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القضاء ينتصر للـ» »OTVلعدم إرتكابها أ ّي خمالفة للقرار القضائي

بيان هيئة احلوار متيّز باالقتضاب واجللسة املقبلة إىل  19آب

مواضيع متعددة ازدمحت
اللبنانية
الساحة
بها
وشغلت االوساط السياسية
والشعبية من الدعوة اليت
رفعها بنك «سوسييتيه
جنرال» ضد حمطة «او تي
يف» واليت خسرها ،اىل
جلسة مقتضبة هليئة احلوار
ّ
الوطين
قل فيها الكالم
عن اإلسرتاتيجية الدفاعية
وختللتها مداخلة
للجميل
ّ
أثارت جد ًال مع ميقاتي
وجنبالط اىل املوازنة اليت
ما زال خماضها مستمرا منذ
حواىل ستة أشهر واليت من

املتوقع ان يكون جملس
الوزراء قد اقرها امس.
فقد ردت امس االول
االمور
قاضية
اخلميس
بريوت
يف
املستعجلة
زلفا احلسن دعوى شركة
سوسيتية جنرال ضد ال
 otvلعدم ارتكاب احملطة
اي خمالفة للقرار القضائي
تاريخ  2010\3\5وتضمني
املصرف الرسوم والنفقات
القانونية كافة.
احلسن أصدرت قرارا معجل
التنفيذ قضى برد الدفع
بعدم االختصاص املكاني

والنوعي وقبول الطلب
االضايف شكال ورد الدعوى
مبا فيها الطلب االضايف
ورد طليب فتح احملاكمة ورد
سائر االسباب واملطالب
الزائدة واملخالفة.
املدعي
القرار
وضمن
الرسوم والنفقات الثانوية.
اىل ذلك التأمت هيئة
احلوار الوطين امس االول
يف جلسة هي العاشرة،
فجمعت قادتها حول الطاولة
الرئاسية ،باستثناء ثالثة
من فريق  14آذار،
تغيبوا
ّ
لوجودهم خارج البالد ،وهم:

مؤسسة املكاري للدواليب االوىل يف فيكتوريا
دواليب جديدة
ومستعملة
بأسعار ال تنافس
(التفاصيل ص )17

الرئيس فؤاد السنيورة،
ووزير االقتصاد والتجارة
حممد الصفدي ،ورئيس
اهليئة التنفيذية يف «القوات
اللبنانية» مسري جعجع .وهذه
املرة كان الغائب األكرب
ملف االسرتاتيجية الدفاعية،
اليت تطرق اليها اجملتمعون
عرضًا من خالل مداخلة نائب
رئيس جملس النواب فريد
قدم
تصورًا
مكاري ،الذي ّ
ّ
مكتوبًا  ،ليضاف اىل جمموعة
رؤى باتت يف عهدة
منسق
ّ
ّ
أعمال هيئة احلوار
املكلف
من رئيس اجلمهورية العميد

املتقاعد بسام حييى .وعلم
أن العميد حييى ُكّلف اعداد
ّ
ملخص عن كل اآلراء والرؤى
املطروحة حول االسرتاتيجية
الدفاعية  ،من أجل طرحها
يف اجللسة املقبلة اليت ُعينّ
موعدها يف التاسع عشر من
شهر آب ،بسبب سفر مخسة
أو ستة من اعضاء اهليئة يف
شهر متوز.
وخالفًا للعادة ،جاء بيان
هيئة احلوار مقتضبًا ،من
أسطر مل
تتعد اخلمسة ،ومن
ّ
دون االشارة اىل امللفات
(التتمة ص )21

Milad El-Halabi – CMC, JP
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

Marriages Commitments Funerals

بإدارة أمحد املكاري

االفتتاح الكبري حملالت محزة يف مرييالندز
خضار وفواكه
طازجة يومياً من املاركت
معلبات  -عصري  -مساحيق
غسيل  -اراكيل -هدايا
وغريها الكثري...
ثالثة فروع بإدارة
عائلية واحدة

(التفاصيل ص )4
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نقدم كافة اخلدمات
االجتماعية

مطلوب معلم حلويات عربية

األسد :احتمال احلرب يف املنطقة هذا العام أكثر جدية
واالعتداء على «أسطول احلرية» زاد خطر اندالعها

رأى الرئيس السوري بشار
األسد «أن احتمال اندالع
حرب يف املنطقة هذا العام
أكثر جدية» متوقعا ان «تكون

احلرب مفاجئة ألنه ال ميكن
ألحد أن يتوقع وحيدد موعدًا
دقيقًا هلا وكيفية نشوبها»،
(التتمة ص )9

روسيا «خاب أملها» من العقوبات اإلضافية

واشنطن تتهم موسكو بالشيزوفرينيا اإليرانية
(التفاصيل ص )8

صـوت الحقيقة
القضاء ينتصر لنفسه وللحق
بانتصاره للـ  otvواحلريات االعالمية!
انطونيوس بو رزق

انتصر القضاء لنفسه ولرسالته ..انتصر للحق
واحلقيقة ..انتصر حملطة او تي يف التلفزيونية..
انتصر للحريات االعالمية يف لبنان.
فقد ردت قاضية االمور املستعجلة يف بريوت زلفا
احلسن دعوى شركة سوسييتيه جنرال ضد الـ otv
لعدم ارتكاب احملطة اي خمالفة للقرار القضائي
تاريخ 2010\3\5وتضمني املصرف الرسوم
والنفقات القانونية كافة.
احلسن أصدرت قرارا معجل التنفيذ قضى برد
الدفع بعدم االختصاص املكاني والنوعي وقبول
الطلب االضايف شكال ورد الدعوى مبا فيها

مطلوب معلم حلويات عربية
للعمل يف حمالت

(التتمة ص )2



La Profiterole
االتصال على احد الرقمني:
0422 888 548 - 9892 1199

ads of arabia

ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳊﻠﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻗﻮﺍﻟﺐ ﻛﺎﻳﻚ ﻟﻜﻞ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺎﺕ
ﺟﻠﺴﺔ ﺃﺭﻛﻴﻠﺔ ﻭﻗﻬﻮﺓ ﺭﻭﻣﻨﺴﻴﺔ ﻭﻫﺎﺩﺋﺔ ﻟﻠﻌﺎ ﺋﻼﺕ

Ÿ»ÿ€a@…ﬂ@Ú�ì‘€aÎ@≥ßbi@Úœb‰◊@Ú‘ÌÎãm
ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻜﺮﻭﺍﺳﻮﻥ ﻭﺍﻟﺼﻔﻴﺤﺔ
ﺍﻟﻄﺮﺍﺑﻠﺴﻴﺔ

Ph: 9760 2299 - Fax: 8704 1532
75 South St. Granville NSW 2142
Become a Moneygram Sub Agent visit www.ascglobalservices.com.au

„@NNk‹‘€a @Âﬂ @ÚﬂáÇ @NNÒçÓø @Úﬂbènia @NNÚﬂbm @Úœbƒ

a

a

La Profiterole Patisserie

ƒËÖ^éπ] <Ì ^“ <Ç„√jﬁ
Ìœ‚^é÷] <ÌÈﬂe˜] <‡⁄
< ÌËÅ^√÷] <Ÿá^ﬂπ] <Óju
Ì�ËÜ§] <‹âÖ <‡⁄
< ]|^jÀπ] <‹È◊äi <±

صفحة 2

السبت  19حزيران 2010

Saturday 19 June 2010

Page 2

مقاالت

القضاء ينتصر لنفسه وللحق بانتصاره للـ  otvواحلريات االعالمية!
(تتمة املنشور على الصفجة االوىل)

الطلب االضايف ورد طليب فتح احملاكمة ورد سائر االسباب
واملطالب الزائدة واملخالفة.
وضمن القرار املدعي الرسوم والنفقات الثانوية.
وبهذا االنتصار أثبت القضاء للبنانيني ان بلدهم ما زال،
َّ
باستثناء بعض الشوائب،
املتنفس االعالمي شبه الوحيد يف
منطقته رغم احملاوالت اليائسة لكم أفواه االعالم اجلريء الذي
يشهد للحق وال يسكت عن الباطل الن الساكت عن احلق
شيطان أخرس.
وال نبالغ اذا قلنا ان من ضمن اسباب واهداف احلرب على
هذا الوطن الصغري مبساحته اجلغرافية الكبري بانتشاره الذي
«احتل» القارات اخلمس (عفوا اصبحت اآلن سبعا) القضاء على
احلرية االعالمية فيه ..هذه احلرية اليت كثريا ما ازعجت دوال
اخرى عديدة يف املنطقة .فميزة لبنان اعالمه حتى انه يصعب،

بل يستحيل ،الفصل بني االثنني ،كيف ال ،وهما توأمان ..وهل من
السهل الفصل بني توأم وآخر دون ان يشكل ذلك خطرا على االثنني
معا؟
لقد تعرضت احلريات االعالمية يف لبنان النتكاسات عدة شوهت وجهها
وكمت فاها واكرب دليل على ذلك اقفال حمطة «أم تي يف»
الناصع
ّ
قسريا يف الرابع من سبتمرب (أيلول)  ،2002وذلك استنادًا إىل قرار
قضائي له خلفية سياسية تتعلق بالسلطة القائمة.
يذكر أن «إم .تي .يف» أقفلت بقرار قضائي صادقت عليه حمكمة
استئناف املطبوعات بعد اقتحام قوات األمن مكاتب احملطة يف منطقة
األشرفية (شرق بريوت) تنفيذًا لقرار قضائي صادر عن حمكمة
املطبوعات .والتهمة اليت وجهت إىل احملطة آنذاك كانت خمالفتها
قانونًا حيظر بث الدعاية االنتخابية .وجتدر اإلشارة إىل أن من أسباب
إقفال احملطة املشكلة اليت رافقت فوز غربيال على مرينا املر ابنة
أخيه ميشال ،الذي ُعرف بتأييده للرئيس إميل حلود واختالفه احلاد
مع أخيه.
ما نريد قوله هو ان قرار اقفال حمطة «ام تي يف» كان قرارا
سياسيا ظاملا وبامتياز ومل يكن قرارا قضائيا على االطالق ،ومع انه
اعيد افتتاحها اوائل نيسان من العام املاضي اال ان اقفاهلا سيبقى
وصمة عار على جبني لبنان اىل امد طويل.
وكان اخشى ما خنشاه هو ان تتكرر هذه احلادثة ،اليت شوهت صورة
لبنان وقطعت شريانا اعالميا نابضا فيه شبه الوحيد يف ذلك الوقت.
نعم اخشى ما كنا خنشاه الصاق وصمة عار أخرى على جبني هذا
املسيس وان يعيد التاريخ نفسه
الـ «لبنان» من قبل قضائه
ّ
ويصدر هذا القضاء حكما باقفال حمطة تلفزيونية ثانية طاملا انتظرها
اللبنانيون ..حمطة متيزت باجلرأة والشجاعة واملهنية ..حمطة هي االوىل
من نوعها يف الشرق اذ انها ليست مملوكة من شخص او اشخاص
معدودين بل هي ملك آالف املساهمني من لبنان وبالد االنتشار
اللبناني ..حمطة مسحت الغبار عن كثري من الفضائح و «اخلطايا»
حبق الوطن واملواطن ..هذه احملطة هي الـ «او تي يف».
ولعل جرمية الـ «او تي يف» االوىل من قبل البعض جماهرتها بقول
احلق واحلقيقة وانها ال ُتشرتى وال ُتباع وال ختضع لضغوط وال يثنيها
تهديد او وعيد عن القيام برسالتها االعالمية.
وكان مصرف «سوسييتيه جنرال» قد رفع دعوى ضد تلفزيون
 OTVيطالبها بدفع مبلغ ،ال تهضمه معدة وال عقل ،مقداره  400مليار
لرية (ما يقارب  270مليون دوالر).
ففي تفاصيل القضية وأسبابها انه يف اخلامس من شهر آذار املاضي،
كان ُيفرتض أن تعرض شاشة  ،OTVضمن برناجمها «أوفريرا»
الساخر (اجلمعة  ،)20:45اسكتشًا حيمل عنوان «سوسييتيه أنيت
جنرال  .»Société anti généralلكن عند الساعة السابعة من مساء

جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق  -عبداهلل طويل
سامي مظلوم
رئيس التحرير :انطونيوس بو رزق
مدير التحرير :سامي مظلوم
اخراج كومبيوتر واعالنات :مريفت مشيسه األيوبي
الصف االلكرتوني :بتول يزبك
مكتب ملبورن :كميل مسعود
Email:cjmassoud@optusnet.com.au
printed by: MPD - printing the news everyday
Unit E1 46 -62 Maddox Street - Alexandria NSW 2015

ّ
تسلمت إدارة احملطة قرارًا صادرًا عن قاضي األمور
اليوم نفسه،
بناء على استدعاء
املستعجلة يف بريوت ،يقضي مبنع عرض االسكتش ً
من بنك «سوسييتيه جنرال» ،وبالفعل أوقفت احملطة عرض اإلعالن
الرتوجيي للحلقة ،واكثر من ذلك امتنعت عن عرض كامل احللقة.
احلد ،لكنها عادت وفوجئت
ّ
أن األمور انتهت عند هذا ّ
ظنت حمطة ّ OTV
بصدور قرار عن قاضي التنفيذ باحلجز االحتياطي ،وقيمته  50مليون
لرية كما قال رئيس جملس إدارة القناة روي اهلاشم .عندها ،أدركت
مستمر يف دعواه ،فدفعت قيمة املبلغ ،وها
أن املصرف
إدارة احملطة ّ
ّ
هي تنتظر صدور القرار النهائي اخلميس (امس االول).
لكن هل حيق للمصرف االستمرار يف دعواه ومالحقة القناة بعدما
امتنعت عن عرض اإلعالن الرتوجيي لالسكتش؟ اجلواب عن هذه
األسئلة ال يرتبط بالقناة الربتقالية ،بل بـ  ...موقع «يوتيوب»! إذ
يبدو أنه قبل ّ
توقف عرض إعالن اسكتش «سوسييتيه أنيت جنرال»
قام أحد مشاهدي القناة بنسخه وعرضه على موقع «يوتيوب».
وقد شاهد الشريط تسعة آالف شخص ،ويطالب املصرف بتعويض
قيمته مخسون مليون لرية عن ّ
كل شخص شاهد اإلعالن على املوقع
اإللكرتوني ،ما يصبح جمموعه  400مليار لرية لبنانية!
«ال عالقة لنا مبا حصل ،مل نكن حنن من وضع الشريط على
حيملوننا مسؤولية أمر ال عالقة لنا به؟» يقول
«يوتيوب» ،فلماذا ّ
اهلاشم .ويضيف ّ
يسجل اإلعالن وينشره
أنه ميكن أي شخص أن
ّ
أن
على اإلنرتنت ،متسائ ًال عن سبب الرتكيز على قناة  ،OTVرغم ّ
أن
برامج ساخرة على حمطات أخرى تناولت املوضوع نفسه من دون ّ
إن هناك خلفيات سياسية
تتعرض ألي مالحقة «وهو ما جيعلنا نقول ّ
ّ
للموضوع».
وهنا نسأل :اليس من املمكن ان يكون من قام بهذا العمل شخصا
مدفوعا من قبل املصرف نفسه لالستمرار يف الدعوى ضد احملطة.
اليس هناك يف لبنان برامج اخرى مثل «بس مات وطن» وغريه
تتناول السياسيني والعديد من الشخصيات واالحداث بطريقة ساخرة،
فلماذا ال تتم رفع دعاوى ضد حمطة ال بي سي مثال اليت مت عرض
هذا الربنامج على شاشتها؟

ردود الفعل

اخلالف األساسي كان بني  OTVو«التيار الوطين احلر» ،من جهة
وبني بنك «سوسييتيه جنرال» ومديره العام أنطون الصحناوي
الذي ُي َعُّد خصمًَا لدودًا للتيار العوني .وكان االسكتش (أساس
ّ
موظفني عونيني من املصرف بطريقة
املشكلة) يتناول موضوع طرد
ساخرة ،وهو ما أثار أستياء الصحناوي.
وكان قد ّ
ّ
تكتل «التغيري واإلصالح» العماد عون،
أكد رئيس
ّ
للتكتل يف مبنى  OTVأن القضية
االربعاء ،بعد عقد جلسة استثنائية
سيس املوضوع» .وأضاف عون
سياسية ،قائ ًال« :القضاء هو من ّ
قائ ًال« :من الناحية القانونية ،الدعوة على  OTVليس هلا أساس يف
الشكل».
ُ
ونفذ مساء االربعاء أمام مبنى حمطة «أو تي يف» يف املكلس،
اعتصام تضامين مع احملطة اليت غصت باحتها اخلارجية بأصدقائها
ومناصريها الذين وقعوا عند دخوهلم على العلم اللبناني الذي كان اول
من وقع عليه رئيس تكتل التغيري واالصالح النائب ميشال عون ،كما
قصدت احملطة حواىل  150شخصية سياسية وحزبية ونقابية وروحية
وثقافية واعالمية وفنية ،للتضامن معها وللتعبري عن رأيهم ضمن
برنامج خاص توىل تقدميه الزميل رواد ضاهر ،والذي استهله حبوار مع
امني سر تكتل التغيري واالصالح النائب ابراهيم كنعان ورئيس جملس
ادارة احملطة روي اهلاشم ،اللذين طرحا القضية بالتفصيل.
وقد اثارت هذه القضية شجب واستنكار واستهجان العديد من
السياسيني وكذلك الرأي العام اللبناني ومتيزت ردود الفعل بالدفاع
عن احملطة وعن احلريات االعالمية حيث رفض وزير اإلعالم طارق مرتي
«كل تضييق على احلريات اإلعالمية أوال ..مع حرصي الدائم على
عدم إقحام االعتبارات السياسية يف العملية القضائية».
واتصل وزير العدل الربوفسور ابراهيم جنار مبحامي حمطة  ،OTVمعلنا
«تضامنه مع احملطة» ،ومؤكدا أنه «مينع ويرفض املساس باحلرية
اإلعالمية».
اما النائب حسن فضل اهلل فقال :األكيد أن املوضوع سياسي،
واألكيد أيضًا ّ
أنه إذا ربح املصرف الدعوى ،فإن القرار القضائي
سيعلن بداية عهد جديد من التعاطي مع الوسائل اإلعالمية .عصر
ّ
تتحكم فيه سلطة املال ،وسلطة السياسة مباشرة باملواد واملواضيع
املعروضة واملنشورة يف اإلعالم.
وشدد النائب ابراهيم كنعان على «ان القضية هي سياسية بامتياز،
ومن خالل هذا التحرك نطالب السلطة السياسية واعلى املراجع يف
لبنان محاية القضاء من تدخالتهم .»..
وقال عضو كتلة املستقبل النيابية النائب خالد زهرمان« :إن لبنان ال
يوجد فيه نفط حنن رصيدنا احلريات ،عندما متس مسألة احلريات جيب
ان نكون اول من يدافع عنها ،خصوصا احلريات االعالمية منها .اتيت
لكي احكي يف االعالم وليس سياسة ،اتيت لتأكيد موقف دولة رئيس
احلكومة الذي طالب بابعاد ملف ال «او.تي.يف» عن التجاذبات
السياسية ،حنن اتينا لندافع عن احلريات ومل نأت لكي نهاجم القضاء.
حنن نعرف ان احلريات رصيدنا.»..
وقال وزير السياحة فادي عبود..« :للذي يفكر انه يستطيع ان
يتخلص من  otvفهذه احملطة خلقت من رحم احلرية وال احد يستطيع

ان يقفلها والذين يفكرون بهذا (خييطوا بغري هذه املسلة) واريد ان
اقول لصديقي ميشال الفرتيادس ال لست انت من (ستضب شنطتك
وتفل) وال حنن سنرحل هم (من سيضب شنطته) وهم سوف يرحلون
حنن هنا باقون».
وحتدث مدير املركز الكاثوليكي لالعالم األب عبدو أبو كسم فقال:
«حنن مع أن يطرح كل شخص قضيته أمام القضاء .ويف ما خيص
موضوع  ،OTVجيب أن توضع القضية أمام القضاء املختص ،أال
وهو حمكمة املطبوعات اليت لديها قوانني ترعى القضايا اإلعالمية.
وحنن نطالب بعدم تسييس هذه القضية ،وندعو إىل عدم املساس
باحلريات اإلعالمية ،لكن احلريات اليت تنقل وتلتزم احلقيقة وحتافظ
على القيم واملبادىء األخالقية .ومن هذا املنطلق ،نعترب أن مؤسسة
 OTVالتزمت عدم بث حلقة معينة جتاوبا مع القرار القضائي ،وبالتالي
ال جيوز معاملتها بالطريقة اليت عوملت بها ،خصوصا أنه مت بث الدعاية
على موقع «يوتيوب» ،فليحاسب هذا املوقع ،وحنن ضد إقفال أي
مؤسسة إعالمية».
وحتدث النائب أالن عون فقال« :ما نقوم به هو اإلصالح على كل
املستويات على صعيد الوزارات وجملس النواب ،ونقول اليوم إننا
سنعمل على إصالح القضاء ،ونقول هلم أمرين :إما أن يرجعوا عن
اخلطأ والرجوع عن اخلطأ فضيلة ،أو يذهبوا بالتحدي لالخري وجيربوننا،
وحنن لن نقبل بأي ظلم ،وغدا سنحتفل بانتصار القضاء اللبناني
باحلق» ..وقال النائب فادي األعور فقال« :املشهد الذي نراه
اليوم يف شأن  OTVهو نوع من االعتداء على احلريات العامة ،ألن
 OTVكانت منارة لبنان والشرق.»..
من جهته ،قال النائب أغوب بقرادونيان..« :أحذر القضاء من
يسيس هذه املسألة ،بأنه عندما يستهدفون هذه الوسيلة اإلعالمية
يستهدفون كل مواطن لبناني».
وقال النائب نبيل نقوال فقال « :إن  otvتتعرض لعملية ابتزاز،
والذي سيلعب بالنار ميكن أن حترقه ،والثمن سيكون غاليا أمام هذا
الشعب اجملتمع اليوم».
وحتدث نائب رئيس جملس النواب السابق إيلي الفرزلي فقال« :ان
استعمال السياسة خلدمة مآرب سياسية من خالل بعض الشخصيات
القضائية يف غاية اخلطورة على لبنان واستقالله وسيادته وحريته.
وإن االعتداء على  OTVحيمل يف طياته اعتداء على حرية كل مواطن
يف لبنان».
واعلن النائب غاريوس« :أتيت للدفاع عن القضاء ألنه جيب أن يكون
مستقال ،وليس من املسموح أن يتدخل السياسيون به بعد اآلن».
وقال النائب السابق شامل موزايا «نريد قضاء سليما ومستقال وغري
مسيس ،وال OTVوجدت لتبقى».
ورأى املسؤول اإلعالمي لتيار «املردة» احملامي سليمان فرجنيه
فقال« :مشكلة  OTVأنها حتارب الفساد يف لبنان ،وإننا نعترب أن
عوراتهم كثرية ،لذلك حياربون الصورة اليت تظهر للرأي العام».
وقال النائب فياض« :جئت اتضامن مع اشرف الناس ،املعركة
ليست معركة ال  ،OTVهي معركة احلريات يف لبنان وكرامة االنسان
يف لبنان ،ما قيمة الوطن اذا طعنت احلريات فيه ،وهي مسألة سياسية
واضحة وحماكمة هذه احملطة على نهجها السياسي ،املسألة واضحة
وهي سياسية...وختم :معركة املقاومة ال تنفصل عن معركة احلرية.
وقال وزير االشغال العامة والنقل غازي العريضي يف اتصال هاتفي:
«حني اقفلت حمطة ال mtvبقرار قضائي ،وحتت عنوان سياسي،
كنت وزيرا لالعالم ورفضت هذا القرار بشدة .واليوم ال استطيع ان
اقبل التعرض ألي وسيلة اعالمية بهذا الشكل ،مما يؤدي اىل اقفاهلا
بقرار قضائي وحتت عنوان سياسي»..
وقال النائب وليد خوري «كلنا يعلم ان العدل اساس امللك ،وحنن
امام امتحان للقضاء اللبناني ولقيام الدولة يف لبنان ،ميكن ان خيسر
القضاء ،ولكن احلريات سرتبح وسيكون هناك تسونامي تغيريي
واصالحي اذا خسر القضاء .حنذر القضاء ليكون عادال ،جيب ان تبنى
الدولة وفق أسس العدالة.
املسؤول االعالمي يف احلزب السوري القومي االجتماعي معن محية
قال« :املسألة حتمل طابعا سياسيا ،وحنن سنكون يف املوقع االول
للدفاع عن احلريات االعالمية ،حنن باسم احلزب السوري القومي
نعلن تضامننا الكامل مع ال «او تي يف» .اضاف «على احلريات
االعالمية ان تكون مصانة».
من جهته ،قال النائب السابق إميل إميل حلود« :مربوك معمودية
النار لل»أو.تي.يف».»..
وقال النائب سيمون ابي رميا..« :حنن يف بلد فيه نفوذ سياسي
بامتياز والقضاء مغيب ،فنحن يف غابة االمازون ومجهورية املوز يف
لبنان.
وقال النائب السابق حسن يعقوب« :اتينا للتضامن مع احلرية اليت
هي مهددة باخلطر وسياسة كم االفواه اليت نراها املشكلة احلقيقية.
ويف لبنان ال ميكن ان يكون هناك تطور او منو يف ظل هذا القضاء.
هذه الوسيلة ال ميكن اقفاهلا وال يستطيع احد اقفاهلا .اجلزء الكبري من
القضاء مهرتىء وال يتجرأ على اقفاهلا.
وبانتصار القضاء ببـ «او تي يف» نستنتج ان احلريات االعالمية ما
زالت خبري ..اي ان لبنان ما زال بألف خري وان الذين ارادوا العودة
به اىل العصور السحيقة عصور اجلهل وكم االفواه خسئوا و «طلعت
سلت فاضيه».
نّ
كل ما نطالب به هو ان تبقى السلطة القضائية يف لبنان سلطة
مستقلة عن التدخالت السياسية ليبقى بامكانها اصدار احكام حرة
ونزيهة واالنتصار للحق ضد الباطل ألن يد السياسيني ما امتدت
لشيء اال أفسدته.
أنطونيوس بو رزق
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لبنانيــات

صفري :صيغة ال غالب وال مغلوب ال
ترضي مجيع الدول اجملاورة للبنان
رأى البطريرك املاروني نصراهلل
بطرس صفري أن «لبنان ال
يستطيع أن يكون مع هذه
الدولة ضد أخرى ،فموقفه هو
مع التوازن» ،مشريًا إىل أن
صيغة ال غالب وال مغلوب ال
ترضي مجيع الدول اجملاورة
للبنان».
«األوضاع
أن
واعترب
الداخلية يف لبنان حتتاج إىل
االستقرار» ،مشريًا إىل أن
الفرنسيني
«املسؤولني
يراقبون لبنان عن كثب
ويعرفون النزاعات القائمة مع
بعض الطوائف ،سواء الشيعية
أو السنية أو املارونية»،
ودعا اللبنانيني إىل «التفكري
مبصاحل لبنان الوطنية وليس
مصاحلهم الشخصية» ،قائ ًال:
«هناك من خيطب ود هذه
الدولة أو تلك باعتبار أنها
ستوصلهم اىل مآربهم ،وهذا
خطأ».
وأوضح مساء أمس االول،
باريس
إىل
زيارته
أن
«غايتها متتني العالقة بني
لبنان وفرنسا» ،مؤكدًا أن
«الرئيس الفرنسي نيكوال
ساركوزي والدولة الفرنسية
يناصران لبنان ويؤيدانه،
وهما يفعالن ما بوسعهما لكي
يبقى لبنان بلدًا حرًا مستق ًال،
وهذا ال يعين أن فرنسا
ستقطع عالقاتها مع الدول
األخرى».
بأن
وأعرب عن اعتقاده
ّ
يقوم
لن
«ساركوزي
العالقات
إلحياء
مببادرة
اللبنانية السورية» ،معتربًا
أن «املبادرة هي أن يكون
ّ
هناك عالقات جيدة بني لبنان
وسوريا».
«بعض
إىل
أشار
وإذ
التحفظات» ،متنى أن «يعود
األمر إىل وضعه الطبيعي،
ويكون هناك بلدان مستقالن

يتضامنان يف سبيل خري كل
منهما».
وعما إذا كان سيزور دمشق
ّ
قريبًا ،قال« :يف الظرف
احلاضر ،ما من دافع لزيارة
دمشق ،وليس من شروط
حقيقية واضحة للقيام بها ،وال
أن القيام بها سيساعد
أعتقد ّ
على توطيد العالقات بني لبنان
وسوريا».
وشدد يف معرض حديثه عن
ّ
سالح «حزب اهلل» على أن
«أبناء الوطن جيب أن يكونوا
وأن
سواسية أمام القانون،
ّ
السالح جيب أن يكون يف
يد القوى الشرعية ،والقوى
غري الشرعية جيب أن يكون
وضعها كباقي املواطنني وهذا
ال حيصل يف لبنان ،لكن هذا
خيص اللبنانيني أكثر مما
شأن
ّ
خيص سواهم».
وعن االنقسام بني املسيحيني،
أن «هناك يف السياسة
رأى ّ
أهدافًا ،واالنقسام جنده يف
ّ
فالسنة هناك
مجيع الطوائف،
من بينهم من هم مع اجملرى
السياسي القائم والشيعة
لكن الفرق أن الذين ال
كذلك،
ّ
يرضون عن السياسة القائمة
بني الشيعة والسنة ساكتون،
وال يواجهون بطريقة علنية،
لكن بني املسيحيني هناك من
يواجه».
واعترب ّ
أنه «إذا كان هناك من
توتر يف املنطقة ،فاملسؤول
عنه هم أبناء املنطقة وليس
الفرنسيني وغريهم».
أضاف« :ال ميكننا أن نتنبأ
مبا ستقوم به إسرائيل ،وإذا
أن الوضع يقضي
ت
وج َد ْ
ّ
َ
بأن تهاجم فستهاجم ،ولكن
هامجت من قبل ومل تنجح يف
أن ذلك
هذا اهلجوم ،أعتقد ّ
سيدفعها إىل التفكري أكثر
من مرة قبل أن تقوم بهجوم
جديد».

فتفت يرتاجع عن استقالته
بعد زيارة احلريري
تراجع النائب أمحد فتفت ،بعد زيارته رئيس احلكومة سعد
احلريري ،يف السرايا احلكومية ،أمس االول ،عن استقالته من
«تيار املستقبل» اليت أعلن عنها يوم االثنني املاضي ،وقال
بعد اللقاء :خالل االيام املاضية ،جرت مداوالت عدة مع فريق
الرئيس احلريري االعالمي والسياسي والتنظيمي ،وبنتيجتها
طرحت كل األمور بصراحة وشفافية ،وقابلين رئيس احلكومة
وأبلغين أنه يرفض استقاليت من «تيار املستقبل» ومن
مهماتي السياسية اليت سبق أن كتبتها أو وضعتها يف تصرفه
يوم االثنني ،وأبلغته أنين أشكره على هذا القرار ،وأنين أمتنى
أن يتم العمل خالل األسابيع واألشهر املقبلة بكل ما حبثنا فيه
ومت التوافق عليه.
أضاف :اتفقنا على إجراء لقاءات ضمن منطق تطوير عمل
«تيار املستقبل» ،وبالتحديد تطوير منطق عمل كتلة «تيار
املستقبل» ودور النواب فيها على الصعيد اإلعالمي والسياسي
واخلدماتي ،وبالتحديد من خالل جملس الوزراء وإمكانات الوزارات
املختصة وإمكانات الدولة اليت عليها مسؤوليات إمناء املناطق
وتوفري املشاريع ،ومن خالل الدور السياسي يف التواصل مع
املواطنني.

«االشـرتاكي»
يــزور فرجنيـة:

تصحيح ما حصل
يف اجمللس
العام
السر
أمني
أكد
التقدمي
«احلزب
يف
االشرتاكي» املقدم شريف
فياض ،بعد لقائه رئيس
تيار «املردة» النائب
سليمان فرجنية ،يف منزله
يف الرابية ،أن العالقة مع
فرجنية ممتازة ،مشريا اىل
«التقدمي»
عالقة
ان
مع «القوات اللبنانية»
«موضوع آخر ومل نتطرق
اليها يف لقائنا مع النائب
فرجنية».
وكان فياض زار فرجنية
استشهاد
بذكرى
معزيًا
طوني فرجنية وعدد من أفراد
عائلته ،وقال ردًا على موقف
النائب وليد جنبالط األخري
حول وصفه اليمني بالغباء،
«ان ما حصل يف جملس
النواب مل يكن دليل خري،
هذا االصطفاف الذي جرى
قرأناه بشكل سليب ،كان ال
بد من موقف يعيد األمور اىل
نصابها السياسي الطبيعي،
بعيدًا عن أي عصبية وتوتر
ليعاجل املوضوع ملصلحة لبنان
واملقيمني على أراضيه».

«السبع درجات» للمعلمني ال حت ّرك احلكومة

سليمان :طرحت الرتسيم  ...وملست جتاوباً سورياً!

