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مصر تهاجم العماد عون بعنف وتتدخل يف شؤون تياره الداخلية واحلريري يعود إىل بريوت

اجلمود على حاله ..والشلل احلكومي ينذر مبفاعيل سلبية

ال شيء جديدًا يكسر حالة
الشلل احلكومي املستمر
الذي تنذر تداعياته باملزيد
من االنعكاسات واملفاعيل
السلبية على جممل عمل
الدولة ومؤسساتها ،وسط
تراكم يف امللفات اإلدارية
العاجلة واليت تستدعي
تداركًا قانونيًا ودستوريًا
عاج ًال وإال تسببت مبفاعيل
تزيد من حجم األزمة
وانعكاساتها.
وأمس االول ،عاد رئيس
سعد
الوزراء
جملس
احلريري إىل بريوت من
اململكة العربية السعودية،

وفور عودته اتصل بكل من
رئيس اجلمهورية ميشال
سليمان ورئيس جملس
النواب نبيه بري ،وتشاور
معهما يف آخر التطورات.
تزامنًا ،كانت املواقف
السياسية على حاهلا يف
انتقاد حالة الشلل واجلمود
غري املربر وعدم تسيري
قضايا الدولة وشؤون
املواطنني.
ويف هذا اإلطار ،سأل
املاروني
البطريرك
الكاردينال نصراهلل بطرس
«يهون
صفري اهلل أن
ّ
علينا وعلى اللبنانيني

كل الصعوبات اليت نشكو
منها» ،راجيًا أن «يكون
العام اجلديد عام خري
وبركة».
من جهته ،أشار وزير
االعالم طارق مرتي إىل
أننا «نسمع ونقرأ كالما
يف التسوية أو احلل ختتلط
فيه االقرتاحات والتكهنات
والتمنيات واألقاويل»،
وقال «بالطبع هناك
مسعى سوري  -سعودي
حيظى بدعم واسع يف
لبنان وخارجه وهو يقوم
أوال على حفظ االستقرار،
لكن يبدو أن األفكار

تصبح
مل
التفصيلية
مشروعا مقرتحا لتسوية
سياسية ،ولو كانت كذلك
ملا بقيت طي الكتمان»،
مؤكدًا أن «كل تسوية
سياسية تتجاوز مسألة
االستقرار ال ميكن أن
تصبح موضع اتفاق من
دون اللبنانيني».
بدوره ،أكد رئيس اهليئة
التنفيذية يف «القوات
اللبنانية» مسري جعجع
ان «الوضع اللبناني مل
يستقر بعد ،واذا مل حيصل
هذا االستقرار ومل حنصل
على دولة واضحة املعامل،

فعبثًا يتعب البناؤون ،اي
من العبث ان نعمل على
بناء طريق قد تدمرها
القذائف غدًا(.»)..
كذلك استبعد وزير الدولة
جان أوغاسبيان «حصول
تسوية على حساب احملكمة
الدولية أو القرار االتهامي،
ألن احملكمة ضرورية لوضع
حد ملسلسل االغتياالت»،
موضحا أن «املطلوب هو
حراك داخلي لبناني وجهود
كبرية من قبل القوى
السياسية ،والعودة اىل
هيئة احلوار الوطين من
(التتمة ص )21

االفتتاح الكبري حملالت
محزة يف مرييالندز
نتعهد كافة أنواع املشاريع من اخلرائط واحلفر حتى تسليم املفتاح
نقدم كافة أنواع اخلدمات االجتماعية زواج
خطوبة
دفن موتى

خضار وفواكه طازجة من املاركت
(التفاصيل ص )10

استفتاء السودان التارخيي :إنفصال أم وحدة؟

يصوت سكان اجلنوب
ّ
من
ابتداء
السوداني
غد االحد يف استفتاء
تارخيي لتقرير مصريهم
من املتوقع ان يقرروا

من خالله االنفصال عن
الشمال إلقامة دولتهم
املستقلة.
وبعد ست سنوات على
(التتمة ص )21

