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الدفاع
وزير
قال
اإلسرائيلي إيهود باراك
خالل جولة أمس االول عند
احلدود مع لبنان ان «حزب

اهلل» لن يفاجئ إسرائيل
مرة أخرى ،معربا عن أمله
بالتغلب على العقبات

(التتمة ص)21

زورونا يف معرض ومهرجان عيد تعدد الثقافات يف الشاوغروند يف فريفيلد
على العنوان التاليSmithfield Rd, Prairiewood :
يوم االحد يف  26ايلول 2010

صـوت الحقيقة
هل يستطيع جهاز «الـ مع لَو مات» اعتقال
قيادي من «حزب اهلل» او املستقبل؟

احلكومةاحلريرية و«مثن» اعتقال كرم!
انطونيوس بو رزق

يبدو ان قصتنا مع جهاز املعلومات عفوا «الـ
مع َلو مات» ستكون طويلة طاملا انه مستمر يف
ممارسته الظلم وحتويله البالد اىل مزرعة ووقوفه
«مع» الباطل حتى َ
«لو مات» العدل واحلق والوطن
واملواطن.
(التتمة ص )30
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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

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

Accounting and Taxation Services

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!
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Employ an Australian Apprentice
in a traditional trade and you could
be eligible for an additional $3,350!
*

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
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This is on top of the $4,000 in
standard incentives available!
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لبنانيــات

«التغيري واإلصالح» يرد على نداء  14آذار:

من يقوم باالنقالب خيلق ازدواجية يف الدولة
رد تكتل «التغيري واإلصالح»
على «نداء» األمانة العامة
لقوى  14آذار الذي حتدث عن
أن قوى  8آذار تقوم مبحاولة
انقالبية ،فاعترب أن «لالنقالب
ظروفه وآلياته ومعطياته ،ومن
يقوم باالنقالب هو َمن خيلق
إزدواجية يف الدولة ويضرب
القانون والعدالة وحيتقر طرفًا
سياسيًا» ،نافيًا أي توزيع
لألدوار بني «التيار الوطين
احلر» و»حزب اهلل» .وأكد
«أننا اليوم نقوم مبعركة تغيري
وبعملية إصالح وعلى الناس أن
تعرف أين حقوقها املهدورة،
والتغيري ال يتم بشطبة قلم».
[ وصف عضو تكتل «التغيري
نبيل
النائب
واإلصالح»
نقوال ،يف حديث اىل تلفزيون
االول،
أمس
«اجلديد»
فرع املعلومات بأنه «فرع
أمين غري شرعي» ،مشريًا
إىل «سيطرة فرع املعلومات
ورئيسه على املديرية العامة
لقوى األمن الداخلي فيتصرف
بالشؤون الداخلية للمديرية على
أساس أنه اآلمر الناهي .ويف
هذا اإلطار للعقيد وسام احلسن
الكلمة األخرية يف مناقالت
الضباط اليت جيريها املدير
العام اللواء أشرف ريفي،
وبالتالي فهو يضع «رجاله يف
املواقع اليت يريد».
وزعم بأن «هناك من ميهد
الطريق أمام وسام احلسن لكي
يتسلم منصب املدير العام لقوى
األمن الداخلي مباشرة فور إحالة
اللواء أشرف ريفي على التقاعد
يف العام  .»2013وقال:
«إننا اليوم نقوم مبعركة تغيري
وبعملية إصالح وعلى الناس أن
تعرف أين حقوقها املهدورة،
والتغيري ال يتم بشطبة قلم».
[ نفى عضو التكتل النائب
سيمون أبي رميا ،يف حديث
اىل جمليت «األسبوع العربي»
و»املاغازين» ُينشر اليوم،
أي توزيع لألدوار بني «التيار
الوطين احلر» و»حزب اهلل»،
قائ ًال« :ال نعمل على إسقاط
احلكومة أو تغيريها ،إمنا يف
حلظة من اللحظات ستكون

احلكومة أمام استحقاق أساسي،
وهناك خيارات جيب االلتزام
بها».
ورأى أن «حجم فرع املعلومات
بات أكرب من حجم مديرية
املخابرات يف اجليش» ،نافيًا
«وجود أي رسالة من العميد
املوقوف فايز كرم اىل النائب
تهدد بكشف
العماد ميشال عون ّ
املستور».
أضاف« :هذه الرسالة غري
موجودة وهي من املخيالت،
ومن كتب عنها كأنه يكتب
أفالم جيمس بوند .حنن أبلغنا
عائلة العميد كرم منذ اللحظة
األوىل أننا اىل جانبه ،ويف حال
مل يثبت عليه شيء ستكون
هناك معركة ،أما إذا كانت
هناك تهمة صغرية فكما قال
العماد عون هناك كثريون
يسقطون على الطريق».
[ أيد عضو التكتل النائب حكمت
ديب ،يف حديث اىل «وكالة
األنباء املركزية» ،دعوة رئيس
اجلمهورية ميشال سليمان اىل
التهدئة «عندما تصب هذه
التهدئة يف خدمة عدم توتري
األجواء جمانًا» ،رافضًا «حتت
ستار التهدئة السكوت عن أمور
شاذة ألن ذلك يشعل نارًا حتت
الرماد».
ولفت اىل أن «الصرخة اليت
يطلقها النائب ميشال عون تعرب
عن سخط وأمل ووضع شاذ جيب
أال يستمر» ،معتربًا أن «ال أحد
ضد التهدئة ال بل حنرص بشدة
على تأمني أجواء االستقرار ،إال
أن السكوت عن خطأ متماد يف
الزمن ومستمر يف املمارسة
اليومية غري مقبول ،ومن أبسط
واجباتنا كنواب مسؤولني أمام
الشعب اطالق الصرخة تلو
األخرى رفضًا هلذا الواقع».
ودعا اىل «تفهم هذا املوضوع
والرد على املسائل املطروحة
بالتفصيل الدقيق وحبسب
املسؤوليات واملواقع» ،مطالبًا
«املسؤولني عمومًا مبن فيهم
فخامة الرئيس بالرد على كل
تساؤالتنا وهواجسنا والثغرات
اليت أشرنا اليها والتجاوزات
احلاصلة ،وبذلك فقط تهدأ
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األجواء».
[ عزا عضو التكتل النائب زياد
أسود ،يف حديث اىل وكالة
«أخبار اليوم» أسباب اهلجمة
القضائية
املؤسسات
على
واألمنية ،اىل أن «القضاء
ال يمُ ارس دوره كما جيب،
وال وجود لفرع املعلومات
يف هيكلية الدولة» ،معتربًا
أنه «ال حيق للقضاء «أن
خيابر» فرع املعلومات ويكلفه
بتحقيقات واستنابات ،يف وقت
هذا الفرع ليس موجودًا ضمن
هيكلية الضابطة العدلية يف
قوى األمن الداخلي» .وقال:
«أما من ناحية املضمون ،فال
حيق أيضًا لفرع املعلومات إجراء
حتقيقات وتسريب معلومات
تكون يف أغلب األحيان غري
صحيحة».
وحول «نداء» األمانة العامة
لقوى  14آذار الذي حتدث عن
أن قوى  8آذار تقوم مبحاولة
انقالبية ،رأى أن «لالنقالب
ظروفه وآلياته ومعطياته».
وقال« :ال أعتقد أن طرفًا لديه
 27نائبًا و 5وزراء ـ ميارسون
يعارضون
السلطة
ضمن
ويناقشون ـ يقوم بانقالب .بل
من يقوم باالنقالب هو َمن خيلق
إزدواجية يف الدولة ويضرب
القانون والعدالة وحيتقر طرفًا
سياسيًا».

اجلوزو يتهم عون بالدفاع عن
اجلواسيس و«حزب اهلل» بالتصعيد

اتهم مفيت جبل لبنان الشيخ
حممد علي اجلوزو رئيس "تكتل
النائب
واالصالح"
التغيري
ميشال عون بـ"الدفاع عن
اجلاسوسية ،وحماولة محاية
جواسيس اسرائيل يف لبنان،
ومن اجل ذلك يشن محلة قاسية
على فرع املعلومات (.")...
كما اتهم "حزب اهلل" بـ"الوقوف
متفرجًا او مؤيدا للجنرال يف
مواقفه".
وقال يف تصريح أمس االول:
"لقد دفع حزب اهلل اللواء مجيل
السيد ليقول ما يقول من اجل
تعطيل دور احملكمة الدولية.
وهذا يدين اللواء السيد الذي
كنت احسبه عاق ًال وحكيما فال
يعمل على ادانة نفسه".
واضاف" :اذا كان اللواء السيد
قد ثار هذه الثورة النه سجن
ظلمًا كما يعتقد ،فما هي حال
الذين فقدوا رجاال كبارًا قتلوا
غدرًا وغيلة؟ أليس من حق هؤالء
أن يغضبوا وأن حياولوا معرفة
احلقيقة وان حياسبوا القاتل؟".
وسأل" :ملاذا يدفع حزب اهلل
األمور حتى تصل اىل هذا احلد
من تصعيد املواقف واالستفزاز
السياسي وحماولة االنقالب على
الشرعية اللبنانية والدولية؟
وملاذا خياف من احملكمة اذا
كان واثقا من براءته؟ وملاذا
مل يطالب مبعرفة من قتل عماد
مغنية وحماسبته بدل اهلحوم
على احملكمة وعلى شهود الزور
والدولة؟".

ختوف من تداعيات القرار الظين واعترب السلم األهلي أهم من العدالة

جنبالط :هناك يف  8و 14آذار من ال يريد التقارب السوري ـ اللبناني
«اللقاء
رئيس
دعا
الدميوقراطي» النائب وليد
جنبالط اىل لقاء مصاحلة بني
رئيس جملس الوزراء سعد
احلريري واألمني العام لـ»حزب
اهلل» السيد حسن نصراهلل
وخماطبة كل منهما جلمهور اآلخر
كي ال يقع لبنان يف فخ الفتنة
اليت تريدها إسرائيل .وكشف
عن رسالة محلها من الرئيس
السوري بشار األسد «تدعو اىل
اإلبقاء على احملكمة لكن القرار
الظين ال بد من إعادة النظر
به» ،مشريًا اىل أن املسؤولني
الفرنسيني واألمريكيني الذين
التقاهم أكدوا له «عدم تدخلهم
يف موضوع قرار احملكمة».
وأعرب عن ختوفه من تداعيات
القرار الظين ،معتربًا أن «السلم
األهلي أهم من العدالة».
وقال جنبالط يف حديث اىل
برنامج «كالم الناس» من
«املؤسسة اللبنانية لإلرسال»
أمس االول« :لسنا حباجة اىل
 5أو  7أيار جديد كي تغرق
املقاومة يف أزقة بريوت،
وكذلك األمر بالنسبة اىل
احملكمة الدولية وإغراقها يف
الشوارع» .واعترب أن «السيد
نصراهلل مل يكن حباجة اىل هجمة
تصعيدية على الرئيس احلريري،
كما مل تكن هناك حاجة لفريق
«املستقبل» اىل أن يهاجم
(املدير العام السابق لألمن
العام اللواء مجيل) السيد.
ورفض يف هذا السياق الكالم
األخري لرئيس تكتل «التغيري
واإلصالح» النائب ميشال
عون والسيد «اللذين يدعوان
اىل حتطيم القضاء والدولة
أنه
معتربًا
واملؤسسات»،
«رمبا هناك فخ اليقاع الفتنة
يف لبنان ،فهناك مفاوضات،
وعندما نتذكر كامب ديفيد يف
كل حمطة من حمطاتها كان هناك
دم يف لبنان».
ورأى أن «احملكمة الدولية
سيست منذ صدور تقرير جملة
«دير شبيغل» اليت نشرت
يف أيار  2009أن القرار الظين
سيتضمن اتهامًا لـ»حزب اهلل»
اللبناني باغتيال احلريري»،
مشريًا اىل أنه «إذا كانت
العدالة مصريها الفتنة وتهديد
السلم األهلي ،فالسلم األهلي
أهم».
وأكد أن اخلوف ،يف حال صدور
القرار الظين ،هو من «فتنة
سنية ـ شيعية» .ولفت اىل
أن «موضوع احملكمة ُيعاجل بني
الرجال ،بني احلريري ونصراهلل
خصوصًا بعدما قدم نصراهلل
قرائن جديدة مهمة» .والحظ
أنه «بد ً
ال من الثناء على كالم
احلريري حصل هجوم ،وكأن
هناك من هو يف  8آذار أو 14
آذار ال يريد التقارب السوري ـ
اللبناني».
وقال« :السيد يورط السوريني
فرمبا أراد القول إنين اليوم
رأيت األسد وأقول ما أريده».
ووصف تعابري السيد بأنها
«ال تتناسب واآلداب العامة
خصوصًا يف ما يتعلق بالتخاطب

مع الرئيس احلريري» ،معتربًا
أنه «ال جيوز أن يذكرنا السيد
مبرحلة معينة عن خطأ أو عن
صواب ،فالسيد مل يكن ذلك
الرمز احملبوب من الشعب
نفسه».
ونسي
اللبناني،
ورأى أن السيد «عمل من احلبة
قبة» وعليه احلضور إىل القضاء
«ألن القضاء فوق اجلميع».
ودعا اىل انتظار دراسة وزير
العدل ابراهيم جنار حول
«شهود الزور» ،مؤكدًا أن
«هذا املوضوع ال يحُ ل ال يف
الشارع وال بالرتاشق اإلعالمي
واملنابر» .وشدد على وجوب
كشف من هم «شهود الزور»،
مؤيدًا حماكمتهم.
أضاف« :احلريري قال إن
هناك «شهود زور» ،فاملبدأ
وجد وعلينا إجياد اآللية ملعاجلة
هذا األمر ،وال حاجة اىل  7أيار ال
من  14وال من  8آذار».
وأشار اىل أن «االمر حيتاج اىل
كالم من احلريري للجمهور الشيعي
ومن نصراهلل للجمهور السين
يتجاوز كل احلساسيات» ،داعيًا
اىل «أخذ املوضوع اإلسرائيلي
جبدية ولنعطه للمحكمة وندرس
األمر جبدية ،فالبلد مكشوف،
وجيب أال نبقى أسرى  7أيار
ونظرية التآمر ،فال أحد ميكنه
أن يتآمر على نصراهلل ،وإال نقع
مجيعنا حنن ونصراهلل يف الفخ
اإلسرائيلي».
أضاف« :قلت لـ(ديتليف)
ميليس أال يكون اغتيال احلريري
دخل يف لعبة األمم ،فعندما
يسمح لي بقراءة تلك اإلفادة
سأقرأها ألنين أحتاج اىل اذن
القضاء ،واآلن ال أغري أفادتي،
وميليس رأيته مرة واحدة يف
املختارة ،وله حيثية مضادة
للنظام السوري ،وهذا جعله
يعمل خبلفية سياسية».
وأوضح أنه فاتح الرئيس
القرائن
مبوضوع
احلريري
«وال
بإسرائيل
املتعلقة
أستطيع أن أفصح عن فحوى
النقاش اآلن» ،سائ ًال «ما هذه
النظرية بأن سعد احلريري يربئ
سوريا ليتهم «حزب اهلل»؟،
واحلريري يدرك أن احللف بني
سوريا وإيران منذ الثمانينات،
ومن غري املمكن فصل سوريا
عن «حزب اهلل» وإيران وعن
هذا احللف املركزي ،وغباء اعتبار
أن هذا ممكن».
ورأى أنه «إذا كان قرار
احملكمة الدولية سيأخذنا اىل
الفتنة ومبا يؤكد أن احملكمة
مسيسة ،فإن من احلكمة اختاذ
قرار وبشكل مجاعي من كل
األفرقاء بتأجيله ،تفاديًا للفتنة
ومن أجل لبنان معافى خيرج من
الزواريب كما حصل يف برج أبي
حيدر» ،منوهًا مبواقف رئيسي
اجلمهورية واحلكومة .وأشار اىل
أن «الشهداء ال ينصفون إذا
سالت دماء يف لبنان».
ووصف رئيس جملس النواب
نبيه بري بأنه «ممتاز»،
مؤكدًا «لدي كل االستعداد
ألي مبادرة مع بري واحلريري
و»حزب اهلل» ،واحملكمة شأن

سعد احلريري ورفيق احلريري وال
أريد أن تنزل اىل الغوغاء».
وقال« :محلت رسالة عندما
ذهبت اىل فرنسا يف املرة
األوىل من بشار األسد فحواها
أننا نبقي على احملكمة ،ولكن
هذا القرار الظين جيب إعادة
النظر به ،إال أن (وزير اخلارجية
كوشنري
برنار)
الفرنسي
و(السفري األمريكي السابق يف
لبنان جيفري) فيلتمان اللذين
التقيتهما يف باريس ،ردا
على الرسالة بالقول :حنن ال
نتدخل».
وأوضح أن «أول بند القى
اإلمجاع يف احلوار الذي دعا اليه
بري هو بند احملكمة ،فلنفصل
بني احملكمة والقرار الظين،
فاحملكمة ال ميكن ألحد ،ال للحاج
حممد رعد وال أنا وال أي كان
أن يلغي احملكمة يف الوقت
احلاضر» .وقال« :مسعت من
بعيد أنه سيكون هناك مسعى
لتأجيل القرار الظين ،فالقمة
الثالثية كان فيها تكتم شديد،
ولكن تأجيل القرار هو تأجيل
للمشكلة ،وال أستطيع أن أجيب
أين أصبح هذا املسعى فقد
مسعت به من بعيد».
وأكد أن «من اخلطأ يف هذا
التوقيت واجلو احلامي إلغاء
متويل احملكمة ،وال ميكن اختاذ
هكذا قرار من فريق واحد ،فإما
أن نأخذ القرار معًا أو ال ميكن
ذلك» ،حمذرًا من أن «الفتنة
يف لبنان تهدد سوريا اليوم،
وأنا ال أرى أن سوريا ستعود
اىل لبنان ،والفتنة السنية ـ
الشيعية تنتقل اىل كل مكان
وليس اىل سوريا فحسب».
ونبه على «أننا ذاهبون اىل
أخطار هائلة ،وعلينا اجياد اآللية
ملعاجلة األمور» ،مشددًا على أن
«الرئيس احلريري رئيس وزراء
كل لبنان وعلينا مساعدته وليس
تهشيمه ،وإذا عمدت املعارضة
اىل تطيري نصاب جلسات جملس
الوزراء فنعود اىل مرحلة 2006
وذلك ليس ملصلحة أحد ،فاحلرب
اإلسرائيلية رمبا أفضل ألنه على
األقل قد نتوحد».
ووصف كالم احلريري اىل
جريدة «الشرق األوسط» بأنه
«جبار ولكن مثة متضررين من
تقاربه مع سوريا من جهيت 8
و 14آذار».
«شعبة
أن
اىل
وأشار
املعلومات موجودة كأمن على
األفراد والضباط يف قوى
األمن ،وتهميشها وحتطيمها
خطأ ،فباالمس اكتشفت شبكات
عمالء».
ورأى أن «طاولة احلوار
ضرورة أكثر من أي وقت مضى
ألننا حمكومون باحلوار ،ومعادلة
اجليش والشعب واملقاومة ال
مفر منها ،اىل أن ننتزع سالحًا
للجيش».وقال« :إذا وافق
(خادم احلرمني الشريفني) امللك
عبداهلل (بن عبد العزيز) على
زيارتي إليران أقوم بزيارتها،
ألنين ال أريد أن أخسر صداقيت
مع آل عبد العزيز املستمرة منذ
كمال جنبالط».
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لبنانيات

«املال» تقر موازنة وزارة العدل وبند احملكمة يف مهب الريح

«حزب اهلل» يعلن انتهاء فرتة السماح ونواب  14آذار ينسحبون

يف املكان نفسه ،أي جملس
النواب ،ويف زمن غري بعيد،
أي يف اجللسة االشرتاعية
العامة للمجلس اخلميس  15متوز
املاضي ،طرح اقرتاح قانون
معجل مكرر لـ»فتح اعتماد يف
موازنة جملس النواب» بقيمة
 20مليار لرية لبنانية ،ومل يكن
مشروع املوازنة العامة واملوازنات
امللحقة للعام  2010أحيل على
جلنة املال واملوازنة بعد.
يف املناقشة ،رفضت وزيرة
املال ريا احلسن أن ُيصرف هذا
املبلغ قبل إقرار املشروع يف
اهليئة العامة للمجلس ،مقرتحة
أن يدخل االعتماد املطلوب يف
مشروع قانون املوازنة العامة
واملوازنات امللحقة للعام .2011
فأيد النائب جورج عدوان قوهلا،
غري أن رئيس اجمللس نبيه بري
أعادها اىل «التوافق» يف هيئة
مكتب اجمللس على «النفضة»
ترميمًا وإصالحًا .إال أن النائب
غسان خميرب عارضه حينها على
أساس «عدم إقرار موازنة
 2010وال ميكن أن يرد االعتماد
يف املشروع .فكيف ميكن فتح
اعتماد يف موازنة غري قائمة يف
وقت تصرف الدولة على أساس
القاعدة االثين عشرية من موازنة
2005؟» .فرد بري بأن االعتماد
يفتح «يف مشروع».
وأجاب خميرب« :ال ميكن مشروعًا
أن يفتح قانونًا» .فتدخل
الرئيس فؤاد السنيورة قائ ًال:
«عادة ،يكون االعتماد اإلضايف
يف املوازنة املقرة .ولكن نظرًا
اىل العجلة ،ميكن املصادقة على
االعتماد على أن حيدد يف موازنة
.»2010
فأقرت اهليئة العامة االقرتاح
الذي صدر قانونًا برقم  123يف
العدد  36يف اجلريدة الرمسية
يف  23متوز  2010وقضى بأنه
«يفتح يف اجلزء الثاني «أ»
من موازنة جملس النواب للعام
 2010اعتماد( 20 )...مليار
لرية لبنانية فقط» ،على أن
املفتوح
االعتماد
«يغطى
بزيادة تقدير واردات املوازنة
العامة للعام  2010وفقًا لقسم
االستثنائية()....
الواردات
فيجري توزيع االعتماد املفتوح
مبوجب هذا القانون على
الفقرات والنبذات العائدة لبندي
التجهيزات والصيانة يف موازنة
جملس النواب مبوجب قرار
صادر عن رئيس جملس النواب
بناء على اقرتاح هيئة مكتب
اجمللس(.»)...
باألمس ،استمر اجلدال خارج
جلنة املال واملوازنة ،وداخلها،
على مرسوم متويل احملكمة ذات
الطابع الدولي اخلاصة باغتيال
الرئيس الشهيد رفيق احلريري.
وباملقارنة ،ميكن استنتاج أن
عنوان هذا السجال سياسي
حمض ال دستوري أو قانوني
بدليل أن الكتل النيابية كلها
وافقت على القانون املذكور منذ
شهر ،وأن اخلالصة اليت خرج بها
النواب من اللجنة مساء تعدت
قشور امللف اخلاليف وعنوانه
احملكمة ذات الطابع الدولي اىل
كينونة هذه احملكمة حتديدًا.

ومل يكن ممكنًا الكالم اىل النواب
طوي ًال بفعل االجتماع املطول للجنة
من الساعة العاشرة قبل الظهر
اىل ما بعد السادسة مساء ،يف
جولتني عنوانهما متويل احملكمة
ذات الطابع الدولي ،وجل
ما رشح يف الدقائق القليلة
الفاصلة عن اجللستني أن «ال
شيء جديدًا واالنقسام ال يزال
حادًا جدًا».
ففي اجللسة األوىل للجنة صباحًا،
انقسم النواب حوهلا خندقني:
األول لنواب «حزب اهلل»
خصوصًا ،وكان النائب حسن
فضل اهلل رأس احلربة يف إبالغ
القرار السياسي لدى احلزب:
ال نعرتف باحملكمة ذات الطابع
الدولي ،وهي حمكمة إسرائيلية
وأمريكية .إنها مسيسة وقامت
لتكون ضد املقاومة («حزب
اهلل») بدليل تسريبات رئيس
اإلسرائيلي
اجليش
أركان
اجلنرال غابي اشكينازي اليت
«تستهدف» احلزب ،وليست
تاليًا ملعرفة حقيقة من قتل
الرئيس احلريري.
والثاني لنواب تكتل «لبنان
أو ً
ال» و»تيار املستقبل»
و»القوات اللبنانية» الذين
نفوا مجلة وتفصي ًال ما ساقه
فضل اهلل على أساس أن
احملكمة اليت وافقت عليها 8
آذار قامت للكشف عن احلقيقة
أو ً
ال وأخريًا ،وأنهم ال يقبلون
أن تكون مسيسة وأن حترف
عن مسارها القانوني ألنهم هم
املعنيون أو ً
ال وأخريًا بها «أكثر
منكم» ،وأنهم سيدافعون عن
عدم التسييس.
وملا حاول رئيس اللجنة النائب
ابراهيم كنعان أن يفصل بينهما
مقرتحًا تعليق بند احملكمة وترحيله
اىل جلسة «التعليقات» يف
 27أيلول اجلاري ،كان الرفض
القاطع من نواب احلزب :أبدًا.
«ال نقبل بأن يعلق هذا البند
إمنا نريد أن حيول اىل اهليئة
العامة للمجلس فيناقش».
فهذا األمر« ،ال يعنينا» أو ً
ال
وأخريًا.
ومل تكن اجللسة املسائية للجنة
بأفضل حال.
وحبسب ما علم من نواب مل
يرتكوا قاعة االجتماع يف مكتبة
اجمللس منذ الصباح ،أن نواب
 8آذار دخلوا اىل االجتماع ،يف
شقيه الصباحي واملسائي،
ليقولوا إنهم ال يريدون أي
مناقشة على أساس أن هذا
املوضوع «خاليف» ،وال بد
تاليًا من ترحيله اىل اهليئة
العامة .وملا أصر نواب 14
آذار على استكمال املناقشة
على أساس أن ليس من داع
لتأجيلها ،بالرغم من أنهم وافقوا
كنعان على تعليق البند ،جتمع
نواب  8آذار مساء واقرتحوا
التصويت ،لتأتي النتيجة حكمًا
ملصلحتهم على أساس رجحان
كفة احلضور النيابية بغياب
نائبني (فؤاد السعد وغازي
يوسف) من  14آذار وعدم حضور
ثالث مساء (نقوال غصن) ،يف
وقت حضر النائب غازي زعيرت
الذي مل يشارك صباحًا ،لتكون

الكفة الراجحة لـ 8آذار بـ 7نواب
مقابل  6لـ 14آذار .وعبثًا حاول
كنعان أن حيول دون التصويت،
وأن يطرح اإلرجاء بدي ًال ،إال أن
نواب  8آذار أصروا على طلبهم،
مما حدا بنواب األكثرية اىل
االنسحاب بعدما تكرس هلم،
وللرأي العام تاليًا« ،موقفهم
الفعلي من احملكمة» .فآثروا
ترك اللجنة حتى ال خيرج اىل الرأي
العام انطباع بأنها تعارض متويل
احملكمة ذات الطابع الدولي ،يف
حال وافقوا على مبدأ التصويت
أو عدم التصويت ،مع العلم
أن أي قرار خترج به اللجنة اىل
اهليئة العامة ال يلزمها بشيء.
وبدا أن االتصاالت بني اجللستني
مل تنفع بشيء ،وال سيما إذا
وضع أمام املعنيني املوقف
اجلازم الذي أعلنه «حزب اهلل»
صباحًا اىل النواب« :انتهت
فرتة السماح .وال تهاون وال
تساهل بعد اليوم».
املهم ،يف استنتاجات نواب
شاركوا يف اجللسة الصباحية،
أنهم مل يسمعوا تهديدًا أو
ختوينًا ،ومل يكن للصراخ مكان.
فسقطت رهانات أن التشنج
سيخرج من األبواب ،إذ بقي
داخلها.
ويف استنتاجات نواب شاركوا
أن
املسائية
اجللسة
يف
«حزب اهلل» و 8آذار أعلنوا
صراحة موقفًا بشكل مباشر :ال
للمحكمة.
اجلراح باسم النواب املنسحبني
وبعدما انسحب نواب  14آذار
أعضاء اللجنة وهم :مجال اجلراح،
أمحد فتفت ،هنري حلو ،نبيل
دي فريج ،روبري فاضل وفادي
اهلرب ،يرافقهم ثالثة من خارج
اللجنة وهم النواب حممد احلجار
ومعني املرعيب وانطوان زهرا،
حتدث اجلراح بامسهم موضحًا:
«أو ً
ال جرت العادة يف جلنة
املال واملوازنة ،أن يتوافق
على القضايا املطروحة كلها،
وهذا ما درجنا عليه منذ بدء
عمل اللجنة ،ومل جير التصويت
على أي بند ويف أي جلسة من
جلسات اللجنة .وكنا نتوافق على
األمور كلها ونأخذ الوقت الكايف
للنقاش والتفاهم واهلدوء حتى
نتوصل اىل قاسم مشرتك ونقر
كل األمور بالتوافق .اليوم حني
كنا نناقش موازنة وزارة العدل
يف بند متويل احملكمة الدولية،
أردنا أن نتعامل مع قانون
الربنامج ،كما بقية قوانني الربامج
السابقة سواء يف درس موازنة
وزارة االتصاالت أو يف موازنة
وزارة الطاقة ،حيث كانت هناك
قوانني برامج أيضًا .أعطيت
سلفات هلذه الوزارات ،وصرفت
وأقرينا قانون الربنامج ،وإذا
بقيت مادة معلقة كنا نؤجلها.
واليوم (أمس) مسعنا كالمًا
خمتلفًا على احملكمة الدولية
وصل اىل حد القول إن هذه
احملكمة هي أمريكية وإسرائيلية،
وأن لديهم الدليل امللموس
أنها إسرائيلية وأمريكية .طلبنا
توضيحًا ،وقلنا هلم بالصوت
العالي إذا كان هناك دليل
واحد أن هذه احملكمة إسرائيلية

أو أمريكية ،فأنا مجال اجلراح
نائب «تيار املستقبل» سأقف
ضد احملكمة .انتظرنا ردودًا ومل
نسمع أي تربير هلذا الكالم.
واألخطر من ذلك أن أحد الزمالء
قال« :أعطينا مهلة حتى ايلول.
وهذه املهلة انتهت وسنتعامل
بطريقة خمتلفة مع احملكمة
الدولية .ال تسهيل وال إقرار
وال متويل» .وكأن البعض كان
ينتظر تسوية سياسية للمحكمة
الدولية وهذا شيء مرفوض مجلة
وتفصي ًال .ال أحد يقرر أن يعمل
تسوية سياسية على حساب
احملكمة الدولية .فهناك حتقيق
وحمكمة دولية وحنن يف انتظار
القرار الظين .حاولنا أن نناقش
األمر ظهرًا بعد انتهاء اجللسة
الصباحية األوىل .بذلنا مساعي
كثرية لنؤجل املوضوع إما اىل
 27الشهر اجلاري أو تركه اىل
اهليئة العامة ،لكن بعض الزمالء
أصر على التصويت وانسحبنا
من اجللسة اعرتاضًا على هذا
األسلوب».

دي فريج

واعترب النائب نبيل دي فريج
أن ما حصل «ال ميت اىل
اللعبة الدميوقراطية بشيء ،وهو
استغالل لغياب بعض النواب.
فمنهم مسافر كما الزميل السعد
لدواع صحية ،والزميل يوسف
ٍ
ألسباب عائلية .أما النائب غصن
فحضر اجللسة الصباحية وغاب
عن املسائية».
وأشار اىل أن «التصويت مل
حيصل مرة يف جلسات اللجان
النيابية .هذا هو العرف .أسلوب
التصويت يف اللجان مل أشهده
يف حياتي النيابية منذ  11سنة
حتى يف اللجان املشرتكة .فلماذا
التصويت وخصوصًا يف موضوع
دقيق كالبند املتعلق باحملكمة
الدولية؟».

حوري

ونفى النائب عمار حوري أن
«تنتهي األمور تقنيًا يف
اللجنة ،بل ستذهب إىل اهليئة
العامة وسنرى ماذا ستقرر
الغالبية هناك .يف غضون ذلك،
سنواصل بالوسائل املشروعة
والقانونية السعي اىل تأمني
دعم احملكمة».

