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نصر اهلل :سنحمي شرفنا وأعراضنا  ...وأدعو إىل مقاطعة التحقيق الدولي

تظهريها يف «ديرشبيغل»
كما يف «لوفيغارو».
اطلق «السيد» صرخة

*السيد حسن نصراهلل يتحدث عرب تلفزيون املنار امس االول*

تسلّم رسالة من مبارك وحبث مع أبو الغيط وسليمان األزمة

عباس يشرتط للمفاوضات وقفاً كامالً لالستيطان

جدد الرئيس الفلسطيين
خالل
عباس
حممود
استقباله وزير اخلارجية
املصرية امحد ابو الغيط
ووزير االستخبارات عمر
سليمان يف رام اهلل أمس
االول ،التأكيد على املوقف

والعربي
الفلسطيين
القاضي بتجميد االستيطان
بشكل كامل من أجل العودة
إىل املفاوضات املباشرة،
والتأكد من رغبة الطرف
اإلسرائيلي يف الوصول
إىل حل جلميع القضايا.

عباس الذي تسلم من
الوفد املصري رسالة من
نظريه حممد حسين مبارك
تضمنت التقييم املصري
جلهود املسار التفاوضي
الفلسطينيني
بني
(التتمة ص)21
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التعامل
طريق
خارطة
املقبل مع التحقيق الدولي
واحملكمة على اعتبارهما
وسيلة مباشرة تؤرشف
لبنان ملصلحة اإلسرائيليني
مع ما قد يرتتب عن هذا
األمر من معان سياسية
أو غري سياسية ،وخلطورة
هذا املنحى كرر «السيد»
مرتني يف اخلطاب ان ما
تقوم به تلك اللجنة «هو
مزيد من األرشفة لصاحل
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Sydney: Unit 9,46 - 48 Restwell St, Bankstown NSW 2200

تبلّ ُ
غت القـرار االتهامي يف الـ 2008واملعلومات عـن «كـل» اللبـنانيني إىل إسرائيل
خبطاب اخلامس من أيار
 ،2008ولكن هذه املرة،
ليـس يف اجتاه الداخـل،
بل «األمم» ،حاكم نصر
اهلل مرحلة كاملة من أداء
الدولية
التحقيق
جلنة
وسلوكها ،وأطلق رسائل
متعددة االجتاهات ،حمليا
وخارجيا ،عنوانها بلوغ
مرحلة الالعودة مع التحقيق
الدولي ،وخصوصا يف ّ
ظل
معلومات وردته قبل دخوله
األستديو ،ومتنى «أال تكون
دقيقة» ،وهي تؤشر إىل
ضغط أمريكي على املدعي
العام الدولي القاضي
دانيال بيلمار لتسريع
إصدار القرار االتهامي ضد
«حزب اهلل» ...بدال من
تأجيله.
باختصار ،نزل «السيد» إىل
ساحة املواجهة املباشرة
مع التحقيق الدولي ،معلنا
وضع نقطة يف آخر سطر
مراعاة االعتبارات العائلية
والسياسية ،رامسا بذلك
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يف متام الساعة الثامنة
والنصف من مساء أمس
االول اخلميس ،انتهت
فرتة السماح اليت كانت
ممنوحة من «حزب اهلل»
ومعه كل فريق املعارضة
اللبنانية ،إىل التحقيق
الدولي يف جرمية اغتيال
الرئيس الشهيد رفيق
احلريري ،وطوى معها
األمني العام للحزب السيد
حسن نصر اهلل صفحة
أكثر من مخس سنوات
من مراعاة اخلواطر العائلية
السياسية،
واالعتبارات
وفتح يف «خطاب العشرين
دقيقة» صفحة جديدة
عنوانها شديد الوضوح
مفادها ان ما بعد خطاب
من
والعشرين
الثامن
تشــرين األول  2010ليس
كما قبله.
ّ
املكثف،
يف هذا اخلطاب
والتعابري
بالوقت
الدقيقة،
والصياغات
ّ
ذكر املراقبني،
والذي
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اإلسرائيليني».
تعامل «السيد» مع القرار
االتهامي ،وكأنه صدر،
فهو كما قال قد كتب يف
العام  ،2006وقد اطلع
عليه شخصيا يف العام
 2008متجنبا ذكر أنه تبلغه
من الرئيس سعد احلريري
آنذاك ،لكي ال يزيد التشنج
واملشكالت ،وكان واثقا
بإعالنه أن القرار سيصدر
بالصيغة ذاتها اليت مت

يف اجتاه الداخل لعل من
يسمعها ،بأن املعلومات
عن كل اللبنانيني تصل
اىل اسرائيل ،وبذلك يضع
الدولة اللبنانية جمتمعة:
رئاسة مجهورية ،جملسا
قضاء
حكومة،
نيابيا،
وكل املؤسسات أمام
مسؤولية التعاطي مع هذه
باملسؤولية،
االستباحة،
واالخنراط يف جبهة مواجهة
هذا العدوان.
ومن الواضح أنه حيث
لكالم السيد نصراهلل من
تأثري وصدى ،سيصار
اعتبارا من صباح اليوم
(امس) ،اىل مراقبة كيفية
تصرف وزارات وادارات
ومؤسسات مع ما ميكن أن
تطلبه جلنة التحقيق ،فضال
عن مراقبة امكان قيامها
باختبار ثان يف بيئة «حزب
(التتمة ص)21

مؤسسة املكاري للدواليب االوىل يف فيكتوريا
دواليب جديدة
ومستعملة
بأسعار ال تنافس
(التفاصيل ص )16

«العراقية» تطلب تشكيل جلنة برملانية للتحقيق مع املالكي

العراق :واشنطن تعوّل على مبادرة الربزاني للحوار
الرئيس
إدارة
تعول
االمريكي باراك اوباما
على مبادرة رئيس اقليم
كردستان العراق مسعود
الربزاني باعتبارها طوق
النجاة للخروج من النفق
الذي دخلت فيه العملية
السياسية بعد حنو  8اشهر
من االنتخابات التشريعية
الفصائل
واخفاق
الفائزة،
السياسية
باالتفاق على تأليف حكومة
شراكة وطنية.

ودخلت مبادرة الربزاني
اىل حيز التنفيذ من
خالل اتفاق ممثلي الكتل
السياسية االربعاء على
عقد اجتماع متهيدي جديد
بعد غد االحد يتناول آليات
جديدة لتشكيل احلكومة،
يف وقت صعد ائتالف
«دولة القانون» (بزعامة
نوري املالكي) من نربة
التحدي مبواجهة منافسيه
املعرتضني على تولي
(التتمة ص)21

صـوت الحقيقة
التقارب يف املنطقة ينكعس اجيابا على لبنان

شهود الزور «عقدة املنشار» يف االزمة الداخلية !
انطونيوس بو رزق

يظهر ان اعادة وصل ما بدا انه خيط مهدد
باالنقطاع يف العالقات السعودية  -االيرانية كان
هلا انعكاس اجيابي على الوضع الداخلي اللبناني
و«مونة» على
نظرا ملا للطرفني االقليميني من نفوذ َ
(التتمة ص )13

بإدارة أمحد املكاري
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اعالنات

The Best Lebanese Sweets

Cakes - Gelato -Pettifour
& all Lebanese Sweets

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.

CATERING FOR ALL OCCASIONS

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

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!

فيكتوريا
يف
االوىل
للدواليب
املكاري
مؤسسة
TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني فرنسيس
حاصلة على عدة شهادات تنويه من سلطة
HCCP صناعة اللحوم يف نيو ساوث ويلز

تتوفر لدينا سائر أنواع حلوم الغنم
والبقر الطازجة يوميا
 كبة وكل- هامربغر- كفتة-مقانق
ما يطلبه املطبخ اللبناني من اللحوم
توصيالت جمانية لكافة احناء سيدني
 خدمة سريعة ومعاملة ممتازة..نظافة تامة

26 Good St, Granville 2142

بيع باجلملة واملف ّرق
نؤمن طلبيات كافة املناسبات

96371759 :تلفون
96361294 :فاكس
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لبنانيــات

رئيس اجمللس يعرض يف «اإلليزيه» أسباب فقدان احملكمة ملصداقيتها

ساركوزي لربي :متمسكون باحملكمة ..لكننا سنبقى على اتصال
تنشغل باريس هذه األيام بالعديد
من امللفات الساخنة اليت تشغل
بال الرئيس الفرنسي نيكوال
ساركوزي ومساعديه .داخليًا،
فرضت حركة االحتجاج النقابي
على رفع سن التقاعد إيقاعها
على احلياة العامة الفرنسية،
وخارجيًا ،جاءت تهديدات (زعيم
تنظيم «القاعدة») أسامة
بن الدن املوجهة اىل فرنسا
مباشرة ،لتضيف اىل سلة
همًا آخر.
اهلموم املرتاكمة ّ
ولكن هذا االزدحام يف جدول
االعمال مل حيل دون ان تأخذ
زيارة الرئيس نبيه بري
اىل باريس مداها السياسي
واستقبال ساركوزي له صباح
أمس االول يف قصر االليزيه.
وكان الفتًا لالنتباه تقديم
الرئيس الفرنسي لربي هدية
هي عبارة عن لوحة تعكس
الرتاث الفرنسي.
والتقى بري ساركوزي يف قصر
االليزيه حبضور الدكتور حممود
بري وسفري لبنان لدى باريس
بطرس عساكر .تعددت عناوين
البحث خالل االجتماع الذي دام
قرابة الساعة ،وتراوحت بني ما
هو إقليمي ولبناني .وبطبيعة
احلال شكل مأزق القرار الظين
واحملكمة الدولية «عصب»
النقاش.
وعلم ان ساركوزي كان مستمعًا
ُ
جيدًا لربي الذي قدم توصيفه
لتعقيدات االزمة ،متناو ً
ال فضائح
ملف شهود الزور واحنراف مسار
التحقيق عن الوجهة السليمة ،ما
أوجد أزمة ثقة مع احملكمة الدولية
اليت كانت قد حظيت باإلمجاع
الوطين على طاولة احلوار،
برغم ان قرار إنشائها جتاوز
املسارات الدستورية امللزمة،
الفتًا االنتباه اىل ان ما حصل
الحقًا من اتهام لسوريا وسجن
للضباط االربعة بشكل تعسفي
أفقد احملكمة مصداقيتها لدى
الكثريين يف لبنان.
وبعد هذا العرض ،طرح بري
تصورًا للحل ،القى جتاوبًا سريعًا
من سيد اإلليزيه ،كما أكد بري
ان الرئيس الفرنسي تبنى كل
االفكار اليت قدمها ،من دون

ان يفصح عن طبيعتها ،وإن
تكن املعطيات اليت توافرت
حول مضمون لقاءات رئيس
اجمللس يف باريس قد أوحت
بانه ركز على وجوب تصحيح
مسار العدالة يف موازاة تأكيده
ان كل اللبنانيني ملتزمون مببدأ
العدالة.
وقد أبلغ ساركوزي ضيفه
اللبناني انه مستعد للبقاء
على تواصل مستمر معه وان
بإمكانه ان يتصل به مباشرة،
ساعة يشاء ،يف إطار استكمال
التشاور بني الرجلني .كما أبدى
رغبته واستعداده الستضافة
ٌ
كل على
االطراف اللبنانية،
حدة ،يف سياق االستماع اىل
مجيع وجهات النظر.
وأثار بري مع ساركوزي واقع
القضية الفلسطينية يف ظل
متادي اسرائيل يف سلوكها
العدواني واالحنياز االمريكي
اليها ،مشددًا أمامه على ان أي
تسوية لقضية الشرق االوسط
ال ميكن ان تتم من دون
سالم عادل وشامل على كل
املسارات ،داعيًا باريس اىل
ان تؤدي دورًا أكثر فاعلية يف
هذا اجملال ،كما توقف بري عند
التفاهم السوري  -السعودي،
منوهًا بأهميته سواء بالنسبة اىل
االستقرار اللبناني ام بالنسبة
اىل معاجلة ملفات املنطقة.
وبعد اللقاء ،قال بري :اجللسة
كانت مناسبة مكررة لتوجيه
الشكر اىل فرنسا وخصوصًا
اىل الرئاسة الفرنسية للعناية
الدائمة واحلرص على استقرار
لبنان وعلى السالم يف لبنان
وعلى الدعم االقتصادي الذي
متثل اكثر ما متثل بباريس 1
وباريس  2وباريس  ،3واحلرص
على االستقرار يف مواجهة ما
حيصل من اعتداءات على لبنان.
وأضاف :لذلك ،كانت فرنسا
دائمًا مشرتكة يف قوات
«اليونيفيل» املتواجدة يف
اجلنوب ،كما كان هناك حرص
كبري يف هذه الظروف الدقيقة
اليت مير بها لبنان على ان
نتبادل اآلراء يف كيفية محاية
السلم االهلي ومحاية الوحدة

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 لبنان :رامي القروش
مكتب ملبورن :كميل مسعود
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بني اللبنانيني ،هذه الوحدة اليت
هي جزء ال يتجزأ من الوحدة يف
املنطقة .كذلك كان هناك نقاش
حمدد حول موضوعني :املوضوع
الشرق
وقضية
اللبناني،
األوسط االساسية اليت هي
قضية فلسطني والفلسطينيني،
استطيع ان اقول ان النتائج
كانت ممتازة.
وأوضح ان احلديث تناول
احملكمة الدولية ،مشريًا اىل انه
تكلم خالل اللقاء عن حل لبناني
عام« ،واتفقنا على ابقاء هذا
التواصل مع الرئيس ساركوزي
االمر».
هذا
سبيل
يف
واضاف :الوضع مريح ،واعتقد
ان الرئيس ساركوزي له نية
ايضا يف ان يزور لبنان ان شاء
اهلل .واشار اىل انه حتدث معه
عن خماوفه على وحدة اللبنانيني
ازاء مسار التحقيقات.
وتابع ردًا على سؤال حول ما اذا
كانت فرنسا متمسكة باحملكمة:
ال أحد ضد العدالة ،ولكن األهم
هو كيفية الوصول اىل العدالة.
وأفاد قصر األليزيه يف بيان
صادر عنه ،ان ساركوزي أكد
خالل استقباله بري دعم احملكمة
اخلاصة بلبنان ،موضحًا ان بري
كرر موقفه من احملكمة الدولية
وحتدث عن قضية شهود الزور
وان ساركوزي موقفه «داعم
للمحكمة».
ويف حني مل يتم التطرق اىل
حادثة «العيادة النسائية»
اثناء اللقاء ،أكدت الرئاسة
الفرنسية انه من املهم ان
يواصل مدعي عام احملكمة عمله
«واال يؤدي ذلك اىل اضطراب
الوضع يف لبنان».
كما اعترب املتحدث باسم اخلارجية
الفرنسية برنار فالريو ان
«حماوالت عرقلة عمل احملكمة
اخلاصة بلبنان غري مقبولة».
وأدان حبزم منع احملققني
الدوليني من دخول العيادة،
مؤكدًا ان «اعمال التخويف
لن حتول دون إجناز احملكمة
مهمتها».

لبنان ال ميكن ان يعود اىل الوراء
ليتقابل على خطوط متاس ،ولن
حيتكم اىل حروب استتباع
صغرية او كبرية ،وان مشروع
الدولة يف لبنان سينتصر حتمًا،
وأن أشقاءنا العرب ويف الطليعة
سوريا والسعودية سيستمرون
يف اقامة مظلة امان عربية فوق
لبنان ،وكذلك أصدقاؤنا يف
اجلوار االقليمي االسالمي ويف
الطليعة ايران وتركيا ،وهذا
ما يؤكد ضرورة سلوك خارطة
عنوانها :العدالة والطائف.
وإذ لفت االنتباه اىل ان
املشكلة املركزية تكمن يف
ارتفاع وترية الدين العام ،ناشد
اشقاء لبنان واصدقاءه املبادرة
اىل شطب ديونه« ،ذلك اننا
نستحق مبادرة دولية وعربية
ملسح الديون واال فإن الوقائع
االقتصادية ستبقى تضغط
على لبنان وتفتح ابوابًا ألموال
تشغيلية لتغذية االرهاب واجلرمية
املنظمة وتبييض االموال».
وختم :ال أخفي عليكم ان اسرائيل
تستخدم املفاوضات لكسب
وقت لتنفيذ اسرتاتيجيتها جتاه
شطب حقوق الفلسطينيني،
واالستعداد للدفع باألمور على
املسارين اللبناني والسوري حنو
حرب جديدة لالنتقام من نتائج
حرب  ،2006ما يستدعي املزيد
حتد او
من الوحدة ملواجهة اي ٍّ
استحقاق.

خليفة :سأطرح ما حصل يف الضاحية يف
أول جلسة جمللس الوزراء
أعلن وزير الصحة حممد جواد
خليفة أن «ما حصل باألمس
يف الضاحية اجلنوبية ودخول
فريق احملققني الدوليني إىل
عيادة نسائية خمالف حلقوق
االنسان ومناف لقانون اآلداب
الطبية ،الذي مينع الوصول
إىل ارشيف املريض واالطالع
على خصوصيته إال بإذن منه
ً
كاشفا أنه سيطرح
شخصيًا»،
املوضوع يف اول جلسة جمللس
الوزراء.
وقال يف حديث اىل قناة
«املنار» امس االول« :أنا

كطبيب ال ميكنين أن ُأ ِ
فصح عن
املعلومات اخلاصة مبرضاي إال
بعد موافقة املريض ،او انه
يتوجب على احملامي اطالعنا
على سبب طلب املعلومات،
وعندها يعود للطبيب اختاذ
القرار املناسب» .واعترب
أن ما حصل «مخُ الف لكل
القوانني حتى يف امريكا
واوروبا» ،سائ ًال «هل عندما
خرج قانون احملكمة الدولية من
جملس الوزراء وخالفا للدستور
أعطى تفويضًا للجنة باخرتاق
احلرمات؟».

حوري :رسالة اعتداء الضاحية وصلت
وصف عضو كتلة «املستقبل»
النائب عمار حوري االعتداء على
فريق التحقيق الدولي يف الضاحية
اجلنوبية ،بأنه «رسالة واضحة
حتت عنوان االهالي» ،وذكر
بأنها «ليست الرسالة االوىل اليت
يوجهها «حزب اهلل» اىل احملكمة
الدولية واىل مسار التحقيق».
وقال يف حديث اىل اذاعة «صوت
لبنان» أمس االول« :ان الرسالة
من «هذه احلادثة وصلت ،لكن
مفاعيلها لن تؤدي اىل شيء»،
مالحظا ان «البيانات الرمسية
اليت صدرت من مكتب املدعي
العام القاضي دانيال بلمار ومن
االمم املتحدة ومن اجلهات الرمسية
بينت ان شيئا لن يوقف
اللبنانيةّ ،

مسار احملكمة».
اضاف« :يف املاضي كنا نرى
حتركات ضد قوات «اليونيفيل»
يف اجلنوب حتت عنوان األهالي
ُ
استعمل امس (أول
وهذا العنوان
من امس) يف الضاحية لكن هذا
االمر ال ينطلي على أحد ،والعملية
مدانة متاما» ،موضحا بأن «هناك
حركات بهلوانية من البعض للقول
إن عمل احملققني يدخل يف أمور
شخصية ،وهذا ما نفته الطبيبة
اميان شرارة» .وشدد على ان
«قوى « 14آذار» ستستمر بدعم
الشرعية اللبنانية والدولية ،من
خالل دعم هيبة الدولة وسلطتها،
واحرتام القرارات الدولية كالقرارين
 1757و.»1701

Global Marble Australia
اختصاصيون يف قص وتركيب مجيع أنواع الرخام والغرانيت

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

شطب الديون

وكان سفري لبنان يف فرنسا
بطرس عساكر ،أقام مساء أمس
األول حفل استقبال على شرف
بري والوفد املرافق ،مبشاركة
أبناء اجلالية اللبنانية.
وألقى عساكر كلمة ترحيبية ثم
قال بري :اننا مجيعًا يف لبنان
نريد احلقيقة والعدالة وألننا
كذلك فإننا نرفض االستمرار
يف حرق الوقت وصرفه على
النحو الذي جرى حتت ستار
التحقيقات اليت استبعدت يف
اساسها الكثري من املستفيدين
من اجلرمية ،من اجل وضع لبنان
امام احتمال الفوضى والفتنة
ومنعه من ان يكون منافسًا
اقتصاديًا يف نظام املنطقة
وجعله رصيفًا لالجئني يف اطار
مشروع الرتانسفري اجلديد.
وتابع :برغم التوترات السياسية
واملتنوعة إليقاع لبنان يف آتون
الفنت إال انين أؤكد لكم أن

23 Cann St, Guildford, NSW 2161

Ph: 02 9681 6520
Mob: 0414 394 675
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حماولة لـ«تطيري» زيارة عون الفرنسية
علم انه كان قد جرى ترتيب
زيارة لرئيس تكتل «التغيري
واالصالح» العماد ميشال عون
لباريس مطلع الشهر املقبل،
للقاء ساركوزي ،ولكن عون تبلغ
مؤخرا من السفري الفرنسي يف
لبنان ان الزيارة مؤجلة ومعلقة.
استغرب اجلنرال االمر ،واتصل
بإحدى الشخصيات اللبنانية
الناشطة على خط باريس ـ
بريوت ،ليبلغها بأنه قرر صرف
النظر عن زيارة فرنسا كليا،
الن التصرف الذي حصل معه
غري مناسب ،ولكن الشخصية
املذكورة اليت كانت على وشك
التوجه اىل باريس طلبت منه
التمهل قليال ،اىل حني معرفة
املالبسات احلقيقية ملا حصل،

وأسباب إرجاء املوعد.
وبالفعل التقت هذه الشخصية
أحد مستشاري ساركوزي يف
االليزيه ،لتكتشف انه ليس
على علم بالتأجيل ،بل هو
فوجئ مبا مسعه من ضيفه.
وعلى الفور ،توجه املستشار
الرئاسي مسرعا اىل مكتب
ساركوزي اجملاور مستوضحا
منه حقيقة املسألة ،فتبني ان
الرئيس الفرنسي نفسه مل
يكن يف جو إرجاء زيارة عون.
وبعد التدقيق ،ظهر ان هناك
يف االدارة الفرنسية من حاول
تعطيل زيارة اجلنرال ،ولكن
التحضريات إلمتامها سرعان ما
استعادت زمخها ،بعد تطويق
حماولة إجهاضها.

إجراءات أمنية مش ّددة حول منزل جنبالط
يف كليمنصو وحتذيرات له بضرورة االنتباه

وجهت نصائح امنية من اجهزة عدة
اىل رئيس اللقاء الدميوقراطي
وليد جنبالط بضرورة التنبه
واخذ احليطة بعد مواقفه االخرية
واحنيازه جمددا اىل دعم املقاومة
ومشروعها.
وجاءت التحذيرات جلنبالط بعد
زيارة فيلتمان والكالم التحذيري
الذي قاله جلنبالط بضرورة
عدم مغادرة موقعه السياسي
واالحنياز اىل جانب فريق 8
آذار وضرورة عدم اخالل جنبالط
بالتوازنات الداخلية القائمة.
علما ان جنبالط ابلغ هذه

التحذيرات اليت تلقاها اىل
الرئىس السوري بشار االسد
وحزب اهلل .ولوحظ يف االيام
االخرية عودة احلراسة املشددة
يف حميط منزل جنبالط يف
كليمنصو حيث يتخذ اجليش
اللبناني وقوى االمن الداخلي
اجراءات مشددة مع عناصر
مدنية تابعة جلهاز املرافقة عند
جنبالط.
وقالت معلومات ان حجم العناصر
االمنية يف حميط منزل جنبالط يف
كليمنصو يفوق القوة اليت كانت
متواجدة ما بني  2005و.2008

رسالة من احلريري إىل صفري:

السلم جيب أن ال يكون مهدداً
نقل املستشار السياسي لرئيس
احلكومة سعد احلريري ،داود
الصايغ ،رسالة من احلريري
اىل البطريرك املاروني نصر
اهلل صفري ،خالل زيارته يف
بكركي ،وقال الصايغ :جئت
لتهنئة البطريرك صفري بسالمة
العودة موفدا من قبل الرئيس
سعد احلريري ومثنيا بامسه
على اجلهود اليت بذهلا يف جممع
االساقفة الذي خصص ملسيحيي
الشرق وهو حدث تابعه باهتمام
كبري.
أضاف :كما نقلت للبطريرك
السياسية
التطورات
نتائج

األخرية اليت حيرص الرئيس
احلريري على وضعه يف أجوائها
دائما واجلهود املبذولة داخليا
وخارجيا يف سبيل احلفاظ على
السلم االهلي الذي جيب أال
يكون مهددا ألي اعتبار كان،
اذا كان هدف اجلميع صون
الوحدة الوطنية واالستقرار عرب
احلوار املسؤول داخل املؤسسات
الدستورية يف ظل املساعي
العربية الشقيقة املبذولة حاليا
من جهة والتضامن الدولي ممثال
مبجلس االمن الدولي إليالء
االستقرار اللبناني االهمية اليت
يستحقها من جهة ثانية.

سليمان يلتقي عبيد واخلازن واملرعيب:

كشـف حقيقـة مـا حصـل للمحقـقـني

تابع رئيس اجلمهورية العماد
ميشال سليمان ،مع املعنيني
جمريات التحقيق يف مالبسات
احلادثة اليت تعرض هلا احملققون
الدوليون وما تالها من إشكاالت،
وأعطى توجيهاته بـ«وجوب متابعة
التحقيقات لكشف حقيقة ما حصل
واختاذ اإلجراءات املناسبة لتحديد
املسؤوليات ومنع تكرار مثل هذا
احلادث».
وعرض سليمان مع الوزير السابق
جان عبيد والنائبني السابقني
طالل املرعيب وفيصل الداود
لألوضاع والتطورات احمللية.
وقال املرعيب يف تصريح ادىل به
عقب اللقاء« ،إن انتظام العمل

ضمن املؤسسات الدستورية هو
السبيل الوحيد النقاذ الوطن
وللمحافظة على أمنه واستقراره.
وجملس الوزراء جيب ان يكون
صمام األمان .كما أن املظلة
السعودية  -السورية والدعم
العربي وكل األصدقاء جيب أن
يكونا حلماية لبنان من األخطار».
واستقبل رئيس اجلمهورية وفدا
من «اجمللس العام املاروني»
برئاسة وديع اخلازن الذي هنأه
بانتخاب لبنان نائبا لرئيس
املنظمة الفرنكوفونية للعامني
املقبلني ،وبالطريقة اليت يعاجل
بها سليمان امللفات املطروحة
على بساط البحث.

جنار :لبنان ملتزم تأمني محاية
احملققني الدوليني

ّ
علق وزير العدل إبراهيم جنار
على اإلشكال الذي وقع بني
ّ
وحمققني دوليني ،فقال
نسوة
«إن لبنان ،قانونًا ،مبوجب
االتفاقات اليت عقدها مع اجلهات
الدولية املختصة ،ملتزم تأمني
محاية احملققني الدوليني ،وال
يتقيد مبا التزم
يسعه إال أن
ّ
التقيد جيب أن يسري
به ،وهذا
ّ
على ّ
كل الوزارات املعنية ،وكل

اإلدارات املعنية وكل القوى
املعنية بهذه االلتزامات .إن
لبنان ملتزم وبإذن اهلل سيفي
بالتزاماته».
كالم جنار جاء خالل جولة قام بها
أمس االول مع وزير األشغال
غازي العريضي على قصر عدل
بريوت لالطالع على اوضاعه
وحتديد اخلطوات الواجب اختاذها
لصيانة وحتديث املبنى.

و ّهاب :زوج املرأة ال يسمح لنفسه
بالدخول إىل ملفاتها الطبية اخلاصة

رأى رئيس «تيار التوحيد»
وئام وهاب ان «جلنة التحقيق
الدولي اليت مارست القرصنة منذ
أن بدأ عملها ،يبدو أنها مستمرة
يف عملية استباحة كرامات
اللبنانيني وخصوصياتهم ،وإن
كان ذلك عرب اهلاتف أو امللفات
اخلاصة أو األجهزة األمنية».
وحيا بعد لقائه سفري ماليزيا
إيالنغو كاروبانان ،مبكتبه يف
بريوت امس االول« ،النسوة
على ما قمن به أمس االول،
جتاه بعض أعضاء اللجنة ،الذين
جتاوزوا كل احلدود األدبية
واألخالقية والشرعية ،عندما
حاولوا الدخول إىل ملفات
خاصة» ،الفتا االنتباه إىل ان
«زوج املرأة ال يسمح لنفسه

بالدخول إليها ،انطالقا من بعض
األصول والثوابت واملعتقدات
الدينية».
وقال :لذلك كنا قد حذرنا من
التعاون مع هذه اللجنة ،ومع
أي مفاعيل للقرار الظين ،مشريا
إىل ان «أن بعض األجهزة
القضائية واألمنية مصممة على
التعاون مع اللجنة».
واعترب ان «احملكمة الدولية
هي إسرائيلية ،وعلى اجلميع أن
يفهم أن كل من يتعاون معها،
إمنا يتعاون مع مشروع وخطة
إسرائيليني يف لبنان» ،حمذرا
«من التمادي يف التعاون مع
هؤالء اجلواسيس الذين يصولون
وجيولون يف لبنان حتت شعار
جلنة التحقيق».

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

جعجع :كالم نصر اهلل خطري جداً ويهدد الدولة اللبنانية
وصف رئيس اهليئة التنفيذية
اللبنانية»
«القوات
يف
مسري جعجع حديث األمني العام
لـ»حزب اهلل» السيد حسن
نصراهلل أمس االول ،بأنه
«خطري جدًا إذ يشري اىل أن
أي تعاون مع احملكمة ُي ّ
شكل
اعتداء على املقاومة» ،معتربًا
أن «هذا املوقف ُيهدد الدولة
اللبنانية ألن أول من يتعامل مع
احملققني هو الدولة من خالل
اتفاق دولي مع جملس األمن عرب
مذكرة تفاهم».
وقال يف مقابلة مع قناة
برنامج
ضمن
«العربية»
«ستوديو بريوت» مع الزميلة
جيزيل خوري أمس االول:
«احلكومة احلالية تتعهد يف
صلب بيانها الوزاري بالتعامل
مع احملكمة ،وبالتالي مل أفهم
بالضبط ما قاله نصراهلل ،هل
هو يهدد املواطنني اللبنانيني؟.
من املفرتض أن يطرح وزراءه
األمر يف احلكومة ،أما أن يغريوا
البيان الوزاري أو أن يغادروا.
إن املوقف مستهجن ومستغرب
وغري مفهوم ،وأطلب من
الرئيسني (ميشال) سليمان
و(سعد) احلريري الدعوة اىل
اجتماع عاجل للحكومة للبحث
يف ذلك ،ألن أي شخصية ال
تستطيع القول تعاطوا أو ال مع
احملققني».
وشدد على أنه « ليس مسموحًا
ألي فريق أن يأخذ قرارًا عن كل
اللبنانيني ،فمسألة التعاون مع
احملققني تقررها الدولة اللبنانية
وحدها .وال ميكن لنصراهلل أن
يقول تعاونوا أو ال ،فلبنان
عضو يف الشرعية الدولية
وهناك مؤسسات مسؤولة عن
هذا األمر» ،مشريًا اىل أن
لـ»حزب اهلل» احلق باالنسحاب
من احلكومة «لكن ال حيق ألحد
تهديد املواطنني بأمر يفعلونه أو
ال ،فكل اللبنانيني سواسية أمام
القانون».
ورأى أن خطاب نصراهلل «هو
اعتداء على احلكومة اللبنانية»،
موضحًا أنه «ليس لدي أي
معطيات عن القرار الظين أو
ضغوط أمريكية على املدعي
العام الستعجال صدور هذا
القرار قبل موعده يف كانون
األول» .ولفت اىل أن «حترك
احملققني الدوليني يؤكد استمرار
أعمال التحقيق» ،معتربًا أن
«الوضع يف املنطقة مقلق
وكان ميكن لبنان أن يكون خارج
دائرة اخلطر لوال وجود «حزب
اهلل» املسلح وارتباطه مباشرة
بالسياسة اإليرانية ،وبالتالي
أصبحنا يف دائرة االستهداف
الدولي إليران».
وتعليقًا على ما ورد يف «لو
فيغارو» ،قال« :احلل هو
بوضع قرار احلرب والسلم بيد
الدولة ،وبذلك يتم جتنيب لبنان
كما سوريا نتائج ما جيري بالنسبة
اىل امللف اإليراني» .ومل ير أن
استقبال الرئيس اإليراني حممود
أمحدي جناد «غريب عجيب،
ألن لبنان بلد تعددي ،فكلنا
نتذكر استقبال (شارل) ديغول
أو (مجال) عبد الناصر ،لكن
املشكلة هو الكالم السياسي
الذي أطلقه يف ملعب الراية ثم
يف اجلنوب».

