Milad El-Halabi – CMC, JP
Appointed by
the Victorian
Government
Justice of the Peace
Reg. No, 11838

Price
$1.50

صــوت الحــقـيقـة

32

Pages

ZÔ‹«@Îc@‚bé@Äi@ﬁbóm˝€

<TelV<9709 3322
<MobV<0414 424 275

نقدم كافة اخلدمات االجتماعية

Appointed and authorised by the
Australian Government
Civil Marriage Celebrant Reg. No. A11175
Individual and personal ceremonies
for all occasions and cultures

Established 1996

Marriages Commitments Funerals
Mob: 0414 421 199 - Fax: (03) 9323 6855
Po Box 699 Pascoe Vale, Vic 3044
Email: milad01@optusnet.com.au

Editor in Chief: Antonios Bourizk

رئيس التحرير :انطونيوس بو رزق

تصدر كل سبت وتوزع يف سائر الواليات االسرتالية

www.meherald.com.au/myherald

Tel:(02) 87648186 Fax:(02) 87648062

Saturday 6 November 2010, Issue No. 500

pp: 255003 / 09613

كلينتون تتصل باحلريري مشيدة بقيادته  ...ودمشق ترد بعنف على فيلتمان «الواهم»

إسرائيل تنتظر من كلينتون ضمانات يف مقابل التجميد

«احلوار» يسقط يف هوة شهود الزور والدعم األمريكي للمحكمة!

برغم أهمية التفاصيل
الداخلية ،إال انه ال ميكن
قراءتها بشكل سليم من
دون وضعها يف سياق
املشهد االقليمي والدولي
الكبري الذي يشكل الوعاء
السياسي لكل التطورات
احلاصلة يف لبنان ،وال
سيما منذ اغتيال الرئيس
رفيق احلريري.
مل تعد املسألة مسألة
طاولة حوار مبتورة او
مؤجل.
وزراء
جملس
هي يف العمق أوسع من
ذلك بكثري ،وتتخطى يف
تعقيداتها احلدود اللبنانية.
ولعل قضية شهود الزور
هي االكثر بالغة يف التعبري
عن مسار خطري ،حرف
بوصلة التحقيق تارة يف
اجتاه اتهام سوريا وطورا
يف اجتاه اتهام حزب
اهلل ،ويف احلالتني خدمة

لدوائر دولية تريد تصفية
حساباتها مع سوريا..
واملقاومة.
وألن معرفة حقائق ملف
شهود الزور ستفتح أبوابا
ُ
وستسقط رؤوسا
مغلقة
كبرية ،فإن املعركة حوله
تبدو شرسة بني من يريد
إحالته اىل اجمللس العدلي
وبني من يريد وضعه حبوزة
القضاء العادي .والفارق
بني اخليارين ليس تفصيال،
الن خوض اجمللس العدلي
يف هذا امللف يفرض
على املدعي العام الدولي
دانيال بيلمار جتميد قراره
الظين يف انتظار اتضاح
حصيلة عمل اجمللس وما
ميكن ان يتوصل اليه يف
حتقيقاته حول شهود الزور
وأدوارهم يف تضليل
العدالة ،ذلك أن املعطيات
بعد
ستتكشف
اليت

استجوابهم قد تفضي اىل
تعديل الفرضيات املتداولة
وظهور وقائع جديدة.
يبقى ان أصل املوضوع
يكمن يف املشروع الكبري
الذي يراد تعوميه يف
لبنان ،وعربه يف املنطقة،
خلدمة املصاحل االمريكية

*مشهد من جلسة جملس الوزراء*

ـ االسرائيلية اليت تلتقي
حول وجوب التخلص من
املقاومة بكل الوسائل،
ولو اقتضى ذلك نشر
الفنت املتنقلة وتسخري ما
يسمى «العدالة الدولية»
لتحقيق ما عجزت عنه
السياسة واحلروب ،عمال

بالقاعدة املعروفة «الغاية
تربر الوسيلة».
ومن يطل على مشهد
القرار االتهامي واحملكمة
من املرتفعات االقليمية
أمامه
تتبد
والدولية،
َّ
الصورة احلقيقية بكل
(التتمة ص)21

أوباما دعا قادة احلزبني إىل اجتماع :إسرائيل تفرض قيوداً على سفر كبار الزميل اكرم املغوّش ينضم ألسرة اهلريالد
ال ميكن حتمّل سنتني إضافيتني من الشجار
اكرم
الزميل
املسؤولني الفلسطينيني والسلطة تندد انضم

بعد تعرضه ألسوأ هزمية انتخابية يف تارخيه
السياسي ،دعا الرئيس االمريكي باراك
أوباما أمس االول قادة جملس النواب
اجلمهوريني اجلدد والقادة الدميوقراطيني
يف جملس الشيوخ اىل اجتماع يف 18
تشرين الثاني اجلاري «كي نتحدث بشكل
جوهري عن طريقة دفع اجندة الشعب
االمريكي اىل االمام» مؤكدا ان املناسبة
لن تكون فرصة اللتقاط الصور فقط.
وصرح بعد جلسة لوزرائه ومساعديه
الكبار ،ان الناخبني االمريكيني بعثوا
(التتمة ص)21

نددت السلطة الفلسطينية أمس االول
بقرار إسرائيل تقليص تسهيالت السفر
ً
معتربة
والتنقل املمنوحة لكبار مسؤوليها،
أنها تأتي يف إطار التضييق الشامل
على الشعب الفلسطيين .ويأتي القرار
اإلسرائيلي هذا يف سياق تصعيد ميداني
على كل املستويات متثل أمس االول
باقتحام حنو ألف مستوطن قرب يوسف يف
نابلس وتوسيع مستوطنة جنوب املدينة
وشن محلة اعتقاالت واسعة يف أحناء
الضفة الغربية.
(التتمة ص)21
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املغوش اىل اسرة جريدة
ّ
اهلريالد ليكون مديرا
للعالقات العامة فيها.
وقد جاء اختيار اهلريالد
املغوش نظرا
للزميل
ّ
مع
الواسعة
لعالقاته
خمتلف شرائح اجلالية
العربية وفاعلياتها.
املغوش ان
وسبق للزميل
ّ
عمل حمررا ومراسال لصحف
وجمالت عربية معروفة.
اهلريالد ترحب بالزميل

املغوش
ّ
النجاح.

وتتمنى

أكدت أمس االول وزيرة
اخلارجية االمريكية هيالري
كلينتون عزمها على لقاء
رئيس الوزراء االسرائيلي
يف
نتنياهو
بنيامني
الواليات املتحدة االسبوع
املقبل لدفع مفاوضات
الشرق
يف
السالم
االوسط.
وافاد تقرير إسرائيلي
أن نتنياهو يتوقع احلصول
يف واشنطن على رزمة
ضمانات سياسية وأمنية
أمريكية يف مقابل موافقته
على جتميد حمدود للبناء
االستيطاني.

غري أن صحيفة «معاريف»

نقلت عن مصادر سياسية
إسرائيلية إن نتنياهو،
الذي سيستمع اىل اقرتاح
الضمانات اجلديد لدى
لقائه كلينتون« ،ال يعتزم
اختاذ قرار أو املوافقة
على االقرتاح األمريكي
وإمنا هو سيستمع إىل ما
سيقرتحونه» .وصرح كبري
املفاوضني الفلسطينيني
صائب عريقات عقب لقائه
املبعوث االمريكي اخلاص
اىل الشرق االوسط جورج
(التتمة ص)21

صـوت الحقيقة
اخلارج يراهن على الفتنة الداخلية..
لعبة «كسب الوقت» وحدها ال متنع االنفجار !
انطونيوس بو رزق

ميكننا القول ان «كسب الوقت» هو العنوان االمثل
للمرحلة احلالية اليت مير بها لبنان.
غري اننا نرى ان مسألة العمل على «كسب الوقت»
والوقوف مكتويف االيدي وحدها ال تكفي النقاذ
(التتمة ص )13
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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

صفحة 3

السبت  6تشرين الثاني 2010

Page 3

Saturday 6 November 2010

لبنانيــات

جلسة خمتصرة لطاولة احلوار غاب عنها أقطاب  8آذار باستثناء بري واالجتماع املقبل قبل  22اجلاري

سليمان يدعو اىل التخفيف من حدة التشنج واحلريري اىل عدم املزايدة

مل تتجاوز جلسة طاولة احلوار
امس االول النصف ساعة
وأرجئت اىل موعد ال يتجاوز 22
تشرين الثاني اجلاري ملتابعة
البحث يف االسرتاتيجية الوطنية
الدفاعية.
واجللسة اليت تعترب األقصر
يف سلسلة جلسات احلوار اليت
عقدت منذ العام  2006حتى
اليوم ،غاب عنها كل من رئيس
للمقاومة»
«الوفاء
كتلة
النائب حممد رعد ،رئيس تكتل
«التغيري واإلصالح» النائب
ميشال عون ،رئيس «تيار
املردة» النائب سليمان فرجنية،
رئيس «اللقاء الدميوقراطي»
النائب وليد جنبالط ،رئيس
احلزب «الدميوقراطي اللبناني»
النائب طالل ارسالن ،رئيس
القومي
«السوري
احلزب
االجتماعي» النائب اسعد حردان
والنائب آغوب بقرادونيان .فيما
حضر الرئيس نبيه بري بصفته
املؤسساتية كونه رئيس جملس
النواب وليس بصفته أحد
مكونات املعارضة.
ّ
واستهل رئيس اجلمهورية ميشال
سليمان اجللسة مبداخلة تناول
فيها املستجدات منذ اجللسة
السابقة اليت انعقدت يف قصر
بيت الدين واىل اليوم ،متوقفا
عند عدد من التطورات احمللية
واالقليمية .وشدد على ضرورة
احلوار يف هذه املرحلة اكثر من
اي وقت آخر للتخفيف من حدة
التشنج النيابي يف البلد.
وسبق اجللسة خلوة بني الرئيس
سليمان ورئيس جملس الوزراء
سعد احلريري ،انضم اليها الحقا
الرئيس بري ،حبثت يف االوضاع
العامة وآخر املستجدات.
واقرتح رئيس اجلمهورية عقد
لقاء ثنائي مع الرئيس بري،
فاحتا اجملال أمام من يريد ذلك،
فأبدى اجلميع رغبتهم ،وتولت
مديرية املراسم والربوتوكول يف
القصر اجلمهوري ترتيب أمساء
االصول
حبسب
املشاركني
الربوتوكولية.
بعد انتهاء جلسة طاولة احلوار
اليت انعقدت يف قاعة االستقالل
يف القصر اجلمهوري ،أصدر
اجملتمعون البيان اآلتي« :رأس

فخامة رئيس اجلمهورية العماد
ميشال سليمان احلادية عشرة
من قبل ظهر اليوم الواقع فيه
 2010/11/4جلسة هليئة احلوار
الوطين يف القصر اجلمهوري يف
تغيب عنها النائبان
بعبدا اليت
ّ
وليد جنبالط وآغوب بقرادونيان
لوجودهما خارج البالد .كما
تغيب كل من دولة الرئيس
ّ
العماد ميشال عون والنواب
السادة :سليمان فرجنية ،طالل
ارسالن ،أسعد حردان وحممد
رعد .ونتيجة التداول قرر فخامة
الرئيس رفع االجتماع ودعا هيئة
احلوار اىل جلسة تعقد يف فرتة ال
تتجاوز  22تشرين الثاني 2010
وختصص ملتابعة مناقشة موضوع
االسرتاتيجية الوطنية الدفاعية
حلماية لبنان والدفاع عنه ومبا
يضمن صيانة السلم االهلي
املستند اىل صيغة العيش
املشرتك وفقا لروح الدستور
وامليثاق الوطين».
بعد ذلك بدأت اللقاءات الثنائية
مع الرئيس بري الذي بادر
اىل القول لدى دخوله اجللسة:
«ملاذا كثرة االعالميني؟».
وردًا على سؤال هل متثل
أجاب:
اليوم؟،
املعارضة
«املعارضة احبت التضامن
مع االستاذ وليد جنبالط ،وانا
حضرت».
وسئل عند خروجه ،ملاذا أنت غري
مرتاح دولة الرئيس ،فأجاب:
«شو بدكن ياني أعمل؟».

احلريري

ثم كان لقاء ثنائي مع الرئيس
احلريري الذي قال بعد خروجه:
«احلوار هو األساس يف البلد،
يتغيب البعض
ومن املؤسف أن
ّ
عن جلسة هيئة احلوار الوطين
ألنها حوار بني كل األطراف،
فنحن نتحاور حول االسرتاتيجية
الدفاعية ،ومنذ البداية نقول إننا
نواجه حتديًا كبريًا وهو التهديدات
اإلسرائيلية .واليوم ماذا نقول
لالسرائيليني؟ ان هيئة احلوار
ال جتتمع حول موضوع ذي أهمية
وهو االسرتاتيجية الدفاعية؟ هذا
أمر مؤسف».
وأشار إىل أن «رئيس اجلمهورية
كان واضحا يف الكالم الذي قاله
وسيحدد موعدًا جديدًا ،وجيب

جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق  -عبداهلل طويل  -سامي مظلوم
رئيس التحرير :انطونيوس بو رزق
مدير التحرير :سامي مظلوم
عالقات عامة :أكرم املغوّش
اخراج كومبيوتر واعالنات :مريفت مشيسه األيوبي
الصف االلكرتوني :ناتالي األيوبي
مكتب لبنان :رامي القروش
مكتب ملبورن :كميل مسعود
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على كل أعضاء هيئة احلوار
أن يشاركوا يف اجللسة املقبلة
وعدم ربط األمور ببعضها ألن
االسرتاتيجية الدفاعية شيء
والتهديدات اإلسرائيلية ضد
لبنان شيء آخر ،كما أن األمور
األخرى اليت نناقشها يف جملس
الوزراء أمر آخر ،وحماولة تبسيط
األمور هي جرمية ضد الوطن بكل
ما للكلمة من معنى ،وجيب عدم
املزايدة على بعضنا البعض
السيما يف ما يتعلق بهيئة احلوار
اليت بدأ بها الرئيس بري منذ
العام  2006ألنه كان يرى وجوب
احلوار بني اللبنانيني وشاهدنا
ماذا حصل بالبلد عندما انقطع
احلوار ،فنحن نريد أن يستمر
احلوار ملصلحة كل اللبنانيني».

اجلميل

واعترب الرئيس امني اجلميل
ان «املعارضة كانت ممثلة
بالرئيس نبيه بري وأن اجلو كان
اجيابيا» .وقال« :مل ندخل
يف التفاصيل ال شهود الزور
وال سواه .هيئة احلوار هي هيئة
جامعة للمؤسسات ومالذ جلميع
اللبنانيني ،ومقاطعة احلوار شيء
غري طبيعي ألننا بذلك ننسف
مالذا مهما السيما ان هيئة احلوار
تتصرف مبسؤولية وترفع ،ومل
نفهم سبب تعطيلها خصوصا
انها مل تتعاط يف التفاصيل
او االمور الروتينية بل يف امور
وطنية هلا عالقة مبستقبل الوطن
خصوصا يف مواجهة اسرائيل
وتهديداتها».
اضاف« :طمأننا الرئيسان
سليمان وبري اىل ان االمور غري
مقطوعة ولنعترب ان هذا االجتماع
تأجل ريثما تكتمل االتصاالت
الالزمة ثم نعود لالجتماع مبعزل
عن كل القضايا التطبيقية اليت
حياول البعض وضعها على
طاولة احلوار وهي ليست من
صالحياتها».
وأمل «حضور اجلميع يف
االجتماع املقبل خصوصا ان
الرئيس بري ابلغنا انه يفرتض
اجياد حل للمشكالت املطروحة
قبل  22تشرين الثاني» ،نافيا
«ان يكون الرئيس بري عرض
نقل ملف احملكمة والشهود
الزور اىل طاولة احلوار».
وقال« :مل ندخل يف اي
تفاصيل ابدا ،وحبثنا يف ضرورة
استمرارية هيئة احلوار وعدم
تعطيلها ومعاجلة بعض القضايا
اليت تسهل عمل اهليئة».
وعن سبب غياب املعارضة،
قال« :اننا ال نريد تعقيد االمور
بل تسهيلها وهناك ضرورة
الستمرارية هيئة احلوار خصوصا
ان الرئيس سليمان يرعاها
بشكل بناء ومنفتح ولذلك دعونا
نستمر ،وجند خمرجا بأسرع وقت
ممكن ألنه ليس مطلوبا من
هيئة احلوار حل قضايا تفصيلية
روتينية ،بل هي مرجعية تتعاطى
القضايا االسرتاتيجية وعمق
القضايا الوطنية اليت تهم
اللبنانيني».

مكاري

ورأى نائب رئيس جملس النواب
فريد مكاري أن اجللسة «كانت

ناقصة حبيث كان جيب ان
تشارك فيها كل اجلهات ،ألننا ال
نستطيع مساع وجهة نظر واحدة،
على الرغم من وجود الرئيس
نبيه بري املهم جدًا فيها»،
الفتا اىل أن «هذا االمر اهانة
للرئيس سليمان الذي يشدد
على اهمية احلوار».
واعرب عن اعتقاده ان «الذين
تغيبوا عن اجللسة ارتكبوا خطأ
كبريا ألن احلوار هو ما يتبقى
للبنانيني لكي يتواصلوا مع
بعضهم البعض إلجياد احللول
ملشكالتهم .ولو مل يكن هناك
من مشكالت ملا كانت من ضرورة
للحوار» .وقال« :الرؤساء
شددوا على اهمية احلوار واعتقد
ان تعيني جلسة قبل حلول عيد
االستقالل امر يربز االصرار على
البقاء يف هذا اخلط ،وانا ال
اعرف ما هي االسباب اليت دعت
اآلخرين اىل الغياب» .وأوضح
ان «الرئيس بري حتدث عن
أهمية احلوار وأن اإلختالف يف
جلسة جملس الوزراء جيب أال
يؤدي اىل عدم احلوار ،فاحلوار
جيب أن يستمر».
وعما اذا كانت مقاطعة احلوار
تشكل بداية االصطدام بني
املعارضة واالكثرية ،أعلن أن
وهذه
موجود
«االصطدام
رسالة غري مرحب بها يف الوقت
الراهن» ،معتربًا أن «عدم
احلضور فيه إساءة اىل رئيس
اجلمهورية ومجيع اللبنانيني،
ولكن هذه الرسالة موجهة
اىل رئيس احلكومة أكثر من
غريه».

الصفدي

واكد وزير االقتصاد والتجارة
حممد الصفدي أن «طاولة
احلوار قائمة ولكن من املؤكد أنها
شهدت اليوم نقصا أساسيا»،
مشريا اىل أن «مجيع الذين
تغيبوا اليوم (امس) أكدوا أن
غيابهم هو عن هذه اجللسة
وليس ضد طاولة احلوار .وحنن
مجيعنا متفقون على استمرارية
هيئة احلوار ،واحلوار اللبناني ـ
اللبناني قائم» .وعما اذا كانت
خطوة املعارضة ستسرع يف
بت ملف الشهود الزور ،قال:
«كنّا نتمنى عدم ربط املشاركة
يف جلسة هيئة احلوار جبلسة
جملس الوزراء ،ألن املوضوعني
املطروحني خمتلفان .وأعتقد أن
املوقف مبقاطعة جلسة اليوم
(امس) هو تعبري عن استياء».

اوغاسبيان

ورفض وزير الدولة جان
بني
«الربط
اوغاسبيان
املسائل املطروحة يف جملس
الوزراء وتلك اليت تبحث يف
هيئة احلوار الوطين ،فاالمران
خمتلفان
لكنهما
متكامالن
أيضًا» ،مؤكدا أن «هناك
ضرورة الستمرار طاولة احلوار
السياسية
القيادات
ولقاء
االساسية يف البالد بعضها مع
بعض ،وهناك ضرورة للتواصل
والتشاور ،وهيئة احلوار ليست
مؤسسة قائمة إمنا هي داعمة
ومساندة لكل املؤسسات يف
لبنان وتشكل نوعًا من قوة الدفع

لتمتني العالقات بني اللبنانيني.
وما حصل اليوم (امس االول)
مشهد مسؤول وحكيم من
رئيس اجلمهورية بعدم مناقشة
االسرتاتيجية الدفاعية يف غياب
بعض االقطاب االساسيني يف
البالد ،وعلينا انتظار االتصاالت
سيجريها
اليت
واملشاورات
الرئيس سليمان للتوصل اىل
التوافق لعقد طاولة احلوار قريبًا
وان شاء اهلل قبل  22اجلاري».
ولفت اىل أن «ذلك يؤكد
حرص مجيع االفرقاء على ضرورة
التوافق يف هذه املرحلة واحلفاظ
على السلم االهلي من خالل
املوحد»،
اللبناني
املوقف
قائال« :من املؤكد أن هناك
مسائل كثرية يف البلد وتباينات
يف شأنها ،لكن ذلك ال مينع أن
جنلس إىل طاولة واحدة ونبحث
يف إجياد احللول والوصول اىل
املخارج املناسبة».
واىل من وجهت املعارضة
رسائلها؟ ،رفض أوغاسبيان
«الدخول يف امور تتعلق
باملعارضة ،ذلك أنه حيق ألي
كان إبداء رأيه ومن حقه أن
يعارض كما من حقه أن تكون
له مواقف معينة .علينا أن حنرتم
بعضنا البعض يف هذه املرحلة
ونصغي اىل بعضنا» ،معتربا
أنه «قد يكون للمعارضة موقف
ما ،وايًا كان هذا املوقف فإنين
أحرتمه وأوجه دعوة حقيقية
وصادقة من القلب للجلوس
اىل طاولة احلوار لنتباحث
ونتناقش يف الوضع الذي مير
به لبنان والعامل ،وعدم الذهاب
اىل املزيد من االنقسامات يف
هذه املرحلة .كما علينا االبتعاد
عن لغة التخوين والتهويل،
فنحن لبنانيون شركاء يف
هذا الوطن ،فلنضع ايدينا مع
بعضنا البعض إلنقاذ هذا البلد.
ومن حق اللبناني أن يعيش
بكرامة واستقرار وباله مرتاح
كما من حقنا أن نهتم بشؤونه
وشجونه».

السنيورة

وسئل الرئيس السنيورة بعد
لقائه رئيس اجلمهورية عن االجواء
 ،فأجاب« :اجلو كويس».

جعجع

أما رئيس اهليئة التنفيذية يف
«القوات اللبنانية» مسري
جعجع فرفض «وقف احلوار»،
الفتا اىل أن «ما حصل أمر
مؤسف» .وقال« :صحيح أننا
جنتمع وال نستطيع الوصول اىل
نتيجة ،ولكن املبدأ كان دائمًا
أن حوارًا بال نتيجة أفضل من
عدم احلوار .واخلطوة اليت قام
تغيب ،وهذا حقهم،
بها من
ّ
ال تنم عن بوادر إجيابية يف
ما يتعلق باملستقبل القريب،
وبسبب وجود املشكالت جيب
أن نأتي اىل احلوار».
وعن السبب الذي مينعه من عدم
االيعاز اىل وزير العدل ابراهيم
جنار حلل ملف شهود الزور،
قال« :ألنه يف االصل ليس
هناك من ملف جدي إمسه ملف
شهود الزور ،واملوضوع املطروح
هو :حمكمة او ال حمكمة .وعندما
تصبح االمور كذلك فإننا مع
احملكمة».
واعترب أن رسالة املعارضة
«موجهة اىل كل من الرؤساء
سليمان واحلريري وبري ،كما

الدستورية
املؤسسات
اىل
والنظام يف لبنان ألنه مل نفهم
الرابط بني هيئة احلوار وأي أمر
آخر .لديهم موقف يف جملس
الوزراء حول ما يسمونه هم
شهود الزور ،فهذا حقهم ،ولكن
ما عالقة ذلك بهيئة احلوار؟ هذا
معناه أنهم يقولون إننا مللنا من
الكالم وال نريد االستمرار به.
فماذا يريدون أن يفعلوا إذا مل
يكونوا يريدون الكالم؟».
وعن كالم النائب عاصم
قانصوه ،قال« :قولوا له أن
يذهب ويلعب .وكالمه قياس
ملا حصل اليوم (امس) أي
أن النيات ليست دميوقراطية
وال سليمة .ورئيس اجلمهورية
سيستمر باحملاولة على الرغم
من كل شيء» .وأشار اىل
أنه «استفقد للعماد عون
اليوم» ،مشددا على ضرورة
«لبننة بعض األمور ،وهناك
أمور أخرى مثل القرارين 1701
و ،1757ما كان ميكن ان حتصل
إال بهذه الطريقة ،وكلنا نتذكر
ظروف البلد يف العام 2005
ووضع جرمية اغتيال الرئيس
احلريري وكل االغتياالت اليت
تلتها .وكان من املفرتض قيام
حمكمة دولية وجيب أن نتابع
عمل احملكمة بكل دقة».
وعما إذا كان الرئيس بري وعد
ّ
باالتصال باملقاطعني ،أعلن
أن «الرئيس بري من اللياقة
واملسؤولية مبكان ،ونتمنى أن
يكون هنالك كثر من أمثاله يف
البلد ،لكننا يف مكان آخر».

فرعون

وأسف وزير الدولة ميشال فرعون
لتغيب عدد من املشاركني عن
ّ
االجتماع يف القصر اجلمهوري،
«إن ما حصل اليوم
قائال:
ّ
(امس) كان أقرب اىل مقاطعة
روحية احلوار والوفاق الوطين،
ّ
إضافة اىل إحراج رئيس
اجلمهورية ،على الرغم من
تقديرنا ملشاركة رئيس اجمللس
ّ
وكأننا أمام
النيابي نبيه بري،
مشهد جديد من االنقالب على
احملكمة الدولية يتضمن تعطيل
احلوار وزج جملس الوزراء
وطاولة احلوار يف ملف شهود
والتهرب من نقاش
الزور،
ّ
االسرتاتيجية الدفاعية اليت
حتصن لبنان يف مواجهة اخلطر
اإلسرائيلي ومالمسة اخلطوط
احلمر من تسوية الدوحة اىل
البيان الوزاري والرتاجع عن
املقررات اليت مت التوافق يف
شأنها يف طاولة احلوار ،من
دون أن ننسى لغة التهديد اليت
حتضر يف الكثري من التصرحيات،
والتصرف عكس الفقرة باء من
ّ
مقدمة الدستور وعدم احرتام
ّ
الدولية».
املواثيق
ّ
أضاف« :كنا متنينا أن تنعقد
طاولة احلوار بكامل أعضائها،
خصوصًا يف ظل هذه الظروف،
عل اللقاء يساهم يف إدخال
الطمأنينة اىل قلوب اللبنانيني،
ما يستدعي حتمل املسؤولية
يتعرض له وطننا من
ملواجهة ما
ّ
تهديدات».
أول الواصلني كان نائب
رئيس احلكومة وزير الدفاع
الوطين الياس املر ،الصفدي،
الربوفسور فايز احلاج شاهني،
السنيورة
مكاري،
اجلميل،
واوغاسبيان.
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لبنانيات

قاسم :اتّهام عناصر من «حزب اهلل»
سيناريو يراد منه إيران ورمبا سوريا الحقاً

أعلن نائب االمني العام
لـ»حزب اهلل» الشيخ نعيم
قاسم «أن عقارب الساعة لن
تعود اىل الوراء ،وأن املعارضة
بكل أطيافها وقواها ماضية
حتى النهاية لتحقيق مطلبها
بإحالة ملف شهود الزور على
اجمللس العدلي ووضعه على
السكة القانونية الصحيحة،
توصال اىل معرفة من حرض
هؤالء الشهود على تضليل
التحقيق ومن يدعمهم ويقف
وراءهم ،وأن هذا االمر سيشكل
مدخال أساسيا ملعرفة حقيقة من
اغتال الرئيس الشهيد رفيق
احلريري ورفاقه» .وتوقف يف
كلمة خالل مشاركته يف «لقاء
االحزاب والقوى والشخصيات
الذي
اللبنانية»
الوطنية
التأم أمس يف مقر «جتمع
العلماء املسلمني» يف حارة
حريك عند القرار االتهامي
الذي سيصدر عن «احملكمة

الدولية املسيسة» ،فاعترب
«أن اتهام عناصر من «حزب
اهلل» مبوجب هذا القرار هو أحد
السيناريوات اليت يراد منها
ليس اتهام املقاومة وتطويقها
خدمة السرائيل فحسب ،وامنا
ايضا ايران ورمبا سوريا الحقا،
وهو احدى الوسائل اليت
تساعد على زرع الفتنة وحال
من عدم االستقرار يف لبنان،
ظنا من البعض ان هذا االمر
ميكن أن يلهي املقاومة يف
الداخل على حساب مواجهتها
مع اسرائيل».
وأكد ان «هذا االمر لن حيصل
وأن املقاومة ماضية وحلفاءها
يف الداخل اىل مواجهة تلك
احملاوالت واىل تعزيز وحدة
الصف الداخلي وحتصني عوامل
االستقرار والنمو ،مبا حيصن
لبنان من رياح املشاريع اليت
تريد النيل من وحدته وسيادته
ومنوه وتقدم أبنائه».

رعد :عدم حضورنا اجللسة طبيعي يف سياق
التضامن مع عون
اعلن رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حممد رعد ردا على
سؤال لقناة «املنار» امس االول عن سبب تغيبه عن جلسة
احلوار ،انه «حني يقاطع العماد (ميشال) عون جلسة احلوار احتجاجا
واعرتاضا على مماطلة رئيس احلكومة وفريقه يف حسم ملف شهود
الزور ثم يتضامن معه أقطاب يف املعارضة ،جند أنفسنا يف «حزب
اهلل» معنيني قبل غرينا بالتضامن مع هذا املوقف ،ولذلك فإن
عدم حضورنا اليوم (امس) جلسة احلوار هو أمر طبيعي يف هذا
السياق».

حرب ينقل عن
صفري قلقه
اكد وزير العمل بطرس حرب «أن
هناك من يبشر باالنقالب»،
مستغربا «أن يعتلي بعض الناس
املنابر ليتحدثوا بهذه اللغة اليت
تثري الغرائز والفنت والتشنج،
وكأن هلم مصلحة يف إثارة هذه
املواضيع» ،سائال من مصلحة أي
فريق او زعيم يف لبنان أن ينفجر
الوضع؟ .وأضاف« ،ما
علي إال
ّ
أن أقرع ناقوس اخلــطر وألفت إىل
أن هذا الطريق لن يؤدي إال إىل
اخلراب والدمار وزوال لبنان .هناك
أخطار مررنا بها وجتاوزناها ،ولكن
ليس يف كل مرة تسلم اجلرة».
كالم حرب جاء بعد لقائه البطريرك
املاروني نصر اهلل صفري يف بكركي
أمس االول ،حيث نقل عنه «قلقه
على املستقبل ودعوته إىل مواجهة
األخطار اليت نعيشها يف لبنان».
وكان صفري استقبل ممثل املرجعية
الشيعية يف النجف السيد علي
السيستاني حامد اخلفاف على رأس
وفد ،حيث أطلعه على ما جيري يف
العراق ،معتربا «أن احلوادث هناك
«ليست حربا طائفية إمنا أزمة
سياسية تستعمل العنف للوصول
اىل مبتغاها».
ومن زوار بكركي على التوالي:
جلنة التضامن الفرنسية ـ اللبنانية
برئاسة السفري فيليب ايسون،
األباتي نعــوم عطا اهلل ،األب فادي
فاضل الذي قدم اىل صفري كتاب
أعمــال املؤمتر عن دور لبنان يف
جملس االمن الدولي الذي أشرف
عليه مع الدكتورة سينتيا عيد،
ووجه اليه دعوة حلضور الطاولة
املستديرة يف البيال.