توضيحات كنعان

صباحًا ،قال كنعان عن احملكمة:
«هناك بنود علقناها لطلب
ايضاحات وتفسريات ،وأخرى
إلعطاء فرصة لنتفاهم عليها
مع وزارة املال أو مع أي وزارة
أخرى .وأعطينا أنفسنا فرصة
للتفاهم على بعض البنود اليت
ميكن بتها يف جلسة  27اجلاري،
وأخرى قد يتم بتها قبل هذا
املوعد .كل ذلك يف سياق العمل
الربملاني ويف سياق احرتام
األصول الدميوقراطية».
ومساء ،أوضح أن القرار «بعد
جلسة طويلة صباحًا ،لتذليل
النقاط اخلالفية كلها .لنقلها
بصراحة كان هناك إصرار من
عدد من النواب ،وأيضا من
الذين انسحبوا ،أن يبت هذا
املوضوع .وكان اقرتاحي أن
نذهب اىل جلسة أخرى نعاجل
فيها البنود اليت ُعلقت .فلم

ميش سوى لساعتني فصلتا بني
ِ
اجللستني الصباحية واملسائية.
كنا نأمل أن نتوصل اىل صيغة
توافقية ،وكانت هناك اقرتاحات
أن يذهب هذا البند اىل اهليئة
العامة ،ومل يقبل بذلك .ونتيجة
املداوالت وخصوصًا أن النصاب
كان متوافرًا ،مل يكن أمامنا إال
أن نناقش من جديد للوصول
اىل نتيجة واليت كانت البقاء
على املواقف نفسها ،بعدما ظهر
جليًا بعد الظهر أن األمر ذاهب
يف اجتاه التعليق ،ولكن األمور
تغريت .وعندما توصلنا اىل هذا
احلد من االنقسام كانت الطلبات
تقول إن يصار اىل احلسم
بالتصويت ألي صيغة نهائية
على أي بند خاليف بعد التوافق
مع وزارة املال والنواب كلهم.
إذًا ،ال أحد يستطيع أن يزايد
علينا بالتوافق وبعرفه».
ورأى أن االنسحاب «ال جيوز ألنه
يؤدي يف النهاية اىل تعطيل عمل
اللجنة وتعطيل الشروع بإقرار
املوازنة» .أضاف« :كان
يفرتض االحتكام يف النهاية
اىل األصول .كنا نتمنى التوافق
وأعطينا الفرص كلها للتوافق إال
أن هذا األمر مل حيصل .لذلك،
وباحلضور الذي بقي يف اجللسة،
مل نتمكن من إقرار هذا البند
نتيجة عدم موافقة النواب عليه.
فرفعت اجللسة وحنن ماضون يف
مناقشة املوازنة حرصًا على املال
العام وعلى حقوق املواطنني
وعلى املشاريع االستثمارية
امللحوظة وفقًا للربنامج احملدد
سلفًا وللجدولة اليت توزعها».
احملصلة
ويف احملصلة ،تكون اللجنة
أقرت موازنات تعاونية املوظفني
لتشجيع
العامة
واملؤسسة
االستثمار (ايدال) ،واملؤسسة
العامة لإلدارة ،وموازنة وزارة
العدل باستثناء البند األخري
املتعلق بقانون الربنامج لتمويل
احملكمة الدولية.
وأوضح كنعان أن وزارة العدل
«مل ترتجم يف موازنتها أبدًا
النية اإلصالحية اليت كانت
تتحدث عنها احلكومة جمتمعة.
فهي موازنة متواضعة جدًا وليس
فيها أي تطوير ،وكان هناك
ٍ
ٍ
وواف من معالي وزير
كاف
شرح
العدل (ابراهيم جنار) والنواب.
مل تلحظ أي تطوير إلمكانات
تعزيز قصور العدل يف لبنان
وتطويرها وتعزيز وضع القضاة

واحملاكم يف لبنان .إال أن هناك
زيادة فقط لصندوق التعاضد
للقضاة».
وعن السجون ،أشار اىل «ضرورة
ختصيص االعتمادات الالزمة على
مدى  5سنوات لالنتقال من
الوضع املزري حملاكمنا وجسمنا
القضائي اىل وضع يستطيع أن
يؤمن الثقة للمواطن اللبناني أو ً
ال
وللمستثمر اللبناني وغري اللبناني
الذي يسعى أو يفكر باجمليء اىل
لبنان».
وأوصت اللجنة احلكومة بتخصيص
هذه االعتمادات لـ»حتسني هذا
الوضع املزري .إذ ال ميكننا اعتبار
أن التوظيف بالقضاء والتوظيف
بوزارة العدل هو توظيف هامشي.
فهو األساس إضافة اىل األمن،
ألن األمن والقضاء يف لبنان
هما األساس يف حفظه وصونه،
باإلضافة اىل الكثري من األمور
األخرى ،إمنا هاتان الركيزتان
هما األساس لعودة أي ثقة سواء
داخلية أو خارجية بلبنان».
وعن التفتيش القضائي ،قال:
«كانت هناك مواقف مهمة
جدًا وحث للجسم القضائي يف
لبنان من خالل وزير العدل الذي
ميثل السلطة السياسية وسلطة
الوصاية على أن يفعل هذا األمر.
لنقلها بصراحة .هناك قضاة
ممتازون ولكن هنالك وضع
قضائي يف حاجة اىل استقاللية
أكرب واىل خطة شاملة .لذا ،طلبنا
من وزارة العدل أن تؤمن لنا
خطة مكتوبة خالل  15يومًا عن
التصور العملي للكلفة املطلوبة
لتعزيز القضاء ،وما هو املطلوب
يف موضوع الرتب والرواتب ،وما
هي اإلصالحات على املستوى
القضائي سواء كان من الناحية
التشريعية أو لناحية تعزيز
استقاللية القضاء عن السلطة
السياسية ولو ماديًا ،حبيث
يكون هناك اكتفاء ذاتي ومعنوي
لكي يستطيع القاضي أن ميارس
مهامه .وقد أخذ هذا املوضوع
حيزًا كبريًا من النقاش إضافة
اىل مسألة السجون وإدارتها
وهذا موضوع أساسي».
وعن النظارات يف إشراف وزارة
العدل ،أكد أنها «قد تصلح
لكل شيء إال أن يعيش فيها
إنسان حتى ال أقول أكثر .وكذلك
السجون فحدث وال حرج ،فليس
بهذه الطريقة نؤمن اإلصالح،
ونؤهل جمتمعنا ،وليس بهذه
الطريقة يحُ رتم اإلنسان».

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
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لبنانيــات

صفري :ال جيوز التشهري باألخطاء ما دام هناك
جملس وزاري يصوّب مسار العمل يف املؤسسات
نقل زوار البطريرك املاروني
الكاردينال نصر اهلل بطرس
صفري عنه قلقه من التصعيد
املتفاقم بني االطراف اللبنانية،
متسائ ًال «اذا ما استمر هذا
التصعيد على وتريته العالية من
دون ضبط داخل حكومة الوحدة
الوطنية فما معنى ان تكون
هذه احلكومة حكومة وحدة؟».
ورأى أنه «ال جيوز التشهري
باالخطاء ما دام هناك جملس
وزاري يصوب مسار العمل يف
املؤسسات الرمسية وجملس
نيابي يراقب وحياسب».
استقبل صفري يف الصرح
البطريركي يف بكركي أمس
االول ،رئيس اجمللس العام
املاروني الوزير السابق وديع
اخلازن الذي قال بعد اللقاء:
«تداولنا يف خطورة التصعيد
املتفاقم بني االطراف اللبنانية
وضرورة دعم املساعي املخلصة
اليت يبذهلا رئيس اجلمهورية
سليمان
ميشال
العماد
ورئيس اجمللس النيابي نبيه
بري والنائب سليمان فرجنية
لتهدئة االجواء املضطربة يف
البالد .واعترب غبطته انه اذا
ما استمر هذا التصعيد على
وتريته العالية من دون ضبط
داخل حكومة الوحدة الوطنية
فما معنى ان تكون هذه احلكومة
حكومة وحدة؟».
من
«تساءلنا
أضاف:
املستفيد من تعميق هذه
اخلالفات واستحضارها ألشباح
الفتنة الداخلية على مسائل

يفرتض ان تطرح يف هيئة
احلوار الوطين وجملس الوزراء
برعاية الرئيس سليمان ،كونه
املؤمتن االول على الوفاق
والسلم االهلي وسالمة العمل
يف املؤسسات الرمسية .اذ
ال جيوز التشهري باالخطاء كما
قال غبطته ما دام هناك جملس
وزاري يصوب مسار العمل يف
هذه املؤسسات وجملس نيابي
يراقب وحياسب».
وتابع« :أبدى غبطته ارتياحًا
كبريًا ملا مسعه يف لقاء النائب
فرجنية وسعيه اىل طي حماذير
املاضي البقاء املوقف املسيحي
بعيدًا من التجاذبات وقريبا من
تقريب التفاهم لتحصني الساحة
الداخلية من أي اخرتاق خارجي.
وكان الرأي متفقًا على أن
أي حل منفرد يف املفاوضات
القائمة بني (الرئيس الفلسطيين
حممود) عباس و(رئيس الوزراء
االسرائيلي بنيامني) نتنياهو ال
يأخذ يف حسابه منطلقات مدريد
للحل الشامل يبقى قنبلة موقوتة
لتفجري املنطقة وسط بؤرها
املشتعلة حتت فوهة بركان».
صفري
التقى
ذلك،
بعد
رئيس جامعة اآلداب والعلوم
والتكنولوجيا عدنان محزه يف
زيارة ألخذ الربكة والطالع
البطريرك على نشاطات اجلامعة
واملشاريع املستقبلية.
ووضع محزه البطريرك يف
اجواء املساعدات اليت تقدمها
اجلامعة للطالب يف ظل الظروف
االقتصادية الصعبة.

بري يلتقي ميتشل
التقى رئيس جملس النواب
نبيه بري ،مساء أمس االول،
يف عني التينة ،املبعوث
األمريكي للشرق األوسط جورج
ميتشل ترافقه سفرية الواليات
املتحدة األمريكية اجلديدة مورا
كونيلي .وحضر اللقاء مسؤول
العالقات اخلارجية يف حركة
«أمل» الوزير السابق طالل

الساحلي واملستشار اإلعالمي
علي محدان.
ومن املقرر ان يلتقي ميتشل
اليوم رئيس اجلمهورية ميشال
سليمان على ان يعلن من بعبدا
موقفًا سياسيًا جيدد فيه القول
ان ال حل اقليميًا على حساب
لبنان حسب مصادر دبلوماسية
امريكية يف بريوت.

بارود :القانون معياري يف التعاطي
وبعض االنتقادات هدفه سياسي

أكد وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود أن معياره يف
التعاطي مع اجلميع «هو
القانون» ،داعيًا «كل من
وحيملين مسؤولية
ينتقدني
ّ
أمور منذ أكثر من ثالثني سنة،
اىل أن خيربني ماذا قدم هو
للمؤسسات».
ورأى أن «من الطبيعي أن
توجه إلي انتقادات ألني يف
السلطة» ،معتربًا أن شيئًا
من االنتقادات هو «بهدف
سياسي لغري ما هو معلن أو
تراه الناس ،وأنا أرضى بعدالة
الناس وحبكمهم على ما أقوم
به».
وقال يف حديث اىل «أخبار
املستقبل» امس االول:
«أنا أحاول تطبيق القانون
رغم أنه قد حيمل بعض
املساوئ أحيانًا ،وهذا يرحيين
يف تعاطي مع كل املواطنني
والقوى السياسية».أضاف:
«أحاول أن أكون صرحيًا مع
الناس وهذا ليس سه ًال ،وأنا
كنت صرحيًا معهم حني قلت

هلم إن أزمة السري ستتفاقم،
أوسع
فليست مسؤولييت أن
ّ
الطرقات ،كما ال ميكن حتميل
ذلك لوزير األشغال والنقل
غازي العريضي الذي ال
ُتعطى وزارته املوازنة الكافية
للقيام بذلك ،لكن يبقى أني
أقوم مبسؤولياتي ضمن عدة
الشغل املتواضعة ،وكذلك
يقوم
العريضي
الوزير
مبسؤولياته».
ولفت إىل خطوات قام بها للحد
من الفساد يف دائرة تسجيل
املفتشية
ويف
السيارات
العامة لقوى األمن الداخلي
وغريها ،لكنه اوضح «إذا
أردت أن أقيس ذلك بطموحي
فأنا غري راض بالتأكيد ،أما إذا
ما قيست األمور اليت قمنا بها
راض
باإلمكانات املتوافرة فأنا
ٍ
نسبيًا» ،مشريًا إىل أنه يرتك
موقعه «عندما يقرر رئيس
اجلمهورية ذلك يف حال فقد
الثقة به ،أو حني ُي َ
طلب منه
القيام مبا خيالف قناعاته ،ال
حني تواجهه صعوبات».

األحدب يهاجم ريفي واحلسن :يستغالن موقعيهما ملآرب شخصية
شن النائب السابق مصباح
ّ
األحدب هجوما عنيفا على فرع
املعلومات يف قوى األمن
الداخلي ،متهمًا إياه بقيادة
محلة ختوين وترهيب ضده.
وتساءل عن معنى تلك احلملة
يف مرحلة هجوم مركز على
احملكمة الدولية ،مؤكدا أن
هذه احلمالت لن ختيفه ،ولن
ترهبه ولن تدفعه اىل تغيري
مواقفه .وأشار اىل ان قيادة
فرع املعلومات «تتفرغ من
أجل شن محلة يف طرابلس
تتزامن مع رفع الفتات ضده يف
شوارع املدينة تتهمه بالعمالة
ومع بيانات مشبوهة توزع ليال،
ومع سحب عنصر احلماية األمين
املوجل محايته».
كالم األحدب جاء خالل مؤمتر
صحايف عقده امس يف منزله
أكد فيه أنه باق يف مكانه ولن
يتزحزح عن مبادئه ومواقفه،
عارضا ملا أمساه املمارسات
اخلاطئة لقياديي فرع املعلومات
وجتاوزهم لصالحياتهم وللقانون
ولوظيفتهم األصلية ،مشريا
اىل أنها تربر محلة ثانية موازية
يقودها العماد ميشال عون من
أجل متييع االجنازات اليت حتققت
وخصوصا عمليات القبض على
اجلواسيس وتفكيك الشبكات
االسرائيلية.

وتوجه إىل فرع املعلومات
بالقول :إن مشكلتكم اليوم
ليست مع مصباح األحدب،
بل مع مجيل السيد ،فلنر
كيف ستواجهون هذا الشخص
الذي شتمكم علنا أنتم ورئيس
االحدب
وتناول
احلكومة.
قضية الالفتات املرفوعة يف
طرابلس واليت تتهمه بالعمالة
«أهل
بتوقيع
واملمهورة
السنة» ،متسائال :هل أصبح
وسام احلسن ميثل أهل السنة
يف لبنان؟ أم هي تهديد لي؟
أو اذا كان هناك خالف بني
مصباح األحدب وأشرف ريفي
حول جتاوزه لصالحياته كموظف،
هل يصبح مصباح األحدب ضد
أهل السنة وضد الدولة يف
لبنان؟ وأضاف :اذا أردمت أن
متثلوا أهل السنة فاستقيلوا
من قوى االمن واعملوا يف
دار الفتوى ،أما اذا أردمت
لعب دور القائد التارخيي كما
تقول الالفتات حتت منازلكم
فاستقيلوا من قوى االمن
والعبوا دورا سياسيا ،أما
مجع الدورين معا فهذا أمر غري
مقبول وال ينم إال عن عقلية
استغالل للموقع لتحقيق مآرب
وغايات شخصية.
وأكد أنه «مل يعد مقبوال
وال مسموحا ان تستقووا

على الشارع وعلينا وختونونا
حنن عندما يشتمونكم ،وال
أن تتنازلوا هلم باسم الناس
وبامسنا اذا اتفقتم معهم ،ان
مل يكن لديكم مشكلة فيجب
علينا حنن أال نفتح باب سجال
حول التجاوزات واملمارسات
اخلاطئة ،واذا فتح الباب،
خدمة
مالحظاتنا
فتعتربون
للطرف اآلخر ،هنا نسأل من

خيدم الطرف اآلخر؟ من يغرق
عون باخلدمات؟ من أعطاه
الوزارات اليت يريد؟ من تنازل
لعون عن حقوق رئيس احلكومة
الدستورية؟ تنازلتم له لدرجة
جعلتموه يعترب ان كل ما يقوم
به مباح وها هو يطالب اليوم
بعصيان مدني ،أهذه مسؤولية
مصباح األحدب ام هي نتيجة
سوء إدارتكم املزمن؟

أرسالن يتصل برئيس اجلمهورية طالباً سحب املذكرة حبق السيد
اتصل رئيس احلزب «الدميوقراطي اللبناني» النائب طالل
أرسالن امس االول برئيس اجلمهورية ميشال سليمان مستنكرا
القرار الصادر عن املدعي العام التمييزي القاضي سعيد مريزا
حبق املدير العام السابق لالمن العام اللواء مجيل السيد.
ووصف القرار بـ»االرعن واملتهور» ،داعيا اىل «سحبه
وإحتوائه».
من جهة اخرى ،استنكر احلزب يف بيان «املذكرة الصادرة حبق
اللواء مجيل السيد» معتربا ان «القرار الصادر عن املدعي
العام التمييزي بناء على طلب من وزير العدل (ابراهيم جنار) من
شأنه صب الزيت على نار األزمة».
ورأى ان «قرار وزير العدل متهور وتنقصه الرصانة واحلكمة.
فال أحد ينكر ان البلد مير بأزمة» ،مؤكدا ان «األزمات ال تدار
بتهور وعصبية إمنا بهدوء ورصانة وحكمة حني يكون هنالك حرص
على سالمة البلد وأمنه واستقراره وسلمه األهلي».
وطالب جنار بـ»سحب قراره فورا ومن دون تأخري» ،حممال إياه
«مسؤولية كل ما سيحدثه هذا القرار من تداعيات خطرية مسيئة
اىل لبنان واللبنانيني».

سليمان تسلم رسالة من جناد وعرض مع
املر خطة تسليح اجليش
اطلع رئيس اجلمهورية ميشال
سليمان من وزير الدفاع
الوطين الياس املر على
االوضاع االمنية يف البالد
ومسار خطة تسليح اجليش
وشؤون املؤسسة العسكرية.
واستقبل وزير الدولة يوسف
سعادة والوزير السابق جان
عبيد.
وتسلم رئيس اجلمهورية رسالة
خطية من نظريه االيراني حممود
امحدي جناد نقلها اليه السفري
االيراني غضنفر ركن ابادي
الثنائية
العالقات
تناولت
وسبل تعزيزها والتطورات
االقليمية والدولية ،والتحضري
للزيارة املتوقعة المحدي جناد
للبنان يف تشرين األول
املقبل.
ومحل الرئيس االيراني رسالة
تقديرا ملوقف سليمان املندد

مبحاولة حرق نسخ من القرآن
يف الواليات املتحدة يف ذكرى
 11ايلول االرهابية.
ومن زوار القصر اجلمهوري
رئيس حزب «احلوار الوطين»
فؤاد خمزومي الذي وزع الحقا
بيانا جاء فيه« :ان البالد
تتطلب الكثري من التعالي على
االنانيات واملصاحل الفئوية
او احلزبية يف سبيل ان جيتاز
لبنان االزمات السياسية اليت
ال تلبث ان تستعر يف ما بني
االفرقاء السياسيني».
واثنى خمزومي على مواقف
سليمان وعمله الدؤوب لتحصني
الداخل اللبناني مبا حيفظ االمن
ويوفر االستقرار» ،واثنى
ايضا على دعوته املتجددة
اىل «تهيئة االجواء الستكمال
تطبيق كل بنود اتفاق الطائف
والتزام روحيته».

وفد الصداقة اللبنانية  -الفرنسية جال على مسؤولني:

ندعم تسليح اجليش ليتمكن من الدفاع عن األراضي اللبنانية

اعلن رئيس وفد جلنة الصداقة
اللبنانية – الفرنسية يف
الفرنسي
الشيوخ
جملس
السناتور ادريان غوتريون ان
الفرنسي وافق
«الربملان
على دعم تسليح اجليش
اللبناني ،وما تبقى هو حتديد
أنواع األسلحة».
جال الوفد الذي زار لبنان
امس على عدد من املسؤولني،
والتقى يف قصر بعبدا رئيس
اجلمهورية ميشال سليمان،
متواصل
فرنسا
و»دعم
للبنان» ،واعرب عن ارتياحه
اىل حال اهلدوء واالستقرار
الرئاسية
االنتخابات
منذ
االخرية».
نوه سليمان «جبهود
بدوره ّ
نيكوال
الفرنسي
الرئيس
ساركوزي إلجياد حلول ألزمة
لفرنسا
وشكر
املنطقة»
جبانب
الدائم
وقوفها
لبنان ومساعدته يف شتى
اجملاالت».

بري واملر

وزار الوفد ايضًا رئيس جملس
النواب نبيه بري يف عني التينة،
يف حضور السفري الفرنسي
دوني بييتون واملسؤول عن
العالقات اخلارجية يف حركة
«أمل» الوزير السابق طالل
الساحلي.
وقال غوتريون« :اللقاء
شيق ومهم ويعرب عن العالقة
املتينة» ،وذكر بأن رئيس

الفرنسي
الشيوخ
جملس
وجه دعوة رمسية اىل بري
زيارة فرنسا ،وقد تكررت
هذه الدعوة ،ووعد رئيس
اجمللس بتلبيتها يف أقرب
وقت ممكن» .واشار اىل ان
«احلديث تطرق اىل العملية
الدميوقراطية يف لبنان وعمل
الربملان واملوازنة وقانون
االنتخابات النيابية».
وكذلك التقى الوفد نائب
رئيس جملس الوزراء وزير
الدفاع الياس املر يف مكتبه
يف الوزارة ،يف حضور
بييتون.
ان
غوتريون
واوضح
«املوضوع االهم كان جتهيز
بالعتاد
اللبناني
اجليش
واألسلحة للدفاع عن كل
األراضي اللبنانية ،وقد ناقشنا
هذه املواضيع مع الوزير املر
بكل صراحة ووضوح ،ال سيما
اننا حنمل رسالة دعم للبنان من
أجل االستقرار على ارضه».
وختم« :هناك تواصل مستمر
بني فرنسا ولبنان من أجل
تسليح اجليش اللبناني ،ان
الربملان الفرنسي وافق على
دعم تسليح اجليش ،وسبق
ان حبث يف هذا املوضوع
بني وزيري دفاع البلدين،
وخصوصا ان فرنسا ابدت
موافقتها على هذا الصعيد،
وما تبقى هو حتديد أنواع
األسلحة».

املر يبحث األوضاع مع قهوجي
استقبل نائب رئيس جملس الوزراء وزير الدفاع الوطين الياس
املر يف مكتبه يف الوزارة أمس االول ،قائد اجليش العماد
جان قهوجي وحبث معه يف األوضاع العامة يف البالد وشؤون
املؤسسة العسكرية.
والتقى رئيس جملس الدفاع األعلى املنتهية خدمته اللواء الركن
املتقاعد سعيد عيد مودعًا مبناسبة انتهاء خدماته العسكرية .ونوه
«مبا قدمه اللواء عيد يف خدمة املؤسسة العسكرية ولبنان».
وترأس املر اجتماع اللجنة الوطنية للقانون الدولي اإلنساني
اليت تضم ممثلني عن مجيع الوزارات واإلدارات املعنية بالقانون
يف لبنان.
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مقاالت

يف  14آذار من مل ينتبه إىل أن تغيرياً حصل يف سوريا

ابراهيم األمني

برغم أن يف قوى  14آذار من أجرى أو جيري مراجعة،
ولو على مضض ،أو غصبًا عنه ،إال أن هذه املراجعة
تعين بالنسبة إىل هؤالء «رجعة» إىل اخللف .وليس
فيها أي نية حملاسبة املخطئني أو الذين قدموا تقديرات
خاطئة أو جلأوا اىل خطوات أمثرت سلبيات وسلبيات.
ويبدو أن هؤالء يريدون االكتفاء مبحو ما حصل خالل
السنوات املاضية وكأن شيئًا مل يكن .أو أن ما أقدموا
عليه جمتمعني أو منفردين هو جمرد مناورات سياسية
مل تؤت مثارها ،وال داعي خلضوعهم للحساب جراء ما
فعلوه .وهذا املنطق ،هو الذي يعيد األمور يف عقول
هؤالء اىل ما كانت عليه األمور سابقًا ،ومن بادر منهم
اىل البحث عن عالقة جديدة مع سوريا ،ال يزال يصر
على صورة منطية عن العالقات السورية ـــــ اللبنانية
كما عرفها الطرفان خالل العقدين السابقني.
وحبسب اعتقاد هؤالء ،فإن سوريا دولة ال تربطها
عالقات مستقلة مع أي جهة يف لبنان ،وهي تقود
من يتحالف معها مباشرة أو عن بعد .وبالتالي ،فإن
جوهر الفكرة اليت يعمل عليها الرئيس سعد احلريري
اليوم ،هو القائل بأن أي اتفاق مع سوريا يغنيه عن
يعدها هو يف معسكر
أي اتفاق مع أي جهة لبنانية ّ
سوريا أو هي كذلك.
وبناء على ذلك ،ميكن فهم شكل
ً
العالقة اليت يعمل احلريري وفريقه اللصيق على بنائها
مع سوريا .وهو شكل منسوخ عما كان معمو ًال به قبل
االنسحاب العسكري السوري من لبنان يف ربيع عام
 ،2005أي العودة إىل بناء جسور العالقات الشخصية،
والتودد اىل من هو قريب من مركز القرار ،والتعرف
على ما أمكن من «مفاتيح النظام» يف السياسة
واألمن وعامل األعمال .وكل ذلك يقوم على قاعدة أن
ترسب من إشكاالت
هذه الطريقة من شأنها معاجلة ما ّ
شخصية ،وعسى أن تعاجل أزمة الثقة ،وتفيد يف إعادة
األمور اىل مستوى من التواصل يعيد الوضع اىل ما
كان عليه قبل عام  ...2005ويف هذا اجملال ،جيهد
بعض حميط رئيس احلكومة يف تقديم االقرتاحات
واألفكار ،وكل هؤالء يقولون سرًا وعلنًا مجلة واحدة:
عليك أن تسرتضي القيادة السورية فتحصل منها على
ما تشاء!
وعندما يتفاعل «التوابون» مع األمر على هذا النحو،
ال
يهمهم دفع األمثان ما دامت من أكياس غريهم.
ّ
فها هو وليد جنبالط مل يعد يعرف شيئًا امسه «ثورة
الرز» أو «انتفاضة االستقالل» حتى وصل األمر به
ّ
حد طلب بدل إجيار من إلياس عطا اهلل لقاء العمل يف
ّ
بساتني تعود للزعامة اجلنبالطية يف ساحل الشوف .أما
سعد احلريري فليس مهتمًا بغضب أو عتب كل فرقة
األمانة العامة لـ 14آذار ،وهو الذي توقف عن دفع
حصته من متويل عملها .كما أنه ليس عابئًا بصورة
كبرية بعتب آخرين ،حتى من قيادات تعمل معه .لكنه

مضطر يف بعض احلاالت اىل االستعانة باملايسرتو
السعودي أو احلليف املصري لتخفيف غضب قوى
بارزة يف فريقه املنحل ،مثل «القوات اللبنانية»
وهو يكلف أحد مستشاريه بالعمل على إقناع الكنيسة
املارونية بأن ما يقوم به ضروري وأنه قسري.
ويف سياق هذه اخلطوات ،ميكن العودة اىل كل
األسلوب القديم :وشوشات وشكاوى ،ذم بهذا
وهجاء بآخر ،وثناء على فالن واستعداد ملصاحلة عالن.
ويف جوهر األمر ،يعرض «التوابون» سياقًا من
حتد من نفوذهم احلقيقي ،ما دامت
التنازالت اليت ال ّ
املطالب السورية مل تالمس بعد حد طلب االنتقال
الكلي من موقع اىل آخر .مثل حال وليد جنبالط الذي
يتذرع بأنه على «عالقة اسرتاتيجية» مع السعودية،
وبالتالي فإنه مستعد مقابل ترك هذه العالقة له أن
يفعل كل ما تريده دمشق ،ولو اقتضى األمر ،إقامة
احتفال تكرميي ضخم لناصر قنديل يف املختارة.
بينما يلحق به احلريري ،مبديًا االستعداد لالعتذار من
سوريا ورئيسها وكل قياداتها ـــــ فردًا فردًا إذا لزم
األمر ـــــ شرط عدم إحراجه ومطالبته باعتذار من أبناء
بلده الذين ظلمهم وأهانهم لسنوات .وأن يرتك له
هامش لتنفيس غضب مجهوره املغلوب على أمره ،من
يشن ما
خالل تركه
تيسر من محالت على «االجتياح
ّ
ّ
الفارسي بواسطة حزب اهلل يف لبنان».
وإذا كان يف سوريا اليوم ،مسؤولون من الذين
يشتاقون اىل صيغة منتهية الصالحية من العالقات
اللبنانية ـــــ السورية ،ولو كان هؤالء يف األمن
والسياسة وعامل األعمال ،فإن ذلك ليس كافيًا لرسم
اسرتاتيجية للعالقة مع سوريا على قياس هؤالء .وهو
األمر الذي مل يفهمه «التوابون» حتى اللحظة ،ولو
أن جنبالط
يسر يف بعض األحيان لندمائه بأن «يف
ّ
الشام شيئًا ما تغيرّ ».
وبناء على ذلك ،فإن عدم فهم حقيقة ما قام بني
ً
سوريا والقوى البارزة احلليفة هلا يف لبنان خالل
السنوات املاضية ،وإصرار فريق «التوابني»
على جتاهل هذا األمر ،سوف يوقعهم يف مزيد من
األخطاء ،مثل تلك الرائجة اليوم حيال كيفية التعامل
مع اإلدارة السياسية واإلعالمية لقوى املعارضة
السابقة يف مواجهة امللفات املتصلة بالتحقيق الدولي
وسلوك أجهزة أمنية وقضائية لبنانية ختضع لتأثري
فريق احلريري .مثة شيء حقيقي تغري ،وهو الشيء
الذي سيكتشف الناس ،ولو بعد حني ،أنه حقيقي،
وأن سوريا مل تعد صاحبة مصلحة يف العودة اىل
لبنان ،وأن يف لبنان قوى متلك حيثية ال تفيد سوريا
يف تعزيزها وال يف حتجيمها ،وهي قوى قادرة على
بناء خطاب وبرنامج عمل ،وسوف يكون أمامها مهمة
مركزية عنوانها :إذا كان متعذرًا تغيري احلكومة ،فليس
مستحي ًال حتسني سلوكها!

«القوات» :نأسف الستمرار إعالم  8آذار مبسعاه التضليلي
والتشكيك يف متسكنا مبشروع الدولة
«القوات
حزب
أسف
اللبنانية» لـ»استمرار بعض
وسائل إعالم قوى  8آذار
مبسعاها التضليلي القائم على
التشكيك بتمسك «القوات»
مبشروع قيام الدولة وسعيها
الدؤوب اىل ذلك ،وبتسليمها
الكلي باملؤسسات الشرعية
العسكرية والقضائية لتوفري
احلماية للمواطنني وصون حقوق
اللبنانيني».
وأشار يف بيان أمس االول،
إىل أن «السلوك اليومي
لـ»القوات» منذ اخنراطها يف
اتفاق الطائف وتسليمها سالحها
النضال
وممارستها
طوعا
السلمي طيلة زمن الوصاية
السورية ،حيث تعرضت ألعنف
والتنكيل
االضطهاد
وجوه
واملالحقة خصوصًا مع حل احلزب
يف  23آذار  1994حيث سقط
هلا اكثر من شهيد ،ويف زمن
االستقالل الثاني بعد ربيع العام
 ،2005هذا السلوك السلمي
هو خري جواب على إفرتاءات
قوى  8آذار».وأكد أن «ما

نشرته صحيفة «السفري» يف
عددها الصادر يف  16ايلول
 2010جعجع لكوادره« :السيد
سيستدعى للتحقيق وسنواجه
من يعرتض يف الشارع»
ليس سوى رواية من نسج
خيال كاتبيها ،وال صحة هلذا
الكالم مجلة وتفصيال ،والرهان
االول واالخري لـ»القوات»
على قيام الدولة السيدة اليت
هي من يتوىل محاية املواطنني
من نوبات اجلنون كأحداث 23
كانون و 7ايار وآخرها  24آب
يف برج ابي حيدر».
وشدد على أن «حماوالت قوى
جر البالد كل مرة اىل
 8آذار ّ
لغة العنف يف الشارع عندما
تفشل يف تغيري اي معادلة عرب
الوسائل الدميوقراطية ،أكان يف
االنتخابات أم يف اطار العمل
احلكومي او الربملاني وحماولة
رمي تبعات لغة التخاطب يف
الشارع على قوى  14آذار أو
حتى االدعاء ان هذه القوى
كانت وراءها ،أصبحت حماوالت
مكشوفة من مجيع اللبنانيني».

ّ
وذكر بأن «من يدعو إىل
اعتماد لغة الشارع هي قوى
 8آذار فاملدير العام السابق
لالمن العام اللواء مجيل السيد
دعا يف مؤمتره الصحايف االحد
 12ايلول  2010اللبنانيني اىل
رفض الوضع القائم حتى لو
تطلب االمر إسقاط الدولة
بالقوة يف الشارع ومهامجة
املسؤولني يف بيوتهم ،مؤكدًا
أنه مستعد ليكون يف مقدمة
هؤالء الناس .كما ان رئيس
تكتل «التغيري واالصالح»
النائب ميشال عون هو من
طالب املواطنني بعد اجتماع
تكتله الثالثاء  14ايلول 2010
املواطنني بأال ميتثلوا ألي طلب
من فرع املعلومات و»ميشكلوا
معه على حسابي» ،ألنه غري
شرعي وحنن له باملرصاد ،وأال
يستجيبوا ألوامر سعيد مريزا.
وبناء على ما تقدم يبدو جليا من
يدعو اىل اعتماد شريعة الغاب
وضرب مقومات الدولة ومن
هو الضنني بقيام دولة قوية
وعادلة».

