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حبث مع احلريري يف موضوع احملكمة ..وجنبالط ّ
حض أمامه على مواجهة القرار الظين بـ»أعصاب هادئة»  ...والتقى نصر اهلل قبيـل املغـادرة

جناد يطل على فلسطني من بنت جبيل :الصهاينة إىل زوال

أنهى الضيف االستثنائي
الرئيس اإليراني حممود
زيارته
جناد
أمحدي
االستثنائية اىل لبنان ،بعد
يومني حافلني التقى خالهلما
الرئاسات مجيعًا «من دولة
اىل دولة» ،وتفاعل مع

«العالقات
وأفادت
االعالمية» يف احلزب انه
مت خالل اللقاء استعراض
االوضاع العامة ونتائج
الزيارة التارخيية للرئيس
جناد على خمتلف الصعد.
نصر
السيد
وقدم
اهلل بندقية احد اجلنود
الصهاينة كانت املقاومة
قد غنمتها يف حرب متوز
هدية للرئيس جناد عربون
وفاء وشكر.

كل ألوان الطيف اللبناني
معربا عن االنفتاح االيراني
على الرتكيبة املرهفة هلذا
البلد ،وأطل على شرحية
كربى من اجلمهور بتواضعه
املعروف وخطابه املبدئي،
ليغادر ليال اىل طهران

احلكيم يربط مشاركته يف احلكومة العراقية بـ «فرص جناحها»

واشنطن ترحب بزيارة املالكي إىل دمشق

يبدو أن زيارة رئيس
الوزراء العراقي املنتهية
املالكي
نوري
واليته
اىل دمشق واجتماعه إىل
الرئيس السوري بشار
األسد االربعاء بعد طول
قطيعة ،بدأت تؤتي مثارها
من خالل تصاعد منسوب
التفاؤل يف أوساط ائتالف
«دولة القانون» بشأن
تولي رئيسه منصب رئاسة
الوزراء لوالية ثانية ،يف
وقت رحبت واشنطن بهذه
الزيارة مشددة يف الوقت

عينه على ضرورة تشكيل
احلكومة يف العراق «من
أي تدخل خارجي».
دون ّ
وزيرة
مساعد
وقال
اخلارجية األمريكية فيليب
كراولي االربعاء ،يف مؤمتر
صحايف «حنن بالتأكيد
ندعم احلوار الذي حيصل
اليوم بني سوريا والعراق.
جيب أن تكون بني البلدين
عالقات بناءة كي يتمكن
كل منهما من لعب الدور
املناسب للمساعدة على
(التتمة ص)21

ومع اختتام جناد لزيارته،
ميكن القول إنها كانت
وغنية
ناجحة بكل املعايري
ّ
الرغم
على
برموزها،
مما سبقها من تشويش
وتهويل ،وبدا واضحا ان
الضيف الكبري كان مطمئنا
اىل أنه موجود يف بيئة آمنة
ودافئة ،فتمرد يف كثري
من األحيان على االجراءات
االمنية ورفض إلقاء خطبه
(التتمة ص)21

صـوت الحقيقة
زيارة جناد تؤجل االشتعال وال تسحب فتيله

*الرئيس اإليراني حممود أمحدي جناد مع رئيس الوزراء سعد احلريري*

بعد وداع الرئيس ميشال
سليمان ،وقد استطاع ان
يكسب احرتام اجلميع،
مبن فيهم أولئك الذين
خياصمونه ،متمكنا من
«استئناف» األحكام املسبقة

للبعض حيال نوايا إيران،
مقدما إياها كدولة كربى ال
ختاصم وال تتحزب ،وإن
كانت هلا مواقفها الثابتة.
توج جناد زيارته
وقد
ّ
التارخيية بلقاء األمني
العام حلزب اهلل السيد
حسن نصر اهلل ،يف مقر

السفارة االيرانية يف بئر
حسن ليال ،حيث جرى
البحث يف التحديات اليت
تواجه لبنان واملنطقة ،يف
ظل االستهداف االسرائيلي
ـ االمريكي لقوى املقاومة
واملمانعة ،وما يواكبه من
حماوالت إلثارة الفتنة.

تقرير جنار حتوّل مشكلة تهدد احلكومة!
انطونيوس بو رزق

شكرا لك يا جناد ..مع حفظ االلقاب!
شكرا لك ..وكم نتمنى لو ان زيارتك لبلدنا تدوم
اىل االبد!
شكرا لك ..فقد اتيت الينا وبيدك
دلو من املاء
ّ
(التتمة ص )27

مؤسسة املكاري للدواليب االوىل يف فيكتوريا

مواقع الكرتونية بـ $ 299

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

$ 299

دواليب جديدة
ومستعملة
بأسعار ال تنافس
(التفاصيل ص )18

بإدارة أمحد املكاري
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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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لبنانيــات

تشديد إيراني على التعاون لتجاوز املرحلة احلالية
فتفت «األول» يف املقاومة ..
الرئيس اإليراني خيتتم زيارته بوداع سليمان يف بعبدا
احلريري يومل على شرف جناد يف السرايا حبضور سليمان وبري واجلميل وحوري وزهرا يقارنون
أكد استعداد بالده ملساعدة لبنان يف كل ما يطلبه

شهدت السرايا الكبرية امس
االول ،جولة حمادثات موسعة
بني الرئيس اإليراني حممود
أمحدي جناد ورئيس اجلمهورية
ميشال سليمان ورئيس جملس
النواب نبيه بري ورئيس
جملس الوزراء سعد احلريري
تناولت التطورات واألوضاع
العامة والعالقات الثنائية بني
البلدين ،ومت خالهلا استكمال
األحباث اليت جرت يف اللقاء
بني الرئيسني جناد واحلريري.
وكان سبق احملادثات املوسعة،
حمادثات ثنائية بني الرئيس
احلريري والرئيس جناد يف
حضور سفري ايران يف لبنان
غضنفر ركن أبادي.
ويف دردشة مع الصحافيني،
سئل أبادي :هل أبلغ الرئيس
جناد اىل الرئيس احلريري موقف
إيران من احملكمة الدولية؟،
أجاب« :هذا موضوع لبناني،
وقلنا اننا نبذل قصارى جهدنا
من أجل احلفاظ على وحدة
كل اللبنانيني .والبحث اليوم
تناول موضوع احملكمة وغريه
من املواضيع األخرى».
سئل :هل كان لدى الرئيس
احلريري عتب على املوقف
«على
أجاب:
اإليراني؟،
العكس متاما .فاللقاء سادته
أجواء إجيابية وممتازة للغاية
من الفرح والسرور والرتحيب
بهذه الزيارة .وأكد الرئيس
اإليراني أن بالده إىل جانب
لبنان ،كل لبنان ،يف السراء
والضراء ويف كل الظروف،
وحنن مستعدون للتعاون يف
خمتلف اجملاالت».
سئل :هل طلب الرئيس
احلريري رمسيا تسليح إيران
أجاب:
اللبناني؟،
للجيش
«حنن أعلنا ،والرئيس جناد
أكد أننا مستعدون للمساعدة
يف كل اجملاالت».
سئل :هل طلب منكم الرئيس
احلريري التدخل لدى «حزب
اهلل» من أجل ختفيف حدة
اخلالف؟ ،أجاب« :حنن حتدثنا،
كما حتدث الرئيس جناد يف
القضايا اإلقليمية والعاملية
املهمة ،أما القضايا واملسائل
الداخلية فقد أكدنا موقفنا
جتاهها ،وإن شاء اهلل جنتاز

هذه املرحلة إىل مرحلة جديدة
من التعاون والتآزر بني كل
اللبنانيني» .اضاف« :قدمنا
للبنان هدية هي عبارة عن
جهاز علمي «نانوسكوب»
منتج يف إيران اليت هي البلد
السادس يف العامل الذي ينتج
هذا اجلهاز ،وهو يفيد الزراعة
والصناعة وصناعة األدوية».
سئل :ماذا قدمتم على الصعيد
األمين؟ ،أجاب« :ليست هناك
مشكلة على صعيد األمن يف
لبنان».
سئل :هل كان موضوع احملكمة
الدولية حاضرا يف احلديث
بني الرئيس جناد والرئيس
«كل
أجاب:
احلريري؟،
القضايا اإلقليمية والداخلية
املطروحة على الساحة مت البحث
فيها والتطرق إليها».
وكان الرئيس اإليراني وصل
إىل السرايا الكبرية حيث
استقبله الرئيس احلريري عند
الباحة اخلارجية ،وأدت هلما
التحية ثلة من سرية حرس رئاسة
احلكومة ،وعزفت موسيقى قوى
األمن الداخلي النشيد الوطين
اإليراني ،ثم استعرضا حرس
الشرف ،ومت التقاط الصور
بعدها
وعقدت
التذكارية،
احملادثات الرمسية يف مكتب
وأقام
احلريري.
الرئيس
الرئيس احلريري يف السرايا،
مأدبة غداء تكرميية على شرف
الرئيس جناد والوفد املرافق
سليمان،
الرئيس
حضرها
الرئيس بري ،الرؤساء :أمني
اجلميل ،حسني احلسيين ،سليم
احلص ،عمر كرامي ،ميشال
عون ،جنيب ميقاتي وفؤاد
اخلارجية
وزير
السنيورة،
واملغرتبني علي الشامي ووزير
الشباب والرياضة علي حسني
عبد اهلل.
كما حضر وزير اخلارجية اإليرانية
منوشهر متكي ،وزير اإلسكان
واألشغال العامة اإليراني علي
نيكزاد ومستشارا الرئيس
اإليراني جمتبى مثرة هامشي
واسفنديار رحيم مشائي وعدد
من الوزراء والنواب وأعضاء
السلك الديبلوماسي العربي
واألجنيب وشخصيات سياسية
وعسكرية ونقابية.

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

اخراج كومبيوتر واعالنات :مريفت مشيسه األيوبي
الصف االلكرتوني :ناتالي األيوبي
مكتب ملبورن :كميل مسعود
Email:cjmassoud@optusnet.com.au
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لفت رئيس حزب الكتائب
الرئيس امني اجلميل يف مداخلة
عرب قناة العربية اىل «اعتماد
الرئيس اإليراني حممود امحدي
جناد خطابني يف لبنان .االول
يف القصر اجلمهوري جاء مراعيًا
واألصول
املناسبة
ظروف
اجلمهورية
رئيس
حبضور
ورئيس احلكومة ورئيس جملس
النواب ،اما الثاني فجاء تعبويًا
من الضاحية اجلنوبية ،أكد فيه
على مواقف ايران املعروفة».
وأكد النائب أمحد فتفت ،يف
حديث إىل حمطة «»OTV
أمس االول ،أن «املنظر
شهدناه
الذي
اجلماهريي
باألمس يرمز إىل أن جزءا من
لبنان له ارتباط سياسي عميق
جدًا مع ايران».
ولفت اىل أن «حزب اهلل
أبلغ باألمس رســالة اىل العامل
مفادها أن املنطقة الواقعــة
من مــطار بريوت اىل اجلنوب
خاضعة للسياسة اإليرانية».
وأضاف« :أنا جندي يف
املقاومة احلقيقية يف وجه
أسرائيل ،و»حزب اهلل» ليس
كذلك ألن اجلزء األكرب من سالحه
اصبح موجها اىل الداخل ،وحنن
مع الشعب واجليش واملقاومة،
ولكن مقاومة الشعب اللبناني
كاملة يف وجه اسرائيل ،كما
أني محلت السالح وكان عمري
 17عامًا ألقاتل اسرائيل فال
احد يستطيع ان يزايد علي ال

سعيد« :حزب
اهلل» يرتكب
جرمية كربى حبق
الشيعة
أكد منسق األمانة العامة لقوى
« 14آذار» النائب السابق
فارس سعيد ،أن «قول
األمني العام لـ»حزب اهلل»
السيد حسن نصراهلل أن له
قدرة على القيام بانقالب ولكنه
متنع فيه شيئ من االستعالء
االستثنائي ،من قبل فريق
مسلح يدعي أن له القدرة على
اجتياح لبنان ،وأن هذا الكالم
ال يساعد «حزب اهلل» على
حل أزمته» ،مشريا اىل أن
«اجلرمية الكربى اليت يرتكبها
«حزب اهلل» ليست حبق
لبنان وال حبق سائر املكونات
اللبنانية بل أنها حبق طائفته ـ
الطائفة الشيعية بالتحديد».
ورأى يف حديث اىل جمليت
العربي»
«األسبوع
و»املاغازين» ،أنه «طاملا
التفاهم السعودي ـ السوري
ال يزال قائمًا فال خوف حقيقيًا
على إسقاط احلكومة يف
لبنان» ،مشككًا بـ»قدرة أي
سنيّ على حتمل أعباء ومسؤولية
رئاسة احلكومة إذا أسقطت هذه
احلكومة حتت ضربة «حزب
اهلل» ،على الرغم من التداول
ببعض األمساء احملرتمة».

امحدي جناد وال غريه».
ورأى عضو كتلة «املستقبل»
النائب عمار حوري يف حديث
اللبنانية
لـ»املؤسسة
لالرسال» ان «كالم جناد يف
النهار حماه الليل» ،واصفًا
خطاب جناد الذي القاه خالل
مأدبة الغداء اليت اقامها على
شرفه رئيس اجلمهورية ميشال
سليمان بـ»املعتدل» ،والذي
ألقاه خالل احلفل اجلماهريي
الذي أقامه «حزب اهلل» يف
ملعب الراية بـ»املتشدد».
مشريًا إىل أن «جناد يستعمل
لغة قاسية حبق احملكمة ولكن
حتى اآلن مل يصل ال هو وال
«حزب اهلل» اىل املطالبة
العلنية بإلغاء احملكمة وإن
كان بعض احلواشي قد طالبوا
بذلك».
والحظ عضو كتلة «القوات
اللبنانية» النائب انطوان زهرا
يف حديث إىل إذاعة «صوت
لبنان» أمس ،ان «يف برنامج
الزيارة زيارتني» .ولفت إىل
أن «كالم الرئيس الضيف
كان إجيابيًا ومنطقيًا وعاقال
ويرسخ صورة الدولة الصديقة
للبنان يف اخلطاب الرمسي يف
قصر بعبدا واملطار والعشاء
الذي أقامه رئيس اجمللس
النيابي ،أما يف الزيارة الثانية
فلوحظ غياب الدولة اللبنانية
مبؤسساتها وحضور أتباع دولة
«حزب اهلل» فقط.

عقد رئيس اجلمهورية ميشال
سليمان لقاء مع الرئيس
اإليراني حممود أمحدي جناد
الذي زار القصر اجلمهوري يف
بعبدا مساء أمس االول مودعًا.
ووصل الرئيس جناد اىل القصر
اجلمهوري الساعة العاشرة
مساء ،وكان الرئيس سليمان
يف استقباله عند مدخل القصر.
وبعد الرتحيب دخال بني صفني
من رماحة احلرس اجلمهوري،
ليعقد اللقاء يف صالون
قوما الزيارة
السفراء حيث
ّ
ونتائجها على كل الصعد ،ومت
االتفاق على متابعة االتفاقات
ومذكرات التفاهم اليت وقعت
بني لبنان وإيران.
وبعدما جدد الرئيس سليمان
عب الرئيس
الرتحيب بضيفه ،رّ
جناد عن شكره لرئيس اجلمهورية

على الرعاية واحلفاوة البالغة
اليت أحاطه والوفد املرافق بها،
مكررًا التشديد على استعداد
إيران ملساعدة لبنان يف كل ما
يطلبه .وجدد توجيه الدعوة اىل
الرئيس سليمان لزيارة إيران.
وبعد انتهاء اللقاء ،غادر
الرئيس جناد وودعه الرئيس
سليمان عند مدخل القصر
اجلمهوري.
وعند احلادية عشرة إال ربعًا
توجه الرئيس جناد اىل مطار
رفيق احلريري الدولي مغادرًا
بريوت يف ختام زيارة رمسية
استمرت يومني.
وكان جناد استعاض عن العشاء
مع اجلالية اإليرانية بلقاء معهم
يف مقر السفارة اإليرانية بعد
عودته من جولته على قرى
اجلنوب.

بارود يتلقى دعوة لزيارة طهران

التقى وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود يف مكتبه يف
الوزارة أمس االول ،وزير
األمن اإليراني حجة اإلسالم
حيدر مصلحي ومستشاره سيد
حممود صادقي ،يف حضور
أمني سر جملس األمن املركزي
العميد الياس اخلوري ومستشار
الوزير بارود للشؤون األمنية
العميد بيار سامل ومدير مكتبه
الرائد سامي ناصيف.
وحبث اجلانبان سبل التعاون

املشرتك ،واستمرار العالقات
بني البلدين وتعميقها ،ال
سيما العالقات االجتماعية
والسياسية والثقافية والعلمية
واألمنية.
ونقل مصلحي دعوة وزير
الداخلية اإليراني اىل الوزير
بارود من اجل زيارة إيران،
والنظر يف إمكانية توقيع
مذكرة تفاهم بني الوزارتني
أسوة ببقية املذكرات اليت مت
توقيعها مع لبنان.

Global Marble Australia
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لبنانيات
إقرار رئيس احلكومة بالتسييس ينهي التوتر

«االنقالب زاحف باجتاهنا وسنواجه بالطرق القانونية»

الضاهر رداً على حكم الـ»:»LBC

جنبالط:لن أنسحب من احلكومة وسأعيد تسمية احلريري إذا استقال اجلميل :ال مسعى إقليمياً للحل يف لبنان االن بدأت املعركة احلقيقية ولن اتراجع

«اللقاء
رئيس
أبدى
النائب
الدميوقراطي»
وليد جنبالط قلقه من عودة
اإلشكاالت املذهبية اىل الشارع
«كما الناس قلقة» .وأكد أنه
لو أرجئ القرار الظين أو مل يرجأ،
فإنه ال بد من أن «ندخل اىل
موضوع التحقيق من بابه الواسع،
أي شهود الزور».
وأضاف جنبالط ،يف مقابلة
مع حمطة «بي بي سي»
العربية ،أجرتها الزميلة ندى
عبد الصمد« :عندما نكشف
أن هناك شهادات زور أعطيت
جعلتنا يف مرحلة معينة نتهم
النظام السوري أنه كان وراء
االغتياالت ،نستطيع الحقا أن
نقول ان هذا التحقيق الذي
حياول اتهام حزب اهلل هو يف
مكان ما مغلوط».
وردًا على سؤال حول املبادرة
السعودية ومفاعيل زيارة امللك
عبد اهلل والرئيس السوري بشار
االسد ،قال :معلوماتي أن هنالك
أمرا واضحا من امللك السعودي
اننا نريد تهدئة يف لبنان وان ال
مشكلة يف لبنان.
وحول ما يقال عن عدم معرفة
أحد ملضمون القرار الظين ،وما
إذا كان استند اىل شهود زور أم
ال ،قال جنبالط «القرار الظين
سرب من لبنان يف مرحلة معينة
وصدر اىل حد ما يف االعالم يف
«دير شبيغل» ومن قبله يف
صحيفة «لو فيغارو» ،هذه
هي معلومات القرار الظين إال
إذا كانت هناك معلومات أخرى،
لكن حتى هذه اللحظة نستند اىل
«دير شبيغل» ونعترب أنها
جملة حمرتمة» .واكد رفضه
القرار الظين الذي يتهم حزب
اهلل «لكون قسم من التحقيق
ُب َ
ين على قرائن غلط».
وأكد جنبالط خمالفته رأي
رئيس احلكومة سعد احلريري
وتياره وقوى الرابع عشر من
آذار يف موضوع شهود الزور،
«لكن ماذا أستطيع أن أفعل
سوى أن أوصي باهلدوء».
وقال «املطلوب من احلريري
ومن غريه أن جيلسوا ويتفقوا
على كيفية اخراج البلد من
هذا املأزق» .وأكد أننا «ال
نستطيع أن نبقى يف هذا
االصطفاف املذهيب ألن األمر
أوسع بكثري من موضوع القرار
الظين ،وهو يتجاوز موضوع
اغتيال الشهيد رفيق احلريري
والشهداء اآلخرين» .وقال
«إذا ما توترت األجواء فهذا
يعين أننا قد نصبح مثل العراق
وغري العراق وهذا األمر خيدم
بعض السياسة الغربية اليت
تريد ختريب العالقات االسالمية
ـ االسالمية والعربية ـ العربية من
أجل تغطية ما جيري يف فلسطني

من تهويد كامل.
وردًا على ما يعلنه احلريري أو
احمليطون به من أنهم ينتظرون
القرار وسريفضونه إذا مل
يستند اىل قرائن حسية أو
إذا كان مسيسًا ،قال جنبالط
«إنه مسيس يف األساس ألنه
يراد أن ُيستخدم هذا التحقيق
من أجل ضرب الوحدة الوطنية
«إنه
أضاف:
اللبنانية».
مسيس .هذا جوابي».
ّ
واعترب جنبالط ،ردًا على سؤال،
أن إعالن احلريري أن احملكمة
مسيسة ويريد االستغناء عنها
قبل صدور القرار ،هو موقف قد
خيفف كثريًا من التوتر .وقال:
عندها نبحث كيفية اخلروج من
التوتر يف األزقة ويف غري األزقة
من أجل مواجهة املستقبل ألننا
سنواجه يف املستقبل أخطارا
أخرى.
وحول ختفيف هكذا إعالن من
وطأة مضمون القرار الظين،
قال :باألساس جرمية الرئيس
رفيق احلريري واجلرائم األخرى
هي جرائم سياسيةُ ،بنيت
باعتقادي لتنفيذ القرار 1559
اللعني.
وسئل إن كان يرى اي مربر
ألن يستخدم حزب اهلل سالحه
يف الداخل يف حال صدور قرار
ظين يدينه ،أجاب :هذا أمر آخر،
انا اقول هنالك توتر ال بد من
ازالته.
وحول ما حيكى عن دفع احلريري
لالستقالة وتكليف شخصية سنية
اخرى ،أكد أن احلريري «يعلم
بأن ال مفر من وجوده من اجل
انقاذ هذه البالد وهو يتمتع
باحلكمة واملصداقية واجلرأة
بان خُيرج هذه البالد من االزمة
بالتعاون مع الفريق اآلخر».
وإذا استقال احلريري ،أكد
جنبالط ،أنه سيعيد تسميته.
وأوضح أنه لن ينسحب من
احلكومة ،ألن «ال احد يستطيع
ان ميزح باالستقالة او االنسحاب
من احلكومة ،هذه مزحة كبرية
تعرض البالد لفراغ».
واعترب جنبالط أنه «اذا كان
البعض خياف ان سيف العدالة
سينسحب على  30شخصية يف
ما يتعلق مبذكرات توقيف ،اقول
كان هنالك هجوم من قبلي
هجوم غري مقبول وغري مربر على
الرئيس السوري كشخص وجتاه
سوريا كسوريا ويف النهاية
من خالل سعة صدر الرئيس
بشار االسد وتفهم الرأي العام
السوري ازيلت تلك العراقيل.
وكانت هنالك مذكرة توقيف
حبقي ازيلت بالسياسة .جملس
عدلي او غري جملس عدلي .هذا
ّ
املنظرين يف
تفصيل ،وعلى
القانون ان يفهموا ان االمر
سياسي».

جواز سفر مفقود

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

لفت اىل «اعتماد الرئيس
اإليراني حممود أمحدي جناد
خطابني يف لبنان .االول يف
القصر اجلمهوري جاء مراعيًا
واالصول
املناسبة
ظروف
يف حضور رئيس اجلمهورية
ورئيس
سليمان
ميشال
احلكومة سعد احلريري ورئيس
جملس النواب نبيه بري» ،اكد
فيه على أطيب العالقات بني
لبنان وايران .اما الثاني فجاء
تعبويًا من الضاحية اجلنوبية
شدد فيه على مواقف إيران
املعروفة».
واشار اىل أن «ما يهم هو
ان يكون لبنان منفتحًا على
كل الدول» ،مرحبًا بـ»أي
رئيس دولة يأتي من اجل
يف
واالستقرار
السالم
لبنان» .واعترب ان «القلق
ليس من الزيارة بالذات
وامنا مما بعد الزيارة يف ظل
االستحقاقات اخلطرية املقبلة
خصوصا يف ظل متسك حلفاء
ايران يف لبنان مبواقف تعترب
مبثابة حتد لفريق من اللبنانيني
السيما يف ما يتعلق باحملكمة
الدولية والقرار الظين».
ونفى «وجود مسعى اقليمي
للحل يف لبنان» ،الفتا اىل
«سعي عدد من القيادات
اللبنانية إلجياد خمرج لألزمة
اليت يتخبط فيها لبنان ال سيما
ما يسمى بقضية الشهود
الزور املطروحة على جملس
الوزراء».
واعترب ان «املبادرات يقوم
بها الرئيس نبيه بري و(رئيس
الدميوقراطي»)
«اللقاء
النائب وليد جنبالط للتقريب
يف املواقف بني فريق الرئيس
سعد احلريري و»حزب اهلل»
تدور يف حلقة مفرغة طاملا ان
أمر احملكمة الدولية والقرار
الظين خرجا بالكامل من يد
اللبنانيني وأصبحا يف يد جلنة
التحقيق الدولية واحملكمة
اخلاصة بلبنان وبالتالي مل
يعد للبنان اي تأثري يف
ولفت
االمور».
جمريات
اىل أن «املعلومات تشري
اىل عدم تساهل من احملكمة
وجلنة التحقيق الدولية يف هذا
املوضوع».

اعلن رئيس جملس إدارة
املؤسسة اللبنانية لالرسال
انرتناشونال املدير العام بيار
الضاهر تعليقُا على القرار الظين
الذي أصدره قاضي التحقيق
يف بريوت فادي عنيسي
يف الدعوى ضد «املؤسسة
اللبنانية لالرسال» شدد فيه
على انه «ال يعتقدن أحد أنها
معركة أسهم أو ملكية أو ما
شابه  ،انها مسألة وضع اليد
على االخبار والربامج السياسية
 ،وهي حمور القضية اليت كان
يفاوضين َمن يفاوضين عليها
لكن جوابي كان واضحًا وصارمًا
وحامسَا وهو  :مل يعد هناك
أي عالقة قانونية أو إدارية
أو سياسية أو مالية للقوات
اللبنانية باملؤسسة اللبنانية
لالرسال اتنرتناشونال منذ
متوز  1992أي قبل سنتني من
دخول الدكتور مسري جعجع إىل
السجن». .
وقال الضاهريف بيان انه
«طاملا أن القضية وصلت
إىل املرحلة الثانية من القضاء
فأمتنى أن يكون بعكس املرحلة
االوىل اليت شابها عيب االحنياز
ورفض تسلم املذكرات وهذا ما
أدى إىل مطالبيت بتنحية القاضي
املختص لكن بسحر ساحر بقي
حيث هو ينظر يف القضية رغم
اخلصومة وعليه فإنين على أمل
بأن القضاء سيأخذ بالوثائق
واملذكرات اليت سوف ُتظهر
احلقيقة واخليط االبيض من
اخليط االسود .
واكد انه «من الوهم االعتقاد
بأنها معركة ملكية  ،ال خُيطئن
أحد التقدير  ،انها معركة حرية
االعالم وحرية مؤسسة اعالمية ال
املوجه وال بالقيود
تؤمن باالعالم
َّ
السياسية  ،فهذه احلرية هي
من املقدسات ولن أمسح بان
احد» .
ميسها ٌ
اضاف «االن بدأت املعركة
أحد أنين
احلقيقية ال حيسنب
ٌ
ساتراجع أو اهادن أو أفاوض
أو أوافق على عقد صفقات
من حتت الطاولة  ،فصاحب
ومن أرادها
احلق سلطان،
َ
معركة فليمضي بها إىل آخر
املطاف».
واعترب الضاهر «إنها معركة
ومن يعرف تارخيي
يف حرب َ ،
قدر أين
وأصلي بإمكانه أن ُي ِّ
موقع احلقيقة وما هو مستقبل
املؤسسة».
وكان قاضي التحقيق يف

بريوت فادي عنيسي قد طلب
يف قرار ظين اصدره اليوم يف
دعوى «القوات اللبنانية»
اللبنانية
«املؤسسة
ضد
لالرسال» يف جرم «اساءة
وتهريب
واالحتيال
االمانة
اموال املدعية وختبئتها»،
عقوبة السجن لكل من املدعى
عليهما بيارالضاهر ورئيف سيعد
البستاني ،واعترب «املؤسسة
اللبنانية» والشركات املتفرعة
عنها مسؤولة جزائيا عن اعمال
مديريها وادارتها ،واحاهلم امام
القاضي املنفرد اجلزائي يف
بريوت للمحاكمة ومنع احملاكمة
عن املدعى عليهم االخرين.
وجاء يف خالصة القرار:
نقرر وفقا ملطالعة النيابة
العامة:
 -1الظن باملدعى عليه بيار
يوسف الضاهر مبقتضى املادة
 672/670عقوبات.
 -2الظن باملدعى عليه رئيف
سعيد البستاني مبقتضى املادة
 219/672/670عقوبات.
 -3منع احملاكمة عنهما بسائر
اجلرائم املدعى بها باعتبارها
غري مستقلة عن جرم اساءة
االمانة.
باملدعى عليها
 -4الظن
الشركات االتية« :املؤسسة
اللبنانية لالرسال ش.م.ل»،
«املؤسسة اللبنانية لالرسال
ش.م.ل»،
انرتناشيونال
«اكس .واي .زي ليمتد»،
كومباني
ميديا
«ليبانيز
ميديا
«ليبانيز
ليمتد»،
هولدفنغ ليمتد»« ،ال .بي.
سي بالس ليمتد»« ،ال.
بي .سي سات ليمتد»« ،باك
ليمتد»« ،ال .بي .سي
اوفرسيز ليمتد» ،مبقتضى
املادة  210عقوبات.
 -5اجياب حماكمتهم امام حضرة
القاضي املنفرد اجلزائي يف
بريوت وتضمينهم الرسوم
والنفقات كافة.
 -6منع احملاكمة عن املدعى
عليهم مرسال يوسف الضاهر،
رندا كميل سعد ،روىل كميل
سعد ،رميا كميل سعد ،اميان
كميل سعد ،مارون اوسكار
اجلزار ،صالح الدين نظام
عسريان ومروان سليم خري
الدين ،جبرم اساءة االمانة لعدم
كفاية الدليل.
 -7اعادة االوراق جانب النيابة
العامة يف بريوت اليداعها
املرجع املختص».

جناد :الوحدة هي رمز املقاومة واالنتصار والبقاء

بني لبنان واالحتالل يف أي
نقطة كان مستقرا اليوم،
فأنتم أثبتم أيها اجملاهدون
أن جهادكم ودماءكم وصربكم
كل
من
أقوى
وثباتكم
االساطيل والبوارج والدبابات
والطائرات ،وأثبتم للقاصي
والداني يف هذا العامل أن
مقاومتكم وإميانكم وصربكم
وأن جهادكم أقوى من كل
السموم الضاربة يف يد العدو
االسرائيلي.
وتابع جناد :ان مقاومة الشعب
اللبناني نابعة من االميان
والصرب والثبات والتحمل .ان
حتول اليوم
االسالم املقاوم
ّ
اىل منوذج حيتذى به من قبل
ّ
كل شعوب املنطقة والعامل،

كما أن ّ
كل الشعوب تعترب أنها
مديونة يف كرامتها ورفعتها
ملقاومتكم البطلة والباسلة يف
هذا البلد الشقيق.
ّ
وأكد أن «املقاومة هي
رمز انتصار الشعب اللبناني
وانتصار شعوب هذه املنطقة،
ّ
شك أن ّ
كل أبناء الشعب
وال
اللبـناني العزيز من أتبـاع
ّ
وكل
كل الديانات السماوية
ّ
صف
الطوائف الكرمية تقف يف
ضد االحتالل والطغيان،
واحد
ّ
ّ
شك أن اعداءنا وأعداءكم
وال
خيافون من وحدة كلمة املقاومة
يف صفوفكم».
كما لفت االنتباه اىل أن الوحدة
هي رمز املقاومة واالنتصار
والبقاء.

