون العزل السياسي

التونسية  الداخلية  وزارة  قررت 
منع مظاهرات دعت إليها إثر صالة 
متشددة  سلفية  مجاعات  اجلمعة 
وحركة النهضة االسالمية، للتنديد 
مسيئة  اعتربت  لوحات  بعرض 
ثقايف  مهرجان  خالل  لالسالم 
مشال  املرسى  يف  املاضي  األحد 

العاصمة.
وأعلنت الوزارة أنها مل ترخص يف 
يف  مبا  اجلمعة  مسرية  أية  تنظيم 
حركة  إليها  دعت  اليت  تلك  ذلك 
النهضة اليت تقود االئتالف احلاكم. 
جهات  أن  من  بيان  يف  وحذرت 
على  دعوات  أطلقت  تسمها  مل 
شبكات التواصل االجتماعي حترض 
استغالل  إىل  وتدعو  العنف  على 
اجلمعة  ليوم  السلمية  املسريات 

إلحداث الفوضى والتخريب.
احملافظة  املواطنني  من  وطلبت 
وراء  االجنرار  وعدم  اهلدوء  على 
عنها  واالبتعاد  الدعوات  هذه 
على  األمنية  الوحدات  يساعد  مبا 
احملافظة على األمن العام والتدخل 
ويف  للتصدي،  املطلوبة  بالنجاعة 
له  من تسول  لكل  القانون،  إطار 
املواطنني  على  االعتداء  نفسه 

واملمتلكات العامة واخلاصة.
من  أكثر  وأصيب  شخص  وقتل 
مواجهات  يف  جبراح  آخرين   1٠٠
جرت االثنني والثالثاء بني الشرطة 
وسلفيني مدعومني ببلطجية قادوا 
مدن  يف  وختريب  عنف  أعمال 
السلطات  واعتقلت  عدة.  تونسية 
حوالي ٢٠٠ شخص بينهم سلفيون 

جهاديون تورطوا يف أعمال العنف 
والتخريب. وأعلنت وزارة العدل أن 
اجلرائم اليت ارتكبها هؤالء إرهابية 
مبوجب  سيحاكمون  إنهم  وقالت 
قانون مكافة اإلرهاب الصادر سنة 
املخلوع  الرئيس  عهد  يف   ٢٠٠٣

زين العابدين بن علي.
وفرضت السلطات منذ الثالثاء حظر 
جتوال ليلي يف ٨ حمافظات شهدت 
راشد  وقال  عنف وختريب.  أعمال 
الغنوشي رئيس حركة النهضة يف 
عناصر  إن  األربعاء  صحايف  مؤمتر 
مفسدة من حزب التجمع الدستوري 
بن  عهد  يف  احلاكم  الدميقراطي 
علي وجمرمني وجتار خمدرات ومخور 
وسلفيني قادوا أعمال العنف حتت 

شعار محاية املقدس. 

زير الداخلية التونسي حيظر تظاهرات دعت اليها مجاعات سلفية
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اسرتاليا يف أسبوعاسرتاليا يف أسبوعاسرتاليا يف أسبوع

حلت ست مدن اسرتالية بني 
األكثر غالء يف  الـ 30  املدن 
دراسة  كشفت  كما  العامل، 

استقصائية.
فقد جاء يف دراسة ملؤسسة 
ان  املعيشة  الكالف  مريسر 
املدينة   لقب  محلت  سيدني 
اسرتاليا  يف  غالء  االكثر 
املرتية  يف  لتحل  للوافدين، 
بسيط  بفارق  عامليا   11 الـ 
اليت  املدينة  وبني  بينها  جدا 

حلت يف املرتبة العاشرة.
وقالت مديرة مؤسسة مريسر 
ناتالي كونستانتني-ميرتال  ان 
املدن االسرتالية قد تعرضت 
القفزات  أكرب  من  لبعض 
بسبب قوة الدوالر االسرتالي 

امام نظريه االمريكي.
وقالت يف بيان هلا ان »الطلب 
قد  العقارات  استئجار  على 
ازداد بشكل ملحوظ يف مجيع 
اليت مشلها  االسرتالية  املدن 

التصنيف«.
الدراسة  هذه  جرت  وقد 
حلق  عندما  اذار  شهر  يف 
فوق  االسرتالي  الدوالر 
الدوالر  مع  التعادل  مستوى 

االمريكي.
أكثر  تكلفة  الدراسة  وقارنت 
العناصر مبا يف  من 200 من 
ذلك الغذاء والنقل واإلسكان 
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مستوى  على  مدينة   214 عرب 
باستخدام  وذلك  العامل، 

نيويورك كأساس هلا.
اغلى  رابع  كانبريا  وجاءت 
االسرتالية  املدن  بني  مدينة 
الست اليت مشلها االستطالع، 
املركز  من  مقعدا   11 قافزة 
بينما  السابق،  العام  يف   23
نقاط   7 بريزين  موقع  ارتفع 

اىل املرتبة 24.
مدينة  يف  التكلفة  وارتفعت 
اسرتاليا،  يف  الكنائس 
قافزة  كبري  بشكل  أدياليد، 
إىل    46 من  وذلك  مركزا   19

املركز 27.
كما ُوضعت مدينتان جديدتان 

يف نيوزيلندا أيضا على قائمة 
شهدت  أن  بعد  العام،  هذا 
مقابل  حتسنا  البلد  هذا  عملة 

الدوالر األمريكي.
أوكالند  قفزت  فقد 
وويلينغتون على حد سواء 62 
مركزا فحلت االوىل يف املركز 
 74 املرتبة  يف  والثانية   56
بني املدن األغلى يف العامل.

لقب  على  طوكيو  وحازت 
العامل  يف  االغلى  املدينة 
للوافدين، يف حني أن األوضاع 
االقتصادية غري املستقرة يف 
خمتلف أحناء أوروبا تسببت يف 
االوروبية  الدول  تراجع معظم 

مقارنة مع السنة السابقة.

ساوث  نيو  موازنة  عززت 
ويلز القاسية والصعبة منحة 
حيث  االول   املنزل  مشرتي 
حمور  والبناء  اإلسكان  كان 
هذه املوازنة، كما قال وزير 
مايك  الوالية  يف  اخلزانة 

بريد.
املوازنة  اوراق  وأكدت 
مليون   337 بـ  عجز  تقارير 
 ،12-2011 للعام  دوالر 
باملقارنة مع توقعات عجز بـ 
العام  مليون دوالر يف   718
املاضي، و824 مليون دوالر 

يف 13-2012.
قد  الوالية  فإن  ذلك،  ومع 
الفائض  إىل  جمددا  ستعود 
التالية  الثالث  السنوات  يف 
من  سلسلة  من  الرغم  على 
العجز املتوقع يف استعراض 
كانون  يف  العام  منتصف 
االول/ ديسمرب، مع توقعات 
فائض بـ مليار و172 مليون 
دوالر دوالر يف العام املالي 

.2016 - 2015
كما هو متوقع، أكدت موازنة 
السيد بريد الثانية ان احلكومة 
آالف   10 سوف تستغين عن 
وظيفة يف القطاع العام على 
وختفض  سنوات،  أربع  مدى 
برامج  1.24 مليار دوالر يف 
احلكومة وتزيد غرامات جتاوز 

السرعة بـ 12.5 يف املئة.
ما  تسريبات  من  الرغم  على 
اىل  باسابيع  املوازنة  قبل 
للسيد  االعالم، كان  وسائل 
يف  املفاجآت  بعض  بريد 
زيادة  ذلك  يف  مبا  جعبته، 
االول  املنزل  مشرتي  منحة 

اجلديد بأكثر من الضعف.
الوالية   بناء  رزمة  فبموجب 
بريد  السيد  عنها  قال  اليت 
انها كانت يف صلب املوازنة 
املنح  فان  الثالثاء،  يوم 
سوف تزيد من 7 آالف دوالر 
إىل 15 ألف دوالر يف االول 
من تشرين االول/ أكتوبر، ثم 
تنخفض إىل 10 آالف دوالر 

ابتداء من عام 2014.
ايضا   املوازنة  قدمت  كما 

»البناء« يشكل »قلب« موازنة 
حكومة نيو ساوث ويلز 

منحة بـ 5 آالف دوالر ملشرتي 
يصل  اليت  اجلديدة  املنازل 
دوالر،  ألف   650 إىل  مثنها 
يف حني أن اعفاءات الرسوم 
وسوف  )الدمغة(  االمريية 
اجلديدة  املنازل   على  تطبق 
اليت يصل مثنها اىل 650 ألف 
دوالر - أي بزيادة قدرها 50 

ألف دوالر.
وقال السيد بريد ان »املنح 
سخاء  األكثر  املخطط  كانت 

يف أسرتاليا«.
مبلغ  أيضا  احلزمة  وتتضمن 
لتمويل  دوالر  مليون   561
لتحفيز  التحتية  البنية 
مبا  املساكن،  من  املعروض 
دوالر  مليون   181 ذلك  يف 
األولوية  ذات  للمشاريع 
العالية اليت قال انها ستسّرع 
بإطالق ما يصل اىل 76 ألف 

عقار سكين جديد.
للربملان  بريد  السيد  وقال 
يستهدف  املخطط  »هذا  ان 
واالكثر  امللحة  احلوافز 
حتويل  طريق  عن  ضرورية، 

احلوافز ملنازل جديدة«.
يقول  اخلزانة  وزير  واضاف 
احلوافز  حتسني  خالل  »من 
إلغاء  خالل  ومن  اهلادفة، 
على  واملعوقات  احلواجز 
التنمية  امام  من  الطرق 
حنفز  سوف  فإننا  والتطوير، 
الذي  والبناء  اإلسكان  قطاع 
واساسيا  هاما  جزءا  يشكل 

من اقتصاد الوالية..«.
وقال »حنن ملتزمون بانعاش 
يف  والبناء  اإلسكان  نشاط 
الوالية  هذه  أحناء  خمتلف 

العظيمة«.
النقاب  بريد  السيد  وكشف 
الستئجار  خطط  عن  ايضا 
كيمبال   ملرفأ  االمد  طويل 
قائال   ،)Port Kembla(
قيمة  يضيف  أن  »ميكن  انه 
املستقبلي  للتأجري  كبرية« 
 )Port Botany( ملرفأ بوتاني
يف سيدني، واليت ُأعِلن عنها 

يف موازنة العام املاضي.
»حنن  بريد  السيد  وقال 

سنستثمر ما يصل اىل 100 
العائدات   من  دوالر  مليون 
يف البنية التحتية يف ايالوارا 
على النحو الذي حتدده البنية 
ساوث  نيو  يف  التحتية 

ويلز«.
ويف خطوة من شأنها إسعاد 
لوبي رجال األعمال، فقد مت 
رفع عتبة ضريبة الرواتب إىل 
 678 من  دوالر   ألف   689

ألفا.
أمواال  املوازنة  خصصت  كما 
لتوظيف 500 ممرضة جديدة، 
جديد،  شرطة  عنصر  و400 
سوف  دوالر  مليون   30 و 
سيدني  طريق  لبدء  ختصص 
سيتم  حيث  اجلديد  السريع 
ان  بعد  بشأنه  القرار  اختاذ 
االستشارية  اهليئة  تصدر 
للبنية التحتية يف نيو ساوث 
ذات  املشاريع  قائمة  ويلز 
األولوية يف االعوام العشرين 

املقبلة يف ايلول/ سبتمرب.
وسوف حتصل وصلة السكك 
احلديدية بني الشمال والغرب 
على  دوالر  مليار   3.3 على 
أربع سنوات، يف حني  مدى 
 1.5 مببلغ  املوازنة  تعهدت 
مليار دوالر الستكمال طريق 
 Pacific(السريع الباسيفيك 

.)Highway
وقد عزا السيد بريد التحول 
صارمة  وفورات  تدابري  إىل 
لكبح مجاح اإلنفاق احلكومي، 
مثل أجور القطاع العام  اليت 
وإصالح  بشعبية  حتظى  ال 
لوفاة  املاضي  العام  خطة 

واعاقة عناصر الشرطة.
واشاد أيضا بربنامج احلكومة 
سلمت  واليت  لألصول، 
طويل  إجيار  عقد  بالفعل 
املياه  حتلية  ملصنع  االمد 
بيع  وقوانني  سيدني،  يف 

مولدات الكهرباء.
وقال السيد بريد »يف هذه 
املوازنة اختذنا قرارات صارمة 
دواءنا  تناولنا  وصعبة..لقد 
ان  فبامكاننا  ولذا  اليوم، 

ننعم مبستقبل اكثر صحة«.

طوكيو حلت يف املرتبة االوىل

املدن االسرتالية من املدن االكثر غالء يف العامل



Page 11صفحة 11     

Australian Newsاسرتاليات

اسرتاليا يف أسبوعاسرتاليا يف أسبوعاسرتاليا يف أسبوع

Saturday 16 June 2012السبت 16 حزيران 2012

العمل  مكان  وزير  وصف 
اخلدمات  نقابة  شورتن  بيل 
الصحية بانها »أوبرا صابونية 
قادتها  ان  معلنا  خمتلة«، 
يواجهون فقدان وظائفهم بعد 
النقابة  سكرترية  اتهمته  ان 
جاكسون  كاثي  الوطنية 
كقطع  النقابات  باستخدام 

شطرنج بني الفصائل.
جاكسون،  اآلنسة  وقالت 
لالحتفاظ  تكافح  اليت 
نقابة  يف  سواء  مبراكزها 
فرع  ويف  الصحية  اخلدمات 
النقابة الشرقي املضطرب لـ

 )HR Nicholls Society(
السيد  أن  املاضية  الليلة 
»دراكوال  مثل  كان  شورتن 
الدم«  بنك  عن  املسؤول 
مكان  يف  وزير  منصب  يف 

العمل.
من  شورتن،  السيد  واعرب 
عن  بامسه،  املتحدث  خالل 
احملكمة  ملوافقة  سروره 
مدير  تعيني  على  الفيدرالية 
للتعامل مع »خلل يف النظام« 
داخل نقابة اخلدمات الصحية.

»هذه  بامسه  املتحدث  وقال 
خطوة مهمة يف عودة النقابة 
األمور  وبينما  ألعضائها، 
للمدير املؤقت، فان عددا من 
املسؤولني يف نقابة اخلدمات 
يتم  أن  املرجح  من  الصحية 
أو يفقدون  تعليق عضويتهم 

وظائفهم نتيجة لذلك«.
كان  »لقد  يقول  واضاف 
العملية  خالل  الوزير  تركيز 
صابونية  الوبرا  حد  لوضع 
بها  متيزت  الوظائف  خمتلة 
لنقابة  الشرق  فرع  أنشطة 
ظل  يف  الصحية  اخلدمات 
مبا  والقيام  احلالية،  قيادتها 
السيطرة  هو ضروري العادة 
على النقابة من قبل االعضاء 

الذين يعملون جبد وجهد«.
فضال عن كونها أحد املسؤولني 
يف فرع نقابة اخلدمات الصحية 
الوطين فاآلنسة جاكسون هي 
النقابة  لفرع  تنفيذية  رئيسة 

الشرقي.
وسأل حمام اآلنسة جاكسون 
احملكمة  املاضي  االسبوع 
مواقع  حول  الفيدرالية 
النقابة، قائال وفقا  مسؤولي 
لقانون التنظيم فهي ال تزال 

معلقة ولكن ليست ملغية.
االربعاء،  ليل  خطابها  ففي 
ان  جاكسون  اآلنسة  قالت 
السكرتري   - شورتن  السيد 
العمال  الحتاد  السابق 
كان   - الوطين  االسرتاليني 
»على االرجح أبرز أمراء احلرب 
بني الفصائل يف ، قالتحزب 

العمال االسرتالي«.
جاكسون  اآلنسة  وقالت 
إىل  أشري  أن  أنا حباجة  »هل 
الوزير شورتن هو ماسرت  أن 
دولي كبري يف عملية استخدام 
الشطرنج  قطع  كما  النقابات 
يف القتال بني فصائل حزب 

بعد ان وصفته بـ »دراكوال املسؤول عن بنك الدم«
شورتن: نقابة خدمات الصحة اوبرا صابونية خمتلة 

العمال االسرتالي؟«.

جاكسون  اآلنسة  ودعت 
قواعد  ملواجهة  النقابات 
احلكم نفسها اليت تنطبق على 

الشركات.
ولكن من املفهوم أن السيد 
النقابية  واحلركة  شورتن 
ألن  االقرتاح  يعارضان 
ال  الكيانات  كما  النقابات، 
ظل  يف  تعمل  للربح،  تهدف 
ظروف خمتلفة عن الشركات.

سرتتفع أسعار فواتري الكهرباء 
املنزلية بنسبة تصل إىل 21 يف 
متوز/يوليو   1 من  اعتبارا  املئة 
يف  دوالرات   7 حوالي  أو   -
األسبوع - وذلك بسبب ضريبة 
الكربون وتكلفة مشاريع الطاقة 

املتجددة.
الغاز   أسعار  سرتتفع  كما 
وبنسبة تصل إىل 15 يف املئة، 
ومرة   أخرى إىل حد كبري بسبب 

ضريبة الكربون.
التسعري  تنظيم  حمكمة  وقالت 
اي  شركة  زبائن  ان  املستقلة 
جي ال )AGL( سيدفعون مبلغا 
دوالر   2،03 متوسطه  إضافيا 
يف األسبوع أي ما يعادل 104 

دوالر يف السنة.
ارتفاعات  مجيع  تصبح  وسوف 
حد  على  والكهرباء،  الغاز 
اعتبارا  املفعول  نافذة  سواء، 

من 1 متوز/ يوليو.
ويف قرارها النهائي الذي صدر 
يوم االربعاء، قالت احملكمة ان 
شبكة  لتطوير  الثقيل  اإلنفاق 
تأثري  إىل  باإلضافة  الكهرباء، 
اىل  يقودان  الكربون،  ضريبة 

ارتفاع أسعار الكهرباء.
ودعت احملكمة إلجراء تغيريات 
يف  األسعار  ارتفاع  من  للحد 

املستقبل.
مبعدل  األسعار  ترتفع  وسوف 
أحناء  مجيع  يف  املئة  يف   18
الوالية، وهذا االرتفاع هو أعلى 
انه  قيل  الذي  االرتفاع  من 
سيكون حبدود 16 يف املئة يف 

فواتري الكهرباء بصدد االرتفاع جمددا 21 يف املئة

املتوسط، وهذه الزيادة نتيجة 
لالرتفاع املتوقع  لتكاليف توليد 

الكهرباء.
مؤسسة  زبائن  وسيواجه 
EnergyAustralia، الذين يعيش 
والضواحي  املدن  يف  معظمهم 
الزيادات  والشرقية،  الداخلية 
اسعار  ستزيد  حيث  االعلى 
أو  املئة،  يف   20.6 فواتريهم 
364 دوالرا يف السنة بالنسبة 

ملعظم األسر.
الريفية  األسر  معظم  ويواجه 
يف   19.7 إىل  تصل  زيادات 
يف  دوالرات   8،21( املئة 
يف  دوالرا   427 أو  األسبوع، 
زبائن  أن  حني  يف  السنة(، 
 Integral( اينريجي  اينتغرال 
Energy(، الذين يعيش معظمهم 

الغربية،  سيدني  ضواحي  يف 
يواجهون ارتفاع 11.8 يف املئة 
أو  األسبوع،  يف  دوالرات   4(

208 دوالرات يف السنة(.
تنظيم  حمكمة  رئيس  وقال 
التسعري املستقلة الدكتور بيرت 
بوكسول ان »هناك جوانب من 
قواعد الكهرباء الوطنية وقانون 
أن  اليت ميكن  الوطين  الكهرباء 
على  الضغط  لتقليص  تغري 
األسعار والتأكد من أن اإلنفاق 

على شبكة الكهرباء فعال«.
يقول  بوكسول  السيد  واضاف 
بعض  أيضا  صممنا  »لقد 
املناطق حول معايري املوثوقية، 
واإلعانات  اخلضراء،  واخلطط 
من  للحد  مراجعتها  ميكن  اليت 
ارتفاع األسعار يف املستقبل«.

الرئيسي يف  وقال ان احملرك 
اإلنفاق  هو  االسعار  ارتفاع 
الثقيل لتحسني شبكة الكهرباء، 
أو ما يسمى »أعمدة وأسالك«، 
وهذا يفسر ما يقرب من نصف 

الزيادة يف األسعار.

كاثي جاكسون

جوليا  الوزراء  رئيسة  دحضت 
موظني  بان  مزاعم  غيالرد 
حكوميني يعدون ملفات وسخة 

عن نواب املعارضة.
ان  قالت  ذلك  من  وبدال 
معرفة  يف  احلق  لالسرتاليني 
اشرتوا   الذين  االئتالف  أعضاء 
يف  الفحم  شركات  يف  اسهما 
وقت كانت املعارضة حتذر من 
شأنها  من  الكربون  ضريبة  أن 

أن يقتل هذه الصناعة
يوم  سي  بي  ايه  راديو  ونقل 
اخلميس عن مصدر عمالي قوله 
انه صدرت تعليمات للموظفني 
عن  االوساخ  لنبش  وزاريني 
معارضيهم السياسيني من خالل 
اإلنرتنت،  »تفلية«  و  متشيط 
واخلطب واملراجع املاضية اليت 

تعود اىل ايام شبابهم .

لربط  غيالرد  اآلنسة  وتسعى 
املعارضة  حبملة  التقرير 
ضريبة  حول  التخويفية 

الكربون.
سي   بي  اي  الذاعة  وصرحت 
تطلق  كانت  املعارضة  »إن 
اشاعات بان العامل سينتهي يف 
األول من متوز/ يوليو،«، وقالت 
بان زعيم املعارضة طوني ابوت 
الكربون(  )ضريبة  انها  قال 
الفحم،  لصناعة  نهاية  ستكون 
نوابا  فان  ذلك  »ومع  مضيفة 
حصصا  اشرتوا  املعارضة  يف 

يف شركات تعدين الفحم«.
الناس  حق  من   ان  وقالت 
نواب  من  هم  من  معرفة  أن 
استثمروا  الذين  املعارضة 
بني  املقارنة  من  ليتمكنوا  يف 

»املزاعم القيمة واملشؤومة«.

غيالرد تتهم نواب املعارضة بشراء 
يف مناجم الفحم

طوني  املعارضة  زعيم  اعلن 
الفيدرالية  احلكومة  ان  ابوت 
ليست لديها أجوبة لوقف وصول 

طاليب اللجوء بالقوارب.
امس  ابوت  السيد  قال  فقد 
رفعوا  »لقد  اخلميس  االول 
بفعالية الراية البيضاء يف محاية 
السجادة  فرشوا  مثلما  احلدود 

احلمراء ملهربي البشر«.
حزيرن/  من  التاريخ  هذا  حتى 
 14 اعرتاض  مت  احلالي  يونيو 
زورقا على متنها أكثر من 800 
املياه  يف  اللجوء  طاليب  من 

االسرتالية.

رئيسة  ان  ابوت  السيد  وقال 
كانت  غيالرد  جوليا  الوزراء 
العمل  العادة  جدا  فخورة 
اليت  احلدود  محاية  بسياسات 
واليت  هوارد  حكومة  ثبتتها 

اثبتت جدواها وفعاليتها.
احلكومة  من  املعارضة  وتريد 
املعاجلة  مركز  فتح  إعادة 
اخلارجية يف ناورو وإعادة العمل 

بتأشريات احلماية املؤقتة.
وتفضل احلكومة صفقة مقايضة 
الناس اليت تفاوضت عليها مع 
على  حتصل  مل  ولكنها  ماليزيا 

موافقة الربملان.

ابوت: العمال رفعوا راية بيضاء على احلدود

انتقد زعيم املعارضة يف والية 
نيو ساوث ويلز جان روبرتسون 
موازنة الثالثاء وشن هجوما على 
 10000 خلفض  احلكومة  خطط 
العام،  القطاع  يف  وظيفة 
ورفع  كيمبيال،  ميناء  وتأجري 
املنح  وخفض  السرعة  غرامات 

لبعض مشرتي املنازل ألول.
الربملان  امام  وقال روبرتسون 
مت  انه  اخلميس  االول  امس 

»البناء على الوعود« يف املوازنة 
مصداقية  يف  النار  واضرام 
باري  الوالية  ورئيس  احلكومة 

اوفاريل.
»سلسلة  املوازنة  ان  وقال 
ليس  تهلك  اليت  اخلداع  من 
يف  أصال  اهلشة  الثقة  فقط 
تضر  ولكن  السياسيني، 
وخفض  الكادحني  املواطنني 

اخلدمات والوظائف«.

روبرتسون: موازنة الوالية بنيت 
على احلنث بالوعود

الشتاء،  أشهر  وصول  مع 
وقت  أي  من  أكثر  املهم  من 
مضى أن تعرف عن باملساعدة 
بواسطة  لك  املتوفرة  الصحية 
after hours GP helpline. ميكن 
هلذه اخلدمة أن متنحك الطمأنينة 
وأن تقّدم لك املشورة العملية 

عندما تكون بأمّس احلاجة هلا.
وزيرة  قالت  اخلدمة  هذه  عن 
األسرتالية  احلكومة  يف  الصحة 
 after إن   Tanya Plibersek
»يعين   hours GP helpline
أحناء  كل  الناس يف  أن مجيع 
أسرتاليا سيتمّكنون من االتصال 
عام  طبيب  مع  أيضًا  والتحّدث 
بعد ساعات العمل الرمسية إذا 
كانت هناك حاجة لذلك، وهو ما 
خصوصًا  كبرية،  راحة  سيجلب 

لألمهات واآلباء«.
وأشارت الوزيرة Plibersek إىل 
أن هذه املساعدة تشمل الذين 
 ، اإلنكليزية  تكّلم  حيسنون  ال 
إذ ميكنهم االستعانة لتلقي هذه 
اخلطية  الرتمجة  خبدمة  اخلدمة 

والشفهية. 
وقالت الوزيرة Plibersek: »إن 
إصابة طفٍل بالتوّعك أمٌر يقلق 
أي والد. لكن عندما يسمع اآلباء 
الصغري  الطفل  بكاء  واألمهات 

يف الساعة الثالثة صباحًا ميكن 
لقلق  مدعاة  األمر  يكون  أن 
يف  سيحارون  إذ  هلم  أكرب 
أمرهم ويتساءلون »مبن ميكنين 
االتصال لطلب املساعدة؟« ».

خدمة   after hour GP helpline
تكون  عندما  ملساعدتك  جمانية 
الليل  يف  مغلقة  طبيبك  عيادة 
وعطلة نهاية األسبوع أو العطالت 
الرمسية. وهكذا، فإنه إذا كانت 
تتعلق  مستعجلة  مسألة  لديك 
االنتظار  ميكن  وال  بالصحة 
بشأنها،  الحق  موعد  لتحديد 
 after hour بـ  االتصال  ميكنك 

GP helpline على الرقم:
 .1800022222 

إذا كنت أنت أو أفراد عائلتك 
باإلنكليزية  التكّلم  حتسنون  ال 
مرتجم  ملساعدة  واحتجت 
أواًل  االتصال  ميكنك  شفهي، 
خبدمة الرتمجة اخلطية والشفهية 
وإخبارهم   131450 الرقم  على 
 after مع  التحّدث  تريد  بأنك 
hours GP helpline. سيتمكنون 
عندها من توفري مرتجم شفهي 
كلفة  أية  بدون  ملساعدتك 

إضافية.
 after hours GP helpline تتوفر
اآلن يف كل أحناء أسرتاليا. يف 

املقيمون  يستطيع  كوينزلند 
الرقم  على  باخلدمة  االتصال 

.13HEALTH
كيف تستخدم خط املساعدة؟

اخلطوة 1:
 after hours GP بـ  اتصل 

helpline على الرقم:
ال  كنت  إذا   .1800022222  
اإلنكليزية  اللغة  تكّلم  حتسن 
اخلطية  بالرتمجة  أواًل  اتصل 
والشفهية على الرقم 131 450 
للحصول على مساعدة بالرتمجة 

يف مكاملتك.
اخلطوة 2:

 after hours GP عندما تتصل بـ
helpline سيقوم ممّرض مسّجل 
وسيقّيم  مكاملتك  على  بالرّد 
معلومات  ويعطيك  حالتك 
لزم  وإذا  صحية.  ومساعدة 
األمر، سيحّول املمّرض مكاملتك 

إىل طبيب على اهلاتف. 
اخلطوة 3:

ويقّيم  معك  الطبيب  سيتكلم 
حالتك وجيري تشخيصًا ويعطيك 

مشورة طبية إضافية.
ميكنك  املعلومات  من  للمزيد 

تفّقد املوقع:
www.yourhealth.gov.au/  

 gphelpline

After hours GP helpline يقّدم مشورة صحية 
جمانية إىل أبناء اجلالية العربية
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لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

ملحمة النجوم
 لصاحبها رومانوس اسكندر

لدينا أجود أنواع اللحومات الطازجة يوميًا
غنم .. بقر.. ماعز

نبيع بالجملة واملفرق 
نلبي طلبات املالحم واملطاعم

أسعار مهاودة جدًا

 

 زورونا مرة لتزورونا كل مرة

Shop 3 / 120 Rawson Rd, Greenacre NSW 

Tel: 9796 1326  -  Mob: 0405 333 336

خدمة ممتازة .. نظافة تامة.. صدق يف املعاملة 
 لكافة حاجاتكم من التمديدات 

 والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :

0414 983 608

CEDAR DRIVING SCHOOL
 مدرسة األرز لتعليم قيادة السيارات
بادارة السيـّد عسـّاف أبي عسـّاف

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

RAINBOW BRICKLAYING P/L

لسائر حاجاتكم من بناء الربيك 
والخّفان وغريهما 

 

 اتصلوا بصاحب الخربة 
فهد أبو ملحم على الرقم

0407 666 190

نليب 
طلبات 
كافة 

املناسبات
Tel/Fax: 02 9725 7011اتصلوا بــ رانيا: 

753 Hume Hwy, Shop 28A  

Bass Hill Plaza, Bass Hill  

NSW 2197 

sayitwithroses@optusnet.com.au

Say it With

Ros e s

PERFECT INCOME TAX P / L

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

Auburn, NSW 2144 
Tel: 8756 3600  - Fax: 8756 3699 

Email: safwat@ozmail.com.au

ABN: 17 003 994 394
Safwat Arfan - Sayed

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

نقدم كافة أنواع املحاسبة والخدمات الضريبية ومسك الدفاتر 
 لألفراد والشركات

 نضمن أكرب مردود ضريبي بفرتة زمنية قياسية
 اعتمدوا احملاسب واخلبري الضريبي

 صفوت عرفان
يف جميع حاجاتكم الضريبية

B G 
Glass & Glazing

For all your glazing needs

Lic: 185750C

0407 666 190

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع 
التجارية حسب الطلب

 تسعرية مجانية - نتعامل مع شركات التأمني 
االتصال بـ برنار: 

*Shower screens* Tables tops* 
Splash Back* Frameless Glass

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

لسائر حاجاتكم من تركيب القالب 
وصب الباطون وإلجراء الزيادات 

 )الزودات(
اتصلوا بـ باخوس فرنسيس

PH: 02 9709 2267   
Fax: 02 9707 3213 

Mob: 0410 606 786
30 Hoskins Ave Banlstown 2200

العالناتكم يف الهريالد االتصال بـ مرياي على الرقم: 625 165 0478

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

جاهزة  رجالية  بدالت 
القياسات  لكل 
نخيط البدالت على قياس 
طلبه وحسب   الزيون 

أنواع  أجود  نستعمل 
األجواخ احمللية والعاملية

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

51 Philip St, Parramatta  

Opposite Crowne Plaza Hotel

 أسعار مدروسة ... صدق يف املعاملة ...وخربة يف العمل

مسبق( بموعد  )األحد  أيام   6 نفتح 

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

2WAY TOWING 
SERVICES

لقطر وتحميل جميع أنواع السيارات واملراكب 
 البحرية يف سائر أنحاء سدني
 اتصلوا بــ آرثر: 0414419090

 خدمة على مدار الساعة 7 أيام يف األسبوع
 معاملة صادقة ودقة يف املواعيد

أسعار خاصة لحاملي هذا اإلعالن

Saturday 16 June 2012السبت 16 حزيران 2012
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مقاالت

Saturday 16 June 2012السبت 16 حزيران 2012

شعار  املعركة.  صوت  فوق  يعلو  صوت  ال 
لكن  السوري.  القرار  مركز  أوساط  يسود 
بني هؤالء من هو أكثر وضوحًا يف التفسري: 
وهذا  الرصاص.  فوق صوت  يعلو  ال صوت 
الفريق ال يقيم وزنًا ألي خطوات أخرى جيب 
نفسها،  املعركة  سياق  حتى يف  بها  القيام 
مطلعني  عند  القوي  االنطباع  أن  وخصوصًا 
إىل  يستمعون  ال  بالقرار  املعنيني  بأن  يفيد 
غريهم، أي إىل أولئك الذين يعلنون التحالف 
عليها،  اخلارجية  احلرب  وجه  يف  سوريا  مع 
أكثر  رمبا  أخرى  عناصر  إىل  يلتفتون  والذين 
أهمية يف آلية العالج، أو حصر اجلانب العنيف 
منها ضمن دائرة واحدة، يقدر الشعب على 

لفظها بعيدًا متى حصل التنافس.
قائمة  والعسكرية  األمنية  املواجهات  وألن 
إضافيًا،  عنوانًا  يعطيها  من  إىل  حتتاج  وال 
ذاته  هو  فيها،  التدخل  على  يقدر  من  فإن 
سواء  الدعم،  عناصر  توفري  على  يقدر  من 
ما  املسلحني.  للمعارضني  حتى  أو  للنظام 
عدا الفئة اجلنائية من املسلحني اليت يرتبط 
بعضها ببعض، رغم تنوع االنتماءات الطائفية 
واملذهبية واملناطقية. وهؤالء يديرون اليوم 
اخلطف«،  بـ»مكاتب  سوريًا  يعرف  بات  ما 
أي تلك األعمال اليت تستهدف توسيع رقعة 
ترتافق  واليت  واملذهبية،  الطائفية  التوترات 
الدولة  داخل  من  متنوعة  تهريب  عمليات  مع 
وخارجها لتزويد معارضني آخرين بالسالح أو 
حتى املعلومات. ومعظم أفراد هذه الفئة، هم 
لتفادي  الدولة  عند  كانوا خمربين  الذين  من 
الفارين  من  أو  جرمية،  مالحقتهم يف قضايا 
الذين اختفوا يف سوريا أو يف البلدان احمليطة 

بها.
املتوترة، وصلت  احملافظات  بعض  ريف  يف 
يقولون  ومدنيني،  أمنيني  من  لة  مشكَّ وفود 
إّن القصر اجلمهوري انتدبهم ملهمات خاصة. 
بـ»وجهاء«  االجتماع  على  هؤالء  ويعمل 
القوم يف هذه البلدة أو هذه املنطقة، وحتى 
ويستمعون  ناشطني،  معارضني  حبضور 
املطالبة  على  اآلن  ترتكز  مطالب  الئحة  إىل 
الضباط  بعض  إبعاد  أو  معتقلني،  بإطالق 
األمنيني والعسكريني من املنطقة، إىل جانب 
بعض  الكبرية. ويف  التنموية  املطالب  الئحة 
احلاالت، بدا أن األمر جنح يف احتواء الغضب، 
إنه  حتى  كبرية.  انفجارات  فتيل  نزع  ويف 
من  أو  اجليش  من  فارين  عن  العفو  جرى 
الذين  أولئك  مع  قانونية. كما حصل  مالحقة 
أعمااًل  وباشروا  األزمة،  استغالل  إىل  سارعوا 
غري قانونية مثل البناء العشوائي أو عمليات 
التخزين والتصدير لبعض السلع االستهالكية 
»جتار  جمموعة  من  وخصوصًا  الرئيسية، 
األزمات« الذين ال يهتمون بهوية من يسيطر 
على املنطقة. فهؤالء يدفعون اخلوة للجانبني، 
أي للنظام وجملموعات مسلحة من املعارضني. 

