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اصحاب جمموعة شركات الزوقي لـ»اهلريالد»:

فزنا مبناقصة بناء مركَزي تسوّق يف مستش َفيي ويستميد ونورث شور يستوعبان حواىل  230وظيفة
التفاصيل ص ()19 - 18

«هدنة جناد» تسري  ...وتقرير جنار «قيد التأهيل»  ...وعسريي يسأل عن املخارج

العماد قهوجي :األمن سياسي  ...وسنمنع الفتنة!

بدأ عمليا سريان هدنة
زيارة الرئيس اإليراني
حممود أمحدي جناد اليت
ستبدأ يف الثالث عشر من
اجلاري ،يف ظل استمرار
السياسي
التشويش
عليها من بعض فريق

الرابع عشر من آذار ومن
إسرائيل وبعض السفراء
األجانب يف بريوت ممن
كانوا يسرحون وميرحون
وهم حياولون احلصول على
أجوبة حول جدول أعمال
الزيارة وحمطاتها والكلمات

اليت سيلقيها الضيف
اإليراني و«احلجارة اليت من
املمكن أن يرميها» ..فيما
تكتم اجلانب اإليراني على
تفاصيل الزيارة ..وسربت
بعض الوكاالت األجنبية أن
مهرجان ملعب الراية يف

نتنياهو يذكّر أوباما بتعهدات بوش وواشنطن تطالب العرب بـ»إشارة إجيابية»
من املقرر ان يكون التقى
الرئيس الفلسطيين حممود
عباس امس يف مدينة سرت
الليبية جلنة املتابعة العربية
اليت ستعقد اجتماعات
اليوم وغدا ليعرض عليها
موقفه الرافض لالستمرار

يف مفاوضات السالم
مع اسرائيل اذا مل متدد
احلكومة االسرائيلية قرار
جتميد البناء يف مستوطنات
الضفة الغربية .وقبل
انعقاد اللجنة امس والقمة
العربية االستثنائية اليوم،

ملح عباس اىل احتمال
تقديم استقالته اذا فشلت
املفاوضات ،يف حني كان
ملح عضو الوفد الفلسطيين
املفاوض نبيل شعث اىل
قبول السلطة الفلسطينية
(التتمة ص)21

مواقع الكرتونية بـ $ 299

ابتداء من
احصلوا على موقعكم اإللكرتوني عرب االنرتنت
ً
للمزيد من املعلومات زوروا موقعنا االلكرتوني أو اتصلوا على رقم هاتفنا

$ 299

الضاحية اجلنوبية سيشهد
أول مشاركة علنية لألمني
العام لـ«حزب اهلل» السيد
حسن نصر اهلل منذ ظهوره
يف
املقتضب،
األخري
استقبال أسرى «عملية
الرضوان» وبينهم األسري
احملرر مسري القنطار يف
منتصف متوز .2008
والالفت لالنتباه أن توقيت
الوزراء
جملس
جلسة
املخصصة ملناقشة تقرير
وزير العدل ابراهيم جنار

حول شهود الزور ،يف
الثاني عشر من اجلاري،
سيساهم أكثر يف إطالة
أمد «هدنة جناد» اذا
سارت األمور يف االجتاه
الذي توافق عليه اجلميع
يف جلسة جملس الوزراء،
يف
وتردد
أالربعاء.
هذا السياق ،ان رئيس
اجلمهورية ميشال سليمان
شكل ما يشبه خلية ازمة
للبحث يف املخارج القانونية
(التتمة ص)21

سارافينوفسكي رئيسا لبلدية روكدايل للمرة اخلامسة

متت اعادة انتخاب السيد
بيل سارافينوفسكي Bill
 Saravinovskiرئيسا لبلدية
روكدايل للمرة اخلامسة
حيث حصل على  8اصوات
من اصل  15صوتا يتألف
منهم جملس البلدية.
والسيد سارافينوفسكي،
الذي انتخب عضوا يف
بلدية روكدايل الول مرة
يف العام  ،1983شغل
منصب رئاسة البلدية يف
االعوام ،2005 ،1994
 ،2009 ،2008و .2010

كان يف استقباله ومرافقه كوادر التيار وشخصيات

النائب أسود لـ «اهلريالد» :هدف زيارتي
متثيل العماد عون يف مهرجان التيار

*النائب أسود ومرافقه يتوسطان كوادر التيار واالمني والعشي ومراد*

(التفاصيل ص)33

صـوت الحقيقة
«االشتباك» حول شهود الزور اىل «االممية»..فأين املخرج!
انطونيوس بو رزق

يبدو ان «االشتباك» الذي حتدثنا عنه يف العدد
املاضي والذي قلنا انه وصل اىل احملكمة الدولية
(التتمة ص )28

*السيد بيل سارافينوفسكي*

بلدية
ان
واملعروف
(التتمة ص)21
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SYDNEY WIDE EUROPEAN AUTOS

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
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لبنانيــات

احلريري يلتقي الصقر والقناعي
وبيضون ووفداً مقاصدياً

استقبل رئيس جملس الوزراء
سعد احلريري يف السرايا
احلكومية أمس االول ،رئيس
العربية
العالقات
جملس
والدولية حممد جاسم الصقر
مع السفري الكوييت يف لبنان
عبد العال القناعي يف حضور
املستشار حممد شطح.
وقال الصقر بعد اللقاء« :أزور
رؤساء الدول ورؤساء الوزراء
ألشرح هلم أهداف جملس
العالقات العربية والدولية
واعماله .ووضعت الرئيس
احلريري يف هذه الصورة».
وعرض الرئيس احلريري مع
الوزير السابق حممد عبد احلميد
بيضون للمستجدات.
والتقى وفد جملس أمناء مجعية
«املقاصد اخلريية اإلسالمية»
برئاسة امني حممد الداعوق
الذي قال« :تشرفنا مبقابلة
الرئيس احلريري للوقوف معه
يف هذا الوقت الذي منر به.
فاملقاصد ورئاسة الوزراء
والرئيس احلريري يتميزون
وتقليدية
أساسية
بعالقة
مستمر
واحلوار
والتشاور
بيننا».
ودعا مجيع اللبنانيني اىل
«االلتفاف حول رئيس جملس
الوزراء سعد احلريري والوقوف
صفًا موحدًا يف املرحلة الدقيقة
اليت متر بها البالد» ،مؤكدًا
ان «الرئيس احلريري استطاع
بصربه وهدوئه ان يذلل كثريا
من الصعاب والعراقيل يف
وجه التوافق وحل اخلالفات
مبد يده للجميع من اجل سالمة
الوطن واحملافظة على العيش
الكريم».
وشدد على ان «أي مس
بكرامة مقام رئيس جملس
الوزراء نعتربه مسا بكرامة أبناء
الشعب اللبناني» ،مشريًا اىل
«اننا لن ننسى التضحيات
اليت يقدمها رؤساء جملس
الوزراء من اجل إزالة أجواء
التشنج يف الداخل واخلارج
واإلبقاء على لغة احلوار اهلادئة
احرتامًا الجيابية هذا املقام
ونأسف للضغوط اليت متارس
بغية التأثري على مواقفهم

الوطنية وقناعاتهم».
يتكاثر
«اليوم
أضاف:
التشكيك خصوصًا يف ما يتعلق
باحملكمة الدولية لكشف حقيقة
من اغتال الرئيس الشهيد
رفيق احلريري ومجيع الشهداء
معه ومن استشهدوا من بعده،
وهو أمر يزعزع االستقرار وراحة
البال وخيلق جوا حمموما».
وحض اجلميع على «التعاطي
باألمور املصريية املشرتكة
يف الوطن باجيابية وانفتاح
وبتعاون مع الرئيس احلريري
يف سبيل احملافظة على القيم
الوطنية واملبادئ األخالقية
واألمن االجتماعي والسالم
واالستقرار».
وناشد «كبار املسؤولني
يف الوطن وقادة الدول
احلكومة
مساعدة
الشقيقة
اللبنانية ورئيسها على حلحلة
الوضع املتأزم باجيابية بناءة،
ومتابعة املسرية الوفاقية اليت
على أساسها تشكلت هذه
احلكومة وهي مسرية مل تكن
خطيئة يف األساس ،لذلك
الرجوع عنها ليس بفضيلة
بل مسرية الثقة باحلكومة
واشار
انطالقتها».
منذ
إىل أن «غالبية اللبنانيني
هي مع نهج الرئيس سعد
احلريري ومسريته التوافقية
لتعزيز الوحدة وترسيخ صيغة
العيش املشرتك واحملافظة
على الدستور والوفاق»،
هذه
«تستمر
ان
آم ًال
املسرية الستكمال األهداف
السامية».
واستقبل الرئيس احلريري مديرة
مشروع «السياحة الثقافية
الدينية يف لبنان» روال عجوز
مع املرجع االختصاصي يف
اآلثار املسيحية السياحية األب
يوحنا صادر وألني موراني من
مكتب املشروع ،يف حضور
املستشار داوود الصايغ.
وأوضحت عجوز بعد اللقاء أنه
«مت إطالع الرئيس احلريري
على املرحلة اليت وصل إليها
إعداد املشروع الذي سيتم
اإلعالن عنه رمسيا يف وقت
الحق».

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

مديرة األعالناتُ :عال خ ّضور
اخراج كومبيوتر واعالنات :مريفت مشيسه األيوبي
الصف االلكرتوني :ناتالي األيوبي
مكتب ملبورن :كميل مسعود
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عسريي يزور فرجنية يف بنشعي:

االستقرار حباجة للمصاحلة

*النائب فرجنية والسفري عسريي*

اعترب السفري السعودي يف
بريوت علي سعيد عواض
عسريي ،بعد زيارة رئيس
«تيار املرده» سليمان
فرجنية يف بنشعي ،أمس
االول ،ان لبنان يف
أمس
ّ
احلاجة اىل إميان أبنائه به ،ألنه
ال حيمي لبنان سوى أبنائه عرب
حتقيقهم مصاحلة وطنية أخوية
شاملة وصادقة متكنهم من
معاجلة امللفات كافة وحتقيق
العدالة وتثبيت االستقرار
وطي صفحة املاضي.
رافق عسريي القائم باالعمال
عبداهلل الزهراني واملستشار
عادل خبش ،وحضر اللقاء
عن التيار انطوان مرعب
واملسؤول االعالمي سليمان
فرجنية ،واستبقى النائب
فرجنية ضيوفه اىل مائدة
الغداء.
السعودي
السفري
ووزع
عسريي بيانًا أشار فيه اىل
ان فرجنية ابن بيت عريق
يف الوطنية واالصالة والعمل
السياسي ولبيته عالقات
تارخيية باململكة وقيادتها،
ان
اىل
االنتباه
ولفت
اللقاء ختللته جولة أفق حول
املستجدات الراهنة.
وكان فرجنية قد استقبل وفدا
من حركة «املرابطون»

برئاسة امني هيئة القيادة
العميد مصطفى محدان ،الذي
دعا اللبنانيني اىل عدم إعطاء
آذان للشائعات وأجواء التوتر
اليت حتاول االحياء بأن هذه
اجلهة أو تلك توزع السالح
أو حتصن مواقعها ،معتربا أن
كل هذه االمور تندرج ضمن
حماوالت الساعني اىل نشر
الفتنة يف لبنان وجيب االنتباه
اىل التدخالت اخلارجية اليت
كثرت وحماوالت استخدام
الساحة اللبنانية يف ما
حيصل على مستوى املنطقة
واملساومات اليت تهدف اىل
محاية الوجود االمريكي يف
املنطقة.
أضاف :حنن نتوجه اىل
احلريري
(سعد)
الرئيس
لالنتباه اىل حماوالت أخذه اىل
اجتاهات يريدها البعض فهو
يتحمل مسؤولية وطنية كبرية
ودولته يتحمل دورا تارخييا
بأن ال يسمح باستخدام دم
الرئيس الشهيد رفيق احلريري
يف التسبب بسفك الدماء من
خالل فتنة سنية شيعية ،متتد
من بريوت اىل طهران.
ونفى ردا على سؤال ان
يكون قد استدعي هو أو
الضباط الثالثة اآلخرون من
قبل القضاء السوري.

عبود :اخلطوة لتسريع ملف
شهود الزور

رأى وزير السياحة فادي
عبود أن خطوة رئيس اجمللس
النيابي نبيه بري «قد تكون
صادمة ولكن املقصود منها
ضرورة االنتهاء من موضوع
شهود الزور بعد سنة ونصف
السنة من االخذ والرد»،
سائال« :هل يعقل أال جند
طريقة يف لبنان حملاكمة
شهود الزور بغض النظر عن
أمساء الذين سجنوا بسبب
مغالطات؟».
وشدد على أن «شهود الزور
ضللوا التحقيق وهناك مصلحة
ملن يريد احلقيقة قبل غريه
يف الكشف عنهم».
ولفت يف حديث اىل اذاعة
«لبنان احلر» ،اىل أن
«لبنان غري ملزم تسليم

املطلوبني لدى سوريا ،ولكن
االتفاقات بني البلدين توجب
حماكمتهم يف لبنان ألن اجلرمية
وقعت على أراضيه».
وأعلن «اننا على قناعة أنه
قد حنتاج اىل طائف آخر ألن
الرتكيبة الراهنة فيها رؤوس
عدة وليس هناك ربان للبلد،
وألن جتربة الرؤوس الثالثة
اليت فرضها الطائف مل تنجح
بعد».
وعن وقف احلملة على فرع
املعلومات ،رأى «أن البعض
لديهم رأي بأنه غري شرعي
وهذه مسألة ميكن النقاش
يف شأنها» ،مشريا اىل أن
«العماد ميشال عون عندما
يرى مشكلة يف البلد يتحدث
عنها بوضوح وصراحة».

دافع عن محادة ودعا املسيحيني اىل اهلدوء

جنبالط :أسعى اىل عدم السقوط يف اهلاوية

«اللقاء
رئيس
أعلن
الدميوقراطي» النائب وليد
جنبالط انه «ليس يف
وسع اي طائفة حكم لبنان
منفردة» .واكد «انا اسعى
اىل احلؤول دون السقوط يف
اهلاوية ،لكن لوحدي ال يسعين
فعل اي شيء» ،موضحًا
«انا اليوم يف الوسط بني
 8و  14آذار وذلك ملصلحة
الدروز
املوحدين
طائفة
ولبنان والعالقات اللبنانية ـ
السورية».
ورأى جنبالط يف حديث اىل
جمليت «االسبوع العربي»
و»املاغازين» نشر امس،
أن «قضية شهود الزور
اصبحت مفتوحة ،فهناك من
قدم اثباتات خاطئة دونت
يف التقرير االول لديتليف
ميليس ،الذي وجه اصابع
االتهام يف شكل واضح اىل
النظام السوري يف جرمية
اغتيال الرئيس الشهيد رفيق
احلريري».
وقال« :الشخص الوحيد
الذي ينتمي الي هو صديقي
الكبري مروان محادة ،سأدافع
عنه حتى لو كان ضروريا
تدخلي لدى الرئيس السوري
بشار االسد ،لكن يف البداية
سنرى اوال اذا كان مروان
محادة متورطا يف هذه
القضية وال أعتقد ذلك».
واعترب أن «هدف احملكمة
جتاوز اطار العدالة ،وقد
حتول كليا اىل هدف سياسي
واستخدم لغايات جتاوزتنا»،
يطرحها
فرضية
رافضا

*وليد جنبالط*

البعض تقول بأن «حزب
اجتياح
يستطيع
اهلل»
لبنان« ،وهذه فرضية غبية
وتارخييا ،مل تتمكن أي طائفة
من حكم لبنان مبفردها».
واشار اىل انه «يف مكان
ما يف الغرب هناك مفكرون
خططوا الغراق املسلمني
يف فوضى كاملة الهلائهم
القضية
عن
وحتويلهم
االساسية وهي فلسطني،
فعندما ينشغل اجلميع بالتقاتل
والتذابح والتمازق ،عندها
يرتاح االسرائيليون».
ولفت اىل ان «الطائفة
املسيحية هي حتما وببطء
سائرة على طريق التقهقر
السياسي والدميوغرايف»،
ناصحًا «هؤالء الذين يقلدون
خطابات آبائهم يف حرب
(1975ـ»)1976
السنتني
ويهدئوا
«يصمتوا
بأن
أنفسهم ،ولنحاول احلفاظ
على ما تبقى من مسيحيني
يف لبنان».

امحدي جناد ونصر اهلل يشاركان معاً
باحتفال شعيب يف الضاحية اجلنوبية

«فرانس
وكالة
نقلت
برس» امس االول عن
مصدر يف «حزب اهلل» ان
الرئيس االيراني حممود امحدي
جناد سيحضر احتفاال شعبيا
يف الضاحية اجلنوبية لبريوت
خالل زيارته للبنان االسبوع
املقبل ،من املتوقع ان يشارك
فيه ايضا االمني العام للحزب
حسن نصر اهلل.
وقال املصدر« :ننظم احتفاال
شعبيا على شرف الرئيس
حممود امحدي جناد االربعاء
املقبل يف ملعب الراية يف
الضاحية اجلنوبية ،ومن املتوقع
ان يشارك فيه السيد حسن
نصر اهلل» ،الذي يطل عادة
خالل التجمعات الشعبية من
خالل شاشة عمالقة ألسباب
امنية.
وستكون زيارة امحدي جناد
يف  13و 14اجلاري ،االوىل
لرئيس ايراني اىل لبنان منذ
زيارة الرئيس السابق حممد
خامتي يف ايار العام ،2003
ويفرتض ان يلتقي خالهلا
ميشال
اجلمهورية
رئيس

سليمان ورئيس جملس النواب
نبيه بري ورئيس جملس
الوزراء سعد احلريري ،ويبحث
معهم يف مسائل ثنائية.
واشارت «فرانس برس»
اىل أن شعارات منددة
بالزيارة ارتفعت يف مدينة
طرابلس امس ،ثم متت ازالتها
بعد ساعات ،موضحة ان
جمهولني علقوا قبل الظهر يف
مناطق خمتلفة من طرابلس،
صورا للرئيس االيراني كتب
عليها «ال مرغوب بك يف
لبنان» ،و»ال اهال وال سهال
بوالية الفقيه» ،وشطبت
بعض الصور بعالمة محراء.
كما رفعت الفتات كتب
عليها «ال لوالية الفقيه»،
والالفتات
الصور
ومحلت
توقيعًا باسم «جبهة العمل
االسالمي ـ هيئة الطوارئ».
وبعد الظهر ،اختفت الصور
والالفتات فجأة كما ظهرت،
من دون ان تتبني اجلهة اليت
أقدمت على ازالتها ،وعلقت
يف املقابل الفتات كتب عليها
«اذا عدمت ،عدنا».
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اعالنات

فيكتوريا
يف
االوىل
للدواليب
املكاري
مؤسسة
TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني فرنسيس
حاصلة على عدة شهادات تنويه من سلطة
صناعة اللحوم يف نيو ساوث ويلز HCCP
تتوفر لدينا سائر أنواع حلوم
الغنم والبقر الطازجة يوميا
مقانق -كفتة -هامربغر-
كبة وكل ما يطلبه املطبخ
اللبناني من اللحوم

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

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

26 Good St, Granville 2142
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لبنانيات

«فرع املعلومات» على مشرحة جلنة املال النيابية :بارود يطالب
بتشريعات ...وتوافق على اإلشكالية القانونية

ُفتح ملف «فرع املعلومات»
على مصراعيه ،أمس االول يف
جلنة املال واملوازنة النيابية،
من بوابة مناقشة موازنة وزارة
الداخلية والبلديات ،ومن ضمنها
موازنة املديرية العامة لقوى
األمن الداخلي.
وعلى الرغم من عدم تضمن
املوازنة التفصيلية املوزعة على
النواب أي إشارة ال من قريب وال
من بعيد إىل «الفرع» الذي
أصبح امسه خيتصر يف أحيان
كثرية كل الصراعات السياسية
يف البلد ،إال أن النقاشات حوله
استحوذت على ثالث ساعات من
وقت اجللسة ،فيما إقرار املوازنة
للوزارة مل حيتج ألكثر من ساعة
واحدة.
ُشّرح الفرع ـ الشعبة على
طاولة النواب فناقشوا قانونيته
وهيكليته ،وإشكالياته وهل
هو فرع أم شعبة ،وهل احرتم
املسار القانوني ام ال؟ وما هي
الصالحيات املعطاة له ،وهل
هي ايضا واردة يف مرسوم ام
مل ترد .كما تطرقت املداخالت
إىل التحول الكبري يف عديده،
ففي حني أشار مرسوم إنشائه
إىل أنه فرع من الفروع وال
يتعدى عدد عناصره  60او 70
عنصرا وتقتصر مهمته على األمن
العسكري الذي يتعلق بالثكنات،
فإذ به يضم حاليًا ما يزيد على
 2000عنصر ،من دون إمكانية
لتحديد وظائفه الفعلية.
وزير الداخلية زياد بارود أقر يف
رده على النواب بأن حتويل الفرع
إىل شعبة حيتاج إىل إجراءات
قانونية مل تستكمل بعد ،مشريًا
إىل أن نقل الضباط والعسكريني
إليه جتوز لكن بشرط استكمال
هيكليته القانونية كشعبة .كما
أوضح أنه راسل املديرية العامة
لقوى االمن الداخلي يف  12آب
املاضي ،بهذا الصدد ،معلنًا
أنه ّ
حضر مشروع مرسوم للغاية
نفسها.
باحملصلة ،كان هنالك تأكيد من
قبل مجيع احلاضرين على عدم
قانونية الفرع ،وإن ركز نواب
األكثرية على «االجنازات اليت
قام بها الفرع» من مواجهته
لإلرهاب إىل كشفه شبكات
التجسس االسرائيلية .وهو ما
جعل رئيس اللجنة النائب ابراهيم
كنعان يرد بطرحه مسألة «عدم
جواز أن يقدر طرف واحد املصلحة
الوطنية أو االجنازات الوطنية»،
مؤكدًا أن ال شيء يربر جتاوز
القوانني والدستور .كذلك أكد
النائب عباس هاشم أن األمر ال
يقاس فقط باالجنازات ،سائ ًال
عن دور الفرع يف حماربة خصومه
السياسيني!
وطرح النائب علي فياض سلسلة
أسئلة على وزير الداخلية تناولت
كل اإلشكاليات اليت يطرحها
وجود فرع املعلومات بشكل دقيق
وال سيما منها وظيفته ودوره
وعديده .كما سأل عما إذا كان
يندرج الفرع حتت عنوان الضابطة
العدلية ،اليت حيق هلا وحدها
قانونًا التحقيق وكتابة احملاضر.
وهو ما أجاب عليه بارود بالتأكيد
أن األمر حيتاج إىل البت قضائيًا
أو عرب جملس النواب.
من جهته ،رأى النائب أمحد

*كنعان واىل جانبه بارود*

فتفت أن اخلالفات يف جملس
قيادة قوى االمن الداخلي هي
اليت تعيق مسألة فرع املعلومات،
مؤكدًا أن ما يواجه الفرع من
إشكاالت ،يواجه معظم األجهزة
األمنية اليت تشهد إشكاالت
قانونية عدة  ،حباجة إىل حلول.
وجاءت عبارة النائب علي عمار خري
تعبري عن أجواء اجللسة ،وهو قال
«أشكل اإلشكاالت هو االختالف
على أوضح الواضحات».
وكانت اجللسة قد بدأت بإعادة
طرح النواب إشكالية قطع
احلسابات اليت كان قد أشار
إليها ديوان احملاسبة يف بيان
له ،واليت أضيفت إليها أمس
االول عملية فصل أو إقالة
املوظفة يف وزارة املالية رجاء
شريف».
وقد حدد كنعان جلسة استثنائية
يوم االثنني املقبل ختصص
ملسألة التأخري يف قطع احلساب
وحساب املهمة ،وكذلك مناقشة
«االتهام الذي وجهه ديوان
احملاسبة لوزارة املال» باالضافة
إىل رواسب إقالة شريف.
بعد انتهاء اجللسة ،أكد كنعان
أن قضية فرع املعلومات
استأثرت حبيز كبري من النقاش.
وقال« :نعرف اليوم ان هنالك
حتوال كبريا يف هذا اجلهاز ،وما
توصلنا اليه يف نتيجة النقاشات
أن املسار القانوني هلذا الفرع
غري سليم ،مبعنى انه مل يتحول
اىل شعبة حبسب املرسوم
الصادر عن جملس الوزراء ،وال
بقرار نهائي من جملس القيادة،
وحنن نعرف أهمية هذين األمرين
حبسب املادة الثامنة من قانون
تنظيم قوى األمن الداخلي ،هذا
الفرع او هذه الشعبة اليت قانونا
ال تعترب شعبة أو فرعا ،واألمر
األساس هو قانونية هذا اجلهاز
وصالحياته واجلميع أمجع بأنه مل
يصدر مرسوم عن جملس الوزراء،
كما تقول األصول وكما هي
األصول ،كي يكون هذا الوضع
قانونيا وسليما».
وأردف« :لقد حتدث وزير
الداخلية بكثري من الصراحة
وحنن نشهد له بصراحته ،فهو
حتدث عن مراسالت أرسلها اىل
جملس الوزراء ،واىل املديرية
العامة لقوى األمن الداخلي يف
شهر كانون األول  2008يطلب
فيها قوننة هذا اجلهاز ألنه
ليس قانونيا يف الوقت احلاضر،
وبالتالي هنالك مرسوم جديد يف
جملس الوزراء أعده الوزير بارود
وال يزال أمام جملس الوزراء
يتعلق باستكمال تعيني الشغور
يف جملس القيادة ،ألن جملس

القيادة حاليا ال جيتمع بسبب هذا
الشغور واألمر يتعلق بالتصويت
والنصاب ،وهناك اربعة ضباط
يف جملس القيادة أحيلوا على
التقاعد واألمر يتطلب ملء
الشغور ،لذلك هنالك ضرورة
قصوى بأن يتم التعاطي مع
هذا املوضوع بكثري من اجلدية
واالستثنائية نظرا ملا له من
انعكاسات على كل الصعد .وهذا
األمر بغض النظر عن تقييمنا او
تقديرنا ألعمال أي جهاز أمين مبا
فيه فرع املعلومات ،ليس له
عالقة باإلجنازات وال باألعمال
ّ
امنا هنالك
مسلمة توصلنا اليها
بأن أي عمل جيد ال يعين جتاوز
القانون ،واي عمل سليب ال يعين
الغاء القانون ،مبعزل عن ظروف
اي عمل نقوم به».
وتابع« :اقرت موازنة وزارة
الداخلية باستثناء قانوني الربنامج،
الن هناك دورا ومساهمة جمللس
االمناء واالعمار فيه وحيتاج
اىل مناقشته مع جملس االمناء
والوزارة عندما نصل اىل املواد
العالقة يف قوانني الربامج».
وقال إن «مسألة تعزيز دور
الدفاع املدني اخذت أيضًا حيزا
كبريا من النقاش» .وأوضح
انه «خالل النقاش اكتشفنا ان
هناك حواىل عشرين مليار لرية
من العائدات اليت يفرتض ان
تعود من البلديات للدفاع املدني
وان تدخل يف موازنة هذا اجلهاز،
ومت ادخال هذه العائدات اىل
موازنة الدفاع املدني على هامش
اجللسة بعد التفاهم بني مسؤول
من وزارة الداخلية وممثل عن
وزارة املال».
أضاف« :تطرقت اللجنة إىل
قضية السجون اللبنانية واألمر
الذي عرفناه يف هذا املوضوع
أن االستيعاب اهلندسي لسجن
روميه هو ألف ومخسون سجينا
يف حني أن هناك  4آالف سجني
من بينهم ثالثة آالف موقوف من
دون حكم .وأشار إىل أن معاجلة
هذا الوضع حتتاج إىل موازنة
خاصة وقانون ـ برنامج والتعاطي
االنساني والرمسي اجلدي مع
هذه املسألة.
وردا على سؤال ،قال كنعان:
«حنن نعمل جبهد مضاعف
إلجناز املوازنة ولتفادي أي
تأخري ،فال أستطيع شخصيا او
زمالئي النواب وحدنا أن نتحمل
مسؤولية التأخري ،وهناك جهات
مسؤولة يفرتض بها أن تتحمل
املسؤولية .وأنا شخصيا وجهت
الدعوة إىل وزيرة املال وديوان
احملاسبة ومل اتلق جوابا ،ولن
أعلق على هذا األمر».

عون يف األنطونية رافضاً العزل واالنعزال:

جعجع وغريه يغذون احلقد والطائفية
أعلن رئيس تكتل «التغيري
واإلصالح» العماد ميشال
عون ،أن «رئيس اهليئة
«القوات
يف
التنفيذية
اللبنانية» مسري جعجع وغريه
من نوابه يغذون يف ردودهم
احلقد والطائفية يف النفوس»،
مشريا اىل «أننا ال ميكن أن
نكون انعزاليني ،وال ميكن أحدًا
أن يعزلنا» ،مشددا على «أن
السيد املسيح هو املتمرد األول
من أجل التغيري».
كالم عون جاء خالل زيارته
دير مار انطونيوس اجلامعة
األنطونية احلدث ـ بعبدا ،اليت
بدأت بقداس يف كنيسة الدير
رأسه رئيس دير كنيسة مار
انطونيوس األب بطرس عازار
وشارك فيه نواب التكتل
يف بعبدا حكمت ديب ،ناجي

غاريوس ،االن عون وفادي
واملنسق العام يف
األعور
ّ
احلر» بيار
الوطين
«التيار
ّ
رفول والقيادي يف «التيار»
احملامي انطوان نصر اهلل.
ثم انتقل عون اىل اجلامعة
األنطونية حيث عقد اجتماعا
موسعا مع عمداء الكليات يف
اجلامعة والرهبان والطالب
سبقه لقاء مع رئيس اجلامعة
األب انطوان راجح.
وأكد عون أن «األحداث يف
ّ
الشرق األوسط فرضت إجراء
إعادة نظر شاملة وضرورية»،
أن
اىل
االنتباه
الفتًا
ّ
«املتمردين يفرضون التغيري
املتمرد
والسيد املسيح هو
ّ
ّ
األول» .وشدد على أن رسالته
اىل سينودس الشرق األوسط
«هي املنطلق اىل التغيري

زهرا لنقوال :جعجع خرج بعفو عام
بينما معلمك عاد من منفاه بصفقة

رد عضو كتلة «القوات
اللبنانية» النائب انطوان
زهرا يف بيان امس االول على
اتهام عضو تكتل «التغيري
واإلصالح» النائب نبيل
نقوال رئيس اهليئة التنفيذية
يف «القوات» مسري جعجع
بفقدان العرفان باجلميل لنواب
«التيار» الذين وقعوا على
قانون العفو ،مذكرًا اياه بأن
«الدكتور مسري جعجع خرج
من السجن ألنه بريء وقد
صوت على قانون العفو
ّ
اكثر من ثالثة ارباع جملس
النواب ،وبينهم نواب التيار
الذين جيوز سؤاهلم عما إذا
كانوا قد صوتوا مع القانون
املذكور وهم مقتنعون بعدم
وعن
«احلكيم»؟
براءة
أسباب إقدامهم على فعلتهم
يومها؟ والدكتور جعجع خرج
من سجنه بعفو عام وفقا
للقوانني املرعية ،بينما معلمك
عاد من منفاه يف صفقة مع
سلطة الوصاية أجنزت يف
الغرف السود ونقل تفاصيلها
العمالنية اميل اميل حلود
وكريم بقرادوني».
وطالبه بـ»أال يناقض نفسه
على طريقة معلمه الذي
حتدث قبل أيام قليلة عن
القضاء الذي فربك له يف
زمن الوصاية ملفا فارغا أبقاه
خارج لبنان  15عاما .والقضاء
املذكور الذي سجن الدكتور
جعجع ليس هو القضاء الذي به
تعتز القوات اللبنانية ورئيس
هيئتها التنفيذية ،بل القضاء
الوليد الذي بدأ مسريته بعد
إنتفاضة اإلستقالل ،وجترى
اليوم حماوالت حثيثة إلعادته
اىل الوراء آخرها رأيناه
يف مذكرات التوقيف اليت
أصدروها قبل أيام».
أضاف« :عيب عليكم ان

تعتربوا تلك املرحلة عارا على
مسري جعجع الذي يشرفه
فيها
صموده
ويشرفنا
ومقاومته لكل الضغوط،
والعار يتمثل يف اهلرب اىل
خارج لبنان من دون سؤال عن
الذين ورطناهم يف مشاريع
التحرير واإللغاء املشهورة
َ
واملشهودة .ويبقى أن
مثل ْي
ناكر اجلميل والذي يشب على
شيء ويشيب عليه ينطبقان
على العماد عون واحللقة
الضيقة اليت حتيط به وحتاول
معه إنكار النضال املشرتك
الناصع بيننا وبني الشرفاء
يف «التيار الوطين احلر»،
وتعمل إلسقاطه من الذاكرة
والتاريخ ألنها مل تشارك فيه
على األرض بسبب وجودها
يف العاصمة الفرنسية وألنه
ال يتناسب مع الثوب الذي
حتاولون ترقيعه منذ توقيعكم
وثيقة التفاهم مع حزب السالح
غري الشرعي وحتى اليوم».

وليست مشروع التغيري ،على
لتتكون
أن تطال الطرف املسلم
ّ
الشراكة الفعلية» ،مشريا اىل
«أننا بدأنا بإجراء تفاهمات
داخلية بني مكونات اجملتمع
اللبناني ،وعلى رغم ذلك
ألن اجملتمع عادة
انتقدنا عليها ّ
حيب التغيري .املتمردون هم
ال
ّ
الذين يصنعون التغيري».
وقال :وأكثر ما يثريني لدى
البعض ادعاءه أنه مسيحي
وحمبط .املسيحي احملبط إما
ّ
كل إميانه وإما يتبع
يناقض
بدعة جديدة.
وأكد عون أنه «ال ميكن أن
نكون انعزاليني وال ميكن
أحدًا أن يعزلنا» ،وسأل:
«من اجملنون الذي يريد أن
يلغي الطائفية السياسية يف
هذه األجواء ،واليهود هم
أساس العصبية وهم أبلسوا
أنفسهم».
والوضع
التوطني
وعن
الفلسطيين واملوقف الغربي
قال :لدينا  500ألف فلسطيين
يف لبنان ،وإذا ّ
مت التوطني
السكانية يف
فتصبح الكثافة
ّ
لبنان  450يف الكلم املربع.
ّ
حق
(بنيامني) نتنياهو يقول
العودة مرفوض ،واألمريكيون
واإلنكليز يطالبوننا بالتوطني.
أين الغرب املسيحي لريفض
ّ
ضد
بأنه
ما حيصل ويقول
ّ
العدالة؟
وعن رسالة السينودس وإذا
كانت تصلح ألن تكون ورقة
تفاهم مع الطرف املسيحي
اآلخر ،قال :ال أنطلق من
معتقدات مسبقة ولكن التفكري
السياسي ال يتجانس مع
مضمون الرسالة ،هم ليسوا
مقصيني عنها وهي نشرت
ووضعت بتصرف اجلميع ،وإذا
أيدوها أكون من اسعد الناس،
ولكن فيها إلزام سياسي،
الفكر املسيحي جيــب أن
يرتجم بتنظيم حياتنا االجتماعية
وعالقتنا مع اآلخرين .ال ميكن
أن يكون لدي نهج تقسيمي
يف البلد ثم أدعي إنين أريد
االنفتاح على الشرق األوسط.

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

«مذكرات التوقيف غري قانونية ولبنان مل يُبلغ بها»

رحب بزيارة جناد الرئيس االيراني

جنار :ملف شهود الزور ال يهز القضاء «التغيري واإلصالح» :حنن من أخرج جعجع من السجن

أكد وزير العدل ابراهيم جنار
أنه مل يتم بعد توزيع التقرير
حول ملف شهود الزور على أي
وزير أو نائب ،باستثناء رئيس
سليمان
ميشال
اجلمهورية
ورئيس جملس الوزراء سعد
احلريري ،موضحًا «أنا يف
مرحلة جتديد التقرير ،ال لكي آخذ
بنصائح أحد أو تعليماته ،بل لكي
آخذ يف االعتبار بعض املستجدات
كوقائع ليس إال ،وبذلك فإن
التقرير ّ
حبلته النهائية مل ُيرسل
إىل أحد» .واعلن أنه «بعد
الثالثاء سنقول كل شيء ،وأنا
أنتظر حتى ينتهي وقت السكوت،
لكين ال أعتقد على اإلطالق أن
ملف شهود الزور يهز القضاء
اللبناني ،فاحلقيقة ال ميكن أن
تكون حقيقية إذا كان هناك أمر
مبين على شهود الزور».
وقال جنار يف حديث اىل
«املؤسسة اللبنانية لالرسال»
أمس االول« :مسعت من يقول
إنين أنوي أن آخذ بتوجيهات
املستشارة القانونية لـ(األمني
العام لألمم املتحدة) بان كي
مون ،فهل يظن البعض أنه
ال يوجد أحرار وال أصحاب رأي
حر أو نزيهون؟» .وأشار إىل
أن أمر البت يف كل املواضيع
«يعود إىل القضاء اللبناني
إذا أراد ذلك ،فاألمر ال يتعلق
بإعالن الصالحية بل أيضًا
باملالحقة ،إذ من سيالحق َمن؟
ويف أي موضوع؟ وهذا األمر
ال يتعلق فقط باملدعي العام

التمييزي».
أضاف« :إذا أردنا الوصول إىل
احلقيقة فيجب أن نصل اليها من
دون تضليل ،ألن كل اللبنانيني
اليوم معنيون بشهود الزور ،وال
ميكن أن نقبل بأي شيء مبين
على مستند غري قابل شهادة
زور أو على ادعاء ملفق أو
افرتاء ،وأنا ال أغطي أحدًا على
االطالق وال أسري إال حبسب
ضمريي ووجداني ،وال أقبل أن
يغطي أحد أي متهم».
ولفت إىل أن لبنان «مل يبلغ بعد
أيًا من مذكرات التوقيف الصادرة
عن القضاء السوري» ،مشريًا
اىل أن «الدولة السورية ال تريد
الدخول يف متاهات سياسية،
ولكن يف لبنان هناك اعتقاد
بأن األمر سياسي ،وبالنسبة
الي هذا ال يدخل يف التعاطي
بيين وبني الوزير السوري ،وحنن
نسعى إىل التفاهم مع السوريني
لتنفيذ اتفاقات قائمة ،ولكن إذا
مل يقتنعوا فال ميكننا أن نلزمهم
بشيء ،أما موقفنا فقوي جدًا
يف االتفاق اللبناني ـ السوري
واملوقف اللبناني سليم جدًا وفقًا
لقناعيت القانونية».
ووصف هذه املذكرات بأنها
«غري قانونية مبعنى أنها
خمالفة للقانون وليس أنها
سياسية» ،موضحًا أنه «من
الناحية القانونية ال خوف على
الشخصيات اليت صدرت حبقها
املذكرات ،ولكن هناك الشق
السياسي من األمر الذي ال

أدخل فيه .وهناك أصول جللب
املطلوبني إذا صدرت حبقهم
مذكرات من القضاء اللبناني».
وحول الكالم عن تسلح «القوات
اللبنانية» ،قال« :اليوم
طلبت التحقق من هذا الكالم،
وسيصدر بذلك بيان موضوعي
من اجلهات املعنية .ويف كل
األحوال ليس كل خرب يف جريدة
نأخذ به كإخبار إذ جيب ان تكون
لدينا القدرة على التمييز بني
اخلرب اجلدي وغري اجلدي».
«أخبار
اىل
حديث
ويف
املستقبل» ،أكد جنار أن
«الرئيس احلريري قال داخل
جلسة احلكومة إنه فعل ما عليه
وأكثر بشأن موضوع شهود
الزور ،وإن الفريق اآلخر جابهه
باملزايدات وباملنازلة يف اإلعالم،
وبكالم ال يستحقه ،وأن ال
مشكلة لديه يف حبث هذا امللف
يف اجللسة املقبلة للحكومة»،
مشيدًا بـ»مواقف الرئيس
احلريري القيادية واجلريئة».
وأوضح أنه «مل يكن هناك
أي حماولة إلسقاط احلكومة
يف جلسة جملس الوزراء أمس
(االول) ،وأن ما طرح من وزراء
حركة «أمل» عن شهود الزور
أتى من خارج جدول األعمال ،وأن
القواعد الدستورية تفرتض أن
يتفق رئيسا اجلمهورية وجملس
الوزراء على هذا اجلدول ،وعلى
الرغم من ذلك فتح الرئيس
سليمان نقاشًا حول شهود
الزور».