شدد رئيس حزب «الكتائب»
الرئيس امني اجلميل على ان
«املؤامرة مستمرة واالنقالب
زاحف بإجتاهنا وعلينا املواجهة
بالطرق القانونية».
وقال خالل ترؤسه اجتماع ندوة
الدميوقراطيني
«احملامني
بيت
يف
االجتماعيني»
«الكتائب» املركزي أمس
االول« :ال تعتقدوا ان الفريق
اآلخر ميلك كل االمكانات كي
ينقلب وينجح يف انقالبه طاملا
ان هنالك شعبًا لبنانيًا مؤمنًا
ببلده ويريد احملافظة عليه
مهما كانت التضحيات».
ورأى ان «النظام اللبناني
اليوم على احملك وعلينا مقاومة
كل ما سيؤدي اىل زعزعته»،
ّ
مذكرًا بـ»االنتصار الذي حتقق
يف جملس النواب واحلكومة من
جانب فريق األكثرية وهذا حبد
ذاته شكل مقاومة حقيقية».
اضاف« :علينا اليوم الوقوف
يف وجه هذا املخطط الذي
يهدف اىل قلب النظام
الدولة
مبكونات
واالطاحة
وخوض معركة الشرعية من
ّ
جملسي النواب واحلكومة
خالل
ألن التجربة أثبتت ان االصرار
على التمسك باملؤسسات
والشرعية هو عنصر مقاوم
ايضًا» ،مؤكدًا «التمسك
بقوة القانون الن احلق يعلو
وال ُ يعلى عليه».
ولفت اىل «وجود طرق
للتصدي هلذا االنقالب من
خالل أفكار واقرتاحات قانونية
ميكن أن تقدم بالتعاون مع
حلفائنا اىل احلكومة وجملس
النواب حترج كل من حياول ان
يتذاكى علينا من خالل اخرتاعه
«شهود الزور» او احالتهم
اىل اجمللس العدلي» .وشبه
املسألة بقصة «راجح»،
متسائ ًال «من هم شهود
الزور وأين هي شهادتهم
واين هو القاضي الذي
قدموا له هذه الشهادات؟».
اضاف« :خيرتعون القصص
والروايات ليرُ بكوا املؤسسات
وكأنهم يقولون لنا عليكم
التصديق بالقوة وإال »...
قناة
اىل
حديث
ويف
«العربية» أول من أمس،

توجه رئيس «كتلة الوفاء
للمقاومة» النائب حممد رعد
يف كلمته الرتحيبية يف بنت
جبيل اىل الرئيس االيراني
ّ
حتل بيننا هنا أخا كبريا
قائال:
ناصرا مسؤوال أمينا يف مكان
وقف فيه سيد املقاومة قبل
وسجل للتاريخ
سنوات قليلة
ّ
حقيقة صارخة أن اسرائيل هي
أوهن من بيت العنكبوت.
ّ
حتل يف اجلنوب على
وتابع:
ختوم فلسطني .ان أسطورة
الصهاينة سقطت هنا يف
هذه املنطقة اليت متثل مثال
يف مواجهة الغزو الصهيوني،
وهنا كشف زيف تفوقهم وهنا

كان الفتح املبني والنصر
املظفر يف أرض البطولة.
وأضاف :هنا محل االمام السيد
هم الوطن وهنا
موسى الصدر ّ
قرت عيون القادة الشهداء
ّ
وعباس
مشران
مصطفى
املوسوي وراغب حرب وخليل
جرادة وحممد سعد وعماد
املقاومة احلاج عماد.
من جهته ،قال جناد :ان
وقف
اللبناني
الشعب
ّ
متكن من رفع
وصمد حتى
رؤوسه واحلفاظ على سيادته
لوال
وأضاف:
وكرامته.
مقاومتكم وصمودكم البطولي
ملا كان معلوما أن ّ
خط احلدود
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لبنانيات
الدولي وفرض األحادية العرقية
والسياسية والدينية ،وهي
تسعى اىل تقسيم املنطقة ليس
اىل طوائف فحسب ،وإمنا اىل
مذاهب» ،معتربًا أنه ملصلحتنا
مجيعًا وملصلحة اإلنسانية جيب
احملبة والعدالة ألن األنبياء عن النقطة املركزية اليوم اليت ان نتفاعل مع مجيع احلضارات
التارخيي
املسار
جاؤوا إلقامة احملبة والعدالة تهدد وحدة لبنان وتهدد أيضًا واحرتامنا
وأكدوا ذلك للبشرية مجعاء .كل اإلجنازات اليت قدمتموها للتنوع الثقايف ضمن الوحدات
والطوائف وقدمتها املقاومة ،إال وهي االجتماعية السياسية».
العلماء
وكل
اإلسالمية واملسيحية واليهودية نقطة مفاعيل القرار الظين ثم رد جناد بالكلمة اآلتية:
الشخصيات
كبار
يدعون اىل اهلل العدالة واحملبة للمحكمة الدولية إذا ما صدر «ألتقي
السياسية ومسؤولي األحزاب
والعبادة».
وكيفية معاجلة هذا األمر».
ورأى أن «الوحدة ال تعين نفي أضاف« :أن اتصالكم باألمس اللبنانيني ،وأشكركم على ما
اآلخر والقوميات والشعوب ،بل بامللك عبداهلل بن عبد العزيز له قدمتموه من املسائل القيمة
تعين احرتام مجيع القوميات أهمية قصوى ،ونتمنى استمرار واجليدة من املقرتحات والتحاليل
واهلويات ومجيع الشعوب التفوا االتصال بينكم وبني اململكة الدقيقة .إنكم أناس جمربون يف
حول راية التوحيد والعدالة يف وغريها من الدول العربية القضايا السياسية وخمضرمون.
عمل اخلري والكمال .واهلل يقول ملعاجلة الوضع املتأزم يف وهناك نقاط أحب أن أشري اليها،
«تعاونوا على الرب التقوى»» ،لبنان بني العائالت مع األسف األوىل تتعلق بالنقطة املشرتكة
مؤكدًا «حنن نقدر الشعب اإلسالمية ،وإنين أعول جدًا على اليت تعنينا مجيعًا ،فال أشك
بأنكم مجيعًا تسعون اىل حتقيق
العظيم
اللبناني
واملقاوم هذه االتصاالت».
والشجاع والطيب والصامد يف واعترب أنه «إذا صدر ما يسمى العدالة وأن دافعكم الرئيسي
وجه احملتلني والظلمة ،وهذا القرار الظين بعد شهر أو بعد للتحرك يف العمل السياسي هو
التقدير يف احلقيقة يؤدي اىل ستة أشهر ألن احملكمة يف يد حتقيق العدالة يف منطقتنا اليت
الدول الكربى إسرائيل وأمريكا واجهت وتواجه مشكالت كثرية.
الوحدة والتآلف».
وشكر «العلماء اللبنانيني اليت تريد تفجري لبنان ،فال بد وهذه املنطقة كانت تعترب من
األعزاء على هذا التآلف املبين من معاجلة هادئة وبأعصاب أهم املشكالت خطرًا من احلروب
اليت
السياسية
على العدالة» ،مقرتحًا أن هادئة جدًا من مجيع الفرقاء كي والنزاعات
«يقيموا االجتماعات والزيارات ال نقع مجيعًا يف فخ منصوب من وقعت وحصلت يف منطقتنا.
دائمًا يف ما بينهم ألن يف أجل ضرب كل إجنازات املقاومة أعتقد أنكم مجيعًا بصدد تنفيذ
لبنان ميزة هي تعايشه الطائفي والوحدة الوطنية اليت كنت يف وإقامة العدالة وهذا املنطلق
والوحدة الوطنية وجيب أن حيافظ األساس يف اجلمهورية اإلسالمية بإمكانه أن يكون حمورًا رئيسيًا
عليها .فعندما يكون يف البستان ومع سوريا داعمًا هلا .وأمتنى أن للتآلف والتضامن والتفاعل
ورود خمتلفة األلوان تراها مجيلة تكون هذه القضية هي القضية وليس بني القوى واألحزاب
اللبنانية فحسب ،بل كل شعوب
وعطرة ،ولكن عندما تكون هناك املركزية للمعاجلة».
وردة واحدة ال نراها مجيلة» .ثم حتدث كرامي فرحب بالزيارة املنطقة .مجيع السياسيني
وطالب «الشعب اللبناني «خصوصًا أن يف لبنان قضية وأصحاب القرار ومجيع القوى
وكبار الشخصيات باحملافظة كبرية وآالمًا تهدد كل اجلهات السياسية يتمحورون حول حمور
على هذا الوجه اجلميل» ،السياسية للشعب اللبناني ،العدالة ومتابعة شؤون حقوق
قائ ًال« :سنبقى معكم اىل األبد وإيران متثل مواقف وطنية كبرية الشعوب».
والنصر لنا ،وسأكون اىل جانبكم خصوصًا يف املمانعة والتصدي أضاف« :النقطة الثانية تتعلق
إذا اقتضت الضرورة .وأنا على إلسرائيل اليت حتاول أن تبتلع بتخطيط بعيد املدى لنظام اهليمنة
استعداد ألن أكون جنديًا صغريًا كل شيء من أجل إقامة دولة يف منطقتنا .حنن نعتقد أن
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تواجد نظام اهليمنة يف
زيارة
واعترب أن
إسرائيل».
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فرضthe rally.
With Bernanke
سأختصر well
aware that
األحادية على اجملتمع
كالمي وأحتدث
لبنان،

التقى يف يومه الثاني املراجع الدينية وقيادات سياسية وتسلم دكتوراه فخرية من «اللبنانية» وزار اجلنوب

جناد :واثق أن فلسطني ستحرر والصهاينة اىل زوال

أكد الرئيس اإليراني حممود طرابلس والشمال الشيخ مالك
أنه
جناد
أمحدي
مستعد الشعار ،القس سليم صهيوني،
ألن يكون «جنديًا صغريًا حامد اخلفاف ممثل مكتب السيد
يدافع عن السيادة اللبنانية السيستاني يف لبنان ،الشيخ
والفلسطينية» ،داعيًا اىل أبو فيصل نصرالدين الغريب،
«احلفاظ على ميزة التعايش رئيس اجمللس العلوي يف لبنان
الوطنية الشيخ أسد علي عاصي ،رئيس
والوحدة
الطائفي
يف لبنان» .وشدد على أن «حركة التوحيد» بالل شعبان،
«العلم احلقيقي يرتكز على رئيس «مجعية املشاريع اخلريية
حسام
الشيخ
القوة والعدالة واحلقيقة» ،اإلسالمية»
معتربًا أن «إسرائيل ليست قراقرية ،رئيس اهليئة اإلدارية
إال وسيلة لتحقيق السيطرة يف «جتمع العلماء املسلمني»
على الشرق األوسط ،أما لبنان الشيخ حسان عبداهلل ،نائب
فعليه أن يكون اجلبهة األمامية رئيس املكتب السياسي يف
يف مواجهة العدو» .واعرب عن حركة «أمل» الشيخ حسن
ثقته بأن فلسطني ستحرر وأن املصري ،الشيخ ماهر محود،
املطران جورج صليبا ،القاضي
الصهاينة اىل زوال.
استهل جناد يومه الثاني من الشيخ حسن عواد ،رئيس
زيارته للبنان ،بفطور عمل «جبهة العمل اإلسالمي»
أقامه يف مقر إقامته يف فندق الشيخ عبد الناصر جربي ورئيس
«فينيسيا» على شرف عدد من «جبهة املقاومة» الشيخ زهري
الفعاليات الروحية والشخصيات اجلعيد.
السياسية ،حضره :املطران وألقى الرئيس اإليراني كلمة
روالن أبو جودة ممث ًال البطريرك قال فيها« :يف لقائي هذا
املاروني الكاردينال نصراهلل استفدت من وجهات النظر،
بطرس صفري ،املفيت اجلعفري وأشكركم على هذه املقرتحات
املمتاز الشيخ أمحد قبالن ممث ًال وأريد تقديم االحرتام ألصحاب
نائب رئيس اجمللس اإلسالمي العلم وحتديد عدد من النقاط
الشيعي األعلى الشيخ عبد األمري تتعلق مبوضوع العامل الذي خلقه
قبالن ،الشيخ غاندي مكارم اهلل سبحانه وتعاىل وهو اإلنسان.
ممث ًال شيخ عقل املوحدين الدروز ونسأل ما هو اإلنسان وما شأنه
الشيخ نعيم حسن ،املطران ومنزلته هل ميكن أن حنصره
سليم غزال ممث ًال بطريرك يف لون أو مدينة؟ إن منزلة
الروم الكاثوليك غريغوريوس اإلنسان تفوق األلوان واألديان
الثالث حلام ،مرتوبوليت بريوت واللغات وهل نستطيع أن نقول
وتوابعها للروم األرثوذكس إن الدين خيتصر بقبيلة؟ ال إن
املطران الياس عودة ،الشيخ الدين جاء هلداية اإلنسان وليس
أمحد الزين ،املطران نورايز له حدود جغرافية».
أشكيان ممث ًال الكاثوليكوس أضاف« :علينا النظر اىل
منABAL
Corporate
/ TD Rate
Specials
خالهلا.
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مشرتكاتنا
وارطان
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واملفكرين واألدباء والفنيني
وآالف من أناس كبار متت
تربيتهم يف منطقتنا ،وهناك
أبطال وأحرار وحركات حتريرية
مت تشكيلها يف منطقتنا .امليزة
الثانية هي الثروة ،فهذه املنطقة
هي مركز رئيسي للطاقة (الغاز
والنفط) طبعًا هما ثروتان ومجيع
املستكربين يريدون احلصول
على هذه النعمة .امليزة الثالثة
تتعلق باسرتاتيجية هذه املنطقة
ففيها أهم املمرات املائية
واملواقع اجلغرافية موجودة يف
منطقتنا وهي يف احلقيقة مفرتق
طرق جلميع العامل».
وأشار اىل أن «االستعمار
اليوم
حياوالن
واالستكبار
تكرار هذا املوضوع ويريدان أن
حيققا هذه املؤامرة يف منطقتنا
وتأسيس الكيان الصهيوني
أص ًال هو للسيطرة على منطقتنا،
وهما ال يسمحان أن يتكلم أحد
يف ما يتعلق حبادث تأسيس
الكيان الصهيوني .وكما تعلمون
إن حادث  11أيلول  2001جعلوه
ذريعة الحتالل املنطقة ،وعندما
نطالب جبالء حقيقة املوضوع
يتعصبون ويقومون بالتهديد
ألنهم ال يريدون احلقيقة .حادثة
 11أيلول سوف يتضح أنها
ذريعة الحتالل منطقتنا».
ورأى أنه «عندما نكون موحدين
مع بعضنا سينهزمون ،واحلل
الوحيد هلم لتحقيق أهدافهم
واجياد الفواصل بذرائع خمتلفة
هو الفرقة بني الشيعة والسنة
وبني الشعوب والقوى املختلفة
حتى وصلت اىل أن تفرقة
االخوة والزوج وزوجته كلها
ضمن عملهم الثقايف .لقد
فرضوا واستغلوا تغافلنا وجهلنا
وجاءوا وفرضوا اهليمنة على
املنطقة وعززوا أساس الفرقة
وأسسوا الكيان الصهيوني
ونهب ثروات املنطقة وفرضوانظام الرامسالية».
واعترب أن «جملس األمن الدولي
أعطى للكيان الصهيوني فرصة
القرصنة والتدمري واالعتداء على
دول املنطقة ،وعندما ال حيصلون
على نتيجة يصدرون القرارات
اليت أيضًا مل تنفذها إسرائيل،
وهم ال يفكرون ال يف لبنان وال
يف فلسطني وال العراق ،لذلك
عندنا مثل يقول «ال حيك ظهري
إال ظفري»».

the markets will tank on lack of detail, expect plenty of information (bar the actual size
of the program) with risk assets likely to rally following its conclusion.
Australian stocks look set to start the day fractionally weaker with SPI futures pointing
to a decline of 10pts on the open. Whilst SPI indicates a weak start, the figure doesn’t
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لبنانيــات

حنن ش ّرفنا اخلسارة ،خسرنا وجبيننا مرفوع ،أما الذين رحبوا فكانوا راكعني وزاحفني

العماد عون يف قداس ذكرى  13تشرين :على اللجان اليت تألفت يف قضية املفقودين أن تعطي األهل املعلومات املتوفرة لديها
حبضور حشد كبري من املناصرين
وأهالي املنطقة ،أقام التيار الوطين
احلر قداسه السنوي املركزي يف
ذكرى الثالث عشر من تشرين يف
كنيسة السيدة يف احلدت .حضر
القداس دولة الرئيس العماد
ميشال عون وعقيلته وكرمياته،
ونواب من تكتل التغيري واإلصالح
ورئيس وأعضاء بلدية احلدت
باإلضافة إىل منسق عام التيار
د .بيار رفول وعدد كبري من
املسؤولني واملنسقني.
ترأس القداس األب كميل مبارك،
عاونه لفيف من الكهنة والرهبان،
وبعد اإلجنيل ألقى عظة قال فيها:
وفريسيوه
« لكل جيل كتبته
ّ
ّ
وكذابوه ،اليوم هذه اجلماعات
اليت وصفها اإلجنيل باحليات أوالد
األفاعي لكل منها بوق كبري امسه
اإلعالم ،ويريدون إقناعنا بأن ما
يقولونه هو احلق»  ،وأضاف «
يدعون قول احلقيقة وهم يعيشون
ّ
يف املبهم ..إذا كان هناك من
حقيقة فهي تستطع كالشمس وال
حتتاج إىل من يقوهلا»..
وتوجه إىل العماد عون بالقول:
ّ
« يف  13تشرين يا جنرال وما
قبله كنا معك ،وما طالبنا به يومها
عادوا وطالبوا به يف  14آذار 2005
يوم نزلنا إىل ساحة الربج ...فلو
مشوا معنا يف ذلك الوقت كم كنا
ّ
وفرنا حروبًا واغتياالت وشهداء،
ولعلنا ما كنا فتشنا عن احلقيقة
اليوم »..وشدد على أهمية
الثقة يف بناء اجملتمع وعلى أن
اإلصالح يأتي من فوق ،وملناسبة

الكنائس
طالب
السينودس
املشرقية أن تكون معًا يف السراء
تنوعها فإن مل ينب
والضراء على ّ
رب البيت عبثًا يتعب البناءون.
وتوجه يف ختام العظة إىل أهالي
الشهداء بالتعازي واىل احلضور
بالقول :كونوا كالشجر ،جذوركم
ممتدة يف األرض ،فإذا اقتلعت
هذه اجلذور يبست الشجرة.
وبعد القداس ،كلمة ترحيب
لرئيس بلدية احلدت األستاذ
رحب فيها بالعماد عون
جورج عون ّ
«بني أهل الشهداء وعلى الدرج
الذي سقطوا عليه منذ  20عامًا»،
وقال له «أنت اليوم بيننا وقد
انتصرت القضية وعادت السيادة،
ّ
علمتنا أن منوت من أجل احلياة ،وها
أن احلياة ولبنان واألرض يضحكون
لك .أمهات الشهداء يقّبّلن جبينك
األمسر العالي ألن وحده انتصار
القضية يبلسم جراحهن».

كلمة العماد عون

ثم ألقى العماد ميشال عون كلمة
يف اجلموع احملتشدة قال فيها:
إخوتي وأحّبائي،
حنن اليوم يف ّ
الذكرى العشرين
ل  13تشرين  ،1990ذلك
اليوم الذي فقدنا فيه سيادتنا
واستقاللنا وحريتنا .خسرنا 20
عامًا من مسرية ّ
كنا نأمل أن نتمكن
فيها من إعمار لبنان .خالل هذه
الفرتة ّ
الطويلة أمضينا  15عامًا يف
ّ
نفكر دائمًا بالعقد
اخلارج ،وكنا
بيننا حنن وشهدائنا ،الذين حنتفل
بالصالة لراحة أرواحهم يف
اليوم
ّ
الزاوية يف
احلدث ،هذه القلعة ّ

الصمود ّ
الدفاع عن
اللبناني ويف ّ
ّ
لبنان .نذكرهم ّ
كلهم ونصلي هلم.
ّ
امتدت
الشهادة على أرض احلدث
ّ
منذ العام ّ 1975
حتى العام 1990
وآخرها كان يف  13تشرين األول
عندما سقطت احلرية والسيادة
واالستقالل على أدراج بعبدا ،ضمن
ّ
خمطط واسع َدولي إقليمي وحملي.
ولكن من هم اخلاسرون ومن هم
شرفنا اخلسارة،
الراحبون؟ حنن
َّ
ّ
عال ،ولكن من رحبوا
خسرنا
ُ
وجبيننا ٍ
يومها كانوا راكعني وزاحفني.
ّ
أتذكر اليوم دولة
وباملناسبة،
صديقة وضعت َّ
كل إمكاناتها ّ
حتى
ِ
ِ
توقف إطالق ّ
وتوقف اجملزرة،
النار
وهي الدولة الفرنسية ّ
اليت التزمت
ّ
ووفية
وظلت يف حينه أمينة
ّ
الصديق ،
ملبادئها وإىل لبنان
ّ
تعود
وإن شاء اهلل سنرى فرنسا
ُ
الدور ،دور
يف القريب إىل هذا ّ
الوفاء للحق ّ
ألنها دولة قانون
ودولة حقوق وهي دائمًا تنتصر
للقضايا العادلة.
لبنان اليوم حباجة إىل عودة
استقراره وبناء دولته .قد نكون
تسرعنا يف العام  2005عندما
ّ
السيادة واحلرية
َ
ص َّفقنا الستعادة ّ
واالستقالل ،ألننا يف الواقع مل
نسرتجع هذه القيم الوطنية بعد؛
فالفئة ّ
اليت خسرنا هذه القيم على
يدها بقيت يف احلكمّ ،
ِ
وظلت متارس
ّ
والتبعية لبعض
نفس اخلضوع
األوصياء يف ّ
الشرق األوسط ويف
اخلارج البعيد.
ِ
تنته،
لذلك ،إن مرحلة نضالنا مل
واجلهد ال يزال مطلوبًا منكم.
ُ

ّ
وللتغيري
صحيح ّأننا ندعو لإلصالح
ٌ
ّ
ولكننا حباجة إىل نضال مستمر،
َ
نواب
إياكم
والقول« :لدينا ّ
ّ
يطالبون» ...حنن يف حاجة إىل
مجيع القوى ّ
الشعبية ّ
تدعمنا،
حتى
َ
ّ
ألنهم ،اليوم ،ومع وسائل اإلعالم
التقنية احلديثة ّ
ّ
اليت
وطرقهم
الرأي العام
يستعملونها ،يبعثرون ّ
ويقسمونه ِق َطعًا ِق َطعًا ّ
يشعَر
حتى ال
ُ
أي
أحد ّأنه
ٌ
مدعوم وقادر على ِفعل ّ
ٌ
شيء .نريد حتديد أهدافنا وأوهلا
الدولةّ ،
حتى نقدر على اخلروج
بناء ّ
اليت َ
من هذه املنهجية ّ
قوق َعتنا يف
املياه اآلسنةّ ،
خيرج منها
واليت ال
ُ
أحد!
ال ميكننا ّ
القول ّأننا ُأ ِ
صبنا خبيبة
ّ
حنقق ّ
كل
فصحيح ّأننا مل
أمل؛
ٌ
شيء ولكن ّ
حتققت أشياء كثرية،
فيكفي ّأننا جنتمع اليوم حتت
ٍ
حرة ،وإن كان علينا
مساء بالفعل ّ
أن جناهد لتحصينها .جيب أن
جناهد ّ
نرسخ مفهومًا جديدًا
حتى
ّ
يف ُ
احلكم؛ فاحلكم ليس ملصلحة
احلاكم ،من حيكم ملصلحة احلاكم
هو من يستفيد ويسرق احلكم
َ
أموالكم
ويسرق اخلريات ويسرق
َ
وأرزاقكم ،احلكم هو ملصلحتكم
وإن مل ُ
يكن كذلك فهو سرقة،
وهو ما تعيشونه اليوم!
جيب إعطاء معنى لشهادة رفاقنا
ّ
الذين استشهدوا ولشهادة األحياء
منهم ،وأعين املفقودين .ويف
ّ
نتمنى من احلكومة
هذا املوضوع
ّ
اليت أخذت املوضوع على عاتقها
ّ
وألفت اللجان أن تعطي املعلومات
ّ
املتوفرة لديها ألصحاب احلق

باملعرفة أي لذوي املفقودين .حنن
نبذل َّ
كل اجلهود ّ
حتى ُنكمل البحث
ّ
والتفتيش عنهم ،ولكن ال شك
أن جلانًا عديدة ّ
تألفت ،منها جلنة
ّ
برئاسة ّ
السعد ،وجلنة
النائب فؤاد ّ
رمسية برئاسة قضاة وبإشراف
وزارة العدل على ما أعتقد..،
جيب مطالبة هذه ّ
اللجان بإعطاء
ّ
املتوفرة
أهل املفقودين املعلومات
لديها عن هذا املوضوع.
ال معنى ّ
للشهادة إن مل نحُ َ ّوهلا إىل
إجناز إصالحي كبري على مستوى
ّ
املخططات اإلصالحية
ألن
لبنانّ ،
ّ
والنصوص ال بأس
موجودة
ّ
الشجاعة أحيانًا
بها ،لكن تنقص
واألخالق أحيانًا أخرى ّ
ُ
جتعل من
اليت
ّ
وحتو ُله إىل إجناز
حيًا
ّ
النص شيئًا ّ
َ
إكمال
نريد
للمصلحة العامة .اليوم
ُ
ِ
تغيري
وإياكم .نريد
َ
نضالنا ،حنن ّ
ورثناها ّ
السيئة ّ
واليت
اليت ِ
األشياء ّ
خربت اجملتمع وسّببت له اليأس.
َ
كل األحاديثّ ،
اليومّ ،
كل اإلعالم،
ّ
ِ
لتيئيسكم من
كل اخلطابات ،هي
الدولة،
إمكانية اإلصالح وبناء
ّ
وهذه هي الغاية من اإلعالم احلالي
أن ال شيء ممكن
ومن تكرار فكرة ّ
يتحسنّ ،
حتى تستسلموا لواقع
أن
ّ
نرفضه.
لقد ّ
حققنا إجنازات كثرية ،يكفي
ّ
النواب
أن تتابعونا يف جملس
حتى تروا كيف نضبط األموال
الدولة ّ
ميد اجلميع
اليت ُّ
السائبة يف ّ
ّ
يده عليها ،وكيف نضبط وحناول
َ
ضبط األمن امليليشياوي ّ
الذي
صار رمسيًا ،وكيف حناول إصالح
َ
القضاء...

احلية يف
نريد إعادة إحياء القوى
ّ
ألن هذه القوى أصبحت
جمتمعنا ّ
ٍ
طالب
خاصة
وبصورة
دجنة،
ُم ّ
ّ
َ
اجلامعات ّ
الذين هم بالفعل اجليل
الطالع ّ
ّ
الذي عليه أن يتابعنا
ّ
ويتسل َم ّ
منا املسؤولية .اليوم،
تهم ُ
ش
إدارات اجلامعات يف أغلِبهاّ ،
َ
تعزله
وتريد أن
اجلامعي
الطالب
ُ
ّ
عن القضايا الوطنية ّ
يسمونها
اليت
ّ
يتمرس
سياسة .على اجلامعي أن
ّ
السياسية ّ
حتى
يف حياته الوطنية ّ
يكون عند دخوله اجملتمع أه ًال
َ
ِ
ٍ
خيارات سليمة .لذلك،
المتالك
عندما تسنح الفرصة ّ
للنقاش مع
ّ
والطالب واهليئات ،حنن
األساتذة
مستعدون ّ
للنقاش حول املواضيع
ّ
العامة وما نطرح على اجملتمع من
أفكار ،ولكن على اجلامعات أن
تهم َ
ش
تشعر مبسؤوليتها وأال
ّ
َ
ّ
توصد األبواب بوجه
الشباب أو
َ
عامل
ي
أن
جيوز
ال
ني.
اإلصالحي
ُ َ
ّ
اجلميع يف لبنان باملثل :من ينشر
ّ
التطرف ومن ينشر االعتدال ،من
ينشر اإلصالح ومن ينشر الفساد،
ال جيب أن يتساووا يف عيون
الناس وال أن يوضعوا يف ّ
ّ
سلة
فيقال عنهم ال نريد هذا
واحدة ُ
وال ذاكّ ،
أن من
ألنه عندها نعرف ّ
يرفض يكون من فئة الفاسدين
وال يريد اإلصالح.
ٍ
موعد معكم ليوم
حنن لسنا على
واحدّ ،
كنا معكم على موعد منذ
السنني وسنبقى على
عشرات
ّ
مدى احلياة ،احلدت يف قلبنا ويف
فكرنا ،ونريد ّ
التقدم معكم دائمًا
يف هذا الوطن.

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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لبنانيات

مَن يطرق أبواب الفتنة
مستعجالً قيامها؟
ابراهيم األمني

مل يكن باإلمكان أكثر مما كان .الواقع السياسي احمللي يقود تلقائيًا
إىل نتائج من النوع الذي رافق زيارة الرئيس اإليراني أمحدي جناد
ّ
تتحكم عمليًا مبسار األمور
إىل لبنان .أي أن الوقائع الصلبة هي اليت
سياسيًا .صحيح أن يف لبنان فئة تعتقد أن هناك فائضًا من القوة
ومن معه من حلفاء وقوى يف لبنان .وأنه ال يقبل بأي
عند حزب اهلل َ
تفوق ،سواء كان حقيقيًا أو ّ
مركبًا أو خالف ذلك .وصحيح
عالقة فيها ّ
أن الرتكيبة الطائفية للنظام حتول دون ّ
َ
السلطة وحده،
تولي أي فريق
أو جتاهل اآلخرين يف إدارة مؤسسات الدولة .وصحيح أكثر أن وجود
لبنان يف قلب حقل جتاذب إقليمي ودولي مينع على أحد االستفراد به.
لكن يف نهاية األمر ،مثة حسابات تتصل بالواقع املعيش ،أي حبجم كل
فريق وقدرته على إدارة األمور وفق مصاحله.
اجلدي املوجود لدى الناس ليس من فراغ ،لكنه ليس من النوع
القلق ّ
املتفلت من عقاله .مبعنى أن ما ُيعرف بـ«غضب األهالي» يف كل
األمكنة ليس أمرًا عفويًا طوال الوقت ،حتى إذا ما حصل ،فإن رعايته
ألجل احتوائه أو ألجل تغذيته هو عمل تقوم به قيادات سياسية ودينية
وحزبية وأصحاب مصاحل ّ
يتصلون بشكل أو بآخر جبهات إقليمية سياسية
أو أمنية أو خالف ذلك .وبهذا املعنى ،فإن السؤال احلقيقي هو :هل
هناك َمن بيده أمر إشعال الفتنة أو وأدها يف مهدها؟
ما هو أكيد أن مبقدور قوى لبنانية صاحبة نفوذ كبري أداء الدور يف هذا
االجتاه أو ذاك .وما هو أكيد أنه إذا تقرر السري يف مواجهات أهلية ال
يعرف أحد كيف ستكون نهايتها ،فإن القدرة على ضبط األمور والوقائع
يدعون اليوم أنهم يقدرون
الحقًا لن تكون سهلة ،وخصوصًا عند الذين ّ
على التحكم مبسار األمور .وبهذا املعنى ،رمبا من األفضل قول كالم
يهمه األمر.
صريح ملن ّ
أو ًال :إن حزب اهلل ّ
ميثل اليوم رأس حربة فريق  8آذار ،وهو األقوى على
األرض ،ليس تسليحيًا كما يفرتض كثريون ،بل هو التنظيم األقوى
واألكرب واألكثر متاسكًا وتنظيمًا وفاعلية ،واألكرب على مستوى القدرات
اليت تتيح له احتالل موقع متقدم يتجاوز حجمه داخل طائفته أو داخل
مناطقه .وبالتالي ،فإن مبقدور حزب اهلل إدارة تيار سياسي كبري ،وأن
يؤثر على مسار األمور على حنو خمتلف عما يقدر عليه آخرون من الفريق
نفسه .وإذا ما وجد حزب اهلل مصلحة ،وهي كذلك ،يف منع الفتنة ،فإن
لديه القدرة الكبرية على احتواء أي حدث حيصل.
ثانيًا :إن تيار املستقبل بزعامة سعد احلريري ميثل القوة األبرز يف
الفريق اآلخر ،لكنه ليس األكثر فاعلية وليس األقدر على التحكم
بالشارع ،واألمر يعود إىل أنه ليس تنظيمًا باملعنى املتعارف عليه،
إن قياداته وكوادره ال ميثلون واقعًا تنظيميًا يعكس متثي ًال حقيقيًا
يف الشارع ،وألنه ّ
جتمعًا الئتالف جمموعة من القوى
مثل يف مرحلة ما ّ
ذات امليل السياسي ،لكن سعد احلريري ليس بالشخص القادر على
ادعاء القدرة على التحكم باألمر .وبالتالي ،فإن اجلهد املأمول منه أكرب
ّ
بكثري من أي جهد مطلوب من اآلخرين ،عدا أن لعبة ختيري اآلخرين بني
القبول به والتعايش مع السلفيني وخالف ذلك ،كالم يصيبه هو قبل
أن يصيب اآلخرين ،إال إذا كان حيتاج إىل من يعطيه درسًا واقعيًا يف
واقع احلركات اإلسالمية .وبرغم أن الكالم قد ال يعجب كثريين ،فإن
احلريري سوف يكون أول ضحايا فلتان األوضاع.
ثالثًا :يف الواقع املسيحي مثة تيار حيلم بأيام غابرة ،ولديه برناجمه
السياسي والعقائدي واإلطار التنظيمي الذي ال يتصل بواقع البلد اليوم
وال بوقائع املنطقة والعامل ،وللقوات اللبنانية دور حموري يف مساعدة
بعض رجاالت الكنيسة ،وهو الدور الذي يراهن أو يعتقد بأن أي
مواجهة بني السنة والشيعة سوف تتيح له انتزاع استقاللية متنحه فرصة
اإلمساك بالقرار يف الوسط
املسيحي والعودة جمددًا اىل نغمة الفيدرالية .لكن ال بأس من لفت انتباه
هذا الفريق اىل أن التجربة املعيشة خالل العقد األخري يف كل املنطقة
وال سيما يف العراق ويف مصر وحتى يف لبنان ،هي أن املسيحيني
كانوا الضحية املباشرة واألكرب ألي نزاع أهلي ينشب يف البلدان اليت
يعيشون فيها .وما هو مرئي بوضوح ،أن مسعى «القوات» وفكرها
هذا سوف يقودان اىل تهجري قسم كبري من املسيحيني وإىل جعل البقية
يف واقع ضعيف للغاية.
يف املقابل ،جند التيار الوطين احلر ،الذي ميثل أغلبية موصوفة يف
الشارع املسيحي ،يتعرض حلملة نادرة من الداخل واخلارج لرفضه
االخنراط يف لعبة التحريض ،وألجل موقفه القائل بالتنّبه لعدم تكرار
التجارب السابقة ،اليت مل توفر للمسيحيني ضمانات ،وهي خيارات سبق
أن ُجربت وكانت نتائجها كارثية .ويقف العماد ميشال عون هنا يف
موقع الرافض ألي صدام أهلي باعتباره سببًا النفجار يطيح فكرة الدولة
ومصاحل املواطنني كافة ومن ضمنهم املسيحيون.
بقي أمر أخري ،وهو أن أي مواجهة قد حتصل ،وهو امر ليس له مؤشرات
حامسة حتى اآلن ،سوف يكون شكله حمليًا ،لكن امتداداته سوف
تكون سريعة االنتشار ،وأهم ما يف األمر ،أن األمريكيني واألوروبيني
واإلسرائيليني سيتحولون سريعًا اىل هدف مثبت قابل لإلصابة يف كل
حلظة...مارسيل غامن مل يكن موفقًا على اإلطالق ،وضيوفه ال ميثلون
صدى ألصوات مركبة ،نعم مركبة ،ألن األصل فيها
حقيقة قوية ،بل هم
ً
حيرض وأول من
من
أول
هم
الكالم
من
كثرون
ي
الذين
هو أن اولئك
ُ
ّ
يهرب يف حلظة احلقيقة.