«التغيري واالصالح» :على احلريري رفض أي قرار يتهم «حزب اهلل»
اشار تكتل «التغيري واالصالح»
اىل ان «هناك  7ايار جديد»،
معتربًا أن على رئيس جملس
الوزراء سعد احلريري ان يرفض
اي قرار ظين يتهم «حزب
اهلل» .ورأى أن طاولة احلوار
«بدأت ختيب اآلمال» ،واصفا
إياها بـ»سوق عكاظ».
[ اعترب عضو التكتل النائب
سيمون أبي رميا أن «جلسة
احلوار الوطين أصبحت كالببغاء
ّ
اليت إذا كررت ما تقوله
متل
من نفسها» ،مؤكدًا أن رئيس
التكتل النائب ميشال عون «مل
ّ
ينسق موضوع عدم املشاركة يف
هذه الطاولة مع أحد» .واشار
إىل أن «اجللسة االساسية يف
لبنان كانت حمددة للّبت يف ملف
شهود الزور ّ
لكنها تأجلت».
وقال يف حديث اىل «املؤسسة
اللبنانية لالرسال» أمس« :ان
فريق املعارضة مستعد للذهاب
إىل أقصى حد والتصويت على
هذا امللف ،ألننا نعيش حالة
سباق بني القرار الظين وملف
شهود الزور».
وعن عالقة «التيار الوطين
احلر» بسوريا ،اوضح أن
مع
املستجدة
«عالقتنا
السوريني عبارة عن عالقة احرتام
وبناء ثقة ،وهذا املنطق الوحيد
الذي جيب ان يسود يف الساحة
اللبنانية عمومًا ويف الساحة
املسيحية خصوصًا» ،الفتا إىل
أن «تاريخ التيار يشكل ضمانة
لعدم إعطاء ذريعة ألحد إلمساك
زمام األمور يف البلد».
وعن التحرك األمريكي اجلديد،
قال« :لدي معلومات أكيدة أن

مساعد وزيرة اخلارجية األمريكية
لشؤون الشرق األدنى جيفري
فيلتمان ذهب إىل فرنسا وقال
للمسؤولني هناك إن فريق «14
آذار» بات موقفه ضعيفًا وجيب
أن نشد عصبه من جديد ،وقد
تبني هذا األمر من خالل دعم
واشنطن للمحكمة الدولية بـ10
ماليني دوالر واملواقف األمريكية
والفرنسية اجلديدة».
أضاف« :فريق االكثرية كانت
لديه إتهامات مباشرة ضد سوريا،
ولكن نظرًا اىل املتغريات اليت
حصلت على صعيد العالقة بني
سوريا واجملتمع الدولي أصبح
هناك قرار لدى « 14آذار»
بتحييد السوريني وتربئتهم من
موضوع اغتيال الرئيس رفيق
«كيف
وسأل
احلريري».
يستبق الرئيس سعد احلريري
القرار الظين بتربئة سوريا وال
يستبقه بعدم اتهام طرف داخلي
وهو «حزب اهلل»؟ فليعتمد
الرئيس احلريري الصيغة نفسها
أو الكالم الذي اعتمده جتاه سوريا
مع «حزب اهلل» ،مشريًا إىل أن
«هناك مجلة من أربع كلمات حتل
املشكلة يف لبنان ،وهي أن يقول
سعد احلريري :نرفض أي قرار
يتهم «حزب اهلل» .وأعرب عن
اعتقاده أن «هناك  7أيار جديد،
وكل شخص يستطيع أن يقول ما
يشاء».
[ اوضح عضو التكتل النائب
آالن عون ،ان الغياب عن اجللسة
«يعرب عن موقف احتجاجي،
ألن هناك من يتهرب من حتمل
مسؤولياته يف ملفات معينة،
ويعطل املؤسسات».

لوكالة
تصريح
يف
ورأى
«فرانس برس» أن «االمر
اخلطري هو يف تعطيل املؤسسات
من خالل تأجيل االستحقاقات.
اليوم جملس الوزراء وغدا رمبا
تعطيل جملس النواب ،وكل هذا
قد يأخذ البلد اىل اجملهول».
وعما اذا كانت مقاطعة اجللسات
«العماد
أجاب:
ستستمر،
ميشال عون موقفه مبدئي ضد
االداء الذي يعطل املؤسسات».
واشار اىل أن ملف شهود الزور
املطروح «يعطل كل البلد
وجملس الوزراء وكل الشؤون
احلياتية واملعيشية للمواطنني
من خالل حماولة متييعه» ،داعيًا
اىل «اغالقه من خالل التوصل
اىل حل يضعه على السكة
الصحيحة».
[ أكد عضو التكتل النائب نبيل
نقوال أن تأجيل جملس الوزراء
ملعاجلته ملف الشهود الزور
«كان النقطة االساس ملقاطعة
العماد ميشال عون للحوار».
واعترب أن «هذه الطاولة
بدأت ختيب اآلمال اليت تعطيها
للبنانيني مباشرة بعد اإلنتهاء
من عقدها من خالل التصاريح
التشكيكية اليت يطلقها أقطاب
 14آذار بعد اجللسة مباشرة»،
واصفا إياها بـ»سوق عكاظ».
وشدد يف حديث اىل اذاعة
«صوت احلرية» على أن
«املعارضة ذاهبة حتى النهاية
يف ملف شهود الزور» ،مؤيدًا
كالم األمني العام لـ»حزب اهلل
السيد حسن نصراهلل بأن «من
يتعاون مع احملكمة هو متعامل مع
إسرائيل» .
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لبنانيات

اجمللس الشيعي :مسار احملكمة يه ّدد الوطن ويكشف
الدولة أمام املخابرات الدولية واإلسرائيلية

ّ
حذر اجمللس االسالمي الشيعي
االعلى من «التحديات اليت
تواجه لبنان وخصوصًا موضوع
ومسارها
الدولية
احملكمة
الذي بات يهدد أمن الوطن
ومصريه».
وحذر من «حتويلها اداة تعمل
لتهديد االستقرار الداخلي وجعل
الدولة مكشوفة امام املخابرات
الدولية واالسرائيلية».
عقد اجمللس جلسته الدورية
أمس االول بهيئتيه الشرعية
والتنفيذية برئاسة نائب رئيسه
الشيخ عبد االمري قبالن.
وتال اجملتمعون الفاحتة عن ارواح
شهداء العراق «الذين سقطوا
االرهابية»،
العمليات
يف
ثم تداولوا االوضاع الداخلية
واالقليمية.
ودعا اجمللس مجيع القوى
السياسية اىل «االستمرار يف
احلوار الجياد املخارج املناسبة
لألزمة السياسية اليت تعصف
االخطار
وملواجهة
بالبالد
واملنطقة
بالوطن
احملدقة
واالستفادة من التفاهم العربي
واملبادرات اهلادفة اىل ترسيخ
االستقرار».
وبارك اجملتمعون للمسلمني حلول
موسم احلج هلذه السنة ،متمنني
حلجاج بيت اهلل احلرام «التمكن
من اداء مناسكهم والعودة اىل
بالدهم بأمن وسالم» .ويف
نهاية اجللسة أصدر اجملتمعون
بيانا تاله عضو اهليئة الشرعية
الشيخ علي اخلطيب ،وجاء فيه:
«توقف اجمللس االسالمي
الشيعي االعلى عند التحديات
اليت تواجه لبنان ،خصوصا
الدولية
احملكمة
موضوع
ومسارها الذي بات يهدد أمن
الوطن ومصريه ،ويعطل العمل
اجلدي للوصول اىل احلقيقة يف
جرمية اغتيال الرئيس الشهيد
رفيق احلريري ،وحيوهلا اداة
تعمل لتهديد االستقرار الداخلي،
وجيعل الدولة مكشوفة امام
املخابرات الدولية واالسرائيلية،
فضال عن وضع اللبنانيني يف
مواجهة بعضهم البعض ،مهددة
بفتنة ال تبقي وال تذر ليتحقق
للعدو االسرائيلي ما عجز عنه يف
كل حروبه ضد لبنان.
وقواهم
اللبنانيني
ودعا
السياسية اىل التحلي بروح
املسؤولية والشجاعة ملقاربة
هذه التحديات اخلطرية ،والعمل
اجلاد ملعاجلتها حفاظا على وحدة
لبنان واستقراره» ،مطالبا
احلكومة ببت قضية شهود الزور
يف أول جلسة تعقدها ،واحالتها
على اجمللس العدلي ملا تتضمنه
من عناصر جرمية اضرت بالوحدة
الوطنية وعالقات لبنان العربية.
وشدد على ضرورة وضع حد
ّ
للتعاطي الالمسؤول حملققي
اللجنة الدولية يف انتهاك
احلرمات واخلصوصيات خالفا
لالصول القانونية واالخالقية،
وان ما حدث يف احدى العيادات
النسائية على هذا الصعيد اىل
جانب تعاطي جلنة التحقيق
الدولية خالل السنوات املاضية
أكد االعتقاد ان املعلومات اليت
جتمع والتحقيقات اليت جتري
ال تبغي الوصول اىل احلقيقة
وامنا اىل حتقيق اغراض امنية
وسياسية يستفيد منها العدو
االسرائيلي.

واستنكر اجمللس ما ورد يف
التقرير الدولي الرابع عشر
عن القرار  1701الصادر عن
االمني العام لالمم املتحدة بان
كي – مون .واعترب ان اجليش
اللبناني قام بواجبه الوطين يف
التصدي للعدوان االسرائيلي،
وحيمل االمم املتحدة املسؤولية
املباشرة عن انتهاك العدو
االسرائيلي املستمر للسيادة
اللبنانية وآخرها ما جرى من خرق
جوي
يعد االكرب بعد حرب متوز
ّ
.2006
وأكد ضرورة تنفيذ ما تعهدته
احلكومة يف بيانها الوزاري،
واالهتمام بالشأن املعيشي
للمواطنني ،والعمل على مواجهة
مشكلة الغالء الفاحش واالستجابة
للمطالب العمالية.
واستنكر بشدة ما تعرض له
العراق الشقيق من جمازر دامية
حبق ابنائه اآلمنني مسلمني
ومسيحيني ،متوقفا عند التفجري
االرهابي الذي استهدف كنيسة
سيدة النجاة مبا له من دالالت
وأبعاد خطرية ،ومؤكدا دعوة
الشعب العراقي اىل العض على
اجلراح ،والوقوف صفا واحدا
للحؤول دون حتقيق االهداف
العمليات
هلذه
املشؤومة
االرهابية من زرع بذور التفرقة
وتعريض وحدة العراق للخطر،
كما دعا القوى السياسية
العراقية اىل االسراع يف تشكيل
حكومة الوحدة الوطنية الحباط
هذه املؤامرة.ودان االعتداءات
الصهيونية االجرامية حبق الشعب
الفلسطيين واملخططات الرامية
اىل طرد الفلسطينيني من
بيوتهم وارضهم بغرض توسيع
االستيطان واليت يشكل االعتداء
على قرية أم الفحم أحد مناذجها
احلية اجلديدة حمذرًا من استمرار
استهداف املسجد االقصى وكل
املقدسات .وأهاب باملسلمني
يف كل مكان ان يقوموا بواجبهم
املقدس حلمايتها قبل فوات
االوان».

عسريي :مشكلة لبنان التحريض من اإلعالم غري املسؤول

شدد السفري السعودي يف
لبنان علي عواض عسريي على
«وحدة الصف اللبناني وتهدئة
الوضع وتالحم كل القوى
السياسية ملا فيه خري لبنان
ومصلحته» ،معتربًا أن املشكلة
يف لبنان هي «يف االعالم غري
املسؤول الذي ال حيب هذا
الوطن والتحريضات اليت تأتي
من أجهزة االعالم وال تفيد
احدا» .ودعا النائب السابق
فارس بويز اىل «التمييز بني
هذه احملكمة الدولية كهيئة
جالسة وضرورتها كمبدأ وبني
مكتب التحقيق الذي شابت
أعماله خالل السنوات املاضية
كبرية»،
وهفوات
ثغرات
مشريًا اىل ضرورة «إجياد إطار
يضبط عملها سياسيًا».
استقبل بويز يف دارته يف
ذوق مكايل امس االول السفري
عسريي الذي شكره على دعوته،
وقال« :انا مسرور جدًا ألن
استمع اىل موسوعة يف علم
الديبلوماسية وخربة طويلة يف
الشأن اللبناني والدولي واىل
آرائه وحتليله وغريته على هذا
البلد الذي حنبه مجيعًا ،وحنرص
على استشارة اصحاب الرأي
واملشورة لنستفيد منهم ونتعلم
كديبلوماسيني» .وأكد «اننا
نثق برأي اللبنانيني وقدراتهم
وبأن كل القوى السياسية تشعر
مبسؤولية كبرية جتاه وطن غال
على اجلميع امسه لبنان».
أضاف« :مشكلتنا اليوم يف
االعالم غري املسؤول الذي ال
حيب هذا الوطن والتحريضات
اليت تأتي من أجهزة االعالم
وهي ال تفيد احدا .املطلوب ان
نتكلم مبسؤولية وحس وطين،
وال شك ان اعداء هذا الوطن
يرتاحون اىل مساع مثل هذه
التعبريات غري املسؤولة واليت
ال ختدم البلد وال توحده ،فاملهم
تقوية اجلبهة الداخلية وعدم
السماح باخرتاقها ممن ال حيب

اخلري للبنان ،وهذه املسؤولية
تقع على عاتق أبناء هذا البلد
الغالي وقياداته بكل أنواعها
وتنوعها .وال شك ان التنسيق
اجلاري بني اململكة السعودية
وسوريا والتواصل اإلجيابي
أخريا مع إيران أراح اللبنانيني
وحنن مجيعًا نسعى بتوجيه
من قياداتنا اىل ما فيه خري
لبنان».
ورفض عسريي الرد على
األصوات اليت تطالب مبقاطعة
احملكمة الدولية ،مشريًا اىل
ان «الشأن الداخلي اللبناني
يتواله اهل لبنان» .واوضح
«أننا كسفراء نتمتع بعالقة
ودية وأخوية صادقة وخملصة،
ومجيعنا نسعى وهدفنا االلتقاء
على هدف واحد امسه تهدئة
الوضع يف لبنان والتواصل
مع مجيع اللبنانيني وتشجيع
كل القوى السياسية على ما
خيدم هذا البلد» ،الفتًا اىل
أن «اللقاء الذي مجعين مع
السفريين السوري وااليراني
كان اجتماعيًا وال شك مت تبادل
الرأي حول ما جيري واملستجدات
اللبنانية واإلقليمية والدولية
ألننا نعرف ان لبنان يتأثر
باجلغرافيا السياسية ،واحلوار
خالل الغداء كان بناء ومجيعنا
منارس األسلوب نفسه ونسعى
اىل اهلدف نفسه وهو وحدة
الصف اللبناني وتهدئة الوضع
وتالحم كل القوى السياسية ملا
فيه خري لبنان ومصلحته».

وأكد «اننا ال خناف على
هذا الوطن وأبنائه وقياداته
واحلكمة اليت متارس وما تبذله
كل القوى السياسية لتهدئة
الوضع ،فالثقة باللبنانيني
وباهلل كبرية وان يشعر اجلميع
مبسؤولية جتاه هذا الوطن،
فلبنان عانى كثريًا ويكفيه،
وقد حان الوقت ان نرى لبنان
خبري ،وينهض ويعود اىل تألقه
كما عرفناه».
اما بويز فقال« :أعتقد ان
هناك مبدأين جيب اال خنرج
عنهما ،األول هو التمسك
باحملكمة مبعنى ان من شأنها
ان تصدر العدل واحلق واحلقيقة
وان املطالبة بإلغائها كمبدأ
عملية غري ممكنة أوال سياسيًا
وغري معقولة وغري مقبولة ،ولكن
يف الوقت نفسه جيب التمييز
بني هذه احملكمة كهيئة جالسة
وال أحد يشكك يف صدقيتها
وضرورتها كمبدأ ،وبني القضاء
الواقف اي مكتب التحقيق الذي
شابت أعماله خالل السنوات
املاضية ثغرات وهفوات كبرية
ال بل تساؤالت مشروعة لدى
اجلميع حول سري هذه التحقيقات
والنتائج اليت ميكن ان تصل
اليها وحول تسييس عمل هذا
التحقيق والنيابة العامة ومكتب
التحقيق عامة».
أضاف« :التمسك مببدأ احملكمة
أمر ضروري للبنان ولكن جيب
ان نبحث يف إطار يضمن ضبط
عملها سياسيًا وعدم تسييسها

وعدم توجيهها توجهًا يأخذ البلد
حنو مصاحل خارجية ورمبا مصاحل
عدائية إسرائيلية واضحة يف
هذا الشأن ،فهناك تساؤالت
كثرية حول هذا االمر :ملاذا
ثالثة مدعني عامني وناطقني
باسم احملكمة استقالوا؟ ملاذا
اجتهت احملكمة يف اجتاه معني
يف السنتني األوليني ثم تتجه
يف اجتاه آخر بعدما حصلت
سياسية
إقليمية
تسويات
يف املنطقة؟ ملاذا «دير
شبيغل» و»الفيغارو» هما
أول من أعلنتا نق ًال عن مصادر
القرار
مضمون
إسرائيلية
الظين؟ .وبالتالي هذه تساؤالت
مشروعة موجودة لدى فريق من
اللبنانيني خيشى أن تكون
وظيفة احملكمة الوحيدة تلبيس
فريق لباس اجلرم ليسهل عليها
ضربه عسكريًا وسياسيًا فيما
بعد ،وكل هذا املنطق يدعونا
اىل حل لبناني».
وشدد على أن «احلل جيب
أن جيده اللبنانيون ،وعندئذ
أصدقاء لبنان وعلى رأسهم
السعودية
العربية
اململكة
سيساعدونا مع هذا احلل عندما
يكون هناك امجاع لبناني على
حل منطقي ومعقول» ،معتربًا
أن «لبنان ال يستطيع إلغاء
احملكمة اليت صدرت بقرار
جملس األمن وال تلغى إال بقرار
منه» .واشار اىل «إمكان
إحالة ملف شهود الزور قانونا
على اجمللس العدلي».

للبيع

حبيب يعترب حادثة كوسبا استهدافاً
لالجتماع املسيحي يف بكركي

أشار املكتب اإلعالمي للنائب
فريد حبيب اىل أن «اليد
العابثة باألمن ،جريًا على
عادتها ولدى كل استحقاق
وطين وعشية اإلجتماع املسيحي
يف بكركي ،متتد من جديد لتزرع
الرعب بني األهالي ،إمنا هذه
املرة يف منطقة كوسبا حبيث
مرت مساء اليوم (أمس)
سيارة من نوع «إنفينييت»
رباعية الدفع أمام مكتب النائب
فريد حبيب يف كوسبا الكورة
وأطلقت عيارات نارية يف اهلواء
ثم تابعت طريقها بإجتاه جمهول
من دون أن توقع إصابات
باألرواح أو باملمتلكات».
اضاف املكتب يف بيان أمس
االول «ازاء هذه احلادثة يؤكد
النائب حبيب ان منطقة كوسبا
حممية من سيدة محاطوره اليت
ستمنع عنها غدر الغامشني.
وان اليد العابثة بأمن املواطنني
ومن أي جهة إستمدت إرهابها
ومهما كان حجم تلك اجلهة
فهي ستبقى يدًا خشبية غري
مؤهلة للمشاركة يف صوغ
اإلستقرار والسلم األهلي الذي

تسعى اليه القوى السيادية.
وشدد على ان أهالي كوسبا
متمسكون باألجهزة األمنية
كمرجعية شرعية وحيدة لتعقب
الفاعلني واإلقتصاص منهم
والكشف عن هويتهم أمام
الرأي العام اللبناني».ورأى
أن «هناك من مل يقتنع بعد
بأن حماوالته نسف اإلستقرار
الداخلي لن تؤدي اىل اهلدف
املرجو منه ونطمئنه بأن وعي
أهالي كوسبا كفيل بإحباط
حماوالت سحبها اىل املواجهات
يف الشارع».
وطالب حبيب وزير الداخلية
زياد بارود «بوضع كل
إمكانياته لضبط مثل تلك
احملاوالت الغادرة والعبثية»،
«القوات
كانت
«كما
اللبنانية» أمام كل حماولة
مماثلة تلجأ اىل القضاء اللبناني
واىل كل املؤسسات الشرعية
املعنية بالشأن األمين ،فهي
اليوم وإزاء هذه احلادثة تثبت
إستمرارها بإعتماد النهج نفسه
إميانًا منها بالدولة ومؤسساتها
األمنية والقضائية».

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

املدخول يزيد عن  6االف دوالر يف االسبوع
االجيار معقول
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لبنانيــات

سعادة يطالب حبسم جدي لسالح «حزب اهلل»

أكد عضو كتلة «الكتائب
سامر
النائب
اللبنانية»
سعادة ضرورة «مناقشة
موضوع سالح «حزب اهلل»
على طاولة احلوار بطريقة جدية
تبلور ح ًال معينًا هلذا السالح،
أو إيقاف طاولة عمل احلوار،
وإحالة هذا امللف على جملس
النواب واملؤسسات الدستورية
اللبنانية ،ألن ال فائدة من
انعقاد طاولة احلوار إذا مل يتم
معاجلة املوضوع األساسي الذي
أنشئت من أجله وهو سالح
«حزب اهلل» واالسرتاتيجية
الدفاعية ،خصوصا وأن «حزب
اهلل» الفريق املعين باملوضوع
مل يطرح أي تصور ميلكه
للمستقبل ،بل انه يسعى اىل
خلق حجج واهية وملفات متشعبة
للهروب من هذا املوضوع».
ولفت يف حديث اىل «موقع
 14آذار» االلكرتوني امس،
اىل أن «ملف ما يسمى شهود
الزور ال أساس له من الصحة،
وهو يهدف اىل إيقاف عمل
احملكمة الدولية ،وإمخاد ثورة
األرز وقوى الرابع عشر من
آذار ،ولكننا لن نرتاجع قيد
أمنلة عن التزاماتنا ،ورئيس
احلكومة سعد احلريري سيتحمل
مسؤولياته جتاه لبنان».
وأوضح أن «الرئيس احلريري
مل يستعمل سفره كحجة من
أجل تأجيل جلسة جملس الوزراء
أو اهلروب من ملف شهود
زور ،وأن ال حلول تلوح يف
األفق ملعاجلة هذا امللف»،
مذكرا بأن «قوى  14آذار
طلبت سحب ملف اغتيال
الرئيس الشهيد رفيق احلريري
من الوحول اللبنانية ،من أجل
تفادي الصراعات الداخلية
واألزمات اليت قد تنتج من
االتهامات العشوائية ،وتفادي
الضغط عليه لبنانيا ،وأن
يتواله حتقيق دولي وجلان
دولية منبثقة من حمكمة دولية
تصدر قرارا اتهاميا مبنيا على
حجج وبراهني».
وأسف ألن «فريقا لبنانيا
يستعمل هذا املوضوع كحجة من
اجل تأجيل احملكمة وقرارها ،أو
إبطاهلما ،لتحسني وضعه يف

البلد ،وزيادة مكاسبه السياسية
وإحكام سيطرته على البلد».
ووصف مقاطعة رئيس تكتل
«التغيري واإلصالح» النائب
ميشال عون ورئيس «تيار
سليمان
النائب
املردة»
فرجنية ألعمال طاولة احلوار بأنها
«بروباغندا إعالمية تهدف اىل
اهلروب من امللف األساسي،
ألن احملكمة الدولية مستمرة من
دون أي تأثري داخلي أو خارجي
عليها ،وهي تتابع عملها مبنأى
عن كل الضغوط اليت حتاول
إعاقة عملها أو تأجيله».
ورحب بالتشاورات السعودية
ـ السورية ،مشددا على أن
«التسوية يف الداخل اللبناني
هي وحدها املقبولة ،وعندما
تطرح هذه التسوية ميكن عندها
التكلم عن تفاهم سوري ـ
سعودي بشأن امللف اللبناني،
علما أننا مل نعد حنتمل أي
تسوية على حساب البلد ،ألن
التسويات اليت تطرح مشابهة
اىل حد كبري التفاق الدوحة،
حبيث يسري مفعوهلا لفرتة

معينة ثم يعود الوضع اىل
ما كان عليه قبل االتفاق من
توترات وتصعيد سياسي».
واكد «اننا ال نريد أي تسوية،
بل نريد حال واضحا وجذريا ملا
حيصل يف البلد ،ألن أي تسوية
خارجية ال ختدم سوى من يريد
عدم قيام الدولة».
وقال« :ان موقف األمني
العام لألمم املتحدة بان كي
مون جتاه «حزب اهلل» الذي
أبدى فيه قلقه من حتدي احلزب
للدولة اللبنانية بأسلحته ال
يقتصر على اجملتمع الدولي،
بل انه قلق موجود يف الداخل
اللبناني ،وأكرب دليل على ذلك
هو التهديدات اليت يطلقها
«حزب اهلل» وحلفاؤه».
وجدد التأكيد «اننا نطالب
بالعدالة واحلقيقة ،اليت على
أساسها ميكن إعادة البلد اىل
السكة الصحيحة وبناء لبنان
كدولة قانون».
وأمل «أال تكون العالقات
األمريكية ـ السورية على حساب
لبنان ودميومته واستقراره».

كوشنري يف بريوت حامالً رسالة دعم ملؤسسات الدولة

وصل وزير اخلارجية برنار
كوشنري اىل بريوت امس الجراء
حمادثات مع الرؤساء الثالثة
ووزير اخلارجية علي الشامي
الدينية
املرجعيات
وبعض
وممثلني لالفرقاء السياسيني،
الوضع
تطورات
تتناول
اللبناني ،وإبراز الدور الفرنسي
يف املساعدة على التهدئة
اىل
استنادا
واالستقرار،
مصادر ديبلوماسية فرنسية.
ومن املقرر أن يصل كوشنري
اىل مطار رفيق احلريري
الدولي عند السادسة مساء
يف زيارة خمصصة للبنان
فقط ،من دون ان تكون له
جولة شرق اوسطية.ويستهل
لقاءاته الرمسية باجتماع يعقده
مع رئيس اجلمهورية ميشال
سليمان يف قصر بعبدا عند
السابعة مساء ،يليه يف الثمنة
والنصف اجتماع مع رئيس
جملس الوزراء سعد احلريري

الذي يقيم عشاء تكرمييًا على
شرفه.
وعند الثامنة والنصف من
صباح غد السبت يزور كوشنري
البطريرك املاروني نصراهلل
بطرس صفري يف بكركي،
على ان ينتقل بعد ذلك اىل
وزارة اخلارجية واملغرتبني
للقاء الوزير الشامي ،ثم يلتقي
شخصيات سياسية من كل
االطراف واالحزاب يف االكثرية
واملعارضة.
وعند الرابعة والنصف عصرًا،
يعقد كوشنري مؤمترا صحافيا
يف قصر الصنوبر يتحدث
فيه عن نتائج زيارته لبريوت،
ويغادر بعد ذلك عائدا اىل
باريس.
واوضحت مصادر ديبلوماسية
ان كوشنري حيمل رسالة دعم
تتضمن
الدولة
ملؤسسات
تأكيدًا على دور رئيس
اجلمهورية ورئيس احلكومة.

حدادة :احملكمة سياسية بامتياز وهي إحدى مقدمات الفتنة

أكد االمني العام للحزب
الشيوعي اللبناني د .خالد
حدادة أن احملكمة الدولية
اخلاصة بلبنان هي «إحدى
مقدمات الفتنة» .واعترب أنه
إذا كان البعض يرى أن الفتنة
ستكون سنية ـ شيعية نقول
انه رهان خاطئ ،وسيدفع
مثنها مجيع اللبنانيني ،لذلك
علينا مجيعًا التصدي هلا .وأشار
إىل أن «الشعار األمريكي هو
التخلص من املقاومة وثقافتها
لذلك تعمل أمريكا على تسعري
الفتنة الداخلية إلضعاف املقاومة
كمقدمة لضربة عسكرية ضد
لبنان».
كالم حدادة جاء يف احتفال
حاشد
ومجاهريي
سياسي
أقامته منظمة احلزب يف املنت
اجلنوبي ملناسبة العيد الـ 86
لتأسيس احلزب يف نادي بلدية
برج الرباجنة ،حضره حشد حزبي
وأهلي وممثلون عن األحزاب
اللبنانية والقوى الفلسطينية.
واعترب حدادة أن احملكمة
قضية سياسية بامتياز واغتيال
الرئيس رفيق احلريري بعد

صدور القرار الدولي رقم 1559
قضية سياسية بامتياز ايضًا،
مذكرًا بإعالن احلزب منذ البدء
رفضه للقرار  1559ودعوته
اىل مواجهته حيث اهلدف من
إصداره هو متكني أمريكا من
السيطرة على لبنان بأشكال
خمتلفة .وأكد أنه «ال يثق
مبحكمة أقرها جملس األمن الذي
تسيطر عليه أمريكا» .ويف
هذا السياق سأل حدادة «أين
التحقيق الدولي يف القرصنة
الصهيونية على سفينة مرمرة؟
أين جملس األمن والتحقيق
الدولي مما جرى يف قرية أم
الفحم الفلسطينية؟ وكيف ميكننا
أن نثق مبحكمة دولية وجملس
أمن وأمم متحدة وبان كي مون
طالعنا بتقرير مل ير فيه سوى
الرصاصة اليت أطلقها جندي
لبناني شجاع للدفاع عن سيادة
لبنان ضد العدو االسرائيلي،
تقرير مل ير فيه آالف اخلروقات
للقرار  1701اليت يرتكبها العدو
االسرائيلي ضد لبنان».
حول
السجال
أن
ورأى
السياسة االقتصادية ـ املالية

«نراه اجيابيًا لكشف مسارب
ولكن من يريد حماكمة
اهلدر
ّ
املسؤولني على ما وصل اليه
االقتصاد اللبناني وعلى اهلدر
والفساد ال ميكن ان يكون جزءًا
من حكومة فيها وزراء يطالب
مبحاكمتهم ،وال ميكن حماسبة
املسؤولني عن كل ذلك ويف
الوقت نفسه يدعو اىل احلفاظ
على احلكومة ،بالفعل انها
معادلة تعرب عن عفونة النظام
اللبناني».
وتوجه حدادة اىل الفصائل
والقوى الفلسطينية بالدعوة
اىل التوحد حول برنامج حقيقي
للمقاومة ورفض التنازل عن
احلق الفلسطيين وحق العودة،
ألن املساومة على هذين احلقني
تعين نهاية القضية الفلسطينية.
ورأى أن أمريكا «ستسعى
إلفشال أي تقارب من أجل
حل قضية العراق» وتوجه اىل
ايران وسوريا بالقول« :كفى
مساومة مع األمريكي بشأن
العراق ،ولتتوحد كل اجلهود من
أجل حترير العراق واخلروج من
احلالة الطائفية فيه».