وهذا أمر قائم يف أكثر من منطقة.
اليت  العمالنية  اخلطوات  هي  هذه  عمليًا، 
بالعملية  يعرف  الناس كرتمجة ملا  بها  يشعر 
من  األخرى،  األمور  لكن  الشاملة.  اإلصالحية 
أمن  حماكم  إلغاء  إىل  الطوارئ،  حالة  إلغاء 
الدولة، إىل إلغاء املادة الثامنة من الدستور، 
أو  اإلعالم  أو  لألحزاب  اجلديد  القانون  إىل 
القرارات  عشرات  من  وخالفه  اجلمعيات، 
واملراسيم اليت صدرت خالل سنة حتى اآلن، 
هي من دون نتائج عملية؛ ألن اإلدارة األمنية 
معتقل  إحالة  ومسألة  قائمة.  تزال  ال  للبالد 
به من دون  االحتفاظ  أو  على قاضي حتقيق 
ال  كلها  العكس،  أو  القضائية  اجلهات  إبالغ 
تغري يف واقع أن االستنفار األمين للسلطات 

من أسرار احلرب اآلتية من الشمالسوريا يف املعركة: أشياء ميكن األسد القيام بها

وكالة بيع اللوتو املحظوظة
منها تم شراء بطاقات 
اليانصيب رابحة املاليني

390 ألف دوالر و88735 
دوالرا و16 مليون دوالر 
و200 ألف دوالرصحف 
- هدايا - صب مفاتيح - 
بطاقات لكافة املناسبات

Lucky Len . No1

Tel: 9534 5111 *** Fax: 9584 9003

Riverwood Plaza, Shop 35, 257 Belmore 

بادارة لطف اهلل حجار

جيعلها تتصرف وكأن حالة الطوارئ باقية. أما 
حزب البعث، فال يزال يتمتع بامتيازات كان 
ككل.  الدولة  ملصحلة  منه  تسحب  أن  جيب 
الدولة  يف  نافذون  يشعر  العكس،  على  بل 
البعث  حلزب  الكبريين  والتأثري  التدخل  بأن 
جاء  فذلك  تراجعا،  وحيث  قائمني،  يزاالن  ال 
ملصلحة  ال  احلكم،  يف  قرار  مراكز  ملصلحة 
مؤسسات الدولة. بينما ال يبدو أن بني القوى 
من  جديدة،  أحزاب  من  الناشطة  السياسية 
املتدنية  النسبة  أظهرت  فيما  السياق،  خارج 
عدم  النيابية،  االنتخابات  يف  للمشاركة  جدًا 
عن  فضاًل  تغري،  ما  هناك  بأن  اجلمهور  ثقة 
استمرار العقلية االستحواذية اليت قادها من 
جاءت  إذ  الرتتشيحات؛  بّت  أمر  بيدهم  كان 
املسيطرة  العقلية  أن  توحي  بطريقة  النتائج 
السياسية  اإلدارة  على  كما  البعثيني،  على 
واألمنية مل تتغري. وما بقي بشأن اإلعالم، فما 
العام على  الرقيب ينافس عنصر األمن  دام 
احلدود، ويقف فوق رأس القارئ السوري، فال 
أحد سيصدق أن سوريا اإلصالحات قد تغريت 
فعاًل. حتى يتحول السؤال سورياليًا: مع كل 
هذا العنف والدماء والتناحر على أنواعه، هل 
ال يزال هناك من خيشى تأثري مقال أو تعليق 

بالرأي العام يف سوريا؟
مع ذلك، إن آليات صناعة القرار يف سوريا، 
توجب لفت االنتباه من جديد، إىل أن فصل 
العملية  عن  العميقة  اإلصالحات  معركة 
السياسية واألمنية ال يعين سوى حماولة إبقاء 
حمبطة  رسالة  هذا  ويف  حاهلا.  على  األمور 
للشارع بشقيه، املؤيد أو املرتدد، وفيه أيضًا 
رسالة حتفيز للشارع املعارض الذي يربر بعضه 
اللجوء إىل السالح بالقول: ال جمال النتظار أي 

تغيري من هذا النظام؟
مثة أشياء كثرية جيب القيام بها. ال شيء مينع 
اليوم إعادة حماكمة املسؤولني عن جرمية درعا 
خملوف  رامي  توقيف  مينع  وال شيء  األوىل، 
الدردرية«  املرحلة  »بزنس  من  ورفاقه 
برامج  لتمويل  وحتويلها  أمالكهم  ومصادرة 
السوري املنهك. وال شي  الريف  تنموية يف 
مينع إقالة إجبارية لقيادة حزب البعث وإحالتها 
على التقاعد غري املبكر أصاًل، وال شيء مينع 
نقل صالحيات حقيقية إىل احلكومة، وال شيء 
إبطال قرار استمالك ماليني األمتار من  مينع 
ال  أنه  هو  ذلك،  كل  من  واألهم  األراضي، 
أنه  اإلعالن  األسد  بشار  الرئيس  مينع  شيء 
وأنه  سوريًا،  مواطنًا  بوصفه  لسوريا  رئيس 
ال ميكن أحدًا بعد اليوم استغالل صلة النسب 
العائلي أو احلزبي أو املذهيب به، حتى ميارس 
تسلطًا على شعب تنهكه األزمة املفتوحة على 

حبور من الدماء.
ثم إن املواجهة العسكرية نفسها تتطلب أشياء 
كثرية ميكن القيام بها، ومل يعد جائزًا التذرع 
أو  املرتهلة،  اإلدارة  أو  الصدئة،  باملاكينة 
سنوات الكسل اليت ضربت العصب احليوي. 
كل ذلك مل يعد ينفع؛ ألن املواجهة العسكرية 
واألمنية نفسها، أظهرت خالل سنة، خلاًل يف 
واقع األجهزة األمنية نفسها، وتبني أنها هرمة 
إعادة  إىل  حتتاج  وأنها  اإلدارات،  بقية  كما 
تركيب وإعادة تأهيل وعملية تكييف مع واقع 
العصر، ما جيعلها تقوم بعملها واختصاصها 
من دون التدخل يف حياة املواطن. وال شيء 
مينع العمل اليوم على إعادة تنظيمها، وال سيما 
الرئيس  عن  منقواًل  كالمًا  يتداول  اجلميع  أن 
األجهزة  مشكالت  أن  مفاده  نفسه،  األسد 
للجيش،  تدخل  استعجال  خلف  كانت  األمنية 
وأدت كذلك إىل أخطاء سّببت مقتل املئات من 

املدنيني والعسكريني على حد سواء.

ابراهيم األمني
ما دمنا منشي خبطى سريعة، بل نهرول ونتهافت 
على  جديدة  »آخرينية«  حرب  صوب  ونتهاوى، 
أرضنا وبأيدينا العنيدة وعقولنا املريضة ونفوسنا 
تذكر  بنا  جيدر  كذلك،  األمر  دام  ما  املشوهة، 
بها  والتذكري  األمس،  حرب  اندالع  أسرار  بعض 

ومقارنتها بأسرار إرهاصات حرب اليوم.
مثاًل، بعد أكثر من 37 عامًا، مل يكشف رمسيًا عن 
الشقيقة،  من  و«األعز«  الشقيقة،  الدولة  هوية 
اليت تولت عرب خمابراتها تدبري حادثة عني الرمانة. 
إن  حتى  املعنيني.  إىل  بالنسبة  ثابتة  الواقعة 
من  أحدهما  علنًا.  عنها  حتدثا  سابقني  وزيرين 
بدونكيشوتاتها.  املطحونني  وناسها  احلرب  أهل 
والثاني من املسؤولني عن ملفات خارجية ال بد 
األوراق  من  الكثري  على  االطالع  له  أتاحت  أنها 
بأن  جتزم  هؤالء  إىل  بالنسبة  الوقائع  السود. 
توىل  من  هي  البعيدة  الشقيقة  تلك  خمابرات 
اليت  التفجريية  العبوات  من  سلسلة  زرع  يومها 
توىل  من  هي  ثم  والذعر.  الرعب  ألجواء  مهدت 
عرب خطوتني  البوسطة،  حادثة  »تركيب«  مباشرة 
الفيات  سيارة  مرور  أواًل  مدروستني:  سريتني 
شارع  حنو  البوسطة  سري  حتويل  ثم  الشهرية. 
احلادثة، بواسطة شرطي سري جمهول اهلوية حتى 
اللحظة. املهم أن شعبنا العظيم مل يتوقف عند 
تلك التفاصيل. ذهب إىل اهلاوية بأعني مفتوحة. 
ومبادئ  قيمًا  فانفجر  عينيه.  نصب  الفخ  وضع 
وحمبة دموية طوال عقد ونصف. جملرد أن دولة 
شقيقة كانت تعرف لعبة واشنطن: املطلوب حّل 
فلسطيين بديل. إما هي وإما حنن. من ينفجر قبل 
اآلخر خيسر. ومن يصمد يربح. فزرعوا لنا العبوة، 

وفجرناها بعنفوان قّل نظريه وضّل مصريه.
من  مثاًل،  أهمية.  تقل  ال  أخرى  كثرية  أسرار 
الشبان  اغتيال  ونفذت  خططت  اليت  اجلهة  هي 
اجلمعة  ليل  سعادة  عني  يف  األربعة  الكتائبيني 
اليوم  صبيحة  فجر  مبا   ،1975 األول  كانون   5
التالي مذحبة السبت األسود، يف توقيت مثالي، 
حلظة وصول بيار اجلمّيل إىل دمشق للقاء حافظ 
األسد؟ من سّرب هلا املعلومات عن وجهة الشباب 
املرتكبني  انتقال  تنقلهم؟ ومن غطى  وتفاصيل 
من تل الزعرت إىل موقع الكمني؟ علمًا بأن كتاب 
»جالد« السبت األسود و«ضحيته« يثري تساؤالت 

عن امللف أكثر مما يقدم أجوبة مثرية.
إىل  مشابهة  وأسرار  وقائع  اليوم  الشمال  يف 
واملذابح.  البوسطة  سبقت  اليت  لتلك  كبري  حد 
طرحها  يف  وأخالقي  وإنساني  وطين  واجب  مثة 
وكشفها قبل احملذور واحملظور. هي بعض من 
تلك األسئلة ــ األسرار، برسم الساعني إىل عدم 

تكرار »املأساة ــ امللهاة«:

جان عزيز
أواًل، هل صحيح أن مسؤواًل عن منظمة غري حكومية 
عاملة على إغاثة النازحني السوريني يف الشمال، 
كان منذ أشهر قد أكد جلهات رمسية يف تقارير 
موثقة، أن املسؤول عما يسمى »اجليش السوري 
طرابلس  زار  قد  كان  األسعد،  رياض  احلر«، 
استطالعية  جبوالت  قام  وأنه  مدة؟  فيها  ومكث 
على األرض ملا يفرتض أن يكون »املنطقة العازلة 
التقاه  من  أبلغ  وأنه  ثورته؟  النطالق  املثالية« 
األسباب املوجبة الختيار هذه املنطقة حتديدًا، ملا 
فيها من مقومات إجناح املهمة: مرفأ ومطار وبيئة 
حاضنة وجوار متواصل وحماٍذ، وخصوصًا ملا فيها 
من قدرة على تقويض الدولة اللبنانية عرب ضرب 
مؤسستها األم وعمودها الفقري األمين، انطالقًا 

من حسابات غرائزية معروفة؟
املستشفيات  أحد  أن  مثاًل  صحيح  هل  ثانيًا، 
مستشفى  فعليًا  بات  طرابلس  يف  اخلاصة 
ميدانيًا جلرحى »الثورة السورية«، يتوىل حراسته 
حكوميًا  آخر  مستشفى  وأن  سوريون؟  مسلحون 
بات فيه طابق كامل، حنو أربعني سريرًا خمصصة 
وأن  لبنانية؟  أمنية  جهات  حبماية  لـ«الثوار« 
»جناح الثورة االستشفائي« هذا، مالصق ألسرة 
عسكريني،  وحتى  مدنيني  لبنانيني  تستضيف 
فيلمسون ملس اليد ويبلغون من يلزم، وال من 

يتحرك؟
ثالثًا، هل صحيح أن أحد األشخاص الذين سقطوا 
يف حادثة مشالية أخرية، كانت السلطات الرمسية 
اللبنانية قد تبلغت منذ أشهر سلسلة تقارير يف 
حقه، بلغ عددها مئة وثالثة تقارير، توثق خمالفاته 
ضد اجليش اللبناني عناصر ومؤسسة، من دون 
أي جتاوب من السلطات احلكومية ملعاجلة الظاهرة 
التحقيقات  أن  صحيح  وهل  واخلطرية؟  الشاذة 
اجليش  أن  الشك،  يقبل  ال  مبا  أثبتت  القضائية 
احلادثة  تلك  وقوع  عند  يرتكب  مل  اللبناني 
عناصره  قام  بل  مسلكي،  خطأ  أي  املشؤومة 
من  مماثلة  حاالت  يف  املتبعة  اإلجراءات  بتنفيذ 
وهل  قوة؟  إفراط  أو  مبالغة  أو  تسرع  أي  دون 
مطالعة  أيام  قبل  صدرت  ذلك  رغم  أنه  صحيح 
قضائية تطلب االدعاء على العسكريني املعنيني؟ 
تزال قائمة وسط  »احتجاجية« ال  فيما مثة خيمة 
بتفجري  تنذر  نفسها،  باحلادثة  ومرتبطة  الطريق، 
حوادث مماثلة مع اجليش يف أي حلظة، وتشكل 
صاعق فتنة دائمة، مل تعاجل بعد، وسط صمت 
حيملون  وأبطاله  اجليش  وترك  السياسيني،  كل 
قلوبنا  ومعهم  أكفهم،  على  ودماءهم  قلوبهم 

وقلب الوطن؟
جمرد أسئلة واجبة ملن يرفض أن يكرر حربًا تقتله 

ليحيا آخرون.
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■ دار جدل مستفيض حول اجللسة 
البعض  احلوار.  لطاولة  األخرية 
ارتاح إىل نتائجها، والبعض اآلخر 
قّلل من أهميتها ومل يرها طموحة. 

كيف تقّوم ما حصل؟
يف  اآلراء  ختتلف  أن  طبيعي 
التقييم، ألن ألي عمل من هذا 
النوع جذورًا سياسية. كل فريق 
وأهدافه  موقعه  من  إليه  ينظر 
السياسية. أنا راض عن جلسة 
بالتأكيد  أمتنى  وكنت  اإلثنني، 
وسعد  جعجع  مسري  حضور 
أنهما ممثالن بني  احلريري، مع 
طاولة  تتوخى  ال  احلاضرين. 
التوافق.  بل  التصويت  احلوار 
اجللسة  عن  متّخض  ما  لكن 
األوىل كنت أنتظره وهو نتيجة 

إجيابية.

■ أين ترى النتائج اليت أرضتك؟
نواجهها  اليت  األم  املشكلة 
اليوم هي األزمة السورية. كنا 
باستمرار مرتّددين حيال املوقف 
الذي ينبغي اختاذه. حياد أو ال 
أو  بالنفس  النأي  أو  حياد، 
بالنفس.  النأي  على  اإلعرتاض 
بتحييد  قلنا  احلوار  طاولة  يف 
اإلقليمية  الصراعات  عن  لبنان 
منذ  علين.  حنو  على  والدولية 
األمس، مل يعد لدى احلكومة أي 
حرج يف اختاذ موقف من األزمة 
احلياد.  قّررنا  بعدما  السورية 
بل  فحسب،  سوريا  يف  ليس 
أيضًا يف أي قضية إقليمية أو 

دولية مماثلة.
■ لكن قوى 14 آذار حاولت تفسري 
إيران  أنه حياد عن  احلياد على 

وليس عن سوريا فقط؟
احلياد  املئة.  يف  مئة  أكيد، 
الذي قّررناه هو عن الصراعات 
والدولية  اإلقليمية  واحملاور 
اإلنعكاسات  لبنان  وجتنيب 
اإلقليمية.  للتوترات  السلبية 
هذه مسألة واضحة متامًا. عندما 
ُدعينا إىل مؤمتر أصدقاء سوريا 
نذهب،  مل  وفرنسا  تركيا  يف 
السوريني  أصدقاء  إننا  وقلنا 
مجيعًا، وال ندعم فئة معينة ضد 
أخرى كما يريد املؤمتر، ولذا ال 
نشارك. وعندما دعت إيران إىل 
قلنا  سوريا  لدعم  رباعي  مؤمتر 
هو  موقفنا  أيضًا.  نشارك  لن 

احلياد ويشمل احملاور كلها.

■ وماذا عن املنطقة العازلة؟
كان  مهمة.  مسألة  أيضًا  هذه 
البعض، كفريق 14 آذار، يوحي 
بأنه يريد إقامة منطقة آمنة. يف 
للمنطقة  ال  قلنا  احلوار  طاولة 

سليمان: احلوار فصل لبـنان عن أزمة سوريا

ال يزال اتفاق الطائف ضروريًا وصالحًا ومرجعيته لبنانية )أرشيف(

رئيس  إىل  بلغ  إجيابيًا  صدى  بعبدا«  »إعالن  ترك 
اجلمهورية ميشال سليمان الذي أجرى، يف هذا احلوار 
طاولة  جللسة  تقوميًا  البريوتية،  »األخبار«  الزميلة  مع 
أشاعته يف  الذي  واإلنفراج  ونتائجها،  الوطين  احلوار 

استعادة التواصل املباشر بني األفرقاء.
حتّدث الرئيس، أيضًا، عن ربيع عربي مل ُيزهر، وعن 
قلقه على ما جيري يف سوريا، وعن قواعد مل يعد يف 
وسع أحد جتاهلها يف عالقة لبنان بالنزاعات اإلقليمية. 
سوريا كإيران، كسواهما، اختار لبنان احلياد حياهلما، 
وأكد يف املقابل فصل لبنان عّما جيري هناك وجتنيبه 

التداعيات. ويف ما يأتي نص املقابلة

نقوال ناصيف
اآلمنة أو املنطقة العازلة.

لكن هناك فريقًا آخر مل حيضر   ■
باملنطقة  وينادي  احلوار  طاولة 
السلفية يف  كالتّيارات  العازلة 

الشمال؟
يريد  َمن  كل  بأن  تعتقد  هل 
جيب  لبنان  يف  مشكلة  افتعال 
احلوار  طاولة  إىل  جيلس  أن 
ويدلي برأيه عليها. ال، ما يتقّرر 
ُيفرض على َمن ال يريد إذا أمجع 
أطراف احلوار الذين ميثلون كل 
الطوائف واإلجتاهات. عندما قلنا 
ال للمنطقة العازلة فذلك موقف 
وافق عليه مجيع اجلالسني إىل 
طاولة احلوار. أما الباقي فمنوط 
بالدولة وإجراءاتها. كذلك األمر 
السالح  تهريب  إىل  بالنسبة 

واملسلحني.

اتفاق الطائف
هل شعرت بأن قوى 14 آذار   ■
يف  املوقف  هذا  على  أرغمت 

البيان اخلتامي الذي أعددته؟
ال، مل ُترغم أبدًا. أنَت تعرف أن 
يف وسع صوت واحد يقول ال 
على طاولة احلوار تعطيل القرار 
بتحفظه.  ومتّسك  يقتنع  مل  إذا 
صرحية  مناقشة  هناك  كانت 
وأجريت  ساعات  أربع  دامت 
اخلتامي  للبيان  متأنية  قراءة 
طفيفة  تعديالت  عليه  وأدخلت 
كان  واحلوار  اجلوهر،  متّس  مل 
منفتحًا متامًا. لو أصّر طرف على 

الرفض ملا صدر البيان.
بعبدا«  هل التأكيد يف »إعالن   ■
وتنفيذ  الطائف  اتفاق  على 
بنوده كاملة كان مبثابة تعويض 
مقابل  يف  آذار،   14 لقوى 
املوضوع  يف  عليه  وافقت  ما 
دعوة  بعد  وخصوصًا  السوري 
السّيد حسن نصراهلل إىل مؤمتر 

وطين تأسيسي؟
أعاد تفسري املوقف.  حزب اهلل 
تأسيسي  مبؤمتر  ينادي  ال  هو 
ُفّسر  الدولة.  إعادة  بسبل  بل 
هذا املوقف خطأ. هناك آخرون 
مشابهة  مواقف  يف  حتّدثوا 
كاملؤمتر الوطين الذي دعا إليه 
حزب الكتائب والعقد االجتماعي 
اجلديد الذي تكلم عنه البطريرك 
أوصاف  كلها  الراعي.  بشارة 
الدولة  تقوية  إعادة  تتوخى 
الدستور.  وتطبيق  وتعزيزها 
لذلك قلت دائمًا باتفاق الطائف 
وينبغي عدم اإلبتعاد عن روحيته 
تصحيح  على  والعمل  نهائيًا، 
بعض  ترافق  اليت  اإلشكاالت 
وهذا  الدستورية.  الصالحيات 

الطائف،  اتفاق  تعديل  يعين  ال 
اإلشكاالت  وجتاوز  حتصينه  بل 
عثرة يف طريق  حجر  تقف  اليت 
تطبيقه. منذ متى نطّبق الطائف 

كما ينبغي؟
منذ عام 2008 بدأنا، كلبنانيني، 
تطبيقه وبأيدينا، وكذلك تطبيق 
احلني  ذلك  منذ   . الدستور 
وصعوبات.  مشكالت  لنا  تظهر 
لنستكمل التنفيذ أواًل كي نتأكد 
مؤمتر  إىل  تطبيقه  حيتاج  هل 
حيتاج  أم  وطين  أو  تأسيسي 
إىل ممارسة صحيحة وراقية من 
الثاني  اإلحتمال  السياسيني. 
هو ما أعتقد أننا يف حاجة إليه. 
الطائف صاحلًا  دستور  يزال  ال 
ويصلح  للبنان،  وضروريًا 
لدول أخرى موصوفة بالتعّددية 
كثرية  دول  ستحتاج  والعوملة. 
بدستور  شبيه  دستور  إىل 
كل  إشراك  أجل  من  الطائف 
إدارة  يف  اجملتمعات  مكّونات 
الشأن السياسي وتنظيم احلياة 
دميوقراطي.  نظام  سقف  حتت 
ما ينبغي القيام به هو تطبيقه 
االتفاق  أصبح  راق.  حنو  على 
وهي  لبنانية،  مرجعية  يد  يف 
نظرًا  ثغر  اعرتتها  جديدة  جتربة 
اليت  املستجدة  األزمات  إىل 
املالية  كاألزمة  عليها،  طرأت 
من  وسواها  الدولية  واحملكمة 
امللفات الثقيلة، ناهيك بالربيع 
العربي والوضع يف سوريا. منذ 
اإلستقالل مل نشهد وضعًا مربكًا 

كالذي تعرفه سوريا اليوم.

اجليش
احلوار  أطراف  وافق  عندما   ■
اخلتامي  البيان  على  باإلمجاع 
الكامل  الغطاء  اجليش  أعطوا 
أنهم  رغم  مهماته  تنفيذ  يف 

يستعدون النتخابات 2013؟
األفرقاء  من  إمجاع  هناك  كان 
مجيعًا. مل أملس ذلك يف اجتماع 
أيضًا  بل  فحسب،  احلوار  هيئة 
عندما وقعت بعض اإلضطرابات 
سابقًا، أطلق الرئيسان احلريري 
والسنيورة موقفًا مؤيدًا للجيش. 

وهذا أمر ال جدال فيه؟

أمنية  خبطة  ذلك  ُيرتجم  هل   ■
وإطالق يد املؤسسة العسكرية؟

جيري  أمنية  خطة  هناك  طبعًا 
وهي  الوقت،  مبرور  إنضاجها 
ترتافق ــــ كما دائمًا ــــ مع عمل 
إن  دائمًا  نقول  حنن  سياسي. 
ال  ــــ  والسياسيني  املرجعيات 
يصنعون  الذين  هم  ــــ  اجليش 
اجليش  ويكلف  األهلي،  السلم 

األمن.  حفظ  األمنية  والقوى 
اجليش ال يصنع السلم األهلي 
فإن  لذلك  األمن.  حيفظ  بل 
كما  احلوار  طاولة  على  اتفاقنا 
ورد يف »إعالن بعبدا«، وليس 
يف التصرحيات املتفرقة، شّكل 
اجليش  لعمل  املهم  الغطاء 
األراضي  كل  على  وانتشاره 
احلاالت  مع  والتعامل  اللبنانية، 
سلطة  وفرض  الطارئة  األمنية 

الدولة واألمن واإلستقرار.

سوريا
هل فصلت طاولة احلوار بني   ■
يف  وتداعياتها  السورية  األزمة 
األحداث  بعد  خصوصًا  لبنان، 
األخرية يف الشمال والبقاع اليت 
أوحت بأن الوضع اللبناني ارتبط 
باألزمة السورية وانتقال عدواها 

إليه؟
■ هل تسميه الربيع العربي؟

هذا متعارف عليه.
■ هل هو فعاًل ربيع عربي؟

التحّول  ُيزهر  أن  أمتنى 
إىل  لكن  ربيعًا.  الدميوقراطي 
إىل  ربيع  أنه  فعاًل  أَر  مل  اآلن 
إليها  وتدخل  الدول  تستقر  أن 
املكّونات  واحرتام  الدميوقراطية 
االجتماعية اليت تتألف منها على 
حتى  يثمر.  عندئذ  عادل.  حنو 
الدول  كل  يثمر.  مل  ال،  اآلن 
العربية اليت شهدت هذا الربيع 
وتونس  مصر  بعد.  تستقر  مل 
الربيع  أن  مع  وليبيا،  واليمن 
ولكنه  الدول  هذه  يف  انتهى 
تنته  مل  سوريا  يف  ُيزهر.  مل 

األزمة.
■ هل فصلت طاولة احلوار الوطين 
لبنان  عن  سوريا  يف  جيري  ما 
الفتنة  انتقال  دون  للحؤول 
إليه بسبب تدّخل الفريقني يف 

املوضوع السوري؟
وافقوا  ملا  يفصلوا  مل  لو 
هذا  هل  اخلتامي.  البيان  على 
الباقي  ألن  ال،  طبعًا  يكفي؟ 
على السلطة والدولة. بالتأكيد 
أو   97 حنو  املتحاورون  ميثل 
98 يف املئة من اللبنانيني إذا 
وهؤالء  املستقلني،  استثنيت 
قبل  الدولة  يريدون  بدورهم 
يساوي  كم  أعرف  ال  سواهم. 
أو اثنني  البيان. واحد  رافضي 
يف املئة؟ بالكاد. نعم جيب أن 
نؤسس لفصل احلالة يف سوريا 
اللبنانيون  يؤثر  لبنان. هل  عن 
عندما  ذاك  أو  الفريق  هذا  من 
هناك؟  األحداث  يف  يتدخلون 
وال  سلبًا  يؤثرون  ال  طبعًا 

إجيابًا.

