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انطونيوس بو رزق

»االشتباك« حول شهود الزور ينتقل اىل احملكمة 
الدولية... والفتنة تدق أبواب اللبنانيني!

)التتمة ص 33(

صـوت الحقيقة

سليمان للتشاور مع دمشق والرياض ... تقرير جنار جييز حماكمة »شهود الزور« وبيلمار يطعن بقرار فرانسني ومجيل السيد يستأنف

قاسم: لن ننجّر إىل الفتنة ... ومتويل احملكمة لن ميّر يف جملس الوزراء
مل تعد املعاجلات التقليدية 
هو  وضع  ملعاجلة  كافية 
األكثر استثنائية منذ مخس 
على  لزامًا  سنوات، وصار 
كل من يعنيه أمر االستقرار 
عن  يبحث  أن  اللبناني، 
خمارج حتول دون االنزالق 
إىل هاوية الفتنة اليت اخترب 
فصوهلا  بعض  اللبنانيون 
األخرية،  السنوات  يف 
حياذرون  كانوا  ولكنهم 

دوما الغرق فيها.
يقتضي ذلك، إعادة االعتبار 
والعربية  الدولية  للرعاية 

ولعل  اللبناني،  لالستقرار 
الدور األكرب يف هذا اجملال 
لرئيس اجلمهورية ميشــال 
سليمان، عرب إطالق ورشة 
عربية، خصوصا  مشاورات 
دمشق  ـ  بريوت  خط  على 
الرياض وصوال  ـ  وبريوت 
املظلة  تزخيم  إعادة  إىل 
اليت وفرتها القمة الثالثية 
العربية، يف بريوت، خاصة 
جرى  قد  السماح  فرتة  أن 
انتهاء  حني  إىل  متديدها 
االيراني  الرئيس  زيارة 
أي  جناد،  أمحدي  حممود 

الشهر  منتصف  حتى 
اجلاري، حيث ينتظر أن يبدأ 
بعدها العد العكسي إلطاللة 
لـ»حزب اهلل«  العام  األمني 
السيد حسن نصر اهلل، اليت 
ستضع النقاط على حروف 

املرحلة املقبلة.
وإذا جنح رئيس اجلمهورية 
يف استدراج اهتمام العرب 
جمددا باالستقرار اللبناني، 
املطروح:  السؤال  يصبح 
املمكن  املخرج  هو  ما 
توفريه ملأزق القرار الظين 
وإذا  الدولية،  واحملكمة 

توافر، وهو أمر ليس سهال 
وال مستحيال، فإنه سيكون 
مليشال سليمان، أن يشكل 
اللبناني  االستقرار  ضمانة 
املقبلة...  املرحلة  يف 
وعندها لن يكون غريبا أن 
ينعقد مؤمتر احلوار الوطين 
يف موعده أو بتقريبه اياما 
معدودة  اياما  بتأجيله  أو 
من أجل مباركة املخرج اذا 

حظي مبباركة عربية.
املندوبة  كانت  )التتمة ص21(وبينما 

القضاء الدولي مثله مثل أي قضاء يف أي دولة 
جيب ان يكون مستقال يف العمل والقرار اذ ينبغي  )التتمة ص21(

لدينا مختلف أنواع احللويات اللبنانية والعربية
قوالب كايك لكل املناسبات

جلسة أركيلة وقهوة رومنسية وهادئة للعا ئالت
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بايدن يستعجل احلكومة
اجتاه شيعي لرتشيح املالكي

يبدو مرجحًا أن يتجه التحالف 
ترشيح  اىل  الشيعي 
املنتهية  الوزراء  رئيس 
املالكي  نوري  واليته 
جديدة،  حكومة  لرئاسة 

املتزايد  اجلفاء  رغم  على 
والتهديدات  شركائه  بني 
السنة  يدعمها  كتلة  من 

مبقاطعة حكومته.

مؤسسة املكاري للدواليب االوىل يف فيكتوريا
دواليب جديدة

 ومستعملة
 بأسعار ال تنافس 

بإدارة أمحد املكاري)التفاصيل ص 18(

األمريكية يف جملس االمن 
عرب  تقدم  رايس  سوزان 
دعم  جرعة  »العربية«  قناة 
الدولية،  للمحكمة  جديدة 
احملكمة  قضية  ان  معتربة 
صفقة  تكون  ان  ميكن  ال 
او لعبة كرة قدم، وبالتالي 
كما  استمرارها  جيب 
وشعبه«،  لبنان  يتوقعها 
السعودي  السفري  كان 
عواض  علي  لبنان  يف 
برنامج  عرب  حيذر  العسريي 

أنه  من  الناس«  »كالم 
اللبنانيون  يتوّحد  مل  »إذا 
اليت  اسرائيل  خيدم  فهذا 
الوضع  انفجار  تنتظر 
»احملكمة  وقال  اللبناني«. 
أيدي  يف  ليست  الدولية 
أحد اال جملس األمن، لكن 
ان  اللبنانيون  يستطيع 
بعض  مع  بعضهم  جيلسوا 
وأن يعدوا خطة ختدم لبنان 
لكيفية التعامل مع إفرازات 
سواء  املنتظر  القرار  هذا 

قرار  أو  ظنيا  قرارا  كان 
حمكمة، أو قرارا إجيابيا أو 

قرارا سلبيا«.
علي  السوري  السفري  أما 
فقد  علي،  الكريم  عبد 
عادته  جاري  وعلى  اختار، 
احلكومة  رئيس  تذكري 
سعد احلريري، قبيل اللقاء 
بينهما،  ساعة  دام  الذي 
الكبرية، أمس  يف السرايا 
خبطوات  ليس  االول، 

اجتماع حاسم للقيادة الفلسطينية وتأجيل »املتابعة العربية« يومني
واشنطن تنفي إرساهلا ضمانات إىل نتنياهو والفلسطينيون متخوفون من حّل على حسابهم

نفت واشنطن أمس االول 
ضمانات  أّي  إرساهلا 
السالم  مفاوضات  تتناول 
املباشرة بني الفلسطينيني 
رئيس  إىل  واإلسرائيليني 
الوزراء اإلسرائيلي بنيامني 
مدد  وقت  يف  نتنياهو، 

للسالم  األمريكي  املبعوث 
الشرق األوسط جورج  إىل 
ميتشل زيارته اىل املنطقة 
إلجراء  إضافيني  يومني 
املزيد من املفاوضات بعد 
األمريكية  اإلغراءات  فشل 
يف دفع نتنياهو إىل متديد 

جتميد االستيطان.
األمريكية  للجهود  ودعمًا 
عقدة  حل  حماولتها  يف 
ومعاودة  االستيطان 
املفاوضات  مسرية 
الشائكة بني الفلسطينيني 

األسد اليوم إىل طهران)التتمة ص21(
السوري  الرئيس  يقوم 
بزيارة  اليوم  األسد  بشار 
تستمر  لطهران  عمل 
ري  جيجُ عدة،  ساعات 
سياسية  حمادثات  خالهلا 
الرئيس  مع  واقتصادية 
أمحدي  حممود  اإليراني 
املرشد  يلتقي  كما  جناد، 
اإلسالمية  للثورة  األعلى 

علي خامنئي.
ويرافق األسد نائبه فاروق 

حممد  ومعاونه  الشرع، 
اخلارجية  ووزير  ناصيف، 

وليد املعلم.
اإليراني  الرئيس  وكان 
العراقي  الشأن  حبث 
خالل  الثنائية  والعالقات 
يف  ساعات  لعدة  توقفه 
يف  اسبوعني  منذ  دمشق 

طريقه إىل نيويورك.
كما سبق وزار دمشق يف 

ربيع العام احلالي.
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اعالنات

New Used & RECO Parts 
Service & Repairs

SEDANS - 4WDS  & LIGHT COMMERCIAL 
Mercedes - SMART - BMW - MINI -

 SAAB - Audi - VW - RENAULT - PEUGEOT

SYDNEY WIDE EUROPEAN AUTOS
150 Eldridge Road Condell Park NSW 2200   

Ph: 02 9708 4848   www.swea.com.au

SYDNEY WIDE EUROPEAN AUTOS
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الوفاء  »كتلة  عضو  استغرب 
للمقاومة«، النائب علي املقداد، 
شهود  استدعاء  يف  »التباطؤ 
ومعرفة  معهم  والتحقيق  الزور 
»هل  سائال  حرضهم«،  من 
هناك من خياف على نفسه وال 
الشهود  هؤالء  يكشف  أن  يريد 
التحقيق؟«،  إىل  يرسلهم  وال 
احلل  »مفتاح  أنهم  معتربا 
الرئيس  اغتيال  حقيقة  ملعرفة 

رفيق احلريري«.
يف  سياسي  لقاء  خالل  وشدد 
يف  العابدين  زين  اإلمام  جممع 
»اننا  على  امس،  الشويفات 
العدل  وزير  سيقدمه  ما  ننتظر 
امللف  هذا  يف  جنار  إبراهيم 
مقتضاه«،  الشيء  على  لنبين 
معرفة  »بدون  انه  اىل  مشريًا 
دقيقة وشفافة هلؤالء الشهود، 
نكون قد وضعنا البلد أمام خطر 

كبري«.
البعض  »كالم  واستنكر 
إسقاط  املعارضة  حماولة  عن 

»حزب اهلل«: البلد خبطر كبري وال 
تراجع عـن »شـهود الـزور«
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السعودي  السفري  اعترب 
عواض  علي  لبنان  يف 
اىل  حديث  يف  عسريي، 
عرب  الناس«  »كالم  برنامج 
اللبنانية  »املؤسسة  شاشة 
امللك  زيارة  ان  لإلرسال«، 
»تركت  للبنان  السعودي 
اجلميع  لدى  إجيابيًا  انطباعًا 
االنطباع  هذا  ترمجة  واملطلوب 
السياسية  االرادة  وهذه 
وقال  الواقع«.  أرض  على 
ان خيتلف  ليس  العيب  »ان 
وهذه  لبنان،  يف  السياسيون 
من طبيعة لبنان، ولكن العيب 
أال يكون هناك توافق ملنع هذا 
نفق  يف  الدخول  من  الوطن 

مظلم«.
إن  نقول  دعونا  وأضاف: 
احملكمة الدولية ليست يف أيدي 
أحد وأنها يف يد جملس األمن 
اللبنانيون  مثاًل، لكن يستطيع 
وأن  بعضهم  مع  جيلسوا  ان 
يعدوا خطة ختدم لبنان لكيفية 

سعادة نقل له رسالة من فرجنية مطالباً بتسوية جريئة

صفري يبحث األوضاع مع بييتون وبويز ووهاب
اعلن وزير الدولة يوسف سعادة 
يف  للدخول  يتحضر  »البلد  ان 
لبنان  على مستوى  مذهبية  فتنة 
ان  على  مشددًا  أكثر«،  ورمبا 
»املطلوب مواقف جريئة وتسوية 

تارخيية بني بعضنا البعض«.
املاروني  البطريرك  استقبل 
بطرس  اهلل  نصر  الكاردينال 
البطريركي  الصرح  يف  صفري 
الوزير  االول،  أمس  بكركي  يف 
سعادة موفدًا من رئيس »تيار 
سليمان  النائب  املردة« 
اجمللس  عضو  يرافقه  فرجنية، 
التنفيذي للرابطة املارونية طالل 
وعرض  سعد  وشادي  الدويهي 
واملستجدات  التطورات  معهم 

على الساحة الداخلية.
اللقاء:  بعد  سعادة  وقال 
»الزيارة هي الستكمال الزيارة 
»تيار  رئيس  بها  قام  اليت 
كل  يف  التباحث  ومت  املردة« 
املواضيع واملشكالت اليت مير بها 
احلساسة  املرحلة  هذه  يف  البلد 
نظرنا  وجهة  وعرضنا  والدقيقة، 
ورؤيتنا  مردة«  »تيار  كـ 
وتصورنا للحلول املمكنة للخروج 
من هذه االزمة اليت تتفاقم وتكرب 

يوما بعد يوم«.
أضاف: »من الطبيعي ان نتطرق 
املسيحي  الوضع  اىل  سيدنا  مع 
الساحة  حتصني  وضرورة 
دورها، سواء  وتفعيل  املسيحية 
او  السياسية  الناحية  من  أكان 
كمسيحيني  نعود  لكي  االدارية 
واحلقيقي  الفعلي  دورنا  منارس 
يف  وفاعل  اساسي  كشريك 
اياه  اعطانا  احلق  وهذا  البلد، 
كان  الغبطة  وصاحب  الدستور، 
متفهما ولديه وجهة نظر حول كل 
هذه املواضيع وهو واع حلساسية 
املرحلة ولضرورة حتصني الوضع 

والساحة املسيحية«.
من  للخروج  للحلول  نظرته  وعن 
االزمة، اجاب: »حنن نرى وكأن 
فتنة  يف  للدخول  يتحضر  لبنان 
والقرار  الدولية  احملكمة  جلهة 
لدى  معروفا  اصبح  الذي  الظين 
الناس، وهذا شيء غريب  مجيع 
اصدار  تريد  دولية  حمكمة  ان 
قرار ظين اصبح اجلميع يف لبنان 
االمر  يقتصر  يعد  ومل  يعرفه 
وبعض  اعالمية  تسريبات  على 
والديبلوماسيني،  السياسيني 
للبنان  ر  حيضَّ وكأنه  يدل  وهذا 
على  مذهبية  فتنة  يف  الدخول 
مستوى لبنان وقد تكون اكرب من 

لبنان«.
موضوع  يف  البحث  تأجيل  وعن 
املوضوع  »هذا  قال:  احملكمة، 
طرح يف احدى اجللسات واحلوار 
حوله كان هادئا واجيابيا. صحيح 
هناك انقسام يف وجهات النظر، 
حضور  ويف  املقبل  واألسبوع 
البحث  سيتم  اجلمهورية  رئيس 
املناقشة  املوضوع.  هذا  يف 
عند  فريق  وكل  هادئة  كانت 
موقفه ورأيه وهناك انقسام يف 
البحث  الرأي ونأمل ان يستكمل 
يف  املوضوع  هذا  يف  والنقاش 

األسبوع املقبل«.
إذا نقل رسالة من فرجنية  وعما 
»مّحلين  اجاب:  للبطريرك، 
الغبطة،  لصاحب  رسالة  سليمان 
فرئيس »تيار املردة« متخوف 
من الوضع يف هذه املرحلة وله 

أال  ونتمنى  وقراءته  هواجسه 
يف  مشكلة  أو  فتنة  ألي  نصل 
مواقف  يتطلب  األمر  وهذا  البلد 
جريئة وتسوية تارخيية من زعماء 
بها  القيام  يستطيعون  فعليني 
ونأمل كلبنانيني من التوصل اىل 

إنتاج هذه التسوية«.
والوفد  سعادة  انتقل  ثم،  ومن 
البطريركي  النائب  للقاء  املرافق 
العام املطران مسري مظلوم حيث 
اجملتمعون  فيه  وضع  لقاء  عقد 
املهتمة  املتابعة  جلنة  عمل  آلية 
وبنشعي  بكركي  بني  بالتواصل 

وسائر القيادات املسيحية.
مع  صفري  البطريرك  وعرض 
بويز  فارس  السابق  النائب 
على  واملستجدات  األوضاع 
الساحة الداخلية ال سيما »األزمة 
أي  لبنان،  يف  احملدقة  الكبرية 
قضية احملكمة الدولية ورواسب 

هذا املوضوع ومتفرعاتها«.
»جيب  اللقاء:  بعد  بويز  وقال 
التمييز بني شقني يف احملكمة، 
لبس  ال  الذي  احملكمة  مبدأ  بني 
احلقيقة،  كشف  أجل  من  فيه 
وحتكم  ستجلس  اليت  واهليئة 
لبس  ال  واليت  احملكمة  يف 
حوهلا، وبني القضاء الواقف كما 
النيابات  أي  احملكمة  يف  يسمى 
ال  وهؤالء  واحملققني  العامة 
يتمتعون إطالقا ال من حيث املبدأ 
وال  املطلقة  احلصانة  بامتيازات 
من حيث املمارسة اليت مارسوها 
حتى اآلن باملصداقية الالزمة«. 
»العمل  ضرورة  على  وشدد 
على إجياد حل يضمن يف الوقت 
عينه وجود هذه احملكمة من اجل 
إصدار احلقيقة ويف الوقت عينه 
على  فيها  األسس  بعض  تغيري 
خصوصا  التحقيقات  مستوى 
احملكمة  هذه  صوابية  يضمن  ما 
تستغل  وال  تستعمل  ال  وأنها 

ألسباب سياسية«.
سفري  صفري  البطريرك  والتقى 
بييتون  دوني  لبنان  يف  فرنسا 
اإلدالء  اللقاء  بعد  يشأ  مل  الذي 

بأي تصريح.
تيار  رئيس  بكركي،  وزار 
»التوحيد« الوزير السابق وئام 
اللقاء:  بعد  قال  الذي  وهاب 
يف  الغبطة  صاحب  مع  »حبثت 
نقّدر  حنن  وبالطبع  أمورعدة، 
العاقل  الغبطة  صاحب  موقف 
مسافة  على  هو  والذي  واحلكيم 
متساوية من اجلميع، خصوصا انه 
اجلنون  من  املزيد  حيصل  عندما 
قبل  ومن  قبلنا  من  البلد  يف 
صمام  يكون  غبطته  فإن  غرينا، 
االمان ملصلحة لبنان واللبنانيني 

مجيعا«.
موضوعا  معه  »تناولت  أضاف: 
هناك  حيث  اجلبل،  وهو  أساسيا 
املسيحيني  عند  حقيقية  معاناة 
ليس  ان  ونالحظ  الدروز  وعند 
يعد  مل  من  فقط  هو  املسيحي 
يهاجرون  ايضا  دروز  هناك  إمنا 
واىل  الساحل  اىل  اجلبل  من 
غبطته  مع  حتدثت  لذلك  اخلارج. 
عن ضرورة التعاون بني الكنيسة 
واحمللية  األوروبية  واملؤسسات 
قيادات  مع  اجلبل  منطقة  ويف 
مشاريع  إقامة  بضرورة  اجلبل 
تضمن  اجلبل  منطقة  يف  إنتاجية 
للمهجر  والعودة  للمقيم  البقاء 

وهذا أمر أساسي«.

عسريي: ليضع اللبنانيون خططهم 
للتعامل مع إفرازات القرار الظين!

التعامل مع إفرازات هذا القرار 
ظنيًا  قرارًا  كان  املنتظر سواء 
او قرار حمكمة، او قرارًا إجيابيًا 

او قرارًا سلبيًا...
وتساءل عسريي: ما هو ذنب 
يف  ليدخل  اللبناني  الشارع 
متاهات احملكمة؟ إذا مل يتوحد 
هدية  أكرب  فهذه  اللبنانيون 
تقدم اىل إسرائيل اليت تنتظر 
اليوم الذي تنفجر فيه األوضاع 

األمنية يف لبنان.
اىل  السياسية  القوى  ودعا 
ذلك  بناءة،  إجراءات  »اختاذ 
أن يدًا واحدة ال تصفق وجيب 
االفرقاء  بني  فيما  االتفاق 
هذه  مع  للتعامل  السياسيني 
الرف  على  ووضعها  القضية 
عدو  هناك  قدمًا.  والسري 
على األبواب ينتظر أي فرصة 
حتصل او أي خلل ليخرتق هذا 
البلد، وفعاًل سيدخله يف فتنة 
وهذا ما خنافه حنن يف اململكة 

العربية السعودية.

أبادي لتجنب أي عامل للتوتر يف لبنان

جنبالط: ندعم جهود متتني 
الوحدة والتهدئة

»اللقاء  رئيس  أكد 
وليد  النائب  الدميوقراطي« 
السفري  استقباله  خالل  جنبالط، 
آبادي،  ركن  غضنفر  االيراني 
كليمنصو،  يف  دارته  يف 
رئيس  نائب  حضور  يف  أمس، 
للشؤون  »االشرتاكي« 
»اننا  ياغي،  دريد  اخلارجية 
جيب ان ندعم كل اجلهود لتمتني 

الوحدة الوطنية والتهدئة«.
االيرانيني  إن  جنبالط  وقال 
املقاومة  دعم  على  حريصون 
الوطنية  والوحدة  واحلكومة 
مهم  جد  مثلث  وهذا  اللبنانية 

للوصول اىل احلوار البناء.
حيرص  ابادي:  قال  جهته،  من 
اجلميع على جتنب أي عامل للتوتر 
والتأكيد على وقوف  لبنان،  يف 
واىل  لبنان  جانب  اىل  ايران 
جانب املقاومة والشعب واجليش 
كل  وقوف  وضرورة  واحلكومة، 

اللبنانية  السياسية  االطراف 
البلد حتى ال تقع يف  اىل جانب 
جانب  من  توضع  اليت  األفخاخ 

العدو الصهيوني.
الطيبة  العالقات  على  وشدد 
اىل  مشريًا  جنبالط،  مع  واجليدة 
مواقف األخري »وتأثريها اإلجيابي 
على الساحة اللبنانية للّم الشمل 
»تتجه  ان  وأمل  داخليًا«. 
نتائج  اىل  ونصل  اجيابيًا  االمور 

جيدة على الساحة اللبنانية«.
ليس  سؤال:  على  ردًا  وقال 
نشهد  طاملا  فتنة  اجواء  هناك 
والتدبري  والدراية  احلكمة  هذه 
لدى القيادات اللبنانية من خمتلف 
الرمسية  واالجتاهات  األطراف 
وغري الرمسيــة. وردًا على ســؤال 
زيــارة  رســالة  ان  أبادي  قال 
الرئــيس حممــود أمحدي جناد اىل 
ترسيخ  على  التــأكيد  هي  لبنان 

الوحدة يف الساحة اللبنانية.

االنسحاب  نيتها  أو  احلكومة 
العكس  »أن  مؤكدًا  منها«، 
هو الصحيح«، داعيًا »القضاء 
تورط  فرضية  يأخذ  أن  الدولي 
االغتيال  جرمية  يف  إسرائيل، 
واملسؤولني  الضباط  واستدعاء 
عالقة  هلم  الذين  اإلسرائيليني 

بهذا امللف للتحقيق معهم«.
واعترب مسؤول العالقات العربية 
يف »حزب اهلل« الشيخ حسن 
عز الدين خالل لقاء سياسي يف 
حي السلم امس، ان »شهود 
من  يتجزأ  ال  جزء  هم  الزور 
من  حمذرًا  اجلرمية«،  مسرح 
»جلوء البعض إىل توتري املناخ 
وافتعال  السياسي،  واخلطاب 
االنقسام«، مؤكدًا بأن »هذه 
إصرارًا  إال  تزيدنا  لن  األجواء 
شهود  قضية  مالحقة  على 
إىل من  االنتباه  الزور«، الفتًا 
أن تدفعنا  بأنها ميكن  »يعتقد 
القضية  هذه  عن  الرتاجع  إىل 

فهو واهم«.

استقبل رئيس جملس النواب 
التينة،  عني  يف  بري،  نبيه 
االسالمية  اجلمهورية  سفري 
غضنفر  بريوت  يف  االيرانية 
ركن أبادي الذي سلمه رسالة 
الشورى  جملس  رئيس  من 
االسالمي علي الرجياني، حول 
املقدسات  على  »التطاول 
الكريم«.  والقرآن  االسالمية 
»بالعالقات  بري  وأشاد 
القائمة  الطيبة  الربملانية 

رسالة من الرجياني إىل بري
منددا  البلدين«،  بني 
القرآن  على  بـ»التطاول 
الدول  داعيا  الكريم«، 
»التعاون  إىل  االسالمية 
املمارسات  ملواجهة  املشرتك 
اىل  االساءة  تستهدف  اليت 

املقدسات االسالمية«.
رسالته  يف  الرجياني  واقرتح 
يدين  عاملي  ميثاق  »وضع 
املقدسات  على  تطاول  اي 

االسالمية«.

أوضح النائب اميل رمحة بعد 
واملياه  الطاقة  وزير  لقائه 
»البحث  أن  باسيل،  جربان 
تناول مواضيع حساسة ودقيقة 
وحتديدا  اهلرمل  بعلبك  تهم 
دير األمحر، وإن الوزير باسيل 
كما الحظت منكب بشكل جدي 
مشاريع  تنفيذ  على  ومسؤول 
وال  احملرومة،  املناطق  هذه 
هذا  وعلى  مياه،  دون  حياة 
الوزير  أن  وجدنا  األساس 
كلف فريقا خمتصا درس هذه 
وكل  منطقتنا  يف  املشاريع 
مشريا  اللبنانية«،  املناطق 
اىل أنه »يف منطقيت، هناك 
يعطيان  كبريان  مشروعان 
ويرسخانهم  للناس  احلياة 
هما  وقراهم،  منازهلم  يف 
مشروع عني ضاهر الذي ميتد 
إىل عيناتا األرز، ومنطقة دير 
اليمونة  وسد  وقراها،  األمحر 
مشكلة  من  أكثر  حيل  الذي 
يف  املزارع  هلا  يتعرض 

املنطقة«.
الوزير  »كان  آن  ورأى 
متفهما جدا، ال بل كان سباقا 
متابعته  نتيجة  األمور  مبعرفة 
الالفت  واهتمامه  الدائمة 
يفرتض  اليت  املشاريع  بكل 

رمحة: أي تفاهم على أي تدبري 
وقائي جينب لبنان الفتنة

رأينا  يشاركنا  وهو  تنفيذها، 
حتتاج  اهلرمل  بعلبك  أن  يف 
من  خترج  لكي  الكثري  إىل 
بقية  مع  وتستوي  احلرمان 
أمله  عن  معربا  املناطق«، 
قناة  يف  الضخ  يكون  »أن 
التوافق السياسي يف موضوع 
باللبنانيني،  يتعلق  أساسي 
وهو موضوع قائم على القرار 
متوجه  أنه  وثبت  اإلتهامي، 
البلد،  يف  فتنة  إحداث  إىل 
وإن أي تفاهم على أي تدبري 
الفتنة،  لبنان  جينب  وقائي 
كاليت  جديدة  كذبة  وجينبه 
سبقتها، وهو أمر مطلوب من 
السياسيني، وحتديدا من دعاة 
تأييد احملكمة الدولية ودعمها، 
جديدة  مرحلة  دخول  وال جيوز 
وغري  الصارخ  الكذب  من 

املقبول«.
اآلخر  »الفريق  على  ومتنى 
وأن  معنا،  سباقا  يكون  أن 
يكون هذا الطرح طرحا وطنيا، 
ترمى  أن  املعقول  غري  ومن 
سنوات  مخس  ملدة  التهمة 
إىل  وتنتقل  معينة،  جهة  إىل 
مكان آخر وبشكل غري مسبوق 
وفق  وال  القانون  وفق  ال 

السياسة«.
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السفري السوري: يفرتض باحلريري اسـتكـمال 
خـطـواتـه اإلجيـابـيـة

يف  السوري  السفري  أعلن 
أن  الكريم،  عبد  علي  لبنان 
السوري بشار  الرئيس  زيارة 
السعودي  وامللك  األسد 
اىل  العزيز  عبد  بن  عبداهلل 
بعبدا  يف  واجتماعهما  لبنان، 
العماد  اجلمهورية  رئيس  مع 
»محلت  سليمان،  ميشال 
جرى  خطوات  على  توافقا 
الرؤساء  بني  فيها  احلديث 
ومن  اللبنانيني  والسياسيني 
سعد  احلكومة  رئيس  بينهم 
األمر  هذا  يكن  ومل  احلريري 
متاحًا لإلعالم ولكن رشح عنه 
على  للتوافق  خطة  هناك  ان 
حلول ورسم مسارات للخروج 

من التوتر القائم«.
اىل  حديث  خالل  وأضاف 
عرب  الناس«  برنامج »كالم 
اللبنانية  »املؤسسة  شاشة 
»املطلوب  أن  لالرسال«، 
اإلعالم  خارج  حوار  إقامة 
أيضًا  املكابرة  عن  وبعيدًا 
واستعادة  باحلقائق  لالعرتاف 
صدقية احلوار وانعكاس هذا 
األمر على جمموعة من حمطات 
يعرفونها  اللبنانيني  للفرقاء 
أكثر ويصارحون فيها بعضهم 

بعضا أكثر«.
وقال ان »مثة خطوات أشار 
احلريري  سعد  الرئيس  إليها 
ولكن  إجيابية  ظالاًل  تركت 

يفرتض ان يكون هنالك خطة 
املسؤولني  ذهن  يف  واضحة 
احلريري  الرئيس  وخاصة 

الستكماهلا«.
وتوقف عبد الكريم عند كلمة 
األخرية،  جنبالط  وليد  النائب 
الدولية  احملكمة  إن  وقال 
»أرادها الالعبون األساسيون 
يف لعبة األمم للنيل من الوحدة 
مع  اهلدنة  من  وحتى  الوطنية 
إسرائيل وبالتالي هذه تكملة 
لقرار الفتنة القرار 1559 كما 

مساه النائب جنبالط«.
وختم: أنا منحاز اىل التفاؤل 
ان يصل احلكماء والعقالء على 
تفاهم  اىل  اللبنانية  الساحة 
هذا  مصلحة  فيه  ملا  وتوافق 

البلد العزيز.

زار  قد  الكريم  عبد  وكان 
رئيس احلكومة سعد احلريري، 
حبضور املستشار حممد شطح. 
»البحث  أن  علي  وأوضح 
اللبنانية  األوضاع  تناول 
البلدين،  بني  والعالقات 
باإلضافة إىل أهمية استكمال 

عمل اللجان املشرتكة«.
اميل حلود،  الرئيس  زار  كما 
النائب  حبضور  بعبدا،  يف 
ومت  حلود،  اميل  السابق 
التطرق اىل »ضرورة متاسك 
لبنان القوي يف هذه الظروف 
فتتم  بها،  مير  اليت  الدقيقة 
الشائكة  املواضيع  معاجلة 
احلفاظ  ومع  املنطلق  هذا  من 
شعبه  ووحدة  استقراره  على 

وأرضه«.

الوزراء  جملس  رئيس  استقبل 
السرايا  يف  احلريري  سعد 
احلكومية أمس االول، سفري مصر 
البديوي،  فؤاد  امحد  لبنان  يف 
حممد  املستشار  حضور  يف 
للمستجدات  عرض  وجرى  شطح 

السياسية والعالقات الثنائية.
سفري ماليزيا

ايالنغو  ماليزيا  التقى سفري  ثم 
كاروبانان الذي قال بعد اللقاء: 
الثنائية  العالقات  عن  »حتدثنا 
تعزيزها  وسبل  البلدين  بني 
ووجهنا دعوة اىل عدد من كبار 
املوظفني الرمسيني يف وزارتي 
رئيس  واىل  والرتبية  السياحة 
نبيل  »ايدال«  إدارة  جملس 
عيتاني لزيارة ماليزيا وتعريفهم 
عمل  جمال  يف  التجربة  على 

القطاع العام«.
للرئيس  »شرحت  أضاف: 
السالم  دعم  كيفية  احلريري 
لبنان وحنن يف  واالستقرار يف 
زيادة  إمكانية  يف  البحث  صدد 
قواتنا العاملة ضمن إطار قوات 
جنوب  يف  الدولية  الطوارئ 
مناسبة  كانت  كذلك  لبنان. 
للحديث عن تبادل الزيارات بني 
وفرص  البلدين  يف  املسؤولني 
هناك  ان  سيما  ال  االستثمار، 
املاليزية  الشركات  من  عددًا 
املهتمة مبوضوع معاجلة النفايات 
تشرين  شهر  يف  لبنان  ستزور 

االول املقبل«.
وحول موقف ماليزيا من احملكمة 
أجاب:  بلبنان،  اخلاصة  الدولية 
نتيجة  هي  الدولية  »احملكمة 
وحنن  الدولي  اجملتمع  جهد 
نسري  اجملتمع  هذا  يف  كعضو 

جبميع قراراته«.
سفري جنوب أفريقيا

واستقبل الرئيس احلريري سفري 
شون  لبنان  يف  افريقيا  جنوب 
بينفيلدت يف زيارة بروتوكولية. 
اللقاء:  بعد  بينفيلدت  وقال 
لبحث  مناسبة  اللقاء  »كان 
بني  اجليدة  الثنائية  العالقات 
بلدينا وتطرق احلديث اىل سبل 
تعزيز هذه العالقات يف اجملاالت 
السياحية  سيما  وال  كافة 

والثقافية واالقتصادية«.
وزير السياحة

وحبث الرئيس احلريري مع وزير 
شؤون  عبود  فادي  السياحة 
وزارته. وأصدر عبود بعد االجتماع 
اطلعت  »لقد  فيه:  جاء  بيانًا 
دولة رئيس جملس الوزراء على 
وفرنسا  لتونس  زياراتي  اجواء 
واليونان ومدى اهمية املعارض 
اليت  واالجتماعات  واملؤمترات 
فنادق  ان  وكيف  هناك  عقدت 
املواسم  خارج  تعمل  فرنسا 
هذه  انعقاد  بسبب  السنة  طيلة 
فيها.  واملعارض  املؤمترات 
باالضافة اىل ذلك وعماًل بالبيان 
الوزاري الذي ركز على أولويات 
حساب  جردة  أجريت  املواطنني 
اىل  بالنسبة  الرئيس  دولة  مع 
الروتني  بسبب  العالقة  امللفات 
يتعلق  ما  يف  املزمن  االداري 
مبوضوع اسرتاحات احلدود الربية 
واملؤمترات  االجتماعات  ومركز 
واملعارض يف منطقة ضبيه وما 
استجد بالنسبة اىل املبنى اجلديد 

لوزارة السياحة«.
أضاف: »حبثنا يف التحسينات 

اليت متت يف مطار رفيق احلريري 
توجيهات  اثر  بريوت  ـ  الدولي 
دولته خالل ترؤسه اجتماع اهليئة 
انعقدت  اليت  للسياحة  العليا 
املطار.  يف  برئاسته  فرتة  منذ 
وأوضحت له ما نفذ وما مل ينفذ 
بسبب تعدد الصالحيات بالنسبة 
والتاكسيات  احلمالني  اىل 
السياحية  الشرطة  وصالحيات 
لركاب درجة  وإنشاء خط سريع 
صالون  وإنشاء  االعمال  رجال 
لتسهيل  للمشرتكني  خاص 
املطار  اىل  الدخول  عمليات 
بالنسبة  كذلك  منه.  واخلروج 
اىل اجياد مساحات خضراء حول 
هو  كما  احلرم  ومحاية  املدارج 
معمول يف مطارات العامل. وقد 
حتديد  الرئيس  دولة  من  طلبت 
الصالحيات لنتمكن من إجناز كل 

ما وعدنا املواطنني به«.
العنداري

البطريركي  النائب  وزاره، 
جونية  أبرشية  على  املاروني 
األسقفية لشؤون  اللجنة  رئيس 
البطاركة  التابعة جمللس  العائلة 
املطران  الكاثوليك  واألساقفة 
يرافقه  العنداري  نبيل  انطوان 
القانونية  اللجنة  مسؤول 
االرمشندريت شربل احلكيم وعدد 
من القضاة املدنيني يف حضور 

املستشار داوود الصايغ.
اللقاء:  بعد  العنداري  وقال 
يف  احلريري  الرئيس  »وضعنا 
القانونية  اللجنة  عمل  صورة 
لشؤون العائلة ومتنينا ان يصار 
اللجنة  بني  تعاون  قيام  اىل 
بشؤون  تعنى  اليت  والوزارات 
املرأة والطفل والعائلة واألحوال 
الرئيس  وعرض  الشخصية«. 
احلريري مع النائب السابق حممد 
عبد احلميد بيضون املستجدات.

فرعون
وزير  احلريري  الرئيس  والتقى 
الدولة ميشال فرعون، عضو كتلة 
»املستقبل« النائب نبيل دو 
فريج ورئيس بلدية بريوت بالل 
أن  األثر  على  أوضح  الذي  محد 
إمنائية  مشاريع  تناول  »البحث 

ملدينة بريوت«.
جلنة املساهمني

يف تعاونيات لبنان
جلنة  من  وفد  مع  واجتمع 
يف  واملودعني  املساهمني 
بامسهم  حتدث  لبنان  تعاونيات 
الذي  قاسم  حممد  األثر  على 
الرئيس  اليوم  »زرنا  قال: 
احلريري بعد صدور القانون 109 
مليار   75 سلفة  بإعطاء  املتعلق 
لبنانية ألجل تسديد حقوق  لرية 
املودعني والدائنني واملساهمني 
يف تعاونيات لبنان. وقد شكرناه 
على صدور القانون ومتنينا عليه 
املكلفة  اللجنة  بتشكيل  اإلسراع 
متابعة تنفيذ هذا القانون واليت 
ستأتي باقرتاح من وزير الزراعة 
ووزيرة  حسن  احلاج  حسني 
لتكون  احلسن،  ريا  املالية 
تفاصيل  كافة  متابعة  مهمتها 
التخمينات  جلهة  إن  القانون، 
املتابعة  جلهة  أو  العقارية، 
القضائية،  واملالحقة  القانونية 
ومعرفة  الدفاتر  مسك  جلهة  أو 
للمساهمني  املستحقة  األرقام 
وبالتالي  والدائنني،  واملودعني 
تشرف على عملية احلل، على أن 

يكون أمام هذه اللجنة ستة أشهر 
من أجل إجناز املهمات اللوجستية 
اإلدارية املوكلة إليها، مبا فيها 
البدء  ختمني العقارات، ومن ثم 
ومتنينا  السلفة.  هذه  بتسديد 
يسرع  أن  الرئيس  دولة  على 
الطلب من وزيرة املالية ووزير 
الزراعة بتسمية هذه اللجنة بعدما 
مضى على صدور القانون حوالي 
أن يصار إىل  أشهر دون  ثالثة 
اضاف:  بتنفيذه«.  البدء 
الرئيس  مع  ناقشنا  »كما 
تكون  أن  ضرورة  احلريري 
من  مؤلفة  ستشكل  اليت  اللجنة 
والشفافية  االختصاص  أصحاب 
منها  يستبعد  وأن  واملصداقية 
الشركة  مع  تعاطى  من  كل 
اليت وضعت يدها اغتصابًا على 
ارتكبت  واليت  لبنان  تعاونيات 
واليت  التجاوزات،  من  الكثري 
ستقوم اللجنة املكلفة يف املرحلة 
ومالحقتها  مبتابعتها  القادمة 
أقصر  ضمن  وذلك  قضائيًا، 
املهل املمكنة، مبعنى أن ال يأخذ 
للمتابعة  السنوات  األمر عشرات 
القانونية.  ُأسِقطت املهل  بعدما 
واليوم بزيارتنا للرئيس احلريري، 
نستكمل سلسلة االتصاالت اليت 
قمنا بها، سواء مع وزيرة املالية 
وعد  وقد  الزراعة.  وزير  مع  أو 
الرئيس احلريري أمام هذا الوفد 
املوسع بأن يسرع يف التوصية 
اللجنة  تشكيل  مرسوم  وإصدار 
بتسديد  البدء  إىل  يصار  لكي 
األموال املقرتحة من وزارة املال 

ووزارة الزراعة«.
احلمايل:  أبو  حممد  قال  بدوره، 
»الشركة  أن  »لوحظ 
و«املخازن  املتحدة« 
متسارعة  عملية  تنفذ  الكربى« 
أو  للتعاونيات  فروع  بإقفال 
مجيع  األمثان يف  بأرخص  بيعها 
أحناء لبنان وتفتح مكانها فروعًا 
علمًا  الكربى«،  لـ«املخازن 
قبل  »املخازن«  شركة  أن 
مل  التعاونيات  على  استيالئها 
يكن لديها أي وجود اقتصادي 
كافة  نناشد  لذلك  لبنان.  يف 
رأسهم  وعلى  املسؤولني 
عملية  بإيقاف  احلريري  الرئيس 
للتعاونيات  التعسفي  اإلقفال 
لـ«املخازن  فروع  وفتح 
نطالب  كما  مكانها،  الكربى« 
بإعادة الفروع اليت مت االستيالء 

عليها«.
غافو

سفري  احلريري  الرئيس  والتقى 
اسبانيا يف لبنان خوان كارلوس 
وقال  شطح.  حضور  يف  غافو 
يف  »حبثنا  اللقاء:  بعد  غافو 
احمللية  السياسية  التطورات 
واإلقليمية، وقد وضعين الرئيس 
احلريري يف أجواء زيارته األخرية 
السعودية  العربية  اململكة  إىل 
املتشنج  الوضع  إىل  ونظرته 
القائم، وضرورة تهدئة النفوس 
هادئ.  بشكل  األمور  ومقاربة 
يف  أحدًا  أن  نرى  أننا  كما 
يف  مصلحة  لديه  ليست  لبنان 
وحنن  احلمراء،  اخلطوط  ختطي 
األوروبي  واالحتاد  اسبانيا  يف 
والتعايش  احلوار  لدعم  جاهزون 
فلبنان  الطوائف،  كافة  بني 
حباجة إىل اجلميع وعلينا أن نعيد 

إحياء فرص احلوار«.

غافو يؤكد أن ال أحد يف لبنان يريد ختطي اخلطوط احُلمر
احلريري يبلَّغ من سفري ماليزيا دعم احملكمة وعمل »اليونيفيل«

*الرئيس احلريري وعلي عبد الكريم*
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نليب 
طلبات 
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املناسبات 

Tel/Fax: (02) 9725 7011اتصلوا بــ رانيا:
753 Hume Hwy Shop 28A Bass Hill 

Plazza Bass Hill NSW 2197
sayitwithroses@optusnet.com.au

جواز سفر مفقود
فقد جواز سفر لبناني باسم ايلي جورج 
القاضي، يرجى ممن جيده او يعرف اي 
شيء عنه االتصال بصاحبه على الرقم 

0405483403

أكد عضو كتلة »املستقبل« 
أن  احلجار،  حممد  النائب 
»اهلجوم على احملكمة الدولية 
على  هجوما  طياته  يف  حيمل 
رئيس  وأن  والنظام،  الدولة 
واإلصالح«  »التغيري  تكتل 
يلتزم  عون  ميشال  النائب 
اليت  اهلل«  »حزب  مواقف 
ترافقت مع تهجم اللواء املتقاعد 
مجيل السيد على رئيس جملس 
احلريري«،  سعد  الوزراء 
مشريا اىل أن »ما حصل يف 
رفيق  الشهيد  الرئيس  مطار 
يف  يدق  مسمار  هو  احلريري 

نعش الدولة«.
وأوضح يف حديث اىل تلفزيون 
االول،  أمس  تي يف«  »أو 
أن »هذه احملكمة كانت نتاج 
وبند  اللبنانيني،  كل  توافق 
عليه  أمجع  الدولية  احملكمة 
كل اللبنانيني يف احلوار العام 
»بند  بأن  مذكرا   ،»2006
كان  الدولية  احملكمة  متويل 
الوزارية،  البيانات  يف  يرد 
حكومة  بيان  يف  ورد  كما 
نالت  اليت  الوطنية،  الوحدة 
البيان  هذا  أساس  على  الثقة 

الوزاري«.
أن  »نريد  أننا  اىل  ولفت 
نعرف احلقيقة ونطبق العدالة، 
ساحة  لبنان  يكون  أن  ومننع 
إللغاء اآلخر من دون أن يكون 
خصوصا  حماسب،  أي  هناك 
اإلطار  هي  احملكمة  هذه  وأن 
مسلسل  استمرار  مينع  الذي 

االغتياالت«.
)رئيس  موقف  أن  اىل  وأشار 
الدميوقراطي«(  »اللقاء 
خمتلف  جنبالط  وليد  النائب 
اهلل«،  »حزب  موقف  عن 

جنبالط  النائب  وأن  خصوصا 
اليوم  يف  قاله  ما  أوضح 
اهلل«  »حزب  أما  الثاني، 
فانه يعترب أن احملكمة أمريكية 
وإسرائيلية، وهو أعلن صراحة 

أنه ضد متويلها«.
واستحضر »كالم )مدعي عام 
احملكمة اخلاصة بلبنان( القاضي 
اىل  حديثه  يف  بلمار  دانيال 
موقع »ناو ليبانون«، حيث 
جيريه  الذي  التحقيق  أن  أكد 
يسري يف كل االجتاهات، وهو 
واحدة،  جهة  إىل  موجها  ليس 
على  عمله  يف  يعتمد  مل  وأنه 
شهود  يسموا  ممن  أي  إفادة 

الزور«.
»اخلطاب  أن  على  وشدد 
يزيد  ال  والطائفي  املذهيب 
وتوتريا  تعقيدا  إال  األمور 
وشحنا، كما أن محاية أشخاص 
يزيد  معينة  مبواقع  ميسون 

األمور تعقيدا«.
العالقة  نفصل  »أننا  وقال: 
مع سوريا عن موضوع احملكمة 
ال  »أنا  مضيفا:  الدولية«، 
اجلمهورية  رئيس  مع  أتوافق 
قاله  ما  يف  سليمان  ميشال 
ال  ولكن  احملكمة،  حول 
يف  أناقشه  بل  عليه،  أتهجم 

املوضوع«.
جملس  »رئيس  أن  وأكد 
قال  احلريري  سعد  الوزراء 
كتلة  اجتماع  يف  أمامنا 
الصحايف  أن  »املستقبل« 
مصطفى ناصر نقل إليه عرض 

اللواء )مجيل( السيد«.
يطل  أن  على »ناصر  ومتنى 
عرب وسائل اإلعالم ويقول أنه 
مل حيصل هذا األمر مع الرئيس 

احلريري«. 