كالعادة ،مل يعد اجتماع
املتحاورين ،مادة مغرية للرأي
العام اللبناني ،فيما عادت
اإلسرائيلي
التهديد
هلجة
للبنان وهذه املرة من زاوية
املبادرات اللبنانية لتسيري
أساطيل حرية جديدة باجتاه
غزة ،واختاذها ذريعة لتوجيه
تهديدات إىل احلكومة اللبنانية
لالستغراب
سارعت
اليت
بلسان رئيسها سعد احلريري
الذي توجه بسؤال إىل وزير
احلرب اإلسرائيلي ايهود باراك
وسأله عما إذا كان سيكتفي
بتهديد لبنان أم سيهاجم دوال
أوروبية ألنها ترسل مساعدات
إىل غزة؟
وفيما ألغى رئيس احلكومة
سعد احلريري موعدا كان مقررا
اجلمعة (امس) مع رابطة أساتذة
التعليم الثانوي ،متجاهال ملفا
مطلبيا ميس مستقبل عشرات
آالف الطالب الذين ينتظرون
نتائج االمتحانات الرمسية لكي
يقرروا ،وعائالتهم ،خطوتهم
التالية ،لوحظ أن املشاركني
يف مؤمتر احلوار ،باستثناء
رئيس اجلمهورية ،مل يقاربوا
هذا امللف ،بل جتادلوا حول
«جنس املالئكة» ،وبدا
أن العناوين االمجاعية للحوار
الوطين ،قبل أربع سنوات،
باتت حتتاج إىل جلسات جديدة،
حيث انربى الرئيس أمني
اجلميل لطرح عناوين خالفية
كانت حمسومة من نوع الدعوة

إلحالة معاهدة األخوة والتعاون
والتنسيق بني لبنان وسوريا
اىل حمكمة العدل الدولية يف
الهاي ،جمددا دعوته إىل حياد
لبنان!
رئيس
توضيحات
وجاءت
اجلمهورية ،غداة القمة متزامنة
مع حماولة قام بها الفريق
اإلعالمي والسياسي يف القصر
اجلمهوري لبث مناخ مناقض ملا
نشرته الزميلة «السفري»
يف صفحتها األوىل ،أمس،
حول امتعاض القيادة السورية
واستيائها الشديد من مبادرة
سليمان إىل طرح موضوع
ترسيم احلدود الذي بدا كأنه
البند الوحيد اجلدي يف جدول
مباحثات الرئيس اللبناني مع
نظريه السوري.
وقال سليمان للمتحاورين
إن ما أثري يف «السفري»
ليس يف حمله وإنه أثار خالل
القمة اليت مجعته بالرئيس
األسد ،يوم الثالثاء الفائت،
موضوع ترسيم احلدود الربية
والبحرية «وكان اجلو منفتحا
واجيابيا» .وأضاف «ما
أملى احلديث عن موضوع
ترسيم احلدود هو الشعور
بأن هناك حركة إسرائيلية
يف اجتاه النفط املوجود قبالة
مياهنا اإلقليمية».
مقاطعة تصحيح االمتحانات
ويف وقت كانت فيه اجلبهة
املطلبية تتحرك صعودا مع
اجتاه «ازمة السبع درجات»

اىل مزيد من التعقيد والتصعيد
بني رابطة االساتذة الثانويني
ووزارة الرتبية ،بعد فشل
الطرفني يف التوصل اىل حل
وسط ،وإلغاء رئيس احلكومة
موعده مع املعلمني ،متسكت
رابطة االساتذة الثانويني
مبوقفها من مقاطعة وضع
أسس تصحيح املسابقات،
وألقت مسؤولية دفعها اىل
اختاذ هذا القرار على وزير
الرتبية الدكتور حسن منيمنة،
«بسبب تراجعه املتكررعن
تعهداته ومواقفه والتزاماته
باألرقام
االلتزام
ورفضه
والنسب املئوية الواردة
وفيما ينتظر أن يتطرق جملس
الوزراء اليوم للموضوع ،تعقد
الرابطة مؤمترا صحافيا ظهر
اليوم يف مقرها« ،الطالع
الرأي العام وجملس الوزراء
على الظروف واحليثيات اليت
فرضت على الرابطة العودة
اىل تنفيذ قرار مقاطعة وضع
أسس التصحيح وتصحيح
امتحانات شهادة الثانوية
العامة».
وكان الالفت لالنتباه بروز
خطوة اجيابية اختذها جملس
املندوبني املركزي لرابطة
املهين
التعليم
اساتذة
والتقين ومتثلت يف دعوة
أساتذة املهين اىل املشاركة
يف أعمال مراقبة امتحانات
التعليم املهين «كبادرة
حسن نية».
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لبنانيــات

«القوات» يرد على «املومياءات حُ
املنطة»:

توقيع  18اتفاقاً وبرناجماً تنفيذياً بني لبنان ومصر

سجل حلود مليء بالعمالة واخليانة واإلجرام احلريري :كفى إسرائيل كذباً يف امللف الفلسطيين

«القوات
حزب
رد
اللبنانية» على كالم من
وصفهم بـ»اجلثث السياسية
حُ
واملومياءات
املنطة على
غرار (الرئيس) إميل حلود
ومن لف لفه» ،مشريًا اىل
أن «وقاحة حلود وفجوره،
أمر مل يعد يعين «القوات
اللبنانية» وحدها ،وإمنا
تعداها ليشمل شرحية واسعة
من الرأي العام ،اليت استفزها
صاحب سجل اخليانة والعمالة
معايشة
حبسب
الكاملة
معظم اللبنانيني له ولعهده
املشؤوم».
ووصف يف بيان صادر
عن الدائرة اإلعالمية يف
احلزب أمس االول ،حلود
بـ «اجملرم الذي اضطهد
وقمع آالف الشابات والشبان
السياديني على مدى عقود
عمالته للنظام األمين .وهو
الذي أرسل رعاعه لضرب
وشبان
شابات
واعتقال
التيار السيادي يف  7آب
عام .»2001
أضاف« :اجملرم احلقيقي
هو قاتل رمزي عرياني،
وقاتل
الراسي.
وفوزي
رئيس الوزراء احلقيقي هو
من ُنفذت على عهده وحتت
أنظاره جرمية اغتيال الرئيس
احلريري ومت العبث مبسرحها.

الوزراء
رئيس
وقاتل
احلقيقي ،هو من حاول عرقلة
قيام احملكمة الدولية بشتى
الطرق .واجملرم احلقيقي
هو من اعتدى على احلريات
وحرية
واخلاصة
العامة
اإلعالم ،فأقفل حمطة «ام
تي يف» يف أيلول عام
 ،2002وأطلق الصواريخ على
تلفزيون املستقبل بتاريخ 15
حزيران عام  ،2003والحق
والصحافيات
الصحافيني
وعلى رأسهم الشهيد مسري
قصري .والعميل املأجور هو
قزم موقع الرئاسة األوىل
من ّ
أمام اجملتمع الدولي وجلب له
العزلة الداخلية والدولية».
واعترب أن «اللص هو من
عاث يف البالد ويف اإلدارة
ً
فسادًا
وسرقة ورشوة»،
متسائ ًال «هل لنا وللبنانيني
ان يطلعوا على مصادر
أموالك وأموال أوالدك؟».
ورأى أن كالم حلود عن
حادثة إهدن «ليس سوى
استغالل رخيص وشخصي
ٍ
حلادثة مؤملة ومؤسفة وقعت
قبل أكثر من ثالثة عقود».
وحول كالم حلود املتعلق
بقضية الرئيس رشيد كرامي،
األحكام
بـ»طبيعة
ذكر
القضائية اجلائرة واملفربكة
اليت صدرت على عهد حلود

وأسياده اخلارجيني بالذات.
وباملناسبة حُنيل إميل حلود
وغريه من األبواق املأجورة،
إىل مقابلة الرئيس عمر كرامي
مع جريدة «احلياة» بتاريخ
 7آب العام  ،2003اليت
يقرتح فيها إجراء استفتاء
وطين إلطالق سراح الدكتور
(مسري) جعجع».
وأكد أن «احلزب السوري
القومي هو آخر من حيق له
التطاول على «القوات
اللبنانية» ،وهو املعروف
عنه إجرامه وتعامله مع
الدؤوب
وسعيه
الغرباء
اىل االنقضاض على نهائية
الكيان اللبناني» ،مذكرًا
«مدان
بأن احلزب املذكور
ُ
ومتورط بعشرات اجلرائم
ومنها اغتيال الرئيس بشري
احلكومة
ورئيس
اجلميل
رياض الصلح».
بالنسبة
«أما
أضاف:
اىل النائب السابق أسامة
سعد ،فال ندري من أين جاء
باستنتاجاته القيمة من أن
«القوات» تنفذ خمططات
أمريكا ،وال شك يف أن سعد
يردد ما يتم تلقينه له من
خلف احلدود من دون عناء
البحث عن حقيقة من هنا
أو احرتام ملصداقية من
هناك».

ّ
وقع الوزراء املعنيون يف
لبنان ومصر  18اتفاقًا ومذكرة
وبرناجمًا تنفيذيًا يف اطار اعمال
الدورة السابعة للجنة العليا
املشرتكة اللبنانية – املصرية
اليت عقدت مساء امس االول
يف السرايا احلكومية برئاسة
رئيس جملس الوزراء سعد
احلريري ونظريه املصري امحد
نظيف.
وكان رئيس الوزراء املصري
وصل والوفد املرافق يف
السادسة مساء اىل مطار رفيق
احلريري الدولي ،واستقبله
الرئيس احلريري وانتقال اىل
السرايا حيث اقيمت مراسم
االستقبال الرمسية ،ثم عقدا
اجتماعًا يف مكتب احلريري
وانضم اليهما الحقًا اعضاء
الوفدين اللبناني واملصري.
وعقدت يف السابعة اعمال
الدورة السابعة للجنة العليا
املشرتكة وبعد االجتماع جرى
توقيع االتفاقات ومذكرات
التفاهم والربامج التنفيذية
الـ  18يف خمتلف اجملاالت
وال سيما منها النقل اجلوي
والتوأمة والتكنولوجيا والبيئة
والثقافة واالعالم والطاقة
واالقتصاد والتجارة .ووقع
الرئيسان احلريري ونظيف
حمضر اجتماعات اللجنة
ثم عقدا مؤمترًا صحافيًا
مشرتكًا .ووصف احلريري

احملادثات بأنها «ممتازة»،
مؤكدًا «اننا نعول كثريًا على
العالقة اليت تربط بلدينا ،وقد
عبرّ ت عن ارتياحي العميق اىل
التطور الذي تشهده هذه
العالقة .وحبثنا وضع املنطقة
واجلمود اخلطري يف عملية
تتحمل اسرائيل
السالم الذي
ّ
مسؤوليته كاملة يف ظل
مبادرة السالم العربية ووضوح
املوقف العربي والعاملي يف
امللحة اىل اجياد تسوية
احلاجة
ّ
شاملة .قد عبرّ نا عن إدانتنا
للممارسات االسرائيلية ضد
إخواننا سواء حصار قطاع غزة أو
االستيطان يف الضفة الغربية،
كما ناقشنا جهود مصر لتحقيق
املصاحلة الفلسطينية .وحبثنا
يف االنتهاكات االسرائيلية
املتكررة لسيادة لبنان وأجوائه
وشددنا على ضرورة انسحاب
اسرائيل من األراضي اللبنانية
احملتلة يف مزارع شبعا وتالل
كفرشوبا وقرية الغجر ،والتنفيذ
الكامل للقرار  .1701وعبرّ نا عن
إدانتنا لالعتداء االسرائيلي على
وكررنا
قافلة احلرية إىل غزة،
ّ
التعزية بالشهداء الذين قضوا
خالل هذا اهلجوم».واضاف:
«عرضنا الوضع االقتصادي
يف ظل االزمة املالية العاملية
االقتصادات
محاية
وسبل
العربية وتعزيز مؤسساتها
املشرتكة .وناقشنا العديد من

مواضيع التعاون بني لبنان
ومصر ،وكان هناك تقارب
يف نظرتنا والسيما جلهة
زيادة االستثمارات وزيادة
حجم التبادل التجاري ومواصلة
العمل لتذليل الصعوبات.
كذلك اكدنا اهمية تنشيط
السياحة بني بلدينا ووضع
برامج سياحية مشرتكة والرتويج
للبنان ومصر كمقصد سياحي
مشرتك للزوار القادمني من
بلدان بعيدة.
واكدنا ايضا اهمية الدور
الذي يؤديه القطاع اخلاص يف
لبنان ومصر لتطوير العالقات
والتجارية
االقتصادية
واالستثمارية ،ودعونا جملس
رجال االعمال املصري اللبناني
اىل تفعيل عمله وجعل اجتماعاته
دورية.
وادعو القطاع اخلاص املصري
اىل االفادة من الثقة املتجددة
بلبنان والفرص العديدة فيه.
وحنن حرصاء على تأمني املناخ
الذي يسهل للقطاع اخلاص
املصري العمل يف خمتلف
جماالت اقتصادنا.
ولقد وقعنا  18اتفاقا ومذكرة
تفاهم وبرناجما تنفيذيا ،تفتح
جماالت اوسع للتعاون يف
االقتصاد والتجارة والنقل
والبيئة والسينما والشباب
والرياضة والبورصة والشؤون
االجتماعية وغريها».

االفتتاح الكبري
حملالت محزة اخوان يف منطقة مرييالندز
مجيع أنواع اخلضار والفواكه

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

اخلضار والفواكه طازجة يومياً من املاركت

اراكيل مستوردة من لبنان والصني..
تنباك بنكهات متنوعة

اسعار مهاودة جدا مبناسبة االفتتاح

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

 3فروع بإدارة عائلية واحدة

مرييالندز

179 Merrylands
Rd,
Merrylands
9760 1886

الكمبا

128 Haldon
St,
Lakemba
9750 9766

بانشبول

77 Waterloo Rd,
Punchbowl
97503300
مقابل كنيسة مارشربل
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..وإنتصرت الـ» »OTVلعدم إرتكابها أ ّي خمالفة للقرار القضائي

ردت امس االول اخلميس قاضية
االمور املستعجلة يف بريوت زلفا
احلسن دعوى شركة سوسيتية
جنرال ضد ال otvلعدم ارتكاب
احملطة اي خمالفة للقرار القضائي
وتضمني
تاريخ 2010\3\5
والنفقات
الرسوم
املصرف
القانونية كافة.
احلسن أصدرت قرارا معجل
التنفيذ قضى برد الدفع بعدم
االختصاص املكاني والنوعي
وقبول الطلب االضايف شكال ورد
الدعوى مبا فيها الطلب االضايف
ورد طليب فتح احملاكمة ورد
سائر االسباب واملطالب الزائدة
واملخالفة.
وضمن القرار املدعي الرسوم
والنفقات الثانوية.
ردت قاضية االمور املستعجلة
يف بريوت زلفا احلسن «قرار
معجل التنفيذ» يف دعوى شركة
« سوسيتيه جنرال» ضد
تلفزيون «او.تي.يف» يف
موضوع تصفية غرامات ،لعدم
االختصاصني املكاني والنوعي
وطلبت تضمني املدعي مصاريف
الدعوى ورسومها ،ذلك يف قرار
اصدرته اليوم هذا نصه:
ان قاضي االمور املستعجلة
يف بريوت ،لدى التدقيق،
تبني انه بتاريخ 2010/3/12
تقدم بنك سوسيته جنرال يف
لبنان ش.م.ل ،بواسطة وكيله
االستاذ جوزف خوري حلو ،بطلب
تصفية غرامة يف صورة موقتة
بوجه الشركة اللبنانية لالعالم
ش.م.ل .صاحبة حمطة او.تي.
يف .ممثلة بشخص ممثلها
القانوني وطلب:
 -1اصدار القرار وعمال باملادة
 587أ.م.م بتصفية الغرامة
االكراهية احملددة يف االمر
على العريضة تاريخ 2010/3/5
رقم  ،2010/حبيث ال تقل عن
 1،650،000،000ل.ل.
 -2تدوين احتفاظ املدعي بكامل
حقوقه ألي جهة كانت ال سيما
حبق اجراء املالحقة اجلزائية
املرتتبة على خمالفة قرار قضائي
واملطالبة بالتعويضات املرتتبة.
 -3تضمني املدعى عليها الرسوم
والنفقات والعطل والضرر،
على ان يكون القرار نافذا على
أصله.
وعرض يف باب الوقائع انه منذ
وقوع احلادث املؤسف يف مطعم
 White houseليل  26-25شباط
 ،2010قامت بعض وسائل
االعالم حبملة على رئيس جملس
ادارة املصرف ،وان االفرتاءات
تطورت لتتناول املصرف نفسه
وان االعالم نفسه يشن محالت
على هذا املصرف ،وانه ورد
يف النشرة الدعائية للفقرة
موضوع النزاع مشهد ملسؤول
املوارد البشرية يف Societe
 anti-generaieيتعرض الحدى
املوظفات اليت ترتدي جوارب
برتقالية ،وفجأة يدخل رئيس
جملس ادارة املصرف ومعه
مسلح يطلق النار على املوظفة،
وقد مت بث هذه النشرة بوترية
عالية  2010/3/5وقد مت ذكر
البنك صراحة فيه ،وان البنك
تقدم من هذه احملكمة بطلب
اصدار أمر على عريضة بتاريخ
 2010/3/5ملنع بث هذه الفقرة
والنشرة االعالنية الرتوجيية ،وان
االمر على العريضة صدر بتاريخ

 2010/3/5وقضى مبنع عرض
والرتوجيية
الدعائية
النشرة
والفقرة من برنامج  Ovriraحتت
طائلة غرامة اكراهية قيمتها 50
مليون ل.ل .عن كل خمالفة ،وانه
بعد ابالغ كاتب احملكمة القرار من
املدعى عليها ادعت هذه االخرية
تنفيذ القرار يف نشرة االخبار يف
تقرير مفصل
ضمنته تفاصيل
ّ
النشرة الرتوجيية املمنوع عرضها
وأعادت عرضه يف ثالث نشرات
اخبار عند الساعة الثامنة مساء
 2010/3/5وعند الساعة احلادية
عشرة ليال ويوم السبت صباحا
يف  ،2010/3/6ونشر يف املوقع
www.tayyar.org
االلكرتوني
بصورة متواصلة طوال أيام،
ويف موقع  YouTubeوال يزال
معروضا لغاية تارخيه ،وانه دخل
لغاية هذا التاريخ  3412زائرا
اىل هذا املوقع ،وجرى تسريبه
اىل وسائل اعالم أخرى منها
املقروءة وحتديدا جريدة االخبار،
وقد حققت املدعى عليها الضرر
املبتغى من الفقرة املمنوعة،
وانها قامت ايضا بالرتويج لفقرة
جديدة يف الربنامج نفسه تعرض
كيفية تنفيذ االمر على العريضة
وان ذلك مت بقوة السالح بهدف
االضرار باملصرف املدعي ،وذلك
على شاشة التلفزيون ويف املوقع
االلكرتوني.
وأدىل يف باب القانون ان املدعى
عليها خالفت القرار الصادر
بوجهها بتاريخ  ،2010/3/5وانه
يقتضي وسندا للمادة 587
أ.م.م تصفية الغرامة االكراهية،
الن املدعى عليها بثت التقرير
الذي حيتوي هذه الفقرة ثالث
مرات على االقل ويتوجب بذمتها
مببلغ  150مليون ل.ل ،.وكذلك
بثته عرب املوقع االلكرتوني ملدة
تزيد على يومني ويتوجب بذمتها
مبلغ ال يقل عن  500مليون ل.ل.
كما انها بثت الفقرة على موقع
 Youtubeوقد بلغ عدد الزائرين
 3412يف هذا املوقع حتى تاريخ
 2010/3/12أي ان املبلغ املتوجب
بذمتها يبلغ 170،600،000،000
ل.ل ،وانه كان يقتضي على
املدعى عليها ان تلتزم بتحقيق
الغاية املتوخاة من قرار املنع،
وانه يقتضي تصفية الغرامة
االكراهية مؤقتا مببلغ ال يقل
عن  1،650،000،000ل.ل ،وانه
العجلة متوفرة الن الضرر متمادي
ومستمر.
وانه بتاريخ  2010/4/13تقدم
املدعي بطلب اضايف حيدد فيه
طلب تصفية الغرامة االكراهية
مببلغ  2،650،000،000ل.ل.
وأدىل بأن املدعى عليها ومنذ
ابالغها الدعوى راحت تروج
للفقرة املمنوعة عرب االخبار وعرب
موقع  YouTubeلنفي املسؤولية
عنها ،وازداد عدد زوار املوقع
اىل  8260زائرا حتى تاريخ
.2010/4/12
وانه يف اجللسة املنعقدة بتاريخ
املدعى
تقدمت
2010/5/18
عليها ،بواسطة وكيلها االستاذ
ابراهيم السمراني ،بالئحة جوابية
طلبت يف ختامها:
 -1رد الدعوى شكال النتفاء
الصالحية املكانية ،والنتفاء
صالحية قاضي العجلة للنظر
بها كونها تتصدى الساس احلق
ولعدم وجود عجلة.
 -2ردها أساسا ملخالفتها الواقع

والقانون.
 -3ردها يف مجيع االحوال برمتها
لالسباب املثارة.
 -4تضمني املدعي الرسوم
والنفقات والعطل والضرر.
وعرضت يف باب الوقائع انها
التزمت بتنفيذ االمر على العريضة
كامال وامتنعت عن متابعة بث
االعالن الرتوجيي وعن بث الفقرة
املمنوعة ،وايضا عن بث الربنامج
بكامله ،وانه حترتم تفيذ القرارات
القضائية.
وأدلت يف باب القانون انه
يقتضي رد الدعوى شكال لعدم
االختصاص املكاني ،الن مركزها
الوحيد الذي متارس فيه أعماهلا
هو يف الدكوانة ،وان الكاتب
انتقل لتنفيذ القرار يف هذه
املنطقة ،وان املركز املتخذ يف
بريوت هو فقط المتام اجراءات
التسجيل ،وان االختصاص يعود
ملكان تنفيذ القرار ،ولعدم
االختصاص النوعي لقاضي العجلة
الن التنفيذ قد حصل فعال وال
جمال للطلب من قاضي العجلة
تصفية الغرامة ،وميكن للمدعي
مراجعة قاضي االساس للمنازعة
بصحة التنفيذ ،وانها غري مسؤولة
عن قيام مؤسسات اعالمية أخرى
ببث االعالن وان ذلك خيرج عن
اختصاص قاضي العجلة ،وان
التصفية هنا نهائية وتعود حملكمة
االساس ،وان املدعي مل يثبت
ان املدعى عليها مل تنفذ القرار،
وانه مل حتصل أي خمالفة للقرار
بأي شكل من االشكال ،وانها غري
مسؤولة عن فعل أشخاص آخرين
او مؤسسات اخرى ،واستطرادا
انه يقتضي رد الدعوى الن املنع
يتعلق بالـ  OTVوحدها وبشاشة
هذا التلفزيون وحدها.
وانه يف اجللسة املنعقدة بتاريخ
 2010/6/8تقدمت املدعى عليها
بالئحة جوابية على الطلب االضايف
كررت فيها أقواهلا ومطالبها
وطلبت رد الطلب االضايف،
وأدلت بأن املنع تناول فقط فقرة
الربنامج ومل يتناول االخبار او
اجراء حتقيق عن موقع ،YouTube
وان املدعي نفسه يقوم بتعميم
الشريط الرتوجيي الظهار املدعى
عليها مبظهر العاصية عن تنفيذ
القرارات القضائية.
وانه يف اجللسة نفسها كرر
الفريقان أقواهلما ومطالبهما
ثم ختمت احملاكمة أصوال .وانه
بتاريخ  2010/6/9تقدم املدعي
بطلب فتح حماكمة ،لتمكينه من
اجلواب على الئحيت املدعى عليها
ومن ممارسة حق دفاعه.
وانه بتاريخ  2010/6/11تقدمت
املدعى عليها مبذكرة كررت فيها
أقواهلا ومطالبها كافة ،ومؤكدة
على انها نفذت القرار وعلى ان
الدعوى مفتقرة اىل االثبات.
وانه بتاريخ  2010/6/14تقدم
املدعي بطلب فتح حماكمة مرفق
بالئحة جوابية اوىل ،كونه مل
يتمكن من تقديم جواب على
الئحيت املدعى عليها ،وكرر يف
الئحته املذكورة مطالبه كافة،
وأدىل بأن املدعى عليها تبث
الفقرة املمنوع بثها عرب الوسائل
االلكرتونية وشبكة االنرتنت بطرق
خمتلفة .وهو دليل على مواكبتها
للتطور العلمي وهذا يشكل خمالفة
للقرار القضائي الذي تضمن منعا
مطلقا وان العربة هي للمعاني
وليس لاللفاظ ،وان املدعى

عليها خالفت القرار عرب بث
الفقرة يف أربع نشرات اخبارية،
وانه يربز قرصني مدجمني عن
النشرة االخبارية مساء اجلمعة يف
 2010/3/5الساعة الثامنة مساء
والساعة  11،15ليال وال ميكن
للمدعى عليها انكار بثها للفقرة
يف النشرتني الالحقتني فجرا
وصباحا يف يوم  .2010/3/6وانه
يقتضي الزامها بابراز نسختني
عن نشرتي االخبار املذكورتني،
وان هذا التقرير االخباري
معروض على موقع  YouTubeمن
قبل  OTV Lebanonولغاية تارخيه
حيث شاهده  7644مشاهدًا ،وان
املدعى عليها هي اليت تبث
الشريط الرتوجيي على املوقع
 YouTubeالنها وحدها تستطيع
نزع شعار  OTVعنه ،وان
احملكمة الراهنة خمتصة مكانيا
لتصفية الغرامة اليت قضت
بها بصورة مؤقتة ،وانه سبق
للمحكمة ان ردت االعرتاض على
االمر على العريضة وتطرقت فيه
اىل موضوع االختصاص املكاني،
وبالنسبة لالختصاص النوعي ان
احملكمة خمتصة سندا للمادة 587
أ.م.م ألن املدعى عليها مل تنفذ
القرار بل عطلت تنفيذه بوسائل
خمتلفة ولغاية تارخيه ،وان
التصفية املطلوبة هي تصفية
مؤقتة وغري نهائية ،وانه يقتضي
رد ادالءات املدعى عليها كافة
وان احلق االجدرباحلماية هو حق
املصرف بسبب الضرر الالحق به،
وان املنع شامل ومطلق وال ميكن
حصر نطاق تنفيذه.
وانه بتاريخ  2010/6/16تقدم
املدعي بطلب فتح حماكمة مع
مستندات .بناء عليه،
 -1يف الدفع لعدم االختصاص
املكاني :حيث تطلب املدعى
عليها رد الدعوى شكال النتفاء
الصالحية املكانية ،مدلية بأن
ألن مركزها الوحيد الذي متارس
فيه أعماهلا هو يف الدكوانة ،وان
الكاتب انتقل لتنفيذ القرار يف
هذه املنطقة ،وان املركز املتخذ
يف بريوت هو فقط المتام اجراءات
التسجيل ،وان االختصاص يعود
ملكان تنفيذ القرار.
وحيث يطلب املعرتض بوجهه
اعتبار احملكمة خمتصة مكانيا
سندا للمادة  102أ.م.م الن
االضرار الناجتة عن الشريط
الرتوجيي حتققت يف كل االراضي
اللبنانية ،ال سيما بريوت ،وان
مساهمة
شركة
املعرتضة
مسجلة يف السجل التجاري يف
بريوت ومركزها الرئيسي يف
بريوت ،وان النص الذي يعطي
االختصاص لقاضي العجلة الذي
نشأ يف دائرته موضوع الدعوى
املستعجلة ليس الزاميا.
وحيث ومن جهة اوىل ،من
املسلم به قانونا ان حمكمة
االمور املستعجلة املختصة مكانيا
لتصفية الغرامة االكراهية احملددة
يف منت االمر على العريضة،
هي احملكمة اليت أصدرت االمر
على العريضة املقرتن بالغرامة
االكراهية املذكورة ،مما جيعل
احملكمة الراهنة اليت صدر القرار
بتاريخ  2010/3/5عنها واملقرتن
بالغرامة االكراهية هي املختصة
مكانيا البت بطلب تصفية هذه
الغرامة موقتا مبفهوم املادة
587أ.م.م.
وحيث ومن جهة ثانية وفضال عن

ذلك ،وعمال بنص املادة 580
اصول حماكمات مدنية ان قاضي
االمور املستعجلة املختص مكانيا
هو القاضي املنفرد الذي يدخل
اساس النزاع يف اختصاصه او
يف اختصاص الغرفة االبتدائية
او اي حمكمة اخرى يكون يف
دائرتها ،او القاضي املنفرد
الذي نشأ يف دائرته موضوع
الدعوى املستعجلة.
وحيث وعمال بنص املادة 101
أ.م.م .يف الدعاوى املتعلقة
يكون
املعنوي
بالشخص
االختصاص املكاني للمحكمة اليت
يقع يف دائرتها مركزه الرئيسي
سواء أكانت الدعوى على الشخص
املعنوي ام منه على احد افراده
او من احد افراده على اآلخر.
وحيث من الثابت يف امللف ان
الشركة املدعى عليها هي شركة
مساهمة لبنانية مسحلة يف السجل
التجاري يف بريوت ،وان مركزها
الرئيسي وفقا ملا ورد يف االذاعة
التجارية املربزة هو يف بريوت.
وحيث يكون تبعا لذلك قاضي
االمور املستعجلة يف بريوت (اي
احملكمة الراهنة) خمتصًا للبت
بطلب تصفية الغرامة االكراهية
املدقم من املدعي.
وحيث ال يعتد يف هذا السياق
بإدالءات املدعى عليها جلهة ان
مركزها الفعلي يقع يف قضاء
املنت الشمالي ،ألن ظاهر احلال
واملستندات تشري اىل ان مركز
الشركة الرئيسي هو يف بريوت،
وانه مل يتم تعديل ذلك وفقا
لالصول يف امانة السجل التجاري
يف بريوت ،ومن املمكن ان يكون
مكان البث الفعلي يف منطقة
الدكوانة ،امنا املركز الرئيسي
موجود يف بريوت ،وفقا لقيود
السجل التجاري اليت تهدف اىل
اعالم الغري عن اية معلومات
ختص هذه الشركة.
وحيث طاملا ان قاضي االمور
املستعجلة يف بريوت خمتص
مكانيا الختاذ القرار املعرتض
عليه ،وان هذا القرار صدر،
يكون تنفيذه من اختصاص كاتب
احملكمة التابع له ،اينما كان حمل
التنفيذ ولو كان خارج بريوت،
وعند مصادفته ألي مشكلة اثناء
التنفيذ ،يقوم مبراجعة القاضي
الذي اصدر القرار ألخذ توجيهاته
عند االقتضاء ،االمر الذي يقضي
برد ادالءات املدعى عليها
املخالفة.
وحيث يكون تبعًا لذلك الدفع
املثار من املدعى عليها هلذه
الناحية مستوجبا الرد.
 -2يف الدفع بعدم االختصاص
النوعي ويف مضمون النزاع :حيث
يطلب املدعي اصدار القرار وعمال
باملادة  587أ.م .بتصفية الغرامة
االكراهية احملددة يف االمر على
العريضة تاريخ  2010/3/5رقم
 ،2010/263حبيث ال تقل عن
 1,650,000,000ل.ل ،وتدوين
احتفاظ املدعي بكامل حقوقه ألي
جهة كانت ال سيما حبث اجراء
املالحقة اجلزائرية املرتتبة على
خمالفة قرار قضائي واملطالبة
بالتعويضات املرتتبة ،ويطلب
بشكل اضايف تصفية الغرامة
االكراهية مببلغ 2,650,000,000
ل.ل ،.ألن املدعى عليها ومنذ
ابالغها الدعوى راحت تروج
للفقرة املمنوعة عرب االخبار وعرب
موقع  Youtubeلنفي املسؤولية

عنها ،وازداد عدد زوار املوقع
اىل  8260زائرا حتى تاريخ
 ،2010/4/12ويدلي بأن املدعى
عليها بثت التقرير الذي حيتوي
هذه الفقرة ثالث مرات على
االقل ويتوجب بذمتها مبلغ 150
مليون لرية لبنانية وكذلك بثته
عرب املوقع اإللكرتوني ملدة تزيد
على يومني ويتوجب بذمتها مبلغ
ال يقل عن  500مليون ل.ل،.
كما انها بثت الفقرة على موقع
 Youtubeوقد بلغ عدد الزائرين
 3412يف هذا املوقع حتى تاريخ
 2010/3/12اي ان املبلغ املتوجب
بذمتها يبلغ 170,600,000,000
ل.ل ،.وانه كان يقتضي على
املدعى عليها ان تلتزم بتحقيق
الغاية املتوخاة من قرار املنع.
وحيث تطلب املدعى عليها رد
الدعوى شكال النتفاء صالحية
قاضي العجلة للنظر بها كونها
تتصدى ألساس احلق ولعدم
وجود عجلة ،ردها اساسًا
والقانون،
الواقع
ملخالفتها
وتدلي بأن التنفيذ قد حصل
فعال وال جمال للطلب من قاضي
العجلة تصفية الغرامة ،وميكن
للمدعي مراجعة قاضي االساس
للمنازعة بصحة التنفيذ ،وانها
غري مسؤولة عن قيام مؤسسات
اعالمية اخرى ببث االعالن وان
ذلك خيرج عن اختصاص قاضي
العجلة ،وان التصفية هنا نهائية
وتعود حملكمة االساس ،وان
املدعي مل يثبت ان املدعى عليها
مل تنفذ القرار ،وانه مل حتصل
اي خمالفة للقرار بأي شكل من
االشكال ،وانها غري مسؤولة عن
فعل اشخاص آخرين او مؤسسات
اخرى ،واستطرادا انه يقتضي رد
الدعوى ألن املنع يتعلق بالـ otv
وحدها وبشاشة هذا التلفزيون
وحدها.
وحيث ومن جهة اوىل ان الطلب
لشروطه
مستوف
االضايف
الشكلية ومتالزم مع الطلب
االصلي ،االمر الذي يقضي
بقبوله شكال.
وحيث ومن جهة ثانية ،وعمال
بنص املادة  587أ.م.م .لقاضي
االمور املستعجلة ان يأمر بفرض
غرامة اكراهية على اخلصم الذي
ميتنع عن تنفيذ قراره ،كما له ان
يصفيها بصفة مؤقتة.
وحيث يؤخذ بنص هذه املادة
معطوفة على املادة  569أ.م.م،
اليت تنص على انه جيوز للمحاكم،
حتى من تلقاء نفسها ،ان تقضي
بالغرامة االكراهية لضمان تنفيذ
االحكام الصادرة عنها ،وتعترب
الغرامة االكراهية متميزة عن
بدل التعويض ،وتكون مؤقتة او
نهائية وتعد يف االصل مؤقتة ما مل
تصرح احملكمة بصفتها النهائية،
ويف حال عدم التنفيذ اجلزئي او
الكلي او التأخري يف التنفيذ،
تعمد احملكمة اليت قررت الغرامة
اىل تصفيتها ،وال جيوز للمحكمة
تعديل مقدار الغرامة النهائية عند
تصفيتها ،ما مل يثبت ان عدم
تنفيذ احلكم القضائي ناتج عن
قوة قاهرة امنا جيوز هلا تعديل
او الغاء الغرامة املوقتة يف حال
ثبوت عدم التنفيذ.
وحيث خيتص قاضي االمور
املستعجلة ومبقتضى النصني
املذكورين بتقرير الزام الفريق
الصادر حبقه التدبري املستعجل
بغرامة اكراهية ،وذلك لضمان
تنفيذ هذا التدبري وحتقيق الغاية
املرجوة منه وهذا يستدل من
(التتمة على الصفحة )21
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لبنانيــات

جملس الوزراء يق ّر املوازنة :إجهاض حماوالت التغيري؟!

ّ
يتسلم الوزراء ،حتى مساء أمس
مل
املعدلة من مشروع
االول ،النسخة
ّ
قانون موازنة عام  ،2010علمًا
بأن اجللسة املقررة عند الثانية
من بعد ظهر امس خمصصة إلجراء
قراءة أخرية هلذا املشروع ،متهيدًا
إلحالته على اجمللس النيابي يف
األسبوع املقبل ...فهل تنجح
احلكومة يف ذلك؟
ُ
معي لقياس
اعتمد منوذج
إذا
نّ
وجهة اجلهود املبذولة يف إطار
مناقشات مشروع موازنة عام
 ،2010فقد يظهر أن اجلهد األكرب
انصب على حماوالت اإلسراع
ّ
يف إقرار املشروع داخل جملس
الوزراء ،مبا يتجاوز بأشواط
بعيدة اجلهد املبذول على مناقشة
مضمون املشروع نفسه وخياراته
وأهدافه ...ولوال إصرار وزير
االتصاالت شربل ّ
حناس على
إحداث بعض التعديالت اجلوهرية
خارج إطار «احملاصصات»
اليت حتصل عادة خارج اجللسات،
ُ
قر منذ ثالث
لكان املشروع قد أ ّ
أو رابع جلسة ،وانتهى األمر
كالعادةّ :
قلة من الوزراء تعي
ماهية املوازنة ،وقلة أخرى ال
تبحث إال عن حصصها فيها،
وثالثة ال ناقة هلا وال مجل،
ورابعة تتفرج كاملغلوب على
أمره بانتظار الفرج.

