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قوى األمـن ترد على عون  ..وبارود يـرد بتـدبـيـر مسلكي حبق اللواء ريفـي

إسرائيل مهتمة بزيارة جناد للبنان
وجيشها يتدرب على مواجهة مع «حزب اهلل»
أبدت اسرائيل اهتماما
بزيارة الرئيس اإليراني
حممود أمحدي جناد املرتقبة
اىل لبنان فيما كشف قائد
القوات الربية اإلسرائيلية
سامي
جنرال
امليجر
ترمجان النقاب عن تكثيف
التدريبات اليت جيريها

اجليش استعدادًا ملواجهة
عسكرية حمتملة مع حزب
اهلل» ،وسط حتذيرات من
تعاظم املخاطر اليت تتعرض
هلا اسرائيل خصوصا على
اجلبهتني اجلنوبية مع قطاع
غزة والشمالية مع لبنان
(التتمة ص)21

التفاصيل صفحة 35

مصر
العراق
األردن
الكويت
لبنان
املغرب
السعودية
سوريا
االمارات
اليمن

اعتمدت
اليت
املطبقة
من قبل اجلهات الرمسية
املعنية بهذا املوضوع
وال سيما وزارة املالية،
حيث مت صرف املبلغ
وحتويله اىل احملكمة يف
إجراء أقرب ما يكون اىل
«التهريبة» ،االمر الذي
أثار تساؤالت يف اللجنة
النيابية للمال واملوازنة،

الصرف
كيفية
حول
وعلى أي أساس قانوني
ارتكزت سلفة اخلزينة،
وعلى قاعدة أي موازنة هل
موازنة الـ 2005ام موازنة
الـ 2010اليت مل يصادق
عليها اجمللس النيابي بعد،
او موازنة العام  2011اليت
مل يدرسها جملس الوزراء،
(التتمة ص)21

ليربمان وشتاينيتس يؤكدان رفضهما متديد جتميد البناء يف املستوطنات

«الشعبية» تقاطع اجتماعاً لـ»تنفيذية» املنظمة احتجاجاً على املفاوضات
اللجنة
مصادر
قالت
التنفيذية ملنظمة التحرير
ممثل
ان
الفلسطينية
اجلبهة الشعبية يف اللجنة
عبد الرحيم ملوح قاطع
اجتماعًا عقدته اللجنة أمس
احتجاجًا على استئناف
املفاوضات املباشرة مع

wwwNsouthwestbuildersNcomNau

Tel:(02) 87648186 Fax:(02) 87648062

احلكومة ختالف الدستور بتهريب متويل «احملكمة» وهيئة التشريع تؤكّد صالحية القضاء اللبناني يف حماكمة شهود الزور !
على يوميات املواطنني،
وجديدها القديم قضية
األقساط املدرسية.
وإذا كانت اهلدنة قد
فكت االشتباك السياسي
العيد،
عشية
جزئيا
ورحـلت امللفات إىل ما
ّ
بعد العطلة ،فإن بوصلة
الرصد السياسي سجلت
بروز عنصر جديد على سطح
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Sydney: Unit 9,46 - 48 Restwell St, Bankstown NSW 2200

pp: 255003 / 09613

األحداث الداخلية قد تكون
له ارتداداته وتأثرياته على
غري صعيد ،ويتمثل بإيفاء
لبنان متوجباته املالية حيال
احملكمة الدولية ،للعام
املقبل ،وذلك عرب سلفة
خزينة بنحو مخسني مليون
دوالر.
وما لفت االنتباه يف
هذا الصدد ،هو السرية
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حيل عيد الفطر السعيد،
على اللبنانيني مجيعًا ببهجة
منقوصة ّ
نغصتها األزمات
واالجتماعية
السياسية
املرتاكمة ،وحيدوهم األمل
أن ميدد أهل السياسة فرتة
الصوم السياسي رأفة بهم
ولعل تلك اهلدنة تتحول
فسحة لتلمس سبل ختفيف
أثقال امللفات الضاغطة

ZÔ‹«@Îc@‚bé@Äi@ﬁbóm˝€

اسرائيل.
اللجنة
اصدرت
وقد
التنفيذية ،بيانًا يف ختام
االجتماع اكدت من خالله
دعمها جلهود الرئيس
األمريكي باراك اوباما
وإداراته وأطراف اللجنة
لبدء
الدولية
الرباعية

املفاوضات مع الرتكيز
على القضايا اجلوهرية
ابتداء باحلدود واألمن،
ً
قضايا
مجيع
وكذلك
الوضع النهائي وخاصة
القدس والالجئني واملياه
وسواها.
(التتمة ص)21

صـوت الحقيقة
فرع «الـ مع لَو مات» غري شرعي وطعنة للدميقراطية

جرمية العميد شعبية العماد!
انطونيوس بو رزق

يظهر ان وطن االرز ،الذي طاملا تغنينا مبيزتيه
الطبيعية و «النظامية»  -نسبة اىل نظامه ،مهدد
(التتمة ص )27

تقدم أسرة جريدة اهلريالد
بأحر التهاني
من اجلالية االسالمية والعربية مبناسبة
عيد الفطر السعيد ..
اعاده اهلل على اجلميع باخلري والسالم
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اعالنات

Adam Salameh B.Bus, NIA, JP, Tax Agent

Managing Director
M: 0411 530 258

2 / 202 Merrylands Road Merrylands NSW 2160
P: 9682 3399 - F: 9637 7166
E: adam@atstaxexperts.com.au
www.atstaxexperts.com.au

نتقدم بأحر التهاني من اجلالية االسالمية والعربية مبناسبة
اعاده اهلل على اجلميع باخلري والسالم.. عيد الفطر السعيد

Accounting and Taxation Services

..لدينا مجيع أنواع احللويات
البقالوة والبييت فور واملعمول
والشوكوال
والقشطة والكنافة وحالوة اجلبنة
...والبوظة وغريها

Our Key Expertise

* Individual and Business Tax Returns
* Company trust, Partnership & DIY Superfund Tax Returns
* Business Start-up/ Establishment & Advice
* Business Services including ABN, GST, PAYG & IAS Compliances
* Payroll Management and FBT Returns
* MYOB, Software Consulting, Accounting System Setup & Updates

Free Consultation visits for all taxation needs and concerns!
With over 15 years experience, Adam is your taxation specialist.

Shop 4 /412 Princes Hwy Rockdale, 2216
Tel. 02 9597 2071 - Fax. 02 9597 2044
Web. www.ibrahimpastry.com.au

CALL NOW and book an appointment to maximise all your tax deductions!

Opening Hours

Monday to Friday- 9AM to 6Pm - Saturday – 9Am to 1PM

Bring this Add. to receive a discount of 5% off your tax fees bill!

HECHAM COFFEE AND NUT ROASTER
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$3,350

This is on top of the $4,000 in
standard incentives available!
For more information call Abraham Ghossain at our
CVGT Sydney office on (02) 9600 0505 or mobile 0419 520328
* Conditions apply

www.cvgt.com.au

GOGD1850

Employ an Australian Apprentice*
in a traditional trade and you could
be eligible for an additional $3,350!
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79 Yerrick Rd, Lakemba Ph: 9740 9331
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لبنانيــات

فراتيين يتخوف من ظاهرة االنفجارات املتكررة يف اجلنوب

اجلميل ينبّه على حماذير أي خطوة قد تؤدي اىل التوطني

*اجلميل مع فارتيين*

شدد رئيس حزب «الكتائب»
الرئيس امني اجلميل على
«ضرورة السعي لدى الدول
الغربية ويف مراكز القرار لوقف
االنتهاكات االسرائيلية اليومية
وللقرارات
لبنان
لسيادة
منبهًا على حماذير
الدولية»،
ّ
أي خطوة تؤدي اىل توطني
الالجئني الفلسطينيني يف لبنان
«ملا هلذا األمر من خماطر على
لبنان نظامًا وأمنًا ومستقب ًال».
بدأ اجلميل امس االول زيارة
اىل ايطاليا بدعوة من احلزب
الدميوقراطي املسيحي للمشاركة
يف أعمال مؤمتره السنوي
املنعقد نهاية هذا األسبوع
يف مدينة Montepulciano
االيطالية .ولدى وصوله اىل
روما التقى وزير اخلارجية
االيطالية فرانكو فراتيين يف
مكتبه يف العاصمة االيطالية
ومت التداول يف الوضع اللبناني
واالقليمي.
وافاد املكتب االعالمي للجميل
أن «البحث تطرق اىل آخر
التطورات على الساحة اللبنانية
الداخلية ال سيما موضوع
احملكمة الدولية اخلاصة بلبنان،
وقد ملس الرئيس اجلميل
لدى احلكومة االيطالية دعمها
للمحكمة من اجل احقاق العدالة
ملا يف ذلك من مصلحة للبنان
واالستقرار يف املنطقة ،اذ من
شأنها أن تعطي دفعًا للمقررات
الدولية الضرورية للحفاظ على
األمن واالستقرار».
وشكر الرئيس اجلميل احلكومة
االيطالية على دعمها املتواصل

للبنان ال سيما مشاركتها
الكثيفة يف قوات حفظ السالم
الدولية ما يعزز األمن يف
اجلنوب .وأوضح للمسؤول
االيطالي ان من مصلحة اجلميع
دعم مساعي الدولة اللبنانية
لتحمل مسؤولياتها كاملة يف
حفظ األمن على األراضي
اللبنانية كافة مبا فيه اجلنوب
من خالل اجليش وقوى األمن
الداخلي .
واذ أبدى الوزير فراتيين
خشيته من ظاهرة االنفجارات
املتكررة يف بعض مناطق
اجلنوب املعنية بالقرار الدولي
 ،1701شدد الرئيس اجلميل
امامه على ضرورة السعي
لدى الدول الغربية ويف مراكز
القرار اىل وقف االنتهاكات
االسرائيلية اليومية لسيادة
لبنان وللقرارات الدولية.
يف
التداول
جرى
كما
موضوع املفاوضات املباشرة
االسرائيلية
ـ
الفلسطينية
الوضع
على
وتداعياتها
اللبناني واالقليمي .وأعرب
املسؤول االيطالي عن دعم
بالده هلا وتشجيعها الدول
العربية والدولية على دعم
هذه املفاوضات «اليت تشكل
فرصة إلنهاء النزاع الفلسطيين
ـ االسرائيلي على صعوبته».
ونبه اجلميل على حماذير
ّ
أي خطوة تؤدي اىل توطني
الالجئني الفلسطينيني يف
لبنان «ملا هلذا األمر من
خماطر على لبنان نظامًا وأمنًا
ومستقب ًال».

جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق  -عبداهلل طويل  -سامي مظلوم
رئيس التحرير :انطونيوس بو رزق
مدير التحرير :سامي مظلوم
Public Relations: Thomas Jordan

مديرة األعالناتُ :عال خ ّضور
اخراج كومبيوتر واعالنات :مريفت مشيسه األيوبي
الصف االلكرتوني :ناتالي األيوبي
مكتب ملبورن :كميل مسعود
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األمـن الداخلـي« :املعلومـات» تعمـل ضمـن إطـار قانونـي

عون :عدم ردّ الوزراء عل ّي دليل على تهميشهم

قبيل مغادرته يف رحلة استجمام
أوروبية خاصة مع عائلته ،قال
رئيس تكتل التغيري واإلصالح
العماد ميشال عون ،كالمًا
سياسيًا يفتح الباب أمام انهاء
االشتباك السياسي األخري
مع رئيس اجلمهورية ميشال
سليمان ويبقيه مفتوحًا مع
الوزراء الذين تناوهلم باالسم،
ويصعد به درجة اضافية مع
فرع املعلومات يف قوى األمن
الداخلي ،سواء على خلفية
توقيف العميد املتقاعد فايز
كرم ،أو حماولة «الفرع» زج
اسم عون من خالل التحقيقات
مع كرم.
فقد صدر عن مكتب عون
البيان اآلتي« :تناول بعض
السياسيني واإلعالميني ما
ادىل به العماد ميشال عون
يوم األحد املاضي ،يف بلدة
نابيه (املنتية) ،كأنه صراع
على النفوذ وطموح اىل كسب
املراكز .ان التيار الوطين احلر
يهمه التأكيد على ان جوهر
املسألة اليت تناوهلا اجلنرال
هو اخلالف على اخليارات
على
كاالنفتاح
الوطنية
احمليط والتفاعل معه واصالح
املؤسسات وحتسني األداء
فيها يف ظل هذا الفساد
املستشري».
«عدم
التيار
واستغرب
االجابة عن االسئلة اليت وجهها
«اجلنرال» عون اىل الوزراء،
وهذا دليل على انهم مهمشون
وال سلطة هلم ،والالفت
لالنتباه ان مدير عام قوى
االمن الداخلي اللواء أشرف
ريفي ختطى صالحية وزير
الداخلية زياد بارود وصرح
لإلعالم مشيدًا بدور «فرع
كشف
الذي
املعلومات»
شبكة للعمالء امنا املطلوب
الرد على عدم شرعية هذا
كان
ّ
الفرع حسبما يصنفه وزيره
بالذات وعدم احرتامه للقوانني
واالستمرار يف بث الشائعات
واملس بشخصيات وطنية».
ّ
أضاف «ان التيار الوطين احلر
اذ يربأ بهذا التعامل الرخيص
ّ
الكف عن
يطالب اجلهات املعنية
التعاطي بهذه اخلفة والالمباالة
وعدم االجنرار اىل مواقع ال
ختدم املصلحة العامة والتقيد
مبضمون ما قاله العماد ميشال
عون واإلجابة عليه».
يف املقابل ،أصدرت شعبة
العالقات العامة يف املديرية
العامة لقوى األمن الداخلي،
بيانًا ردت فيه على عون من
تسميته ،وقالت :منذ تاريخ
 ،2010/8/3وعلى أثر توقيف
العميد املتقاعد ف .ك .من
شعبة املعلومات جبرم التعامل
مع العدو اإلسرائيلي ،دأب
بعض السياسيني والصحافيني
وعدد من وسائل اإلعالم على
شن محلة إعالمية مركزة على
شعبة املعلومات لتشويه عمل
هذه الشعبة ،وال سيما على
صعيد كشف وتوقيف عدد
كبري من اجلواسيس العاملني

ملصلحة العدو اإلسرائيلي،
حماولني الدفاع عن املوقوف
من خالل التشكيك يف شرعية
عمل شعبة املعلومات بشكل عام
ويف اإلجراءات القضائية اليت
اتبعت أثناء التحقيق معه بشكل
خاص إضافة اىل الرتكيز على
عملية تناقل وسائل اإلعالم
خلرب توقيف العميد املتقاعد
ف.ك .بهدف إعطاء هذا األمر
صفة التسريبات اإلعالمية اليت
متس جوهر التحقيق.
ّ
اضاف :إن شعبة املعلومات
أنشئت عام  1991مبوجب
املادة  13من املرسوم رقم
 1157تاريخ  1991/5/2املعدل
مبوجب املرسوم رقم 3904
تاريخ  1993/8/6الذي أنشئ
مبوجبه فرع املعلومات يف
حينه ،وقد ّ
مت حتويل هذا الفرع
اىل شعبة مبوجب قرار صادر
عن جملس قيادة قوى األمن
الداخلي يف  2006/2/24واليت
تقرر فيها مبدئيًا املوافقة
على إنشاء قطعات عدة يف
قوى األمن الداخلي ،ثم بوشر
العمل بشعبة املعلومات مبوجب
مذكرة اخلدمة الصادرة عن
اللواء املدير العام لقوى األمن
الداخلي برقم 204/608ش2
تاريخ  ،2006/3/8علما أن
هذه املديرية العامة قد أحالت
امللف كام ًال إىل جانب وزارة
الداخلية والبلديات يف تاريخ
 2006/5/31حيث أعيد اىل هذه
املديرية من وزارة الداخلية
والبلديات يف 2006/9/13
إلعداد جدول مقارنة حيدد فيه
بعض التفاصيل اإلجرائية ،فتم
ذلك وأعيد امللف إىل الوزارة
املذكورة يف  ،2006/9/18إال
أن ظروف البالد السياسية
واألمنية يف تلك الفرتة حالت
دون إصدار املرسوم الالزم
كما هو احلال بالنسبة اىل
مرافق عدة يف الدولة.
وتابع :او ً
ال ،إن فرع املعلومات
سابقًا وشعبة املعلومات حاليًا
يعمل ضمن إطار قانوني
مثبت وواضح ،وهي متارس
األطر
ضمن
صالحياتها
القانونية وبإشراف السلطات
القضائية املختصة.
ثانيًا :حددت املادة  38من
احملاكمات
أصول
قانون
اجلزائية أشخاص الضابطة
العدلية حرفيًا مبا يأتي« :يقوم
بوظائف الضابطة العدلية حتت
إشراف النائب العام لدى
حمكمة التمييز النواب العامون
واحملامون العامون .ويساعد
النيابة العامة يف إجراء
وظائف الضابطة العدلية اآلتي
خص قوى
ذكرهم (يف ما
ّ
األمن الداخلي) :املدير العام
لقوى األمن الداخلي وضباط
قوى األمن الداخلي والشرطة
القضائية والرتباء العاملون
يف القطعات اإلقليمية ورؤساء
خمافر قوى األمن الداخلي .من
هنا يتبني للمشككني يف صفة
كضابطة
املعلومات
شعبة
عدلية أن القانون ال يصنف

قطعة بذاتها ضابطة عدلية ،بل
يعطي هذه الصفة ألشخاص،
وبالتالي فإن مجيع ضباط
قوى األمن الداخلي مبن فيهم
ضباط شعبة املعلومات هم
ضباط عدليون.
وتابع البيان :ثالثًا ،بتاريخ
 2010/8/3وضمن التدابري
باشرتها
ان
سبق
اليت
شعبة املعلومات يف مكافحة
العدو
ملصلحة
التجسس
اإلسرائيلي ،وعلى أثر توافر
أدلة دامغة حول تعامل العميد
املتقاعد املذكور مع العدو
اإلسرائيلي ،وبناء على إشارة
النيابة العامة التمييزية ،مت
توقيف العميد املتقاعد ف .ك.
وبوشر التحقيق معه بإشراف
النيابة العامة املذكورة .وبعد
مواجهته باألدلة املتوافرة
اعرتف العميد املذكور بتعامله
مع العدو اإلسرائيلي منذ
سنوات طويلة ،وقد مت إثبات
هذه الوقائع مبوجب حمضر
عدلي وفق األصول احملددة
يف قانون أصول احملاكمات
اجلزائية ،وعم ًال باملادة 41
من القانون املذكور مت متديد
مهلة توقيفه يف نظارة شعبة
املعلومات ملدة أربعة أيام،
وأحيل امللف كامال فور انتهاء
هذه املهلة على النائب العام
2010/8/7
يف
التمييزي
على
بدوره
أحاله
الذي
مفوض احلكومة لدى احملكمة
العسكرية القاضي صقر صقر
الذي ادعى عليه جبرم التعامل
مع العدو وأحاله على قاضي
ويف
العسكري.
التحقيق
الوقت نفسه وجه كتابًا خطيًا
يف  2010/8/10اىل شعبة
املعلومات طلب مبوجبه تسـلم
املوقوف ف .ك .ووضعه يف
سجن املقر العام حتـى إشعار
آخر.
وقال البيان إنه «ويف
تاريخ  2010/8/11إستجوب
قاضي التحقيق األول رياض
ابو غيدا املوقوف ف .ك.
حبضور حماميه حيث اعرتف
باجلرم املنسوب إليه وأصدر
مذكرة توقيف وجاهية حبقه
برقم  2010/97/11032تاريخ
 ،»2010/8/11وأحاله موقوفًا
على سجن املقر العام ،وأصدر
قاضي التحقيق العسكري يف

 2010/8/12إستنابة قضائية
برقم  2010/97استناب مبوجبها
شعبة املعلومات «التوسع
املدعى عليه
يف التحقيق مع
ّ
حول ما إذا كان قد تواصل مع
املوساد اإلسرائيلي بواسطة
االنرتنت ومكان وجود اجلهاز
املستعمل حاليًا ومصادرته
وإجراء دراسة عليه وكل ما
ينري التحقيق».
واضاف ان شعبة املعلومات
تعمل على أكثر من 100
«اتبعت
وقد
عميل،
القضائية
اإلجراءات
والتحقيقية نفسها حبقهم
وعدد منهم ال يزال موقوفًا،
«كاملوقوف ح .ي .املوقوف
منذ  2009/5/11واملوقوف م.
ع .منذ  2009/6/10واملوقوف
ر .ك .منذ  2009/6/17وه.
ظ .منذ  2009/7/2ون .ن.
منذ  2009/7/3وآخرين كثر
أمام
حماكمتهم
ينتظرون
احملكمة العسكرية».
وقالت انه «منذ تاريخ توقيف
العميد املتقاعد ف .ك ،.مت
إعالم القضاء املختص أو ً
ال
ومن ثم السلطات السياسية
املعنية بهذا الشأن ،وكذلك
مت إعالم ذويه وأفراد عائلته
واجلهة السياسية التابع هلا،
وما حتميل شعبة املعلومات
يسمونه
ما
مسؤولية
«تسريبات» إال حماولة
للتعمية على حقيقة أنه اعرتف
صراحة بتعامله مع العدو
اإلسرائيلي».
اىل ذلك ،اصدرت املديرية
العامة لقوى األمن الداخلي -
شعبة العالقات العامة ،بيانًا
قالت فيه «إن املادة 112
من القانون  17الصادر يف 6
أيلول  ،1990أناطت باملدير
العام لقوى األمن الداخلي
إصدار
الوحدات
وبقادة
التناويه ،ويف هذا اإلطار
يصدر اللواء املدير العام
وقادة الوحدات العديد منها
سنويًا ملن يستحقها.
وكانت بعض التناويه اليت
تصدر عن املدير العام تعمم
عرب وسائل اإلعالم ال سيما
تلك اليت تشيد باإلجنازات
النوعية اليت مت حتقيقها سواء
من قبل قطعات أو من قبل
رجال قوى األمن الداخلي».

بارود :تدابري مسلكية حبق ريفي

أكد وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود ملوقع «النشرة»
تعليقا على بيان املديرية العامة
لقوى األمن الداخلي حول فرع
املعلومات ،أنه «مل يوافق على
إصدار هذا البيان» ،ويشكل
املديرية
لصالحيات
ختطيا
وملوجب احلصول على إذن
مسبق من الوزير وفق القانون.
وأوضح أنه اختذ التدابري
املسلكية املناسبة (حبق املدير
العام اللواء أشرف ريفي)،
وقال إن «املوضوع مبدئي

ومرتبط بانتظام عمل املؤسسات
اليت أنا حريص عليها وعلى
دورها» .وأضاف «لن أتوانى
عن ممارسة صالحياتي كما مل
أتهرب يوما من مسؤولياتي».
وذكرت قناة « ،»OTVليل
أمس االول ،أن ريفي اتصل
هاتفيا برئيس احلكومة سعد
احلريري ،وتداول معه يف
األزمة الناشئة عن صدور بيان
املديرية من دون إذن بارود،
و«املخارج املطروحة يف هذا
اإلطار».
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لبنانيات

سوسـان وماهـر محـود والنابلـسي يشـددون على الوحـدة

قبالن يف رسالة العيد :لالبتعاد عن احلساسيات ونبذ التعصب

عموما
اللبنانيون
حيتفل
واملسلمون خصوصا ،اليوم،
(امس) حبلول عيد الفطر
السعيد ،وللمناسبة ،طالب
نائب رئيس اجمللس اإلسالمي
الشيعي األعلى الشيخ عبد
األمري قبالن «اللبنانيني بأن
يكونوا عونا بعضهم للبعض
اآلخر ،فيتعاملوا يف ما بينهم
باعتبارهم اخوة ال يفرق
بينهم شيء ،ويبتعدوا عن
احلساسيات وينبذوا التعصب
وال يكونوا أنانيني ،فيلتزموا
سرية األنبياء».
وشدد يف الرسالة اليت وجهها
إىل اللبنانيني ،أمس ،ملناسبة
عيد الفطر ،على ضرورة «أن
حيصنوا وحدتهم بتعاونهم
وتشاورهم فيحفظوا وطنهم
البعض
لبعضهم
حبفظهم
بالقول
صاحلني
ويكونوا
والعمل ،ويعملوا ملا فيه
مصلحة وطنهم وأهلهم».
وندد قبالن بالتفجريات «اليت
تسيء إىل اإلنسان وتقتل
األبرياء واملدنيني وتسيء
إىل كرامته وتبيح روحه ودمه
وأمالكه» ،مضيفا ان «اهلل
خلق االنسان وهداه كي ال
يتحول إىل عامل اجلاهلية
والوحشية والرببرية ،فيما علينا
أال أن نلتزم اخلطوط الواضحة
املستقيمة».
واعترب مفيت صيدا واقضيتها
الشيخ سليم سوسان ،يف
خطبة العيد اليت يلقيها اليوم
يف املسجد العمري الكبري يف
صيدا ،ان الوحدة الوطنية
والسلم االهلي ليسا مطلبا او
رغبة هلذا الفريق او ذاك بل
هما عماد الوطن واستقراره
وان واي ممارسات او تصرفات
تسيء للسلم االهلي او العيش
املشرتك مرفوضة ومدانة.
وشدد سوسان على ان
«االوان قد آن الن نذهب
مجيعا يف طريق الدولة العادلة
القوية ،وال يكون ذلك اال
بتعزيز القوى االمنية لتقوم
بدورها الوطين يف محاية الداخل
اللبناني وامن املواطنني،
وان تكون على جهوزية
كاملة ملواجهة اطماع العدو
الصهيوني ...وان اللبنانيني
واطيافهم
طوائفهم
بكل
حريصون على املقاومة .وكذلك
حنرص على العدالة واحملكمة
الدولية لكشف احلقيقة واحقاق
العدالة من دون تسيس وال
استغالل» .وختم مشددا على
وحدة مديــنة صيدا ووقوفها
يف وجه اي فتنة مذهبـية او
طائفية.
ورأى إمام مسجد القدس يف
صيدا الشيخ ماهر محود،
أن «اعرتاف الرئيس سعد
احلريري بوجود شهود الزور
خطوة ال بد منها» ،مشددا
على ضرورة ان «يستتبعها
خبطوات كثرية حنو تصحيح
املسار السياسي وعدم اعتماد

االتهام السياسي كما حصل
مع سوريا» ،مشريا إىل
«أنها خطوة جيدة لكنها خطوة
يف مسرية األلف ميل».
ودعا يف خطبة عيد الفطر اليت
سيلقيها اليوم ،إىل الوحدة
ورفض الفتنة ،وشدد على
«عدم إعطاء حجم كبري لكالم
اجلميل»،
سامي
النائب
وقال« :يتصرف هذا النائب
كأمنا يقبض على عنق احلقيقة
ويعود إىل الوراء ،إىل أسباب
احلرب اللبنانية ،بدون أي
استفادة من الدروس والعرب
اليت أصبح اجلميع يعرفونها
إال بعض املراهقني أمثاله».
وأكد أن «املوقف السياسي
للمارونية السياسة أصبح
أكثر وضوحًا من خالل املوقف
الوطين للعماد ميشال عون
وتياره السياسي املناقض
احلفيد
اجلميل
ألوهام
وملغامرات « أبطال» احلرب
السابقني الفاشلة».
وقال العالمة الشيخ عفيف
النابلسي إن معظم اللبنانيني
يعيشون يتمًا قاسيًا نتيجة
غياب الدولة كراعية وحامية
وحاضنة لطموحاتهم وآماهلم
ومستقبلهم .أضاف خالل
تكرميه عددًا من األيتام عشية
عيد الفطر قي جممع السيدة
فاطمة الزهراء يف صيدا ان
ّ
ختلي الدولة عن كونها مرجعًا
صاحلًا وعاد ً
ال «لن جيعلها
صاحبة سلطة وهيبة حتى ولو
ّ
سلحت جيشها ومؤسساتها
األمنية بأقوى السالح ولن
يصلح أمر الناس ولن ينهض
عمران ولن ينتظم عقد ولن
تستقيم عالقات إذا ما استمرت
ُتعامل الشعب كطوائف وفئات
فيما
وجمموعات
وأحزاب
املطلوب أن تعاملهم على حد
املساواة كمواطنني هلم حقوق
وعليهم واجبات».
وشدد النابلسي على وقف
اهلدر املستمر يف واردات
اخلزينة والصفقات املكشوفة
واملريبة ،وطالب املسؤولني
بالعمل على جتنيب اللبنانيني
أنانيات وأطماع وشجع بعض
النافذين الرأمساليني واحلذر
من انزالقات سياسية حتت
عناوين مذهبية أو طائفية
خصوصًا يف ظل األوضاع
املتقلبة يف املنطقة واليت
ميكن أن تأتي إلينا بكل شر
إذا ما استمرت نوافذ الوطن
ً
مشرعة بهذه الصورة ،مشددا
على أهمية الوحدة الوطنية
واالسالمية.
اىل ذلك ،وضع وفد من
قيادة «حزب البعث العربي
منطقة
يف
االشرتاكي»
النبطية («السفري») ،أكاليل
من الزهر باسم االمني القطري
فايز شكر ،على أضرحة شهداء
احلزب يف مدينة النبطية وعدد
من القرى والبلدات فيها،
ملناسبة عيد الفطر.

أمل أن حيمل العيد معه روح التالقي واملصاحلة

صفري لتجديد االلتزام برسالة العيش الواحد
املاروني
البطريرك
هنأ
الكاردينال نصراهلل بطرس
اللبنانيني
صفري
عمومًا
واملسلمني خصوصًا حبلول
«أن
آمال
الفطر،
عيد
حيمل معه رسوخ االستقرار
واالزدهار وإشاعة روح التالقي
واملصاحلة وقبول اآلخر ،هذه
القيم اليت متيز لبنان ورسالته
احلضارية يف حميطه العربي
والعامل» .واستنكر الدعوة
اىل إحراق القرآن ،معتربًا ذلك
«إسهامًا مرفوضًا يف تعميق
التباعد واالنقسام اإلنساني،
فيما املطلوب تعزيز احلوار
والتقارب يف سبيل خدمة
اإلنسانية مجعاء».
«نهنئ
صفري:
وقال
اللبنانيني عمومًا واملسلمني
خصوصًا حبلول عيد الفطر
السعيد ،الذي حيمل املعاني
اإلنسانية السامية اليت تتالقى
والقيم املسيحية وتشكل
جمتمعة قامسًا مشرتكًا بني
اإلسالم واملسيحية ،وهو ما
جيب العمل على توسيعه يف
سبيل اخلري العام .ونأمل أن
حيمل العيد رسوخ االستقرار
روح
وإشاعة
والسالم
املصاحلة يف لبنان واملنطقة
والعامل».
أضاف« :ال يسعنا يف هذا
السياق إال التمسك باحلياة

بني
الواحدة
املشرتكة
املسيحيني واملسلمني ،وأن
نشجب الدعوة اليت أطلقتها
إحدى اجلماعات األمريكية
إلحراق القرآن الكريم .إن
هذه الدعوة مشجوبة وحتض
على عمل مرفوض يشكل
إسهامًا يف تعميق حال
فيما
والتباعد،
االنقسام
العامل حيتاج اىل تعميق
التقارب والتالقي واملصاحلة.
إن عيشنا املشرتك اإلسالمي
ـ املسيحي يف لبنان نريده
منوذجًا يحُ تذى ،وإن املسيحيني
اىل
مدعوون
واملسلمني
جتديد التزامهم رسالة العيش
الواحد ومواجهة كل الدعوات
املتزمتة واألصولية اليت يظل
الدين براء منها من أي جهة
أتت .وإن الديانات السماوية
تدعو اىل خري اإلنسان ،وهي
اإلطار األمثل لتعزيز التقارب
يف سبيل خدمة اإلنسانية
مجعاء».
رئيس
صفري
واستقبل
«تكتل احملامني املستقلني
يف الشمال» احملامي بدوي
حنا الذي قدم اليه اجمللد
اجلديد من جملة «احلقوق
اللبنانية والعربية» .ودعا حنا
اجلميع اىل «التحلي باحلس
ملواجهة
واحلكمة
الوطين
حتديات املرحلة املقبلة».

احلريري جمدداً :املرحلة املقبلة لتحقيـق أولويـات النـاس

عرب رئيس احلكومة سعد احلريري
يف رسالة تهنئة للبنانيني بعيد
الفطر عن الثقة بأن «نتمكن
يف املرحلة املقبلة من ترمجة
شعار حكومة الوحدة الوطنية اليت
تضم كل الفئات السياسية يف
لبنان ،وحتقيق أولويات الناس
اليت هي أولويات حكومتنا ،كما
التزمنا ذلك ،والبدء عمليا مبعاجلة
املشاكل امللحة والضرورية اليت
تنغص عيش املواطنني اليومي،
كمشاكل الكهرباء واملياه وأزمة
السري ومباشرة خطط التنمية
امللحوظة واالستثمار يف املرافق
والقطاعات احلكومية وخصوصا
يف األمن لتحقيق االستقرار
الذي يؤدي إىل توفري عوامل
وظروف االستثمار بشكل عام
ويشجع االستثمار يف القطاعات
االقتصادية والتجارية على حد
سواء ،وتوفري فرص عمل أمام
اللبنانيني».
كما أعلن عن «ثقته بقدرة
الشعب اللبناني وتنبهه لدقة
املرحلة احلساسة اليت متر
بها املنطقة» ،وقال «إن
اللبنانيني قادرون على ختطي
كل األخطار احملدقة ،سواء يف
الداخل أو اخلارج ،من خالل
متسكهم بثوابت احلقيقة والعدالة
والعيش املشرتك ،وترسيخ
وحدتهم الوطنية وجتاوزهم لكل
احلساسيات الضيقة والعمل يدا
واحدة إلفشال كل املخططات
لبنان
استهداف
وحماوالت
واإلضرار بالسلم األهلي .وحنن
لن ندخر جهدا يف سبيل كلمة

*رئيس احلكومة سعد احلريري*

مجع اللبنانيني ومنع تفرقهم
والبقاء صفا واحدا».
وأضاف «إن استمرار جناح
لبنان الرسالة يزداد أهمية
يف املنطقة والعامل مع بروز
احملاوالت املشبوهة للمتطرفني
من مجيع اجلهات ،كما نشهد
هذه األيام من دعوات ندينها
أشد اإلدانة ،اىل حرق املصحف
الشــريف من أناس ال صفة
متثيلية هلم وال عالقة هلم
بالديـن املسيحي أو بأي من
الديانات السماوية األخرى».
وختم احلريري «إن لبنان
حيتاج إىل جهودنا مجيعا مبثل ما
حتتاج االمة العربية إىل تضامن
قياداتها يف سبيل إحقاق احلق
العربي ،وال سيما حق الشعب
الفلسطيين يف قيام دولته
املستقلة وعاصمتها القدس
الشريف واحلصول على حقوقه
الوطنية املشروعة وعلى رأسها
حق العودة».

التقى بولس وجلنة «جربان الوطنية»

جعجع يهنئ
اللبنانيني بالعيد
تقدم رئيس اهليئة التنفيذية
اللبنانية»
«القوات
يف
مسري جعجع بامسه وباسم حزب
«القوات اللبنانية» مبناسبة
عيد الفطر ،بـ»أحر التهاني
من اللبنانيني عموما واملسلمني
يف لبنان والعامل العربي
خصوصا» ،آمال أن «يعيده
اهلل عليهم باخلري والربكة
والسالم».
واستقبل يف معراب امس
االول ،النائب السابق جواد
بولس ،وحبث معه يف األوضاع
السياسية العامة وآخر التطورات
األمنية على الساحة اللبنانية،
إضافة اىل ما تواجهه قوى 14
آذار من حتديات وصعوبات.
وافاد بيان صادر عن املكتب
اإلعالمي جلعجع أن اجلانبني حبثا
يف شؤون إمنائية تتعلق مبنطقة
زغرتا ـ الزاوية.
كما التقى وفدا من «جلنة
جربان خليل جربان الوطنية»
برئاسة طارق شدياق ،الذي
أوضح أن «هدف الزيارة هو
وضع جعجع يف أجواء نشاطات
اللجنة ،وال سيما النشاط األخري
منها «جربان يزور بريوت»
والنجاح الذي لقيه» .وشكر
جعجع على دعمه للجنة ،ووعده
بتعزيز جهودها على أفضل
ما يكون من اجل أن يستمر
نشاطها بنجاح دائم .وأطلعه
على النشاطات املستقبلية اليت
ستنظمها اللجنة ومنها إقامة
املعارض خارج لبنان.