النأي بالنفس
■ أكدت مرارًا اتباع سياسة النأي 
بالنفس، وكذلك احلكومة. لكن 
عن  صدر  الذي  بعبدا«  »إعالن 
لسوريا  املؤيدين  املتحاورين، 
هذه  اعتمد  واملعارضني، 
هي  أخرى  بطريقة  السياسة 
العازلة  املنطقة  ورفض  احلياد 
واملسلحني.  السالح  وتهريب 
هذا  ترسلون  ماذا  أجل  من 
املتحدة  األمم  إىل  اإلعالن 

واجلامعة العربية؟
ورد   1701 القرار  صدر  عندما 
عن السالح يف عدد من بنوده 
إىل  السالح  تهريب  وخصوصًا 
الناس.  بني  وانتشاره  لبنان 
ومبا أن حوارنا يتعلق يف معظمه 
بالسالح، فمن الضروري القول 
ومتوافقون  حوارًا  جنري  إننا 
الفوضى  انتشار  وقف  على 
والسالح وتهريبه أو استقباله. 
األمم املتحدة،  وهو كالم يعين 
خصوصًا أن التقرير الدوري عن 
الشهر  سيصدر   1701 القرار 
أننا  هنا  قوله  نريد  ما  املقبل. 
أيضًا.  اهلدف  هذا  يف  منضي 
صدرت  القرار  صدور  بعد 
عن  حتدثت  عدة  دولية  مواقف 
السالح موضوع على طاولة  أن 
احلوار ويناقش من خالل الدولة 
اللبنانية. بذلك ارتبط موضوعنا 
املتحدة.  واألمم   1701 بالقرار 
العامل.  اهتمام  ذلك  يثري  طبعًا 
يف الفرتة األخرية صرنا نسمع 
انتقال  من  خشيتها  تبدي  دواًل 
الفتنة إىل لبنان، وكأن وضعه 
ما  بعض  ومهّدد.  سليم  غري 
ورد من ذلك يف تقرير املندوب 
السوري يف األمم املتحدة بّشار 
كما  عليه  رددت  وقد  اجلعفري 
هو معروف. قلت أيضًا إن لبنان 
جيري حوارًا وطنيًا وحيارب كل 
والسالح.  التسليح  مظاهر 
بعبدا«  »إعالن  يف  األهم  لكن 
املتحدة  األمم  إىل  إرساله  بعد 
واجلامعة العربية أن لبنان يقول 
منطقة  مين  تطلبوا  ال  للعامل 
عازلة. كنت أقول ذلك كرئيس 
للدولة وقالته احلكومة وال تزال. 
اآلن نقوله مجيعًا. وهو أمر مهم 
اللبنانيني  ألن  العربية  للجامعة 
قّرروا يف الدوحة متابعة احلوار 
اجلامعة  إشراف  يف  الوطين 
موسى  عمرو  وحضر  العربية، 

اجللسة األوىل من احلوار.

السالح
ستذهبون  اإلثنني  جلسة  بعد   ■
البعض  إىل جلسة 25 حزيران. 
احلكومة  ترمجة  ينتظر  إنه  يقول 
اآلخر  والبعض  اخلتامي،  البيان 
يقول إن السالح لن ُيطرح. ماذا 

يقول رئيس الدولة؟
طاولة  إىل  دعوت  عندما 
األعمال  جدول  حّددت  احلوار 
الدفاعية  االسرتاتيجيا  ببحث 
من  السالح  موضوع  ومناقشة 
املقاومة  الثالث، سالح  الزوايا 
وسالح  الفلسطيين  والسالح 
األعمال  جدول  هو  هذا  املدن. 
إىل  وجهتها  اليت  الدعوة  يف 
إىل  دعوتهم  احلوار.  أقطاب 
هذه البنود. بالتأكيد بعد جلسة 

العام  واإلطار  الوطنية  الثوابت 
سننتقل  الوطين  احلوار  ملتابعة 
يف اجللسات التالية إىل مقاربة 
طبعًا  األعمال.  جدول  مواضيع 
املتعلق  األعمال  جبدول  سأبدأ 

بالسالح.

مل تعِط قوى 14 آذار بسهولة   ■
فهل  السوري،  املوضوع  يف 
تتوقع من قوى 8 آذار، وحزب اهلل 
خصوصًا، أن يعطوا يف موضوع 

السالح؟
يف  أوردته  ما  يذكر  اجلميع 
سالح  وهو  األعمال،  جدول 
اإلستفادة  وكيفية  املقاومة 
لبنان  عن  للدفاع  إجيابًا  منه 
التالية:  األسئلة  عن  واإلجابة 
وكيف  ومتى  ُيستعمل  ملاذا 
األول  املعين  اهلل  حزب  وأين؟ 
أي  يصدر  مل  املقاومة  بسالح 
الدعوة، وقبل  تعليق على هذه 
هذا  على  احلوار  يف  املشاركة 
يريد  اهلل  حزب  إذًا  األساس. 
بل  املوضوع،  هذا  مناقشة 
ووضع  مناقشته  مصلحته  من 
سالح  الستعمال  الالزم  اإلطار 
املقاومة وضبط انتشاره. ذلك 
سواه.  قبل  احلزب  مصلحة  من 
على  يعرتض  مل  حال  كل  يف 

الدعوة.
■ هل سيسهل عليكم وضع اليد 

على سالح املدن؟
اعتاد  سهاًل.  ليس  ال،  سهل! 
بالسالح،  اإلحتفاظ  اللبنانيون 
الوسائل  عن  البحث  علينا  لكن 
هذا  ممثلي  فعاًل  كنا  إذا 
يسع  ال  أن  ميكن  هل  الشعب. 
أحد منهم إجياد الطريقة املمكنة 
أتى  املدن.  سالح  نزع  ملقاربة 
ومجعيات  طرابلس  نواب  إلّي 
نزع  مين  وطلبوا  طرابلسية 
حصل  املدينة.  من  السالح 
األخرية.  األحداث  قبل  ذلك 
كذلك طلب نواب بريوت جبعل 
العاصمة مدينة منزوعة السالح. 
إذًا هناك قابلية إلجياد حّل هلذا 

املوضوع.
هل هو قرار سياسي يف يد   ■
يد  يف  أمين  قرار  أم  األقطاب 

اجليش؟
اجليش  ألن  سياسي،  القرار 

ينفذ القرار السياسي.
■ وسالح املعسكرات الفلسطينية 
املتخذ منذ عام 2006 بال تنفيذ؟
ومن  تنفيذه  جيب  القرار  هذا 
وسنخوض  تنفيذه،  الضروري 
رمبا  املقبلة.  اجللسات  فيه يف 
بندًا  املقبلة  اجللسة  يف  يكون 
جلسات  يف  أو  ثانيًا،  أو  أول 
مقاربته  من  بد  ال  لكن  الحقة. 
على حنو جّدي كي يكون صاحلًا 

للتنفيذ.

الثلث الثالث
يف الثلث الثالث من الوالية،   ■
إىل أي مدى تبدو مرتاحًا إىل ما 

أجنزت؟
أجنزت،  ما  إىل  مرتاحًا  أكن  مل 
لكنين مرتاح إىل ما فعلت. نعم 
ولست  فعلت،  ما  إىل  مرتاح 
اليت كان  اإلجنازات  إىل  مرتاحًا 
من  أكثر  تكون  أن  يقتضي 
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وصاية  بال  الطائف  اتفاق  بتطبيق  اجلديدة  لتجربتنا  متحسبًا  كنت 
وال جيش احتالل إسرائيلي، وكنت أكثر تفاؤاًل رغم معرفيت حبجم 
الصعوبات ووطأتها ووتريتها اليت رغبت يف أن تكون سريعة، لكنها 
كانت أبطأ بسبب الظروف اليت أحاطت رمبا باملوضوع اللبناني. إال 
الوالية.  الثالث من  الثلث  ما مل يتحقق يف  آمل يف حتقيق  أنين 
إذا نضجت  الثالث  الثلث  من  أكثر  إىل  تبقى ال حيتاج  ما  ال.   َ ملمِ
ظروف التنفيذ. لكن املهم هو اإلستمرار. هناك مواضيع نضعها 
اليوم على السكة. هل بات يف وسع أحد بعد اليوم جتاهل حتييد 
لبنان الذي ثّبته »إعالن بعبدا«؟ كذلك األمر بالنسبة إىل امللفات 
الدفاعية  االسرتاتيجيا  نتحّدث عن  احلوار كنا  بدأنا  األخرى. عندما 
وليس سالح املقاومة. اليوم هناك بند واحد امسه سالح املقاومة 
على الطاولة مع حتديد ظروف استعماله. وهذا تطور جوهري. كذلك 
بالنسبة إىل املنطقة العازلة. وضعنا القواعد كي نكملها. سنتابع 
يف قانون االنتخاب يف جملس الوزراء ومشروع الالمركزية اإلدارية 
وبعض اإلصالحات الدستورية اليت تشّكل خمارج لتحصني اتفاق 
الطائف. سنطرحها أمام جملس الوزراء وجملس النواب. وإن تأخرت 

إال أنها ستسلك طريقها.
■ هل أنَت خائف على سوريا؟

احلريق قرب بييت، يعين أنه قد يصل إلّي. أكيد أنا خائف عليها. 
إدارة  أمرهم واالتفاق على طريقة  السوريني حزم  آمل من  لذلك 
أمورهم. طبعًا هذا كالم سهل وتطبيقه صعب، وقد خربنا جتربة 
دميوقراطي  انتقال  إىل  الوصول  أجل  من  التحاور  عليهم  مماثلة. 
حيفظ  اهلادىء  اإلنتقال  بينما  خاسر،  اجلميع  العنف  يف  هادىء. 
لكن  ضدها.  وأنا  كثرية،  أجنبية  تدّخالت  هناك  اجلميع.  كرامة 

املوقف صعب أيضًا. صعب للغاية. اهلل ينجينا.
■ هل ال تزال متحض حكومة الرئيس جنيب ميقاتي الثقة؟

طبعًا أحمضها الثقة. كان يف وّدي أن تكون حكومة جتمع األطراف 
رئيس  وكذلك  األفرقاء  مع  واسعة  استشارات  وأجريت  مجيعًا، 
احلكومة إلشراك الفريق الغائب عنها مبمثلني مباشرين منه أو آخرين 
حياديني، وأوشكت العملية على التحقق، لكن القرار النهائي هلذا 

الفريق كان عدم املشاركة.
بالعجز  احلكومة  السنيورة  فؤاد  الرئيس  اتهم  احلوار  يف طاولة   ■
واإلنقالب، ورّد النائب وليد جنبالط مؤكدًا اقتناعه مبا فعل وعدم 

ندمه. ملاذا استمرار هذا اجلدل يف موضوع جتاوزه الزمن؟
وأجريت  وطنية،  وحدة  حكومة  بتأليف  حينذاك  كثريًا  اهتممت 
استشارات بغية استكمال املصاحلة الوطنية، وحتّدث إلّي القطريون 
إلجياد  ولبنان  سوريا  إىل  األتراك  مع  ذاهبون  أنهم  وأبلغوني 
تسوية. كان من واجيب حينذاك تأجيل اإلستشارات لفسح اجملال 
أمام املصاحلة يف حكومة وحدة الوطنية برئاسة سعد احلريري وفق 
ورقة قطرية ــــ تركية حتظى بدعم دولي. كان من الطبيعي تأجيل 
اإلستشارات ألن معادلة »سني سني« كانت ال تزال نافذة. قيل 
إنين ضغطت على جنبالط. من أين أتوا بهذا اإلستنتاج. أرجأت يف 
سبيل مصلحة وطنية ومسعى دولي. أمس اعرتف جنبالط يف طاولة 
احلوار بأنه وراء اإلنقالب وغري نادم عليه إلنقاذ البلد. أشكره على 
موازين  تغيري  نفسه  إىل  عزا  عندما  مبوقفه  اإلدالء  يف  شجاعته 

القوى. هو َمن فعل ذلك وليس رئيس اجلمهورية كما أشاعوا.

سليمان: احلوار فصل لبنان...

ينتخب جملس املطارنة املوارنة يف خلوته السنوية سبعة مطارنة، خلفًا 
ملطارنة مستقيلني من بالد االنتشار واألبرشيات املارونية يف لبنان، 

أبرزهم املطران يوسف بشارة
هيام القصيفي

تنهي استقالة املطران يوسف بشارة راعيًا ألبرشية أنطلياس املارونية 
مرحلة أساسية من عمر الكنيسة املارونية احلديث، وتطوي معها حقبة 
عهد  املارونية يف  للبطريركية  ــ وطين  تاريخ سياسي  من  حساسة 
البطريرك الكاردينال مار نصر اهلل بطرس صفري. وال ميكن املرور 
مرورًا عابرًا عند استقالة بشارة؛ فهي تقارب إىل حد كبري استقالة 
السائدة  واالجتاهات  الكنيسة  داخل  بتأثرياتها  صفري،  البطريرك 
فيها، وإن اختلفت ظروف االستقالتني. لكن بشارة برتكه املنصب، 
مار  البطريرك  املطروحة خلالفته )يضغط  األمساء  النظر عن  وبغّض 
على  الباب  يقفل  منه(،  املقربني  أحد  إلمرار  الراعي  بطرس  بشارة 
من  محلته  ما  بكل  صفري،  ظل  يف  بكركي  عاشتها  حساسة  مرحلة 
حتديات داخلية وإقليمية، وال سيما إبان فرتة الوجود السوري وسوء 

تطبيق اتفاق الطائف.
يقول أحد املقربني من بشارة إن »الصوت الذي كان يعرب عن عناوين 
احلرية والسيادة واالستقالل لن خيتفي داخل جملس األساقفة، إال 
أنه مل يعد صوتًا »تينور«، بل سيخفت، بعدما غاب صفري وبشارة 

عن التأثري املباشر داخل الكنيسة«.
أهمية »املطران يوسف«، حبسب تعبري أحد السياسيني املقربني منه 
ومن الذين رافقوه يف لقاء قرنة شهوان، »أنه كان رجل املهمات 
الصعبة«، وهو بذلك محل أكثر من مهمة صعبة على عاتقه. فهو من 
أعّد وحّضر وعمل وراء الكواليس وأمامها من أجل »السينودوس من 
أجل لبنان« الذي تّوج بزيارة البابا يوحنا بولس الثاني للبنان وإعالنه 
اإلرشاد الرسولي. ويعرف كل من رافق تلك املرحلة صعوبة الدور 
الذي أّداه بشارة يف التنسيق بني دوائر الكنيسة يف لبنان ودوائر 
الفاتيكان مع كل ما محلته الوثائق من حتديات وحساسيات لبنانية 

حتى انتهت إىل ما انتهت إليه.

واملهمة الثانية اليت توالها هي اإلعداد للمجمع املاروني الذي عقد 
على مدى ثالثة أعوام من 2003 إىل 2006، وتوىل أمانة سره، مع كل 
ما احتاجه هذا اجملمع االستثنائي من إعداد ومواكبة وإعداد نصوص 

يف كافة اجملاالت اليت تعنى بها الكنيسة.
وبني املهمتني، واكب بشارة عن قرب عمل البطريرك صفري، يف 
كل املهمات اليت كان يوكله بها. وفرادته أنه »مل يفتح خطًا خاصًا 
ف من مهمات. وحني  مستقاًل داخل الكنيسة، بل هو عمل مبا كان يكلَّ
تنتهي مهمته، كان يضع نقطة على السطر، ويكمل عماًل آخر يوكل 

إليه«.
من هنا جاءت رعاية املطران يوسف للقاء قرنة شهوان الذي انبثق 
من مواكبة علمانية ـــ سياسية للنداء األول جمللس املطارنة. واكب 
تلك  يف  ودوره  سياسيًا،  لقاًء  يصبح  أن  قبل  القرنة  لقاء  بشارة 
املرحلة ـــ خبالف غريه من املطارنة آنذاك ـــ أنه كان ملتزمًا توجيهات 
سيد بكركي، ومل خيرج عنها يف لقاءات وال يف اجتماعات منفصلة. 
حتى لقاءات العشاء السياسية اليت كان يلبيها يف إطار »املصاحلات 
الداخلية«، كانت حتصل بعلم صفري ومباركته. وهو كان حريصًا على 
التذكري بأنه »ال يشتغل سياسة، بل كان يساهم يف جعل الكنيسة 
تواكب التحديات يف السياسة واالقتصاد والعمل الكنسي والتنشئة 
وجعلها حاضرة يف عامل اليوم«. وهو ما فتئ يذّكر خبطاب بكركي 

الوطين اجلامع يف كل األدوار اليت أداها.
أسست القرنة بوجود بشارة خطًا استقالليًا ترجم الحقًا يف مرحلة عام 
2005، بانضمام الفريق السين إىل املسيحيني عقب اغتيال الرئيس 
رفيق احلريري. لكن املسيحيني حينها دفعوا الثمن من خالل التحالف 
الرباعي الذي استهدف موقعهم، بعد إحياء قانون االنتخاب املعمول 

به زمن الوجود السوري.
على  مراهنًا  شهوان،  قرنة  يف  قزحيا«  عربة  »حمور  حمرك  استمر 
أهمية هذا اللقاء، ومواكبته للخط الذي رمسه صفري يف إثارة ملفات 
سياسية ووطنية متثلت يف املذكرة اليت رفعت إىل الرئيس رفيق 
احلريري قبل النداء األول للمطارنة، وفيها عرض للمظامل اليت تلحق 

املسيحيني يف احلكم واإلدارة واملوقف من الوجود السوري.
املعروف  الوازنة، وهو  والقوة  الضمري  القرنة دور  أدى بشارة يف 
حبدته الصائبة وبدقته يف متابعة املواضيع وامللفات اليت يتوالها. 
ويشهد له حمبوه حبسن تطبيقه تنظيميًا للمجمع املاروني من خالل 
تشكيل جلان عمل كان جيب أن تكون قدوة لغريها من األبرشيات. 
أكثر من  الوطنية والسياسية ويواكب  املواضيع  واستمر يعمل يف 
املعروف  وهو  األضواء،  عن  بعيدًا  اجتماعات  ويعقد  حساس  ملف 

بتكتمه وحبرصه على جتنب اإلفشاء مبا ال جيب قوله.
مثة أسرار كثرية يعرفها املطران يوسف وتبقى أسرارًا يف جعبته. لكن 
مثة ما هو فوق هذه األسرار، من أمور مكشوفة حصلت إبان اجتماع 
جملس املطارنة النتخاب خلف لصفري، وهي اليت رمست خطًا بيانيًا 
تصاعديًا، كرس التحوالت العميقة اليت تشهدها بكركي يف خطابها 
السياسي الداخلي واإلقليمي. وقد حيتاج املوارنة إىل وقت طويل 
خالل  من  التحول،  هذا  يف  الفاتيكان  أداه  الذي  الدور  الستيعاب 
قراءة إقليمية ال تعكس حقيقة ما يعيشه املسيحيون من هواجس يف 
هذا الشرق. وحني انسحب بشارة ملصلحة الراعي، بعد مرحلة أوىل 
توزعت فيها األصوات بينه وبني املطران غي جنيم والراعي، أدرك 
فريق من املوارنة أن التحول الكبري بدأ فعليًا، واستبشر خريًا ببقاء 
مطران أنطلياس لسنة ممددة، لكن ما كتب قد كتب يف بكركي. 
واليوم مع انتخاب جملس املطارنة خلفًا له، تطوى صفحة مهمة من 
اجلديدة  الصفحات  بأن  التفاؤل  من  كثري  دون  من  بكركي،  تاريخ 

ستكون أكثر إشراقًا.

استقالة بشارة بكركي تطوي صفحة قرنة شهوان
روزانا بومنصف

ينقل ديبلوماسيون عن متصلني دوليني باملسؤولني الروس وال 
اليران  زيارته  قبيل  الفروف  سريغي  اخلارجية  وزير  منهم  سيما 
لبحث امللف النووي االيراني واالزمة السورية ان الرجل الذي كان 
شيوعيا سابقا جهد يف االعوام القليلة املاضية اىل أن يتحول يف 
اجتاه ان يكون »ديبلوماسيا معاصرا« مواكبا لالنتقال السياسي 
الذي عرفته روسيا. اال انه يف االشهر االخرية ويف ضوء املواقف 
هؤالء  رأى  السورية  االزمة  موضوع  يف  بالده  اعتمدتها  اليت 
املتصلون انفسهم بالفروف وعلى حنو مفاجىء ما بدا هلم انهم 
امام »قومي مييين متطرف«، االمر الذي ادى اىل تراجع التوقعات 
سوريا  من  الروسي  املوقف  يف  موقت  تشدد  عن  هؤالء  لدى 
هناك  بان  اعتقادهم  وزاد  حمددة  صفقات  او  بصفقة  ومرهون 
تشددا قد يكون طويل االمد. اذ فيما بدا بني وقت واخر بالنسبة 
اىل وزراء دول خارجية بعض الدول االوروبية ان مثة مرونة ما تربز 
التوافق  بامكان  انطباعات  اثرها  على  الروسي يشاع  املوقف  يف 
الدولي على املساهمة يف انهاء االزمة السورية، يصدر موقف او 
تصريح عن القيادة الروسية يعيد االنطباعات السابقة اىل ارض 
الواقع بعيدا عن اآلمال اليت تعلقها الدول الغربية على روسيا. 
ولذلك ال يبدي هؤالء الديبلوماسيون اطمئنانا اىل املواقف االخرية 
اليت بدت اجيابية بالنسبة اىل البعض يف ضوء السعي الروسي 
اىل جمموعة اتصال حول سوريا تضم اىل الدول اخلمس الكربى 
اجلامعة العربية ودول اجلوار السوري وصوال اىل ايران. فهناك 
كما  له  االسلحة  وتوفري  النظام  من جهة تشدد روسي يف دعم 
يف توفري االموال اليت مت طبعها اخريا من اجل تزخيم قدرته على 
مواصلة دفع الرواتب للقوى االمنية وموظفي املؤسسات احلكومية 
بعدما تضاءلت وارداته اىل حد كبري نتيجة العقوبات الغربية على 
النظام ومثة من جهة اخرى تصعيد على وقع استمرار اتهام روسيا 
اىل  اضافة  هلا  االسلحة  وتوفري  السورية  املعارضة  بدعم  الغرب 
االتفاق  اويف  احلوار  يف  شريكا  ايران  تكون  ان  على  االصرار 
على مستقبل سوريا على رغم رفض الغرب والدول العربية ذلك 
السوري وداعما اساسيا  النظام  ايران يف مركب واحد مع  كون 
له. وليس اكيدا بالنسبة اىل هؤالء الديبلوماسيني يف ضوء هذه 
املعطيات واالتهامات املتبادلة بني الواليات املتحدة وروسيا ان 
اخريا  السورية كما سرى  االزمة  االدنى على  باحلد  تفاهما  هناك 
اقامتها  يف  روسيا  ترغب  اليت  االتصال  جمموعة  كانت  اذا  او 
هي النقاذ الوضع السوري ام هي من اجل االلتفاف على مؤمتر 
اصدقاء سوريا املزمع عقده يف فرنسا مطلع الشهر املقبل او هي 
ايضا تصعيد للشروط واملوقع قبل اللقاء املرتقب بني الرئيسني 
الروسي واالمريكي قريبا او من اجل كسب الوقت ملصلحة النظام 
من  أبعد  ذهبت  روسيا  وكأن  بدا  التشدد  هذا  ان  اال  السوري. 
تصعيد الشروط للتفاوض حول مصري االزمة السورية على رغم 
الرئيس  اخريا حول عدم ممانعة روسيا تنحي  تصرحيات الفروف 
روسيا  ان  اذ  الديبلوماسيني.  هؤالء  وفق  االسد  بشار  السوري 
وفق ما يقول هؤالء تعترب ان الضغوط الغربية مستمرة عليها ان 
يف املواقف املعلنة للدول الكربى اليت حتملها املسؤولية كما تفعل 
الواليات املتحدة او عرب املواقف الدولية اليت تتحدث عن مشارفة 
سوريا حربا اهلية او فقدان النظام سيطرته على معظم االراضي 
السورية. فهذه املواقف الدولية يفرتض ان تستنفر اجلميع للعمل 
بسرعة على حماولة جتنب السيناريو االسوأ يف حني تظهر االمور 
وكأن روسيا تواجه الضغوط حلشرها دوليا يف خانة من يتحمل 
العنف ضد  واستمراره يف  السوري  النظام  عن  الدفاع  مسؤولية 
شعبه وذلك عرب حماولة لي ذراع الغرب احملتاج اىل تعاونها لوقف 

النزف يف سوريا.
ومثة جانب آخر يتوقف عنده هؤالء الديبلوماسيون يتصل باجلانب 
املتعاظم للموقف الروسي الرمسي على وقع الصدى والدعم الذي 
يلقاه يف الداخل ال سيما من جانب الكنسية الروسية على قاعدة 
ان املوقف الروسي الذي يواجه العامل يصب يف خانة الدفاع عن 
املسيحية يف الشرق خصوصا ان بيانات كتلك اليت صدرت عن 
جممع املطارنة الروس مؤيدة موقف فالدميري بوتني وحرصه على 
محاية االقليات اليت يتم االعتداء عليها تظهر للمراقبني املعنيني 
كما لو ان روسيا حتاول ان تستعيد جمدها السابق كدولة عظمى 

وتساور مسؤوليها مشاعر قوية يف هذا االجتاه.
وبناء عليه فان مثة شكوكا قوية يف ظل هذا املعطى يف انعقاد 
جمموعة االتصال اليت ترغب فيها روسيا بشروطها املعلنة باعتبار 
لالمم  املشرتك  املبعوث  خطة  دعم  وهو  حددته  الذي  اهلدف  ان 
طاولة  على  متخذ  امر  هو  انان  كويف  العربية  واجلامعة  املتحدة 
العتبارات  اشكالي  موضوع  هي  ايران  ومشاركة  االمن  جملس 
متعددة ال تتوقف على التجاوب مع رغبة ايران يف املوازنة بني 
ملفها النووي ونفوذها يف دول املنطقة فحسب. تبعا لذلك لن 
يسهل على الدول العربية او الغربية التساهل ازاءه، يف ما يبدو 
وفق الديبلوماسيني انفسهم سقفا عاليا للتفاوض وشروطه قد ال 
يساعدان يف الوصول اىل توافق احلد االدنى يف االزمة السورية 
اليت  االخرية  اجملازر  فرضته  الذي  الدولي  االستنفار  رغم  على 

حصلت يف بلدات وقرى سورية.

الفروف »املعاصر« يتحّول »قومياً متطرفاً«
روسيا يف تشّدد طويل حول سوريا
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أمني معلوف يف األكـادمييّّّة الفرنسّية.. سيزيف العربي حتت قّبة »اخلالدين«
صورة  حيمل  الذي  وسيفه  األخضر  بردائه 
من  وأرزة  الفرنسية،  الثورة  رمز  ماريان، 
لآلهلة  زوس  خطف  متثل  ومنحوتة  لبنان 
اللبناني  الروائي  يدخل  أوروبا،  الفينيقية 
اليوم الصرح األكادميي العريق ضمن مراسم 

وصفها باملهيبة

عثمان تزغارت

 ،)2006( جبار  آسيا  اجلزائرية  بعد   | باريس 
اخلميس  ظهر  الفرنسية«  »األكادميية  تستعد 
اللبناني  الروائي  الستقبال  االول  )امس 
رمسية  احتفالية  يف   )1949( معلوف  أمني 
تسّجل دخول ثاني كاتب من أصل عربي إىل 
صاحب  وكان  العتيدة.  الثقافية  املؤسسة 
ي لعضوية األكادميية  »ليون األفريقي« قد ُزكِّ
باإلمجاع قبل قرابة عام، ليحتل املقعد الـ29 
كلود  األنثروبولوجي  قبل  من  شغله  الذي 

ليفي سرتوس.
اليت  األكادميية  يف  عضوًا  معلوف  انتخاب 
 ،les immorteels »يعرف أعضاؤها بـ«اخلالدين
الثقافية  األوساط  حّيتها  سارة  مفاجأة  مّثل 
لبنان  مصرف  )أعلن  والعربية  الفرنسية 
إصدار لرية لبنانية من الفضة اخلالصة حتمل 
صورة الكاتب( خصوصًا أّن صاحب »اهلويات 
مؤسسات  عن  بابتعاده  اشتهر  القاتلة« 
الفرنكوفونية الرمسية، مفّضاًل »عزلة الكتب 
على صالونات باريس الثقافية« وفقًا للتعبري 
ياسني  كاتب  اجلزائري  الكاتب  رفعه  الذي 

بوجه االستبلشمنت الثقايف الفرنسي.
خّصص معلوف ريع جائزة »غونكور« اليت ناهلا 
عام 1993 عن روايته »صخرة طانيوس« لشراء 
بيت ريفي معزول يف جزيرة Ile de Ré، على 
ساحل بروتاني الفرنسي، ليتفرغ ملخطوطاته 
وأوراقه اليت تشكل جواز سفره حنو »حدائق 
يستلهم  األخرية،  هذه  من  النرّية«.  التاريخ 
مضامني أعماله األدبية. هكذا، اعتاد الروائي 
احلرب  نشوب  غداة  فرنسا  استقر يف  الذي 
األهلية اللبنانية، أال يقضي يف باريس سوى 
شهرين يف السنة، خالل فرتة الرتويج لكل 
إىل  جمددًا  ينسحب  ثم  يصدره،  جديد  عمل 
األسباب، شّكل  هذه  لكل  املعزولة.  جزيرته 
قبوله عضوية األكادميية مفاجأة ملن يعرفونه 
عن قرب، ألّن هذا يقتضي منه أن يقيم يف 
ردة  كانت  وقد  السنة.  أشهر  أغلب  باريس 
فعله األوىل فور إعالن قبوله يف األكادميية 
مزجيًا من السعادة واألسف. سعادته باالنتماء 
املرموقة شابها  الثقافية  املؤسسة  اىل هذه 
القلق من أن ينغض عليه ذلك عزلته وتفرغه 
مؤسسة  بدخول  سعيد  »أنا  قال:  للكتابة. 
هلا  ألّن  الفرنسية«  »األكادميية  مثل  عريقة 
ُبعدًا رمزيًا بالغ األهمية، بالنسبة إىل شخص 
مثلي قّرر أن يرهن حياته للكتابة. وسأكون 
أن  مع  األكادميية،  أنشطة  يف  فاعاًل  عضوًا 
احلياة:  األكرب يف  متعيت  من  ذلك سيحرمين 

عزلة الكتابة«.
يشّكل جلوس معلوف حتت »قّبة« األكادميية، 
االستبلشمنت  قبل  من  مسبوق  غري  اعرتافًا 
والنّدية«  املغايرة  بـ«ثقافة  الفرنكوفوني 
)باإلذن من كاتب ياسني جمددًا!(. مل يسر 
املؤسس  املغاربي  اجليل  خطى  على  معلوف 
املرافعة  حيث  من  عربي،  ـ  الفرنكو  لألدب 
اهليمنة  ملشاريع  املعادية  اإليديولوجية 
مؤسسات  حتملها  اليت  النيوكولونيالية 
دومًا  حرص  لكنه  الرمسية،  الفرنكوفونية 
يرتّدد  مل  املغايرة.  موقع  يف  الوقوف  على 
يف التغريد خارج السرب، مغامرًا بـ »كتابات 
ال تساير ما تتوقعه صناعة النشر الفرنسية 

من كاتب عربي يشرَّف بالكتابة يف لغة الرجل 
األبيض املتحضر« حسب تعبري الراحل الكبري 
حممد ديب غداة منحه جائزة الفرنكوفونية عام 

.1997
ومن  »مسرقند«،  إىل  األفريقي«  »ليون  من 
طانيوس«،  »صخرة  إىل  املشرق«  »موانئ 
أشهر  كأحد  معلوف  أمني  مكانة  تكّرست 
الُكّتاب العرب يف الغرب. لكّنه خبالف أدباء 
لغة  يف  الكتابة  اختاروا  ممن  آخرين  كبار 
ومل  العربي،  للقارئ  ظهره  يدر  مل  موليري، 
ينجّر حنو مداعبة املخيلة االستشراقية الغربية 
املشبعة باملغالطات والتعميم واألفكار املعّلبة 
عن »الشرق املعّقد والساحر«. سعت أعمال 
معلوف إىل إقامة جسر تواصل بني العاملني 
العربي والغربي عرب حماولة التأسيس لتبادل 
ثقايف وحوار حضاري نّدي بني الشرق والغرب، 

بعيدًا عن التعالي والرؤى االختزالية.
كما  الصليبية  »احلروب  األول  كتابه  منذ 
معلوف  يرتّدد  مل   ،)1983( العرب«  رآها 
»الدروب  سالكًا  التيار،  عكس  التجذيف  يف 
وسوء  الرفض  مبطبات  احملفوفة  الوعرة« 
الفهم. ومل يرتدد يف خلخلة يقينيات التاريخ 
»الرجل  نظر  وجهة  من  املكتوب  الرمسي 