زيارة الرئيس اإليراني بني الرتحيب واالنتقاد

اثارت زيارة الرئيس االيراني
حممود امحدي جناد سلسلة
مواقف ،تفاوتت بني الرتحيب
واالنتقاد .ففيما اعترب البعض
انها متثل زيارة من «رئيس
دولة لرئيس دولة» ،وان كالم
جناد «عقالني ومنطقي»،
رأى آخرون ان خطابه يف بعبدا
«كان معتدال» ،اما يف ملعب
الراية« ،فحمل تشددا».
الدولة
«غياب
وانتقدوا
اللبنانية مبؤسساتها يف مهرجان
الضاحية ،وحضور اتباع دولة
حزب اهلل فقط».
• وزير السياحة فادي عبود رأى
ان «الزيارة اجيابية ،وكالم
جناد منفتح يف اجتاه اجلميع»،
معتربا ان «النفوذ االيراني
يتعاظم يف بعض البلدان ،ومثة
جبهتان اقليميتان منفصلتان
هما اجلبهة االيرانية الرتكية
واجلبهة املصرية اخلليجية،
ولبنان بني اجلبهتني».
• وزير الدولة عدنان السيد
حسني لفت اىل ان «جناد
حريص على وحدة اللبنانيني،
وان زيارة الرئيس االيراني تأتي
ردا على زيارة الرئيس ميشال
سليمان اليران ،وبعد حتضريات
تولتها السفارة االيرانية يف
بريوت والسفارة اللبنانية يف
طهران ،مما ادى اىل توقيع 16
اتفاقا ،لتوطيد العالقات بني
البلدين».
وقال« :مل أجد تشددًا يف
خطاب جناد ،وال جواب لدي
بالربوتوكول عن سبب عدم
زيارته لضريح الرئيس رفيق
احلريري».
• النائب ياسني جابر اشار اىل
ان «الزيارة استثنائية لرجل
استثنائي ،وتعزز العالقات بني
البلدين والشعبني» ،مشيدًا
خبطاب جناد «الذي يؤكد دعم
ايران للوحدة الوطنية اللبنانية
ودرء الفتنة ودعم املقاومة اليت
تبقى خيار اللبنانيني لتحرير
االراضي احملتلة ،ضمن معادلة
اجليش والشعب واملقاومة».
• النائب امحد فتفت قال:
«املظهر اجلماهريي الذي
شهدناه يرمز اىل ان جزءا من
لبنان له ارتباط سياسي عميق
جدا مع ايران ،ولكن يا لالسف ،ال
مصلحة حلزب اهلل وال اليران يف
هذا االمر ،الن اجلميع يعرفون
ان للحزب القدرة العسكرية
والتنظيمية لتجييش الناس».
واعترب ان «موقف رئيس اهليئة
التنفيذية يف حزب القوات
اللبنانية مسري جعجع املرحب
بالزيارة ،جاء بعد خطاب جناد
يف قصر بعبدا ،وهذا مؤشر
اجيابي ،وحنن عندما كنا نهاجم
جناد كنا نرد على تصرحياته يف
املواضيع الداخلية اللبنانية،
وال نقبل بالتدخل يف اي شأن
ايراني داخلي رغم اهلزات
الكثرية االيرانية».
• النائب انطوان زهرا الحظ ان
«هناك زيارة موازية لزيارة
جناد ،هي زيارة حلفاء ايران
يف لبنان حلزب اهلل ،فإذا اجرينا
مقارنة بسيطة نرى انه يف زيارة
الدولة اللبنانية ،كان حزب اهلل
موجودا على املستوى التنظيمي
واالمين ،وادخل مدنيني اىل

حرم مطار بريوت للمشاركة
يف االستقبال ،وهذه سابقة،
وقد وردتنا اتصاالت من
اصدقاء يف اخلارج يسألون
عن صورة رئيس لبنان يف هذا
االستقبال الذي رأوا فيه صورة
الرئيس الضيف وليس صورة
رئيس لبنان الذي هو الرئيس
املضيف».
وقال« :كالم جناد كان
اجيابيا ومنطقيا وعاقال ويرسخ
صورة الدولة الصديقة للبنان،
عرب اخلطاب الرمسي يف بعبدا
واملطار والعشاء يف عني
التينة ،اما يف الزيارة الثانية،
فلوحظ غياب الدولة اللبنانية
مبؤسساتها وحضور اتباع دولة
حزب اهلل فقط».
• النائب عمار حوري اشار اىل
ان «خطاب جناد يف بعبدا
معتدل ،اما يف ملعب الراية،
فكان متشددا» ،وقال« :هو
يستعمل لغة قاسية يف حق
احملكمة الدولية ،ولكن حتى
االن مل يصل هو وحزب اهلل
اىل املطالبة العلنية بإلغائها،
وان يكن بعض احلواشي طالبوا
بذلك».
• النائب كامل الرفاعي« :ان
الرئيس جناد حريص على
لبنان وسيقوم مبا حيفظ وحدة
البلد ،فايران ال تريد مقابال
من لبنان لالتفاقات يف جمال
الطاقة واملياه ،بل على لبنان
االستفادة من خربتها يف هذه

اجملاالت».
• النائب فريد حبيب« :سننتظر
خطابات جناد وفريق  8اذار لنبين
على الشيء مقتضاه .كل ضيف
مرحب به ،وال سيما اذا كانت
الزيارة تلبية لدعوة رمسية وزيارة
الرئيس االيراني من رئيس
دولة اىل رئيس دولة».
• النائب عماد احلوت« :خطاب
جناد اهلادئ سينعكس اجيابا على
االجواء الداخلية ،وكالمه يتالقى
مع ثوابتنا املتعلقة برفض وجود
الكيان الصهيوني ووجوب دعم
القضية الفلسطينية ،من دون
ان ننسى اهمية االتفاقات بني
البلدين».
• النائب السابق طالل املرعيب
رحب بالزيارة ،وأمل يف ان تكون
«فاحتة خري بني البلدين ،وان
توطد العالقات مبا خيدم مصلحة
لبنان وايران».
• النائب السابق عمر مسقاوي:
«زيارة جناد يف ظل املشهد
الدولي ،تارخيية يف مستوى
وحدة العامل العربي واالسالمي
والدفاع عن احلضارة والتعاون
االقتصادي واالمنائي».
• النائب السابق مسري فرجنية:
«الزيارة تشكل رسالة للمجتمع
الدولي يف ظل العقوبات
املفروضة على ايران ،وجناد اراد
اطالق اشارة من لبنان ،مفادها
اما التفاوض معه واما تفجري
حرب اقليمية جديدة ،وهذا كان
املضمون االول للزيارة الذي

مت تعديله يف االيام العشرة
االخرية».
ورأى ان «الرئيس جناد ال
يريد القيام حبرب بل جاء ليبعث
برسالة اىل اجملتمع الدولي ،اال
ان االسرائيليني ينتظرون هذا
االستفزاز لتربير موقفهم احلالي
من املفاوضات االسرائيلية –
الفلسطينية ،والزيارة ليست
لتخويف اسرائيل وامنا اجملتمع
الدولي».
• مفيت صور وجبل عامل الشيخ
حسن عبد اهلل ّ
متنى على جناد
املطالبة بكشف قضية اخفاء
االمام موسى الصدر ،ونوه بأهمية
زيارته لقانا وبنت جبيل ،معتربا ان
«لبنان اظهر انه اهل للضيافة
والرتحيب واالستقبال».
«جتمع العلماء يف جبل عامل»:
•
ّ
«الزيارة هي املعيار الكبري للحب
املتبادل بني الشعب املقاوم يف
لبنان والشعب االيراني ،وال
سيما ان جناد ال يعرف املناورة
وال التورية».
• رئيس «التيار الشيعي
احلر» الشيخ حممد احلاج حسن
انتقد الزيارة ،وقال« :كنا
نريد ان تكون حتت كنف الدولة
واملؤسسات ،بدل أجنحة االحزاب
والدويالت».
• رئيس «مؤسسة فتحي يكن
الفكرية االنسانية» عضو قيادة
«جبهة العمل االسالمي» سامل
يكن ،أشاد بالزيارة ،واعترب انها
«تبعث على االطمئنان».
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0434 732 592 – 0403 482 345 – (02) 8764 8182
)Miss Middle East (Australia
We are inviting contestants of Middle East Background

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

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

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

محاس» :اجتماع دمشق املقبل مع «فتح» سيكون حامساً

إصابة فتى يف غزة برصاص االحتالل ومنع الصحافيني من التطوع يف قطف الزيتون

األسرى يف سجون االحتالل يهددون بإضراب عن الطعام حتى املوت هنية يبحث مع عمرو موسى مستجدات املصاحلة الفلسطينية

هدد األسرى الفلسطينيون يف
سجون االحتالل ببدء اضراب
مفتوح عن الطعام حتى املوت
من أجل إنهاء سياسة "العزل
االنفرادي" حبق عدد من
األسرى املعزولني بعضهم منذ
 8سنوات.
وأعلن وزير شؤون األسرى
واحملررين عيسى قراقع امس
االول ،أنه تلقى رسائل عدة
من األسرى يف خمتلف السجون،
تصاعد
عن
فيها
حتدثوا
اإلجراءات "القمعية والتعسفية"
حبق املعتقلني من قبل إدارة
السجون ،خصوصا عزل أسرى
يف زنازين انفرادية فرتة طويلة
وفرض إجراءات مشددة عليهم
وعقوبات إضافية كاحلرمان
من الزيارات والتعليم وإدخال
الكتب واملالبس.
وقال قراقع ان اإلضراب
سيكون خنبويا يضم  400أسري
وأسرية من كافة السجون ،وأنه
سيكون على الطريقة االيرلندية
عام  ،1981وذلك بعد فشل
كافة اجلهود إلنهاء سياسة
"العزل" اليت تعترب من أقسى
وأخطر العقوبات حبق األسرى،
وتأتي بقرار من االستخبارات
االسرائيلية.
وجدير بالذكر أن عدد األسرى
املعزولني ازداد يف اآلونة
األخرية حيث وصل العدد اىل
 18أسريا وأن هناك قرارا
بتحويل سجن الدامون للنساء
اىل سجن عزل مجاعي حيث تقبع
 15أسرية يف هذا السجن.
وقال قراقع" :إن زنازين العزل
االنفرادي أشبه بالقبور ،حيث
تفتقد للحد األدنى من املقومات
اإلنسانية واملعيشية ،واحلياة
فيها تشكل خطرا على األسرى،

إذ يعاني عددا من املعزولني من
أوضاع صحية قاسية كاألسري
منصور الشحاتيت ومعتز حجازي
وعبد الناصر احلليسي ووفاء
البس وغريهم".
من جهة أخرى ،ذكرت مصادر
طبية فلسطينية ان فتى
فلسطينيا ( 16عاما) اصيب
امس اخلميس برصاص جنود
االحتالل قرب معرب بيت حانون
مشال قطاع غزة.
وقال املصادر ان الفتى حييى
حممود الزعانني  16عاما من
سكان بيت حانون كان يعمل
جبمع احلصى قرب املعرب عندما
اطلق عليه جنود االحتالل النار
ما ادى اىل اصابته برصاصة
يف الساق االمين ،ونقل اىل
مشفى كمال عدوان لتلقي
العالج حيث وصفت اصابته
باملتوسطة.
وكان فتى آخر اصيب برصاص
االحتالل يف القرية البدوية مشال
بيت الهيا اول من امس.
ويف الضفة الغربية قامت
قوات االحتالل باحتجاز عددًا
من ممثلي وسائل االعالم
املختلفة قرب قرية كفر قدوم
غرب مدينة نابلس ،ووهددت
باطالق الرصاص باجتاههم اذا
مل يغادروا املنطقة.
وقالت مصادر يف وزارة
االعالم الفلسطينية ،اليت نظمت
يومًا تطوعيا لقطف الزيتون،
أن جنود االحتالل حاصرت
املشاركني ومنعتهم من التحرك
والوصول ألشجار الزيتون،
وطالبتهم برتك املكان القريب
من مستوطنة "قدوميم"  ،واال
اطلقت الرصاص باجتاههم.
وأشارت هذه املصادر اىل أن
حنو  40صحافيا و 20موظفًا من

وزارة االعالم وعددا من أهالي
القرية ،شاركوا يف يوم العمل
التطوعي.
من جهة اخرى ،اعتقلت قوات
االحتالل اإلسرائيلي ،امس
مثانية أشخاص من حمافظات
رام اهلل وبيت حلم وقلقيلية
واخلليل.
على صعيد اخر دعا وزير
اخلارجية الفنلندي الكسندر
ستوب خالل زيارة إىل غزة
أمس اسرائيل اىل اختاذ مزيد
من اجراءات ختفيف احلصار
املفروض على القطاع.
وقال ستوب يف مؤمتر صحايف
يف غزة بعد لقاء مع مسؤولني
يف االمم املتحدة «علينا
مواصلة ختفيف احلصار اجلزئي
وعلينا مواصلة نقل املساعدات
االنسانية وعلينا ان نواصل
وكذلك
التجاري
النشاط
الصادرات».
كما دعا اىل وقف اطالق
الصواريخ من القطاع ودعا اىل
اطالق سراح اجلندي االسرائيلي
جلعاد شاليط احملتجز لدى
محاس منذ حزيران (يونيو)
.2006
وحض ستوب االحتاد االوروبي
ووزراء اخلارجية اآلخرين اىل
زيارة القطاع الفقري «لالطالع
على الوضع على االرض».
واشار اىل «اليأس» الذي
شعر به عندما عرب احلدود ورأى
«كل هذا الدمار» ورأى
«الفقر» .وتتزامن زيارة
ستوب مع جولة يف املنطقة يقوم
بها الرئيسة تاريا هالونن الذي
التقى مسؤولني اسرائيليني
هذا االسبوع وأجرى حمادثات
مع الرئيس حممود عباس يف
الضفة الغربية أمس االول.

حبث رئيس احلكومة الفلسطينية
املقالة إمساعيل هنية ،هاتفيًا
مع األمني العام جلامعة الدول
يف
موسى
عمرو
العربية
مستجدات ملف املصاحلة بني
حركيت "فتح" و"محاس".
وقال مكتب هنية امس االول ان
األخري أجرى اتصا ًال هاتفيًا باألمني
العام جلامعة الدول العربية،
وناقش معه آخر التطورات
السياسية ومستجدات املصاحلة.
ومن املقرر أن جيتمع وفدان
من حركيت "محاس" و"فتح"
يف العشرين من الشهر اجلاري
ملناقشة امللف األمين استكما ً
ال
للقاء سابق قال اجلانبان إنه مت
خالله تذليل ثالث عقبات من
أصل أربع تعرتض توقيع احلركة
اإلسالمية على الورقة املصرية
للمصاحلة.
ونفى القيادي يف حركة "محاس"
حممود الزهار ،مشاركته مع
الوفد الذي سيتوجه إىل القاهرة
حلل اخلالفات مع مصر والتوقيع
على الورقة املصرية .وأضاف
أن هذا اخلرب عار عن الصحة ألنه
سيكون هناك لقاء يف العشرين
من الشهر اجلاري حلل بعض
القضايا العالقة وبعد هذا اللقاء
سيتم احلديث عن التوقيع على
الورقة.
ونفى الزهار يف تصرحيات
صحافية بأن تكون مثة خالفات
مع مصر او أن يكون الوفد توجه

$3,350

مترين مشرتك لقوات سعودية ومصرية

ويأتي هذا التمرين يف إطار
التعاون املشرتك بني البلدين
الشقيقني بهدف االستفادة من
اخلربات العسكرية للجانبني.

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

يذكر أن الوحدات السعودية
وصلت إىل مجهورية مصر
الشقيقة بكامل معداتها مطلع
األسبوع احلالي.

ايران تعتقل  7جنود أفغان عربوا حدودها بشكل غري شرعي

أعلنت السلطات اإليرانية امس االول ،انها اعتقلت  7جنود أفغان
على األقل النهم اجتازوا احلدود اإليرانية بصورة غري شرعية.
وذكرت قناة "برس تي يف" إن القوات اإليرانية اعتقلت اجلنود
األفغان قرب والية نيمروز يف غرب أفغانستان قبل يومني.
أضافت القناة "ان مسؤوال أفغانيا أكد حدوث االعتقال" ،مشريًا
إىل أن اجلنود األفغان عربوا احلدود ،موضحا أن احملادثات جارية
لإلفراج عنهم.

GOGD1850

أفادت وكالة األنباء السعودية
(واس) بأن قوة الواجب التابعة
للقوات الربية امللكية السعودية
واصلت التمرين املشرتك "تبوك
 "2ووحدات اجليش املصري يف
مجهورية مصر العربية وذلك
ضمن سلسلة متارين "تبوك"
بني القوات الربية السعودية
واجليش املصري.
ومت خالل األيام األوىل استكمال
التدريب وتركيب أجهزة املايلز
السعودية
الواجب
لقوة
واستطالع منطقة التمرين من
قبل فريق مشرتك "سعودي
مصري".
كما نفذت الوحدات املصرية بيانا
عمليا تكتيكيا للجنود باستخدام
أجهزة املايلز ولعمليات التغطية
لإلنذار ،وفتح الثغرات يف حقل
عمليات العدو واقتحام احلد
األمامي للعدو االفرتاضي.
وقدم ضباط مركز التدريب
التكتيكي املصري إجيازًا عن
فكرة العملية للتمرين "تبوك
 "2يف الوقت الذي نفذت قوة
الواجب السعودية جزءا من
برامج االستعداد ملا قبل عملية
القتال.

اىل حل هذه اخلالفات ،قائال
"هذه األخبار غري صحيحة ألنه مل
يطرأ أي شيء على العالقة بيننا
وبني مصر يف ما يتعلق مبوضوع
املصاحلة او غريها يف األسابيع
األخرية".
وحول النقاط اخلاصة يف امللف
األمين ،أوضح الزهار "لقد
وضعنا  4مواضيع للنقاش
وهي موضوع منظمة التحرير
واالنتخابات وموضوع القضايا
املصاحلة
وموضوع
االمنية
الداخلية الفلسطينية" ،مشريا
اىل ان "املناقشات استغرقت
اشهرًا طويلة حبيث مت االتفاق
على كل القضايا اخلالفية"،
موضحا ان "موضوع املصاحلة
مت التوصل إىل حله واالتفاق
على كل القضايا اليت طرحت
وموضوع االنتخابات مل يبق فيه
شيء ،حيث مت االتفاق على أن
يتم تشكيل اللجنة االنتخابية
املركزية واحملكمة اخلاصة بها
بالتشاور والتوافق".
وقال الزهار "هلذا بقيت قضية
التوافق معلقة يف جلنة االنتخابات
واحملكمة ،وموعد االنتخابات مل
يتم حتديده وسيتم االتفاق عليه
بعد ذلك ،والوفد الذي ذهب
إىل دمشق وافق على التوافق
يف هاتني القضيتني ،اضافة
اىل انه مت رفع ورقة اللجنة
املؤقتة ملنظمة التحرير اليت
تضم كل الفصائل إذ مل تكن

هذه الورقة موجودة".
وحول امللف االمين الشائك ،قال
الزهار "من املفروض ان تقدم
اجيابات وحلول لبعض القضايا
احلاصلة على ارض الواقع
سواء ما يتعلق بالقوات األمنية
يف غزة جلهة :كم سيكون
عددها؟ ومن سيموهلا؟ وما هي
مراكزها .أما خبصوص املوضوع
األمين يف الضفة الغربية
والعقيدة السياسية لألجهزة
األمنية فأكد أن "كل القضايا
متت مناقشتها والتوصل إىل حل
هلا إال بعض النقاط اليت بقيت
عالقة مثل إضافة عشرة آالف
فرد إىل أفراد االجهزة االمنية
يف غزة ،وكيفية متويل وتسليح
هذا العدد أماكن وجودها "فهذه
القضايا االجرائية هي اليت
أجلت ما يسمى استكمال امللف
األمين".
وقال "إذا خلصت النوايا ومت
يف العشرين من الشهر اجلاري
إجياد وسيلة عملية لالتفاق حول
بعض القضايا املعلقة وقضية
األمن ،اعتقد أن املصاحلة
ستصبح يف حاجة إىل إجراءات
أوهلا التوقيع يف مصر واعتماد
االجزاء اليت مت االتفاق عليها
فلسطينيا وتشكيل جلنة عربية
بقيادة مصر لتنفيذ االتفاق
وبعد ذلك تأخذ العملية دورها،
أما إذا مل ختلص النوايا فلن
تتحقق املصاحلة".

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

www.cvgt.com.au
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عرب وعالم

عبد ربه :رفض إسرائيل ربط االعرتاف بيهودية
الدولة باالعرتاف حبدود  1967يكشف مناورة نتنياهو

اعترب امني سر اللجنة التنفيذية
ملنظمة التحرير الفلسطينية
ياسر عبد ربه أن الردود
اإلسرائيلية اليت عربت عن
رفض االعرتاف حبدود عام
 1967أو العودة إىل هذه احلدود
يف ظل أي تسوية وكذلك
أي ربط بني مسألة احلدود
ويهودية الدولة اإلسرائيلية،
تكشف جوهر مناورة رئيس
الوزراء اإلسرائيلي بنيامني
نتنياهو بشأن دعوة القيادة
االعرتاف
إىل
الفلسطينية
بيهودية إسرائيل.
وقال عبد ربه" :ما تريده
إسرائيل اليوم هو االعرتاف
بها من النهر إىل البحر دولة
للشعب اليهودي ،ما يعين
تشريع االستيطان بالكامل،
وعدم شرعية وجود الشعب
الفلسطيين كل الشعب بالبقاء
على أرض وطنه".
وكانت تصرحيات لعبد ربه
نشرتها صحيفة "هآرتس"
اإلسرائيلية اول من امس
األربعاء طرح فيها إمكانية
االعرتاف بيهودية إسرائيل
بالدولة
االعرتاف
مقابل
الفلسطينية على حدود ،1967
قد ووجهت بسيل من بيانات
اصدرتها الفصائل الفلسطينية
نددت فيها بتصرحيات عبد ربه
للصحيفة االسرائيلية.
ويف مواجهة محلة االدانة
والتنديد اصدر عبد ربه بيانأ
ليل االربعاء ـ اخلميس قال
فيه" :ان املوقف الذي عربنا

عنه أكد أن على اإلدارة
األمريكية ،وبد ً
ال من مطالبتنا
بالتعامل مع مقرتحات نتنياهو،
أن تقدم خارطة حتدد حدود
إسرائيل وفق الشرعية الدولية
وحدود الدولة الفلسطينية على
أساس خط الرابع من حزيران
 1967وبعد ذلك سوف نتعامل
مع مسألة االعرتاف الذي قدمناه
أص ًال يف العام  1993مبا ينسجم
والقانون الدولي".
واعترب ان على بعض األصوات
اليت تساوقت بقصد أو دون
قصد مع موقف ناطقي احلكومة
اإلسرائيلية ،أن تتوقف عن
الرقص على ذات النغمة
اليمينية والعنصرية حلكومة
التطرف اإلسرائيلي.
وشدد عبد ربه على أن املوقف
وسيظل
كان
الفلسطيين
واضحًا ،ألن أساس أي حل وأي
تسوية هو االعرتاف حبق تقرير
املصري للشعب الفلسطيين يف
إطار دولة مستقلة يف قطاع
غزة والضفة الغربية والقدس.
وقال" :هذا هو جوهر الصراع
وليس القبول مبطالب أيدلوجية
متطرفة تريد إلغاء حقوق شعبنا
ووجوده مثل تلك الصادرة عن
أوساط اليمني يف إسرائيل".
املتحدة
الواليات
وكانت
رحبت أول من أمس باالقرتاح
الفلسطيين املضاد لعرض
رئيس الوزراء اإلسرائيلي،
معتربة انه "نوع احلوار" القادر
على تسوية اخلالف حول
االستيطان اليهودي.

السعودية :عودة األمري بندر بن سلطان

ذكرت وكالة األنباء السعودية
(واس) أن األمني العام جمللس
األمن الوطين األمري بندر بن
سلطان بن عبدالعزيز وصل
إىل الرياض مساء أمس االول
قادمًا من خارج اململكة.
وكان يف استقبال األمري بندر
يف املطار األمري مقرن بن
عبدالعزيز رئيس االستخبارات
العامة ،واألمري خالد بن سلطان
بن عبدالعزيز مساعد وزير
الدفاع والطريان واملفتش
العسكرية،
للشؤون
العام
واألمري حممد بن نايف بن

عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية
واألمري
األمنية،
للشؤون
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
وزير الدولة عضو جملس
الوزراء رئيس ديوان رئاسة
جملس الوزراء ،واألمري فيصل
بن خالد بن سلطان املستشار
يف ديوان ولي العهد ،واألمري
سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز
مساعد األمني العام جمللس
األمن الوطين للشؤون األمنية
واالستخباراتية وعدد من األمراء
وكبار املسؤولني يف األمانة
العامة جمللس األمن الوطين.

موسى يبحث مع مريكل
قضايا فلسطني ولبنان والعراق

حبث االمني العام جلامعة
الدول العربية عمرو موسى
مع املستشارة االملانية أجنيال
مريكل يف برلني امس،
آخر املستجدات على صعيد
القضية الفلسطينية ،إضافة
إىل األوضاع يف لبنان والعراق
واملنطقة العربية.
شارك
احملادثات،
وعقب

موسى يف أعمال امللتقى
العربي األملاني األول للطاقة
حيث ألقى كلمة االفتتاح.
امللتقى
جلسات
وستعاجل
مواضيع توليد التيار الكهربائي
من املصادر التقليدية املعروفة
ومن املصادر املتجددة ،إضافة
إىل طرق نقل وتوزيع التيار
الكهربائي الفعالة.

حمامو الضحايا األتراك يف «اسطول احلرية»
يطلبون حتقيقاً من احملكمة اجلنائية الدولية

قدم حمامو وعائالت الضحايا
االتراك الذين سقطوا خالل
اهلجوم االسرائيلي على اسطول
صغري للمساعدات اىل غزة،
ملفًا اىل احملكمة اجلنائية

الدولية يف الهاي يطالب بفتح
حتقيق .وقال أحد احملامني أمام
الصحافيني أن "جرائم حرب
وجرائم ضد االنسانية ارتكبت،
مؤكدًا أنه يريد إحقاق العدل.

ايطاليا حتض الغرب على إبقاء باكستان النووية إىل جانبه

واشنطن تؤكد أن حتقيق االستقرار ضروري ملكافحة اإلرهاب

حض وزير اخلارجية اإليطالي
فرانكو فراتيين الغرب امس
االول على العمل من اجل
احلفاظ على باكستان إىل جانبه
ألنها متتلك سالحًا نوويًا .فيما
أكدت وزيرة اخلارجية األمريكية
هيالري كلينتون أن حتقيق
األمن واالستقرار يف هذا البلد
هام جدا من أجل التقدم على
طريق مكافحة اإلرهاب.
ونقلت وكالة األنباء اإليطالية
"آكي" عن فراتيين قوله يف
تصرحيات " نتحدث عن اخلطر
النووي اإليراني ،يف حني أن
باكستان متتلك أص ًال القنبلة
النووية" .أضاف "ماذا سيحدث
يف ذلك البلد يف حال فقدانه
االستقرار وختليه عن التحالف
مع الغرب".
وتابع فراتيين "إنه سيلتقي
نظريه الباكستاني شاه حممود
قرشي يف بروكسل حيث سيبدأ
األخري اجلمعة سلسلة لقاءات مع
جمموعة من وزراء خارجية دول
االحتاد األوروبي".
وتستضيف بروكسل اليوم
جملموعة
الثالث
االجتماع
أصدقاء باكستان على املستوى
الوزاري ،الذي تشارك فيه 26
دولة ومؤسسة مالية باإلضافة
إىل احلكومة الباكستانية.
ويسعى املشاركون إىل حض
باكستان على املضي قدمًا يف

طريق اإلصالحات االقتصادية
والسياسية واألمنية وحماربة
على
ويشددون
الفساد،
ضرورة أن تستفيد إستفادة
قصوى من األموال املمنوحة
هلا سابقًا من قبل األطراف
الدولية .وخالل مؤمتر صحايف
مشرتك مع املمثلة السامية
للشؤون اخلارجية والسياسة
األوروبي
باإلحتاد
األمنية
كاترين آشتون عقب لقائهما
يف بروكسل ،أقرت كلينتون
بأهمية اجلهد الذي يبذله اإلحتاد
األوروبي ملساعدة باكستان،
مشرية إىل اهمية استمرار
الشراكة األمريكية األوروبية يف
هذا اجملال.
واعتربت وزيرة اخلارجية األمريكية
أنه من غري املقبول عدم قيام
احلكومة الباكستانية مبا يكفي
من اجلهد من أجل تسريع عملية
اإلصالح والنهوض االقتصادي
يف البالد ،معربة عن أملها أن
تقوم احلكومة الباكستانية مبا
يطلب منها من أعمال وإجراءات
املواطنني
حياة
لتحسني
والتحول إىل الدميوقراطية يف
البالد ،مؤكدة أن حتقيق األمن
واالستقرار يف هذا البلد هام
جدا من أجل التقدم على طريق
مكافحة اإلرهاب.
اىل ذلك ،تدرس باكستان
حاليًا طلبًا من كندا الستخدام

العسكرية
القواعد
إحدى
الباكستانية خالل االنسحاب
املقرر لقواتها من أفغانستان،
حبسب ما نقلت قناة "جيو تي
يف" الباكستانية.
ويف السياق االمين ،اعتقلت
الشرطة الباكستانية  7أشخاص
متهمني بالتخطيط ألنشطة
"إرهابية" بينها هجوم يستهدف
رئيس الوزراء الباكستاني
يوسف رضا جيالني ووزير

اخلارجية.
كما قتل ما ال يقل عن  5مسلحني
يف غارة جوية أمريكية على
جممع سكين ،مشال غرب البالد.
ونقلت "جيو تي يف" "عن
مسؤولني أمنيني باكستانيني
قوهلم "ان الغارة استهدفت
منز ً
ال يف بلدة إنزاكاس على
بعد  35كيلومرتًا غرب مريان
شاه املدينة الرئيسية ،مشال
وزيرستان".

العراق :جناة مقرب من عالوي من
تفجري استهدف موكبه

اعلن مصدر يف وزارة الداخلية
مقتل اربعة اشخاص وجرح
ثالثة اخرين جبروح يف انفجار
عبوة ناسفة استهدفت موكب
عبد الكريم ماهود احملمداوي،
املرشح الذي مل حيالفه احلظ
على القائمة العراقية بزعامة
رئيس الوزراء االسبق اياد
عالوي.
واوضح ان "االنفجار وقع على
الطريق الرئيسي يف منطقة
جرف النداف" على بعد حنو
عشرة كيلومرتات جنوب شرق
بغداد ،مؤكدا "جناة احملمداوي
من اهلجوم".
من جهة اخرى ،قتل مدني

عراقي وأصيب آخر جبروح
بانفجار عبوة ناسفة داخل
سيارة مدنية يف منطقة
الطالبية شرق بغداد .كما قتل
شخص واصيب آخر جراء انفجار
عبوة الصقة بسيارة مدنية يف
منطقة البنوك (مشال بغداد)،
فيما قتل احد عناصر الشرطة
جراء انفجار عبوة الصقة
بسيارته اخلاصة يف منطقة
الكرادة (وسط بغداد).
اىل ذلك ،اصيب ضابط يف
قوات حرس احلدود الكردية
"البيشمركة" ومدني بنريان
مسلحني جمهولني يرتدون زيًا
عسكريًا ،مشال كركوك.

جوبا تنفي إبرام أي صفقة مع اخلرطوم مقابل التخلي عن حق تقرير املصري

السودان :اخلالفات حتول دون إجراء استفتاء أبيي يف موعده

أعلن حزب املؤمتر الوطين،
(بزعامة الرئيس السوداني عمر
حسن البشري) أن االستفتاء
على وضع منطقة ابيي النفطية
املتنازع عليها ،على احلدود بني
مشال السودان وجنوبه ،ال ميكن
ان يتم يف املوعد احملدد يف
التاسع من كانون الثاني (يناير)
املقبل بسبب استمرار اخلالفات
على "تعريف الناخب الذي حيق
له التصويت".
وقال مسؤول ابيي يف احلزب
الدرديري حممد امحد "اتفقنا على
انه ال ميكن اجراء استفتاء ابيي يف
التاسع من كانون الثاني (يناير)
املقبل الن عملية االستفتاء اذا
جرت يف هذا التاريخ ،ستواجه
عددا من املشكالت بسبب
مشكلة تعريف الناخب الذي حيق
له التصويت" .وأضاف انه مت
االتفاق على أن ذلك مل يعد
عمليا ،موضحًا انه "مت االتفاق
على أن حتاول احملادثات املقبلة
بني الشمال واجلنوب البحث عن
بدائل اخرى".
ورد حاكم ابيي دينغ اروب
كول على الدرديري رافضًا
تصريح
يف
وقال
االمر،
لـ"وكالة فرانس برس" إن
ارجاء االستفتاء يف منطقة ابيي
"غري مقبول" ،واكد انه "ال
ميكن ارجاؤه .جيب ان ينظم يف
الوقت احملدد .لن يقبل به احد
يف ابيي ،انه امر غري مقبول".
واضاف انه "سيكون لدى سكان
ابيي بعض اخليارات مثل تنظيم
استفتاء بانفسهم ودعوة االسرة
الدولية ملراقبته".
ويشار إىل أن الدرديري كان
ضمن وفد "املؤمتر الوطين"
الذي شارك يف مفاوضات يف
اثيوبيا مع "حركة حترير شعب
السودان" ،املتمردة اجلنوبية
السابقة بشأن وضع ابيي .وأعلن
اجلانبان يف بيان مشرتك الثالثاء
فشل هذه احملادثات ،مشريين
إىل أنه "على الرغم من اجلهود
اجلدية واحملادثات املثمرة مل يتم
التوصل اىل اتفاق حول معايري
مشاركة الناخبني يف االستفتاء
حول منطقة ابيي".
ويصوت سكان ابيي يف التاسع
من كانون الثاني (يناير)
لالختيار بني االنضمام اىل مشال
السودان او جنوبه .ومن املقرر
أيضًا أن ينظم جنوب السودان
يف اليوم نفسه استفتاء على
البقاء يف سودان موحد او
االنفصال.
وهذان االستفتاءان يف صلب

اتفاق السالم الشامل الذي
وضع عام  2005حدا حلرب اهلية
استمرت الكثر من عقدين بني
الشمال ذي الغالبية املسلمة
واجلنوب ذي الغالبية املسيحية
واالرواحية.
يف غضون ذلك ،نفى نائب
األمني العام للحركة الشعبية
السودانية ،رئيس قطاع الشمال
ياسر عرمان بشدة إبرام حركته
الي صفقة مع حزب املؤمتر
الوطين احلاكم بشأن رئاسة
اجلمهورية بصورة دورية ما
بني الشمال واجلنوب وضمان
نسبة  % 60من البرتول للجنوب
كنسبة دائمة مقابل ختلي احلركة
عن اإلستفتاء على حق تقرير
املصري مطلع كانون الثاني
(يناير) املقبل.
وقال عرمان يف حديث للموقع
الصحافى االلكرتوني "نيوميديا
نايل" املوالي للجنوب "اتفقنا
على احلوار بني كل القوى
السودانية لكن ال توجد اي
صفقات وإمنا تعزيز إتفاقية
السالم" ،كاشفًا انه من املقرر
أن يعقد إجتماع االسبوع املقبل
ملؤسسة الرئاسة السودانية
حبضور الرئيس عمر البشري
ونائبيه سلفا كري ميارديت
وعلي عثمان طه لتهيئة األجواء
وتنقيتها حتى يتم الوصول إىل
نتائج تصب يف مصلحة تنفيذ
اإلتفاقية.
وأضاف" :إذا أردنا الوحدة،
فلنعمل على هيكلة الدولة
السودانية حتى يتم تقديم
عرض ينافس عرض اإلستفتاء
"أن
موضحا
واإلنفصال"،
االنفصال إن حدث ،جيب أن
يؤدي إىل سالم دائم حيافظ
على العالقة ما بني الشمال
واجلنوب ،وعلينا أن نبين
مشروعا يؤدي اىل سالم دائم
مشا ً
ال وجنوبًا".
ويف معرض رده على سؤال
بشأن التأخري الذي صاحب
تشكيل مفوضية إستفتاء ابيي،
أوضح عرمان أن "املفاوضات
جارية حول هذه امللفات وجيب
البناء على ما مت يف اديس
ابابا والوصول إىل حل يف
قضية أبيي بإعتبارها واحدة من
القضايا املهمة".
وتابع" :جيب الوصول إىل سالم
دائم يف كل أحناء السودان
والوقوف ضد احلرب والعمل على
تقوية العالقات الوثيقة ما بني
مجيع شعوب السودان السيما ما
بني اجلنوب والشمال.