لصاحبه جان شاهني

نتقدم بأحر
التهاني من
اجلالية العربية
واالسالمية
مبناسبة
عيد الفطر
السعيد

جلسة رائعة مع النرجيلة

تشكيلة واسعة
من املأكوالت اللبنانية
مشاوي على أنواعها ومأكوالت حبرية طازجة

نؤمن ونتعهّد سائر أنواع املناسبات

سهرات مميزة
مع املطرب جورج خوري والرقص الشرقي

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

قوى األمن ترد على منتقدي شعبة املعلومات:

متارس صالحياتها ضمن اإلطار القانوني

صدر عن املديرية العامة
لقوى االمن الداخلي ـ شعبة
العالقات العامة أمس االول،
البالغ التالي« :منذ تاريخ
 2010 /8/3وعلى أثر توقيف
العميد املتقاعد ف .ك .من
شعبة املعلومات جبرم التعامل
مع العدو اإلسرائيلي ،دأب
بعض السياسيني والصحافيني
وعدد من وسائل اإلعالم على
شن محلة إعالمية مركزة على
شعبة املعلومات وضباطها
لتشويه عمل هذه الشعبة
والتعمية على إجنازاتها مبختلف
الصعد ،السيما على صعيد
كشف وتوقيف عدد كبري من
اجلواسيس العاملني ملصلحة
العدو اإلسرائيلي ،وحماولني
الدفاع عن املوقوف املذكور
أعاله من خالل التشكيك يف
شرعية عمل شعبة املعلومات
بشكل عام ويف اإلجراءات
القضائية اليت اتبعت أثناء
التحقيق معه بشكل خاص،
إضافة اىل الرتكيز على عملية
تناقل وسائل اإلعالم خلرب
توقيف العميد املتقاعد ف.ك.
بهدف إعطاء هذا األمر صفة
التسريبات اإلعالمية اليت متس
جوهر التحقيق».
أضاف البالغ« :توضيحًا للرأي
العام وبغية وضع األمور يف
نصابها يهم هذه املديرية
العامة ان توضح ما يلي :
أوال» :يف ما خص شرعية
شعبة املعلومات :إن شعبة
املعلومات قد أنشئت يف
العام  1991مبوجب املادة 13
من املرسوم رقم  1157تاريخ
مبوجب
املعدل
1991/5/2
املرسوم رقم  3904تاريخ
 1993/8/6الذي انشئ مبوجبه
فرع املعلومات يف حينه ،وقد
مت حتويل هذا الفرع اىل شعبة
مبوجب قرار صادر عن جملس
قيادة قوى األمن الداخلي يف
جلسته اليت انعقدت بتاريخ
 2006/2/24واليت تقرر فيها
مبدئيًا املوافقة على إنشاء عدة
قطعات يف قوى األمن الداخلي
كشعبة املرور وقسم مكافحة
اإلرهاب ومكتب مكافحة جرائم
املعلوماتية ،ومن ثم بوشر
العمل بشعبة املعلومات مبوجب
مذكرة اخلدمة الصادرة عن
اللواء املدير العام لقوى األمن
الداخلي برقم 204/608ش2
تاريخ  ،2006/3/8علمًا ان
هذه املديرية العامة قد أحالت
كامل امللف إىل جانب وزارة
الداخلية والبلديات بتاريخ
 2006/5/31حيث أعيد اىل هذه
املديرية من وزارة الداخلية
والبلديات بتاريخ 2006/9/13
إلعداد جدول مقارنة حيدد فيه
بعض التفاصيل اإلجرائية فتم
ذلك وأعيد امللف إىل الوزارة
املذكورة بتاريخ 2006/9/18
إال ان ظروف البالد السياسية
واألمنية يف تلك الفرتة قد
حالت دون إصدار املرسوم
الالزم كما هو احلال بالنسبة

لعدة مرافق يف الدولة .مما
تقدم يتضح أن فرع املعلومات
سابقًا وشعبة املعلومات حاليًا
يعمل ضمن إطار قانوني مثبت
وواضح وهي متارس صالحياتها
ضمن األطر القانونية وبإشراف
السلطات القضائية املختصة،
وهذا األمر ليس جبديد فقد
سبق لفرع املعلومات يف
فرتات سابقة ان قام بعدة
عمليات توقيف ألفراد شبكات
إرهابية ،باإلضافة إىل أنه قد
مت أخذ موافقة جملس شورى
الدولة بالرأي رقم -2005/301
 2006تاريخ  2006/6/5على
تعديل أحكام املرسوم رقم
 1157تاريخ ( 1991/5/2حتديد
التنظيم العضوي لقوى األمن
أحكام
وتعديل
الداخلي)
املرسوم رقم  1460تاريخ
( 1991/7/15حتديد تسمية
القطعات وجدول العديد العام
يف قوى األمن الداخلي).
ثانيا» :يف كون شعبة
املعلومات ضابطة عدلية:
حددت املادة  /38/من قانون
أصول احملاكمات اجلزائية
العدلية
الضابطة
أشخاص
حرفيًا مبا يلي:
الضابطة
بوظائف
«يقوم
العدلية حتت إشراف النائب
العام لدى حمكمة التمييز
النواب العامون واحملامون
العامون .ويساعد النيابة العامة
ويعمل حتت إشرافها يف إجراء
وظائف الضابطة العدلية اآلتي
ذكرهم (يف ما خص قوى األمن
الداخلي) :مدير عام قوى األمن
الداخلي وضباط قوى األمن
الداخلي والشرطة القضائية
والرتباء العاملون يف القطعات
اإلقليمية ورؤساء خمافر قوى
األمن الداخلي».
من هنا يتبني للمشككني بصفة
شعبة املعلومات كضابطة عدلية
ان القانون ال يصنف قطعة حبد
ذاتها كضابطة عدلية بل يعطي
هذه الصفة اىل أشخاص،
وبالتالي فإن مجيع ضباط قوى
األمن الداخلي مبن فيهم ضباط
شعبة املعلومات هم ضباط
عدليون ميارسون وظائفهم يف
جمال الضابطة العدلية حتت
إشراف النيابات العامة  ،أي
أنهم يتمتعون بالصالحيات
الالزمة للتحقيق والتوقيف
وضبط األدلة وإحالتها إىل
القضاء املختص.
ثالثا» :يف ما خص إجراءات
توقيف العميد املتقاعد ف.
ك :بتاريخ  2010/8/3وضمن
التدابري اليت سبق ان باشرت
بها شعبة املعلومات يف
مكافحة التجسس لصاحل العدو
اإلسرائيلي ،وعلى أثر توفر
أدلة دامغة حول تعامل العميد
املتقاعد املذكور مع العدو
وبناء إلشارة
اإلسرائيلي،
ً
النيابة العامة التمييزية ،مت
توقيف العميد املتقاعد ف .ك.
وبوشر التحقيق معه بإشراف
النيابة العامة املذكورة وبعد

املتوفرة
باألدلة
مواجهته
إعرتف العميد املذكور بتعامله
مع العدو اإلسرائيلي منذ
سنوات طويلة ،وقد مت إثبات
هذه الوقائع مبوجب حمضر
عدلي وفق األصول احملددة
يف قانون أصول احملاكمات
اجلزائية ،وعمال» باملادة /41/
من القانون املذكور مت متديد
مهلة توقيفه يف نظارة شعبة
املعلومات ملدة أربعة أيام ،ومت
إحالة كامل امللف فور إنتهاء
هذه املهلة اىل النائب العام
التمييزي بتاريخ 2010/8/7
الذي أحاله بدوره إىل مفوض
احلكومة لدى احملكمة العسكرية
القاضي صقر صقر الذي اطلع
على تفاصيل امللف وإدعى عليه
جبرم التعامل مع العدو وأحاله
اىل قاضي التحقيق العسكري،
وجه كتابًا
ويف الوقت ذاته ّ
خطيًا بتاريخ  2010/8/10اىل
شعبة املعلومات طلب مبوجبه
منها إستالم املوقوف ف .ك.
ووضعه يف سجن املقر العام
حتى إشعار آخر جبرم التعامل
مع العدو اإلسرائيلي( ،علمًا
ان السجن املذكور قد انشئ
مبوجب املرسوم رقم 15119
تاريخ  2005 /9/10وبتاريخ
 2010/8/11استجوب قاضي
التحقيق األول األستاذ رياض
ابو غيدا يف مكتبه املوقوف
ف .ك .جبرم التعامل مع
حبضور
اإلسرائيلي
العدو
حماميه مبوجب حمضر حتقيق
جديد مستقل عن حمضر حتقيق
شعبة املعلومات حيث اعرتف
املوقوف باجلرم املنسوب إليه
وأصدر مذكرة توقيف وجاهية
حبقه برقم 2010/97/11032
تاريخ  2010/8/11سندًا للمواد
 274و 278من قانون العقوبات
اليت تصل عقوبتها إىل اإلعدام
وقد تبلغها شخصيا» حبضور
حماميه ،وأحاله موقوفًا على
سجن املقر العام ،وكون
التحقيق يف قضايا التجسس
علمية
إجراءات
يستوجب
وفنية وتقنية كما هو معروف
من اجلميع ،أصدر قاضي
بتاريخ
العسكري
التحقيق
 2010/8/12إستنابة قضائية
برقم  2010/97إستناب مبوجبها
شعبة املعلومات «التوسع
بالتحقيق مع املدعى عليه
العميد املتقاعد ف.ك .حول ما
إذا كان قد تواصل مع املوساد
اإلسرائيلي بواسطة األنرتنيت
ومكان وجود اجلهاز املستعمل
حاليًا ومصادرته وإجراء دراسة
عليه وكل ما ينري التحقيق»،
وهذا ما حيصل حاليًا .أما
الغريب يف أمر من يتهجم على
عمل شعبة املعلومات يف جمال
مكافحة التجسس ،انهم يعلمون
ان أكثر من مئة عميل للعدو
اإلسرائيلي قد مت توقيفهم
من قبل األجهزة األمنية خالل
السنة املاضية وحتى تارخيه
وقد ُأتبعت اإلجراءات القضائية
والتحقيقية نفسها حبقهم

املختص
القضاء
بإشراف
وعدد منهم ال يزال موقوفا»
يف سجن شعبة املعلومات
كاملوقوف ح .ي .املوقوف
منذ  2009/5/11واملوقوف م.
ع .منذ  2009/6/10واملوقوف
ر .ك .منذ  2009/6/17وه.
ظ .منذ  2009/7/2ون .ن.
منذ  2009/7/3وآخرين كثر
ينتظرون حماكمتهم أمام احملكمة
العسكرية وقد تناقلت أخبارهم
مجيع وسائل اإلعالم دون ان أن
ينربي احد من املتكلمني حاليًا
للسؤال عن تفاصيل عمليات
توقيفهم والتحقيق معهم كما
جيري اآلن مع العميد املتقاعد
ف .ك .األمر الذي يثري الشك
حول خلفيات ودوافع هؤالء
املتكلمني ويثري التساؤل هل
كل هؤالء املوقوفني أبناء
جارية ووحده ف .ك .من
أبناء الست.أما جلهة الوضع
الصحي للوقوف ف .ك .فإنه
موقوف يف غرفة داخل سجن
املقر العام حيث تتوفر أفضل
الشروط الصحية ويتم عرضه
تباعًا على طبيب قوى األمن
وعلى أطباء متخصصني إذا
إحتاج األمر ،مع مراعاة مجيع
الشروط املفروضة يف نظام
السجون بشكل أفضل من أي
سجن آخر.
رابعًا :يف ما خص التسريبات
اإلعالمية :منذ تاريخ توقيف
العميد املتقاعد ف .ك.
ونظرًا اىل وضعه السياسي
واإلجتماعي ،مت إعالم القضاء
املختص أو ً
ال ومن ثم السلطات
السياسية املعنية بهذا الشأن،
وكذلك مت إعالم ذويه وأفراد
عائلته واجلهة السياسية التابع
هلا عن عملية التوقيف واجلرم
املنسوب له ،وانتشر اخلرب،
خاصة بعد قيام دورية من
شعبة املعلومات بتفتيش منزله
ومكتبه حيث وصل األمر وسائل
اإلعالم اليت تناقلت اخلرب بشكل
عام ومنها من جلأ إىل حتليالت
صحافية خيالية بعيدة كل
البعد عن وقائع التحقيق الذي
ال يزال حتى تارخيه سريًا
بتفاصيله ،وما حتميل شعبة
املعلومات مسؤولية ما يسمونه
حماولة
إال
«تسريبات»
للتعمية على حقيقة األمر
أن العميد املتقاعد املوقوف
ف .ك .قد اعرتف صراحة
بتعامله مع العدو اإلسرائيلي.
لذلك ،فإن هذه املديرية
العامة ،وبعد اعتمادها سياسة
الصمت وجتنبها الرد على مجيع
اإلفرتاءات اليت طالتها مع ضباط
شعبة املعلومات منذ أكثر من
شهر ،ال ميكنها بعد تفاقم هذه
احلملة وحماولة تشويه صورتها
أمام الرأي العام من قبل
سياسيني وصحافيني إال أن
تضع هذه احلقائق أمام الرأي
العام لدحض هذه اإلفرتاءات
مع احلفاظ على سرية التحقيق
وكرامة املوقوفني ،وإفهام
من حياول التعمية على جرائم

خطرية ومشينة مرتكبة من
أشخاص حمددين ان هناك
من ال يزال ساهرًا على أمن
وطننا وكرامته يف وجه أعتى
عدو حياول العبث بأمن الناس
والعباد».
وصدر عن قوى االمن بيان آخر
جاء فيه« :صدر عن مكتب أحد
رؤساء الكتل النيابية بيان مما
جاء فيه» :وامللفت ان املدير
العام لقوى االمن الداخلي
ختطى صالحية وزير الداخلية
وصرح لالعالم مشيدا بدور
فرع املعلومات الذي كشف
شبكة العمالء» ،يهم املديرية

ان توضح ما يلي :ان املادة
 112من القانون الصادر يف 6
ايلول  1990أناطت باملدير العام
لقوى االمن الداخلي وبقادة
الوحدات اصدار التناويه ،ويف
هذا االطار يصدر اللواء املدير
العام وقادة الوحدات العديد
منها سنويا ملن يستحقها.
وكانت بعض التناويه اليت
تصدر عن املدير العام تعمم
عرب وسائل االعالم ال سيما تلك
اليت تشيد باالجنازات النوعية
اليت مت حتقيقها سواء من
قطعات او من رجال قوى االمن
الداخلي».

«األحرار» :ملاذا ال يسلك منتقدو األداء الوزاري

الطريق الدستوري لطرح األسئلة وحتويلها استجواباً؟
«الوطنيني
حزب
سأل
األحرار» «ملاذا ال يسلك
انتقادات
لديهم
الذين
وحتفظات بالنسبة إىل أداء
الوزراء السبيل الدستوري،
اي طريق جملس النواب لطرح
االسئلة وحتويلها ،يف حال
مل يقنعهم جواب احلكومة،
استجوابًا وصو ً
ال اىل طرح
الثقة بالوزير املعين؟»،
مستغربًا «جتاهلهم املقصود
هذا املبدأ الذي هو احدى
ركائز النظام الربملاني القائم
على فصل السلطات ،وعلى
التأثري املتبادل خصوصًا
بني السلطتني التشريعية
والتنفيذية».
واعترب يف بيان اثر االجتماع
األسبوعي جمللسه االعلى
امس االول ،برئاسة النائب
دوري مشعون ،ان «اخلطاب
الشعبوي الذي نسمعه بني
احلني واآلخر ال ميكن ان يكون
بدي ًال من العقالنية واملوضوعية
والتزام اللعبة الدميوقراطية،
واحيانًا كثرية يرتد سلبًا على
صاحبه» ،آم ًال يف «ان
يعود اجلميع اىل املؤسسات
لتفعيلها واصالحها ،وذلك ال
ميكن ان يتم إال بفعل مراكمة
املواقف املسؤولة ،وإشراك
الرأي العام فيها انطالقًا
من مبادئ التجرد واحلوار
والشفافية».
وأكد «اننا كنا دائمًا ،وال
نزال ،دعاة عالقات من دولة
اىل دولة بني لبنان وسوريا،
تقوم على االعرتاف باستقالل
كل منهما وسيادته وحرية
قراره وخصوصية جمتمعه
ونظامه» ،اال أن الواقعية
تدفعنا اىل ابداء التحفظ على
املسار القائم حاليًا بفعل
اصرار سوريا ،وعلى الرغم
اللبنانية،
االجيابيات
من
على املضي يف تعاطيها
وممارساتها كأن شيئًا مل
يتغري» ،مشريًا اىل «مراوحة
مطالب لبنان احملقة اليت تدور
حتى اللحظة يف حلقة مفرغة
االدبيات
بعض
باستثناء

والشعارات ،سواء بالنسبة
اللبنانيني
املعتقلني
اىل
او ترسيم احلدود ومراجعة
االتفاقات غري املتوازنة والغاء
اجمللس االعلى اللبناني ـ
السوري وتفعيل العالقات
الديبلوماسية املستجدة».
وشدد على ان «ال مستقبل
على
تقوم
ال
لعالقات
احلق واحلقيقة واملساواة
والتوازن» ،مذكرًا مبناشدته
«خرق
لدمشق
املتكررة
وهدم
النفسي،
اجلدار
العوائق العقائدية العقيمة مبا
يعود اىل االعرتاف الصادق
بلبنان كيانًا ودولة ،ومراجعة
احلقبات السود ووقف كل
اشكال التدخل يف الشؤون
اللبنانية».
ولفت اىل «ان دعواتنا
الدائمة اىل عدم التدخل يف
شؤون احملكمة الدولية اخلاصة
بلبنان منعًا خلطر تسييسها من
جهة ،والتسبب بردود فعل
من هنا وهناك من جهة اخرى،
تعين اإلحجام عن اطالق التهم
او حماولة إلباسها اي طرف
لبناني او خارجي».
واشار إىل ان «مقولة
شهود الزور مسألة مفرطة
األهمية يعود اىل احملكمة بتها
استنادًا اىل مضبطة التحقيق،
واىل ما يتوافر لديها من
معلومات ليست حكمًا حبوزة
الذين يتناولون احملكمة سلبًا
ام اجيابًا».
وتقدم من اللبنانيني عموماً
خصوصًا
املسلمني
ومن
وامسى
التهاني
بأحلى
التمنيات ،مبناسبة حلول عيد
الفطر السعيد ،سائ ًال اهلل
ان «يعيده على لبنان وقد
عرب اىل بر األمان ،وطنًا حرًا
مستق ًال سيدًا تسوده احلرية
واملساواة والعدالة وحقوق
االنسان ،ودولة واحدة موحدة
ال شريك هلا يف املرجعية،
تتمتع حبصرية القرار والسالح
سلطتها بوسائلها
لبسط
الذاتية على كل تراب الوطن
واملقيمني عليه».

صفحة 7

السبت  11أيلول 2010

Saturday 11 September 2010

Page 7

لبنانيات

محلة مضادة على منتقدي كالم سامي اجلميل :ينبشون املاضي ألنهم ضعفاء خائفون

القت احلملة اليت شنت على عضو
كتلة حزب «الكتائب اللبنانية»
النائب سامي اجلميل ،واعتربته عمي ًال
وطالبت مبالحقته قضائيًا ،ردود
فعل مستنكرة امس االول ،رأت ان
«منتقديه ضعفاء وخائفون لذلك
يعودون اىل نبش املاضي».
[ الحظ عضو كتلة «املستقبل»
النائب امحد فتفت يف حديث اىل
موقع «الكتائب» ان «اخلطاب
السياسي تدحرج منذ فرتة يف
لبنان وبتنا نعطي تهمة العمالة
لكل من خنتلف معه يف السياسة
ومل يعد هناك قيمة واعتبار
للوطنية» .وقال« :كنت امتنى
من النائب سامي اجلميل لو مل يرد
عليهم ألنهم ال يستأهلون الرد،
علما ان «حزب اهلل» وبعض
قوى الثامن من آذار يرون ان هذا
هو التوقيت املناسب لالنقضاض
على كل من آمن حبرية هذا البلد
وسيادته ،ولكنهم خمطئون فنحن
أقوى من كل هذه االتهامات».
[ وصف عضو كتلة «القوات
فريد
النائب
اللبنانية»
حبيب احلملة على اجلميل بأنها
«مردودة اىل اصحابها بالشكل
وباملضمون» ،معتربًا أن «بيار
اجلميل مل خين لبنان يومًا وأعطى
أغلى ما لديه للحفاظ على لبنان،
ومن يتهجم اليوم على النائب
سامي اجلميل هو العميل ،وهو
كما جده لن ينحين اال هلل وحنن
يف الكتائب أول من قال :لبنان
أو ًال».
أضاف« :أنا أوافق الشيخ سامي
اجلميل الرأي مئة باملئة ،وكما
قال حنن يف تلك الفرتة قاومنا
باللحم احلي ومل ولن خنجل بأي
مرحلة ،واكرب دليل أننا كنا على
حق أن كثرًا عادوا واعتمدوا
شعار الكتائب« :لبنان أو ًال».
واقول للنائب سامي اجلميل:
«اهلل حيميك وكلنا على تعاليم
املؤسس ومنه نستلهم الصرب
والشجاعة».
[ رأى عضو كتلة «نواب زحلة»
النائب طوني أبو خاطر ان النائب
اجلميل «اعلى من كل هذه
االتهامات ،وكل ما حصل قبل
العام  1990وضعناه وراءنا ،ومل
يتعاون احد مع اسرائيل عن سابق
تصور وتصميم امنا الظروف اليت
كانت سائدة أملت ذلك».
وقال« :أنا ضد كل التصنيفات
اليت تطلق من هنا وهناك ،وبالتالي
الشيخ سامي وحزب الكتائب وآل
اجلميل ليسوا حباجة اىل شهادة
احد بالوطنية فهم جسدوا أمسى

معاني الوطنية والبطولة».
[ اعترب رئيس حزب «الوطنيني
االحرار» النائب دوري مشعون
ان «الذين هامجوا النائب اجلميل
هم «بضاعة زبالة» ولن أرد
عليهم ،مؤيدًا اجلميل يف كل ما
قاله بأنه «مل ولن خيجل بكل ما
قامت به اجلبهة اللبنانية واملقاومة
اللبنانية».
وقال« :يف تلك الفرتة لوعرف
كل اللبنانيني معنى اهلوية اليت
حيملونها ما كانت تلك االحداث
لتحصل ،وكل الذين يهامجون
سامي اجلميل اليوم يقومون
بأعمال دونكيشوتية ألنهم أصبحوا
ضعفاء وخائفون ولذلك يعودون
اىل نبش املاضي».
[ اكد عضو كتلة «الكتائب»
النائب فادي اهلرب أن «سامي
اجلميل رأس حربة يف ضمري
الكتائب وما قاله هو الذي يبين
الوطن» ،مشددًا على «ضرورة
نزع السالح من بريوت وضواحيها
وخصوصًا الضاحية اجلنوبية».
[ اسف عضو تكتل «التغيري
واالصالح» النائب غسان خميرب
لردود الفعل العشوائية اليت
اجلميل .وقال
واجهت رأي النائب
ّ
يف حديث اىل موقع «الكتائب»:
«مبعزل عن اي اتفاق او خالف
اي منا يف لبنان من ناحية الرأي،
فمن احلق الطبيعي ألي مواطن
ان يبدي رأيه ال بل من ضمن
احلريات العامة اليت هلا طابع
تأسيسي للبنان ،فكيف باحلري
لنائب ان يبدي وجهة نظره حبرية
كاملة؟».
واعترب ان «من االفضل ان جيادل
اآلخر باملضمون من دون التهويل
بأشباح املاضي ألن النائب يتمتع
باحلصانة الكاملة وال ُيساءل بأي
رأي يبديه ،ولريد كل من يريد
لكن بالسياسة وليخرج من ثقافة
التخوين».
[ اوضح املستشار السياسي
«الكتائب»
حزب
لرئيس
ساسني ساسني ان الكالم
الذي قاله النائب اجلميل االحد
املاضي« ،مل يقصد منه املنحى
الذي حاولت «جوقة تبييض
الوجه» تفسريه» .وقال لوكالة
«اخبار اليوم»« :هناك جمموعة
انتفضت بشكل عشوائي وحاولت
خلق قضية ،وغايتها الذهاب بكلمة
اىل تفسريات خاطئة ،لتغطية ما
حصل يف برج ابي حيدر ،ال سيما
بعد انزعاجها من فتح موضوع
استعمال السالح غري الشرعي يف
الداخل على مصراعيه».

اضاف« :هذه اجملموعة حاولت
التعمية على القضية االساسية
املتمثلة بالسالح املنتشر».
اجلميل
واشار اىل ان «النائب
ّ
كان يتحدث عن وضع يف املاضي،
حيث كان املسيحيون امام واقع
«اما قاتل او مقتول» ،مذكرًا
بأن «سامي اجلميل يف ذاك
احلني مل يكن يف موقع السلطة
ورمبا مل يكن قد ولد بعد،
وبالتالي ال حيق هلم مهامجته بهذه
الطريقة».
وشدد على ان «اسرائيل
هي العدو بالنسبة اىل حزب
«الكتائب» ،وهذا امر واضح،
وال احد يستطيع ان يزايد علينا
يف هذا اجملال» ،مؤكدا ان
«سيادة لبنان ال تكتمل طاملا
هناك شرب من االرض حمت ًال،
وطاملا اسرائيل ال تزال مستمرة
يف سياستها ،السيما جلهة تهجري
الفلسطينيني ،وبالتالي مواقف
الكتائب واضحة جتاه كل هذه
االمور ،فهو يرفض التوطني
ويؤيد القضية الفلسطينية ،ويف
الوقت ذاته مستعد للدفاع عن
لبنان ال سيما اذا اعتدت عليه
اسرائيل.
[ رأى مدير املركز الكاثوليكي
لإلعالم االب عبدو ابو كسم يف
اهلجوم على اجلميل «نوعًا من
اهلروب اىل االمام حتى يضيع
املسار اللبناني عن طريقه»،
قائ ًال« :عندما ننبش ملفات
احلرب ،جيب ان تنبش ملفات
االطراف كافة وليس فئة دون
اخرى».
واكد أنه «من غري املسموح بعد
اليوم اجراء فحص دم لفئة من
اللبنانيني» ،مشريا إىل أن «ما
جيري حاليا ليس من مصلحة احد
منا ألن ذيول احلرب قد طويت
مع اتفاق الطائف ،الذي ّ
كلف
املسيحيني االمثان الكثرية».
اضاف« :ان النائب سامي اجلميل
هو من السياسيني الذين يتمتعون
حبركة دائمة ويتكلمون بصوت
عال ولرمبا هذا هو سبب اهلجوم
عليه ،مبا ميثله لشرحية كبرية من
الشباب ،وهو حر الضمري ،وهذا ما
يزعج البعض».
[ أصدرت منسقية الواليات املتحدة
يف حزب «الكتائب اللبنانية»
بيانًا اوضحت فيه أن احلزب
بقياداته وعناصره ومناصريه
«يشكلون خط الدفاع األول
عن كرامة لبنان وعنفوانه ،بيث
أن دماء شهدائنا ونضال رجاالت
احلزب خري شاهد على قدسية

القضية اليت ندافع عنها».
واشارت اىل ان «اجلميع
يعلم علم اليقني كيف أن حزب
السياسية
مبقاومته
الكتائب
والعسكرية شكل وال يزال منذ
ما قبل اإلستقالل وحتى اليوم
احلصن املنيع للدفاع عن لبنان
بكل مقوماته ومؤسساته»،
معتربًا ان «احلاجة اليوم أكثر
من أي وقت إىل إسقاط كل
املؤامرات اهلادفة إىل جعل لبنان
ساحة مستباحة حلسابات خاطئة قد
جتر على الوطن املزيد من الويالت
ال سيما وأننا يف حزب الكتائب
اللبنانية لن نألو جهدًا يف السعي
حنو تأكيد استقالل لبنان وسيادته
وقراره احلر».
اضافت« :اننا نعاهد اللبنانيني
العمل على وقف هذه املؤامرة
اجلديدة اليت حتاك ضد النسيج
السياسي اللبناني يف حماولة
واضحة لعرقلة مسرية السيادة
واإلستقالل ووقفها بعد مغادرة
القوات السورية لبنان .وسنقف
كما ناضلنا يف معركة إستعادة
السيادة يف سبيل قطع اليد اليت
تسول هلا إدخال لبنان يف اتون
الصراعات الكربى ،ولن نسمح
جبعل وطننا األم لبنان يستخدم
لتصفية حسابات اآلخرين على
أرضه».
[ يف املقابل ،تواصل اهلجوم على
النائب اجلميل ،فرأى النائب الوليد
سكرية أن «اجملاهرة بالتعاون
مع اسرائيل ومن دون أي خجل
هو كالم يساعد على تفريخ العمالء
هلذا العدو ويسهل يف كسر

العداء له وينمي البيئة احلاضنة
اليت توفر مناخ التآمر على لبنان
وطنًا ومقاومة وشعبًا وجيشًا»،
مشريًا اىل أن «الرهان جمددًا
على اسرائيل ملواجهة املقاومة
يعرض الوطن للمخاطر وقد تكون
احداها حرب اهلية».
ولفت اىل ما قاله الرئيس
امني اجلميل يف ذكرى احتفال
مؤسس حزب «الكتائب» بيار
اجلميل «حني استحضر ذهنية
احلرب االهلية ومواقف الكتائب
من املقاومة الفلسطينية حينها
ليسقط هذه املواقف على املقاومة
اليوم يف لبنان ،متناسيًا ان هذه
املقاومة نابعة من الشعب اللبناني
الذي لطاملا تعرض الحتالل العدو
االسرائيلي واعتداءاته وانها هي
قوة الردع االساسية اىل جانب
اجليش اللبناني».
أضاف« :بعد ذلك تبعه ابنه
سامي اجلميل باعالنه عن عدم
خجله من التعاون مع اسرائيل.
وارى يف كالم اجلميل االب
واجلميل االبن رسالة اىل املقاومة
يف انهما على استعداد للتعاون
جمددًا مع اسرائيل ملواجهة
املقاومة كما واجهوا سابقًا سوريا
مع أملي أن يكون التقدير خالف
ذلك».
[ اعترب عضو كتلة «التنمية
قاسم
النائب
والتحرير»
هاشم خالل لقاء مع إعالميني
يف اجلنوب ،أن «عدم اخلجل
لدى النائب سامي اجلميل من
االعتماد على العدو اإلسرائيلي
ملواجهة األشقاء والشركاء كان
حيتاج اىل جوقة اإلسناد من
حبيب وحليف وخبري ،والذين
جيمعهم نهج االستقواء والرهان

واالرتهان ،وال يزالون يتعاطون
مع القضايا واملسائل خبلفيات
حاقدة كيدية ،وفق توصيفاتهم
وتصنيفاتهم اليت أصبحت يف
زمن آخر بعد التطورات االجيابية
واملواقف املتقدمة واليت أزعجت
الكثريين ممن أضحت ارتباطاتهم
وعالقاتهم يف مكان آخر».
وقال« :أحتفنا الشيخ الكبري
بنظرياته يف املساواة بني العمالء
اخلونة الذين ارتبطوا بعالقات
خيانية ساقطة مع عدو حمتل قاتل
طامع وبني من يرتبط بعالقة مع
األشقاء واالصدقاء ،من أجل
أن يؤكد ان التباين يصل اىل
اخليارات والثوابت الوطنية ،اليت
من املفرتض انها باتت مسلمات
ثابتة» .واوضح أن «طرح
االمور بهذه البساطة واخلفة وكأن
هناك من يشجع على تأمني البيئة
احلاضنة ،حيث يفتش العدو عن
أي ثغرة للنفاذ من خالهلا اىل
الواقع الوطين وختريبه» ،معتربًا
أن «املسؤولية الوطنية تستدعي
االنتباه واحلذر والدقة يف التعاطي
مع املسائل احلساسة واخلطرية،
وعدم االستخفاف بأسلوب وآلية
ابداء االراء مهما كان تأثريها على
املسار الوطين العام».
[ دعا النائب السابق ناصر قنديل
يف مؤمتر صحايف ،اىل استدعاء
النائب اجلميل أمام القضاء من
دون انتظار ،ورفع احلصانة
النيابية عنه «ألن الرتويج
للعمالة مبثابة خيانة عظمى
تستدعي التوقيف الفوري».
وطالب بـ»إخراج السجال الدائر
حول املضمون اخلطر لكالم اجلميل
من حماوالت طمسه بعصبيات
شخصية وطائفية مفتعلة».

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

ميزان اوتوماتيكي ()Wheel Allignment

(جنوطة)جديدة ومستعملة لكافة انواع السيارات

تصليح جنوطة وتركيب فرامات وبطاريات

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

القس األمريكي قد يرتاجع حتت ضغط إدارة أوباما

تصاعدت التحذيرات العربية
والغربية أمس االول من عواقب
بروتستانتية
كنيسة
إقدام
أمريكية صغرية مناهضة لإلسالم
على إحراق مصاحف غدًا السبت
يف ذكرى اعتداءات  11أيلول
(سبتمرب)  ،2001يف حني حذر
الرئيس األمريكي باراك أوباما
أمس من أن اإلقدام على حرق
نسخ من املصحف الشريف
سيكون أداة جتنيد لتنظيم
«القاعدة» ،حاضًا القس تريي
جونز على إعادة النظر يف قراره،
وسط تلميح رجل الدين األمريكي
اىل إمكان تغيري رأيه يف حال
طلبت السلطات األمريكية منه
ذلك مباشرة.
وندد الرئيس األمريكي باراك
أوباما أمس بهذا األمر معتربًا
أنه «مدمر وخطري» ومن
شأنه أن يثري موجة من العنف.
وقال أوباما يف مقابلة مع شبكة
«اي بي سي» إنها «مبادرة
مدمرة وتناقض بشكل كامل قيم
أمريكا».
وحذر من أن ذلك سيكون أداة
جتنيد لـ»القاعدة» .وقال
«هذا منجم جتنيد للقاعدة .ميكن
أن يقع عنف خطري يف أماكن مثل
باكستان وأفغانستان .ميكن أن
يزيد ذلك جتنيد األفراد املستعدين
لتفجري أنفسهم يف مدن أمريكية
أو مدن أوروبية».
أضاف أوباما «أريده أن يفهم
(جونز) أن هذا العمل الدعائي

الذي يتحدث عن القيام به
قد يعرض خلطر شديد شباننا
وشاباتنا باجليش يف العراق
وأفغانستان .نرى احتجاجات ضد
األمريكيني جملرد التهديد الذي
يوجهه» .وقال أوباما إن خطط
جونز تنتهك املبادئ األمريكية
بالتسامح الديين.
وأعرب عن «أمله يف أن يفهم
أن ما يقرتح القيام به يتعارض
متامًا مع قيمنا كأمريكيني وأن
هذه البالد قامت على مبادئ
حرية العقيدة والتسامح الديين.
يقول إنه شخص حيركه اميانه.
آمل أن يستمع اىل املالئكة
األفضل ويدرك أن هذا الفعل
الذي ينخرط فيه مدمر».
وأعلن متحدث باسم وزارة
الدفاع االمريكية أمس ،ان ادارة
الرئيس االمريكي باراك اوباما
تعتزم االتصال مباشرة بالقس
تريي جونز لثنيه عن عزمه على
احراق  200نسخة من القرآن غدًا
يف الذكرى التاسعة العتداءات
احلادي عشر من ايلول (سبتمرب)
اجلاري .وقال املتحدث باسم
البنتاغون جيف موريل ان «هذا
االحتمال موضع مناقشات داخل
االدارة حاليًا» ،موضحًا ان اي
قرار مل يتخذ حتى اآلن.
وأعلن جونز انه ينوي احراق
مئيت مصحف السبت يف ذكرى
اعتداءات احلادي عشر من ايلول
(سبتمرب) يف غينسفيل يف والية
فلوريدا (جنوب شرق).