اجملهر

التحرك مطلوب
من سيد بكركي ..
كي ال تدمع عني
الوطن وتبكي!

ال حيتاج اي مراقب او حملل سياسي
لالحداث الراهنة يف لبنان ان يكون نابغة
ملعرفة ما قد تؤول اليه التصادمات
وحاالت التشنج اليت متسك بالوطن
اللبناني من اقصى جنوب اىل اخر شرب
ارض يف مشاله.
لقد مرت على لبنان خالل العقود االربعة
املاضية ازمات سياسية متعددة منها
ما ادى اىل شبه دماره وزواله بالكامل
(احلرب االهلية  )1990 – 1975االحتالل
االسرائيلي جلنوبه قرابة ربع قرن ،اهليمنة
السورية على القرار والسلطة يف ان
واحد وايضا طيلة حوالي ثالثة عقود ،تلك
اهليمنة اليت بوركت حينذاك من امريكا
واوروبا وحتى هيئة االمم .االغتياالت
والتصفيات السياسية اليت قضت على
العديد من الزعماء والقياديني اللبنانيني
من قبل وبعد االنسحاب السوري الكامل
من االراضي اللبنانية .حرب نهر البارد
يف الشمال ضد فتح االسالم .احلرب
االسرائيلية عام  2006وغريها من االحداث
الدامية اليت مل تفسح اجملال امام لبنان او
شعبه كي يستجمع انفاسه ويضع خارطة
طريق حياتية مستقبلية يستعبد من خالهلا
جزءا يسريا مما افقدته اياه احداث النصف
قرن املاضية.
اليوم وبكل اسف ،ال يسع اي عاقل
متابع للتطورات السياسية اللبنانية اال
القول واالعرتاف بان االوضاع الداخلية
هي على درجة اكثر سوءا مما كانت
عليه يف منتصف السبعينات من القرن
املاضي ،ولغة التخاطب بني القيادات
احلزبية -السياسية اشد لؤما وحقدا،
اذ بدل انتقادها مثال ملواقف ومطالب
ورؤى بعضها البعض ،فهي ترتكز اليوم
وبشكل علين ومؤذ للغاية على التجريح
والقدح والذم الفردي والشخصي بني
القيادات احلزبية املختلفة ،وما يدعو اىل
االستغراب احلقيقي يف هذا الواقع االليم
ان الصراعات الكالمية النابية (حتى االن)
ليست قائمة مثال على ارضية طائفية او
مذهبية حسبما يتمنى هلا الكثريون يف
لبنان ان تكون عليه ،اذ امثال هؤالء بنوا
يف املاضي اماال واحالما كبرية ،ورمبا
مازالوا حيلمون باندالع حرب طائفية او
مذهبية على كل شرب ارض لبنانية ،اال
ان التناحر احلالي حاصل وبكل اسف بني
ابناء الطائفة الواحدة واملمثلة بالطائفة
املارونية املسيحية يف لبنان.
ان الصراع الدائر ومنذ اشهر عديدة بني
تيار التغيري واالصالح الذي يرأسه العماد
ميشال عون وحزب القوات اللبنانية الذي
يتزعمه مسري جعجع ،هذا الصراع غري الالئق
ليس فقط حبق اجملموعتني بل ايضا حبق
الطائفة املارونية ككل قد يؤدي يف حال
استمراره ومتاديه اىل موجهات عنيفة ال
يستبعد ان جتر اىل ساحة صراعها خمتلف
الطوائف او االحزاب االخرى ،باعتبار ان
كل منهما ينعم بتأييد حلفاء على الساحة
السياسية احلالية املعقدة والعمياء كليا
عن امكانية التبصر يف اختيار طريق
املصلحة العامة املثلى.
هذا الواقع االليم من الصراع املاروني-
املاروني جرنا اىل طريق االستغراب

بقلم رامي القروش

والتساؤل عن ظواهر عدم االكرتاث او
التمادي يف غض النظر من جهة ارفع
مرجعية مارونية عرفها لبنان طيلة اعوام
تارخييه القديم واحلديث على السواء.
واملرجعية املعنية هنا هي بكركي وهي ما
متثله بعرف كل لبناني ايا كانت مرجعيته
او طائفته.
لقد عودتنا بكركي يف العقود اخلمسة
املاضية ،وبالذات يف ظل قيادتها احلالية،
على ان تطل على ابناء الشعب اللبناني
ساعية اىل تهدئة اخلواطر وتطييب
املشاعر والتمسك مببادئ اللحمة الوطنية
بني كافة الطوائف وخاصة بني املسلمني
واملسيحيني ،وطبعا فهذا قمة الوعي
واالدراك والتوجيه الصحيح لكل من يفخر
بانتمائه اىل هذا الوطن.
اضف اىل ذلك ان بكركي مل تتوان
يوما (وخاصة بعد سنوات احلرب االهلية
السوداء) عن الدعم والتأييد واملشاركة
الفعلية يف خمتلف املؤمترات والندوات
اليت نظمت وعقدت من اجل ترسيخ
وتطوير العالقات الودية بني مسلمي
ومسيحيي لبنان.
بكركي كانت وما زالت تتفاخر ،وايضا
كافة القيادات السياسية او احلزبية
املسيحية ،بانها املرجع االول واالخري
للقرار املسيحي (املاروني على االقل)
يف كافة االراضي اللبنانية .كل زعيم او
مستزعم لفريق حزبي او سياسي مسيحي
يرفع راسه عاليا بالتصريح (هذا يف حال
حصوله على لقاء مع سيد بكركي) انه زار
الصرح البطريركي من اجل التشاور يف
مستجدات االمور وللوقوف على ما تراه
البطريركية مناسبا حيال خمتلف شؤون
البلد .ومثل هذه التصاريح وردت على
السنة قادة الكتائب والوطنيني االحرار
والقوات اللبنانية واملردة وحتى قادة
التغيري واالصالح.
حيال ذلك ،ال مفر من التساؤل عن دور
بكركي الريادي يف جلم وحتجيم الصراع
بني العماد ميشال عون ومسري جعجع.
ايضا ميكننا التساؤل عما اذا كانت بكركي
راضية عن هذا الصراع نظرا الن مواقف
وتوجهات العماد عون السياسية السابقة
واحلالية ورمبا املستقبلية ال تدق النغمات
او ال تتقيد بالتوجهات اليت تتوخاها بكركي
من كافة القادة السياسيني املوارنة.
حنن نرى ان اي تهاون او اهمال يف جلم
او تقييد الفتنة املارونية – املارونية قد
يولد تداعيات يف املستقبل القريب لن
يذهب ضحيتها ابناء الوطن الواحد من
املوارنة فقط بل ستنعكس شرارتها على
لبنان بكليته وبكافة طوائفه وابنائه .اما
ان كانت البطريركية تسعى ومن وراء
الكواليس (وهذا ما نأمله) اىل حسم
املواقف وحتكيم الوعي واحلس الوطنيني
الصحيحني ،فال عيب يف االعالن والكشف
عن هذه املساعي ،فأسياد بكركي يعلمون
حق العلم بان االعصاب بني مؤيدي
الفريقني متوترة اىل اقصى درجات التوتر
وان اعداء اجلانبني والوطن لن يتوانوا عن
جرنا مجيعا اىل ما ال حتمد عقباه.
فهل يتحرك سيد بكركي ..قبل ان تدمع
عني الوطن وتبكي؟!
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لبنانيات

جلنة اإلعالم تناقش االستهداف اإلسرائيلي لالتصاالت :وقائع «أذهلت» النواب تعمم على اللبنانيني بعد  15يوماً

بعد مخسة عشر يومًا تقريبًا
سيتمكن اللبنانيون مجيعًا من
معرفة احلجم الفعلي لالخرتاق
اإلسرائيلي لقطاع االتصاالت.
عندها سيدركون أن النكات
اليت كانوا يرددونها واالخبار
اليت كانوا يتندرون بها عن
وجود من يتنصت عليهم وعلى
مكاملاتهم ،حتى احلميمة منها،
واقع ملموس .سيعرفون أن
االسرائيليني ،إن مل يكونوا
بالفعل يف غرف نومهم
وسياراتهم وأماكن عملهم،
فعلى االقل ميلكون القدرة
الكاملة على ذلك ،وحيتفظون
ألنفسهم حبق انتقاء من جيدون
اتصاالته صيدًا مثينًا.
باخلوف
مرفقة
الدهشة
والقلق ستكون سيدة املوقف
يف حينها ،متامًا كما كانت
أمس االول يف جلنة اإلعالم
واالتصاالت ،اليت خصصت
ملناقشة مضمون القرار الصادر
عن االحتاد الدولي لالتصاالت
وأدان العدوان اإلســرائيلي
على هذا القطاع.
«بعد مخسة عشر يومًا كحد
أقصى سيكون اللبنانيون على
موعد مع مؤمتر صحايف تعقده
اللجنة ووزارة االتصاالت إلطالع
الرأي العام اللبناني على حقيقة
هذا االستهداف اإلسرائيلي
وضرورة توعيته على أخطار هذا
العدوان اإلسرائيلي» ،كما
أعلن رئيس اللجنة حسن فضل
اهلل بعد اجللسة ،مشريًا إىل أنه
«خالل هذه الفرتة ستقوم
املعطيات
بتحضري
الوزارة
الكاملة املتوافرة على املستوى

التقين ،وعلى مستوى الوقائع
من خالل البيانات اليت تتوافر
للوزارة من اجل أن تقدم للرأي
العام».
املعطيات اليت ستقدم خالل
فقط
تتناول
لن
املؤمتر
االخرتاق االسرائيلي للقطاع ،بل
سرتافقها بعض احللول ملواجهة
هذا اخلطر« ،من دون أن
نقدم أي شيء يستفيد منه أو
يستغله العدو اإلسرائيلي»،
حبسب فضل اهلل.
بعض هذه املعلومات والوثائق
اليت قدمها وزير االتصاالت
شربل حناس مبعاونة رئيس
اهليئة املنظمة باإلنابة الدكتور
عماد حب اهلل ومدير قطاع
الرتددات يف اهليئة املنظمة
لالتصاالت حممد أيوب للنواب،
جعلت عددًا من املشاركني يف
اللجنة يكررون العبارة نفسها
أثناء االتصال بهم« :رمبا يف
هذه االثناء يتنصت االسرائيليون
علينا» .وهذه «الرمبا»
كانت نتيجة املعلومات الدقيقة
اليت عرضتها الوزارة داخل
اجللسة و«أذهلت النواب»
كما سبق وأقنعت أعلى مرجع
أممي يف جمال االتصاالت
(مؤمتر املندوبني املفوضني
للمؤمتر الدولي لالتصاالت الذي
عقد يف املكسيك) ،يف تأييد
املوقف اللبناني الداعي إىل
إدانة اسرائيل خلرقها شبكات
االتصاالت اللبنانية ،وقيامها
سابقا واالستمرار بقيامها يف
أعمال قرصنة وتداخل وتعطيل
وبث الفتنة على شبكات
االتصاالت اللبنانية األرضية

والراديوية.
املعطيات اليت محلها الوفد إىل
املكسيك عرضت أمام النواب،
فشرح الفريق التقين بالصورة
والوقائع كيف يتم التحكم
بشبكة اخللوي من داخلها
وخارجها ،مبا يسمح بالتنصت
والتجسس والتعقب.
وأوضح الوفد أن التجسس
االسرائيلي كان عبارة عن شبكة
متكاملة تبدأ بالعناصر البشرية
اليت مبجرد تقدميها لكلمة السر
يصبح للعدو امكانية التحكم
بالشبكة عرب االنرتنت .صور
مراكز اهلوائيات االسرائيلية
املنتشرة على احلدود واليت
يبلغ عددها  21هوائيًا كانت
أيضًا ضمن امللف الذي محله
لبنان إىل مؤمتر االتصاالت .تلك
اهلوائيات اليت تعمل باجتاهني
أي تبث االتصاالت باإلضافة
إىل الصحون الالقطة كانت
تسمح بوصول االتصاالت إىل
إسرائيل كيفما تقاطعت ،كما
شرح حب اهلل على اخلارطة.
هذه اإلمكانية كانت ميسرة من
اجلهة اللبنانية أيضًا ،بالصدفة
رمبا ،إذ ان أبراج االتصاالت
كانت مثبتة يف نقاط يستطيع
الرادار اإلسرائيلي التقاطها.
كل هذه املعلومات اليت
تضمنها مشروع القرار الذي
قدمته جمموعة الدول العربية
االمارات،
ترأسها
اليت
استطاعت كسب أغلبية أصوات
الدول املشاركة يف مؤمتر
املندوبني املفوضني للمؤمتر
الدولي لالتصاالت ،بنص يدين
اسرائيل باالسم العتدائها على

لبنان ،متضمنًا عبارات ندر
استخدامها دوليا بوجه اسرائيل
مثل :قرصنة ،تداخل ،تعطيل،
بث فتنة ،وكذلك مشريًا صراحة
إىل ان هذه االعمال حصلت وما
زالت حتصل ،مع االصرار على
ان يكلف االمني العام لالحتاد
مراقبة
لالتصاالت
الدولي
وقفها.
ومبا أن احلصول على االدانة ال
يكفي لصد العدوان ،أعلن حناس
أنه «على عاتقنا مسؤولية
حتصني شبكة االتصاالت» عرب
سلسلة اجراءات الحقة .وهو ما
سيتم بشكل حاسم من خالل
إنشاء شبكة األلياف الضوئية،
«كي ال يبقى التخابر اخللوي
مارا عرب الراديو مما يتيح
إلسرائيل التدخل يف اهلوائيات
أو أن تلتقط من اخلارج كل بث
التخابر اللبناني .هذه املرحلة
حتتاج حبسب وزارة االتصاالت
إىل حنو  16شهرًا.
وحتى ذلك التاريخ  ،أكد حناس
خالل املؤمتر الصحايف الذي
عقده يف اخلامس والعشرين
من الشهر املاضي أن الوزارة
بدأت بالفعل باختاذ إجراءات
موازية حلماية الشبكة احلالية ،ال
سيما على مستوى تنظيم العمل
الداخلي وأنظمة الرقابة ،وكذلك
على مستوى تقنيات الرتميز أو
التشفري ،وعلى التخابر وشرائح
الـ.SIM CARD
إمجاع نادر شهدته اللجنة يف
اجتماعها أمس .كل الكتل
السياسة أشادت باالجناز الذي
حققته وزارة االتصاالت يف
املكسيك ،وكلها أيضًا خرجت

بقلق كبري من «االجتياح
لقطاع
االسرائيلي»
االتصاالت .بعضهم ـ كالنائبني
عمار حوري وغازي يوسف ـ
سأل عن أسباب فشل لبنان
يف انتخابات عضوية جملس
املندوبني يف مؤمتر االتصاالت،
غامزًا من قناة «الكلمة
النارية» اليت ألقاها حناس
هناك حول وجوب أن تتحكم
الدولة يف القطاع «فيما يتجه
العامل حنو حترير االتصاالت»،
لينهي وزير االتصاالت النقاش
سريعًا بإعالنه أن الوفد اللبناني
كان جل تركيزه منصبًا على
اخلروج ببيان إدانة السرائيل،
معلنًا أنه جرت حماوالت عديدة
بسحب
العضوية
ملقايضة
القرار ،رفضها لبنان مجيعها
ليخرج بهذا االجناز .كما ّ
ذكر
بأن لبنان مل يكن عضوًَا منذ
 12عامًا وحكمًا ال عالقة خلطابه
بغياب لبنان عن العضوية.
وفيما انتقد يوسف تضمن
قطاعية
«سياسة
الكلمة
واضحة لتوجه الوزارة بالرغم
من أنها مل تتقدم بعد بسياستها
القطاعية إىل جملس الوزراء»،
أكد النائب حسن فضل اهلل
على أهمية املوضوع ،معلنًا عن
تعيني جلسة خاصة ملناقشة
لوزارة
القطاعية
السياسة
االتصاالت.

فضل اهلل

بعد اجللسة قال فضل اهلل
«أمجعت اللجنة على ضرورة أن
نقوم مجيعا بتحمل مسؤولياتنا
إلطالع الرأي العام اللبناني
على حقيقة هذا االستهداف

اإلسرائيلي وضرورة توعيته
على أخطار هذا العدوان
أن
وأهمية
اإلسرائيلي،
تشرح جلنة االتصاالت ووزارة
االتصاالت كل هذه املعطيات
للرأي العام» .وأوضح أنه
«من خالل الشرح الذي قدم،
فإن مساحات التغطية للتنصت
والتجسس وتوجيه اإلتصاالت
اىل لبنان تغطي كل األراضي
اللبنانية ،هذا األمر يظهر حجم
التحكم والسيطرة من العدو
اإلسرائيلي هلذا القطاع».
وأشار اىل أنه مت شرح
«االخرتاق البشري لقطاع
األجهزة
وان
اإلتصاالت،
األمنية هي املعنية بأن تقدم
املعطيات بهذا الشأن ،وأبلغنا
بأن التحقيقات جارية وان
ما حصل يف هذا الشأن كان
إجنازا وطنيا كبريا».
وردًا على سؤال ،قال فضل
اهلل «يف القرار الدولي
الذي صدر ،هناك بند يتعلق
بالتعويضات وهناك حتديد
أرقام ( 547مليون دوالر)،
وحنن يف لبنان تقدمنا بشكوى
اىل جملس األمن الدولي حول
شبكات التجسس واخلروق
اإلسرائيلية ،وهذا من القرارات
املهمة ،ورمبا أقول انه من
القرارات األساسية التارخيية يف
إدانة إسرائيل يف هذه املرحلة،
ألنه يف املراحل املاضية قيل
إن آخر إدانة إلسرائيل كانت
عام  ،1989واليوم حنن أمام
إدانة دولية هلذا العدوان
اإلسرائيلي ،وعلى لبنان أن
يستثمر هذا اإلجناز».

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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عرب وعالم

كلينتون ستلتقي نتنياهو وقد تق ّدم له ضمانات

إيران :آالف يتظاهرون ضد واشنطن

اعتقال « 4ارهابيني هلم صلة بربيطانيا»

خرج آالف من االيرانيني اىل
الشوارع أمس االول وهم
يهتفون «املوت المريكا»،
ضد
حاشدة
تظاهرة
يف
«الشيطان االكرب» ،احياء
للذكرى الـ 31لسيطرة طالب
ايرانيني على مبنى السفارة
االمريكية يف طهران ،مع
ترحيب السلطات االيرانية بقرار
واشنطن ادراج حركة «جند
اهلل» السنية املتمردة يف
قائمتها للمنظمات االرهابية،
معتربة اياه خطوة «يف االجتاه
الصحيح» ،وإن تكن اعادت
تأكيد اتهامها للواليات املتحدة
بدعم اجلماعات املتمردة.
وجتمع حشد من املتظاهرين
الشباب وهم حيملون االعالم
االيرانية ويطلقون هتافات
املتحدة
للواليات
مناهضة
وصورا للمرشد االعلى للثورة
االسالمية آية اهلل علي خامنئي،
امام مبنى السفارة االمريكية
السابقة ،كما رشق آخرون مبنى
السفارة الربيطانية بالبيض
والبندورة.ووضع املتظاهرون
يف حرم السفارة االمريكية
الفتة كتب فيها« :افدي
خامنئي حبياتي» ،وأخرى كتبت
فيها مجلة ملؤسس اجلمهورية
االسالمية االيرانية آية اهلل روح
اهلل اخلميين« :اذا أردت أن
تصرخ ،اصرخ على الواليات
املتحدة».
وال تزال ابواب السفارة مغلقة،
كما ان العالقات الديبلوماسية
وواشنطن
طهران
بني

مقطوعة منذ  .1979وكان
الطالب االيرانيون احتجزوا 52
ديبلوماسيًا امريكيًا  444يوما،
ردًا على رفض واشنطن تسليم
طهران الشاه املخلوع حممد رضا
بهلوي.
وانتقد عزة اهلل زاراغامي ،وهو
أحد املتحدثني يف التظاهرة
وأحد الطالب الذين شاركوا يف
احتجاز الرهائن يف السفارة،
الرئيس االمريكي باراك اوباما.
وقال وسط هتافات احلشود:
«لقد تصرف اوباما بطريقة
ضعيفة وسيئة للغاية يف ما
يتعلق بالسياسة اخلارجية»،
والسبب «أنه يستخدم جمموعة
من املستشارين هم عبارة عن
بريوقراطيني مرهقني».
وقال منظمو املسرية املناهضة
للواليات املتحدة يف اعالنهم
اخلتامي إن ايران تعترب «امريكا
الشيطان االكرب والعدو الرقم
واحد».
ويف وقت سابق أمس االول،
رحبت طهران بتصنيف واشنطن
منظمة «جند اهلل» ضمن
املنظمات االرهابية.
وصرح الناطق باسم وزارة
اخلارجية رامني مهمانباراست
بأن «مكافحة االرهاب هي
مسؤولية كل الدول ومجهورية
ايران االسالمية تعترب ان ادراج
الواليات املتحدة جمموعة عبد
املالك ريغي االرهابية على
قائمة املنظمات االرهابية خطوة
يف االجتاه الصحيح» .اال أنه
أضاف ان واشنطن ال تزال

تدعم مثل هذه اجلماعات ،وأن
«مجهورية ايران االسالمية
ستقوم بتقويم عملي للتغيري
يف السياسة االمريكية حيال
دعم مجاعات ارهابية مثل جند
اهلل وتوندار ومنظمة بيجاك
الكردية االنفصالية».

اعتقاالت

على صعيد آخر ،أوردت قناة
«برس تي يف» التلفزيونية
الرمسية للتلفزيون يف موقعها
على االنرتنت أن السلطات
االيرانية قبضت على أربعة
أشخاص تقول إن املتشدد
الكردي جليل فتحي املقيم يف
بريطانيا دفع هلم أمواال لتنفيذ
اغتياالت .وقالت« :تقول وزارة
االستخبارات اإليرانية إنها ألقت
القبض يف مدينة ماريفان يف
غرب البالد على أربعة إرهابيني
هلم صلة بربيطانيا نفذوا
مخسة اغتياالت خالل السنتني
االخريتني» .وأوضحت اىل أن
قائد حزب «كوماال» ،وهو
حزب كردي إيراني وصفته
بأنه مجاعة «إرهابية» ،دفع
أموا ً
ال لألربعة .وأضافت أن
«كوماال» نفذ اغتياالت يف
غرب إيران منذ الثورة اإلسالمية
عام  ،1979وأن األربعة أعضاء
يف احلزب ،وحصلوا على أسلحة
وأموال على احلدود اإليرانية -
العراقية لتنفيذ هجماتهم.
وركز تقرير القناة على الصلة
بربيطانيا ،قائال إن لندن
«مولت ودعمت مجاعات إرهابية
ضد اجلمهورية اإلسالمية».

وسليمان أجرى حمادثات مع اإلسرائيليني عن السالم

أعربت امس االول وزيرة اخلارجية
االمريكية هيالري كلينتون عن
عزمها على لقاء رئيس الوزراء
االسرائيلي بنيامني نتنياهو يف
الواليات املتحدة االسبوع املقبل
لدفع مفاوضات السالم يف
الشرق االوسط.
وقالت خالل زيارة لنيوزيلندا
انها تعتقد ان املفاوضات اليت
عادت يف ايلول املاضي بني
والفلسطينيني
االسرائيليني
ستتواصل على رغم تهديدات
منها
باخلروج
الفلسطينيني
بسبب رفض اسرائيل جتميد
يف
االستيطانية
نشاطاتها
االراضي الفسطينية احملتلة.
واضافت يف ختام جولتها اليت
استمرت اسبوعني يف الدول
اآلسيوية»:اعتزم لقاء رئيس
الوزراء نتنياهو اثناء وجوده
يف الواليات املتحدة االسبوع
املقبل».
وسيتوجه نتنياهو اىل الواليات
املتحدة خالل عطلة نهاية االسبوع
املقبلة الجراء حمادثات يف شأن
عملية السالم يف الشرق االوسط
ومواجهة االرهاب الدولي .اال انه
لن يلتقي الرئيس باراك اوباما
الذي سيكون يف آسيا يف ذلك
الوقت.
واشارت كلينتون اىل ان العمل
ال يزال جاريا على وضع تفاصيل
لقائها مع نتنياهو .واضافت:
«اريد ان اؤكد اننا نعمل بشكل
دائم مع اصدقائنا االسرائيليني
والفلسطينيني لتحديد طريق
اىل االمام يف املفاوضات».

واعربت عن اقتناعها بـ»ان
القادة ملتزمون السعي اىل
حتقيق احلل القائم على دولتني،
ومن الواضح ان ذلك ال ميكن ان
يتم اال من طريق املفاوضات...
لذلك فانا مهتمة بتحديد الطريق
املستقبلي واعتقد اننا سنتمكن
من القيام بذلك».
وجاء يف تقرير إسرائيلي أن
نتنياهو يتوقع احلصول يف
واشنطن على رزمة ضمانات
سياسية وأمنية أمريكية يف
مقابل موافقته على جتميد حمدود
للبناء االستيطاني.
وقالت صحيفة «معاريف» إن
نتنياهو أجرى اتصاالت مكثفة مع
اإلدارة األمريكية يف األسابيع
األخرية يف شأن رزمة الضمانات
اجلديدة ،بعدما رفض اقرتاحا
سابقا لرزمة ضمانات .غري
أنها نقلت عن مصادر سياسية
إسرائيلية أن نتنياهو ،الذي
سيستمع اىل اقرتاح الضمانات
اجلديد خالل لقائه كلينتون« ،ال
يعتزم اختاذ قرار أو املوافقة
على االقرتاح األمريكي وإمنا هو
سيستمع إىل ما سيقرتحونه».
ومع ذلك ،فإن املصادر
اإلسرائيلية الحظت أنه سيكون
من الصعب على نتنياهو املوافقة
على رزمة الضمانات اجلديدة ألن
الفلسطينيني يطالبون بتجميد
البناء االستيطاني جتميدًا كام ًال
وشام ًال مبا يف ذلك املساكن
اليت بدئ ببنائها ،وأيضا ألن
الفلسطينيني يعارضون أي
ذكر النتشار قوات إسرائيلية

يف منطقة غور األردن بعد قيام
دولة فلسطينية.
ضم «كادميا»

سليمان

واستقبل نتنياهو يف مكتبه مبقر
وزارة الدفاع يف تل أبيب مدير
املخابرات العامة املصرية الوزير
عمر سليمان وحبث معه يف سبل
حتريك املفاوضات املتعثرة بني
إسرائيل والفلسطينيني.
وجاء يف بيان صادر عن مكتب
رئيس الوزراء اإلسرائيلي أن
«اجلانبني حبثا خالل اللقاء يف
سبل دفع املفاوضات اإلسرائيلية
– الفلسطينية بهدف معاودتها
إىل حني التوصل إىل اتفاق
سالم» .وأضاف أن نتنياهو
«شدد على رغبة إسرائيل يف
حتقيق اتفاق سالم يساهم يف
أمن إسرائيل واملنطقة كلها».
واشار اىل أن «الوزير سليمان
عرب خالل اللقاء عن موقف ورغبة
الرئيس املصري حسين مبارك
يف حتقيق سالم بني إسرائيل
والفلسطينيني».
كذلك حبث اجلانبان يف قضايا
إقليمية أخرى ويتوقع أن
يكون اجلانبان تناوال موضوع
املفاوضات يف شأن صفقة
تبادل أسرى بني إسرائيل وحركة
املقاومة االسالمية «محاس».
وقبل ذلك ،التقى سليمان
وزير الدفاع اإلسرائيلي ايهود
باراك الذي عرب عن أمله يف
أن حترك زيارة الوزير املصري
عملية السالم بني إسرائيل
والفلسطينيني.
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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

احلريري يلتقى ولي العهد السعودي يف أغادير
غادر الرئيس احلريري بريطانيا
امس االول متوجهًا اىل منطقة
اغادير يف اململكة املغربية
حيث استقبله ولي العهد
السعودي نائب رئيس جملس
الوزراء وزير الدفاع والطريان
واملفتش العام االمري سلطان
بن عبد العزيز آل سعود يف مقر
اقامته مع الوفد املرافق.
وافادت وكالة االنباء السعودية
«واس» أنه «جرى خالل
االستقبال تبادل األحاديث
آخر
واستعراض
الودية
الساحتني
على
التطورات
اإلقليمية والدولية والعالقات
الثنائية بني البلدين الشقيقني
وسبل دعمها وتطويرها يف
اجملاالت كافة».
حضر االستقبال :نائب وزير
الدفاع والطريان واملفتش العام
األمري عبدالرمحن بن عبدالعزيز،
أمري منطقة الرياض األمري
سلمان بن عبدالعزيز ،األمري
خالد بن فهد بن خالد ،مساعد
وزير الدفاع والطريان واملفتش
العام للشؤون العسكرية األمري
خالد بن سلطان بن عبدالعزيز،
األمري خالد بن سعد بن فهد،
األمري فهد بن عبداهلل بن
مساعد ،األمري سطام بن سعود
بن عبدالعزيز ،األمري فيصل بن
سعود بن حممد ،األمري فيصل
بن سلطان بن عبدالعزيز ،األمني
العام لـ»مؤسسة سلطان بن
عبدالعزيز آل سعود اخلريية»

*ولي العهد السعودي مستقب ًال الرئيس احلريري*

األمري نايف بن سلطان بن
عبدالعزيز ،األمري حممد بن
عبدالعزيز،
بن
عبدالرمحن
األمري منصور بن سلطان بن
عبدالعزيز ،املستشار اخلاص
ألمري منطقة الرياض األمري
حممد بن سلمان بن عبدالعزيز،
األمري فيصل بن عبدالرمحن
بن عبدالعزيز ،األمري سعود
بن عبدالرمحن بن عبدالعزيز،
األمري فهد بن عبدالرمحن بن
عبدالعزيز ،األمري عبداهلل بن
عبدالرمحن بن عبدالعزيز.
كما حضر االستقبال :عبد
احملسن بن عبد امللك آل
الشيخ ،عبد اهلل بن حممد النمر،
رئيس مراسم ولي العهد
عبداهلل بن سعد الغريري،
نائب رئيس ديوان ولي العهد

محد بن عبد العزيز السويلم،
السكرتري اخلاص لولي العهد
حممد بن سامل املري ،رئيس
املكتب اخلاص لولي العهد
عبداهلل بن مشبب الشهري،
رئيس الشؤون اخلاصة يف
مكتب وزير الدفاع والطريان
واملفتش العام حممد بن
عبدالعزيز الشثري ،املستشار
يف ديوان ولي العهد واملدير
العام لـ «مؤسسة سلطان بن
عبد العزيز آل سعود اخلريية»
ماجد بن عبداهلل القصيب ،سفري
خادم احلرمني الشريفني لدى
اململكة املغربية حممد بن عبد
الرمحن البشر ومساعد املدير
العام ملكتب ولي العهد اللواء
الركن عبدالرمحن بن صاحل
البنيان.