أضاف« :إذا صح أن القرار
االتهامي سيتهم أصدقاء جناد
فهو حيميهم مبنطق القرار
االتهامي ،وجيب أو ً
ال انتظار هذا
القرار ،وإذا تبني وجود أي ثغرات
فيه جيب توكيل أفضل احملامني
وتقديم القرائن اجلدية ونهزم ما
ورد يف القرار الظين بقرار آخر.
هكذا يواجه القرار الظين وليس
عرب ما قدمه نصراهلل مث ًال اليوم
(أمس االول)».
وأكد أنه ليس مع استقالة
الرئيس احلريري «بل أن
يبقى رئيسًا للحكومة ويكمل
بإعالن موقفه كما هو» ،قائ ًال:
«ال أفهم املنطق الداعي اىل
استقالته ،إذ ميكنهم أن يأتوا
برئيس وزراء «كيفما كان»
عرب استقالة احلكومة وميسكوا
بطرف احلكم ،وأي أسقاط
للحكومة سيعيد تكليف احلريري
لرئاستها جمددًا» .ونبه على
أن «خيار استقالة احلريري قد
يعيد لبنان اىل ما قبل ،»2005
مؤيدًا بقاءه «كي ميسك زمام
األمور حتى النهاية».
واعترب أنه «إذا كان (الرئيس
السوري بشار) األسد جديًا
يف مواقفه فيجب عليه القول
حللفائه إن مواقفهم تقوض هذا
االستقرار يف لبنان» ،موضحًا
أن كالم الرئيس احلريري حول
شهود الزور «كان آخر حماولة
إلنقاذ لبنان من االضطرابات يف
الوقت احلاضر ،لكن اجلواب كان
بـ 33مذكرة توقيف حبق مسؤولني
رفيعني ،وحسب معلوماتي فإن
احلريري ليس يف وارد االستجابة
ملطالبهم ومل يعد هناك أص ًال من
تنازالت يقدمها».
وشدد على «أننا متمسكون
باالستقرار ولذلك متمسكون
باحملكمة حتى النهاية» ،سائ ًال
«عن أي استقرار نتكلم إذا
مل تتوقف عمليات االغتيال
السياسية يف لبنان ويتم
حماكمة املسؤولني عنها؟ هل
تواجه الفتنة القرار الظين؟».
ورأى أن «حزب اهلل» جيب
أن يكون ضنينًا على االستقرار
يف لبنان أكثر من أي أحد «ألن
حصول أي أمر قد يؤدي اىل عدم
األخذ بوجهة نظره عن أن القرار
الظين ظامل حبقه» ،مشريًا اىل
أنهم «يتحدثون عن أن احملكمة
مسيسة فليأتوا بدليل واحد ،مل
البعض يظهر وكأنه يريد أي
شيء إال صدور القرار الظين؟».
وقال« :ال ميكن احلديث عن
طرف أقوى يف لبنان ،وألول
مرة أقول إن ما جرى بعد  7أيار
يف الدوحة أمر خاطئ ولن نقبل
به مرة أخرى ،وخبالف ما يظنه
البعض فإن األكثرية ليست
مع الطرف اآلخر .وليجرب أحد
أن يقطع الطريق على لبناني
آخر ،فالقوى األمنية موجودة
كي ال تسمح بذلك .موقفنا
واضح وسنتوجه اىل املسؤولني
والوزارات والقوى األمنية ونقول
هذا هو رأينا وجيب أال يتعدى
علينا أحد».
وجدد التأكيد أن «ال قضية
امسها «شهود الزور» وإحالة
هذا امللف خمالف لكل القوانني
والدستور .وإذا كان لدى أحد
شاهد زور فليقدمه ،ولنسلم
جد ً
حتول اىل اجمللس
ال أن امللف ّ

العدلي فمن هم شهود الزور
ومن حيددهم؟ ال ميكن احلديث
عن هذا األمر قبل إصدار القرار
الظين».
أضاف« :لدينا أكثرية من
اللبنانيني اىل جانبنا وال ميكن
ألحد ختويفنا ولن نغيرّ رأينا
حسب إرادتهم .اللبنانيون نزلوا
اىل الساحات وهم يعرفون
األخطار اليت تواجههم ،اىل جانب
أن هناك العديد من أصدقائنا
العرب اىل جانبنا إضافة اىل
اجملتمع الدولي».
وشرح أن مساعد وزيرة اخلارجية
األمريكية لشؤون الشرق األدنى
جيفري فيلتمان به ،قال له
خالل االتصال به «إن اإلدارة
األمريكية طلبت منه زيارة لبنان
يف آخر حلظة وتسليم رسالة من
الرئيس (باراك) أوباما للرئيس
سليمان ،وقام بتحييت فقط».
وأوضح أن حزب «القوات
اللبنانية» هو «حبماية اجليش
اللبناني ،وعندما بدأت األوضاع
تتوتر اتصلت بقيادة اجليش
اليت قالت حنن مسؤولون عن
محايتك كما عن محاية املواطن
اللبناني ،وأعطت أوامر لعناصر
بالقرب من مكان سكين وهذه
هي محاييت».
ُّ
ونفى
«القوات
تسلح
اللبنانية» ،قائ ًال« :أسوأ وقت
يف تاريخ اإلنسان هو عندما
خيوض حربًا وليس كما يظن
البعض أنها «أكلة طيبة».
منذ العام  2005قوينا باملوقف
السياسي وليس بالسالح ،ومن
وجهة نظري فإن سالح «حزب
اهلل» اليوم يلعب ضده».
وأشار اىل أن « واجبات اجليش
والقوى األمنية إذا أتت قوة غري
شرعية التدخل على األرض فهذا
هو دورهم ،أما معادلة اجليش
فشيء
واملقاومة
والشعب
بالنسبة اىل الرئيس سليمان
على احلدود ويف الداخل أمر
آخر ،أما بالنسبة الينا فنحن غري
موافقني على هذه املعادلة».
وعن كالم بيار الضاهر عن شراء
«املؤسسة اللبنانية لإلرسال»
منه بقيمة  5ماليني دوالر،
قال« :هناك نوع من الكذب
امسه كذب خالص بقدر نقاوة
الذهب .كالم الضاهر عن دفع
أموال لشراء الـ LBCال أساس
له من الصحة ،فهل أخذت معي
 5ماليني دوالر اىل السجن؟
آسف لقضية أردناها قانونية أن
حيوهلا بيار بطريقة ميليشيوية،
ولو كان لديه وثائق ملاذا
مل يقدمها اىل احملكمة؟ هذه
املؤسسة لنا ولكل اللبنانيني
من الشمال اىل اجلنوب ،هي
لـ»القوات اللبنانية» ،هذه
املؤسسة لنا فهل نرتكها؟».
وأكد أنه «مستعد من ضمن
صفقة شاملة كاملة تطال مجيع
األحزاب يف لبنان أال متتلك أي
منها وسائل إعالم ،ولكن أن
تكون املسألة مقتصرة على
واضطهادها
«القوات»
بسبب رأيها السياسي فهذا غري
منطقي ،ولكن يف أي حلظة يعيد
النظر أي حزب ميلك مؤسسة
إعالمية فنحن أول من سنسري
بهذا األمر ،فبيار الضاهر معينّ
من «القوات» مديرًا عامًا على
املؤسسة وفقط».

مكتب الدفاع :موقف األمم املتحدة من شهود الزور غري قانوني
نشر املوقع اإللكرتوني الرمسي
للمحكمة اخلاصة بلبنان مداخلة
رئيس مكتب الدفاع فرانسوا
رو حول مالحظات األمم املتحدة
اليت دعاها رئيس احملكمة
القاضي انطونيو كاسيزي إلبداء
موقفها مما يطلبه اللواء الركن
مجيل السيد من مستندات
تتعلق بشهود الزور أوقف على
أساسها.
وقد قدمت األمم املتحدة بواسطة
املستشارة القانونية لألمني
العام باتريسيا براون تقريرها
كصديقة للمحكمة وهو موقف غري
ملزم للمحكمة.
واعترب مكتب الدفاع أن موقف
األمم املتحدة القاضي باعتبار
األدلة اليت حيوزها املدعي
العام دانيال بيلمار واليت مجعها
بصفته رئيسًا للجنة التحقيق
الدولية ،ملك األمم املتحدة ،وال
جيوز اطالع الغري عليها ّ
إال بإذن
من األمم املتحدة ،غري قانوني
ويناقض استقاللية احملكمة.
واعترب روا أن لتلك الوثائق
وظيفة قضائية حبتة ال جيوز أن
أي ادعاء
يكون لألمم املتحدة ّ
ّ
حبق ملكيتها وال تعترب مشمولة
مبعاهدة احلصانة اليت تتمتع بها
وثائق األمم املتحدة.
وختم مكتب الدفاع طالبًا من غرفة
بأن
االستئناف يف احملكمة احلكم ّ
ّ
كل الوثائق واملعلومات اليت
ّ
سلمتها جلنة التحقيق الدولية

إىل احملكمة اخلاصة بلبنان ليست
ملكًا لألمم املتحدة.
ّ
واحتفظ مكتب الدفاع حبقه يف
اجلواب على القاضي بيلمار يف
حال قرر األخري التعليق على
موقف األمم املتحدة.
وتكمن أهمية موقف مكتب الدفاع
ّ
أنه مكتب مستقل ال يساند مطلب
ّ
ّ
كحق
ويتدخل عفوًا
السيد،
اللواء
ّ
أن مسألة
عام دفاعي عندما يرى ّ
متس مببدأ حقوق الدفاع ،وإما
ما
ّ
وإما مبخالفة
باستقاللية احملكمةّ ،
القوانني واألنظمة.
ورأي روا غري ملزم متامًا مثل رأي
ّ
يشكل دعمًا
األمم املتحدة ،وهو
السيد احملامي
لوجهة نظر وكيل
ّ
أكرم عازوري.
من جهة ثانية ،نشر املوقع
مذكرة
للمحكمة
اإللكرتوني
مقدمة من احملامي عازوري
ّ
بناء لطلب كاسيزي يف إطار
رد القاضي رالف رياشي
طلب ّ
ّ
تتعلق بالطلبات الثالثة املقدمة
من االدعاء الشخصي من بعض
الضحايا الذين قضوا يف جرمية
اغتيال الرئيس رفيق احلريري،
يف  27حزيران و 12متوز و28
متوز  2007لتنحية احملقق العدلي
القاضي إلياس عيد ملنعه من
تقرير إخالء سبيل اللواء السيد.
وأضيف إىل ذلك ،احلكمان
الصادران عن حمكمة استئناف
بريوت يف  1آب  ،2007و22
آب  ،2007واللذان قضيا برفض

تنحية القاضي عيد من اجل
مقارنتهما بالقرار الذي أصدرته
حمكمة التمييز اجلزائية برئاسة
القاضي رياشي واليت ّ
حنت عيد.
كما الحظت املذكرة ان اختاذ
ضد
صفة االدعاء الشخصي
ّ
الضباط األربعة حصل قبل 21
يومًا من طلب تنحية عيد األمر
الذي يثبت للقاضي كاسيزي ان
اختاذ صفة االدعاء الشخصي كان
فقط بهدف تنحية عيد ومنعه من
إخالء سبيل اللواء السيد.
والحظ عازوري ّ
أنه بني  28متوز
 2007و 1آب  ،2007كان يوجد
امام احملاكم اللبنانية ثالثة طلبات
لتنحية عيد يف وقت واحد األمر
الذي يدل على اإلرادة مبنع إخالء
سبيل السيد مهما كان الثمن.
وزود عازوري القاضي كاسيزي
ّ
بثماني مذكرات أرسلها إىل
بيلمار بني  15حزيران  2007و8
أيلول  ،2007إلعالمه باملخالفات
املرتكبة واليت تؤدي إىل إطالة
امد االعتقال التعسفي ،الفتًا
أن جلنة التحقيق اليت
نظره إىل ّ
أوصت بالتوقيف فقط باالستناد
أي
إىل شهود الزور ،مل تتخذ ّ
موقف من املذكرات الثماني
املذكورة مما مسح بإطالة أمد
التوقيف حتى  29نيسان .2009
يبت كاسيزي
ومن املتوقع ان
ّ
خالل األيام القليلة املقبلة بطلب
تنحية القاضيني رالف رياشي
وعفيف مشس الدين.

للبيع

للبيع..حمل كباب وبيتزا وكافيه وتايك اواي
موقع ممتاز
قريب من حمطة قطار بانشبول

املدخول يزيد عن  6االف دوالر يف االسبوع
االجيار معقول

البيع السباب صحية

لالتصال بـ حسان 0433054170 :

صفحة 6

Saturday 30 October 2010

السبت  30تشرين األول 2010

Page 6

لبنانيــات

حناس على القضاء إظهار مدى اخرتاق مواقف تنتقد عمل احملققني الدوليني:
قواعد املعلومات يف التحقيق مع العمالء املطلوب ضرب البيئة احلاضنة للمقاومة
اشار وزير االتصاالت شربل
حناس اىل انه «اذا كان القرار
الظين سيبنى على االتصاالت او
أي اتهام آخر ال بد ان يؤخذ يف
االعتبار ان نظام االتصاالت يف
لبنان تعرض خلروق متمادية،
وان صدقية هذا املستند
جيب ان تكون حمدودة حبسب
التقدير الفعلي ملستوى هذه
اخلروق» ،معتربًا أن «على
القضاء اللبناني ان يظهر
مدى اخرتاق قواعد املعلومات
واالتصاالت بنتيجة التحقيق مع
العمالء».
وقال حناس بعد استقباله يف
مكتبه أمس االول ،وفدا من
كتلة «الوفاء للمقاومة» ضم
النواب علي عمار وحسن فضل
اهلل ونوار الساحلي ،يف حضور
رئيس اهليئة املنظمة لالتصاالت
باالنابة عماد حب اهلل« :حنن
على
باستحصالنا
فخورون
ادانة اسرائيل خلرقها نظام
االتصاالت يف لبنان ،لكن
القرار يستدعي متابعة على
الصعد اخلارجية والداخلية لكي
نرتقي بنظام االتصاالت اىل
مستوى الفاعلية واحلصانة،
وهما امران متالزمان ألن
العجز الفين يسهل االخرتاقات.
كل ذلك بغرض االرتقاء بهذا
القطاع خلدمة السالمة الوطنية
ويف الوقت نفسه االقتصاد
واملستهلكني .ونأمل ان نسري
يف هذه اخلطى بالسرعة اليت
حيتاجها لبنان كوطن وكأفراد
ومواطنني ومؤسسات».
من جهته ،قال فضل اهلل:
ّ
«مثنا اجلهد الكبري الذي أجنز
من اجل اصدار قرار عن االحتاد
بإدانة
لالتصاالت
الدولي
اسرائيل على عدوانها على

قطاع االتصاالت .هذا القرار هو
انتصار ديبلوماسي للبنان يف
مواجهة العدوانية االسرائيلية
ويشكل وثيقة دامغة تدل وتؤكد
وتثبت ان اسرائيل اعتدت على
هذا القطاع وجتسست عليه
وحتكمت به وسيطرت عليه فنيا
وتقنيا .وتاليا أحلقت اضرارا
بالغة بأمن هذا القطاع وسالمته
وحبرية اللبنانيني مجيعا وسالمة
امنهم ،وحبرية الدولة اللبنانية
وامنها وسالمتها بكل اجهزتها،
ألن ما اقرتفته اسرائيل ضد
هذا القطاع شكل استباحة
كاملة لكل مقوماته سواء على
املستوى االمين او االقتصادي
او السياسي او التقين او
الفين».
اضاف« :ان هذا القرار
باالدانة الذي صدر عن اعلى
هيئة دولية لالتصاالت يشكل
فرصة مهمة للبنان كي يقوم
باالجراءات الالزمة من اجل
استكمال اخلطوات اليت جترم
الكيان االسرائيلي على ما
اقرتفه حبق بلدنا».
واوضح أن «احلكومة اللبنانية
عبرّ ت عن موقفها يف اجللسة
االخرية جمللس الوزراء واعلنت
ان ما حتقق هو مبثابة اجناز»،
معتربًا أن «االستباحة والعدوان
االسرائيلي استهدفا قطاعا
حيويا يف لبنان واستهدفا مجيع
اللبنانيني .مل يستهدفا طرفا
حمددا ألن هذا القطاع تستخدمه
اجهزة الدولة ويستخدمه مجيع
اللبنانيني وتاليا هذا عدوان على
كل لبنان .بالنسبة الينا نعترب
هذا االمر موقفا رمسيا لبنانيا
صدر عن احلكومة اللبنانية وهي
حكومة الوحدة الوطنية وتضم
كل االطراف»

«البعث» يعلن قيادة فرعه يف اجلنوب
أنهت القيادة القطرية حلزب «البعث» العربي االشرتاكي أمس
االول ،تشكيالتها احلزبية يف اجلنوب .وجاءت قيادة فرع اجلنوب
على النحو التالي:
قاسم غادر أمينًا للفرع ،امحد عاصي نائب امني الفرع ،سعيد
عكرة ،علي توبة ،عدنان محيدان ،حسني مرتضى وحسني قشاقش
أعضاء».

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

أمجعت قوى الثامن من
آذار على ادانة دخول فريق
احملققني الدوليني اىل عيادة
نسائية يف الضاحية اجلنوبية،
معتربة ان «التحقيق الدولي
اصبح متفلتًا من كل االصول
القضائية».
[ قال عضو تكتل «التغيري
واإلصالح» النائب عباس
هاشم« :ما حصل يف عيادة
الطبيبة إميان شرارة يف
الضاحية اجلنوبية ال أعرتض
عليه ،ويف أي حال ،كل
من يتجاوز ما يتعلق بسرية
الطب العام جيب رفضه .أما
الكالم عن الطريقة وما إىل
ذلك فكلها تفاصيل ،وأعتقد
أن هناك انتهاكًا للحرمات،
وكأن املطلوب ضرب البيئة
احلاضنة للمقاومة يف لبنان،
وعملية الضرب هذه تبدأ من
هكذا أعمال».
[ اعترب عضو تكتل «التغيري
واإلصالح» النائب حكمت
«اللبنانيني
أن
ديب
أصبحوا مكشوفني أمام كل
أجهزة املخابرات حتت عنوان
التحقيق الدولي واحملكمة»،
الفتًا اىل أن «كل املعلومات
اليت تطال دوائر النفوس
وامللفات الرتبوية وتسجيل
السيارات عرضة للتداول بني
أجهزة املخابرات العاملية».
وقال يف حديث اىل «وكالة
االنباء املركزية»« :ان
الدكتورة إميان شرارة قالت
بوضوح إنها ال تكشف ألهل
املرضى أي معلومات طبية،
فكيف إذا كان السؤال
النسوة
عشرات
يتناول
وملفاتهن الطبية ذات الطابع
الشخصي البحت؟» .ورفض
اعتبار ما حصل مقدمة ملا قد
حيصل إذا اتهم القرار الظين
«حزب اهلل».
[ رأى عضو كتلة «التحرير
والتنمية» النائب قاسم
هاشم أن «التحقيق الدولي
أصبح متفلتًا من كل األصول
القضاء
يعتمدها
اليت
اللبناني،
أن
وخصوصًا
األسباب املوجبة يف التعاطي
املباشر للجنة التحقيق مع
اللبنانيني مل تعرف ،السيما
أن األطباء ميلكون حصانة»،
مؤكدًا أن «استباحة القضاء
واملؤسسات اللبنانية ال جيوز
حتت أي ذريعة كانت».
بأنها
احلادثة
ووصف
«رسالة جس نبض ملا هو
آت ،وجتاوز للقضاء اللبناني
وانتهاك حلرمة الناس».
[ اشار رئيس «التجمع
الشعيب العكاري» النائب
السابق وجيه البعريين اىل
أن دخول عدد من أفراد جلنة
التحقيق الدولية اىل عيادة
نسائية يف ضاحية بريوت
اجلنوبية «هو أمر مرفوض
وغري مقبول وخمالف لكل
األصول واألعراف والتقاليد
العربية واإلسالمية خصوصا

حرمات

النساء

وانه ميس
املسلمات».
ورأى أن «هذا العمل
يهدف بالدرجة األوىل اىل
كشف معلومات تتعلق بنساء
ويأتي
املقاومة
قيادات
ضمن عملية جس نبض أهالي
الضاحية اجلنوبية يف التعاون
مع التحقيق الدولي».
[ استغرب النائب السابق
فيصل الداوود «ان يكون
التحقيق الدولي يف قضية
رفيق
الرئيس
اغتيال
احلريري يبحث عن احلقيقة
يف عيادة نسائية ويدخل
على ملفات مواطنات ويسأل
عن اتصاالتهن اهلاتفية يف
العام .»2003
احملكمة
«هل
وسأل:
الدولية اداة لكشف اجلرمية
او وسيلة يتجسس عربها
العدو االسرائيلي واملخابرات
مواطنني
على
االمريكية
ومواطنات لبنانيني بهدف
واحد هو التفتيش عن كل ما
يتصل باملقاومة وليس ألي
هدف آخر؟».
[ لفت رئيس «التنظيم
الشعيب الناصري» النائب
السابق أسامة سعد اىل ان
تصرف فريق احملققني يف
إحدى العيادات النسائية
«كشف ما متثله هذه
احملكمة من انتهاك فاضح
ومدى
الوطنية
للسيادة
تفريط السلطة اللبنانية بهذه
السيادة».
واشار اىل ان «فريق
احملققني كان يسعى اىل
معلومات
على
احلصول
شخصية خاصة عن النساء
اللواتي يقصدن هذه العيادة،
أي أن حمققني أجانب يطلبون
من مواطنة لبنانية معلومات
تتعلق مبواطنات لبنانيات
أخريات من دون معرفة
السلطات اللبنانية املعنية
بالكيفية اليت ستستخدم
فيها هذه املعلومات أو إىل
أي جهة سوف تتسرب ،علما
أن جهاز احملققني التابع
خمرتق
الدولي
للتحقيق
كما هو معروف من أجهزة
خمابرات غربية وإسرائيلية
منذ عهد احملقق (ديتليف)
ميليس حتى اآلن».
[ شدد رئيس حزب «احلوار
الوطين» فؤاد خمزومي على
ان موقف حزبه «املؤيد بشدة
للكشف عن قتلة الرئيس
رفيق احلريري والتعاون مع
احملكمة الدولية اخلاصة بلبنان
ال حيول دون السؤال عن
عالقة عيادة نسائية وطبيبة
خمتصة بالوالدات واألمراض
ً
النسائية بالتحقيق،
وصوال
إىل السؤال عن هواتف
النساء املرضى أو احلوامل
والتعدي على حرمات النساء
يف بالدنا مبجريات التحقيق
يف جرمية اغتيال الرئيس
احلريري؟».

اجملهر

بقلم رامي القروش

آن لـ «اجملهر» ان يعود  ...على صفحات «اهلريالد»!
ال اذكر انين كالكثريين من قراء زاوييت اخلاصة
«اجملهر» اليت كنت ُأ ِطل من خالهلا على مئات
من قرائي واليت اشتهرت وعرفت بنقل احلقيقة
او الواقع احللو او املر لالحداث اليت كنا نعيشها
كجالية عربية عامة او كجالية لبنانية خاصة سواء
يف وطن االغرتاب الكريم اسرتاليا او يف وطننا
االم لبنان او اي قطر عربي اخر ،نعم كالكثريين
من هؤالء األحبة سألت نفسي وحاورتها مئات
االسابيع وعشرات االشهر املاضية عن اسباب
انقطاعي وتوقفي الكلي عن اي نشاط اعالمي رغم
ان العشرات من الزمالء االفاضل يف مهنة الصحافة
من اصحاب الصحف واملنابر االعالمية كانوا على
تواصل دائم معي وكانت دعواتهم لي بالتعاون
وعروضهم علي مستمرة طيلة سنوات الغياب ،اال
ان ظرويف احلياتية اخلاصة يف تلك االونة من العمر
كانت تستدعي مين التفافة خاصة للعمل والتخطيط،
ولنقل بصراحة ،الجل حتضري اسس وقواعد راسخة
العوام التقاعد وسنوات الشيخوخة يف حال طال بي
العمر.
واليوم ،بعد انهاء واجناز هذه الرتتيبات احلياتية
– املستقبلية ،شعرت انه ال بد من عودة متواضعة
خلدمة صاحبة اجلاللة والسلطة الرابعة يف حياة
اجملتمعات البشرية «الصحافة» علين كما يف
املاضي اجنح يف تسليط االضواء الصادقة،
احلرة واجملردة من كل التزام حزبي او عقائدي
او مذهيب واملبنية بكل جترد على صدق وجرأة
وصراحة قراءتي لالحداث سلبية كانت ام اجيابية
لدى اذهان ومفاهيم القراء االفاضل الذين حتى
ويف حال رفضهم واعرتاضاتهم لشرحي وطرحي
لبعض االمور اال انهم بالنهاية كانوا جيدون لي
يف ضمائرهم ومشاعرهم آيات التقدير واالحرتام
النهم كنفسي كانوا يعلمون حق العلم بانين لست
من اتباع جهة ،حزب ،فئة او مذهب عنصري طائفي
معني.
مثلما ذكرت اعاله بان عروض التعاون بيين وبني
مؤسسات اعالمية مجة كانت تردني ومن اخوة
وزمالء افاضل واكرام واختياري اليوم للتعاون مع
صحيفة «اهلريالد» ال يهدف منه االساءة الحد
من اصحاب الصحف العربية االخرى بل هو نابع من
احدى قناعات فتوتي احلياتية وهي مد يد العون
واملساعدة ملن حيتاج دعما وشد ازر يف بناء صرح
مهين ميكنه من تأمني مستقبل واعد ومتواضع
لنفسه ولكافة افراد عائلته.
من هنا ميكنين القول بانين آمل لقاء قرائي
وقراء «اجملهر» يف العدد القادم من صحيفة
«اهلريالد» حيث سأتناول واياكم احداث القارة
االسرتالية اليت تعين كل منا ،وكذلك تطورات
السياسة على الساحة اللبنانية اليت تنام على قلق
وتصحو على كابوس بسبب كثرة الزعماء فيها من
االغنياء وضعفاء النفوس.
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لبنانيات

الرسن يؤكّد «خطـورة الوضع»  ...وفرنسـا تؤكّد متسكّها باحملكمةواشنطن تتهم دمشق بانتهاك سيادة لبنان

سوريا حتذر من «أثر سليب جداً» على لبنان  ...و«امللفات املشرتكة»

فجأة ومن دون مقدمات ،بلغ
التصعيد يف اللهجة األمريكية
ضد سوريا حدا غري مسبوق
إال يف ذروة احلملة الدولية
عليها غداة الرابع عشر من
ّ
شباط  ،2005وقد
شكل البيان
املكتوب الذي تلته املندوبة
األمريكية يف جملس األمن
سوزان رايس فور انتهاء جلسة
جملس األمن املخصصة ملناقشة
التقرير الدوري لألمني العام
لألمم املتحدة حول تنفيذ القرار
 ،1559ومت توزيعه يف اللحظة
ذاتها من قبل السفارة األمريكية
يف بريوت ،مناسبة إلطالق أسئلة
حول أبعاده السياسية ،ربطا مبا
جيري يف املنطقة من حتركات
واستحقاقات يف ساحات عدة،
من لبنان اىل أفغانستان مرورا
بالعراق وفلسطني والسودان
وإيران.
وللوهلة األوىل ،بدا أن ما صدر
على لسان رايس ،جاء متناغما
مع مواقف مساعد وزيرة اخلارجية
األمريكية جيفري فيلتمان،
ورسائل التحريض اليت عممها
يف العواصم اليت مشلتها
جولته ،وخاصة يف الرياض
وبريوت ،وهو األمر الذي جعل
النائب وليد جنبالط حيذر من
مهمة ختريبية للعالقات السورية
السعودية ،خاصة بعد ما مسع
من كالم على لسان فيلتمان
السعودية
القيادتني
إزاء
والسورية وحتذيره من انهيار
معسكر حلفاء واشنطن يف لبنان
اذا استمر التعامل السعودي مع
رئيس احلكومة اللبنانية سعد
احلريري بهذه الطريقة!
ومل يكتف جنبالط بالتحذير
األول ،بل هو اشار ،أمام
زواره ،بعد اطالعه على
مداخالت جملس األمن ،اىل أن
السياسة األمريكية يف املنطقة
بات عنوانها الرئيسي فصل
املسارات عن بعضها البعض،
على طريقة دنيس روس الذي
بات يسرح وميرح وحيدا يف
البيت األبيض ،حمذرا من أن
هذا املسار سيقود اىل تعميم
الفتنة يف كل املنطقة ،بدليل
وقرارها
باحملكمة
التمسك
السياسي االتهامي مهما كانت
النتائج على االستقرار يف
لبنان.
وكشف مرجع لبناني واسع
االطالع أن بعض الدوائر
كانت
والسورية
اللبنانية
يف أجواء التصعيد األمريكي
انطالقا من معطيات تشري
اىل وجود حاجة لدى ادارة
باراك
األمريكي
الرئيس
أوباما لتصعيد اللهجة ضد
سوريا وإيران و«حزب اهلل»
عشية االنتخابات النصفية،
لعلها تسهم ولو جزئيا يف
استطالعات
أرقام
تعديل
الرأي اليت تشري اىل هزمية
مؤكدة للدميوقراطيني أمام
اجلمهوريني.
وأفادت معلومات يف نيويورك
أنه فور انتهاء جلسة جملس األمن

*ساركوزي يودع بري عند مدخل اإلليزيه*

خرجت سوزان رايس وأدلت
ببيان مكتوب باسم احلكومة
األمريكية اتهمت فيه دمشق
املتطورة
األسلحة
بتهريب
بشكل متزايد لـ«حزب اهلل»،
وبأنها «اظهرت جتاهال فاضحا
لسيادة لبنان وتكامل اراضيه
ووحدته واستقالله السياسي،
خاصة مع اصدار دمشق 33
قرار اعتقال حبق مسؤولني كبار
لبنانيني وأجانب».
وقالت رايس إن احلكومة
األمريكية «تتفهم أن العبني
حمددين داخل وخارج لبنان،
مبا يف ذلك سوريا وحزب اهلل
وإيران ،قد يعتقدون أنه من
خالل إثارة التوترات الطائفية،
فإن ذلك سيساعدهم يف
ترسيخ سلطتهم اخلاصة على
لبنان .ولكن هذه األطراف
تعمل فقط لزعزعة استقرار
لبنان واملنطقة».
وكان الفتا لالنتباه أن رايس
مل تشر يف بيانها مطلقا إىل
واقعة االشتباك مع موظفي جلنة
التحقيق الدولية يف الضاحية
اجلنوبية لبريوت يوم األربعاء
املاضي .فيما ندد معظم
األعضاء الغربيني باستثناء
باحلادثة.
الصني
مندوب
واستبعد الفرنسيون صدور
بيان إدانة عن اجمللس اليوم،
حرصا على تهدئة املوقف يف
لبنان بدال من توتريه.
ويف الوقت نفسه ،أطلق
مبعوث األمني العام لألمم
املتحدة إىل لبنان تريي رود
الرسن حتذيرا غري مسبوق بأن
ما جيري يف لبنان «ميثل أخطر
قضية تواجه األمن والسالم
وقال
اليوم»،
الدوليني
«لو متت زعزعة االستقرار يف
لبنان ،فإنين أخشى أنه سيكون
له آثار متتابعة على املنطقة
بأكملها» ،ووصف الوضع يف
لبنان بأنه «خطري للغاية»،
بينما نفى مندوب سوريا بشار
اجلعفري االتهامات األمريكية
بشكل قاطع قائال إن واشنطن
جتاهلت ما ورد يف تقرير
األمني العام نفسه من عدم
إمكان التحقق بشكل مستقل
من التقارير اخلاصة بتهريب
السالح من سوريا إىل لبنان.
وحذر اجلعفري من أنه سيكون
لتصرحيات رايس «أثر سليب
جدا على الداخل اللبناني
حكومة
مصداقية
ويضعف

لبنان» ،وأضاف أن الرئيس
سعد احلريري نفسه أقر خبطأ
االدعاءات اليت كانت موجهة
لسوريا يف مقابلته مع صحيفة
«الشرق األوسط» ،وأملح
إىل األثر السليب املتوقع
للتصرحيات األمريكية قائال إن
«عالقات الواليات املتحدة
بسوريا تتعلق بالكثري من
امللفات يف املنطقة ،وهذا األمر
يفهمه الساسة األمريكيون قبل
غريهم».
يف هذا الوقت ،التقى الرئيس
نبيه بري أمس االول الرئيس
الفرنسي نيكوال ساركوزي
يف قصر االليزيه ،وبدا األخري
مستمعا اىل توصيف بري

لتعقيدات االزمة اللبنانية،
متناوال فضائح ملف شهود
الزور واحنراف مسار التحقيق
عن الوجهة السليمة ،ما أوجد
أزمة ثقة مع احملكمة الدولية
اليت كانت قد حظيت باإلمجاع
الوطين على طاولة احلوار،
برغم ان قرار إنشائها جتاوز
املسارات الدستورية امللزمة،
الفتا االنتباه اىل ان ما حصل
الحقا من اتهام لسوريا وسجن
للضباط االربعة بشكل تعسفي
أفقد احملكمة مصداقيتها لدى
الكثريين يف لبنان.
وبعد هذا العرض ،طرح بري
تصورا للحل ،القى جتاوبا
سريعا من سيد اإلليزيه،
كما قال بري ،مشريا اىل ان
الرئيس الفرنسي تبنى كل
االفكار اليت قدمها له ،من
دون ان يفصح عن طبيعتها،
وإن تكن املعطيات اليت توافرت
حول مضمون لقاءات رئيس
اجمللس يف باريس قد أوحت
بأنه ركز على وجوب تصحيح
مسار العدالة يف موازاة تأكيده
ان كل اللبنانيني ملتزمون مببدأ
العدالة.وأفاد قصر االليزيه يف
بيان صادر عنه ان ساركوزي
أكد أمام بري دعم فرنسا
للمحكمة الدولية.