بلري :جمرم حرب يف اوروبا وبطل لدى بقايا العرب
بطرس عنداري

بعد اجتياح اسرائيل لعاصمة لبنان عام 1982
فجر نزار قباني قصيدته الشهرية «متى يدفنون
ّ
بقايا العرب» اليت احدثت ضجة يف االوساط
الثقافية والشعبية ،ولكن الضجة سرعان ما خفتت
وغابت القصيدة يف خبايا الكتب املكدسة ومات
غمًا فيما تعاظم نفوذ بقايا العرب وتراكمت
الشاعر ّ
حولوها اىل اجنازات
وهمية وحتول
اهلزائم اليت ّ
ّ
العار اىل مآثر يف حقبة شاذة مل يعرفها تاريخ
الشعوب .ان توني بلري رئيس الوزراء الربيطاني
االسبق ما زال خيضع للتحقيق يف بالده بسبب
االكاذيب اليت اطلقها قبيل مشاركته الفعالة يف
اجتياح العراق اىل جانب بوش االبن ،ومن هذه
االكاذيب قوله يف جملس العموم ان العراق ميتلك
اسلحة دمار شامل وقادر على نشرها حول العامل
خالل  45دقيقة وهذا تهديد للبشرية مجعاء...
وقد اعرتف بلري بالكذب متذرعًا بتلقي تقارير
مضللة على غرار ّ
ّ
معلمه بوش.
وكان دور قوات بلري البالغة  50الفًا التمركز
ي البصره وبعض مناطق جنوب العراق فاشرفوا
على ازالة معامل الدولة وموسساتها وساهموا
بتهجري حوالي مائة الف مسيحي من البصرة اىل
خمتلف اجلهات يف الداخل واخلارج.
وعندما ّ
شنت اسرائيل حربها على لبنان يف متوز
من العام  2006رفع بلري صوته عاليًا مطالبًا
اسرائيل بعدم وقف احلرب قبل ان حتقق اهدافها
بتدمري املقاومة ومن يؤيدها ملتقيًا بذلك مع
بوش ووزيرة خارجيته رايس.
وبعد هذه التصرفات عوقب بلري باالقصاء عن
مطولة
رئاسة حكومة بالده واخضع جللسات حتقيق ّ
مل تنته ّ
حتى الساعة.
ويف العام املاضي رشح بلري نفسه ملنصب
اول رئيس لدول االحتاد االوروبي ،وهو منصب
بروتوكولي ولكنه هام عامليًا .وحصل بلري على
تأييد فرنسا واملانيا وايطاليا اىل جانب بالده
ونشرت الصحف صور القصر التارخيي الذي
خصص لرئيس اوروبا اضافة اىل راتب اخلمسة
ماليني دوالر.

ولكن دولة لوكسمبورغ الصغرية اعرتضت على
ترشيح بلري مدعومة من هولندا وبلجيكا رافضني
اختيار بلري ألن يديه ملوثتني بالدماء وألن اختياره
يشكل استفزازًا للدول العربية واالسالمية .وقد
جنحت الدول الثالث الصغرية بابعاد بلري عن
منصب الرئاسة االوروبية ومت اختيار رئيس وزراء
بلجيكا لشغل املنصب للسنوات االربع القادمة.
ويف االسبوع املاضي ذهب بلري اىل دبلن عاصمة
درت عليه اكثر من
ايرلندا لتوقيع مذكراته اليت ّ
عشرة ماليني دوالر .يف القاعة
املعدة للتوقيع
ّ
وقف بلري وعلى وجهه االبتسامة الدائمة ليفاجأ
برشقات من االحذية والبيض والطماطم تنزل
على رأسه مع هتافات مطالبة بطرده من ايرلندا
ألنه جمرم حرب ...غابت االبتسامة عن وجه بلري
واكتفى بالقول ان عدد الذين حيّبونه اكثر من
الذين رشقوه باالحذية والبيض .قال هذا وهو
مطوق باحلراس ورجال االمن.
ّ
لن نستغرب ان ّ
يوقع بلري كتابه قريبًا يف احدى
العواصم العربية بعد ان متت ترمجته واصبح
قيد الطبع .وتتسابق عواصم بقايا العرب على
استضافة بلري الذي يشغل مركز موفد اللجنة
الرباعية كساع للسالم بني العرب واسرائيل.
ومل جيرؤ حتى الساعة اي مسؤول عربي على
طرح سؤال على بلري لتوضيح مواقفه الداعمة
للصهيونية وحلروبها واطماعها.
ومن الغرائب ايضا ان بعض دول مشال افريقيا
العربية عينت بلري مستشارًا هلا براتب من عدة
ماليني.
ان هذه التصرفات افقدت العرب االحرتام من
قبل شعوب العامل ألن االنسان الذي ال يثور او
يتحرك من اجل كرامته ومسعة وطنه يفقد اجلدارة
واالهمية امام اجملتمع الدولي وامام التاريخ.
لعل اسوأ حالة وصل اليها العرب او بقاياهم هي
فعال
االستسالم املطلق والتخلي عن اي دور ّ
يف مسرية الشعوب حضاريًا ووصلوا اىل درجة
بات فيها التمييز بني االهانة والتكريم من االمور
الصعبة.

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

صفحة 8

السبت  18أيلول 2010

Saturday 18 September 2010

Page 8

العرب والعالم

روسيا تدعو اىل حل ديبلوماسي للملف النووي

شرطة االحتالل تتهم فصائل غزة بإطالق قذائف فوسفورية حمرمة دولياً

قوات األمن اإليرانية تقتحم مكتب موسوي

غارات إسرائيلية على قطاع غزة

أعلن موقع «كلمة كوم»
أمس االول أن عناصر من قوات
االمن اإليرانية اقتحمت ليل أول
أمس مكتب زعيم املعارضة مري
حسني موسوي وصادرت بعض
االجهزة.
وقال املوقع «اقتحم عناصر
االمن مكتب مري حسني موسوي.
وفتشوا املكان وصادروا بعض
االجهزة واخذوا اجهزة كمبيوتر
من املكتب» .اضاف «بهذا
االعتداء على مكتب موسوي من
قبل قوات االمن بلباس مدني
يبدو ان مرحلة جديدة من القمع
قد بدأت».
وأشار املوقع من جهة اخرى اىل
توقيف «موشيين» مسؤول
املكتب الذي مت دهمه .ويتهم
قوات االمن مبراقبة حميط املكان
منذ اسابيع ومنع «الدخول اىل
املكتب».
وحبسب املوقع فانه «واستنادا
اىل املعلومات اليت توافرت
ملوقع كلمة.كوم ،حنن نتوقع
اجراءات اكثر قساوة» ضد
مري حسني موسوي.
املعارض
موسوي
ويعترب
اإليراني
للرئيس
الرئيس
حممود امحدي جناد منذ إعادة
انتخابه املثرية للجدل يف
حزيران (يونيو)  .2009وأدى
اعالن فوز امحدي جناد على

حساب موسوي اىل أسابيع من
التظاهر يف الشوارع ،قمعتها
السلطات اإليرانية.
وتابعت املعارضة بعدها التظاهر
بشكل متقطع ضد النظام
احملافظ ،متخذة من املناسبات
االحتفالية مواعيد لتظاهراتها.
ويف بداية ايلول (سبتمرب)،
أورد موقع «سهم نيوز»
التابع للمعارض مهدي كروبي
ان ميليشيات اسالمية مؤيدة
للنظام حاصرت منزل رئيس
السابق
االصالحي
الربملان
مهدي كروبي ساعات بغية
منعه من املشاركة يف تظاهرات
مؤيدة للفلسطينيني.
يف املقابل نفى احلرس الثوري
اإليراني اي عالقة له باحلادث.
ويف السياق النووي ،دعا مندوب
روسيا الدائم لدى االمم املتحدة
فيتالي تشوركني أمس اىل حل
ديبلوماسي مللف ايران النووي
من خالل استئناف املفاوضات
مع السداسية الدولية اليت تضم
الدول اخلمس الدائمة العضوية
يف جملس االمن اىل جانب
أملانيا.
وأكد تشوركني خالل اجتماع
جملس االمن أن موقف بالده
يرتكز على ضرورة إجراء
املفاوضات والبحث عن احللول
الديبلوماسية للقضية واستمالة

طهران إىل التعاون الكامل مع
الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ونقلت قناة «روسيا اليوم»
عن تشوركني القول إن بالده
تدعو إيران إىل اختاذ خطوات
ضرورية باجتاه استئناف احلوار
الواسع مع السداسية اخلاصة
بامللف النووي من أجل تسوية
مشكلة الربنامج النووي اإليراني
عن طريق املفاوضات.
مع
املفاوضات
وكانت
السداسية توقفت العام 2009
بعد اختاذ جملس حمافظي
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
بأغلبية االصوات قرارا دان
إيران جراء قيامها ببناء معمل
ثان لتخصيب اليورانيوم قرب
مدينة قم ،داعيا طهران اىل
التأكيد أنها لن تتخذ قرارات
حول بناء مشاريع نووية اخرى
دون إبالغ الوكالة بذلك.
اىل ذلك ،أفادت صحيفة
«تاميز» أمس أن سلطان
عمان قابوس بن سعيد هو
الشخصية الغامضة وراء افراج
إيران بصورة مفاجئة عن
األمريكية سارة شورد ،بعد أن
سدد الكفالة املالية اليت طلبتها
ومقدارها نصف مليون دوالر.
وعادت سارة إىل مسقط
عاصمة سلطنة عمان على منت
طائرة خاصة.

شنت طائرات إسرائيلية ،أمس
االول ،سلسلة غارات على
أهداف متفرقة يف مشال قطاع
غزة وجنوبه دمرت إحداها مصنعًا
للصابون واألدوات الزراعية من
دون وقوع إصابات.
وقال مصدر أمين فلسطيين
وسكان حمليون إن الغارات
اإلسرائيلية بدأت بإطالق طائرات
إسرائيلة من طراز "أف "16
صاروخا باجتاه مصنع للصابون
واألدوات الزراعية غرب خان
يونس ،جنوب قطاع غزة ،ما
أدى إىل تدمريه من دون وقوع
إصابات.
عادت الطائرات لتغري خالل
دقائق على قطعة أرض خالية
جماورة ملوقع تدريب تابع
لـ"كتائب القسام" ،الذراع
املسلح حلركة "محاس" ،يقع
بني مدينيت خان يونس ورفح،
من دون تسجيل وقوع إصابات
أو أضرار.
وذكر سكان إن غارة ثالثة
استهدفت أرضًا زراعية يف
جباليا مشال قطاع غزة من دون
وقوع إصابات.
وقال متحدث عسكري إسرائيلي
إن طائرات من سالح اجلو أغارت
على "مستودعات للوسائل
القتالية " يف مشال قطاع غزة
وجنوبه .واعترب املتحدث أن
الغارات جاءت "ردا على إطالق
( )...عشر قذائف صاروخية
وقذائف هاون مبا يف ذلك
قذيفتان فوسفوريتان على

جنوب إسرائيل ما شكل انتهاكا
مليثاق جنيف".
االلكرتوني
املوقع
وقال
لصحيفة "يديعوت أحرونوت"
يف هذا السياق "إن تطورا
دراماتيكيا خطريا حدث على
جبهة القتال مع غزة حيث تبني
للشرطة اإلسرائيلية أن اثنتني
من القذائف اليت سقطت أمس
على النقب الغربي هي قذائف
فسفورية حارقة".
املدفعية اإلسرائيلية شاركت
ايضا يف االعتداءات وقصفت
أراضي خالية شرق بلدة جباليا
وبالتحديد بالقرب من مقربة
الشهداء مشال غرب مدينة غزة.
احلكومة الفلسطينية املقالة اليت
تديرها حركة "محاس" نددت،
مبا وصفته "التصعيد العسكري"
اإلسرائيلي يف غزة ،معتربة أن
ذلك يتم حتت غطاء املفاوضات
املباشرة مع السلطة.
وقال الناطق باسم احلكومة
املقالة طاهر النونو ،يف بيان
تلقت يونايتد برس انرتناشونال
نسخة منه ،إن "جرائم القصف
والقتل يف القطاع تأتي متزامنة
مع سلسلة من التصعيد اإلعالمي
وتوتري األجواء امليدانية من قبل
وسائل إعالم االحتالل".
يف غضون ذلك ،ذكرت صحيفة
"جريوزاليم بوست" اإلسرائيلية
نقال عن منسق األنشطة احلكومية
اإلسرائيلي ايتان داجنوت أن
هناك حماوالت لزيادة نفوذ
داخل
الفلسطينية
السلطة

قطاع غزة حيث تعمل إسرائيل
والسلطة على وضع صيغة
نهائية خلطط نشر مسؤولني
أمنيني فلسطينيني على معرب
كريم شالوم (كرم أبو سامل)
أقصى جنوب شرق قطاع غزة
يف األشهر املقبلة.
وأشارت الصحيفة إىل أنه خالل
متوز (يوليو) املاضي مت إنشاء
جلنة "داجنوت" مبشاركة وزير
الشئون املدنية الفلسطيين
حسني الشيخ من أجل تنسيق
وتوسيع معرب كريم شالوم
ومستقبل املشاريع العقارية
العاملية يف قطاع غزة.
وجيري العمل يف كريم شالوم
ويشمل توسيع البنية التحتية
اليت ميكن أن تستخدم من قبل
السلطة الفلسطينية من أجل
سيطرة السلطة على اجلانب
الغزي من املعرب وهو املمر
الرئيسي لالمدادات املتجهة إىل
قطاع غزة.
يف الضفة الغربية ،اعتقلت
قوات االحتالل اإلسرائيلي،
فجر امس ،فلسطينيني من
بلدة قباطية جنوب جنني مشال
الضفة الغربية.
كما اعتقلت فلسطينيني من
حمافظة نابلس مشال الضفة
الغربية .وأشارت مصادر حملية،
إىل أن قوة عسكرية اقتحمت
املدينة ،وتوغلت يف البلدة
القدمية ،وحميط قرب يوسف،
قبل أن تعتقل الشاب معتز
الواوي.

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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العرب والعالم

بيين بيغن يؤكد استئناف البناء ويستبعد سالماً مع سوريا

املستوطنون يستولون على أراض يف نابلس

أمس
املستوطنون
استوىل
االول على مزيد من األراضي
يف حمافظة نابلس مشال الضفة
الغربية ،يف أحدث عملية نهب
ينفذونها ،فيما اعلن عضو اللجنة
الوزارية السباعية االسرائيلية
بيين بيغن ان استئناف البناء يف
املستوطنات سيتم بعد  10ايام.
وأكد مسؤول ملف االستيطان
يف مشال الضفة الغربية غسان
دغلس ،أن املستوطنني بدؤوا
بالعمل يف أراض استولوا عليها
خالل الساعات املاضية قرب قرية
جالود جنوب احملافظة ،بعدما
استولوا قبل أيام على أراض
قريبة وقاموا حبراثتها توطئة
لزراعتها.
وأشار دغلس إىل أن املنطقة
اليت مت االستيالء عليها مؤخرا
تقدر مساحتها بـ 30دومنا تقع يف
املنطقة الشرقية من قرية جالود
قريبا من البؤرتني االستيطانيتني
"أحيا" و"كيدا".
ولفت إىل انه خالل األسابيع الثالثة
املاضية استوىل املستوطنون
على عشرات الدومنات وقاموا
بتجريفها متهيدا لضمها لنفوذ
املستوطنات.
وحذر من قيام املستوطنني
باالستيالء على مزيد من األراضي
يف هذه الفرتة ،مشريا إىل أن
اعتداءات املستوطنني تصاعدت
خالل األسبوعني األخريين.
ويف سياق متصل ،هاجم

مستوطنون فجر امس االول قرية
عصرية القبلية وأضرموا النار
بقش يستخدم طعاما للمواشي.
ونقل دغلس عن سكان القرية
قوهلم ،إنهم شاهدوا سيارة
مستوطنني تغادر املكان بعد
إشعال النار .وكان املستوطنون
أحرقوا قبل يومني مركبة يف قرية
جماورة.
يف غضون ذلك ،قال عضو
الوزارية
"السباعية"
هيئة
اإلسرائيلية بيين بيغن أمس على
أن بالده ستستأنف أعمال البناء
يف املستوطنات بعد  10أيام،
واستبعد بدء مفاوضات مع سوريا
بسبب عالقاتها مع إيران وحزب
اهلل.
وقال بيغن لإلذاعة اإلسرائيلية
إن "فرتة تعليق البناء استنفدت
نفسها وبعد عشرة أيام ستنتهي
صالحية القرار" يف  26أيلول
(سبتمرب) .واضاف أن "احلكومة
اليت تطلب أن يكنوا هلا االحرتام
عليها أن حترتم قراراتها ،والقرار
كان معروفا مسبقا وينص على
أنه بعد انتهاء التعليق ستستمر
احلكومة يف تنفيذ سياسة
البناء اليت انتهجتها احلكومات
السابقة".
ووصف بيغن املطلب الفلسطيين
يف
البناء
جتميد
بتمديد
املستوطنات بـ"التعنت" بادعاء
أنه خالل املفاوضات بني حكوميت
إسرائيل السابقتني برئاسة ايهود

باراك وايهود أوملرت تواصل
البناء.
وعن تقديراته بشأن احتماالت
جناح املفاوضات بني إسرائيل
والفلسطينيني ،قال بيغن إنه
سيقتبس أقوال أدىل بها عضو
الكنيست أمحد الطييب لصحيفة
"هآرتس" وجاء فيها أن "احلد
األقصى الذي بإمكان أوملرت
أن يقدمه للفلسطينيني ال يصل
إىل احلد األدنى الذي يقبله أبو
مازن (الرئيس الفلسطيين حممود
عباس).
وكان أوملرت قدم اقرتاحا
الصراع
حلل
للفلسطينيني
يقضي بانسحاب إسرائيل من
 %93من اراضي الضفة الغربية
وتعويضهم بأراضي داخل اخلط
األخضر تعادل مساحتها %5,5
من مساحة الضفة واالنسحاب
من األحياء الفلسطينية يف أطراف
القدس وإخضاع األماكن املقدس
إلدارة دولية وعودة  20الف
الجئ فلسطيين على مدار عشر
سنوات.
اىل ذلك ،استبعد بيغن أن تستأنف
إسرائيل حمادثات سالم مع سوريا
وقال إن "وضع سوريا شرطا
مسبقا للسالم بأن يتم االنسحاب
من هضبة اجلوالن هي نقطة بداية
غري معقولة" .وأضاف "كذلك
فإن سوريا ال تفكر باالنفصال
عن حلفها مع إيران وعن دعمها
للمنظمة اإلرهابية حزب اهلل".

عملية أمنية لـ «األطلسي» والقوات األفغانية ملنع االعتداءات

أفغانستان« :طالبان» تتوعد بشن هجمات يوم االنتخابات

االفغانية
االنتخابات
عشية
حركة
توعدت
التشريعية،
"طالبان" بشن هجمات لعرقلة
اليوم االنتخابي الذي سيجري
السبت (اليوم) ،مؤكدة ان هذه
اهلجمات ستستهدف يف املقام
االول قوات االمن واملوظفني
العاملني يف تنظيم العملية
االنتخابية .بينما سيتوىل عشرات
االف اجلنود العاملني يف اطار
قوات حلف مشال "االطلسي"
والقوات االفغانية ،ضمن عملية
امنية ضخمة ،حراسة مراكز
االقرتاع ملنع حصول اعتداءات.
وهي انتخابات ينظر اليها على انها
مرحلة حامسة الرساء الدميوقراطية،
يف هذا البلد بعد تسع سنوات
من الغزو واليت خيشى ايضا ان
تشوبها كسابقاتها عمليات تزوير
وان يعكر صفوها هجمات يشنها
املتمردون.
وقال الناطق باسم قيادة
"طالبان" ذبيح اهلل جماهد ان
"مجيع الطرق املؤدية اىل مراكز
االقرتاع ستتم مهامجتها ،والقوات
االمنية واالشخاص العاملني
يف تنظيم االنتخابات سيكونون
اهدافنا االوىل".
ويأتي تهديد احلركة املتمردة
اليت كثفت هجماتها يف السنوات
الثالث املاضية وتلحق خسائر
متزايدة بالقوات الدولية ،رغم نشر
حنو 400الف جندي اجنيب وافغاني
وشرطي وعنصر استخبارات.
وخالل االسابيع املاضية قتل

ثالثة مرشحني على االقل وسبعة
اشخاص كانوا يقومون حبمالت
انتخابية فيما خطف عدة اخرون او
اصيبوا جبروح يف هجمات نسبت
اىل احلركة.
ودعي اكثر من  10,5ماليني
ناخب افغاني للتوجه اىل صناديق
االقرتاع النتخاب  249نائبا يف
اجلمعية الوطنية.
واتهم زعيم إحدى االقليات
العرقية امس احلكومة االفغانية
باغالق مراكز االقرتاع ،متذرعة
بإنعدام االمن يف مناطق آمنة
نسبيا تهيمن عليها مجاعة "اهلزارة
العرقية" اليت ينتمي اليها.
وقال حمقق يف مقابلة مع وكالة
"رويرتز" من مقر إقامته يف
كابول "أعتقد أن انتخابات هذا
العام حتددت وجهتها بالفعل
بواسطة احلكومة اليت تريد
مساعدة مرشحيها املفضلني يف
الفوز بكل تأكيد هناك مناورات
سياسية من أشخاص يف احلكومة

ضد مجاعات عرقية خمتلفة".
ويف الوقت نفسه ،صرح قائد
القوات الربيطانية وقوات حلف
"االطلسي" يف جنوب افغانستان
اجلنرال نيك كارتر صحيفة
"ديلي تليغراف" من أن قوات
احللف تستعد للتصدي هلجمات
"طالبان" ،مع توجه الناخبني
االفغانيني إىل صناديق االقرتاع.
وقال "إنه يريد أن تكون
االنتخابات الربملانية أفضل من
انتخابات العام املاضي من حيث
العنف والتزوير ،لكن من السابق
ألوانه التكهن مبا سيحدث".
"احلقيقة
اجلنرال
واضاف
هي أن احلركة ستستهدف
االنتخابات وتالحق املسؤولني
عنها والناخبني ،وامتنى أن ال
تفعل ذلك وعلى غرار ما فعلت
يف العام املاضي يف انتخابات
الرئاسة ،ألننا شهدنا منطًا من
الرتهيب كما حدث يف االنتخابات
املاضية".

تركيا 10 :قتلى بانفجار لغم حبافلة ركاب

قتل  10أشخاص وجرح 3
آخرون امس االول ،يف انفجار
لغم يدوي الصنع عند مرور
حافلة صغرية يف حمافظة
هكاري جنوب شرق تركيا يف
هجوم يشتبه يف ان متمردين
اكرادا يقفون وراءه.
ونقلت وكالة األنباء الرتكية
"األناضول" عن حاكم إقليم

هكاري معمر تركر ان "انفجارًا
استهدف حافلة صغرية يف
قرية غيجيتيلي ،أودى حبياة
 10أشخاص".
ويشهد جنوب شرق االناضول
الذي تقطنه اغلبية كردية
متردا مسلحا منذ  1984يقوده
حزب العمال الكردستاني ضد
القوات املسلحة الرتكية.

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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اسرتاليات

براكس قد يرأس فريق حتقيق يف االزمة
الداخلية حلزب العمال الفيدرالي
يقرتب رئيس والية فيكتوريا
السابق ستيف براكس من قيادة
فريق حتقيق يف االزمة الداخلية
حلزب العمال الفيدرالي يف
اعقاب االنتخابات الفيدرالية.
ومن املتوقع ان يقوم الفريق
بتحقيق شامل يف اخفاقات
احلزب كما ذكرت الزميلة
«الدايلي تلغراف».
كما من املتوقع ان يتفحص
الفريق التعيينات الفرعية ما
قبل االنتخابات ودور مكتب
رئيس الوزراء واحلملة االنتخابية
نفسها والروابط بني احلزب
والنقابات.
وقال مصدر باررز يف حزب
العمال «ان هذا التحقيق
سينتهي بتسليط الضوء على
كل شيء».

*السيد ستيف براكس*

واكدت مصادر يف حزب العمال
الفيكتورية انه متت استشارة
السيد براكس الذي اشار اىل
رغبته بالقيام بهذا الدور املثري
للجدل.
ويعتقد ان الزعيم الفيكتوري
الناجح (براكس) مدعوم من
قبل القياديني البارزين يف
حزب العمال الفيكتوري دايفيد

العويك رئيساً لبلدية اوبرن
مت انتخاب االحراري السيد روني العويك اللبناني
االصل خلفا للسيد هشام زريقة رئيسا لبلدية
اوبرن.
وقد نال السيد العويك ستة اعضاء من اصل
عشرة يتألف منهم جملس البلدية.
وبعد انتخابه القى السيد العويك كلمة اشاد
فيها باجنازات سلفة السيد زريقة معاهدا ان
تكون البلدية يف ظل رئاسته جلميع املواطنني.
شاكرا مجيع الذين صوتوا له لوصوله اىل مركز
الرئاسة.
وباملناسبة تتقدم مجعية حبنني اخلريية بالتهنئة
من السيد روني العويك النتخابه رئيسًا لبلدية
اوبرن متمنية له النجاح يف مهمته ملصلحة

اجلميع.

فيين وستيفن كونروي.
كما فهم ان شخصيات بارزة
من احلزب ال يريدون ان يقوم
احد من نيو ساوث ويلز بهذا
التحقيق حيث ان ثقافة فرع
نيو ساوث ويلز قد تكون حتت
الفحص والتدقيق ايضًا.
كما يدفع سكرتري حزب العمال
االسرتالي كارل بيطار باجتاه
مراجعة شاملة من املتوقع ان
تكون عنصر دعم لتوسيع عمل
التحقيق بعد احلملة االنتخابية.
وقد اكدت رئيسة الوزراء جوليا
غيالرد خالل مؤمتر حتضريي
حلزب العمال االسبوع املاضي
ان املراجعة ستظهر بعمق
مشاكل حزب العمال والرتكيز
على توضيح هذه املشاكل.
ومن املقرر عدم االنتهاء من
صالحيات املراجعة قبل اجتماع
اللجنة التنفيذية الوطنية للحزب
اليت قد جتتمع الشهر املقبل او
ما بعده.

رغم اصراره على آرائه بالنسبة لتغيري املناخ

ابوت يسلم تورنيول حقيبة الظل االتصاالت

مازال زعيم املعارضة السابق
مالكوم تورنيول يرفض الرتاجع
عن موقفه حول تغيري املناخ
وذلك بعد يوم من تسلمه حقيبة
بارزة يف حكومة الظل.
واملعروف ان السيد تورنبول
على خالف مع معظم اقطاب
االئتالف حول كيفية معاجلة
اشعاعات غازات ال ..الزجاجي
وكان ذلك سبب اطاحة السيد
ابوت به من زعامة املعارضة
اواخر العام املاضي.
ورغم عدم التناغم بني الرجلني
قام زعيم املعارضة السيد
ابوت بتعيني السيد تورنبول
ناطقا باسم حقيبة االتصاالت
للظل.
غري ان الرتقية مل تسكن نائب
ونت ورثفيل الذي قال انه ملتزم
ب»مببادئه السياسية» حيث
صرح السيد تورنبول لراديو اي
بي سي قائال «ان وجهات

جنازة الشرطي بيل كروز

محل نعش الشرطي بيل من قبل
شقيقه وزمالئه خالل اجلنازة
صباح امس.
بالعلم
النعش
لف
وقد
االسرتالي والزهور ،حيث ارسل
اىل كاتدرائية القديس أندرو يف
سيدني حبراسة من الشرطة على
الدراجات النارية.
وبلغ عدد الذين رافقوا النعش
حوالي  1000من رجال الشرطة
يف زي احلرس وقفوا يف مقدمة
ساحة الكاتدرائية.
وحني وصلت عائلة الشرطي كان
يف استقباهلم كبري الشرطة.
وكان قد قتل عن طريق اخلطأ
من قبل زميله املتدرب  26عاما

قبل أسبوع  ،حني كانوا يف
مهمة اليقاف عصابة خمدرات يف
جنوب غرب سيدني.
وقد حضر جنازته اآلالف من رجال
الشرطة بزيهم الرمسي ورئيسة
والية نيو سوث ويلز كريستينا
كينيلي ،وزعيم املعارضة باري
اوفارول ،ومفوض الشرطة
والسري
سكيبيون،
اندرو
نيكوالس شحادي وممثلة عن
احلاكمة ماري بشري.
ومن الالفت ان عائلة الشرطي
تلق اللوم على الضابط
القتيل مل ِ
الذي أطلق الرصاصة عليه ،بل
دعوه اىل اجللوس معهم أثناء
اجلنازة.

نظري بالنسبة للتغيري املناخي،
احلاجة اىل سعر الكربون،
احلقيقة ان اليات اساسها
السوق هي الطريقة االكثر
كفاءه لتخفيض االشعاعات..
ارائي اليوم مازالت نفسها
كما كانت عندما كنت جزءا من
حكومة جون هاورد حول تغيري
املناخ».
وقال السيد تورنبول انه رغم

عدم سعادته بسياسة حزبه حول
تغيري املناخ اال انها على االقل
افضل من سياسة حزب العمال
موضحا «لدى االئتالف سياسة
حول تغيري املناخ ،انها ليست
مثالية من وجهة نظري ،الكل
يعلم انين افضل الية اساسها
السوق .غري ان حكومة العمال
ليست لديها سياسة ..لديها
مالحظة على اجتماع».

م ّزق اوراق من املصحف واالجنيل ولفها
سجائر وراح يدخنها

مزق استاذ يف القانون اسرتالي
اوراقا من املصحف واالجنيل
ولفها سجائر راح يدخنها وهو
يسأل ايهما يشتعل افضل،
وذلك يف شريط فيديو نشره
على موقع يوتيوب بعد اجلدل
الذي اثاره يف العامل امجع قس
امريكي دعا اىل حرق املصحف
ثم تراجع عن دعوته.
وظهر الكس ستيوارت ،وهو
عضو يف مجاعة ملحدة ،يف
شريط الفيديو ومدته 12
دقيقة وهو بعنوان «الكتاب
املقدس او القرآن ،ايهما
حيرتق افضل؟» وهو حيمل
باحدى يديه مصحفا وباالخرى
الكتاب املقدس قبل ان ميزق
ورقة من االول واخرى من
الثاني ويلفهما سجائر اشعل
فيها النار وراح يدخنها امام
الكامريا.
وهذا الشريط الذي سحب الحقا
من موقع يوتيوب ،مت حتميله
على املوقع نهاية االسبوع
املاضي بعدما دعا قس امريكي

اىل حرق  200مصحف على املأل
يف الذكرى التاسعة العتداءات
 11ايلول/سبتمرب ،قبل ان يعود
يف النهاية ويرتاجع عن خطته
هذه اليت اثارت موجة احتجاج
عاملية وحتذيرات من خطر
تنفيذها على ارواح االمريكيني
وال سيما منهم اجلنود يف
افغانستان.
واثر نشره الشريط استدعت
جامعة كوينزالند للتكنولوجيا
ستيوارت الذي يعمل استاذا
لديها واوقفته عن العمل
االثنني .وقال نائب مستشار
كولدراك
بيرت
اجلامعة
للصحافيني «بالطبع اجلامعة
مستاءة ومصابة خبيبة امل من
حصول امر كهذا».
وبرر ستيوارت فعلته بانه اراد
ان ميارس حقه يف حرية التعبري.
وقال «شريط الفيديو كان
مزحة بالطبع» ،مشريا اىل انه
وضع داخل اللفائف اليت دخنها
امام الكامريا حشيشا طبيعيا
وليس حشيشة الكيف.

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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اسرتاليــات

أبوت :راد رئيس وزرائنا يف املنفى

اعلنت املعارضة الفيدرالية ان
االنسة غيالرد والسيد راد ال
ميكنهما العمل سوية.
فقد صرحت وزيرة الشؤون
اخلارجية للظل جولي بيشوب
لراديو «اي بي سي» قائلة
ان كيفن راد يرى نفسه وكأنه
رئيس وزراء يف املنفى ،فالعالقة
بني رئيسة الوزراء ووزير اخلارجية
مكسورة يف احسن االحوال.
وسوف يسافر وزير الشؤون
اخلارجية اجلديد السيد راد اىل
نيويورك بعد قسمه اليمني ليعقد
اجتماعات مع ممثلني يف ادارة
الرئيس اوباما ،كما انه سوف
يلقي كلمة يف اجلمعية العامة
لالمم املتحدة اليت ستنعقد من
 18اىل  25ايلول احلالي بالنيابة
عن رئيسة الوزراء جوليا غيالرد،
كما افاد مكتب االخرية.
واملعروف ان اخلطاب يف اجلمعية
العامة لالمم املتحدة عادة ما
يلقيه رئيس الوزراء او قادة
اخرون برتبة ممثالة.
وقالت االنسة غيالرد ان هذه
الرحلة تظهر اهمية العالقة
مع الواليات املتحدة بالنسبة
حلكومتها.
وكانت االنسة غيالرد قد انقلبت
على رئيسها السيد راد اواخر
حزيران املاضي لتقوم بعد ذلك
فورًا بتعيني موعد لالنتخابات
الفيدرالية اليت اوصلت اسرتاليا
اىل برملان معلق بعد تلقيها
الدعم من نائب اخلضر والنواب
وخاصة
الثالثة
املستقلني

*النسة غيالرد والسيد راد*

اوكشوت ووينسور مما اتاح
للعمال البقاء يف السلطة حبكومة
اقلية.
نعود اىل رحلة السيد راد اىل
الواليات املتحدة االمريكية حيث

انه على جدول اعماهلا عدة لقاءات
من ضمنها اجتماعات ثنائية مع
ممثلني حلكومات اخرى موجودين
يف نيويورك ،كما اعلنت االنسة
غيالرد.

استطالع اراء اخر يظهر انقسام البالد بالتساوي بني
العمال واالئتالف بعد احتساب االصوات التفضيلية

بعد حواىل شهر على انتخاب هو
من اكثر االنتخابات الفيدرالية
تقاربا يف النتائج يف التاريخ
السياسي االسرتالي ،ما زالت
البالد منقسمة بني االئتالف
والعمال.
فقد اظهر استطالع اراء ملركز
 Essentialللبحث ان الدعم لكل
من االئتالف والعمال مازال 50
يف املئة بعد احتساب االصوات
التفضيلية.
وكانت عدة استطالعات للرأي
نشرت عشية اجراء االنتخابات يف
 21آب املاضي اظهرت ان التأييد
لكل الطرفني  50يف املئة بعد

احتساب االصوات التفضيلية.
واظهر االستطالع االخري ان  40يف
املئة رأوا ان اداء االئتالف منذ
االنتخابات حتى االن كان جيدا
مقابل  38يف املئة حلزب العمال.
وابدى املزيد من الناخبني عدم
رضاهم عن جمموعة املستقلني
اندرو ويلكي ،روب اوكشوت
وطوني وينسور لدعمهم حزب
العمال.
غري ان االستطالع اظهر ان 47
يف املئة اعربوا عن رضاهم على
االنسة غيالرد كرئيسة مفضلة
للوزراء مقابل  35يف املئة لزعيم
املعارض طوني ابوت.