األبيض« وحضارته األبوية املتفوقة.
حرص معلوف يف رواياته اليت نالت مجيعها 
شهرة عاملية، وُترمجت يف 38 لغة، على وضع 
أخرى  صورة  أمام  والغربيني  العرب  قرائه 
جذريًا  تغاير  املشرتك،  املتوسطي  للتاريخ 
الصيغ الرمسية للتاريخ اليت ُكتبت دومًا وفقًا 
بقوله:  ذلك  ويفسر  املنتصرين«.  لـ«أهواء 
حتطيم  إىل  أسعى  للتاريخ،  تناولي  »يف 
اليت  املتداولة  واألساطري  اجلاهزة  األفكار 
وتثمني  إبراز  وأحاول  فكريًا.  مؤذية  أعتربها 
امليثولوجيا  يف  واإلجيابية  املشرقة  اجلوانب 
املتوسطية، كاسبانيا العهد األندلسي، حيث 
إيران  أو  الثالثة  السماوية  األديان  تعايشت 
قدميًا  أّسسوا  الذين  واملفكرين  الشعراء 

حلضارة احلكمة الشرقية«.
هذا  السيزيفي  مسعاه  يف  معلوف  يكّل  ال 
واحلوار  التواصل  جسور  بناء  إىل  املتطلع 
عابئ  غري  املتوسط،  ضفيت  بني  والتسامح 
احلضارات«.  »صراع  ونفري  التطرف  برياح 
ولعل هذا ما يفّسر ما تتسم به بعض كتاباته 
أحباثه  يف  وخصوصًا  للتاريخ،  وقراءاته 
)»اهلويات  السياسية  ومؤلفاته  التارخيية 
يف  مغرقة  رؤى  من  »جذور«...(  القاتلة«، 
يستدرك  لكنه  ذلك،  ينكر  ال  هو  التفاؤل. 
قائاًل إن هذه الرؤى التفاؤلية ال تعين حتريف 
احلروب  أن  أدرك  »أنا  تزويره:  أو  التاريخ 
يكن  مل  االستعمارية  الغزوات  أو  الصليبية 
التبادل احلضاري.  أو  الثقايف  احلوار  هدفها 
األديان  أتباع  من  كثريين  أّن  أيضًا  وأعرف 
السماوية الثالثة يلعنون يوميًا أتباع األديان 
األخرى يف صلواتهم. لكن، هناك دومًا رجال 
واألفكار  العداء  أسوار  يتجاوزون  ونساء 
من  أواصر  إقامة  يف  وينجحون  املسبقة، 
العوائق  كل  رغم  واحملبة،  والصداقة  األخوة 
مستقبل  لبناء  معًا  ويتطلعون  واحلواجز، 
أستلهم  الذين  هم  وهؤالء  ومغاير.  مشرتك 

منهم أعمالي ومؤلفاتي«.
للتدليل على صواب مقاربته، يضرب معلوف 
مثاًل ببعض التيارات النادرة من املياه العذبة 
متحدية  البحار،  أعمق  اليت تشق طريقها يف 
ملوحة احمليط: »أشعر بأنين يف مسعاي هذا 
كمن يبحث عن تلك التيارات العذبة النادرة. 
أفّتش  بنا،  الفّظ واملقلق احمليط  العامل  يف 
األمل  ملواصلة  جديدة  أسباب  عن  باستمرار 
واحللم مبستقبل إنساني أفضل. وأنا إذ أفعل 

باملقاربة  قمت  لو  أنين  جيدًا  أدرك  ذلك، 
لليأس  أسباب  عن  البحث  أي  املعاكسة، 
والتشاؤم، لوجدت ضاليت، بال شك، بشكل 

أسرع وأسهل«.
العرب ُفتات على مائدة الفرنكوفونية

أبرز  إحدى  الفرنسية«  »األكادميية  متثل 
منذ  الرمسية«.  »الفرنكوفونية  مؤسسات 
ُعرف  الثمانينيات،  مطلع  األدبية  بداياته 
بنفسه  النأي  على  حرصه  معلوف  أمني  عن 
حتركه  الذي  الثقايف  اإلستبلشمنت  هذا  عن 
مشاريع مشبوهة ذات منحى استعماري جديد. 
بينما انغمس أدباء عرب آخرون ممن يكتبون 
مستنقعات  يف  الركب  حتى  موليري،  بلغة 
أشهرهم  ولعل  الرمسية«،  »الفرنكوفونية 
املغربي الطاهر بن جلون. وقد شّكل املوقف 
موضوع  الفرنكوفوني  اإلستبلشمنت  من 
جتاذب، وبؤرة مزمنة من املعارك واخلالفات 
الفكرية بني الُكّتاب العرب الفرنكوفون. إذ 
أدانت »الفرنكفونية الرمسية« أقالمًا مرموقة 
من  موليري،  بلغة  كتبوا  من  أشهر  بني  من 
كاتب ياسني، إىل حممد ديب، ومن إدريس 
شراييب، إىل رشيد بوجدرة. وقد أعاب هؤالء 
الفرنكوفوني  اإلستبلشمنت  مؤسسات  على 

منحاها »النيوكولونيالي«.

أما أمني معلوف، فال يريد اخلوض يف هذه 
املعارك ذات اخللفيات السياسية. وينظر إىل 
»األكادميية الفرنسية« من زاوية أخرى، مفضاًل 
كعادته استعادة التاريخ لتسليط الضوء على 
أنظر  »حني  العريقة:  املؤسسة  هذه  مكانة 
إىل تاريخ األكادميية، أجد فيه حلظات مجيلة 
املفصلية  اللحظات  خصوصًا  كثرية،  ومؤثرة 
اليت عربت فيها األكادميية عن قدر كبري من 
الشجاعة يف مواجهة النظام احلاكم يف فرنسا، 
الثالث.  نابليون  إىل  الرابع عشر  لويس  من 
االحتالل  خالل  املشّرف  موقفها  عن  فضاًل 
النازي لفرنسا...«. يف عام 1993، قال األب 
العربي، حممد  الفرنكوفوني  لألدب  املؤسس 
ديب، عن مؤسسات »الفرنكوفونية الرمسية« 
أبرزها،  الفرنسية«  »األكادميية  تعد  اليت 
إّنها »تعامل الُكّتاب العرب الفرنكوفون مثل 

اخلادمات الربتغاليات«.
 ،1994 عام  بوجدرة  رشيد  اتهم  جهته،  من 
املؤسسات  إىل  املنتمني  املغاربيني  الُكتاب 
يلعبون  بأنهم  الرمسية،  الفرنسية  الثقافية 
إدريس  بينما وصف  »العربي اخلادم«.  دور 
)يف  بـ«التيوس«!  اب  الُكتَّ هؤالء  شراييب 
إحالة إىل عنوان روايته الشهرية(. أما كاتب 
حتدي  حد  إىل  اجلسارة  به  فوصلت  ياسني، 
الرئيس األسبق فرنسوا ميرتان، حني تسلم 
 ،)1987( الفرنسية«  األكادميية  »جائزة  منه 
قيم  ونعترب  األنوار،  فكر  ورثة  »حنن  قائاًل: 
الثقافية.  هويتنا  من  جزءًا  الفرنسية  الثورة 
حتتفي  اليت  الرمسية  الفرنكوفونية  أما 
مبوبوتو وبوكاسا، فإننا حناربها ألنها مشروع 
أشكال  فرض  إىل  يهدف  نيوكولونيالي 
جديدة من اهليمنة على شعوبها«. لكن اجلدل 
خبصوص املوقف من املؤسسات الفرنكوفونية 
الرمسية تراجع تدرجيًا، ومل يعد مطروحًا باحلّدة 
اب العرب  ذاتها عند األجيال اجلديدة من الُكتَّ
الفرنكوفون. أغلب األقالم اجلديدة اليت تكتب 
بوعالم  إىل  باشي،  سليم  من  موليري،  بلغة 
صنصال ويامسينة خضرا، تتبنى مواقف أكثر 

مهادنة لإلستبلشمنت الثقايف الفرنسي.
يبقى السؤال: هل يعود ذلك إىل تراجع الرؤى 
مؤسسات  يف  تتحكم  اليت  النيوكولونيالية 
اب  الُكتَّ أن  أم  الرمسية«؟  »الفرنكوفونية 
أكثر  أصبحوا  الفرنكوفون  العرب  )والقراء؟( 

مهادنة و«قابلية لالستعمار«؟
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بالرغم من رداءة الطقس وغزارة 
االمطار ، أصّر احملتشدون على 
بارك  بلمور  ساحة  يف  البقاء 
سدني حّبًا ووالء ملؤسسة اجليش 
ظهرت  حيث  وتضحياته  اللبناني 
املؤيدين  وجوه  على  التعابري 
وخصوصًا الشيوخ منهم النهم ال 
يزالوk يؤمنون بقضية لبنان وال 
خالص اال بوجود اجليش اللبناني 

الباسل.
بالد  يف  سدني  شباب  ان 
يصّر  يزال  وال  كان  االغرتاب 
لون وال طائفة  بال  على وجوده 
ال  الذي  اللبناني  باجليش  تيمنًا 
العشائرية  او  الطائفية  يعرف 
له  شعارا  »اللبنانية«  يتخذ  بل 

ومذهبا.

جتمع ناجح يف سيدني دعما للجيش اللبناني الباسل

شكرًا لكل من ساهم يف اجناح 
كل  من  النظيف  التجّمع  هذا 
االطفال  هلؤالء  وشكرًا  شائبة 
بالوان  وجوههم  صبغوا  الذين 
ميرحون  وراحوا  اللبناني  العلم 
اللبنانية واعالم اجليش  باالعالم 
مهللني فرحني النهم هم اجليل 
نضعهم  ان  ينبغي  الذي  اجلديد 

على الطريق الصحيح للوطن.
السيدة  التجمع  كلمة  والقت 
واالعالمية »ندى فريد« حيث جاء 

يف كلمتها:
بكل  أهاًل  الوطنيني،  بكل  »أهاًل 
احملبني للجيش اللبناني احلبيب. 
معنى  بكل  عفوي  هنا  وجودنا 
حمبتنا  عن  لك  نعّب  لكي  الكلمة 
انت  الباسل.  جيشنا  يا  الكبرية 

والساحة  الناهي  انت  احلاكم، 
كلها الك.

تنهتف  جايني  قلبنا  كل  من 
وغري  حاميك  هّوي  اهلل  بامسك، 
صوتنا  وباعلى  الك  ما  الرب 

بناديك اهلل حيرسك.
واالجنيل  القرآن  مع  جاي  يللي 
حتت رايتك، اهلل من اعالي مساه 
قدام  امللك،  جيشنا  يا  حيميك 
وخلينا  بالدنا،  علم  محلنا  الكل 
الذل يبعد عن والدنا، يا جيش 
تتحمي  مباركك  هو  اهلل  الكل 
ودارك  اهلك  عرضك،  شعبك، 
برجاهلا  حممية  هاالرزة  وتضل 
قولوا معي اهلل حيمي لبنان واهلل 

حيمي قائدنا.
لو  نتمّنى  اللبنانيني  كل  باسم 

نقدم لك كل شيء ولكن ما يف 
اليد حيلة سوى كلمة حنبك حنبك 
حنبك وال نستطيع العيش بدونك 
النه ال وجود للبنان اال بوجودك 

يا جيشنا البطل اجلبار.
من قلب سدني اسرتاليا نتوجه 
اليك يا جيشنا الغالي بأننا اىل 
اهلل  من  ونطلب  دومًا  جانبك 
ضمان  وحدك  النك  حيميك  ان 
على  الشهادة  حامل  يا  لبنان 
علمتنا  من  يا  عنا،  فداًء  كتفيه 
معنى البطولة النك انت الشرف 

والتضحية والوفاء.
يا اغلى الناس يا جيشنا الغالي  

منك الشهادة ومنا الوفاء.
بالغالي  يضحي  الذي  اجليش 
البالد  اجل  من  والنفيس 

سوى  يومًا  يطلب  مل  والعباد، 
التكاتف معه والوقوف اىل جانبه 
له  السياسي  الغطاء  وتقديم 
الوطين  بواجبه  القيام  ليسطيع 
الوطن  حياض  عن  الذود  يف 
عن  ابعدوه  الشعب..  ومحاية 
املشبوهة  التزماتكم  زواريب 
الضيقة،  اجندتكم  وتفاصيل 
التزاماتكم  قيود  من  جردوه 
عنه  وكفوا  انقساماتكم  ووحول 

سّم افرتاءاتكم واتهاماتكم.
اختلفوا على الكثري الكثري وظل 
هو القليل الذي جيمعنا، عقيدته 
كل  ويف  معروف  وعدّوه  ثابتة 
او  شهيد  فينا  له  وعائلة  بيت 

اكثر.
ان  لنا  اثبت  ومرة  مرة  من  كم 

الشرف والتضحية والوفاء ليست 
جمرد شعارات منبية بل هي نهج 
سوء  قوته  يتجاوز  وسالح  حياة 

التجهيز وضعف العتاد .
وثبات،  حبكمة  استطاع  مرة  كم 
الفنت  الغام  بني  السري 
الذي  وهو  التقسيم  ورصاص 
املذاهب  كل  واستوعب  احتوى 
والعصبيات  واالفكار  واملناطق 
معنى  اجلميع  علم  الذي  وهو 
له  قّدر  جمتمع  يف  التعايش 
متناقضات  ان جيمع  نشأته  منذ 

الكون كله.
صّوبوا نبالكم وطلقاتكم يف اي 
اجتاه ولكن اتركوا لنل امل لبنان 
الوحيد املتمثل باجليش وباجليش 

اللبناني فقط.
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جميـع منتجاتنا 
حالل

 Coles, تجدونها يف
 Woolworths 

وأكرب السوبرماركات 
املستقلة

Advertisements
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“Building or Renovating 
HB are people to see”

Top Brands and Lowest Prices
“Building or Renovating HB are the people to see.”

All your building or renovating needs under one roof.
Come and see our trade and retail centres.

546-556 Woodville Road, Guildford NSW 2161
Phone: (02) 8724 5900 Fax: (02) 8724 5911

Website: www.hbhome.com.au Email: sales@hbhome.com.au

380 Lt 
Refrigerator
Primera Series

Double Loaded 60 x 60 
Porcelain Floor Tiles

FROM $14

Calida Privacy Set 
Complete 

12 years warranty

RRP $73.00
NOW $48

Laminate Timber 
Flooring

NOW FROM $13

NOW
$650

• Stainless Steel Look refrigerator
• Multi Flow Cooling System
• Full No-Frost System
• Reversible doors
• Quick Freezer Compartment
• Interior Light in both Fridge & Freezer
• Freezer Door Racks
• Humidity Controlled Vegetable Crisper 

Bins
• Twist Ice Trays and Storage Bin
• Nett Total Volume 380lt

900 
Frameless 
Shower 
Screen

NOW
$450

• 900mm x 900mm x 1950mm
• 10mm thick tempered glass 

(toughen glass)
• Includes hinges, brackets, 

‘L’ handle, and 2 x corner 
shelves.

• Complies with Australian 
standard

• 12 months warranty

Square basin and wall mixers

• With square wide lever handle. 
• Solid brass construction with 

chrome fi nish.
• Australian Standard, 4 star 

water rating (6.9L/min).
• WELS approved.
• Comes with 5 years 

manufacturer’s warranty on 
cartridge.

NOW $85 EA

Lex Toilet Suit

• Available S or P Trap
• Soft Close Seat
• Back To Wall
• 4.5 Litre- 3 Litre Dual Flush
• 4 Star

NOW
$250

•  Finger Pull with 
polyurethane cabinet 
and ceramic top.

• Dimensions: 750mm 
x 460mm x 540mm

NOW
$240

Shadow Line Vanity  
750mm 

Solid Doors
RRP $480 NOW $210

Multi-function Shower Unit 

• Square or Round 
• Solid Brass Rail 
• Australian Standard, 3 star 

water rating

WAS $490 
NOW $290

 أشهر املاركات بأرخص األسعار
 كل ماحتتاجونه لبناء وجتديد منازلكم جتدونه حتت سقف واحد

زوروا أحد مراكزنا للتجارة والبيع باملفرق
70 Oxford Street, Guildford  NSW  2161 

Phone:: 02 8724 5800      Fax:: 02 8724 5911 
Website:: www.hbhome.com.au        Email:: sales@hbhome.com.au

حمالت هوشر اخوان للتجهيزات املنزلية

Head Office & 
Showroom:

Saturday 16 June 2012السبت 16 حزيران 2012
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آل دكـّان يرحـّبون ويهنـئون
قنصل لبنان العام يف سيدني
االستاذ جورج البيطار غانم

مهامه  تسلـّمه  مبناسبة 
سيدني  يف  الدبـلوماسية 
دكــّان  آل  عميدة  تتقدم 
)أم  دكـّان  دالل  السيدة 
بسـّام  واوالدها  نزيه( 
دكــّان  وجوزيف  وجان 
من  بالتهنـئة   والعائلة 
لبنان  قنصل  سعادة 
سيدني يف  العام 

ويرحبون به خري خلف خلري سلف يف بيت لبنان، كل لبنان، 
يف سيدني متمنني له النجاح يف مسريته الدبلوماسية ملا فيه 

خري اجلالية والوطن.
 جان دكان والعائلة

االستاذ جورج البيطار غامن

ترحيب وتهنئة
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دبلوماسي من الطراز الرفيع.. مشبع بالعلم والثقافة 
الفرنسية،  العربية،  لغات هي  واملعرفة يتقن مخس 
االنكليزية، االسبانية واألملانية اميانا منه ان كل لغة 
سيدني  يف  اجلديد  العام  لبنان  قنصل  انه  رجل.. 

االستاذ جورج البيطار غامن.
اهمية  ملدى  منه  ادراكا  العلمي  التحصيل  هاجسه 
املرحلة  فبعد  االنسان  حياة  واالختصاص يف  العلم 
غامن   البيطار  جورج  العام  القنصل  تابع  الثانوية 
الدراسة اجلامعية فحصل على دبلوم الدراسات العليا 
 – احلكمة  جامعة  من   )2011( العام  القانون  يف   DEA
بريوت، كما فاز بإجازة يف احلقوق )1989( من جامعة 

القديس يوسف.
يف جمال السلك الدبلوماسي شغل القنصل العام مهام 
السلك  يف  ملحق  من  عديدة..  مسؤوليات  وتوىل  عدة 
اخلارجي يف وزارة اخلارجية واملغرتبني اىل سكرتري اول 
لبنان لدى املكسيك واالحتاد  لبنان سفارة  يف سفارة 
يف  سواء  تبوأها  مراكز  عدة  اىل  واهلند..  السويسري 

قنصل لبنان العام يف سيدني االستاذ جورج البيطار غانم مع الزميل بو رزق

حاوره انطونيوس بو رزق

قنصل لبنان العام يف سيدني االستاذ جورج البيطار غامن لـ :اهلريالد«:

أعطيت تعليماتي للموظفني الجناز املعامالت واعادتها الصحابها 
يف اليوم نفسه اذا استوفت كل الشروط واملتطلبات

يف  لبنان  سفارات  يف  او  واملغرتبني  اخلارجية  وزارة 
اخلارج وصوال اىل شغله منصب مدير الشؤون اإلدارية 
واملالية باإلنابة يف وزارة اخلارجية واملغرتبني ليتسلم بعد 
أسرتاليا إعتبارًا  ذلك مهام قنصل لبنان العام يف سدني – 

من حزيران احلالي.
 وعن الفرق بني مسؤوليات السفري والقنصل العام قال 
ان السفري يّطلع باملهام التمثيلية الدبلوماسية على مستوى 
العالقات الثنائية بني الدولتني اما مهام القنصل العام فهي 

تقتصر على رعاية شؤون ابناء اجلالية املتعددة االوجه.
العامة  القنصلية  مكاتب  تبقى  ان  العام  القنصل  وتعهد 
وقال  اللبنانيني  جلميع  السابق  يف  كانت  كما  مفتوحة 
»اعطيت تعليماتي لكل املوظفني بان املعامالت جيب اجنازها 
يف اليوم نفسه واعادتها الصحاب العالقة يف حال استوفت 

الشروط املطلوبة«.
وللتعرف اكثر على شخصية قنصل لبنان العام اجلديد يف 
»اهلريالد« مع  لـ  البيطار غامن كان  االستاذ جورج  سيدني 

سعادته هذا احلوار:

* هل لنا ببطاقة هوية لسعادة 
قنصل لبنان العام يف سيدني 
االستاذ جورج البيطار غامن؟ وما 
هي املراكز اليت تدرجت فيها 
قنصلية  مهام  استالمك  حتى 

لبنان العامة يف سيدني؟
- يف احلقل الدراسات األكادميية 
الدراسات  دبلوم  على  حصلت 
العليا DEA يف القانون العام 
 – احلكمة  جامعة  من   )2011(
يف  بإجازة  فزت  كما  بريوت، 
جامعة  من   )1989( احلقوق 
كلية احلقوق  القديس يوسف – 

والعلوم السياسية.   
اما يف املهام الوظيفية: 

اوال: يف السلك اخلارجي: 
يف  العام  لبنان  قنصل  أ- 
أسرتاليا )إعتبارًا من  سدني – 

حزيران 2012( 
اإلدارية  الشؤون  مدير   – ب 
وزارة  يف  باإلنابة  واملالية 
)كانون  واملغرتبني  اخلارجية 

الثاني- أيار 2012(     
بالوكالة  باألعمال  قائم    - ج 
لدى سفارة لبنان يف مكسيكو 

أيلول 2011(  ) آذار – 
د - مستشار يف مكتب معالي 
واملغرتبني  اخلارجية  وزير 
الشامي  علي  الدكتور  السابق 
2009-آذار  األول  )كانون 

 )2011
ه- قنصل لبنان العام بالوكالة 
لدى قنصلية لبنان العامة يف 
ساو باولو - الربازيل ) حزيران 

– آب 2010(
القنصلية  الدائرة  رئيس  و- 
اخلارجية  وزارة  يف  بالتكليف 
تشرين   واملغرتبني ) حزيران – 

األول 2009(
ز-   رئيس دائرة يف مديرية 
الشؤون السياسية والقنصلية 
يف  العربية  الشؤون  فرع   –
واملغرتبني  اخلارجية  وزارة 
كانون األول 2009(  )شباط – 
ح- قائم باألعمال بالوكالة يف 
)متوز  اهلند  لدى  لبنان  سفارة 

آب 2007(     – 2006

قنصل لبنان العام يف سيدني االستاذ جورج البيطار غانم

سفارة  يف  أول  سكرتري  ط - 
 2005 )آذار  اهلند  لدى  لبنان 

– كانون الثاني 2009(
سفارة  يف  أول  سكرتري  ي - 
السويسري  االحتاد  لبنان لدى 

)أيلول 2000- شباط 2005(
أول يف سفارة  ك -  سكرتري 
)آذار  املكسيك  لدى  لبنان 

أيلول 2000(  – 1999
اخلارجي  السلك  ملحق يف  ل- 
يف وزارة اخلارجية واملغرتبني 

)حزيران 1996 –آذار 1999(
ثانيا : يف مهنة احملاماة

حماٍم متدرج يف مكتب احملامي 
العام  منذ  جرب  جورج  األستاذ 
باإلستئناف  حماٍم  ثم   ،1991
أيار  حتى  نفسه  املكتب  يف 

.1996
مؤمترات  يف  لبنان  متثيل   -3

واجتماعات يف اخلارج.
يف  اللبناني  الوفد  عضو  أ - 
اهلجرة  حول  الدولي  املنتدى 
الذي عقد مبدينة بويرتو فايارتا 
املكسيك يف تشرين الثاني   –

. 2010
يف  اللبناني  الوفد  عضو  ب - 
منظمة  الجتماع   37 الدورة 
على  اإلسالمي  التعاون 
عقد  الذي  الوزاري  املستوى 
طاجيكستان   – دوشانبيه  يف 

يف شهر أيار 2010.
ج - املشاركة يف عدة اجتماعات 
تنظمها  لبنان  يف  وندوات 
أو  واملغرتبني  اخلارجية  وزارة 

إحدى اإلدارات العامة .
4- اهلوايــات: ممارسة الرياضة 
على خمتلف أنواعها واملطالعة.

العربية،  اللغــات:   -5
االنكليزية،  الفرنسية، 

االسبانية واألملانية.
مهام  استالمك  على  مضى   *
اسبوعني،  حواىل  القنصلية 
كيف تقّوم لنا وضع القنصلية 
وغري  امللفات  ارشفة  لناحية 

ذلك؟
ممتاز  بوضع  حاليا  امللفات   -
جلهة االرشيف الرقمي واملمكنن 

حيث انه مبجرد وصول املواطن 
مكاتب  اىل  املعاملة  صاحب  
املوظف  يضع  القنصلية 
وفورا  الكومبيوتر  على  امسه 
باستطاعته معرفة رقم امللف، 
فاالرشيف منظم بشكل حديث 
القناصل  ان  حيث  ومتطور 
العامني السابقني بذلوا جهودا 
ُيشكرون عليها ملكننة ارشيف 

القنصلية.
تعيينات  وضع  يزال  ال   *
اللبنانيني  السفراء  ومناقالت 
اي  فاىل  متعثرا،  اخلارج  يف 
مدى يرتبط ذلك بالوضع على 

الداخلية  السياسية  الساحة 
وجتاذباته؟

كانت  لبنان  غادرت  عندما   -
واملغرتبني  اخلارجية  وزارة 
مناقالت  مشروع  اعداد  بصدد 
هذا  وكان  االوىل  للفئة 
النه  ورّد  اخذ  بني  املشروع 
السياسية  للتجاذبات  خيضع 
من  فهمُت  وقد  والطائفية، 
الدكتور  اخلارجية  وزير  معالي 
اعرفه  وانا  منصور،  عدنان 
شخصيا حيث كنت التقيه يوميا 
بصفيت مديرا للشؤون االدارية 
على  للتوقيع  باالنابة  واملالية 

الربيد العائد هلذه املديرية، انه 
التشكيالت  اجناز  على  مصمم 
قبل  للسفراء  الدبلوماسية 
وتشمل  احلكومة،  عهد  نهاية 
عواصم  عدة  التشكيالت  هذه 

ومن بينها كانبريا.
القنصل  لسعادة  هل   *
صورة  يف  يضعنا  ان  العام 
بكل  املنوطة  املسؤوليات 
والقنصل،  السفري  من 
تفرتق؟ واين  تتقاطع   اين 
السفري  مسؤولية  بني  -الفرق 
واضح..  العام  والقنصل 
باملهام  يّطلع  فالسفري 
على  الدبلوماسية  التمثيلية 
مستوى العالقات الثنائية بني 
توطيد  اىل  اضافة  الدولتني 
اللبنانية  اجلالية  مع  العالقة 
املعتمد  الدولة  يف  املوجودة 
لديها.. اما مهام القنصل العام 
فهي تقتصر على رعاية شؤون 
االوجه  املتعددة  اجلالية  ابناء 
العالقات  اىل  تتعداها  وال 

السياسية بني الدولتني.
القنصل  مهام  كانت  *اذا 
بعيد  حد  اىل  تقتصر  العام 
على ادارة شؤون ابناء اجلالية 
مكاتب  تبقى  فلماذا  اللبنانية، 
عن  جعرافيا  بعيدة  القنصلية 
اماكن وجود اللبنانيني؟ وملاذا 
ال يتم نقلها اىل مناطق حيث 
اللبنانية  السكانية  الكثافة 
عالية لتسهيل اجناز املعامالت 

على اصحابها؟
- القنصلية العامة تقع يف مناطق 
الكثرية  ان  جند  حيث  راقية 
فيها،  عامة  قنصليات  الدول 
به يف خمتلف  معمول  امر  وهذا 
دول العامل، حيثما يكون للبنان 

متثيل دبلوماسي او قنصلي.
يف  يعمل  موظف  *كم 

القنصلية؟
يتوزعون  موظفًا   13 -هناك 
املختلفة  القنصلية  االعمال 
اصدار  الشخصية،  كاالحوال 
جوازات السفر واملرور، تنظيم 
الوكاالت العامة واخلاصة، منح 

املصادقات  وخمتلف  السمات 
اكرب  هو  العدد  االخرى.وهذا 
داخل  يعملون  ملوظفني  عدد 
عامة   لبنانية  قنصلية  مكاتب 
قنصلية   15 هناك  ان  علمًا 

لبنانية يف اخلارج.
*ماذا لناحية الدوام؟

-الدوام الرمسي من الساعة 9 
صباحًا حتى الساعة الثالثة بعد 
اما  للموظفني.  بالنسبة  الظهر 
بالنسبة للمواطنني واملراجعني 
الثانية  حتى  التاسعة  من  فهو 
اعطيت  وقد  الظهر.  بعد 
بان  املوظفني  لكل  تعليماتي 
يف  اجنازها  جيب  املعامالت 
اليوم نفسه واعادتها الصحاب 
استوفت  حال  يف  العالقة 

الشروط املطلوبة .
اي  القنصل  لسعادة  *هل 

هوايات اخرى؟
لدي  سابقًا،  حماميًا  -كوني 
وهذا  قانونية  دراسات 
كقنصل  عملي  يف  يساعدني 
ممارسة  علي  ويسهل  عام 
كونها  القنصلية  الوظيفة 
مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالقوانني 
اللبنانية املرعية االجراء ال سيما 
الوكاالت  بتنظيم  يتعلق  ما 

ومعامالت االحوال الشخصية.
يود  اخرية  كلمة  من  *هل 

سعادتكم توجيهها؟
مكاتب  تبقى  ان  -اتعهد 
مفتوحة  العامة  القنصلية 
جلميع  السابق  يف  كانت  كما 
يرتدد  اال  وامتنى  اللبنانيني 
مراجعتنا  يف  العالقة  اصحاب 
فيها  يرون  اليت  احلاالت  يف 
ضرورة لذلك خدمة هلم وللوطن 
الننا مجيعًا نعمل من اجل اعالء 
شأنه.كما اشكر جريدة اهلريالد 
انطونيوس  االستاذ  وصاحبها 
بو رزق النها كانت اول صحيفة 
صفحتها  صورتي  تصدرت 
االوىل لدى وصولي اىل مطار 

سدني ملباشرة مهامي.
وحنن بدورنا نتمنى لسعادتكم 

النجاح.
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هوية  ببطاقة  لنا  هل   *
صاحب  القانوني  للمحاسب 
 Perfect Income Tax شركة 

السيد صفوت عرفان؟
- من مواليد مصر عام 1948، 
االبتدائية  دروسي  تلقيت 
والثانوية واجلامعية يف جامعة 
ببكالوريوس  وخترجت  اسيوط 
يف احملاسبة والعلوم التجارية 
وتابعت دراساتي  عام 1970، 
العليا يف اجلامعة نفسها حتى 
عام 1976حيث فزت مباجستري 
يف االختصاص نفسه وانهيت 
وجنحت  الدكتوراة  دراسة 
اقدم  مل  لكين  باملقررات 
االطروحة وبعدها سافرت اىل 

لبنان.
ام   للنقاهة  لبنان  زرت  *هل 

للعمل؟
ـ زرت لبنان للمرة االوىل عام 
الزيارات  تكررت  ثم   1968
حتى  مستمر  بشكل  السياحية 
استقريت  1980حيث  العام 
على  فحصلت  لبنان  يف 
احملاسبة  لتدريس  عمل  اجازة 
ومزاولة  التجارية  والعلوم 
االعمال  يف  كمحاسب  العمل 
احملاسبية والتجارية حيث قمت 

بالتدريس يف عدة معاهد.
وافتتحت مكتيب اخلاص ملمارسة 
احملاسبة واالعمال التجارية يف 
طرابلس عام 1982 وبقيت فيه 
سفري  حتى   1988 عام  حتى 

اىل اسرتاليا.
* كيف تصف لنا بدايات عملك 

يف اسرتاليا؟
تكون  البداية  مهاجر،  ككل  ـ 
صعبة بالنسبة له حيث ينتقل 
من بلد اىل آخر لكل منه لغته 
وقوانينه وعليه البدء من جديد 
والتأقلم مع الوضع املستجد.