رئيس االستخبارات اإلسرائيلية السابق:

إلغتيال احلريري الفضل األكرب يف إطالق
أكثر من مشروع إسرائيلي يف لبنان
السابق
الرئيس
اعلن
لالستخبارات العسكرية يف
كيان العدو «امان» عاموس
يادلني خالل تسليم مهامه
خللفه أن كيانه أعاد صياغة
عدد كبري من شبكات التجسس
اليت تعمل لصاحله يف لبنان
وكان األهم هو بسط سيطرة
كاملة على قطاع االتصاالت يف
هذا البلد ما أفاده على الصعيد
املعلوماتي إىل احلد الذي مل
يكن يتوقعه،
كما وأنه أعادت تأهيل عناصر
أمنية داخل لبنان و رجال
ميليشيات كانوا على عالقة
العربية منذ
سابقة مع الدولة
ّ
السبعينيات واضاف لقد جنحنا
يف تنفيذ العديد من عمليات
االغتيال والتفجري ضد أعدائنا
يف لبنان وأيضا سجلت أعما ً
ال
رائعة يف إبعاد االستخبارات
واجليش السوري عن لبنان ويف
حصار حزب اهلل.

وأشار يادلني اىل ان عملية
اغتيال الرئيس رفيق احلريري
كان هلا الفضل األكرب يف إطالق
أكثر من مشروع إسرائيلي يف
لبنان وكما كان الغتيال الشهيد
عماد مغنية الفضل يف الولوج
إىل مرحلة جديدة يف الصراع
مع حزب اهلل وقال  :لذا جيب
مواصلة العمل بهذين املخططني
ومتابعة كل أوراق العمل على
الساحة اللبنانية خصوصًا بعد
صدور القرار الظين الدولي
والذي سيتوجه إىل حزب اهلل
باملسؤولية عن اغتيال احلريري
لالنطالق إىل مرحلة طال
انتظارها على الساحة اللبنانية
قبل التوجه إىل سوريا احملطة
النهائية املطلوبة لكي تنطلق
مجيع مشروعات الدولة اليهودية
بعد اإلجناز الكبري يف العراق
والسودان واليمن والقريب جدا
إمتامه يف لبنان.ختم املسؤول
الصهيوني

احلوت :ما حصل خروج عن املؤسسات
اعترب عضو تكتل «لبنان أو ً
ال» النائب عماد احلوت أن ما حصل
يف الضاحية اجلنوبية «مؤشر إلمكان اخلروج عن املؤسسات سواء
كان عفويًا أو منظمًا».
ورأى يف حديث اىل اذاعة «صوت لبنان» أمس االول ،أنه
«ينبغي على خمتلف القوى السياسية أن تتعامل مع مجاهريها من
منطلق احلفاظ على موقع لبنان وعلى املستوى الدولي والتزامه
باملنطق القانوني العام» ،مشريًا اىل أن «هكذا حوادث قد
تعرض لبنان اىل واقع قانوني غري سليم».

هل وقع فايز كرم ضحيّة
دسيسة املوساد؟
بطرس عنداري
التجسس الصهيونية  -املوساد -منذ تأسيسها
لقد دأبت وكالة
ّ
قبل عشرات السنني على تغطية عمالئها واملتعاونني معها يف
العربية خاصة ويف جممل الدول االخرى .ومتنع الوكالة
الدول
ّ
اي معلومات او وثائق تتعلق باملتعاونني
املذكورة نشر ّ
والعمالء .ومل تنشر اي صحيفة اسرائيلية منذ قيام دولة
اسرائيل اي تفاصيل عن اي متعامل مع املوساد اال يف
حاالت نادرة اهلدف منها اظهار بطوالت جواسيس اسرائيل
الذين قضوا حنبهم او اصبحوا بعيدين عن ساحات اخلطر.
ولكن صحيفة يديعوت احرونوت القريبة من املوساد فاجأت
االوساط االمنية واالعالمية يف منتصف شهر ايلول املاضي
ّ
يتعلق بالعميد
مطول مل تذكر مصادر معلوماته
بنشرها ملقال
ّ
فايز كرم املعتقل املشتبه به بالتعامل مع مراجع اسرائيلية.
جاء يف املقال ان اجلهات االمنية االسرائيلية زودت العميد
كرم جبواز سفر اسرائيلي انتقل فيه اىل فرنسا مرجحة ان
العماد عون كان يعرف بذلك .واشار الكاتب اىل ان تعامل
العميد كرم مع املوساد سبق انتقاله اىل جزين عام 1992
لينتقل منها اىل اسرائيل ثم اىل فرنسا .ويغوص املقال يف
مطولة عن نشاطات ولقاءات كرم برجال املوساد يف
تفاصيل
ّ
باريس وغريها .وكان كرم اثبت للمحكمة العسكرية اللبنانية
يف شهر متوز  2005بعد عودته اىل لبنان مغادرته اىل باريس
جبواز سفر لبناني.
كاد الكاتب ان يقول ان فايز كرم عميل قديم وخطري يستحق
تعمد
االعدام ..هل يعقل ان يقوم جهاز مثل املوساد عن
ّ
احلاق األذى بشخص خاطر حبياته وقدم هلم معلومات هامة؟
التست والصمت
لقد دأبت اسرائيل دائمًا ومنذ قيامها على
رّ
على مجيع الذين تعاملوا معها او اتهموا بالتعامل مع اجهزتها،
فلماذا قررت اآلن وبعد مرور  62عاما على افشاء اسرار
املتعاملني معها وااليقاع بهم؟
قصة مثرية وليست دعوة اىل تربئة العميد كرم الذي
انها
ّ
نرتك قضيته للقضاء العادل كما ذكرنا سابقًا ..مل يسبق ان
مسعنا او قرأنا عن جهاز امين حتى يف اكثر الدول ختلفًا يشي
بالذين ّ
جندهم بعد ان خدموه لسنوات طويلة كما يقول الكاتب
اجملهول ..ملاذا يكون العميد كرم شواذ القاعدة؟ اال جيوز
ضحية دسيسة للموساد هدفها
التساؤل عما اذا كان وقع
ّ
االكرب االساءة اىل العماد عون؟
لقد ثبت ان مسؤولني لبنانيني اثنني توجها اىل باريس
وقضيا اسبوعًا كام ًال راجعا فيه سجهل زائري العماد عون
طوال سنوات جلوئه اىل باريس ودققا باالمساء بتسهيل من
السلطات الفرنسية ملعرفة ما اذا كانت هناك امساء يهودية
او قريبة منها العداد الئحة اتهامات تفجريية هيأت االجواء هلا
احدى الفضائيات باظهارها صورة العميد كرم اىل جانب العماد
عون يف كل مرة بثت خربًا عن اعتقاله والتحقيق معه.
ان الذي دفعين اىل هذا الكالم هو احلديث الوداعي لرئيس
جهاز املوساد اخلارج من اخلدمة الذي اشاد بقدرات جهازه
واجنازاته كاشفًا ان معظم الرؤساء وامللوك واالمراء والشيوخ
العرب سهلوا ويسهلون مهمات جواسيس اسرائيل ويفاخر
بتمكن عمالء اسرائيل من اغتيال عماد مغنية مبساعدة جهات
عربية من اكثر من دولة ولكنه مل يذكر اي اسم .
ملاذا تتكتم اجهزة املوساد على مجيع املتعاملني معها وتقرر
افشاء تعامل فايز كرم دون غريه؟
ان كالم رئيس جهاز املوساد هدفه اثارة الشكوك واالنقسامات
وهو يعرف دون اي شك ان اجلهات العربية تنتظر هكذا
ّ
ولتستغل كالم
اشارات لتفتح جبهات االتهامات والتخوين
اجلنرال االسرائيلي الطالق السهام يف كل االجتاهات.
اذا كان العميد كرم قدم خدمات ومعلومات اىل جهاز معينّ
اذا كان املوساد او غريه فهل يعقل ان يعمد هذا اجلهاز اىل
فضحه والدس عليه واإليقاع به؟
انها اسئلة فقط .ولكنها اسئلة مثرية والفتة يف الوقت
توجه اي تهمة قانونية اىل العميد كرم الذي ما
الذي مل
ّ
زال مشتبها به قيد التوقيف .ونأمل ان ال يؤدي تسريب
املعلومات والوشايات من املوساد اىل جهات لبنانية اىل
تفجري فضائح جديدة ال يتحملها لبنان يف هذه املرحلة.
مالحظة :لقد قامت صحيفة القدس العربي برتمجة ونشر
مقال «بديعوت احرونوت» بتاريخ  16ايلول املاضي
كجزء من صفحة يومية تنقل فيها بعض ما تنشره الصحافة
االسرائيلية.
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لدى استقباله السناتور األمريكي أرلني سبكرت

قادة اجليش يقاطعون احتفاالً حتضره زوجة غول احملجبة ؟

احلكومة الرتكية ُتدخل تغيريات جذرية على «الكتاب األمحر» للسياسة األمنية األسد :احلكومة اإلسرائيلية ال تريد السالم وال تؤمن به

أفادت مصادر مطلعة أن احلكومة
الرتكية أدخلت تغيريات جذرية
على وثيقة السياسة األمنية
لرتكيا املعروفة باسم «الكتاب
األمحر» واليت أقرها جملس
األمن القومي االربعاء يف اجتماعه
برئاسة الرئيس عبداهلل غول.
ويعتزم قادة اجليش الرتكي
مقاطعة احتفال يوم اجلمهورية
الذي يقيمه رئيس الدولة غول
يف القصر اجلمهوري يف أنقرة
اليوم يف حضور زوجته احملجبة
خري النساء غول.
وقالت املصادر إن التغيري االهم
يف الوثيقة يتمثل يف استبعاد
األصولية من التهديدات اليت
تواجهها اجلمهورية الرتكية،
إذ استبدل مصطلح الفاعليات
الدينية الرجعية بعبارة املنظمات
اليت تستغل الدين ملصلحتها
يف الفصل اخلاص بالتهديدات
الداخلية يف البالد ،وخففت
بالطرق
املتعلقة
العبارات
الدينية.
ويف ما يتعلق بالتهديدات
اخلارجية لرتكيا ،استبعد العراق
وإيران وسوريا واليونان من
القائمة ،مع الرتكيز على سبل
تعزيز التعاون مع هذه الدول
اجملاورة ،من غري أن يطرأ أي
تغيري على مسألة التعامل مع
عدم التزام اليونان حتديد اجلرف
القاري فى حبر إجيه مبسافة 12
مي ًال حبريًا ،علمًا أن عدم االلتزام

يعد مثابة إعالن حرب ،ورهنت
أي تغيري يف هذا البند مبوافقة
الربملان .وأبقت الوثيقة اعتبار
«حزب العمال الكردستاني»
خطرًا على تركيا يف فصل خاص
يتعلق بالتهديدات االنفصالية.
كذلك ،استحدثت الوثيقة جمموعة
من التهديدات ،هي االنرتنت
واالختالالت النامجة عن االحتباس
املناخية
والتغريات
احلراري
وشيخوخة السكان وتكنولوجيا
الفضاء والقضايا املتصلة خبطوط
أنابيب الطاقة وأمنها.
وخالفًا للوثيقة السابقة ،ال تعترب
الوثيقة اجلديدة املواطنني خطرًا
على اجلمهورية الرتكية .ونصت
على تسهيل عمل املؤسسات
الدميوقراطية يف البالد ،وحاجة
الدولة إىل اقفال التنظيمات
اليت تسعى إىل تدبري اإلنقالبات
وشبكات اجلرمية املنظمة.
ومبوجب النظام املعمول به يف
تركيا ،تراجع وثيقة األمن القومي
كل مخس سنوات .وحصلت
املراجعة األخرية يف  24تشرين
االول  ،2005ودخلت حيز التنفيذ
يف  20آذار  ، 2006بعدما صادق
عليها جملس األمن القومي.
ووصفت وسائل اإلعالم الرتكية
التعديالت التى أدخلتها احلكومة
على «الكتاب األمحر» بأنها
«تارخيية»  ،مشرية إىل أن
مبدأ سياسة «صفر املشاكل مع
اجلريان» قد اعتمد يف الوثيقة

اجلديدة.
على صعيد آخر ،بث تلفزيون»
تي أر تي» الرتكي الرمسي أنه
فيما يقيم الرئيس غول االحتفال
السنوي فى القصر اجلمهوري
مساء اليوم ،أعلن اجليش تنظيم
استقبال يف املوعد نفسه ليكون
ذريعة لقادة ملقاطعة االحتفال
الذي ستظهر فيه رمسيًا خري
النساء غول حبجابها للمرة األوىل
منذ ثالث سنوات.
وكان الرئيس الرتكي تعود
منذ توليه رئاسة اجلمهورية عام
 2007إقامة احتفالني يف مناسبة
عيد تأسيس اجلمهورية الرتكية،
أحدهما نهارًا حيضره قادة اجليش
الذين يقيمون احتفاهلم اخلاص
مساء اليوم نفسه ،واآلخر مسائي
يدعى اليه كل من الشخصيات
ورجال
والصحافيون
العامة
األعمال والفنانون والرياضيون،
وهو الذي كانت حتضره زوجته
خري النساء .وقرر الرئيس هذه
السنة إقامة احتفال واحد حتضره
زوجته وزوجات املشاركني فى
االحتفال ،وأبلغ ذلك رئاسة أركان
اجليش اليت مل تبد أي اعرتاض
يف البداية ،إىل ان أعلنت تنظيم
احتفال يف املوعد نفسه.
لكن صحيفة «صباح « نشرت
أن قادة اجليش ال خيططون
ملقاطعة احتفال الرئيس غول،
وأنهم سيحضرون جانبًا من
االحتفال ثم ينصرفون.

أكد الرئيس السوري بشار
االسد جمددًا "عدم وجود أي
مؤشرات الحراز تقدم ملموس
(يف عملية السالم) يف ظل
وجود حكومة اسرائيلية ال
تريد السالم وال تؤمن به".
وجاء يف بيان رئاسي صدر
عقب استقبال االسد عضو
جملس الشيوخ االمريكي
السناتور آرلني سبكرت ان
حمادثاتهما "تطرقت اىل
تطورات االوضاع يف املنطقة
تهيئة
أهمية
وخصوصًا
الظروف املناسبة للتوصل
اىل حتقيق السالم العادل
والشامل الذي حيفظ االمن
واالستقرار يف املنطقة".
وأكد االسد "ان سوريا تقدر
رغبة الرئيس االمريكي باراك
اوباما يف حتقيق السالم يف
املنطقة ،ولكن ال مؤشرات
الحراز تقدم ملموس يف ظل
وجود حكومة اسرائيلية ال
تريد السالم وال تؤمن به".
كما جرى حبث يف العالقات
الثنائية بني سوريا والواليات
املتحدة.
وأبلغ مصدر يف السفارة
االمريكية بدمشق "النهار"
"ان السناتور سبكرت ال ينوي
ترشيح نفسه لالنتخابات
املقبلة ،وهو ميلك عالقات

*الرئيس السوري بشار األسد – اىل اليسار – والسناتور االمريكي
أرلني سبكرت يف دمشق امس االول*

قوية على ضفيت النزاع
يف املسار السوري –
االسرائيلي ،وزيارته هذه
مبثابة االستكشاف االخري
لالوضاع بني اجلانبني".
ويف االطار عينه ،كان وزير
اخلارجية السوري وليد املعلم
التقى سبكرت يف حضور
نائب وزير اخلارجية السوري
فيصل املقداد ومدير ادارة
امريكا يف وزارة اخلارجية.
وحضر لقاء االسد – سبكرت،
وليد املعلم واملستشارة
السياسية واالعالمية يف
بثينة
السورية
الرئاسة
شعبان.
باالعمال
القائم
وكان
االمريكي تشارلز هنرت التقى

االسبوع املاضي وزير الثقافة
السوري رياض عصمت يف
مكتبه و"تباحث معه يف
التعاون الثقايف السوري –
االمريكي وسبل تفعيل هذا
التعاون املشرتك وخصوصا
خلطة السنة املقبلة".
وقال مصدر ديبلوماسي
امريكي ان "لقاء هنرت وعصمت
يعترب خطوة عملية وحيوية من
اجل احلوار املشرتك ،كما
انه فرصة للبحث يف العالقة
املشرتكة".
ويذكر ان لقاء القائم
باالعمال االمريكي يف دمشق
وزيرًا يف احلكومة السورية
هو االول من نوعه على هذا
املستوى منذ أقل من سنة.
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$3,350

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

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

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

WINNER

of the 2009
Ethnic
Business
Award

Sponsored by:

Face the
Future with

GOGD1850

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

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

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

www.cvgt.com.au
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العرب والعالم

ارتفاع حظوظ الدميوقراطيني يف جملس
الشيوخالنواب إضراب شامل يف أم
توقعات بانتزاع اجلمهوريني الغالبية يف جملس
الفحم احتجاجاً على
اعتداءات املتطرفني
االسرائيليني

ّ
أطل الرئيس األمريكي باراك
اوباما االربعاء يف برنامج «دايلي
شو» الفكاهي يف مسعى منه
حلض الناخبني الشبان على
التصويت يف انتخابات التجديد
النصفي للكونغرس األسبوع
املقبل ،وسط أجواء تشري إىل
عودة اجلمهوريني للسيطرة على
جملس النواب.
ويف وقت يستعد الدميوقراطيون
اىل هزمية يف مواجهة اجلمهوريني
الذين ترجح استطالعات الرأي
ان يستعيدوا الغالبية يف
جملس النواب ،اصبح اوباما اول
رئيس يشارك اثناء واليته يف
برنامج املقدم الالذع النربة جون
ستيوارت الذي يلقى رواجًا كبريًا
وال سيما بني الدميوقراطيني
الشباب.
واقر الرئيس خالل الربنامج
بان «التغيري» الذي وعد
به عام  2008سيستغرق بعض
الوقت .وقال «ان هذه الفكرة
بانه سيكون يف وسعنا تغيري
(اسلوب احلكم يف) واشنطن
بشكل سريع  ..انها فكرة قيد
التنفيذ ،ولن تتحقق بني ليلة
وضحاها» .اضاف «حني
وعدنا خالل احلملة (عام )2008
بتغيري ميكن ان تؤمنوا به ،مل
يكن هذا تغيريا ميكن ان تؤمنوا
به بعد  18شهرا».
وحاول ستيورات حماصرة أوباما
من خالل قوله إنه أعلن عن
طموحات كبرية خالل ترشحه
ملنصب الرئاسة غري أن ما حققه
كان ضئي ًال غري أن الرئيس دافع
عن إجنازاته وأهمها قانون إصالح
برنامج الرعاية الصحية.
وقال أوباما إن االقتصاد حيقق
منوًا على الرغم أن ذلك ليس
بالقوة الضرورية ،مشددًا على
أن إدارته متكنت من تفادي
كساد كبري ثان وحتقيق استقرار
اقتصادي ،وأضاف «لقد قمنا
بأشياء ال يعرف الناس عنها
حتى».
وكان الناطق باسم البيت
االبيض روبرت غيبس دافع
اول من امس عن مشاركة اوباما
يف الربنامج .وقال «اعتقد ان
الناخبني الشباب يتابعون هذا
الربنامج ،وهو مكان من املفيد
الظهور فيه من اجل الوصول
اليهم».
واضاف ان «الرئيس مل يرتدد
يوما يف الظهور يف االماكن
اليت ميكن للناس فيها تلقي
رسالته».
وتشري آخر استطالعات الرأي
اىل فسحة امل للدميوقراطيني
وال سيما يف كاليفورنيا (غرب)
حيث مل تؤثر ماليني الدوالرات
اجلمهوريون
انفقها
اليت
على نسبة التأييد للمرشحني
الدميوقراطيني.
وتتقدم السناتورة الدميوقراطية
املنتهية واليتها باربرا بوكسر
على املديرة السابقة لشركة
هيولت باكرد كارلي فيورينا بـ52
نقطة مقابل  43حبسب استطالع
للراي اجرته جامعة سافولك.
كما يتقدم جريي براون املرشح
احلاكم
خلالفة
الدميوقراطي
ارنولد شوارزنيغر على منافسته

اجلمهورية ميغ ويتمان مديرة اي
باي سابقا بـ 50نقطة مقابل
 .42ويشري استطالع اخرى
للرأي اىل حتقيق الدميوقراطيني
تقدما يف فرجينيا الغربية
(شرق) وبنسيلفانيا (شرق)
ونيفادا (غرب) حيث يرجح فوز
مرشحيهم جمللس الشيوخ ،ما
سيساعد الرئيس على االحتفاظ
بالغالبية فيه.
اما يف ما يتعلق باملرشحني
جمللس النواب ،فمن املتوقع
ان حيصل اجلمهوريون بسهولة
على املقاعد االضافية الـ39
اليت حيتاجون اليها النتزاع
الغالبية من الدميوقراطيني،
حبسب توقعات اخلبري السياسي
تشارلي كوك الذي رجح عرب
شبكة ام اس ان بي سي ان
يفوز اجلمهوريون ب 48اىل 60
مقعدا اضافيا.
غري ان الرئيس السابق بيل
كلينتون اعلن لشبكة «ايه بي
سي» ان «اعتبارنا مهزومني
سيكون خطأ فادحا».
اضاف من شيكاغو اليت زارها
الدميوقراطي
املرشح
لدعم
ملقعد باراك اوباما السابق
يف جملس الشيوخ اليكسي
جيانوالس «مل يسبق لي ان
شهدت انتخابات بهذا املستوى
من املنافسة».
وتشمل انتخابات الثاني من
تشرين الثاني (نوفمرب) مقاعد
جملس النواب الـ 435و 37من
مقاعد جملس الشيوخ املئة
(مقعدان لكل والية) ،فضال عن
مناصب  37حاكما.
وجتري هذه االنتخابات يف
منتصف والية باراك اوباما
ما بني فوزه يف انتخابات
تشرين الثاني (نوفمرب) 2008
واالنتخابات الرئاسية املقبلة
عام .2012
وتارخييا تسجل االنتخابات يف
منتصف اول والية لرئيس
امريكي خسائر حلزبه يف
الكونغرس والواليات.
ويف حال سيطر اجلمهوريون على
جملس النواب ،فذلك سيمكنهم
من التحكم بالربنامج التشريعي
يف الكونغرس وسيعطيهم قدرة
على التحقيق يف اداء ادارة
اوباما.
اىل ذلك ،توقع الرئيس
األمريكي السابق جيمي كارتر
املعوقة
أن طرق اجلمهوريني
ّ
ستتغري وقد تتحسن آفاق إعادة
انتخاب اوباما لوالية أخرى ،بعد
االنتخابات النصفية للكونغرس
األسبوع املقبل.
وقال كارتر لشبكة «سي
ان ان» األمريكية إن احلزب
اجلمهوري كان «غري مسؤول
بالكامل» خالل األشهر الـ
 18املاضية عرب معارضة غالبية
املبادرات التشريعية املدعومة من
اوباما وزمالئه الدميوقراطيني،
مضيفًا «إن فازوا ،رمبا،
بالسيطرة على جملس الشيوخ
او النواب ..فسيكون عليهم
إظهار بعض املسؤولية».
ولفت إىل ان ذلك سيجعل أمام
أوباما «خصمًا يتجادل معه مع
درجة من العقالنية».

شهدت مدينة أم الفحم يف
األراضي العربية احملتلة عام
 ،48أمس االول ،إضرابا
شامال يف مجيع مرافق املدينة
من مؤسسات تربوية وحمالت
جتارية ،وذلك يف أعقاب
املواجهات اليت شهدتها املدينة
أول من أمس ،خالل حماولة
اإلسرائيلي
اليمني
أنصار
املتطرف ،بزعامة باروخ مارزل
املدينة
دخول
وعصابته،
بناء على قرار احملكمة العليا
اإلسرائيلية..
وجاء اإلضراب تلبيه لدعوة
جلنة املتابعة العليا لشؤون
فلسطينيي الـ ،48ردا على
تنفيذ اعتداءات قوات الشرطة
على
اإلسرائيلي
واألمن
املواطنني وقادة اجلماهري
العربية الذين تصدوا لتظاهرة
اليمني اإلسرائيلي املتطرف،
حيث أصيب النائبان عفو
اغبارية (اجلبهة الدميوقراطية
للسالم واملساواة) وحنني
زعيب بإصابات طفيفة.
ومثن رئيس بلدية أم الفحم
الشيخ خالد محدان جتاوب
أهالي أم الفحم مع اإلضراب
على الرغم من صدور الدعوة
اىل االضراب يف وقت متأخر
ليل االربعاء ـ اخلميس ،مؤكدا
إن اإلضراب جاء احتجاجا على
النهج العنصري املتزايد يف
الذي
اإلسرائيلي
الشارع
يلقى لألسف محاية من القضاء
على
واحتجاجا
والشرطة،
سياسة الشرطة اليت مارستها
ضد أهالي أم الفحم والوسط
العربي.
وحيا محدان أهالي أم الفحم على
وقفتهم البطولية ومشاركتهم
الدائمة من اجل إجناح النضال
الشعيب واجلماهريي لنصرة
القضية الفلسطينية ،كما أكد
ان أم الفحم مدينة ومواطنني
باملالحقة
يشعرون
وبلدية
واالستهداف من قلب املؤسسة
اإلسرائيلية اليت تستمر مبالحقة
أم الفحم لدورها القيادي
والريادي يف النضال.
إىل ذلك قدمت حمكمة الصلح
يف اخلضرية صباح أمس الئحة
اتهام ضد قاصرين من أم الفحم
اعتقال خالل املواجهات اليت
جرت يف أم الفحم أثناء زيارة
مارزل وزمرته االستفزازية،
وتضمنت الئحة االتهام ضد
القاصرين «اإلخالل بالنظام
العام ومهامجة أفراد شرطة.
ومددت حمكمة الصلح يف
الناصرة اعتقال  4معتقلني
آخرين من أم الفحم يف القضية
نفسها واشرتطت احملكمة على
النيابة تقديم الئحة االتهام حبق
األربعة حتى صباح اليوم اجلمعة.
ويذكر إن الشرطة اإلسرائيلية
قامت باعتقال  9شبان من أم
الفحم خالل املواجهات ،بينهم
 4قاصرين.

حتذيرات من مواجهة تل أبيب حرباً على غرار الـ 73

كشفت اللجنة الفرعية لفحص
الداخلية
اجلبهة
استعداد
التابعة للكنيست االسرائيلية
عن معلومات خطرية حول
االستعدادات واإلمكانات ملواجهة
ساعة «الصفر» يف أي حرب
مستقبلية جديدة ضد إسرائيل
على غرار حرب السادس من
تشرين االول (أكتوبر) .1973
وذكرت صحيفة «معاريف»
اإلسرائيلية أن رئيس اللجنة عضو
الكنيست زئيف بيلسكي سيعرض
أمام أعضاء جلنة اخلارجية واألمن
الربملانية معلومات مثرية للقلق
حول استعداد اجلبهة الداخلية فى
مواجهة إمكانية التعرض هلجوم
شامل بالقذائف والصواريخ من
قبل سوريا و»حزب اهلل»
و»محاس» باجتاه التجمعات
اإلسرائيلية.
التى
املعلومات،
ووصفت
توصلت إليها اللجنة فى أعقاب
لقاءات عقدتها مع نائب وزير
الدفاع متان فلنائي ،وقائد
اجلبهة الداخلية اللواء يائري
جولني ،ورئيس سلطة الطوارئ
الوطنية فى وزارة الدفاع
اإلسرائيلية زائيف تسوكرم،
ورؤساء اجملالس احمللية ،بأنها
مقلقة للغاية.
واتضح من التفاصيل أنه حتى
نهاية عام  2010سيكون 60
يف املئة من اإلسرائيليني
ميلكون كمامات واقية للغازات
الكيميائية و 30يف املئة من
اإلسرائيليني ال يوجد لديهم
مالجئ عامة جمهزة أوغرفة داخلية
حمصنة ،حيث طالب رئيس اللجنة

الفرعية من رئيس الوزراء ووزير
الدفاع ووزير املالية بالتدخل
الشخصي لوقف وضع تكون
فيه اجلبهة الداخلية عبئًا ثقي ًال
على أمن إسرائيل فى أوقات
الطوارئ ،يف ظل عدم املثابرة
من قبل قيادة اجلبهة الداخلية.
وحذر بيلكسي من أنه فى حال
مل يتم التدخل حلل هذه املعضلة
وضعا
فإن إسرائيل ستواجه
ً
يشبه حرب السادس من أكتوبر
وبعدها تقام جلنة حتقيق ملعرفة
ملاذا كان التقصري.
من جهة أخرى ،ناقش اجمللس
الوزاري االسرائيلي املصغر
للشؤون األمنية والسياسية أمس
التهديد الذي تشكله الصواريخ
املضادة للطائرات اإلسرائيلية
من جهة قطاع غزة.