عمت
وحيال التحذيرات اليت
ّ
العامل امجع ،اقر القس أمس
يف تصريح لصحيفة «يو اس
ايه توداي» بأنه «ال يستطيع
جتاهل» احتمال ان توجه اليه
السلطات االمريكية دعوة اىل
الغاء هذا التحرك.
وأعرب األمني العام ملنظمة
املؤمتر اإلسالمي اكمل الدين
إحسان أوغلو أمس عن «قلقه
البالغ من التقارير اليت حتدثت
عن املوقف الذي اختذه تريي
جونز ،قس كنيسة يف غينزفيل
بوالية فلوريدا ،باإلصرار على
قراره إحراق نسخ من القرآن
الكريم رغم ما خلفه قراره هذا
من استنكار واسع النطاق يف
الواليات املتحدة ويف غريها من
بلدان العامل».
أضاف أوغلو يف بيان أن «ثقافة
التعايش السلمي والتسامح بني
اجملتمعات والديانات اليت حياول
اجملتمع الدولي إرساءها تتعرض
للتهديد من متعصبني هامشيني
ومتطرفني».
وكانت كنيسة «دوف وورلد
اوتريتش سنرت» الربوتستانية
األصولية الصغرية يف غينسفيل
(فلوريدا ،جنوب شرق) برئاسة
القس تريي جونز أبدت عزمها
على إحراق مئات املصاحف علنًا
غدًا السبت يف الذكرى التاسعة
العتداءات  11أيلول (سبتمرب).
ودان كبري أساقفة الكنيسة
االنغليكانية واحلكومة الربيطانية

ورئيس الوزراء السابق طوني
بلري بشدة يف بيانات منفصلة
عزم جونز على إحراق مصاحف
شريفة .وقال أسقف كانرتبري
روان وليامز يف رسالته التقليدية
اىل املسلمني مبناسبة عيد الفطر
«نعارض مجاعيًا هذا النوع من
االستفزاز ونؤكد أن ال مكان يف
تقاليدنا ألعمال العنف».
واعترب الرئيس الباكستاني آصف
علي زرداري أن العزم على إحراق
املصاحف عمل «مقيت» ميكن
أن يثري العامل اإلسالمي ،حبسب
بيان صدر عن مكتبه.
االندونيسي
الرئيس
ودعا
سوسيلو بامبانغ يودويونو أمس
أوباما اىل منع إحراق املصاحف،
بهدف جتنب حصول توتر بني
األديان .وحذر رئيس الوزراء
العراقي نوري املالكي من أن
يتخذ املتطرفون من قضية
حرق املصحف ذريعة للمزيد من
القتل ،داعيًا اىل العمل بكل
السبل املتاحة ملنعه.
كما أعربت الكويت والبحرين عن
إدانتهما الشديدة ،فيما دعا نواب
كويتيون اىل التحرك معربين عن
سخطهم الشديد.
ونقلت وكالة األنباء الكويتية عن
مصدر مسؤول قوله إن «مثل
هذه الدعوة الشاذة ال تتفق
أبدًا واحلرص على جتسيد روح
التسامح اليت تدعو اليها شريعتنا
السمحاء كما أنها تعد تطاو ً
ال
على عقيدتنا وعلى قيم االحرتام

املتبادل للعقائد السماوية».
وذكر املصدر أن الكويت طلبت
من سفريها يف واشنطن ويف
األمم املتحدة العمل مع باقي
سفراء الدول اإلسالمية «اختاذ
اخلطوات العملية اهلادفة اىل
ضمان احرتام تعاليم الشريعة
اإلسالمية السمحاء وعدم اإلساءة
اىل مقدساتنا وعقيدتنا».
وقال أمحد العبادي رئيس الرابطة
احملمدية لعلماء املغرب (املمثل
الرمسي للمشايخ وعلماء الدين)
إن قرار متطرفني مسيحيني يف
الواليات املتحدة حرق مصاحف
يشكل «مبادرة معزولة وغريبة
عن قيم الدين املسيحي لن تنال
من اإلسالم».
ويف مدينة أم الفحم الفلسطينية،
حذر الشيخ خالد مهنا رئيس
الدائرة اإلعالمية يف احلركة
اإلسالمية القطرية  -الداخل
الفلسطيين يف بيان من «خطة
معدة سلفًا تتزامن مع احلملة
الصهيونية ضد الرموز واآلثار
واملقابر واملساجد اإلسالمية
ويف مقدمتها املسجد األقصى
املبارك».
وأكد أن «عم ًال كهذا سيكون
سببًا يف القضاء كليًا على
التعايش السلمي بني األديان
الذي ظلت األمم املتحدة وكل
اجلهات الداعية والداعمة للسالم
تنادي به ،وحتريض املسلمني
لردود فعل قد تؤدي إىل فوضى
أمنية تهدد السالم واألمن

العامليني».
وبعد اجتماع عقدته األربعاء
لدراسة ردها على التظاهرة،
قال الناطق باسم بلدية غينسفيل
بوب وودز إن مسؤولي اجملموعة
الدينية سريتكبون ،بإحراقهم
املصحف» خمالفة للمادة -10
 63يف قانون البلدية اليت حتظر
أشعال النريان يف اهلواء الطلق
وميكن أن حيكم عليها بغرامة
قدرها  250دوالرًا.
وأضاف أنه قد جتري اعتقاالت،
موضحًا أن «األمر سيكون
مرتبطًا مبا سيحدث بعد تدخل
رجال اإلطفاء والشرطة يف
غينسفيل إلمخاد النار».
ويف املقابل ،قال القس جونز
أمس أن السلطات األمريكية
مل تتصل به بهذا الشأن ملمحًا
اىل أنه قد يغري خططه لو
فعلت .أضاف لصحيفة «يو
اس توداي» بشأن اتصال
السلطات بهم «سيجعلنا ذلك
نفكر بوضوح وهذا ما نقوم به
حاليًا .وال أعتقد أنه ميكننا جتاهل
مثل هذا النداء» ،موضحًا أنه مل
يتم االتصال به من قبل البيت
األبيض أو وزارة اخلارجية وال
وزارة الدفاع.
وقال وايين ساب مساعد القس
من جهته أن أتباع الكنيسة البالغ
عددهم حنو مخسني «ال يزالون
يصلون بهذا الشأن» ،مشريًا
اىل أن جمموعته ال تستبعد أن
ترتاجع عن خطوتها.

اختصاص ،خربة وصدق يف العمل

اسألوا الصيدلي كيف ميكنكم توفري املال

تتوفر يف الصيدلية فيتامينات

)(BLACKMORES

مساحيق للغسيل واجللي ،عطورات ،هدايا
ّ
نغلف اهلدايا جمانًا
تظهري فوري لصور الباسبور،
وأشياء أخرى كثرية
توصيالت جمانية للمنازل

دوام العمل

من االثنني حتى السبت
من  8صباحًا حتى  8لي ًال
يوم االحد من  9صباحًا حتى  8لي ًال
مقابل مركز الربيد

Ph: 9632 6890 - Fax: 9681 1609
333 Guildford Rd. Guildford NSW 2161
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اتصال سوري باملالكي للمرة األوىل منذ القطيعة بني البلدين

تلقى رئيس الوزراء العراقي
املنتهية واليته نوري املالكي
أمس االول اتصا ً
ال هاتفيًا من
نظريه السوري حممد عطري،
وذلك للمرة األوىل منذ القطيعة
بني البلدين الصيف املاضي،
مت خالله «حبث العالقات
الثنائية بني البلدين الشقيقني
وسبل تطويرها على الصعيدين
السياسي واالقتصادي».
وأوضح بيان حكومي عراقي
أن اجلانبني أكدا «ضرورة
العمل خالل املرحلة املقبلة على
تنمية عالقات البلدين مبا حيقق
املصاحل العليا للشعبني».
وكان املالكي وغريه من
املسؤولني شنوا محلة عنيفة
ضد سوريا اثر موجة من
التفجريات الدامية بدأت الصيف
املاضي.
عراقيون
مسؤولون
واتهم
سوريا بايواء قادة بعثيني
عراقيني سابقني يقفون وراء
اعتداءات بغداد الدامية اليت
وقعت يف  19آب (اغسطس)
 2009وأسفرت عن سقوط حنو
مئة قتيل و 600جريح .لكن
دمشق نفت هذه االتهامات.
وقد طلب املالكي رمسيًا من
األمم املتحدة تشكيل جلنة
حتقيق دولية يف االعتداءات.
وازدادت حدة التوتر بني
البلدين مع استدعاء سفرييهما
أواخر الشهر نفسه.
أمنيًا ،اعلن الناطق باسم قيادة
عمليات بغداد اللواء قاسم عطا
فرار اربعة من قادة تنظيم
«القاعدة» مساء أول من
أمس من معتقل كروبر الذي
تدير القوات األمريكية بعض

أقسامه قرب مطار بغداد،
مشريًا إىل أن «املعتقلني
كانوا لدى القوات األمريكية،
وليس لدى السلطات العراقية
اليت تسلمت السيطرة جزئيًا
على السجن» .وتابع «نقوم
جبمع املعلومات حاليُا والتحقيق
حول احلادث».
يشار اىل ان القوات األمريكية
ال تزال حتتفظ مبتهمني تعتربهم
«يشكلون خطرًا».
وكان أربعة من قادة القاعدة
فروا من هذا املعتقل يف 23
متوز (يوليو) املاضي بينهم
وزيرا العدل واملالية وقاض
يف «دولة العراق االسالمية»
التابعة لتنظيم «القاعدة».
وتسلمت السلطات العراقية
حنو  1400معتقل كانوا يف
عهدة اجليش االمريكي عندما
سلمها معتقل كروبر يف 15
متوز (يوليو) .وقد احتفظ
األمريكيون بـ 200موقوف.
من جهته ،أكد متحدث باسم
اجليش األمريكي عملية الفرار
لكنه رفض إعطاء مزيد من
املعلومات.
ويف سياق أمين آخر ،اعلن
الرائد فراس الدليمي من
شرطة دياىل أن إمام وخطيب
مسجد قرية سنسل الشيخ عبد
اجلبار صاحل اجلبوري ( 42عامًا)
قتل فجر ألمس حنرًا على ايدي
مسلحني جمهولني الذين فصلوا
الرأس عن اجلسد ثم أحرقوا
اجلثة أمام منزله يف ناحية
املقدادية الواقعة يف حمافظة
دياىل ،مشال شرق بغداد ،قبل
أن يلوذوا بالفرار.
وقتل شرطي عراقي عندما

اقتحم مسلحون جمهولون منزله
فجر أمس االول منزله يف
منطقة عكركوف التابعة لقضاء
أبو غريب ( 20كم غرب بغداد)
وأطلقوا نريانًا كثيفة داخله ،ثم
الذوا بالفرار.
كما أفاد مصدر يف الشرطة
العراقية أن مسلحني جمهولني
يستقلون سيارة مدنية فتحوا
يف ساعة متقدمة من ليل
األربعاء اخلميس النار من أسلحة
كامتة للصوت على سيارة
يستقلها مدير مكتب املدير

العام حلماية املسؤولني النقيب
أمحد حسن بالقرب من بناية
األسواق املركزية يف منطقة
البياع جنوب غرب بغداد ،ما
أدى إىل مقتله.
اىل ذلك ،أصيب مهندس مدني
يعمل يف قيادة عمليات بغداد
يف هجوم شنه مسلحون جمهولون
عليه يف منطقة الشاجلية مشال
بغداد مستخدمني أسلحة كامتة
للصوت ،ما أسفر عن إصابته
جبروح خطرية نقل على إثرها
إىل املستشفى.

قتيالً وأكثر من  100جريح يف هجوم انتحاري يف القوقاز الروسي

يف احد أسوأ اهلجمات االرهابية
اليت تعرضت هلا روسيا منذ
سنوات ،قتل  15شخصا وجرح
اكثر من  100آخرين بهجوم
انتحاري يف سيارة مفخخة
استهدفت سوق فالديقوقاز يف
القوقاز الروسي.
ونقلت وكالة االنباء الروسية
عن
فاكس»
«إنرت
رئيس اجلهمهورية تيموراز
مامسوروف ،ان «االنفجار
وقع بالقرب من سوق شعيب
يف مدينة فالديقوقاز ،كربى
مدن اجلمهورية املعروفة أيضًا
باسم أالنيا ،وتقع يف منطقة
مشال القوقاز».
وتابع مامسوروف «املعلومات
املتوافرة لدي تشري إىل
أن االنفجار الذي وقع يف
فالديقوقاز مت تنفيذه من قبل
مهاجم انتحاري ،كان يقود
سيارة من نوع فولغا حتمل أرقام

 ،3102قرب مدخل السوق».
وتشري البيانات األولية إىل أن
سيارة مفخخة كانت مركونة
جبوار مدخل السوق ،ويشتبه
العاملون بأجهزة حفظ النظام
يف أن قنبلة أخرى قد تكون
مزروعة بداخلها.
اىل ذلك ،أرسل الرئيس
الروسي مندوبه املفوض يف
دائرة مشال القوقاز الفدرالية
ألكسندر خلوبونني إىل أوسيتيا
الشمالية.
واعلن نائب وزير الصحة يف
مجهورية اوسيتيا الشمالية
تيموراز ريفازوف ان «عشرات
االشخاص جرحوا يف اهلجوم.
سبعني شخصا نقلوا اىل
املستشفى».
وقال مصدر يف مستشفى
«فالديكافكاز» انه «مت
نقل حنو مثانني شخصا اىل
املستشفى».

السفري ناظر يهنئ مبناسبة
حلول عيد الفطر املبارك

رفع سفري خادم احلرمني
الشريفني لدى أسرتاليا
,ونيوزيالندا حسن طلعت
ناظر بامسه وباسم أعضاء
وامللحقية
السفارة
والقنصلية
الثقافية
ومجيع املبتعثني والطلبة
السعوديني يف أسرتاليا
التهاني
ونيوزيالندا
خلادم احلرمني الشريفني
امللك عبداهلل بن عبد
العزيز ومسو ولي عهده
األمني األمري سلطان بن
*سفري خادم احلرمني الشريفني
عبدالعزيز ومسو النائب
لدى أسرتاليا حسن طلعت ناظر*
الثاني مبناسبة حلول عيد
الفطر املبارك.
كما وجه السفري ناظر كلمة تهنئة باملناسبة إىل اجلالية
املسلمة يف أسرتاليا ونيوزيالندا شاكرا اهلل تعاىل بلوغ
عيد الفطر املبارك متمنيا أن يعيد هذا العيد على
املسلمني مجيعا باخلري والسعادة واملعافاة.

تيار املردة اوسرتاليا يهينء بعيد الفطر

يتقدم تيار املردة اوسرتاليا من األخوة املسلمني
يف اوسرتاليا ولبنان والعامل بأطيب التهاني
والتربيكات مبناسبة حلول عيد الفطر السعيد،
أعاده اهلل على اجلميع باخلري واليمن والربكات.
صادر عن تيار املردة اوسرتاليا

ATA

Advance Tax & Accounting

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

*نقدم كافة خدمات احملاسبة والضريبة و  GSTلالفراد والشركات
*نؤمن قروض البناء والقروض السكنية وقروض شراء السيارات

والشاحنات واالجهزة واملعدات
* ندمج كل القروض بقرض واحد ()Refinancing
*نقوم بتسجيل امساء املصاحل والشركات واالستحصال على ABN
*نؤمن املرجتعات الضريبية بأسرع وقت
االتصال بالسيدة اميان االلفي عضوة نقابة احملاسبني ()NIA
ومجعية التمويل والقروض االسرتالية ()MFAA
واحلائزة على دبلوم يف التخطيط املالي على الرقم:

تلفون - 97240399 :فاكس97240644 :
Email: eman@ucf.com.au

Phone: 9632 1411 - Fax: 9632 1422
Mobile: 0425 342 000

احضروا هذا االعالن واحصلوا على حسم %10
هناك شروط

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

Suite 2&3/ 12 Nelson St, Fairfield NSW 2165

Contact: Akmal Gadalla
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غيالرد بصدد تشكيل حكومة اقلية باكالف باهظة للمناطق االقليمية

*جوليا غيالرد*

بقيت جوليا غيالرد رئيسة
وذلك
السرتاليا
وزراء
بعد سيعة عشر يوما من
املفاوضات احلادة ومخسة
اسابيع من العمل الشاق.
وقالت االنسة غيالرد انها
مستعدة للقتال من اجل
طموحاتها..ولوال دعم طوني
وينسور وروب اوكشوت
لكانت رئاستها اقصر رئاسة
وزراء فس اسرتاليا.
ويبدو ان النائب املستقل
طوني وينسور قد صدق ما
وعدت به بالقيام مبراجعة
ضريبة تتضمن تغيريات على
ضريبة التعدين.
وعلى اية حال اعلن وزير
اخلزانة واين سوان انه يريد
املضي بضريبة التعدين قدما
بأقصى سرعة ممكنة.
ومع ان دعم النائب املستقل
االخر روب اوكشوت اوصل
العمال اىل احلكم غري انه
اصر انه ليس لالنسة غيالرد
اي انتداب ..غري ان االخرية
اعلنت انها ليست خائفة
من احلكم بطريقتها اخلاصة

حيث صرحت لتلفزيون اي
بي سي "انا لست بعيب يف
الشخصية ،شخص خجول،
و لدي طموحات كبرية هلذا
البلد".
واضافت تقول "جيب ان
تتوقع ان ترى قيادتي ولكن
باسلوب خمتلف عما كان من
قبل".
وقد اتى حزب العمال لوالية
ثانية بكلفة سياسية ثقيلة
حيث تواحه احلكومة عقد
متويل ب 10مليارات دوالر
ملناطق النائبني املستقلني
وينسور واوكشوت وذلك
على حساب متويالت اخرى
للعواصم والضواحي.
فموجب حلف مت توقيعه يوم
الثالثاء سوف تعقد االنسة
غيالرد قيمة اصالح ضريبية
حبدود متوز املقبل كما قدمت
للسيد اوكشوت مقعدا وزاريا
قد يكون حقيبة التنمية
االقليمية.
وقال عضو مقعد Lyne
(اوكشوت) انه يأخذ عرض
غيالرد له باعطائه مقعدا وزاريا

*وبقيت جوليا غيالرد رئيسة للوزراء*

*روب اوكاشوت وطوني وينسور*

باالعتيار غري انه قال ان هذا
مل يكن شرطا لدعمها .كما مت
تشكيل جلنة للمناخ كجزء من
صفقة لضمان احلصول على
دعم نائب اخلضر.
كما وصلت لالنسة غيالرد
رسالة واضحة من الناخبني
حول احلكومة العمالية االوىل
حيث كرست نفسها لتعاون
اكرب وازالة اي مشاحنة حزبية
ال حاجة هلا وتأكيد جديد على
اخلدمات للمناطق االقليمية
والنائية .من ضمن ذلك اسهم
مضمونة للتمويل مبوجب برامج
متويل رئيسية.

ولدى اعرتافه باهلزمية اعلن
طوني ابوت انه شعر باخليبة
لعدم فوزه باالنتخاب غري انه
امتدح قوة الدميقراطية يف
اسرتاليا.
ومتعهدا عدم القيام بدور
خمرب يف برملان "واقف عا حد
ّ
السكني" وعد زعيم املعارضة
بفحص دقيق لالبقاء على
مصداقية احلكومة اجلديدة.
وقد مت تشكيل حكومة غيالرد
اجلديدة باالتفاق مع النائبني
املستقلني يف نيو ساوث
املستقل
والنائب
ويلز
يف هوبارت ونائب حزب

اخلضر يف ملبورن .وكانت
اصوات غالبية الشباب قد
ذهبت حلزبي العمال واخلضر
فيما دعم الكبار يف السن
االئتالف.
ويف اصراره على ان الناخبني
يريدون استقرارا وليس
انتخاب جديدا قال املائب
وينسور ان حكومة اقلية من
االئتالف من املرجع ان تفتش
عن اعذار الجراء انتخابات

جديدة اكثر من حكومة اقلية
عمالية.
ولدى سؤاله عن السبب قال
"النين اعتقد انهم يعتقدون
ان من املرجح ان يفوزوا".
وقال السيد وينسور "ان
حزب العمال من االرجح اكثر
ان يكونوا هنا (يف احلكم)
لفرتة اطول"  ،اذا مل يروا
ان هناك فرصة للفوز يف
انتخابات جديدة.

فتح ابواب التقدم ملنح متويل
للشباب بقيمة مليوني دوالر

هنأ السيناتور شوكت مسلماني
وزير الشباب بيرت برميروز
العالنه عن متويل مبليون
دوالر من حكومة نيو ساوث
ويلز للشباب لتعزيز املشاريع
احمللية.
وسيكون بامكان جمموعات
شبابية يف نيو ساوث ويلز
التقدم ملنح بقيمة  50الف دوالر
لكل منها مبوجب اسرتاتيجية
مستقبل افضل ،مثل اسرتاجتية
التدخل املبكر ملنع تهور الشباب
الذين ترتاوح اعمارهم ما بني 9
و  18عاما.
فالعديد من الشباب حباجة ليد
مساعدة من جمتمعهم عندما
يواجهون موقفا صعبا وهذا قد
حيدث عندما ميرون بتجربة انهيار
العائلة او االنتقال من مدرسة
ابتدائية اىل اخرى ثانوية.
مستقبل
اسرتاجتية
وتقدم
افضل حاليا الدعم الكثر من 60
مشروعا وجمموعة من النشاطات

ملساعدة الشباب يف نيو ساوث
ويلز.
وتقوم حكومة كينيلي بتوسيع
افضل
مستقبل
اسرتاجتية
لتشمل سائر احناء نيو ساوث
ويلز لضمان مساعدة اكرب
للشباب يف املناطق ذات احلاجة
املاسة.
ففي غرب سيدني تلقى مركز
نورث ريتشموند االجتماعي اكثر
من  90الف دوالر للعمل مع
املدارس الثانوية احمللية وبناء
مرونة مع الشباب .وكجزء من
هذا املشروع شاركت البنات
من ثانوية  Coloيف ورش عمل
مصممة لزيادة الثقة بالنفس
وتطوير ومهارات التواصل
وشجع السيناتور مسلماني
بامكانها
اليت
التنظيمات
مساعدة الشباب على التقدم
هلذه املنح بزيارة املوقعwww.:
communities. nsw. gov. au/
betterfutures

Sydney Business Training Centre

ABN: 38 701 406 994

Free... Free... Free
Business Advice, Business Management,
Office Management , Make Up & Beauty
إدارة االعمال ،ادراة املكاتب ،التجميل واملاكياج

مــجـــانـــــاً

Learn today, what you a need to build your business

Work Experience - Onsite Training.

Join Our Business Network
Sydney Business Network
www.sbnet.com.au
International money services
www.imoneyservices.com

*احدى الطالبات*

Join the many thousands of business owners
using our business network to grow your business
Learn how to use MYOB, Microsoft Word, Excel, and Access.
Learn how to Write and publish your own book.
Training by Government Qualified Staff & Professional Business Owners.
Ring today: 0434 732 592 to enrol. - Email: info@sbtraining.com.au
Website: www.sbtraining.com.au Providing Industry Based Training
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راد يعود اىل الضوء فوز غيالرد باحلكومة

سيكون رئيس الوزراء السابق
املخلوع كيفن راد موضع
ترحيب يف املقاعد االمامية
يف حكومة غيالرد خالل ايام.
فبعد اقل من ثالثة اشهر
من انقالبها عليه قدمت
االنسة غيالرد للسيد راد
غصن زيتون داعية اياه اىل
وزارتها.
ويبدو ان السيد راد مهتم
بتولي حقيبة اخلارجية كما
اعرب عن اهتمامه بالصحة
والسكان االصليني.
غري ان مسؤوال كبريا سابقا
يف دائرة الدفاع حذر بان
تولي السيد راد لوزارة

الشؤون اخلارجية سيكون
خيارا خطرا حيث اتهم رئيس
مركز الدراسات االسرتاجتية
والدفاعية الربوفيسور هيو
السيد راد باحلاق
واين
دوليني
بشركاء
الضرر
رئيسيني عندما كان رئيسا
للحكومة السابقة.
وكشف الربوفيسور واين
«ان السيد راد عرف بصفقة
رائعة حول مسائل دبلوماسية
وطالقته يف لغة املاندارين
كانت ثروة هائلة ،ولكن
من جهة اخرى فان اداءه يف
احلكومة كرئيس للوزراء مل
يكن جيدا».

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

مصرع شرطي بطلق ناري يف رأسه خالل مداهمة يف غرب جنوب سيدني

*الشرطة خالل متوترة يف اللحظات اليت تلت اطالق النار *

لقى شرطي مصرعه بطلق
ناري اطلق على رأسه خالل
مداهمة عصابة خمدرات يف
بانكستاون يف جنوب غرب
سيدني ليل االربعاء.
فقد لفظ الشرطي ويليام
كروز ( 26سنة) ،من شرطة
السريع
الطريق
دوريات
والذي مت احلاقه بوحدة مكافحة
اجلرمية املنظكة ،انفاسه يف
مستشفى ليفربول فجر امس
االول اخلميس.
وكان الشرطي من دوريات
الطريق السريع يشارك يف امر
تفتيش عن خمدرات ممنوعة
عندما اطلقت عدة رصاصات
من شقة يف  Cairds Aveيف
بانكستاون وذلك بعد الساعة
التاسعة من ليل االربعاء
بقليل.
فقد اصيب الشرطي القتيل
جبروح يف رأسه وعنقه وعانى
37_Da_Vinci_Brochure.pdf 14/07/2010 1:24:43 PM

من سكتة قلبية قبل ان
ينقل على وجه السرعة اىل
مستشفى ليفريول يف حالة
خطرة.
ومباشرة بعد بدء اطالق النار
ارتدت الشرطة الصداري
املضادة للرصاص وقامت
بدوريات يف الشوارع قائلة
للسكان بالبقاء يف الداخل.
وقد استدعى اطالق النار
عملية شرطة رئيسية حيث
بالشرطة
املنطقة
عجت
باغالق
وقامت
املسلحة
الشوارع اجملاورة فيما كانت
مروحية تابعة للشرطة حتلق
يف اجواء املنطقة.
وخالل العملية اليت شارك
فيها عدد من وحدة مكافحة
الشغب ووحدة الكالب مت
توقيف  8اشخاص للتحقيق
معهم صباح اخلميس.
وحبدود الساعة  12.30ظهرا

*الشرطة حتيط مسرح اجلرمية*

انتهت الشرطة من تفتيش
املنطقة حيث قال مساعد
املفوض فرانك ميليين ان
فريق التحقيق يف احلوادث
اخلطرة حيقق االن :بعد اطالق

عدة رصاصات .هناك قصة
شجاعة يف هذه املداهمة ..لقد
قام عناصر الشرطة واالطفاء
مبعاجلته يف مكان احلادث
ونقله (اىل املتشفى).

بعض التوقعات يف احلكومة املقبلة

من املتوقع ان يعود رئيس
الوزراء السابق كيفن راد اىل
احلكومة يف وقت قام فيه حزب
العمال باول تشريح جلثته اثر
محلة االنتخاب الفيدرالية.
ومن املتوقع ان ترقي االنسة
غيالرد السيد راد ،تنفيذا لوعد
له قبل االنتخابات اىل املقاعد
الوزارية االمامية ليتسلم على
االرجح وزارة اخلارجية.
وستكون هناك تغيريات كبرية
يف املقاعد االمامية ولكن
يبقى السؤال حول ما اذا كانت
االنسة غيالرد ستكافئ كل
من بيل شورتن ومارك اربيب
اللذين كانا صاحيب النفوذ
الكبري يف ازاحة السيد راد من

رئاسة احلكومة يف شهر حزيران
املاضي.
كما ان هناك عرضا باعطاء حقيبة
وزارية لروب اوكشوت لضمان
بقاء العمال يف السلطة.
ومن املتوقع ان يتم االعالن عن
تشكل احلكومة االسبوع املقبل
وفيما بعض الرتجيحات يف
استالم احلقائب الوزارية:
السيد راد وزيرا للخارجية
مكان سيتقن مسيث ،السيد
مسيث يف حقيبة الدفاع ،كريغ
كومبت من احملتمل ان يشغل
حقيبة العالقات الصناعية،
كريس بوين وزيرا للمال ،روب
اوكشوت يف وزارة التنمية
االقليمية.
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Vinci Mineral Foundation is free from
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Mineral Foundation

Mineral Shimmers

Da Vinci mineral foundation provides a natural flawless coverage
and reveals your natural beauty. Our range has 8 shades to suit
any skin tone summer & winter.

Da VInci offers a unique range of 101
colours that are used as:
tPowder Eye Shadow

Da Vinci Mineral Foundation can be used as:
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t Temporary Hair Dye
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Da Vinci Mineral Shimmers are rich and will
highlight your eyes for every day use and
special occasions.
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Our ingredients are:

Our range includes

0434 732 592 – 0403 482 345 – (02) 8764 8182
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)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: .............................................................................................................................
WINNER

of the 2009
Ethnic
Business
Award

Face the
Future with

Sponsored by:
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Your Beauty’s Future is in your Hands

t MinerBM#MVTI

Laser Skin Resurfacing
IPL + Laser Hair Removal
Cellulite + Weight Reduction
Advanced Skin Peels
Cosmetic Injectables + Fillers
Facials + Body Treatments
Waxing + Bridal Make Up
Advanced Skin Care Products
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1300 BEAUTY
Located in Major Shopping Centres
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متفرقات

اإلسالم واحلرب و»حركة التوحيد االسالمية» يف طرابلس مثانينات القرن العشرين
دعوة إفطار رمضانية وداعي
اهلجوم السوري ومقتلة باب التبانة ونهاية إمارات «التوحيد» املسلحة
للزميل وائل حاج قاب

استمرت أيام "التوحيد" يف طرابلس وامليناء على حال من الفوضى
األمنية واخلوف واالهرتاء الداخلي طوال سنة سبقت هجوم اجليش
السوري وأتباعه من املنظمات العسكرية الفلسطينية واللبنانية
على املدينتني املتصلتني يف أيلول  .1985فاإلتفاق األمين الذي
ّ
وقعه سعيد شعبان يف دمشق يف أيلول  1984مع "احلزب
العربي الدميوقراطي" املسيطر على بعل حمسن والتابع للنظام
السوري ،مل ّ
تنفذ بنوده اليت قضت جبمع السالح وإزالة املظاهر
ّ
املسلحة من شوارع املدينتني ،بل فاقم الشقاق واالهرتاء يف
صفوف أمراء "التوحيد".
اهلجوم السوري
إىل جانب القوات السورية النظامية ،شاركت يف اهلجوم على
طرابلس وحدات عسكرية من "فتح اإلنتفاضة" و"اجلبهة الشعبية
 القيادة العامة" ،ومن احلزب الشيوعي اللبناني واحلزب السوريالقومي اإلجتماعي.
استغرق اهلجوم شهرًا من القصف املدفعي
أدى إىل
املدمر الذي ّ
ّ
نزوح كثيف يف صفوف املدنيني وسقوط مئات القتلى منهم
ومن املسلحني .بعد دخول املهامجني املدينة وسقوط إمارات
"التوحيد" ،دخلها اجليش السوري النظامي الذي  -كعادة
ّ
قيادته يف ما تعقده من "إتفاقات" بني مجاعات حملية
مسلحة
ترعى شقاقها واحرتابها الداخلي ،وكما يف نهايات اجتياحه
مناطق ومدنًا طوال احلروب امللبننة  -أعلن أن قواته دخلت
طرابلس للفصل بني املتحاربني ووقف احلرب فيها .ويف
خضم
ّ
اهلجوم والسيطرة العسكرية السورية على املدينتني ،وحده
ُ
األمري سعيد شعبان
واخلّلص من أتباعه بني أمراء "التوحيد"
وجندهم وقادتهم امليدانيني ،مشلتهم وساطة إيرانية لدى
دمشقّ ،
جنبتهم مطاردات املهامجني واغتياالتهم واعتقاالتهم،
فأعلن شعبان يف  28تشرين األول  1985التزام وقف إطالق
النار وتسليم السالح ،قائ ًال إن "من
يتصدى للجيش السوري
ّ
برصاصة واحدة ،عميل إلسرائيل ونت ّربأ منه" .حتى كانون
الثاني  ،1986عاشت طرابلس وامليناء حا ً
ال من الفوضى األمنية
واخلوف أثناء قيام اجليش السوري وخمابراته ومواليه مبداهمات
ّ
واعتقاالت
ملسلحي "التوحيد" وأمرائها امليدانيني ،فيما انكفأ
أمري احلركة العام وأتباعه وحراسه إىل ضاحية أبو مسرا املنفصلة
نسبيًا عن طرابلس ،حيث اقتصر نشاطه على العمل اإلسالمي
الدعوي والرتبوي واخلطابي واإلعالمي ،يف رعاية النفوذ األمين
والسياسي السوري وطاعته.
لكن مواقف أمراء "التوحيد" قبل االجتياح السوري ،ومصائرهم
بعده ،مل تكن متشابهة .وإذ يعترب عامر أرناؤوط أن العالقة
بالنظام السوري صارت "قدرًا" طرابلسيًا ،وليس سوى
"املعتوه" ظل على عدائه لسوريا بعد اجتياح جيشها طرابلس،
قال ابرهيم الصاحل ،مساعد سعيد شعبان الدعوي والتنظيمي،
إن "التوحيد" كانت منذ أيام صراعاتها الداخلية يف أثناء احلصار
العسكري السوري املضروب على املدينة ،يف حاجة إىل "فتح
معركة عسكرية مع اليهود (يقصد إسرائيل) يف جنوب لبنان،
ّ
كي تستعيد أصالتها وفكرتها التأسيسية،
وتتمكن من فك
احلصار عنها".