اجبار النائب اوكشوت على الغاء اجتماعه
العلين اثر تهديدات هاتفية

اجربت مكاملات لصحيفة حملية
يف املقعد االنتخابي للنائب
اوكشوت
روب
املستقل
املنظمني على الغاء االجتماع
العلين مع املواطنني.
فقد ذكرت صحيفة بورت
مكواري نيوز االربعاء ان مكتبها
يف الساحل الشمالي االوسط
تلقى عددا من املكاملات
للنائب
التهديدية
اهلاتفية
اوكشوت.
كما تلقى نادي بانرتز يف بورت
ماكواري ،حيث كان من املقرر
ان يعقد االجتماع العلين مع
السيد اوكشوت ،امس االول
اخلميس ،عددا من التهديدات.
وقالت الصحيفة ان الشرطة
الفيدرالية االسرتالية تقوم
بالتحقيق بسلسلة من التهديدات
ضد السيد روب اوكشوت.
وقالت الصحيفة انها الغت
املناسبة بداعي احلفاظ على
السالمة.
وقالت املديرة العامة لصحيفة
اخبار بورت مكواري جانني
بوستيل "اصبح واضحا ان هناك
من خيططون الستغالل املناسبة
كفرصة لتنفيس غضبهم ضد
السيد اوكشوت"
واضافت تقول " استنادا اىل
احدى النصائح قررنا تأجيل
اجتماع اجلمهور مع اوكشوت
الذي كان مقررا اخلميس (امس

*السيد روب اوكشوت*

االول)".
بدوره قال السيد اوكشوت
للصحيفة احمللية انه من
املؤسف ضياع فرصة اجراء
مناقشة حملية حول فرتة الـ
 25يوما املاضية يف السياسة
بسبب التهديدات.
وتابع يقول للصحيفة "بغض
النظر عن وجهات النظر علينا
العيش معا على امل ان يتم
تذكر ذلك يف املستقبل".
وقد اعرتف نائب مقعد Lyne
االسبوع
اوكشوت
السيد
املاضي بانه كانت هناك
احاطت
سياسية"
"سخونة
بظروف النائب املستقل يف
مقعده االقليمي بسبب دعمه

حلكومة عمالية اقلية.
وقالت املديرة العامة للصحيفة
االنسة بوستيل ان اكثر من
 200بطاقة قد مت بيعها وختطط
الصحيفة لتنظيم احلدث عندما
ترى الظروف مناسبة.
اما مدير عمليات نادي بانرتز
يف بورت ماكواري راسل كوبر
فقال ان النادي بكل بساطة
كان سيستضيف املناسبة.
ومل يوضح السيد كوبر طبيعة
التهديدات اليت تلقاها النادي
من خالل املكاملات اهلاتفية.
وقال "وصلتنا مكاملات هاتفية
دفعتنا على الفور لالتصال
بصحيفة بورت ماكواري نيوز
حول املناسبة".
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)Miss Middle East (Australia
We are inviting contestants of Middle East Background

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

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

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

of the 2009
Ethnic
Business
Award

Sponsored by:

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

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

1300 BEAUTY
Located in Major Shopping Centres
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مناسبات

ال تع ّرضوا أوالدكم لشرب الكحول يف سن مبكرة
ألن األوالد والكحول ال جيوز اختالطهم

*كاث بيتشي رئيسة مؤسسة *DrinkWise Australia

دعت مؤسسة  DrinkWise Australiaمبساعدة مؤسسة
 Multicallوسائل االعالم االثين اىل ندوة يف اطار محلة
توعية بعنوان «االوالد والكحول ال جيتمعان» وذلك
يوم امس االول اخلميس يف مقر مؤسسة Multicall
يف اليكهاردت.
فكلنا نشعر بالقلق على أوالدنا ونعمل على تأمني
مستقبل زاهر هلم ،ويف هذا االطار تنظم مؤسسة
 DrinkWise Australiaمحلة توعية عن أضرار الكحول
الغرض من هذه احلملة توعية األهالي عن احلقائق حول
املشروبات الكحولية وحلثهم على التحدث اىل األوالد
عن خماطر تناول الكحول حتى قبل بلوغهم مرحلة
املراهقة.
وقالت السيدة  Cath Peacheyالرئيسة التنفيذية
 DrinkWise Australiaان معظم الشبان يبدأون بتناول
املشروبات يف سن أصغر وعلى مستويات خطرة .وقد
بلغ متوسط عمر املراهق الذي يبدأ بشرب الكحول
15سنة -وأكثر من ربع هؤالء شباب ترتاوح أعمارهميعرضون انفسهم ألضرار الكحول
بني  14و  19سنة
ّ
على األقل مرة واحدة يف الشهر .وعلى الرغم من أنه
ال يسمح هلم بشرب اخلمر يف املنزل فان الضغوط من
اصدقائهم لتذوق الكحول قوية جدا.
وأضافت  Peacheyتقول« :يعتقد البعض أنها لفكرة
جيدة أن نقدم كميات صغرية من الكحول لألوالد ولكن
البحوث اجلديدة تشري اىل مدى أهمية تأخري سن شرب
الكحول للمرة األوىل» .
وقال الربوفسور  Ian Hickieاملدير التنفيذي ملعهد
البحوث للدماغ والعقل يف جامعة سيدني ،أن األحباث
اجلديدة اجلارية ال ترتك أي شك يف أن تأخري البدء بتناول
الكحول ملا بعد سن املراهقة هو النهج الصحيح.

*شيبا نانكيوليار من مؤسسة  Multicallتتوسط كاث بيتشي
وستيفن جيغينز من مؤسسة * DrinkWise Australia

وأضاف يقول «فمن وجهة النظر العلمية ،جيب عدم
مزج الكحول والدماغ يف أي فرتة من سن املراهقة.
ان تعريض الدماغ للكحول يف سن املراهقة أمر خطري
والتضرر للدماغ النامي».
ميكن أن يؤدي إىل التلف
ّ
وقالت السيدة  Peacheyان املراهقني الذين يشربون
الكحول يعرضون عقوهلم اىل خطر عدم بلوغها الطاقة
الكاملة وهذا ميكن أن يؤدي إىل مشاكل مثل صعوبات
يف التعلم  ،ضعف الذاكرة ومشاكل نفسية مثل
االكتئاب والقلق.
وتابعت السيدة  Peacheyتقول ان «الشرب يف سن
فحسب بل خطرية للغاية.
املراهقة ليس عادة سيئة َ
الكحول تؤثر على قدرة املراهق على النظر يف عواقب
أعماله  ،مما يؤدي به إىل القيام بأعمال ال حُتمد عقباها
مثل افتعال املشاكل ،القيادة حتت تأثري الكحول،
وممارسة اجلنس غري املرغوب فيه».
يؤمن التواصل يف داخل األسرة بناء أسس وطيدة
إجيابية فيما يتعلق باالطفال وتعرضهم للكحول .يف
العديد من اجملتمعات ،احلواجز الثقافية واالختالفات
تثين اآلباء عن التحدث بصراحة حول موضوع تناول
الكحول .وبشكل عام ،ال يتم تشجيع األطفال على
التباحث ومناقشة املوضوع أيضا.
ويرغب األهل أحيانًا بالتحدث مع أطفاهلم حول الكحول
ولكن ال يعلمون كيف يطرحون املوضوع أو متى.
هنا يأتي دور  Drinkwise Australiaيف تأمني املشورة
وتوفري املعلومات ملساعدة األهل يف مناقشة املسألة
مع أبنائهم.
وتضيف « Peacheyأفضل شيء ميكنك القيام به
ملساعدة ولدك على ختطي مرحلة سن املراهقة وأن
يكون سعيدًا يتمتع بصحة جيدة هو عرب تشجيعه على

*من اليمني دانيال عساف ،كاث بيتشي ،شيبا نانكيوليار
وستيفن جيغينز*

عدم شرب الكحول».
للمزيد من املعلومات أو لطلب مقابلة يرجى االتصال بـ
 Marie Joe Al Dreibyعلى الرقم )02( 87055604

نصائح لتأجيل شرب الكحول لدى املراهقني
حدد املبادئ التوجيهية لعائلتك حتى تكون ألبنائك
• ّ
صورة واضحة حول توقعاتك ولكي يفهموا تفكريك.
• ناقش حقيقة أن ليس كل مراهق يشرب الكحول .معظم
املراهقني دون سن  18عاما إما ال يشربون أو ال يفرطون
يف الشرب .كما ان تناول املشروبات الروحية بإسراف
ويف سن مبكرة ليس أمرًا طبيعيًا.
• حتدث إىل أوالدك يف مرحلة ما قبل املراهقة أو يف سن
املراهقة عن أن تعاطي الكحول ميكن أن يؤثر على تطور
الدماغ النامي.
• شجع أوالدك على املشاركة يف نشاطات ال تنطوي على
الشرب مثل ممارسة الرياضة والنشاطات اإلبداعية.
• حتدث مع اآلباء واألمهات اآلخرين .تبادل املعلومات اليت
لديك عن البحوث اجلديدة ،وحاول التوصل اىل مفهوم
مشرتك حول املراهقني والشرب.
• ِ
أعد النظر يف سلوكك اخلاص عند تناول الكحول .حيث
أن املراهق يتأثر بشدة بتصرفات أهله .إذا كنت تسرف
يف الشرب فمن املتوقع ان ابنك املراهق سيسرف يف
شرب الكحول وميكن أن يصل اىل مستويات خطرية.

السفري سليمان مع السفري ترسكوت أول سفري ألسرتاليا يف سورية منذ السبعينات
أقام أول سفري ألسرتاليا يف سورية منذ نهاية السبعينات
السيد (نيل ترسكوت) حف ًال مبناسبة ذكرى زواجه اخلامس
والستني من السيدة (كلري ترسكوت) يف العاصمة كانبريا
حبضور السفري السوري (متام سليمان) وزوجته (إيزيس
سعيد)  .والضيفني الزائرين من سورية العميد غسان سعيد
وزوجته سروناز سعيد.
وقدم السفري سليمان إىل السفري ترسكوت الشكر والتقدير
كونه من املؤسسني األوائل جملموعة "أصدقاء سورية"
 Friends of Syriaيف أسرتاليا وبالنظر إىل احملبة اخلاصة اليت
يكنها لسورية اليت أسس فيها للمرة األوىل سفارة لبالده
أسرتاليا .
وقال السفري ترسكوت إن األيام اليت قضاها يف سورية
كانت من أمجل أيامه يف العمل الدبلوماسي  .وقالت السيدة
مرييلن ابنة السفري ترسكوت إن عملها يف محاية اآلثار
جعلها حتب سورية ملا تتميز به من تاريخ عريق مشهود له
باحلضارات واألوابد اخلالدة.

*السفريان ترسكوت وسليمان والعميد غسان سعيد وعائالتهم*

*ترسكوت وزوجته كلري وسليمان وزوجته إيزيس*
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لبنانيات

لن نستقيل من احلكومة وسندافع عن مواقفنا وأطالب بلجنة حتقيق نيابية للتحقيق مع اللواء مجيل السيد ومع من اتهمهم

العماد عون بعد اجتماع التكتل :أدعو املواطنني لعدم االمتثال ألي طلب من فرع املعلومات أو من مدعي عام التمييز

عقد تكتل التغيري واإلصالح
لقاءه األسبوعي يف الرابية
برئاسة العماد ميشال عون،
الذي حتدث بعد االجتماع إىل
الصحفيني عارضًا للقضايا اليت
حبثها التكتل وأبرزها الوضع
املتهرئ يف الدولة والقضاء،
عدة كي
وقال «أعطينا فرصًا ّ
تقوم الدولة بتحسني وضعها
ّ
لكننا وجدنا يف املقابل إمعانًا
يف التهديم» واعترب ان الدولة
سقطت وال جمال إلنقاذها .وفرع
املعلومات هو منوذج لسقوطها،
واصفًا إياه بالعصابة املسلحة
السالح ليخالف
ألنه حيمل
ّ
القانون وسأل عن املسؤول عن
هذا الفرع وملن يرسل تقاريره
ومن أين تأتي ميزانيته.
وشدد أن القضاء اآلن هو يف
ّ
اإلتهام ،معتربًا جتاهله
قفص
لالتهامات اليت أطلقها اللواء
مجيل السيد تواطؤًا ،وطالب
نيابية ووضع
بتأليف جلنة حتقيق
ّ
مدعي عام التمييز املدير العام
ّ
لقوى األمن الداخلي ورئيس
تصرف هذه
فرع املعلومات يف
ّ
اللجنة .وتأكيدًا على حمورية دور
القضاء ّ
ذكر بقول تشرشل عندما
كانت لندن حترتق «قضاؤنا ال
زال يعمل ،إذًا انكلرتا ال زالت
خبري» وختم حمذرًا «قضاؤنا
اآلن حيرتق ،إذًا لبنان ليس
خبري.
وردًا على سؤال عن توقيف
العميد كرم اعترب أن املوضوع
بذمة القضاء وأكد
أصبح
ّ
أن اعرتاضه كان على جتاوز
القوانني .وعن االستقالة من
احلكومة شدد أن ال استقالة
و»سنبقى موجودين وسنوقف
الداخل».
ما نوقفه من ّ
نص احلديث:
ويف ما يلي ّ
أه ًال وسه ًال بكم.
يف لقائنا األسبوعي اليوم
عدة .لقد
تطرقنا إىل مواضيع ّ
ّ
أصدرت يوم اخلميس بيانًا قلت
مهمتني
قضيتني
فيه إن هناك
ّ
ّ
حاليًا ،وكل ما يثار غريهما هو
«لتحوير» املواقف واهلروب
من مواجهة وضع الدولة
املتهرئ.
قضية خيارات
هي
األوىل
القضية
ّ
ّ
سياسية وبناء مؤسسات الدولة،
ّ
ّ
يتكلم عن دولة يف لبنان
ومن
يكذب على نفسه وعلى الناس
ألن الدولة يف لبنان سقطت منذ
ّ
عدة كي
زمن .لقد أعطينا فرصًا ّ
تقوم الدولة بتحسني وضعها
ّ
لكننا وجدنا يف املقابل إمعانًا
ّ
كلما
يف التهديم حبيث أننا
فتحنا قطاعًا حمددًا من قطاعات
الدولة املختلفة جنده «جيفة»
تفوح منه رائحة كريهة .لن أحدد
اآلن ،ولكن ما من قطاع يسري
جيد ولكل منها سجل
يف شكل ّ
«طويل عريض» والوضع مل
يعد حمتم ًال وعلينا قلب الصفحة.
أن الدولة سقطت وال
باعتقادي ّ
إمكان إلنقاذها ،ولو كان هناك
ّ
لكنا وجدنا
أي إمكانية لإلنقاذ
بعض التجاوب ،ولكن العكس
هو الصحيح ،ال جند إال إمعانًا يف
اإلسقاط.
النموذج الذي لفتنا النظر إليه

ّ
يتعلق بالوضع
عدة هو ما
مرات ّ
األمين وفرع املعلومات ،هذا
ّ
مبذكرة خدمة خالفًا
اجلهاز ُأنشئ
لقانون قوى األمن ،منا وكرب يف
شكل عشوائي .كان عديده 72
رتيبًا وفردًا ومثانية ضباط ،بات
عديده اليوم  ،2100وربمّ ا ضعف
هذا العدد من خمربين مدنيني .ما
مهماتهم؟ كل شيء ..جيمع
هي
ّ
ال  CIAزائد  FBIزائد املوساد
وال  ... KGBيقوم بكل شيء.
«وعاء ُيطبخ فيه كل شيء وهو
ليس مسؤو ً
ال!! من املسؤول؟
من املسؤول عن فرع املعلومات
؟ هل بإمكان أحد ان جييبين؟ إىل
من يرسل تقاريره؟ هل بإمكان
ّ
يطلع
أحد ان جييبين؟ هل من
على عمله أو من يراقبه؟ من
أين تأتي ميزانيته؟ هل بإمكان
احد ان جييب؟ ما من أحد يعرف
اإلجابة على هذه األسئلة.
وهذا يكشف ان اللعبة كبرية
وليست صدفة .لقد سبق
واقرتحت يف العام  2005مشروع
قانون إلنشاء جلنة لضبط األجهزة
األمنية ، intelligence comitee
وأشرنا إىل أن اللجنة تعمل يف
سري أي أن تستمع فقط
شكل ّ
وليست للتشهري أو لإلطالع بل
هي من أجل معرفة األخطار اليت
تتهدد البلد وما هي اإلجراءات
ُ
امل ّتخذة ملعرفة ما هي توجهات
هذه األجهزة ليس ّ
إال ّ .
مت
إيقاف مشروع القانون هذا،
وأنا اتهم اآلن من أوقفوه ،ال
أعرف من هم األشخاص ،ولكن
عمن أوقفه وسنجده
علينا البحث ّ
ضالعًا يف إنشاء جهاز غري
مراقب و»فالت» يتعاطى مع
أجهزة دولية إقليمية ،وكل شيء
ممكن .من حيمي هذا اجلهاز؟
ّ
املتمثلة
التنفيذية
السلطة
ّ
العامة
وبالنيابة
احلكومة
برئاسة
ّ
هي من حتميه وتعمل يف شكل
غري قانوني وخارج على إطار
الدستور والقوانني.
وهذا يواكبه أمر آخر ،وهو ما قاله
السيد يف مؤمتره
اللواء مجيل
ّ
الصحايف األول بعد خروجه من
حتدث عن مدعي
السجن .عندما ّ
عام التمييز وعن شهود الزور
وعن جهاز املعلومات .يف حينه
انتظرنا أسبوعا كام ًال ومل حيصل
حترك من قبل األجهزة،
أي
ّ
ّ
يتم توقيف اللواء
أن
عنا
فتوق
ّ
السيد ثانية لفتح حتقيق معه،
ّ
لكنهم مل يفعلوا ،وقلنا مبا أن
األجهزة ّ
كلها سكتت عن كالم
السيد فيجب أن
اللواء مجيل
ّ
ُت ّ
يتنحى
ان
أي
مهامها،
علق
ّ
املسؤولون عنها وأن يضعوا
تصرف التحقيق
أنفسهم يف
ّ
متهمون .واالتهامات ّ
ّ
ألنهم ّ
كلها
تتضمن جرائم وليس جنحًا..
ّ
جرائم تزوير شهود تزوير جرائم
حتقيق وجتاوز قوانني ...واآلن
بعد مرور سنة ونصف على
السيد
املوضوع ذاته ،اللواء مجيل
ّ
نال من السلطات ّ
كلها واتهم
جهارًا وبوضوح و»بصفاء كامل
« هؤالء األشخاص .هو كان
واملسؤولية
تصرف القضاء،
يف
ّ
ّ
األوىل تقع القضاء ،ليس على
رئيس احلكومة  ،أما القول

*العماد عون*

أين كان رئيس احلكومة وهل
كان يقوم بالضغط أم ال فهذا
يظهره التحقيق مع القضاة.
من هنا ،أطلب تأليف جلنة
مدعي عام
حتقيق
نيابية ووضع ّ
ّ
التمييز املدير العام لقوى األمن
الداخلي ورئيس فرع املعلومات
تصرف هذه اللجنة لتبحث
يف
ّ
باملخالفات املنسوبة إليهم أو ً
ال،
ّ
ألنهم هم رعاة هذه ّ
التحقيقات،
وبعد ذلك سنصل طبعًا لشهود
الزور.
ّ
ّ
أتكلم عن
هذا دون أن
املوازنة وقطع احلساب وعن
األرقام املتطايرة وعن مديرية
املوازنة
ومديرية
اخلزينة
و»سوكلني» ،تفريغ ديوان
احملاسبة من املسؤولني كي ال
ِ
يراقبوا..
كل شيء أصبح خارج نطاق
املراقبة ضمن أجهزة موازية
الدولة ،وهذه األجهزة
ألجهزة ّ
ّ
اليت ينشؤنها مثل جملس اإلمناء
واإلعمار وهيئات اخلصخصة
ّ
الناظمة ،هي خارج
واهليئات
َ
الدولة
غ
ر
وتف
احملاسبة
إطار
ّ
ّ
السلطوية،
حمتوياتها
من
ّ
وتبقى مؤسسات الدولة الفعلية
وأجهزتها هي املستهدفة من
قبل الناس عند أي خلل  ،بينما
ّ
فعليًا
يتحملون املسؤولية
الذين
ّ
ّ
هم خارج إطار احلكومة وخارج
إطار احملاسبة.
يف اجتماعنا اليوم استعرضنا
كل هذه املشاكل بشكل سريع،
ولكن جيب أن نبدأ من مكان
معينّ  ،وسنبدأ من القضاء ّ
ألنه
جيب أن يكون إمرأة قيصر،
القضاء اآلن يف قفص ّ
اإلتهام،
شاءوا أم أبوا.
أنا ال أعتدي على أحد .اللواء
عدة مؤمترات
مجيل السيد عقد ّ
صحافية ،وهو كان ضابطًا ومديرًا
لألمن العام ،ويتمتع بكامل قواه
العقلية ،و مل حيرك ما قاله
القضاء .من هنا ،حنن نطلب من
رئيس جملس النواب أن يبحث
موضوع تأليف جلنة نيابية ّ
للتحقيق
مع ّ
ّ
ومت َهميه،
السيد
اللواء مجيل ّ
وإال فلن يستقيم الوضع ،وحتى
ال نضطر يومًا إلسقاط هذه
الدولة اليت أعتربها اليوم مذنبة،
ّ
فبمجرد سكوتها عن األمور ّ
التي
ّ
حصلت ،تعترب الدولة مذنبة،
الدولة بشخص رئيس حكومتها
وأجهزتها القضائية واألمنية.
بلغناّ ،
وحنن قد ّ
أن الوضع
بلغنا ّ
السكوت عن هذا
أكثر
ال حيتمل
ّ

ّ
الشيء ،وأطلب من املواطنني
عدم اإلمتثال ألي طلب من فرع
املعلومات من اآلن وصاعدًا،
و»ميشكلوا عحسابي» معه
ّ
ألنه غري شرعي ،وحنن سنقف
له باملرصاد ،وأوامر سعيد مريزا
ّ
فليتوقف املواطنون عن
أيضًا
تنفيذها.
أن يكون هناك قضاء وقوانني
يلتزم بها رئيس احلكومة والقضاء
ّ
الدولة؛
اللبناني هو شرط لوجود ّ
يف املاضي ،عندما كانت لندن
حترتق من القصف األملاني،
سأل تشرشل عن وضع القضاء
إن احملاكم ال زالت
فأجابوه ّ
تنعقد ،فقال هلم «إذًا انكلرتا
ال زالت خبري» .قضاؤنا اآلن
حيرتق ،إذًا لبنان ليس خبري.
ثم أجاب عن أسئلة الصحفيني:
س :جنرال ،خالل هذه الفرتة
مسعنا الكثري من املواقف تقول
رد فعل ّ
التكتل على فرع
أن ّ
ّ
املعلومات هو بسبب توقيف
العميد فايز كرم ،وأحد ّ
النواب
ّ
النائب نبيل نقوال
ردًا على
ّ
وكأن
عميل
هو
العميد
أن
ّ
جزم ّ
ّ
التحقيق انتهى وأدانه؟
بذمة
أصبح
املوضوع
هذا
ج:
ّ
القضاء اآلن والعميد كرم لديه
ّ
والتحقيق
حمامون ،وجيوز نقض
أو ال ،أصبحت عملية تقنية.
عندما ّ
أن
مت توقيف كرم ُبّلغت ّ
معينة ،فانتظرت.
اعرتافات
هناك
ّ
ّ
ألنهم جتاوزوا
اعرتاضي كان
القوانني يف ّ
التحقيق معه ،كان
مدة أربعة أيام
جيب أن يبقى ّ
السجن ليكون
ُينقل بعدها إىل
ّ
مرت ّ
ستة
القاضي،
تصرف
يف
ّ
ّ
بتصرف شعبة املعلومات
أسابيع
ّ
وهذه خمالفة قانونية ارتكبها
ّ
التمييز
ومدعي عام
القاضي
ّ
املختصون ،وهذا هو
والوزراء
ّ
السؤال ّ
الذي سألته أنا ،وقلت
ّ
أو ً
ّ
ال كانوا فقط مسؤولني،
أنهم ّ
مسؤولني
إىل
حتولوا
ثم
الدولة ال ميكنها
ومذنبني .هذه ّ
أن متشي بهذه الطريقة  ،فهي
كسيارة من دون دواليب.
س :اللواء السيد قال إن هناك
نظامًا قام وسلطة قامت بسبب
الزور،
شهادة بعض شهود
ّ
أي رؤساء أجهزة أمنية فقدوا
مناصبهم ووزراء وشخصيات
بسبب هذه الشهادات ّ
اليت
ّ
السياسي  ،هل
اتجّ هت
باإلتهام ّ
توافقونه على كالمه؟
نعم ،ملاذا أقالوهم إذًا؟ أقالوهم
ّ
اإلتهام إىل رئيس
ووصل

اجلمهورية ،هل نسينا ما قالوه
حبق رئيس اجلمهورية ،ورحلة
ّ
«فل»!؟ هم من كان جيب
ّ
ّ
ألنهم
«يفلوا»
عليهم أن
فشلوا .
هل حصل يف أي بلد غري لبنان
أن تتواطأ حكومة مع سفراء
كي يقاطعوا رئيس اجلمهورية؟
السفراء ال
وادعوا أن هؤالء
ّ
ّ
ّ
يتدخلون ...لقد طلبت من هؤالء
السفراء يف حينه تنفيذ واحرتام
ّ
بأي
ّ
فاقية
فيينا ،وعدم القيام ّ
إت ّ
سياسية .وطلبت من
تصاريح
ّ
الذين زاروني منهم طوال تلك
الفرتة أن ال يصرحوا بأي شيء
من عندي ،إذ ال ّ
حيق هلم إعطاء
ّ
ّ
فيينا
فاقية
تصاريح وفقًا
إلت ّ
ّ
ّ
تنظم العمل الدبلوماسي
اليت
الدول .ولكن مجيع السفراء
بني ّ
مت ّ
تطاولوا ،كذلك ّ
ختطي رئيس
اجلمهورية ُ
وأرسلت الدعوة إىل
ّ
الفرنكوفونية لرئيس
القمة
ّ
ّ
احلكومة ،وقلنا هلم يومها
«يبدو ّ
أنكم أخطأمت العنوان،
فما عدمت تعلمون إىل أين جيب
الدعوة».
أن ترسلوا ّ
حصل الكثري من ّ
التطاول علينا
ّ
رعية،
مؤسساتنا
وعلى
ّ
الش ّ
ّ
لكنا
ولو مل يعطنا اهلل القوة
ضعفنا.
س :هذا التصعيد السياسي
اليوم على القضاء وعلى
األمنية
احلكومة وعلى األجهزة
ّ
ومنها فرع املعلومات ،يأتي بعد
زيارة الوزير جربان باسيل إىل
سوريا أم الوزير باسيل...
ج :هل كنت أصلي هلم األسبوع
الفائت؟ يف العام املاضي،
وبعد أسبوع من املؤمتر الصحايف
ّ
السيد  ،طلبت
للواء مجيل
ّ
ّ
ّ
نحي
الت
مييز
الت
عام
عي
مد
من
ّ
ّ
بتصرف التحقيق.
ووضع نفسه
ّ
ّ
ألذكر بها.
واآلن أعود
السورية
التوجيهات
هي
س :ما
ّ
خص...
فيما ّ
أية عالقة مبا
لسوريا
ليس
ج:
ّ
ّ
يتعلق بلبنان.
خيتص
س :أقصد عالقتها فيما
ّ
بثبات احلكومة؟ هل هناك
معينة لضمان
سورية
توجيهات
ّ
ّ
بقاء هذه احلكومة؟
أي توجيهات
ج :إذا كان هناك ّ
فهي ليست لي .إن كان لديك
توجيهات ألحد تستطيع أن
تقوهلا بالنيابة عنه أو له ،ولكن
لدي توجيهات من أحد
أنا ليس
ّ
ّ
اللبنانية،
ة
بالقضي
ق
يتعل
مبا
ّ
ّ
ً
كاملة.
مسؤولياتي
ل
وأحتم
ّ
ّ
ّ
السورية أو
نتكلم مع احلكومة
ّ
مع الرئيس السوري مبواضيع
ّ
واملنطقة
بإسرائيل
تتعلق
ً
قضية التوطني
ا
وخصوص
ولبنان
ّ
املشرتك،
األمن
وقضية
ّ
تهددنا .تستطيع
واألخطار اليت
ّ
ّ
ان تقول ّ
نتكلم بهذه األمور
إننا
مع سوريا وأنت مرتاح البال،
ولكن ال ميكن القول أبدًا ّ
أننا
ّ
ّ
يتعلق
نتكلم مع السوريني مبا
الداخلية يف
الشؤون
بإدارة
ّ
لبنان .ولكثرة ما نراه من فساد
اليوم يف مؤسسات الدولة
الذي يفوق بأضعاف الفساد
الذي كان قائمًا أيام السوريني
قد يأتي يوم نعتذر فيه من

السوريني ألننا نسبنا إليهم
كل الفساد القائم يف لبنان،
ولست أعلم إن كان اللبنانيون
من أفسد بعض السوريني يف
لبنان.
س :جنرال ،هذه الوترية
املرتفعة اليوم تتناقض قلي ًال
فرجنية البارحة
مع تصريح الوزير
ّ
من الدينان ،فقد ّ
اتسم خطابه
ّ
بالتهدئة .هل هناك تنسيق يف
املواقف مع حليفكم أم هناك
عدم تنسيق كما يحُ كى أو ُيشاع
يف بعض وسائل اإلعالم؟
جّ :
كل يستنتج كما يريد .هذا
مقيدًا للوزير
ليس
املوضوع
ّ
فرجنية .فمن املمكن أن يقول
ّ
غدًا ّ
يؤيد كالم العماد
أنه ال
ّ
عون .كالمي ال يلزم الوزير
فرجنية إنمّ ا يلزمين لي وحدي.
ّ
حنن ّ
اسرتاتيجيًا ،ومن
متفقون
ّ
ّ
املؤكد أن تتباين وجهات النظر
يف بعض األمور ولكن ذلك ال
يعين ّ
اننا لسنا حلفاء.
س :جنرال ،دعوتك اليوم
للمواطنني لعدم اإلمتثال ّ
لكل ما
يطلبه فرع املعلومات وللقاضي
سعيد مريزا ،وكّا ّنه شبه ثورة.
ّ
الدعوة؟
أال
ترتب تبعات هذه ّ
ّ
مستعدون
بنانيون
الل
مدى
وألي
ّ
ّ
ّ
اليوم للقيام بهذه اخلطوة؟
ج .السؤال يكمن فيما سيفعله
فرع املعلومات وليس اللبنانيون.
طاملا وجود فرع املعلومات خمالف
جلميع القوانني ،فهذا يعين أنه
ّ
مسلحة .ما
عبارة عن عصابة
ّ
مييز رجل األمن عن غريه؟
الذي ّ
القانون .رجل األمن حيمل السالح
أن فرع
ليحمي القانون ،يف حني ّ
السالح ليخالف
املعلومات حيمل ّ
حتول إىل عصابة إذ مل
القانونّ .
أمنية .أمن املمكن أن
قوى
يعد
ً
ُ
ّ
أطلب من اللبنانيني أن يأمتروا
لعصابة؟ فرع املعلومات هو
عصابة ،ومن حيمي العصابة
يكون رئيس عصابة.
س :جنرال ،أنتم اليوم جزء من
احلكومة ،هل ستستقيلون من
احلكومة؟
ج :أبدًا ،ال عالقة للوزراء بهذه
نيابية مع
املعركة .املعركة هي
ّ
احلكومة .لن نعود إىل قصص
ّ
ليتدخل «بوش»
العام ،2006
وغريه ونعلق بعدها بأربعة آالف
قرار ،قد نستغرق أربعني عامًا
إلجنازهم نظرًا لكثرة ّ
التجاوزات
التيّ
قد حيوونها .سنبقى
موجودين وسنوقف ما نوقفه
الداخل .ال يعتقد أحد ّ
أننا
من ّ
قد نستقيل من احلكومة .لسنا
ّ
ّ
متعلقون
متعلقني باحلكم ،بل
مبواقفنا وسندافع عنها .لن
جربنا
ندافع عنها باهلروب منهاّ .
السابق اإلستقالة والطرق
يف
ّ
ّ
ولكنها مل تنفع
الدميقراطية
ّ
ومل يشعر أحد بها ،وازدادت
املخالفات وقد رأيتم الفساد
يف صرف األموال ،ويعملون
ست
اآلن إلقفال قطع حساب
ّ
سنوات أو أكثر  ،بسطرين،
وهذه سابقة مل حتصل يف
العامل ،ولن حتصل .ال أريد
ان أستبق املوضوع قبل أن
ُيطرح ولكن فليحتفظوا مبشروع
أعدوه.
القانون الذي ّ
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CEDAR DRIVING SCHOOL
مدرسة االرز لتعليم قيادة السيارات

الدليل التجاري

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

ö^œﬁ˜]<ÿœﬁÊ<ÜÀ£]Ê<›Ç7]<Ÿ^€¬]<ÜÒ^ä÷

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

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

êÓè„ãœ@ëÏÇbi@l@aÏ‹óma

 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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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

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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DOMAYNE® AUBURN

GET READY FOR THE

GRAND FINALS IN

1999

$

2699

$

US*2
BONURAY

3955

$

US*2
BONURAY
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US*2
BONURAY

3D BL
SE S
PL AY ER & GL AS

Samsung (40”) 101cm 3D Ready
Full High Definition LED LCD Television.
T

Get the very best high definition TV experience as well as 3D capability.
1920 x 1080 resolution, 3D Hyper Real engine, 50 x 12 Clear Motion rate,
Internet@TV 4x HDMI. UA40C7000WF
Internet@TV,

2288

$

US
BONURAY

Samsung (46”) 116cm 3D Ready
Full High Definition LED LCD Television.
T

Get the very best high definition TV experience as well as 3D capability.
1920 x 1080 resolution, 3D Hyper Real engine, 50 x 12 Clear Motion rate,
Internet@TV 4x HDMI. UA46C7000WF
Internet@TV,

2999

$

3D BL
SE S
PL AY ER & GL AS

Samsung (55”) 139cm 3D Ready
Full High Definition LED LCD Television.
T

Get the very best high definition TV experience as well as 3D capability.
1920 x 1080 resolution, 3D Hyper Real engine, 50 x 12 Clear Motion rate,
Internet@TV 4x HDMI. UA55C7000WF
Internet@TV,

4499

$

US
BONURAY

*2

*2

3D BL
SE S
PL AY ER & GL AS

3D BL
SE S
PL AY ER & GL AS

Samsung (50”) 127cm 3D Ready
Full High Definition Plasma Television.
T

Get the very best high definition TV experience as well as 3D capability.
1920 x 1080 resolution, 3D Hyper Real Engine, 10,000,000:1 contrast,
wireless LAN compatible, 600Hz sub-field drive. PS50C7000YF

Samsung (58”) 147cm 3D Ready
Full High Definition Plasma Television.
T

Get the very best high definition TV experience as well as 3D capability.
1920 x 1080 resolution, 3D Ready Hyper Real Engine, 10,000,000:1
contrast, wireless LAN compatible, 600Hz sub-field drive. PS58C7000YF

Sony (55”) 139cm 3D Ready
Full High Definition LED LCD Television.
T

Get the very best high definition TV experience as well as 3D capability.
1920 x 1080 resolution, BRAVIA
BRA Internet Video, Motionflow™ Pro 200Hz,
energy saving switch, 4x HDMI. KDL55HX800

30 Interest Free
*1

months

• NO
N DE
DEP
EPOSI
SIT
SI
IT • NO
N IN
I TE
TER
ERE
RES
EST un
u ti
tilil Ma
M rc
rch
ch 2013

wit
wi
ith
th month
t ly
th
l
rep
re
epay
aym
yments
t
ts

®
HARVEY NORMAN® @ DOMAYNE
DOMA
AUBURN NOW OPEN

www.harveynorman.com.au

Harvey Norman stores are operated by independent franchisees.
Product offers end 22/09/10.