«التغيري
تكتل
أعرب
واإلصالح» عن ترحيبه بزيارة
الرئيس اإليراني حممود أمحدي
جناد إىل لبنان ،وبقيامه
بزيارات اىل كل املناطق
اللبنانية مشريا اىل أن
«معاجلة موضوع شهود الزور
أساسي وال ميكن جتاهله ،ألنه
يوصلنا اىل احلقيقة».
واعترب أن رئيس اهليئة
«القوات
يف
التنفيذية
اللبنانية» مسري جعجع «خرج
بفضل نواب التكتل ورئيسه
العماد ميشال عون ،الذي
واصفًا
جعجع»،
يشتمه
جعجع بأنه «فاقد العرفان
باجلميل».
[ رأى عضو التكتل النائب
نبيل نقوال يف مداخلة مع
إذاعة «صوت املدى» امس
االول ،أن «القضاء مل خيرج
مسري جعجع من السجن ألنه
بريء ،بل انه خرج بفضل
نواب التكتل وعلى رأسهم
رئيس التكتل النائب ميشال
عون ،الذي يشتمه جعجع
اليوم» ،معتربا أن «جعجع
فاقد العرفان باجلميل ،وأن
من شب على شيء شاب
عليه».
[ وصف عضو التكتل النائب
حكمت ديب يف حديث اىل
إذاعة «صوت املدى»،
كالم جعجع بأنه «مشبوه
ويثري القلق ،ورمبا يأخذ
املوضوع ذريعة حتت عنوان

الدفاع عن املسيحيني»،
موضحًا أن كالم رئيس التكتل
«ال عالقة له باملوضوع الذي
ذكره جعجع».
وأعرب عن خشيته من «أن
تكون أفكار جعجع ذريعة
اىل
املشكالت
الستجالب
املناطق املسيحية».
[ اشار عضو التكتل النائب
ميشال حلو ،يف حديث
اىل «املؤسسة اللبنانية
لالرسال» أمس ،اىل أن
طلب األمني العام لألمم
املتحدة بان كي مون منع
احلصول على املستندات اليت
ختص احملكمة «هو تدخل يف
شؤون احملكمة الدولية».
وانتقد طلب معاونة بان
كي مون من رئيس احملكمة
عدم السماح ألحد باإلطالع
املستندات،
بعض
على
داعيا األمني العام لألمم
املتحدة اىل «رفع يده عن
احملكمة الدولية» .واعترب أن
«رفض األمم املتحدة حصول
اللواء املتقاعد مجيل السيد
على املعلومات اليت طلبها
جرصة».
ورحب بزيارة أمحدي جناد
إىل لبنان ،وبقيامه بزيارات
اىل كل املناطق اللبنانية،
سواء يف اجلنوب أو الشمال
أو بريوت« ،ألن هذه اجلولة
تأتي من خالل زيارة رمسية
إىل لبنان».
ورأى أن «معاجلة موضوع

شهود الزور أساسي وال
ميكن جتاهله ،ألنه يوصلنا
اىل احلقيقة ،كما أن كشف
من يقف وراءهم ومن كان
يلقنهم إفاداتهم من أجل
تضليل التحقيق هو أمر
ضروري» ،متسائال «ملاذا
ال نكشف ملف شهود الزور؟
وملاذا نهمله؟ وأال ميكن أن
يكون هناك جمموعات أو دول
وراءهم؟».
أضاف« :يقولون اآلن ان
القضاء السوري مسيس،
وأنا أقول ان احملكمة الدولية
هي املسيسة ،وهي منوذج
يف التسييس» .وحذر من
صدور القرار الظين «أما
أن مننع القرار الظين فهذا
أمر آخر ،خصوصا وأن ليس
هناك من حمكمة ستصدره،
بل هناك دول وقرار سياسي
سيصدر».
واعترب أنه «طاملا العميد
فايز كرم موضوع بتصرف
فرع املعلومات فهناك خمالفة
قانونية ،وحنن ننتظر التحقيق
من أجل أن نبين عليه ،ولكننا
نثري موضوع التوقيف املخالف
للقانون وطريقة التحقيق اليت
تتم ،إذ ال حيق أن يرتكوه أكثر
من أربعة أيام يف الضابطة
العدلية ،وقد أمضى فرتة
شهرين يف حال التوقيف»،
متسائال «ملاذا يوضع كرم
يف سجن االنفراد؟ وهل هناك
قرار بذلك؟».

ATA

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

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

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

احضروا هذا االعالن واحصلوا على حسم %10
هناك شروط

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

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

ميزان اوتوماتيكي ()Wheel Allignment

(جنوطة)جديدة ومستعملة لكافة انواع السيارات

تصليح جنوطة وتركيب فرامات وبطاريات

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

العريضي يدعو اىل البناء على كالم احلريري الشجاع واملطمئن

أوضح وزير األشغال العامة
والنقل غازي العريضي أن ما
حصل يف جلسة جملس الوزراء
بالنسبة اىل كتلة رئيس جملس
النواب نبيه بري «أمر طبيعي
ومتت معاجلته داخل اجللسة على
قاعدة تأكيد الثوابت وما مت
االتفاق عليه باإلمجاع بني مجيع
القوى السياسية املمثلة داخل
جملس الوزراء» .ورأى أن
«املطلوب إدراك خماطر هذه
املرحلة وإبعادها عن لبنان،
وهذا األمر ال ميكن إمتامه إال
باالحتكام إىل احلوار ومؤسسات
الدولة ،وأي خروج عن احلوار
هو اخلروج إىل الشارع ،وأي
خروج عن مؤسسات الدولة هو
خروج إىل الفوضى» ،معربًا
عن اعتقاده أن «ال مصلحة
ألحد يف هذين األمرين».
وأيد يف حديث إىل قناة
«العربية» أمس االول ،ما
قاله الرئيس بري بأنه يف حال
استمرار الوضع على ما هو
عليه فالبلد ذاهب إىل اخلراب،
وقال« :هذا ما كررناه أكثر
من مرة ومنذ أشهر وحنن نقول
هذا الكالم قبل جلسة جملس
الوزراء وقبل اخلطوة اليت
نوقشت باألمس ،ومثة تأكيد
وقرار من جملس الوزراء على
ذلك».
وعن قول الرئيس احلريري بأن
ال أحد يفرض عليه شيئًا ،وهل

هذا يعين أن املواقف املتصاعدة
بينه وبني الرئيس بري ستؤدي
إىل االنفصال النهائي ،أكد
أن «ليس مثة انفصال ال
آني وال نهائي وليس هذا
ما يسعى إليه رئيس جملس
الوزراء سعد احلريري ،بل عندما
حتدث يف هذا االجتاه مل يكن
يتحدث عن أي فريق بالتحديد
ومل يفرض شيئًا على أحد وال
يسعى إىل ذلك وال يقبل أن
يفرض أحد رأيه عليه» .وقال:
«احلريري أكد أن كل ما يطلبه
اهلدوء والرتوي واحلكمة واحلوار
والرواق على بعضنا البعض
كي نتفاهم ،وهذا أبلغ وأهم
وأعلى ما قاله ،إمنا لألسف
مل ينشر هذا الكالم يف كل
وسائل اإلعالم ،مؤكدًا أنه لن
يكون هناك فتنة سنية ـ شيعية
ما دام سعد احلريري موجودًا
ورئيس جملس النواب نبيه بري
موجودًا ومساحة السيد حسن
نصر اهلل موجودًا ،هذا أبلغ ما
قيل يف جلسة األمس من موقع
الرئيس سعد احلريري».
وشدد على وجوب «البناء على
هذا الكالم املسؤول احلكيم
الشجاع املطمئن» ،معتربًا
أن «نقطة اإلنطالق والبداية
والضمانة هي يف هؤالء الثالثة
عندما يتفاهمون ،وحنن نقوم
جبهد إىل جانبهم ومنذ فرتة حنن
نسعى إىل تأكيد التواصل بني

«حزب اهلل» ودولة رئيس
جملس الوزراء ،والتواصل قائم
بينه وبني الرئيس بري ،كما
أن رئيس اجلمهورية ميشال
سليمان لعب ويلعب دورًا
أساسيًا يف ذلك .وإننا نتطلع
إىل لقاء الثالثة وإىل عالقة
متينة بينهم وحنن إىل جانبهم
وجانب فخامة الرئيس».
وعن التغيري احلكومي ،قال:
«ليس مثة تغيريًا حكوميًا اآلن،
وإذا كان هناك تغيري ملعاجلة
األزمة فلتذهب حكومة وتأتي
حكومة ليس هناك مشكلة.
املهم أن تذهب كل احتماالت
التخريب والتفجري واخلالفات
السياسية اليت تنطلق إىل
الشارع ،هذا ما جيب إبعاده.
وزيرا ومن ال
ومسألة من يكون
ً
يكون هذه مسائل تفصيلية».
وسأل« :هل مثة مصلحة ألحد
يف هذا املوضوع؟» ،مشريًا
إىل أن «املقاومة ال مصلحة
هلا وهذا يسيء إىل إجنازاتها
وصورتها عندما تصبح يف
الزواريب .كما ال مصلحة لسعد
احلريري الذي يسعى إىل تأكيد
الوحدة الوطنية وهو رئيس
حكومة الوحدة الوطنية ويبحث عن
األمن واالستقرار للبلد ويتحدث
دائمًا عن احلكمة واحلوار .كذلك
رئيس «اللقاء الدميوقراطي»
(النائب) وليد جنبالط مواقفه
واضحة من هذه املسائل ويكرر

اختصاص ،خربة وصدق يف العمل

اسألوا الصيدلي كيف ميكنكم توفري املال

تتوفر يف الصيدلية فيتامينات )(BLACKMORES

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

دوام العمل

من االثنني حتى السبت
من  8صباحًا حتى  8لي ًال
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دائمًا وبشكل يومي ضرورة
جتنبها واالبتعاد عنها والعودة
إىل احلوار .والرئيس بري أيضًا
ال يريد هذا األمر ،لذلك هذا
ليس يف مصلحة املواطنني
ومؤسسات الدولة ،ومثل هذا
اخليار والتوجه يؤدي إىل تدمري
كل شيء يف البلد ،وبالتالي ال
مصلحة ألي قوى سياسية يف
أي موقع يف حصول هذا األمر.
واملطلوب التعلم واالستفادة
من دروس املاضي .ولنفرتض
ال مسح اهلل أننا انزلقنا إىل
ذلك ماذا سيكون يف نهاية
املطاف؟ اجللوس إىل طاولة
واحدة واالتفاق .إذًا ،تعالوا
لنجلس إىل الطاولة ولنوفر هذه
التحديات».
وعن املخرج لقضية الشهود
الزور ،قال« :عندما نقول
يف جملس الوزراء إن الدولة
جيب أن تضع يدها على هذا
األمر والقضاء جيب أن يتحرك،
عمل القضاء وآلياته معروف،
وجملس الوزراء سيناقش يف
اجللسة املقبلة هذه املسألة وفق
التقرير املعد من وزير العدل.
تذهب املؤسسات القضائية
لفتح هذا امللف بالكامل وكل
من يكون له عالقة مبوضوع
الشهود الزور جيب أن ُيستدعى
لالستماع إىل إفادته ومتابعة
هذه املسألة ضمن اإلجراءات
القانونية واألصولية من األجهزة
القضائية املختصة».
أضاف« :األهم يف ذلك
أنه عند اختاذ هذا القرار
كان باإلمجاع من كل القوى
السياسية وعلى رأسها الرئيس
سعد احلريري الذي قال يف
جلسة بيت الدين يف  18آب
املاضي عندما اختذ القرار كالمًا
فاجأ معظم الوزراء على الطاولة،
وبعد ذلك قال كالمًا أكثر تقدمًا
لصحيفة «الشرق األوسط»
عن الشهود الزور .الرئيس
احلريري تقدم برأيه وموقفه
أكثر بكثري مما كان عليه يف
جلسة جملس الوزراء .إذا اجلميع
متفق على ذلك فلنذهب إىل
معاجلته ،ويعود اىل القضاء
قضية الشهود الزور الختاذ
اإلجراءات الالزمة طاملا أن
هناك اتفاقًا باإلمجاع».

عند بري

وزار العريضي أمس االول
الرئيس بري يف مقر الرئاسة
الثانية يف عني التينة ،وقال:
«رغم كل ما قيل عن جلسة
أمس (األول) اهلدف الوحيد
واألساسي ملا طرحه زمالؤنا يف
احلكومة ممثلو حركة «أمل»
هو الوصول اىل حتريك ملف
شهود الزور ال أكثر وال أقل.
وعلى الرغم من كل ما قيل
فإن األجواء كانت اجيابية ومت
استيعاب كل املسائل بدور
اجيابي متفهم لفخامة الرئيس
سليمان ،وبدور اجيابي متقدم
لدولة الرئيس احلريري الذي
مسعنا منه باألمس كالمًا يؤكد
فيه أنه رغم كل ما جرى فلن
يعود شخصيًا عن مسرية
تطوير العالقات مع سوريا مبا
ميثل على املستوى السياسي
الضيق أو على املستوى الوطين
العام كرئيس للحكومة اللبنانية
انطالقًا من موقعه كسعد رفيق

احلريري ،وأنه لن تكون عودة
عما قاله لصحيفة «الشرق
األوسط» عن شهود الزور
وعن قرار جملس الوزراء الذي
اختذ يف املاضي وباإلمجاع يف
ما بيننا .واألهم من كل ذلك
ما أشار اليه لتبديد املخاوف من
الفتنة والتأكيد جمددًا أن دم
الرئيس الشهيد رفيق احلريري
لن يكون سببًا لفتنة».
أضاف« :الرئيس احلريري ليس
يف حاجة اىل دورنا املتواضع
للتواصل مع دمشق .التواصل
قائم بشكل مباشر .علينا أن
نذهب اىل نقاش صريح وعميق
وواضح نصل من خالله اىل
ترمجة ما نتفق عليه يف السياسة
أو اىل طاولة جملس الوزراء
وهو املكان الذي نناقش فيه
كل القضايا .طبعًا كلنا ملتزمني

األصول والدستور حلقوق فخامة
الرئيس أو دولة الرئيس على
طاولة جملس الوزراء ،ولكن
عندما نصل اىل اتفاق باإلمجاع
على ملف مثل ملف شهود الزور
فهذه مسألة مهمة جدًا ومتقدمة.
أعتقد أن اجللسة املقبلة الثالثاء
ستكون جدية ومهمة بنتائجها.
وآمل أن خنرج من خالهلا بنتائج
نذهب بعدها فورًا اىل التنفيذ
ونضع ملف شهود الزور وراءنا،
ونبدأ مسرية جديدة يف معاجلة
هذا امللف لكشف كل احلقيقة
وحملاسبة الذين اخطأوا وتورطوا
وورطوا البالد .وأعتقد أن
هذا األمر باب واسع أساسي
لتنفيس االحتقان يف البالد،
األمر الذي يسمح بإعادة تكوين
الثقة واالستمرار يف النقاش
اهلادئ».

«أمل» تهدد مبقاطعة اجللسات الوزارية
إذا مل تناقش ملف شهود الزور
متنت حركة «أمل» أن يوضع
ملف شهود الزور على جدول
أعمال جلسة جملس الوزراء
املزمع عقدها يوم الثالثاء
املقبل« ،من أجل أن تسري
األمور يف مسارها الطبيعي»،
مهددة بـ»مقاطعة اجللسات
الوزارية إذا مل تتم مناقشة ملف
شهود الزور».
[ أشار عضو كتلة «التحرير
والتنمية» النائب علي خريس،
يف تصريح أمس االول ،اىل أن
«الرئيس نبيه بري كان وال
يزال ضمن جو التهدئة واحلوار،
والسعي املتواصل بكل جد من
أجل ترتيب الوضع الداخلي،
وتأمني السلم الداخلي والوحدة
الوطنية».
ورأى أن «هناك موضوعًا مل يعد
جائزا السكوت عنه على اإلطالق،
خصوصا وأن الكل أقر بضرورة
حماكمة شهود الزور ،وأن هذا
األمر بات يشبه قصة راجح»،
الفتا اىل أنه «منذ أكثر من
شهر كلف وزير العدل إبراهيم
تقديم تقرير عن ملف شهود
الزور ،وانتهى هذا اإلعداد منذ
 15يوما ،ولكننا فوجئنا خالل
اجللسة الوزارية أمس (االول)
بعدم توزيع هذا التقرير على
الوزراء من أجل حبثه وحتويله
اىل القضاء».
وقال« :البعض ال يرى اخلطورة
اليت ميكن أن تؤدي بالبلد اىل
اهلالك ،وال بد من اخلطوة اليت
اختذها الرئيس بري ،ألنها
ليست خطوة تصعيدية بل خطوة
حتذيرية ،تقول استيقظوا أيها
اللبنانيون ،وكفى مماطلة».
أضاف« :ان ما حصل أمس
(االول) ال بد منه ،ألنه يشكل
صدمة من اجل بت املوضوع،
وأخذه على حممل اجلد».

ورفض «البقاء على املماطلة
واالستخفاف» ،متمنيا «أخذ
هذا األمر ووضعه على جدول
أعمال جلسة جملس الوزراء يوم
الثالثاء املقبل ،من أجل أن تسري
األمور يف مسارها الطبيعي ،ألنه
إذا مل تتم مناقشته سنقاطع
اجللسات الوزارية».
وأوضح «اننا نريد تصويب
الوضع
وحتصني
األوضاع
الداخلي ،وبت كل امللفات
العالقة اليت مل تبت بعد»،
«االستنابات
أن
معتربا
القضائية السورية ما كانت
لتصدر لوال التباطؤ واإلهمال يف
معاجلة ملف الشهود الزور».
[ دعا عضو الكتلة النائب علي
بزي يف حديث اىل تلفزيون
«أن بي أن» ،اىل «حترك
اجلهات القضائية ملعاجلة مسألة
شهود الزور ،خصوصا وأنه من
املفرتض أن تتحرك منذ زمن،
ألن مقاربة هذا امللف تبدد
املخاوف واهلواجس ،وتضع
حدا ملرحلة التسويف واملماطلة
واملراوغة».
وقال« :لدينا تساؤالت حول
مشروعية أي قرار يضع املقاومة
يف خانة اإلدانة أو الشبهة،
خصوصا بعدما مت التبشري
بهذا القرار منذ أكثر من ثالثة
أشهر».
أضاف« :ان موقفنا اليوم
يقتصر على موضوع شهود
الزور ،وموقف الرئيس بري
شكل صدمة إجيابية ،وكسر
حالة البطء احلاصل» .وتوقع
أن «يكون هناك تنسيق بني
خمتلف مكونات حكومة الوحدة
الوطنية يوم الثالثاء املقبل
من أجل كشف شهود الزور يف
قضية اغتيال الرئيس الشهيد
رفيق احلريري».

جواز سفر مفقود

فقد جواز سفر لبناني باسم ايلي جورج
القاضي ،يرجى ممن جيده او يعرف اي
شيء عنه االتصال بصاحبه على الرقم
0405483403
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عرب وعالم

غارات جوية إسرائيلية على القطاع توقع إصابات

«محاس» تعترب التصعيد تغطية للممارسات يف األقصى

اصيب مثانية فلسطينيني يف
غارات جوية شنتها الطائرات
احلربية ليل االربعاء ويوم
اخلميس على قطاع غزة.
واستهدفت آخر هذه الغارات
سيارة مدنية قرب وادي غزة
يف خميم النصريات وسط
القطاع وادت اىل اصابة اربعة
اشخاص جبروح بينهم صيب
عمره سبع سنوات ،كما صرح
الناطق باسم اخلدمات الطبية
ادهم ابو سلمية .
واصيب ليل االربعاء اربعة
فلسطينيني جبروح متوسطة
جوية
غارات
ثالث
يف
اسرائيلية على اهداف عدة يف
قطاع غزة ،منها موقع تدريب
تابع لـ"كتائب عز الدين
القسام" ،اجلناح العسكري
االسالمية
املقاومة
حلركة
"محاس".
وافادت مصادر امنية ان
الطائرات االسرائيلية شنت

ايضا غارة على حي الزيتون
شرق مدينة غزة واخرى على
منطقة جحر الديك وسط
القطاع من غري ان توقع اي
منهما اصابات.
واوضح اجليش االسرائيلي
يف بيان انه قصف "هدفني
ارهابيني" ردا على اطالق
صواريخ من قطاع غزة وان
احد الصواريخ سقط يف ارض
خالء جنوب اسرائيل من غري
ان يوقع خسائر بشرية او
اضرارًا مادية.
"التوحيد
مجاعة
وتبنت
واجلهاد  -بيت املقدس"،
وهي احدى اجلماعات السلفية
يف قطاع غزة ،العملية وقالت
ان "جمموعة من اخوانكم يف
مجاعة التوحيد واجلهاد متكنت
من قصف اجمللس االقليمي
اشكول بصاروخ واحد حملي
الصنع الثانية بعد ظهر اليوم
االربعاء".

 2008شنت
على قطاع غزة
عليه "محاس"
الصواريخ او
على اراضيها.

ويف نهاية
اسرائيل حربا
الذي تسيطر
لوقف اطالق
قذائف اهلاون
"محاس"
ورأى الناطق باسم احلركة
فوزي برهوم ان "التصعيد
الصهيوني حماولة فاشلة لكسر
إرادة الشعب وتركيعه" وتغطية
لـ"املمارسات الصهيونية يف
االقصى" ،داعيًا اىل موقف
لـ"جلم
وعربي
فلسطيين
العدوان وتعزيز صمود شعبنا
ورفع احلصار عن غزة" .ولفت
جلنة املتابعة العربية اليت جتتمع
يف ليبيا السبت اىل "ضرورة
رفع الغطاء عن أي شكل من
أشكال املفاوضات لتداعياته
اخلطرية على احلقوق والثوابت
الفلسطينية" .وحض على
"إجياد حاضنة عربية ملشروع
املصاحلة".

اجتماع أمريكي – أوروبي ملواجهة التهديدات:

تأكيد جدية اخلطر وال حتديد لألهداف

أبلغت جاين هول ،مساعدة
وزيرة األمن الداخلي االمريكية
جانيت نابوليتانو ،وزراء الداخلية
االوروبيني يف لوكسمبور امس
االول ان املخاطر االرهابية على
اوروبا مصدرها جمموعة من
االوروبيني الذين تدربوا على
اإلرهاب ويصعب تعقبهم ،من
غري أن تدلي بايضاحات أخرى.
وصرح وزير الداخلية الفرنسي
بريس اورتوفو" :أكدت لنا
السيدة لوت أن التهديد
االرهابي ال يزال ماث ًال ،لكنها
مل حتدد األهداف" ،وذلك يف
ختام االجتماع اهلادف إىل معرفة
األسباب اليت دعت السلطات
االمريكية اىل التحذير من خماطر
إرهابية يف اوروبا .وأضاف
أن املسؤولة االمريكية أصرت
على التطرق إىل "االسرتاتيجية
اجلديدة لإلرهابيني اليت تشمل
حتديد اهداف عدة" .وأوضح انه
بالنسبة إىل فرنسا ،إن "التهديد
حقيقي .األمر يتعلق بعدد من
املواطنني االوروبيني الذين
تدربوا يف افغانستان وباكستان
والذين حيتمل ان يعودوا اىل
اوروبا وهم يضمرون شرًا".
ورفضت لوت عقد مؤمتر
صحايف ،مكتفية باالجتماعات
الثنائية اليت عقدتها يف
لوكسمبور قبل غداء العمل مع
الوزراء.
وأفاد منسق مكافحة االرهاب
يف االحتاد االوروبي جيل دو
كريشوف الذي شارك يف
االجتماع ،ان "التهديد خطر،
(وإن مل يعط االمريكيون)
مؤشرات للمكان" املستهدف.
لكنه قال إن االجتماع مل يتطرق
اىل التفاصيل ألن "األمر يتعلق
مبعلومات استخبارية ،وهي
مسألة غاية يف احلساسية.
وال ميكن تبادل هذا النوع من
املعلومات خالل اجتماع وزاري
يف حضور مرتمجني".

وأوضحت مصادر امنية فرنسية
ان التحذيرات االمريكية تستند
اىل ان  25شابًا من دول
االحتاد االوروبي ذهبوا ملقاتلة
القوات الدولية يف افغانستان
يستعدون
وهم
وباكستان
للعودة اىل بلدانهم االصلية.
ورأى دو كريشوف أن "أكثر
ما ُيقلق انهم اشخاص ولدوا
يف اوروبا حيث يقيمون.
يصعب التعرف عليهم .حيملون
جوازات سفر اوروبية وليسوا
معروفني لدى الشرطة .لقد
ذهبوا ليتدربوا ،وهم مستعدون
للتنفيذ".
وقال مصدر اوروبي إن
االمريكيني يعتقدون ان هؤالء
الشبان عادوا اىل اوروبا ،غري
ان بريس اورتوفو نفى وجود
معلومات عنهم.

االوروبية
املفوضة
وقالت
للشؤون الداخلية سيسيليا
ماملسرتوم إنه "ليس لدى
املفوضية من سبب للتشكيك
يف حقيقة التهديد الذي اعلنته
الواليات املتحدة ،او بعض
الدول االعضاء".
ويف باريس ،جاء يف مذكرة
مؤرخة  3ايار  2010وضعتها
األمانة العامة للدفاع واألمن
الوطين انه اذا تعرضت فرنسا
ألزمة كربى ،فإن جيشها قادر
على نشر  10آالف جندي على
األراضي الفرنسية
ويف واشنطن ،أكد رئيس
املعهد الوطين حملاربة اإلرهاب
مايكل ليترب ان الواليات املتحدة
هجوم
استيعاب
تستطيع
إرهابي جديد و"لن يهزمها"
املتطرفون.

اجمللس الدستوري أق َّر حظر النقاب يف فرنسا

أقر اجمللس الدستوري الفرنسي
أمس االول القانون الذي
حيظر تغطية جسم املرأة كليًا
(النقاب ،الربقع) يف االماكن
العامة بفرنسا ،معتربًا مع ذلك
أنه ال ميكن أن يطبق يف أماكن
العبادة املفتوحة للعامة.
ويفتح القرار الطريق أمام اعتماد
القانون ،لكن حظر النقاب لن
يصري ساريا قبل ربيع 2011
بعد فرتة متهيدية مدتها ستة
أشهر جيب ان تتخللها مساع
للتوسط والتوعية.
وأفاد اجمللس يف بيان له ان
"منع حجب الوجه يف االماكن
العامة ال يعين التضييق على
ممارسة احلرية الدينية يف أماكن
العبادة املفتوحة للجمهور" ،ذلك
أن تلك احلالة ستشكل "انتهاكًا
مفرطًا للمادة  10من اعالن
 1789املتعلق باحلريات الدينية.
وعليه أعلن اجمللس حتفظا عن
هذه النقطة".

وعلى رغم هذا التحفظ" ،اعترب
اجمللس الدستوري القانون
مع
متوافقًا
عليه
احملال
الدستور".
ووافق الربملان الفرنسي يف 14
أيلول بصفة نهائية على مشروع
قانون حيظر ارتداء النقاب
والربقع يف االماكن العامة.
وكانت فرنسا ،اليت تعد حنو
 1900امرأة يرتدين النقاب أو
الربقع ،استنادًا اىل التقديرات
االوروبي
البلد
الرمسية،
الثاني يفرض هذا احلظر ،بعد
بلجيكا .وتفكر اسبانيا وهولندا
وسويسرا يف اختاذ اجراء
مماثل.
ورأى بعض خرباء القانون أن
فرنسا قد تعرض نفسها الدانة
أمام احملكمة االوروبية حلقوق
االنسان اليت ترى ان لكل
شخص احلق يف العيش وفقا
ملعتقداته ما دامت ال تؤذي
الغري.

«الوول سرتيت جورنال» :باكستان ّ
حتض «طالبان» على القتال

كرزاي افتتح اجمللس األعلى للسالم:
مصدر األمل ملواطين أفغانستان

يف الذكرى التاسعة النطالق
عملية "العدالة من دون حدود"
يف السابع من تشرين األول
 2001واليت أدت إىل سقوط
نظام "طالبان" بعد شهرين،
تبدو فكرة التفاوض مع تلك
احلركة مسلمًا بها ،وخصوصًا
مع بلوغ خسائر القوات الدولية
واملدنيني مستويات قياسية.
وامس افتتح الرئيس االفغاني
محيد كرزاي اجمللس االعلى
للسالم الذي شكل للتوصل اىل
اتفاق سالم مع حركة "طالبان"
وجمموعات مقاتلة اخرى ،معتربًا
احلدث "مصدر األمل" .بينما
أوردت صحيفة "وول سرتيت
جورنال" األمريكية ان اجهزة
االستخبارات الباكستانية تضغط
على "طالبان" األفغانية كي ال
تشارك يف مفاوضات السالم
مع احلكومة وتشجعها على
تكثيف هجماتها على املدنيني.
وقال كرزاي إن "اجتماع اليوم
هو اللقاء االفتتاحي للمجلس
األعلى للسالم لدينا" .وأضاف:
"إن الشعب األفغاني يف كل
والية وكل اقليم وكل قرية
يتوقع جهودًا من اجمللس األعلى
للسالم ،جهودا إلحالل السالم
على هذه األرض .الشعب
األفغاني يتوقع الكثري من هذا
اجمللس اجلديد .إنه مصدر
لألمل ملواطين أفغانستان"،
مشريًا إىل ان اجملتمع الدولي
يدعمه ،ومكررًا دعوة "طالبان"
إىل اغتنام الفرصة.
ونشرت صحيفة "الغارديان"
الربيطانية أن احلكومة االفغانية
واإلدارة االمريكية أجرتا أخريًا
اتصاالت مع شبكة زعيم احلرب
السابق جالل الدين حقاني.
وكانت السلطات األفغانية
شاركت خالل الصيف يف
مفاوضات مباشرة مع مسؤولني
فيها .أما الواليات املتحدة
فأجرت معها اتصاالت غري
مباشرة عرب وسطاء غربيني
العام املاضي أيضًا .لكنها
وصفت املفاوضات بني الشبكة
"خجولة
بأنها
واحلكومتني
للغاية".
وتتمركز قيادة الشبكة يف
منطقة مشال وزيرستان القبلية
بشمال غرب باكستان اليت
تعرضت يف االسابيع االخرية
لعدد كبري من الغارات شنتها
طائرات امريكية من دون طيار.
واجملموعة قريبة من حركة
"طالبان" وتنظيم "القاعدة"،
غري أنها تعترب التفاوض الوسيلة
الفضلى حلل النزاع األفغاني.
وأكد ديبلوماسي مشارك يف
املفاوضات ان سراج الدين،
جنل حقاني وهو القائد العسكري
احلالي للجماعة" ،يدرك انه لن
يكون شيئًا اذا مل يدخل عملية"
السالم.
ويف إسالم أباد ،سئل مسؤول
باكستاني كبري عن وجود
مفاوضات بني حقاني من جهة،
وكرزاي والواليات املتحدة من
جهة أخرى ،فأجاب" :لستم

خمطئني".

"الوول سرتيت جورنال"

كذلك حتدثت "الوول سرتيت
جورنال" عن ضغط اجهزة
االستخبارات الباكستانية على
"طالبان" األفغانية كي ال
تشارك يف مفاوضات السالم
مع احلكومة ،وانها شجعت
احلركة على تكثيف هجماتها حتى
على املدنيني.
ونقلت عن مسؤول يف "طالبان"
بوالية كونار يف شرق أفغانستان
أن االستخبارات الباكستانية
لوحت باعتقال زعماء احلركة
الذين "ال ميتثلون ألوامرها".
وأضاف" :إنها تريدنا ان نقضي
على اجلميع ،مبن يف ذلك رجال
الشرطة واجلنود واملهندسون
واألساتذة واملدنيون ،جملرد بث
الرعب يف الناس".
ونسبت اىل مسؤولني امريكيني
انهم تلقوا معلومات مشابهة عن
ضغوط متارسها االستخبارات
"طالبان"،
على
العسكرية
املعلومات
هذه
ومصدر
موقوفون او مستسلمون من
احلركة .كذلك نسبت إىل
مسؤول باكستاني كبري انه
"كلما حصل شر يف افغانستان،
(االستخبارات
يتهمون
العسكرية) ،وبصراحة انهم
يتخيلون عمالءها وراء كل شجرة
يف افغانستان".
وعلى كل حال ،صدر هذا
التقرير وسط اجواء من الريبة
بني واشنطن واسالم أباد،
بعدما جاء يف تقرير نقله
البيت االبيض اىل الكونغرس
ان القوات الباكستانية تتجنب
خوض "مواجهات مباشرة" مع
"طالبان باكستان" ومقاتلي
"القاعدة" ،وخصوصًا يف مشال
وزيرستان.

األمن

إىل ذلك ،أعلنت "قوة املساعدة
األمنية الدولية" يف أفغانستان
"ايساف" اليت يقودها حلف
مشال االطلسي مقتل مثانية
مسلحني ،بينهم القائد البارز
يف "طالبان" مولوي جواد اهلل،
يف غارة جوية وهجوم شنته
قوات برية يف والية ختار بشمال
البالد .وأفاد مركز قيادة القوات
األملانية يف بوتسدام بضاحية
برلني ان جنديا أملانيا قتل وان
ستة آخرين جرحوا يف عملية
انتحارية بوالية باغالن يف مشال
افغانستان .واشاد ناطق باسم
الشرطة األفغانية اىل ضبط 22

طنًا من املتفجرات املخبأة داخل
صناديق خاصة مبواد غذائية
ولعب اوالد وادوات منزلية
مستوردة من ايران ،وذلك
يف والية منروز على احلدود
االيرانية.

باكستان

ويف إسالم أباد ،أقر الناطق
باسم وزارة اخلارجية الباكستانية
حممد عبدالباسط بوجود خالفات
جدية مع الواليات املتحدة على
غارات الطائرات من دون طيار
اليت "ال ميكن تربيرها" و"ال
ختدم املصاحل االسرتاتيجية
الكربى" ،نافيًا أي اتفاق يف
هذا الشأن مع واشنطن،
ومناشدًا إياها مراجعة سياستها
يف هذا اجملال.
وعلق على اعتذار السفرية
األمريكية آن باترسون عن
مقتل جنود يف غارة امريكية،
بأنه "يف ختام حتقيق مشرتك،
اعرتفت قوة املساعدة األمنية
الدولية يف أفغانستان باخلطأ،
وابدت أسفها لذلك .قدمت
الواليات املتحدة اعتذارها نيابة
عن الشعب األمريكي عن احلادث
الفظيع الذي وقع يف  30أيلول.
ويف وقت سابق عرب (رئيس هيئة
األركان األمريكية املشرتكة)
األمريال مايك مولن و(قائد
القوات األمريكية وقوات حلف
مشال األطلسي يف أفغانستان)
اجلنرال (ديفيد) بيرتايوس عن
أسفهما للحادث".
وعن موعد إعادة فتح الطريق
اإلمدادات
قوافل
أمام
لـ"ايساف" ،قال" :سلطاتنا
تقوم الوضع األمين ،وسيتخذ
قرار يف شأن إعادة فتح طريق
االمدادات يف ضوء ذلك".
وحتى اآلن أحرقت  120شاحنة
وصهريج خالل اسبوع يف مخس
عمليات ،منها يف كويتا جبنوب
غرب باكستان ونوشريا بشمال
غربها .وأكدت "ايساف" ان
استمرار اقفال طريق اإلمدادات
مل يؤثر على جهودها العسكرية
يف أفغانستان.
وامس قتل أربعة اسالميني
بصواريخ طائرة امريكية من
دون طيار اطلقت على نري
علي ،ثانية كربى مدن مشال
وزيرستان.
ويف كراتشي ،أفادت الشرطة
ان انتحاريني فجرا نفسهما
داخل جممع مزار صويف مكتظ
بالزائرين ،مما أدى إىل مقتل
سبعة اشخاص.

رجل دين درزي يزورون سوريا مبوافقة
الداخلية اإلسرائيلية
بثت اإلذاعة اإلسرائيلية أن وزير الداخلية اإلسرائيلي ايلي يشائي
وافق للمرة االوىل على زيارة حنو  300رجل دين درزي من إسرائيل
لسوريا ملدة أسبوع .وقالت إنه من املقرر أن يتوجه رجال الدين
الدروز إىل سوريا من طريق معرب الشيخ حسني على احلدود من
األردن.
وكانت السلطات اإلسرائيلية قد مسحت حتى اآلن لدروز من سكان
هضبة اجلوالن وحدها بالقيام مبثل هذه الزيارات.
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عرب وعالم

املالكي يستقبل موفداً مصرياً والزيباري يستبعد حكومة قريباً روسيا ستعيد إليران  166,8مليون دوالر
دفعتها لشراء أنظمة «أس  »300الصاروخية

رأى وزير اخلارجية العراقي
القيادي يف االئتالف الكردستاني
هوشيار زيباري أن إجياد حل
نهائي ألزمة تأليف حكومة جديدة
يف العراق ال يزال بعيدا.
وقال يف تصريح لقناة "العربية"
اإلخبارية إن "املفاوضات احلالية
بني األطراف السياسيني ال
جتري حبسن نية ،بل جتري على
الفضائيات ومواقع االنرتنت
ولذلك فمن الصعب التوصل
إىل نتائج تلزم كل األطراف
اياها" .واضاف أن "ائتالف
دولة القانون" الذي يتزعمه
رئيس الوزراء املنتهية واليته
نوري املالكي هو األقرب
حتى اآلن إىل قبول املطالب
الكردية.
وكان ائتالف الكتل الكردستانية
ابدى استعداده للتحالف مع
األطراف الذين يلبون املطالب
الكردية ويف مقدمها تنفيذ
املتعلقة
الدستورية
املادة
باملناطق املتنازع عليها.
وصرح رئيس "اجمللس اإلسالمي
االعلى" عمار احلكيم بان اجمللس
حيرتم أي مشروع ميكنه أن يؤلف
احلكومة العراقية املقبلة ،إال أنه
أكد أنه لن يشارك يف حكومة

ليس هلا أفق للنجاح .وقال
ان "أي مشروع قادر على أن
حيقق الغالبية املطلقة يف
جملس النواب سيحظى باحرتامنا
وتقديرنا سواء اعتقدنا أن هذا
املشروع خيدم املصاحل العراقية
أو ال".

املالكي

واجرى امس املالكي حمادثات
مع مساعد وزير اخلارجية
املصري حممد عبداحلميد قاسم
يف شأن التطورات املتعلقة
بتاليف حكومة .وشدد على
"تأليف حكومة شركة وطنية
تضم مجيع القوائم الفائزة
يف االنتخابات الن ذلك من
شأنه تعزيز العملية السياسية
والتجربة الدميوقراطية وتثبيت
االمن واالستقرار يف البالد".
وابدى "ارتياحه وتقديره ملواقف
مصر املسؤولة جتاه التطورات
احلاصلة يف العراق ودعمها
للعملية السياسية".
اما قاسم ،فأكد "دعم بالده
تأليف حكومة شركة وطنية ختدم
اجلميع".
املنافس
ان
اىل
ويشار
الرئيسي للمالكي رئيس الوزراء
سابقا اياد عالوي التقى يف

القاهرة قبل يومني الرئيس
املصري حسين مبارك واالمني
العام جلامعة الدول العربية عمرو
موسى.