صـوت الحقيقة

اللبنانيون حيبسون أنفاسهم
بانتظار ما بعد القرار االتهامي!
انطونيوس بو رزق

يعيش اللبنانيون اليوم مرحلة حبس أنفاس عرفوا
متى بدأت وال يعرفون متى تنتهي.
(التتمة ص )12

مؤسسة املكاري للدواليب االوىل يف فيكتوريا
دواليب جديدة
ومستعملة
بأسعار ال تنافس
(التفاصيل ص )18

بإدارة أمحد املكاري
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مميزة ..خدمة من القلب..
ابتسامة
 @NNÒçÓøتامة..
نظافة
لدينا خمتلف أنواع احللويات اللبنانية والعربية -
قوالب كايك لكل املناسبات
جلسة أركيلة وقهوة رومنسية وهادئة للعا ئالت

ترويقة كنافة باجلنب والقشطة مع الكعك
باالضافة اىل الكرواسون والصفيحة الطرابلسية

Ph: 9760 2299 - Fax: 8704 1532
75 South St. Granville NSW 2142
تتقدم حلويات  El Sweetieلصاحبيها جون وجانو ابي ضاهر ومجيع العاملني فيها باحر التهاني من
ابناء اجلالية اللبنانية عامة والطوائف املسيحية خاصة مبناسبة عيدي امليالد اجمليد ورأس السنة
املبارك اعادها اهلل على اجلميع باخلري والربكات والسالم  ..وكل عام وانتم خبري

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

تتوفر لدينا سائر أنواع حلوم الغنم
والبقر الطازجة يوميا
مقانق -كفتة -هامربغر -كبة وكل
ما يطلبه املطبخ اللبناني من اللحوم
بيع باجلملة واملف ّرق
نؤمن طلبيات كافة املناسبات

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

تلفون96371759 :
فاكس96361294 :

26 Good St, Granville 2142
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لبنانيــات

هزيم رأى أن هناك خطة للمماطلة باألمور يف لبنان

وفد جملس بلدية بريوت أطلعه على عمله ومشاريعه

صفري يسأل اهلل أن يهوّن على اللبنانيني ما يشكون منه مرتي :أي تسوية تتجاوز االستقرار لن تكون موضع اتفاق

املاروني
البطريرك
امل
الكاردينال نصر اهلل بطرس
ان
االول
امس
صفري
يكون العام اجلديد عام خري
وبركة وسالم ،سائال اهلل ان
«يهون علينا وعلى اللبنانيني
كل الصعوبات اليت نشكو
منها».
كالم صفري جاء لدى استقباله
البطريركي
الصرح
يف
يف بكركي وفدا من احتاد
النقابات يف املصارف برئاسة
جورج احلاج الذي عرض له
الواقع االجتماعي للمواطن،
داعيا اىل «حركة نقابية
حرة بعيدة عن السياسة ألن
الوضع االقتصادي واالجتماعي
مهمول ومرتوك حيث احلكومة
مغيبة واجمللس النيابي ايضا
واملواطن حيرتق غالء».
ورد البطريرك قائال« :االوضاع
نعرفها وتعرفونها ،والناس
يظنون ان الذين يعملون يف
املصارف هم اصحاب جيوب
ممتلئة ،سنخاطب من جيب
ان خناطبهم يف هذا االمر،
ولكن العجب انكم تعملون
يف املصارف والناس يشكون
منها .نسأل اهلل ان يهون
علينا وعلى اللبنانيني كل هذه
الصعوبات اليت نشكو منها،
ونرجو ان يكون العام اجلديد
عام خري وبركة وازدهار وخريا
من العام الذي مضى» .
آغا
والتقى صفري رئيس «احلركة
اللبنانية احلرة» بسام خضر
آغا الذي قال« :زيارتنا
لتهنئة صاحب الغبطة باالعياد،
وتداولنا يف االوضاع اخلطرية
اللبنانية
الساحتني
على
واالقليمية ،ونقلنا اىل غبطته
قلقنا العميق مما يدور من
احداث وخوفنا من ارتدادات
ما حصل لالخوة يف الكنيسة
القبطية .وقد ابدينا لغبطته
اخلوف من خطر حقيقي قد
يستهدفنا يف لبنان على غرار
ما حصل يف مصر».
اضاف« :حنن نعترب ان
املسيحيني هم اساس يف