معادلة  يف  صعوبة  اجد  مل 
كانت  بل  اجلامعية  الشهادات 
عن  البحث  فقط يف  الصعوبة 
شركة او مكتب حماسبة ملزاولة 
العمل فيه ملدة سنة على االقل 
ترخيص  منح  شروط  حسب 

ُولد ودرس يف مصر.. عّلم وعمل يف لبنان ويف اسرتاليا 
من  العديد  مارس  شركته  وعمل..ويف  شهاداته  عادل 
احملاسبني احملبة الكتساب اخلربة.. ثالثة اوطان هلا يف نفسه 
مكانة كبرية انه صاحب شركة Perfect Income Tax للخدمات 
عرفان. القانوني صفوت  احملاسب  والضريبية  احملاسبية 

وبالنسبة للخدمات اليت تقدمها الشركة قال: تقدم شركة 
Perfect Income Tax مجيع اخلدمات احملاسبية  والضريبية مثل:

مسك الدفاتر، التقارير املالية للشركات واملؤسسات اليت 
تتضمن االرباح واخلسائر وامليزانيات العمومية، دراسات 
جدوى املشاريع واخلطط املالية للراغبني يف فتح مؤسسات 
الشركات  او  املؤسسات  هذه  وتسجيل  جديدة  جتارية 
املالية  النصائح  تقديم  املختصة،   الرمسية  الدوائر  يف 
املراجعات  يف  التدقيق  واملؤسسات،  لالفراد  والضريبية 
يف جمال احملاسبة ويف جمال الضرائب، االقرار الضرييب 
للمؤسسات واالفراد والشركات وغري ذلك من اخلدمات.

يتحمل  الضرييب  االقرار  صاحب  كان  اذا  ما  وحول 
قال  االسرتالي  الضريبة  مكتب  امام  املسؤولية  وحده 

صاحب شركة Perfect Income Tax احملاسب القانوني صفوت عرفان لـ :اهلريالد«:

نقدم كافة اخلدمات احملاسبية والضريبية  لألفراد والشركات واملؤسسات
احملاسب يتحّمل مع صاحب االقرار املسؤولية امام مكتب الضريبة االسرتالي
كان  ذلك  ان  عرفان  صفوت  السيد  القانوني  احملاسب 
فقد  املاضي  العام  من  اذار  يف  اما  قبل  من  به  معموال 
االقرار.  صاحب  مع  املسؤولية  يتحمل  احملاسب  اصبح 
قال  الضريبية  االقرارات  الصحاب  نصائحه  وعن 
موعدها  يف  االقرارات  بتقديم  انصحهم  لالفراد  بالنسبة 
يف  الدقة  حتري  ثم  التأخري،  يف  غرامات  الي  تفاديا 
تكون  وان  الضريبية،  االقرارات  يف  املسجلة  احلسومات 
الكافية. القانونية  باملستندات  ومدعومة  بالعمل  خاصة 

اصحابها  فعلى  والشركات  للمؤسسات  بالنسبة  اما 
وكذلك   )GST( واخلدمات  السلع  ضريبة  اقرارات  تعبئة 
بسائر  واالحتفاظ  موعدها،  يف  الضريبية  االقرارات 
االقل  على  سنوات  مخس  ملدة  واملستندات  السجالت 
الضرائب. مكتب  قبل  من  للمراجعة  طلبها  الحتمال 

صفوت  السيد  القانوني  احملاسب  على  اكثر  وللتعرف 
 Perfect Income Tax عرفان واخلدمات اليت تقدمها شركة
القوانني الضريبية واحملاسبية زارت اهلريالد مكاتبه  وآخر 
والشيق: املفيد  احلوار  هذا  معه  هلا  وكان  اوبرن  يف 

املحاسب القانوني صفوت عرفان مع الزميل أنطونيوس بو رزق

حاوره انطونيوس بو رزق

مقابالت

مزاولة مهنة احملاسبة واالعمال 
التجارية يف اسرتاليا.

ذلك  يف  وفقت  هلل  واحلمد 
تدعى  شركة  يف  وعملت 
Austwise tax ملدة سنة وذلك 
 1990 سنة  ويف   1989 عام 
ملزاولة  اجازة  على  حصلت 
واسست  اسرتاليا،  املهنة يف 
 Perfect Income Tax شركة 
اليت كانت مكاتبها يف ليدكمب 
بالشراكة مع احملاسب الصديق 
سايد امني الذي كانت تربطين 
به عالقة صداقة من لبنان اىل 
يف  اخلاص  مكتبه  افتتح  ان 

باراماتا.
افتتحت  الفرتة  هذه  يف 
الشركة اكثر من مخسة مكاتب 
وتدرب  خمتلفة  مناطق  يف 
احملاسبني  من  العديد  فيها 
اخلربة  حتصيل  ليستطيعوا 
رخص  على  للحصول  املناسبة 

مزاولة املهنة.
* ما هي اخلدمات اليت تقدمها 

شركة Perfect Income Tax؟
ـ نقوم بكافة االعمال احملاسبية 
التجارية  واالعمال  والضريبية 
مثل  الدفاتر،  مسك  مثال: 
تسجيل املدخول واملصروف يف 
على  قانونيا  املتوجبة  الدفاتر 
املؤسسات  واصحاب  التجار 

التجارية واخلدمية، 
للشركات  املالية  التقارير 
تتضمن  اليت  واملؤسسات 
وامليزانيات  واخلسائر  االرباح 

العمومية.
املشاريع  جدوى  دراسات 
يف  للراغبني  املالية  واخلطط 
جديدة  جتارية  مؤسسات  فتح 
او  املؤسسات  هذه  وتسجيل 
الشركات يف الدوائر الرمسية 

املختصة.
املالية  النصائح  تقديم 
لالفراد  والضريبية 

واملؤسسات.
يف  املراجعات  يف  التدقيق 
جمال  ويف  احملاسبة  جمال 

الضرائب.

للمؤسسات  الضرييب  االقرار 
واالفراد والشركات.

* ما هي النصائح اليت تقدمها 
للمحاسبني اجلدد؟

الذي  احملاسب  على  اوال  ـ 
املهنة  ممارسة  يف  يرغب 
مكتب  يف  فرتة  يزاول  ان 
حماسبة الكتساب اخلربة الالزمة 
عمله  بدء  قبل  والضرورية، 
ال  وحدها  االجازة  الن  اخلاص 
مفتاح  جمرد  هي  بل  تكفي 
املختصة  الدوائر  به  تزودك 
ذلك  بعد  وعليك  الباب.  لفتح 
كيفية  ملعرفة  اخلربة  اكتساب 
االختصاص  هذا  باب  فتح 
لالستفادة  واملتشعب  الواسع 
من خربة اآلخرين وتطبيقها يف 

حياتك العملية.
عليك  الن  ضرورية  واخلربة 
جتاه  كبرية  مسؤولية  تقع 
بني  وضعوا  الذين  زبائنك 
ناحية  من  مستقبلهم  يديك 
من  الضرائب  مكتب  وجتاه 
جهة ثانية، خاصة يف القوانني 

الضريبية اجلديدة.
القوانني  بني  الفرق  ما   *

الضريبية القدمية واجلديدة؟
ـ طبقا للقوانني القدمية كانت 
املسؤولية تقع كاملة على عاتق 
اما  الضرييب،  االقرار  صاحب 
يف القوانني اجلديدة فاحملاسب 
االقرار  صاحب  يشارك  
املسؤولية  حتمل  الضرييب يف 
امام مكتب الضرائب. وقد بدأ 
العمل بهذه القوانني منذ شهر 

آذار / مارس العام املاضي.
القوانني  هذه  تؤيد  هل   *
لصاحب  مصلحة  فيها  وترى 

االقرار الضرييب ام ال؟
الن  القوانني  هذه  اؤيد  ـ 
يهتمون  مبوجبها  احملاسبني 
بشكل اكرب باصحاب االقرارات 
الضريبية وبتقديم النصح هلم 
املستندات  بكامل  لالحتفاظ 
املعلومات  تقديم  وبضرورة 
الصحيحة لالقرارات الضريبية. 

احملاسب  على  تقع  وهنا 
باالرقام  التدقيق  مسؤولية 
االقرار  لصاحب  باملستندات 
اذا  ما  يف  ونصحه  الضرييب 
النهما  ال،  ام  قانونية  كانت 

يتشاركان يف املسؤولية.
الصحاب  نصائحك  هي  *ما 

االقرارات الضريبية؟
الضريبية  االقرارات  اصحاب  ـ 
انواع، منهم االفراد وانصحهم 
يف  االقرارات  بتقديم  اوال 
غرامات  الي  تفاديا  موعدها 
الدقة  حتري  ثم  التأخري،  يف 
يف  املسجلة  احلسومات  يف 
وان  الضريبية،  االقرارات 
ومدعومة  بالعمل  خاصة  تكون 
باملستندات القانونية الكافية.

املصاريف  ملرجتعات  وبالنسبة 
ما  الذين  لالوالد  التعليمية 
املدارس  يف  يدرسون  زالوا 
فمن  الثانوية  او  االبتدائية 
االقرار  يف  املطالبة  االفضل 
الزوجة  تقدمه  الذي  الضرييب 
اذا كانت هي اليت حتصل على 
الضريبية  املنفعة  خمصصات 
يف  بي(  او  )اي  العائلية 

السنرتلينك.
للمؤسسات  بالنسبة  اما 
والشركات، اوال على اصحابها 
السلع  ضريبة  اقرارات  تعبئة 
وكذلك   )GST( واخلدمات 
يف  الضريبية  االقرارات 
بسائر  واالحتفاظ  موعدها، 

ملدة  واملستندات  السجالت 
االقل  على  سنوات  مخس 
من  للمراجعة  طلبها  الحتمال 

قبل مكتب الضرائب.
 Benchmark يسمى  ما  وهناك 
النسب  وضع  عن  عبارة  وهو 
البضاعة  تكلفة  من  مهنة  لكل 
وكذلك  )املبيعة(  املباعة 
االفضل  واالجيار.  املرتبات 
اال تتعدى هذه النسب اال يف 

احوال نادرة والسباب مقنعة.
نصائح  هناك  هل   *
الشركات  الصحاب  ادارية 

واملؤسسات؟
االخرية  السنوات  الحظنا يف  ـ 
الشركات  اصحاب  بعض  ان 
واملؤسسات يستخدمون امساء 
املؤسسات  او  الشركات  هذه 
مت  قد  انه  من  الرغم  على 
الغاؤها لعدم جتديدها او لعدم 
املستحقة سنويا  الرسوم  دفع 
املختصة،  الرمسية  للجهات 
غريوا  قد  انهم  الحظنا  وقد 
عناوينهم فلم يتسلموا طلبات 
يقوموا  مل  ولذلك  التجديد 
املستحقة،  الرسوم  بتسديد 
انه  فننصح  االمساء،  وجتديد 
ال  العناوين،  تغيري  حال  يف 
بد من ابالغ اجلهات املختصة، 
طلبات  تسّلم  عدم  حال  ويف 
باجلهات  االتصال  التجديد 
املختصة وعلى االقل باحملاسب 
لعمل الالزم وجتنب الغاء امساء 

مؤسساتهم التجارية املسجلة.
يتلقاها  اليت  االموال  هل   *
خاضعة  اخلارج  من  الشخص 

للضريبة؟
ـ ليس يف مجيع االحوال، اذا 
كانت ايرادات مستمرة كاجيار 
لبنان مثال فهذا  منزل لك يف 
وجيب  للضريبة  خاضع  دخل 
اقرارك  يف  به  تصرح  ان 
كانت  اذا  ولكن  الضرييب 
امواال رأمسالية كبيع عقار يف 
من  امواال  اقرتاضك  او  بلدك 
احد االشخاص يف اخلارج بدون 
فوائد ولديك اثبات فهذا املال 

ال خيضع للضريبة.
مجيع  ان  اىل  هنا  واشري 
اىل  اسرتاليا  من  التحويالت 
خاضعة  وبالعكس  اخلارج 
االسرتالية  الدولة  ملراقبة 
بها  وتبّلغ   Austrac طريق  عن 

مصلحة الضرائب.
تود  اخرية  كلمة  من  هل   *

توجيهها؟
يناقش  ان  احملاسب  انصح  ـ 
يف  الضرييب  االقرار  صاحب 
باالقرار  مسجل  هو  ما  كل 
كل  صاحب  وانصح  اخلاص 
هو  ما  كل  يفهم  ان  اقرار 
الضرييب  اقراره  يف  مدون 
واذا اكتشف يوما ما ان هناك 
خطأ يف االقرار الضرييب فيجب 
الضرائب  مصلحة  مع  تعديله 
قبل ان تكتشفه هذه املصلحة 
بنفسها. وننوه ان البيع بطريقة 
)Ebay( خاضع ملراقبة مصلحة 
احملالت  وكذلك  الضرائب، 
اليت يف مراكز التسوق الكبرية 
اذ عليها ان تقدم يف االقرار 
الضرييب  املدخول نفسه الذي  

صرحت به الدارات املركز.
واخريا على احملاسب ان يقدم 
لصاحب  الصادقة  النصيحة 
ان  اكتشف  واذا  االقرار، 
تقديم  يف  يرغب  ال  الزبون 
املطلوبة  الصحيحة  البيانات 
هذا  رفض  احملاسب  فعلى 

الزبون جتنبا للمسؤولية.
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من ديوان الغدير

الصالة مكيفة وجمهزة جتهيزاً حديثاًُ

9721 1611

National 

Strata Management

لجميع حاجاتكم من 
بيع وشراء وتأجري 
العقارات السكنية 
اتصلوا  والتجارية 
الرقم:  بـ جو على 

لصيانة وادارة )Strata( األبنية السكنية والتجارية 
اتصلوا بـ مايكل على الرقم:

9721 1611

0418 845 865 -- 02 9721 1511

358 Guildford Road, Guildford NSW 2161
Email; mkr@nationalstrata.com.au - Web; www.nationalstrata.com.au  - 

michael.k@nationalre.com.au

خربة التقل عن 30 عاماً  نضعها يف خدمة اجلالية
دقة يف العمل وصدق يف املعاملة

حسم 10% لحامل 
هذا االعالن

االرادة احلرة حتقق لالنسان ما يرنو اليه عندما 
يصّر على الوصول اىل اهلدف املنشود والشابة 
االعمال  رجل  عقيلة  سركيس،  رميا  احلسناء 
ونائب وعضو بلدية مرييالندز واملرشح السابع 
حلزب االحرار آدي سركيس وهلا ابنتان يف عمر 
الورود الميسا وشالسي، قد وصلت وحققت 
مبتغاها حيث ولدت يف بيت علم وثقافة يف 
املشهورة  اللبنانبة  الكورة  يف  بكفتني  بلدة 
بالعلم والثقافة والدها رجل اعمال حنا سركيس 

ووالدتها املربية اديبة اخلوري سركيس.
اجلامعة  يف  االعالم  كلية  من  رميا  ختّرجت 
العربية واالنكليزية  اللغة  اللبنانية وهي تتقن 

والفرنسية.
على  وحصلت  دراستها  تابعت  اسرتاليا  يف 
اجازات يف الكمبيوتر وادارة االعمال واّسست 
 EASY( اكادمييا  معهدا  حياتها  شريك  مع 
شهادات  مينح   )TRAINING SOLUTIONS
رمسية لذوي اخلربة يف كافة انواع البناء وغريها 
احلصول  يف  طموحه  حتقيق  للمرء  يسهل  مما 

على رخصة ممارسة املهنة اليت يتقنها.
تقول رميا : انا سعيدة جدًا حبياتي الزوجية مع 
الميسا  الغاليتني  وابنتينا  آدي  احلبيب  زوجي 
حقق  بنا  اخلاص  معهدنا  وعملنا يف  وشالسي 
لنا طموحاتنا  النين اقدم ما بوسعي من خدمات 
املتعدد  االسرتالي  وجمتمعنا  العربية  جلاليتنا 
احلضارات والثقافات كما امتنى ان حنقق حلم 
شهادة  على  باحلصول  يرغب  من  كل  وهدف 

ختوله حتقيق ما يريده وما يطمح اليه لتحسني 
وضعه االقتصادي من خالل العمل.

ويطيب لي ان اردد دائمًا ان احلياة استمرار 
نفّوت  ااّل  علينا  جيب  لذلك  والثبات  بالكفاح 

الفرص من اجل حتسني اوضاعنا.
واجتماعي  ثقايف  وجه  سركيس  رميا  احلسناء 
سركيس  آدي  االستاذ  زوجها  مع  متثل  مميز 
يف  وبناتها  اجلالية  البناء  وقدوًة  حّيا  مثاال 
اىل  التّواقون  اليها  يصبو  اليت  االمال  حتقيق 

احلياة احلّرة الكرمية.

رميا سركيس اعالمية وسيدة اعمال
مجال احلياة بالعلم والكفاح

وجه
األسبوع

 اعداد:
 أكرم المغّوش

وجه االسبوع
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مؤسسة  توتوس األوىل يف اسرتاليا

101 Lygon Street, Carlton , VIC 3053 
Ph 03 9347 1630 Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

بيتزا - باستا - ستايك - مأكوالت 
بحرية

 Pizza - Pasta -

Steak - Seafood 

املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية 

 .. ابتسامة   .. معاملة    ..  خربة 
خدمة .. نظافة

شهادات  على  حائزة  التوتوس  مؤسسة 
عاملية من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

Saturday 16 June 2012السبت 16 حزيران 2012
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LA MIRAGE
املكان األفضل لتحقيق حلم 

 اللبنانيني والعرب
صرح شامخ حيتضن أروع 
 وأرقى األجواء السعيدة

أربع صاالت ال حدود لفخامتها 
 ومجاهلا وديكورها

على استعداد الستقبال

HUME HWY 
SOMERTON

 مواقف مؤمنة للسيارات مع احلراسة املشددة
اختصاصيون يف فن الطهي واالشراف على راحة الزبائن

بادارة جديدة وحلّة جديدة

 

لقمة شهية - نظافة تامة - خدمة ممتازة

ال مرياج

للحجز واالتصال: 4855 9305
العنوان:

مناسباتكم املفرحة.. زواج - خطوبة - أعياد 
ميالد - عمادات وغريها 

CENTRAL IMMIGRATION SOLUTIONS.
Registered Migration Agent
MARN; 1174229
FOR ALL ENQUIRIES 
 CALL DIANNA EL-HALABI  
ON 0413 805 930.
Email: delhalabi1@gmail.com

*Appointed by the Victorian Government Justice of the Peace Reg No. 11838 
*Appointed and authorised by the Australian Government Civil Marriage 
Celebrant Reg No. A11175 
*Individual and Personal ceremonies for all occasions and cultures

جلميع احتياجاتكم يف ما خيص معامالت اهلجرة اتصلوا خببرية اهلجرة
السيدة ديانا احلليب على الرقم: 0413805930 

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

At Central Immigration Solutions, our qualified legal experts can assist 
with all areas of practice, including 
*Permanent Visas
*Temporary Visas
*Citizenship
*Visa Cancellation
*Deportation
Call us today to find out what we can do for you.

*Marriages*   *Commitments*   *Funerals*

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن

لالتصال على الرقم: 0457555555

حاتم  شركة  ومازالت  كانت 
للتمديدات الكهربائية

أفضل  تقدم  زالت  وما  كانت 
الخدمات على أنواعها

من  كامال  فريقا  تضم  املؤسسة 
التمديدات  يف  االختصاصيني 

الكهربائية ألكرب املؤسسات واملنازل السكنية
خدمة سريعة .. صدق يف املعاملة.. كفالة يف 

العمل

نعمل 24/24 ساعة يف اليوم

Hatem 
Electrical Contracting

T ُel/Fax: 03 9391 0686
Mob: 0417 949 650 

لالتصال بصديق اجلميع سايد حامت على األرقام

Saturday 16 June 2012السبت 16 حزيران 2012
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العالناتكم يف ملبورن 
االتصال مبدير  املكتب 

الزميل كميل مسعود:
0405272581

افران اهلدى للمعجنات
تقدم يوميا املنقوش بزعرت - لحم بعجني - 

فطاير بسبانغ وبجبنة - كعك بسجق - بيتزا 
- فطاير لبنانية واجنبية - سندويشات وجميع 

انواع املعجنات
اطباق متنوعة .. لقمة شهية .. خدمة سريعة 

ونظافة تامة
اطلب ما تشتهي نفسك  فتجد اكثر

تمتعوا باللقمة يف جو مريح
العنوان:

395 Sydney Rd, Coburg
Tel: 93542340

أفران عّكار

 

 بإدارة خالد اخلضر

تقدم أشهى أطباق 
 املعجنات

حلم بعجني، منقوش 
بزعرت، فطاير بسبانخ، 
بيتزا بسجق، عجة 
بالبيض وأصناف 
أخرى متعددة من 

 املأكوالت الشهية.
اللحوم واخلضار طازجة يوميًا

 

نظافة تاّمة وخدمة مميزة
254 Sydney Rd, COBURG VIC 

Tel: 03 9384 6103

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

 األول يف عامل التصوير
خطوبة - زواج - عمادات - أعياد ميالد - حفالت عامة 

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

Ph: 03 9354 4683 
Mob: 0418 175 417  or  0425 822 244 

75 Harding St, Coburg Victoria

حمالت اهلدى 
 للمواد الغذائية

جميع أنواع الحبوب والزيوت 
وزيت الزيتون واملعلبات إىل املكسرات 

 واللنب....
محالت الهدى تغنيكم عن التفتيش وتؤمن 

لكم كل ماتحتاجونه من مواد غذائية ...

393 Sydney Rd, COBURG  VIC 

Tel: 03 9354 2340

خبز أمسر وأبيض - مجيع أنواع 
 املعجنات

حلم بعجني، مناقيش زعرت، فطاير 
بسبانخ -فطاير جببنة ومجيع 
أنواع الزيوت خاصة اخلالي من 

 الكولسرتول
وزيت الزيتون املستورد من لبنان 

 وباقي البلدان اجملاورة
نظافة تامة مع أفضل األسعار

ز ر أل ا ن  ا فر  أ
وأوالده طوق  بشارة  لصاحبها    
األصيل اللبناني  الرغيف  نصنع 

33 - 37 High St, Preston  VIC 3072 
Tel: 03 9484 4999   
Fax: 03 94844566
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ملبورن

شيعت ملبورن االسبوع املاضي رجل الوفاء والكرامة احلاج حممد 
عبوشي.  الكريم  عبد  العزيز  الصديق  والد  عبوشي،  اهلل  عبد 
جّسد  عزيزة،  كرمية  حياة  عاش  الكبري  الراحل  هذا  املرحوم 
حقوق  عن  والدفاع  اآلخر،  عن حمبة  ينم  اميانا  االسالم  تعاليم 
االنسان دون تفرقة ان متييز بني طائفة او دين وآخر، وتلك 
هي تعاليم السماء يف رساالتها لبين البشر... املرحوم حممد 
فضائل  فيها  زرع  نبيلة..  طيبة  وديعة  عائلة  اسس  عبوشي 
وعايشنا  ملسنا  املستقيم...  الصراط  فمشت  وقيمه،  الدين 
االخ  طليعتها  ويف  الكرمية،  بالعائلة  معرفتنا  خالل  من  ذلك 
»من خّلف ما  الكريم عبوشي وعائلته. يقولون  والصديق عبد 
مات«.. وهل ميوت املؤمن؟  فهو ينتقل عرب الوفاة اىل حياة 
ابدية يف ملكوت رب العاملني. امل تقل اآلية »اّنا هلل واّنا اليه 
راجعون«؟ نعم من يعش وحييا هذا االميان الكبري ال ميوت، بل 
نراه مستمرا بعائلته، باوالده وبناته واحفاده واهله يف العائلة 

والوطن الكبري.
الكرماء  اكرم  من  وكرمك  كريم  انت  عبوشي،  العزيز  اخي 
ويف  هنا،  كلها  للعائلة  وعربك  منك  نتقدم  وتعاىل،  سبحانه 
الوطن احلبيب، باحر التعازي برحيل والدكم الكبري احلاج حممد، 
رمحه اهلل واسكنه جنان النعيم، للراحل الكبري الرمحة ولكم طول 

العمر والبقاء.
اخوكم سامي مظلوم والعائلة

Melbourne

Saturday 16 June 2012السبت 16 حزيران 2012

همــسة
عاملنا العربي ينحدر بأكمله اىل كارثة حقيقية فمنذ معاهدة سايكس 
التشرذم والضياع  بلفور، والعرب يعيشون مأساة  بيكو ووعد   -
االمة  إلحياء  يسعى  عمالق  ُولد  وكلما  البطيء.  احلضاري  واملوت 
املثال:  سبيل  على  ُيبعدونه..  او  يقتلونه  وقوًة  وحضارة  فكرا 
انطون سعادة مفّكر وفيلسوف من لبنان، رفض واقع الكيانات، 
سعى المة واحدة يف عامل عربي واحد، حذر من اخلطر الصهيوني 
قبل قيام »دولة اسرائيل«، وضع خطة يف حركة تتناول حياة شعب 
بكامله... هذا املفكر قتله االستعمار الرتكي والفرنسي واالنكليزي 
ومبباركة الصهيونية العاملية يف الداخل واخلارج.. حكموا عليه دون 
ان حياكموه.. ختلصوا  منه لتبقى معاهدة سايكس - بيكو سيفا 

ُمصلتًا على العرب من احمليط اىل اخلليج..
الذل  بسلم  يقبلوا  ولن  مل  العامل  احرار  كل  مع  بالدي  احرار 
على  سعادة  سجلها  اليت  التارخيية  العز  لوقفة  وفاء  والعبودية، 
رمل بريوت.. حنن من اعطى السالم للعاملني منذ البدء.. وحنن من 
يسعى لسالم حقيقي حبجم طموحات سعادة وحمبته الرضه وناسه، 
ويف خطته وحركته التارخيية وعمال بنهج تعاليمه سيزول االغتصاب 
وتقرع  الصحابها  االرض  وتعود  واالرهاب،  والعدوان  واالحتالل 

اجراس القدس ويرتفع االذان وحنيا.. فتحيا االنسانية معنا...

الشاعر الكبري نعيم خوري يعود للذاكرة من جديد، واذا بالعودة 
صرخة يف الوجدان، كالرؤية اجلميلة يف احللم القصري، وكالربق 

قبل الرعود، ومع طلوع الشمس يطل كالوعد املعهود..
ومن قال ان نعيما ميوت.. كذب القّوالون فنعيمنا  هو صوت 
من الضفة االخرى، يصرخ ويقول: املوت ليس للعباقرة انهم 

كالشمس يتجددون...
نعيم خوري ابن الكورة اخلضراء، ومن الضفة االخرى وحبنني 
قدسي يهمس: يا كورة احلب قد حيكت من وجعي شاال.. ومن 
الورد يف دروبها، وتشرق  بطرام، فيزهر  أتذكر  حياة.  موتي 

الشمس من روابيها وينسّل النور اىل حناياها..
نعم ثالثة هم ابناء النور كما يقول نعيم: »واحد سرقته الشمس، 
واحد فّرت به الريح والثالث ال يزال طور التكوين. فلنكن ابناء 
النور، زادت فصولنا ام نقصت...«، فاحلياة ليست يف الوالدة 
واملوت، او ما بينهما، بل هي حالة استمرار يف بال التاريخ 

وعلى جفون الكون...
غالبا ما خترج العظمة من االوكار، وال تهبط من السماء، وكثريا 
ما يتفجر النور من عنفوان احلروق ونضارة اجلاح. فيا شاعرنا 
الطالع  الفينيق  ذلك  نكون  ان  امجل  ما  ابدا،  احلاضر  الغائب 
من رماد احلرائق، على اظافره بقية من مجر وجبناحيه يتكمش 

اللهيب..
نعيم خوري كتب قصيدته بالنار فكانت قصيدة احلياة البنائها 

االوفياء، شهود احلق وشهداء احلقيقة اليت تساوي الوجود..
يف زمن احملنة، زمن عصابات العبودية، زمن الكفر والرتهيب 
واالرهاب، زمن الالزمن نقول هلم: الذئاب ال ترتك غريزتها، 
ولو تغريت جلودها وتلّبست هي دور اخلراف، وفصائل النمال 
ال تتحول اىل عصافري ولو طارت، وتلك هي عصابات االرهاب 
يف حلبة الصراع، ولو سيوفها من ذهب، وهنا لغة االبتذال، 
فألسنة الدخان ال تصري اقالما تكتب، تقرأ، تفهم وتعرب. ان 
احلرية ال تكون يف ختريب ملكوت احلق واحلرية، وبكل ما هّب 
ودّب، بل هي اجبدية جديدة لوطن جديد يف االنسان اجلديد.. 
بهذه املفاهيم الرسولية خنتصر ثقافة املوت والدمار، ونعود 
اىل الينابيع مع ثقافة احلياة واجلمال، ثقافة املبدعني االحرار، 
وللتاريخ نشهد ان شاعرنا يف ذكراه اخلالدة نعيم خوري، هو 

هو من مخرية هؤالء العباقرة الكبار...

املرحوم احلاج حممد عبد اهلل عبوشي

تاريخ االنسان هو سريته.. والن التاريخ ال يسجل النيات بل 
َعَلت، فسجلت جناحا مميزا، وكان هلا ما  االفعال، فهي َنَوْت وفََ

شاءت... هذا عنوان حلكاية ريتا شديد مظلوم...
درست االدب الفرنسي يف اجلامعة اللبنانية بريوت... تزوجت 
من الشاب الراقي سرجون سامي مظلوم... اجنبا للحياة طفال 
مجيال مسيناه زينون تيمنا باسم عمه... وكال االمسني يعودان 
باجلوهر االنساني للفيلسوف الكبري مؤسس علم االخالق زينون 

الرواقي...
علم  يف  وتتخصص  اسرتاليا  يف  اجلامعة  تدخل  ان  حلمها 
اللغات... وهكذا بعد اربع سنوات على مقاعد جامعة ال تروب 
يف ملبورن، وبعد السهر والتعب والدقة، حققت امنيتها ريتا، 
ونالت شهادتها بتفوق »ماسرت لغات« وهي اىل جانب العربية 
واالسبانية...  وااليطالية  باالنكليزية  ممتاز  جناح  والفرنسية، 
حققت هذا االجناز الكبري لتؤكد ان فيها قوة فعلت... جنحت 
فكانت  الوفية،  واالبنة  احلنون،  واالم  املثالية،  الزوجة  ريتا 
االنسنة  علم  يف  الشهادات  اكرب  وهذه  اجملتمع،  السيدة- 

واالنسانية.
يقولون » لكل انسان نصيب من امسه« ويف حكاية ريتا مع 
العطاء والوفاء والكفاح، شيء كبري من عذوبة وصرب واميان، له 
عالقة باملثل العليا اليت متتعت بها القديسة ريتا... وحنن نؤكد 
ان االبرار والعباقرة الكبار، من شهداء وقديسني هم القدوة 
استشهادا  الفداء«  »فعل  كرس  عطاءهم  الن  االنسان،  لبين 
من اجل اخلري العام يف هذا العامل.. يبقى ان نقول ان هذا 
العطاء عند ريتا هو الوفاء لقيم اخالقية انسانية يف شخصية 
العلمي  االختصاص  يف  اهلامة  الشهادة  مربوك  مظلوم.  ريتا 
السيدات  من  وامثاهلا  ريتا  عند  العطاء  وليبَق  »اللغاتي«... 
واآلنسات والسادة يف جاليتنا احلبيبة، حالة استمرار يف بال 
تارخينا. فما امجل ان تكون اساطرينا القدمية فعل بناء يتفجر 
من عنفوان انساننا القديم اجلديد يف عمار اسرتاليا العظيمة، 
وفاء جلدود كانوا االوائل يف بناء احلضارة اجملتمعية االوىل يف 

هذا الكون...
ريتا، الف مربوك.. واىل االمام باجتاه قمة جديدة يف دروب 

احلياة املتجددة ابد االنسان...