منع التغيري

مل يكن ّ
قدم
حناس واهمًا عندما ّ
ورقته «التغيريية» وطرحها
للنقاش يف ثانية جلسات
مناقشة املوازنة ...فاخلبري،
الذي راكم خربة ومعرفة يف
السياسة واالقتصاد والشؤون
املالية والنقدية ،يدرك أن
ليست
«التغيري»
ظروف
ناضجة ،إال أنه أراد أن حيقق
منذ البداية هدفني متواضعني
نظرًا لطابعهما «البديهي»،
جدًا يف ظل
لكن أثرهما كبري ّ
الواقع السياسي الراهن وطريقة
إدارة السلطة ومركز القرار
فيها :أو ً
ال ،أن يسعى إىل إعادة
املوازنة إىل إطارها الطبيعي،
أي باعتبارها األداة األساسية
لتحقيق سياسات الدولة يف
ّ
شتى اجملاالت احليوية ...وثانيًا،
أن يسعى إىل إقناع القوى غري

املتورطة بعد يف صياغة النموذج
القائم وإدارته بأن املسار احلالي
ليس قدرًا حمتومًا ،بل هو خيار
جدًا،
تقابله خيارات أخرى ممكنة ّ
ّ
وبالتالي
متثل املوازنة اإلطار
املناسب لطرحها.
بدت البذرة صاحلة للوهلة
األوىل ،لكن سرعان ما ُأتلفت
عرب
متسك فريق الرئيس سعد
ّ
احلريري مبقولة أن املوازنة شيء
والسياسات شيء آخر ...وألن
هذه املقولة تقوم على أساسات
ّ
هشة ،اضطر الفريق نفسه إىل
استخدام
حجة إقناع لفرض موازنة
ّ
«حماسبية» ،فالسنة املعنية
تكاد تنتهي قبل أن يتسنى نشر
القانون يف اجلريدة الرمسية،
ّ
وهو أمر غري
متوقع قبل أيلول
املقبل على ّ
أقل تقدير.
انطلت
احلجة على اجلميع ،واضطر
ّ
ّ
حناس إىل الرضوخ هلا يف نهاية
األمر ،فقرر أن خيوض املواجهات
الصعبة حول املشروع املطروح
نفسه ،وذلك عرب حماولة فرض
احرتام الدستور وقانون احملاسبة
العمومية ،وال سيما جلهة
التمسك
ّ
مببدأ سنوية املوازنة ومشوليتها
لكل اإلنفاق واإليرادات وحتديد
سقف لالقرتاض مبا يوفر احلاجات
التمويلية الفعلية ،مع هامش
يتيح املرونة املطلوبة يف التعامل
مع احلاجات الطارئة والتطورات
غري احملسوبة وتفكيك بعض
املواد القانونية اليت تنطوي على
امتيازات للبعض أو خمالفات أو
أنها تتناقض مع مبدأ االنتظام
العام.

حتديد سقف االقرتاض

انطالقًا من ذلك ،عقد وزراء حركة
أمل وحزب اهلل والتيار الوطين احلر
اجتماعني لتنسيق املوقف وحتديد
يؤدي
سقف هذه املطالب مبا
ّ
إىل إدخال بعض التحسينات
إىل املشروع من دون
التورط
ّ
يف تعطيل إقراره ...وهذا ما
مسح بتجاوز منطق اللعبة اليت
أرادها فريق احلريري عرب احلث
دائمًا على اإلسراع يف إخراج
املشروع من جملس الوزراء،
متجاه ًال جتاه ًال تامًا مسؤوليته
عن تأخري طرحه مخسة أشهر عن
املوعد الذي التزمت به احلكومة

لقطر وحتميل مجيع انواع السيارات واملراكب
البحرية يف سائر احناء سيدني

اتصلو ب آرثر0414419090 :
خدمة على مدار الساعة  7ايام يف االسبوع
معاملة صادقة ودقة يف املواعيد

اسعار خاصة حلاملي هذا االعالن

يف بيانها الوزاري.
تقدم وزيرة املال ريا
ُيفرتض أن ّ
احلسن يف جلسة اليوم النسخة
املعدلة من املشروع ،وهي
ّ
أعلنت التزامها مبا قرره جملس
الوزراء جلهة إدراج كل النفقات
يف املوازنة ،ما عدا أموال
ُ
البلديات اليت
سترتك ملوازنة
العام املقبل .إال أن مبدأ سنوية
املوازنة لن يحُ رتم ،وكذلك فإن
املعدلة لن تتضمن أي
النسخة
ّ
حتديد دقيق لسقف االقرتاض
مبا يتناسب مع احلاجات التمويلية
فقط من دون األهداف األخرى
متت إىل املوازنة بصلة،
اليت ال ّ
وال عالقة لوزارة املال بتأديتها
كامتصاص السيولة على سبيل
املثال ال احلصر.
ينوي ّ
حناس إعادة طرح هذه
املسألة جمددًا ،وهو يراهن على
دعم عدد كبري من الوزراء نظرًا
ألهميتها برأيه يف إعادة االنتظام
إىل عمل الدولة ومؤسساتها ،إذ
ال جيوز أن تكون األمور مفتوحة
إىل هذا احلد وخارج أي رقابة
دستورية.
فقد أظهر بيان مصرف لبنان عن
وضعه يف منتصف الشهر اجلاري
عودة ودائع القطاع العام لديه
إىل االرتفاع بعد تراجع بطيء عن
املستوى القياسي الذي بلغته
يف منتصف آذار املاضي ،أي
عندما بلغت أكثر من 10115
مليار لرية ،أو ما يعادل 6.7
مليارات دوالر ،وهي مبعظمها
ّ
متثل الفائض يف حساب اخلزينة
الناجم عن االستدانة املفرطة
بغرض مشاركة مصرف لبنان
مبهمة امتصاص السيولة الفائضة
لدى القطاع املصريف واحملافظة
على
معدالت الفوائد املرتفعة
ّ
اجلاذبة للودائع واحلامية ملستوى
رحبية املصارف.
يوجد اليوم أكثر من  8911مليارًا
يف حسابات اخلزينة لدى مصرف
لبنان ،أي ما يعادل  5.9مليارات
دوالرّ ،
تكلف اللبنانيني حنو 413
مليون دوالر سنويًا خلدمتها من
دون أن ُتستثمر يف جماالت
جمدية كإعادة بناء البنى التحتية
املهرتئة ،وال سيما يف قطاعات
الكهرباء واملياه والنقل العام
والصحة والتعليم وصيانة البيئة
وغريها.
ويرفض فريق احلريري حتى اآلن
أي حبث يف هذه املسألة ،مشريًا
إىل أن حتديد سقف لالقرتاض هو
مبثابة تقييد لوزارة املال
ومس
ّ
بالسياسة النقدية اليت ال تقيم
أي اعتبار لغري أهدافها أص ًال،
ّ
واملتمثلة بتكوين احتياطات
ضخمة بالعمالت األجنبية جتاوزت
حتى اآلن مستوى  30مليار
دوالر ،أي ما يعادل الناتج
احمللي اإلمجالي.
ال شك يف أن مسألة حتديد سقف
االقرتاض ستكون حمور النقاش
األساسي يف جلسة جملس الوزراء
نظرًا التصاهلا بأمور كثرية ،ونظرًا
لوجود اجتهادات دستورية خمتلفة
يف شأنها ،حبسب ما يوضحه
عضو اجمللس الدستوري السابق
سليم جريصاتي ،إذ يعتقد أن
سقف االقرتاض حتكمه نظريتان:
األوىل تقول إن السقف جيب
أن يكون منصوصًا عليه وحمددًا
يف نص املوازنة ،ليكون هنالك
إجازة تشريعية مكتملة العناصر
من جملس النواب .أما النظرية

الثانية ،فتقول بعدم حتديد سقف
االقرتاض ،وبذلك تكون اإلجازة
التشريعية مبدئية .وهنا ،يشري
جريصاتي إىل أن اجلدل يصبح
حول تفصيل القرض أو اعتماد
مبدأ إعالن وجود قرض.
ويلفت جريصاتي إىل أن املادة
 88من الدستور اللبناني تنص
على أنه «ال جيوز عقد قرض
عمومي وال تعهد يرتتب عليه
إنفاق من مال اخلزينة إال مبوجب
قانون» ،وهذه املادة مل تتعدل
منذ أن وضع الدستور يف عام
 ،1926وهي بالتالي راسخة.
لكن هذه املادة تقبل تفسريين:
التفسري األول يقوم على اإلجازة
التشريعية املبدئية ،والثاني
على اإلجازة التشريعية املكتملة.
ويرى جريصاتي أن هذه املادة
ليست جامدة ،بل قابلة للتفسري
وفق املنظور األول ،أي اإلجازة
املبدئية يف ظل الظروف املالية
اليت يعيشها لبنان حاليًا.
ّ
يدل كالم جريصاتي على أن
الدستوري
بالنص
االلتزام
يفرض بكل األحوال أن تبلغ
احلكومة اجمللس النيابي بكل
عملية اقرتاض مهما كان نوعها
إذا جتاوزت حدود اإلدارة
املكتملة ،وبالتالي يصبح من
ّ
الضروري تعديل املادة
املتعلقة
باإلجازة للحكومة باالقرتاض
الواردة يف املشروع مبا
يؤمن
ّ
هذا الشرط يف حال استمرار
فريق احلريري برفض مبدأ حتديد
سقف االقرتاض.

عقارية موصوفة
سرقة
ّ

لن يقتصر النقاش يف النسخة
املعدلة على مسألة حتديد سقف
ّ
االقرتاض ،بل هناك مواد أخرى
بقيت عالقة وحتتاج إىل البت.
فقد أورد مشروع املوازنة
مادتني تسمحان بإعادة تقويم
األصول ،مبا فيها العقارات،
يف مقابل خفض الضريبة على
األرباح الناجتة من هذه العملية
من
معدل  %15إىل ،%3
ّ
وهذا يعين تقديم هدية مثينة
للشركات العقارية
تقدر قيمتها
ّ
مبئات ماليني الدوالرات .فشركة
«سوليدير» ،على سبيل املثال،
ال تزال متتلك حنو  1.9مليون مرت
مربع من األراضي القابلة للبيع
أو التطوير ،وبعض هذه األمتار
ُ
استملك بأسعار يبلغ متوسطها
 600دوالر ،فيما البعض اآلخر
الناجم عن ردم البحر مل تتجاوز
كلفته  150دوالرًا .وقد ارتفعت
األسعار بوترية خيالية لتبلغ
اليوم آالف الدوالرات للمرت
الواحد تبعًا ملوقعه وطبيعته ،ما
يعين أن إعادة تقويم أسعار هذه
العقارات وتسجيلها يف ميزانية
الشركة بأسعارها الرائجة حاليًا
جدًا .وبد ً
ّ
ال
سيولد أرباحًا هائلة ّ
من تكليف هذه الشركة وأمثاهلا
بتسديد كامل الضريبة على
األرباح الدفرتية احملققة ،يعمد
املشروع إىل خفض الضريبة،
علمًا بأن ذلك
سيؤدي إىل
ّ
إجهاض أي حماولة الحقة لفرض
الضريبة على الربح العقاري ،ألن
هذه الشركات تكون قد أعادت
ختمني عقاراتها بأسعار السوق
احلالية ،وبالتالي سيظهر الحقًا أن
أرباحها من عمليات البيع
والتفرغ
ّ
جدًا ...أال
تسمى هذه
حمدودة ّ
ّ
العملية سرقة موصوفة جيري
تهريبها يف املوازنة؟

شدد على «وضع قرار الدفاع عن لبنان بيد احلكومة»

جعجع من مدريد« :القوات»
مع تسهيل حياة الفلسطينيني

أكد رئيس اهليئة التنفيذية
اللبنانية»
«القوات
يف
مسري جعجع أنه «أصبح من
ُ
امللح التوصل اىل وضع قرار
الدفاع عن لبنان يف يد احلكومة
محاية للبنان أرضًا وشعبًا
ومؤسسات».
ودعا اىل «وقف املزايدات
واملتاجرة بالقضية الفلسطينية
الشعب
وبدماء
احملقة
الفلسطيين ومعاناته» ،معلنًا
«أن «القوات اللبنانية» مع
كل ما من شأنه تسهيل حياة
الفلسطينيني يف لبنان شرط
أن يبقى التوطني خطًا أمحر».
وصل جعجع أمس االول،
اىل إسبانيا حمطته الثالثة يف
جولته ،تلبية لدعوة رمسية من
احلكومة اإلسبانية .واستهل
لقاءاته باالجتماع اىل السفراء
والديبلوماسيني العرب يف
«البيت العربي» يف مدريد.
وحضر االجتماع اىل جانب ممثل
جامعة الدول العربية يف مدريد
السفري حسني بو زيد ،سفري
لبنان شكري عبود ،سفراء
وديبلوماسيو كل من :اململكة
العربية السعودية ،تونس،
األردن ،قطر ،املغرب ،سلطنة
السودان
اجلزائر،
عمان،
وفلسطني.
للحاضرين:
جعجع
وقال
«الوضع املستقر نسبيًا يف
لبنان خيفي شوائب عديدة من
أبرزها تقاسم السلطة يف لبنان
بني الدولة و»حزب اهلل».
فمن الناحية املبدئية الدولة
تعين أرضًا وشعبًا وسلطة .فإذا
تعددت السلطات أدت اىل خطر
انقسام يف الشعب واألرض
وانهيار للدولة .وإذا ما أضفنا
اىل ذلك وجود قرار استعمال
سالح «حزب اهلل» خارج
احلدود ،يتضح لنا مدى دقة
الوضع يف الوقت احلاضر».
وشدد على «أننا ال نقبل معادلة
«إما أن تكون مع سالح احلزب
أو تكون مع إسرائيل» .فنحن
من دون مواربة ضد أي سالح
خارج الشرعية اللبنانية وبالطبع
حنن ضد إسرائيل» ،مذكرًا
بأن «طاولة احلوار معقودة يف
الوقت نفسه يف بريوت ،وأنه
أصبح من ُ
امللح التوصل اىل
وضع قرار الدفاع عن لبنان يف
يد احلكومة محاية للبنان أرضًا
وشعبًا ومؤسسات».
وأكد ضرورة «وقف املزايدات
واملتاجرة بالقضية الفلسطينية
الشعب
وبدماء
احملقة
الفلسطيين ومعاناته» ،معتربًا
أن «على مجيع املهتمني
بهذا الشأن أن يتذكروا أن
الفلسطينيني هم املعنيون
األساسيون بهذا املوضوع ،وأن
يساندوهم بصدق ال أن حيلوا
مكانهم».
وشرح رؤيته للواقع العربي
واالقليمي يف هذا الشأن،
حبيث هنالك ما ُيعرف بـ»حمور
بإيران
املتمثل
املمانعة»

وسوريا ،وهنالك خط االعتدال
وفيه اململكة العربية السعودية
ومصر» ،مؤكدًا أن «ما ُيعرف
مبحور املمانعة ساهم عرب السنني
بوضع اجملتمع الدولي اىل جانب
إسرائيلُ ،مسديًا بذلك أكرب خدمة
للدولة العربية .فأي مقاربة ال
تأخذ يف االعتبار اجتذاب اجملتمع
الدولي وحتديدًا أوروبا وروسيا
والواليات املتحدة األمريكية
ملصلحة القضايا العربية احملقة،
حمكومة بالفشل».
وأوضح أن «املثال على ذلك
تسليح األمريكيني للجيش
اخلمسينات
يف
العراقي
واملوقف األمريكي من حرب
السويس يف الفرتة نفسها،
رغم معارضة إسرائيل الشديدة
لذلك .فللعرب ثقل اقتصادي
واسرتاتيجي بإمكانهم توظيفه
جتاه الدول الكربى ملصلحة
قضاياهم احملقة» ،مشددًا
على «ضرورة احلفاظ على
املبادرة العربية للسالم باعتبار
أن سحبها يكون مبثابة هدية
جمانية للحكومة اإلسرائيلية».

حوار

أسئلة
على
جعجع
ورد
الديبلوماسيني العرب حول
زيارته لكل من مصر وفرنسا
كما عن الوضع االقتصادي
يف لبنان وسبل تعزيزه ،فأكد
ردًا على سؤال القائم باألعمال
الفلسطيين يف إسبانيا« ،أن
«القوات اللبنانية» مع كل
ما من شأنه تسهيل حياة
الفلسطينيني يف لبنان شرط
أن يبقى التوطني خطًا أمحر».
وعزا ما حصل يف اجللسة
األخرية للمجلس النيابي اىل
«تعقيدات زواريب السياسة
الداخلية اللبنانية وليس لرفض
أحد أعطاء االخوة الفلسطينيني
التسهيالت الالزمة يف حياتهم
اليومية» ،مؤكدًا التزام السعي
اىل «احلصول على أوسع إمجاع
وطين حول مقاربة «القوات
اللبنانية» هلذا امللف».
وردًا على سؤال السفري
اللبناني يف مدريد ،كشف
جعجع أن الرسالة األساسية
اليت ينوي ايصاهلا اىل وزير
ميغيل
اإلسباني
اخلارجية
اخنيل موراتينوس واملسؤولني
اإلسبان الذين سوف يلتقيهم
هي «كيفية املساعدة يف
محاية لبنان وشعبه من أي
تداعيات اقليمية حمتملة للواقع
احلالي»
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لبنانيات

املفيت :املسلمون يعتربون التوطني خيانة ومؤامرة قاسم :دعم احلقوق الفلسطينية اجمللس األعلى للروم الكاثوليك:
صهيونية ومشروعه لن مي ّر حتت أي ذريعة
ينسجم وديننا
التم ّسك باألرض وعدم بيعها

افتتح مفيت اجلمهورية الشيخ حممد
رشيد قباني بعد ظهر أمس ،املنبى
اجلديد لـ»املركز االسالمي» يف
عائشة بكار يف حضور النائب
عمار حوري ممثال رئيس جملس
الوزراء ووزراء ونواب وشخصيات
وثقافية
واجتماعية
سياسية
ودينية .استهل االحتفال بعشر من
القرآن ،ثم النشيد الوطين والقى
رئيس املركز نور الدين عساف
كلمة قال فيها «ان هذا املبنى
وجد ليتكامل مع املراكز احمليطة
به ،وجرى العمل على التنسيق
الدائم مع املؤسسات الدينية
ويف طليعتها دار الفتوى».
وعدد طبيعة استخدامات طبقاته
الثماني.

قباني

والقى املفيت قباني كلمة اشاد
فيها مبؤسسات اجملتمع املدني
ونشاطات «املركز االسالمي»،
ثم قال« :ساكتفي ،باعالن
موقفي مما يدور اليوم من نقاش
حول اعطاء الفلسطينيني املقيمني
يف لبنان حقوقهم االنسانية
واالجتماعية .واحب ان يسمعين
اللبنانيون جيدا ،الن يف هذا
املوقف الرمسي لدار الفتوى حيال
االخوة الفلسطينيني خريهم مجيعا
مسلمني ومسيحيني ،وخري لبنان.
اقول لكم ايها اللبنانيون العقالء،
ان كرامة االنسان ،هي أوىل
حاجات االنسان االساسية ،قبل
املأكل واملشرب ،وقبل املأوى
والدواء ،فان انسانا خسر كرامته
خسر كل معنى يف حياته .ترضون
ايها اللبنانيون ان تعيشوا عيش
املذلة الذي يعانيه الفلسطينيون
يف لبنان منذ ستني سنة ،وانتم
أهل الشرف والشهامة والكرامة؟
فتجمعون عليهم أملني ،أمل
اغتصاب العدو الصهيوني لوطنهم
فلسطني ،وأمل االهمال والالمباالة،
من اخوتهم اللبنانيون يف اهلم
واملصري؟
الستم انتم اللبنانيني الذين
تسارعون للوقوف اىل جانب
يف
الفلسطينيني
اخوتكم
فلسطني ،ومساندتهم كلما ارتكب
العدو الصهيوني جمزرة ضدهم يف
فلسطني؟ وشن العدو الصهيوني
محلة عسكرية البادتهم يف وطنهم
فلسطني؟ ( )...ايها اللبنانيون،
ان رجال عزيز النفس ،هلو خري
واقوى واشد عزمية على االنتصار
لقضيته ،وكم يف قضيته اليوم
من رجل سلب كرامته يوم حرم

ابسط حقوقه االنسانية واملدنية
يف لبنان ،وحرم ابسط اسباب
العيش الكريم.
واننا مبنحنا االخوة الفلسطينيني
ابسط حقوق العيش الكريم يف
لبنان ،وال سيما منها حق العمل،
وحق بيت يقيهم حر الشمس وبرد
الشتاء واملطر ،وحق االرث الشرعي
عند املوت ،وحني نعطيهم ذلك،
مننحهم القوة والدفع على درب
عودتهم اىل ارضهم ووطنهم يف
فلسطني.
وانين اقول للبنانيني مسلمني
ان
خصوصا،
ومسيحيني
الفلسطينيني لن يبقوا على ارض
لبنان ،واننا لن نرضى بالتوطني
حال لقضيتهم حتت اي ضغط او
اي ظرف ،فنحن لسنا ممن خيضع
لضغط او تهويل مهما كان،
ولو سلطوا علينا كل السفهاء.
والفلسطينيون كما قلنا لن يبقوا
يف لبنان ،فلبنان ليس وطنهم،
وحنن لن نساوم على الوطن ،وانين
اطمئن اجلميع اىل ان املسلمني هم
اول الداعني والساعني واملطالبني
حبق عودة الفلسطينيني اىل
ديارهم يف فلسطني ،وسيقدمون
الشهداء اذا لزم االمر يف سبيل
هذه العودة .واطمئن اجلميع ايضا
مسلمني ومسيحيني ،اىل اننا نعترب
التوطني خيانة لفلسطني ،ومؤامرة
صهيونية لتذويب الفلسطينيني
خارج وطنهم فلسطني ،وهو خذالن
للفلسطينيني داخل فلسطني،
النهم هم ايضا ينتظرون عودة
اخوانهم خارج فلسطني اليهم
يف فلسطني ،وكفى تهوي ًال
بشبح التوطني ،فاملسلمون هم
ضمان املسيحيني يف لبنان،
واملسيحيون هم ضمان املسلمني
يف لبنان ،ومشروع التوطني لن
مير بأي ذريعة .والقبول بالتوطني
يضر فوق ذلك بلبنان كل لبنان
جبناحيه املسلم واملسيحي ،كما
يضر بالفلسطينيني انفسهم
يعين
والتوطني
وبقضيتهم،
الصهاينة
احتالل
ترسيخ
لفلسطني ،وإهلاء اللبنانيني يف
ما بينهم بشبح التوطني ،ولكن
الفلسطينيني هم ضيوف لبنان،
واللبنانيون مل يعرف عنهم اال
الشهامة والكرامة ،فال تبخلوا
عليهم ايها اللبنانيون بأبسط
حقوق االنسان وعيشه الكريم
( .»)...ثم ازاح املفيت الستار
عن اللوحة التذكارية للمبنى ،وجال
واحلضور يف اقسامه.

العام
األمني
نائب
أكد
لـ«حزب اهلل» الشيخ نعيم
قاسم ،خالل اجتماعه مع لقاء
األحزاب وحتالف الفصائل
الفلسطينية ،وقوف احلزب
بقوة إىل جانب إقرار احلقوق
املدنية للفلسطينيني «حتى
نكون منسجمني مع ديننا
وإنسانيتنا».
وأشار إىل «احلرب اليت تشنها
الواليات املتحدة وحلفاؤها
على كل قوى املقاومة يف
شتى امليادين وصوال إىل
منع بث قناة «األقصى»
بعدما كان قد مت منع قناة
«املنار» سابقا إلسكات كل
صوت يدافع عن احلق حتى ال
يرى العامل أخالقنا وإنسانيتنا
ومعاناتنا».
وشدد على «ضرورة التكامل
يف ما بيننا مجيعا كل يف
اجملال الذي يستطيع أن يكون
فيه مؤثرا لتجميع كل الطاقات
خدمة لقضايانا وحقوقنا».
الواليات
مواقف
وتناول

تبدأ جلنة االدارة والعدل
مناقشة اقرتاح القانون املتعلق
بتملك غري اللبنانيني اىل
احلقوق العينية يف لبنان فضال
عن اقرتاحات قوانني اخرى
متعلقة حبقوق الفلسطينيني،
يف جلسة تعقدها العاشرة قبل
وتعقد
ظهر االربعاء املقبل.
جلنة الدفاع الوطين والداخلية
والبلديات جلسة ظهر االثنني
املقبل لدرس مشروع للقانون
الضافة نبذة جديدة اىل الكتاب
الثاني ،الفصل االول من
قانون العقوبات ،واقرتاحي

املتحدة «الداعمة باملطلق
للكيان الصهيوني» ،فرأى
أن «هذه املواقف لن تثنينا
عن الوقوف صفا واحدا
مبواجهة كل املشاريع اليت
ختطط للمنطقة إىل جانب
كل قوى املقاومة واملمانعة
يف املنطقة يف مقدمتها
اجلمهورية اإلسالمية يف إيران
وسوريا وتركيا وقوى املقاومة
الفلسطينية».

احلص :إعطاء الفلسطينيني
حقـوقهم مـن دون التـوطني

قال الرئيس سليم احلص،
يف تصريح باسم «منـرب
الوحدة الوطنية» :يــدور
سجال ســياسي هذه االيــام
حول مسألة احلقوق االنسانية
لالجئني الفلســطينيني ،من
مثل حق االقامــة والعمل وسائر
احلقوق املدنـية اليت ينـبغي أن
تعــود ملن يقيـم على االرض
اللبنانـية من دون التــوطني
أي من دون منح اجلنسية
اللبــنانية لالجـئني ،ويهمنا
أن نضم صوتـنا اىل أصـــوات
الذين جهـــروا بدعمــهم ملبـادرة
منح الالجئني الفلســطينيني
هذــه احلقـوق ،فالالجئــون
الفلســطينيون هم من العرب
ويهـــمنا أن ميـنح لبــنان هؤالء
احلقــوق اليت تــسمح هلم
بالعيش يف أجواء من العدالة
واإلنصاف اىل أن يتســنى هلم
العــودة اىل وطنـهم الســليب
فــي فلســطني.
أضاف :ال جيـوز فـي حـال
من االحوال أن يتمتع سائر

اإلدارة تناقش حقوق الفلسطينيني األربعاء وزمحة اجتماعات للجان األسبوع املقبل
قانون االول لتعديل املواد
 2و 3و 4و 7من القانون
املتعلق بإحداث مديرية الشؤون
اجلغرافية املقدم من النائب
مروان فارس ،واالخر لتعديل
السن القانونية لإلحالة احلكمية
على التقاعد لضباط االمن
العام .وقد قدمه النائب سرج
طورسركيسيان.
وتعقد جلنة االدارة جلسة
العاشرة قبل ظهر االثنني املقبل
لدرس مشروع قانون لتعديل
املادتني  199و 850من قانون
أصول احملاكمات املدنية.

*الشيخ نعيم قاسم*

وتعقد اللجنة الفرعية املنبثقة من
جلنة االدارة والعدل جلسة ظهر
الثلثاء املقبل ملواصلة درس
اقرتاح قانون احلد من التدخني
والتغليف
الصنع
وتنظيم
والدعاية ملنتجات التبغ .وتعقد
جلنة حقوق االنسان جلسة
الثانية بعد ظهر الثلثاء املقبل
يف حضور املفوض السامي
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
أنطونيو غوتريس للبحث يف
تعزيز نشاطات املساعدات
اإلنسانية اليت تقدمها املفوضية
السامية اىل الالجئني.

املقيمني يف لبنان من شتى
االنتـماءات والتابعيات حبقوق
ومـزايا حيرم منها الجئ عربي
من فلسطني املنكوبة ،إنـنا
ندعو اىل االنفتاح الكلي
يف هذا املضمار من دون
التوطني.

رأى اجمللس األعلى للروم
«تطرق
أن
الكاثوليك
سينودس الشرق األوسط اىل
واقعة انقسام املسيحيني يف
لبنان ال حيول دون السعي
اىل توحيد الصف ودعم
القيادات الروحية والسياسية
واخلروج من حال اإلحباط،
مما يعيد إىل املسيحيني
دورهم الطبيعي ،من دون
عقدة أو خوف» ،ودعا إىل
«التمسك باألرض وعدم
بيعها من الغري ،ايا تكن
الظروف واملغريات».
التنفيذية
اهليئة
عقدت
للمجلس اجتماعها الشهري
يف املقر البطريركي  -الربوة،
برئاسة بطريرك انطاكية
وسائر املشرق واالسكندرية
غريغوريوس
واورشليم
الثالث حلام وشارك فيه
رؤساء بلديات وأعضاء جمالس
بلدية يف مراكز احملافظات
من طائفة الروم امللكيني
الكاثوليك املنتخبني يف دورة
 ،2010بصفتهم أعضاء يف
اهليئة العامة للمجلس.
بداية ،هنأ حلام رؤساء
البلديات واألعضاء ،بالفوز.
ثم القى رئيس اجمللس
روجيه نسناس كلمة أبدى
فيها «حرص اجمللس على
تكامل الدور االمنائي والوطين
واالجتماعي والروحي ،انطالقًا
من ان املساهمة يف امناء
اي منطقة تعين املساهمة

يف بناء كل الوطن».
ودعا اىل «التعاون بني
البلديات والدولة لتوطيد
التنمية اليت ترسخ ثقة شبابنا
بالدولة والغد ،وثقة االشقاء
واالصدقاء باالستثمار يف
بالدنا».
ّ
واطلع اجمللس من البطريرك
حلام على اخلطوط العريضة
آللية عمل سينودس الشرق
األوسط الذي دعا إليه البابا
بينيديكتوس السادس عشر،
وطلب من أعضائه «وضع
ما يرونه مناسبًا من أفكار
واقرتاحات تعبرّ عن تطلعات
أبناء الطائفة ورغبتهم يف
إجناح أعمال السينودس».
ورأى ان «آلية العمل اليت
قدمها البابا تعيد احلضور
املسيحي يف الشرق إىل
جوهره وإىل قيام املسيحيني
بدورهم السياسي واإلنساني
والثقايف والتمسك باألرض
حيث يقيمون».
وقال يف بيان« :إن تطرق
آلية العمل إىل واقعة انقسام
املسيحيني يف لبنان ال
مينع من السعي الدائم اىل
توحيد الصف ودعم القيادات
الروحية والسياسية واخلروج
من حالة اإلحباط ،مما يعيد
إليهم دورهم الطبيعي من
دون عقدة أو خوف .وندعو
إىل التمسك باألرض وعدم
بيعها من الغري ،ايا تكن
الظروف واملغريات

«حزب اهلل» :نرفض عالقة بسوريا حتت وصاية فرنسا

اعرب «حزب اهلل» عن رفضه
«ان تكون العالقة بني لبنان
وسوريا حتت وصاية فرنسا»،
ورأى ان مواقف الواليات
املتحدة األمريكية الداعمة يف
املطلق الكيان الصهيوني « لن
تثنينا عن الوقوف صفًا واحدًا
يف مواجهة كل املشاريع اليت
ختطط للمنطقة».
العام
األمني
نائب
اكد
لـ»حزب اهلل» الشيخ نعيم
قاسم خالل اجتماع عقدته
األحزاب والقوى والشخصيات
الوطنية واإلسالمية اللبنانية
وحتالف الفصائل الفلسطينية
امس« ،ان «حزب اهلل»
يقف يف قوة إىل جانب إقرار
احلقوق املدنية للفلسطينيني
حتى نكون منسجمني مع ديننا
وإنسانيتنا».
ورأى ان مواقف الواليات املتحدة
األمريكية الداعمة يف املطلق
الكيان الصهيوني « لن تثنينا
عن الوقوف صفًا واحدًا يف
مواجهة كل املشاريع اليت ختطط
للمنطقة إىل جانب كل قوى
املقاومة واملمانعة يف املنطقة
يف مقدمتها اجلمهورية اإلسالمية
يف إيران وسوريا وتركيا وقوى
املقاومة الفلسطينية خصوصًا
بعد أن حشدت أمريكا كل
طاقاتها ضد هذه القوى وعلى
رأسها إيران حتت ذريعة امللف
النووي».
[ وشدد مسؤول العالقات الدولية

يف «حزب اهلل» عمار املوسوي
على «ضرورة االستفادة من
الثروات النفطية» ،داعيا اىل
«البدء بالتنقيب عنها «.
ورفض أن» تكون العالقة
بني لبنان وسوريا حتت وصاية
فرنسا او اي دولة اخرى».
«اعطاء
ضرورة
واكد

الفلسطينيني الفرصة لعيش
حياة الئقة» ،مذكرا «باالمجاع
الوطين على رفض التوطني».
ودعا اىل «التفريق بني
للفلسطينيني
التسهيالت
وبني التوطني» ،معتربا ان
«اهماهلم ميكن ان يشكل
خطورة على مصريهم».