وأشارت صحيفة «إسرائيل
اليوم» امس إىل أن املعلومات
املتوافرة لدى األجهزة األمنية
اإلسرائيلية « تفيد بأنه توجد
للطائرات
مضادة
صواريخ
داخل قطاع غزة وقد مت تهريبها
من إيران على أيدي عناصر
«محاس».
وحسب التقديرات األمنية فإنه
ال يوجد شيء ميكن أن مينع
«محاس» من حماولة استخدام
الصواريخ املضادة للطائرات
لتحقيق عملية إسرتاتيجية.
وكان رئيس الوزراء اإلسرائيلي
بنيامني نتنياهو قد حتدث خالل
افتتاح جلسة حزب الليكود قبل
أسبوع عن امتالك محاس ملثل
هذه الصواريخ ,وشرح خماطرها
على حركة الطريان.

إسرائيل :الصواريخ املضبوطة يف نيجرييا مصدرها إيران ووجهتها غزة
أعلنت اسرائيل أمس االول ان الصواريخ اليت مت ضبطها يف نيجرييا
مؤخرا مصدرها ايران ووجهتها «حركة املقاومة االسالمية» (محاس)
يف قطاع غزة.
ونقلت صحيفة «هآرتس» عن مصدر أمين اسرائيلي رفيع املستوى
قوله إن احلديث يدور عن كشف مسار تهريب جديد من إيران إىل
«محاس» يف غزة.
وقالت الصحيفة إن املعلومات األولية حول ضبط شحنة األسلحة يف نيجرييا
وصلت إىل وزارة اخلارجية اإلسرائيلية وجهاز األمن صباح االربعاء.
ونقلت عن مصدر يف وزارة اخلارجية قوله إن السفارة اإلسرائيلية يف
نيجريا جتري منذئذ حمادثات مع أجهزة األمن ووزارة اخلارجية يف نيجرييا
يف حماولة للحصول على املزيد من التفاصيل.
أضافت ان التقديرات يف جهاز األمن اإلسرائيلي تشري اىل ان اإليرانيني
يواجهون صعوبات يف مسار تهريب األسلحة عرب البحر األمحر والسودان
ومن ثم اىل القطاع «ومن اجلائز أن اإليرانيني حياولون إفراغ شحنة
األسلحة يف نيجرييا ومن هناك نقلها برا إىل السودان وبعد ذلك إىل
سيناء».

لصاحبه جان شاهني

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

صفحة 10

Saturday 30 October 2010

السبت  30تشرين األول 2010

Page 10

اسرتاليات

 900الف دوالر زيادة متويل اجملموعات احلكومة الفيدرالية تتحرك
احمللية ،يف اوبرن وغرانفيل وباراماتا لتغيريات صحية واستشفائية
غادييل ونائب غرانفيل دايفيد
بورجر بزيادة التمويل ملناطقهم
احمللية.
وقالت النائبة بريي "انها زيادة
كبرية لغرب سيدني وزيادة
كبرية الوبرن".
واضافت تقول "ان مستوى
االهتمام بهذه املنح من قبل
اجملتمع احمللي كان رائعا وحنن
االن بامكاننا اعطاء املزيد من
املنظمات انباء جيدة وهي متويل
مشاريع بناء اجملتمع".
بدورها قالت النائبة غادييل
"ان برنامج شراكة بناء اجملتمع
هو مبادرة عظيمة تقدم لكل
ناخيب نيو ساوث ويلز لتمويل
الصاالت االجتماعية ومالعب
الرياضة وحتديث مراكز كبار
السن وغري ذلك".
اما السيد بورجر فقال "ان زيادة
التمويل اعرتاف باالهتمام الكبري
باجملموعات اجملتمعية يف شراكة
مع حكومة نيو ساوث ويلز
لتقديم مرافق وتسهيالت حملية
افضل".

حصلت اجملموعات االجتماعية يف
اوبرن وباراماتا وغرانفيل على
 2.1مليون دوالر لتطوير املرافق
والتسهيالت احمللية بزيادة 900
الف دوالر عن السابق وذلك
بعد التوسع يف برنامج حكومة
نيو ساوث ويلز لبناء الشراكة
االجتماعية.
وسوف حتصل كل من اوبرن
وباراماتا وغرانفيل على  700الف
دوالر بزيادة من  400الف دوالر
للعام السابق كمنح للمجموعات
االجتماعية احمللية واجملالس
واملنظمات اليت ال تبغي الربح
لتحديث وبناء تسهيالت ومرافق
حملية.
وقد زادت حكومة نيو ساوث
ويلز متويل برنامج بناء الشراكة
اجملتمعة حبدود  3.4مليون
دوالر ليصل التمويل اىل 58.4
مليون دوالر وذلك نظرا لزيادة
عدد ونوعية الطلبات اليت تلقتها
احلكومة من مجيع احناء الوالية.
وقد رحب كل من نائبة اوبرن
باربرة بريي ،نائبة باراماتا تانيا

نيو ساوث ويلز بصدد ختفيض تغذية
التعرفة «املكلفة» للطاقة الشمسية
كريستينا كينيلي ان احلكومة
سوف ختفض التعرفة من 60
سنتا اىل  20سنتا للكيلوات/
ساعة على ان يكون اقصى
قدرتها  300ميغاوات.

يبدو ان والية نيو ساوث ويلز
بصدد ختفيض امجالي التغذية
للتعرفة على نظام املنحة
الشمسية عالية الكلفة جدا.
فقد اعلنت رئيسة الوالية

وصول  44طالب جلوء اىل كريسماس ايالند
ABAL Corporate NCD / TD Rate Specials

مت اعرتاض مركب وعلى متنه
5.35%
 44طالب جلوء اىل الشمال
6 Month:
5.50%
جلزيرة كريسماس.
الغربي
فرقاطة9
5.60%يوم االربعاءMonth:
فقد نقلت
االسرتالية
للبحرية
12
Month:
تابعة5.75%

5 Month:

جمموعة من  44راكبا وطاقم
1 Month:
4.75%
من  3اشخاص اىل اجلزيرة
حيث4.90%
2 Month:يف
خيفضون للتحقيق
3 Month:
الصحية
 5.10%واحواهلم
هوياتهم
االمنية.
وسجالتهم
4 Month:
5.25%

%

+/-

Level

Currencies

0.49%

0.0048

0.9774

AUDUSD

-0.62%

-0.0044

0.7019

AUDEUR

-0.47%

-0.0029

0.6134

AUDGBP

-0.30%

-0.24

79.2

AUDJPY

-0.25%

-0.0033

1.298

AUDNZD

!#DIV/0

0

Equities

-0.11%

-12.33

11113.95

DJIA

0.11%

1.33

1183.78

S&P500

0.16%

4.11

2507.37

Nasdaq

0.56%

31.87

5677.89

FTSE

0.42%

27.28

6595.28

DAX

-0.22%

-21

9366.03

Nikkei

0.79%

36.72

4684.86

ASX200

-0.15%

-4.469

2992.5793

Shanghai

0.20%

46.28

23210.86

Hang Seng

!#DIV/0

0

Commodities

1.34%

17.8

1342.6

Gold

0.04%

0.03

81.99

Oil

!#DIV/0

0

-

-0.06%

4.858%

3 Year

-

-0.06%

5.202%

10 Year

Treasuries AU

Treasury Department
Email: treasury@arabbank.com.au
Web: www.arabbank.com.au

تقوم احلكومة الفيدرالية بتغيري
االساس القانوني لعالقات
الكومنولث املالية مع الواليات
حيث سيكون بامكانها تنفيذ
للتمويل
واسعة
تغيريات
الصحي.
فقد قال وزير اخلزانة واين
سوان ان التغيريات ستعيد
صياغة التمويل الصحي مما
جيعل النظام اكثر استدامة يف
مواجهة االنفاق املتزايد.
وخالل تقدميه تشريع تعديل
قانون العالقات املالية للحكومة
الفيدرالية قال السيد سوان
«ان الواليات لن تكون حبالة
اسوأ على املدى القصري وافضل
بكثري على املدى البعيد مبوجب
هذه االصالحات».
وتأتي هذه التغيريات بعد
االتفاق ،يف نيسان املاضي،
والواليات
الكومنولث
بني
واملقاطعات باستثناء والية
غرب اسرتاليا النشاء الشبكة
الوطنية للصحة واملستشفيات.
وقال السيد سوان ان التشريع
سوف خيلق الصندوق الذي
املدفوعات
فيه
ستوضع
للواليات.
فاملال الذي سيأتي من
مردود ضريبة السلع واخلدمات

الصحية

سيخصص للخدمات
واالستشفائية.
فان
ذلك
على
وعالوة
الكومنولث سيقدم اعلى متويل
ابتداء من االول من متوز 2014
حيث سيكون مبقدار  10.6مليارا
على االقل يف السنوات اخلمس
التالية.
وستبقى والية غرب اسرتاليا
تعمل مبوجب النظام القديم حتى
توقع على االتفاق.
وقال السيد سوان ان االسعار
الكومنولث
سيدفعها
اليت
للخدمات االستشفائية ستحددها
استشفائية
تسعري
سلطة
مستقلة .وهذا يعين متويال وفقا
«السعار فعالة» او ما حتدده
سلطة التسعري بالنسبة لكلفة
اخلدمة.
واعترب وزير اخلزانة ان هذه
التغيريات هي من بني اكرب
التحسينات العالقة يف الذاكرة
يف العالقات بني الكومنولث
والواليات ،انه االصالح االكرب
يف نظام الصحة واالستشفاء
االسرتالي منذ ادخال الرعاية
الطبية (ميديكري) وهو احد
اوسع االصالحات يف جمال
تقديم اخلدمات منذ انشاء
االحتاد الفيدرالي.

تقدم «الباقة
شركة
الذهبية» احملتوية على  14قناة
عربية بـإشرتاك شهري قدره
 39.95دوالرا
تقدم شركة  UBI World TVاآلن للمشاهد العربي أختيارًا جديدًا
مع الباقة الذهبية للقنوات العربية.
فقد أضافت شركة  UBI World TVأكرب شركة لبث قنوات
التليفزيون املدفوع متعددة اللغات يف أسرتاليا للمشاهدين
الناطقني باللغة العربية عرضا جديدا وبسعر مغري مع باقة من
أفضل القنوات العربية.
حتتوي "الباقة الذهبية العربية" على  14قناة عربية بسعر مناسب
جدًا .تقدم الباقة الذهبية قنوات من لبنان ،مصر ،العراق،
دبي ،األردن وسوريا باإلضافة إىل قناة عربية إخبارية باللغة
اإلجنليزية.
أحصل على الباقة الذهبية اآلن بـإشرتاك شهري قدره $ 39.95
فقط .حتتوي الباقة الذهبية العربية على القنوات التالية،LBC :
تلفزيون لبنان ،قناة اجلديد ،العربية ،هي ،روتانا موسيقى ،روتانا
سينما ،النيل للدراما ،العراقية ،تليفزيون سوريا ،تليفزيون دبي،
تليفزيون األردن" :ANA ،قناة  UBIالعربية احمللية واليت تذيع
أفضل الربامج من كل القنوات العربية" Euronews ،مع ترمجة
صوتية باللغة العربية ،باإلضافة إىل اجلزيرة باللغة اإلجنليزية و 10
قنوات إذاعية عربية.
أما بالنسبة للمشاهدين الذين يفضلون الباقة العربية الشاملة لـ
 UBIواليت تتكون من  29قناة عربية تليفزيونية مع قناة اجلزيرة
باللغة اإلجنليزية و  10قنوات إذاعية عربية فعليهم اإلشرتاك يف
الباقة الشاملة بسعر  $ 64.95شهريًا.
قالت السيدة "رجيينا بولس" املدير العام لشركة UBI World TV
يف تصريح هلا" :تعد باقة  UBIالذهبية العربية أفضل اخليارات
وأكثرها قيمة للمجتمع العربي يف أسرتاليا حيث وضعنا يف اإلعتبار
عدد وجودة القنوات العربية مقارنة بالسعر ،تعد الباقة العربية كنزًا
حقيقيًا للمشاهد العربي الذي يبحث عن قيمة جيدة"

ارتفاع االسعار مبعدل  2.8يف املئة
29 October 2010
يف العام املالي لشهر ايلول
?Question mark over need for QE2

وأضافت السيدة "رجيينا بولس"" :تقدم اآلن شركة UBI World
ارتفع مؤشر اسعار املستهلك اجلمعة وتوقعت ارتفاعا مبعدل
 TVللمشاهد العربي إختيارات متنوعة وخمتلفة من باقات القنوات
مبعدل  0.7يف املئة يف  0.8يف هذا الربع املالي.
Is further
?necessary
That was the question many were left asking overnight with
سواء يف -نوعية القنوات أو يف أسعارها.
QEاجلميع
تناسب
العربية اليت
االشهر الثالثة املنتهية يف وقد سجلت اسعار املستهلك
the gradual
improvement
in initial jobless claims speeding up over the course of last
فضلوا الباقة الذهبية أو الباقة الشاملة
أنهم سواء
فليتأكد اجلميع
املئة للسنة
 2.8يف
اظهرت
املاضي
ايلول
week.
العربيةtotal,
workers
filing first-time
claims
بـ fell
ارتفاعاby
21k to 434k
كما for
the week
ending
حيصلون على أفضل القنوات العربية
فأنهمInسوف
للقنوات
ايلول
شهر
يف
املنتهية
املالية
االحصاء
ملكتب
البيانات
اخر
Oct
22.
The
result
was
stronger
than
the
453k
estimate
that
had
been
expected
by
the
اإلخبارية والرتفيهية ،فقط حصريًا لـ "UBI World TV
من ofمتوسط
بقليل
وذلك اقل
االسرتالي.
markets
and
left
the
overall
number
new
claimants
at
a
three-month
low.
With
all
of
لإلشرتاك يف الباقة الذهبية إتصل اآلن بالرقم 1300400800
الذي كان
 easingالسوق
توقعات
بقليل مما
هو اقل
andالرقم
وهذا
the talk
about the
for further
quantitative
to lower
borrowing
costs
وبالرقم  0800400023من أي مكان
بأسرتاليا،
”“needمكان
من أي
حسب
املئة
يف
2.9
حبدود
االقتصاديون
توقعه
قد
spur
on
growth,
the
continued
improvement
in
the
data
suggests
the
job
market
كانis
بنيوزيالند .أو إرسل بريدا إلكرتونيا للعنوان التالي:
actually
improving.
Whilst
the
pace
of
job
creation
is
not
yet
strong
enough
to
lower
the
اقتصاديا
15
بها
قام
دراسة
اقتصادية
دراسة
كانت
حيث
sales@ubiworldtv.com
unemployment rate, should the improvement
continue,
يوم the
economy
looks
likely
لـ to
.AAP
مؤسسة
من
صدرت
جونز
داو
أو زر موقعنا على اإلنرتنت www.ubiworldtv.com

start creating the number of jobs required to spur on spending and borrowing amongst
consumers (and perhaps lift economic growth and inflationary pressures). Should this
be the case, the need for further large-scale easing could be unnecessary.
More good news out of the Euro Zone overnight with a gauge measuring economic
Germanانand consumer sentiment coming in above forecasts whilst
unemployment
كل ثالثة
قال شخص من
اكثرcontinued to decline throughout September. The European
Commission
 economicعدم اجناب
على العائالت
sentiment index continued to climb with the gauge rising 0.9pts
to 104.1
September.
تأثريها
للحد inمن
من ولدين
The result was slightly above the 103.2 reading that had been eyed by the markets
على البيئة.
with an increase in industrial sentiment the chief catalyst behind
pleasing
result.
 theالذين
نصف
حواىل
وقال
Elsewhere, Germany continued to defy expectations of a year-end
slowdown
with
the
مشلهم املسح ان على العائالت
number of unemployed persons falling by 3,000 over the course
September.
Whilst
ofثالثة
اجناب
يف االعتبار
ان تأخذ
below the 30,000 decline that had been expected, the number of unemployed
workers
اوالد او اقل.
fell below 3 million (non-seasonally adjusted) for the first time since
Novemberاجلامعة
 2008.الذي اجرته
ووجد املسح
The slide in UK house prices gathered steam in October with
the
Nationwide
Houseاالسرتالية ان معظم
الوطنية
Price Survey down 0.7pct from September. The result was below
the 0.4pct fall that
االسرتاليني يريدون ان يبقى
had been forecast by economists and left the year-on-year increase at just 1.4pct. With
عدد السكان يف املستويات
homeowners seemingly determined to sell before austerity measures kick in next year,
احلالية او من دون ،مالحظني
the decline in prices is expected to accelerate in the months ahead.
ان رئيسة الوزراء جوليا غيالرد
Adding to concerns over the health of the domestic Japanese economy, retail sales fell
ضربت على الوتر الصحيح
heavily in September with an end to government car subsidies blamed for the worseبرفضها دفع كيفن راد باجتاه االذى بالبيئة وترفع اسعار كما اعرب ثلثا الذين مشلهم
than-expect result. In total, retail spending fell 3.0pct over the month with the annual
املنازل وتضع ضغوطا على املسح عن قلقهم من تأثري
كبرية»pace of sales falling to 1.2pct. The result was below the 3.0pct clip.
«اسرتالياthat had
been
شيخوخة السكان ،حيث عارضت
وقال  44يف املئة فقط ممن املوارد املائية.
expected by the markets and suggests retail sales may struggle to gain traction given
ضريبية
 inزيادات
فرض
activityاالكثرية
من ان
هناك
مشلهم املسح انهم يفضلون غري ان
the slowdown
economic
خماوفseen
in recent
months.

اسرتاليا»؟!
العائالت الكبرية «تضر
-

لدعم العجزة واملسنني.

يؤثر النقص يف املهارات على
النمو السكاني.
ورأى حواىل  52يف املئة ان كبح االقتصاد حيث قال  83يف
تلوث
للحد aمن
االنبعاثات
 bothجتارة
ملزيد
 marketsاملئة انه
بالفعل عددا
Expect
quiet
day across
السماحthe
ينبغي equity
and currency
اسرتالياtoday as
لدىinvestors
الكربون.
بدخول
املهرة
املهاجرين
 andمن
fastاي
وان
كافيا من
pause before the major market events that will come thick
السكانnext
week. From
a
يضعوا
 perspective,ان
 expectعندما سئلوا
اسرتاليا the Australian Dollar.ولكن
ستلحق
زيادة
currency
to drift today
اضافيةwith
سكانيةthe flat
offshore

Looking
Ahead
خطة
يف املئة
ودعم حواىل 59

lead and lack of local data to ensure little movement one way or the other. We expect
the currency to be capped under USD.9800 with support coming in at USD.9755.

)Overnight Data (Nation, Data, Period, Reading, Expected

-

املشاكل الضاغطة يف مراتب
حل االحتباس احلراري والبيئة
يف املرتبة الرابعة بعد االقتصاد
والصحة والتعليم.
وكان رئيس الوزراء السابق
كيفن راد يدفع باجتاه منو
كبري للسكان قائال ان القارةبامكانها ان تدعم  36مليون
نسمة حبدود العام .2050
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اسرتاليــات

ما هي التوجيهات اليت اعطتها نقابة املهندسني يف اسرتاليا يف  20تشرين األول سنة  2010بالنسبة لوكالء اهلجرة؟

يف  20تشرين االول سنة
 2010أعطت نقابة املهندسني
يف أسرتاليا توجيهات حتذيرية
تؤكد فيها رفضها املطلق ألي
وثيقة مصدقة من قبل وكالء
اهلجرة  .يبدأ هذا الرفض من
تاريخ  1كانون األول سنة
2010
وترفض النقابة املذكورة
أي وثيقة تستلمها بعد هذا
التاريخ و مصدقة من وكالء
اهلجرة.
ماذا نعين بتصديق الوثائق؟
أقرت تشريعات اهلجرة ()5
 213من تشريعات اهلجرة
لعام  1994بأنه حيق ألي
وكيل هجرة تصديق نسخة
ألي وثيقة على انها صورة
طبق األصل عنها .
من اجلدير التنبه ،وأشدد على
هذا القول ،بأنه ال حيق ألي
وكيل هجرة ان يشهد على
توقيع اي إفادة تشريعية من
قبل طرف ثان .حيق للمحامي
فقط ان يقوم بهذا العمل.
ما هو القانون املطبق على
الوثائق؟
أوجه ندائي لكل شخص يقوم
بهذا العمل ،وألفراد اجلالية
األثنية ،ان يلتزموا بهذه
القوانني ،ويأخذون احلذر
التام عند إبراز اي وثيقة
مصدقة (كما ذكرنا اعاله)
العقوبات
لتفادي
وذلك
القانونية والصارمة املتعلقة
بهذه املخالفات واليت سأتطرق
اليها أدناه.

او

الرجاء عدم تصديقها،
تصديق اي نسخة عنها.
كيف يتم تصديق وثيقة مؤلفة
من نسخ عدة؟
اكتب الكلمات التالية على
الصفحة األوىل:
“This is and the following
(number of pages) pages to
be a true and accurate copy
of the Original (number of

*احملامية بهية ابو محد*

عزيزي القارئ!
هناك لغط ملحوظ متداول بني
أعضاء اجلالية ،بانه بامكان
اي شخص ان يصدق صورة
لصورة اختذت عن وثيقة
اصلية ،حتى ولو كانت النسخة
متخذة بواسطة اجلهاز املاسح
يصدق الصورة
 :مبعنى آخر ال
ّ
املتخذة عن النسخة األصلية،
لكنه يصدق نسخة عن النسخة
املتخذة من األصلية .
ان الطريقة التحايلية اليت
يتبعها البعض يف توقيع
بعض الوثائق القانونية ال
ميكن اعتمادها قانونيا وميكن
ان تكلف صاحبها مثنا غاليا،
حتى السجن.
كيف يتم تصديق الوثائق؟
يتم تصديق الوثائق كما
يلي:
اخلطوة األوىل:اخذ الوثيقة
األصلية ،وفحصها بطريقة
دقيقة ،والتأكد من انها

أصلية.
اخلطوة الثانية:اخذ نسخة عنها
للمصادقة عليها.
اخلطوة الثالثة:اكتب عليها
بيدك
This is a true copy and
accurate copy of the Original
that I have sighted
اخلطوة الرابعة :وقع النسخة،
مع التاريخ ،ومع امسك
واضحًا ،ثم اضف الكلمات
التالية:
Registered Migration Agent
 - ..… MARNرقم وكيل
اهلجرة -من املمكن ان تضيف
رقم هاتفك وعنوانك.
ماذا سيحدث اذا ما كانت
النسخة األصلية غري واضحة؟
اذا كانت النسخة األصلية
غري واضحة ،أو مضاف اليها
كلمات ،او غري كاملة ،واذا مل
تكن مقتنعا بالكلية بان الوثيقة
اليت يف حوزتك هي األصلية،

pages) document that I have
.”sighted
اعادة كتابة املعلومات
املذكورة اعاله
ما هي العقوبات القانونية
للمخالفة؟
اذا مل ترى بام عينيك الوثيقة
األصلية ،وصدقت النسخة
مؤكدًا بانها النسخة طبق
األصل عن األصلية ،فإن
العقوبة هي عشر سنوات سجن

وغرامة تقدر ب 110,000$
دوالر أوسرتالي.
ملاذا اختذت نقابة املهندسني
هذه اإلجرءات؟
اختذت نقابة املهندسني هذه
اإلجراءات بعد ان تسلمت
الكثري من النسخ اليت تبني
فيما بعد بانها غري قانونية.
أعود وأكرر رجائي لكل وكيل
هجرة بان يلتزم مبا ذكرته يف
هذه املقالة.

1. What is the population of 4. The Capital of New South Wales
?Australia today
is
1) about 12 million people
1) Melbourne
2) about 40 million people
2) Sydney
3) about 22 million people
3) Brisbane
4) about 28 million people
4) Perth
5. The Judicial Power is the power
1) to make the laws
2) to interpret and apply the law
3) to put the laws into practice
4) to abolish laws
:3
:3
:4
:2
:2

2. Parliament belongs to the
1) special power
2) executive power
3) legislative power
4) judicial power

3. Both Parliament Houses are Correct answers to:
located in
I
Question 1
1) Melbourne
II
Question 2
2) Brisbane
III
Question 3
3) Sydney
IV
Question 4
4) Canberra
V
Question 5

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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لبنانيات

لغاية من احملكمة ضرب االستقرار

حمصنون وال خنضع ألي ابتزاز
العماد عون بعد اجتماع التكتل:حنن ّ
عقد تكتل التغيري واإلصالح
لقاءه األسبوعي يف الرابية
برئاسة العماد ميشال عون
الذي حتدث بعد االجتماع
إىل الصحافيني مستعرضًا
حبثت،
اليت
املواضيع
وقدم بداية العزاء لعائليت
الشهيدين اجلاسر وامليس،
معربًا عن أمله ألن يد الغدر
طالتهما داخل الوطن متمنيًا
على القضاء اإلسراع يف
حتقيق العدالة ألن العدالة
املتأخرة ليست بعدالة.
واستنكر احلملة على الوزير
عبود عازيًا أسبابها إىل حمفار
املتني الذي تعود ملكيته إىل
أصحاب احملطة اليت قامت
باحلملة ،مؤكدًا أن التكتل
هو حتت النقد ولكنه ضد
االعتداء واالفرتاء.
وهنأ الوزير حناس على االجناز
الذي متثل بإدانة إسرائيل
يف «مؤمتر االحتاد الدولي
لالتصاالت» خلرقها قطاع
ّ
االتصاالت يف لبنان
ومتنى
على احلكومة متابعة املوضوع
مع األجهزة الدولية.
ويف موضوع شهود الزور
شدد على ضرورة إحالة
هذه القضية على اجمللس
اعتربت
سواء
العدلي،
متفرعة من جرمية اغتيال
ّ
الرئيس احلريري أو ال ،ألنها
واحملكمة تسببا بضرر كبري
للبنان.
وأعلن عن مطالبته بنشر عقود
سوكلني كي ال جيرب على
اللجوء إىل القضاء ،مشددًا
على أن االبتزاز الوقح الذي
يقومون به بشأن الكهرباء
لن مير ألن «االبتزاز لن
ينفع معنا»
أما بشأن التصاريح اليت
علت يف الفرتة األخرية عن
«حماكمة الشهيد» وما
شابه ،فاعترب العماد عون على
أن التدقيق يف اخللل املالي
ال يعين نبش القبور ،مشددًا
أن الوفاة تلغي احلق العام
واملالحقة القضائية ولكنها
ال تسقط التحقيق يف اجليوب
املالية املثقوبة ،خصوصًا أن
النهج مستمر بنفس الطريقة
ونفس األساليب ،مؤكدًا أن
ال وجود لتسويات.
وردًا على سؤال عما إذا كان
هناك تناقض يف املوقف
السوري ناحية  14آذار ظهر
يف تصريح الرئيس األسد
ورئيس الوزراء العطري،
اعترب العماد عون أن هناك
رأيني ،رأي بالشخص ورأي
باجملموعة.
وعن مطالبة فريق املستقبل
له برفع السرية املصرفية،
رد بالقول :لقد تعرضت
منذ العام  1990ليس فقط
لرفع السرية بل للتدقيق
بكل ما أملك وكانت كل

املستندات بني أيديهم ومل
جيدوا شيئًا» ،واستعرض
كل التجاوزات اليت ارتكبت
حبقه من هذه الناحية بدءًا
حسابه
على
باالستيالء
اخلاص وضياعه حتى اللحظة
يف غياهب البنك املركزي،
إىل حرمانه من الفائدة
على تعويضه الذي قبضه
متأخرًا  15عامًا ،إىل التجين
واالفرتاء من قبل املسؤولني
السياسيني والقضاة الذين
احلقيقة
يعرفون
كانوا
وجتاهلوها ال بل حوروها،
وختم يف هذا املوضوع
قائ ًال« :احلمدهلل ضمرينا
مرتاح ،وأيادينا نظيفة .وهم
أنفسهم اليوم عالقون يف
احلسابات».
ويف ما يلي النص الكامل
للحديث:
أهال وسه ًال بكم يف لقائنا
األسبوعي.
تناولنا اليوم العديد من
ّ
املواضيع منها
معقد على
ومنها
صعيد الوطن،
مبسط
ّ
على صعيد املواطنني.
أتقدم
أود بداية أن
بأحر
ّ
ّ
التعازي لعائلة اجلاسر وعائلة
امليس باستشهاد ابنيهما.
املرة األوىل التيّ
ليست هذه
ّ
يقدم فيها اجليش شهداء،
ّ
ولكن عندما يقع الشهيد
يف الداخل اللبناني ،تؤملنا
شهادته أكثر .اجليش يكون
ٍ
معدًا
الستشهاد على احلدود
ّ
خالل مواجهة مع العدو ،مّ
إنا
أن يستشهد على أرض وطنه
فهذا أصعب بكثري.
ملاذا سقط هذان الشهيدان؟
ّ
أألنهما كانا يقومان
بعملية
ّ
أمنية؟ لقد وصلتنا معلومات
ّ
أن ما حصل هو
عملية إغتيال
ّ
ّ
أكثر من كونه حادث إطالق
نار أو اشتباك .من هنا،
ّ
نتمنى على القضاء العسكري
ع
يسر
أن
عملية التحقيق
ّ
ّ
ّ
ألن العدالة
املتأخرة ليست
ّ
بعدالة .عندما تصدر احملكمة
حكمها ضمن مهلة
زمنية
ّ
معقولة عندها فقط حنصل
على العدالة .إذا نسي
اإلنسان اجلرمية ،فسيتساءل
يوم صدور احلكم َ
مل صدر
احلكم؟ على من؟ وملاذا؟
ثانيًا ،نستنكر احلملة اليت
ُ
شّنت على الوزير
عبود.
ّ
على أجهزة اإلعالم أن تفهم
ّ
أننا حتت النقد ولكننا
ضد
ّ
ٍ
أي
فرد
االعتداء علينا وعلى ّ
ّ
منا ،وهذه االعتداءات حتمل
الكثري من االفرتاء .ولكن َ
مل
يقومون بها؟ للتعويض...
ّ
للتعويض عن ماذا؟ عن
أدى
حمفار يف منطقة املتني ّ
عبود بوجه
إىل وقوف الوزير ّ
ّ
أصحاب
احملطة الذين هم
أيضًا أصحاب احملفار .مجيع
املتنيني يعرفون هذه
القصة.
ّ
ّ