الفرار إىل العدو "األصيل"

كسائر احلركات واإلنتفاضات االجتماعية والسياسية العروبية
واإلسالمية ،إضافة إىل االنقالبيني العسكريني املستولني على
السلطة يف بلدان عربية كثريةّ ،
أقله منذ منتصف القرن العشرين،
جتسد احلرب على العدو الواحد لألمة الواحدة
املوحدة يف مركزها
ّ
ّ
السلطاني الواحد واملستولي بقوة السالح على اجملتمع ومجاعاته،
"أصالة" أو ّ
ّ
علة قيام احلركة اإلسالمية الطرابلسية
املسلحة
ووجودها وكينونتها يف خميلة مؤسسيها ووعيهم .أما احلروب

*أركان "حركة التوحيد االسالمية" جمتمعني مع الوزير أنور اخلليل العام *1999

ْ
ختض
الداخلية واألهلية املتصلة اليت ختوضها هذه احلركات  -ومل
"حركة التوحيد" حروبًا سواها منذ تأسيسها  -فرتى أنها التمهيد
الضروري للوصول إىل احلرب
املقدسة على العدو الذي لديه
ّ
يف الداخل صنائع وعمالء ومتآمرون جيب إجتثاثهم ،على ما قال
مرة القائد الفلسطيين صالح خلف (أبو أياد) يف حرب السنتني
( ،)1976 - 1975حني أعلن "أن الطريق إىل فلسطني متر يف
جونية" اللبنانية واملسيحية .ويف كل منعطف من احلروب الداخلية
واألهلية امللبننة ،كان راعياها اإلقليميان  -أي ياسر عرفات
ّ
والنظام السوري ،املتنازعان واملتسابقان على إدارتها
والتحكم
يف مساراتها ويف الشقاق األهلي الذي تبعثه  -إما ّ
يعلقان هذه
احلروب على مشجب العدو اإلسرائيلي وعمالئه يف الداخل ،وإما
يستدرج أحدهما العدو نفسه إىل حرب أو محلة عسكرية لتوريط
اآلخر وإضعافه وتدمريه .واحلزب اخلميين امللبنن ،يدين بشطر
ّ
راجح من قوته
وتسلطه على الداخل اللبناني اليوم ،إىل احلروب
اليت خاضها ضد العدو اإلسرائيلي ،واليت استدرجه إىل شنها
على لبنان يف العام  ،2006إلجهاض "ثورة األرز" االستقاللية
حررت لبنان (جزئيًا؟) من السيطرة السورية ،بعد اغتيال
اليت ّ
رفيق احلريري يف  14شباط  .2005حتى أن الزعيم الدرزي
اللبناني وليد جنبالط ،أحد أركان "ثورة األرز" والذي اتهم يف
أيامها "اجمليدة" النظام السوري بالضلوع يف عملية اغتيال والده
كمال جنبالط يف نهاية حرب السنتني ( ،)1976أرغمته نتائج
حرب "الوعد الصادق" ( )2006اليت استتبعها احلزب اخلميين
باهلجوم على بريوت والشوف ( ،)2008على القول ضمنًا يف
تصرحياته إن اغتيال والده كان "ضرورة قومية على طريق حترير
فلسطني" ،معتزًا بزيارته دمشق "العروبة" بعد  40يومًا على
عملية اإلغتيال.
هذه األمثلة كلها وغريها الكثري من املقاتل واإلغتياالت واحلروب
األهلية ،قرينة على أن احلركات واالنتفاضات واالنقالبات
العسكرية العروبية واإلسالمية ،غالبًا ما جتعل حروبها على عدو
ّ
"األمة" اخلارجي ،ذريعة مواربة
للتسلط على جمتمعاتها ومجاعاتها
الداخلية وإخضاعها بقوة السالح.
"حركة التوحيد اإلسالمية" العرفاتية  -اإليرانية اخلمينية يف
ّ
جسدته
طرابلس ،ال
تشذ عن هذا املنوال احلربي "األصيل" الذي ّ
أبهى جتسيد .فمنذ تأسيسها املهجوس بقتال عدو األمة ،ذهب
أمراؤها يف الشقاق واالقتتال الداخلي واجتثاث كل من ليس على
مذهبهم ،ويف ترويع أهالي املدينة .وحني ُأرغم راعي حركتهم (ياسر
عرفات) على الفرار من املدينة ،وحاصرهم اجليش العربي السوري
املدمر ،انتبهوا إىل "أصالة" حركتهم يف عدائها
"الشقيق" بالقصف
ّ
التأسيسي واملقدس إلسرائيل ،وإىل أن هذا العداء هو سبيلهم
الوحيد إىل اخلالص من الشقاق واحلصار ،فأخذ بعضهم يفكر يف
الفرار إىل صيدا لقتال العدو اإلسرائيلي احملتل الذي كان أجلى
جيشه عن املدينة اجلنوبية.
"أنا كنت من دعاة هذا اخليار" ،قال ابرهيم الصاحل مساعد سعيد
شعبان الدعوي والتنظيمي ،والناجي الحقًا مع أتباع األمري العام ُ
اخلّلص
من عمليات االجتثاث "القومي" و"األخوي" اليت قام بها اجليش
ذهبت مع غريي
العربي السوري ألمراء "التوحيد" يف طرابلس" .لذا
ُ
من دعاة اخلروج إىل اجلنوب ،حيث أسسنا للتوحيد قاعدة عسكرية
يف صيدا ،وشاركنا يف حترير القرى يف شرقها" ،تابع الصاحل.
لكن "التوحيدي" اخلارج من طرابلس مستعيدًا "أصالة" احلركة ،مل
حرروا تلك القرى من أهلها املسيحيني،
يقل إنه وغريه من أمثاله ّ
ونهبوا بيوتها قبل حرقها وتدمريها ،يف جولة من احلروب امللبننة،
بعدما كانت القوات اإلسرائيلية احملتلة قد انسحبت العام  1984من
صيدا ومن القرى املسيحية يف شرقها حتى ختوم جزين .بل قال
معتزًا بأن اجليش السوري "اعتقلين أيامًا يف القبيات ،وأنا عائد (من
تلك احلرب التحريرية) إىل طرابلس ،قبل أن ُيطلق سراحي" .وعلى
يسمون احلروب واالغتياالت واالعتقاالت والتفجريات
طريقة الذين
ّ
"رسائل سياسية وأمنية" ،اعترب العائد من االعتقال إىل مدينته ،أن
حادثة اعتقاله كانت "رسالة سورية إىل التوحيد ،مفادها :ممنوع
عليكم اخلروج من طرابلس .أي ممنوع على حركتكم العرفانية قتال
أعداء األمة للخالص من احلصار" .ويف روايته هذه أراد "التوحيدي"
الطرابلسي أن يقول إن "خياره السديد" الذي كان مدار جتاذب بني
أمراء "التوحيد" ،قد فشل ،ملقيًا بالالئمة أو ً
ال ،على غريه من األمراء
الذين مل جياروه يف خياره ،وعلى اإلرادة السورية اليت حالت دون
جناح هذا اخليار.

(التتمة العدد القادم)

*السفري وعقيلته وأعضاء السفارة وعائالتهم*

*السفري سليمان يشيد بالزميل وائل حاج قاب*

* السفري وأعضاء السفارة مع الزميل حاج قاب*

أقام السفري متام سليمان وعقيلته إيزيس سعيد دعوة إفطار
رمضاني لوداع الزميل وائل حاج قاب الذي أنهى بعثته
الدبلوماسية يف أسرتاليا  .وذلك حبضور أعضاء السفارة
وعائالتهم وبعض أفراد اجلالية .
وأشاد السفري سليمان بالزميل وائل حاج قاب خالل عمله يف
الفرتة املاضية يف السفارة  ،ألنه أعطى منوذجًا متميزًا لاللتزام
والتفاني يف العمل  .ومتنى له النجاح والتوفيق خالل عمله
بوزارة اخلارجية يف دمشق .
ومن جهته شكر الزميل حاج قاب السفري متام سليمان والسيدة
عقيلته على هذا التكريم  ،متمنيًا النجاح والتوفيق جلميع أعضاء
السفارة الذين يتميزون باجلو األسري احلميمي فيما بينهم .
وقد رحب السفري بهذه املناسبة بالسيد زاهر األمحر الدبلوماسي
اجلديد الذي وصل إىل كانبريا لتسلم مهامه إىل جانب زمالئه
يف البعثة .
ومت تبادل اهلدايا التذكارية بهذه املناسبة  ،ثم دعا السفري
احلضور إىل مأدبة اإلفطار الرمضانية.

صــوت الحــقـيقـة
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مقاالت

اخلطوة احلريرية التالية إعادة السلطة إىل الدولة
ادمون صعب

«ما من شيء سوف يعيد إلينا والدنا .ال
التحقيق وال السالم.
وال احملكمة .وال شيء .ولكن على األقل ما مات
من أجله جيب أال يذهب سدى .فقد مات من
أجلنا مجيعًا ،وأقل ما ميكن فعله هو أن نعيش
مع بعضنا البعض لكي يبقى حلمه حيًا.
ألنه كان حلمنا حنن ،حلم لبنان».
هند رفيق احلريري
(يف الذكرى الثانية الغتيال والدها)
منذ دخول الرئيس سعد احلريري دمشق يف
كانون األول املاضي من «النافذة السعودية»،
واملواطنون يف بلده ينتظرون إطاللته عليهم من
«النافذة اللبنانية».
وبعد انتظار قرابة عشرة أشهر ،أطل احلريري
على أهله معرتفًا بأنه اخطأ يف حق سوريا عندما
قاد محلة عليها إثر اغتيال والده رفيق احلريري
يف  14شباط  ،2005واتهمها بأنها ضالعة يف
عملية االغتيال ،ومل يتورع آنذاك عن اتهام
الرئيس بشار األسد شخصيًا بأنه هو من أمر
بقتل والده ،معرتفًا يف حديث أدىل به إىل
صحيفة «الشرق األوسط» ونشر االثنني
املاضي ،بـ«أخطاء حصلت من قبلنا مع سوريا
مست بالشعب السوري وبالعالقات
بني البلدين» .وقال« :يف مكان ما ارتكبنا
أخطاء ،واتهمنا سوريا باغتيال الرئيس الشهيد،
وهذا كان اتهامًا سياسيًا متسرعًا».
أما يف شأن شهود الزور الذين مت االستناد
إىل أقواهلم لتوجيه االتهام إىل سوريا يف هذه
اجلرمية ،فقال« :هناك أشخاص ضللوا التحقيق
خربوا العالقة
واحلقوا األذى بسوريا ولبنان .كما ّ
وسيسوا االغتيال».
بني البلدين
ّ
وفور نشر احلديث مع احلريري ،انطلقت
التعليقات ،وطرحت األسئلة حول ما سيلي
هذا املوقف .وهل سيكون االعرتاف املقبل
يف «خطأ التسرع» باتهام «حزب اهلل»
يف اجلرمية بعدما استبعد التحقيق منذ بدايته
يف حزيران  2005احتمال ضلوع إسرائيل يف
اجلرمية .ثم ماذا سيحل بشهود الزور الذين
اعرتف احلريري بوجودهم ،خالفا ملوقف كتلته
النيابية وبعض أطراف كتلة «لبنان أو ً
ال»
السياسية ،الذين أنكروا وجود هؤالء؟ بل ماذا
سيكون موقف احلريري من الفريق التابع له،
سياسيًا وإعالميًا وماليًا وأمنيًا وقضائيًا؟
قدم
وهل سريفع الغطاء عن أفراده يف حال ّ
وزير العدل أطروحة تقول بإمكان مالحقة شهود
الزور ،بل بوجوب حماكمتهم أمام القضاء
اللبناني ،إذا ما أراد الرئيس احلريري أن تكون
لكالمه صدقية حيال سوريا ورئيسها باعتبار
اعرتافه بأن هؤالء الشهود «أحلقوا األذى
بسوريا ولبنان ،وخربوا العالقة بينهما» ،مبا
يعين انه لوال أقواهلم الكاذبة واملضللة للتحقيق
لكانت العالقات بني لبنان وسوريا يف أحسن
حاالتها ،فضال عن العالقات بني اللبنانيني
أنفسهم ،على خلفية االنقسام احلاد يف الداخل
اللبناني الذي أثارته «احلرب» اليت فتحت بني
فريق الرئيس احلريري وسوريا ،وما رافقها من
عمليات اغتيال سجلت كلها يف اخلانة السورية
وعلقت مسؤوليتها برقبة سوريا ،مما جعل هذا
الفريق حيتمي يف أحضان قوى خارجية كانت
ترتبص بلبنان لدفعه يف هذا االجتاه ،وإن على
حساب دماء أبنائه الشهداء الذين مل يعد يعرف
من اغتاهلم؟
املطلوب يف الواقع ،قبل اإلجابة عن هذه
األسئلة ،أن ينصرف الرئيس احلريري إىل
تقويم لـ«املرحلة اللبنانية» املمتدة من
 14شباط  2005إىل تاريخ صدور كالمه يف
«الشرق األوسط» ،بعد كشفه األداء اخلطأ
يف «املرحلة السورية» ،إال إذا كان رئيس
احلكومة يعترب أن اجملموعة اليت حكمت لبنان منذ
اغتيال والده بقيادة الرئيس فؤاد السنيورة،
وقد دافع عنه أخريًا وقال إنه «خط أمحر»،
مثل امرأة القيصر ،قد قدمت أمنوذجا يف احلكم
املثالي ،الدستوري وامليثاقي .وهو الذي أدى
ّ
تعذر انتخاب رئيس للجمهورية بعد انتهاء
إىل

والية الرئيس إميل حلود ،وإىل اعتصام مدني
وسط املدينة زاد على سنتني ،وإىل انعدام توازن
يف احلكم بعد جتاهل موقع الرئاسة والتفاوض
على احملكمة الدولية مبعزل عنه خالفًا للدستور،
وكذلك جتاهل جملس النواب يف إبرام املعاهدة
املتعلقة باحملكمة مع األمم املتحدة ،والقفز فوق
الدستور واحللول مكان املؤسسات.
فمن املسؤول عن الوضع؟ ومن حياسب من؟
وبأي أدوات قانونية ودستورية؟
إن التقويم الواقعي للوضع ميكن أن يبدأ عكسيًا،
أي ينطلق من الوضع احلالي ،من أحداث برج أبي
حيدر واالنتقاد احلاد الذي وجهه رئيس «تكتل
اإلصالح والتغيري» العماد ميشال عون إىل
رئيس اجلمهورية الذي قال فيه إنه ال «يفعل
غري البكاء».
وبوصول الرئيس سعد احلريري ،يف التقويم
نهاية املرحلة السابقة ،يكتشف أن انقالبا أو
استيالء على السلطة قد حصل غداة مقتل
والده ،وأن هذا االنقضاض على السلطة مت
حتت شعار أن سوريا هي وراء مقتل الرئيس
رفيق احلريري ،وأنها ضد سيادة لبنان وحريته
ّ
وتسلم احلكم
واستقالله ،وتعتربه جزءًا منها.
اجلديد السلطة ،وجعل الدولة وأجهزتها املختلفة
خادمة ألهوائه ونزواته .كما أقام أجهزة موالية
له بصرف النظر عن دستوريتها أو قانونيتها.
كما جرت مساواة رئيس اجلمهورية بكل من
رئيسي جملس النواب وجملس الوزراء ،بينما
دستور الطائف نقل السلطة اإلجرائية إىل
جملس الوزراء وجعل رئيس اجلمهورية رئيسًا
لكل السلطات ،ال شريكًا ،ال يف جملس الوزراء
عن طريق وزراء حمسوبني عليه ،وال يف جملس
النواب من خالل كتل تابعة له ،أوسطية كانت
أم سوى ذلك.
وكلنا نتذكر كيف متت املفاوضات على تأليف
احلكومة ،واملناقشات حول مقدار ما يقبل الفريق
القابض على السلطة بالتنازل عنه للفريق اآلخر
وليس للدولة والوفاق .وكيف أن حصة رئيس
اجلمهورية اعتربت «فضة مشكل» للثلث
املعطل وضمانا للتوازن داخل جملس الوزراء،
وتأمينا لالستقرار .إذ دأب الرئيس منذ تأليف
احلكومة على ترتيب املتاريس داخل جلسات
جملس الوزراء ،من خالل اخللوة اليت يعقدها
مع رئيس اجمللس واليت كان الرئيس شارل
حلو يقول عنها إنها «هي جملس الوزراء».
واليوم ،وقد زال «اخلطر السوري» ،واعرتف
الرئيس سعد احلريري بالتسرع يف اتهام
سوريا بأنها تقف وراء اغتيال والده ،يف ما
يشبه التربئة واالعتذار ،فإن على عاتق آل
احلريري والفريق الذي التف حوهلم يف  14آذار
 ،2005أن يرجعوا السلطة إىل أهلها ،فيعود
احلكم مشاركة يف املسؤولية ،وتعاونا من اجل
مصلحة الوطن .وأن جيري التفاهم مع الرئيس
ميشال سليمان على اإلصالحات الضرورية ،يف
ضوء جتربة اتفاق الطائف الذي مر عليه أكثر
من عشرين سنة ،وإكمال ما كان يفرتض أن
ينفذ منه بعد إقرار اإلصالحات الدستورية يف
 21آب  1990مثل قانون تنظيم دوائر رئاسة
اجلمهورية ،وقانون تنظيم أعمال جملس الوزراء
ودوائره ،وقانون االنتخاب لتأمني برملانية
النظام واملراقبة واحملاسبة ،على ما يقول
الرئيس حسني احلسيين ،وقانون السلطة
القضائية املستقلة ،وقانون اجليش وتنظيم
األجهزة األمنية ،فضال عن اهليئة الوطنية إللغاء
الطائفية السياسية ،وقانون الالمركزية اإلدارية
وخطة التنمية الشاملة.
وإذا مل يتحقق ذلك فإن الطائف يعترب مشروع
«خدعة» انتزع الصفة من املوارنة وسلمها
السنة ،مشرعًا األبواب على نزاعات طائفية
ّ
إىل
ومذهبية من شأنها تهديد الوحدة والكيان.
وبعودة السلطة إىل أهلها ،واالعرتاف بالشراكة
يف احلكم ،تصبح حماكمة شهود الزور ممكنة
وكذلك متابعة احملكمة الدولية ومواكبتها .كما
تتحصن رئاسة اجلمهورية ،وحيفظ موقع الرئاسة
ويتعزز.
فهل هذه تكون اخلطوة التالية للرئيس سعد
احلريري؟

خرافة نزع السالح يف لبنان
بطرس عنداري

امثال لبنانية شائعة« :السالح زينة الرجال...
امحله دوم بينفعك يوم ...البيت البدون
باروده سايب»..
هذا قليل من كثري
حتول اىل ثقافة عامة
ّ
فرضتها الظروف اليت عاشها لبنان خالل اكثر
من الف عام بدون دولة محاية ودون ان يشعر
بأي امن او طمأنينة على االرواح واملمتلكات.
فخالل اكثر من اربعة قرون من احلكم العثماني
كان جنود الدولة
العلية يقصدون االهالي جلمع
ّ
الضرائب عنوة ولنهب السكان وتسخريهم.
عندما جاء االنتداب الفرنسي بعد احلرب
العاملية االوىل وتشكلت نواة اول قوة امنية
تابعة الدارة الدولة واجه الفرنسيون كل انواع
التمرد والصعوبات بسبب وجود السالح مع
ّ
اكثرية السكان وكانت بعض العشائر والبلدات
ّ
ذات اللون الطائفي الواحد
تشكل شبه قوة
عسكرية
والتمرد.
للمجابهة
منظمة وجاهزة
ّ
ّ
وبعد قيام اجلمهورية وتأسيس اجليش النظامي
والقوى االمنية بقي السالح منتشرًا وبقيت
عبارات مثل
«املعدل» و«املرتيين» من
ّ
احاديث االسرة واللقاءات العامة.
يف منتصف اخلمسينات انفتح العرب يف عهد
مصر الناصرية على السالح من دول اوروبا
الشرقية وبدأ عصر الكالشينكوف وسائر
الرشاشات اآللية .وجاءت احلروب املتتابعة
من  1958اىل  1967اىل احلرب الطويلة اليت
بدأت عام  1975باسلحة جديدة متطورة فاقت
ما ميتلكه اجليش النظامي من اسلحة وخاصة
مع املنظمات الفلسطينية واملقاومة اللبنانية
وغريها.
واآلن يتحدثون عن نزع السالح وحصره
بالدولة او بالعاصمة بريوت منزوعة السالح.
هذه اوهام او شبه خرافة .فمن يقدر ان
ينزع السالح املتوسط واخلفيف من مدينة
يزيد عدد سكانها عن املليون نسمة؟ ان
عدد قطع السالح يف بريوت الكربى يزيد عن

الثالثة ماليني قطعة حسب تقديرات املرحوم
رميون اده يضاف اليها ما ختتزنه املخيمات
الفلسطينية.
اذا كان شعار بريوت خالية من السالح شعاراً
سياحيًا او من باب التمنيات واالحالم فهو
مقبول
ومرحب به كشعار مثل شعارات اخرى
ّ
ترفع وال تتحقق .اما اذا كان البعض يرى يف
ان ألهل بريوت ميزة خاصة فهذا مرفوض
طبعًا حتى كشعار عابر...
ملاذا ينزع السالح يف بريوت ويرتك يف
طرابلس وصيدا وزحله وجونيه؟ ...أليس
يف هذه املدن سياحة وفنادق ومعامل تراثية؟
اذن ماذا يفعل لبنان واللبنانيون يف هذه
احلال وبوجود ماليني قطع السالح الثقيل
واملتوسط واخلفيف؟
ان االستقرار والطمأنينة هما الطريق الوحيد
باجتاه التخلي عن السالح .ووقف احلرب او
احلروب لفرتة عام او عامني او مخسة ال ميحي
احلاجة اىل السالح من الذاكرة اليت توارثته من
اجيال واجيال.
عندما تسود الطمأنينة ويشعر املواطن باحلماية
وعدم وجود اي خطر على حياته يتخلى عن
سالحه ويعمد اىل عدم جتديده ...هناك اسلحة
قدمية يف لبنان مل تعد صاحلة بسبب مرور
السنوات الطويلة على اقتنائها وهكذا سيكون
مصري االسلحة الراهنة قيد االستعمال.
ّ
ليكف السياسيون عن التغين جبمع السالح او
نزعه من بريوت وغريها ألن هذا املوضوع غري
قابل للتطبيق واجلميع يعرف هذا.
يكفي اللبنانيني حاليًا ان يشعروا انهم ليسوا
حباجة اىل شهر السالح والتفكري بعودة
املتاريس وهذا يتم بتقوية الدولة وفرض
االمن الذي جيلب الطمأنينة ،ولعل اهم من هذا
يف الوقت احلاضر هو التشديد على منع محل
السالح ونقله والغاء نسبة من رخص االسلحة
اليت متنح عشوائيًا ولتدخالت شخصية.

متى هموم الناس ؟
"زيان"
ّ

ليس قلي ًال أن يوافق "جنوم" الشاشات
ومصوتو املنابر
الزجلية،
واالطالالت
َّ
ٍّ
ً
والساحات ،على االحتجاب أياما معدودة،
ً
نزوال عند وساطات اشرتكت فيها الدول
الكربى والصغرى ،اىل جانب كل ذي
شأن وكلمة يف الشرق والغرب معًا.
هذه "تضحية" كربى من لدن أصحاب
َ
األصوات الراعدة ،واحلناجر الضاجة،
واألصابع اليت حتل حمل السيوف والرماح
يف ساحات الوغى.
ليس قلي ًال بتاتًا أن يتجاوب االفرقاء
األساسيون يف "حرب" حتمل كل يوم
امسًا وسببًا على "منح" البلد والناس
ُّ
لتنفس الصعداء ،واالحتفال بعيد
فرصة
ً
الفطر بعيدا من وقع التهديد والوعيد
و"الرعيد"...
هذه "مكرمة" تدخل يف خانة التضحيات
الوطنية اليت ال يقفز فوقها التاريخ،
َّ
ُ
األوقات احلرجة
وخصوصًا يف هذه
ومتر فيها جتربة
اليت تعيشها املنطقة،
ُّ
املفاوضات املباشرة بني الفلسطينيينّ
واالسرائيليني.
ب ضارة نافعة.
ولكنُ ،ر َّ
فقد يكتشف أشاوس الزمان أن الوقت
قد حان لاللتفات حنو هموم الناس وما
يهتم
أكثرها ،وما أشد حاجتها اىل َم ْن
ُّ
بها وحياول معاجلة اليسري اليسري منها.
على األقل ما يتصل منها باملطالب اليومية

والتمكن
اليت تقتصر على لقمة العيش
ُّ
من شراء الدواء ،ناهيك باملطالب املزمنة
تفوقت بدوام حضورها وتردادها
اليت
َّ
قصة ابريق الزيت.
على
َّ
ّ
متوتر ،مع كل "اطاللة"
مع كل خطاب
متشنجة ،مع كل تصريح أو
تلفزيونية
ّ
َّ
تسريب تفوح منه رائحة البارود ،مع كل
تلويح بالسكاكني والصواريخ ،تتضاعف
خماوف اللبنانيني ،ويزداد يأسهم،
يسأم.
وترتاكم همومهم ،وال أبا هلم
ْ
وكل يوم كل يوم كل يوم.
وكل ساعة كل دقيقة كل ثانية.
ومن مخس سنوات وبعض األشهر واأليام
والساعات والثواني.
أما آن لكم ،وانتم تتصرفون كأنصاف
آهلة وكمراجع ال مراجع بعدها ،أن تعريوا
هذه اجلموع اليت تستحضرونها للهتاف
والتصفيق بعض االهتمام ،بعض
العناية؟
وأن تنزلوا من "عليائكم" من "عروشكم"
اىل حيث ترتاكم هموم املعرتين وطاليب
السرتة ،خصوصًا ان املوسم الدراسي قد
دخل البيوت من غري أن يطرق األبواب؟
صحيح أن هذه االمور والقضايا
"الصغرية" ال تليق مبقامكم ،وال حترز
أن تضيعوا عليها وقتكم .إمنا جربوا أن
ٍّ
تكونوا يومًا فاعلي خري ال جمرد دعاة
حروب.
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87648186 :العالناتكم يف اهلريالد اتصلوا على الرقم

Sydney Landscaping and Excavations

عساف
ّ عساف ابي
ّ بادارة السيد

 سنة37 خربة تفوق

نساعد يف احلصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة مرحية ومكيفة

ّ
دقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
اسعار خاصة لط ّالب املدارس
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لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
0414 983 608:اتصلوا على الرقم

0407405846 :لالتصال
97405846

جلميع حاجاتكم من اعمال صب الباطون
على انواعه واالسفلت يف مجيع املناطق
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 جان فارس:لالتصال

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

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

30 Hoskins Avenue Bankstown

Demolition & Excavation

<ÜÀ£]Ê<›Ç7]<Ÿ^€¬_<ƒÈ€¢

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

@÷ã� –æaÎ@Ú‹‡ßbi@…Ói

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

Abraham
Managing Director

378 922 0435

Residential *Commercial*
*Industrial

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

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‹«@@@@@@@@@@@@@

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

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

0404015551@Zäb„ãi@Äi@ﬁbóm¸a

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

Z·z‹ﬂ@Ïi@Üa˚–i@aÏ‹ó�ma

04 1929 1261 M@@02 9785 8685

AL- KARM BAKERY
فــرن الكـــــرم

تسعرية جمانية معاملة ممتازة وكفالة يف العمل
 سنة خربة30 اكثر من

14 صفحة

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

وجــــه

جلسة أركيلة
وقهوة رومنسية
وهادئة للعائالت

األســـبوع
اعداد أكرم املغوش

نظافة تامة ..ابتسامة
مميزة ..خدمة من القلب..

لدينا خمتلف أنواع احللويات اللبنانية والعربية
قوالب كايك لكل املناسبات
ترويقة كنافة باجلنب والقشطة مع الكعك باالضافة اىل الكرواسون والصفيحة الطرابلسية
نتقدم بأحر التهاني من اجلالية مبناسبة عيد الفطر السعيد
Ph: 9760 2299 - Fax: 8704 1532
75 South St. Granville NSW 2142

We Welcome you to
لدينا أفخر أنواع البقالوة  -الكايك  -واحللويات والشوكوال -
وتشكيلة واسعة من البسكويت
خربة اكثر من  21سنة يف تصنيع البوظة من الفواكه الطبيعية يف
احملل واليت اختذت شهرة يف مجيع أحناء سيدني
مجيع اصناف احللويات تصنّع يومياً يف احملل
نستضيف مناسباتكم من اعياد ميالد
واجتماعات عمل مبا يناسب ميزانياتكم

نتقدم بأحر
التهاني من اجلالية
مبناسبة
عيد الفطر السعيد
نفتح يومياً من  9صباحاً وحتى  12ليالً

Shop 1, 222 South Terrace Bankstown NSW 2200 Australia.
T: 02 9790 6886 - F: 02 9790 2200
www.sweetcitycafe.com.au

منال عيسى محود

أكادميية وسيدة اعمال
جناح العائلة يأتي من حتصيل العلوم املقرتنة باالخالق
والرتبية املثالية وهذا ما يعزز وحدة االسرة وبناء اجملتمعات
اليت تشكل العمود الفقري لوطن مميز.
ومن سيدات اجلالية العربية املتعلمات والناجحات يف اعماهلن
واليت تعترب رمزا ومثاال لسيدات اجلالية واجملتمع االسرتالي
املتعدد احلضارات والثقافات االكادميية احلسناء وسيدة
االعمال الشابة واالم احلنون والزوجة املخلصة منال عيسى
محود عقيلة املهندس اخللوق ورجل االعمال الديناميكي
واالجتماعي االستاذ علي محود اللذان وهبهما اهلل ثالث بنات
يف عمر الورود سارة واليسار وشانيل.
ولدت منال يف سيدني وختصصت يف جامعة ( )UTSوحصلت
على ليسانس من كلية العلوم الطبية وعملت لعدة سنوات
يف حقل اختصاصها يف مستشفى ()SAINT VINCENT
يف قسم امراض السرطان وااليدز وبعد ان أجنبت طفلتها
االوىل ارادت ان تطور عملها فدرست يف احد املعاهد العليا
يف كلية التجميل وتابعت ختصصها يف البحث عن احدث
املبتكرات بالاليزر واسست مع زوجها املهندس علي محود
اول صالون جتميل يف مدينة بانكستون على مستوى راق
حيث القي جناح الكبري مما حدا بهما ان يؤسسا سلسلة من
صالونات التجميل والعناية باجللد والبشرة حتت اسم Ella
 Rouge Beautyيناهز عددها الثالثني صالونا يف اكرب مراكز
التسوق يف نيو ساوث ويلز وحصلت بالتأكيد مع زوجها على
عدة جوائز من عدة مؤسسات عربية واسرتالية ومنها جائزة
املصاحل االثنية يف اسرتاليا للعام .1009
وتعود منال جبذورها اىل مدينة طرابلس اللبنانية اليت اعطت
لبنان والعرب قامات روحية وثقافية وعسكرية رفيعة.
كما ان زوجها املهندس علي محود من بلدة كونني املناضلة يف
اجلنوب اللبناني املقاوم وابن خالة احملامي املعروف والسيناتور
يف جملس الشيوخ يف نيو ساوث ويلز االستاذ شوكت مسلماني
الذي يعترب ايضا رمزا لشباب لبنان والعرب املناضلني.
وتقول منال انين بغاية السعادة مع زوجي احلبيب وبناتي
احلبيبات ،اشكر اهلل تعاىل دائما على ما اعطانا من نعم مع
الشكر الكبري الهلي ونتمنى ان نعلم بناتنا على القيم واالخالق
والفضيلة ونعلمهن ليحققن امانيهن يف اجلامعات وليأخذن
حقهن يف احلياة ويتواصلن مع االهل يف الوطن الغالي لبنان
وحيلو لي ان اردد:
من جد وجد ومن زرع حصد ومن سار على الدرب وصل.
االكادميية احلسناء وسيدة االعمال املتفوقة منال عيسى محود
مع زوجها املهندس املثالي علي محود يشكالن ثنائيا رائعا
يف احلياة الزوجية والعمل املشرف لتحقيق االهداف السامية
اليت خططا هلا وجنحا انهما حقا مثال لقصة جناح بامتياز .
ألف مربوك.

Page 16

2010  أيلول11 السبت

Saturday 11 September 2010

16 صفحة

اعالنات

HECHAM COFFEE AND NUT ROASTER

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

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

Ò�äá€a@

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

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

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

79 Yerrick Rd, Lakemba Ph: 9740 9331
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اعالنات

ﺣﺴﺐ آﺧﺮ إﺳﺘﻄﻼﻋﺎت ﻧﺴﺐ اﳌﺸﺎﻫﺪة اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧ ّﻴﺔ ﰲ ّ
واﻟﺼﺎدرة
اﻟﴩق اﻷوﺳﻂ ّ
ﻋﻦ أﻛ� ﴍﻛﺎت اﻹﺳﺘﻄﻼع ﻣﺼﺪاﻗ ّﻴﺔ  STAT IPSOSاﻟﻠﺒﻨﺎﻧ ّﻴﺔ واﳌﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮيب ﻟﻠﺒﺤﻮث
واﻟﺪّ راﺳﺎت اﻹﺳﺘﺸﺎر ّﻳﺔ PARC
Key Lebanese Stations TRP Variance 2007 - 2010
Viewership Variation
)-24% (2007 – 2010
)+50% (2009 – 2010
)+143% (2007 – 2010
)+614% (2007 – 2010

Channel
LBC
MTV
Al Jadeed – NEW TV
OTV

Source: Stat IPSOS People Meters Panel: MARS Analysis

ّ
ﻳﻀﻢ إ ّﻻ اﻷواﺋﻞ،
وﻷن اﳌﻨﱪ اﻷ ّول ﻟﻦ ّ
اﺳﺘﺄﺻﻠﻨﺎ ّ
وﺿﻤﻴﻨﺎ اﻟﺘّﻘﺪّ م
اﻟﱰاﺟﻊ ّ
www.mysat.tv
1800 700 506

اﻟﺼﺪارة اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﻧﺨﺒﺔ اﻟﻴﻮم وﻟﻴﺲ ﻧﺨﺒﺔ اﻷﻣﺲ
ّ

Page 17

صفحة 18

السبت  11أيلول 2010

Saturday 11 September 2010

Page 18

مــقابلة

صاحب ملحمة  FRANCIS QUALITY MEATالسيد طوني فرنسيس لـ «اهلريالد»:

زبائننا يقصدوننا من سائر احناء سيدني ومن واليات أخرى وطلبيتنا حوالي ألف رأس يف االسبوع
اجتماعي من الطراز االول ،مندفع لالعمال اخلريية
واالنسانية ،اسس مصلحة منذ مخسة وعشرين عاما
اكتسبت شهرة واسعة بني ابناء اجلالية اللبنانية والعربية
انه ابن مزرعة التفاح رجل االعمال طوني فرنسيس صاحب
ملحمة  FRANCIS QUALITY MEATيف غرانفيل.
هاجر اىل اسرتاليا يف العام  1975حيث كان يف الربيع
الرابع عشر من عمره حيمل يف قلبه حب الوطن والكثري من
الطموح واالمل.
وبعد ان تلقى علومه الثانوية يف مدرسة االخوة البطرسيني
اخنرط يف املياه العملية عامال يف صنع للمخلالت وبعد
اربعة اشهر رقي اىل رتبة  FOREMANواستمر يف هذا
املصنع ملدة مخس سنوات ..والن الطموح الذي حيمله من
وطن االرز كان كبريا قدم استقالته وافتتح ملحمة طوني
فرنسيس يف العام  1985اليت اكتسبت شهرة واسعة
يف سائر احناء سيدني كما يقصدها الزبائن من واليات
اسرتالية اخرى.
وقال السيد طوني فرنسيس ل»اهلريالد» ان للملحمة
حواىل عشرة االف زبون الكثري منهم مازالوا زبائنها منذ
 25عاما.
ويف سؤال حول عدد الذبائح اسبوعيا قال السيد طوني
فرنسيس ان طلبية امللحمة كانت قبل ارتفاع االسعار
حواىل الفي راس يف االسبوع واليوم ُخفضت اىل الف
رأس.
وحتصل ملحمة طوني فرنسيس كل عام تقريبا على شهادة
اعرتاف وتقدير من سلطة صناعة اللحوم يف نيو ساوث
ويلز لنظافة امللحمة واللحوم على حد سواء.
وعن السر يف جناح اي مصلحة قال السيد طوني فرنسيس
انه ال بد من توفر صفتني اساسيتني :اخلربة يف العمل
واالستقامة يف التعامل ..وقد التقت «اهلريالد» رجل
االعمال السيد طوني فرنسيس يف منزله يف غرايستانز
وكان هلا معه هذا احلوار.