السفري السوري يعود إىل
بغداد :نقف على مسافة
واحدة من اجلميع

أعلن السفري السوري لدى
العراق نواف الشيخ فارس ،يف
بغداد أمس االول ،أن دمشق
«تقف على مسافة واحدة من
مجيع الكتل السياسية ومكونات
الشعب العراقي وأطيافه من
أجل تشكيل احلكومة املقبلة».
ويف باريس ،أعلن وزير
برنار
الفرنسي
اخلارجية
كوشنري نيته الدعوة إىل
مناقشات داخل جملس األمن
الدولي حول العنف يف العراق.
وقال ،أمام جملس الشيوخ،
انه «طلب أن يتم التطرق إىل
هذا املوضوع يف أسرع وقت
ممكن بني الدول الـ 27األعضاء
يف االحتاد األوروبي» .وأعلن
انه التقى صباحا ممثلني عن
الطوائف املسيحية يف الشرق،
مضيفا «لقد طلبوا االهتمام
بنحو عشرين جرحيا إصاباتهم
حرجة» ،واعدا «بأننا نقوم
بذلك وستتم معاجلتهم يف
املستشفيات الباريسية».
وقال فارس ،بعد اجتماعه
بوزير اخلارجية العراقية هوشيار
زيباري يف بغداد ،إن «دمشق
تقف على مسافة واحدة من مجيع
الكتل الســياسية ومكــونات
الشعب العراقي وأطيافه من
أجل تشكيل احلكومة املقبلة».
وأعرب عن «أمل بالده يف
األمنية
األوضاع
استقرار
يف العراق ليتمتع بالسيادة
واالستقالل».
ورحب زيباري بالسفري السوري
متمنيا له النجاح يف عمله
ويف تعزيز العالقات العراقية
ـ السورية ،مؤكدا «حرص
احلكومة العراقية على جتاوز
التأزم والتوتر الذي أصاب
عالقات البلدين الشقيقني العام
املاضي ،على قاعدة التعاون
املشرتكة
واملصاحل
البناء
واالحرتام املتبادل» .وكان
سفري العراق لدى سوريا
عالء اجلوادي عاد قبل فرتة
إىل استئناف مهام عمله يف
دمشق.
إىل ذلك ،طالب بطريرك
الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية
الثالث،
دلي
عمانوئيل
خالل لقائه املالكي ،حبماية
املسيحيني يف العراق ،مشريا
إىل أن «رئيس الوزراء
استمع باهتمام ووافق على
مجيع املطالب اليت تهدف إىل
صاحل الشعب بكل طوائفه».
وتعهد املالكي ،من جهته،
حبماية املسيحيني يف العراق،
وحثهم على عدم الفرار من
البلد ومواجهة الذين حياولون
«تدمري الوحدة االجتماعية
وإشعال نزاع طائفي».
إىل ذلك ،كرر «رئيس
كردستان
إقليم
حكومة»
برهم صاحل ،يف مقابلة مع
صحيفة «الصباح» نشرتها
أمس ،إىل استثمار مبادرة
امللك السعودي عبد اهلل اليت
دعا فيها القادة العراقيني
إىل االجتماع يف الرياض ،حتت
مظلة اجلامعة العربية ،حلل أزمة
تشكيل احلكومة العراقية .وكرر
أن «األكراد مع أية حكومة ال
تهمش أو تقصي اآلخر ،وان
تطبق ما جاء يف الدستور بشأن
حل املناطق املتنازع عليها يف
إطار املادة  140وحل مشكلة
النفط والغاز واليت هي ليست
مشكلة كردية بل مشكلة عراقية
متس كل العراقيني».

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"
وأضافت السيدة "رجيينا بولس"" :تقدم اآلن شركة UBI World
 TVللمشاهد العربي إختيارات متنوعة وخمتلفة من باقات القنوات
العربية اليت تناسب اجلميع سواء يف نوعية القنوات أو يف أسعارها.
فليتأكد اجلميع أنهم سواء فضلوا الباقة الذهبية أو الباقة الشاملة
للقنوات العربية فأنهم سوف حيصلون على أفضل القنوات العربية
اإلخبارية والرتفيهية ،فقط حصريًا لـ "UBI World TV
ABAL Corporate
NCD / TD Rate Specials
لإلشرتاك يف الباقة الذهبية إتصل اآلن بالرقم 1300400800
1 Month:
4.75%
5 Month:
5.35%
من أي مكان بأسرتاليا ،وبالرقم  0800400023من أي مكان
4.90%التالي2 Month: :
6 Month:
إلكرتونيا للعنوان
5.50%أو إرسل بريدا
بنيوزيالند.
3 Month:
5.10%
9 Month:
5.60%
sales@ubiworldtv.com
موقعنا على اإلنرتنت
أو زر
4 Month: www.ubiworldtv.com
5.25%
12 Month:
5.75%
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اسرتاليات

فوريللو يشجع السكان احملليني على االشرتاك يف
مسابقة  Wetlandcare Australiaللعام 2010

حث رئيس بلدية كانرتبري
السكان
فوريللو
روبرت
احملليني على املشاركة يف
مسابقة Wetlandcare Australia
والتصوير
للفن
الرابعة
الفوتوغرايف اليت ستقام يف
يوم  Wetlandsالعاملي يف 2
شباط .2011
وقال رئيس البلدية السيد
فوريللو "يتم االحتفال بيوم
 Wetlandsالعاملي دوليا كل
عام لزيادة الوعي الشعيب
(االراضي
ويتالند
لقيم
الرطبة) واالستفادة من احلفظ
واالستعمال الواعي لويتالند
والرتويج لذلك".
واضاف يقول "ان مسابقة
الفن والتصوير الفوتوغراف
هي فرصة ممتازة ملواطنينا
ليأخذوا يف االعتبار اهمية
االراضي الرطبة احمللية وماذا
تعين هلم .ان بلدية كانرتبري
هي موطن العديد من االراضي
الرطبة ومن ضمنها «The
Riverwood Wetlands and the
new Cap and saucer Creek
.»Wetlands
ورأى السيد فوريللو "ان
لالراضي الرطبة دورا مهما تلعبه
يف البيئة الطبيعية واالشرتاك
يف هذه املسابقة وسيلة رائعة
لزيادة وعيكم  ..واملسابقة،
اليت تتلقى اشرتاكات فيها
من سائر احناء اسرتاليا ،متاحة
للصغار والكبار يف جمالي الفن
والتصوير الفوتوغرايف.
وقال رئيس بلدية كانرتبري
"ان هناك عدة فئات متاحة
لالشرتاك ومن ضمنها:
سلطات ادارة مستجمعاتاملياه يف نيو ساوث ويلز
للفن املفتوح واجلائزة االوىل
 1500دوالر.
سلطة ادارة حوض الغرباالوسط لالوالد واجلائزة االوىل

*روبرت فوريللو*

 1200دوالر.
دائرة نيو ساوث ويلز للبيئةوتغيري املناخ واملياه ،مسابقة
يف الفن الفوتوغرايف اجلائزة
االوىل  1200دوالر.
وحتدث السيد فوريللو عن
مسابقة االراضي احلرجية الرطبة
للعام  2011واهمية االستعمال
الذكي هلا مما يعكس موضوع
يوم االراضي الرطبة عامليا
للعام .2011
وقال "مع مثل هذه البيئة
واالف
املتنوعة
الطبيعية
يكرسون
الذين
السكان
جهودهم للمحافظة على البيئة
ومحايتها سيكون من الرائع
رؤية اشرتاك السكان احملليني
يف املسابقة".
ميكن احلصول على طلبات
االشرتاك بزيارة املوقع:
www.wetlandcare.com.au
تقفل ابواب الطلبات يف 3
كانون االول .2010
يتم اعالم الفائزين يف 23
كانون االول  2010على ان
تعلن على املأل يف يوم حفل
توزيع اجلوائز وافتتاح املعرض
يف كانبريا يف االول من شباط
.2011
مبحمد
االتصال
للمعلومات
الرفاعي 0414191134 :

مجعية كفر صارون اخلريية تسلم شيكا مببلغ
 13500دوالر ملستشفى االطفال يف ويستميد

*السيد ايلي ناصيف واىل جانبه شقيقه نعيم ناصيف وعضو االدارة جان
اسحق يسلمون الشيك ملمثلة ادارة املستشفى االنسة لوسي دايفس*

قدمت مجعية كفر صارون
اخلريية ملستشفى االطفال
يف ويستميد شيكا مببلغ
 13500دوالر اسرتالي.
ومازالت اجلمعية تتسلم العديد
من التربعات على ان تسلمها
الحقا الدارة املستشفى.
وكانت مجعية كفر صارون
اخلريية يف سيدني قد اقامت
حفلها السنوي مساء السبت
يف  2010-10-23حيث عاد

ريعه ملستشفى االطفال
والعمال خريية اخرى تقوم بها
اجلمعية جتاه ابناء البلدة يف
اسرتاليا والوطن االم.
وقد قام كل من رئيس
اجلمعية السيد ايلي ناصيف
واىل جانبه شقيقه نعيم
ناصيف وعضو االدارة جان
اسحق بتسليم شيك ملمثلة
ادارة املستشفى االنسة
لوسي دايفس.

السيدني مورنينغ هريالد تنوه بدور
السيدة ماجدة عبود صعب يف مؤسسة اس بي اس االعالمية

كتبت الزميلة السيدني مورنينغ
هريالد يف عددها الصادر يوم
اجلمعة يف  22تشرين االول:
عندما بدأ تلفزيون اس بي اس
البث منذ ثالثني سنة ،وكان
ذلك يوم احد ،كانت السيدة
ماجدة عبود صعب من ضمن
الفريق العامل فيه.
وقالت ان السيدة ماجدة عبود
صعب ،اليت هاجرت من بريوت
يف العام  ،1968ساعدت
التلفزيون احلكومي املتعدد
الثقافات واالول من نوعه يف
العامل يف البث.
والسيدة صعب ،اليت بدأت
كمتطوعة يف راديو اس بي
اس قبل  35عاما هي اليوم
تشغل منصب رئيسة الربامج
العربية فيه منذ اكثر من
عشرين عاما.
وفيما اصبح بامكان املهاجرين
االطالع على االخبار بلغاتهم من
خالل االنرتنيت ،تقول السيدة
صعب ان اهمية اس بي اس
انه يركز على القصص واالخبار
االسرتالية بلغات اجلاليات اليت
يتألف منها اجملتمع.

*السيدة ماجدة عبود صعب*

السيدني
الزميلة
وقالت
مورنينغ هريالد انه مل حيظ
دعم راديو وتلفزيون اس بي
اس ،وهو اكرب ثاني وسيلة
اعالمية وطنية يف البالد
باالهتمام احلكومي وحتى من
قبل حكومة راد اليت اعطته 20
مليون دوالر فقط يف السنة
فيما جتاهلته حكومة هاورد
السابقة فيما فاز تلفزيون
اي بي سي مببلغ كبري حيث
حيصل االن على  28يف املئة
من موازنته البالغة  307ماليني

دوالر من االعالنات.
ففي عام  1986قالت حكومة
هوك انها ستدمج شبكيت البث
الوطنيتني ولكنها تراجعت امام
انتقاد اجلاليات االثنية.
وكشفت السيدة صعب للمديل
ايست هريالد ان راديو اس
بي اس يصل بثه االن اىل كل
احناء العامل ويف اي وقت من
خالل الراديو التقليدي والرقمي
واالنرتنيت والفيديو وقريبا
التلفزيون املتعدد الثقافات
َ
واملنتج اسرتاليا.

وقالت ان راديو اس بي اس
بدأ البث كمرحلة جتريبية ملدة
 3اشهر قبل  35عاما لتقديم
معلومات  Medibankللجاليات
االثنية ملساعدتهم يف االستقرار
فتطور ليحتل االن موقعا جذريا
يف االعالم االسرتالي والعاملي
ليصبح اكثر الشبكات االذاعية
تنوعا يف العامل.
وقالت السيدة صعب للميدل
ايست هريالد ان راديو اس
بس اس يبث اليوم على مدار
ويعد
الساعة يوميا بـ  68لغة
ّ
ويقدم  264ساعة من الربامج
َ
املتعددة
اسرتاليا
املنتجة
الثقافات وله مراسلون حول
العامل.
واضافت السيدة صعب انه اذا
كان ألي من مستمعي اس بي
اس رغبة يف التعبري عن ارائه
حول جتربته مع اس بي اس
وتأثري االخرية على حياته او
حياة ابائه ميكنه ارسال بريد
الكرتوني:
Radio35@sbs.com.au
او زيارة موقع:
www.sbs.com.au/radio

بسبب عدم التزامها زيادات اسعار الفائدة الرمسية

احتاد املصاحل الصغرية بصدد محلة مقاطعة للبنوك الكبرية

ّ
حيضر احتاد املصاحل الصغرية
حلملة مقاطعة للبنوك الكبرية
االربعة وذلك بعد ان رفع بنك
الكومنولث سعر الفائدة املتحركة
مبا يقارب ضعف الزيادة اليت
فرضها البنك املركزي.
وقد ادان وزير اخلزانة واين
سوان ما قام به بنك الكومنولث
برفعه سعر الفائدة املتحركة
على القروض مبعدل  45نقطة
مئوية.
وكان البنك املركزي قد رفع
سعر الفائدة الرمسي يوم
الثالثاء مبعدل  0.25يف املئة
ليصل اىل  4.75يف املئة وذلك
قبل ربع ساعة من بدء سباق
كأس ملبورن.
وزيادة البنك املركزي االخرية
تعين ان الدفعة على قرض
ب 300الف دوالر سرتتفع حبدود
 350دوالرا يف الشهر.
وكان الربح الصايف لبنك
الكومنولث ،الذي رفع سعر
الفائدة املتحركة حبدود 0.45
يف املئة ،قد وصل اىل 5.664
مليارات دوالر.
اما بنك اي ان زد فأفاد ان رحبه
الصايف للعام املالي املاضي
بلغ  4.5مليارات دوالر فيما
حقق بنك الناشيونال رمبا صافيا
وصل اىل  4.22مليارات دوالر.
اما بنك ويستباك فبلغ رحبه
الصايف  6.25مليارات دوالر.
وقالت كل من ويستباك واي
ان زد والناشيونال انها مازالت
تراجع اسعار فوائدها.
وقد انتقد وزير اخلزانة واين
سوان خطوة بنك الكومنولث
ملحا اىل دفع احلكومة الفيدرالية
باجتاه اجراءات صارمة ضد
جتاوزات البنوك.
يف هذه االثناء يستعد االحتاد

الفيدرالي للبيع بالفرق حلملة
مقاطعة للبنوك اليت ترفع اسعار
فوائدها اعلى من زيادات البنك
املركزي .وميثل االحتاد عشرات
االف اصحاب املصاحل الصغرية
يف سائر احناء البالد.
وقال الرئيس الوطين لالحتاد
سكوت دريسكول «ان ما
حدث يف القطاع البنكي يف
اسرتاليا ال يقل عن االزمة
الوطنية واالرهاب االقتصادي
الضارب يف صميم االقتصاد
الوطين».
واضاف يقول «هذه لن تكون
محلة سهلة على البنوك ،وحنتاج
من وجهة نظري ،ثورة شعبية
ضد البنوك».
وقال «الرسالة جيب ان تكون
واضحة للبنوك وهي ان املصاحل
جاهزة للسري (املقاطعة)».
وقال السيد دريسكول «ان
جزءا من احلملة سيكون اجياد
مؤسسات اقراض من شأنها ان
تتعهد ميثاق املصاحل الصغرية،
ومن ثم يصبح مبقدور االحتاد
اقرتاح مؤسسات معينة تلتزم
امليثاق على الالئحة وكل
مؤسسة ختالف امليثاق تشطب
من على الالئحة».
وكشف السيد دريسكول عن
استياء واسع النطاق بني
اعضائه من خطوة الكومنولث.
وقالت غرفة التجارة والصناعة
االسرتالية ان زيادة الفائدة
هذه خميبة لالمال وخاصة ان
الباعة باملفرق يستعدون لعيد
امليالد.
من جهته توقع وزير اخلزانة
للظل جو هوكي ان حتذو بنوك
اخرى حذو الكومنولث ،والسبب
الرئيسي هو غياب املنافسة يف
جمال اخلدمات املصرفية.

وحث السيد هوكي جمددا السيد
سوان لتنفيذ خطة املعارضة
املؤلفة من تسع نقاط لزيادة
املنافسة.

وكان السيد سوان قد رفض
خطة هوكي غري انه قال ان
احلكومة تبحث عن جمموعة من
االصالحات لتعزيز املنافسة.

حزب اخلضر ينضم اىل االئتالف النهاء شجع البنوك

يبدو ان السباق للتشريع ضد
البنوك االربعة الكربى على اشده
بعد ان اعلن نائب اخلضر واحد
النواب املستقلني االخذ يف
االعتبار اقرتاح االئتالف لكبح
مجاح البنوك.
فقد حذر النائب التازماني
املستقل اندرو ويلكي احلكومة
بان عليها التحرك حلماية
املستهلكني يف وقت ترتفع فيه
ارباح البنوك اىل حدود جنونية
مهددا بتأييد خطة االئتالف.
وقال السيد ويلكي انه دعم
العناصر الرئيسية خلطة وزير
الظل للخزانة جو هوكي املؤلفة
من  9نقاط مبا يف ذلك اعطاء
مفوضية املنافسة الصالحية
للتحقيق يف مزاعم تواطؤ على
اسعار الفائدة وزيادة املنافسة.
ويبدو ان احلكومة اصبحت شبه
معزولة يف وقت يزداد فيه
الغضب الشعيب على خلفية
االرتفاع االخري السعار الفائدة
وارباح البنوك.
كما كشف زعيم حزب اخلضر
بوب براون انه يلتقي مع
السيد هوكي على مقرتحاته
مما سيؤسس قاعدة للتصويت
االرادي للنواب (دون التقيد
مبوقف احلزب) حيث سيتم تقديم
التشريع خالل ثالثة اسابيع.
ويزداد االحتمال االن بان البنوك
سوف ختضع لعصر جديد من
التنظيم يف اعقاب اعالن بنك
ويستباك زيادة  84يف املئة من
االرباح لتصل اىل حدود 6.35

مليارات دوالر.
لبنك
االنتقادات
وتكثفت
الكومنولث حيث من املتوقع
ان يربح حواىل مليار دوالر
من القروض املنزلية يف العام
املقبل جراء قراره رفع الفائدة
مبعدل  0.45يف املئة اي ضعف
زيادة السعر من قبل البنك
املركزي واليت هي  0.25يف
املئة.
وقد اكد كل من النائب املستقل
اندرو ويلكي ونائب اخلضر ادم
باندت انهما سوف يدعمان
خطة هوكي بعد االطالع على
تفاصيلها.
ومن شأن ذلك ان يتمكن
االئتالف من حتقيق اصالحاته
املقرتحة للقطاع املصريف يف
الربملان مما يشكل ضربة قوية
حلكومة غيالرد.
وسوف يقدم حزب اخلضر
النواب
جمللسي
اقرتاحني
والشيوخ قبل نهاية تشرين
الثاني احلالي الصالح الفجوة
يف الفائدة الثابتة ومنع رسم
الدوالرين على ماكينات السحب
االلي .كما سيقرتح عدم فرض
البنوك رسوما على احلساب،
وهذه كانت سياسة حزب العمال
عام .2001
وقال السيد ويلكي "سوف ادعم
اي فكرة لكبح مجاح البنوك.
اعتقد هناك عناصر جديرة بالثناء
يف اخلطة .سوف ادعم اي اقرتاح
يشكل عمودا فقريا لفعل شيء
ما.
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اسرتاليــات

علم الدين يكرم السفري السوري مبناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية يف أسرتاليا

لبى عميد السفراء العرب يف
اجلمهورية
سفري
إسرتاليا،
العربية السورية السيد ّ
متام
سليمان دعوة الزميل سعيد
مصطفى علم الدين اىل حفل
عشاء ملناسبة انتهاء مهمته
الديبلوماسية وذلك يف مطعم
اليامسني يف اوبرن.
وقد شارك يف احلفل القنصل
اللبناني يف كانبريا ونيوزيلندا
الشاعر ماهر اخلري ممث ًال سفري
اجلمهورية اللبنانية الدكتور جان
دانيال ،رئيس بلدية أوبرن
السيد روني العويك ،القنصل

*السفري متام سليمان*

*الدكتور مصطفى علم الدين*

*السيد سعيد علم الدين*

*السيد خلدون عبيد*

*السيد نزيه اخلري*

*جانب من الطاولة الرمسية*

* علم الدين يقدم درعا تذكارية للسفري متام سليمان*

*خلدون عبيد يقدم درعا تذكارية للسفري متام سليمان*

*الزمالء بو رزق واملغوش وضناوي وشالال واحملامي مرتي وحضور*

*رئيس التيار الوطين ريتشارد طنوس ،سايد مششوم ورجل االعمال نزيه علم الدين*

*بو رزق ،د.علم الدين ،العويك ،السفري سليمان ،اخلري ،زريقة ،علم الدين واملغوش*

*السيد ايلي ناصيف وحضور*

* غسان العشي وطوني بو ملحم وحضور*

*السفري متام سليمان يتوسط ايلي ناصيف وسعيد علم الدين*

الفخري للجمهورية العربية السورية يف سيدني السيد ماهر دباغ،
عضو بلدية أوبرن السيد هشام زريقة ،اجمللس الفدرالي اإلسرتالي
اإلسالمي ممث ًال بنائب اجمللس السيد حافظ قاسم ،حزب العمال
اإلسرتالي ممث ًال بالسيد خلدون عبيد ،الدكتور مصطفى علم الدين،
فضيلة املشايخ الكرام ،الشيخ باسم علم الدين ،الشيخ أمين
ملص ،الشيخ خالد زريقة ،اإلعالم العربي يف إسرتاليا :رئيس
حتريرصحيفة اهلريالد الزميل أنطونيوس أبو رزق والزميل أكرم
املغوش ،جملة امليدل إيست ممثلة برئيس حتريرها الزميل كميل
شالال ،موقع العنكبوت اإللكرتوني ممث ًال برئيس التحرير الزميل
نبيل ضناوي ،اإلعالمية فريال خوري موسى ،اجمللس الوطين
اللبناني اإلسرتالي ممث ًال برئيسه السيد غسان العشي ،مجعية
أبناء املنية وضواحيها اخلريية ممثلة بأمني سر اجلمعية السيد نزيه
اخلري ،جملس شورى مجعية أبناء املنية وضواحيها اخلريية ممث ًال
بالسيد حافظ زريقة ،مجعية حبنني املنية اخلريية ممثلة بالسيد
خالد وهبة والسيد مصطفى حامد ،مجعية أبناء عكار اخلريية ممثلة
بالسيد خالد الكردي ،رآبطة آل زريقة اإلجتماعية ممثلة باحلاج عمر
زريقة ،مدراء املدارس العربية يف إسرتاليا السيد أمحد توفيق

زريقة والسيد أمحد وجيه علم الدين ،نادي أوبرن الرياضي ممث ًال
بالسيد أمحد الريش ،ورؤساء األحزاب السياسية وحشد من أبناء
املنية وفعاليات اجلالية من مهندسني ،حمامني ورجال أعمال.

كلمة الزميل سعيد مصطفى علم الدين

بداية رحب صاحب الدعوة الزميل علم الدين باحلضور مجيعًا وقال:
"اليوم يشرفنا أن نكرم سعادة السفري ّ
متام سليمان ،السفري الذي
ُعرف يف أوساط اجلالية العربية والسورية ويف األوساط الدبلوماسية
العربية واألجنبية حبيويته ونشاطه الدائم ،والتواضع الذي عرف عن
السفري سليمان كان وما زال مثا ً
ال حيتذى به ...هذا السفري الذي
ُعرف عنه وقوفه يف مجيع احملافل واملناسبات يف اسرتاليا مدافعاً
القضية الفلسطينية".
القضية العربية وعن
عنيدًا عن
ّ
ّ
كما أكد علم الدين على أهمية تعزيز العالقات بني الشعب اللبناني
والشعب السوري الشقيقني يف اجلالية العربية بإسرتاليا والعمل
سويًا يف اجملاالت الثقافية ،اإلجتماعية وعلى التنسيق اإلعالمي.
وختم علم الدين مشريا اىل قرب انتهاء مهمة السفري السوري يف
العربية يف
اسرتاليا ،:قائ ًال أنه سيرتك فراغًا يف الدبلوماسية
ّ
اسرتاليا يصعب ملؤها ،ومتنى لسعادة السفري ّ
متام سليمان متام

*االيوبي وشريدي وحضور*

تصوير أراكس

الصحة والعافيه له ولعائلته الكرمية ومستقب ًال زاهرًا".

(التتمة ص )20
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لبنانيات

لبنان منهوب وليس مكسوراً

عون بعد اجتماع التكتل :إن مل يبت مبسألة شهود الزور فلن أحضر جلسة احلوار

عقد تكتل التغيري واإلصالح
لقاءه األسبوعي يف الرابية
برئاسة العماد ميشال عون
الذي حتدث بعد االجتماع
إىل الصحافيني مستعرضًا
املواضيع اليت حبثت واليت
وصفها باملكتنزة.
بداية استنكر وأدان عملية
االغتيال اجلماعي يف العراق
واضعا ً إياها يف سياق
التهجري املمنهج للمسيحيني
يف العراق وحيث أمكن من
الدول األخرى ،ومحل مسؤولية
اجلرمية لقوى الوصاية اليت
يناط بها األمن وطرح تساؤ ً
ال
عمن ميول القاعدة وكيف لغاية
االن مل يكتشف من يؤمن هلا
املال والسالح بعد كل القيود
املشددة على املصارف متهمًا
قوى االحتالل بالشراكة مع
القاعدة.
ويف املواضيع الداخلية ،حبث
التكتل أو ً
ال موضوع الغالء،
ّ
وذكر العماد عون بأن التكتل
كان سّباقًا يف اقرتاح التدابري
االستباقية اليت ّ
متت عرقلتها
بكاملها من قبل األكثرية،
كاقرتاح خفض الضرائب على
البنزين ،وفتح اعتماد سلفة
للكهرباء ،وتسيري سيارات
على الغاز .رافضًا مقولة
«مهامجة الشهيد» وشدد
أن ال أحد يريد حماكمة الرئيس
احلريري ،بل املطالبة باألموال
ّ
ّ
التلطي
وحذر من
املسروقة
وراء «الشهيد».
ويف موضوع شهود الزور،
وضع العماد عون أسئلة برسم
الضمري اللبناني  :هل مسموح
َ
ملن يعطي حصانة لشاهد
الزور ،أن حيكم البلد؟ وهل
ّ
ّ
يفتش
أن من
من املعقول ّ
شاهد زور؟!
عن العدالة حيمي
َ
معلنًا بوضوح أنه لن حيضر
جلسة احلوار إذا تأجلت جلسة
جملس الوزراء أو مل تبت
مسالة شهود الزور.
ويف ما يلي النص الكامل
للحديث:
أه ًال وسه ًال بكم يف لقائنا
اجللسة
كانت
األسبوعي،
«مكتنزة»بقضايا
مهمة جدًا
ّ
أو ً
ال عرضنا جملزرة العراق،
ّ
وهي ليست األوىل
لكنها
عملية اغتيال
األضخم كونها
ّ
تهجري
مجاعي وتأتي يف سياق
ٍ
للمسيحيني يف العراق وغريه
من الدول اليت ميكنهم فيها
تنفيذ سياسة التهجري هذه.
مسؤولية هذه اجلرمية حتملها
قوى الوصاية؛ فعندما يكون
هناك قوى احتالل أو قوى
وصاية ،ال بد أن حتمل هي
مسؤولية حفظ األمن.
ّ
يف جرمية اغتيال الرئيس
احلريري تعرضنا كثريًا للنقد
إن سوريا مسؤولة.
عندما قلنا ّ
فعندما تقع جرمية هناك
دائمًا نوعان من املسؤولية:
املسؤولية األمنية ومسؤولية
ّ
اجلرم .املسؤولية األمنية
تقع على عاتق القوى املنوط

بها حفظ األمن ،ويوم ُقتل
الرئيس احلريري وقعت هذه
املسؤولية على سوريا ّ
ألنها
األمنية.
كانت دولة الوصاية
ّ
أما مسؤولية اجلرم فهي شأن
آخر.
من
اجلرائم
تقع
عندما
املسؤول عنها وعن معاجلتها؟
هل هي بسبب اإلهمال أو
تقصري معينّ  .فمث ًال على من
تقع املسؤولية األمنية جرمية
اجلميل يف
اغتيال املرحوم بيار
ّ
ساحة اجلديدة عند الظهر؟ هي
مسؤولية قوى األمن ووزير
املسؤولية
ومحلته
الداخلية،
ّ
ّ
ّ
يف حينه إلهماله والتقصري
املتمادي مبعاجلة اجلرائم.
حصلت جرائم أخرى وهي من
اللبنانية ،لن
مسؤولية الدولة
ّ
ّ
نطلب جندة دولة أخرى لتحفظ
األمن أو لتكشف اجلرمية .ويف
مطلق األحوال اجلرائم الكربى
اليت حصلت يف لبنان ّ
كلها
واكتشفوا
مسترتة
بقيت
اجلرائم الصغرية.
جرمية العراق مستنكرة ال
بل مدانة ،نستنكر وندين ما
وحنمل قوى االحتالل
حصل،
ّ
املسؤولية ،إذ ال نفهم كيف
يكون العراق حتت وصاية
أمريكية اليوم وتكون يف
ّ
الوقت نفسه احلكومة العراقية
احمللية
مسؤولة والسلطة
ّ
مسؤولة !..
وباملناسبة نريد أن نعرف من
ميول تنظيم القاعدة؟ هذا
التنظيم الذي يصرف األموال
ميوله؟
واألسلحة والذخرية من ّ
استطاعوا أن يكتشفوا أصغر
اجلرائم ،أما القاعدة اليت هلا
عدة وهلا
امتداد على بلدان ّ
خاليا ،وكل يوم يقبضون على
أعضاء منها ،أال يعرفون من
ّ
كلها حبجمها
ميوهلا؟ أمريكا
ّ
ّ
كلها ،عليها أن
وأوروبا
ميول
جتيب على السؤال :من ّ
القاعدة؟
لقد أخضعوني ملراقبة مالية
لسنوات ،وكنت إذا أردت
إرسال مبلغ ألف دوالر إىل ابنيت
أتعرض للمساءلة ملن وملاذا
أريد إرسال هذه األموال..
ثم جند من يقومون بالتفجري
ينقلون املال من مكان إىل
ميوهلم
آخر ،وال يعرفون من ّ
وال كيف يتم متويلهم!! فهل
أن من يهربون مال اإلرهاب
ّ
ّ
يتمتعون باحلماية كشهود
الزور ليتمكنوا من اختالق
الذرائع لتفجري احلروب وتفجري
اجملتمعات بهم؟ قوى االحتالل
يف العراق مدانة ليس فقط
بعدم حفظ األمن بل لشراكتها
مع القاعدة ،إذ ال نفهم كيف
منذ العام  2001حتى اليوم
أي طوال تسع سنوات مل
ميول القاعدة
يكتشفوا بعد من ّ
وقد فرضوا قيودًا على كل
مصارف العامل ومل َ
يبق قرش
واحد بدون رقابة ،فإذا كان
مثة رشوة أو ّ
ّ
مثة أموال منقولة
ّ
فكلها بالدوالر وال ميكن أال

