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وزراء يف األكثرية يستحضرون «الفصل السابع»  ...واحلريري يرد :الـ 1701وفق «السادس» ونقطة على السطر

«حزب اهلل» :ما عجزت إسرائيل عنه يف  33يوماً تريد أخذه بتحايل اآلخرين علينا
تسارعت اخلطى اللبنانية
والدولية الحتواء تداعيات
اإلشكاالت األخرية بني
بعض أهالي اجلنوب وبعض
الوحدات الدولية ضمن
«اليونيفيل»  ،وصوال إىل
إعادة العالقة إىل سابق
عهدها ،وانعقد يف هذا
االطار ،لقاء مصاحلة موسع
بني األهالي و«اليونيفيل»
يف تبنني ،اعرتف خالله
قائد «اليونيفيل» اجلنرال
البريتو اسارتا بارتكاب
بعض األخطاء من قبل
«اليونيفيل» ،كما اعرتف

بوجود بعض النقص يف
التنسيق بني «اليونيفيل»
واجليش اللبناني ،وسبق
االجتماع توجيه أسارتا
رسالة مفتوحة للجنوبيني
هي األوىل من نوعها منذ
العام  1978شدد فيها
والعمل
التعاون
على
معًا من أجل السالم يف
اجلنوب.
وأصدرت قيادتا «حركة
أمل» و«حزب اهلل» بيانا
ذكر انه «تعليقًا على
االجتماع الذي انعقد يف
بلدة تبنني بني قيادتي

Funland Games Pty Ltd
Buy & Sell trading all computers Games
Sony * Nintendo * Xbox * PC * PSP

All Accessories & Retro Games
Web Site: www.funlandgames.com.au
Email: Funlandgames@optusnet.com.au

Phone/Fax: 02 97937707
10 The Appian Way
Bankstown, NSW 2200
ABN: 31111792422

قوات الطوارئ الدولية يف
اجلنوب واجليش اللبناني
يف
البلديات
ورؤساء
املنطقة ،وبعد االستماع
للبيان الصادر عن قائد
قوات الطوارئ الدولية
تعرب
أسارتا
اجلنرال
القيادتان عن ارتياحهما
ملضمونه ودعمهما الكامل
للخطوات اليت اتفق عليها
يف هذا االجتماع» .
وفيما أبدى لبنان مبختلف
الرمسية
مستوياته
والسياسية متسكه بقوات
وأهمية
«اليونيفيل»

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
Mob: 0414 421 199 - Fax: (03) 9323 6855
Po Box 699 Pascoe Vale, Vic 3044
Email: milad01@optusnet.com.au

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

التنسيق والتعاون بينها
وبني اجليش اللبناني حتت
سقف القرار  ،1701وعلى
وجوب جتاوز ما حصل مؤخرا،
ظل الفرنسيون يغردون
خارج هذا املناخ اإلجيابي،
حيث بدوا مشدودين اىل
معطيات خارجية ينتظر أن
تظهر مالحمها األوىل يف
املشاورات املغلقة جمللس
األمن اليوم ،ويف جلسة
مناقشة تقرير األمني العام
لألمم املتحدة بان كي مون
األسبوع املقبل حول القرار
.1701

نقدم كافة اخلدمات
االجتماعية

ُ
االطار،كشف
ويف هذا
يف باريس أن الفرنسيني
ينتظرون انتهاء املشاورات
يف دائرة قوات حفظ
السالم يف نيويورك،
برئاسة الفرنسي أالن
لوروا ،الختاذ قرار قبل
نهاية أيلول املقبل ،يقضي
باستحداث قوة التدخل
السريع يف «اليونيفيل» ،
وإعادة دمج القوات ،ونقل
عن الناطق باسم هيئة
األركان الفرنسية األمريال
كريستوف برازوك قوله
تقود
إن «اليونيفيل»

العراق ينتخب رئيسه
خالل اسبوع!

عدا مصاعب العيش النامجة
عن النقص احلاد يف
اجلانب اخلدماتي واملشاكل
يف
والتذبذب
االمنية
سوق العمل والبطالة،
ينشغل العراقيون هذه
(التتمة ص )21

عملية إعادة نظر تقنية
لقواتها« ،وتريد أن تعزز
السريع،
التدخل
قوة
ولكن القرار مل يتخذ بعد

وننتظر إجابة من قيادة
عمليات األمم املتحدة يف
نيويورك» .
(التتمة ص)21

أوباما يرى أمالً للسالم مع الفلسطينيني
ويستبعد هجوماً إسرائيلياً أحادياً على إيران

استبعد الرئيس االمريكي
باراك اوباما ،يف حديث
اىل القناة الثانية يف
التلفزيون االسرائيلي ان

تفاجئ تل أبيب واشنطن
بشن هجوم على املنشآت
النووية االيرانية ،نظرًا
(التتمة ص)21

صـوت الحقيقة
هل س ُيشعل الغاز والنفط
منطقة الشرق األوسط؟ !
انطونيوس بو رزق

كما ان النفط والغاز مادة تطري وخنشى ان «تطري»
من يد لبنان كما قلنا يف افتتاحية العدد املاضي
فان خشيتنا هذه ما زالت يف حملها بل انها
تكرب يوما بعد يوم استنادا للمعطيات السياسية
والتطورات امليدانية.
وكما ان النفط مادة حامية وهلذا فاننا نرى ان

مطلوب معلم حلويات عربية

(التتمة ص )12

مطلوب معلم حلويات عربية
للعمل يف حمالت

La Profiterole
االتصال على احد الرقمني:
بإدارة أمحد املكاري

0422 888 548 - 9892 1199
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Your Beauty’s Future is in your Hands

 Laser Skin Resurfacing
 IPL + Laser Hair Removal
 Cellulite + Weight Reduction

Your Beauty’s Future is in your Hands

 Laser Skin Resurfacing

 Advanced Skin Peels
 Cosmetic Injectables + Fillers

 IPL + Laser Hair Removal
 Cellulite + Weight Reduction

 Facials + Body Treatments
 Waxing + Bridal Make Up

 Advanced Skin Peels
 Cosmetic Injectables + Fillers

 Advanced Skin Care Products

13

 Facials + Body Treatments

Located in Majo

 Waxing + Bridal Make Up
 Advanced Skin Care Products

www

1300 BEAUTY
Located in Major Shopping Centres

www. ellarouge.com.au

*2009 *خالل استالم جائزة املصاحل االثنية لعام

Buying property in Lebanon?
Talk to us ﬁrst!
Many Lebanese Australians dream
of buying a property in Lebanon.
Thanks to the strength of the Arab
Bank network, and our expertise in
residential property finance, buying
an investment or holiday home in
Lebanon has never been easier.
Loans are now available for
Australian residents/citizens who
have proof of their Lebanese
nationality, and wish to purchase a
constructed residential property in
Lebanon. Arab Bank Australia can
assist with the completion of loan
documentation.

Key features:

For more information contact:

- Available to Lebanese Australians
with residency status in Australia;

Lebanese Residential Property
Investment Liaison Officer

- Loan amounts range from
USD$75,000 to USD$750,000;

Charbel Aboud
Phone (02) 9689 3500
Email: charbel.aboud@arabbank.com.au

- Loan term up to 20 years with
repayments made monthly in USD;

Melbourne enquiries

- Loans available for up to 75% of
the property value;
- Independent evaluation and
legal review of the property by
real estate and legal experts
in Lebanon.

Arab Bank Australia Limited ABN 37 002 950 745 AFSL 234563 ABA3051

Michael Jarrouge
Mobile: 0434 601 901
Email: michael.jarrouge@arabbank.com.au
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لبنانيــات

زار سليمان وبري واحلريري معزياً بفضل اهلل

املالكي :مستعدون ملساعدة لبنان يف موضوع املشتقات النفطية

اكد رئيس الوزراء العراقي
املنتهية واليته نوري املالكي
استعداد بالده لتسهيل كل ما
من شأنه مساعدة لبنان خصوصًا
يف موضوع املشتقات النفطية.
ومتنى مساهمة الشركات اللبنانية
يف االستثمار يف العراق «الذي
يشكل حمطة استثمارية جيدة يف
شتى اجملاالت».
زار املالكي على رأس وفد
امس االول رئيس اجلمهورية
ميشال سليمان ،الذي اشار إىل
العالقة املتينة اليت تربط لبنان
والعراق على خمتلف املستويات
ويف شتى اجملاالت .ومتنى
«أن يشهد العراق املزيد من
االستقرار األمين والسياسي
وان يتم تأليف حكومة عراقية
جديدة تواصل مسرية النهوض
بالبالد».
وشكر املالكي للرئيس سليمان
وقوف لبنان إىل جانب العراق.
ولفت إىل أن حكومته «تعمل
على عودة مجيع العراقيني الذين
غادروا إىل الدول اجملاورة يف

أثناء الصراعات الداخلية»،
طالبًا من لبنان «املساعدة يف
تسهيل هذه العودة وال سيما
بالنسبة إىل املوقوفني بتهمة
دخول البالد من دون أوراق
ثبوتية».
واعرب عن استعداد بالده لـ
«تسهيل كل ما من شأنه
مساعدة لبنان خصوصًا يف
موضوع املشتقات النفطية»،
مشريًا يف الوقت نفسه إىل
«وجود رجال األعمال اللبنانيني
يف العراق» .ومتنى «مساهمة
الشركات اللبنانية يف االستثمار
يف العراق الذي يشكل حمطة
استثمارية جيدة يف شتى
اجملاالت».
وكرر سليمان ترحيبه باملالكي،
مؤكدًا استمرار التنسيق والتعاون
يف احملافل اإلقليمية والدولية.
ومحله حتياته إىل الرئيس
ّ
العراقي ومتنياته باالستقرار
واالزدهار.

عند بري

كما زار املالكي على رأس وفد

أسعار العمالت كما وردتنا من البنك العربي

Foreign Exchange Rates

Bank Sells AUD
0.8988
0.7134
0.5975
0.5975
0.639
3.414
3.344
5.149
0.341
0.7046
0.5917
0.9424

Country Currency Code Bank Buys AUD
NOTES
USA Dollars USD 0.8592
Europe Euro EUR 0.664
United Kingdom Pounds GBP 0.5561
TELEGRAPHIC TRANSFERS
USA Dollars USD 0.5561
Jordan Dinars JOD 0.604
Saudi Arabia Riyals SAR 3.184
United Arab Emirates Dirham AED 3.114
Egypt Pounds EGP 4.819
Bahrain Dinar BHD 0.318
Europe Euro EUR 0.6746
United Kingdom Pounds GBP 0.5637
Switzerland Francs CHF 0.9049

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

رفيع رئيس اجمللس النيابي نبيه
بري يف مقر الرئاسة الثانية يف
عني التينة ،وعزاه بوفاة العالمة
السيد حممد حسني فضل اهلل.
وحضر اللقاء وزير الشباب
والرياضة علي عبداهلل والنواب:
علي حسن خليل ،ايوب محيد،
غازي زعيرت وهاني قبيسي،
ووفد من قيادة احلركة ضم:
نائب رئيسها هيثم مجعة ،رئيس
املكتب السياسي مجيل حايك
وعضوي هيئة الرئاسة خليل
محدان والعميد عباس نصراهلل
وحسن فران.
واستبقى بري املالكي والوفد
املرافق على الغداء.

عند احلريري

والتقى املالكي ايضًا رئيس
جملس الوزراء سعد احلريري
يف السرايا الكبرية يف حضور
الوفد الوزاري والسفري العراقي
يف لبنان عمر الربزجني ومدير
مكتب الرئيس احلريري نادر
احلريري واملستشار حممد شطح.
وتناول اللقاء آخر املستجدات
يف املنطقة واألوضاع العامة يف
لبنان والعراق.
بعد اللقاء ،قال املالكي:
«تأتي زيارتي اليوم للبنان
الشقيق والغالي ولقائي مع
الرئيس احلريري بهدف التأكيد
على أواصر العالقة بني البلدين
والرغبة الصادقة بني العراق
ولبنان لتطوير هذه العالقة،
يف ظل االستقرار الذي يتجه
إليه العراق بعد كل التحوالت

والتحديات اليت واجهها يف ظل
هجمة إرهابية من قوى تدمريية
والعملية
العراق
استهدفت
السياسية واملواطن .ومع هذا
االستقرار والثبات يف وحدة
العراق وسيادته وأمنه وانتهاء
هذه التحديات إىل درجة كبرية،
بدأت عملية التوجه حنو إعادة
اإلعمار والبناء وتطوير اخلدمات
اليت عانى العراق من نقصها
يف ظل احلروب اليت عانى منها
سابقا ،كما كان توجهنا حنو إعادة
وتطوير عالقاتنا الديبلوماسية مع
أخواننا وأشقائنا الدول العربية
إلعادة العراق إىل موقعه العربي
واإلسالمي والدولي .كما أننا
نؤكد دائما ضرورة تفعيل
جانب العالقات الثنائية سياسيا
واقتصاديا وحتى على صعيد
التعاون األمين ملواجهة القضايا
املشرتكة اليت ميكن أن تشكل
جامعا بني البلدين .لذلك أتقدم
بشكري للرئيس احلريري إلتاحته
هذه الفرصة ولألجواء اإلجيابية
اليت تناولنا فيها قضايا أثبتت
أنها مشرتكة بني البلدين».
من
املستفيد
من
سئل:
االنفجارات اليومية اليت تستهدف
احلجاج ،وما هو مصري احلكومة؟،
أجاب« :املستفيدون هم أعداء
اإلنسانية والدميوقراطية والفكر
املنفتح الذي يرفض أن يكون
طائفيا أو عنصريا أو ظالميا يف
تفكريه .املستفيدون هم دعاة
التكفري والطائفية والتمييز،
هؤالء هم الذين يستفيدون

من هذه األعمال اليت تعبرّ عن
خساسة يف التوجه والالأخالقية،
فهم يقدمون صورة عنهم حني
يستهدفون أبرياء يف الشوارع
من نساء وأطفال .أما بالنسبة
اىل احلكومة ،فإن احلوارات جارية
ومستمرة يوميا بني كل الكتل
اليت اشرتكت يف االنتخابات
وفازت ،وإن شاء اهلل تتقارب
األفكار والتوجهات بني مكونات
الشعب العراقي .ما يهمنا هو
أن تتشكل احلكومة على أساس
صحيح من الشراكة والتمثيل
احلقيقي وإقامة الدولة على
أسس دستورية .هذا هو األمر
األهم حتى لو تطلب منا وقتا،
األصل هو عدم إطالة الوقت،
ولكن ينبغي أن تكون عملية
التشكيل سليمة مبا حيافظ على
املنجزات والدميوقراطية وعلى ما
حتقق للعراق اجلديد».
سئل :قائمة الرئيس أياد عالوي
تصدرت االنتخابات ،فما الضري
من تسلمها رئاسة احلكومة؟،
أجاب« :ال ضري عندما تسري
األمور وفق الضوابط الدستورية
املعتمدة وما أقره الدستور.
ليس هناك فيتو على قائمة
من القوائم اليت شاركت يف
االنتخابات وفازت ،ولكننا يف
بلد دستوري ودميوقراطي حنتكم
فيه إىل القانون والدستور
ومفرداته».
سئل :يقال ان جزءًا من املشكلة
يف تأخري والدة احلكومة هو يف
إصرار حزب الدعوة الذي ترأسونه

على تولي رئاسة احلكومة ،فما
صحة ذلك؟ ،أجاب« :حني
نقول بالعراق الدميوقراطي،
فإن هذا يعين أننا آمنا بتداول
السلطات بشكل سلمي وعلى
أسس دستورية .وقد ذهبت تلك
األيام اليت يتشدد فيها احلاكم
ويتوسل بالقوات والشرطة
واجليش لبقاء موقعه ،ودليل
حيادنا يف ذلك أن احلكومة
كانت بيد رئيس الوزراء نوري
املالكي ولكنه كان الطرف الذي
اشتكى إىل القضاء العراقي ألنه
يشعر بوجود خلل ما يف ما يتعلق
حبصته االنتخابية .هذا هو معلم
الدميوقراطية الذي سنتمسك
به .أما املنصب فمرهون أيضا
بالسياقات الدستورية .حينما
يأتي شخص يستطيع أن حيصل
على الغالبية وفق السياقات
الدستورية فإننا سنمضي معه
مجيعا.
ومساء ،غادر املالكي لبنان
على منت طائرة خاصة متوجها
اىل بغداد .وكان يف وداعه يف
املطار الوزير عبداهلل والسفري
الربزجني واركان السفارة.
وكان املالكي وصل يف العاشرة
من قبل ظهر أمس االول اىل
مطار رفيق احلريري الدولي،
يرافقه وزير النفط حسني
الشهرستاني ووزير االمن الوطين
مروان الوادي ،يف زيارة رمسية
تستمر يوما واحدا .واستقبله
الوزير عبداهلل والسفري الربزجني
واركان السفارة.
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جنبالط :مل يكن ينقص بعض
احلريري :فضل اهلل دعا دائماً اىل الوحدة ليأمن لبنان
األمانات اخلاصة سوى املطالبة
بتغيري قواعد االشتباك يف الـ1701

ال تزال عائلة العالمة الراحل
السيد حممد حسني فضل اهلل
تتقبل التعازي بوفاته ،ومن أبرز
املعزين امس االول رئيس جملس
الوزراء سعد احلريري يرافقه مدير
مكتبه نادر احلريري ومستشاره
فادي فواز والنائب غازي يوسف.
وأكد الرئيس احلريري أن العالمة
فضل اهلل «كان دائمًا يرى
أن ال مكان للبنان إال بوحدته
الوطنية ،وجيب أن نكون مجيعًا
متكاتفني مع بعضنا البعض
مسلمني ومسيحيني» ،الفتًا
إىل أن «فضل اهلل لطاملا دعا
اىل الوحدة لكي يأمن هذا البلد،
ولكي نقف يف مواجهة أي عدوان
قد يتعرض له لبنان».
كما تقدم بواجب العزاء النائبان
غازي زعيرت ونبيل نقوال ،حاكم
مصرف لبنان رياض سالمة،
رئيس أساقفة بريوت للموارنة
املطران بولس مطر ممثال البطريرك
املاروني الكاردينال نصراهلل
بطرس صفري ومرتئسًا وفدًا
من أبرشية بريوت ضم النائب
العام لالبرشية املونسنيور جوزف
مرهج والنائب االسقفي للشؤون
االدارية املونسنيور عصام أبي
خليل وكاهن رعية الشياح اخلوري
سليم خملوف .وقال مطر« :ان
لبنان خسر بغياب العالمة السيد
حممد حسني فضل اهلل مرجعا
روحيا كبريا ورجل حوار بامتياز
بني االديان».
وقدم العزاء وفد من «القوات
اللبنانية» ضم الوزيرين إبراهيم
جنار وسليم وردة والنائب جورج
عدوان ،النائب طالل ارسالن،

وفد من منرب الوحدة الوطنية
برئاسة حيان حيدر ممثال الرئيس
سليم احلص ،وفد من السفارة
السعودية برئاسة القائم باألعمال
عبد اهلل الزهراني ،وفد من
جبهة «التحرير الفلسطينية»
برئاسة عضو املكتب السياسي
عباس مجعة وعضوية ابو جهاد
علي وابو علي هشام وابو عامر،
رئيس التفتيش املركزي القاضي
جورج عواد ،قائد جهاز أمن املطار
العميد وفيق شقري ،السفري
عبد اهلل بو حبيب ،املدير العام
السابق للمراسم والعالقات العامة
يف رئاسة جملس الوزراء عبد
الرمحن الشيخة ،وفد من مجعية
«املشاريع اخلريية» برئاسة عبد
الرمحن عماش ،املونسنيور أنطوان
نصر يرافقه وفد اجمللس األعلى
للروم الكاثوليك ،ناشر جريدة
«السفري» طالل سلمان ووفد
من «احتاد كشاف لبنان».
كما حضر من اخلارج معزيا:
وفد برئاسة رئيس احلكومة
العراقية نوري املالكي الذي قدم
واجب العزاء وقرأ الفاحتة على
الضريح ،قائال« :لقد رحل آخر
العظماء» ،وفد برئاسة رئيس
كتلة «الالئحة العراقية» رئيس
احلكومة السابق أياد عالوي وآخر
برئاسة رئيس احلكومة العراقية
السابق إبراهيم اجلعفري ،وفد
من «جبهة العمل اإلسالمي»
يف األردن برئاسة الشيخ محزة
منصور ،وفد من العشائر برئاسة
عضو جملس الشعب السوري شيخ
قبائل احلسنية عبد العزيز طراد
امللحم ،ممثل األنبا شنودة بابا

اإلسكندرية جرجس صاحل ،الوزير
املفوض لسفارة كوبا ،وفد من
حزب «احلق» يف اليمن ووفد
مجعية «الكوثر» لرعاية اليتيم
يف البحرين.
وأعلن مكتب العالمة فضل اهلل
أن التعازي برحيله ختتتم مبجلس
فاحتة غدا األحد يف مسجد االمامني
احلسنني يف العاشرة قبل الظهر
للرجال والنساء.
وتلقى السيد علي فضل اهلل
اتصا ً
ال هاتفيًا من العاهل االردني

امللك عبد اهلل الثاني الذي أشاد
بعطاءات العالمة فضل اهلل الكربى
لألمة العربية واإلسالمية .واكد
أن «فقد مساحته خسارة كربى
للعاملني العربي واإلسالمي»،
الوحدوية
«مواقفه
مقدرا
اجلامعة».
كما تلقت العائلة سلسلة برقيات
تعزية أبرزها من رئيس حكومة
إقليم كردستان ـ العراق برهم
أمحد صاحل واألمري طالل بن
العزيز.

احلريري يرأس اجتماعاً للجنة مشروع قانون النفط

تابع رئيس جملس الوزراء سعد
احلريري يف السرايا الكبرية امس
االول االوضاع الداخلية واالقليمية
مع زواره ،فالتقى سفراء دول
اسبانيا خوان كارلوس غافو
وفرنسا دوني بييتون وإيطاليا
غربيال كيكيا ،يف حضور مدير
مكتبه نادر احلريري واملستشار
حممد شطح.
وقال كيكيا« :لقد حبثنا مع
الرئيس احلريري يف عدد من
املواضيع وكان املوقف واضحا.
فمهمة قوات «اليونيفيل»
ستتواصل يف أفضل الظروف،
وحنن نولي احلكومة ورئيسها
الثقة من أجل حل كل املشاكل
اليت ميكن أن تطرأ يف هذا
اإلطار.
كما التقى جلنة مشروع قانون
النفط ،ثم ترأس اجتماعا للجنة
الوزارية املكلفة دراسة مشروع

قانون املوارد النفطية يف لبنان،
يف حضور نائب رئيس جملس
الوزراء وزير الدفاع الوطين
الياس املر والوزراء :غازي
العريضي ،حممد فنيش ،جربان
باسيل ،حممد جواد خليفة وحممد
رحال وعدد من املستشارين
واملعنيني.
بعد االجتماع ،أوضح باسيل أن
«النقاش استمر يف النقطتني
األساسيتني وهما هيئة إدارة
قطاع النفط ،وصندوق العائدات
النفطية .ويف موضوع الصندوق،
فإننا نسعى إىل إعطاء نوع من
الضمانة والرمزية واملرونة يف
إدارته ،وذلك من ضمن أحكام
الدستور ،جلهة كيفية ضمان هذه
األموال واحملافظة عليها وعدم
املس بها .أما بالنسبة اىل اإلدارة
فإننا نشدد على ضرورة أن تكون
مرنة ولكن ضمن ضوابط».

«اللقاء
رئيس
رأى
الدميوقراطي» النائب وليد
جنبالط أنه «مل يكن ينقص
بعض االمانات اخلاصة سوى
املزيد من احلياء لتطالب
جهارا بتنفيذ القرار املشؤوم
 1559وللضغط على اجليش
والقوى الغربية للبحث يف
سبل تطبيق هذا القرار
حتت مسمى الفقرة  12اليت
حتدثت عن «التحركات
ّ
وتر
اليت
الضرورية»
البعض منها يف اآلونة
االخرية االجواء ،والسيما يف
بعض املناطق اليت هلا معان
خاصة يف ذاكرة املقاومة
لكونها شهدت معارك بطولية
وباسلة ،فإذا بها خترتق اليوم
ببعض الدوريات ذات الطابع
االستقصائي غري املربر».
اضاف يف تصريح امس
االول« :لعله مل يكن
ينقص تلك االمانات اخلاصة
سوى ارسال مذكرة اىل
للمطالبة
املتحدة
االمم
بتغيري قواعد االشتباك يف
وللتذكري
،1701
القرار
فإن هذا القرار جاء آنذاك
نتيجة انهزام اسرائيل سنة
 2006ووضع حدا للمغامرة
االسرائيلية والغربية اليت

كانت تريد اطالة امد احلرب
لتدمري لبنان والقضاء على
مقاومته وصموده وحماولة
تطويعه على طريقة اتفاق
 17أيار الشهري».
وتابع« :يا ليت تلك االمانات
اخلاصة تعود اىل التحدث
بلغة املصلحة العامة بدل ان
تسعى بصورة مستمرة اىل
نبش الدفاتر القدمية والدفع
يف اجتاه التشويش على
السلم االهلي بدل البحث يف
آليات صونه ومحايته ،لكن
يبدو ان نظرية التحييد تعود
لتطل برأسها بشتى االشكال
وااللوان والتعابري ،ويتناسى
البعض اخلروق االسرائيلية
اليومية يف الرب والبحر واجلو،
وان اسرائيل قد وضعت
بنك اهداف جديدا يف لبنان،
وان االرض ال تزال حمتلة ما
حيتم التمسك مببدأ الدولة
والشعب واملقاومة».
وسأل «ما هو تعليق االمانة
اخلاصة على تصريح رئيس
اركان اجليش االسرائيلي
غابي اشكينازي الذي قال
فيه ان التوتر آت اىل لبنان
بعد صدور القرار الظين ما
يذكرنا باملقالة الشهرية يف
صحيفة «دير

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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وافق على إعطاء األساتذة  4،5درجات
عون وأبي رميا :على البلديات
جملس الوزراء يؤكد احلرص على سالمة «اليونيفيل» وااللتزام بالـ  1701التحرك لتحصيل حقوقها

أسف جملس الوزراء للحوادث
األخرية اليت وقعت يف بعض
قرى اجلنوب ،مؤكدًا حرصه على
سالمة قوات «اليونيفيل»
وعلى العالقات الطيبة بينها
وبني اللبنانيني طيلة عقود.
وشدد على الدور الذي تضطلع
به هذه القوات حبسب ما نص
عليه القرار  1701وضمن القواعد
املتفق عليها وذلك ملصلحة
لبنان ،وعلى تعزيز التعاون
بني «اليونيفيل» واجليش
وتدعيم وجود اجليش وانتشاره
ضمانًا لفاعلية التنسيق ،جمددًا
التزامه القرار  1701مبندرجاته
كافة ومطالبته اجملتمع الدولي
بتطبيقها ووضع حد نهائي
جلميع االنتهاكات اإلسرائيلية
للسيادة اللبنانية.
موقف اجمللس ترافق مع جو
اجيابي داخل اجللسة خالل
مناقشة موضوع «اليونيفيل»
من خارج جدول األعمال ،والذي
طال نقاشه أكثر من ساعتني،
كما قالت مصادر وزارية.
ويف هذا السياق ،أكد وزير
التنمية اإلدارية حممد فنيش أن
«ال مشكلة بني أهالي اجلنوب
وقوات «اليونيفيل» ،وما
أثري من كالم حول هذا املوضوع
هو خللق مناخ سجالي يف البالد
واستغالله داخليًا ،وبالتالي
فالتشديد هو على ضرورة
تطبيق مندرجات القرار 1701

حول تأكيد املؤكد».
وعلم أنه تقرر تعزيز عديد
اجليش اللبناني بإرسال لواء
اىل اجلنوب (ما يقارب 3500
عنصر إضايف) ،وأن نقاش
موضوع «اليونيفيل» متحور
حول «ضرورة إعادة الثقة بني
الدولة اللبنانية و»اليونيفيل»
واستعادة العالقات اليت كانت
سابقًا ،وهلذا ستقام مبادرات
أهلية ورمسية عدة إلعادة ترميم
هذه العالقة».
كما طرح خالل اجللسة موضوع
احلقوق املدنية للفلسطينيني من
خارج جدول األعمال .وقال وزير
العدل ابراهيم جنار« :إن اجلميع
مع إعطاء حقوق الفلسطينيني
املدنية وهي تتطابق مع أبسط
حقوق اإلنسان ،لكن اإلشكالية
يف املوضوع تقع يف اقرتاح
القانون الذي يدرس يف جملس
النواب ،بينما مل يتخذ جملس
الوزراء موقفًا من املوضوع بعد.
وقد أحيل اقرتاح القانون على
رئيس اجمللس النواب وحنن
حنضر يف جلنة اإلدارة والعدل
ونبدي رأينا يف هذا املوضوع
بصفتنا الشخصية ،وقد اتفقنا
خالل اجللسة حلل هذا املوضوع
على آلية يتم مبوجبها إحالة
اقرتاح القانون على الوزراء
املختصني ثم على رئيس
احلكومة الختاذ القرار املناسب
يف جلسة جمللس الوزراء .ويف

حال تعارض وضع تقارير الوزراء
مع دراسة مشروع القانون يف
اجمللس النيابي سيتم الطلب
من رئاسة اجمللس النيابي تأخري
البت باملشروع حتى يتخذ جملس
الوزراء موقفًا واضحًا بذلك».
وأكد أن ما يصدر من مواقف
حول هذه املسألة هو «مواقف
شخصية وليست صادرة عن
احلكومة اللبنانية».
وعلم أن وزير املهجرين أكرم
شهيب أثار موضوع الكسارات
على أساس أن من املفرتض
أن يدعو وزير البيئة حممد
رحال اجمللس األعلى للمقالع
والكسارات اىل البحث يف
تراخيص الكسارات خصوصًا

أن هناك عددًا قلي ًال من
أصحاب الكسارات حصلوا على
تراخيص ،فيما يشتكي عدد
آخر .وقال رئيس اجلمهورية
إن هذا املوضوع جيب دراسته
جيدًا ،وحصل نقاش بني
شهيب ورحال على خلفية
إعطاء تراخيص لكسارات يف
الشوف وضهر البيدر .فدخل
وزير الدولة وائل ابو فاعور يف
النقاش ،ما استوجب تدخ ًال من
رئيس احلكومة الذي قال« :إن
هذا النقاش ليس أسلوبًا ناجحًا
ملعاجلة املوضوع» .ومت تكليف
كل من شهيب ورحال إعداد
تقارير حول هذا املوضوع.
تصريح مرتي

توقف عضو «كتلة اإلصالح
والتغيري» النائب سيمون
أبي رميا عند ما نشر عن جتميد
االموال املخصصة للبلديات،
مؤكدًا على «أهمية املوضوع
جلهة إعادة حقوق البلديات إىل
اجملالس املنتخبة أخريًا لتتمكن
من تفعيل الواقع االمنائي يف
بلداتها ومدنها».
على
رميا
ابي
وشدد
«التنسيق مع كل اجملالس
البلدية لتحصيل حقوقها،
بغض النظر عن االنتماء
السياسي هلذه البلديات ،اذ
ان «اإلمناء ال لون سياسيًا

نديم اجلميل يطلع لومباردو على اهلواجس من حقوق الفلسطينيني
شرح عضو كتلة «الكتائب
اللبنانية» النائب نديم
اجلميل
ّ
«األونروا»
وكالة
ملدير
سلفاتور لومباردو «اهلواجس
من موضوع إعطاء الفلسطينيني
املتواجدين يف لبنان حقوقهم
املدنية ،وخصوصًا ّ
حق التملك،
خشية أن
متهد يف املستقبل
ّ
أن
إىل التوطني» ،مشددًا على َّ
«التوطني مسألة مرفوضة وال
حيتملها لبنان».
وأطلع اجلميل لومباردو الذي زاره
يف مكتبه باألشرفية أمس االول،

على «طبيعة النقاشات داخل
جلنة اإلدارة والعدل النيابية»
أن
يف هذا اجملال ،مشريًا إىل َّ
«هناك متييزًا بني احلقوق
اإلنسانية واالجتماعية من جهة،
وبني احلقوق املدنية من جهة
أن «منح
أخرى» .ولفت إىل َّ
احلقوق يفرتض أن يقابله التزام
بالواجبات ويف طليعتها خضوع
املخيمات لسلطة الدولة اللبنانية
وسحب السالح الفلسطيين خارج
املخيمات وتنظيمه داخلها ،وفق
ما أكدت عليه مقررات احلوار

الوطين لتفادي العودة إىل تكرار
األخطاء والتجارب يف السنوات
األوىل من احلرب املشؤومة،
إذ جرى االستقواء بالسالح على
الدولة اللبنانية وحصلت حماولة
لتحويل لبنان إىل وطن بديل
للفلسطينيني».
يف املقابل ،شرح لومباردو
أوضاع املخيمات ووضع النائب
اجلميل يف صورة بعض املعطيات
ّ
حول أعداد الفلسطينيني وأهمية
توفري بعض اخلدمات اإلنسانية
لتحسني ظروفهم االجتماعية.