 احلجار: عون يلتزم مواقف »حزب اهلل« 
ومتويل احملكمة وارد يف البيان الوزاري

2010 األول  2 تشرين  Saturday 2 October 2010السبت 

جدد عضو كتلة »املستقبل« 
النائب أمحد فتفت التأكيد على 
الشهيد  الرئيس  »دم  ان 
فداًء هلذا  قدم  احلريري  رفيق 
البلد، فدماؤنا لن تكون أغلى 
ألن  نسمح  ولن  دمائه  من 
ُخلق  اجلو  هذا  فتنة.  حتدث 
التهويل  وهذا  علينا  للتهويل 
وأكد  علينا«.  يؤّثر  لن 
للتنازل  االستعداد  »عدم 
ألننا  الدولية  احملكمة  عن 
الدولية هي  احملكمة  أن  نعترب 
لالستقرار  األساسي  السبب 
االستقرار«،  ضد  وليست 
استعمااًل  »هناك  أن  معتربًا 
االنقضاض  حملاولة  للمحكمة 
السياسي  النظام  كل  على 
رئيس  قاله  وما  لبنان،  يف 
اهليئة التنفيذية يف »القوات 
اللبنانية« مسري جعجع يف هذا 
اجملال دقيق جدًا، وأنا ذكرت 

ذلك سابقًا«.
وقال يف حديث اىل تلفزيون 
»أعتقد  أمس:  »اجلديد« 
كانوا  األساس  من  أنهم 
وانتظروا  احملكمة  رافضني 
املناسبة  السياسية  األوضاع 
لينقلبوا ضدها«، الفتًا اىل أن 
»القضاء اللبناني مل يستطع 
حيل  أن  عقود  أربعة  خالل 
باالغتياالت  املتعلقة  القضايا 
قمنا  حال  ففي  السياسية، 
فنحن  الدولية،  احملكمة  بإلغاء 
نكرس االغتيال السياسي يف 

لبنان«.
احملكمة  »ال  أن  اىل  وأشار 
لديهما  الظين  القرار  وال 
اهلل«،  »حزب  باتهام  احلق 
يف  أحد  »ال  أن  موضحًا 
اتهم »حزب  اللبناني  الداخل 
اليت  االتهامات  وكل  اهلل«، 
اعالمية،  مصادرها  صدرت 
يف حني تبني أنه حتى مسودة 
بعد،  تكتب  مل  الظين  القرار 
عالقة  له  ليس  ذكر  ما  فكل 
»اذا  أضاف:  باحلقيقة«. 
من  أفرادًا  الظين  القرار  اتهم 
أسس  على  اهلل«  »حزب 
هذا  نرفض  فنحن  سياسية 
أحد  اتهم  اذا  ولكن  االتهام، 
أفراد  أي  أو  احلزب  عناصر 
وتيارات  أحزاب  اىل  ينتمون 
أدلة  على  بناء  وذلك  أخرى، 
ذلك«،  ندعم  فنحن  قاطعة، 
»حزب  »ملاذا  متسائاًل 
اهلل« متوتر اىل هذه الدرجة؟ 
ذعرًا  هناك  أن  نشعر  وملاذا 
قياديي  بعض  تصريح  يف 

احلزب؟«.
مجيع  »يف  أنه  على  وشدد 
على  التوتر  يؤثر  لن  األحوال 
مواقف  وكل  احملكمة،  عمل 
سعد  الوزراء  جملس  رئيس 
احلريري تقول إنه جيب انتظار 
على  ونبين  االتهامي  القرار 
أن  مؤكدًا  مقتضاه«،  الشيء 
والقدرة  النّية  لدينا  »ليس 
عرب  اال  فتنة  أي  مواجهة  على 
مؤسسات الدولة«. وأوضح أن 
»ال أحد يستطيع قطع التمويل 
عن احملكمة، واحلكومة اللبنانية 
جمربة أن تدفع ما يتوجب عليها 
يصبح  وإال  اجملال  هذا  يف 
عليها«،  مرتتب  دين  هناك 
مشريًا اىل أن »هناك بندًا يف 

املوازنة يتعلق بتمويل احملكمة، 
واحلكومة احلالية جمتمعة أقرت 
دفع  واستطاعت  خزينة  سلفة 
وأكد  الالزم«.  املالي  املبلغ 
أن »كل هذا الكالم التخويين 
الذي يطلق يف موضوع احملكمة 
اسرائيل«.  خيدم  الدولية 
قائاًل  اآلخر  الفريق  اىل  وتوجه 
مع  مشكلة  لديكم  كان  »اذا 
لبنان،  يف  السياسي  النظام 
بشكل  اطرحوها  فتفّضلوا 
طاولة  على  وصريح  واضح 

احلوار«.
عن  »الرتاجع  أن  اىل  ولفت 
منذ  بدأ  السياسي  االتهام 
استلمت  اليت  األوىل  اللحظة 
احملكمة هذا امللف«، موضحًا 
يف  منطقني  »هناك  أن 
املنطق  الزور،  شهود  موضوع 
تعاطينا  األول سياسي، وحنن 
الثاني  واملنطق  معه،  بالكامل 
امللف  هذا  أحلنا  ولقد  عدلي، 
اىل وزير العدل ابراهيم جنار، 
العدلية  النواحي  نطّبق  وحنن 
حرفيًا ونذهب بها اىل اآلخر«، 
اجملال  هذا  »يف  أنه  مؤكدًا 
معرفة  ونريد  احلق  طالب  حنن 
الشهداء«،  كل  قتل  من 
اللواء  أن  »كيف  مستغربًا 
يعترب  جهة  من  السيد  مجيل 
جهة  ومن  اسرائيلية  احملكمة 

أخرى يلجأ اليها؟«.
اهلل«  »حزب  أن  ورأى 
على  القادر  الوحيد  »هو 
له  مصلحة  وال  الوضع  تفجري 
رسالة  فاالنفجار  ذلك،  يف 
اىل العامل كله أن احلزب خرج 
حالة  وأصبح يف  الشرعية  عن 
صدام مع الدولة«، معتربًا أن 
أحيانًا  اهلل« »يقود  »حزب 
أكثر  تؤذيه  وشعارات  معارك 
أصبح  واحلزب  تفيده،  مما 
يعرف  ال  القوة  من  فائض  له 
أين يصّرفه، هذا الفائض من 
مل  اذا  عليهم  ينقلب  القوة 

يكونوا واعني«.
رئيس  استقالة  احتمال  وعن 
احلريري  سعد  الوزراء  جملس 
ومصري احلكومة احلالية، أجاب: 
»الرئيس سعد احلريري رجل 
مسؤولياته  ويتحمل  مسؤول 
قدر  وسيحاول  بالداخل، 
البيان  على  احلفاظ  االمكان 
االستقالة  وموضوع  الوزاري، 
يف  حاليًا  وراد  أنه  أعتقد  ال 
احلريري«.  الرئيس  ذهن 
تفعيل  بنّية  »حنن  اضاف: 
املشرتك  والعيش  املشاركة 
أراد  واذا  حد،  أقصى  اىل 
رأيه  يفرض  أن  اآلخر  الطرف 
ويرفض  اللبنانيني  كل  على 
واملشاركة،  التوافق  منطق 
انقالبيًا«. نهجًا  ُيعترب  فهذا 

أردنا  »اذا  أنه  على  وشدد 
مع  وممّيزة  مستدامة  عالقة 
تكون عالقة  أن  فيجب  سوريا 
تبنى  هي  كما  مؤسساتية 
تستند  أال  جيب  كما  اآلن، 
البلدين  بني  الثنائية  العالقة 
اىل األفراد بل اىل مؤسسات 
أن  اىل  مشريًا  الدولة«، 
االيراني  الرئيس  »استقبال 
لبنان  زيارته  عند  أمحدي جناد 
سيكون استقبااًل رمسيًا بصفته 

رئيس دولة«.

»حزب اهلل« يقود شعارات تؤذيه أكثر مما تفيده

فتفت: يستعملون احملكمة لالنقضاض على النظام

لفت نائب رئيس اهليئة التنفيذية 
يف »القوات اللبنانية« النائب 
»احملكمة  أن  اىل  عدوان  جورج 
اغتيال  ملف  منذ تسلمها  الدولية 
احلريري،  رفيق  الشهيد  الرئيس 
إطالق  األوىل  قضيتني،  تناولت 
مطالبة  والثانية  األربعة  الضباط 
اللواء مجيل السيد باحلصول على 
باملطالبة حبقوق  له  تسمح  أوراق 
ان  واكد  له«،  عائدة  يعتربها 
احلالتني،  هاتني  يف  »احملكمة 
ضمن  من  مسؤولية  بكل  تعاطت 
قوانينها وبكل دقة قانونية، ومن 
يطالبها اليوم بإثبات مصداقيتها، 
ويؤكد  بالكالم  يبدأ  أن  عليه 
أظهرت  احملكمة  ان  باألفعال 
عدم  تصرفاتها  إحدى  خالل  من 
مصداقية أو تسييسًا، ألن من غري 
املمكن احلديث عن احملكمة، ويف 
ألن  نفسه،  الوقت  يف  السياسة 
هذه احملكمة ترتكز على القوانني 

والوقائع واحليثيات«.
املؤمتر  افتتاح  يف  وأوضح 
لألحزاب  الثاني  الدولي  الشبابي 
واحملافظة  الدميوقراطية 
 Crossing the Boundaries«
امس،   Sunhills فندق  يف   »2
أن »احملكمة الدولية هي املرحلة 
الثالثة من مسار العدالة، فاملرحلة 
األوىل كانت جلنة تقصي احلقائق، 
واملرحلة الثانية هي جلنة التحقيق 
هي  الثالثة  واملرحلة  الدولية، 
احملكمة اليت استلمت يف نيسان 
بني  احملاكمة  ملف  وأصبح   2009
نستطيع  ولكي  وبالتالي،  يديها 
احملكمة  مصداقية  عن  احلديث 
أفعال  احلديث عن  الدولية، جيب 

تتناول هذه املصداقية«.
يف  يريد  من  »ان  أضاف: 
هذه  مع  يتعاطى  أن  املستقبل 
احملكمة، عليه أن يقوم مبقاربات 
احملكمة  نظام  يأخذ  بأن  قانونية، 
اإلتهامي،  والقرار  الدولية 
وهناك  فيه،  الوقائع  ويدحض 
لديه  احملكمة  داخل  دفاع  مكتب 
مكتب  عن  تقل  ال  صالحيات 
اإلتهام، فليستعمله، ألن من حيكم 
وكيفية  احملكمة  مصداقية  على 
سري األمور داخلها هو مدى تقديم 
وقائع ودالئل ال ُتضحد، وشهود 
معطيات  مع  أقواهلم  تتقاطع  ال 
من  جيعل  ما  وهذا  أخرى،  مادية 
القرار اإلتهامي قرارًا جديًا يصمد 

أمام الدفاع وأمام احملكمة«.
مع  التعاطي  »ان  على  وشدد 
يكون  ان  جيب  ال  احملكمة  هذه 
وطننا  ان  بإظهار  وال  بالسياسة 
القانون  يعرف  ال  بلد  هو  لبنان 
جبدية،  معه  يتعاطى  وال  الدولي 
بل بالعكس، حنن نصر أن يعمل 
بلدنا ضمن القوانني الدولية، وان 
القوانني«،  هذه  مسار  يراعي 
معتربا »االتفاقيات اليت تربم من 

احلكومات ال يؤثر عليها اي تغيري 
باألكثرية أو باألقلية أو باملعارضة 
هذه  تستحق  ال  دولة  نصبح  وإال 

الكلمة«.
ارتأينا  »اذا  انه  واوضح 
هذه  مع  التعاطي  كلبنانيني 
وقانونية،  مبوضوعية  املسألة 
نقول  الوقت  نفس  يف  نكون 
حيرتم  بلد  اننا  الدولي  للمجتمع 
التزاماته واننا شعب يريد أن يلجأ 
وليس  واملؤسسات  القانون  اىل 
اىل التهويل والعنف لنفرض على 
قناعاتنا  مع  تتعارض  آراء  بعضنا 

أيًا كانت هذه اآلراء«.
متويل  وقف  تأثري  موضوع  وعن 
بعض  سحب  أو  الدولية  احملكمة 
يف  احلكومة  تغيري  أو  القضاة 
ان  أكد  مسارها،  على  لبنان 
األمن  فمجلس  واضح،  »اجلواب 
مل يتخذ قرارًا يف يوم من األيام 
انشأت  واحملكمة  عنه،  وتراجع 
مبوجب قرار من جملس األمن وكل 
ما ُيطرح من وقف متويل أو غريه 
لن يؤثر إطالقًا على مسار احملكمة 

الدولية«.
سعيد

لـ  العامة  االمانة  منسق  وحتدث 
فأشار  سعيد،  فارس  آذار   14
يعيشون  »اللبنانيني  ان  اىل 
تارخيهم  مرحلة يف  اصعب  اليوم 
بسبب وجود فريق آخر يضع لبنان 
امام معادلة غري منطقية، وهي إما 
الغاب  بشريعة  االستمرار  اختيار 
السياسي  والقتل  وباالغتياالت 
واما االستمرار بتثبيت العدالة«.

اآلخر  الفريق  »سلوك  وانتقد 
معتربًا  العدالة«،  ارساء  حيال 
انه »بدل ان نرى كل اللبنانيني 
يطالبون بالعدالة لشهداء سقطوا 
من اجل سيادة واستقالل لبنان، 
اىل  يسعى  فريقا  هناك  ان  نرى 
ختويف املواطنني وحيذرهم من هذه 
لبنان  ستدخل  أنها  معلنًا  العدالة 
أن »العدالة  واكد  يف حرب«. 
يف  االستقرار  مفتاح  فقط  هي 
لكل  حدًا  تضع  اليت  وهي  لبنان 
مآسينا وهي فقط ممكن ان تكون 
دولة  بناء  اجل  من  اساس  حجر 

احلق يف املستقبل«.
هي  اللحظة  »هذه  ان  واعترب 
أخالقية بامتياز نضع امامها مجيع 
اللبنانيني من اجل التمسك بأبسط 
درجات القيم، مشريًا اىل ان هذه 
العدالة ُسلمت اىل اجملتمع الدولي 
الننا كنا يف العام 2005 ال ثقة لنا 
الذي  والقضائي  االمين  بالنظام 
متسائال:  حينها«،  سائدًا  كان 
االنقالب؟  اىل  السعي  »ملاذا 
وملاذا  احلرب؟  عن  الكالم  وملاذا 
وضع احملكمة الدولية يف مواجهة 
املطالبة  وجدد  االستقرار«. 
باالستقرار  الدولية و  »باحملكمة 

معًا، وال تعارض بينهما«.

عدوان: ليظهروا باألفعال فقدان احملكمة للمصداقية
سعيد: العدالة مفتاح االستقرار يف لبنان

*عدوان وسعيد*
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Nazih: 0402 254 834 - PH: 9892 4001 
Fax: 9892 4002

Address: 186 -188 Hawksview St,
Cnr of fowler Rd, Guildford NSW 2161

تركيب دواليب 
جديدة ومستعملة
 من ماركات 

Kumho, Michlelin, 
Dunlop, Bridgestone...  

Good yearوغريها
)Wheel Allignment( ميزان اوتوماتيكي

)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:

ATA
 Advance Tax & Accounting

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

والشاحنات واالجهزة واملعدات
 )Refinancing( ندمج كل القروض بقرض واحد *

ABN نقوم بتسجيل امساء املصاحل والشركات واالستحصال على*
*نؤمن املرجتعات الضريبية بأسرع وقت

 )NIA( االتصال بالسيدة اميان االلفي عضوة نقابة احملاسبني
)MFAA( ومجعية التمويل والقروض االسرتالية

واحلائزة على دبلوم يف التخطيط املالي على الرقم: 

تلفون: 97240399 -  فاكس: 97240644
Email: eman@ucf.com.au

احضروا هذا االعالن واحصلوا على حسم %10 
هناك شروط

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

»املستقبل«  كتلة  عضو  أكد 
النائب عمار حوري، »عدم الرتاجع 
الدولية  واحملكمة  احلقيقة  عن 
وسنمضي  حق،  قضيتا  ألنهما 
بهما اىل نهاية املطاف، وأن أي 
حل ال يتم إال من خالل املؤسسات 
الدستورية، ومن خالل احملكمة«، 
الفتا اىل وجود »عداء بني منطق 
الفريق اآلخر وبني منطق احلقيقة 
والعدالة، وأن احلقيقة تسري يف 
طريقها اىل محاية مستقبل احلياة 
ومستقبل  لبنان  يف  السياسية 

األجيال القادمة«.
وقال يف حديث اىل إذاعة »صوت 
لبنان« أمس االول: »حني مت 
أصر  احلالية  احلكومة  تشكيل 
بعض الفريق اآلخر على التمسك 
يف  واستغربنا  املعارضة،  بصفة 
على  يصرون  ملاذا  الوقت  ذلك 
وهم  أنفسهم،  على  الصفة  هذه 
أصبحوا جزءًا ال يتجزأ من حكومة 
لنا  تبني  ولكن  الوطنية،  الوحدة 
تعين  املعارضة  أن  بعد  فيما 
ومعاجلة  الدولة  قيام  معارضة 
دولة  ومعارضة  الناس،  هموم 
األهلي  والسلم  املؤسسات 

الوصول  ومعارضة  واالستقرار، 
لذلك  والعدالة،  احلقيقة  اىل 
تني  ورقة  وآخر  األقنعة  سقطت 
كانوا خيتبئون وراءها يف حماولة 
أن  على  وشدد  األمور«.  خللط 
والتهديد  التهويل  »سياسة 
جييدونه  أسلوب  وهي  والتشبيح 
يبحث  من  وأن  نفعا،  جتدي  لن 
يف فراغ حكومي يبحث يف مزيد 
البلد«،  يف  األمور  تعقيد  من 
الصيغة  »فقدان  أن  اىل  الفتا 
احلكومة  يف  املوجودة  احلالية 
اجملهول،  اىل  البلد  أخذ  يعين 
الفريق  يتحمل  احلال  هذه  ويف 
اآلخر مسؤولية هذا اجملهول، ألن 
إسقاط احلكومة بالنسبة هلم كمن 

يطلق النار على رجله«.
ومتنى أن »حتظى املوازنة بإمجاع 
ألن القضية ليست قضية موازنة 
عدالة  قضية  هي  بل  غريها،  أو 
هذا  عن  وخروجهم  وحقيقة، 

اإلمجاع أمر يعود هلم«.
الفريق اآلخر اىل »تقديم  ودعا 
إذا  احملكمة  بشأن  نظره  وجهة 
وجدت يف الوقت املناسب واىل 

اجلهة املناسبة«. 

حوري: سياسة التهويل والتشبيح لن جتدي نفعًا
والفراغ احلكومي يعين أخذ البلد اىل اجملهول

2010 األول  2 تشرين  Saturday 2 October 2010السبت 

نوه عضو تكتل »لبنان أواًل« 
بـ«موقف  حبيب  خضر  النائب 
الدميوقراطي«  رئيس »اللقاء 
النائب وليد جنبالط«، معتربًا أنه 
»يتمتع مبرونة أكثر من رئيس 
على  بري  نبيه  النواب  جملس 
»حزب  بني  التواصل  مستوى 
املستقبل«.  و«تيار  اهلل« 
يشّكل  »جنبالط  ان  واوضح 
بـ  تسميتها  تصّح  خاصة  حالة 
»12 آذار« بني فريقي »8« 
و«14«، مؤكدًا »عدم تدخل 
سوريا يف الشأن اللبناني، وأن 
انتهاء  حتى  باقية  احلكومة  هذه 
والية جملس النواب بعد سنتني 

ومثانية أشهر«.
صحيفة  اىل  حديث  يف  وأعلن 
أمس  الكويتية  »األنباء« 
االول، أن »العالقة بني الرئيس 
ورئيس  األسد  بشار  السوري 
احلريري  سعد  الوزراء  جملس 
ورأى  جدًا«.  »متينة  أصبحت 
يف ما حصل »ردة فعل سلبية، 
على ما قاله لصحيفة »الشرق 
األوسط«. وقال: »مما ال شك 
فيه أن الدول العربية لعبت دورًا 
اليت  املشكالت  حّل  يف  كبريًا 
الدوحة  اتفاق  من  بدءًا  حصلت 
مرورًا بالقمة الثنائية بني امللك 
عبدالعزيز  بن  عبداهلل  السعودي 
ثم  ومن  األسد  بشار  والرئيس 
مجعتهما  اليت  الثالثية  القمة 
والرئيس العماد ميشال سليمان 
يف بعبدا لوضع غطاء حلفظ األمن 

يف لبنان«.
واعترب »أننا ال نستطيع واحلالة 
نعود  أن  إال  الراهنة  السياسية 
األخرية  احلوادث  اىل  بانوراميًا 
املطار  اىل  بكار  عائشة  من 

أن  لنالحظ  حيدر  أبي  برج  اىل 
احلريري  سعد  احلكومة  رئيس 
املمدودة  اليد  سياسة  يتبع 
من  الرغم  على  الطيبة  والكلمة 
اىل  مشريًا  الظروف«،  كل 
يف  جدًا  دقيقة  »املرحلة  أن 
املنطقة حيث إن هناك مفاوضات 
وهناك  فلسطينية  ـ  اسرائيلية 
امللف اإليراني ونعرف كم يشّكل 
إسرتاتيجية يف  نقطة  من  لبنان 
بالقرارات  يتأثر  وكم  املنطقة 
حتصني  فاملطلوب  اخلارجية، 

الوضع الداخلي بلّم الشمل«.
بني  السجال  من  موقفه  وعن 
و«تيار  السيد  مجيل  )اللواء( 
املستقبل«، لفت اىل أنه »ال 
توجد دولة يف العامل إال وتطبق 
احلريري  رفيق  ومطار  قوانينها، 
هو أهم صرح اقتصادي ـ لبناني 
ملطار  اقتحامًا  شهد  وعندما 
أنه  رأينا  الطريقة  بهذه  بريوت 
ال توجد دولة ترضى على نفسها 

ما حصل«.
حتى  صراحة  »بكل  اضاف: 
هناك  كانت  آذار   8 قوى  يف 
جهات وأحزاب غري موافقة على 
ما حصل، وأكرب دليل غياب أي 
اللواء  استقبال  لطريقة  تفسري 
من  املطار  يف  السيد  مجيل 
قوى  أن  اهلل«، حبيث  »حزب 
أساسية يف 8 آذار مل تكن موافقة 
على ما حدث والذي فعله مجيل 
السيد يف مؤمتره مهامجًا رئيس 
جملس الوزراء، مبعزل عمن يكون 
سعد  الشيخ  سواء  احلكم  يف 
احلريري أو أي أحد، ال جيوز أن 
يهاجم موقع رئاسة احلكومة وأن 
معروفني  أمنيني  ويهاجم  يهّدد 
شبكات  واكتشافهم  بنزاهتهم 

حبيب: جنبالط »12 آذار« ويتمتع باملرونة للتواصل بني »حزب اهلل« و«املستقبل«
التجسس اإلسرائيلية«.

وختم: »يف أي دولة إن حصل 
تكون  الفعل  رّدة  أن  نرى  ذلك 
بتقديم استقاالت ولو من أعلى 
كتلة  يف  كأعضاء  وحنن  اهلرم، 
بعد  الحظنا،  »املستقبل« 
احلريري  سعد  الرئيس  رجوع 

إصرار  الوزراء،  جملس  واجتماع 
الرئيس احلريري على القول إن 
إمياننا وتشبثنا بالعيش املشرتك 
والبيان  العسكرية  واملؤسسات 
وعالقتنا  ثوابتنا،  هذه  الوزاري 
من  هي  السوريني  اإلخوان  مع 

الثوابت«.

يف  املركزية  اللجنة  منسق  اكد 
اللبنانية«  »الكتائب  حزب 
»التمسك  اجلميل  سامي  النائب 
قتل  من  ملعرفة  الدولية  باحملكمة 
العام  االمني  وسأل  الشهداء«، 
حسن  السيد  اهلل«  لـ«حزب 
يتبنى  كان  اذا  »عما  نصراهلل 
املوسوي  نواف  النائب  كالم 
الذي قال »ان من يدعم احملكمة 
وهكذا  صهيوني  اسرائيلي  هو 
سيتعامل معه حزب اهلل«. ورفض 
»منطق التهديد ورفع االصابع«، 
الفتا اىل ان »احدًا مل يقّدم اىل 
هذا البلد مبقدار ما قدمنا حنن، فال 
يعطينا احد امثولة يف الوطنية او 

جيرنا اىل اماكن اخرى.«
االول،  امس  لقائه  خالل  وقال 
وجلنته  كسروان  اقليم  جملس 
االقسام  ورؤساء  التنفيذية 
»اذا  التنفيذية:  اللجان  واعضاء 
كان بعضهم يريد بناء الوطن كما 
بل  بلًدا،  ليس  فهذا  هو،  يريد 
مزرعة يعيش فيها مواطنون درجة 

اوىل وآخرون درجة ثانية«.
ولفت اىل ان »احدا ال يطلب منا 
معنا،  ليتواصل  حنن  عمن  التخلي 
منثله  مما  انطالًقا  ذلك  ليفعل  بل 
يهمنا  ما  ان  علًما  وشهداؤنا  حنن 
تواصل  نكون على  ان  اساًسا هو 
وبناء  اجلميع  مع  جيدة  وعالقة 
االعرتاف  من  انطالًقا  مًعا  الوطن 
كما  بنا  االخر  واعرتاف  بتارخينا 

نعرتف حنن به.«
احملكمة  حول  اليوم  يطرح  وعما 
»نتيجة  انها  اعترب  الدولية، 
بها  وطالب  لالغتياالت،  طبيعية 
على  والربهان  مجيعهم  اللبنانيون 
ذلك البيانات الوزارية اليت احتوت 
امجاًعا من اللبنانيني عليها وبالتالي 
هي عني املنطق«، واشار اىل ان 

وتقدميها  حنوها  السهام  »توجيه 
وال  ومسيسة  مزورة  كأنها 
حتويل  اىل  يهدف  هلا  مصداقية 

املنطق اىل باطل«.
باحلقيقة  »التمسك  اىل  ودعا 
حمكمة  انها  يقول  الذي  واملنطق 
قدرة  فال  مسيسة،  غري  دولية 
واوضح  استغالهلا«.  على  الحد 
اجل  من  بها  متمسكني  لسنا   »:
معاقبة احد واتهام »حزب اهلل« 
اخرى،  جمموعة  اي  او  سوريا  او 
بل لنعرف من قتل شهداءنا، بيار 
اجلميل وانطوان غامن وجربان تويين 

ورفيق احلريري«.
قتل  من  معرفة  »نريد  واكد 
شهداءنا لئال يتحكم القاتل بلبنان 

ومبستقبلنا.«
كالم  »سأعترب  انه  اىل  واشار 
كان  واذا  رمسي،  غري  املوسوي 
اهلل«  »حزب  فليعلن  رمسًيا، 
بيان.  االمر يف  هذا  اهلل  نصر  او 
االتهام:  الينا  يوجه  ملن  وجوابنا 
ونريد  احملكمة،  ندعم  »اننا 
وفّجر  شهداءنا  قتل  من  معرفة 
»ال  وقال:  املناطق«.  هذه 
تتعاطوا معنا بهذه الطريقة. حتدثوا 
الدولة  وبناء  وانفتاح  مبنطق  معنا 
باملثل.  معكم  لنتعامل  واحرتام 
نسري  ال  اننا  تدركوا  ان  جيب 
والتهديد.  والتخوين  بالتهويل 
متمسكون بهذه احملكمة اليت طالب 
بها الشعب اللبناني وجتاوب معها 
اجملتمع الدولي وشجعها ودعمها.

من  وفًدا  استقبل  اجلمّيل،  وكان 
لبحث  جبيل  يف  مشمش  قرية 
الرمسية  املدرسة  اقفال  موضوع 
واكد  ترتج.  مدرسة  مع  ودجمها 
اجلميل دعمه ملطالب اهالي املنطقة 
مع  املدرسة  دمج  ومتابعة موضوع 

املعنيني.

سامي اجلميل ملن يهوِّل ويهدد: نريد معرفة من قتل شهداءنا
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أكد عضو »الكتائب اللبنانية« 
أن  اجلميل  نديم  النائب 
تبدياًل  يواجهون  »املسيحيني 
اللبنانية  االساسية  القيم  يف 
واحلرّية  الدميوقراطية  وهي 
واالنفتاح  والليبريالية  والسالم 
اخرى  بقيم  احلر،  العامل  على 
فرضها  اهلل«  »حزب  حياول 
على اجملتمع اللبناني بالقوة«.

زيارته  االول،  أمس  اجلميل  بدأ 
االوروبي  الربملان  اىل  الرمسية 
اخلارجية  وزارة  من  لدعوة  تلبية 
اىل  وصوله  وفور  اهلولندية. 
بروكسيل، زار الربملان االوروبي 
من  عدد  مع  اجتماعًا  عقد  حيث 
النواب االعضاء، منهم باستيان 
العالقات  جلنة  عضو  بلدر 
االوروبي،  الربملان  اخلارجية يف 
الدائمة مع  العالقات  بعثة  عضو 
رويتجنت،  أومن  وسوريا  ايران 
االوروبي  الشعب  حزب  عضو 
وماريو  مسيحي(  )دميوقراطي 
الدائمة  البعثة  رئيس  دافيد 
والذي  ولبنان  االدنى  للشرق 
قريبًا،  لبنان  بزيارة  سيقوم 
التطورات  يف  البحث  وجرى 
واملنطقة،  لبنان  يف  السياسية 
كذلك عالقات لبنان مع اجملموعة 

االوروبية وكيفية تطويرها.
»وضع  االجتماع  خالل  وشرح 

واملسيحيني  عامة  اللبنانيني 
يواجهون  انهم  وكيف  خاصة 
كل مرة عند إندالع االزمات أزمة 
وجود تهدد مستقبلهم ومستقبل 
أن  موضحًا  وجودهم«، 
تبدياًل  يواجهون  »املسيحيني 
اللبنانية  االساسية  القيم  يف 
واحلرّية  الدميوقراطية  وهي 
واالنفتاح  والليبريالية  والسالم 
اخرى  بقيم  احلر،  العامل  على 
فرضها  اهلل«  »حزب  حياول 
بالقوة  اللبناني  اجملتمع  على 
من  واحلد  االوتوقراطية،  وهي 
والنظام  واخلراب  احلريات، 

املوجه«.
واكد أن »دور الشباب اللبناني 
بعدم  نشعر  اننا  اذ  تراجع،  اىل 
الوطن  بقضايا  الشباب  اهتمام 
القيم،  يف  التبديل  هذا  بسبب 
كبري  جبهد  العمل  على  مشددًا 
للحفاظ على القيم االساسية اليت 
نؤمن بها من أجل دفع الشباب 
واملشاركة  لالهتمام  جديد  من 
يف  والوطنّية  العامة  باحلياة 

لبنان«.
البلجيكيون  النواب  ووعد 
وشروحات  توضيحات  »بنقل 
النائب اجلمّيل اىل الكتل النيابية 
الربملان  يف  ميثلونها  اليت 

االوروبي«.

 نديم اجلميل من الربملان األوروبي:

»حزب اهلل« يفرض علينا قيمه بالقوة
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واملياه  الطاقة  وزير  أمل 
املهندس جربان باسيل أن يشكل 
اإلنطالقة  للطاقة  بريوت  منتدى 
من  جيعل  سنوي  حدث  لتكرار 
ملواضيع  أساسيًا  مركزًا  لبنان 
الطاقة  وكفاءة  املتجددة  الطاقة 
العديدة  طاقاته  يف  لبنان  ألن 
يكون  أن  مؤهل  وهو  يستحق, 
واخلربات  الكفاءات  لكل  مركزًا 
والطاقات واإلستثمارات يف هذا 
اجملال, وليس أن يكون ممرًا أو 
مصدرًا لطاقاته البشرية والوطنية 
بأمجعه  العامل  على  تتوّزع  اليت 
العامل  بلدان  كل  منها  ويستفيد 

رم منها لبنان«. وحيحُ
خالل  جاء  باسيل  الوزير  كالم 
رعايته حفل إطالق منتدى بريوت 
املتجددة  الطاقات   « للطاقة 
فندق  يف  الطاقة«  وكفاءة 
ميرتوبوليتان باالس ـ سن الفيل 
العربية,  الدولة  جامعة  من  بدعم 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف 
حلفظ  اللبناني  واملركز  لبنان, 
شركة  من  وبتنظيم  الطاقة, 
واملعارض  للمؤمترات  مناسباتكم 
 Le Salon Des مع  بالشراكة 
 Energies Renouvelables à Paris

.
هذا  خالل  من  أمتنى  أضاف:« 
وِإياكم  نعيشه  الذي  احلدث 
على  لبنان  نضع  أن  سنويًا, 
ورعاية  مبساعدة  وبالطبع  املنارة 
جامعة الدول العربية اليت تواكبنا 
على  الدائم  وباإلتكال  بإستمرار, 

خـالل رعايتـه منتـدى بيـروت للطاقـة
باسيـل: ليكون لبـنان مـركـزاً لإلستثمـارات والطاقـات ولـيـس ممـّراً أو مـصـّدراً لـهـا

املركز اللبناني حلفظ الطاقة الذي 
لتعميم  األساسية  النواة  يشكل 
اللبنانيني  على  جديدة  مفاهيم 
إىل  عامة  مفاهيم  من  وحتويلها 
وخمططات  وقوانني  نصوص 
أن  تستطيع  وتوجيهية,  وطنية 
تشكل يف املدى القريب األرضية 
يف  لبنان  يكون  كي  الالزمة 
هذا  املتقدمة يف  الدول  مصايف 

الصدد«.
حتٍد  نواجه  أننا  نعلم  تابع:« 
طلب  فهناك  كبري  عاملي  متزايد 
يف  حيدث  ما  وهذا  الطاقة  على 
العديد من الدول حيث تواجهه عرب 
التقنني كما شهدنا يف العديد من 
الدول العربية احمليطة والبعيدة, 
الذي  املتزايد  الطلب  هذا  وإن 
الدول  يف  مثاًل  تقديراته  ترتواح 
العام 2030  العربية 70 % حتى 
هي  نامية  أخرى  دول  ويف   ,
أضعاف,  الثالثة  حبدود  أي  أكثر 
ظل  يف  وذلك  سنة,   40 خالل 
الطبيعية  الثروات  يف  احملدودية 
سؤال  يطرح  أمر  وهو  النفطية 
حول األمن الطاقوي العاملي, هل 
بِإستطاعتنا أن نستمر يف املوازنة 
والقدرة  املتزايد  الطلب  بني 
احملدودة للثروات املوجودة, وهو 
مصادر  إىل  للتطلع  يدفعنا  أمر 
ومن  الطاقة,  لتوليد  متعددة 
املصادر  إىل  اإلجتاه  الطبيعي 
الطبيعية يف ظل التغيري املناخي 
املناخية  والفوضى  احلاصل, 
أحُطر  بدأ يوضع هلا  اليت  احلاصلة 

إجياد  سبل  يف  للبحث  عاملية 
احللول الناجعة هلا«.

نكون يف صدد  عندما  وقال:« 
معاجلة حالة من اخلوف على األمن 
اإلستقرار  الطاقوي, واحلاجة إىل 
تغذية  تأمني  خالل  من  الطاقوي 
دائمة ومستقرة, جيب أن نوازن 
بني احلاجة املتزايدة وبني مراعاة 
تعطي  اليت  املناخية  الشروط 
للعيش  املالئمة  البيئة  لإلنسان 

فيها«.
التحدي  من  اإلنتقال  أن  وجند 
هو  اللبناني  التحدي  إىل  العاملي 
مسؤولية  كل  يف  وأننا  أصعب, 
ّل  َ وجرأة نتصّدى ملوضوع غري محُ
عامليًا, وإمنا قد أفردنا ضمن خطة 
اجلانب  هلذا  كبري  حيز  الكهرباء 
إلعطائه األهمية الالزمة ومن هنا 
الطاقات  على  األساسي  اإلتكال 
وتشجيعها  بدعمها  اللبنانية 
ضمن  أكان  اجملاالت  كافة  يف 
ضمن  أو  العامة  املبادرات 

املبادرات اخلاصة«.
أن  إىل  باسيل:«  الوزير  ولفت 
اإلرتكاز األساسي يكون من خالل 
تعميم هذه الثقافة وهذه املفاهيم 
املواطنني  سائر  إىل  تنتقل  كي 
الطبيعي  السلوك  فتكون 
يؤدي  ما  مواطن,  لكل  والفردي 
الطاقة,  على  الطلب  ختفيف  إىل 
نِجح  فيحُ كامل  وإىل جتاوب شعيب 
من  تقصري  وجد  ولو  حتى  اخلطة 
للقيام  الناظم  إطارها  الدولة يف 

مبا عليها«.

عبود  فادي  السياحة  وزير  أكد 
سعد  احلكومة  رئيس  لقائه  بعد 
بالبيان  أنه«عمال  احلريري 
الوزاري الذي ركز على أولويات 
جردة  باجراء  قام  املواطنني، 
حساب مع احلريري بالنسبة اىل 
الروتني  بسبب  العالقة  امللفات 
يتعلق  ما  يف  املزمن  االداري 
مبوضوع اسرتاحات احلدود الربية 
واملؤمترات  االجتماعات  ومركز 
واملعارض يف منطقة ضبيه، وما 
استجد بالنسبة اىل املبنى اجلديد 

»القوات«: 
سنّدعي على 

افرتاءات قنديل
يف  اإلعالمية  الدائرة  رّدت 
يف  اللبنانية«،  »القوات 
بيان، على التصريح الذي أدىل 
به النائب السابق ناصر قنديل، 
لقناة »اجلزيرة« يوم الثالثاء 
املاضي، حيث قال إن »مصر 
من  عنصر   200 أسبوعيًا  تدّرب 
»القوات«،  ومن  السّنة 
و«القوات« تتدرب يف شرم 
الشيخ يف مصر، كما أن األردن 
ميليشياوي  عنصر   700 خّرجت 
واعتربت  »القوات«،  لصاحل 
أنه »ليس جديدًا على اللبنانيني 
قنديل  ناصر  من  يسمعوا  أن 
وفربكات،  واخرتاعات  أكاذيب 
أن  لكن  ذلك،  يف  مرجع  فهو 
وافرتاءاته  اتهاماته  تطاول 
مسائل أمنية حساسة يف ظرف 
ميّثل  فذلك  مفصلي،  سياسي 
األهلي  السلم  على  كبريًا  خطرًا 
واضحًا  واستهدافًا  لبنان  يف 
معني«.  سياسي  لفريق 
»القوات  أن  اىل  وأشار 
صحة  ال  أن  تؤكد  اللبنانية« 
التصريح  وأن  اإلدعاءات،  هلذه 
املذكور مفربك وعار من الصحة، 
أنها ستتقدم بدعوى  كما تؤكد 
على قنديل بهذا اخلصوص أمام 

القضاء املختص«.

عبود بعد لقائه احلريري:مت البحث يف 
التحسينات اليت متت يف مطار بريوت الدولي    

لوزارة السياحة«.
يف  البحث  انه«مت  اىل  واشار 
مطار  يف  متت  اليت  التحسينات 
ما  له  موضحا   ، الدولي  بريوت 
تعدد  بسبب  ينفذ  مل  وما  نفذ 
الصالحيات بالنسبة اىل احلمالني 
والتاكسيات وصالحيات الشرطة 
سريع  خط  وانشاء  السياحية 
االعمال  رجال  درجة  لركاب 
وانشاء صالون خاص للمشرتكني 
اىل  الدخول  عمليات  لتسهيل 

املطار واخلروج منه.

الشيعي  »التيار  رئيس  رأى 
احلاج  ممد  الشيخ  احلر« 
خطر،  يف  »الدولة  أن  حسن، 
انطلقت،  االنقالب  عجلة  وأن 
يف  تغرق  اللبنانية  والساحة 
يف  ستنفجر  اليت  الفتنة  أتون 

أي حلظة«.
عودته  بعد  تصريح  يف  وشدد 
على  االول،  أمس  مصر  من 
استمرار  اجلائز  غري  »من  أنه 

احلاج حسن: الفتنة ستنفجر يف أي حلظة
والتهديد،  االستفزاز  سياسة 
وال جيوز أن يستمر البعض يف 
من  والنيل  املؤسسات،  ضرب 
داعيا  املسؤولني«،  كرامات 
جيتاح  الذي  الذعر  اىل »إزالة 
دعم  خالل  من  وذلك  املنطقة، 
مؤسساتها،  وتقوية  الدولة 
واختاذ موقف عربي صارم حيال 
حترك إيران على ساحتنا والعبث 

بأمنها واستقرارها«.

 كرم: عدم التجاوب مع مطلب فتح ملف »شهود 
الزور« هو لضرب »حزب اهلل« 

رأى عضو كتلة »لبنان احلر املوحد« النائب سليم كرم، يف حديث 
اىل »املنار«، أن من ميسك باحملكمة الدولية يريد أن حتدث فتنة 

يف لبنان وعندها ننسى رئيس احلكومة االسبق رفيق احلريري.
التجاوب مع مطلب فتح ملف »شهود  وردا على سؤال عن عدم 
هدفهم ضرب »حزب  أن  هو  أن »السبب  كرم  إعترب  الزور«، 
اهلل«، مشددا على أن »املطلوب أن يصل لبنان اىل فتنة مذهبية 

وإشعال حرب أهلية يف لبنان«.

ما  أن  باسيل:«  الوزير  وأكد 
قيد  أصبح  به  وعد  قد  كان 
الرتمجة فعليًا, أوهلا إنطالق محلة 
الثالث ماليني ملبة موفرة  توزيع 
يف األول من تشرين األول, وهو 
يف  مرة  وألول  يقدم  مشروع 
مادة  إحتكار ألي  أي  لبنان دون 
من  جزء  منها  يستفيد  سلعة  أو 
آخر  جزء  حساب  على  اللبنانيني 
كما هو حاصل يف املازوت الذي 
كان من أسباب ِإطالق هذه اخلطة, 
وكذلك الطاقة الشمسية واإلنارة 
اللبنانية  احلكومة  فتكون  العامة, 
يف صدد تقديم دعم للمواطنني 
الوقت وهي  ولنفسها يف نفس 

إفادة مباشرة للجانبني«.
اليت  األوىل  اخلطوة  أنها  وأشار 
جيب  لكن  حقيقية,  نية  عن  تعرب 
وأعلن  ثانية,  خبطوات  إستكماهلا 
عن إعداد املسودة األوىل للخطة 
اليت  الطاقة  لرتشيد  الوطنية 
تتضمن ماور عديدة وقد وعدنا 
الوزراء على  بتقدميها إىل جملس 
السنة  نهاية  قبل  ِإقرارها  أمل 
الطاقة  حفظ  قانون  مع  بالتزامن 
وهما يكمالن بعضهما البعض«.

من  اإلستفادة  إىل  داعيًا  وختم 
اليت  الطبيعية  املصادر  كافة 
لدينا يف لبنان من مشس ومياه, 
املؤسسات  تستطيع  كي  ورياح 
واألفراد أن متارس ذاتيًا التدقيق 
الطاقوي الذي يوفر عليها وعلى 
اخلزينة العامة والدولة, وأشار أنه 
من خالل األحُطر املوضوعة واألفكار 
املتنوعة, أصبح باإلمكان الوصول 
يف  كثرية  إستثمارات  خلق  إىل 
اخلاص  القطاع  أن  وجند  لبنان, 
بها  وباشر  هلا  مستعدًا  اللبناني 
مؤكدًا  بأهميتها,  يشعر  وبدأ 
يف  واإلستثمار  التجارة  تشجيعه 

هذا املوضوع.
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اضطر حمافظ املصرف املركزي 
اىل  بهماني  حممود  االيراني 
االعالمية  اطالالته  يكثف  ان 
خالل اليومني االخريين لطمأنة 
اليت  عملتهم  اىل  االيرانيني 
شهدت تدهورا مفاجئا ومريعا 
العشرة يف  حنو  نسبته  بلغت 
بندرة  تكهنات  وسط  املئة، 
حتت  البالد  يف  الدوالرات 
ضغط العقوبات الدولية. وجاء 
وزارة  اعلنت  وقت  يف  ذلك 
اربع  ان  االمريكية  اخلارجية 
شركات نفط عاملية، من بينها 
واهلولندية  توتال  الفرنسية 
الربيطانية شل، تعهدت بوقف 

تعاملها مع ايران.
وكانت العملة االيرانية هبطت 
إىل 12500 ريال أمام الدوالر 
السوق  يف  امس  من  اول 
امتألت  بعدما  املفتوحة، 
الصحف بالتكهنات عن الرتاجع 
املفاجئ للريال اإليراني ومنها 
ان جتار العملة جيدون صعوبة 
يف  االيرانية  العملة  بيع  يف 

بعض الدول اجملاورة.
على  بهماني  ظهر  فبعدما 
من  اول  التلفزيون  شاشات 
ان  لاليرانيني  ليقول  امس 
سيتدخل  املركزي  املصرف 
االيراني،  الريال  تدهور  للجم 
"مهر"  وكالة  امس  ابلغ 
ان  الرمسية  شبة  االيرانية 
يهدف  املركزي  املصرف 
للعملة  االستقرار  حتقيق  اىل 
سعر  إىل  ليصل  االيرانية 
الدوالر  أمام  "طبيعي"  صرف 

حبلول األسبوع املقبل.
سعر  "سيعود  بهماني  وقال 
القادم  األسبوع  حبلول  العملة 
عند  الطبيعي  مستواه  إىل 
10600 ريال" مقابل الدوالر.