*العماد عون*

الرد على
نتأسف أن
ّ
ّ
يتحول ّ
موضوع خمالفات حبجم خمالفة
املتني إىل إفرتاء آخر ،ولكن
ّ
بكل األحوال ،القضاء هو من
سيفصل يف هذا املوضوع.
ثالثًا ،لقد زارني اليوم
وفد من بلدة اجلرمق ،هذه
هدمتها إسرائيل بني
البلدة ّ
ّ
العامني  1976و.1978
كل
قرى اجلنوب ،يف ّ
كل احلروب
مرتُ ،أعيد إعمارها ّ
ومت
اليت ّ
االهتمام بطرقاتها وبناها
حتية ّ
ّ
إال بلدة اجلرمق ،فلم
الت ّ
يتم إعمارها بعد أن
تهدمت،
ّ
ّ
يتم االهتمام بشبكة
كذلك مل ّ
طرقاتها .إنطالقًا من هنا،
سنبدأ بسلسلة مراجعات مع
ّ
املختصة،
األجهزة
ونتمنى
ّ
على وزارة األشغال وعلى
ّ
جملس اجلنوب وعلى
كل
األجهزة
واملؤسسات اليت
ّ
اهتمت بإعادة بناء اجلنوب
ّ
ّ
تركز على هذه
وإمنائه ،أن
أفصل
القرية .ال أريد أن
ّ
مل
أكثر من ذلك .حنن
نتعود
ّ
ّ
التمييز بني مواطن وآخر،
والقصة هناك بدأت تأخذ
ّ
ّ
طابعًا
وكأنه متييز ،وأعتقد
أن الوضع مل يكن هكذا
يف األساس ولكن اإلهمال
ّ
بالناس إىل
يؤدي
الظن،
ّ
ّ
ويتحول ّ
ظنهم إىل حقيقة إن
ّ
استمر اإلهمال.
ّ
وتابع العماد عونّ :
مت البحث
أيضًا يف قضايا أخرى ،ومنها
قضية اجمللس العدلي ،فقد
ّ
ُنشر يف وسائل اإلعالم ّ
أنه
تتحول
من املمكن أن
قضية
ّ
ّ
شهود الزور إىل الغرفة
اجلزائية يف حمكمة التمييز
ّ
إستنادًا إىل
املادة 335
ّ
تبت
كي
بصالحية احملكمة
ّ
ّ
ّ
أو أي حمكمة قد
تبت فيها.
ّ
القضية واضحة ،فجميعنا
ّ
أن
يعلم
قضية اغتيال
ّ
ّ
حتولت إىل
الرئيس احلريري ّ
اجمللس العدلي ،بناء على
قرار جملس الوزراء بتاريخ
 14شباط  2005أي عشية
االغتيال ،ويف  12شباط
ّ
مت تعيني القاضي ميشال
ّ
عراج
حمققًا عدليًا ،ويف
أبو ّ
 23آذار اعتذر القاضي أبو

ّ
عراج
وحل مكانه القاضي
ّ
الياس عيد ،وبعد أن عملوا
على تنحية القاضي الياس
عيد ،استلم
القضية القاضي
ّ
صقر صقر.
إذًا ،اجمللس العدلي موجود
بكامل
عدته وعتاده .فإذا
ّ
هذه
اعتربوا
قضية شهود
ّ
متفرعة من
الزور
قضية
ّ
ّ
احلريري
رفيق
الرئيس
فاجمللس العدلي هو املكان
الصاحل
ألن احملكمة
ّ
للبت بها ّ
الدولية أعلنت عدم
أهليتها
ّ
ّ
ّ
للنظر فيها ،ولذا تعود إىل
اجمللس العدلي اللبناني
للنظر فيها ،أما إذا أرادوا
قضية قائمة
اعتبارها
حبد
ّ
ّ
ذاتها ،فاجمللس العدلي أيضاً
هو املكان الصاحل
للبت بها،
ّ
َ
ّ
ألنه مل
أي شيء على
يبق ّ
املستوى الوطين ومل
تهدده
ّ
القضية ،فقد
هذه
قسمت
ّ
ّ
اللبناني
الشعب
وقسمت
ّ
اجمللس النيابي،
وأدت إىل
ّ
خربطة العالقات مع دولة
شقيقة ،وأثارت الفتنة...
ّ
كل األجواء
السيئة حصلت
ّ
احملكمة
بسبب
الدولية
ّ
ونتائج شهود زور وغريهم.
إذًا ،إن مل تكن تابعة
لقضية
ّ
الرئيس احلريري ،يستطيع
جملس الوزراء أن يأخذ القرار
ويقوم بإحالتها إىل اجمللس
العدلي .ماذا ميكن أن
حيولوا إىل اجمللس العدلي
ّ
حيولوا
إن مل
قضية كهذه؟
ّ
ّ
أدت إىل اعتصام
قضية ّ
ّ
ملدة سنة ونصف السنة،
ّ
وأدت إىل أحداث  5أيار و7
ّ
أيار ،وحوادث يف الشمال
ّ
وحوادث أخرى يف البقاع
ّ
ويف
أدت
كل مكان ،كما ّ
سيئة مع سوريا،
إىل عالقات ّ
ّ
كل هذه القضايا اليت نتجت
عن احملكمة ّ
مت إقرارها بشكل
غري
شرعي ،واآلن ،يريدون
ّ
اهلرب من متابعة احملاكمة
وفقًا لألصول ّ
بنانية.
الل ّ
ّ
فلكل األسباب الواردة سابقًا
أعتقد أنه من الواجب إحالة
القضية إىل اجمللس العدلي
ّ
أي
ومن دون أن
يتهرب ّ
ّ
أحد من
مسؤوليته يف هذا
ّ

املوضوع .ن تفهم ّ
أننا حتت
األأن
وتابع :حنن كمواطنني من
ّ
تكتل التغيري واإلصالح،
مواطنون يدفعون الضرائب
ّ
بغض النظر عن كوننا
نوابًا ووزراء ،نطلب من
ّ
احلكومة نشر عقود شركة
«سوكلني» .هذه ليست
معاهدة
دفاعية ال مع دولة
ّ
كربى وال مع دولة صغرى
سرية ،وال
وال دولة
تتضمن
ّ
ّ
اعتداء على أحد .إن مل يستطع
الوزراء أن ّ
يطلعوا على عقود
سوكلني داخل اجمللس،
ّ
فنحن كمواطنني نريد
اإلطالع
عليها .جيب ّ
أال جيربونا على
رفع دعوى لكي نعرف ماذا
تتضمن عقود سوكلني.
ّ
شعرنا اليوم مبحاولة ابتزاز
وقحة« :ال تصديق على
يتم ّ
التصديق
الكهرباء إن مل ّ
على سوكلني» ..قرأنا
ذلك يف الصحف ،وملسناه
باملمارسة ،إذ مل يكن هناك
أي مانع من إقرار الكهرباء يف
ّ
جلسة البارحة .ما من م ّربر،
ففي نفس اجللسة هناك
عقود
«رضائية» صغرية،
ّ
لألصول
وفقًا
مترر لوزراء
ّ
موالني يف حني ّ
أنها تحُ جب
عن الوزراء املعارضني .هذا
االبتزاز ال
يؤدي إىل نتيجة
ّ
معنا .إذا كانوا ال يريدون
ّ
ّ
فسنبلغ
الكهرباء،
الناس
ّ
بأنهم ال يريدون الكهرباء،
جد بسيط.
وهذا أمر ّ
ثم ،هناك الذين يتطاولون
ّ
يف الكالم وال
نرد عليهم،
ّ
فمن األفضل أن يقفلوا
والسبب هو ّ
أفواههم،
أنهم
ّ
ال ينطقون سوى الكذب.
ّ
من أين خيرتعون
كل هذا
الكذب ويتشدقون به؟ حنن
ّ
شفافون ولكنهم جهلة.
هم موجودون يف احلكومة،
ّ
فليتفضل هؤالء املتطاولون
ّ
ويطلعوا على املراسالت اليت
تأتي من وزرائنا إىل جملس
الوزراء ثم يتكلموا بعدها.
عندما يسمحون ألحدهم ،وقد
أعطوه وظيفة ال نعرف كيف
ّ
ّ
يتكلم
وملاذا ،بأن
ويعلق
على أعمال وزرائنا ،فعليه
قبل أن يقوم بالتعليق أن
يطلع على جوانب املوضوع.
حنن لسنا جمربين الدفاع عن
أنفسنا .وال نرضى أن ندافع
عن أنفسنا .حنن
هجوميون
ّ
ّ
يف
كل القضايا ولسنا
دفاعينيّ ،
حمصنون
ألننا
ضد
ّ
ّ
السهام .حنن
حمصنون من
ّ
ّ
كل شيء وجناهر بذلك.
وتابع العماد عون :يف
موضوع االتصاالت ،البد
من التنويه مبا صدر عن
املؤمتر الذي عقده اإلتحّ اد
الدولي لالتصاالت من إدانة
ّ
إلسرائيل،
فللمرة األوىل منذ
ّ

 62عامًا تصدر هكذا إدانة
إلسرائيل ،وهي
جدًا.
مهمة ّ
ّ
ً
ً
وهو فرض أيضا نوعا من
الرقابة على إسرائيل لكي
ّ
يتم حتديد اخلروقات ألجهزة
ّ
االتصاالت ،كما فرض عليها
ّ
مالية،
عقوبة
ومت االعرتاف
ّ
بالقرصنة التيّ حتصل على
ّ
التابعة
األجهزة والشبكات
ّ
للبنان،
ومت كلك اتهام
إسرائيل بافتعال الفتنة
واملشاكل يف لبنان .لذا
ّ
نهنئ من صميم قلبنا وزير
االتصاالت شربل حناس،
على هذا اإلجناز الذي قام به،
ونشكر احللفاء املشاركني يف
املؤمتر والذين ساعدوا على
خّ
ونتأمل بأن
اتاذ القرار،
ّ
يكون هناك متابعة من قبل
احلكومة ،فوزير االتصاالت
قام بواجباته ولكن هناك
دولية وإتحّ اد دولي
أجهزة
ّ
مستعد ملتابعة تنفيذ هذه
ّ
ّ
القرارات .على
األقل لنرتكها
حية يف ذاكرة اللبنانيني ،إن
ّ
ّ
أراد أحدهم أن
يتذكر يومًا ما
الذي فعلته بنا إسرائيل على
صعيد االتصاالت.
ثم نصل إىل
قصة املال،
ّ
ّ
فيبدو أن الثقب يف وزارة
املال هو كثقب طبقة األوزون
ّ
يتسع كل يوم أكثر فأكثر.
ويتم ّ
التأكيد على اخلالفات
ّ
واخللل احلاصل منذ العام
 .1993لقد مسعنا كالمًا عن
نبش القبور ،حنن ال ننبش
قبورًا ،ولكننا نريد التدقيق
يف اخللل املالي .الوفاة
ّ
تعفي من
احلق العام أي من
واملالحقة
املتابعة
القضائية
ّ
لشخص ،ولكنها ال توقف
التحقيق باجليوب
املالية
ّ
املثقوبة اليت ظهرت يف
وزارة املال .ليس املوضوع
مالحقة شخص ،نريد شفافية
مطلقة يف احلسابات املالية.
ال يعتقد أحد أننا منزح يف
أريد
سوكلني،
موضوع
ّ
اإلطالع على العقود ،أنا
مواطن أدفع للبلدية ،والبلدية
تدفع
للسوكلني .أفال يقدر
ّ
أحد أن
يفيدني عن كيفية
َ
إبرام هذا العقد وبأي شروط
وظروف!؟ نفس ّ
الشيء هنا،
االنتظام املالي ال
يتم إال
ّ
عرب شفافية مطلقة ،وليس
إياكم أن
هناك من تسوياتّ ،
تسمعوا كلمة «تسويات»،
من يكتبها هو من ينوي أن
يقوم بها .حنن ال نقبل
ّ
ّ
ألن
بالتسويات،
التسوية
ّ
هي القبول مبا حصل ،وحنن
ال نقبل به .ليس هناك من
مقايضة ،كل شيء له مثنه.
من له معنا ،ندفع له ،ومن
لنا عنده ،نريد أن نأخذ ما
لنا .حنن نريد حتصيل احلق
العام اليوم ،من أجلكم
وليس من أجلنا.
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مقاالت

شهود الزور «عقدة املنشار» يف االزمة الداخلية!
(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)
الطرفني االساسيني يف املعادلة الداخلية املضطربة.
اذ مما ال شك فيه انه عندما يعرتي العالقات بني هاتني
الدولتني االقليميتني املؤثرتني او بني غريهما اي فتور بفعل
عوامل دولية واقليمية معينة فان هذا الفتور ال يلبث ان
يرتد
ّ
سلبا على الساحة اللبنانية ،والعكس صحيح.
واحلقيقة ان الساحة الداخلية اللبنانية تعيش حاال من التهدئة
و«اهلدنة» بفعل التحسن الذي تشهده العالقات السعودية
االيرانية هذه االيام حيث انه قلما يكون هناك لقاء ،او حتى
اتصال هاتفي ،بني قادة ومسؤولي البلدين اال وكان للوضع
اللبناني نصيب كبري منه.
فمع ان اللقاءات واالتصاالت السعودية  -االيرانية مل تنقطع
يوما بل كانت ختف وتقوى تبعا للتدخالت اخلارجية واحليثيات
االقليمية اال ان هذه العالقات بينهما تشهد هذه االيام زمخا ال
بأس به يف حماولة منهما حلماية الساحة االقليمية وحتصينها
بوجه اي خمطط خارجي.
ومن بوادر هذا التحسن يف العالقات بني هاتني الدولتني
اهلامتني املباحثات اهلاتفية اليت جرت بني العاهل السعودي
امللك عبداهلل بن عبد العزيز والرئيس اإليراني حممود أمحدي
جناد مساء االربعاء ما قبل املاضي ،وهي الثانية بينهما يف
أقل من عشرة أيام ،حيث تناولت املستجدات يف املنطقة ،كما
أفادت مصادر رمسية.
ويأتي االتصال الذي مت مساء األربعاء ما قبل املاضي يف
الوقت الذي حياول فيه البلدان التأثري ،كل من جهته ،على
فريقي النزاع يف لبنان للحؤول دون انفجار الوضع فيه.
وكان قد جرى اتصال هاتفي بني امللك عبداهلل والرئيس جناد
يف  12من الشهر احلالي وذلك عشية الزيارة اليت قام بها جناد
يف  13و 14من هذا الشهر إىل لبنان.
وفيما اكدت مصادر واسعة االطالع ان مسؤوال ايرانيا كبريا
سيقوم بزيارة قريبة للرياض للقاء العاهل السعودي امللك
عبد اهلل بن عبد العزيز لبحث ملفات ذات اهتمام مشرتك ،ومن
ضمنها لبنان ،برز تطور الفت متثل يف الزيارة اليت قام بها
السفري السعودي يف لبنان علي عواض عسريي اىل مقر السفارة
االيرانية يف بريوت ،حيث التقى السفري االيراني غضنفر ركن
ابادي حيث كان امللف اللبناني حاضرا يف اللقاء خاصة وان
بيان السفارة االيرانية عكس تأكيد اجلانبني على «الوحدة
والتضامن بني كافة األطراف اللبنانية» ،واستعدادهما
«للمساعدة على تعزيز األمن واالستقرار يف لبنان».
وقال السفري السعودي انه سبق أن زاره أبادي «وبالتالي
تقضي االصول واللباقات الدبلوماسية ان أرد له الزيارة».
وتابع ان لبنان ،كما هو دائما ،كان جوهر احلديث« ،وقد
ملست من السفري االيراني ما ملسه مين ،رغبة يف احلفاظ على
استقرار الوضع يف لبنان ،وعلى بذل اجلهود لتعزيز املناخات
اليت ترسخ الوحدة الوطنية يف لبنان واالستقرار بكل ما هلذه
الكلمة من معنى ،وهذه مسؤولية اللبنانيني بالدرجة االوىل،
وليست هناك مبادرة بل متنيات حلث اللبنانيني على فتح
قلوبهم لبعضهم البعض ومحاية بلدهم».
واكد عسريي تطور العالقة بني السعودية وايران «وكما قلت،
حنن ننطلق من هدف واحد ،هو تأكيد وحدة الصف وتقوية
اجلبهة الداخلية يف لبنان».
وتزامن لقاء السفارة االيرانية يف بريوت ،مع استقبال
وزير اخلارجية االيرانية منوشهر متكي ،يف طهران ،السفري
السعودي يف ايران حممد بن عباس الكالبي .واكد متكي «ان
املشاورات بني طهران والرياض هلا نتائج اجيابية على امللفات
االقليمية».
وكما ان للعالقات االيرانية السعودية تأثريات كبرية على الوضع
اللبناني كذلك فان للعالقات السعودية  -السورية انعكاسات
مباشرة على هذا الوضع اذ ال خيفى على احد مدى تأثري كل
منهما على االوضاع اللبنانية الداخلية.
واذا كان كل تقارب بني اي دولتني عربيتني له مردوده
االجيابي على كل دول املنطقة ،فكيف احلال اذا كانت هاتان
الدولتان هما السعودية وسوريا بكل ما لديهما من ثقل ووزن
لدى الفرقاء اللبنانيني ويف الشرق االوسط ورمبا أبعد.
ويف هذا االطار نضع الزيارة اليت قام الرئيس السوري بشار
االسد اىل اململكة العربية السعودية وعقده اجتماعا يف 17
الشهر اجلاري مع خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز آل سعود يف الصالة امللكية يف مطار قاعدة الرياض
اجلوية تناوال فيه «جممل التطورات على الساحتني اإلسالمية
والعربية وموقف البلدين الشقيقني منها ويف مقدمها تطورات
القضية الفلسطينية» على حد قول وكالة االنباء السعودية

(واس) اليت اضافت ان الزعيمني حبثا ايضا «مستجدات
األحداث على الساحة الدولية إضافة إىل آفاق التعاون بني
البلدين وسبل دعمها وتعزيزها يف مجيع اجملاالت مبا خيدم
مصاحل البلدين والشعبني الشقيقني».
وكالة االنباء السورية (سانا) ذكرت ان جاللة امللك وسيادة
الرئيس «أكدا جمددًا ضرورة استمرار نهج التهدئة واحلوار يف
لبنان مبا يعزز الوفاق الوطين واالستقرار الداخلي وتغليب مصلحة
لبنان العليا حلل كل اخلالفات ودرء األخطار اخلارجية».
ولعلنا نضع ايضا يف اطار التهدئة على الساحة اللبنانية ،احلديث
الذي به الرئيس السوري بشار االسد لصحيفة «احلياة» يف
 24الشهر اجلاري لناحية تطمني بعض أفرقاء الصراع على
هذه الساحة خاصة بعد االعصار الذي احدثه تصرحيات رئيس
وزرائه ناجي العطري واليت شبه فيها اركان  14اذار باهلياكل
الكرتونية ،واصدار القضاء السوري مذكرات توقيف غيابية
حبق  33شخصا ومن بينهم شخصيات لبنانية سياسية وامنية
وقضائية واعالمية مقربة من رئيس احلكومة يف قضية رفعها
املدير العام السابق لالمن العام اللبناني مجيل السيد امام
القضاء السوري ،متهما هذه الشخصيات بـ «فربكة شهادات
زور» يقول انها تسببت بسجنه ملدة اربع سنوات يف ملف
اغتيال رفيق احلريري ،وتسببت هذه املذكرات بعودة الربودة
اىل العالقات اللبنانية السورية
فقد اكد الرئيس السوري بشار االسد ،يف حماولة منه لتهدئة
االمور واعادتها اىل ما كانت عليه يف االسابيع السابقة،
يف مقابلة صحافية ،ان دمشق تعمل من اجل منع لبنان من
الوصول «اىل صدام» ،يف وقت يشهد هذا البلد تشنجا
سياسيا بسبب خالف على احملكمة الدولية املكلفة النظر يف
اغتيال رئيس احلكومة السابق رفيق احلريري ،واضاف «علينا
اال نكون حاملني او رومانسيني كي نعيش على التمنيات ،اي
اننا كنا نتمنى اال حتصل كل الصدامات يف لبنان عرب العقود
املاضية ،لكنها حصلت».
وقال االسد يف حديث اىل صحيفة «احلياة» العربية الصادرة
يف بريوت ان «اي صدام يف اي وقت من اية قوى سيخرب
لبنان ،سيدمره ،لكن يف الوقت ذاته الواقع ال يهتم برغباتنا،
الواقع يسري حبسب احلقائق اليت تؤثر فيه» ،وتابع «حنن
اآلن يف وارد العمل فقط من اجل ان مننع لبنان من الوصول
اىل هذه احلالة».
وحول سؤال عن «عقدة احملكمة الدولية» اليت تسببت باالزمة
السياسية احلالية يف لبنان ،قال االسد «تطرح قوى لبنانية
ان كلمة قرار ظين تكون عادة يف جرمية عادية ،اما يف جرمية
وطنية يف بلد منقسم طائفيا ،فالقرار الظين يدمر بلدا»،
واضاف «ملاذا ال يبنى االتهام على ادلة وليس على ظن؟
انت حباجة اىل ادلة .هذا هو الطرح الذي نسمعه من القوى
اللبنانية ،وهو طرح مقنع» ،وتابع «الضمانة لعدم تسييس
احملكمة وعدم ضرر لبنان ،هي ان تكون هناك ادلة».
وردا على سؤال عن زيارة حمتملة لرئيس احلكومة اللبنانية
اىل سوريا ،قال «يف اي وقت يريد ،سوريا مل تغلق ابوابها
يف وجه الرئيس احلريري» ،وعن «الشلل» الذي يصيب
احلكومة احلالية برئاسة احلريري ،قال «نعتقد ان سعد احلريري
قادر على جتاوز ( )...االزمة احلالية .هو قادر على مساعدة
لبنان ،نعتقد بانه شخص قادر .انا اعتقد انه اآلن الشخص
املناسب جدا هلذه املرحلة الصعبة».
وتابع «دائما يف لبنان احلكومة ،اي حكومة ،تعكس الوضع
السياسي فيه» ،مشريا اىل ان «الوضع السياسي غري جيد
بل مقلق يف لبنان».
وبالفعل فقد انعكس هذا الكالم ارتياحا لدى رئيس احلكومة
وفريقه حيث نقل زوار رئيس احلكومة سعد احلريري عنه ترحيبه
مبضمون احلوار ،ولو أنه أبدى عتبه على ما قاله قبل ذلك رئيس
الوزراء السوري ناجي العطري ،معتربا أن كالم األسد طوى
صفحة كالم العطري..
وفيما قال احد املقربني من رئيس احلكومة سعد احلريري ان ال
مشكلة لدى االخري يف التواصل بينه وبني القيادة السورية،
يعول على املظلة السعودية
أشار هؤالء اىل أن رئيس احلكومة ّ
ـ السورية ،من أجل ضمان مناخ التهدئة السياسية وتثبيت
االستقرار.
والن املرحلة احلالية واملقبلة هي مرحلة تقارب سعودي  -ايراني
وسعودي  -سوري وان اي تقارب من هذا النوع ينعكس اجيابا
على لبنان يعمل رئيس اجلمهورية على استثمار ذلك وتثمريه
ايضا ملصلحة لبنان من خالل العمل ،ما أمكن ،على سحب او
تأجيل اشتعال اي فتيل يهدد بتفجريه.
ولذلك فاننا نرى الرئيس ميشال سليمان يراهن على عنصر
الوقت يف حماولة لبقاء اجلمر حتت الرماد أطول فرتة زمنية

ممكنة وعدم حتول هذا اجلمر نارا تأكل االخضر واليابس يف
البالد.
وال نذيع سرا اذا قلنا ان هذا اجلمر هو ملف شهود الزور اساسا
ومن ثم صالحية مطالعته من قبل اجمللس العدلي حيث تطالب
املعارضة باحالته اىل هذا اجمللس فيما يعارض ذلك وزير
العدل ابراهيم جنار ومعه ما كان ُيعرف باالكثرية.
وحياول رئيس اجلمهورية االستفادة من عوامل عدة ،ابرزها
ترجيح عدم قرب صدور القرار االتهامي واحلديث عن ازالة
القطيعة بني احلريري واالسد خاصة بعد التصريح االخري للرئيس
السوري لصحيفة احلياة حيث من املتوقع ان يقوم ،قريبا،
رئيس الوزراء اللبناني بزيارة اىل دمشق ولقاء الرئيس االسد
ومسؤولني بارزين هناك وكذلك اجواء التقارب يف العالقات
العربية  -العربية والعربية  -االيرانية ،وذلك لـ «تربيد» ملف
شهود الزور امللتهب ،حيث قالت مصادر مطلعة ان «هذه
االجواء املشجعة ستفسح يف اجملال امام املشاورات اليت يقوم
بها الرئيس ميشال سليمان لتأمني اإلمجاع حول التوجه الذي
سيسلكه ملف شهود الزور يف جملس الوزراء ،الذي لن يبحث
قبل التوافق حوله النه لن خيضع خليار التصويت ،كما ان األمور
ستتوضح اكثر مع عودة الرئيس نبيه بري من زيارته الرمسية
لفرنسا ،كما ان حتديد جلسة للبت بهذا امللف مرتبط بتحقيق
التوافق بني مكونات حكومة الوحدة الوطنية».
ونقلت هذه املصادر عن رئيس اجلمهورية ،أنه أبلغ فريقي
املعارضة و 14آذار أنه مييل اىل صيغة جديدة ال حيال مبوجبها
ملف شهود الزور ،على اجمللس العدلي وال على القضاء
العادي ،فيما
أصرت املعارضة على احلسم النهائي مللف شهود
ّ
الزور عرب طرحها التصويت على االحالة على اجمللس العدلي يف
أول جلسة يعقدها جملس الوزراء ،مهما كانت النتائج ،وهو
أمر جعل رئيس اجلمهورية يتوجس من احتمال أن يكون رئيس
اجمللس النيابي صار واثقا بأن وزراء «اللقاء الدميوقراطي»
سيصوتون اىل جانب املعارضة ،األمر الذي سيحرج رئيس
اجلمهورية.
وحسنا فعل الرئيس سليمان بعدم الدعوة النعقاد جملس
الوزراء هذا االسبوع ألن هذه اجللسة ،لو انعقدت ،فلرمبا كانت
اجللسة االخرية هلذه احلكومة اليت مل جتد حتى اآلن حال الي أزمة
حتى انها مل تنجح يف ادارة االزمات ومنعها من الوصول اىل
االنفجار.
ولكن يف حال أصرت املعارضة على موقفها من احالة ملف
شهود الزور اىل اجمللس العدلي فاىل متى
سؤجل التئام جملس
َّ
الوزراء؟ ويف حال التأم فما الذي سيتغري».
وهنا ال بأس لو خرجنا بعض الشيء عن املوضوع الذي حنن
بصدده وعرجنا على مسألة تعرض بعض النسوة حملققني
دوليني يف عيادة نسائية ،الن هؤالء احملققني ومن وراءهم
هم اساس األزمة اليت يعيشها لبنان حاليا.
وكان فريق من احملققني الدوليني التابع للمحكمة الدولية
اخلاصة بلبنان قصد األربعاء  ،2010/10/27عيادة الدكتورة
إميان شرارة الواقعة يف الضاحية اجلنوبية.
ويتألف الفريق من حمققني :فرنسي واسرتالي ومرتمجة ،إال
أن إشكا ً
ال وقع بينهم وبني بعض النساء حال دون استكمال
احملققني مهمتهم ،ويف التفاصيل أكدت شرارة «أن فريق
احملققني حضر إىل العيادة بناء لطلب مسبق حيث مت االتصال
بها يوم اجلمعة املاضي من قبل شخص يدعى موفق وطلب
موعد للقاء بها».
وأشارت إىل أنها سألت نقابة األطباء إن كانت تستطيع
خرق السرية الطبية وإعطاء معلومات للمحكمة الدولية فجاءت
املوافقة من حمامي النقابة وأبلغها أنها تستطيع استقباهلم
وأن األمر يعود هلا باملوافقة أو بالرفض ،وأكدت شرارة أن
اللجنة قبل حدوث االشكال طلبت منها االطالع على أرشيفها
منذ العام  2003وكذلك طلبت منها أرقام هواتف تفوق الـ14
لنساء يتعاين عندها .
وفيما التحقيقات بوشرت ملعرفة حيثيات القضية نطرح أسئلة
التالية :ما عالقة عيادة نسائية بعمل فريق التحقيق الدولي؟
ما الفائدة من االطالع على أرشيف نسائي.؟ ومباذا تفيد أرقام
النساء اخلاصة يف التحقيقات؟!! اال يندرج ذلك يف اطار
االستفزاز «الدولي» لفريق من اللبنانيني؟
وأخريا نرى انه اذا كان لبنان قد استفاد ،ولو مؤقتا ،من
اجواء التقارب السعودي  -االيراني والسعودي  -السوري فعمد
رئيس اجلمهورية اىل الغاء انعقاد جملس الوزراء هذا االسبوع،
اال ان ملف شهود الزور ،الذي ُيبنى عليه قسم كبري من القرار
الظين «الدولي» ،ما زال «عقدة املنشار» يف االزمة
الداخلية املهددة باالنفجار يف اي حلظة.