اهلامشي

والحظ نائب الرئيس العراقي
طارق اهلامشي ،ان غالبية
"حيجون"
الساسة يف العراق
ُّ
اىل ايران .ومل ينف "مدى
النفوذ اإليراني يف العراق بل
كالعب أساسي يف املنطقة
بأسرها ،مما جيعل غالبية الكتل
السياسية العراقية الراغبة يف
املشاركة يف احلكومة ال ينقطع
ترددها إىل طهران" ،لكنه اكد
أنه "ليست كل الكتل السياسية
العراقية تستجيب للرغبات
اإليرانية" .واضاف ان أزمة
تأليف احلكومة العراقية "باتت
فعال يف طريقها اىل احلل وأن
ساعة تأليفها قد حانت نتيجة
الضغط القوي لعامل الوقت
ونفاد صرب الشارع العراقي".
وعن موقف كتلة "العراقية"
بزعامة عالوي واليت ينتمي
إليها اهلامشي ،قال" :إنها
تتخذ املواقف املناسبة وفق ما
يتالءم مع األحداث اجلارية من
تطورات".

نتنياهو يرضي ليربمان مبشروع قانون عنصري
يلزم اجملنسني تعهد الوالء للدولة اليهودية

يسعى رئيس الوزراء االسرائيلي
بنيامني نتنياهو اىل سن تشريع
يلزم من يريدون احلصول على
اجلنسية االسرائيلية تعهد الوالء
"لدولة الشعب اليهودي".
وقال وزراء إسرائيليون إن
إعالن نتنياهو تأييده سن هذا
القانون هدفه شراء صمت
شريكه األكرب يف التحالف وزير
اخلارجية أفيغدور ليربمان خالل
االشهر املقبلة اليت يتوقع أن
تكون فرتة سياسية حساسة مبا
يف ذلك احتمال اختاذ قرار يف
شأن البناء االستيطاني.
ونقل موقع "يديعوت أحرونوت"
االلكرتوني عن أحد الوزراء
اإلسرائيليني ان"نتنياهو يريد
إسكات ليربمان يف احللبة
السياسية قبيل بدء الدورة
الشتوية الطويلة للكنيست
ومنحه ،يف الوقت نفسه ،هدية
قبيل تصويت سياسي حمتمل
كي ال يضع عراقيل".
وقال وزير آخر إن "نتنياهو
ليس يف حاجة إىل ضجة سياسية
داخلية وأخرى خارجية واألفضل
له أن حيافظ على ليربمان هادئا
وراضيا".
ويشار إىل أن القرار السياسي
القريب ،الذي يتوقع أن
تتخذه حكومة نتنياهو ،يتعلق
مبطلب الواليات املتحدة جتميد
البناء االستيطاني يف الضفة
الغربية مدة شهرين ملنع نسف
بني
املباشرة
املفاوضات
إسرائيل والفلسطينيني.
وأعلن رئيس الوزراء مساء
االربعاء أن اللجنة الوزارية
لشؤون سن القوانني ستقر
األحد املقبل مشروع قانون
"املواطنة والوالء" ثم حيال على
الكنيست إلقراره بتأييد االئتالف

احلكومي .وأدخل رئيس الوزراء
تعديال على مشروع القانون الذي
بادر إليه حزب "إسرائيل بيتنا"
بزعامة ليربمان حبيث ال يقسم
الوالء ليهودية إسرائيل كل من
يطلب استصدار بطاقة هوية
وإمنا الذين يطلبون احلصول
على اجلنسية اإلسرائيلية.
القانون
مشروع
وسيسري
املقرتح على غري اإلسرائيليني
إسرائيليني
من
املتزوجني
والعمال األجانب الذين حيصلون
على مكانة مواطن يف إسرائيل
ورياضيني أجانب تقرر منحهم
املواطنة اإلسرائيلية ،بينما ال
يسري على املواطنني الذين
ولدوا يف إسرائيل وعلى
املهاجرين اليهود إىل إسرائيل
مبوجب "قانون العودة".
وينص القانون احلالي على أن
يقسم من يريد احلصول على
اجلنسية اإلسرائيلية بأنه "أتعهد
أن أكون خملصا لدولة إسرائيل"
بينما سيتغري هذا النص مبوجب
القانون اجلديد ليصري "أتعهد
بأن أكون خملصا لدولة إسرائيل
كدولة يهودية ودميوقراطية
واحرتم قوانني الدولة".
والحظ وزير إسرائيلي أنه "حتى
لو أن مل يؤيد ليربمان التجميد
فإن يف إمكانه أال يثري فوضى
من أجل مترير القرار بهدوء".

مؤيدون ومعارضون

ويشار إىل أن الوزير دان
مرييدور عارض مشروع قانون
بشدة،
والوالء"
"املواطنة
فيما حتفظ عنه الوزيران بيين
بيغن وموشي يعالون ،ويعترب
هؤالء الوزراء الثالثة من تكتل
"ليكود" من الوزراء املهمني
يف حكومة إسرائيل وأعضاء يف
"السباعية" الوزارية.

وقال حمللون ان تأييد نتنياهو
مشروع القانون يدل على عدم
وجود نية لديه لتغيري تركيبة
االئتالف حبيث يضم حزب
"كادميا" املعارض يف حال
انسحاب حزب "إسرائيل بيتنا"
أو حركة "شاس" منه بعد معاودة
املفاوضات مع الفلسطينيني يف
شأن قضايا احلل الدائم .كذلك
عرب وزراء من حزب العمل بينهم
بنيامني بن اليعازر وأفيشاي
برافرمان ويتسحاق هرتزوغ عن
معارضتهم لقانون "املواطنة
برافرمان
ووصفه
والوالء"
بأنه يشكل "قضاء على قيم
أساسية".
لكن رئيس حزب العمل ووزير
الدفاع ايهود باراك كان من
أعضاء اللجنة الوزارية اليت
اقرت صيغة مشروع القانون،
وعلى رغم دعوات رفاقه من
حزب العمل اىل معارضة القانون
فانه امتنع عن ذلك.
وعرب أعضاء الكنيست العرب عن
معارضتهم الشديدة للمشروع،
وقال النائب حممد بركة إن
"نتنياهو قرر افتتاح الدورة
الربملانية الشتوية بوابل جديد
من القوانني العنصرية اليت
تتناغم مع أفكاره الشخصية
وافكار حكومته ،باملصادقة على
تعديل جديد لقانون املواطنة
العنصري".
الكنيست
عضو
ووصف
مجال زحالقة مشروع القانون
بأنه "قانون عنصري ومناف
للدميوقراطية"  ،وقال أنه "دولة
يف العامل تشرتط إعالن الوالء
إليديولوجيتها للحصول على
جنسية ،وبهذا تكون العنصرية
اإلسرائيلية قد سجلت سابقة
على مستوى العامل".

صرح مدير الشركة الوطنية
لصادرات االسلحة الروسية
"روسو بورونكسبورت" سريغي
تشيميزوف ،بأن الشركة تنوي
اعادة مبلغ  166,8مليون دوالر
هي قيمة دفعة مقدمة من
ايران لشراء أنظمة "أس "300
الصاروخية ،بعد إلغاء الصفقة
التزامًا لعقوبات األمم املتحدة
الصادرة على طهران مبوجب
القرار .1929
وقال" :حصلنا على دفعة مقدمة
من هذا العقد قيمتها 166,8
مليون دوالر ،ولسنا ملزمني
إعادة أي مبالغ خبالف ذلك.
ألغينا العقد وسنعيد الدفعات
نعد كل الوثائق
املقدمة .حنن
ّ
الالزمة" .وأشار إىل حمادثات
بني روسيا وايران يف هذا
الشأن .واضاف" :بالتأكيد،
هم ليسوا راضني جدًا".
واستبعد ان يكون موعد الدفع
هذه السنة ،وإن يكن ملح إىل
إمكان مجع املبلغ املطلوب من
طريق بيع جهة أخرى الصواريخ،
ذلك ان "أس  300جاهزة ،جيب
ان تباع".
وهو كان افاد يف وقت سابق
ان روسيا ختطط ألن تدفع
اليران حنو  800مليون دوالر
تعويضًا ،لكنه صحح نفسه
الحقًا.

ويذكر ان ايران هي الشريك
التجاري األول لروسيا يف
الشرق االوسط .وبلغ احلجم
االمجالي للتبادل التجاري بينهما
ثالثة مليارات دوالر عام ،2009
متثل الصادرات الروسية ،وهي
معادن وسيارات وأسلحة ،نسبة
 93يف املئة منها.
ويف إطار العقوبات الدولية،
تستعد كوريا اجلنوبية لتعليق
نشاط فرع "مالت" بعد أربعة
ايام ،وذلك النتهاكه قانون
حتويل العمالت االجنبية .واوضح
مسؤول مالي ان عمليات فرع
املصرف يف سيول "ستتوقف
متاما تقريبًا ألن اكثر نشاطاته
بالعمالت
بتحويالت
تتعلق
االجنبية".
ويذكر ان هذا الفرع هو الوحيد
خارج الشرق االوسط وأوروبا.
وقد ينعكس قرار تعليق
نشاطاته على حنو ألفي شركة
كورية جنوبية تقوم بعمليات
جتارية مع ايران.
كذلك ستخفض كوريا اجلنوبية
استثماراتها اجلديدة يف قطاعي
النفط والغاز االيرانيني ،لكن
الواردات النفطية ستتواصل.
إىل ذلك ،جدد الرئيس اإليراني
حممود أمحدي جناد وصف
العقوبات على بالده بأنها
"حرب نفسية لثين إيران عن

مواصلة طريق التقدم والتطور
واالزدهار" ،ذلك ان "أعداء
الشعب فقدوا الثقة بالنفس،
وهم عاجزون اليوم عن القيام
بأي أمر ،فهؤالء املرتزقة الذين
يقتلون مئات اآلالف من الناس
سيهلكون وسيزولون قريبًا".
البابا
إىل
رسالة
ويف
بينيديكتوس الـ ،16دعاه إىل
التنسيق والتعاون مع بالده
ملواجهة اإلساءة إىل املقدسات،
وحماربة ظاهرة اخلوف من االسالم
(االسالموفوبيا) .ومما جاء يف
رسالته ان "إيران كنظام ديين
ودميوقراطي تضع يف أولويات
سياستها اخلارجية ،التعاون
الوثيق وتعزيز العالقات الثنائية
مع الفاتيكان ملعاجلة املشاكل
اجملتمعات،
تعانيها
اليت
وخصوصًا االساءة إىل األديان
وبث النفور من الدين واخلوف
من اإلسالم" .وشدد على مكانة
االديان يف معاجلة املشاكل
العاملية ،مشيدًا مبوقف البابا
والفاتيكان خالل أزمة التلويح
بإحراق نسخ من القرآن.
على صعيد آخر ،افادت وكالة
"مهر" اإليرانية شبه الرمسية
ان ثالثة ضباط يف الشرطة
اإليرانية قتلوا يف اشتباك مع
مسلحني يف حمافظة كرمان
جبنوب شرق البالد.

قلق يف اسرائيل وأمريكا من تدريبات تركية  -صينية
تتابع إسرائيل بقلق ما وصفته
بأنه "حلف عسكري جديد"
نشأ أخريًا بني تركيا والصني
وإيران ينعكس تدريبًا جويًا
تركيًا – صينيًا مشرتكًا ،بعدما
ألغت تركيا تدريبًا مماث ًال
لسالحها اجلوي مع سالح اجلو
اإلسرائيلي .وحتدثت صحيفة
"هآرتس" أمس عن قلق يف
إسرائيل والواليات املتحدة من
هذا "احللف اجلديد" ،مشرية
إىل أنه حتى قبل سنتني كانت
املركزي
الشريك
إسرائيل
لرتكيا يف التدريبات القتالية
اجلوية الدولية.
ولكن عقب احلرب االخرية على
غزة تدهورت العالقات بني
إسرائيل وتركيا ،وأعلنت أنقرة
إلغاء مشاركة الدولة العربية
يف "نسر األناضول" ،وقررت
واشنطن هذه السنة التوقف
عن املشاركة يف هذا التدريب
بسبب مقاطعة تركيا إلسرائيل.
كذلك أعلنت دول عدة يف حلف
مشال األطلسي مقاطعة "نسر
األناضول".
األسبوع
إلسرائيل
وتبني
املاضي أن تركيا وجدت بديال
منها يف سالح اجلو الصيين
الذي أرسل طائرات مقاتلة من
طراز "سوخوي  "27للتدرب إىل
جانب الطائرات املقاتلة الرتكية
من طراز "ف ."16
ويبدو أن أكثر ما اثار قلق
إسرائيل هو أن مثل هذه
التدريبات حصل علنًا يف
السنوات االخرية ،بينما حصلت

سرًا هذه السنة ،وأعلن عنها يف
الصحف الرتكية بعد انتهائها.
وقالت "هآرتس" إن مصدرًا
آخر للقلق يف إسرائيل من
هذه التدريبات يتعلق باملسار
الذي سلكته الطائرات الصينية
وصو ً
ال اىل تركيا ،إذ حلقت يف

األجواء الباكستانية واإليرانية.
ولفتت إىل أن صاروخ "سي
 "802الذي أطلقه "حزب اهلل"
يف اجتاه بارجة الصواريخ
اإلسرائيلية خالل حرب لبنان
طور
الثانية كان صاروخًا إيرانيا ّ
باالعتماد على خربات صينية.

العاهل السعودي ال يشارك يف قميت سرت السبت واألحد
أفاد مسؤول سعودي رفيع
املستوى يف الرياض ان امللك
عبداهلل بن عبد العزيز لن يشارك
يف القمتني العربية والعربية –
االفريقية املقرر عقدهما يف
مدينة سرت الليبية السبت
واالحد.
اخلارجية
وزير
ان
وقال
السعودي االمري سعود الفيصل
سريأس وفد اململكة اىل القمة
العربية االستثنائية والقمة
العربية – االفريقية اللتني
ستعقدان يف سرت .واوضح ان
سعود الفيصل سيتوجه اليوم

اىل طرابلس .وكان العاهل
السعودي غاب عن القمة العربية
السابقة اليت انعقدت يف سرت
يف  28آذار املاضي.
وشهدت العالقات السعودية
– الليبية حديثا حتسنا كبريا،
وعلى رغم ذلك فان زعماء
البلدين مل يلتقيا منذ املواجهة
اليت حصلت بني امللك عبداهلل
والزعيم اللييب العقيد معمر
القذايف يف قطر واليت انتهت
بالصلح بينهما يف رعاية امري
قطر الشيخ محد بن خليفة آل
ثاني.

مقاتالت روسية للهند بـ  30مليار دوالر

أعلن وزير الدفاع اهلندي
اي كي انطوني أمس االول
ان اهلند وافقت على شراء
ما بني  250و 300مقاتلة
متطورة من روسيا يف صفقة
ميكن ان تصل قيمتها اىل 30
مليار دوالر.
وقال خالل مؤمتر صحايف
مشرتك مع نظريه الروسي
اناتولي سريديوكوف ان

البلدين وافقا على ان
تزود روسيا اهلند مقاتالت
من اجليل اخلامس وكذلك
 45طائرة نقل .واضاف:
"ستتسلم اهلند  250اىل 300
من احدث املقاتالت" ،مشريا
اىل ان "اهم مشروعني
للسنني العشر املقبلة يعتربان
منوذجا الفتا للتعاون اهلندي –
الروسي".
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اسرتاليات

حمقق الشكاوى ينتقد استعمال الشرطة ملسدسات الصعق يف حل النزاعات
وجد موظف التحقيق يف الشكاوى
ضد املوظفني احلكوميني يف نيو
ساوث ويلز ان الشرطة تستعمل
يف بعض احلاالت اسلحة الصعق
بطريقة غري مالئمة.
وقال احملقق احلكومي بروس
بربور ان مقياس تطبيق القانون
الدولي هو باستعمال عناصر
الشرطة احلد االدنى من القوة
حلل النزاعات واخلالفات.
وصرح السيد بربور لراديو اي
بي سي «انهم (املخالفون)
قد يكونون حتت تأثري الكحول
او املخدرات ولكنهم ال يشكلون
تهديدا مباشرا ...يف هذه
احلاالت نعتقد ان الوسائل
اخلالفات
حلل
التقليدية
والنزاعات هي افضل بكثري من
اطالق مسدس صعق جتاههم
بقوة  50الف فولت من التيار
الكهربائي».
وقد اتت مالحظات احملقق بعد
وفاة رجل مبسدس الصعق يف
سيفتون غرب سيدني.
وكان الرجل قد فارق احلياة اثر
اصابته مبسدس الصعق من قبل
عناصر الشرطة يف حادث حملي
يف سيفتون يف غرب سيدني.
ودافعت الشرطة عن عناصرها
الذين اردوا الرجل مبسدس
الصعق يف نزاع حملي يف
سيفتون صباح الثالثاء.
وكان قد مت استدعاء الشرطة
اىل شارع هيلني يف سيفتون
حيث كان الرجل حياول الدخول
بالقوة اىل املنزل وذلك بعد
منتصف الليل بقليل.
وقال رئيس مفتشي الشرطة
يف خمفر بانكستاون غلني
فيتزجريالد ان الرجل واجه
الشرطة وهو مسلح بسكينني.

واضاف يقول «نتيجة لذلك
قام احد عناصر الشرطة ونشر
مسدس الصعق ومت توقيف
الرجل».
وتابع يقول «ان الظروف
الصعق
مبسدس
احمليطة
واحلادث مبجمله تشكل جزءا
من املرجعية لفريق احلوادث
اخلطرية».
وبعد استعمال مسدس الصعق
بوقت قصري فقد الرجل
وعيه وقامت الشرطة بتقديم
االسعافات االولية له اىل حني
وصول موظفي االسعاف غري
انه فارق احلياة يف مستشفى
ليفربول.
ويف اجابة على سؤال حول
ما اذا كان عناصر الشرطة
قد تصرفوا بشكل مالئم قال
املفتش فيتزجريارد «ما زلنا
ننظر يف احلادث ويف هذه
املرحلة الشرطة مرتاحة للظروف
احمليطة مبا حدث».

*الشرطة يف مكان احلادث*

ومل يوضح املفتش كم هو عدد
املرات اليت استعملت فيها
الشرطة مسدس الصعق واين
كان هذا االستعمال على جسد
الضحية.
وهذا الرجل هو الرجل الثاني
الذي يلقى حتفه خالل يومني
اثناء توقيفات قامت بها الشرطة
يف سيدني.
ففي الساعات االوىل ليوم
االثنني لقي مشجع لفريق
ايالوارا – سانت جورج للرغيب
ليغ مصرعه بعد ان استعملت
الفلفل
مسحوق
الشرطة
والضرب بعصا الشرطة لتفريق
نزاع حدث من نادي سانت جورج
للرغيب يف كارلتون.
وكان شقيق الضحية طوني،
الذي مت رشه ايضا مبسحوق
الفلفل ،قد كشف انه كان
منبطحا ارضا عندما قام احد
بتصويب
الشرطة
عنصري
مسدس الصعق اىل صدره.

ويقوم فريق التحري باستقصاء
احلادث.
كما حصلت ثالث حاالت وفاة
الشرطة
استعمال
بواسطة
يف
الصعق
ملسدسات
اسرتاليا.
وكان انطونيو غاليانو ( 39عاما)
قد لقي مصرعه اثر استعمال
مسدس صعق ضده بقوة 50
الف فولت خالل مواجهة عنفية
مع الشرطة يف شقة يف براندن
بالقرب من تاونسفيل يف
كوينزالند يف  12حزيران من
العام .2009
وقبل شهرين من ذلك لقي رجل
حتفه يف اليس سربينغز بعد
ان استعملت الشرطة مسدس
الصعق ضده وذلك يف ايار من
العام .2009
وكان قبل حنو اسبوعني قد لقي
غاري بريس من نيو ساوث ويلز
مصرعه مبسدس الصعق بعد ان
هدد الشرطة مبقالة.

أبوت:سأزور جنودنا يف افغانستان يف االيام املقبلة

نفت رئيسة الوزراء جوليا
غيالرد ان تكون قد سربت
عمدا ،ما مفاده ان طوني ابوت
رفض مرافقتها يف زيارة اىل
افغانستان قائلة انها مل تلتمس
حتقيق اي مكسب سياسي من
هذه املسألة.
وواصل حزب االحرار التأكيد على
ان السيد ابوت رفض العرض
ليس النه ال يهتم بالقوات
االسرتالية يف افغانستان ولكن
النه سيقوم بزيارة افغانستان
يف االيام املقبلة.
غري ان االنسة غيالرد قالت انها
ال تعلم كيف طرحت مسألة عدم
حضور السيد ابوت اىل العلن
كما انها بنفسها مل تكن تعلم
انه سيقوم بزيارة مبفرده اىل
افغانستان.
وقالت رئيسة الوزراء للمراسلني
يف بروكسل "ان اقرتاحكم انه
كان له موعد حمدد للذهاب
(اىل افغانستان) عندما وجهت
له الدعوة غري صحيح ..لقد
قلت باستمرار يف االيام القليلة
املقبلة ان خطط طوني ابوت
للسفر اىل افغانستان".
واضافت تقول "وجهت له
الدعوة لالنضمام الي يف الرحلة
اىل افغانستان ومن الواضح انه
كانت له ترتيباته اخلاصة للسفر
اىل هناك".
وكانت تقارير قد قالت ان
فوت فرصة زيادة
السيد ابوت ّ
اجلنود النه كان قلقا من تأخر

*رئيسة الوزراء جوليا غيالرد*

الطائرة.
اجلنديني
اهالي
وكان
االسرتاليني اللذين لقيا حتفهما
يف افغانستان قد ادانا السيد
ابوت لرفضه فرصة الزيارة مع
االنسة غيالرد.
وقالت االنسة غيالرد من
بروكسيل انها حرصت على
التأكد من ان السيد ابوت
وصل اىل بريمينغهام منتعشا
مضيفة "سوف ادع السيد ابوت
على امناط النوم اخلاصة به".
اما السيد ابوت فقال انه خطط
جلولة اىل افغانستان قريبا
االسرتاليني
اجلنود
لزيارة
املتمركزين هناك.
وصرح السيد لراديو  2GBقائال
"الشيء االخري الذي اريد عمله
هو اعطاء اي شخص انطباعا
بان راحيت هي اهم من زيارة
جنودنا".

صــوت الحــقـيقـة

Sydney Business Training Centre

ABN: 38 701 406 994

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

مــجـــانـــــاً

Learn today, what you a need to build your business

Work Experience - Onsite Training.

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

*احدى الطالبات*

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

صفحة 11

Saturday 9 October 2010

السبت  9تشرين األول 2010

Page 11

اسرتاليــات

رافضا اعالن ارقام ضريبة التعدين

سوان ينفي ثقافة االنتقام من رجال االعمال

نفى وزير اخلزانة واين سوان
ان تكون هناك ثقافة انتقام
ضد رجال االعمال الذين انتقدوا
سياسة احلكومة.
فقد زعم قادة اعمال شاركوا
يف منتدى عقد االربعاء انهم
تعرضوا للتهديد من قبل
سياسيني حيث قال رئيس
جملس ادارة بنك الناشيونال
وشركة وودسايد للوقود السيد
مايكل تشاني يف منتدى لبنك
 Deutscheانه استغرب حقد
بعض السياسيني.
ولدى سؤال وزر اخلزانة حول
ما اذا كانت مثل هذه الثقافة
موجودة قال السيد سوان
لراديو اي بي سي "ال ،انين
بالتأكيد اشجع اي شخص يف
جمتمع االعمال لديه مثل هذه
االراء ان يرفع مساعة اهلاتف
ويتصل بي".
وقال السيد سوان انه غالبا ما
اخنرط مع جمتمع االعمال واصفا
اياه بانه "مصدر مهم جدا للذكاء
واالستشارة".
كما نفى وزير االعمال الصغرية
نيك شريي ان تكون هناك اي
ثقافة انتقام.
على صعيد اخر مازالت حكومة راد
تتحدى جملس الشيوخ باالفراج
علنا عن ارقام وافرتاضات تدعم
ايرادها املتوقع من ضريبة
التعدين املخطط هلا قبل حكومة
العمال ،حيث قال وزير اخلزانة

واين سوان ان ذلك سوف يلحق
الضرر باالقتصاد وهو تصرف
"غري مسؤول بتاتا".
ومازال السيد سوان يقف اىل
جانب تقديرات دائرة اخلزانة
بان ضريبة اجيار املوارد املعدنية
سرتفع مردود هذا القطاع ب10

مليارات دوالر.
وقال وزير اخلزانة "ان الدائرة..
مل يسبق هلا ونشرت معلومات
مفصلة عن السلع الفردية..
انها سوق حساسة جدا ..انه من
السخف اقرتاح نشر املعلومات
يف الساحة العامة».

مفوضية مكافحة الفساد جتد احتمال تورط النائبة دامور يف نفقات كاذبة
استمعت املفوضية املستقلة
ملكافحة الفساد اىل ان نائبة
حزب العمال يف نيو ساوث ويلز
اجنيال دامور غشت يف نفقاتها
الربملانية ملصلحة االفادة املالية
لبعض موظفيها.
فقد حققت املفوضية مع
االنسة دامور ،وهي نائبة يف
الربملان ملقعد دراموين يف

موجة استقاالت تضرب كبار موظفي حكومة غيالرد

احدثت سلسلة من االستقاالت
صدمة حلكومة غيالرد كان
اخرها هذا االسبوع استقالة
كبري املوظفني يف مكتبها
اخلاص.
وذكرت الزميلة "الدايلي
تلغراف" ان كبري مستشاري
غيالرد
االنسة
مكتب
السياسيني جون ويالن قدم
استقالته هذا االسبوع ليعود
اىل جمال عمله القانوني
اخلاص.
وكان ُينظر للسيد ويالن،
الذي سبق وشغل منصب
كبري موظفي وزير اخلزانة
السابق يف نيو ساوث ويلز
مايكل كوستا ،على انه احد
افضل االدمغة السياسية يف
احلكومة .واذا به بشكل حلقة
يف سلسلة هجرة مجاعية غري
مسبوقة للموظفني الكبار من
حكومة غيالرد يف االسابيع
االخرية حيث فاق عدد هؤالء

الذين
اولئك
املوظفني
استقالوا من مناصبهم يف ظل
حكومة راد.
وقال احد الذين استقالوا
"عادة ما حيصل هذا الشيء
عندما تفقد احلكومة احلكم
وليس عندما تفوز به".
واحصت الزميلة "الدايلي
تلغراف"  20موظفا على
االقل قدموا استقاالتهم يف
االسابيع االخرية حيث اعرب
العديد منهم عن خيبة املهم
من احلكومة اجلديدة.
"اهلجرة
غالبية
وكانت
اجلماعية" قد حصلت يف
مكتب وزيرة الصحة نيكوال
روكسون املعروفة بصعوبة
العمل لديها .ومن املوظفني
الكبار الذين استقالوا مؤخرا
وين توربي ،مارك وورد،
روث كريون ،لورا راين
وكاتي هول.
كما استقال موظفان كبريان

من مكتب تانيا بليربسيك
هما املستشار االعالمي راين
بارنيت ورئيس املوظفني
مايكل وودهاوس.
كما ترك اثنان مكتب وارن
سناودن هما كيم ايزاكس
ولوك توي.
ومل توفر موجة االستقاالت
مكتب وزير اهلجرة كريس
بوين الذي فقد اثنني من
كبار موظفيه احدهما رئيس
املوظفني جاميس بولوك.
كذلك استقال املستشار
العالقات
لوزير
االعالمي
الصناعية كريس ايفانز السيد
جو سكارد .وطالت موجة
االستقاالت ايضا مكتب وزير
املال بيين وونغ.
وقال نائب حزب االحرار سكوت
موريسون ان االستقاالت هي
عالمة قلق للحكومة قائال انه
ال ميكن القاء املالمة يف ذلك
على املوظفني.

الغرب الداخلي لسيدني على
خلفية مزاعم تورطها بطلبات
مالية كاذبة يف ثالث فرتات
حمددة ما بني آب 2006
وحزيران .2007
وقالت املستشارة املساعدة
للمفوضية كريستني ادامسون
ان مثانية طلبات احتيال قدمت
تتعلق مبساعدة مستحقات يوم
استئناف جلسات الربملان.
وتتعلق الطلبات بزعم مطالبة
موظفي مكتب االنسة دامور
بنفقات حلضور الربملان.
واستمعت املفوضية اىل ان
االنسة دامور وقعت على مثانية
مزاعم طلبات لنفقات كاذبة.
ادامسون
االنسة
وقالت

للمفوضة «انها (دامور) اذت
لغش الربملان وافادت ماليا
موظفيها ..ويف النهاية فان
املفوضية تتحرى سلوكا يبدو
غري شريف ورمبا احتياليا – على
االقل هناك طرق لقواعد سلوك
اعضاء الربملان».
ومن املتوقع ان متثل االنسة
دامور ،وهي ايضا سكرترية
برملانية ،امام املفوضية نهاية
االسبوع احلالي.
وقد نفت االنسة دامور ارتكاب
اي خمالفات وقالت انه يف حال
كان هناك اي خرق للقواعد فهو
غري مقصور.
ومن املتوقع ان يكون قد
انتهى االستماع امس اجلمعة.

اعلن عن ازالة مسدسات الصعق غري املزودة بفيديو

مفوض الشرطة يدافع عن عنصره يف حادثة سيفتون

سارع مفوض الشرطة يف نيو
ساوث ويلز اندرو سبيوني
للدفاع عن عناصره قائال ان
قرار العنصر باستعمال مسدس
الصعق (املسدس الذي يطلق
شحنات كهربائية) "قد يكون
انقذ حياتهم".
وقال ان مسدس الصعق
املزود بالة تصوير (فيديو)
دعم قرار اطالق النار على
الرجل يف سيفتون الذي اجته
حنو عناصر الشرطة مزودا
بسكينني حيث مت رميه ارضا
وهو على بعد مرتين اىل ثالثة
امتار منهم.

وعلى كل حال فان هناك العديد
من مسدسات الصعق مازالت
غري مزودة بفيديو لتبيان
استعمال املسدس بطريقة
مالئمة .وهذه املسدسات ستتم
الغاؤها بالكامل خالل مثانية
اسابيع الزالة اية شكوك.
ُ
وستستثنى من االزالة هذه
املسدسات اليت ُتستعمل من
قبل الوحدات التكتيكية وهي
مسدسات  X26احلديثة.
وكانت الشرطة قد حضرت اىل
منزل يف سيفتون اثر ادعاءات
بان الرجل اختصب امرأة داخل
مبنى.
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)Miss Middle East (Australia
We are inviting contestants of Middle East Background

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

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

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

of the 2009
Ethnic
Business
Award

Sponsored by:

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

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

1300 BEAUTY
Located in Major Shopping Centres
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لبنانيات

«ملن يلجأ الضباط ليقدموا شكواهم؟ وعلى من تطبّق املادة  16من قانون جملس الشورى؟»

العماد عون بعد اجتماع التكتل :لسنا انقالبيني بل نريد أن نعي َد احلكومة إىل ال ّدولة
عقد تكتل التغيري واإلصالح
اجتماعه األسبوعي يف الرابية
برئاسة العماد ميشال عون،
حتدث العماد
وبعد االجتماع
ّ
عون إىل الصحافيني مستعرضًا
املواضيع اليت حبثت ،ونفى
بداية ّ
تلقي وزراء التكتل تقرير
وزير العدل .ويف موضوع
مذكرات التوقيف الصادرة عن
القضاء السوري قال «ان
الطبيعة تكره الفراغ وتبحث
عن طريقة مللئه ،ولو أعلن
وزير العدل صالحية القضاء
اللبناني حملاكمة شهود الزور
لكانت املشكلة سويت».
القضاء اللبناني «ملن
وسأل
َ
يلجأ الضباط األربعة ليقدموا
أيضًا
وسأل
شكواهم؟»
رئاسة احلكومة يف موضوع
«سهيل البوجي» على من
تطبق املادة  16من قانون
ّ
جملس الشورى؟»
ونبه العماد عون اللبنانيني من
ّ
موقف االسرتخاء الذي يعيشونه
يشجع من يف احلكم على
والذي
ِ
ّ
حمذرًا
املضي يف جرائمهم،
أن البلد على شفري اهلاوية،
وسائ ًال على ماذا تقوم الدولة
حني ال حترتم قواعد احلكم وال
أنظمته؟
وردًا على سؤال اعترب أن اإلنقالب
احلقيقي وقع يف العام 2005
عندما صعد «القراصنة» على
منت الباخرة واستولوا عليها.
وعن االعرتاضات على زيارة
اعترب
اإليراني
الرئيس
االعرتاضات االتية من إسرائيل
ّ
متوقعة
وغريها من الدول
وعادية وال تستحق التعليق ،أما
تلك الصادرة من الداخل فهي
وقحة .شارحًا أننا ال نعيش
«سندروم ستوكهلم»؛ فال
حنب من حيبنا،
حنب َجالدنا بل
ُّ
َّ
وأوفياء ملن يساعدنا.
وردًا على سؤال عن كيفية
جتنب الفتنة يف املناطق
«قولوا
أجاب:
املسيحية
جلعجع أن ال حيمل سالحه ،وإذا
مل «يقعد عاقل» فليتحمل
مسؤولية أعماله».
ويف ما يلي نص احلديث:
أه ًال وسه ًال بكم يف لقائنا
اليت
املواضيع
األسبوعي.
حبثناها اليوم مل تكن كثرية
ّ
مهمة.
لكنها
ّ
ً
أود التأكيد خالفًا ملا ورد
،
ال
أو
ّ
يف اإلعالم أمس ،أن وزراءنا مل
ّ
يتسلموا بعد تقرير وزير العدل،
فقد ُذكر يف األخبار انه مت
توزيعه على الوزراء لدراسته،
وهذا غري صحيح .وأعتقد أنهم
ّ
يتلقوه حتى اآلن فهذا
إذا مل
يعين أنه لن تتم دراسته يف
اجللسة غدًا.
فيما يتعلق مبوضوع مذكرات
التوقيف واجلدل القائم حوهلا،
فال شك أن الفراغ املوجود يف
لبنان يف القطاعات املختلفة
هو ما يسمح للخارج بالتدخل
واجمليء إلينا بشكل أو بآخر ،إذ
أن الطبيعة تكره الفراغ.
أود أن أعود معكم إىل الوراء،
ّ
ألذكر
إىل أكثر من سنة خلت،

مبوقفي الواضح يف هذا
الشأن وقد ورد يف حديثني
تلفزيونيني ،األول كان يف
 13أيلول  ،2009وجاء جوابًا
على سؤال لتلفزيون اجلزيرة
السيد
عن تصاريح اللواء مجيل
ّ
بعد خروجه من السجن ،وعن
االتهامات اليت وجهها ألشخاص
يف احلكم وللقضاء اللبناني
ولشهود الزور ،فأجبت « :ما
حيصل غريب ،هذا الصمت جتاه
مدير األمن العام السابق بعد
توقيفه أربع سنوات وخروجه
بريئًا من دون إجراء قانوني
حبقه ،أو حتقيق بالتهم اليت
وجهها إىل السلطات القضائية.
ّ
احلكومة ووزارة العدل جيب
أن تقوما بتعليق ممارسة أو
بتنحية القضاة املتهمني ،وعلى
يتحمل
يتقرر من
ضوء التحقيق
ّ
ّ
مسؤولية التهم الصادرة عن
السيد».
اللواء
ّ
ثم سئلت إذا كنت أطالب بأن
ُيتخذ قرار بتنحية مدعي عام
التمييز ،فأجبت « :قاض كبري
جيب أال يكون متهمًا وال ُيسأل
أو حياسب».
وتأكيد هذا املوقف جاء يف
حديث تلفزيوني آخر يف 19
تشرين األول  ،2009حني ّ
ذكرت
ّ
وأكدت جمددًا
بتعليقي السابق
تصرف القضاء اللبناني غري
أن
ّ
«إما أن ُت ّ
علق
وقلت
،
مرض
ٍ
ّ
مهمة القضاة ويحُ َ َّقق معهم
يف التهم املنسوبة هلم أو يتم
السيد ويحُ َ َّقق معه
توقيف اللواء
ّ
وجهها للقضاء.
اليت
يف التهم
ّ
لكن ال القضاء أخذ موقفًا وال
ِ
أوقف وكل واحد
اللواء السيد
ما زال على موقفه .ومل تأخذ
التهم الطريق اليت جيب أن
تتبعها لنصل إىل حقيقة ما
ُطرح .وأعتقد أن من األسباب
اليت تضرب االستقرار يف
الوطن هو غياب قضاء حيسم
يوجه
املشاكل اخلالفية .فحني
ّ
شخص تهمًا للقضاء وهذا
يرد عليه ويستمر يف
األخري ال ّ
تصرفاته ،فهذا األمر ال يرضي
املدعى
املدعي وال
أحدًا  ،ال
ّ
ّ
عليه وال أي إنسان»..
ّ
أن
لقد
تعلمنًا يف الفيزياء ّ
الطبيعة تكره الفراغ ،وعندما
يكون هناك فراغ يف مكان
قصة
معينّ سيأتي من ميأله.
ّ
شهود أحدثت ضررًا يف سوريا
ّ
يتعلق بأشخاص
وضررًا يف لبنان
املتضررون
يقوم
وبدول .لذلك
ّ
بالبحث عن الثغرة اليت ميكنهم
من خالهلا احلصول على ّ
حقهم.
ّ
كلنا يعرف أن هناك اتفاقية
قضائية بني لبنان وسوريا ،ولو
نية وزير العدل إعالن
كان يف ّ
صالحية القضاء اللبناني أمس
ّ
لكانت ُحّلت املشكلة .فلو أعلن
القضية
أن لبنان سيأخذ هذه
ّ
ّ
على عاتقه القضائي ألمكنه
عندها االمتناع حكمًا مبوجب
املادة الرابعة (الفقرة  6على
ّ
ّ
املتهمني،
ما أظن) عن تسليم
ألن اجلرم وقع على أرض لبنان
ّ
ّ
ومثة لبنانيني ّ
متهمني .عندها
القضية
تأخذ احملكمة اللبنانية
ّ

*العماد عون*

على عاتقها وال يعود لسوريا
ّ
صالحية يف طلب
املتهمني أو
ّ
الشهود إليها.
ال أريد أن أناقش من الناحية
القضائية ،لكين أريد أن أطرح
سؤا ً
ال على القضاء اللبناني
وعلى املسئولني اللبنانيني
وعلى من يفهمون يف القضاء.
اعتربوني مواطنًا جيهل القانون
أمي ،باإلضافة
ومواطنًا شبه ّ
السيد ورفاقه
إىل أن مجيل
ّ
ليسوا أصدقائي ،فالتاريخ
جيدًا ،وال
الذي جيمعنا ليس ّ
أريد الدفاع عنهم ..ولكين أريد
أن أسأل :هؤالء األشخاص
سجنوا أربع سنوات وخرجوا
ُ
أبرياء من السجن وأرادوا أن
يقدموا شكوى حبق من تسبب
ّ
بسجنهم فإىل من يلجأون؟؟.
ُ
حقهم
ارتكبت جرمية يف
ّ
ويريدون تقديم شكوى للقضاء،
يتقدمون بشكواهم؟ هؤالء
فأين
ّ
لبنانيون ،والدولة والقضاء
عنهم.
مسؤوالن
اللبناني
فليعطونا رأيهم :أين جيب أن
يتقدموا بالشكوى؟ ال أريد أن
ّ
أمحل املسؤولية إىل أحد أو أن
ّ
أجرم أحدًا ،أريد أن أعرف فقط
ّ
بصفيت مواطنًا أين ميكن أن
التقدم بالشكوى؟
ّ
قضية أخرى تشبهها كثريًا،
ويف
ّ
هي قضية سهيل البوجي ،فقد
ردت علينا احلكومة مبلف طويل
ّ
عريض أن البوجي ميلك احلق يف
البقاء واحلكومة متلك احلق يف
فصله إىل ما ال نهاية أي قدر ما
تشاء .أنا مل أعد أريد أن أفهم
إذا كان هلا احلق أو ال ،بل أريد
أن أطرح سؤا ً
ال بسيطًا« :على
املادة  16من قانون
طبق
ّ
من ُت ّ
جملس الشورى؟» ال أريد أن
افهم أكثر من ذلك ،ليقولوا
املادة
طبق هذه
ّ
لنا على من ُت ّ
طبق على القضاة
إذا كانت ال ُت ّ
التابعني هلا ؟ وأنا سأكتفي
باجلواب.
أما أن يكتبوا ثالث أو أربع
ّ
صفحات يف احليثيات القانونية
خيلطون فيها « احلابل
بالنابل» فهذا يعين أنهم
يريدون إغراق السمكة كما
يقولون يف الفرنسية .القراءة
القانونية مل تعد تستهويين
حبيثياتها واجتهاداتها ،أريد
فقط جوابًا على سؤالي« :
املادة 16؟»
طبق
ّ
على من ُت ّ
سؤال بسيط جدًا وأنا بانتظار
الرد..
أسئلة من دون أجوبة :أين
السيد ورفاقه،
يشتكي مجيل
ّ