وعلى خط مواز، نشر املصرف 
املركزي بيانا يف اطار سعيه 
اىل التهدئة اكد فيه ان ايران 
وانها  احتياطها"  "رفعت 
ستواصل بيع الذهب والعمالت 
للمهنيني. ما ساهم يف تراجع 
سعر الدوالر امس )وهو اول 
ايام نهاية االسبوع يف ايران( 
اىل 12 الف ريال لدى حمالت 
غري  طهران.  وسط  الصريفة 
انه يبدو ان املصارف اوقفت 
بيع العمالت االجنبية حيث ان 
عمالت  امس  يبع  مل  منها  ايا 

لالفراد بال مربر.
تقبل  قليلة  وبقيت مؤسسات 
دوالر   500 اقصاه  ما  بيع 
املسافرين  من  شخص  لكل 
سفر  جبواز  االستظهار  اثر 
مقابل  وذلك  طائرة  وتذكرة 
سعر تفاضلي هو 10500 ريال 
للدوالر الذي كان معتمدا يف 
ذلك  وادى  االسبوع.  بداية 
من  مهمة  طوابري  تشكل  اىل 
الساعني للحصول على العملة 

االجنبية.
االمارات  مصارف  واوقفت 
شريك  اهم  املتحدة،  العربية 
آب  يف  اليران،  اقتصادي 
تعامالتها  معظم  )اغسطس( 
للعقوبات  تطبيقا  ايران  مع 

األعلى  اجمللس  زعيم  دافع 
عن  احلكيم  عمار  السيد 
الئحة  مع  اجلارية  املفاوضات 
تأليف  اىل  اهلادفة  العراقية 
ظل  يف  اجلديدة  احلكومة 
توالي إخفاق التحالف الشيعي 
بالتوصل اىل مرشح واحد من 
بني عادل عبد املهدي ونوري 
املالكي لشغل منصب رئاسة 
الوزراء، يف حني حتدثت الئحة 
عالوي عن استعداد نواب من 
ائتالف املالكي االنضمام اىل 
بني  تشكيله  املقرر  التحالف 
"اجمللس األعلى" و"العراقية" 

واالكراد.
األعلى  اجمللس  زعيم  وانتقد 
السيد عمار احلكيم اعرتاضات 
على  السياسية  الكتل  بعض 
بالقائمة  اجمللس  اجتماعات 
املعرتضني  واصفًا  العراقية، 
بأن "لديهم ازدواجية واضحة 
وقال  الرؤية".  يف  وتشوهًا 
الثقايف  امللتقى  يف  احلكيم 
الذي يعقده كل يوم أربعاء يف 
مكتبه إن "مثل هذه اإلشارات 
تعرب عن ازدواجية واضحة يف 
التعامل ويف النظر اىل األمور 
وتعرب عن تشويش يف الرؤية 
وختطئة ملواقف اآلخرين وهذا 
نتعامل  أن  ليس منطقًا ميكن 

معه يف بناء الدولة".
"الشارع  ان  احلكيم  أضاف 
باهتمام  يتابع  العراقي 
جيريها  اليت  املداوالت 
واملشاورات  الوطين  التحالف 
يف  القوى  من  العديد  بني 
ائتالف  مع  االئتالف  داخل 
اىل  للوصول  القانون  دولة 
الوطين  للتحالف  واحد  مرشح 
هذه  أن  عن  احلديث  ويكثر 
ترشيح  حنو  تتجه  القوى 
هلذا  القانون  دولة  مرشح 
املوقع"، مشريًا اىل أن "بلدًا 
كالعراق  وحموريًا  تعدديًا 
يضم كل هذا التنوع املذهيب 
والسياسي  والقومي  والديين 
واجلغرايف واملناطقي ال ميكن 
سياسية  بغالبية  حيكم  أن 
و)نصف  حتكم   )1+ )نصف 
املعارضة  واحد( جيلسون يف 
بالنجاح  يسمح  ال  التنوع  هذا 
األسس  هذه  على  حلكومة 

وهذه اخللفيات".
"احلكومة  أن  اىل  وأشار 
اليت  احلكومة  هي  الناجحة 
بني  احلقيقية  الشراكة  حتقق 
والقدرة  الوطن  هذا  أبناء 
حميطها  على  تنفتح  أن  على 
وتتبادل  والدولي  االقليمي 
املصاحل مع اآلخرين"، موضحًا 
يعمل  األعلى  "اجمللس  أن 
النظر  وجهات  تقريب  على 

بني األطراف العراقية".
"سياستنا  بأن  احلكيم  وأفاد 
ُتبنى على احرتام اآلخر وليس 
وسنبقى  اآلخر  على  الفرض 
املبدئي  املنهج  هذا  نواصل 
الواضح كيفما كانت الظروف 

وبأي اجتاه سارت".
"على  أنه  اىل  احلكيم  وأشار 

شركات نفط عاملية توقف التعامل مع طهران

الريال االيراني يغرق يف حبر العقوبات 
الدولية و«املركزي« يتدخل للجم تدهوره 
املتخذة خالل الصيف من قبل 
سياسة  ضد  الدولي  اجملتمع 

ايران النووية.
انهيار  اىل  القرار  هذا  وادى 
اليت  البلدين  بني  املبادالت 
املئة  يف   50 بنسبة  تراجعت 
مسؤول  تقديرات  حبسب 
االيراني  االعمال  جملس  يف 
ايلول  بداية  يف  دبي  يف 

)سبتمرب(.
 ،2001 العام  منذ  انه  يذكر 
املركزي  املصرف  يطبق 
"التعويم  نظام  االيراني 
بلوغ  عدم  ليضمن  احملكم" 
الريال مستويات غري حمددة. 
ان  املتعاملني  بعض  ويرى 
السلطات االيرانية تسعى اىل 
دعم العملة من سحب العمالت 
األجنبية من السوق. وميكن أن 
يكون اهلدف أيضا بيع الدوالر 
الحق،  وقت  يف  واليورو 
الرياالت  من  املزيد  وكسب 

لتغطية العجز يف املوازنة.
يف غضون ذلك، قال مساعد 
وزيرة اخلارجية جيمس ستينربغ 
"يسعدني ان اعلن اننا تلقينا 
شركات  اربع  من  تعهدات 
طاقة دولية بوقف استثماراتها 
ورفض القيام بأي نشاط جديد 
ايران"،  الطاقة يف  يف قطاع 
املؤسسات  هذه  ان  واضاف 
مبنأى  البادرة  بهذه  اصبحت 
ان  ميكن  اليت  العقوبات  عن 

تفرضها الواليات املتحدة.
اىل  اضافة  القرار  ويشمل 
النروجية ستات  شل وتوتال، 
واكد  ايين.  وااليطالية  اويل 
وزارة  يف  الثاني  املسؤول 
تستخدم  "ايران  ان  اخلارجية 
يف  الطاقة  قطاع  عائدات 

متويل برناجمها النووي".
واعلن ستينربغ من جهة اخرى 
فرضت  املتحدة  الواليات  ان 
عقوبات على شركة نفط ايران 
شركة  فرع  )نيكو(  انرتتريد 
الوطنية  االيرانية  البرتول 
ان  وقال  سويسرا،  ومقره 
ماليني  مئات  قدمت  "نيكو 
مشاريع  لتمويل  الدوالرات 

نفطية ايرانية".
العقوبات  ان  ستينربغ  واكد 
ايران"  يف  تأثريها  "يزداد 
وخاصة "يف القطاعات املالية 

وقطاع النقل".
يرجح  نفسه،  السياق  ويف 
أن تنسحب "انبكس كورب"، 
للتنقيب  يابانية  شركة  أكرب 
عن النفط، من حقل ازاديغان 
استجابة  إيران  يف  النفطي 
املتحدة  الواليات  من  لطلب 
يتعلق بعقوبات واشنطن على 
"انبكس"  وتدرس  طهران. 
إدراجها  لتفادي  اخلطوة 
للشركات  جديدة  قائمة  على 
لتوقيع  بإيران  املرتبطة 
العقوبات األمريكية عليها مما 
يف  صعوبات  تواجه  سيجعلها 
املؤسسات  من  التمويل  مجع 
يعوق  وقد  االمريكية  املالية 
ذلك مشاريع التطوير العاملية 

اليت تنفذها.

احلكيم يدافع عن التفاوض مع عالوي لتأليف احلكومة اجلديدة 
وسط حديث عن رغبة نواب يف »دولة القانون« باالنشقاق

منذ  مضت  أشهر  ستة  مدار 
مرشحًا  نقدم  مل  االنتخابات 
احرتامًا لآلخرين ليقدموا مرشحًا 
قادرًا  ويكون  بالقبول  حيظى 
على تشكيل احلكومة"، جمددًا 
ائتالفه "يف  أن  التأكيد على 
قناعة  اىل  نتوصل  حلظة  أي 
حاًل  ليس  الرتشيح  هذا  بأن 
وامنا هو أزمة فسوف نسحب 

هذا الرتشيح".
وانتقد احلكيم االتهامات اليت 
األعلى  اجمللس  اىل  توجه 
احلكومة  لتشكيل  معطل  بأنه 
كبرية  أكذوبة  "إنها  قائاًل 
األعلى  اجمللس  ُيتهم  حني 
تشكيل  تعطيل  وراء  بأنه 
احلكومة ألنه يبحث عن املواقع 
األعلى  واجمللس  والكراسي، 
ومل  يدخل ضمن صفقات  مل 
ينب سياسته ومواقفه يف أي 
أساس  على  األيام  من  يوم 
أو  من فرص  عليه  ما حيصل 

مواقع".
الداعمة  احلكيم  مواقف  وتأتي 
عالوي  الئحة  مع  للمفاوضات 
التحالف  إخفاق  مع  تزامنًا 
الشيعي لثالث مرات بالتوصل 
بسبب  واحد  مرشح  اىل 
على  احلكيم  تيار  اعرتاض 
ترشيح املالكي لوالية جديدة، 
من  االنسحاب  اىل  دفعه  ما 
على  عقدت  اليت  االجتماعات 
مدى األيام الثالثة املنصرمة.

وتوقعت مصادر يف االئتالف 
الوطين لـ"املستقبل" أن "يعقد 
التحالف الوطين يف وقت الحق 
اجتماعًا جديدًا قد يتم حبضور 
عقب  الطرفني  قيادات  أغلب 
أمس  من  أول  اجتماع  تأجيل 
اجمللس  ممثلي  حضور  لعدم 
اىل  الصدري  والتيار  األعلى 
االجتماع إذ سيتم حتديد معامل 
مرشح  إىل  وصواًل  املشاركة 
فضاًل  الوزراء  لرئاسة  نهائي 
األعلى  اجمللس  إقناع  عن 
بضرورة املوافقة على ترشيح 

املالكي لرئاسة احلكومة".
الزهريي  احلليم  عبد  واعترب 
دولة  ائتالف  يف  القيادي 
القانون )بزعامة نوري املالكي( 
األعلى  اجمللس  انسحاب  أن" 
يؤثر  ال  الوطين  التحالف  من 
املالكي  وتسمية  انتخاب  على 
لرئاسة  للتحالف  كمرشح 
احلكومة على اعتبار أن كتلته 
األكرب  هي  القانون(  )دولة 
داخل التحالف فضاًل عن تلقي 
من  اجيابية  رسائل  ائتالفه 
مؤكدًا  األخرى"،  الكتل  بعض 
لقاءات  أن  نفسه  الوقت  يف 
الوطين  االئتالف  مع  ائتالفه 
إلنضاج  مستمرة  تزال  "ال 
بعض املسائل الفنية"، الفتًا 
إىل أن "مهمة التحالف الوطين 
الوزراء  رئيس  تسمية  ليست 
فقط وإمنا االتفاق على برنامج 
عنه  اإلعالن  سيتم  حكومي 

بشكل كامل".
أخفق  الشيعي  التحالف  وكان 
يف  التوالي  على  مرات  ثالث 

بالتوافق  له  مرشح  اختيار 
بني  االنقسامات  بسبب 

مكوناته.
أكدت  ذلك،  غضون  يف 
حوارها  أن  العراقية  الئحة 
)بزعامة  الوطين  االئتالف  مع 
ومرشحه  اجلعفري(  ابراهيم 
عبد  عادل  احلكومة  لرئاسة 
شيء  عن  "سيثمر  املهدي 
عدم  إىل  الفتة  قريبًا"،  مفيد 
مرشح  قبل  من  أفكار  وجود 
االئتالف تثري خماوف العراقية 
بالسلطة  االنفراد  إمكانية  من 

مستقباًل.
وقال أسامة النجيفي القيادي 
العراقية إن "أفكار  يف الئحة 
مع  متقاربة  العراقية  القائمة 
ومرشحه  الوطين  االئتالف 
عادل عبد املهدي بدون حتفظ 
أو نهايات مغلقة كالذي حدث 
القانون"،  دولة  ائتالف  مع 
مؤكدًا أن "استحقاق العراقية 
ما زال قائمًا مع وجود خيارات 
الوطين  اجمللس  مثل  أخرى 

للسياسات االسرتاتيجية". 
"هناك  أن  النجيفي  وأضاف 
حوارًا جديًا ومستمرًا مع االئتالف 
عبد  عادل  ومرشحه  الوطين 
املهدي الذي كان منفتحًا أمام 
واحلقيقية  الفعلية  املشاركة 
إدارة  يف  العراقية  للقائمة 
البلد وبناء مؤسسات تنفيذية 
أن  وخباصة  مسلحة  وقوات 
عبد املهدي ليس لديه أفكار 
تثري خماوف االنفراد بالسلطة 
أن اجلانبني  مستقباًل"، مؤكدًا 
مفيد  شيء  إىل  سيتوصالن 

يف الفرتة القريبة".
وأوضح القيادي يف العراقية 
ودولة  الوطين  "االئتالف  أن 
القانون عطال تشكيل احلكومة 
السماح  أشهرًا من خالل عدم 
استحقاقها  مبمارسة  للعراقية 
االنتخابي كما أنهما مل يتمكنا 
من التوصل إىل حل حتى اآلن 
وال بد من الوصول إىل نهاية 
العراقية  القائمة  حبق  تعرتف 
إىل  الفتًا  احلكومة"،  بتشكيل 
أن "ما يسمى بالتحالف الوطين 
ورأي احملكمة االحتادية إضافة 
كتل  لتشكيل  الدعوة  إىل 
داخل الربملان من جمموعة من 
تأخير  أسباب  أبرز  اخلاسرين 

تشكيل احلكومة".
وأشار النجيفي إىل أن "دعوة 
اإلسراع  إىل  األمريكي  اجلانب 
يوحي  احلكومة  تشكيل  يف 
برغبة أمريكية حبل سريع قبل 
تشرين الثاني )نوفمرب( املقبل 
انتخابات  هناك  أن  باعتبار 
األمريكي  للكونغرس  نصفية 
برنامج  تقديم  من  بد  وال 
من  اخلروج  يتضمن  انتخابي 
مستقرة  حكومة  وترك  العراق 
البلد"،  إدارة  على  قادرة 
لن  "واشنطن  أن  كاشفًا 
الرغبة  تتمكن من حتقيق هذه 

خالل الفرتة املتبقية".
كشفت  ذلك،  غضون  يف 
مصادر مطلعة يف العراقية لـ 

جرى  "اتفاقًا  أن  "املستقبل" 
بني قيادة العراقية وقيادات 
عدم  يتضمن  األعلى  اجمللس 
مشاركتهما يف حكومة يرأسها 
القانون  دولة  ائتالف  زعيم 
والسعي  املالكي  نوري 
يضم  ثالثي  حتالف  لتشكيل 
األعلى  واجمللس  العراقية 

واالكراد لتشكيل احلكومة".
قال  متصل،  سياق  ويف 
العراقية  القائمة  مستشار 
من  "نوابًا  إن  عاشور  هاني 
فائزة  عراقية  سياسية  كتل 
رغبتهم  أبدوا  باالنتخابات 
ميكن  حتالف  اىل  باالنضمام 
أن يعقد بني القائمة العراقية 
والتحالف  األعلى  واجمللس 

الكردستاني".
بيان  يف  عاشور  وأضاف 
جادة  "مساعي  أن  صحايف 
بدأت يف تشكيل هذا التحالف 
إلقامة حكومة شراكة وطنية"، 
العراقية  "القائمة  أن  مبينًا 
واجمللس األعلى تلقيا اتصاالت 
كتل  أعضاء  من  وزيارات 
االنتخابات  يف  فائزة  برملانية 
االنضمام  يف  رغبتهم  أبدوا 
اىل أي حتالف أو شراكة بني 
والتحالف  العراقية  القائمة 
األعلى  واجمللس  الكردستاني 
تشكيل  أساس  على  يقوم 
أن  موضحًا  شراكة"،  حكومة 
"عددًا من نواب ائتالف دولة 
الذين  بني  من  كانوا  القانون 
االنضمام  يف  رغبتهم  أبدوا 

ملثل هذا التحالف اجلديد".
وأشار عاشور اىل أن "لقاءات 
ستعقد خالل األيام املقبلة بني 
اجمللس األعلى وتشكيالت من 
اياد  جتمع  الوطين  االئتالف 
املهدي  عبد  بعادل  عالوي 
لتحديد مالمح حكومة الشراكة 
اجلديدة، وخباصة بعد اتصاالت 
أجراها نائب الرئيس جو بايدن 
تشجع على إجراء تفاهمات من 
مثل هذا النوع هدفها اخلروج 
الشعب  متثل  شراكة  حبكومة 
اىل  وتستند  وقت  وبأسرع 
السلطة  وتقاسم  الدستور 
تضم ممثلني عن كل مكونات 
قرار  وبعد  العراقي  الشعب 
اجتماع الكتل الكردستانية يوم 
أول من أمس بعدم املشاركة 
فيها  تشرتك  ال  حكومة  يف 
واجمللس  العراقية  القائمة 

األعلى".
وكان مكتب بايدن أجرى مساء 
أول من أمس سلسلة حمادثات 
الرئيس  من  كل  مع  هاتفية 
العراقي جالل طالباني ونائبه 
ورئيس  املهدي  عبد  عادل 
الوزراء العراقي نوري املالكي 
القائمة  زعيم  اىل  باإلضافة 
أكد  عالوي  إياد  العراقية 
بالده  دعم  عدم  على  خالهلا 
لرئاسة  معينني  ملرشحني 
ضرورة  إىل  داعيًا  احلكومة، 
للتحالفات  الفرصة  إتاحة 
األربعة الفائزة للعب دور يف 

احلكومة اجلديدة.
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مت انتخاب السيد جون شديد اللبناني االصل رئيسًا لبلدية باراماتا 
خلفًا للرئيس السابق بول جريارد.

انتخبوه  الذين  فيها  شكر  كلمة  شديد  السيد  القى  انتخابه  وبعد 
البلدية  خري  فيه  ملا  االعضاء  كافة  مع  العمل  على  اجلميع  وعاهد 

واملنطقة.
واملعروف ان السيد شديد، الذي قدم اىل اسرتاليا يف سن مخس 
ويف  وبيته  حياته  يف  ويعيشها  بلبنانيته  يعتز  زال  ما  سنوات، 
منطقة  الزدهار  ويعمل  وبقيمـها  باسرتاليته  يفخر  نفسه  الوقت 

باراماتا.
يتقدم السيدان كلوفيس البطي وجورج تامر واسرة »اهلريالد« 
بأحر التهاني من السيد جون شديد مبناسبة انتخابه رئيسًا لبلدية 

باراماتا متمنني له النجاح يف مسؤوليته خدمة لباراماتا وسكانها.

*السيد كلوفيس البطي يهنئ السيد جون شديد* 

جون شديد اللبناني االصل
 رئيساً لبلدية باراماتا

الفريق  دبي  شرطة  قائد  اكد 
تصرحيات  يف  خلفان  ضاحي 
تلقى  انه  االول  امس  نشرت 
تهديدات بالتصفية اجلسدية من 
االسرائيلية  االستخبارات  قبل 
اغتيال  تفاصيل  كشفه  بعد 
"محاس"  حركة  يف  القيادي 
حممود املبحوح يف االمارة مطلع 

العام اجلاري.
االحتاد  لصحيفة  خلفان  وقال 
من  قليلة  ايام  بعد  تلقى  انه 

متطرفون  مستوطنون  دعا 
بورين  قرية  مسجد  هدم  إىل 
نابلس يف مشال  مدينة  جنوب 
الضفة الغربية حيث شرعوا يف 
مفرتقات  على  ملصقات  وضع 
هدم  إىل  فيها  دعوا  الطرق 
حي  وسط  يقع  الذي  املسجد 
سكين يف القرية اليت تتعرض 
العتداءات شبه يومية من هؤالء 

املستوطنني.
االستيطان  وقال مسؤول ملف 
يف مشال الضفة الغربية غسان 
دغلس: "إن املستوطنني الذين 
يعتقد أنهم من سكان أكثر من 
ملصقات  وضعوا  مستوطنة 
حتريضية"،  شعارات  وكتبوا 
موضحا أن الشعارات تدعو إىل 

هدم املسجد.
املسجد  هذا  قضية  أن  ويذكر 
احملاكم  على  معروضة 
اإلسرائيلية، إذ قررت سلطات 

االحتالل هدمه من قبل.
شنوا  املستوطنون  وكان 
املساجد  من  عدد  على  هجمات 

مستوطنون يدعون إىل هدم مسجد بورين

»محاس« تّتهم السلطة باعتقال 10 من أنصارها 

*صورة جوية جلدار الفصل يف الضفة الغربية، يف املقطع الذي يفصل 
القدس وبيت حلم*

اجلنوبي  نابلس  ريف  قرى  يف 
هذه  منها  مسجدين  وأحرقوا 
السنة يف قرييت ياسوف واللنب 
شعارات  كتبوا  بينما  الشرقي، 
يف  ثالث  مسجد  على  عنصرية 

بلدة حوارة.
الضفة  مناطق  خمتلف  وتشهد 
خمتلفة  اعتداءات  الغربية 
للمستوطنني تتزامن مع تصاعد 

وسط تداعيات تنذر بتقويض 
مسار احلوار السياسي اليمين 
إعالن  وغداة  أوروبيا  املدعوم 
أحزاب املعارضة اليمنية تعليق 
مشاركتها يف اللجان الفرعية 
فاجأ  السياسي،  للحوار 
عبداهلل  علي  اليمين  الرئيس 
صاحل أمس األحزاب بإصداره 
"مرجعية شرعية  بإنشاء  قرارا 
عليا" من علماء الدين لتقديم 
خطوة  يف  واملشورة،  النصح 
وصفت بأنها "حماولة للهروب 
أعلنتها  اليت  االلتزامات  من 
احلوار  جلنة  إطار  يف  صنعاء 
األزمات  يف  بالبحث  املعنية 
توافق  إىل  والتوصل  اليمنية 
الدستور  تعديل  قضايا  على 
واإلصالح  االنتخابات  وقانون 

السياسي واحلكم الرشيد.
للجنة  الرئاسي  القرار  وحّدد 
القضايا  يف  "النظر  مهمة 
من  عليها  حتال  اليت  العامة 
واملتصلة  اجلمهورية  رئيس 
ويطلب  الوطنية  بالقضايا 
أو  الرأي  بإبداء  فيها  تدخلها 
املشورة أو النصيحة والتدخل 
الشأن  ذوي  األطراف  لدى 
بالتحاكم  إلقتناعهم  العام 
وإجراء  تعاىل  اهلل  شرع  إىل 
والعملية  العلمية  الدراسات 
لتوصيف القضايا احملالة على 
اللجنة بالتعاون مع الشخصيات 
واجلهات املعنية وذوي اخلربة 
احللول  واقرتاح  واالختصاص 
املعنية  للجهات  هلا  الالزمة 

للعمل بها".
"تقديم  باللجنة  القرار  وناط 
مبا  األمر  أولي  إىل  النصائح 
على  الديين  الواجب  يفرضه 
يكون  أن  مراعاة  مع  العلماء 
اهلل  لوجه  خالصًا  النصح 
املصلحة  رعاية  ويستهدف 
والوطن  للشعب  العامة 

القذايف،  االسالم  سيف  اتهم 
جنل الزعيم اللييب والذي ينظر 
حمتمل  خليفة  انه  على  اليه 
بعدم  الليبية  احلكومة  لوالده، 
الضوء  يسلط  ما  وهو  الكفاية 
النخبة  داخل  انقسامات  على 
املصدر  البلد  يف  احلاكمة 

للنفط.
معسكرا  االسالم  سيف  ويتزعم 
إصالحيا يف ليبيا خيوض صراعا 
قديم  حرس  مع  النفوذ  على 
من  بارزة  شخصيات  يضم 

معاوني والده.
بعدما  احلكومة  هاجم  وقد 
معرض  يف  اللييب  اجلناح  زار 
يف  الدولي  إكسبو"  "وورلد 

مدينة شانغهاي الصينية.
ال  الذي  االسالم،  سيف  وقال 
إنه  رمسي،  منصب  أي  يتوىل 
أشرف بنفسه على تنظيم اجلناح 
اللييب يف املعرض ألن احلكومة 
اهتمام  إظهار  عن  تقاعست 
صحافيني  امام  واضاف  كاف. 
تهتم  مل  الليبية  احلكومة  ان 
حلضور  صغري  "موظف  بارسال 
يوم ليبيا يف املعرض... ذلك 
يظهر انه ال  دولة يف ليبيا". 

سيف اإلسالم ينتقد احلكومة: 
ال دولة يف ليبيا 

ترتيب  بنفسه  توىل  انه  واكد 
الدعم ملشاركة ليبيا يف معرض 
الليبية  احلكومة  ألن  شانغهاي 
مساندة  اعطاء  عن  تقاعست 
وخلص  البلد.  ملشاركة  كافية 
يف  ليبيا  "مشاركة  ان  اىل 
هي  الدولي  شانغهاي  معرض 

أضعف وأسوأ مشاركة".
وحيكم القذايف ليبيا، اليت  فيها 
أكرب احتياطات نفطية مؤكدة يف 
وهو   1969 عام  منذ  افريقيا، 
بذلك االكثر بقاء يف احلكم من 

أي زعيم آخر يف القارة.
بدور  االسالم  سيف  واضطلع 
انهاء  التفاوض على  حيوي يف 
بالده  على  الدولية  العقوبات 
بعدما ختلت طرابلس عن برامج 
يسعى  وهو  حمظورة،  اسلحة 
مذذاك اىل حشد التأييد لتحديث 

البالد.
ان  كثريون  حمللون  ويقول 
سيف االسالم هو املرشح االكثر 
ترجيحا ألن يكون الزعيم املقبل 
يف  ينجح  كي  لكنه  لليبيا، 
ذلك  عليه أوال ان يتغلب على 
احملافظني يف احلكومة واجليش 

واجهزة املخابرات.

يف  االستيطاني  البناء  عمليات 
عدد من املستوطنات.

اعتدت  السياق،  هذا  ويف 
جمموعة من مستوطين مستعمرة 
كريات أربع شرق مدينة اخلليل 
فتى  على  املربح  بالضرب 
امس  من  أول  ليل  فلسطيين 
مما أدى إىل إصابته برضوض.

اإلسرائيلية  الشرطة  واعتقلت 

12 شابا من عرب إسرائيل لدى 
زيارتهم احلرم القدسي.

"يديعوت  صحيفة  وأوردت 
موقعها  يف  أحرونوت" 
كانوا  الشباب  أن  اإللكرتوني 
باحلرم  سياحية  جولة  يف 
عن  انفصلوا  وقد  القدسي 
ضد  هتافات  ورددوا  اجملموعة 
اليهود الذين كانوا داخل احلرم 
القدسي. وأوضحت ان الشباب 
الشرطة  اعتقلتهم  الذين 
بالتحريض  اتهموا  اإلسرائيلية 

على الشغب.
"محاس" 

املقاومة  حركة  واتهمت 
األجهزة  "محاس"  االسالمية 
باعتقال  الفلسطينية  األمنية 
الضفة  يف  أنصارها  من   10
االعتقاالت  ان  وقالت  الغربية. 
قلقيلية  حمافظات  يف  جرت 
واخلليل،  وطولكرم  اهلل  ورام 
املعتقلني  بني  أن  إىل  الفتة 
ستة أسرى حمررين من السجون 

اإلسرائيلية. 

علي صاحل شّكل »مرجعية« من رجال الدين الختاذ قرارات يف القضايا الوطنية 
الشرعية  املصاحل  وحتقيق 
ودرء املفاسد عن الشعب يف 

دينه ودنياه".
وأتاح للجنة صالحية "االستعانة 
إلجناز  املتخصصة  باألحباث 
اخلرباء  طريق  من  مهماتها 
العلميني  واالختصاصيني 
واألكادمييني وهلا أن تستعني 
حتتاج  شخصية  أو  جهة  بأي 
تراه  ما  إىل مشورتها وعرض 
من قضايا للوصول إىل فتوى 
اإلفتاء  جملس  على  شرعية 
اليمين ودعوة علماء اليمن من 
اليمنيني  العلماء  طريق مجعية 
أو  قضية  ملناقشة  لالجتماع 
الناس  حيتاج  عامة  مشكلة 

فيها إىل رأي من العلماء".
واعتربت دوائر سياسية اجتاه 
من  هيئة  تأليف  إىل  صنعاء 
علماء الدين الختاذ قرارات يف 
"دلياًل  الراهنة  األزمات  شأن 
مشريين  األزمة"،  عمق  على 
هذا  خيلفها  قد  تداعيات  إىل 
أعطى  أنه  خصوصًا  القرار، 
القرار  اختاذ  اهليئة صالحيات 
يف القضايا الوطنية "مما يعين 
الدستورية  للمؤسسات  إلغاء 
باختاذ  املعنية  الدولة  وأجهزة 

القرارات".
املعارضة  أحزاب  أعلنت  وإذ 
جلنة  صاحل  علي  تأليف  أن 
يعين  ال  أمر  الدين  علماء  من 
أكد  الوطين،  احلوار  جلنة 
أن  معارضون  سياسيون 
استخدام  إىل  يسعى  الرئيس 
لتجاوز  "قاطرة  اللجنة  هذه 
جلنة احلوار السياسي الوطين" 
أو  قرارات  أي  "جتاوز  وتاليًا 
االفرقاء  إليها  يتوصل  نتائج 
ألفها  اليت   " احلوار  جلنة  يف 
واملعارضة  وحلفاؤه  احلاكم 

وشركاؤها برعاية أوروبية.
املئات  نظم  آخر،  على صعيد 

اجلنوبي"  "احلراك  أنصار  من 
تظاهرات  باالنفصال  املطالب 
"يوم  مناسبة  يف  احتجاج 
املعتقل" يف حمافظيت الضالع 

وحلج .
رايات  املتظاهرون  ومحل 
اجلنوب  دولة  وأعالم  خضرًا 
السابقة وصور نائب الرئيس 
سامل  علي  السابق  اليمين 
املعتقلني من  البيض وبعض 
وطالبوا  "احلراك"  ناشطي 
املعتقلني  عن  باالفراج 
العسكرية  العمليات  ووقف 
يف  املدنيني  تستهدف  اليت 
بذريعة  اجلنوبية  احملافظات 
ورفع  اإلرهاب  على  احلرب 
كما  العسكرية،  املظاهر 
بدعم  تطالب  هتافات  رددوا 
املصري  "تقرير  يف  مطالبهم 
أن  غري  من  اإلرتباط"  وفك 

تعرتضهم الشرطة .
جملس  دول  طالبوا  كذلك 
بعدم  اخلليجي  التعاون 
املشاركة يف بطولة خليجي 20 
حمافظيت  يف  تنظيمها  املقرر 

عدن وأبني .
أجهزة  شنت  شبوة  ويف 
طاولت  اعتقاالت  محلة  األمن 
يف  فيهم  املشتبه  من  عددًا 
استهدف  الذي  اهلجوم  تنفيذ 
من  عددًا  ضم  حكوميًا  موكبًا 
املدنيني  املسؤولني  كبار 
والعسكريني وأدى إىل مقتل 

جندي وإصابة سبعة آخرين.
تنظيم  السلطات  واتهمت 
اهلجوم  "بتنفيذ  القاعدة 
من  يبدو  ما  على  انتقامًا 
شنها  اليت  العسكرية  العملية 
"اجليش على معاقله يف مدينة 

احلوطة. 

قائد شرطة دبي: »املوساد« هددني
بعد الكشف عن تفاصيل اغتيال املبحوح 
اجلرمية  عن  تفاصيل  كشفه 
بارتكابها،  املوساد  واتهامه 
ظهرك  "احم  مضمونها  رسالة 
ان كان مبقدورك ان تظل طليق 

اللسان".
مزدوج  شخصا  ان  قال  كما 
اعضاء  احد  انه  تبني  اجلنسية 
له  بعث  السابقني  املوساد 
وهو  اقاربه  احد  مع  برسالة 
دعاه  متقاعد،  اماراتي  مسؤول 

فيها اىل التزام الصمت.

ان  حزبية  شخصيات  اعلنت 
املسيحي  الدميوقراطي  احلزب 
األرجح  على  سينضم  اهلولندي 
ستتعاون  ائتالفية  حكومة  اىل 
مع حزب مناهض لإلسالم على 
عميقة  انقسامات  من  الرغم 
اذا كانت هذه فكرة  ما  بشأن 

جيدة.
اآلن  احلكومة  تشكيل  ويتوقف 
على مؤمتر للحزب الدميوقراطي 
ان  بعد  اليوم  يعقد  املسيحي 
خالفات  حل  يف  احلزب  فشل 

هولندا: احلكومة اجلديدة متوقفة على اقرتاع حزبي 
ميكنه  كان  اذا  ما  بشأن 
حزب  من  الدعم  على  االعتماد 
خالل  لإلسالم  املناهض  احلرية 
ساعة   15 استمرت  حمادثات 

اول من امس.
املقرتحة  الصفقة  ومبوجب 
الدميوقراطي  احلزب  يشكل 
الليربالي  واحلزب  املسيحي 
حكومة أقلية بدعم يف الربملان 
وستكون  احلرية  حزب  من 
تطبيق  األساسية  مهمتها 

إجراءات للتقشف. 

فيلدرز يتوّعد حبظر النقاب يف هولندا
اليميين  احلرية  حزب  زعيم  صرح 
غريت  لالسالم  املعادي  املتطرف 
اهلولندية  احلكومة  بان  فيلدرز 

اجلديدة ستحظر النقاب.
وقال يف مؤمتر صحايف عقده يف 

االجراءات  خالله  وعرضت  الهاي 
اختاذها  يعتزم  اليت  الرئيسية 
الليرباليني  بني  احلكومي  االئتالف 
واملسيحيني الدميوقراطيني والذي 
حيظى بدعمه »سيحظر النقاب«. 
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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

Free... Free... Free
Business Advice, Business Management, 
Office Management , Make Up & Beauty

إدارة االعمال، ادراة املكاتب، التجميل واملاكياج

مــجـــانـــــًا
Learn today, what you a need to build your business

Work Experience - Onsite Training.

Sydney Business Training Centre

*احدى الطالبات*

ABN: 38 701 406 994

Join Our Business Network 
Sydney Business Network 

www.sbnet.com.au

International money services
www.imoneyservices.com

احملكمة  يف  شكوى  ايداع  جرى 
زد  ان  اي  بنك  ضد  الفيدرالية 
يف اجراء هو االول من نوعه ضد 
البنوك االسرتالية الكبرية بسبب 

الرسوم الباهظة على زبائنها.
اسرتالية،  بنوك  مخسة  وتواجه 
من ضمنها بنك اي ان زد، اجراء 
على  املقبلة  االشهر  قانونيا يف 

خلفية رسومها املفرطة.
 " "االسرتاليان  الزميلة  وذكرت 
اختذت   IMF احملاماة  شركة  ان 
 27 عن  نيابة  القضائي  االجراء 
الف زبون من زبائن البنك فيما 
يتعلق باكثر من 50 مليون دوالر 

رسوم غري حمقة.
شركة  يف  احملامون  ويريد 
ان  Mourice Blackburnللمحاماة 
جيري البت بها سريعا يف احملكمة 

الفيدرالية يف فيكتوريا.
من  االول  هو  زد  ان  اي  وبنك 
ضمن 12 بنكا سيتم اختاذ حبقها 
اجراء قانوني بعد ان اعلنت شركة 
IMF مالحقة البنوك الكبرية على 
خلفية فرض رسوم عقوبات غري 
حمقة على مدى السنوات الست 

املاضية.
"السيدني  صحيفة  وذكرت 
مورنينغ هريالد" ان هذا االجراء 
 200 من  اكثر  جذب  القانوني 
الف من زبائن البنك الذين جرى 

غشهم بالرسوم االستثنائية.
ان  ميكن  اليت  البنوك  ومن 
قانونية  اجراءات  حبقها  يتخذ 
وويستباك  الناشيونال  بنوك 

والكومنولث وبنك ويست.
للشركة  االداري  املدير  وقال 
جاميس ميدلويك "اعتقد ان هذه 
مخس  او  اربع  تطال  قد  اخلطة 

قضايا يف االشهر املقبلة".
يتعلق  الكثري  ان  يقول  واضاف 

تتبعه اجراءات قانونية ضد البنوك الكبرية االخرى

اجراء قضائي ضد بنك اي ان زد يف احملكمة الفيدرالية
اليت  زد  ان  اي  ضد  بالشكوى 
البنوك  على  نتائج  هلا  ستكون 

االخرى الكبرية.
وعلى االثر عمد بنك الناسيونال 
وقت  يف  رسومه  ختفيض  على 
انه  غري  احلالي،  العام  من  مبكر 
غري حمّصن ضد االجراء القانوني 
الرسوم  الستعادة  يهدف  الذي 

املاضية.
وقال السيد ميدلويك ان اكثر من 
30 الفا من زبائن بنك الناسيونال 

تقدموا لالدعاء بانفسهم.
الشكوى  هذه  جنحت  حال  ويف 
 1500 حبواىل  التعويض  سيتم 
اي  زبائن  من  زبون  لكل  دوالر 

ان زد.
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ادعاء  غيالرد  جوليا  االنسة  نفت 
الشخصية البارزة سابقا يف حزب 
ريتشاردسون  غراهام  العمال 
جمربة  كانت  الوزراء  رئيسة  بان 
ارادت  وزيرين  على  االبقاء  على 
التهديد  بسبب  منهما  التخلص 
اجراء  باعادة  تلقته  الذي 
انتخابات فرعية يف مقعديهما مبا 
احتمال سقوط  ينطوي ذلك على 

حكومتها.
ريتشاردسون  السيد  ادعى  فقد 
"االسرتاليان"  للزميلة  مقالة  يف 
جمربة  كانت  الوزراء  رئيسة  بان 
بسبب  الوزيرين  اعادة  على 
االقلية  احلكومة  سقوط  احتمال 
ترأسها يف حال خسر حزب  اليت 
بانتخابات  املقعدين  احد  العمال 

فرعية.
غيالرد  حكومة  ان  واملعروف 
وثالثة  اخلضر  نائب  من  بدعم 
مستقلني فازت باغلبية 76 مقابل 
ومن  الربملان  يف  للمعارضة   74
اىل  احلكومة  تضطر  ان  احملتمل 
قد  جديدة  فرعية  اخنابات  اجراء 

تكون خاسرة فتخسر احلكم.
وهو  ريتشاردسون،  كتب  وقد 
االنسة  بان  اعالمي،  معلق  حاليا 
عن  للرتاجع  اضطرت  غيالرد 
التخلص من وزيرين يف حكومتها 

التنفيذي  الرئيس  دعا 
للنشر  فوربس  المرباطورية 
احلكومة  فوربس  ستيف  السيد 
معدل  لتخفيض  االسرتالية 
ضريبة الدخل اىل حدود 17 يف 

املئة.
احلد  ان  فوربس  السيد  وقال 
يف  الدخل  لضريبة  االعلى 

غيالرد تنفي تهديدها باقالة وزيرين 

االخري  احلكومي  التعديل  يف 
تهديدهما هلا  اجرته بسبب  الذي 

باالستقالة من الربملان.
انه  غيالرد  "تعلم  يقول  واضاف 
حد  على  االعداد  تكون  عندما 
حتمل  تستطيع  ال  فهي  السكني 
انتخاب فرعي وهذا يعين انها ال 
تستطيع ممارسة القوة بالسهولة 
اعداد  لديها  تكون  عندما  نفسها 
"عندما  يقول  وتابع  كافية". 
وافرتضت  وزير  ابعاد  حاولت 
مباشرة  كالهما  هدد  اخر،  اقالة 
غيالرد  الربملان..  من  باالستقالة 

تراجعت مل يكن لديها خيار".
اما االنسة غيالرد فصرحت لراديو 
اي بي سي صباح االربعاء قائلة 
صحيح  غري  التقرير  هذا  "ان 
مل  ما  انه  قال  احد  ال  بالكامل.. 
حيصل على منصب )وزارة( سوف 

يستقيل من الربملان".

*السيد غراهام ريتشاردسون*

الفيدرالي  اخلزانة  وزير  رحب 
لصندوق  بتقرير  سوان  واين 
النقد الدولي يقول ان االقتصاد 

االسرتالي على رصيف متني.
وقد مدح صندوق الدولي ادارة 
االقتصادية  الفيدرالية  احلكومة 
العاملية  املالية  االزمة  خالل 
الفائض  العادة  واسرتاتيجيتها 

اىل املوازنة.
وقال السيد سوان ان التقرير 
كان "عالمة كبرية جدا" للطريقة 
احلكومة  فيها  ادارت  اليت 

االقتصاد املعرض االنتكاس.
وصرح وزير اخلزانة للمراسلني 
بان  االول  امس  كانبريا  يف 
معاجلتنا  يؤيد  التقرير  "هذا 
االزمة  خالل  االقتصادية 

املالية".
يُرق  مل  سوان  السيد  ان  غري 
له احد وجوه التقرير الذي رحب 
الدولي  النقد  صندوق  فيه 
على  على  االعتماد  من  مبزيد 
ضرائب االستهالك القائم على 
واخلدمات  السلع  ضريبة  مثل 
حيث بذلك ميكن الغاء ضرائب 
الدولة غري الفعالة "اليت تعرقل 
وتسمح  العاملة  اليد  حركة 
بتخفيضات على ضرائب الدخول 

الشخصية.
اي  سوان  السيد  استبعد  وقد 
السلع  ضريبة  على  تغيريات 
احلكومة  "ان  قائال  واخلدمات 
لن تغري ترتيبات ضريبة السلع 

واخلدمات على االطالق".
وتهرب السيد سوان من االجابة 
رفعها  اليت  املخاوف  على 
حول  الدولي  النقد  صندوق 
تضييق ضريبة ال40 يف املئة 
شركات  ارباح  على  املمتازة 
التعدين اىل 30 يف املئة على 

ضريبة اجيار موارد التعدين.

سوان يرحب بتقرير صندوق النقد الدولي حول االقتصادي االداري

وقال "ان التقرير يؤيد بالتأكيد 
اجيار  بضريبة  احلكومة  التزام 

املوارد".
اما زعيم املعارضة طوني ابوت 
كانت  املعارضة  »ان  فأكد 
املوارد  اجيار  ضريبة  تعارض 
الوصول  مفضلة  املعدنية 
ختفيض  خالل  من  فائق  اىل 

النفقات«.
املزيد  ابوت  السيد  كما رفض 
ضرائب  على  االعتماد  من 
الرتكيز  ان  قائال  االستهالك 
خفض  على  ينصب  ان  ينبغي 
النفقات وقال "ان على احلكومة 
يف  اكرب  وسرعة  جبهد  العمل 

حماولة العادة الفائض". 

*وزير اخلزانة الفيدرالي واين سوان*

فوربس يدعو لتخفيض الضريبة اىل 17 يف املئة
املئة وهو  اسرتاليا هو 47 يف 
الزميلة  ذكرت  كما  جدا"  "عال 

"االسرتاليان".
يف  فوربس  امللياردير  وقال 
ان  دائما  قلت  "لقد  له  مقابلة 
ضريبة  اعتماد  اسرتاليا  على 
ختفيض  االقل  على  او  ثابتة 

معدل الضريبة املرتفع جدا".

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

 to join in the 2011 Miss Middle East (Australia)
You will be given the opportunity to represent your community, 

to meet new people, to develop your career and to enjoy the prizes.
If you are interested to contest in this magical event, please fill in the coupon below 

and send it with a photo to our postal address below or email us to: 
info@missmiddleeast.com.au

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

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

Sponsored by:        

Your Beauty’s Future is in your Hands

Face the
Future with

Face the
Future with

 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

www. ellarouge.com.au



WINNER 
of the 2009 

Ethnic 
Business 

Award

8.30PM on Saturday the 
9th October 2010

Bellevue Bankstown -10 Restwell Street. Bankstown

وجد حبث جرى مؤخرا ان الزيادة 
الدخان  على  للضريبة  الكبرية 
دراماتيكي  تأثري  هلا  سيكون 
ومباشر على املدخنني حيث انها 
مدخن  الف   300 حوال  اجربت 
على االقالع عن التدخني بشكل 

دائم.
منذ  انه  اظهر  قد  حبث  وكان 
يف   25 بنسبة  الضريبة  زيادة 
املئة على اسعار السجائر اواخر 
اعداد  حاولت  املاضي،  نيسان 
عن  االقالع  املدخنني  من  كبرية 
التدخني وان العديد منهم جنحوا 

يف ذلك.
ويؤكد البحث ايضا ان رفع سعر 
الدخان هو رافعة قوية لتحسني 
16 يف  ان  حيث  العامة  الصحة 
املئة فقط من املدخنني اشاروا 
اىل انهم "سيواصلون التدخني 

باي مثن"
التدخني  وقف  خبري  وقال 
الربوفيسور جون ليت من جامعة 
اجلديدة  التعرفة  "ان  فليندز 
كانت هلا ردود فعل قوية وجدل 
وجمموعات  املدخنني  بني  كبري 
وقف  وخرباء  التدخني  مناهضة 
التدخني يف سائر احناء اسرتاليا 
عندما جرى تطبيق زيادة 25 يف 
يف  التدخني  ضريبة  على  املئة 

29 نيسان املاضي”.
البحث  هذا  "من  يقول  واضاف 
كانت  اخلطوة  هذه  ان  يبدو 
صحيحة عندما يتعلق االمر مبحاولة 

تقليص اعداد املدخنني.
غاالكسي  مؤسسة  اجرت  كما 
احدهما  استطالعني،  لالحباث 

رفع اسعار السجائر سبب رئيسي يف االقالع عن التدخني

وغري  املدخنني  االف  مشل 
املدخنني واالخر استهدف 1200 

مدخن بصورة عرضية.
واظهر االستطالع انه كان هناك 
اكثر من 3,1 ماليني مدخن قبل 
شهرين  وبعد  الضريبة،  زيادة 
من الرفع اهلائل لالسعار حاول 
1,2 مليون مدخن )39 يف املئة 
املدخنني(  عدد  امجالي  من 

االقالع عن التدخني.
مدخن  الف   300 حوالي  ومتكن 
جمموع  من  املئة  يف   9,5(
عن  االقالع  من  املدخنني( 

التدخني بنجاح.
االقالع  حماوالت  ارتفعت  وقد 
عن التدخني من 29 يف املئة من 
االقالع  حاولوا  الذين  املدخنني 
عن التدخني يف االشهر الثالثة 

اليت سبقت زيادة الضريبة.
اسعار  رفع  ان  تبني  وقد 
يف  االول  السبب  هو  السجائر 
عن  بنجاح  املئة  يف   21 اقالع 
التدخني، فيما كان لدى 45 يف 

املئة خماوف صحية.
واصلوا  الذين  غالبية  ان  كما 
التدخني قال 29 يف املئة منهم 

اعدادا  يدخنون  اصبحوا  انهم 
اقل من السجائر، فيما اخذ 47 
يف املئة يف االعتبار االقالع عن 
املئة  يف   40 وقال  التدخني، 
عن  االمتناع  على  يعزمون  انهم 

التدخني يف املستقبل.
من  انه  ليت  الدكتور  وقال 
اجليد كون العديد من املدخنني 
يفكرون يف االقالع عن التدخني 
ولكنهم مل يفعلوا ذلك بعد حتى 
ترك  حماولة  "ان  مضيفا  االن، 
حيث  جيدة  بداية  هي  التدخني 
االمتناع  حماوالت  ان  نعلم  اننا 
عديدة  تكون  قد  التدخني  عن 
قبل ان ينجح املدخن يف االقالع 

عن التدخني نهائيا".
على  "ان  ليت  الدكتور  ورأى 
اطبائهم  زيارة  املدخنني 
الستشارتهم حول خيارات العالج 
املتاحة ملساعدتهم على التخلص 

من االدمان على التدخني".
كما وجد االستطالع ان متوسط 
حواىل  اليوم  ينفقون  املدخنني 
لشراء  االسبوع  يف  دوالرا   57
 51 من  بارتفاع  وذلك  السجائر 

دوالرا قبل الزيادة.
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تتوقع احلكومة الفيدرالية ان جيد 
الوطنية  االلياف  شبكة  تشريع 
نهاية  قبل  الربملان  اىل  طريقه 

العام اجلاري.
ان  على  املعارضة تصر  ان  غري 
حتليال  العمالية  احلكومة  تقدم 
للمشروع  واملنافع  بالتكاليف 
الذي يف حال مت اقراره سيكلف 

اخلزينة 43 مليار دوالر.
وقد انتقد امللياردير املكسيكي 
سليم  كارلوس  االصل  اللبناني 
العالية  التكاليف  هذه  احللو 
ان  احللو  السيد  للشبكة.وقال 
االف   7 قيمته  ما  تعادل  الكلفة 
احلكومة  وعلى  منزل  لكل  دوالر 
استخدام اقرتاح الرصيف املتعدد 
تكنولوجيا  على  االعتماد  بدل 

االلياف البصرية.
على  املعارضة  زعيم  وافق  وقد 
ان  قائال  احللو  السيد  قاله  ما 
قوله  يف  يردد  كان  امللياردير 

سياسة االئتالف.
اي  لراديو  ابوت  السيد  وصرح 
بي سي قائال "ما زلنا نقول منذ 
الذي  االبيض  الفيل  ان  اشهر 
سيكلف 43 مليار دوالر اسرتالي 

ليست اسرتاليا حباجة له".
النواب  جملس  رئيس  وصرح 
بي  اي  لراديو  البانيز  انطوني 
التشريع  تقديم  يتوقع  انه  سي 
للربملان يف "اجللسات املقبلة"، 
اللمسات  نضع  "اننا  مضيفا 
الذي  التشريع  على  االخرية 
يف  كبري  جدل  حوله  سيكون 

الربملان".