ريتا مظلوم درجة.. 
ممتازة وجناح مبني

سامي مظلوم - ملبورن
يف ذكرى الكبري نعيم خوري

الزميل العزيز طوني شربل مؤسس ومدير اذاعة »صوت لبنان« 
الزميل  به.  امّلت  اثر وعكة صحية  االسبوع  دخل املستشفى هذا 
طيبة  واطاللة  قريبة  لعودة  ويتوثب  يتعافى  وردة«  »ابو  العزيز 

الفتة من اطالالته املميزة عرب منرب صوت لبنان ابنه األكرب.
زال  ما  وهو  حياته،  مسرية  يف  مرارا  املوت  غلب  شربل  طوني 
عاشق  فينيق  كطائر  ينهض  مرة  البقاء..وككل  اجل  من  يصارع 
الكلمة- احلية اليت تكتنه احلياة اجلديدة. وهو، اي طوني شربل، 
يستحق احلياة بكل خريها ومجاهلا، ومَل ال؟ فهو ابن ويّف للحياة حييا 

وميوت يف سبيلها ليحيا من جديد.

الزميل طوني شربل

تقنية بريطانية تعاجل سرطان الربوستاتا خالل نصف ساعة 
بريطانيني  جراحني  يقتصر جناح  مل 
على ابتكار عالج جديد يقضي على 
نصف  خالل  "الربوستاتا"  سرطان 
ساعٍة فقط، ولكنه أقل يف كلفته 

أيضا ويف أعراضه اجلانبية.
ووفقا لتقارير صحفية غربية يتمثل 
العالج يف جراحة جديدة يطلق عليها 
"4 دي"، وهي اآلن متاحة يف إطار 

التأمني الصحي بربيطانيا.
تستخدم  اجلديدة  الطريقة  وهذه 
األوىل  املراحل  يف  الرجال  مع 
الربوستاتا، كبديل للعالج  لسرطان 

اإلشعاعي واجلراحة التقليدية، وهي 
يف  تزرع  إشعاعية  بذور  عن  عبارة 
من  الورم  لتدمري  الربوستاتا  غدة 

الداخل.
وحبسب "الدايلي ميل" الربيطانية، 
إدخال ما يصل إىل 120  فإنه يتم 
بذرة، كل واحدة منها يف حجم حبة 
األرز يف الربوستاتا، وميكن انتزاعها 
املريض  ويعود  نفسه،  اليوم  يف 

للعمل خالل 48 ساعة.
التقنية  هذه  تستغرق  العادة  ويف 
الطيب  الفريق  لكن  ساعات؛  ثالث 

نصف  غضون  يف  إجنازها  يف  جنح 
يف  تقصري  أية  دون  ساعة، 

فعاليتها.
التقنية  هذه  يف  اإلشعاع  جراحات 
يف  تستخدم  اليت  من  بكثري  أعلى 
العالج اإلشعاعي التقليدي، وتضمن 
سالمة املثانة واألنسجة احمليطة بها 

من التدمري.
كما أنها تقلل اآلثار اجلانبية جلراحة 
حتتاج  اليت  الربوستاتا؛  استئصال 
املستشفى  أياما يف  املريض  بقاء 

وأسابيع عاجزا عن العمل.

يف  التقنية  هذه  استخدام  وبدأ 
امللكية،  ساري  مقاطعة  مستشفى 
العالج  من  تقدما  أكثر  نسخة  وتعد 
منذ  املستخدم  املوضعي  اإلشعاعي 

حنو عقدين بنجاح.
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0405 272 581

إلعالناتكم يف جريدة 
الهريالد يف ملبورن ، 

 االتصال بالزميل 
  كميل مسعود 

على الرقم

تنظم وزارة اخلارجية واملغرتبني/ املديرية 
العامة للمغرتبني املخيم احلادي عشر لشباب 
لبنان املغرتب من 10 لغاية 19 متوز 2012.
ميكن االطالع على كافة التفاصيل املتعلقة 
باملخيم على املوقع االلكرتوني للمديرية 
www.emigrants.gov.lb :العامة للمغرتبني
حتض قنصلية لبنان العامة يف ملبورن 

ابناء اجلالية اللبنانية الكرمية الذين ترتاوح 
اعمارهم ما بني 17 و25 عاما على املشاركة 
يف هذا النشاط ملا له من اهمية يف تعزيز 

صلة الشباب اللبناني بوطنهم االم
القنصل العام
هنري قسطون

قنصلية العامة يف ملبورن
دعوة للمشاركة يف خميم الشباب

Melbourneملبورن

يشهد  اسبوع  كل  من  واالحد  والسبت  اجلمعة  ايام  مدار  على 
املناسبات  واروع  امجل  كوبرغ  منطقة  يف  األسطورة  مطعم 

املفرحة والسعيدة.ولكل اسبوع جديده.
مالذ  اصبح  اجلديدة  وادارته  اجلديدة  حبّلته  األسطورة  مطعم 
الزواج  حفالت  ويستقبل  يعود  واليوم  احملرتمة  للعائالت 

والعمادة وأعياد امليالد واملناسبات على اختالفها.
على  اخلبز  ليقدم  الساعة  مدار  على  يعمل  احلطب  على  فرن 
الطاوالت طازجًا ويتذّوق رواد املطعم اشهى االطباق اللبنانية 
على يد طاقم متخصص يف فن الطهو واخلدمة املمتازه السريعة 
واملمّيزة والنظافة التامة اىل تقديم املشروب لتصبح األسطورة 
اليوم حمطة دائمة للراحة واالطمئنان لكل مناسبة وكل زائر. 
استقباالت حارة ووجوه بشوشة على مدخل املطعم... انها ادارة 
األسطورة اجلديدة، جديرة بان تكون رائدة يف ادارة املناسبات 
كل  يؤمه  مشرق  سعيد  بغد  وتبّشر  راقية  تكون  بأن  وجديرة 
مفرحة يف  لساعات  العيش  راغب يف  االبداع وكل  باحث عن 

اجواء اخلدمة املمتازة واللقمة الشهية والنظافة املميزة.
وما نقوله يف هذا اجملال عن مطعم األسطورة هو نقال عن الذين  
زاروا املطعم وعادوا منه بالقول انهم لن يقبلوا بعد اليوم بديال 

عنه، وانه يبقى افضل املطاعم لقمة وخدمة ونظافة.
ويفتخر املرء باستضافة زواره واصدقائه لتمضية اوقاتهم يف 
ال  كيف   ، السعادة  من  تقدر  ال  اوقاتا  يعيشون  حيث  رحابه 

أروع املناسبات السعيدة يف مطعم األسطورة

وامامهم كل مريح ومفرح.
مطعم األسطورة يعلن ان ابوابه مفتوحة الصدر والقلب للجميع 
االجواء  على  واحلرص  والرفاهية  والنوعية  اخلدمة  تقديم  يف 

العائلية اليت يرتاح اليها اجلميع.
والعاملني  اجلديدة  وادارتها  لألسطورة  احلاّرة  القلبّية  متنياتنا 

فيها دوام التقّدم والنجاح واالزدهار. 

برعاية فخامة رئيس اجلمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان
فيكتوريا  تدعو اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل – 
 الفتيات لالشرتاك مبسابقة ملكة مجال املغرتبني 

التزاما بإظهار وجه لبنان احلضاري واجلمالي املميز أمام اجملتمع الدولي
يدعو رئيس اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل يف والية فيكتوريا السيد يوسف 

سابا 
مع أعضاء اللجنة التنفيذية

حسناوات اجلالية اللبنانية من عمر 17 - 27 سنة  ومن كل الواليات االسرتالية
للمشاركة يف مسابقة ملكة مجال االغرتاب اللبناني يف ملبورن اسرتاليا

لعام 2012، حيث ستتوج ملكة العام 2012 مع وصيفة أوىل وثانية، يف مهرجان 
مجالي وفين بامتياز، يف شهر متوز املقبل. 

ستتنافس على عرش مجال االغرتاب اللبناني حسناوات من جاليتنا، يظهرن فيه 
املستوى الالئق من الروح الرياضية، ألن تاج اجلمال ليس هدفا حبد ذاته، إمنا 

الغاية إبقاء اسم لبنان عاليًا.
هذا وسيشرتكن الفائزات يف حفل االنتخابات النهائية مللكة مجال االغرتاب

الذي سيقام يف 11 آب 2012 يف بلدة ضهور الشوير يف لبنان
 برعاية فخامة رئيس اجلمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان

MTV وسيتم نقل االحتفال من على شاشة  
ملزيد من املعلومات وللمشاركة

يرجى االتصال قبل 3 حزيران 2012
مروى 564 888 0422 – على األرقام التالية: سوزان 243 470 0417 – 

سندرا 016 988 0421  إيف 766 773 0433 – 

 
 

 

 

 

 
 

 برعاية فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان
 فيكتوريا –الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم  تدعو 

  جمال المغتربين ملكة الفتيات لالشتراك بمسابقة 
 التزاما بإظهار وجه لبنان الحضاري والجمالي المميز أمام المجتمع الدولي

 السيد يوسف سابا في والية فيكتوريا للبنانية الثقافية في العالم لجامعة اايدعو رئيس 
 مع أعضاء اللجنة التنفيذية

 ومن كل الواليات االسترالية  سنة 27 - 17الجالية اللبنانية من عمر حسناوات 
 للمشاركة في مسابقة ملكة جمال االغتراب اللبناني في ملبورن استراليا

في مهرجان جمالي وفني ، مع وصيفة أولى وثانية 2012عام ستتوج ملكة الحيث ، 2012لعام 
  .ز، في شهر تموز المقبلبامتيا

الئق المستوى فيه ال نظهري ،جاليتنامن  االغتراب اللبناني حسناوات تتنافس على عرش جمالس
 .اسم لبنان عاليًا إبقاء الغايةإنما  ،ن تاج الجمال ليس هدفا بحد ذاتهأل ،من الروح الرياضية

 هذا وسيشتركن الفائزات في حفل االنتخابات النهائية لملكة جمال االغتراب
 في بلدة ضهور الشوير في لبنان 2012آب  11الذي سيقام في 

 برعاية فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان 
 MTVوسيتم نقل االحتفال من على شاشة   

 
 لمزيد من المعلومات وللمشاركة

 2012حزيران  3تصال قبل اال يرجى

–  0422 888 564مروى  – 0417 470 243سوزان : ةالتالي امرقعلى األ
 0421 988 016سندرا  – 0433 773 766إيف  
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قرأت تعليقا سريعا ألحد الشعراء يف اسرتاليا.
توقفت قليال عند كلمة لفتت انتباهي »واحزف الزين والنقطة 
عن العني« تعرف من املقصود ومثل هذا الكالم ليس بالسهولة 
ان يقال.وعلى الفور اجريت اتصاال بالشاعر يف سدني مستفسرا 
حيث اكد لي صحة اخلرب. ومع كل هذا التأكيد بقيت مصرا على 
عدم االقتناع وليس معنى ذلك عدم الثقة بالشاعر الذي نقدره 
وحنرتمه والثقة به كبرية جدًا.لكن وللتأكد أكثر عدت واتصلت 
من جديد بشخص جيمعين به اكثر من رابط فجدد بدوره التأكيد 

وبأسف شديد!
تربط  كانت  اليت  واألخوة  الوطيدة  الصداقة  مدى  يعلم  الكل 
بني  ما  كان  الذي  ان  يعلم  والكل  بالشاعر  العنداري  بطرس 
الرجلني مل يكن اطالقًا مع غريهما من الناس. هذا الشاعر الذي 
األمس  حتى  الثمانينات  مطلع  منذ  اسرتاليا  اىل  زياراته  كّثف 

القريب.
من كّرمه ومن حضنه ومن وقف اىل جانبه وساعده وال تأخر يومًا 
اللبنانيني  النهار والليل يف زيارات  به  عنه ومن كان يطوف 
والعرب من أصدقاء وحمّبني حيثهم على حضور حفالت الشاعر 
لتأتي على قدر كبري من املستوى ومن حضنه كفرد من افراد 
العائلة ومن كان يصرف النظر عن عائلته ويتأخر عنها بأمور 
النهار  جريدتي  صفحات  فتح  به.كما  ويهتم  كثرية  عائلية 
والشرق وافرد يف طياتها االعالنات والكالم الطيب يوم كان 

رئيس حتريرهما ودون مقابل.
نعم...هو بطرس عنداري املخلص واحملب والويّف الصدقائه 

ولكل انسان.
وبعد وفاة بطرس عنداري، الشاعر والكاتب واملؤلف والصحايف، 
قررت العائلة يف الوطن واهالي مرتيت احياء ذكرى عن روحه 
الطاهرة وحفل تكريم له يف باحة كنيسة البلدة يف مرتيت ومن 
بني املدعوين هلذه املناسبة، الشاعر الذي اعتربه اهالي مرتيت 
األخ والصديق الويف لبطرس عنداري - أبو زياد. لكن ولسوء 
احلظ فوجئوا عند تقديم الدعوة للشاعر وبدون سابق سؤال عن 
املاديات قال هلم الشاعر »انا بدي 1500دوالر من اجل كلمة 

رثاء«.
غالفًا  للشاعر  تقدم  لن  مرتيت  واهالي  العائلة  ان  قال  ومن 

حيتوي على مبلغ يفوق اكثر مما طلب هو.
اىل  ليحضر  صديقك  الشاعر  طلبه  ما  بطرس  يا  تصدق  هل 

مرتيت اللقاء كلمة رثاء يف حضرتك.
تصّور يا بطرس انه طلب مبلغ 1500دوالر وكرمالك »سّقط« 

املبلغ اىل 1300دوالر.
اثناء زياراته  الذي حضنته  هل تصدق يا بطرس ان الشاعر، 
املتكررة اىل اسرتاليا وفتحت له جريدتك وقلبك وبيتك وكنت 
تعتربه من افراد العائلة، يشرتط لرثائك مبلغا معّينا...هذا عيب 

والف عيب وال اقول اكثر.
نعم صدقين يا بطرس هذا قليل من كثري.

بطرس لقد غبت عّنا دون سابق انذار ويف قلبك غصة صوت 
الوطن الذي كنت حتلم به وعاش يف ضمريك ووجدانك.

غبت فخورًا مبحبتك وتقديرك للناس كّل الناس.
على  وحرقة  غصة  قلبه  ويف  الشاعر  هذا  يوما  وسيغيب 

الـ1300دوالر.
بطرس : انت اعرف العارفني ان التكريم األرضي شيء ثانوي 
الدائم واالبدي فهو انك يف عليائك مع  التكريم احلقيقي  اما 

االبرار والصّديقني انه اكرب واعظم تكريم.
عشت يا بطرس كبريًا ومّت كبريًا

بطرس.. هل تصدق
بقلم كميل مسعود

طوني بدوي وزوجته

بعض رواد املطعم

جانب من رواد االسطورة

جناح من الداخل يف مطعم االسطورة

فرن الحطب داخل املطعم
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العالناتكم 
يف الهريالد 

االتصال 
بمكتبنا على 

األرقام:
02 8764 8186 
0403 482 345 

متفرقات

 أول شركة لبنانية يف اسرتاليا لالهتمام بوفياتكم
*خدمة الوفاة باملستشفى *تأمني لقمة الرحمة * *اهتمام بالغ بمراسم الدفن* سيارات 
فخمة * شراء املدافن *متطلبات الكنيسة * أكاليل الزهور * ارسال الجثمان إىل الخارج

101 South St, Granville 
P:02 9637 0322- F:9637 0377

222 Sydney St, Chatswood 
P:02 9413 2722- F:9413 2711

 بادارة السيد 
سام كوره

7 أيام يف 
األسبوع و 24 

 ساعة 
ويف جميع مناطق 

سدني

0418 240 850

من اليسار اىل اليمني: مارتن كول، راي سابا )بلوزه(، سام كوره )حدشيت(، 
جان خوري )راسكيفا(، رالف شيبان )حدث الجبة( وبول لحود )كفرصغاب(

*
*
*

ملهى ومطعم جان شاهني عنوان السهر والكيف

اعداد وتصوير أراكس - لتغطية حفالتكم وأعراسكم وجميع مناسباتكم اعتمدوا اِّـصور أراكس

PH: 0419 247 261  - 02 9682 3269

 نافذة على المجتمع

يتوافد عشاق السهر الكيف والعائالت الراقية كل اسبوع اىل مطعم 
وملهى جان شاهني يف بانكستاون ليعيشوا امجل حلظات العمر مع 
اجلو الشرقي اجلميل على انغام الفنان جورج خوري وصوت املطرب 
نسيم سعد والراقصة اللولبية ولعل ما يضفي على الضيوف املزيد 
الرائع والودود من صاحب املطعم الوجه  من السعادة االستقبال 
البشوش اجلنتلمان جان شاهني واالدارة الساهرة على راحة الرواد 

Saturday 16 June 2012السبت 16 حزيران 2012

باخلدمة السريعة املمتازة من الديناميكي حممد احلركة.
وعمادات  وخطوبة  ميالد  اعياد  من  املتنوعة  املناسبات  وتزداد  

وتكريم واعياد زواج.
ويف عطلة االسبوع املاضي عاش اجلميع امجل ليالي السهر فشربوا 
كأس الفرح واالنشراح مع االركيلة اللذيذة والكاس يدق الكاس 

حتى الصباح.

عمادات واعياد ميالدرواد املطعم

السهرة العامرةعائالت ساهرة

زوجة جورج وسوف: سلطان الطرب سافر 
بصحبة جنله إىل إيطاليا لالستجمام 

لسيدة شاليمار زوجة الفنان جورج وسوف، أكدت صحة التقارير 
فى  إيطاليا  إىل  ابنه  مع  زوجها  سفر  عن  كشفت  اليت  اإلعالمية 
رحلة استجمام، وسيستغلها يف عالج يده، بعد الضرر الذي حلق 
املاضي". العام  أواخر  أصابته  اليت  الدماغية  اجللطة  اء  جرَّ من  بها 

 

أكدت السيدة شاليمار زوجة الفنان جورج وسوف، صحة التقارير 
اإلعالمية اليت كشفت عن سفر زوجها إىل إيطاليا.

وقالت شاليمار وفقا لـ«ام بي سي« : »وسوف سافر مع ابنه، يف 
زيارة استجمام، وسيستغلها يف عالج يده، بعد الضرر الذي حلق 
العام املاضي«،  أواخر  الدماغية اليت أصابته  اء اجللطة  بها من جرَّ

حسب ما ذكرت جملة »سيدتي«، األحد 4 يونيو/حزيران اجلاري.

أسبوعني  قرابة  يبقى  زوجها سوف  أن  السيدة شاليمار  وأضافت 
كان  الطرب  سلطان  أن  ُيذكر  بريوت.  إىل  عودته  قبل  روما  يف 
قد استجاب للعالج الذي خيضع له مبستشفى يف بريوت، وظهرت 
يتماثل  فيها  بدا  وأصدقائه  عائلته  مع  بوك  فيس  على  له صور 

للشفاء.

ُتظهر سلطان  بوك  فيس  على  جورج وسوف صوًرا  وتداول حمبو 
الطرب جبانب أوالده الثالثة وزوجته شاليمار وجمموعة من أصدقائه 
حيتفلون بأعياد امليالد اجمليدة والكريسماس. وُنقل سلطان الطرب 
)50 عاًما( إىل املستشفى الشامي يف دمشق يف 20 أكتوبر/تشرين 
ر نقله إىل  األول املاضي، يف حالة صحية متدهورة، قبل أن ُيقرَّ
العالج،  األمريكية يف بريوت ليقضي فرتة من  اجلامعة  مستشفى 
قبل نقله جمدًدا إىل مستشفى »حبنس« يف بريوت أيًضا، لتلقي 

عالج فيزيائي وجلسات عالج طبيعي ألطرافه.

الفنان جورج وسوف مع زوجته وأصدقائه 

النوم مع احلبيب حيافظ على الصحة ! 

بيتسبورغ  جامعة  من  "باحثني  أن  أمريكية  إعالم  وسائل  كرت 
 أجروا دراسة أظهرت أن تشارك السرير مع احلبيب مفيد للصحة،

هرمون  معدالت  ويزيد  الكورتيزول  أي  التوتر  هرمون  خيفف  فقد 
الشعور  يزيد  ألنه  احلب«  بـ«هرمون  يعرف  ما  أو  األوكسيتوسني 
باألمان«، الفتًة إىل انه »على الرغم من اإلزعاج الذي قد يسببه أحد 
الشريكني لآلخر خالل النوم بسبب الشخري أو التقلب يف السرير أو 

اإلستيقاظ املبكر وغريها، إال أن فوائد تشارك السرير أكرب«.
ونصحت وسائل اإلعالم األزواج »بالنوم معًا يف سرير واحد ملا يف 
ذلك من فوائد مهمة للصحة«، الفتًة إىل ان »إزدياد الكورتيزول 
لفرتات طويلة يزيد بروتني السيتوكني الذي قد يسبب اإللتهابات، 
اليت قد تؤدي بدورها إىل أمراض القلب واإلكتئاب واإلضطرابات 

يف جهاز املناعة«.
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متفرقـات

97505588

 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

 * Eternity بفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول
* نؤمن خدمة 24 ساعة و7 أيام يف األسبوع, االستشارة جمانية جلميع الطوائف

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL 

PH: 9600 8080

50 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

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

165C Wattle Street Bankstown Call us Today: 02 9707 3077  

EAGLE VALE INSURANCE SERVICES 

 *تعويضات أرباب العمل للعمال
*التأمني لدى البدء بتأسيس 

 مصلحة
 *تأمني مصلحتكم ضد الغري

*التأمني لدى بناء املنزل
نفتح أيام السبت 

 بموعد مسبق
نصائح مختصة من 

AMP 360 309 0414شركة
االتصال بـ داني دكان على:

Saturday 16 June 2012السبت 16 حزيران 2012

يدعو تيار املرده اوسرتاليا ابناء اجلالية اىل حضور القداس 
الذي يقيمه لراحة أنفس شهداء جمزرة اهدن ومجيع شهداء 
املرده وذلك يوم االحد الواقع فيه 17 حزيران 2012 الساعة 

احلادية عشرة صباحا يف كنيسة مار يوسف، كرويدن.
7 Acton Street Croydon Sydney
الدعوة عامة

قداس لراحة أنفس شهداء جمزرة اهدن 
ومجيع شهداء املرده

كتب أكرم املغوّش

حبضور ممثل عن نائبة بانكستاون تانيا ميهايلوك ورئيس 
لبنان يف  بانكستاون كارل عصفور وسعادة قنصل  بلدية 
كانبريا الشاعر ماهر اخلري وفضيلة الشيخ مالك زيدان ممثل 
دار االفتاء ومفيت اسرتاليا الدكتور ابراهيم ابو حممد والشيخ 
عزام مستو وعدد من املشايخ الكرام ورؤساء وممثلني عن 
اجلالية  ابناء  من  واالجتماعية وحشد كبري  اخلريية  اجلمعيات 
احلضارات  املتعدد  االسرتالي  اجملتمع  والعربية   اللبنانية 
ومثل اهلريالد مدير العالقات العامة الزميل أكرم املغّوش مت 
تدشني مبنى مجعية اجملتمع االسرتالي يف منطقة سيفتون.

بداية رحبت باالنكليزية احملامية الشابة فاطمة حممد مهاجر 
االسرتالي  للنشيدين  الوقوف  وطلبت  واحلضور  بالضيوف 
يقدم  ان  الرفاعي  فخر  علي  احلاج  من  ثم طلبت  واللبناني 
الربنامج باللغة العربية فرحب بالضيوف والقى كلمة موجزة 
عن اهداف اجلمعية وترك الكالم ملؤسس  وامني السر رجل 
باحلضور فردًا فردًا  احلاج حممد علي مهاجر فرحب  االعمال 
وشرح اهداف اجلمعية ودعا اجلالية للتفاعل مع هذه البالد 
العظمة اسرتاليا النها خري بالد يصل فيها كل مهاجر اىل ما 

يريده وخلص اىل القول من جّد وجد.
ثّم حتدث فضيلة الشيخ مالك زيدان فاشاد مبسرية احلاج 
حممد علي مهاجر وعائلته بنجاحهم وتفوقهم العلمي ومتنى ان 

افتتاح مركز مجعية اجملتمع االسرتالي حبضور رمسي وروحي وشعيب حاشد

يفرحوا بزواج رئيس اجلمعية املهندس الشاب سليم حممد 
مهاجر قريبًا ومن املصادفة ان عيد ميالده اليوم مربوك.

ثّم تكّلم على التوالي املفيت الدكتور ابراهيم ابو حممد وممثل 
النائبة ميهايلوك ورئيس البلدية كارل عصفور فحّيوا احلاج 
اشادة  على  اجلمعية  واعضاء  سليم  املهندس  وابنه  مهاجر 
هذا الصرح االجتماعي والثقايف جلميع ابناء اجلالية واجملتمع 
االسرتالي. وكانت كلمة الكلمات لرئيس اجلمعية املهندس 
سليم حممد مهاجر حيث قّدم شكره لوالديه واخواته وجلميع 

احلضور ملشاركتهم تدشني هذا املركز.
حيمي  بان  اهلل  اىل  الدعاء  الرفاعي  فخر  الشيخ  تال  وختامًا 
هذه املؤسسة واركانها وجيعلهم من الناجحني واملرموقني 

دائمًا.
العربية  والضيافة  العشاء  احلضور  تناول  الكلمات  وبعد 
االصيلة اليت عودنا عليها احلاج حممد علي مهاجر وهي من 
وهم  احلضور  وانصرف  بانكستاون  اليامسني  مطعم  صنع 
فرحني بتشييد هذا املركز الكبري حتت عنوان من اجل رفع 
آل  اللبنانية والعربية يف سدني ولكم حتيات  اجلالية  شأن 

مهاجر ومجعية اجملتمع االسرتالي.
مهاجر  علي  حممد  االعمال  رجل  سألنا  االحتفال  نهاية  ومع 
مجيعهم  وبنات  ابناء  من  متعلمة  كرمية  عائلة  اجنب  الذي 
احلرة  اعمالك  بني  توفق  كيف  وحمامني  مهندسني  من 
واخلريية.....فقال اخي أكرم يف احلقيقة انين اقدم اكثر من 
نصف وقيت لالعمال اخلريية والباقي لالعمال التجارية ورعاية 
احلبيبات  وبناتي  سليم  احلبيب  ولدي  مع  بالتعاون  العائلة 

واحلمد هلل ...الن سّنة احلياة الكفاح وكفى.

* الرئيس واعضاء جمعية املجتمع االسرتالي** املفتي الدكتور ابراهيم ابو محمد** الشيخ مالك زيدان** الحاج محمد علي مهاجر*

* عصفور يتوسط األشوح واملري واحمد غريب وممثل ميهايلوك والزميل املغوش*
* املشايخ زيدان والرفاعي ودرويش والزميل املغوش* * املهندس سليم مهاجر ووالده محمد املهاجر وديب والزميل أكرم املغوش*

* الزميل ايلي كلتوم وسليم مهاجر*
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تتمــات

حل جملس الشعب...
تتمة املنشور الصفحة االوىل

إىل  يؤدي  مبا  العسكري،  اجمللس  يد  يف  والتنفيذية  التشريعية 
إعادة خلط األوراق السياسية، من خالل انتخابات رئاسية قد تنتهي 
بفوز مرشح العسكر أمحد شفيق، وانتخابات تشريعية جديدة تسحب 
من »اإلخوان« غالبيتهم الربملانية، خصوصًا يف ظل تراجع شعبيتهم 
أبرزها  لعل  فيها،  وقعوا  عدة  أخطاء  جراء  املصري،  الشارع  يف 
وحماوالتهم  والثورة،  الوطن  مصلحة  على  اجلماعة  مصلحة  تغليب 
االستئثار بكافة مفاصل النظام اجلديد ـ يف ما يذكر بأداء »احلزب 
الوطين الدميوقراطي« السيئ الذكر ـ عرب إقصاء القوى األخرى عن 
مشروع بناء الدولة اجلديدة، وحماولة أخذ اجملتمع املصري املعتدل 
حنو تشدد ديين إرضاًء للتيار السلفي، ناهيك بإخفاقهم يف األداء 
الربملاني ومتاهيهم مع املشروع األمريكي يف املنطقة العربية... 

اخل.
لتلك املغامرة  السياسية  التداعيات  بعد طبيعة  الواضح  ومن غري 
االنقالب  ما  حد  إىل  تشبه  واليت  العسكر،  يقودها  اليت  اجلديدة 
الذي نفذه العسكر الرتكي ضد حكومة جنم الدين أربكان، يف ظل 
جدار  ظل سقوط  ويف  العربية،  املنطقة  تشهدها  اليت  املتغريات 
اخلوف يف اخلامس والعشرين من كانون الثاني العام 2011، مبا 
مينع إعادة إنتاج نظام حسين مبارك، ولو بوجوه جديدة، وأدوات 
جديدة من قبيل استبدال قانون الطوارئ بقرار »الضبطية العدلية« 

للشرطة العسكرية واملخابرات احلربية.
ويف ظل املواجهة اليت بلغت نقطة الالعودة بني »اإلخوان« الذين 
خيوضون اليوم »معركة حياة أو موت«، وبني سلطة عسكرية تسعى 
إلعادة ضبط اللعبة السياسية ملصلحتها، تبدو مصر أمام مفرتق 
خطري، ينذر بانفجار قد خيرج عن نطاق السيطرة على غرار ما حدث 

يف أنظمة عدة دفعت مثن مغامرات العسكر حروبًا أهلية.
احكام احملكمة الدستورية

الشعب،  العليا يف مصر حبل جملس  الدستورية  وقضت احملكمة 
كما قضت باستمرار امحد شفيق، آخر رئيس وزراء يف عهد حسين 
مبارك، يف السباق الرئاسي، وذلك قبل يومني من انطالق اجلولة 
الثانية واحلامسة من انتخابات الرئاسة، اليت يتنافس فيها الفريق 

أمحد شفيق ومرشح »اإلخوان« حممد مرسي.
وقررت احملكمة الدستورية قبول الطعن املقدم إليها من قبل اللجنة 
السياسي شكاًل ومضمونًا،  العزل  قانون  بشأن  لالنتخابات  العليا 
الطعن بصفتها  تقديم  االنتخابية  اللجنة  أن من حق  اعتربت  حيث 
هيئة قضائية، كما قبلت الطعن يف األساس، مستندة يف ذلك 
إىل أن القانون خص أشخاصًا معّينني، وحرمهم من حقهم يف تولي 
املناصب العامة من دون حماكمة، كما خرج عن مبدأ عدم رجعية 
القوانني. ويعين قبول الطعن عمليًا بقاء الفريق أمحد شفيق يف 

السباق الرئاسي.
أما بالنسبة لقانون االنتخابات التشريعية، فقررت احملكمة الدستورية 
قبول الطعن بعدم دستوريته مستندة يف ذلك إىل انتهاك القانون 
السياسية  األحزاب  إىل  للمنتمني  مساحه  عرب  املساواة،  ملبدأ 
بالرتشح يف نظامي اللوائح واملقاعد الفردية يف آن واحد، بينما 
حصر التنافس على املقاعد الفردية باملستقلني. وأشارت إىل أن 
»العوار الدستوري« الذي أصاب القانون ال تقتصر مفاعيله على 
املقاعد الفردية فقط )ثلث مقاعد جملس الشعب( بل على الربملان 

ككل.
تطبيقه،  حول  قانونيًا  لغطًا  الشعب  مبجلس  املتعلق  احلكم  وأثار 
بني من رأى انه يؤدي فقط إىل إسقاط عضوية املرشحني على 
املقاعد الفردية دون سواهم، وبني من رأى أنه يؤدي عمليًا إىل 
حل الربملان كله. كما تباينت اآلراء حول حق احملكمة الدستورية 
على  ذلك  وانعكاس  الشعب  حل جملس  العسكري يف  واجمللس 

تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور.
قد  املسلحة  للقوات  األعلى  اجمللس  أن  وأكدت مصادر عسكرية 
انتخابات  إجراء  حني  إىل  التشريعية  السلطة  »استعادته  يعلن 
جديدة جمللس الشعب«. وكان اجمللس العسكري توىل السلطتني 
سلم  لكنه  مبارك،  تنحي  فور  البالد  يف  والتنفيذية  التشريعية 
العام  مطلع  يف  انتخابه  بعد  الشعب  جمللس  التشريعية  السلطة 

احلالي.
شفيق

ويف تعليقه على هذه التطورات، أشاد املرشح الرئاسي الفريق 
أمحد شفيق، خالل مؤمتر صحايف عقده يف ختام احلملة االنتخابية، 
بقرارات احملكمة الدستورية، معتربًا أن »رسالة هذا احلكم التارخيي 
هي انه انتهى عصر تصفية احلسابات، كما ذهب بال رجعة أسلوب 
تفصيل القوانني واستخدام مؤسسات الدولة لتحقيق أهداف فئة 

معينة«.
يشأ.. سوف  من مل  يشأ  ومل  من شاء  نعود شاء  »سوف  وتابع 
تعود مصر اليت حنلم بها«. وأكد انه »ال يريد عزة وال يريد سلطة 
او مكانة« بل يسعى إىل أن يساهم مع املصريني يف بناء »بلد 

مستقر، بلد آمن باقتصاد يوفر الرزق للجميع«.