حاوره انطونيوس بورزق

*هل لنا ببطاقة تعريف
شخصية لرجل االعمال السيد
طوني فرنسيس؟
ولدت يف مزرعة التفاح– لبنان الشمالي يف العام
 ،1961متزوج من ديبورا
ساسني من زحلة وهي
اسرتالية املولد ،وقد رزقنا
اهلل ابنتني وصبيا.
*يف اي سنة هاجرت اىل
اسرتاليا؟
هاجرت اىل اسرتاليا يفالعام  1975لدى اندالع
احلرب يف لبنان وكان عمري
يف ذلك احلني اربع عشرة
سنة .واجب ان انوه هنا بان
والدي كان قد سبقنا اىل
اسرتاليا قبل اربع سنوات
حيث حلقت به العائلة املؤلفة
من صبيني وثالث بنات.
*ماذا فعلت لدى وصولك
اىل اسرتاليا؟
نظرا لصغر سين كان ال بدلي من الذهاب اىل املدرسة
لتعلم اللغة االنكليزية اليت
هي سالح كل انسان يريد
ان ينجح يف عمله يف هذه
البالد فبدون اللغة ال ميكنك
ان تتواصل مع اجملتمع
االسرتالي خصوصا وان
اجلالية اللبنانية يف ذلك
احلني كانت قليلة العدد
فكنا نذهب من مرييالندز
مثال اىل ريدفرن لنزور
احد أبناء قريتنا او احد
اصدقائنا ،ففي ذلك احلني
كان اللبناني عندما يلتقي

بلبناني اخر "بيفتح قلبو"
ويشعر بسعادة كبرية.
*يف اي مدارس تلقيت
دروسك؟
تلقيت علومي الثانوية يفثانوية PATRICIAN BROS
 GRANVILLEملدة اربع
سنوات الخنرط بعد ذلك يف
احلياة العملية.
*كيف بدأت حياتك العملية
وما هي الصعوبات اليت
واجهتك؟
ككل انسان بدأت حياتيالعملية يف العمل يف
املصانع (الفبارك) وخالل
اربعة اشهر متت ترقييت
اىل رتبة Foremanوذلك
يف فربكة Three threes
اليت كانت تصنع كل انواع
املخلالت (الكبيس) وبقيت
يف هذا العمل من عام 1980
حتى العام .1985
*متى بدأت العمل يف املالحم
وكيف مت ذلك؟
مصلحتنا االساسية يفلبنان يف هذا اجملال حيث
كانت لدي العائلة ملحمة يف
قريتنا مزرعة التفاح ولذلك
كانت خربتي كبرية يف هذا
اجملال .ومع ان العمل يف
مصنع الكبيس كان جيدا وال
بأس به اال انين ادركت ان
العمل لدى الغري اي باالجر
احملدود يبقيك كما انت وال
تستطيع ان تكرب ولذلك
فكرت بتأسيس ملحمة يف
العام  1985اي العام الذي

*السيد طوني فرنسيس يف منزله*

قدمت فيه استقاليت من
الفربكة وذلك حتت اسم
فرنسيس
طوني
ملحمة
Francis Quality Meat
*اين كانت تقع امللحمة؟
امللحمة االوىل كانت يفغرانفيل وهي قبالة امللحمة
اليت امتلكها واديرها اآلن
يف شارع  Good Streetوذلك
حتى العام  1993حيث انتقلت
اىل امللحمة احلالية.
*لقد اكتسبت ملحمة طوني
فرنسيس للعائالت شهرة
واسعة يف سائر احناء
سيدني ،فما السر يف ذلك؟
هناك عامالن اساسيانيقفان خلف جناح اي عمل
مهما كان نوعه اوال الصدق
وثانيا اخلربة .فكل عمل حتى
ينجح جيب ان يتحلى صاحبه
والقيمون عليه مبزايا الصدق
واالستقامة واخلدمة املخلصة
والودودة وتعتمد مصلحتنا
بشكل اساسي على النظافة
اليت البد منها واليت هلا دور
كبري يف النجاح.
اضافة اىل هذه الصفات
هناك صفة عملية اخرى
اساسية للنجاح وهي اخلربة
وكما قلنا فقد كانت لدينا
خربة طويلة يف هذا اجملال
اكتسبناها من العمل يف
ملحمة العائلة يف الوطن
االم.
* تعدت شهرة ملحمة طوني
فرنسيس للعائالت املنطقة
احمللية ،فهل لك ان تطلعنا
باختصار على املناطق اليت
بأتي منها املواطنون لشراء
ما يلزمهم من اللحوم؟
كما قلت فان شهرةملحمتنا ،وبكل تواضع ،مل
تتجاوز املنطقة اىل العديد
من احناء سيدني فقط بل
تعدت ذلك اىل واليات
ّ
اخرى ،فمثال جاءت الينا اليوم
لشراء حاجاتها عائلة لبنانية
من  Broomeمن كوينزالند
وهذه العائلة كغريها تأتي
الينا بني فرتة واخرى لشراء

ما يلزمها من اللحوم لعدة
اشهر.
كذلك لدينا زبائن من يأتون
من مسافة اربع ساعات قيادة
لشراء اللحوم من مناطق مثل
MOORE, WOLLONGONG
،COOMA,
MUDGEE,
 ،KATOOMBAاضافة اىل
العديد من ضواحي سيدني.
وانوه هنا ان الكثري من الذين
يزورون سيدني من فيكتوريا
وكوينزالند وجنوب اسرتاليا
وغرب اسرتاليا يتسوقون
حاجاتهم من اللحوم من عندنا
وذلك بعد ان يكونوا قد
مسعوا عنا وعلموا بنا من احد
اقاربهم او اصدقائهم.
* ما هو عدد زبائنكم؟
عدد زبائننا التقرييب عشرةاالف.
*هل فازت ملحمتكم بأي
جائزة يف مسريتها العملية
الطويلة؟
 مت ترشيح ملحمة طونيفرنسيس للعائالت الكثر
من جائزة للمصاحل االثنية
الناجحة غري انه لضيق الوقت
مل نتمكن من احلضور،
واملعروف انه اذا مل حتضر
ال ميكنك ان تفوز.
* من املعروف ان دائرة
الصحة االسرتالية تقوم
بزيارات مفاجئة (مداهمات)
دوري
بشكل
للمصاحل
املتعلقة
تلك
وخاصة
بضاعة املأكوالت كاملالحم
السريعة
واملأكوالت
واملطاعم ،فهل سبق وقام
مفتشون من هذه الدائرة
بزيارتكم؟
 بالطبع لقد حصل ذلك اكثرمن مرة وتقديرا للمستوى
العالي من نظافة احملل
وجودة تقدمياته حصلنا على
اكثر من تنوه من دائرة
كل سنة
الصحة وفزنا
تقريبا بشهادة  HACCPاليت
تعطيها سلطة صناعة اللحوم
يف نيو ساوث ويلز.
*ما هو عدد العاملني يف

*السيد طوني فرنسيس مع الزميل انطونيوس بو رزق*

امللحمة؟
يعمل يف امللحمة  12شخصاوانوه هنا بان لدينا فانني
()Two vansمربدين اليصال
طلبيات اللحوم للمنازل يف
العديد من احناء سيدني.
*كم هي طلبيتكم من الذبائح
اسبوعيا؟
 قبل ارتفاع اسعار اللحومكانت طلبيتنا من الذبائح ال
تقل عن  2000رأس (ذبيحة)
يف االسبوع ،اما االن فانها
حبدود  1000رأس .وانوه
هنا انه نسبة هلذا العدد
اهلائل من الذبائح فأن حلومنا
تبقى دائما طازجة وهذا ما
يكتشفه زبائننا بانفسهم.
طوني
يتعامل
*كيف
فرنسيس مع العاملني لديه
يف احملل؟
ال شك اننا مجيعا اسرةواحدة تعمل على اجناح
املصلحة وخدمة الزبائن فكل
واحد من العاملني يشعر ان

احملل هو حمله ولذلك فانه
يعطي ويعمل ويضحي من
كل قلبه.
*هل من كلمة اخرية يود
فرنسيس
طوني
السيد
توجيهها؟
اتقدم بالشكر من مجيعالزبائن الذين وضعوا ثقتهم
بنا ،فهناك زبائن ما زالوا
يرافقوننا طيلة مسريتنا
العملية اي منذ  25سنة
فلهؤالء ولغريهم الشكر
والتقدير.
كما اتقدم بالشكر من مجيع
العاملني لدينا يف امللحمة
الخالصهم وتضحيتهم يف
العمل ولوالهم ملا وصلنا
اىل ما وصلنا اليه من جناح.
والكبري
اخلاص
والشكر
لعائليت خاصة لزوجيت احلبيبة
ديبورا اليت كانت وما زالت
اكرب سند ومعني لي طيلة
حياتي العملية.
واشكركم على هذا اللقاء.

* احدى شهادات التقدير الكثرية من صناعة اللحوم االسرتالية*
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اعالنات

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني فرنسيس

حاصلة على عدة شهادات تنويه من سلطة
صناعة اللحوم يف نيو ساوث ويلز HCCP
تتوفر لدينا سائر أنواع حلوم
الغنم والبقر الطازجة يوميا
مقانق -كفتة -هامربغر-
كبة وكل ما يطلبه املطبخ
اللبناني من اللحوم

بيع باجلملة واملف ّرق
نؤمن طلبيات كافة املناسبات
تلفون96371759 :
فاكس96361294 :

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

26 Good St, Granville 2142
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اعالنات

Global Marble Australia
اختصاصيون
يف قص وتركيب مجيع أنواع الرخام والغرانيت
خربة سنوات طويلة نضعها بني يديكم
صدق يف املعاملة وسرعة يف العمل
يتقدم املهندس ظافر
العايق صاحب شركة
Global
Marble
Australia
من أبناء اجلالية 23 Cann St, Guildford,
العربية بأحر
NSW 2161
التهاني مبناسبة
Ph: 02 9681 6520
عيد الفطر املبارك
Mob: 0414 394 675

Candle Light Reception
Under New Management
باخالص وصدق وامانه
بتفوت مرفوع الراس
صالة ما اهلا تاني
ادارة وذوق واحساس
لقمة موسيقى واغاني
«كاندل اليت»
بتزيّن كل االعراس

No Worries No Stress
Your wedding organizer is the candle light
Reception venue
We care about your wedding leave it to us
Engagement
Ladies Nights
Weddings
Birthday
Parties
Christenings
17 South terrace Punchbowl 2196
P.08 8730 8737 – M. 0432 03 30 03

Sweet Fantasy

Winner of 2010 Small Business Award
Canterbury Bankstown
يتقدم صاحب حمل  Sweet Fantasyارثر
من ابناء اجلالية العربية جبزيل الشكر
لدعمه طيلة السنوات املاضية
ويتمنى هلم عيد فطر مبارك
يتوفر سائر انواع احللويات خالل هذا الشهر الكريم
منها زنود الست..ورد الشام..مفروكة..حالوة
اجلنب...حالوة الرز..معمول مد بالقشطة..قطايف
مع القشطة..قطايف مقلي مع اجلوز..كرابيج
والبصمة...

Shop 1, 232 South Terrace, Bankstown 2200
Ph (02) 9708 6000 Fax (02) 9790 2925
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تتمات

قوى األمن ترد على عون  ..وبارود يـرد..
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
علما أن آخر موازنة أقرت كانت موازنة العام  ،2005ومل تكن هناك
حمكمة دولية ...ومنذ ذلك احلني يتم الصرف على القاعدة اإلثين
عشرية؟
ويف هذا السياق ،أكدت مصادر يف جلنة املال واملوازنة ،أن بعض
النواب طلبوا أجوبة من وزارة املال حول آلية الصرف اليت تعتمد
وتعريف «الظروف االستثنائية» اليت يبنى عليها .وقد تلقى النواب
وعدًا من احلكومة باحلصول عليه يف العشـرين من الشهر اجلاري.
وقد جاء ذلك ،حبسب املصادر ،بعدما فوجئ أعضاء اللجنة املالية خالل
بأن
درس مشروع موازنة العام  2010باعرتاف وزيرة املال ريا احلسن ّ
الصرف يتم على اساس موازنة العام  ،2010علما أن مشروع املوازنة
املذكورة مل ينجز بعد يف اللجنة املالية ومل حيل إىل اهليئة العامة
إلقراره كما تقتضي االصول .وقد أكد ذلك رئيس اللجنة النائب
ابراهيم كنعان الذي قال إن اللجنة حتاول ضبط املشروع واإلنفاق.
كما أكده عضو اللجنة النائب حسن فضل اهلل الذي اشار اىل وجود
خرق دستوري وقانوني وضرب لعمل املؤسسات وجتاوز لدور مؤسسة
جملس النواب ،مشريا اىل ان هذا األمر يعطي صورة واضحة حول
كيفية صرف احلكومات السابقة حصة لبنان يف احملكمة.
ومتنى أحد القياديني البارزين يف املعارضة أال تكون هذه املخالفة
الدستورية عملية تغطية لتهريب حصة لبنان يف احملكمة خالفا للقانون،
هربت فيها احملكمة خارج اطار جملس النواب.
وبالطريقة ذاتها اليت ّ
وقال ان هذا املوضوع كان مدار مداوالت بني بعض أركان املعارضة
ورئيس احلكومة سعد احلريري ،قبيل سفره اىل السعودية وقد أقر
بالواقعة ،وكان جواب املعارضة «انها خمالفة دستورية كبرية ال ميكن
السكوت عنها».
مبادرة احلريري بند أول بعد العيد
سياسيا ،ينتظر ان حيدد االسبوع املقبل عمليا ،الوجهة اليت ستسلكها
اهلدنة الداخلية ،ربطا مببادرة رئيس احلكومة سعد احلريري املتمثلة
باإلقرار خبطأ اتهام سوريا سياسيا وباالعرتاف بوجود شهود زور ضللوا
التحقيق يف اغتيال الرئيس الشهيد رفيق احلريري.
وحتدثت مصادر سياسية واسعة االطالع عن «خطوات وأدبيات جديدة
متممة ملبادرة الرئيس احلريري» ،وقالت إن دمشق اليت مل يصدر
عنها بعد أي موقف علين من املبادرة ،تلقت بإجيابية ما اعلنه رئيس
احلكومة اللبنانية ،وإن أصداء املوقف السوري بلغت حلفاء دمشق يف
لبنان ..وصوال اىل الرياض».
ويف موقف الفت لالنتباه ،قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب
حممد رعد ان الكالم الصادر عن احلريري «ترك انطباعا مرحيا لدى
اللبنانيني ،لكن قيمة أي كالم هي يف االفعال اليت ترتمجه ،ولذلك
نرى ان احلكم على الكالم وحده مل يعد يكفي ،فنحن نأمل ان تكون
هناك مرتتبات إجيابية هلذا الكالم ،ولكن حيسن ان ننتظر بعض الوقت
وخربتنا تقتضي منا بعض الرتيث حتى ال خنطئ يف االحكام».
وأكد رعد «ان موضوع شهود الزور جيب ان يتابع جبدية وفعالية اذا ما
أريد األمساك بطرف الوصول اىل احلقيقة» .وقال :من جهتنا سنتابع
ّ
ّ
واملصنعون
امللفقون واملفربكون
هذا املوضوع حتى معرفة ما أراده
وممولوهم من تضليل التحقيق».
ّ
ورفض رعد ان يصار اىل املماطلة يف هذا امللف او حماولة إقفاله
وقال :حنن من جهتنا موقفنا واضح ،ولن نقبل حتت أي عنوان القفز
فوق ملف شهود الزور او جتاوزه ،او أية حماولة إلقفاله او إهماله ،الن
من شأن ذلك ان يطمس احلقيقة بشكل نهائي.
وربطا بذلك ،فإن ملف شهود الزور ،وبناء على ما طرحه رئيس احلكومة،
سيشكل اعتبارا من االسبوع املقبل عنوان املتابعة السياسية يف مرحلة
ما بعد العيد ،وخصوصا لدى رافعي لواء حماكمة هؤالء الشهود ،الذين
وجدوا يف مبادرة احلريري حافزا إضافيا ملتابعة هذا امللف حتى آخر
املطاف ،وصوال إىل حماكمة شهود الزور ومن فربكهم حسب وزيري
«حزب اهلل» حممد فنيش وحسني احلاج حسن.
وفيما رجحت مصادر وزارية ان تشكل اجللسة املقبلة جمللس الوزراء
حمطة جديدة لتناول موضوع شهود الزور ،بناء على ما توصلت إليه
«جلنة ابراهيم جنار ُ
األحادية» اليت كلفها جملس الوزراء يف التاسع
عشر من الشهر املاضي متابعة موضوع شهود الزور ،قال أحد الوزراء
املعارضني إن تلك اللجنة «باتت متلك معطيات مهمة تصب يف خدمة
هدف حماكمة شهود الزور».
وبينما آثر وزير العدل االلتزام بالصمت وعدم اخلوض يف تفاصيل
مهمته ،كشفت مصادر مطلعة أن مهمة وزير العدل ومنذ تكليفه يف
جملس الوزراء توزعت يف اجتاهني ،األول ،يف اجتاه احملكمة الدولية
توخيا حلسم تعريف شهود الزور ،وصلتهم بالتحقيق وإفاداتهم ومن
هي اجلهة القضائية صاحبة الصالحية يف حماكمتهم ،القضاء الدولي أم
القضاء اللبناني ،ويرتدد أن وزير العدل راسل يف هذا اإلطار املدعي
العام للمحكمة القاضي الكندي دانييل بيلمار ،لكن ال يبدو حتى اآلن
أن جنار قد تلقى جوابا.
أن وزير
وأما االجتاه الثاني ،فهو داخلي حيث اشارت املصادر اىل ّ
العدل طلب رأي هيئة التشريع واالستشارات يف وزارة العدل يف
املوضوع نفسه ،وقد جاء جواب اهليئة منذ فرتة ليؤكد صالحية القضاء
اللبناني مبحاكمة شهود الزور.
وعلى صعيد متصل ،يعقد اللواء مجيل السيد مؤمترا صحافيا عند
العاشرة والنصف صباح غد األحد ،يف فندق «كورال بيتش»
ستنقله بعض وسائل االعالم املرئية واملسموعة على اهلواء مباشرة،

وسيضمنه مواقف نوعية تتصل مبلفات شهود الزور والقرار الظين
واحملكمة الدولية.
وعلم يف هذا اإلطار ان السيد سيعرض آخر مستجدات الدعاوى اليت
ُ
رفعها يف فرنسا ضد جوني عبدو وديتليف ميليس ،ويف سوريا ضد
شهود الزور و 33شخصية لبنانية يتهمها باملشاركة يف فربكتهم
ورعايتهم.
كما سيتناول السيد يف مؤمتره القرار املرتقب صدوره خالل األيام
املقبلة عن قاضي اإلجراءات التمهيدية يف احملكمة الدولية دانيال
فرانسني بشأن تسليمه أو عدم تسليمه األدلة املتعلقة بشهود الزور
واليت كان قد طلب احلصول عليها خالل جلسة ُعقدت يف الهاي.
جبهة الداخلية ـ ريفي
من جهة ثانية ،أدت ارتدادات محلة رئيس تكتل اإلصالح والتغيري
العماد ميشال عون على بعض الوزراء وفرع املعلومات ،اىل اشتعال
اجلبهة بني وزارة الداخلية واملديرية العامة لقوى األمن الداخلي ،وبلغت
حد اختاذ تدابري مسلكية من قبل وزير الداخلية زياد بارود حبق املدير
العام لقوى االمن الداخلي اللواء أشرف ريفي.
وجاء ذلك بعدما أصدرت شعبة العالقات العامة يف قوى األمن الداخلي
بيانا مطوال دفاعا عن «شعبة املعلومات» ردًا على هجوم عون ،األمر
الذي ادى اىل استياء الوزير بارود ،الذي كان قد أوصى بعدم نشر
البيان ،استنادا إىل صالحياته ،لكن املديرية مل تلتزم بتعليماته.
وأوضح بارود ملوقع «النشرة» أنه مل يوافق على إصدار البيان الذي
يشكل ختطيا لصالحياته من جانب املديرية العامة لقوى األمن ،وأشار
إىل أنه «اختذ التدابري املسلكية املناسبة» ،وقال «إن املوضوع
مبدئي ومرتبط بانتظام عمل املؤسسات اليت أنا حريص عليها وعلى
دورها ،ولن أتوانى عن ممارسة صالحياتي كما مل أتهرب يوما من
مسؤولياتي».

«الشعبية» تقاطع اجتماعاً لـ»تنفيذية»...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
وكان ُكشف يف وقت سابق عن نقاش جيري يف االطر القيادية للجبهة
الشعبية يتناول اقرتاحًا من بعض اعضاء مكتبها السياسي يدعو اىل
جتميد عضويتها يف تنفيذية املنظمة.
واعربت مصادر مطلعة يف الشعبية عن اعتقادها ان مقاطعة ملوح
الجتماع التنفيذية قد تكون مقدمة لالعالن الرمسي عن جتميد عضويتها،
فيما توقعت مصادر اخرى ان يكون قرار التجميد قد اختذ فع ًال ،ولكن
من دون اعالن.
وجاء يف بيان اللجنة التنفيذية عقب اجتماعها امس االول« :تأمل
القيادة الفلسطينية أن تقوم الواليات املتحدة األمريكية واللجنة
الرباعية مع اجملموعة العربية ببذل أقصى اجلهود من أجل ضمان الوقف
التام لالستيطان ،حتى يتم إنقاذ العملية السياسية اليت بدأت جبدية
كاملة يف واشنطن قبل أسبوع ،وملنع القوى املتطرفة يف إسرائيل من
النجاح يف تعطيل استمرار هذه العملية اليت متثل الفرصة السياسية
الكربى ،وقد ال تكون هناك فرصة أخرى بعدها» .واضافت »:إننا
ندعم جهود الرئيس اوباما وإداراته وأطراف اللجنة الرباعية الدولية
لبدء املفاوضات مع الرتكيز على القضايا اجلوهرية ابتداء باحلدود
واألمن ،وكذلك مجيع قضايا الوضع النهائي وخاصة القدس والالجئني
واملياه وسواها».
وتابعت اللجنة التنفيذية« :سوف نعمل على االخنراط جبدية كاملة
يف هذه املفاوضات ،ونعرب عن رفضنا للمواقف املتطرفة اليت
تتخذها حكومة إسرائيل ،وخصوصًا إصرارها على مواصلة االستيطان
وتشديدها على األمن ليس بهدف ضمان أمن إسرائيل وفلسطني،
وإمنا للتغطية على خطط التوسع واالستيالء على أراض فلسطينية يف
األغوار والقدس وحميطها وإحناء واسعة من الضفة الغربية ،وبالتالي
ملنع قيام دولة فلسطينية مستقلة ومرتابطة وقابلة للحياة على حدود
عام  1967وعاصمتها القدس الشرقية».
وعربت القيادة عن «دعمها ومساندتها التامة ملواقف الرئيس حممود
عباس وجهوده والوفد املفاوض يف سبيل استمرار العملية السياسية
وتوفري ضمانات جناحها ،وفق األسس اليت أكدنا عليها».
وشددت القيادة الفلسطينية على «تعزيز وحدة شعبنا حتت راية
منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها اإلطار الوطين املتكامل الذي هزم
كل خطط االنقسام واالستيالء على القرار الوطين املستقل وحماوالت
رهن املصري الفلسطيين حلساب مصاحل فئوية وإقليمية» .كما اكدت
يف بيان اللجنة «أهمية االستمرار يف ضمان احلقوق واحلريات العامة
وحق التجمع والتعبري وفق القانون ،وعدم املساس بها بأي حال من
األحوال».
يف املقابل ،هدد وزير اخلارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليربمان بعرقلة
قرار جتميد االستيطان يف الضفة الغربية ،الذي ينتهي العمل به يف
 26ايلول (سبتمرب) اجلاري .وقال إنه سيمنع أي متديد لقرار التجميد
اجلزئي لالستيطان يف الضفة الغربية.
وذكر ليربمان ،يف تصريح نقلته إذاعة اجليش اإلسرائيلي ،أنه «لدى
حزب إسرائيل بيتنا ما يكفي من النفوذ والسلطة داخل احلكومة والربملان
ليمنع مترير أي مقرتح لتجميد االستيطان» .وأضاف« :من املستحيل
التوصل إىل اتفاق نهائي من خالل إجياد حلول يف غضون عام لقضايا
عاطفية ومعقدة مثل القدس والالجئني الفلسطينيني واملستوطنات
اليهودية واالعرتاف بإسرائيل دولة يهودية» .وتابع« :األمر الوحيد
الذي ميكن أن نتوصل إليه هو اتفاق انتقالي طويل األجل ..ميكن قيام
دولة فلسطينية حبدود مؤقتة ..إننا نركض بسرعة كبرية ..وبالنسبة

إىل الفلسطينيني فإن هذه املفاوضات تستخدم ذريعة جلعل إسرائيل
تتهم بفشلها..ولذلك يطالبون مبواصلة جتميد االستيطان».
ويف اإلطار ذاته ،أكد وزير املالية اإلسرائيلي يوفال شتاينيتس أن
مفعول القرار حول جتميد عملية البناء يف املستوطنات سينتهي نهاية
الشهر اجلاري .وقال يف تصريح لالذاعة اإلسرائيلية أمس «إذا كان
الفلسطينيون جادين فى رغبتهم النهوض باملفاوضات من أجل السالم
أو التوصل إىل اتفاقية مرحلية فليس هناك ما يدعوهم إىل البحث عن
ذرائع لعرقلة املفاوضات» .وأضاف «من واجبنا بذل كل جهد من
أجل دعم احلوار ولكن جيب أن نعمل بكل حذر ألن آمالنا قد خيبت يف
املاضي املرة تلو األخرى» .وتابع« :لسنا متأكدين بعد بصورة تامة
من وجود شريك توجد لديه الرغبة والقدرة على صنع السالم وتطبيق
ما هو ضروري من حلول وسط».

إسرائيل مهتمة بزيارة جناد...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
وسوريا ،وفق تقرير اسرتاتيجي إسرائيلي.
وقال اجلنرال سامي ترمجان امس االول إنه ألول مرة تقرر إجراء مناورة
بالذخرية احلية أللوية االحتياط وفق سيناريو وقوع مواجهة كبرية مع
«حزب اهلل» ،وأضاف أن «حزب اهلل يشكل حتديًا عسكريًا للجيش
اإلسرائيلي ،لكنه أكد أن «اجليش يواصل مسرية تعاظمه من حيث
تعزيز قواته وإمداد أفراده وتكثيف براجمهم التدريبية».
اىل ذلك أبدت وسائل االعالم االسرائيلية اهتمامًا بالغًا لنبأ زيارة
الرئيس االيراني حممود امحدي جناد اىل لبنان بعد عيد الفطر ،وعزمه
زيارة جنوب لبنان والوقوف على خط احلدود بني لبنان واسرائيل ،حيث
تصدر هذا النبأ عناوين الصحف االسرائيلية ونشرات االخبار االذاعية
والتلفزيونية.
وأكد مصدر حكومي لبناني لـ»فرانس برس» أمس االول ،ان
الرئيس االيراني سيزور لبنان يف  13تشرين االول املقبل.
وقال املصدر ان «الرئيس االيراني سيزور لبنان من  13حتى 14
تشرين االول (اكتوبر) حيث من املتوقع ان يلتقي نظريه اللبناني
ميشال سليمان ورئيس جملس النواب نبيه بري ورئيس احلكومة سعد
احلريري ومسؤولني يف حزب اهلل».
وهذه الزيارة ستكون االوىل لرئيس ايراني اىل لبنان منذ زيارة الرئيس
السابق حممد خامتي يف ايار (مايو)  .2003وزار الرئيس اللبناني ميشال
سليمان طهران يف تشرين الثاني (نوفمرب) .2008
وحسب مواقع وسائل االعالم االسرائيلية فإن جناد يصر على زيارة
جنوب لبنان وان يزور االماكن اليت دارت فيها املعارك يف حرب
.2006
يف غضون ذلك ،أكد تقرير اسرتاتيجي اسرائيلي ان املخاطر اليت
تواجه اسرائيل ستتعاظم خالل العام املقبل .وأشار التقرير الصادر
عن مركز دراسات االمن القومي يف جامعة تل ابيب اىل ان «حزب
اهلل يواصل التسلح عسكريا والتعاظم سياسيا يف لبنان» ،معتربا انه
«بسبب اجلمود يف العملية السياسية بني اسرائيل وسوريا وتعاظم
قوة حزب اهلل ،فإن اجلبهة الشمالية تبقى مهددة اكثر مما كان الوضع
يف السنوات السابقة».
واعترب التقرير ان «العامني املقبلني بالغا احلرج يف كل ما يتعلق
مبعاجلة الشأن االيراني ،وعملية السالم ،وتغيري الزعامات يف املنطقة
السباب عمرية» ،وان «الصورة العامة غري مشجعة» .وأوضح
ان «مكانة الواليات املتحدة االسرتاتيجية يف املنطقة دخلت مرحلة
امتحان» ،مشريا اىل «وجود تطورات متوازية عدة كالعملية السلمية،
واخلروج االمريكي من العراق ،وزيادة التدخل االمريكي العسكري يف
افغانستان ،ويف مقابل ذلك ازدياد النفوذ االيراني وتقدم املشروع
النووي .ويف اخللفية ،تواجه اسرائيل قنابل موقوتة عدة ..يف الشمال
حزب اهلل ،ويف اجلنوب محاس ،وينبغي االخذ يف احلسبان ان الفشل
يف املفاوضات السياسية قد يسرع االنفجار».
وحذر التقرير من ان «ضعف الواليات املتحدة وافتقارها للقدرة
على اظهار منجزات واضحة يزيد املطالبة االمريكية إلسرائيل بإبداء
مزيد من التنازالت يف املفاوضات مع السلطة ،يف حماولة الخرتاق
الطريق املسدود االقليمي ،ويف املقابل اذا ما وجدت فرصة لبلورة
اتفاق إطار اسرائيلي  -فلسطيين ،فمن احملتمل حدوث موجة عمليات
واستفزازات».
وأشار التقرير ايضا إىل ّ
انه «يف العام املنصرم مل يطرأ اخرتاق
يسمح السرائيل مبواجهة افضل مع التحديات يف حميطها االسرتاتيجي،
فإن امليول املهددة تعاظمت ،فالعملية السياسية
وفضال عن ذلكّ ،
بني اسرائيل والسلطة الفلسطينية تقف امام طريق مسدود ،واحلصار
على غزة مل حيقق االمل بإضعاف محاس بقدر يسهل على السلطة
الفلسطينية ادارة مفاوضات ملموسة مع اسرائيل ،وغدا مركز انتقاد
دولي فظ ضد اسرائيل خيلق جوا من احلصار الديبلوماسي».
وجاء يف التقرير ان «منظمة حزب اهلل اللبنانية تواصل التسلح
والتعاظم سياسيا يف لبنان ،موضحا ّ
انه على خلفية اجلمود يف العملية
السياسية بني اسرائيل وسوريا وتعاظم قوة حزب اهلل ،يبدو انه يف
مشالي اسرائيل تتبلور جبهة مهددة اكثر مما كان الوضع يف السنوات
السابقة».أما يف ما يتعلق بإيران فقال التقرير ّ
انها «تعيش ذروة
ّ
عملية اكمال مشروعها النووي العسكري ،وترسيخ نفسها رأس
اجنرت هلذا املعسكر
حربة املعسكر االقليمي املعادي السرائيل .وقد
ّ
بشكل ما تركيا ايضا ،ويف خلفية منظومة التهديدات هذه حتوم ظالل
عملية متسارعة لنزع الشرعية عن اسرائيل ،على حد تعبري التقرير
االسرائيلي.
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اعالنات

The Best Lebanese Sweets

Cakes - Gelato -Pettifour
& all Lebanese Sweets

..
..

$25

تدليك تايلندي
تغيري لون البشرة
تزيني وتصفيف الشعر
ازالة الشعر الزائد
عمل الثقوب
اليزر
جتميل الوجه
قص االظافر وماكياج
for further information
Call (02) 9897 7738

CATERING FOR ALL OCCASIONS

5 / 173 Waterloo Rd, Greenacre, 2190 - Phone: 02 9758 5020

رشــــا
لتنجيد وتصليح مجيع أنواع املفروشات

.RECOVER & REPAIR
.All lounges & Dinning Chairs
.Sofas & Sofa Beds
.Restaurants & Office Chairs
.Car Interiors & Boat Interiors
.Motorbike Interiors
.Antiques, Italian & Arabic Styles

..
..

Hamam

.
.
.
.
..

.تنجيد مجيع الصالونات والكنبايات
خربة طويلة وقدمية يف صالونات احلفر الطلياني
.واحلفر القديم
تنجيد مجيع أنواع الكراسي ومنها كراسي السفرة
.واملكاتب واملطاعم
خربة عريقة يف صناعة اجملالس العربية وموديالت
.على مجيع أنواعها
.قص مجيع أنواع االسفنج حسب املقاسات املطلوبة
. سنوات10 كفالة

Fawaz/ tom
FREE QUOTE 1247 Canterbury Rd, Punchbowl 2196
0411 401 009 FREE PICK UP Tel/ Fax: 9750 0990
0411 607 221 & DELIVERY rashaupholstery@hotmail.com

ONE STOP BEAUTY

38 / 46 Wellington Road, South Granville
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ملبورن

Melbourne

التجربة والعرب
بقلم كميل مسعود

هل نأخذ من التجربة العرب..
ففي العام  1920انتفض الفلسطنيون ضد العدو وسجلوا
صمودا قويا يف شهر نيسان واملعروفة يومها بثورة القدس
ويف تلك االثناء اعتقل الربيطانيون عددا كبريا من الزعماء
واشتدت املظاهرات حتى تشرين الثاني موعد الذكرى الثالثة
لوعد بلفور.
ثم تلتها مظاهرة ثانية كانت يف العام  1929وحتديدا يف
شهر آب اي يوم احتفاالت اليهود بذكرى خراب هيكل سليمان
حاملني العلم الصهيوني ويف اليوم ذاته عظمت التحديات فتجمع
عدد كبري من الفلسطينيني وهامجوا االسرائيليني وانزلوا العلم
الصهيوني واجربوه على القرار.
وجاءت اىل املكان فرق مسلحة اسرائيلية من تل ابيب اىل
القدس وحصلت اعتداءات سافرة حتت اشراف القوات الربيطانية
وقد اعتقل املئات من الوطنيني وشكلوا حماكم عسكرية ميدانية
حملاكمتهم باعمال العنف وفرضت سلطات االنتداب منع التجول
على العرب دون سواهم وصودرت معظم الصحف.
ثم قطع املندوب السامي الربيطاني السري جون اجازته وعاد
اىل لندن واصدر بيانا اتهم فيه العرب باشعال الفتنة وقد
جاءت االنتفاضة عام  1927اليت رتبها وهيأها احلاج امني
احلسيين مع اجليش االسالمي االعلى وكانت حركة منظمة تنظيما
دقيقا وصلت اىل اقصى القرى وقد ساعدها بذلك االسلحة
اليت وصلت من سوريا والعراق ولبنان واالردن واليت امتدت
حوالي الستة اشهر .واالنتفاضة الرابعة كلنا نذكرها وهي
ليست ببعيدة وبدأت يف كانون االول من العام  1987يف غزة
وانتشرت يف الضفة الغربية وداخل فلسطني احملتلة.
القضية الفلسطينية هي قضية معقدة وعلى العرب والعامل
ان ال يديروا وجههم عنها وهي قضية من اقدس القضايا
على االطالق غري لالسف فان الدول املعنية باالمر ال تعريها
االهتمام الذي تستحق.
ان هذا الشعب من حقه ان ينتفض ويثور ويتظاهر كي يعود
اىل ارضه وكي ال يبقى مشردا يف مجيع احناء العامل..

جلميع مراسالتكم وإعالناتكم يف ملبورن

االتصال مبسؤول اجلريدة

الزميل كميل مسعود:
0405272581
ÍÜ¸ÎaÎ@÷Ï†@Òäbìi@bËjybó€@åä¸a@Êaãœa
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„äb»é¸a@›õœa@…ﬂ@Úﬂbm@Úœbƒ

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

@äbÿ«@Êaãœc

Akkar Bakery

ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﻧﻀﺎﻝ ﺍﻟﺸﻬﺮﻴ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻠﻘﻤﺔ

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

254Sydney Rd, Coburg
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Ph: 0393846103
Shop 3/ 830 Pascoevale Rd, Glenroy
Ph: 039304 3664

نقوهلا بصراحة واسف االتكال على بعض العرب امر مفروغ
منه .فهناك مشاكلهم يف ما بينهم والطوائف املتعددة وامليول
السياسية ومعتقداتهم ومصاحلهم مع الدول الكربى اهم بكثري
مما يفكر به الفلسطينيون..
ان ما هو حاصل يف فلسطني اليوم هم انفسهم يتحملون
جزءا كبريا من حل قضيتهم بينما يتحمل العرب اجلزء اآلخر ..
فاالستتكارات ال جتدي نفعا وال املطالبة عرب التصاريج من هنا
وهناك جتدي نفعا ايضا.
ومل يبق امام العرب اذا كانوا فعال جادين حبل قضية فلسطني
سوى خطوة واحدة واعتقد هي االهم الضغط اجلدي على امريكا
وليس واغالق سفاراتهم يف اسرائيل دون ضجيج وعندها
وبالتأكيد سنشاهد اسرائيل غدا غري اليت عرفناها باالمس..
وان مل يفعل العرب ذلك فأن كل ما يقدمونه للقضية
الفلسطينية يبقى دون قيمة.