كارلوس سليم احللو انتقد شبكة االلياف البصرية

ابوت يطالب بتفاصيل لتكاليف شبكة االلياف الضوئية الوطنية
كانت  اذا  ابوت  السيد  وقال 
الشبكة  حول  "عادلة"  احلكومة 
لتحليل  جلنة  تكلف  ان  عليها 
غري  جبدية،  والتكاليف  املنافع 
انها لن تفعل ذلك بسبب خوفها 

الكبري مما يظهره التحليل.
بان  ابوت  السيد  يتعهد  ومل 
شبكة  يدعم  سوف  االئتالف 
اظهر  حال  يف  الوطنية  االلياف 

التحليل ان الشبكة ممكنة.
ووصف عضو احلزب الوطين يف 
جويس  برنابي  االمامية  املقاعد 

الشبكة املخطط هلا بانها "حكاية 
قاله  ما  "ان  قائال  جدا"  مكلفة 
السيد كارلوس سليم احللو هو 

نزيف واضح".
كما قال زميله يف احلزب الوطين 
احللو  يشارك  انه  ويليامز  جون 

خماوفه حول كلفة الشبكة.
العمال  حزب  سيناتور  ان  اال 
انتقادات  رفض  كامريون  داغ 
السيد حلو قائال "هل تتوقعون 
حيتكر  ملياردير  من  اخر  شيئا 

املكسيك".

اعلنت سيناتورة حزب اخلضر لي 
ريانون ان على رئيسة والية نيو 
كينيلي  كريستينا  ويلز  ساوث 
ان تشرح وتفسر ملاذا قبل حزب 
مزعوما  تربعا  الوالية  العمال يف 
من  حيث  دوالر  الف   75 بقيمة 
احملتمل ان يكون ذلك قد خرق 
قوانني احلكومة العمالية نفسها.

ريانون  السيناتورة  وقالت 
»على  االول  امس  بيان  يف 
بسرعة  التحرك  الوالية  رئيسة 
اللطخة.. ويستحق  لتنظيف هذه 
املواطنون شرحا كامال حول قبول 

هذا التربع".
ريانون  السيناتورة  وكانت 
تعلق على تقرير جاء من الزميلة 
"السيدني مورنينغ هريالد" يقول 
بان احلزب قبل تربعا من شركة

انتقاد رئيسة والية نيو ساوث ويلز على 
خلفية زعم قبول تربع

اليت  احملدودة   Shepherds Bay
يديرها متعهد البناء جون وريزال 

كينسيال.
وقال بيان صدر عن حزب العمال 
امس االول "ان فرع نيو ساوث 
سوف  العمال  حزب  يف  ويلز 
اليت  االموال  هذه  يف  حيقق 
ذكرتها السيدني مورنينغ هريالد 
غري  عن  اموال  اي  واذا مت مجع 
قصد فان احلزب سيتخذ خطوات 

العادة هذه االموال".
وكانت االنسة كينيلي قد اعلنت 
اصالحات  عن  املاضي  االسبوع 
ابقت   السياسي  التربع  لنظام 
من  تربعات  اي  قبول  حظر  على 
قد  احلظر  هذا  وكان  متعهدين 
طبق يف العام 2009 عندما كان 

نايثن ريس رئيسا للوالية.
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واإلصالح  التغيري  تكتل  عقد 
الرابية  يف  األسبوعي  اجتماعه 
برئاسة العماد ميشال عون، وبعد 
االجتماع حتّدث العماد عون إىل 
الصحافيني مستعرضًا املواضيع 
اليت حبثت وأبرزها شهود الزور 
فرع  وحتديدًا  األمنية  واألجهزة 
باإلضافة  واملوازنة،  املعلومات 
إىل قضايا داخلية، وشّبه الوضع 
يف الدولة بربج بابل حيث ال أحد 
يفهم على اآلخر وحيث للكلمات 
معان أخرى غري ما تعنيه فعاًل، 
ودعا مؤسسات اجملتمع املدني 
إلمساع صوتها يف ما حيدث من 

جتاوزات.
ويف موضوع شهود الزور سأل 
إذا كانت األكثرية  العماد عون 
بريئة من فربكة هؤالء الشهود 
مقاضاتهم؟  من  خوفها  فلماذا 
وشدد على أن احلقيقة ملك لكل 
اللبنانيني، مؤكدًا التصميم على 
مأساة  تتكرر  ال  حتى  معرفتها 
من  األمريكيون  فينطلق  العراق 
كذبة جديدة لتدمري البلد وتهجري 
أبنائه. ومتنى على وزير العدل 
اللبناني  للقضاء  أن  يعلن  أن 
احلق يف حماكمة شهود الزور ال 

بل من واجبه حماكمتهم.
أن  اعترب  املوازنة  موضوع  ويف 
فضيحة،  صار  املوازنة  قطع 
وأنهم صرفوا املال وال يريدون 
أن يربروا كيف صرفوه، مشّبهًا 
بابا  علي  مبغارة  املال  وزارة 
ومنتقدًا طريقة التوظيف املذهبية 

الفئوية السياسية فيها.
العماد  أكد  سؤال  على  وردًا 
عون أنه ضد شهود الزور وضد 
صرف أموال الدولة بطريقة غري 
الطائفة  ضد  وليس  مشروعة 
يشّيع  أن  حياول  كما  السنية 
إىل  نظرته  أن  معتربًا  بعضهم، 
اإلسالم عربت عنها رسالته إىل 

السينودس.
الكامل  النص  يلي  ما  ويف 

للحديث:
لقائنا  يف  بكم  وسهاًل  أهاًل 

األسبوعي،
متعدّدة  كانت  البحث  مواضيع 
الوضع  استعرضنا  فقد  اليوم، 
القائم راهنًا بعد اجلدل والسجال 
الذي يدور يف شأن شهود الزور 
واألجهزة  واملوازنة  واحملكمة 
األمنية، وبتنا كأننا نعيش برج 
لغًة  يتكّلمون  كانوا  حيث  بابل 
واحدة حبسب األسطورة لكن مل 
بل  اآلخر  كالم  يفهم  أحٌد  يكن 

يفهم الكلمة كما يريد.
شرعي  غري  »جهاز  يقولون: 
لكن ال بأس » منمشيه«... 
شرعي  غري  إّنه  يقول  أحد  ال 
هذه  يعمل.  ال  أن  جيب  لذلك 
أزلنا  وإذ  »الفلتان«،  بالد 
والضوابط  القانونية  الضوابط 
احلكم  ممارسة  من  األخالقّية 
بسالمتكم«  »العوض 
حكم  يبقى  منه؟  يبقى  ماذا 
بقي  ممن  آمل  »الزعران«. 
ومن  املنطق  من  القليل  له 
اليت  املدني  اجملتمع  مؤسسات 
تعّلم األخالق دائمًا، أن يتحركوا 
األمور  يف  رأيهم  ويسمعونا 

املصريّية اليت حتصل.
هناك  أّن  »صحيح  يقولون: 
نريد  ال  لكن  زور  شهود 
نريد  ال  ملاذا  حماكمتهم« 
فربكهم  من  ألّننا  حماكمتهم؟ 

على  حيكم  أحد  من  وهل   «
نفسه؟!«

إذًا بات االتهام واضحًا، ويطال 
السلطات اليت خلقت شهود الزور 
ما دامت ال تريد حماكمتهم؛ فلو 
رفضت  ملا  منهم  بريئة  كانت 
أن  اإلحراج  أين  حماكماتهم. 
غريه  أو  الصّديق  زهري  حيضر 
سبب  وليشرح  إفادته  إلعطاء 
كل  فليعط   . اإلفادة  إعطاء 
جوابًا  لنفسه  لبنان  يف  إنسان 
مقنعًا: إذا كان صحيحًا أّن هذه 
احلكومة ومن عملوا يف التحقيق 
من  أبرياء  األكثرّية  ويؤّيدون 
خائفون  هم  فلم  الزور  شهادة 
منها؟ اسألوا رجال القانون إذا 
كان بإمكان احد أن مينع شخصًا 
مهما  القضاء  أمام  املثول  من 
كان نوع االحتكام إىل القضاء. 
القضاء حيّمله مسؤولّية إذا كان 
كرامة  من  وينال  كاذبًا  إّدعاؤه 

ومن سالمة اآلخر.
املقاضاة؟  من  خيافون  ملاذا 
املقاضاة  ألّن  مينعونها؟  وملاذا 
ليست لصاحلهم. لقد وقع يف 
امنيًا  حادثًا   18 حوالي  البلد 
كبريًا وذهب ضحّيتها عدد كبري 
من الشهداء. حنن نقوم بتعداد 
اليت استهدفت  الكبرية  اجلرائم 
الكثري  هناك  لكن  السياسيني، 
يف  ماتوا  الذين  املساكني  من 
التفجريات اليت حصلت، وقيمة 
هؤالء تساوي أكرب شهيد عندنا؛ 
فاإلنسان العامل البسيط الذي 
سريه  أثناء  االنفجار  يف  مات 
على الطريق يتساوى مع رئيس 
قيمته  له  إنسان  فهو  وزارة، 
ولرمّبا  أهله..  وله  حجمه  وله 
كان أهله أكثر تعاسة من الذي 
رمّبا  ألّنه  مليارات  وراءه  ترك 

كان املعيل الوحيد هلم.
احلقيقة  هذه  فإن  هنا،  من 
أو  احلريري،  آل  ملك  ليست 
أحد.  أو ملك  ملك حزب معنّي، 
هي ملكنا مجيعًا. حنن من يريد 
نسر  مل  وإذا  احلقيقة،  معرفة 
يف التحقيق يف شكل يرفع كل 
اإلبهام احلاصل فلن نصل إىل 

احلقيقة.
غنمًا،  ولسنا  مواطنون  حنن 
جملس  يف  مسؤولون  مواطنون 
متثيلّية.  صفة  ولنا  النواب 
شهود  ميّر  ال  أن  نقبل  ال  حنن 
الزور مجيعهم يف »املنخل«. 
بصرف النظر إذا حوكموا أو مل 
حياكموا، نريد أن نعرف احلقيقة. 
ولو مّتت مساحمة الناس كّلهم، 
أو  تسامح  حصول  جيوز  فال 
القاتل  ُيعرف  مل  إذا  مساحمة 
وبعدها  القتل،  على  واحملّرض 
فليسامح،  يسامح  أن  أراد  من 
ومن أراد طلب الثأر القضائي، 
فليلجأ إىل القضائي الذي حيدد 

بعدالته العقوبة.
إذًا من الضروري أن نعرف من 
صنع شهود الزور ومن وراءهم 
لنصل الحقًا إىل اجلرمية األساس 

يف شكل طبيعي.
بأنين  اتهموني  املاضي  يف 
اجلمّيل  بيار  الشهيد  قتلت 
رمحه اهلل، ومنذ سقوط الشهيد 
األول سخروا مّنا يف الربيستول 
كّنا  لو  كما  معنا  وتعاطوا 

مسرورين باجلرمية.
املوضوع  مع  تعاطيهم  طريقة 
األذى،  من  الكثري  لنا  سببت 

عندما  اإلنتخابات  يف  تاّذينا 
قررنا خوضها ضد اللوائح اليت 
أّلفها احلريري، فاتهمونا كما لو 
أّننا وّجهنا سهامنا حنو الشهيد.
لتحسني  عملنا  عندما  تأّذينا 
وسوريا.  لبنان  بني  العالقات 
اتهمونا بأننا أصبحنا مع اجلرمية 
بكل  مّتهمة  كانت  سوريا  ألّن 

اجلرائم.
وللحكمة  للتعقل  دعوة  كل  مع 
ُنّتهم  كّنا  سوريا  مع  بالتعاطي 
تلك  الدعوة  وكانت  وُنشتم 
االنتخابات  يف  ضّدنا  ُتستعمل 
بعض  أيضًا  وكّلفتنا  النيابية 

املقاعد يف بعض املناطق
تأذينا  لدينا كرامتنا، وقد  حنن 
من االتهام املعنوي، ونريد أن 
بأقل  نقبل  ولن  احلقيقة  نعرف 

منها.
ما  العماد عون: هذا يف  وتابع 
يف  أّما  الزور،  بشهود  يتعّلق 
الدولية،  باحملكمة  يتعّلق  ما 
صدقّيتها  خسرت  فاحملكمة 
كاملة. إذ ال يستطيع قاٍض أن 
لشخص  كاذبة  إفادة  يتجاهل 
يسأله  فال  أمامه،  اليمني  حلف 
عمن  يسأله  وال  كذب،  ملاذا 

أرسله.
تذكرون ماذا حصل يف العراق 
يف العام 2003، فاملشهد الذي 
كنا شهودًا عليه مجيعًا ال جيوز 
كلّنا  ذاكرتنا.  من  منحوه  أن 
يعرف أنه كان هناك جلنة دولّية 
تبحث عن دالئل لتطوير العراق 
العراق  نّقبت  النووية..  للطاقة 
البيوت،  دخلت  وإيابًا،  ذهابًا 
منزل  دخلوا  الناس،  استفزت 
احلاكم واّتهموه أن لديه أسلحة 
نووية، وكأّن اإلنسان يضع يف 
كانت  ماذا  اليورانيوم!!  بيته 

النتيجة؟
اعرتف  األمريكي  اخلارجية  وزير 
 CIAال كذبة،  كان  األمر  أّن 
كذبة،  كان  األمر  أّن  اعرتفت 
كذلك فعل وزراء كثر يف البيت 
األبيض وموظفون كبار.. وأعود 
ويتيم،  أرملة  ماليني   7 وأكرر 
4 ماليني مهاجر، ومليون شهيد 
. هؤالء يساوون ثالثة أضعاف 

سكان لبنان أو رمّبا أكثر..
الواليات  مشاعر  ستهتز  فهل 
استخدموا  إذا  املتحدة 
الدولّية  احملكمة  »كذبة« 
لبنان  يف  االستقرار  لضرب 
السياسية؟؟.  مآربهم  لتنفيذ 
لذلك، حنن مصّممون على معرفة 
ارتكب  من  نعرف  لكي  احلقيقة 
كبرية.  جرمية  ألّنها  اجلرمية 
مصّممون  إنهم  وقالوا  دخلوها 
لكن  نتيجة،  إىل  الوصول  على 
النتيجة  إىل  الوصول  يريد  من 
ال  احلقيقة  إىل  الوصول  فعليه 
أن  جيوز  ال  احلقيقة.  غري  إىل 

أو  حمليًا  أكان  القضاء  يقتص 
دوليًا من غري القاتل.

أن يعلن  العدل  نأمل من وزير 
احلق  اللبناني  للقضاء  »أن 
شهود  حملاكمة  والصالحّية 
احملاكمة  وهذه  الزور«. 
فقط  ليس  تطال  أن  بإمكانها 
شهود الزور، بل بإمكانهم فصل 
حماكمة خاّصة خارج إطار احملكمة 
الدولّية لذلك. أو حتى بإمكانهم 
من  احملّرضني  حماكمة  الحقًا 
إذا  الزور  شهود  حماكمة  دون 
كان بإمكانهم حماكمتهم غيابيًا. 
شهود الزور، احملرّضون.. كل 
لذلك  معرفتهم.  جيب  هؤالء 
العدل  وزير  يعلن  أن  نأمل 
ال  اللبنانّية  احملكمة  صالحّية 
بل واجبها، هلا صالحّية وعليها 

واجب، حماكمة شهود الزور.
حمايد يف  إنه  يقول  من  نسمع 
الوقوف  القضّية؛ ال ميكن  هذه 
هناك  يكون  عندما  احلياد  على 
مطالبة باحلقيقة. حنن لسنا نقف 
طرفًا مع أحد بل نطالب باحلقيقة. 
وكامل.  شامل  بتحقيق  نطالب 
شهود  مع  بالتحقيق  نطالب 
الزور ألن التحقيق يشوبه عيب 
وتغطية ألمور حصلت وجيب أن 

نعرفها.
قال  املوازنة  موضوع  ويف 

العماد عون:
اكرب  املوازنة  احلساب يف  قطع 
املال  صرفوا  تارخيّية.  فضيحة 
وال يريدون تربير كيف ُصرف؟ 
وأين؟ ومن أخذه؟ ومن استخدمه 
يف اإلنتخابات؟ ومن اشرتى به 
إىل  دعوناهم  عندما  عقارات؟ 
فتح حتقيق مالي قامت القيامة 
ومل تقعد، وسألوني »من أنت 
هم  واآلن  الناس؟«  لتحاكم 
عليهم  وُقبض  أنفسهم  حاكموا 
هناك  هل  املشهود.  باجلرم 
هناك  وهل  وقدر؟  قضاء  من 
من نّواب؟ أريد أن أسأل نواب 
األكثرّية: » أين ذهبت أموال 
للسنوات  واملوازنات  الدولة 
املتتالية منذ العام 2006 وحتى 

العام 2009؟
للقانون؟  تنفيذ  بهكذا  أتقبلون 
هناك  مينعكم؟  من  منعكم؟  من 
للّضرائب  وتطيري  متماٍد  إهمال 
من أموال اخلزينة العامة، ال أحد 
نا  مسؤول عن هذه األشياء. كلُّ
نعلم أّن أيَّ وزيٍر، أّيًا كان يف 
عندما  مسؤوٌل،  أي  أو  العامل، 
يغادر  أن  فعليه  خطًأ،  يرتكب 
املديريات  هذه  هل  منصبه. 
وزارة  ذلك؟  تنّفذ  املسؤولة 
ها  املال هي مغارة علي بابا، كلُّ
من  حشدًا  إال  نرى  ال  مغاور، 
يطلب  من  منهم  املوّظفني...! 
غري  بشكل  وُيوّظفوه  الّتعاقد، 
شرعي ليصري أمرًا واقعًا، متامًا 
فرع  أمنهم  جبهاز  فعلوا  كما 
واقعًا  أمرًا  جعلوه  املعلومات، 
واآلن يريدون تشريعه، كال لن 

يتشّرع!
أن  جيب  للّتوظيف،  وبالّنسبة 
وليس  دخول،  امتحان  حيصل 
نوّظف  سياسية  مذهبية  خيارات 
بها أّيًا كان، ليصبح أمرًا واقعًا، 
من  مغلق  مدار  من  نوعًا  وخنلق 
خيارات مذهبية فئوية سياسية، 
يف  وكأّننا  العمل  يصبح  حبيث 
منّظمة سرية أو مجعية سرية يف 

إدارة الّدولة وأموال الّدولة.

وتابع العماد عون:
خراج  موضوع  هناك  داخلّيًا، 
بلدة املَتني، فهذا اخلراج، ويف 
متّكن  البلد،  يف  فوضى  مرحلة 
من  املنطقة  يف  الّنافذين  أحد 
وضع يده على قسم من اخلراج 
به  وأخذ  ضيعته،  إىل  وضّمه 
تعلمون  كما  غفلة،  على  قرارًا 
ها حتصل بالّتهريب.  األشياء كلُّ
اآلن هناك إعادة حماكمة. القّصة 
واضحة، ونتأّمل أال يتكّرر اخلطأ 
يف القضاء، القضية نعرفها من 
األلف إىل الياء، َوليعّجلوا باحلكم 
أكثر  للتوضيح  نضطر  ال  حتى 
الوضع  نتج عن  ألّنه  وللتشهري 
البلدية  كثرية،  مشاكل  الشاذ 
اجلديدة اليت ضّموا إليها اخلراج، 
أعطت تراخيص مبحفار للّرمل يف 
الّضيعة صاحبة  نبع تشرب منه 
املعقول  غري  من  باخلراج.  احلق 
ال  أسلوب،  ال  األمر:  هذا  بقاء 
يُقل  وال  قانون..  ال  أخالق، 
اجتهادات..  هناك  إن  أحد  لي 
معروٌف من وضع يده على تلك 
القطعة من األرض، وبلدية يف 

اجلبل أصبحت يف الّساحل...
اّلذي نعيش فيه  البلد  هذا هو 
يف ظّل هذا احلكم املتواصل منذ 
الّنهج  اليوم،  حتى   1992 سنة 
ذاته، وألشخاص ذاتهم، واخلط 

السياسي ذاته.ذ
وتابع:

يف موضوع دمج بعض املدارس 
الرمسية فإن وزارة الرّتبية اختذت 
القرى  بدمج مدارس بني  قرارًا 
الدمج.  هلذا  معيارًا  ووضعت 
اّليت  بالّشروط  الّناس  َقِبل 
هناك  ولكن،  الوزير.  وضعها 
الّشروط  استوفتا  مدرستان 
اليت يتطلبها بقاء املدرسة على 
ذلك  ومع  دجمها،  وعدم  حاهلا 
من  بالرغم  دجمهما  قرار  جاء 
رأي األهالي املعاكس، وبالّرغم 
اّليت  الّشروط  استيفائهما  من 
مدرستني  بالبقاء  هلما  جتيز 
منفصلتني، وهما مدرسة مشِمش 
ومدرسة ترتج. نطلب من وزير 
بدل  قراره  عن  الرتاجع  الرتبية 
وتدّخالت  تظاهرات  حصول 
الرّتبية  أمام وزارة  واعتصامات 
وتدخل  املدرسة.  أمام  وليس 
قوى األمن يف هذه احلاالت ال 
سوف  اّنهم  أعتقد  ال  إذ  ينفع 
بتعليم  يطالبون  أهاًل  يواجهون 
تتناسب  مدرسة  يف  أوالدهم 
وزير  وضعها  اّليت  والّشروط 
إّنه  قال  الوزير  نفسه.  الرّتبية 
سابقة«  »يعمل  أن  يريد  ال 
أن  يريد  ال  ملاذا  ويرتاجع، 
من  هو  سابقة«؟  »يعمل 
اخلطأ  وجيوز  الّشروط،  وضع 
العودة  وميكنه  التالميذ،  بعدد 
عنه. وباملناسبة لن تكون سابقة 
ألنه تراجع عن قراره يف داريا 

ووّجه له الشكر هناك.
مقال  على  بتعليق  حديثه  وختم 

ورد يف الديار:
الّديار  صحيفة  كعادتها 
لديها  اخلاّصة،  أخبارها  لديها 
سرَدت  استخبارات«،  »جهاز 
زيارتي جلزين بأسلوبها اخلاص 
وّزعت  اخلاصة،  وبطريقتها 
الّنواب جبهات من ناس مقّربني 
وناس مبَعدين وحللت مَل انتقل 
بلدية  رئيس  منزل  من  الغداء 
واعتربت  آخر،  منزل  إىل  بلدة 

يف  ترشحه  على  داللة  ذلك 
املستقبل، وإىل ما هنالك...

يتدخل  أن  الّضروري  من  ليس 
املشاكل،  خللق  لبنان  يف  أحد 
فمن يسمع إعالمًا كهذا، حيتوي 
الّسرد،  من  أنواع  هكذا  على 
سيعرف أن هناك من يصنع عنه 
هذه  والقال.  والقيل  املشاكل 
الّصحافة القائمة على الّشائعات 
ُمَشّجعة  تزال موجودة، وهي  ال 
يف  موجودة  فئة  من  خصوصًا 
مركز  هناك  الّسلطة،  مراكز 
يبثُّ الشائعات، وهو ما يسّمى 
باملكتب اإلعالمي ألحد األجهزة.
ثم أجاب عن أسئلة الصحفيني:
إصالح  موضوع  جنرال،  س: 
األجهزة األمنية ليس بطرٍح جديد 
سؤال  هناك  ولكن  ِقبلكم،  من 
يطرحه الّطرف اآلخر وهو ما هو 
الّسبب املباشر هلذه احلدية يف 
الفرتة  وتكراره يف  الّطرح  هذا 
األخرية، أمل حيصل أّية حماوالت 
مع املعنّيني يف احلكم حلّل هذا 
فيه  اخلروج  دون  من  املوضوع 
عرب اإلعالم وقبل أن تتكّلموا به 

إعالمّيًا؟
جّدًا،  قديم  املوضوع  كال،  ج: 
الوسائل املشروعة،  واستنفدنا 
يف الواقع كل وسائلنا مشروعة 
ألّننا نتكّلم بالعلن، وحنن نّواب 
موضوع  بأي  الّتكلم  لنا  حيق 
ولكن  العام،  الّرأي  لتنبيه 
 2005 سنة  تأّسس  اجلهاز  هذا 
احلكم.  يف  حنن  نكن  مل  عندما 
اآلن سوف يسألونا مل حنن يف 
لنمنع  احلكم  يف  حنن  احلكم.. 
ففي  الّتجاوزات!  األقل  على 
أّن  تعلمون  أنتم   ،2008 العام 
وزير الّداخلية تعنّي بالّتفاهم بني 
رئيس اجلمهورية وبيين أنا، هذا 
حصل يف اّتفاق الّدوحة، وعندما 
بارود لزيارتي قبل  الوزير  أتى 
تعيينه، قلت له »لديك مشكلة 
وعليك  األمن  ورجال  األمن 
يف  وإّياه  تكّلمت  إصالحها«، 
مكتيب هنا، مّرت األيام وزادت 
املشكلة واشتدت، وتبني ذلك 
»إن  وقلت  االنتخابات  خالل 
كّلها  سقطت  األمنية  األجهزة 
دوالر  مليون  ألف  جتّول  ألّنه 
على احلواجز، وال حاجز متّكن من 

إيقاف مليون دوالر«.
اجلديدة،  احلكومة  تأليف  عند 
الّرئيس،  فخامة  لنراجع  عدنا 
قلنا له إّن وزير الّداخلية ال يريد 
أن »خيانق«، أي أّنك ال تريد 
أن »ختانق« رئيس احلكومة. 
هناك شيء غري طبيعي يف قوى 
أّي تشكيالت  األمن، مل حيصل 
مل  يكون،  أن  جيب  ملا  وفقًا 
قيادة  جملس  تأليف  حيصل 
جيري  شيء  ال  للّدرك،  جديد 
على  يغين  وكلٌّ  يرام  ما  على 
لياله، أيضًا قامت القيامة علينا 
أصبح  حتى  مبهامجتنا  وبدأوا 
من يطالب بوزارة كأّنه يرتكب 
هبة  هي  الوزارة  وكأّن  جرمية، 
نركع  أن  فيجب  إّياها  يعطونا 

ونقول شكرًا.
وسجااًل،  وقتًا  طال،  املوضوع 
الوزارات،  توزيع  بشأن 
بناًء  الّرئيس  إىل  فتوّجهت 
رئيس  وحبضور  دعوته  على 
احلكومة. اجتمعنا وشرحت ملاذا 
عرضت الّداخلية،  وزارة  أريد 

احلقيقة ملك كل اللبنانيني وليست حكراً على آل احلريري، ونريد أن نعرفها

العماد عون بعد اجتماع التكتل: لست ضّد الطائفة السنية، بل ضد شهود الزور وضد صرف األموال بطرق غري مشروعة

*العماد عون*
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                   بطرس عنداري
اجل  انطلقت دعوة النعقاد سينودس فاتيكاني من  قبل 15 عامًا 
لبنان وصدر نداؤه االخري يف نهاية العام 1995 وكان نداء صارخًا 
بواقعيته وانفتاحه، وجاء بعده االرشاد الرسولي الذي قّدم الرؤيا 
االندماج  وكيفية  اوطانهم  يف  املسيحيني  بقاء  اجل  من  السليمة 

الكامل مع حمطيهم.
وينعقد بعد ايام يف روما مؤمتر روحّي آخر او سينودس من اجل 
مسيحيي الشرق. وسينتهي املؤمتر اجلديد كما انتهى غريه بالثناء 
والتمنيات واطالق الدعوات اليت ال ميكنها ان تزيد شيئًا عما ورد 
يف النداء االخري لسينودس 1995 ولالرشاد الرسولي. ولن يتمكن 
الفاتيكان بكل ما له من قدرة واحرتام عامليا من حتسني اوضاع 
مع  الروحية.  قياداتهم  قبل  من  املهملني  املشرقيني  املسيحيني 

احرتام وتقدير هذه القيادات وحتّسس معاناة بعضها.
هناك ما ال يقل عن 13 بطريركًا وكاردينااًل للعرب املسيحيني يف 
املشرق العربي ومصر ميثلون حوالي 20 مليونًا من اتباعهم ورمبا اقل 
او اكثر حيث ال احصاءات رمسية. اال يعتقد هؤالء القادة احملرتمون 
ان ما جرى وجيري لرعاياهم يف العراق وفلسطني وغريها يستحق 
عقد مؤمتر او مؤمترات ملعاجلة املآسي التارخيية اليت نزلت بأبنائهم 
وخاصة تهجري اكثر من نصف مليون مسيحي من العراق تشتتوا يف 
كل االجتاهات دون ان ميّد احد اليهم يد االنقاذ ومئات األلوف منهم 
مشردين يف سوريا واالردن ولبنان او يف الداخل العراقي ينتظرون 
تأشريات اهلجرة اىل البعيد فيما العديد من اساقفتهم يتسكعون 

على ابواب السفارات الستقبال بعضهم؟
لقد ُوجهت نداءات عديدة اىل القادة الروحيني للمسيحيني العرب 
وتهجري  هجرة  لوقف  خاص  صندوق  وختصيص  دائم  مؤمتر  لعقد 
عشر  الثالثة  ان  جازمني   ونعتقد  وغريه.  العراق  من  املسيحيني 
بطريركًا وكاردينااًل قادرون على تأمني مليار دوالر بسرعة يأتي 
بهدف  الصديقة  الدول  قبل  االسالمية  العربية  الدول  من  معظمها 

تثبيت املسيحيني يف ارضهم.
عندما نقرأ بيانات اجتماعات وخلوات اساقفة بعض الطوائف تشعر 
مصري  على  والقلق  التخّوف  سوى  حتمل  ال  ألنها  واخليبة  باألسى 
املسيحيني يف بعض البلدان على كوكب االرض. وهذه التضرعات 
وال  مصريهم،  على  اخلائفني  صدور  يف  األسى  من  املزيد  تثري 
ننسى ان نشري اىل اهمال آالف املسيحيني اللبنانيني الذين فروا 

اىل اسرائيل.
السينودس  لدعم  املختلفة  والشخصيات  املؤسسات  حتّركت  لقد 
الفاتيكان  مفكري  على  تتّكل  املسيحية  القيادات  ولكّن  القريب 
وقتل  واملدارس  الكنائس  وهدم  اجلماعي  التهجري  كارثة  ملعاجلة 
االساقفة على يد االحتالل واعوانه يف العراق او يف فلسطني ورمبا 
السودان املهّدد بانفجار خطري بعد االستفتاء القادم الذي سيفصل 

جنوبه عن مشاله.
مع  اخلاص  الشكر  اللبنانية  للشؤون  فارس  عصام  مركز  يستحق 
املسيحي  الدور  »احياء  عنوانها  ندوة  اىل  لدعوته  عليه  القّيمني 
يف املشرق العربي« شارك غبطة البطريرك صفري مبوفد عنه قدم 
دراسة حتليلية لواقع احلياة وارتكزت على »ان كل شعوب املنطقة 

تعاني اسقاطات متنوعة من االكثريات اليت تريد فرض رأيها«.
وقد ساهم املؤرخ الكبري كمال الصلييب مبداخلة جريئة وهامة كعادته 
جاء فيها الكثري من االفكار وذهب اىل القول: »عندما بدا للعرب 
ان النصرانية يف لبنان توشك على االنهيار متلكهم اخلوف مجيعًا... 
ولن يبقى العرب عربًا ولن يكون هناك شيء امسه عرب باملعنى 

الكياني التارخيي الوجودي الطلق اذا حصل هذا..«
بالصوت  فقال  فحص  هاني  السّيد  اجملّددين  وكبري  العالمة  اما 
اسالمية..  ضرورة  الشرق  يف  املسيحي  الوجود  >ان  الصارخ: 

والدولة املدنية هي احلّل«.
وقد كانت رسالة العمال ميشال عون اىل قداسة البابا قّمة هذه 
التحركات وخالصة التوجهات حنو مشرقية جديدة اذ قال: »من اخلطأ 
مقاربة الواقع املشرقي احلالي من منطلق اقليات واكثريات، فهذه 
البالد منذ فجر التاريخ هي مثرة تراكم معريف ثقايف لشعوب كثرية 
وديانات شتى منذ ما قبل التوحيد.. ولطاملا كانت هناك اكثرية 
باتت اقلّية.. لقد اثبت التاريخ يف هذه املنطقة ان التشّبث باجلذور 

واالقرتاب من دعوة السيد املسيح هو خشبة اخلالص...«.
وجاء يف رسالة عون: »يأمل املسيحيون املشرقيون من كنائسهم 
السعي لوقف التخويف من الشركاء يف الوطن والغاء مفهوم اآلخر 

املختلف وذلك على اساس املواطنية..«
انه ملن املؤسف ان تكون هذه التحركات واملساهمات باجتاه اجناح 
اي  فيها  يكن  علمانية فقط ومل  انطلقت من مصادر  السينودس 
دور فعال للقيادات الدينية باستثناء املشاركة املتواضعة. وهذا 
الكالم ال نقصد به رفض التحركات العلمانية بل ما زالت اجملتمعات 
نداءات ومطالب  مع  اجلّدي  للتفاعل  وتتحّرك  واحلكومات تستجيب 

رؤساء الطوائف ألسباب قد ال تكون دينية دائمًا.
كما  األخري  النداء   1995 ديسمرب   - االول  كانون  نداء  يكن  مل 
القديس  البابا  وزيارة  الرسولي  االرشاد  بعده  جاء  بل  وصفوه 
ونشعر  املقدسة..  واالراضي  وسوريا  للبنان  الثاني  بولس  يوحنا 
ايضًا  الفاتيكان  ألن  األخري  اجلديد سيكون  السينودس  ان  اليوم 
مصاب باليأس واالحباط من ختاذل قادة الطوائف املسيحّية وعدم 
التزامها باالرشاد الرسولي او بالنداء االول، ولعدم حتركها من اجل 
تعميق التزام املسيحيني بارضهم وتشجيعهم على االنفتاح ووقف 

التجاذبات السياسية.
قريبًا ينتهي السينودس بضجة اعالمية واسعة وتشكيل جلان تشرح 
توصياته اليت تذهب بعدها لرتتاح على الرفوف قرب نصوص النداء 

االخري واالرشاد وتستمر املعاناه ويتواصل النزيف. 

املسيحيون العرب: ختاذل رؤسائهم لن يصّححه سينودس فاتيكاني األسباب، وقلت إن ال شيء فيها جيري كما جيب، كمديرية اإلحصاء 
واقعًا.  أمرًا  أصبحت  ألّنها  األمور  بعض  عن  تغاضينا  حنن  مثاًل، 
يف  معامالت  إجراء  للمخاتري  حيق  ال   : مثاًل  عدة  جتاوزات  حصلت 
وأخذوا  املغرتبون  وجاء  اهلوية،  معامالت  وأجروا  اخلارج، سافروا، 
بطاقات اهلوية اخلاّصة بهم من الوزارة أي أّنهم سّلموا البطاقات 
هلم هنا.. وهناك خمالفات يف مديرية األحوال الّشخصية، خمالفات 
يف البلديات، خمالفات يف قوى األمن الداخلي.. واملشكلة قائمة 
ومستمرة، قلنا هلم ال شيء صاحلًا، جيب الّتغيري، قالوا حنن سنغرّي. 
وكي ال نعرقل تشكيل احلكومة وافقنا على ذلك بعد أن ضمنوا لنا 
إجراء الّتغيريات الالزمة، اليت مل حتصل! هذا كّله، ومل نتكّلم يف 

اإلعالم.
تذّكرون مسألة الّسالح، وكيف قامت القيامة علينا، وجدوا بارودة 
اّليت  الّشاحنات يف طرابلس  اجلحافل يف  ولكّنهم مل جيدوا  عندنا 
جيدوا  مل  هم  ويوّزعونها.  هم  ينقلونها  واّليت  املرفأ،  إىل  تصل 
األسلحة اّليت كانت يف املطار واملعدة ألخذها إىل خمازن كفرشيما 
واليت وجدها اجليش بالغلط. وجدوا عّنا بارودة وصورة ال أعرف ما 
هو تارخيها لشباب وبنات يتباهون ويتصّورون بالبندقية فاستغلوا 

األمر.
إذًا، هذا املوضوع مطروح منذ مّدة، ولكن اآلن »محيت«، ملاذا 
»محيت«؟ ألّنه دخل على الّساحة بعنف وبشائعات. التقرير الذي 
املعلومات عن  فايز كرم، من سّرب  العميد  NTV عن  بثته حمطة 
الّتحقيق؟ أليس صاحب العالقة؟ أال يتكلم التقرير عن مشاعره وعن 
اكتشافاته؟؟ وبعدها زّج بامسي يف الّنهاية و قال إن كرم حّرضين 
التوتر  خط  المس  قد  هو  هنا،  إسرائيل!!  من  بدفع  سوريا  على 
العالي؛ فنحن ال يقدر أحد، أّيًا يكن، أن يتكلم عّنا، ال عن تارخينا، 
ال عن مستقبلنا وال عن حاضرنا، من هو وسام احلسن؟ ومن هو 
»معلمه« يف تاريخ لبنان؟ لدي 35 سنة حياة ميدانية، يف كل 
يوم كانت حياتي على كّفي، ما واجهته أنا مل يواجهه أحد، كّلهم 

وصلوا إىل مراكز الّسلطة بدعم دولي ودعم خارجي.
ال أحد له احلّق يف التطاول علينا، فليحقق كما يشاء، ولكن عليه 
أاّل يسّرب التحقيق، ووفقًا جلميع قوانني بلدان العامل فإن تسريب 
التحقيق حيّول التحقيق إىل حتقيق فاسد. ما الذي كان مطلوبًا من 
هذا التحقيق؟ املطلوب هو املفاعيل السياسّية. ولكن، ال ميكن ألحد 
أن يلمس التوّتر العالي ويبقى حّيًا. التوّتر العالي يفّحمه. ال حيّق ال 
له وال ملعّلميه وال ألّي أحد يف الدولة أن يطالنا بكالمه. فليحّققوا 
سّرًا بالقدر الذي يشاؤونه، وليصلوا للّنتائج اليت يريدونها. رفيق 
احلريري وجمموعته واصلوا التحقيق ملّدة مخسة عشر عامًا، توّجهوا 
للّتّجار الذين تربعوا وسألوهم إن كنت قد ضغطت عليهم ألخذ املال 
منهم يوم ّقدموا الترّبعات. وعندما مل جيدوا شيئًا ال يف التحقيق 
وال يف القيود، وضعوا امللّف فارغًا، وبقيت مّتهمًا ملّدة مخسة عشر 
اليوم مل يعيدوا األموال اليت صادروها من حسابي  عامًا. ولغاية 

اخلاّص. مجيعهم »حرامّية«، وخصوصًا السنيورة.
املعلومات  بفرع  يتعّلق  فيما  معركتكم  مدًى ستواصلون  ألّي  س: 

والتجاوزات اليت حتصل يف وزارة الداخلّية؟
وحيّلوه  فليتفّضلوا  الفرع،  هذا  شرعّية  بعدم  اعرتفوا  مجيعهم  ج: 
ويرسلوا عناصره إىل الوحدات املنشأة مبوجب املرسوم الذي يكّون 
وحدات األمن الداخلي. وإن أرادوا إعادة بنائه فيكون ذلك بتكوين 
يتأّلف  اليّت  بالعناصر  بناؤه  يتّم  أن  ميكن  ال  أخرى.  وبهرمية  آخر 
منها اآلن واليت تعّودت على ممارسة اخلطأ. إن كان من الضروري 
إنشائه وحتديد مهامه وارتباطاته يف جملس  أن يتّم حبث شروط 
اليت يتأّلف منها اآلن  بالعناصر  النواب، فليكن ذلك ولكن ليس 

واليت مارست اخلطأ.
إسرائيلّية  الدولّية  احملكمة  أّن  تعتربون  أّنكم  طاملا  جنرال،  س: 

ومسّيسة، مل قبلتم بها؟
ج: أنا مل أقل أّنها إسرائيلّية، ومل أقبل بها. أنا دعيت هلذه احملكمة 
وقد وّجهت كتابًا ل«بان كي مون« يف 30 آذار 2007 ، وقد 
قلت له إّنه لدينا اإلمكانّية لنقّرها بالوسائل الشرعّية وفقًا للدستور 
اللبناني، وطلبت منه أاّل ميّرروها تهريبًا، ولكّنهم مّرروها تهريبًا. لي 
احلّق بذلك وفقًا للماّدة 20 اليّت تقول بأّن القضاء مُيارس بواسطة 
احملاكم الّلبنانّية. ال حيّق ال لرئيس احلكومة وال لرئيس اجلمهورّية 
وال أّي أحد أن ينقل القضاء من لبنان إىل اخلارج من دون موافقة 
جملس النواب وتعديل هذه املاّدة. مل نقلوا احملكمة إىل اخلارج؟ 
أنتم مل تعيشوا املراحل اليت مررنا بها يف السبعينيات، يوم احرتقت 
بلدات برّمتها وتهّدمت بلدات أخرى، والناس ُقتلت إّما بالسكاكني 
أو بالنار أو بالرصاص ومل يتحّرك جملس األمن ويكّلف نفسه إنشاء 
حياتهم  األبرياء وحتفظ  عن  تدافع  قّوات  إرسال  أو  للبنان  حمكمة 
باحلّد األدنى، نظرًا للحاجة اليت مررنا بها يومها. ثّم نرى أّنه بناء 
على رسالة سرّية أرسلها رئيس احلكومة فؤاد السنيورة إىل جملس 
األمن، إجتمع جملس األمن برّمته وباتت مجيع الّدول الكربى والعظمى 
حتت أمرته. ويف كّل مّرة كانوا يريدون فيها إقرار خطوة جديدة يف 

احملكمة كان يسقط شهيد يف لبنان قبل يوم أو يومني.
من استفاد من اجلرائم اليت وقعت يف لبنان؟ أمل حتصل كل تلك 
اجلرائم بهدف أن ينفعل الشعب اللبناني ويرضخ؟ من استفاد من 
اجلرائم اليت ارُتكبت يف لبنان؟ هذا تاريخ حافل وحنن ال ننسى. 
أنسيتم يوم قلت من على هذا املنرب لوزير الداخلّية »أنا أّتهمك 
اغتيال  يوم حصل  باملؤامرة«؟ حصل هذا  حّتى  بالتقصري وميكن 
بيار اجلمّيل، فاجلرمية وقعت يف منطقة اجلديدة. نصف سّكان هذه 
الكتائب وحلفائه، وقد حصل االغتيال يف  املنطقة يؤّيدون حزب 
الكثري  أّي شيء؟ كاّل. هناك  أحد  أن يرى  النهار من دون  وضح 
من األشياء اليت جيب أن يتّم شرحها. من قتل من؟ أين احلقيقة؟ 
لنا احلّق يف معرفة احلقيقة حّتى ولو تنازل عنها أصحاب العالقة. 
عامًا  بعد مخسني  اكتشافها  يتّم  وقد  احلقيقة،  دائمًا عن  سنبحث 
إن مل يتّم اكتشافها اآلن. هذه احلقيقة هي ملكنا حنن يف الوقت 
احلالي، وهي ملك للتاريخ فيما بعد. نريد أن نعلم من قتل رينيه 

معّوض، من قتل املفيت حسن خالد، من قتل مجيع الذين اغتيلوا؟ 
من سعى للخالفات واحلروب هنا يف لبنان؟ هم نفسهم ال يزالون 
مهّم،  غري  لبنان  بأّن  يقولون  اآلن.  حّتى  هذه  بأعماهلم  مستمّرين 
إذًا مبا أّنه غري مهّم فليدعونا وشأننا، فإّما أن منوت بأنفسنا أو أن 
نعيش بأنفسنا. يقولون إن أمريكا ستتوّقف عن االهتمام بنا.. حنن 
يقول:  لبناني  مثل  بنا... هناك  االهتمام  تتوّقف عن  بأن  نرجوها 
إنت  إّنك  املصيبة  عليه:  رد  خالك،  وأنا  خايف  شو  من  »قّلو: 

خالي«.
س: جنرال، تفّضلتم وأملتم بأن يقوم وزير العدل بإعطاء الصالحّية 

للقضاء اللبناني يف قضّية شهود الزور.
ج: ليس إعطاء الصالحّية للقضاء الّلبناني، إمّنا االعرتاف بصالحّيته 
وفقًا للقانون. يستطيع أن يقول إّن القضاء الّلبناني هو القضاء 
الصاحل للّنظر يف قضّية شهود الزور. وليتنّح القضاة عندها من 
مناصبهم ومجيع الذين كانوا مسؤولني ومّت رفع دعاوى حبّقهم أي 
مّدعي عام التمييز وأجهزة األمن اليت اشرتكت وبعض السياسّيني 

الذين يشغلون مركزا تنفيذيا.
س: جنرال، مسري جعجع قال أّن من يريد أن يقوم بثورة إصالحّية 
يف البلد جيب أن يكون لديه تاريخ عميق وكبري يف اإلصالح ويف 
املصداقّية ويف املواقف غري املتقّلبة ويف االستقامة، هل لديكم 

هذا الّتاريخ؟
ج: ال أعلم. وعدت يف العام 1989 خالل حرب التحرير باّني سأعمل 
إلقامة أفضل العالقات مع سوريا بعد خروجها من لبنان وقد قمت 
بها. مبا خيتّص باالستقامة والنظافة والّنزاهة، فكما ترون مل أبِن 
ال قلعًة وال قصرًا، وترون كيف أعيش هنا، وهذا املنزل هو تقدمة 
من أحد األصدقاء. كما لدّي شّقة وأنا اعمل على إعادة حتسينها 

يف الوقت احلالي.
أّما بالنسبة للمواقف املتقّلبة، فعندما كنت أحارب وفقًا ملا استشهد 
به جعجع من برنامج انتخابات العام 2005 ، وباملناسبة ما قرأ منه 
هو برنامج انتخابي وليس شرعة احلزب، يومها كان هو يف اجلهة 