قبالن :ال قيمة لرسم احلدود لتعد العالقات مع سوريا إىل سابق عهدها

رأى نائب رئيس اجمللس
االسالمي الشيعي االعلى الشيخ
عبد االمري قبالن يف الدرس
اليومي الذي يلقيه يف مقر
اجمللس أن «رسم احلدود ال
قيمة له (بني لبنان وسوريا) ما
دام هناك ثقة متبادلة واحرتام
لالنسان ،وحينها يكون حال
العالقات بني الدولتني على
خري ما يرام».
ودعا اىل اعادة العالقات اىل
«سابق عهدها عندما كانت
سوريا ولبنان بلدا واحدا ومجارك
وعملة واحدة وكان هناك اعرتاف
متبادل بالبلدين .وعلينا ان
نعمل الزالة احلدود واملتاريس
ونرفع احلواجز ونتواصل ملا
فيه مصلحة البلدين ،فاللقاءات
واالجتماعات املشرتكة بني
البلدين خطوات ضرورية جيب
ان نعمل على تطويرها ،وال
سيما ان الشعبني أهل واخوة،
وبالدنا كانت سابقا ارض
الشامات ،ولكن االستعمار فرق

البالد ليظل حاكما الرضنا ،فعمد
اىل تقسيم املنطقة العربية».
ودعا اللبنانيني والسوريني
اىل «العمل لوحدة الشعب
سوريا
فتتعاون
واالرض،
ولبنان على اخلري ،وعلينا ان
نعمل جبدية ملصلحة الشعبني
فنخفف عنهم اهلموم الكثرية
والكبرية .ان االستعمار يتصارع
لتقسيمنا ونهب ثرواتنا واعادة
سطوته على بالدنا احملفوظة
بتعاليم االنبياء والكتب املرسلة
من رب السماء ،لذلك علينا ان
نلتصق بانبيائنا لنتعلم اخلري
من كتبهم السماوية ،فنبتعد
عن االنانية والعصبية ونكون
يف وضوح تام وسالمة من
امرنا ،وجيب ان نعمل جبدية
لرفع احلواجز بني البلدين
وننفتح على بعضنا البعض،
نتعامل بصدق وحمبة واخالص،
وال سيما ان اسرائيل اقامت
كيانها الغاصب على ارضنا،
(.»)...
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روسيا «خاب أملها» من العقوبات اإلضافية وواشنطن تتهم موسكو بالشيزوفرينيا اإليرانية

مير االنتقاد الروسي لفرض
مل ّ
وحلفائها
املتحدة
الواليات
الغربيني عقوبات إضافية ضد
إيران
متذرعني بقرار جملس
ّ
األمن  ،1929دون
رد من
ّ
العاصمة األمريكية واشنطن جاء
«عسكريًا» هذه املرة على
لسان وزير الدفاع األمريكي
روبرت غيتس الذي اتهم موسكو
بأنها تعاني من «الشيزوفرينيا»
يف تعاملها مع امللف النووي
اإليراني.
وقال وزير الدفاع األمريكي
روبرت غيتس أمس االول،
إن موقف روسيا بشأن إيران
يتسم «بالفصام» حيث تتابع
العالقات التجارية معها يف وقت
تعتربها أكرب خطر على أمنها
القومي.
وأيدت روسيا القرار الذي أصدره
جملس األمن هذا الشهر بفرض
جمموعة رابعة من العقوبات على
إيران يف ما يتصل بربناجمها
النووي ،لكن موسكو أشارت أمس
اىل أن لتأييدها حدودًَا ،منتقدة
الواليات املتحدة واالحتاد األوروبي
لقيامهما بفرض عقوبات إضافية
منفردة تتجاوز ما أقره جملس
األمن معربة عن «خيبة أملها»
من خطوات الغرب األحادية.
واتفق غيتس يف إفادة أمام
جلنة القوات املسلحة يف جملس
الشيوخ األمريكي مع بواعث القلق
اليت عرب عنها أحد أعضاء اللجنة
خبصوص عالقات روسيا التجارية
اليت طال عليها األمد مع إيران.
وأضاف «وضعت اصبعك على
موقف روسي يتسم بالفصام

بهذا الصدد».
وتابع «عندما كنت يف موسكو
قبل ثالثة أعوام ،قال لي الرئيس
آنذاك (فالدميري) بوتني إنه يعترب
إيران أكرب خطر على أمن روسيا
القومي ..ومع ذلك فلهم تلك
املصاحل التجارية يف إيران اليت
ترجع اىل ما يزيد عن  20عامًا».
وقال غيتس الذي كان حينها
مدير وكالة االستخبارات املركزية
األمريكية ،إنه خالل زيارة إىل
موسكو عام  ،1992طرح أسئلة
بشأن دعم روسيا إلنشاء مفاعل
نووي إيراني .وذكر أن نظريه
الروسي آنذاك أجاب قائ ًال «األمر
كله يتعلق باملال».
وأضاف «أعتقد أن هذه موازنة.
فروسيا تدرك اخلطر األمين الذي
متثله إيران ..لكن هناك أيضًا
تلك الفرص التجارية».
وقال وزير الدفاع األمريكي إن
معلومات االستخبارات األمريكية
اليت تشري اىل أنه من املرجح أن
حتوز إيران القدرة على مهامجة
أوروبا «بعشرات بل ورمبا مئات
الصواريخ» ،أخذت يف االعتبار
يف قرار إدارة (الرئيس األمريكي
باراك) أوباما تعديل منظومة
الدفاعات الصاروخية.وقال يف
جلسة يف الكونغرس «من بني
عناصر املعلومات اليت ساهمت
يف قرار منهج التكيف املرحلي،
إدراك أن إيران اذا شنت فعليًا
هجومًا صاروخيًا على أوروبا فلن
يكون ذلك جمرد صاروخ او
اثنني او بضعة صواريخ ..بل
سيكون على األرجح هجومًا بوابل
من الصواريخ حيث من احملتمل

أن نتعامل مع عشرات بل مئات
الصواريخ».
وعرب غيتس عن ثقته يف أن
الصواريخ االعرتاضية اليت جيري
تطويرها «ستعطينا القدرة على
محاية قواتنا وقواعدنا ومنشآتنا
وحلفائنا يف أوروبا».
وكانت روسيا انتقدت الواليات
املتحدة واالحتاد األوروبي بشدة
أمس لفرضهما عقوبات إضافية
على إيران تتجاوز العقوبات اليت
وافق عليها جملس األمن الدولي
األسبوع املاضي.
ونقلت الوكالة عن نائب وزير
اخلارجية سريجي ريابكوف وصفه
العقوبات اليت فرضتها الواليات
املتحدة واالحتاد األوروبي من
جانب واحد بأنها «ضارة»
وحذر من أن الغرب خياطر بفقد
تأييد موسكو للجهود املنسقة
لكبح أنشطة إيران النووية.
ونقلت عنه قوله «نشعر خبيبة
أمل بالغة من أن ال الواليات
املتحدة وال االحتاد األوروبي
يستجيبان لدعواتنا لإلحجام عن
مثل هذه اخلطوات».
وأمس قرر قادة االحتاد األوروبي
فرض عقوبات على إيران أكثر
قسوة من تلك اليت قررتها األمم
املتحدة وتستهدف على وجه
اخلصوص قطاع تكرير النفط
احلساس.
األوروبيون
القادة
وعرض
اجملتمعون يف قمة يف بروكسل
بالتفصيل سلسلة من القطاعات
اليت سيتخذ االحتاد األوروبي
حبقها تدابري جديدة ملعاقبة غياب
تعاون طهران حول برناجمها

النووي املدني الذي تشتبه الدول
الكربى يف أنه غطاء لطموحات
عسكرية.
ويريد االحتاد األوروبي حظر
االستثمارات اجلديدة وعمليات
نقل التكنولوجيا والتجهيزات
واخلدمات يف قطاعي النفط
والغاز ،وال سيما تلك املرتبطة
بتقنيات التكرير وتسييل الغاز.
ويف قطاع التجارة ،سرتكز
اإلجراءات خصوصًا على املنتجات
احلساسة اليت ميكن أن حتول
ألغراض عسكرية ،وعلى قيود
إضافية يف جمال التأمني على
التعامالت التجارية.
ويقرتح األوروبيون أيضًا مع ما
تدعو اليه األمم املتحدة ،فرض
عقوبات على الشركة اإليرانية
للنقل البحري (آي آر آي اس ال)
أو توسيع الئحة األشخاص الذين
تطاهلم عقوبة جتميد األصول أو
حظر منح عناصر احلرس الثوري
تأشريات دخول ،ويف اجملال
املالي جتميد أصول مصارف
إيرانية وفرض قيود يف قطاعي
البنوك والتأمني .وسيقوم وزراء
بتحديد
األوروبيون
اخلارجية
تفاصيل اإلجراءات يف متوز
(يوليو) املقبل.
وجدد وزير اخلارجية اإلسباني
ميغيل اخنيل موراتينوس الذي
تتوىل بالده الرئاسة الدورية
لالحتاد األوروبي يف بروكسل
القول إن االحتاد يريد «اإلبقاء
على اخليارات الديبلوماسية».
وشدد على «أن تبين العقوبات
يف األمم املتحدة ال يعين أننا
ننسى اخليارات الديبلوماسية».

وكان رئيس جملس الشورى
اإليراني (الربملان) علي الرجياني
حذر االحتاد األوروبي أمس من
اختاذ موقف «عدائي» جديد
ضد بالده من خالل تبين عقوبات
جديدة ضد طهران .ونقلت وكالة
األنباء اإليرانية الرمسية «ارنا»
عن الرجياني قوله «لو جاء حجر
من جانب األعداء حنو إيران فعليهم
أن حيذروا ألن تراب إيران سيدخل
يف عيونهم».
وأكد وزير الدفاع اإليراني اجلنرال
أمحد وحيدي أن إيران لن تتأثر
بالعقوبات املفروضة على مبيعات
األسلحة هلا واليت نص عليها قرار
جملس األمن الدولي رقم .1929

«فارس»
وكالة
ونقلت
عن وحيدي قوله إن «دول
االستكبار قررت فرض عقوبات
على مبيعات األسلحة إليران،
وحنن ال نريد فقط أال نشرتي مثل
تلك األسلحة ،لكننا نستطيع أن
نصدرها أيضًا».
وشدد وحيدي على أن «إيران
تتمتع باكتفاء ذاتي يف ما يتعلق
والدبابات
املدفعية
بتصنيع
واملروحيات والسفن احلربية».
وكانت أوىل عواقب قرار جملس
األمن على مبيعات األسلحة إليران،
التجميد الرمسي من قبل روسيا
لتسليم طهران نظام «اس ـ
 »300املضاد للصواريخ.

مصدر سعودي ينفي مزاعم وسائل اإلعالم
الربيطانية بسماحها إلسرائيل باستخدام أجوائها

صرح مصدر مسؤول بوزارة
اخلارجية لوكالة األنباء السعودية
مبا يلي  :تابعت اململكة العربية
السعودية ما تناقلته بعض
الربيطانية
اإلعالم
وسائل
ملزاعم ركيزتها البهتان والتجين
تضمنت مساحها إلسرائيل بشن
هجوم على إيران عرب أجوائها.
وأفاد املصدر أن اململكة جتدد

التأكيد على موقفها القاطع
والرافض النتهاك سيادتها
واستخدام أجوائها أو أراضيها
من قبل أي كان لالعتداء على
أي دولة ومن احلري أن تطبق
اململكة هذه السياسة مع سلطة
االحتالل اإلسرائيلية اليت ال
تربطها معها أي عالقة بأي
شكل من األشكال.

Saudi Arabia Denies Media Reports It
Has Allowed Israel to Use Its Airspace

activities against Iran.
Saudi
Arabia
has
repeatedly reiterated
its clear stance that
it will never allow
anyone to use its
territories or airspace
for aggression against
another nation.

The Kingdom of Saudi
Arabia
categorically
and totally denies a
report published by
a British newspaper
Saturday that it has
granted permission to
Israel
to
use
its
airspace for any hostile
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األسد :احتمال احلرب يف املنطقة هذا......

(تتمة املنشور ص)1
نشوبها» ،واعترب ان االعتداء
«أسطول
على
االسرائيلي
احلرية» زاد خطر اندالعها.
ورفض الرئيس األسد اتهام
الواليات املتحدة لبالده بتهريب
أسلحة إىل «حزب اهلل» وطالبها
بتقديم أدلة .وقال يف مقابلة
مع هيئة اإلذاعة الربيطانية (بي
بي سي) أمس االول« :إن
األمريكيني أبلغونا أن لديهم أدلة»
على تهريب اسلحة اىل «حزب
اهلل» مضيفا« :وأبلغناهم
بدورنا أننا نستطيع مناقشة ذلك
على طاولة املفاوضات ،لكننا
ال نستطيع مناقشة املزاعم أو
التقارير الصحافية أو الشائعات
بل األدلة .إذا كنتم تتحدثون
عن تهريب األسلحة فكيف علمتم
بذلك وهل حبوزتكم صور عنها
وهل شاهدمت املهربني أو أمسكتم
بأي واحد منهم ،فإذا كانت لديكم
علي».
هذه األدلة اعرضوها ّ
وردًا على سؤال عن طريقة
حصول حزب اهلل على األسلحة،
قال األسد« :إن مثل هذا
السؤال ينسحب أيضًا على قطاع
غزة فهو واقع حتت احلصار لكنه
قادر على احلصول على ما يريد،
ألن أي طرف ال يستطيع أن يغلق
بلدًا أو حدودًا أو حبرًا».
وحول موقفه من عرض األمريكيني
صداقتهم مقابل ختلي سوريا عن
ايران ،قال الرئيس األسد «إن
األمريكيني يناقضون أنفسهم
حني يتحدثون عن االستقرار يف
املنطقة ،ويريدون الوصول إىل
هذا االستقرار من خالل اقامة
عالقات سيئة بني دوله ،وهذا

ينايف املنطق» .اضاف «حنن
نستطيع اقامة عالقات جيدة مع
الواليات املتحدة والغرب ومع
ايران أيضًا ومع اجلميع ،ألن
املسألة ال تتعلق بالعالقة بني
طهران وواشنطن بل بعالقاتنا،
بغض النظر عما إذا كانت
العالقة جيدة أو سيئة بني ايران
والواليات املتحدة».
ووصف األسد احلكومة االسرائيلية
برئاسة بنيامني نتنياهو بأنها
مهووسة بإشعال احلرائق واستبعد
امكانية التوصل إىل اتفاق معها،
ّ
وحذر من أن اهلجوم اإلسرائيلي
على أسطول املساعدات إىل قطاع
غزة زاد فرص احلرب يف الشرق
األوسط.
وقال «مل يكن ينظر إىل حكومة
نتنياهو كشريك للسالم يف
املنطقة حتى قبل وقوع اهلجوم
على أسطول احلرية ،ألنها
خمتلفة عن أي حكومة اسرائيلية
سابقة».
وأكد أن اهلجوم الذي شنته
قوات الكوماندوس االسرائيلية
على «أسطول احلرية» الشهر
املاضي يف املياه اإلقليمية
ّ
«خلف نتائج وخيمة
ودمر أي
ّ
فرصة للسالم يف املستقبل
القريب ألنه ويف الدرجة األوىل
أثبت أن احلكومة احلالية يف
اسرائيل مهووسة بإشعال احلرائق
وال ميكن حتقيق السالم معها».
وقال إن حكومة نتنياهو «هامجت
قاربًا للمساعدات الرتكية إىل غزة
مع أن تركيا مل تهاجم اسرائيل
أبدًا ومل تفعل أي شيء يضر
باالسرائيليني وكل ما فعلته كان
من أجل خدمة عملية السالم وخاصة

يف السنوات الثالث املاضية،
وكانت الوسيط الوحيد خالل هذه
الفرتة بيننا وبني اسرائيل ،غري
أن العالقات الرتكية ـ االسرائيلية
تدهورت بعد اهلجوم على أسطول
احلرية».
واستبعد األسد امكانية أن متارس
تركيا من جديد دور الوساطة بني
بالده واسرائيل يف املستقبل
القريب «ما مل تغري األخرية
سلوكها» ،وقال «حنن ال منلك
شريكًا حقيقيًا لتحقيق السالم
املطلوب ،وحتى عندما مضينا
إىل السالم مل نكن نعتقد أبدًا أن
لدينا شريكًا ،لكن عليك أن حتاول
وحنن حناول على الدوام غري أن
هذه احلكومة خمتلفة متامًا عن أي
حكومة اسرائيلية أخرى».
وسئل ما إذا كان اهلجوم
ُ
االسرائيلي على أسطول احلرية
زاد خطر اندالع حرب جديدة يف
املنطقة ،فأجاب« :بالتأكيد..
ألن هذا اخلطر كان قائمًا أص ًال
قبل اهلجوم ولدينا أدلة أخرى حول
نيات هذه احلكومة جتاه السالم
ونيات
الفلسطينيني
وجتاه
قتلهم ،وهذا يكفي للحديث عن
خطر نشوب حرب يف املنطقة».
وقال الرئيس السوري «إن
احتمال اندالع حرب يف املنطقة
هذا العام أكثر جدية ،وما مل يكن
هناك سالم فإن احتمال نشوب
حرب قائم ،لكن ال أحد يعلم متى
ستندلع وستكون احلرب مفاجئة
ألنه ال ميكن ألحد أن يتوقع وحيدد
موعدًا دقيقًا هلا وكيفية نشوبها،
ولذلك حني ال متلك السالم عليك
أن تتوقع احلرب كل يوم ،وهذا
خطر للغاية».

باراك :حكومة لبنان تتحمل املسؤولية عن إرسال السفينتني
صعدت اسرائيل تهديداتها ضد
السفينتني اللبنانيتني املنوي
توجيههما اىل سواحل قطاع غزة،
وقال وزير الدفاع اإلسرائيلي
ايهود باراك متوجهًا اىل احلكومة
اللبنانية« :أنتم يف احلكومة
اللبنانية تتحملون كل املسؤولية
عن إرسال تلك السفينتني اليت
لديها نيات واضحة ومعروفة لنا.
فتلك السفينتان تريدان كسر
احلصار البحري الذي نفرضه على
قطاع غزة».
ونقل موقع املستوطنني «»7
عن باراك قوله« ،إن حكومة
لبنان تتحمل املسؤولية عن إرسال
السفينتني ،وعليها منع حتميل
السفينتني باألسلحة والذخرية،
فأمر من هذا القبيل لو مت فعله
سيؤدي إىل مواجهة عنيفة وخطرية
بني البلدين ،إن رفضت السفينتان
االنصياع ألوامر اجلنود القتياد
السفينتني مليناء اشدود».
كما حذر وزير اخلارجية اإلسرائيلي
افيغدور ليربمان السفن القادمة
من إيران ولبنان من االقرتاب
من سواحل غزة ،واصفًا تنظيم
الرحالت تلك بـ»النشاط املعادي
الذي تقوم به دول معادية وليس
عم ًال استفزازيًا ،كما كان األمر عليه
يف الرحالت البحرية السابقة».
اإلسرائيلية
اإلذاعة
ونقلت
عن ليربمان قوله خالل حمادثة
هاتفية مع وزيرة اخلارجية يف
االحتاد األوروبي كاترين اشتون
ووزير اخلارجية األسباني ميغيل
موراتينوس ونظريه األملاني جيدو
فسرتا فيله ،إن اسرائيل تتوقع
احلصول على دعم دولي ملوقفها

من قضية الرحالت البحرية إىل
قطاع غزة.
يف السياق ذاته ،قالت صحيفة
«يديعوت احرنوت» امس «وفقًا
ملعلومات استخبارية اسرائيلية ان
منظمة حزب اهلل تقف وراء تنظيم
رحلة السفن اللبنانية».
وأشارت الصحيفة اىل أن باراك
ترأس اول من أمس جلسة مطولة
قدمت خالهلا جهات إسرائيلية
خمتصة تقارير عن االستعدادات
اجلارية يف اسرائيل على قدم
وساق للتصدي لرحلة السفن
اللبنانية املرتقبة ولرحلة السفن
اإليرانية اليت ستليها».
واكدت الصحيفة أن «البحث يف
اجللسة التشاورية اليت ترأسها
باراك قد جرى على أساس ان
القرار الذي ال يقبل التأويل
والقاضي مبنع وصول السفن اىل
قطاع غزة».
وأضافت أنه «بعد عملية
االستيالء األخرية على سفينة
مرمرة (الرتكية) تعرضت اهليئات
االستخبارية مثل املوساد والشاباك
النتقاد من جهات خمتلفة أخذت
عليها عدم قيامها جبمع املعلومات
االستخبارية الالزمة قبل تنفيذ
عملية االستيالء».
صحيفة «معاريف» قالت ان
احلكومة اإلسرائيلية وجهت رسائل
حتذيرية لسفن املساعدات الدولية
القادمة إىل قطاع غزة من أجل
كسر احلصار اإلسرائيلي ،هددت
من خالهلا بأنها ستقوم بالسيطرة
عليها ومنعها واعتقال متضامنيها.
«إن
الصحيفة:
وتابعت
املتضامنني الذين ستعتقلهم

إسرائيل على منت سفن املساعدات
الدولية لن يتم إبعادهم هذه املرة
بعد  24ساعة ،وإمنا سيقدمون
يف
وسيودعون
للمحاكمة
السجن» .وأوضحت أن احلكومة
اإلسرائيلية أبلغت اجملتمع الدولي
نيتها منع السفن املرتقب وصوهلا
إىل القطاع وفتح حتقيق شامل
وحماكمة أي شخص على منت هذه
السفن.
ومحلت حكومة اسرائيل يف
رسائل شديدة اللهجة ،وجهتها
عرب الواليات املتحدة واألمم
املتحدة وفرنسا للحكومة اللبنانية،
املسؤولية الكاملة عن أي حوادث
أو تطورات قد تواجه السفن
اللبنانية خالل عملية املنع.
وكان مدير عام وزارة خارجية
االحتالل اإلسرائيلي يوسي غال
قال أمس« :لن تلوموا إسرائيل
بعد ذلك على موقفها» ،موضحًا
أنه ال ميكن استبعاد وجود أسلحة
وذخائر على أي سفينة قد تبحر من
الشواطئ اللبنانية حنو غزة.
يف شؤون قطاع غزة ايضا ،طالب
الرئيس الفلسطيين حممود عباس
امس برفع شامل وكامل للحصار
عن قطاع غزة.
وقال كبري املفاوضني الفلسطينيني
صائب عريقات لوكالة «فرانس
برس» ان «الرئيس حممود
عباس يطالب برفع كامل وشامل
للحصار عن قطاع غزة وهذا ما طلبه
من الرئيس االمريكي بارك اوباما
واالحتاد االوروبي» .واضاف ان
عباس «يعترب انه ال يوجد حلول
جزئية لرفع احلصار بل رفع كامل
للحصار».
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اسرتاليــات

صالحيات اضافية لشرطة كوينزالند
ملكافحة االزعاج االجتماعي

من املمكن ان يتم تغريم
االف املواطنني من الذين
مل يلفتوا انتباه الشرطة يف
املاضي مبوجب صالحيات
جديدة لشرطة كوينزالند.
ويتخوف خرباء ان يصبح
االزعاج بعد فرض غرامة
مقدارها  $100على كل
شامت او مزعج اجتماعي،
بضاعة مرحبة ماديا وقد
يصبح سالح اختيار لعناصر
يف
احملبطني
الشرطة
قيامهم بالواجب.
فقد اعلنت رئيسة والية
كوينزالند انا بالي عن هذه
الصالحيات اجلديدة لشرطة
الوالية الصدار املالحظات
الفورية ملخالفات االزعاج
االجتماعي.
وقالت االنسة بالي ان
سوف
الصالحيات
هذه

تزيد الفعالية وتوفر الوقت
تتفرغ
احملاكم
وجتعل
للمسائل والقضايا اهلامة
من خالل منع الذين يقومون
من
االجتماعي
باالزعاج
عرقلة نظام العدالة.
وقالت رئيسة الوالية ان
اجرءات استهداف خمالفات
مثل التبول يف االماكن
العامة والتصرف السيئ
واستعمال اللغة البذيئة
سوف توفر على احلكومة ما
بني  18و 30مليون دوالر.
وقد تؤدي صالحية اصدار
غرامات فورية ما بني $100
و $300اىل رفع حماكمات
االزعاج االجتماعي مبعدل
 %20باالستناد اىل ارقام
احملاكم على فرتة 12
شهرا يف جنوب برزبن
وتاوزفيل.

البانيزي :استمرار املفاوضات حول
الضريبة املمتازة على شركات التعدين

اعلن وزير البنية التحتية
زعيم احلكومة يف الربملان
الفيدرالي انطوني البانيزي
البناءة
املفاوضات
ان
متواصلة حول ضريبة ارباح
التعدين املثرية للجدل.
وقال الوزير البانيزي ان
االولوية يف جلسات الربملان
لالسبوعني املقبلني هي
خطة االجازة االبوية اضافة
اىل نظام الرفاهية (دفعات
واصالحات
السنرتلينك)
سالمة الطريان.
وصرح لتلفزيون اي بي سي
قائال ان املفاوضات مستمرة
حول ضريبة املوارد ولكن من
الواضح اننا لسنا يف موقع يف
الوقت احلاضر للتشريع حول
ذلك لقد اوضحنا ذلك جيدا
وهو انه ان ال نأتي يف العام
املقبل ونقول ليست هناك
حاجة لفعل ذلك .وقال ان ما
يقلقين هو ان جملس الشيوخ
ِ
كان
معرقال جدا بسبب موقف
طوني ابوت وهو املعارضة
الجل املعارضة".
واوضح البانيزي ان جملس
الشيوخ تعامل مع العمل
احلكومي باقل من  %40من
الوقت املتوفر هذا العام.
وقال ان وقت جملس الشيوخ
شغله االعضاء املستقلون
واحملادثات اخلاصة ولكن
ليس بالتشريع.

واعلن ان اولوية احلكومة
هو اقرار خطة اجازة االمومة
الرفاهية
نظام
واصالح
واصالحات سالمة الطريان
خالل اسبوعني.
وتابع السيد انـطوني البانيزي
يقول ان املعارضة عارضت
الضريبة املمتازة على ارباح
املوارد واشياء اخرى كثرية.
وقال":ان االصالحات دائما
موضع جدل ولكن االنتقال
من ضريية تستند اىل
االنتاج اىل ضريبة تستند اىل
االرباح ،وهذا املبدأ يوافق
عليه كل شخص من ضمن
ذلك جمالس املعادن اال
طوني ِ ابوت".

كينيلي :سنخسر مقعد بينرث

*رئيسة والية نيو ساوث ويلز كريستينا كينيلي*

توقعت رئيسة والية نيو ساوث
ويلز كريستينا كينيلي ان
خيسر حزب العمال مقعد بينرث
يف االنتخاب الفرعي السبت
(اليوم)

تلقى شرطي تسع قطب يف رأسه خالل
عملية فحص تنفس عشوائي

متت مهامجة احد عناصر شرطة
سيدني خالل عملية فحص
تنفس عشوائي من قبل
َ
خمالفني مل يتوقفا للخضوع
لعملية فحص عشوائي الختبار
نسبة الكحول يف الدم.
فقد حاول عناصر دورية
شرطة يف هارينغتون بارك،
جنوب غرب سيدني توقيف
سيارة حوالي الساعة 3:40
من فجر االربعاء لفحص تنفس
السائق.

وقامت الشرطة مبطاردة السيارة
اليت خرجت عن السيطرة واجبرِ ت
على التوقف حيث هرب منها
السائق ورفيقه وقام احدهما
مبهامجة شرطي خالل مطاردة
على االقدام.
وجرى نقل الشرطي اىل
مستشفى كامبلتاون حيث تلقى
تسع قطب يف رأسه.
واكدت الشرطة ان السيارة
كانت مسروقة وهي تواصل
تفتيش املنطقة.

وكان حزب العمال يشغل هذا
املقعد ،الواقع يف غرب سيدني
بهامش عشرين يف املئة ،غري
ان اآلنسة كينيلي قالت مرارا
بأن الناخبني قد يتحولون لالحرار
بتأرجح ثالثني يف املئة.
وقد تسببت بهذا االنتخاب
النائب
استقالة
الفرعي
كارن بالوزانو الذي وجد انه
اساء استعمال اموال دافعي
الضرائب معرتفا بالكذب على
الفموضية املستقلة ملكافحة
املستقلة الفساد سألته حول
هذه املزاعم.
وقد جاءت تعليقات اآلنسة
كينيلي لدى قيامها حبملة لدعم
مرشح العمال ملقعد بينرث جون
تاين لدى الناخبني االربعاء.
وقالت رئيسة الوالية «نظرا
ملدى التأرجح من الصعب جدا
االنتخاب
توقع الفوز...ان
الفرعي نادرا ما يرحم احلكوماتى
وان اتوقع ان ال يكون هذا
االنتخاب خمتلفا».

Wilsons Boathouse
Seafood Restaurant

Wilsons Boathouse
Seafood Restaurant

ﻣﻄﻌﻢ ﺍﳴﺄﻛﻮﻻﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮﻴ ﳲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺎﻧﻠﻲ ﳲ ﺑﺮﻳﺰﺑﻦ
ﻳﺘﺴﻊ ﻟـ  ٢٠٠ﺷﺨﺺ ..ﻣﻨﻈﺮ ﺭﺍﺋﻊ ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺎﻑ ﺍﻟﻨﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺙ ﺟﻬﺎﺕ
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ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻏﻨﻴﺔ ﺟﺪﺍ
ﺗﺨﺘﺎﺭﻭﻥ ﻣﻨﻬﺎ

ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺒﻴﺬ ﺍﻟﻔﺎﺧﺮ

ﻳﻄﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻴﺞ  Moretonﻭﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻓﺄ ﺍﻟﺒﻮﺍﺧﺮ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻃﺊ Manly
ﻳﻘﻔﻞ ﺍﻳﺎﻡ ﺍﻻﺛﻨﻦﻴ ﻭﻳﻔﺘﺢ ﳲ ﺍﻟﻌﻄﻞ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺍﺿﺎﻓﻴﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ:
ﻟﻠﻐﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟـ ١٢،٠٠ﻇﻬﺮﺍ ﺣﺘﻰ  ٢،٣٠ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻈﻬﺮ
ﻟﻠﻌﺸﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟـ  ٦،٠٠ﻣﺴﺎﺀ ﺣﺘﻰ ﺍﻟـ  ٨،٠٠ﻣﺴﺎﺀ
ﺍﻳﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭﺍﻟﺴﺒﺖ
ﻟﻠﻐﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟـ ١٢،٠٠ﻇﻬﺮﺍ ﺣﺘﻰ  ٢،٣٠ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻈﻬﺮ
ﻟﻠﻌﺸﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟـ  ٦،٠٠ﻣﺴﺎﺀ ﺣﺘﻰ ﺍﻟـ  ٩،٣٠ﻣﺴﺎﺀ
ﺍﻷﺣﺪ :ﻣﻦ  ١٢ﻇﻬﺮﺍ ﺣﺘﻰ ﺍﻟـ  ٣،٠٠ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻈﻬﺮ
ﻣﺴﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟـ  ٦،٠٠ﻣﺴﺎﺀ ﺣﺘﻰ ﺍﻟـ  ٨،٣٠ﻟﻴﻼ

Phone: (07) 3893 3586
Fax: (07) 3348 4860
4 Trafalgar street
)Manly ( Manly Harbour

ﻳﺘﺴﻊ ﻟـ  ٣٥٠ﺷﺨﺼﺎ ..ﻣﻨﻈﺮ ﺭﺍﺋﻊ ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺎﻑ ﺍﻟﻨﻬﺮ

ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻏﻨﻴﺔ ﺟﺪﺍ
ﺗﺨﺘﺎﺭﻭﻥ ﻣﻨﻬﺎ

ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺒﻴﺬ ﺍﻟﻔﺎﺧﺮ

ﺍﻗﺼﺪﻭﺍ ﻣﻄﻌﻢ  Whilson ` Boathouseﻭﺍﺳﺘﻤﺘﻌﻮﺍ ﺑﺠﻠﺴﺔ ﺭﺍﺋﻌﺔ ﻭﺧﺮﺒﺓ
ﻃﻮﻳﻠﺔ ﳲ ﺗﺤﻀﺮﻴ ﺍﻷﻃﻌﻤﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
ﻳﻔﺘﺢ ﻣﻦ ﺍﻻﺛﻨﻦﻴ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺴﺒﺖ:
ﻟﻠﻐﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟـ ١٢،٠٠ﻇﻬﺮﺍ ﺣﺘﻰ  ٣،٠٠ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻈﻬﺮ
ﻟﻠﻌﺸﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟـ  ٦،٠٠ﻣﺴﺎﺀ ﺣﺘﻰ ﻭﻗﺖ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻴﻞ
ﺍﻷﺣﺪ:
ﻣﻦ  ١١،٣٠ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺣﺘﻰ ﺍﻟـ  ٤،٠٠ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻈﻬﺮ
ﻣﺴﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟـ  ٦،٠٠ﻣﺴﺎﺀ ﺣﺘﻰ ﺍﻟـ  ٩،٠٠ﻟﻴﻼ
ﺑﺎﺭ ﺍﻟـ OYSTER
ﻣﻦ ﺍﻻﺛﻨﻦﻴ ﺍﳳ ﺍﻷﺣﺪ ﻃﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﺣﺘﻰ ﺍﻟـ ١٢،٠٠ﻟﻴﻼ

Phone: (07) 3868 4480
Fax: (07) 3868 4481
Shop 1, 39 Hercules Street
Hamilton Qld 4007
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اسرتاليــات

ماذا نعين بطلب للمحكمة مبوجب بند  38من قانون الصحة العقلية لعام 1990؟
ما هي التدابري املتخذة من قبل
رب العمل حلماية األطفال؟
أوجه ندائي اىل املسؤولني يف
ّ
الكنائس واجلوامع واملدارس
واجلمعيات اخلريية و كل
املؤسسات األخرى اليت يتعامل
موظفوها مع األوالد ،أن يتخذوا
كل التدابري القانونية اليت
سأتطرق إليها بقصد االلتزام
بالقانون ومحاية موظفيهم.
قانون محاية الطفل من األعمال
احملظورة لعام 1998
حيرم هذا القانون على أي
ّ
شخص أن ال يقوم أو أن
يستمر بأي عمل له عالقة
باألوالد ،أذا كان الشخص
قد سبق أن صدر حبقه حكم
بفعل شائن مع األوالد  ،أو إذا
سجل على الئحة
كان امسه قد
ّ
األشخاص الذين اساؤا اىل
األطفال مبوجب قانون محاية
الطفل لعام سنة . 2000
ماذا نعين بقولنا « فعل شائن
«؟
حدد بند  5من قانون محاية
لقد ّ
الطفل لعام  1998معنى هذا
التعبري كما يلي:
ينال مبوجب عمله-NSW1أذا
كان املذنب قد قام بعمل
جنسي مع طفل أو بقلة احتشام
يف والية
حكما باإلشغال الشاقة أو سجن
ملدة اثين عشر شهرا أو أكثر
حتى ولو مل خيدم املذنب فرتة
السجن.
 -2أذا كان الذنب املتعلق

بفعل اجلنس مع األطفال أو
بقلة احلشمة قد حصل يف إي
مكان يف اسرتاليا وقد نال
الفاعل حكما باإلشغال الشاقة
أو السجن ملدة اثين عشر
شهرا.
من قانون )2A( C 578أو
 578Bأو  91Gأو  -3 91Dإذا
كان الذنب قد حصل مبوجب
اإلجرام لعام . 1900
ماذا نعين بقولنا العمل مع
االوالد؟
نعين أي عمل سواء كان يتطلب
مسؤولية أساسية أو العمل
الذي يتطلب تواصال مباشرًا
مع األطفال .وحدد بند  3من
قانون محاية األوالد لعام 1998
معنى اإلعمال الشائنة املتعلقة
باألطفال كما يلي:
 -1املتعلق بأي خدمات حلماية
الطفل.
أو
 -2أعمال دور احلضانة
أو مراكز العناية
الروضة
باألطفال.
واملؤسسات
املدارس
-3
التعليمية على اختالف أنواعها.
 -4مراكز احلجز واملأوي.
 -5أجنحة املستشفيات اخلاصة
والعامة اليت تستقبل األوالد
كمرضاء.
 -6املراكز اليت تهتم باألطفال
ملدة قصرية.
 -7سيارات األجرة اليت تنقل
األوالد املعاقني.
 -8أماكن التعليم اخلاص
لألطفال.