مرسي
من جهته، قال حممد مرسي، يف تصرحيات لقناة »دريم« الفضائية، 
»حنرتم أحكام احملكمة الدستورية... احرتم حكم احملكمة الدستورية 
ومبدأ  الدولة  وسلطات  مؤســسات  احــرتامي  منطلق  من  العليا 
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الفصل بني الســلطات وأعتربها واجبة النفاذ«، لكنه أشار إىل أنه 
»غري راض« عن احلكم بعدم دسـتورية »قانون العزل«.

وأضاف: اربأ بأي احد أن حياول إعادة احد ممن افسدوا« البالد 
يف عهد الرئيــس السابق حسين مبارك، يف إشارة غري مباشــرة 
إىل امحد شفيق، مؤكدا أن »الشعب املصــري ضد حمــاوالت إعادة 
إنتاج النظام )السابق(... والعــزل الشعيب والرفض الشعيب أقوى 

من العزل القانوني«.
مواقف

واثر صدور أحكام احملكمة الدستورية، أعلن اجمللس األعلى للقوات 
املسلحة، الذي يتوىل احلكم منذ إسقاط مبارك يف 11 شباط العام 
يف  »ستجرى  الرئاسية  االنتخابات  من  الثانية  اجلولة  أن   ،2011
موعدها املقرر يومي السبت واالحد )اليوم وغدا(«، مشددًا على 

أنه »ليس هناك أي تغيري يف هذا األمر«.
وبينما ذكرت وسائل إعالم مصرية أن املرشد العام لـ«اإلخوان« 
حممد بديع دعا إىل اجتماع طارئ ملكتب اإلرشاد يف اجلماعة لبحث 
التداعيات السياسية الناجتة عن قرارات احملكمة الدستورية، اعترب 
حممد  »اإلخوان«  لـ  التابع  والعدالة«  احلرية  »حزب  يف  القيادي 
البلتاجي أن أحكام احملكمة الدستورية »تأتي ضمن انقالب كامل 
األركان يشطب أشرف ستة عشر شهرا يف تاريخ هذا الوطن«. 
وضباط  مساعدي  كل  برباءة  بدأ  االنقالب  »هذا  ان  وأضاف 
مبارك  االنتفاضة ضد  إبان  املتظاهرين  بقتل  )املتهمني  الداخلية 
إعطاء  ثم  القضاء،  مع  املصطنعة  األزمة  ثم  املاضي(،  العام  يف 
الضبطية القضائية للشرطة العسكرية واملخابرات احلربية، ثم حل 
الربملان املنتخب وفقا لقانون أصدره اجمللس العسكري، وإعطاء 
الثانية  خامت املشروعية الدستورية لرتشح شفيق قبل بدء اجلولة 
بأقل من 48 ساعة، واحلديث عن تشكيل اجمللس العسكري للجنة 

الدستور«.
الضبطية العدلية

يف هذا الوقت، قدمت 17 منظمة حقوقية مصرية طعنا أمام القضاء 
اإلداري يف جملس الدولة للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير 
صف  وضباط  ضباط  مبنح  املاضي  األربعاء  يوم  الصادر  العدل 
املخابرات احلربية والشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية يف 

جرائم يرتكبها مدنيون.
واعتربت املنظمات احلقوقية أن »القرار اختلق صالحيات استثنائية 
اإلنهاء  على  صارخا  التفافا  يشكل  مبا  القانون،  يف  هلا  سند  ال 

الرمسي حلالة الطوارئ« يف نهاية أيار املاضي.
ولفتت إىل أن »القرار وضع قيودا أسوأ مبراحل من تلك اليت كانت 
يعطي  القرار  ان  مضيفة  الطوارئ«،  حالة  سريان  إبان  موجودة 
»غطاء قانونيا يبيح تدخل القوات املسلحة يف احلياة اليومية جلموع 

املصريني«.
قرارا يعطي  احلميد اصدر  عبد  عادل  العدل املصري  وزير  وكان 
اخلارجني  العسكرية حق توقيف  احلربية والشرطة  املخابرات  رجال 
اعداد  من  االنتهاء  إىل حني  الشرطة  لرجال  املمنوح  القانون  عن 

الدستور اجلديد للبالد.
وقال رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل املرسي إن القرار 
القوات  عناصر  وجود  استمرار  عن  الناجم  القانوني  الفراغ  »مأل 
 31 يف  الطوارئ  بقانون  العمل  انتهاء  بعد  الشارع  يف  املسلحة 
أيار املاضي«، والساري يف البالد منذ أكثر من 30 عاما. وأضاف 
املرسي ان »قانون الطوارئ كان يعطي لعناصر القوات املسلحة 
عن  اخلارجني  وتوقيف  احملاضر«،  بالشارع سلطة حترير  املوجودة 
القانون »ومت سحب هذه السلطة منهم بعد انتهاء العمل بقانون 
الطوارئ ما أحدث حالة من الفراغ القانوني مأله قرار وزير العدل 
منحهم سلطة الضبطية القضائية مبا ميكنهم من أداء مهمة تأمني 

الشارع«.

تثبيت املياومني يفجر...
تتمة املنشور الصفحة االوىل

بالدها للجيش، فأجابت ان االدارة »مستعدة ملزيد« من املساعدات 
له. وأبرزت ايضا موضوع احلوار الوطين يف لبنان ووصفته بأنه 
»أمر مهم جدا«. وطالبها ميقاتي بدعم هذا املناخ احلواري »لئال 
هذا  تدعم  انها  فأكدت  عازلة«،  منطقة  أو  منصة  لبنان  يستعمل 
كلينتون  وتناولت  لبنان.  يف  االستقرار  حيصن  ما  وكل  التوجه 
موضوع املصارف اللبنانية واالجراءات املصرفية اليت يتبعها لبنان، 
سالمة  رياض  لبنان  مصرف  حاكم  بني  التعاون  استمرار  مؤكدة 
ووزارة اخلزانة االمريكية على الوجه املالئم، فيما شدد ميقاتي من 
اتباع كل االجراءات اليت حتمي  جانبه على أن لبنان سيستمر يف 

قطاعه املصريف.
وأفاد املكتب االعالمي مليقاتي يف بيان رمسي عن االتصال أن 
احلكومة  بها  تقوم  اليت  للخطوات  تأييدها  عن  »أعربت  كلينتون 
اللبنانية وأثنت على املهمات اليت يتوالها اجليش وأشادت بالتعاون 

بني مصرف لبنان ووزارة اخلزانة االمريكية«.
وأفاد املكتب االعالمي للحريري انه تلقى ليال اتصاال من كلينتون 

تناوال فيه الوضع يف لبنان واالزمة السورية.
ويشار يف هذا السياق اىل ان رئيس اجلمهورية ميشال سليمان 
ثابتتني  ان اجليش ركز نقطتني  الوزراء  االول جملس  أبلغ امس 
على احلدود مع سوريا شرق بلدة عرسال »لبسط سيادة الدولة 

وحفظ االمن واحلؤول دون تكرار اخلروقات«.
كما أن املنسق املقيم لربنامج االمم املتحدة االمنائي يف لبنان روبرت 

واتكنز قام أمس االول بزيارة لبلدة عرسال مستطلعا »املشاكل 
اليت يواجهها الالجئون السوريون ولفهم احلوادث احلدودية اليت 

شهدتها املنطقة من اشتباكات وخطف وقتلى«.

جملس الوزراء
الوزراء يف جلسة خاطفة  الداخلي، فأقر جملس  الصعيد  أما على 
عقدها أمس االول يف قصر بعبدا اعطاء وزارة املال سلفة خزينة 
بقيمة 10394 مليار لرية لتغطية االنفاق عن سنة 2012، ومشروع 
اىل  باالضافة  االنفاق،  هذا  لتغطية  اضايف  اعتماد  بفتح  قانون 
االنفاق امللحوظ يف املوازنات امللحقة حبيث يصري اجملموع 11561 
مليار لرية. وعلم ان جملس الوزراء وافق ايضا على اعطاء وزارة 
الكورة.  يف  الفرعي  االنتخاب  لتغطية  لرية  مليون   200 الداخلية 
املالية  السلفة  ارقام  تنسيبات  وضع  على  اجللسة  واقتصرت 

وتفصيل ارقامها أسوة مبشروع املوازنة.
على  االتفاق  كرست  اجللسة  ان  فاعور  ابو  وائل  الوزير  واوضح 
اىل  مشريا  املقررة،  السلفة  وزارة ضمن  لكل  املخصصة  املبالغ 
ان اجتماعات متالحقة عقدت قبل اجللسة يف السرايا بني الرئيس 
على  وزارة  كل  مبالغ  حتديد  اجل  من  الوزراء  من  وعدد  ميقاتي 

حدة.
والصحة  والطاقة  االشغال  وزراء  االجتماعات  هذه  مشلت  وقد 

والشؤون االجتماعية والتنمية االدارية.

أزمة املياومني
واذا كانت جلسة جملس الوزراء مرت بسالسة، فان جلسة اللجان 
وجباة  املياومني  العمال  تثبيت  اقرتاح  فيها  أقر  اليت  املشرتكة 
كتل  بني  االزمة  هذه  فجرت  لبنان  كهرباء  مؤسسة  لدى  االكراء 
التغيري  »تكتل  ونواب  جهة  من  واملعارضة  االكثرية  من  ونواب 
واالصالح« الذين انسحبوا من اجللسة من جهة اخرى. واتهم وزير 
الطاقة واملياه جربان باسيل عشرة نواب بعرقلة وسائل احلل اليت 
طرحها هلذه املشكلة، وانتقد احلل الذي أقر أمس، معتربا انه »غري 
انه ال يقر تثبيت  اذ  العامة  الوظيفة  دستوري النه يطيح مفهوم 
2500 عامل فحسب بل مخسة آالف أو ستة االف عامل يف الكهرباء 
واملياه والسكك احلديد أي ثلث العاملني يف االدارة العامة«. كما 

اخذ على املشروع افتقاره اىل التوازن الطائفي.
وقد حلظ املشروع اجراء مباريات حمصورة للعمال خالل سنة ورفع 
سن التقاعد من 54 اىل 58 سنة. ومع ان املياومني رحبوا باقرار 
مؤسسة  يف  اعتصامهم  يف  االستمرار  قرروا  انهم  إال  املشروع، 

الكهرباء اىل ان تقره اهليئة العامة للمجلس.

زيارة البابا
ويف الفاتيكان )و ص ف( رد الناطق باسم الكرسي الرسولي االب 
فيديريكو لومباردي على معلومات تتعلق بشكوك يف امتام زيارة 
الزيارة ال تزال  ان  الوضع يف سوريا، فأكد  للبنان بسبب  البابا 
السورية.  االزمة  رغم  على  بنشاط  هلا  التحضريات  وجترى  مقررة 
وقال لومباردي يف مؤمتر صحايف ان »التحضريات للزيارة متضي 
قدما. ال تشكيك يف شأن حتضريها. والكرسي الرسولي يقوم بكل 
الزيارة كما هو مقرر« من 14 ايلول اىل 16  ما ينبغي لكي تتم 
منه. واضاف: »ان املستقبل ليس بني ايدينا«، ملمحًا اىل احتمال 

امتداد النزاع السوري اىل لبنان.

هوالند سيحمل االزمة...
تتمة املنشور الصفحة االوىل

يف اهلواء. تعرضت غالبية املباني احلكومية مبا فيها الربيد لالحراق 
واحرقت  املتاجر  نهبت  االرشيف،  »احرق  واضاف:  الداخل«.  من 
فيما بدا بعض املنازل انه تعرض للتفتيش وبقيت ابوابه مشرعة. 

كما يبدو ان املعارك كانت مستمرة يف بعض احناء املدينة«.
 وعن حتديد 30 حزيران موعدًا حمتماًل الجتماع جمموعة االتصال قال 
ديبلوماسي: »هذا غري مؤكد، لكن الناس ال يزالون يعملون من 
اجل شيء ما يف يوم 30 )حزيران(«. وقال ديبلوماسي آخر :«نتجه 
من  ان  ثالث  وقال  شيء«.  يتأكد  مل  ولكن  )حزيران(   30 حنو 
املعتقد ان مشاركة ايران نقطة شائكة يف طريق تنظيم االجتماع.

وصرح وزير اخلارجية الربيطاني وليم هيغ، الذي أجرى حمادثات 
مع نظريه االيراني علي أكرب صاحلي على هامش مؤمتر يف كابول 
بان »امكان حضور ايران أي اجتماع مماثل رمبا كان  أمرا غري قابل 

للتطبيق«.
وأعلن الناطق باسم املبعوث اخلاص املشرتك لالمم املتحدة وجامعة 
»املبعوث  ان  فوزي  امحد  انان  كويف  سوريا  اىل  العربية  الدول 
مع  ومكثفة  عاجلة  مشاورات  يف  حاليًا  يشارك  املشرتك  اخلاص 
الدول االعضاء من اجل التوصل اىل توافق يف شأن شكل اجتماع 

جمموعة االتصال وصيغته«.           
 ويف روما،  قال هوالند عقب حمادثات مع رئيس الوزراء االيطالي 
العشرين  جمموعة  مؤمتر  انعقاد  فرصة  سيغتنم  أنه  مونيت  ماريو 
يف لوس كابوس   باملكسيك االسبوع املقبل ، حملاولة التوصل 

إىل«تسوية سياسية« مع روسيا يف شأن األزمة السورية.   
ان  ا س«   »و  السعودية  االنباء  وكالة  افادت  الرياض  ويف   
مع  اهلاتف  عرب  حمادثات  اجرى  اوباما   باراك  االمريكي  الرئيس 
»االوضاع  تناولت  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  السعودي  العاهل 

االقليمية والدولية«. 
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كلنا يفتخر ان قنصل لبنان يف كانبريا ونيوزيالندة 
الشاعر ماهر اخلري ختطى حدود الشعر والشعراء 
العرب اىل العامل وكان فاحتا دبلوماسيا راقيا يف 

مدرسة اعدهاواسس هلا.
الدكتور جان  لبنان يف كانبريا  بدعوة من سفري 
دانيال والسيدة عقيلته مرياي دانيال كان الشعر 
وسعها  بآيات  القمر  يظلله  آفاقا  وسعه  على 
الفولكلورية  الرقصات  تداعبها  اليت  القصائد 
بالفيدو  االسرتالية  الثقافية  والتعددية  اهلندية 
اخلري  فيها قصائد  تتلى  واعمال مسرحية  كليب 
االستاذ  العام يف سيدني  لبنان  قنصل  حبضور 
جورج البيطار غامن والنائب طوني عيسى ومرتجم 
رغيد  االديب  الدكتور  لالنكليزية  اخلري  مؤلفات 
الغربة  النحاس والسيدة عقيلته ومدير تلفزيون 
العامة يف  العالقات  بعيين ومدير  الشاعر شربل 
اكرم  الزميل  االلكرتوني  والعنكبوت  اهلريالد 
واملسرحيني  املثقفني  من  كبري  وحشد  املغوش 
والكتاب والشعراء واصدقاء القنصل ماهر اخلري. 

وقدمت االحتفال احلسناء دي دي زيباره.
االسرتالي  للنشيدين  احلضور  وقف  بداية 
دانيال  جان  الدكتور  السفري  وقدمت  واللبناني 
ماهر  القنصل  بالشاعر  فيها  اشاد  كلمة  فألقى 
بعض  فألقى  النحاس  رغيد  الدكتور  تاله  اخلري 
طوني  النائب  ثم  لالنكليزية  املرتمجة  القصائد 
فشكروا صاحب  القزي  طوني  واالعالمي  عيسى 

القنصل ماهر اخلري.. شاعر الدبلوماسية وسندباد الشعر 
العربي والعاملي يف مهرجان شعري مسرحي يف ستديو 

االوبرا هاوس - سيدني

مناسبـات

كتب أكرم املغوّش

تصوير اراكس

به  واشادوا  اخلري  ماهر  االستاذ  الشعري  الفتح 
واحملتوى.

وكانت قصائد اخلري  اليت ألقاها بأسلوبه املبدع 
قراءة وتعبريا مع رقصات تعبريية دامت الكثر من 
ساعتني صفق احلضور طويال وقالوا مرحبا مرحبا 
للشعر  اخلري سندبادا  ماهر  الدبلوماسي  بالشاعر 

والشعراء اىل العامل..
حتدث اخلري شاكرا السفري دانيال والقنصل غامن 
والنائب عيسى والدكتور النحاس واحلضور وقام 

بتوقيع الكتاب.
شكرا لنجم مدرسة الشعر التعبريي رقصا وفولكلورا 
عربيا وعامليا.. مرحبا بالشاعر الدبلوماسي الذي 
افاض كرما وعطاء البراز العرب يطوف به العامل 
وباريس  القاهرة  اىل  بريوت  من  امجل..  وال 
قاعات  امجل  يف  واالمجل  سيدني  اىل  وكابريا 
العامل االوبرا هاوس الذي افاض اخلري خريا مباهر 

اخلري مع حفظ االلقاب

اصدر الشاعر االعالمي والناشط الوطين الزميل 
»الصحافة  كتابه  من  الثانية  الطبعة  احلاج  فؤاد 
ان  به  االجدر  كان  الذي  اسرتاليا«  يف  العربية 
حيمل عنوان »موسوعة الصحافة العربية الوثائقية 
التعّريف  الكتاب  الن  والعامل«،  اسرتاليا  يف 
االدبية  الصحافيني  وصفات  الصحافة  مبقومات 
والتضليل  والتعبري  والوطنية واحلرية  واالخالقية 
ونفاق   كذب  من  فلكها  يف  يدور  مما  وغريها 
وفوضى اىل امساء املنشورات اليت صدرت يف 
والعامل.  العربية  الدول  من  والعديد  اسرتاليا 
السياسية  الشخصيات  بعض  امساء  اىل  اضافة 
من رؤساء ونواب ووزراء واعضاء بلديات وصلوا 

اىل مراكز القرار يف اسرتاليا.
فؤاد  لالستاذ  واخلالق  الكبري  اجلهد  هذا  ويعترب 
على  االطالع  امر  يهمه  ملن  هاما  مرجعا  احلاج 
اسرتاليا  يف  خاصة  العربي  االعالمي  النشاط 
والعامل، ايضا كذب ورياء االعالم االجنيب املزيف 
الذي جلب العار والدمار علينا كأمة عربية.. وكم 
كنا نود لو ان االستاذ احلاج دّون يف موسوعته 
مجيع الوزراء والنواب واعضاء البلديات بدل ذكر 
البعض وهذا ما طلبه مين عرب االتصاالت اهلاتفية 
الكتاب بشكره لي  العديدة كما ذكر يف مقدمة 

على تزويده ما ذكرته آنفا.
من  العديد  احلاج  يذكر  ان  نتمنى  كنا  وكم 
ورجال  واطباء  اكادمييني  من  اهلامة  الشخصيات 
جاليتنا  اسم  رفع  يف  طوىل  باع  هلم  ارحييني 
العظيم  االسرتالي  اجملتمع  هذا  يف  العربية 
املتعدد احلضارات والثقافات  من اطباء ومفكرين 

االعالمي فؤاد احلاج وموسوعة الصحافة العربية يف 
اسرتاليا والعامل

كتب اكرم برجس املغـوّش

تصوير اراكس

واكادمييني وسياسيني ورجال مال واعمال.
واجملالت  الصحف  بعض  ذكر  لقد  مالحظة:  ولنا 
لنا اسم فيها كاهلريالد وليلى وغفل  اليت كان 
عن ذكر النهار  وكلمات وصوت املغرتب واالنوار 

والنجوم واحلياة والصفاء والزمان وغريها.
ومما جاء يف مقدمة الكتاب لعميد الصحافة الفقيد 
املفاجئ دون  املوت  غيبه  الذي  عنداري  بطرس 

اي يرى التوقيع والرتمجة االنكليزية:
االميان  ومراكز  واخلاصة  العامة  املكتبات  »الن 
حباجة اىل هذا املرجع« وهذا صحيح الن االستاذ 
به  قام  ما  على  ومشكور  كبري  جبهد  قام  احلاج 
الن صاحبة اجلاللة هي مهنة املتاعب النها ترضي 
احلقيقة  يكتب  ال  وبالعكس  آخرين  وتزعج  اناسا 
اآلالم  من  قسطه  وينال  الصادق  االعالمي  اال 
واالوجاع والتهجري والقمع واملوت كما قال االمام 
قول  وكذلك  صاحبا«.  لي  يبِق  مل  »احلق  علي 

الشاعر نزار قباني:
ماذا سأقرأ من شعري ومن أدبي
حوافر اخليل داست عندنا األدبا

وحاصرتنا واذتنا فال قلم
قال احلقيقة اال اغتيل او ُصِلبا

* الحاج يقدم كتابه للسيناتور شوكت مسلماني ** الزميالن أكرم املغوش وفؤاد الحاج*

* النائبان عيسى ومسلماني يتوسط برغشون وحجار واملحامية بوحمد** الدكتور يصطفى علم الدين والحاج والزميالن علم الدين واملغوش*

* علي ديب والدكتور جمال ريفي وحضور* * الزمالء مسلماني ومخايل ومنصور *

* النائبان مسلماني وعيسى والزميل املغوش وحجار وحناوي*

* ايهاب مطر والدن وحناوي وقسطنني سابا*

* الحاج يوقع كتابه للنائبان عسى ومسلماني والزميل أكرم املغوش*

* النائب طوني عيسى** الدكتور رغيب النحاس** القنصل ماهر الخري** السفري جان دانيال*

* القنصل جورج بيطار غانم، ديدي زيبارا، القنصل الخري، السفري دانيال، الزميل أكرم املغوش والسيدة دانيال*

* القنصل الخري يتوسط عيسى، قزي ،كريوز والحسن وعجاج** القنصل الخري يلقي قصائده على وقع رقصات تعبريية*

* الزميالن املغوش ومخايل واملمثل فراس الحاضر وعقيلته ميكال*
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الشاعر السيد أمحد احلسيين

يسودني والفراق  سهمك  فنصال 

تزورني واهلموم  البلّية  نار 

يقودني واحِلمام  املنايا  خطب 

ترومين أنت  بني  يا  متى  حتى 

يسوقين واملمات  الدواهي  ارى 

جتوبين واخلطوب  بلحِدك  لي  من 

ختونين واحلظوظ  سّم  قطرات 

ُيعيقين والظالم  عربى  والعني 

تفوتين العارفني  حلن  نغمات 

يهولين املنام  يف  طيفا  صار  قد 

ُييفين فالرحيل  عفوك  دهُر  يا 

فتلوحين الضحى  مشس  وترنقت 

فُيضيئين جنمها  يشرق  عاد  ما 

فُتصيبين أركاُنها  وتصّدعت 

يهيبين فالسواُد  مهلك  رمُش  يا 

يلومين فاحلبيب  حتفك  موت  يا 

تريدني الغادرين  مع  واليوم 

ام هاشم احلسيين يف ذمة اهلل

يروعين فاملصاب  مهال  دهر  يا 

وعلقٌم مّر  الدهر  نكبات  ويف 

هوهلا نوائب  يف  رمتين  حتى 

عطفها املنّية  ظلم  فيحرمين 

انينها الوفاة  حلظ  يف  عشُت  قد 

حياتنا الرهيب  املوت  نّغص  قد 

عيشها مرارة  من  سقتين  حتى 

مغّرٌب والضياء  ليلي  أأبيُت 

حسرًة عذابها  من  ينضح  والقلب 

نوره تغّيب  قد  مضيء  بدٌر 

عربٌة رحيُلِك  هذا  النوى  طال 

متضوعا عبريها  زهر  فاح  قد 

صفائها وجَه  الليل  عتُم  شّف  قد 

بظالهلا خّيمت  البسيطة  حتى 

بياَضها العيون  على  غّطى  والرمُش 

يزورها الديار  على  نادى  واملوت 

متساحمًا الصبا  زمن  يف  كنُت  قد 
النجم وائل كفوري يتحدث اىل الزميل اكرم املغوش )ارشيف(

جمموعتها  احلديقة«  »عروض  إىل  جابر  عناية  مع  الدخول 
بتعبري  املكتنز«  »اهلدوء  ثانية يف  األخرية سياحة  الشعرّية 
تقّمصت  اليت  الديك  عني  يف  إمعان  أو  يوسف،  سعدي 
كلمات ومراٍم بإطار الشعر الذي ال يعرف مهادنة أو هوادة 
حيث التفاصيل هي تفاصيل القلب واليومّيات هي يومّيات 
الروح ونار العاطفة والعثور على الذات هو لقية ومطالب 

الذات هي أحالم حقيقّية.  
جمموعة »عروض احلديقة« جمّسات ألحوال نابضة بقّوة الدفق 
حيث الضفاف املؤّنثة واحلّب الذي بساُطه غمام شّفاف أو 
مشيه على املاء أو هو هو بكّل السالسة والطبيعّية والصدق 
ال ختطئه عني، ويصنع القصيدة األمجل، وهي اليت تفّصل 

وجُتِمل، أو تقول وُتكِمل على عادة من تأّصل واّتقن.  
وإذا املرأة هي إثنتان فالشاعرة عناية جابر قطعًا هي ليست 
صنوها  بقامة  فهي  بشجاعتها  ليليت  هي  وقطعًا  حّواء، 
وصناعة  ذاتها  عن  وتعبريها  وعنفوانها  بشموخها  تساويه 
قدرها غري هّيابة، وال أحسبها إاّل صاحبة دعوة تعرف جّيدًا 
سبيل دعوتها: »الشعر« بكّل فنّيته وخماتلته وسحره ومّسه 
وجنونه فتتبعها بنات جنسها فيقلن مثلها: »أفتُح فمي على 
يغسل اهلواء ملح أسناني«. ويقلن: »عفٌن عذٌب  الشاطئ \ 
على قرب«. ويقلن:  »كلمة  كرائحة زهر مرتوك \  غيابك \ 
ويقلن:  العذاب«.  مثل   \ واحد  جناح  هلا   \ حمِدبة  صغرية 
الغيمة  عصّية مثلي \  أنظر إىل السماء \  »حانقة من أمر ما \ 
على دّراجة هوائّية«. ويقلن: »إذا قلُت يومًا  اليت عربت \ 
لكن ال ميّر يوم دون أن حيزن قليب«.   ومتّتعُت بها \  كذبة \ 
يف  الشاعرة  ثيمة  الواحدة  الروح  ثنائّية  و«هو«  و«أنا« 
احلديقة«  »عروض  جّل  يف  وأقول  احلديقة«  »عروض  جّل 
جلغرافيا  للمدن،  للناس،  للموضوعي،  ُيفِسح  اإلّتساع  ألن 
ُيفِسح  أكثر،  يرى  الذي  والنظر  الالقطة،  ولألذن  اجلمال، 
للمساحة واملسافة والكائنات الكثرية واأللوان الراسخة، أي 
مبعنى آخر تصنع الشاعرة لتجربتها ِسَتها: ضوء عميق على 
أعماق الذات يف العالقة بني »أنا« وبني »هو« وضوء عميق 
معه  أيضًا يشتبك  جوهر  املوضوعي من حيث هو  على  آخر 
الفرد بعالقة جدلّية ال فكاك منها، ونعلم بالتالي أن الزجاج 
أحذية مهرتئة«. ونعلم  »مسامري  الرمل« مع  »يغطي  مرات 
أوراق   \ فوق  صفراء  ورقة   \ تتكّدس  الشجر  »أوراق  أن 
»ماسح  وأن  مائها«  يف  »غارقة  قطرة  كل  وأن  صفراء« 
كضفدع حول بئر ماء« ثم » أسأُل لوحة  األحذية يقرفص \ 

كأذن مقطوعة«.   عالقة على احلائط \  لفان غوغ \ 
عناية جابر فيما تبحر يف مدينة من مياه ماحلة وفيما حتزن 
مالكها  وهي  وتفرح  ومترح  تسرح  فيها  الطفلُة  وتبكي، 
احلارس، ومثلما هي يف أنا ذاِتها وردة هي يف موضوعّية 
األنا أيضًا خطوها ربيع وزهور، ومثلما رقراقها: »القصيدة 
ألسقط بنعومة« كذلك هديرها:  لئاّل أسقط بقّوة \  متسك بي \ 
ال  عندما   \ الثلج  يف  ظّلك  سقط  وقد   \ سيلفيا  »سيلفيا 
يف األشياء اليت ال تتحّرك  تكتبني قصائد كيف أعّد الثقوب \ 

\ متوتني كثريًا جّدًا \ وسوف أقرأ ذلك احلّب الصعب«.  
بثباتها  النصاب  مكتملة  شعرّية  جمموعة  احلديقة«  »عروض 
قراءتها  إىل  وأعود  وثقافتها.  ببالغتها  وطريانها،  وعومها 

وأنا مرتاح الضمري.
  Shawki1@optusnet.com.au

ثنائّية الروح الواحدة يف »عروض احلديقة« لعناية جابر
ـ شوقي مسلماني 

كتابات

سيدني  اىل  حضر  تقريبا  سنوات  عشر  منذ 
النجم الشاب وائل كفوري مع كامل فرقته 
سيمون  الشهري  املخرج  ورافقه  املوسيقية 
النجم  فأحيا  له  فنية  رحلة  اول  يف  اسر 

النجم وائل كفوري يف سيدني

وملبورن  سيدني  يف  حفالت  عدة  الكفوري 
واجرينا معه حينها مقابلة نشرناها يف »نهار 

الراحل بطرس عنداري« رمحه اهلل.
زمان وما ادراك ما ختبئه االيام لنا.