املقابلة.
قلت هلم يومها بعد اتفاقهم مجيعًا ضدي : »كرّت خري اهلل، حّلولنا 
مشكلة واّتفقوا حّتى ولو كان ضّدي«، وعندما فازوا باالنتخابات 
مل  حتالفهم  ولكن  ضّدي.  كانوا  ولو  حّتى  سوّيًا  بفوزهم  هّنأتهم 
يطل ألّنه كان مصطنعا وليس حقيقّيًا، وقد قلت لكم »الولد طلع 

سباعي وكان من الصعب أن يعيش«.
حنن قمنا بإعادة نظر يف السياسة ألّن من ال يقوم بإعادة نظر يف 
السياسة يكون »غبيًا«. الثبات يف السياسة هو أن تثّبت خّطك 
والسالم  التفاهم  تريد  لبنان؟  من  تريده  الذي  ما  اإلسرتاتيجي. 
والّطمأنينة. هناك أخطار حتدق بنا نظرًا لوجودنا إىل جانب إسرائيل 
وهي تعتدي علينا يومّيًا. هناك قّوة نشأت بالضرورة نظرًا للفراغ 
األمين، نشأت هذه القّوة باملقاومة وال تزال موجودة وهي قادرة 
على أن تشّكل عنصرًا ردعيًا يف الدفاع عن لبنان وحنن قمنا بإعادة 
تقييم ودعمنا هذه القّوة. هم بّدلوا كثريًا يف مواقفهم، يف حني 
أّننا حنن بّدلنا مواقفنا لنسري يف طريق الوفاق ودعونا اجلميع إىل 
هذا الوفاق أو التفاهم، فقد وضعناه مكشوفًا على الطاولة، وطلبنا 
منهم أن يتفّضلوا وأن يناقشوه معنا، وهو قابل للتعديل أو إلضافة 
بعض البنود. ولكن جيب أن يكون وثيقة وطنّية. وسرعان ما مسعنا 
تفاهم  هو  التفاهم  هذا  أّن  الفتنة  إىل  تسعى  اليت  الصحف  يف 
أساس  على  بالتفاعل  القّصة  وبدأت  الّسّنة،  ضّد  مارونّي-شيعّي 
مذهيّب ضّيق، ثم جاء الزرقاوي بنهاية العام 2005 ليكّفر الّشيعة، 
وجاءت معه الريح العاصفة من الّشرق، وارتفعت احلرارة كثريًا يف 

لبنان.
س: جنرال، تتّم ترمجة هذا الّتحالف على أّنه ضّد رئاسة احلكومة 

وضّد اخلّط السياسي الذي تنتهجه.
ج: كاّل. أنا ضّد صرف أموال الدولة من دون حسيب ورقيب ومن 
دون مستندات. أنا ضّد شهود الزور. ال يقولّن لي أحد بأّنين ضّد 
واملسيحي،  اإلسالمي  العاملني  إىل  رسالة  البارحة  وّجهت  الّسّنة. 
بني  افصل  ولكّنين  معلن،  مسيحّي  أنا  وموقفي.  تفكريي  حتمل 
ممارسيت للّسياسة وإمياني املسيحّي، فاألخالقّية الدينّية هي عبارة 
مع  أفقّية  عالقة  هي  السياسة  بينما  اهلل،  مع  عامودّية  عالقة  عن 

اآلخرين ومع كّل مكّونات اجملتمع الّلبناني.
أطلب من املسلمني أن يطّبقوا بعالقتهم معنا ما ورد يف نصوص 
يلحقوا  أن  دون  من  الكريم،  القرآن  يف  أي  املقّدس  كتابهم 
أّننا تعّلمنا الّلغة  االجتهادات التكفريّية اجملهولة املنشأ. احلمد هلل 
العربّية، نفهمها جّيدًا ونعرف الرّتمجة. ال يقولّن لنا أحد بأّننا ال نعرف 
الرّتمجة. حنن نقرأ الرتمجات اليّت ُوضعت من قبل الفقهاء املسلمني. 
مل أجد يف أّي نّص من النصوص اإلسالمّية دعوة إىل التكفري مهما 
كانت طائفتك، فقد ورد يف نهاية اآلية القرآنّية عن املشركني، 
إّن اهلل يفصل بينهم يوم القيامة، واهلل بكّل شيء عليم«. إذًا من 
هنا، أي وفقًا لنصوص اآليات القرآنّية الكرمية، ال حيّق التكفري حتى 

باملشركني، واهلل هو الذي يفصل، هو الّدّيان الوحيد.
حنن ال نطلب سوى أن يعمل كّل واحد وفقًا ملا ُذكر يف كتابه، 
حنن ديننا يدعو للمحّبة وشهادة احلّق. فلم ال أريد أن أتفاهم مع 
املسلم؟ مل ال أريد أن أحّبه؟ حّتى اختالفنا يف املعتقد الديين ليس 
طريقة  وهذه  عبادة  طرقة  هذه  اهلل.  لعبادة  وسيلة  هي  خالفًا، 
عن  عبارة  هو  والدين  بإنسانّيتنا.  نشرتك  ومجيعنا  أخرى،  عبادة 
أخيه  مع  اإلنسان  ليتقاتل  وليس  اإلنسان  لرتقية  رسالة مساوّية 

اإلنسان.
س: جنرال، زرت سوريا مؤّخرًا، كيف كانت هذه الزيارة وهناك من 
يقول أّنك حبثت مع الرئيس األسد كيفّية احملافظة على االستقرار 

يف لبنان؟
ج: درسنا إمكانّية االستقرار ضمن هذه األجواء. حبثت هذا املوضوع 
معه، ولكن الزيارة كانت سياحّية عائلّية. كانت سياحّية أكثر مّما 
هي سياسّية. ولكن بالطبع أخذنا قسمًا منها الجتماع وقد تكّلمنا 

يف املوضوع فقط وليس أكثر من ذلك.
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الدليل التجاري

@÷�ã–æaÎ@Ú‹‡ßbi@…Ói
Ú«Ï‰óæa@paãÁÏ1a@|Ó‹óm@Âfl@·ÿmbuby@ãˆbé
@paãÁÏ1a@ aÏ„a@�›◊@|Ó‹ómÎ@k‹�€a@kèy@bÌÎáÌ@

@@Z·íb:a@ÊÏ‡Óé@ÔuãÁÏßa@l@aÏ‹óma@@@@@@0411 575 323
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@

@Z·”ã€a@Û‹«@@@@@@@@@@@@@0407 666 190

لكافة حاجاتكم من التمديدات
 والتصليحات الكهربائية

اتصلوا على الرقم:608 983 0414

Sydney Landscaping and Excavations
ö^œfi˜]<ÿœfiÊ<ÜÀ£]Ê<›Ç7]<Ÿ^€¬]<ÜÒ^ä÷

 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

@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

B G
Glass & Glazing
                     for all your glazing needs

µfldn€a@pb◊ãí@…fl@›flb»n„F@@@@@@Ú�Ó„b™@Ò7»èmF@@@@@
0404015551@Zäb„ãi@Äi@fibóm¸a

LicZ@185750C

ات أحدث املوديالت وأجمل القصّ
بدالت رجالية جاهزة لكل القياسات

نخيّط البدالت على قياس الزبون وحسب طلبه
نستعمل أجود االجواخ احمللية والعاملية

أسعار مدروسة.. صدق في املعاملة.. وخبرة في 
العمل

نفتح ٦ أيام (االحد مبوعد مسبق)

Ph: 9635 7629 – Fax: 9633 1658
51 Phillip St. Parramatta

Opposite Crowne Plaza Hotel

@Hasham
Tailoring
@kÓè„@p˝´

@Ú†bÓÉ‹€@·íb:a

ÚÓ€buã€a

<ÜÀ£]Ê<›Ç7]<Ÿ^€¬_<ƒÈ€¢

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

Demolition & Excavation

العالناتكم يف اهلريالد اتصلوا على الرقم: 87648186

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

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

Mob: 0410 606 786

30 Hoskins Avenue Bankstown

l¯⁄^√π]<ÿ“<àrflfiF
<ÌËÇ◊f÷]<ì°<:÷]<

<ÿ⁄^“<Ã◊⁄<4ñ†F
<ÌÈfl”ä÷]<Ífi^f€◊÷

<Ï4«í÷]<ÌËÖ^rj÷]Ê
<Ï4f”÷]Ê

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

Registered Architect 
Ziad Boumelhem 

NSW Reg 8008
Member of the australian 

institute of architects 45159

·z‹fl@Ïi@ÜbÌå
@¡ˆaãÇ@ëá‰Ëfl@

@Úéá‰:a@Úib‘„@Ùá€@›vèfl
@ç‹ÌÎ@tÎbé@ÏÓ„@¿

8008@›Óvèn€a@·”ä

$200 cash for any referral

AL- KARM BAKERY
فــرن الكـــــرم

مناقيش - حلم بعجني - صفائح 
جبنة وجبنة مع خضار ولبنة وكشك- 

بيتزا وشنكليش وغريها...

* نفح 7 أيام      *نؤمن طلبيات مجيع للمناسبات
9897 1113

60 Excelsior Street, Merrylands NSW 2160

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

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

لالتصال: جان فارس
Mob: 0419 999 554 - 0405 203 535

Tel/Fax: (02) 8704 1490

 Residential *Commercial*
 *Industrial

نتعهد االعمال الكبرية والصغرية 
اختصاص.. خربة..  وخدمة 

صدق يف املعاملة وكفالة للعمل 
لالتصال:

0435922378

 Abraham
 Managing Director

378 922 0435

  CEDAR DRIVING SCHOOL
مدرسة االرز لتعليم قيادة السيارات

 بادارة السيد عّساف ابي عّساف 

خربة تفوق 37 سنة 
نساعد يف احلصول على رخصة القيادة 

السيارة حديثة مرحية ومكيفة 

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة 
اسعار خاصة لطاّلب املدارس

لالتصال: 0407405846
 97405846           

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

ANB 17 003 994 394

Safwat Arfan – Sayed
Manager

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

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

Auburn, NSW 2144
Tel: 8756 3600 - Fax: 8756 3699
Email: safwat@ozemail.com.au
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مقاالت

2010 األول  2 تشرين  Saturday 2 October 2010السبت 

جان عزيز

ال تنتهي األخبار عن غرائب قوى األمن الداخلي و»معلوماتها«. 
آخر مداخل احلديث عنها، كان كالم رئيس اجلمهورية ميشال 
سليمان التلفزيوني عن املوضوع، حيث لفتت دعوته إىل قوننة 
»الفرع« وتشريعه، كما لفتت أكثر حماولته االقتناع بوضع 
تلك الوحدة، وإقناع اآلخرين به، حتى إن رئيس اجلمهورية مّلح 
إىل ما معناه أنه يوم كان عديد قوى األمن الداخلي حنو عشرة 
آالف عنصر، كان عديد »فرع املعلومات« حنو 80 عنصرًا. أما 
اليوم وقد ازداد العدد العام، فمن الطبيعي أن تصري إعادة 

حبث يف حجم الفرع...
املعنيون بامللف استغربوا الوقوع يف مغالطة كهذه. ذلك أن 
الصحيح أن مرسوم عام 1991، الذي نّص على رفع عديد هذا 
أن  إىل  أشار  َمن  نفسه  هو  عنصر،   29500 حنو  إىل  السلك 
يكون حجم فرع املعلومات 72 عسكريًا ورتيبًا، إضافة إىل مثانية 
وصول  تقتضي  كانت  القانونية  فاألصول  وبالتالي،  ضباط. 
الفرع املذكور إىل مستوى 80 عنصرًا، حني يصري عديد قوى 
األمن الداخلي حنو 30 ألفًا، فيما الواقع اليوم أنه مع أمٍن من 
ليتخّطى  الفرع  حجم  انتفخ  السلك،  جممل  عنصر يف  ألف   25
ألفي عنصر. وما يظهر تلك املخالفة أكثر مقارنتها مع باقي 
وحدات قوى األمن الداخلي. فعلى سبيل املثال، يفرتض بوحدة 
الدرك أن متّثل ما نسبته 45 يف املئة من جممل عديد السلك، 
حبيث حني تبلغ قوى األمن الداخلي سقف الثالثني ألفًا، يصري 
عديد الدرك حنو 14 ألفًا، و»املعلومات« مثانني عنصرًا، فيما 
آالف، فيما  يتخّطى عديدهم سبعة  الدرك ال  أن  اليوم  الواقع 
عديد »املعلومات« صار ألفني. أي إن وحدة تعرف نقصًا يف 
عديدها يوازي النصف، فيما وحدة أخرى تعرف انتفاخًا يبلغ 25 

ضعف حجمها القانوني.
ويسهب املعنيون يف عرض املخالفات احلاصلة. فعلى سبيل 
املثال، تنص األنظمة على أنه ال ميكن فصل ضابط يف السلك 
من وحدة إىل أخرى إال ملدة زمنية ال تتخطى ثالثة أشهر، وملرة 
واحدة ال غري، فيما الواقع اليوم أن املدير العام يصدر منفردًا 
تراكمها  بلغ  ُمَددًا  ضباط  بفصل  ومتكررة  متواصلة  قرارات 
سنوات عّدة، حتى إن بعض هؤالء حظوا مبذكرات فصل سبع 
مرات، وذلك للتحايل على القوانني ونقلهم من وحداتهم إىل 
»املعلومات«، أو إىل أماكن أخرى، علمًا بأن جملس قيادة 
السلك ظّل حتى نهاية عام 2008 يتجاهل تلك املخالفات، إىل 
أن أصدر أواخر ذلك العام قرارًا ألغى مبوجبه كل أوامر الفصل 
الصادرة عن املدير العام منفردًا. ومع ذلك، ال تزال املمارسة 
غ إىل وزارة  نفسها سارية. والالفت أن أوامر الفصل تلك ُتبلَّ

الداخلية رغم عدم قانونيتها.
ملاذا اللجوء إىل هذا األمر؟ يشري املعنيون إىل أن اهلدف منه هو 
إعطاء »املعلومات« كل ما تريده من عديد، ما مينعها القانون 
من احلصول عليه. غري أن الغرائب تتخّطى ذلك، إىل كون الفرع 
نفسه هو َمن يضع برامج التدريب للضباط والعناصر يف املعاهد 
املختصة، ال جملس القيادة كما ينص القانون، وهو َمن ينتقي 
املتدربني لاللتحاق به يف إطار سياسة متييزية واضحة. ومن ثم 
تكون للفرع الكلمة الفصل يف التشكيالت العامة للسلك برّمته، 
وهو ما جيعل كل أفراده حتت رمحة مسؤولي »املعلومات«. 
حتى إن ضباط السلك يف كل لبنان يصريون مهّمشني إزاء بنية 
الفرع اليت »تشّعبت« لتصري فروعًا يف املناطق ومكاتب يف 
األقضية، وأقسامًا لألمن القومي، واألمن العسكري، والتدخل 
واحلماية، والرصد والتنّصت، واإلعالم وسوى ذلك من وحدات 

ملتبسة الوضع قانونًا.
االنتخابات  واضحًا يف  حدًا ظهر  املمارسات  تلك  وتبلغ سطوة 
البلدية األخرية، حيث يشري املعنيون أنفسهم إىل أن أكثر من 
500 خمالفة مسّجلة يف مناطق املنية والضنية وطرابلس وعكار، 
سياسي  فريق  وملصلحة  انتخابية  ألسباب  عنها  النظر  ُغّض 
معنّي، ومعظمها اعتداءات على األمالك العامة، مثل إقدام الجئ 
فلسطيين على تشييد مخسة أبنية بغطاء أمين سياسي. ويؤكد 
املعنيون أن كل اهلرمية العسكرية والسياسية وحتى القضائية 
عن  غائبة  السلك  يف  العامة  فاملفتشية  الواقع.  هذا  تغّطي 
املوضوع، والسلطة السياسية كذلك، فيما القضاة يعجزون عن 
رتبته،  واحد من »املعلومات«، مهما كانت  استدعاء عنصر 

ويف أي ملف كان...
احلد، فتستطرد  عند هذا  املعنيني  غرائب  روايات  تنتهي  وال 
إىل ما هو أخطر، من تركيب ملفات وعمليات إخضاع وعقوبات 
ومغريات، وصواًل إىل ما رافق تطويع 12 ألف عنصر بال مرسوم 

وال أصول، حتت ستار التعاقد ومتديد التعاقد...
معلومة،  كّلها  أنها  فيها  ما  أغرب  »معلومات«،  غرائب 

ومعتلمة.

ابراهيم األمني
ظّل جوني عبدو على الدوام هادئًا يف مقاربته امللّفات الداخلية. 
لكن مّثة ما تغرّي يف شخصّية الرجل وحساباته. عدم قدرته خالل 
سنوات االنقالب الذي كان أحد الشركاء فيه منذ عام 2004 على 
جعله يف  عام،  منصب  تولي  أو  لبنان  اىل  العودة  استثماره يف 
املوقع األكثر توترًا. وبعدما أفاض يف املرحلة السابقة يف احلديث 
عن توّرط سوريا وتوّرط الضباط األربعة يف جرمية اغتيال الرئيس 
»حزب  أن  لنا  ليشرح  اآلن  علينا  يطّل  هو  ها  احلريري،  رفيق 
عناصره  وأن  احلريري،  الرئيس  اغتيال  جرمية  يف  متوّرط  اهلل« 

»اعرتفوا« بذلك أمام حمققي دانيال بلمار.
وحبسب التسلسل املنطقي لكالم السفري السابق مع موقع 14 آذار 
اإللكرتوني، فإن األخ يعترب حزب اهلل إرهابيًا، ثم يعتربه مسؤواًل 
عن اغتيال احلريري، أي إنه حزب قاتل أو حزب للقتلة. ثم يشرح 
لنا سبب هذه املقدمات ألن »املشكلة احلقيقية يف 14 آذار هي 
بالتعبئة«،  وقاموا  القضية  هذه  الذين محلوا  الناس  عن  ختّليها 
خشان  فارس  من  اخلجل  بـ»عدم  اآلن  القوى  هذه  مهمة  حمددًا 

ومروان محادة ومي شدياق«.
أن  سبق  كالم  اىل  هنا  »أعود  قائاًل:  باألهم،  عبدو  يأتينا  ثم 
ذكرته )يعين أنه سبق أن طرحه ومل يؤخذ به( رغم أنه ليس كالمًا 
سياسيًا أبدًا، ولكن لألسف هذا هو الواقع إذا مل يكن لدينا، حنن 
ال جيوز  ألنه  الرعب«،  توازن  اليت تضمن  األدوات  السيادّيني، 
»غياب توازن اإلرهاب على األرض بيننا وبني الطرف اآلخر، ال 

ميكن أن نتعامل معهم بطريقة الئقة ولطيفة«.
والفهم  القراءة  جييد  عاقل  أي  بها  خيرج  اليت  املنطقّية  اخلالصة 
الثاني، وهو يقرتح أن تبين  أيام املكتب  هي أن عبدو حيّن اىل 
قوى 14 آذار خاليا عسكرية وأمنية إجرامية لقتل من يهامجها أو 
لتوازن  اإلجرامي »حتقيقًا  البناء  هذ  ويرى يف  مصاحلها.  يهّدد 
اإلرهاب مع الطرف اآلخر«. وهذا يعين ملن مل يفهم بعد أن عبدو 
يعود بنا اىل زمن »األمن الذاتي« متامًا، كما يهمس البطريرك 
جعجع  مسري  مرتفع  بصوت  ويقوهلا  صفري،  اهلل  نصر  املاروني 

وبعض القيادات يف تيار املستقبل.
ما احلكاية؟

طبعًا ينتقد عبدو الرئيس سعد احلريري على تصرحيه إىل صحيفة 
احلكومة عن  رئيس  إنه فهم كالم  األوسط«، ويقول  »الشرق 
باحلقيقة  فأضّرت  رت  حوِّ شهادات  عن  حديث  بأنه  الزور  شهود 
وبالعالقات مع سوريا. وهذا تفسري جديد، علمًا بأنه يفرتض بعبدو 
أن يكون قد علم بأن ما قاله احلريري كان مدار حديث مفّصل على 
غري النحو الذي قاله السفري السابق. وهو حديث جرى على دفعات 
بني احلريري والرئيس السوري بشار األسد. كما جرى بني األخري 
واملندوب السعودي اخلاص عبد العزيز بن عبد اهلل. واحلريري ترجم 
عمليًا يف تصرحياته تفاهمًا جرى بينه وبني السوريني والسعوديني. 
التصرحيات فقط،  على  يقتصر  التفاهم مل  أن  املشكلة يف  لكن 
يقف  ومن  الزور  شهود  مالحقة  يف  للسري  آلية  وضع  على  بل 
خلفهم. وعلى قاعدة أن فريق احلريري األمين والسياسي واإلعالمي 
)بعضهم مّتهم بالتورط يف ملف شهود الزور( كان قد أقنعه بأن 
الزور، فإنه مل يكن مربكًا  سوريا وحزب اهلل يقفان خلف شهود 
باإلعالن عن األمر. وبالتالي، فإنه وفق النظرية نفسها، من مصلحة 
14 آذار السري يف ملف شهود الزور إلدانة سوريا وحزب اهلل. لكن 
عبدو يعرف، كما اآلخرون من أركان احلريري، أن األمر على نقيض 
وإعالمية  أمنية  رؤوس  دحرجة  شأنها  من  التحقيقات  وأن  ذلك، 
وقضائية وسياسية من اليت يتكل فريق 14 آذار عليها للسري يف 

لعبة االتهام السياسي.
وألن األمور واضحة اىل هذا احلد، فإن مشكلة احلريري اليت تفاقمت 
مع سوريا ومع قيادات بارزة يف املعارضة، تعود اىل أنه كان يعتقد 
أن تصرحياته لـ»الشرق األوسط« ستكون كافية، وأنه معيّن مبا 
الضباط  تعويض  جلهة  سليمان  ميشال  الرئيس  مع  عليه  تفاهم 
والعميد  احلاج  علي  )اللواء  منهما  اثنني  تعيني  خالل  من  األربعة 
رميون عازار( يف مواقع إدارية أو دبلوماسية رفيعة، على أن يصار 
اىل عقد تسوية مع اآلخرين )اللواء مجيل السّيد والعميد مصطفى 
محدان( وفقًا لقاعدة أن احلريري قال إنه ال ميكنه املوافقة على 
منحهما أي منصب رمسي ألنهما »كانا على خالف قوي مع الوالد، 

وإنهما يواصالن العمل السياسي واإلعالمي ضدي اآلن«.
ستكون  سوريا  أن  يعتقد  كان  احلريري  فإن  ذلك،  على  وبناًء 
راضية باالعتذار الذي قّدمه هلا عن االتهام السياسي، وأن قوى 
وأن سوريا  الزور،  باإلشارة اىل ملف شهود  املعارضة ستكتفي 
ستمارس عليها الضغوط كي تقفل امللف. وبالتالي، فإنه وفقًا 
ملنطق احلريري، وملا قاله مسري جعجع يف جونية األسبوع املاضي، 
وملا شرحه لنا السفري عبدو، فإن فريق 14 آذار ال يرى أنه معيّن 
بالذهاب أكثر من ذلك. وهذا يعين عمليًا أنه يرفض اخلوض يف 
ملف شهود الزور، وأنه يتصرف على أنه »أمر تافه وعرضي وقد 
جتاوزته األحداث« على ما يسّوق لذلك ضابط كبري وإعالمي أكرب 

من الفريق اللصيق برئيس احلكومة.
عن  يتوقف  لن  بأنه  االنطباع  أعطى  قد  املعارضة  فريق  دام  وما 
مالحقة امللف، ُأطلق على قواه صفة »االنقالبيني« ثم ُأرفَق األمر 
برفع مسري جعجع الصوت، قبل أن يدعو السفري عبدو إىل »األمن 
الذاتي«... كل ذلك يقود اىل نتيجة واحدة: يف 14 آذار قوى 
باشرت املهمات التنفيذية ملواكبة صدور القرار االتهامي، واالجتاه 

بالبالد مباشرة حنو الفتنة.

رغم كل احلديث عن عدم قانونية »شعبة« املعلومات، وبعدما 
سيما  وال  التقنية،  قدراته  للجدل  املثري  األمين  اجلهاز  هذا  طّور 
املتعلقة بتعقب حركة االتصاالت اهلاتفية، انتقل أمنّيوه إىل شبكة 
اإلنرتنت، طالبني من الشركات اخلاصة الكربى أن تتيح هلم إمكان 
التنصت على مشرتكي الشبكة العاملية يف لبنان. فهل تستجيب 

الشركات، أم يرتاجع األمنّيون عن طلبهم؟
حسن عليق

على  السابقة  املعارضة  فريق  من  السياسية  اهلجمة  خضّم  يف 
رئيس فرع املعلومات، العقيد وسام احلسن، على خلفيات عديدة، 
اليت  واألدوار  الفرع إىل »شعبة«،  قانونية حتويل  عدم  أبرزها 
يؤديها اجلهاز األمين املثري للجدل، يبدو أن قيادة الفرع ماضية 
يف توجهاتها، كما لو أن شيئًا مل يكن. بل هي تبادر إىل خطوات 
إضافية تعزز حضورها األمين، وخاصة على املستوى التقين، وإن 

كان هذا التعزيز من دون سند قانوني واضح.
اخللوي  اهلاتف  بيانات  على  املعلومات حصوله  فرع  فبعدما ضمن 
الوقائي وحل اجلرائم  األمن  لبنان، الستخدامها »يف جمال  لكل 
املرتكبة، سواء اإلرهابية منها أو التجسسية«، حبسب قيادة قوى 
األمن الداخلي، جلأ الفرع إىل حماولة تطوير قدرات التنصت لديه 

يف عامل اإلنرتنت، وهو ما كان يعاني نقصًا حادًا فيه.
فرع  االتصاالت، طلب  االطالع يف قطاع  واسعة  وحبسب مصادر 
خلدمات  املوزعة  اخلاصة  الشركات  كربى  من  عدد  من  املعلومات 
فيها  تنصت  أجهزة  زرع  من  معه« ومتكينه  اإلنرتنت »التعاون 
يستطيع بواسطتها مراقبة ما يشاء من حركة اإلنرتنت يف البالد. 
هذه  مع  اتصاالته  بدأ  املعلومات  فرع  فإن  املصادر،  وحبسب 
اتصلت  وقد  املعدات.  تركيب  عليها  ليعرض  تباعًا،  الشركات 
بعضهم  فأكد  الكربى،  الشركات  من  عدد  مبديري  »األخبار« 
اتصال »املعلومات« بهم، فيما نفى بعضهم اآلخر األمر نهائيًا. 
تزال  ال  الشركات  بعض  كانت  املاضية،  القليلة  األيام  وحتى 
أي  إىل  يستند  ال  ألنه  »املعلومات«،  طلب  تلبية  عن  ممتنعة 
دوائرها  يف  لدراسته  خطي  طلب  تقديم  طالبة  قانونية،  أسس 
القانونية. وحبسب املعلومات املتوافرة، فإن املعدات اليت طلب 
فرع املعلومات تركيبها يف الشركات تتيح له مراقبة حركة التواصل 
عرب اإلنرتنت، وخاصة مراقبة خدمة الربيد اإللكرتوني، إضافة إىل 
عرب  التحادث  حركة  عن  الربيد، فضاًل  هذا  على مضمون  احلصول 

اإلنرتنت.
العادة،  اللبنانية، يف  األمنية  األجهزة  أن  إىل  املصادر  وأشارت 
مشتبه  عناوين  عن  معلومات حمددة  اإلنرتنت  من شركات  تطلب 
أذونات  دون  من  تصلنا  الطلبات  هذه  بعض  و»كانت  فيها، 
قضائية«، حبسب مصدر يف واحدة من كربى الشركات اللبنانية. 
وقبل حنو سنتني، اجتمع مديرو عدد من الشركات مع املدعي العام 
التمييزي القاضي سعيد مريزا »الذي قال لنا: ال تتجاوبوا إال مع 
الطلبات اليت تصلكم ممهورة خبامت النيابة العامة التمييزية«. وبناًء 
على ذلك، يضيف املصدر، كانت األجهزة األمنية حتصل على مجيع 
املعلومات اليت تطلبها، من دون أي إبطاء. ويف مرحلة الحقة، طلب 
تقنيو الفرع من الشركات ختزين البيانات املتعلقة خبدمة مشرتكيها، 
البيانات عند احلاجة،  العودة إىل هذه  لكي يكون متاحاًَ لألمنيني 
»لكننا رفضنا ذلك؛ ألنه يتطلب قدرات تقنية تفوق طاقتنا«. 
أخريًا  أحد ضباطه  أرسل  املعلومات  فرع  املصدر: »لكن  يضيف 
إىل إحدى الشركات، قائاًل ملديرها: أنَت ال تتعاون معنا. فأجابه 
املدير: حنن نستجيب لكل الطلبات القضائية. فما كان من الضابط 
إال أن قال له: أحيانًا حتتاج الطلبات القضائية إىل وقت طويل، 
وحنن حباجة إىل املعلومات بسرعة. قبل أن يطلب األمين من رجل 
األعمال تركيب معدات التنصت، وهو ما رفضه مدير الشركة«. 
وجزم معنيون بامللف بأن ما يهدف إليه فرع املعلومات ال يتعلق 
بالتنصت على احملادثات الصوتية اليت جتري عرب اإلنرتنت، بقدر ما 
هي حماولة للحصول على كل البيانات املرتبطة باستخدام اإلنرتنت 
واألشخاص  املشرتكون  يدخلها  اليت  املواقع  وحتديد  لبنان،  يف 

الذين يتواصلون معهم ومضمون هذا التواصل.
وأكدت مصادر رمسية يف قطاع االتصاالت ورود طلبات من فرع 
على »عدم  مشددة  اخلاصة،  الشركات  من  عدد  إىل  املعلومات 
أن تستجيب هلا«.  للشركات  ينبغي  الطلبات، وال  قانونية هذه 
ولفتت املصادر إىل أن املوضوع بات حمل متابعة من اهليئة املنظمة 
لالتصاالت، بعدما تبلغ رئيسها بالوكالة، عماد حب اهلل، معلومات 
من الشركات املعنية. وتسعى دوائر رمسية إىل التدقيق يف ما 
إذا كانت هيئة أوجريو قد تلقت طلبًا مماثاًل من فرع املعلومات، 
وخاصة أنها باتت مزودًا رئيسيًا خلدمات اإلنرتنت يف لبنان، ولديها 

عشرات آالف املشرتكني.
وأكدت مصادر أمنية واسعة االطالع أن فرع املعلومات حاول خالل 
خدمات  موزعي  لدى  للتنصت  معدات  تركيب  املاضية  السنوات 
اإلنرتنت يف مناطق جغرافية يرى أنها ذات أهمية قصوى لديه، إال 

أن مسعاه ووجه برفض عدد كبري من املوزعني الوسطاء.
ولفتت مصادر أخرى إىل اخلشية من سوء استخدام البيانات اليت 
يطلبها فرع املعلومات، »وخاصة بعد التجربة األخرية اليت استعمل 
سياسية  تصرحيات  على  للرد  قانونًا،  حممية  بيانات  الفرع  فيها 
أدىل بها اللواء مجيل السّيد، إذ مل يتورع فرع املعلومات عن كشف 
البيانات اهلاتفية املسجلة يوم 14 شباط 2005، الواردة إىل هاتف 
العقيد وسام احلسن أو الصادرة عنه، حملاولة تكذيب ما ورد على 
لسان السيد، رغم أن قيادة قوى األمن الداخلي أكدت مرارًا أمام 
جلنة االتصاالت النيابية أن على السلطتني التنفيذية والتشريعية 
بيانات  استخدام  ُحسن  على  وحبرصها  األمنية  باألجهزة  تثقا  أن 

اهلاتف اخللوي«.

من غرائب »املعلومات« املعلومةالتنصت إىل االنرتنت بعد اهلاتف14 آذار حنو التسُلّح علناً... ألجل لبنان!
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اعالنات

89 Yerrick Rd, Lakemba Ph: 9759 1895

السيد أمحد الفاس

تعلن حممصة مخس جنوم 
عن تنزيالت كربى ألسعار السمانة العربية 

وذلك لثالثة أيام فقط تبدأ من 
يوم السبت يف 2010/10/2 
ولغاية االثنني 2010/10/4

- جوز كاليفورنيا 1 كلغ 12 دوالر  8.99 دوالر
- لوز نيء 1 كلغ 7.80 دوالر 6.50 دوالر

- صنوبر بلدي 1 كلغ 48 دوالر 41.99 دوالر
- مواحل اكسرتا 1 كلغ 14 دوالر 8.99 دوالر
- قهوة سانتوس 1كلغ 12 دوالر 8.99 دوالر

- زيت زينة 20 ليرت 42 دوالر 35.99 دوالر
- زيت نباتي                           20  ليرت 40 دوالر 32.99 دوالر

- مسحوق غسيل )درايف(  او )أومو ( 12 كلغ 44 دوالر 39.99 دوالر
- مسحوق غسيل اومو )سطل( 25 دوالر 19.99 دوالر

- مسنة ممتازة 4 كلغ 13 دوالر 9.99 دوالر
-                                              4 ليرت 21.50 دوالر 17.99 دوالر

- فحم 10 كلغ 14 دوالر 10.99 دوالر
 Extra Virgin Olive Oil

حممصة مخس جنوم على العنوان التالي:

نقبل الدفع بـ 
Credit Card

Vegetble Oil

2010 األول  2 تشرين  Saturday 2 October 2010السبت 



Page 17صفحة 17     

اعالنات

2010 األول  2 تشرين  Saturday 2 October 2010السبت 

بيع باجلملة واملفّرق                   توصيالت جمانية لكافة احناء سيدني
نؤمن طلبيات كافة املناسبات      نظافة تامة.. خدمة سريعة ومعاملة ممتازة

 TONY  FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها  طوني فرنسيس

26 Good St, Granville 2142

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

كبة وكل ما يطلبه املطبخ 
اللبناني من اللحوم 

تلفون: 96371759 
فاكس: 96361294
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مؤسسة املكاري تغنيكم عن التفتيش والدوران 
دواليب ذات نوعية ممتازة للشاحنات والسيارات 

4WD املتوسطة والصغرية والـ

اكثر من 25 سنة 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 

”Tune up“ اخرى

مؤسسة املكاري للدواليب االوىل يف فيكتوريا

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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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

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.

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!

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

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

GD
18

50

$3,350

www.cvgt.com.au

For more information call Abraham Ghossain at our  
CVGT Sydney office on (02) 9600 0505 or mobile 0419 520328
* Conditions apply
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HECHAM COFFEE AND NUT ROASTER

79 Yerrick Rd, Lakemba Ph: 9740 9331
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17 South terrace Punchbowl 2196
P.08 8730 8737 – M. 0432 03 30 03

باخالص وصدق وامانه 
بتفوت مرفوع الراس 

صالة ما اهلا تاني
ادارة وذوق واحساس 
لقمة موسيقى واغاني

 »كاندل اليت«
بتزّين كل االعراس

Candle Light Reception
Under New Management

Engagement
Ladies Nights

Weddings
Birthday 
Parties

Christenings

No Worries No Stress
Your wedding organizer is the candle light

Reception venue
We care about your wedding leave it to us
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حسب آخر إستطالعات نسب املشاهدة التلفزيونّية يف الّرشق األوسط والّصادرة 

عن أك� رشكات اإلستطالع مصداقّية STAT IPSOS اللبنانّية واملركز العريب للبحوث 

PARC والّدراسات اإلستشارّية

                                   

Source: Stat IPSOS People Meters Panel: MARS Analysis

 وألّن املنرب األّول لن يضّم إّال األوائل، 

استأصلنا الّرتاجع وضّمينا الّتقّدم

www.mysat.tv
1800 700 506

الّصدارة التي تجمع نخبة اليوم وليس نخبة األمس

Key Lebanese Stations TRP Variance 2007 - 2010
Viewership VariationChannel
-24% (2007 – 2010)LBC
+50% (2009 – 2010)MTV

+143% (2007 – 2010)Al Jadeed – NEW TV
+614% (2007 – 2010)OTV
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تتمات

قاسم: لن ننجّر إىل الفتنة ... ومتويل احملكمة..
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

تنتظرها دمشق منه، كما أعلن سابقا، بل خبطة واضحة تستكمل ما كان 
قد بدأه عرب »الشرق األوسط«.

وقال مصدر رمسي لبناني إن اتصاالت سليمان يف املرحلة املقبلة، 
سترتكز على حمورين: األول داخلي، حيث سيوسع رئيس اجلمهورية 
حينما  السابقة  للخطوة  شبيهة  خطوة  يف  واتصاالته  لقاءاته  مروحة 
يف  السياسية،  والقيادات  الوطين  احلوار  هيئة  أقطاب  تباعًا  التقى 
مسعى العادة األمور إىل نصابها ووضع حد للتوتر احلاصل حرصًا على 

االستقرار يف البالد.
اما احملور الثاني، فهو عربي، حيث سيكون هناك تشاور مع العواصم 
املعنية ال سيما دمشق والرياض على اعتبار انهما الراعيتان ملسرية 
الوفاق واالستقرار وإلعادة تثبيت مفاعيل القمة الثالثية اليت انعقدت 
بامللف  معنية  أخرى  عربية  عواصم  االتصاالت  كما ستشمل  بعبدا  يف 

اللبناني ال سيما الدوحة.
إمكان  جلهة  واردة  االحتماالت  أن »كل  إىل  االنتباه  املصدر  ولفت 
عقد قمة لبنانية ـ سورية بني الرئيس سليمان والرئيس السوري بشار 

االسد، للتباحث
اللبناني  امللف  إىل  باملفاوضات وصواًل  بدءًا  امللفات  من  العديد  يف 
يف ضوء املخاوف السورية اليت عرب عنها وزير اخلارجية السوري وليد 

املعلم من تدهور الوضع يف لبنان«.
رأب  يألو جهدًا يف سبيل  لن  اجلمهورية  رئيس  املصدر »إن  وقال 
الصدع، وإن امكان العودة إىل لغة احلوار قائم ال بل مستمر وما يشجع 
أن األمور مل تتعد يف االسبوع األخري حد االشتباك الكالمي، وهذا ال 
يعين يف الوقت نفسه، ترك األمور على غاربها، إمنا ينبغي وضع اجلميع 

أمام مسؤولياتهم الوطنية«.
وعلم أن سليمان أجرى بعيد وصوله إىل بريوت سلسلة اتصاالت مشلت 
الرئيسني نبيه بري وسعد احلريري وعددا من الفرقاء السياسيني، وهو 
سيرتأس جلسة جملس الوزراء املقررة يوم االثنني املقبل يف القصر 
اجلمهوري، واملخصصة ملتابعة درس مشروع قانون موازنة العام 2011، 
يف ظل توجه لدى املعارضة السقاط بند متويل احملكمة وهو أمر عرب عنه 

الشيخ نعيم قاسم بشكل واضح ليل أمس االول.
وقالت مصادر وزارية إن هناك توجها لدى رئيس اجلمهورية اىل طلب 
تأجيل البت بهذا البند اىل وقت الحق، واالنصراف اىل دراسة سائر 
بنود املوازنة ومن ثم العودة اليه يف وقت آخر ويف اجواء سياسية 
او  ازمة سياسية  الدخول يف  عمليا جتنب  يعين  ما  ومستقرة،  هادئة 

حكومية قبيل وصول الرئيس االيراني اىل بريوت.
حول  تقريره  سيقدم  جنار  ابراهيم  العدل  وزير  أن  املصادر  وأكدت 
الوزراء يوم االثنني املقبل،  الفاقدي املصداقية اىل جملس  الشهود 
النيابي نبيه بري ورئيس احلكومة  وهو اطلع كاًل من رئيس اجمللس 
سعد احلريري على مضمونه، كما سيطلع رئيس اجلمهورية على مضمونه 

يف الساعات املقبلة.
جتيز  خالصات  يتضمن  جنار  تقرير  ان  على  املعلومات  تتقاطع  وفيما 
حماكمة شهود الزور او الذين وصفهم قاضي االجراءات التمهيدية يف 
احملكمة الدولية القاضي دانيال فرانسني بـ»فاقدي املصداقية«، 
امام احملاكم اللبنانية، رجحت املصادر الوزارية ان يتوزع النقاش داخل 
جملس الوزراء خالل حبث اآللية اليت سيقرتحها جنار ملالحقة وحماكمة 
شهود الزور، بني توجهني، يذهب االول حنو اعتماد آلية حماكمة ترتكز 
على قاعدة االدعاء الشخصي ضد شهود الزور امام احملاكم اللبنانية 
من قبل املتضررين منهم. ورجحت املصادر ان يكون وزير العدل من 
انصار هذا الرأي وقد يرد ذلك يف تقريره. وأما التوجه الثاني فيذهب 
حنو طلب احالة ملف شهود الزور اىل اجمللس العدلي مبا يعطيه القوة 
املعنوية واملادية الكبرية وقبل كل شيء اجلدية يف مالحقة هذا امللف 

وبلوغه اخلواتيم املنشودة.
قاسم: »حزب اهلل« سيواجه الفتنة

يف السياق نفسه، قال نائب االمني العام لـ»حزب اهلل« الشيخ نعيم 
قاسم إن »احلل الطبيعي هو أن نبدأ مبحاكمة شهود الزور ألن كل 
ت صياغتها من قبل الغرف السوداء اليت  املعطيات احلسية واملادية متَّ

عت شهود الزور. هناك لبنانيون فربكوا ملف شهود الزور«. صنَّ
وكشف قاسم ضمن برنامج »كالم الناس« مساء أمس االول على 
قناة »ال بي سي« عن ظهور للسيد حسن نصر اهلل خالل أسابيع 
حيث سيتطرق اىل ملف احملكمة الدولية وشهود الزور وقال »حنن مل 
نتبلغ بعد ما وصلت إليه التطورات يف شأن االتصاالت مع السعوديني 

والسوريني يف ما خيص القرار الظين«.
وردا على سؤال قال »اننا نرفض نهائيا أي قرار يتهم حزب اهلل 
وجمرد االتهام مرفوض ونعتربه جائرا وظاملا«. وأشار اىل »ان اتهاما 
سياسيا )لسوريا( يف ما مضى قلب املنطقة، وعندما يصبح االتهام 
سعد  للرئيس  »نقول  أضاف:  أكرب«،  تداعياته  ستكون  قضائيا 
احلريري إن باستطاعته إجراء اتصاالت مناسبة لعدم اتهام حزب اهلل«. 
ه أصابع االتهام إىل إسرائيل، فنحن أعطينا ما  وسأل »ملاذا مل توجَّ
القرائن..  فتح  املعنيني يف احملكمة  وعلى  للمحكمة  قرائن  من  لدينا 

فهل استدعي أحد من االسرائيليني أو املوساد للتحقيق«؟
الفتنة وهناك طرف  واشار قاسم اىل »ان حزب اهلل لن يبادر إىل 
خارجي ينتظر اشتعال الفتنة، وقد عملنا يف الفرتات السابقة على وأد 
الفتنة، وحزب اهلل سيدافع عن نفسه وميكن للدفاع أن يكون سياسيا 
وإعالميا وحنن نعلم أن قرار احملكمة ذاهب باجتاه واحد ورغم ذلك لن 
القرار  وعند صدور  املناسبة،  بالطرق  حدا  الفتنة، وسنضع  إىل  ننجر 

الظين سيكون لكل حادث حديث«.
واستبعد قاسم أن يذهب موضوع متويل احملكمة الدولية اىل التصويت 
اجلمهورية ميشال سليمان يفّضل يف  رئيس  الوزراء ألن  يف جملس 
القضايا اليت حتتاج اىل الثلثني أال يذهب اىل التصويت كي ال يقع 
بيضة  هو  »سليمان  الثلثني  حالة  يف  أنه  اىل  مشريا  اإلحراج،  يف 
النتيجة  ويروا  أن يصوتوا فليصوتوا  أرادوا  القبان«، وقال: »إذا 
ولكن باعتقادنا متويل احملكمة لن مير يف جملس الوزراء وبالنسبة لنا 
التمويل من لبنان مرفوض، ألنه ال يستطيع أحد أن يطلب منا أن منول 

حمكمة تضع السيف على رقابنا«.
وردا على سؤال، أكد قاسم أنه ليس مطروحا أن ننسحب من احلكومة. 
وقال: »حنن اآلن يف عز األزمة نؤيد االستمرار باحلكومة وأن تقوم 

بعملها بشكل فّعال«.
وعن احتمال دخول السوري يف حال حصلت فتنة داخلية، قال: »أي 

فتنة تفتح اجملال لكل االحتماالت«.
وعن التسلح، أشار قاسم اىل أن هناك أطرافا تتسلح يف الوقت احلالي 
مثل »القوات اللبنانية« ويستطيعون أن يقولوا ال ولكن معلوماتنا 

صحيحة.
بيلمار يستأنف قرار فرانسني

ويف جانب متصل، وكما كان متوقعا، استأنف املّدعي العام الدولي 
احملكمة  التمهيدية يف  االجراءات  قاضي  قرار  بيلمار  دانيال  القاضي 
الدولية اخلاصة بلبنان دانيال فرانسني الذي اعترب مبوجبه ان »احملكمة 
الدولية صاحبة اختصاص للنظر يف الطلب املقّدم اليها من اللواء مجيل 
الزور،  اخلاصة بشهود  التحقيقات  باحلصول على  له  والسماح  السيد 
وأن السيد صاحب صفة يف خماطبة احملكمة«. وطالب بليمار بوقف 

فوري ملفعول قرار فرانسني.
ويف الوقت ذاته، تقدم اللواء السيد عرب موكله احملامي اكرم عازوري 
باستئناف مضاد الستئناف بيلمار اىل فرانسني، طالبا السري باالجراءات 
كما  الزور،  بشهود  اخلاصة  التحقيقات  على  احلصول  بطلبه  املتصله 

حددها فرانسني.