تكوين هذا الشرق ،ووجودهم
ليس ّ
منة من احد ،بل على
العكس هو ربح انساني
وحضاري وثقايف للطوائف
كافة وخصوصا للمسلمني».
ورأى ان «الذين اعرتضوا
على دعوة قداسة البابا حلماية
املسيحيني جيب تذكريهم
بأنهم مل يعرتضوا على حترك
الغرب لنجدة مسلمي كوسوفو
حينها» .ومتنى على قادة
الدول العربية «ان يعطوا
املسيحيني حقوقهم السياسية
انظمتهم
داخل
املشروعة
وتكرميهم وحتصني مواقعهم
لتسري االمور بشكل افضل،
وتكون ردا على بعض االنظمة
اليت حتمي االرهاب وتغذيه يف
املنطقة».
وعن مشروع الوزير بطرس
حرب ،اعترب آغا ان «الرفض
هلذا املوضوع عشوائي وغري
مسؤول وينم عن جهل يف
التعاطي بالشأن العام ،ولو
انهم عادوا اىل ما كان قاله
العميد رميون اده للسيد
االمام موسى الصدر يف العام
 1978عندما زاره االخري يف
فرنسا ،فطلب اده من االمام
الصدر نقل رسالة اىل رئيس
اجلمهورية تدعو اىل اصدار
مشروع قانون حيظر بيع
االراضي بني طائفة واخرى
من اجل احلؤول دون تقسيم
البلد بني مذاهبه واحداث فرز
سكاني ،وهذا الطرح حينها
القى استحسانا لدى السيد
موسى الصدر».
وزار بكركي ايضًا :الوزير
السابق سليمان طرابلسي،
النائب فؤاد السعد ،وفد من
اهالي املوقوفني يف سجن
روميه الذي شكا للبطريرك
يعيشها
اليت
املعاناة
املوقوفون من دون حماكمة
ومن دون احلد االدنى حلقوق
االنسان ،وفد من «انصار
املقاومة العربية» برئاسة
احملامي حممد كرنيب جاء
االعتداء
ومستنكرا
معايدا
على االقباط يف االسكندرية

جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق  -عبداهلل طويل  -سامي مظلوم
رئيس التحرير :انطونيوس بو رزق
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وكذلك االعتداءات املتكررة
على مسيحيي العراق .وحذر
كرنيب السلطات املصرية من
التقاعس يف محاية املسيحيني
يف مصر ،وطالبها باالسراع يف
كشف القتلة ومعاقبتهم .ودعا
كل الدول العربية اىل تأمني
احلماية الكافية للمسيحيني
ولكنائسهم املقدسة.

بلدية بريوت

كما استقبل صفري وفدا
من اجمللس البلدي ملدينة
بريوت برئاسة بالل محد
الذي عرض له الواقع البلدي
واملشاريع اليت يعمل عليها.
وقال محد »:تشرفنا بزيارة
غبطته ،وهو املرجعية الوطنية
الدينية العظيمة ،للمعايدة
اوال ،ولوضعه يف اجواء
عمل اجمللس البلدي اجلديد
واخلطوط العريضة لعملنا يف
املستقبل ثانيًا .وطلبنا منه
تزويدنا الدائم رشده ونصحه،
وهو املعروف عنه انه من يعطي
النصائح السديدة يف الوقت
املناسب واملكان املناسب».
اضاف« :عالقتنا مع البطريرك
صفري تنطلق من عالقة الرئيس
الشهيد رفيق احلريري مع هذا
املركز وهذا الصرح الوطين
الكبري ،وقد عرفته من خالل
اشادات الرئيس الشهيد بهذا
الصرح وسيده ومركزه يف
ضمائر اللبنانيني» .ومتنى
محد لصفري»الصحة والعافية
وان يكون دائما حاضرا يف
االنعطافات السياسية يف
البلد ليقدم اىل املسؤولني
السياسيني رشده ونصحه
ليزدادوا حكمة ورشدا ملصلحة
هذا البلد خصوصا يف مناسبة
االعياد».
وظهرا ،التقى صفري الوزير
السابق يوسف تقال واستبقاه
اىل مائدة الغداء .واشار تقال
اىل ان الزيارة للمعايدة،
آمال «ان حيمل العام اجلديد
اخلري والسالم واالمان للبنان
وجلميع اللبنانيني» .وشدد
على «ضرورة ان يعمل مجيع
املخلصني من ابناء هذا الوطن
النقاذ بلدهم من الصعاب اليت
يتخبط بها» .وكان البطريرك
ترأس صباحا رتبة تربيك الزيت
واملريون يف كنيسة الصرح.