*احملامية بهية ابو محد*

 -9وسائل النقل اليت تستعملها
املدارس و املخيمات.
ما هي مسؤولية رب العمل؟
ّ
يتخذ
جيب على رب العمل أن
اخلطوات التالية:
 -1أن ميأل ثالث استمارات
ويرسلها اىل دائرة الرتبية
للكشف أذا كان مقدم الطلب
حمكوم بذنب عمل جنس مع
طفل أو ال  .إما إذا مل يكن رب
العمل على دراية مباذا ينبغي
أن يفعل ،عليه آن يتصل
بدائرة الشرطة
وإعالمهم بان بعض املوظفني
يعملون مع األوالد و ال يدري
ماذا جيب إن يفعل.
إن هدف عمل رب العمل هو
محاية مؤسسته واملوظفني
ّ
وجتنب الغرامة.
واألطفال

4) the Queen appoints a person of her
choosing
4. The Executive power is the power
1) to make the laws
2) to execute criminals
3) to put the laws into practice
4) to interpret and apply the law
5. The Queen appoints the GovernorGeneral as her representative in
Australia on advice from
1) the Parliament
2) the Australian Prime Minister
3) the British Prime Minister
4) the Chief Justice of the High Court
إجابات صحيحة Correct answers to:
I
Question 1
:3
II
Question 2
:3
III
Question 3
:3
IV
Question 4
:3
V
Question 5
:2

1 The capital of Tasmania is
1) Darwin
2) Brisbane
3) Hobart
4) Alice Springs
2. The leader of the Australian
Government is
1) The Speaker of the Parliament
2) the Queen
3) the Prime Minister
4) The Governor General
?3. Who becomes the Prime Minister
1) both houses of the parliament elect
the Prime Minister by double majority
2) after an election, the GovernorGeneral appoints the person who got
most votes
3) after an election, the leader of the
party with most MPs becomes the Prime
Minister

ابوت يهاجم راد حول ضريبة ارباح املناجم

هاجم زعيم املعارضة طوني
ابوت حكومة راد لعدم اخذها
يف االعتبار مرونة اكثر يف
لالجزاء
الضريبية
النسب
املختلفة يف قطاع املوارد
كجزء من استشاراتها مع
متنفذي شركات التعدين.
وما زال زعيم االحرار على
موقفه املعارض لضريبة ال
على ارباح شركات
%40
احلكومة
منتقدا
التعدين
للنقص يف استشارة مسؤولي
هذه الشركات قبل االعالن عن
املفصل بشأن هذه
اقرتاحها
ّ
الضريبة.
وقال السيد ابوت ان االخذ

يف االعتبار ضريبة مرنة لسائر
قطاعات التعدين جيب ان تتم
خماطبتها قبل االعالن يف
 2ايار عن الضريبة اجلديدة
مضيفا "انه سؤال جيد وعلى
احلكومة ان تفكر فيه قبل اختاذ
اي قرار ،اعين ان هذه حكومة
تقرر اوال وتفكر فيما بعد وهذه
ليست طريقة الدارة البالد".
وقال":هذه الفكرة ان رئيس
الوزراء سيربهن بطريقة ما
مدى قساوته يف املعركة هي
فكرة جمنونة".
وقد جاءت تعليقات السيد
ابوت بعد وقت االسئلة الثالثاء
عندما حاول نواب املعارضة

استهداف احلكومة بالنسبة
ملستوى االستشارة اليت قامت
بها قبل الدفع بهذه الضريبة
اىل االمام".
وموضحا موقفه حول اصالح
ضريبة التعدين قال السيد
ابوت انه يعتقد ان النظام
املوجود "جيد" حيث اعلن انه
"كلما كانت صناعة التعدين
افضل كلما كان دفعها
للضرائب اكرب...أنها تدفع
ضريبة اكرب من خالل احلقوق،
فعندما تزداد االرباح تدفع
املزيد من الضرائب...هذه
الطريقة كانت دائما وهي جيب
ان تكون ".

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
êÓè„ãœ@Ô„Ï†@@bËjybó€
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<‰f◊�Ë<^⁄<ÿ“Ê<^‚4∆Ê<Ìf“<IÜ∆2⁄^‚<IÌjÀ“<I–ﬁ^œ⁄
]<›Áv◊÷]<‡⁄<Íﬁ^ﬂf◊÷]<'f�π
—ÜÀπ]Ê<Ì◊€¢^e<ƒÈe
�
ÌË˜Á÷]<^©]<Ì ^”÷<l¯ÈëÁi
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26 Good St~@Granville 2142

تركيب دواليب
جديدة ومستعملة
من ماركات
Kumho, Michlelin,
Dunlop, Bridgestone...
Good yearوغريها
ميزان اوتوماتيكي ()Wheel Allignment

(جنوطة)جديدة ومستعملة لكافة انواع السيارات

تصليح جنوطة وتركيب فرامات وبطاريات

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

اعتصام حاشد أمام حمطة  OTVاحتجاجا على الدعوى القضائية
نفذ مساء االربعاء أمام مبنى
حمطة «أو تي يف» يف
املكلس ،اعتصام تضامين مع
احملطة اليت قد يصدر حكم
قضائي حبقها غدا ،يغرمها
غرامات مالية باهظة وصونا
للحرية االعالمية ،بدعوة من
ادارة احملطة ومن التيار
الوطين احلر حتت شعار «نعم
حلرية القضاء ...ال للقضاء على
احلرية».
وقد غصت الباحة اخلارجية
للمحطة بأصدقائها ومناصريها
الذين وقعوا عند دخوهلم على
العلم اللبناني الذي كان اول
من وقع عليه امس رئيس تكتل
التغيري واالصالح النائب ميشال
عون ،كما قصدت احملطة حواىل
 150شخصية سياسية وحزبية
وثقافية
وروحية
ونقابية
واعالمية وفنية ،للتضامن معها
وللتعبري عن رأيهم ضمن برنامج
خاص توىل تقدميه الزميل رواد
ضاهر ،والذي استهله حبوار
مع امني سر تكتل التغيري
ابراهيم
النائب
واالصالح
كنعان ورئيس جملس ادارة
احملطة روي اهلاشم ،اللذين
طرحا القضية بالتفصيل.
روي اهلاشم
حتدث يف مستهل اللقاء
التضامين مع حمطة ال»او
تي يف» رئيس جملس احملطة
روي اهلاشم ،الذي حيا اجلمهور
املشارك مبديا اسفه ملا وصلت
اليه القضية من جانب القضاء.
وقال»:ان املوضوع ملتبس
فهناك جرمية حصلت وادت
اىل وقوع جرحى واىل اقفال
مطعم .واوضح انه عندما تبلغ
الدعوى اعتقد انها مزحة وقام
باستدعاء فريق اعداد برنامج
«اوفرييرا»الذي كان عرض
قبل ذلك اعالن احللقة وان من
قام بتسجيلها هو سوسيتيه
جنرال على «دي.يف.دي»
وارسلها ،وقد يكون اي شخص
خارج لبنان قام بذلك وهو امر
ميكن ان يقوم به اي شخص ،ال
بل ان هناك شركات متخصصة
بذلك ،وما حصل انه كلما
جرى بث الشريط كان املبلغ
يزيد من خالل ارسال ملحق
للقاضي ،وهنا اسجل عتيب على
القاضي الذي ال ميكنه السري
بالدعوى اذا مل يكن لديه املام
مبا حيصل ،وماذا يعين «اليو
تيوب» .واضاف قائال»:لقد
سارعنا اىل التحرك عندما شعرنا
ان القضية جدية من خالل البدء
باحلجز االحتياطي ،مستغربا
كيف يقبل القضاء بهكذا مبلغ
جتاه قضية ال قيمة هلا.
النائب كنعان
وحتدث النائب ابراهيم كنعان
فشدد على «اهمية احلرية
اليت منذ نشأة التيار الوطين
ال يعرف اال احلرية» ،وقال:
«ان القضية بالنسبة الينا هي
مسألة قمع مقنع ،ألن تلفزيون
ال «او تي يف» يزعج،
وألنه يتحدث عن املشاكل
اليت تواجه كل مواطن لبناني
ويتحدث عن احلقيقة ،ومبا فيها
كل احملرمات ،وهذه احملطة
يريدون اسكاتها ،لكنهم ال

يعرفون من هو التيار الوطين
احلر ،وقد نسوا اىل اي حد
مجهور احلرية كبري يف لبنان،
وقد رأينا اليوم ما جرى يف
نقابة الصحافة ،وباالمس يف
اجتماع تكتل التغيري واالصالح
عندما اطلق اجلنرال ميشال عون
الصرخة بوجه كل من حياول
اسكات احملطة».
أضاف« :ان «او تي يف»
ال تتحدى القضاء بل هي حتمي
القضاء احلر واملستقل وتطالب
بالعودة اىل القانون ،وان
قضية احملطة تبت امام حمكمة
املطبوعات واذا كان هناك
ضرر آني فهو غري صحيح ،ألن
ال»او تي يف» مل تبث احللقة
اليت كانت موضع شكوى من
قبل مصرف السوسيتيه جنرال،
اي ان عناصر االختصاص غري
متوفرة».
وتابع« :ان القضية هي
سياسية بامتياز ،ومن خالل
هذا التحرك نطالب السلطة
السياسية واعلى املراجع يف
لبنان محاية القضاء من تدخالتهم
وال جيوز بعد اليوم السكوت عن
اي تدخل ،ويفرتض ان يفضح
كل تدخل يف كل كلمة حرة،
وحنن هنا مع املوجودين حلماية
حرية الكلمة يف اية مؤسسة
اعالمية اكانت ال»او تي
يف» او اي مؤسسة اخرى».
وقال»:يف كل دول العامل
اليت حترتم نفسها هناك ما
يسمى حبماية النظام العام ،اي
حق املواطن واجملتمع مبعرفة
كافة القضايا املتعلقة بالصحة
او اعتداء وهذه امور حتميها
القوانني».
وأردف« :اذا قاربنا بني
القضائي
املسارين.املسار
لقضية «ميزون بالنش»
من اشهر حتى اآلن ،ال اتهام
واضحا وال موقوفني يف هذه
القضية وال حكما ،امنا ما جرى
هو عملية تبييض ألشخاص
يسألون عن الضرر ،ومن جانب
آخر حياكمون تلفزيون جملرد
انه بث تروجيا اعالنيا لربنامج
هزلي ،وجتري مقاضاته ب 400
مليار لرية».
الوزير جنار
واتصل وزير العدل الربوفسور
ابراهيم جنار مبحامي حمطة ،OTV
معلنا «تضامنه مع احملطة»،
ومؤكدا أنه «مينع ويرفض
املساس باحلرية اإلعالمية».
النائب فضل اهلل
وحتدث النائب حسن فضل
اهلل فقال« :اريد حتية كل
احملتشدين اليوم يف هذه
التجمع ،واعتقد ان حكم
الشعب صدر قبل اي حكم آخر،
يف ما يتعلق بهذه القضية،
حكم الشعب ألنه مع احلريات
املسؤولة ،واعتقد ان كل
اجملتمعني هنا ،هم مع القانون
وحتت سقف القضاء العادل
والنزيه الذي حيصل هلم
حقوقهم ،ولكن ،يف الوقت
ذاته هم املدافعون عن احلرية
بأسلوب حضاري وراق ،وامام
هذا املشهد الشعيب والتضامن
الكبري الذي شهدناه اليوم،
فنحن نقول انه يوجد مدافعني

عن احلرية ،واحلرية ستبقى بألف
خري ،ولن تسقط امام اي طمع
واي ضغوط او ما شابه».
وأضاف»:ويف الوقت الذي
ندافع عن حرية االعالم ،نطالب
حبرية مسؤولة تنضبط بالقانون،
ولكن مشكلة يف هذه القضية
ان هناك من خرج عن القانون،
واليوم هذا االمر عربنا عنه يف
نقابة الصحافة بشكل واضح،
وقلنا اننا كلنا حتت سقف
القانون ،ولكن املشكلة هي
التعسف يف تطبيق القانون
احيانا ،ويف اخلروج عن القانون
وان لدينا قوانني لالعالم،
ولكن لالسف ان السلطة كانت
دائما خترج عن القانون وال
تطبق القانون».
واعترب «ان حبضوره كرئيس
للجنة االعالم النيابية مع وفد
اعالمي وسياسي من حزب اهلل
هو للتضامن مع هذه القناة
وهذا اجلمهور ولنقول ان لبنان
هو بلد احلريات وهو قائم على
القانون ايضا وال ننسى ان
الكثري من االحكام اجلائرة كانت
تصدر ،وتبقى ال «او تي
يف» من نسيج االعالم العامل
يف لبنان».
النائب زهرمان
وقال عضو كتلة املستقبل
النيابية النائب خالد زهرمان:
«إن لبنان ال يوجد فيه نفط
حنن رصيدنا احلريات ،عندما
متس مسألة احلريات جيب ان
نكون اول من يدافع عنها،
خصوصا احلريات االعالمية
منها .اتيت لكي احكي يف
االعالم وليس سياسة ،اتيت
لتأكيد موقف دولة رئيس
احلكومة الذي طالب بابعاد
ملف ال «او.تي.يف» عن
التجاذبات السياسية ،حنن
اتينا لندافع عن احلريات ومل
نأت لكي نهاجم القضاء .حنن
نعرف ان احلريات رصيدنا.
طبعا عندما نقول حريات نقول
احلريات املسؤولة وحنن نعرف
ان االعالم يف لبنان يتحمل
مسؤولياته عندما نعطيه حرية،
والنقطة الثانية اليت اود ان
اذكرها اننا لسنا ضد حماسبة
اي مسيء ،لكن احملاسبة جيب
ان تكون امام القضاء املختص
اكان هناك خمطىء ان كان من
«او.تي.يف» او غريها ،حنن
لسنا ضد حماسبته ابدا ،لكن
جيب ان يكون هناك حماسبة
املخطىء اي من سرب الصور
وال حناسب احملطة ،واملفروض
ان تكون احملاسبة امام
القضاء املختص امام حمكمة
املطبوعات .حنن يف لبنان
نعلم انه لدينا مآخذ على قانون
املطبوعات ولن نلجأ اىل حمكمة
املطبوعات .عندما يكون هناك
امر يتعلق بأي خمالفة اعالمية
فال جيوز ان حنول هذه القضية
اىل قاضي االمور املستعجلة.
طبعا جيب ان حتول اىل القضاء
املختص ولو اننا مع حماسبة
املخطئني نرفض رفضا تاما
اقفال احملطة ،ومثلما وقفنا
ضد اقفال «ام.تي.يف» عام

 2002ومثلما وقفنا ضد االقفال
القسري لقناة اخبار املستقبل
 2008حنن اليوم نقف مع حمطة
(او.تي.يف) ونقف ضد اقفال
هذه احملطة».
الوزير عبود
من جهته ،قال وزير السياحة
فادي عبود« :كل االعمال
املخالفة للقانون تؤذي السياحة
ولكن للذي يفكر انه يستطيع
ان يتخلص من  otvفهذه
احملطة خلقت من رحم احلرية وال
احد يستطيع ان يقفلها والذين
يفكرون بهذا (خييطوا بغري
هذه املسلة) واريد ان اقول
لصديقي ميشال الفرتيادس ال
لست انت من (ستضب شنطتك
وتفل) وال حنن سنرحل هم (من
سيضب شنطته) وهم سوف
يرحلوا حنن هنا باقني».
اضاف« :جربوا كثريا ان
ينفونا من لبنان وجربوا ان
يكموا اصواتنا وجربوا يرحلونا
هم من سوف يرحل حنن اصل
احلرية يف لبنان وباقون هنا
واعتقد اليوم من يسمع ويرى
يعرف ان كل لبنان موجود هنا
كل انسان وكل حر بالعامل
موجود مع ال  otvوما حيدث هو
وصمة عار بتاريخ لبنان وامتنى
ان ال يتكرر ألن هذا املوضوع
ال يقبله اي انسان عاقل يف
العامل املشهد بالواقع للقضاء
السريالي وليس كأنه واقعي
وحقيقي امتنى ان تكون وصلت
الرسالة ومن له اذنني فليسمع
ال  otvلن تقفل لن تقفل».
النائب رمحة
من جهته ،قال النائب إميل
رمحة« :عادة ،تصدر االحكام
الشعب
باسم
لبنان
يف
اللبناني ،والشعب اللبناني قال
حكمه اآلن هنا ،والوعي اجلماعي
ال خيطىء ،فالشعب هنا ليس
ضد القضاء اللبناني ،ولكن
هناك عالمة استفهام كبرية:
فاالعالم املرئي واملسموع لديه
حمكمة املطبوعات ،وإدارة OTV
حريصة على القضاء والقانون.
وأعتقد أن القضاء اللبناني
سيتوجه بالقضية اىل حمكمة
املطبوعات».
األب أبو كسم
وحتدث مدير املركز الكاثوليكي
لالعالم األب عبدو أبو كسم
فقال« :حنن مع أن يطرح كل
شخص قضيته أمام القضاء.
ويف ما خيص موضوع ،OTV
جيب أن توضع القضية أمام
القضاء املختص ،أال وهو
حمكمة املطبوعات اليت لديها
قوانني ترعى القضايا اإلعالمية.
وحنن نطالب بعدم تسييس
هذه القضية ،وندعو إىل عدم
املساس باحلريات اإلعالمية،
لكن احلريات اليت تنقل وتلتزم
احلقيقة وحتافظ على القيم
واملبادىء األخالقية .ومن هذا
املنطلق ،نعترب أن مؤسسة OTV
التزمت عدم بث حلقة معينة
جتاوبا مع القرار القضائي،
وبالتالي ال جيوز معاملتها
بالطريقة اليت عوملت بها،
خصوصا أنه مت بث الدعاية على
موقع «يوتيوب» ،فليحاسب
هذا املوقع ،وحنن ضد إقفال

أي مؤسسة إعالمية».
النائب أالن عون
وحتدث النائب أالن عون فقال:
«ما نقوم به هو اإلصالح على
كل املستويات على صعيد
النواب،
وجملس
الوزارات
ونقول اليوم إننا سنعمل على
إصالح القضاء ،ونقول هلم
أمرين :إما أن يرجعوا عن اخلطأ
والرجوع عن اخلطأ فضيلة،
أو يذهبوا بالتحدي لالخري
وجيربوننا ،وحنن لن نقبل بأي
ظلم ،وغدا سنحتفل بانتصار
القضاء اللبناني باحلق».
النائب االعور
كذلك حتدث النائب فادي
األعور فقال« :املشهد الذي
نراه اليوم يف شأن  OTVهو
نوع من االعتداء على احلريات
العامة ،ألن  OTVكانت منارة
لبنان والشرق عندما كانت
تغطي كل حقوق اللبنانيني ابان
مرحلة العدوان االسرائيلي.
واليوم هي متثل النهج الصحيح
للتغيري واالصالح .واذا استمر
القضاء بهذه املسألة ،علينا ان
نكون جاهزين حتى نصلح اي
خطأ حيصل ،ونصل اىل مرحلة
من التغيري واالصالح بقوة
الناس ووحدتهم وبالتظاهر
والتجمعات».
النائب بقرادونيان
من جهته ،قال النائب أغوب
بقرادونيان« :لست أفهم
أنه يف بلد نناضل فيه من أجل
االستقالل والسيادة واحلرية
نقتحم أفكار الناس وعقوهلم.
وال أستطيع أن أتصور أن أي
عاقل يتخذ أي قرار يف مسألة
 ،OTVوأحذر القضاء الذي
يسيس هذه املسألة ،بأنه
عندما يستهدفون هذه الوسيلة
اإلعالمية يستهدفون كل مواطن
لبناني».
الوزير باسيل
ثم كانت كلمة الوزير جربان
باسيل فقال« :ما حيصل
اليوم اعاد بي احلياة وذكرني
بكل مسريتنا النضالية ،وهم
يعرفون جيدا كيف كانت
مواجهتنا يف االيام الصعبة،
اذا كان يوجد قضاة يعتربون
انه حيق هلم التدخل يف ملفات
ليس من املفروض التدخل
بها ،وباستطاعتهم ان يتهربوا
من حماكمة ناس اعتدوا على
جابي كهرباء يف وضح النهار
وال حياكموه ،ويتهربوا او يتخلوا
عن ملف الناس اعتدوا وسرقوا
ماليني الدوالرات ويعتربون ان
لديهم محاية من مرجعية سياسية
ما ،جيب يعرفوا ان الناس هي
اليت حتمي وجيب أن يعرفوا ان
حضورنا اليوم هو للتضامن مع
ال»او تي يف» ،مع الشباب
الذين يقفون هنا .امنا القضية
هي غدا وبعد غد ،اذا اعتدوا
على ال «او تي يف»،
واذا قاضي جترأ او حتى فكر
حيط لرية واحدة على ال»او
تي يف» ،جيب ان يعرف
انه سيكون هناك مواجهة مع
هؤالء الناس يف مواجهتنا حنن،
وعندها لن يكون عندنا يف هذه
احلالة ،اال أن نعود مناضلني يف
التيار الوطين احلر ،وواجبنا ان
نكون على باب احملكمة وبوجه
القاضي ليعرف اننا حنن من
نواجهه .ومن سيسمح لنفسه

أن يفكر حتى ان يعتدي علينا
بهذا الشكل السافر جيب ان
يعرف أن املواجهة معنا صعبة
ومكلفة مهما كان حجمه يف هذا
البلد».
النائب نقوال
ثم حتدث النائب نبيل نقوال
فقال « :إن  otvتتعرض
لعملية ابتزاز ،والذي سيلعب
بالنار ميكن أن حترقه ،والثمن
سيكون غاليا أمام هذا الشعب
اجملتمع اليوم».
الفرزلي
كذلك حتدث نائب رئيس
جملس النواب السابق إيلي
الفرزلي فقال« :إني حريص
على العدل والقضاء والقضاة،
وتؤسفنا املمارسات اليت أخذت
تذر بقرنها لتعلن على اللبنانيني
ان مسألة استقالل القضاء امر
بعيد املنال ،وان استعمال
السياسة خلدمة مآرب سياسية
من خالل بعض الشخصيات
القضائية يف غاية اخلطورة
على لبنان واستقالله وسيادته
وحريته .وإن االعتداء على OTV
حيمل يف طياته اعتداء على حرية
كل مواطن يف لبنان».
النائب غاريوس
ويف هذا اإلطار ،قال النائب
غاريوس« :أتيت للدفاع عن
القضاء ألنه جيب أن يكون
مستقال ،وليس من املسموح
أن يتدخل السياسيون به بعد
اآلن».
موزايا
وتساءل النائب السابق شامل
موزايا «أين القضاء بالنسبة
إىل عدد من املواضيع»،
داعيا إياه إىل «التحرك جتاه
املافيات» ،وقال« :نريد
قضاء سليما ومستقال وغري
وجدت
والOTV
مسيس،
لتبقى».
فرجنيه
وحتدث املسؤول اإلعالمي لتيار
«املردة» احملامي سليمان
فرجنيه فقال« :مشكلة OTV
أنها حتارب الفساد يف لبنان،
وإننا نعترب أن عوراتهم كثرية،
لذلك حياربون الصورة اليت
تظهر للرأي العام».
النائب فياض
وقال النائب فياض« :جئت
اتضامن مع اشرف الناس،
املعركة ليست معركة ال ،OTV
هي معركة احلريات يف لبنان
وكرامة االنسان يف لبنان ،ما
قيمة الوطن اذا طعنت احلريات
فيه ،وهي مسألة سياسية
واضحة وحماكمة ههذ احملطة
على نهجها السياسي ،املسألة
واضحة وهي سياسية ،والقضاء
األن حمشور يف الزاوية ووضع
نفسه مبوضع املساءلة .ونسأله
ماذا يقدم من ضمانات للمواطن
اللبناني.وختم :معركة املقاومة
ال تنفصل عن معركة احلرية.
الوزير العريضي
ويف اتصال هاتفي قال وزير
االشغال العامة والنقل غازي
العريضي« :حني اقفلت حمطة
ال mtvبقرار قضائي ،وحتت
عنوان سياسي ،كنت وزيرا
لالعالم ورفضت هذا القرار
بشدة .واليوم ال استطيع ان
اقبل التعرض ألي وسيلة
اعالمية بهذا الشكل ،مما يؤدي
(التتمة ص )26
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اعالنات

HECHAM COFFEE AND NUT ROASTER

@‚bìÁ@Ú◊ãí
Ô‹ˆb»€a@ÂÌÏ‡n€aÎ@ÚÓˆaâÃ€a@ÜaÏ‡‹€

Ôiã»€a@Â†Ï€a@¿@∂Î¸a@ÚÓj�€a@@äb�»€a@paãõznèﬂ
@NNbË«aÏ„a@“˝nÇa@Û‹«@ÚÓﬂbí@paäÏÁåÎ@ÚÓ–Óz‰mÎ@ÚÓj†@pb�‹Ç
@ Ï€ç€a@î‹í@bíÎ@‚á€a@¡Ãõ€@pb�‹Ç
@ÒÜá»nﬂ@ÚÓ»Ój†@ÙãÇa@paãõznèﬂÎ

Ò�äá€a@

@ÒäÏËìæa@
ﬁÏœ@Âﬂ@ÒáÌáu@Ú‰zí@ﬁÏñÎ@Â«@Â‹»m@b‡◊
@ÔiÜ@¿@ÊÜäbÀ@bÓ„äÏ–Ó€b◊@Ú◊ãí@Ú˜j»mÎ@xbn„a
@åbn‡æa@Ú‰Óz�€bi@ò‡®a@∂a@Úœböa
ÚÓiã»€a@Ú„b‡è€a@p˝´@Âﬂ@pbvn‰æa@ÍâÁ@aÏj‹†a
ÚÓ€a6é¸a@pbÌ¸Ï€a@ãˆbéÎ@ç‹ÌÎ@tÎbé@ÏÓ„@¿@

@ÚÓˆaâÃ€a@ÜaÏ‡‹€@‚bìÁ@Ú◊ãí@Â‹»m
Ú‰zí@ﬁÏñÎ@Â«@Ô‹ˆb»€a@ÂÌÏ‡n€aÎ
Ô‹ñ¸a@Ôﬂbì€a@ÊÏè„bÓ€a@Âﬂ@
@ÊÏnÌç€a@oÌå@Âﬂ@Ú‰zí@ﬁÏñÎ@Â«@Â‹»m@b‡◊@
ÒäÏËìæa@ÚÓæb»€a@Òäá€a@Ú◊ãí@xbn„a@Âﬂ@¿bó€a
@6Ó€@SÎ@6Ó€@Q~VP@Î@›‹ﬂ@WUPÎ@›‹ﬂ@UPP@‚bvybi@

�bÓﬂÏÌ@Úó�‡´@paäÎçiÎ@ÒÏË”@@@@@@NNNNÚ�Ìäbvn€a@p�˝0a@lbzñ˛@Ú‹‡ßbi@…Ójﬂ
@êÓjÿ€aÎ@p˝‹Éæa@ aÏ„c@Úœb◊@wn‰m@>€a@ÒäÏËìæa@Ò�äá€a@Ú◊ãí@pbvn‰æ@@ãó®a@›Ó◊Ï€a
@H·†b‡�€a@ÊÏv»ﬂI@ÒäÎá‰j€a@l� äÎ@˝Óubj€aÎ@xÏ�‰À@bibj€aÎ@ﬁÏ–€aÎ@ò�‡®a@pbj‹»ﬂÎ@Ôíã�€aÎ
ÔiãÃ€aÎ@Ôiã»€a@%b»€aÎ@bÓ€a6éa@ıbÆc@…Óª@¿@ �åÏm@>€aÎ

79 Yerrick Rd, Lakemba Ph: 9740 9331
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الدليل التجاري

0403482345  او87648186 :العالناتكم يف اهلريالد اتصلوا على احد الرقمني

Sydney Landscaping and Excavations

Demolition & Excavation

<ÜÀ£]Ê<›Ç7]<Ÿ^€¬_<ƒÈ€¢

@ZãÁbö@Ôia@ÊÏ°@ﬁbóm¸a
Mob:0411 654 065 - Ph:(02) 8704 1531

ö^œﬁ˜]<ÿœﬁÊ<ÜÀ£]Ê<›Ç7]<Ÿ^€¬]<ÜÒ^ä÷

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

7 Eden Ave, Croydon park NSW 2133

*نؤمن طلبيات مجيع للمناسبات

RAINBOW BRICKLAYINY P/L

LicZ@185750C

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

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

0404015551@Zäb„ãi@Äi@ﬁbóm¸a

@Ñib�æa@Âﬂ@·ÿmbuby@›ÿ€
ÚÓjì©a@laÏi¸aÎ@Âˆaç©aÎ
@Û‹«@Êb»8@—ÌåÏu@áÓè€bi@ﬁbóm¸a@
0415229116@@Z·”ã€a
ÚÓ„b™@Ò7»èn€a

04 1929 1261 M@@02 9785 8685

 صفائح-  حلم بعجني- مناقيش
-جبنة وجبنة مع خضار ولبنة وكشك
...بيتزا وشنكليش وغريها

Ú«Ï‰óæa@paãÁÏ1a@|Ó‹óm@Âﬂ@·ÿmbuby@ãˆbé
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AL- KARM BAKERY
فــرن الكـــــرم
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Paving – concreting- Retaining wall - Stone
– and logs – Fencing – Rubbish Removals
Plant and Grass – Sprinkler System

 أيام7 * نفح

9897 1113
60 Excelsior Street, Merrylands NSW 2160
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Ph:(02) 9709 2267 - Fax:(02) 9707 3213
Mob: 0410 606 786

30 Hoskins Avenue Bankstown
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Registered Architect
Ziad Boumelhem
NSW Reg 8008

Member of the australian
institute of architects 45159
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$200 cash for any referral

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

Nakhle
Shirtmakers
ﺧﻴﺎﻁ ﺍﻟﻘﻤﺼﺎﻥ
ﺍﳌﺸﻬﻮﺭ
()ﺗﺸﺎﺭﻟﺰ
ﺷﺮﺑﻞ ﻧﺨﻠﺔ

@kÓè„@p˝´
@Ú†bÓÉ‹€@·íb:a
ÚÓ€buã€a

ﻳﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﻤﺼﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﻭﺑﻨﺎ ﹰﺀ ﻋﻠﻰ
ﻃﻠﺒﻪ
 ﺳﻨﺔ ﺧﺒﺮﺓ ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﻧﻴﻮﺯﻳﻼﻧﺪ٢٥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ
 ﺍﻳﻄﺎﻟﻴﺎ،ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺃﻗﻤﺸﺔ ﺍﻭﺭﻭﺑﻴﺔ )ﺳﻮﻳﺴﺮﺍ
ﻭﺍﻧﻜﻠﺘﺮﺍ( ﺫﺍﺕ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﳉﻮﺩﺓ
 ﺍﻟﺼﺪﻕ ﻓﻲ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ:ﺷﻌﺎﺭﻩ

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

Shop 1A/69 Phillip St. Parramatta NSW 2150
Ph/Fax: 9633 4696 - Mob: 0414 289 645
www.nakhleshirtmakers.com.au

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

@Hasham
Tailoring
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اعالنات

حمالت أبو مرعي
للخضار والفواكه
بإدارة
جوزيف أبو مرعي
وعائلته

بإدارة
طنوس مرون

افخر
أنواع
البيتزا
على احلطب

اشهى اصناف املأكوالت البحرية واملشاوي والباستا
واملأكوالت االيطالية اللبنانية والشرق اوسطية واملازات

خضار وفواكه طازجة يوميًا من املاركت
موزع معتمد للخضار والفواكه لدى العديد من
املطاعم والكنائس ومأوى العجزة ودور الراحة

حسومات كبرية على االسعار اسبوعياً

جناح خاص للمعلبات والسمانة والبهارات ومساحيق الغسيل والعصري
وغري ذلك...

Face the
Future with

نؤمن طلبات كافة املناسبات
املطعم يتسع لـ 100شخص يف الداخل مع جلسة رائعة من اخلارج
نفتح من الثالثاء حتى االحد من الـ 5:30مساء
حتى ساعة متأخرة من الليل
نقفل يوم االثنني

اسعار مهاودة وخدمة جيدة

مقابل ملحمة
طوني فرنسيس

Tel: 96377511
24 good st Granville
WINNER

Your Beauty’s Future is in your Hands

Laser Skin Resurfacing
IPL + Laser Hair Removal
Cellulite + Weight Reduction
Advanced Skin Peels
Cosmetic Injectables + Fillers
Facials + Body Treatments
Waxing + Bridal Make Up
Advanced Skin Care Products










برنامج فين مساء كل مجعة وسبت

of the 2009
Ethnic
Business
Award

للحجز والطلبيات:
Tel: 9637 2873
5 Miller St Merrylands

Face the
Future with
Your Beauty’s Future is in your Hands

Laser Skin Resurfacing
IPL + Laser Hair Removal
Cellulite + Weight Reduction
Advanced Skin Peels
Cosmetic Injectables + Fillers
Facials + Body Treatments
Waxing + Bridal Make Up
Advanced Skin Care Products

13

Located in Majo

www

1300 BEAUTY
*خالل استالم جائزة املصاحل االثنية لعام *2009

Located in Major Shopping Centres

www. ellarouge.com.au
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Melbourne

COBURG MARKET
"كوبرغ ماركت للخضار والفواكه"

مجيع أنواع اخلضار والفواكه الطازجة يوميا من املاركت
أجبان وألبان ومجيع أنواع الزيوت واخلالية من
خاصة زيت الزيتون الصايف
الكولسرتول
ّ
باالضافة اىل احلبوب واملعلبات
زهر جلميع املناسبات وشتل

بإدارة ميالد احلليب

جناح خاص للحم والدجاج احلالل واللحومات املربدة
فرع لبيع الدخان
فرع لبيع االلبسة النسائية والالجنريي

يوجد عندنا أمساك طازجة من املاركت يومياً
زورونا يف ماركت كوبرغ وشاهدوا ما يس ّركم
أسعارنا هي االفضل على الساحة الفيكتورية
ملحمة بسام زغيب للحم احلالل
نظافة تامة وأسعار مهاودة

Tel: 03 9354 9448
415 - 423 Sydney Rd. Coburg Vic, 3058
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Melbourne

مؤسسة املكاري للدواليب االوىل يف فيكتوريا

مؤسسة املكاري تغنيكم عن التفتيش والدوران
دواليب ذات نوعية ممتازة للشاحنات والسيارات
املتوسطة والصغرية والـ 4WD

اكثر من  25سنة من الصدق واالمانة
واالخالص يف التعاطي مع الزبائن
مؤسسة املكاري خربة يف العمل وصدق يف
التعامل واستقامة مع الزبائن

مؤسسة املكاري تقدم لكم افضل اخلدمات مع التسهيالت
طاقم خمتص برتكيب كالكش  -ميزان اوتوماتيكي حديث -
اجنطة مميزة  -فرامل  -غيار زيت واعمال ميكانيكية
اخرى “”Tune up

فرعان يتعامالن بالصدق وحسن اخلدمة واالسعار املهاودة

*25 Keilor Park Drive Keilor Park Vic

Ph: (03)-93367744 – Fax: (03)-9336 7044

*1257 Sydney Rd, Fawkner Vic

Ph: (03)-93599877 – Fax: (03)-9359 9377
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Melbourne

LA MIRAGE
الصرح الفريد والشامخ لصاحبها
الذي حيتضن
كميل زينة
اروع وارقى املناسبات
واالجواء السعيدة

اربع صاالت
يف صالة واحدة
من أروع صاالت ملبورن

المرياج من الداخل

المرياج طليعة الصاالت الفخمة

لقمة شهية وخدمة مميزة

مواقف مؤمنة للسيارات مع حراسة مشددة

210 Hume Highway, Somerton Vic. 3062
Tel: (03)93054855 – Fax: (03)93053273

حمالت اهلدى

للمواد الغذائية

مجيع انواع الزيوت
اخلالية من الكولسرتول
وزيت الزيتون الصايف
واملعلبات واحلبوب واملكسرات
اىل اصناف متعددة من املعكرونة
سكر وبن وكل ما حيتاجه
املطبخ اللبناني العربي

أسعارنا االفضل
حمالت اهلدى
على الساحة الفيكتورية
هي سوبر ماركت حبد ذاتها
تغنيك عن التفتيش وتؤمن لك كل ما حتتاجينه من مواد غذائية
سيدتي ..حمالت اهلدى للمواد الغذائية ِ
حمالت اهلدى بفرعيها على العنوانني التاليني:
393 Sydney Rd, Coburg TEL: 9354 2340
110 Newland Rd, Reservoir Tel: 9462 3044
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متفرقات

النائب دايفيد بورجر يزور
مجعية حبنني املنية

مدير البنك العربي ونائبه
يف السفارة السورية

مسافرين
غابو
ولو
محلوك
وزرعوك

*شباب مجعية حبنني مع السيد بورجر*

*السفري يقدم لوحة آثارية إىل البنك العربي*

تركوا
وشافو،
وعملو
وحبك
منهن،
ومنهن،
ومنهن
ا ّال

*ادارة مجعية حبنني مع السيد بورجر*

لبى النائب الوزير السيد دايفيد بورجر دعوة مجعية حبنني املنية
اخلريية للغداء مع أبناء اجلالية املتواجدين يف منطقة غرانفيل يوم
األحد املاضي يف مركز اجلمعية يف منطقة أوبرن.
والسيد بورجر نائب ملنطقة غرانفيل وضواحيها وهو أيضًا وزير
اإلسكان ووزير غرب سيدني.
وقد شارك بالغداء رئيس بلدية أوبرن السيد هشام زريقة وعضو
بلدية أوبرن السيد روني العويك وحشد كبري من أبناء اجلالية.
بداية ،رحب نائب رئيس مجعية حبنني املنية السيد حممد غمراوي
بالسيد بورجر وزوجته جيزيل وبكل احلضور ،شاكرًا اجلميع على
مشاركتهم .وبعدها كانت كلمة للسيد عماد طه باللغة اإلنكليزية
والذي أيضًا شكر النائب وعائلته واحلضور وتكلم عن أهمية
مشاركتنا باحلياة السياسية واالجتماعية على الصعيد اإلسرتالي
وعن أهمية صوتنا واملشاركة يف اإلنتخابات وابداء الرأي.
بدوره شكر النائب بورجر مجعية حبنني املنية على الدعوة ،واحلضور
على استقباهلم احلار له ولعائلته ،كما شرح سياسة احلكومة بالنسبة
لإلسكان وإحتياجات منطقة غرب سيدني وعمل احلكومة على تنفيذ
مشاريع للمنطقة خلدمة أبنائها ،كما وشكر السيد مصطفى حامد
على خدماته الكثرية للجالية العربية.