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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غرامات ركون السيارات وصلت اىل
مليار دوالر يف السنوات الست املاضية

صب يف صناديق
بلغ جمموع ما
ّ
الوالية والبلديات جراء خمالفات
ركون السيارات حواىل مليار
دوالر يف السنوات الست
املاضية.
وهكذا تبدو خمالفات ركون
السيارات والطرق مبثابة بقرة
حلوب للوالية والبلديات على
حد سواء حيث وصل مردود
خمالفات ركون السيارات اىل
مليار دوالر يف السنوات الست
املنتهية يف حزيران املاضي
فيما بلغت حصيلة خمالفات
العبور على الضوء االمحر 93,9
مليون دوالر وخمالفات جتاوز
السرعة احملددة  352مليون
دوالر.
فكل يوم حيرر حواىل 3920
حمضر خمالفات يف ركون
السيارات كما كشفت ارقام
مكتب ايرادات الوالية.
وقالت رئيسة شركة ان ار
ويندي ماتشني ان
ام اي
الغرامات اصبحت اصعب مما
ميكن حتملها حبيث انها مل تعد
تتطابق مع املخالفات ،مضيفة
«ان السائقني ال مبانعون يف
دفع غرامة عادلة للمخالفة اليت
ارتكبوها ولكنهم اصابهم القرف
مما يرونه من ازدياد صارخ
للعائدات ..لو كانت االموال
تنفق على اغراض ذات صلة
مثل حتسني املرافق واصالح
الطرق احمللية لكان هناك قبول
اكرب هلذه الغرامات».
فركون السيارة مدة اطول من
تلك احملددة يف مكان ركون
السيارات بلغ معدل غرامته 114
دوالرا.
وزيادة الغرامات تعين ان
البلديات مجعت  158,2مليون

دوالر يف السنة املالية االخرية
املنتهية يف حزيران املاضي
مقارنة مع  105ماليني دوالر
للعام املالي  2004-2003وهذا
يعين ان  160الف سائق اضايف
ُحررت حماضر ضبط حبقهم .ففي
العام  2004-2003وصل مردود
جمموع خمالفات ركون السيارات
اىل  1.2مليون خمالفة بلغت
عائداتها  105.2ماليني دوالر
ويف العام  2010-2009وصلت
املخالفات اىل  1.3مليون
بعائدات بلغت  185.2مليون
دوالر.
وقالت البلديات امس االول ان
ايرادات ركون السيارات انتهى
بها املطاف يف موازناتها العامة
مع االموال اليت تنفق على
مرافق وتسهيالت مثل املالعب
واملكتبات ومسارات الدرجات
اهلوائية.
وقالت رئيسة مجعية احلكومات
جينيا
(البلديات)
احمللية
«عائدات
ان
ماكغافري
الغرامات كانت حامسة الصالح
الطرق وبناء اجملتمعات ..انها
تستعمل جلعل مرافق املرور
احمللية والطرق يعتمد عليها.
لقد اعطيت هذه املهمة الدارة
مواقف السيارات..وحنن نفعل
ذلك بشكل صحيح ..البلديات
تواجه ازديادا يف عدد السكان
وحناول ادارة تقلص املوارد
وهذا صعب ..ان حكومة الوالية
ال تقوم بعملها يف توفري النقل
العام».
واضافت تقول «ال احد حيب
احلصول على غرامة ولكن اذا
ركنت سيارتك بشكل خمالف
للقانون فهناك خطر من ان يحُ رر
حبقك حمضر ضبط».

خالل تشرين الثاني 14-10-2010

بريي تذكر الركاب بالتحقق من اجلداول
الزمنية اجلديدة للنقل العام

ّ
ذكرت نائبة اوبرن يف برملان
نيو ساوث ويلز الركاب
بالتغيريات يف اجلدول الزمين
للنقل العام الذي بدأ العمل يف
.2010/10/10
وقالت "ان هذه التحسينات
مصممة خلدمات افضل تليب
طلبات الركاب لضمان الوصالت
والقطارات
الباصات
بني
والناقالت املائية".
واضافت تقول "ان سلطة
وسلطات
احلديدية
السكك
الناقالت املائية يف سيدني
قامت باستشارات واسعة بني
املواطنني قبل حتديد اجلداول

الزمنية النهائية".
وقالت النائبة بريي "ان اجلداول
الزمنية اجلديدة تعكس التزام
حكومة نيو ساوث ويلز بتوفري
خدمات النقل العام بالشكل
الذي يليب طلبات الزبائن جلهة
حتسني شروط السالمة والكفاءة
والثقة لكل الركاب".

اجبار النائب سليرب على اعادة تسديد
 14الف دوالر من اموال دافعي الضرائب

مت اجبار النائب االحراري ،نائب
رئيس جملس النواب الفيدرالي
بيرت سليرب على اعادة تسديد
اكثر من  14الف دوالر من
استحقاقات ممولة من دافعي
الضرائب.
كما انه خرق قواعد صارمة من
خالل السماح لولده نيكوالس
بقيادة سيارته اليت مركزها
كانبريا فيما كان يدرس يف
مدرسة خاصة يف سيدني.
وكشفت الزميلة «الدايلي
تلغراف» على انه مت تهديد
نائب رئيس الوزراء السابق جون
هاورد من قبل نواب احراريني
بالعالقة «غري الالئقة»بني
السيد سليرب واحد موظفيه.
وكشفت ايضا انها حصلت
على رسائل الكرتونية تقول ان

السيد سليرب سعى لقضاء عطلة
نهاية اسبوع مع احد موظفيه
على نفقة دافعي الضرائب،
من ثم اخذ املوظف اجازة باجر
كامل.
اما السيد سليرب فقال ان اي
بريد الكرتوني مزعوم ،يف
حال كان موجودا ،هو «تزوير
واضح».
والسيد سليرب ،الذي سيتقاضى
مبلغ  30الف دوالر اضايف يف
السنة يف وظيفته اجلديدة
والذي انفق  8835دوالر من
اموال الشعب خالل ستة اشهر
على شراء عدد من اجملاالت،
يتم التحقيق معه من قبل دائرة
وزارة املالية بشأن سفراته ما
بني شهري متوز وكانون االول
من العام .2009

اجور بعض عمال البناء يف فيكتوريا
تصل اىل  210االف دوالر يف السنة

ارتفعت اجور العاملني يف
االعمال القذرة والرطبة وذات
الرائحة الكريهة وخاصة يف
جماالت البناء حيث وصلت اىل
 210االف دوالر يف السنة
مما جعل كلفة مشاريع البناء
ترتفع ارتفاعا هائال يف والية
فيكتوريا.
وقد اظهر تفحص للزميلة
"اهلريالد صن" لثالثة مشاريع
بناء رئيسية ان عماهلا حيصلون
على بعض من افضل شروط
العمل يف العامل.
وتتضمن هذه الشروط امواال
اضافية للعمل يف ظروف قذرة
وكثرية الغبار وعشرات االف
الدوالرات للعيش بعيدا عن
املنزل ومالبس عمل جمانية.
ولكن يف العديد من احلاالت
يكدح العمال يف اعماهلم حيث
يعملون يف  6ايام يف االسبوع
حواىل  56ساعة.
وهذه املشاريع الثالثة هي
حتديث مصنع املعاجلة الشرقي،
مشروع حتلية املياه بالقرب من
وونتابي وبناء حمطة غاز جديدة
يف مورتاليك ،وتقوم احلكومة
بدعم اثنني من هذه املشاريع
اجلديدة.
والسبب الرئيسي يف هذا
االرتفاع اهلائل لالجور نقص
الكبري
والتأثري
املهارات
للنقابات.
وحذر رئيس مجعية البناء براين
وولش من ان ذلك سوف خيلق
ضغوطا كبرية يف االكالف ال
ميكن حتملها ،قائال يف املاضي
هذا ما جعل فيكتوريا مكانا
غري منافس للبناء وهناك خطر
حقيقي من ان يعيد التاريخ
نفسه وتتخوف صناعة البناء

من ان تؤدي هذه الظروف اىل
انفجار يف االجور.
وكشفت االتفاقات ان التجار
والعمال حيصلون على اجور
اساسية مثال  1600دوالر يف
االسبوع حسب اخلربة واملؤهالت،
ولكن هذا االجر يزيد من خالل
العمل .ما بعد الدوام وعالوات
الوجبات الغذائية واالسعافات
االولية والسفر.
ورفعت هذه االتفاقات االجور
اكثر من التضخم حيث حيصل
العاملون يف حتديث مصنع
املعاجلة على عالوة  20يف املئة
على االجور.
ومن بني من يقبضون اجورا
عالية اولئك العاملون يف شركة
اورجيني اينرجي اليت تبين
حمطة للغاز يف مورتاليك حيث
يتقاضى هؤالء  4,35دوالرات
اضافية لكل ساعة عمل يف
اماكن قذرة او كثرية الغبار او
رطبة او مليئة باالخبرة او فيها
اخشاب مستعملة.
وقالت شركة بناء مصنع حتلية
املياه ان من املهم تذكر
ان االجر الذي يبلغ  200الف
دوالر يف السنة يتضمن االجر
االساسي مع العالوات .حيث
قالت الناطقة باسم الشركة
سريينا مبدليتون " ان االجور
االساسية وعالوات العيش
بعيدا عن املنزل مع غريها من
اتفاقات العمل يف املعادن
تؤدي بوصول االجر اىل هذا
احلد".
وقال ناطق باسم وزير العالقات
الصناعية يف الوالية مارتن
باكوال ان الشركات اخلاصة
حتدد االجور والشروط وليس
احلكومة.

Sydney Business Training Centre

ABN: 38 701 406 994

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

مــجـــانـــــاً

Learn today, what you a need to build your business

Work Experience - Onsite Training.

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

*احدى الطالبات*

Join the many thousands of business owners
using our business network to grow your business
Learn how to use MYOB, Microsoft Word, Excel, and Access.
Learn how to Write and publish your own book.
Training by Government Qualified Staff & Professional Business Owners.
Ring today: 0434 732 592 to enrol. - Email: info@sbtraining.com.au
Website: www.sbtraining.com.au Providing Industry Based Training
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إذا كنت
عزيزي القارئ:
تعمل يف أسرتاليا وأنت حام ًال
تأشرية مؤقتة ,فإن القانون
يسمح لك باسرتداد معاش
التقاعد املدفوع بالنيابة عنك
من قبل رب العمل .سأشرح
أدناه كيفية اسرتداد املعاش
املذكور:
كيف ميكنك أن تسرتد معاش
التقاعد؟
ميكنك أن تسرتد معاش
التقاعد إذا توفرت لديك
الشروط التالية:
أ -إذا كنت حام ًال التأشرية
املؤقتة اجلديدة وقمت بزيارة
ألسرتاليا.
ب -إذا انتهت مدة صالحية
التأشرية اليت حتمل.
ث -إذا غادرت أسرتاليا.
ماذا نعين بالتأشرية املؤقتة
واجلديدة ؟
هناك قائمة تشمل فئات
هذه التأشرية على العنوان
اإللكرتوني ملكتب الضرائب
األسرتالي التالي:
www.ato.gov.au/super
هل حيق لي الرجوع إىل
أسرتاليا بعد حصولي على
معاش التقاعد؟
أجل! ميكنك أن تعود اىل
أسرتاليا وأنت حامال لتأشرية
أخرى حتى ولو قمت باسرتجاع
معاش التقاعد.
ما هو كنية دفع معاش
التقاعد؟
إن كنية دفع معاش التقاعد

ما هي القوانني املتعلقة مبعاشات التقاعد للعمال األجانب؟

عند مغادرة أسرتاليا هو كما
يلي:
Departing
Australia
Superannuation
Payment
.)(DASP
هذا النوع من الدفع الذي ال يطبق
على حاملي اجلنسية األسرتالية,
أو املقيمني الدائمني يف
أسرتاليا ,أو األشخاص الذين
من أصل نيوزيلندي .إن
الشرط األساسي هلذا النوع هو
أن تزور أسرتاليا ,وتكون حامال
تأشرية مؤقتة ,وتقوم بعمل
يف هذه البالد كشخص أجنيب.
كيف ميكنين احلصول على
طلب اسرتداد معاش التقاعد؟
يتم احلصول على هذا الطلب مع
اإلرشادات واملعلومات الكاملة
معاش
السرتداد
والالزمة
التقاعد من مكتب الضرائب
األسرتالي.
ما هو مصري معاش التقاعد إذا
مل أسرتجعه؟
لقد أعطاك القانون منذ الثامن
عشر من كانون الثاني 2008
مهلة ستة أشهر السرتجاع
املعاش املذكور .تبدأ هذه
املهلة بتاريخ انتهاء التأشرية
اليت كنت حتملها أو من تاريخ
ألسرتاليا.يدفع
مغادرتك
املعاش املذكور فورًا اىل
مكتب الضرائب األسرتالي,
ّ
ويصنف « مبعاش التقاعد
غري املسرتد أو غري املطالب
به « .ففي حالة كهذه ميكنك
أن تطالب باملعاش من دائرة

إلبراز الشهادة املذكورة.
ماذا لو انتهى عقد العمل وما
زالت التأشرية صاحلة وكنت
مقيمًا خارج أسرتاليا؟
عليك أن تقدم بطلب لدائرة
اهلجرة تشرح فيه وضعك
القانوني ,وتطلب فيه إلغاء
التأشرية لغاية احلصول على
معاش التقاعد.
جيب أن تذكر يف الطلب
املذكور األمور التالية:

*احملامية بهية ابو محد*

 -1الغاية من تقديم الطلب
وعنوانك يف وقت تقديم
الطلب.
 -2امسك الكامل وتاريخ
ميالدك.
 -3رقم جواز السفر.
 -4تاريخ دخولك اىل أسرتاليا
ونوع التأشرية اليت حتملها .
 - 6تاريخ مغادرتك أسرتاليا.
من اجلدير التنبه بأنه عليك
أيضا ذكر أمساء أفراد العائلة

1) Only the parliament
2) The Queen and the Prime Minister
3) the Governor General
4) The parliament and the Prime Minister

مكتب الضرائب بشكل فوري.
علي أن أبرز ألمتكن من
ماذا
ّ
اسرتدادي للمعاش؟
عليك أن تقدم شهادة تذكر
وضعك القانوني يف أسرتالي
ا .وميكنك أن حتصل على
هذه الشهادة من دائرة
اهلجرة اليت تؤكد فيها بأنك
قانوني ,أو غري قانوني ,ونوع
التأشرية اليت كنت حتملها
سابقًا .وعليك أن متأل استمارة
رقم  ,1194وتقدميها لدائرة
اهلجرة للحصول على الشهادة
املذكورة .تقدم هذه الشهادة
فقط يف حال أردت أن تسرتد
املعاش من الشركة اليت عملت
معها وحتتفظ به .أما إذا كان
حول اىل مكتب الضرائب
قد ّ
األسرتالي فلم يعد من حاجة

4. Australia’s system of government is a
1) democratic monarchy
2) parliamentary democracy
3) absolute monarchy
4) aristocracy
5. The key decision making body of the
Australian government is called
1) the COAG
2) the Parliament
3) the Royal Assent
4) the Cabinet
Correct answers to:
I
Question 1
:3
II
Question 2
:3
III
Question 3
:1
IV
Question 4
:2
V
Question 5
:4

الذين حيملون نفس فئة
التأشرية اليت حتملها أنت.
على سبيل املثال :زوجتك،
أوالدك ...ألن إلغاء التأشرية
تنطبق عليهم أيضا.
أيها القارئ الكريم :إن طلبك
إللغاء التأشرية ال يؤثر البتة
على أي طلب جديد ميكن أن
تتقدم به للحصول على تأشرية
جديدة .املهم هو أن تستويف
الشروط العائدة هلا.

1. Australia Day is the anniversary of
1) the landing of the Australian and New
Zealand Army Corp at Gallipoli
2) the federation of Australian States
3) the arrival of the First Fleet from Great
Britain to set up a convict settlement
4) the independence of Australia from Great
Britain
2. In a referendum, what is referred to as
‘double majority’, required for a change in
?the constitution
1) majority of voters across the nation
combined with the majority of judges of the
High Court
2) majority of members of the Parliament
combined with the majority of voters
3) majority of voters across the nation
combined with the majority of voters in a
majority of states
4) majority of Members of Parliament
combined with the majority of Senators
3. Who has the power to make laws that
?govern the country

اختصاص ،خربة وصدق يف العمل
اسألوا الصيدلي كيف ميكنكم توفري املال
تتوفر يف الصيدلية فيتامينات
( )BLACKMORESمساحيق

للغسيل واجللي ،عطورات،
هدايا ّ -
نغلف اهلدايا جمانًا،

تظهري فوري لصور الباسبور،
وأشياء أخرى كثرية

توصيالت جمانية للمنازل
مقابل مركز

دوام العمل :من االثنني حتى السبت من  8صباحًا حتى  8لي ًال

يوم االحد من  9صباحًا حتى  8لي ًال

الربيد Ph: 9632 6890 - Fax: 9681 1609
333 Guildford Rd. Guildford NSW 2161
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يف مهرجان أقامه التيار الوطين احلر يف سيدني بذكرى  13تشرين

النائب أسود:القضاء فاسد واحملكمة الدولية مسيسة وفرع املعلومات عصابة شرعية تتجسس على املواطنني

*النائب زياد اسود*

*ريتشارد طنوس*

*لبيب الشمالي*

*الطاولة الرمسية*

*ماري زهر*

*وقوفًا للنشيدين*

*النائب اسود يدخل الصالة*

*رجل االعمال املهندس علي محود وحضور*

*طاولة الصحافة واالعالم*

*النائب اسود مع ماما يعقوب وتيار املردة *

*الزميل عنداري وحضور*

*شباب التيار يف صورة تذكارية*

*مجال زريقة وحضور*

 13تشرين تاريخ للعربة والتفات حنو مستقبل أفضل ..
انطالقا من هذا الشعار أقام التيار الوطين يف سيدني مهرجان
وطنيا يوم السبت الواقع يف  2010 -10-9يف صالة البلفيو
بانكستاون احياءا لذكرى  13تشرين وختليدا لشهداء الوطن
وحضر من لبنان ممثل دولة العماد ميشال عون سعادة النائب
زياد أسود ومستشاره طوني كسرواني.
كما حضر احلفل سعادة قنصل لبنان يف سيدني روبري نعوم و
مثل املونسينيور عمانوئيل صقر سيادة املطران عاد ابي كرم
وحضر ممثلون عن األحزاب الوطنية واجلمعيات واالعالم العربي
وحشد كبري من مجهور التيار .
افتتحت الرفيقة ماري غرة زهر احلفل بالرتحيب باحلضور
والضيف اآلتي من عروس اجلنوب جزين ودخل النائب أسود
القاعة وسط التصفيق احلار على وقع األغاني الوطنية.

وبعد النشيدين األسرتالي واللبناني ألقت عريفة احلفل كلمة
من وحي املناسبة جاء فيها:

كلمة عريفة احلفل

يف البدء كان الوطن والوطن أضحى ممزقا تقطع أوصاله
حروب داخلية وخارجية فكان اجليش اللبناني وقائده صرخة
حق ووقفة شرف وتضحية ووفاء ومن رحم تلك املؤسسة ولد
التيار الوطين احلر.
وألننا أحببنا الوطن أكثر من ذواتنا وكان امياننا بوحدة شعبه
وأرضه نابعا من اعتقادنا الراسخ بأنه ال عدو لنا يف أرضنا
وديننا وحقنا اال اسرائيل ،أصبح الثالث عشر من تشرين يوما
اخر فجرا منبثقا من اكثر الليالي ظلمة ،اصبه انطالقة جديدة
جديدة من أجل االنسان وبناء اجملتمع والدولة.

وألننا جنل الشهادة وحنرتمها نرفض التجارة بدم شهدائنا
واستغالل أقدس األعمل االنسانية لبث احلقد والتفرقة بني
ابناء الوطن .وألننا ابناء مؤسسة حتمي بالدم كرامة الوطن
وتصون عزته واستقالله لن نفرش الطريق ورودا أمام الغرب
واسرائيل للقضاء على جيشنا ومقاومتنا ولكل املتخاذلني يف
خط االعتدال العربي نقول لن تستطيعوا قتل شعب أراد أن
الدفاع عن أرضه وحقه فبالسالح سنقاوم باحلجارة مبعاولنا
سنقاوم ألنه شرف لالنسان أن يستشهد مقاوما بدل أن ميوت
خاضعا .وملا كان شعارنا التغيري و االصالح وملا كان هاجسنا
هو بناء الدولة فنضالنا مستمر أيضا يف حرب لن تهدأ على
الفساد.
فساد بات ينخر جسم الدولة ويتغلغل يف مؤسساتها لينتقل

(تصوير اراكس)
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مناسبات

*النائب اسود يتوسط املهندس علي محود ،الرئيس طنوس ،الزميل مراد وحضور*

*النائب اسود واملستشار كسرواني وحضور*

*السيد علي سليمان وحضور*

*غسان العشي ،امحد االيوبي ،فوزي االمني وحضور*

*غامن ،اسود ،باسيل وخليل*

*نسيب اهلاشم ،بيار سليمان وحضور*

*يرفعون اشارة التيار*

*طاولة تيار املردة*

*النائب اسود حمموال على االكتاف*

اىل باقي أوجه احلياة اجلتماعية و االقتصادية وان دل ذلك
على شيء امنا يدل على فساد النضام السياسي والطبقة
املسيطرة على احلكم.
وتبقى الضحية األولة املواطن اللبناني يقتلونه كل يوم يف
لقمة عيشه وتعليم اوالده و حقه يف العمل والرعاية الصحية
فال يبقي أمامه سوى اهلجرة من حق كل مواطن أينما كان أن
يعيش بكرامة.
لذلك نعاهدكم بأننا لن نسكت عن الفساد بعد األن وسنبقى
صوتا صارخا من أجل االصالح وينناضل من أجل غد أفضل
ومن أجل احلق واالنسان ولبنان وعلينا لن تقوى أبواب اجلحيم
.
عشتم عاش لبنان
ثم ألقى األمني العام للتيار يف أسرتاليا لبيب الشمالي ممثال
املنسق العام للتيار بشار هيكل كلمته متحدثا عن معنى
الشهادة مشبها بني شهادة اآلف األسرتاليني يف األنزاك
بشهادة اللبنانني يف الدفاع عن وطنهم وقال أن اخلسارة
العسكرية اليت مين بها اجليش يومها هي اليوم انتصار
للشرف والكرامة والقرار احلر وقال أنه بوجود رجاالت أمثال
العماد ميشال عون والنائب زياد أسود سيعود لبنان اىل
جمده وسيقال أن سويسرة هي لبنان أوروبة وليس لبنان
سويسرا الشرق.
ثم ألقى منسق التيار يف نيو ساوث ويلز ريتشارد طنوس
كلمة رحب فيها باحلضور والضيف الكريم وقال أن  13تشرين
كان يوما أليما قاده رجل شريف هو العماد عون من أجل حرية
الوطن و وفاء له وقال أن النائب أسود هو خري مثال للعيش
املشرتك كونه ابن اجلنوب املتعددة طوائف ابنائه وخري منوذج
يف حماربة الفساد والعمل الدؤوب من أجل املواطن ملا يفعله
يف جزين وكما رأى أننا جيب أن جنتمع من أجل بناء الوطن
السيد احلر املستقل.
وحيا مجيع الشهداء وشكر احلضور وكل من عمل على اجناح
احلفل حمييا العماد عون الذي مجعنا على حمبة الوطن.
وأخريا ألقى النائب زياد أسود كلمة مطولة تناول فيها خمتلف

*جانب من احلضور*

*حضور*

املواضيع السياسية الراهنة موجها حتية اىل العماد عون
واجلالية اللبنانية حمييا اندفاعهم وتعلقهم بوطنهم قائال:
اني ات اليكم من اجلغرافيا اجلنوبية اليت متردت وانتصرت
رافعة الرأس ألنها حاربت بالفقراء والناس املتمسكني
باألرض هكذا كتب لنا أن ننتقل من معركة اىل اىل معركة
ومل نسقط ألننا متكلون على اهلل وشعبنا .
قلنا اذا خرجت سوريا من لبنان ستقيم معها أفضل العالقات
وذهبنا اليها مرفوعي الرأس وطلب من الذين استغلوا
الدم واتهموا سوريا بقتل رفيق احلريري وذهبوا بعدها اليها
وقدموا االعتذارات بأن يعتذروا للشعب اللبناني.
كما تطرق اىل تسلطهم على الدولة والقانون وقضية شهود
الزور واحملكمة الدولية املسيسة واليت أصبحت باطلة بتنقل
اتهامها من فريق اىل اخر وعن القضاء الفاسد وبيع األراضي
والفساد واملؤامرة على املقاومة وعن اضعاف اجليش
وحماولة مترير مشروع التوطني مشددا على حق العودة مطالبا
باعطاء اللبنانيني حقوهم وشدد على أهمية الوقوف يف وجه
املؤامرات والتمسك باملقاومة والدفاع عنها كما تطرق اىل
فرع املعلومات واصفا اياه بالعصابة الشرعية للتجسس على

املواطنني.
وشدد أسود على دور املسيحيني الذين ينتمون اىل هذه
األرض وعلى العيش املشرتك وشجب التحريض والتخويف
من اآلخر الذي ميارسه الطرف اآلخر لبث اخلوف واحلقد يف
قلوب الشباب عن طريق تشويه احلقائق وأكد على أن قوة
لبنان ليست بضعفه بل بشعبه وجيشه ومقاومته وحيا اجليش
اللبناني وتضحياته من أجل الوطن.
وختم أسود قائال باسم الشهداء واحلق والسيادة بامسنا مجيعا
كونوا كما كنتم دائما أوفياء للوطن عشتم عاش لبنان
كما أحيا احلفل جمموعة من مطربي املهجر وغنوا األغاني الوطنية
وأختتم احلفل بكلمة شكر ومتنيات للوطن بتخطي املرحلة
احلساسة ليكون لنا وطن واحد جيمعنا على حبه الدائم.
يشكر التيار الوطين احلر مجيع الذين عملوا على اجناح احلفل
ومجيع الذين لبوا الدعوة على أمل اللقاء يف مناسبات وطنية
أخرى.

جلنة االعالم يف التيار الوطين احلر
ماري غرة زهر
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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

2010  تشرين األول16 السبت

ANB 17 003 994 394

Safwat Arfan – Sayed

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

نقدم كافة أنواع احملاسبة واخلدمات الضريبية
ومسك الدفاتر لالفراد والشركات

نضمن اكرب مردود ضرييب بفرتة زمنية قياسية
اعتمدوا احملاسب واخلبري الضرييب

صفوت عرفان

يف مجيع حاجاتكم الضريبية

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

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

*نؤمن طلبيات مجيع للمناسبات

 أيام7 * نفح

9897 1113
60 Excelsior Street, Merrylands NSW 2160

·z‹ﬂ@Ïi@ÜbÌå

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

Registered Architect
Ziad Boumelhem
NSW Reg 8008

Member of the australian
institute of architects 45159

l¯⁄^√π]<ÿ“<àrﬂﬁF
<ÌËÇ◊f÷]<ì°<:÷]<

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

$200 cash for any referral

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

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

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

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

سرية عائلية لشاب توزعت حياته بني محص وبريوت []1

حارات النسب العائلي وسائقو سيارات نقل الركاب وجتارة التهريب احلدودية

ولد صاحب هذه الرواية
أو السرية العائلية يف
،1980
العام
محص
وعاش طفولته متنق ًال ما
بني هذه املدينة السورية
ّ
وبريوت اليت
حل فيها
شابًا متشردًا منذ العام
 ،1999وهو يبحث حاليًا
ّ
عن وسيلة
متكنه من
مدينة
اىل
مغادرتها
أخرى غري عربية .فهل
تكون روايته هذه خطوة
أوىل على طريق املغادرة
واخلروج؟

-1من أخبار سريتي العائلية اليت مسعت أهلي يرتاوونها يف أزمنة
وأوقات وأماكن متباعدة مشتتة بني محص وبريوت ،فارتسمت
كاملنامات صورها يف ذاكرتي ،علمت أن عائلة والدي تعود بنسبها
اىل حارة تدعى الورشة يف محص ،أيام كان سور قديم يدعى سور
األربعني حيوط حاراتها القدمية اليت يسميها أهلها "احلواير" يف
حمكيتهم العامية ،وكان انتسابهم اليها واىل عائالتهم يقوم مقام
الركن والقلب من حياتهم وعالقاتهم وتعارفهم وهوياتهم احمللية
وتعريفهم أنفسهم .أما أنا ففي حارة أخرى أحدث عهدًا تدعى جورة
الشياح ،ولدت العام  ،1980أيام كان أهالي احلارات واألحياء
األحدث عهدًا خيشون اخلروج من منازهلم إال لدواعي الضرورة،
ويتجنبون أن جيلسوا ويلعب أوالدهم يف فسحات داخلية مكشوفة
يسمونها "أرض الديار" .وهذه تتوسط الدور اليت يتوزعون اإلقامة
يف غرفها أه ًال وأقارب من األعمام والعمات واإلخوة واألخوات
واألصهار وأوالدهم ،اىل األجداد واجلدات .فبني العام 1979
والعام  ،1983كان اخلوف مهيمنًا على أهالي محص ومحاة وحلب
من رشقات طلقات نارية قد تنهمر فجأة ويف أي وقت ،إبان "حرب
الشوارع" اليت كانت دائرة بني اجليش السوري ومسلحي "اإلخوان
املسلمني" يف هذه املدن.
لكنين اليوم غريب أنا عن محص وحاراتها وأهلي فيها ،ويف
بريوت اليت أمضيت أوقاتًا من طفوليت متنق ًال ،يف احلقبة االخرية
من حروبها ،بني منازل جدتي ألمي ،قبل أن أعيش فيها منذ
العام  ،1999ضاعنًا متشردًا ،ومستأنفًا سرية طفوليت وفتوتي
الشقية يف محص .أوقات طويلة من نهارات تشردي ولياليه
يف بريوت أمضيتها منفردًا بنفسي ،مستعيدًا صورًا متناثرة من
سريتي الشريدةّ ،
علين أمأل فجواتها وأعثر على خيط يرتقها وجيمع
شتاتها ،لكنين عثرت ،أخريًا ،على رغبة حممومة تدعوني اىل مغادرة
بريوت ،اىل أي مدينة غري عربية ،قد تشفيين وحتررني من سريتي،
ومن الشقاء والقسوة والعنف يف هذه البالد.
فألبدأ ،إذًا برواية نتف سريتي مالئًا فجواتها بالقول ،مع من
دعاني اىل روايتها ،إن "حرب الشوارع" اليت عاشتها محص عشية
والدتي وغداتها ،كانت حصيلة حتوالت مزمنة وبطيئة البست
تقو ،أقله منذ بدايات
العمران واالجتماع يف مدن وجمتمعات مل
َ
القرن العشرين ،على تدبري حياتها وتارخيها وحتوالتها وحوادثها،
سياق ّ
جينبها املبادرة اىل املتنابذ والشقاق
وإدراجها يف وجهة أو
ٍ
والثارات والعنف واالقتتال األهلي .من هذه التحوالت واحلوادث
يف محص وغريها من املدن العربية واالسالمية ،توسع هذه املدن
القدمية اىل خارج أسوارها وحاراتها اليت مل تكن ،أص ًال ،يف منأى
عن هرجات التنابذ والعنف وعراضاتهما ،بني أهالي احلارات ،قبل
نشوء أحياء الضواحي اجلديدة اليت توسعت على مثال احلارات
القدمية ،مع نزول موجات الوافدين الكثيفة من األرياف وإقامتها
يف األحياء اجلديدة واحلارات .فوضويًا وعشوائيًا حصل ذاك التوسع
العمراني والدميوغرايف للمدن اليت اختنقت واحتقنت بسكانها،
فاختذت العالقات بني مجاعاتها املفككة واملتذررة واملنكفئة على
عصبياتها ،أشكا ً
ال من التنابذ والعنف أشد من اللذين عرفتهما
هرجات احلارات القدمية وعراضاتها .تنابذ وعنف جديدان ،مكتومان
أو منفجران ،إما بني اجلماعات ،أو ضد دولة سلطانية استولت على
احلكم والسلطة فيها مجاعة أهلية أو حزبية مغلقة .املثال األبرز
هلاتني الدولة السلطانية واجلماعة املغلقة املستولية باالنقالبات
العسكرية والعنف املسلح واالغتياالت ،هما دولتا البعث السوري
والعراقي ومجاعتاهما اللتان همشتا اجلماعات االخرى وقامتا
بإقصائها وترويعها .وذلك باسم أمة موهومة وشعب حمطم
ومتذرر ،مارست عليه دولة احلزب والقائد واجليش والطوارئ

*قلعة محص وحي من أحيائها*

اليت اجتمعت مقاليدها وجتسدت يف الواحد وسلطانه الطاغي ،عنفًا
ساحقًا ومروعًا ،ردت عليه اجلماعات احملتقنة بانتفاضات أهلية
ثأرية مسلحة ،إذا تسنى هلا االنتفاض .يف هذه الدورة املتناسلة
من محالت الرتويع واالنتفاضات والثارات ،استنقع اجملتمع االهلي
املدمر ،وتفشى العنف يف نسيج عالقاته التحية ومشاهد حياته
اليومية الفوضوية العامة ،واستنقعت دولة الطغيان السلطاني
لتصرف بالعنف وتأجيج الثارات شؤونه وشؤونها ،فلم يعد
فوقه،
ّ
يلوح يف أفق البالد أي موضع للسياسة ،إال سياسة العنف والسحق
واالنتفاضات واالغتياالت والثارات.
هل أقول ،إذًا ،إن نتف سريتي العائلية والشخصية اليت أروي
فصو ً
ال منها بني محص وبريوت ،ليست سوى ظالل ملا أصاب
اجملتمعات املدينية يف محص وحلب ومحاة ...وبريوت ،جراء
وعشت حياتي الشريدة يف محأتها
ولدت
االنتفاضات واحلروب اليت
ُ
ُ
وأمحل جراحها يف جسمي وروحي؟
-2والدي من عائلة كبرية عدديًا ،لكنها موزعة ومشرذمة وبال حلمة
جتمعها ،وهي ضئيلة الشأن واملكانة بني عائالت محص املعروفة
وصاحبة النفوذ قدميًا وحديثًا .جدي لوالدي ورث عن أبيه بعضًا
بددها على أهوائه
من املدخرات املالية واالمالك الزراعية ،لكنه ّ
وشهواته ،على ما مسعت من والدي وأعمامي الذين يقولون إنه
كان "نسوجنيًا" قبل زواجه ،وبعده ،رغم أنه تزوج جدتي حني كانت
يف الرابعة عشرة من عمرها ،وأجنب منها  16ولدًا تويف منهم سبعة
أطفال ،وعاش التسعة الباقون حياة ّ
قلة وشظف يف محص :مخس
بنات وأربعة صبيان ،مل يتابع أي منهم تعليمه ،واضطر كبريهم،
والدي ،اىل ترك املدرسة يف بدايات املرحلة املتوسطة ليبدأ العمل
يف العاشرة من عمره ،متكف ًال ،وفق مقدرته ،معيشة إخوته وأخواته
الصغار.
يف مطلع اخلمسينات من القرن العشرين ،كان جدي يعمل يف
ورش البناء ،فأسس يف محص نقابة للعاملني يف هذه املهنة
وترأسها ،وعلى آخر قطعة أرض زراعية استبقاها من إرث والده،
أجر منه الغرف اليت كان ينجز
شيد تدرجيًا ويف أوقات متباعدة بيتًا ّ
تشييدها فوضويًا وبال أي نظام معماري ،ثم سكن أخريًا ،مع جدتي،
يف واحدة من هذه الغرف.
بعد تركه املدرسة يف التاسعة من عمره ،عمل والدي "معاون
بوسطة" ميلكها أخواله ويشغلونها بني محص وبريوت .رمبا تناهى
اليه من سرية والده الضائعة نشاطه يف احلركة العمالية ونقاباها،
فانتسب يف فتوته اىل احلزب الشيوعي السوري ،وشارك يف
توزيع بيانات ضد الوحدة السورية – املصرية اليت أضعفت االحزاب
السياسية االربعة االساسية يف سوريا مخسينات القرن املاضي:
احلزب الشيوعي الذي كانت حرب  1948يف فلسطني ونكبتها،
وموافقته مع ربيبه "االحتاد السوفياتي" على قرار تقسيمها ،قد
ادت اىل تهميشه شعبيا ومجاهرييا ،فتصاعدت شعبية حزب البعث
العربي االشرتاكي ومجاهرييته تصاعدا استمر قويا على حساب
احلزب الشيوعي ،ثم على حساب احلزب السوري القومي االجتماعي
الذي تعرض حمازبوه ملالحقات واعتقاالت ،بعد اتهامه باغتيال
الضابط السوري عدنان املالكي ايام االنقالبات العسكرية السورية
املتالحقة واقتتال ضباط اجليش على السلطة .لكن الوحدة السورية
– املصرية بزعامة مجال عبد الناصر سرعان ما انهارت العام ،1961
فاستأنف الضباط انقالباتهم واقتتاهلم حتى متكن حزب البعث من
السيطرة على اجليش والسلطة واجملتمع يف سوريا أخريًا ،متهيدًا
للمواجهة الدموية بني اجليش السوري و"االخوان املسلمني" يف
االنفجار الكبري مطلع مثانينات القرن العشرين.
من اقوى االخبار حضورا عن والدي يف سريتي العائلية الضبابية،