HARVEY NORMAN® @ DOMAYNE®
AUBURN NOW OPEN
103-123 Parramatta Rd. 9648 5411
Located on ground level (Entrance to carpark off Station Rd.) (Computers/Electrical only)

191724_AUB

Come see Okan Genel at Harvey Norman®
@ Domayne® Auburn for a great deal on
your next electrical purchase.

*1. Conditions of No Deposit, No Interest for 30 months with monthly repayments: Available to approved customers on single or multiple transactions where the amount financed is $750 or more on GO MasterCard and GO Business MasterCard, or $1,200
or more on Buyer’s Edge and GE CreditLine, between 04/09/10 and 26/09/10. Offer available on purchases from Harvey Norman franchisees (excludes Apple and Miele products). Minimum monthly repayments must be made during the interest free period,
and interest and repayments are payable after the interest free period. Paying only the minimum monthly repayment will not pay out the loan before the end of the interest free period. Offer available on advertised or ticketed price. This notice is given under
each of the GO MasterCard, GO Business MasterCard, Buyer’s Edge and GE CreditLine Conditions of Use (as applicable), which specify all other conditions for this offer. A $25.00 Establishment Fee for GO MasterCard and GE CreditLine applies to all new
applications. The GO Business MasterCard attracts a $40 Annual Fee. Account Service fee of $3.95 per month applies for GO MasterCard, GE CreditLine and Buyer’s Edge, and $2.95 per month for GO Business MasterCard and other fees and charges are
payable. For GO MasterCard, GO Business MasterCard and Buyer’s Edge, credit is provided by GE Capital Finance Australia (ABN 42 008 583 588), and for GE CreditLine, credit is provided by GE Finance Australasia Pty Ltd (ABN 88 000 015 485), both trading
as GE Money. *2. Bonus is by redemption from the supplier. Various postage and handling fees may be applicable in order to receive the bonus and are dependent on the supplier’s offer. In the case of a refund of the purchased item and the bonus item is
unable to be returned in its original condition, the value of bonus item must be deducted from the refunded amount. Terms
T
and conditions apply, see in store for full details.
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Interview

One particular event that
I remember in perth, at a
vip event I Perth, when I
do the demonstration we
usually setup a big 144cm
lcd tv screen with camera
directly over the cook top I
was using, so people can
actually see inside the pots
and pans, they are sitting
of in the distance so they
can physically see what
is going on, so I usually
point to the camera, and
say watch they tv so can

up when the camera is not
in use, so I have got to be
careful if I am in the middle
of cooking when I am
cooking and I turn around
there might be a picture of
a dog on the telivision, so
you have to keep restarting
the camera, so I started the
cooking demonstration, in
perth we had about 70 or
80 people, watching and I
said to everyone, can you
see, and I pointed to the
television, now the cook

into the demonstration, this
lady said to me you are an
amazing chef, and I said
this is a lovely compliment,
thank you, I didn’t think
it was that tricky what I
was doing, she said how
did you do that, I said we
started with some butter,
fresh chilly, I cooked it up
and added some cream,
and she said how did you
do that, and I turned around
to point to the television
and the camera went into

everyone see inside the
pot, now we are going to
make a sauce for a pasta,
now one of the things that
happen occasionally, with
these little digital video
cameras if they have sat
idol for a while that are not
recording something they
will go into a demonstration
mode, so on the television
they might have a picture
of a beach scene, or a
landscape that’s just a back
ground picture that comes

top that I cook on is black
glass, what they did they
zoomed the camera in,
so all you can see, was
the entire screen was full
of the cook top, so we
started cooking on it, we
were making a sauce for
pasta, that involved some
butter, and some fresh
chilly, and some cream
and white wine, and I said
can everyone see that, yes,
yes, that very good, and
after about five minutes

a demonstration mode and
it had a picture of a cake
on the television and she
thought I had made the
cake in a pot in about two
minutes, so I had to restart
the camera and she said I
didn’t think I could do that.
I thought was too good
to be true, it was quite
funny, everyone was quite
puzzled, I was cooking you
know with wine and chilly,
and there is a picture of a
cake on the television.

She though I had somehow
manage to make it inside a
pot, with butter and cream
in three minutes, so when
I restarted the camera it
was all ok.
These days people are
concerned about electricity,
the new stoves are far more
efficient than 20 years
ago, the conventional
oven take half an hour to
40 minutes to heat up, the
modern ones will reach
175 degrees in about 6
and a half minutes, that
is very quick so it is more
energy efficient, modern
dish washers these days
will use, will wash enough
cups, bowls and plates for
14 people in about 11 or 12
liters of water, the average
kitchen sink hold about 20
litres.
We have ovens that are
automatic, so if the kids
are screaming at dad to
cook something, dad can
turn the oven to a picture of
a chicken and the oven will
cook the chicken perfectly
while he is fixing the car
or something. These ovens
are only about $2,000, so if
you think you are going to
keep it for about ten years
you are only paying a small
price for this convenience.
As you could spend over
$200 a year on cleaners to
clean a conventional oven,
as these are self cleaning
in about an hour and a half
the oven will have cleaned
itself, all you need to open
the door and get a little

brush and pan and sweep
out the ash.
They have a pizza function
that makes a pizza like a
wood fired oven.
The new induction cook
tops work best with iron
and stainless steel pots
and pans, there is a
particular cook top that we
sell a lot more of, is a cook
top called and induction
cook top, its and electric
cook top, it uses magnetic
energy rather than heat,
so the cook top is actually
cold, you can have a pan
of water boiling away and
have your hand on the cook
top next to the pot and the
cook top doesn’t get hot at
all, it uses magnetic energy
to affect the molecules in
the iron and stainless pots
and pans, to make the pots
and pans the heat source,
so if you use the aluminum
cookware it doesn’t
work with them, because
aluminium doesn’t have
any magnetic properties,
so but the most amazing
thing to cook on, to give
you an idea of how much
faster , gas always use to
be the quickest of the two
mediums (heat elements
and gas), and controllable,
when you turn the gas of
the heat was gone, on an
induction cook top if you
were cooking pasta for
your family and you put
your big pot of water on
gas and I was cooking on
the induction cook top, by
the time you got your big

pot of water to boil to start
cooking I could have the
family eating already, so
it is substantially faster, it
is cleaner and safer, saves
more energy, it is really
clever technology, I love it,
I have been using it, for the
last ten years, I wouldn’t go
back to gas personally.
Special word for the
customer, “Keep cooking it
is fun, its enjoyable, don’t
make cooking a chore, I
mean if you ruin something,
big deal, start again,
have another go, don’t be
daunted by a recipe.”
I would much rather have
simple naturally cooked
food than processed;
it doesn’t have to be
extravagant, just have
some good company,
you know what you are
cooking, you know what
goes in the food yourself.
The Ariston Group that
Harvey Norman is involved
with actually supplied the
appliances for this last
series of Master Chef,
and the Junior Master
Chef series, so I had the
opportunity to go down
and teach the kids about
the appliances, how to
use some of the new
technology, it was a very
good endorsement for the
quality and use of the Cook
tops, it was good to see
that there was 5,500, 8- 12
years old kids apply for this
series, it is amazing that
cooking is even reaching
the kids.
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Interview

Interview with Chef Paul Jurd
Chef in charge of cooking and appliance trainer for the Harvey Norman Group

I have been cooking since I
was 17. I have worked in a
large variety of establishments
including some high end
restaurant
and
function
venues, cafes and catering
establishments. I taught
commecial cookery for quite
a while at a sydney tafe. I still
consult from time to time on
commercial kitchen design,
menus and training.
My role now is training coordinator for cooking( hence my
involvement with Ariston as well
as many other brands) with the
group, as well as cooking for the
VIP @Home Events around the
country.My passion for cooking
is a keen as ever, now with my
cooking background I train staff
in the new technology availbale
in cooking appliances.
Paul will be releasing his new
book soon on how to use the
modern appliances to cook as
I have a pretty bent sense of
humor and the cookbook I am

writing as the kids keep asking
me, dad when are you going to
write a book, dad when are you
going to write a book, it will a mix
or recipes along with some funny
stories about some of the things
I have experienced or my career
in years of cooking, the funny
things that have experienced and
funny things that have happened
in the showrooms and cooking
demonstrations, some light
hearted fun and simple stuff that
people can get their head around
and puns that if I can help a few
people that are struggling with
cooking be able to cook a couple
of dishes. Then terrific well and
good, I don’t know if it will be
a best seller, but I am enjoying
writing it.
The Cooking coordinator and
trainer for Harvey Norman,
Harvey Norman has 66 and
about 4 or 5 Domayne stores in
Australia, 70 to 80 in NSW which
is about double the other states,.
Paul does the cooking training,

as it is a very big focus for the
company Katie Page Gerry
Harvey’s wife has a very strong
focus on cooking, my role is
to train the staff on the range
of cooking appliances in the
various show rooms, I help the
manufactures that we deal with
to introduce training on the
products that we deal with, then
I deliver the sales training for the
staff to help them understand
how to match the products to
customers needs.
Last November we had a special
event at this store, auburn,
at home event, which is the
stores vip event, we have don
burke from home decorating
magazines come and speak
to our customers, also we do
cooking demonstrations to
help customers understand
the new technology in cooking
appliances,.
Recently I have spent time
on master chef training the
contestants on the appliances,

during the filming of the childrens
master chef I was involved in
the Ariston group who supplied
the appliances, Italian made, as
we were approached by master
chef to use Ariston appliances,
about 9 of the last series of
contestants brought the Ariston
appliances.
Last November was a very
successful event for the cooking
demonstrations,
we
had
furniture, bedding and electrical
all doing demonstrations, during
the event the sales for the
appliances was over 100,000,
the customers who came to the
event, we invited them back into

to sell, the company has been
particular about the products we
hold to make sure they are good
quality and a reliable brand,
considering the market is tough,
we are showing good growth in
cooking sales, in the future we
would like to continue peoples
interest in cooking, as I feel
cooking is a skill that everyone
should have, the economy is
very tight now and it is good that
people are getting to know their
appliances, as I am very big
on extended family and there
is nothing wrong with having
family friend and relatives over
for dinner, we have seen in the

many people in how to prepare
and cook seafood.
It is good to see school that
kids now can start to do
commercial cookery in high
school the same as if they had
started an apprenticeship with a
restaurant.
It has now become necessary
to have someone show them
the things that suit their needs,
I walked out of school at about
17 and started cooking, and I
am a qualified chef by trade,
I spent 30+ years cooking in
restaurants, I use to teach
commercial cookery, in Sydney
tafes, I decided to have a rest

the store, to see the appliances
in action also to help them with
building and installing their new
kitchen, as they were impressed
and pleased with the results that
they saw on the evening, it was
a very successful evening.
Our next event is on the 10th
of November, we are hoping
to top last year’s result, the
appliance we use here are are
very advanced, if it has been 10
or 15 years since a customer
last renovated their kitchen,
think about what a mobile phone
looked like 10 or 15 years ago,
then look at todays phone and
people will be surprised just how
much technology has advanced,
well kitchen appliances have
gone the same way, it is like
NASA technology compared to
what people have been using in
home.
Since I have been in NSW
we have developed a strong
training team with customer
focused marketing skills, as
well as having good products

past that when the economy is
tight that cooking sales have
gone up as people tend to
cocoon, at home and entertain
where it is less expensive you
can sit down with 10 people
over a big bowl of pasta for
about 10 dollars and a nice
bottle of wine that doesn’t have
to be grossly expensive and
enjoy the company, as cooking
becomes a family interest. I use
to run my own cooking school
with classes many years ago,
with a little café I use to come
and help people do dinners
parties and thing like this, all
around the country there are
still lots of places, around
Sydney that you can go to, like
at pyrmont there are cooking
classes for Sydney seafood
school at pyrmont fish markets,
there is a school on the top level
that you can learn how to cook
seafood, and how to identify and
prepare seafood. This has been
running for about 20 years and
has been successful in training

from cooking and went into
retail to help customers and
be home at 5;30 instead of
midnight, I have never lost my
interest in cooking, I am very
happy to cook every single day
as I love cooking.
I have worked with Harvey
norman now for 3 years, I have
achieved over these three
years, in setting up the training
programs in cooking, I have
written a lot of training programs
that have been implemented
by the Harvey norman group
Australia wide, I travel to around
70 stores helping staff to use the
appliances, as it is very different
knowing about the product than
actually using it, we teach our
staff to talk to the customers
about what they do at home and
what they would like to do now,
we pay particular attention to
their circumstance whether it
be from their culture or family,
to help them understand which
is going to be the best products
for them.
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Global Marble Australia
اختصاصيون
يف قص وتركيب مجيع أنواع الرخام والغرانيت
خربة سنوات طويلة نضعها بني يديكم
صدق يف املعاملة وسرعة يف العمل

23 Cann St, Guildford,
NSW 2161
Ph: 02 9681 6520
Mob: 0414 394 675

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

جلسة أركيلة
وقهوة
رومنسية
وهادئة
للعائالت
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
Become a Moneygram Sub Agent visit www.ascglobalservices.com.au

Ph: 9760 2299 - Fax: 8704 1532
75 South St. Granville NSW 2142
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«اشباك» حاد يف اجمللس حول..
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
احلريري ،إىل تشرين األول املقبل ،وذلك يف مواجهة مناخ دولي آخر،
يدعو لتأجيله حتى نهاية اخلريف مقدمة لتأجيل آخر.
وأفيد يف باريس بأن جريار آرو ،املندوب الفرنسي يف جملس األمن،
واملوصوف يف بالده بأنه من «آخر احملافظني الفرنسيني اجلدد»
بسبب التصاقه باليمني اإلسرائيلي ،أعلن «أن ال رجعة فرنسية عن
دعم احملكمة الدولية اخلاصة بلبنان» ،وذلك استنادا إىل معلومات
أبلغه إياها املدعي العام الدولي دانيال بيلمار ،خالل لقاء بينهما يف
نيويورك يف متوز املاضي ،حيث قدم بيلمار له عرضا للقرار الظين
املرجح صدوره يف كانون األول املقبل والعناصر اليت باتت حبوزته،
أي عناصر االتصاالت اهلاتفية اليت توصلت إليها حتقيقات «فرع
املعلومات» يف قوى األمن الداخلي.
ويف الوقت ذاته ،نقل مراسل يف نيويورك عن دبلوماسي غربي
استبعاده تأجيل صدور القرار االتهامي .وقال :ال تأجيل لقرار االتهام
كما ان احدا ال يستطيع وقف احملكمة الدولية ،وستكون هناك قرارات
اتهام قبل نهاية العام .ال أعرف متى حتديدا ولكن سيكون هناك قرار
اتهام .وال ميكن ألي دولة أن تؤخر هذه القرارات».
وسخر املندوب الغربي يف جملس األمن من مطالبة بعض األطراف
بالتأجيل وقال :بات من املستحيل تأجيل عمل احملكمة أو تعطيله .هذه
حمكمة مستقلة تعمل مبفردها .وال أحد ،مبا يف ذلك الرئيس (األمريكي
باراك) أوباما نفسه ميكنه أن يوقفها».
إىل ذلك ،شكلت جلسة اللجنة النيابية للمال واملوازنة ،االربعاء ،مساحة
تظهري واضحة لالنقسام الداخلي حول احملكمة الدولية ،وهذه املرة ،من
باب سلفة اخلزينة اليت دفعتها احلكومة من ضمن موازنة العام 2010
وهربت من خالهلا حصة لبنان يف متويل احملكمة الدولية ،على مرأى
ّ
من فريقي األكثرية واملعارضة .وقد انتهى اجتماع جلنة املال لي ًال ،اىل
توجيه ضربة قاسية اىل احملكمة يف أول اختبار حقيقي هلا يف اجمللس
النيابي ،عرب إسقاط بند التمويل من مشروع املوازنة ،علما أن القرار
النهائي سيكون ملك األكثرية النيابية يف اهليئة العامة عندما تناقش
املوازنة.
وجاء هذا اإلسقاط وسط صخب نيابي ،أظهره النقاش الذي استبطن
حماوالت واضحة لتسجيل النقاط ،وخصوصا بني تيار املستقبل الذي
سعى اىل مترير بند التمويل كبند إمجاعي مبعزل عن االشتباك السياسي
الراهن ،وبني «حزب اهلل» الذي أثار عالمات استفهام تشكيكية حول
موجبات متويل حمكمة «ذات بعد تسييسي وتزويري وتسعى اىل التآمر
على املقاومة وإحداث فتنة يف لبنان» على حد تعبري أحد أعضاء كتلة
الوفاء للمقاومة.
وقالت مصادر نيابية إن رئيس جلنة املال النائب إبراهيم كنعان حاول
القيام بدور توفيقي ،وسعى منذ بداية جلسة قبل الظهر إىل تأجيل
انفجار هذا اللغم ،فطرح تأجيل بند التمويل على اعتباره بندا خالفيا إىل
جلسة  27اجلاري اليت سيتم فيها حبث كل البنود اخلالفية اليت مل تبت
بها اللجنة بعد .لكن نواب تيار املستقبل و 14آذار أصروا على السري
بالبند املذكور رافضني تأجيله وأصروا على التعاطي مع قانون الربنامج
املتعلق بتمويل احملكمة على غرار ما مت التعامل فيه مع الوزير جربان
باسيل يف قانون الربنامج املتعلق بوزارة الطاقة.
وسعى النائب عباس هاشم إىل تأجيل البند يف انتظار رد وزيرة املالية
على السؤال الذي قدمه بعض النواب حول كيفية صرف سلفة اخلزينة
وعلى أي أساس قانوني مت االرتكاز ،وريثما يصل إىل اللجنة رأي
ديوان احملاسبة حول سلف اخلزينة .غري أن النواب عمار حوري وأنطوان
زهرا وأمحد فتفت وفادي اهلرب ومجال اجلراح ونبيل دو فريج أصروا
على رفض التأجيل اىل  27أيلول اجلاري أو إحالة أمر بند التمويل إىل
اهليئة العامة ،وعندها أكد نواب املعارضة انه إذا مت فتح البحث اليوم،
فمعنى ذلك أن ال عودة إىل اخللف وبالتالي فإن جمرد فتح النقاش
يعين البت به نهائيا.

فضل اهلل :احملكمة أداة أمريكية إسرائيلية

وأشارت املصادر اىل مداخالت قدمها نواب املعارضة ،حيث شدد
النائب غازي زعيرت على اهمية ان تتضح الصورة ،فيما اشار النائب
ان بروتوكول احملكمة مل يقر اساسا يف جملس
علي حسن خليل اىل ّ
النواب .وأعقبت ذلك مداخلة لعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن
فضل اهلل ،لفت فيها اىل «ان اللبنانيني جممعون على كشف حقيقة
منول حمكمة
من اغتال الرئيس رفيق احلريري ،ولكن كيف ميكن ان ّ
ال تتوخى الوصول اىل هذه احلقيقة ،ودلت التجربة معها ان املسار
الذي سلكته حتى اآلن هو مسار التسييس والتزوير ،وكيف ميكن أن
منول حمكمة امريكية وإسرائيلية حتولت أداة لتخريب لبنان وللتآمر على
ّ
املقاومة ،وزرع الفتنة بني اللبنانيني»؟
اضاف فضل اهلل :كانت هناك فرصة خالل سنة لتلك احملكمة لتصحيح
مسارها بإيقاف التسريب ووقف فربكة السيناريوهات وحماكمة شهود
الزور وبوضع كل الفرضيات امامها مبا فيها فرضية اتهام اسرائيل،
لكن هذه احملكمة أكملت باملسار اخلاطئ برغم كل التسهيالت اليت
قدمناها هلا ،وظلت أداة بأيدي االمريكيني واالسرائيليني ،ولذلك
ال امكانية لتمويلها .وبالتالي هذه الفرصة انتهت ،ومرحلة الصرب
واالنتظار انتهت.
وأشارت املصادر النيابية املعارضة اىل ان نواب املستقبل و 14آذار،
الذين أصروا صباحا على التصويت اعتقادا منهم بأنهم كانوا يشكلون
أكثرية حضور جلسة اللجنة قبل الظهر ،سعوا اىل التأجيل يف جلسة
بعد الظهر بعدما تبينّ هلم أن التصويت يف غري مصلحتهم ،وجمرد

طرحه يعين اسقاط البند على اعتبار ان نواب املعارضة احلاضرين كانوا
يشكلون االكثرية ،ولذلك انسحبوا من اجللسة.

لدفع العملية السياسية اىل االمام» .وقال ان «الرئيس عباس عرب
عن تقديره جلهود الرئيس اوباما والوزيرة كلينتون» ومبعوثهما اىل
املنطقة جورج ميتشل ،مؤكدا املوقف الفلسطيين من متطلبات استمرار
العملية السياسية ،وخصوصا يف ما يتعلق مبوضوع جتميد االستيطان
وانهاء االحتالل».
ومل يتطرق ابو ردينة اىل اقرتاح قيل ان واشنطن قدمته اىل عباس
يقضي بتمديد التجميد ثالثة اشهر اخرى يتفق خالهلا على خط احلدود
بني الدولتني ويصري من حق كل طرف ان يبين او ال يبين يف االراضي
املخصصة له.
واكد انه «جرى االتفاق خالل اللقاء على متابعة اللقاءات خالل الدورة
املقبلة للجمعية العمومية لالمم املتحدة يف نيويورك قبل نهاية الشهر
اجلاري».

بدوره ،قال رئيس جلنة املال النائب ابراهيم كنعان« :ما حصل
أمر مؤسف .لقد سعينا لتجنيب اللبنانيني صورة االنقسام السليب
والتصادمي ،لكننا مل نوفق ،علما اننا وصلنا اىل مشارف االنتهاء من
إقرار مشروع موازنة  2010وإصالحها» .وتوجه اىل النواب اعضاء
جلنة املال وخاصة الذين انسحبوا من اجللسة وطالبهم بالعودة اىل
املؤسسات وإىل اجمللس النيابي الستكمال ما بدأناه سويا واالحتكام
اىل االصول الدميوقراطية حبسب االنظمة والقوانني واألعراف حلل
اخلالفات .ويف هذا اجملال فإنين مستمر يف الربنامج احملدد والذي
يستكمل البحث نهار االثنني الواقع فيه  20ايلول ويف جدول اعمالنا
وزارات الصحة واالقتصاد والتجارة واالعالم والزراعة  .أما بالنسبة اىل
البند اخلاليف ،واملتعلق بقانون الربنامج لتمويل احملكمة ،فإنه وحبكم
عدم إقراره اليوم ،فقد أصبح يف عهدة اهليئة العامة للمجلس النيابي
للبت به وبغريه من البنود.

• يف دمشق ،جاء يف بيان مليتشل عقب لقائه الرئيس بشار االسد« :لقد
أمتمت للتو حمادثة مفيدة جدًا مع الرئيس األسد ووزير اخلارجية (وليد)
املعلم ،أطلعتهما خالهلا على آخر جهودنا لتأمني سالم شامل يف الشرق
األوسط ،وهذا يشكل هدفًا ساميًا يف السياسة اخلارجية للرئيس
أوباما ،هدفًا وضعه لنفسه وللواليات املتحدة تقريبًا فور أدائه القسم
رئيسًا».
وقال« :كما قال الرئيس أوباما ان السالم الشامل يف هذه املنطقة
يتضمن اتفاق سالم بني إسرائيل ،والفلسطينيني ،وبني إسرائيل
وسوريا وبني إسرائيل ولبنان والتطبيع الكامل للعالقات بني إسرائيل
وجريانها».
واضاف« :لقد أخربت الرئيس ووزير اخلارجية ظهر اليوم (اخلميس)
أننا نتوقع بقوة أن السالم الشامل سيعرب املسافة البعيدة من األمل
إىل احلقيقة ،وحنن ندرك جيدًا التحديات والصعوبات ،ولكن مهما
كانت املهمة صعبة ،فإن البديل جلميع املعنيني يبقى أسوأ بكثري...
وهكذا فنحن مجيعًا ليس لدينا خيار ،بل لدينا التزام أن نعمل من أجل
مستقبل أفضل وأكثر سلمًا لكامل شعب املنطقة .لقد تركزت جهودنا
حتى اآلن على الوضع الفلسطيين – اإلسرائيلي .وقد استطعت أن
أتشارك والرئيس ووزير اخلارجية تقوميًا صرحيًا للمحادثات املباشرة
اليت أطلقت .أتيت إىل هنا للتو من رام اهلل حيث التقيت ووزيرة
اخلارجية كلينتون الرئيس عباس ،والتقينا يف القدس الرئيس عباس
ورئيس الوزراء (االسرائيلي) نتنياهو معًا من أجل مناقشة مكثفة
ومفصلة وحيوية للقضايا األهم يف الصراع .صحيح أنه ال تزال بني
الطرفني خالفات عميقة ،لكنين أعجبت بصدقهما وجدية غايتهما .هنالك
ُ
البعض ممن يصممون على ختريب هذه العملية ،لكننا مصممون على
أن نراها تنجح .لقد أكدت للرئيس ولوزير اخلارجية أن جهدنا حلل
الصراع الفلسطيين – اإلسرائيلي ال يتعارض مطلقًا مع هدفنا بتحقيق
السالم الشامل ،مبا يف ذلك السالم بني إسرائيل وسوريا .إننا يف
احلقيقة نؤمن بشدة أن أساسًا من مفاوضات قائمة على حسن النية
بني الفلسطينيني واإلسرائيليني ميكنها وينبغي أن تدعم بنية السالم
الشامل بأكملها .أما يف غياب ذلك األساس الذي يوضع يف مكانه
اآلن بينما أحتدث ،فإن أي شيء حناول بناءه مع اآلخرين يف املنطقة
لن يصمد .إنين أتطلع اىل استمرار هذه املناقشات وهذا احلوار مع
الرئيس ووزير اخلارجية يف املستقبل القريب .إن هدفنا يف النهاية هو
أن حنصل على عالقة بني حكومتينا ،أي بني الواليات املتحدة وسوريا،
تعكس الدفء والصداقة واالحرتام املتبادل لشعبني .إن العمل من أجل
سالم شامل وحتقيقه سيدفعنا حنو هذا اهلدف».

حوري :القصة قصة موقف سياسي

وقال النائب عمار حوري :يف جلنة املال واملوازنة االمور تسري عادة
بالتوافق ،فأصر الفريق اآلخر يف هذه اللحظة على إجراء التصويت،
ويف تلك اللحظة كان هناك فارق صوت واحد ملصلحتهم ،على اعتبار
ان زميلني لنا مسافران ،ولكن بغض النظر عن التصويت ،هذه القضية
سياسية ،فهم من جهتهم عربوا عن موقف سياسي ،وحنن عربنا عن
موقف سياسي من خالل انسحابنا من اجللسة.
وردا على سؤال قال حوري :عندما تنتهي اللجنة املالية من مناقشة
مشروع املوازنة ،ستحال االمور اىل اهليئة العامة للمجلس النيابي وهي
صاحبة القرار يف النهاية...

كنعان :للهيئة العامة أن تقرر

جنبالط :ليسمح لي مجيل السيد

ورأى النائب وليد جنبالط عرب برنامج «كالم الناس» أن ال إمكانية
إللغاء متويل احملكمة يف هذا اجلو احلامي ،وقال« :إذا توافقنا أن
احملكمة يف مكان ما عقبة نتفق بشكل مجاعي على تأجيلها ،وإذا كانت
تثري الفتنة فلنتفق مجيعا على إلغائها».
وأكد أن االتهام السياسي لـ«حزب اهلل» من «دير شبيغل» ثم
صدور قرار ظين يتهم حزب اهلل يبني أن احملكمة مسيسة .وقال:
احملكمة حتل بني السيد حسن نصر اهلل والرئيس سعد احلريري وال
ننسى أن األول قدم قرائن مهمة جدا يف موضوع احملكمة ،وسعد
احلريري قال كالما اسرتاتيجيا حبق سوريا كان جيب الرتحيب به ومل
يرحب وكأن هناك بعض الناس يف املعارضة و 14آذار ال يريدون أن
تتحسن عالقة احلريري بسوريا.
واستبعد جنبالط أن تكون التسوية السعودية السورية تهتز .وانتقد
كالم اللواء مجيل السيد ،وقال« :فليسمح لي السيد .هو ليس مالكًا
وال أنا مالك وال بشري اجلميل يف قداسه باألمس كان مالكا .أنا أرفض
تهديد مؤسسات الدولة وأرفض كالم مجيل السيد كما أرفض كالم
ميشال عون ،جيب أن ال نقع يف الفخ ،والفخ هو الفتنة ،وال ننسى
أن هناك مفاوضات مباشرة قد تنجح وقد تذهب إىل الفشل .لنتذكر
منذ كامب دايفد كلما فشلت املفاوضات كان هناك دم يف لبنان».