له واالهمال ال مييز بني
شخص من هذا االنتماء او آخر
من انتماء خمتلف» ،متعهدًا
«مبالحقة املوضوع حتى
عودة احلقوق اىل اصحابها
عرب حتصيل املستحقات ،بغية
حتقيق اإلمناء الشامل».
وأعلن النائب آالن عون
«أننا نعمل على املستويني
النيابي والوزاري للضغط
يف اجتاه حتصيل مستحقات
البلديات».
وقال لـ«املركزية» :كنا
نأمل يف أن تغري احلكومة
الراهنة نظرتها من نظرة مالية
حسابية حبت تستهلك كل
إرادات الدولة خلدمة الدين
العام اىل نظرة اقتصادية
جدية تسعى اىل تشجيع
االقتصاد والنمو» ،مشددًا
على أن «احلكومة تتنكر ملا
وعدت به يف البيان الوزاري
من خالل حجبها األموال عن
البلديات الضرورية إلمناء
املناطق».
وقال عون إنه بعدما باتت
كل البلديات تعي مستحقات
الدولة اللبنانية جتاهها ،دعا
كل رئيس بلدية إىل «أن
يتحمس ملواكبتنا يف هذه
احلملة ألنه يعرف حاجة منطقته
اىل املشاريع االمنائية».
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لبنانيــات

لقاء  3متوز البلدي :األوسع يف تاريخ البلديات

العماد عون :إذا شاء املواطنون أن يكون هناك إصالح يف البلد فعليهم أن يبتعدوا عن سياسة التيئيس

*العماد عون حييي احلضور*

أقيم مساء السبت املاضي
وبدعوة من التيار الوطين
احلر
ّ
اللقاء البلدي و االختياري.
واقتصر احلضور على قيادة
ونوابه
ووزراءه
احلزب
وخماتري
بلديات
ورؤساء
وأعضاء جمالس بلدية.
وحبسب اللجنة املنظمة يف
أمانة سر احلزب حضر اللقاء
 126رئيس بلدية و 1886
عضو بلدي و  391خمتار.
وهذه األرقام تؤكد نوعية
احلضور الكربى والعارفون
يشهدون أنه أكرب جتع بلدي
غري رمسي يف تاريخ لبنان
كلمة العماد عون
حتت شعار أنتم «منتخبنا
الوطين  ،نتمنى لكم كل
التوفيق»  ،عقد التيار
الوطين احلر
لقاء يف الفوروم
ً
دو بريوت  ،مجع رؤساء
وأعضاء اجملالس البلدية
يف
الفائزين
واملخاتري
االنتخابات األخرية ،واملنتمني
اىل التيار أو املدعومني منه
باإلضافة اىل وزراء ونواب
تكتل التغيري واإلصالح وحشد
كبري من املواطنني.
بدأ اللقاء بعرض فيلم عن
االنتخابات البلدية ونتائجها،
ثم كلمة جلنة البلديات يف
املهندس
ألقاها
التيار
فيلم
ثم
ليون،
غابي
آخر محل توصيات مؤمتر
البلديات،واغنية هلبة منذر،
ويف اخلتام كانت كلمة العماد
ميشال عون وجاء فيها:
أه ًال وسه ًال بكم ومساء اخلري
أردنا هذا اللقاء كي حندد
نرحب
ومهمتنا،
نفسنا
حبضوركم ونتمنى لكم النجاح
يف املهمات اليت تنتظركم،
انتم الطبقة األوىل املنتخبة
يف لبنان وهي على متاس
دائم مع القاعدة من خالل
إدارة البلدات واملدن.
القرب من القاعدة جيعلكم
ملشاكل
أكثر
حساسني
اجملتمع وهذا من شأنه أن
مسؤوليات
عليكم
يرتب
أكرب.
أنتم اليوم هنا ،منتخبني يف
اجملالس البلدية ،جئتم من
كل املناطق اللبنانية .لبنان
قطعة واحدة ليس فيها
أطراف وقلب و»شقف»
 ،فيها مداخل غربية وشرقية
ومشالية وجنوبية ،ولكن لبنان

هو «شقفة» واحدة،
حدوده هي حدود سيادته
على أرضه واستقالله.
لقد قطعنا مرحلة كبرية على
املستوى السياسي العام يف
تركيز السيادة واالستقالل،
بالرغم من كل الشوائب،
ولكن الشعار الذي رفعناه
لغاية العام  2005والذي بدأ
يتحقق ويرتكز ال يكفي إذا
مل نتابع مسرية بناء الدولة.
بناء الدولة يف قسم منه يبدأ
بالتنظيف من فوق كما سبق
وقلنا عن «شطف الدرج»
الذي يبدأ من فوق ،ولكن
بالتأسيس فإن البناء ال
يبدأ إال على القاعدة ،وأنتم
قاعدة البناء اجلديد الذي عليه
سنؤسس الدولة.
لذلك سنتقاسم العمل حنن
وإياكم ،أنتم ستعملون على
قطاع وحنن على قطاع،
وهذا يقضي أن نكون على
تواصل دائم ،هذا التواصل
يسمح لنا ان نسمع مشاكلكم
ونساعدكم يف حلها ويسمح
لنا أن نعطيكم التوجيهات
اليت ميكن أن تساعدكم على
تنفيذ مهماتكم يف البلدية.
ولكن ،هذا يقتضي علينا
سلوكًا معينًا يف معاجلة
الشؤون العامة.
كلبناني أقول لكم أنه علينا
أن نغري سلوكنا السياسي
على املستوى البلدي والنيابي
والوزاري ،عندما ُننتخب يف
أي مرحلة من املراحل ُننتخب
لسبب ،فمن انتخبنا ،انتخبنا
ألنه يعتربنا األقدر على إدارة
الشؤون العامة .هذا املبدأ
جيعلنا حنرتم حقوق مجيع
املواطنني ،وطاملا أننا ُ
انتخبنا
فهذا يعين أننا مسؤولون عن
حقوق اجلميع ،الذين انتخبونا
والذين مل ينتخبونا .جيب أن
ال منس بأي حق من حقوق
املواطن الذي مل ينتخبنا أو
الذي نعتربه خصمًا لنا .كما
حنارب الفساد املالي وهدر
األموال يف الدولة علينا
أن حنارب أيضًُا الفساد
السلوكي .يف كل الدول
واملتقدمة،
الدميقراطية
السياسة
يف
اخلصوم
يتبادلون العالقات االجتماعية
وال يتقاتلون ،ألنه عند نهاية
االنتخابات ال أحد يشعر أنه
مهدد حبقوقه أو مضطهد.

*جانب من احلضور*

الكيدية متارس هنا فقط،
هذه الكيدية تسمح للفاسدين
أن يستمروا بفسادهم وأن
جيدوا دائمًا من يدعمهم.
أمتنى على اجلميع أن يكونوا
شفافني باملمارسة ،وشفافني
يف عالقتهم مع اجلميع ،وأن
يستمعوا للجميع ،وأن يعطوا
احلقوق للجميع.
لقد طالبنا بالنسبية ،وحاولنا
أن منارس التوافقية يف
البلديات ،حاولنا أن يتمثل
اجلميع يف البلدية ألنها أول
جملس يهتم بشؤون وحدة
سكنية يعرف فيها معظم
البعض،
بعضهم
الناس
باإلضافة اىل صالت القربى
والدم اليت جتمع غالبيتهم.
هدفنا كان أن يتعاونوا
مع بعضهم ،وأن يتعود
املتخالفون يف الرأي على
تبادل اآلراء والوصول معًا
اىل نتيجة ،فاالختالف يف
الرأي هو أحيانًا مصدر غنى
للمتنافسني ،فال ميكن أن
يكون رأي واحد مصيبًا
والباقون كلهم خمطئني .ال
بد من وجود ولو واحد باملئة
صواب يف رأي اآلخر ،وعلينا
أن نستفيد منه.
النسبية اليت طالبنا بها على
مستوى البلدة ،اليت ال يوجد
فيها خالفات على حماور
سياسية كما هي احلال يف
احلياة السياسية على مستوى
اجلمهورية ،هذه النسبية
تقتضي أن يشارك اجلميع،
وحتى يف البلديات املنتخبة
من لون واحد عليها اإلصغاء
اىل اآلخرين وإشراكهم معها
يف حتسني أوضاع البلدة.
املطلوب التعاون والتعارف
أكثر والتعود على العمل مع
اآلخر .يف اجمللس البلدي
نعتاد على التمرس يف
احلياة الدميقراطية الصحيحة
ونعطي مث ًال جيدًا للممارسة
الدميقراطية الصحيحة يف
اجمللس النيابي.
جيعلنا
والتواصل
دائمًا
على ّ
اطالع كي نتمكن من
معاجلة املواضيع املعرتضة
واملشرتكة .كل هذه األمور
هي أساسية يف تغيري الذهنية
القائمة .فال ميكننا أن حنسن
وضعنا إذا مل خنسر سيئة من
سيئاتنا يف السلوك العام.
أما بالنسبة خلطة العمل وبرجمة

العمل البلدي وفقًا لإلمكانات
املتوفرة وحتديد األولويات،
فتعرفون أن هناك متطلبات
كثرية مطلوبة من البلدية فيما
إمكاناتها املادية واملالية
حمدودة ،لذلك جيب على
البلدية أن حتدد األولويات
والعمل األساسي الذي تريد
ن تبدأ به ،كما الدولة ،إذ
مل ميكن تلبية كل احلاجات
دفعة واحدة ،جيب اختيار
األكثر حاجة وإحلاحًا ،هذا مع
ضبط الوضع املالي للمداخيل
والصرف عرب الطرق القانونية
وفقًا للموازنة.
املطلوب من البلديات أن
تكون شفافة ،وال شيء مينع
أن تعلق على لوحة اعالناتها
ومداخيلها
مصاريفها
ّ
وموازنتها وكم
تبقى من
الشفافية
هذه
املوازنة.
تشكل رادعًا ذاتيًا للجميع
وتبعد عنهم التجربة ،وتعرفون
أننا يف صالتنا نطلب من اهلل
دائمًا أن يبعد عنا التجربة
فلنتذكرها يف أعمالنا.
وعلى البلديات أيضًا وضع
خمطط لربامج تنموية تتطلب
مساعدات خارجية ،على سبيل
املثال أذكر البلدات اليت
قضت احلرائق على ثروتها
حنن
وأشجارها،
احلرجية
مستعدون أن نأتي مبساعدات
إلعادة تشجري هذه البلدات
ولكن على البلديات ان تكون
جاهزة لتلقي نصبات الشجر
وزرعها .وهذا املشروع يشمل
كل القرى والبلدات اليت
لديها أراض ميكن تشجريها
وليس مقتصرًا على تلك اليت
طالتها احلرائق.
املهم أن يضعوا خطة
للتشجري وأنا أضمن وصول
املساعدات.
أحيانًا هناك صعوبات تعرقل
العمل البلدي يف إطاره
القانوني الذي يتعارض أحيانًا
مع الواقع ،هناك إطار قانوني
يتعارض أحيانًا مع الواقع الذي
تعيشه البلدية ،وهنا نطلب
إفادتنا عن الصعوبات احمللية
اليت تعرتض البلديات حتى
نتمكن من تعديل القوانني
كي تصبح مالئمة للواقع أو
تسمح بتطويره.
الدور
للبلديات
سيكون
األكرب مع الالمركزية ،فاحتاد
البلديات أو ما هو شبيه له

*جانب اخر من احلضور*

سيكون هو اجمللس اإلمنائي
لكل منطقة هلا استقاللية
مادية واستقاللية إمنائية.
لقد التقيت هذه الفرتة عددًا
كبريًا من رؤساء بلديات
والوفود البلدية ،وكان اجلميع
يشكون من فراغ صندوق
البلدية فال يوجد أموال ،وحتى
أن بعض البلديات عليها
ديون ،ونادرة هي البلديات
اليت لديها احتياط ،وبعض
البلديات الكربى بالكاد كان
يف صندوقها راتب شهر
ملوظفيها.
ويف إحصاء سريع للموجودات
يف الصندوق البلدي املستقل
تبني أن عام  2008كان هناك
حوالي  543مليار لرية وعام
 2009املبلغ نفسه ،ومن
عائدات اهلاتف اخلليوي 894
مليار لرية أي أن البلديات
لديها دين على الدولة 2000
مليار لرية لبنانية أي ما يعادل
مليار و  333مليون دوالر.
نعدكم أننا سنقوم بكل ما
ميكننا حتى تتوزع هذه املبالغ
على البلديات كي تتمكن من
القيام بعملها التنموي .وهذا
يشكل ٍ
حتد بالنسبة لنا.
لقائنا اليوم هو لنتعاون معًا،
هناك بعض املدعوين مل
يأتوا لسبب أو آلخر ،ولكين
أؤكد أن حقوق كل الغائبني
ستصلهم ،خصومًا كانوا أو
أصدقاء.
عندما نقول أن احلقوق
األساسية جيب أال متس
فهذا يعين أننا عندما نتمكن
من حتصيلها فإننا حنصلها
للجميع ،وأنتم يف البلديات
ستكونون أول من سيغري
مفهوم اخلدمة العامة ،ليس
بتمزيق حمضر «ضبط»
تكون اخلدمة ،اخلدمة العامة
هي عندما تؤمن مصلحة اجلميع
مبشروع إمنائي ،جتميلي أو أي
مشروع آخر ،املهم أن تعم
فائدته اجلميع.
عندما نتكلم عن اهلاتف ،عن
الكهرباء ،عن املياه ،فهذه
ليست خدمات فردية بل خدمة
عامة تطال كل واحد منا .هذا
واجبنا الذي لن نتخلى عنه،
وإذا شاء املواطنون أن يكون
هناك إصالح يف البلد فعليهم
أن يبتعدوا عن سياسة
التيئيس وأن ال يرددوا
املثل املعروف « كل عمرك

يا زبيبة عندك هالقشة».
نعم ،جمتمعنا صار تيئيسيًا،
الناس تيئس بعضها البعض،
اجلميع؛
ييئس
واإلعالم
يقولون إن البرتول «مسك
بالبحر» بينما كل بالد العامل
تستخرج البرتول من البحر،
خطة الكهرباء قالوا عنها إنها
خطة غالء وأنها وهمية وهي
موضوعة لتخفض الكلفة أكثر
من النصف...
«ال بتخطيط راضيني وال
بدون ختطيط راضيني»،
فكيف ميكننا أن نتقدم؟؟
قراءة الصحف صارت إضاعة
وقت وإزعاج ،ال شيء فيها
له قيمة ،ال جند يف املانشيت
أي «فضيحة» ،ولكن إذا
خطط أحدهم لعمل جيد جندهم
ينربون لشتم اخلطة ولتحطيمها
وللتقليل من قيمتها ..علينا
أن نتخلص من هذا اجملتمع
املهزوم ،ال ميكن أن يهزم
اإلنسان إال من داخله.
طاملا أنتم موجودون وتريدون
لعمل ما أن حيصل فسيحصل
هذا اللقاء قد مجع حمازبي
الوطين
التيار
ومناصري
احلر وأصدقاءه ،ولكن اللقاء
الثاني إن شاء اهلل سيجمع
كل بلديات لبنان بصرف
النظر عن انتمائهم السياسي
ألن األداء البلدي جيب أن
يكون متجانسًا
فيرتقى لبنان معنويًا وماديًا.
ال نريدكم أن تتأثروا مبا هو
مباشر ،فكروا دائمًا بيوم
غد ،ال أحد منا لديه الثروات
ألبنائه
ليورثها
الفاحشة
فيغنيهم مدى احلياة ،ولكن
إذا أعطينا أوالدنا وطنًا وعلمًا
أمنا هلم
وعم ًال نكون قد ّ
حياتهم ومستقبلهم.
هذا ما نسعى إليه ،املستقبل
ألوالدكم وأحفادكم حيث األمن
واالزدهار هما األساس.
هذا مع اإلشارة أننا معرضون
اليوم لضغوط دولية كبرية
لزعزعة االستقرار يف لبنان،
ال أطلب منكم شيئًا سوى
اإلصغاء عندما أتوجه إليكم
كي متر هذه األزمة بطمأنينة
كما مرت األزمات السابقة.
عندما يكون هناك أزمة اصغوا
لنا واعملوا بتوجيهاتنا ولبنان
سيبقى بإذن اهلل مستقرًا
وسيدًا وحرًا ومستق ًال.
عشتم وعاش لبنان.

صفحة 7

السبت  10تموز 2010

Saturday 10 July 2010

Page 7

مقاالت

«قواعد االشتباك» يف اجلنوب:

إطالـة االحتـالل اإلسـرائيلي؟

ادمون صعب

ودع لبنان ،االحد املاضي ،واحدًا من كبار
ّ
العلماء املسلمني األنقياء.
كرم أواخر شهر حزيران املاضي راهبًا
وكان ّ
مارونيًا تقيًا بعدما رفعه البابا بنديكتوس
السادس عشر إىل مرتبة طوباوي.
ولقد استذكر مريدو العالمة السيد حممد
حسني فضل اهلل يف موكب تشييع القيم اليت
نشرها يف حميطه اللبناني والعامل وأخصها
دعواته إىل نبذ العنف ،والتمسك بالوحدة،
وسلوك طريق احلوار واالنفتاح على اآلخر
دون خوف أو حتريض أو ختوين وصو ً
ال إىل
الوفاق ،واالبتعاد عن الشخصانية والعصبيات
العائلية والطائفية واملذهبية ،وعدم اإلصغاء
إىل اخلارج املثري للفنت ،والتزام املواطنية
لتحل مكان الطائفية واملذهبية وتكفل
للشعب حريته ووحدته.
كما استذكروا إحلاح «السيد» على ضرورة
حتكيم العقل يف أمور الدين والدنيا ،واحلض
على املصاحلة الوطنية بالرمحة
واحملبة ،واعتبار حترير الوطن خطوة لتحرير
اإلنسان بالصدق واحلق.
وقد ّ
حذر مساحته مرارًا وتكرارًا من االنقسامات
اليت تفتك بالوحدة الوطنية وتتيح للعدو أن
ينفذ من خالهلا إىل النسيج الوطين.
ّ
كذلك فقد كان
يبشر بأن الوفاق هو القاعدة
املؤمنة املوصولة بقواعد الوطن واالجتماع
الوطين بكل تالوينه.
وباملقابل فإن الذين احتفلوا بتطويب األخ
أسطفان نعمة ،قد وجدوا فيه قدوة يف
اإلميان باهلل وخدمة اآلخرين وال سيما الفقراء،
إذ هو «بذل نفسه باحماء ودون حدود
ملصلحة األكثر فقرًا ،الذين كانوا ضحية
اجلوع لسنوات» ،على ما ورد يف الرباءة
الرسولية لذلك الراهب.
بعيدًا عن ذلك كله ،طفت على السطح،
مؤخرًا ،انقسامات خطرية حول ثالث قضايا
هي :توقيف شربل ق .موظف االتصاالت يف
شركة «ألفا» بتهمة التعامل مع إسرائيل،
ومشاريع القوانني األربعة اليت قدمت بصفة
معجل من أجل حتسني أوضاع الالجئني
الفلسطينيني يف لبنان ،ثم الصدامات بني
قوة «اليونيفيل» وأهالي عدد من القرى
احلدودية يف اجلنوب.
وبدل أن حُيصر اخلالف يف وجهات النظر بني
بعض األفرقاء داخل املؤسسات ،وخصوصًا
يف جملس الوزراء الذي تتمثل فيه الكتل
الرئيسية ،جنح البعض إىل تدعيم موقفه
بإثارة العصبيات الطائفية والعنصرية
أحيانًا ،وخصوصًا حيال الفلسطينيني حيث
أوحى الطرف املسيحي وكأن هناك مؤامرة
ملنح الفلسطينيني احلق يف التملك مبا خيل
بالتوازن الدميوغرايف ،فض ًال عن تثبيت
توطني الفلسطينيني يف لبنان.
ويف حني كان جيب الوثوق مبخابرات اجليش
يف موضوع عميل االتصاالت ،فقد فتحت
النار على التحقيق من جانب فريق  14آذار
وال سيما املسيحيني فيه ووجهت إليه
اتهامات بتسريب معلومات «مغلوطة» عن
نشاط املتهم بالتعامل مع إسرائيل ،على حنو
بدا وكأنه دفاع عن العمالة ،يف حني أن ما
أزعج احملتجني على ما ورد يف بعض اإلعالم
حول االنكشاف اللبناني يف جمال االتصاالت
أمام العدو اإلسرائيلي هو إمكان تالعب
اإلسرائيليني ببيانات املعلومات يف اخللوي
إىل حد إمكان تسجيل مكاملات مل جيرها
أصحابها ،يف إحياء أن إسرائيل قد تكون

ضالعة يف اغتيال الرئيس رفيق احلريري،
وأن مكاملات هاتفية مت االستناد إليها يف
مزورة.
التحقيق قد تكون ّ
أما يف موضوع «اليونيفيل» ،فكان مؤم ًال
أن يكون هناك موقف وطين من اإلشكاالت
اليت حصلت مع بعض الوحدات الدولية،
وخصوصًا الوحدة الفرنسية يف تولني ،حبيث
يكون اجليش اللبناني هو املرجع يف تفسري
القرار  1701وخصوصًا «قواعد االشتباك»
وضرورة احملافظة على السيادة اللبنانية يف
اجلنوب ،حبيث جيري التنسيق مع اجليش لدى
دخول أي جنود دوليني إىل القرى احلدودية،
نظرًا إىل حساسية األهالي حيال أي تصرفات
غري عادية ألفراد القوة ،مثل التصوير أو
تفتيش املنازل ،على أساس أن أهالي
اجلنوب ليسوا جمرد مواطنني يقيمون هناك،
بل هم مقاومون أخفوا سالحهم أو أخرجوه من
املنطقة الواقعة جنوب الليطاني تنفيذًا للقرار
 1701واحرتامًا له ،وأنهم يقظون باستمرار،
ويراقبون العدو ولن يدعوه يغدر بهم .لذلك
فإن توترهم طبيعي ،وهذا ما أدى إىل
اصطدامهم بأفراد الوحدة الفرنسية.
وألن هؤالء معنيون مبا جيري حوهلم،
فإنهم يعجبون من إجراء مناورات للكتيبة
الفرنسية داخل قراهم ،على أساس احتمال
قيام «حزب اهلل» بهجوم صاروخي على
إسرائيل ،فراحوا يبحثون عن إمكان وجود
صواريخ وأسلحة ثقيلة داخل القرى ،يف
الوقت الذي كانت إسرائيل جتري مناورات
حتاكي فيها احتالل قرى جنوبية.
ومثة من يعتقد أن القرار  1701بوضعه احلالي
بات قرارًا إلدامة االحتالل اإلسرائيلي ملزارع
شبعا وتالل كفرشوبا والغتصاب املياه
اللبنانية وأن القوة الدولية باتت حارسة
لالحتالل ،وحائلة دون متكن اللبنانيني من
حترير أرضهم ،ال باملقاومة املسلحة فحسب،
بل كذلك بالدبلوماسية اليت توقفت يف
جملس األمن عند حدود وقف النار!
ومل يستبعد أن يكون ما جيري يف اجلنوب
مرتبطًا مبا يطبخ بني واشنطن وباريس
وإسرائيل يف موضوع احملكمة الدولية،
وخصوصًا الكالم اإلسرائيلي حول إمكان
حصول تدهور أمين يف لبنان ،وخصوصًا يف
اجلنوب بعد صدور القرار الظين يف جرمية
اغتيال الرئيس رفيق احلريري يف شهر
أيلول .وقد أشار إىل ذلك أول من أمس
رئيس األركان اإلسرائيلي اجلنرال غابي
اشكنازي أمام جلنة اخلارجية واألمن يف
الكنيست.
وعندما ُتفشي احملكمة الدولية سرها إلسرائيل
ويعلن رئيس األركان اإلسرائيلي أن القرار
الظين سيصدر يف أيلول ويتهم «حزب
اهلل» بالضلوع يف اجلرمية بعد استبعاد
سوريا و«القاعدة» فمن حق كل لبناني أن
ينظر حبذر إىل خطورة ما جيري يف اجلنوب،
وخصوصًا اتهام أطراف حمليني وقوى خارجية
«حزب اهلل» بأنه وراء التعرض للقوة
الفرنسية ،وبأن اإلشكاالت اليت جرت بني
«اليونيفيل» واألهالي ليست عفوية.
وبالعودة إىل العالمة حممد حسني فضل اهلل
واملكرم األخ أسطفان نعمة جند أن الوحدة
ّ
الوطنية ال تزال سرابًا ،أو هي خدعة مرحلية،
وأن العصبيات الطائفية اليت حذر منها فضل
اهلل ،ال تزال هي املتحكمة بالقرارات الوطنية
األساسية ،وأن اإلصغاء إىل اخلارج ال يزال
هو املوجه واملسيرّ للكثري من السياسيني.
وأن مثة حاجة إىل «قواعد وفاق» ال إىل
«قواعد اشتباك» بني اللبنانيني.

العالمة حممد حسني فضل اهلل:
رجل االمجاع علماً وثقافة وروحانية

بطرس عنداري

منذ حوالي  30عامًا نشرنا يف النهار -
سيدني سلسلة احاديث اجراها الصحايف
الكبري الراحل ميشال ابو جوده مع العالمه
حممد حسني فضل اهلل نق ًال عن النهار
اللبنانية.
ضجة يف اوساط
وقد احدثت تلك االحاديث
ّ
املثقفني ورجال الدين والوطنيني ملا محلته
من آراء انفتاحية ونظريات فقهية متجددة..
واذكر ان الكثريين اتصلوا مبكتب الصحيفة
وطلبوا احلصول على االعداد اليت نشرت
احلديث ألنهم مسعوا عنها .وطلب مين آنذاك
الدكتور امحد شبول ان اعيد نشر نصوص
املقابلة نظرًا ألهميتها الدينية والوطنية
والثقافية .ولكن االعادة مل حتصل ألنها مل
تكن الئقة مهنيًا.
وقد اثبت العالمة املغفور له حممد حسني
فضل اهلل خالل هذه الفرتة قدرته املميزة
ّ
وكمفكر ديين واجتماعي
جمدد
كفقيه
ّ
ّ
املستقل واصبح احد
ووطين جريء بطرحه
ابرز املرجعيات الشيعية عامليًا له النفوذ
واالحرتام حتى يف االوساط اليت مل تقلده.
ان السيد فضل اهلل هو اب املقاومة وراعيها
وان ما
ومرشدها االول منذ العام 1982
ّ
حصل من تباعد بينه وبني حزب اهلل بسبب
نظرية والية الفقيه مل مينع املقاومة من
االصرار على اعتباره الوالد والراعي االول.
كان املغفور له احد القالئل الذين نالوا
امجاع اللبنانيني احرتامًا وتقديرًا بسبب

انفتاحه على اآلخر ورياديته للحوار بني
االديان السماوية ومن ال يذكر احلوارات
احلرية
التلفزيونية التارخيية بينه وبني نسر
ّ
والتحرر غسان تويين ...كان من الذين
فرضوا احرتامهم على اجلميع واحبهم اجلميع
انضم اآلن اىل جمموعة اخلالدين املغفور
وقد
ّ
هلم االمام موسى الصدر ،الشيخ صبحي
الصاحل ،االبوين واكيم مبارك وميشال
احلايك.
وكما كان السيد فضل اهلل رائدًا يف التجديد
واالنفتاح الفقهي فقد كان اديبًا وشاعرًا
وعلى اطالع واسع على االنتاج االدبي عربيًا
وعامليًا.
ّ
قلما حظي قائد ديين  -وطين مبا حظي به

الفقيد الكبري حيث نشرت الصحف واجملالت
واملواقع االلكرتونية العربية اكثر من الف
مقال وتعليق عن حياته ومؤهالته خالل اول
 24ساعة على غيابه.
ان الرثاء والتقييم ال يكفي وال يفي الرجل
حقه ألن األمنية اجلماعية هي نشر مؤلفات
الراحل وتعميم تعاليمه لالفادة منها حاضرًا
ومستقب ًال ليكون قدوة لالجيال.
قال عنه مفكر تونسي انه صمام أمان
التشييع العربي وحنرص ان ال نزيد اي
كالم آخر حتى ال نقع يف جماالت ليست من
اختصاصنا.
العزاء للشعب اللبناني الذي اعطى الرجل
حقه من االحرتام والتقدير وملقلدي االمام
الراحل يف لبنان وحول العامل.