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
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

حنن كلنا مع العمال وعون

العماد ميشال عون اصبح جزءا كبريا ومهما من املشاكل يف
لبنان.
فالعماد يريد حماكمة املتعاملني مع اسرائيل يف العلن ال التباس
وال ضغوط يف احملاكمات وال تسويات على حساب احد يف غياب
شهود الزور ،فشهود الزور معروفون من هم واين هم ومن ..
العماد ميشال عون يريد حماسبة الفاسدين ومصاصي دماء
الشعب.
العماد عون حيارب التوطني ودفع املال احلرام يف االنتخابات
السياسية والبلدية واالختيارية عدا الذي يدخل جيوب املسؤولني
واالعالم الفاسد الذي تنكر ويتنكر لكل القواعد االخالقية واملهنية
يف نشر اخلري الصحيح..
العماد عون اصبح مشكلة كبرية يصعب التخلص منها وهذه القصة
اوجدها العماد منذ عودته من فرنسا اىل لبنان.
وما ان يتوقف الكالم عن العماد حتى يعود من جديد ويتصدر
واجهة االعالم املثرية الذي يتاقضى مبالغ حمرتمة من اجلهة االخرى
ليبقى العماد عون هو صانع كل املشاكل يف لبنان.
سؤال ،هل من دولة عربية ضد العماد عون ومبادئه وقراراته اليت
اختذها!!
نعم .امريكا واسرائيل ومن لف لفهما يف الداخل واخلارج هم
الذين ضد العماد عون يف كل قراراته وتصرفاته واساؤوا اليه
كونه الرجل الوحيد الذي يقف بعناد ضد التوطني وضد الفساد
والرشاوي يف الدوائر العامة واخلاصة وضد النهب والسرقة وهدر
اموال الدولة دون سبب يذكر ..امريكا ال يهمها من يسرق يف
لبنان ومن ينهب ويهدر اموال الدولة ومن حياسب من ومن يفوز
باالنتخابات او يسقط وال فرق عندها ان سقط لبنان ام بقي واقفا
على رجليه .همها اوال واخرا التوطني لرتتاح اسرائيل..
هل الشعب اللبناني وبعض املسؤولني يعون حقيقة ذلك ام ان
العمل سيبقى قائما على النكايات!
فالعماد عون وحزب اهلل وسوريا ال احد منهم ينفصل عن االخر من
اجل ضمان لبنان وحريته وسيادته واستقالله الرسالة اليت حيملها
العماد بان ملزمة بشخصه ال عودة عنها طاملا ان هناك واحدا
يتعامل مع اسرائيل وطاملا ان هناك فاسدا واحدا وطاملا ان هناك
من يربطل باملال احلرام يف االنتخابات العامة اخلاصة وطاملا ان
هناك وسيلة اعالمية تتنكر يف نشر اخلرب الصحيح ومنذ العام 1975
كل هذه االمور الفاسدة يف لبنان تربعت وعشعشت يف عقول
البعض من السياسيني وزرعت يف نفوسهم وعقوهلم وقد درت
عليهم امواال طائلة اودعت يف مصارف اخلارج بعد ان بنوا قصورا
شاهقة واشرتوا سيارات فخمة لعائالتهم
اغتيل الرئيس رفيق احلريري اتهموا سوريا والصقوا بها ابشع
الكالم حتى ابن السوء يصعب عليه مثل هذا الكالم ،اتهموا العماد
اميل حلود بتدبري اجلرمية واتهموا احلكومة ورئيسها عمر كرامي
ووزير الداخلية يومها سليمان فرجنية بالتواطؤ مما اضطر رئيس
احلكومة اىل تقديم استقالة احلكومة ثم اتهموا الضباط االربعة اما
شهود الزور فاخرجتهم من لبنان وما زالوا بعيدين عن االنظار.
يوما بعد يوم تعود من جديد اساليب التعاطي مع العماد عون ولوال
العيب واحلياء لكانوا قالوا عنه انه هو قاتل رفيق احلريري.
وعلى كل ما جري وجيري وكل حجر يرمى حبق العماد عون يبين به
مدماكا من التأييد واملبايعة واالحزام.
العدو االسرائيلي يرتبص باملوطن وال من يدري اهلم الوحيد عند
هؤالء هو العماد وكيف ميكن حتجيمه.
السياسة ال تقوم على هذا النوع من التعاطي وهناك وطن تداهمه
العواصف من كل حدب وصوب وكل الذين اتهموا سوريا وحلود
واحلكومة هم اليوم زاحفون اىل سوريا الخذ بركتها رضاها.
واذا كانت مشكلة الوطن كما هي مع العماد عون فنحن كلنا مع
العماد عون.

صحايف عتيق

áÓè€a@bËjybó€
@äÏÇ@Ïu

Joe Khoury

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
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ملبورن

Hatem

Electrical Contracting

كانت ومازالت

شركة حامت
للتمديدات الكهربائية

تقدم
افضل اخلدمات على أنواعها

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

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

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

CLASSICA KITCHEN GIFTWARE
االدارة :روبري خبعازي وفايده راضي طوق
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

Tel:
03
9383
5222
2/ 12 Lincoln St, East Brunswick Vic. 3057

ëÏmÏm@Úèé˚ﬂ
bÓ€a6éa@¿@∂Î¸a

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

Pizza – Pasta – Steak – Seafood
ﺍﳴﻜﺎﻥ ﺍﻷﻧﻴﻖ ﳴﺘﺬﻭﻗﻲ ﺍﻟﻠﻘﻤﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ
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اكرب حمل لبيع اخلضار
والفواكه واحلبوب واالجبان
وااللبان والزيوت خاصة
اخلالية من الكولسرتول
وزيت الزيتون الصايف
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Melbourne

حمالت عمارة للخضار والفواكه والسمانة
بادارة السيد عمارة

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

*حممص حديث جلميع انواع
املكسرات الطازجة يوميا

شركة عمارة السترياد وتصدير املواد الغذائية
بادارة السيد عمارة

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

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

رتل من مالئكة معهد سيدة لبنان تناولوا القربانة االوىل

افطار مجعية عيناتا اخلريية – اجلنوب مبناسبة شهر رمضان املبارك

اقامت مجعية ابناء عيناتا
اخلريية اليت يرأسها السيد
عدنان وهبة افطارها الرمضاني
السنوي يف قاعة مسجد الرمحن
– كينز غروف Kings Grove
حبضور امام مسجد الرمحن
مساحة الشيخ يوسف نبهة ووفد
من تيار املردة السادة االعالمي
مسري القزي والسيد سركيس
كرم والسيد رمزي فرجنية
والشاعر مارون طراد وعدد من
ابناء اجلنوب وقدم املتكلمني
احلاج مصطفى حسن حيث رحب
رئيس اجلمعية السيد عدنان

*املطران ابي كرم يعاونه املونسنيور بشارة واالب الياس ايوب*

*الشيخ يوسف نبهه*

وهبة جبميع احلضور متمنيا هلم افطارا لذيذا ورمضانا مباركا.
وحتدث مساحة الشيخ نبهة بكلمة وجيزة شرح فيها عن الصيام
ومعناه واهميته .بعده القى الشاعر مارون طراد قصيدة عن
املناسبة الرمضانية قوطعت بالتصفيق وانتهى اللقاء الرمضاني
بورد شام وشرب القهوة مع اجلميع وكل عام وانتم خبري.

*حضور*
*راهبات العائلة املقدسة ورئيسة املعهد االخت مارلني شديد ومصلون*

باربكيو مجعية بطل لبنان
يوسف بك كرم الزغرتاوية

مبناسبة عيد االب احيت مجعية بطل لبنان يوسف بك كرم الزغرتاوية
سهرة باربكيو يف بيت اجلمعية حضرها عدد من ابناء زغرتا يتقدمهم
رئيس اجلمعية السيد انطوان اجلعيتاني واعضاؤها ورئيسة جلنة
النساء السيدة عليا احلليب .واجلمعية النشيطة اليت تتغنى جبميع

ابناء زغرتا كعائلة واحدة كلنا للوطن وكلنا الزغرتا العزيزة.
وباملناسبة رحب رئيس اجلمعية السيد انطوان جبميع احلضور
مناشدا ابناء زغرتا قائال :اهال باجلميع هذا البيت هو بيتكم
بيت كل زغرتاوي ال تفرقة وال متيز بني شخص واخر اجلمعية
تعمل من اجل اجلميع املرحوم سركيس املقسيسة كد وجاهد
وتعب كثريا حتى اسس لنا هذا البيت رمحه اهلل هل اخذ
معه شيئا؟ ان اجلمعية تعمل من اجل كل زغرتاوي كما قلت
ال تفرقة وال متييز نعم اذا هذا البيت بيت اجلميع امتنى من
مجيع ابناء زغرتا االلتفاف حول اجلمعية اليت تعمل من اجل

*حضور*

اجلميع وقد سبق ان دعونا مجيع ابناء زغرتا اىل انتخاب هيئة
جديدة للجمعية وكانت النتائج جيدة احلمد هلل نشكر ثقتكم
ودعمكم وااللتفاف حول اجلمعية هو الدعم االكرب لتستمر يف
امناء مشاريعها وخاصة بناء البيت الزغرتاوي وامتنى دائما
يف كل مناسبة حضور كل زغرتاوي جلمع مشلنا اي مشل كل
العائالت الزغرتاوية وخاصة قادمة علينا احلفلة السنوية نعم
هذا البيت بيت اجلميع اهال وسهال اشكر مجيع املشجعني
لتبقى اجلمعية سندا لكل زغرتاوي.
وبهذه املناسبة اهنىء كل اب بهذا العيد متمنيا سهرة
ممتعة.

*بعض اعضاء اجلمعية يف باربكيو زغرتا*

*عائالت نعوم يف باربكيو زغرتا*

*عليا احلليب مع بعض السيدات يف باربكيو زغرتا*

*عائلة اجلعيتاني*

*تالمذة معهد سيدة لبنان يف القربانة االوىل*

*جوقة طالب املعهد*

بفرح كبري وعرس مجيل دخل يسوع اىل قلوبهم الذي قال وناداهم
دعوا الصغار يأتون الي فاتوا ابرياء اتقياء يستقبلون املخلص يف
قلوبهم ويدخلون بيعته وكان حلمهم وصار حقيقة واليوم اللي
ناطرينوا .ومعهد سيدة لبنان الذي ترئسه االخت مارلني شديد
احدى االعمدة الرتبوية يف اوسرتاليا .الذي يرسخ دعائم ثابتة
للعلم واملعرفة والتقاليد والعادات والسلوك الديين الصاحل اىل
حياة ابنائنا يوميا .وصغارنا نواة مستقبلنا واحيالنا الطالعة من
زرع اخالقي وعلمي واجتماعي .هؤالء االطفال الذين يتتلمذون
يف معهد سيدة لبنان على يد راهبات العائلة املقدسة املارونيات
اللواتي نذرن انفسهن خلدمة الرب واجملتمع .وهذا املعهد كعادته
حيتفل كل سنة بعناية االخوات الراهبات بتقديم اكرب عدد ممكن
من التالمذة بعد السهر عليهم وتعليمهم الدين املسيحي اىل مذبح
الرب لتناول القربانة االوىل .وتقدم الصغار من وليمة الرب خطوة
ثابتة يف طريقة االميان.
ويف قداس احتفالي كان غاية يف الروعة والرتتيب .ترأسه
سيادة املطران عاد ابي كرم السامي االحرتام وقد عاونه حضرة
املونسنيور بشاره مرعي واالب الياس يوب وانسابت االنغام
الكنيسة الرائعة من حناجر جوقة الكنيسة طالب املعهد يف خدمة
القداس الذي اشرفت على تنظيمه االخوات الراهبات واملعلمات
وشارك فيه اهالي الطلبة وعدد كبري من املصلني الذين ضاقت
بهم ارجاء الكنيسة على وسعها مع حضور االخوات الراهبات من
كل االديرة .ويف بداية القداس حاور سيادته التالمذة عن السر
املقدس واهميته يف حياتنا املسيحية وعن حمبة املسيح هلم
وحمبتهم له فكان التالمذة جياوبون بالصواب واملعرفة من خالل
التعاليم اليت تلقوها على يد الراهبات .ويف نهاية القداس قدم
سيادته مع رئيسة املعهد االخت مارلني شديد شهادات املناولة
واهلدايا متمنيني هلم حياة مسيحية حقة وقربانة مباركة.
تهانينا الطفال معهد سيدة لبنان بقربانتهم االوىل .والف شكر
لراهبات العائلة املقدسة واملعلمات وعلى رأسهن االخت الرئيسة
مارلني شديد لسهرهن الدائم على فلذات اكبادنا.

اعداد وتصوير اراكس
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مقاالت

فرع «الـ مع لَو مات» غري شرعي وتصرفاته طعنة للدميقراطية واالنسانية

جرمية العميد شعبية العماد!

(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)
اليوم ،رمبا أكثر من السابق بفقد هاتني امليزتني ليلتحق
بركب العديد من دول اجلوار.
بالنسبة مليزته الطبيعية فهي فهل تكاد تكون يف خرب كان
بعدما أتت احلرائق على مساحات واسعة من خضاره تكاد
تفقده مجاله الذي حباه اهلل به دون ان «تنتفض» دولتنا
املوقرة اىل شراء بضع طائرات خمصصة الطفاء احلرائق
خاصة اليت تندلع يف أماكن مستعصية على وصول وسائل
االطفاء التقليدية اليها.
اما اخلوف من فقدان امليزة «النظامية» فهو اليوم أكرب
مما كان عليه يف اي وقت مضى حتى يف ظل الوجود
السوري يف لبنان.
ُ
«الشعب» يف لبنان دليل على
فهل تعدد االجهزة و
عافية و «صحة» لنظامه الدميقراطي؟.
ُ
الشعب واالجهزة على
وهل من ضرورة النتشار كل هذه
مساحات معينة يف الوطن وممارسة سلطتها على فئات دون
سواها؟
ولعل ما نقصده هنا هو شعبة املعلومات يف قوى األمن
الداخلي اليت اصبحت مهمتها أشبه مبهمات «زوار الفجر»
الذين يقومون بـ «سحب» الرجل من بني عائلته وجره
اىل التحقيق والتوقيف الالانساني بل الوحشي ملدة أشهر
واحيانا سنوات دون حماكمة؟
ان قصة اللبنانيني مع شعبة املعلومات هذه هي قصة
ّ
ومعقدة حيث مل يلمسوا منها ما يعود
طويلة ،متشعبةُ ،مرة
بأي فائدة عليهم وعلى الوطن بل كل ما يعود بالويل على
البالد والعباد.
وهنا نسأل :ما هو دور هذه الشعبة وما هي وظيفتها؟
هل يكمن دورها يف االعتداء و «التسلبط» على املواطنني
وجرهم اىل الزنزانات وزجهم فيها أشهرا وسنوات دون
حسيب او رقيب؟
هل يكمن دورهم يف التنصت على املواطنني اآلمنني ،على
االخ واخيه ،على الرجل وزوجته وعلى الصديق وصديقته؟
اذا كان البعض يعترب ما نقوله فيه الكثري من التجين
واملبالغة ،فليتفضل ويفسر لنا حصول حواىل  20ألف عملية
تنصت على املكاملات اهلاتفية يف عام واحد من أعوام
احلكومة السنيورية الثالثة -وهذا العدد اهلائل من اعرتاض
املخابرات اهلاتفية يف نظريه يف الواليات املتحدة االمريكية
اليت يزيد عدد سكانها عدد سكان لبنان حبواىل  60مرة؟!
هل متكنت هذه الشعبة ،رغم هذا العدد الذي ال «يهضمه»
عقل من عمليات التنصت ،من كشف عملية تفجري او اغتيال
واحدة قبل وقوعها؟
أكثر من ذلك ،هل استطاعت هذه الشعبة القاء القبض
على خمطط او «منسق» او ّ
منفذ واحد يف جرمية من هذه
اجلرائم؟
هل من املعقول اال تكون هناك مرجعية سياسية هلذا الشعبة
تتلقى منها االوامر؟
هل هذه الشعبة «سلطة» قائمة كاملة متكاملة ذاتية
االوامر والتحركات والتوجهات؟
اننا من خالل العودة اىل ظروف «والدة» هذه الشعبة
نستنتج انها غري قانونية وغري دستورية ولذلك فانه جيب
حلها وتوزيع عناصرها على اجهزة أخرى ،ويف هذا الصدد
قال العماد عون «طالبنا منذ مخس سنوات بلجنة أمنية
ّ
تتلقى املعلومات من أجهزة األمن ومن املخابرات ،أي حتديدًا
القضائية ،أمن الدولة ،وفرع املعلومات يف حال
الشرطة
ّ
أصبح شرعيًا ّ
لكنه إىل اآلن غري شرعي وال حيق له أن يقوم
مبا قام به .فما حصل هو إطاحة بقانون أصول احملاكمات،
ّ
يسطر استنابة
قاض .القاضي حيق له أن
وامن هلا التغطية
ٍ
ّ
لقاض آخر أو جلهاز ميلك حق القيام بالتحقيق ،أي لديه صفة
ٍ
قضائية ،ولكن أن حتول االستنابة إىل جهاز ال ميلك احلق
ّ
بالتحقيق فهذا يطيح بالقانون».
وقال العماد عون ان «فرع املعلومات مل حيصل على
شرعية جملس القيادة ..بدأ منذ مخس سنوات وال يزال
مستمرًا ،وكانت ستأتي ّ
اللحظة اليت سيظهر فيها املوضوع
ّ
إىل العلن .وقد وجدنا اآلن ّ
أنه يقوم بإجراءات خارجة عن
ُ
اضطررنا للقول»هذا يكفي» ،خصوصًا
صالحياته ،لذلك
ّ

وأن هناك الكثري من املخالفات ّ
حبقه .حنن ّ
نتهمه بتسريب
ّ
َ
الداخلية
وزير
ذلك
جتاهل
مل
ك؟
يتحر
أحد
من
أما
املعلومات،
ّ
ّ
وهو من ُيعترب الرئيس املباشر لقوى األمن؟ َ
مل جتاهل
العدلية؟ َ
ّ
مل؟
أألنه يعتربه من الضابطة
ذلك وزير العدل،
ّ
ّ
األقل من املسؤول؟ من املسؤول يف الدولة
فليقل لنا على
ّ
بنانية عن ضبط خمالفات تسريب التحقيق إىل الصحف؟
الل ّ
أمن املعقول ما حيصل؟ أنتم صحافيون ،إطرحوا األسئلة
عليهمَ ،
علي أنا؟ أليس لديكم الفضول؟ أال
مل تطرحونها
ّ
تتوجهوا ملعالي الوزير أو صاحب الدولة وتطرحون
ميكنكم أن
ّ
عليه «من املسؤول يف دولتك عن ضبط خمالفات التحقيق
اليت حتصل يف التحقيق؟ من املسؤول عن تكليف جهاز غري
شرعي بالتحقيق؟ كيف ميكن إلنسان أن خيالف قانون أصول
اجلزائية ليس
اجلزائية؟ فقانون أصول احملاكمات
احملاكمات
ّ
ّ
موضوعًا لكم أنتم كصحافيني ،وال لتالميذ املدارس ،بل هو
موضوع للمتهمني وللمجرمني .ال ميكن أن حتصل األمور على
طريقة « :نريد ان نقتل هذا ونذحبه ّ
ألنه يتعاطى» ،إذ
أو ً
ال إثبات تهمة ّ
التعاطي وذلك حيتاج للوقت ،كذلك
جيب ّ
القانونية .وكذلك األمر
األصول
ضمن
التحقيق
يتم
أن
جيب
ّ
ّ
ّ
وكل اجلرائم .هناك
بالنسبة جلرمية القتل وجرمية السرقة
أصول للمحاكمة وهذه األصول تضع واجبات على القاضي
ان هناك ّ
متهم جيب استجوابه وفقًا
وعلى قوى األمن كما ّ
ّ
للمتهم حقوق ،يستطيع أن يعينّ حماميًا
لقوانني خيضع هلا.
وحيق له برؤيتهّ ،
ّ
حيق له برؤية الطبيب إن كان مريضًا.
عنه
املتهمنيّ ،
ّ
ألنه من املمكن أن
هذه القوانني ُوضعت حلماية
يكونوا جمرمني ومن املمكن أن يكونوا ّ
متهمني فقط .هذه
القوانني ليست للراهبات يف الدير وال لتالميذ املدارس.
جيب ّ
أال يقولوا عنهم جمرمني وانتهى املوضوع ،فالسجني
ّ
اليوم ،بعد أن يصدر حبقه حكم على جرمية ارتكبها ،يقومون
لريتد ،ويقومون بعد ذلك بإعادة دمج
بتحسني وسائل حياته
ّ
له يف اجملتمع بعد أن ُيطلق سراحه».
نعم ان شعبة الـ «مع لو مات» هي شعبة غري شرعية
مهمتها فقط اذالل فئات وتيارات معينة ولذلك فانه ليس
ينبغي حلها فقط بل تقديم املسؤولني فيها للمحاكمة.
اضافة اىل ذلك تقوم جهات رمسية معينة باستعمال هذه
الشعبة للتضييق على منافسيهم السياسيني ،كي ال نقول
خصومهم بهدف التأثري على مسعتهم واحلد من زمخهم
الشعيب ،وإال فما معنى جتاهل وزير الداخلية زياد بارود،
وهو احملسوب على رئيس اجلمهورية ،كل هذه املخالفات
اليت يقوم بها هذا الفرع حتى انه ال ينقص إال تهنئته على
ذلك.
ثم ملاذا يتجاهل وزير العدل ابراهيم جنار جتاوز جهاز
املعلومات لدوره ومهامه؟
ولعل اكرب مثال على ما نقوله هو توقيف القيادي البارز يف
التيار الوطين احلر العميد املتقاعد فايز كرم الذي أوقفه فرع
املعلومات يف قوى األمن الداخلي يف الثالث من آب الفائت،
بعد اإلشتباه بتعامله مع إسرائيل .وبعد اإلنتهاء من التحقيق
معه أحيل على النائب العام اإلستئنايف القاضي سعيد مريزا
وبعده على مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية القاضي
صقر صقر ليحال بعدها اىل قاضي التحقيق العسكري األول
رياض أبو غيدا .جلسة إستنطاقية أوىل أجريت مع املوقوف،
يف الثاني عشر من آب حلقتها ثانية يف الثالثني منه،
وكانت سبقت هذه األخرية املواجهة األوىل املنتظرة مع
األهل قبل ستة أيام .أربع مواجهات مع عائلته حصلت خالل
أيام الثلثاء ،اخلميس والسبت املخصصة لألهل ،ومواجهتان
فقط مع وكالء الدفاع أيام اإلثنني األربعاء واجلمعة ،وبالطبع
ّ
مت ذلك بإشراف أمنيي الفرع وحضورهم كل ذلك حتت
عدسات كامريات املراقبة .والالفت أن عناصر األمن مينعون
خالل املواجهات كل من حياول أن يطرح على املوقوف
سؤا ً
ال على صلة بالقضية من قريب أو بعيد ،قائلني «هذا
السؤال ممنوع كونه يتعلق بسرية التحقيق واملسموح فقط
اإلطمئنان على الصحة العامة كما اإلستفسار عن احلاجات
وما هو مطلوب تأمينه من مالبس وغريها».
مكان التوقيف هو غرفة حتت األرض يف مبنى املعلومات يف
األشرفيه ،أما الزمان فال وجود له لدى املوقوف نهائيًا ،إذ
منع من اإلحتفاظ بساعة يده على إعتبار أنها معدنية وهي

من املمنوعات داخل السجن نظرًا اىل اخلطر الذي قد تشكله
على سالمته إذا أراد تعذيب نفسه.
غريب امر جالدي القرون الوسطى هؤالء فهم يقتلونه
يوميا آالف املرات يف صحته من خالل زجه بسجن اقرب
ما يكون قربا ويف كرامته كانسان باذالله دون حماكمة
واملعروف ان املتهم يبقى بريئا حتى تثبت ادانته.
املهم ان األهل سارعوا على الفور وإستبدلوا هذه الساعة
بأخرى مصنعة من مادتي البالستيك واملطاط إال أن آمر
السجن رفضها من جديد ..وهنا نسأل :اذا كانت احلجة
السابقة ان املتهم قد يلحق االذى بنفسه بواسطة هذه
الساعة املعدنية فما هي الذريعة يف رفض السماح له
بساعة بالستيكية؟ هل خيافون عليه من ان يبلعها فيختنق
«متل الوالد الزغار»؟ ام ماذا؟
فكفى اذالل للناس فهؤالء بشر هلم كرامتهم وكربياؤهم
وعنفوانهم.
ان قرار توقيف العميد املتقاعد فايز كرم هو قرار سياسي
بامتياز اهلدف منه التأثري على شعبية العماد عون ال أكثر وال
اقل وااليقاع بينه وبني حزب اهلل بدليل اطالق هذه الشعبة
شائعات بانه من املمكن ان يكون العميد كرم قد قام بنقل
معلومات عن اللقاءات واالجتماعات بني العماد عون والسيد
نصر اهلل لالسرائيليني ولكن شائعاتهم هذه ال أحد يصدقها
الن اجلميع يدرك ان هذا اجلهاز «الرسن بايدو» وبامكانه
ان جيعل الشمس تشرق يف الليل.
منذ البداية كانت كل االتهامات واليت سيقت ضد العميد
كرم تلفيقا وافرتاء ال ميكن تصديقها «ال بالطول وال
بالعرض» ليس الن العميد كرم «قديس» وال ميكن
ان يسقط يف «اخلطيئة» حيث ان القديسني خيطئون
والسقوط من طبيعة البشر ولكن النها هذه االتهامات بدت
ّ
«مركبة» و «مفربكة» وال اساس هلا
منذ البداية انها
من الصحة.
لقد بتنا اليوم وبكل صراحة «نرتحم» على ايام تولي السبع
وفتفت لوزارة الداخلية مع اننا ال نشك مطلقا بنزاهة الوزير
احلالي زياد بارود ..ولكن اذا كان مقتنعا مبا يقوم به جهاز
َ
فليبق على صمته واذا كان غري مقتنع
«الـ مع َلو مات»
فليهب كالـ «بارود» فليهب عن العدل والدميقراطية يف
وجه الظلم والديكتاتورية.
ولكن على ما يبدو فان محلة رئيس تكتل اإلصالح والتغيري
العماد ميشال عون على بعض الوزراء وفرع املعلومات،
«فعلت فعلها» اذ ادت اىل اشتعال اجلبهة بني وزارة
الداخلية واملديرية العامة لقوى األمن الداخلي ،ووصلت
اىل حد اختاذ تدابري مسلكية من قبل وزير الداخلية زياد
بارود حبق املدير العام لقوى االمن الداخلي اللواء أشرف
ريفي.
وقد أتى ذلك بعدما أصدرت شعبة العالقات العامة يف قوى
األمن الداخلي بيانا مطوال دفاعا عن «شعبة املعلومات»
ردًا على هجوم عون ،األمر الذي ادى اىل استياء الوزير
بارود ،الذي كان قد أوصى بعدم نشر البيان ،استنادا إىل
صالحياته ،لكن املديرية مل تلتزم بتعليماته.
وقال بارود ملوقع «النشرة» أنه مل يوافق على إصدار
البيان الذي يشكل ختطيا لصالحياته من جانب املديرية
العامة لقوى األمن ،وأشار إىل أنه «اختذ التدابري املسلكية
املناسبة» ،وقال «إن املوضوع مبدئي ومرتبط بانتظام
عمل املؤسسات اليت أنا حريص عليها وعلى دورها ،ولن
أتوانى عن ممارسة صالحياتي كما مل أتهرب يوما من
مسؤولياتي».
هذا أول الغيث ونتمنى ان «يهطل املطر» لينظف
النظام اللبناني من املفاسد والشوائب واملظامل وجتاوز
الصالحيات.
حيدون من وهج العماد
الطريقة
بهذه
انه
املقصود
فاذا كان
ّ
عون وانطالقته وتعاظم شعبيته فإنهم بذلك واهمون الن
واع ونثل هذه «الفربكات» واالفرتاءات
الشعب اللبناني ٍ
والتلفيقات تزيده التصاقا بشخص العماد وحمضه الدعم
واملبايعة.
بكل صراحة ان جرمية العميد كرم تعاظم شعبية العماد
عون.

انطونيوس بو رزق
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متفرقات

حركة الشباب املسلم العلوي

بسم اهلل الرمحن الكريم
احلمد اهلل الذي انزل القرآن هداية للعاملني،
وجعل فيه النصح واحلكمة للمؤمنني ،والصالة
والسالم على سيدنا حممد الصادق االمني ،وعلى
آله الطيبني الطاهرين اهلداة امليامني ،وعلى
أصحابه الذين اتبعوه باحسان اىل يوم الدين.
وقال االمام علي عليه السالم يف وصف القرآن
الكريم:
جعله اهلل ريا لعطش العلماء ،وربيعا لقلوب
الفقهاء،
وحماج لطرق الصلحاء ،ودواء ليس
ّ
بعده داء ،ونور ليس معه ظلمة.
اعلموا ان هذا القرآن هو الناصح الذي ال يغش،
واهلادي الذي ال يضل ،واحملدث الذي ال يكذب،
وما جالس هذا القرآن احد اال قام عنه بزيادة
او نقصان:
زيادة باهلدى ونقصان من عمى.
انه سبحانه مل يعظ احدا مبثل هذا القرآن ،فانه
حبل اهلل املتني وسببه االمني ،وفيه ربيع القلب،
وينابيع العلم ،وما للقلب جالء غريه.
فالقرآن آمر زاجر ،وصامت ناطق ،حجة اهلل
على خلقه ،اخذ عليهم ميثاقه ،وارتهن عليهم
شرح الصدور
انفسهم .افضل الذكر القرآن ،به ُت َ
وتستنري السرائر.

احياء ليالي شهر رمضان املبارك

بدعوة كرمية من رئيس احلركة االخ منري محود
واعضاء االدارة ومبباركة امام املركز الشيخ حممد
علي احيا مشايخ الطائفة ليالي شهر رمضان
املبارك باملواعظ الدينية ،واملناسبات اجلليلة
املتعددة يف هذا الشهر عن االئمة االطهار عليهم
السالم وخصوصا احياء ليلة القدر اليت هي خري
من الف شهر حيث انزل اهلل فيها القرآن الكريم
على نبيه املصطفى حممد رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم .وقد شارك املشايخ يف كل ليلة
بقراءة القرآن والصالة وذكر اهلل وحتدثوا باللغة
العربية والقوا املواعظ االرشادية االسالمية
االميانية وتعاقب على الكالم كل من املشايخ
عبد احلميد سليمان وميكائيل اخلطيب وحممد بالل
وسليمان مدرجات وحممد سعادات ورئيس بلدية
ماركفيل سليمان اسكندر وباللغة االنكليزية كل
من الشباب علي مدرجات وحممد زيدان وحسن
مدرجات وتاج الدين علي وحسام سعادات وعلي
فهد ابراهيم ومن االخوات والصبايا فاطمة حممود

ام حممد ورميا اخلطيب وليندا فهد ابراهيم وريم
ياسني حممود وهنادي نبهان وقدم برنامج شهر
رمضان املبارك املسؤول االعالمي علي اسكندر
باللغتني العربية واالنكليزية.

افطار شهر رمضان املبارك

 اقام االخ حممد برو افطار شهر رمضان املباركللشباب والصبايا يف املركز ،حيث شارك عدد
كبري مع االهالي الكرام ..جازاك اهلل خريا يا اخ
حممد برو والعاملني معك.
 اقام االخوة آل بركات الكرام نادر بركات وابوعلي بركات افطارا يف شهر رمضان املبارك
للشباب والصبايا واالهالي الكرام ،وقدم االخ
احلاج رضوان بركات هدية قيمة مثينة للمركز
عبارة عن لوحة نفيسة عليها امساء اهلل احلسنى
مشغولة باليد ،زينت قاعة املركز .جازاكم اهلل
خريا يا آل بركات والعاملني معكم.
 قدم االخ كريم هاشم حممود ابو علي ّسخانيت
ماء وتربع ايضا بتحديث وتركيب خزانات خشبية
للمطبخ واحلائط .جازاك اهلل خريا يا أخ هاشم
والعاملني معك.
احلركة تتقدم من االخوة الكرام بالشكر اجلزيل
ملا قدموه يف هذا الشهر الفضيل ،من حتسني
للمركز وجتميله ومجع مشل ابناء الطائفة االسالمية
العلوية.
كذلك قام االخ الرئيس منري حممود واعضاء
االدارة بتكريم الشباب والصبايا يف املركز
الذين قدموا جهدا كبريا اللقاء وحتضري الكلمات
باللغة االنكليزية وذلك امام حشد كبري من
االخوة االهالي الكرام يف كل ليلة طوال الشهر
الكريم.

تهنئة العيد

تتقدم الطائفة االسالمية العلوية (حركة الشباب
املسلم العلوي واجلمعية اخلريية االسالمية
العلوية) باحر التهاني واطيب االماني مبناسبة
حلول عيد الفطر السعيد اعاده اهلل على االمة
االسالمية والعربية باخلري واليمن والربكات وعلى
هذا الوطن املعطاء اسرتاليا وشعبها بدوام
التقدم واالزدهار ،متضرعني اىل اهلل العلي
القدير ان يعيد هذا العيد على شعوب االرض
قاطبة وعلى شعبنا العربي يف لبنان وسوريا
والعراق وفلسطني باخلري والسالم العادل.

االعالم

نشاطات فرقة ارز لبنان الفولكلورية

تتابع الفرقة نشاطها الرتاثي والفولكلوري حيث
ما زالت تشارك يف مجيع املناسبات اخلاصة
والعاملة اليت تقام يف نيو ساوث ويلز.
السبت  2010/09/4وبدعوة من العروس شاركت
الفرقة يف حفل زفاف العروس بربارة جربايل من
كرم املهر والعريس اندرة موسى من كرم املهر
ايضا.
كانت السهرة يف صالة الويستيال الكربى يف
لدكمب .على انغام الطبل واجملوز دخلت الفرقة
مع العروسني اىل الصالة وقدمت وصالت
من الدبكة والرتاث اللبناني شارك يف بعضها
العروس والعريس واالهل .الف مربوك
ال تنسوا موعدكم مع الفرقة يف السبت
 2010/09/18مهرجان اوبرن فستفل ستقدم
الفرقة وصالت من الفولكلور اللبناني يف هذا
املهرجان الذي يقام سنويا.
االحد  2010/10/10ال تنسوا موعدكم مع املهرجان
السنوي الذي حتييه الفرقة سنويا يف منطقة

دارلينغ هاربر بعنوان «كرنفال لبنان» احلضور
جماني للجميع من الساعة  11صباحا كغاية
اخلامسة بعد الظهر.
السبت  2010/12/18ومبناسبة عيدها ال 33سنة
حتيي الفرقة مهرجان صدى االمواج يف مدينة
اداليد جنوب اسرتاليا.

اجلامعة الثقافية السورية – سيدني تهنىء بعيد الفطر املبارك

تتقدم اجلامعة الثقافية السورية باطيب
التهاني من اجلالية االسالمية مبناسبة حلول
عيد الفطر املبارك سائلني اهلل تعاىل بان
يعيده على اسرتاليا احلبيبة باالزدهار وعلى
وطننا العربي الكبري بالوحدة وانتصار احلق
على الباطل بعودة االراضي العربية احملتلة

وطرد الغاصبني وعودة الالجئني اىل ديارهم
وحنن نردد باي حال عدت يا عيد والشهداء
واالمهات الثكاىل يف فلسطني وجنوب لبنان
واجلوالن والعراق ينتظرون الفرج ولن تطول
عتمة الليل وان غدا لناظره قريب.
وكل عام وانتم خبري.