ابناء زغرتا األعزاء
االنتخابات السنوية للجمعية

تود اللجنة االدارية للجمعية أحاطتكم علمًا بأن االجتماع
السنوي العام املخصص النتخابات جلنة ادارية جديدة
لعام  2011-2010سوف يعقد يوم االحد الواقع فيه 20
حزيران  2010يف البيت الزغرتاوي الساعة الثالثة من
بعد الظهر.
اننا ،اذ ندعوكم اىل االنتساب اىل اجلمعية واملشاركة
يف نشاطاتها ،حنيطكم علمًا انه سيتم البحث يف االجتماع
العام مبوضوع هدم البيت الزغرتاوي احلالي وتشييد
املركز اجلديد مكانه.
ان مدة صالحية املوافقة على خريطة البناء باتت على
وشك االنتهاء ،ولذلك من املهم جدًا حضوركم االجتماع
واملشاركة يف بت مصري املباشرة يف بناء املركز اجلديد
قبل انتهاء صالحية خريطة البناء.
نثمن حضوركم وتشجيعكم
اننا ّ

ودمتم
رئيس اجلمعية
انطوان اجلعيتاني

* مسؤولو البنك العربي مع السفري وأعضاء السفارة*

استقبل السفري السوري متام سليمان يف السفارة مدير البنك
العربي جاميس واكيم ونائبه جو رزق.
وعرض السيد واكيم اخلدمات اليت يقدمها البنك العربي للتواصل
مع العامل العربي من خالل وجوده يف أسرتاليا والفروع التابعة له
يف الدول العربية .وحتدث السيد واكيم ونائبه رزق عن خدمات
فرع البنك العربي يف سورية وإمكانية االعتماد عليه لتشجيع رجال
األعمال األسرتاليني والعرب لالستثمار يف سورية.
وأبدى السفري سليمان تقديره للنشاط الذي يقوم به البنك العربي
يف تشجيع املبادرات العربية وخاصة مشاركته يف أنشطة خريية
للسفارة السورية بعنوان "البسمة الربيئة" وقال إن سورية تؤيد
أي نشاط حيمل اسم "عربي" يف ضوء اهلجمات املتزايدة على
العامل العربي الذي انطلقت منه احلضارات واألديان إىل العامل
بأسره
والتقى السيدان واكيم ورزق مع أعضاء السفارة  ،وقدم السفري
باسم السفارة السورية لوحة عن آثار سورية وهي عبارة عن صورة
لنواعري مدينة محاة التارخيية.

Rending Services pty Ltd
leader in cement rendering

SMB

جلميع حاجاتكم من اعمال التلبيس و
 Granositeو Texture
اتصلوا بسلطان علي:
0404872020 - 0413924732 - 97866625
تسعرية جمانية
نقوم باعمال شركات التأمني

وهاك
معّلم
بيكتب
وبيعلم

عن
ّ
دشروك...
عبالد
اخضر
رفوف،
جمال
جمالك
دخرية

ترابك

وما

البعد
الغريبة،
بعدما

غابو
منصابو
والد
شابو

ومجاهري
رفوف
ّ
زغري
كلو،
الكون
كبري
حدود
بل
اجلابو
برقبة

والد
والد
شافوا
م
بكتب

ضياع،
بيوت،
املدرسي
اجملد

امسر
هل
الذكي،
حبضن
عحالو
بل
عللوح
اسم
الدكتور

فالحني
مرتاحني
ختمني
عرتابو

املهيوب
شيابو
مقلوب
بكتابو

نقلوك،
وعا
وصار
وتكرب

البشر
عبالد
خالقو
مطرح
كل
يطلع
عن
االرز
العّز
والد

كال
اهلل
ىّ
مدل
عجنابو

وهل
كيفما
بتنزل،
تالقى

مع
اجلايي
ارزه
بهالدني
ندارو
من
منهن،
قبل
الغرب
عمينا

الناطور
بتدور
البابور
ّ
ركابو

نسور
متل
تركوك،
ميل
من
ارض،
يف
وما
الدرب،
على
شافت
وما
وفاتح
عكتفو،
بيتو

وهل
وعن
وعن
ولبنان

االرض
يعّبوا
عن
بزنودن
ياخدو
ورا
مدارس
يفتحو
وملك
حر
ّ

ّ
حياة
بل
يشقو
عن
هل
اجملد
شلوش
يزرعو
وعن
يودو اخلبز بل
وهل عن
ّ
االرض
بكل
يزرعو
وعن
عنُن
يقولو
العن
هودي.

هشالني
للتاني
لبناني
بوابو

مجعيات
شهادات
االرزات
لصحابو

دروب
بقلوب
مكتوب
لبنان
غابو؟

من ديوان «روحانيات» اجلزء االول للشاعر
الراحل يوسف روحانا
جلميع حاجاتكم من اعمال صب الباطون
على انواعه واالسفلت يف مجيع املناطق

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

لالتصال :جان فارس

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

كأس العامل الـ 19لكرة القدم (جنوب أفريقيا ـ )2010

«هاتريك» هليغواين يؤ ّهل األرجنتني لدور الـ 16واليونان تفاجئ نيجرييا وفرنسا تغرق يف وحول املكسيك

قاد مهاجم ريال مدريد االسباني غونزالو هيغواين منتخب االرجنتني
اىل دور الـ 16بتسجيله ثالثة من االهداف االربعة اليت فاز فيها
على نظريه الكوري اجلنوبي  ،1 4امس االول ،على ملعب «سوكر
سييت» يف جوهانسربغ ،يف اجلولة الثانية من منافسات اجملموعة
الثانية.
وسجل بارك تشو يونغ ( 17خطأ يف مرمى منتخب بالده) وهيغواين
( 33و 76و )80اهداف االرجنتني ،ولي تشونغ يونغ ()1+45
هدف كوريا اجلنوبية .وتصدر هيغواين ترتيب اهلدافني بثالثة
اهداف ،امام االوروغواياني دييغو فورالن الذي ميلك هدفني.
وكانت شهدت اجلولة االوىل فوز االرجنتني وكوريا اجلنوبية،
االوىل بصعوبة على نيجرييا بهدف وحيد للمدافع غابريال هاينتزه،
والثانية على اليونان بطلة اوروبا عام  2004بهدفني نظيفني.
وبات املهاجم االرجنتيين غونزالو هيغواين اول العب يسجل ثالثية
يف النهائيات منذ جنح املهاجم الربتغالي بدرو باوليتا يف حتقيق
االجناز عينه يف مرمى بولندا ( )0 - 4يف  10حزيران/يونيو 2002
يف نهائيات كوريا اجلنوبية واليابان ،علما أن مونديال املانيا عام
 2006مل يشهد تسجيل اي العب ثالثية .وبات هيغواين الالعب
التاسع واالربعني يف تاريخ النهائيات الذي يسجل ثالثية ،علما
ان االمريكي بريت باتونود نال شرف تسجيل اهلاتريك االول
وكان ذلك يف مرمى الباراغواي يف النسخة االوىل عام  1930يف
االوروغواي .كما اصبح هيغواين االرجنتيين الثالث الذي حيقق
هذا االجناز ،بعد غيريمو ستابيلي ( ،)1930وغابريال باتيستوتا
(مرتان عامي  1994و .)1998العب وحيد جنح يف تسجيل هاتريك
فى احدى املباريات النهائية لكؤوس العامل ،هو االنكليزي جيف
هريست يف مرمى املانيا الغربية عام  .1966وكان بيليه اصغر
العب يسجل ثالثية بعمر  17عاما و 244يوما يف مرمى فرنسا عام
 ،1958على حني يعترب السويدي توري كيلر االكرب سنا بعمر 33
عاما و 159يوما يف مرمى كوبا عام .1938
وكانت هذه املواجهة الثانية بني االرجنتني وكوريا اجلنوبية يف
نهائيات كأس العامل بعد عام  1986يف املكسيك حني فازت
االوىل بقيادة مدربها احلالي دييغو مارادونا  1 - 3يف طريقها
للظفر باللقب للمرة الثانية بعد  .1978يف املقابل ،االجناز الكوري
االبرز يف النهائيات كان عندما كانت اول منتخب آسيوي يصل
اىل نصف النهائي وذلك عندما استضاف النهائيات عام 2002
مشاركة مع اليابان قبل ان خيسر امام املانيا .التغيري االبرز يف
تشكيلة منتخب االرجنتني متثل مبشاركة ماكسي رودريغيز جنم
ليفربول االنكليزي بدال من خوان سيباستيان فريون العب وسط
استوديانتيس املصاب ،اذ فضل مارادونا اراحته «لعدم تفاقم
اصابته» .ويف مقابل النزعة اهلجومية لتشكيلة االرجنتني بوجود
كارلوس تيفيز وغونزالو وهيغواين وميسي ،فان مدرب كوريا
اجلنوبية هو جونغ مو الذي واجه مارادونا كالعب يف مونديال
 ،1986دفع خبمسة مدافعني للحد من خطورتهم ،معتمدا على
مهاجم واحد هو بارك تشو يونغ احملرتف يف موناكو الفرنسي.
والالفت ان مارادونا ابقى دييغو ميليتو مسجل هديف الفوز لالنرت
االيطالي يف مرمى بايرن ميونيخ يف نهائي دوري ابطال اوروبا
الشهر املاضي على مقاعد االحتياط .وفرض املنتخب االرجنتيين
سيطرة شبه مطلقة على جمريات الشوط االول وكان هدفه صرحيا
بهز الشباك منذ البداية لكن الفرص اخلطرة على املرمى مل تكن
غزيرة ،على حني ان الكوريني اجلنوبيني تراجعوا متاما اىل الدفاع
ومل تكن هلم اي مبادرة هجومية منظمة تذكر حتى من تلك اليت
جاء منها هدف تقليص الفارق يف الوقت بدل الضائع .وما ميز
الشوط االول هو تسجيل ثالثة اهداف من ثالثة اخطاء دفاعية.
مثل االرجنتني احلارس رومريو والالعبون دمييكيليس وهاينتزه
وصامويل (بورديسو  )23ودي ماريا وماسكريانو ورودريغيز
وغوتيرييز وتيفيز (اغويرو  )75وهيغواين (بوالتي  )82وميسي.
ومثل كوريا اجلنوبية احلارس سونغ ريونغ والالعبون بيوم سيوك
ويونغ هيونغ ويونغ بيو وجونغ سو ودونغ جني وبارك جي سونغ
وكيم جونغ وو وسونغ يوينغ (كيم نان ايل  )46وتشونغ يونغ
وتشو يونغ (لي دونغ غووك .)81

اليونان  2ـ نيجرييا 1

ثأرت اليونان خلسارتها أمام نيجرييا قبل  16عاما ،عندما قلبت
ختلفها وحققت فوزا تارخييا بتغلبها عليها  ،1 2على ملعب «فري
ستايت» يف بلومفونتني يف ختام اجلولة الثانية من منافسات
اجملموعة الثانية .وكانت نيجرييا البادئة بالتسجيل عرب كالو اوتشي
يف الدقيقة  ،16وادركت اليونان التعادل بواسطة دمييرتيوس
سالبينغيديس ( ،)44قبل ان يسجل فاسيليوس توروسيديس
هدف الفوز ( .)71وكانت االرجنتني تغلبت على كوريا اجلنوبية
 1 - 4يف اجملموعة عينها وضمنت التأهل للدور مثن النهائي.
وضربت اليونان عصافري عدة حبجر واحد فهي ثأرت خلسارتها
امام نيجرييا  2 - 0يف مشاركتها االوىل عام  1994يف الواليات

املتحدة سجلهما فينيدي جورج ودانيال اموكاتشي ،وحققت فوزها
االول يف تاريخ مشاركتيها يف العرس العاملي وأنعشت آماهلا
يف التأهل للدور الثاني للمرة االوىل يف تارخيها إذ باتت حباجة
اىل التعادل امام االرجنتني يف اجلولة الثالثة االخرية شرط خسارة
او تعادل كوريا اجلنوبية امام نيجرييا .وعوضت اليونان بطلة
اوروبا عام  2004خسارتها امام كوريا اجلنوبية  2 - 0يف اجلولة
االوىل ،بينما منيت نيجرييا خبسارتها الثانية على التوالي بعد
االوىل امام االرجنتني  1 - 0يف اجلولة االوىل واصبحت مهمتها
ببلوغ الدور الثاني متعلقة بنتيجة مباراتها مع كوريا اجلنوبية
يف اجلولة الثالثة .وهذا الفوز الثاني لليونان على نيجرييا يف
 3مباريات مجعتهما حتى اآلن إذ تغلبت عليها يف مباراة ودية
عام  1999بالنتيجة ذاتها سجلهما نيكوالوس ماخالس .وكانت
نيجرييا يف طريقها اىل حتقيق فوز يف املتناول بعد تقدمها بهدف
نظيف مطلع الشوط االول ،لكن طرد العب وسطها ساني كايتا
العتدائه على املدافع توروسيديس من دون كرة ،كان نقطة حتول
يف املباراة فاستغلت اليونان النقص العددي وحولت السيطرة
ملصلحتها والنتيجة ايضا ،بينما فرطت نيجرييا يف فوزها اخلامس
يف النهائيات بعد االنتصارات االربعة اليت حققتها حتى اآلن
وكانت مجيعها ضد منتخبات اوروبية :بلغاريا ( )0 - 3واليونان
( )0 - 2عام  ،1994واسبانيا ( )2 - 3وبلغاريا ( )0 - 1عام
 .1998واجرى مدربا املنتخبني تبديلني على التشكيلتني اللتني
خاضتا املباراة االوىل ،فدفع االملاني اوتو ريهاغل مدرب اليونان
بسوترييوس كريياكوس ودمييرتيوس سالبينجيديس مكان
يوركاس سيتاريديس وانغيلوس خاريستياس ،والسويدي الرس
الغرباك مدرب نيجرييا بكالو اوتشي وبيرت اودميوينجي مكان
تشيندو اوباسي واوبينا نسوفور.
مثل اليونان احلارس تسورفاس والالعبون كريياكوس
وبابادوبولوس وفينرتا وتوروسيديس وتسيوليس وكارغونيس
وكاتسورانيس وسقراطيس (ساماراس )37 ،وسالبينغيديس
وغيكاس (نينيس.)79 ،
ومثل نيجرييا احلارس اينياما والالعبون تايوو (ايتشييجيلي،56،
وربيعو افوالبي )79 ،ويوبو وشيتو واوديا وكايتا وايتوهو وهارونا
واوتشي واودميوينجي (اوباسي )46 ،واييغبيين.

املكسيك  2ـ فرنسا 0

وجه املنتخب املكسيكي ضربة قاسية آلمال نظريه الفرنسي ببلوغ
الدور مثن النهائي بعدما تغلب عليه  0 - 2على ملعب «بيرت
موكابا» يف بولوكواني يف ختام اجلولة الثانية من منافسات
اجملموعة االوىل .ومل يعد مصري فرنسا ،وصيفة النسخة املاضية
وبطلة  ،1998يف يدها الن تعادل املكسيك واالوروغواي يف
اجلولة االخرية سيطيحها خارج النهائيات وحتى ان فازت على
جنوب افريقيا املضيفة .وكانت االوروغواي حققت فوزا كبريا
على جنوب افريقيا املضيفة ( )0 - 3فرفعت رصيدها اىل اربع
نقاط بعد ان تعادلت مع فرنسا ( )0 - 0يف اجلولة االوىل ،وهو

عدد نقاط املكسيك عينه اليت اصبحت ثانية بفارق االهداف بعد
ان تعادلت مع املضيفة ( )1 - 1يف مباراتها االوىل .واصبحت
املكسيك يف وضع جيد حلسم تأهلها للدور الثاني للمرة اخلامسة
على التوالي ،بينما تبدو فرنسا يف طريقها لتكرار سيناريو كأس
اوروبا  2008عندما ودعت الدور االول ونهائيات مونديال 2002
عندما منيت باملصري ذاته ايضا .وواصلت فرنسا عقدتها يف دور
اجملموعات منذ نهائيات  2002إذ مل تفز سوى مرة واحدة يف 8
مباريات وكانت على توغو يف املانيا  ،2006وهي تعادلت مع
االوروغواي  0 - 0يف  2002وضد سويسرا  0 - 0وكوريا اجلنوبية
 1 - 1يف  ،2006وخسرت امام السنغال  1 - 0والدمنارك 2 - 0
يف  ،2002قبل ان تتعادل مع االوروغواي  0 - 0يف اجلولة االوىل
من النسخة احلالية.
وسقطت فرنسا أمس االول للمرة االوىل يف تاريخ مواجهاتها مع
املكسيك ،وهي التقت االخرية يف ست مناسبات سابقة ،بينها
ثالث مرات يف كأس العامل واوهلا عام  1930عندما افتتح العب
االوىل لوسيان لوران السجل التهديفي للنهائيات ليقود منتخب
بالده للفوز  ،1 - 4ثم سجل «الديوك» فوزهم الثاني خالل نسخة
 ،)2 - 3( 1954بينما انتهت املواجهة الثالثة بالتعادل ( )1 - 1عام
 1966ومجيعها يف دور اجملموعات .اما اللقاء االخري يف مسابقة
رمسية فيعود اىل عام  2001يف كأس القارات وفاز الفرنسيون
 0 - 4يف دور اجملموعات ،كما فعلوا ايضا يف املباراتني الوديتني
عامي  )0 - 2( 1996و.)0 - 1( 2006
ومل جير مدرب فرنسا رميون دومينيك سوى تغيري وحيد على
التشكيلة اليت واجهت االوروغواي باشراك جناح تشلسي
االنكليزي فلوران مالودا منذ البداية على حساب العب بوردو
يوهان غوركوف ،على حني ان نظريه املكسيكي خافيري اغويري
بدأ اللقاء باشراك العب الكمار اهلولندي هكتور مورينو بدال من
العب وسط باتشوكا بول اغويالر الذي لعب منذ البداية امام البلد
املضيف .وتوىل مهام اهلجوم يف «تريكولور» ثنائي الدوري
االنكليزي غيريمو فرانكو (وست هام) وكارلوس فيال الذي تواجه
مع زميله يف االرسنال ويليام غاالس ،علما ان مشاركة االخري مع
«الديوك» يف مباراة اليوم كان موضع شك بسبب االصابة.
وابقى دومينيك مهاجم برشلونة االسباني وافضل هداف يف تاريخ
«الديوك» تيريي هنري ( 51هدفا يف  122مباراة) على مقاعد
االحتياط كما فعل يف املباراة االوىل ،علما انه الالعب الوحيد من
التشكيلة اليت توجت بلقب مونديال  1998على حساب الربازيل
( .)0 - 3وبدأ دومينيك اللقاء باشراك نيكوال انيلكا كرأس حربة
وحيد كما جرت العادة ومن خلفه مباشرة فرانك ريبريي ،بينما
توىل مالودا مهمة شغل اجلهة اليسرى وسيدني غوفو اجلهة اليمنى
والثنائي ابو ديابي وجريميي توالالن مركزي الوسط الدفاعيني.
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(املكسيك) ،ولي جونغ سو وبارك جي سونغ (كوريا اجلنوبية)،
وغابريال هاينتزه (االرجنتني) ،وستيفن جريارد (انكلرتا) ،وكلينت
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تتمـات

بيان هيئة احلوار متيّز باالقتضاب واجللسة...

(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)
اليت نوقشت ،وفيه أن «هيئة احلوار الوطين استأنفت أعماهلا يف مقر
رئاسة اجلمهورية يف بعبدا بتاريخ  2010/6/17برئاسة رئيس اجلمهورية
العماد ميشال سليمان ومبشاركة مجيع أفرقاء احلوار الذين غاب عنهم
دولة الرئيس فؤاد السنيورة ،ومعالي الوزير حممد الصفدي والدكتور
مسري جعجع بداعي السفر.
وتابعت اهليئة مناقشة االسرتاتيجية الدفاعية وحددت اجللسة املقبلة يف
تاريخ  19آب املقبل».
وعزت أوساط رئاسة اجلمهورية عدم تفصيل املواضيع اليت نوقشت يف
البيان اىل أن ليس هناك عناصر جديدة تستوجب ادراجها يف بيان.
وفيما مل تستمر اجللسة أكثر من ساعتني ونصف ساعة ،اختصر أحد
األقطاب مضمون املناقشات بأنها
«تنوعت ،بني قليل من االسرتاتيجية
ّ
الدفاعية وقليل من النفط والغاز ،وقليل من القضية الفلسطينية،
وقليل من مزارع شبعا» ،مع التأكيد أن املناقشات «كانت هادئة
نسبيا ،وبقيت مضبوطة االيقاع».
وأشارت مصادر اجملتمعني اىل أن «ملف حقوق الفلسطينيني ،والسالح
الفلسطيين خارج املخيمات» مل يطرح كمادة رئيسية ،بل من زاوية
تنفيذ القرارات السابقة للحوار اليت توافق عليها أقطاب ،حيث ابلغ
املتحاورون ان جلنة احلوار اللبناني – الفلسطيين برئاسة السيدة مايا
اجملذوب ستعاود اعماهلا اعتبارا من االسبوع املقبل فتعقد اجتماعات
دورية للبحث يف العالقات ومن ضمنها قضية احلقوق املدنية .فتوقف
النقاش عند هذا احلد من دون التطرق اىل التفاصيل».
ويف معلومات توافرت من مصادر خمتلفة عن طاولة احلوار ،أن رئيس
قدم يف مستهل اجللسة عرضًا موجزًا للمستجدات السياسية
اجلمهوريةّ ،
منذ آخر جلسة حوار،
فتحدث عن التطورات يف املنطقة ،ومنها االعتداء
ّ
االسرائيلي على أسطول احلرية ،واملوقف الرتكي ،وقضية التصويت
على العقوبات على ايران يف جملس األمن .كما تناول األوضاع الداخلية،
واالستحقاق البلدي،
وتطرق اىل االجتماعات اليت تعقدها اللجنة االدارية
ّ
– التقنية برئاسة الوزير جان أوغاسبيان والعمل الذي تقوم به يف مراجعة
االتفاقات الثنائية ،ووضع اتفاقات جديدة .كما تناول احملادثات اليت
أجراها يف قمة دمشق مع الرئيس السوري بشار األسد أول من امس،
حتدث عن أننا ّ
ركزنا على احلدود الربية،
وقال« :ان بعض الصحف قد ّ
وهذا غري صحيح ،فنحن حكينا عن احلدود الربية والبحريةّ ،
وركزنا على
البحرية منها ألنه تبينّ أن هناك ثروة نفطية يف البحر ،بدأت اسرائيل
باستخراجها .وحنن رأينا أن من الضروري اختاذ االجراءات الضرورية
حلماية حقوق لبنان».
وزع على
ويف املعلومات ،أن رئيس جملس النواب نبيه بري الذي كان ّ
املتحاورين يف اجللسة السابقة دراسة عن الثروة النفطية يف املياه
اللبنانية ،شدد على ضرورة اختاذ االجراءات الالزمة للحفاظ على ثروة
سن قانون جديد الستثمار
لبنان النفطية .وهنا دار نقاش حول ضرورة ّ
الطاقة والثروة النفطية .وقال رئيس احلكومة سعد احلريري« :ان مثة
ّ
مشروع قانون
يتعلق باستثمار لبنان للثروة البرتولية يف املياه اللبنانية،
جيري العمل منذ أكثر من شهر ،على درسه واجنازه القراره قريبًا يف
جملس الوزراء ،واحالته على جملس النواب ملناقشته والتصويت عليه».
وأشار اىل أن لبنان يدرس امكان تقديم ملف كامل أمام جملس االمن
للحفاظ على حقوقه.
وتناول احلريري االتفاقات اليت جيري العمل عليها بني لبنان وسوريا،
فأكد أنها تقارب بكثري من الشفافية
وتصب يف مصلحة البلد .ورأى
ّ
ضرورة مقاربة ملف العالقات اللبنانية – السورية بكثري من اهلدوء
وبعيدًا من السجاالت.
وعلم أن احلريري قد أبلغ ان وفدا عسكريا لبنانيا سيزور األمم املتحدة
ليعرض أمام املعنيني االنتهاكات االسرائيلية بالوثائق والصور قبل رفع
املمثل الشخصي لألمني العام لألمم املتحدة مايكل وليامس تقريره عن
القرار  1701نهاية الشهر اجلاري».

اجلميل

وكادت اجللسة متر من دون ضجيج ،لوال أن موضوعني شكال مادتني
للسجال بني الرئيس أمني
اجلميل وكل من الرئيس جنيب ميقاتي
ّ
والنائب وليد جنبالط ويف هذا اإلطار ،علم ان اجلميل دعا بعد املداخالت
الرئاسية ،اىل أن تكون كل االتفاقات اليت توضع عالنية ،وليس يف
الغرف املغلقة ،وأن حيصل نقاش وتشاور وتوافق يف شأنها .وقال:
«مسعنا كالم فخامة الرئيس ودولة الرئيس عن االتفاقات مع سوريا،
وحنن نقدر كل االتصاالت اليت جيريها كل منهما ،وهي حتظى بدعمنا
وتشجيعنا ،ألننا نطمح اىل افضل العالقات مع سوريا .واذا كنا نريد هلذه
العالقات ان
بد أن يكون هناك حوار شفاف وواضح
تتطور كما جيب ،فال ّ
ّ
يف شأنها .واذا كان هناك من قرارات فال بد أن تكون مبشاركة مع
القيادات وان تكون جامعة ،وخصوصًا ان منها ما يتعلق باألمن والسياسة
اخلارجية ،وجيب أن حتظى بتوافق كل القيادات ،فال يكون حوهلا حماذير
كبرية ،على صعيد الوطن» .وأضاف« :نريد استقرارًا يف العالقات،
والغموض يف االتفاقات سيشكل كما يف املاضي اشكاالت من منطق
«كونه حماميًا ورجل قانون ،مبعزل عن املوقف السياسي» .واعترب
«ان يف املعاهدة مغالطات على صعيد الدستور اللبناني ،وعلى صعيد
القانون الدولي ،وهذا ليس رأيًا شخصيًا» .وقال« :اذا كانت هناك
صعوبة يف التفاهم حول دستورية بعض النصوص ،فيمكن استشارة
مراجع دولية ورمبا أيضًا ميكن استشارة حمكمة العدل الدولية يف الهاي،
من أجل اعطائنا مشورة حول هذه املسألة».
وطلب ميقاتي الكالم للتعليق على كالم اجلميل ،وقال« :موضوع
العالقة مع سوريا ال يقارب من هذه الزاوية ،وهذه الطريقة .وأقول
هذا الكالم ،ملصلحة لبنان وسوريا .ما مسعناه هو أخطر ما قيل وهو
أمر مرفوض اذ ال ميكن اعطاء حترك فخامة الرئيس ودولة الرئيس دفعًا
وتأييدًا ،ومن ثم نطرح مثل هذا املطلب» ،معتربًا طرح اجلميل يف غري

حمله ،ألنه «اذا كانت هناك اشكاالت بيننا وبني سوريا ،فيجب عدم
العودة اىل أي هيئة سوى هيئة لبنانية – سورية.»..
اليت
املعارضة
وبعد أخذ ورد ،ومبشاركة من قيادات أخرى يف
أيدت
ّ
توجه اجلميل اىل الربوفسور فايز احلاج شاهني
ميقاتي يف وجهة نظرهّ ،
لطلب رأيه القانوني يف املعاهدة ويف اجمللس األعلى اللبناني –
فرد احلاج شاهني «أن يف املعاهدة بنودًا اجيابية ،ومنها
السوريّ .
ما يؤكد احرتام الدستور والقوانني ،ومحاية لبنان ،وهناك يف الواقع
ايضًا بنود ختالف الدستور اللبناني والقانون الدولي ،منها مث ًال تكوين
اجمللس األعلى ،وبعض السلطات االجرائية وغريها» .وأضاف ان هذا
معمقة أكثر لبنود
رأي سريع ّ
قدمه يف املوضوع الذي حيتاج اىل دراسة ّ
هذه املعاهدة.
ويف وقت الحق وزع املكتب االعالمي للرئيس اجلميل نص مداخلته
اليت أبدى فيها «تأييده للمراجعة البناء لالتفاقات املعقودة بني لبنان
وسوريا ،وطالب بازالة الشوائب الدستورية من معاهدة األخوة والصداقة
لتكون العالقات السورية – اللبنانية متسمة بالشرعية الكافية ومبنأى عن
أي طعن يف املستقبل ،ولفت اىل ان تصحيح املوضوع من خالل التفاهم
الثنائي هو األفضل ،لكن اذا تعذر ذلك فال مانع من رفع األمر اىل جلنة
التحكيم الدولية يف الهاي.
وحرص اجلميل على تأكيد الطابع االستشاري ال القضائي القرتاحه ،اذ
ان أي طرف لبناني ال ينوي أن يلجأ اىل القضاء الدولي حلسم العالقات
بني دولتني شقيقتني ما دامت احملادثات الثنائية جتري بشكل مقبول.
وأيد االختصاصي يف القانون الدستوري الدكتور فايز احلاج شاهني رأي
الرئيس اجلميل بوجود ثغر دستورية يف بعض أوجه املعاهدات اللبنانية
– السورية ،لكنه مل يقرتح آلية لتصحيحها».
وقام عنوان آخر لسجال من نوع آخر بني اجلميل وجنبالط على خلفية ما
اقرتح األول من صيغ يرى ضرورة اعتمادها يف موضوع االسرتاتيجية
الدفاعية« ،بأن يصار اىل حتييد لبنان ،على األقل عسكريًا وسياسيًا ،يف
املرحلة احلالية احلافلة باألخطار االقليمية والدولية ،إىل أن تنتهي الدولة
اللبنانية من وضع االسرتاتيجية الدفاعية النهائية .ووعد بتحضري طرح
مفصل عن احلياد االجيابي الذي يكفل استقرار لبنان من جهة ،وال حيول
دون تضامنه مع قضايا العرب ،ويف طليعتها القضية الفلسطينية.
وحني رفض جنبالط طرح اجلميل حول احلياد ،وشدد على ضرورة اللجوء
اىل املقاومة لتحرير مزارع شبعا ،ذكره اجلميل بأنه (أي جنبالط) رفض
يف جلسات احلوار يف جملس النواب اعتبار مزارع شبعا لبنانية ،مشريا
اىل انها سورية ،وبالتالي أسقط وجوب العمل على حتريرها .وأخرج
اجلميل من حقيبته حديثا أدىل به جنبالط اىل جريدة «النهار» يف 23
شباط  2007يدعو فيه حرفيا اىل «حتييد لبنان يف الصراع العربي -
االسرائيلي ،إذ بعد  30عاما من احلروب واخلراب والدمار وخصوصا يف
اجلنوب ،حيق لنا القول كفى».
حتدث
ويف املعلومات أيضًا أن النائب حممد رعد ،ويف كلمة مقتضبةّ ،
ويتحمل كل ما يقوله يف
عن قبول احلزب بأن يعبرّ اخلصم عن رأيه فيه
ّ
السياسة ،ولكن أن يقال «إن سالح حزب اهلل هو بقرار إقليمي سوري-
إيراني ،فهذا غري مقبول ،ألنكم تتهموننا باخليانة .إنتقدوا قدر ما شئتم
السالح ومن يتخذ القرار يف شأنه ،ولكن ال ميكن احدا ان يقول ان القرار
هو بيد سوريا وإيران ،فهذا ختوين ،وحنن ال نقبل به».
قدم أيضًا مداخلة سريعة قال فيها« :إن ال مشكلة
وعلم أن أوغاسبيان ّ
يقرر
يف موضوع السالح باستثناء من يتخذ قرار احلرب والسلم ،ومن ّ
يف هذا السالح» ،معتربًا أنه «كما يف اجليش هناك من يتخذ القرار
ّ
بتحريك القوات
املسلحة ،فيجب أن يكون القرار بيد الدولة والسلطة
الشرعية».
ومن جهته ،قال النائب طالل أرسالن« :إذا كان احلوار من أجل جتريد
احلزب من سالحه ،فمن اآلن نقول إن ال جدوى من هذا احلوار وسيكون
عقيمًا» ،مدافعا عن السالح وعن العالقات مع سوريا وضرورة تطويرها.
وعندما أشار اىل أن اجلميع قد توافق يف البيان الوزاري على مثلث
ّ
اجلميل مذكرًا بأن التوافق مل
اجليش والشعب واملقاومة ،اعرتض
يتحقق
ّ
ّ
فتدخل سليمان ليؤكد ما قاله
حول هذه النقطة.
اجلميل عن اعرتاض
ّ
وقد
النقطة،
هذه
على
فريق من الوزراء
سجل هذا اإلعرتاض يف حمضر
ّ
جملس الوزراء ،وكان اإلجتاه اىل حسم هذا اإلختالف يف وجهات النظر
يف هيئة احلوار.