Embroidery of ladies
fashion wear and leather

Manufacture braid (Russian,
gold, piping) for formal uniforms,
sportswear, socks, and school
uniforms for public and private school
2/ 66a Byron Rd, Guildford. NSW 2161
Phone: 9632 1411 - Fax: 9632 1422
Mobile: 0425 342 000

Contact: Akmal Gadalla

Web site: www.proemb.com.au - Email: sales@proemb.com.au
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لبنانيات

مبشاركة ممثلني لرؤساء االمارات وسوريا والعراق وفلسطني

لبنان الرمسي والشعيب يودع فضل اهلل اىل مثواه األخري
أطل نعش العالمة السيد حممد
حسني فضل اهلل من مدخل
داره يف حارة حريك ،املقابل
متاما لكنيسة مار جاورجيوس
املارونية اليت كان جارها وأبرز
الداعني اىل محاية "رمزيتها
الوطنية" ،لينطلق يف مسرية
مهيبة يف شارع حارة حريك
العريض وصوال إىل مسجد
االمام الرضا الذي شهد أحد
أبرز حمطاته الفكرية والدينية
اىل
وصوال
والسياسية
املشرفية ثم الغبريي فجامع
االمامني احلسنني حيث املثوى
االخري الذي أوصى السيد أن
يدفن فيه منذ أن وضع احلجر
االساس له.
وبني باب الدار وباب اجلامع
عشرات أمتار تروي مسرية
"مرجع" مكللة باجلهاد واحلكمة
يف سبيل االنسان ،توجت
صاحبها يف مكانة إسالمية
ووطنية وشعبية إستثنائية،
كان احلضور السياسي الرفيع
املستوى أحد عالماتها ،حبيث
تقدم احلضور رئيس جملس
النواب نبيه بري ممثال ايضا
ميشال
اجلمهورية
رئيس
سليمان ،وممثل رئيس جملس
الوزراء سعد احلريري الوزير
حممد رحال .فيما كان عشرات
االلوف من احملبني واملريدين
حيتشدون للتعبري عن لوعتهم
بفقدان "السيد" الذي مل
يشكل يف وجدانهم قيمة عابرة،
اذ سعى جاهدا اىل دجمهم يف
جمتمعهم اللبناني ودولتهم ،وال
عجب أن يقول الشباب الذين
درسوا يف املدارس التابعة
لـ"مجعية املربات اخلريية" أثناء
التشييع انهم يشعرون باليتم
الذي مل يشعروا به حني كانوا
صغارًا وانضموا اىل اجلمعية
اليت أسسها "السيد" وتولت
تربيتهم.
مراسم التشييع بدأت منذ
ساعات الصباح االوىل  ،فكانت
بداية يوم سكان حارة حريك
خمتلفة ،ليس حزنا على فراق
"السيد" فحسب ،بل ألنهم
استيقظوا على صوته اآلتي
من مكربات الصوت اليت كانت
تبث مقتطفات من خطبه ،فيما
كانت عناصر االنضباط التابعة
لـ"حزب اهلل" تتوىل منذ ليل
االثنني ترتيب مراسم اجلنازة
وتنظيم السري وإقفال الطرقات
املؤدية اىل بيت السيد إال أمام
املشاة .وعلقت على الشوارع
احمليطة صور للعالمة كتب
عليها "إنا هلل وإنا إليه راجعون"
و"أستودعكم اهلل".
عند العاشرة بدأت اجلموع
بالتوافد اىل مدخل الدار بعدما
حتدد مسار النعش ،وشيئا
فشيئا كانت االعداد تتكاثر
اىل أن وصل اىل أوجه قرابة
الواحدة بانتظار أن يطل "نعش
السيد" لوداعه للمرة االخرية.
داخل املنزل كان احلزن صامتًا
ونبي ًال لدى االبناء واالحفاد
حرصت
اليت
والشخصيات

على إلقاء النظرة االخرية عليه،
واجلميع كان يرمق صورة كبرية
للسيد وهو يقرأ الدعاء وذيلت
بقوله " قدوتي يف كل مواقفي
رسول اهلل" .وعلى الدرج املؤدي
إىل الصالة اليت كان يستقبل
فيها احلشود ،وقف صفان من
العلماء بانتظار خروج النعش،
فيما كان احملبون من غري االهل
يتسابقون إللقاء النظرة االخرية
ومن بينهم حفيده املراهق الذي
كان يقول "أنا ابن بنت السيد
أرجوكم أريد الدخول".
حلظات وخرج النعش مزينا
بعمامة "السيد" ،وانطلق وسط
غابة من البشر ومقتطفات من
أدعية بصوت العالمة الراحل
وخطبه .إستمرت املسرية حنو
ساعتني ،وتوقفت قرب جامع
االمام الرضا يف بئر العبد ثم
يف حملة ساندريال يف بئر العبد
حيث تعرض فضل اهلل حملاولة
اغتيال يف العام  ،1985قبل
أن ينطلق اىل حملة املشرفية،
لينعطف غربًا يف اجتاه مستديرة
املطار ،ثم جنوبًا يف اجتاه مقر
اجمللس االسالمي الشيعي
االعلى ،ثم شرقًا يف اجتاه
مسجد االمامني احلسنني حيث
الرحال االخري للسيد ،وتوزعت
على اجلدران صوره وعلقت على
املنصة اليت كان يعتليها إللقاء
اخلطبة يافطة سوداء كتب عليها
"رحل والصالة بني شفتيه وذكر
اهلل على لسانه وهموم االمة يف
قلبه" .أما على االرض فكانت
جولة أخرى من التدافع حني
أدخل النعش من جهة مستشفى
"بهمن" حنو قاعة الزهراء يف
الطبقة السفلية للمسجد ،حيث
صلى شقيق الراحل السيد حممد
علي فضل اهلل على جثمانه
قبل أن يوارى الثرى على بعد
أمتار من القاعة ،أي يف صحن
املسجد الذي إختاره السيد مكانا
لضرحيه قبل وفاته.
وخارج األبواب كانت احلشود
تتدافع للوصول ،ما حال دون
دخول جنل الراحل السيد علي
إال بصعوبة ،واعتذر عريف
اجلامع مرارا من احلضور على
عدم القدرة على التنظيم ،فيما
صوت السيد ينطلق من مكربات
الصوت وهو يقول بصوت
واهن قبيل رحيله "أسأل اهلل أن
يساعدني على أن أخدمكم وأن
أتعاون معكم يف سبيل اهلل".
تقدم املشيعني واملشاركني يف
وداع العالمة فضل اهلل الرئيس
بري بصفته الشخصية والرمسية
وممثال لرئيس اجلمهورية ،ممثل
الرئيس احلريري الوزير رحال،
ممثل رئيس دولة اإلمارات
العربية املتحدة الشيخ خليفة
بن زايد آل نهيان وزير التعليم
العالي نهيان بن مبارك على
رأس وفد كبري ،ممثل الرئيس
السوري بشار األسد السفري
السوري علي عبد الكريم علي،
ممثل الرئيس العراقي جالل
الطالباني جالل املاشطة وممثل
رئيس السلطة الفلسطينية

حممود عباس السفري عبداهلل
عبداهلل.
وأوفد العاهل االردني امللك
عبداهلل الثاني سفري االردن
زياد اجملالي اىل حارة حريك
لتقديم التعازي بوفاة فضل
اهلل .وكان أبرق مساء اول من
امس معزيا رئيس اجلمهورية
واجمللس االسالمي الشيعي
االعلى واهل الفقيد.
وشاركت يف التشييع أيضا
وفود من عدد من الدول
أبرزها
واإلسالمية
العربية
وفد من اجلمهورية اإلسالمية
اإليرانية برئاسة رئيس صيانة
الدستور آية اهلل أمحد جنيت
واألمني العام جملمع التقريب
بني املذاهب الشيخ حممد
علي التسخريي واألمني العام
جملمع أهل البيت الشيخ حممد
حسن أخرتي ومساعد رئيس
اجلمهورية مسعود زربيافان
ورئيس جلنة األمن القومي
والسياسة اخلارجية عالء الدين
بوجردي ،ووفد عراقي برئاسة
نائب رئيس الربملان العراقي
الشيخ خالد عطيه ونائب رئيس
جملس الوزراء رافع العيساوي
ومجع من النواب والوزراء،
ووفد من علماء سوريا ووزارة
األوقاف وإدارة اإلفتاء العام
يف سوريا برئاسة مفيت دمشق
عبد الفتاح البزم وعبد املنعم
أبو الفتوح ممثال املرشد العام
جلماعة "اإلخوان املسلمني" يف
مصر حممد بديع.
ومن لبنان شارك حشد كبري من
الشخصيات الرمسية واحلزبية
أبرزها :الرئيس حسني احلسيين،
ممثل نائب رئيس جملس
الوزراء وزير الدفاع الوطين
الياس املر وقائد اجليش العماد
جان قهوجي اللواء الركن عبد
الرمحن شحيتلي ،الوزراء :حممد
فنيش ،عدنان السيد حسني،
حسني احلاج حسن وممثل وزير
الداخلية والبلديات زياد بارود
العميد سيمون حداد ،رئيس
"اللقاء الدميوقراطي" النائب
وليد جنبالط على رأس وفد
ضم :جنله تيمور والوزراء غازي
العريضي ووائل أبو فاعور

وأكرم شهيب والنواب مروان
محادة وانطوان سعد وايلي عون
وهنري حلو والنائب السابق
امين شقري ورياض االسعد اىل
جانب رئيس حمكمة االستئناف
الدرزية العليا القاضي فيصل
ناصرالدين والقضاة املشايخ
سليمان غامن ونصوح حيدر
وفؤاد البعيين وغاندي مكارم
وفؤاد محدان والعشرات من
مشايخ الطائفة الدرزية وامني
السر العام يف احلزب التقدمي
االشرتاكي املقدم شريف فياض
ونائب رئيس احلزب دريد ياغي
واعضاء من جملس القيادة
واملفوضني ووكالء الداخلية
يف املناطق ورؤساء احتادات
وجمالس بلدية من الشوف
واقليم اخلروب.
كذلك شارك عدد من سفراء
واألجنبية،
العربية
الدول
النواب :علي عمار ،حسني
املوسوي ،حسن فضل اهلل،
بالل فرحات ،قاسم هاشم
وإميل رمحة ،نائب األمني العام
لـ"حزب اهلل" الشيخ نعيم قاسم
واملعاون السياسي للسيد
حسن نصراهلل احلاج حسني
اخلليل ورئيس اهليئة الشرعية
يف احلزب الشيخ حممد يزبك،
ممثل حركة "محاس" أسامة
محدان وحشد من رجال الدين
منهم إمام مسجد القدس
الشيخ ماهر محود ورئيس حركة
"التوحيد" الشيخ بالل شعبان
االسالمي"
العمل
و"جبهة
يف لبنان ،ووفود سياسية
ودينية واجتماعية وديبلوماسية
وعسكرية إضافة إىل اآلالف
من حميب املرجع فضل اهلل من
خمتلف مناطق لبنان وعدد من
الدول العربية واإلسالمية.
تعاز
وتوالت التعازي والربقيات
برحيل العالمة فضل اهلل،
معتربة أن "لبنان واألمة العربية
واإلسالمية فقدا مفكرا حكيما
وعاملا فقيها وجماهدا قويا
صلبا يف سبيل اهلل والوطن
واألمة مجعاء".
[تقدم عضو كتلة "املستقبل"
النائب كاظم اخلري ،يف بيان،

من عائلة العالمة فضل اهلل
ومن مجيع اللبنانيني عمومًا
واملسلمني خصوصًا ومن كل
حمبيه بأحر التعازي لوفاته.
ورأى أن "غياب الفقيد ميثل
خسارة وطنية كبرية لرمز من
رموز اجلهاد واملقاومة وداعية
من الدعاة إىل الوحدة اإلسالمية
واإلنفتاح على كل األديان".
وقال" :بفقدانه فقد لبنان
واألمة العربية واإلسالمية مفكرا
حكيما وعاملا فقيها وجماهدا
قويا صلبا يف سبيل اهلل والوطن
كرس حياته خلدمة
واألمة مجعاءَ ،
العلم والدين واإلسالم وملقاومة
الظلم والعدوان الصهيوني
واألمريكي الغاشم".
[رأى النائب امحد كرامي ان
"االمة فقدت عاملًا جلي ًال ومرجعًا
كبريًا وفكرًا معاصرًا وجمتهدًا
ترك لالمة إرثًا دنيويًا وشرعيًا
عظيمًا ،فالعزاء للمؤمنني يف
العاملني العربي واالسالمي
وللبنانيني عمومًا وألسرة الفقيد
مؤسسته".
يف
والعاملني
وتقدم بـ"العزاء من رئيس
جملس النواب زعيم حركة "أمل"
نبيه بري وسيد املقاومة االمني
العام لـ"حزب اهلل" السيد حسن
نصر اهلل".
[قال عضو كتلة "التنمية
والتحرير" النائب ياسني جابر:
"لقد خسرنا برحيله مدرسة
فقهية علمية متنورة .احلزن
كبري والقلوب مفجوعة لكن
حضور السيد الراحل سيتجلى
يف الضمائر والعقول من
خالل التمسك بفكره الوحدوي،
فالزمان لن جيود مبثيل له عمامة
وقامة حتوي كنوزا من العلم
واملعرفة واالعتدال والتسامح
والصدق والثورة واملقاومة اليت
هزته ضد االحتالل االسرائيلي
يف لبنان".
[رأى النائب اميل رمحة ،يف
بيان ،أن "لبنان والعامل العربي
واالسالمي خسرا بوفاة العالمة
فضل اهلل جب ًال من االخالق
وعمارة مرصوصة باملنطق وحبرا
واسعا من املعرفة واحلكمة
وسداد الرأي ومنارة وضاءة
لالنفتاح والوحدة واالعرتاف

باآلخر .انه خسارة ال تعوض
سيفتقده املسلم كما املسيحي
الشيعي كما املاروني .انه قبلة
االنظار والقلوب والعقول".
[اعترب النائب السابق طالل
املرعيب يف تصريح "اننا فقدنا
بالعالمة فضل اهلل قائدًا اسالميًا
ووطنيًا كبريًا كان مرجعية دينية
كرس حياته يف سبيل
ودنيويةّ ،
دينه وأهله ووطنه ،وملع امسه
يف العاملني االسالمي واالجنيب
حيث كان ميثل االنفتاح والدعوة
اىل التعامل االنساني ونبذ الفنت
الطائفية واملذهبية" .واشار
اىل أن "مسرية حياته مفخرة
للبنان ألنه آمن به وعمل بوحي
من مصلحته وكان حريصًا على
استمرار احلوار بني كل الطوائف
ملا يف لبنان من خصوصيات.
يف احلقيقة لقد خسر لبنان يف
مساحة العالمة ذخرًا كبريًا".
[أكد مفيت صور ومنطقتها
القاضي الشيخ حممد صالح
دالي بلطة انه "بغياب العالمة
فضل اهلل يفتقد لبنان واالمتان
العربية واالسالمية رجل علم
وحوار وتواصل ووحدة ،حبيث
عمل فقيدنا الراحل طيلة حياته
على تكريس هذه الثوابت وكان
دائما يف طليعة املدافعني
عن املظلومني واملقهورين"،
مشددًا على ان "اخلسارة كبرية
وجسيمة بغيابه".
[ واعترب مفيت صور وجبل عامل
القاضي الشيخ حسن عبداهلل،
خالل جملس تعزية أقيم يف
نادي االمام الصادق يف صور،
أن العالمة فضل اهلل "كان أحد
أركان الوحدة االسالمية وجسر
التواصل الفكري مع املذاهب
االسالمية .نفتقده اليوم كرجل
فكر وحوار عاش حياته يف خدمة
الدين واالمة واالنسانية".
[ ورأى رئيس "اجمللس
االسالمي العلوي" الشيخ اسد
علي عاصي ان "املوت غيب
برحيل فضل اهلل قيمة فكرية
راسخة وقامة دينية شاخمة
كانت وظلت على ثوابت امتها
العربية واالسالمية ،وبرحيله
خسر لبنان احد اهم مرجعياته
الدينية والدنيوية".
[عزى اجمللس األعلى للروم
الكاثوليك يف بيان" ،الطائفة
الشيعية واللبنانيني كافة بوفاة
العالمة" ،طالبًا من اهلل عز وجل
يتغمد الفقيد الكبري بواسع
أن
ّ
رمحته.
[ قال رئيس الرابطة املارونية
جوزف طربيه ،يف بيان« ،اننا
فجعنا كما فجع لبنان والعامل
االسالمي برحيل املغفور له.
لقد ّ
مثل مساحته سحابة عقود
طويلة صوت االعتدال والدعوة
اىل الكلمة السواء مؤمنًا حبوار
االديان واحلضارات وجمسدًا
الصورة احلقيقية لالسالم مبا
حيمل من مساحة وأمر باملعروف
ونهي عن املنكر».
[ اشار رئيس «التيار الشيعي
احلر» حممد احلاج احلسن اىل
التتمة ص24
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شخصيات إسالمية ومسيحية ويهودية يف خيمة االعتصام تضامناً مع نواب القدس

االحتالل يدهم مناطق يف نابلس ورفح ويعتقل صيادين يف غزة
االحتالل
قوات
شنت
سلسلة
واملستوطنني
مداهمات يف الضفة الغربية
تركزت يف منظفة نابلس،
قوات
توغلت
وكذلك
االحتالل يف منطقة رفح يف
قطاع غزة واعتقلت صيادين
يف القطاع.
فقد اقتحم مستوطنون أمس
قرية بورين جنوب نابلس،
وقذفوا احلجارة باجتاه منازل
املواطنني وعلى الطرقات،
ما أحلق أضرارا مبنزل احد
املواطنني.
ملف
مسؤول
وأشار
االستيطان يف مشال الضفة
غسان دغلس أن مواجهات
اندلعت بني املستوطنني
وسكان القرية ،اثر اعتداء
عشرات املستوطنني على
ممتلكات املواطنني يف
قرية اللنب الشرقية اجملاورة
جنوب نابلس ،ما أسفر عن
إصابة مواطن جبروح نتيجة
االعتداء عليه باحلجارة.
الدول
دغلس
وطالب
السالم
لعملية
الراعية
باختاذ اجراءات حقيقية
لردع املستوطنني ومنعهم
من االعتداء اليومي على
املواطنني الفلسطينيني.
ويف ذات السياق ،داهمت
قوات االحتالل اإلسرائيلي،
خربة جبارة جنوب طولكرم
الواقعة خلف جدار الضم
والتوسع العنصري ،وأجرت
عملية تفتيش واسعة يف
عدد من منازل املواطنني،
بعد إجبار أصحابها على
اخلروج منها.
وأفاد شهود بأن قوة
عسكرية كبرية داهمت

اخلربة فجر امس ،وفتشت
عددا من املنازل ،وعبثت
واحتجاز
مبحتوياتها،
اصحابها ،والتنكيل بهم.
يف القدس احملتلة اجتمعت
بعد ظهر أمس شخصيات
أسالمية ومسيحية ويهودية
يف خيمة االعتصام اليت
أقيمت يف مقر الصليب
األمحر يف القدس تضامنا
املقدسيني
النواب
مع
من
باألبعاد
املهددين
املدينة املقدسة.
وشارك يف اللقاء التضامين
يهودية
شخصيات
يسارية مناصرة للقضية
الفلسطينية ،إضافة إىل
عدد من اليهود املتدينني
املنتمني جلمعية ناطوري
كارتا املعادية للصهيونية.
وألقيت عدة كلمات يف هذا
اللقاء التضامين أكدت على
الرفض املطلق لسياسة
االبعاد والتضامن الكامل
مع النواب املعتصمني
املهددين بالطرد من املدينة
املقدسة.
وأكد اجلميع على أن
الديانات التوحيدية الثالث
ترفض الظلم والعنصرية
وانتهاكات حقوق اإلنسان
إجراءات
فإن
وبالتالي
سلطات االحتالل مرفوضة
من قبلها مجلة وتفصيال
ألنها حتمل يف طياتها
حلقوق
واضحا
انتهاكا
اإلنسان ومساسا خطريا يف
حق الفلسطينيني يف اإلقامة
يف مدينتهم املقدسة.
ويف قطاع غزة ،توغلت
قوات االحتالل اإلسرائيلي،
يف حميط معرب كرم أبو سامل

يف منطقة الشوكة شرق يف
حمافظة رفح جنوب قطاع
غزة.
وذكر شهود أن عدة
دبابات ترافقها جرافتان
توغلت ملسافة حمدودة
يف منطقة الشوكة شرق
مدينة رفح ،وفتحت نريان
أسلحتها الرشاشة جتاه
منازل وممتلكات املواطنني
يف املنطقة.
وأضاف الشهود ،أن جرافات
االحتالل قامت بعمليات
متشيط وجتريف واسعة
يف أراضي املواطنني يف
املنطقة وسط إطالق نار
كثيف.
االحتالل
قوات
وتشن
توغالت شبه يومية على طول
احلدود مع قطاع غزة ،كما
تفرض منطقة أمنية عازلة
بعمق  800 300مرت وتطلق
النار جتاه أي جسم متحرك
يف تلك املناطق ،األمر الذي
أدى إىل حرمان العديد من
املزارعني من الوصول إىل
أراضيهم وزراعتها.
اىل ذلك ،اعتقلت قوات
االحتالل اإلسرائيلي امس ،
صيادين اثنني قبالة شواطئ
بلدة بيت الهيا مشال قطاع
غزة خالل ممارستهما مهنة
الصيد يف تلك املنطقة.
يذكر أن قوات ال زالت
استهدافها
تواصل
للصيادين بشكل يومي
 ،فاألمس فتحت قوات
االحتالل نريان أسلحتها
الرشاشة وقذائفها صوب
مراكب الصيادين قبالة
شواطئ رفح جنوب القطاع
قبل أن تقوم مبالحقتهم.

يف سياق اخر ،اكدت
مصادر اعالمية فلسطينية
ان شرطة حكومة حركة
محاس املقالة يف غزة،
منعت امس ولليوم الثاني
على التوالي دخول الصحف
الفلسطينية الصادرة يف
الضفة الغربية وهي :االيام
والقدس واحلياة اجلديدة
اىل قطاع غزة.
وكان مكتب منسق اعمال
احلكومة اإلسرائيلية قد
وافق على ادخال هذه
الصحف اعتبارا من يوم
امس .بعد حظر دخوهلا
القطاع منذ تشرين الثاني
نوفمرب.
نقابة
استنكرت
وقد
الصحافيني ،قرار محاس
يف قطاع غزة منع الصحف
الفلسطينية اليومية الثالث
من دخول القطاع ،بعد
ساعات من قرار االحتالل
السماح للصحف بالدخول
اليه.
وقالت النقابة يف بيان
صحايف ،إن قرارا من
هذا القبيل يضيف أبعادا
انقسامية جديدة ومينع
تواصل أبناء شعبنا ويكرس
واقعا مؤملا يف النسيج
االجتماعي الفلسطيين.
ودعت املسؤولني يف
محاس إىل العدول عن
اشرتاط
وعدم
القرار
احلصول على إذن من أي
جهة كانت لدخول الصحف
وحركة موزعيها ووصوهلا
اىل أبناء شعبنا يف القطاع
احملاصر.
واستهجنت النقابة أن
يأتي قرار املنع من جهة

Summit ink

فلسطينية ،رغم موافقة
سلطات االحتالل ،مشرية
إىل أن دخول الصحف
يكسر إحدى جزئيات احلصار
املضروب على غزة.
وطالبت النقابة كافة جهات
املسؤولية يف الضفة وغزة
بتجنيب الصحف ووسائل
اإلعالم والصحفيني تبعات
االنقسام وتداعياته اليت
شوهت حياة شعبنا وصورته
أمام نفسه وأمام العامل.
وأكدت رفضها وضع قيود
أو شروط على انتشار
الصحف الفلسطينية يف
الضفة وغزة.
وأكدت احلكومة املقالة أنها
مل تبلغ من أي جهة بقرار
االحتالل فك حظر دخول
الصحف الفلسطينية احمللية
اليت كانت ممنوعة من
دخول قطاع غزة منذ عامني
تقريبا.
وحذرت احلكومة املقالة يف
تصريح صحايف من حيل
االحتالل الذي يصدر قرارات
شكلية خلداع العامل بأنه رفع
احلصار عن غزة».

وأشارت إىل أنها تدعم دخول
صحف الضفة لغزة وصحف
غزة للضفة ،وذلك تأكيدا
على حرية اإلعالم ووحدة
الوطن .وأضافت «لتكن
حرية الطباعة وتوزيع كل
الصحف الفلسطينية يف
الضفة وغزة فاحتة خري خللق
أجواء للمصاحلة.
وقالت مصادر فلسطينية
أن السلطات يف غزة
أصحاب
على
تشرتط
الصحف اليومية الصادرة
يف الضفة الغربية ،التوقيع
على تعهد بعدم التعرض
حلكومة «محاس» بالنقد
الالذع ،والسماح لصحيفيت
فلسطني والرسالة التابعتني
للحركة بالطباعة والتوزيع
الغربية،
الضفة
يف
حيث منعتا من ذلك منذ
منتصف حزيران  2007اثر
انقالب حركة «محاس»
على السلطة الفلسطينية
وسيطرتها على قطاع غزة.
اىل ذلك ،استنكر املركز
للتنمية
الفلسطيين
واحلريات اإلعالمية (مدى)

«قيام احلكومة املقالة
يف قطاع غزة مبنع إدخال
الصحف اليومية الثالث إىل
القطاع « معتربة « ذلك
انتهاكا صارخا حلرية الرأي
والتعبري».
وقال رئيس حترير صحيفة
حافظ
اجلديدة،
احلياة
الربغوثي أن الصحيفة مل
ترسل أي نسخة إىل قطاع
غزة اليوم «امس» ،نظرًا
ملنع محاس دخوهلا اول
أمس ،وأضاف «ما زلنا
ننتظر الرد من محاس وإذا
كان إجيابيًا سنرسل النسخ
املخصصة للقطاع غدًا».
موزع صحيفة القدس
وذكر ّ
يف قطاع غزة شكري شبالق
أن أفراد جهاز األمن الداخلي
التابع للحكومة يف غزة مل
يسمحوا للموزعني باستالم
الصحف اول أمس ،حيث
أنهم حيتاجون لقرار رمسي
من وزارة اإلعالم بغزة
يسمح للصحف بالدخول
إىل القطاع .وأضاف شبالق
أنهم ينتظرون املوافقة من
وزارة اإلعالم.

to join

from
admin fees

Special on everything
for your printer

line of
credit

حسومات خاصة على كل حاجاتكم للمطابع
خراطيش حرب ابتداء من  5دوالرات للواحدة
Ink cartridges from $5.00 each
اعادة تعبئة خراطيش احلرب االسود بـ Ink cartridge refilling black @ $10.00, 10
دوالرات وامللون بـ  15دوالرًا
colour @ $15.00
اعادة تعبئة خراطيش احلرب البودرة ( )toner
بـ  40دوالرًا
Black toner refilling from $40.00
صيانة طابعتكم بـ  20دوالرًا
Printer service $20.00

Smarter Barter, owned and
developed by Members...
...Grown organically
from within

Add: 38B Restwell St. Bankstown
Ph: (02) 9791 6690, 9793 7288, 0425 879 063
email: sales@summit-ink.com.au
هذه االسعار صاحلة مع هذا االعالن

1300 793 323

admin@smarterbarter.com.au

www.smarterbarter.com.au

prices valid with this ad
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بهدف زيادة حجم التحويالت لألموال والدخول ألسواق جديدة

املصرف املتحد يوقع اتفاقية تعاون مشرتك مع شركة موني جرام العاملية لتحويل األموال

يتم اليوم توقيع اتفاقية التعاون املشرتك بني املصرف
املتحد وشركة موني جرام العاملية لتحويل األموال .وذلك
بهدف زيادة حجم التحويالت املصريني العاملني باخلارج.
كذلك توسيع شبكة حتويل األموال بصورة أسرع ليشمل
مجيع أحناء مجهورية مصر العربية.
يقوم بتوقيع هذه االتفاقية عن املصرف املتحد األستاذ/
حممد عشماوي  -رئيس جملس اإلدارة واألستاذ  /بدوي
حسنني – نائب رئيس جملس اإلدارة .وعن جانب شركة
موني جرام العاملية األستاذ  /ريتشارد مرديس  -املدير
اإلقليمي مبنطقة الشرق األوسط ،باكستان وأفغانستان.
وذلك حبضور خنبة من كبار اإلعالميني والعاملني باملصرف
املتحد وشركة موني جرام العاملية.
مبوجب هذه االتفاقية يستطيع العميل حتويل اموالة من أي
مكان حول العامل بطريقة أمنة وسهلة وسريعة الي أي مكان
داخل حدود مجهورية مصر العربية من خالل  43فرع من فروع
املصرف املتحد منتشرين جبميع أحناء اجلمهورية.
وتعقيبا علي هذا احلدث يقول األستاذ  /حممد عشماوي أن
توقيع هذه االتفاقية مع شركة موني جرام احد اكرب الشركات
العاملية يف جمال حتويل األموال سيساهم بشكل كبري يف
توفري خدمة أفضل جلموع املصريني العاملني باخلارج بشكل
عام وعمالء املصرف املتحد بشكل خاص.
وأشار حممد عشماوي الي متتع املصرف املتحد مبيزة كربي
وهي تواجد قاعدة جغرافية عريضة من الفروع جعلت عملية
التحويل من خالل شركة موني جرام أسهل وال تستغرق وقت
طويل الي مناطق خمتلفة داخل حدود مصر.
فخطط التوسع اجلغرايف للمصرف املتحد تعتمد علي مبدأ
أساسي هو الوصول جلميع العمالء أينما كانوا سواء يف
حمافظات وجه قبلي أو حبري .لذلك فقد قام املصرف املتحد
بافتتاح عدد من الفروع مبحافظات مثل  :سوهاج،الشرقية،
النوبارية،دمياط ،املنصورة .فضال عن عدد من الفروع
االخري اجلديدة حتت التأسيس وسيتم افتتاحها يف القريب
منها  :فرع احمللة الكربى وبين سويف.
وأضاف حممد عشماوي أنة وفقا ألخر التقارير الصادرة
عن وزارة القوي العاملة املصرية أن هناك ارتفاع ملحوظ
يف حتويالت املصريني باخلارج بنسبة  .%19حيث تتصدر
اململكة العربية السعودية قائمة حتويالت املصريني العاملني
يف اخلارج تليها دولة الكويت يف املرتبة الثانية ثم دولة
اإلمارات العربية املتحدة.
وأشار انه من املالحظ أن هناك نشاط كبري يف حجم
التحويالت القادمة من مجوع املصريني العاملني باخلارج يف
عدد من املواسم خالل العام منها شهر رمضان املعظم
واألعياد وموسم دخول املدارس.
وأعرب حممد عشماوي إلي أن املصرف املتحد يعترب واحد
من البنوك القليلة العاملة بالسوق املصري واليت لديها
تراخيص لتحويل األموال .لذلك فالتعاون مع شركة موني
جرام يتيح لنا فرصة اكرب للعمل علي تطوير اخلدمة وزيادة
حجم سوق التحويالت والدخول يف أسواق بشكل تنافسي
منها الواليات املتحدة األمريكية،فلسطني ،روسيا،املغرب،
اململكة املتحدة و غنيا.
ويقول األستاذ /ريتشارد مرديس – املدير اإلقليمي لشركة
موني جرام يف الشرق األوسط،باكستان و أفغانستان بان
توسعنا داخل مجهورية مصر العربية سوف يدعم عمالئنا
ليس فقط يف الداخل و لكن علي نطاق واسع يف منطقة
الشرق األوسط.

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

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

وأضاف أن هدفنا هو توفري وسيلة سهلة و أمانة لنقل
األموال داخل احلدود وعربها و من منطلق هذه النقطة تقوم
شركة موني جرام بتوسيع نطاق خدماتها يف اململكة العربية
مما يعطي الفرصة للعاملني هناك بتحويل
السعودية.
أمواهلم من  1،400مكينة من ماكينات الصراف اآللي.
فضال عن توسيع شبكة انتشار وخدمات شركة موني جرام
العاملية مبنطقة الشرق األوسط بنسبة تصل إلي %60
وأعرب أنة وفقا لتقرير البنك الدولي فان مجهورية مصر
العربية و اليت يبلغ عدد سكانها  78،9مليون تعترب يف
املرتبة  10من بني دول العامل اليت تتلقي حتويالت حيث
يبلغ حجم التحويالت يف عام  2008إلي  8،69بليون دوالر و
 7.8بليون دوالر يف عام  2009كما أضاف التقرير أن معظم
هذه التحويالت تأتي من اململكة العربية السعودية مببلغ

حوالي  1.7بليون دوالر سنويا و من البلدان االخري اليت
تقوم بتحويل أمواهلا إلي مصر (ليبيا ،فلسطني ،اململكة
املتحدة ،الواليات املتحدة األمريكية و ايطاليا).
وأشار مرديس املدير اإلقليمي لشركة موني جرام أن
املصرف املتحد لديه خربه عالية يف جمال حتويل األموال.
وهذا عامل أساسي من اجل التوسع يف حجم التعامالت يف
السوق املصري.