*العماد عون*

تكون مراقبة ومتابعة.
وتابع العماد عون ،يف الوضع
الداخلي تطرقنا أو ً
ال إىل
موضوع الغالء ،وهنا ال بد من
التذكري بأننا حاولنا القيام
فقدمنا
بتدابري استباقية،
ّ
اقرتاح قانون خفض الضرائب
أو ً
ألن السعر
ال على البنزين ّ
النهائي الذي حنصل عليه
يفوق سعر الكلفة ب 58
يف املئة و 37يف املئة عن
السعر النهائي الذي ُيعرض
به يف األسواق ،لذلك ميكن
خفض الضريبة إىل حد ما،
فليس ضروريًا أن تكون
ّ
لكنهم
العائدات بهذا القدر،
رفضوا املشروع وأبقوا ضريبة
البنزين على حاهلا .ولكننا
ُ
«نعدم وسيلة» فوزارة
مل
تقدمت مبشروع منذ 8
الطاقة
ّ
أشهر للبدء بتسيري سيارات
على الغاز ،ولكنهم مل يبتوا
به بعد ،رمبا هم ال يزالون
حتت تأثري أصحاب وكاالت
السيارات الذين يستفيدون
منهم يف اللجنة النيابية،
أو رمبا هو إهمال ..ال أعرف
لكن املشروع ال يزال بدون
ّ
بت .هذا املشروع يقوم على
ّ
تسيري سيارات على الغاز وهو
ّ
حيقق األمان أكثر من سيارات
مسؤوليتنا
وعلى
البنزين
ّ
مسؤولية اخلرباء الذين
وعلى
ّ
قمنا باستشارتهم والذين
تصرفنا
وضعوا خرباتهم يف
ّ
منذ  8اشهر .وسيساهم يف
خفض سعر صفيحة احملروقات
 14000لرية من دون ّ
خفض
مدخول الدولة .الدولة تريد
إفقار الشعب اللبناني  ،هذا
ما صرنا أكيدين منه.
مرة منذ
يف الكهرباء ..كم ّ
الصيف وحتى اليوم طلبنا
سلفة للكهرباء يف اجتماع
احلكومة؟ دائمًا ،لسبب أو
يتم
آلخر ،ال يبحث األمر وال
ّ
فتح االعتماد ملصلحة كهرباء
لبنان .ال يريدون الكهرباء.
ومن مل يرحل بسبب األمن
أو بسبب اهلبوط االقتصادي
يريدونه أن يرحل بسبب عدم
األساسية
تأمني اخلدمات
ّ
..وهذه ّ
خطة تهجريية ممنهجة.
ّ
اخلطة اليت اعتمدوها منذ
هذه
العام  90عندما بدأوا بتنفيذ

املالي الذي أدى
املخطط
ّ
إىل إفالس البلد من خالل
السرقة واهلدر .هل بإمكانكم
أن تضعوا غدًا مانشيت يف
صحفكم أن «لبنان منهوب
مش مكسور!» ضعوه على
مسؤولييت وسأرفع احلصانة
يّ
عن وليذهبوا بي إىل احملاكمة
حبجة ّ
انين أسيرّ شائعات ضد
االقتصاد اللبناني أو ضد
مسعة بعض املسؤولني يف
قطاع املال .أيها الشعب
ِ
أال
استيقظ!!!!
اللبناني
تسأل ملاذا تأتي األزمات
الطائفية مع الغالء ومع
حيملون سريعًا
املشاكل ؟؟
ّ
الطائفية ،وكأن يف الطوائف
ّ
واألديان ما يسمح بالسرقة!!
أنا ال اعرف أي مذهب أو أي
طائفة تسمح بالسرقة يف
لبنان ..يقولون لك الفساد
ألن النظام طائفي
موجود
ّ
بينما العكس هو الصحيح،
فألن النظام طائفي جيب أن
ّ
متزمتني لناحية الفساد
نكون
ّ
ألن ما من مذهب أو طائفة أو
أخالق أو دين يسمح بالفساد.
إذا مل يكن ألحد مرجع روحي أو
مرجع أخالقي عندها «يفلت»
اجملمعات
اآلخرين.
على
ّ
( ا لكا ر تيال ت ) ا ال قتصا د ّية
عندما تكسر قرارًا ما هل ّ
ألنه
ضد طائفة ما أو ّ
ألنه ضد
مصاحلها؟ بعض السياسيني
قالوا ّ
إننا حناكم الرئيس رفيق
احلريري .كال ،حنن ال حناكم
أحدًا ،حنن نطالب باألموال
املسروقة .ما عالقة احلريري؟
هم يضعون الشهيد ويتلطون
نتوهم وال
خلفه .ال ،حنن ال
ّ
نريد حماكمة احلريري .نريد
حماكمة خلفائه.
أي َ
عقل أنه منذ العام 1993
ُ
حتى اليوم ،ليس هناك
َ
وصل
من حساب صحيح؟!
الرئيس احلريري إىل احلكم يف
ّ
تلك السنة ،كان رج ًال صاحلًا
َ
مصلحة لبنان ،ولكنه
ويريد
أحضر وزيرًا للمال أو أعطاه
َ
ُ
وكالة َ
يكمل
فخربه .وال يزال
ضدهم
من بعده .إذا وقفنا
ّ
يف اإلنتخابات ،يقولون ّ
إننا
ّ
ُ
ّ
الشهيد!
النار على
نطلق
ّ
تكلمنا عن سرقة أموال
إذا
الدولة ،يقولون ّ
إننا نريد
ّ

حماكمة ّ
الشهيد! إذا قلنا ّ
إنهم
يعتمدون الفئوية يف وزاراتهم،
إننا نشتم ّ
يقولون ّ
الشهيد!..
كال ،هذه القداسة ّ
اليت يقفون
ليضعوها جانبًا..
َ
وراءهاَ ،ف َ
َفليجيبوا هم ..هم مسؤولون
ً
موجودون.
هم
مباشرة،
الدول،
هناك استمرارية يف ّ
سدة
واملوجود األخري يف
ّ
ّ
تسلم
السلطة ،هو من جييب.
ّ
منذ العام  2005لليوم على
األقل ،هذه مخس سنوات مل
يتم تصليح أي شيء خالهلا.
ولكن يف احلقيقة ،منذ 17
سنة ،مل يتم تصليح أي شيء.
وزيرة املال َ
قالت يف تصريح
ّ
إننا نالحق فقط أربعة وزراء.
لقد طالبت باستدعاء وزراء
السابقني كافة ،من
املال
ّ
كان وزيرًا لثالثة أشهر ،أو
ليت َف ّ
لعامنيَ ،ف َ
ضلوا
لعام ،أو
َ
رأيهَ .
مل
ويستدعوه ليعطي
َ
أيامه؟
صار هذا اإلستمرار على ّ
حنن ال نريد حماكمة أحدّ ،
النهج
غيري ٍ
ّ
واإلصالح
آت!
سقط!
ُ
والت ُ
ٍ
يتغري ّ
هج حينها ويتغري
آت!
الن ُ
ُ
س يف
من
ألن
األشخاص.
ّ
متر َ
ّ
ملدة  20عامًا عن سوء
اخلطأ ّ
نية ،أو عن عدم كفاءة ،أو عن
إهمال ،لن يأتي اآلن ويصلح
ّ
كل هذه األمورّ ،
ألنه غري قادر
ّ
أصبح متورطًا مع آخرين
وألنه
َ
الدوليّ ،
الذي
ضمن اجلهاز
َّ
الدولة،
جعل الفساد يف بنية ّ
فهو غري قادر عن اخلروج من
مب َثل
ذلك .وهذا يذكرني َ
فرنسي يقول:
Je te tiens, tu me tiens par la
barbichette
ُ
ميسك بذقن اآلخر
كل شخص
ويشد به ،ال يقدرون على
ّ
ّ
التخلص من بعضهم البعض
ّ
ألنهم متورطون سويًا ،إذًا
ليتنحوا جانبًا.
َف
ّ
الصحافيني إذا
أحد
سألين
ُ
ّ
كنت أريد وزارة املال،
ّ
فذكرته بأنين سبق وطالبت
بوزارة املال مقابل كل
الوزارات األخرى ،وذلك ّ
ألنين
الدولة،
أعلم كيف ُتدار أموال ّ
ُ
رأيتم
وأموال اخلزينة .واليوم،
مجيعكم ،هناك فرق يف
ذلك
ُ
سلفات اخلزينة ،بني ّ
الذي
صدر كسلفة ّ
عاد إىل
والذي َ
َ
بالصرف ،حواىل
اخلزينة أو ت ّربر
ّ
السلفات
 3مليار دوالر .هذه ّ
ضاعت بإسم وزارات ،أين
َ
صِر َفت هذه األموال؟ فرق3
ُ
مليار دوالر؟ اهلل يعلم! وهذا
على سبيل املثال ال احلصر!
إذ هناك اهلبات وغريها
وغريها .هناك أمور كثرية
ختص املال.
ّ
خص الكهرباء واملياه،
يف ما
ّ
وكل اخلدمات ّ
ّ
اليت تتعلق
بوزارة ّ
َ
اخنفضت
الطاقة ،لقد
بها
اإلشرتاكات
أسعار
ّ
وبالنسبة
جدًا،
ختفيضًا
مهمًا ّ
ّ
للبنزين ،طلبنا أن ُت َ
رفع بعض
ّ
الضريبة عنه ،وسيارات الغاز
اقرتحناها منذ  8أشهر ،ومل
ت بها.
يتم الب ّ

إذًا ،ماذا تريدون؟ هناك ناس
ّ
مسؤولون .األكثرية
املتمثلة
ألن رئيس
برئيس احلكومة! ّ
كالديكتاتور
هو
احلكومة
ّ
ُّ
كل األجهزة مرتبطة
اليوم.
به ،األكثرية مرتبطة به واملال
مرتبط بهّ ،
ٌ
مرتبط
كل شيء
به..
وتابع العماد عون:
الزور.
نعود ملسألة شهود
ّ
هل مسموح َ
ملن يعطي حصانة
الزور ،حمليًَا أو خارجيًا،
لشاهد ّ
السؤال
أن حيكم البلد؟ هذا
ّ
أضعه برسم ضمري
أريد أن
َ
ّ
كل لبناني .هل من املعقول
ّ
يفتش عن العدالة
أن من
ّ
شاهد زور؟! أو ّ
أنه يريد
حيمي
َ
ّ
التخلص من خصم سياسي؟
أنا أضع هذه األسئلة برسم
ضمري ّ
اللبنانيني كافة.
نقل يف االعالم قبل قليل
أن رئيس احلكومة
عن مصادر ّ
لن يأتي غدًا ّ
وأنه سيتأخر يف
لندن وهذا يعين أن ال جلسة
جملس وزراء غدًا ..أقوهلا
بوضوح :إن مل ُ
يكن هناك من
جلسة غدًا ،فليس هناك من
ّ
بالنسبة لي يوم
جلسة حوار
اخلميس .وإن مل ُيَبت بقضية
الزور غدًا فليس هناك
شهود ّ
ّ
بالنسبة لي
من جلسة حوار
يوم اخلميس .فمن ال يريد أن
ِ
متس
حياكم يف القضايا اليت
ّ
الدولة وبأمن اجملتمع
بأمن
ّ
وبوحدة اجملتمع ،وفقًا للقواعد
ّ
ّ
املتبعة يف القضاء
اللبنانية
ال ميكنين اجللوس معه اىل
نفس الطاولة! ُ
املَز ّور وحامي
شاهد زور ،ال أجلس معه على
ّ
الطاولة وانتهى! وإن كان
يقدر على البت باملواضيع
ِ
بنفسه ،فليفعل .أنا أحتمل
مسؤولية هذا املوقف .نريد
أن ننهي امللف ،كل ما قلنا
كلمة ،يعودون بنا للعام 1570
و ،1600ويقولون «صار كذا
َ
وقتها» ،ليس هذا
وكذا
موضوع احلديث! موضوعنا
خيص املال اليوم هنا ،لقد
ّ
ّ
السابقة
مت البت باملواضيع
ّ
بقانون عفو أو مبحاكمة! ومن
ِ
مرة
يريد أن حياكمَ ،ف
ليحاكم ّ
جديدة .ومن حيمل مستندات
مزيفة ،سنرفع عنه احلصانة
ّ
النيابية يف املستقبل .ليس
هناك من حصانة أمامي أنا،
فلنرفع احلصانات ،حصانتهم
اىل
ونذهب
وحصانيت،
القضاء ،ولكن أن يتلطوا وراء
حصاناتهم ليطلقوا االتهامات
ّ
ّ
التهذيب
بقلة
واالفرتاءات
ّ
وبقلة احلياء فهذا ال أقبله أبدًا.
هل ميكن أن يتلطى أحدهم
بثوب رجل الدين ليصبح له
ّ
بالتكلم كما يريد؟! هل
احلق
الثوب الديين،يعطيه هذا
احلق؟ أهذه حصانته؟ حصانته
ُ
ُ
أخالقه،
حصانته
هي لسانه،
ُ
احرتامه للقوانني،
حصانته
ُ
ّ
أمام
وليجب
ليتفضل
َف
ّ
والنائب حصانته
احملكمة،
أيضًا أمام احملكمة.
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مقاالت

اخلارج يراهن على الفتنة ولعبة «كسب الوقت» فقط ال متنع االنفجار!
(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)
البلد من االزمات اليت يتخبط فيها وخاصة ازمة شهود الزور،
كما ان االعتماد على «كسب الوقت» فقط بانتظار هبوط
املن
ّ
والسلوى من السماء ال ميكن ان يشكل حال ألي مشكلة او خمرجا
من اي ازمة.
قال الرئيس نبيه بري ان تأجيل جلسة جملس الوزراء هو من حيث
الشكل تقنيا بسبب تأخر الرئيس سعد احلريري يف لندن ،أما من
حيث اجلوهر فيهدف اىل كسب وقت إضايف من أجل السعي اىل
بلورة حل ما ،يكون ملف الشهود الزور أحد تفاصيله.
وأشار بري اىل ان املعطيات املتوافرة لديه حول املسار اإلمجالي
لألمور إجيابية ،معتربا ان إرجاء اجللسة ليس مؤشرا سلبيا .وأكد
انه إذا مل يتم التفاهم يف ما بعد على تأجيل جديد او على صيغة
حل ،فإن التصويت سيكون حتميا يف اجللسة املقبلة.
واذا كنا نكبرّ يف رئيس جملس الوزراء تفاؤله بان يكون اهلدف
من كسب الوقت «السعي اىل بلورة حل ما ،يكون ملف الشهود
الزور أحد تفاصيله» واشارته اىل ان «املعطيات املتوافرة
لديه حول املسار اإلمجالي لألمور إجيابية» ...اال اننا ولألسف ال
ميكننا ان نعيش أجواء التفاؤل اليت يشعر بها الرئيس بري واليت
نتمنى من كل قلبنا ان تكون حقيقية وان يكون شعور رئيس
جملس الوزراء يف حمله.
واحلقيقة ،اننا نشارك الرئيس بري شعوره بالتفاؤل لو كانت
أمور القادة اللبنانيني يف ايديهم وليست هناك اي امالءات
خارجية حيث ان بامكان هؤالء الزعماء التوصل اىل حل الي
معضلة وطنية يف حال جرى وضع عازل بينهم وبني العوامل
والتدخالت ..اي انه مبعزل عن اخلارج فاللبنانيون قادرون على
االتفاق خالل  24ساعة.
الغريب ان اخلارج يراهن على الفتنة بني اللبنانيني لتمرير
مؤامراته وخمططاته يف لبنان واللبنانيون يراهنون على هذا
اخلارج للوصول اىل حل يف بلدهم اي ان كل فريق لبناني
يستقوي باخلارج على الفريق اآلخر ويف هذا قمة الغباء.
انها بالفعل معادلة غريبة وغبية يف الوقت نفسه يستنجد فيها
القتيل بالقاتل النقاذه من مشكلته.
الكل يدرك ان اكثر املستفيدين من اي فتنة داخلية يف لبنان
هي اسرائيل اذ ان اي استقرار فيه ينعكس سلبا عليها فمثال
اذا عاش هذا البلد فرتة استقرار وامان ينتعش اقتصاده مما
يؤثر سلبا على االقتصاد االسرائيلي وخاصة لناحية املردود
يقدر بعدة مليارات الدوالرات سنويا.
السياحي اهلائل والذي ّ
كما ان اي استقرار يف لبنان يضع العصي يف دواليب
املخطط االسراكي (االسرائيلي  -االمريكي) القاضي بتوطني
الفلسطينيني فيه وحل مشكلتهم على حسابه مما يريح اسرائيل،
وبالتالي
حيصن االستقرار اللبناني الساحة الداخلية مما حيول
ّ
دون حتقيق االطماع االسرائيلية يف ارضه ومياهه وأخريا يف
ثروته الغازية والنفطية اليت تشكل رافعة لالقتصاد االسرائيلي
يف حال استخرجتها تعزز موقعها ونفوذها جتاريا وصناعيا يف
املنطقة والعامل.
لذلك ال خنفي سرا اذا قلنا ان تل ابيب تعمل ليل نهار لتقويض
دعائم االستقرار يف لبنان وجعل اللبنانيني يبددون جهودهم
واوقاتهم حلماية الساحة الداخلية من االنفجار بدل توجيه طاقاتهم
لبناء اقتصادهم وازدهاره.
ولعل احقر وسيلة تستعملها اسرائيل لتهحقيق تهدافها هي
القيام بعمليات االغتيال الشعال فتنة يف البلد وجعل اللبنانيني
يعيشون هاجس االغتياالت والفنت.
وميكننا ان نضع يف هذا االطار ما قاله رئيس جهاز االستخبارات
العسكرية االسرائيلية «امان» السابق عاموس يادلني خالل
تسليمه مهامه خللفه منذ ايام حيث كشف بعض املستور يف
عمل االجهزة االسرائيلية على الساحة اللبنانية معلنا انها ادارت
العديد من عمليات االغتيال والتفجري يف لبنان وانها سجلت
اعماال رائعة يف ابعاد االستخبارات واجليش السوري عن لبنان
ويف حصار «حزب اهلل».
ولـعل مـن اخطر ما جاء يف كالم يادلني ان «امان» «بسـط
سـيطـرته الـكامـلة علـى قطاع االتصاالت يف هـذا البـلد املـورد
املـعلومـاتي الذي افادنا اىل احلد الذي مل نكن نتوقعه وهذا
الكالم يسقط اعتماد القرار الظين على االتصاالت اهلاتفية اليت
يعتمدها مستندا اسـاسـيا يف عملية اغتيال احلريري» كما ان
اعرتاف يادلـني بإدارته «لـلعديد من عمليات االغتيال والتفجري
يف لـبنان» يؤكـد اتهـام السيد نصراهلل السرائيل باغـتيال
الـحريري.
والالفت يف موقف املذكور اشارته اىل «انه كان حلادثة اغتيال
رفيق احلريري الفضل االكرب يف اطالق اكثر من مشروع لنا يف
لبنان» ليصل يادلني اىل خالصة انه جيب العمل مبتابعة كل
اوراق الـعمل عـلى الساحة اللبنانية وخصوصا بعد صدور القرار

الظين الدولي والذي سيتوجه اىل «حزب اهلل» باملـسؤولية عن
اغتيال رئيس احلكومة الراحل رفيق احلريري لالنطالق اىل مرحلة
طال انتظارها على الساحة اللبنانية.
وال يلزمنا الكثري من الذكاء لندرك ان املرحلة اليت «طال
انتظارها على الساحة اللبنانية» هي مرحلة اشعال هذه الساحة
واعادتها اىل اجواء  1975لتسهيل تنفيذ املخططات االسرائيلية
خاصة والغربية عامة يف لبنان.
كما ان هناك رابط قوي بني كالم يادلني والكالم الذي سبق
وأدىل به رئيس االركان االسرائيلي اشكينازي الذي كان قد
اعلن ان احلرب االهلية ستندلع يف لبنان اثر القرار الظين ويبقى
السؤال يتمحور ليس حول ما تعده اسرائيل امنا حول العمل
السياسي على الساحة املفتوحة على االحتماالت كافة.
ويدخل من باب التحريض على الفتنة بني اللبنانيني قول رئيس

هيئة االستخبارات العسكرية االسرائيلية عاموس يدلني ان «تنظيم
حزب اهلل اللبناني تلقى بدوره اسلحة متطورة من دمشق ما يتيح له
الفرصة لالستيالء على لبنان بكامله خالل ساعات».
وكما قلنا لن يهدأ السرائيل بال ما لن ترى احلرب حترق لبنان ببشره
وحجره ومؤسساته ومقوماته  ..فه ّال عمل القادة اللبنانيون على
حماصرة هذه احلرب ومتعها من النفاذ اىل بالدهم النها ستحرقهم.
اذن ،ان لعبة االنتظار وكسب الوقت دون القيام بعمل وطين ما،
جترع كأس الفتنة املميتة واملقيتة اليت تعمل هلا
لن متنع لبنان من ّ
أطراف خارجية عديدة.
واذا كان قد مت تأجيل جلسة جملس الوزراء االربعاء بغية جتنب
التصادم فينا بني أعضائها ومنع االنفجار الذي قد يطيح باحلكومة
بعدما ألغى الرئيس سعد احلريري اجللسة احلكومية املقررة اليوم
النشغاله يف بريطانيا ..فهل من املمكن «اهلروب» من انعقاد
اجللسة بل اجللسات املقبلة؟ وهل ميكن جتنب االنفجار ،خصوصا وان
كل فريق يصر على موقفه بالنسبة مللف شهود الزور؟
«تهرب من جلسة اليوم
أن احلريري
ويعرتف عدد من األكثريني ّ
ّ
(االربعاء) منعًا لوقوع انفجار سياسي كبري قد يؤدي إىل نسف
الصيغة احلكومية» ،يف وقت يقول فيه العاملون بهذا «اهلرب»
إن رئيس احلكومة «مينع انفجار القنبلة اليوم بانتظار
وتفاصيله ّ
تسوية ما».
أن
وفيما األجواء املستقبلية غري مطمئنة ملا جيري ،وخصوصًا ّ
يكرر أمام اجلميع« :ال استقالة ،ال
الفريق احمليط باحلريري
ّ
تراجع عن احملكمة ،ال تعديل بشأن شهود الزور» .واألهم يف
حديث املستقبليني اعرتافهم بأن رئيسهم «يشرتي الوقت»،
بأن واشنطن
وأن معادلة الوقت هذه مبنية على تأكيدات أمريكية ّ
ّ
«ستستعيد املنطق البوشي يف سياستها اخلارجية» أكد وزراء
املعارضة الذين اجتمعوا الثالثاء يف منزل الوزير حممد جواد خليفة،
وجوب حسم ملف شهود الزور.
أن الفكرة اليت غلبت على اللقاء
وأشارت مصادر اجملتمعني إىل ّ
أن «تأجيل جلسة احلكومة كان بغية تأجيل املناقشة يف ملف
هي ّ
الشهود» ،األمر الذي دفع املعارضني إىل التأكيد أنه ال جلسة
أن
حكومية ال حتمل على جدول أعماهلا هذا امللف .وتابعت املصادر ّ
موحد بشأن تأجيل جلسة
العماد ميشال عون طالب مبوقف معارض ّ
احلكومة.
وكما تأجيل انعقاد جلسة جملس الوزراء تأجل انعقاد جلسة احلوار
الوطين يف قصر بعبدا رغم انعقادها حيث انها انعقدت مبتورة بعد
بعد اعتذار ستة من قيادات املعارضة عن املشاركة( ،اىل جانب
النائب وليد جنبالط املوجود خارج لبنان) ،بعدما ربطت املعارضة بني
البت يف ملف شهود الزور على طاولة جملس الوزراء وبني عودتها
إىل حضور جلسات هيئة احلوار ،وهذا ما يفسر عدم حتديد تاريخ
نهائي للجلسة املقبلة واالكتفاء بوجوب عقدها قبل عيد االستقالل.
وقالت مصادر رئاسية ان «عدم حتديد موعد نهائي للجلسة املقبلة
للحوار يعود لغياب فريق اساسي ،إذ درجت العادة ان يتم التشاور
يف ختام كل جلسة بني اجلميع لتحديد املوعد الذي يناسبهم،
وبالتالي فإن اتصاالت ستجري مع املتغيبني ليصار اىل حتديد موعد
يف املدة الفاصلة عن عيد االستقالل يف الثاني والعشرين من
اجلاري».
وقال الرئيس بري ان املعتذرين عن عدم املشاركة يف جلسة احلوار
أمس ليسوا ضد مبدأ احلوار ،ولكن بعض املعطيات اليت طرأت مؤخرا
واملتعلقة باحملكمة الدولية ّ
ولدت نوعا من النقزة لديهم .وأضاف:
يف النهاية احلوار هو املالذ وال بد منه ملعاجلة اخلالفات .حمذرا من
خطورة عدم بت ملف شهود الزور النه يهدد البلد مبخاطر بعدما هدد
العالقات اللبنانية السورية ،وكاد يشعل الفتنة بني اللبنانيني وما
يزال .ومت االتفاق على صيغة املخرج النعقاد اجللسة احلوارية اليت
دامت عشرين دقيقة فقط.
ان أخشى ما خنشاه هو ان تكون جلسة احلوار الوطين اليت انعقدت
يف قصر بعبدا امس االول هي االخرية وان تكون كذلك جلسة
احلومة املقبلة هي االخرية ايضا هلذه احلكومة املهددة مبلف شهود
الزور وسط اصرار املعارضة على احالته اىل اجمللس العدلي ورفض
االكثرية لذلك.