ذاك اخلرب الذي يصوره خيبىء علب تبغ حتت ثيابه ويلصقها اىل
جسمه ،ليهربها من لبنان اىل سوريا يف رحالته بينهما ذهابا وايابا
ايام عمله "معاون بوسطة" اخواله .اىل هذا اخلرب – الصورة اليت
تعود اىل ما قبل زواجه ،هناك ايضا رواية عن حادثة اصابته
جبراح بليغة حينما كان جمندا يف اجليش السوري اثناء "حرب
االستنزاف" على اجلبهة السورية – االسرائيلية يف اجلوالن ،بعد
حرب تشرين  1973اليت خاضها اجليشان السوري واملصري ضد
اجليش االسرائيلي .كان مكمنه يف خندق على جبهة اجلوالن ايام
"حرب االستنزاف" حينما قام مرة يف الليل بإشعال سيجارة له
واخرى ناوهلا لصديقه ابو عبدو الذي نبهه اىل ان خيتبىء ،ألن
هذه احلرب ال تقيم وزنا للرجال وال حتتمل "املرجلة" .ما ان انهى
ابو عبدو حتذيره حتى سقطت يف ناحية من اخلندق قذيفة اسرائيلية
اخرتقت بعض شظاياها جسم والدي ،وكانت اشدها اذية تلك اليت
استقرت يف احدى كليتيه وتسببت له بنزيف داخلي .مل يكن لدى
الوحدة السورية املقاتلة يف املوقع سيارة سوى سيارة الضابط
اخلاصة ،مما محل ابو عبده على رفع سالحه احلربي يف وجه الضابط
مهددا متوعدًا بأنه سيطلق النار عليه ويرديه شهيدا مثل صديقه،
اذا مل يعطه مفاتيح سيارته .استجاب الضابط مرغما ،بعدما نزع ابو
عبدو سالحه وحصل منه على املفاتيح ،فنقل والدي اجلريح النازف
اىل اقرب مستشفى يف قطنا.
كان اخوال والدي الذين توسعت اعماهلم يف أعمال النقل بني
محص وبريوت ،قد صاروا اصحاب نفوذ يف اجهزة السلطة
السورية وخمابراتها ،فأحضروا امهر االطباء املعروفني يف حلب
لعالج ابن اختهم يف املستشفى الذي استمر مكوثه فيها شهورًا.
بعد شفائه ّ
مكنهم نفوذهم من تسرحيه من اخلدمة العسكرية ،لكن
براتب شهري يتقاضاه مدى حياته ،لقاء حصوهلم من االطباء على
تقرير يفيد انه مصاب بعجز دائم نتيجة اصابته على اجلبهة يف
احلرب .لكن والدي عاد اىل عمله مع اخواله بعدما صاروا ميلكون
يف محص كاراجا لنقل الركاب يف سياراتهم وحافالتهم بني سوريا
ولبنان.
العاملون يف هذه املهنة ،من سائقني واصحاب سيارات وحافالت
ومعاونني يف املواقف والكاراجات يف املدن السورية ،هم
طائفة من الرجال الذين جيمعهم يف كل مدينة ،منط مشرتك يف
عيشهم وكسبهم وقيمهم االخالقية والسلوكية ،وتنتظم عالقاتهم
وصالتهم املتداخلة واملتشابكة يف سلك قوامه خليط من عالقات
القربى واحملسوبية واالستزالم والوالءات والرشاوى املتصلة كلها
باألجهزة االمنية السورية .فوالدي مثال ،مل يعد ُيعرف باسم عائلته،
بل باسم عائلة أخواله الذين يعمل معهم وشكل نفوذهم سندا له
يف العمل نفسه ،ويف احلارات واالحياء اليت سكنها يف محص.
حتى ان والده ،جدي ،صار ُينسب اىل عائلة زوجته اليت اثرى
اخوتها من اعماهلم اليت ما كان هلا ان تستمر وتزدهر لوال صلتهم
ّ
السنة ،كانوا ينفرون
باألجهزة االمنية .هذا رغم ان والدي واخواله
من حزب البعث وسلطته االمنية والعسكرية ويكرهون الطائفة
النافذة فيه واملسيطرة على مقاليد السلطة واحلكم يف سوريا.
قبل بداية احلرب يف لبنان العام  ،1975قام والدي بعمليات
تهريب اسلحة يف سيارته من سوريا اىل منظمة "فتح" الفلسطينية
يف بريوت واجلنوب اللبناني ،واستمر يف عمله هذا يف السنوات
االوىل من احلرب ،حتى انين مسعته مرة يف طفوليت يف محص
يقول متباهيا أنه "عرفاتي" اهلوى والوالء ،أي مؤيدًا ومناصرًا
ملنظمة "فتح" الفلسطينية بزعامة ياسر عرفات ،ايام كان النزاع
بني"فتح عرفات" والنظام السوري على اشده يف لبنان النصف
الثاني من مثانينات القرن املاضي .ثم انه أتبع تباهيه بـ"عرفاتيته"
بروايتة عن تعرض سيارته الطالق نار كثيف ،وفراره بها يف
واحدة من عمليات تهريبه السالح ملنظمة "فتح" يف جنوب لبنان
قبل احلرب.
كنا آنذاك نقيم يف شقة استأجرها يف بناية من طبقات مخس يف
منطقة تدعى الوعر ،تبعد حوالي  5كلم من محص وتعترب ضاحية
من ضواحيها اجلديدة .من ذكرياتي القليلة عن بيتنا يف تلك
البناية ،احاديث والدي الكثرية املتواترة عن كراهيته حزب البعث
السوري واجلماعة املسيطرة على السلطة السورية يف حضور امي
واخواتها اللواتي كن مقيمات عندنا يف البيت ،هاربات من بريوت
كن،
اثناء حروبها الطاحنة يف منتصف مثانينات القرن العشرينَّ .
كلما دخلت اىل اي غرفة من البيت جيلسن فيها مع امي ،يتوقفن
فجأة عن احاديثهن اليت فهمت منها مرة ان امهم ،جدتي ،سجينة
يف لبنان وأجنبت يف السجن مولودا مسته باسم اخيهن البكر الذي
قتل يف بيتهن يف الطريق اجلديدة قبل سنوات .أتذكرني ايضا يف
مشهد متكرر امشي مع والدي يف طريق رملية مبتعدين من البناية
الوحيدة يف ذلك اخلالء من الوعر ،حيث سكنا اقل من سنة يف شقة
عالية من البناية .كان كلب يتبعنا وحنن سائرون يف تلك الطريق
الرملية ،فيلتفت والدي اليه ويناديه" :اهال بالرفيق ،كيفك رفيق؟
ّ
سلملي على الرفيق".

حممد أبي مسرا
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مقاالت

شهود الزور واجمللس العدلي واإلحالة الواجبة
حسن عليق

اجلولة احلالية من الصراع السياسي الداخلي تتمحور حول شهود الزور،
وتقف بالتحديد عند أسوار اجمللس العدلي الذي ترفض قوى  14آذار مطلقًا
مطلب خصومها إحالة امللف عليه .ملاذا هذه املطالبة؟ وملاذا الرفض؟ وما
هو اجمللس العدلي؟
أنشئ اجمللس العدلي ،كمحكمة استثنائية ،يف عام  ،1923يف عهد اجلنرال
الفرنسي ويغان ،الذي ،ما إن حضر إىل لبنان ،حتى اندلعت فتنة طائفية
يف منطقة الشوف ،أدت إىل قتل عدد كبري من املواطنني .وأراد ويغان
أن تنظر يف هذه اجلرائم حمكمة استثنائية تتشدد يف العقوبات وتصدر
أحكامها من دون إبطاء .ويف عام  ،1948صدر قانون أصول احملاكمات
اجلزائية الذي أناط باجمللس العدلي النظر يف اجلرائم الواقعة على أمن
الدولة .ويتألف اجمللس من مخسة قضاة ،برئاسة الرئيس األول حملكمة
التمييز (رئيس جملس القضاء األعلى) ،وهو أرفع منصب قضائي يف
لبنان .أما أعضاء اجمللس ،فهم رؤساء غرف يف حمكمة التمييز .وكل
القضايا احملالة عليه يتوىل مهمات النيابة العامة فيها
املدعي العام
ّ
التمييزي .وفض ًال عن كون اجمللس حمكمة استثنائية ،فإن ما يعاب عليه
هو كون أحكامه ال تقبل أي سبيل من سبل الطعن واملراجعة (باستثناء عند
ظهور وقائع جديدة).
لكن ما مييز اجمللس العدلي ،هو «حتمية السري بالدعوى» ما إن يصدر
مرسوم بذلك عن جملس الوزراء ،من دون انتظار توافر معطيات يف
التحقيقات األولية ،وبغياب أي قدرة لدى النيابات العامة أو قضاء
التحقيق على تأخري السري بالدعاوى .كذلك ،فإن اجمللس العدلي ال يتحرك
االدعاء الشخصي
ابتداء .بل
من تلقاء نفسه للنظر يف أي دعوى ،وال يقبل ّ
ً
إنه ينظر حصرًا يف القضايا اليت يقرر جملس الوزراء إحالتها عليه .وبعد
أن يعني وزير العدل حمققًا عدليًا يف اجلرمية احملالة ،يتوىل األخري إجراء
التحقيقات الالزمة ،متهيدًا إلصدار قرار اتهامي يتبعه بدء احملاكمة العلنية.
وهذه اجلرائم تتصل مبواد حمددة من قانون العقوبات تتلخص يف اآلتي:
ـــــ اجلرائم الواقعة على أمن الدولة (العصيان املسلح ،حماولة سلخ أجزاء
من الدولة ،اغتصاب السلطة ،الفتنة ،اإلرهاب ،اجلرائم اليت تنال من
الوحدة الوطنية أو تعكر الصفاء بني عناصر األمة)...
متس القانون الدولي.
ـــــ اجلرائم اليت ّ
ـــــ التجسس.
ـــــ النيل من هيبة الدولة.
ومنذ عام  ،1923أحالت احلكومات املتعاقبة على اجمللس العدلي حنو 300
قضية ،كان أبرزها يف زمن ما بعد اتفاق الطائف اجلرائم اليت حوكم بها
رئيس اهليئة التنفيذية يف القوات اللبنانية مسري جعجع ،إضافة إىل جرائم
االغتيال وحماوالت االغتيال اليت وقعت منذ حماولة اغتيال الوزير مروان
محادة .ومن مراجعة هذه القضايا ،يتبني أن جملس الوزراء أحال يف بعض
األحيان ملفات ال تدخل ،من حيث املبدأ ،يف خانة «اجلرائم اهلامة».
فعلى سبيل املثال ،أحال جملس الوزراء على اجمللس العدلي جرمية قتل
األخوين غسان وجليل أنطونيوس ،رغم أن قتلهما يوم ،1992/12/22
حصل بقصد السرقة .إال أن قرار جملس الوزراء يعود إىل اخلشية من
إثارة اجلرمية النعرات الطائفية وخوف املواطنني املسيحيني يف مناطق
املنت اجلنوبي من تكرار جرائم مماثلة ،وهو ما دفع البعض إىل املطالبة
باألمن الذاتي .كذلك األمر بالنسبة إىل االعتداء الذي وقع على السفارة
الروسية يف بريوت يوم  ،2000/1/3رغم أن التحقيقات أثبتت أن ّ
منفذ
االعتداء الذي قتل يف حينه مل يكن عضوًا يف جمموعة مسلحة أو إرهابية،
بل إنه حترك من تلقاء نفسه نتيجة «تأثره مبا جيري يف الشيشان».
ومن جرائم القتل اليت أحيلت على اجمللس العدلي ،اجلرمية اليت وقعت
يوم  2002/7/31يف مركز صندوق تعويضات أفراد اهليئة التعليمية يف
املدارس اخلاصة ،واليت أودت حبياة عدد من املواطنني.
تنوع
ومبا أن القرار عائد إىل السلطة السياسية ،فإن هذه السلطة ،على ّ
العهود ،كانت «مزاجية» ،إذ إنها أحالت قضايا على اجمللس العدلي،
وأهملت أخرى ال تقل خطورة عنها .فعلى سبيل املثال ،أحالت حكومة
الرئيس فؤاد السنيورة األوىل جرمية قتل الزيادين ( )2007/4/23على
اجمللس العدلي ،فيما كانت قد تركت اجلرائم اليت وقعت يوم أحداث
اجلامعة العربية ( )2007/1/25يف عهدة القضاء العادي ،علمًا بأن
رجحا أن يكون قتل الزيادين قد
التحقيقات األولية والقرار االتهامي ّ
حصل ألسباب ثأرية مرتبطة بأحداث اجلامعة العربية.
كذلك فإنها أحالت جرمية قتل نصري ماروني وسليم عاصي يف زحلة عام
 ،2008وكل جرائم االغتيال وحماوالت االغتيال اليت وقعت منذ األول من
تشرين األول  ،2004مستثنية ،ألسباب غري مفهومة ،جرمية اغتيال األخوين
نضال وحممود اجملذوب اليت وقعت يف صيدا يف أيار .2006
أما يف ملف شهود الزور املطروح على بساط البحث حاليًا ،ففيما رأى
وزير العدل إبراهيم جنار يف تقريره ،أن جرمية شهود الزور ال ميكن إحالتها
على اجمللس العدلي ألنها ال تدخل ضمن اختصاص اجمللس احملدد يف
القانون (اجلرائم املذكورة أعاله) ،فإن وزير العدل السابق بهيج طبارة
يؤكد أن العربة يف إحالة ملف على اجمللس العدلي ليست يف نوع اجلرم،
بل يف انعكاساته ومفاعيله وارتداداته .يضيف طبارة :بالتأكيد ،لن جتد
جرمية شهادة الزور ضمن اجلرائم الواجب إحالتها على اجمللس العدلي،
حتدث عنها الرئيس سعد احلريري يف تصرحيه إىل
إال أن تداعياتها اليت ّ
«الشرق األوسط» ،يضعها يف مصاف ما ميكن إحالته على اجمللس.
وللتذكري ،فإن رئيس احلكومة قال إن الشهود «ضللوا التحقيق»،
و«أحلقوا األذى بسوريا ولبنان» ،و«أحلقوا األذى بنا كعائلة الرئيس
وسيسوا االغتيال».
الشهيد» ،و«خربوا العالقة بني البلدين،
وبناء
ً
ّ
تعد اجلرائم اليت أدت إىل هذا القدر من «األذى»
على كالم احلريري ،أال ّ
أكثر خطورة من قضايا حمالة سابقًا على اجمللس العدلي؟

االنقالب الذي مل حيصل متحف مشع القمة العربية
ومأوى العجزة الفاتيكاني
ادمون صعب

«هذا إنسان ال خيدعنا
عندما يكذب علينا دائمًا»!
جان دوالفونتني
(شاعر فرنسي من القرن السابع عشر)
سنفسر البعثات الديبلوماسية يف لبنان،
لسنا ندري كيف
ّ
ومعها خمابراتها ،االستقبال التارخيي الذي حظي به الرئيس
اإليراني حممود أمحدي جناد ،يف الطريق من املطار إىل بعبدا،
ثم يف قصر بعبدا حيث كان االستقبال وطنيًا جامعًا.
كذلك لسنا ندري كيف سيرتجم الديبلوماسيون والصحافيون
األجانب حلكوماتهم وللرأي العام فيها البحر البشري الذي غمر
موكب جناد الذي تعرضت زيارته للبنان ملوجة خارجية من
التحذيرات السياسية ،والتهديدات األمنية ،ولكنها حصلت رغم
أصر ،دولة وجيشًا وشعبًا
ذلك وبأبهى مظاهرها ،ألن لبنان
َّ
ّ
احملذرين واملهددين ،وإظهار نفسه
ومقاومة ،على حتدي
للعامل ،كل العامل ،انه وإن يكن بلدًا صغريًا ،فإنه يف الوقت
عينه دولة مستقلة ذات سيادة ،ميلك شعبه إرادة «إهلية»
ّ
مكنته ان يهزم أكرب قوة عسكرية يف منطقة الشرق األوسط،
ويفرض نفسه رقمًا صعبًا يف معادلة املنطقة أشاء املهددون
ّ
واحملذرون أم أبوا.
هكذا بدا لبنان أمس ،بل هكذا شاء رئيسه وأركان دولته
تقدميه إىل العامل ،من خالل االستقبال «االمرباطوري» الذي
أعد للرئيس اإليراني ،يف لفتة صداقة ووفاء أرخت بظالهلا،
بل هي حمت كل الكالم السليب الذي قيل يف الزيارة داخليًا
وخارجيًا ،وخصوصًا بعد االتصالني اللذين أجراهما الرئيس
اإليراني بامللك السعودي عبد اهلل بن عبد العزيز ،وبامللك
األردني عبد اهلل الثاني ،ثم الكالم الذي أدىل به جناد يف
القصر اجلمهوري وشدد فيه على استقالل لبنان وحرية قراره،
وعلى وحدة اللبنانيني وعيشهم املشرتك ،وعلى الوفاق الوطين،
مؤكدًا وقوف إيران جبانب لبنان ،كل لبنان ،مبختلف فئاته.
ويا هلا من مصادفة أن تأتي زيارة الرئيس اإليراني يف ذروة
تصعيد سياسي حول احملكمة الدولية وشهود الزور الذين كانوا
موضوع تقرير وزير العدل إبراهيم جنار .وقد جاءت زيارة جناد
وكأنها مطلوبة لتمنح احلكومة فرصة للتأمل يف ما سيكونه
املوقف العقالني من ملف شهود الزور.
لقد كان مؤم ًال ان يعلن الرئيس سعد احلريري ،بعد زيارته
دمشق يف  19كانون األول املاضي ولقائه الرئيس بشار
األسد ،ان يعلن انقالبًا على ما جرى منذ  ،2005ويتخذ إجراءات
على املستوى احلكومي من شأنها ليس إسقاط االتهام
السياسي عن سوريا فحسب ،بل إجراء تشكيالت قضائية
وأمنية تقضي بإبعاد كل رموز املرحلة السابقة عن السلطة وقد
حددت املذكرات السورية بعضهم ،وتعيني اشخاص حياديني
مكانهم ،يف انتظار مراجعة شاملة للتحقيقات يف جرمية اغتيال
والده ورفاقه واالغتياالت اليت أعقبتها ُ
واتهمت سوريا فيها
كلها ،انطالقًا من قرار يتخذ يف جملس الوزراء لتوجيه كتاب
إىل األمني العام لألمم املتحدة ،وعربه إىل جملس األمن ،لفتح
مفاوضات بني احلكومة اللبنانية واجمللس من أجل تعديل
املعاهدة املتعلقة باحملكمة الدولية ،بهدف إجراء مراجعة شاملة
للتحقيقات من شأنها استعادة الصدقية للتحقيق واحملكمة
معًا ،متهيدًا للوصول إىل احلقيقة يف اغتيال والده ،وحماكمة
املتورطني فيها أمام حمكمة عادلة جيمع عليها مجيع اللبنانيني،
بدل اختيار ضحية والرتكيز عليها تنفيذًا الرادات دولية.
وهذا يستدعي إقالة القاضي دانيال بيلمار وجتميد القرار
الظين .ولو قيض للرئيس سعد احلريري أن يسأل والده
الشهيد يف ما ينبغي عمله يف هذا الشأن ،ألجابه« :ما كنت
احسبين سأعيش إىل زمن ُتقدم فيه ضحية بريئة على مذبح
العدالة .مذكرًا إياك بقصة سيدنا ابراهيم اخلليل الذي رفض
الرب ان يقدم إليه ابنه الربيء ضحية ،فبعث إليه بكبش .فال
ختطئ يا ولدي مع املقاومة .وال تدع أحدًا يضللك .وإني أقول
لك من هنا إني أرفض ان يأتي من يغتالين ثانية بتقديم حزب
اهلل كبش حمرقة على مذبح إسرائيل وأمريكا والدول املتعاطفة
معهما .فحذار الوقوع يف اخلطيئة وأفضل لك االستقالة على
ارتكاب مثل هذه اجلرمية يف حقي وحق لبنان».
من هنا نقول ان ال مربر للضجة اليت أثريت حول طلب النائب
نهاد املشنوق من الرئيس احلريري االستقالة ،ولكن لغري
السبب الذي أورده املشنوق ،بل من أجل اإلتيان حبكومة،
برعاية احلريري ،قادرة على القيام مبا استحال عليه هو القيام
به .أي حماكمة شهود الزور أمام اجمللس العدلي ،وتعديل
املعاهدة املتعلقة باحملكمة مع األمم املتحدة ،وإجراء تشكيالت
تسهل االنقالب املطلوب.
قضائية وأمنية
ّ
هكذا تكون الدميوقراطية يا دولة الرئيس ،يف مواجهة القبلية
والعصبيات الطائفية واملذهبية .فهل أنت مستعد لذلك؟

بطرس عنداري
شهدت ضفتا البحر املتوسط خالل ايام قليلة حدثني
نكاد نقول هامني لوال معرفتنا املسبقة بتكرار التوصيات
والتمنيات اليت تشبه ما مسعناه طوال اكثر من نصف قرن.
يف مدينة سرت الليبية انعقدت قمة عربية طارئة بدا مشهدها
مثريًا للحزن والشفقة حيث بدا للمراقب العادي انه يزور
شخصيات
جيسد وجوه واجساد
متحفًا للشمع
معينة تغوص
ّ
ّ
ّ
اوجهها يف ذاكرته.
ويلفت نظر املشاهد ان املستفيد االول من هذا املؤمتر هو
منتج مادة صباغ الشعر اضافة اىل مصممي االزياء وباعة
احلرير .واعلن ان عدد االطباء الشخصيني املرافقني ألعضاء
الوفود يزيد عن عدد رؤساء الوفود بضعفني.
مل تعد الكوارث العربية تعين الكثري ملؤمترات القمة العربية.
فبعد ان كان العرب يتحدثون عن البلقنة والقربصة اشارة
اىل تفكك وانقسام الدول والشعوب جتاوزوا هذه التشابيه
باجنازاتهم املستحدثة يف اللبننة والعرقنة والصوملة وقريبًا
السودنة  -نسبة اىل السودان  -دون ان ننسى الفلسطنة
اليت باتت جزءًا ال يتجزأ من الوجود العربي.
ان االشارة الوحيدة امللفتة يف البيان النهائي ملؤمتر
القمة الطارئ هي متسكه بوحدة السودان .ولسنا ندري
اذا كان اعضاء متحف الشمع العربي اطلعوا على ما ّ
مت
عليه االتفاق بني السودان وجنوبه بوساطة دولية قبل عدة
سنوات ويقضي باجراء استفتاء قبل نهاية العام  2010يف
جنوب السودان ليقرر السكان هناك مصريهم باقامة كيان
مستقل بهم او البقاء يف دولة السودان
املوحدة .واملرجح
ّ
ان االكثرية الساحقة من سكان اجلنوب متيل اىل االنفصال
او اىل حكم ذاتي على األقل بعد اكثر من  50عامًا من احلرب
االهلية.
ان املشكلة تكمن يف ان النفط مت استخراجه من مناطق
اجلنوب وهو ضروري جدًا لالقتصاد السوداني .فاذا رفض
السودان نتيجة االستفتاء بقيادة البشري ستكون هناك حرب
اهلية اكثر شراسة من السابق وستشمل هذه املرة اقليم
دارفور الغين بالنفط واملعادن ايضًا.وال ميكن جتاوز هذه
االزمة اال بقبول السودان تقاسم الثروة النفطية.
مل يكن من الواضح موقف الزعماء العرب من موضوع
االستفتاء الذي وافق عليه السودان وقبل تعيني نائب
للرئيس من اجلنوب.
ان االشارة اىل التمسك بوحدة السودان تبدو خطرية رغم ان
ثقافة الوحدة والتوحد ورفض االنفصال متجذرة يف املفاهيم
العربية احلديثة .فهل يكون اجلرح السوداني هو اهلم العربي
االضايف القادم؟
###
يف الضفة املقابلة ينعقد يف الفاتيكان سينودس من اجل
ابقاء مسيحيي الشرق االوسط يف ارضهم بدعوة من قداسة
البابا ..وقد كتبنا عن هذا املوضوع قبل اسبوعني ومتنينا لو
اخذ القادة الروحيني للمسيحيني العرب اختاذ املبادرة لعقد
مثل هذا املؤمتر يف ارضهم ويف عواصمهم ومدنهم اليت ال
ترفض استضافتهم ومساعدتهم.
يستحق قداسة البابا الشكر على مبادرته اليت سبقتها
اعمال جليلة اخرى مثل السينودس من اجل لبنان واصدار
االرشاد الرسولي وزيارة قداسة البابا الراحل للبنان وسوريا
واالراضي املقدسة.
لقد بدا املشهد يف افتتاح السينودس الفاتيكاني كمأوى
عجزة يؤمه الذين مل يبق هلم سوى البذالت االرجوانية
والتيجان والصلبان والصوجلانات الذهبية يف وقت وصل
فيه مثن الغرام الواحد من الذهب اىل  50دوالرًا..
انها جماذفة ان نوجه نقدًا اىل مؤمتر قبل صدور توصياته
وقراراته ..لقد كان االرشاد الرسولي هامًا وتارخييًا يصلح
ألي وقت وألن شعب يريد ان يرتسخ ويتجذر يف ارضه
وينفتح على اآلخر مع االخذ بعني االعتبار املصاعب اليت
تواجه هذه املسرية يف اكثر من مكان.
يعرف اجلميع ان معاجلة موضوع تهجري املسيحيني من العراق
هي اهلم االكرب وقضية اعادتهم او اعادة ما امكن منهم قضية
ملحة ،فماذا يقدر السينودس ان يقدم هلم النقاذهم؟
ّ
ان التوصيات والتمنيات ال تكفي ،وابداء القلق ال يقدم او
يؤخر ّ
اال اذا كان هناك خطوات عملية
جدية على االرض..
ّ
املرة؟
هذا مل نعرفه سابقًا فهل ستحصل معجزة هذه
ّ
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اعالنات

HECHAM COFFEE AND NUT ROASTER

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

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

Ò�äá€a@

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

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

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

79 Yerrick Rd, Lakemba Ph: 9740 9331
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اعالنات ملبورن

مؤسسة املكاري للدواليب االوىل يف فيكتوريا

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

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

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

فرعان يتعامالن بالصدق وحسن اخلدمة واالسعار املهاودة

*25 Keilor Park Drive Keilor Park Vic

*1257 Sydney Rd, Fawkner Vic

Ph: (03)-93599877 – Fax: (03)-9359 9377 Ph: (03)-93367744 – Fax: (03)-9336 7044
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مقابلة

جناح كبري الصغر رجل اعمال سنا

جمموعة املكاري من اسرتاليا اىل لبنان فاالمارات وسوريا وصوال اىل الصني

امحد املكاري جاء اىل
اسرتاليا ومل يتجاوز سن
اخلامسة عشرة من عمره.
دخل املدرسة وملا انهى
علومه افتتح حمال عاديا
لدواليب السيارات متكال
على اهلل ورضى الوالدين
واضعا نصب عينيه ان
وصدق
بامانة
يعمل
واخالص وعدم الغش وان
يأكل خبزه بعرق جبينه
بعيدا عن املال املشبوه،
مقتنعا باملربح القليل
واحياتا كثرية دون اي
ربح ..وكان دائما يردد
من كان اهلل معه فاهلل لن
يرتكه..
املكاري
امحد
وسار
على هذا االميان والرجاء
فاصبحت مؤسسة املكاري
املتواضعة جدا تنمو وتعلو
بعد
لتصبح
وتزدهر
مدة من الزمن من اكرب
املؤسسات بني مثيالتها
يف والية فيكتوريا.
وكان هذا النجاح الكبري
قد
املؤسسة
هلذه
جاء بفضل الكد واجلد
واالستقامة
والصدق
العمل
يف
واالخالص
مع الزبائن ..كل هذه
الصفات الزمت شخصية
السيد امحد املكاري طيلة
مسريته احلياتية وساعدته
يف اكتساب ثقة الزبائن
الذين ال يقبلون وعنه
وعن مؤسسته بديال.
ثم انشأ فرعا ثانيا حتت
ذات االسم «مؤسسة

املكاري»
:The Tyre Experts
فرعان يتعامالن مع الزبائن
بالصدق وحسن اخلدمة
واالسعار املهاودة:
 فرع اول يف سدني رود فوكنر وهو معروف منالعرب واالجانب
 فرع ثاني كيلور باركدرايف Keilor Park Drive
يستقبل السيارات الصغرية
واملتوسطة والكبرية وحتى
الشاحنات.
هذا ،وقد ذاع صيت
مؤسسة املكاري على
كافة االراضي االسرتالية
والية
يف
وباالخص
فيكتوريا.
مؤسسة املكاري تنفرد
بتقديم الدواليب املمتازة
واجليدة جدا من اشهر
املاركات احمللية والعاملية
وباسعار مغرية جدا ال
تصدق واالجنطة املمتازة
مباركات خمتلفة من النوع
اجليد الذي ال يأكله الصدأ
على مر الزمن ..ان اسعار
مل
املخفضة
االجنطة

اخلدمات بارخص االسعار
من دواليب واجنطة على
االراضي االسرتالية.
امحد املكاري حريص
على زبائنه يتعامل معهم
ومصداقية
بأخالقية
عالية ،وبالقدر ذلته يلهج
املتعاملون بذكره الطيب.
وما اكثر الذين يتعاملون
معه بال قيد وال شرط،
اي على الثقة ،ويقولون
ان مؤسسة املكاري هي
الوحيدة يف فيكتوريا ال
يهمها كسب املال بقدر
ما يهمها كسب صداقة
الناس.
هذا هو حديث الناس يف
فيكتوريا..
ورب سائل ملاذا كل هذا
عن مؤسسة املكاري،
اجيب بكل حرية وصدق
وبصراحة متناهية ،انين
ال اطلق الكالم االجوف
امنا هناك تعامل نلمسه
دائما ملس اليد وأحاديث
نسمعها اينما كنا ،يف
يف
كما
الصالونات
الشارع.

املكاري :الذين يعملون يف مؤسساتنا يشعرون
انهم اسرة واحدة وانهم أصحابها بطريقة او باخرى
نشاهد يف اي مكان اخر.
اكثر من  25سنة مضت على
مؤسسات املكاري اليت
متيزت مسريتها العملية
بالصدق وحسن املعاملة
وما زالت وستبقى على
وعدها يف ان تقدم افضل

فليسمح لي السيد امحد
املكاري ولن اخفي سرا
ان قلت انه يقدم خدمات
جمانية من ضمن مصلحته
والكالم هذا أنقله عن
الذين مشلتهم اخلدمة وما
اكثرهم.

ونظرا لكفاءة هذا االنسان
واالخالقية
العلمية
والخالقيته اجملبولة باحملبة
والسمعة الطيبة والعطرة
يف جمتمعه ويف اخلارج
كان البد له من ان يكون
الوكيل املعتمد ملاركة
PDW
العاملية يف
صناعة االجنطة والدواليب
مثل
عامليا
املميزة
ALTENZO. AUSTRALIA
TECHNOLOGY
&
.HEINZIN BATTERIES

وقد اصبح امحد املكاري
صاحب مؤسسة املكاري
يف
احلصري
الوكيل
اسرتاليا ولبنان وسوريا
واالمارات وبعض الدول
العربية .وهذا االمتياز
مل يكن ّ
منة من احد امنا
كفاءته العالية وتعامله مع
الناس كان هو السبب.
هذا ،وقد امتدت فروع
مؤسسة املكاري الواسعة
االنتشار من اسرتاليا اىل
لبنان وسوريا واالمارات

وبعض الدول العربية
وصوال اىل الصني.
ان الالفت للنظر يف كل
ما ُذ ِكر ليس كرب املؤسسة
وجناحها وال حمتوياتها بل
االهم عندما تدخل مؤسسة
املكاري بكل فروعها
والعمال بالعشرات ال
ميكن ان متيز او تفرق
او تعرف من هو العامل
يف املؤسسة ومن ميلكها
ويديرها.
املغمور
االنسان
هذا
والصفات
باالنسانية
الطيبة يولي اهتماما زائدا
للعاملني يف املؤسسة
ويعاملهم كنفسه حتى
اصبحوا يشعرون وكأنهم
املؤسسة
يف
شركاء
واشقاء له والسرته.
هكذا شق امحد املكاري
عليها
وسار
طريقه
سنوات طواال وال تزال
االيام والسنون متر حافلة
بالشواهد احلية على تواضع
هذا االنسان واجنازاته
وعندما نتحدث عن رجالنا
الكبار الناجحني يكون امحد
املكاري واحدا منهم!