رأس بطريرك انطاكيا وسائر
املشرق لطائفة الروم األرثوذكس
اغناطيوس الرابع هزيم قداسا
احتفاليا يف دير سيدة البلمند ـ
الكورة امس االول ،ملناسبة عيد
الظهور االهلي «الغطاس»،
يف حضور وزير االعالم طارق
مرتي ،وليد داغر ممثال نائب
رئيس احلكومة السابق عصام
فارس ورئيس جامعة البلمند
الوزير السابق إيلي سامل وحشد
من املؤمنني.
بعد القداس ،تقبل هزيم
التهاني بالعيد من املشاركني،
ثم عقد اجتماعا مع مرتي يف
مقر البطريركية وحبث معه يف
املستجدات احمللية واإلقليمية.
وقال بعد االجتماع« :ال أتصور
ان أحدا يف العامل خيتلف يف
الرأي مع أحد عما حصل يف
مصر من اعتداء على االبرياء يف
الكنيسة ،فاملسيحيون يف مصر
يعيشون منذ أكثر من ألفي سنة
وال يعتدون على أحد وال ميكن ان
يعاملوا وكأنهم ملحقون ودخالء،
وهذا أمر عجيب جدا .أمل يعلم
مرتكبو هذه اجلرائم ان هؤالء
الناس هم أوفياء لبلدهم مصر
ومتمسكون بالعيش يف وطنهم،
وقد برعوا يف شتى اجملاالت وال
سيما العلمية منها؟».
وتساءل «أيعقل ان ترخص
روح االنسان اىل هذه الدرجة
بسبب اجلهل واحلقد؟ ملاذا كل
ذلك؟» ،متمنيًا «أال تؤدي
هذه األحداث اىل أي فتنة ،وال
سيما ان كل املسلمني ليسوا
مثل بعضهم البعض كما كل
املسيحيني ليسوا مثل بعضهم
ايضا».
اضاف« :انا اصبح عمري أكثر
من تسعني عاما ومل أشاهد يف
حياتي مثل هذه االعتداءات،
فقطع رؤوس الناس أمر مرفوض
دينيا ،ولو أراد اهلل ان خيلق
اإلنسان من دون رأس لكان
فعل ذلك .وهؤالء يتحدثون باسم
الدين ولكن اقول كرجل دين
بأن االديان ال تسمح وال تقبل
بارتكاب مثل هذه اجلرائم».
وعن الوضع يف لبنان ،قال:
«أشعر بأن مثة خطة للمماطلة
باألمور ،لرمبا ّ
ميل أحدهم وييأس
ويقوم بانتحار سامل لنفسه
ويقول دعونا منوت افضل من ان

 Hello Mobileحباجة الشخاص للعمل يف املبيعات
كوننا شركة اتصاالت تنمو بسرعة
فاننا حباجة الشخاص للعمل بدوام متقطع
يف جمال املبيعات والتسويق ملنتجاتنا

يطلب من الراغبني ان تكون لديهم مهارات
جيدة يف جمال االتصاالت وان يتكلموا
عدة لغات (اللغة العربية لغة اضافية)