ألي حمكمة؟ احملكمة
الدولية
ّ
ّ
أعلنت عدم صالحيتها ،لبنان
أي
أعلن عدم صالحيته ،إذًا ٌّ
أي
كان ممكن أن يشهد
َّ
ضد ٍّ
كان شهادة زور ويضعه يف
السجن ألربع أو مخس سنوات
ّ
و»الدني فالتة» ،ال
يف لبنان
ّ
أحد يقدر بعدها على املراجعة أو
املطالبة.
حنن على شفري اهلاوية حاليًا،
ليس بسبب البارودة ،بل بسبب
األكثرية الصامتة ،ما أقوله
خطري جدًا ،ليست احلكومة هي
ّ
ّ
املتهمون،
املتهمة اآلن ،أنتم
ّ
ّ
متهمون ،األكثرية
بنانيون
الل ّ
متهمة ّ
الصامتة ّ
ألنها بصمتها
ّ
تشجع اجلرمية.
ّ
هناك موازنة أربع سنوات اختفى
منها  11مليار دوالر ،أي 11
ألف مليون دوالر ،ال أحد يريد
تربير صرف هذه األموال ،وأربع
موازنات متتالية من العام 2006
ّ
حتى العام  ،2009ال أحد يريد
أن ينجز قطع احلساب عنها.
ومن جهة أخرى ،قرأت اليوم ما
ورد عن ديوان احملاسبة وعن
َ
التالعب باألرقام السابقة ،هم
يعدلون مبوازنة العام 2005
ّ
أن قطع
باألرقام .أعتقد
ّ
احلساب جيب أن يكون مقف ًال
يف شهر نيسان ّ
الذي يلي
ص َ
السنة ّ
أن
أي
فيها،
رف
ّ
اليت ُ
ّ
تتقدم
أن
جيب
ال2010
موازنة
ّ
ّ
يف نيسان ال ،2010وبعد
ذلك ،ال جيوز ّ
التالعب باألرقام.
اللعب باألرقام بعد أربعة أو
جد خطر.
مخسة أعوام هو شيء ّ
ان
كما
من يعلم ماذا حيصل؟
ّ
حساب اخلزينة غري معلن .من
سيء وقد
الناحية
ّ
املالية الوضع ّ
ّ
مت التالعب باألرقام والتالعب
باملوازنة وما من أحد يريد أن
يقدم التربيرات.
ّ
خيتص باألمن فحدث
أما فيما
ّ
ّ
وال حرج ،اجلهاز غري الشرعي
ّ
تكلمنا عنه مبا فيه الكفاية،
ّ
نكرر
أن
روري
الض
من
وليس
ّ
ّ
ألنه منذ مخسة أعوام وهو يعمل
غطاء
وجيد
شرعي،
غري
بشكل
ً
ذاته ّ
ِ
الذي سهر على
بالقضاء
الزور.
شهود
شهادة
ّ
هذا هو القضاء ،هذا هو األمن،
عالم تقوم
وهذا هو املال! إذًا،
َ
مجيع املعامل واملراجع
الدولة؟
ّ
ُ
القانونية ال تحُترَ م من ِقَبل هذه
الدولة .أين هي دولة القانون
ّ
ُ
دولتنا دولة
واحلقوق؟ مل َت ُعد
قانون وحقوق ،وانتقلنا اليوم
من أزمة حكومة إىل أزمة نظام ال
حيرتم قواعده وال أنظمته .إذًا،
هناك جمرمني يف احلكم ،واحلق
الصامتة ّ
اليت
يقع على األكثرية ّ
تشجع بصمتها اجلرمية.
ّ
أحدهم مبلغ
سِر َق من حمفظة ُ
إذا ُ
 100دوالر يذهب ويشتكي يف
مئة خمفر ،ويلعن األمن بسبب
ولكن اليوم ّ
كل
السرقة،
هذه
ّ
ّ
مولود جديد يف لبنان أو من
يبلغ عمره املئة سنة أو أكثر،
يقع عليه  3آالف دوالر َدين
جراء ال  11مليار املختفية!
ّ
وهذه أيضًا من أمواله ،هي
الضرائب ّ
ّ
اليت
مصروفة من

دفعها .أتشعرون ّ
أنها أموالكم؟
ّ
ّ
الضريبة،
اللبناني عندما يدفع
بأنها ذهبت َح َس ً
يعتقد ّ
نة ،ال
سِر َقت ال
عالقة له بها وإن ُ
يهمه من َ
أخذها! يعتربها َح َسنة
ّ
لوجه اهلل!
الصحافة،
إذًا ،صمتكم؛ صمت
ّ
صمت املسؤولني ّ
كلهم ،صمت
ّ
برقابييه وحماميه
النظام القائم
ّ
ومهندسيه ووجهائه وفاعلياته،
ّ
ّ
اليت
كلهم شركاء باجلرمية
َ
َ
قلت وأكرر
عليهم.
ب
ك
رت
ُت
ُ
«من يرتكب الفساد هو
جمموعة صغرية ،ولكن ما
يساعدها هو اإلسرتخاء من ِقَبل
َ
املستغّلة املسروقة
اجملموعة
ّ
ميتص الفساد دمها».
واليت
ُّ
ثم أجاب عن األسئلة:
ّ
مذكرة ّ
التوقيف
س :كيف ترى
السورية وماذا تنصح رئيس
ّ
ّ
بالتصرف جتاهها؟
احلكومة
وسؤالي ّ
الثانيّ ،
يتهمونكم أي
ّ
إنقالبيون،
كم
بأن
اآلخر
الفريق
ّ
ماذا سيفعل هؤالء اإلنقالبيون
ّ
الظين
يف حال صدور القرار
ّ
الذي ُي ّتهم فيه حزب اهلل
الرئيس احلريري؟
باغتيال
ّ
أو ً
ال ،ما أريد أن أنصحه
جّ :
ُ
نصحته
لرئيس احلكومة ،قد
إياه منذ العام  ،2009وهو ّ
تأخر
ّ
ّ
أكرر ما
عامًا
وستة أشهر ،ولن ّ
َّ
ُ
حيل
قلته له .كان مبقدوره أن
األمر البارحة بكلمة من دون
ألن تقرير الوزير
حصول تراجع ّ
ّ
ّ
وكل
جنار كان ُم َع ّدًا سابقًا
الناس تعرف ذلك وتعرف ّ
ّ
أنه
يوم اإلثنني هو ٍ
آت ومعه تقرير
الزور .كان
شهود
ويريد حماكمة
ّ
ّ
السوري.
لب
الط
سقط
ُحكمًا قد
ّ
ملاذا؟ ّ
ألنه عندما حياكم اجملرم
املتهم أو ّ
ّ
الظنني ،جيب أن
أو
تبدأ حماكمته على األرض ّ
اليت
والدولة
ارتكب عليها اجلرم
ّ
متتنع حكمًا عن تسليمه.
إذًا ،هم من خيتار املواجهة،
إنقالبيني ،حنن نريد
حنن لسنا
ّ
الدولة
إىل
احلكومة
نعيد
أن
َ
ّ
ّ
اللبنانية .احلكومة عندما ُت َفِّرط
ترد على
وال
العام،
باملال
ُّ
أسئلتنا ،وخترتق القوانني بعدم
الرد أو باهلزء بنا كخرب القرار
ّ
ّ
الظين وتقرير البارحة واهلزء
ّ
التوقيف
بأمننا واستعماهلا
القسري واألشياء غري القانونية
وعدم احرتامها قانون أصول
احملاكمات ،وعندما تصبح هي
ّ
للشائعات
املشيعة بأجهزتها
ّ
ّ
متس مبعنويات املواطنني
اليت
ّ
وباستقرارهم...
وبأمنهم
الدولة اإلنقالبية،
هذه هي
ّ
بدأت
هي
«اخنربت»،
اإلنقالب منذ العام  ،2005اآلن
حناول إعادتها إىل األنظمة حتى
حترتمها .ما ّ
الذي يضعنا يف
َ
خطٍر اليوم؟ هو عدم احرتام
الدولة
األنظمة والقوانني
ألن ّ
ّ
إن مل ُ
تكن دولة قانون وحقوق،
َ
وجودها إذن؟! تصبح عصابة
مل
ُ
ّ
مسلحة تفرض نفسها على
ّ
الناس كأي نظام مافيوي آخر.
س :جنرال ،أنت تلوم األكثرية
الصامتة على اهلدوء وعلى
ّ

السلم
الصمت ،ولكن هناك
ّ
ّ
األهلي والوحدة الوطنية و
ّ
كل هذه املرتكزات الوطنية
املوجودة ،أي ّ
أننا عندما ندعو
الصامتة لإلنتفاض،
األكثرية
ّ
السلم األهلي
ذلك
د
يهد
أال
ّ
ّ
املوجود يف لبنان ،ومن ناحية
أخرى كيف تقرأ تصويب البعض
الرئيس اإليراني
على زيارة
ّ
حممود أمحدي جناد إىل لبنان؟
أو ً
ّ
حق
الدستور يكفل
ال،
ّ
جّ :
ّ
التعبري اجلماعي ،منهم من يدعو
إىل إضراب ،إىل تظاهر وإىل
إن
للرأي العام ّ
ندوات للقول ّ
ما حيصل هو غري قانونيَ .
مل
السلم األهلي إذن؟
سيتهدد
ّ
ّ
الدستور
يف
مضمونة
حقوق
هذه
ّ
ويف القوانني.
ٍ
احلق
ألحد
ليس
ثانيًا،
بأن يعرتضَ ،
مل هلم احلق
دولة
إيران
باإلعرتاض؟!
تصرفت معنا كدولة
صديقة،
ّ
صديقة ،يف احلرب ّ
ِ
حوصرنا
اليت
بها كانت معنا ،وبإعادة إعمار
لبنان كانت معنا .ومن يعرتض
عليها؟ إسرائيل؟ أجيب أن نضع
مستشارين هناك ّ
حتى يقولوا
لنا من نستقبل ومن ال نستقبل؟
أن اإلعرتاض وقاحة،
أنا أعتقد ّ
الدول
بعض
من
هو وقاحة
ّ
اخلارجية ،وأنا ال أستغرب ذلك
الدول تغتصب األرض
ألن هذه ّ
ّ
ّ
الشعوب .إذًا ،أن
وتغتصب
الزيارة ،كال
يعرتضوا على
ّ
إمسحوا لي! هذه االعرتاضات
ّ
حتى ّ
ومتوقعةّ ،
أنها ال
عادية
ُّ
تستحق ّ
التعليق.
داخليًا،
أما أن يعرتضوا عليها
ّ
ّ
حبد ذاتها.
فهذه هي الوقاحة
ّ
حنن من هذه املنطقة ،ونتعاون
مع حميطنا معها ،حنن لسنا
تبعيني ألحد .مصلحتنا أن نكون
ّ
خاصًة مع
هنا ،سنكون هنا،
ّ
دولة مثل إيران.
ِ
علمت من وزير
باملناسبة،
أن العدد
ود
عب
فادي
السياحة
ّ
ّ
ّ
السياح ّ
الذين أتوا هذا
من
األكرب
ّ
العام إىل لبنان هم من إيران.
إذًا ،ماذا حيملون لنا سوءًا
َ
عطس يف
أحدهم
ألن َ
معهم؟! أ ّ
َ
عطس يف اجلنوب
الغرب ،أو
ّ
أن
الغرب
يف
دى
الص
وظهر
ّ
ّ
حزب اهلل إرهابي على حدودهم،
الزيارة؟ كال ،ليسوا
سنمنع
ّ
ّ
ّ
نصنف
يصنفننا ،حنن
هم من
من هم أصدقاؤنا ومن ليسوا
كذلك ،حنن سنتعاون مع ّ
كل
من يتعاون معنا .حنن ال نعيش
«سندروم ستوكهلم» ،لن
حنب َجالدينا أو خاطفينا.
َّ
حيبوننا ،وأوفياء ملن
حنب من
ُّ
ّ
يساعدوننا.
حترك
س :جنرال ،مبوضوع
ّ
ّ
القضاء بوجه ّ
اللواء
اتهامات
حتر َك القضاء
مجيل السيد،
ّ
وأنتم عليكم مسؤولية عدم
بالقيام
للقضاء
السماح
ّ
مبسؤولياته عندما حضنتم ّ
اللواء
السيد وعندما نزل حزب
مجيل
ّ
اهلل إىل املطار واصطحب ّ
اللواء
السيد.
ً
ّ
السيد ال يزال
واء
الل
،
ال
أو
جّ :
ّ
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لبنانيات
ضمن حقوقه باملطالبة باحملاكمة
مد ِع على ّ
الذين طلبوا
وهو
ّ
ّ
حيققوا هم معه .األصول
أن
ّ
احملامني
وكل
القضائية،
يعرفونها والقضاة يعرفونها،
ّ
يدعي إنسان على
أنه عندما ّ
إنسان آخر ،ال حيق هلذا اآلخر أن
يكون طرفًا يف ّ
التحقيق أو طرفًا
يف القضاء .جيب عليه ّ
التنحي،
ّ
ّ
بالتحقيق .ولكن،
ويتكلف غريه
أن يصدر ّ
املدعى عليه
الطلب من ّ
األول ،فهذا ال جيوز ،وباألساس
ّ
الدعوى مل ُتقَبل ،وهي ُأ ِ
صد َرت
ّ
ّ
كل إنسان
من سنة ونصف.
له صرب معينّ َ .
مل ذهب ّ
اللواء
مجيل السيد إىل سوريا؟ ملعاجلة
الفراغ القضائي املوجود هناَ .
مل
ألن
جّ
اته إىل احملكمة َّ
الدولية؟ ّ
جراء
هنا.
قضائي
فراغ
هناك
ّ
هذا الفراغ ،يدخل ّ
كل ّ
التعب
ّ
وكل اهلواء ،ويقولون «الباب
ّ
منو ريحِ ،
اللي بيجيك ّ
س ّدو
ِ
يسدون
فل ِم ال
واسرتيح»،
ّ
«الثغرات» ّ
اليت يدخل منها
«السخن».
اهلواء
ّ
س :ولكن انتم منعتم القضاء
جنرال.
أي قضاء منعناه؟
جّ :
س :القضاء اللبناني.
ج :حنن منعناه؟
س :نعم.
كنا حنن منعناهَ ،
مل ال
ج :إن ّ
جيلبه من منزله اآلن؟ عشت هذه
ملدة مخسة عشر عامًا،
التمثيلية ّ
ّ
ففي ّ
مرة كنت أعلن فيها
كل ّ
عن عودتي ،كانوا يقولون إنه
سيتم توقيفي على املطار .ويف
ّ
أن الدولة
ّ
النهاية ،كانت النتيجة ّ
هي من سرقين وقد ّ
اتهمتهم
ّ
اتهامي،
وأكرر
بالسرقة،
ّ
يوميًا إىل
ره
أكر
أن
وأستطيع
ّ
ّ
أن يكشفوا عن املوضوع الذي
على أساسه ّ
أتهمهم بالسرقة.
ّ
سأتهمهم يوميًا بالسرقة ،إىل
أن يقولوا بأنفسهم َ
مل العماد
عون يقول ذلك ،أو يطلبونين
إىل احملكمة وعندها أنا أقول
ّ
ّ
األدلة.
وأسلمهم
هلم ملاذا
س :جنرال ،البعض سأل كيف
ّ
حيق للقضاء السوري أن يصدر
ّ
ّ
شخصيات
حبق
توقيف
رات
مذك
ّ
لبنانية يف جرمية حصلت على
ّ
أن
أرض
لبنانية ،وقد اعتربوا ّ
ٍ
ّ
ّ
تعد
هي
هذه
التوقيف
رات
مذك
ٍّ
اللبنانية؟
السيادة
على
صارخ
ّ
ج :وأنا أيضًا أتساءل ً
تتم
مل ال ّ
ّ
بنانية؟
الل
حماكمتهم على األرض
ّ
ما إن تبدأ حماكمتهم على
األرض ّ
بنانية ،يستطيع لبنان
الل ّ
أن ميتنع ويقول لسوريا ّ
إنها ال
تستطيع ال أن تطلبهم وال أن
السادسة
حتاكمهم .هذه الفقرة ّ
ّ
فاقية
اإلت
الرابعة من
من
ّ
ّ
املادة ّ
القضائية بني لبنان وسوريا.
ّ
ألي درجة حنن
س :جنرال،
ّ
اليوم على أبواب فتنة يف
لبنان؟ كيف من املمكن أن
مبنأى
املسيحية
تكون املناطق
ً
ّ
عن هذه الفتنة؟
ج :قل لسمري جلعجع ّ
أال يبدأ
ّ
وكل شيء يكون
السالح
بتحريك ّ
بألف خريّ .
كل شيء يكون بألف
السالح وإذا
خري إذا مل حيمل
ّ
يصرح ّ
بأنه
مبا
مل حياول القيام
ّ
سيقوم به« .إذا بيقعد عاقل،
بيكون قعد عاقل ،وإذا ما بيقعد
عاقل ،ساعتها ّ
بيتحمل
كل واحد
ّ
مسؤولية أعماله»».
ّ
ّ
دعوى
أفكر بإقامة
وباملناسبة،
ً

على نائب
حالي ونائب سابق،
ّ
أحدهما يدعى ماروني واآلخر
يدعى إندراوس.
إندراوس قال إنين استلمت
بندقية من إيران يف
ألف
ّ
الكحالة ،وماروني قال
منطقة
ّ
ّ
ّ
نتسلح ومنلك خمازن من
إننا
األسلحة .أنا ال أملك سالحًا،
ّ
ّ
رعية
القوات
وأتكل على
ّ
الش ّ
سأقدم
يف القيام بواجباتها.
ّ
ّ
حبقهم لكي يقدموا
شكوى
ً
ّ
األدلة ويظهروا لنا األسلحة اليت
وزعناها ،وليدلونا على خمازن
ّ
السالح ،فليبحثوا عن خمازن
السالح عندنا وعند غرينا من
مستعد ألن
األحزاب أيضًا .أنا
ّ
تتم حماكميت شرط أن جيدوا
ّ
خمازن سالح.
س :جنرال ،ما هو حجم
املسؤولية ّ
يتحملها حليفكم
اليت
ّ
ّ
الشيعي عن الفساد خصوصًا
ّ
ّ
بري
وأنه هو حليف للرئيس ّ
الذي شارك الرئيس احلريري
على مدى السنوات املاضية،
وتراكم عن هذه السنوات ّ
كل
هذا الفساد واإلهرتاء املوجدين
يف الدولة؟
بري
نبيه
األستاذ
ج :حليفنا
ّ
غري مسؤول عن تقديم قطع
حساب املوازنة .هناك وزارة
مال مسؤولة عن إدارة املال.
املهجرين الذي
فحتى صندوق
ّ
ّ
تشوبه مئة ّ
بتصرف
هو
ة
وعل
علة
ّ
رئيس احلكومة .مجيع اجملالس
بتصرف رئيس احلكومة،
هي
ّ
أن جملس اجلنوب أيضًا هو
كما ّ
بتصرف رئيس احلكومة .أضع
ّ
ً
كاملة على
املسؤولية األوىل
ّ
رئيس احلكومة .قد يكون هناك
ثانوية ،وعندها ّ
كل
مسؤوليات
ّ
ّ
مسؤوليته .ولكن لنبدأ
يتحمل
ّ
ّ
أو ً
األول املسؤول
ال بالرئيس
ّ
ّ
عن اإلهمال أو عن ضياع املال.
هناك أيضًا اهليئة العليا لإلغاثة
اليت حتتوي على عجيبة العحائب،
صرفت ّ
كل األموال اليت
فأين ُ
صرفت يف
مل تعد موجودة؟ ُ
اإلنتخابات.
تشريعية صامتة
قوة
س :هناك
ّ
ّ
تتكلم عن هذا املوضوع.
ال
األكثرية هي الصامتة وحنن
ج:
ّ
مل نصمت .لقد رفعت صوتي
تزور القوانني.
بوجه الدولة اليت ّ
أمن املعقول كل ما قاموا به؟
ّ
األول
حلوا اجمللس الدستوري
ّ
ضمت إثين عشر نائبًا
بأكثرية
ّ
ّ
صوتوا لتغيري
مطعونًا بنيابتهم،
ّ
ّ
ميثل اجمللس
القاضي الذي
ّ
مت تقديم
الدستوري حيث
الطعن بنيابتهم؟ أين حتصل
هذه األمور؟ إثين عشر متهمًا
قاض
وعينوا
غيرّ وا القاضي
ٍ
ّ
آخر ،أي اجمللس الدستوري
ّ
حل
األكثرية ،وقد
كونهم
ّ
اجلديد
الدستوري
اجمللس
ٍ
ببند واحد ،وسقطت
القضية
ّ
مدعني
قدمناهاّ ،
الطعون اليت ّ
أن املبالغ اليت ّ
مت دفعها غري
ّ
كافية لتقديم الفرق الذي
وكأن
حصل يف اإلنتخابات،
ّ
«كمية»
الرشوة باتت جرمية
ّ
«نوعية».
جرمية
وليس
ّ
«نوعية»،
جرمية
هي
الرشوة
ّ
وهي من نوع اجلرائم املشينة
اليت تشطب اإلنسان عن الئحة
الشطب ،ومتنعه من أن يكون
ناخبًا أو منتخبًا .وكما حصل
يف موضوع اجمللس الدستوري
ّ
فكل
حيصل يف باقي املواضيع،

شرعية
شيء حيصل بطريقة غري
ّ
توافقية أيضًا .ما من
وغري
ّ
أحد يستطيع أن يقول لي إني
أي خمالفة.
التزمت الصمت عن ّ
هذه املرة األمور وصلت اىل
وضع ختطى كل املقاييس،
خانة
مجيعًا
أنتم
ولذلك
املسؤولية .أنا أقول إنه
ّ
وليتحمل
جيب البدء من هنا،
ّ
املتورطني.
املسؤولية مجيع
ّ
ّ
ولكن جيب البدء من رأس
النبع ،فّإا كانت املياه صافية
عند رأس النبع نتبعها لنعرف
ّ
«معكرة» ،فنعرف
أن تصبح
بذلك أين يظهر املرض ومنسكه
ونداويه ،ولكن إن كانت
ّ
«معكرة» من رأس النبع،
عندها جيب العمل على تطهريها
من رأس النبع .لن نالحق مئة
ألف إنسان ،أحدهم أخذ ألف
دوالر وآخر مخسمئة دوالر...
جيب أن نالحق من أخذ املليارات
واملاليني .وهنا تكون اللعبة
جيدة وهنا حيصل اإلصالح.
ّ
ّ
تتكلم
س :جنرال ،حضرتك
أن الدولة على
وللمرة األوىل ّ
ّ
شفري اهلاوية ،ومل نكن نسمع
هذا الكالم منك .ونراك اليوم
تشدد على املوضوع وتضع
ّ
املسؤولية على املواطن الذي
ّ
إقتصاديًا ...
بات منهكًا
ّ
املواطن
أحدد
مل
ج:
ّ
كمواطن .عنيت املواطن يف
واملضي
الـ»»establishment
ّ
ّ
منه نزو ً
أتلقى الكثري من
ال.
ّ
يوميًا يطلب فيها
صاالت
اإلت
ّ
ّ
الناس املساعدة املادية .من
ألوزعه على
أين أستعطي املال
ّ
هؤالء الناس؟ أقول هلم ّ
إنه
متت سرقة ّ
ّ
كل منهم مببلغ ثالثة
ميزانيات
خالل
فقط
دوالر
آالف
ّ
األربع سنوات األخرية ،فإن
وزعنا أحد عشر ألف مليون
ّ
دوالر على ثالثة ماليني ونصف
املليون يأتي املبلغ التقرييب
ثالثة آالف دوالر على الفرد
الواحد.
س :ولكن إن مل تتجاوب
الدولة معك ،فكيف من املمكن
أن تتجاوب مع املواطن؟
َ
وليبق
ج :إذًا فليصمت الشعب
علي فقط
تتهجمون
مدجنًا.
ّ
ّ
ّ
علي األسئلة احملرجة
وتطرحون
ّ
دون سواي من املسؤولني.
إرفعوا صوتكم .مجيع الناس
حبالة عوز ،وليس هناك ال
قائمقام وال حمافظ مل تصلنا
شكوى عليه .تصلين شكاوى
البلديات ...فمنها من
عن
ّ
يعتدي على الناس إذ تعمل على
ّ
شق الطريق قرب منازل الناس
وتتعدى على أرزاقهم ..أال
ّ
يوجد لديكم قائمقام؟ أال يوجد
لديكم حمافظ؟ هل أنا من ّ
ميثل
برمتها؟ هناك يأس عند
الدولة ّ
ّ
أؤكد لكم ّ
بأننا
املواطنني .أنا
على شفري اهلاوية .عندما أرى
أن ّ
كل شيء فاسد ما عساي
ّ
أقول لكم؟ أمن املعقول أن
جيد واملركب
أقول ّ
أن الوضع ّ
بأفضل أحواله؟ ك ّال .ال يوجد
ربان للمركب ،وال يوجد مالحني
ّ
ّ
حتى .صعد القراصنة على
منت الباخرة واستولوا عليها.
هذا هو اإلنقالب احلقيقي.
ّ
يتكلم عن اإلنقالب؟
من الذي
هذا هو اإلنقالب ،ففي العام
 2005صعد القراصنة على منت
الباخرة واستولوا عليها.

لو ادرك اللبنانيون ان التدويل يدمّر الدول!
بطرس عنداري

لقد دأبت الدول الصغرية واملغلوبة
على امرها تارخييًا على اللجوء اىل
الدول الكربى او اىل ما عرف الحقًا
باهليئات الشرعية الدولية مثل األمم
املتحدة وجملس األمن.
وحتى نتأكد من ان التجارب كانت
مريرة ومدمرة على الدول اليت
استنجدت باملؤسسات الدولية علينا
ان نستعرض بعض جتارب التاريخ
احلديث اي منذ انتهاء احلرب العاملية
الثانية وحتى يومنا احلاضر ...بعد
تقسيم املانيا واخضاع اليابان لشروط
ّ
االحتالل وعدم
التسلح كانت ازمة كوريا
شرسة
حبرب
اليت انتهت
قسمت تلك
ّ
الدولة اىل دولتني وبعدها كانت حرب
فيتنام اليت كانت جمزأة ثم توحدت
بعد حرب ُهزمت فيها الواليات املتحدة
وسقط فيها  6ماليني فيتنامي و70
الف امريكي.
والدول االخرى اليت دمرها التدويل
وقسمها هي  :الكونغو ،رواندا،
قربص ،يوغوسالفيا وافغانستان ...
اما عربيًا فأمامنا الصومال والعراق
واخريًا السودان الواقف على هاوية
التقسيم وال ننسى اجلرح الدائم
وضحية
ّ
التدويل األكثر ايالمًا فلسطني.
هذه النظرة السريعة على ضحايا
التدويل وشرعة القوانني الدولية
تنقلنا اىل لبنان وما عاناه من التدويل
قوات الطوارئ
والرعاية الوهمية من ّ
وحفظ السالم اليت مل تقدم او تؤخر
يف وجه االحتالالت واالعتداءات
االسرائيلية املتكررة .وال ننسى هنا
ان نشري اىل ان الدولة الوحيدة يف
العامل اليت رفضت وترفض اي انصياع
لقرارات القانون الدولي هي اسرائيل
اليت سخرت من االتفاقيات الدولية
وقرارات جملس االمن ومل تسمح
جلندي واحد من قوات حفظ السالم
الدولية ان يتمركز داخل حدودها بل
كانت هذه القوات دائمًا ومنذ قيام
اسرائيل تتمركز على اراضي الدول
احمليطة بها من سيناء اىل اجلوالن
وجنوب لبنان وغريه.
هناك من
يتبجح بتنفيذ قرارات
ّ
جملس االمن  425او  426اخلاصة
بلبنان ،بينما احلقيقة ان االنسحاب
االسرائيلي من لبنان كان السباب
داخلية واسرتاتيجية عسكرية وليس
استجابة لقرارات دولية.
ان لبنان هو الضحية الدائمة للتدويل
ابتداء من تدخالت االشقاء واجلريان
اىل واقع استضافته ملئات األلوف من
الالجئني الفلسطينيني اىل اخضاعه
التفاقيات ومواثيق مثل اتفاق القاهرة
واتفاق الطائف او الدوحة بهدف
التهدئة املؤقتة اليت سرعان ما
تتحول
ّ
اىل نار حمرقة عند اصغر هزة او عندما
تشعر قوى داخلية برتاجع مصاحلها
ونفوذها او عندما ترى دول اجلوار
الشقيقة ان الساحة اللبنانية موهلة

كساحة معركة لتنفيذ بعض املآرب.
ان مآزق لبنان اكثر واكرب من مآزق
الدول االخرى
«املدولة» بسبب
ّ
ً
موقعه االقليمي
اوال والسباب امتداد
ً
عالقاته املنوعة دوليا ولسبب آخر هام
جدًا هو ان لبنان بات بوابة املقاومة
ضد الغطرسة الصهيونية.
الوحيدة
ّ
زج لبنان نفسه يف خيار احملكمة
وقد ّ
نية ودون اجراء
الدولية عن حسن ّ
قراءات متأنية يف تاريخ احملاكم
اخلاصة الدولية اليت استعملت دائمًا
الهواء دولية .ولعل القليلني يعرفون
ان الواليات املتحدة االمريكية رفضت
وترفض االنصياع او
التقيد واخلضوع
ّ
لقانون احملاكم الدولية وال تسمح ألي
حمكمة مهما عال قدرها ان حتاكم جنديًا
او مرتزقًا امريكيًا بتهمة القتل اجلماعي
كما جرى يف العراق .وقد تضمنت
االتفاقية االمريكية  -العراقية اليت
اقرت العام املاضي بندًا خاصًا
حيرم
ّ
حماكمة اجلنود واملرتزقة االمريكيني
امام حماكم عراقية او غريها مهما
كانت جرائمهم.
ال شك ان اكثرية اللبنانيني فجعوا
جبرمية اغتيال الرئيس احلريري
الدولية هي
واعتربوا ان احملكمة
املالذ االفضل ملعرفة احلقيقة...
ولكن هذه احملكمة جنحت ووقعت يف
مطبات غامضة او مقصودة افقدتها
ّ
الكثري من املصداقية .واليوم نرى
اللبنانيني مشرذمني كعادتهم بني
مؤيد صادق لدور احملكمة وبني مؤيد
ّ
مسيس اىل رافض
ومشكك بدور هذه
ّ
احملكمة.
لقد بات من شبه املؤكد ان دور
احملكمة الدولية اخلاصة بلبنان انتهى
عمليًا حتى ولو صدر قرار بلمار الظين
قريبًا او الحقًا ألن هفوات واخطاء
احملكمة باعتقال اربعة مسؤولني كبار
الربع سنوات قبل التأكد من ادوارهم
مسألة مل
تتصد هلا احلكومة اللبنانية
ّ
مبسؤولية وجرأة بتجاهلها هذه املسألة
بذريعة انها تعين احملكمة الدولية
فقط.
ان التهدئة اليت توصل الرئيس سليمان
اىل فرضها باالتفاق مع رئيس الوزراء
ستطول وسيصرف النظر عن مذكرات
االعتقال «الصاعقة» بعد فتح ملف
شهود الزور واحالتهم اىل التحقيق
ثم احملاكمات وهذا يستغرق سنوات
تكون فيها احملكمة الدولية شاخت
وهرمت وتناساها اللبنانيون وعادت
ّ
التعقل
اكثريتهم اىل
والتمسك حبالة
ّ
السلم االهلي.
انها احدى مآسي التدويل الذي بات
يعين تهافت الدول على تنفيذ ما
تستفيد منه يف ساحات خارجية.
وحبذا
ّ
لو يراجع اللبنانيون تاريخ التدويل
وتعاطي الدول بشؤون دول اخرى
لتأخذ منها ما يقوي نفوذها وخيدم
مصاحلها.
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CEDAR DRIVING SCHOOL
مدرسة االرز لتعليم قيادة السيارات

الدليل التجاري

87648186 :العالناتكم يف اهلريالد اتصلوا على الرقم

Sydney Landscaping and Excavations

عساف
ّ عساف ابي
ّ بادارة السيد

 سنة37 خربة تفوق

نساعد يف احلصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة مرحية ومكيفة

ّ
دقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
اسعار خاصة لط ّالب املدارس

ö^œﬁ˜]<ÿœﬁÊ<ÜÀ£]Ê<›Ç7]<Ÿ^€¬]<ÜÒ^ä÷

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

0407405846 :لالتصال
97405846

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

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

êÓè„ãœ@ëÏÇbi@l@aÏ‹óma

 جان فارس:لالتصال

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

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

30 Hoskins Avenue Bankstown

Demolition & Excavation

<ÜÀ£]Ê<›Ç7]<Ÿ^€¬_<ƒÈ€¢

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

@÷ã� –æaÎ@Ú‹‡ßbi@…Ói

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

Abraham
Managing Director

378 922 0435

Residential *Commercial*
*Industrial

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

7 Eden Ave, Croydon park NSW 2133

RAINBOW BRICKLAYINY P/L

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

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

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

0404015551@Zäb„ãi@Äi@ﬁbóm¸a

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

Z·z‹ﬂ@Ïi@Üa˚–i@aÏ‹ó�ma

04 1929 1261 M@@02 9785 8685

AL- KARM BAKERY
فــرن الكـــــرم

تسعرية جمانية معاملة ممتازة وكفالة يف العمل
 سنة خربة30 اكثر من

14 صفحة
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ANB 17 003 994 394

Safwat Arfan – Sayed

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

نقدم كافة أنواع احملاسبة واخلدمات الضريبية
ومسك الدفاتر لالفراد والشركات

نضمن اكرب مردود ضرييب بفرتة زمنية قياسية
اعتمدوا احملاسب واخلبري الضرييب

صفوت عرفان

يف مجيع حاجاتكم الضريبية

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

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

*نؤمن طلبيات مجيع للمناسبات

 أيام7 * نفح

9897 1113
60 Excelsior Street, Merrylands NSW 2160

·z‹ﬂ@Ïi@ÜbÌå

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

Registered Architect
Ziad Boumelhem
NSW Reg 8008

Member of the australian
institute of architects 45159

l¯⁄^√π]<ÿ“<àrﬂﬁF
<ÌËÇ◊f÷]<ì°<:÷]<

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

$200 cash for any referral

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

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

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

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

اعالنات

HECHAM COFFEE AND NUT ROASTER

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

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

Ò�äá€a@

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

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

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

79 Yerrick Rd, Lakemba Ph: 9740 9331
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مقاالت

هل تدرك السعودية حجم مسؤوليتها اللبنانية؟
ادمون صعب

تبخلن بشيء لست متلكه
«ال
ّ
فما لديك بهذا العيش أمالكا»
كمال جنبالط
(يف «سعادة الروح»)
يف األزمات الكربى ،وخصوصًا الكيانية منها
اليت تتداخل فيها العوامل اخلارجية مع العوامل
الداخلية بتشعباتها الطائفية واملذهبية إىل
درجة يصعب معها تبينّ مالمح اخلروج منها،
املنجمون والعرافون يف مقابل عدد قليل
يكثر
ّ
من العقالنيني واحلكماء املستنريين.
وكان فريق العقالنيني من السياسيني الذين
تصدوا ملوضوع احملكمة اخلاصة بلبنان،
واستطرادًا لقضية الشهود الزور الذين ُتركوا
ليسرحوا وميرحوا طليقني من أي حماسبة بعدما
أساؤوا إىل أركان احلكم يف سوريا ،وأضروا
بالعالقات بني احلكمني يف دمشق وبريوت،
فض ًال عن إثارتهم شعورًا عدائيًا يف لبنان،
يقرب من العنصرية حيال الشعب السوري ـ
كان فريق العقالنيني هذا حمصورًا يف ثالثة
هم الرئيسان ميشال سليمان ونبيه بري،
والنائب وليد جنبالط.
وقد انضم إىل الثالثة أخريًا عضو رابع هو
السفري السعودي يف بريوت علي عواض
عسريي الذي يفرتض ان يكون األكثر اطالعًا
على ملف القرار الظين ،ألن اململكة هي
األقرب عربيًا إىل هذا امللف ،وألن ملكها
تعهد يف القمة الثالثية اليت عقدت يف بعبدا
الشهر املاضي ،ببذل مساع لدى اجملتمع
الدولي الذي أنشأ احملكمة ،وخصوصًا لدى
األمريكيني والفرنسيني ،جلالء صورة القرار
وإبعاد كأسه املرة عن لبنان ما أمكن.
فبعدما رأى عسريي ان العيب ليس يف ان
خيتلف السياسيون اللبنانيون يف ما بينهم،
بل يف «أال يكون هناك توافق ملنع هذا
الوطن من الدخول يف نفق مظلم» .أعلن
بطريقة غري مباشرة ،عن فشل امللك عبد
اهلل يف إقناع األمريكيني والفرنسيني بعدم
تسييس احملكمة والتسبب يف فتنة بني
اللبنانيني تطيح االستقرار وتزعزع األمن ،من
طريق أخذ الوقت الكايف للتدقيق يف القرائن
تورط
اليت قدمها «حزب اهلل» حول احتمال ّ
إسرائيل يف العملية ،وصو ً
ال إىل اتهام للقتلة
ّ
موثقة،
مستند إىل إثباتات حسية واعرتافات
بصرف النظر عن اجلهة املتورطة يف اجلرمية،
مما يوصل إىل احلقيقة ويقود إىل العدالة
اليت لن يرفضها أحد ،مبن فيهم «حزب
اهلل».
وقال عسريي يف هذا الصدد« :ان احملكمة
الدولية ليست يف أيدي أحد ،وانها يف يد
جملس األمن .ولكن يستطيع اللبنانيون ان
جيلسوا مع بعضهم البعض ،وان يعدوا خطة
ختدم لبنان لكيفية التعامل مع إفرازات هذا
القرار املنتظر ،سواء أكان قرارًا ظنيًا ،أم

راحة الرأس ...متعبة!