أنطونيوس بو رزق

دولة لبنان العاجزة عن
اعالن موقفها الرمسي
بقلم بطرس عنداري

احلر ان يرى
ومن نكد الدنيا على
ّ
بد
عدوًا له ما من صداقته ّ
ّ

املتنيب

وملرات عديدة ان لبنان يعتمد مبدأ
لقد اعلن رؤساء لبنان الثالثة
ّ
التنسيق والتكافؤ بني اجليش والشعب واملقاومة .ويعرف القاصي
ان املقاومة تعين حزب اهلل وسائر الذين
والداني ،الصغري والكبري ّ
على اهبة االستعداد ملقاومة اي عدوان او احتالل.
ويعرف اشقاء واصدقاء واعداء لبنان ان حكومة لبنان الرمسية
مكونًا شرعيًا وجزءًا من احلياة اللبنانية السياسية
تعترب حزب اهلل
ّ
واالجتماعية والبشرية.
وتأتي مواقف دول يعتربها لبنان الرمسي صديقة وغيورة على
كيانه مثل امريكا وفرنسا معلنة ان حزب اهلل حزب ارهابي يشكل
خطرًا على اسرائيل وعلى الداخل اللبناني وعلى السلم يف املنطقة
الشرق اوسطية ضاربة بعرض احلائط موقف لبنان الرمسي.
امام هذه املواقف اليت تناقض املوقف الرمسي اللبناني يبدي
الرد على االهانات االمريكية والفرنسية
رؤساء لبنان عجزهم عن
ّ
الرد املنطقي الواضح على
وغريها .واالسباب معروفة ،وهي ان
ّ
سيعرض لبنان الرمسي اىل مواجهة اجراءات ّ
اقلها
واشنطن وباريس
ّ
اعتباره دولة «مارقة» مثل سوريا وايران وكوريا الشمالية.
ان االتهامات واالجراءات االمريكية والفرنسية واالوروبية عامة
حتريضية تهدف االساءة اىل
تعترب خطرية ألنها مرتبطة حبمالت
ّ
مسعة لبنان وربطه باالرهاب وختويف املستثمرين األجانب والعرب
من التعامل مع لبنان وادخال االموال اليه.
وال ننسى هنا ان الواليات املتحدة ما زالت تنصح رعاياها بعدم زيارة
لبنان ومتنع مجيع طائراتها املدنية من دخول االجواء اللبنانية.
ويعترب لبنان الرمسي ان العالقة مع سوريا عادت اىل طبيعتها
وانتظمت اكثر من السابق وجيرى تبادل الزيارات واالتصاالت بني
والتطور.
التحسن
قياديي البلدين على امل املزيد من
ّ
ّ
واملوجه االول
ولكن جيفري فيلتمن سفري امريكا االسبق يف لبنان
ّ
للسياسة االمريكية يف الشرق االوسط  -خاصة لبنان  -يتهم سوريا
بالتدخل السليب بالشؤون اللبنانية وبالعمل على زعزعة االستقرار
وبتسليح حزب اهلل االرهابي مع سائر املنظمات غري الشرعية.
وهنا يبدو لبنان الرمسي عاجزًا ومكب ًال وغري قادر ان يوضح موقفه
للسفري فيلتمن الذي اعترب نفسه قطبًا سياسيًا لبنانيًا خطريًا عندما
ّ
مثل بالده يف لبنان.
لبى
لقد
للبنان...
رئيسها
وزيارة
ايران
جتاه
املوقف
نفس
وينطبق
ّ
الرئيس االيراني دعوة رمسية لبنانية وقام بزيارته ليومني دون ان
خيرج عن برنامج الزيارة واللياقات العادية املتبعة .وقد استقبل
الرئيس الزائر وجرى توديعه حبفاوة رئاسية عادية .وال ينكر احد
التباينات القائمة يف الداخل اللبناني حول زيارة الرئيس امحدي
جناد والعالقات مع طهران امللتبسة دائمًا ولكنها مالت منذ سنوات
قليلة حنو التطبيع واهلدوء والعقلنة.
الواليات املتحدة ال تقبل بالتطبيع والتقارب مع ايران .حيق هلا عقد
الصفقات مع نظام طهران حول العراق ودول اخلليج العربي ولكن
يصحح ويعقلن عالقاته مع دول احمليط.
ال حيق للبنان ان
ّ
كذلك يبدو لبنان عاجزًا عن اجملاهرة مبوقفه هذا جتاه الواليات
املتحدة ولكنه يتمنى بلسان كل مسؤول ان يوقل جليفري فيلتمن
عبارة صغرية هي «صه».
مسكني لبنان الرمسي .انه خيشى كذلك من ثعابني الداخل
املستعدين دائمًا ان يشهدوا زورًا ألي شيء يورده فيلتمن .نقول
ّ
ّ
مبلفات لبنان واملنطقة مبفرده ألن هموم
فيلتمن فقط ألنه يتصرف
اوباما املرتاكمة اليت تتزايد يومًا بعد يوم متنعه حتى من متابعة
اخبار لبنان.
ّ
املستخفني
ان ما جيري من صمت اجباري مبمارسة لبنان الرمسي امام
بكرامته له اسبابه ونذكر هنا مبا اوردته صحيفة «واشنطن تاميس»
قبل االنتخابات اللبنانية اليت جرت عام  2009بثالثة ايام اذ ذكرت
املرجح ان
يف تقرير ديبلوماسي خاص بها جاء فيه« :بات من
ّ
حزب اهلل وحلفاؤه سينتصرون يف االنتخابات النيابية اللبنانية،
وقد بدأت دوائر اخلارجية االمريكية باعداد الدراسات واالقرتاحات
اهلادفة اىل اختاذ عقوبات ضد لبنان من مقاطعة جتارية ووقف مجيع
املساعدات العسكرية اليت ستذهب اىل مقاتلي حزب اهلل ودفع
الدول النفطية العربية مثل السعودية والكويت وقطر واالمارات
اىل وقف مساعداتها للبنان ...ان االدارة االمريكية تبدي اهتمامًا
ملحوظًا بلبنان ولذلك اوفدت منذ عدة اسابيع نائب الرئيس بايدن
اىل بريوت يف مسعى جدي حملاولة منع حزب اهلل من الوصول اىل
السلطة ،ألن سيطرته على لبنان تعين ان ايران اصبحت على حدود
اسرائيل اي يف جمابهة مباشرة مع الواليات املتحدة»..
غريب هو امر االمرباطوريات الكربى ..أليس وجود االحتالل االمريكي
يف العراق وعلى احلدود مع ايران جمابهة مباشرة مع ايران؟
الويل للدول الصغرى وخاصة اذا كانت متعددة املواقف واالنتماءات
ّ
ليتسلل اخلارج اىل الداخل دائمًا.
وتسود الثقوب جدران وحدتها
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CEDAR DRIVING SCHOOL
مدرسة االرز لتعليم قيادة السيارات

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

2010  تشرين الثاني6 السبت

ANB 17 003 994 394

Safwat Arfan – Sayed

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

نقدم كافة أنواع احملاسبة واخلدمات الضريبية
ومسك الدفاتر لالفراد والشركات

نضمن اكرب مردود ضرييب بفرتة زمنية قياسية
اعتمدوا احملاسب واخلبري الضرييب

صفوت عرفان

يف مجيع حاجاتكم الضريبية

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

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

*نؤمن طلبيات مجيع للمناسبات

 أيام7 * نفح

9897 1113
60 Excelsior Street, Merrylands NSW 2160

·z‹ﬂ@Ïi@ÜbÌå

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

Registered Architect
Ziad Boumelhem
NSW Reg 8008

Member of the australian
institute of architects 45159
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$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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BONANZA

® AUBURN
E
N
Y
A
M
O
D
@

e
l
a
S
U
S
N
O
B
SUP TO
NDU
BVAO
LUE AT
*2

$

SUP TO
NDU
BVAO
LUE AT
*2

127cm

1348

$

$

2499

$

Panasonic (50”) 127cm 3D Ready Full High Definition
‘Neo’ Plasma Television.
Get the very best high definition TV experience as well as 3D
capability. 5,000,000:1 dynamic contrast, Viera Cast™, Viera
image viewer, 600Hz sub-field drive, 4x HDMI. THP50VT20A

BOEND AUT S
UP TO
*2

139cm

S O
BOUEND U
AT UP T
*2

1042

3488

$

5499

$

Panasonic (65”) 165cm 3D Ready Full High Definition
‘Neo’ Plasma Television.
Get the very best high definition TV experience as well as 3D
capability. 5,000,000:1 dynamic contrast, Viera Cast™, Viera
image viewer, 600Hz sub-field drive, 4x HDMI. THP65VT20A

S TO
BLOUEND U
AT UP

139cm

*2

VA

VAL

$

Sony (55”) 139cm 3D Ready Full High Definition
LED LCD Tele
Television.
elevision.
Get the very best high definition TV experience as well as 3D
capability. 1920 x 1080 resolution, BRAVIA
BRA Internet Video,
Motionflow™ Pro 200Hz, energy saving switch, 4x HDMI. KDL55HX800

1294

$

3698

Samsung (55”) 139cm 3D Ready Full High Definition
Series 7 LED LCD Tele
Television.
elevision.
Get the very best high definition TV experience as well as 3D
capability. 1920 x 1080 resolution, 3D Hyper Real engine, 50 x
12 Clear Motion rate, Internet@TV,
Internet@TV 4x HDMI. UA55C7000WF

138cm

1294

• 22” LED LCD TV
4 X 3D Movies
• 4 X 3D Glasses •

• 22” LED LCD TV
4 X 3D Movies
• 4 X 3D Glasses •

$

1348

Theatre
• 3D Blu-Ray Home
ear
ew
Ey
3D
Of
ir
Pa
•
y
-Ra
Blu
On
r
ata
A
• 3D Av

4299

• Sony PS3 120GB
4 X 3D Games
• 2 X 3D Glasses •
Movies
3D
X
2
• GT5 Game •

$

1348

Panasonic (58”) 147cm 3D Ready Full High Definition
‘Neo’ Plasma Television.
Get the very best high definition TV experience as well as 3D
capability. 5,000,000:1 dynamic contrast, Viera Cast™, Viera
image viewer, 600Hz sub-field drive, 4x HDMI. THP58VT20A

VALU

$

SUP TO
NDU
BVAO
LUE AT

Theatre
• 3D Blu-Ray Home
ear
ew
Ey
3D
Of
ir
Pa
•
y
-Ra
Blu
On
r
ata
A
• 3D Av

Theatre
• 3D Blu-Ray Home
ear
ew
Ey
3D
Of
ir
• Pa
A atar On Blu-Ray
• 3D Av

165cm

*2

147cm
1
47

3988

$

Samsung (55”) 138cm 3D Ready Full High Definition
Series 8 LED LCD Tele
Television.
elevision.
Get the very best high definition TV experience as well as 3D
capability. 1920 x 1080 resolution, 3D Hyper Real engine, 50 x
12 Clear Motion rate, Internet@TV,
Internet@TV 4x HDMI. UA55C8000XF

® AUBURN NOW OPEN
HAR
HARVEY
NORMAN® @ DOMAYNE
DOMA

COME SEE OKAN GENEL AT HARVEY NORMAN®
@ DOMAYNE® AUBURN FOR A GREAT DEAL ON
YOUR NEXT ELECTRICAL PURCHASE.

23 Interest Free
*1

months

• NO DEPOSIT • NO INTEREST • NO REPAYMENTS until SEPTEMBER 2012

www.harveynorman.com.au

Product offers end 07/11/10. Harvey Norman® stores are operated by independent franchisees.

103-123 Parramatta Rd. 9648 5411

Entrance to carpark off Station Rd. (Computers/Electrical only)

194809_AUB

HARVEY NORMAN® @ DOMAYNE® AUBURN

*1. Conditions of No Deposit, No Interest, No Repayments for 23 Months: Available to approved customers on single or multiple transactions over $500 on GO MasterCard, GO Business MasterCard, Buyer’s Edge and GE CreditLine between 15/10/10
and 14/11/10. Offer available on purchases from Harvey Norman franchisees (excludes Miele and Apple products). Interest and payments are payable after the interest free and payment deferred period. Offer available on advertised or ticketed
price. This notice is given under each of the GO MasterCard, GO Business MasterCard, Buyer’s Edge and GE CreditLine Conditions of Use (as applicable) which specify all other conditions for this offer. A $25.00 Establishment Fee for GO MasterCard
and GE CreditLine applies to all new applications. The GO Business MasterCard attracts a $40 Annual Fee. Account Service fee of $3.95 per month applies for GO Mastercard, GE CreditLine and Buyer’s Edge and $2.95 per month for GO Business
MasterCard and other fees and charges are payable. For GO MasterCard, GO Business MasterCard and Buyer’s Edge, credit is provided by GE Capital Finance Australia (ABN 42 008 583 588) and for GE CreditLine, credit is provided by GE Finance
Australasia Pty Ltd (ABN 88 000 015 485), both trading as GE Money. *2. Bonus is by redemption from the supplier. Various postage and handling fees may be applicable in order to receive the bonus and are dependent on the supplier’s offer.
In the case of a refund of the purchased item and the bonus item is unable to be returned in its original condition, the value of bonus item must be deducted from the refunded amount. Te
T rms and conditions apply, see in store for full details.
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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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لصاحبه جان شاهني

وجــــه
اعداد أكرم املغوّش

األســـبوع

الناشطة الوطنية واالجتماعية
ايزيس سعيد سليمان

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

مجال النفس والروح مصدر جناح االنسان حني
يصبح واحدا بقيمه االخالقية والعلمية والتواضع
وهذا ما يصح على السيدة احلقوقية ايزيس سعيد
عقيلة سفري اجلمهورية العربية السورية لدى
اسرتاليا ونيوزلنده وعميد السلك الدبلوماسي
العربي يف اسرتاليا االديب والشاعر االستاذ
متام سليمان وهلما طفل هو باكورة زواجهما
امسياه منصور تيمنا بالنصر الذي حققته سورية
يف كل مواقعها منذ فجر التاريخ اىل اليوم.
ولدت السيدة ايزيس يف مدينة دمشق وتعود
جبذورها اىل مسقط رأس اهلها يف بلدة
قسمني مشال مدينة الالذقية ودرست احلقوق
يف جامعة دمشق وهي من بيت علم وثقافة
حيث والدها العميد الركن املتقاعد غسان سعيد
ووالدتها السيدة سروناز وهي سيدة اجتماعية
ومثقفة ومجيع افراد عائلتها من اجملازين
بالشهادات العلمية وهلم مواقعهم يف االعالم
ووزاره اخلارجية .وللسيدة ايزيس نشاطات
كثرية وهامة يف اسرتاليا من خالل اقامتها
املناسبات االجتماعية لدعم املعاقني واصحاب
االحتياجات اخلاصة مبساعدة ومباركة زوجها
السفري سليمان يف هذه البالد الكرمية اسرتاليا
املتعددة احلضارات والثقافات وكذلك ارسال
املبالغ اىل الوطن االم سورية دعما للمؤسسات
اخلريية اليت تشرف عليها السيدة امساء االسد
عقيلة رئيس اجلمهورية العربية السورية الدكتور
بشار االسد.
تقول السيدة ايزيس  ..حنن نعمل بوحي
ضمرينا على صعيد العمل الوطين واالجتماعي

الن االنسان عليه واجب كبري اجتاه اهله
ووطنه وشعبه وخاصة ذوي االعاقة وااليتام
واملساكني واملشردين ...نأمل ،وحنن نستعد
لالنتقال اىل الوطن احلبيب سورية مع زوجي
السفري متام وابننا احلبيب منصور واهلي الذين
يزوروننا مبناسبة انتهاء عمل زوجي السفري متام
يف اسرتاليا،ان تتوحد اجلالية وتتفاعل اكثر مع
بعضها البعض يف اسرتاليا وتتواصل مع الوطن
احلبيب سورية االسد والعروبة اخلالقة وحيلو لي
ان اردد مع الشاعر العربي.

يزينها
ُ
صن النفس وامحلها على ما ّ
ُ
مجيل
تعش ساملا والقول فيك
جتمال
وال تولني الناس اال ّ
نبا بك دهر او جفاك خليل
وان ضاق رزق اليوم فاصرب اىل غد
عسى نكبات الدهر عنك حتول
ويغنى غنى النفس ان قل ماله
ويغنى فقري النفس وهو ذليل
وال خري يف ود امرئ متلون
اذا الربح مالت مال حيث متيل
وما اكثر االخوان حني تعدهم
ولكنهم يف النائبات قليل
احلسناء السيدة ايزيس سعيد (ام منصور)
منصورة بفكرها وانسانيتها وبزوجها السفري
سليمان وجنلهما احلبيب منصور ومنصورة
بعودتهم اىل الوطن العرين الن الوطن غال
وحبيب ..رافقتكم السالمة وحنن نردد:
محـــاة الديار عليكم ســـــــــالم
ابت ان ُت َذل النفوس الكرام

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
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HECHAM COFFEE AND NUT ROASTER

@‚bìÁ@Ú◊ãí
Ô‹ˆb»€a@ÂÌÏ‡n€aÎ@ÚÓˆaâÃ€a@ÜaÏ‡‹€
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@NNbË«aÏ„a@“˝nÇa@Û‹«@ÚÓﬂbí@paäÏÁåÎ@ÚÓ–Óz‰mÎ@ÚÓj†@pb�‹Ç
@ Ï€ç€a@î‹í@bíÎ@‚á€a@¡Ãõ€@pb�‹Ç
@ÒÜá»nﬂ@ÚÓ»Ój†@ÙãÇa@paãõznèﬂÎ

Ò�äá€a@

@ÒäÏËìæa@
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@åbn‡æa@Ú‰Óz�€bi@ò‡®a@∂a@Úœböa
ÚÓiã»€a@Ú„b‡è€a@p˝´@Âﬂ@pbvn‰æa@ÍâÁ@aÏj‹†a
ÚÓ€a6é¸a@pbÌ¸Ï€a@ãˆbéÎ@ç‹ÌÎ@tÎbé@ÏÓ„@¿@

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

79 Yerrick Rd, Lakemba Ph: 9740 9331
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متفرقات

علم الدين يكرم السفري السوري
مبناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية يف أسرتاليا

الشمس أيضاً

شوقي مسلماني

ٍ
جهة واحدة
ال تشرق الشمس من
بل تشرق ويف اآلن ذاته من جهة اجلنوب
بأهله الذين أبدعوا ّ
متوزًا
يتجرأون
سيد البالد السالم عليك وعلى أبنائك الذين
يا ّ
ّ
سيد البالد لك ّ
منا األفئدة والعيون
يا ّ

*مممم*

ٍ
جهة واحدة
ال تشرق الشمس من
بل تشرق ويف اآلن ذاته من جهة اجلنوب
ّ
ّ
وأكفهم حقول
بكل أهله الذين أقدامهم ينابيع
وجباههم شاخمة وظهورهم صخور
سيد البالد السالم عليك
يا ّ
يتجرأون
وعلى إخوتك ورفاقك الذين
ّ
سيد البالد لك ّ
منا األفئدة والعيون
يا ّ
ٍ
جهة واحدة
ال تشرق الشمس من
بل تشرق ويف اآلن ذاته من جهة اجلنوب
لونوا األفق
بأهله الذين ّ

*مممم*

(تتمة املنشور على ص )11
كلمة الدكتور مصطفى علم الدين

وكانت كلمة للدكتور مصطفى علم الدين حيث شكر فيها صاحب
الدعوة على املبادرة يف تكريم سفري يستحق كل الشكر والتقدير
خلدماته للجالية العربية يف إسرتاليا .مشددا على ضرورة متاسك
هذه اجلالية ووحدتها ،داعيًا اجلميع اىل العمل لتوحيد الصف والسري
أمامًا لرفع شأن اجلالية اىل املكان الذي يليق بها.
وقدم علم الدين حملة موجزة عن تاريخ الشعبني اللبناني والسوري
ّ
واألخوة اليت تربطهما قائال " :حنن مع أحسن العالقات مع الشقيقة
سوريا ،فشعبنا واحد ،وقضيتنا واحدة وال نستطيع ان نعيش
عظيم
بدون بعضنا البعض" .واضاف " :حيزنين أن أودع إنسانا
َ
اخللق وكثري النشاط كالسفري سليمان ،ولكنه سيرتك الكثري من
الذكريات اجلميلة يف اجلالية العربية يف إسرتاليا ".ومتنى الدكتور
علم الدين كل النجاح لسعادة السفري يف مهامه املستقبلية يف
وزارة اخلارجية بدمشق.

كلمة مجعية أبناء املنية وضواحيها اخلريية

ثم القى أمني سر مجعية أبناء املنية وضواحيها اخلريية السيد نزيه
اخلري كلمة اجلمعية شاكرًا احلضور ،صاحب الدعوة الزميل سعيد.

كلمة سفري اجلمهورية العربية السورية السيد متام سليمان

إستهل السفري سليمان كلمته بشكر صاحب الدعوة ،وقال ":أو ً
ال
أتقدم بالشكر من املهندس سعيد علم الدين على هذه الدعوة
الكرمية ،وإنه لشرف كبري لي أن أكون ضيفًا وصديقًا هلذا اجلمع
الكريم من أبناء اجلالية العربية .وأضاف " :منذ حوالي الست
سنوات ،أي منذ بداية مهميت الدبلوماسية يف إسرتاليا ،دعى
الصديق سعيد علم الدين السفارة السورية اىل غداء عمل مع رجال
أعمال ومستثمرين عرب .وكان هنالك لقاءات عدة بعد ذلك".
وحتدث السفري سليمان عن اإلعالم العربي باللغة اإلنكليزية يف
إسرتاليا وقال" :يف اإلسبوع املاضي ،إعتمد السفراء العرب يف
إسرتاليا موقع "عرب نيوز"  www.arabnews.com.auباإلجتماع
الدوري للوزراء العرب الذي عقد بالعاصمة كانبريا .ولنا الشرف
يف التشجيع على إعتماد هذا املوقع الذي يديره املهندس سعيد
علم الدين".
كما شكر سعادة السفري مجعية أبناء املنية وضواحيها اخلريية،
مشيدًا بدورها يف اجلالية العربية يف إسرتاليا ومذكرًا بتكرميها له
منذ أكثر من  6سنوات.

تقديم الدروع التذكارية

وباملناسبة قدم رئيس حترير موقع " "arabnews.com.auالزميل
سعيد علم الدين درعًا تذكاريًا للسفري سليمان شاكرًا سعادته على
اخلدمات اليت قدمها للجالية العربية يف إسرتاليا.
كما وقدم السيد خلدون عبيد درع تذكاري للسفري سليمان بإسم
حزب العمال اإلسرتالي تقديرًا للجهوده ونشاطاته.
ويف اخلتام أخذت الصور التذكارية.
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تتمـات

كلينتون تتصل باحلريري مشيدة بقيادته ...
(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)

ابعادها ،وجيد نفسه أمام هجوم أمريكي منظم وعنيف ،يف موازاة
تقارير االمني العام لالمم املتحدة بان كي مون واليت «تتهم» املقاومة
بالتسلح ملواجهة اسرائيل ،مبا يؤمن مناخا دوليا مؤاتيا لالتهام اجلنائي
باغتيال الرئيس رفيق احلريري.
دفعة واحدة ،نزل االمريكيون بأسلحتهم الثقيلة اىل الساحة اللبنانية،
ومنها استأنفوا التصويب املباشر على دمشق .جيفري فيلتمان
«يقتحم» مطار بريوت بال إذن وال دستور ويلتقي على عجل
الرئيس ميشال سليمان ليبلغه رسالة واضحة بدعم احملكمة حمذرا من
تبعات عرقلة عملها ومواجهة القرار الظين ،ثم يستعيد عرب إطالالت
إعالمية متالحقة لغة جورج بوش يف تهديد سوريا وحتميلها مسؤولية
زعزعة االستقرار يف لبنان.
وال تلبث مندوبة الواليات املتحدة يف جملس االمن سوزان رايس ان
تالقي «جيف» ،فتشن محلة عنيفة على سوريا قبل ان تعلن عن
حتويل بالدها مبلغ  10ماليني دوالر اضافية اىل صندوق احملكمة،
متويال للفتنة اآلتية .وألن وزيرة اخلارجية هيالري كلينتون ال تتكل
إال على نفسها فهي توجت هذا «االندفاع االمريكي» حنو لبنان
باتصال هاتفي أجرته أمس مع الرئيس سعد احلريري وأشادت فيه
بقيادته الثابتة لصاحل الشعب اللبناني.
وبينما يأمل رئيس احملكمة أنطونيو كاسيزي يف ان يصدر القرار الظين
يف كانون االول املقبل ،مع ما سريتبه ذلك من خماطر على لبنان
واملقاومة ،تصر طاولة احلوار عندنا على مواصلة مناقشة االسرتاتيجية
الدفاعية اليت تشكل بالنسبة اىل قوى  14آذار إمسا حركيا للموضوع
االصلي وهو كيفية نزع سالح حزب اهلل ،من دون االخذ بعني االعتبار
الظروف االستثنائية املستجدة ،متاما كما ان هذا الفريق كان قد طرح
من الربيستول عام  2006ضرورة نزع السالح ومل تكن حرب متوز قد
وضعت كل أوزارها بعد.
ومن مفارقات الطاولة أمس االول ان خيرج البعض ليؤكد وجوب
االستمرار يف مناقشة االسرتاتيجية الدفاعية حلماية لبنان ضد
التهديدات االسرائيلية ،بينما ال جيد حرجا يف التلويح لشركائه يف
احلوار والبلد بسيف القرار الظين الذي يستعد لتوجيه االتهام اىل
رموز بارزة يف املقاومة اليت يفرتض انها متثل الضمانة االساسية يف
هذه املرحلة ملواجهة أي عدوان إسرائيلي.
احلوار ...الناقص
ويف الوقائع ،انعقدت هيئة احلوار أمس االول يف قصر بعبدا لوقت
قصري ،ومبن حضر من االقطاب ،بعد اعتذار ستة من قيادات املعارضة
عن املشاركة( ،اىل جانب النائب وليد جنبالط املوجود خارج لبنان)،
بعدما ربطت املعارضة بني البت يف ملف شهود الزور على طاولة
جملس الوزراء وبني عودتها إىل حضور جلسات هيئة احلوار ،وهذا ما
يفسر عدم حتديد تاريخ نهائي للجلسة املقبلة واالكتفاء بوجوب عقدها
قبل عيد االستقالل ،االمر الذي يفتح باب التكهنات حول إمكانية
حصوهلا ،إال اذا أمثرت املشاورات حسما مللف شهود الزور يف هذه
املهلة ليصار بعد ذلك اىل حتديد املوعد اجلديد للحوار.
وفيما حضر الرئيس نبيه بري بصفته رئيسا للسلطة التشريعية متسلحا
باجلهوزية للخوض يف أي ملف باسم املعارضة كما أكدت أوساطه ،بدا
واضحا ان رئيس اجلمهورية ميشال سليمان كان مصرا على حفظ ماء
وجه احلوار من خالل التمسك بانعقاد جلسته الثانية عشرة برئاسته يف
قصر بعبدا أمس ،حيث أكد للحاضرين ان احلوار ليس هبة منه وليس
ملكا شخصيا له ،بل هو حاجة حيوية للجميع وللبلد.
وقالت مصادر رئاسة اجلمهورية ان «عدم حتديد موعد نهائي للجلسة
املقبلة للحوار يعود لغياب فريق اساسي ،إذ درجت العادة ان يتم
التشاور يف ختام كل جلسة بني اجلميع لتحديد املوعد الذي يناسبهم،
وبالتالي فإن اتصاالت ستجري مع املتغيبني ليصار اىل حتديد موعد
يف املدة الفاصلة عن عيد االستقالل يف الثاني والعشرين من
اجلاري».
وقال الرئيس بري ان املعتذرين عن عدم املشاركة يف جلسة احلوار
أمس االول ليسوا ضد مبدأ احلوار ،ولكن بعض املعطيات اليت طرأت
مؤخرا واملتعلقة باحملكمة الدولية ّ
ولدت نوعا من النقزة لديهم.
وأضاف :يف النهاية احلوار هو املالذ وال بد منه ملعاجلة اخلالفات.
وكان قد عقد قبل بدء اجللسة لقاء ثالثي ضم الرؤساء سليمان وبري
واحلريري ،حذر خالله بري من خطورة عدم بت ملف شهود الزور
النه يهدد البلد مبخاطر بعدما هدد العالقات اللبنانية السورية ،وكاد
يشعل الفتنة بني اللبنانيني وما يزال .ومت االتفاق على صيغة املخرج
النعقاد اجللسة احلوارية اليت دامت عشرين دقيقة فقط.
وأبدى سليمان يف مستهل اجللسة أسفه لغياب افرقاء اساسيني،
متمنيًا على احلاضرين عدم الدخول يف التفاصيل واحلديث فقط يف
مبدئية احلوار .وقال ان طاولة احلوار وصلت اىل عنوان االسرتاتيجية
الوطنية للدفاع وجيب الفصل بني هذا االمر احملوري الذي يتعلق
بكيفية محاية لبنان والدفاع عنه يف وجه التهديدات والعدوانية
االسرائيلية وأي امر آخر وجيب إبقاء هيئة احلوار قائمة بذاتها وإبعادها
عن اي تأثريات تتصل مبجلس الوزراء او غريه.
وأكد بري يف مداخلته انه لو اختذت املعارضة قرارًا مبقاطعة جلسات
هيئة احلوار لكانت تصرفت بأسلوب خمتلف يف احلكومة ويف غريها
من املؤسسات ،لذلك اشدد على اهمية انعقاد هيئة احلوار ،وأذكر ان
عدم حضور اقطاب املعارضة اليوم ال يعين إلغاء احلوار.
وأثنى احلريري على كالم سليمان ،داعيا اىل الفصل بني هيئة احلوار

واخلالفات يف جملس الوزراء انطالقًا من املخاطر اليت تتهدد لبنان
جراء العدوانية االسرائيلية اليت تستدعي البحث يف االسرتاتيجية
الدفاعية.
ثم توالت املداخالت من احلاضرين الذين شددوا على أهمية احلوار
وضرورة احلفاظ عليه .وبعد انتهاء اجللسة ،أبدى احلريري أسفه
لتغيب البعض عنها ،متسائال :ماذا نقول لإلسرائيليني اليوم؟ هل
ّ
نقول هلم إنه حتى هيئة احلوار ال جتتمع على موضوع بهذه االهمية
وهو االسرتاتيجية الدفاعية .ودعا اىل «عدم ربط االمور ببعضها،
ألن االسرتاتيجية الدفاعية والتهديدات االسرائيلية ضد لبنان أمر،
وما نناقشه يف جملس الوزراء أمر آخر».
كلينتون تشيد باحلريري
يف هذا الوقت ،أكدت وزيرة اخلارجية األمريكية هيالرى كلينتون
للرئيس سعد احلريرى التزام الواليات املتحدة القوي بسيادة لبنان
واستقالله واستقراره.
وأعربت كلينتون خالل اتصال هاتفي مع احلريري عن تقدير الواليات
املتحدة لقيادته الثابتة لصاحل الشعب اللبناني ،مؤكدة أهمية لبنان
للواليات املتحدة والتزام واشنطن بتعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية
عرب الربامج األمريكية للمساعدات األمنية واالقتصادية .وأعرب كل من
كلينتون واحلريري عن تطلعهما إىل مواصلة الشراكة وتعزيز الروابط
بينهما ومتابعة شرق أوسط أكثر سلما وأمنا وازدهارا.
ويف سياق متصل ،يعكس ارتفاع منسوب التوتر يف العالقات بني
سوريا والواليات املتحدة ،ردت دمشق بشدة أمس االول على مساعد
وزيرة اخلارجية األمريكية لشؤون الشرق األدنى جيفري فيلتمان،
معتربة أنه يسعى جمددا لتوتري األوضاع يف لبنان.
وجاء الرد السوري العنيف من قربص ،حيث بدأ الرئيس السوري بشار
األسد زيارة دولة للجزيرة ،علما ان فيلتمان مل حيظ أبدا بثقة دمشق،
برغم حماولته يف العامني األخريين تأسيس حوار سياسي مع سوريا
بناء على رغبة إدارة الرئيس باراك أوباما.
ووضع مراقبون الرد السوري يف إطار تأكيد سياسة سوريا الثابتة
حيال لبنان ودعمها حللفائها ،خصوصا أن التصعيد احلالي من قبل
وزارة اخلارجية األمريكية «يستهدف إعادتنا ألجواء العام ،»2005
وذلك «عرب توتري األجواء يف املنطقة ويف لبنان وبني اللبنانيني
أنفسهم».
فقد انتقد مصدر سوري رفيع املستوى بشدة ما قاله فيلتمان
لصحيفة «واشنطن بوست» منذ يومني ،مشريا إىل أنه «ال يزال
يعيش يف أوهامه ،ومل يقرأ ما نشر يف الوثائق عن دوره يف اتهام
سوريا باغتيال املرحوم رفيق احلريري يف  ،»2005يف إشارة إىل
كتاب فرنسي صدر مؤخرا ونشر وثائق سرية عن تنسيق فرنسي
أمريكي ومصري على ارفع املستويات لتحميل سوريا مسؤولية جرمية
اغتيال احلريري.
وأضاف املصدر :نعم سوريا معنية بأمن واستقرار لبنان ،ألن أمنه
واستقراره حيويان ألمن واستقرار سوريا ،ورمبا حيتاج فيلتمان ألن
يدرك حقائق اجلغرافيا والتاريخ بأن سوريا جار شقيق للبنان يف حني
أن الواليات املتحدة األمريكية تبعد أكثر من عشرة آالف ميل عنه.
ونبه املصدر إىل أن «من حيرص على سيادة لبنان واستقراره ال
يصدر لوائح مبقاطعة مواطنني لبنانيني ،ال ترضى عنهم الواليات
املتحدة ألنهم ال خيدمون مصاحلها».
وختم قائال :لسنا حباجة لنصائح فيلتمان ،ألن سوريا متارس دورها
بقرار مستقل ،خيدم مصاحل شعبها ،وأمن واستقرار املنطقة».
اىل ذلك ،قال وزير اخلارجية املصري أمحد ابو الغيط بعد لقائه نظريه
الربيطاني وليام هيغ ان البحث تناول الوضع يف لبنان واحلاجة اىل
حتقيق االستقرار فيه ،مع االستمرار يف االلتزامات الدولية الواقعة
على اجملتمع الدولي جتاه لبنان ،وحتديدا احملكمة اجلنائية اخلاصة
باستشهاد الرئيس رفيق احلريري.