وهنا ارقام اهلواتف ملؤسسة املكاري

يف لبنان وسوريا:
00/71716162
يف االمارات:
00/971503177550
يف الصني:
8613/710710610
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اسطول من احملالت
يف الواليات األسرتالية
والعامل العربي
يتجاوز  186حمال يعمل فيها
حواىل  1800شخص
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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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تتمات

جناد يطل على فلسطني من بنت جبيل ...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
ّ
مصفح.
ومالقاة حمبيه الكثر من خلف ستار
وقد اكتملت أمس االول أجزاء صورة الزيارة التارخيية للرئيس اإليراني،
بعدما مجعت يف يومها الثاني أبعادا خمتلفة ،تفيض بالدالالت:
يف بنت جبيل ،حقق جناد بعضا من حلمه ،فعانق اجلنوب احملرر يف
معظم أراضيه وأطل على فلسطني احملتلة يف وقفة قد تكون األعظم
وقعًا خالل وجوده يف لبنان ،بعدما جتاوزت حدود إلقاء التحية ،لتتصل
بسنوات طويلة من اجلهاد والتضحيات يف الساحتني .وأمام آالف من
اجلنوبيني احملتشدين ،حتدى الرئيس االيراني التهديدات االسرائيلية،
مؤكدا أن الصهاينة اىل زوال وأن املقاومة لن تقهر .قال كلمته جبرأته
املعهودة على ُبعد مسافة قصرية من مشالي فلسطني احملتلة وحتت
أنظار الطيارين االسرائيليني الذين حلقوا مبروحياتهم فوق املنطقة
احلدودية بالتزامن مع خطابه.
عاين جناد بأم العني مسرح الصراع االسرتاتيجي بني املقاومة واالحتالل،
وتلمس عن ُقرب نتائج الدعم االيراني خليار املقاومة وما حققه من
إجنازات ّ
جتلت بأبهى صورها يف معركة بنت جبيل البطولية خالل حرب
متوز .وإذا كان جناد قد أمضى بضع ساعات يف املنطقة احلدودية ،إال
ان مفاعيل ودالالت جولته اجلنوبية من بنت جبيل اىل قانا ستؤرق لفرتة
طويلة االسرائيليني ،بعدما اقتحم طيفه مستوطناتهم ومراكز صناعة
القرار لديهم ،وأرهق أعصابهم املشدودة ،منذ اللحظة االوىل لتحديد
موعد وصوله اىل بريوت.
وضمن السياق ذاته ،جاء توقفه للصالة يف قانا وقراءته الفاحتة على
أرواح شهداء اجملزرة االسرائيلية ،الذين ُولد على ضفاف دمهم تفاهم
نيسان الشهري.
كرس جناد مرة أخرى ما كان قد أكده يف قصر
ويف السرايا الكبريةّ ،
بعبدا وعني التينة من التزام إيران بتعزيز العالقة من دولة اىل دولة.
وخالل اجتماعه الثنائي مع الرئيس سعد احلريري ،واصل الرئيس
االيراني إرسال االشارات االجيابية والودية جتاه رئيس احلكومة ،كما
كرر يف لقائه مع الرؤساء الثالثة استعداد بالده للتعاون مع لبنان يف
كل اجملاالت.
عرض جناد امام املسؤولني كل ما تستطيع ان تقدمه اجلمهورية
االسالمية مما ميكن للبنان ان يقبله (يف خمتلف اجملاالت ،ما عدا اجلانب
العسكري) .ومل يكن العرض نظريا ،بل اختذ شكل مشاريع اتفاقات
ومذكرات تفاهمٌ ،وقع 16منها يف القصر اجلمهوري بني احلكومتني،
وغطت الطاقة والزراعة والثقافة والصناعة والسياحة...
وعلم أن جناد أكد للحريري عزمه على مواصلة احلوار مع امللك السعودي
عبد اهلل بن عبد العزيز من اجل حتصني الوضع يف املنطقة وترسيخ
االستقرار فيها ويف لبنان ،كما اكد على «أهمية احلوار املباشر
والسريع بني اللبنانيني ،جتنبا آلثار القرار الظين واحملكمة الدولية
ورد احلريري مؤكدا انه يؤيد احلوار
مسيسة».
اليت ميكن ان تكون
ّ
ّ
النه الطريق الوحيدة ملعاجلة املشكالت املطروحة ،فيما قال مصدر
مقرب من رئيس احلكومة إن احلريري كان مرتاحا جدا لنتائج مباحثاته
مع الرئيس اإليراني ،وإن كال منهما عرض وجهة نظره حيال املسائل
املطروحة إقليميا وحمليا ،إمنا من دون االستغراق يف تفاصيل الوضع
الداخلي اللبناني.
ولفت املصدر االنتباه اىل ان احلوار بني احلريري وجناد ختلله نقاش
صريح ،وتوضيح متبادل للنقاط الغامضة او امللتبسة ،مشريا اىل ان
الكالم يف الغرف املغلقة خيتلف يف منطه عن اخلطاب اإليديولوجي
املعتمد يف اللقاءات اجلماهريية .وإذ نفى املصدر معرفته بوجود
مبادرة إيرانية ملعاجلة االزمة الراهنة ،أكد ان زيارة احلريري اىل طهران
ستحصل بالتأكيد ولكن مل حيدد هلا موعد نهائي بعد.
وقال السفري اإليراني غضنفر ركن أبادي إن اللقاء بني الرئيس
جناد والرئيس احلريري سادته أجواء إجيابية وممتازة للغاية ،موضحا
ان الرئيس اإليراني أكد أن بالده إىل جانب كل لبنان ،يف السراء
والضراء.
وردا على سؤال عما إذا كان جناد قد أبلغ احلريري موقف إيران من
شدد على ان « هذا موضوع لبناني ،وقد قلنا إننا
احملكمة الدوليةّ ،
نبذل قصارى جهدنا من أجل احلفاظ على وحدة مجيع اللبنانيني ،والبحث
تناول موضوع احملكمة وغريه من املواضيع األخرى».
وأقام احلريري مأدبة غداء تكرميية على شرف جناد والوفد املرافق حضرها
الرئيسان ميشال سليمان ونبيه بري ،وعدد كبري من الشخصيات.
وكانت لنجاد حمطة أكادميية بارزة يف اجلامعة اللبنانية يف احلدث ،حيث
منحته اجلامعة دكتوراه فخرية يف العلوم السياسية ،حبضور حشد من
عمداء ومديري وأساتذة الكليات وعدد كبري من الطالب ضاقت بهم
مدرجات قاعة االحتفال.
وأمام هذا احلضور النخبوي ،جتلى ُبعد آخر يف شخصية جناد الذي
أطلق خطابا ثريا مجع فيه بني االجتاهات االكادميية والفلسفية
والسياسية والعلمية .فتح الرئيس اإليراني آفاقا واسعة وأعاد صياغة
مفاهيم يف العلم والسياسة كادت تصبح بديهيات ،شارحا مقاربته
لالقتصاد ،والطاقة الذرية ،والرأمسالية ،وأسباب االزمة املالية
ّ
وفند إخفاقاتها يف ساحات اختبارها
العاملية .حاكم التجربة االمريكية
وال سيما يف أفغانستان ،متمكنا من تشريح مضمون اهليمنة األمريكية
واستهدافاتها.
وشدد جناد على «ان االقتصاد جيب ان يكون يف خدمة االنسان
ّ
والعدالة واحملبة» ،وتطرق اىل علم الذرة ،قائال :ماذا فعلوا مع هذا
العلم املفيد ،جاؤوا وغيرّ وا مفهوم الطاقة الذرية مبا يعادهلا بالقنبلة
الذرية ،وأغلقوا طريق نشر العلم الذري احلقيقي على الشعوب ،الفتا

االنتباه اىل إمكاينة تأسيس حمطة للطاقة الكهربائية يف لبنان ،حيث ان
انتاج الكهرباء يكون  7أضعاف من الطاقة الذرية ،مع ختفيف املصاريف
اىل  1/7لكن هناك من يريد حرمان االخرين من الطاقة الذرية.
والتقى الرئيس االيراني صباحا يف مقر اقامته ،عددا من رجال الدين
وكذلك حشدا من الشخصيات السياسية ،من بينها الرؤساء :حسني
احلسيين ،سليم احلص ،عمر كرامي ،وزير الشباب والرياضة علي عبد
اهلل ،والنواب :ميشال عون ،وليد جنبالط ،علي حسن خليل ،حممد رعد،
سليمان فرجنية ،طالل ارسالن ،اسعد حردان.
وشهد اللقاء مداخالت لعدد من احلاضرين ،فيما نّبه جنبالط اىل ان
النقطة املركزية اليوم « اليت تهدد وحدة لبنان وتهدد ايضا كل
االجنازات اليت قدمتها إيران واملقاومة هي مفاعيل القرار الظين
للمحكمة الدولية اذا ما صدر».
واعترب ان االتصال الذي مت بني جناد وامللك عبد اهلل بن عبد العزيز
له اهمية قصوى ،متمنيا استمرار التواصل بني إيران واململكة العربية
السعودية وغريها من الدول العربية ملعاجلة الوضع املتأزم يف لبنان
بني العائالت االسالمية .وأشار اىل ان احملكمة هي يف يد اسرائيل
وامريكا اللتني تريدان تفجري لبنان ،وال بد من معاجلة هادئة وبأعصاب
جدا هادئة من قبل مجيع الفرقاء كي ال نقع مجيعا يف فخ منصوب من
اجل ضرب كل اجنازات املقاومة والوحدة الوطنية.
ورد جناد باالشارة اىل انه عندما نكون موحدين مع بعضنا سينهزم
ّ
االستعمار ،والسبيل الوحيد لتحقيق اهدافهم هو الفرقة بني الشيعة
والسنة ،الفتا االنتباه اىل ان جملس االمن الدولي اعطى للكيان
الصهيوني فرصة القرصنة والتدمري واالعتداء على دول املنطقة ،وهم
ال يفكرون ال يف لبنان وال يف فلسطني وال العراق لذلك عندنا مثل
يقول «ال حيك ظهري اال ظفري».

التوتر االسرائيلي

يف هذه األثناء ،كانت أصداء زيارة جناد اىل لبنان ترتدد بقوة يف
الكيان االسرائيلي الذي واكب حمطتها اجلنوبية باستنفار عسكري على
احلدود وبسيل من املواقف املتوترة.
واعترب رئيس الوزراء بنيامني نتانياهو ان «تأسيس دولة اسرائيل
ومجيع ما حققناه طوال السنني يشكل أفضل رد على الشتائم اليت
مسعناها اليوم من جهة احلدود اللبنانية» ،مؤكدا ان «دولة اسرائيل
تعرف جيدا كيف ستدافع عن نفسها».
وقال املتحدث باسم اخلارجية اإلسرائيلية ييغال باملور «إن أمحدي
جناد حيمل معه رسالة عنف وتطرف ،وهذا من شأنه أن يثري الكثري
من املخاوف بني أولئك املهتمني بالسالم واالستقرار يف الشرق
األوسط».
كما اتهم باملور الرئيس اإليراني بالتصرف كما لو أن اخلط احلدودي
الفاصل بني لبنان وإسرائيل ملكا له ...وهذا يوضح نواياه يف مهامجة
إسرائيل من لبنان» ،مبديا أسفه « لتحويل بلد ثورة األرز إىل دولة
طوع آيات اهلل «.
وقال رئيس دائرة األمن السياسي يف وزارة احلرب اإلسرائيلية
عاموس جلعاد إن إيران تريد أن حتول لبنان بشكل كامل إىل امتداد
إيراني ،ورأى ان مساح القيادة اللبنانية «لرجل ليس عربيا وقائد
متطرف بتدمري لبنان من الداخل بأنها مأساة».
من ناحية اخرى وعلى صعيد االتصاالت السياسية املتعلقة بالوضع
املتأزم يف لبنان زار الوزير غازي العريضي دمشق امس االول بعدما
كان قد زار قبل ايام اململكة العربية السعودية.

واشنطن ترحب بزيارة املالكي إىل ...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
إعادة دمج العراق يف املنطقة».
وأضاف بالنسبة لتشكيل احلكومة العراقية «فإن القرارات الرئيسية
(بشأنها) جيب أن يتخذها العراق بنفسه من دون أي تدخل
خارجي».
وقال كراولي إن هناك دورًا هامًا لبلدان أخرى يف املنطقة وبينها
الواليات املتحدة لتشجيع العراق وقادته السياسيني على وضع
مصاحلهم السياسية جانبًا والعمل بشكل حثيث لتشكيل حكومة شاملة
تعكس إرادة الشعب وتعرتف بأن كل الكتل الرئيسية اليت حصلت
على دعم كبري خالل االنتخابات قبل سبعة أشهر تستحق ان تلعب دورًا
يف مستقبل البالد ،يف إشارة منه إىل «القائمة العراقية» بزعامة
اياد عالوي اليت ال تزال تصارع التطورات املتسارعة يف املشهد
السياسي العراقي إلحباط خطوات املالكي املتأنية للوصول اىل ما
يطمح إليه.
فقد أكد القيادي يف ائتالف «دولة القانون» النائب حيدر العبادي
«تراجع بعض الدول اإلقليمية عن قرارها إزاحة املالكي لوجود إرادة
عراقية قوية رافضة هلذا االمر» .
وقال العبادي إن «بعض الدول اإلقليمية حاولت إزاحة املالكي ،إال
أنها مل تستطع ألن هناك إرادة قوية رافضة هلذه املسألة» ،وأضاف
ان «دو ًال إقليمية غريت رأيها بعدما اصطدمت بالتأييد الداخلي الذي
يتمتع به املالكي».
وأضاف العبادي أن «قوة دولة القانون والتحالف الوطين ليست
مستمدة من اإلقليم ،بل هي قوة داخلية حيث ميتلك التحالف 159
مقعدًا نيابيًا ،كما أن زعيم «دولة القانون» حيظى بشعبية كبرية،
األمر الذي يعد نصرًا سياسيًا للتحالف» ،مؤكدا أن «االئتالف جنح
يف استقطاب الدول اجملاورة إليه وتغيري الفكرة اليت كانت حتملها
عنه».
واتهم العبادي الئحة عالوي بـ»خضوعها للتأثريات اإلقليمية»،
مؤكدًا أن «اتهامات العراقية لدولة القانون بشأن تقديم االئتالف

لتنازالت لدول جماورة غري صحيحة» .واعترب أن «قرار العراقية قرار
إقليمي وليس عراقيًا ألن بعض مكوناتها اختذت من دول اجلوار مقار
هلا وتدعي أن لديها تفاهما كامال مع تلك الدول ،يف حني فشلت يف
حتقيق أي تقدم يف إقناع تلك الدول بتأييدها».
يف سياق متصل ،أفادت مصادر سياسية ان «املالكي وعد الرئيس
االسد بأن حل االشكاالت واختالف وجهات النظر اليت قد حتدث مستقب ًال
لن يكون عرب وسائل االعالم ،وامنا بشكل مباشر بني الطرفني»،
وشدد على االسراع بعودة السفري السوري نواف الفارس اىل بغداد
من اجل استئناف العالقات بشكل كامل.
وأوضحت املصادر ان «املالكي اتفق مع الرئيس االسد على حبث
مسألة املطلوبني املقيمني يف سوريا عرب جلان مشرتكة لبيان مدى
صدقية االتهامات املوجهة إليهم ،كما اثنى املالكي على التعاون
السوري يف جمال ضبط احلدود واحلد من تسلل املسلحني باجتاه
االراضي العراقية» ،مؤكدة ان «اجلانب السوري أبدى استعداده
لبذل دور اكرب يف مسألة تشكيل احلكومة العراقية فضال عن احلفاظ
على مسألة إشراك اجلميع يف عملية التأليف».
ويبدو ان زيارة املالكي انعكست اجيابا على التحركات الرامية لتأليف
احلكومة اجلديدة بالرغم من ان االزمة السياسية ما زالت تعاني عقدا
عدة ابرزها متسك الئحة عالوي حبقها الدستوري واالنتخابي بتشكيل
احلكومة اجلديدة .
وتوقع عضو ائتالف دولة القانون عدنان السراج ان يشهد االسبوع
املقبل تكليف مرشح التحالف الوطين نوري املالكي بتشكيل احلكومة
بعد تفاهمات حصلت مع عدد من الكتل السياسية .وأشار اىل ان
«العراقية ستتحاور مع دولة القانون بعد عودتها من رحلتها اخلارجية
وسيشهد االسبوع املقبل الوصول اىل نتائج ستؤدي اىل تكليف
املالكي بتشكيل احلكومة رمسيا».
ولكن واقع احلال خمتلف يف معسكر انصار عالوي ،اذ رأى مستشار
القائمة العراقية هاني عاشور ان «فرص عالوي يف تصاعد مستمر
لتشكيل احلكومة بعدما اثبتت التحالفات خالل الفرتة املاضية عدم
قدرتها على تشكيل حكومة شراكة وطنية برغم جتاوز استحقاق
العراقية الدستوري االنتخابي».
يف إطار آخر ،دعا زعيم اجمللس االعلى السيد عمار احلكيم الساسة
العراقيني اىل اختاذ خطوات جريئة وشجاعة حلل االزمة اليت مير بها
العراق.وقال احلكيم يف كلمته اليت القاها اول من امس يف امللتقى
الثقايف الذي يعقد كل اربعاء يف مكتبه يف بغداد ،ان مشاركة اجمللس
يف اي حكومة قادمة ترتبط بفرص النجاح املطلوبة فيها».
وشدد احلكيم «حنن يف اجمللس االعلى موقفنا واضح ولن نكون
عنصرًا معرق ًال لتشكيل احلكومة ،ولكن مشاركتنا يف أي حكومة قادمة
ترتبط بفرص النجاح املطلوبة فيها ومنها الشراكة الوطنية واالنسجام
بني الكتل السياسية يف ادارة الدولة والربنامج الواضح واالولويات
احملددة».

عميد الربملان اللبناني يف ذمة اهلل
قبالن بك عيسى اخلوري

نظرًا للدور الذي لعبه طيلة
ما يناهز سبعني عاما يف
ارساء العقيدة اللبنانية
واسسها والتضحيات اليت
عاشها يف حتقيق رسالته
الوطنية والسياسية يف
خدمة لبنان .ومن اجل ما
تركه لنا من افكار ومبادئ
مصريية ملستقبل لبنان
وابنائه .تدعوكم رابطة
بشري وانسباء الفقيد عائلة
رمحه لالحتفال بقداس اهلي
لراحة نفس النائب والوزير
السابق قبالن بك عيسى

اخلوري وذلك يوم السبت الواقع  2010/10/23الساعة السابعة
مساء يف كنيسة مار شربل .يلي القداس كلمات تأبينية.
الداعون يف أوسرتاليا :رابطة بشري وانسباء الفقيد عائلة رمحه،
امرأة خاله السيدة شارلوت وابناؤها الشيخ جو عريضة وشقيقه
البري وعائالتهم.
يف الوطن :زوجته تريز اغناطيوس كريوز ،ابنته ماري نوال
عيسى اخلوري واوالدها شبل ،طارق وماريا فضول .شقيقه
اللواء بهجت بك عيسى اخلوري واوالده ،احملامي روي ،بياترو،
شبل ،عمر ،ورالدا زوجة نبيل خشان وعائلتها ،ارملة شقيقه ملحم
روزا كامل ،شقيقته ثريا ارملة الشيخ اميل حنا الضاهر ،الوزير
السابق ابراهيم الضاهر ،السفرية مسرية الضاهر وشقيقتها مايا
ابنة شقيقته املرحومة ايفا ،احملامية ماريان خليل شبل عيسى
اخلوري وعموم عائالت عيسى اخلوري رمحه ،كريوز ،عريضة،
فضول ،الضاهر ،خشان ،كامل وجاكو مللي ومن ينتسب اليهم
يف الوطن واملهجر.
العزة والبقاء.
له الرمحة والغفران وللبنان
ّ
الدعوة عامة.
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قبل مغادرته اسرتاليا اىل لبنان الستالم منصبه هناك

القنصل قسطون يكرم السفري االسرتالي اجلديد يف بريوت

* قنصل لبنان يلقي كلمة وسط اجلمهور*
مبناسبة سفره اىل لبنان الستالم منصبه اجلديد كسفري السرتاليا
يف بريوت اقام قنصل لبنان العام يف فيكتوريا الدكتور هنري
قسطون يف دار القنصلية حفل كوكتيل على شرف السفري اجلديد
يف لبنان السيد اليكس بارتلم.
هذا وكان سعادة القنصل العام قد وجه دعوات اىل مجيع
املسؤولني يف اجلالية اللبنانية من رجال دين وعلمانيني حيث لبى
الدعوة رئيس اجلامعة اللبنانية فرع فيكتوريا السيد سايد حامت،
رئيس اجلمعية االسرتالية اللبنانية فرع اجلامعة يف ملبورن الشيخ
بشارة طوق وعدد كبري من االحزاب والتيارات السياسية والروابط
واالندية ،رؤساء واعضاء بلديات وهيئات سياسية واجتماعية
وفكرية واعالمية.
قنصل لبنان العام هنري قسطون رحب بالسفري اجلديد يف لبنان
يف بيت القنصلة وجبميع املدعوين متمنيا للسفري اجلديد باسم
اجلالية اللبنانية وفعالياتها التوفيق يف مهمته اجلديدة كسفري
السرتاليا يف لبنان.
ونذكر هنا ان السفري اجلديد سبق له ان كان موظفا يف السفارة
االسرتالية يف بريوت يف بداية الثمانينات من القرن املاضي.

* السفري اجلديد ،طوني حلو وسامي مظلوم*

* السفري اجلديد مع عدنان زينة وزوجته*

وبدوره رد السفري بكلمة شكر فيها سعادة قنصل لبنان لبنان
العام وعقيلته على هذه الدعوة الكرمية وقال سعادة السفري انه

* السفري اليكس بارتلم*

* الراهبات االنطونيات*

مسرور جدا بالعودة اىل بريوت النه حيب لبنان بكل ما فيه من خري
ومجال وشعب طيب.

Âzì€bi@‚Ï≠@êΩ@ÚﬂáÇ
@NNNpbÌ¸Ï€a@5«@…ÌåÏn€aÎ@ÂÌçÉn€aÎ
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HEAD OFFICE MELBOURNE
24 - 32 Stanley Drive Somerton, Vic 3062
Tel: (03) 9308 0880 - Fax: (03) 9308 0506
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68 McDowell Street
Welshpool. Wa 6106
Tel: (08) 9451 4766
Fax: (08) 9451 6744

ADELAIDE:

BRISBANE:

SYDNEY:

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

االسبوع قبل املاضي منح ممثل امللكة اليزابيث يف اسرتاليا
جوائز مفوضية التعددية الثقافية للخدمات االجتماعية اىل عدد
من اجلاليات االثنية وذلك يف منزل احلاكم العام يف ملبورن.
وقد منحت هذه اجلوائز حبضور ما يقارب االلف شخصية من
اسرتاليني وباقي اجلنسيات االثنية بينهم نواب ووزراء ورجال
دين وفكر واعالم حبضور مدير الشرظة يف الوالية.
ومن بني الذين منحوا هذه اجلوائز الشيخ بشارة طوق نظرا
للخدمات االنسانية واالجتماعية اليت قدمها اىل اجملتمع
االسرتالي طيلة مخسني عاما وكذلك لالستاذ سامي مظلوم
خلدماته اىل اجملتمع االسرتالي من خالل عمله االعالمي ملدة
اربع عشرة عاما متتالية وايضا ملا قدم ويقدم من خدمات
انسانية وتربعات للمستشفيات وكذلك الراهبات االنطونيات
من خالل دار املونسنيور بولس للعجزة اللواتي قدمن امجل
ّ
واجل اخلدمات.
وبعد تقديم اجلوائز اقيم كوكتيل يف املناسبة.

*ممثل امللكة يسلم اجلائزة للسيد بشارة طوق*

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

now In Australia
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„äb»é¸a@›õœa@…ﬂ@Úﬂbm@Úœbƒ

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

@äbÿ«@Êaãœc

Akkar Bakery

ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﻧﻀﺎﻝ ﺍﻟﺸﻬﺮﻴ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻠﻘﻤﺔ

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

254Sydney Rd, Coburg

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

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

ملزيد من املعلومات االتصال بالرئيس سايد حامت:
0417949650

ليك بريه املاظه شو حلوه ليك
اشرب بريه املاظه وغمّض عينيك
ْ

ÍÜ¸ÎaÎ@÷Ï†@Òäbìi@bËjybó€@åä¸a@Êaãœa

حمالت اهلدى
للمواد الغذائية

ترقبوا حفلة اجلامعة اللبنانية الثقافية
يف العامل  -فيكتوريا
مبناسبة عيد استقالل لبنان بتاريخ
2010/11/20

almaza Beer

To stock in your restaurant
call Classica PL on
03 9383 5222

Page 23

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

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
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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Hatem
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Melbourne

اخلوف على احلريري من حاشيته
بقلم كميل مسعود

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

طبول احلرب تدق االبواب وتنذر بان الوطن على
شفري اهلاوية يف حال بقاء االمور كما هي عليه من
فلتان امين وسياسي واخالقي.
الكالم عن احملكمة الدولية والتأكيد يف استمراريتها
بعد اخذ الضوء االخضر االمريكي االسرائيلي كما
مقرر هلا بعد تربئة الضباط االربعة واخالء سبيلهم
اىل احلرية وتربئة سوريا من عملية االغتيال .كان
امرا منتظرا وحمتما الن ال مصلحة ال لسوريا وال
للضباط يف ارتكاب مثل هذه اجلرمية او غريها من
اجلرائم .لكن االمر الذي يدعو للعجب والتعجب كيف
انه بعد اربع سنوات من سجن الضباط والتهديد
االمريكي اىل سوريا بقطع العالقات معها وقلب
النظام فيها وبعد ان فشل املشروع االمريكي ومن
يسانده لتعود احملكمة الدولية بعد االربع سنوات
من التحقيق ومل تصل اىل نتيجة خاصة ان الذين
ضللوها من شهدوا الزور ،لتقول ان حزب اهلل هو
الذي اغتال الرئيس احلريري.
سؤال يطرحه كل جمنون قبل اي عاقل اين كان
حزب اهلل منذ مخس سنوات ومل يوجه له اي اتهام.
ال القضاء اللبناني وال القضاء الدولي !!
ان لبنان اليوم امام االمر الواقع والوقوف صفا واحدا
ضد احملكمة الدولية او الفوضى ومن ثم الندم وهذا
الكالم عن لسان اكثر من مسؤول لبناني.
عندها ال «السني  -سني» وال غريها قادر على
ترتيب االوضاع.
يف لبنان فئة متمسكة باحملكمة اىل بعد احلدود وكل
ما يصدر عنها عدل ومساواة حتى ولو ادت احملكمة
اىل نسف كل ما هو باق يف هذا الوطن.
وهناك اكثر من جهة متمسكة باحملكمة الدولية اكثر
من غريها النها خشية اخلالص للوطن شرط جلب
شهود الزور اينما كانوا يف لبنان ام خارجه للمثول
امام القضاء والتحقيق معهم ملعرفة احلقيقة كاملة
عن اغتيال الرئيس احلريري ومن هو وراء عملية
االغتيال فاعال كان ام حمرضا .اصوات ترتفع مرددة
ان ال شهود زور والكالم عن هؤالء الشهود ما هو
اال بدعة.
ويف املقابل هناك مصادر رمسية تؤكد يف تصاريح
هلا عرضت اكثر من مرة باالمساء والقرائن والشواهد
ان هناك شهود زور قد ضللوا التحقيق يف السابق

منهم من هو موجود يف لبنان ومنهم من هو خارج
لبنان واملصدر ذاته يقول اننا نعرفهم باالمساء
ونعرف من وراءهم ومن حيميهم ومن يغطيهم
ويتسرت عليهم وعلى تنقالتهم وبالرغم من االدلة
الدامغة ال القضاء اللبناني حترك وال احملكمة الدولية
اثارها االمر .وحتى الساعة ان شهود الزور امر
مستبعد النه ال لصاحل احملكمة الدولية وال لصاحل
القضاة الذين قاموا بالتحقيق.
وحزب اهلل يرفض وباي شكل من االشكال ان
يلبسه القضاء الدولي تهمة االغتيال خدمة المريكا
واسرائيل.
لذلك من املفروض والضروري اذا كان سعد الدين
احلريري جادا يف معرفة من قتل والده عليه كرئيس
حكومة ان جيلب شهود الزور املوجودين يف لبنان
وهذا من ابسط االمور ويسعى مع الدول اليت حتضن
هؤالء الشهود واملوجودين عندها وجلبهم للمثول
امام القضاء خاصة مبا ان صداقات الرئيس احلريري
يف اخلارج هي اكثر من جيدة..
والكل يتذكر ان الرئيس رفيق احلريري رمحه اهلل
مل يكن يوما يريد التقرب من هذه الشلة وال حتى
التعرف اليهم النه كان يعرفهم ويعرف تارخيهم
احلافل بالسواد.
حان الوقت للرئيس سعد احلريري ان حيزم امر أمره
ولو ملرة واحدة ويبعد عنه هذه الشلة اليت مل تتمن
يوما ال لوالده وال له وال للبنان اي خري.

ëÏmÏm@Úèé˚ﬂ
bÓ€a6éa@¿@∂Î¸a

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

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

حمالت عمارة للخضار والفواكه والسمانة
بادارة السيد عمارة

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

*حممص حديث جلميع انواع
املكسرات الطازجة يوميا

شركة عمارة السترياد وتصدير املواد الغذائية
بادارة السيد عمارة

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

تيار املردة اوسرتاليا يكرم النائب زياد أسود

الشدياق :يشكل تيار املردة مع التيار الوطين احلر والقوى الوطنية سداً منيعاً بوجه املؤامرات
أسود :حنن نقاتل للحق ونقاتل باحلق ونقاوم بشرف وحنن أقوياء بامياننا وبانفتاحنا

أقام تيار املردة اوسرتاليا
حفل عشاء على شرف عضو
تكتل االصالح والتغيري والتيار
الوطين احلر سعادة النائب
زياد أسود يف قاعة الويستيال
حبضور عدد كبري من االحزاب
والفعاليات االجتماعية واالعالمية
واملناصرين .وكان يف استقبال
الضيوف رئيس اهليئة االدارية
لتيار املردة اوسرتاليا االستاذ
الياس الشدياق وأعضاء اهليئة
االدارية واهليئة العامة.
تقدم احلضور سعادة قنصل
لبنان العام االستاذ روبري

*النائب اسود*

*السيد الشدياق*

*السيد كرم*

*القنصل نعوم ،النائب اسود ،الشدياق وطنوس*

*النائب اسود يتوسط اهليئة االدارية لتيار املردة*

*حضور*

*القنصل نعوم ،النائب اسود ،الزميالن بو رزق ومغوش وحضور*

*حضور*

*طوني خوري ،فادي هيار ،بيار حلوة ،ايلي بو نعمة وحضور*

*حنا يعقوب ،فرنسوا جعيتاني ،فادي قزي وجربان يعقوب*

نعوم ،مستشار النائب أسود االستاذ انطوان كسرواني ،منسق
التيار الوطين احلر يف سيدني السيد ريتشارد طنوس ،رئيس
حركة أمل احلاج كامل مسلماني ،املسؤول يف حركة أمل لبنان
السيد حممد سالمة ،منفذ احلزب السوري القومي االجتماعي االستاذ
امحد االيوبي ،رئيس حزب البعث العربي السيد فوزي أمني ،رئيس
احلزب الشيوعي السيد عبد اجمليد حجازي ،رئيس اجمللس الوطين
الدكتور غسان العشي ،رئيس مجعية عيناتا السيد عدنان وهيب،
رئيس مجعية كفرصارون السيد ايلي ناصيف ،املسؤول يف حزب
االحرار االوسرتالي السيد ايف خوري ،ورجاالت االعالم االساتذة:
انطوان قزي ،جوزيف خوري ،سايد خمايل ،كميل شالال ،انطونيوس
املغوش وعباس علي
بو رزق ،امحد سليم ،بطرس بشارة ،أكرم
ّ
مراد.
استهال ً
ال رحب رئيس اهليئة االدارية لتيار املردة اوسرتاليا االستاذ
الياس الشدياق بالنائب أسود ومستشاره انطوان كسرواني ومجيع
الضيوف .ومما جاء يف كلمته « يشكل تيار املردة بقيادة رئيسه
النائب سليمان طوني فرجنية مع التيار الوطين احلر بقيادة دولة
الرئيس العماد ميشال عون والقوى الوطنية سدًا منيعًا بوجه ما
حياك للبنان من مؤامرات خارجية ودعوات مشبوهة ومواقف عدائية
تعب عن أصالة وطنية حقيقية .يعمالن
وخطب سياسية متشنجة ال رّ
معًا من اجل رسم خارطة طريق توصل اىل خلق مناخات وطنية كاملة
وتؤمن سبل احلوار والتفاعل بني
وتؤسس ملصاحلة وطنية صادقة
ّ
ّ
وتكرس عيش مشرتك قو ً
ال وعم ًال وتعاجل قروح وطن
اللبنانيني
ّ
جريح وتعمل من اجل غد أفضل ملواطن حمبط بات لسنوات خلت
حمرومًا من أبسط أمور العيش الكريم» .وأضاف الشدياق «اننا
نستنكر تواطؤ البعض مع اعداء لبنان ألستصدار قرار ظين مسيس

يدين حزب اهلل الذي يعترب رحمًا دامية يف خاصرة اسرائيل عدوة
لبنان والعرب والذي أوجد يف حرب متوز توازن رعب أفتقره لبنان
على مدى عقود خلت وأظهر للعامل أمجع ان قوة لبنان من قوة جيشه
ومقاومته وشعبه».
ومعبة عرض فيها مواقف التيار
وألقى النائب أسود كلمة قيمة
رّ
الوطين احلر والقوى الوطنية من التطورات ،ومما قاله « انتم
يا ابناء الوطن ،مشاليو اهلوى ،عرين الصابرين ،الثابتني على
مواقفهم .أمحل معي امانة الرسالة بني املشرق واملغرب وأمحل
ايضًا نضا ً
ال من اجل لبنان وقلب جبل لبنان من زغرتا اىل جزين..
من عروس اجلنوب وقلب اجلنوب جزين اىل صومعة القابضني
على صخرة وجودنا اليت قام عليها «وطين دائمًا على حق» .من
اجلنوب زيتون السالم وعزة املقاومة اىل اهدن نفح الرياحني وصفاء
الفكر واللون واهلوى اىل قنوبني وعبق البخور .من بنت جبيل عرين
املقاومة والسد املنيع ومن ذاك الشري الكبري ..من هناك من عند
سيدة املعبور شفيعة جزين جئت اليكم من هناك من لبنان الذي
نريده حنن ابناء يوسف بك كرم اجملاهد من اجل كرامتنا والصابر
ووجه النائب
على املؤامرات ،هناك حيث ال مذهبيبة وال طائفية».
ّ
أسود حتية حارة « اىل اهل لبنان يف اوسرتاليا ألنكم تنتمون اىل
مساحة الوطن كله وأهدي اليكم سالم درب اجللجلة على أمل قيامة
لبنان احلر املوحد .انتم جسر العبور اىل لبنان احلر وهويته املشرقية.
رسالة انطلقت مع مبدئية «وطين دائمًا على حق» فدفعنا الثمن
قت ًال وغدرًا ،ورسالة بدأت مع «اصغر من ان يقسم وأكرب من ان
يبلع» ودفعنا ايضًا قت ًال وغدرًا .سكتنا وساحمنا من اجل لبنان
الواحد ،من اجل العيش الواحد ،ومن اجل السيادة .ومع هذا ايضًا
تستمر املؤامرات من داخل البيت الواحد» .وأضاف أسود «ان