إعالن عرض خاص جلميع التحويالت الواردة من اململكة العربية السعودية

هذا ويشهد املؤمتر إعالن العرض اخلاص جلميع عمالء شركة
موني جرام العاملية من العاملني باململكة العربية السعودية
وحيت  17يوليو  2010لتحويل أمواهلم جلمهورية مصر العربية
وهو حتويل حيت  3،750ريال سعودي بسعر خاص جدا وهو
 1ريال سعودي (دون سعر حتويل العملة).
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ϲϓΓΪϳΪΠϟΎϬϼϤϋΔϜΒηϦϋϦϠόΗϥϡήϐϴϧϮϣήδϳ
ϊϴϤΟϲϓϝϮϣϷϞϳϮΤΘϟϡήϐϴϧϮϣΕΎϣΪΧΪΟϮΘΗήμϣ
αϮϳήϴΑϚϨΑϰϟ·ΔϓΎοϹΎΑˬΪΤΘϤϟϑήμϤϟωϭήϓ
ήΜϛϦϛΎϣϥϵϙΎϨϫϥϝϮϣϷϲϤϠΘδϣύϼΑ·ϰΟήϳ
ϡήϐϴϧϮϣϦϣϝϮϣϷΕϻϮΣϡϼΘγϻήμϣϲϓ.
MoneyGram is pleased to announce new network in
Egypt! MoneyGram services are now available at all
United Bank locations across Egypt, in addition to
Piraeus Bank. Please inform your receiver that there
are now more places across Egypt to collect a
MoneyGram transaction.
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احتمال اجراء االنتخابات الفيدرالية
يف  21آب املقبل

من احملتمل ان تدعو رئيسة
الوزراء جوليا غيالرد الجراء
انتخابات فيدرالية يف احلادي
والعشرين من آب املقبل.
غيالرد
اآلنسة
وتستعد
حزب
مرشــحي
النتخــاب
العمال وموظفي احلملة يف
نيو ساوث ويلز حيث من
املقرر ان حتدد غيالرد يف
اجتماع يعقد اليوم السبت
موعد اجراء االنتخابات وذلك
بعد ان كشفت عن اثنني من
وعودها اليساسية الرئيسية
منذ استالمها رئاسة الوزاء
منها معاجلة مسائل طاليب
اللجوء يف تيمور الشرقية
حيث بدأ مسؤولون يف حزب
العمال استعدادات سريعة
الجراء انتخابات يف  21آب
املقبل.
وفيما مل يتم تثبيت التاريخ
بعد كشفت الزميلة "الدايلي
تلغراف" بان يوم تدريب
مرشحي حزب العمال الذي
كان من املقرر عقده بعد
ثالثة اسابيع يف  31متوز
اجلاري تأجل اىل عطلة
االسبوع احلالي (اليوم او
غدا) كما عقدت جلسة سريعة
يف سيدني يوم الثالثاء الخذ
صور جلوليا غيالرد ملنشورات
محلتها اجلديدة.

املقاعد املتأرجحة كان يعتقد
احلزب انه سيخسرها.

ومع ان االئتالف ما زال
دون مرشحني يف مقعدين
من املقاعد املتأرجحة يف
غرب سيدني هما غرينواين
وليندسي حترك حزب العمال
من موقع دفاعي يف نيو
ساوث ويلز حيث كان يعتقد
قبل اسبوعني انه سيخسر
ستة مقاعد اىل محلة هجومية
للفوز بهذه املقاعد.

*جوليا غيالرد*

ويف العادة فان ايام التدريب
للمرشحن اجلدد وحتضري
رسائلهم عادة ما تكون عشية
الدعوة الجراء االنتخابات.
ويف اشارة اضافية على
ان موعد االنتخابات اصبح
وشيكا وجهت االوامر اىل
كل رؤساء النقابات يف نيو
ساوث ويلز الجتماع حتضريي
للحملة االنتخابية يف سيدني
امس االول اخلميس ويعتقد
ان التحضريات املتصاعدة
لالنتخابات جرى االيعاز بها
بعد ان اظهر استفتاء داخلي
حلزب العمال ان اآلنسة غيالرد
متكنت من اسرتجاع عدد من

وقال نواب يف حزب العمال
انهم خيططون اليوم النتخابات
حمتملة يف  21آب املقبل.

كشفت رئيسة الوزراء جوليا
غيالرد ان احلل الذي اقرتحته
ملشكلة طاليب اللجوء هو فكرة
قدمية.
فقد اعرتفت اآلنسة غيالرد انها
ما زالت جتري حمادثات مع رئيس
وزراء تيمور الشرقية كسانانا
غومساو حول اقرتاح بارسال
طاليب اللجوء اىل مركز معاجلة
اقليمي تريد بناءه هناك.
وقالت اآلنسة غيالرد انها سوف
تتحدث مع السيد غومساو يف
االيام املقبلة بعد ان اشارت
احملادثات اليت اجرتها مع رئيس
تيمور الشرقية جوزي راموس
– هورتا اىل انفتاح حول هذه
اخلطة.
غري ان نائب رئيس الوزراء
جوزي لويس غاترييس اعلن ان

تقلّص نشاط البناء النتهاء التحفيز

تقلصت نشاطات البناء الول
مرة يف ثالثة اشهر تنتهي يف
حزيران وذلك بعد انتهاء العمل
بالرزم احلكومية التحفيزية.
وقالت مجعية الصناعة السكنية
االسرتالية ان مؤشر البناء
تراجع من  6.8اىل  46.4حتت
مستوى الـ  50الذي يفصل
بني التوسع واالنكماش.
كما تراجع مؤشر نشاط بناء
املنازل  14.9نقطة بعد عشرة
اشهر على النمو املستمر بينما
تقلص مؤشر بناء الشقق

حمالت
أبو مرعي
للخضار
والفواكه
بإدارة
جوزيف
أبو مرعي
وعائلته

السكنية للشهر الثاني على
التوالي.
واظهر استطالع للرأي ان السبب
بشكل كبري يعود لشروط
االئتمان الضيقة املستمرة
باالضافة اىل خفض الطلبات
اجلديدة ،التوظيف والتسليم
واخنفاض بناء املنزل.
وقال بيرت برين مدير السياسة
العامة للجمعية ان "اهلبوط
احلاد يف النشاط املسجل يف
قطاع بناء املنازل يأتي بعد
سنة تقريبا من التوسع".

تيمور الشرقية "من غري احملتل"
ان توافق على خطة غيالرد اليت
اعلنتها هذا االسبوع.
وقالت رئيسة وزراء اسرتاليا
ان احملادثات حول مسألة الجئي
الزوارق تضمنت لبعض الوقت
حمادثات حول مركز معاجلة اقليمي
مضيفة "ان هذه فكرة معاجلة
اقليمية متت اثارتها واخذها
باالعتبار لبعض الوقت ..ان
اجلديد هو التصميم على املتابعة
دون كلل".
وقالت ان اسرتاليا مل تكن البلد
الوحيد يف املنطقة الذي يعاني
مشكلة وصول الجئي القوارب
غري الشرعيني ،كاشفة عن
"ان مسؤولينا يعملون اآلن يف
املنطقة مع جرياننا االقليميني
الخذ وجهات نظرهم".
وقالت اآلنسة غيالرد انها حتدثت
مؤخرا عن مشكلة الجئي الزوارق
مع الرئيس االندونيسي سوسيلو
بامبانغ يودهويونو ومع رئيس
وزراء نيوزيالندا جون كاي،
موضحة " انها مشكلة يف منطقتنا
ومن املناسب ان نتعاون فيها".
وقد حذر خرباء يف تيمور الشرقية
بان السيد غومساو قد وضع
مالحظات قوية ضد اسرتاليا مؤخرا
ومن احملتمل ان يطلب مثنا مرتفعا
من اآلنسة غيالرد.
"التلغراف"
الزميلة
وذكرت
بان السيد غومساو ما زال غري
راض عن قرار شركة وودسايد
بعدم ضخ النفط او الغاز من حبر

تيمور اىل ديلي حيث يعتقد ان
ذلك كلف تيمور الشرقية مئات
الوظائف.
بدوره اوضح السيد غاترييس بان
بالده سبق ان رفضت طلبا مماثال
من الوزير اخلارجية االسرتالي
السابق الكسندر داونر وانها ما
زالت "يف وضع ال يسمح هلا
بقبول مركز اعتقال".
فمن غري احملتمل ان تقبل تيمور
الشرقية هذا االقرتاح" كما صرح
ل "سيدني موالنبغ هريالد".
اما زوجة السيد غومساو االسرتالية
كريسيت سورد اليت تزور سيدني
فقد اعربت عن شكها يف قبول
هذا االقرتاح حيث قالت للزميلة
علي ان اقول بانين
"اهلريالد" بأن ّ
اعرتتين الدهشة عندما مسعت
ذلك...لدى تيمور عدة مشاكل
مستعجلة يف الصحة والتعليم
والبنية التحتية ولست متأكدة
انها (تيمور الشرقية) منشغلة
بهذه املسألة".
تعهدت اآلنسة غيالرد بدفع
وقد
ّ
مبلغ  25مليون دوالر لتمويل قمع
تهريب االشخاص يف املنطقة
من ضمن ذلك زوارق وطائرات
مراقبة دورية ملساعدة جهود
جاكارتا خالل حمادثات اجرتها مع
الرئيس يودهويونو.
وقالت ان االف طاليب اللجوء
املتجهني اىل اسرتاليا واملوجودين
يف اندونيسيا ميكن ان يتم نقلهم
اىل مركز االعتقال يف تيمور
الشرقية يف حال مت بناؤه.

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

خضار وفواكه طازجة يوميًا من املاركت
موزع معتمد للخضار والفواكه لدى العديد من
املطاعم والكنائس ومأوى العجزة ودور الراحة
حسومات كبرية على االسعار اسبوعيًا
جناح خاص للمعلبات والسمانة والبهارات ومساحيق
الغسيل والعصري وغري ذلك...

مقابل ملحمة
طوني فرنسيس

معارضة واسعة يف تيمور الشرقية القرتاح غيالرد بناء
مركز اعتقال لطاليب اللجوء يف اجلزيرة

اسعار مهاودة وخدمة جيدة
Tel: 96377511
24 good st Granville

(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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مقاالت

هل س ُيشعل الغاز والنفط منطقة الشرق األوسط؟ !
(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)
الشرق االوسط وباالخص املياه االقليمية اليت ختص كال من
لبنان واسرائيل وقربص (اي اليونان وتركيا) سوف يشهد
محاوة بالغة قد تهدد باشعال املنطقة.
فاخلالفات على احلدود البحرية مرجحة ألن تزداد محاوة يف حال
اقرتبت اي دولة من هذه الدول من مرحلة البدء باستثمار هذه
الثروة النفطية اهلائلة وهذه احلماوة ستتحول اىل حرب طاحنة
متى باشر اي طرف االستثمار الفعلي حلقول النفط والغاز اليت
حتت البحر.
اننا نستغرب أشد االستغراب تفرج لبنان الرمسي على ترسيم
احلدود البحرية سواء مع اسرائيل او مع قربص متلهيا بشكليات
دستورية حتولت اىل «اشكاليات» و «اشكاالت» حالت
وما زالت حتول دون البدء بالتحرك امليداني والعمل لالستفادة
من هذه الثروات اهلائلة سواء لناحية ترسيم احلدود البحرية
او تلزيم الشركة املناسبة اجراء عمليات املسح ما حتت البحر
واستخراج الغاز والنفط.
فالدولة اللبنانية ما زالت نائمة نومة أهل الكهف متناسية املثل
ّ
القائل «الرزق السايب
بيعلم الناس احلرام» ولذلك فاننا
خنشى من انه ما ان تستفيق من نومها حتى يكون
«من ضرب
َ
ومن هرب هرب».
ضرب ّ
فقد اعلن وزير الطاقة جربان باسيل ّ
أنه منذ فرتة التقى وزير
خارجية قربص ،ماركوس كيربيانو ،الذي شدد عليه على فورية
ّ
املباشرة يف ّ
حل مسألة ترسيم احلدود بني البلدين بأسرع
ألن سلطات قربص
اليونانية تريد البدء بأعمال
وقت ممكن ّ
ّ
البحث والتنقيب عن النفط والغاز يف املناطق املشرتكة ،ومن
حصة األخري من
االهمية مبكان حتديد احلدود مع لبنان لكي حُتَّدد ّ
الثروات املشرتكة.
ّ
ّ
املتعلقة بهذا
ماذا ننتظر بعد ،وخصوصًا أن اجلهود
امللف
املعنية ،فيما
احلساس يف املنطقة بدأت ُتبذل من جانب البلدان
ّ
ّ
متفرجًا ومستغربًا .فوفقًا ملا أوضحه باسيل «بدأت
لبنان
يقف
ّ
حتدد معامل حواجزها البحرية» ،مشددا
سوريا رسم احلدود وهي ّ
على انه «جيب أن نسارع ونرسم حدودنا».
وال تقف االمور عند هذا احلد فالوضع يزداد خطورة بعد دخول
العب جديد وقوي وله وزنه على خط «النزاع النفطي»
عنينا به تركيا اليت اعلنت انها على استعداد الستعمال القوة
لـ «محاية» مصاحلها حيث
شدد رئيس اجلزء الرتكي من
ّ
أن قربص
اجلزيرة عام ،2006
الرتكية
حممد علي طلعت ،على ّ
ّ
ّ
ّ
تتخلى عن حقوقها يف التنقيب عن املوارد
لن
الطبيعية .وقال:
ّ
ّ
ّ
نتخل فيها عن قربص ،لن
«بالطريقة نفسها اليت مل
نتخلى
عن حقوقنا مبواردها»مضيفا« :لدينا حقوق متساوية على
اجلزيرة».
وكدليل على جدية تركيا يف أخذ ما تراه حصتها من النفط
والغاز ففي  17كانون الثاني ّ ،2007
وقعت قربص مع لبنان
اتفاقًا لرتسيم احلدود «التحت حبرية» لتسهيل
عمليات
ّ
التنقيب وتوزيع العائدات يف املستقبل ،وعلى اثر ذلك ازداد
ّ
أن عام  2006شهد توقيع
التوتر بني تركيا واجلزيرة ،وخصوصًا ّ
اتفاق مماثل بني مصر وقربص.
ّ
الرتكية كلاًّ من لبنان ومصر بعدم
وحذرت حينها السلطات
ّ
ً
ّ
«مصممة على
ها
إن
وقالت
قربص.
مع
باالتفاق
ا
قدم
املضي
ّ
محاية مصاحلها وحقوقها يف شرق
بأية
ّ
املتوسط ولن تسمح ّ
تقوضها».
حماولة من شأنها أن ّ
«سنت أسنانها» ال بل ّ
ّ
اسرائيل من جهتها
كشرت عن أنيابها
بالنسبة ألحقية استثمار هذه الثروة النفطية والغازية اهلائلة..
ففيما لبنان ال يزال غارقا يف جدل بيزنطي عقيم حول «جنس
املالئكة» وهل هم ذكور أم أناث ،مبعنى اي من املؤسسات
الدستورية حيق هلا العمل على اقرار هذا القانون  ..هل حيق
جمللس النواب اقراره من تلقاء نفسه ام انه جيب ان حيال اليه
مشروع القانون من احلكومة ملناقشته واقراره ..اذا فيما يتلهى
لبنان بهذه القشور التافهة مقارنة بهذه القضية احليوية واهلامة
تتزايد تهديدات تل أبيب حول التهديد باستخدام القوة حلماية
حقول النفط والغاز حيث هدد وزير البنى التحتية االسرائيلي
عوزي النداو باستخدام القوة الحتالل حقول الغاز الطبيعي اليت
عثر عليها يف البحر املتوسط جنوب غرب السواحل اللبنانية،
حيث قال:
«إن ما يزعجهم ليس احتاللنا حلقول الغاز ،بل
ّ
احتاللنا لتل أبيب واحتاللنا لنفس حيفا ،فوجودنا غري مقبول
من ناحيتهم» ..تهديدات النداو جاءت ردا على تصرحيات
لبنانية شددت على حق لبنان يف احلقول الغازية اليت اكتشفتها
شركات نوبل االمريكية للطاقة.
واعلنت الشركة مطلع حزيران اجلاري اكتشاف حقل هائل

للغاز مسته «ليفنت» يف مياه املتوسط و قالت انه حيوي
 122تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي و ميليارا و 700
ميليون برميل نفط و هي كمية تبلغ قيمتها املقدرة بـ 40ميليار
دوالر.
رئيس جملس النواب اللبناني نبيه بري انتقد احلكومة على
التباطؤ يف اقرار قانون التنقيب واعترب ان افضل رد يكون
باالسراع يف اقرار القانون واملباشرة يف التلزيم .ورأى ان
الكميات التجارية من النفط والغاز يف املياه االقليمية تتيح
للبنان االكتفاء الذاتي و حتقيق وفر مالي يسهم يف سد العجز
و اطفاء الدين .فيما رأى وزير الطاقة جربان باسيل ان لبنان
لن يسمح للكيان االسرائيلي او اي شركة ختدم مصاحله بضخ
الغاز املوجود يف املياه اللبنانية موضحا انه مت حتذير شركة
نوبل من االقرتاب من املناطق اللبنانية.
ويرسم االحتالل االسرائيلي على طريقته اخلاصة خط احلدود
البحرية مع لبنان حبيث تقع مناطق حبرية لبنانية واسعة حتت
االحتالل خصوصا تلك اليت حتوي حقول الغاز.
وتقول مصادر مطلعة تابعت امللف النفطي منذ العام  2000انه
كلما ّ
تأخر لبنان يف التحرك «على االرض» لالستفادة من
ثروته املهدورة حتى اآلن ،كانت احتماالت خسارته هذه الثروة
كبرية جدا ،حيث يقول اختصاصيون ان
التطور التكنولوجي
ّ
يف هذا اجملال ،اتاح اىل جانب التنقيب العمودي يف االعماق،
امكان التنقيب االفقي يف االعماق ايضا ،ويصل هذا التنقيب
االفقي اىل مسافة من اثنني اىل ثالثة كيلومرتات او اكثر
بقليل ،ولكن مع التطور التنكنولوجي املستمر ،فقد يصل يف
فرتة الحقة اىل عشرة كيلومرتات او اىل عشرين وحتى مخسني
كيلومرتا ،ومعنى هذا أنه اذا توافرت تلك التكنولوجيا يف يد
اسرائيل ،ومن غري مستبعد توافرها على املدى املتوسط،
فسيكون بامكانها سحب النفط من املياه االقليمية اللبنانية
وهي ضمن مياهها االقليمية جلهة بناء املنصات لضخ النفط.
واذا كان لبنان وقربص ما زاال يف مرحلة االقوال والتصرحيات
فان اسرائيل بدأت ،على ما يبدو ،ترمجة االقوال اىل أفعال
حيث انها شارفت على اجناز التلزيم ووضع
املنصات للبدء يف
َّ
االستفادة من احلقل النفطي قبالة الساحل اجلنوبي اللبناني.
التصرحيات
املهددة واملتوعدة بالويل الثبور عظائم االمور
ِّ
اكثر بكثري من تلك الداعية اىل االحتكام للقانون الدولي
لرتسيم احلدود البحرية وحتديد حصص الدول اليت هلا احلق
يف االستفادة من هذه الثروات ..اسرائيل تهدد لبنان ...
تركيا تهدد قربص وخلفها اليونان ..تلك الدول يف واد
ولبنان الرمسي يف واد أخر حتى ان احد الزعماء «احملليني»
استغرب اثارة موضوع النفط والغاز يف هذا الوقت بالذات.
اذا ان ذريعة املعارضني هي دائما ان الوقت غري مناسب ،فلو
ُطرح هذا املشروع بعد شهر لكان الوقت غري مناسب بالنسبة
هلم ولو ُطِرح بعد عام فان التوقيت غري مناسب ايضا وكذلك
االمر لو أثري هذا املوضوع بعد عقد او قرن من الزمن فان
التوقيت سيكون غري مناسب بالنسبة للبعض ايضا!
اذا كان لبنان الرمسي سيبقى عاجزا عن اختاذ القرار املالئم
يف هذه املسألة فعلى لبنان «غري الرمسي» ويف مقدمته
املقاومة ان يبقى على جهوزيته ملنع اي طرف وخاصة اسرائيل
من
التفرد بهذه الثروة ،ومن هنا أهمية احلفاظ على سالح
ّ
املقاومة النه الضمانة الوحيدة ،نظرا لقصر يد اجملتمع الدولي
واحنيازه اىل جانب الطرف اآلخر ،يف حفظ حق لبنان يف ثروته
النفطية ،من خالل املعاملة باملثل ..مقابل تهديد اسرائيل مبنع
لبنان من االستفادة من غازه ونفطه فبامكان املقاومة منع
اسرائيل من االستيالء على هذه الثروة
واىل ان يقر الربملان هذا القانون نسأل :هل سيتخلى مسؤولينا
عن مصاحلهم اخلاصة وانانياتهم ويعملون للمصلحة الوطنية
فسيصبح لبنان دولة نفطية؟ ام ان «صراع املصاحل»
سيستمر فيفوتنا القطار ونبقى نرزح حتت مديونية بعشرات
مليارات الدوالرات قد تتحول اىل مئات املليارات؟
هل هناك حسابات داخلية واشارات خارجية وراء ذلك؟
ومن هم املسؤولون عن التأخري وملصلحة من يعملون؟
هل هناك اطراف خارجية حتاول االستفادة من النفط اللبناني؟
هل التباطؤ خيفي مشاريع صفقات احتكارية؟
وأخريا فاننا نرى انه اذا كانت احلروب الشرق اوسطية املاضية
من اجل االستيالء على االرض «الرتاب» واملاء فان احلروب
املقبلة ستكون يف سبيل السيطرة على ما حتت البحر «املاء»
من غاز ونفط وهلذا فان السباق على ذلك سيكون على قدم
شم احلبق».
وساق ومن «سبق ّ

انطونيوس بو رزق

حتية وداع وسالم ووفاء لرائد العلماء
املرجع السيد حممد حسني فضل اهلل
بقلم موسى شقري  -ملبورن
سيدي ايها الكبري الكبري اخلالد يف ابدية احلياة ابدية
االنسان...
انت من علمين ان موت العظماء طريق حلياة ناسهم ووطنهم
وانسانيتهم ..انت من علم ان املوت هو فعل جتدد وتواصل
واستمرار...سيدي اذكرك وانا يف سن الطفولة على بوابة
مسجد االميان يف حي النبعة من ضاحية بريوت الشرقية...
ومن منا ال يعرف النبعة؟ طلتك الرائعة يف وقارها ومجال
طلعتها....وقفتك الشاخمة بالعز والكرامة....كلمتك املفعمة
برسالة السماء وفضائلها...صوتك املدوي للصراط االنساني
املستقيم...خطابك الداعي للمحبة الشاملة...لوحدة االميان
بوحدة احلياة واملصري بني ابناء الوطن الواحد...اذكرك يا سيد
العلماء يا ضمري الوطن ،اذكرك يف لقاء تارخيي ثقايف يف
النبعة ،نبعة العلم واملعرفة ،كما وصفها وقتذاك ذاك االديب
العالمة الراحب جورج مصروعة ،لقاء احياه حتى قيام الساعة مع
رجاالت دين ودنيا من خمتلف الطوائف وااليان ،ويف طليعتهم
رفيقك االمام املغيب العالمة القائد السيد موسى الصدر ،ومع
املطران العالمة جورج خضر ،والباحث يف تاريخ االمة االمني اسد
غسان تويين...
االشقر ،ورائد الصحافة العربية االستاذ الكبري ّ
نعم مسجد النبعة املتواضع حولته اىل منرب علم وبعث ثقافة
الوعي ،ثقافة االنفتاح على اآلخر ،ثقافة احملبة والغفران...
اتذكرك الكبري الشامخ بوقفات العز والبطولة املؤمنة ،البطولة
الواعية املدركة واملعلمة ....انها امجل ايام حياتي...
انها الطفولة...انها الطلة الواعدة من تاريخ ضاحيتنا جارتنا
يف النبعة ،اىل كل الضواحي واحلارات يف عاصمتنا اجلميلة
العاصية على املوت ،النها ام الشرائع ومثال البقاء ومدرسة
املقاومة من انطالقتها االوىل يف متوز الفداء والتضحية والعطاء
ويف متوز املرجع الواعد ابدا متوز وداعك وبقائك وخلودك ايها
السيد الكبري...وبالرغم من احملن اليت عصفت يف الوطن مطلع
العام  1975والدمار الذي اصاب النبعة مبسجدها وكنائسها
وحاراتها وحتى بناسها وحنن منهم...كنت دائما الداعي اىل
التسامح والتمسك باالميان واحملبة ،كنت تقول هناك نفوس
كبرية مفعمة بالقيم واملثل العليا تلك النفوس بوفائها لقضية
الوطن اكدت مصداقية رسالتك باهلل والتمسك باحلق واحلياة
الكرمية على ارضنا...
تعاليمك يا سيدي خلقت فكرة حية والفكرة تلك هي املقاومة
اليت بعثت روحية الصراع لنصرة احلق الكلي ،بطرد االغتصاب
واالحتالل الصهيوني ومن ّ
لف لفه من لصوص اهليكل يف
ارضنا من الشمال اىل اجلنوب ومن اجلنوب مع املقاومة واجليش
والشعب ،نعم مع هذا الثالوث االقداس سنطرد احفاد االبالسة
من كل هياكلنا وكنيسة القيامة يف قدس االقداس،من ارض
االنبياء والرسل والشهداء القديسني االبرار.
يا كبرينا ،يا ابا االيتام ،يا ابا املظلومني واحملرومني واملعذبني،
يا ابا املقاومة املباركة كما قدمك يف نعيه سيد املقاومة مساحة
السيد حسن نصراهلل ،نعم ال خري وال ارتقاء بدون تراث وتاريخ
وكرامة وحرية ،بدون ارض ،وهل من امة حية بدون ارض
ووطن؟
صدقت ايها السيد بكل تعاليمك  ..حنن حنبك وحنرتمك
...انت مرجعنا يف العلم واملعرفة والقيم االخالقية والوعي
زوادة لالجيال
واالنفتاح على اآلخر...ستبقى كلماتك واىل االبد ّ
الصاعدة تدخل النفوس وتضيء الزوايا املظلمة ،فتتوسع افاق
املعرفة ...نعاهدك وباسم كل الشرفاء ومع مقاومتنا البطلة
وجيشنا الباسل وشعبنا العظيم يف الوطن وكل املغرتبات،
نعاهدك مبتابعة الطريق الذي سرت ،وبتتمة املشوار الذي
سيد ترسم مع كل شروق فجر تارخيا ّ
غنيا
رافقت ...ستبقى يا ّ
باملقاومة واالجماد...
وحنن هنا يف مغرتبنا االسرتالي وحتديدا من مدينة ملبورن نرفع
باسم عائلة شقري عائليت الصغرية والكبرية يف هذه اجلالية
التواقة لعودة احلياة الطيبة
اللبنانية وخاصة اجلنوبية ومن النبعة ّ
حياة االميان الواحد بكنيستها ومسجدها وناسها كما اردتها
وتريدها ان تكون يا سيد احملبة والوفاء والوفاق واالنفتاح...
لروحك الطاهرة الساهرة على االمانة ،ويف دروب كفاحك من
هناك مرورا بكل نبعة وبقاع وحارة وحي وقرية ومدينة ،وصوال
اىل مسجد االمامني احلسنني يف جنوب العاصمة عودة ابدية
ابية اىل االض ،تغوص بني ترابات الوطن احلبيب...
السالم لروحك املباركة وللوطن بكل ناسه...عزاؤنا بكبري كبري
من ابنائه العظماء اخلالدين مساحة العالمة املرجع السيد حممد
حسني فضل اهلل.....
ابنك وتلميذك موسى شقري
ملبورن – اسرتاليا
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مقابالت

رئيسة قسم الربامج العربية يف راديو اس بي اس  -اسرتاليا السيدة ماجدة عبود صعب لـ «اهلريالد»:

ُ
رافقت مسرية اس بي اس االعالمية منذ  35عاما  ..مشوار غين باملعرفة والتواصل
شخصية اجتماعية مرموقة...اعالمية بارزة رافقت مؤسسة SBS
منذ والدتها حتى اآلن...انها رئيسة قسم الربامج العربية يف
راديو  SBSالسيدة ماجدة عبود صعب.
بصماتها واضحة على برامج مؤسسة اس بي اس عامة وعلى
الربنامج العربي خاصة وخالل مسريتها االعالمية قابلت العديد
من الشخصيات السياسية والفنية من لبنان ودول عربية كما
فازت جبوائز مرموقة.
ومبناسبة مرور  35عاما على انشاء مؤسسة اس بي اس والن
السيدة ماجدة عبود صعب رافقت هذه املؤسسة منذ والدتها حتى
اآلن كانت معها هذه املقابلة اهلاتفية:
حوار انطونيوس بورزق
* كيف بدأ مشوار السيدة
ماجدة عبود صعب االعالمي؟
 بدأت مشواري االعالمي يفالفرتة التجريبية لراديو اس
يس اس عندما قررت احلكومة
انشاء حمطة باللغات غري
االنكليزية لتقدم من خالهلا
املعلومات للجاليات االثنية
يف سيدني وملبورن وذلك يف
حزيران يونيو عام .1975
* هل لنا بلمحة عن التطور
الذي طرأ على مؤسسة SBS
حتى وصلت اىل ما وصلت
اليه اليوم؟
 كانت البداية مع  7لغاتيف سيدني (اذاعة  )2EAمنها
العربية و  8لغات يف ملبورن
(اذاعة  )3EAتبث بالعربية
ايضا.
ويف عام  1979بدأ تلفزيون
 SBSالبث التلفزيوني لتشمل
املؤسسة التلفزيون واالذاعة
وعلى مدى  35عاما تطورت
االذاعة لتشمل تعدد الشبكات
واحملطات والوسائل االعالمية
واللغات لتتجاوز  68لغة وذلك
يف كل احناء اسرتاليا.
برامج اللغة العربية تبث يوميا
صباحا ومساء من السابعة
وحتى الثامنة عرب الراديو
التقليدي ،تعاد الربامج عرب
الراديو الرقمي وتبث الربامج
واملقابالت املختارة عرب موقع
الربنامج على االنرتنيت ُ
وتسمع
يف اي وقت ويف اي مكان
يف العامل على موقع www.
.sbs.com.au/arabic
يف عام  1991وافق الربملان
الفيدرالي على قانون SBS
لتصبح مؤسسة مستقلة مبيثاق
خاص بها.
كانت بداية الراديو يف
ستوديو يف  Balmainبسيدني
ثم انتقلنا اىل املدينة بشارع
 Claranceثم اىل Bondi
 Junctionويف عام 1992
انتقلت االذاعة والتلفزيون
بسيدني اىل .Artermon
اما الربامج العربية يف ملبورن
فتثت من Federation Square
يف قلب املدينة.