ال ميكن حتمّل سنتني إضافيتني من الشجار ...
(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)
الثلثاء برسالة مفادها انهم يريدون من احلزبني يف واشنطن الرتكيز
على القضايا االقتصادية واجياد الوظائف .وقال انه من الضروري
جدا خالل االشهر املقبلة اجياد «عالقة عمل افضل بني البيت االبيض
وقيادات الكونغرس».
لكن هذه النربة الوفاقية من أوباما ،قوبلت مبوقف متصلب من زعيم
االقلية اجلمهورية يف جملس الشيوخ ميتش ماكونال ،الذي تعزز
موقعه بعد فوز اجلمهوريني بأكثر من ستة مقاعد جديدة يف اجمللس،
إذ كرر أن افضل طريقة للجمهوريني لتطبيق براجمهم هي التخلص
من الرئيس أوباما يف انتخابات « 2012وان نضع رئيسا يف البيت
االبيض لن يستخدم حق النقض (الفيتو) «ضد أي قرار بالغاء خطة
أوباما الصالح العناية الصحية .وال يزال الغاء هذه اخلطة هو اهلدف
االول لقيادات احلزب اجلمهوري وانصار «حزب الشاي».
كما دعا أوباما حكام الواليات الذين انتخبوا الثلثاء من احلزبني،
وغالبيتهم من اجلمهوريني اىل البيت االبيض يف وقت الحق هذا الشهر
كي يناقش معهم تقوميهم للظروف االقتصادية يف والياتهم.
ورأى أوباما ان هناك قضايا اقتصادية ملحة ميكن الطرفني مناقشتها،
مثل متديد االعفاءات الضريبية للطبقة الوسطى ،وتعويض العاطلني
عن العمل ،وذلك خالل الفرتة املتبقية من عمر الكونغرس احلالي قبل
وصول الكونغرس اجلديد يف كانون الثاني .2011
وأضاف ان مثة قضايا خارجية ملحة جيب بتها خالل هذه الفرتة
االنتقالية القصرية ويف مقدمها ابرام اتفاق خفض االسلحة النووية

«ستارت  »2املوقع بني الواليات املتحدة وروسيا ،وتوجيه رسالة
اىل روسيا يف شأن جدية واشنطن يف خفض االسلحة النووية،
ورسالة اىل العامل «بأننا جديون يف مسألة عدم انتشار االسلحة
النووية» .وذكر ان امريكا وغريها من الدول قد أحرزوا تقدما
كبريا النهم بعثوا برسالة «اىل ايران بأنها معزولة دوليا ،وهذا يعود
جزئيا اىل ان العامل رأى اننا جديون يف حتمل مسؤولياتنا بالنسبة اىل
عدم انتشار االسلحة النووية».
وأنهى أوباما كلمته قائال« :حنن ال نستطيع ان نتحمل سنتني
اضافيتني من الشجارات».
لكن السناتور ميتش ماكونال والنائب جون بينري واصال تأكيداتهما
وامللح.
أن الغاء خطة اصالح العناية الصحية ستبقى مطلبهما االول
ّ
وقال ماكونال« :هذا يعين انه علينا ان نقرتح التصويت على
الغائها كليا ،وان نفعل ذلك بشكل متكرر» .ويف هذا السياق دافع
عن تصرحياته قبل ايام اليت قال فيها ان هدفه االولي هو حرمان
أوباما والية ثانية ،واضاف يف كلمة القاها يف مؤسسة االحباث
هرييتاج احملافظة« :خالل االسبوع املاضي اعرتض البعض على
ما اعتربه كالما غري الئق عندما قلت ان االولوية السياسية لنا خالل
السنتني املقبلتني هي حرمان الرئيس أوباما من والية ثانية ...ولكن
الواقع هو اذا كان يف طليعة أهدافنا التشريعية الغاء قانون العناية
الصحية ،وانهاء عملية انقاذ الشركات ،وتقليص االنفاق وتقليص
حجم احلكومة ،فان الطريقة الوحيدة لتحقيق كل هذه االشياء هو ان
نضع رئيسا يف البيت االبيض لن يستخدم حق النقض» (الفيتو)
ضد الغائها.

إسرائيل تفرض قيوداً على سفر كبار ...
(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)
واتهم مدير املركز اإلعالمي احلكومي للسلطة الفلسطينية غسان
اخلطيب ،إسرائيل بتصعيد إجراءات التقييد على كافة املستويات حبق
الشعب الفلسطيين وسلطته مبا فيهم كبار املسؤولني.
وشدد اخلطيب على حق الشعب الفلسطيين الشامل حبرية التنقل
واحلركة ،معتربًا أن إجراءات إلضافة املزيد من القيود والتشديد حتمل
تداعيات خطرية وجيب على اجملتمع الدولي وضع حد هلا.
وذكر أن سلسلة من الرتتيبات املتفق عليها مسبقًا بني اجلانبني
الفلسطيين واإلسرائيلي بشأن تنقل املسؤولني الكبار يف السلطة
الفلسطينية تراجعت عنها إسرائيل أخريًا يف سياق التصعيد اإلسرائيلي
لتضيق اخلناق على الفلسطينيني.
وربط اخلطيب بني هذه اإلجراءات والقرار الفلسطيين بوقف املفاوضات
املباشرة للسالم ،معتربًا أن اخلطوات اإلسرائيلية املذكورة تهدف
للضغط على الفلسطينيني من جهة وإرضاء أحزاب اليمني املتطرف
من جهة أخرى.
وأعلنت اإلذاعة اإلسرائيلية أن تل أبيب قررت تقليص بعض
التسهيالت املمنوحة للشخصيات الكربى يف السلطة الفلسطينية
واخلاصة بالعبور إىل األردن عن طريق جسر الكرامة (اللنيب).
سيسمح ،من اآلن فصاعدًا ،للرئيس الفلسطيين
وذكرت اإلذاعة أنه ِ
حممود عباس ورئيس الوزراء الفلسطيين سالم فياض فقط باالنتقال
إىل األردن بسيارتهما اخلاصة.
وأوضحت االذاعة أن الغرض من هذا اإلجراء هو التعامل بصورة
موحدة مع الشخصيات الفلسطينية الكربى يف كل ما يتعلق بإجراءات
املرور يف اجلسر.
ومل تسمح السلطات اإلسرائيلية أول من أمس للقيادي يف حركة
«فتح» وعضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون
القدس ورئيس الوزراء األسبق أمحد قريع باملرور بسيارته اخلاصة
إىل األردن.
وقالت االذاعة اإلسرائيلية إن قرار تقليص التسهيالت يشمل أيضًا
شخصيات سياسية فلسطينية معروفة بينها القيادي يف فتح حممد
دحالن.
وتعقيبًا على قرار منعه ،قال قريع أمس ،إنه ليس من حق االحتالل
اإلسرائيلي ،أن حيدد كيفية حترك الفلسطينيني.

إسرائيل تنتظر من كلينتون ضمانات ...
(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)
جورج ميتشل يف واشنطن بانه سيكون هناك «رد امريكي يف
املستقبل القريب» يف موضوع االستيطان يف االراضي الفلسطينية.
وقال« :سيكون هناك رد امريكي يف املستقبل القريب للقيادة
الفلسطينية يف خصوص اجلهود االمريكية مع اسرائيل واالطراف يف
املنطقة لوقف االستيطان من أجل اطالق املفاوضات» .واضاف:
«لقد التقيت اليوم (اخلميس) عددًا من املسؤولني االمريكيني يف
مقر وزارة اخلارجية االمريكية يف واشنطن ،وضم االجتماع السناتور
ميتشل ودنيس روس وديفيد هيل ،ولقاء آخر مع مساعد وزيرة
اخلارجية جيفري فيلتمان» .واوضح انه «لقد نقلنا رسالة من
الرئيس حممود عباس اىل اجلانب االمريكي باملوقف الفلسطيين
احملدد بوجوب وقف كل النشاطات االستيطانية حتى تعطى عملية
السالم الفرصة اليت تستحق».
واضاف ان «ميتشل أكد لنا ان ادارة الرئيس اوباما تبذل جهودا
مستمرة ومتواصلة مع كل االطراف وخصوصا اسرائيل ،وستستمر يف
بذل اجلهود حتى تتوصل اىل وقف االستيطان الطالق املفاوضات»
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Melbourne

 10سنوات للبشر يف حمطة الفضاء

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

أعلنت وكالة الطريان والفضاء األمريكية
«ناسا» تأجيل إطالق مكوك ،ديسكفري،
وللمرة الثالثة ،جراء عطل كهربائي ،إىل يوم
غد يف مهمة إلمداد حمطة الفضاء الدولية ،اليت
احتفلت ،أمس بعشرة أعوام من التواجد البشري
املتواصل على منت املخترب العملي الذي حيلق
فوق مدار األرض.
وكان من املقرر إطالق «ديسكوفري» يف آخر
رحالته إىل الفضاء قبيل التقاعد بعد تأجيل تسبب
به اكتشاف عطل يف نظام الدعم اخلاص باحملرك
الثالث باملكوك .وهذه البعثة هي آخر مهمات
«ديسكفري »،بسبب إغالق «ناسا»،
لربنامج مكاكيك الفضاء ،يف حني أنه مت حتديد
مهمة أخرى للمكوك «انديفور» يف  26شباط
املقبل ،بعد أن وافق الكونغرس على مشروع
قانون جييز هذه املهمة.
هذا و احتفل رواد حمطة الفضاء الدولية امس
االول مبرور عشر سنوات على «احتالل» البشر
للمخترب العلمي الفضائي بشكل مستمر األمر الذي
حقق تقدمًا يف جمال العلوم والطب وتقنية البيئة
اليت تساعد للحفاظ على احلياة بكوكب األرض،
وفق «ناسا».

ففي الثاني من تشرين الثاني عام ،2000
استقبلت احملطة أول طاقم رواد وصل إليها
على منت املركبة الفضائية الروسية «سيوز»،
والطاقم مكون من رائد الفضاء األمريكي ويليام
شيفرد ،والروسيني ،يوري غيدزينكا وسريغي
كريكاليوف .وذكرت «ناسا» أن أكثر
من  600جتربة عملية أجريت على منت احملطة
الدولية ،نتائج ساعدت يف وضع إسرتاتيجيات
جديدة إلنتاج عقاقري ملعاجلة السرطان ،وتطوير
اللقاحات.
ويذكر أن حمطة الفضاء الدولية تقع يف مدار
على ارتفاع  400كيلومرت تقريبًا فوق األرض
وهي حبجم ملعب كرة قدم ،يقيم بها أربعة رواد
يعملون جيري استبداهلم بشكل دوري كل ستة
أشهر.
ومبدئيًا ،وافقت الدول الـ 15اليت تشارك يف
مشروع احملطة الفضائية  ،وعلى رأسها الواليات
املتحدة وروسيا باإلضافة إىل كندا واليابان
ودول أوروبية ،على استمرار تشغيل احملطة
لعقد آخر ،ومن املتوقع أن تأخذ سفن الفضاء
الروسية ،ومزودون جتاريون ،على عاتقهم مهمة
تشغيل احملطة لألعوام العشرة املقبلة.

ëÏmÏm@Úèé˚ﬂ
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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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قداس وجناز لراحة نفس الفقيدة دومينيكا راضي
االسبوع املاضي توفيت يف لبنان املأسوف تتقدم اسرة جريدة اهلريالد يف ملبورن وسدني
عليها املرحومة دومينيكا رشيد راضي والدة من العائلة الكرمية باحر التعازي القلبية احلارة
السيد شربل راضي وشقيقة مارون وطانيوس سائلة اهلل ان يتغمد املرحومة بواسع رمحته
راضي.
ولالهل واالقارب الصرب والعزاء.
وكان لنبأ وفاتها احلزن واالسى يف قلوب
االهل واالقارب يف الوطن واملهجر.
وكانت املرحومة قد ربت عائلة سارت على
خطاها مبخافة اهلل وكانت تتمتع بصفات طيبة
واخالق عالية وكانت متعبدة لربها.
هذا ،وسيقام قداس وجناز لراحة نفسها
يوم غد االحد الواقع يف  2010/11/07الساعة
السادسة مساء يف كنيسة سيدة لبنان
املارونية – ملبورن.
تقبل التعازي يومي السبت واالحد (اليوم
وغدا) يف  6و .2010/ 11/ 7

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
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توقيع كتاب اوراق مهاجرة لالستاذ خنله بيطار

شهدت مدينة ملبورن اسبوعا من النشاطات السياسية يف ذكرى 12
تشرين برعاية دولة الرئيس العماد ميشال عون ممثال بسيادة النائب
زياد اسود .وكان هناك نشاط ادبي وفكري دعا اليه التيار الوطين
احلر اجلالية اللبنانية متثل يف مهرجان اطالق كتاب اوراق مهاجرة وهو
فصل من ذاكرة جالية للكاتب االستاذ خنلة بيطار وذلك عند الساعة
الثانية والنصف من بعد ظهر يوم االحد ما قبل املاضي يف مركز بلدية
نورثكوت هاي سرتيت ضواحي مدينة ملبورن.
حضر املهرجان حشد كبري من افراد اجلالية اللبنانية يتقدمهم سعادة
القنصل اللبناني العام االستاذ هنري قسطون ورئيس اجلمعية
االسرتالية اللبنانية فرع اجلامعة ملبورن الشيخ بشارة طوق والراهبات
االنطونيات وممثلون من احلزب الشيوعي اللبناني واحلزب القومي
السوري االجتماعي وحركة امل ومن اجلمعيات اخلريية واملؤسسات
اللبنانية واعضاء ورؤساء بلديات سابقون وحاليون .وقبل احلديث عن
الكتاب ومطالعات املتكلمني .من حق املواطن علينا ان نعطي صورة او
حملة وجيزة عن واضع الكتاب الذي وال شك انه بني ايديكم.
خنله بيطار بينه وبني الفلم والفكر مسرية طويلة فهو اوال ابن الصحافة
االغرتابية الذي اختار لنفسه ان يكون كلمة وحرفا يف السلطة الرابعة
على ان يكون رقما متجمدا يف احد املصارف.
خنله بيطار عمل يف حقل الصحافة لفرتة جتاوزت اخلمسة عشر عاما
حياور القارئ يداعب الكلمات باسلوب ناعم مميز ناقال اخلرب مبصداقية
ورؤية واضحة .وقد وجد ان الكلمات املدونة املقروءة واملكتوبة هي
اشد صالبة من الوعود املزيفة اليت تذهب ادراج الرياح وقد صدق
الشاطر حني قال " وخري جليس يف االنام كتاب"
مقدمة الربنامج السيدة امال راضي تألقت وهي تقدم املتكلمني مثبتة
مرة اخرى انها موجودة يف كل الظروف واالحوال متأصلة من العيار
الثقيل اىل اخر حدود الشفافية فهي اهل للرياسة والسياسة وهي
للسيف والضيف وغدرات الزمان فقد قل نظريها يف هذه الديار،
وكان اول املتكلمني السيد فوزي ابو شعيا رئيس التيار يف ملبورن
فرحب باحلضور وركز على ضرورة التاريخ كي ال تضيع اعمال الناس
حتت الغبار ،من هنا كانت ضرورة الكتاب يا حبذا لو ان االخرين
يؤرخون تاريخ نشاطاتهم.
السيد بشار هيكل رئيس التيار يف اسرتاليا حتدث باالنكليزية مسرتجعا
مرحلة مهمة من تاريخ نضال التيار يف اسرتاليا حيث الصعوبات كانت
وما زالت وعلينا ان نتابع النضال وهذا الكتاب هو وجه من وجوه هذا
النضال.
الشاعر انطوان يرصونا القى قصيدة رائعة راقية عكست عمق عالقة
الوداد واالحرتام بني انطوان يرصونا والكاتب خنله بيطار.
املوسيقار فؤاد حراقه حلن اغنية من كلمات الشاعر فواد نعمان
اخلوري خلصت املناسبة ودعت اىل احملبة والوحدة والوئام.
داني اوسطا قدم حملة عن تاريخ نضال اللبنانيني يف اسرتاليا ،اما
الزميل بطرس عنداري فكانت له مداخلة ومما جاء فيها!
منذ ان بدأت القراءة ودخلت عامل االطالع على الصحافة وكتابتها كنت
اميل دائما اىل الذين يكتبون مقاالت سياسية ووطنية بأسلوب ادبي
مميز باالناقة والبقاء بعيدا عن السموم واملهاترات والتجريح .لذلك
عشقت دائما كتابات غسان تويين وطالل سليمان ومسري عطااهلل.
ويف اسرتاليا تكاثر الغيورون واملتطفلون على الصحافة وانا منهم
فوصلنا اىل حالة تسد فراغا كبريا يف حياة ابناء اجلالية وقد لفت
نظري واثار اهتمامي يف اواخر الثمانينات مقاالت كانت تظهر بتوقيع
خنلة بيطار يف صحيفة التلغراف اتسمت باسلوب ادبي مهذب وببيان
هادف يفرض على القارئ املتابعة باحرتام.
استقيت بعض املعلومات عن الكاتب اجلديد وكنت اتابع ما يكتبه
وقلما كان يشدني يف تلك الفرتة اسلوب كاتب حملي الننا اقتصرنا
دائما على املستوى املهين واالدبي يف صحافتنا احمللية السباب
االمكانيات احملدودة واملوارد القليلة املتوفرة .لقد اعجبت باسلوب

معاجلة القضايا من قبل خنله بعقالنية وموضوعية ،كان يهمين
االسلوب واملستوى مع الطرح واملعاجلة وعندما ظننت انه توقف عن
الكتابة حيث كان يكتب اسبوعيا اتصلت به هاتفيا ودون سابق معرفة
وعرضت عليه ان يكتب يف النهار وتلقيت حديثه على شيء من احلزن
واللوم رغم الرتحيب احلار باالتصال حسب ما اذكر.
كان يهمين املستوى اجليد من الكتابة كما كان يهمين تنوع االراء علما
واني كنت متهما دائما باالحنياز والتشدد والتطرف وقد ازال عين
خنله يف كتابه بعض هذه التهم اليت مل تؤثر على مسريتي وعملي
الني عملت دائما بوحي الضمري والقناعة وهذا ال يعين اطالقا عدم
ارتكاب االخطاء .كنت دائما اقيم االنسان او الكاتب وفق قناعاتي
ارتكازا على املواهب االبداعية واالنسانية.
ومل اصدق طوال حياتي تصنيفات غمرت حياتنا وشدهتها احيانا مثل
اليمني واليسار والتقدمي والرجعي وغريها من التيارات اليت طالت
الكثريين بعيدا عن اي ثوابت.
مسعت الكثري سابقا عن تصنيفات طالت خنله بيطار وغريه من كتاب
النهار لكين مل اؤمن يوما بتلك التصنيفات بل كنت ومازلت انظر اىل
سلوك االنسان وانتاجه ومواقفه.
مل افكر حلظة اني سألتقي فكريا وسياسيا مع خنله بيطار الذي دأب
على نشر مقاالته يف النهار ورمبا من دافع االميان املشرتك من حيث
ال ندري كان اللقاء الصدقة على قواسم مشرتكة اذ شعرنا قبل ان
بلتقي بسنوات ان وطننا االم حباجة اىل منقذ وقائد وقوة وطنية
تعيده اىل احلياة وتبعث االمل يف صدور ابنائه جمددا واالن بعد
عشرين عاما على تلك الذكريات اطل علينا خنلة بكتابه اوراق مهاجرة
انها اوراق يف املهجر ويف املهجر وكلمتها مقيمة كما انها كتبت من
اجل املقيمني وقيامة الوطن .وهناك الكثري الكثري عن خنله بيطار
وكتابه اوراق مهاجرة.
اما كلمة املؤلف االستاذ خنله بيطار فجاء فيها:
اليوم هو حمطة جديدة
ليس هو كتابا نطلقه اليوم  ..امنا هو تتويج لعالقة نسجناها معا على
مر السنوات الطوال  ..عالقة حكنا خيوطها معا وكانت سلبية مرة
واجيابية مرارا لكن هكذا هي احلياة متغرية ،متلونة مجيلة بتناقضاتها
 ..هي احلياة ليست ربيعا دائما  ..هي احلياة نقبلها كما هي نتعلم
من اخطائنا ونتابع املسري ..
ما حنتفل به اليوم  ..ليس كتابا عاديا  ..ليس سطورا تتاىل
ما حنتفل به اليوم هو تاريخ صنعتم احداثه انتم وكان قدري فيه
ان كتبته باحلرب ووضعته يف سطور  ..هو تارخيي  ..تارخينا حنن
املشردون يف هذه االرض نشكرها ،حنبها وال نغدر بها  ..لكننا لن
ننسى ابدا امهاتنا  ..لن ننسى ابدا االرض اليت طلعنا من ترابها ..
وصدقوني ان االنسان الذي ال يعرتف بفضل ترابه عليه ال يستطيع

ان حيب تراب االخرين!.
اليوم هو حمطة جديدة  ..صفحة جديدة ختطها اجلالية اللبنانية يف
اسرتاليا  ..هي اول حماولة لتاريخ مرحلة نضال هذه اجلالية لتثبيت
الشخصية اللبنانية يف ملبورن!.
ان كل عمل منشور معرض لرياح النقد وانا اقبله من اي جهة اتى
 ...لكنين اعرتف اني وضعت يف صفحات الكتاب جزءا كبريا من
عاطفيت وحيب لكم  ..فانا اؤمن ان العمل الصادق يصل اىل قلوب
االخرين وهذا هو هديف االخري ولذا فاني اطلب دعمكم واعرف انكم
لن تبخلوا به.
سيقال مثال ان هذا الكتاب يتحدث عن فئة من اللبنانيني وحنن حباجة
اىل كتاب شامل ..
نعم  ..لكنين اعرف ان هذه الفئة هي االكرب ان مل يكن جلهة العدد
بل جلهة الرؤيا وشعور االنتماء حبذا لو ان املثقفني يقومون بدورهم
ويؤرخ كل واحد منهم لالحداث اليت عرفها وشارك بها  ..لكننا بذلك
نلقي الضوء بشكل كامل على وجودنا يف اسرتاليا  ..من جهيت
حاولت ان اكون صادقا وشفافا ورويت االمور كما عايشتها .وهذا
من مسؤولية املتثقف ورسالته يف احلياة  ..فهل للثقافة من معنى
ان مل تكن خدمة االخرين وقيادتهم حنو احلقيقة ..
احلقيقة والصدق وقبول االخر هذا ما حنن حباجة اليه يف جمتمعنا
اللبناني هنا  ..ولنرتك جانبا ما يهب علينا من الوطن من عنعنات
سياسية! .الشمس هنا تطلع علينا معا وكذلك املطر فكيف نسمح
النفسنا ان خنتلف اىل حد القطيعه ..
جيب ان نعرف شيئا واحدا وهو ان املؤامرة تريد تفريق اللبنانيني يف
اخلارج وتقسيمهم كي يصريوا اشالء ضعيفة واخشى ان اقول كادت
ان حتقق اهدافها!.
كثري هو الكالم الذي يقال يف هذه املناسبة وساختصر  ..لكنين اود
ان اعرتف ان هذا الكتاب مل ير النور لوال قلوب واياد بيضاء اسهمت
يف اجنازه  ..ولن انسى جهود فيفيان غبش وجورج عبد الصليب
ومهندس الغالف الفنان فؤاد توميان.
وشكر السيد بيطار اجلنرال عون واملنسق العام رفول والرفاق يف
التيار الوطين احلر يف فيكتوريا خاصا بالذكر كال من شربل راضي
وزوجته امال وروبري خبعازي وبلدية داربني بشخص دايانا االمسر.
عشتم وعاش لبنان.
هذا وحتلق اجلميع مهنئني الكاتب طالبني توقيعه على الكتاب.
هذا ومرة جديدة تقف اجلالية اىل جانب الزميل خنلة بيطار واالننا
نعترب ان الثقافة يف هذه اجلالية هي قضيتنا مجيعا وان علينا مجيعا
دعم االصدارات االدبية .هذا وقد هنأ اجلميع الزميل بيطار على هذا
الكتاب القيم الذي يبحث يف مرحلة مهمة يف تاريخ هذه اجلالية!

واعاله بعض اللقطات:
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اكرب حمل لبيع اخلضار
والفواكه واحلبوب واالجبان
وااللبان والزيوت خاصة
اخلالية من الكولسرتول
وزيت الزيتون الصايف
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حمالت عمارة للخضار والفواكه والسمانة
بادارة السيد عمارة

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

*حممص حديث جلميع انواع
املكسرات الطازجة يوميا

شركة عمارة السترياد وتصدير املواد الغذائية
بادارة السيد عمارة

*يتوفر يف خمازننا مجيع
مستلزمات املطبخ العربي
*تص ّدر البضائع اىل
مجيع الواليات االسرتالية
*حربنا مفتوحة على الغالء
بصورة دائمة ومستمرة
27 Malcolm Pl، Campbellfield Vic 3061
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التيار الوطين احلر يف ملبورن
يعرض املهرجان السينمائي من لبنان

الول مرة يعرض يف اسرتاليا
فيلم سينمائي عن لبنان
مببادرة من التيار الوطين
احلر يف ملبورن ومبسعى منه
استحصل عليه من لبنان.
والفيلم السينمائي حيكي قصة
عن املساجني يف سجن روميه
واحملكومني باحكام خمتلفة
منها املخدرات والقتل وغريها
من اجلرائم .وقد اخرجته
املمثلة القديرة زانا دكاش
بعد جهد عظيم حيث متكنت
من دخول السجن والتحدث
اىل معظم السجناء وقد عرض

*قنصل لبنان يلقي كلمة*

*ديانا االمسر تلقي كلمة*

*روبري خبعازي يقدم الربنامج*

Melbourne

الطفلة املالك دومينيك مسعود تتناول القربانة االوىل

*الطفلة دومينيك تقطع قالب احللوى مع والديها*

*عائلة مسعود*

*شباب التيار يهتمون بالضيوف*

*جانب من احلضور*

يف اجواء من الفرح والسعادة واخلشوع وحبضور الوالدين
واالهل واالقارب تناولت الطفلة املالك دومينيك ابنة السيد
مرسال وماليسا مسعود القربانة االوىل وذلك عند الساعة
العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم االحد املاضي يف كنيسة
سانت بيرت "ايست كيلور" “”East Keilorضواحي مدينة
ملبورن.
وبعد القداس االهلي ورتبة املناولة االوىل انتقل املدعوون
اىل صالة امليلروز حيث اقيم حفل غداء عامر باملناسبة
استمر اىل الساعة الرابعة والنصف وسط اجواء من الغناء
والرقص على اوركسرتا امليلروز.
ويف نهاية احلفل تقبل الوالدان واالهل التهاني يف املناسبة
كما تقبلت الطفلة القبالت والدعاء هلا يطول العمر يف ظل
والديها الكرميني والف مربوك.