واشنطن تنفي إرساهلا ضمانات إىل نتنياهو ..
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

العربية  السالم  مبادرة  متابعة  جلنة  اجتماع  تأجيل  مت  واإلسرائيليني، 
يومني أيضًا، فيما برز ختوف فلسطيين من أن يكون التمديد والتأجيل 
على حساب القضية الفلسطينية وملزيد من الضغط على مفاوضيهم، 
ما برر دعوة عاجلة اىل اجتماع »حاسم« للقيادة الفلسطينية يف رام 
اليت  الشعبية  اجلبهة  أن حتضره  على ضرورة  تشديد  مع  اليوم،  اهلل 
التنفيذية بسبب موافقة األخرية على  اللجنة  اجتماعات  قررت مقاطعة 

املفاوضات.
فقد نفى املتحدث باسم جملس األمن القومي األمريكي بنجامني تشانغ 
رئيس  إىل  رسالة ضمانات  بعث  األمريكي  الرئيس  يكون  أن  أمس، 

الوزراء اإلسرائيلي.
االول  أمس  مساء  »هآرتس«  لصحيفة  االلكرتوني  املوقع  ونقل 
أّي رسالة إىل رئيس احلكومة  إنه »مل يتم إرسال  عن تشانغ قوله 

اإلسرائيلي وال نعتزم التعقيب على مواضيع ديبلوماسية حساسة«.
املبعوث  إن  شعث  نبيل  الفلسطيين  املفاوضات  طاقم  عضو  وقال 
الرئيس  لقائه  خالل  نفى  األوسط  الشرق  إىل  اخلاص  األمريكي 
أمريكي  تعهد  أنباء عن  أمس،  اهلل  رام  الفلسطيين حممود عباس يف 
إلسرائيل حول نشر قوات من اجليش اإلسرائيلي يف غور األردن حتى 

بعد قيام دولة فلسطينية.
إذاعة  معه  أجرتها  مقابلة  ضمن  سؤال  على  رد  يف  شعث  وأكد 
»الشمس« اليت تبث من مدينة الناصرة مساء أمس حول أنباء عن 
غور  يف  إسرائيلية  قوات  نشر  بشأن  األمريكي  الرئيس  قدمه  تعهد 

األردن بعد قيام دولة فلسطينية، أن »ميتشل نفى هذا الكالم«.
أما ميتشل وعقب اجتماعه بالرئيس الفلسطيين يف مقر املقاطعة يف 
أرضية  إىل  توصاًل  إنه سيواصل جهوده  فقال  االول،  أمس  اهلل  رام 
مشرتكة بني اجلانبني إلجناح عملية السالم وحتقيق موقف إدارة بالده 

يف التوصل إىل اتفاق سالم على أساس حل الدولتني.
وسوف يستخدم ميتشل آلية اجلوالت املكوكية بني الشطر الغربي من 
مدينة القدس احملتلة ورام اهلل يف عودة اىل صيغة املفاوضات غري 
املباشرة، حيث التقى مساء أمس نتنياهو جمددًا ويعود اليوم اىل رام 

اهلل لالجتماع بعباس.
ترتطم  زالت  ما  األمريكي  املبعوث  مهمة  أن  اىل  هذا  الوضع  ويؤشر 
بالتعنت اإلسرائيلي حيال متديد تعليق االستيطان، وأن جهوده والطاقم 
املرافق له مل تثمر حتى اآلن عن أي صيغة مقبولة من الطرفني إزاء 

هذا املوضع.
األجواء  عباس  بالرئيس  ميتشل  اجتماع  يبدد  مل  الوجه،  هذا  على 
من  حلظات  قبل  فحتى  املقاطعة.  على  ختيم  كانت  اليت  املتشائمة 
وصوله اىل مقر املقاطعة يف رام اهلل أمس االول كان الغموض وعدم 
الفلسطيين  بالرئيس  احمليطني  معظم  موقف  على  يسيطران  اليقني 
حيال مستقبل املفاوضات املتعثرة مع إسرائيل جراء إصرار إسرائيل 
ما  كل  رغم  لالستيطان،  واملوقت  اجلزئي  التعليق  متديد  رفض  على 
ُيقال وينشر يف وسائل اإلعالم اإلسرائيلية عن سالل اإلغراءات اليت 

تقدمها واشنطن لتل أبيب مقابل التمديد.
وأعلن الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أمس االول 
عقب لقاء الرئيس الفلسطيين ميتشل إنه »لن يكون هناك مفاوضات 
من دون جتميد كامل لالستيطان«. وقال »ال جديد حتى اآلن بعد 

األيام  األمريكي خالل  الرد  ننتظر  لكننا  الرئيس عباس،  لقاء ميتشل 
القليلة القادمة على قضية االستيطان«. وشدد على أنه »لن يكون 

هناك مفاوضات من دون جتميد كامل لالستيطان«.
الرئيس  السبت وسيعرض  الفلسطينية ستجتمع  وقال إن »القيادة 
السالم،  لعملية  املبذولة  األمريكية  اجلهود  تفاصيل  عليهم  عباس 
اجلامعة  مقر  يف  العربية  املتابعة  جلنة  ستجتمع  قليلة  بأيام  وبعدها 
العربية يف القاهرة وسيعرض عليهم اىل أين وصلت اجلهود الدولية 

واألمريكية«.
وتابع »ثم هناك قمة عربية يف سرت وسيكون للرئيس عباس خطاب 

هام جدًا أمام أشقائه القادة العرب«.
موقف  بأي  عباس  الرئيس حممود  يبّلغ  مل  املقاطعة  مصادر  وحبسب 
إسرائيلي وال أمريكي جديدين، مرجحة أن يبذل ميتشل جهودًا إلقناع 
نتنياهو بصيغة ما بشأن متديد تعليق االستيطان، ما يفسح يف اجملال 

الستمرار املفاوضات.
وأعربت املصادر نفسها عن خشيتها من أن تتوصل االدارة األمريكية 
مع إسرائيل اىل صيغة من دون حبثها مع اجلانب الفلسطيين ومن ثم 

فرضها على عباس.
وبشأن االجتاه احملتمل للموقف والقرار الفلسطيين، قالت املصادر إن 
»كل شيء متعلق مبا ستقوله اإلدارة األمريكية يف موضوع االستيطان، 
فإذا كان جوابها أنها فشلت يف إقناع نتنياهو بالتمديد سيكون القرار 
املاضي  األسبوع  خالل  وتكرارًا  مرارًا  عباس  الرئيس  أعلنه  ما  باجتاه 
وأبلغ به الرئيس باراك أوباما ووزيرة خارجيته هيالري كلينتون بأن 
ال مفاوضات مع االستيطان، وهذا املوقف سيعلنه عباس يف اجتماع 
من  املقبل، وسيطلب  الشهر  من  السادس  العربية يف  املتابعة  جلنة 
العرب توفري التغطية واحلماية هلذا املوقف الذي قد تستخدمه إسرائيل 
للتصعيد يف األراضي الفلسطينية ليس فقط جلهة انفالت االستيطان، 
يف  الفلسطيين  الشعب  ضد  امليدانية  اإلجراءات  يف  والتصعيد  بل 

الضفة، ورمبا شن عدوان سافر على قطاع غزة«.
صيغة  اىل  ميتشل  توصل  إذا  »أما  الفلسطينية:  املصادر  وتتابع 
نضمن مبوجبها التمديد فإننا مستعدون الستمرار املفاوضات والدخول 
فورًا يف حبث كل امللفات على ان يتصدرها ملف احلدود، ألن حسمه 
يعين حسم عدد من القضايا وامللفات األساسية يف مفاوضات الوضع 

النهائي«.

اجتاه شيعي لرتشيح املالكي ..
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

وأفاد مسؤولون من »التحالف الوطين« الذي يضم »ائتالف دولة 
القانون« الذي يرأسه املالكي و«االئتالف الوطين العراقي« الذي 
يرتبط بعالقات وثيقة مع إيران، بعدما خرجوا من اجتماع مغلق االثنني 
أنهم »مييلون اىل املالكي على حساب منافسه نائب الرئيس عادل 
رئيسي  اإلسالمي »وهو فصيل  األعلى  عبداملهدي عضو »اجمللس 
يف »االئتالف الوطين«.وقال احمللل املتخصص يف شؤون الشرق 
املرجح  ان من  بندر: »أعتقد  األوسط مبجموعة »يوراسيا« ديفيد 
جدًا، اذا مت اختيار املالكي مرشحًا لرئاسة الوزراء ان ينتهي به املطاف 
رئيسا للحكومة... غري أن حتديد من الذي سريأس احلكومة جزء من 
التحدي. سيكون على املالكي اآلن تأليف حكومة وستكون هذه عملية 

مثرية خلالفات كبرية«.
واالثنني أخفق »التحالف الوطين« يف اختيار مرشحه لرئاسة الوزراء 
وكان  مساعيه.  سيواصل  إنه  وقال  لذلك  حددها  اليت  املهلة  يف 
االئتالفان الشيعيان قاال إنهما يعتزمان االندماج ليجمعا مقاعد »دولة 
 70 وعددها  الوطين«  مقاعد »االئتالف  مع   89 وعددها  القانون« 
لتشكيل  املطلوب  العدد  عن  مقاعد  أربعة  تقل  واحدة  كتلة  لتشكيل 

غالبية حاكمة وهي 163 مقعدا.
لكن احملادثات اليت استمرت اشهرًا مل تستطع أن تتمخض عن مرشح، 
وهي خطوة ضرورية إلنهاء مجود املوقف الذي ترك العراق بال حكومة 
انتخابات مل تسفر عن فائز  بعد ستة أشهر ونصف شهر من  جديدة 

واضح .
العراقية« اليت تتكون من  وما زاد الطني بلة قول كتلة »القائمة 
طوائف عدة ويرأسها رئيس الوزراء سابقا أياد عالوي إنها لن تنضم 
اىل أي حكومة يرأسها املالكي. وكانت الكتلة فازت بالعدد األكرب من 

املقاعد يف اجلمعية الوطنية بدعم قوي من األقلية السنية.
ووصفت »القائمة العراقية« حمادثات عالوي مع الرئيس السوري 
بشاراالسد يف دمشق االربعاء بأنها كانت اجيابية وتصب يف تعجيل 
ميسون  القائمة  باسم  الناطقة  وصرحت  العراقية.  احلكومة  تأليف 
الدملوجي ان »احلوارات بني اجلانبني تركزت حول إجياد احللول الالزمة 
للتعجيل يف تشكيل احلكومة العراقية بعد أن وصلت املفاوضات بني 
الكتل السياسية اىل طريق مسدود... سوريا هلا دور أساسي وحموري 
يف املنطقة وجتمعها عالقات متميزة مع مجيع الكتل السياسية العراقية 
باإلضافة اىل اجلارة إيران، وانها ستلعب دورًا فاعاًل يف منع التدخالت 

اخلارجية ودعم استقاللية قرار العراقيني يف تشكيل حكومتهم«.
وحبث نائب الرئيس األمريكي جو بايدن يف مكاملتني هاتفيتني مع كل 

من عبداملهدي واملالكي يف اجلهود املبذولة لتأليف احلكومة.
وجاء يف بيان مقتضب أصدره مكتب رئيس الوزراء العراقي ان املالكي 
وواشنطن.  بغداد  بني  العالقات  تطوير  سبل  يف  أيضا  حبثا  وبايدن 
انه يتطلع اىل »تأليف حكومة تشرتك فيها  بايدن قال  ان  واوضح 
مجيع الكتل الفائزة يف االنتخابات«.وأجرى بايدن مكاملة هاتفية أخرى 
مع عبداملهدي حبثا خالهلا يف مستجدات املفاوضات اجلارية بني الكتل 

السياسية العراقية.
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اقيم  املاضي  االحد  يوم  صباح  من  والنصف  التاسعة  الساعة 
قداس وجناز لراحة نفس املرحوم املربي االستاذ يوسف حامت 
الشالوحي الذي توفاه اهلل االسبوع قبل املاضي يف لبنان »دار 

بعشتار«.
واملأسوف على فضائله االنسانية واالجتماعية والثقافية هو والد 
اللبنانية فرع ملبورن  الصديق واالخ سايد حامت رئيس اجلامعة 

ووالد الدكتور شفيق واملهندس الياس حامت.
ويف كنيسة سيدة املارونية يف ملبورن ترأس الذبيحة االهلية 
الجل راحة نفسه سيادة املونسينيور جو طقشي مبعاونة كهنة 
الطائفة املارونية االباء االجالء: ادمون اندراوس واليان فارس 
العام يف فيكتوريا  وشارل حيت وحبضور سعادة قنصل لبنان 
الدكتور هنري قسطون وعقيلته والنائب نزيه االمسر والراهبات 
اللبنانية  اجلمعية  رئيس  طوق  بشارة  والشيخ  االنطونيات 

حبضور قنصل لبنان العام هنري قسطون والنائب نزيه االمسر ومسؤولني يف اجلالية
قداس وجناز لراحة نفس املربي االستاذ يوسف حامت

*القنصل اللبناني هنري قسطون وزوجته والنائب نزيه االمسر**الكهنة**عائلة الفقيد*

*جانب من املشاركني**العائلة تقدم كأس الذبيحة االهلية**جوقة الكنيسة والراهبات االنطونيات*

االسرتالية فرع ملبورن.
اللبنانية  اجلالية  ابناء  من  باملئات  الكنيسة  غصت  وقد  هذا 

باحزابها وتياراتها السياسية واجلمعيات اخلريية ومواطنيها.
وبعد تالوة االجنيل املقدس القى سيادة املونسينيور جو طقشي 
عظة حتدث فيها عن حياة الراحل املربي الفقيد االستاذ يوسف 
حامت الشالوحي الذي سهر مبساعدة زوجته فدوى العني الساهرة 
بلدته  هو  اغنى  كما  اجلميع،  وحمبة  باميان  العائلة  تربية  على 
منطقته  كبريا يف  فراغا  ترك  وبرحيله  والثقافة  بالعلم  واجلوار 

الكورة.
وقال ان الذي نقيم الذبيحة االهلية لراحة نفسه اعطى الوطن 
الكثري الكثري من املثقفني ففي بيته اعطى الطبيب واملهندس 
وكان  الناس  من  الكثري  ساعد  انسانا  اعطى  االغرتاب  وعلى 
رسوال يف عمل اخلري عنينا به الصديق العزيز سايد حامت. وبعد 

القداس وصالة وضع البخور تقبلت العائلة واالقارب التعازي 
داخل الكنيسة.

ثم انتقل احلضور املشارك اىل دار جنله سايد حامت لتناول لقمة 
الرمحة.

يف  جانبها  اىل  وقفوا  الذين  مجيع  من  بالشكر  العائلة  تتقدم 
مصابها االليم ان كان باحلضور الشخصي ام من خالل مكاملاتهم 
الواليات  باقي  من  جاءوا  الذين  بالشكر  وخيصون  اهلاتفية 

االسرتالية طالبة من اهلل مكافأة اجلميع باالفراح.
اسرة حترير جريدة اهلريالد يف ملبورن وسدني اليت تربطها عالقة 
صداقة بالعائلة تتقدم من جنله سايد ومن عائلته يف اسرتاليا 
االهل  ومجيع  الوطن  يف  وعياهلم  واوالده  فدوى  ارملته  ومن 
الفقيد  يسكن  ان  اهلل  سائلة  القلبية  التعازي  باحر  واالقارب 

الغالي جنات اخللد وهلم الصرب والعزاء.

اعلنت منظمة "محلة شعار الصحافة" )برس امبليم( غري احلكومية 
ان تسعني صحافيا على االقل قتلوا خالل ممارستهم مهماتهم 
مقارنة  املئة  يف   25 بنسبة  زيادة  يشكل  ما  العام  بداية  منذ 
بالعام 2009. وقال االمني العام للمنظمة بليز ليمنب يف بيان 
"انه اخفاق. اننا ال حنرز تقدما. الوضع يتدهور بدل ان يتحسن". 
واضاف "على منظمات الصحافيني ان تكون اكثر نشاطا بكثري، 
اجلرائم  هذه  تفادي  حزما يف  اكثر  تكون  ان  احلكومات  وعلى 
وقمعها". وال تزال املكسيك اليت تشهد نزاعا عنيفا بني اجليش 
وعصابات تهريب املخدرات البلد االخطر مع مقتل 13 صحافيا، 
تليها هندوراس وباكستان حيث قتل تسعة صحافيني يف كل 
منهما، وفق املنظمة اليت مقرها يف جنيف واليت تنشط من اجل 

محاية اكرب للصحافيني يف مناطق النزاعات.
وحتدثت املنظمة عن مقتل مخسة صحافيني اخرين يف العراق، 
كذلك، قتل مخسة عاملني يف وسائل االعالم يف منطقة مشال 
القوقاز الروسي "سقطوا ضحايا تصفية حسابات" فيما سقط 
مخسة اخرون يف الفيلبني "بيد قتلة".وقتل ثالثة صحافيني يف 
كل من الصومال واندونيسيا والنيبال ونيجرييا وكولومبيا.كما 
قضى صحافيان يف افغانستان، حيث ال يزال مراسالن فرنسيان 
للقناة الفرنسية الثالثة حمتجزين منذ اكثر من تسعة اشهر يف 
شرق البالد الذي ينتشر فيه قسم من القوات الفرنسية. ويف 

مقتل 90 صحافياً منذ بداية 2010 

ايضا  قتل  واوغندا  وفنزويال  واهلند  وتايالند  انغوال  من  كل 
اتفاقية  اعداد  اىل  الدولي  اجملتمع  املنظمة  ودعت  صحافيان. 
حول محاية الصحافيني بهدف "تعزيز تطبيق القانون املوجود"، 
ودعت جملس حقوق االنسان يف االمم املتحدة املنعقد حاليا اىل 

تولي هذا امللف.

والدة من ..موت سريري 
استطاع أطباء إيطاليون إجراء عملية قيصرية ألم يف حالة موت 

سريري منذ شهر، وولدت الطفلة حبالة جيدة.
وأفادت وكالة أنباء "آكي" اإليطالية أن األطباء يف مستشفى 
من  االول  أمس  متكنوا  إيطاليا  تورينو مشال  مبدينة  آنا  سانت 
إجراء عملية قيصرية لوالدة طفلة بينما ترقد األم يف حالة موت 

سريري منذ شهر إلصابتها بسرطان الدماغ.
وقال الطبيب املتخصص حبديثي الوالدة يف املستشفى انريكو 
برينتو "إن وضع الطفلة مرٍض حتى اآلن.. علينا وضعها حتت 
املراقبة ألن جهازها التنفسي، ومنو أعضائها ونظامها العصيب 

يف خطر".
تزن 760  احلمل وهي  من   12 األسبوع  الطفلة يف  ولدت  وقد 

غرامًا، ووضعت يف العناية املركزة.
وذكرت مصادر طبية أن األم صومالية تبلغ من العمر 28 عاما 
استقدمها قريبها الذي يعيش يف تورينو إىل املستشفى قبل 
أكثر من شهر للعالج من حالة متقدمة من مرض السرطان وهي 
حامل. وخالل األيام األوىل من دخوهلا املستشفى حاول األطباء 
الستئصال  جراحية  عملية  بإجراء  وقاموا  املرض  على  السيطرة 
يف  لتدخل  أيام  عدة  بعد  تدهورت  احلالة  لكن  الدماغي  الورم 
غيبوبة تامة قبل شهر. ووضعت األم حتت األجهزة الطبية لكن 
استدعى  املاضيني  اليومني  خالل  حالتها  يف  الكبري  التدهور 

القيام بعملية الوالدة فورا وقد جنحت.
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استمعوا اىل إذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطين احلر يف ملبورن

88,6FM على املوجة
 مساء كل يوم أربعاء

من الساعة السادسة اىل الثامنة مساء

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 اِّـعجنات

نظافة تامة وخدمة ممتازة َّـ فرعيها:

254Sydney Rd, Coburg
Ph: 0393846103 

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

  @äbÿ«@ÊaãœcAkkar Bakery

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 َّـ العمل

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

*حدودها العالم الواسع.. بطاقات لكافة انحاء العالم
*عناية باِّـسافرين على كافة الخطوط والوجهات

*توفري بالوقت وحجوزات فورية
*اختصاصنا السفر اُّـ لبنان والدول العربية

áÓè€a@bËjybó€
äÏÇ@Ïu@

Joe Khoury

*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

ÍÜ¸ÎaÎ@÷Ï†@Òäbìi@bËjybó€@åä¸a@Êaãœa
<ÿÈë˜]<Ífi^flf◊÷]<ÃÈÈ∆Ü÷]<ƒflíi

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

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

äb»é¸a@›õœa@…fl@Úflbm@Úœbƒ„

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

اذاعة صوت لبنان
استمعوا اىل اذاعة صوت لبنان

4-FM 92 على 
االحد من الساعة الثالثة بعد الظهر لغاية الرابعة
االربعاء من الساعة الثانية حتى الثامنة مساًء

الخميس من السابعة مساًء حتى الثامنة
صوت لبنان ـ صوت الجالية اللبنانية

جلميع مراسالتكم وإعالناتكم يف ملبورن

االتصال مبسؤول اجلريدة

 الزميل كميل مسعود:
0405272581 

almaza Beer
One of the world’s finest beers, Made In Lebanon 

now In Australia

To stock in your restaurant
call Classica PL on

03 9383 5222
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ويلز«  ساوث  »نيو  جامعة  أعّدته  أسرتالي  حبث  خلص 
معينة من  أنواع  إىل  يلجأن  اللواتي  النساء  أن  اىل  الربيطانية 

عالجات اخلصوبة يصبحن أكثر عرضة إلجناب الصبيان. 
وأوضح الباحثون أن عالج التخصيب يف األنبوب، األكثر شيوعًا 
يزيد فرص إجناب الصبيان بنسبة 5 يف املئة. فمن أصل 13 
ألف حالة ختصيب من هذا النوع، 56.1 يف املئة أدت إىل إجناب 

ذكور. 
أما تقنية حقن احليوان املنوي مباشرة يف البويضة فتؤدي إىل 
التأثري  أن  الباحثون، لكنهم لفتوا إىل  إناث، كما قال  إجناب 
األكرب على اجلندر يكمن يف الفرتة اليت يتم فيها زرع النطفــة، 
وهــي عملية تتم إما يف اليوم الثاني أو الثالث بعد التلقــيح، 

أو يف اليوم اخلامس أو الســادس بعد التلقيح. 
النطف املزروعة يف األيام املتأخرة تؤدي إىل إجناب ذكور، مهما 
كانت التقنية املستخدمة لعالج اخلصوبة، ولكن زرع النطفة يف 
األيام األوىل بعد التلقيح، يف حالة استخدام آلية حقن البويضة 

باحليوان املنوي، تؤدي إىل إجناب إناث. 
ورغم هذه االكتشافات، آثر العلماء التحذير من مغبة استعماهلا 

»كحقائق راسخة« يف حتديد جنس املولود مسبقًا. 
)عن »دايلي تلغراف«( 

مواليد عالجات اخلصوبة.. صبيان  أيها الثالثينيون: استعّدوا لألسوأ 
 هل تكاد تبلغ اخلامسة والثالثني من العمر؟

 إذًا احبس أنفاسك. وهل تكاد تبلغ اخلامسة واألربعني؟
مؤسسة  أعّدتها  دراسة  وجدت  فقد  أنفاسك.  التقط  إذًا   
منتصف  »أزمة  أن  لالستشارات  الربيطانية  »رياليت« 

العمر« باتت تصيبنا مبكرًا. 
وحّذرت الدراسة من أن األشخاص الذين ترتاوح أعمارهم بني 35 
و44 هم األكثر »تعاسة« يف اجملتمع، حيث يواجهون القدر 
األكرب من »املشاحنات« يف عملهم، وحيملون القدر األكرب من 

»القالئل« املالية، ويعانون غالبًا من »الوحدة«. 
ووفقًا للدراسة فإن 40 يف املئة ممن ينتمون إىل هذه الفئة 
العمرية »تعّرضوا للخيانة« من قبل الشريك، ويعاني 21 يف 

املئة منهم من الوحدة. 
اليت  العمر«  منتصف  »أزمة  أن  إىل  »رياليت«  وخلصت 
كانت تصيب من هم يف األربعينيات حتى اخلمسينيات، باتت 

تصيب من هم أصغر عمرًا. 
وقال ثلث من هم بني 35 و44 عامًا إنهم غادروا العمل بسبب 
عالقة سيئة مع احد الزمالء يف العمل، وقالت النسبة نفسها إن 

عالقاتهم العائلية تتحسن لو أنهم يعملون أقل. 

سيارات الغد تستدعي الطوارئ بعد احلادث
فائقة  كومبيوتر  بشرائح  مزودة  ستكون  املستقبل  اسيارات 
ستقوم بصورة تلقائية بإبالغ خدمات الطوارئ يف حلظة وقوع 
احلادث ، كما أنها ستخربها عن حجم الضرر ، وفقا ملا ذكره 

خرباء يف ندوة عقدت مؤخرا يف لندن. 
وقال ستيف وانريايت ، من شركة " فريسكال سيميكونداكتور" 
واليت تنتج شرائح يتم استخدامها يف أجهزة التحكم بالسيارة 
، إن " السيارة ستكون على األرجح أكثر األشياء اليت منتلكها 
من حيث االعتماد على احلاسوب بشكل مكثف" . وأضاف ان 
أنظمة احلاسوب ستغري وحتسن من الطريقة اليت نقود بها أي 

سيارة. 
يرتاوح  ما  على  بالفعل  احلالي  الوقت  السيارات يف  وحتتوي 
بني 25 و30 شرحية كومبيوتر دقيقة مثل أنظمة "برنامج الثبات 
اإللكرتوني""إي إس بي" ونظام " املكابح املانعة لالنغالق""إي 
بي إس" ونظام الرؤية الليلية باإلضافة إىل أنظمة أخرى. وقال 
بول بورنلي ، حملل من شركة أحباث أسواق السيارات " إس 
بي دي" ، إن أنظمة حاسوب أكثر تقدما ستقوم يف املستقبل 
بالبيانات. وأضاف " رمبا يسمح هلم  الطوارئ  بتزويد خدمات 
هذا بتحليل املوقف وإعداد ملف للحادث وتقييم خطر اإلصابة 

جبروح خطرية بالنسبة للركاب" . 
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خدمة سريعة.. صدق يف املعاملة وكفالة للعمل
نعمل 24/24 ساعة يف اليوم 

االتصال بصديق اجلميع سايد حامت 

 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 

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

ëÏmÏm@Úèé˚fl
bÓ€a6éa@¿@∂Î¸a

والحائزة على الشهادة العاِّـية من أكرب اِّـؤسسات االعالمية االمريكية
بيتزا ـ باستا ـ ستايك ـ سيفود

Pizza – Pasta – Steak – Seafood
اِّـكان األنيق ِّـتذوقي اللقمة الشهية

Melbourne

بقلم كميل مسعود
املرأة  باستطاعة  كان  املاضي  يف 
بيتا  تبين  ان  امية  او  كانت  متعلمة 

سعيدا من كل اجلوانب.
كم من الرجال زوجاتهم غري متعلمات 
جاهالت اخرجن اىل الدنيا اطباء وحمامني 

ومهندسني وعلماء.
عصر  دخلنا  ان  وبعد  اليوم،  اما 
والتكنولوجيا  واالنرتنيت  الكومبيوتر 
التلفزيون  يفتح  الرجل  اصبح  احلديثة 
عن  بطالقة  تتحدث  اجلامعية  فيشاهد 
علم الفلك ويف السياسة وفالنة حتدثك 
عن اخر ابتكاراتها يف العلم واملعرفة 
واهلندسة  االخرتاع  يف  فالنة  والعاملة 

ومشاريعها املستقبلية.
ال  زوجته  فيجد  حوله  الرجل  فينظر 
تتحدث اال يف املوضة واالكل والشرب 
وخالفاتها مع فالنة وعلتانة واملقربني 
عن  ناهيك  اطفاهلا.  ومشاكل  منها 
بال  هلا  يهدأ  وال  تطوف  ثم  الثرثرة 
التافهة،  االخبار  بعض  تلتقط  حتى 
ومن  صديقاتها  على  وترشها  لتعود 

حوهلا.
وامام هذه املشاهد كلها وما يشاهده 
يف منزله فال بد للرجل من ان يشعر 
الن  وعقله  قلبه  تعصر  اليت  باحلسرة 
ان  تستطيع  ال  تزوجها  اليت  املرأة 
اخرى  او  علمية  مواضيع  يف  تتحدث 

ذات مضمون..

ول الكوخ اىل قصر! عليها ان تحُ

اثارت  كتاب  يف  قرأتها  قصة  ال 
اهتمامها او مقال لفت نظرها.

فهنا ال يشعر الرجل اال بشيء يشده 
اىل الوراء والقدر حدد اقامته مع امرأة 

ال تصلح لعصر اليوم.
يف  زميالته  بني  دائما  يقارن  الرجل 
املكتب الذي يعمل فيه او يف املصنع 
بيته  يف  يعيشها  اليت  التفاهة  وبني 

وبني كوخ يعيش فيه وقصر.
اليوم  تتزوج رجال من عصر  كل فتاة 
حتول  ان  عليها  برجلها  حتتفظ  ولكي 

الكوخ الذي يعيش فيه اىل قصر.
الشهر  يف  كتابني  او  كتاب  ان 
اكثر  يزينانها  سوف  املرأة  تطالعهما 
ال  حتى  واملكياج  العطرة  الروائح  من 
يأتي يوم يشعر فيه الرجل ان مكتبة 

بيته ال تقل اهمية عن السرير!!

2010 األول  2 تشرين  Saturday 2 October 2010السبت 
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مجيع انواع احلبوب والزيوت وكافة انواع املعلبات... مسن اصلي - فول ومحص امريكانا 
منتوجات املبخر العاملية من  املخلالت الصحية والعالية اجلودة

اكرب حمل لبيع اخلضار 
والفواكه واحلبوب واالجبان 

وااللبان والزيوت خاصة 
اخلالية من الكولسرتول 

وزيت الزيتون الصايف

   *حمالتنا اشبه بسوبرماركت     *سيدتي كل ما تطلبينه موجود يف حمالتنا 
*اسعارنا فريدة ومميزة       * شعارنا الصدق يف املعاملة 

544 - 546 Mahoneys Rd Campbellfield Vic 3061

27 Malcolm Pl، Campbellfield Vic 3061

*حممص حديث جلميع انواع 
املكسرات الطازجة يوميا 

*يتوفر يف خمازننا مجيع 
مستلزمات املطبخ العربي 

*تصّدر البضائع اىل 
مجيع الواليات االسرتالية 

*حربنا مفتوحة على الغالء 
بصورة دائمة ومستمرة 

شركة عمارة السترياد وتصدير املواد الغذائية
بادارة السيد عمارة

حمالت عمارة للخضار والفواكه والسمانة 
بادارة السيد عمارة

2010 األول  2 تشرين  Saturday 2 October 2010السبت 
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ليس جبديد على مجعية بقرزال يف ملبورن واعماهلا اخلريية الطيبة 
اليت ال تعد وال حتصى يف اغرتابنا واميانا منها مبثل هذه االعمال 
احلسنة وبالتفاتة طيبة منها اقامت اجلمعية  بهذه املناسبة العظيمة 
يف عيد القديسة مورا شفيعة البلدة قداسا احتفاليا لراحة نفس 
ابنها البار الراحل املغفور له سيادة املونسينور سركيس شربل 
وانفس موتى اهالي بقرزال وذلك عند الساعة احلادية عشرة من 
قبل ظهر يوم االحد املاضي يف كنيسة سيدة لبنان املارونية يف 

ملبورن.
ترأس الذبيحة االهلية قدس االحياء ادمون اندراوس رئيس دير 

شربل يف ملبورن وعاونه كهنة الطائفة املارونية.
هذا وشارك اجلمعية يف هذه املناسبة سعادة قنصل لبنان العام 
يف فيكتوريا الدكتور هنري قسطون وعقيلته وسعادة النائب نزيه 
االمسر ورئيس اجلمعية االسرتالية اللبنانية فرع اجلامعة يف ملبورن 
واجلمعيات  السياسية  والتيارات  واالحزاب  طوق  بشارة  الشيخ 

حبضور رمسيني وفعاليات اجلالية اللبنانية 

مجعية بقرزال اخلريية يف ملبورن تقيم قداسا حتفاليا عن نفس موتى ابناء البلدة

*شربل وبعض اهالي بقرزال**رئيس مجعية بقرزال ومشاركون*

*االخوية والراهبات والقنصل اللبناني وزوجته والنائب االمسر**جانب من املشاركني*

*القنصل اللبناني وزوجته وبعض اهالي موتى بقرزال*  *الكهنة اثناء الزبيحة االهلية*

الفعاليات  وبعض  واملسموع  املقروء  االعالم  ووسائل  اخلريية 
اللبنانية الكرمية من بينهم رجل االعمال  واملسؤولني يف اجلالية 
املشروبات  عام  ومدير  الذوقي  فادي  االستاذ  احملامي  املرموق 
يف مؤسسة كولز Coles االستاذ طوني ليون وعقيلته وحشد من 

املواطنني.
وبعد تالوة االجنيل املقدس القى االب ادمون اندراوس عظة من 
وحي املناسبة حتدث فيها عن عجائب القديسة مورا مع ابناء البلدة 
واجلوار وعن مزايا الراحل املونسينيور سركيس شربل وعطاءاته 

يف حقلي الدين والدنيا.
املستويني  على  ربه  راضيا  الرب  ملذبح  امينا  خادما  كان  وقد 
الديين واالنساني. وبعد القداس انتقل اجلميع اىل هول الكنيسة 

لتناول املأكوالت اخلفيفة والقهوة واملرطبات.
اسرة جريدة اهلريالد تتقدم من اجلمعية رئيسا واعضاء بالتمنيات 

ان تبقى مثابرة على عمل اخلري واهلل يرحم مجيع االموات.

يا مغرتبني َع لبنان عودوا
املغرتبني  ينادون  الذين  اللبنانيني  املسؤولني  اكثر  ما 

بالعودة اىل وطنهم.
ال شك ان املغرتب اللبناني املنتشر على الكرة االرضية حبه 

لوطنه ال يعلو عليه اي حب اخر..
وال فضل ملقيم يف لبنان على اخيه املقيم سواء كان يف 
مغرتب.  كلمة  نرفض  فنحن  غريها.  او  امريكا  او  اسرتاليا 
املشكلة  ولكن  مقيمة  فهي  كانت  اينما  اللبنانية  فاجلالية 
الثانية  واملشكلة  اوال  وطنه  االنسان يف  معاملة  تكمن يف 
واليومي  االول  احلرية هي هاجسة  وتلك  احلرية  بانه ضحية 
وصدى هذه احلرية يرتدد باذان اللبنانيني. كيف ان الدولة 
يف  ومقصودة  كثرية  شوائب  وهناك  بعضها  مع  تتعامل 

معاملة االنسان.
يف لبنان ناس ابناء ست وناس ابناء جارية الذين يعملونهم 
كالقطيع. بينما احليوان يف دول العامل حقوقه حمفوظة كاملة 

وغري منقوصة ال فرق ما بني حيوان واخر.
كل بلدان العامل فيها مواالة وفيها معارضة.

املواالة تعمل واملعارضة حتاسب واالكثرية احلاكمة ليس هلا 
احلق املطلق يف ان تتحكم يف البلد وتفّصل على قياسها، 
واملعارضة واقفة هلا باملرصاد اذا كانت صاحبة حق فتضطر 

اىل اسقاطها عند الضرورة..
ففي احدى واليات اسرتاليا، اقدم نائب ووزير على اعطاء 
بديهي  امر  وهو  اسرتالي  مواطن  اىل  حسن سلوك  شهادة 
مل  السلوك  حسن  شهادة  ان  بعد  فيما  تبني  ثم  وطبيعي، 
تكن يف حملها وبدون سابق انذار قدم الوزير استقالته من 

احلكومة دون اي ضغط عليه.
رئيس وزراء اسرتاليا االسيق ُضبط من قبل البوليس يقود 
سيارته بسرعة اكثر مما مسموح له نظم البوليس حبقه حمضر 

ضبط 380 دوالرا وثالث نقاط من رخصة القيادة.
احد رؤساء ووزراء والية يف اسرتاليا ضبط جنله خممورا من 

قبل البوليس ففي اليوم الثاني قدم استقالته من منصبه.
فيا مغرتبني َع البنان عودوا..

فاين لبنان من كل هذه االمور!
واي لبنان تدعونا اليه!!

ففي لبنان السرقة والنهب والكذب عند بعض املسؤولني 
ضربت رقما قياسيا وال جيوز حماسبة احد.

الطرقات يف مجيع دول العامل صاحلة لسري السيارات وهناك 
حواجب على الطرقات اذا انزلقت السيارة لسبب عطل مفاجئ 
ال تنحدر اىل اهلاوية.. ال وزير وال نائب له صالحية اقرار 
املشاريع امنا احلكومة جمتمعة هي اليت تقرر واي خمالفة الي 
مشروع فاملعارضة هلا احلق يف توقيف املشروع مهما كان 

نوعه او حجمه اللهم  اال اذا كان املشروع للصاحل العام.
حتسني الطرقات وصيانتها من احلوادث وشق االوتوسرتادات 
مّنة من  املناطق والقرى دون  الكهرباء واملاء اىل  وايصال 

احد.
مشاريع التجميل من اول اهتمام املسؤولني هذا ما نشاهده 

كمغرتبني اينما كنا واينما وجدنا.
الوظائف يف املؤسسات خاصة الرمسية قد ميكن الي مسؤول 
مهما عال شأنه ان يتدخل بها وكذلك يف املؤسسات اخلاصة 
مجيع هذه الوظائف تصل ملستحقيها باالفضلية، ال نائب وال 
وزير وال حتى رئيس احلكومة قادر على تعيني موظف واحد 

من الدرجة االوىل كان ام من اخلامسة..
ويا مغرتبني َع البنان عودوا!!

اللبناني يف االغرتاب يقرأ الصحف االجنبية يوميا ويستمع 
االخبار  البلد املوجود فيه واىل نشرة  االخبار يف  اىل نشرة 
والكرامة  النفس  وعزة  والطمأنينة  بالراحة  فيشعر  العاملية. 
كيف ان املواالة واملعارضة يتعاملون مع بعضهم ويشعر بانه 

مطمئن اىل مستقبله ومستقبل اوالده واوالدهم.
ويا مغرتبني عودوا!

الكذب والسرقة والنهب هو املاشي يف لبنان..
الوظائف  ماء،  للسيارات، ال كهرباء، ال  ال طرقات صاحلة 
اىل من ال يستحقونها، احلياة اليومية للوطن معدومة واكثرية 
الناس تنتظر موعد اجراء االنتخابات لتتمكن من العيش بضعة 

ايام واسابيع.
املشاريع اليت تنمي املناطق قابعة يف ادراج املسؤولني منذ 

سنوات وكل مسؤول حيمل املسؤولية اىل غريه..
املشاريع املاشية يف لبنان وهذا اكرب عيب وعار هي السرقة 
والنهب والكذب على الوطن وشهود الزور والقضاء الفاسد 

واالبرياء داخل السجن واجملرم خارج السجن يسرح وميرح..
وأخريا.. يا مغرتبني عالبنان عودوا!! 

صحايف عتيق

إىل أقارب املرضى.. حذاِر 
أقارب  أن  األسرتالية  جامعة »ملبورن«  أجرتها  دراسة  كشفت   
املصابات بسرطان الثدي، من الذكور واإلناث، معرضون أكثر من 

غريهم خلطر اإلصابة باملرض يف أماكن خمتلفة من أجسادهم. 
وأخضع العلماء آباء وأقرباء 504 إناث أصنب باملرض قبل بلوغهن 
أنهم معرضون مبعدل مرة ونصف إىل مرتني  35 عامًا، واكتشفوا 
أكثر من غريهم خلطر اإلصابة بسرطانات الربوستات والرئة والدماغ 

واجلهاز البولي. 

وقال العلماء إن تغريا طفيفا طرأ على أقارب النساء الالتي ال حيملن 
بسرطان  إصابتهم  احتمال  من  تزيد  معروفة  خمتلة  وراثية  جينات 
معروفة يف  غري  أخرى  اضطرابات  هناك  بأن  يوحي  قد  ما  الثدي، 
وعائالتهن  الشابات  النساء  عند  السرطان  الوراثية تسبب  اجلينات 
وتستلزم مزيدا من الدراسة قد تساعد يف معرفة أصناف أكثر من 
البشر املعرضني للمرض. وتقول الدراسة إن النساء الالتي يرثن 
جينا واحدا من اجلينات غري السوية املعروفة باسم »بي.أر.سي.

 55 بني  ترتاوح  بنسبة  معرضات  و»بي.أر.سي.أي.2«  أي.1« 
و85 يف املئة خلطر اإلصابة بسرطان الثدي طيلة حياتهن. 
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نافذة على اجملتمع اعداد وتصوير اراكس 
لتغطية حفالتكم واعراسكم ومجيع مناسباتكم اعتمدوا املصور اراكس 

PH: 0419247261- 96823269

تفوق لبناني جديد من جامعة غرب سيدني.... خترج املهندس رائد يوسف

الشاب الطموح املهندس رائد يوسف توج دراسته اجلامعية بامتياز يف 
ختصص هندسة الكهرباء من جامعة غرب سيدني وكان فخرا لوالديه 
اللذين كان جناحه فرحا كبريا حني ليس ثوب التخرج يف اجلامعة حبضور 
شقيقته زينة ووالدته حماسن اليت انهمرت دموعها فرحا كلما نظرت 
حضرتا  ووالدته  وشقيقته  مجاال  يزيده  الذي  التخرج  لباس  يف  اليه 
خصيصا من لبنان هلذه الفرحة كما حضر بعض االصدقاء. واملهندس 
من  واجلهاد  والكد  العلم  على  واملثابرة  قوته  استمد  رائد  الطموح 
بلدته قبعيت قضاء عكار الرابضة يف اعالي مشال لبنان وهذا النجاح 
حققه املهندس رائد بعد اجلهاد ومواجهة الطريق الطويلة اليت امتألت 
باهلموم والتعب وسهر الليالي وحتدي كل الظروف السيئة اليت كانت 
تواجهه طوال مشواره يف الغربة. لقد حصد اخريا مثرة اتعابه وحتمل 
املنرب  على  وقوفه  وعند  سيدني.  غرب  جامعة  من  وخترج  املسؤولية 
الستالم الشهادة كانت وقفة عز ومشوخ ودموع الفرح متأل عينيه ولكن 
هذه الدموع اندجمت مع دموع احلزن بسبب غياب والده احلبيب واخوته 
االعزاء وسبب خترجه يف غري وطنه وان املهندس رائد تعاقد ويعمل 
حاليا مهندسا يف شركة TRICOMM ENGINEERING GROUP تلقى 
املهندس رائد التهاني من االهل الذين غمروه بفرحة العاطفة والزهور 

من االصدقاء الذين متنوا له املزيد من النجاح والتوفيق.

*املهندس رائد يوسف بني شقيقته ووالدته*

*املهندس رائد يوسف حيمل شهادته*

حسن عبد الرمحن حصل على شهادته اجلامعية بامتياز

*اجلامعي حسن عبدالرمحن بني االصدقاء واخاه حممد*

*حسن عبدالرمحن مع شهادته*

بنجاح  اجلامعية  دراسته  الرمحن  عبد  حسن  الطموح  الشاب  انهى 
التجارة واالعمال  بكالوريوس يف حقل  باهر وحصل على شهادة 
والتخصص يف االعالم من جامعة غرب سيدني بعد اجلهاد والكد 
واملستقبل. حبضور  واالمل  اتعابه  ومثرة  النجاح  ليحصد  والسهر 
اخيه الطالب يف اهلندسة املعمارية الشاب حممد عبد الرمحن الذي 

قدم الخيه حسن تهانيه احلارة متمنيا له دوام النجاح.
وهذا النجاح الباهر الذي حققه الشاب الطموح حسن خالد عبد الرمحن 
استمد قوته واملثابرة على والكد واجلهاد من بلدة جديدة القطيع 
قضاء عكار. جناحه اثلج قلوب الوالدين واالقارب واالصدقاء الذين 
قدموا له التهاني ومتنوا له النجاح الدائم. كما تلقى حسن التهاني 
والزهور من االصدقاء الذين احاطوه باحملبة ومتنوا له املزيد من 

النجاح والتوفيق.

معهد سيدة لبنان – هارس بارك

*رئيسة املعهد األخت مارلني شديد مع الراهبات واملهندسني والبنائني*

*السيد جو خطار يوقع االتفاق*

مبناسبة صدور منح للمدارس من حكومة السيد كيفني راد حتت 
هارس  عنوان The Building Education نال معهد سيدة لبنان – 
وامناء  بتحسينه  وتهتم  شديد  مارلني  االخت  ترأسه  الذي  بارك 
تعليم  مستوى  لرفع  نشاطا  وتزيده  والعلم  البناء  يف  مشاريعه 
ابنائنا ومستقبلهم. وقد نال هذا املعهد مبلغا وقدره ثالثة ماليني 
دوالر وذلك ملشروعني يتضمنان بناء مكتبه عامة وغرفة كمبيوتر 
ومثانية صفوف اضافية وهول. ومبا ان هذا املبلغ ال يكفي هلذين 
املشروعني سوف تساهم ادارة املعهد مببلغ قدره  مليون ونصف 
اهلندسة واالتفاق مع شركة  العقد  توقيع  املليون دوالر وقد مت 
ومديرها   THOMSON ADSETT. CHARLES GLANVILLE
املهندس شارل كلنفيل واملهندسني العاملني معه ومتعهد البناء 
املعمارية   DYLDAM شركة  من  خطار  جو  السيد  االعمال  رجل 
وحضور  شديد  مارلني  االخت  املعهد  رئيسة  مع  معه  والعاملني 
العقد  هذا  وقع  املاضي.  االثنني  يوم  الراهبات  االخوات  وتوقيع 
الشكر  املعهد.  رئيسة  من  كلمة شكر  مع  الطرفني  من  واالتفاق 
الكبري حلكومة السيد كيفن راد البناءة والسرتاليا الف شكر وشكر 

لالعالم.

العروسان امين عكاري ومونيكا معماري

الشاب املهندس امين عكاري بفرحة كربى تأبط يد عروسه احللوة 
االنسة مونيكا معماري ودخال معا القفص الذهيب حيث حققا مؤخرا 
اهازيج  الزوجي وسط  العش  لبناء  حلمهما يف نسج خيوط احملبة 
الفنان عبود حداد  االهل واملدعوين. واستقبلهم ددجي  وزغاريد 
باحلى الكالم حيث اقيمت على شرفهما حفلة ساهرة كربى عامرة 
املشهور  دباغ  مجال  اجلنتلمان  لصاحبها  باالس  ستار  صالة  يف 
حبسن املعاملة والرتتيب واخلدمة السريعة املمتازة باشراف مديرها 
الشاب عبدو دباغ والديناميكي منري مشعون. والصالة اجلميلة اليت 
من  وعددا كبريا  العروسني  اهل  الصاالت مجعت  اضحت عروس 
املدعوين. والفرحة عمت قلوب مجيع احلضور وخاصة والد العروس 
رجل االعمال السيد حممد معماري وعقيلته اللذين كانا لولب الفرحة 
يطوفان حول املدعوين يرحبان بهم. وخاصة بضيوف الشرف السادة 
حممد امساعيل وعقيلته وناجي حريقه وعقيلته والسيد وين سواك 

وعقيلته ورئيس مجعية ابناء عكار خالد الكردي.
ووسط البهجة والسرور واضواء فيديو يوسف اخلري وعدسة زينب 
واشعاع فالش اراكس قطع العروسان امين ومونيكا قالب الفرحة 
رقصة  مع  الفرحة  وغيوم  النارية  االلعاب  وتعالت  الورود  ونثرت 
احلب والوفاء للعروسني يف ارجاء الصالة. ثم تقبال التهاني من 

اجلميع والف مربوك.

مرياطة  جلمعية  جديدة  ادارية  هيئة  عن  االعالم  وسائل  يف  ورد 
اخلريية برئاسة السيد حممد عمر.

والسباب خاصة تغيب السادة: كما ورد انه – 
حممد عبد اهلل، خضر عجاج، خلدون عجاج، حممود ديب.