صور من تاريخ اجلالية
تقديم أكرم املغّوش

العالناتكم 

يف الهريالد 

االتصال على 

احد الرقمني: 

87648186
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News

BEIRUT: Nine civilians 
and two rebels were killed 
early Thursday in violence 
across Syria, while car 
bombs exploded in the 
northwest city of Idlib and 
the capital Damascus, ac-
tivists reported.
The car bomb in Idlib city 
targeted a military check-
point, the Syrian Obser-
vatory for Human Rights 
said, adding that a num-
ber of soldiers were killed 
or wounded in the blast. 
No further details were 
immediately available.
In Damascus, a car bomb 
exploded early morning 
in a suburb that houses 
a popular Shiite shrine, 
wounding two people, 
Syrian state media re-
ported.
The blast in the Sayyida 
Zeinab neighborhood oc-
curred near the Sadr hos-
pital, leaving a large crater 
and damaging vehicles.
State news agency SANA 
said the booby-trapped 
vehicle was parked in a 
garage. It gave an initial 
toll of two people wound-
ed.
The Observatory said 
meanwhile that clashes 
between regime troops 
and rebels erupted early 
morning in the central 
city of Homs, where four 
people were killed before 
dawn, including three ci-
vilians and a rebel fighter.
It added that Ahmed Bah-
bouh, the head of the 
rebel military office in 
Rastan and a leading dis-

sident figure, was killed in 
violent clashes with gov-
ernment forces in Homs 
province, the watchdog 
said.
A civilian was killed in 
crossfire as rebel fighters 
and government troops 
clashed at the entrances 
of the rebel-held town, 
which the regime has 
been trying to overrun for 
months.
In the southern city of 
Daraa five people were 
killed before dawn, in-
cluding four in the neigh-
borhood of Tareek Al-Sad, 
which was heavily shelled 
by regime troops, the Ob-
servatory said.
“Government forces have 
surrounded the neighbor-
hood of Tareek Al-Sad in 
preparation to storm the 
area”, it said.
At least 77 people were 
killed across Syria on 
Wednesday, including 49 
civilians, 21 soldiers and 
seven rebels, the watch-
dog said.
Well over 14,000 people 
have been killed in the 15-
month revolt in Syria, the 
majority of them civilians, 
according to the Observa-
tory.
The escalation in violence 
follows an assessment by 
U.N. peacekeeping chief 
Herve Ladsous on Tues-
day that Syria was now 
locked in full-scale civil 
war, with regime forces 
having lost control of 
“large chunks of terri-
tory.”

Syria violence kills 11, two car 
bombs reported: activists
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BEIRUT: March 14 MP Mi-
chel Pharaon reiterated 
Thursday that Lebanese 
Forces leader Samir Gea-
gea would be willing to 
participate in the National 
Dialogue if discussion of 
Hezbollah’s arms and the 
national defense strategy 
proves serious.
“If [discussion] is serious, 
then Geagea is ready to 
compromise and partici-
pate in the next dialogue 
session,” Pharaon told re-
porters after meeting with 
the LF leader in his Meerab 
residence.
“We have waited for six 
years so that the issue of 
Hezbollah’s arms and the 
national defense strategy 
is on the National Dialogue 
table, so we don’t have a 
problem with waiting an ad-
ditional 12 days,” he said.
President Michel Sleiman 
chaired the first Dialogue 
session in 18 months Mon-
day. Participants agreed on 
several issues including 
distancing Lebanon from 
regional and international 
conflicts and supporting 
the military morally and fi-
nancially.

Geagea was among the ab-
sentees from the session 
which took place in Baabda 
Palace. He has described 
the Dialogue as a waste 
of time and said Hezbollah 
was not ready to discuss 
its arsenal.
Sleiman has said that the 
Dialogue’s agenda in-
cludes discussion of a na-
tional defense strategy that 
would benefit from Hezbol-
lah’s arms, the question of 
how to disarm Palestinian 
camps, and how to resolve 
the issue of weapons out-
side the jurisdiction of the 
state.
The president has set June 
25 for the next session of 
the dialogue.
Pharaon also said that Hez-
bollah’s arms are the main 
issue facing the country 
given that they were used 
“in the interior,” in ref-
erence to the May 2008 
clashes that contributed 
to the proliferation of arms 
across the country.
The Beirut MP also said 
that dialogue was needed 
to support the army, ac-
cusing the government of 
failing in this regard.

Geagea to join Dialogue if Hezbol-
lah’s arms debated

TEHRAN: Russian For-
eign Minister Sergei Lav-
rov on Wednesday ac-
cused the United States 
of supplying weapons to 
Syria’s rebels, worsen-
ing the conflict engulfing 
Moscow’s allied regime in 
Damascus.
Russia was supplying 
“anti-air defense sys-
tems” to Damascus in a 
deal that “in no way vio-
lates international laws,” 
Lavrov told a news con-
ference during a brief visit 
to Iran.
“That contrasts with what 
the United States is doing 
with the opposition, which 
is providing arms to the 
Syrian opposition which 
are being used against 
the Syrian government,” 
he said.
It was the first time Mos-
cow has directly pointed 
the finger at Washington. 
Previously, it had said un-
identified “foreign pow-
ers” were arming Syria’s 
opposition.
Lavrov’s accusation fol-
lowed a charge by US 
Secretary of State Hil-
lary Clinton on Tuesday 
that she had information 
Russia was sending to 
Syria “attack helicop-
ters... which will escalate 
the conflict quite dramati-
cally.”
Asked in the Tehran news 
conference specifically 

about the helicopter alle-
gation, Lavrov said only 
that Moscow was giving 
Damascus “conventional 
weapons” related to air 
defense, and asserted 
that the deal complied 
with international law.
Russia’s Deputy Foreign 
Minister Gennady Gatilov 
told reporters last month 
that Moscow believed “it 
would be wrong to leave 
the Syrian government 
without the means for 
self-defense.”
Iranian Foreign Minis-
ter Ali Akbar Salehi said 
in the same news con-
ference with Lavrov on 
Wednesday that Tehran 
and Moscow were “very 
close” on the Syria issue.
Western and Arab na-
tions, he said, “are send-
ing weapons to Syria and 
forces to Syria, and are 
not allowing the reforms 
promised by the Syrian 
president to be applied.”
Reports in Iran allege 
that Qatar, Saudi Arabia 
and the United States 
are arming Syria’s rebels 
-- termed “terrorists” by 
Damascus -- while US of-
ficials claim Iran is giving 
arms and military advis-
ers to Syria’s regime.
Some observers fear the 
conflict, which the UN’s 
chief peacekeeper agrees 
now resembles a civil 
war, could blow up into a 

Russia accuses U.S. of arming Syria rebels
struggle between forces 
helped by outside na-
tions.
“There is a real risk of it 
sliding into a proxy war 
as certain states support 
the regime or ‘the opposi-
tion’,” one Western diplo-
mat told AFP, speaking on 
condition on anonymity.
“The conflict in Syria cer-
tainly appears to be get-
ting more brutal -- and 
not just on one side,” the 
diplomat warned.
Monitors say at least 
14,100 people have been 
killed in the 15-month 
uprising against the re-

gime of Syrian President 
Bashar Assad.
Russia came under fierce 
criticism from Western 
and Arab countries for 
vetoing two U.N. Secu-
rity Council resolutions 
that would have sanc-
tioned Assad for his use 
of force.
Moscow is now trying to 
organize an international 
conference on Syria that 
would include several na-
tions with influence over 
the conflict, including Iran. 
The United States, Britain 
and France, though, ob-
ject to Iran taking part.

Russian Foreign Minister Sergei Lavrov. (REUTERS/Sergei 
Karpukhin)
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BEIRUT: The United 
States has voiced sup-
port for the Lebanese 
government’s disassoci-
ation policy on the unrest 
in Syria and for the deci-
sions taken this week by 
rival political leaders dur-
ing a National Dialogue 
session, Information Min-
ister Walid Daouk said 
Thursday.
Daouk said Washington’s 
stance was spelled out 
by U.S. Secretary of State 
Hillary Clinton in a phone 
conversation with Prime 
Minister Najib Mikati.
“Clinton expressed U.S. 
support for the Lebanese 
government’s policy to 
dissociate Lebanon from 
the developments in Syr-
ia and for the decisions 
of the National Dialogue 
Committee.”
Daouk added that Clinton 
also praised measures 
taken by the Lebanese 
Army to end deadly clash-
es in Tripoli between sup-
porters and opponents of 
Syrian President Bashar 
Assad and to maintain 
security throughout Leb-
anon.
Clinton also called for-
mer Prime Minister Saad 
Hariri to discuss the situ-
ation in the region, espe-
cially Syria, Hariri’s office 
said.
The U.S. stance is likely to 
give a boost to the Mikati 
government, which has 
adopted a policy to in-

sulate Lebanon from the 
repercussions of the tur-
moil in Syria since anti-
regime protests erupted 
there in March last year.
Daouk spoke after a Cabi-
net meeting chaired by 
President Michel Sleiman 
at Baabda Palace shortly 
after Clinton called Mikati 
to discuss the situation 
in Lebanon and regional 
developments.
According to a statement 
released by Mikati’s of-
fice, Clinton expressed 
“her support for the steps 
taken by the Lebanese 
government” and praised 
the measures taken by 
the Lebanese Army to 
maintain security in the 
country. She commended 
the ongoing coopera-
tion between Lebanon’s 
Central Bank and the U.S. 
Treasury, the statement 
added.
For his part, Mikati 
thanked Clinton for her 
call, stressing “the ne-
cessity and importance 
of cooperation between 
the two countries, par-
ticularly with regard to 
continued [U.S.] logistics 
support for the Lebanese 
Army.”
During their first Dialogue 
session Monday in more 
than 18 months, political 
leaders in the rival March 
8 and March 14 camps 
agreed to commit them-
selves to dialogue and 
avoid rhetoric that fuels 

U.S. voices support for Lebanon’s Syria policy: minister

sectarian incitement. Re-
sponding to growing lo-
cal and foreign fears of 
a spillover of the unrest 
in Syria into the country, 
they also pledged to work 
to consolidate stability 
and civil peace in order 
to prevent Lebanon from 
descending into sectar-
ian strife.
Sleiman called for the re-
sumption of the Dialogue, 
suspended since Novem-
ber 2010, in light of dead-
ly sectarian clashes in 
Tripoli that killed at least 
25 people in incidents 
linked to the uprising in 
neighboring Syria. The 
next Dialogue session 
has been set for June 25.
Addressing the Cabinet 
session, Sleiman said 
that as a result of re-
peated security incidents 
on the Lebanese-Syrian 
border, particularly in 
the Bekaa town of Arsal, 
including temporary ab-
duction of Lebanese by 
Syrian soldiers, the Leb-
anese Army had set up 
two checkpoints on the 
shared frontier to main-
tain security and assert 
state authority, Daouk 
said at Baabda Palace.
Sleiman praised the Dia-
logue session, saying 
discussions had resulted 
in “a very important dec-
laration” with the rival 
leaders’ agreement to 
keep Lebanon away from 
regional and international 

conflicts. “In return, no 
one wants to establish a 
buffer zone to smuggle 
arms and gunmen [into 
Syria],” Sleiman said, ac-
cording to Daouk.
Syria has accused some 
Lebanese opposition par-
ties of financing rebel 
forces and smuggling 
arms to them. March 
14, which strongly sup-
ports the Syrian upris-
ing against Assad, has 
repeatedly accused Da-
mascus of violating the 
border with Lebanon and 
launching attacks against 
Lebanese citizens and 
Syrian refugees. Sev-
eral Lebanese have been 
killed or wounded by Syr-
ian gunfire in border inci-
dents.
Meanwhile, Cabinet ap-
proved a draft law allocat-
ing an additional LL1.167 
trillion to cover public 
sector expenses, bring-
ing to LL11.5 trillion the 
total amount in advanced 
payments and treasury 
loans to the Finance Min-
istry, Daouk said.
Last week, Cabinet ap-
proved an urgent draft 
law to allocate LL10.394 
trillion in treasury bills 
to cover public expenses 
for 2012. It also approved 
a treasury loan of LL150 
billion to finance the im-
plementation of develop-
ment projects in Tripoli 
and another treasury loan 
of LL450 billion to fund 
implementation of devel-
opment projects in other 
parts of the country.
Daouk said Sleiman 
briefed the Cabinet on a 
series of reports issued 
by the U.S. Commerce De-
partment and the World 
Bank indicating that Leb-
anon had the potential 
to attract investments if 
reforms were carried out 
in infrastructure invest-
ments, public spending 
in teaching, protection of 
individual property, re-
duction of economic im-
balance, improving com-
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Ministerial Council, 6/14/2012. (The Daily Star/Dalati Nohra)

petition and women’s role 
in the economy.
Daouk said Cabinet au-
thorized the Interior Min-
istry to take the neces-
sary measures to hold 
by-elections, set for July 
15 in Koura, to fill a Greek 
Orthodox parliamentary 
seat left vacant by the 
death of Lebanese Forces 
MP Farid Habib.
Mikati called on Cabinet 
to meet at Baabda Palace 
on June 27. Daouk said 
the next session would 
discuss the draft 2012 
state budget if Finance 
Minister Mohammad Sa-
fadi recovered from ill-
ness by then.
Mikati also voiced hope 
that the resumption of a 
Dialogue session would 
give hope for young peo-

ple who are worried about 
their future.
“It is no secret to say that 
one of the challenges 
facing us is our ability 
to convince the educat-
ed, talented, successful 
and life-loving Lebanese 
young people to be opti-
mistic and be convinced 
that their future would bet-
ter than their present, and 
more stable and prosper-
ous, and that the country 
is heading in the right 
direction,” Mikati told an 
educational ceremony at 
Jamhour School.
“I am fully hopeful that 
the resumption of the 
National Dialogue Com-
mittee will provide a new 
incentive, restoring hope 
to the worried youth,” Mi-
kati said.

BEIRUT: Preparations for 
Pope Benedict XVI’s visit 
to Lebanon in September 
are going ahead despite 
the escalating violence 
in Syria, the Vatican said 
Thursday, dismissing 
earlier reports about a 
possible cancellation of 
the trip because of the 
crisis next door.
“There is no uncertainty 
about the preparations,” 
Benedict’s spokesman 
Federico Lombardi told 
a news conference at the 
Vatican.
“The Holy See is doing 
everything to make sure 
the trip takes place as 
planned” on Sept. 14-16, 
he said.
But he cautioned that 
“the future is not in our 
hands.”
The Vatican Insider web-
site said the Holy See’s 
“reticence at giving pre-
cise details of the voyage 
is telling of a desire to 
move slowly in a regional 
situation that is becoming 
more explosive daily.”
I.MEDIA, an agency spe-

cializing in Vatican news, 
had said Wednesday that 
the 15-month-old turmoil 
in Syria and its impact on 
Lebanon had put Bene-
dict’s visit in doubt. It 
“could be canceled at the 
last minute,” the agency 
said, quoting unnamed 
sources.
There are fears at the 
Vatican that the upris-
ing, which activists say 
has claimed more than 
14,400 lives since the 
Syrian regime began 
cracking down on pro-
tests in March last year, 
could spill over into 
northern Lebanon. A se-
ries of security incidents 
on the Lebanese-Syrian 
border and deadly clash-
es between supporters 
and opponents of Syrian
President Bashar As-
sad in Tripoli recently 
have heightened fears of 
a spillover of the Syrian 
conflict into Lebanon.
Top U.N. officials have 
described the situation in 
Syria as a full-scale civil 
war.

Pope still plans to visit Leba-
non despite violence in Syria
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Electricity bills to go up again 
- by 21 per cent in the city 

Household electricity 
prices are to rise by up to 
21 per cent from July 1 - 
or about $7 a week - due 
to the carbon tax and the 
cost of renewable energy 
schemes.
Gas prices are also to 
rise, by up to 15 per cent, 
again largely due to the 
carbon tax.
AGL customers will pay 
an extra $2.03 a week, on 
average, equal to $104 
a year, the Independent 
Pricing and Regulatory 
Tribunal said.
All rises, both gas and 
electricity, are to take ef-
fect from July 1.
In its final decision re-
leased today, IPART said 
heavy spending to up-
grade the electricity net-
work, coupled with the 
impact of the carbon tax, 
was driving electricity 
prices higher.
The tribunal called for 
changes to limit future 
price rises.
Prices will rise by an aver-
age of 18 per cent across 
the state, which is higher 
than the interim decision 
of an average 16 per cent, 
with this increase due 
to higher than expected 
costs to generate elec-
tricity.
Customers of Energ-
yAustralia, who mostly 
live in the inner city and 
eastern suburbs, will face 
the highest rises of 20.6 
per cent, or $364 a year 

for most households.
Most rural households 
will face rises of up to 
19.7 per cent ($8.21 a 
week, or $427 a year), 
while customers of Inte-
gral Energy, who mostly 
live in Sydney’s western 
suburbs, face an 11.8 per 
cent rise ($4 a week, or 
$208 a year).
These rises will hit cus-
tomers who are still 
on regulated tariffs, al-
though not those who 
have switched accounts 
to rival suppliers. House-
holds still on regulated 
tariffs account for about 
half of the total.
“There are aspects of the 
National Electricity Rules 
and the National Elec-
tricity Law that could be 
changed to reduce pres-
sure on prices and to 
make sure that expendi-
ture on the electricity net-
work is efficient,” IPART 
chairman Dr Peter Boxall 
said.
“We’ve also outlined 
some areas around reli-
ability standards, green 
schemes, and subsidies 
that could be reviewed to 
limit future price increas-
es.”
The primary driver in the 
rising prices is heavy 
spending to upgrade 
the electricity network, 
the so-called “poles and 
wires”, he said. This ac-
counts for around half 
the price increase.
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HSU a dysfunctional soap op-
era, says Bill Shorten in wake 

of Kathy Jackson attack 

WORKPLACE Minister Bill 
Shorten has branded the 
Health Services Union a 
“dysfunctional soap op-
era” and declared its lead-
ers faced losing their jobs 
after its national secretary 
Kathy Jackson accused 
him of using unions as 
factional chess pieces. 
Ms Jackson, who is fight-
ing to retain her positions 
in the HSU and its trou-
bled East branch, told the 
conservative HR Nicholls 
Society last night that Mr 
Shorten was like “Dracu-
la in charge of the blood 
bank” in his position as 
Workplace Minister.
Mr Shorten, through his 
spokesman, said he was 
pleased the Federal Court 
had agreed to appoint an 
administrator to deal with 
“systemic dysfunction” 
within the HSU.
“This is an important step 
in returning the union to 
its members and, while 
matters for the interim ad-
ministrator, a number of 
senior HSU officials are 
likely to be suspended or 
lose their jobs as a result,” 
his spokesman said.
“The Minister’s focus 
throughout the process 
has been to end the dys-
functional soap opera that 
had characterised the ac-
tivities of the HSU East 
Branch under its current 
leadership and do what is 

necessary return the con-
trol of the organisation 
to the hard working HSU 
members.”
As well as being an official 
with the HSU’s national 
branch, Ms Jackson is 
the executive president of 
HSU East.
Her barrister last week 
questioned the Federal 
Court’s power to spill the 
positions of the unions’ 
officials, saying under 
company law they re-
mained suspended but 
not removed.
In her speech last night, 
Ms Jackson said Mr Short-
en - the former national 
secretary of the Austra-
lian Workers Union - was 
“probably the most senior 
factional warlord in the 
ALP”.
“Do I need to point out 
that Minister Shorten is an 
international grand mas-
ter in the process of using 
unions as chess pieces in 
ALP factional warfare?” 
she said.
Ms Jackson called for 
unions to face the same 
governance rules that ap-
ply to corporations.
But it’s understood Mr 
Shorten and the union 
movement are opposed 
to the proposal because 
unions, as not-for-profit 
entities, operate under dif-
ferent circumstances to 
companies. 

HSU national secretary Kathy Jackson told the HR Nicholls Soci-
ety Workplace Minister Bill Shorten was like ‘Dracula in charge of 
the blood bank’. Picture: Alan Pryke Source: News Limited

Tony Abbott says MRRT will 
be expanded 

THE federal government 
will expand and increase 
the mining tax if it wins 
the next election and that 
could put the Olympic 
Dam expansion at risk, 
Opposition Leader Tony 
Abbott says. 
Uranium and copper 
mined at the BHP Billiton 
project in South Austra-
lia’s north is not currently 
included in the govern-
ment’s mineral resources 
rent tax (MRRT).
But Mr Abbott said that 
might not always be the 
case.
“This government, of 
course, will clobber other 
parts of the mining indus-
try, it will increase the rate 
of the mining tax,” Mr Ab-
bott told reporters in Ad-
elaide on Wednesday.
“Because they need the 
money.
“So of course they are go-
ing to increase the mining 
tax and that means that 
projects like Olympic Dam 
are at risk.”
BHP Billiton is expected to 
make a decision by the end 
of 2012 on the proposed 
$30 billion expansion at 

Olympic Dam which will 
create the world’s biggest 
open-cut mine.
The state government has 
approved the expansion 
but legislation passed by 
state parliament requires 
the company to make a 
decision by the end of the 
year.
Mr Abbott said Prime Min-
ister Julia Gillard should 
give BHP Billiton a guar-
antee that the MRRT would 
never be imposed on cop-
per and uranium.
Premier Jay Weatherill said 
Mr Abbott’s comments 
were “empty rhetoric” as 
the state government had 
already been given an as-
surance that the company 
would make a decision on 
the expansion by the end 
of 2012.
“This is simply Mr Abbott 
feigning an interest in 
South Australia,” he said.
Deputy opposition leader 
Mitch Williams welcomed 
Mr Abbott’s comments.
“It is essential that all im-
pediments to the Olympic 
Dam expansion are re-
moved,” Mr Williams said 
in a statement.

PRIME Minister Julia Gil-
lard has fended off claims 
government staffers are 
compiling dirt files on Op-
position MPs. 
Instead she said Austra-
lians had a right to know 
which Coalition members 
were buying shares in 
coal companies while the 
Opposition was warning 
the carbon tax would kill 
the industry.
The ABC quoted on 
Thursday  a Labor source 
as saying ministerial staff 
had been instructed to dig 
up dirt on political oppo-
nents by combing the in-
ternet, past speeches and 
references to their young-
er days.

Ms Gillard sought to link 
the report to the Opposi-
tion’s scare campaign on 
the carbon tax.
“The Opposition has been 
running around saying the 
world’s going to end on 
the first of July,” she told 
ABC Radio, adding Oppo-
sition Leader Tony Abbott 
had said it would be the 
end of the coal industry.
“Yet Opposition members 
have been buying shares 
in coal mining compa-
nies.”
People were entitled to 
know what Opposition 
MPs invested in so they 
could weigh the worth of 
“those doom and gloom 
claims”, she said.

Opposition MPs buying coal 
mine shares - PM 
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Tough NSW budget, housing at heart

The first homebuyers 
grant has been boosted in 
a tough NSW budget, with 
housing and construction 
the centrepiece, Treasur-
er Mike Baird says.
The budget papers con-
firmed reports of a $337 
million deficit in 2011-12, 
compared to the forecast 
of $718 million last year, 
and a $824 million deficit 
in 2012-13. 
However, the state bounc-
es back into surplus the 
following three years de-
spite a string of deficits 
predicted in December’s 
mid-year review, with a 
$1.172 billion surplus 
forecast for 2015-16. 
As expected, Mr Baird’s 
second budget confirmed 
the government would im-
plement a new labour ex-
pense cap of 1.2 per cent 
which could see 10,000 
public sector jobs losses 
over four years, cuts of 
$1.24 billion in govern-
ment programs and a 
12.5 per cent increase in 
speeding fines. 
Despite weeks of pre-bud-
get leaks to the media, Mr 
Baird did have a few sur-
prises up his sleeve, in-
cluding a more than dou-
bling of the First Home 
Owners Grant to first time 
buyers of new properties. 
Under his Building the 
State package, which Mr 
Baird said was at the heart 
of Tuesday’s budget, the 
grant would increase 
from $7,000 to $15,000 on 
October 1, then drop to 
$10,000 from 2014. 
The budget will also in-
troduce the New Home 

Grant of $5,000 to all oth-
ers buying a new prop-
erty up to $650,000, while 
existing first home buyer 
stamp duty concessions 
will apply on new proper-
ties up to that amount - an 
increase of $50,000. 
Mr Baird said the grants 
were ‘the most generous 
scheme in Australia’. 
The package also includes 
a $561 million boost in 
infrastructure funding to 
stimulate housing supply, 
including $181 million for 
high-priority projects he 
said would accelerate the 
release up to 76,000 new 
housing lots. 
‘This scheme targets in-
centives where they are 
needed most, by shifting 
incentives to new homes,’ 
Mr Baird told parliament. 
‘By better targeting incen-
tives, by funding infra-
structure and by clearing 
roadblocks to develop-
ment, we will stimulate the 
housing and construction 
sector which forms such 
a critical part of the state’s 
economy. 
‘We are committed to kick-
start housing and con-
struction activity across 
this great state.’ 
Mr Baird also unveiled 
plans for the long-term 
lease of Port Kembla, say-
ing it ‘could add substan-
tial value’ to the future 
leasing of Port Botany 
in Sydney, announced in 
last year’s budget. 
‘From the proceeds we 
will invest up to $100 
million in infrastructure 
in the Illawarra as deter-
mined by Infrastructure 

Beirut Hellenic Bank is 
pleased to announce 
the successful launch 
of the Overseas Money 
Transfer facility on In-
ternet Banking! 
The new feature will al-
low customers to eas-
ily and conveniently 
send money to suppli-
ers, friends and fam-
ily around the globe 
through a user-friendly 
interface.
The main features of 
the facility include:
- User centric interface.
- Ability to view and use 
past payment details.
- Ability to save and use 
beneficiary list details.
- Transfer funds from 
customer’s AUD or for-
eign currency transac-
tion account.
- Transfer funds in ma-
jor traded currencies: 
AUD, EUR, USD, GBP, 
and NZD. 
- Obtain FX rates on 
line.
- Safety with Factor2 
authentication.
- Many to sign capabil-
ity for business cus-
tomers.
In addition, Beirut Hel-
lenic Bank will be of-
fering a free of charges 
online Money Transfer 
between Beirut Hel-
lenic Bank (BHB) and 
Bank of Beirut Lebanon 
(BOB), in line with the 
Bank’s strategy to link 
Australians with their 
families overseas pro-
viding superior prod-
ucts and services.
If you are a Beirut Hel-
lenic Bank customer, 
visit one of our branch-
es or www.beiruthel-
lenic.com.au and regis-
ter for Internet Banking 
to enjoy the benefits of 
this facility.

Online Over-
seas Money 
Transfer NEW 
from Beirut 
Hellenic Bank

NSW,’ Mr Baird said. 
In a move that will please 
the business lobby, the 
payroll tax threshold will 
be raised to $689,000, 
from $678,000. 
The budget also con-
firmed money would be 
devoted to hire 500 new 
nurses, 400 new police, 
and $30 million would be 
set aside to start a new 
Sydney motorway, to be 
decided after advisory 
body Infrastructure NSW 
releases its 20 year prior-
ity list in September. 
Sydney’s North-West Rail 
Link will get $3.3 billion 
over four years, while 
$1.5 billion has been 
committed to completing 
the Pacific Highway, de-
spite the commonwealth 
government calling on 
NSW to match its fund-
ing of $3.9 billion. 
Mr Baird attributed the 
budget turnaround to 
tough savings measures 
to rein in government 
expenditure, such the 
unpopular public sector 
wage cap and last year’s 
reform of the police death 
and disability scheme. 
He also trumpeted the 
government’s asset pro-
gram, which has already 
delivered the long-term 
lease of Sydney’s desali-
nation plant, and laws to 
sell-off the power gen-
erators. 
‘In this budget we have 
taken tough and diffi-
cult decisions,’ Mr Baird 
said. 
‘We have taken our med-
icine today, so we can 
have a healthy future.’

As an enhancement 
of his services to the 
Electorate, Member 
for East Hills, Glenn 
Brookes, today 
launched a JP ser-
vice from his Reves-
by Office.
«The JP will be on 
duty every Monday 
from 10:00am to 
12:00pm.»  Glenn 
Brookes said.
«Five locals have vol-
unteered their time 
to provide a regular 
JP service and I am 
very grateful to each 
of them.»
The JPs can witness 
and attest many doc-
uments such as:
-Statutory Declara-
tions 
-Affidavits 
-Certify copies of 
original documents 

JUSTICE OF THE PEACE 
IS NOW ON DUTY

Joan and Glenn

-Witness the signing 
of Power of Attorney 
and Guardianship 
documents, provid-
ing the JP is satisfied 
with the capability of 
the signatory 
-Waiver of Rights 
-Search Warrants 
-Drug Warrants 
-Divorce documents 
«You don’t have to 
make an appoint-
ment, just come over 
to the office.»  Glenn 
Brookes said.
«Everyone needs a 
JP once in a while 
and knowing that 
one will be on duty 
locally will be of 
great benefit to many 
people.»

Media:  Geoffrey 
Grasso 0421 778 
671

News
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اعالنات ملبورن

لقد عودتكم مؤسسة املكاري على الصدق يف التعامل معكم وستبقى ترافقكم 
يف حلكم وترحالكم على الطرقات وهي على استعداد تام الصالح شاحناتكم 

 يف مكان وجودها سواء كانت كبرية، متوسطة أو صغرية واجراء الالزم.

دواليب ألضخم الشاحنات الكبرية واملتوسطة من 
 جميع أنواع املاركات العاملية

مبيع وتركيب دواليب جديدة ومستعملة
 و Recaps - تصليح دواليب

 الكفالة قبل خروج شاحناتكم من املؤسسة

1/9 Translink Drو Keilor Park VIC 3042
Tel: 03 9336 0068   Fax: 03 9336 0039

هذا هو 
عملنا وهذا 

 هو مبدأنا
ال يمكن مقارنة 
أسعارنا بأسعار 

 غرينا
شعارنا أوال وأخريا 

الصدق واألمانة مع 
 email: worldoftrucktyres@hotmail.comالجميع

مؤسسة املكاري لدواليب الشاحنات

نؤمن تصليح االطارات على الطرقات 
يف والية فيكتوريا

Tel; (03)  93360068



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

Tel: 02 87648186 Fax :02 87648062

Spiritual Therapist
العامل الروحاني عالء العوادي
تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-

استشارات روحانية ونفسية- عالج السحر واملس 
- عالج بالتنويم املغناطيسي

* عضور عدة جمعيات روحانية اسرتالية
125 Showground Rd, Castle Hill - Mob:0421906377 - Phone:96596999

web:www.alaa.com.au - Email: info@alaa.com.au
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 agentsupport@glarab.com

.com

Online
iPhone, iPad, iPod Touch, Android

www.w.

coming soon!

47243

Connect with us on:

TV Channels Radio TV SeriesMoviesVideo-on-Demand Pay-Per-View

Picasa Media Center YouTube SHOUTcast 
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.com

Customer Service: 
Tel: +1-416-202-6608
      1-800-1989-1989

Sales:
Tel: +1-604-293-1000
        1-866-760-4000

Fax: 1-905-709-1910
email: info@glarab.com

Geelong
Nima Satellite...........................(+61)0401-729-598
Brisbane
Afshar Market.............................(+61)738-477-396
parammata
Little Persia..................................(+61)29630-1648
Aburn
Zam Zam Market........................(+61)431-207-576
Southport Gold coast
Sara & sevda ...............................(+61756-970-014
Persian Supermarket

Allawah
Billy Biz Solution.....................(+61)410-103-848
Belmore
Ann TV ......................................(+61)400-466-484
IPTV Techheads ......................(+61)413-240-342
Sydney
AVA Satellite............................ (+61)401-491-546
Super Sahel............................. (+61)294-176-766
Tech Solutions........................ (+61)402-666-555
Bullono..................................... (+61)0433-008-974
Niavaran Market .................... (+61)294-771-772

Broadcasting Australia Satellite..(+61)298-912-551

Sahibi Supermarket.......................(+61)286-777-927

Dandenong

Dorakhshan Market.......................(+61)397-948-418

Melbourne

Ishtar Persian Bazar........................(+61)393-549-212

Austech Telecom............................(+61)410-514-439

Bamyan Halal Butchers.................(+61)397-932-636

& Grocery

Super Gulf........................................(+ 61)398-502-992

J& S Electrical PTY LTD..............(+61)393-595-678
& Broad Meadows
Nas Data Communication.......(+61) 387-949-876
Osborne Park Perth
Sid Satellite.................................(+61) 415-406-500
Perth
City Fresh Supermarket...........(+61) 892-275-659
Perth Sartaj Gran Satellite.......(+61) 423-631-129
Adellaid
Persian Grocery.........................(+61) 884-438-599
Mob Tech....................................(+61) 404-541-835
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