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

*اجلمهور يستعد لدخول الصالة*

املهرجان ليلتني متتاليتني يف مركز بلدية داربن وذلك نهار االحد
 2010/10/21ملدة ساعتني حيث القى رواجا كبريا.
وقد شارك يف اليوم االول سعادة قنصل لبنان العام يف فيكتوريا
الدكتور هنري قسطون وفعاليات اجلالية اللبنانية ،وليلة االثنني
شارك عدد كبري من ابناء اجلالية يف املهرجان السينمائي وقد
متحور الفيلم حول اهالي املفقودين.
قدم الربنامج السيد روبري خبعازي واعطى كلمة مقتضبة عن
املشاهد على الشاشة.
قنصل لبنان العام االستاذ هنري قسطون القى كلمة شجع فيها
على عمل الثقافة يف هذه البالد .والقت ديانا االمسر كلمة شجعت
فيها على العمل العام وخاصة العمل اللبناني.
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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

*دومينيك مع جدها ذخيا وجدتها برناديت مسعود*

*جد وجدة الطفلة ذخيا وبرناديت مسعود*

*اهل واقارب والدة الطفلة دومينيك مسعود*

صفحة 27

Saturday 6 November 2010

السبت  6تشرين الثاني 2010

Page 27

متفرقات

كلمة حق تقال عن عميد السلك الدبلوماسي
العربي السفري السوري متام سليمان

ليس من السهل علينا وداع عميد السلك الدبلوماسي العربي
سفري اجلمهورية العربية السورية متام سليمان الذي سيغادرنا
قريبًا إىل الوطن من أجل تسلم مهامه الدبلوماسية اجلديدة
يف وزارة اخلارجية  ،وذلك بعد انتهاء مهمته الدبلوماسية يف
أسرتاليا واليت استمرت قرابة  7أعوام  .كان خالهلا مثا ً
ال حيتذى
يف الدبلوماسية واحلكنة السياسية والديناميكية النشطة  ،كان
خالل عمله سفريًا على مستوى املسؤولية رفع اسم سورية عاليًا
يف القارة األسرتالية  ،ووطد العالقات مع حكومتها وجمالسها
النيابية بفضل عالقاته اليت عززها من خالل شخصيته احملببة
والقوية  ،يتواجد دومًا يف مواقع احلدث  ،حيرص على تغطية
معظم الفعاليات واألنشطة اليت تشهدها أسرتاليا  ،فاليوم جتده
يف ملبورن وبعدها يف آداليد وسيدني وكوينزالند وسواها من
املدن والواليات  .السفري سليمان يعترب قدوة لآلخرين يف
عمله ودماثة أخالقه وكرمه  .خيصص للعمل ساعات كثرية،
فهو ليس موظف عادي كسواه من املوظفني ينتهي عمله مبجرد
انتهاء الدوام الرمسي  ،وهلذا فغالبًا ما يصل الليل بالنهار
 ،يقرأ املراسالت والكتب ويتصحف اجلرائد باللغتني العربية
واألجنبية ويتابع نشرات األخبار  ،وجييب على األسئلة اليت
تطرح عليه وما أكثرها بشكل يومي ،فرقم هاتفه اخلليوي
ال يهدأ فهو لدى املئات إن مل أقل اآلالف من أبناء اجلاليات
العربية واألجنبية  ،وهو جييب على مجيع االتصاالت والبسمة
ال تفارق شفتيه  ،فقد كرس وقته ألداء الواجب املهين ووفى
مبا وعد وكان على مستوى املسؤولية  .يعمل كخلية حنل
ال تهدأ ينتقل من موقع إىل آخر بهمة وعزمية حيسده عليها
اآلخرين  ،يلتقي بالشخصيات السياسية والدبلوماسية املختلفة
وبرجال الدين على اختالف مذاهبهم ورؤساء األحزاب السياسية
واجلمعيات واملؤسسات العربية وبأبناء اجلالية  ،جييب عن
أسئلتهم واستفساراتهم  ،ويتحدث حبنكة وجرأة يف خطب
ارجتالية عن موقف سورية من تطورات األوضاع يف املنطقة
وخاصة ما يتعلق بعملية السالم وبالصراع العربي اإلسرائيلي
واإلرهاب اليومي الذي متارسه إسرائيل حبق أبناء الشعب
الفلسطيين  ،وكان يؤكد هذا املوقف من خالل احملاضرات
اليت ألقاها يف اجلامعات األسرتالية يف الواليات كافة  ،ويف
الكثري من اللقاءات اإلعالمية املرئية واملسموعة واملقرؤة ،
وهذا إن دل على شيء فإمنا يشري إىل مستوى ثقافته وسعة
معارفه وقوة شخصيته وشجاعته يف كشف احلقائق  ،يتحدث
عن انتهاكات إسرائيل اليومية للقوانني الدولية وجرائمها
اإلرهابية حبق الشعيب الفلسطيين وانتهاكاتها وخرقها لألجواء
اللبنانية وعدم انصياعها للقرارات الدولية  ،مثلما يتحدث
عن إزدواجية املعايري اليت يطبقها الغرب على بعض الدول
حبجة تبنيها اإلرهاب أو مساندتها جلماعات تصنف من قبلها
على أنها إرهابية  .وهذا بسبب عدم التمييز بني األعمال
اإلرهابية وحق الشعوب يف الدفاع عن نفسها لتحرير أراضيها
من االحتالل .
السفري السوري سليمان قارئ بامتياز  ،حيب قراءة كتب
التاريخ والسياسة واألدب وسواها  ،لديه اهتمامات خاصة
باللغتني العربية واإلجنليزية وبالرتمجة  ،يتمتع بذاكرة قوية
مؤسسة على ثقافته العالية جتعله قادرًا على حماورتك يف أي
موضوع تطرحه  ،حيدثك عن الديانات السماوية والعلوم واللغة،
مثلما حيدثك عن املوسيقى والشعر والفن  .فهو عاشق لصوت
فريوز وحافظ للكثري من أغانيها  ،لديه أرشيف جامع ملعظم
أغانيها ومسرحياتها  ،يشدك إليه بشخصيته املميزة احملببة
ً
ً
متعة بالنسبة لنا عندما جنلس
املتواضعة  .ولعل أكثر
سوية
ويلقي علينا البعض من أشعاره أو األشعار اليت حيفظها وما
أكثرها .
لقد تعاملت معه بشكل مباشر طوال السنني السبع املاضية،
واعترب هذه السنوات من أمجل السنوات اليت أمضيتها يف حياتي
املهنية فهو مثال للقبطان الناجح الذي يدير سفينته مبنتهى
الرباعة واحلكمة حيرتم اجلميع وال مييز بني أحد وآخر إال من خالل
ً
عمله  ،ال يرد أحدًا خائبًا
وخاصة إن كان على حق  ،يقدم لك
املساعدة دون أن تطلبها منه  .بتعاملك مع السفري سليمان
ال تشعر مطلقًا بوجود حواجز فبابه مفتوح ألي مراجع ،وهذا ما
ميكن أن يؤكده أي مواطن يتواجد يف السفارة  ،فهو يستقبل
مجيع من يرغب برؤيته برحابة صدر  ،فهو قريب من القلب ،
متواضع ولطيف املعشر  ،ال يشعرك حتت أي ظرف بالفوارق
الوظيفية  ،فمن النادر جدًا أن يكون السفري أو رئيسك يف
العمل متواضعًا على هذا النحو  .ومن هذا املنطلق جتد نفسك
ملزمًا باحرتامه والقيام بالعمل املناط بك على أكمل وجه .
ً
حقيقة أننا ننتمي إىل عائلة
حنن يف السفارة السورية نشعر

*السيد مجيل بغدادي خالل حديثه السفري متام سليمان*

واحدة  ،جتمعنا أواصر الصداقة واحملبة واالحرتام  ،وقد ساهم
السفري سليمان بنفسه يف توطيد وتأسيس هذه العائلة .
فهو يشاركنا أفراحنا مثلما يشاركنا أتراحنا  ،ويكون دائمًا يف
املقدمة يف مجيع املناسبات  .إن تواضعه وحبه لآلخرين وسعيه
املتواصل ملساعدتهم  ،جعل البعض يستهدفونه يف سهامهم
ومحالتهم املغرضة واليت حاولت تشويه صورته واإلساءة إليه
 ،من خالل محالت مغرضة ألن ما قام به السفري كان وما
يزال متعارضًا مع مصاحلهم ومع رغباتهم  .ومن املؤكد أن
ً
كل إنسان ناجح يكون
عرضة للهجوم  ،فكيف إذا كان هذا
الشخص هو سفري للجمهورية العربية السورية يف أسرتاليا
 ،سفري أثبت جناحه يف خمتلف اجملاالت  ،سفري مل يستلم
املنصب من فراغ  ،سفري كانت سريته الذاتية هي السبب يف
إرساله الفتتاح أول سفارة لبالده يف أسرتاليا  ،لقد سيقه
امسه ومسعته  .فمنذ عمله يف وزارة اخلارجية عام  1992أثبتت
أنه مثال املوظف الناجح  ،فتم إيفاده إىل البعثة الدائمة يف
نيويورك عام  1994وبقي حتى عام  ،2000حيث عاد جمددًا إىل
وزارة اخلارجية وأثبت جناحًا أكرب عندما أصبح مديرًا ملكتب وزير
اخلارجية وبقي يف هذا املنصب حتى شهر شباط  ، 2004ولعل
هذا املوقع اهلام يف اخلارجية واحتكاكه املباشر مع السيد وزير
اخلارجية سلط األضواء عليه بشكل أكرب  ،هذا النجاح الذي
ترجم على أرض الواقع  ،فكان قرار إيفاده كرئيس للبعثة
الدبلوماسية وهو مبرتبة مستشار  ،وقد وصل إىل أسرتاليا يف
 25شباط  2004إلرساء املدماك األول يف العالقات الثنائية
بني البلدين  ،وبعد ذلك مت تعيينه سفريًا لسورية يف أسرتاليًا
 ،وقد أدى القسم أمام السيد الرئيس بشار األسد يف 22
تشرين الثاني  . 2004وقدم أوراق اعتماده إىل احلاكم العام
ألسرتاليا مايكل جيفري بتاريخ  9شباط  . 2005وعني سفريًا
غري مقيم لدى نيوزيلندا عام  ، 2006وقدم أوراق اعتماده إىل
احلاكم العام لنيوزيلندا آناند ساتياناند يف  5كانون األول
 . 2006كل هذه املعطيات تشكل دلي ًال على الثقة بشخصيته
 ،وقد متكن خالل فرتة قصرية حتقيق الكثري من اإلجنازات
ويف مقدمتها يأتي تأسيس جمموعة أصدقاء سوريةFriends of
بتاريخ  14حزيران  ، 2005هذه اجملموعة اليت تضم
Syria
خرية األسرتاليني من أعضاء جملسي النواب والشيوخ والوزراء
 ،وسفراء سابقني لدى سورية  ،وأكادمييني وأساتذة جامعيني
 ،وإعالميني ومفكرين وباحثي آثار  ،وعلماء اجتماع وسواهم .
وتأسيس مجعية الصداقة الربملانية السورية األسرتالية بتاريخ
 6متوز  . 2007وإقامة جمسم ملدينة تدمر يف حديقة اجملسمات
الدولية  Cockington Green Gardensيف كانبريا  .وإنشاء فرع
لالحتاد الوطين لطلبة سورية يف أسرتاليا بتاريخ  20تشرين
األول  2009حبضور املهندس عمار ساعاتي رئيس االحتاد .
وأخريًا بتاريخ  17متوز  2010افتتاح بيت الطلبة السوريني
 Syrian Students' Houseيف ملبورن من قبل قيادة فرع االحتاد
الوطين لطلبة سورية يف أسرتاليا وسواها من اإلجنازات اليت
سيذكرها اجلميع .
يف اخلتام ال بد من القول إن اإلنسان الناجح يلقى مثار جناحه
وتعبه  ،وأنت قدمت خالل السنوات السبع ما عجز اآلخرون عن
حتقيقه  .من حيبك سيتذكرك دائمًا باخلري  ،ومن حاول اإلساءة
إليك فإنه سيدرك ولو الحقًا أنه أخطأ حبقك  ،وسيلوم نفسه
على كل كلمة سوء حتدث بها عنك  .وكلمة حق نقوهلا عنك فأنت
سفري النوايا احلسنة سفري احملبة والكلمة الطيبة والصادقة ،
سنذكرك على الدوام وسنذكر خصالك احلميدة والبسمة اليت ال
تفارق شفتيك  ،وسنتواصل معك ونتابع جناحاتك يف أي موقع
ترأسه  ،فقد زرعت اخلري بيننا وستحصد ما زرعت .

د .مجيل بغدادي

اجلالية األرمنية تكرم السفري السوري

أقامت اجلالية األرمنية يف سيدني حفل وداع تكرمييًا للسفري
متام سليمان وزوجته إيزيـس سـعيد  ،حبضور القنصل الفخري
السوري ماهر دباغ وزوجته نهلة دباغ  ،والدكتور غسان العشي
رئيس اجمللس الوطين األسرتالي اللبناني  ،وجمموعة من أبناء
اجلالية األرمنية السورية .
ً
وألقى السفري سليمان
كلمة حتدث فيها عن قيم الوفاء
الوطنية اليت ميثلها الشعب األرمين املقيم يف سورية والذي
حافظ على إخالصه وحمبته لسورية وقيادتها منذ عهد الرئيس
الراحل حافظ األسد وحتى اآلن بقيادة السيد الرئيس بشار
األسد .وقال السفري إن اجلالية األرمنية السورية مثال حيتذى
يف وحدة العمل والتضامن مع بعضها بعضًا ويف حمبتها للبالد
اليت يقيمون فيها .
وختلل احلفل أناشيد وطنية سورية (سورية يا حبيبيت – نشيد
البعث)  .وشكر السفري سليمان املشاركني حملبتهم الكبرية
السورية .
وأحيا احلفل الفنان اللبناني مجيل زريقة والفنان األرمين آغوب
غولوميان  ،ورحب (أسدور هاجيان) جبميع احلضور بالنيابة عن
اجلالية األرمنية  ،وشكر للسفري سليمان تواصله مع اجلالية
ورفع اسم سورية يف أسرتاليا .

تفسيـر علمـي لكشـف لغـز اجلمـال!

اجلاذبية تتحدد حتى قبل والدتنا ،فهي مفتاح كل شيء ومن
يبد وكأنه ملك كل شيء ،بدءًا من األطفال الذين يعاملون
ميلكها ُ
بطرق أفضل ويعاقبون أقل وحيصلون على عدد أكرب من األصدقاء،
وصوال إىل البالغني الذين لديهم عدد أكرب من العالقات ،وحيصلون
ويتزوجون وينجبون ،ويبدون
على فرص عمل أفضل ورواتب أعلى
ّ
أنهم بصحة أفضل وينظر اليهم على انهم اكثر ذكاء وأكثر جدارة
بالثقة وهلم فرصة أكرب بالربح إذا ترشحوا لالنتخابات النيابية.
وبهاء من اآلخرين؟
لكن ما الذي جيعل طلة البعض أكثر جاذبية
ً
حيتاج اجلنني إىل طاقة لينمو بشكل طبيعي ،فتستخدم اخلاليا
األوكسيجني لتنتج تلك الطاقة ،وتنتج باملقابل «اجلزيئات
احلرة» اليت هي خاليا غري مستقرة تتفاعل كيميائيًا مع خاليا أخرى
ما يؤدي إىل تدمري اخللية وتعرف هذه العملية «باألكسدة» .ثم
توضع اجلزيئات احلرة حتت تأثري «مضادات األكسدة» لكن تلك
املضادات أحيانًا ال تكون كافية ما يؤدي إىل تدمري الـ«دي أن
إي» واألنسجة .فاألكسدة املفرطة لدى بعض األشخاص تعود
لتدخني األم إىل حد كبري أو إصابتها بعدوى أوعوامل أخرى خالل
فرتة احلمل.
وأظهرت الدراسات اليت أجريت مؤخرًا بقيادة العامل النفسي ستيفن
غانغستاد أن األمر برمته قد يعود لألكسدة ومضاداتها ،ألن الرجال
الذين صنفتهم النساء أكثر جاذبية من غريهم وأجسادهم أكثر
تناسقًا ،لديهم أقل نسب من عالمات األكسدة ،والتكاوين اليت
جذبتهن بالتحديد تعكس نسبة أكسدة منخفضة .واجروا حتاليل لبول
بعض الرجال لقياس نسبة األكسدة واهلورمونات وسألوهم عما إذا
تعرضت والدتهم للمضاعفات ،أي والدات مبكرة أو متأخرة ،ألن
تلك قد ترفع نسبة األكسدة يف اجلسم .واألكسدة لدى اجلنني قد
تؤثر على منوه وبالتالي إىل عدم تناسق يف شكله اخلارجي.
وتعترب احدى النظريات أن االجنذاب إىل مالمح معينة هو أمر
فطري غري مكتسب ،استنادًا إىل سلسلة حبوث مشلت األطفال
الرضع الذين أظهروا ميو ً
ال إىل األشخاص األكثر جاذبية .وكشفت
الدراسات ،اليت أجريت على املالمح ،من الشعر األشقر ،والساقني
الطويلتني ،والطول ،والوزن ،واخلصر ،واألكتاف ،أن أصحاب
املالمح املتماثلة هم األكثر جاذبية .أما عدم التماثل فهو ينتج عن
خلل حصل خالل مراحل النمو األساسية حيث مل ميلك هذا الشخص
القدرة الكافية لتحملها ،حبيث يصبح هذا الرجل أو املرأة أقل
جاذبية من أن يكونوا شركاء حمتملني.
واملالمح اخلارجية ليست وحدها اجلذابة ،ألن شخصية البعض قد
تكون بالقدر ذاته من اجلاذبية .وكشف الباحثون دالالت جينية على
أن السلوك غري األناني قد يكون تطور بيولوجيًا ،حيث انه كان
يشكل إحدى املزايا اليت حبث عنها أسالفنا يف شريك حياتهم.
وأظهرت النتائج أن األشخاص الذين يفضلون هذا السلوك اتفقوا
مع أشخاص ينطبق عليهم هذا السلوك بشكل أكرب.
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متفرقات

رابطة املغرتبني العرب السوريني يف كانبريا تكرم السفري
متام سليمان مبناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية

*السفري سليمان والقنصل دباغ ورئيس الرابطة كورية مع الزوجات*

*السفري سليمان متحدثًا إىل أبناء اجلالية*

*جانب من احلضور*

*كورية يقدم درعًا إىل السفري*

*السفري وأعضاء الرابطة*

*جانب آخر من احلضور*

كرمت رابطة املغرتبني العرب السوريني يف كانبريا السفري
متام سليمان والسيدة عقيلته إيزيس سعيد مبناسبة انتهاء
مهامه الدبلوماسية يف أسرتاليا .
ورحب رئيس الرابطة د .جوزيف كورية باحلاضرين وبعائلة
السيدة إيزيس  ،العميد غسان سعيد وزوجته سروناز سعيد
القادمني من سورية  ،وبالوزير املستشار جودات علي،
والسكرتري الثالث زاهر األمحر  ،وامللحق خالد السريوان
وعائالتهم  ،وبالقنصل الفخري للجمهورية العربية السورية
يف سيدني السيد ماهر دباغ وعائلته الذين حضروا خصيصًا
للمشاركة بهذه املناسبة وجبميع احلضور من أعضاء السفارة
وأبناء اجلالية السورية واللبنانية .
وقد أشاد رئيس الرابطة د .كورية بشخصية السفري
سليمان ،عميد السلك الدبلوماسي العربي وسفري سورية
يف أسرتاليا ونيوزيلندا  ،القريبة من القلب وبنشاطه الكبري
الالفت لألنظار وحبه للنقاش واجلدل العلمي ودقته يف
معرفة التفاصيل مما يعين أنه ليس مؤه ًال ليكون سفريًا
فقد بل باحثًا أكادمييًا  ،وبعمله الدؤوب لرفع اسم سورية
عاليًا يف أسرتاليا على كافة الصعد ويف خمتلف اجملاالت
 ،واإلجنازات الكبرية اليت حققها خالل السنوات السبع
املاضية  ،والدور اهلام الذي قامت به السفارة حتت إدارته
يف تعزيز العالقات مع أسرتاليا  .وشكر الدكتور كورية
السفري على اهتمامه الكبري برابطة املغرتبني وأنه أوىل
اهتمامًا خاصًا بهذا الشأن منذ وصوله ليقرب املسافات
بني أبناء اجلالية السورية من جهة  ،وليعمق من أواصر
احملبة بينهم وبني أعضاء السفارة  .وقال إن إقامة حفل
التكريم يف البيت السوري دليل على النجاح الذي حققته
الرابطة بدعم وتأييد من السفارة السورية  .ويف نهاية
كلمته قدم درعًا تكرمييًا "جائزة تدمر" إىل السفري مبناسبة
انتهاء عمله .
ومن جهته شكر السفري السوري رئيس الرابطة وأعضاء
الرابطة وأبناء اجلالية على هذا التكريم  ،معربًا عن سعادته
باملودة اليت حيظى بها من أبناء اجلالية  ،وباالجنازات اهلامة
اليت حققتها رابطة املغرتبني وال سيما إنشاء البيت السوري
الذي هو بيت مجيع السوريني  ،مرحبًا بأبناء اجلالية اللبنانية
الذين حضروا املناسبة منوهًا على مسو العالقة بني البلدين
 ،ملا فيه خري الشعبني  .وأكد السفري أن السفارة السورية
حترص على جناح روابط املغرتبني وأنها تقف معهم صفًا
واحدًا لرفع اسم سورية عاليًا يف املغرتبات كافة .

رابطة املغرتبني العرب السوريني  -كانبريا

*لقطة مجاعية*

السفري سليمان يلتقي احلاكمة العامة ألسرتاليا

*السفري متام سليمان وزوجته ايزيس مع السيدة كوينتني برايس*

التقى السفري السوري متام سليمان وزوجته (ايزيس سعيد) السيدة
(كوينتني برايس) احلاكمة العامة ألسرتاليا وزوجها السيد(مايكل
برايس) مع انتهاء مهامه الديبلوماسية .
ونقل السيد سليمان حتيات السيد الرئيس بشار األسد إىل احلاكمة
برايس اليت طلبت بدورها نقل حتياتها إىل السيد الرئيس .
وعرض السفري السوري أنشطة السفارة خالل فرتة السبع سنوات
املاضية وخاصة زيارة وزير البحوث العلمية والصناعات السيناتور
كيم كار إىل سورية يف شهر أيار املاضي  ،والذي وقع اتفاقًا
تعليميًا مع السيد وزير التعليم العالي .
وأبدت احلاكمة العامة اهتمامها بالتبادل التعليمي والثقايف بني
سورية وأسرتاليا  ،ورحبت بقدوم طالب سوريني من املرحلة
اجلامعية للتعلم يف أسرتاليا مبوجب االتفاق التعليمي املذكور .

*لقطة للحضور*
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مناسبات
نافذة على اجملتمع اعداد وتصوير اراكس

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

عيد زواج ايلي وفاليا سعد ( )30وشهر عسل دائم

*ايلي وفاليا سعد وابنتهما اجنال*

اجلمال واالستقرار هما عنوان حياة ايلي وفاليا سعد الزوجية.
والزوجان السعيدان ،اللذان يستمر شهر العسل يف حياتهما مع
مرور االيام ،احتفال يف مطعم وملهى جان شاهني بعيد زواجهما
الثالثني مبشاركة العائلة واالخوة وعياهلم واالصدقاء وعياهلم.
وخالل السهرة العامرة على انغام الفنان جورج خوري واملطرب
نسيم سعد واملطرب عالء املسلماني اطفأ الزوجان السعيدان
مشوعهما الثالثني وتبادال خنب حبهما وحياتهما مع الوجوه اجلميلة
وامضيا امجل سهرة ممتعة رقص فيها اجلميع بفرح وبهجة متمنني
للزوجني ايلي وفاليا سنني عديدة واياما مديدة ملؤها دوام احملبة
اىل جانب العائلة الكرمية مربوك وعقبال املئة.

مقتطفات موسيقية ونوادر شيخانية

زعمت الفالسفة ان املوسيقيني اناس ملهمون طيبوا الدنيا اليت
نعيش فيها وما اصدق نيتشه فيلسوف القوة االملاني يف قوله:
لوال املوسيقى لكانت احلياة خطأ .واالنسان اذا خلت نفسه من
املوسيقى ومل يهزه تآلف االنغام الرقيقة قادر على ارتكاب
اخليانات واملكائد واملعاصي .ويقول الفيلسوف (كولنز) ايتها
املوسيقى .يا حورية من العالء انت رفيقة السرور وعضد احلكمة.
جان باتيست لولي املوسيقي الفرنسي الكبري :مرة دعا املؤلف
املوسيقي الشهري لولي الذي عاصر امللك لويس الرابع عشر اىل
مأدبة كربى وطلب اليه خالهلا ان يعزف قطعة على الكمان لتسلية
املدعوين .فرفض ان يعزف كعادته يف مثل هذه املناسبات.
ولكن سرعان ما غادر املأدبة رب البيت وعلى شفتيه ابتسامة
خبث .وما كاد يعود اىل مكانه حتى مسع عزف كمان يتصاعد من
حجرة جماورة لقاعة الطعام .فاساخ لولي السمع وقطب ما بني
حاجبيه .فلقد كانت املعزوفة احدث مؤلفاته املوسيقية وهي تعزف
ان مل نقل تنحر على يد احد اهلواة .ومل يتمالك املوسيقي الكبري
شعوره .فهب قافزا اىل القاعة اجملاورة وانتزع من العازف كمانه
وهو شديد الغضب وابتدره قائال :امسع يا اسكايف كيف ينبغي
عزف هذه املقطوعة وراح يعزفها مبهارته املعهودة .ويف هذه
االثناء غصت القاعة باملدعوين الذين غادروا املأدبة واستقبلوا
لولي بعاصفة مدوية من التصفيق لدى فراغه من عزفه.
اما رب البيت فقد كان يفرك يديه احداهما باالخرى النتصاره.
وصرف (االسكايف) الذي كان مبثابة طعم بعد ان اجزل له
املكافأة.
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

بيان حزب الوطنيني االحرار بتاريخ 29
تشرين األول 2010
عقد اجمللس األعلى حلزب الوطنيني األحرار اجتماعه األسبوعي
برئاسة رئيسه األستاذ دوري مشعون وحضور األعضاء .بعد
االجتماع صدر البيان اآلتي:
 – 1ندين االعتداء املنظم على فريق احملققني الدوليني يف
الضاحية اجلنوبية الذي تتحمل مسؤوليته قوى األمر الواقع املسيطرة
على األرض واليت تتصرف على هواها ،بعيدًا من أي اعتبار للقانون
والدولة واملؤسسات ،ولو أنها تلجأ على جاري عادتها إىل التمويه
يصدق أن وجود أكثر
والتلطي وراء األهالي املدنيني .فمن تراه
ّ
من مئة امرأة أقلتهن حافالت يف الساعة احملددة واملكان املعني
وهن تصرفن بتوجيه كوادر منظمة ومعروفة كان عفويًا ،متامًا كما
حيصل مع قوات اليونيفيل يف اجلنوب؟ ونؤكد ،يف ظل التوتر
الذي تكشفه تصرحياتهم وممارساتهم ،أنهم يف كل مرة يسيئون
ويشوهون صورته
إىل لبنان الذي التزم القرارين  1701و 1757
ّ
ويضربون الثقة به ،ولكنهم أيضًا ّ
خيطون بأيديهم سطرًا من القرار
الظين ،ويضعون أنفسهم يف موقع املتهم واملعرقل عمل احملكمة
والعدالة.
 – 2نضع حراك قوى  8آذار يف إطار التشويش والضغط خدمة
هلدفهم الذي مل يعد خافيًا على أحد وهو حماولة تقويض نتائج
عمل احملكمة ونزع الصدقية عنها .ونرى أن حماولتهم أصبحت
يف مراحلها النهائية بعدما استنفدوا كل وسائل تشويه صورتها،
تارة بالكالم عن تسييسها وربطها بتنفيذ القرار  ،1559وطورَا
بوصفها حمكمة إسرائيلية ـ أمريكية تستهدف جبهة املمانعة وما
إىل هنالك من ترهات .أما اليوم فاهتمامهم ينصب على انتزاع
اإلقرار بوجود شهود زور وحماكمتهم مستبقني قرار العدالة اليت
وحدها متلك حق تبيان شهادة الزور ،ناهيك عن املطالبة بتحويل
قضية مفرتضة وملف مفربك سياسيًا بامتياز على اجمللس العدلي.
ويندرج كالم العماد عون العالي النربة يف اإلصالح املزعوم وعمله
وتياره الدؤوب على الدوران يف حلقة املاضي ،وتغليب األحقاد
وتصفية احلسابات الشخصية على الثوابت التارخيية .ومن هنا
احنيازهم التام إىل حزب اهلل وحموره اإلقليمي إىل حد حمو الذات،
حتول ذوبانًا وانقالبًا على املبادئ واالقتناعات.
فالتفاهم ّ
 – 3نعلن اننا مل نتفاجأ بتصريح رئيس احلكومة السوري الذي
أدىل مبا أدىل به أصالة عن نفسه ونيابة عن نظام ،بدءًا برأسه،
ّ
أدل شيء
يستعلي ويستكرب وال يغري توجهاته وممارساته .إن
على استمرار النهج عينه هو املراوحة يف معاجلة امللفات املشرتكة
واملطالب اللبنانية املستندة إىل حق تارخيي وإىل دعم دولي.
وال جند ،باستثناء إجيابية قيام عالقات دبلوماسية تظل حباجة إىل
التفعيل واالنضباط من جهة دمشق ،أي تقدم يذكر رغم الزيارات
العديدة اليت قام بها رئيسا اجلمهورية واحلكومة إىل سوريا ،ورغم
الكالم على توافق سعودي ـ سوري ،أو تواصل أمريكي ـ أوروبي
وخصوصًا فرنسي مع القادة السوريني .على العكس جند مضي
الرئيس األسد يف استدعاء شخصيات لبنانية حمسوبة عليه وهي
ّ
تتزخم فريتفع صوتها تهديدًا وابتزازًا ،من دون أن ننسى الصحافة
السورية اليت باتت على مثال قيادتها السياسية شبه متفرغة
للشأن اللبناني دعمًا لوسائل اإلعالم احمللية وتكام ًال معها .إننا
جندد تعلقنا بأفضل العالقات بني الدولتني السيدتني شرط مبادرة
ّ
سوريا اىل تلبية املطالب اللبنانية احملقة ،من إطالق املعتقلني
يف سجونها ،إىل كشف مصري املفقودين ،إىل ترسيم احلدود
ووقف تهريب األسلحة واملمنوعات ،إىل معاجلة مسألة املخيمات
الفلسطينية غري الشرعية الدائرة يف فلك خمابراتها ووقف التدخل
يف الشؤون اللبنانية بكافة أشكاله.
 - 4نأمل أخريًا يف أن يتلقف الرأي العام اإلسالمي واملسيحي
وقادة دول املنطقة مقررات السينودوس من أجل مسيحيي الشرق
األوسط وتوصياته كشهادة لإلنسانية واحلوار والتعاون بني
األديان واحلضارات والثقافات .كما نناشدهم العمل على ترمجتها
من خالل اجراءات عملية وقوانني وتعاطي مسؤول وصادق تعاجل
اخللل قبل استفحاله أكثر ،ألن من النافل أن العامل الذي غدا قرية
كونية أصبح أكثر ترابطًا وأكثر تأثرًا باألحداث والتطورات مما
يضاعف املسؤولية يف كل اجملاالت وعلى كل األصعدة.
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تسلية

احلمل ( 21آذار –  20نيسان):يزعجك الشخص الذي يأخذ كل
وقته لينهي اموره ،وتريد أن يتصرف كل من يشاطرك حياتك
بسرعة وان يتخذ القرارات بال تفكري معمق.

االسد ( 21متوز 21 -آب):على الشريك أن يتحمل نزعتك اىل
السيطرة وان يغض الطرف عن تصرفاتك املغرورة احيانا.
كثريون ال يفهمون شخصيتك القوية بل حيكمون عليك.

القوس ( 23ت 20 - 2ك:)1تبحث عن عالقات عاطفية جديدة
يف كل مكان ،وال تقدر على الوفاء بسهولة ،وعلى الشريك ان
يدعك تتصرف كما حيلو لك ويف كل االوقات.

الثور ( 21نيسان  20 -أيار):حتتاج اىل الكثري من الوقت لتبدأ
حياة جديدة وتريد على تعتاد الوضع اجلديد قبل ان تغوص يف
تفاصيله .تكمن مشكلتك يف تعلقك املفرط باملاضي.

العذراء ( 22آب  22أيلول):تتصرف كما حيلو لك يف كل
االوقات ويشعر اآلخر بانك متيل اىل االنانية تقرتب منه متى
شئت وتبتعد جمددا اذا شعرت بامللل.

اجلدي ( 21ك 19 - 1ك:)2تعشق املال والسلطة وال ميكنك ان
تعيش حياة عادية بل تريد ان حيرتمك اجملتمع الذي تنتمي اليه
وان تتميز وتتفوق على االصدقاء.

اجلوزاء ( 21ايار  20 -حزيران):تنجذب اىل كل من له حياة
مستقلة وكل من يتكل عليك ليشعر بالسعادة واالكتفاء .ال
تتحمل ان يتكل عليك الشريك ،ونادرا ما ختتاره ضعيفًا.

امليزان ( 23أيلول  22 -ت:)1تعشق اهلدوء وتريد من الشريك
ان حيرتمك ويقدرك ويعاملك جيدا النك حساس وتتأثر بسهولة.
يرى بعضهم انك تتهرب من املواجهات.

الدلو( 20ك 18 - 2شباط):ال تولي العالقة العاطفية أهمية
كربى بل تسمح ملزاجك بالتحكم بك يف ما يتعلق بالعاطفة،
فيشعر بعضهم بأنك ال تعرف االستقرار العاطفي اال نادرًا.

السرطان ( 21حزيران  20 -متوز):قلما تغفر ملن أخطأ حبقك
وحتقد عليه مدة طويلة .تتعلق بالذكريات وال سيما منها االليمة
وحتتاج اىل شريك يتفهم ارتباطك باملاضي.

العقرب ( 23ت 22 - 1ت:)2تبالغ يف غريتك وشكك وغالبا ما
تقلق التفه االسباب وتتخيل ان الشريك سيهجرك بال سبب.
مشكلتك تكمن يف كونك ال تثق بنفسك كما تظهر.

احلوت ( 19شباط  20 -آذار):تعشق كل ما هو مجيل وتنجذب
اىل خمتلف الفنون كما تريد ان تعيش حياة دراماتيكية تليق
بشخصيتك احلاملة .تسمح ملخيلتك بأن تقودك يف غالبية
االحيان.
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WATCH NOW ON

The most exciting star-studded football league in the world

Subscribe Now!
   s www.mysat.tv

SPIRITUAL THERAPIST
Traditional Spiritual Help
العامل الروحاني عالء العوادي
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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.