أنطونيوس بو رزق
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الدليل التجاري

0403482345  او87648186 :العالناتكم يف اهلريالد اتصلوا على احد الرقمني

Sydney Landscaping and Excavations

عساف
ّ عساف ابي
ّ بادارة السيد

 سنة37 خربة تفوق

نساعد يف احلصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة مرحية ومكيفة

ّ
دقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
اسعار خاصة لط ّالب املدارس

ö^œﬁ˜]<ÿœﬁÊ<ÜÀ£]Ê<›Ç7]<Ÿ^€¬]<ÜÒ^ä÷

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

0407405846 :لالتصال
97405846

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

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

êÓè„ãœ@ëÏÇbi@l@aÏ‹óma

 جان فارس:لالتصال

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

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

30 Hoskins Avenue Bankstown

Demolition & Excavation

<ÜÀ£]Ê<›Ç7]<Ÿ^€¬_<ƒÈ€¢

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

@÷ã� –æaÎ@Ú‹‡ßbi@…Ói

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

Abraham
Managing Director

378 922 0435

Residential *Commercial*
*Industrial

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

7 Eden Ave, Croydon park NSW 2133

RAINBOW BRICKLAYINY P/L

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

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

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

0404015551@Zäb„ãi@Äi@ﬁbóm¸a

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

Z·z‹ﬂ@Ïi@Üa˚–i@aÏ‹ó�ma

04 1929 1261 M@@02 9785 8685

AL- KARM BAKERY
فــرن الكـــــرم

تسعرية جمانية معاملة ممتازة وكفالة يف العمل
 سنة خربة30 اكثر من

14 صفحة

ANB 17 003 994 394

Safwat Arfan – Sayed

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

نقدم كافة أنواع احملاسبة واخلدمات الضريبية
ومسك الدفاتر لالفراد والشركات

نضمن اكرب مردود ضرييب بفرتة زمنية قياسية
اعتمدوا احملاسب واخلبري الضرييب

صفوت عرفان

يف مجيع حاجاتكم الضريبية

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

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

*نؤمن طلبيات مجيع للمناسبات

 أيام7 * نفح

9897 1113
60 Excelsior Street, Merrylands NSW 2160

·z‹ﬂ@Ïi@ÜbÌå

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

Registered Architect
Ziad Boumelhem
NSW Reg 8008

Member of the australian
institute of architects 45159

l¯⁄^√π]<ÿ“<àrﬂﬁF
<ÌËÇ◊f÷]<ì°<:÷]<

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

$200 cash for any referral

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

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

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

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

الـزوقـي مـجـمـوعـة شــركـات

 جوزيف وفادي الزوقي- ألصحابها األخوة بسام

اسطول من احملالت
يف الواليات األسرتالية
والعامل العربي
 حمال يعمل فيها186 يتجاوز
 شخص1800 حواىل

..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

Âzì€bi@‚Ï≠@êΩ@ÚﬂáÇ
NNNpbÌ¸Ï€a@5«@…ÌåÏn€aÎ@ÂÌçÉn€aÎ@
…Ó‡ßa @Ú‘q @b‰n�«a @Ú‹ÌÏ�€a @b‰m5Ç
HEAD OFFICE MELBOURNE
24 - 32 Stanley Drive Somerton, Vic 3062
Tel: (03) 9308 0880 - Fax: (03) 9308 0506

SYDNEY:

BRISBANE:

ADELAIDE:

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

PERTH:
68 McDowell Street
Welshpool. Wa 6106
Tel: (08) 9451 4766
Fax: (08) 9451 6744

Email: blue.star@bluestarlogistics.com.au --- Web Site: www.bluestarlogistics.com.au
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اعالنات

WATCH NOW ON

The most exciting star-studded football league in the world

Subscribe Now!
   s www.mysat.tv
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كتابات

قصيدة السبعالني يف السبعلي! السفري متام سليمان ،سفري كل العرب
باق
ٍ

َ
بك

يا َب ْط َ
رك
جاء
َ

بقلم سركيس كرم

والوتر
املنحوت ،
احلجر
ُ
ُ
ُ
َ
شالل شعٍر  ،كما
مر ! " يغادر قبل نهاية هذا العام السفري السوري األستاذ
ُ
اآليات َ ،ي َ
نه ُ
متام سليمان اوسرتاليا بعد أن أمضى حوالي السبع
الش َعَرا ْ ،
ُ
زائرنا ؟
انت
هل
َ
ُ

ِ
تنتظر
الساحات ،
الرعية  ،يف
إن
َّ
ُ
َ
َ
تلموا
اىل
احلجيج
ُ
مثواك َ ،وْا ْس ُ
وكم َس ِكروا !
هاموا ،
يا َ
ْ
جي ِج ْ ...
لكم ُ
للج ْ

ْ
ْ
مل َ
نب
يبق يف اجلام  ،ال
مخٌر  ،وال ِع ٌ
الغائبون الندامى ُّ ،
َو
هم َ ،ح َضروا
َ
كل ْ
خمَ َّ َار ِسْب َ
كر َمتنا
عل ،يا
َ
ناطور ْ

احلَباىل َ ،
َ
تصُر ؟
الكروم
هذي
كيف ُت ْع َ
ُ
يوم َوفا
وما علينا ...فهذا
اليوم ُ
ُ
ِ
يف ِ
تر
آخر
االمر  ،يبقى َ ،
عندنا  ،الَو ُ
رح ِلته
يا آيبًاُ ،م َ
تعبًاْ ،
من طول ْ

َ
ُح َّط الِر َ
...فأهلوك ْا ُ
هلنا ُك ُثر !
حال
قرأت ِش َ
عرك ...أغراني ب ِه السه
ُ
ُ
والقمر
والليل،
تعبت انا،
وما
ُ
ُ

ياشاعري  ،ما ِ
احبابنا رحلوا؟
به ْم ُ
راح  ،وال مَسُر
فما لنا َ ،ب ْع َد ْ
همٌ ،
َ
احلبيب ،الذي َّ
غن ْي َت ،من ِق َدم
ذاك
ُ
ما َع َاد ُي ْع ُ
أخبار ِه ،خ ُرب
رف  ،من ِ

يذكرنا
عاد
فال تُل ْمُه ،إذا ما َ
ُ

عتذر
تلمُه إذا ما َ
وال ْ
جاء َي ُ

َ
شعرك ،يا ِّأمي َ
حت ِّدثين
قرأت
ُ
عن ْ
أشيا ،بها ُص ُور
ْ
عه َد الطفولةِْ ،
ِ
بعامل ِه
فامتال صدري
ُ
قرأته ْ ،
ِ
فم ْن هنا َز َهٌرْ ،او ِم ْن هنا َمثُر

الوديان ِ ُ ،م ِ
نكسٌر
وصوت راع  ،على
ُ
ِ
ُ
نكسر
وألف ناي ٍ  ،على الرتْجيع ِ َ
،ي ُ
غن َ
...كم ُغ ُصن ٍ َّ
َّ
طائر ُه
اك
يت
غن َ
ْ
ُ
ِّ
والضفتانَّ ،
َهُر
الزهُر ،والن َ
وغنى ْ
َو ٍ
عرس شاعِرها
غادةَ ،
رقص ْت ،يف ِ

والنظر
اخلصُر،
َ
قص منهاْ ،
مسراءَ ،يْر ُ
ُ
كبت
الور ِد،
وكم َهَز ْزنا
فانس ْ
َ
ْ
َ
خصور ْ
ِ
العطور ،على
منها
تنتشُر
اآلفاق ،
ِ
ُ

تعبت
اوتار ،ما
ِّي يا
ْ
ِّي غن نْ َ
غن نْ َ
ُ
كف الزمان ،وال ِّ
ُّ
كف ْي بها َخ َد ُر
جرني
يا
ْ
سبعليَ ،ز َج ُل التلفاز ِ ُي ْض ُ
ين َ
نتاب ْ
الض َجُر
كنت
ما ُ
أحسب ْ
أن َي َ
ُ
فليس يف
ْ
الشعر ،تلميذ ٌ َ ،
َ
ومْدرسة ٌ
القد ُر
كتاب...
وال
ولكنِ ،ش ْعُر َك َ
ْ
ٌ

باق ،على الوتِر املسجون،يف َح َجٍر
ٍ
حل َ
نك َ
عامُ ،يغنيِّ ْ
يف ِ
احل َجُر!
ألف ٍ

انطوان السبعالني

حاشية :ألقيت هذه القصيدة يف مهرجان سبعل يف
 2010\10\23ملناسبة بناء قرب مزار للشاعر اسعد السبعلي

اإلجتماع السنوي الثالث
بني اجمللس التجاري األسرتالي
العربي والدبلوماسيني العرب

سنوات يف خدمة القضايا العربية والقومية".

******

قد يبدو اخلرب عاديًا ملن ال يعرف السفري سليمان ،لكنه يشكل
بالفعل صدمة عند معظم ابناء اجلاليات العربية على خمتلف
انتماءاتهم وتوجهاتهم وهم الذين خربوا يف شخصيته املميزة
بسمو تواضعها وسالسة اسلوبها ومتانة التزامها بقضايا
الوطن ،دماثة االخالق ورقي الثقافة الفكرية واالجتماعية
والعلمية وأصاله األنتماء العربي والطيبة الشامية احملببة.
عمل جاهدًا يف سبيل رفع لواء وطنه االم سوريا يف هذه الديار،
فكان خري من قام بهذه املهمة حيث جعل احلضور الدبلوماسي
السوري يضاهي بفعاليته أهم البعثات الدبلوماسية الغربية
والعاملية مبا لديها من طاقات مما دفع السلطات االوسرتالية
اىل تصنيف الطاقم الديبلوماسي السوري بقيادة السفري
سليمان كأحد أبرز وأنشط البعثات وأكثرها مهنية وحيوية
مؤسساتية.
دافع عن القضايا العربية احملقة من على خمتلف املنابر
االوسرتالية ويف كل مناسبة من دون تردد وبكل وضوح وجرأة
قل نظريها ،فنجح يف جعل املسؤولني االسرتاليني يصغون اىل
كالمه الذي صاغه وقدمه يف قالب موضوعي خياطب العقل
الغربي وحيمله اىل مراجعة مواقف منحازة بنيت منذ عقود على
وفرها اللوبي الصهيوني.
اساس معلومات مغلوطة يكون قد
ّ
كما عمل على تأسيس مجعية الصداقة الربملانية السورية
األسرتالية وحرص على التواصل الدائم واملفيد مع املسؤولني
يف احلكومة االسرتالية واملعارضة ويف اجمللس النيابي.
مل يوفر جهدًا يف تنظيم املؤمترات واللقاءات والندوات
الثقافية واالدبية واملناسبات الرتبوية والرتاثية وأهتم بشؤون
الطلبة بشكل الفت فبادر اىل تأسيس فرع لالحتاد الوطين لطلبة
سورية يف أسرتاليا .كذلك عزز العالقات االكادميية مع أكرب
جامعات اوسرتاليا عام ًال على تسليط الضوء على دور سوريا
ومعاملها التارخيية والسياحية وميزاتها الرتاثية .ومل تقتصر
نشاطاته الكثرية واملتنوعة على العاصمة كانربا ،بل عمد اىل
تفقد اجلاليات السورية يف خمتلف الواليات االوسرتالية بصورة
دورية .كما شارك يف العديد من املناسبات العربية وال سيما
اللبنانية يف سيدني ،ومل يفرق بني جمموعة عربية واخرى إال
بقدر ما تبذله من جهود ألعالء شأن اجلالية .وقد باتت اجنازاته
ومن دون مبالغة على أكثر من صعيد ال حتصى وال تعد.
كان لي شرف التعرف عليه يف السفارة السورية عام 2008
عندما رافقت وفد املردة الزائر ،فوجدت فيه السفري الذي
تتعدى صفاته االنسانية والفكرية حدود الديبلوماسية العادية
لتجعل منه مؤه ًال ليكون عن جدارة ليس سفريًا للشقيقة
سوريا وحسب وامنا لكل العرب .وتوليه مسؤوليات "عميد
الديبلوماسيني العرب" أكدت هذه الصفات النبيلة اليت ال حتد
من عطاءاتها العصبيات الفئوية او الطائفية.
تدخل السفارة السورية بضيافة السفري سليمان والسيدة
عقيلته فتشعر من اللحظة االوىل وكأنك يف بيت أهل وأحباب.
صوت فريوز ،ابتسامة املرحبا ،قصائد من خزانة الذاكرة املعتقة
باالبداع ،كالم ادبي يعكس نفسية رائعة ،كرم الضيافة ،كلها
جتعلك تشعر باحساس عفوي وحقيقي باألخوة والصداقة
واجلرية.
ان عودة السفري سليمان اىل سوريا سترتك فراغًا هائ ًال
على مستوى اجلالية العربية ككل ،لكن الصخر الذي أسس
عليه مداميك السفارة السورية وشيد فوقه أبرز االجنازات
الديلوماسية والثقافية والوطنية يف كانربا وسائر الواليات
االوسرتالية سيساهم وبكل تأكيد يف مساعدة من خيلفه على
متابعة املسرية .وحنن على يقني ان السفري متام سليمان
سيكون السباق يف العطاء والتفوق يف كل املسؤوليات اليت
يتوالها سواء كان ذلك يف وطنه االم او يف أي مكان من
العامل ،وسيظل كما عهدناه يف هذه الديار مصدر فخر لسوريا
وللعرب ولكل حمبيه واصدقائه الكثر.
فتحية صادقة نابعة من القلب والعقل لك سعادة السفري متام
سليمان ولعائلتك الكرمية مع متنياتنا لك باملزيد من التألق
والنجاح والتقدم يف كافة خطواتك وأعمالك.

*اجمللس يف كانبربا*

*اجمللس جمتمعًا مع الدبلوماسيني العرب يف كانبريا*

ُعقد يوم اخلميس املوافق  21تشرين االول /اكتوبر 2010يف
كانبريا االجتماع السنوي الثالث للمجلس التجاري األسرتالي
العربي مع جملس السفراء العرب حبضور سفراء أو قائمني
بأعمال الدول التالية :فلسطني ،مصر ،لبنان ،األردن ،دولة
اإلمارات العربية املتحدة والكويت وممثلني عن سفارات سوريا،
اململكة العربية السعودية ،املغرب ،ليبيا والعراق.
ختلل الغذاء عرض من رئيس اجمللس التجاري األسرتالي العربي
السيد رضوان محدان عن النشاطات واملخططات املستقبلية
للمجلس.
كما ختلل الغداء مناقشة عن معنى وأهمية التواصل بني السفراء
العرب وأصحاب األعمال العرب واألسرتاليني وعلى التبادل
التجاري ،والنهوض بالثقافة العربية وتعزيز الروابط الثقافية
واخلارجية بني أسرتاليا والعامل العربي.
وصرح السيد محدان أن االجتماع مبين على العالقات الطيبة
القائمة بني اجمللس والدبلوماسيني العرب .كما أننا نشعر بأن
هناك تعاون مشرتك بني اجمللس و السفراء العرب من أجل خلق
جو مؤات لتعزيز التجارة .كما نوه السيد محدان بدور التبادل
الثقايف والعالقات السياسية بني أسرتاليا والعامل العربي.
وذكر السيد رضوان أن السفراء والدبلوماسيون العرب أبدوا
إهتمامًا إجيابيًا ومشجعًا يف أنشطة اجمللس ،كما متنى أن يستمر
التعاون مع أصحاب السعادة ،خصوصُا وأنهم مجيعُا أعضاء
شرف باجمللس .وأضاف السيد محدان أنه لشرف وفخرعظيم
أن يكون السفراء العرب أعضاء شرف يف اجمللس التجاري
االسرتالي العربي.

«اهلريالد»
على االنرتنيت
«اهلريالد» ..صوت احلقيقة

اقرأوا «اهلريالد»
على املوقع االلكرتوني التالي:

www.meherald.com.au/myherald
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مناسبات

جوزيف عساف يك ّرم السفري سليمان

*السفري سليمان متحدثًا أمام الضيوف *

* السفري يكرم جوزيف عساف*

*سليمان وعساف مع الزوجات وتبادل التكريم *

*سليمان يكرم النائب فريغسون*

*سليمان يكرم جونر نادر *

*سليمان مع املكرمني عساف ونادر وفريغسون*

أقام السيد جوزيف عساف مدير اهليئة العرقية لالتصاالت لقاء
تكرمييًا وداعيًا يف سيدني للسفري السوري متام سليمان مبناسبة
انتهاء بعثته الدبلوماسية  ،وزوجته إيزيس سعيد ووالديها العميد
غسان سعيد والسيدة سروناز سعيد .
وحضر اللقاء النائب الفدرالي (لوري فريغسون) والباحـث العربـي
اللبناني األصل (جونر نادر) والصحفي األسرتالي (آندرو ويست)
من صحيفة (سيدني مورنينغ هريالد) .
وباملقابل قدم السفري سليمان إىل السيد جوزيف عساف درعًا

تكرمييًا لتمثيله اجلالية العربية أفضل متثيل يف األوساط األسرتالية
وخلدماته كمغرتب لبناني عربي إىل اجلاليات العرقية يف أسرتاليا
من خالل اهليئة اليت يرتأسها.
كما قدم السفري سليمان درعًا تكرمييًا إىل كل من الباحث (جونر
نادر) الذي ميثل الشباب العربي النابغ واملؤثر يف األوساط
األكادميية األسرتالية  ،وإىل النائب فريغسون العضو يف
جمموعة (أصدقاء سورية) ومجعية الصداقة الربملانية السورية
األسرتالية.

رئيس مجعية الصداقة الربملانية السورية
األسرتالية يودع السفري متام سليمان

*السفري سليمان وجودات علي مع هايز وفامفاكينو*

أقام النائب الفدرالي (كريس هايز) رئيس مجعية الصداقة
الربملانية السورية األسرتالية مأدبة غداء تكرميية مبناسبة مغادرة
السفري السوري (متام سليمان) أسرتاليا  ،وذلك حبضور النائبة
(ماريا فامفاكينو) والوزير املستشار يف السفارة (جودات علي)
.
وعرب السيد هايز عن التقدير للدور احليوي الذي قام به السفري من
أجل سورية يف أسرتاليا وللتقريب بني البلدين  .كما أبدى السفري
سليمان تقديره للسيد هايز ولدوره كرئيس جلمعية الصداقة يف
تعزيز العالقات الربملانية الثنائية .
وقال السيد هايـز إن لسورية دورًا حموريًا يف الشرق األوسط
وإن أسرتاليا كغريها تدرك ذلك الدور  ،وتقدر الدعم الذي قدمته
سورية لالجئني العراقيني خالل وبعد فرتة احلرب  .كما أشاد
السيد هايز بالنظام العلماني يف سورية والذي جيعلها تتميز عن
باقي دول املنطقة .
كما شكر السفري سليمان السيدة فامفاكينو اليت كان هلا دور هام
يف التحضري لزيارة وزير البحوث السيناتور كيم كار إىل سورية يف
العام احلالي وتوقيع مذكرة تفاهم مع سورية يف جمال التعليم .

النروج الدولة األكثر رخاء يف العامل

الصليب األمحر األسرتالي يشكر السفارة السورية
أقام الصليب األمحر األسرتالي حفله السنوي لتكريم املتربعني
بالدم ضمن برنامــج كانبريا تاميز لتحدي املؤسسات بالتربع
بالدم Canberra Sunday Times Corporate & Community
 Programوحضر احلفل خنبة من ممثلي اهليئات واجلمعيات
واملؤسسات الرمسية احلكومية يف القطاع العام ومن القطاع
اخلاص ووزارات اهلجرة والدفاع والصحة والتعليم .
وبدئ احلفل بتقديم شهادة تكرميية إىل السفارة السورية
تسلمها السفري متام سليمان  ،تقديرًا ملساهمة السفارة
السورية يف برنامج "التحدي يف التربع بالدم"Blod
 ، Donation Challengeفقد كانت السفارة السورية على
مدة عدة أعوام األوىل بني باقي السفارات يف نسبة التربع
بالدم .
كما وجه السفري شكرًا خالصًا إىل السيد مهند قصار من
السفارة السورية الذي يقود محلة التربع بالدم مع باقي
الزمالء .

*السفري سليمان يتسلم شهادة تكرميية من مديرة مركز التربع بالدم*

بعد صدور قائمة الدول األكثر فسادًا يف العامل ،أصدر معهد
"ليغاتوم" ،وهو مركز حتليل يتخذ من العاصمة الربيطانية مركزًا له
الئحة الدول األكثر رخاء يف العام .2009
وخلت املراكز العشر األوىل من أي دولة عربية واحتلت النروج،
وللعام الثاني على التوالي ،قائمة الدول األكثر رخاء يف العامل،
حبسب مؤشر الرخاء ،الذي يسعى إلدراك وفهم كيفية تأثري
أساسيات االقتصاد والصحة واحلريات وإدارة احلكم واألمن
والسالمة والتعليم وفرص العمل الريادية ورأس املال االجتماعي
على النمو االقتصادي يف الدول ،وسعادة مواطنيها ،كما أفادت
املعهد.
وحبسب القائمة ،فقد حلت ثالث دول أوروبية املراكز األوىل،
وهي على الرتتيب ،النرويج والدمنارك وفنلندا .ويف املركزين
الرابع واخلامس ،جاءت أسرتاليا ونيوزيلندا ،ثم السويد يف املركز
السادس ،بينما احتلت كندا املركز السابع .واحتلت سويسرا
املركز الثامن ،ثم هولندا يف املركز التاسع ،وتلتها الواليات
املتحدة األمريكية يف املركز العاشر وهي بذلك تكون قد تراجعت
من املركز التاسع يف العام .2008

االكتئاب سبب للصرع
حذر باحث أمريكي من أن األشخاص الذين يشكون من اكتئاب
مزمن معرضون خلطر اإلصابة بالصرع بشكل كبري.
ونقلت وكالة األنباء األسرتالية «آي آي بي» عن الربوفسور
أندريس كانر ،من مركز راش الطيب اجلامعي يف شيكاغو ،قوله يف
مؤمتر عقد يف بريسباين األسرتالية إن الدراسات الدولية أظهرت
وجود ارتباط بني االكتئاب والصرع .وقال كانر إن «املصابني
بالصرع ليسوا الوحيدين املعرضني خلطر املعاناة من االكتئاب
وإمنا يعترب املكتئبون يف خطر ما بني  4و 7مرات أكثر لإلصابة
بالصرع» .وأضاف «تبني أن االكتئاب مرتبط بثلث حاالت اإلصابة
بالصرع» .وأوضح أن تغريات كيميائية يف الدماغ جتمع أيضًَا بني
االكتئاب والصرع ،مضيفًا أنه تأكد أن مادة «السريوتينني»
الكيميائية اليت أثبتت صلتها باالكتئاب ،مرتبطة أيضًا باإلصابة
بالصرع.
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تتمـات

نصر اهلل :سنحمي شرفنا وأعراضنا ...
(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)
اهلل» السياسية والشعبية واحلزبية ...من دون اغفال أن مثة تداعيات
للخطاب على احلكومة نفسها ،مع ترنح بيانها الوزاري يف «العيادة
النسائية» ،ومثله مقررات احلوار الوطين املتعلقة باحملكمة!
اطل السيد نصر اهلل مساء أمس االول ،عرب قناة «املنار» يف خطاب
قصري ،خصصه حملاكمة «أداء وسلوك جلنة التحقيق الدولية واحملققني
الذين انتهكوا عيادة نسائية يف الضاحية اجلنوبية» .لكنه استهله
بإدانة االعتداء اإلسرائيلي على الفلسطينيني يف أم الفحم.
ثم انطلق السيد نصر اهلل من «انتهاك احملققني للعيادة النسائية
حساسة وخطرية جدا تتصل بأعراضنا
ليعلن «أننا وصلنا اىل نقطة ّ
وكراماتنا وشرفنا وباتت تتطلب منا مجيعا موقفا خمتلفا» .مستنكرا
مواقف االدارة االمريكية واحملكمة وبيلمار ،ومنتقدا «حيوية» مدعي
عام التمييز «الذي اذهلتين سرعة حتركه وفتح حتقيق وهو الذي
سكت لسنوات طويلة عن شهود الزور ،كنت أظن أنه فتح القضية
ليطبق القوانني اللبنانية وليدافع عن أعراضنا وعن كراماتنا».
واذ اشار اىل املساعي االمريكية احلثيثة لتخريب اجلهود السعودية ـ
السورية ،لفت االنتباه اىل انه «قبل دقائق قليلة وصلتين معلومات
عن ضغوط امريكية على بيلمار لتعجيل اصدار القرار الظين قبل املوعد
املقرر يف كانون االول».
وأكد نصر اهلل «أن انتهاك العيادة النسائية ليس حادثا عابرا،
داعيا اىل التعامل معه كمفصل» .واعلن «قبل سبع دقائق من
حديثي كانت هناك حقيقة موجودة بأننا يف «حزب اهلل» ككثري من
اللبنانيني كنا نعلم حجم االستباحة االمنية لتحقيق احملققني الدوليني
لكل شيء يف لبنان منذ الـ 2005لكننا سكتنا مراعاة للحساسيات
ولئال يقال أن هناك من يريد عرقلة التحقيق وقطع الطريق على كشف
احلقيقة».
وعرض جمموعة عناوين مما طلبته جلان التحقيق ومنها ملفات طالب
اجلامعات ،داتا االتصاالت ،بصمات  893لبنانيا من دائرة اجلوازات
يف االمن العام .قاعدة بيانات الـ«دي ان أي» ،قاعدة البيانات
اجلغرافية وبيانات نظام املعلومات اجلغرايف يف لبنان  ،GISلوائح
مشرتكي شركة كهرباء لبنان» .وقال«:لقد سكتنا مراعاة لعائلة
الرئيس احلريري وتياره وللجو العام يف البلد ،مع علمنا أن املعطيات
اوسع واكرب بكثري من حتقيق يف عملية اغتيال ومع علمنا ان احملققني
مجعوا معلومات عن «حزب اهلل» اوسع بكثري من موضوع يرتبط
باتهام جمموعة أو جمموعات باغتيال الرئيس احلريري ومع علمنا بأن كل
املعلومات واملعطيات تصل إىل أجهزة امنية غربية واىل اسرائيل ،لكن
اآلن وصلنا اىل مكان ال ميكن السكوت عليه حتت اي اعتبار سياسي
او داخلي او خارجي او كرامة ألحد».
وسأل نصر اهلل «ما هي حاجة التحقيق الدولي للملفات الطبية
لنسائنا ،وملاذا يطلب من طبيبة خمتصة بعيادة ترتدد عليها نساء
وزوجات وبنات قياديني يف «حزب اهلل» .وقالوا لقد طلبوا االطالع
على ملفات بني الـ 2003والـ ،2010تزيد على الـسبعة االف ملف
لسيدات ،وبعد جدال من الدكتورة نزلوا اىل سبعة عشر ملفا ،فما
هي حاجتهم هلا؟
وتوجه نصر اهلل بسؤال اىل املسؤولني اللبنانيني ،الرؤساء ،الوزراء،
طـلع على ملف
يـ َّ
النواب ،القضاة وكل املواطنني» من يقبل منكم أن ُ
طب نسائي لزوجته أو والدته أو ابنته أو أخته؟
التطور الفضائحي يعيدنا اىل كل االستباحة
واشار اىل «أن هذا
ّ
االمنية احلاصلة يف لبنان حتت عنوان التحقيق الدولي» .وسأل»
هل جيوز أن نرضى كلبنانيني سواء كنا يف مواقع الرئاسة او احلكومة
او اجمللس النيابي او ادارات الدولة او الشعب بهذه االستباحة؟
وأكد السيد نصر اهلل «أن القرار الظين مكتوب منذ الـعام  2006وهو
نفسه الذي نشر يف «دير شبيغل» و«الفيغارو» .وأنا تبلغت به
يف العام  2008ولن أدخل يف تفاصيل لكي ال نزعج البلد أكثر».
مشريا اىل «أن التحقيقات اليت جتري تستفيد من الغطاء احلاصل
لتحصيل اكرب قدر ممكن من املعلومات اليت لن تقدم ولن تؤخر شيئا
يف التحقيق» ،كاشفا «أن هناك أطباء آخرين اتصلوا بهم أيضا
وأعطوهم عشرات األمساء ،لكنها مل تكن ملفات نسائية».
وحيال «هذا التطور الفضائحي يف سلوك احملققني الدوليني ومن
يقف وراءهم ومن يدعمهم ومن يغطيهم» ،خلص نصر اهلل اىل ما
يلي:
«اوال :أطالب كل مسؤول ومواطن يف لبنان مبقاطعة هؤالء احملققني
وعدم التعاون معهم ويكفي ما حصل من استباحة وألن كل ما يقدم
هلؤالء يصل إىل اإلسرائيليني ،فكفى استباحة.
«ثانيا :أود أن اقول بكل حمبة وبكل اخالص ،إن استمرار التعاون مع
هؤالء يساعد على مزيد من استباحة البلد على كل صعيد ويساعد يف
االعتداء على املقاومة .وان كل تعاون من اآلن فصاعدا مع احملققني
الدوليني هو مساعدة هلؤالء يف االعتداء على املقاومة».
يتصرف
ثالثا :ادعو كل مسؤول وكل مواطن يف لبنان اىل أن
ّ
مع طلبات هؤالء احملققني مبا ميليه عليه ضمريه وكرامته وشرفه.
لقد كان هناك تهديد من قبل اللجنة لبعض االشخاص وهذا موثق
عندنا .وأمام اي تهديد انتم امام مسؤولية وأدعو اجلميع لتحمل هذه
املسؤولية».
وانتهى اىل القول «هذه صرخة وسأكتفي بهذا املقدار ،وليتحمل
وليتصرف الناس ايضا مبقتضى شرفهم
املسؤولون مسؤولياتهم،
ّ
ووطنيتهم وآن األوان ان تنتهي هذه االستباحة لكل شيء واليت

وصلت اىل االعراض».

عباس يشرتط للمفاوضات وقفاً كامالً...
(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)
واإلسرائيليني واملصاحلة الفلسطينية ،قال خالل مؤمتر صحايف
مشرتك مع أبو الغيط يف مقر الرئاسة يف رام اهلل «إن املشاورات
اليت جتري اآلن هي من أجل وقف كامل لالستيطان إذا أرادوا أن نعود
للمفاوضات املباشرة ،ومعروف أن إسرائيل أصدرت عددا كبريا من
أوامر البناء يف املستوطنات ،وهي تباشر البناء سواء يف القدس أو
يف األرض الفلسطينية ،وهذا أمر غري مقبول ،ولن نقبل إطالقا أن
نوضع أمام األمر الواقع» ،مبديًا استغرابه ،من أقوال نتنياهو األخرية،
واليت تتحدث عن األعمال أحادية الطرف.
وتابع عباس «يتحدث (نتنياهو) انه على الفلسطينيني أن يلبوا
التزاماتهم الواردة يف خطة خارطة الطريق ،وقلنا له ونقول أيضا إننا
نتحدى انه إذا كان هناك التزام واحد علينا ورد يف االتفاقات أو يف
خطة خارطة الطريق مل ننفذه ،ونتحدى أن تكون إسرائيل نفذت التزاما
واحدا مما ورد عليها حسب االتفاقات املوقعة».
وخبصوص اخليارات الفلسطينية ،قال عباس« :أول اخليارات
هو العودة إىل املفاوضات املباشرة إذا توقفت إسرائيل عن كافة
نشاطاتها االستيطانية ...بعد ذلك هناك خيارات أخرى ،أوهلا االتصال
بالواليات املتحدة والتحدث معها ،ونطلب منها موقف حول جممل
القضايا خصوصًا حول وجود الدولة الفلسطينية واالعرتاف حبدود هذه
الدولة عام .»1967
واضاف عباس «ثم هناك خيارات نذهب بها إىل جملس األمن ،وإىل
آخر هذه اخليارات اليت حتدثنا عنها ،ولكن اآلن نركز اهتمامنا على
اخليار األول ،ولن نقفز عنه إال بعد استنفاد كل احملاوالت».
وخبصوص ملف املصاحلة الوطنية ،اعترب عباس« :ان ملف املصاحلة
أوكل إىل مصر بقرار من اجلامعة العربية ،ومصر قامت بإمجال وثيقة
تضمنت خمتلف اآلراء بشكل متوازن ،وقدمتها يف األول من تشرين
االول (أكتوبر) املاضي ،ووقعنا على هذه الوثيقة يف  15من تشرين
األول (أكتوبر) العام املاضي  ،إال أن محاس لآلن مل توقع على هذه
الوثيقة».
وقال أبو الغيط« :إن الرئيس مبارك أوفدنا لكي نعرب عن دعم مصر
حكومة وشعبا ،ووقوفها مع الرئيس عباس والشعب الفلسطيين،
ومصر وقفت وتقف مع احلق الفلسطيين منذ قيام إسرائيل».
وأضاف «مصر تدين االستيطان وتصرفات املستوطنني ،ونؤيد
املوقف الفلسطيين يف كل اخلطوات اليت تقومون بها ،وجئنا لنتبادل
الرأي واملشورة ،ملعرفة كيفية التحرك خالل الفرتة القليلة القادمة،
والتعامل مع اجلانب األمريكي ،واخليارات املتاحة لتحقيق األهداف
الفلسطينية العربية املشرتكة».
وخبصوص الدور األوروبي ،قال أبو الغيط« :حنن نطلب باستمرار
من أوروبا باختاذ مواقف تسبق الواليات املتحدة ،وكان هناك لقاء مع
بعض وزراء اخلارجية األوروبيني وحبضور املفوضة األوروبية (كاترين)
اشتون ،وكان احلديث يدور عن الدور األوروبي وكيفية تفعيله ،من
أجل مساعدة الواليات املتحدة وممارسة مزيد من الضغط على إسرائيل
لوقف االستيطان».
وكان ابو الغيط وسليمان وصال ظهر امس االول اىل رام اهلل على منت
مروحية ،وكان باستقباهلما االمني العام للرئاسة الطيب عبد الرحيم،
ورئيس دائرة شؤون املفاوضات يف منظمة التحرير الفلسطينية
صائب عريقات ،وعدد من كبار املسؤولني.
ووضع أبو الغيط وسليمان إكليال من الزهور على ضريح الرئيس
السابق ياسر عرفات.
ورحبت مصر بالتطورات اإلجيابية والتقدم احملقق يف احلوار بني حركيت
«فتح» و»محاس» ،خالل االجتماعات اليت شهدتها العاصمة
السورية دمشق على مدى األيام املاضية.
ولفتت مصادر ديبلوماسية مصرية ،إىل أن القاهرة على استعداد
الحتضان مراسم التوقيع على االتفاق النهائي والورقة اليت أعدتها
من قبل هلذا الغرض وما ميكن أن يضاف إليها من مالحق ،وأشارت
إىل أنها ستدعو الفصائل الفلسطينية إىل جانب أطراف عربية ودولية
حلضور مراسم التوقيع .فيما نفت حتديد أي موعد له بعد ،مؤكدة أنها
بانتظار ما تتلقاه من تقارير فلسطينية حول نتائج احلوار وما مت االتفاق
عليه بني احلركتني.
وكان رئيس كتلة فتح النيابية عزام األمحد أكد أن احلركة ستتوجه
إىل دمشق للقاء «محاس» لوضع اللمسات األخرية على اتفاق
املصاحلة ،متوقعًا أن جيري االحتفال يف القاهرة خالل أسبوعني .كما
أكد انتهاء اخلالف بني «فتح» والقيادة السورية إثر املالسنة بني
الرئيس الفلسطيين حممود عباس ونظريه السوري بشار األسد خالل
قمة سرت.
وتوقع األمحد أن تتوصل احلركتان التفاق حول ملف األمن ،وهو العقبة
الوحيدة اليت ال تزال تعرتض طريق توقيع محاس على اتفاق املصاحلة،
وقال إن هذه القضية لن تبقى عائقا يف وجه الوحدة الوطنية ،بعد أن
توفرت اإلرادة السياسية لدى الطرفني.
وقال القيادي يف حركة «محاس» إمساعيل رضوان ،إن حركته
مستعدة لالجتماع مع حركة «فتح» يف أي عاصمة عربية أخرى ،بد ًال
توحد
من العاصمة السورية دمشق ،من أجل الوصول إىل مصاحلة
ّ
الفلسطينيني .مشريًا إىل أن «االتصاالت متواصلة مع األشقاء يف
فتح ،ونأمل أن حتل عقدة املكان خالل األيام املقبلة ،وحنن يف محاس

ليس لدينا مشكلة بأن يعقد اللقاء خارج العاصمة السورية دمشق»،
مضيفا «أن «محاس مل تبلغ أن الرياض تستعد الستضافة حركيت
محاس وفتح ،ونعتقد أن املشكلة ليس يف املكان بل يف طبيعة البحث
يف امللف األمين دون أن يدلي مبزيد من التفصيل».
وقالت مصادر اعالمية اسرائيلية إن مستشار األمن القومي اإلسرائيلي
عوزي اراد قام بزيارة اىل القاهرة قبل ثالثة ايام التقى خالهلا مدير
االستخبارات املصرية وحبث معه عددا من القضايا اإلقليمية ،وال سيما
سبل استئناف املفاوضات مع الفلسطينيني.
وافادت االذاعة االسرائيلية ان هذه الزيارة ُتدرج يف اطار املشاورات
الروتينية بني اسرائيل ومصر.