* كم مضى على عملك يف
اس بي اس؟
 عملت مع  SBSمنذ  35عاماحتى اآلن ،اذ بدأت مذيعة
يف الراديو ويف عام 1979
تأسس التلفزيون فعملت فيه
ملدة عام يف برنامج Scoop
االخباري وبرنامج Vox Populi
التلفزيوني وصحفية يف قسم
االخبار باالنكليزية وملدة ثالث
سنوات مديرة الربامج العامة
بكل اللغات اليت ُتَبث عرب
وع ّينت منذ  18عاما
الراديو ً
رئيسة قسم الربامج العربية
يف اذاعة  SBSوما زلت يف
هذا املنصب اىل اآلن ،ومنذ
 20عاما حتى االن نقيبة
الصحفيني يف اذاعة .SBS
* هل ِ
لك ان تعددي لنا بعض
ِ
قابلتها خالل
الشخصيات اليت
عملك االعالمي؟
 بالفعل لقد تعرفت على شؤونوقضايا اجلالية والعامل العربي
والعامل من خالل الشخصيات
واملقابالت اليت اجريتها واليت
تكاد تشمل معظم الشخصيات
اليت زارت اسرتاليا من الدول
العربية ومن بينها كل الوان
الطيف السياسي اللبناني (مع
حفظ االلقاب) مثل الكاردينال
مارنصراهلل بطرس صفري،
اجلنرال ميشال عون ،السيد
حسن نصر اهلل ،املرجع حممد
حسني فضل اهلل (الذي وافته
املنية يوم االحد املاضي)،
بشري اجلميل ،امني اجلميل،
يوسف سعادة ،دوري مشعون،
وليد جنبالط ،سرتيدا جعجع،
اسامة سعد ،الدكتور سليم
احلص ،امحد فتفت ،جنيب
ميقاتي ،هادي حبيش ،صدر
الدين الصدر ، ،عبد القادر
قدورة.
ومن سوريا :بثينة شعبان
جالل
الرئيس
العراق:
طالباني.
فلسطني :حنان عشراوي،
امحد قريع
مصر :جمدي خليل وكثريين
غريهم من دول عربية
متعددة حبيث يصعب حصرهم

*السيدة ماجدة عبود صعب*

وتعدادهم.
ومن الشخصيات يف الوسط
صباح ،دريد حلام،
الفين
مظفر النواب ،وردة ،هاني
شاكر ،مارسيل خليفة ،جاهدة
وهيب ،ملحم بركات وغريهم.
ويف اسرتاليا :كل رؤساء
الوزراء الفيدراليني :غوف
ويتلم ،مالكم فرايزر ،بوب
هوك ،بول كيتينغ ،كيم
بيزلي ،جون هاورد.
وعلى صعيد الوالية بوب كار،
بيرت راين وغريهما
على صعيد اجلالية :روبن اف
سكاف ،جون ساميوند ،احلاكم
العام الربوفيسور ماري بشري،
حازم املصري ،بين الياس،
روبي فرح ،ايدي عبيد،
شوكت مسلماني ،نيك كلدس
وغريهم عدا االف املقابالت
على مدى  35عاما.
ِ
*من يعمل اىل
جانبك يف
الربنامج العربي من مذيعني
وصحفيني؟
 يعمل معي خنبة من الصحافينياملذيعني احملرتفني ذوي
الكفاءة واالختصاص ففي
سيدني :ماري ميسي ،غسان
خنول ،سيلفا مزهر ،هاشم
احلداد ،ايدي عبد ،صاحل
السقاف وحبيب مشص.
ويف ملبورن :حسام شعبو،
اميان رميان وهناء ياسني.
مراسلون
الربنامج
ولدى
معتمدون يف لبنان وسوريا
والقدس واالردن ومصر
والعراق والواليات املتحدة
االمريكية.
*هل فزت خالل مسريتك
االذاعية بأي جوائز او شهادات
تقدير؟
 حصلت على عدة جوائزتلفزيونية هامة من بينها
جائزة  Patersالعاملية للربامج
الوثائقية .وحصل الربنامج
والفريق العامل فيه على
عدة جوائز مميزة على مدى
سنوات.
ومتيز غسان خنول باحلصول
على اكثر اجلوائز الصحفية
االسرتالية تقديرا حيث فاز

جائزة  Walkleyلربنامج وثائقي
عن طالب اللجوء.
* هل لنا بنبذة عن حياتك
وخاصة العملية؟
 درست الصحافة واالعالم(الراديو والتلفزيون) يف
جامعة سيدني للتكنولوجيا يف
الثمانينات.
الطفولة كانت يف لبنان
لبنانية من مواليد املصيطبة
يف بريوت حيث بقيت يف
لبنان حتى سن التاسعة
الهاجر بعدها اهلجرة االوىل
اىل اسرتاليا ..وبعدما تنقلت

وتعلمت يف مدارس اسرتاليا
عدت اىل لبنان ملتابعة
التحصيل العلمي يف اجلامعة
الوطنية يف عاليه ..ومنذ
عام  1975بقيت يف اسرتاليا
دون العودة اىل لبنان الكثر
من  25عاما .وكان جدي
وجدتي ألني قد هاجرا اىل
اسرتاليا يف أواخر االربعينات
اسرتاليا.
يف
وتوفيا
وقد اكسبين تنقلي بني
االنسانية
اهلوية
البلدان
وتقبل التغيري.
اما من الربامج الالفتة فكانت
قصة  Douglas Woodالذي
ُ
اخت ِطف يف العراق ...وعلى
مدار الساعة تابعت تغطية
عملية اختطافه حتى حلظة
اطالق سراحه ونقلت هذه
التغطية عن الربنامج العربي
 287وسيلة اعالم يف اسرتاليا
والعامل.
ومن الربامج اليت كسرت
جواجز الشباب برنامج Youth
 Powerالذي سلط الضوء على
اجلوانب االجيابية عند الشباب
الذي عانى من النمطية السلبية
نتيجة النزاعات واحلروب
يف الدول العربية واالحداث

السلبية الكارثية لـ 11ايلول
وكرونيلال
)11
(سبتمرب
وغريهما.
* هل من كلمة أخرية تودين
توجيهها؟
 مبناسبة مرور  35عاماعلى خدمة اجلالية العربية
يف اسرتاليا أتقدم بالشكر
والتقدير من اجلالية على ثقتها
الدائمة ومتابعتها ووالئها
واشكر الشخصيات واالفراد
واجلمعيات واهليئات واحلكومة
االسرتالية بشكل خاص اليت
قدمت جلاليتنا ما مل تتمكن
من احلصول عليه من عدالة
اجتماعية يف اوطانها االم.
لفريق
والتقدير
والشكر
الربنامج العربي املميز بكفاءته
وخربته العالية وقدرته على
التعلم والتطور املستمر ملواكبة
التكنولوجيا خلدمة اجلالية....
ونأمل املزيد من التقدم
لتنويع اخليارات ووسائل
االعالم واالتصال كي يتسنى
للمستمعني ان يتواصلوا معنا
بوسائل خمتلفة.
جاليتنا قطعت شوطا كبريا يف
جمال الوعي والتقدم على مدى
 35عاما واىل االمام دائما.

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
êÓè„ãœ@Ô„Ï†@@bËjybó€

^È⁄ÁË<Ìqá^�÷]<Üœf÷]Ê<‹ﬂ«÷]<›Á£<≈]Áﬁ]<ÜÒ^â<Ü Áji
<‰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
l^fâ^ﬂπ]<Ì ^“<l^Èf◊õ<‡⁄ˆﬁ
Ïá^j∫<Ì◊⁄^√⁄Ê<Ì√ËÜâ<Ì⁄Ç}<Ì⁄^i<Ì ^øﬁ

96361294@Zê◊bœ@@@M@@@@96371759@ZÊÏ–‹m

26 Good St~@Granville 2142
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الدليل التجاري

0403482345  او87648186 :العالناتكم يف اهلريالد اتصلوا على احد الرقمني

Sydney Landscaping and Excavations

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

تسعرية جمانية معاملة ممتازة وكفالة يف العمل
 سنة خربة30 اكثر من

 جان فارس:لالتصال

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

ö^œﬁ˜]<ÿœﬁÊ<ÜÀ£]Ê<›Ç7]<Ÿ^€¬]<ÜÒ^ä÷

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

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

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

êÓè„ãœ@ëÏÇbi@l@aÏ‹óma
Ph:(02) 9709 2267 - Fax:(02) 9707 3213
Mob: 0410 606 786

30 Hoskins Avenue Bankstown
@÷ã� –æaÎ@Ú‹‡ßbi@…Ói

Ú«Ï‰óæa@paãÁÏ1a@|Ó‹óm@Âﬂ@·ÿmbuby@ãˆbé
@paãÁÏ1a@ aÏ„a@›� ◊@|Ó‹ómÎ@k‹�€a@kèy@bÌÎáÌ@
0411 575 323@@Z·íb:a@ÊÏ‡Óé@ÔuãÁÏßa@l@aÏ‹óma@@@@@@
7 Eden Ave, Croydon park NSW 2133

RAINBOW BRICKLAYINY P/L

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

B G

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

Z·z‹ﬂ@Ïi@Üa˚–i@aÏ‹ó�ma

04 1929 1261 M@@02 9785 8685

AL- KARM BAKERY
فــرن الكـــــرم

Demolition & Excavation

<ÜÀ£]Ê<›Ç7]<Ÿ^€¬_<ƒÈ€¢

Paving – concreting- Retaining wall - Stone
– and logs – Fencing – Rubbish Removals
Plant and Grass – Sprinkler System

Abraham
Managing Director

378 922 0435

Residential *Commercial*
*Industrial

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

ANB 17 003 994 394

Safwat Arfan – Sayed

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

نقدم كافة أنواع احملاسبة واخلدمات الضريبية
ومسك الدفاتر لالفراد والشركات

نضمن اكرب مردود ضرييب بفرتة زمنية قياسية
اعتمدوا احملاسب واخلبري الضرييب

صفوت عرفان

يف مجيع حاجاتكم الضريبية

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

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

*نؤمن طلبيات مجيع للمناسبات

 أيام7 * نفح

9897 1113
60 Excelsior Street, Merrylands NSW 2160

·z‹ﬂ@Ïi@ÜbÌå

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

Registered Architect
Ziad Boumelhem
NSW Reg 8008

Member of the australian
institute of architects 45159

l¯⁄^√π]<ÿ“<àrﬂﬁF
<ÌËÇ◊f÷]<ì°<:÷]<

<ÿ⁄^“<Ã◊⁄<4ñ†F
<ÌÈﬂ”ä÷]<Íﬁ^f€◊÷
<Ï4«í÷]<ÌËÖ^rj÷]Ê
<Ï4f”÷]Ê

$200 cash for any referral

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

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

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

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

بني االضطراب النفسي والعصيب شخصية حدية ...جتذب الرجال!
قلما نسمع مبا يعرف بالشخصية الــحــديــة.
مع ذلك هذا االضطراب يــصــبــح أكــثــر انــتــشــارًا اليوم ،ويشري
اىل عدم اســتــقــرار فــي عــالقــات الشخص مــع غريه ومع نــفــســه
كـــذلـــك ،مـــع ما يتضمنه مــن عدوانية وانفعالية .ويــقــع هذا
االضطراب على احلدود بــيــن الــمــرض العصيب والنفسي.
كثريًا ما يصعب حتديد إصابة شخص مبا يعر ف بالشخصية الـــحـــديـــة
أو  B o r d e r l i n e .Personalityفاألعراض ختتلف بني مريض وآخر.
ً
فعادة ،يتمتع املعنيون بهذا األمر بروح مرحة وهـــم المـــعـــون .فـــي
الــمــقــابــل ،عالقاتهم ا لعاطفية مطبوعة بقلة استقرار واالدمــان
وامليل الــى الــعــدوانــيــة .ويــصــيــب هــذا االضــطــراب ما بني 1
و % 3من الناس ،وهم نساأ يف  %75من احلاالت .وأولئك النساء
المعات ،وذكــيــات ،مــوهــوبــات للنقاش.
يف السابق ،كان ُيعتقد بأنهن مصابات باجلنون .أما اليوم ،فقد
اختلفت األمـــور ،ألن الطب بات يتفهم عــلــى نــحــو أفــضــل هــذا
االضطراب يف الشخصية.
وال يــمــكــن أن نــتــحــدث عن شــخــصــيــة حــديــة اال فـــي حــال
تــوافــر  5مــعــايــيــر مــن أصـــل  9لــدى الشخص املعين ،كما أن
وحــده االختصاصي يف العالج النفسي قادر على حتديد األمر ،ألنــه
من الصعب على الشخص نــفــســه تــقــويــم ذاتــــه .كــمــا أن هذه
االضطرابات تكون حاضرة بطريقة مستمرة لدى املرأ وال تتجلى على
شكل نــوبــات .فأي شخص قد يتعرض يف مرحلة ما اىل الغضب أو
يشعر بقلة ثقة أو يكون انفعاليًا ،اال أن الشخصية احلدية جتعل املرأ
يتأمل من الداخل وهي دائمًا موجودة لديه.
ومن األعراض اليت قد تشري اىل أن املرأ مصاب بهذا االضطراب:
عــدم اســتــقــرار عــاطــفــي ،نوبات غــضــب قــويــة يصعب التحكم
بــهــا ،شــعــور بــالــفــراغ الــمــزمــن ،تصرفات انتحارية متكررة أو
حماوالت تشويه ذاتي ،انفعالية خطرة يف انفاق املال ،اجلنس،
الــمــخــدرات ،الــغــذاء الــقــيــادة ،عالقات غري مستقرة مع احمليط،
خوف شديد من هجر اآلخرين ،اضطراب يف اهلوية ،حاالت توتر خوف
من االضطهاد.
ال يــعــرف علم النفس اليوم أسباب وجذور هذا املرض جيدًا.
ولكن يبدو أن تعرض املرء اىل صدمة ما يف الطفولة قد تكون
سببًا لظهوره يف ما بعد .كما أن لألهل دورا يف املوضوع ،فلعلهم
كانوا صارمني جدًا ومل مينحوا أوالدهـــم العاطفة الــالزمــة .من ناحية
أخرى ،هناك أسباب غري نفسية ،مثل مشكالت هورمونية أو أخرى

ألنــهــا تعد يف خياهلم بعالقة جنسية شغوفة وجنونية .كما أن احلاجة
ّ
تولد لــدى الــرجــل النرجيسي
لدى املرأة اىل االطمئنان والثقة
خصوصًا شعورًا باألهمية والقوة .يعترب اخلوف املستمر من ختلي
اآلخرين عن املرأ من أعراض الشخصية احلدية .هل يشكل هذا األمر
هاجسًا حقيقيًا لديك ،أم أنه قلما يهمك؟

«سي أن أن» تطرد أوكتافيا نصر ...بسبب تقديرها لفضل اهلل

*املغنية الربيطانية إميي واينهاوس من املصابات باالضطراب*

ميكن أن يكون هلا يد يف األمر.
فــي مــا يتعلق بــعــالج هــذا االضــطــراب ،فهو صــعــب .وعلى ما
يبدو أن اللجوأ الــى األدويــة الــمــضــادة لــالكــتــئــاب والــعــالج
نفسي هــي مــن أكثر الوسائل فعالية .ولكن كثريًا ما يتمرد املريض
على املعاجل ويتذمر منه ويشعر أنه مضطهد .فهو حساس جدًا .ولكن
بعد عمر40 ،الـ يشهد املصابون بهذا االضطراب اســتــقــرارًا أكــبــر
فــي عالقاتهم وحياتهم املهنية.
يبدو أن الرجال يـــنـــجـــذبـــون الـــى النساأ اللواتي يتمتعن بهذه
الشخصية احلدية.
مــاريــلــيــن مــونــرو كانت منهن ،وتعترب إيزابيل أدجــانــي كــذلــك.
فكلما كــانــت الــمــرأة مضطربة وضعيفة نفسيًا ،جذبت الــرجــال

مل تدرك الصحافية أوكتافيا نصر أن إعالنها عن تقديرها للسيد حممد
حسني فضل اهلل سيكون سببًا لطردها من حمطة عملت فيها  02لـ عامًا.
ففي خطوة مفاجئة أقالت شبكة "سي إن إن" التلفزيونية األمريكية
الصحافية املسؤولة عن تغطية منطقة الشرق األوسط بعدما عربت األخرية
على موقع "تويرت" على اإلنرتنت ،عن شعورها باحلزن بعد مساعها بوفاة
السيد حممد حسني فضل اهلل.
كــتــبــت نــصــر الــتــي تــعــمــل يف احملطة مــنــذ الــعــام 1990 ،يف
رسالتها على "تويرت" إن فضل اهلل "أحد الرجال الكبار يف" حزب اهلل
"والذي كنت أحرتمه كثريا".
ثــم ســارعــت الـــى اإلعــــراب عن أســفــهــا الــشــديــد عــلــى الــمــوقــع
االلكرتوني لـ "سي إن إن" وقالت إن "االمر يتعلق خبطأ من قبلي ألني
كتبت تعليقًا من هذا النوع وبهذه البساطة".
وأوضحت" :كنت ُأقــدر موقفه املتميز بني رجال الدين الشيعة حول
حقوق املرأة" مضيفة أن "هذا ال يعين أني كنت أحرتمه لكل شيء آخر
قاله أو قام به".
اال أن "ســـي إن إن" رفضت االعتذار ،وقالت إن مصداقية نصر
قــد اهــتــزت .ففي مــذكــرة داخلية قــالــت نائبة رئــيــس "ســي ان ان
انــتــرنــاشــونــال" باريسا خصروي ،إنــهــا حبثت األمـــر مــع الصحافية
نصر وقــررت أن "عليها أن تغادر احملطة".
وكــانــت أوكــتــافــيــا نصر غطت النزاعات الرئيسية يف املنطقة حلساب
"سي ان ان" طيلة  20عامًا ،وقدمت برامج "ســي ان ان وورلــد ريبورت"
و "سي ان ان انرتناشونالز وورلد نيوز" من  1993اىل .2003
يشار إىل أن احلكومة األمريكية كانت قد أدرجت اسم فضل اهلل على
الئحة من تسميهم "اإلرهابيني الدوليني".
ويأتي رحيلها عن الشبكة بعد شهر على رحيل عميدة املراسلني يف
البيت االبيض هيلن توماس ،الــتــي أحــيــلــت الـــى الــتــقــاعــد بعد
تــصــريــحــات مــثــيــرة لــلــجــدل حــول اسرائيل.
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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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HECHAM COFFEE AND NUT ROASTER
شركة هشام للمواد الغذائية والتموين العائلي

*صاحب الشركة السيد هشام الفاس*

*صاحب الشركة هشام الفاس ومدير املبيعات علي اسكندر*

*جوناثن سلهب وعلي اسكندر*

*علي اسكندر مع اصحاب احملل بيليندا ،جوناثن وجينفر سلهب*

*علي اسكندر ،هاني برسوم ،مرياي ابراهيم وميليسا*

*الوالد والوالدة جان وجينيفر سلهب*

ّ
مت افتتاح حمالت بيغ جونز  Big John’sللسمانة العربية واالسرتالية واخلضار والفواكه واملأكوالت الغذائية الساخنة وعموم انواع السندويش البارد
ثان للبزورات الساخنة من كاجو ولوز وفستق حليب وحممصات اخرى شهية وبزورات
وجناح
اجملمدة
واملنتجات
املربدة
للحوم
آخر
وفرع
والساخن
ٍ
ومكسرات طازجة يوميا من انتاج حممصة هشام ذات اجلودة العالية املشهورة يف سيدني وذلك يوم السبت املاضي يف منطقة مرييالندز اذ نقلت
وقائع هذا احلدث على اهلواء مباشرة اذاعة  2MEالعربية طوال النهار بواسطة هاني برسوم ومرياي ابراهيم حيث ّ
بثت العروض اخلاصة املقدمة من
املطعم بالثوم
الشركات وخصوصا شركة هشام اليت قدمت هدايا غذائية متوينية جمانية للزبائن وخصوصا كبيس اخليار اجلديد من انتاج شركة الدرة
ّ
والتوابل والقليل امللح مما جيعله يف املصاف االول لناحية طعمه اللذيذ ونكهته اخلاصة املميزة وحجمه الصغري الذي اضفى عليه منظرا مجيال تعشقه
العني مما يدفع االنسان لتذوقه واالستمتاع بأكله.
وقدمت شركة هشام ايضا رب البندورة (معجون الطماطم) باحلجم اجلديد والذي لفت انتباه الزبائن لونه االمحر الطبيعي القاني اخلالي من املواد
احلافظة املضرة لصحة االنسان.
اما كثافته فقد حنجت شركة الدرة بوضعه يف الدرجة االوىل من حيث تركيزه اجلامد مبا فيه الكفاية ،زد اىل ذلك نكهته اخلاصة بطعم البندورة الطازجة
اليت تضيف مذاقا طيبا اىل طبخة املعكرونة والفاصوليا وصينية الكفتة مع البطاطا بالفرن باالضافة اىل املأكوالت االخرى.
هذا وقد مت ايضا تقديم عينات من علب احلمص بالطحينة والبابا غنوج من انتاج شركة الدرة املشهورة باالضافة اىل التبولة من صنع الشاف Chef
الشهرية بيلندا ابنة صاحب احملل جان سلهب.
وقدمت العائلة اليت متلك احملل بشخص مديرها جوناثن وشقيقه جاميس والوالدة جينيفر والوالد جان سلهب البوظة واجليالتو للزبائن الكرام .وقد
اثنى اجلميع على حسن ادارة العائلة هلذا املشروع احليوي ملنطقة مرييالندز وخصوصا ان الوالدين قد اسسا احملل االول لبيع االدوات الصحية
ومستلزمات البناء  Hardwareمنذ زمن بعيد يف الشارع نفسه وهلما عالقة جيدة مع اهالي املنطفة والزبائن ملا اشتهر عنهما من ابتسامة دائمة وخدمة
سريعة وودودة ومعاملة جيدة.
تتمنى شركة هشام الوكيل احلصري ملنتجات شركة الدرة العاملية لعائلة جان سلهب وشقيقه فيليب دوام التقدم والنجاح وتشجع الزبائن على زيارة احملل لشراء منتجات الدرة املتنوعة من كبيس خيار ومقتى وفليفلة وزيتون
اخضر واسود وحمشي وسلطة الزيتون بالزيت وكبيس البازجنان املكدوس احملشي باجلوز والزيت وورق العنب امللفوف بالرز واخلضار .كما توجد انواع املربيات (التطلي) من الفريز واملشمش والتني والورد والكرز وكذلك قمر
الدين وكعك الدرة بالسمسم.
اما عن احلمص بالطحينة وبالبابا غنوج واحلمص املسلوق والفول املشهور املُصنّع يف دبي يف شركة كاليفورنيا غاردن فله نكهة خاصة وجودة عالية.
اما عن زيت الزيتون املعصور على البارد فح ّدث وال حرج فهو معبأ بزجاجات رائعة املنظر سهلة احلمل واالستعمال باحجامه االربعة من نصف ليرت اىل ثالثة ليرتات واملشهور بطعمه اللذبذ احللو مع التبولة واللحمة والكبة النية
واللبنة والبيض والزعرت.
هذا الزيت العالي اجلودة ذو اللون االخضر الطبيعي هو فخر صناعة زيت الزيتون لشركة الدرة العاملية اليت توزّع منتجاتها يف اكثر من  46بلدا يف العامل من البلدان العربية واالوروبية واالمريكية وقد ساعد يف انتشارها
حصول شركة الدرة على اهم ثالث شهادات صحية عاملية وخصوصا اهلاسب (.)HCCP
اطلبوا منتجات الدرة من مجيع حمالت السمانة العربية بواسطة الوكيل احلصري يف اسرتاليا شركة هشام للتموين العائلي املوجودة يف الكمبا على العنوان:

79 Yerrick Rd, Lakemba Ph: 9740 9331
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اعالنات

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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متفرقات

حكاية عروس امسها فلسطني
(أجلزء الثاني)

 11ديسمرب سنة  , 1917سقطت مدينة القدس بيد قوات التحالف
بقيادة اجلنرال االسرتالي ادمون اللنيب  .و قد عينته بريطانيا
احلاكم العسكري ملدة  3سنوات أما بقية فلسطني حبلول شهر
اكتوبر  1918اصبحت بيد القوات الربيطانية .و فتحت الطريق على
وسعها أمام حتقيق الفكرة الصهيونية  .لكن الشعب الفلسطيين
مل يقف مكتوف االيدي بل من البداية كانت القيادات الفلسطينية
تعرتض على اهلجرة وكان حيصل اشتباكات بني الطرفني حتى
يف عهد اخلليفة السلطان عبد احلميد الثاني .سنة  ,1909وقعت
اشتباكات بني املهاجرين اليهود والفلسطينني يف مدينة يافا
سقط لليهود عدد من القتلى و اجلرحى  .كان املعركة بسبب
انشاء مدينة تل أبيب يف مشال يافا .لقد اصيب الفلسطينيون
بعد انتهاء احلرب العاملية االوىل خبيبة أمل من الدول الغربية و
القيادات العربية و راودهم شعور باخلوف و القلق على مصريهم
و مصري فلسطني ,عندما انتشر انباء االتفاقيات السرية بني
الدول الغربية و خصوصآ ما عرف بوعد بلفور حول تقسيم
فلسطني و سينشأ وطن قومي لليهود على أرض فلسطني.
كان الشعب الفلسطيين و قياداته خياجلهم الشك بأن هناك
موأمرة عاملية تدور حول فلسطني والشعب الفلسطيين ,و لكنهم
كانو يأملوا ببصيص أمل باخلالفة العثمانية بالرغم من ضعفها
 .بدأت الصهيونية تعمل على ترويج الكذب من خالل تيودور
هريتسل (هريتزل) عندما اشار اىل الشعب الفلسطيين بأنهم
سكان غري شرعيني فهم جتمعات غري يهودية يعيشون على
ارض فلسطني ليست ملكآ هلم  .بل هيى ارض يهودية هلم بها
ارتباط منذ ومن االنبياء  ,و االدلة تثبت انه مل ينسب هلم اي
نيب ان داوود وسليمان كانا من االراميني تكلموا اللغة اآلرية
ويعقوب وامساعيل واسحاق وأبيهم ابراهيم عليهم السالم كانا
من احلثيني تكلموا اللغتني االرامية والعربية  .حتى النيب موسى
مل يكن يهوديآ النه تربى يف بيت فرعون منذ ان وجدوه يف اليم
وهو رضيع  ,لكن اهلل صبحانه أرسل أنبيائه على اليهود ليهديهم
اىل اخلري و مل يهتدوا النهم قوم فاسقني ان وجودهم قد لوث
االرض والبيئة  .ان تيودور هريتسل يناقد نفسه بنفسه لنرى
كيف .لقد ارسلت رسالة من السيد يوسف ضيا باشا اخلالدي
نشيط ضد الصهيونية فقد وجه خطابا اىل تسادوق كاهن رئيس
حاخامي فرنسا حثه فيه على البحث عن مكان آخر غري فلسطني
اآلهلة بسكانها و أصحابها الفلسطينيون .و مما قاله يف اخلطاب
 ,اناشدكم بأسم اهلل ان تدعوا فلسطني لألهلها .بعد ان قراء
رئيس حاخامي فرنسا اخلطاب أسرع بارساله اىل تيودور هرتسل
زعيم احلركة الصهيونية  .فيما كان من هريتسل اال ان رد على
اخلالدي بعد شهر برسالة يف  19اذار مارس ,1899يقول مأكدآ
اننا سنبحث عن مكان آخر اذا كان اهل فلسطني ال يريدون
استقبال الصهيونيني  (.يوجد صور عن الرسالتني) .لقد رفض
الفلسطينيون هذه االكاذيب الصهيونية الن الشعب الفلسطيين
كان ميثل اكثر من  %95من السكان  .لكن الفلسطينيون مل
يسكتوا آنذاك على اخلطط الصهيونية وال على املوقف الربيطاني
الداعم للصهاينة لقد غضبت القيادات العربية على بريطانيا
ألنها خدعتهم بعد أن حتالفوا معها ضد اخلالفة العثمانية  ,الن
كانت وعدتهم بالنيل من االستقالل عن الدولة العثمانية الن
رأت بريطانيا ان هؤالء القياديني العرب كانوا يسعون ملصاحلهم
اخلاصة كل واحد منهم يريد تنصيب نفسه ملك و أمري او سلطان
 ,لو رأت بريطانيا أن العرب يقفون بوجه الدولة العثمانية

قنصـلية لبـنان العـامــة سـدنـي
إىل أبناء اجلالية اللبنانية يف نيو ساوث
ويلز،
خسر لبنان أحد أبنائه املبدعني علمًا و ثقافة
و فقهًا و إجتهادًا مساحة العالمة السيد حممد
حسني فضل اهلل ،أغنى جماالت العلم كافة
اليت ملع فيها مبا يتجاوز طاقة
إستثنائيًا و مميزًا
إنسان عادي ،كان
سواء
ً
ّ
يف شؤون الدين أو الدنيا أو الوطن.
إننا إذ نتشارك
كلبنانيني يف نعي الراحل الكبري
ِ
اىل العرب و املسلمني يف أرجاء العامل،
نتوجه
ّ
بأصدق التعازي ،ضارعني اىل العلي القدير
أن ُيسكن فقيدنا الغالي
جنان اخللود ،و أن يلهمنا مع ذويه و حمبيه و
تالميذه الصرب و السلوان.

ِقنصل لبنان العام
نعـوم
روبري ّ

(الرتكية) وقفة عز و حتدي من اجل االستقالل لكانت بريطانيا
حسبت هلم الف الف حساب .لذا تفاجئ العرب بأن املنطقة حمتلة
احتالل مل يكن ارحم من العثمانيون واملنطقة مقبلة اىل التقسيم
وفلسطني ستكون وطن قومي لليهود بعد أن يطردون أهلها
و أصحابها.اجتمعت االحزاب الفلسطينية ليتوحدوا جبهة واحدة
ينطوي حتت جناحها كل الشعب الرافض لالحتالل الربيطاني و
املشروع الصهيوني  ,والتحقوا باحلركة الوطنية بقيادة الشريف
حسني وتعهدوا بالتصدي لوعد بلفور ومقاومة االحتالل ,ودعوا
اىل مؤمتر جلميع االحزاب و احلركات العربية يف سنة  1919يف
دمشق اجتمعوا ليونصبوا االمري فيصل ابن الشريف حسني ملك
على بالد الشام (االمة السورية )بامجاع عربي لكن احللم مل يكتمل
يف مدة حكمه الذي مل يدم طويال ألنه عزله الفرنسيون يف متوز
سنة  . 1920و استلموا حكمهم على سوريا و لبنان بعد أن مت
سلخه عن اخلاصرة السورية .طبقا التفاقية قد أبرمت مع بريطانيا
حول تقسيم العامل العربي و بالذات األمة السورية اىل دويالت.
بعد أن قطعوا األمل من املؤمتر العربي الذي عقد يف دمشق .
علقوا اماهلم على جلنة حتقيق كينج-كرين  .اليت أوفدها رئيس
الواليات املتحدة األمريكية انذاك وودرو ويلسون يف ايار مايو
 , 1919الستطالع رغبات و مطالب الشعب الفلسطيين فيما يتعلق
مبستقبلهم  .فيما بعد قدمت اللجنة تقريرا عن خماوف الشعب
الفلسطيين من أطماع الصهاينة أال و هي  :االستيالء على مجيع
املدن و األرياف ( القرى ) و البيوت و األراضي و من ثم طرد
األهالي من فلسطني  .لقد اعرتضت اللجنة على ما كشفته من
أطماع الصهاينة و مضايقتهم للشعب و مبساندة الربيطانيني  .و
قدمت اللجنة التقرير اىل الرئيس األمريكي ويلسون  .لكن جملس
الشيوخ األمريكي امتنع عن املوافقة على توقيع الوثيقة اليت
قدمتها اللجنة لصاحل الشعب الفلسطيين أثناء معاهدة فرساي .
اذا مل يبقى أمام الشعب الفلسطيين سوى خيار واحد هو خيار
املقاومة  .يف نيسان ابريل سنة  . 1920اندلعت االشتباكات
بني الفلسطينيني و الصهاينة قتل فيها  5مسلحينصهاينة و
جرحوا مئتان  .لكن االحتالل الربيطاني ساعد الصهاينة و مدهم
بالسالح للدفاع عن أنفسهم و ساعدوا بتدريب عصابات صهيونية
 .و قد مست بريطانيا دفاع الفلسطينيني عن أرضهم و عرضهم
باالرهاب و عمل خترييب قد يؤثر على أمن بريطانيل و العامل .
و قد يؤثر أيضا على حياة الصهاينة و القلق على مستقبلهم و
مستقبل وطنهم املوعود و اقتصادهم اذا استمر العنف  .و قد
قررت حكومة بريطانيا تنفيذ وعد بلفور  .و أقامت نظامها يف حكم
فلسطني بعد أن عزلت رئيس بلدية القدس السيد موسى كاظم
باشا احلسيين .يف متوز سنة  . 1920و زجت به يف السجن هو و
من معه من أنصاره  .و اجلنرال ادمون اللنيب يردد هذه العبارة:
أرجو لئال ينتابكم اخلوف .
حكاية عروس امسها فلسطني
يف متوز يوليو سنة  .1920عينت حكومة االنتداب الربيطاني السري
هربرت صموئيل وهو صهيوني متفاخر بصهيونيته  ,أول مندوب
سامي على رأس ادارة مدنية جديدة .و اعلن صموئيل على الرغم
من معارضة الفلسطينيون.يف شهر اغسطس من السنة نفسها
السماح
( يتبع )
بقلم  /موسى مرعي...