"أرح دماغك"" .أفرغ رأسك"" .ال تفكر بأي
شيء" .تسمع هذه العبارات يوميًا ،وهي وصفات
هدفها ان تريح دماغك ،وان توقف دوامة
التفكري .جترب اليوغا وجلساتها .أول ما يقال
لك" :أفرغ رأسك من األفكار .ال ُت ّ
فكر .جرب ان
تفكر يف الفراغ .جرب أن تفكر يف ال شيء" .هل
جتد هذه الوصفات واجللسات مرحية أم متعبة؟
إذا وجدت ان إفراغ الرأس من األفكار هو عمل
متعب و"يوجع الرأس" ،فلرمبا تكون مصيبًا متامًا.
باألحرى ،ذلك ما يعتقده علماء الرياضيات يف
"كايس ويسرتن ريزرف يونيفرسيت".
وبعد حبوث مضنية ،توصلوا اىل أن حماولة إجبار
الدماغ على وقف التفكري يتعب الدماغ ويستهلك
طاقته ،مثل حماولة فرملة شاحنة ضخمة يف منحدر
حاد! وقد نشروا حبثهم يف "جملة الدماغ وتغذيته
وسريان الدم فيه" .وأوضحت الربوفسورة دانيال
كالفييت ،املتخصصة يف الرياضيات واليت قادت

قرار حمكمة ،أم قرارًا اجيابيًا أو سلبيًا».
ولكن إذا كان كالم السفري السعودي واضحًا
وشافيًا ،فإىل من جيب ان يوجه دعوته إىل
موحد من القرار الظين وإفرازاته؟
موقف
ّ
هل يتوجه به إىل الرئيس سعد احلريري «ابن
اململكة» بل «ابن امللك» حبسب التقاليد
العربية حيث حيل شيخ القبيلة حمل األب يف
حال وفاة األخري ،ويتبناه وحيضنه ويعامله
معاملة االبن احلقيقي وهذا ما حيصل منذ
اغتيال الرئيس رفيق احلريري؟ أم إىل «حزب
اهلل» ومجهور املقاومة وعربهما سوريا ،ورمبا
إيران ،االطراف األربعة الذين ُيعتربون انهم
يتعرضون ملؤامرة ظاملة؟ أم إىل فريق 14
آذار وال سيما الصقور املسيحيني فيه؟ أم
إىل املسيحيني املتضامنني مع املقاومة ويف
مقدمهم العماد ميشال عون والنائب سليمان
عراب
فرجنية؟ أم إىل البطريرك املاروني ّ
الطائف؟ أم إىل الزعيمني الدرزيني الداعمني
للمقاومة من دون حتفظ ،وليد جنبالط وطالل
أرسالن ،واللذين يرفضان أي اتهام إىل
منزهني إياه
«حزب اهلل» يف جرمية احلريري ّ
عن مثل هذا العمل املنكر ،واملنايف لألخالق
واملتعارض مع مجيع األديان السماوية؟
يف اعتقادنا ان كالم السفري السعودي جيب
يوجه يف الدرجة األوىل إىل الرئيس سعد
ان ّ
احلريري الذي ال يزال حيمي الشهود الزور
ومينع مالحقتهم وإحالتهم على القضاء ،وهو
صاحب السلطة واألمر والنهي ،رمبا القتناعه
بأن هؤالء الشهود رمبا كانوا على حق،
وأفادوا القرار الظين .فمن يدري؟
«فلننتظر القرار الظين» ،يقول بعض
الصقور يف «تيار املستقبل» واحمليطني
بالرئيس احلريري ،ألن األخري قد تراجع ،يف
نظرهم ،عن االتهام السياسي لسوريا يف
عملية االغتيال لكن دمشق ال تزال «يف
دائرة االتهام القضائي» ،ورمبا انضمت
إليها إيران يف التخطيط والتمويل.
لذلك ،إذا كانت هناك رغبة سعودية حقة يف
«إجياد أرضية مشرتكة ُيبنى عليها االستقرار
املنشود فينبغي إجياد توافق على إعادة
«السلطة احلريرية» إىل الدولة اللبنانية،
وجعل الرئيس احلريري يتحمل هو سياسيًا
مسؤولية املرحلة السابقة» ،على ما صرح
جلريدة «الشرق األوسط» ،وهذا يرضي
سوريا ويطمئنها ثم يرتك القضاء يأخذ جمراه
يف حماكمة الشهود الزور ،ويبادر إىل البحث
مع رئيسي اجلمهورية وجملس النواب يف
املكملة للطائف بعيدًا من العصبية
اإلصالحات
ّ
ً
للسنة
ا
ملك
احلكومة
رئاسة
تعترب
اليت
املذهبية
ُ
نضيع على العدو اإلسرائيلي ،على ما
وبذلك
ّ
قال السفري« ،أي فرصة أو خلل ليخرتق
هذا البلد ،ويدخله يف فتنة ،وهذا ما خنافه
حنن يف اململكة العربية السعودية» .فهل
يدرك مليكه هذا األمر فيتداركه؟

فريق البحث ،أن استهالك كميات كبرية من
الطاقة أثناء حماولة الدماغ إيقاف تدفق األفكار،
رمبا يشرح الصعوبة اليت جيدها الناس يف إراحة
دماغهم وإزاحة األفكار منه.
البحاثة مل يفتحوا الدماغ
وبديهي القول أن هؤالء
ّ
كي يراقبوا تصرفهم أثناء حماولة إراحته .وعمدوا
إىل صنع مناذج كومبيوتر متطورة عن عمل
أعصاب الدماغ ومراكزه املختلفة ،والعالقات
بينها .وصاغوا ذلك يف معادالت رياضية معقدة،
حتتسب كمية استهالك الطاقة يف الدماغ.
وتبينّ هلم أن الدماغ ال يعمل على توليد االفكار
واالشراف على حتركها بني مراكزه املختلفة،
بل يشتغل أيضًا على السيطرة عليها .وبقول
حيرك
آخر ،يستهلك الدماغ كثريًا من الطاقة كي ّ
األعصاب املتخصصة بإيقاف تدفق األفكار بني
مناطق الدماغ املختلفة.
وحبسب هذه الدراسة ،ال يبدو عصيًا على الفهم،
ملاذا يستمر املرء يف التفكري يف العمل ،أثناء
اإلجازة ،أو ملاذا حتوم أغنية يف دماغه ،فال
يستطيع إفراغها من رأسه!

هواء ملحمي نظيف يف نص شوقي مسلماني الشعري
يف جمموعته اجلديدة «لكل مسافة سكان أصليون»
مازن معروف

ال تنفصل كتابة شوقي مسلماني الشعرية عن
مكتسبه اجلغرايف ،أو مكانه األصلي ،كذلك
ال تنفصل عن االمكنة املبنية يف خميلته إما
بالقراءة أو بالعيش فيها أو بالرتحال إليها.
'لكل مسافة سكان أصليون' هو عنوان
املطولة
ّ
الشعرية واليت نشرتها مؤخرا 'دار الغاوون'.
إحدى ميزات نص مسلماني أنه مفتوح على
لغات شعرية متعددة ،منها ما هو رشيق ومنها
ما هو تأملي أكثر بطئا .لغته تارة تطبع العمل
ّ
بالتجدد وتارة أخرى
بالتقلد ،وهو إما يتجرأ
يعكس
وإما
اجملازية
تصويراته
ويبتعد يف
كما
ّ
متوارثا عن 'أسالفه' الشعراء ممن اختربوا اللغة
َ
يف ظرف ما.
هذا االنفتاح يف اللغة ،يتيح للقارئ االقامة
يف اجلزء الذي يريده يف الكتاب ،مبعنى ان
وجبة مسلماني الشعرية ،وعلى ما حتمل من
تنوع ،تشبه طبقا من الفاكهة اليت قد حيب
املرء بعضها وال يستسيغ طعم البعض اآلخر.
هنا تكمن أهمية هذا النص الذي يضع القارئ
امام جمموعة من اخليارات 'الشعرية' واجلمالية
يف العمل الواحد بدل اعتماد شكل وصيغة
كتابية ومجالية حمددة يقبلها املتلقي أو
يرفضها بالكامل.
لكن انفتاح نص 'لكل مسافة سكان اصليون'
على تعددية األسلوب ،والأحادية النسيج
الشعري ،يأتي متطابقا إىل حد بعيد مع انفتاح
النص على حماوالت يف تأمل قيم حاالت
سوسيولوجية واسطورية وتارخيية كاملوت،
السلطة ،اخلطأ ،العبث ،البشرية ،الطبيعة،
السياسة ،الصراع ،الطائفية ...بعض هذه
القيم كاألخرية مثال ،ميثل إقحامها يف النص
جمازفة نظرا لبعدها السوسيولوجي غري القابل
(كما قد نتصور) على التآخي مع املناخ
الشعري واجملازي .غري أن السياق امللحمي،
غري اخلاضع ألي انضباط يف تواتر األزمنة،
وبالتالي املنفلت من الرتتيب الكرونولوجي
ملفاصل أساسية من تاريخ فلسطني (جمزرة
دير ياسني يوم  9نيسان  /ابريل  1948ـ
إعالن قيام اسرائيل يف  15أيار /مايو ،)1948
لبنان ،اليابان (هريوشيما) وأوزبكستان
(مدينة خبارى اليت يأتي الشاعر على ذكرها
وارتباطها مبا فعله جنكيز خان إذ اقدم على
ختريبها وإحراقها مبساجدها ومآذنها القدمية
ومكتباتها) ،يهيئ النص متهيدا حلمله بعيدا
عن الكالسيكيات امللحمية  /السياسية اليت
درجت يف قصائد الستينيات.
فالقصيدة اليت حتتويها اجملموعة الشعرية،
تستمد أوكسجينها بشكل أساسي من ثنائية
الذكرى  /الذاكرة ،وتفاعل الشاعر الشخصي
'عينات'
مع التاريخ بعد اختزاله وتكثيفه يف ّ
هزت البشرية ،ما يؤدي بالتالي
أو مناذج ّ
إىل رفع النربة الشعرية حنو مستوى أعلى من
اخلطابي /املثرثر  /املنفعل .اعتماد مسلماني
على خصوصية سرد األفكار اجملازية  /احلكائية
دون أن يوغل يف الرتاجيديا والدم ،واالمل،
والفاجعة والبكائيات والسوداوية ،ال ينحصر

يف مضمون العمل ،بل يف صورته كذلك.
فعينه الشعرية 'احلرة' ،تقرأ مشهديات احلياة
باقتضاب ،متخففة من االستفاضات اليت ميكن
هلا أن تثقل النص إىل حد التفتيت الكلي
ملا يقصده الشاعر .لذلك ُيعمل على مقاطع
شعرية قصرية ،متناثرة ،حمتوية مناخات يشي
بعضها بعالمات رومنطيقية ،أو أسطورية ،أو
نثرية ،أو شعرية حداثوية ،أو ناهلة من الثقافة
العربية القدمية ،إال أن مظلتها العامة تكمن يف
موضعتها جنبا إىل جنب ،مما يشكل فرصة
للنفاذ من حلظة راهنة ،إىل أخرى سابقة،
وبالتالي العبور من تفصيل طازج من تارخينا
املعاصر إىل آخر اكتسبنا معرفته بالقراءة
والتوارد.
ميزتان أساسيتان متكن مالحظتهما يف قصيدة
مسلماني .االوىل استخدامه لعناصر الطبيعة
ورموزها (السمكة ،الشجر ،الظل يف برية،
الضوء ،غدير ،الشمس ،اليباس ،القمح،
العصافري )..،من أجل تكوين مشهد يستعيض
به عما يريد بوحه مباشرة ،وبالتالي يوظفها
تكوين شظايا تراجيديته بدل إسقاطها مباشرة
يف ذهن القارئ.
أما امليزة الثانية ،فتتجلى عرب سياق عقالني،
حكيم ،متأمل ،بعيد عن التشكيالت اللغوية
ومجاليات التأليف وتأنق النص وزخرفته ،ما
يسمح ملقاطع مثل 'ضد يقتلك ألنك ضده /
ضد يقتلك ألنك على يساره /ضد يقتلك ألن
كلبه مل يستطع ان يعضك  /ضد يقتلك ألن
ملته طلبت  /ضد يقتلك ألنك شجرة /ضد
يقتلك ألنك تريد أن تعمل /ضد يريد أن يقتلك
ألن لباسك غري لباسه /ضد يقتلك ألنك تسري
على قدمني /ضد يقتلك ألنه يظن أنك حني
تكون تزرع  /أو حني تكون تصنع /تكون ال
تزرع وال تصنع /وضد يقتلك ألن شكل رأسك/
ليس هو الشكل املطلوب /أو ألنه رمبا  /يشعر
بامللل'.
هذه القراءة الداخلية للذات وللذات االخرى،
تفضح أفقا متوترا لدى الشاعر ،متذبذبا مهيأ
للتفكك والرتكيب والعصيان واجلرأة الكتابية
خارج 'حدود' القصيدة أو شرطية الشعر.
ما جيعل من الفعل االنساني 'اآلني' يف القصيدة،
مرتبطا بأحكام مسبقة حتيلك إىل بسيكولوجيته،
أي بسيكولوجية القاتل  /اآلخر /الدخيل /العدو.
احلدث من هنا ال يعود منعزال وشخصيا وفرديا
وذلك لعالقته خبلفية إيديولوجية وجودية (غري
معكوسة بشكل مباشر يف القصيدة) ،وبالتالي
ارتباطه جبماعة مبهمة ،غري حاضرة ،شبحية
ومسؤولة عن اخلراب والتشتت واختالف اللون
والدم.
هذه الفضاءات احملددة ،تبقي نصه عائما يف
حالة إقليمية من دون أن يسمح له الشاعر
بفقدانه اتزانه ،مبقيا عليه يف مزيج هوائي
يتماهى مع أولوية حفظ النص يف حيز شعري،
يفضي حبمولته إىل القارئ دون إرهاقه يف
االستعراض اجملازي.
عن "القدس العربي"

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

DOMAYNE
MA NE® AUBURN
MAY

NOW
OPEN

Kitchen
hen
he
en
Appliance Centre

BEST BRANDS AT THE BEST PRICES

1

®
HARVEY NORMAN® @ DOMAYNE
DOMA
AUBURN NOW OPEN

®
HAR
HARVEY
NORMAN® @ DOMAYNE
DOMA

THE COOKING APPLIANCE SPECIALIST
www
www.har
veynorman.com.au

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

AUBURN NOW OPEN

103-123 Parramatta Rd. 9648 5411
Located on ground level (Entrance to carpark off Station Rd.) (Computers/Electrical only)
*1. Terms
T
and conditions apply. See www.harveynorman.com.au for details.

193084_AUB

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

اصحاب جمموعة شركات
لـ»اهلريالد»:يف فيكتوريا
الزوقياالوىل
للدواليب
مؤسسة َاملكاري

فزنا مبناقصة بناء مركزي تسوّق يف مستشفيي ويستميد ونورث شور يستوعبان حواىل  230وظيفة
يف احلقل االكادميي جنح وبرع ويف جمال االعمال احلرة تألق وابدع..
حاضر يف مادة القانون يف جامعة موناش فدرس على يده اكثر من  7آالف
طالب وفاز جبائزة امتياز يف التحاضر ..انشأ جمموعة شركات الزوقي
فاصبحت امرباطورية ال تغيب عنها الشمس منتشرة فروعها يف كل
الواليات االسرتالية ويف دبي وقريبا يف لبنان وابوظيب وسلطنة عمان..
انه رجل االعمال املعروف احملامي فادي الزوقي.
أدرك ان الوظيفة ذات االجر احملدود ال تكفي العالة عائلة فبدأ احملامي
الزوقي التفكري بدخول جمال االعمال احلرة ..فمن مطعم يف مستشفى
الفرد يف ملبورن كانت البداية ..وبعدها ك ّرت السبحة ليصبح لدى
الشركة حواىل  186حمال يف سائر الواليات االسرتالية وبلدان عربية
يعمل فيها حواىل  1800شخص و «احلبل َع اجلرار»..
ومن منجزات جمموعة شركات الزوقي مؤخرا فوزها مبناقصة بـ23
مليون دوالر لبناء مرك َزي تسوّق يف مستشفيي ويستميد ونورث شور يف
سيدني يضم كل منهما حواىل  23حمال تشتمل ،اضافة اىل املأكوالت ،على
بنوك وصيدليات وكاالت بيع صحف ومراكز بريد تستوعب حواىل 230
*هل لنا ببطاقة شخصية
لرجل االعمال احملامي فادي
الزوقي؟
من مواليد  1968يف منطقةالقبة  -طرابلس مشالي لبنان،
ولكن االصل من راشيا الفخار
يف جنوب لبنان ،والوالدة من
جبل تربل وسبب السكن يف
الشمال كون والدي كان خيدم
يف اجليش اللبناني.
سافرت العائلة اىل اسرتاليا
عام  1969حيث كان عمري
سنة واحدة ،غري ان العائلة
قررت الرجوع اىل لبنان يف
العام  ،1973ودرست السنوات
االوىل من املرحلة الثانوية يف
لبنان حتى العام  1984لنعود
بعدها اىل اسرتاليا.
ويف اسرتاليا اكملت السنتني
االخريتني من دراسيت الثانوية
وانتسبت اىل جامعة موناش
فرع  -احلقوق والعلوم
السياسية ألخترج منها العام
 1991وشرعت مبمارسة احملاماة
يف العام  ،1992ويف العام
نفسه بدأت القاء حماضرات
يف القانون التجاري يف جامعة
موناش نفسها واستمريت
على ذلك ملدة  14سنة فكنت
ِ
بذلك اصغر
حماضر يف اجلامعة
وقد درس على يدي ما يزيد
على  7االف طالب مادة
القانون التجاري ،ويف اجلامعة
ذاتها حصلت على جائزة عميد
اجلامعة كمحاضر ممتاز.
*علمنا انك عدت مؤخرا من
جولة خارجية مشلت بلدانا عدة
فه ّال وضعتنا يف اجواء هذه
اجلولة؟
كمجموعة شركات الزوقيانتشرنا يف سائر احناء
اسرتاليا ،وتوسعت نشاطاتنا
خارجيا وخاصة يف الوطن
لبنان حيث على جدول اعمالنا
قريبا افتتاح فرع جملموعتنا يف
جامعة الكسليك.
اما خليجيا فقد افتتحنا فروعا
يف دبي وقريبا ستكون

الزوقي
شركات
جملموعة
فروع يف ابو ظيب ونتطلع اىل
سلطنة عمان.
*زياراتك اىل سيدني هذه
االيام أكثر واطول من املرات
السابقة ،فما سبب ذلك؟
لقد فازت جمموعة شركاتالزوقي مبناقصة على اكرب
مستشفيني يف نيو ساوث
ويلز وهما مستشفى ويستميد
ومستشفى نورث شور حيث
تعزم افتتاح مركز تسوق
يف الطابق الثاني ملستشفى
ويستميد يضم حواىل 23
حمال.ويشمل هذا املركز،
اىل جانب حمالت املأكوالت،
خدمات اساسية مثل مركز
بريد حمالت زهور ووكاالت
بيع الصحف اضافة اىل البنك
العربي وغري ذلك.
واالمر نفسه بالنسبة ملستشفى
نورث شور حيث ستبلغ تكلفة
املشروعني حواىل  23مليون
دوالر.
واحب ان انوه هنا بالتجارب
الكبري الذي وجدناه من قبل
حكومة الوالية وخاصة دائرة
الصحة نظرا لسجل جمموعتنا
الناصع يف جمال املأكوالت
الناجحة
العامة
ولالدارة
للمحالت التجارية.
*مشروع بهذه الضخامة،
برأيك كم يستلزم من اليد
العاملة؟
مشروعا مستشفيي ويستميدونورث شور سيستوعبات
حواىل  230وظيفة ونتطلع
لتوظيف املزيد من ابناء اجلالية
اللبنانية.
*ستتم ادارة هذه احملالت
العديدة واملتنوعة يف هذين
املركزين؟
ان موظفي وعمال جمموعةعددهم
الزوقي
شركات
حاليا حواىل  1800شخص
وكذلك فاننا منلك اخلربة
الدارة
والطويلة
الكبرية
حمالت املأكوالت واحملالت

وظيفة.
وتوجه احملامي الزوقي بالشكر من حكومة والية نيو ساوث ويلز وخاصة
وزارة الصحة للتجاوب الذي ابدته مع جمموعة الزوقي للنجاح الذي
اظهرته االخرية يف جمال املأكوالت واالدارة املميزة للمحالت التجارية.
ومنوهاً بالدور اهلام ،الذي تقوم به غرفة التجارة اللبنانية االسرتالية يف
سيدني وعلى رأسها رجل االعمال جو خطار ،توجه السيد الزوقي بالشكر
من القنصل اللبناني يف فيكتوريا االستاذ هنري قسطون لفضله الكبري على
غرفة التجارة اللبنانية االسرتالية يف ملبورن اليت من املقرر ان تبصر النور
هذا العام.
وبالنسبة لالعمال اخلريية قال السيد الزوقي انها جزء من فلسفة جمموعة
شركات الزوقي اليت تقدم التربعات ملؤسسات خريية وطبّية مثل مؤسسات
*احملامي فادي الزوقي والزميل انطونيوس بو رزق*
امراض السرطان والقلب وامراض االطفال وغريها.
وبعد ان شجع ابناء اجلالية على ان يكونوا سفراء للبنان يف هذا املغرتَب ،وقد زارت «اهلريالد» صاحب جمموعة شركات الزوقي احملامي فادي
تقدم بالشكر من شقيقيه بسام وجوزيف الزوقي للجهود اليت بذالهما الزوقي يف مستشفى ويستميد حيث يُشرف على بناء مركز التسوّق وكان
ويبذالتها واليت بفضلها ايضا وصلت اجملموعة اىل ما وصلت اليه من جناح .هلا معه هذا احلوار:

حاوره الزميل انطونيوس بو رزق

التجارية العامة اما احملالت او
املكاتب االخرى مثل البنوك
والصيدليات ومراكز الربيد
فسيتم تأجريها.
*هل سيبدأ العمل بهذين
املشروعني قريبا؟
بعد فرتة طويلة من الدراسةوالتخطيط املدني للمشروعني
وبعد فوزنا باملناقصة واالنتهاء
من االستشارات والرتتيبات
املستشفيني
ادارتي
مع
بدأنا العمل جديا على هذين
املشروعني حبدود منتصف
العام املقبل ،اي يف حزيران
أو متوز املقبلني.
*ال شيء جيمع بني القانون
واحملاماة وبني عامل املأكوالت
فكيف حصل ذلك وكيف كانت
البداية؟
عندما بدأت ممارسة احملاماةيف العام  1992كانت والية
فيكتوريا حبالة يرثى هلا
اقتصاديا حيث كانت تعاني
من كساد هائل ،وكانت
الوظيفة ال تكفي العالة عائلة
بشكل مناسب ولكن ويف
الوقت ذاته كانت هناك
جماالت الفتتاح مطاعم مناسبة
وخاصة يف املستشفيات حيث
كنا من اوائل املؤسسات اليت
أدخلت هذه الصناعة اىل حرم
املستشفيات واليت جنحت
بشكل هائل.
*اين كانت البداية؟
كانت البداية يف مستشفىالفرد يف مدينة ملبورن حيث
حققنا جناحا منقطع النظري مما
دفعنا لتوسيع اعمالنا اىل
مجيع واليات اسرتاليا واخلارج
لتصبح جمموعة شركات الزوقي
من اكرب الشركات العاملة يف
هذا احلقل يف اسرتاليا.
*بعد النجاح الذي حققتموه
يف عامل املأكوالت ،هل هناك
جماالت جديدة تنوي جمموعتكم
دخوهلا؟
هناك مشاريع على جدولاعمال شركتنا سنباشر بها،

*احملامي فادي الزوقي يف مستشفى ويستميد*

رمبا قريبا ،مثل مشاريع البناء
السكين.
*هل هناك اي طموحات
سياسية للمحامي الزوقي
خاصة وان صداقته لرئيس
والية فيكتوريا السابق ستيف
براكس قوية؟
هناك مشروع على املدىاملعرتك
لدخول
الطويل
السياسي وذلك بعد ان حققنا
معظم ما نصبو ونطمح اليه على
الصعيد العملي ،الننا ندرك
انه جيب تعاطي السياسة من
خالل احد احلزبني الكبريين
الثبات وجودنا كجالية والدفاع
عن حقوقنا.
*كيف بامكان احملامي فادي
الزوقي التوفيق بني ادارة
هذه االمرباطورية الواسعة من
احملالت واملتطلبات العائلية؟
جيب ان ال ننسى ان مانقوم به اوال واخرا ،هو من
أجل العائلة وهلذا فان العائلة
تتفهم غيابي وانشغالي عنها
لفرتات طويلة ،وخاصة اثناء
السفر اىل اخلارج ،ولكين من
اعوض
ناحية اخرى احاول ان ّ
عليها قدر االمكان من الوقت

والرعاية واحلنان.
*من يساعدك يف ادارة هذه
الشبكة الواسعة من احملالت؟
َ
اود ان اذكر هنا انلشقيق ّي
بسام وجوزيف فضال كبريا
كشركاء ومؤسسني هلذه
اجملموعة ،وهما يساعداني
كثريا يف حتمل ضغوط كبرية
يف ادارة الشركة وخاصة
خالل وجودي يف اخلارج.
َ
اننا نعمل انا
وشقيق ّي بسام
وجوزيف ،يدا واحدة وقلبا
واحدا يف ادارة الشركة
وبفضل هذا التعاون متكنا من
بلوغ ما بلغناه واملتل يقول
"يد واحدة ما بتزقف" وهلذا
فاننا نضع ايدينا مع بعضنا
البعض للوصول مبجموعة
شركات الزوقي اىل اعلى
مستويات النجاح.
*هناك يف سيدني ما
ُيسمى غرفة التجارة اللبنانية
االسرتالية ،فهل مثل هذه
الغرفة موجودة يف ملبورن؟
اوال اود ان اعرب عن فائقاحرتامي وتقديري هلذه الغرفة
املوجودة يف سيدني ملا تقوم
به من متتني الواصر العالقات

الصناعية والتبادل التجاري
بني اسرتاليا ولبنان ،وانين
اكن كبري االحرتام لرئيسها
احملامي رجل االعمال جو خطار
للجهود اليت يبزهلا مع باقي
اعضاء االدارة الجناح عملها.
اما يف فيكتوريا ،فال توجد
يف الوقت احلالي ،مثل هذه
الغرفة ،ولكننا بدأنا العمل
بالفعل النشاء غرفة جتارية
اسرتالية لبنانية يف والية
فيكتوريا ،ويعود للقنصل
اللبناني يف الوالية االستاذ
هنري قسطون الفضل الكبري
يف املساعدة والتشجيع النشاء
هذه الغرفة اليت ستبصر النور
هذا العام.
*ما هو العدد التقرييب حملالت
جمموعة شركات الزوقي؟
حاليا هناك حواىل  186حمال،معظمها يف والية فيكتوريا
وتليها والية نيو ساوث ويلز
يعمل فيها كما قلنا حواىل
 1800شخص.
*اال جتد صعوبة يف التنقل
بني هذه الشبكة الواسعة من
احملالت؟
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مقابلة

*جمسمان ملركز التسوّق يف مستشفى ويستميد يف سيدني*
كال ،اذ انين املك طائرةتسهل علي ذلك.
خاصة
ّ
*من يقود هذه الطائرة؟
اقودها بنفسي وجيلس قربيمساعد طيار ،وهذا ما يفرضه
قانون الطريان.
*هل السبب يف شرائك
وقيادتك لطائرة تفرضه طبيعة
اعمالك ام انه حتقيق حللم كان
يراودك؟

منذ كنت صغريا كنت احلمبقيادة طائرة ولكنين مل امتكن
من ذلك نظرا الوضاعنا املادية
وعندما حتسنت هذه االوضاع
ودرست
طائرة
اشرتيت
وتدربت على قيادتها بنفسي.
*ماذا على صعيد االعمال
اخلريية ،فهل لكم اي نشاطات
يف هذا اجملال؟
بالطبع ،فان من ضمن فلسفةالزوقي
شركات
جمموعة

القيام باعمال اخلري وتقديم
التربعات للمؤسسات اخلريية
يف اسرتاليا ولبنان وخاصة
لنا
ان
املستشفيات،اذ
مساهمات يف تقديم التربعات
املادية ملؤسسات امراض
القلب والسرطان ومؤسسات
امراض االطفال حيث ان ذلك
من ضمن واجبنا االنساني،
الننا نعترب ان االنسان اخ
االنسان وعلى االخ اذا كان

اسطول من احملالت
يف الواليات األسرتالية
والعامل العربي
يتجاوز  186حمال يعمل فيها
حواىل  1800شخص

قادرا ان يساعد اخاه ،فيخفف
بعض املعاناة عن اخوة له يف
االنسانية وبذلك يرضي ربه
وضمريه.
*هل من كلمة اخرية يود
احملامي فادي الزوقي توجيهها
البناء اجلالية وقراء اهلريالد؟
اود ان اشكر جريدة اهلريالدعلى تشجيعها لرجال االعمال
اللبنانيني والعرب املتفوقني
يف اجملتمع االسرتالي النهم

اسم
يرفعون
بنجاحاتهم
وطنهم عاليا وناصعا يف
االغرتاب
بالد
ويظهرون
ُ
للمجتمع االسرتالي اننا جالية
منتجة ومرموقة هلا وزنها يف
اجملتمع ،حيث اعطت مبدعني
يف كافة اجملاالت ،اكادمييا
واقتصاديا وسياسيا وكذلك
يف جمال املال واالعمال.
وانا امتنى على كل مواطن من
اصل لبناني وعربي ان يكون

مواطنا صاحلا خاضعا للقوانني
املعمول بها يف هذا الغرتب،
وهكذا يكون سفريا ممتازا
لبلده االصلي ،وعلينا مجيعا
ان نكون سفراء الوطاننا االم
نرفع رأسها ورأس جاليتنا يف
هذا املغرتب.
وحنن بدورنا نتمنى جملموعة
شركات الزوقي املزيد من
التقدم والنجاح واالزدهار النه
مبثلها تكرب اجلالية ونكرب.

الـزوقـي مـجـمـوعـة شــركـات

ألصحابها األخوة بسام  -جوزيف وفادي الزوقي

شعارنا الصدق..
النظافة واالستقامة
جمموعة شركات الزوقي تفوز مبناقصة بناء مرك َزي
تسوّق يف مستشفيَي ويستميد ونورث شور يف سيدني
246 Clayton Road Clayton Vic 3168
T: 03 9594 2564 - F: 03 9594 6265
www.zouki.com.au
ACN: 096 515 472 - ABN: 54 264 707 808
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اعالنات

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

Channel
LBC
MTV
Al Jadeed – NEW TV
OTV

Source: Stat IPSOS People Meters Panel: MARS Analysis

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

اﻟﺼﺪارة اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﻧﺨﺒﺔ اﻟﻴﻮم وﻟﻴﺲ ﻧﺨﺒﺔ اﻷﻣﺲ
ّ
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تتمات

العماد قهوجي :األمن سياسي ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

القانونية والسياسية املمكنة لالزمة احلالية ،وأن هناك افكارا عدة
يتم التداول فيها ،فضال عن استمرار التشاور شبه اليومي بينه
وبني القيادة السورية ،من دون استبعاد احتمال تطوير التشاور
يف اجتاه عقد قمة ثنائية يف دمشق ،اذا ارتأى اجلانبان ذلك قبيل
وصل جناد اىل بريوت.
ومع الرتاجع اجلزئي يف نربة اخلطاب السياسي واالعالمي ،أعلن
قائد اجليش اللبناني العماد جان قهوجي أن األمن سياسي بالدرجة
األوىل ،وأن مسؤولية القادة السياسيني تارخيية يف هذه اللحظة
من أجل جتنيب البلد أية خضات أمنية وأن تكون مصلحة بلدهم
وشعبهم فوق كل اعتبار ،مؤكدا أنه لن تكون هناك فتنة وأن ال
خوف على االستقرار واألمن وأن اجليش اللبناني سيعمل كل ما
بوسعه من أجل منع الفتنة وسيتصدى بقوة وحزم لكل من حياول
اثارة الفتنة أو التعرض لألمن الوطين ،وطمأن اللبنانيني أن األمن
ممسوك وأن كل ما يشاع عن التسليح ال أساس له من الصحة.
وكشف قهوجي أن اجليش اللبناني باشر مؤخرا تنفيذ خطة عسكرية
ـ أمنية تشمل العاصمة وبعض النقاط احلساسة يف الشمال والبقاع
وصيدا واخلط الساحلي بني بريوت وصيدا ،وأنه مت يف موازاتها،
التمين على بعض املرجعيات الدينية ،أن تبادر اىل تعميم مناخات
تدعو اىل اعتماد اخلطاب املعتدل ،مشريا اىل أن اللبنانيني ال
يريدون العودة ببلدهم اىل الوراء وهم يتمسكون بالدولة وباجليش،
ولكن املشكلة هي يف بعض اخلطاب الذي يكون أحيانا سببا
للتوتري ،داعيا اىل حتصني الساحة اللبنانية بكل ما أوتينا من قوة
حتى نكون أقل عرضة لتأثريات اخلارج.
وحذر قهوجي من أي حماولة للتعرض للمؤسسة العسكرية ،وقال
ان حماولة حتقيق مكاسب ومآرب سياسية وإعالمية على حساب
اجليش «خط أمحر ولن نقف مكتويف األيدي».
وطمأن قهوجي اىل أن الوضع يف اجلنوب هادئ وأن ال خماوف من
عدوان اسرائيلي وأن اجليش مستمر يف حتمل مسؤولياته الوطنية
ويف األولوية منها الدفاع عن الوطن يف مواجهة أي تهديد أو
عدوان إسرائيلي.
يف هذه األثناء ،كشفت مصادر متطابقة أن رئيس احلكومة سعد
احلريري يدرس فكرة اجراء مقابلة صحافية جديدة ،يعلن خالهلا
موقفه من سسلسة التطورات األخرية ،فيما ينتظر أن يكون
خطاب السيد حسن نصر اهلل ،يوم غد ،بعيدا عن عناوين االشتباك
السياسي ،حيث سريكز على قضايا عامة باالضافة اىل الرتحيب
بزيارة الرئيس االيراني للبنان.
يف هذه األثناء ،نقل زوار احلريري عنه تعويله على اجيابيات قد
تظهر يف االيام القليلة املقبلة ،وأنه ال يريد ضربة كف واحدة،
معيدا تكرار ما قاله يف جملس الوزراء أنه لن تكون هناك فتنة ما
دام هو والرئيس نبيه بري
والسيد نصر اهلل موجودين .وأكد أن جملس الوزراء مستعد الختاذ
كل القرارات اليت من شأنها أن تعطي دفعا لعمل املؤسسات
العسكرية واألمنية للحفاظ على االستقرار العام.
يف موازاة ذلك ،واصل السفري السعودي يف لبنان علي عواض
عسريي ،جولته على القيادات السياسية حبثا عن خمارج لألزمة
الراهنة ،فزار رئيس «تيار املردة» النائب سليمان فرجنية يف
بنشعي امس االول .وقال عسريي ان لبنان حباجة اىل إميان أبنائه
به ألنه ال حيمي لبنان سوى أبنائه عرب حتقيقهم مصاحلة وطنية
أخوية شاملة وصادقة متكنهم من معاجلة كافة امللفات وحتقيق
العدالة وتثبيت االستقرار وطي صفحة املاضي وخلق أمل جديد
لألجيال الصاعدة ،وهذا ما تتمناه اململكة».
وعلم أن الســـفري السعودي طرح اسئلة حول الوضع اللبناني
وخاصة موضوع احملـــكمة والقرار االتهامي مؤكدا حرص اململكة
على استقرار لبنان وعدم االنزالق اىل اية فتنة ال يربح منها احد.

تقرير جنار ..يف علم الغيب

اىل ذلك ،وعلى الرغم من تبلغ الوزراء يف جلسة احلكومة امس االول
االربعاء ،بأن األمانة العامة جمللس الوزراء ستبدأ بتوزيعه عليهم
ان التقرير ،مل يسلم للوزراء،
اعتبارا من يوم امس االول ،اال ّ
وقال وزير العدل لـ«اخبار املستقبل» امس االول :ان التقرير
الذي كان جاهزا منذ بعض الوقت (صباح أمس االول) ،حيتاج اىل
تأهيل بعض املعطيات واملعلومات ألنه حصلت مستجدات لدى
احملكمة اخلاصة بلبنان ويف األمم املتحدة (طلب الدائرة القانونية
من رئيس احملكمة عدم تسليم أية وثائق للواء مجيل السيد) منذ
شهر حتى اآلن ،ولذلك طلب مين الرئيس سعد احلريري ان اقوم
بإدخال هذه املعطيات يف التقرير ،ومتنى ان يكون الثالثاء يف يد
كل الوزراء.
ورفض جنار حتديد موعد لتوزيع تقريره عن ملف شهود الزور
على الوزراء ،واكتفى بالقول« :سيكون التقرير جاهزا يف الوقت
املناسب ،وسنعمل حسب االصول ونقطة على السطر ،وتوزيع
التقرير على الوزراء عائد لدولة رئيس احلكومة ،وحنن نعمل اآلن
على معاجلة االمور بهدوء ،فدعونا نعمل»!
ورمست اوساط سياسية معارضة عالمة استفهام حول ما اوجب
التجديد املفاجئ للتقرير وماهية املستجدات اليت طرأت على
خط احملكمة الدولية واألمم املتحدة ،ولوحظ ان «تلفزيون
املستقبل» تناول يف نشرته املسائية تلك املستجدات وأدرج

يف سياقها املذكرات السورية حبق ثالثة وثالثني شخصية من
املقربني من رئيس احلكومة سعد احلريري ،متجنبا ربطها حصرا
باحملكمة الدولية.
وقال مصدر وثيق الصلة برئيس احلكومة «ان لدينا ملفا شامال
بشهود الزور احلقيقيني ،ومنهم من حاول إقناع الناس بأن أمحد
أبو عدس هو القاتل ،ومن حاول ان يلقي جرمية اغتيال الرئيس
احلريري على ما يسمى مبجموعة الـ ،13وجيب اال ننسى دور من
حاول اخرتاع اسالميي أسرتاليا ،وصوال اىل الذين حاولوا العبث
مبسرح اجلرمية وإخفاء معاملها».
وأبدت اوساط معارضة خشيتها من تضمني تقرير جنار صياغة
جديدة تالقي دخول األمم املتحدة على خط شهود الزور ،سواء عرب
املوقف األخري لالمني العام لألمم املتحدة بان كي مون او مطالعة
مساعدته القانونية باتريشيا اوبريان.
ونقلت معلومات من نيويورك ،أمس االول ،عن مصادر دبلوماسية
غربية عدة يف األمم املتحدة ترحيبها بتصرحيات بان كي مون بشأن
احملكمة والتمويل وموقفه القاطع بشأن ضرورة استمرارها يف
عملها.
وكان من املثري لالهتمام أن دبلوماسيني من بعثات غربية يف
جملس األمن تولوا االتصال مبمثلي وسائل اإلعالم للفت انتباهم
إىل تصرحيات بان كي مون بشأن احملكمة ،وحتديدا استعداد جملس
األمن للتدخل لتوفري التمويل الالزم لعمل احملكمة ،أو مواجهة أي
حماوالت لتعطيلها .وكان بان كي مون قد كرر يف تصرحياته أول
من أمس التذكري بأن احملكمة اخلاصة نشأت بقرار من جملس األمن
وبتفويض واضح منه وفقا للفصل السابع ،وأن األمم املتحدة
ستعوض أي نقص يف التمويل.
ّ
يتبلغ
على صعيد آخر ،وفيما اشار وزير العدل اىل ان لبنان «مل
بعد أيا من مذكرات التوقيف الصادرة عن القضاء السوري»،
ذكرت «اخبار املستقبل» نق ًال عن مصدر قضائي «إن القضاء
رد خطيا يف  ،2010-03-1على مراسالت القضاء
اللبناني كان ّ
السوري بشأن دعوى اللواء مجيل السيد ،واستند اىل االتفاقية
ّ
املوقعة بني لبنان وسوريا والدستور اللبناني والقانون
القضائية
ُ
اجلزائي السوري» .وخلص إىل أن هذه الدعوى خارج حدود
اختصاص القضاء السوري ألنها مل تقع على األراضي السورية بل
على األراضي اللبنانية».
السيد :االمم املتحدة قتلت احملكمة
اىل ذلك ،رأى اللواء مجيل السيد ان األمم املتحدة أطلقت رصاصة
سياسيًا يف ّ
فخ شهود
الدولية وأسقطتها
الرمحة على احملكمة
ّ
ّ
الزور.
وقال السيد لربنامج «كالم الناس» ليل أمس االول ،إننا آخر
املصابني بشهود الزور ،لكن املصاب االول هو الرئيس الشهـــيد
قضية شهود الزور يضمن االستقرار
رفيق احلــــريري ،معتربًا ان حل
ّ
يف لبنان ،فوجود شاهد زور هو صـــدفة لكن وجود عدة شهــــود
زور هو مؤامرة وبالتالي جيب معرفة من يقف وراءها.
وأكد السيد أن «احلل يكون بثالثة اجزاء بالنظر ملا قاله الرئيس
احلريري لـ«الشرق االوسط» ،وأوهلا أن يكون امللف من صالحية
اجمللس العدلي ،تنحية مدعي عام التمييز القاضي سعيد مريزا مع
قاضيني آخرين ،تنحية مدير عام قوى االمن العام اللواء اشرف
ريفي والعقيد وسام احلسن ووضعهم بتصرف التحقيق.