مشعون :هجوم عون على سليمان
هو ألنه لطاملا كانت عينه على الرئاسة

اعترب رئيس حزب "الوطنيني األحرار" النائب
دوري مشعون أن هجوم رئيس "تكتل التغيري
واالصالح" النائب ميشال عون على رئيس
اجلمهورية ميشال سليمان هو ألن عون لطاملا
كانت عينه على الرئاسة ،إذ إن سليمان أتى
وأخذ املركز الذي كان موعودا به عون.
مشعون ،ويف حديث إلذاعة "لبنان احلر" ،رأى
أن قلة احرتام عون للمراكز الرئاسية ،احلكومية
والوزارية وقلة استدراكه حقيقة الوضع اللبناني
هو كالم غي مسؤول ،مشريا إىل أن ما من
احرتام للمراكز يف لبنان ما يؤدي إىل ظهور
أشخاص كعون يف لبنان.
ويف ما خيتص حبملة عون على فرع املعلومات،
لفت إىل أن "من حتت إبطه مسلة بتنعرو"،
مشريا إىل أن رمبا يزعجه الفرع لعون بسبب
بعض التوقيفات اليت طالت قياديي التيار
"الوطين احلر".
وأوضح مشعون أن على الرغم من تهدئ أمني
عام "حزب اهلل" حسن نصر اهلل إال أن مجاعته
زادت من التصعيد ،معتربا أن لو "احلزب"
كان حتت سقف القانون ملا كان هناك حاجة
لتصعيده ،وقال " :على الدولة أن تضرب رجلها
يف األرض وتفرض تسليم السالح هلا ،وعلى
"حزب اهلل" أن يفهم أن السالح جيب أن يوضع
بتصرف اجليش اللبناني ،فهناك يد واحدة حيق

*النائب دوري مشعون*

هلا استعمال السالح هي اجليش اللبناني أو قوى
األمن".
أما بالنسبة لشعار "بريوت منزوعة السالح"،
شدد مشعون على ضرورة تطبيقه على األرض
داخل املدينة وخارجها ،وأضاف" :نرفض السالح
وأنا رفضته خصوصا يف  7أيار ومتنيت لو أكون
خمطئا حبقهم لكن التجربة أعيدت ،فاملقاومة هي
اليت أعطتنا احلق باملطالبة بتسليم سالحها على
أن يكون بإمرة اجليش اللبناني".
إىل ذلك ،ويف موضوع أخطاء " 14آذار" جتاه
سوريا ،قال مشعون" :إذا أردنا املقارنة بني
أخطائنا جتاهها واألخطاء اليت ارتكبتها حبقنا،
فـ"ياما إال سيت عند سيدي" ،ومعتربا أن ال ميكن
تربأة سوريا من شهود الزور ألنهم مرتبطون
بتصرف األجهزة األمنية السابقة.
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تحقيق

سينودس الكنيسة الكاثوليكية اخلاص من أجل الشرق األوسط

هل تهجري مسيحيي العراق د ْف ٌع للمسيحية ملغادرة شرقها ؟

انطلق من مشهد الواقع العراقي املؤمل ،وهو مؤمل اليوم لشعب
العراق مبجمل مكوناته االجتماعية .اال ان التنكيل ،ومن ثم التهجري
الذي يطال املسيحيني العراقيني ،مؤمل وجدانيا ومصرييا ،النه
يهدد اقلية بالرحيل وافراغ العراق من مسيحييه ،ولالسف حنن
ملزمون احلديث بلغة االقلية واالكثرية ،بالرغم من اننا نعترب
انفسنا ،ونعترب اجلميع ،مواطنني يف دولة واحدة ،متساوين يف
احلقوق والواجبات .حنن نعرف ان اجلماعة االشورية الكلدانية
السريانية جمزأة اىل اقسام عدة ،ابرزها الكنيسة الكاثوليكية
وكنيسة املشرق والكنيسة السريانية االرثوذكسية ،اال ان ما جيمع
بينها هما اللغة والثقافة السريانية ،اليت كان هلا عزها يف خمتلف
االنتاج الفكري وال يزال .والكل يشهد على الدور الذي اضطلع به
هؤالء خالل االجيال السابقة ويف حقبة اخلالفة العباسية على خمتلف
الصعد ،دينية او روحية او علمية او طبية او فلسفية ،واثرهم يف
حركة التأليف والنقل والرتمجة .فمن املعروف انهم اليوم يتوزعون
سكانيا اىل مساحتني مهمتني يف العراق:
 اوال :يف الشمال ،يف منطقة كردستان العراقية ،حيث يعيشونيف حنو  120قرية .ويف سهل نينوى ،ويف مناطق تل كيف
وقراقوش وشيخان حول املوصل.
 ثانيا :يف املدن الكربى ،يف بغداد واملوصل وكريكوكوالسليمانية والبصرة ،ووجودهم يف هذه املدن ،او يف بعض
االحياء اليت كانت تقليديا مسيحية ،مهدد بالزوال بالفعل منذ العام
 ،2003اذ ان الكثري من العائالت هجرت اىل امكنة اخرى يف العراق
او يف خارجه .ففي البصرة مثال ،من عشرات الوف املسيحيني،
مل يبق سوى عائالت معدودة ،ويف مدينة بغداد ،مت تنظيف احياء
الدورة وامليكانيكس واملهدي والبيعة من املسيحيني ،يف حني
ان احياء اخرى سلمت حتى اآلن من هذه العملية ،لكن حتى متى؟
ويف املوصل ،نعلم انه من اصل عشرة مسيحيني مل يبق اليوم
سوى ثالثة.
ويف لغة االرقام الرمسية يقول االحصاء االخري يف السنة  1977ان
نسبة  2,14من سكان العراق هم مسيحيون ،وان نسبة النمو يف
صفوفهم تراجعت من  3يف املئة يف  1957اىل  0,73يف .1977
اما اليوم فمن الصعوبة مبكان ان حندد الرقم املوضوعي ،وان
كان بعض االختصاصيني يقول ان عددهم هو ما بني  530الفا
و 650الفا .اما اهلجرة ،فتتم يف اجتاهني ،االول صوب الشمال
اىل كردستان والثاني صوب لبنان واالردن وسوريا ،حيث تقدر
اجلمعيات غري احلكومية عددهم ما بني  40او  50الفا .وهؤالء
ينتظرون رحيلهم حنو بلدان اكثر استقرارا ،خصوصا من الناحية
االقتصادية .وقد سبقهم اىل بلدان اوروبا وامريكا اكثر من 100
الف خالل العشرين السنة املاضية.
اما مشهد الواقع اللبناني ،فال اود االستفاضة يف ما خيصه،
وهو الذي شهد هجرة موسعة ملسيحييه ابان احلرب ما بني
 1975و ،1990وهي هجرة طالت عشرات االلوف من العائالت،
وان عاد بعضها بعد استقرار االوضاع ،والبعض يقدر العائدين
من املسيحيني مبا ال يقل عن  100الف ،وهلذه العودة رمزيتها.
الدراسات حتدثت عن هجرة حنو  950الف لبناني ،وهلذه العودة
رمزيتها .الدراسات حتدثت عن هجرة حنو  950الف لبناني60 ،
يف املئة منهم مسيحيون ،واكثر من  40يف املئة من اصحاب
االختصاصات النوعية ما بني  1975و .1990اما عن لغة االعداد
والنسب املئوية لسكان لبنان وتوزعهم طائفيا ،فهناك الدراسات
ذات الطابع التشاؤمي وغريها ذات الطابع التفاؤلي ،يف غياب
اي احصاء رمسي منذ  ،1932اذ منها حتدث عن  60يف املئة
مسلمون و 40يف املئة مسيحيون ،والبعض اآلخر اقل من ذلك،
يف حني ان االسقاطات املستقبلية تنبىء باحنسار مهم يف عدد
املسيحيني ،اال ان ما يرجوه البعض هو ان يكذب الواقع تنبؤات
املنجمني .لكن اهلجرة حاليا وان خفت وتريتها ،فهي مستمرة
وتطال املسلمني واملسيحيني على حد سواء ،اذ ان  50يف املئة
من متخرجي اجلامعات يف لبنان يتحولون اىل اخلارج الجياد عمل
هلم .اما يف الساحة السياسية املسيحية ،فاخلالف حاصل اوال على
املصاحل احمللية الضيقة ،وثانيا على االرتباطات االقليمية والدولية،
وعلى السالح ومصريه ،وعلى تركيبة لبنان السياسية املستقبلية،
ويصل يف غالب االحيان اىل حد االنشقاق والتباعد والقطيعة ،و
حتى الكراهية .وما جتدر مالحظته ان جزءا من املسيحيني يعارضون
مواقف البطريرك املاروني معارضة شديدة اىل حد اتهامه باالحنياز
اىل فريق ضد آخر ،واىل لعب دور سياسي ال يعود اليه.
من هذين املشهدين العراقي واللبناني ،اود استخراج بعض
االسئلة واالفكار:
 الواقع العراقي يقرتب اليوم من واقع عاشه املسيحيون اللبنانيونابان احلرب ،خصوصا يف بداية الثمانينات ،عندما اطلق البابا يوحنا
بولس الثاني عبارته الشهرية" :ان لبنان اكثر من وطن ،انه
رسالة ."...وذلك يف وقت كان الوجود املسيحي مهددا بالزوال.
واىل حد ما ،جنحت هذه الصرخة يف احلد من التبعات السلبية على
املسيحيني وعلى اللبنانيني .ويف شكل عام ،الوجود املسيحي

اللبناني ،من الناحية السياسية ،خمتلف عن الوجود املسيحي
العراقي ،اذ ان املسيحيني يف لبنان ،حبكم االتفاقات واملواثيق،
هم شركاء يف االدارة السياسية للبالد .اال ان الوجود السياسي
ليس كل شيء ،بل انه يصبح مصدر صعوبات ومشكالت قاسية
عندما خيتصر كل شيء بالطائفية السياسية .الوجود االجتماعي
املسيحي اللبناني ،يف عالقته بالوجود االجتماعي االسالمي هو
االساس وليس العكس ،وان يكن تفاعال قويا بني الوجودين،
السياسي واالجتماعي .من هذا املنطلق ،للقيادات وللفعاليات
الدينية واالجتماعية والفكرية ،املسيحية واالسالمية ،وللمجتمع
االهلي دور اساسي يف بنيان العيش املشرتك وتعزيز القيم
املشرتكة الكفيلة بتعزيز هذا العيش التبادلي ،اكان ذلك يف
لبنان او يف العراق .ففي العراق ،ان مل يكن للمسيحيني دور
يذكر اليوم على الصعيد السياسي ،فهم واعون ان هلم الدور
االجتماعي القوي ملد اجلسور مع اآلخرين والتعبري عن هواجسهم
لتعزيز هذا العيش املشرتك ،وصون حرياتهم االساسية.
هل ان تهجري املسيحيني العراقيني من بالدهم – وهذا هو السؤال
االول اجلديد الذي يطرح – هو مقدمة لتهجري املسيحيني برمتهم
من الشرق؟ وهل ان هجرتهم من فلسطني ومن القدس بالذات،
حتت وطأة الضغط االسرائيلي وغري االسرائيلي ،هو دفع للمسيحية
الن ترتك شرقها الذي ولدت منه وفيه شاهدة الميانها وخادمة
حمليطها؟
ال شك يف ان االنفالت االمين ،على سبيل املثال يف العراق،
يطال كل املواطنني ،اال انه يف بيئة ينمو فيها املنحى التكفريي،
امنا يتوجه هذا االنفالت صوب املستضعفني ،وخصوصا االقليات
املسيحية اليت ال ظهر هلا سوى اهلل! وعندما تكون هلذه االقليات،
وخصوصا مكانتها الفكرية واالقتصادية والتارخيية ،يصبح التواطؤ
عليها من الداخل وضمن خطة معدة سلفا ،امرا واقعا لتجريدها
من ثروتها ،ولتجريدها من ثروتها البد من ارهابها عنفا وقتال،
وبالتالي يسهل ترحيلها واالمساك مبخلفاتها .فهل ان االسالم
او املسيحية يقبالن بهذا النوع من التصرف؟ واذا كانت الدولة
مشلولة وال تستطيع ان تتحرك ،اليس من واجب القيادات الدينية
واالجتماعية الفاعلة ،على مستوى اجملتمع ،التحرك يف شكل جذري
ملنع هذه التجاوزات؟ كيف نتحدث عن حوار اسالمي – مسيحي او
عيش مشرتك ان مل يتم االلتزام والدفاع عن ابسط مقوماته ،وهو
بقاء اآلخر يف بيته؟
الواقع االقليمي العربي والشرق اوسطي بوجه عام ،ومع اشتداد
عصر العوملة ،يطغى عليه بروز االحاديات والكتل املرتاصة ذات
الطابع االتين واملذهيب والعرقي والطائفي ،وكل يريد ان يدافع
عن نفسه من اآلخر خوفا منه .وال شك ان اجملموعة املذهبية او
الطائفية الضعيفة اليت حتاول ان تقوي نفسها بأن تصبح كتلة
مدافعة عن نفسها ،تصبح عرضة للهجوم من اآلخر القوي الذي
يريد ان يثبت اقدامه امام من هو قوي مثله ويتصارع معه على
السلطة .واملسيحيون هم احللقة االضعف يف هذا اجملال .ولذلك

فانه من مصلحة املسيحي ان يتعزز دور الدولة املدنية ،وهذا ما
تطالب به بعض املرجعيات االسالمية بالذات.
استنادا اىل ما سبق ،يبدو ان العامل العربي جمتمعا يواجه اليوم،
عرب اخلوف من احنسار مسيحييه ،تداعيات صراع احلضارات ،كنظرية
احادية لفهم تاريخ البشرية وتفسريه وحتديد مساره ،كما شرحها
وصنفها االمريكي صموئيل هنتنغتون .والن ثنائية الصراع هي
بني الغرب املسيحي والشرق املسلم ،يصبح من احملتم تشجيع
سفر املسيحيني املشرقيني وانتقاهلم اىل العامل الغربي ،وبالتالي
ازالة انتشارهم يف ارجاء العامل الشرقي كاقلية ،الن املسيحية
الشرقية هي أول من نادت بالدولة الوطنية املدنية وال تزال،
والنها هي شاهد فعلي على التعددية والعيش املشرتك واحلياة
التبادلية اليت هي اساس الدولة الدميوقراطية املدنية .وهذا الوجود
املسيحي يف النطاق االنطاكي هو النقيض الوجودي لنظرية صراع
احلضارات كمظهر لصراع االديان ،وهو ايضا نقيض االحادية
الدينية الصهيونية ،املتمثلة بالكيان االسرائيلي.
انا أرى الشرق من دون مسيحييه مشروع افناء ذاتي .يف
وثيقة الفاتيكان اليت اعلنت يف بداية حزيران  2010كورقة عمل
لسينودس البطاركة واالساقفة الكاثوليك من الشرق والغرب الذي
سينعقد يف روما يف شهر تشرين االول املقبل ،ورد اآلتي:
"ان رحيل املسيحيني سوف يكون نهاية التعددية" .أحدهم ،يف
صحيفة بريوتية ،علق قائال" :ان هذا التصريح ال خييف الذين
يودون العيش من دون اآلخر ،وسوف يعتادون على العيش من
دون تعددية .ورمبا كان هذا الصوت على شيء من الصواب،
اال انه ال خيفى عليه ان التعددية هي مرادف للحرية وهي ظاهرة
عاملية اليوم ،وهي كاالوكسيجني الذي ال يستطيع املرء العيش
من دونه ،وبالتالي هي ثراء واثراء للجميع.
السينودوس الكاثوليكي سيدعو اىل مراجعة مفهوم دعوة وجود
املسيحيني يف الشرق" .هم وجدوا هنا وهم سكان اصيلون"،
يقول مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان
الكاثوليك" .صحيح ان عددهم تناقص ويتناقص ،ولكن هذا ال
جيب ان يكون مدار خوف او هجرة" .اخلوف احلقيقي يكون ان مل
يتحرك اآلخر يف الوطن ويف الشرق اىل التمسك بوجود ذلك اآلخر
املسيحي ،ومل يقل له كلمة تطمئن ،وان مل يؤم مجاعته قائال
بوضوح ان هذا اآلخر حييا معنا ،ال ليأخذ من طريقنا امتيازات
وسلطة ،حيق له كل احلق يف االمن واالمان واحلياة الكرمية ،وهذا
حق له ال منة .الفكر السياسي احلديث يؤكد ان اجلميع ،مهما
اختلفوا ،هم ضمانة للجميع ،وان اي واحد هو ضمانة لآلخر.

األب سليم دكاش
(راهب يسوعي ،عميد كلية العلوم الدينية يف
جامعة القديس يوسف – بريوت (النص جزء من
ورقة عمل اعدها وقدمها يف "مؤسسة احلكيم)
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اذا كنت تتحدث العربية و االجنليزية
ولديك مهارة التعامل مع األفراد
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رواد االعالم العربى
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علىcareers@ubiworldtv.com :
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اجمللس الوطين حيتفل بيوم القدس العاملي يف أسرتاليا

من خالل كلمات مباشرة وهامة شارك رئيس تيار التوحيد معالي
وهاب  ،وعضو املكتب السياسي لتيار املردة
الوزير السابق وئام ّ
ميني ،وسعادة أمني عام العالقات اخلارجية
االعالمية السيدة فريا ّ
يف جملس النواب عضو املكتب السياسي حلركة أمل رئيس احلركة
الثقافية األستاذ بالل شرارة.
يف يوم القدس العاملي الذي أحياه اجمللس الوطين اللبناني
ّ
العشي من خالل افطار
غسان
األسرتالي يف دارة رئيسه الدكتور ّ
رمضاني حاشد من أبناء اجلالية العربية  ،وذلك برعاية عميد السلك
الدبلوماسي العربي يف أسرتاليا ،سعادة سفري اجلمهورية العربية
السورية األستاذ ّ
متام سليمان .وحبضور سعادة سفري اجلمهورية
االسالمية االيرانية الدكتور حممود البابي والقنصل االيراني سيد
هومايون بزورجينا ،وسعادة قنصل لبنان األستاذ ماهر اخلري،
وسعادة عضو اجمللس التشريعي النائب شوكت مسلماني ،وفضيلة
ّ
الغفار الزعيب امام مسجد املنية،
الشيخ الضيف من لبنان عبد
وفضيلة الشيخ كامل وهيب رئيس املؤسسة االسالمية الشيعية
 ،وفضيلة الشيخ فايز سيف ،وفضيلة الشيخ أمحد اجلندي امام
اجلمعية االسالمية العلوية ،ونائب الرئيس العاملي للجامعة اللبنانية
الدكتور ابراهيم قسطنطني ،واحملامي ريتشارد مرتي  ،ومشاركة
عدد كبري من رؤساء وممثلي االحزاب والقوى الوطنية ومؤسسات
اجلالية اللبنانية والعربية واالعالمية االغرتابية مشلت :اهليئة الوطنبة
التيار الوطين احلر،
تيار املردة يف أسرتاليا ،
ّ
للتضامن مع املقاومة ّ
احلزب السوري القومي االجتماعي  ،حزب البعث العربي االشرتاكي
 ،احلزب الشيوعي اللبناني ،اجلامعة الثقافية الفلسطينية ،هيئة
غزة ،اللقاء الوطين العربي االسرتالي ،احتاد عمال
الدفاع عن ّ
اخلريية االسالمية ،مجعية املنية اخلريية،
فلسطني ،مجعية املربات
ّ
مجعية الزهراء االسالمية ،مجعية املشاريع اخلريية االسالمية ،التجمع
العكاري ،احتاد شباب اجلنوب ،اهليئة االسالمية االسرتالية ،حركة
الشباب املسلم العلوي ،احلركة الثقافية اللبنانية ،اجلامعة اللبنانية
الثقافية يف العامل ،اجلمعية االسالمية العلوية ،مجعية عيناتا
اخلريية ،مجعية عيرتون ،اجلامعة الثقافية السورية ،رابطة ابناء بنت
جبيل اخلريية ،وممثلي عن حركات السالم وحزب اخلضر واحلزب
االشرتاكي االسرتالي.
ورئيس حترير جريدة امليديل ايست تاميز االستاذ كميل شالال،رئيس
حترير موقع العنكبوت االلكرتونية السيد نبيل الضناوي ،وممثل
الغوش،وممثلي االعالم العربي
جريدة اهلريالد االستاذ أكرم
ّ
االسرتالي.
بدأ االحتفال بالوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاحتة عن ارواح
الشهداء واملقاومني واملدافعني عن عروبة القدس.وعرف
االحتفال املهندس حسني العشي بإسم اجمللس الوطين .وقدم
رحب
صاحب الدعوة رئيس اجمللس الدكتور غسان العشي الذي ّ
باحلضوريف رحاب شهر رمضان املبارك ومعانيه الروحية وقيمه
االنسانية ،الذي اطلق فيه آية اهلل العظمى مساحة االمام اخلميين
قدس اهلل سره يوم القدس العاملي ليكون صوتا مدويا يف ضمري
ّ
االمة االسالمية والعربية والعامل االنساني لتحرير املدينة املقدسة
املغتصبة ،اليت ترزح حتت االحتالل االسرائيلي الذي يغيرّ معاملها
التارخيية والدينية والدميوغرافية  .وينتهك مقدساتها حتت انظار
اجملتمع الدولي الذي يرضخ لإلرادة االسرائيلية االمريكية.ومشيدا
بدور املقاومة السرتجاع احلقوق ومشيدا بسيدها مساحة السيد
حسن نصر اهلل وسيادة الرئيس بشار االسد وسيادة الرئيس
حممود امحدي جناد.وشاكرا لسعادة السفري متام سليمان رعايته
ّ
البناء وإجنازاته الكثرية على
يوم القدس العاملي ،ومشيدا بدوره
املستوى الوطين والعربي واالسرتالي.
استهل السفري متام سليمان كلمته بالشكر للدكتور غسان العشي،
منوها جبهوده ونشاطه ودوره الوطين دفاعاعن قضايا االمة
واملقاومة يف كل املواقع.مضيفا أن فلسطني هي القضية املركزية
يف الصراع  ،والقدس تتعرض اىل اكرب عملية تطهري عرقي وديين
والعمل لتغيري معاملها املسيحية واالسالمية.فإسرائيل متارس
ارهاب الدولة ،وكل ما جرى من مفاوضات مباشرة وغري مباشرة
مل توصلنا اىل حقوقنا نتيجة التعنت االسرائيلي ،فما اخذ بالقوة ال
القوة وعلينا االميان بعدالة قضيتنا دون االجنرار وراء
يسرتد بغري
ّ

التوصيف لالعالم الغربي لعمل املقاومة وعلينا كاسرتاليني من
اصل عربي ان نسأل انفسنا هل قدمنا قضيتنا بالشكل املؤثر اىل
اجملتمع االسرتالي وما هو دورنا ودور االعالم العربي يف الدفاع
عن قضايانا احملقة.
وكانت كلمة سفري اجلمهورية االسالمية االيرانية الدكتور حممود
البابي،حتدث فيها عن يوم القدس العاملي واهمية القدس
للجمهورية االسالمية واملسلمني ومكانتها على املستوى العاملي.
وحتدث عن الغطرسة الصهيونية واحلصار والقتل الذي متارسه
اسرائيل حبق الشعب الفلسطيين،وآخر جرائمها اهلجوم الرببري على
اسطول احلرية.
والقى قنصل لبنان االستاذ ماهر اخلري كلمة وجدانية هنىء فيها
احلضور بشهر رمضان املبارك وقيمه الروحية ودعى اىل الوحدة
للتصدي لكل املؤامرات منوها بعدالة القضية الفلسطينية.
وهاب رئيس تيار
ويف كلمة مباشرة عرب االثري توجه الوزير وئام ّ
التوحيد بتحية للمجلس الوطين واستعرض الظلم والقتل والتهجري
اليت يتعرض هلا الشعب الفلسطيين منذ عشرات السنني ،اما
املفاوضات اليت مل تنصف العرب بل دفعتهم بالتنازل تلوى التنازل
فيما اسرائيل تزداد غطرسة وهمجية وخلص اىل ان السبيل الوحيد
لتحرير االرض هو نهج املقاومة الذي خربناه،داعيا اىل تبين هذا
يروج له الصغار يف لبنان.
النهج وعدم االلتفات اىل ما ّ
ميني عضو املكتب السياسي
ويف كلمة مباشرة للسيدة فريا ّ
فرجنية اسهبت فيها يف توصيف
لتيار املردة ممثلة الوزير سليمان
ّ
القيمة االنسانية والروحية للقدس بالنسبة للعرب عامة وللمسحيني
خاصة.كما انتقدت بشدة املفاوضات املباشرة اليت حتصل يف
واشنطن معتربة انها لن تصل اىل ارجاع حقوق الشعب العربي
الفلسطيين ،وحذرت من العواقب اليت ميكن ان تنتج عنها على
الساحة اللبنانية واملنطقة العربية بشكل عام.
ثم كانت كلمة مباشرة من االستاذ بالل شرارة امني عام العالقات
اخلارجية يف جملس النواب عضو املكتب السياسي حلركة امل.
حتدث فيها عن اهمية القدس ومركزية القضية الفلسطينية يف
الصراع العربي االسرائيلي واالهمية القصوى للمقاومة ودورها يف
التصدي للمشروع الصهيوني .هذه املقاومة اليت كان اول الداعني
هلا والعاملني على اطالقها مساحة االمام القائد موسى الصدر
(اعاده اهلل) .كما ندد باملفاوضات املباشرة متسائال عما جناه
العرب من املفاوضات ألكثرمن عشرين عاما حيث نقل للحضور
بري.
ّ
حتيات دولة الرئيس نبيه ّ
وبعدها القى عضو اجمللس التشريعي النائب شوكت مسلماني
كلمة معربة من وحي املناسبة عن اهمية القدس وعن عدالة القضية
الفلسطينية والدفاع عنها يف كل احملافل الدولية.وطلب من أبناء
اجلالية اللبنانية والعربية االخنراط يف اجملتمع واالحزاب االسرتالية
،شاكرا القائمني على هذه املناسبة والسيما الدكتور غسان
العشي.
وتعاقب على الكالم  :الشيخ عبد الغفار الزعيب الذي ربط معركة
عني جالوت يف حترير القدس وما حققته املقاومة يف حترير

ال تنسوا موعدكم هذه السنة مع مهرجان الفرقة السنوي
«كرنفال لبنان» يف دارلينغ هاربر االحد 2010/10/10
من الساعة  10صباحا لغاية  5بعد الظهر
كل من يريد االشرتاك بهذا املهرجان ميكنه االتصال مبدرب
الفرقة 0414750013
ال تنسوا موعدكم مع مهرجان الفرقة يف اداليد
«صدى االمواج» السبت 2010/12/18
للمزيد من املعلومات ميكنكم االتصال او عرب الربيد االلكرتوني
 e.akouri@bigpond.comشكرا لتشجيعكم
ايلي عاقوري

اجلنوب،ويف املوقف االسرتاتيجي للجمهورية العربية السورية
بقيادة الرئيس االسد واجلمهورية االسالمية بقيادة الرئيس جناد
يف الوقوف مبواجهة االطماع الصهيونية واالمريكية.
وكانت كلمة الشيخ كامل وهيب الذي تكلم عن القدس وموقعها
بالنسبة للرساالت السماوية الثالث ،والعمل على نصرة اهلها،
مشيدا بدور املقاومة يف حترير االرض.
وألقى السيد حممد كلش كلمة فلسطني-.والسيد عباس مراد
كلمة أبناء اجلنوب-.والشاعر مارون طراد ألقى قصيدة وطنية
معربة من وحي املناسبة .
ويف ختام يوم القدس العاملي شكر الدكتور غسان العشي احلضور
املميز  .والسيما راعي املناسبة سعادة السفري متام سليمان
،وسعادة السفري حممود البابي ،والقنصل ماهر اخلري وتوجه
بالشكر والتقدير اىل الرموز الوطنية اليت تواصلت وشاركتنا يوم
القدس العاملي يف أسرتاليا والسيما الوزير وئام وهاب والسيدة
ميني واالستاذ بالل شرارة .
فريا ّ

(واعاله بعض اللقطات)

مجعية كفر صارون اخلريية

تتشرف بدعوتكم
ملشاركتها
حفلتها السنوية
يعود ريع هذا االحتفال لدعم
مستشفى االطفال يف ويستميد

برنامج شيق
حتيه خنبة من اشهر املطربات
واملطربني واملوسيقى الغربية
وذلك السبت 2010/10/23
الساعة  8مساء
يف صالة New Westella
5 Kerrs Road, Lidcome
سعر البطاقة  50دوالرا مع املازة والعشاء واملطربات

صفحة 31

السبت  11أيلول 2010

Saturday 11 September 2010

Page 31

مناسبات

التيار الوطين احل ّر يف سيدني يقيم افطاراً رمضانياً

احلر يف سيدني إفطارًا رمضانيًا
كعادته كل سنة أقام التيار الوطين ّ
متيز بكثافة احلضور من فاعليات دينية واعالمية واجتماعية.
الذي ّ
أقيم االفطار مساء اجلمعة املاضي يف قاعة Emerald Function
 Centreيف منطقة مرييالندز ،شارك يف املناسبة قنصل لبنان العام
ماهر اخلري ،ممثل سيادة املطران عاد أبي كرم األب مرسيلينو ،وعن
رعية سيدة لبنان االب بيار اخلوري ،فضيلة الشيخ كمال مسلماني
ممث ًال للمجلس االسالمي الشيعي االعلى ،رئيس احتاد اجملالس
االسالمية احلاج حافظ قاسم ،دار الفتوى ،الرابطة املارونية ،جملس
اجلالية اللبنانية ،اللقاء العربي االوسرتالي ،تيار املردة ،حركة
أمل ،احلزب السوري القومي االجتماعي ،احلزب الشيوعي ،مسؤول
حزب االحرار فؤاد االشوح ،مجعية مدينة بريوت ،مجعية املشاريع
اخلريية االسالمية ،احتاد شباب اجلنوب ،مجعية كفرصارون ،مجعية
الزهراء ،ممثل عن جامع الرمحان ،حزب البعث ،مجعية ابناء الضنية
وجيه دياب هوشر ،مجعية املنية الثقافية  ،أبناء العرقوب ،فادي
طه ممثل عن فيديرال بوليس  ،Community liaison teamومن
االعالم جريدة "النهار" " ،التلغراف"" ،املستقبل"" ،اهلريالد"،
"االنوار" " ،امليدل إيست تاميز الدولية" ،وبعض من أصدقاء
ومناصري التيار.
افتتح االفطار بكملة ألقاها قنصل لبنان العام ماهر اخلري وجاءت
كما يلي:
يف هذا الشهر الفضيل ،شيء ما يتبدل يف هذا العامل ،قلب ويد
ولسان وآذان وبصر ...شيء ما يتغري يف الشكل واللون والطعم،
وشيء كبري يف اجلوهر ..يف هذا الشهر الفضيل ،نقرتب كل
نهار اىل ربنا الواحد االحد ،نقرتب أكثر ...وفتحة تنشق يف بوابة
السماء ،تنشق اكثر ..هذا النور يتساقط رذاذًا على اجلبال...
تسبح
وغمام يتهاوى على االشجار فتتهاوى اوراقها على الرتاب،
ّ
ربها ..وهناك يف العالء ،عصفور اخضر مضيء ببهاء يهتف على
هدى :فليحب االنسان اخيه االنسان .أحبوا بعضكم ،تواصلوا
واحتدوا وال تقطعوا صلة الرحم مع االخ والقريب واجلار.
وأما اليتيم فال يقهر ،وأما السائل فال ينهر ،وأما الظامل فحسيب
اهلل ونعم الوكيل ،وأما القاتل فليحاسبه ربه وال يغفر له.
هناك يف العالء عصفور مضيء يهتف على هدى :احتكموا اىل
يفرق .تعبت االرض من الدم
العقل واحتكموا اىل القلب فال احد ّ
والقتال واخلصومة .انتم شعب من العشاق للحق والعدل والكرامة،
فالتحموا حتى العظم وتسلحوا يا اهل الكتاب بالكتاب واحلكمة فال
تعبث بكم يد الفتنة.
انتم شعب واحد يف وطن واحد وتاريخ واحد وحلم واحد وانتم يف
جرح واحد خترجون ،من صيحة واحدة تولدون ومن ابتهالة واحدة
تنطلقون اىل بناء احلياة واالجيال واملستقبل .احتكموا اىل الضمري
فال تطلق االحكام زورًا وبهتانًا وامنا الظامل حُياسب بعدالة يف وطن
احلرف والرغيف يف لبنان اجلميل .عشتم وعاش لبنان.
أما الكلمة التالية كانت لفضيلة الشيخ كمال مسلماني ممثل
اجمللس االسالمي الشيعي االعلى ،الذي تكلم عن عالقة االنسان

مع اهلل وخصوصًا عن معنى الصوم عند االسالم وان الصيام مل
يكن اهلل أوجبه على املسلمني فقط بل على سائر االمم اليت
سبقت وعلى سائر االديان السماوية .كما ان الصوم يعترب رياضة
برتويض اجلسد واالخالق ويف اخلتام شكر التيار الوطين احلر على
الدعوة وطالب ان يكون هذا الشهر الكريم جامعًا من كل الطوائف
والتيارات.
ملنسق التيار يف سيدني ريتشارد طنوس
أما الكلمة االخرية فكانت
ّ
وكانت كاآلتي:
أصحاب الفضيلة والسيادة،
االخوة يف االحزاب والتيارات السياسية،
االعالم اللبناني والعربي ،رجال االعمال ،أيها االصدقاء،
أسعد اهلل مسائكم يف إفطار التيار الوطين احلر وتقبل صيامكم
وجعلنا دائمًا جمتمعني متضامنني يدًا واحدة وقلبًا واحدًا.
يسر املرء عندما يرى قلوب البشرية متحدة فكيف يكون احلال اذا
كم
ّ
ما احتد اللبنانيني ضد اعدائهم واملرتبصني بأمنهم واستقرارهم.
أيها الرفاق بهذه املناسبة نعود لنؤكد اننا لن نتهاون مع من دمر
لبنان لسنوات مضت ولن نرضخ لكل الضغوط اليت متارس على
شعبنا وجيشنا ومقاومتنا حتى يقبلوا باالمالءات الصهيوأمريكية
اليت تعمل لي ًال ونهارًا على تقويد سلمنا االهلي وزرع الفتنة ليسهل
عليها صنع التسويات وفرض التوطني وصلب الغلبة ملا يناسب
الكيان الصهيوني.
من هنا ايها الرفاق حنن وبقيادة العماد ميشال عون ومع كل
الغيورين على مصلحة الوطن نطلب ان يفوتو الفرصة على من
يريد بلبنان شرًا أكان من خالل احلرب او من خالل قضاء فريق
يعرف كيف ّ
يذل الناس وال يعرف كيف يعتذر على أفعاله وبالنسبة
لنا فاننا نعترب القرار الظين املسحوم صدر قبل ان يصدر ومفاعيله
انعكست عل الشعب املسكني كما حصل يف االحداث االخرية من
احتقان مذهب وطائفي غري مربر ،ولكن حكمة القيمني ستنهي

مفعوله وكما انتصرنا يف احلرب مع مثلث التيار الوطين احلر ـ
املقاومة ـ واجليش سننتصر يف السياسة والقضاء.
اما اآلن نسأل اجلميع ان ينبذوا التفرقة ويعملوا على تثبيت
االستقرار والتأكيد على نقاط قوتنا اليت جتلت ببسالة جيشنا يف
العديسة الذي قاتل مبا يقال باللحم احلي ،وان شهدائه قتلوا
غدرًا ،ليس قتا ً
ال مباشرًا ومعه دعم املقاومة وشعب لبنان القوي
وسيكون اقوى الن معادلة اخلضوع سقطت لرتفع راية املقاومة
والكرامة حمطمة كل هذه التسويات الذليلة .نرحب بكم من جديد
ُ
مقبوال وكل عام وانتم خيري
يف افطارنا هنا ونتمنى لكم صيامًا
ووطننا احلبيب بألف خري.
مكتب االعالم
احلر ـ اوسرتاليا
يف التيار الوطين
ّ

صفحة 32

السبت  11أيلول 2010

Saturday 11 September 2010

Page 32

رياضة

فوز املكسيك وغواتيماال وفنزويال والبريو
وكندا وأسرتاليا ودياً

أجريت سلسلة من املباريات الودية يف خمتلف أرجاء العامل ،وذلك
بالتزامن مع مباريات تصفيات بطولة األمم األوروبية ،أول من يوم
الثالثاء .وهنا أبرز النتائج:
[ فازت املكسيك على كولومبيا  0 - 1يف مكسيكو ،سجلها
هرنانديز هدف املباراة يف الدقيقة .89
[ فازت غواتيماال على السلفادور  0 - 2يف واشنطن .وسجل
طومسون ( )44ومونتيبيكي ( )80اهلدفني .وفازت فنزويال على
ضيفتها االكوادور  0 - 1يف باركيزمييتو (مشال شرق) .وسجل
فيدور هدف الفوز يف الدقيقة .86
[ فازت البريو على جامايكا  1 - 2يف فلوريدا .وسجل فيليب (3
خطأ يف مرمى فريقه) وخوسيه كارلوس فرنانديز ( )85هديف
البريو ،وكومينغز ( )19هدف جامايكا.
[ فازت بنما على ضيفتها ترينيداد وتوباغو  ،0 - 3سجلها اغويالر
( )13وتيجادا ( )75وغوميز (.)87
[ فازت كندا على اهلندوراس  .1 - 2وسجل جوش سيمبسون
( )29وكيفن ماكينا ( )42هديف كندا ،واريك نوراليس ()36
هدف هندوراس .وكانت كندا خسرت اجلمعة املاضي امام البريو
.2 - 0
[ فازت اوكرانيا على التشيلي  1 - 2يف كييف .وسجل فاروسالف
راكيتسكي ( )36والكسندر علييف ( )65هديف اوكرانيا ،وماركو
اسرتادا ( )86هدف التشيلي.
[ خسر منتخب بولندا امام نظريه االسرتالي  2 - 1يف مدينة كونني
البولندية .وسجل ماريوس ليفاندوفسكي ( )18هدف بولندا،
وبريت هوملان ( )15ولوك ويلكشري ( )26هديف اسرتاليا اليت
خسرت جهود بريت اميرتون يف الدقيقة  71بالبطاقة احلمراء.
وكانت بولندا تعادلت  1 - 1االسبوع املاضي مع اوكرانيا اليت
تستضيف معها نهائيات بطولة اوروبا عام .2012
[ فاز منتخب اليمن على نظريه السوري  1 - 2يف مباراة دولية
ودية اقيمت على استاد حمسن املنريسي يف صنعاء ضمن
استعداد االول لكأس اخلليج ،اليت ينظمها يف  22تشرين الثاني/

أعلى واردات لريال مدريد

كشف نادي ريال مدريد ،الذي احتل املركز الثاني يف الدوري
االسباني لكرة القدم املوسم املاضي خلف برشلونة ،انه حقق يف
موسم  2010 - 2009زيادة يف ارباحه الصافية جتاوزت  11,5يف
املئة عن املوسم الذي سبقه ،مشريا اىل ان وارداته هي األعلى
بني املؤسسات الرياضية يف العامل.
وأوضح ان ارباحه السنوية بلغت  24مليون أورو املوسم املاضي،
يف مقابل  21,5مليون أورو يف موسم  .2009 - 2008وقال ان
وارداته ملوسم  2010 - 2009بلغت  442,3مليون أورو ،اي أكثر
بنسبة  8,6يف املئة من موسم  ،2009 – 2008وهي أعلى نسبة
ألي مؤسسة رياضية يف العامل ،بينما اخنفضت ديونه  25,1مليون
أورو لتصل اىل  244,6مليون أورو.
وصنف ريال مدريد أكثر نوادي كرة القدم دخال يف العامل ،متقدمًا
غرميه التقليدي برشلونة ومانشسرت يونايتد االنكليزي ،استنادًا
اىل التقرير الذي نشرته مؤسسة "ديلويت" األستشارية عن
نوادي كرة القدم يف آذار املاضي.