التيار الوطين احل ّر يف سيدني
يفجع لوفاة العالمة السيد حممد حسني فضل اهلل
احلر يف سيدني من عائلة الفقيد
يتقدم التيار الوطين
ّ
ّ

ومن الشعب اللبناني عامة والطائفة الشيعية
الكرمية خاصة ،بالتعازي الصادقة لوفاة
املغفور له العالمة السيد حممد حسني فضل
اهلل ،الذي كان رمزًا من رموز الوطنية وداعمًا
أساسيًا للوحدة الوطنية ،وكان لوفاته األثر
الكبري يف نفوس اللبنانيني الذين تعودوا
على عظاته الوطنية ومواقفه الشجاعة للدفاع
عن لبنان ووحدته كما كان دعمًا قويًا حلقوق
الضعفاء واملظلومني..
لروحه احملبة والسالم للجميع.
وإنا هلل وإنا اليه راجعون

مكتب االعالم
احلر  -سيدني
التيار الوطين
ّ

يا شرق
غسل وجك
يا شرق غسل وجك ،صار الشرق تعبان
حكاياتو
فيق
اجملد،
زمان
وعي
عالنوم عزك غفي حتت الشمس عريان
راياتو
االرض
عنص
نشر
والغرب
مبتزتان
ثروات
وبشر،
ارض،
ثروات،
ضاعت بشعب اخنتق عا كرت ثرواتو
وصارت دموع النحل نتزل من العودان
املاتو
مع
اجملد
دفنوا
عشعوب،
زرع

يا شرق عا هل ارض كان
البحر
ومتل
عالي،
والبيت
االجنيل
من
طلت
ونوار
كون
عل
العدل
وارها
فرق
واالرض
البحر
فتحو
ورجال
ولو ما يضلو بشر فتحو السما
شقوا دروب اجملد صار الرمل
مطرح خملى الشرق عل ارض

مليان
خرياتو
والقرآن
آياتو
واالميان
وفاتو
رحيان
دعساتو

كان
عزو
بالشام
الفكر
طل
جببيل
عنحاتو
احلجر...حيكي
ضل
وعالنيل
واالنسان
الدهر
سرير
دجله
وعشطوط
وتاريخ حتت التخل طل ،وعشث ذاتو
الرمحان
للخالق
النيب
صلى
وعالرمل
صلواتو
احلجاج
مع
مبكة
وضلت
لبنان
على
كل
اجملد
دروب
وكانت
ارزاتو
ناطور
التلج
حتت
والدهر
يا شرق هز احلجر ،حتت احلجر حدثان
بفياتو
فايق
شعب
اول
وتاريخ
ما رد بيوم احلرب اقسى من الصوان
عاداتو
الضيف
وملقب
هادي،
وبالسلم
من اصل اكرم بشر من اشرف االعيان
نبواتو
قدس
فكر،
املكاتب
عبى
البدوان
مع
ونور
غتنى
اخليام
بني
بزيتاتو
وعتم
انطفى
القصور
وبني
لنب الكريم االصل ،صار القليل الشان
ملذاتو
الحق
الغرب
بارض
داير
والنسوان
عالنار
الشرق
كنوز
فضى
عيباتو
ليشوف
عمى
يدلق
وعالشعب
للميدان
الغرب
خيول
يعلف
وخيال
بنضواتو
خمدي
ورجع
حصانو
ضيع
وما مات جمد الشرق ،ما صار للعدوان
تا صار ابن الشرق فزعان من حالو
دماتو
جق
ويدفع
عخيو
ويكذب
من ديوان «روحانيات» اجلزء االول للشاعر
الراحل يوسف روحانا
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رياضة

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

اسبانيا للمرة األوىل إىل املباراة النهائية ومدرّب أملانيا يتوقع إحرازها الكأس

بلغ املنتخب االسباني نهائي كأس العامل للمرة االوىل يف تارخيه
بعدما وضع حدا ملغامرة نظريه االملاني الشاب بفوزه عليه 0 1
امس االربعاء ،على ملعب «موزيس مابهيدا» يف دوربن يف
نصف نهائي مونديال جنوب افريقيا .2010
وجدد املنتخب االسباني الذي كان خيوض غمار دور االربعة للمرة
الثانية يف تارخيه بعد عام ( 1954كان يعتمد حينها نظام اجملموعة
يف دور االربعة االخري) عندما تعادل حينها مع االوروغواي ()2 - 2
وخسر امام السويد ( )3 - 1وتلقى هزمية ثقيلة امام الربازيل
( ،)6 - 1فوزه على نظريه االملاني الذي خيوض النهائيات باصغر
تشكيلة له منذ مونديال  ،1934بعد ان كان تغلب عليه يف نهائي
كأس اوروبا قبل عامني بهدف سجله فرناندو توريس الذي اهدى
«ال فوريا روخا» لقبه االول منذ  1964حني توج ايضا باللقب
القارية.
واستحق االسبان الفوز النهم كانوا االفضل متاما حيث فرضوا
سيطرتهم يف معظم فرتات املباراة لكنهم عجزوا عن اجياد طريقهم
اىل شباك احلارس مانويل نوير حتى الدقيقة  73عندما جاء الفرج
عرب مدافع برشلونة كارليس بويول الذي سجل هدف املباراة الذي
وضع بلده يف موعد مع التاريخ وحرم االملان يف التأهل اىل
النهائي للمرة الثامنة يف تارخيهم ،وهو اجناز مل حيققه اي منتخب
سابقا كون «مانشافت» الذي كان خيوض دور االربعة للمرة
الـ 12من اصل  17مشاركة (رقم قياسي ايضا) ،يتشارك الرقم
القياسي مع الربازيل بسبع مباريات نهائية لكل منهما.
وخرج املنتخب االملاني ،بطل اعوام  1954و 1974و ،1990باجناز
شريف وهو انه انفرد بالرقم القياسي الذي كان يتشاركه مع
الربازيل من حيث عدد املباريات يف النهائيات بعدما خاض اليوم
مباراته الـ ،98وهو سريفعها اىل  99النه سيخوض السبت مباراة
املركز الثالث امام االوروغواي ،بينما ستكون اسبانيا االحد على
موعد مع اجملد والتاريخ يف مواجهة هولندا االحد املقبل على
ملعب «سوكر سييت» يف جوهانسبورغ ،واملنتخبان يبحثان عن
لقبهما االول ،ما يعين ان منتخب اوروبي جديد سينضم اىل الئحة
االبطال.
وكان من املتوقع ان تكون املواجهة نارية نظرا اىل املستوى الذي
قدمه املنتخبان قبل مباراة امس ،حيث اكد املنتخب االملاني حبلته
الشابة ان فوزه الكاسح على انكلرتا ( )1 -4يف الدور الثاني
مل يكن وليد الصدفة النه لقن نظريه االرجنتيين درسا قاسيا
وبلغ نصف النهائي بالفوز عليه  ،0 - 4بعد ان كان تغلب على
اسرتاليا  0 - 4يف املباراة االوىل ،ليصبح ثاني منتخب حيقق ثالثة
انتصارات او يسجل الفوز باربعة اهداف بعد اجملر اليت حققت ذلك
يف اربع مباريات عام  1954بينها الفوز على املانيا الغربية 3 - 8
يف الدور االول قبل ان ختسر امامها  3 - 2يف النهائي الذي اطلق
عليه «معجزة برين» ،علما بان اجملر هي صاحبة الرقم القياسي
من حيث عدد االهداف املسجلة يف نسخة واحدة ( )27عام ،1954
بينما حتمل املانيا الرقم القياسي بالنسبة ملنتخب توج بطال يف تلك
النسخة وكان ذلك عام  1954برصيد  25هدفا.
لكن الـ»مانشافت» خاض املباراة بطريقة حذرة ما مسح لالسبان
بفرض هيمنتهم التامة دون ان حيصلوا على الكثري من الفرص
سوى يف الدقائق االخرية الن الـ»مانشافت» حاول ان يدرك
التعادل فرتك خلفه الكثري من املساحات .وافتقد االملان بشكل
كبري خدمات جنمهم املتألق توماس مولر ( 4اهداف) لاليقاف بسبب
حصوله على انذار ثان امام االرجنتني ،ما اضطر املدرب يواكيم
لوف اىل اشراك بيوتر تروشوفسكي منذ البداية يف التغيري الوحيد
على التشكيلة ،بينما شهدت تشكيلة املدرب االسباني فيسنيت دل
بوسكي مفاجأة بابقائه توريس على مقاعد االحتياط بعدما فشل يف
اجياد طريقه اىل الشباك يف املباريات اخلمس السابقة ،واشرك
بدال منه الشاب بدرو رودريغيز الذي لعب على اجلهة اليسرى،
بينما استلم دافيد فيا مهام رأس احلربة بعد ان لعب متأخرا على
اجلهة اليسرى يف ظل وجود توريس .وكانت مواجهة اليوم الرابعة
يف النهائيات بني اسبانيا واملانيا فحققت االوىل فوزها االول،
الن املانيا الغربية خرجت فائزة  1 - 2يف الدور االول من مونديال
 ،1966وبالنتيجة عينها يف الدور الثاني ملونديال  ،1982وتعادال
 1 - 1يف الدور االول ملونديال .1994
لكن االسبان يتفوقون يف نهائيات كأس اوروبا اذ فازوا مرتني
يف دور اجملموعات عام  )0 - 1( 1984ونهائي ،)0 - 1( 2008
بينما فاز االملان مرة واحدة يف دور اجملموعات عام .)0- 2( 1988
والتقى املنتخبان يف  12مباراة ودية ويتعادالن باربعة انتصارات
لكل منهما مقابل  4تعادالت.
ومل يقدم الطرفان شيئا يذكر يف الشوط االول الذي اتسم
بسيطرة اسبانية وصلت نسبتها اىل  70باملئة يف بعض الفرتات،
وبدا املنتخب االملاني حذرا جدا يف بداية اللقاء امام سيطرة
ميدانية لالسبان وكاد ان يدفع الثمن لوال تدخل احلارس مانويل
نوير الذي قطع الطريق على فيا وصد حماولته بعد متريرة متقنة من
بدرو ( .)6وواصل ابطال اوروبا هيمنتهم امليدانية وسط تراجع
واضح لالملان الذي بدا جليا ان اعتمادهم سيكون بشكل اساسي

على سالح اهلجمات املرتدة لكن شباكهم كادت ان تهتز بفرصة
اخرى هذه املرة من كرة رأسية لقلب الدفاع بويول بعد عرضية
من اندريس انييستا لكن حماولة العب برشلونة علت العارضة
( .)14وحتسن االداء االملاني تدرجييا وجنح العبو الـ»مانشافت»
يف استيعاب اندفاع خصومهم وبدأوا االنطالق حنو منطقة احلارس
ايكر كاسياس لكن دون ان يهددوا مرمى القائد االسباني حتى
الدقيقة  32عندما اطلق تروخوفسكي كرة قوية من خارج املنطقة
تدخل عليها حارس ريال مدريد برباعة .ثم حصل االملان على
فرصة مثينة اخرى يف الوقت الضائع من الشوط االول عندما توغل
مسعود اوجيل داخل املنطقة اثر متريرة من كلوزه قبل ان يسقط
بعد تدخل من سريجيو راموس لكن احلكم اجملري فيكتور كاساي
طلب مبواصلة اللعب ( .)45وبدأ االسبان الشوط الثاني مهامجني
ايضا وكان تشابي الونسو قريبا من افتتاح التسجيل بعد ان مهد
له تشايف هرنانديز الكرة فاطلقها من حوالي  20مرتا جبانب القائم
االيسر ملرمى نوير ( .)50ثم اجرى لوف تبديال مفاجئا باخراجه
الظهري االيسر جريوم بواتنغ الذي كان احد افضل العيب املنتخب
االملاني وزج مبارسيل يانسن بدال منه ( )52يف حماولة اليقاف
توغالت بدرو الذي حتول بعد ربع الساعة االول من اللقاء للعب
على اجلهة اليمنى .ومن احدى االنطالق على اجلهة اليمنى وصلت
الكرة اىل تشايف املتواجد على مشارف املنطقة فحضرها لفيا الذي
سددها قوية جبانب القائم االيسر ( ،)55ثم حصل ابطال اوروبا
على فرصة اخطر عندما توغل انييستا يف اجلهة اليسرى بعد مترية
متقنة من الونسو قبل ان يلعب كرة عرضية ارضية مرت من
امام باب املرمى دون ان جتد من يضعها داخل الشباك اخلالية
بعدما وصل فيا اليها متأخرا ( ،)58واتبعها بدرو بفرصة اخرى من
تسديدة بعيدة مرت قريبة من القائم االيسر ( .)59واجرى لوف
تبديله الثاني باشراك توني كروس بدال من تروخوفسكي ()62
بهدف التخلص من الضغط االسباني املتواصل لكن شيئا مل يتغري
حيث واصل ابطال اوروبا اندفاعهم وطالبوا بركلة جزاء بعد سقوط
راموس داخل املنطقة اثر تدخل من بودولسكي لكن احلكم طالب
مبواصلة اللعب ( .)64ومن اول هجمة فعلية يف الشوط الثاني
كاد االملان ان خيطفوا هدف التقدم عندما توغل بودولسكي يف
اجلهة اليسرى ولعب كرة عرضية وصلت اىل القائم البعيد حيث
كروس الذي سددها على الطائر مباشرة لكن كاسياس تألق وانقذ
املوقف ( .)69وجاء الرد االسباني مثمرا عرب بويول الذي ارتقى
فوق املدافعني وحتى زميله بيكيه ووضع الكرة برأسه داخل شباك
نوير بعد ضربة ركنية نفذها تشايف من اجلهة اليسرى (.)73
وحصل بدرو على فرصة اراحة اعصاب االسبان عندما توغل يف
اجلهة اليسرى وقرر ان يتالعب بارنه فريديرتش عوضا عن مترير
الكرة اىل توريس الذي دخل قبل دقائق معدودة بدال من فيا،
فاضاع على منتخبه فرصة ذهبية لتوجيه الضربة القاضية لالملان
( ،)82لكن حلسن حظه بقيت النتيجة على حاهلا وحقق «ال فوريا
روخا» حلم نهائي كأس العامل بعد طول انتطار.
مثل اسبانيا احلارس ايكر كاسياس والالعبون سريجيو راموس
وكارليس بويول وجريارد بيكيه وخوان كابديفيال وتشابي الونسو
(كارلوس ماركينا )3+90 ،وسريجيو بوسكيتس  -بدرو رودريغيز
(دافيد سيلفا )86 ،وتشايف هرنانديز واندريس انييستا ودافيد
فيا (فرناندو توريس.)80 ،
ومثل املانيا احلارس مانويل نوير والالعبون جريوم بواتنغ (مارسيل
يانسن )52 ،وبري مريتيساكر وأرنه فريدريش وفيليب الم وسامي

خضرية (ماريو غوميز )80 ،وباستيان شفاينشتايغر وبيوتر
تروشوفسكي (طوني كروس )62 ،ومسعود اوجيل ولوكاس
بودولسكي ومريوسالف كلوزه .
قاد املباراة احلكم اجملري فيكتور كاساي.

ترتيب اهلدافني

مل تتغري صدارة ترتيب اهلدافني يف نهائيات كأس العامل
الـ  19لكرة القدم ،اليت تستضيفها جنوب أفريقيا حتى  11متوز،
اذ احتفظ اهلولندي ويسلي سنايدر باملركز االول مشاركة مع
االسباني دافيد فيال.
وسجلت أمس اصابة واحدة كانت من نصيب املدافع االسباني
كارليس بويول خالل املباراة اليت فازت فيها اسبانيا على املانيا
 0 - 1وتأهلت للمباراة النهائية.
وهذا ترتيب اهلدافني:
  5اصابات :دافيد فيال (اسبانيا) ،ويسلي سنايدر (هولندا).  :4مريوسالف كلوسه ،توماس مولر (املانيا) ،غونزالوهيغواين (االرجنتني) ،روبرت فيتيك (سلوفاكيا) ،دييغو فورالن
(االوروغواي).
  :3لويس فابيانو (الربازيل) ،أسامواه غيان (غانا) ،لويسسواريز (االوروغواي) ،الندون دونوفان (الواليات املتحدة).
  :2سامويل ايتو (الكامريون) ،لوكاس بودولسكي (املانيا)،كارلوس تيفيز (االرجنتني) ،خافيري هرنانديز (املكسيك)،
كايسوكي هوندا (اليابان) ،لي تشونغ  -يونغ ،لي جونغ -
سو (كوريا اجلنوبية) ،بريت هوملان (اوسرتاليا) ،كالو أوتشي
(نيجرييا) ،روبينيو ،إيالنو (الربازيل) ،تياغو (الربتغال) ،اريني
روبن (هولندا).
  :1راوول مرييليس ،سيماو سابروسا ،هوغو أمليدا ،ليدسون،كريستيانو رونالدو (الربتغال) ،كميل كوبونيك (سلوفاكيا)،
اندريس انييستا ،كارليس بويول (اسبانيا) ،ياكوبو أييغبيين
(نيجرييا) ،سيفيوي تشاباالال ،بونغاني كومالو ،كاتليغو مفيال (جنوب
افريقيا) ،فلوران مالودا (فرنسا) ،يون دال توماسون ،نيكالس
بندتنر ،دنيس رومدال (الدامنارك) ،بارك جي  -سونغ ،بارك تشو
 يونغ (كوريا اجلنوبية) ،غربيال هاينتسه ،مارتن دمييكيليس،مارتن بالريمو (االرجنتني) ،ياسوهيتو اندو ،شينجي اوكازاكي
(اليابان) ،دمييرتيس سالبينغيديس ،فاسيليس توروسيديس
(اليونان) ،كواوتيموك بالنكو ،رافاييل ماركيز (املكسيك)،
رودريغو ميالر ،جان بوسيجور ،مارك غونزاليس (تشيلي)،
جيلسون فرنانديس (سويسرا) ،الفارو برييرا ،ماكسيميليانو برييرا
(االوروغواي) ،مايكون ،جوان (الربازيل) ،جي يون  -نام (كوريا
الشمالية) ،وينستون ريد ،شاين مسيلتز (نيوزيلندا) ،انطونيو دي
ناتالي ،فابيو كوالياريلال ،دانييلي دي روسي ،فينتشنزو ياكوينتا
(ايطاليا) ،أنطولني الكاراز ،انريكه فريا ،كريستيان ريفريوس
(الباراغواي) ،روبن فان بريسي ،كالس  -يان هانتيالر ،ديرك
كويت ،جيوفاني فان برونكهورست (هولندا) ،مسعود اوزيل،
كاكاو ،ارنه فريدريش (املانيا) ،تيم كاهيل (اوسرتاليا) ،ميالن
يوفانوفيتش ،ماركو بانتيليتش (صربيا) ،روبرت كورين ،فالرت
بريسا ،زالتان ليابييانكيتش (سلوفينيا) ،جريماين ديفو ،ماتيو
ابسون ،ستيفن جريارد(انكلرتا) ،مايكل برادلي ،كلينت دميبسي
(الواليات املتحدة) ،كيفن  -برينس بوانتغ ،سولي مونتاري (غانا)،
ديدييه دروغبا ،يايا توريه ،ندري روماريك ،سالومون كالو (ساحل
العاج).
 اصابة خطأ يف مرمى فريقه :بارك تشو  -يونغ (كوريا اجلنوبية)،دانيال أغر (الدامنارك).
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تتمـات

«حزب اهلل» :ما عجزت إسرائي...
(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)

واعترب ضابط عسكري فرنسي بارز عمل يف قيادة «اليونيفيل»
سابقا ،أن قرار إعادة تشكيل «اليونيفيل» ،يعود إىل تراجع عمل
اجليش اللبناني يف املنطقة ،واخنفاض مستوى التعاون السابق،
وعدم احرتام القيادة اللبنانية تعهداتها باإلبقاء على  15ألف جندي
لبناني يف منطقة جنوب الليطاني ملؤازرة القوات الدولية .وقال
إن عديد اجليش اللبناني يف املنطقة حاليا ال يزيد عن ستة اآلف
جندي!
وقد شكلت اإلشكاالت بني «اليونيفيل» واألهالي واملوقف
الفرنسي حتديدا ،مادة نقاش مطول يف جلسة جملس الوزراء اليت
انعقدت برئاسة رئيس اجلمهورية ميشال سليمان ،وقرر خالهلا
جملس الوزراء تدعيم قوة اجليش يف اجلنوب وانتشارها والتمسك
مبضمون ومندرجات القرار  1701وقواعد االشتباك بني اجليش
و«اليونيفيل».
محل بعض وزراء  14آذار
وشهدت اجللسة انقساما واضحا حيث ّ
مسؤولية ما جرى لالهالي ،ومن ورائهم «حزب اهلل» ،ودافعوا عن
حق «اليونيفيل» حبرية احلركة حبسب «اجتهاد» وزير الكتائب
سليم الصايغ ،جلهة أن الفصل السابع يعطيها احلق مبنع وجود
املسلحني ومنع السالح وأن متارس دورها بكل حرية .وتناغم معه
وزراء  14آذار الذين ابدوا قلقا من ان تكون
حتركات االهالي يف مواجهة «اليونيفيل» خلفيات سياسية.
وراء ّ
وأشار الوزير بطرس حرب يف هذا السياق اىل وجود خطأين متقابلني
من هذا الطرف وذاك .فيما شدد الوزير ميشال فرعون على ضرورة
حتصني القرار  1701واخلطوات اليت قامت بها الدولة اللبنانية،
رافضا ان يعود اجلنوب ساحة ،ودعا اىل عدم اعطاء اسرائيل اية
ذرائع.
ويف مقابل ذلك أكد نائب رئيس جملس الوزراء وزير الدفاع الياس
املر ان االمر متت معاجلته وال خلفيات سياسية له ،وأن االتصاالت
اليت متت بني اجليش و «اليونيفيل» أدت اىل حل املسألة.
وحبسب مصادر وزارية فإن رئيس احلكومة سعد احلريري أكد ان
ليس هناك ما يوجب تفسري القرار  1701فالقرار واضح ،وكلنا نعلم
االتصاالت اليت مهدت للوصول اىل هذا القرار .الرئيس نبيه بري
وأيضا الرئيس فؤاد السنيورة ،وأيضا الفرنسيون الذين وقفوا اىل
جانبنا للوصول اىل هذا القرار.
وأكد احلريري ان الفصل السابع ال يصلح ابدا يف لبنان ،والقرار
 1701واضح ،ويطبق منذ اربع سنوات وليس مثة ما يوجب تفسريه،
وبالتالي فالقرار  1701هو قرار حتت الفصل السادس ونقطة على
السطر.
وأشار احلريري يف مداخلته اىل لقائه مع الرئيس الفرنسي
نيقوال ساركوزي مشريا اىل االستياء الذي ابداه حيال التعرض
«لليونيفيل» .واستعرض احلريري ما حصل متوقفا عند مناورة
«اليونيفيل» اليت جرت واليت رافقها احتقان .وقال إذا كان
هناك غلط ،فال يصحح بالغلط أيضا .وشدد على احلفاظ على
«اليونيفيل» رافضا التعرض هلا ،فهي تؤمن استقرار لبنان
ووجودها مفيد للبنان كاشفا عن توجه الرسال مزيد من وحدات
اجليش اللبناني اىل اجلنوب.
وقالت املصادر ان رئيس اجلمهورية حرص خالل اجللسة على ادارتها
يف اجتاه احلؤول دون ارتفاع نربة املداخالت الوزارية ،مشددا يف اكثر
من حمطة يف النقاش على اهمية العالقة اجليدة بني «اليونيفيل»
واللبنانيني ،وأكد التمسك بالقرار  1701مشريا اىل ان االتصاالت
تكثفت يف االيام املاضية ملعاجلة االشكال الذي حصل وكان هناك
جتاوب من قبل اجلميع وحرص مشرتك على عالقات جيدة وطبيعية.
وإذ شدد سليمان على ضرورة التنسيق الدائم ما بني اجليش
اللبناني والقوات الدولية ،اكد يف املقابل ان املطلوب ليس الطلب
اىل لبنان التزام القرار  ،1701بل على اسرائيل ان تنفذ هذا القرار،
وتوقف تهديداتها املتكررة ولتنسحب من الغجر.
وانتقد وزير االشغال غازي العريضي االستغالل السياسي ملا
حدث من قبل بعض االطراف السياسية ،وقال انه عندما طرح
ساركوزي كالمه االخري حول حتييد القوات الفرنسية العاملة يف
«اليونيفيل» ،فإن احلادثة يف اجلنوب مل تكن قد وقعت بعد،
فهل هذا الكالم الذي ابداه ساركوزي مطمئن للجنوب وللجنوبيني
وللبنانيني بشكل عام ولدور «اليونيفيل» وهل مثة من ناقش
هذا الكالم اخلطري ،اال يعين كالم ساركوزي انه يستبطن معرفة مبا
قد تقوم به اسرائيل ،وهل حنن يف احلكومة ناقشنا هذا االمر وماذا
وضعنا يف مواجهته.
ودعا وزير التنمية االدارية حممد فنيش الوزراء اىل العودة بالذاكرة
اىل العام  1978أي اىل السنة اليت جاءت فيها القوات الدولية اىل
اجلنوب ،مشريا اىل انه منذ ذلك احلني مل تسجل أية حالة عدائية
ضد تلك القوات ،بل على العكس احتضنها االهالي ،وحتى ما بعد
القرار  ،1701فخالل اربع سنوات مل يسجل ايضا أي صدام بني
الناس وبني و «اليونيفيل» ما خال اشكاالت بسيطة عوجلت.
لكن ما حصل مؤخرا ،اضاف فنيش ،هو ان «اليونيفيل» جتاوزت
قواعد االشتباك املعمول بها سابقا ،وجلأت اىل مناورة حتاكي اطالق
صواريخ من اجلنوب ،ال مناورة حتاكي كيفية صد عدوان اذا شنته
اسرائيل على لبنان ،بل هي اجرت مناورة لصد الصواريخ ،فماذا
يعين ذلك ،فضال عن انها مل تنسق مع اجليش اللبناني ،االمر الذي

أقلق االهالي وأدى اىل وقوع حوادث بينهم وبني «اليونيفيل».
وقال فنيش :تلك هي الوقائع كما حصلت ،وأي كالم آخر خارج تلك
الوقائع ،ال يعدو كونه اكثر من استغالل سياسي للحادثة وتوظيف
هلا ،ومع االسف هناك يف الداخل من هو جاهز هلذه املهمة .ويف
خالصة االمر ما نريد ان نقوله ونؤكده هو ان «اليونيفيل» ليست
قوات انتداب مطلقة الصالحية ،وهي اصال مل تأت اىل لبنان مبعزل
عن موافقتنا ،وبالتالي ليس هناك أي موقف سليب من قبلنا جتاهها.
امنا عليها ان تلتزم مهمتها حتت سقف القرار .1701
ورفض فنيش القول باندراج مهمة «اليونيفيل» حتت الفصل
السابع ،وقال :ال يوجد ال  6ونصف او غري ذلك ،ان تلك القوات
موجودة حتت الفصل السادس ،هي قوات تؤازر اجليش اللبناني،
ودورها تنسيقي معه ،وأي كالم خارج هذا االطار هو خروج على
القرار .1701
وأشار فنيش اىل ان االهالي قاموا بردة فعل طبيعية ،عندما خرجت
«اليونيفيل» عن مهمتها ودورها ،وهذا ما اقلقهم ،وما اقلقهم
اكثر ودفعهم اىل الريبة من ان يكون هناك امر ما يتحضر يف
اخلارج ،هو مسارعة البعض اىل استغالل احلادث وإلقائه املسؤولية
على املقاومة واالهالي ،فهل حنن قلنا «لليونيفيل» أن ال تقومي
بالتنسيق مع اجليش ،وهل قلنا هلا نفذي مناورة بال تنسيق معه
وبال موافقته .حنن نؤكد ان ال نية عدائية ابدا جتاهها ،كما نؤكد يف
الوقت ذاته ان القرار  1701واضح وال تغيري يف قواعد االشتباك.
وتوجه فنيش اىل من يدعو اىل الفصل السابع مذكرا بأننا قاتلنا 33
يوما يف «حرب متوز» ملنع مثل هذه القرارات ،ويف أي حال ان
ما عجزت اسرائيل عن اخذه يف احلرب ال ميكن ان تأخذه بالتحايل،
او بأي اسلوب آخر.

أوباما يرى أمالً للسالم مع الفلسطينيني...

(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)
وجود تنسيق وثيق بني البلدين .ورأى ان مثة ام ًال يف حتقيق السالم
بني اسرائيل والفلسطينيني يف الشرق األوسط ،وإن يكن ذلك ال
يعين أنه «متفائل بشكل أعمى» بامكان حتقق ذلك.
وإذ قال الرئيس األمريكي ان اسرائيل حمقة يف التشكيك يف مسار
عملية السالم ،أشار إىل أن كثريين كانوا يعتقدون ان قيام اسرائيل
مستحيل ،وتاليًا جيب ان يكون وجود الدولة العربية «مصدرًا كبريًا
لألمل».
وحتدث عن زيارته للقدس قبل أن يتوىل الرئاسة األمريكية ،وتذكر
كيف جتول «مبتعة كبرية» يف املدينة ،وهو أمر ال يستطيع القيام
به اآلن ألنه صار شخصية معروفة.
وكانت وزيرة اخلارجية األمريكية هيالري كلينتون شددت بعد
استقباهلا نظريها األردني ناصر جودة يف واشنطن على وجوب
االنتقال إىل املفاوضات املباشرة ألن ذلك «يف مصلحة
االسرائيليني والفلسطينيني واملنطقة والعامل .وكلما أسرع
االسرائيليون والفلسطينيون يف االنتقال إىل حمادثات مباشرة،
استطاعوا اختاذ قرارات».
وكرر اوباما انه «من غري املقبول ان متتلك ايران اسلحة نووية،
وسنبذل كل ما يف وسعنا للحؤول دون حدوث ذلك».
وسئل هل خيشى ان تفاجئ اسرائيل واشنطن بشن هجوم على
املنشآت النووية االيرانية ،فأجاب« :أعتقد ان العالقة بني الواليات
املتحدة واسرائيل قوية ما يكفي كي ال حياول اي طرف مفاجأة
اآلخر .حنن حناول التنسيق يف القضايا ذات االهتمام املشرتك،
وهذا نهج يلتزمه رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامني نتنياهو».
والحظ ان «كل املؤشرات تدل على انهم يسعون اىل امتالك
اسلحة نووية» ،ولذلك فان منع حصول ذلك يعد اولوية بالنسبة
إليه .وأضاف ان «أكرب تهديد السرائيل ،وهو ايران واحتمال
امتالكها سالح نووي ،كان دائما األولوية الرقم واحد يف سياسيت
اخلارجية خالل االشهر الـ 18االخرية» .وتعهد «ابقاء الباب مفتوحًا
امام التوصل اىل حل ديبلوماسي هلذا االمر» ،مع تأكيده «أنين
مل استبعد اي خيار على الطاولة».
وهذه املقابلة األوىل جيريها أوباما مع قناة تلفزيونية اسرائيلية منذ
توليه الرئاسة العام املاضي.

أوباما يرى أمالً للسالم مع الفلسطينيني...

(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)
باحلديث عن قدرة طبقة رجال السياسة على ادارة العملية السياسية
ووفائهم باالستحقاق الدستوري القاضي باختيار رئيس للبالد بعد
مضي ثالثني يوما على انعقاد اجللسة االوىل جمللس النواب يف 14
حزيران املاضي.
وتنص النقطة «ب» يف الفقرة الثانية من املادة  72من الدستور
الدائم جلمهورية العراق الفيديرالي على االتي« :يستمر رئيس
اجلمهورية مبمارسة مهماته إىل ما بعد انتهاء انتخابات جملس النواب
اجلديد واجتماعه ،على ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خالل
ثالثني يومًا من تاريخ اول انعقاد له».
ويف ضوء هذه املادة مل يبق امام القوى السياسية الفائزة يف
انتخابات  7آذار املاضي سوى القليل من االيام لتأليف حكومة
الوحدة الوطنية ،وتاليا اثبات احرتامها التام لدستور البالد اليت
خطته بيدها.
ومبوجب املادة  72يتعني على القوى السياسية املمثلة يف جملس
النواب اجلديد ان تكون جاهزة للتصويت على رئاسة اجلمهورية
حبلول الثالث عشر من متوز اجلاري.