قضية لبنان هي يف أطياف هذا اجملتمع مسلمني ومسيحيني من
اقصى الشمال اىل اقصى اجلنوب ،ابناء االرض وابناء العزة وابناء
املقاومة .من هنا يكون لبنان ألهله املتمسكني جبذوره ويكون
املسيحي يف لبنان جمد له وملشرقه وملغربه ويكون لبنان احلقيقي
سلمنا امانته كبارنا بصورته االنسانية اجلامعة
كما نعرفه وكما َ
يف قرع االجراس واصوات املآذن امام االله الواحد .وقضيتنا
هي حلماية هذا اجملتمع ومحاية االرض ومتاسك الطوائف وصورة
لبنان الواحد» .وختم بالقول « حنن مسيحيون اصيلون ألننا
نقاتل للحق ونقاتل باحلق ونقاوم بشرف وحنن أقوياء بامياننا ومبحبة
الناس .حنن مسيحيون اصيلون ألننا نبين على الصخر ونزرع يف
االرض خريًا وسالمًا لالمة وللشعب وألننا اقوياء يف االميان وحمبة
اهلل واالنفتاح على البشر على اختالف مذاهبهم وطوائفهم واعراقهم
وانتماءاتهم .حنن مسيحيون اصيلون ألننا ال نهدر دمًا وال نغدر احدًا
وال نطعن شريكًا او حليفًا وال نكره وال نتآمر ،وألننا اقوياء بامياننا
وحنيي
بسيدنا املسيح ألنه اله احملبة ..وحنن نعيش حالة املقاومة
ّ
قيمة املقاومة ودورها يف محاية الشعب واالرض».
عرف املناسبة الزميل سركيس كرم الذي أكد على ان «اللقاء
ّ
هو لقاء طبيعي بني رفاق وابناء وطن واحد ..لقاء يؤكد مرة
اخرى ان تيار املردة والتيار الوطين احلر وكل احللفاء هم اصحاب
قضية واحدة تتعدى الشكليات كون العالقة اليت جتمعهم تبقى
ّ
تتأثر ببعض اهلفوات من هنا او من هناك.
أعمق وأقوى من أن
حنن حلفاء ونعتز بتحالفنا مع التنويه بأن لكل واحد من تياراتنا
واحزابنا كمعارضة خصوصياته واسلوبه ،وهذا يعين احملافظة على
االستقاللية والتنسيق والتعاون واألهم توافر الصدق والوضوح بالتعامل
من دون ذوبان وال تهميش وال فوقية «.
(تصوير اراكس)
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تتمات

زيارة جناد تؤجل االشتعال وال تسحب فتيله ..وتقرير جنار حتوّل مشكلة تهدد احلكومة!
(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)

صببته على نار شهود الزور املشتعلة على الساحة اللبنانية واليت
تكاد تشعل لبنان من أقصاه اىل أقصاه!
صببته على نارنا املتأججة وان كان ذلك بغري قصد او ختطيط
بل ألن اطراف النزاع اللبنانية ارادت مترير زيارتك يف جو هادئ
ومتعاون وبقليل من الرتاشق السياسي واالعالمي قدر االمكان.
قلنا اننا نتمنى لو ان زيارتك الينا تدوم اىل اىل االبد او على االقل
لفرتة طويلة الن املواضيع اليت كانت تهدد بانفجار جملس الوزراء،
وعلى رأسها املوضوع االكثر سخونة وهو شهود الزور ،مت ترحيلها
اىل اجللسة املقبلة ورمبا اىل ما بعدها.
كما كان متوقعًا ،اقتصرت جلسة جملس الوزراء االخرية يوم الثالثاء
على تبادل اآلراء املتباينة اىل حد التناقض حول تقرير وزير العدل
ودور اجمللس العدلي ،من دون أن يتخطى النقاش عتبة الضوابط
السياسية اليت ُوضعت له سلفًا من خالل االتصاالت واملشاورات
اليت حصلت ما قبل اجللسة.
وبدا واضحًا ان مجيع االطراف ،وال سيما املعارضة ،ارتأت عدم
التصعيد ،الن ليس من مصلحتها ذلك ،واكتفت بتسجيل مواقفها
من دون الذهاب بعيدا يف املواجهة ،لسببني :االول احلرص على
مترير زيارة الرئيس االيراني حممود امحدي جناد بـ «سالم» ويف
ظل حد أدنى من التهدئة ،والثاني إعطاء املزيد من الوقت والفرص
لالتصاالت اهلادفة اىل إجياد صيغة توافقية حول كيفية التعامل
مع تقرير جنار قبل موعد اجللسة املقبلة ،وبالتالي جتنب كأس
التصويت املرة اليت ال يرغب يف جترعها الطرفان اللذان لديهما
القدرة على ترجيح كفة امليزان يف عملية التصويت وهما الرئيس
سليمان والنائب جنبالط.
وقد ترك رئيس اجلمهورية للوزراء ان يعرضوا آراءهم ،مكتفيًا
بإدارة اجللسة ،فيما حتاشى الرئيس احلريري بدوره اخلوض يف
غمار اجلدال املتعلق بشهود الزور.
لألسف ،اننا نرى ان تقرير وزير العدل ابراهيم جنار بدل ان يساهم
يف اجياد حل قانوني ودستوري ملشكلة ملف شهود الزور اصبح
هذا التقرير حبد ذاته مشكلة تضاف اىل املشكلة اليت ُكِّلف الوزير
جنار دراستها والتوصل ما أمكن اىل حل قانوني بشأنها.
لقد اصبح تقرير جنار مشكلة تضاربت حوهلا املواقف القانونية
والسياسية اللبنانية وخاصة لناحية دور اجمللس العدلي فيها حيث
تبز مشكلة التقرير مشكلة شهود الزور نفسها.
اننا خنشى ان ّ
امل َ
صحيح ان التقرير ،الذي يف طريقه اىل َ
شكلة (اي التحول اىل
مشكلة) هو يف االساس وسيلة وليس غاية الن الغاية هي شهود
الزور ولكننا خنشى ان يسقط يف خضم املعمعة السياسية والقانونية
والدستورية واالعالمية الدائرة حاليا على الساحة اللبنانية فتحجب
هذه «املشكلة/الوسيلة» االنظار عن «املشكلة/الغاية» اليت
شكلت وتشكل العمود الفقري التهامات احملكمة الدولية واحملاكم
سيبنى قسم
اللبنانية املاضية واحلاضرة واملستقبلية واليت عليها ُ
اساسي من القرار الظين «الدولي».
فعلى اساس اتهامات هؤالء الشهود مت سجن الضباط االربعة حواىل
أربع سنوات ليربئهم فيما بعد القاضي دانيال بلمار دون تكليف
احملكمة الدولية نفسها عناء استجوابهم ،وهذا اضعف االميان،
وعلى اساس اتهاماتهم ايضا تعمل احملكمة الدولية على «بناء»
جزء حيوي من تقريرها الظين ..مع ان املدعي العام الدولي أكد ان
قراره الظين انه لن يستند اىل أقوال هؤالء ،فلماذا االنتظار.
ّ
«جنرت» خازوقا آخر
اننا نرى ان هذه املطالعة «النجارية» قد
يضاف اىل اخلوازيق الكثرية اليت «جيلس» عليها الوضع اللبناني
بسبب سياسييه الذين ينتمون مبعظمهم اىل فئة بائعي الوطن
واملواطن ..مع اعرتافنا بدقة وحساسية وضع وزير العدل وموقفه
الذي ال حُيسد عليه اذ ان عليه السري بني «نقاط» االجواء
املتأزمة وهذا من املستحيالت.
واذا كانت جلسة جملس الوزراء املاضية حمكومة بضرورات وضوابط
زيارة الرئيس االيراني جناد فبماذا ستكون حمكومة اجللسة املقبلة
واجللسات اليت تليها.
ففي رأينا لقد مهد تقرير جنار الطريق امام نشوء توتر جديد على
الساحة اللبنانية يف املستقبل القريب ظهرت مالحمه يف اجللسة
املاضية ففي حني رأى وزير العدل ان موضوع التقرير هو قانوني
وليس سياسيًا والعناصر املطلوبة إلحالة ملف شهود الزور اىل
اجمللس العدلي غري متوافرة ،استغرب الوزير باسيل قول الوزير
جنار بأنه مل حيصل يف لبنان ان أحيلت قضية شهادة زور اىل
مر يف تاريخ لبنان أص ًال
اجمللس العدلي ،متسائ ًال عما إذا كان قد ّ
شهود زور من النوع الذي نواجهه حاليًا .وإذ قال انه «كان يفرتض
بالقضاء اللبناني ان يتحرك تلقائيًا ملتابعة هذا امللف» ،اعترب ان
«ما نستطيع ان نفعله كمجلس وزراء اآلن هو إحالة هذه القضية
اىل اجمللس العدلي ألن هذا هو املتاح ضمن اختصاصنا».
واعترب الوزير بطرس حرب يف مداخلة قانونية وزعها مكتبه اإلعالمي
أنه من البديهيات أال ينحرف جملس الوزراء خارج نطاق صالحياته..
منبها إىل أن كل حماولة من قبل جملسنا للتدخل يف عمل القضاء
هي جرمية ال تغتفر ،ألنها تؤدي إىل هدم الدولة والنظام الربملاني
الدميوقراطي القائم على مبدأ الفصل بني السلطات.
ورأى أنه ال يكفي زعم البعض بأن شهادات الزور تهدد أمن الدول

لكي يتم تربير إحالة األمر إىل اجمللس العدلي ،إذ أن األفعال
اجلرمية قد حصلت منذ فرتة ،ومل تسبب اإلساءة للعالقات بني
لبنان وسوريا ،بل حصلت يف وقت كانت العالقات سيئة ومعطلة
بني الدولتني ..وهذه الشهادات ليست عنصر تهديد ألمن الدولة،
يهدد أمن الدولة واستقرارها هو موقف األطراف السياسيني
ألن ما ّ
وتصعيدهم والتشنج السياسي احلاصل يف البالد نتيجة سري
احملكمة اخلاصة بلبنان وليس نتيجة اإلفادات الكاذبة.
ّ
املفوه:
وهنا نسأل الوزير حرب وهو احملامي الالمع واملتحدث
تنب احلكومة السنيورية يف ذلك احلني قسما كبريا من
امل
ِ
سياستها العدائية جتاه سوريا على شهادات هؤالء الشهود؟ امل
ِ
تؤد شهاداتهم اىل اتهام سوريا بالتورط باغتيال احلريري؟ هل
عادت احلكومة السنيورية سوريا حبًا بالعداء فقط ام للظن بضلوعها
باغتيال احلريري؟ هل ُتبنى سياسات العداء بني الدول على مزاجية
حب العداء ليس اال؟
ثم كيف تكون «هذه الشهادات ليست عنصر تهديد ألمن
الدولة»؟ اليس على اساسها تتموضع االطراف اللبنانية وتبين
مواقفها وتأخذ «مواقعها القتالية»؟ اليس يف هذا التموضع
تهديد للبالد والعباد؟
يهدد أمن الدولة واستقرارها هو موقف األطراف
تقول أن ما
ّ
السياسيني وتصعيدهم والتشنج السياسي احلاصل ،فهل ذلك
كله نابع من فراغ اي من ال شيء؟ هل هو نتيجة ام سبب؟ اليس
هو نتيجة سببه شهود الزور او ً
ال باول وعوامل اخرى طبعا؟
تريدنا يا شيخ بطرس ان نصدق ان ما يسمى باملواالة (رغم حصول
تغيريات اساسية فيها ويف مقدمتها انسحاب النائب جنبالط)
واملعارضة تقف من بعضها البعض مواقف خصومة ،حتى ال نقول
عداء ،حبًا وولعًا بالعداء ايضا؟؟
نعود اىل حيثيات جلسة جملس الوزراء االخرية فقد أكد الوزير
حسني احلاج حسن اإلصرار على إحالة القضية اىل اجمللس العدلي،
معتربًا أن امللف هو سياسي وليس قضائيًا أو إجرائيًا ،مؤكدًا ان
شهود الزور أضروا بالعالقات بني لبنان وسوريا كما ان شهاداتهم
الكاذبة أدت اىل ما أدت إليه من نتائج ال سيما سجن الضباط
األربعة وغريهم فض ًال عما محلته من إساءات وما تسببت به من
انقسامات وفنت ودعا إىل حماسبة هؤالء ،مشريًا إىل تالعب جرى
بالتحقيق الدولي ،ومتوقفًا عند ما فعله شهود الزور بلبنان يف
احلقبة اليت تلت جرمية اغتيال الرئيس احلريري وما رافقها من
تهديد للسلم األهلي وكيل االتهامات ال سيما الشعارات اليت رفعت
تصوتوا لقتلة احلريري» .وكشف
قبل انتخابات  2005وفيها «ال
ّ
عن نصوص قانونية جلرائم ّ
أقل شأنًا من جرمية شهادة الزور أحيلت
اىل اجمللس العدلي.
وقال الوزير عدنان السيد حسني إنه يؤيد ما توصل اليه تقرير
وزير العدل جلهة اإلقرار باختصاص القضاء اللبناني لقبول الدعوى
يف موضوع شهود الزور ،ولو كنا أقرينا هذا األمر قبل سنة لكنا
وفرنا على البالد والعباد مشكالت قانونية وسياسية ،واملؤسف
يف هذا اجملال أن النيابة العامة التمييزية مل تتحرك وهذا من
أخطر الظواهر ...لكننا خنتلف مع وزير العدل حول إمكانية استئخار
الدعوى.
ثم كانت مداخلة للوزير يوسف سعادة رد فيها على بعض الوزراء
الذين اعتربوا أن القضية األساس تبقى جرمية اغتيال الرئيس رفيق
احلريري ،معتربا ان ما من شك يف ذلك ،ولكن هذا ال يعين إهمال
حقيقة ان هناك أشخاصا استثمروا دم الرئيس احلريري إلحداث
انقسام داخلي وتوتري العالقة مع سوريا ،وهؤالء جيب ان حياكموا
وينالوا جزاءهم .واعترب انه لو حتركت النيابة العامة التمييزية يف
السابق حملاسبة شهود الزور ما كنا قد وصلنا اىل هنا.
واستغرب قول البعض بانه ليس هناك من شهود زور قبل صدور
القرار الظين متسائ ًال :إذا كان االمر على هذا النحو كيف ادعى
القضاء اللبناني على جرجورة؟ وشدد على وجوب إحالة هذا امللف
اىل اجمللس العدلي ويف حال اعترب اجمللس انه ليس صاحب
صالحية واختصاص ،عندها حنرتم قراره.
ثم طلب سليمان تعليق البحث اىل جلسة مقبلة يف العشرين من
الشهر احلالي« ،ألنين أريد ان أستكمل التحضري حملادثاتي مع
الرئيس االيراني» ،الفتًا االنتباه اىل ان هناك انقسامًا واضحًا
وعلينا ان نسعى بالدرجة االوىل اىل التوافق الذي ينص عليه
دستورنا فإذا ّ
تعذر ذلك نذهب اىل التصويت.
وبالفعل فقد أدخلت زيارة الرئيس االيراني اىل لبنان البلد يف
براد  -وليتها أدخلته ثالجة -سياسي واعالمي حيث انه مل ُ
يشبها
ّ
طيلة زيارته لبريوت ما ّ
ميكر صفوها.
وميكن القول ان هذه الزيارة اليت قام بها الرئيس االيراني لبريوت
بدعوة من نظريه اللبناني متيزت بنجاح رمسي وأكثر من نصف
شعيب.
فرمسيا ،أقيم للضيف اإليراني استقبال رمسي يف املطار تقدمه
رئيس جملس النواب نبيه بري ممثال رئيس اجلمهورية ،فيما واكبته
تظاهرة شعبية ضمت اآلالف على طول طريق املطار حتى القصر
اجلمهوري حيث جرت له مراسم استقبال رمسية حبضور رئيس
اجلمهورية ميشال سليمان ورئيس احلكومة سعد احلريري.
وحفل برنامج اليوم االول للزيارة ،بلقاءات أجراها جناد مع الرؤساء
الثالثة ميشال سليمان ونبيه بري وسعد احلريري ،ومبحادثات

رمسية توجت بتوقيع  16اتفاقية ومذكرة تفاهم بني البلدين يف
جماالت الزراعة والطاقة والنفط والغاز والتجارة والصناعات اليدوية
والسياحة والتعليم العالي والصحة والبيئة واإلعالم واالتصاالت
وتقنية املعلومات والتقنيات ،ومل يسقط منها اال االتفاق العسكري،
بسبب ضغوط خارجية ،جعلت لبنان ينضبط حتت سقف القرارات
الدولية وحيرم من فرصة تسليح جيشه بالعتاد والسالح االيراني.
ولألسف فان هذه الدول ،ويف احلقيقة الدولة اليت أسقطت هذا
االتفاق ال تعطي لبنان ماء وال تدعه يشرب ..فمن غري املسموح
ان يتسلح اجليش اللبناني بأكثر من أسلحة فردية وناقالت جند
واسلحة اصبحت تشكل عبئا على خمازن السالح يف هذه الدول
وتريد التخلص منها ،وباختصار أسلحة دفاعها ال هجومية قد ميكنها
قمع عصيان داخلي صغري وحمدود ،اذ انه ممنوع على اجليش
اللبناني امتالك اسلحة ّ
متكنه من صد اي اعتداء اسرائيلي مثال..
تصوروا ان ميزانية اجليش اللبناني للعام احلالي هي
أكثر من ذلك
ّ
حمرك حتى ال نقول «جناح»
تشرتي
وهي
فقط
دوالر
 30مليون
ّ
طائرة مقاتلة وكلنا نذكر خطاب الرئيس سليمان خالل حرب نهر
البارد عندما كان قائدا للجيش متوجها به اىل السياسيني حيث
قال فيه ما معناه :مينعون عن اجليش السالح وكأنهم يقولون لنا
موتوا او ً
ال ومن ثم قد يأتيكم الدعم».
وهنا نسأل فخامته :ماذا فعلت هلذا اجليش بعد ان أصبحت رئيسا
للبالد؟ هل خطابك كعسكري لناحية تسليح اجليش هو غري خطابك
كسياسي جلهة منع التسليح» ام انه حاولت «وما طلع بايدك
شي»؟ على كل حال كان اهلل يف عون هذا اجليش املسكني
املطلوب منه الدفاع عن البالد والعباد بسكني وخنجر وبندقية أكلها
الصدأ.
نعود اىل املوضوع الذي حنن بصدده وهو مدى تأثري زيارة جناد
على احلرب االعالمية والسياسية الدائرة يف لبنان ،صحيح ان من
مفاعيل هذه الزيارة قيام هدنة مؤقتة بني غالبية الفرقاء على الساحة
اللبنانية طيلة فرتة زيارته اليت انتهت ليل امس االول ،غري اننا نرى
ان احلال ما بعد الزيارة سيكون أسوأ مما قبلها ..اوال الن هناك
فريقا من اللبنانيني يعترب ان زيارة الرئيس جناد جاءت لتشكل دعما
لفئة معينة وثانيا فان الرئيس االيراني اعتمد خطابني ،خطابا رمسيا
معتدال وخطابا شعبيا «ثوريا» وجدت فيه فئة من اللبنانيني دعما
هلا وثالثا الن امريكا واسرائيل ستدخالن على اخلط بقوة ،يف االيام
القليلة املقبلة ،الزالة اي مفاعيل اجيابية لزيارة الرئيس االيراني
اىل لبنان وقد دخلت بالفعل حيث قالت وزيرة اخلارجية االمريكية
هيالري كلينتون ان «زيارة جناد اىل لبنان خلقت وضعا غري
مستقر» فيما وصفت فرنسا تصرحياته جتاه اسرائيل باملشينة،
ويف اسرائيل أوضح رئيس اهليئة السياسية األمنية التابعة لوزارة
األمن عاموس جلعاد أن «إسرائيل تتابع برتقب وعن كثب زيارة
الرئيس اإليراني حممود أمحدي جناد للبنان» .واعترب جلعاد يف
تصرحيات اىل اإلذاعة اإلسرائيلية العامة ،أن «إيران تسعى اىل
جعل لبنان برمته امتدادًا هلا ،ومن األهمية مبكان احليلولة دون
هذا املسعى ،وان قيام جناد بهذه الزيارة يهدف إىل القضاء
على لبنان ،وقيام الرئيس اللبناني ميشال سليمان بشرعنة نظريه
اإليراني ما هو إال أمر مأسوي كون جناد شخصا متطرفا يسعى اىل
القضاء على لبنان من الداخل». .
اما يف الداخل فقد لفت رئيس حزب الكتائب الرئيس امني اجلميل
يف مداخلة عرب قناة العربية اىل «اعتماد الرئيس اإليراني حممود
امحدي جناد خطابني يف لبنان .االول يف القصر اجلمهوري جاء
مراعيًا ظروف املناسبة واألصول حبضور رئيس اجلمهورية ورئيس
احلكومة ورئيس جملس النواب ،اما الثاني فجاء تعبويًا من الضاحية
اجلنوبية ،أكد فيه على مواقف ايران املعروفة».
وأكد النائب أمحد فتفت ،يف حديث إىل حمطة « »OTVأمس
االول ،أن «املنظر اجلماهريي الذي شهدناه باألمس يرمز إىل أن
جزءا من لبنان له ارتباط سياسي عميق جدًا مع ايران».
ورأى عضو كتلة «املستقبل» النائب عمار حوري يف حديث
لـ»املؤسسة اللبنانية لالرسال» ان «كالم جناد يف النهار حماه
الليل» ،واصفًا خطاب جناد الذي القاه خالل مأدبة الغداء اليت
اقامها على شرفه رئيس اجلمهورية ميشال سليمان بـ»املعتدل»،
والذي ألقاه خالل احلفل اجلماهريي الذي أقامه «حزب اهلل» يف
ملعب الراية بـ»املتشدد».
ولفت عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب انطوان زهرا يف
حديث إىل إذاعة «صوت لبنان» أمس االول إىل أن «كالم
الرئيس الضيف كان إجيابيًا ومنطقيًا وعاقال ويرسخ صورة الدولة
الصديقة للبنان يف اخلطاب الرمسي يف قصر بعبدا واملطار والعشاء
الذي أقامه رئيس اجمللس النيابي ،أما يف الزيارة الثانية فلوحظ
غياب الدولة اللبنانية مبؤسساتها وحضور أتباع دولة «حزب اهلل»
فقط.
اذا ،هذا هذه هي «طالئع» الرصاصات والباقي على الطريق..
فاملتشددون يف الفريقني سيزيدون تشددا يف االختالف يف
وجهات النظر حتى ال نقول يف االنقسام جتاه كل املسائل والقضايا
من ملف شهود الزور اىل امللف «الضيف» وهو تقرير جنار اىل
غريها من القضايا وامللفات اليت تهدد بانفجار احلكم واحلكومة.

انطونيوس بو رزق
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احملامية ابو محد تعود اىل اسرتاليا بعد زيارة ناجحة اىل لبنان لتوأمة بلدات هناك ومجعياتها يف اسرتاليا

عادت احملامية بهية ابو محد اىل اسرتاليا بعد زيارة قامت بها
اىل لبنان تدخل يف اطار تنفيذ مشاريع توأمة بني بلدات لبنانية
ومجعياتها يف اسرتاليا.
وكان سيادة املطران عاد ابي كرم قد اطلق هذا املشروع منذ
بداية العام احلالي وجرى العمل له بدقة وتأن ومت تنفيذه هنا
يف اسرتاليا ومن ثم يف لبنان.
ومن البلدات اليت جرت توأمتها مع مجعياتها يف اسرتاليا
كفرصغاب ،بان ،بشري ،زغرتا ،زحلة ،تنورين ،صغبني ،اجلية
وعلى القائمة املزيد من اجلمعيات.
وقد التقت احملامية ابو محد ترافقها مساعدة يف املشروع يف
لبنان فخامة الرئيس ميشال سليمان ،رئيس جملس الوزراء
سعد احلريري ،اجلنرال عون ،النائبة سرتيدا جعجع ،الرئيس
امني اجلميل ،الياس سكاف ،النائب نديم اجلميل ،الوزير عبود،

*احملامية بهية بو محد مع الرئيس ميشال سليمان*

*...مع رئيس الوزراء سعد احلريري*

* ...مع العماد عون*

* ...مع البطريرك نصراهلل بطرس صفري*

* ...مع روبري غامن*

* ...مع الشاعر موسى زغيب*

*...مع جان بو زيد*

*خالل املؤمتر الصحايف يف وزارة الثقافة*

* ...مع الوزير فادي عبود*

* ...مع االب بشارة الراعي*

* ...مع الشاعر سعيد عقل*

* ...مع الوزير سليم وردة*

*مع والدة االب انطوان طربيه*

* ..يف راديو ام بي اس*

الوزير وردة ،روبري غامن ،عيد الشدراوي ،السفري اللبناني يف
كانبريا جان دانيال وعقيلته ،البطريرك صفري ،بطريرك االرمن

الكاثوليك ،املطران بشارة الراعي ،املطران ايلي حدلد ،املطران،
االب بو كسم ،االب ايلي رحال ،االب جان ابو زيد ،املطران

اندريه حداد ،املطران اسربيدون خوري ،املطران منصور حبيقه
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* ...مع نديم مجيل*

*...مع املطربة صباح*

*...مع امني اجلميل*

*...مع سرتيدا جعجع*

*...مع وديع الصايف*

* ...مع رئيس بلدية كفرصغاب*

*...مع رئيس بلدية زحلة السيد معلوف*

*...مع رئيس بلدية تنورين د .منري طربيه ،القاضي كمال سابا ،االب
بو زيد ،السيد والسيدة باسط*

*...مع والدة جورج غصني*

*...مع نزيه شلهوب*

* ...مع رئيس بلدية بان*

* ...مع االب منصور*

*...االب اندريه حداد*

*...مع الياس سكاف*

الشاعر موسى زغيب ،الشاعر موريس عواد ،االستاذ وديع
الصايف ،الشاعر سعيد عقل ،الست صباح اليت اثرت حالتها
الصحية يف نفس احملامية ابو محد ومحلتها رسالة للجالية اللبنانية
ونقلت رسالة منها للرئيس سليمان طالبة املساعدة ووعد الرئيس
اجلمهورية بارسال عقيلته اليها.
وكما التقت جورج اهلراوي جنل الرئيس السابق الراحل الياس

اهلراوي وعقدت ثالثة مؤمترات صحافية االول يف مكتب السراي
الكبري والثاني يف وزارة الثقافة والثالثة يف املركز الكاثوليكي
لالعالم وظهرت يف مقابلتني من على شاشة تيلي ليميري اضافة
اىل مقابلتني اذاعتني من  M.B.Sوراديو مونيت كارلو.
وقد شكر هنأ البطريرك صفري احملامية ابو محد على هذا املشروع
ومتنى هلا النجاح كما ابدى فخامة الرئيس سليمان اهتماما بالغا به.

*...رسالة من املطربة صباح*
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رعية مارشربل واجلالية حتتفالن مبناسبة ذكرى تطويبه قديساً

احتفلت رعية مار شربل مبناسبة
ذكرى اعالن قداسة مارشربل
وذلك يف كنيسة الرعية يف
بانشبول يوم السبت يف 9
تشرين االول احلالي.
وبعد القداس الذي القى فيه
رئيس الدير االب انطوان طربيه
عظة من وهي املناسبة (نصها
ادناه) وحضرته شخصيات
ومجهور كبري من ابناء اجلالية،
كان بانتظار اجلميع حفل باربكيو،
غين باملأكوالت الشهية واختلط
فيه الفرح بالقداسة والسعادة
الدنيوية باالميان الروحي.

عظة االب د .أنطوان طربيه

آبائي األجالء ،أخواتي الراهبات الفاضالت ،ضيوفنا الكرام،
اخوتي وأخواتي األحباء،
روحية سنوية نلتقي بها
يشكل االحتفال بعيد الرعية ،مناسبة
ّ
مع بعضنا البعض متأملني بسر القربان األقدس كما كان يفعل
مقدسة واضعني
القديس شربل ،فنعيش معه حلظات روحية
ّ
الرب اخلالصي فيما
سر حضور ّ
سر اإلفخارستياّ ،
نصب أعيننا ّ
بيننا ،ساعني على مثال القديس شربل لنجعل منه حمور حياتنا،
مؤكدين من جديد على أهمية القيم اإلجنيلية وإلتزامنا باملبادئ
بد لنا اليوم ،يف ذكرى ثالث وثالثني سنة
املسيحية .وال ّ
إلعالن الطوباوي االب شربل خملوف قديسا للكنيسة اجلامعة
وللعامل من أن نعي أكثر فاكثر وعلى مثاله أن كل واحد منا هو
بأمس
مدعو ليكون واحة رجاء وإميان يف صحراء جمتمع أصبح
ّ
احلاجة اىل مياه احلياة املتدفقة من تعاليم الرب يسوع ،فرتوي
عطشنا وعطش البشرية اىل اخلالص احلق والكرامة والعدل.
وأغتنم هذه الفرصة لنرفع الصلوات مع بعضنا البعض بفرح
ورجاء من أجل جملس الرئاسة العامة اجلديد الذي كان قد ّ
مت
انتخابه يف  18أيلول املاضي واعلنه سعادة السفري البابوي يف
لبنان املونسينيور كابريل كاتشا الكلي االحرتام نهار اخلميس
أما اجمللس فتشكل على النحو
يف  7تشرين االول ّ . 2010
التالي:
 االب طنوس نعمه :رئيسا عاما االب اميل عقيقي :مدبر أول ونائبا عاما االب نعمة اهلل اهلاشم :مدبر ثاني االب أيوب شهوان :مدبر ثالث االب طوني فخري :مدبر رابعوهكذا يكون العيد فعل شكر للرب ولشفيع ديرنا ورعيتنا
ومدرستنا مار شربل على نعمه وبركاته ،طالبني منه ومن
الطوباوية ماري ماكيلوب اليت ستعلن قداستها يف روما االحد
القادم الواقع يف  ،2010\10\17طالبني منها لكل واحد منا
نعما روحية خاصة ،وألوسرتاليا وللبنان مزيدا من االستقرار

واألمن والسالم.
وامسحوا لي أيها األحباء أن أنتقل إىل اللغة اإلنكليزية إليصال
رسالة هذا العيد الروحية اىل كل احلاضرين خصوصًا ضيوفنا

األعزاء الذين ال يتكلمون اللغة العربية ثم القى االب طربيه
كلمة اللغة االنكليزية.

(واعاله بعض اللقطات)
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كميل مشعون يعود من دير القمر
بعد ثالثة وعشرين سنة عاد كميل منر مشعون الغائب احلاضر
اىل دير القمر ,ألوف املواطنني من خمتلف املناطق يف الشوف
واإلقليم واجلبل جاؤوا لرؤية املارد البطل الذي افتقدوا طلته منذ
سنوات .أبو الياس من بريح ،منصور من وادي الدير ،أنطون من
ديردوريت  ،حسني من برجا ،حممد من شحيم وفارس من بعقلني
وغريهم غريهم كثريون وقفوا كتفا اىل كتف غري آبهني بالغيوم
املتلبدة واحتمال انهمار املطر بني حلظة وأخرى وكأنهم ما زالوا
يؤمنون لليوم ان كميل منر مشعون قادر على تدبري األمر عنهم
وتغيري سيناريو الطبيعة فهو يف السماء مازال كما كان يوم عاش
معهم على األرض قادر من أجل شعبه ووطنه على تغيري ما يظنه
كثريون قدرا حمتوما ال يتغري" .مضت أكثر من ساعة جنح كميل
مشعون ومل متطر" قاهلا رجل سبعيين آلخر من عمر أحفاده كان
جيلس اىل جانبه.
نعم الرئيس كميل مشعون عاد اىل دير القمر وهومنذ اآلن واقف+
جبوار سيدة التلة اليت أحبها وآمن بها طوال حياته اميانا راسخا ال
يتزعزع أنقذه من أكثر من حماولة إغتيال حاكها له أعداؤه أعداء
لبنان وهو بعد كل حماولة كان ينجوا ويشكر ربه وسيدة التلة
ويطمئن األعداء واألصدقاء ان من حيمل يف قلبه اميانا بقدر ما
حيمله كميل مشعون لن تقوى عليه أو على وطنه أبواب اجلحيم.
منذ اليوم يرتفع متثال الرئيس الرئيس يف دير القمر جبوار سيدة
التلة عينه على اجلبل الذي باع املسيحيون نصف ما ميلكون من
اراضيه وأكثر وأصبحوا فيه رقما إضافيا بعدما كانوا يف أيامه
أصحاب القرار يرفعون هذا أو ذاك اىل هذه املرتبة أوتلك.
يرتفع كميل مشعون يف قلب اجلبل ليخاطب زعماء الزمن املسيحي
الرديء يف أول كالم له منذ أكثر من عقدين:
يا أبناء األفاعي ،غادرت لبنان احلبيب وحنن أصحاب القرار نسري
ويسري سوانا وراءنا وأنتم اليوم مسريون غري خمريين تسريون كما
يراد لكم ال كما انتم تريدون
يا أبناء األفاعي كان عندنا ميليشا مسلحة منتشرة على كل األراضي
اللبنانية احلرة قدمت للبنان االف الشهداء وخاضت يف وجه الغرباء
اشرس املعارك وعندما جاء من يطعننا يف الظهر قلت للنمور الذين
أثبتوا دائما انهم منورا قوال وفعال ،،قلت هلم حان وقت التنازل عن
البندقية اليت مل حنملها يوما طمعا باملكاسب على حساب الوطن بل
محلناها حبا بالوطن على حساب ذواتنا ودفاعا عنه حتى الشهادة
ومن يطلق رصاصة يف وجه رفيق سالح ليس وطنيا وال حرا
يا ابناء األفاعي أسسنا لكم اجلبهة اللبنانية وظهرنا املبادئ اليت
حاربنا من أجلها وناضلنا منذ مئات السنني لنبقى أحرارا يف هذا

الوطن فأين أنتم اليوم من هذه املبادئ؟!
يا أبناء األفاعي أسسنا لكم دولة سيدة حرة مستقلة انتم فيها
أسياد أحرار واليوم ال الدولة دولة وال السيادة سيادة وال أنتم
أحرار.
يا أبناء األفاعي زعماء موارنة هذا الزمان ،عيب وألف عيب ان
تتنكروا لذاتكم ولتارخيكم ،عيب والف عيب ان تبيعوا مبادءكم
وعيب وألف عيب ان تبيعوا وطنكم وعيب وألف عيب أن تغريوا
ثوابتكم كما تغريوا مالبسكم ،وعيب والف عيب ان ينهش بعضكم
ما بقي من بعضكم اآلخر.
يا أبناء األفاعي ماذا أعطيتم هلذا الوطن؟ مل تعطوه وتعطوا شعبه
اال اخليبات.
يا أبناء األفاعي ،اال ختجلون من تفضيل مصاحلكم ومصاحل انسبائكم
على مصاحل الوطن؟
يا ابناء األفاعي اال حتجلون من هذا الغباء السياسي الظاهر بوضوح
على حمياكم؟
وأنتم يا شعب لبنان ،ويا مسيحيي لبنان املنكوبني بزعمائكم،
يسرق هؤالء
أنتم من حيمل هؤالء الزعماء على ظهره ،وانتم من
ّ
غذاء أبنائه وحليب اطفاله ومستقبل شبابه وابنائه وتاريخ شيبه
وأجداده .أنتم املسؤولون أوال وأخريا عن أفعال هؤالء الزعماء أو
باألحرى املستزعمني الذين ما عرفوا السياسة اال جتارة أرادوا أن
يثروا منها وبأسرع وقت.
إن عليكم اليوم واجبا كبريا ومسؤولية أكرب فإذا تركتم العميان
يقودوكم وقعتم معا يف اهلاوية ،متى قاد األعمى أعمى وقع
اإلثنان يف حفرة ،الترتكوا اهلاوية مصريكم احلتمي إمنا عليكم
وباسرع وقت ان تدركوا حقيقة ما تفعلون واىل اين تقادون قبل
ان تأتي ساعة ال ينفع فيها ندم أو عويل

بيان
املارونية
اللبنانية
للرهبانية
العامة
السر
صدر عن أمانة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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ثبت قداسة
قد انتخبت جممع الرئاسة
ّ
العامة اجلديد ،وقد ّ
البابا بنديكتوس السادس عشر نتيجة هذه االنتخابات اليت
أعلنها سعادة السفري البابوي يف لبنان سيادة املطران
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ّ
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عامًا
		
مدبرًا ّ
أيوب شهوان ّ
األب ّ
عامًا
		
مدبرًا ّ
األب طوني فخري ّ
العامة اجلديد
يف هذه املناسبة يتقبل جممع الرئاسة
ّ
أيام اجلمعة والسبت 8و 9تشرين االول  2010من
التهاني ّ
الساعة  10قبل الظهر ّ
حتى السادسة مساء ،كما حيتفل
األول اجلاري يف
ّ
بقداس الشكر نهار األحد يف  10تشرين ّ
ً
متام الساعة  11صباحا يف دير مار أنطونيوس – غزير،
اللبنانية ويتقبل التهاني حتى
للرهبانية
العامة
مقر الرئاسة
ّ
ّ
ّ
ّ
الساعة السابعة مساء.
املارونية إذ تشكر مجيع
اللبنانية
الرهبانية
إن
ّ
ّ
ّ
ّ
وحمبتهم ترفع الصالة
اخليرّ ين الذين رافقوها بصلواتهم
ّ
من أجلهم ومن أجل الوطن ومعهم تسأل اهلل جملمع الرئاسة
العامة اجلديد تأييد الروح القدس يف محل املسؤولية شهادة
ّ
للرب ولبنيان الكنيسة وخري الوطن.
ّ

املهرجان السنوي جلمعية بطل لبنان
يوسف بك كرم الزغرتاوية
تتشرف مجعية بطل لبنان الزغرتاوية بدعوة ابناء اجلالية
الزغرتاوية و مجيع االصدقاء اىل حضور احلفلة 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.