أوييه مدرباً ألستون فيال

عني نادي أستون فيال االنكليزي لكرة القدم الفرنسي جريار أوييه
( 63سنة) مدربا جديدا لفريقه بعد غياب املدرب الفرنسي ست
سنوات عن الدوري األنكليزي.
وأورد أستون فيال يف موقعه على شبكة األنرتنت ان أوييه وافق
على احللول حمل اإليرلندي الشمالي مارتن أونيل الذي أستقال من
منصبه الشهر املاضي .وقد استقال أوييه من منصبه مديرا تقنيا
يف االحتاد الفرنسي لكرة القدم ليتوىل منصبه اجلديد.
وأمضى أوييه ست سنوات مدربا لليفربول وقاده اىل أحراز
كأس االحتاد األوروبي وكأس االحتاد االنكليزي وكأس النوادي
اإلنكليزية احملرتفة مرتني وتركه يف ايار  ،2004وتوىل بعد ذلك
تدريب أوملبيك ليون وقاده اىل أحراز بطولة الدوري الفرنسي
مرتني خالل مومسني أمضاهما معه.

ارسنال يفتقد فان بريسي حتى منتصف تشرين

أكد نادي ارسنال الذي حيتل املركز الثاني يف الئحة الدوري
االنكليزي لكرة القدم ان مهامجه الدولي اهلولندي روبن فان
بريسي الذي يعاني اصابة يف كاحله ،سيبقى بعيدًا من املالعب
حتى منتصف تشرين االول املقبل.

نوفمرب املقبل ،والثاني لكأس آسيا العام املقبل يف قطر .وسجل
علي النونو ( 18من ضربة جزاء و )55هديف اليمن ،واديب بركات
( )29هدف سوريا .وهذه هي اخلسارة الثانية لسوريا يف اقل من
اسبوع بعد االوىل اجلمعة املاضي امام الكويت .3 0
[ حقق منتخب االمارات فوزا كبريا على نظريه الكوييت  0 - 3على
استاد آل نهيان يف ابوظيب ضمن استعداد الطرفني لالستحقاقات
املقبلة ،سجلها امحد خليل ( )23وامساعيل مطر ( )41وسعيد
الكثريي ( .)90وتستعد االمارات والكويت لـ»خليجي  »20يف
اليمن يف  22تشرين الثاني/نوفمر املقبل ،ونهائيات كأس آسيا
يف كانون االول/ديسمرب املقبل يف قطر.
[ اسقطت االرجنتني ضيفتها اسبانيا بطلة العامل  1 - 4يف يف
بوينس ايرس ،وسجل ليونيل ميسي ( )10وغونزالو هيغواين
( )13وكارلوس تيفيز ( )34وسريجيو اغويرو ( )90اهداف
االرجنتني ،وفرناندو ليورنيت ( )84هدف اسبانيا .وهذه اخلسارة
االوىل السبانيا منذ تتوجيها بطلة للعامل للمرة االوىل يف تارخيها
اثر فوزها على هولندا  0 - 1يف املباراة النهائية ملونديال جنوب
افريقيا .2010
وكان مقررًا ان يغيب فان بريسي الذي تعرض لالصابة خالل
مباراة فريقه ارسنال ضد بالكبرين روفرز يف الدوري االنكليزي،
 10ايام.
وغاب الالعب املوسم املاضي عن املالعب مخسة اشهر بسبب
اصابة يف كاحله األمين وشفي يف الوقت املناسب ليلعب مع
املنتخب اهلولندي يف نهائيات كأس العامل الـ  19يف جنوب
افريقيا.

مريتساكر أصيب بكسر يف حمجر عينه

أعلن االحتاد األملاني لكرة القدم ان املدافع الدولي بري مريتساكر
( 25سنة) اصيب بكسر يف حمجر عينه خالل املباراة اليت فازت
فيها املانيا على أذربيجان  1 - 6اول من امس يف كولونيا ،يف
املرحلة الثانية من تصفيات بطولة األمم األوروبية الـ  14لكرة
القدم.
وخرج مريتساكر يف الدقيقة  11بعد ان تعرض لضربة بالكوع على
وجهه اثر صراع على كرة مشرتكة مع احد العيب املنتخب املنافس،
وحل حمله هايكو فيسرتمان الذي افتتح التسجيل ألملانيا بعد 17
دقيقة من نزوله.
وسيغيب مريتساكر عن لقاء القمة لفريقه فريدر برمين وبايرن
ميونيخ حامل اللقب السبت يف املرحلة الثالثة من الدوري األملاني.
وهو سيخضع لفحوص اضافية لتحديد مدة غيابه عن املالعب ،علما
انه لن حيتاج اىل جراحة.

بايرن ميونيخ :شفاينشتايغر والم ليسا للبيع

أكد املدير الرياضي يف نادي بايرن ميونيخ بطل الدوري
األملاني لكرة القدم كريستيان نريلينغر ان ساعد الدفاع باستيان
شفاينشتايغر واملدافع فيليب الم ليسا للبيع .ونقلت عنه
صحيفة "بيلد":
"مهما حصل ،شفاينشتايغر ليس للبيع .األمر نفسه ينطبق
على الم وعلى كل العب آخر نريد ان نبين معه فريقنا يف
املستقبل".
وتأتي تصرحيات نريلينغر ردا على االهتمام الذي أبداه مدرب
ريال مدريد الربتغالي جوزيه مورينيو الذي نسبت اليه الصحيفة
قوله لشفاينشتايغر بعد لقاء ودي للفريقني يف  13آب املاضي:
"ستكون لي السنة املقبلة".
وقال املسؤول يف النادي البافاري" :أعتقد أن باستيان سيمدد
عقده" الذي ينتهي أواخر حزيران .2012

مفتشو الفيفا يف أمريكا ..وروسيا تسعى لتصبح
أول دولة أوروبية شرقية تستضيف املونديال
بدأ وفد مفتشي االحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا) زيارة اىل
الواليات املتحدة ،احملطة ما قبل االخرية من جولة تشمل الدول
املرشحة الستضافة مونديالي  2018و.2022
وسيزور الوفد املؤلف من  6اعضاء  5مدن امريكية بعد ان يشارك
يف فطور يف البيت االبيض اليوم ،حسب رئيس الوفد التشيلياني
هارولد ماين نيكولز الذي مل يشر اىل ما اذا كان الرئيس باراك
اوباما سيكون حاضرا ام ال .وسيقوم الوفد جبولة تفقدية للمالعب
واملنشآت الرياضية والبنى التحتية يف املدن اخلمس نيويورك
وواشنطن وداالس وميامي وهيوسنت من اصل  18مدينة رشحها
االمريكيون وسيتم اختيار  12منها يف النهاية.
يذكر ان الرئيس االمريكي السابق بيل كلينتون الذي تابع مباريات
مونديال  2010يف جنوب افريقيا ،هو رئيس ملف ترشيح الواليات
املتحدة.
وكان وفد مفتشي الفيفا زار اليابان وكوريا اجلنوبية واسرتاليا
وهولندا وبلجيكا (ملف مشرتك) وروسيا وانكلرتا والربتغال ،وتبقى
امامه زيارة قطر اليت ترشحت الستضافة مونديال  2022فقط
وسيكشف الفيفا يف  2كانون االول/ديسمرب هوية الدولتني اللتني
ستنظمان هذين املونديالني.

حلم روسيا

تسعى روسيا الن تصبح اول دولة من اوروبا الشرقية تنال شرف
استضافة كأس العامل ،كما يؤكد ذلك وزير الرياضة فيها وعضو
اللجنة التنفيذية يف الفيفا فيتالي موتكو لوكالة "فرانس برس".
وتقدمت روسيا مبلف ترشيحها ملونديالي  2018و 2022اذ سيتم
الكشف عن هوية الدولتني املنظمتني هلاتني النسختني يف 2
كانون االول/ديسمرب املقبل يف زوريخ.
وبعد  88عاما من انطالق النسخة االوىل من نهائيات كأس العامل
يف االوروغواي ،وبعد ان استضافت  21حدثا رياضيا يف السنوات
والعقود االخرية ابرزها اوملبياد موسكو عام  ،1980ودورة العاب
النوايا احلسنة وغريها من التظاهرات الرياضية ،يعترب املسؤولون
السياسيون والرياضيون بان الوقت قد حان امام هذه الدولة
املرتامية االطراف واليت تضم  150مليون نسمة لكي تستضيف
اضخم حدث كروي يف السنوات املقبلة.
وتستضيف روسيا دورة االلعاب الشتوية يف مدينة سوتشي
على البحر االسود عام  ،2014وقبلها بطولة العامل اللعاب القوى
وااللعاب اجلامعية عام  ،2013كما استضافت نهائي دوري ابطال
اوروبا عام .2008
وقال الوزير" :نقوم حاليا ببناء مالعب جديدة يف خمتلف املدن
الروسية وعددها  9مالعب فضال عن ترميم البنى التحتية بتكلفة
امجالية ستبلغ حنو  6باليني دوالر" .وكشف" :استضافة كأس
العامل ستعين الكثري للشعب الروسي ،متاما كما حصل يف املانيا
قبل اربع سنوات عندما شاهدنا املانيا جديدة موحدة مجيع افرادها
يسعون هلدف واحد ،وحنن ايضا نريد ان جنعل من بالدنا روسيا
جديدة" .واوضح "احلم برؤية مباراة بني االرجنتني وهندوراس يف
ياروسالف مثال ،ستعين الكثري بالنسبة اىل سكان هذه املدينة"،
مضيفًا" :نلقى دعما هائال من احلكومة اليت قدمت الضمانات
املالية الالزمة لالحتاد الدولي كما يساهم القطاع اخلاص بتمويل
قسم كبري من موازنة امللف وهذا االمر يشكل دفعة معنوية هائلة".
ووعد الوزير بان يسافر مجيع حاملي بطاقات املباريات جمانا
بالقطارات بني خمتلف املدن الروسية اليت ستستضيف مباريات
كأس العامل ،مشريا اىل ان هذا االمر سيحصل للمرة االوىل يف
تاريخ النهائيات.
ورفض موتكو اعتبار بالده وانكلرتا من اقوى املرشحني لنيل
شرف االستضافة كما تشري التوقعات وقال ":مجيع حظوظ الدول
املرشحة متساوية ،حنن عند خط االنطالق ولذا ال ميكن التوقع باي
شيء .كل ما استطيع ان اقوله ان حظوظنا جيدة" .ودافع موتكو
عن االتهامات اليت وجهت اىل بالده يف الصحف االنكليزية والسيما
عن العنصرية يف البالد اثر رفع انصار لوكومتيف موسكو يافطة
كبرية رسم عليها موزة باجتاه احد العيب الفريق السابقني وقال
يف هذا الصدد" :انها حادثة فردية ،ال ميكن على االطالق ان تؤثر
على ملف ترشيحنا ،يف كل دولة توجد عناصر متطرفة او خارج
عن القانون لكنها ليست القاعدة والسيما يف روسيا حيث هذه
الظاهرة غري منتشرة على االطالق وخري دليل على ذلك بان املهاجم
الربازيلي االمسر فاغنر لوف اختري افضل العب يف الدوري الروسي
قبل سنوات" .وتابع" :رمبا حنرتم االنكليز اكثر مما حيرتموننا،
وال ادري ما هي اسباب تسليط الضوء على هذه احلادثة بالذات
واعطائها اهمية اكثر مما تستحق .لو حصلت هذا احلادثة يف
انكلرتا ملا كانت الصحافة الروسية اولتها اهتماما كبريًا" .واوضح:
"اريد ان اكرر باننا حنرتم كثريا انكلرتا وعراقتها يف كرة القدم
وخري دليل على ذلك بان احدى شبكات التلفزة اشرتت حقوق بث
مباريات الدوري االنكليزي املمتاز هذا املوسم ،كما ان عالقة
صداقة تربطنا مبسؤوليها".
وتتنافس روسيا وانكلرتا والواليات املتحدة وملفني مشرتكني
السبانيا والربتغال من جهة ،وهولندا وبلجيكا من جهة اخرى على
شرف استضافة كأس العامل ،يف حني تنحصر املنافسة على
مونديال  2022بني اربع دول آسيوية هي قطر واليابان وكوريا
اجلنوبية واسرتاليا فضال عن الواليات املتحدة.
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منوعات

شباب لبنان طائفيون تقليديون ال جيمعهم إالّ اهلجرة

االنتماء السياسي هو املكون األول والرئيس يف حتديد هوية
الشاب اللبناني وتعريفه عن نفسه .يكفي أن نالحظ احليز الواسع
الذي حتتله السياسة يف حياة أبناء هذا البلد وكم حتظى بتغطيات
إعالمية واهتمام اقليمي ودولي .هذا خطأ شائع.
سيء لالنقسامات
االصطفاف الطائفي ليس سوى انعكاس
ّ
والتحالفات السياسية وهو صورة مشوهة عن جمتمع أهلي متماسك
ينعم أبناؤه بـ «العيش املشرتك» وحلمة جتعل «ال فارق بني
مسلم ومسيحي» .أال يعرب عن ذلك هامش السلطة الذي تتمتع به
االقليات وتظاهرات يقف فيها القس اىل جانب الشيخ وملصقات
ضخمة يظهر فيها اهلالل معانقًا الصليب؟
اإلجابة هي ال .فهذا أيضًا خطأ شائع.
التعليم العالي واهلجرة من خلفه ،مسة تتمتع بها أقلية مناطقية
ودينية عرفت عنها «خنبوية» اجتماعية ما ،فصاغت حكايات
شعبية عن بذل الغالي والنفيس يف سبيل تعليم االبناء وضمان
مستقبلهم داخل الوطن أو خارجه ،فيما «اآلخرون» يكتفون بأن
يكون ابن «البيك» متعلمًا عوضًا عنهم .إنه خطأ شائع آخر يضاف
اىل جمموعة قيم ومفاهيم صدقها اللبنانيون عن أنفسهم لشدة
ما كرروها لكنها ال تعكس واقع حاهلم وال حقيقة مشاعرهم حيال
بعضهم البعض .ولعل املفاجئ أكثر أن األبناء ال خيتلفون يف ذلك
عن اآلباء واألجداد ،بل هم حيافظون على قدميهم بكل حرص وتفان
لينقلوه بدورهم ملن بعدهم .فمن كان ليصدق ان الشباب اللبناني
حمافظ يف العمق وال يتقبل التغيري والتجديد كما قد يبدو عليه؟
تلك األخطاء الشائعة وغريها الكثري ،كشفتها دراسة بعنوان
«يف وصف الشباب اللبناني :دراسة وطنية ونفسية-اجتماعية»
صدرت أخريًا من اجلامعة االمريكية يف بريوت وتتناول قيم الشباب
اللبناني وهوياته املتعددة .وتعد هذه الدراسة البحثية األوىل من
نوعها اليت تقام على املستوى الوطين باالعتماد على مقاييس
علمية لرسم صورة عن الشباب اللبناني من النواحي االجتماعية -
الدميوغرافية واالجتماعية  -الثقافية واالجتماعية  -النفسية .وتقوم
الدراسة على استبيان وزع يف العام  2009على عينة من 1200
شاب وشابة تراوح أعمارهم بني  18و 25سنة واختريت العينة
«متثيلية» مبعنى أنها متثل خمتلف شرائح الشباب اللبناني ضمن
الفئة العمرية موضوع البحث.
والواقع أن أقل ما ميكن أن توصف به اخلالصات اليت توصل اليها
معد الدراسة ،الباحث واستاذ علم النفس االجتماعي يف اجلامعة
االمريكية شارل حرب ،إنها مفاجئة وتكسر صورة منطية ترسخت
يف األذهان عن اجليل اللبناني الصاعد.
فبالعودة اىل االمثلة السابقة الذكر يكفي أن نعرف أن االنتماء
السياسي يأتي يف املرتبة احلادية عشرة واالخرية من مكونات
اهلوية االجتماعية للشباب اللبناني ،فيما حتتل العائلة ولبنان والدين
املراتب الثالث األوىل .ويقول حرب لـ «احلياة»« :هناك فارق
بني احلراك السياسي الذي يبدو على الساحة اللبنانية واالنتماء
السياسي كمكون للهوية .فما نراه اليوم هو حراك طوائف
وجمموعات وليس صراعًا حزبيًا يقوم على أفكار وأيديولوجيات لذا
نرى أن اهلوية السياسية هي االضعف بني اهلويات األخرى».
أما بالنسبة ملا يراه كثريون على أنه تعايش ووحدة حال بني
اجملموعات اللبنانية ،فهو اىل حد بعيد يقتصر على الصور التذكارية
وبطاقات وزارة السياحة وبعض اخلطابات احلزبية اليت تسعى اىل
ضم أكثر من طيف واحد حتت مظلتها .أما يف عمق املشاعر اليومية
فقد مالت كفة «الربودة» يف ميزان «دفء العالقات وتقبل
اآلخر» ،كما بدا التعاضد االجتماعي ضعيفًا ،إضافة إىل أن واحدًا
من كل  3شباب يكره «اآلخر» إذا كان ال ينتمي اىل طائفته،
كما انه يرفض الزواج بشخص من طائفة أخرى .ويضاف اىل
الثلث األخري ثلث يرفع شعار «اهلل يسعدهم ويبعدهم» وهو ال
يعارض الزواج املختلط طاملا أنه لغريه لكنه ال يقبله على نفسه.
وبهذا املعنى ،ال تبقى إال قلة قليلة ،تشكل الثلث االخري الذي ال
مانع لديه من االرتباط بشاب أو شابة من ديانة أخرى يف بلد يعد
 18طائفة معرتفًا بها رمسيًا.
ولعل املفارقة يف هذه النتائج أنها قد توحي بأن منسوب التدين
لدى هؤالء الشباب املتشبثني بطوائفهم مرتفع ،لكن األرقام تشري

اىل أنه منخفض .يشرح حرب هذا التفصيل املثري للحرية بالقول:
«التدين خيتلف عن الطائفية .فيمكن للمرء أن يكون متدينًا وغري
طائفي مبعنى أنه ميارس شعائر دينه من دون أن يكن مشاعر
سلبية لآلخرين ,وطائفيًا غري متدين اي أنه يكره املختلف عنه من
دون خلفيات دينية بالضرورة» .ويضيف حرب« :ميكن فهم هذا
الواقع يف بلد مثل لبنان حيث الفرد حيتاج اىل اجلماعة /الطائفة
من أجل تأمني ضرورات احلياة من طبابة وخدمات ومحاية وتوظيف
وغريها ما جيعله بالتالي يقدم والءه هلا وهذا ليست له عالقة
بالتدين».
وإذ يبدو الشباب اللبناني يف هذه الدراسة بأسوأ أحواهلم ،وأقرب
اىل العجائز البعيدين كل البعد عن معاني الشــباب وقيمه املعروفة
من االنفتاح على اآلخر والرغبة يف اكتــشاف اجلديد والغريب،
والتمتع بالروح املثالية العالية ،تبـــقى بارقة األمل يف أنهم
شــباب متعــلم بدرجة عالية جدًا وعلى اختالف طوائفهم ومناطقهم.
فأكثر من  41يف املئة حائز على إجازة جامعية (ليسانس) وهي
نسبة مرتفعة كثريًا مقارنة بالدول األخرى حتى املــتقدمة منها.
ففي الواليات املتحدة مث ًال وحبسب دراسة نشرت يف  2006تبلغ
نســـبة احلائزين على إجازة جامعية  24يف املئة فقط.
وقد يقول قائل إن يف لبنان جامعات أقرب اىل الدكاكني منها
اىل الصروح العلمية واالكادميية املرموقة وبالتالي ال جيوز احتساب
خرجييها ضمن اجملازين اجلامعيني ،لكن حرب يرد على هذا االتهام
بأن «اإلجازة ال ختتلف كثريًا بني جامعة وأخرى خصوصًا ان برامج
التعليم اليوم تهدف اىل ختريج يد عاملة متخصصة يف جماالت
معينة وليس اىل تشكيل مواطن مثقف .هذه مسؤولية خمتلفة
وتفتح على معضلة مناهج التعليم علمًا أنه حتى يف أمريكا جامعات
النخبة ال تتجاوز اخلمسة».
ويضيف حرب« :ليس مطلوبًا من حامل اإلجازة ما هو مطلوب من
حامل الدكتوراه .فهذه الشهادات اجلامعية تؤهل حاملها إلجياد
وظيفة جيدة براتب معقول وهذا حبد ذاته جيد خصوصًا أن التعليم
ما عاد فئويًا كما يف الستينات والسبعينات وإمنا صار ممتدًا عرب
البالد».
صحيح أن التعليم بارقة أمل ال يستهان بها خصوصًا إذا تسلح بها
شباب اقتنعوا بأنها وسيلتهم الفضلى ملواجهة املستقبل ،لكنه
طموح يصطدم بعقبة توظيف .ذلك ان نسبة الذين وجدوا عم ًال
فعليًا وانتظموا فيه ال تتجاوز  37يف املئة فيما البقية ترى احلل
يف اهلجرة .فأكثر من نصف الشباب اللبناني يبحث عن فرص يف
اخلارج ،وربعهم أظهر نية يف اهلجرة وربع ثان بدأ املساعي الفعلية
لتحقيقها .يقول حرب« :إنه واقع مؤسف وخطري ...بلد يصدر
كل هذه الطاقات البشرية املتخصصة اىل اخلارج فيما هو بأمس
احلاجة اليها».
مثة بارقة أمل أخرى تفوقت على التعليم ومل تعد يومًا خطأ شائعًا:
إنها اهلجرة .احللم «الوطين» الوحيد العابر للطوائف واملناطق
وجيمع اللبنانيون عليه!

سجن ترفيهي لباريس هيلتون

قال مسؤول يف إدارة السجون يف مدينة الس فيغاس األمريكية،
إن السجن الذي أرسلت إليه املمثلة املثرية للجدل باريس هيلتون
وسرع
بسبب حيازتها الكوكايني ،تعامل معها يف شكل خاص
ّ
اإلجراءات كي ال تطول إقامتها يف السجن .وبقيت هيلتون لثالث
ساعات يف سجن «كالرك كاونيت» ،يف حني أن أي احتجاز
لشخص عادي بالتهمة نفسها اليت احتجزت فيها املمثلة ،يطول
لفرتة  21ساعة على األقل.
وقال نائب رئيس شرطة الس فيغاس جيم ديكسون« :لقد
عاملوها بشكل خاص ،وال أعتقد أنهم خالفوا األنظمة واللوائح...
عندما حتتجز شخصًا مثلها ،يأتي اجلميع ملعرفة التفاصيل ورؤية
ذلك الشخص ،وسنضطر إىل إبعاد النزالء اآلخرين عنها ...لذا
فاإلسراع يف إطالق سراحها أفضل» .وكانت الشرطة يف الس
فيغاس أفرجت عن هيلتون بعد أن اعتقلتها لالشتباه حبيازتها
املخدرات ،من دون أن يعين ذلك إسقاط القضية عنها باعتبار أن
قرار إخالء سبيلها جاء «بعد التأكد من أنها لن تغادر البالد».
وقال الناطق باسم الشرطة األمريكية ،وين هوملن ،إن هيلتون
كانت يف سيارة كاديالك سوداء اللون ،برفقة سائق ،وأوقفت
الشرطة السيارة بعد االشتباه بها.

العيد يف مصر ...من دون كعك!

على مدار عشرات السنني كانت األسرة املصرية حتتفي بكعك
العيد وختصص له األيام األخرية من رمضان لصناعته يف املنزل،
أو شرائه من األفران وحمالت "احللوانية" يف حال الكسل أو ضيق
الوقت ،ويف كلتا احلالتني كان ميثل بهجة للصغري والكبري يف
األسرة .كانت أطباق الكعك تتطاير من منزل ملنزل على أكف
الصغار والكبار ـ على السواء ـ حاملة رسائل الود واحملبة ومعتذرة
عن التقصري يف السؤال وداعية للتواصل وموثقة ألواصر القرابة
وتصفية النفوس مما عكر صفوها .لذا يصعب على املرء أن
يصدق أن تتخلى األسرة املصرية عن بهجتها ومتتنع عن صناعة
كعك العيد أو شرائها.
مجعية مواطنون ضد الغالء ناشدت املصريني االمتناع عن شراء
كعك العيد ،مربرة ذلك بتزامن املناسبات اليت تطلب زيادة يف
نفقات األسرة املصرية يرهق ميزانياتها اليت تتآكل بفعل الغالء،
وطالب رئيسها حممود العسقالني باالستغناء بشكل شبه كامل عن
كعك العيد ،وتوفري نفقاته لبنود ذات أهمية قصوى.
بعض األمهات رفضن االمتناع عن إدخال الفرحة على قلوب أوالدهن
وأسرهن وأقاربهن .وكان قرارهن "صناعة أو شراء كمية رمزية".
والبعض اآلخر كان مع املقاطعة " مقاطعة الكعك وحمالت بيعه"،
وقالت إحدى السيدات املوافقات على مقاطعة شراء الكعك هذا
العيد "حنن نقاطع مكرهني جمربين ،وقد قاطعنا الكثري من العادات
خالل رمضان هذا العام ،الزيارات والعزومات كانت نادرة ،ففي
ظل االرتفاع اجلنوني يف أسعار املنتجات الغذائية ،قاطعت الناس
أشياء كثرية دون أن تدري ،مثال مل يشرت أحد مالبس جديدة
للعيد".
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تسلية

احلمل ( 21آذار –  20نيسان):تفاصيل صغرية جتعلك تغار جبنون
على الشريك وبعضهم يرى ان غريتك ليست منطقية بل خترج عن
نطاق الواقع .فتتخيل امورًا مل حتصل وتشكك يف نيات اآلخر.

االسد ( 21متوز 21 -آب):قلبك الكبري جيعلك تسامح اآلخر بسهولة
مطلقة فال حتقد وتعرف ان تقدم اهلدايا اىل اآلخر ،وال تنتظر منه
الكثري .ولكنك بكل تأكيد تطلب االحرتام املطلق واحلب الكبري.

القوس ( 23ت 20 - 2ك:)1نادرًا ما تضيع وقتك يف
التعمق
ّ
باالمور وترى ان السطحية والسعي خلف امللذات من االمور اليت
جتعلك اكثر سعادة يف احلياة .ال تريد ان تتحمل مسؤولية.

الثور ( 21نيسان  20 -أيار):الوقت ال يقتل احلب عندك نراك
تشعر بأحاسيس اقوى مع مرور الزمن .حتتاج اىل الكثري من الوقت
لتقع يف احلب لكنك اذا قدمت قلبك تعيش احلب اىل االبد.

العذراء ( 22آب  22أيلول):يشعر اآلخر بانك تهتم كثريًا بالتفاصيل
وتتابع اهدافك واعمالك بتأن ودقة .ال تتحمل االمور اليت تنجز
بالمباالة او بسرعة ،بل تريد ان تشرف على كل ما خيصك.

اجلدي ( 21ك 19 - 1ك:)2تعرف ان تنظم حياتك وغالبًا ما يشعر
الشريك بأنه يسهل االتكال عليك يف خمتلف االمور .تعرف متى
تستمتع بوقتك ومتى تركز على احالمك وكيف تصل اىل اهدافك.

اجلوزاء ( 21ايار  20 -حزيران):ال تغار بشدة على اآلخر النك تعرف
ان تركز على حياتك واهدافك وال تضيع وقتك يف الشك ،لكن هذا
ال يعين ان الشريك يقدر ان يتصرف كما حيلو له.

امليزان ( 23أيلول  22 -ت:)1ال تستطيع ان تتحمل من يضيعون
وقتهم يف التكاسل واالمور السخيفة ،وترى ان احلياة امجل من ان
نعيشها بال اهداف واحالم غالبًا ما تكون مستحيلة.

الدلو( 20ك 18 - 2شباط):ال تعاتب وال
حتمل اآلخر مسؤولية
ّ
االخطاء اليت ترتكبها بل تتحمل مسؤولية نفسك وتبحث عن سعادتك
بنفسك .ولكنك تريد مع السعادة االستقالل واملرح.

السرطان ( 21حزيران  20 -متوز):احلب ال يعادل عندك االستقرار
النك تنجرح بسهولة وتفقد االهتمام بالشريك التفه االسباب،
وحتتاج اىل الوقت لتشعر به جمددًا .العالقة معك عاصفة.

العقرب ( 23ت 22 - 1ت:)2تعشق الصمت وترى فيه احلياة
احلقيقية ،وال حتتاج اىل الكثري من االصدقاء لتشعر باالمان ،بل
تريد ان تعيش احلب احلقيقي وان يكون لك اصدقاء تثق بهم.

احلوت ( 19شباط  20 -آذار):حتاول ان جتد السعادة ونادرًا ما
تلقاها النك تفهم احلياة جيدًا وتغوص يف خفايا اآلخرين فيصعب
عليهم ان يكذبوا عليك وخيتبئوا خلف اقنعة.
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اعالنات

..Hello Mobileللمكاملات اخلارجية ..ال عقود تلزم الزبائن ..أسعار
متدنية اىل البالد العربية والعامل وشبكة تغطي  94.5باملئة من سكان اسرتاليا
خمابرات

هل جترون
دولية بانتظام؟
هناك االن وسيلة
ارخص واسهل لالتصال
واالهل
بالعائلة
واالصدقاء يف مجيع
احناء العامل.
بعد افتتاح سوق بطاقات
االتصال ،اطلقت شركة
 Tel.Pacific Ltdخدمتها
للموبايل املدفوعة سلفا
Prepaid Mobile Service
يف شهر كانون االول
من العام .2009
فمنذ بداية اطالقها
اصبحت Hello Mobile
الفكرة الكبرية واالكثر
جذبا للزبائن يف سوق
االتصاالت من خالل
توفريها خمابرات خارجية
بكلفة متدنية مباشرة
من املوبايل (هاتفكم
احملمول).
ومن اجل رفع مستوى
القيمة والنوعية لبطاقة
اهلاتف هالو (Hello
كانت
)Phone card
 Hello Mobileاخلطوة
املنطقية التالية يف
سوق االرسال اهلاتفي
(Mobile
النقال
)telephony
Market
لتعطيكم املرونة واحلرية
الجراء مكاملات دولية
بكلفة متدنية حيثما انتم
يف اسرتاليا.
ليست هناك وسيلة مثل
"هالو موبايل" .انه سهل
بسهولة شرائكم بطاقة
سيم ( )Sim Cardبعد
تنشيطه والتخابر منه.
ليست هناك عقود او
ارقام اضافية لالتصال
كما ان االسعار ليست
مرتفعة ..فبكلفة تبدأ
من  4سنتات بامكانكم
بعائلتكم
االتصال
واصدقائكم يف الدول
العربية يف اي وقت ومن
اي مكان يف اسرتاليا.

من دوالرين ()Sim Only
والتعبئة مسبقا (Pre-
 )Loadedبـ  10دوالرات
او  30دوالرا وذلك من
اقرب حمل مسانة او
حمطة وقود او وكالة بيع
Newsagentsاو
الصحف
حمالت البيع باملفرق من
سكنك.

ولتنشيط بطاقة سيم
( )Sim Cardبامكانكم
االتصال برقم خدمة
املستهلك 126999 :
املتوفر  24ساعة يوميا،
 7ايام يف االسبوع او
زيارة:
www.hellomobile.
com.au

ملاذا شراء Hello
Mobile؟

االمريكية واوروبا بكلفة
 2.9سنتا للدقيقة .كما
بامكانكم اجراء اتصاالت
جمانية الول  10دقائق
زائد رسم وصل اخلط
من هالو موبايل اىل
هالو موبايل اخر.

كما بامكانكم ارسال
خدمة الرسائل القصرية
( )SMSداخل البالد او
اىل اخلارج حبدود 15
سنتا لكل منها.
اضافة ىل ذلك بامكانكم
بعائالتكم
االتصال
يف الواليات املتحدة تتوفر رزمة هالو موبايل

اجراء مكاملات دوليةمن هاتفكم املوبايل
بكلفة متدنية.
مرونة يف استعمالاالئتمان على املكاملات
والدولية
القياسية
وخدمة الرسائل القصرية
( )Sim Cardوالبيانات
(.)Data

مكاملات جمانية من Hello Mobileاىل Hello
 Mobileجمانا الول 10
دقائق زائد رسم فتح
اخلط.
ليس هناك توقيععقود.
شبكة هالو موبايلتغطي  94.5يف املئة من
السكان االسرتاليني.
رقم
على
االبقاءهاتفكم النقال ()Mobile
احلالي.
ليست هناك ارقاماضافية او رموز ينبغي
تذكرها لالتصال.
خدمة نوعية للمستهلكملدة  24ساعة  7ايام
االسبوع.
تنطبق رسوم لفتحاخلط.
زوروا
االلكرتوني

املوقع
التالي:

www.hellomobile.com.
الشروط
 auملعرفة

واسعار
واملواصفات
املخابرات اىل دول
اخرى.

SPIRITUAL THERAPIST
Traditional Spiritual Help
العامل الروحاني عالء العوادي
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*تسفري االرواح البشرية واستنطاقها
*كشف األسرار *استشارات روحانية ونفسية

Tel: 02 87648186

Fax :02 87648062

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

*عالجات للسحر واملس يف مجيع األمراض الروحانية
*عضو عدة مجعيات روحانية اسرتالية*عالجب التنويم املغناطيسي

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