مجعية مرياطة اخلريية
يهمنا ان نوضع االتي:

1- ان اللجنة املذكورة قد عينت نفسها بنفسها.
الشرعيون  االعضاء  هم   – خاصة  السباب   – تغيبوا  الذين  ان   -2

واالساسيون يف مجعية مرياطة.
3- سيتم دعوة اهليئة العامة النتخاب هيئة ادارية جديدة تقريبًا.

االخذ  احلقائق وعدم  مرياطة واالصدقاء، تقصي  بابناء  نهيب   -4
باالشاعات.                      االعالم خضر عجاج
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ال تنسوا موعدكم هذه السنة مع مهرجان الفرقة السنوي
 »كرنفال لبنان« يف دارلينغ هاربر االحد 2010/10/10

 من الساعة 10 صباحا لغاية 5 بعد 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.com    شكرا لتشجيعكم 
                                                                    ايلي عاقوري

جوزيف املعراوي حيتفل باجلنسية االوسرتالية 
وبأكادميية املردة

*فادي دويهي وميالد فرجنية**بايع، رمزي فرجنية، غازي فرجنيه وجعيتاني*

مبناسبة حصوله على اجلنسية االوسرتالية واحتفاء بتخريج أكادميية 
العمل  لبنان 180 شابًا وشابة من ضمن اطار انطالق  املردة يف 
املردة  تيار  يف  العامة  اهليئة  عضو  أقام  املؤسساتي،  احلزبي 
اوسرتاليا السيد جوزيف املعراوي حفل عشاء يف دارته يف باراماتا 
حبضور رئيس اهليئة االدارية يف تيار املردة اوسرتاليا االستاذ 
واهليئة  االدارية  اهليئة  أعضاء  من  كبري  وعدد  الشدياق  الياس 

العامة واالهل واالصدقاء.
وقد أستمتع اجلميع بسهرة رائعة بضيافة جوزيف املعراوي والسيدة 
عقيلته دامت حتى ساعات الفجر على وقع املواويل واالغاني اليت 
حّيت الوطن ورئيس املردة النائب سليمان فرجنية واحللفاء واليت 

أنشدها الفنان صبحي مسعان واملطرب فادي مرقص الدويهي.
املزدان  احللوى  قالب  جوزيف  قطع  املميزة  السهرة  ختام  ويف   
بالعلمني االوسرتالي واللبناني وسط تصفيق احلضور الذي شكره 

على مبادرته وضيافته االصيلة.

*حضور**معراوي، بوهارون وبو نعمة*

*حضور**جعيتاني، بايع، طوني صايف وصبحي مسعان*

*معراوي، فرجنية، شدياق واسكندر*

السفري  شرف  على  غداء  جريارد  بول  بارماتا  بلدية  رئيس  اقام 
االسرتالي  اجلديد لكس بارت مل الذي سيباشر اعماله يف بريوت 
اعتبارا من منتصف شهر تشرين االول املقبل خلفا   للسفرية جني 
دان اليت بدات اعماهلا من سنة 2009 حبضور املهندس ري حداد  
كلوفيس  االحرار  الوطنيني  حلزب  اسرتاليا  مفوضية  عام  وامني 
البطي وسكريرتة رئيس البلدية هالن هيس وتطرق اجملتمعون عن 
االوضاع يف لبنان  واجلالية اللبنانية يف  باراماتا واطلعه رئيس 
البلدية عن التوأمة اليت ستقام بني  باراماتا ولبنان منطقة بشري 
وزغرتا على ان يدعم بصفته القانونية هذا املسار لنجاح اخلطوة 
اليت حيضر هلا يف القريب كما وجال اجلميع على املتحف املوجود 
بالقرب من املطعم داخل حديقة باراماتا ما يسمى الربملان  القديم 
واخريا متنى اجملتمعون للسفري اجلديد كل خري وقضاء وقت ممتع 

يف ربوع الوطن احلبيب  لبنان.
يشغل السفري اجلديد لكس مركزا رفيع يف دائرة اهلجرة وحيمل 
وسام اسرتاليا للخدمات اليت قدمها للعائالت والضحايا على اثر 
املانيا  فرنسا   ومصر  لبنان  اسرتاليا يف  خدم  وقد  بالي  انفجار 
والعراق واسبانيا وتركيا وفنزويال اذ ميثل اسرتاليا كقنصل حاليا 

يف بالي.  )واعاله بعض القطات(

غداء على شرف السفري االسرتالي

انتهت احللقة األخرية من مسابقة ملكة مجال العارضات يف اسرتاليا 
يف حالة من الفوضى الثالثاء املاضي بعد ان اخطأت مقدمة احلفل 
سارة مردوخ باسم الفائزة يف املسابقة اذ اعلنت عن فوز الفتاة 
كيلسي مارتينوفيتش)19 عاما( بينما كانت الفائزة الفعلية فتاة 

اخرى تدعى اماندا وير)18 عاما(.
من  حشد  أمام  اخلطأ  عن  اعتذرت  حني  جدا  مردوخ حمرجة  وبدت 
2000 شخص يف حديقة لونا يف سيدني باالضافة اىل اآلالف من 
املشاهدين الذين كانوا يتابعون احلدث يف بث تلفزيوني مباشر. 
وقالت مردوخ، وهي عارضة أزياء سابقة متزوجة من الكالن ابن 
روبرت مردوخ :" لقد ارتكبت خطًأ جسيما، وأنا آسفة لذلك، هذا 

جنون".
مبا  تفاجأ  من  اول  كانت  مارتينوفيتش  االوىل  الفائزة  ان  ورغم 
ابدت عن روح رياضية عندما سارعت اىل معانقة  انها  اال  حصل 
عمل  عقد  املسابقة  جائزة  ان  يذكر  وير.  اماندا  والفائزة  مردوخ 
للفائزة وجائزة نقدية بقيمة 20 الف دوالر ورحلة اىل نيويورك. 
اجلهة  هلا  قدمت  اخلطأ،  عن  مارتينوفيتش  لتعويض  ويف حماولة 

املنظمة للحدث مبلغ 20 الف دوالر نقدا ورحلة اىل نيويورك.

الكاري ملقاومة السرطان عذراً.. أنت لست الفائزة!
اليت  الكركم  نبتة  يف  مرّكب  وجود  بريطانيون  باحثون  اكتشف 
خاليا  استهداف  يف  يساعد  قد  الكاري  مسحوق  منها  يستخرج 

سرطانية مقاومة للعالج الكيميائي.
ويأمل العلماء من جامعة اليشسرت الربيطانية أن حيّسن هذا املرّكب 
السرطانية  اخلاليا  عدد  أيضًا  يقّلص  و  الكيميائي  العالج  فاعلية 

املقاومة هلذا العالج مما يساعد يف تفادي عودة املرض جمددًا.
واستخدم الباحثون يف قسم الدراسات السرطانية والطب اجلزئي 
يف  السرطان"،  ضد  "األمل  مؤسسة  من  بتمويل  اجلامعة،  يف 
سرطانا  يعانون  ملرضى  سرطانية  خاليا  من  نسيجًا  اختباراتهم 
الكركم  من  مرّكب  استخدام  ومت  للجراحة.  وخيضعون  األمعاء  يف 
املادة  هذه  استخدام  وحّسن  النسيج.  هذا  من  خاليا  الستهداف 
فاعلية العالج الكيميائي الذي استخدم يف النسيج مما أدى إىل 

اخنفاض عدد اخلاليا السرطانية املقاومة له.
يشار إىل ان سرطان األمعاء يقتل 600 ألف شخص سنويًا، وهو 

ثالث أبرز سبب للوفاة بالسرطان يف العامل الغربي.
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متفرقات

تتشرف بدعوتكم 
ملشاركتها

 حفلتها السنوية
يعود ريع هذا االحتفال لدعم 
مستشفى االطفال يف ويستميد

مجعية كفر صارون اخلريية

برنامج شيق 
حتيه خنبة من اشهر املطربات 
واملطربني واملوسيقى الغربية
وذلك السبت 2010/10/23 

الساعة 8 مساء
     يف صالة

سعر البطاقة 50 دوالرا مع املازة والعشاء واملطربات
5 Kerrs Road, Lidcome
New Westella

2010 األول  2 تشرين  Saturday 2 October 2010السبت 

كتب أكرم املغوش
منذ اكثر من سبع سنوات تشرف 
سعادة السفري االكادميي والشاعر 
االديب متام سليمان بافتتاح اول 
سفاره للجمهورية العربية السورية 
يف اسرتاليا فكان بذلك اول سفري 
مقيم يف كانربا العاصمة السياسية 
للقارة االسرتالية فحوهلا اىل عرين 
العرب يدافع عن قضايانا القومية 
االعالمية  املنابر  يف  واالنسانية 
واملكتوبة  واملسموعة  املرئية 
والربملانات  السفراء  ويف جمالس 

السفري متام سليمان جملد سورية والعرب... سنوات جميدة امضاها سفريا وعميدا يف اسرتاليا

*السفري سليمان مع عمه العميد الركن غسان سعيد والزميل اكرم املغوش*

////

2063964902

.

//

حتى

واحدا  ان  عاملية  دراسة  ذكرت 
من بني كل مخسة من 380 ألف 
نوع من النباتات يف العامل مهدد 
البشري  النشاط  وان  باالندثار، 
االكرب  اجلانب  يف  السبب  هو 
بهذه  تلحق  اليت  االضرار  من 

النباتات.
بوتانك  حدائق  من  علماء  ووجد 
يف كيو بربيطانيا ومتحف التاريخ 
واالحتاد  لندن  يف  الطبيعي 
الدولي للحفاظ على الطبيعة أن 
االنواع  من  باملئة   22 من  اكثر 
معرضة للخطر بدرجات متفاوتة. 
وقال التقرير "أكرب تهديد منفرد 
الطبيعية  املواطن  حتويل  هو 
للنباتات اىل االستخدام الزراعي 
وهو ما يؤثر بشكل مباشر على 
املهددة  االنواع  من  باملئة   33

باالندثار." 
النتائج قبل مؤمتر  واعلنت هذه 
الكوارث البيئية والطبيعية لالمم 
املتحدة من املقرر ان يعقد يف 

س نباتات العامل باالندثار .. وأنهار العامل بالتلوث البشر يهددون خمُ
منتصف تشرين االول/ اكتوبر يف 
ناغويا باليابان حيث من املنتظر 
ان حتدد احلكومات اهدافا جديدة 
من  املزيد  على  احلفاظ  حملاولة 
النباتات واحليوانات يف العامل. 
الدراسة  هذه  نتائج  أن  ورغم 
أفضل من سابقتها، اليت أكدت 
نباتات  من  املائة  يف   70 أن 
إال  لالنقراض،  معرضة  األرض 
أنها أثارت عاصفة من االرتياب 
اخلضراء  احلياة  مستقبل  جتاه 

على األرض.
كيو:  مدير  هوبر  ستيفن  وقال 
احلياة  اساس  هي  النباتات   "
اليت  وهي  االرض  على  كلها 
متنح اهلواء النقي واملاء والغذاء 
احليوانات  مجيع  حياة  والطاقة. 
وكذلك  عليها  تعتمد  والطيور 
الدراسة  ووجدت  ايضا."  حنن 
العقاري  والتطوير  الزراعة  ان 
واستخدام  االشجار  وقطع 
االرض لرتبية املواشي من بني 

تهدد  اليت  الرئيسية  االسباب 
انواع النباتات. وقالت ان اكثر 
الغابات  هي  تضررا  املناطق 
املطرية  الغابات  مثل  املدارية 
جهتهم،  من  الربازيل.  يف 
أقدم  إن  أمريكيون  علماء  قال 
املوجودة  العامل،  يف  األشجار 
واليت  األمريكية  احملميات  يف 
يصل عمر بعضها، إىل 5 آالف 
عام مهددة بسبب نوع حمدد من 

الفطريات واخلنفساء.
"نيويورك  صحيفة  وذكرت 
أشجار  أن  األمريكية  تاميز" 
اجلبال  يف  املوجودة  الصنوبر 
بينها  بالواليات املتحدة  الغربية 
يصل  ميثوسيال  تدعى  واحدة 
تواجه  عام،   4800 إىل  عمرها 
خطرين، هما نوع من الفطريات 
اآلسيوية اليت قدمت ألمريكا من 
أوروبا منذ 100 عام،  آسيا عرب 
وانتشار اخلنفساء بسبب ارتفاع 

احلرارة. 
أن  دولية  دراسة  أكدت  كما   
80% من سكان العامل يعيشون 
حالة  يف  أنهار  من  بالقرب 

سيئة. 
الباحثني  من  فريق  وقام 
تبني  خريطة  بوضع  الدوليني 
هلا  تعرضت  اليت  األضرار  حجم 
الصرف  مياه  جراء  العامل  أنهار 
وأنواع  والتلوث  الزراعي 
النباتات واحليوانات اجمللوبة من 

بيئات أخرى.
وتعترب هذه الدراسة األوىل اليت 
تربط بني عناصر مؤثرة بشكل 
متبادل على االستغالل البشري 
البيئي.  التنوع  وعلى  لألنهار 
دراستهم  الباحثون  ختم  كما 
ببحث عن األماكن اليت يتم فيها 
ضخ استثمارات إلصالح األنهار 
جراء  حتقق  الذي  النجاح  ومدى 
مواجهة  يف  االستثمارات  هذه 

األضرار.
وتعترب األنهار خمزونا هاما ملياه 
الشرب واملياه اليت يستخدمها 
من  ذلك  وغري  للري  اإلنسان 
وطن  األنهار  أن  كما  أغراضه. 
احليوانات  أنواع  من  للكثري 
يف  الباحثون  وأكد  والنباتات. 
نتائجها  نشرت  اليت  دراستهم 
يف جملة »نيتشر« الربيطانية 
على  سيئة  األنهار  حالة  أن 
مستوى العامل مما ينعكس على 
وظيفتها يف  أداء  على  قدرتها 
حياة اإلنسان. وقام باحثون حتت 
إشراف تشارلز فورومسارتي من 
جامعة نيويورك والربوفسور بيرت 
ماكنرتي من جامعة ويسكونسني 
ونقية  واضحة  خرائط  برسم 
األلوان ذات مقياس رسم كبري 
منها  تعاني  اليت  اخلطر  حلالة 
برنامج  باستخدام  وذلك  األنهار 

حاسوبي مت تطويره حديثا. 
عنصرا   23 الباحثون  ومجع 
خمتلفا يف قائمة خاصة لتقديم 
عن  اإلمكان  قدر  شاملة  صورة 
وحسب  األنهار.  مياه  حالة 
فإن حنو مخسة  الباحثني  حتليل 
من   %80 أي  نسمة  مليارات 
على  يعيشون  العامل  سكان 
وحتدث  منها.  وبالقرب  األنهار 
يف  الشديد  التلوث  حاالت 
الكثافة السكانية  املناطق ذات 
تكون  ما  عادة  واليت  املرتفعة 
بالقرب من مصاب األنهار. أما 
مثل  املأهولة  غري  املناطق  يف 
فإن  املدارية  األمازون  منطقة 
جودة املياه ميكن أن ترتفع ألن 
تكون  املياه  تلوث  اليت  املواد 
خمففة أو ترسو على القاع. غري 
أيضا  تصور  اخلرائط  هذه  أن 
للمحميات  اإلجيابية  التأثريات 
جودة  على  والطبيعية  املائية 

املياه. 

وكان  القرار  ومراكز  واحمللية  الفيدرالية  والوزارات 
حركة دائمة بل ثورة يف عامل احلضارة االنسانية من 
تضم  اليت  سورية  اصدقاء  جملموعة  تأسيسه  خالل 
واكادميني  شيوخ  جمالس  واعضاء  ووزراء  نوابا 
سفاراتهم  يف  عملوا  وديبلوماسيني  اثار  وعلماء 
واحلاضر  التاريخ  سورية  عن  وكتبوا  دمشق  يف 
واستضافته وفودا رمسية رفيعة املستوى من وزارة 
احلالية  "املستشارة  املغرتبني  ووزيرة  املواصالت 
ورئيس  شعبان  بثينة  الدكتورة  اجلمهورية"  لرئيس 
الشعب  جملس  عضو  سورية  لطلبة  الوطين  االحتاد 
وصناعية  وجتارية  طالبية  ووفودا  ساعاتي  عمار 
الوطين  لالحتاد  اسرتاليا  لفرع  وتأسيسه  واكادميية 
لطلبة سورية والتربع بالدم للصليب االمحر االسرتالي 
واقامة احلفالت لدعم املعاقني باالشرتاك مع عقيلته 
الناشطة الوطنية واالجتماعية السيدة ايزيس سعيد 
جلميع  ورعايته  السورية  اجلالية  جمللس  وتأسيسه 
النشاطات الثقافية الوطنية وانشاء جمسم مدينة تدمر 
يف حديقة اجملسمات الدولية يف مدينة كانبريا برعاية 
السلك  مايكل جيفري وحضور  السابق  العام  احلاكم 
الديبلوماسي العربي والجنيب، وتوقيع اتفاق تعليمي 
على املستوى احلكومي بني سورية واسرتاليا، والتربع 
بالدم للصليب االمحر االسرتالي حيث فازت السفارة 
السفارات  بني  االوىل  باملرتبة  االسرتالية  السفارة 

العربية ملدة اربعة اعوام.
كل هذا غيض من فيض وقليل من كثري لنجاحات 
السفري سليمان الذي يعمل ليال نهارا بعقل منفتح 

وقلب كبري باباء وعزة وكرامة تعلمها يف منزل اهله 
وما  عليها  تربى  اليت  املثالية  الوطن  وقيم  الكرام 
زال بزيارة ابناء اجلالية السورية والعربية من كافة 
احناء القارة يف داراتهم كل ذلك على حساب راحته 
قلبه  يف  يعيش  الذي  واالنتماء  التواصل  اجل  من 
بكل تواضع الن الكبار وحدهم يتواضعون.. نشاطات 
ال حتصى يلزمنا جملدات لتدوينها احملاضرات القاها 
يف اجلامعات االسرتالية واملنابر احلرة ويكفي فخرا 
ان سعادته اصبح عميدا للسلك الدبلوماسي العربي 

واالجنيب وهو اصغر السفراء سنا. 
وبقي شاخما  االسرائيلي   السفري  يقابل  ان  رفض 
عالي اللهجة يف متثيله لوطن الباء واالجداد بقيادة 
الذي  االسد  حافظ  بشار  الدكتور  املناضل  الرئيس 
جعل سورية دولة عظمى حيسب هلا الف حساب وكان 

خري خلف خلري سلف.
السفري متام سليمان سيعود اىل الوطن ملهام جديدة 
وابنهما  عقيلته  السيدة  برفقة  اخلارجية  وزارة  يف 
احلبيب منصور بعد ان قدم للوطن احلبيب سورية اجّل 
اخلدمات حتى اصبح اسم السفري متام مرادفا السم 
سورية يف هذه القارة االسرتالية العظيمة واملتعددة 

احلضارات والثقافات.
مسريته  يف  والنجاح  التقدم  دوام  لسعادته  نتمنى 
ومثل  قيم  من  اخلري  كل  فيه  ملا  والرائعة  الرائدة 
وطنية تربى عليها وجسدها من مجيع خطواتها جملدك 

يا سورية العروبة..
تصوير اراكس
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الوالدة اجلديدة لـ »القاعدة« يف اليمن
مجاعات ومعاهد دينية حملية تستوحي اجلهاد العاملي وتستقطب عرباً وأجانب 

يتقصى هذا التحقيق الوالدة اجلديدة لتنظيم "القاعدة" يف اليمن، 
وصلته بالتنظيم املركزي، وانفكاك هذه الصلة اخريًا، مع والدة 
صلة  دون  من  "القاعدة"  فكر  تستوحي  مينية  حملية  جمموعات 
تنظيمية مباشرة بها. وتشكل معاهد التعليم الديين واللغة العربية 
يف اليمن مراكز استقطاب اسالميني من الدول العربية والغربية. 
والتحقيق هذا فصل من كتاب سيصدر قريبًا حتت عنوان "القاعدة 
"النهار"  خصت  اليت  الساقي"  "دار  عن  والسعودية"  اليمن  يف 

بنشره قبل صدوره. 
القيادة  يتبع يف صورة رمسية  اليمن  القاعدة" يف  "تنظيم  كان 
وتقول  أيلول2001.   11 هجمات  حتى  أفغانستان  يف  املركزية 
شخصيات جهادية كانت مقّربة من ابن الدن إنه طلب من أنصاره، 
قبل مدة وجيزة من تلك اهلجمات، أن جيهزوا أنفسهم لشد الرحال 
إىل اليمن، ولكن تداعيات ذلك احلدث الكبري قلبت املعادلة انقالبًا 

كاماًل وغرّيت االجتاه.
كانت آلية عمل "تنظيم القاعدة" يف اليمن قبل 11 أيلول تقوم 
على االرتباط التام باملركز من حيث التخطيط والتنفيذ. يعود ذلك 
أساسًا إىل املكانة اخلاصة اليت يوليها ابن الدن لليمن الذي رأى 
نفسها يف  القدمية  اآللية  ترمجت  وقد  املدد".  "أرض  دائمًا  فيه 
العمل على حنو واضح من خالل تفجري املدّمرة األمريكية كول، الذي 
خطط له ابن الدن شخصيًا وحبك خيوطه يف اخلارج على مدى أكثر 

من عام، ومل يبق أمام األعضاء احملليني سوى التنفيذ.
منذ حمطة 11 أيلول صار التنظيم اليمين يتمتع بقدر من االستقالل 
نفسه، حتت  ابن الدن  عّينها  خاصة  قيادة  له  وأصبحت  الذاتي، 
املدّمرة كول،  اهلجوم على  تنفيذ  الذي أشرف على  الرجل  زعامة 
املدعو قائد سامل طالب ثنيان احلارثي "أبو علي احلارثي"، وإىل 
جانبه يف صورة أساسية حممد محدي األهدل ومجال البدوي، وهما 
العضوان األغنى جتربة، واألكرب سّنًا يف التنظيم، واللذان كانا على 

معرفة شخصية بابن الدن.
لكن عملية املدّمرة كول، اليت ُسّجلت كأول عملية نوعية ورمسية 
لـ "تنظيم القاعدة"، واإلشارة الصرحية إىل بدء اهلجمات الكربى، 
احلارثي(  علي  )أبو  احمللية  القيادة  أعضاء  بعض  مبقتل  عّجلت 
واعتقال البعض اآلخر، مما أّدى إىل انكفاء التنظيم اليمين ما بني 
عامي 2002 و2006. واقتصرت اهتمامات القاعدة يف اليمن يف 
وأفغانستان  العراق  الساخنة يف  اجلبهات  متابعة  على  املدة  هذه 
والصومال وغريها، ونشر األفكار واألخبار واملواد اإلعالمية املتعلقة 
بتلك اجلبهات، وإبقاء اليمن حمطة انتقال وإمداد بشري اىل تلك 
اجلبهات من خمتلف مناطق العامل. ولكنها يف الوقت نفسه كانت 
تعيد بناء نفسها يف السجن املركزي يف صنعاء، الذي كان حيتجز 
فيه 23 من قادتها، وقد شكلت عملية هروب هؤالء يف الثالث من 
شباط 2006، نقطة االنطالق للوالدة اجلديدة اليت استمرت قوية 

حتى اليوم.
كتائب جند اليمن

يرتبط "تنظيم القاعدة" الرئيسي يف اليمن ارتباطًا مباشرًا بالتنظيم 
القيادة  أفغانستان، وخيطو خطوات متفق عليها مع  املركزي يف 
العليا، مرسومة وفق اإلسرتاتيجية الدولية للتنظيم. لكن ذلك مل 
مينع ظهور جمموعات أو عناصر مقتنعة بفكر "القاعدة" ومنهجها، 
غري أنها ال ترغب يف السري على طريق طويل املدى يدوم سنوات 
وفق نظرة عاملية. وعلى ذلك قامت تلك اجملموعات بتشكيل خاليا 
أثرها  أو  فاعليتها  إىل  النظر  دون  من  مستمرة،  عمليات  لتنفيذ 
يف اخلصم وتأثريها يف املسار العام لـ"القاعدة". فتكونت خاليا 
الذي ظهر يف  اإلسالمي"  "اجلهاد  ثم  أواًل،  اليمن"  جند  "كتائب 
عملية استهداف السفارة األمريكية يف صنعاء يف 17 أيلول 2008. 
وكانت هذه اخلاليا كافة تواجه، مبا تراه مناسبًا، ما تعتربه "محلة 
تتكرر يف  اليت  الالزمة  وهي  املسلمني،  على  - صليبية"  صهيو 

خطابات ابن الدن ونائبه أمين الظواهري.
جزيرة  القاعدة يف  "منهجية  منشوراته  اليمين يف  التنظيم  يشرح 
احمللية،  للسلطات  التسليم  أو  االستسالم،  تقبل  ال  اليت  العرب 
وتعترب األنظمة فيها كافرة مرتدة، خصوصًا رؤوس النظام والقّوات 
القومي،  األمريكية، كاألمن  املتحدة  الواليات  تدّربها  اليت  األمنية 
األمن  من  املّشكلة  اإلرهاب  مكافحة  وقوات  اخلاص،  واحلرس 

والشرطة واملباحث".
عن  وأدبياته  اليمن،  اجلديد يف  القاعدة"  "تنظيم  خطابات  تصدر 
اجلهة الرمسية للتنظيم املعروفة باسم "مركز الفجر لإلعالم"، وتعرب 
عنه مباشرة نشرة "صدى املالحم" اإللكرتونية. وهو يعتمد فكريًا 
على تنظريات ابن الدن وخطاباته يف صورة رئيسية، شارحة فيها 
ألهل اليمن الطبيعة اجلغرافية للمعركة اليت يصفها ابن الدن يف 
إحدى خطبه: "رحاها تدور يف بالد الشام ورأسها فلسطني، واليمن 
أرض املدد، اليت متد بالرجال نصرة للمسلمني املستضعفني يف 

كل مكان يف العامل".
ويركز الدكتور أمين الظواهري على هذه النقطة أيضًا، فيقول يف 
ترتكوا  ال  اليمن  مدد  "يا  اإلنرتنيت:  على  املنشورة  خطبه  إحدى 
الرويبضة )النظام احلاكم( حيّولون اليمن إىل أرض مدد للصليبيني، 

امحلوا السالح يف وجه احلملة الصليبية وأعوانها، وأعيدوها أرض 
وجه  السالح يف  من حيمل  وامحوا كل  واملسلمني،  لإلسالم  مدد 

احلملة الصهيو- صليبية وأعوانها".
املبايعة

الكريم  عبد  ناصر  املدعو  مبايعة   2004 العام  السجن  يف  مّتت 
الوحيشي، البالغ من العمر33 عامًا، وامللقب بـ "أبو بصري"، أمريًا 
أحد  من  متخرج  كتوم  شاب  وهو  اليمن.  يف  "القاعدة"  لتنظيم 
الشرعية يف صنعاء، وغري معروف على  للعلوم  السلفية  املعاهد 
الرجل سكرتريًا البن الدن وأمني  اليمن. كان  التنظيم يف  نطاق 
أشهر  بأربعة  بورا  تورا  معارك  بعد  فارقه  وآخر شاب مييّن  سره، 
العام 2002، بعدما كان هاجر إىل أفغانستان يف النصف الثاني 

من تسعينيات القرن العشرين.
بعد مبايعة األمري اجلديد تشّكل جملس للشورى، من أعضائه قاسم 
دراسته  يف  بصري"  "أبو  رفيق  الصنعاني"،  هريرة  "أبو  الرميي 
اإلسالمية"  "اإلمارة  إىل  هجرته  الشرعية يف صنعاء ويف  العلوم 
يف أفغانستان، داخل امارة "أمري املؤمنني" امُلاّل حممد ُعمر وقيادة 

حركة طالبان 2001-1995.
جاءت هذه املبايعة بعد مصرع قائد التنظيم "أبو علي احلارثي"، 
بسبب   2002 السنة  األمريكيون  وقتله  الدن،  ابن  عّينه  الذي 
األمري  مبايعة  وشكلت  كول.  املدّمرة  لتفجري  التخطيط  يف  دوره 
اجلديد إعالن الوالدة وبداية مرحلة من استقرار التنظيم بعد مدة 
االضطراب اليت تلت مقتل احلارثي، كما أنها بعثت إشارات قوية 
إىل أن "القاعدة" يف اليمن باتت واقفة على قدميها، مل تؤثر فيها 

التصفيات وال السجن، وسوف تصبح أكثر نشاطًا وأشّد تهديدًا.
اعتربت نشرة "صدى املالحم" على اإلنرتنيت الناطقة باسم "تنظيم 
القاعدة" )نيسان 2007( أن والدة "تنظيم القاعدة " اجلديدة، بدأت 
مع عملية اهلروب من السجن وقالت: "سيمثل الثاني من شباط 
للنظام  السياسي  االستقرار  أيام  آخر   )2006( املاضي  العام  من 

احلاكم يف اليمن، وبداية حقيقية ملؤشر االنتكاسة والرتاجع للنظام 
املتعاون واحلليف مع الواليات املتحدة األمريكية يف حرب اإلرهاب. 
ففي الثالث من شباط 2006 جنحت قيادة تنظيم القاعدة يف اليمن 
يف اهلروب عرب نفق طوله 45 مرتًا وعمقه قرابة اخلمسة أمتار يف 
واحد من أقوى السجون اليمنية حتصينًا على اإلطالق، سجن األمن 
السياسي يف قلب العاصمة اليمنية صنعاء". وأوضحت أن "طريقة 
قيادات  بعد جناح  جاءت  اليمن  القاعدة يف  نّفذتها  اليت  اهلروب 
للقاعدة يف اهلروب من قاعدة باغرام األمريكية يف أفغانستان يف 
عناصر  من  مئات  زنازينها  اليت حتوي  القاعدة  2005، وهي  متوز 
وأكدت  القاعدة".  وتنظيم  طالبان  حركة  من  والعلماء  اجملاهدين 
النشرة أنه "خبروج قادة القاعدة بدأت رحلة الشك داخل النظام 
األمين، ورحلة املتاعب داخل األروقة الرئاسية، من تكرار طريقة 
بني  غري مسجل  وفقًا حلوار  الرئيس،  نوم  غرفة  إىل  بلوغًا  احلفر 

الرئيس اليمين ورئيس األمن السياسي اللواء غالب القمش".
شّكل الثالث من شباط 2006 تاريخ انبعاث جديد وقوي لـ"القاعدة" 
التنظيم  التنبه إىل خطورة عملية فرار قيادات  اليمن. وجرى  يف 
التالي  اليوم  يف  رفعت  املتحدة  الواليات  أن  حتى  السجن.  من 
مؤشر اخلطورة األمنية وحالة الطوارىء إىل اخلط الربتقالي، وعززت 
وحداتها العسكرية البحرية قبالة الشواطئ اليمنية حتّسبًا النتقال 
يف  الساخنة  احلرب  مناطق  إحدى  إىل  اليمن  من  التنظيم  عناصر 

الصومال أو العراق أو أفغانستان.
جنحت القيادة اجلديدة اليت تواّلها "أبو بصري" يف إنشاء معسكرات 
جنوب  يف  وَشْبَوة  َأْبنَي  يف  القبلية  املناطق  بعض  يف  للتدريب 
اليمن، وَمْأِرب يف الشمال الشرقي. وحتّولت تلك املناطق معقاًل 
لـ "تنظيم القاعدة"، وكانت من قبل جتذب السياح ملشاهدة آثار 
مملكة سبأ وسّد مأرب الشهري، فاستحالت يف غمضة عني مكانًا 
يزخر بالعداء هلم ويستهدفهم بعمليات االغتيال والسيارات املفخخة. 
ومتكنت "القاعدة" يف مدة وجيزة من استقطاب كثري من الشبان 
الذين باتوا يعّدون باملئات حني دقت ساعة املواجهة العام 2006. 
ويقول الشيخ عبد اهلل الشريف، أحد الزعماء القبليني يف مأرب، 
إن "العديد من الناس هنا فقدوا حقوقهم، والعديد منهم بال عمل، 
باالنضمام  واقتنعوا  القاعدة،  مع  املرتبطني  األجانب  التقوا  وقد 
مأرب  يف  إسالمية  مدرسة  أن  مينيون  إعالميون  ويؤكد  إليهم". 
ست على يد شخص مصري يدعى "أبو احلسن املصري"، ظلت  ُأسِّ

مدة طويلة ُتلّقن مبادئ "األصولية السلفية لليمنيني واألجانب".
يتم تأهيل عناصر القاعدة يف الدورات الشرعية والعسكرية واألمنية 
اليت ُتقام يف تلك املناطق. ووفقًا لنشرة "صدى املالحم": "باشرت 
قيادة القاعدة يف اليمن أعماهلا، فور هروبها، فتح معسكر تدريب 
من  املئات  استقطاب  وجرى  اليمن.  شرق  مشال  مناطق  يف  هلا 
الشبان لنقل اخلربات القتالية، واأُلطر الشرعية، واألبعاد السياسية 
للمعركة اليت تديرها أمريكا مع "القاعدة"، يف إطار "محلة صليبية" 
على العامل اإلسالمي دّشنها الرئيس األمريكي بوش يف السابع 

عشر من أيلول 2001".

*رجال شرطة مينيون يقتادون عضوي القاعدة مبارك الشيواني ومنصور سامل من قاعة احملكمة يف صنعاء**رجل قيل أنه من القاعدة خيطب يف حشد جبنوب اليمن أحتجاجا على غارة مينية*

*صور أعضاء تنظيم القاعدة املطلوبني يف اليمن*
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املوجة القاعدية الثالثة
انضم إىل هؤالء ما يعرف باألجيال اجلديدة لـ"القاعدة"، أو ما ميكن 
يغذي  الذي  الوقود  وهم  الثالثة"،  القاعدية  "املوجة  بـ  تسميته 
"تنظيم القاعدة" يف اليمن. ووفق تقديرات مراكز حبثية مينية فإن 
ما يزيد عن ألفي شاب ميين تطوعوا للقتال يف العراق، يف حني 
أن عددًا كبريًا من اليمنيني املقيمني يف اخلارج ذهبوا إىل العراق. 
وقد باشرت احلكومة اليمنية يف وقت متأخر إجراءات تعوق السفر 
إىل هذا البلد، وأصدرت قرارًا مبنع من هم دون الـ 35 من العمر 

من السفر إىل سوريا واألردن إال باذن خاص.
عملية  أول  تنفيذ  من  التنظيم  مّكن  املتطوعني  من  الرصيد  هذا 
كربى بعد اهلروب، متّثلت يف إرسال أربع سيارات مفخخة، ضربت 
والضبة-  مأرب،   - صافر  يف  نفطية  منشآت  متزامن  وقت  يف 
انتاج  ان  "القاعدة”  نشرة  وقالت   .2006 أيلول  يف  حضرموت 
"النفط والغاز تراجع يف اليمن بعد عمليات "القاعدة" حنو مخسني 
ألف برميل يوميًا يف الربع األخري من العام 2006. سيكون أسوأ 
وفقًا لتقارير الوكالة الدولية  عام على اإلنتاج النفطي اليمين – 
الذي سيخسر حواىل 65 ألف برميل نفط يوميًا، مما سينعكس   –
سلبًا على موارد الشركات األمريكية العاملة يف احلقول النفطية 

وعلى امليزانية الرئاسية اليمنية".
املنشآت  على  القاعدية  العمليات  "تزامنت  النشرة:  وأضافت 
النفطية مع احتدام اجلدل يف احلمالت االنتخابية الرئاسية واحمللية، 
وهي الطريقة اليت ال تؤمن بها القاعدة وسيلة ناجحة الستعادة 
سيادة اإلسالم وهيمنته على أنظمة احلكم وحياة الناس يف أي 

مكان من العامل".
ويقول خرباء مينيون إن اإلدارة األمريكية فهمت مغزى العمليات 
مصعب  أبو  الشهيد  "غزوة  اسم  "القاعدة"  عليها  أطلقت  اليت 
االقتصادي  الزرقاوي"، و “"املقصود منها هو ضرب املفصل 
الرئيس علي عبداهلل صاحل يف استمالة  إدارة  الذي تعتمد عليه 
شيوخ القبائل وقادة املعارضة، واملفصل السياسي املتمثل يف 
العملية الدميقراطية". يومذاك صرح نائب السفري األمريكي يف 
األمريكي  االحتالل  باسم  الرمسي  )الناطق  اخلوري  نبيل  صنعاء 
للعراق 2003-2004( أن "تنظيم القاعدة يف اليمن تعّمد إفشال 
االنتخابات والدميوقراطية يف اليمن، بإدخال اليمن يف حالة أمنية 

قد تلغى العملية السياسية".
وحتفل النشرة القاعدية باحلديث عن أهداف العمليات اليت ينفذها 
أعدادها:  أحد  يف  وجاء  حوهلا،  يدور  الذي  والسجال  التنظيم، 
"جاءت ضربة الثاني من متوز 2007 لتكسر مفصاًل اقتصاديًا آخر، 
هو السياحة، بقتل مثانية سّياح أسبان وجرح مخسة عشر آخرين 
يف بداية املوسم السياحي يف اليمن"، مما أوقف احلركة السياحية 

القادمة من بالد الغرب "الصلييب الكافر"، وفقًا لـ"القاعدة".
أكثر مهارة من  مأرب كانت  السّياح يف  أن عملية قتل  املالحظ 
املنشآت  ضد  األربع  السيارات  )تفجري  الضبة-صافر  عمليات 
النفطية(، اذ فاجأت النظام وأربكته بينما كان حياول يف "مؤمتر 
املاحنني الدولي" املنعقد أواخر كانون األول 2006 يف العاصمة 
الربيطانية االّدعاء بأن اليمن بلد خال من اإلرهاب. وكانت السعودية 
قد دعت إىل هذا املؤمتر ومّولته ملواجهة تنامي "تنظيم القاعدة" 
ومنعه من أن يعرب حدودها. وقالت نشرة القاعدة: "مزقت عملية 
السياح يف مأرب صورة رمسية مت الرتويج هلا يف ذلك املؤمتر، 
ويف مؤمتر استكشاف فرص اإلستثمار"، الذي انعقد يف صنعاء 

يف نيسان 2007، قبل العملية بشهرين.
ويعترب خرباء مينيون أن عملية متوز 2007 اليت استهدفت السّياح 
األسبان يف مأرب، وعملية حضرموت اليت استهدفت موكبًا للسياح 
البلجيكيني وأّدت إىل مصرع سائحتني ومرشدهما السياحي والسائق 
"القاعدة"  عمليات  إىل  تنتميان  ال   ،2008 الثاني  كانون   17 يف 
الفكرية والشرعية  كتنظيم، ولكنهما تندرجان يف إطار املنظومة 
يف  الصليبية"  "املصاحل  ضرب  وهي  لـ"القاعدة"،  والسياسية 
كل مكان يف العامل، وخصوصًا يف جزيرة العرب "إلخراج اليهود 
والنصارى منها"، وفقًا لوصية نبوية ثابتة يف صحاح األحاديث، 

كما تقول "القاعدة"، اليت تعتمدها "إطارًا شرعيًا لعملياتها".
النظام واملنظمات اجلهادية

احلاكم  احلزب  يف  القيادي  والعضو  الشورى  جملس  عضو  لكن 
)املؤمتر الشعيب العام( عبداهلل جميديع، أحد مشايخ حمافظة مأرب، 
كشف عن أن األجهزة األمنية يف احملافظة كانت على علم بنية 
"تنظيم القاعدة" فرع اليمن القيام بعمل إرهابي يف مأرب أشرف 
على اإلعداد له أمري اجلماعة ناصر الوحيشي. وأضاف أن "األجهزة 
املركزية كانت على علم بذلك، إال أن القيادات األمنية جتاهلت أو 
تساهلت مع التحذيرات القادمة من احملافظة، اليت اغتيل مدير أمن 

مباحثها قبل أشهر على يد إرهابيني يف حادثة معلومة".
فتح هذا االعرتاف املثري الباب أمام الصحافة احمللية املعارضة لكي 
تعاود طرح أسئلة عن العالقة بني النظام والتنظيمات اجلهادية، 
خصوصًا "القاعدة"، ومدى نفوذها واخرتاقها األجهزة األمنية، سواء 
منذ كان فّواز الربيعي )أحد أبرز الفاّرين من سجن األمن السياسي 
يف صنعاء 2006( عاماًل يف مكتب رئاسة اجلمهورية، أو منذ إفراج 
وكيل جهاز األمن السياسي السابق، قبل هجمات 11 أيلول عن 
نيويورك،  تفجريات  املتهمني يف  أحد  )توفيق(  عطاش  بن  خالد 
بن  أسامة  القاعدة"  "تنظيم  زعيم  مباشرة من  مكاملة  بعد  وذلك 
الدن، أو جتاهل شعبة التحليل ومكافحة اإلرهاب يف جهازي األمن 
قبل  اليمن  "قاعدة"  عن  الصادرة  للبيانات  والقومي  السياسي 

استهداف السياح األسبان بيومني. وأشار موقع "االشرتاكي نت" 
التابع للحزب االشرتاكي اليمين إىل بيان للوحيشي بثته بصوته 
التابعة  اإلعالمية  املنتديات  من  وعدد  اإليطالية،  األنباء  وكالة 
لـ"القاعدة" يف تسجيل صوتي استمر 20 دقيقة، أعلن فيه أنه 
للقوات  استسالم  "ال  أن  على  وأكد  اليمن"،  القاعدة يف  "قائد 

احلكومية إلّن اإلسالم ال جيتمع مع اجلهل".
ظل "تنظيم القاعدة" يف اليمن يهدد عرب نشرته الدورية "صدى 
بالرد  اليمن"  جند  تتوعد "كتائب  بينما  مقبلة،  بعمليات  املالحم" 
واالنتقام ملقتل عناصر نشطة فيها. وأمهلت "اجلهاد اإلسالمي" 
سفارات  فإن  وإال  املعتقلني،  عن  لإلفراج  معّينة  مدة  احلكومة 
وأهدافًا أخرى ستكون مسرحًا لعمليات مقبلة. جرى هذا يف ظل 
واقع سياسي حمتقن، واقتصادي متدهور، وإعالن رمسي متكرر 
كلما  أنه  تبنّي  وقد  اإلرهاب.  على  احلرب  املستمر يف  بالتعاون 
"القاعدة"  وجدت  احلرب  هذه  يف  اليمين  النظام  تعاون  ازداد 
"مكافحة  املسّمى  األمريكي  احللف  معها ضد  تتعاون  بيئة خصبة 

اإلرهاب".
هو  اليمن  يف  املسلح  العنف  مجاعات  حضور  يف  يلفت  ما  لعّل 
ذلك التنّوع يف اجملموعات وامسائها، واليت حترص على االنتساب 
مناطق  يف  عادة  يتكرر  األمر  هذا  "القاعدة".  األم  اجلماعة  إىل 
التوّتر اليت ال توجد لـ"القاعدة" فيها مناطق مركزية ومعسكرات 
تدريب وقطاع تبسط فيه سلطتها. وميكن اعادة هذا احلرص على 
هذه  من  كثرة  أن  إىل  إليه،  واالنتساب  القاعدي،  الفكر  أبوية 
مرحلة  حداثتها،  حبكم  تدرك،  مل  اجلديدة  األجيال  من  جمموعات 
تأسيس التنظيم، وبالتالي مل ُتنَب بإشراف "القاعدة"، وحتت نظر 
كأيديولوجية  القاعدي  بالفكر  تؤمن  لكنها  التنظيمية،  قياداتها 
تغيريية، وختص نفسها باسم مستقل كنتاج حمّلي، له خصوصيته 

التنظيمية على أرض الواقع.
املستقلة،  التسميات  هذه  آخر ملثل  ولوجسيت  أمين  هناك سبب 
يتمثل يف حرص هذه اجملموعات على متويه عملياتها بطرح نفسها 
وهذا  السابقة،  باجملموعات  الصلة  مقطوعة  جديدة  كمجموعات 
إرباكًا يف مالحقة عناصرها وتتبع سوابقهم  أن حيدث  من شأنه 

اجلنائية.
أجانب "القاعدة" يف اليمن

لفت االنتباه كثريًا إعالن األجهزة األمنية اليمنية مصرع املصري 
بسيوني أمحد دويدار مشال العاصمة صنعاء، على خلفية اهلجوم 
متوز  من  الثاني  يف  مأرب  يف  األسبان  السّياح  ضد  االنتحاري 
أن  الدفاع  لوزارة  التابع  نت"  "سبتمرب  موقع  وتأكيد   ،2007
دويدار هو أحد قادة القاعدة املطلوبني ألجهزة خمابرات عدة بينها 
املخابرات املصرية. وكان على عالقة واسعة وفّعالة مع عناصر 
"تنظيم القاعدة" يف العراق ومصر وسوريا واليمن، ويقدم هلم 

التسهيالت يف تزوير اجلوازات والوثائق الرمسية.
أجانب  اليمن  يف  أن  ُمفادها  وعربية  غربية  معلومات  وترددت 
خيضعون للتدريب. وجاءت عملية طائرة ديرتويت أخريًا لكي حتمل 
األجهزة الربيطانية على كشف بعض املعلومات يف هذا الصدد. 
االستخبارات  جهاز  عن  الربيطانية  "الغارديان"  صحيفة  فنقلت 
الربيطاني الـ )MI5( قوله بعد العملية إنه "على علم بأن عددًا من 
ذوي اجلنسية الربيطانية أو املقيمني يف بريطانيا قد تدّربوا يف 

تلك املعسكرات، يف مناطق ال ختضع للسيطرة احلكومية".
كانون  من  العاشر  يف  العماينه"  "فرانكفورتر  صحيفة  نسبت 
الثاني 2010 إىل مسؤولني أملان أنهم أعربوا عن قلقهم للحكومة 
اليمنية من تلقي إسالميني من أصول أملانية التدريب يف اليمن. 
ونقلت عن مقربني من املستشارية قوهلا: "حنن نراقب بقلق إقامة 
إسالميني من أملانيا يف اليمن". وذكرت الصحيفة نقاًل عن مصادر 
مقّربة من أجهزة األمن األملانية أن عشرة إسالميني وافدين من 
أملانيا، ستة منهم اعتنقوا اإلسالم، يتابعون الدراسة يف مدرسة 
"دار احلديث" القرآنية يف "دماج مشال غرب اليمن". وأضافت: 
"لقد مّر ما بني 20 و30 إسالميًا من أملانيا يف هذا املركز لتعليم 

اإلسالم األصولي".
)أّسسها  احلديث"  "دار  أن مدرسة  األملانية،  االستخبارات  وترى 
الشيخ ُمقبل الوادعي لنشر الفكر السلفي يف وجه الفكر الزيدي(، 
اليت تتوجه يف شكل أساسي إىل معتنقي اإلسالم، هي "أحد أهم 

مراكز التدريب على اجلهاد".
تقرير جلنة  ما كشفه  الصعيد  هذا  على  إثارة  األكثر  األمر  ولعّل 
كانون   20 يف  األمريكي  الشيوخ  جملس  يف  اخلارجية  العالقات 
الثاني 2010 من معلومات عن 36 سجينًا أمريكيًا سابقًا اعتنقوا 
اإلسالم يف السجن، توجهوا يف عام 2009 إىل اليمن، والسبب 
املعلن لذهابهم اىل هذا البلد هو دراسة اللغة العربية. وأضاف 
التقرير: "وفق أجهزة استخباراتنا، ُفِقد أثر بعض هؤالء األمريكيني 
وُيشتبه يف أنهم التحقوا مبعسكرات تدريب تابعة لتنظيم القاعدة 

يف مناطق ال ختضع لسيطرة احلكومة".
الفاروق  عمر  النيجريي  بدراسة  أحاطت  اليت  املالبسات  إن  ثم 
عبد املّطلب يف صنعاء، وّجهت األنظار إىل الدور الذي ميكن أن 
تدريس  يف  املتخصصة  األكادميية  واجلامعات  املعاهد  به  تقوم 
اللغة العربية والعلوم الشرعية يف تسهيل دخول عناصر "تنظيم 
القاعدة" إىل اليمن، من خالل منحهم طلبات التحاق بالدراسة يف 
هذه اجلامعات واملعاهد. وهو األمر الذي دفع السلطات الرمسية 
يف مطلع العام احلالي إىل اختاذ إجراءات أمنية احرتازية تستهدف 
القاعدة"، واحلد من  لـ "تنظيم  البشرية  اإلمدادات  منابع  جتفيف 
األمنية  التدابري  ومتثلت  األجانب.  التنظيم  عناصر  تسّلل  ُفرص 

اليمنية محالت  واجلوازات  اهلجرة  سلطات  استئناف  الوقائية يف 
القانونية للمقيمني  النطاق يف األوضاع  تفتيش وتدقيق واسعة 
األجانب، وإخضاع كل من ُيشتبه يف حتركاته أو أنشطته إلجراءات 
ترحيل قسري مشلت ما يزيد على أربعة آالف من املقيمني األجانب، 
وبدأت بفرض رقابة مسبقة على طلبات الراغبني يف الدراسة يف 
املعاهد واجلامعات اليمنية، من خالل إنشاء قاعدة بيانات تعريفية 

لطلبات االلتحاق املسبق.
لكن إبقاء الطالب األجانب يف اليمن حتت أعني الرقابة لرصد القّلة 
القليلة منهم اليت جتنح إىل الفكر اجلهادي والعنف أمر غري ممكن، 
كما قال دبلوماسي غربي لوكالة الصحافة الفرنسية يف 21 كانون 
عن  الكشف  عدم  طلب  الذي  الدبلوماسي  أوضح   .2010 الثاني 
هويته: "أواًل، ليست لدينا أي فكرة على اإلطالق عن عدد هؤالء. 
وليس هناك أي رقم ُيعتّد به )...( مبدئيًا هم مسجلون، ولكن يف 
الواقع ال أحد يعرف كم هو عدد مدارس اللغة أو الشريعة حتديدًا 
يف البالد، إذ ميكن ألي مسجد أن يفتتح مدرسة من هذا النوع".