ميتشيل لالسد :هدفنا السالم..
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
االسرائيليني من دون أي قرار اسرائيلي جديد بتمديد قرار جتميد
االستيطان ،ومن دون أي بناء استيطاني ذي مغزى يف االراضي
الفلسطينية وال سيما منها تلك اليت يتوقع ان تكون جزءا من الدولة
الفلسطينية العتيدة .ويف موازاة التحرك الذي تقوم به كلينتون والذي
مشل زيارة لالردن حيث التقت امللك عبداهلل الثاني بن احلسني ،كان
املبعوث االمريكي اىل الشرق االوسط جورج ميتشل جيري حمادثات يف
سوريا ولبنان ،مؤكدا سعي واشنطن اىل السالم الشامل مبا يف ذلك
على املسارين اللبناني والسوري.
ونقلت وكالة االنباء الفلسطينية «وفا» عن عباس خالل لقائه
كلينتون» :هناك جهود امريكية حثيثة من اجل التوصل اىل السالم
يف هذا الوقت الصعب والظروف الصعبة ...نرحب بكل اجلهود،
وخصوصا تلك اليت تبذهلا االدارة االمريكية والرئيس (االمريكي باراك)
اوباما الحالل السالم يف الشرق االوسط» .واضاف« :كلنا نعرف ان
ال بديل من التوصل اىل السالم من خالل املفاوضات ،لذلك ال جمال
امامنا اال ان نستمر يف هذه االمور».
وعلقت كلينتون« :كما قال الرئيس عباس ،وكما قالت الواليات
املتحدة والرئيس باراك اوباما ،نؤكد اننا ملتزمون ومصممون على
العمل للتوصل اىل اتفاق سالم من طريق املفاوضات املباشرة تؤدي
اىل دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة ذات سيادة ،وحتقق تطلعات
الشعب الفلسطيين».
ويف مقابلة مع القناة العاشرة يف التلفزيون االسرائيلي ،قالت كلينتون
انه سيكون «من املفيد اىل اقصى حد» بالنسبة اىل اسرائيل
ان متدد التجميد اجلزئي للبناء االستيطاني يف الضفة حتى ولو فرتة
حمدودة .و»ال اعتقد ان التمديد احملدود سيعوق تقدم العملية اذا
كان هناك قرار متفق عليه بني الطرفني».
وصرح الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة «ان لقاء
الرئيس مع الوزيرة كلينتون يف مقر الرئاسة الفلسطينية ،تناول
تفاصيل اجلوالت التفاوضية اليت جرت يف شرم الشيخ والقدس
الغربية خالل االيام االخرية ،كما جرى خالل اللقاء حبث معمق وجاد يف
ما تضمنته تلك املناقشات ،وضرورة العمل املكثف خالل الفرتة املقبلة

ميتشل يف دمشق

املوقف السوري

«متسك
وجاء يف بيان للرئاسة السورية ان االسد اكد مليتشل
ّ
سوريا خبيار السالم كونه السبيل الوحيد لضمان امن الشرق االوسط
واستقراره ،مشددًا على ان السالم ال ميكنه ان يكون راسخًا ودائمًا
ما مل يكن عاد ًال يعيد احلقوق كاملة اىل اصحابها على أساس قرارات
الشرعية الدولية».
ورأى االسد «ان استئناف مفاوضات السالم يتطلب وضع أسس
واضحة وضمانات لتنفيذ ما يتم االتفاق عليه ،مؤكدًا ان ما تطالب به
سوريا من اجل حتقيق السالم ليس تنازالت تقدمها اسرائيل بل ارض
مغتصبة جيب ان تعود كاملة اىل اصحابها الشرعيني».
وحضر اللقاء ،اىل ميتشل ،مساعده فريدريك هوف والقائم باالعمال
االمريكي يف دمشق تشارلز هانرت ،ومن اجلانب السوري املعلم
واملستشارة االعالمية والسياسية يف الرئاسة بثينة شعبان.

باراك :حزب اهلل لن يفاجئنا..
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
املفاوضات بني إسرائيل والفلسطينيني.
ونقلت إذاعة اجليش اإلسرائيلي عن باراك قوله إن «حزب اهلل لن
يفاجئنا مرة أخرى» يف إشارة إىل اهلجوم الذي نفذه احلزب يف متوز
العام  2006وخطف جنديني إسرائيليني.
لكن باراك الذي رافقه يف جولته قائد اجلبهة الشمالية للجيش
اإلسرائيلي اللواء غادي آيزنكوت قال إن «حزب اهلل نشط وهم
ليسوا أقل
ذكاء منا ويريدون أن ينتصروا أيضا وال ينبغي االستخفاف بهم ألنهم
يعدون عملياتهم بعد تفكري كبري من أجل أن ينجحوا».
ّ
ويف شأن عملية السالم ،قال «نأمل بالتغلب على العقبات يف
املفاوضات مع الفلسطينيني ،وإىل جانب اجلهوزية العسكرية ملواجهة
أي تطور فإننا مؤمنون بأنه عندما حيني الوقت سيكون باإلمكان االنطالق
يف طريق السالم مع سوريا ولبنان».
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اعالنات

مؤسسة املكاري للدواليب االوىل يف فيكتوريا

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

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

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

فرعان يتعامالن بالصدق وحسن اخلدمة واالسعار املهاودة

*25 Keilor Park Drive Keilor Park Vic

*1257 Sydney Rd, Fawkner Vic

Ph: (03)-93599877 – Fax: (03)-9359 9377 Ph: (03)-93367744 – Fax: (03)-9336 7044
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رفيق احلريري واحملكمة الدولية
بقلم كميل مسعود

منذ اللحظة االوىل لوقوع االنفجار من  14شباط الذي استهدف
الرئيس رفيق احلريري ومرافقيه ،كيلت االتهامات العشوائية
من قبل تيار معروف بعدائه اسوريا وبعض رموز السلطة
مدعوما من قبل وسائل االعالم املرئي واملقروء واملسموع
وهذا االعالم كان يتقاضى رواتب شهرية من جهة معينة
معروفة ال صفة هلا اكثر من دس السموم يف البلد بان
سوريا ومن معها يف الداخل اللبناني هم وراء عملية اغتيال
الرئيس رفيق احلريري .وكانت وسائل االعالم هذه تشري اىل
ان العماد اميل حلود رئيس اجلمهورية هو على علم مسبق
بهذه العملية دون ان تسميه شخصا واىل تواطؤ احلكومة اليت
كان رئيسها عمر كرامي واىل التقصري املتعمد من قبل وزير
الداخلية يومها سليمان فرجنية.
وفريق ثاني كان يعين له رفيق احلريري اكثر من غريه الذي
طالب باهلدوء والرتوي وضبط النفس كي ال تصل االمور اىل
غري مكانها .ريثما ينتهي من قبل االجهزة االمنية املختصة
واحالة امللف اىل اهليئة القضائية الجراء املقتضى القانوني
وانزال اشد العقوبات مبن يثبت القضاء اللبناني تورطهم وكل
ذلك حفاظا على السلم االهلي الذي قد يعرض الوطن اىل حرب
اهلية داخلية نعرف بدايتها لكن ال نعرف كيف ستنتهي.
كانت بادرة طيبة وحسن نية من قبل رئيس احلكومة عمر
كرامي الذي عمد اىل تقديم استقالة حكومته.
كلف جنيب ميقاتي بتأليف احلكومة للمدة املتبقية للمجلس
النيابي واليت ال تتجاوز الثالثة اشهر وبعد االنتخابات النيابية
كلف فؤاد السنيورة بتأليف احلكومة ويف اواخر متوز واول عمل
قامت به احلكومة هو اعتقال الضباط االربعة وهم مصطفى
محدان – علي احلاج – رميون عازار ومجيل السيد وشدت اخلناق
عليهم حبجة انهم متورطون يف اغتيال الرئيس احلريري .وكان
فريق من االجهزة االمنية املختصة يقوم مبسح مكان وقوع
اجلرمية ..شائعات ودالئل خمتلفة قدمها القضاء اللبناني
وحتدث عنها اللواء مجيل السيد اكثر من مرة يف مؤمتراته
احلصافية.

جلميع مراسالتكم وإعالناتكم يف ملبورن

االتصال مبسؤول اجلريدة

الزميل كميل مسعود:
0405272581
ÍÜ¸ÎaÎ@÷Ï†@Òäbìi@bËjybó€@åä¸a@Êaãœa
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33 - 37 High.St. Preston Vie 3072
Tel: 0394844999 Fax: 0394844566

@äbÿ«@Êaãœc

Akkar Bakery

ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﻧﻀﺎﻝ ﺍﻟﺸﻬﺮﻴ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻠﻘﻤﺔ

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

254Sydney Rd, Coburg

Ph: 0393846103
Shop 3/ 830 Pascoevale Rd, Glenroy
Ph: 039304 3664
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الكثري من االسئلة اليت اثارت الشكوك يف نفوس اللبنانيني
حول احلفرة ..يوما االنفجار وقع فوق االرض ويوما وقع حتت
االرض وال نعرف اذا كانت االجهزة االمنية هي اليت اعطت
هذه املعلومات ام ان االعالم فتح على حسابه اخلاص يف مثل
هذه االخبار اليت وجد فيها مادة دمسة!!.
نشأ خالف حول شكل مالئكة القضاء الذين سيتولون التحقيق
اال ان التباين بني االطراف كان سدا منيعًا فتوقف كل شيء
عند هذا احلد..
كان لرئيس اجلمهورية رأي خاص باملوضوع فلم يستجب
اليه.
قررت احلكومة انشاء حمكمة دولية ضاربة عرض احلائط كل
االعراف والقوانني يف كل ما جيب اختاذه من قرارات داخلية
قانونية ودستورية وقد وافق جملس االمن على انشاء احملكمة
حيث اعرتض على هذه املوافقة العمياء رجال القانون يف
لبنان ورؤساء الوزراء السابقون الن قرار رئيس احلكومة وحده
غري كاف النشاء هذه احملكمة دون توقيع رئيس اجلمهورية
عليها؟.
بعض املسؤولني اللبنانيني معهم رئيس اجلمهورية ساورتهم
الشكوك حول احملكمة واعضائها الذين سيتولون التحقيق يف
جرمية االغتيال الن كل ما قام به السنيورة هو خرق للدستور
وقد طالب بعض رجال القانون بتصحيح بعض مواد القانون
الن البلد اصبح يف حالة فلتان فكل من املسؤولني
يفصل
ّ
الدستور على مزاجه.
القاضي ميليس بعد وصوله اىل لبنان استلم ملف التحقيق
املتعلق باالغتيال ومكان اجلرمية واعطى مالحظاته واستدعى
السيد بلمار لبنانيني وسوريني لالطالع منهم على ما عندهم
من معطيات على اجلرمية وكانت وسائل االعالم تفتش وتراقب
وتسمع من الناس يف الشوارع وتنشر االخبار على هواها
وكأنها كانت موجودة يف صلب التحقيق بعد ان كان بلمار قد
نفى كل ادعاء بانه هو الذي يسرب االخبار لبعض الصحف.
مراجع رمسية قالت ان ملف االغتيال الذي بيد ميليس تسرب
منه بعض الشيء اىل بعض اجلهات الرمسية يف لبنان من

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

خالل زيارات كان يقوم بها بلمار لبعض املسؤولني وبالعكس
زيارات منها سرية ومنها علنية اىل ان اصبح احلديث عن سري
التحقيق بني الناس ويف الشوارع والساحات العامة والذي
زاد الطني بلة االعالم الذي مل يقف عند حد.
واضطر القاضي ميليس اىل تقديم استقالته من متابعة
التحقيق وما زال سبب تقديم هذه االستقالة غري واضح متاما
اال ان وسائل االعالم قالت ان هناك امرا ما سبب االستقالة
املفاجئة لبلمار.
مت تعيني بديال عنه القاضي سريج برامريتس الذي استلم
من السيد ميليس امللف ثم عمل على مجع سيارة «
املتسوبيشي» اليت استعملت يف التفجري وحتى قطع منها
وجدت على شاطئ البحر وبعد اقل من سنة اعتذر القاضي
برامريتس عن متابعة التحقيق السباب مل يكشف عنها بعد ثم
حلق به حوالي عشرة حمققني واعضاء يف جلنة التحقيق الذين
قدموا استقالتهم من املهمة وما زالت اسباب االستقاالت
اجلماعية غري معروفة.
وقد اصدر القاضي الياس عيد قرارا باخالء سبيل الضباط
لعدم وجود ادلة تثبت ادانتهم يف جرمية اغتيال احلريري اال
انه ابعد عن منصبه.
اكثر من مخس سنوات من حتقيقات امنية وقضائية مع الضباط
وبعض اللبنانيني والسوريني وبالرغم من كل الضغوطات
اليت مورست يف التحقيق مل تصل اىل اي نتيجة تذكر.
وبعد خروج الضباط اىل احلرية بامر من احملكمة يف الهاي اىل
السلطات اللبنانية لعدم ثبوت ادلة ضدهم ،عادت احملكمة
يف الهاي واستدعت اللواء مجيل السيد الذي كان متهما
يف السابق لالطالع منه على ما ورد يف مقابالته الصحفية
واتهامه شهود الزور بالتضليل وعاد السيد اىل لبنان دون
اي مساءلة كانت تزعج الواء السيد وكل شيء بقي مكانه
وكأنه مل يكن.
جملس االمن الدولي الذي وافق على انشاء احملكمة الدولية
بناء على طلب السنيورة مل تكن خطوة صحيحة وقانونية.
فرئيس اجلمهورية بدوره اعرتض على كيفية انشاء احملكمة
وكان املفروض باحلكومة ان تنسق مع الرئيس وان تتعامل
معه بشكل الئق وقانوني ال بالتهديد والوعيد وقد وصلت
االمور ببعض القوى من  14اذار للدعوة للصعود اىل قصر
بعبدا يف مظاهرة تستمر اىل ان يبادر الرئيس اىل تقديم
استقالته ..وبعد كل التحقيقات اليت قامت بها احملكمة
الدولية مع املتهمني واالستماع اىل شهاداتهم من لبنانيني
وسوريني فشلت احملكمة امام وهج الواقع لتعود خيوط
املؤامرة احملاكة من الداخل من جديد باتهام حزب اهلل على يد
فئة من اللبنانيني كان قد سرب اخبارا للمحكمة الدولية بان
حزب اهلل هو الذي اغتال احلريري وكانت هذه الفئة تعتقد ان
اخلرطوشة االخرية على هذا احلزب .ولكن حزب اهلل رد بشخص
السيد حسن نصر اهلل على هذا االتهام املوجه بانه مرفوض
مجلة وتفصيال طاملا ان شهود الزور غائبون عن االنظار وعلى
راسهم حممد زهري الصديق ومن وراء هؤالء الشهود ومن
حيميهم يف الداخل يسرحون وميرحون يف لبنان دون استدعاء
اي احد منهم للتحقيق معه.
وهذا ندرك ان احملكمة ستفشل يف التوصل اىل معرفة من
قتل حقيقة احلريري طاملا انها ترتك شهود الزور يعيشون
برفاهية دون ان تكلف نفسها عناء التحقيق معهم.

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

صفحة 24

السبت  18أيلول 2010

Saturday 18 September 2010

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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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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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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حضرته شخصيات سياسية ودينية وديبلوماسية

حفل افطار ناجح للجمعية اللبنانية االسرتالية فرع اجلامعة اللبنانية – ملبورن

*الشيخ امحد بو عيد*

*بشارة طوق يلقي كلمة املناسبة*

*القنصل يلقي كلمة*

*النائب نزيه االمسر يلقي كلمة*

*الشيخ مسري الباشا يلقي كلمة*

*وسام زيدان يقدم الربنامج*

* جانب من الرمسيني*

*جانب اخر من الرمسيني*

*قنصل لبنان العام والنائب نزيه االمسر يزحيان الستارة عن اللوحة*

*مدير عام املشروبات الروحية يف كولز  Colesطوني ليون وحضور*

*االحرار والقوات*

*مجعية سيدة زغرتا ومجعية القديسة مورا*

اقامت اجلمعية اللبنانية االسرتالية فرع اجلامعة اللبنانية يف
ملبورن حفل افطار وذلك مساء يوم اخلميس املاضي يف صالة
الريفولي .
حضر املناسبة سعادة قنصل لبنان العام يف فيكتوريا الدكتور
هنري قسطون والسيدة عقيلته ،سيادة النائب نزيه االمسر
والنائب روبرت سكوت ،مساحة الشيخ امحد بو عيد ،الشيخ
مسري الباشا سيادة الربوفيسور جو طقسي ،وقدس االب
ادمون ادراوس رئيس دير مارشربل يف ملبورن واالب دمييرتي
بارودي واالب الياس متى والدكتور وليد االمحر والسيد طوني
حلو عضو جملس بلدية مورالند واالحزاب السياسية والتيارات،
حزب الكتائب اللبنانية احلزب الشيوعي ،التقدمي االشرتاكي،
القومي االجتماعي ،القوات اللبنانية ،التيار الدميقراطي ،االحرار
وتيار املستقبل فيما اعتذر عن احلضور التيار الوطين احلر.
ومن اجلمعيات مجعية القديسة مورا ،مجعية سيدة زغرتا ،مجعية
نيوبورت االسالمية ،رابطة شباب زحله ،مجعية املية ومية ومن
وسائل االعالم جريدة اهلريالد ،التلغراف واملستقبل واالذاعات
صوت لبنان وال  SBSوعدد من املسؤولني يف اجلالية اللبنانية
الكرمية باالضافة اىل اعضاء اجلامعة..
عريف احلفل وسام زيدان قدم املتكلمني على مستوى
رفيع من اللياقة واعطى كل منهم حقه االجتماعي والديين
والسياسي متحدثا عن عظمة املناسبة عند املسلمني كما حتدث
عن نشاطات اجلامعة االجتماعية واالنسانية واخلريية طيلة مدة
مخسني عاما.
الكلمة االوىل كانت لسماحة الشيخ محد بو عيد الذي رحب
باملدعوين ثم حتدث عن اهمية الصيام قائال لن يكفي االنسان
االنقطاع عن املأكل واملشرب امنا االهم يف الصيام هو صيام
اللسان ونقاوة القلب وطهارة الضمري بني مجيع الطوائف وقال
كما كتب على امة حممد كتب على موسى وعيسى الصيام الذي
يسمو يف القلوب وكل عام وانتم خبري.
قنصل لبنان العام هنري قسطون قال ان هذا اللقاء الذي
نظمته اجلامعة وما شاهدته من وجوه مبيزاتها ميثل فعال لبنان

بطوائفه واحزابه وانه صورة مجيلة تقدمها مجعيتنا.
النائب نزيه االمسر بدوره شكر رئيس اجلامعة على دعوته
الكرمية ومما قال لقد جئنا اىل هنا بدعوة كرمية لنحتفل سوية
بهذا الشهر املبارك شهر التضحية ونقاوة القلوب شهر السالم
شهر رمضان الكريم شهر النور ثم قدم التهاني اىل املسلمني
يف اسرتاليا ولبنان والعامل.
الشيخ مسري الباشا رحب باجلميع وشكر الشيخ بشارة طوق
رئيس اجلامعة على هذا العمل الطيب .وقدم صورة نقية عن
هذا الشهر الفضيل ومعرفة النفس والتضحية وااللفة بني
شعوب العامل.
وجاء يف كلمة الشيخ بشارة طوق رئيس اجلمعية اللبنانية
االسرتالية فرع اجلامعة ملبورن:
باسم اجلامعة اللبنانية يف ملبورن وباسم اعضاء اللجنة التنفيذية
يسرني ان ارحب بكم مجيعا :املشايخ اصحاب الفضيلة،
االباء الكهنة االجالء ،ممثلي الطوائف االسالمية واملسيحية
احملرتمني ،ممثلي االحزاب السياسية الكرام ،ممثلي اجلمعيات
اخلريية االحباء ،ممثلي االعالم االعزاء ،وحضرات الشخصيات
املعروفني بنشاطهم وعطائهم يف جاليتنا الكرمية ،ايها احلضور
الكريم.
انه من املمكن ان جيد اللبنانيون صعوبة ما يف العيش معا
يف ظروف معينة ،ولكنه من املستحيل ايضا ومن دون ريب
وشك ،انه من املستحيل ان يستطيعوا العيش بعضهم دون
البعض االخر.
اهال بكم مجيعا وكلكم اعزاء علينا ،اصدقاء واحباء ،يسرنا ان
نلتقي معا يف هذا الشهر املبارك ،شهر رمضان الكريم ،نلتقي
حول مائدة افطار طعامها احلب والوئام والسالم ،وشرابها
التسامح واالخالص واالميان.
افطار يباركه اهلل ويرضى عنه .كيف ال ،وقد جاءت االية تقول:
واذا دعا لي ،فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
صدق اهلل العظيم.
وكما جاء يف االجنيل ايضا يقول :اذا اجتمع اثنان بامسي

فسوف اكون الثالث بينهما.
فكيف باالحرى يكون اهلل معنا وحنن بالعشرات جنتمع بهذا
االفطار املبارك ،باسم اهلل الرمحن الرحيم .وقد قالت االية
ايضا :ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى ،من آمن باهلل
واليوم االخري وعمل صاحلا فلهم اجرهم وال خوف عليهم وال
هم حيزنون .صدق اهلل العظيم.
مل
ملن
طوبى
وجاء يف االجنيل ايضا يقول:
يرني وآمن بي فان
َ
هلم ملكوت السماء.
فيا له من لقاء صاحل ومقدس يف شهر مبارك كريم.
لقاء االفاضل واالجالء ،لقاء االسالم والنصارى ،لقاء املؤمنني
باهلل الواحد العظيم.
هذا اللقاء الذي قامت به اجلامعة اللبنانية يف والية فيكتوريا
وعملت على حتقيقه ليكون برهانا واضحا لكل من يشكك بان
اجلامعة اللبنانية قد ضعفت وتالشت امام من اراد بها شرا
وعمل على تقسيمها وشرذمتها ومن ثم القضاء عليها خدمة
ملصاحل خارجية وسياسات داخلية او الهداف شخصية .اهلل
اعلم.
فها هي جامعتكم اليوم تنتعش بوجودكم بهذا االفطار النري
وتقوى بدعمكم ومساعدتكم املطلوبة لكي تعود للعمل كما
كانت سابقا وسوف تبقى الداعية للتسامح والتماسك متد اليد
لكل فاعل وعامل من اجل التضامن والتفاني يف خدمة جاليتنا
الكرمية يف هذه البالد املضيافة اسرتاليا.
واخريا مبا ان هذه هي الليلة االخرية من هذا الصوم املبارك
وغدا نصبح واياكم يف يوم العيد املقدس ،نتمنى ومن اعماق
قلوبنا للجميع عيدا سعيدا مليئا بالفرح والسرور ،خري رمضان
كريم وكل سنة وحنن واياكم نتمتع بصحة وعافية وبركة باذن
اهلل ،آمني .ثم اعلن الشيخ بشارة طوق عن لوحة وطلب من
القنصل لبنان العام هنري قسطون والنائب نزيه االمسر ازاحة
الستار عنها وهي حتمل االرزة اللبنانية ((اهلل)) وعن ميني
اللوحة اهلالل وعن اليسار الصليب جيوز القول انها ترمز اىل
التعايش االسالمي واملسيحي.

صفحة 27

السبت  18أيلول 2010

Saturday 18 September 2010

Page 27

تحقيق

اإلسالم واحلرب و»حركة التوحيد االسالمية» يف طرابلس مثانينات القرن العشرين

اهلجوم السوري ومقتلة باب التبانة ونهاية إمارات «التوحيد» املسلحة
(تتمة املنشور يف العدد السابق)

مقتلة باب التبانة

بعيدًا من هذا اللغو الذي قد يكون خليل عكاوي شارك فيه ،ارتسم
مصري "أمري" باب التبانة املبتعد من "التوحيد" إىل تسمية جنده
"جلان األحياء واملساجد" ،والذي مل يكن يسعه أن ينقل "احلارة
 األمة" من طرابلس إىل جنوب لبنان لقتال إسرائيل ،وال وسعهأيضًا أن يذهب مذهب األمري سعيد شعبان يف االنكفاء وطاعة
النظام السوري .فهو يف معقله باب التبانة ،على خالف سائر أمراء
"التوحيد" وجندهم يف أحياء املدينتني الشماليتني ،كان مع جنده
وظلوا عميقي اجلذور يف "احلارة  -األمة" .التسمية هذه ابتكرها
ّ
والتجذر،
ميشال سورا لباب التبانة ،دلي ًال إىل مقدار هذين العمق
منذ "مشيخة شباب" علي عكاوي الذي ورث أخوه األصغر ،خليل
فوس َع عملها وقوتها وقاعدتها يف احلارة اليت جعلها
"املشيخة" عنه،
ّ
"أمة" متخيلة على قاعدة الوالء لـ"فتح  -العمود الفقري للثورة
الفلسطينية ،ورأس احلربة لثورة األمة العربية" ،ويف مواجهة حارة
بعل حمسن املقابلة وحزبها "العربي الدميوقراطي" السوري الوالء.
لذا كان من الصعب على نظام سوريا األسد تطويع خليل عكاوي
وكسب والئه .فبالل مطر  -ممثل عكاوي يف "اللجنة األمنية" اليت
كانت تضم ممثلني عن املنظمات واجلماعات املسلحة يف طرابلس
إىل جانب ضباط سوريني أثناء احلروب الطرابلسية  -روى أن
أحد كبار الضباط األمنيني السوريني ،عبثًا حاول استمالة عكاوي
عشية اهلجوم السوري
وكسب والئه يف اجتماع ضمهما يف عنجر
ّ
الكبري على طرابلس .بعد اهلجوم والسيطرة على املدينة ،مل يدخل
اجليش السوري إىل باب التبانة اليت أخذ أهلها ،ويف طليعتهم
"جلان األحياء واملساجد" وعكاوي نفسه ،يتظاهرون بال سالح يف
شوارعها ،كلما حاولت دورية أمنية سورية الدخول إليها .يف هذا
املناخ اغتيل خليل عكاوي يف  9شباط  ،1986أي بعد حواىل أقل من
شهرين من االجتياح الكبري لطرابلس ،فجاء اغتياله نذيرًا ملا ينتظر
جنده و"احلارة  -األمة" املتمردين على الوالء للسيطرة السورية.
بعد اغتياله مباشرة توسعت دائرة الرعب واالعتقاالت ،ومشلت
كنعان ناجي وهاشم منقارة ،إضافة إىل مئات من "التوحيديني"
وأنصارهم الذين أمضوا سنوات متفاوتة يف السجون السورية .أما
مساعي سعيد شعبان وغريه من أقطاب طرابلس وزعمائها املوالني
للنظام السوري ،فأدت إىل إطالق دفعات منهم يف أوقات متباعدة،
فيما أمضى كثريون من املعتقلني سنوات يف سجون سوريا قبل
إطالق سراحهم.
حينما اغتيل عكاوي كان بالل مطر مقيمًا يف فرنسا يف رعاية
قائد الثورة اجلزائرية املخلوع منذ ستينات القرن العشرين أمحد بن
بلة ،واملتحول "ثوريًا" ّ
ينقل عالقاته بني منظمات عسكرية عروبية
وفلسطينية كثرية وصو ً
ال إىل األجهزة اإليرانية  -السورية املتشابكة،
ومنها "مقاومة" خليل عكاوي الطرابلسية .وكان مطر غادر طرابلس
منذ اعرتاضه على انضمام "املقاومة الشعبية" إىل "التوحيد" ،لكنه
بعد مساعه خرب اغتيال "القائد" عكاوي ،عاد إىل لبنان وشارك يف
مأمت تشييعه إىل مثواه األخري ،عشية دخول القوات السورية إىل
باب التبانة ،وقيامها حبملة اعتقاالت واسعة فيها .بعد املأمت محلت
طوافة للجيش اللبناني بالل مطر وبعضًا من أركان قيادة عكاوي،
من طرابلس إىل صيدا ،بطلب من الرئيس رشيد كرامي ،رئيس
احلكومة اللبنانية آنذاك .يف صيدا وخميم عني احللوة الفلسطيين
القريب من املدينة اجلنوبية اليت ظلت خارج السيطرة السورية
طوال احلروب امللبننة ،قام اهلاربون من جند إمارات "التوحيد"
يف طرابلس وامليناء وباب التبانة ،جبمع أنفسهم وبدأوا يف تنظيم
عمليات عسكرية ضد اجليشني احملتلني ،اإلسرائيلي يف اجلنوب،
والعربي السوري يف طرابلس .لكن بالل مطر سرعان ما اعتقلته
املخابرات السورية بعد حواىل شهر يف بريوت ،حيث أتى من
صيدا ونزل يف بيت صديق له .مكث أيامًا يف معتقل "البوريفاج"
السوري ،حيث نال قسطه من التعذيب ،قبل نقله إىل معتقل عنجر
الذي مكث فيه  45يومًا" .حاول الضباط السوريون هناك التفاهم
معي ،واستماليت  -قال  -فلم أستطع االستجابة هلم .كان عمري
عت مرات كثرية على آلة البالنكو للتعذيب ،قبل نقلي
ور ِف ُ
 28سنةُ ،
إىل سجون يف سوريا مكثت فيها  4سنوات" .بعد إطالق سراحه
وعودته إىل باب التبانة ،ترشح بالل مطر إىل االنتخابات النيابية يف
دورتيها للعام  2000والعام .2005

اخلاليا املهاجرة

على خالف سائر أمراء "التوحيد" وجندهم الذي جرى تشتيتهم إما
يؤد اغتيال خليل
باالغتياالت واالعتقال أو باالستمالة واإلخضاع ،مل ِّ
عكاوي واعتقال غريه من أركان قيادته وتشتيتهم ،إىل إخضاع
ّ
املتجذرة يف باب التبانة .فالقائد و"شيخ الشباب"
مجاعاته املسلحة
وحامي محى احلارة ونصري أهلها الفقراء ،ورافع رايتها ورايتهم،
حوله اغتياله بط ًال مغدورًا يف "وعي احلارة
ولواء كرامتها وكرامتهمّ ،
 األمة" املغدورة مثله واملستباحة بعد اغتياله .وإذا كان "شعباحلارة" قد شعر باليتم بعد غياب بطله ،فإن بعض أركان منظمته
العسكرية واألهلية ومقاتليها أخذوا يقومون بعمليات أمنية ضد
وحدات من اجليش السوري يف بعض أحياء طرابلس .كان "أخطر"

هذه العمليات (وفقًا لعبد الغين عماد وعامر أرناؤوط وغريهما من
الرواة الطرابلسيني) ما قامت به بقايا اخلاليا العسكرية ملقاومة
خليل عكاوي يف باب التبانة املتصلة بغريها من اخلاليا اهلاربة إىل
صيدا وجوارها ،حيث استعادت "فتح عرفات" و"املقاومة الوطنية
اللبنانية" بعض جيوبهما العسكرية واألهلية يف املخيمات الفلسطينية
ويف املدينة اجلنوبية ،بعد جالء قوات االحتالل اإلسرائيلي عنها
يف العام  .1984كانت هذه اخلاليا العسكرية الطرابلسية املهاجرة
واملشردة ،واخلائفة يف باب التبانة ،على صلة ببقايا أجهزة "فتح"،
ومست نفسها "قوات  9شباط" ،مستمدة هذه التسمية من اليوم
ّ
الذي اغتيل فيه أبو عربي .العملية "اخلطرية" اليت ّ
نفذتها "قوات
 9شباط" ،هي قيامها يف يوم من أيام كانون األول  ،1986مبا
ومنسقة ضد القوات السورية،
يشبه "انتفاضة" مسلحة سريعة
ّ
انطالقًا من باب التبانة ،يف "حماولة الستعادة السيطرة العسكرية
على بعض أحياء طرابلس" ،بالتعاون مع بقايا أجنحة "حركة التوحيد
اإلسالمية" يف املدينة .كان من نتائج هذه "االنتفاضة اليائسة"
يسميه الطرابلسيون "جمزرة باب التبانة" اليت يشّبهها
حدوث ما
ّ
عامر أرناؤوط بـ"جمزرة محاة" السورية .فبعد العمليات العسكرية
املفاجئة اليت قامت بها "قوات  9شباط" على بعض مواقع اجليش
جرد هذا اجليش محلة مضادة على
السوري وحواجزه يف طرابلسّ ،
باب التبانة ،فاستعاد زمام السيطرة األمنية عليها وعلى سائر
أحياء املدينة ناشرًا فيها اخلوف والرعب ،قبل تركها "مستباحة"
للثارات واملطاردات واالعتقاالت والقتل طوال "أكثر من يومني"،
وفقًا لشهادة أرناؤوط الذي روى أنه شاهد "أكداسًا من القتلى
املدنيني يف باب التبانة" ،غداة انتهاء احلملة العسكرية "التأديبية"
عليها" .األداة التنفيذية" يف هذه احلملة ،كانت من مسلحي "احلزب
العربي الدميوقراطي" املوالي للنظام السوري يف بعل حمسن،
ّ
مسلحوه العنان لثاراتهم من أهالي احلارة املقابلة،
والذي أطلق
بعد حروب احلارتني األهلية طوال احلروب الطرابلسية السابقة.
ذهب ضحية هذه احلملة  -املقتلة الثأرية "املئات من املدنيني يف
باب التبانة" ،وفقًا لعبد الغين عماد وغريه من الرواة الطرابلسيني.
حني سألنا ابرهيم الصاحل عما يعلمه عن هذه احلادثة الكبرية ،قال
إنه ال يريد وال يرغب قط التحدث عنها ،كمن حياول إسقاطها
من الذاكرة والتأريخ ،نسجًا على منوال عروبي يف حمو احلوادث
واحلروب الداخلية من التاريخ ،أو اعتبارها "مؤامرات حيوكها أعداء
األمة اخلارجيون بالتعاون مع عمالئهم الداخليني" منذ فجر التاريخ.
أما املسؤول العسكري اليساري يف حملة القبة ،فروى أن بعض
أمراء "التوحيد" امليدانيني اهلاربني إىل صيدا غداة مقتلة باب
التبانة ،قاموا هناك بعمليات "تصفية" يف ما بينهم ،فاغتيل يف
هذه العمليات "شيخ من أنصار كنعان ناجي ،يدعى فهيم ،وآخر
يدعى أبو أمحد املرعيب الذي كان من أركان جند اهلل" .يف باب
التبانة كان بني مئات قتلى اجملزرة الثأرية ،شقيق خلليل عكاوي
يدعى درويش الذي "مل حيمل سالحًا يف حياته كلها" .لكن عامر
أرناؤوط ذكر أن بعض الذين شاركوا من بعل حمسن يف احلملة
الثأرية على باب التبانة ،جرى اغتياهلم تباعًا مع املشاركني يف
اغتيال أبو عربي .ثم تناسلت عمليات االغتيال املتبادلة على حنو
"شنيع" :يهاجم مسلحون أحد "عمالء املخابرات السورية" يف سوق
أقارب من اغتيل من
اخلضر ،فيغتالونه فجأة ويهربون ،فيثأر
ُ
أهل القتلة اهلاربني ،بأن يهامجوهم يف بيوتهم ويقتلون أوالدهم
ونساءهم.