ويشدد اخلبري القانوني طارق حرب على ان امام السياسيني مدة
شهر واحد من تاريخ عقد جلسة الربملان االوىل اي من  14حزيران
املاضي واىل  13متوز اجلاري وفقا للدستور العراقي ،النتخاب رئيس
اجلمهورية .ويقول« :مبا ان رئيس اجلمهورية ال ميكن انتخابه اال
بعد انتخاب رئيس جملس نواب ،فالشهر يعترب حمددا النتخاب رئيس
اجلمهورية ورئيس جملس النواب».
ثم يكلف رئيس اجلمهورية بعد  15يوما من تاريخ انتخابه شخصية
سياسية جرى التوافق عليها لتأليف احلكومة.
والسؤال الذي ما انفك يطرح داخل االوساط العراقية ،هو قدرة
القوى السياسية على تلبية االستحقاق الدستوري يف االيام القليلة
املتبقية.
ومع اقرتاب موعد انعقاد اجللسة الربملانية اليت ال يفصل القوى
سياسية عنها سوى اسبوع واحد ،ال يبدو يف االفق حل ناجع حيد
من تصاعد املخاوف السياسية والشعبية النامجة عن عدم التوصل
إىل حلول ناجعة لالتفاق على اختيار الرئاسات الثالث (اجلمهورية،
جملس النواب الوزراء) بني الكتل السياسية ،اذ ال تزال اخلالفات
تكتنف مسرية احملادثات بينها .ولعل ما يعزز تلك املخاوف ليس
اخلالفات القائمة بني االفرقاء السياسيني فحسب ،بل كون الكثري
من القضايا الدستورية غري خمتربة سياسيا يف الواقع العراقي
اجلديد ،فضال عن غياب املعرفة واخلربة القانونية لدى السياسيني
بهذه املشاكل ،على حد قول احد احملللني السياسيني.
وما قاله رئيس اقليم كردستان العراق مسعود البارزاني مطلع
سئل عن موعد تأليف احلكومة اذ،
االسبوع ،انه يشعر باحلرج كلما ُ
يكشف بوضوح عن حجم االزمة القائمة ،وعدم معرفة حتى القادة
السياسيني النافذين الذين ميثلهم بوضوح البارزاني وقت انبثاق
احلكومة.ويظهر من التصرحيات اليت يطلقها الساسة يف شأن
موعد 13متوز ان امور تاليف احلكومة ليست على ما يرام ،وهو ما
يعزز خماوف االوساط السياسية والشعبية من خيارات ما قبل انتهاء
املدة الدستورية ،ومل يستبعد البعض ،وخصوصا السياسيون منهم،
تاجيل جلسة  13متوز أو «االلتفاف» على الدستور يف ظل عدم
التوصل اىل اتفاق القوى السياسية على استحقاق اجللسة املقبلة.
ويقول يف هذا الصدد عضو «القائمة العراقية» فتاح الشيخ:
«إن الوقت املتبقي من الشهر حيتاج إىل ترتيب تفاوضي من
الكتل ،تسعى اليه جبدية وحرص لالنتهاء منه واخلروج بنتائج قبل
نهاية املدة الدستورية».
اما النائب االخر عن «القائمة العراقية» عز الدين الدولة فال
يستبعد تأجيل موعد  13متوز لصعوبة توصل االطراف السياسيني
اىل اتفاق يف الفرتة املتبقية .
ومل ختف عضو «االئتالف الوطين» ليلى اخلفاجي خماوفها من هذا
االمر ،معتربة ان التأجيل ميثل ماوصفته بـ»التفاف» على الدستور
من خالل اللجوء اىل «تكيفات قانونية قد تكون سابقة خطرية تهدد
العملية السياسية برمتها يف حال تأجيل اجللسة الربملانية».
اىل ذلك ،يرى النائب عن ائتالف «دولة القانون» كمال الساعدي
أن ظروف ما قبل انتهاء املدة الدستورية حتتاج إىل جهد استثنائي
وتفاوض مكثف ،وخالفا لذلك «يستوجب إجياد خمرج دستوري
قانوني لتمديد أو تأجيل اجللسة األوىل».
ويربر ذلك بان املشكلة السياسية يف العراق هي ان «حسم أي
ملف من الرئاسات الثالث يتطلب حسمًا شام ًال مللفات الرئاسات
األخرى» .ومييل معظم احملللني السياسني اىل ان ما ساهم يف
تعقيد االمور وزيادة حرج الكتل السياسية من خالل ضغط عامل
الوقت عليها ،هو التعثر الذي حصل سواء على صعيد التفاوض او
التحالف بني الكتل املختلفة.
اذ يالحظ على صعيد التحالف بني القوى ،وخصوصا بني ائتاليف
«دولة القانون» و «الوطين العراقي» او ما بات يعرف
بـ»التحالف الوطين» انه مل يساهم يف التعجيل بتأليف احلكومة
كما صمم واريد منه حلظة اعالنه ،بل لعله ساهم يف اثارة الكثري
من القضايا بدل حلها ،اذ تقول املصادر املقربة من «التحالف
الوطين» انه ،وخصوصا بعد التقارب الذي حصل اخريا بني
ائتالف «دولة القانون» و»القائمة العراقية» ،بات التحالف
يف حكم املنتهي ،فالتقارب بني عالوي – املالكي دفع االمور داخل
«التحالف الوطين» اىل اقصى حدود التقاطع واالختالف.
فقبل هذا التقارب واجهت التحالف مشاكل معقدة وكبرية ،يف
مقدمها متسك رئيس الوزراء املنتهية واليته نوري املالكي بوالية
ثانية ،يف مقابل ممانعة جادة من اكرب كتل «االئتالف الوطين»
ممثلة بالكتلة الصدرية ذات الـ 29من اصل  70مقعدا ،فض ًال عن
كتلة اجمللس االعلى بزعامة عمار احلكيم اليت حازت  18مقعدًا،ـ
وتكللت هذه املمانعة بتوجيه اجلهتني رسالة ،مطلع االسبوع،اىل
«دولة القانون» تبلغانها رمسيا عدم قبوهلم بوالية ثانية لنوري
املالكي
صحيح ان بعض الشخصيات السياسية نفت موضوع الرسالة ،اال
ان مصادر مقربة من «االئتالف الوطين» اكدت لـ»النهار»
توجيهها ،ولفتت اىل ان النفي ياتي يف اطار رغبة البعض يف عدم
وصول االمور بني االئتالفني اىل حد القطيعة التامة.
وال يبدو ان التقارب بني «دولة القانون» بزعامة املالكي والقائمة
«العراقية» بزعامة اياد عالوي سيساهم يف تتويج جلسة  13متوز
املقبل باالتفاق على التصويت على رئاسة اجلمهورية وغريها من
الرئاسات ،ذلك ان املشاكل املالزمة هلذا التقارب التقل يف حال
من االحوال عن املشاكل القائمة بني «دولة القانون»و»الوطين
العراقي».
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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

ΎϳέϮΘϜϴϓ –ϢϟΎόϟϲϓΔϴϓΎϘΜϟΔϴϧΎϨΒϠϟΔόϣΎΠϟ

تقدم
افضل اخلدمات على أنواعها

ΪϳΎγΪϴδϟ ˬϢϟΎόϟϲϓΔϴϓΎϘΜϟΔϴϧΎϨΒϠϟΔϋ ϡΎΠϟϝ ΎϳέϮΘϜϴϓ Δϳϻϭ βϴέϑήθΘϳ
έϮπΤϟΔϤϳήϜϟΔϴϧΎϨΒϠϟΔϴϟΎΠϟ˯ΎϨΑϊϴϤΟ ΓϮϋΪΑ ˬ ΔϳάϴϔϨΘϟΔϨΠϠϟϊϣϢΗΎΣ
.2009 ϡΎόϠϟ VCEϝΓΩΎϬηϲϓϦϴϗϮϔΘϤϟΏϼτϟϢϳήϜΗϞϔΣ

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

ΔϳΎϋήΑ ϞϔΤϟ ϡΎϘϳ
.ζϧέϮϛϲϟήϴηϲϟΎϓϲϧϮϣΔϳΪϠΑΔδϴέ
ΔϠΣίΔϨϳΪϣϦϣϞλϷΔϴϧΎϨΒϠϟ

.2010/7/18 ϪϴϓϊϗϮϟΪΣϷέΎϬϧ ήϬχΪόΑϦϣ ΔΜϟΎΜϟ ΔϋΎδϟϡΎϤΗϲϓ ϚϟΫϭ
Clocktower Centre
750 Mount Alexander Road, Moonee Ponds
(Corner Pascoe Vale and Mount Alexander Roads)

 صدق يف املعاملة وكفالة للعمل..خدمة سريعة

:ϥΎϜϤϟ

 ساعة يف اليوم24/24 نعمل
االتصال بصديق اجلميع سايد حامت

ΔϧΎϣ΄Α 2010/7/10 ΦϳέΎΗϞΒϗ ϝΎμΗϻϰΟήϳ ΰΠΤϠϟϭ ΕΎϣϮϠόϤϟϦϣΪϳΰϤϟ
0413 492 545 :ϲϟΎΘϟϢϗήϟϰϠϋΎΑΎγϒγϮϳήδϟ

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

ϲΒϠΤϟΩϼϴϣ :ϡϼϋϹΔϧΎϣ

Âzì€bi@‚Ï≠@êΩ@ÚﬂáÇ
NNNpbÌ¸Ï€a@5«@…ÌåÏn€aÎ@ÂÌçÉn€aÎ@
…Ó‡ßa @Ú‘q @b‰n�«a @Ú‹ÌÏ�€a @b‰m5Ç
HEAD OFFICE MELBOURNE
24 - 32 Stanley Drive Somerton, Vic 3062
Tel: (03) 9308 0880 - Fax: (03) 9308 0506

SYDNEY:

BRISBANE:

ADELAIDE:

6 George Street
101 Beenleigh Rd
Wetheril Parl, NSW 2164 Acacia Ridge, Qld 4108 Green Fields, SA 5107
Tel: (08) 8282 6869
Tel: (07) 3344 7400
Tel: (02) 8787 9500
Fax: (08) 8359 0044
Fax: (07) 3344 7500
Fax: (02) 9729 4012
195 - 199 Newton Rd

PERTH:
68 McDowell Street
Welshpool. Wa 6106
Tel: (08) 9451 4766
Fax: (08) 9451 6744

Email: blue.star@bluestarlogistics.com.au --- Web Site: www.bluestarlogistics.com.au
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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

<ÿÈë˜]<Íﬁ^ﬂf◊÷]<ÃÈÈ∆Ü÷]<ƒﬂíi
}l^ﬂr√π]<≈]Áﬁ]<ƒÈ∂<<I<<Ü5]Ê<òÈe]<àf
<<I3¬á<èÈŒ^ﬂ⁄<I∞r√e<‹£
�^<Ìﬂfú<ÜË^� <I»ﬁ^fäe<ÜË
<Ìë^}<lÁËà÷]<≈]Áﬁ]<ƒÈ∂Ê
]§^÷<ŸÊ3ä÷Á”÷]<‡⁄<Í

<ÍŒ^eÊ<·^ﬂf÷<‡⁄<ÅÖÁjäπ]<·ÁjËà÷]<kËáÊ
]÷ÏÖÊ^.]<·]Ç◊f

„äb»é¸a@›õœa@…ﬂ@Úﬂbm@Úœbƒ

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

@äbÿ«@Êaãœc

Akkar Bakery

ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﻧﻀﺎﻝ ﺍﻟﺸﻬﺮﻴ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻠﻘﻤﺔ

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

254Sydney Rd, Coburg

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

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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لبنان الرمسي والشعيب يودع....

(تتمة املنشور على الصفحة )8
ان احلديث عن السيد فضل اهلل «يعين احلديث عن املرجعية الفقهية
الشيعية ،وعن مدرسة احلوار الفكري واإلنساني ،وعن منرب الدعوة
إىل الوحدة والتالقي».
وقال يف بيان أمس« :أن تتحدث عن السيد يعين أنك تبحر يف
مدرسة احلسني عليه السالم وامللهم القيادي لثورة احلق على الباطل،
السيد حممد حسني فضل اهلل الذي محل أثقال اهلجمة الظاملة اليت
ّ
شنها عليه ظالم الدنيا وعبيدها واملتاجرون بدين اهلل ،فعمدوا إىل
ّ
جملرد أن طرح
وخونته
وكفرته
السيد
لت
ضل
اليت
املؤلفات
كتابة
ّ
مرجعيته».
حيا رئيس «حركة العمل والوعي االجتماعي» امحد خري الدين ،يف
[ ّ
بيان« ،التضامن والتكاتف اللبناني الرمسي والديين واحلزبي العام
املشاطر واملواسي ألهل العزاء بالفقيد العالمة فضل اهلل».
[ اكد رئيس جملس العمل اللبناني ـ ابوظيب البري متى بعد تقديم
التعازي مع وفد من اجلالية اللبنانية يف االمارات العربية املتحدة يف
مسجد االمامني احلسنني بالعالمة فضل اهلل «ان الراحل الكبري خسارة
ال تعوض ،سيفتقده املسلم كما املسيحي ،وهو من الرجال النادرين
يف هذا العصر حبكمته وبفكره وحبواره اآلخر ،فهو مل يكن للبنان
فحسب ،بل كان للعاملني العربي واالسالمي وكل شعوب العامل».
[ أسف جتمع أصحاب احلقوق يف وسط بريوت التجاري لغياب فضل
احلر نصري االنسان املظلوم ،وهو كان الوحيد بني
اهلل «املرجع
ّ
أقرانه يف لبنان الذي أفتى بتحريم أسهم سوليدير اجلائرة ما خلص
الكثريين».
[ نعت جامعة آل خوري يف لبنان والعامل «فقيد الفكر التنويري احلر
ورجل الوطنية الصلبة ورمز العقالنية الواعية» ،معربة عن «أملها
الشديد لوقع هذه اخلسارة بالفقيد الكبري الذي ستظل ذكراه تلهمنا
نورا ووعيا وبعدا عن التعصب والتقوقع والتخلف».
[ رأت نقابة احملامني ان «رحيله سيرتك فراغًا كبريًا جدًا ال ميكن
تداركه اال بالتمسك باملبادئ والتعاليم اليت أرساها على مدى عقود
من الزمن خدمة لإلنسانية مجعاء».
[ أكدت نقابة الفنيني السينمائيني يف لبنان ،يف بيان ،ان «لبنان
خسر رجل الوحدة والفكر والعلم والرتبية».
[ شدد النادي الثقايف العربي على ان العالمة فضل اهلل «كان
رجل التنوير والكلمة وصاحب املواقف املشرفة وصوت احلق والعقل.
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رحل العالمة الكبري تاركًا إرثًا فكريًا وثقافيًا ونتاجًا غنيًا سيبقى منارة
لألجيال يف كل األزمنة».
[وصف نائب رئيس حزب «اللبنانيون اجلدد» مازن العيد يف بيان
رحيل فضل اهلل بأنه «خسارة كبرية لالمة العربية واالسالمية مبا
كان يشكله الراحل من صوت لإلعتدال اإلسالمي» .ونوه بتاريخ
ً
معتربأ أنه «ترك مدرسة ونهجا منفتحا تستطيع االجيال
فضل اهلل،
القادمة السري على دربه بدءًا من رؤيته الروحية املنفتحة على اآلخر
وصوال اىل املفاهيم السياسية ومواقفه العروبية يف الصراع العربي
ـ اإلسرائيلي».
[ اشار «جملس أمناء اجملمع الثقايف العربي» اىل «اننا خسرنا
العالمة فضل اهلل باجلسد لكنه يبقى لنا ّ
خملدًا» ،الفتًا اىل انه «كان
إنسانيًا باملعنى السامي للكلمة».
[ تقدمت مؤسسة «شاهد حلقوق اإلنسان» بأحر التعازي للشعب
اللبناني واألمة اإلسالمية مجعاء برحيل العالمة فضل اهلل.
برقيات
تلقى نائب رئيس اجمللس اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ عبد األمري
قبالن سلسلة برقيات تعزية برحيل العالمة فضل اهلل من عدد كبري
من الشخصيات واهليئات واملراكز الدينية والثقافية يف لبنان بالد
االغرتاب ومن ابرز املعزين :امللك عبد اهلل الثاني ،نائب الرئيس
السوري فاروق الشرع ،سفريا سوريا واالردن ،مطران القدس
هيالريون كبوشي ورئيس االحتاد العمالي العام يف لبنان غسان
غصن.
[ توجه قائد الثورة االسالمية آية اهلل علي خامنئي يف برقية بالتعزية
إىل أسرة فضل اهلل ومجيع حميب املرحوم يف لبنان واجلالية اللبنانية
يف أفريقيا وأمريكا الالتينية برحيل العامل اجملاهد ،معتربًا انه «كان
العامل اجلليل واملثابر شخصية مؤثرة يف الساحتني الدينية والسياسية
وأن لبنان سيبقى يتذكر خدماته وبركاته لسنوات طوال».
[ أبرق عضو تكتل «التغيري واالصالح» النائب نبيل نقوال اىل
كل من الرئيس بري واألمني العام لـ»حزب اهلل» والشيخ قبالن
والنائب حممد رعد واهل العالمة الراحل معزيا بوفاته.
[عزى االمني العام الحتاد االطباء العرب جورج أفتيموس بالعالمة
الراحل ،وتقدم من «اسرة الراحل الكبري ومن االمة العربية مجعاء
بأحراالدعية لروحه الطاهرة ،سائلني اهلل عز وجل ان يسكنه فسيح
جناته وان يلهمنا من بعده الصرب والعزاء».

منفوخ
الزغلول انطوان برصونا
يا حضرة االمسك عاطول مشرشحو
صلي لرب الكون والكفر اشلحو
مفروض انو تكون خادم للولي
يا مغرم بذاتك عيوبك صندحو
***
مليح اللي عين بعيد لونك مش الي
القالو الك منفوخ مش عم ميزحو
لسبد ما بكرا احلقيقة تنجلي
ّ
والناس تعرف وين صرفك والنحو
***
حمرر ولكن انت خرج القلقلي
الزغلول مش رح حيملك عا جواحنو
مينك تا حتى تهوبر بساحة علي
اجلابك عا سدني الف اهلل يساحمو
***
معروف اني رب شعر ومرجلي
وحتت االرض هلي عا شكلك مطرحو
حاجي بطيارات تعمل بلبلي
من هلق ورايح يا مسرت سني ميم
حرمك بالشعر ّ
متك تفتحو
رح ّ
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Pizza – Pasta – Steak – Seafood
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اكرب حمل لبيع اخلضار
والفواكه واحلبوب واالجبان
وااللبان والزيوت خاصة
اخلالية من الكولسرتول
وزيت الزيتون الصايف
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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
ملبورن
Melbourneما تطلبينه موجود يف حمالتنا
*سيدتي كل
*حمالتنا اشبه بسوبرماركت
* 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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حماكمة انطون سعادة اغتيال باسم القانون
بقلم احملامي األمني الدكتور عبد اهلل قربصي

مل يسبق يف تاريخ احملاكمات السياسية ،يف العامل امجع ويف التاريخ
القضائي منذ ان اصبح يف العامل قضاء وقانون مكتوب ،ان جرت
حماكمة ّ
متهم خالفا لكل النصوص ولكل االعراف والبسط حقوق
االنسان كذلك.
سلم اخلائن حسين الزعيم انطون سعادة اىل السلطات اللبنانية يف
السادس من متوز ليال مشرتطا ان يقتل يف الطريق اىل بريوت ،واال
جتري حماكمته لئال تفتضح خيانته وكان مندوبا احلكومة نور الدين
الرفاعي مدير قوى االمن الداخلي واملري فريد شهاب مدير االمن
العام.
اما كيف سلم انطون سعادة ،وملاذا قبل ان يغادر بيت االمني
معروف صعب يف دمشق اىل القصر اجلمهوري برفقة القومي
االجتماعي صبحي بركات فاملعروف منها انه كان ال يزال عنده خيط
من االمل بان يقنع حسين الزعيم يتنفيذ تعهداته مبا ميكنه من القيام
بثورة مسلحة ناجحة.
اال ان حسين الزعيم على ما يروي عديله نذير فنصة يف مذكراته كان
قد صمم على تسليمه لقاء اموال قبضها من املوساد «االسرائيلي»
كما كشفت رفيقنا الباحثة جان دايه وحتت ظروف دولية عربية
واجنبية.
يروي العارفون ان سعادة دخل القصر اجلمهوري الن مرافقه صبحي
بركات سيق اىل السجن وعندما قابله حسين الزعيم قال له :هؤالء
مجاعتك ،شوف شغلك معهم وهكذا نشرت الصحف فما كان من
سعادة اال ان رمى املسدس الذي كان اهداه اياه حسين الزعيم
عربونا لصداقته واثباتا للقيام بتنفيذ تعهداته ،يف وجه حسين الزعيم
واجته صوب نور الدين الرفاعي وفريد شهاب ،اللذين اصطحباه اىل
سيارة حكومية لبنانية واجلساه بينهما بينما كان اىل جانب السائق
جندي مسلح.
عندما دخلت السيارة وادي احلرير ،طلب نور الدين الرفاعي من
فهم سعاده
سعادة ان ينزل من السيارة لقضاء حاجة لنفسه،
ّ
بالنزول اال ان املري فريد منعه من النزول.
وصلت الينا هذه الواقعة فتوجهنا انا ونزار فؤاد ،ابو عجرم واديب
قدورة والدكتور جورج صلييب اىل قصر الكبري فريد يف احلدث
فشكرناه حبرارة وقد مسعته باذني يقول :لو ان نور الدين قتل
انطون سعادة يف وادي احلرير كنت مصمما على قتله.
املهم والتارخيي ان سعاده اودع ثكنة الدرك اللبناني قرب مستشفى
اوتيل ديو وجاء كل من بشارة اخلوري ورياض الصلح ملشاهدته
ليطمئنا على انه يف قبضتهما.
عني القاضي اديب عفيش حمققا الستجوابه وكان مدعي عام التمييز
يوسف شربل ميثل احلق العام وكان حيضر جلسات التحقيق على
ما روي لي شخصيا صديقي النقيب الراحل احملامي الكبري جان
جلخ الذي اخربني نقال عن شربل ان هذا االخري سأل انطون سعاده
ساخرا :يا انطون تعرف مصريك فقل لنا ماذا تشعر االن ،اجاب
سعاده بهدوئه ورصانته وكربيائه « :اعرف انين سأموت ولكن
حزبي باق».
نشرت الصحف وتبني لي من ملف الدعوى الذي اطلعت عليه بعد حني
بواسطة رئيس القلم صديقي الراحل ميشال ابو شقرا ان التحقيق
واحملاكمة واجتماع بعض اعضاء جلنة العفو يف القصر اجلمهوري واخذ
توقيع املري جميد ورياض الصلح وبشارة اخلوري وتنفيذ احلكم على
جناح بريوت ،كل هذه املعامالت قد متت يف عشرين ساعة وقد ذكر
النائب نعيم مغبغب يف مقال نشره يف جملة اجلمهور على ما اذكره
بالتفصيل كل املخالفات اليت ارتكبها التحقيق واحملكمة وجلنة العفو
وبينّ انها تشكل فضائح ال خمالفات فحسب.
ولكي نذكر للتاريخ بعض احلقائق نروي ما قاله لنا الرئيس العالمة
وزير العدل والرئيس االول حملكمة التمييز وجمللس القضاء االعلى
الراحل االستاذ اميل تيان ،قال :دعيت اىل القصر اجلمهوري بعد
منتصف الثامن من متوز ألرأس جلنة العفو للنظر يف حكم االعدام
الذي اصدرته احملكمة العسكرية فرفضت قائال :جلنة العفو جتتمع يف
قصر العدل ال يف القصر اجلمهوري وبدعوة من رئيسها ال بدعوة من
رئيس اجلمهورية او رئيس احلكومة وهكذا فعل عضو اللجنة الرئيس
الراحل جورج السيويف اما اللذان لبيا وخالفا ووافقا على احلكم فهما
رضا التامر وزهدي يكن.
وقد جيء بالكاهن برباري ليعرفه ويناوله القربان املقدس يف تلك
الساعة املبكرة من صباح الثامن من متوز (تعاد قراءة قطعة اديبنا
عرفه وهي قطعة من
اخلالد سعيد تقي الدين
ّ
...حدثين الكاهن الذي ّ
االدب العاملي جيب ان ترتجم اى كل اللغات احلية وان تتلى كما
تتلى الصلوات يف كل ثامن من متوز).
طلب سعادة مقابلة زوجته وبناته فرفض طلبه سأله القاضي فؤاد
بولس الذي كان رئيس حمكمة بريوت ما هي وصيتك االخرية فأجاب
ان له قطعة ارض يف ضهور الشوير فيها نزل غري مكتمل تسجل
على اسم زوجته وبناته بالتساوي كما انه ميلك اربعمائة لرية لبنانية
توزع على االربعة بالتساوي.
لقد مسعت وانا نائم قريبا من اعدام سعادة يف الرملة البيضاء اجلناح
وافقت مذعورا ثم عدت اىل النوم معتقدا انين ابصر مناما.

*أنطون سعادة ماث ًال أمام احملاكمة الصورية*

يف ساحة االعدام قال سعاده جلالديه شكرا ثم اطلق اية البطولة
االسطورية عندما قال هلم:
دعوا عيين مفتوحتني الرى الرصاص خيرق صدري.
كنت قبل الثورة االجتماعية القومية االوىل وكيال عند رجال الشرطة
العسكرية اذا سيق احدهم للمحاكمة بتهمة ما وكان قائدهم النقيب
حبيب بريدي (زحلة) من اعز اصدقائي.
استسلمت انا على يده بعد اعدام سعاده بشهرين فانزلين يف منزله
ليلة واحدة ليسلمين يف اليوم التالي اىل احملكمة كانت عينا الرجل
حممرتني فقال لي :ال ازال ابكي على انطون سعاده انا اطلقت على
رأسه رصاصة الرمحة وقد اوصاني بأن انقل اىل زوجته وصيته
االخرية فرجوته ان يقوهلا لي فقال لالمانة ال استطيع .ارادة سعادة
كانت ان انقلها اىل زوجته وحدها ومات الرجل بسكتة قلبية قبل ان
يوصل الوصية اىل االمينة االوىل زوجة سعاده العظيم.
عندما راجعت التاريخ مل اجد بني سطوره ،واحدا من الشهداء يقول
جلالديه :
«دعوا عيين مفتوحتني الرى الرصاص خيرق صدري».
انها بطولة اسطورية عز نظريها عرب التاريخ هذا ال يعين اننا حنتكر
البطولة يف شخص زعيمنا سعاده فكثريون من الشهداء يف التاريخ
القديم والتاريخ احلديث ،ويف حزبنا مثال سناء حميدلي ووجدي
الصايغ وسواهما ،كثريون وكثريات استشهدوا ببطولة تارخيية اال
ان كلمات سعاده دعوا عيين مفتوحتني الرى الرصاص خيرق صدري
مل يقلها احد من قبله ،ان هذه الكلمات محلت الرئيس فارس اخلوري
(دمشق) الن يقول لرفيقنا احملامي نظمي عزقولي ان املفكر سعاده
يأتي اىل الوجود كل الف سنة مرة.
حكم املارشال ناي  Neyوهو من قادة اجليش النابوليوني باالعدام
لثبوت خيانته فتوحه اىل اجلنود قائال...ايها اجلنود صوبوا بنادقكم
اىل القلب....املسيح االله نفسه قال وهو يساق اىل خشبة الصلب:
ابيت ،ابعد عين هذه الكأس.
صحيح ان انطون سعادة انسان فال هو من االنبياء وال من االهلة،
ولكننا عندما نروي هذه الوقائع نشعر ان الرجل الذي قال:احلياة
عز ،ليعلمنا ويعلم االجيال بعدنا ان وقفة العز امثن ما يف
كلها وقفة ّ
احلياة .ثم اليس هو القائل :ال ختافوا املوت بل خافوا الفشل...
ولقد ّ
عقبت انا نفسي على هذا القول :ان ليس اكثر من املوت اال
الفشل بعد ان فشلت احملاولة االنقالبية القومية سنة .1961
قبل اخلوض يف املخالفات القانونية -اذا احتاج االمر -رأيت ان
اروي للتاريخ الول مرة ما قاله لي مفوض احملكمة العسكرية سنة
 1949االستاذ الراحل ميشال ثلجة (من دير القمر) بعد ان استقرت
االحوال وعدت اىل ممارسة املهنة ،باعدامه نعرف اننا خالفنا القوانني
ولكننا قررنا بعد التداول ان حياة الشعب اللبناني وسالمته امثن من
القواننيّ .
كنا نعرف ان القوميني االجتماعيني الذين يقدسون شخص
انطون سعادة لن يسمحوا باعدامه ،وانهم سيقتحمون السجون وحتى
احملكمة العسكرية حماولني انقاذه...ان لبنان كان سيغرق بالدماء
لقد فضلنا لبنان على انطون سعاده والقوانني.
فحكم احلاكم باسم الشعب اللبناني ،ويف دعوى انطون سعاده حكمت
احملكمة بامسها وباسم احلكومة فقط فالشعب اللبناني – اال الذين
باعوا انفسهم حكم على احملكمة وحكمها اجلائر رافضا اي تعليل او
تربير الشعب اللبناني كان يف حدقته الرافض حلكم االعدام على
سعاده واملهلل واملكرب لبطولته االسطورية ،الصوت الصارخ يف وجه
احملكمة واحلكم بادانة احلكام واحملكمة.
لقد كتب القائد الشهيد كمال جنبالط استجوابا اىل احلكومة اللبنانية
مؤرخا يف  9ايلول  1949بني فيه املخالفات والضغوط الدولية
وتدخل بعض رجال الدين االجرامي كما ذكر عبقريات انطون وبطولته
وعظمته كما كتب غسان تويين يف جريدة النهار يف  9متوز مقاله
الشهري :سعاده اجملرم الشهيد الذي اثبت فيه احلكم على انطون
سعاده كان اشبه بالقضية االدارية فحوكم وحكم بالسجن ثالثة اشهر
قضايا يف سجن الرمل.
ومؤخرا قرأت تصرحيات ثم قرأت تصرحيات يف االثين عشرية للوزير
والنائب السابق احملامي الكبري ادمون رزق قوله ان احلكم باعدام
انطون سعاده كان اغتياال بكل معنى الكلمة.