نتنياهو يذكّر أوباما بتعهدات بوش وواشنطن ....

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
بصيغة متديد جتميد البناء االستيطاني شهرين آخرين يصار خالهلما
اىل االتفاق على حدود الدولة الفلسطينية.
ويف اجلانب االسرائيلي طالب رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو ادارة
الرئيس االمريكي باراك اوباما بالتزام التعهدات اخلطية اليت كان
سلفه جورج بوش بعث بها اىل رئيس الوزراء االسرائيلي سابقا
أرييل شارون يف مقابل املوافقة على متديد التجميد االستيطاني
شهرين او ثالثة .وتأتي هذه املطالبة بعد حماولة نتنياهو مقايضة
املتشددين يف حكومته بقانون أداء قسم الوالء لدولة اسرائيل
«اليهودية والدميوقراطية» ملن يريد احلصول على اجلنسية
االسرائيلية ،بعدم االعرتاض على قرار قد يتخذه بتمديد جتميد
االستيطان».
وواصلت واشنطن ضغوطها على الزعماء العرب كي يواصلوا
دعمهم للمفاوضات املباشرة الفلسطينية  -االسرائيلية .وقالت
وزارة اخلارجية االمريكية انها تريد من جامعة الدول العربية
«إشارة إجيابية» ،وأن الوزيرة هيالري كلينتون واملبعوث
االمريكي اخلاص اىل الشرق االوسط جورج ميتشل جيريان اتصاالت
بالزعماء العرب.
املوقف الفلسطيين
وقال املستشار االعالمي يف اجمللس الوطين الفلسطيين خالد
مسمار الذي شارك يف اجتماع عقده عباس مع اعضاء يف اجمللس
بعمان االربعاء ان الرئيس الفلسطيين «سيضع النقاط على
احلروف يف قمة سرت وقد ملح يف اجتماعه مع اعضاء اجمللس
الوطين اىل أمور جديدة ومهمة سيطرحها على وزراء اخلارجية العرب
يف القمة االستثنائية».
وأوضح انه «ضمن ما ملح اليه الرئيس هو تقديم استقالته،
فقد قال امام اعضاء اجمللس ان «هذا الكرسي رمبا أجلس عليه

السبوع واحد فقط ...أعتقد ان الكالم بوضوح أكرب سيكون يف
سرت».
وكان أمني سر منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه أكثر
تشاؤمًا ،إذ قال »:لن تكون هناك عملية سالم جدية وحقيقية ما
دامت حكومة نتنياهو» تتوىل احلكم يف اسرائيل.
واضاف »:هذه احلكومة برئاسة نتنياهو غري جدية يف حتقيق السالم
يف املنطقة وتاليًا لن تكون هناك عملية سالم جدية معها».
بيد ان شعث كشف يف حديث اىل وكالة «االسوشيتدبرس»
ان «الفلسطينيني وافقوا على االقرتاح االمريكي الذي ينص
على متديد مفعول القرار االسرائيلي املتعلق بتجميد البناء يف
املستوطنات شهرين آخرين».
وقال إن «اجلانب الفلسطيين وافق على هذا التمديد احملدود
شرط التوصل خالل هذه الفرتة اىل اتفاق لرتسيم احلدود بني
اسرائيل والدولة الفلسطينية املستقبلية وإال فيجب متديد قرار
التجميد فرتة أخرى من الزمن».
املوقف االسرائيلي
يف املقابل ،أوردت صحيفة «يديعوت أحرونوت» االسرائيلية
ان نتنياهو يطالب بان يلتزم اوباما التعهدات اخلطية لسلفه جورج
بوش يف مقابل متديد جديد لتجميد االستيطان.
وقالت انه القناع وزرائه باملوافقة على جتميد جديد لبناء
املستوطنات «حيتاج نتنياهو اىل جناح سياسي ،هلذا السبب
يطالب باراك اوباما بان يؤكد املواقف اليت تبناها جورج بوش يف
رسالة عام .»2004
واضافت ان بوش كان «عرب عن تأييده الن تضم (اسرائيل)
الكتل االستيطانية الكربى يف اطار اتفاق نهائي .لكن االدارة
االمريكية احلالية ترفض االعرتاف بهذه الرسالة».
ويرى املسؤولون االسرائيليون ان هذه الرسالة هي مبثابة دعم
امريكي لضم الكتل االستيطانية حيث تقيم الغالبية الكربى من 300
الف مستوطن اسرائيلي يف الضفة الغربية احملتلة.
وردًا على سؤال رفض مسؤول حكومي كبري التعليق على معلومات
الصحيفة.
وقال»:كما ذكر رئيس الوزراء ،حنن جنري مفاوضات حساسة
من اجل ضمان استمرار عملية مفاوضات السالم املباشرة ...من
الضروري ان جتري هذه املفاوضات بتكتم من اجل ان تنجح».
وأبدى أسفه «الستمرار وسائل االعالم يف االيام االخرية يف نشر
معلومات ال أساس هلا».
وقال السفري االسرائيلي يف واشطن مايكل أورين يف حديث
اىل صحيفة «الواشنطن بوست» ان «ادارة أوباما قدمت اىل
اسرائيل عددا من االقرتاحات او احلوافز اذا اردمت تتيح للحكومة
املوافقة رمبا على متديد (جتميد االستيطان) شهرين او ثالثة
أشهر».
كوشنري وموراتينوس
• يف باريس ،اعلنت وزارة اخلارجية الفرنسية ان وزيري اخلارجية
الفرنسي واالسباني برنار كوشنري وميغيل أخنل موراتينوس
سيتوجهان «االحد واالثنني اىل اسرائيل واالراضي الفلسطينية
واالردن».
وجاء يف بيان تاله الناطق باسم الوزارة برنار فالريو ،ان «الوزيرين
سيجريان حمادثات مع السلطات االسرائيلية والفلسطينية واالردنية
تتناول عملية السالم يف الشرق االوسط يف حلظة حرجة هلذه
العملية» .واضاف« :سيقدمان دعمهما للمفاوضات ويشددان
على املساهمة اليت تنوي فرنسا واسبانيا تقدميها يف هذا الصدد،
وخصوصا عرب حتركهما يف اطار االحتاد االوروبي .وستشمل هذه
احملادثات أيضًا االعداد للقمة املقبلة لالحتاد من اجل املتوسط يف
برشلونة ،وخصوصًا مع اجتماع حتضريي مقرر يف باريس أواخر
تشرين االول».
وكان مقررا ان يقوم عدد من وزراء اخلارجية االوروبيني ،بينهم
الوزيران الفرنسي واالسباني ،اواخر متوز بزيارة لقطاع غزة للتحقق
من ختفيف احلصار االسرائيلي عليه ،ثم أرجئت اىل ايلول ،كما
أرجئت جمددًا نتيجة معاودة املفاوضات املباشرة بني االسرائيليني
والفلسطينيني يف واشنطن.

سارافينوفسكي رئيساً للبلدية....

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
روكدايل شهدت العديد من التحسينات يف الطرق واحلدائق العامة
والبنى التحتية واملباني طيلة الفرتات اليت تسلم فيها السيد
سارافينوفسكي رئاسة البلدية.
وكان للسيد سارافينوفسكي الفضل يف اقامة حفل تربع ملرضى
الالكيميا يف روكدايل.

وتوجه السيد سارافينوفسكي بالشكر ،عرب اهلريالد ،من كل ابناء
اجلالية العربية الذين دعموه على مدى  27سنة معاهدا اياهم ان
تكون البلدية لكل ابناء املنطقة على حد سواء.
تتقدم حلويات ابراهيم يف روكدايل واسرة جريدة اهلريالد باحر
التهاني من السيد سارافينوفسكي العادة انتخابه رئيسا للبلدية
متمنني له املزيد من النجاحات ملا فيه مصلحة وخري بلدية روكدايل
وسكان املنطقة.
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اعالنات

Candle Light Reception

Global Marble Australia

Under New Management

اختصاصيون يف قص وتركيب مجيع أنواع الرخام والغرانيت

باخالص وصدق وامانه
بتفوت مرفوع الراس
صالة ما اهلا تاني
ادارة وذوق واحساس
لقمة موسيقى واغاني
»«كاندل اليت
بتزيّن كل االعراس

خربة سنوات طويلة نضعها بني يديكم
صدق يف املعاملة وسرعة يف العمل

No Worries No Stress
Your wedding organizer is the candle light
Reception venue
We care about your wedding leave it to us
Engagement
Ladies Nights
Weddings
Birthday
Parties
Christenings

23 Cann St, Guildford, NSW 2161

Ph: 02 9681 6520
Mob: 0414 394 675

17 South terrace Punchbowl 2196
P.08 8730 8737 – M. 0432 03 30 03

$3,350

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

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

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

www.cvgt.com.au

GOGD1850

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

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!
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ملبورن

Melbourne

جائزة نوبل للكيمياء ألمريكي ويابانيَّني مهّدوا لعالج السرطان وإلكرتونيات ثورية

فاز ثالثة علماء امريكي ويابانيان امس جبائزة نوبل الكيمياء 2010
البتكارهم احدى االدوات االكثر تطورا يف الكيمياء واليت تفتح الطريق
للتوصل اىل عالجات للسرطان ومنتجات الكرتونية وبالستيكية
ثورية.
وكافأت جلنة نوبل االمريكي ريتشارد هيك ( 79سنة) واليابانيني
اي ايتشي نيغيشي ( 75سنة) واكريا سوزوكي ( 80سنة) منوهة
باكتشافاتهم اليت تسمح ملئات العلماء برتكيب العديد من املواد
املوجودة يف الطبيعة من حبر ايطاليا اىل حميط الفيليبني مرورا بادغال
بورنيو باندونيسيا.
ومنح العلماء اجلائزة تقديرا العماهلم يف جمال "تفاعل االزدواج احملفز
بعنصر الباالديوم" ،وهو سلسلة من التفاعالت الكيميائية للكربون يتم
التوصل اليها بفضل حمفز يستخدم هذا املعدن النادر ،علما ان كل
من العلماء امسه الحد هذه التفاعالت الكيميائية.
واوضحت اللجنة ان "التفاعل هيك والتفاعل نيغيشي والتفاعل
سوزوكي على قدر كبري من االهمية لعلماء الكيمياء ألنها تسمح
باستحداث عناصر كيميائية ذات مستوى من التعقيد متزايد" وهي
"ادوات مهمة يف جمال البحث عن ادوية جديدة".
واتاحت اعمال العلماء تركيب مادة "ديازومانيد ايه" املستخرجة من
صنف من الالفقاريات البحرية من الفيليبني تبني انها ذات فائدة يف
مكافحة اخلاليا السرطانية يف القولون ،وكذلك مادة "دراغماسيدين
اف" املوجودة يف اسفنجة حبرية ايطالية واملفيدة ضد االيدز واالمراض
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اجللدية .كما يستخدم تفاعل االزدواج احملفز بعنصر الباالديوم لتحقيق
تقدم يف تركيب املضادات احليوية اخلاصة مبعاجلة البكترييا املقاومة،
وكذلك يف صناعة االلكرتونيات من اجل انتاج شاشات فائقة الرقة
ال تتخطى مساكتها "بضعة ملليمرتات" ،حبسب بيان جلنة اكادميية
العلوم امللكية.

نبذات

ولد الربوفسور هيك العام  1931يف والية سربينغفيلد االمريكية ،وحاز
شهادة الدكتوراه العام  1954من جامعة كاليفورنيا يف لوس اجنلس
ويشغل حاليا منصب بروفسور فخري يف جامعة ديالوير االمريكية.
اما اي ايتشي نيغيشي فولد العام  1935يف تشانغتشون (يف اليابان
حينها واليوم يف الصني) .ونال شهادة الدكتوراه العام  1963من
جامعة بنسلفانيا يف الواليات املتحدة .وهو حاليا بروفسور يف الكيمياء
يف جامعة بورديو يف الواليات املتحدة.
واكريا سوزوكي ولد العام  1930يف موكاوا باليابان .وحصل على
اجازة من جامعة هوكايدو يف العام  1959اليابانية اليت يشغل فيها
حاليا منصب بروفسور فخري.
وهنأ رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان الباحثني اليابانيني وقال" :انا
سعيد جدا لفوزهما باجلائزة " .واوضح انه اتصل على الفور بسوزوكي
الذي يعلم يف جامعة هوكايدو مشال اليابان ليهنئه مشريا اىل ان
العامل "طالب بأن تستخدم احلكومة يف شكل اكرب قدرات اليابان يف
جمال العلوم والتكنولوجيا اليت هي من افضل القدرات يف العامل".

حمالت اهلدى
للمواد الغذائية
مجيع أنواع احلبوب والزيوت
وزيت الزيتون واملعلبات
اىل املكسرات والنب...
حمالت اهلدى تغنيكم عن التفتيش
وتؤمن لكم كل ما حتتاجونه
من مواد غذائية...
393 SYDNEY RD COGURG
TEL: 9354 2340

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

almaza Beer

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

now In Australia

جلميع مراسالتكم وإعالناتكم يف ملبورن
To stock in your restaurant
call Classica PL on
03 9383 5222

االتصال مبسؤول اجلريدة
ليك بريه املاظه شو حلوه ليك
اشرب بريه املاظه وغمّض عينيك
ْ
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33 - 37 High.St. Preston Vie 3072
Tel: 0394844999 Fax: 0394844566

@äbÿ«@Êaãœc

Akkar Bakery

ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﻧﻀﺎﻝ ﺍﻟﺸﻬﺮﻴ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻠﻘﻤﺔ

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

254Sydney Rd, Coburg

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

ULTRA GLOSS
Smash Repairs

÷bíãﬂ@Ôﬂbé@ZbËjybó€

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

الزميل كميل مسعود:
0405272581
áÓè€a@bËjybó€
@äÏÇ@Ïu

Joe Khoury

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

اذاعة صوت لبنان

استمعوا اىل اذاعة صوت لبنان
على 4-FM 92

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

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

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

Electrical Contracting

كانت ومازالت

شركة حامت
للتمديدات الكهربائية

تقدم
افضل اخلدمات على أنواعها

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

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

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

اعلن سريغي كوستينكو مدير الشركة الروسية
"اوربيتال تكنولوجيز" ان فندقا فضائيا مرحيا
موجها خصوصا لسياح الفضاء سيفتح ابوابه يف
املدار مطلع العام .2016
وقال كوستينكو الذي تقف شركته وراء هذا
املشروع الطموح لوكالة "ريا  -نوفوسيت" لالنباء
ان "اجلزء االول من فندق الفضاء قد يكون جاهزا
يف  2013-2012على ان توضع يف املدار نهاية
 2015او مطلع ."2016
وقال ان هذا اجلزء االول البالغ حجمه  20مرتا
معكبا يضم اربع مقصورات وميكنه استقبال سبعة
اشخاص.
وستنقل مركبات الفضاء الروسية سويوز السياح
اىل هذا الفندق الذي سيحمل اسم حمطة الفضاء
التجارية يف حني ستنقل مركبات الشحن بروغرس
املواد الغذائية.

اوضح كوستينكو ان "داخل هذا اجلزء سيكون
خمتلفا عن حمطة الفضاء الدولية والفندق سيكون
مرحيا وميكن مراقبة االرض عرب نوافذ كبرية".
وكان سياح الفضاء وبينهم امللياردير الكندي
غي الليربته مؤسس سريك الشمس اقام مع رواد
املهمة يف حمطة الفضاء الدولية يف ظروف عيش
صارمة.
واضاف كوستينكو أن الفندق موجه يف االساس
اىل السياح لكن ميكن الشخاص يعملون يف
شركات خاصة االقامة به الجراء احباث يف
الفضاء.
يذكر ان املشروع يطور بالتعاون مع شركة
البناء الفضائي الروسية "انريجيا" وسيمول
من جانب مستثمرين روس وامريكيني .واوضح
كوستينكو "ان االستثمارات تقدر مبئات ماليني
الدوالرات".

ëÏmÏm@Úèé˚ﬂ
bÓ€a6éa@¿@∂Î¸a

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

Pizza – Pasta – Steak – Seafood
ﺍﳴﻜﺎﻥ ﺍﻷﻧﻴﻖ ﳴﺘﺬﻭﻗﻲ ﺍﻟﻠﻘﻤﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ
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اكرب حمل لبيع اخلضار
والفواكه واحلبوب واالجبان
وااللبان والزيوت خاصة
اخلالية من الكولسرتول
وزيت الزيتون الصايف
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حمالت عمارة للخضار والفواكه والسمانة
بادارة السيد عمارة

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

*حممص حديث جلميع انواع
املكسرات الطازجة يوميا

شركة عمارة السترياد وتصدير املواد الغذائية
بادارة السيد عمارة

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

حمالت عمارة للسمانة واخلضار عنوان الثقة

حمالت السيد عمارة للخضار
والفواكه هي عنوان الثقة
لدى مجيع الزبائن من عرب
وأجانب.
والسيد عمارة ،هذا االنسان
الذي شق طريقه بنفسه
متكال على اهلل والصدق
واالستقامة ،مبتعدًا عن
املال املشبوه مؤمنًا ان من
اتكل على اهلل ،فان اهلل لن
يرتكه ،ابتدأ عمله يف حمل
صغري ثم راح يكرب يوما
بعد يوم حتى اصبح سوبر
ماركت من الطراز االول
حجمًا وحمتويات ..واالن
لديه مجيع انواع اخلضار
والفواكه الطازجة يوميا من
املاركت كما ولديه ايضا
مجيع انواع احلبوب والزيوت
اخلالية من الكولسرتول
وزيت الزيتون الصايف
وكافة انواع املعلبات...
مسن اصلي – فول – محص
امريكانا (املاركة العاملية)،
مناوجات املبخر العاملية
الصحية
املخلالت
اىل
العالية اجلودة ومجيع انواع
املكسرات احملمصة يوميا

مستلزمات

املطبخ

وكل
العربي.
واليوم السيد عمارة ميلك
مؤسسة ضخمة لالسترياد
والتصدير اذ انه يصدر
البضائع اىل مجيع الواليات
االسرتالية من خالل املخازن

اليت تبيع املواد الغذائية.
وقال السيد عمارة لـ
«اهلريالد» ان حربه على
الغالء دائمة ومستمرة وال
هوادة فيها.
ويتحلى السيد عمارة بروح
طيبة وصدق مع الذات ومع

كل املتعاملني معه.
هذا هو سر جناح هذا
االنسان الطيب.
وتقع حمالت السيد عمارة
على العنوان التالي:

– 27 MACLOLM PL
CAMPBELLFIELD

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

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

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

*25 Keilor Park Drive Keilor Park Vic

فرعان يتعامالن
بالصدق
وحسن اخلدمة
واالسعار املهاودة

*1257 Sydney Rd, Fawkner Vic

Ph: (03)-93599877 – Fax: (03)-9359 9377 Ph: (03)-93367744 – Fax: (03)-9336 7044
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مشروع اإلفادة من فائض مياه نبع الطاسة ورشة «تتعثّر» يف منتصف العمل

لــمــاذا أهــدرت األمــــوال عــلى مــشــروع « ُولــد مــيــتــاً»؟

منذ ما يقارب العام باشرت الشركة امللتزمة
("دنش" للمقاوالت) تنفيذ مشروع مائي يهدف
اىل اإلفادة من فائض مياه نبع الطاسة يف منطقة
عربصاليم ،من دون اإلكرتاث اىل اإلعرتاضات
الصادرة عن البلديات وأهالي قرى أقليم التفاح.
لكن
املتعهد ما لبث أن أنهى ورشة األعمال اليت
ّ
"خربت" شوارع مدينة النبطية الرئيسية وإستنزفت
ّ
أعصاب سالكيها ،حتى تردد أن املشروع لن
يستكمل واألمول املتبقية مت حتويلها اىل مشاريع
أخرى بسبب
"ختوف" جملس اإلمناء واإلعمار من
ّ
ردة فعل غري "سلمية" قد تستهدف إستكماله.
وهكذا أفضى احلديث عن وقف املشروع اىل
حقيقة واحدة ترددت على لسان األهالي و بعض
املسؤولني احملليني ،أال وهي أن أموا ً
ال دفنت
يف باطن األرض ألن األعمال بدأت قبل إستيعاب
غضب األهالي وتهديداتهم ،وكأن املطلوب
تزكية أجواء املناكفات معهم .فأين احلقيقة يف
ما تردد ،وهل حقًا توقف املشروع نهائيًا؟ وما
هي فكرة املشروع حمل اإلعرتاض؟
صدق جملس النواب يف بداية العام  2001على
ّ
اتفاق القرض املربم ما بني "الوكالة الفرنسية
للتنمية" ( )AFDوجملس اإلمناء واإلعمار والذي
يقتضي توزيع األموال على مشروعني ،األول يف
منطقة حاصبيا  -شبعا  -اهلبارية ،والثاني يف
منطقة نبع الطاسة والنبطية .وفيما سلك املشروع
األول طريقه حنو التنفيذ ،واجه الثاني إعرتاضات
باجلملة أعلنها أهالي أقليم التفاح بعدما عجز بعض
نواب املنطقة عن إقناعهم جبدوى هذا املشروع.
أما اهلدف املعلن ،وفق التوصيف املقدم اىل
اجلهة املقرضة ،فيؤكد أن"املياه املستهدفة يف
املشروع هي فائض مياه نبع الطاسة من أجل
استعماله حلاجات مياه الشرب ،فقط خالل فرتة
الغزارة ،ما خيفف من كثرة إستهالك املياه اجلوفية
عرب اآلبار املبعثرة يف القرى" .وهذا اهلدف أكده
أيضًا مدير عام "مؤسسة مياه لبنان اجلنوبي"
املهندس أمحد نظام ،موضحًا أن "األهالي إعتادوا
يف مواجهة أزمة املياه احلاصلة إعتماد سياسة
ختالف اإلسرتاجتية الوطنية اهلادفة اىل احملافظة
على املياه اجلوفية ،يف مقابل اإلستغالل الكامل
للمياه السطحية كالينابيع واألنهر .وهكذا حفرنا
أكثر من  260بئرًا إرتوازية يف حمافظة اجلنوب
والنبطية ،مع العلم أن مهمة إدارتها يف شكل
سليم مستحيلة من قبلنا .ومن هنا ولدت لدينا
فكرة تنفيذ مشروع حيقق اإلفادة من فائض املياه
مد أنبوب للمياه
يف نبع الطاسة ،فكان مشروع ّ
من النبع اىل خزانات امليتم يف النبطية ،مرورًا
بعدد من القرى ،فض ًال عن تغيري خط األنابيب
الذي يغذي عددًا من قرى أقليم التفاح جلهة
شرق صيدا ،كوننا نواجه صعوبة يف إجياد قطع
غيار لتمديدات عمرها أكثر من  50سنة ،كما أن
نسبة االهدار فيها مرتفعة جدًا".

حتول مشاريع!
املشروع ّ

يصعب إحصاء املشاريع التنموية أو غريها اليت
واجهها األهالي يف الشارع من دون أن يتمكنوا
من وقفها يف خمتلف املناطق ،لكن يف أقليم
التفاح حصل اإلستثناء ،إذ تؤكد الوقائع تعثر
تنفيذ املشروع ختوفًا من ردة فعل األهالي .فهل
يعقل أن يكون حترك األهالي هو السبب احلقيقي
لوقف املشروع ؟ وملاذا تهدر األموال أساسًا على
مشروع ولد ميتًا؟!
رفض مصدر مسؤول يف جملس اإلمناء واإلعمار
 طلب عدم كشف إمسه  -ما تردد عن توقفاألعمال يف املشروع األساسي عند نقطة قريبة
من مركز الصليب األمحر اللبناني يف حي اجلزائر
(النبطية) ،مقدمًا دالئل إلستمراره .لكن اهلدف
خيتلف جذريًا عما ذكر يف اتفاق القرض ،إذ
حتدث عن أن "األعمال مل تتوقف عند أي نقطة يف
النبطية ،ألنه بعد إمتام القسم الذي جرى االتفاق
على تنفيذه بهدف التمكن من تغذية خزانات
كفررمان وفخر الدين باجلاذبية مباشرة من نبع
الطاسة سيتم إستخدامه بعد وصله خبط الدفع
الذي يغذي خزانات كفررمان وآبار فخر الدين
من جهة بأنبوب التغذية املوجود حاليًا ،واملنطلق
من نبع الطاسة من جهة أخرى ،لكي نتمكن من
تغذية خزانات كفررمان باجلاذبية مباشرة من نبع
الطاسة ،وتغذية خزانات حمطة ضخ فخر الدين
أيضًا باجلاذبية من نبع الطاسة ،ومن خالله كل
املناطق اليت تتغذى حاليًا من هذه اآلبار".
ثم قدم معطيات متضاربة يف معرض الرد

على سؤالنا عن أنهم حولوا األموال املخصصة
إلستكمال املشروع حنو حبوش وعربصاليم اىل
مشاريع أخرى قائال" :بعد تعثر املشروع األساسي
لألسباب املعروفة وافق جملس اإلمناء واإلعمار،
باالتفاق مع اجلهة املمولة ،على استعمال األموال
امللحوظة من أجل تنفيذ مشروع حيوي آخر ضمن
منطقة النبطية .لذا طلبنا من وزارة الطاقة
واملياه تزويدنا الدراسات العائدة إىل شبكات
توزيع املياه يف مدينة النبطية ،كي نقوم بتنفيذ
القسم املتبقي منها وخاصة يف أحياء كفرجوز
والبياض والرويس".
إذًا ،ملاذا قبلتم بإطالق األعمال يف املشروع
طاملا أنه يواجه معارضة حادة من أهالي األقليم
عمومًا وعربصاليم خصوصًا؟
جييب املصدر رافضًا الغوص يف التفاصيل:
"قبل تلزيم مشروع خط جر مياه الشفة من نبع
الطاسة اىل النبطية ،مت عرض موضوع تنفيذ
املشروع على وزارة الطاقة واملياه ،فأفادتنا بأن
سياستها تقضي بإستعمال فائض مصادر املياه،
وال سيما يف فصل الغزارة إذ ال توجد إستعماالت
مد األنبوب .كذلك وجهنا
للري ،وانهم ال ميانعون ّ
كتابًا اىل "مؤسسة مياه لبنان اجلنوبي" الستبيان
رأيها خبصوص اإلعرتاض املقدم من األهالي،
فكان الرد ان املؤسسة تطالب بإستكمال العمل
نظرًا ألهميته".

اعرتاضات واتهامات

ويف احملصلة هدرت بعض من أموال املشروع
املقرتضة يف باطن األرض! يستغرب قائال:
"األشغال اليت نفذت ضمن املشروع جنبت خالل
فرتة من السنة ضخ قسم من املياه عرب آبار فخر
الدين اىل كل من كفررمان وخزانات الرجم ،أي
انه مت التوفري يف كلفة الطاقة الالزمة للضخ ،كما
متت احملافظة على مستوى املياه اجلوفية و ليس
هناك أي اهدار لألموال".
يف املقابل كان ألمحد نظام رأي خمالف ،وإن
كان يشارك جملس اإلمناء واإلعمار يف إصراره
على أن "ال اهدار يف األموال بسبب أهمية
املشروع" ،الفتًا اىل أن "املشروع توقف ألن
ما يسمى بأنصار البيئة يف أقليم التفاح قدموا
عريضة اىل جملس اإلمناء واإلعمار مطالبني بوقف
املشروع ،حتى قبل الدخول يف أي نقاش علمي
حول أهميته .فإذا كانت جمموعة من األهالي تريد
اإلفادة من مياه النبع لري البساتني واملزروعات،
فذلك ال يكون على حساب اآلخرين يف املنطقة،
وصو ً
ال اىل إستنزاف املياه اجلوفية .وما إن باشر
املتعهد عمله يف النبطية حتى وصلت رسائل
مكتوبة اىل اجمللس تهدد حبرق اآلليات إذا قام
مد األنبوب يف اجتاه نبع
املتعهد باستكمال ّ
الطاسة ،علمًا أن نواب املنطقة أخفقوا يف إقناع
األهالي بضرورة السري باملشروع .هناك تفسري
خاطئ للمشروع من قبل بعض الذين اتهمونا
بأننا نريد سرقة املياه من أجل تغذية منطقة
صيدا بعد رؤية سهم على خارطة املشروع كتب
حتته "حنو صيدا"! واحلقيقة أن ال مشكلة مياه
يف صيدا بل املشكلة يف قرى النبطية وأقليم
التفاح".
وأكد أن اجلهة املقرضة "وجهت إنذارًا حددت
فيه تشرين الثاني من العام احلالي حدًا أقصى
إلستكمال املشروع ،أو بدء العمل يف مشروع
حيوي آخر ،وإال سيضطرون اىل سحب التمويل"،
مشددًا على ضرورة" إجياد صيغ تفضي اىل
إقناع األهالي باملشروع .فهم أهلنا يف نهاية
املطاف وال جيوز أن نتصادم معهم أو يتصادموا
معنا ،كما ال جيوز أن يتم وضعهم يف موقف
تصادمي مع أهالي أي منطقة جماورة .لذا
سنبقى مصرين على استكمال املشروع حلظة
توافر مناخات إجيابية يوفرها األهالي لنا ،مع
العلم أن عددًا من رؤساء البلديات وجهوا رسائل
جديدة يطلبون فيها استكمال املشروع ،ولكن
إذا إنقضت املهلة احملددة من املقرض احلالي
سنتحاج اىل ممول جديد".
ويف اخلتام ،من املؤكد أن املشروع األساسي،
لو توافرت إرادة حقيقية الستكماله ،ألمكن
إجنازه ،لكن من جيرؤ على قول احلقيقة كاملة
يف وجه الالفتات املرفوعة خالل إعتصامات
األسبوع الفائت العفوية من بلدة عربصاليم اىل
بلدة كفرفيال يف منطقة أقليم التفاح حتت شعار
واحد"هناك من يقوم بسرقة مياهنا" ،علمًا أنها
حصلت يف وقت واحد؟!
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دمعة على ست الدنيا ملبينا

ملبينا
هل لي ان احمو بعض صفحات العمر واعود
اىل حمرابك يف صالة العصر انت يا قديسيت
اجلميلة..
هل لي ان اعود ذاك الطفل الصغري يسند
رأسه على قدميك لريتاح من هموم احلياة..
تكسر اشرعة
حضنك حيميه من الرياح اهلوجاء،
ّ
سفينيت الدائمة االرتطام بامواج الغربة.
هل لنا ان نعود معا ..تلك االم وذلك الولد
الصغري.
ِ
ادخلتها يف
ام خنله ،كيف ختونين لغة انت
ذهين املتطلع اىل املعرفة!
ِ
ضخيته يف عروقي.
كيف خيونين دم انت
ان صمت ساعة الفراق اقوى من كل الكلمات
والدموع تغطي االف الكيلومرتات بني اسرتاليا
ولبنان..
لكن يبقى االمل ...يبقى العني الكبري ..ام هو
العجز والشعور باخلذالن بعدم استطاعيت ان
اوفيك جزءًا ولو يسريا من بعض الدين الكبري
يف عالقة االم باالبن .فلمن اكتب بعد االن يا
من اختزلت بشخصها كل نساء االرض.
لقد كنا اكثر من ابن وامه ..لقد كنا
اصدقاء!
ما اصعب ان يفقد االنسان صديقه ،فكيف
ان يفقد امه ايضا.
انت اليت شاركتين صعاب االيام ..اتذكرين
كم بكينا معا
فكيف تسمحني ان نبكيك وانت على الطرف
االخر من احلياة.
كثرية هي الذكريات يا حنونة وكثرية هي

الصور اليت ترتاءى االن امامي لكنها موشحة
بالسواد!
اعرف انك اخرتت نهاية طريقك ورمست
معاملها واعرف انك شربت هذه الكاس
ِ
رمست.
بالطريقة عينها اليت
لكن للفراق حلظات عصية على املنطق مؤملة
مثل جرح عميق اثاره حمفورة بأزميل االبدية
على لوح الذاكرة.
الست ملبينا!
كثرية هي الذكريات وكثرية هي افضالك
علي وعلى من حولك واجلريان..
تواضعك وحمبتك لالخرين كانا وسع السهل
املنبسط يف تلك القطعة من العامل .كم
تشبهني السهل يا امي بوسع افضالك
وانبساطك وخريك الكثري لكل الطالبني!
صور بالبال ال انساها وان نسيها االخرون،
كيف انسى تلك الليالي ارافقك ملساعدة
مريض حمتاج ..كيف انسى ابتسامة الرضى
يف عينيك ..وانت تعطي االخرين قسما كبريا
من قليلك؟
هي ساعة الفراق ..ساعة االمل العميق ..هل
لي من قبلة مغفرة وامتنان اطبعها بامسي
وباسم اخوتي على يديك اليت ما عرفت اال
العطاء.
هي ساعة الفراق واذا الصمت اشد بالغة من
كل الكالم!
يصفعي صميت ،ضعفي ،خذالني
اشعر حباجة هوجاء للبكاء
وداعا يا ست الدنيا ...يا امي..
خنلة بيطار

جناز االربعني

يقام قداس وجناز االربعني
لراحة نفس املرحومة
ملبينا حبيب بيطار
ارملة املرحوم نعيم بيطار
املنتقلة اىل رمحته تعاىل
يف الشيخ حممد – عكار
يف  30آب 2010

اوالدها :خنلة بيطار وعائلته
يف ملبورن
جورج بيطار وعائلته يف
لبنان

*املرحومة ملبينا بيطار*

وداد زوجة ابراهيم حنا وعائلتها يف فنزويال
روز زوجة طالل خوري وعائلتها يف لبنان
اوالد سلفها يف اسرتاليا:
سعد واميل بيطار وعائالتهم يف سيدني
اهلام ارملة املرحوم خليل عيد وعائلتها
ماريات زوجة جو ضناوي وعائلتها
وعموم اهالي الشيخ حممد ورماح يف الوطن واملهجر
يرجون منكم مشاركتهم جناز االربعني لراحة نفسها
الساعة العاشرة والنصف من صباح االحد
الواقع فيه 2010/10/10
يف كنيسة القديس جاورجيوس االنطاكية يف ثورنربي
ولكم من بعدها طول البقاء
الدعوة عامة
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تتمات

«االشتباك» حول شهود الزور اىل «االممية»..فأين املخرج!
(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)

اليت حتقق يف اغتيال الرئيس رفيق احلريري مل يكن
«اشتباكا» عرضيا وحمدودا بل نرى انه اختذ منحى اوسع
بعد ان اشرتكت فيه «أطراف» جديدة ُيتخوف من ان
تتدحرج جراءه رؤوس أخرى هلا وزنها يف هذه احملكمة.
ففي تطور الفت وكداللة على جدية «االشتباك» يف
هذه احملكمة دخول االمم املتحدة يف «املعركة» وهذا
ما يؤكد مرة أخرى تسييسها وعدم نزاهتها واستقاللية
قراراتها وأحكامها؟
فاذا كان هذا «االشتباك» هو بني قضاة داخل احملكمة
لناحية وظيفة هذا القاضي او ذاك وحدود صالحيته فما
الذي «دعس على دنب» االمم املتحدة ودفعها
لذر
ّ
قرنها يف نزاع قانوني ال ناقة هلا فيه وال مجل!
اللهم
ّ
اال التأكيد على الطبيعة السياسية بامتياز للمحكمة الدولية
حيث طلبت مساعدة األمني العام لألمم املتحدة للشؤون
القانونية ،باتريسيا أوبراين من رئيس احملكمة
الدولية
ّ
اخلاصة بلبنان أنطونيو كاسيزي« ،عدم تسليم أي وثائق
من التحقيق الدولي للواء مجيل السيد بعد قرار قاضي
اإلجراءات التمهيدية دانيال فرانسني منح السيد احلق
باالطالع على بعض أجزاء ملف التحقيق».
وقالت أوبراين يف مطالعة
قانونية من مثاني صفحات
ّ
«فولسكاب» أن «أي وثائق أو مواد تعود للجنة
التحقيق الدولية املستقلة التابعة لألمم املتحدة ،وأي وثائق
أو مواد يف امللف اجلنائي منيعة وحمصنة من االنتهاك وفقًا
ألحكام املادة الثانية من اتفاقية االمتيازات واحلصانات
لألمم املتحدة».
فهل تدخل اآلنسة اوبراين يعين ان بعض قضاة احملكمة
ليسوا موضع ثقة او كفاءة مهنية؟
واذا كانوا كذلك فلماذا مت اختيارهم؟
هل تدخل االمم املتحدة هو تدخل قانوني حبت وال يستهدف
تسييس عمل احملكمة؟ ام انه تدخل غري بريء يهدف اىل
جلم اي قاضي من اي جنوح قضائي او قانوني يصب يف
خانة قانونية و«قضائية» القضاء مما من شأنه احلاق
الضرر بالغرض الذي من أجله نشأت احملكمة؟
وقد عربت مصادر اللواء مجيل
السيد عن ارتياحها لبلوغ
ّ
املوضوع هذا املستوى من الناحية القانونية ،ولدخول
األمم املتحدة طرفًا سياسيًا ّ
حتى ولو كان الرأي املعطى
من أوبريان استشاريًا وال يلزم احملكمة
بأي شكل من
ّ
األشكال.
ورأت مصادر
قدمت خدمة مثينة له سيكون
أن أوبريان ّ
السيد ّ
ّ
هلا تأثريها الكبري على احملكمة ونزاهتها واستمراريتها ،إىل
أن أحد احملامني وصف رأي أوبريان ّ
بأنه مبثابة إطالق
درجة ّ
بوضوح
يبدو
حيث
احملكمة
رأس
على
الرمحة
لرصاصة
أن
ّ
هاجس اوبريان هو محاية شهود الزور وشركائهم يف
السلطة السياسية.
ولعلنا ال نكشف سرا اذا قلنا ان سبب هذه املعركة او
«العركة االممية» هو املوقف من مسألة شهود الزور اليت
يدور «االشتباك» حوهلا ايضا يف لبنان وسوريا ويف كل
الدول واالطراف اليت هلا عالقة بهذا امللف.
ويف هذا االطار قال الرئيس نبيه بري ان وزراءه سيمتنعون
عن حضور اية جلسة جمللس الوزراء ال ختصص ملناقشة
ملف شهود الزور واقراره قبل اي شيء اخر حيث قال
« ..طلبت من وزراء كتلة التنمية والتحرير ان حيثوا جملس
الوزراء على البدء يف مناقشة ملف شهود الزور ،وهو امللف
املطروح على جدول االعمال منذ التاريخ الذي حتدثت عنه،
واال فاننا سنمتنع عن حضور اية جلسة ال ختصص ملناقشة
هذا املوضوع واقراره قبل اي شيء اخر».
وقد كان لرسالة بري السياسية وقعها وصداها سريعًا ،إذ
تقرر عقد جلسة جمللس الوزراء الثالثاء املقبل ملناقشة ملف
شهود الزور ،بعدما يكون تقرير وزير العدل إبراهيم جنار
قد ُو ّزع على الوزراء.
واعتربت أوساط الرئيس بري أن رئيس اجمللس النيابي كسر
احللقة املفرغة ووضع اجلميع أمام مسؤولياتهم وواجباتهم.
وأشارت اىل أنه مل يكن ممكنا أن يقف بري مكتوف اليدين
بينما يكثر الكالم عن الفتنة وخماطرها ،متسائلة عما إذا
كان املطلوب أن يقع البلد يف الفتنة وأن ينجو شهود
الزور من فعلتهم.
وأكدت أن قرار بري مبقاطعة أي جلسة مقبلة للحكومة ال