عاية احلروب

قد ال يكون من املصادفات أن تتزامن الوالدة العلنية لـ"حزب
اهلل" الشيعي اخلميين امللبنن ،وإذاعته نداءه التأسيسي األول إىل
"أمة املستضعفني" من مسجد الغبريي يف ضاحية بريوت اجلنوبية،
مع سحق إمارة "حركة التوحيد اإلسالمية" العام  .1985فوالدة
احلزب اخلميين الشيعي يف لبنان ،كانت كوالدة "التوحيد" يف
طرابلس وسحقها ،حلقة من حلقات احلروب امللبننة .وكما جرت
رعاية احلروب الطرابلسية طوال  10سنني ( )1986-1975وتدمري
البنى االجتماعية والسياسية للمدينة وتركها نهبًا جلماعات عسكرية
متناحرة ،رعى النظام السوري بني  1983و ،1987حروبًا أهلية
مدمرة بني منظمات ومجاعات لبنانية يف بريوت وضاحيتها اجلنوبية
وأجزاء من جبل لبنان واجلنوب ،أدت إىل عودة جيشه وخمابراته إىل
العاصمة اللبنانية العام .1987
فبعد رعايته حلفًا بني منظمات أهلية عروبية ويسارية لبنانية
وفلسطينية مسلحة ،إضافة إىل حركة "أمل" الشيعية الناهضة -
وصو ً
ال إىل ما مسي "انتفاضة"  6شباط  ،1984اليت حالت دون
قيامة مؤسسات الدولة وأجهزة احلكم اللبنانية ،وأدت إىل شق
اجليش اللبناني وشرذمته وإسقاط إتفاق  17أيار  1983بني حكوميت
لبنان وإسرائيل  -بعد هذا كله سرعان ما اقتتلت املنظمات احلليفة
اقتتا ً
ال دمويًا من حي إىل حي وشارع إىل شارع يف بريوت وأحيائها.
الشيعية بامتياز .فحركة "أمل"
احلروب
حقبة
كانت
هذه
احلقبة
ّ
اليت تدين بقوتها لرعاية النظام السوري ،قامت بتصفية منظمة
"املرابطون" البريوتية املوالية للزعيم الفلسطيين ياسر عرفات،
قبل أن تتعهد "أمل" احلرب على املخيمات الفلسطينية وبقايا
مستها الدعاية اإلعالمية واألمنية
املنظمات املسلحة فيها ،واليت ّ

السورية وأتباعها اللبنانيون "الزمر العرفاتية".
يف غمزة هذه احلروب
"األملية" واملتناسلة ،ويف خضم الصراع
ّ
السوري  -اإليرانيُ ،ولد "حزب اهلل" من رحم املنظمة الشيعية
األم ،فجرى اغتيال عدد من قادة احلزب الشيوعي اللبناني
وتصفية الكثري من كوادره وغريهم من البعثيني العراقيني،
ناهيك خبطف عدد من الرعايا األجانب وقتل بعضهم ومنهم ميشال
سورا ،فيما ضربت اهلجمات االنتحارية السفارة االمريكية ومقري
املارينز واجليش الفرنسي يف بريوت .هذا قبل االقتتال الدموي
العاصف بني املنظمتني الشيعيتني "أمل" و"حزب اهلل" يف بريوت
وضاحيتها اجلنوبية وصو ً
ال إىل جنوب لبنان .مل تتوقف هذه اجلوالت
من االقتتال األهلي امللبنن ،إال غداة عودة اجليش السوري إىل
العاصمة اللبنانية سنة  ،1978فدشن عودته بقتله  17عنصرًا من
جند "حزب اهلل" يف "ثكنة فتح اهلل" حبي البسطة التحتا البريوتي.
املقتلة "الصغرية" هذه كانت فاحتة الوئام السوري  -اإليراني على
تقاسم استعمال احلزب اخلميين يف لبنان ،كجيش إيراني التكوين
والتجهيز والتسليح والتدريب والتمويل ،وسوري  -إيراني األمرة
واالستعمال حتى اليوم ،من دون أن ينهي جالء اجليش اإلسرائيلي
من جنوب لبنان العام  ،2000وجالء اجليش السوري عن لبنان
كله العام  ،2005املأساة اللبنانية .فاحلزب اخلميين امللبنن سيطر
وحتصن فيها ،وازداد قوة ونفوذًا ،مع
على الطائفة الشيعية
ّ
تزايد استثماره السوري  -االيراني املشرتك ،جيشًا كثري الوظائف
واألدوار يف الداخل اللبناني واخلارج اإلقليمي والدولي:
 بعث الشقاق الطائفي واألهلي يف لبنان. احلؤول دون قيام دولة وحكومة لبنانيتني قادرتني ومتماسكتنيومستقلتني.
 آلة حروب سورية  -إيرانية احتياطية ومشرتكة على الدولةالعربية.

"التوحيد" بال سالح

يف طرابلس مخدت احلروب العلنية املشهودة بعد مقتلة باب التبانة
العام  ،1986فأرخت القبضة األمنية والسياسية السورية واللبنانية
التابعة هلا بثقلها على املدينة الشمالية اليت عاشت ،حتى "ثورة
األرز" يف  ،2005يف خضم شعور متفاوت الوتائر والدبيب بأنها
يف حال من احلصار األمين والكتمان السياسي ،على مثال اجلماعات
غري السلطانية يف سوريا نفسها .أما اإلسالم الدعوي املتناسل من
بقايا "حركة التوحيد" وإرثها ،والالجئ إىل كنف النشاط السلفي
ومجعياته وحلقاته ومساجده ومصلياته ،خائفًا ومتخفيًا من وطأة
االعتقاالت والسجون السورية ،فعاش معبأ بالنقمة وطلب الثأر
واالنتقام ،ردًا على "النكبة" اليت حلت به.
فتى صغريًا يف مرحلة التعليم املتوسطة ،اثناء
كان عامر أرناؤوط
ً
حروب "التوحيد" الطرابلسية .ومبا أنه من بيئة اجتماعية إسالمية
"حمافظة" حالت دون اخنراطه يف األطر العسكرية للحركة ومحته
منها ،فإنه ،وغريه من أمثاله ،انضووا يف اللجان املسجدية اليت
أنشأتها احلركة يف املدارس ،كأطر خلفية داعمة ومؤيدة هلا .بعد
السيطرة األمنية والسياسية السورية على طرابلس ،عايش يف
اجلامعة مرحلة عمل "التوحيد" الدعوي بال سالح ،وصار مسؤول
اإلعالم يف احلركة حتى استقالته منها العام .1997
له وألمثاله كانت أبواب االخنراط الفعلي يف نشاطات "التوحيد"
غري املسجدية ،مقفلة متامًا ،ألن بيئة عمل احلركة العسكري أيام
اإلمارات املسلحة ،كانت تقتصر على فتيان الشوارع واألحياء الذين
يستحيل على الطلبة وأبناء العائالت واألسر معاشرتهم والسري يف
ركابهم .أما يف احلقبة التالية من عمل احلركة غري املسلح يف زمن
الرعاية اإليرانية  -السورية املشرتكة ما بني  1986و ،1998فصارت
فروع اجلامعة اللبنانية يف حملة القبة الطرابلسية املتصلة بأبومسرا،
ّ
شكل طلبتها وغريهم من "األصوليني
معق ًال لـ"التوحيد" اليت
االسالميني" اجملموعة األكرب عددًا واألقوى نفوذًا أو نشاطًا ما بني
الطلبة الذين كان من الصعب أن يظهر بينهم علنًا طالب شيوعي أو
بعثي عراقي .هكذا حتولت "التوحيد" من حركة مسلحة ألبناء الشوارع
واألحياء ،إىل حركة دعوية إسالمية غري مسلحة وناشطة يف الوسط
الطاليب" .مؤسسة املستضعفني" اليت أنشأتها احلركة راحت تتدفق
عليها األموال اإليرانية اليت ّ
ووسعت شبكات
غذت نشاطات احلركة
ّ
وطورت عملها اإلعالمي
حمازبيها،
صفوف
مساعداتها االجتماعية يف
ّ
والدعوي والرتبوي يف املعاهد واجلمعيات األهلية.
وروى أرناؤوط أن النظام السوري حاول إحياء "حركة التوحيد"
املسلحة إلشراكها ،بتمويل إيراني ،يف احلرب على حكومة العماد
ميشال عون العسكرية وجيشه اللبناني يف "حرب التحرير" اليت
قادها عون من القصر اجلمهوري ضد اجليش السوري بني 1988
و.1989
متهيدًا هلذه احملاولة أطلق سراح " 289توحيديًا" من السجون
السورية ،فعادوا إىل طرابلس ،وجرى حتريض الشيخ سعيد شعبان
على إنشاء خاليا مسلحة ،وإغراؤه بالسيطرة على املرفأ يف املدينة،
للمشاركة يف احلرب ،لكنه ّ
متلص من املشروع وعزف عنه ،رغم
املغريات اإليرانية اليت ُقدمت إليه وإىل غريه من أمراء احلرب
اللبنانيني الذين اضطلعوا يف احلرب على اجليش اللبناني الذي
يقوده ميشال عون.
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متفرقات

الشيخ مسلماني يشارك يف افطار
التيار الوطين احل ّر يف سيدني

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

حفلة رعية كنيسة السيدة العذراء – ماريالندز

سقط سهوًا وعن غري قصد وضع صورة الشيخ كمال مسلماني يف
متيز بكثافة احلضور من
افطار التيار الوطين
احلر يف سيدني الذي ّ
ّ
فاعليات دينية واعالمية واجتماعية.
وقد أقيم االفطار مساء اجلمعة املاضي يف قاعة Emerald Function
 Centreيف منطقة مرييالندز ...والقى فيه الشيخ كمال مسلماني
كلمة قيمة.
لذلك اقتضى التنويه واالعتذار.

*املطران صليبا والوزير دايفيد بورجر*

*الطاولة الرمسية*

 925مليون جائع يف العامل

قالت منظمة األغذية والزراعة العاملية "الفاو" وبرنامج األغذية
العاملي امس إنه رغم تراجع عدد جياع العامل إىل دون مليار نسمة،
إال أن عدد من يعانون اجلوع املزمن بلغ  925مليون نسمة ،أي ما
يقل مبقدار  98مليون شخص عن إحصائية العام الفائت ،وهو أول
تناقص يف عدد اجلياع منذ  15عامًا.
وقال جاك ضيوف ،املدير العام ملنظمة الفاو " :مع وفاة طفل كل
ست ثوان جراء املضاعفات املرتتبة عن سوء التغذية ،فإن اجلوع
يظل أكرب عار ومأساة  ...وهو أمر غري مقبول على اإلطالق" .كما
حذر ضيوف من االرتفاع املستمر ملستوى اجلوع يف العامل ،قائال
إن ذلك لن جيعل حتقيق هدف األلفية األول وهو القضاء على اجلوع
صعبا وحسب ،وإمنا أيضا حتقيق أي من األهداف اإلمنائية األخرى.
وأشار إىل أن االرتفاع األخري يف أسعار املواد الغذائية ميثل معوقا
آخر أمام جهود تقليص أعداد اجلياع على الصعيد الدولي.
ويعيش أكثر من  40يف املائة من جياع العامل البالغ  925مليون
نسمة ،وهو ثالثة أضعاف عدد سكان الواليات املتحدة ،يف اثنني
من أكرب دول العامل هما :اهلند والصني.
وعزت األمم املتحدة تراجع أعداد اجلياع إىل اإلجراءات القوية
والعاجلة اليت اختذها العامل أمجع حملاربة اجلوع باإلضافة إىل جتدد
النمو االقتصادي املتوقع هذا العام ،حتديدًا يف الدول النامية،
متالزمًا مع تراجع أسعار السلع الغذائية منذ منتصف عام .2008
وافادت النقاط يف دراسة أن ثلثي الذين يعانون من سوء التغذية،
يتمركزون يف سبع دول هي :اهلند ،وباكستان ،وبنغالديش،
وإندونيسيا ،والصني ومجهورية الكونغو الدميقراطية وأثيوبيا.

*رابح اجلائزة الثانية ميشال حمفوظ*

*رابح اجلائزة االوىل مروان نادر*

*اعضاء مجعية السيدة وعريف احلفلة جورج توما*

*جانب من احلضور*

بدعوة من مجعيتها احيت رعية العذراء االورثوذكسية – ماريالندز
حفلتها السنوية برعاية وحضور صاحب السيادة املرتوبوليت
بولس صليبا املوقر وخادم رعية الكنيسة االب جورج سعد وعدد
من الكهنة وحضور الوزير دايفد بورجر ومجهور كبري من ابناء
الرعية يف صالة نيو ويستيال اليت اكتظت باحلضور الكبري.
وهذه احلفلة السنوية الغنائية الساهرة ،اليت يعود ريعها لدعم
املشاريع اخلريية للكنيسة،قدم برناجمها السيد جورج توما بلياقته
املعهودة ورحب باحلضور ترحيبا الئقا .وباملناسبة القى الوزير
دايفد بورجر كلمة حتدث فيها عن املناسبة متمنيا للجمعية
وللكنيسة االورثوذكسية النجاح الدائم والنشاط املستمر.
ثم القى سيادة املطران صليبا كلمة حتدث فيها عن نشاط
الطائفة وعدد الكنائس والكهنة والشمامسة يف سيدني وملبورن
والفليبني الذين كلهم حتت اسم الكنيسة االورثوذكسية االنطاكية

وحث احلضور على الدعم والتشجيع لتبقى الكنيسة مستمرة
بعزمها ونشاطها حنو مشاريعها باندفاعكم وروحكم الطيبة حنو
الكنيسة ابنائها ورعيتها شاكرا هلم تشجيعهم وحضورهم.
كما ختلل احلفلة جوائز متبوال قيمة وزعت على الراحبني منها
اكرب شاشة تلفزيونية وتذكرتني سفر اىل البالد العربية ذهابا
وايابا واحدة على منت طريان االمارات والثانية على منت طريان
االحتاد تقدمة سفريات ابراهيم اخلوري – ماريالندز الذي يعمل
دائما بدقة واخالص وارخص االسعار لراحة املسافرين من مكتبه.
ربح التذكرة االوىل السيد مروان نادر والتذكرة الثانية السيد
ميشال حمفوظ .كانت احلفلة رائعة جدا امضاها السهرون بالفرح
والرقص والكيف على انغام بعض املطربني اىل ساعة متأخرة من
الليل .وكانت ادارة الويستيال الكرمية ساهرة على راحة احلضور
تقدم هلم العشاء واخلدمة السريعة املمتازة.

إعــالن أمـريكــي يـثـري ســخـط «ماكــدونــالـــدز»

صور اعالن تلفزيوني رج ًال اربعينيًا بدينًا يرقد يف مشرحة
ممسكا بهمربغر نصف مأكولة ،بينما تبكي امرأة امام جثته،
وحول قدمه قوس "ماكدونالدز" الذهيب الشهري ،وعبارة "انا
كنت احبه" (ساخرًا من شعار "انا احبه" الذي تعتمده السلسلة
االمريكية االشهر).
انتجت االعالن جلنة "أطباء لطب مسؤول" ،وتقول فيه:
"معدل كولسرتول مرتفع ،ضغط شرايني مرتفع ،نوبات
قلبية .هذا املساء ،تناولوا طعاما نباتيا" ،ومن املقرر بثه

اليوم خالل برنامج "ذا ديلي شو" الذي يقدمه جون ستوارت.
وأعربت اللجنة عن نيتها عرض االعالن يف شيكاغو وديرتويت
وهيوسنت ولوس اجنلس.
لكن االعالن اثار سخط ادارة "ماكدونالدز" ،اذ اعتربت
الناطقة بامسها بريدجت كوفينغ انه "مشني ومضلل وغري
عادل بالنسبة اىل كل الزبائن" .ماكدونالدز" تثق بأن زبائنها
سيحسنون تقويم هذه الدعاية غري املألوفة ويتخذون خيارات
صائبة يف ما يتعلق بتغذيتهم ومنط حياتهم".
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طــب

الشبكات املعدنية القلبية لتوسيع الشرايني وعبور الدم

كان يقود سيارته عائدًا اىل منزله ،فجأة أحس بأمل يشبه حس الثقل
يف صدره مل يشعر به من قبل .ظن أن معاناته عرضية .فك ربطة
العنق عل األمل يزول ،ولكنه أبى أن يذهب .شعر بالغثيان ،وبدأ
تنفسه يضيق ،وأحس بالصداع يف رأسه ،وأخذ العرق يتصبب من
وجهه .أدرك أن حالته تسوء .أوقف السيارة على جانب الطريق ورفع
هاتفه احملمول طالبًا الطوارئ ،وبكلمات متثاقلة طلب أن يسعفوه.
بعد حني وصل املسعفون ،ليجدوه يف حال يرثى هلا ،بني نصف
مستيقظ ونصف غائب عن الوعي .وعلى الفور قدموا له من حيتاجه
من إسعافات أولية ونقلوه إىل أقرب مستشفى .حيث خضع إىل
جمموعة من الفحوص واالختبارات ليتبني على إثرها وجود تضيقات
متقدمة يف شرايني القلب التاجية .ويف اليوم التالي زاره الطبيب
املختص بأمراض القلب وأكد له أنه كان ضحية أزمة قلبية بسبب
وجود شرايني تاجية متضيقة يف القلب ،وأنه يف حاجة إىل وضع
شبكات معدنية يف الشرايني املتضيقة .فرفع املريض حاجبيه
مستفسرًا :وما هي هذه الشبكات؟
جترى سنويًا أكثر من مليوني جراحة قلبية يستخدم فيها شبكات
معدنية اسطوانية تشبه األنابيب الصغرية مصنوعة من أسالك
فوالذية غري قابلة للصدأ ،ويتم وضع هذه الشبكات أثناء القسطرة
القلبية بعد توسيع التضيق يف الشريان بواسطة البالون املوجود يف
نهاية القسطرة.
قبل حواىل مخسني سنة ،كان يتم التغلب على مشكلة الشرايني
املسدودة بزرع وصالت وعائية مصدرها أوردة الساق أو الشرايني
الصدرية ،يستعني بها اجلراح إلقامة معرب مير من خالله الدم متجاوزًا
املنطقة املتضيقة اليت تبقى على حاهلا .وتعطي هذه العملية نتائج
طيبة ،ولكن من عيوبها أنها حتتاج إىل فتح الصدر وبقاء املصاب
قرابة األسبوع يف املستشفى ،فض ًال عن حدوث التضيق يف الوحدات
الوعائية املغروسة بنسبة تراوح من  10إىل  20يف املئة خالل

السنوات اخلمس أو العشر من إجرائها ،خصوصًا إذا عاد املريض إىل
التدخني وإىل إهمال نصائح الطبيب.
وأمام هذه العملية اجلراحية الثقيلة نوعًا ما ،مت وضع تقنية جديدة
تقوم على توسيع الشريان املتضيق بواسطة القسطرة املزودة يف
نهايتها ببالون صغري خال من اهلواء ،وأول من قام مبثل هذه العملية
الطبيب النمسوي غرونتزغ ،والقت ترحيبًا منقطع النظري من قبل
املرضى واألوساط الطبية كونها تنجز عرب ادخال البالون بواسطة
القسطرة من خالل أحد األوعية الطرفية من دون احلاجة إىل شق
الصدر.
ولكن ،بعد إنقضاء بضع سنوات على عمليات فتح الشرايني املتضيقة
بالبالون اصطدم األطباء بواقع جديد هو إمكانية عودة التضيق يف
املنطقة الشريانية اليت جرى توسيعها عند حواىل األربعني يف املئة
من املرضى ،لذلك كان ال مفر من إجياد شيء ما حيول ،أو على
األقل ،يقلل من عودة التضيق مرة ثانية.
وبالفعل استطاع الباحثون ابتكار هذا الشيء وهو الشبكة املعدنية
اليت تثبت داخل جمرى الشريان لتكون مبثابة بطانة داخلية له ،وهي
تتكون من أسالك معدنية رفيعة قابلة للتوسع لتعطي شكل أنبوبة
عند نفخها بالبالون.
وتبدأ رحلة وضع الشبكة املعدنية بإدخـــال قسطــرة رفيعة عرب
الشريـــان الفخذي لتصل إىل املنطقة املتضيقة املراد وضع الشبكة
فيها من الشرايني التاجية القلبية.
ويوجد يف القسم النهائي من القسطرة بالون صغري خال من اهلواء
ُينفخ لتوسيع الشريان املتضيق ،وعندما يتأكد الطبيب من سريان
الدم حبرية من املكان املتضيق ،يقوم الطبيب بإدخال الشبكة املعدنية
املنكمشة على نفسها وبداخلها بالون صغري أيضًا ،ومتى وصلت
الشبكة إىل نقطة اهلدف يتم نفخ البالون ،فتنفتح الشبكة على
شكل أنبوبة تعانق اجلدران الداخلية للشريان املصاب وبالتالي تسمح

للدم باملرور حبرية .وتنمو خاليا
البطانة الداخلية للوعاء للمريض
داخل الشبكة ومن حوهلا حبيث
تثبت يف مكانها من دون
حراك .غري أنه سرعان ما تبني
أن مشكلة عودة التضيق مل
يتم جتاوزها كليًا مع استعمال
الشبكات املعدنية ،إذ لوحظ أنه
ما زال حيصل لدى حواىل  20يف
املئة من املصابني .فما احلل؟
مل يدم االنتظار طوي ًال ،إذ
سرعان ما ظهرت الشبكات
املعدنية الذكية ،أي املغلفة
باألدوية اليت يتم حتريرها ببطء
من هذه الشبكات للتخفيف من
حدة التفاعل االلتهابي بني
الشبكة وبطانة الشريان عقب
عملية التوسيع ،وهذا بالتالي
ما مينع تشكل أنسجة ندبية
جديدة تساهم يف عودة التضيق
جمددًا ،وقد دلت التحريات
امليدانية ان األشخاص الذين
وضعوا تلك الشبكات املعدنية
الذكية كانوا أقل تعرضًا لعودة
مبستعملي
مقارنة
التضيق
الشبكات املعدنية التقليدية.
ويهدف وضع الشبكة املعدنية
اىل حتقيق األمور اآلتية:
 فتح الوعاء املتضيق وحتسنيعبور الدم من خالله.
 اإلبقـــاء علـــى الشرياناملتضيق متوسعًا ومفتوحًا يف
شكل مستمر.
 منع حدوث التضيق ثانية .الشك يف أن استخدام الشبكات
املعدنية اإلكليلية (نسبة اىل
شرايني القلب) يعترب أهم حدث
يف معاجلة التضيقات الشريانية
القلبية املسببة لألزمات القلبية،
من أجل فتح جمرى الدم وعودة
األخري للعبور حبرية بهدف إعادة
الرتوية اىل عضلة القلب اليت
تعمل بال كلل وال ملل ،خصوصًا
إن مثل هذه املعاجلة ال حتتاج
من املريض سوى البقاء يف
املستشفى ليوم واحد ،وال
تتطلب فتح الصدر وال ختديرًا
عامًا.

أول مبيض إصطناعي يف تاريخ البشرية

ّ
صنع علماء من جامعة براون
يف إجناز ضخم لعلوم الطب احلديثة،
األمريكية أول مبيض بشري إصطناعي .وبسرعة ،ترددت أصداء
االكتشاف يف أرجاء املعمورةُ .
ونظر إليه باعتباره إجنازًا موازيًا
والتعرف اىل شيفرة
إلستنساخ النعجة املعجزة "دوللي" ()1997
ّ
الكائن اإلنساني (.)2001
التوصل لصنع جلد
ومل يفصل هذا اإلجناز سوى يوم وحيد ،عن
ّ
إصطناعي .ومل يشابه اجللد االصطناعي "أصله" الطبيعي إال يف
مناح قليلة ،خصوصًا القدرة على اإلحساس ونقله .ويف املقابل،
ٍ
ميتلك املبيض االصطناعي قدرات تتضمن قابليته إلنضاج البيوض
اإلنثوية ،والوصول بها اىل مرحلة النضج ،حني تصبح مؤهلة للتلقيح.
وقدم علماء جامعة براون ،املتخصصة يف البحوث عن املرأة والطفل،
ّ
هذا املبيض االصطناعي باعتباره طفرة يف حبوث اخلصوبة ،خصوصًا
ّ
يشكل ح ًال للنساء اللواتي يصنب بالسرطان ،واللواتي تصاب
أنه
مبايضهن بأثر من األشعة واألدوية الكيماوية املستخدمة يف عالجه.
وبينت الربوفسورة ساندرا كارسون أنها املرة األوىل اليت يتوصل
ّ
فيها ِ
العلم اىل صنع مبيض حيتوي األنواع الثالثة من األنسجة اليت
حيتويها مبيض املرأة طبيعيًا .وأشارت اىل ان فريقها مل يكتف
بصنع مبيض حيتوي الرتكيب الثالثي ألنسجة املبيض ،بل عمل على
ّ
ينظم تراكيبها مبا يتماثل مع حاهلا يف املبيض طبيعيًا .ونشر
أن
إجناز كارسون وفريقها يف جملة "جورنال أوف أسيستد ريربوداكشن
أند جيناتكس" Journal of Assisted Reproduction and Genetics
(ترمجتها حرفيًا "جملة الوسائل املساعدة يف اإلجناب واجلينات").
وأوضحت كارسون أيضًا ان املبيض االصطناعي يصلح كأداة
تطور االضطرابات واألمراض اليت ُتصيب املبيض وما ينتجه
ملراقبة
ّ
من بيوض إنثوية ،اليت تعترب مصدر تهديد مزمن للمرأة وخصوبتها.
ونوهت بقدرة هذا العضو االصطناعي على حفظ بيوض النساء أيضًا،
ّ
إذ بات مستطاعًا استخراج هذه البيوض يف حال تعرضها للخطر
(أدوية ،أشعة ،)...وانضاجها إصطناعيًا خارج جسد املرأة .وأشارت
كارسون اىل أن هذا االجناز استند اىل اخرتاق علمي حدث يف شهر
آب (أغسطس) الفائت على يد العالمِ األمريكي جيفري مورغان ،الذي
متكن من صنع مادة اصطناعية تستطيع احتضان خاليا اصطناعية،
وإعطائها الرتاكيب اليت يرغب العلماء بها.
ُ
واستعملت أنسجة بشرية أخذت من إحدى املتربعات ،يف عملية تصنيع
ّ
ومتثل التحدي فعليًا يف جعل املبيض اإلصطناعي
هذا املبيض.
قادرًا على إنتاج البويضات وإنضاجها ،إنطالقًا من خاليا أولية يف
أنسجته.

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
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تتمات

هل يستطيع جهاز «الـ مع لَو مات» اعتقال قيادي او نفر من «حزب اهلل» او املستقبل؟!

احلكومة احلريرية  ....و«مثن» اعتقال العميد كرم؟
(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)
فجهاز «الـ مع َلو مات» احملدد واحملدود الصالحية ،يف
االساس ،أصبح و«لغاية يف نفس يعقوب»  -واليعاقبة
هذه االيام كثر  -ميسك مبفاصل الوطن ويشكل كابوسا
فوق رأس املواطنني دون حسيب او رقيب ،متجاوزا
صالحياته اليت من أجلها ُأنشئ.
ويظهر ان هذا اجلهاز ال يشكل كابوسا لكل املواطنني بل
لفئات معينة منهم ،وهذا ما أظهرته وتظهره لنا االحداث
اجلارية على الساحة اللبنانية منذ سنوات وبالتحديد منذ
خروج اجليش السوري من لبنان اىل اليوم حيث أعتقدنا ان
هذا الـ «لبنان»
سيكون «جنة اهلل على االرض» بعد هذا االنسحاب لنكتشف
يف فرتة وجيزة اننا انتقلنا من احتالل خارجي «أخوي»
الرادة وحرية املواطنني اللبنانيني اىل «احتالل» داخلي
أشد دهاء وظلما وقساوة الرادة وحرية بعض هؤالء
املواطنني ،ويف هذا اجملال قال العماد عون «لكثرة
ما نراه من فساد اليوم يف مؤسسات الدولة الذي يفوق
بأضعاف الفساد الذي كان قائمًا أيام السوريني قد يأتي
يوم نعتذر فيه من السوريني ألننا نسبنا إليهم كل الفساد
القائم يف لبنان ،ولست أعلم إن كان بعض اللبنانيني من
أفسد بعض السوريني يف لبنان».
وحتى ال يتهمنا أحد بأننا جُنانب احلقيقة والواقع نسأل:
هل سبق واعتقل جهاز «الـ مع َلو مات» هذا مسؤوال
بارزا يف اي من االحزاب والتيارات اللبنانية االخرى؟
هل جيرؤ هذا اجلهاز على اعتقال اي قيادي من «حزب
اهلل» او حركة «أمل» او من تيار املستقبل او القوات
اللبنانية او من احلزب التقدمي االشرتاكي مثال؟
هل ان «العمالء» موجودون فقط يف التيار الوطين احلر
وخاصة يف مواقع القرار فيه؟
هل من احد يستطيع ان يقول لنا ملاذا زيادة عديد جهاز
«الـ مع َلو مات» من  72عنصرا و 8ضباط اىل 2100
شخص بني ضابط وعنصر؟
وخالفًا للقانون ،لفرع املعلومات اليوم فروع عدة من األمن
القومي اىل التحقيق اىل االمن العسكري اىل مكتب اعالمي
يسرب املعلومات والتحقيقات حبسب النائب نبيل نقوال
الذي يتساءل «مالية فرع املعلومات من اين تأتي؟ ملاذا
توقيع املعاهدات حيصل من خالل فرع املعلومات ودون
العودة اىل مديرية قوى األمن الداخلي؟ إدخال مستوعبات
من داخل مرفأ طرابلس لفرع املعلومات وبالتالي ال رقابة
ملعرفة ما بداخلها.»...
ويقول النائب نبيل نقوال ان «الضباط الذين يعينون
بقوى األمن الداخلي خيتار هلم سام احلسن املراكز .فهل
يعي
من املعقول ان يصبح رئيس جهاز فرع املعلومات
نّ
ضباطا لقائد الدرك؟»؟
ّ
يتعلق
اكثر من ذلك يقول العماد عون بالنسبة ملا
بالوضع األمين وفرع املعلومات« ،ان هذا اجلهاز ُأنشئ
ّ
مبذكرة خدمة خالفًا لقانون قوى األمن ،منا وكرب يف شكل
عشوائي .كان عديده  72رتيبًا وفردًا ومثانية ضباط ،بات
عديده اليوم  ،2100وربمّ ا ضعف هذا العدد من خمربين
مهماتهم؟ كل شيء ..جيمع ال  CIAزائد
مدنيني .ما هي
ّ
 FBIزائد املوساد وال  ... KGBيقوم بكل شيء ..وعاء
ُيطبخ فيه كل شيء وهو ليس مسؤو ً
ال!! من املسؤول؟ من
املسؤول عن فرع املعلومات ؟ هل بإمكان أحد ان جييبين؟
إىل من يرسل تقاريره؟ هل بإمكان أحد ان جييبين؟ هل
ّ
يطلع على عمله أو من يراقبه؟ من أين تأتي ميزانيته؟
من
هل بإمكان احد ان جييب؟ ما من أحد يعرف اإلجابة على
هذه األسئلة».
وبدورنا نسأل :هل من احد يستطيع ان يفيدنا عن اهلدف
من «تكبري» جهاز «الـ مع َلو مات» و «تعظيم»
صالحياته اىل حدود ال يقبلها عقل وال ميضغها منطق»؟
اسئلة عدة تطرح ومعلومات عدة يطرحها أكثر من نائب
ومسؤول عن فرع املعلومات ودوره وصالحياته ،واجلميع
ينتظر  -اذا كنا حقا يف دولة القانون  -تطبيق القانون
وحماسبة املخالفني او املتهمني من دون وجه حق.
ولعل ابلغ مثال على جتاوز هذا اجلهاز دوره وختطي
صالحياته هو اعتقال العميد املتقاعد يف اجليش اللبناني
فايز كرم يف سجن تابع جلهاز «الـ مع َلو مات» حتت
االرض يف االشرفيه يف حني ان املكان الطبيعي العتقاله
هو سجن روميه كونه عميدا متقاعدا يف اجليش اللبناني!