مكاري

ووفق املعلومات أيضًا أن نائب رئيس اجمللس فريد مكاري اقرتح
يف
تصوره لإلسرتاتيجية «أن يطلب من اجليش اللبناني تقديم رؤية
ّ
واضحة وبرناجما حمددًا يتعلق بتمكني اجليش اللبناني من تكوين قوة
ردعية صاروخية» ،و»أن تتم أيضا ويف الوقت املناسب ،برجمة زمنية
لعملية وضع القدرة العسكرية والصاروخية حلزب اهلل يف تصرف اجليش
ويعلِم من جيب ان
اللبناني» ،داعيًا «حزب اهلل» اىل «أن يعلن ُ
يعلم ،بأن سالحه وقوته الردعية ،حتى لو مل تكن بعد انتقلت اىل عهدة
الدولة االلبنانية ،هي حصرا وفقط للدفاع عن لبنان يف حال االعتداء
عليه ،وغري مرتبطة بأي نزاعات او احالف او حماور اخرى ،بغض النظر
عن موقف لبنان او موقف «حزب اهلل» من تلك النزاعات» ،وحذر
من «ان القوة الرادعة املوجودة اآلن تصبح مصدر خطر على لبنان اذا
اعتربت جزءا من النزاع الواسع بني ايران والغرب».
ورأى «أن اجتماعات هيئة احلوار تساهم على األقل يف منع اهتزاز
األمن الوطين بسبب االختالفات يف شأن مسألة االسرتاتيجية الدفاعية،
ويف ابقاء هذه االختالفات دائمًا بعيدة عن أي تشنج او أي انزالق اىل
مواجهة» ،مؤكدا «االقتناع بأن جمرد اجتماع هيئة احلوار الوطين كل
فرتة هو أمر مفيد ومطلوب».
هكذا رفعت جلسة احلوار العاشرة ،ليعود األقطاب السياسيون يف
ّ
التاسع عشر من اجلاري إلجراء قراءة
يعده العميد حييى
للملخص الذي ّ
لكل ما ورد من اوراق
وتصورات حول اإلسرتاتيجية الدفاعية ،ويف غياب
ّ
اكتفى
الذي
اهلل»،
«حزب
أي
تصور املعين األول
بالتصور الشفهي
ّ
ّ
الذي أعلنه أمينه العام على طاولة احلوار األوىل يف اجمللس النيابي قبل
حرب ّ
متوز.

وإنتصرت الـ» »OTVلعدم إرتكابها أ ّي...
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كلمة «اكراهية» اي إلكراه املستدعى بوجهه على التنفيذ ،كما انه
خيتص بتصفية الغرامة االكراهية اليت يقررها ضمانة لتنفيذ القرارات
الصادرة عنه بصورة مؤقتة ،وذلك يف حال عدم التنفيذ اجلزئي او
الكلي او التأخري يف التنفيذ ،وجيوز له تعديل او الغاء الغرامة املؤقتة
حتى يف حال ثبوت عدم التنفيذ.
وحيث وبغض النظر عن مدى صحة ادالءات املدعي او عدمها ومدى
ثبوت الدعوى ،فإن احملكمة الراهنة خمتصة للبت بهذه الدعوى اليت
تندرج يف اطار املادتني  569و 587أ.م.م ،وال يشرتط يف هذه احلالة
توفر عنصري العجلة وعدم التصدي لالساس ،االمر الذي يقضي برد
ادالءات املدعى عليها املخالفة.
وحيث يقتضي التثبت يف هذا السياق من ختلف املدعى عليها عن
تنفيذ القرار الصادر عن هذه احملكمة حبقها بتاريخ  ،2010/3/5جلهة
مدى امتناعها عن بث فقرة برنامج اوفريرا املمنوعة والنشرة االعالمية
هلذه الفقرة على شاشتها ،متهيدا للقول مبدى قانونية تصفية الغرامة
االكراهية حبقها مؤقتا ومن مدى وجود مربر هلذه التصفية املطلوبة.
وحيث يتبني ان الدعوى الراهنة ترمي اىل تصفية الغرامة االكراهية
املقررة بصورة مؤقتة ،وانها مسندة اىل الزعم مبخالفة املدعى عليها
للقرار الصادر حبقها بتاريخ  2010/3/5وعدم تنفيذه لغاية تارخيه.
وحيث ان الغرامة االكراهية احملددة مبوجب القرار املذكور والبالغة 50
مليون ل.ل .هي غرامة تستحق عن كل خمالفة هلذا القرار ،الذي قضى
وسندا للمادة  604أ.م.م وحفظا للحقوق ومنعا للضرر مبنع بث النشرة
االعالنية على شاشة  OTVاملتعلقة بالفقرة من برنامج «اوفريرا»
اليت تشري اليه وتطاله بعبارة  ،Societe anti-generaleومنع بث الفقرة
املذكورة من الربنامج املذكور سواء مساء اجلمعة  2010/3/5او يف اي يوم
آخر ،ويف احلالتني حتت طائلة غرامة اكراهية قيمتها  50مليون ل.ل .عن
كل خمالفة سندا للمادة  587أ.م.م (والفقرة املشار اليها هي الفتاة
اليت تلبس جوارب برتقالية اليت يطلق النار عليها رئيس جملس االدارة
يف .)Societe anti-generale
وحيث يتبني ان القرار املذكور كان يرمي اىل منع بث فقرة الربنامج
على شاشة تلفزيون  otvوهذا ما ورد يف متنه صراحة ،ال سيما وانه
صدر استجابة لطلب املدعى حبمايته من التعدي عليه هلذه الناحية،
والذي حدد يف طلبه انه يهدف اىل منع املدعي عليها من بث الفقرة
على شاشتها يف برنامج  Ovriraدون حتديد اي موقع آخر يهدف فيه
اىل حصول املنع ،وان منع البث على شاشة الـ  OTVجاء سواء يوم
اجلمعة اثناء عرض برنامج  Ovriraاو يف اي يوم آخر يعرض فيه هذا
الربنامج ،ألن املوضوع كان متعلقا بهذا الربنامج حتديدا ويتضمنه فقرة
تنطوي على التعرض املعنوي للمصرف املدعي.
وحيث ان القرار املتخذ كان يهدف اىل وقف بث الفقرة املشكو منها
يف برنامج  Ovriraاي اىل حذفها من الربنامج توصال حلماية املصرف
من التعرض له ومن ربطه كمؤسسة مصرفية ومالية حبادث اطالق
النار الذي حصل يف مطعم  ،White houseوقد ثبت يف امللف ان
املدعى عليها نفذت القرار جلهة عدم بث الفقرة املمنوعة من برنامج
 Ovriraويف اطار هذا الربنامج ،سواء يوم اجلمعة يف  2010/3/5او يف
موعد الحق لعرض الربنامج.
وحيث ان القرار مل يشر اىل منع البث يف سياق آخر على شاشة الـ
 OTVسواء خالل نشرات االخبار او على املوقع االلكرتوني www.
 tayyar.orgاو على موقع  .YouTubeومل يكن ذلك مذكورا يف طلبات
املدعي ومل تتم االشارة اليه ،وذلك بغض النظر عن مدة ثبوت بث الفقرة
يف نشرات االخبار او على هذين املوقعني ،وعن مدى كون املدعى عليها
هي اليت قامت بنشره فيهما ،االمر الذي جيعل ادالءات الفريقني
املتعلقة بهذه املسألة مستوجبة الرد ،ال سيما وانه يقتضي العودة
دائما اىل منطوق القرار تاريخ  2010/3/5والذي خال من اي اشارة
اىل املواقع االلكرتونية او اىل بث آخر خارج برنامج شاشة الـOTV
بل اقتصر فقط على حصر املنع بربنامج  Ovriraعلى شاشة التلفزيون
املذكور اعاله.
وحيث وتبعا لعدم ثبوت عدم تنفيذ القرار تاريخ  2010/3/5بل يف ضوء
وجود تنفيذ له بسبب عدم عرضه على شاشة الـ OTVضمن برنامج
 Ovriraعلى شاشة الـ ،OTVويف ضوء ما ورد يف نصي املادتني
 569و 587أ.م.م وكيفية تطبيقهما من قبل القضاء املستعجل ،تكون
الدعوى مستوجبة الرد.
وحيث يقتضي اخريا رد سائر االسباب واملطالب الزائدة او املخالفة،
اما لعدم اجلدوى واما لكونها لقيت ردا ضمنيا يف ما سبق بيانه ،مبا
فيها طليب فتح احملاكمة لعدم توفر شروط املادة  500أ.م.م ولعدم
وجود ما يربرهما يف ضوء التعليل الوارد اعاله ،وطلب العطل والضرر
لعدم توافر شروطه.
لذلك يقرر اآلتي:
 -1رد الدفع بعدم االختصاص املكاني.
 -2رد الدفع بعدم االختصاص النوعي.
 -3قبول الطلب االضايف شكال.
 -4رد الدعوى مبا فيها الطلب االضايف.
 -5رد طليب فتح احملاكمة.
 -6رد سائر االسباب واملطالب الزائدة او املخالفة.
 -7تضمني املدعي الرسوم والنفقات القانونية.
قرارا معجل التنفيذ صدر وافهم علنا يف بريوت بتاريخ .2010/6/17
جتدر االشارة اىل ان االجهزة االمنية من جيش وقوى امن داخلي
ورجال اطفاء اختذوا اجراءات مشددة يف حميط قصر العدل ،حتسبًا
ألي طارئ قد حيصل.
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التيار األسرتالي اللبناني املتحد يف ملبورن كخلية النحل يعمل يف أوساط اجلالية البنانية

مناسبات عديدة حييها فرع ملبورن مبعية اجلالية اللبنانية من أهل
وأصدقاء ومناصرين ورفاق،فيوم األحد املاضي ب ١٣حزيران
لبى العديد دعوة هيئة التيار للغداء العائلي يف مطعم املازات
وجبو من التآلف
يف منطقة ”كوفيلد نورث“ ،ومتتع احلضور
ٍ
العائلي مع النغم املوسيقي املنساب من بني أنامل الفنان
حراقه الذي عاد ،وبعد غياب  ،اىل ملبورن،
املوسيقار فؤاد ّ
وقد أمضى اجلميع أمجل األوقات ومطالبني باملزيد من هذه
اللقاءات كونها تشد اواصر التعاون والتقارب بني اجلميع .

وقد أبدى املسؤولون يف هيئة التيار حرصهم وإهتمامهم
براحة احلضور مما أضفى على األجواء العائلية املزيد من احلرارة
والدفء واألخوة حيث استحقوا الثناء والشكر من اجلميع .
وباملناسبة القى رئيس فرع التيار األستاذ فوزي ابو شعيا كلمة
ترحيبية ،خاصة وقد حضر هذا اللقاء  ،كونهما من االصدقاء،
السيد ضاهر األمسر والسيدة عقيلته ديانا األمسر رئيسة بلدية
” داربن ” سابقًا ،وهما من وجوه حزب العمال األسرتالي .
والقى الشاعر انطوان برصونا ،زغلول األنتشار قصيدة محاسية

رائعة اهلبت األكف مرارًا .وتكلم أيضًا األستاذ خنله بيطار شارحًا
املواقف السياسية للتيار الوطين احلر يف مع القضاء OTV
لبنان وخاصة قضية حمطة تلفزيون وباخلتام تكلم السيد شربل
راضي عن النشاطات األجتماعية القادمة يف الفرع وشكر
اجلميع على حضورهم وثقتهم  ،وقد ختم اللقاء الرائع بأغنية
إطفاءالشموع،إحتفاء بعيد ميالد الرفيق سليمان
ميالد سعيد مع
ً
أبوخاطر ومتنيات اجلميع بالعمر املديد له.
(واعاله بعض اللقطات)

Hatem

Electrical Contracting

كانت ومازالت

World Lebanese Cultural Union of Victoria
PO Box 299 Essendon North Vic. 3041
www.wlcu.com.au

شركة حامت
للتمديدات الكهربائية

تقدم
افضل اخلدمات على أنواعها

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

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

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

ΎϳέϮΘϜϴϓ –ϢϟΎόϟϲϓΔϴϓΎϘΜϟΔϴϧΎϨΒϠϟΔόϣΎΠϟ
ΪϳΎγΪϴδϟ ˬϢϟΎόϟϲϓΔϴϓΎϘΜϟΔϴϧΎϨΒϠϟΔϋ ϡΎΠϟϝ ΎϳέϮΘϜϴϓ Δϳϻϭ βϴέϑήθΘϳ
έϮπΤϟΔϤϳήϜϟΔϴϧΎϨΒϠϟΔϴϟΎΠϟ˯ΎϨΑϊϴϤΟ ΓϮϋΪΑ ˬ ΔϳάϴϔϨΘϟΔϨΠϠϟϊϣϢΗΎΣ
.2009 ϡΎόϠϟ VCEϝΓΩΎϬηϲϓϦϴϗϮϔΘϤϟΏϼτϟϢϳήϜΗϞϔΣ
ΔϳΎϋήΑ ϞϔΤϟ ϡΎϘϳ
.ζϧέϮϛϲϟήϴηϲϟΎϓϲϧϮϣΔϳΪϠΑΔδϴέ
ΔϠΣίΔϨϳΪϣϦϣϞλϷΔϴϧΎϨΒϠϟ

.2010/7/18 ϪϴϓϊϗϮϟΪΣϷέΎϬϧ ήϬχΪόΑϦϣ ΔΜϟΎΜϟ ΔϋΎδϟϡΎϤΗϲϓ ϚϟΫϭ
:ϥΎϜϤϟ

Clocktower Centre
750 Mount Alexander Road, Moonee Ponds
)(Corner Pascoe Vale and Mount Alexander Roads

ΔϧΎϣ΄Α 2010/7/10 ΦϳέΎΗϞΒϗ ϝΎμΗϻϰΟήϳ ΰΠΤϠϟϭ ΕΎϣϮϠόϤϟϦϣΪϳΰϤϟ
0413 492 545 :ϲϟΎΘϟϢϗήϟϰϠϋΎΑΎγϒγϮϳήδϟ
ϲΒϠΤϟΩϼϴϣ :ϡϼϋϹΔϧΎϣ
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CLASSICA KITCHEN GIFTWARE
االدارة :روبري خبعازي وفايده راضي طوق

مجعية
سيدة زغرتا
ملبورن
يتشرف رئيس واعضاء مجعية سيدة زغرتا يف ملبورن
بدعوة ابناء اجلالية اللبنانية الكرمية للمشاركة يف حفلة اجلمعية السنوية ،واليت ستقام
مساء السبت املوافق 2010/7/24
الساعة الثامنة والنصف مساء 8:30
املكان صالة المرياج على العنوان التالي:
210 HUME HYW, SOMERTON VIC
عشاء فاخر مع مشروب برية ،نبيذ ومرطبات

جميع أنواع ستانلستيل
ـ فناجني قهوة ـ صواني
مختلفة
من أجود البضائع وجميع
مستلزمات املطبخ

البيع باجلملة واملف ّرق
أسعارنا هي االفضل
أمجل اهلدايا
جلميع مناسباتكم السعيدة

للمزيد من املعلومات االتصال:
رزق الدويهي0424500664 :
االعالم رودي احلصري0419339469 :

Tel:
03
9383
5222
2/ 12 Lincoln St, East Brunswick Vic. 3057 The Interernational Coffe & Nuts...
أرقى املقاهي يف ملبورن

قهوة عربية  -كابتشينو  -مناقيش -
حلم بعجني ومجيع أنواع املعجنات...

نفتح  7أيام
من الساعة  7.30صباحاً
وحتى وقت متأخر لي ًال

معلبات خمتلفة ،مكسرات طازجة..

لقمة طيبة  ،خدمة سريعة وملتقى الطبقة الراقية

9355 8866

شعارنا الصدق يف املعاملة والنظافة التامة

جلميع مراسالتكم
وإعالناتكم يف ملبورن

االتصال مبسؤول
اجلريدة
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„äb»é¸a@›õœa@…ﬂ@Úﬂbm@Úœbƒ

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

@äbÿ«@Êaãœc

Akkar Bakery

ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﻧﻀﺎﻝ ﺍﻟﺸﻬﺮﻴ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻠﻘﻤﺔ

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

254Sydney Rd, Coburg

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

Joe Khoury

الزميل كميل مسعود:

0405272581 Shop 4,5 & 6, 51 Waterfield Street Coburg Vic 3058
ÍÜ¸ÎaÎ@÷Ï†@Òäbìi@bËjybó€@åä¸a@Êaãœa

áÓè€a@bËjybó€
@äÏÇ@Ïu

ULTRA GLOSS
Smash Repairs

÷bíãﬂ@Ôﬂbé@ZbËjybó€

ﺣﺪﺍﺩﺓ ﻭﺑﻮﻳﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺧﺎﺻﺔ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻛﺴﻲ
ﻓﺮﻥ ﺍﻭﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻟﻠﺪﻫﺎﻥ
ﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻦﻴ
)(Insurance
ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻭﺻﺪﻕ ﳲ ﺍﻟﻌﻤﻞ

30Radford Rd. Reservoir Vic. 3073
Ph:0394621888- Fax:94621414

اذاعة صوت لبنان

استمعوا اىل اذاعة صوت لبنان
على 4-FM 92

االحد من الساعة الثالثة بعد الظهر لغاية الرابعة
االربعاء من الساعة الثانية حتى الثامنة مسا ًء
الخميس من السابعة مسا ًء حتى الثامنة
صوت لبنان ـ صوت الجالية اللبنانية

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

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

استمعوا اىل إذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطين احلر يف ملبورن
على املوجة 88,6FM
مساء كل يوم أربعاء
من الساعة السادسة اىل الثامنة مساء
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التقته اهلريالد يف بلدته بشري

أنطوان اخلوري طوق :السيدة العذراء مريم رافقتين وساعدتين وسهلت أموري
األحد املاضي زار الزميل كميل
مسعود املوجود حاليًا يف لبنان
املقدمني مدينة جربان
بلدة
ّ
خليل جربان بشري قاصدًا
منزل الشيخ الوقور أنطوان
اخلوري طوق الذي محل على
منكبيه مثانني عامًا من األعمال
اإلنسانية اخلريية الطيبة .وهذه
الزيارة اىل مدينة بشري كانت
خمصصة للقاء هذا الرجل الذي
مسعنا وعرفنا الكثري عنه وعن
أعماله احلميدة اليت ما كانت
يومًا ملنفعته اخلاصة ،إمنا كانت
ملنفعة مدينة بشري عامة.

*السيد انطوان طوق*

هذا وقد استقبلنا الشيخ انطوان اخلوري طوق برحابة صدره
الواسع وعلى تقاسيم وجهه حكايات وحكايات من السنني الطوال
املر وفيها احللو.
فيها
ّ
وبعد الرتحيب احلار وتقديم واجب الضيافة كان هناك جولة أفق
وحديث عن مدينة بشري وتضحيات هذا الرجل يف سبيل إنعاشها
واليت قوبلت بالكثري من العراقيل اليت واجهته.
السيد طوق الذي يبلغ من العمر مثانني عامًا كان قد وضع نصب
عينيه وهو يف عز شبابه بأن ال يقوم بعمل ملنفعته اخلاصة ،وال
ّ
وظل هذا
ألهل بيته أو عشريته ،إمنا ألبناء بلدته بشري عمومًا،
احللم يراوده وقتًا طوي ًال من الزمن وهو بناء كنيسة للسيدة
العذراء يف وسط البلدة ،ومستشفى وهو مشروع كان من
أول إهتماماته ،وملا إبتدأ يف حتقيق هذا املشروع ويف أوىل
مراحل العمل إصطدم بعراقيل كثرية وقد واجهته ووقفت حاجزًا
يف دربه ،ومن كان عنده اإلرادة الطيبة ومن كان اهلل معه ال
يعرف مستحي ًال .وكما يقول السيد طوق بدأ مشواره متك ًال على
اهلل والعذراء مريم بفلس األرملة .أنا أعمل واملال يأتي بالرغم
من كل العراقيل واحلواجز اليت ُنصبت إلفشال املشروع خاصة
من قبل كبار رجال الدين مل تثنيين عن القيام بالعمل الذي
قطعته على نفسي باإلتكال على اهلل والسيدة العذراء مريم اليت
رافقتين يف مجيع مراحل العمل .وقد إنتهيت من بناء الكنيسة
شيدت يف وسط مدينة بشري وقد نقلت أحجارها حجرًا حجرًا
اليت
ّ
من بلدة عني عار الكسروانية اىل بشري .يتحدث السيد طوق
والغصة يف قلبه ويقول لي من كان اهلل معه وحارسه
بعفوية
ّ

*الزميل مسعود يتحدث اىل السيد طوق*

*شهادة تقدير ووفاء لتضحياته*

لن تقوى عليه أعاصري الدنيا كلها .ومن بناء الكنيسة اىل بناء
املستشفى الذي
شيد على جبل قريب من مدفن جربان خليل
ّ
ومسي مستشفى قاديشا ويقول :كلما وضعت حجرًا كانت
جربان
ّ
السيدة العذراء وقدرتها تأتي بالعشرات من األحجار ،ويف كل
سؤال أحاول أن أصد الطريق عليه يعود ويكرر من جديد السيدة
العذراء كانت تساعدني وهي اليت أجنزت لي هذين املشروعني،
رغم كل احملاربات اليت أتت من هنا وهناك .وبعد أن إنتهى بناء
املستشفى الذي يتسع ملئتني ومخسني سريرًا إليواء العجزة
واملعوقني ،أقيم يف باحة املستشفى قداس إحتفالي ترأسه

*الزميل مسعود بني السيد طوق وابنته ديانا*

*املستشفى من اخلارج*

غبطة البطريرك وحضره اكثر من ألفني ومخسمائة نسمة .وتقديرًا
قدم لي ابناء بلدة بشري صورتي حتيط
للخدمات اليت قمت بها ّ
بها الكنيسة واملستشفى.
بالواقع ال ميكن وصف هذا الرجل الذي قام بهذا العمل العظيم
محلين حتياته اىل األهل
والكبري الذي حققه ،وقبل اإلنصراف ّ
واألقارب ومجيع أهالي بشري املقيمني يف أوسرتاليا عمومًا،
واىل شقيقه السيد بشارة طوق وعائلته واىل أوالده جربان
وبشارة الصغري وعياهلم .وختامًا قال شكرًا لك يا أخي كميل
ورافقتك السالمة واهلل حيفظك وعائلتك يف مجيع مراحل احلياة.

ëÏmÏm@Úèé˚ﬂ
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ﺑﻴﺘﺰﺍ ـ ﺑﺎﺳﺘﺎ ـ ﺳﺘﺎﻳﻚ ـ ﺳﻴﻔﻮﺩ

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

اكرب حمل لبيع اخلضار
والفواكه واحلبوب واالجبان
وااللبان والزيوت خاصة
اخلالية من الكولسرتول
وزيت الزيتون الصايف
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Melbourne

حمالت عمارة للخضار والفواكه والسمانة
بادارة السيد عمارة

مجيع انواع احلبوب والزيوت وكافة انواع املعلبات ...مسن اصلي  -فول ومحص امريكانا
منتوجات املبخر العاملية من املخلالت الصحية والعالية اجلودة
*حمالتنا اشبه بسوبرماركت *سيدتي كل ما تطلبينه موجود يف حمالتنا
* شعارنا الصدق يف املعاملة
*اسعارنا فريدة ومميزة
544 - 546 Mahoneys Rd Campbellfield Vic 3061

*حممص حديث جلميع انواع
املكسرات الطازجة يوميا

شركة عمارة السترياد وتصدير املواد الغذائية
بادارة السيد عمارة

*يتوفر يف خمازننا مجيع
مستلزمات املطبخ العربي
*تص ّدر البضائع اىل
مجيع الواليات االسرتالية
*حربنا مفتوحة على الغالء
بصورة دائمة ومستمرة
27 Malcolm Pl، Campbellfield Vic 3061
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مناسبات

التيار الوطين احل ّر يف سيدني
يدعو قنصل لبنان العام االستاذ روبري نعوم

*التيار والقنصل يف صورة مجاعية*

من ابناء احلياة
ريتشارد ريتشارد طنوس

*القنصل نعوم يتوسط رئيس التيار طنوس والسيد اهلاشم*
*املولود اجلديد ريتشارد مع اخيه يوسف*

*القنصل نعوم ورئيس التيار ويتشارد طنوس*

احلر يف
وبناء على دعوة من التيار الوطين
يف  ٩حزيران ،٢٠1٠
ً
ّ
سيدني وبالتزامن مع محلة التوعية للتسجيل اليت تطلقها القنصلية
اللبنانية ،حضر سعادة قنصل لبنان العام االستاذ روبري نعوم
اىل مكتب التيار حيث كان يف استقباله عدد من ابناء اجلالية
اللبنانية واعالميني ومجعيات واحزاب من تيار املردة اىل مجعية
ابناء اجلنوب ،ابناء عكار ،العرقوب ،الشيخ حممد ،املنية ،مجعية
منيارة واالعالمية السيدة إهلام حافظ.
استهل اللقاء بكلمة ترحيب ألقاها منسق التيار يف سيدني االستاذ
ريتشارد طنوس الذي اثنى على اجلهود املبذولة من قبل سعادة
القنصل لتشجيع اللبنانيني على التسجيل موضحًا ان القنصلية هي
املرجعية الوحيدة هلم يف سيدني.
ثم ألقى سعادة القنصل كلمة اعترب فيها ان الوطن لبنان حباجة
اىل كل ابنائه ،مهما كانت انتماءاتهم وطوائفهم ،وناشدهم بأن
يتسجلوا وحيملوا اجلنسية اللبنانية .كما اثنى على القانون اللبناني
الذي يسمح بتعدد اجلنسيات دون التنازل عن اجلنسية اللبنانية.
هذا واكد على ان اجلميع حتت سقف واحد يف التعامل شاكرًا
الدولة اللبنانية استجابتها لطلبه وذلك بإلغائها لرسوم التسجيالت
موضحًا بانه ليس هناك اي مهل حمددة للتسجيل ذاكرًا التسهيالت
املستحدثة مؤخرًا عن ازدياد يف عدد النوافذ من اربعة اىل سبعة
ويف عدم احلاجة للتصديق من قبل وزارة اخلارجية االوسرتالية.
وأصر على ان اي شيء او
اما على صعيد التسجيل فلقد اشار
ّ
خيط ُيعرف عن االهل مهما كان فهو مقبول أكان من أوراق ثبوتية
او شهادة ميالد اصلية وجعل االمساء واضحة وذلك بفصل اسم
االب عن اسم االوالد حتى ال يقرأ االسم كإسم مركب.
ومن ناحية الوكاالت ،فلقد اكد على ان اي اوراق ثبوتية ال تعود
اىل ما قبل عام  ،1٩٩٢فهي مقبولة مع صور تتطابق مع صورة
حاملها.
هذا ودعا اجلمعيات اللبنانية املوجودة واليت يفوق عددها االربع
مئة اىل تسجيل اوسع حبيث ان هناك فقط ثالثة واربعون مجعية
مسجلة.
ويف ختام حديثه أكد سعادة القنصل ،ان قنصلية نيو ساوث ويلز
هي املرجعية الوحيدة لتقديم طلبات التسجيل وان أي طلب يكون
خارج هذا االطار فهو ليس مسؤو ً
ال عنه مشددًا على انه ليس

«اهلريالد»
على االنرتنيت
«اهلريالد» ..صوت احلقيقة

اقرأوا «اهلريالد»
على املوقع االلكرتوني التالي:
www.meherald.com.au/myherald

*زريقة وعلوش وحضور*

هنااك من أي عراقيل يف التسجيل وان اي شيء خالفًا لذلك
احلر على
فهو حاضر للمساءلة واملراجعة ،شاكرًا التيار الوطين
ّ
الدعوة واحلضور على وقتهم الذي بدوره شكر التيار على تنظيم
هذا اللقاء.
مكتب االعالم
احلر  -اسرتاليا
يف التيار الوطين
ّ
(واعاله بعض اللقطات)

رزق اهلل السيد ريتشارد طنوس والسيدة عقيلته ريتا
طنوس مبولود ذكر هو الثاني يف شجرتهما العائلية
امسياه ريتشارد لينضم اىل اخيه البكر يوسف طنوس.
وقد متت الوالدة يف الرابع من حزيران احلالي يف
غصت الغرفة باملهنئني
مستشفى بالكتاون حيث
ّ
وبسالل الزهور .كما تلقى السيد ريتشارد طنوس
رئيس التيار الوطين احلر يف سيدني والسيدة عقيلته
ريتا العديد من االتصاالت للتهنئة من االهل واالصدقاء
واالصحاب ومن الرفاق يف التيار الوطين احلر من سائر
الواليات االسرتالية ولبنان.
وقد خرجت الوالدة من املستشفى وهي بصحة جيدة
وكذلك املولود اجلديد ريتشارد ريتشارد طنوس.
اهلريالد اليت تربطها عالقة صداقة بوالد الطفل ريتشارد
طنوس تتقدم من الوالدين باحر التهاني طالبة من اهلل
ان يكون املولود اجلديد من ابناء احلياة والسعادة.

اعتصام حاشد أمام حمطة  OTVاحتجاجا على الدعوى القضائية
(تتمة املنشور على ص )12
اىل اقفاهلا بقرار قضائي وحتت عنوان سياسي ،ويعلم الزمالء
الوزراء يف كل اجللسات اليت مت تناول موضوع االعالم فيها يف
جملس الوزراء انين كنت دائما اكرر القول انين ال اقبل حتميل
االعالم اي مسؤولية ،وان من يتحمل املسؤولية هم السياسيون
والقوى السياسية وليس االعالم ،وهل هذا يعين ان ليس مثة
اخطاء يف االعالم ،بالتأكيد تقع اخطاء ،لكن طريقة املعاجلة هلا
االطر الواضحة من الناحية القانونية ،فال جيوز االحنراف بقانون
ضد اي حمطة اعالمية يف مرحلة سياسية معينة يشعر فيها هذا
او ذاك انه االقوى ،كما ال جيوز ان نرتك هذا املوضوع عالقا
وان نرتك الفلتان قائما ،وتتوفر احلمايات السياسية فتضيع
كل املعايري وال يستطيع احد ان حياسب احدا ،فيبقى االعالم هو
الذي يدفع الثمن ،فآن االوان ألن حنرتم القوانني وألن نضع
معيارا واحدا وهذا املعيار يطبق على مجيع املؤسسات االعالمية
يف لبنان ،ساعتئذ تزال الشكوك وال يعود مثة جمال للقول إن
هذا القرار سياسي وذاك غري سياسي ،واملعيار الواحد هو الذي
يضمن محاية االعالميني ومحاية االعالم ،ولبنان كان وسيبقى املنرب
االوسع االكثر حرية لالعالم ولالعالميني ،وعلينا حنن كاعالميني
ان نعرف كيف نتضامن مع انفسنا ومع بعضنا البعض لكي يبقى
االعالم حرا ولكي تبقى كلمة االعالم هي االقوى يف لبنان».
النائب خوري
وقال النائب وليد خوري «كلنا يعلم ان العدل اساس امللك،
وغدا حنن امام امتحان للقضاء اللبناني ولقيام الدولة يف لبنان،
ميكن ان خيسر القضاء ،ولكن احلريات سرتبح وسيكون هناك
تسونامي تغيريي واصالحي اذا خسر القضاء .حنذر القضاء ليكون
عادال ،جيب ان تبنى الدولة وفق أسس العدالة.
محية
املسؤول االعالمي يف احلزب السوري القومي االجتماعي معن
محية قال»:املسألة حتمل طابعا سياسيا ،وحنن سنكون يف
املوقع االول للدفاع عن احلريات االعالمية ،حنن باسم احلزب
السوري القومي نعلن تضامننا الكامل مع ال «او تي يف».
اضاف «على احلريات االعالمية ان تكون مصانة».
حلود
من جهته ،قال النائب السابق إميل إميل حلود« :مربوك معمودية
النار للـ»أو.تي.يف» ،ورسالتنا نوصلها للقضاء الذي من

املفروض أن حيمي حقوقنا .وإذا قرر القضاء أن يقاضي هذه
احملطة ب 270مليار دورالر فيحق لنا احلصول على  4مليارات من
وسائل اإلعالم ،ومن أجل نكتة يدفعون األو.تي.يف هذا املبلغ
الكبري».
النائب أبي رميا
وقال النائب سيمون ابي رميا« :ان اوكسجني التيار الوطين
احلر ،هو احلرية والسيادة واالستقالل وعلينا اليوم ان نبدأ حماكمة
القضاء غري العادل .وحنن لسنا يف بلد فيه قضاء بل حنن يف
بلد فيه نفوذ سياسي بامتياز والقضاء مغيب ،فنحن يف غابة
االمازون ومجهورية املوز يف لبنان.
يعقوب
من جهته قال النائب السابق حسن يعقوب« :اتينا للتضامن
مع احلرية اليت هي مهددة باخلطر وسياسة كم االفواه اليت نراها
املشكلة احلقيقية .ويف لبنان ال ميكن ان يكون هناك تطور او منو
يف ظل هذا القضاء .هذه الوسيلة ال ميكن اقفاهلا وال يستطيع
احد اقفاهلا .اجلزء الكبري من القضاء مهرتىء وال يتجرأ على
اقفاهلا.
النائب اسود وقال النائب زياد اسود «القضاء اللبناني هو ذاته
القضاء الذي اوثقكم وضربكم وقمعكم وضرب كرامتكم امام
ساحة العدلية يف  7آب  2001فهذا هو ذاته القضاء يعود اليوم
ليضرب كرامتكم ووحدتكم وحريتكم .فال يفاجأ احد مبا حيصل
ولكن املطلوب من القضاء استقاللية وحرية وعدم خوف وصمود
يف وجه كل التحديات اليت حتصل ،واملطلوب من الشعب اللبناني
ان حيصل حقوقه بالوقوف والصمود واملواجهة وبوقف التنازالت
واخلوف واملسايرة والعواطف فاملواجهة هي الوحيدة اليت ترد لكم
حقوقكم وترفع رأسكم.
النائب خميرب
وقال النائب غسان خميرب «القضية التزام حياة .يفرتض
ان يكون لكل مواطن احلرية اليت ال ميكن ان حيافظ عليها اال
مبمارستها .مثة حاجة للدعوة ال ملصلحة ال «او.تي.يف»امنا
ملصلحة كل مواطن ،وتضامننا مع كل مواطن ملصلحة قضاء نزيه
وصحافة منزهة.ولي ملء الثقة ان تستمر ال «او.تي.يف».
كما حتدث خالل االعتصام عدد من احملامني والنقابيني والفنانني
واالعالميني ،مؤكدين تضامنهم مع قضية ال»او.تي.يف» ومع
احلريات االعالمية.
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قداس لراحة نفوس موتى توال