السرية الذاتيّة
قدس األباتي طنّوس نعمه
الرئيس العام للرهبانيّة اللبنانيّة املارونيّة
شخصية
معلومات
ّ
-

ولد يف بلدة حلفد يف  4أيلول سنة 1955

-

سيدة املعونات – جبيل
دخل مرحلة االبتداء يف دير ّ

املارونية يف دير الروح
اللبنانية
الرهبانية
طالبية
دخل
ّ
ّ
ّ
ّ
األول سنة 1967
القدس – الكسليك يف  7تشرين ّ
يف  14آب سنة 1971

سيدة املعونات – جبيل يف
أبرز نذوره املوقتة يف دير ّ
 1متوز سنة 1973
املؤبدة يف دير الروح القدس  -الكسليك
أبرز نذوره
ّ

-

يف  17كانون الثاني سنة 1980
سيم كاهنًا يف دير الروح القدس – الكسليك يف 27

حزيران سنة 1982

دروس واختصاص
-

احلربية يف
كلية الالهوت
ّ
حيمل إجازة يف الالهوت من ّ

-

معمقة يف علم آباء الكنيسة من
وديبلوم دراسات
ّ

جامعة الروح القدس – الكسليك
"الشرقية" يف روما
اجلامعة
ّ

السريانية وآدابها
وديبلوم يف اللغة
ّ
الفرنسية،
:
ة
العربي
إىل
باإلضافة
لغات
أربع
يتقن
ّ
ّ
والسريانية
اإليطالية
االنكليزية،
ّ
ّ
ّ

واملسؤوليات اليت مارسها
املهام
ّ
1985-1982

معاون ّ
معلم املبتدئني يف دير مار

1988-1985

دراسة واختصاص يف روما –

1989-1988

راعي اإلخوة الالهوتيني الدارسني

1992-1989

رئيس دير مار عبدا – معاد

قربيانوس ويوستينا – كفيفان
ايطاليا

يف دير الروح القدس – الكسليك
1993-1991

أستاذ

آباء

الكنيسة

واللغة

احلربية يف جامعة الروح القدس
كلية الالهوت
ّ
السريانية يف ّ
ّ
ّ
رئيس أنطش مار
1995-1992
يوحنا مرقس –
جبيل

1998-1995
2004-1998
2010-2004
2010/9/18

املارونية
اللبنانية
ّ
ّ

رئيس دير مار مارون – عنايا
الرهبانية
عامًا يف
مدبرًا ّ
ّ
ّ

رئيس دير مار مارون – عنايا
ُ
للرهبانية
إنتخب رئيسًا عامًا
ّ

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

دورة ألعاب الكومنولث الـ  19يف نيودهلي ،اليوم العاشر

أوسرتاليا ضمنت املركز األول بفارق كبري عشية اخلتام

شارفت دورة العاب الكومنولث الـ  19اليت تقام يف نيودهلي
نهايتها ،اذ اقيمت امس االول منافسات اليوم العاشر ما قبل
االخري والذي أعلن فيه ثبوت تناول رياضي ثالث يف ثالثة ايام
منشطات ،بينما وزعت  10ميداليات ذهبية يف املالكمة.
وصرح رئيس احتاد العاب الكومنولث مايك فينيل بان اهلندية
راني ياداف اليت احتلت املركز السادس يف سباق الـ  20كيلومرتا
مشيا ،ثبت تناوهلا مادة "ناندرالون" احملظورة لتنضم اىل العداءين
النيجرييني اوسايومي اولوداموال وسامويل اوكون اللذين ثبت
تناوهلما منشطات ايضا.
وأحرز بطل اوروبا وحامل امليدالية الربونزية يف دورة بيجينغ
االوملبية بادي بارنس واحدة من امليداليات الذهبية الثالث اليت
حصلت عليها ايرلندا الشمالية يف املالكمة ،بينما فازت اهلند بثالث
ميداليات ذهبية ايضا ،وانكلرتا مبيداليتني ذهبيتني ،وانتزعت
سري النكا ذهبية نادرة يف املسابقة.
ويف ابرز االجنازات اليت حتققت امس ،فاز االنكليزي طوم دايلي
( 16سنة) يف مسابقة الغطس من السلم الثابت ارتفاع  10امتار،
جامعا  538نقطة ومتغلبًا على البطل االومليب االوسرتالي مات
ميتشام بفارق  29نقطة.
وأحرزت اوسرتاليا امليدالية الذهبية يف اهلوكي على العشب
للسيدات بفوزها يف املباراة النهائية على نيوزيلندا بضربات الرتجيح
 2 – 4بعد تعادهلما  2 – 2يف الوقتني االصلي واالضايف.
وفاز ديفيد ميالر الذي يشارك دائما يف دورة فرنسا للدراجات
يف سباق الطريق  40كيلومرتا ماحنا اسكوتلندا ذهبيتها االوىل
يف سباقات الدراجات ،بينما فازت الكندية تارا وينت يف سباق
الطريق  29كيلومرتا .وضمنت اوسرتاليا احتالهلا املركز االول يف
الئحة امليداليات ذلك انها تتصدر الالئحة برصيد  72ذهبية بفارق
 35ميدالية ذهبية عن انكلرتا اليت تقدمت اىل املركز الثاني ،بينما
تراجعت اهلند اىل املركز الثالث برصيد  36ميدالية ذهبية.
وتقام دورة العاب الكومنولث الـ  20يف غالسغو باسكوتلندا من
 23متوز اىل  3آب .2014
وهنا النتائج الفنية ملسابقات اليوم العاشر:

املالكمة

– وزن  49كيلوغراما:
 – 1بادي بارنس (ايرلندا الشمالية).
 – 2جافيت اوتوني (ناميبيا).
 – 3وسيم حممد (باكستان) ،وامانديب سينغ (اهلند).
– وزن  52كيلوغراما:
 – 1سوراجنوي سينغ (اهلند).
 – 2بنسون جنانغريو (كينيا).
 – 3اوتينغ اوتينغ (بوتسوانا) ،هارون خان (باكستان).
– وزن  56كيلوغراما:
 – 1ماجنو وانياراتشتشي (سري النكا).
 – 2شون ماكغولدريك (ويلز).
 – 3تريافالو سيوكو (بوتسوانا) ،لويس جولي (موريشيوس).
– وزن  60كيلوغراما:

ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺑﺤﻨﻴﻦ -ﺍﻟﻤﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻷﺳﺘﺮﺍﻟﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻷﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻷﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ 7/11/ 2010
ﺗﺪﻋﻮ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻦ ﻟﺤﻀﻮﺭ ﺍﻷﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻨﻌﻘﺪ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
 7/11/2010ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎء ﺍﻷﺣﺪ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻘﺎﺭﻱﺭ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ؛ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺟﺘﻤﺎﻉ ﺑﻐﺎﻳﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻝﺗﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ
ﻭﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎ ﻟﺬﺍ ﺣﻀﻮﺭﻛﻢ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻜﻢ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻷﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﺟﺐ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﺮﺍﻣﺞ
ﻭﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﺔ
ﻟﻘﺪ ﻏﺎﺩﺭﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﺤﺠﺎﺯ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻮﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﺳﺒﻖ ﻭ ﺍﻟﻨﺎﺷﻂ
ﺍﻷﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺤﺞ ﻋﺎﺭﻑ ﺍﻟﻐﻤﺮﺍﻭﻱ ،ﻭﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺤﺞ ﺳﺎﻣﺮ ﻭﻫﺒﺔ ﻧﺘﻤﻨﻰ ﻟﻬﻢ ﺣﺠﺎ
ﻣﺒﺮﻭﺭﺍ ﻭﺳﻌﻴﺎ ﻣﺸﻜﻮﺭﺍ ﻭﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ ﺳﺎﻟﻤﻴﻦ.
ﺃﻫﻼ ﻭﺳﻬﻼ
ﻭﺻﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻮﺓ ﺍﻟﺤﺞ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﻭﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺣﺮﻣﻪ،
ﺍﻟﺤﺞ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﻭﺣﺮﻣﻪ ﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﻷﻫﻞ ﻭﺍﻷﺻﺤﺎﺏ ﻓﻘﺪ ﺣﻠﻮﺍ ﺿﻴﻮﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺥﻭﺍﻧﻬﻢ
ﺍﻟﺤﺞ ﺃﺣﻤﺪ "ﺃﺑﻮ ﻓﺎﺩﻱ" ﻭﺍﻟﺤﺞ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻭﺍﻟﺤﺞ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ  .ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺷﺎﺭﻛﻮﺍ
ﻓﻲ ﺃﺣﺘﻔﺎﻝ ﺯﻓﺎﻑ ﺃﺑﻦ ﺷﻘﻴﻘﻬﻢ ﺑﻼﻝ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﺃﺑﻦ ﺍﻷﺥ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ .ﻧﺘﻤﻨﻰ ﻝﻟﻌﺮﺳﺎﻥ ﺯﻭﺍﺟﺎ
ﻣﺒﺎﺭﻙ ﻭﺣﻴﺎﺓ ﺳﻌﻴﺪﺓ "ﻋﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﻦ ﻳﺎ ﺣﺞ ﺃﺑﻮ ﺑﻼﻝ ﻭ ﻳﺎ ﺣﺠﺔ ﺃﻡ ﺑﻼﻝ" .ﻭﺍﻷﺧﻮﺓ ﺍﻟﺤﺞ ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﻏﻨﻴﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻫﻢ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺃﺭﻗﻰ ﻭﺃﻓﺨﻢ ﻣﻄﺎﻋﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻣﻄﺎﻋﻢ
ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ،ﺍﻟﻘﺼﺮ ﻭﺍﻷﺻﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻴﺔ.
ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺑﺤﻨﻴﻦ ﺗﺮﺣﺐ ﻓﻲ ﺍﻷﺧﻮﺓ ﺍﻟﺤﺞ ﻋﺒﺪﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻭﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺯﻕ ﻭﻉﻳﺎﻟﻬﻢ ﻣﺘﻤﻨﻴﻦ ﻟﻬﻢ ﺃﻗﺎﻣﺔ ﻃﻴﺒﺔ
ﻓﻲ ﺭﺑﻮﻉ ﺃﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ﺑﻴﻦ ﺃﺧﻮﺍﻧﻬﻢ ﻭﺃﺣﺒﺎﺑﻬﻢ.
ﻟﺰﻳﺎﺭﺗﻬﻢ ﺍﻷﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻟﺤﺞ ﺃﺑﻮ ﻓﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ 0414513360
ﺍﻷﺩﺍﺭﺓ
ﺳﻜﺮﺗﻴﺮ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺎﻣﺪ
11/10/2010

 – 1توماس ستولكر (انكلرتا).
 – 2جوش تايلور (اسكوتلندا).
 – 3جاي بهاغوان (اهلند) ،لوماليتو مواال (تونغا).
– وزن  64كيلوغراما:
 – 1مانوج كومار (اهلند).
 – 2برادلي ساوندرز (انكلرتا).
 – 3فالنتينو نوليس (البهاماس) ،لويس كولني (موريشيوس).
– وزن  69كيلوغراما:
 – 1باتريك غاالغر (ايرلندا الشمالية).
 – 2كالوم مسيث (انكلرتا).
 – 3ديلباغ سينغ (اهلند) ،كارل هيلد (البهاماس).
– وزن  75كيلوغراما:
 – 1اميون اوكاين (ايرلندا الشمالية).
 – 2انطوني اوغوغو (انكلرتا).
 – 3فيجيندر سينغ (اهلند) ،كريان هاردينغ (ويلز).
– وزن  81كيلوغراما:
 – 1كالوم جونسون (اسكوتلندا).
 – 2توماس اكارثي (ايرلندا الشمالية).
 – 3جوشوا ماكوجنيو (كينيا) ،جريماين أساري (ويلز).
– وزن  91كيلوغراما:
 – 1سيمون فاليلي (انكلرتا).
 – 2ستيفن وورد (ايرلندا الشمالية).
 – 3اووسون ييكيين (غانا) ،ستيفن سيمونز (اسكوتلندا).
– وزن فوق  91كيلوغراما:
 – 1باراجميت ساموتا (اهلند).
 – 2طارق عبد احلق (ترينيداد وتوباغو).
 – 3بليز ييبمو (الكامريون) ،جونيور فا (تونغا).

الدراجات

• الرجال:
– الطريق  40كيلومرتا:
 – 1ديفيد ميالر (اسكوتلندا)  47:18:66دقيقة.
 – 2اليكس دوسيت (انكلرتا) بفارق  58:82ثانية.
 – 3لوك دوربريدج (اوسرتاليا) بفارق  1:00:56دقيقة.
• السيدات:

– الطريق  29كيلومرتا:
 – 1تارا وينت (كندا)  38:59:30دقيقة.
 – 2ليندا فيلومسن (نيوزيلندا) 39:04:15
 – 3جوليا شو (انكرتا) 39:09:52

الغطس

• الرجال:
– السلم الثابت  10امتار:
 – 1طوم دايلي (انكلرتا)  538.35نقطة.
 – 2ماتيو ميتشام (اوسرتاليا) 509.15
 – 3براين لوماس (ماليزيا) 487.15
• السيدات:
– السلم املتحرك  3امتار:
 – 1شارلني سرتاتون (اوسرتاليا)  376نقطة.
 – 2جنيف رابل (كندا) 338.55
 – 3جايل باتريك (اوسرتاليا) 326.15

اجلمباز

• السيدات:
– الفردي العام:
 – 1نظمي جونستون (اوسرتاليا)  100.100نقطة.
 – 2كريستاليين تريكومييت (قربص) 98.975
 – 3ايالين كون (ماليزيا) 96.000

كرة الطاولة

• الرجال:
– الزوجي :فاز اهلنديان شاراث كمال اشانتا وسوبهاجيت ساها على
السنغافوريني غاو نينغ ويانغ زي ،11 – 5 ،4 – 11 ،10 – 12 ،11 – 9
.8 – 11
 – 3اندرو باغالي وليام بيتشفورد (انكلرتا).
• السيدات:
– الفردي:
 – 1فازت السنغافورية فينغ تيانوي على مواطنتها يو مينغ يو
.7 – 11 ،5 – 11 ،8 – 11 ،11 – 7 ،8 – 11
 – 3وانغ يوغو (سنغافورة).

مباريات دولية ودية يف كرة القدم

تعادل الواليات املتحدة وكولومبيا 0 - 0

تعادلت الواليات املتحدة وكولومبيا سلبا  ،0 – 0يف مباراة
دولية ودية يف كرة القدم اجريت بينهما على ملعب «بارك دي
تشيسرت» يف فلوريدا وشهدها  12الف متفرج.
ومل يفز املنتخب االمريكي ،الذي استبعد مخسة العبني اساسيني عن
تشكيلته اليت تعادلت وبولونيا  2 – 2السبت املاضي يف شيكاغو،
قط على احد املنتخبات االمريكية اجلنوبية يف تسع مباريات خالل
السنوات الثالث االخرية ،وهو سيخوض مباراته االخرية هذه السنة
ضد جنوب افريقيا يف كيب تاون يف  17تشرين الثاني املقبل.
ومحل مدافع آ سي ميالن االيطالي اوغوتشي اونييوو شارة الكابنت
للمرة االوىل اىل ان حل مايكل باركهريست حمله مطلع الشوط
الثاني فحمل الشارة كلينت دميبسي.
وخاض حارس املرمى الكولوميب املخضرم فريد موندراغون
( 39سنة) مباراته االوىل منذ املباراة ضد بناما عام  2005يف
الكأس الذهبية للكونكاكاف (امريكا الشمالية والوسطى والبحر
الكارييب).
• على ملعب «بينيتو خواريز» االومليب يف سيوداد خواريز ،وامام
 20الف متفرج ،تعادلت املكسيك وفنزويال ( 2 – 2الشوط االول 1
–  .)2سجل لالوىل خافيري هرنانديز «تشيتشاريتو» وجيوفاني
دوس سانتوس يف الدقيقتني  34و ،61وللثانية خوان ارانغو
( )2يف الدقيقتني  7و .41وطرد احلكم الالعب الفنزويلي غربيال
سيتشريو يف الدقيقة  24ملخاشنته الالعب املكسيكي ايفان
اسرتادا بقسوة.
ورفع هرنانديز ،الذي يلعب مع مانشسرت يونايتد االنكليزي،
رصيده اىل  12اصابة يف  21مباراة دولية مع املكسيك.
• على ملعب «مابوتو» يف مدينة مونرتيال الكندية ،تعادلت بولونيا
واالكوادور ( 2 – 2الشوط االول  .)1 – 0سجل لالوىل اييب مشوالريك
ولودوفيك اوبرانياك يف الدقيقتني  60و ،70وللثانية كريستيان
بينيتيز ( )2يف الدقيقتني  32و.78
وخاض املدافع ميكال زيفالكوف ( 34سنة) مباراته الدولية الرقم
 101فبات الالعب االكثر متثيال لبالده متخطيا املهاجم االسطورة
غرزيغورز التو ( 100مباراة) الذي قاد بولونيا اىل احتالل املركز
الثالث يف كأس العامل عامي  1974و 1982ورئيس االحتاد البولوني
لكرة القدم حاليًا.
وكانت بولونيا ،اليت تستضيف نهائيات بطولة االمم االوروبية
الـ 14مشاركة مع اوكرانيا سنة  ،2012تعادلت والواليات املتحدة
 2 – 2االسبوع املاضي يف شيكاغو.
• على ملعب «روميل فرنانديز» يف سيوداد دي بناما ،فازت بناما

*حارس املرمى االمريكي براد غوزان يصد كرة خطرة للمهاجم الكولوميب فالكاو
غارسيا وهو منفرد*

على البريو ( 0 – 1الشوط االول  )0 – 0سجلها غربيال توريس يف
الدقيقة  76من ضربة حرة مباشرة.
وهو الفوز الثاني تواليًا لبناما ،بعد االول على السالفادور 0 – 1
قبل ثالثة ايام ،بقيادة مدربها اجلديد خوليو سيزار ديلي فالديس،
كما انها اخلسارة االوىل للبريو بقيادة املدرب اجلديد سريجيو
ماركاريان.
• على ملعب «كارلوس اوغالده» يف سيوداد كيسادا ،وامام 5500
متفرج ،فازت كوستاريكا على السالفادور ( 1 – 2الشوط االول -1
 .)0سجل للفائز خوسيه سانشيز وخوسييو مارتينيز يف الدقيقتني
 10و ،87وللخاسر رافاييل بورغوس يف الدقيقة .52
واشرف املدرب املوقت رونالد غونزاليس للمرة االخرية على
كوستاريكا ،قبل تسليم املهمة اىل املدرب اجلديد االرجنتيين
ريكاردو الفوليب مدرب املكسيك يف كـأس العامل الـ 18عام 2006
يف املانيا ،ابتداء من االول من تشرين الثاني املقبل.
• على ملعب «ميموريال كوليسيو» يف مدينة لوس اجنلس
االمريكية ،وامام مثانية آالف متفرج ،فازت هندوراس على غواتيماال
( 0 – 2الشوط االول  )0 – 1سجلهما روجيه روخاس وخورخي ويلكوم
يف الدقيقتني  21و.81
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مناسبات

حركة أمل تك ّرم نائب جزين واملهندس علي محود يصف التيار الوطين احلر بـ «التيار االهلي احل ّر»

النائب اسود :احملكمة الدولية مسيّسة وثالثي جيش ،شعب ومقاومة اساسي حلماية لبنان

*السيناتور مسلماني ،النائب اسود ،احلاج مسلماني ،املهندس محود واحلاج*

*زريقة ،اسود ،خمايل ،يعقوب وبورزق*

*النائب زياد اسود*

*املهندس علي محود*

*محود ،مرعي ،اسود ،االمني واحلاج*

*النائب زياد اسود واملهندس علي محود*

*االمني ،درباس ،مسلماني ،اسود ،طنوس ،اهلاشم ،مرعب ،ابراهيم وحضور*

كرمت حركة امل يف اسرتاليا النائب يف تكتل التغيري واالصالح
الذي يزور اسرتاليا االستاذ زياد اسود وذلك مساء االثنني يف
مركز احلركة يف روكدايل.
واحلفل ،الذي عرفه صاحب صالونات  ella rouge beautyاملهندس
علي محود بامجل ما يكون التعريف ،حضره ،اضافة اىل رئيس
التيار يف سيدني ريتشارد طنوس والناشطني نسيب اهلاشم،
غازي مرعب ،حممد درباس ومسري بورزق ،السيناتور شوكت
مسلماني ،الشيخ كمال مسلماني ،الشاعر شوقي مسلماني ،وعن
تيار املردة ماما يعقوب وسركيس كرم ،صاحب حلويات ابراهيم
يف روكدايل خليل ابراهيم ،رئيس احتاد شباب اجلنوب مجال
سالمة ،رئيس مجعية املنية للثقافة مجال زريقة وعدد كبري آخر
من رؤساء ومسؤولي واعضاء جمالس ومجعيات واحزاب اضافة اىل
رؤساء حترير الصحف العربية يف اسرتاليا ،وكان رئيس احلركة
احلاج كامل مسلماني يرحب باحلضور.
وبعد ان قدم املهندس علي محود النائب الضيف بكلمات نابعة من
القلب (نص الكلمة ادناه) اعتلى النائب اسود املنرب والقى كلمة
قيمة ومما جاء فيها:
سالم لكم مجيعا من دولة الرئيس نبيه بري من فالحي اجلنوب
الذين قاوموا اسرائيل وانتصروا ،اتوجه بالتحية اىل اجلغرافيا
وحتدت الغطرسة يف حرب
الصغرية اليت صنعت نصرا كبريا
ّ
متوز ،حتية اىل ضاحية بريوت اجلنوبية اليت سطرت اكرب ملحمة يف
الصمود االنتصار.
واضاف يقول :هذا اللقاء اليوم يف اسرتاليا حيمل يف رمزيته اكثر
من معنى وهو حتما الثبات وتأكيد اهلوية الوطنية لشعب قاوم
ويقاوم .من هنا فان املساحة اليت جتمعنا اكرب بكثري من تلك اليت
متيز بيننا وهي تاريخ واصول وعادات وتقاليد مشرتكة وعيش
واحد ملا فيه خري الوطن.
تعد على السيادة سنكون ضده
اي
ان
يقول
وتابع النائب اسود
ّ
يف املواجهة جمددا كما كنا يف حرب متوز ..سنكون يف املواجهة
من بريوت اىل مارون الراس ..سنكون يف املواجهة بوجه شهود
الزور واحملكمة الدولية القائمة على عدة خمالفات بغض النظر عن
مكانة واهمية الشهيد رفيق احلريري الذي هو شهيد لكل لبنان .ال
نقبل بان ُتستخدم احملكمة الدولية لضرب لبنان واستقراره ووحدة
أبنائه .احملكمة الدولية بالنسبة لنا تعين التفتيش عن العدالة
وحتقيقها وان اي ختطيط حملكمة الدولية لضرب سالح حزب اهلل
واملقاومة فنحن ضده وسنكون له باملرصاد.
وقال النائب الضيف :حنن يف املعارضة ذاهبون اىل مواجهة يف
احلكومة ،يف اجمللس النيابي ورمبا يف امكنة اخرى وال نقبل بسحب
السالح الذي يشكل مشروعية الدفاع عن لبنان .لقد جرى تسييس
احملكمة منذ البداية واكرب دليل على ذلك االنتقال من اتهام اىل
اخر ،ففي البداية مت اتهام جمموعة ال 13السلفية واغلقوا امللف،
ثم الرئيس السابق اميل حلود واغلقوا امللف ثم سوريا وصوال اىل

املقاومة .هذا امللف القضائي فارغ عندما نقول اننا اتهمنا سوريا
سياسيا وهذا يسقط صدقية ونزاهة احملكمة الدولية اليت اسقطها
الرئيس سعد احلريري بكلمات .واالن انتقل االتهام اىل املقاومة
 ..املقاومة لن تسقط وستسقط احملكمة الدولية اليت ندعوها اىل
التفتيش عن احلقيقة يف مكان اخر .لن تسقط املقاومة يف هذا
الفخ وحنن معها.
ودعا النائب اسود اىل وقف التالعب مبصري لبنان وسيادته
ومقاومته ،وقال ان املقاومة ليست لوحدها  ..حنن مع الثالثي:
جيش ،شعب ومقاومة هذا مبدأ اساسي حلماية لبنان.
واعلن ان موقفنا واضح وال مساومة على كرامتنا وحريتنا نريد
دولة وقانون ،ال نريد جهاز معلومات يعتدي على كرامات الناس
ونريد قضاء عادال ال قضاء مسيسا.
وقال :حنن ندعو ملقاومة هذه السلطة اليت متنع قيام دولة مبيزانية
اجليش هلذا العام هي  30مليون دوالر فقط فهل يستطيع جيش
بهذه امليزانية محاية اجلنوب.
وشدد النائب اسود على ان اي حماولة لضرب اجليش واملقاومة
او اشعال فتنة مذهبية او طائفية لن متر بسبب وعي الشعب
اللبناني.

كلمة املهندس علي محود

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احتفاء برسل احملبة الشرفاء األوفياء ...احتفاء بطائر الفينيق العابر
الينا من شواطئ اليسار وضفاف الليطاني فيه مشوخ االرز ومرارة
شتلة التبغ ..دافق كالشالل حر ابي جنوبي ممثال للتيار الوطين احلر
ودولة الرئيس العماد ميشال عون اال وهو الضيف الكبري سعادة
النائب االستاذ زياد اسود.
بامسكم مجيعا وباسم حركة امل يف اسرتاليا نرحب بالضيف العزيز
بني اهله وحمبيه وباسم لبنان املغرتب وكل جهات الوطن وباسم
اجلنوب معقل االمام الصدر وقلعة الصمود واالنتصار ،وباسم جبل
عامل يفء االرض املقدسة وباسم التعايش وباسم كل القيم وكل
الشهداء نرحب بالضيف االغر ..حللت بنا اهال ووطأت بنا سهال.
االخوة واالخوات الكرام كما نود ان نرحب باالستاذ السيناتور
شوكت مسلماني ،املسؤول التنظيمي حلركة امل احلاج كامل
مسلماني ومسؤول التيار الوطين احلر ريتشارد طنوس .ايها احلفل
الكريم نرحب بكم فردا فردا ..قوى وطنية وحلفاء شرفاء مجعيات
ومؤسسات وهيآت اعالمية ..االخوة املدعوون مجيعا السالم عليكم
ورمحة اهلل وبركاته.
اعالنا للبدء بهذا االحتفال نفتتح ذلك وقوفا للنشيدين الوطنيني
االسرتالي واللبناني ونشيد حركة أمل ..عبق الشرق يفوح
حمدقا وسلسبيل االخالص ابدع
مشرقا ...وعزم الرجال ابلج الفجر ّ
ّ
شقا وردقا ..وهمس االفئدة لالفئدة نطق شوقا ..وقرع االجراس
والتكبري ّ
حملقا ..بالنصر لالحرار لالوفياء بزغت مشس يتلوها قمر

*حضور*

ّ
متسقا ..والريح فوق البحر ترسم لونا برقا حينا وحينا تبعثه ِودقا...
من على هامات بلغت مراتب احلواريني صدقا فالعرفان عرفان بل
هو قليل واالكبار اكبار فهو السر النبيل ...ايها القادم من مطالع
االولياء واالنبياء ...ايها القادم من اهل االباء والوفاء ...ايها
انس العزم
القادم من كنفات عيسى عليه السالم من ثغور انفت
َ
والعزمية من شواطئ اليسار االبية العصية من ثرى جاور الثريا يف
ميينه راية امانة جنوبية وطنية حرة ...فخرها الكرامه املثلى والكلمة
املصانة عهد اىل يوم الدين ..عميد يف التيار الوطين احلر ...ليس
ارقى من حتية احلرية نقدمها لالحرار سرائرهم واصوهلم رجال
التيار الوطين احلر امتازوا وفازوا بانهم التيار املشرقي احلر...
فالف حتية لدولة الرئيس العماد ميشال عون ...عماد االخالص
والوفاء ...امسحوا لي يا سعادة النائب ان ادعوكم بالتيار االهلي
ومن احد سواكم احق بهذا الشرف ..رجال هلم الكلمة الطيبة
احلر َ
وهلم املهد املطهر معمدين مباء احلياة املقدس ...فال مكان يف
اهليكل اال للمطهرين..
جزين يا قمة مكللة بتاج العزة واالباء لك التاريخ يشهد بنبل العطاء
منك سادة العلم حتدروا وعلى ثراك تعانقت واعد ادهم خنجر
وصادق محزة محلوا راية ما برحت خفاقة ...راية لبنانية جنوبية
حترسها سواعد اسود من عرين االسود ..سعاده النائب زياد
اسود رجل املنابر..اسد هادر ...تأمتر االفعال لرياعه ..ويعشق
االدب صوته ..آمن بالكلمة ..فطاعت له الكلمات ...صدى صوته
اجلنوب ولبنان وكل لبنان..
ينثر االحرف نديا ...جاور منربه الشهداء ...اذ تعانقت القلوب
طرا من افق اىل افق وافرتشت اهداب العيون من حجب اىل
له ّ
حجب ...واالكف جاورت الوجنات لتسلم على فتى اجملد والعلى...
ّ
ويف امني على بناء الوطن االبدي السرمدي لكل ابنائه
صادق
بكرامة وعزة مع النائب االستاذ زياد اسود.
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تسلية

االسد ( 21متوز 21 -آب):يف بداية العالقة يصفك اآلخر بكامل
االوصاف لكنه يكتشف عندما يقرتب انك رقيق وتتأثر بسهولة،
وجترحك تفاصيل صغرية ال قيمة حقيقية هلا.

القوس ( 23ت 20 - 2ك:)1تتخذ قراراتك بسرعة مذهلة وال
ختشى الفشل النك تتعامل معه كأنه مغامرة تضيفها اىل الئحة
متهور يف العالقات العاطفية ال تتمهل.
مغامراتك الطويلة .انت
ّ

الثور ( 21نيسان  20 -أيار):تهتم بأمورك الشخصية كثريًا
وبصحتك وتولي عملك االهتمام وتبحث عن االستقرار يف احلب.
تريد ان تعيش كل ما هو مجيل وتستمتع بوقتك مع الشريك.

العذراء ( 22آب  22أيلول):يتعلم الشريك اىل جانبك املسؤولية
وتساعده على االهتمام مبختلف الزوايا يف حياته .ويشعر
بأنك تعشق احلياة لكنك تعيشها حبميمية مطلقة ،فيتعلق بك
بسهولة.

اجلدي ( 21ك 19 - 1ك:)2تعشق املال والكماليات وغالبًا ما
تتعامل مع الشريك كأنك متلكه .كما تشجعه على حتقيق االمان
وعدم انفاق املال .تعشق احلياة االجتماعية الصاخبة وتريد ان
تعيشها مع من حتب.

اجلوزاء ( 21ايار  20 -حزيران):تنتقل بسرعة من مرحلة اىل اخرى
وال شيء يفرحك اكثر من التغيري .يصعب على الشريك الكسول
ان يعيش اىل جانبك بسعادة ،اذ حتتاج اىل املثري من احلركة.

امليزان ( 23أيلول  22 -ت:)1تعشق اجلمال وتبحث عنه يف كل
مكان يف حياتك .ال تقدر ان تعيش حماطًا بكل ما هو عادي بل
تريد ان ترى االمور من منظار وردي .بعضهم يرى انك حامل.

الدلو( 20ك 18 - 2شباط):ال تعرف ان تركز مدة طويلة على
مسألة واحدة بل تريد ان تعيش اكثر من جتربة يف الوقت نفسه
وبعضهم يرى انك تفتقد اىل الشغف لتحقق احالمك املستحيلة.

السرطان ( 21حزيران  20 -متوز):يهمك املال واالمان ،ويصعب
عليك ان حتيا بتكاسل او بال اهداف حمددة .تساعد الشريك يف
اختاذ القرارات املصريية وتدفعه اىل حتقيق احالمه والبحث عن
االمان.

العقرب ( 23ت 22 - 1ت:)2ال تتعامل بواقعية مع االمور اليت
تواجهك بل تراها من منظار مثالي وغامض جياور
التطرف .يصعب
ّ
تلونه بل جتعله اكثر شغفًا.
عليك ان ترضى بالواقع لكنك ال ّ

احلوت ( 19شباط  20 -آذار):تعشق املال والعز
والتفوق
ّ
يف جمالك ولديك العديد من االصدقاء يف املراكز االجتماعية
تعب عن احاسيسك.
املرموقة ،لكنك ال تعرف ان رّ

احلمل ( 21آذار –  20نيسان):تعشق السفر ويصعب عليك ان
جتلس مبفردك مدة طويلة .حتتاج اىل احلركة واىل وجود العديد
من االصدقاء اىل جانبك لتشعر بالراحة املطلقة .ال تأخذ وقتك
لتتخذ قرارات مصريية.
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اعالنات

The Best Lebanese Sweets

Cakes - Gelato -Pettifour
& all Lebanese Sweets

CATERING FOR ALL OCCASIONS

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

Hamam

..
..

..
..

$25

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

لصاحبه جان شاهني

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

Managing Director
M: 0411 530 258

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

Accounting and Taxation Services

Our Key Expertise

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

Free Consultation visits for all taxation needs and concerns!
With over 15 years experience, Adam is your taxation specialist.
CALL NOW and book an appointment to maximise all your tax deductions!

Opening Hours

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

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

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

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