تبت يف ملف شهود الزور ،هو قرار نهائي وال عودة عنه،
معتربة أن حماسبة شهود الزور ال حتتاج إىل قرار من جملس
الوزراء او تصور من وزير العدل ،بل جيب أن يقوم بها
القضاء اللبناني تلقائيا.
وبالفعل ،فقد أثار وزراء كتلة التنمية والتحرير يف مستهل
جلسة جملس الوزراء اليت انعقدت يف قصر بعبدا ضرورة
حسم مسألة شهود الزور اليت مل تكن مدرجة على جدول
األعمال.
واعترب الوزير علي العبداهلل أن «هناك مماطلة وتسويفا غري
مقبولني يف التعاطي مع ملف شهود الزور» ورأى الوزير
حسني احلاج حسن «أن ما حصل وحيصل يثبت ان هناك
خلال يف التحقيق الدولي ،لفت االنتباه اىل انه كان يفرتض
بالقضاء اللبناني ان يتحرك عفوا ملالحقة شهود الزور من
دون ان ينتظر قرار جملس الوزراء او كالم الرئيس سعد
احلريري».
واستغرب الوزير عدنان السيد حسني «كالم أحد موظفي
االمم املتحدة الذي طلب من احملكمة الدولية عدم تسليم
الوثائق املتصلة بشهود الزور اىل اللواء مجيل السيد،
معتربا ان ذلك يشري اىل نوع من التسييس للمحكمة ،جيب
التوقف عنده».
وقرر جملس الوزراء متابعة البحث يف قضية شهود الزور
بعد اطالع الوزراء مجيعًا على تقرير وزير العدل ،على أن يتم
ذلك يف جلسة االسبوع املقبل اليت ستعقد يوم الثالثاء.
بينما أكدت أوساط وزارية يف تيار املستقبل أن ال مشكلة
لديها يف فتح ملف شهود الزور ،شرط أن ُيفتح على
مصراعيه ،وأن يطال النقاش كل شهود الزور وليس فقط
بعض االمساء اليت يركز عليها الفريق اآلخر ،نقل مقربون
من الرئيس سعد احلريري قوله إنه ال يهرب من موضوع
شهود الزور وإنه جاهز للخوض فيه ،وإن كل ما أراده من
تأجيله بعض الوقت هو االنتظار إىل حني استعادة اهلدوء
الداخلي مبا يتيح طرحه بعيدا عن التوتر السياسي احلاد
الذي ال يؤمن مناخا مالئما حلوار موضوعي ومنتج حول قضية
شهود الزور.
وكان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب حممد رعد قد
طالب بـ «التعاطي اجلدي واملسؤول مع ملف شهود الزور
بغية الوصول اىل من فربكهم وموهلم ولقنهم إفاداتهم
وضلل التحقيق الدولي ،كذلك التعاطي اجلدي مع معطيات
وقرائن اتهام إسرائيل باغتيال الرئيس الشهيد رفيق
احلريري ،وتقييم أداء احملكمة الدولية يف ضوء جديتها يف
التعاطي مع هذه املعطيات والقرائن».
واستغرب عضو «كتلة الوفاء للمقاومة» ،النائب علي
املقداد« ،التباطؤ يف استدعاء شهود الزور والتحقيق
معهم ومعرفة من حرضهم» ،سائال «هل هناك من خياف
على نفسه وال يريد أن يكشف هؤالء الشهود وال يرسلهم
إىل التحقيق؟» ،معتربا أنهم «مفتاح احلل ملعرفة حقيقة
اغتيال الرئيس رفيق احلريري».
ورأى رئيس تيار «التوحيد» وئام وهاب ،أن «الرئيس
سعد احلريري خمطئ اذا اعترب أنه ال يزال قادرا على االستمرار
بهذا الفريق الذي يشكل يف أكثريته شهود الزور» ،داعيا
مساهم «مجاعة االنقالب الذي نفذ يف العام »2005
من ّ
اىل «ترك السلطة بعد كل التطورات اليت حصلت».
ويف اجلهة املقابلة حذر نائب رئيس جملس النواب فريد
مكاري من «بداية انقالب يرمي اىل اشاعة الفوضى
السياسية يف البلد ،وصو ً
ال اىل تدمري اهليكلية السياسية
القائمة منذ اتفاق الطائف» ،اعترب أن «شبح  7أيار ماثل
دائمًا ،ما دام السالح موجودًا يف أيدي «حزب اهلل»
والدائرين يف فلكه ،وأن احلملة اليت يشنها «حزب اهلل»
على احملكمة الدولية تركت انطباعًا بأنه مرتبك وخائف من
شيء ما ،وغري واثق من نفسه»
وطلب الوزير حسن منيمنة الكالم ،متوقفا عند اكتفاء الوزير
احلاج حسن بتعداد بعض أمساء شهود الزور من دون أخرى،
وقال :حنن مع فتح ملف شهود الزور ،والرئيس احلريري
أعلن أكثر من مرة عن هذا املوقف ،ولكن جيب عدم حصر
القضية ببعض األمساء ،ألن شهادة الزور تنطبق ايضا على
من حاول إقناعنا بأن أمحد أبو عدس هو القاتل ،وعلى من
سعى اىل تلبيس اجلرمية جملموعة الـ ،13وعلى وزير العدل
األسبق الذي حاول توجيه األنظار حنو اإلسالميني الذين
توجهوا اىل أوسرتاليا ،وعلى من عمد إىل إخفاء معامل اجلرمية
والعبث مبسرحها ..هؤالء كلهم شهود زور وليفتح امللف

بكامله.
ً
اما عضو تكتل «لبنان أوال» النائب عقاب صقر فقال
«أننا نريد إنهاء هذا املوضوع ،وإذا كشفنا ما لدينا ،عن
موضوع شهود الزور ،فإن الرأي العام اللبناني سيكون أمام
صدمة وذهول .وحنن سكتنا كثريًا عن إثارة هذا املوضوع،
ولكن لن نصمت طوي ًال ،ألننا سنفتح ملف شهود الزور مبا
يشكل مفاجأة سارة جلميع اللبنانيني وصاعقة ملن أراد أن
يتخذ هذا امللف
منصة إلطالق النار السياسي وللتشويش
ّ
على احملكمة».
هذا قليل من كثري من اتهامات واتهامات مضادة حتبل بها
الساحة اللبنانية وتضع مصري الوطن واستقراره على كف
عفريت.
وقد دخلت دمشق بشكل مباشر يف مسألة شهود الزور بناء
على الشكوى اليت قدمها هلا اللواء مجيل بعد ان فقد االخري
أمله بالقضاء اللبناني فأصدر قضاؤها مذكرات توقيف
غيابية حبق  33موقوفا من جنسيات خمتلفة سورية ولبنانية
واملانية وغريها حيث اعترب وليد اخلارجية السوري ان هذه
املذكرات قانونية.
اما ردات الفعل اللبنانية اعلنت االمانة العامة لقوى  14آذار
أن مذكرات التوقيف السورية «تشكل حتديًا صارخًا ملشاعر
اللبنانيني الذين ينشدون العدالة واإلستقرار ،وانتهاكًا
موصوفًا لسيادة الدولة اللبنانية» ،معتربة أن «هذه
اخلطوة السورية جاءت لتدفع قوى الفريق االنقالبي حنو
مزيد من
التحدي والرهانات العبثية» .ورأت أن «املوقف
ّ
االستيعابي املتعقل الذي اختذه جملس الوزراء حيال هذه
املسألة ،مببادرة من رئيس اجلمهورية ورئيس احلكومة ،ال
ُيعفي اجلانب السوري من واجب االستدراك الذي ينبغي أن
يقارب اإلعتذار».
وأكدت «عدم استعدادها للرضوخ أمام االبتزاز الفردي أو
اجلماعي ملكوناتها ،وإصرارها أكثر من أي يوم مضى على
احملكمة الدولية».
وأكد عضو االمانة العامة يف قوى  14آذار النائب السابق
الياس عطااهلل يف حديث اىل إذاعة «صوت لبنان» ان
«هذه املذكرات استنابات قضائية شفافة بقرار سياسي
يشكل نوعًا من العدوانية جتاه فئات لبنانية يف وقت غري
مناسب ،إال إذا كانت هناك نية فعلية لعدم السري يف تطبيع
العالقات بني الدولتني وتفضيل حال الصراع والتوتر».
وأعلن رئيس جلنة االدارة والعدل النائب روبري غامن ان
«مذكرات التوقيف غري مستوفية شروط اتفاقية التبادل
املعقودة بني لبنان وسوريا يف العام  ،1951وتاليا لن
يكون هلا مفعول قانوني على االراضي اللبنانية».
ومن جهته قال وزير العدل ابراهيم جنار أن لبنان «مل
يبلغ بعد أيًا من مذكرات التوقيف الصادرة عن القضاء
السوري» ،مشريًا اىل أن «الدولة السورية ال تريد
الدخول يف متاهات سياسية ،ولكن يف لبنان هناك اعتقاد
بأن األمر سياسي ،وبالنسبة الي هذا ال يدخل يف التعاطي
بيين وبني الوزير السوري ،وحنن نسعى إىل التفاهم مع
السوريني لتنفيذ اتفاقات قائمة ،ولكن إذا مل يقتنعوا فال
ميكننا أن نلزمهم بشيء ،أما موقفنا فقوي جدًا يف االتفاق
اللبناني ـ السوري واملوقف اللبناني سليم جدًا وفقًا لقناعيت
القانونية».
ورأى ان هذه املذكرات «غري قانونية مبعنى أنها خمالفة
للقانون وليس أنها سياسية» ،مبينًا أنه «من الناحية
القانونية ال خوف على الشخصيات اليت صدرت حبقها
املذكرات ،ولكن هناك الشق السياسي من األمر الذي
ال أدخل فيه .وهناك أصول جللب املطلوبني إذا صدرت
حبقهم مذكرات من القضاء اللبناني».
بدوره قال العماد ميشال عون يف مذكرات التوقيف الصادرة
عن القضاء السوري «ان الطبيعة تكره الفراغ وتبحث عن
طريقة مللئه ،ولو أعلن وزير العدل صالحية القضاء اللبناني
حملاكمة شهود الزور لكانت املشكلة سويت».
وسأل
القضاء اللبناني «ملن يلجأ الضباط األربعة ليقدموا
َ
شكواهم؟».
اننا نرى ان احملكمة الدولية خاضعة للتسييس واكرب دليل
على ذلك تدخل االمم املتحدة يف قراراتها وصالحيات
قضاتها مما جعلها تدخل متاهات «االممية» مما جعلنا
«نرتحم» على حماكم ولبنان والتدخل السياسي أعماهلا
واحكامها ..فهل من خمرج من هذه املعمعة اليت بدأت وال
نعرف اىل اين ستصل واين ستنتهي!
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متفرقات

اجلامعة الثقافية السورية سيدني تهنئ
بذكرى حرب تشرين التحريرية

يف ذكرى حرب تشرين التحريرية اليت خاضتها القوات العربية
على اجلبهتني السورية والعربية بقيادة الرئيس الراحل حافظ
االسد واليت انتصرت فيها قواتنا املسلحة على العدو الصهيوني
الغادر واعادت اجلزء االكرب من جوالننا الصامد بعد ان استشهد
خنبة من ابطالنا املغاوير من امثال املقدم الطيار البطل كمال
نصر واملقدم البطل كمال عبيد والعميد البطل شامل املصفي
والعميد البطل رفيق حالوي وامثاهلم من ابطال جيشنا العربي
السوري العظيم.
نسأل اهلل بان حنتفل يف القريب بعودة عرين اجلوالن (جمدل
مشس وبقعاتا وعني قينة ومسعده) تلك البلدات الوديعة اليت
يرفع راية نضاهلا ابطال اشاوس احرار وهم حيدون ويشدون:
تربة وطننا ما نبيعا بالدهب
ودم االعادي جنيلو برتابها
لسورية العربية وقائدها البطل الرئيس بشار االسد وقواتنا
املسلحة وشعبنا العظيم اطيب التهاني واالماني بعودة احلق
اىل نصابه ..ولن يضبع حق وراءه مطالب.

امني االعالم
اكرم املغوش

مجعية كفر صارون اخلريية

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

األزياء التقليدية يف بريوت جزء من تراث األجداد وهلا دالالتها السوسيو ثقافية

سراج :تكشف النقاب عن احلراك االجتماعي وتوثق ملرحلة انتقالية من تاريخ املدينة

الفولكلور ،أو الفن الشعبـي ،هو مظهر من مظاهر ثقافة اجملتمعات
وتطورها وحضارتها ،يعنى جبمع عادات الشعب وأساليب عيشه
ّ
وتشكل الشخصية الرتاثية مكونًا أساسيًا من هذا الفن،
وحياته.
ً
ّ
ويستدل منها خصوصا يف األزياء الشعبية التقليدية.
لكل منطقة من مناطق العامل أزياؤها املختلفة واملتوائمة مع القيم
زي جزءًا من الثقافة الشعبية،
والعادات والتقاليد" ،مما جيعل كل ّ
التمسك به ،واحملافظة عليه ،واجبًا يفرضه احلرص على
ويغدو
ّ
الزي التقليدي مؤشرًا
استمرارية تراث اآلباء واألجداد .وبالتالي يعترب
ّ
اىل الشخصية الرتاثية الشعبية وعالمة دالة عليها" ،تقول الباحثة
هدى طالب سراج .وتضيف ان لألزياء دالالتها السوسيو ثقافية
اليت تكشف النقاب عن احلراك االجتماعي وتومئ إىل رصد التغري
الذي أصاب األنساق والبنى االجتماعية املختلفة.
تبدل األزياء يف بريوت يف العهد
سراج ،اليت أجرت دراسة حتليلية عن ّ
املصري ( )1840-1831تقول "تفيدنا الوثائق أن تأثري التعديالت
اليت طرأت على لباس اجليش سرت وتناولت لباس الشعب أيضًا؛
فحذفت العمامة من لباس الرأس ،وقل االقتصار على لبس اجلبب
واخلنابيز ،وأدخلت الطرابيش املغربية والصدريات وكبابيت التفتيك.
وتغريت األذواق يف أمر األلوان تغريًا حمسوسًا ،فبعدما كان البريوتي
ميا ً
ال إىل شراء الثياب ذات األلوان الفاحتة كاألمحر والبنفسجي ،أخذ
ً
ً
يهجرها شيئا فشيئا ويتخذ األسود والكحلي منها .وشاع يف هذه
احلقبة من تاريخ بريوت استعمال اجلوارب" .وهنا حملة عن األزياء
البريوتية وتفسريها كما أوردتها الباحثة سراج.

الزي التقليدي املديين

أزياء تقليدية أسوة بأزياء مدن بالد الشام ،ساح ًال مثل
لبس البيارتة
ً
طرابلس وصيدا وعكا ،وداخ ًال مثل حلب ودمشق وغريهما ...ووفق
دليل بريوت للعام  ،1909كان يف أسواق العاصمة القدمية  12خياطًا
عربيًا مقابل  9خياطني إفرجني.

الطربوش

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

ϥϼϋՀ

العثماني املتأخر ،وهو عبارة
كان الطربوش لباس الرأس قبل العهد ُ
عن عمامة ملفوفة للجميع ،ومن دون طربوش .والحقًا ،عرف الشعب
الزي التقليدي .وهو
الطربوش الذي أصبح معلمًا بارزًا من معامل
ّ
ّ
املغلف باجلوخ األمحر املغربـي ذي
غطاء الرأس املصنوع من اللباد
الذؤابة الغليظة؛ وعرف بالطربوش الرتكي وهو طويل ،واخلمري
اللون منه لبسه القبضايات يف بريوت .أما الطربوش القصري ،فكان
يعرف بالطربوش النمساوي الذي عرف الحقًا بـ"الطربوش احلميدي"
أو "احلميدي" اختصارًا .وتقول سراج "ان الشبان يف بريوت كانوا
يعتمرون الطربوش األمحر القصري .وقد عمد بعض املتدينني من أهل
املدن إىل لفه بقطعة من القماش
سمى
احلريري الدمشقي
(وي ّ
ُ
التدين أو
أغباني) داللة اىل
ّ
املكانة العلمية .والالفت أنه
كان الصامد الوحيد بعدما
الزي
تبدلت األزياء وحتولت اىل
ّ
األوروبـي .فقد لبسه البيارتة
مع البدلة األوروبية ،ومن أشهر
من اعتمر الطربوش املغفور هلم
الرؤساء رياض الصلح وحسني
العويين وصائب سالم وتقي
الدين الصلح والنائب رشيد
بيضون وخمتار حملة املزرعة أبو
السعد جمدالني وغريهم."...

الغنباز أو القنباز

ΔϳήϴΨϟΔϴϨϤϟϦϴϨΤΑΔϴόϤΟ
ΔϴϋΎϤΘΟϷΕΎϣΪΨϠϟϲΑήόϟϲϟήΘγϷΰϛήϤϟ
ΏΎδΘϧϷΏϮΑΡΎΘΘϓՀ
έΎΒΘϋΔϳϮπόϟΪϳΪΠΗϭΏΎδΘϧϷΏΎΑΡΎΗΖϓՀϦϋΔϴόϤΠϟϦϠόΗ
˻˹˺˹/˺˹/˻˹ϡϮϳϰΘΣ˻˹˺˹/́/˺Ϧϣ
ΎϴϣϮϳΔϴόϤΠϟΰϛήϣϲϓΓήϓϮΘϣΕΎΒϠτϟ

حتى
ήϬψϟΪόΑΔόΑήϟϰΗ
ΡΎΣΎΒλΔόγΎΘϟΔϋΎδϟϦϣ
ΪϣΎΣϰϔτμϣΪϴδϟΔϴόϤΠϟήϴΗήϜδΑϝΎμΗϷϰΟήϳΕΎϣϮϠόϤϟϦϣΪϳΰϤϟ
02 9649 2063ϢϗήϟϰϠϋ
.ΔϤϳήϜϟ ΔϴϟΎΠϟ ΔϣΪΧϲϓΎϨΗήϴδϣϢϋΩϝ ΐΟϭϢϜΑΎδΘϧ
ΓέΩϷ
̂˻˻˹˺˹/̀/

هو من املالبس التقليدية
للبيارتة؛ ُيلبسه أساسًا الرجال.
ووفق سراج انه لباس اجلسم
الكامل ،وهو عبارة عن رداء
ضيق
طويل مشقوق من أمام،
ّ
من أعاله ،يتسع قلي ًال من أسفل،
ويردون أحد جانبيه على اآلخر.
ّ
وجانباه مشقوقان حتى اخلصر،
أي هو نوع من الصدرية الطويلة
اليت تصل حتى األقدام ويعرف
صيفًا.
ويلبس
بـ"الصاية"
"ويعرف لدى البعض بـ"الساكو/
ُ
الصاكو" إذا كان من اجلوخ
شتاء؛
األجنيب املتني ويلبس
ً
وبـ"املدربية" وتلفظ بالعامية
ّ
"املضربية"  -أي بتفخيم الدال
ّ
مدربة خبطوط
 وهي جبة طويلة ّمستقيمة أو مائلة وهي األكثر
شيوعًا عند غالبية الناس.
ويعرف القنباز أيضًا بـ"الزور"
إذا كان من احلرير األبيض".
والقنباز مفتوح من ذيليه أو
ترد جهة منه
زاويته ،ميكن أن ّ

على األخرى ،أما أكمامه فكانت عريضة واسعة يف البدء ،ثم أصبحت
الذواقة من الطبقة
الغربية ،وكان
أضيق فيما بعد تأثرًا باأللبسة
ّ
ّ
العليا يشرتون أقمشة َّ
مقلمة ذات ألوان خمتلفة من احلرير املزركش
اشتهر "مباركة" معروفة هي (سبع سالطني)".

السروال

هو عبارة عن بنطال واسع ،وهو من األلبسة املعروفة لدى كل طبقات
الشعبُ .عرف منذ أيام األيوبيني واملماليك والعثمانيني؛ أما سروال
العلماء واألثرياء وكبار التجار فكان طوي ًال يكاد يالمس األرض ،مما
يدل اىل الرفاهية وسعة العيش ،وفق سراج .وتضيف "يكون غالبًا
مطرز لدى
شتاء ،وهو
من احلرير صيفًا ومن اجلوخ الفاتح اللون
ً
َّ
املقصب .أما سروال الفرسان ،فكان
األغنياء على جانبيه باحلرير
َّ
أسود اللون ،مثبتًا بواسطة "مشلة" توضع فيها الغدارة واليقطان
(السيف الصغري العريض املستقيم) .وكانت الطبقة الشعبية ترتدي
الكمني.
فوق السروال ،قميصًا من دون ياقة وجاكيت طويلة
ّ
ويالحظ أن القبضايات كانوا يرتكون الزرين العلويني من القميص
حمررين ،عالمة للرجولة والفتوة".
(الصدرية) ّ

مكملة
أزياء
ّ

وتقول سراج يف دراستها ان مثة ملبوسات منوعة ،كان يستعملها
املرء الستكمال قيافته وهي اآلتية:
كماها طويالن.
الدامر :جبة قصرية تلبس فوق القنباز ّ
املنتيان :قميص قطين أبيض اللون ُيلبس حتت القنباز؛ ويلبس
أيضًا مع السروال ،حبيث يعادل نصف قنباز.
الصدرية :وتلبس فوق املنتيان أو القميص مع السروال وهي مجيلة
خمرجة.
ّ
ّ
الزنار :يلف حول اخلصر فوق الغنباز أو السروال ،وهو من الكشمري
يف الشتاء أو املوسلني يف الصيف ،ويدعى "مشلة" ،كما يدعى
"شالة" عندما يكون مطرزًا (وفق لباس الدمشقيني).
ّ
الدكة :تثبت السروال فوق املنتيان ،وهي من احلرير امللون حبيث
ّ
يتزنر بها الرجل مرتني وكانوا يقولون "ربط دكته طاقني" ،أو
ّ
"دكتها رخوة".
يقولون تهكمًا عن فالنة
ً
الشال :من الكشمري ،وكان مدعاة فخر نظرا اىل غالء مثنه ،ويعد
أيضًا من مظاهر الرجولة والوجاهة.
اجلاكيت :وتسمى بـ"سرتة" عندما حتتوي على األزرار ،وبـ"دامر" إذا
كانت من دون أزرار .وخترج بـ"األسرتاكان" على القبة أو املخمل
األسود .وإذا كانت السرتة طويلة تسمى "البالطو".
الصّباط :مل يكن معروفًا بشكله احلالي بل كان بال "شواطات" ويسمى
كـالشحاطة تسمى عندها "كندرة كسر".
"كندرة" ،وإذا كانت
ّ
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اقرتاح قانون ومبادرات وجمموعات عمل حت ّرك البحث يف حتديث قوانني اإلعالم

فضل اهلل :لقانون حديث متطور ■ خميرب :النقاش التشريعي سيطول

منذ مطلع الصيف ،بدأ النقاش يف ضرورة حتديث قوانني االعالم
يتسم بطابع حيوي مع بدء جلنة االعالم واالتصاالت النيابية دراسة
االقرتاح الذي أحيل عليها يف شأن حتديث قانون املطبوعات.
وسرعان ما توسعت رقعة النقاش يف شكل االصالح االعالمي
يقر بضرورة حتديث قوانني االعالم
ومضمونه ،ال سيما ان اجلميع ّ
مبختلف قطاعاته وسد الفراغ التشريعي حيث تقضي احلاجة .فما
هي ابرز النقاط اليت يتمحور حوهلا النقاش اليوم؟
أصبح حتديث قوانني االعالم يف لبنان اليوم ضرورة ملحة تفرضها
املتغريات املتسارعة اليت احدثتها ثورة االتصاالت والتكنولوجيا يف
العامل .وقائع كثرية باتت حتتم ضرورة اعادة النظر يف املوجود
وسد الفراغ القانوني ،ال سيما ان اشكال االعالم التقليدي اخذت
تتقلص حلساب عامل امليديا اجلديدة .يقول النائب غسان خميرب،
الذي يعمل على اكثر من ورشة اصالحية ،ان هناك حماور عدة
ينبغي العمل على تعديلها وتطويرها يف ما يتعلق بالقوانني اليت
بينته مناقشات عدة ،ومن ابرز هذه احملاور:
ترعى االعالم ،وهذا ما ّ
اوال ،تنظيم وسائل االعالم املطبوعة الدورية وغري الدورية .ثانيا،
اعادة النظر يف جرائم املطبوعات ،وهي يف الواقع تنطبق على كل
وسائل النشر .ثالثا ،تنظيم مهن االعالم ،رابعا ،تنظيم وسائل
االعالم املرئية واملسموعة وااللكرتونية .خامسا ،مدونة اخالقيات
الصحافة .سادسا ،تنظيم مهنة الصحافة والنقابات املرتبطة
بالصحافيني ومالكي وسائل االعالم .سابعا ،البحث يف مصري
اهليئات االدارية املشرفة على االعالم وصالحياتها ،اي وزارة
االعالم واجمللس الوطين لالعالم املرئي واملسموع.
يعترب خميرب ان مادة النقاش هذه كبرية جدا وتطرح اشكاليات يف
كل مفصل من مفاصلها اكان لناحية الشكل او املضمون .ففي
الشكل ما يطرح اوال هو هل يفضل ان تكون املقاربة يف الصياغة
التشريعية كاملة ،اي تشمل خمتلف هذه االقسام يف قانون شامل
لالعالم ،أم ميكن العمل على االقسام املذكورة كال على حدة،
حيث تعد قوانينها اخلاصة حال االنتهاء من صياغتها ومناقشتها
واقرارها؟ ويبدو – برأيه  -ان املبادرة الثانية هي املفضلة ،ويف
مطلق االحوال هي اليت اعتمدتها جلنة االعالم واالتصاالت النيابية
اليت تنظر اليوم يف اقرتاح قانوني مبين على نص اقرتاح وضعته
هيئة حتديث القوانني يف شأن تنظيم وسائل االعالم املطبوعة
وجرائم االعالم .ويتابع خميرب" :هذه املقاربة ايضا هي اليت
اعتمدناها يف اطار مشروع مشرتك نعمل عليه بالتعاون مع مجعية
مهارات وجمموعة من ممثلي وسائل االعالم القرتاح قانون جديد
لالعالم ،حبيث يكون العمل على االحكام اجلزائية وتنظيم وسائل
االعالم مبثابة جذع مشرتك يعين سائر املواضيع االخرى والوسائل
االعالمية".

يف تأسيس وسائل اإلعالم املطبوعة

يضيف خميرب ،اما من حيث املضمون فهناك جمموعة كبرية من
املسائل اليت تطرح ويتوقع فيها ان يكون هناك تباين يف وجهات
النظر:
اوال ،النظام القانوني الذي يرعى تأسيس وسائل االعالم املطبوعة
والدورية وغري الدورية ،فالنظام القائم حاليا والصادر عن وزاة
االعالم خمالف للدستور ،إذ ال يستقيم نظام قانوني يتفق مع
املعايري الدستورية والدولية سوى نظام التأسيس احلر من خالل
اعالم االدارة ،اي نظام العلم واخلرب .ومن املنتظر ان تدور نقاشات
كثرية يف هذه املسألة بالتحديد.
ويف هذا اجملال يورد احملامي طوني خمايل ،مسؤول الوحدة القانونية
يف مجعية مهارات ،بعض االمثلة املقارنة عن نظام إصدار الصحف
يف دول خمتلفة ،فمثال يف بريطانيا تعتمد إجراءات التسجيل فقط
املنشورات الدورية اليت ليس هلا كيان قانوني ،اذ ان املطبوعات
اليت تصدر وفقًا لكيان قانوني مسجل تكون قد استنفدت الغاية
األساسية من التسجيل املتعلقة بإعالم الغري وحتديد الشخص
املسؤول وعنوان الصحيفة .ويف فرنسا ختضع املطبوعات الدورية
لنظام التصريح من دون إخضاعها ملوجب الرتخيص املسبق او
ايداع اي ضمانة مالية ،ويقدم التصريح امام مدعي عام اجلمهورية.
ويقتصر مضمون التصريح على عنوان الصحيفة او النشر الدوري
وطريقة نشره ،مع ذكر اسم وعنوان املدير املسؤول وحتديد
املطبعة اليت سوف تتوىل اعمال طبع املنشور.
ووفقًا لقانون حرية املطبوعات السويدي ال تعترب املطبوعة تدخل
خانة املطبوعات الدورية إال من تاريخ االستحصال على شهادة للنشر
 Certificate of publicationمن مكتب براءات االخرتاع والتسجيلPRV
تؤكد انه ال عائق قانونيًا يعوق إصدارها .كما ان املانيا الفيدرالية
حاليًا ال تعتمد اي ترخيص مسبق إلنشاء الصحف.

العقوبات والصالحيات

ومن ثم ،يتابع خميرب ،تعداد نقاط التعديالت ومنها ثانيا ،الغاء
التفريق ،يف النظام اخلاص املعمول به حاليا يف القانون ،ما
بني املطبوعات السياسية وغري السياسية ملخالفتها ايضا املبدأ
الدستوري حلرية االعالم .ثالثا ،اقرار نظام العلم واخلرب يفرتض
ايضا اقرار نظام جديد للمؤسسات املالكة لوسائل االعالم ،مثال
الشركات واجلمعيات والبلديات ،رابعا ،اعادة النظر يف جرائم
املطبوعات وسوف تطرح امكان الغاء التوقيف االحتياطي عن مجيع
املواطنني من دون ان ينحصر ذلك يف الصحافيني .وكذلك اعادة
النظر يف كل العقوبات املتعلقة بابداء الرأي حبرية ،وال سيما

*النائب غسان خميرب*

*النائب حسن فضل اهلل*

عقوبة احلبس وتفعيل حق الرد والتصحيح .خامسا ،تعزيز وضع
الصحايف ومهنته وعالقته بأصحاب العمل ونقابة الصحافيني.
سادسا ،ضرورة صياغة مدونة سلوك واخالقيات للصحافيني
حتدد املمارسات الفضلى بدل املمنوعات واحملظورات .سابعا،
اعادة النظر بدور وزارة االعالم والبحث يف إبداهلا بهيئة وطنية،
على غرار اجمللس االعلى للمرئي واملسموع .ثامنا ،تطوير وتعزيز
صالحيات اجمللس الوطين لالعالم املرئي واملسموع واعادة النظر
يف العقوبات اليت ميكن انزاهلا باالعالم املرئي واملسموع حبيث
تصبح تلك العقوبات متدرجة وتفصل فيها احملاكم ،ال وزير االعالم
او جملس الوزراء.

حوار عميق وشامل

ويقول خميرب" :انا اتوقع ان تنجز قريبا جلنة العمل املشرتكة،
املنبثقة عن مبادرة مجعية مهارات ،مسودة القرتاح قانون يغطي ما
مسيناه اجلذع املشرتك ،اي تنظيم االعالم املطبوع وجرائم االعالم
واالنرتنت وجرائم املطبوعات ،على ان تبدأ مناقشة هذا االقرتاح
بعد عرضه على جملس النواب ضمن جلنة االعالم واالتصاالت،
وان تستكمل املشاورات لصياغة اقرتاحات قوانني متتالية تغطي
سائر املواضيع االخرى .وبالنظر اىل بطء العمل التشريعي واهمية
وخطورة هذه املواضيع وما تثريه من آراء خمتلفة ضمن اجلسم
االعالمي الواحد اتوقع هلذا النقاش التشريعي ان يطول .غري اني
اعترب ان هذا احلوار ال بد منه ،وهو حيصل للمرة االوىل يف هذا
العمق والشمولية اليت باتت ضرورية جدا لالرتقاء حبرية الرأي
والتعبري يف لبنان اىل املستوى الالئق الذي تستحقه .وال بد من
االشارة اىل ان اقرتاح قانون احلق بالوصول اىل معلومات ،املطروح
يف جملس النواب الذي يفرتض االسراع يف اقراره ،سيشكل رافدًا
مهمًا يعزز دور الصحافة ال سيما االستقصائي منها".
ّ

مشروع قانون أمام جلنة اإلعالم

واليوم تناقش جلنة االعالم واالتصاالت النيابية اقرتاح جلنة حتديث
القوانني اليت يرأسها رئيس جلنة االدارة والعدل النائب روبري غامن.
وهذه اللجنة اقرتحت حتديثا لقانون املطبوعات وضمنته موضوع
النشر بواسطة الوسائل االلكرتونية .وقد طالته بعض االنتقادات،
ال سيما يف النقاط اليت تناولت املسائل التالية :تشديد العقوبات
يف الكثري من جرائم املطبوعات برفع مقدار الغرامات حبدود الـ20
مرة قياسًا بالغرامات احلالية مث ًال ،من زيادتها من نصف مليون ل.
ل .اىل عشرة ماليني ل .ل .رفع مقدار رأمسال الشركة الصحافية
من  20ألف دوالر أمريكي كحد أقصى اىل  330ألف دوالر أمريكي.
فرض غرامات باهظة تصل اىل  30الف دوالر أمريكي يف حال
نشر مث ًال مستندات رمسية ذات طابع سري ،حتى ولو مت النشر
يف سبيل املصلحة العامة .تشديد عقوبة احلبس لناحية التعرض
لشخص رئيس الدولة ورفع احلد األقصى للعقوبة من سنتني اىل
ثالث سنوات .كما يقرتح تعديل النص احلالي لناحية السماح ألي
شخص يتمتع حبصانة قضائية ،كالنائب مث ًال ،ان يكون مديرًا
مسؤو ً
ال للصحف.

فضل اهلل :احلرية املسؤولة

ويشرح رئيس جلنة االعالم واالتصاالت النائب حسن فضل اهلل ان
اللجنة اليوم تناقش ،كعمل تشريعي ،ما حييله عليها رئيس اجمللس
النيابي" .واليوم حنن نناقش اقرتاح جلنة حتديث القوانني .ويف
موازاة هذا االقرتاح كانت نقابة الصحافة تعكف على دراسة قانون
املطبوعات احلالي ،وقد وضعت يف هذا الصدد جردة بالتعديالت
الي .وحنن نتجه اىل اقرار قانون "ال يقيد
الضرورية تقدمت بها ّ
وال يدعو اىل الفلتان االعالمي" وانا امسيها احلرية املسؤولة .وقد
عقدنا جلسات عدة اطلقنا خالهلا ورشة التعديالت ،حضر يف اجللسة
االوىل وزير االعالم الدكتور طارق مرتي وجرى نقاش راق عربت
فيه كل جهة حضرت االجتماع عن وجهة نظرها يف املوضوع .طبعا
ابدى وزير االعالم رغبته يف وضع قانون موحد للمهن االعالمية ،يف
حني ان هناك اجتاهات تدعونا اىل تناول كل مسألة على حدة".
ويتابع" :اليوم ان عملنا يف جلنة االعالم هو املواءمة بني الطروح.

*عبد اهلادي حمفوظ*

وقد بدأنا مبناقشة املطروح علينا ،وحنن نسعى اىل ان يكون
لدينا قانون لبناني حديث متطور يليب احلاجات ،وهناك قدرة على
تطبيقه" .ويقول فضل اهلل" :انا صحايف عملت يف مؤسسات
صحافية عدة واعرف بدقة ما يعانيه هذا القطاع" .اليوم حنن
توقفنا يف االقرتاح الذي بني ايدينا عند املادة العاشرة اليت تعرف
الصحايف وتتعلق باالنتساب اىل النقابة .وارتأينا هنا انه ال بد ان
نستمع اىل رأي املعنيني يف القطاع املرئي واملسموع .وقد وجهنا
اليهم اسئلة ننتظر اجلواب عنها وهي تتعلق باملسائل التالية:
ما هي التعديالت اليت يرتقبونها على قانون املرئي واملسموع،
ما هو تصورهم لتنظيم املهنة على صعيد االنتساب اىل نقابة
مستقلة ،ام يرغبون يف االنتساب اىل نقابة احملررين وما رأيهم
يف العقوبات والغرامات...
إذًا حاليا تناقش جلنة االعالم قانونيا اقرتاح جلنة حتديث القوانني،
وتستعني بالدراسة املقدمة من نقابة الصحافة ،وتستمع اىل اراء
خرباء ومؤسسات اجملتمع املدني ...ويقول فضل اهلل" :حنن مع
حرية االعالم واحلرية املسؤولة يف تطبيق القوانني ،وليس املهم
ان نضع قانونا مثاليا من دون القدرة على تطبيقه ،املهم لنا
تطوير القانون احلالي يف ظل التطور اهلائل يف عامل االعالم ،وان
يوفر هذا التحديث احلرية لالعالم ويف الوقت عينه حيفظ حقوق
الغري .حنن نريد ان نناقش كل املسائل بدقة .وعن االجتاهات
التشريعية هل ستكون حنو مزيد من احلرية ام انها ستفرض مزيدا
من القيود يقول فضل اهلل ":اىل اليوم مل نبدأ مناقشة العقوبات،
ولكن توجهنا هو ان ال منس حبرية االعالم والعمل االعالمي ،وال
بقدرة املؤسسات االعالمية على ممارسة دورها ضمن القوانني
املرعية االجراء .وحنن سنسعى اىل التوافق يف هذا اجملال .حنن
مع ختفيف القيود على االعالميني حبيث ال تبقى العقوبات قاسية
عليهم .وامتنى ان نسلط الضوء على حقوق االعالميني واالعالميات
الذين ليس لديهم اي اطار حيميهم ،ويفرتض ان يلحظ القانون
هذا االمر .كما ان قطاع االنرتنيت ال يزال يعاني من فراغ قانوني
 .يف اخلالصة نستطيع اليوم القول ان النقاش يف حتديث قوانني
االعالم بدأ يف شكل علمي وموضوعي".