والننا يف صدد املخالفات(هل ميكن تعدادها ) نذكر اول ما نذكر
ان سعاده دعا للدفاع عنه احملامي االشهر سيد املنرب اجلنائي دون
منازع يف لبنان والعامل العربي الوزير والنائب ايضا اميل حلود (عم
رئيس مجهوريتنا السابق اميل حلود الرئيس االمثل واملثال) فحضر
االستاذ حلود اىل احملكمة العسكرية وطلب مهلة  24ساعة لدراسة
امللف فرفض طلبه فانسحب ،سعاده ناداه يا اميل اريدك ان تبقى،
فخرج غاضبا ال يرد على سعاده وال على احد ،هاله ما جيري فرفض
ان يكون شاهد زور .فاصبح سعاده بال حمام للدفاع عنه .تصور ان
العسكري الذي ّ
سخر للدفاع عنه طلب اعدامه.
اما احملكمة اليت حكمت على سعاده فرفضت ان تعرتف ان جرمه
سياسي ال جيوز فيه حكم االعدام بل االعتقال املؤبد عمال بنصوص
املواد  168-167-166 :من قانون العقوبات الساري املفعول
انذاك.
هذه املواد تنفي هذا اجلرم السياسي عن اجلرائم السياسية اذا كان
ارتكابها لسبب دنيء فاعتربت ان ثورة سعاده اليت كان هدفها انقاذ
لبنان من حكم الطغيان والتزوير انذاك كان هدفها دنيئا.
فلرياجع القراء اهداف ثورة سعاده اليت كان البند االول من غايتها
وضع دستور جديد يعرب عن حقيقة ارادة الشعب اللبناني.
هل وضع دستور يعرب عن ارادة الشعب اللبناني سبب دنيء؟
ان حماكة سعاده خرق فاضح باعرتاف مفوض احلكومة انذاك االستاذ
الراحل ميشال تلجه لكل مواد قانون اصول احملاكمات اجلزائية فلماذا
اسردها واحدة واحدة كما كان خرقا لنص قانون العقوبات يف مواده
 168-167-166فلماذا الشرح والتعليل؟
طبعا عندما يقوم حزب او مجاعة او فرد بثورة لقلب النظام ال تعلق
له احلكومة القائمة وساما امنا حتاكمه وحتكم عليه مبا يستحق من
عقوبات حنن نشدد ان احملكمة واحلكومة مل تقوما مبا تفرضه القوانني
املرعية االجراء انذاك! هل ميكن ان نغفر للمحكمة اليت حكمت باالعدام
رفضها للمحامي الكبري اميل حلود الذي نفتخر اننا تتلمذنا على يديه
اعطاءه مهلة  24ساعة ليدرس امللف؟ هل هذا اجلرم قابل للغفران؟
وهل كان ميكن للمحكمة ان ترتكب هذه املخالفة لوال انها كانت
حممية من احلكومة القائمة؟ مخسون سنة مرت على هذه احملاكمة
اال اننا نشعر كأنها وقعت امس الننا خسرنا الرجل الذي ولدنا على
يده والدتنا الثانية والذي كان قدوتنا يف العطاء والفداء ومعلمنا
وقائدنا وهادينا.
نكتب ونتأمل ونستذكر ونتأمل ونغضب ونثور ولكن املطلوب هو
االجابة على هذا السؤال :هل استشهد سعاده من اجل هذا ام من
اجل انتصار القضية القومية االجتماعية اليت انشأها ونذر حياته هلا
وبذل دمه من اجلها؟

 ...ثر ّي برؤياه
بقلم متوز االمسر

كان لديه «كارزما» هائلة من الصعب تفسري تأثريها .كان
معتدل القامة ،رياضي البنية ،امسر البشرة ،حاد التقاسيم ذا
عينني نفاذتني يف كالمه وحتركه سيطرة تامة ال يرفع صوته
وال يؤشر بيديه كان يف معاملته مع كل من يالقيه لطيفا رقيقا
وطيلة معرفيت به مل اشاهده مرة يعامل احدا خبشونة او تكرب ،بل
كان دائما اديبا شديد احلساسية ملشاعر اآلخرين وال اذكر مرة
انه امرني بالقيام بعمل ما ،فاذا اراد شيئا طلبه بشكل غري مباشر
بالتلميح او التعبري عن ضرورة اجنازه تاركا املبادرة ملن يهمه
االمر .وكان يعاجل املوضوعات واملشكالت باالسلوب نفسه.
مل يعرف انطون سعادة ملذات احلياة كما يعرفها االنسان العادي
كانت حياته مشدودة خبيط ال مرئي اىل هدف واحد استحوذ كل
وجوده واهتماماته كل طموح ورغبة احس بها كل امنية رمى اىل
حتقيقها وكل عالقة اقامها ارتبطت بهذا اهلدف الواحد ،حياته مل
تكن ملكه .املال والعيش املريح واملركز املرموق مل تكن تعين
له شيئا ،عاش فقريا ومات فقريا دون ان يدري ذلك .كان ثريا
برؤياه.
كان وحيدا ،ال صديق له باملعنى املألوف ،ال الن الذين احاطوا
به يف احلزب دون مستواه الفكري والثقايف وحسب ،بل النه
عاش على صعيد خمتلف من احلياة .كان هناك اشخاص من بني
الذين انضموا اىل احلزب ،احبهم حبا مجا  ،كفخري معلوف لكن
عالقته به مل تكن عالقة «شخصية» بل عالقة رفقاء كرسوا
حياتهم للصراع يف سبيل قضية واحدة .ميكن القول ان اميانه
باالمة واحلزب ابتلع حياته فاصبحت حياته جمرد اداة وظفها خلدمة
االمة واحلزب.
عندما قال« :ان الدماء اليت جتري يف عروقنا هي ملك االمة متى
طلبتها وجدتها» كان يعين ما قاله حرفيا من هنا نتفهم رباطة
اجلأش اخلارقة اليت جابه بها حكم االعدام الذي اصدرته حبقه
احملكمة العليا اللبنانية ونفذته يف  8متوز .1949
مل يكن ميلك حياة خاصة ليفقدها فقد نسي نفسه كما قال،
لتحيا سوريا
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متفرقات

اجمللس الوطين اللبناني االسرتالي يع ّزي برحيل آية اهلل مقربتان منحوتتان يف الصخر إىل الضوء يف مصر
العظمى ســـماحـة السـيد حمـمد حسـني فـضـل الـله

يف زمن احوج ما نكون فيه إليه ،رحل األب القائد الفقيه املرجع
اجملدد املرشد واإلنسان ،رحل والصالة على شفتيه ،وهموم األمة
يف قلبه  ،يف مواجهة كل قوى االستكبار والطغيان واإلحتالل.
فحمل اإلسالم فكرًا وحركة ومنهجًا وإلتزامًا يف مجيع جماالت
احلياة.مؤمنًا بوحدة املسلمني وتكاتفهم يف مواجهة االستكبار
العاملي .وبعقله النيرّ وروحه املشرقة ،كان ابًا ومرجعًا ومرشدًا
لكل حركات الوعي يف العامل العربي واالسالمي.
وبفقدانه خسرت األمة مرجعًا عظيمًا ،وهلذا فإننا نتقدم بإسم
اجمللس الوطين اللبناني االسرتالي ،من عائلة الفقيد الكبري ومن
أهلنا يف اجلنوب املقاوم والوطن ومن االمة العربية واالسالمية،
ومن فضيلة الشيخ يوسف نبهة الوكيل الشرعي يف أسرتاليا،
لسـماحة السـيد فـضل اهلل رمحه اهلل ،ومن اجلالية اللبنانية والعربية
واالسالمية بالتعـازي القلبية  ،متذرعني اىل اهلل سبـحـانه وتعـالـى
ان يتغمده برمحته اىل جوار الرســل والصـاحلـني ،وان يـلهم اهـله
وذويه واالمـة العـربية الصرب والسلوان.

عن اجمللس الوطين اللبناني االسرتالي
الرئيس :د .غسـان العشـسي
بزي
األمني العام :حسـان ّ

اجلامعة الثقافية السورية يف سيدني
تعزي بفقيد العلم والتقوى والوطنية مساحة
العالمة السيد حممد حسني فضل اهلل

برحيل العالمة حممد حسني فضل اهلل ختسر االمة العربية واالسالمية
واحرار العامل مرجعا روحيا تقيا ورعا كان صمام امان لكل االديان
والطوائف واملذاهب والتيارات احلزبية والثقافية حيث كان رمحه
اهلل مرجعا عظيم الشأن يف كل نواحي احلياة بانفتاحه وحمبته وارثه
العظيم مبؤلفاته النفيسة وسيبقى خالدا خملدا باذنه تعاىل يف
القلوب واالفئدة وحنن يف اجلامعة الثقافية السورية نشارك اهلنا
يف اجلنوب املقاوم الصامد وكافة املرجعيات الروحية والوطنية
بهذه اخلسارة الكربى ونقدم تعازينا اىل اهله يف لبنان وفضيلة
الشيخ يوسف نبها يف سيدني.
سائلني الرمحة للفقيد الكبري وجلميع مريديه الصرب والسلوان .وانا
هلل وانا اليه راجعون.

امني االعالم
اكرم املغوش

حركة الشباب املسلم العلوي
وفاة شيخ فاضل

يا ايتها النفس املطمئنة ارجعي اىل ربك راضية مرضية فادخلي
يف عبادي وادخلي جنيت.
ّ
وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا هلل وانا اليه
راجعون.
تنعي الطائفة االسالمية العلوية فقيدها الغالي الشيخ سليم
امحد عبود ابو عماد الذي توفاه اهلل يوم االحد يف  2010/7/4يف
سيدني
صّلي على جثمانه الطاهر يف املركز االسالمي العلوي
وقد
هذا
ُ
يف ماركفيل وووري الثرى يوم االثنني  2010/7/5رحم اهلل فقيدنا
الغالي.
تتقدم احلركة برئيسها واعضائها وباسم الطائفة االسالمية العلوية
من ال امحد عبود وال بركات بالتعازي القلبية احلارة ،متضرعني
اىل اهلل العلي القدير ان يسكن الشيخ سليم عبود فسيح جنانه
ويلهم اهله وذويه وابنه عماد وبناته نينا ام غدير وام علي بركات
الصرب والسلوان .ولكم من بعده طول البقاء.

تعزية بوفاة العالمة فضل اهلل

تتقدم الطائفة االسالمية العلوية من ال فضل اهلل وعموم ابناء
الطائفة االسالمية الشيعية بأحر التعازي بوفاة مساحة العالمة
املرجع السيد حممد حسني فضل اهلل الذي توفاه اهلل يف لبنان.
نسأل اهلل العلي القدير ان يسكن الغالي فسيح جنانه ويلهم أهله
وذويه الصرب والسلوان ولكم من بعده طول البقاء

مجعية كفرصارون تعزية
تتقدم مجعية كفرصارون اخلريية ادارة واعضاء من الرؤساء
بري ،وسعد احلريري واملرجعيات الدينية
ميشال سليمان ،ونبيه ّ
والشعب اللبناني واالسالمي بصورة عامة ولعائلة الفقيد املرشد
الفقيه العالمة السيد حممد حسني فضل اهلل خاصة ،بالتعازي
ّ
وجل ان يسكنه فسيح جنانه
عز
القلبية الصادقة متضرعني هلل ّ
وجلميع حمبيه الصرب والسلوان وانا هلل وانا اليه راجعون.

االدارة وعنها
ايلي ناصيف

أعلنت وزارة الثقافة املصرية امس الكشف عن مقربتني لرئيس
كتبة امللك وجنله يف الدولة القدمية ،منحوتتني يف الصخر يرجع
تارخيهما لنحو  4300سنة.
وقال بيان لوزارة الثقافة املصرية ان البعثة املصرية العاملة
مبنطقة آثار سقارة ( 40كيلومرتا جنوب القاهرة) عثرت على
املقربتني امللونتني ألب وابنه يف منطقة تعرف باسم "جسر املدير"
غرب اهلرم املدرج ،األوىل خاصة باألب "سن دوا" وحتوي بابا
وهميا يعترب من روائع منطقة سقارة ،لكونه ملونا بألوان زاهية
تصور املتوفى جالسا أمام مائدة القرابني ،وجبانبه امسه وألقابه
مما يوضح أنه كان رجال يشغل مناصب مهمة يف الدولة خالل عصر
األسرة السادسة ( 2191- 2374قبل امليالد).
وقال االمني العام للمجلس االعلى لآلثار املصرية زاهي حواس
يف البيان" :عندما نزلنا داخل البئر وجدنا أنه مل ميسه اللصوص
لصعوبة النزول إليه إذ انه على عمق كبري .ويف داخل البئر تابوت
خشيب دفن فيه "سن دوا" ،وقد حتلل بالرطوبة ،ولكن عثر يف
جواره على قطع أثرية خاصة جدا منها مخسة
أوان من احلجر اجلريي
ٍ
على هيئة بطة يف داخلها عظام للبط".
وأهم ما عثر عليه داخل بئر الدفن حبسب حواس مسلة من احلجر
اجلريي يصل طوهلا اىل حنو  30سنتيمرتًا ،واملعروف أن املصريني
القدماء كانوا يصنعون املسالت الصغرية أمام مقابر الدولة القدمية
وكذلك داخل املعابد امللحقة مبقابر أهرامات امللكات .وهذه املسلة
رمز من رموز عبادة اإلله رع إله الشمس.
واضاف" :يف جوار هذه املقربة ويف مستوى الباب الوهمي األول،
عثرت البعثة على مقربة أخرى خاصة باالبن "خنسو" ،وعليها أمجل
مناظر الدولة القدمية وخاصة الباب الوهمي .وحيمل خنسو ألقاب
أبيه نفسها ،وهو املشرف على كتبة امللك".

انتبه اىل رقبتك!

قد يكشف قياس الرقبة نسبة الدهون يف اجلسم بشكل أدق مما
قد يكشفه مؤشر كتلة اجلسم .ويعتقد بعض الباحثني يعتقدون أن
مؤشر كتلة اجلسم ال يقيس الدهون بشكل دقيق ويشريون إىل
وجود انتقادات على نطاق واسع هلذه الطريقة ،ويشددون على أن
قياس حميط العنق مرتبط بالبدانة وقد يساعد ذلك يف الكشف عن
أمراض هلا عالقة بالسمنة مثل السكري.
وأوضح الباحثون أن مؤشر كتلة اجلسم هو مقياس عاملي يقارن
بني طول املريض ووزنه ولكنه ال يقيس الدهون يف اجلسم
ولذلك فإن قياس حميط الرقبة قد يساعد أكثر يف معرفة نسبة
الدهون.
وسجل الدكتور أولوبوكوال نافيو ورفاقه يف الدراسة اليت نشرتها
دورية "طب األطفال" طول ووزن  1102طفل وأخذوا قياسات
رقابهم بالسنتمرتات ملعرفة ما إذا كانوا بدناء أم ال فتبني هلم أن
الطفل البالغ من العمر ست سنوات الذي يزيد حميط رقبته عن
 28سنتيمرتًا يزداد احتمال أن يكون زائد الوزن أكثر بثالث مرات
من نظريه الذي يكون حميط رقبته أصغر وبالتالي أكثر تعرضًا منه
لألمراض.
وقال نافيو إن قياس الرقبة بشريط القياس ال يكلف شيئًا وهي
عملية سهلة وميكن أن تقي من احتمال اإلصابة بأمراض مثل
التوقف املؤقت للتنفس عند النوم .من جانبه قال مدير مركز
النشاطات البدنية والصحة يف جامعة ميشيغن إن قياس الرقبة
ملعرفة نسبة الدهون يف اجلسم ليست جديدة ،مضيفًا"انها غري
مستخدمة على نطاق واسع ولكن هذا ال يعين بأنها غري دقيقة".

الطيور املغردة مل تعد مصدر سعادة

قال باحثون أمريكيون ان الطيور املغردة مثل عصفور الدوري
حتمل أنواعا خمتلفة من انفلونزا الطيور وميكن ان تنقل الفريوس
اىل اخلنازير والدواجن.
وذكر الباحثون ان تلك الطيور حتمل نوعا من انفلونزا الطيور يوقع
اعدادا قليلة من حاالت االصابة باملرض وهو االقل خطورة من أنواع
انفلونزا الطيور لكن فريوسات االنفلونزا ميكن ان تبادل اجلينات
وتتحور اىل اشكال أكثر خطورة.
وكتب الباحثون يف دورية بيوميد سنرتال لالمراض املعدية ان
اخلطر االكرب هو ان تعدي هذه الطيور اخلنازير واليت يتوقع خرباء
ان متتزج فيها سالالت جديدة من االنفلونزا خاصة الوباء احلالي
النفلونزا اتش 1ان 1املعروفة باسم انفلونزا اخلنازير.
وقال توم مسيث من جامعة كاليفورنيا "املهم يف هذا البحث هو
ان الناس تصورت لفرتة طويلة ان االمر (انفلونزا الطيور) خيص
الطيور على الرب والبط.
وأجرى مسيث وزمالؤه فحوصا على الطيور املغردة الكتشاف
فريوسات انفلونزا الطيور ومشلت دراستهم أكثر من  13ألف طائر
من  225نوعا خمتلفا يف  41والية امريكية ورصدوا وجود انفلونزا
طيور ال توقع حاالت اصابة بدرجة كبرية يف  22نوعا خاصة يف
طائر الدوري وطائر التناجر واحلسون والدج .كما رصد الفريق
فريوسات انفلونزا الطيور يف طيور مغردة أفريقية وقال تريفون
فولر من جامعة كاليفونيا يف لوس اجنلس "مواطن الطيور الربية
آخذة يف التقلص فتضطر اىل التجمع يف مناطق أصغر ومع الكثافة
تزيد احتماالت نشر الطيور املصابة للفريوس".

قداس وجناز

يقام قداس وجناز
االربعني
عن نفس املرحوم

خطيب سليم ثليجي

من بلدة حيالن
يوم األحد املوافق
يف  11متوز 2010
الساعة العاشرة صباحا
يف كنيسة السيدة
العذراء للروم
االرثوذوكس يف

مرييالندز على العنوان التالي:

)Burnnet St, Mays Hill (Merrylands

الداعون :ارملته ناديا ثليجي
اوالده :سيمون ،كلود ،داني وعياهلم
بناته :جوندارك زوجة جورج شاهني وعائلتها
ديان زوجة شربل حنا وعائلتها
اشقاؤه :فهد ،موسى ،رضوان ،موريس ،نفناف،
رينة ،نسيب
شقيقتاه لوريس زوجة مرسال راضي وعائلتها
ونفنافة زوجة ضوميط كنعان وعائلتها
محيه عيسى املقدسي وعائلته
ّ
ابناء محيه جورج ،جوزاف ،مروان ،ومنري وعياهلم
ابنة محيه جومانا ضاهر وعائلتها.
وعموم عائالت ثليجي ،مقدسي ،نقوال ،حبق،
شاهني حنا ورزق يف الوطن واملهجر
الدعوة عامة

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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مناسبات

نافذة على اجملتمع اعداد وتصوير اراكس

نشاطات فرقة االرز لبنان الفولكورية

لتغطية حفالتكم واعراسكم ومجيع مناسباتكم اعتمدوا املصور اراكس
PH: 0419247261- 96823269

رابطة ال زريقة حتيي حفلتها السنوية بنجاح

*النائب لوري فرغسون*

*رئيس واعضاء رابطة ال زريقة*

احيت رابطة ال زريقة حفلتها السنوية برئاسة احلاج عمر زريقة.
ورابطة ال زريقة البلدة واصدقاؤهم من اجلمعيات اخلريية وحبضور
الوزيرة باربرة بريي ومسؤول تيار املستقبل السيد عبد اهلل املري
وعضو اجمللس التشريعي جان عجاقة والنائب لوري فرغسون
والنائب دايفد بورجر وعضو بلدية اوبرن الدكتور هشام زريقة
ورئيس نادي اوبرن الرياضي امحد الريش ثم قدم املهندس معتز
زريقة الذي القى كلمة الرابطة معددا نشاطاتها بعده القى احلاج
مسيح زريقة كلمة رحب فيها جبميع احلضور فردا فردا وشكرهم
على حضورهم وتشجيعهم.
خالل احلفلة العامرة مع عدد من املطربني جرى سحب متبوال على
جوائز قيمة وزعت على الراحبني وعلى انغام املطربني امضى
احلضور ليلة كيف وطرب حتى ساعة متأخرة من الليل.

*جانب من احلضور*

العروسان حممد مساوي ومنال الكنج
يف اجواء الفرح والسرور مت زواج العروسني الشاب اللطيف حممد
مساوي على االنسة املهذبة منال الكنج يف صالة الويستيال اجلميلة
واملعاملة اجليدة من االدارة الكرمية باشراف اصحابها خطار اخوان
واخلدمة السريعة املمتازة استقبل العروسني واهلهم واملدعوين
ملك الددجي اللبق اسامة حداد باحلى الكالم وامجل االغاني ودخل
العروسان يتمخطران يف الساحة على انغام املوسيقى حيث عمت
الفرحة قلوب اجلميع وخاصة والد العروس الذي كان لولب الفرحة
يستقبل املدعوين باالبتسامة اللطيفة والوجه البشوش .خالل
السهرة العامرة وعلى اضواء فيديو سالم واشعاع فالش اراكس
قطع العروسان حممد ومنال قالب الفرحة ونثرت الورود وتعالت
االلعاب النارية مع رقصة احلب والوفاء يف ارجاء الصالة ثم تقبال
التهاني من اجلميع والف مربوك.

السجن  90يوماً للينزي لوهان
حكم على املمثلة االمريكية لينزي لوهان بالسجن  90يوما

بعد ان قررت قاضية انها خالفت شروط املراقبة يف قضية
لقيادة السيارة حتت تأثري اخلمر ترجع اىل  2007وذلك

بتغيبها عن سلسلة دروس للتوعية مبخاطر الكحوليات.

وأمرت مارشا ريفيل قاضية حمكمة بيفرلي هيلز العليا

لوهان جنمة فيلم "فتيات سيئات" بتسليم نفسها للشرطة

يف  20متوز لقضاء عقوبة السجن.

وأمرت بأن حتضر ايضا برناجما تأهيليا ملدة  90يوما فور

امتام مدة عقوبتها.

وبكت لوهان ( 24عاما) بصوت عال لدى مساعها احلكم.

لكن ليس من املتوقع ان تقضي مدة العقوبة كاملة .وقال

املتحدث باسم رئيس شرطة لوس اجنلس ان النساء اللواتي
دخلن السجن يف جرائم ال تتصل بالعنف يقضني يف العادة

 25باملئة من عقوبتهن وقد خيرجن قبل هذه املدة اذا كان
سلوكهن حسنًا وبسبب برامج لتخفيف التكدس يف السجون
احمللية.

تتابع الفرقة نشاطها الرتاثي والفلكوري يف اسرتاليا منذ
تأسيسها سنة  1977وتقوم دائما باالشرتاك يف مجيع احلفالت
واملهرجانات اليت تقام يف الوالية وخاصة االعراس.
السبت  2010/6/26وبدعوة من العروس شاركت الفرقة يف
عرس الشاب انطوني دويهي والعروس جولي احلدشييت
حيث قدمت وصالت من الفلكلور اللبناني يف صالة Grande
 Royaleيف غرنفل شارك العريس والعروس يف بعض الوصالت
اليت قدمتها الفرقة الف مربوك.
ال تنسوا موعدكم مع مهرجان "كرنفال لبنان" السنوي االحد
 2010/10/10يف منطقة دارلينغ هارس من الساعة 11
صباحا لغاية اخلامسة بعد الظهر..كل من يريد االشرتاك
يف هذا املهرجان ميكنه االتصال مبدرب الفرقة ايلي عاقوري
0414750013
ال تنسوا موعدكم مع مهرجان الفرقة "صدى االمواج" يف
اداليد السبت  2010/12/18للمزيد من املعلومات ميكنكم
االتصال مبدرب الفرقة ايلي عاقوري..الفرقة حباجة لصبايا
وشباب لالشرتاك يف نشاطات الفرقة اليت تقوم بها يف
الوالية وبقية الواليات يف اسرتاليا.
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اعالنات

تدعو جلنة انتخاب

Miss Middle East (Australia)

احلسناوات من بلدان الشرق االوسط للتنافس يف مسابقة

ملكة مجال الشرق االوسط يف اسرتاليا

قيمة للملكة والوصيفتني وبقية املشاركات
ّ هدايا
:االتصال

0434 732 592 – 0403 482 345 – (02) 8764 8182
Miss Middle East (Australia)
We are inviting contestants of Middle East Background

to join in the 2011 Miss Middle East (Australia)
You will be given the opportunity to represent your community,
to meet new people, to develop your career and to enjoy the prizes.
If you are interested to contest in this magical event, please fill in the coupon below
and send it with a photo to our postal address below or email us to:
info@missmiddleeast.com.au

Tel: (02) 8764 8186 - Fax: (02) 8764 8062
Address: Unit 9, 46 -48 Restwell St, Bankstown, NSW 2200

Name: ..................................................................................................................................
Age: .....................................................................................................................................
Address: .............................................................................................................................
Email: ..................................................................................................................................
Phone: .................................................................................................................................
Hobbies: .............................................................................................................................

Sponsored by:

dacosmetics
vinci

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

WINNER

of the 2009
Ethnic
Business
Award

Page 30

2010  تموز10 السبت

Saturday 10 July 2010

30 صفحة

News

The Impossibles Simpson Desert Multimarathon Journey

Day 1: 1st July 2010
The runners Barry,
Jaynie, Mark and
Glenn set off on a
journey to cross the
Simpson Desert. Will
it be a walk in the park
or a marathon like they
have all competed
in the past? NO! The
journey of HELL is
just around the corner.
They started out with
freezing temperatures
and a top of 9 degrees
winds up to 30km and
to top it off it rained.
Who would have
thought the Simpson
Desert would have
rain, it only rains every
so many years. What
timing.
All made it to base
camp full of high
spirits, only problem
was they were so
tied they forgot to
set up the satellite to
communicate with the
rest of the world. Well
done Impossibles.
Day 2: 2nd July 2010
The runners set off on
another gruelling day
of running. Still cold
and wet but this time
the scenery was full of
wild life, Kangaroos,
dingo’s, birds etc oh
and Barry jumped
over a snake to tiered
to go around. The pain
in the muscles of all
the runners is now
starting to set in. On

the first day running
44km took around 5
hours for all of them
but it looks like it will
take long as the days
go on because the
terrain is becoming
harder.
Day 3: 3rd July 2010
Jaynie ran 33km today
and her intention was
only to run 10 to 15
km per day but to
help keep everyone’s
spirits up and show
the world what she is
made of she ran 33km
but paid the price at
the end of the day.
Time to run the 44km is
now taking longer and
the start of the race
was delayed because
of the cold, making it
hard to breathe.
Day 4: 4th July
Barry the oldest but
the most experienced
marathon runner is
now give the rest of the
group a 1 hour head
start so that they all
come in at base camp
at around the same
time. Blisters are now
setting in along with
chaffing for one or two
of the runners. Tourists
passing by the runners
are not only donating
but filming the runners
as well. Meryl part
of the support team
has been collecting
donations from the

in Australia. Perfect
for tourism Australia
to get behind don’t you
think? Besides gotta
be better than shrimps
on the BBQ.

tourist no doubt
dressed in pink. Out in
the middle of nowhere
she has managed to
collect over $700. Well
done Meryl!!
Day 5: 5th July
Well the gates of
Hell have opened
their doors to the
Impossibles today. Not
only have the got to
contend with freezing
weather conditions,
snakes, wind and
fatigue and only one
third in to the marathon
but the injuries are
now setting in. Half
way through the day
Barry noticed his feet
felt wet and as it has
been dry and no rain
he stops to have a look,
only to find his shoe
was full of blood. He
waited 20 min before

Day 6: 6th July
They all started out
with good intentions
today, mind over matter
as they say. However
not everything goes
to plan. Glenn is
probably having one
of his better days as
is Mark but then we
come to old Baz. The
last thing you would
expect is to trip over
is a buried 44 gallon
drum in the middle of
the Simpson Desert.
But then you haven’t
meet Barry he found
it trip over it and looks
like he broke his toe.
What else can he do
to his feet? Someone
should tell him he
needs feet to run a
marathon. Jaynie is
pushing herself to the
limit, Glenn tells me
she might have stress
fractures on her shins
but is determined to
keep going. Is there
anything that can
stop the impossible
from completing this
marathon for breast
cancer I hope not.
Keep it up guys.

continuing on. Still in
pain he finishes the
day but the toe keeps
bleeding. Mark who in
past marathons has
lost toe nails is about
to lose 4 more toe
nails. Not to mention
simple fatigue, cramps
etc. What are they men
or boys? Must admit I
could not do what they
are accomplishing.
The media are starting
to recognize the
massive feat that the
impossible are trying
to achieve. With some
radio stations now
ring them at the end of
the day at base camp.
Wonder if or when
the TV stations might
come on board. Let’s
face it, it’s now only the
longest and hardest
multimarathon in the Day 7: 7th July
world and its right here Like little children

after a hard day out,
the impossible are
crashing and going
to sleep at 5pm.
Barry now running
with a broken toe
and having to strap
it, is now doing a
44km marathon in
just under 8 hours.
Normally he would
do this in under 4 ½.
Jaynie is still able
to do her quota and
more but I think she
will pay the price as
time goes on. Glenn,
well what can I say
for the first time he is
so quite with nothing
to say because he is
trying to sleep and
recover from a hard
days running. A left
swollen foot might be
the cause to. When the
right foot is swollen
he will be right it will
be even. Mark now
has to contend with
the fact that his knees
are swelling up and
is taking a few hours
to get in to a rhythm.
Meryl has now
collected $1,367.30
just from passersby,
although at age 68
she had a little scare,
going up one sand
dune was fine but
going down the other
side sideways can
be a bit scary. Like a
true trooper she took
it in her stride. Way to
go Meryl.
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أفــراح

نصور قلبان خفقا باحلب فجمعهما الزواج
روني ولينا ّ

نصور واخوته*
*العريس ووالداه موريس وانطوانيت ّ

*العريس مع جده وجدته ألمه الياس واهلام القزي*

*العروسان وسط والديهما موريس وانطوانيت نصور وفاضل وفوز فاضل*

*العروسان داخل الكنيسة*

*العروسان ورقصة فرح*

*العروسان مع األهل واالقارب يف صورة نذكارية امام الكنيسة*

*العروسان امام املذبح*

*يقطعان قالب احللوى*

*العريس يلقي كلمة*

*العريس روني مع االشابني وحاملي الزهور*

*العروس واالشبينات وحاملة الزهور*

كأنه كان يدرك ان نصفه الثاني ليس يف اسرتاليا بل يف
وتعرف اىل
الوطن االم فطار اىل لبنان بزيارة نقاهة وترفيه
ُّ
فتعرف اىل حبيبة القلب ومتت اخلطوبة يف لبنان.
االهل
َّ
روني نصور ولينا فاضل نظرات تالقت باحلنان وقلبان خفقا
باحلب فكان الزواج يف  27حزيران يف كنيسة مارنقوال للروم
االرثوذوكس يف بانشبول حيث كان االشابني اشقاء العريس
جورج وجوي وجايسن نصور واالشبينات جورجيت مارون وجوسي
ونينا نصور وحاملو الزهور باسم وجاميي وشانيل القزي.
فبحضور مجهور كبري من االهل واالقارب من آل نصور وآل
فاضل حيث اتى من لبنان والدا العروس فاضل وفوز فاضل
وابن عم العريس طوني نصور وكذلك عدد من االقارب
خلادمي
واالصدقاء من ملبورن وامام مذبح الرب ويف سؤال
َ
الرعية االب جرمانوس واالب جان للعروسني ما اذا كانا يريدان
بعضهما زوجا وزوجة فخرجت ال "نعم" من اعماق قلبيهما ليبدآ
معا منذ تلك اللحظة مشوار احلياة.
وبعد الكنيسة توجه اجلميع اىل صالة الفودافيل اليت غصت
باالهل واالقارب واالصدقاء حيث قام بتعريف املناسبة بامجل
ما يكون التعريف الشاعر فؤاد نعمان اخلوري وحتدث فيها والدا
العروسني موريس نصور وفاضل فاضل وكذلك جد العريس
الياس القزي والعريس واالشبني االول جورج نصور.
وقد احيا اجلانب الفين كل من املطربني شربل لولش وحلود
احلدشييت وغازي نصوح.
وقد قطع العروسان قالب الفرحة املعد خصيصا للمناسبة
وسط اهلتاف التصفيق والتمنيات حبياة زوجية سعيدة مزينة

بالبنات والبنني.
وكانت ادارة الفودافيل ساهرة على راحة احلضور وبعد السهرة
سافر العروسان لقضاء شهر العسل.
يتقدم والدا العروسني موريس وانطوانيت نصور وفاضل وفوز
فاضل بالشكر من كل الذين شاركوهم فرحة زفاف ولديهما

روني ولينا متمنني للجميع االفراح والسعادة.
«اهلريالد» اليت رتبطها عالقة صداقة بوالدي العريس
موريس وانطوانيت نصور تهنئهما وتهنئ والدي العروس
بزفاف فلذة كبديهما روني ولينا وتتمنى للعروسني دوام
االفراح والسعادة ..والف مربوك.

SPIRITUAL THERAPIST
Traditional Spiritual Help
العامل الروحاني عالء العوادي

@Ôè◊Ïœ@ÊÏ€bñ@aÎáó”c

@“Îã»æa@Â�Ìçæa@Èjybó€
äÏó� „@êÌäÏﬂ
ÚÓ€buã€aÎ@ÚÓˆbè‰€a@pb±ãèn€aÎ@pbó‘€a@›ªc
66 Wattle St. CNR Highclere St
Punchbowl NSW 2196 Ph 97403717 Mob 0414418334

Tel: 02 87648186

Fax :02 87648062

Email: ads@meherald.com.au- info@meherald.com.au

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

Mobile:04 2190 6377 Phone: 9659 6999
www.alaa.alaawadi.com alaa2009@live.com.au