العراق :واشنطن تعوّل على مبادرة...
(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)
زعيمه رئاسة احلكومة جمددًا.
وقال نائب رئيس الوزراء العراقي ،رئيس الوفد الكردي املفاوض
روز نوري شاويس ان «االجتماع املقبل سيبحث األسس الرئيسية
لتشكيل احلكومة متهيدًا لطرحها يف اجتماع الطاولة املستديرة املرتقب
تفعي ًال ملبادرة الربزاني» ،معربا عن أمله «بتوصل الكتل السياسية
إىل اتفاق لتشكيل احلكومة بأسرع وقت ممكن».
ويف اطار متصل ،كشف القيادي الكردي حممود عثمان عن اخلطوط
العامة لردود «العراقية» و «دولة القانون» على الورقة
الكردية.
وقال عثمان ان «القائمة العراقية كانت لديها بعض التحفظات
على منصب رئاسة اجلمهورية ومنحه للتحالف الكردستاني باالضافة
اىل موضوع البيشمركة واملادة  140من الدستور ،وهي مل تذكر
املادة ،بل قالت ان مشكلة املناطق املتنازع عليها جيب ان حتل وفق
الدستور».
واوضح عثمان ان «ردود دولة القانون واضحة لدينا ،ومل يسجلوا
اعرتاضًا سوى على نقطة واحدة تتمثل بان تعترب احلكومة مستقيلة يف
حال انسحاب التحالف الكردستاني منها ،بسبب خروقات دستورية»،
الفتًا إىل أن «اجمللس االعلى وافق على الورقة الكردية من دون اي
اعرتاض».
وقدم التحالف الكردستاني ورقة من  19نقطة تتضمن عددا من
املطالب اخلاصة باقليم كردستان وطلب من الكتل ان تقدم ردا
مكتوبا عليها.
يف هذه االثناء ،حظيت املساعي الكردية املنصبة على اخلروج من أزمة
تأليف احلكومة بارتياح واشنطن املنزعجة من تأخري الساسة العراقيني
بالوصول اىل اتفاق سياسي ،إذ رحبت السفارة االمريكية يف بغداد
مببادرة الربزاني لعقد حمادثات بني الكتل الكبرية.
وقالت السفارة يف بيان هلا أمس االول ان «هذه احملادثات اليت
عقدت يف بغداد (االربعاء) وحضرها ممثلون عن كافة الكتل الكبرية،
من املمكن أن تشكل خطوة مهمة باجتاه تشكيل احلكومة العراقية ،وحنن
حنث كل األطراف على اإلخنراط يف العملية السياسية وإظهار املرونة
للتعجيل بتشكيل حكومة تكون شاملة وممثلة ومسؤولة جتاه الشعب
العراقي».وكان الربزاني تسلم رسالة من الرئيس األمريكي باراك
اوباما ونائبه جوزيف بايدن تؤكد التزام واشنطن باحلفاظ على أمن
واستقرار اقليم كردستان ودعم العملية السياسية يف العراق ،مشرية
اىل انه ليس لديها أي خطوط محراء على أي من املرشحني ملناصب
تشكيل حكومة شراكة وطنية ،وأن يكون العراق مستقرًا.
وكان الربزاني طرح مبادرة يف ايلول (سبتمرب) املاضي حلل ازمة
تشكيل احلكومة العراقية تقضي بتشكيل جلنة من  8إىل  12عضوا من
ممثلي الكيانات السياسية لبدء مفاوضات تشكيل احلكومة املرتقبة
والعمل على اذابة اخلالفات القائمة بهذا الشأن والبدء بعقد اجتماع
موسع لقادة الكتل العراقية بهدف حسم مسألة املناصب الرئاسية
الثالثة.
ومع احلراك الدائر بني الكتل النيابية حللحلة االزمة ،يظهر ائتالف
املالكي مبوقف املتحدي لرغبات منافسيه وخصوصًا الئحيت عالوي
واحلكيم الرافضتني منح «دولة القانون» رئاسة الوزراء جمددا،
حيث وصف النائب عن االئتالف عدنان الشحماني اصرار بعض االطراف
على عدم املشاركة حبكومة يشكلها املالكي بانه «اضرار مبصاحل
الشعب» .وقال إن «التحالف الوطين حريص على دعوة اجلميع
للمشاركة باحلكومة ،النه يتبنى مشروعًا وطنيًا ،لكن إذا اصر اآلخرون
على عدم املشاركة بهذه احلكومة فهذا ال يعين اننا سنتوقف عن
تشكيلها».
ويتطابق هذا االصرار على املضي بتأليف حكومة مع الضغوط اليت متارس
على «العراقية» وفق ما اعلنته النائب عن «دولة القانون» حنان
الفتالوي من أن «منصب رئيس الربملان مازال للقائمة العراقية،
وبانتظار أن تعلن مرشحها له ،ولكن إذا رفضته واصرت على مطالبتها
برئاسة الوزراء ،فانه سيكون مفتوحًا للكتل االخرى».
ويف ملف ردود االفعال الصادرة بشأن قرار اعدام نائب رئيس الوزراء
العراقي االسبق طارق عزيز ،رفضت احملكمة اجلنائية العليا مناشدات
الفاتيكان وعدد من الدول االجنبية إلسقاط األحكام القضائية حبق
عزيز.
وقال الناطق باسم احملكمة القاضي حممد عبد الصاحب إن «احملكمة
اجلنائية أصدرت أحكامها على املتهمني بعد حصوهلا على األدلة
والوثائق املطلوبة اليت كانت كافية الدانتهم» ،مذكرًا بان هذه
األحكام «خاضعة للطعن أمام اهليئة التمييزية».
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على احلسنات كما السيئات

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

ملاذا ال نلتقي  ....يف مناسباتنا مع بعضنا
وما اكثرها وطنية كانت او اجتماعية او
حزبية.
ففي لبنان احزاب وتيارات سياسية وعقائدية
ٌ
كما يف اغرتابنا
وكل له وجهة نظر ختتلف عن
االخرى ،ولكن يبقى التقارب يف ما بينهم
مستمرا وغالبا يلتقون يف مناسبة واحدة
يصافحون بعضهم ويتحدثون اىل بعض.
ملاذا هنا يف اغرتابنا جند العكس متاما اذ
اننا بعيدون عن بعضنا حتى يف املناسبات
العائلية.
هل يعقل ان حيضر اللبناني مناسبة جلهة غري
لبنانية ال متت اليه بصلة وال حتى معرفة وال
حيضر مناسبة لبنانية له فيها اهل واقارب
واصدقاء وحمبون ،جملرد ان املناسبة القائمة
هي لفئة غري الفئة اليت ينتمي اليها كما وانه
ليس من العيب ان حيضر اللبناني مناسبات
جلهة غري لبنانية بل العيب ان ال حيضر مناسبة
لبنانية حتى وان مل يكن له فيها شيء وحيضر
مناسبات غريها.
هل هو تقصري ناتج عن الدعوات ام انه غباء
املسؤولني؟
مثال احلزب او التيار الفالني اقام يف السنة
مناسبتني او اكثر فاالشخاص هم ذاتهم
والعكس متاما..
مؤخرا اقام احد االحزاب السياسية ذكرى
مناسبة اليمة عند كل اللبنانيني وقد شاهدنا
يف املناسبة شخصا معروفا يف جاليتنا اللبنانية
الكرمية وال ينتمي ال حزبيا وال سياسيا وال
عقائديا اىل هذا احلزب.ومن كثرة حشريتنا
حنن رجال االعالم اتصلت به بعد نصف ساعة
من انتهاء املناسبة وقبل ان اوجه له اي
كلمة ،فهم قصدي وقال « :انا يا اخي ال
يهمين احلزب وال التيار الذي ننتمي اليه ان
كل ما يهمين ان تكون كلبــنانيني موجــدين

بقلم كميل مسعود
وعلى اتصال مع بعضنا البعض بغض النظر
عن معتقداتنا السياسية والدينية ،لذلك
تراني اشارك يف مجيع مناسباتنا اللبنانية
اجتماعية كانت ام سياسية كما وان كل ما
اسعى اليه هو الوفاق والتقارب بني شرائح
جمتمعنا اللبناني يف هذا االغرتاب ،ولنرتك
كل ما هو يف لبنان للبنان.
حنن هنا يف اغرتابنا حباجة اىل بعضنا اىل من
يشاركنا يف افراحنا واحزاننا ،حباجة اىل من
يزورنا ونزوره ،حباجة اىل مسح الغشاوة عن
عيوننا كي نتمكن من االرتقاء يف سلم الوعي
واحلضارة.
واخريا مل اكن ارغب الدخول يف مثل هذا
املوضوع ،بل هو من خصوصيات اصحاب
الشأن.
لكن واجبنا االعالمي ان نلقي االضواء على
احلسنات كما السيئات.

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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ضحايا الربكان والتسونامي يف اندونيسيا أكثر من 272

تواجه اندونيسيا آثار كارثتني طبيعيتني عنيفتني أوقعتا أكثر من
 272قتي ًال وأكثر من  600مفقود ،هما زلزال بقوة  7,7درجات
أعقبته موجات مد حبري (تسونامي) وثوران أنشط براكينها.
واختصر الرئيس سوسيلو بامبانغ يودويونو زيارته لفيتنام حيث
كان يفرتض أن يشارك يف قمة رابطة جنوب شرق آسيا لإلشراف
على عمليات االنقاذ.
وأفاد شاهد أن أمواجًا بلغ ارتفاعها ثالثة أمتار شكلت "جدارًا
من املياه" وضربت القرى الساحلية يف أرخبيل منتاوي قبالة
جزيرة سومطرة .وكان اخلرباء حذروا من خماطر وقوع تسونامي
يف هذا األرخبيل الواقع يف منطقة متاس حيث تتقارب الطبقات
التكتونية اهلندية االسرتالية واألوراسية بسرعة مخسة اىل ستة
سنتيمرتات سنويًا .وكانت هذه الظاهرة تسببت يف التسونامي
الكارثي الذي ضرب يف  26كانون األول /ديسمرب  2004وأوقع
أكثر من  220ألف قتيل يف دول احمليط اهلندي بينهم  168ألفًا
يف اندونيسيا.
وعلى بعد حواىل ألفي كلم شرقًا يف وسط جزيرة جاوة بقيت حالة
االنذار مرتفعة أمس يف حميط بركان مريابي الذي ثار  10مرات
أول من أمس .وأسفرت سحب الرماد اليت ارتفعت اىل  1,5كلم
عن "مصرع ما ال يقل عن  28شخصًا" وإخالء أكثر من  40ألف
شخص وقطعت الطرقات املؤدية اىل الربكان الذي يعيش أكثر
من مليون شخص حتت تهديد انفجاره.

Melbourne

انتحل صفة أستاذ جامعي خلطبة فتاة

ألقت األجهزة األمنية األردنية القبض على حمتال انتحل صفة
أستاذ جامعي يف جامعة العلوم والتكنولوجيا وتقدم خلطبة فتاة
بهذه الصفة.
ونقلت صحيفة "الرأي "عن مصدر أمين أن احملتال سرق اهلوية
اجلامعية ألستاذ يف اجلامعة يعمل يف قسم احلاسوب وانتحل من
خالهلا صفته األكادميية المتام إجراءات اخلطوبة الفتًا اىل أن احملتال
كان يعمل موظفًا يف اجلامعة واستقال منها .وأضاف املصدر أن
عملية إلقاء القبض على الرجل جاءت بعد عدة شكاوى متصلة
بالنصب واالحتيال.

جلميع مراسالتكم وإعالناتكم يف ملبورن

االتصال مبسؤول اجلريدة

الزميل كميل مسعود:
0405272581

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

now In Australia

<ÍŒ^eÊ<·^ﬂf÷<‡⁄<ÅÖÁjäπ]<·ÁjËà÷]<kËáÊ
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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

To stock in your restaurant
call Classica PL on
ليك بريه املاظه شو حلوه ليك
03 9383 5222
اشرب بريه املاظه وغمّض عينيك
ْ
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حمالت اهلدى
للمواد الغذائية

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

almaza Beer
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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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وليد احلاج يكرم الزميل بطرس عنداري

افران عكار يف ملبورن

*املعلم نضال مع احد العمال يف فرن سدني رود*

*املعلم عيدو خضر مع بعض الزبائن يف غلينروي*

االسبوع املاضي زار مدينة ملبورن االعالمي املعروف االستاذ
بطرس عنداري للمشاركة يف حفل توقيع كتاب اوراق مهاجرة
لالستاذ خنلة بيطار واللقاء مداخلة له من ضمن الربنامج.
وقد استغل السيد وليد احلاج فرصة وجود االستاذ عنداري يف
ملبورن فاقام على شرفه حفل عشاء يف مطعم االسطورة لصاحبه
السيد الياس فرح حيث حضره ،باالضافة اىل صاحب الدعوة
والسيدة عقيلته واحملتفى به ،كل من السيد سايد حامت رئيس
اجلامعة اللبنانية فرع ملبورن ،السيد طوني حلو الرئيس السابق
لبلدية مورالند وعضو جملسها احلالي .السيدة راغده صليبا ،السيد
حنا ابراهيم والزميل كميل مسعود ،حيث رحب السيد فرح صاحب
مطعم االسطورة بالضيف الكريم وجبميع املدعوين متمنيا هلم ليلة

ممتازة.
وكان اجلو رائعا وممتعا ومطعم االسطورة جيمع دائما لفيفا من
االصدقاء واحملبني الذين يالقون كل احرتام وتقدير باالضافة اىل
االجواء اللبنانية والضيافة املميزة واحياء سهراته على اروع اغاني
املطربني حيث الليل اللبناني ال ينام يف مطعم االسطورة وكأنك
يف مرابع وادي العرايش ...وقد حول السيد الياس فرح ليل
املطعم اىل نهار وانار الليالي اللبنانية.
ويف اليوم التالي واصل االستاذ عنداري زيارته حيث زار السيد
بشار هيكل رئيس التيار الوطين احلر يف اسرتاليا واستبقاه على
الغداء .وعند الساعة الرابعة غادر ملبورن عائدا اىل سدني.

اعاله بعض اللقطات

سعوديات جنحن يف خرق احملظور
تسعى جمموعة من الشابات السعوديات خلوض غمار العمل من
خالل تأسيس مشاريع خاصة بهن وإثبات مشاركتهن يف عملية
التنمية يف البالد واالعتماد على أنفسهن بشكل اكرب ،حبيث
حياولن إقناع اجملتمع احملافظ جبدارتهن يف العمل ومناصفة
الرجل املسؤولية.
ومنهن صاحبة شركة إنتاج تلفزيونية وثائقية تدعى دانيا
نصيف ،قالت «استطعنا كسر حمظور الرجل األوحد بعدمت
أقنعنا وزير التجارة والصناعة بعدم تعيني مدير رجل لشركتنا
اخلاصة» ،مشرية إىل أن «القانون يشرتط أن يكون املدير
رجال ولو شكليا».
وأوضحت نصيف «ال نرغب يف أن يتدخل الرجل يف
مشروعنا» ،مضيفة «واجهنا صعوبات يف البداية كإصدار
التصاريح واحلصول على التأشريات ،واستطعنا جتاوزها
بسالم».
وتابعت «واجهنا اعرتاضات من األهل واألقارب أيضًا يف
بداية مشروعنا ،باعتبار أن جمال اإلنتاج التلفزيوني حكر على
الرجال ،أما اليوم فنلقى دعمًا كبريًا منهم ونعمل على إيصال
برامج هادفة ونعرف العامل على ثقافتنا وبالدنا».
وقالت مديرة مركز السيدة خدجية بنت خويلد يف غرفة جتارة

جدة ،بسمة عمري ،إن سوق العمل يضم  14يف املئة من النساء
السعوديات ،حيث تعمل  83يف املئة منهن يف قطاع التعليم.
وأشارت عمري إىل «تغريات حقيقية» يف نظرة اجملتمع إىل
املرأة العاملة ،الفتة إىل أن «هناك حتسنًا ملحوظًا يف تقبل
اجملتمع ملشاركة املرأة يف سوق العمل».
من جهتها ،أشارت صاحبة مركز جتميل امسها رانيا السليماني،
حتمل بكالوريوس يف إدارة الكمبيوتر ،إىل أن كل اخلطوات اليت
تقوم بها احلكومة تدعو الفتاة إىل فتح مشروعها اخلاص.
وتابعت السليماني «تغريت نظرة اجملتمع حنو املرأة اليوم،
فقد أصبح هناك تشجيع هلا لتفتح مشروعًا خاصًا بها من خالل
تسهيل األنظمة اليت تسنها احلكومة ودعم الغرف التجارية».
وعن مشروعها ،تقول السليماني «بعدما خترجت من الواليات
املتحدة رغبت يف فتح مركز جتميل متميز ألن ذلك حلم يراودني
منذ الصغر ،فعملت على تطبيق األفكار اليت رأيتها يف أمريكا
بعد عودتي إىل السعودية مبا يتوافق مع عاداتنا وتقاليدنا
وديننا احلنيف».
وطالبت السليماني بإعطاء الفتاة حرية اختاذ قرارها بنفسها،
فـ«ما حنتاجه اليوم هو احلق يف اختاذ قراراتنا بأنفسنا من
دون الرجوع أو التقيد مبوافقة ولي أمر الفتاة».

افران عكار ليست جمرد اسم بنتج املعجنات من فطاير ومناقيش
وحلم بعجني وما اىل هنالك.
وامنا هذه االفران تصنع مجيع انواع املعجنات وبأياد نظيفة ومن
افخر انواع الطحني واللحومات الطازجة يوميا من املاركت والسجق
ذات النوعية اجليدة اللذيذ الطعم والزعرت الصايف والسبانغ وكل
ما يلزم املعجنات من مواد خالية من الكولسرتول.
هذا هو سر افران عكار.
لقد اسس افران عكار املعلم املعروف السيد نضال بعد خربة
طويلة وواسعة يف هذا اجملال فكان الفرن االول يف سدني رود
كوبرغ الذي استقبل العدد الوافر من الزبائن اىل ان اصبح فيما
بعد ملتقى اجلوالي االثنية واالسرتالية وقد شهدت الزبائن على
لذة املأكوالت ونظافتها ثم اسس الفرن الثاني حتت ذات االسم
يف باسكوفال رود غلينروي الذي اسند ادارته اىل املعلم عيدو
خضر الذي ال يقل عن نضال معرفة وكفاءة يف االدارة وصنع
املعجنات اللذيذة الطعم وقد اصبحت افران عكار يف ملبورن شرقا
وغربا مشاال وجنوبا معروفة يف صنع املعجنات وملتقى اجلاليات
االثنية حيث تدفق العديد من الزبائن لتصبح افران عكار حاجة ملحة
وضرورية للناس عامة.

االحتاد الوطين للطلبة السوريني
حيتفل بالذكرى السنوية االوىل لتأسيسه
برعاية عميد السلك الدبلوماسي العربي
سفري اجلمهورية العربية السورية

االستاذ متام سليمان
يقيم االحتاد الوطين للطلبة السوريني
يف فيكتوريا احتفاال
مبناسبة السنة االوىل لتأسيسه
وذلك يوم االحد 2010/11/12
الساعة السابعة والنصف مساء على العنوان:

White Ross Reception
725 High St, Thornbury VIC 3071
للحجز واملعلومات يرجى االتصال بــ

رئيس االحتاد السيد علي عيوش0466400818 :
ساره حبيب 0401442429 :
عبد الرمحن السيد 0450061501 :

الدعوة عامة
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حمالت عمارة للخضار والفواكه والسمانة
بادارة السيد عمارة

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

*حممص حديث جلميع انواع
املكسرات الطازجة يوميا

شركة عمارة السترياد وتصدير املواد الغذائية
بادارة السيد عمارة

*يتوفر يف خمازننا مجيع
مستلزمات املطبخ العربي
*تص ّدر البضائع اىل
مجيع الواليات االسرتالية
*حربنا مفتوحة على الغالء
بصورة دائمة ومستمرة
27 Malcolm Pl، Campbellfield Vic 3061
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حبضور النائب زياد اسود ممثال دولة الرئيس العماد ميشال عون

التيار الوطين احلر يف ملبورن حييي ذكرى  13تشرين
ذكرى  13تشرين متيزت هذه
السنة عن السنوات السابقة
حيث اقيم حفل غداء ظهر االحد
قبل املاضي ،برعاية دولة
الرئيس العماد ميشال عون
ممثال بسعادة النائب زياد
اسود نائب جزين.
حفل الغداء هذا الذي اقيم
يف صالة كنيسة القديس
جاورجيوس االرثوذكسية يف
منطقة ثورنربي يف ملبورن،
شارك فيه سعادة قنصل
لبنان العام يف فيكتوريا
قسطون،
هنري
الدكتور
باالضافة اىل املنسق العام

*النائب اسود يلقي كلمة*

*روبري خبعاري يلقي كلمة*

* الزميل خنلة بيطار يلقي كلمة*

*وليد احلاج ،سامي وفؤاد وبديع مظلوم يف صورة تذكارية*

*بيطار ،هيكل ،النائب اسود ،القنصل قسطون ونعيم ملحم*

*املختار ميالد احلليب وزوجته وعائلته*

*روبري خبعاري االب اندراوس والقنصل قسطون*

*الزغلول وزوجته ،سامي وفؤاد مظلوم*

*سامي ومنى مرشاق وحنا وابراهيم*

*طوني حلو وديانا االمسر*

يف اسرتاليا بشار هيكل ورئيس واعضاء مكتب التيار الوطين
منهم شربل راضي وروبري خبعازي ومدير اذاعة مرحبا لبنان
وعائالتهم ومؤيدون ومناصرون للتيار ورجل االعمال وليد احلاج.
كما شارك يف املناسبة مدير جمموعة فروع البنك العربي يف ملبورن
السيد نعيم ملحم ،السيد ميالد احلليب وعائلته ،السيد طوني
حلو عضو جملس بلدية مورالند ورئيسها السابق ،االستاذ سامي
مظلوم صاحب مؤسسة التوتوس والفريد مظلوم ،السيد ضاهر
االمسر والسيدة ديانا االمسر زوجته رئيسة بلدية داربن سابقا
وعضو جملسها احلالي ،احلزب السوري القومي االجتماعي ،احلزب
الشيوعي ،اضافة اىل هيئات سياسية وحزبية وكبار رجال مال
ٍ
نواد وروابط ومجعيات خريية وحشد كبري من
واعمال واقتصاد،
املواطنني وحضر جانبا من املناسبة قدس االب ادمون اندراوس
رئيس دير مارشربل يف ملبورن.
قدمت حلقات الربنامج السيدة امال راضي بكلمات مميزة مرحبة
بالنائب اسود ومجيع احلضور وافتتح الربنامج بالنشيدين االسرتالي
واللبناني بكلمات قدمها الطفل لويد ابن الزميل خنلة البيطار
والطفل جاك عبد النور.
وقد القى مدير اذاعة مرحبا لبنان كلمة قيمة كما كانت للزميل خنلة
البيطار كلمة يف املناسبة.
الشاعر انطوان برصونا القى قصيدة نارية تناول فيها االوضاع
السيئة يف لبنان وصوال اىل احملكمة الدولية اليت ظهر فيها الكثري
من التالعب والعماد وميشال عون الذي يعمل بدون كلل او ملل
لدرء اخلطر عن لبنان حبكمة وروية.

حفايف الزمان والضاحكة فرحًا النتصار زغاريد االمهات يف يوم
النصر.
جئت اليكم من عروس الشالل  ،جزين اجلنوبية اآلبية من تلك البقعة
املنسية من بالدي رمز النضال احلر وااللتزام  ،املقاومة على حد
السكني  ،وشري الشالل  ،املؤمنة بأهلها وبلبنان وأرضه احلرة،
من بلدة عانت ما عانته على مدى سنوات احلرب ومن منطقة غاب
أهلها عنها أو غيبوا ،فعادوا اليها منتصرين بقرارهم ومبواجهتهم
وبصمودهم.
امحل اليكم حتية شعب صمد وانتصر على الشدائد واحملن واحلصارات
وامسع صوته إىل اصقاع العامل بقرع أجراس الكنائس فرحًا وآذان
املساجد بإنتصار إرادته على كل اإلرادات واالهواء ،وانقل اليكم
حمبته ،أنتم يا أبناء الوجع املهاجر والعني الساهرة على لبنان ومشسه
وقمره .
عشرون سنة ولت  ،وصوت القائد املدوي يف معركة التحرير صمودًا
وصربًا وثباتًا  ،يدعو إىل متسك باالرض وباهلوية حبًا برتابه وذودًا عنه
 ،شهداء يسقطون ودماء تبذل وأمثان كبرية تدفع من اجل حرية شعب
وسيادته على أرضه وكرامته .
ونطوعه فال
عشرون سنة نعايش اخلطر ونعيش معه  ،نعصره بأيدينا
ّ
خييفنا وال يردعنا فسطرنا بضمرينا احلي انتصارًا لإلرادة  ،ألحالم
الناس  ،حلرية الناس فاحلرية ال تستمع وال تضحك على وضع مشؤوم
واحلرية ال تقبل الرقص على القبور وال متنع التغيري وال حتبسه بأساليب
موروثة وعقليات قدمية احلرية حتلم برجاهلا وانتم رجاهلا.
احلرية ال تؤخرها وعود  ،وال تعرقلها أموال وال اغراءات احلرية حتتاج
إىل ذاكرة فال تكون بعدها مقيدة  ،بإغراء  ،بتشكيك  ،خبوف  ،ألنها
منكم ولكم  ،وتتعظ  ،وتتعلم  ،تثبت  ،وتقدم ال تهادن وال ترتدد
وتنتصر ،
تلك كانت مسرية احلرية املكلفة اليت ختللتها واكملت حلقاتها ،
ومد يد  ،وسكاكني جترح الصدر وتضرب اخلصر
مؤامرات وحصارات
ّ
وتغدر وتقلب املقاييس وتشتت جمتمعات وتسقط القضية  ،ولكن
إىل حني ،

القضية اليت قتلتها أهواء األمرة واجملتمعات الضيقة والتعصب األعمى
والقضايا اليت ذابت يف معارك الشوارع الصغرية والرهانات القبلية.
لذلك انتم حلم لبنان احلر  ،الدولة  ،لبنان الصيغة  ،امليثاق  ،االنفتاح
قاومتم رفضًا للتقسيم  ،للتوطني  ،للمذهبية  ،للفساد  ،للخنوع .
فقدمتم سنوات من النفي والقمع  ،والسجون متتأل شبانًا  ،فخرهم
دموع امهاتهم وصوت قائدهم املرتنح عاطفة أبوية وصمود  ،يقاومون
املخرز يف العني  ،ويضيئون الشعلة يف عتمة الطريق ،يف وجه سلطة
رعناء فاسدة ،ضربت مفاهيم الدولة ومؤسساتها وتقامست املغامن
ووزعتها على ميليشيات السلطة فاضحت الدولة صورة عن هوية
ضائعة بني االحرار واملستزملني وبني الدولة والدويالت وامليليشيا
بالدولة ودولة امليلشيا ودولة املؤسسات احلقة.
دولة ال تعرف صورتها وال ترى يف عني أبنائها  ،تستغلهم وهم
يقاتلون من أجلها  ،تهدر مستقبلهم وهم يتوعدون بنائها ،
تلك كانت قصة شعب  ،وقضية وطن ضائع بني اهلوية الطائفية
والوطنية  ،ومصاحل املتأمرين على وجوده ومقدساته واهله يهجرون
ويهجرون وانتم هنا تشيخون وال من يسأل  ،وحنن نقاوم وال نتعب
ّ
وال جيب أن نتعب ،
شعب مل خيف يومًا من اجملهول عايشه وصارعه يوم كان مظلمًا
وخميفًا،
شعب راهن على احملبة وساند االخرين يف حمنتهم قاوم ويقاوم من
أجل قيامته  ،وقيامتهم،
شعب مل خيف يومًا من محل صليبه ألنه اخلالص لكل املؤمنني باهلل
الواحد احلي.
شعب ال خياف من االنفتاح وال يقوى بالتقوقع  ،قضيته جامعة ،
رسالته أمينة على احلياة  ،قدره أشواك األخرين يف خاصرته  ،وآمله
انتصار على كل االنتصارات الوهمية  ،هذه هي احلقيقة اليت نعرفها
وجيب أن يعرفها كل الناس.
عائالت تتباعد وتتفتت وحنن ال نسأل ونقفز فوق االعراف والتقاليد
ونسري حنو املزايدات واألحقاد الدفينة والرهانات املختلفة والتأمر

كلمة النائب زياد اسود

أيها األخوة  ،أيها األحبة  ،يا أهل لبنان احلر يف اسرتاليا ،
يا أبناء القضية ،الوطنية  ،ايها احلضور الكريم،
جئت اليكم حام ًال رسالة املنديل األبيض فرحًا بإنتصارنا على كل
حماوالت االلغاء  ،منديل يلوح لكم كل يوم من زوايا قرانا الصامدة
الصابرة املؤنة بلبنان وبتيار لبنان الواحد.
جئت اليكم من اجلنوب على نسيم دعسات الشهداء  ،القابعة على
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*عائلة حنا*