خصوصية املرئي واملسموع التقنية

من جهته بدأ اجمللس الوطين لالعالم املرئي واملسموع العمل
مع ممثلي وسائل االعالم املرئية واملسموعة االعداد لورقة عمل
تتضمن اجابات عن االسئلة اليت طرحتها جلنة االعالم النيابية
عليهم .ويقول رئيس اجمللس الوطين لالعالم عبد اهلادي حمفوظ
ان هناك نظريتني يتم تداوهلما يف جمال حتديث قوانني االعالم
يف لبنان .االوىل ،تدعو اىل اعتماد قانون واحد لالعالم .ونظرية
اخرى تقول ان لالعالم املرئي واملسموع خصوصية من الناحية
التقنية ،وهذا االمر يؤخذ به يف معظم دول العامل .وبالتالي هناك
اقرتاحات تتناول كيفية جعل املرئي واملسموع اكثر مالءمة للتطور
التكنولوجي ومعاجلة الثغرات احلالية ،مثل صالحية اجمللس الوطين
لالعالم .اضافة اىل انه اىل اليوم ال يوجد نص قانوني حيدد من
هو الصحايف يف املرئي واملسموع واىل اي اطار نقابي مهين
ينتسب ،هل ستتم الدعوة اىل تشكيل احتاد للتلفزيونات واالذاعة
او تنسيب االعالميني اىل نقابة احملررين؟ هذه االسئلة نتناقش
فيها .واليوم اصبح قطاع املرئي واملسموع اساسيًا ،وال بد من
اخلروج بعرض قانوني يكون لبنان مواكبا فيه التطورات .وقد طلبنا
من كل مؤسسة اعالمية ان تتقدم لنا بورقة عمل فيها االقرتاحات
اليت تراها ضرورية ملعاجلة املشكالت احلالية .وحنن جنتمع اليوم مع
اصحاب هذه املؤسسات لصياغة ارضية مشرتكة ستشكل جوابنا
اىل جلنة االعالم واالتصاالت اليت اعطتنا مهلة شهرين النهاء هذه
الورقة املشرتكة.
واجلدير ذكره ،ان االجتاهات احلديثة يف التشريع هي اليت تقوم
على العمل التشاركي الذي يعكس حقيقة تصورات وتوقعات
اجملتمع ويعاجل الصعوبات اليت يعاني منها املعنيون بالتشريع
والتحديث.
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متفرقات

نشاطات فرقة أرز لبنان الفولكلورية

مجعية مرياطة اخلريية
يهم اعضاء اهليئة االدارية اجلديدة جلمعية مرياطة اخلريية
ان تبني البناء بلدتنا يف اسرتاليا ما يلي:
اوال :ان اهليئة اجلديدة هي هيئة شرعية للجمعية نتجت
عن اجتماع اهليئة العامة للجمعية بتاريخ  2010/07/11اال
اته مت تعديل بعض االشخاص الذين مل يرغبوا باملشاركة
يف العمل االجتماعي.
ثانيا :ان اهليئة اليت ذكرت عرب وسائل االعالم او
البعض منها هي هيئة سابقة مستقيلة حبكم انتهاء مدتها
الدستورية.
ثالثا :ان اهليئة اجلديدة واليت متثل اغلبية ساحقة من
شرعها اهل
ابناء بلدة مرياطة يف اسرتاليا ،هي شرعية ّ
بلدتنا يف هذه البالد ،وساندوها وايدوها قلبا وقالبا.
رابعا :ان اهليئة اجلديدة مل ترتك اي وسيلة او طرح او
فكرة تتوصل من خالهلا اىل حل يرضي بعض الذين ال
تهمهم اال مصلحتهم اخلاصة ولكنها وصلت معهم اىل
طريق مسدود.
ومن اجل ذلك اقتضى منا التوضيح.
االعالم
عبد الرمحن محزة

املهرجان السنوي جلمعية بطل لبنان
يوسف بك كرم الزغرتاوية
تتشرف مجعية بطل لبنان الزغرتاوية بدعوة ابناء اجلالية
الزغرتاوية و مجيع االصدقاء اىل حضوراحلفلة السنوية
الزغرتاوية .حيي املهرجان السيدة انطوانات الدويهي مع
خنبة من الفنانيني وذلك يوم السبت الواقع فيه  6تشرين
مساء يف
الثاني  2010يف متام الساعة اسابعة والنصف
ً
قاعة Grand Royale

51 -61 South Street, Granville

نرجو حضوركم ومشارتكم الفعالة .لتأكيد احلضور الرجاء
السيد انطوان اجلعيتاني على
اجلمعية
اإلتصال برئيس
ّ
ّ
 0438452545او باحد اعضاء اللجنة األدارية.

تويف يف لبنان املرحوم الياس بطرس
اسكندر من مدينة زغرتا

تقبل التعازي من الساعة السادسة حتى التاسعة مساء
يومي االحد واالثنني بتاريج 10و 11تشرين األول  2010يف
هول كنيسة سيدة لبنان هاريس بارك.
الداعون يف سدني اوسرتاليا اوالد اشقائه :بطرس اسكندر
وعائلته وشربل وسايد اسكندر
وزهية زوجة هواش مكاري وعائلتها
اوالد محيه :سليم و جوزاف مارون وعياهلم
ومجيع االهل واالقارب وعموم اهالي مدينة زغرتا اهدن
وبلدة بزعون يف الوطن واملهجر

كما العادة ومنذ تأسيس الفرقة  1977سنة ما زالت تقوم بنشاطها
الرتاثي الفولكلوري حيث تشارك يف افراح ونشاطات اجلالية
اللبنانية واالثنية وتشارك يف املهرجانات اليت تقام يف الوالية
وبقية الواليات االسرتالية ..السبت  2010/10/2وبدعوة من جلنة
مهرجانات مدرسة وكنيسة القديسة تريز يف الكمبا شاركت الفرقة
وقدمت وصالت من الفولكلور اللبناني مع بقية الفرق االثنية وهذه
املدرسة تضم داخل صفوفها اكثر من  70باملئة من اللبنانيني.
االحد  2010/10/3وبدعوة من العريس لورنس عيسى من تنورين
والعروس ماليسا رمحة من بشري شاركت الفرقة يف عرسهما الذي
اقيم يف صالة  MIRAMARAيف منطقة فريفيلد قدمت الفرقة
وصالت من الرتاث والفولكلور اللبناني شارك يف معظمها العريس
والعروس واجلمهور .الف مربوك
ال تنسوا موعدكم مع مهرجان الفرقة السنوي يف منطقة دارلينغ
هاربر السياحية "كرنفال لبنان" االحد  2010/10/10من الساعة 11
صباحا لغاية اخلامسة بعد الظهر.
السبت  2010/12/18ال تنسوا موعدكم مع مهرجان الفرقة يف
اداليد "صدى االمواج" الساعة السابعة والنصف مساء على
العنوان التالي:
STAR THEATRE 145 SIR DONALD BRADMAN DRIVE HILTON SA

فرصة عمل متاحة!!!

قداس وباربيكيو مار شربل

يدعو رئيس ورهبان دير مار شاربل مجيع  2010/10/09الساعة اخلامسة والنصف مساء
املؤمنني للمشاركة يف القداس السنوي مبناسبة ذكرى تقديس مار شربل.

يليه باربكيو يف باحة املدرسة وذلك السبت

رئيس ورهبان دير مار شاربل

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
انضم لـ UBI World TV
رواد االعالم العربى
ومالك احلقوق احلصرية
لـ !! LBC Australia
اذا كنت مهتما ابعث لنا سريتك الذاتية
علىcareers@ubiworldtv.com :

صفحة 32

Saturday 9 October 2010

السبت  9تشرين األول 2010

Page 32

رياضة

دورة ألعاب الكومنولث الـ  19يف نيودهلي ،اليوم الثالث

أوسرتاليا ع َّززت صدارتها بفضل الدراجات والسباحة

افتتح العداء األوغندي موزس ندييما كيبسريو مسابقات العاب
القوى يف اليوم الثالث من دورة العاب الكومنولث الـ  ،19اليت
تقام يف نيودهلي وتستمر حتى  14تشرين االول ،وفاز يف
سباق الـ  5000مرت مسجال  13:31:25دقيقة امام الكيين إيليود
كيبتشوغي .13:31:32
وبدأت مسابقات العاب القوى يف الوقت املناسب وسط دهشة
بعض املعلقني ،بعد االصالحات والتنظيفات اليت أجريت يف اللحظة
األخرية على املضمار ويف امللعب اللذين تضررا من جراء عرض
االفتتاح .ومل تكد مشكلة امللعب حتل حتى واجه املنظمون مشكلة
اخرى متثلت يف اضراب  800من سائقي الباصات بسبب ساعات
العمل الطويلة واالجراءات األمنية املشددة .واستعان املنظمون بـ
 900سائق حملي ،تعوزهم اخلربة الكافية!
وأحرز اهلندي غاغان نارانغ حامل الرقم القياسي العاملي امليدالية
الذهبية يف الرماية بالبندقية اهلوائية  10امتار جامعا  703,6نقاط.
وهي ميداليته الذهبية الثانية يف الدورة ،والسادسة للهند يف
الرماية.
وساد الدراجون االوسرتاليون السباقات االربعة اليت اقيمت امس
باستثناء واحد هو سباق كريين الذي فاز فيه املاليزي جوسياه نغ،
بينما فاز كامريون ماير يف سباق النقاط ملسافة  40كيلومرتا،
وميغان دان يف سباق النقاط ملسافة  25كيلومرتا ،وفريق
السيدات يف سباق السرعة.
وكما يف الدراجات ،سيطرت اوسرتاليا على مسابقات السباحة
واحرز سباحوها ستًا من امليداليات الذهبية التسع اليت وزعت
امس .وأحرزت أليسيا كوتس ميدالية ذهبية ثانية خالل يومني
بفوزها يف سباق الـ  100مرت حرة.
وأحرز جايسون دانفورد ميدالية ذهبية اوىل لكينيا يف الدورة
بفوزه يف سباق الـ  50مرتا فراشة مسجال  23:25ثانية.
ورفعت اوسرتاليا رصيدها من امليداليات الذهبية يف الصدارة اىل
 21ميدالية بفارق  10ميداليات عن اقرب منافساتها اهلند ،بينما
حتتل انكلرتا املركز الثالث برصيد ست ذهبيات.
وهنا النتائج الفنية ملسابقات اليوم الثالث من الدورة:

العاب القوى

• الرجال:
  5000مرت: - 1موزس ندييما كيبسريو (أوغندا)  13:31:25دقيقة.
 - 2إيليود كيبتشوغي (كينيا) 13:31:32
 - 3مارك كيبتو (كينيا) 13:32:58
الدراجات
• الرجال:
 سباق النقاط  40كيلومرتًا: - 1كامريون ماير (اوسرتاليا)  89نقطة.
 - 2جورج أتكينز (انكلرتا) 52
 - 3مارك كريستيان (جزر مان) 37
 كريين: - 1جوسياه نغ (ماليزيا).
 - 2ديفيد دانيال (انكلرتا).
 - 3سيمون فان فيلتوفن (نيوزيلندا).
• السيدات:
 سباق النقاط  25كيلومرتًا: - 1ميغان دان (أوسرتاليا)  45نقطة.
 - 2لورين إيليس (نيوزيلندا) 40
 - 3تارا اليس وينت (كندا) 36
 سباق السرعة للفرق: - 1كارلي ماكولوتش وآنا مريز (اوسرتاليا)  33.811نقطة.
 - 2جيين ديفيس وتشارلني جوينور (اسكوتلندا) 35.908
 - 3مونيك سوليفان وتارا وينت (كندا) 37.094
اجلمباز
• الرجال:
 الفردي العام: - 1لوك فولويل (انكلرتا)  85.550نقطة.
 - 2رايس بيكفورد (انكلرتا) 85.450
 - 3جوشوا جيفرييس (اوسرتاليا) 84.750
• السيدات:
 الفردي العام: - 1لورين ميتشل (اوسرتاليا)  58.200نقطة.
 - 2اميلي ليتل (اوسرتاليا) 55.850
 - 3جورجيا بونورا (اوسرتاليا)54.950
السباحة
• الرجال:
  50مرتًا فراشة: - 1جايسون دانفورد (كينيا)  23:25ثانية.
 - 2جيوف هوغيل (اوسرتاليا) 23:37
 - 3روالند شومان (جنوب افريقيا) 23:44
  100مرت صدرا: - 1كامريون فان در بورغ (جنوب افريقيا)  1:00:10دقيقة.
 - 2كريستيان سربينغر (اوسرتاليا) 00:29»1
 - 3برنتون ريكارد (اوسرتاليا) 1:00:46

 - 1رايف كومار (اهلند)  321كيلوغراما.
 - 2تشينتانا فيداناج (سري النكا) 308
 - 3حممد منصور (ماليزيا) 306
• السيدات:
 وزن  58كيلوغراما: - 1تشانو يومنام (اهلند)  197كيلوغراما.
 - 2سني لي (اوسرتاليا) 192
 - 3زوي مسيث (انكلرتا) 188

املصارعة اليونانية  -الرومانية
 وزن  55كيلوغراما: - 1راجيندير كومار (اهلند).
 - 2أزهر حسني (باكستان).
 - 3بروميس موينغا (كندا).
 وزن  66كيلوغراما: - 1مريوسالف ديكون (انكلرتا).
 - 2جاك بوند (كندا).
 - 3سونيل كومار (اهلند).
 وزن  84كيلوغراما: - 1أفيونايي جو اغبونافبار (نيجرييا).
 - 2مانوج كومار (اهلند).
 - 3دين فان زيل (جنوب افريقيا).
 وزن  120كيلوغراما: - 1ايفان بوبوف (اوسرتاليا).
 - 2تاالرام مامان (نيجرييا).
 - 3دهارميندرا دالل (اهلند).
*السباحة األوسرتالية أليسيا كوتس فائزة بذهبيتها الثانية يف الـ  100مرت حرة*

  200مرت ظهرا: - 1جيمس غودارد (انكلرتا)  1:55:58دقيقة.
 - 2غاريث كني (نيوزيلندا) 1:57:37
 - 3أشلي ديالني (اوسرتاليا) 1:58:18
 البدل  200×4مرت حرة: - 1اوسرتاليا (توماس فرايزر  -هوملس ،نيكوالس فروست ،راين
نابوليان ،كنريك مونك)  7:10:29دقائق.
 - 2اسكوتلندا 7:14:02
 - 3جنوب افريقيا 7:14:18
• السيدات:
  100مرت حرة: - 1أليسيا كوتس (اوسرتاليا)  54:09ثانية.
 - 2أميلي سيبوم (اوسرتاليا) 54:30
 - 3فرنشيسكا هولسال 54:57
  100مرت ظهرا: - 1أميلي سيبوم (اوسرتاليا)  59:79ثانية.
 - 2جيما سبوفورث (انكلرتا) 1:00:02
 - 3جوليا ويلكينسون (كندا) 1:01:05
  200مرت صدرا: - 1ليزيل جونز (اوسرتاليا)  2:25:38دقيقتان.
 - 2تيسا واالس (اوسرتاليا) 2:25:60
 - 3ساره كاتسوليس (اوسرتاليا) 2:25:92
 البدل  200×4مرت حرة: - 1اوسرتاليا (كايلي باملر ،بلري ايفانز ،برونيت بارات ،ميغان
ناي)  7:53:71دقائق.
 - 2نيوزيلندا 7:57:46
 - 3انكلرتا 7:58:61

امليداليات

وهنا الئحة امليداليات بعد انتهاء مسابقات اليوم الثالث:
ذهبية فضية برونزية
21
 – 1اوسرتاليا
11
 – 2اهلند
6
 – 3انكلرتا
3
 – 4ماليزيا
2
3
 – 5جنوب افريقيا
2
 – 6كندا
2
 – 7نيجرييا
2
 – 8سنغافورة
1
 – 9اسكوتلندا
1
 – 10كينيا
1
 – 11اوغندا
 -12نيوزيلندا
 – 13سري النكا
 – 14ويلز
 – 15باكستان
 – 16بنغالدش
 – 17جزر مان
 – 18ترينيداد وتوباغاو -

10

15
5
8
9
11
4
2
4
9
1
1
2
1
1
2
2
1
1
2
5
1
1
1
1
1
1
1
1

الرماية
• الرجال:
 البندقية اهلوائية  10امتار: - 1غاغان نارانغ (اهلند)  703,6نقاط.
 - 2أبهيناف بيندرا (اهلند) 698
 - 3جيمس هاكل (انكلرتا) 693,5
 احلفرة املزدوجة زوجي: - 1انكلرتا (ستيفن سكوت وستيفن والتون)  189نقطة.
 - 2اهلند 188
 - 3ماليزيا 185
 املسدس  50مرتا: - 1اومكار سينغ (اهلند)  653.6نقطة.
 - 2بني غاي (سنغافورة) 649.6
 - 3سوي هون ليم (سنغافورة) 644.7
• السيدات:
 املسدس  25مرتا فردي: - 1أنيسة سيد (اهلند)  786.8نقطة.
 - 2راهي سارنوبات (اهلند) 781
 - 3باي تشني بيبيانا نغ (ماليزيا) 778.2
رفع األثقال
• الرجال:
 -وزن  69كيلوغراما:

*العداء األوغندي موزس ندييما كيبسريو فائزًا يف سباق الـ  5000مرت*
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تتمات

كان يف استقباله ومرافقه كوادر التيار وشخصيات

النائب أسود لـ «اهلريالد» :هدف زيارتي متثيل العماد عون يف مهرجان التيار

وصل اىل مطار سيدني حوالي
الساعة احلادية عشرة من ليل
امس االول اخلميس النائب يف
التيار الوطين احلر عن منطقة
جزين االستاذ زياد اسود يرافقه
مستشاره االمين االستاذ انطوني
كسرواني.
وكان يف استقباله على ارض
املطار منسق التيار يف سيدني
والكوادر
طنوس
ريتشارد
نسيب اهلاشم ،غازي مرعب،
حممد درباس ،طوني خوري ،بيار
حلوة ،اوتل نهرا ،مسري بو رزق،
جون كلود الراسي ،فادي هيار،
انطوني صيداوي وغريهم...
اضافة اىل امني منظمة حزب
البعث العربي االشرتاكي يف
اسرتاليا فوزي االمني ،رئيس
اللبناني
الوطين
اجمللس
االسرتالي الدكتور غسان العشي
والزميل عباس مراد والزميل
انطونيوس بو رزق رئيس حترير
جريدة "اهلريالد".
وبعد االستقبال يف املطار انتقل
اجلميع اىل Crowne Plaza Hotel
يف منطقة باراماتا.
واملعروف ان هدف زيارة النائب
اسود اىل اسرتاليا متثيل العماد
ميشال عون يف مهرجان التيار
الوطين احلر السنوي الذي سيقام
مساء اليوم السبت يف صالة
"البلفيو".
وكان جلريدة "اهلريالد" هذا
احلوار مع سعادة النائب الضيف
زياد أسود:
• كيف يرسم لنا النائب اسود
خارطة االوضاع السياسية يف
لبنان اليوم؟
 مما ال شك فيه ان الوضعيف لبنان اليوم شائك ومعقد،
واستمرار الوضع على هذا الشكل
خيلق حالة الاستقرار يف البلد.
املواضيع االساسية املطروحة هي
على جانب كبري من االهمية وان
عدم معاجلتها او معاجلتها بشكل
مبتور او جمتزأ وبالطريقة اليت
تعاجلها احلكومة اليوم وبعض
االطراف السياسية تزيد من
تفاقم االزمة ومن خوف الناس
ومن البلبلة املوجودة .اعتقد ان
اخلط االساسي اليوم ُر ِ
سم وان
املفاصل االساسية اليت قامت
عليها السياسة اآلذارية منذ العام
 ٢٠٠٥حتى اليوم بدأت تتفكك..
أكان من اتهامات ورجوع عن
اتهامات ..أكان من احندار
مستوى املمارسة يف الشأن العام
على االرض ،أكان على مستوى
الدولة واحلكومة والوزارات ،أكان
على مستوى الفساد املستشري،
أكان على مستوى معاجلة
قضيتني اساسيتني هما شهود
الزور واحملكمة الدولية اللتني
تشكالن العمود الفقري الستمرار
البلبلة يف البلد ..اعتقد انه مت
اليوم وضع حد هلذه املمارسة
وهلذا احلد شقان :شق قانوني
وشق سياسي .الشق السياسي
تراجع عنه رئيس احلكومة سعد
احلريري بقوله ان االتهامات كانت
سياسية يف هذا امللف والشق
القضائي باجتاه معاجلة ملف
شهود الزور واالنتهاء من هذه
القضية او وضعها يف اطارها
الصحيح .لكن تهمنا املؤسسات
وتهمنا هيبة القضاء وحنن بهذا

التوجه للحفاظ على املؤسسات
وهيبة القضاء.
• اين يضع النائب زياد اسود
اخلطوة القضائية السورية جلهة
اصدار مذكرات توقيف غيابية حبق
 ٣٣شخصا فهل هذه املذكرات يف
نظر الدولة اللبنانية قانونية؟
عدة نظريات يف هذا
 هناك ّاملوضوع لكن النظرية االهم تقول
اذا اتى مجيل السيد ومن معه -
وحنن هنا ال ندافع عن السيد
الننا عانينا منه ومن ممارسة
املؤسسات اليت كانت موجودة -
ملراجعة القضاء اللبناني يف قضية
معينة تتعلق به ،القضاء اللبناني
يقول له ال تستطيع ان تراجع
لدي ،يلجأ اىل احملكمة الدولية
ّ
ويقول له القضاء هناك ليس
بامكانك ان تراجع لدي ،فأين
يراجع يف النهاية؟ هناك قضاء
سوري بالنسبة للواء السيد هناك
متهمون وهناك
مدعى عليهم
ّ
سوريون ،حفظ حقه يف صالحية
هذا القضاء بالنسبة للشق اللبناني
حنن ال نستطيع ان نقول باملطلق
ان هذه املذكرات سياسية وهي
لتخرب العالقة اللبنانية السورية
ويف النهاية هي مذكرات قضائية
يتم التعامل معها على املستوى
القضائي وهناك وزارتا عدل
تستطيعان تنسيق هذه االمور
للوصول اىل نتيجة يف هذا
امللف ..ال نستطيع القول ان كل
شيء سليب هناك صاحب حق له
شقان يف املوضوع ،شق مدني
وشق جزائي ،الشق اجلزائي هذا
القضاء حترك يف احلق العام
والشق املدني له حقوق شخصية
حيصلها امام القضاء املختص
ّ
ايضًا.
• بعد ان وافق قاضي االجراءات
التمهيدية يف احملكمة الدولية
دانيال فرنسني على طلبات
اللواء السيد اعرتض على ذلك
املدعي العام دانيال بلمار وكذلك
املسشارة القانوية لالمني العام
لالمم املتحدة باتريسيا اوبراين
فهل انتقل "االشتباك" حول
شهود الزور من لبنان اىل االمم
املتحدة؟
 بصرف النظر عن موقف االمماملتحدة يف صالحية تسليم
املستندات والوثائق او عدم
تسليمها ليست هناك عدالة تقوم
على الظن بالناس او االشتباه
بهم وتوقيفهم دون ان تكشف
هلذا املتهم او املشتبه به او
املدعى عليه االدلة اليت تدينه بها
او تسجنه من اجلها ،هذه املماطلة
ليست ملصلحة امللف كملف
وليست ملصلحة احلقيقة وليست
ملصلحة اكتشاف هوية من اغتال
الرئيس رفيق احلريري ..هذه
جَ
امللفات ال
تعال باملطلق حيث
توضع يف الرباد ونستعملها عند
احلاجة ،هناك مسارات قانونية
وهناك اصول واجراءات جيب
احرتامها الظهار احلقيقة وإال
يكون الرئيس سعد احلريري ال
يفتش عن احلقيقة واحملكمة ال
تسري يف الوجهة الصحيحة.
• يف البداية كانت اصابع االتهام
موجهة حنو تورط سوريا والضباط
االربعة واليوم حنو حزب اهلل..
فهل مت االفراج عن هؤالء الضباط
متهيدًا التهام حزب اهلل النه ليس

*النائب زياد اسود مع الزميل انطونيوس بو رزق*

من املنطقي اتهام الضباط وحزب
اهلل يف الوقت نفسه؟
 قبل توقيف الضباط االربعةكان هناك اتهام جملموعة الـ
 13السلفية وقد مت االقالع عن
هذا االتهام واالنتقال اىل اتهام
الرئيس السابق اميل حلود
وتصنيف القصر اجلمهوري مركزًا
للقتل ..وكلنا نذكر اجلو االعالمي
ذلك احلني ،وبعد ذلك مت اتهام
الضباط االربعة وسجنهم حوالي
اربع سنوات دون االدعاء عليهم
وهذا مفصل اساسي ..انتقلنا
من الضباط االربعة اىل سوريا
واقر الرئيس سعد احلريري ان
هذا االتهام سياسي واعتذر..
وهنا كيف ميكننا ان نصدق ان
ملفًا قضائيًا ينتقل من اتهام
اىل اتهام ،ومن تشويه مسعة
اىل تشويه مسعة ،من اتهامات
سياسية اىل اتهامات سياسية.
امللفات القضائية يف التفتيش
عن احلقيقة ال تقوم على اتهامات
سياسية بل اتهامات مثبتة بأدلة
ووقائع وقرائن وشهود جديني
وليس بشهود مشكوك بافاداتهم
ومبصداقيتهم وبأقواهلم ..اعتقد
ان ما يسمى احلقيقة اصبحت
وراءنا وجيب البحث عنها بطريقة
مغايرة وباسلوب خمتلف وان
نكون منطقيني وعادلني يف
التفتيش عنها.
• يف قضية توقيف العميد فايز
كرم عادة ما يكون التوقيف ايامًا
معدودة وحيال بعدها املوقوف
للمحاكمة اذا كان هناك قضاء
عادل ونزيه وحمرتم وال يكون
التوقيف ملدة شهرين تقريبًا،
هل تعتقد ان جرمية العميد سببها
شعبية العماد؟
 هناك شقان يف املوضوعبصرف النظر عن ملف العميد وما
اذا كان ارتكب او مل يرتكب ،فانا
لست بهذا الصدد حتى نقول انه
ارتكب ام ال ..هناك اصول جيب
اتباعها ،ليس لدينا حق ان نطلق
على احد صفة عميل قبل ان حتكم
عليه احملكمة او ان نعمم على هذا
الشخص املشتبه به واملدعي عليه
او املظنون به انه عميل وحنكم
عليه سلفًا قبل احملاكمة وقبل
ان نتأكد من جدية لتحقيقات
وقانونيتها .ان فرع املعلومات
بواقعه القانوني غري صاحل الجراء
حتقيقات وهو جهاز ليست لنا ثقة
به النه سبق وتوىل ملفات وكانت
مصداقيته على احملك فيها ومنها
ملف التحقيقات اليت هلا عالقة
باغتيال الرئيس رفيق احلريري.
امام هذا الواقع املشكوك فيه
كيف نصدق ان فرع املعلومات

الذي بالنسبة لنا غري موجود يقوم
بالتحقيقات وخيابر النيابة العامة
وله سجن خاص به وكأنه فرع
مستقل حبد ذاته مبوجب القانون
او مبوجب املراسيم ،وهذا الفرع
ال وجود له ال يف القانون وال
يف املراسيم وان صالحيته تتعلق
بسلوك الضباط والعسكريني وال
متتد اىل التوقيفات والتحقيقات
وخمابرة النيابة العامة.
• أليس من املناسب والقانوني
ان يتم توقيف العميد كرم يف
سجن تابع للجيش وليس لفرع
املعلومات كونه كان عميدًا يف
اجليش اللبناني؟
 طبعًا هناك اصول وهذه االصولجيب ان تتبع وهو ان يكون يف
وزارة الدفاع ويف مكتب خاص به
ومستقل حيافظ له على كرامته
وعلى هيبة النجوم اليت على كتفه
ويف الوقت ذاته يفسح له جمال
الدفاع املشروع عن نفسه وجيب
ان ال يحُ رم من كل حقوقه طوال
حوالي شهرين وان يوضع حتت
االرض ،وقد وردني خرب اليوم
انه نقل اىل املستشفى حبالة
طارئة ،واتصور ان هذه مسؤولية
فرع املعلومات فيما لو اصابه
اي مكروه ال مسح اهلل ففرع
املعلومات والقضاء الذي غطى
هذا النوع من االجراءات يتحمالن
كامل املسؤولية.
• الرئيس بري اشرتط حلضور
وزرائه جلسة جملس الوزراء املقبلة
ان يكون بند شهود الزور على
جدول اعماهلا فاىل اي مدى سينجح
جملس الوزراء يف مناقشة هذا
املوضوع؟
 ال اعتقد اننا سنصل اىل نتيجةيف الوقت احلاضر الن االمور مل
تنضج بعد لكي يفهم من جيب ان
يفهم انه ال يستطيع االستئثار
بالبلد وحيكمه حلاله ويلغي كل
الناس يهدد فيه طوال الوقت
االخصام واملنافسني .اذا كنا
مؤمنني اننا شعب واحد نعيش
على ارض واحدة يف بلد واحد
وحيكمنا قانون واحد جيب ان
نكون كلنا متفقني على ان مسار
هذه العدالة مبتور ومشكوك به
وال يصلح الن يكون مدخ ًال الظهار
احلقيقة حول اغتيال الرئيس
احلريري.
• ما هو وضع التيار الوطين احلر يف
لبنان اليوم على اخلارطة السياسية
واىل اي مدى هو مرتاح هلذا
الوضع؟
 رغم احلمالت ورغم التشكيكورغم االعالم وشراء االصوات
واحلصارات واملؤامرات استمرينا
وصمدنا وقاومنا حنن موجودون

واملسائل التنظيمية هلا حدود..
فان الغاءنا كتيار وكخط سياسي
وضرب مسعتنا وحتطيم ارادتنا كل
هذا سقط يف آخر انتخابات وهي
االنتخابات البلدية ،هذا احلصار
اسقطناه واسقطنا كل الصور
املشوهة اليت رمست حول التيار
يف السنوات السابقة واهمها
واوهلا اتهامنا بالعمالة لسوريا،
اتهامنا بوالية الفقيه وبإيران
وغري ذلك .اعتقد ان على سعد
احلريري كرئيس حكومة ان يعتذر
من الشعب اللبناني ومن التيار
شوهوا صورتنا
الوطين احلر النهم ّ
السياسية من اجل االنتخابات.
• يقال ان زخم التيار الوطين احلر
مرتبط بشخص العماد عون حيث مل
يتم االنتقال بعد اىل مأسسة التيار
لضمات استمراريته ،ويقال انه يف
حال اصاب العماد اي مكروه ال
مسح اهلل فان التيار سوف يتأثر
تأثرًا كبريًا ،فما رأيك يف ذلك؟
 التيار يف طور االنتقال اىلمؤسسة ولكن يف مراجعة تارخيية
لكل االحزاب من اميل اده اىل
رميون اده اىل كميل مشعون
جند انها معضلة موجودة يف كل
االحزاب اللبنانية .حنن اليوم رغم
ظروفنا الصعبة ورغم احلصارات
اليت مورست ضدنا ورغم
الضغوط ورغم عدم العمل على
نقل لبنان من مرحلة الوصاية
اىل مرحلة ما بعد الوصاية اي
اىل مرحلة الدولة واملؤسسات
كل هذا اخذ الكثري من وقتنا
ومن جهدنا ومن تعبنا وعرقل
كثريًا مسارات كان ُيفرتض
ان تسري مع بعضها البعض ان
كان على املستوى السياسي او
على املستوى احلزبي ،الوقت مل
ُ
يفت بعد ،وحنن والتيار بألف
خري والذين ليسوا بألف خري هم
الذين يقصفون على التيار يوميًا
لتحطيمه ..اما التيار فهو خبري
وصامد واقول الهلنا يف اسرتاليا
يهزك ريح".
"يا جبل ما ّ
• هناك اتهامات بأن العماد عون
سلم مناصب هامة ملقربني منه مثل
صهره الوزير جربان باسيل وصهره
روي اهلاشم ،رغم كفاءة االثنني..
فاىل اي حد هذه االتهامات حمقة؟
 هذه االتهامات تصبح حمقة اذامل يعد يصل غريهم وطاملا يصل
غريهم ويأخذون فرصهم وأنا
واحد من الشباب من جيل الوزير
باسيل وآخذ فرصيت واقوم بواجيب
واحتمل مسؤوولييت يف منطقيت
ويف نيابيت كما جيب عندها تصبح
كل هذه املقوالت ساقطة ..هناك
ظروف تساعد االشخاص يف
مواقعهم ويف املسؤوليات اليت
تلقى على عاتقهم ولذلك فان
الوزير باسيل موجود ليس النه
صهر اجلنرال بل النه مناضل كان
موجودًا يف ساحات النضال .وانا
من االشخاص الذين مت توقيفي
معه ومننا سويًا على البالط وال
نستطيع ان ننكر له هذا النضال
وهذا التاريخ ويف الوقت نفسه
ال نستطيع ان ننكر النشاط
الذي يقوم به يف الوزارات اليت
تسلمها جلهة التطوير الالفت يف
مسالك املؤسسات اليت يديرها.
• هناك اقاويل ايضًا حول
االستقاالت يف صفوف التيار مثل
اللواء عصام ابو مجرة وغريه فما

سبب هذه االستقاالت؟
 يعرف من يف التيار سلفًامنهجيته ونهجه ويعرف من يف
التيار انه مهما كانت الظروف
الشخصية يبقى احلد الفاصل هو
االلتزام وهو االئتمان بشخصه
وباالمانة ..ال نستطيع ان نضع
ّ
ّ
«بيضلو
بيننا اشخاصًا
ينقو»
ّ
ونقهم ال جيدي نفعًا ..واذا
استثنينا اللواء لطيف اعتقد ان
على اللواء ابو مجرة ان جيري
مراجعة الن مواقفه االخرية وخاصة
تلك اليت هلا عالقة مبواقف التيار
ومبواقف مسري جعجع من التيار ال
تشجع ،كان عليه اجراء مراجعة
وفحص ضمري قبل ان يدلي بهذه
التصرحيات.
• ما هو هدف زيارتكم اىل
اسرتاليا؟
 أو ًال لقد شرفين العماد عون انامثله يف اسرتاليا وهذا شرف كبري
حيملين اياها انا
لي وامانة غالية ّ
ال استحقها وهي فرصة للتعرف
اىل اجلالية اللبنانية وخاصة اخوتي
يف التيار الوطين احلر الذين هلم
نضاالت وان كانت نضاالتنا من
مواقع خمتلفة ومن بلدان خمتلفة.
واالهم اتيت اىل اسرتاليا الوصل
الرسالة اليت اعرفها عن التيار
وعن شهدائنا وعن مسيحيتنا
احلقيقية وعن انفتاحنا وعن هذه
الدولة املهرتئة اليت تفرض علينا
االستمرار يف املقاومة يف حياتنا
ويف جمتمعنا ويف اعمالنا من اجل
انقاذ شعبنا من هذا االحندار.
فعام ٢٠٠٥رغم انتصار التيار
الوطين احلر استمرت السياسة
يف املنحى نفسه وكأن شيئًا مل
يتغري بعد خروج السوريني من
لبنان .وهذا يستدعي الوقوف
والتفكري ملاذا حنن نفعل هكذا
وعلى من تقع مسؤولية استمرار
تدهور االوضاع يف البلد على كافة
املستويات سياسيًا وقضائيًا
واجتماعيًا وثقافيًا واقتصاديًا.
ال اعتقد ان املسؤولية تبقى على
الوصايات واالحتالالت وحدها
املسؤولية علينا اساسا الننا مل
نتلقف فرصة ان يكون لبنان
سيدًا حرًا وان يكون هلذا الشعب
دولة ومؤسسات .املسؤولية ..
وانا هنا اللقاء الضوء للجالية..
تقع على التعمية اليت كانت
حتصل يف السنوات اخلمس
املاضية وسيكون خطابي واضحًا
جدًا ومباشرًا جدًا ولن أوارب.
• هل لنا ببطاقة شخصية خمتصرة
لنضاالت النائب اسود يف التيار
الوطين احلر؟
 يف  13تشرين كنت مسعفًا يفالصليب االمحر كغريي من الشباب
حيث شاركنا مبا نستطيع يف دعم
القضية اللبنانية والقضية الوطنية
اليت ميثلها اجلنرال ميشال عون.
بعد  13تشرين اصبح زياد اسود
املناضل الشاب يف ما يسمى
«احلالة العونية» اليت لدي
اهتمام كبري فيها وقد امضيت
فيها شبابي وحياتي ونصف عمري
وان شاء اهلل يف االيام املقبلة
«
وجا» ونكون على
منبيض ّ
ّ
محلنا
قدر االمانة واملسؤولية اليت ّ
اياها العماد ميشال عون بالنسبة
الخوني يف التيار وللناخبني يف
قضاء جزين ومنطقة جزين خاصة
وللجالية اللبنانية عامة.
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تسلية

احلمل ( 21آذار –  20نيسان):تعشق االستعانة مبخيلتك اخلصبة
لتخطي اخليبات واألزمات ،وتبحث عن املرح واالستمتاع يف كل
ما تقوم به .وتتصرف بعفوية مطلقة يف خمتلف املواقف.

االسد ( 21متوز 21 -آب):تغضب بسرعة وتتصرف بعدوانية اذا
شعرت بأن اآلخر عنيد ويطلب منك الكثري يف العالقة العاطفية.
تريده ان يكون اقوى منك واملهم ان يتصرف بهدوء.

الثور ( 21نيسان  20 -أيار):تعيش بهدوء وتستمتع باألمور
بأسلوب بطيء ألنك تريد ان تفيد من كل اللحظات وكل املواقف
اليت جتد نفسك فيها .مع الوقت يقدرك الشريك ويتفاعل مع
عواطفك النبيلة.

العذراء ( 22آب  22أيلول):تعشق التفكري باألمور احلياتية املعقدة
وتغضب بسرعة وال تعيش بسعادة اذا حاول اآلخر ان يسيطر
عليك ويعكر احاسيسك املرهفة .وهو حيتاج اىل الصرب ليعيش
اىل جانبك.

اجلوزاء ( 21ايار  20 -حزيران):جيذبك اآلخر عندما يتصرف ببساطة
وصراحة ،ولكنك ال تتفاعل مع االغواء البطيء بل تريد ان حتصل
على كل ما ترغب فيه بسرعة الربق .مزاجيتك ترهق اآلخر.

امليزان ( 23أيلول  22 -ت:)1تعشق املوسيقى والفنون على
انواعها ،وحتيا بهدوء ألنك تريد ان تشعر بالتناغم مع اآلخرين.
ال تتحمل ان يسيطر اآلخر عليك وهو ال يتحمل ان تغزل اجلميع
أمامه.

السرطان ( 21حزيران  20 -متوز):حتتاج اىل االمان والشعور
باالستقرار لعيش بهناء وال تتحمل الشريك الذي يواجهك بشراسة
باستمرار ،بل تريده ان يتفهم جنونك وعدم قدرتك على التنازل
عن حريتك.

العقرب ( 23ت 22 - 1ت:)2نادرًا ما تتصرف بوفاء يف العالقة
العاطفية ألنك ترى ان الوفاء ال يسمح لك باختبار كل زوايا
احلياة .تريد عيش اجلموح وان تعيش مغامرات ال تنتهي.

القوس ( 23ت 20 - 2ك:)1ال تريد ان تبقى يف املنزل مدة
طويلة بل ان تعيش كل يوم وكأنه سنة! وحده الشريك القوي
الشخصية يتفهم طبيعتك الشرسة واليت يصعب أن يروضها
احد.
اجلدي ( 21ك 19 - 1ك:)2تعشق املال والسلطة وتعيش احلياة
بتألق وتنظم حياتك وفقًا لقوانني صارمة .ال تتساهل مع نفسك
وتطمح دائمًا اىل التقدم يف خمتلف الزوايا .تتأثر مبحيطك.
الدلو( 20ك 18 - 2شباط):تبحث عن شريك تلهو معه وتستمتع
بوقتك اىل جانبه .ال تتعامل مع العالقة العاطفية وكأنها مسألة
حياة او موت بل تراها احدى وسائل االستمتاع برفقة اآلخر.
احلوت ( 19شباط  20 -آذار):تسيطر عليك احاسيسك املتقلبة
وال شيء جيرحك أكثر من خيانة الشريك لك .ال تتحمل فكرة
أن يغازل اآلخر أحد غريك وتقدر أن تهجره بال تردد عندئذ الن
كرامتك هي االهم بالنسبة لك.
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اعالنات

Hamam

..
..

..
..

$25

The Best Lebanese Sweets

Cakes - Gelato -Pettifour
& all Lebanese Sweets

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

ONE STOP BEAUTY

38 / 46 Wellington Road, South Granville

CATERING FOR ALL OCCASIONS

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

رشــــا

لصاحبه جان شاهني

لتنجيد وتصليح مجيع أنواع املفروشات

جلسة رائعة مع النرجيلة

تشكيلة واسعة
من املأكوالت اللبنانية
مشاوي على أنواعها ومأكوالت حبرية طازجة

نؤمن ونتعهّد سائر أنواع املناسبات

سهرات مميزة
مع املطرب جورج خوري والرقص الشرقي

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

.
.
.
.
..

تنجيد مجيع الصالونات والكنبايات.
خربة طويلة وقدمية يف صالونات احلفر الطلياني
واحلفر القديم.
تنجيد مجيع أنواع الكراسي ومنها كراسي السفرة
واملكاتب واملطاعم.
خربة عريقة يف صناعة اجملالس العربية وموديالت
على مجيع أنواعها.
قص مجيع أنواع االسفنج حسب املقاسات املطلوبة.
كفالة  10سنوات.

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

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

SPIRITUAL THERAPIST
Traditional Spiritual Help
العامل الروحاني عالء العوادي

@Ôè◊Ïœ@ÊÏ€bñ@aÎáó”c

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

*تسفري االرواح البشرية واستنطاقها
*كشف األسرار *استشارات روحانية ونفسية

Tel: 02 87648186

Fax :02 87648062

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

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

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