وخالفا للقانون ايضا مت اعتقال العميد كرم منذ حواىل ستة
اسابيع ومل يوضع بتصرف القضاء املختص بعد ،يف حني
انه جيب اال يبقى أكثر من أيام ال تتعدى اصابع اليد الواحدة،
ويف هذا اجملال قال العماد عون ان املوضوع « ..عندما
ّ
معينة ،فانتظرت.
أن هناك اعرتافات
مت توقيف كرم ُبّلغت ّ
ّ
اعرتاضي كان ّ
ألنهم جتاوزوا القوانني يف ّ
التحقيق معه،
السجن
كان جيب أن يبقى ّ
مدة أربعة أيام ُينقل بعدها إىل ّ
ّ
بتصرف
أسابيع
ة
ست
ت
مر
القاضي،
تصرف
ليكون يف
ّ
ّ
ّ
شعبة املعلومات وهذه خمالفة قانونية ارتكبها القاضي
ومدعي عام ّ
املختصون».
التمييز والوزراء
ّ
ّ
وهنا نسأل :هل يهدفون من اطالة فرتة اعتقاله كسر
عزميته وحتطيم صموده الجباره على االعرتاف بأمور واشياء
مل يفعلها؟ فاذا كان هذا خمططهم فهم خمطئون الن
من صمد امام املدفع والنار سيصمد بالطبع امام هذه
الضغوطات النفسية واملادية مهما كانت كبرية.
ونسأل ايضا :اين كرامة قيادة اجليش اللبناني اليت
نال وينال منها هذا اجلهاز الذي كان نائما «نومة أهل
الكهف» طيلة «العهود السنيورية»؟
فهذا اجلهاز الذي مل يتمكن من االمساك بطرف خيط واحد
يف اي جرمية او عملية تفجري حصلت خالل تلك العهود نراه
اليوم وبـ «سحر ساحر» حياول اثبات نفسه على الساحة
فيقوم بالقاء القبض على مسؤولني بارزين ال غبار على
وطنيتهم واخالقهم ،اذ ليس هناك اسهل من توقيف اي
مسؤول الن التهمة جاهزة و «فربكتها» سهلة وهي
«التعامل مع العدو».
نعود اىل وزير الداخلية احملامي زياد بارود ،نقول
ونشد ونشدد على اللقب ..اال يدرك
«احملامي»
ّ
َ
هذا الوزير ان جهاز «الـ مع لو مات» جتاوز مهماته
وصالحياته؟
اال يدرك وزير الداخلية احملامي زياد بارود احملسوب
على «العماد» فخامة رئيس اجلمهورية ميشال سليمان
ذلك؟
حمام فاشل -وهذا
انه
يعين
فهذا
يدرك
ال
كان
فاذا
ٍ
مستبعد اىل اقصى حد  -الن وزيرنا من احملامني الالمعني
يف لبنان واذا كان يدرك ذلك ويسكت عنه فهذه خيانة
مهنية واخالقية ووطنية.
اما اذا كان يدرك ابعاد وخلفيات هذه املخالفة املهنية
واالخالقية والدستورية والوطنية ،وهذا هو املنطق والواقع،
فلماذا ال حيرك ساكنا وهو يعرف ان «الساكت عن احلق
شيطان أخرس»؟
هل هو مقتنع مبوقفه هذا ام ان هناك من هو «أكرب»
منه يتلطى خلفه وميلي عليه قراراته وسياساته ومواقفه؟
هل تدخل هذه «اللعبة» يف سياق صراع النفوذ بني
«العمادين» على الساحة املسيحية؟
ام انها تدخل يف اطار صراع تيارين واحد والؤه للوطن
وآخر التزامه او باالحرى تزلمّ ه لقوى خارجية من ضمن
احلرب اليت ما تزال قائمة ،تارة بالسر وطورا بالعلن،
بني  8آذار و 14آذار ،ولو انه ُخ ّيل للبعض ان هذه احلرب
انتهت بعد «الزيارات التارخيية» املتبادلة بني العاهل
السعودي امللك عبد اهلل والرئيس السوري الدكتور بشار
االسد ،متناسيا الالعبني االمريكي واالسرائيلي واملصري
وغريهم!
الواضح حتى اآلن ان هناك اخطبوطا ممسكا بالعباد والبالد
وثان امين
وهذا االخطبوط هو ثالثي االطراف واحد قضائي
ٍ
وثالث سياسي ..االول يؤمن «الغطاء» القانوني واآلخر
مهمته التنفيذ على االرض بناء لتعليمات اجلهاز القضائي
احملمي بالطبع من جهات سياسية معينة بارزة.
لقد بدأت اعمال هذا االخطبوط الثالثي قبل اعتقال الضباط
االربعة وظهرت بشكل سافر مع اعتقاهلم واستمرت على
هذا النحو ويوميا حتى اعتقال العميد كرم وهي مستمرة
وال ندري اىل متى.
فلو مل يكن هذا االخطبوط مغطى سياسيا والسيما من
جهات دولية نافذة فما معنى السكوت وعدم حتريك ساكن
عن املعلومات واالتهامات اليت أدىل بها اللواء مجيل
السيد يف مؤمتره الصحايف االخري ويف غريه من املؤمترات
الصحافية السابقة؟
اال تستحق هذه املعلومات واالتهامات انشاء جلنة نيابية
حتقق مع كل املتهمني؟
ويف هذا الصدد قال العماد عون «اللواء مجيل السيد

عدة مؤمترات صحافية ،وهو كان ضابطًا ومديرًا لألمن
عقد ّ
العام ،ويتمتع بكامل قواه العقلية ،ومل حيرك ما قاله
القضاء .من هنا ،حنن نطلب من رئيس جملس النواب
للتحقيق مع ّ
ّ
اللواء
أن يبحث موضوع تأليف جلنة نيابية
ّ
ومت َهميه ،وإال فلن يستقيم الوضع ،وحتى ال
السيد
مجيل ّ
الدولة اليت أعتربها اليوم مذنبة،
نضطر يومًا إلسقاط هذه ّ
فبمجرد سكوتها عن األمور ّ
اليت حصلت ،تعترب الدولة
ّ
مذنبة ،الدولة بشخص رئيس حكومتها وأجهزتها القضائية
واألمنية ..وأطلب من املواطنني عدم اإلمتثال ألي طلب
من فرع املعلومات من اآلن وصاعدًا ،و «ليمشكلوا معه
ع حسابي» ّ
ألنه غري شرعي ،وحنن سنقف له باملرصاد،
ّ
ً
وأوامر سعيد مريزا أيضا فليتوقف املواطنون عن تنفيذها..
فرع املعلومات خمالف جلميع القوانني هو عبارة عن عصابة
مسلحة .ما ّ
ّ
مييز رجل األمن عن غريه؟ القانون .رجل
الذي ّ
أن فرع
األمن حيمل السالح ليحمي القانون ،يف حني ّ
حتول إىل عصابة
السالح ليخالف القانونّ .
املعلومات حيمل ّ
أمنية .أمن املمكن أن أطلب من اللبنانيني
قوى
يعد
ً
إذ مل ُ
ّ
أن يأمتروا لعصابة؟ فرع املعلومات هو عصابة ،ومن حيمي
العصابة يكون رئيس عصابة».
ولكن بدال من تأليف جلنة نيابية للتحقيق يف ما قاله السيد
نرى ان القضاء  -وخاصة النيابة العامة التمييزية  -جلأ
وكم االفواه حبث انه عند الساعة
كعادته اىل لغة التهديد
ّ
السادسة والنصف من مساء االربعاء ،وصلت سيارة إىل
السيد يف منطقة السمرلند .أبلغ
منزل اللواء املتقاعد مجيل
ّ
ركابها حراس املنزل أنهم من املباحث املركزية ويودون
السيد إشعارًا بضرورة املثول أمام املدعي العام
إبالغ
ّ
التمييزي القاضي سعيد مريزا .وسرعان ما غادروا بعدما
السيد خارج البالد ،يف فرنسا .وأكدت
أبلغهم احلراس أن
ّ
املعلومات املتوافرة أن حترك النيابة العامة جاء بصورة
تلقائية من دون أن يرفع أحد من املتضررين من كالم
السيد
السيد شكوى عليه ،بسبب اعتبار النيابة العامة أن
ّ
ّ
هدد رئيس احلكومة اللبنانية.
وذكرت أوساط قريبة من رئيس احلكومة أن النيابة العامة
السيد هذه املرة ،وإن مل يرتدع فستوقفه املرة
لن توقف
ّ
املقبلة ،وسط تأكيد مصادر الرئيس سعد احلريري أن
السيد ولىّ ».
«زمن السكوت عن إهانات
ّ
وكانت قناة «أخبار املستقبل» قد «تنبأت» يف
مقدمتها أن «موقفًا قضائيًا سيعلن خالل الساعات
تهجموا على القضاء».
القليلة املقبلة ،ويطال الذين
ّ
اذًا ،اهلدف من «زيارة» منزل السيد ليس استجوابه من
قبل النيابة العامة التمييزية لرتى ما لديه من معلومات بل
لتحذيره وابالغه إما السكوت او االعتقال ،وكلنا نعلم ان
حتقيقات هذه النيابة اشبه بتحقيقات ما يسمى بـ «الغرف
السوداء» حيث انها تتم حتت التهديد والوعيد حتى ال
نقول الشتم والضرب.
ويبدو ان اعمال فرع املعلومات امليليشيوية اصبحت «عا مستوى
البالد» لناحية ممارسة التضييق والرتهيب ملصلحة فئات معينة
ومن «ضحاياها» اجلدد النائب السابق مصباح األحدب الذي
شن هجوما عنيفا على فرع املعلومات يف قوى األمن الداخلي،
ّ
متهمًا إياه بقيادة محلة ختوين وترهيب ضده .وتساءل عن معنى
تلك احلملة يف مرحلة هجوم مركز على احملكمة الدولية ،مؤكدا أن
هذه احلمالت لن ختيفه ،ولن ترهبه ولن تدفعه اىل تغيري مواقفه.
وقال ان قيادة فرع املعلومات «تتفرغ من أجل شن محلة يف
طرابلس تتزامن مع رفع الفتات ضده يف شوارع املدينة تتهمه
بالعمالة ومع بيانات مشبوهة توزع ليال ،ومع سحب عنصر احلماية
األمين املوجل محايته».

اخريا نرى ان الصراع ما زال مستحكما يف العمق بني
 8آذار و 14آذار حيث ان قوى التحالف االخري ترفض
االعرتاف باهلزمية بعد تكويعات النائب جنبالط ورئيس
احلكومة سعد احلريري باجتاه دمشق ..ونرى ايضا ان
هناك قواسم مشرتكة بني هذا التحالف وبني أقطاب
«ه ّم» إضعاف
مسيحية بارزة سياسية ودينية جيمعها
َ
العماد عون واحلد من حضوره على الساحة املسيحية،
وألنه ليس لدى اجلنرال ميليشيا «عا االرض» اعتقد
هؤالء ان بامكانهم التخفيف من وهجه وزرع اسفني بينه
وبني حزب اهلل فكانت التهمة للعميد كرم جاهزة بالتعامل
مع اسرائيل ولكن هذه املرة سيكون «مثن» االعتقال
التعسفي للعميد فايز كرم باهظا على احلكومة احلريرية وال
ندري ما اذا مان بامكانها تسديده.

انطونيوس بو رزق
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مناسبات

حبضور شديد والبطي وخوري

تامر يومل تكرميا لرئيس بلدية باراماتا بول جريارد

وفاة فاضلة
توفيت يف لبنان

املرحومة حوا فؤاد اخلوري (ال َط َرق)

*من اليمني :جون شديد ،كلوفيس البطي،بول جريارد وجورج تامر*

*من اليمني :جون شديد ،ايف خوري،بول جريارد وجورج تامر*

أرملة املرحوم يوسف بطرس عنرت
من مدينة زغرتا
الداعون يف اوسرتاليا :ابنها حمرز عنرت وعائلته
وابنتها سعيدة زوجة غازي فرجنية وعائلتها
وعموم االهل واالقارب يف الوطن واملهجر
يقام القداس لراحة نفسها االربعاء  22ايلول
 2010الساعة السادسة مساء
يف كنيسة سيدة لبنان يف هاريس بارك
تقبل التعازي االثنني والثلثاء  20و 21ايلول
 2010من الساعة السادسة حتى التاسعة مساء
يف قاعة كنيسة سيدة لبنان

جبال األلب تزداد ارتفاعاً

*السادة جريارد ،خوري ،تامر وعقيالتهم*

لبى رئيس بلدية باراماتا السيد بول جريارد وعقيلته دعوة رجل
االعمال السيد جورج تامر اىل العشاء يف دارته وعدد من االصدقاء:
عضو بلدية بارماتا السيد جان شديد وعقيلته ورئيس االحرار
االسرتالي فرع ديورل (  )duralالسيد ايف خوري وعقيلته وامني
عام مفوضية حزب الوطينيني االحرار يف اسرتاليا السيد كلوفيس
البطي.
وكانت هلم دردشة يف هذه االمسية اليت دامت اىل ساعات
متأخرة من الليل فكانت احاديثهم معظمها عن لبنان الوطن االم
وزيارة اللورد ماير بول جريارد منطقة بشري وزغرتا واعجابه بالذين
استقبلوه وما اقاموا له من احتفاالت وخاصة ابناء بقرقاشا رئيس
واعضاء بلديتها متحدثا عما شاهد من مناطق اثرية مميزة ومجيلة.
واطلعنا عن فحوى زيارته للبنان ،وقال جريارد بأن اتفاقية قد
ابرمت بني باراماتا و16بلدة يف مشال لبنان واضاف انه يف
املاضي كان التعاون والتبادل بني باراماتا ولبنان جمرد اقوال اكثر
منها افعال ولكن االن نرى االفعال يف كال اجلانبني ,كما حتدث مع
فخامة الرئيس ميشال سليمان وطالبه االسراع للسماح لالسرتاليني
اللبنانيني بالتصويت يف االنتخابات ووضع صناديق االقرتاع يف
منطقة باراماتا لرتويج النظام الدميقراطي احلر ,وللكثافة السكانية

فرصة عمل متاحة!!!
انضم لفريقنا خلدمة العمالء
وكن عضو ضمن فريقنا الودود
اذا كنت تتحدث العربية و االجنليزية
ولديك مهارة التعامل مع األفراد
فنحن حنب أن نسمع منك
انضم لـ UBI World TV
رواد االعالم العربى
ومالك احلقوق احلصرية
لـ !! LBC Australia
اذا كنت مهتم ابعث لنا سريتك الذاتية
علىcareers@ubiworldtv.com :

أكدت دراسة أمريكية نيوزيلندية
أن جبال األلب النيوزلندية "تنمو"
بواقع مخسة ميلليمرتات سنويا.
وافادت الدراسة اليت أجراها
باحثون من أمريكا و نيوزلندا
أن أكثر جبال األلب "منوا" هي
اجلبال اجلنوبية القريبة من أعلى

*السيدان كلوفيس البطي وجون شديد*

قمم األلب حسب ما أكد فريق الباحثني يف دراستهم اليت نشرت
يف جملة "جيوفيزكال ريسريش ليرتز".
وأشار الباحثون إىل أن جبال األلب ترتفع بشكل مستمر منذ حنو 20
مليون عام بسبب التقاء صفيحتني قاريتني حتت هذه اجلبال .اعتمد
الباحثون حتت إشراف الربوفسور بيرت مولنار من جامعة كولورادو
األمريكية على بيانات نظام جيب بي اس الذي يعتمد على األقمار
االصطناعية .أخذت على مدى عشر سنوات من  15حمطة رصد
موزعة عرب جنوب األلب .وأظهر حتليل البيانات أن اجلبال القريبة من
القمة تنمو أسرع من اجلبال املنخفضة .وكان أقصى ارتفاع رصده
الباحثون هو مخسة ميللمرتات سنويا.

تعمل لساعات طويلة؟

*السادة جريارد ،شديد ،تامر وعقيالتهم*

البناء اجلالية .واخريا وبعد قضاء وقت ممتع بالتحدث يف السياسة
االسرتالية واللبنانية شكر اجلميع السيد جورج تامر وعقيلته غلوريا
على الدعوة متمنني هلما ولعائلتهما الصحة والنجاح.
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حذرت دراسة أمريكية من أن العمل لساعات طويلة يزيد من خطر
املوت من أمراض القلب ،إال أن احلفاظ على اللياقة البدنية قد
يقلص هذا اخلطر.
وقال أندرياس هولتمان ،الذي قاد الدراسة" :الذين يعملون أكثر
من  45ساعة يف األسبوع ،يتضاعف بينهم خطر الوفاة بأمراض
القلب مقارنة بالذين يعملون ساعات عمل اعتيادية ،وتقل عن 40
ساعة يف األسبوع".
وشارك يف الدراسة ،اليت نشرت يف دورية "القلب" 5 ،آالف رجل
أبيض ،تراوحت أعمارهم بني سن  40و 59عامًا ،جرت متابعتهم
على مدى زاد عن  30عامًا .ووجدت الدراسة أن العمل ساعات
إضافية يرهق نظام القلب واألوعية الدموية مسببًا تنشيط نبضات
القلب وضغط الدم ،إال أنه ويف حالة التمتع بلياقة بدنية عالية،
فإن اجلسم يتعافى بشكل أسرع ،ويقلل من اإلجهاد الفسيولوجي
الناجم عن العمل لساعات طويلة.
وخلص البحث إىل أن خماطر الوفاة من أمراض القلب الناجم عن
العمل لساعات طويلة ميكن تالفيه مبمارسة قدر كاف من التمارين
البدنية أي ملدة  30دقيقة ،ثالث مرات يف األسبوع ،كافية لتحسني
اللياقة البدنية.

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

صفحة 32

السبت  18أيلول 2010

Saturday 18 September 2010

Page 32

رياضة

الدور األول للمجموعات من دوري األبطال األوروبي لكرة القدم

بايرن ميونيخ  ،0 - 2تشلسي  ،1 - 4ريال مدريد وميالن  ،0 - 2أرسنال 0 - 6
حقق بايرن ميونيخ األملاني حامل اللقب أربع مرات ،فوزا متأخرا
على ضيفه آ أس روما االيطالي ( 0 - 2الشوط االول - 0
 ،)0يف املباراة اليت أجريت بينهما على ملعب "أليانز أرينا" يف
ميونيخ وشهدها  69الف متفرج ،يف املرحلة االوىل من تصفيات
اجملموعة اخلامسة من الدور االول (دوري اجملموعات) من دوري
االبطال االوروبي لكرة القدم .وسجل االصابتني توماس مولر
هداف كأس العامل الـ  19يف جنوب افريقيا ،ومريوسالف كلوسه
يف الدقيقتني  79و.83
وعلى ملعب الدكتور كونستانتني رادوليسكو يف كلوج ،فاز كلوج
الروماني على اف سي بازل السويسري ( 1 - 2الشوط االول
 .)1 - 2سجل للفائز ايونوت الني رادا والسينا تراوري من ساحل
العاج يف الدقيقتني  9و ،12وللخاسر فالنتني شتوكر يف الدقيقة
.2+45
ويف اجملموعة السادسة ،أحرز تشلسي االنكليزي فوزا كبريا على
مضيفه ام اس كاي زيلينا السلوفاكي ( 1 - 4الشوط االول
 )0 - 3يف املباراة اليت أجريت بينهما على ملعب "بود دوبنوم
شتاديون" يف زيلينا .سجل للمضيف توماس اورافيتش يف
الدقيقة  ،55وللضيف الغاني مايكل ايسيان والفرنسي نيكوال
أنيلكا ( )2ودانيال ستاريدج يف الدقائق  13و 24و 28و.48
وعلى ملعب "ستاد فيلودروم" يف مرسيليا ،خسر أوملبيك مرسيليا
الفرنسي امام سبارتاك موسكو الروسي ( 1 - 0الشوط االول 0
  )0سجلها املدافع األسباني سيزار أزبيليكويتا خطأ يف مرمىفريقه يف الدقيقة .81
ويف اجملموعة السابعة ،قاد املهاجم األرجنتيين غونزالو هيغواين
فريقه ريال مدريد األسباني اىل الفوز على أجاكس أمسرتدام
اهلولندي ( 0 - 2الشوط االول  )0 - 1يف املباراة اليت أجريت
بينهما على ملعب "سانتياغو برنابيه" يف مدريد .وسجل هيغواين
األصابتني يف الدقيقتني  31و.73
وحظي األسباني رافاييل نادال ( 24سنة) املصنف اول يف العامل
والذي أحرز األثنني املاضي بطولة الواليات املتحدة لكرة املضرب
على مالعب "فالشينغ ميدوز" الصلبة يف نيويورك ،باستقبال
حار من مشجعي ريال مدريد عندما نزل اىل امللعب قبل انطالق
املباراة .ووقف نادال وهو مشجع لريال مدريد ،وسط دائرة
منتصف امللعب وشاهد فيلما له يرفع فيها الكأس يف بطولة
الواليات املتحدة يف نيويورك على شاشة عمالقة ،ثم التقطت له
صور تذكارية قبل ان يتوجه اىل مقعده ملشاهدة املباراة .وكان
نادال وصل اىل مدريد صباح االربعاء بعدما بات سابع العب جيمع
ألقاب البطوالت االربع الكربى "الغران شيليم".
وعلى ملعب "سان سريو" يف ميالنو وامام  69317متفرجا ،فاز آ
سي ميالن االيطالي على أوسري الفرنسي ( 0 - 2الشوط االول
 )0 - 0سجلهما املهاجم األسوجي زالتان ابرهيموفيتش ( )2يف
الدقيقتني  66و.69
ويف اجملموعة الثامنة ،سحق ارسنال االنكليزي ضيفه سبورتنغ
براغا الربتغالي ( 0 - 6الشوط االول  )0 - 3يف املباراة اليت أجريت
بينهما على ملعب "األمارات ستاديوم" يف لندن يف غياب ثالثة
من مهامجيه األساسيني .وسجل االصابات األسباني فرانشيسك
فابريغاس ( )2واالوىل من ضربة جزاء "بناليت" والروسي أندري
أرشافني واملغربي مروان الشماخ واملكسيكي كارلوس فيال ()2
يف الدقائق  9و 53و 30و 34و 69و.84
وعلى ملعب "دونباس أرينا" يف دونتسك ،فاز شاختار دونتسك
األوكراني على بارتيزان بلغراد الصربي ( 0 - 1الشوط االول
 )0 - 0سجلها الكرواتي داريو سرنا يف الدقيقة .71
• بات األرجنتيين ليونيل ميسي ( 23سنة) أفضل هداف يف تاريخ
نادي برشلونة األسباني يف مسابقة دوري االبطال االوروبي بعدما
رفع رصيده اىل  27اصابة يف  47مباراة.
وسجل ميسي اصابتني من اصل مخس يف املباراة ضد
باناثينايكوس اثينا اليوناني  1 - 5اول من امس يف افتتاح
مباريات الدور االول .وقد ختطى الربازيلي ريفالدو ( 25اصابة)
علما انه سجل  15اصابة يف  20مباراة يف املسابقة على ملعب
فريقه "نوكامب" .أما سائر هدايف برشلونة يف املسابقة ،فهم
اهلولندي باتريك كلويفرت ( 21اصابة) ولويس انريكه ()20
والكامريوني سامويل إيتو (.)18

أوروبا ليغ

وكان أتلتيكو مدريد أحرز اللقب املوسم املاضي بفوزه يف
املبارارة النهائية على فوالم االنكليزي  1 – 2سجلهما مهامجه
االوروغواياني دييغو فورالن الذي اختري افضل العب يف كاس
العامل الـ 19يف جنوب افريقيا والذي توىل سحب قرعة الدور
األول.
ووزعت الفرق الـ 48يف الدور االول الذي ينتهي يف  16كانون
االول على  12جمموعة يتأهل االول والثاني من كل منها للدور
الثاني ،وتنضم اليها مثانية فرق احتلت املركز الثالث يف
جمموعاتها يف الدور االول من دوري االبطال االوروبي .وتقام

*األرجنتيين غونزالو هيغواين الذي سجل اصابيت ريال مدريد يف مرمى
أجاكس أمسرتدام * 0 – 2

املباراة النهائية يف  18ايار  2011على ملعب "النسداون رود"
يف دبلن جبمهورية ايرلندا.
وكان أتلتيكو مدريد الفريق الوحيد الذي تأهل مباشرة للمسابقة
احلالية اليت تضم عشرة فائزين سابقني باللقب ،وهو استهل
مومسه القاري بفوزه على انرتناسيونالي ميالنو االيطالي  0 – 2يف
مباراة "السوبر كأس" االوروبية يف موناكو الشهر املاضي.
ويستقبل جوفنتوس تورينو االيطالي املتجدد وحامل اللقب ثالث
مرات ،ليش بوزنان البولوني يف تورينو يف اجملموعة االوىل.
وتشهد اجملموعة نفسها لقاء مانشسرت سييت االنكليزي ورد بول
سالزبورغ النمسوي .واكتفى الفريق االنكليزي بقيادة مدربه
االيطالي روبرتو مانشيين ،باملشاركة يف البطولة الثانية من حيث
االهمية بعد فشله املوسم املاضي يف التأهل لدوري االبطال
االوروبي على رغم ان مالكيه االماراتيني أنفقوا حنو  389مليون
أورو منذ ايلول  2008على ضم العبني جدد.
ويف اجملموعة احلادية عشرة ،يستقبل ليفربول االنكليزي حامل
لقب دوري االبطال االوروبي مخس مرات ،شتيوا بوخارست
الروماني على ملعب "أنفيلد" يف ليفربول.
ويف اجملموعة العاشرة ،حيل باريس سان جريمان الفرنسي على
أشبيلية االسباني حامل اللقب عامي  2006و .2007وكان اشبيلية
خرج من دوري االبطال االوروبي خبسارته امام سبورتنغ براغا
الربتغالي.
ويلتقي يف اجملموعة التاسعة بي اس يف أيندهوفن اهلولندي
ومسبدوريا جنوى االيطالي.
وهنا الربنامج ونذكر أوال الفريق املضيف:
• اجملموعة االوىل:
رد بول سالزبورغ (النمسا) – مانشسرت سييت (انكلرتا) (الساعة
 20:00بتوقيت بريوت).
جوفنتوس تورينو (ايطاليا) – ليش بوزنان (بولونيا) (.)20:00
• اجملموعة الثانية:
أريس سالونيك (اليونان) – أتلتيكو مدريد (اسبانيا) (.)20:00
باير ليفركوزن (املانيا) – روزنبورغ تروندهايم (نروج) (.)20:00
• اجملموعة الثالثة:
ليل (فرنسا) – سبورتنغ لشبونة (الربتغال) (.)20:00
ليفسكي صوفيا (بلغاريا) – جنت (بلجيكا) (.)20:00
• اجملموعة الرابعة:
دينامو زغرب (كرواتيا) – فياريال (اسبانيا) (.)20:00
اف سي بروج (بلجيكا) – باوك سالونيك (اليونان) (.)20:00
• اجملموعة اخلامسة:
أ زد ألكمار (هولندا) – شريف ترياسبول (مولدافيا) (.)20:00
دينامو كييف (أوكرانيا) – باتي بوريسوف (بيالروسيا)
(.)20:00
• اجملموعة السادسة:
سبارتا براغ (اجلمهورية التشيكية) – بالريمو (ايطاليا) (.)20:00
اف سي لوزان – سبور (سويسرا) – سي اس ك أ موسكو
(روسيا) (.)20:00
• اجملموعة السابعة:
أندرليكت (بلجيكا) – زنيت بطرسربج (روسيا) (.)22:05
أيك أثينا (اليونان) – هايدوك سبليت (كرواتيا) (.)22:05
• اجملموعة الثامنة:
يف اف بي شتوتغارت (املانيا) – يونغ بويز برن (سويسرا)
(.)22:05
غيتا يف (اسبانيا) – أو بي أودنسي (الدامنارك) (.)22:05
• اجملموعة التاسعة:
ديربيسني (اجملر) – ميتاليست فاركيف (أوكرانيا) (.)22:05
بي اس يف أيندهوفن (هولندا) – مسبدوريا جنوى (ايطاليا)
(.)22:05
• اجملموعة العاشرة:

*األسوجي زالتان أبرهيموفيتش الذي سجل اصابيت آ سي ميالن يف
مرمى أوسري *0 – 2

لفيف

(أوكرانيا)

– بوروسيا

دورمتوند

(املانيا)

كارباتي
(.)22:05
أشبيلية (اسبانيا) – باريس سان جريمان (فرنسا) (.)22:05
• اجملموعة احلادية عشرة:
نابولي (ايطاليا) – اف سي أوتريشت (هولندا) (.)22:05
ليفربول (انكلرتا) – شتيوا بوخارست (رومانيا) (.)22:05
• اجملموعة الثانية عشرة:
بشيكطاش اسطنبول (تركيا) – سي اس ك أ صوفيا (بلغاريا)
(.)22:05
اف سي بورتو (الربتغال) – رابيد فيينا (النمسا) (.)22:05

بطولة املنتخبات العربية الـ  20لكرة السلة

فوز السعودية والعراق واملغرب
مين منتخب السودان
خبسارته الثانية تواليًا
أمام السعودية 75
– ( 68االشواط 11
– 55 ،35 – 34 ،19
–  )68 – 75 ،48يف
املرحلة الثانية للدور
االول للمجموعة الثانية
من بطولة املنتخبات
العربية الـ  20لكرة
السلة للرجال ،اليت
االحتاد
يستضيفها
اللبناني لكرة السلة يف
قاعة بيار اجلميل ملدينة
كميل مشعون الرياضية
حتى  24ايلول اجلاري.
وكان أفضل املسجلني
للفائز أمين املدني 15
نقطة ،وأمين بالل * 11قتيبة عبد اهلل أفضل مسجل للعراق يف طريقه
نقطة ،وللخاسر كمال
اىل سلة االمارات يف مباراتهما*

الدين أمحد  25نقطة ووليم مايل  18نقطة اىل مثاني متابعات.
قاد املباراة احلكام الدوليون اللبناني عادل خويري والكويتيان سامل
اهلزاع وحممد العمريي.

العراق – االمارات

ويف اجملموعة عينها ،فاز العراق على االمارات ( 61 – 80االشواط
.)61 – 80 ،48 – 57 ،34 – 37 ،21 – 18
وكان أفضل املسجلني للفائز قتيبة عبد اهلل  26نقطة اىل ست
متابعات وحممد مهدي  20نقطة اىل مثاني متابعات وللخاسر جاسم
عبد الرضا  12نقطة.
قاد املباراة احلكام الدوليون املغربي كريم سفري واجلزائري عبد
القادر بوملية واللييب حممد بريك.

املغرب – الكويت

ويف اجملموعة االوىل ،فاز املغرب على الكويت ( 50 – 86االشواط
 )50 – 86 ،39 – 70 ،27 – 54 ،23 – 32وهي اخلسارة الثانية
تواليًا للكويتيني.
وكان أفضل املسجلني للفائز زكريا املصباحي  20نقطة وعبد احلكيم
زليطة  18نقطة اىل عشر متابعات ،وللخاسر امحد البلوشي 14
نقطة منها تسع نقاط من ثالث ثالثيات ،وعبد العزيز برجس ونايف
صندلي تسع نقاط لكل منهما.
قاد املباراة احلكام الدوليون اللبناني زياد طنوس والسعودي
عبداهلل العجالن والعراقي شروان ناميك.
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Hamam

..
..

..
..

$25

The Best Lebanese Sweets

Cakes - Gelato -Pettifour
& all Lebanese Sweets

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

ONE STOP BEAUTY

38 / 46 Wellington Road, South Granville

CATERING FOR ALL OCCASIONS

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

رشــــا

لصاحبه جان شاهني

لتنجيد وتصليح مجيع أنواع املفروشات

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

.
.
.
.
..

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.
كفالة  10سنوات.

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

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
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احلمل ( 21آذار –  20نيسان):ال تأخذ اخليبات اليت تعرتضك الكثري
من اهتمامك وال تضيع وقتك يف األوهام واخلوف ،وترى أن احلياة
للعيش وتريد أن تعيشها بسرعة وقوة.

االسد ( 21متوز 21 -آب):احرتامك لذاتك جيعلك ال تنحين للخيبات
وال تتأثر بتصرفات الشريك السلبية ،خصوصًا إذا شعرت بأنه
خيونك .تثق بقدرتك على االحتفاظ بكرامتك يف كل األوقات.

القوس ( 23ت 20 - 2ك:)1تعرف أن تتعامل مع اآلخر وال سيما إذا
كنت تريد ان تقيم عالقة عاطفية معه فيما الرقصة يف البدايات.
تهمله وتعامله بالمباالة وتتصرف بقسوة مدروسة لتفوز بقلبه.

الثور ( 21نيسان  20 -أيار):نادرًا ما تواجه الشريك على رغم انك
تعيش نوبات حقيقية ومرعبة من الغرية ،فتتخيل أعداء يريدون أن
خيطفوا منك من حتب يف كل مكان .وال تعرف أن ترتاح.

العذراء ( 22آب  22أيلول):ختفي خططك املستقبلية وتعيش احلياة
كأنك ختاف أن يراقبك أحدهم .وحده الشريك القوي يعرفك جيدًا
وجيعلك تشي بأسرارك الدفينة واهلواجس.

اجلدي ( 21ك 19 - 1ك:)2تقدم ذاتك يف العالقة العاطفية فتصاب
خبيبات متعددة ويرى بعضهم ان تؤذي نفسك ألنك تعطي أكثر مما
تأخذ من الشريك وعائلتك .ختفي حزنك يف الداخل.

اجلوزاء ( 21ايار  20 -حزيران):تعرف أن تفوز بثقة الشريك وجتعله
يغار عليك فال تراقبه وال تطرح عليه اسئلة وال حتاول أن متنعه من
خوض مغامراته الشخصية .أنت ذكي.

امليزان ( 23أيلول  22 -ت:)1تعشق احلركة وترى يف اهلدوء
املفرط ما يعاجل االستسالم للحياة بكل تناقضاتها .وترى النجاح
احلقيقي يف احلركة املستمرة وصعود سلم احلياة االجتماعية.

الدلو( 20ك 18 - 2شباط):تستطيع أن تعرف الكثري عن الشخص
الذي تتعامل معه وإن كان حياول أن خيفي عنك أسراره ،فتغوص
يف أعماقه وحتلل األمور بأسلوب صحي.

السرطان ( 21حزيران  20 -متوز):ال تعرف أن تستقر يف عالقة
واحدة وتريد أن تقيم أكثر من عالقة عاطفية يف الوقت نفسه،
فريى بعضهم انك عدو نفسك األول والوحيد .تظلم الشريك لكنك
تندم.

العقرب ( 23ت 22 - 1ت:)2تشك بالشريك باستمرار وال تعرف أن
ترتاح ،فتطرح عليه أسئلة وتواجهه بشراسة غري مربرة وال شيء
يؤذيك أكثر من الغرية ،وهي تسيطر عليك كليًا.

احلوت ( 19شباط 20 -
آذار):تدعي أحيانًا الطيبة والسذاجة لكنك
ّ
يف احلقيقة أذكى مما تظهر وأقوى مما توحي .تتصرف أمام الشريك
كأنك حتتاج إىل احلماية ،وتعرف أن تهتم بنفسك.
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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
ّ
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SPIRITUAL THERAPIST
Traditional Spiritual Help
العامل الروحاني عالء العوادي

@Ôè◊Ïœ@ÊÏ€bñ@aÎáó”c

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

*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