*احلزب السوري القومي االجتماعي*

*التيار يقدم لوحة للنائب اسود باسم اجلالية*

على اهلوية واألرض والوجود  ،وال نضع رؤية واحدة هلمومنا
ومشاكلنا وجمتمعنا رغم املخاطر واملخاوف .
يف خضم كل هذه احلصارات والرهانات على اجملهول جاءت
االصطفافات اليت حصلت يف انتخابات عام  2005لتضرب التوازن
داخل الدولة عرب اغفال ان مثة متأمرين يسعون إىل حتالف سياسي
ولو إىل حني وقد وقعنا يف الغدر كما وقع غرينا ومللم جراحه يف
الغدر فدفعنا الثمن تهدميًا جملتمعنا  ،ولكياننا  ،ولقضيتنا املركزية
ميدون اليد إىل حني  ،يهدرون الدم ،إىل حني  ،يقوضون
 ،هؤالء ّ
الدولة إىل حني  ،ويتذاكون علينا إىل حني.
حنن حالة مقدامة بعمق انتمائها إىل الوطن  ،صادقة بعمق التزامها
بالقضايا الوطنية حكيمة باحلفاظ على الشعب وعلى األرض حنن
حالة ال تضرب إىل حني  ،فهي حالة مقاومة تقاوم يف كل حني
وتصمد يف كل األحيان وال تغدر وال تتاجر باملسلمات هي حالة
توازن ضروري تقف وتعاند من يتأمر على املقاومة وشعبها وعلى
حتمية وجود رئيس قوي وصالحيات واضحة ،حالة متنع االستفراد
بالسلطة وتوقف التبعية املستمرة  ،قدرها أن تكون رأس احلربة
بوجه املراهنني العابثني بأمن الوطن وسيادته وعيشه الواحد ،
هؤالء يكادون يكررون جتاربهم بأشكال خمتلفة  ،الوفاقية  ،الوطنية
 ،العدالة  ،احلقيقة  ،إيران  ،والية الفقيه  ،سوريا  ،السالح ،
املقاومة ،
يكملون مسارهم باالتهام السياسي واستغالل الدم يف حتقيق
املكاسب اإلضافية مبخالفة الدستور وحتويره وحتريف نصوصه
لتسيري أمور الطوائف والتابعني  ،ويغلبون الرأي احلر  ،حبفنة
من الدوالرات والشعارات ،وحنن ندور ونسأل  ،ونشكك بقدراتنا
وبواجبنا ،ومبسؤولياتنا وننسى أن حياتنا قيم أخالقية وطنية إميانية
وهي حياة مقاومة لشعب سار على درب اجللجلة وحمطاتها جروح ال
يلملمها اال املؤمنني بطريقهم.
أما هؤالء فحولوا أفكار الناس إىل الفنت  ،إىل توزيع السالح ،إىل
ضرب املقاومة  ،إىل املطالبة بنزع السالح الضامن للسيادة وحلماية
لبنان فتجادلنا على جنس املالئكة واسرتاجتيات الدفاع وقرار السلم
واحلرب والدفاع بذاته هو تضحية وسالح وعقيدة وطنية (السالح –
االسرتاتيجية).
هؤالء ال يعرفون قيمة السالح يف محاية األوطان ألنهم مل يستعملوا
سالحهم اال داخل جمتمعاتهم وما نسينا القتل على اهلوية والتهجري
يف الشوف  ،ساحل جزين  ،وداخل اجملتمع الواحد ،مل ننسى جمرزة
نهر املوت  ،واحلروب ضد اجليش واالمعان يف الفتك باملعارضني
باسم القضية والقضايا وجمتمعاتنا على اختالفها تضج مبأثرهم
وبطوالتهم (القوات).
غصن الزيتون أقوى من سالحكم والشمعة املضأة بعتمة الطريق تنري
الطريق أكثر من ناركم ،
حتمًا لن نثق مبد اليد  ،وال بالفئويني والعنصريني  ،لقد جربنا
وساحمنا ولكن ما هي قيمة مد اليد يف ظل انكشاف الكذب علينا
وآخرها االتهام السياسي من أجل االستئثار واإللغاء فسقطت
االعتذارات والعودة إىل الضمري وسقطت مصداقية احملكمة وسقط
االتهام وسقطت املؤسسات وصيغـة العيش الواحد  ،وسقطت معها
حماوالت التحايل على اجملتمع املسيحي وعلى الشباب الذي حتاولون
اغراؤه والتالعب بعواطفه وشده بالغريزة واالعالم املشوه بد ً
ال من
وضع رؤية جامعة له.
مخس سنوات يا سادة انقضت بتأليب الناس طائفيًا ضد وحدة
الشعب  ،ضد زعمائه الصامدين  ،ضد املقاومة يف ثورة أرز مل تولد
 ،وتلك هي حقيقة ضاعت يف وسائل القمع اجلديد مكملة الطريق
ضد سوريا فاعتذرمت،
وحتية شكرًا سوريا سبقت االعتذار وسبقت االتهام ملن نسي
فليتذكر،
وملن نسي االتهام السياسي فليتذكر الرجوع عن االتهام
واالعتذار.
لقد فتشتم يا سادة عن احلقيقة ووزعتم األكاذيب  ،سعيتم إىل
العدالة وقمعتم اخيكم يف املواطنية والوطن ومل تعتذروا  ،اتهمنا
بالقتل ومللموا على الغرائز اصوات الناس  ،اخلائفني  ،املشككني
 ،فاستغلوا العاطفة  ،احملبة  ،االندفاع الشعيب ملصلحتهم  ،للفوز
مبقعد أو مبعركة ومل يتعظوا ومل ننتبه ومل نتعلم،
سعوا إىل احلقوق واحلقيقة  ،واخفقوا يف محاية حقوق الدولة واملواطن
وحقه يعلو على كل حقيقة وعلى كل دم مهما كان بريئًا  ،شهدائنا
أغلى من كل الشهداء واحلقيقة اليت نعرفها وحدها تبين األوطان
بدمائهم وال تغرق حبقيقتكم وبتفتيشكم عن العدالة املبتورة.
هؤالء استخدموا كل األساليب ضد العهد السابق  ،ومارسوا ذات
األساليب يف عهدهم احلاضر  ،فاسقطوا الدستور ،واسقطوا
اجلمهورية  ،وهربوا من املسؤولية  ،وتباهوا بإجنازات  ،وميزانيات
مزورة  ،واخفوا األموال  ،وامعنوا يف ختريب مؤسسات الوطن

وحولوها إىل مراكز انتخابية ،
سرقوا ملكية العاصمة وهويتها وتراثها وتقاليدها وباعوا الناس
على ارصفتها ويف زوايا الشوارع الفقرية ،
هلم نقول أيضًا ،
اعتقلتم الضباط وافرجتم عنهم دون االدعاء عليهم وحولتم االتهام
من جمموعة  13إىل الضباط إىل اميل حلود إىل سوريا وثم إىل حزب
اهلل ،تستعملون االتهام السياسي لتمرير ضرب السيادة بضرب
مصداقية املقاومة وصمودها  ،وحرب متوز شاهد على ذلك وعلى
كل تأمر  ،وقد سقط التأمر بسقوط القدرة على احتالل لبنان ،
توازنون بني السالح املقاوم ووجهته وبني السالح املوزع حاليًا انها
احدى وسائل اخلداع اجلديدة ولكنها لن متر،
لقد خدعتم الناس واحنرفتم بالسلوك العام لكسب االنتخابات
باالدعاءات وحتاولون خداعنا اليوم جمددًا ومل تتعلموا فكم سنة
حتتاجون يف التناوب على بلد لتصلوا إىل حدود طموحنا واحالمنا
وإىل مستوى الواجبات واملصداقية يف ممارسة الشأن العام.
وانتم وان كنتم منتخبون  ،فانتم غائبون عن املصلحة الوطنية  ،عن
القدرة على التقدم  ،على بناء دولة  ،على محاية السيادة ،
متضون الوقت باالعتذارات وتعجزون عن تفهم األخر وحاجة البلد
 ،خربتم البلد  ،وتتكلمون عن التغيري والناس تنتظر منكم أفعا ً
ال
ومل تنتبه إىل ماذا فعلتم وماذا حققتم من افعال وتعود فتساحمكم
وترتدد يف حماسبتكم .
السؤال ملاذا تستمر الدولة يف ذات املنحى ومن املسؤول  ،نلقي
اللوم على السورين واسأل هل السوريون قد علمونا السرقة
والفساد والقمع واالستغالل والتعرض للقضاء والكرامات .
حسنًا فعل السوريون باخلروج من لبنان خبروجهم سقطت االقنعة
وتبني أن الذين حكموا يف لبنان منذ عام 1990هم أنفسهم حيكمون
اليوم بذات االسلوب والفساد والقهر .
يستعطفون السورين ويعتذرون ويألبون الرأي العام على كل من
ميد اليد من أجل عالقة سليمة مع كل من ختاصمنا معهم وقاتلنا
بوجههم.
وأيضـًا ،
فتحتم فرع املعلومات خالفًا للقوانني ومولتم عمله بأموال خاصة
 ،واطلقتم الشائعات وزورمت التحقيقات وحورمت احلقائق واألدلة
وأسأمت إىل مسعة الناس ،استعملتم األجهزة للقمع وخالفتم القوانني
وتتكلمون عن دولة ونسألكم عن أية دولة تعدون الناس أهي دولة
سوليدير  ،أم االمناء واالعمار أم الصناديق  ،ام القضاء املسيس ،
ام التالعب بالدستور  ،ام تعطيل املناصفة أم خرق امليثاق أم خرق
السيادة  ،أم شبكة االتصاالت ام اضعاف املقاومة وعلى حساب
من وملصلحة من.
اللبنانيون اليوم يطالبون املسؤولني باالعرتاف بهم كشعب حر
صاحب حقوق وكرامة إنسانية ،
اللبنانيون يريدون دولة قائمة بذاتها حمصنة بوجه الفساد واملفسدين
اللبنانيون ليسوا اداة حلروب وفنت ومغامن.
هلذا ال جيب أن يتحول االتهام إىل قاعدة للحكم وتوكيل للمجتمع
الدولي بشؤوننا الداخلية فهذه عادة سياسية سيئة ومنحرفة تضرب
االستقرار والقرار الوطين وهيبة الدولة وشعبها وال تعيد احلق إىل
نصابه وال حتفظ كرامة الشهداء والدم وأولياء الدم.
ومزورة وموجهة ضد االخ والصديق  ،فال دولة
شعاراتكم مزيفة
ّ
باالتهام والرجوع عن االتهام واستغالل االتهام بوجه الشريك يف
الوطن وهو شريك فاعل وأساسي وضروري إلكمال حلقة الشعب
الواحد والعيش الواحد.
من هنا فإن الدعوة إىل التغيري ال تكفي  ،عودوا إىل الذاكرة
وجودكم على احملكم  ،فال تتهاونوا يف اخليارات  ،واال فان كل ما
اجنزمتوه معرض للضياع.
مبد اليد وباعتذار فأنت مل تتغري
أما أنت يا سيد امسع ال تعدنا ّ
وحروبك نعرفها ونتائجها خراب على جمتمعنا ودماء الغدر تسيل ،
ان حق الناس يف الدفاع واملقاومة بوجه أي عدو ثابت  ،ان حقنا يف
اخراج املسيحني من التقوقع ثابت  ،ان املكاسب الصغرية ال تولد
وطنًا وان اجلماعة ال ختلق زعيمًا.
يريدون احلوار ويقطعون اوصال الناس حياورون من على طاولة
احلوار  ،وما هي اجلدوى منها  ،وكيف حناور من ال يريد التحاور ،
بل حتوير احلوار  ،نتكلم عن اسرتاتيجية يتكلمون عن قرار السلم
واحلرب  ،مبن نثق لنسلمهم قرار السلم واحلرب  ،وهل دافعوا يومًا
عن لبنان ليقرروا الدفاع عنه اليوم .
اسألوا السنيورة أين دافع عن لبنان ،
او اسألوا القوات أين وقعت احلروب الدفاعية عن لبنان على احلدود
أم يف مناطقنا .
يريدون الشعب مشتت وضعيف حتى يف اجلنوب  ،تركنا يف أيام
االحتالل إىل قدرنا ومل يدافع عنا أحد  ،ثم حوكمنا بالعمالة  ،واليوم
يرتكوننا إىل قدرنا  ،واجليش ال قدرة له للدفاع عن لبنان .

وسياسة الدولة متناقضة وال رؤية واحدة للعدو فثقافة حتديد العدو
والصديق اصبحت نسبية وتتغري من فريق إىل آخر منهم من يتبجح
بالتعامل مع اسرائيل او مع سوريا  ،ومنهم من يريد املقاومة ومنهم
ضدها،
كيف تسلم مقدرات بلد إىل اسرائيل وكيف نرتك شعب دون محاية
.
من هذا املنطلق أعود الؤكد مرة آخرى يف كل مرة وحتى يوم القيامة
 ،من هنا يف اسرتاليا إىل أعلى قمم لبنان  ،من زيتونه إىل نبعه ،
من كنيسته إىل اديرته  ،من مسجده إىل حسينيته  ،من أمامه إىل
كاهنه  ،من ابطاله ومن شهدائه إىل كل شهدائه .
تلك هي رسالة العماد ميشال عون مدرسة يف الوطنية  ،مفخرة
للبنان وملسيحيه يف املشرق وملسلميه ونقول ملن يشكك ويرتدد
،
حنن مسيحيون أصيلون إلننا نبين على الصخر ونزرع يف اخلري خريًا
وسالمًا لالمة والشعب ،
حنن مسيحيون أصيلون ألننا أقوياء يف االميان وحمبة اهلل واالنفتاح
على البشر على اختالف مذاهبهم وطوائفهم وأعراقهم وانتماءاتهم.
حنن مسيحيون أصيلون ألننا نقابل للحق وباحلق وال نعتدي وندافع
يف أنفسنا وعن شركائنا وعن الوطن وحنمي الوجود وحنافظ على
الكيان .
حنن مسيحيون أصليون إلننا ال نهدر دمًا وال نغدر أخًا وال نطعن
شريكًا أو حليفًا .
حنن مسيحيون اصليون ألننا نعيش حالة املقاومة وفعل املقاومة
وسنبقى يف املقاومة من أجل حتقيق برنامج إصالحي شامل ،
ضد املال الفاسد واستغالله ،ضد التوطني ضد اختالل التوازنات
والصالحيات ضد أي اعتداء على السيادة اللبنانية ،
حنن مسيحيون مقاومون نصون الوحدة من أية فتنة أو مؤامرة على
شعب أو طائفة او سيادة مقدامون يف إرساء تفاهمات وطنية .
حنن مسيحيون اصليون الننا نسامح وال خنجل ان عيرّ نا وال نسأل ان
جرح بنا وال منس ان شتمنا وال نرد اال بالكالم .
أيها األخوة واألحبة احلق وقول احلق من تعاليمنا ،
ان دورنا هو لكل لبنان ولكل الناس ولكل املناطق بكل قراها
وبلداتها وعائالتها.
وهو بالتأكيد لن يكون ابدًا ختاذ ً
ال عن اختاذ املوقف الصحيح يف
ال او انفعا ً
الوقت الصحيح او تهورًا او صدامًا أو اقتتا ً
ال،
ولن يكون قرارًا دون حكمة وال صربًا دون صرامة ،
وال استقالة وال نزاهة دون شفافية،
وال حتى كلمة دون اذن  ،وال صمت دون اذن  ،وحنن ممن ال
يستأذنون.
هذا حنن وهذا انتم عني العامل عليكم وقلب الناس ينبض لكم ،
التيار الوطين احلر أمانة ونضع األمانة كلها بكم وبعائالتكم بوعيكم
وبقراركم .
األمانة معكم ال تضيع وال يفرط بها  ،هذه هي مدرسة العماد ميشال
ّ
نسخر
عون وهؤالء هم التالمذة  ،وحنن وأنتم منها  ،ال نفرط وال
وال نبيع وال نشرتي  ،وال نسمسر  ،وال نرتشي  ،وال خناف  ،وال
نوارب  ،وال نهادن  ،وال نتخاذل  ،وال نرتدد  ،وال نسفك وال
نؤذي  ،وال نقضي،
هذا ما ائتمنتم عليه التغيري واإلصالح  ،أمانة حنافظ عليها
وحنميها.
ندعوكم إىل مواكبة العماد ميشال عون يف معركته املقبلة  ،معركة
التحرر معركة قيام دولة حترتم مواطنيها وحترتم قوانينها معركة
التالقي بني الطوائف واملذاهب معركة الصليب واملآذنة واحلقوق
االنسانية والعدالة  ،معركة حترير القلوب والعقول وفتح املستقبل
وأبواب الوطن أمامكم.
دينكم دين شهدائكم عليكم فحافظوا على قيمة الشهادة وعلى
دماء الشهداء،
دينكم هو دين الشهادة للحق،
شهادة احلفاظ على االرض وعلى شعبها ،
شهادة محاية احلياة  ،وشهادة استمرارها بعد املمات .
جاهروا باحلق فاحلق حيرركم ومهما تكابروا فإن ممارستهم ستسقط
وصوتكم سيسمع يف أحناء العامل وسيكون صوت احلرية والتحرر
فنقول هلم انتظرونا انتظرونا حنن قادمون قادمون.
عشتم وعاش لبنان
فنيا احيا احلفل املطرب الكبري بديع مظلوم باالشرتاك مع املوسيقار
فؤاد حراقة ،بينما كانت حلقات الرقص والدبكة تزرع القاعة واالعالم
اللبنانية ويافطات التيار الوطين احلر ترتفع فوق حلبة الرقص ثم
جرى سحب التومبوال ووزعت اجلوائز على الراحبني.
ويف نهاية االحتفال قدم التيار الوطين احلر لوحة تذكارية باسم
اللبنانيني اىل النائب زياد اسود.
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مناسبات
نافذة على اجملتمع اعداد وتصوير اراكس

لتغطية حفالتكم واعراسكم ومجيع مناسباتكم
اعتمدوا املصور اراكس
PH: 0419247261- 96823269

العروسان زكريا وماريا بكداش

بفرحة كربى مت زواج الشاب اللطيف زكريا بالل بكداش على
عروسه احللوة ماريا دريفالك  DRIVALECمن اجلالية اليونانية
يف صالة ستار باالس قصر النجوم قصر االفراح واملناسبات
اجلميلة واخلدمة السريعة املمتازة باشراف مديرها الشاب اللطيف
واالستقبال البشوش عبود دباغ والديناميكي منري مشعون .وعلى
انغام موسيقى ددجي عبود حداد دخل العروسان زكريا وماريا
واالهل الصالة وعمت الفرحة مجيع املدعوين وخاصة االهل والد
العريس السيد بالل وعقيلته مروى بكداش اللذان كانا يطوفان
باالبتسامة احللوة حول املدعوين يرحبان بهم .وباملناسبة كانت
كلمة لوالد العريس السيد بالل الذي رحب جبميع املدعوين وهنأ
العروسني وشكر صاحب الصالة السيد مجال دباغ على حسن
املعاملة واحلفاوة والرتتيب متمنيا االفراح للجميع.
وخالل الفرحة العامرة وعلى اضواء فيديو دامين عصام وعدسة
الفنان هيثم واشعاع فالش اراكس قطع العروسان زكريا وماريا
قالب الفرحة ونثرت الورود وتعالت االلعاب النارية وغيوم الفرحة
مع رقصة احلب والوفاء للعروسني يف ارجاء الصالة ثم تقبال
التهاني من اجلميع والف مربوك.

مقتطفات موسيقية ونوادر شيخانية

زعمت الفالسفة ان النغم فضل بقي من املنطق مل يقدر اللسان
على استخراجه فاستخرجته الطبيعة باالحلان على الرتجيع ال التقطيع.
فلما ظهر عشقته النفس وحنت اليه الروح ولذلك قال افالطون:
ال ينبغي ان متنع النفس من معاشقة بعضها بعضا .اال ترى ان
اهل الصناعات كلها اذا خافوا املاللة والفتور على ابدانهم ترمنوا
باالحلان فاسرتاحت هلا انفسهم .ويقول شكسبري :املوسيقي
اورفيوس بقيثارته جعل االشجار وقمم اجلبال املكسوة باجلليد
تنحين عندما يغين .وعلى موسيقاه نبتت اخلضرة والزهور فبشرت
بالربيع كما تبشر به الشمس وقطرات الندى .مجيع املخلوقات
يشعرون بوجودها غالبا وهم يف املهد ويكرب معهم هذا الشعور
على مر االيام...وما اصدق (نيشته )...فيلسوف القوة االملاني
يف قوله :لوال املوسيقى لكانت احلياة خطأ ويقول احد املفكرين:
عندما أفكر يف نعمة املوسيقى والثروة اليت جتلبها والسمو الذي
تسبغه على افكارنا وعواطفنا ومشاعرنا ادهش حقا اال يكون
تدريسها اجباريا ومتقدما يف كل مكان دون هوادة.
سئل االديب الفرنسي ميشال روسان بيار .كيف ميكن حسب
رأيه متجيد الرجال العظام فقال :ختليد ذكرى الشاعر باطالق امسه
على احدى احلدائق العامة .والسياسي على احد الشوارع والقائد
العسكري يستحق ان يطلق امسه على احد (البوليفارت) ويستحسن
ان تكون يف اطراف املدن ،والعامل ميكن اطالق امسه على ميدالية
او وسام ،والبطل يف كل امة خيصص له طابع بريدي اما املوسيقي
فينبغي اطالق امسه على ينبوع او حوض ماء.

حركة الشباب املسلم العلوي
بسم اهلل الرمحن الرحيم ،واحلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم
على سيد املرسلني وخامت النبيني ابي قاسم حممد وآل بيته الطيبني
الطاهرين وعلى اصحابه الذين اتبعوه باحسان اىل يوم الدين.
"لبيك اللهم ...لبيك ال شريك لك لبيك ..ان احلمد والنعمة لك
وامللك ال شريك لك لبيك".
هذا ما سيليب به حجاج بيت اهلل احلرام يف هذا العام ويف كل عام،
فاحلج هو احد اركان االسالم اخلمسة حيث قال تعاىل يف القرآن
الكريم (( :وهلل على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيال ومن
كفر فان اهلل غين عن العاملني)) آل عمران.
واحلج هو من الدعائم اليت بين عليها االسالم وقد اوجبه اهلل على
من استطاع يف حياته مرة واحدة وهي املسماة (حجة االسالم).
واحلج هو ان يقصد االنسان املسلم بيت اهلل احلرام يف مكة
املكرمة يف السعودية وقد وعد اهلل عز وجل على احلج ثوابا عظيما
فقد ورد يف االحاديث الشريفة ان من حج فلم يفسق ومل يرفث
فقد خرج من احلج كيوم ولدته امه بال خطايا ،وورد ان احلجة
املربورة جزاؤها اجلنة ،فمن يقبل على هذا الواجب بقلب سليم
يتحسس معاني احلج ويعيش اجواءه بكل خشوع ويلتزم ما يلزم من
الطاعة هلل واجتناب املعصية ينال جزاء حسنا يف حياته ويف آخرته،
ومن جيتمع يف االراضي املقدسة على اسم اهلل وذكر اهلل ورسوله
له منافع مجة وقد قال تعاىلّ " :
واذن يف الناس باحلج يأتوك
رجاال وعلى كل ضامر يأتني من كل فج عميق ليشهدوا منافع هلم"
(سورة احلج".
تتقدم احلركة من ابناء الطائفة االسالمية واحلجاج املسلمني العلويني
املسافرين هذا العام لقضاء فريضة احلج بان يوفقهم اهلل للقيام
بواجباتهم الدينية وتطلب منهم الدعاء الخوانهم واهلهم .وتقول
هلم حجا مربورا وسعيا مشكورا.

مدرسة الصادق الثانوية

ان اهمية العلم لالنسان عظيمة ،فبالعلم تسمو النفس البشرية
اىل مراحل عليا من االميان وتكتسب معرفة مجة توسع آفاق العقل،
سواء كانت تعاليم دينية ام تعاليم حياتية دنيوية ،وما االخرية اال
وهلا مواقعها املفضلة حيث ان املدرسة هي الباب الذي يدخل منه
التالميذ اىل العلم ،وتتوسع آفاق املعرفة عندهم وخصوصا اذا
كانت هذه املدرسة فيها التجهيزات الكاملة املتطورة.
فالبناء احلديث ملدرسة ثانوية الصادق عليه السالم يف غرين ايكر
– سدني هو فخر كبري البناء الطائفة االسالمية العلوية ،اذ ان
مرحلة البناء قد قطعت شوطا كبريا متقدما مما سيتيح للتالميذ ان
ينعموا بساعات التعليم يف ظل غرف واسعة وقاعة كبرية حديثة
ستليب احتياجاتهم العملية والتطبيقية.
ان امتام هذا املشروع احليوي يرسخ االميان بان طاقات ابناء
الطائفة اذا ما اجتمعت وتوحدت فانها تصنع املعجزات.
ان الزائر هلذا املبنى يعرف مدى اجلهد الكبري الذي يقدمه ابناء
الطائفة من دعم مادي ومعنوي المتامه ،وان القائمني على سري
هذا العمل يستحقون الثناء والشكر حني امتامه الن فيه اخلري
الوالدنا واجيالنا القادمة.
جازاكم اهلل خريا وان شاء اهلل حيتفل ابناء الطائفة مجيعا حني
االنتهاء من هذا املشروع املدرسي الناجح الضروري واحليوي حيث
فيه االمل مبستقبل موعود لطالب العلم من ابناء الطائفة الكرمية.
وفقكم اهلل وسدد خطاكم واثابكم على ما تفعلون من خري ،وثابروا
وجاهدوا حتى اجناز هذه الثانوية اليت حتمل اسم كبري "ثانوية
واهلل املوفق.
الصادق"
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
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تسلية

احلمل ( 21آذار –  20نيسان):ال تتفاعل مع من يعيش حياته بال
أهداف حمددة يسعى جاهدا اىل حتقيقها ،وال تقدر على أن تتحمل
من يغرق يف حبر من االوهام .تريد من اآلخر ان يكون قوي
الشخصية.
الثور ( 21نيسان  20 -أيار):ال تقدر على أن تعيش بهناء بال
حب .وحده الشريك يقدر على ان يسعدك وترى ان احلياة املهنية
الناجحة ليست يف أهمية العالقة العاطفية.
اجلوزاء ( 21ايار  20 -حزيران):تعلق على التفاصيل الصغرية
وتزعج من يشاطرك حياتك فيشعر البعض أنك تراقبه باستمرار وال
تعرف ان ترتاح .يف احلب انت متطلب جدا وتغار جبنون.
السرطان ( 21حزيران  20 -متوز):نادرا ما يعرف الشريك راحة
حقيقية معك ألنك ال تعرف االستقرار العاطفي بل يتبدل مزاجك
أكثر من مرة يوميا .وحده الشريك االجيابي يتفهمك.

االسد ( 21متوز 21 -آب):ال تستسلم للخيبات وتتصرف وكأنها ال
تعين لك شيئا ،وعندما جتد نفسك بال حب تستغلها فرصة لتعزز
موقعك االجتماعي الذي يعين لك الكثري .تعشق الظهور.

القوس ( 23ت 20 - 2ك:)1ال تضيع وقتك يف احلزن وال حتدق
باألمل مطوال .متضي وقتك يف التنقل من نشاط اىل آخر ،وتعشق
احلياة االجتماعية.

العذراء ( 22آب  22أيلول):وحده الشريك يرى صالبتك الداخلية
جيدا ويفهم مع مرور الوقت انك ال تتحمل اخلطأ وحتاسب على أدق
التفاصيل يف العالقة العاطفية.

اجلدي ( 21ك 19 - 1ك:)2ال يشعر الشريك بالراحة املطلقة اىل
جانبك النك تتدخل بكل أموره وتريد ان تعرف كل ما يتعلق به،
وتدخل يف ادق التفاصيل.

ت:)1تقدر جهود الذين يشاطرونك حياتك
امليزان ( 23أيلول 22 -
ّ
وتعرف أن تنظم وقتك فيشعر بعضهم أنك ال ختشى التحديات بل
تتفاعل معها باجيابية مطلقة .حتتاج دائما اىل احلب.

الدلو( 20ك 18 - 2شباط):أنت حاد الذكاء وتفهم االمور بسرعة
وتراقب اآلخر بدقة وإن تصرفت بالمباالة مدروسة .برودتك
الظاهرية ختفي الكثري من العواطف احلارة.

العقرب ( 23ت 22 - 1ت:)2تريد ان تسيطر يف العالقة العاطفية
وأن تكون القائد االول والوحيد .ال تتحمل ان يكون الشريك اكثر
قوة منك وتريده أن يسمح لك بأن تتحكم حبياته.

احلوت ( 19شباط  20 -آذار):ينزعج بعضهم من اصرارك على
التدخل يف حياته ونصحك الدائم له .وحده الصديق يقبلك من
دون عقد.
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مناسبات

عـيـد مـيــالد راشــيـل وجــورج بـو رزق

*راشيل مع رفيقاتها*

*راشيل تطفىء مشعتها الـ *14

احتفلت راشيل بورزق كرمية الزميل انطونيوس
بو رزق وعقيلته منى بعيد ميالدها فأطفأت
مشعاتها االربع عشرة كما اطفأ شقيقها جورج
بورزق مشعاته الـ 12وسط التصفيق احلار
واهلتاف هابي بريث داي تو جورج وراشيل.
وكانت قد جرت العادة ان يدعو الزميل بو
رزق وعقيلته االهل واالقارب اىل حفل باربكيو
للمشاركة يف هذه املناسبة ولكن االحتفال
هذا العام اراده جورج وراشيل ان يكون "غري
دعوا اليه كوكبة من اصدقائهما حيث
شكل" اذ
َ
امضى اجلميع وقتا ممتعا.
الف مربوك لراشيل وجورج بو رزق مع التمين هلما
بعمر طويل مليء باهلناء والسعادة ولوالديهما
واخوتهما مبزيد من الفرح.

*جورج يطفىء مشعته الـ *12

*جورج مع اخوته ورفاقع*

Stars Palace

قصر النجوم
جنمة القصور

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

صالتان فخمتان بديكور رائع جاهزتان الستقبال مجيع حفالتكم ومناسباتكم

الصالة الكربى تتسع لـ 600شخص والصغرى لـ 250شخصاً
اشهر اصناف املأكوالت حسب الطلب باسعار مهاودة
ادارة ساهرة على راحة الزبائن  ،ضيافة مميزة وخدمة ممتازة

يتقدم صاحب الصالة السيد دباغ ومجيع العاملني يف قصر النجوم
بأحر التهاني من ابناء اجلالية مبناسبة عيد االضحى املبارك

للحجز واالتصال :مجال دباغ  :موبايل0414632295 :
هاتف - 97276777 :فاكس97286777 :

15 Railway Pde, Fairfield NSW, 2165

ONE STOP BEAUTY

38 / 46 Wellington Road, South Granville

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

Tel: 02 87648186

*تسفري االرواح البشرية واستنطاقها
*كشف األسرار *استشارات روحانية ونفسية
*عالجات للسحر واملس يف مجيع األمراض الروحانية
*عضو عدة مجعيات روحانية اسرتالية
*عالج بالتنويم املغناطيسي

Fax :02 87648062

Mobile:04 2190 6377 Phone: 9659 6999

PRICES CRASH
THIS WEEKEND
DIRECT TO PUBLIC
Email: ads@meherald.com.au- info@meherald.com.au

www.alaa.alaawadi.com alaa2009@live.com.au

IMPORTERS NOW

PRICES
CRASH
ATE &

ON LAMIN
TIMBER FLOORING
Available Auburn, Bankstown & Liverpool Markets

GERMAN TECHNOLOGY 8MM LAMINATE
20 YEARS WARRANTY

PREMIUM LAMINATE

WAS $26.90sqm

THIS WEEKEND

$

12

90
sqm

PRICES CRASH ON RUGS
RUGS
SAVE UP TO

80

%

OFF

EVEN HAND MADE

SAVE UP TO

80

%

OFF

ALEXANDRIA 88 O'riordan Street (Next to Domayne)
ARTARMON Home HO North Shore, Shop G12A crn of Frederick St & Reserve Road
AUBURN 243-247 Parramatta Road (Opposite Forty Winks)
BALGOWLAH 200 Condamine Street
BANKSTOWN Shop No 3, Homemaker City
BELROSE Shop 21, Level 1, Supa Centa 4-6 Niangala Close
LIVERPOOL Liverpool Markets, Orange Grove Road

maynerugs.com

SAVINGS OFF NORMAL PRICES. PICTURES FOR ILLUSTRATION PURPOSES ONLY.