العربية  للغة  صغرية  مدارس  عشر  حواىل  أن  الوكالة  وذكرت 
تنتشر على الطرق املؤدية اىل العاصمة صنعاء. وحالة النيجريي 
عمر فاروق عبد املطلب، الذي تغّيب شهرين ونصف الشهر عن 
على  يظهر  أن  قبل  العربية  اللغة  يدرس  كان  حيث  مدرسته، 
منت طائرة الركاب األمريكية اليت حاول تفجريها أثناء رحلة بني 
سهولة  اىل  دليل  أبلغ  امليالد،  عيد  يوم  وديرتويت  أمسرتدام 

االختفاء يف اليمن من دون لفت األنظار.
وأضافت الوكالة الفرنسية نقاًل عن الدبلوماسي الغربي: "إذا كان 
مدارس  للطالب يفرض تسجيل هؤالء يف  التأشريات  منح  نظام 
وإبالغ السلطات عن مكان وجودهم، فإن هذا النظام ليس معّقدًا، 
الفساد.  فيه  بلد يستشري  عليه يف  االلتفاف  السهل  من  وهو 
فبمجرد وصولكم إىل املطار تشرتون فيزا سياحية لثالثني يومًا، 
البقشيش للحصول  ومن ثم يلزمكم دفع حواىل 400 دوالر من 

على فيزا ملدة سنة".
بضغط  اليمنية  السلطات  أعلنت   ،2010 الثاني  كانون   21 ويف 
من شركائها الغربيني، وقف العمل بنظام منح تأشريات سياحية 
ملدة شهر يف املطارات اليمنية. وقال أحد اخلرباء إن املؤسسات 
جامعة  أبرزها  ومن  استثنائية،  بأوضاع  اخلاصة حتظى  واجلامعات 
"اإلميان" للعلوم الشرعية يف صنعاء اململوكة من ِقبل الزنداني، 
"األحقاف" يف  وجامعة  تريم حضرموت،  "املصطفى" يف  ومعهد 
الثالثة فإن األوىل والثانية كانتا ضمن  حضرموت. ويف ما عدا 
قائمة تضم 16 موقعًا طالبت السلطات االمريكية بإغالقها لكونها 
الطلب  رفضت  احلكومة  لكن  "القاعدة".  لعناصر  مالجئ  متثل 
العتبارات سياسية تتعلق بسيطرة "حزب التجمع اليمين لإلصالح" 

على هذه املعاهد التعليمية.

  فرصة عمل متاحة!!!
انضم لفريقنا خلدمة العمالء

 وكن عضوا ضمن فريقنا الودود
 اذا كنت تتحدث العربية و االجنليزية 
 ولديك مهارة التعامل مع األفراد 

فنحن حنب أن نسمع منك
 UBI World TV انضم لـ

رواد االعالم العربى
ومالك احلقوق احلصرية
!! LBC Australia لـ 

اذا كنت مهتما ابعث لنا سريتك الذاتية 
careers@ubiworldtv.com :على

قداس وباربيكيو مار شربل
يدعو رئيس ورهبان دير مار شاربل مجيع املؤمنني 
للمشاركة يف القداس السنوي يليه باربكيو يف 
باحة املدرسة وذلك السبت 2010/10/09 الساعة 
تقديس  ذكرى  مبناسبة  مساء  والنصف  اخلامسة 

مار شربل.
رئيس ورهبان دير مار شاربل
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أبطال أوروبا:
 برشلونة يفشل يف فك عقدة روبني كازان

فشل برشلونة االسباني بطل املوسم ما قبل املاضي يف فك عقدة 
روبني كازان الروسي عندما تعادل معه 1-1 االربعاء املاضي على 
الثانية  اجلولة  يف  كازان  يف  ستاديون«  »تسنرتالنيي  ملعب 
من منافسات اجملموعة الرابعة ملسابقة دوري ابطال اوروبا لكرة 

القدم.
نوبوا )30 من ضربة جزاء( هدف  وسجل االكوادوري كريستيان 
روبني كازان، ودافيد فيا )60 من ضربة جزاء( هدف برشلونة. 
الكاتالوني يف  الفريق  امام  عثرة  حجر  وقف  كازان  روبن  وكان 
مباراتيهما يف دور اجملموعات املوسم املاضي حيث هزمه يف عقر 
داره على ملعب نوكامب 2-1 ذهابا وتعادل معه سلبا على ارضه. 
كازان  روبني  من  للثأر  ذهبية  فرصة  الكاتالوني  الفريق  وأهدر 
وحتقيق فوزه الثاني على التوالي بعد االول على باناثينايكوس 
البداية  من  املباراة  جمريات  على  سيطرته  فرض  النه  اليوناني، 
من  اكثر  تسجيل  ينجح يف  ان  دون  الضائع  بدل  الوقت  وحتى 

هدف.
املنتخب  برشلونة خوسيب غوارديوال اشراك قائد  وفضل مدرب 
صفوف  اىل  الصيف  هذا  املنضم  ماسكريانو  خافيري  االرجنتيين 
الفريق الكاتالوني قادما من ليفربول، على حساب املالي سيدو 
كيتا، وجلس االرجنتيين االخر ليونيل ميسي على مقاعد البدالء بعد 
تعافيه من االصابة اليت تعرض هلا يف كاحل قدمه اليمنى قبل 
10 ايام يف املباراة امام اتلتيكو مدريد يف الدوري احمللي، قبل 
ان يدفع به املدرب مطلع الشوط الثاني مكان مواطنه ماسكريانو 

.)61(
وخسر باناثينايكوس اليوناني امام اف سي كوبنهاغن الدمناركي 
0-2 يف أثينا. وسجل السنغالي دام ندوي )28( ومارتن فينغارد 

)37( اهلدفني.
ويف اجملموعة االوىل، فاز االنرت االيطالي حامل اللقب على فريدر 
برمين االملاني 4-0 يف ميالنو. وسجل الكامريوني صامويل ايتو 

)22 و27 و81( واهلولندي ويسلي سنايدر )34( االهداف.
اهلولندي 4-1 يف  انشكيدة  تونيت  على  االنكليزي  توتنهام  وفاز 
والروسي   )47( فارت  در  فان  رافايل  اهلولندي  وسجل  لندن. 
بايل  وغاريث  جزاء(  ضربيت  من  و64   50( بافليوتنشكو  رومان 
)85( اهداف توتنهام، واملغربي ناصر الشاذلي )56( هدف تونيت 

انشكيدة.
ويف اجملموعة الثانية، فاز شالكه االملاني على بنفيكا الربتغالي 
2-0 يف غيلسنكريشن. وسجل البريويف جيفرسون فارفان )73( 

واهلولندي يان كالس هونتيالر )85( اهلدفني.
وخسر هبوعيل تل ابيب امام ليون الفرنسي 1-3 يف تل ابيب. 
وسجل النيجريي فنسنت اينياما )79 من ضربة جزاء( هدف هبوعيل 
تل ابيب، والربازيلي ميشال باستوس )8 من ضربة جزاء و36( 

والبوسين مرياليم بيانيتش )90+4( اهداف ليون.
مانشسرت  امام  االسباني  فالنسيا  خسر  الثالثة،  اجملموعة  ويف 
خافيري  املكسيكي  وسجل  فالنسيا.  يف   1-0 االنكليزي  يونايتد 

هرنانديز هدف املباراة الوحيد يف الدقيقة 85.
يف   0-1 الرتكي  سبور  بورصة  على  االسكوتلندي  رينجرز  وفاز 
يف  الوحيد  املباراة  هدف  نايسميث  ستيفن  وسجل  غالسغو. 

الدقيقة 18.
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حقق أنرتناسيونالي ميالنو االيطالي حامل اللقب فوزا نظيفًا على 
فريدر برمين األملاني 4 - 0 )الشوط االول 3 - 0(، يف املباراة 
اليت أجريت بينهما مساء أمس على ملعب "سان سريو" يف ميالنو 
وشهدها 60 الف متفرج، يف املرحلة الثانية من تصفيات اجملموعة 
االوىل للدور االول من دوري االبطال االوروبي لكرة القدم. وكان 
ثالث  الذي سجل  إيتو  سامويل  الكامريوني  املهاجم  املباراة  جنم 
اصابات يف الدقائق 21 و27 و81، بينما سجل اهلولندي ويسلي 

سنايدر االصابة الثالثة يف الدقيقة 34. 
اللقب املوسم املاضي على  أحرز  الذي  االول لالنرت،  الفوز  وهو 
بعد  االملاني 2 - 0، يف دوري اجملموعات  بايرن ميونيخ  حساب 
انشكيده اهلولندي 2  تعادله يف املرحلة االوىل واف سي تونيت 

.2 -
وعلى ملعب "وايت هارت الين" يف لندن، تغلب توتنهام هوتسرب 
االول  )الشوط   1  -  4 انشكيده  تونيت  سي  اف  على  االنكليزي 
0 - 0(. وكان جنم املباراة صانع العاب توتنهام اهلولندي رافاييل 
فان در فارت الذي سجل االصابة االوىل يف الدقيقة 47 بعدما 
أهدر ضربة جزاء "بناليت" يف الدقيقة 41، قبل ان يطرده احلكم 
يف الدقيقة 61 حلصوله على بطاقة صفراء ثانية. وسجل االصابات 
الثالث االخرى للفريق املضيف الروسي رومان بافليوتشينكو )2( 
من ضربيت جزاء "بناليت" يف الدقيقتني 50 و64، وغاريث بايل 
يف الدقيقة 85. اما اصابة تونيت انشكيده فجلها البلجيكي ناصر 

الشاذلي يف الدقيقة 56. 
اجملموعة الثانية

الثاني  فوزه  الفرنسي  ليون  أوملبيك  حقق  الثانية،  اجملموعة  يف 
تواليًا على مضيفه هابويل تل ابيب االسرائيلي 3 - 1 )الشوط 
االول 2 - 0( يف املباراة اليت أجريت بينهما على ملعب "بلومفيلد  
ستاديوم" يف تل ابيب. سجل للمضيف حارس املرمى النيجريي 
فنسنت انيياما يف الدقيقة 79 من ضربة جزاء "بناليت"، وللضيف 
الربازيلي ميشال باستوس )2( واالوىل من ضربة جزاء "بناليت" 

والبوسين مرياليم بيانيتش يف الدقائق 7 و36 و4+90. 
وكان ليون فاز يف املرحلة االوىل على اف سي شالكه 04 االملاني 

1 - 0 سجلها ميشال باستوس أيضا. 
سي  اف  حقق  غيلسنكريشن،  يف  أرينا"  "فلتينس  ملعب  وعلى 
شالكه 04 فوزه االول على بنفيكا لشبونة الربتغالي 2 - 0 )الشوط 
االول 0 - 0( سجلهما البريوفياني جيفرسون فارفان واهلولندي 

كالس - يان هانتيالر يف الدقيقتني 73 و85. 
اجملموعة الثالثة 

يف اجملموعة الثالثة، حقق مانشسرت يونايتد االنكليزي حامل اللقب 
ثالث مرات، فوزًا عزيزًاعلى مضيفه فالنسيا متصدر الئحة الدوري 
االسباني 1 - 0 )الشوط االول 0 - 0( يف املباراة اليت أجريت 
بينهما على ملعب "ميستاال" يف فالنسيا. وسجل االصابة املهاجم 

املكسيكي خافيري هرنانديز يف الدقيقة 85.
رينجرز  غالسغو  فاز  غالسغو،  يف  "إيربوكس"  ملعب  وعلى 
االول  )الشوط   0  -  1 الرتكي  سبور  بورسة  على  االسكوتلندي 

1 - 0( سجلها ستيفن نايسميث يف الدقيقة 18. 
اجملموعة الرابعة 

ويف اجملموعة الرابعة، انتزع برشلونة االسباني حامل اللقب ثالث 
مرات، التعادل من مضيفه روبني كازان الروسي 1 - 1 )الشوط 
االول 0 - 1( يف املباراة اليت أجريت بينهما على ملعب "سنرتالين 
شتاديون" يف كازان. سجل للمضيف األكوادوري كريستيان نوبوا 
فيال  دافيد  وللضيف  "بناليت"،  جزاء  ضربة  من   30 الدقيقة  يف 
الثانية  االصابة  وهي  "بناليت".  جزاء  ضربة  من   60 الدقيقة  يف 
لفيال بعد االوىل يف مرمى باناثينايكوس أثينا اليوناني، كما انها 

االصابة الـ 400 لربشلونة يف املسابقات االوروبية. 
نفسه  الدور  كازان يف  0 يف   -  0 سلبا  تعادال  الفريقان  وكان 
ويفوز  املفاجأة  الروسي  الفريق  ان حيقق  قبل  املاضي،  املوسم 

على برشلونة 2 - 1 يف برشلونة. 
وعلى ملعب "سبريوس لويس" يف أثينا، خسر باناثينايكوس أثينا 
اليوناني امام اف سي كوبنهاغن الدامناركي 0 - 2 )الشوط االول 0 
- 2( سجلهما السنغالي دام ندويي ومارتن فينغارد يف الدقيقتني 
28 و37. وطرد احلكم العب باناثينايكوس أثينا الربازيلي جيلربتو 

سيلفا يف الدقيقة 48. 
أوروبا ليغ

الثانية للدور االول )دوري اجملموعات( من  اليوم املرحلة  وتقام 
مسابقة أوروبا ليغ.

االنكليزي  سييت  مانشسرت  يستضيف  االوىل،  اجلموعة  يف 
اخلبرية  الفرق  ويعترب جوفنتوس من  االيطالي.  تورينو  جوفنتوس 
يف املسابقات االوروبية، وقد اقر مدرب مانشسرت سييت االيطالي 
روبرتو مانشيين بقوته اذ قال: “تقليديًا، جوفنتوس هو احد اقوى 
هذا  املسابقة  لقب  الحراز  قوي  مرشح  وهو  اوروبا،  يف  الفرق 
املوسم". وكان مانشسرت سييت فاز يف املرحلة االوىل على ليش 
0، بينما تعادل جوفنتوس ورد بول سالزبورغ  بوزنان البولوني 2 – 

.3 النمسوي 3 – 
يف  اهلولندي  أوتريشت  سي  اف  على  االنكليزي  ليفربول  وحيل 

 *الكامريوني سامويل ايتو الذي سجل ثالثًا من االصابات األربع 
النرتناسيونالي ميالنو يف مرمى فريدر برمين يف ميالنو *

املرحلة الثانية للدور األول من دوري األبطال االوروبي لكرة القدم
فوز أنرتميالنو وتوتنهام هوتسرب وليون ومانشسرتيونايتد والرينجرز 

اجملموعة احلادية عشرة.
ويستضيف اتلتيكو مدريد، الذي استهل دفاعه عن لقبه باخلسارة 
1 يف املرحلة االوىل،  امام مضيفه اريس سالونيك اليوناني 0 – 
باير ليفركوزن االملاني على ملعب "فينشنيت كالديرون" يف مدريد. 
وكان باير ليفركوزن تغلب على روزنبورغ تروندهايم النروجي 4 – 

0 يف املرحلة االوىل.
ويف اجملموعة التاسعة، حيل بي اس يف ايندهوفن اهلولندي على 
ميتاليست خاركيف االوكراني الذي فاز على ديربيسني اجملري 5 – 
0 خارج ارضه يف املرحلة االوىل، بينما اكتفى ايندهوفن بالتعادل 

ومسبدوريا جنوى االيطالي.
االملاني  دورمتوند  بوروسيا  يستضيف  العاشرة،  اجملموعة  ويف 
اشبيلية االسباني بعد فوزه يف املرحلة االوىل على كارباتي لفيف 
3، بينما خسر اشبيلية على ارضه امام باريس سان  االوكراني 4 – 

.1 جريمان الفرنسي 0 – 
ويف اجملموعة الثانية عشرة، حيل اف سي بورتو الربتغالي على سي 
اس ك أ صوفيا البلغاري، بعد فوزه يف املرحلة االوىل على رابيد 

.0 فيينا النمسوي 3 – 
وهنا الربنامج ونذكر اوال الفريق املضيف:

• اجملموعة االوىل:
)الساعة  )النمسا(  سالزبورغ  بول  رد   – )بولونيا(  بوزنان  ليش 

22:05 بتوقيت بريوت(.
جوفنتوس تورينو )ايطاليا( )22:05(. مانشسرت سييت )انكلرتا( – 

• اجملموعة الثانية:
)اليونان(  سالونيك  اريس   – )نروج(  تروندهايم  روزنبورغ 

.)22:05(
باير ليفركوزن )املانيا( )22:05(. اتلتيكو مدريد )اسبانيا( – 

• اجملموعة الثالثة:
ليل )فرنسا( )22:05(. جنت )بلجيكا( – 

)بلغاريا(  صوفيا  ليفسكي   – )الربتغال(  لشبونة  سبورتنغ 
.)22:05(

• اجملموعة الرابعة:
دينامو زغرب )كرواتيا( )22:05(. باوك سالونيك )اليونان( – 

اف سي بروج )بلحيكا( )22:05(. فياريال )اسبانيا( – 
• اجملموعة اخلامسة:

أ زد الكمار )هولندا( )22:05(. باتي بوريسوف )بيالروسيا( – 
دينامو كييف )اوكرانيا( )22:05(. شريف ترياسبول )مولدافيا( – 

• اجملموعة السادسة:
سبارتا براغ )اجلمهورية التشيكية(  سي اس ك أ موسكو )روسيا( – 

.)22:05(
سبور )سويسرا( )22:05(. اف سي لوزان –  بالريمو )ايطاليا( – 

• اجملموعة السابعة:
اندرليكت )بلجيكا( )20:00(. هايدوك سبليت )كرواتيا( – 
أيك أثينا )اليونان( )20:00(. زنيت بطرسربج )روسيا( – 

• اجملموعة الثامنة:
)املانيا(  شتوتغارت  بي  اف  يف   – )الدامنارك(  اودنسي  بي  أو 

.)20:00(
غيتايف )اسبانيا( )20:00(. يونغ بويز برن )سويسرا( – 

• اجملموعة التاسعة:
ديربيسني )اجملر( )20:00(. مسبدوريا جنوى )ايطاليا( – 

بي اس يف ايندهوفن )هولندا(  ميتاليست خاركيف )اوكرانيا( – 
.)20:00(

• اجملموعة العاشرة:
)اوكرانيا(  لفيف  كارباتي   – )فرنسا(  جريمان  سان  باريس 

.)20:00(
أشبيلية )اسبانيا( )20:00(. بوروسيا دورمتوند )املانيا( – 

• اجملموعة احلادية عشرة:
نابولي )ايطاليا( )20:00(. شتيوا بوخارست )رومانيا( – 

ليفربول )انكلرتا( )20:00(. اف سي اوتريشت )هولندا( – 
• اجملموعة الثانية عشرة:

بشيكطاش اسطنبول )تركيا( )20:00(. رابيد فيينا )النمسا( – 
)الربتغال(  بورتو  سي  اف   – )بلغاريا(  صوفيا  أ  ك  اس  سي 

 .)20:00(
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تتمة املنشور على الصفحة االوىل
عزله عن اية تأثريات سياسية من اي جهة أتت.

اننا مل نأِت جبديد يف هذه املقدمة البسيطة فالكل يدرك ان 
السياسة ما دخلت او تدخلت يف شيء اال وأفسدته.

فالقضاء املسّيس هو قضاء فاقد للنزاهة والصدقية واملصداقية 
ويف هذه احلالة غالبا ما يصدر احلكم السياسي يف القضية قبل 
ان يلفظ هذا القضاء حكمه.. وامعانا يف التسييس ال يكلف هذا 
القضاء نفسه عناء الرد على هؤالء السياسيني الذين سّيسوه 

وبهدلوه وجعلوه لعبة يف ايديهم واضحوكة امام العامل.
مبنأى  يكون  ان  القضاء »قضائيا« جيب  قرار  يكون  فحتى 
كلي وكامل عن اي تدخل سياسي وذلك يف اي دعوى او قضية 
مهما كانت كبرية او صغرية واال فقد الثقة به وبأحكامه، فكيف 
احلال اذا كانت القضية اليت ُينَظر فيها على مستوى بلد بكامله 

بل على مستوى املنطقة والعامل.
اننا نرى ان احلكم يف قضية الرئيس الشهيد رفيق احلريري قد 
صدر سياسيا حتى قبل ان تصدر احملكمة قرارها الظين وآخر 
املنسوب،  الكالم  السياسية  »التطمينات«  و  االحكام  هذه 
بييتون  دوني  بريوت  الفرنسي يف  للسفري  املاضي،  االسبوع 
حيث قال للزميلة »النهار« البريوتية إن االتصاالت السعودية ـ 
الفرنسية، أدت إىل تأخري صدور القرار الظين من أيلول احلالي 
إىل كانون األول، وإن رئيس احلكومة سعد احلريري كان مطلعا 
عليها، وأكمل متحدثا بلغة جازمة أن القرار سيكون موجها ضد 
»حزب اهلل« وأن ذلك لن يكون »نهاية العامل«، واعدا احلزب بأن 

فرنسا ستظل حترتم موقعه ومكانته وتواصل العالقة معه.
وقد تزامن ذلك مع »طحشة« دبلوماسية غربية يف اجتاه أهل 
الدولة وخاصة السرايا الكبرية، حتت عنوان أن ال أحد ميكنه أن 
يغري نقطة واحدة او فاصلة ال يف مسار احملكمة الدولية وال يف 

قرارها االتهامي اجلائر واجلاهز.
ان ما قاله السفري بيتون مل يشّكل مفاجأة لنا حبد ذاته، حيث انه 
مل يأِت جبديد اذ سبقه بأشواط رئيس اركان اجليش االسرائيلي 
أشكينازي وكذلك صحيفة »دير شبيغل« االملانية يف احلديث 
عن القرار الظين واتهامه عناصر من حزب اهلل يف اغتيال احلريري  
حتى ان اشكينازي قال ما معناه ان القاعدة يف حزب اهلل ال ميكنها 
ان تفعل شيئا دون علم القيادة وهو بذلك ميهد الطريق جللب 
مسؤولني يف احلزب للتحقيق واحملاكمة امنا ما شّكل مفاجأة بل 
صدمة ختّلي فرنسا عن دورها العاملي والوقوف متفرجة وكأنه 
ال حول هلا وال قوة واخالؤها القيادة العاملية للواليات املتحدة 

االمريكية اليت تتحكم بقرارها الصهيونية العاملية.
وحنن نرى ان هذا املوقف الذي صدر عن السفري الفرنسي يف 
ما  للتحريف،  تعّرض  انه  باريس  ادعت  والذي  بيتون،  بريوت 
كان ليصدر اال بعد وصول املسعى السعودي ـ الفرنسي اىل 

حائط مسدود.
الغريب يف االمر ان احلكم السياسي يف قضية اغتيال الرئيس 
احلريري قد سبق بأشهر القرار القضائي والغريب يف االمر ايضا 
ان هناك فرقاء لبنانيني ينتظرون، بفارغ الصرب، صدور قرار 
ج له رمبا لالنتقام من »8  احملكمة الدولية على النحو الذي يروَّ
أيار« حيث انهم ما زالوا يعيشون على »أجماد« ما قبل هذا 
التاريخ!!! فما ان ينربي احد مسؤولي حزب اهلل باحلديث عن 
هذا القرار حتى يتشدق احد مسؤولي تيار املستقبل او االمانة 
العامة لتجمع 14 آذار لينتقد اخلطاب السياسي للحزب مبا خيص 
احملكمة الدولية وكأنه يقول ان حدة خطاب احلزب ونربته العالية 
بالقول  عمال  تورطه  احتمال  على  داللة  اال  هما  ما  والتحذيرية 

»اللي يف مسلة حتت باطو بتنعرو«.
اننا نقرأ يف هذه التشدقات ما مفاده ان على حزب اهلل عدم 
الزور وضرورة  الدولية وعن شهود  قرار احملكمة  احلديث عن 
التحقيق معهم وعدم الدفاع عن نفسه اال بعد صدور »القرار 
يف  الفلسطينيني  لتوطني  قرارا  فيه  نرى  الذي  الدولي« 
بدء  قبل  دولي  بغطاء  اهلل   حزب  سالح  لنزع  قرارا  لبنان.. 
من  اللبنانية  االقليمية  املياه  من  ونفطه  غازه  اسرائيل سرقة 
من  وحدات  فيه  تشارك  قد  لبنان  على  اسرائيلي  خالل هجوم 
ملشروع  االخطر(  )وهذا  وقرارا  املنطقة  يف  االمريكية  القوات 
فتنة داخلية وخاصة  شيعية - سنية حترق االخضر واليابس يف 
لبنان وتعّرض مقوماته ووجوده للخطر. ويف اطار التذكري بان 
الفتنة واقفة »خلف الباب« حذر  السفري السعودي يف لبنان 
علي عواض العسريي امس االول عرب برنامج »كالم الناس« 
اليت  اسرائيل  خيدم  فهذا  اللبنانيون  يتوّحد  مل  »إذا  أنه  من 

تنتظر انفجار الوضع اللبناني« 
وهنا نسأل:

الوطن  يف  اخوانهم  حذروا  اذا  اهلل  حزب  مسؤولي  نلوم  هل 
والوطنية من مغبة السري مع هذا القرار؟

وهل وراء القرار الظين للمحكمة الدولية غري امريكا واسرائيل؟
الدولي  الظين  القرار  يؤيد  من  ان  اعتربوا  اذا  نلومهم  هل 

سيتعاطى معه احلزب على انه أداة أمريكية إسرائيلية؟ 
الظين  بالقرار  يلتزم  »من  املوسوي  نواف  النائب  اعلن  كما 
األمريكي  الغزو  أدوات  من  أنه  على  معه  سنتعاطى  الدولي 
حجر  بوضع  ودوبيه  شقراء  بلدية  احتفال  يف  اإلسرائيلي« 
القى كلمة »حزب اهلل« حيث  الذي  البلدي  األساس للقصر 
يبقى،  يبنى على غري أساس ال يستقيم وال  جاء فيها: »ما 
وأن صح هذا القول يف احلجر فهو يصح يف البشر، وحتديدا 
يف قضية التحقيق الدولي واليت ثبت لدينا وبالتجربة أنه وبعد 
مخسة أعوام أو أكثر، ال زال هذا التحقيق يتخبط بني هذا املعنى 
وذاك، وغالبا ما يكون إنتقائيا وهو أيضا مل يظهر نزاهة، حيث 
ظهر يف حتقيق املرحلة األوىل )مرحلة ميليس(، أن التقارير اليت 
وضعت ال متت اىل احلقيقة بصلة، وكانت مسيسة وغري نزيهة، 
حيث كان هناك قرار دولي غربي، وإسرائيلي بإتهام سوريا، 

فذهب التحقيق اىل إتهام سوريا«.
اضاف: واليوم حنن إزاء جتربة جديدة مع احملقق )بلمار(، هذه 
املرحلة قالوا أنها سوف تسلك وجهة ال ختضع للتسييس، وهي 

نزيهة بالكامل. وقد تببني لنا العكس.
التحقيق  تعرض  قد  السابقة  املرحلة  كان يف  إذا  أنه  وأعلن  
أن  اجلديد  احملقق  فعلى  الزور،  بشهود  متثلت  تضليل  لعملية 
ان  يريد  التحقيق  ضلل  من  ألن  الزور،  شهود  بقضية  ينظر 
خيفي اجملرم احلقيقي، فأعلنت احملكمة الدولية أنه ليس لديها 
مع  ال يستقيم  ما  وهذا  السابقة،  املرحلة  بالبحث يف  صالحية 

املنطق.
أنكم تستعجلون  البعض  يقول  املوسوي: »قد  النائب  وقال 
تيار  ممثلي  بعض  ومسعنا  الظين،  القرار  صدور  وقبل  الرد 
اللبنانيني.  بعض  إتهام  يف  مشكلة  ال  أنه  يقولون  املستقبل 
نقول هلؤالء أن من يتفوه مبثل هذا الكالم، يهدف اىل ضرب 
القرار  بعد  ما  مرحلة  بأن  هلم  ونقول  الوطنية،  الوحدة  حكومة 
الظين، لن تكون كاليت قبلها. ونؤكد هلم بأن أي جمموعة يف 
لبنان قد تلتزم بالقرار الظين، سيتم التعاطي معها على أنها 
واحدة من أدوات الغزو األمريكي - اإلسرائيلي، وسوف تلقى 
ما يلقاه الغازي. وعلى هؤالء أن ال يقلقوا فقط، بل عليهم أن 
يكونوا مذعورين. ونقول للجميع بأن من مل يستطع أن ينال من 
املقاومة بالنار واحلديد ومبليارات الدوالرات، لن يستطيع النيل 

منها بقرار ظين أو غريه«.
بدوره أشار وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية حممد فنيش 
البلد واإلستقرار، وهو  اىل ان »حزب اهلل يبدي حرصه على 
حريص على عدم توظيف جرمية إغتيال الرئيس رفيق احلريري 
معترًبا  تنتهي«،  كيف  نعرف  ال  مذهبّية  فتنة  إلشعال  النكراء 
احملكمة  لعمل  حتريًفا  مضمونه  يف  يشكل  الظين  »القرار  أن 
واستمراًرا يف تهديد سياسة البلد«. وقال: »هذه احملكمة يف 

كل أدائها مل تثبت أننا خمطئون يف أي يوم يف هواجسنا«.
املوضوعية،  كل  عن  اإلعالم  خروًجا يف  أن »هناك  رأى  وإذ 
فنيش:  قال  اآلخر«،  رأي  تشويه  كيفية  شغلته  وأصبحت 
السياسية  الداخل، هناك من ينتظر حتى يكّمل معركته  »يف 
ضّد املقاومة«، مؤكًدا يف هذا السياق أن أي »عدوان على 
املقاومة لن نتهاون يف صّده«. واعترب أن »الفتنة الداخلية 
هي واحدة من الوسائل املطلوب إشعاهلا لتحقيق أهداف القرار 

.»1559
واعلن فنيش أن »حزب اهلل مل يستخدم السالح يف الداخل، 
وعندما يأتي أحد ما إىل عقر دار املقاومة بهدف إنكشافها، فهو 
من يتحّمل املسؤولية«. وأكد أن »السالح لن يستخدم يف 

الداخل إال إذا أراد البعض النيل من املقاومة«.
وجه  يف  لبنان  كل  مصلحة  خلدمة  هو  احلزب  وقال: »سالح 

إسرائيل«.
قوى  وخاصة يف  اآلخرين  االطراف  بعض  يعمل  ان  من  وبدل 
لدى  االمور  تهدئة  على حماولة  العامة  امانتها  او يف  آذار   14
حزب اهلل وطمأنته نراها تعمد اىل استفزازه وحتديه حيث وصف 
عضو كتلة »املستقبل« النائب أمحد فتفت، يف حديث اىل 
للمقاومة«  »الوفاء  كتلة  عضو  كالم  »اخباراملستقبل«، 
النائب نواف املوسوي بأن على اآلخرين أن يكونوا »مذعورين 
منا«، بأنه »مسعور ألنه يهدد مواطنني آخرين«، وأن تصرحيه 
األخري حول ما جرى يف املطار »خطري وانقالبي واستيالء على 
الطريقة يتحول »حزب اهلل«  أنه »بهذه  السلطة«، معتربًا 

إىل حركة ميليشوية تريد اإلستيالء على السلطة«.
فيه  يقول  بتصريح  اجلميل  أمني  الرئيس  يدلي  ان  والغريب 
انه اذا خريرِّ بني القرار الظين، الذي أصبح معروفا كونه صدر 
على  االشكاالت  »بعض  وبني  القضاء،  قبل  السياسية  عن 
االرض« فانه خيتار قرار احملكمة »مهما كانت »تداعياته«، 
وتداعياته يعرفها الكبري والصغري، القاصي والداني حيث حتمل 
يف طياتها »مشروع خراب« للبنان.. فهل هذا الكالم كالم 
اعلن رئيس حزب  مسؤول يصدر عن شخص مسؤول!؟ حيث 

»الكتائب« الرئيس أمني اجلميل أنه »إذا خرينا بني احملكمة 
وبعض االشكاالت على االرض أو عدم احملكمة سنختار احملكمة، 
أيًا تكن التداعيات«، معتربًا ان »تداعيات القرار الظين تبقى 
أفضل من نسف احملكمة، وان أي تعطيل للقرار الظين واحملكمة 
سيعطل بذلك أي أمل لقيام الدولة، وبالتالي إذا سقط العدل 

فال يعود بعد ذلك أي جمال لبناء الدولة«.
محاية  مبثابة  للبعض  بالنسبة  احملكمة  اصبحت  ذلك  من  اكثر 
»للسلم االهلي« وان ضربها هو ضرب هلذا السلم ويف هذا 
احلريري  أمحد  املستقبل«  لـ«تيار  العام  األمني  أكد  االطار 
الدولية ملعرفة احلقيقة«، واصفًا ضرب  »التمسك باحملكمة 

احملكمة بأنه »ضرب للسلم األهلي يف البلد«.
أبي  اللبنانية« إدي  التنفيذية يف »القوات  اما عضو اهليئة 
اللمع أن »إسقاط احملكمة الدولية جرمية... وان لغة التخوين 

اليت يعتمدها هذا الفريق مل تعد تنفع وهي أمر رخيص«.
انتم مقتنعون حبيادية احملكمة  اننا نسأل هؤالء وغريهم: هل 

الدولية ونزتهة قرارها؟
اليس يف كل قضية ينبغي ان يكون هناك شهود ُيبنى على 
هؤالء  كان  اذا  احلال  فكيف  احملكمة  حكم  وأقواهلم  افاداتهم 

شهود زور باعرتاف الرئيس احلريري نفسه؟
وهل القرار املبين على شهود زور يكون نزيها؟

وملاذا ال يتم استجواب هؤالء الشهود واثبات براءتهم لتتكون 
لدينا قناعة بنزاهة قرار احملكمة؟

ثم اليس من حق املتهم زورا االنتفاض والدفاع عن نفسه؟
ويبدو ان »االشتباك« حول شهود الزور انتقل من لبنان اىل 
احملكمة الدولية نفسها استأنف املّدعي العام الدولي القاضي 
احملكمة  يف  التمهيدية  االجراءات  قاضي  قرار  بيلمار  دانيال 
الدولية اخلاصة بلبنان دانيال فرانسني الذي اعترب مبوجبه ان 
الدولية  احملكمة  وان  املصداقية...  فاقدي  الزور  »شهود 
صاحبة اختصاص للنظر يف الطلب املقّدم اليها من اللواء مجيل 
بشهود  اخلاصة  التحقيقات  على  باحلصول  له  والسماح  السيد 
الزور، وأن السيد صاحب صفة يف خماطبة احملكمة«. وطالب 

بليمار بوقف فوري ملفعول قرار فرانسني.
ويف الوقت ذاته، تقدم اللواء السيد عرب موكله احملامي اكرم 
عازوري باستئناف مضاد الستئناف بيلمار اىل فرانسني، طالبا 
السري باالجراءات املتصلة بطلبه احلصول على التحقيقات اخلاصة 

بشهود الزور، كما حددها فرانسني.
وحده النائب وليد جنبالط من خرج عن »عباءة« فريق 14 آذار 
ووصل ولو متأخرا اىل ما يعتربه قناعة.. ولكن اال يقول املثل 
»ان تأتي متأخرا خري من اال تأتي ابدا«  حيث  قال يف تكريم 
السفري الروسي املغادر سريغي بوكني »...أخلص ولو شيئا 
من تلك املرحلة دون املساس خبصوصة املداوالت بيين وبني 
السفري بوكني قال لنا سريغي بوكني تريدون احملكمة ستنالون 
احملكمة... ولكن أقول لك اليوم نلنا احملكمة وليتها مل تكن.. 

ولكن«.
وقال يف املناسبة نفسها »من أجل جتريد املقاومة من السالح 
وتهديد اخلاصرة السورية وحتييد لبنان عرب إرسال قوات برية 
عشر  بالسابع  مشابهة  باتفاقية  وإحلاقه  السابع  الفصل  حتت 
العدوان  أيار، كان ال بد من عدوان 2006. وعندما فشل  من 
رأت الدول صاحبة الشأن بالقرار 1559 أن خري وسيلة لضرب 
ومترير  والفوضى  فيه  الفتنة  وتعميم  واستقراره  لبنان  وحدة 
التسوية يف فلسطني على حساب االرض والوحدة واملقدسات 
هي يف اللجوء اىل استخدام احملكمة الدولية عرب قرار ظين اذا 
ما صدر كما يروجون ليضرب مكتسبات الطائف والسلم االهلي 
والعالقات املميزة مع سوريا واهلدنة فقط اهلدنة مع اسرائيل 
األزقة  يف  العدالة  وطالب  املقاومة  ويدخل  التوطني  ورفض 

والزواريب والعبث والفوضى«.
وحتدث جنبالط عّما قال إنها »افضل طريقة للعدل جتاه رفيق 
احلريري وغريه من الشهداء«، طريقة رأى انها ستكون االنسب 
إذا ما كان هناك »موقف واحد مشرتك يكشف حقيقة شهود 
الزور ويدحض استخدام احملكمة من قبل بعض الدول الكربى 

يف لعبة االمم خدمة ملصاحلها ال خدمة للعدالة«...
 ولكن اين حنن من هذا املوقف الواحد املشرتك الذي يكشف 

حقيقة شهود الزور واهداف احملكمة الدولية؟!
اننا نقر ان البالد على شفري هاوية بسبب قرار احملكمة الظين 
نقر  واننا  االرض  عن  السماء  بعد  النزاهة  عن  والبعيد  اجلائر 
ونشدد على ان السلم االهلي يف لبنان اهم من كل حماكم 
العامل وقراراتها، وعلى املسؤولني ان يضعوا أحقادهم جانبًا 

ويتصرفوا مبسؤولية ووطنية الن لبنان اكرب منهم مجيعا!
اتصاالت  باجراء  بدأ  لبنان  اىل  عودته  فور  سليمان  الرئيس 
عربية وخاصة سورية - سعودية يف حماولة البعاد كأس الفتنة 

عن أفواه اللبنانيني ..فهل سينجح؟

»االشتباك« حول شهود الزور ينتقل اىل احملكمة الدولية والفتنة تدق أبواب اللبنانيني!

انطونيوس بو رزق
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20 نيسان(:حتتاج اىل الكثري من احلركة اجلسدية  احلمل )21 آذار – 
لئال تتحول حيويتك اليت ال تنضب غضبا ال حدود له. غالبا ما تتحمل 

الكثري من املسؤوليات وال تتنبه اىل انك ترهق نفسك. 

الثور )21 نيسان - 20 أيار(:تتعلق بافكارك ومعتقداتك والتفاصيل 
املرتبطة بكل ما هو مثالي، وال تدرك ان احلياة ليست وردية كما 

تريد ان تكون، وان مثة اشخاصا ال يتمنون لنا اخلري.

اجلوزاء )21 ايار - 20 حزيران(:تستطيع ان تتأقلم مع كل موقف 
التواصل  يف  املتفوقة  بقدراتك  تستعني  النك  فيه  نفسك  جتد 
أزمات  لتتخطى  املناسبة  الكلمات  ختتار  ان  وتعرف  اآلخرين،  مع 

وخيبات.

اآلخر بسهولة  تغوي  ان  20 متوز(:تقدر   - حزيران   21( السرطان 
الصادقة  واألحاسيس  بالعواطف  تتوسل  ان  تعرف  ألنك  مطلقة 
لتقنعه بأنه يعرفك منذ زمن طويل. ال تقف على مسافة من الطرف 

اآلخر.

االسد )21 متوز - 21آب(:ال تتحمل ان يطلب منك احد تغيري رأيك 
امام االصدقاء أو أن يتحداك. تريد ان تعامل بكثري من االحرتام 

يف املواقف االجتماعية وال ترحم من تعتربهم اعداء. 

العذراء )22 آب 22 أيلول(:تبحث يف خمتلف الطرق اليت تستطيع 
هشاشتك  ختفي  كي  االصدقاء  اىل  خدماتك  تقدم  ان  خالهلا  من 
وحساسيتك املفرطة. ترى انك اذا تصرفت بثقة رمبا غض اآلخر 

الطرف عن ضعفك الداخلي.

امليزان )23 أيلول - 22 ت1(:ال تتحمل فكرة املواجهة وتبتعد عمن 
تعتربهم اكثر شراسة وعنادًا من غريهم. تبحث عن شريك تعيش 

اىل جانبه اهلناء واألهم أن يكون أكثر اجيابية منك. 

العقرب )23 ت1 - 22 ت2(:ال تسامح اآلخر اذا هجرك او واجه 
باردة  تؤكل  وجبة  االنتقام  ان  ترى  بالمباالة.  اجلاحمة  عواطفك 
لذلك تأخذ كل وقتك قبل ان تباشر لعبة االنتقام اليت تعتربها 

حمورية.

القوس )23 ت2 - 20 ك1(:أنت جاهز للسفر باستمرار كما تتأقلم 
مع كل موقف جتد نفسك فيه، وال تسمح للخيبات واالفكار السيئة 

بأن تسيطر عليك بل تتخطى الصعاب مستعينًا باالجيابية.

 اجلدي )21 ك1 - 19 ك2(:تعيش وفقًا لنظام حمدد وال تقدر 
ان تتصرف بعفوية مطلقة، وترى ان النجاح يتحقق عندما ينظم 
وأقل  أكثر عفوية منك  بدقة. حتتاج اىل شريك  حياته  االنسان 

تشددًا.

على  حتكم  وال  وعادل  ويف  شباط(:أنت   18  - ك2  الدلو)20 
اآلخرين مسبقًا، بل تعامل كل من تصادفه بأسلوب لطيف، لكن 
الكثري  اآلخرين وان كنت ال تعرف  انك ال ختشى  بعضهم يرى 

عنهم. 

احلوت )19 شباط - 20 آذار(:ال شيء يرضيك وتبحث عن الكمال 
يف كل عمل تقوم به يف حياتك اليومية. وال تتقبل االمور كما 
هي، فتجعلها تبدو اكثر رومنسية لتصبح متالئمة مع شخصيتك.  

تسلية

2010 األول  2 تشرين  Saturday 2 October 2010السبت 
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اعالنات

رشــــا 
لتنجيد وتصليح مجيع أنواع املفروشات

1247 Canterbury Rd, Punchbowl 2196
Tel/ Fax: 9750 0990
rashaupholstery@hotmail.com

Fawaz/ tom 
0411 401 009
0411 607 221

FREE QUOTE
FREE PICK UP
 & DELIVERY

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 10 سنوات.

.

.

.

.

.

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

.

.

.

.

.
.

..

The Best Lebanese Sweets

Cakes - Gelato -Pettifour
& all Lebanese Sweets

CATERING FOR ALL OCCASIONS

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

تغيري لون البشرة
تزيني وتصفيف الشعر

عمل الثقوب
جتميل الوجه

تدليك تايلندي
ازالة الشعر الزائد

اليزر
قص االظافر وماكياج

for further information
 Call (02) 9897 7738

Hamam 
$25....

....

ONE STOP BEAUTY
38 / 46 Wellington Road, South Granville

تشكيلة واسعة
 من املأكوالت اللبنانية 

مشاوي على أنواعها ومأكوالت حبرية طازجة
 نؤمن ونتعّهد سائر أنواع املناسبات

 سهرات مميزة
 مع املطرب جورج خوري والرقص الشرقي 

لصاحبه جان شاهني

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

جلسة رائعة مع النرجيلة

2010 األول  2 تشرين  Saturday 2 October 2010السبت 



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

Tel: 02 87648186 Fax :02 87648062

@Ôè◊Ïœ@ÊÏ€bñ@aÎáó”c
@“Îã»æa@Â�Ìçæa@Èjybó€
äÏ �ó„@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

SPIRITUAL THERAPIST
Traditional Spiritual Help

العامل الروحاني عالء العوادي
*تسفري االرواح البشرية واستنطاقها

*كشف األسرار *استشارات روحانية ونفسية

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

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