*نقوال هاردويك*

مبناسبة الذكرى السنوية الثانية والثالثني جملزرة اهدن تيار املردة

اوسرتاليا يقيم قداساً لراحة أنفس شهداء جمزرة اهدن ومجيع شهداء املردة

*االب بشارة مارون*

*متحف توال*

(تصوير اراكس)

*جلنة متحف توال*

اقامت جلنة متحف بلدة توال اخلريية قداسا لراحة نفوس موتى توال
اجلبة.
اقام الذبيحة االهلية االب بشارة مارون خادم رعية توال يعاونه االب
انطوان طعمة يف كنيسة مار شربل بانشبول حبضور اللجنة وعدد
كبري من ابناء البلدة وخارجها.
وبعد انتهاء القداس توجه مجيع احلضور اىل هول الكنيسة حيث
حتدث اثناءها رئيس اللجنة السيد بيرت
اقيم كوكتيل باملناسبة
ّ
وحتدث مرشد املتحف نيقوال هاردويك
زاده الذي رحب باجلميع
ّ
الذي شرح عن شفيع بلدة توال القديس آسيا وعن اشخاص برزوا
وحتدث ايضا باملناسبة االب
يف عامل االغرتاب اوسرتاليا وغريها
ّ
بشارة عن الرعية وعن مزايا القديس آسيا.
(تصوير اراكس)

قداس وجناز االربعني
يقام قداس وجناز االربعني

للفقيدة الشابة فرح سايد سليمان
من بلدة مزيارة
وذلك يوم اخلميس
يف االول من متوز املقبل
الساعة السادسة مساء
يف كنيسة سيدة لبنان
هاريس بارك
الداعون :اخواها اسعد
سليمان وعائلته
وغدي سليمان
اعمامها :عمها اسعد سليمان

وعائلته وعمتها هيام زوجة انطون ديب وعائلتها
وعموم عائلة سليمان واهالي مزيارة وحرف مزيارة
وصخرة يف الوطن واملهجر
لنفسها الراحة ولكم من بعدها طول البقاء
الدعوة عامة

يف الذكرى السنوية الثانية والثالثني جملزرة اهدن ،تلك اجملزرة
الغادرة واجلرمية الوحشية اليت أرتكبت حبق إهدن عرين املوارنة
وأودت حبياة الشهداء االبرار ويف مقدمتهم القائد طوني بك
كرس طوال حياته ويف اسشهاده االلتزام بلبنان
فرجنية الذي ّ
احلر املوحد الرافض لكل خمططات التقسيم والتوطني ،أقام تيار
املردة اوسرتاليا قداسًا لراحة أنفس شهداء اجملزرة ومجيع شهداء
املردة قي كنيسة مار يوسف كرويدن يف سيدني .حضر القداس
اىل جانب اهالي الشهداء رئيس اهليئة االدارية يف تيار املردة
اوسرتاليا الياس الشدياق والسيدة عقيلته وأعضاء التيار وكل
من رئيس حركة أمل احلاج كامل مسلماني على رأس وفد ،منسق
التيار الوطين احلر يف نيو سوث ويلز ريتشارد طنوس على رأس
وفد ،منفذ عام احلزب السوري القومي االجتماعي امحد األيوبي على
رأس وفد ضم املندوب السياسي عادل موسى ،رئيس الرابطة
املارونية مسري قزي ،نائب رئيس اجلامعة الثقافية اللبنانية يف
العامل ميشال الدويهي ،رئيس مجعية بطل لبنان يوسف بك كرم
الزغرتاوية انطوان اجلعيتاني ،رئيس اللقاء الوطين غسان العشي،
املغوش ،امني سر احلركة
امني سر اجلامعة الثقافية السورية أكرم
ّ
الثقافية اللبنانية حسان بزي ،رئيس رابطة آل كرم بطرس واكيم،
بدوي احلاج ،إيف خوري وعدد كبري من ابناء اجلالية.
ترأس القداس حضرة املونسنيور عمانوئيل صقر الذي ألقى عظة
قيمة عن االنسان وكرامته وصراعه الرامي اىل التغلب على الشر.
قرأ الرسائل بالعربية الياس الشدياق وباألنكليزية بول رميون

عزيزي .ومحل القرابني كل من ليلى اجلعيتاني عيسى ،ياقوت
فنيانوس عاقلة ،يوال بو موسى ،سركيس غالب فرجنية ،حمرز
عنرت ومنصور عزيزي .وقرأ النوايا كل من نورما سايد بو ضاهر،
جوزيف املعراوي ،بطرس اسكندر ،شيبان فرجنية ،بدوي ساروفيم
وجوزيف سايد فرجنية.
واعاله بعض اللقطات

From 7th-17th July 2010
HIG H L I G H TS OF THE FESTIV AL
English Speaking Guided Bus Tours
¾ Qana - the village of
Jesus Christ’s first
miracle
¾ Tyr’s Sea Castle

Safwat Arfan – Sayed

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

نقدم كافة أنواع احملاسبة واخلدمات الضريبية
ومسك الدفاتر لالفراد والشركات

نضمن اكرب مردود ضرييب بفرتة زمنية قياسية
اعتمدوا احملاسب واخلبري الضرييب

صفوت عرفان

يف مجيع حاجاتكم الضريبية

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

¾ Deir Al-Qamar
¾ Official Opening at Sun Hills
Hotel

¾ Our Lady of Nourriyeh
¾ Baalbeck Temples

¾ Museum of Beirut
¾ Gibran Khalil Gibran Museum

¾ Jeita Grotto
¾ Our lady of Harissa
¾ Lebanese Mega Night
– at Le Royal Hotel
Watergate
Debayeh

Price/Pers
$1550
$1650
$1665
$1795
$2990

ANB 17 003 994 394

¾ Beiteddine Palace

¾ The Cedars
¾ Museum of First Printing
House of the Middle East
¾ Monastery St Maroun – St
Charbel.

Land Arrangement & Hotel Accommodation
Website
Notre Dame du Mont - Adma
www.nddm.org
Canarie de Byblos - Jbeil
www.canariedebyblos.com
Victory Byblos Hotel - Jbeil
www.victorybybloshotel.com
Sun Hills Hotel - Adma
www.sunhillshotel.com
Le Royal Hotel - Dbayeh
www.leroyalbeirut.com
For
further
pleasethecontact:
Landany
arrangements
candetails
be made without
accommodation.

ELIE KALTOUM – 0413 764 648
Visit the website - www.lebanese-emigrants.org

La promenade
بإدارة جان شاهني

مأكوالت غربية وشرقية
اشهر االطباق البحرية
جلسة "عا املي" رومنطقية

Shop 2/ 82- 100 Belmore St, RYDE NSW 2113
Ph: 9808 3555 / 9808 3533
Mob: 0410611611
E: contact@lapromenade.com.au
W: lapromenade.com.au
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حركة الشباب املسلم العلوي

سرية حياة امري املؤمنني وخليفة املسلمني
االمام علي بن ابي طالب (كرم اهلل وجهه)
احللقة الثالثة

البيت األبيض وازدواجية املعايري داخل أمريكا ذاتها
لكل من يتجرأ على انتقاد إسرائيل

املؤاخاة بني النيب حممد(ص) واالمام علي عليه السالم :الدكتور مجيل بغدادي

ّ
خلف املهاجرون امواهلم وارزاقهم خلفهم مبكة فطلب الرسول (ص)
يف املدينة ان يتآخوا يف اهلل اخوين....اخوين ،ثم اخذ بيد علي
وقال :هذا اخي وهذه داللة كبرية على موقع علي (عليه السالم) يف
نفس النيب ومدى تقديره له.
واملرة الثانية يف اثناء غزوة تبوك عام تسعة للهجرة حيث ّ
خلفه
رسول اهلل على اهله ،فارجف املنافقون وقالوا :ما ّ
خلفه اال استثقاال
له وختففا منه ،فحمل علي سالحه وتبع الرسول حتى اخربه بذلك،
فطيب الرسول خاطره وقال« :افال ترضى يا علي بأن تكون مين
ّ
مبنزلة هارون من موسى؟ اال انه ال نيب من بعدي» ،فرجع علي
اىل املدينة.
وتدل هذه احلادثة على عمق احملبة والثقة املطلقة على ان االمام
علي عليه السالم هو خري من يؤمنه على اهله وهو البطل القادر على
الذود عن احلمى.

البطوالت القتالية ومعارك تثبيت االسالم

قد يستغرب البعض إقدام البيت األبيض على اختاذ قرار جائر
مبعاقبة أقدم صحفية أمريكية  ،صاحبة اخلربة الكبرية يف اجملال
اإلعالمـي  ،وذات األصول اللبنانية هيلني توماس  ،اليت تتعرض
حاليًا إىل محلة شرسة هي األبشع من نوعها اليت تطال إعالميًا خدم
بإخالص البيت األبيض  ،يف بلد يعتقد ويصرح للمأل أنه منوذج
حلرية الرأي والتعبري  ،حيث ينتصب متثال احلرية الذي يفخر به
شاخمًا وهو حيمل بيده شعلة احلرية يف تطبيق الدميقراطية والدفاع
عن حرية إبداء الرأي  ،ويوجه يف الوقت ذاته االتهامات للكثري من
الدول ويتهم زعمائها بقمع احلريات اإلعالمية والسياسية والشخصية
وانتهاك حقوق اإلنسان  ،إن ما قرأته باألمس عن تعرض اإلعالمية
املخضرمة للكثري من الضغوطات يف حماولة إقصائها عن العمل
اإلعالمي يظهر بهتان هذا اإلدعاء  ،حيث طبق عليها النهج السائد
يف السياسة األمريكية واملتمثل بازدواجية املعايري لكونها وجهت
انتقادات الذعة إىل إسرائيل .
هذا الغضب األمريكي العامل دليل واضح للعامل أمجع بأن إسرائيل
فوق مجيع االعتبارات  ،وأن الساكت عن احلق فيما يتعلق بالكيـان
الصهيوني حسـب منظورهم مالك رائع  ،وليس كما يقال يف املثل
الشائع شيطان أخرس  ،فقد دفعت ضريبة جرأتها وعدم سكوتها
عن اخلطأ ومت إجبارها على التقاعد من مهنتها اليت عشقتها وأخلصت
هلا على مدى سنوات طويلة من عمرها احلافل بالعطاء وذلك بسبب
تصرحياتها اجلريئة اليت اعتربها مسؤولوا البيت األبيض نارية وعدائية
 ،تصرحيات عربت من خالهلا عن رأيها الصريح فيما تقوم به إسرائيل
من انتهاكات وجمازر حبق املواطنني الفلسطينيني األبرياء القابعني
حتت نري االحتالل  ،وقد أبدت مشاعرها الصادقة كما فعل الكثريون
غريها يف خمتلف أصقاع الدنيا عندما عربوا عن تضامنهم مع الشعب
ً
ً
مهينة وسط ظروف قاسية ،
حياة
العربي الفلسطيين الذي يعيش
وخاصة بعد االعتداء اإلجرامي اليت تعرضت له القافلة اإلنسانية
قافلة احلرية اليت أرادت أن تنقل مواد اإلغاثة اإلنسانية هلذا الشعب
احملاصر  ،فتصدت للقافلة قوات اإلنزال اجلوي والبحرية اإلسرائيلية
وفتحت النار بشكل عشوائي على املتضامنني العزل يف سفينة مرمرة
يف حماولة للسيطرة على القافلة وبسط الذعر بينهم يف قرصنة دولية
يف املياه اإلقليمية  ،وملنع كل من يفكر مستقب ًال يف اإلقدام على
مثل هذا العمل اإلنساني يف إرسال قافلة مساعدات أخرى إىل غزة
ألنه سيلقى املصري ذاته  ،إن ما يشعرك باإلحباط مشاهدتك للجالد
وهو يتلذذ بتعذيب ضحيته  ،وهو يبسط سلطته ويفرض قوانينه
اجلائرة حبق اآلالف املؤلفة من أبناء الشعب الفلسطيين الصامد  ،تراه
ميعن يف القتل واالعتقال والتشريد وهدم املنازل وبناء املستوطنات
 ،والعامل يكتفي مبشاهدة ما جيري ويكتفي بإصدار بيانات االستنكار
أو التنديد أو الشجب .
إن حصار قوات االحتالل اإلسرائيلي لغزة وشعبها الفلسطيين الصامد
سيسطر يف التاريخ بصفحات من ذهب  ،ستخلد الصفحات بطوالته
وتضحياته وكرامته وكربيائه ورفضه الشروط اإلسرائيلية املهينة ،
لقد حتولت قطاع غزة بني حلظة وأخرى وبسبب قرارات سياسية ظاملة
إىل سجن كبري  ،حتول بني ليلة وضحاها من مدينة تضج باحلركة

تأتي على رأس تلك الغزوات غزوة بدر الكربى اليت بدأت مببارزة
بني ثالثة من قريش هم :عتبة بي ربيعة ،وابنه الوليد بن عتبه،
واخوة شيبه بي ربيعة وثالثة من املسلمني هم :علي بي طالب
وعمه
ّ
احلمزة ،وعبيدة بن احلارث ،فكان النصر االول للمسلمني على كفار
قريش.
لعلي
اللواء
(ص)
النيب
اعطى
الثانية
املعركة
ويف
كرم اهلل وجهه يف
ّ
ادق مراحل وقعة ُأحد ،واكثرها صعوبة وحراجة اذ اخذ علي (عليه
امن
السالم) بيد رسول اهلل ساعة ُجرح ودافع دفاعا مستميتا حتى ّ
محايته من اذية املشركني.
ويف معركة اخلندق يف السنة اخلامسة للهجرة وقف علي رجل املهمات
الصعبة امام فارس االحزاب وبطلهم عمر بن ود العامري الذي كان
حتدى عمر بن ود ابطال املسلمني ثالث
خياف املسلمون من مبارزته ّ
مرات ومل يتجرأ احد على منازلته ،فتصدى له علي عليه السالم فأذن
ّ
له النيب بعد ان عممه بعمامته
وقلده بسيفه ثم رفع يديه الشريفتني
وقال « :اللهم انك اخذت عبيدة يوم بدر
وعمي محزة يوم احد وهذا
ّ
علي اخي وابن عمي فال تذرني فردا وانت خري الوارثني» .وبرز علي
اىل عمر بن ود العامري :برز االميان االسالمي كله اىل الشرك كله.
احندر علي حنو عمر والثقة بنصر متأل قلبه ،اما عمر فقد كان لقاؤه
مع علي مفاجأة له ،فقال له علي عليه السالم:
اني ادعوك اىل شهادة ان ال اله اال اهلل وان حممد رسول اهلل وان
تسلم لرب العاملني فقال :ال .فتقاتال ،فصرعه االمام بسيفه ذو
الفقار وارداه قتيال .عندها كبرّ علي عليه السالم وكبرّ املسلمون
علي وبهذا النصر املبني.
خلفه واشاد النيب حممد (ص) مبوقف ّ
ويف صلح احلديبية مت االتفاق بني املسلمني وقريش على بنود
لتجنب احلرب ودخول مكة عنوة  ،دعا رسول اهلل (ص) علي ابن
ابي طالب عليه السالم فقال له اكتب علي ،بسم اهلل الرمحن الرحيم
فاعرتض كفار قريش ومل يقبل سهيل بن عمر كما مل يرض ان يكتب
حممد رسول اهلل وطلب من علي ان يغري الكالم فقال علي « »:يا
رسول اهلل ان يدي ال تنطلق حملو امسك من النبوة فقال النيب (ص)
اما ان لك مثلها وستأتيها وانت مضطر لذلك.
ويف غزوة خيرب اعطى النيب رايته البي بكر فحارب اليهود وعاد
ومل حيرز النصر ويف اليوم الثاني بعث النيب عمر بن اخلطاب فعاد
ومل حيرز النصر
فعز على النيب (ص)وقال« :العطني الراية غدا
ّ
فرار يفتح اهلل
رجال حيب اهلل ورسوله وحيبه اهلل ورسولهّ ،
كرار غري ّ
عليه» .فلما طلع الفجر دعا النيب علي ابن ابي طالب فاذا به ارمد
علي يف حجره ثم ّ
العينني ،فوضع النيب(ص) رأس
بل يده من
ّ
ّ
ريقه الطاهرة ومسح بها
عيين علي فربأتا ثم دعا النيب لعلي بقوله:
احلر والربد».
«اللهم اكفه ّ
علي بقلب شجاع وعزمية اسالمية قوية للتغلب على خصم
نزل االمام ّ
االسالم
وعدوه اللدود فارس اليهود وامسه (مرحب) فصرعه االمام
ّ
بضربة واحدة شقته نصفني ..هرب اليهود اىل داخل حصن خيرب
علي بيديه فقلعه وجعله على اخلندق
واغلقوا بابه الكبري فأخذه االمام ّ
جسرا لكي يعرب عليه املسلمون ّ
ومت الفتح على يدي بطل املسلمني
االمام علي بن ابي طالب (عليه السالم).
ويف غزوة حنني كتب اهلل النصر للمسلمني على اعدائهم قبيلة
(هوازن) وقبيلة (ثقيف) وذلك بفضل بطولة شجاعة االمام علي عليه
يتبع
السالم حيث قتل بنفسه اربعني رجال منهم.

ق ّداس وجناز

حركة الشباب املسلم العلوي

سعاد اسكاف

احتفال عيد والدة االمام علي رضي اهلل عنه وك ّرم وجهه
ستقيم الطائفة االسالمية العلوية يف سيدني
احتفاال كبريا مبناسبة والدة

امري املؤمنني االمام علي بن ابي طالب عليه السالم
وذلك يوم االحد  2010/6/27الشهر احلالي
يف متام الساعة اخلامسة والنصف مساء

يف املركز االسالمي العلوي على العنوان التالي:

41 Carrington Rd Marrickville
االعالم

قداس وجناز للمرحومة
يقام ّ
ارملة املرحوم ميشال اسكاف
وذلك يف 2010/06/19
الساعة  4:00من بعد الظهر
يف كنيسة القديس نقوالس بانشبول للروم
االرثوذكس.
اوالدها وديع ،واملرحومة (جورجيت) ،جورح وماري،
وجوزيف وعياهلم.
اخوها :جورج سعد والعائلة.
وعموم عائالت اسكاف وسعد وعبدهلل وحراقه

واحلياة إىل أكرب سجن مغلق يف العامل  ،إنه معسكر اعتقال من نوع
جديد  ،قد يكون شبيهًا مبعسكرات االعتقال اليت نصبتها أملانيا
النازية ووضعت فيها أسرى احلرب من احللفاء خالل احلرب العاملية
الثانية  ،هذه املعسكرات اليت دفع خالهلا الكثريون أرواحهم نتيجة
تعرضهم للعذاب واالضطهاد واحلرمان يف الكثري من حقوقهم  ،إال
أن هذه املعسكرات املهينة ال تقاس بالسجن الكبري يف غزة الذي
أغلق منافذه من مجيع االجتاهات وحرم السكان من املواد الضرورية
للحياة ويف مقدمتها الدواء والغذاء .
إن ما صرحت به اإلعالمية األمريكية هيلني توماس أزعج إسرائيل
واللوبي الصهيوني يف الواليات املتحدة  ،وهلذا فقد انزعج البيت
األبيض لتصرحياتها وسارع الناطقون باسـمه مبهامجتها وانتقادها ،
ومل يكتفوا بذلك بل طالبوها بكل وقاحة بتقديم االعتذار  ،لقد نسى
البيت األبيض والقائمني عليه سجلها احلافل بالعطاء نسوا خربتها
الطويلة وأنها خدمت بالدها بامتياز على مدى أكثر من  50عامًا
كمراسلة يف البيت األبيض واكبت خالهلا عشرة رؤساء أمريكيني منذ
جون كيندي وحتى باراك أوباما  ،لقد كانت دائمًا يف طليعة قائمة
الوفد اإلعالمي املرافق للرؤساء واملسؤولني يف البيت األبيض  ،لقد
كان هلا مقعدًا متميزًا يرتك فارغًا هلا تقديرًا ملكانتها  ،وكانت أول
من يسمح هلا بتوجيه األسئلة اجلريئة يف املؤمترات الصحفية سواء
تلك اليت تعقد يف أمريكا أو يف أي دولة من دول العامل وكانت
تضج باحلركة واحليوية خالل هذه املؤمترات وخاصة أثناء مرافقتها
لوزيرة اخلارجية مادلني أولربايت ووزير اخلارجية وارن كريستوفر
خالل زياراتهما املتكررة ملنطقة الشرق األوسط .
إن مقدار الغضب األمريكي على تصرحيات السيدة هيلني توماس
كان شديدًا وجتلت ازدواجية املعايري يف أبهى صورها فقد ختطت
برأيهم اخلطوط احلمراء املسموح بها عندما هامجت إسرائيل  ،لقد
سارعت مؤسسة هريست اإلعالمية اليت كانت توماس تعمل فيها
ككاتبة عمود منذ أكثر من  10أعوام بإعالن تقاعدها من املؤسسة فور
تصرحياتها اإلعالمية وذلك ألنها قالت إن على اإلسرائيليني اخلروج
من فلسطني والعودة إىل ديارهم اليت أتوا منها سواء كانت بولندا
أو أمريكا أو أي مكان أخر  ،وعندما وجه إليها سؤا ً
ال عن الفلسطينيني
أجابت مبنتهى اجلرأة والشجاعة إنهم شعب معذب قابع حتت االحتالل
 ،فلسطني أرضهم وجذورهم فيها وليسوا قادمني من أملانيا أو
بولندا .
لقد ختلى البيت األبيض عن هذه اإلعالمية املخضرمة دون ندم ،
فسيدة البيت األبيض يف جمال اإلعالم مل يشفع هلا سجلها احلافل
 ،مل يشفع هلا تارخيها السياسي احلافل بالعطاء  ،فقد جاء االنقالب
عليها سريعًا ومبنتهى الغضب  ،لقد نسـت اإلدارة األمريكية ادعاءاتها
عن حرية التعبري عن الرأي  ،نست مناداتها بالدميقراطية  ،فأين هي
حرية الرأي والتعبري ؟ وعن أين دميقراطية يتحدثون ؟ أليس من حقها
عن تعرب عن رأيها فيما تقول  .لقد خافت اإلدارة األمريكية من غضب
اللوبي الصهيوني  ،هذا الغضب الذي حيكم قبضته على عنق اإلدارة
األمريكية  ،هذا الغضب الذي قد يرتجم على أرض الواقع باإلطاحة
بالكثريين من العاملني يف البيت األبيض وعلى خمتلف املستويات .
وذلك ليس فيه أي مبالغة أوتهويل فتأثري اللوبي الصهيوني كبري
على أصحاب القرار يف الواليات املتحدة  ،وعلى كربيات الصحف
ودور النشر  ،فهو ميلك النفوذ األكرب وهو صاحب الكلمة الفصل ،
وهلذا فمن األفضل بالنسبة للكثريين أن تكون هيلني الضحية .
لقد سارع املتحدث الرمسي باسم البيت األبيض روبرت غيتس إىل
االعتذار من اإلسرائيليني نيابة عن عميدة الصحافيني  ،ومل يبادر
بالتأكيد بهذا االعتذار من نفسه  ،إنه ال يستطيع اإلقدام على ذلك
دون أن يأخذ الضوء األخضر من مسؤوليه املباشرين  ،والغريب يف
املوضوع أنه مل يعتذر فقط بل طالبها باالعتذار الفوري عن كالمها
الذي أزعج أصدقائه  ،ومل يكتف باالعتذار واستغل املؤمتر الصحفي
ليعلن عن دعمه إلسرائيل مربرًا ومدافعًا هجومها على أسطول احلرية .
وسارع البيت األبيض بإصدار بيان موقع باسم جملس احتاد مراسليه
أدان فيه تصرحيات توماس واعترب أنه ال ميكن الدفاع أو السكوت
عن تلك التصرحيات  .وقد سارع بعض اإلعالميني من أنصار إسرائيل
الستغالل ما حدث للتعبري عن والئهم للكيان الصهيوني فأدانوا
تصرحياتها الصحفية ويف مقدمتهم املستشار السابق يف البيت
األبيض الني دافيس والصحفي كرايغ كراوفورد .
وهذه احلملة الشرسة اليت تتعرض هلا هيلني توماس ليست هي
األوىل من نوعها  ،فكل من يقف ضد إسرائيل ويتجاوز اخلطوط
احلمراء فهو ضد أمريكا ذاتها  ،فاملصاحل اإلسرتاتيجية بني البلدين
هي أساس هذه التحركات  ،وإن كانت هيلني توماس هي الضحية
اليوم  ،فإن غريها كانوا بدورهم ضحايا ازدواجية املعايري  ،فقد
مت مؤخرًا مهامجة الفيلم الوثائقي األمريكي "املتطـرف األمريـكي"
 American Radicalعن الربوفيسور األمريكي اليهودي نورمان
فينكليستاين املؤيد للقضايا العربية والذي انتقد إسرائيل علنًا يف
احملافل الدولية متهمًا إياها بالعنصرية وباستغالل ما يسمى باحملرقة
لتربير عدوانها على العرب  ،ألنه مسموح إلسرائيل انتقاد العامل
وحتدي قراراتها الدولية  ،يف حني مينع اآلخرون من التعرض هلا ولو
من خالل تصرحيات صحفية أو أفالم وثائقية .
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تسلية

احلمل ( 21آذار –  20نيسان):تثق بأنك ال حتتاج اىل تركيز
كبري لتنجز مسؤولياتك ،فحيويتك وقدرتك على االهتمام
بأكثر من موضوع يف وقت واحد تسعفانك يف يومياتك.

االسد ( 21متوز 21 -آب):تتعامل مع احلياة كأنها رائعة يف
كل االوقات وال تعرتف باملشكالت واخليبات بل تراها جتارب
ممتعة سرعان ما تتخطاها وتتعلم من االخطاء.

القوس ( 23ت 20 - 2ك:)1ال حتارب االعداء بل تتجاهلهم
كليًا ،وتركز على حياتك واجنازاتك وعالقاتك العاطفية،
ويسهل عليك ان تقيم اكثر من عالقة يف الوقت نفسه.

الثور ( 21نيسان  20 -أيار):ال حدود لصربك يف العالقة
حتمل الشريك ،لكنك تعرب عن غضبك
العاطفية وقدرتك على ّ
بني حني وآخر بأسلوب قاس ،خصوصًا اذا اهملك اآلخر.
اجلوزاء ( 21ايار  20 -حزيران):ال تهتم برأي غريك وتفعل
كل ما يسعدك يف احلياة ،وترى ان الوقت يضيع عندما
متضيه بهدوء وبال نشاطات ثقافية ممتعة .تعشق الفنون
وكل ما يرمز اىل اجلمال.

العذراء ( 22آب  22أيلول):نادرًا ما تغوص يف عالقات
عاطفية قوية ،واحلب عندك خامتة لالبداع واالحالم اليت
حتملها معك منذ الطفولة .تعيش من اجل حتقيق اهدافك
وللسلطة.

اجلدي ( 21ك 19 - 1ك:)2تعشق الظهور واملال والسلطة،
وتبحث عن شريك ينتمي اىل اجملتمع املخملي الذي يستهويك
منذ الطفولة .ال تعيش حياة عادية بل تطمح اىل القمة
والنفوذ املطلق.

امليزان ( 23أيلول  22 -ت:)1تعطي الشريك حقه وتتعامل
معه باحرتام مطلق فيشعر بأنك تعيش من اجله ولتأسيس
عائلة متينة ،لكنك يف احلقيقة تعرف ان تهتم بنفسك.

الدلو( 20ك 18 - 2شباط):تشعر بسعادة حقيقية عندما
تصدم اجملتمع بأفكارك وخططك غري التقليدية .يرى بعضهم
انك تعيش من اجل ازعاج اآلخرين بتصرفاتك الغريبة.

السرطان ( 21حزيران  20 -متوز):تزعجك االسئلة الفضولية
وتريد ان تتصرف كما حيلو لك ويف كل االوقات ،وال تعترب
احلب نهاية املرح ،بل بداية للمغامرات.

العقرب ( 23ت 22 - 1ت:)2ال تثق باالصدقاء وال تتوقع ان
يساعدك احد يف حتقيق احالمك ،بل تتكل على نفسك وترى
ان العالقة االكثر متانة يف حياتك هي عالقتك مع ذاتك.

احلوت ( 19شباط  20 -آذار):ال تعرتف بأنك عنيد وتوهم
االصدقاء انك تأخذ آراءهم يف االعتبار لكنك يف احلقيقة ترى
انك تفهم اكثر من اجلميع ،وتقدر على التعامل مبوضوعية.
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News

National Dialogue puts off
defense talks until August 19

PRINCIPAL CHARITY

The National Breast Cancer Foundation is the only
national not-for-profit
National Breast Cancer Foundation
organization that is dedicated to supporting and
promoting research into
the prevention, detection and treatment of breast
cancer.
The foundation is committed to funding high quality
research responsive to
the needs and interests of women affected by breast
cancer. Since being
established in 1994, the foundation has awarded
more than $40 million to
164 breast cancer research projects across Australia.
This includes two
recently announced $5 million five year collaborative
grants.
Initiatives such as this Simpson Desert MultiMarathon
provides a greater
chance for the foundation to make a difference to
another woman’s life.
The Facts - Breast Cancer In Australia Today
Based on the latest national figures available, from
2006 *.
Breast cancer is the most common cancer among
women in Australia, with
more than 13,000 new cases expected this year- new
diagnoses are also
expected in 95 men.
More than 2,640 women will die from the disease in a
single year- making it
the leading cause of cancer-related death in females.
Early detection is the
best method for reducing deaths from breast cancer.
The incidence of breast cancer is increasing, but with
continued support and
funding from organisations like the National Breast
Cancer Foundation,
improvements in research mean survival rates are
on the rise.
*One in 8 women will be diagnosed with the disease
by the age of 85.
*A total of 2,641 women died from breast cancer in
Australia in 2004, making it the most common cause
of cancer-related death in women. In addition, there

was an average of 601 additional cases per year
from 2000–2004 in which breast cancer was an
associated cause but not the underlying cause of
death.
*Despite the substantial loss of life, prospects for
survival are better than ever. Over 96% of women
will survive at least one year after diagnosis, and
almost 87% will survive five years or more – a 15%
increase since the 1980’s.
*In Australia, there are currently 113 801 women and
730 men who are alive after being diagnosed with
breast cancer in the last 20 years.
*Breast cancer death rates (1994 to 2003) declined
by an average of 2% per year. Survival is improving
due to better detection and improved treatment
resulting from excellent research.
*Survivors often encounter problems ranging from
physical limitations to psychosocial difficulties
following diagnosis and treatment. These issues are
now emerging as new targets for researchers.
*Getting older is the most common risk factor: about
13% of new cases are among women aged 20,4461% in women aged 4569- and 26% among women
over 70. Women of all ages need to understand the
importance of finding and treating breast cancer
early.
*Survival is improving due to better detection and
improved treatments which are the result of excellent
research.
* Australian Institute of Health and Welfare (AIHW) &
National Breast Cancer Centre 2006. Breast cancer
in Australia: an overview, 2006. Cancer Series no.
34. cat. no. CAN 29. Canberra: AIHW
www.nbcf.org.au

Rival Lebanese politicians
on Thursday postponed
until August 19 talks on a
national defense strategy that
would incorporate the arms
of Hizbullah, a presidential
statement said.
“The dialogue committee
continued talks on a defense
strategy and agreed on August
19 as the date for the next
session,” a statement said, as
the politicians failed again to
reach an accord.
The session was missed by
Future Movement bloc head and
former Prime Minister Fouad
Siniora, Lebanese Forces chief
Samir Geagea and Economy
Minister Mohammad Safadi,
who were all traveling abroad.
The defense strategy talks were
launched in 2006 and have
been repeatedly adjourned
because of successive political
crises and the thorny issue of
Hizbullah’s weapons.
During the session, Deputy
Speaker Farid Makari called
for a “timetable for the process
of placing Hizbullah’s military
and rocket power under the
command of the Lebanese
army.”
Makari, who is part of the
parliamentary majority, urged
Hizbullah to openly declare that
its weapons aimed “exclusively
to defend Lebanon against any
aggression and are not tied to
other axes or alliances.
“Lebanon’s current defense
power could turn into a risk
factor if perceived as part of the
wider struggle between Iran
and the West,” Makari warned
in a transcript released by his
office.
For his part, Hizbullah’s Loyalty
to Resistance bloc leader
Mohammad Raad called on
participants to unite with regard
to the foundations of a national
defense strategy and refrain
from discussing Hizbullah’s
weapons separately.
Meanwhile, Phalange Party
leader Amin Gemayel called for
distancing Lebanon politically
and militarily from regional and
international dangers through
the adoption of a neutral
strategy.
Gemayel added that he was in
the process of formulating a
comprehensive proposal about
“positive neutrality” that would
preserve Lebanon’s stability on
the one hand and guarantee
its support to Arab causes,
particularly the Palestinian
one.
However, Progressive Socialist
Party leader Walid Jumblatt
slammed Gemayel’s proposal
and called for the liberation
of Shebaa Farms through the
resistance.
“Jumblatt rejected earlier in
Parliament that Shebaa Farms
are Lebanese territories and

added they were Syrian lands;
thus he dropped the resistance’s
right to liberate them,” Gemayel
said in response to Jumblatt.
Thursday’s session comes
amid heightened tension in
the region over allegations
that Hizbullah was stockpiling
sophisticated rockets smuggled
through Syria.
However, national dialogue
talks did not tackle disarming
Palestinian factions outside
Lebanon’s 12 refugee camps.
In the last rounds of dialogue
prior to the 2006 July War,
Lebanese leaders agreed to
disarm Palestinian groups
outside refugee camps and
organize arm possession
within camps to be restricted
to certain Palestinian factions.
The army does not enter
the camps by long-standing
convention.
However, no practical steps
were taken since then. Armed
Palestinian groups in the Bekaa
are known for their affiliation to
Damascus and have recently
tied the surrender of their
weapons to granting Palestinian
refugees their civil rights.
On the sidelines of the national
dialogue session, attendants
discussed the issue of the
Palestinian refugees’ civil
rights ahead of the resumption
next week of discussions by
the
Lebanese-Palestinian
committee.
On Tuesday, Parliament
saw fierce debates over the
amendment of labor, social
security and foreign property
ownership laws, to the benefit
of Palestinian refugees.
Over 400,000 Palestinian
refugees live in Lebanon in
refugee camps across the
Lebanese territories. Many are
the descendants of refugees
who fled Palestine in 1948,
following the establishment of
the state of Israel. Palestinians
in Lebanon are denied
major civil rights, including
ownership of property, access
to employment and social
security services.
Christian parties have opposed
the amendments in the past while
expressing fears in Tuesday’s
parliamentary session that
rushing the amendments was a
prelude for the naturalization of
Palestinians in Lebanon, which
could alter the demographic
balance in favor of a Sunni
Muslim majority.
On another note, Speaker Berri
called for the maritime border
demarcation between Israel
and Lebanon to face Israeli
ambitions in oil fields with
Lebanese waters.
In response to Berri, Premier
Saad Hariri said that the
Cabinet was in the process of
formulating a plan to follow up
on the issue.
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*تسفري االرواح البشرية واستنطاقها
*كشف األسرار *استشارات روحانية ونفسية

Tel: 02 87648186

Fax :02 87648062
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