ندفع أجرا مغريا مقابل ساعات العمل مع عمولة

للمزيد من التفاصيل يرجى االتصال بـ ايناس على :
0284480655
او ارسال السرية الذاتية الكرتونيا ( )CVاىل املوقع:

ines.bushwesha@telpacific.com.au

نعيش بهذه الطريقة يف بيوتنا
وبني اهلنا والذين عرفناهم من
أعوام .من يستطيع ان يقيس
االحنرافات املوجودة يف لبنان
اىل هذا احلد؟ هذا أمر مؤسف،
ولكن ميكن ان يكون اجيابيا،
فهؤالء الناس يكشفون عن
حاهلم ،وأمتنى أال يكون مثة أمور
خمفية ألن االنسان باستطاعته
ان يعاجلها اذا كانت ظاهرة».
واشار اىل انه «يف لبنان ال احد
يأكل خبز احد وكل فرد يأكل
يف بيته مستورا ،ويذكروننا
يف االدعاءات الكبرية اليت تقال
بأشياء كثرية كثرية ،وكل الكالم
الكبري الذي يتم التداول فيه
والذي حيكى يف اجتاه او بآخر،
سيجعلوننا نصدقه .ولكن حنن
نقول ان كل حجر من احجار لبنان
له قيمة كبرية عندنا ،وحنن ال
نعرف طائفة واحدة بل نعرف كل
الطوائف ونعيش مع بعضنا منذ
زمن طويل ،واليوم نسأل ملاذا
حيصل ما حيصل عندنا؟ وهل
ميكن ملن لديه السالح ان يتحدث
مع الناس بطريقة مغايرة؟».
مرتي
اما مرتي فقال« :استعيد بعض
ما قاله البطريرك أغناطيوس
عن احلدث املفجع يف مصر وال
سيما إشارته إىل أننا نعيش
يف عامل فيه مهووسون يقتلون
باسم الدين ،وإىل أن ما جرى
هو اختبار للشهادة املسيحية
وأيضا اختبار للمواطنة ،فاألقباط
مواطنون مصريون أصحاب حق
يف األمان واحلرية الدينية ،وقد
أظهر تضامن املسلمني التلقائي
والواسع معهم أن ما نسميه يف
لبنان عيشا مشرتكا ،ليس جتاورا
واختالطا فحسب ،بل أوال وقبل
كل شيء مساواة يف املواطنة.
ويبني هذا التضامن أن ما أصاب
املسيحيني أصاب املسلمني
أيضا ،وأن األذى الذي حلق
بهم حلق باجملتمع كله .هذا هو

األساس الذي تقوم عليه دعوة
قداسة البابا شنودة إىل احلكمة
والتعقل ،أيا كان من أمر احلزن
والغضب .يبقى أنه ،إضافة إىل
التشديد على حقوق املواطنة،
هناك حاجة ال حتتمل االنتظار،
إىل اعالن موقف قوي وجامع،
مبدئي وعملي يف مواجهة اإلجرام
اإلرهابي والعنف الطائفي ورفضا
لتوسل الدين يف تسويغهما».
اضاف« :نسمع ونقرأ كالما
يف التسوية أو احلل ختتلط فيه
االقرتاحات والتكهنات والتمنيات
واألقاويل .بالطبع هناك مسعى
سوري ـ سعودي حيظى بدعم واسع
يف لبنان وخارجه وهو يقوم أوال
على حفظ االستقرار ،لكن يبدو
أن األفكار التفصيلية مل تصبح
مشروعا مقرتحا لتسوية سياسية،
ولو كانت كذلك ملا بقيت طي
الكتمان ،ذلك أن كل تسوية
سياسية تتجاوز مسألة االستقرار
ال ميكن أن تصبح موضع اتفاق
من دون اللبنانيني».
وأسف «أال نستطيع الفصل بني
اخلالف يف مسألة حمددة والعمل
احلكومي العادي والضروري،
بل امللح» ،معتربًا ان «هناك
مشكلة تكمن يف ميل البعض
املستمر إىل تغيري قواعد نظامنا
السياسي ،بقوة األمر الواقع».
وذكر بـ»اإلصرار على تأليف
حكومة واسعة التمثيل وبالصيغة
اليت نعرفها ،وهو ما أخر تأليفها،
وبتعثر عمل احلكومة بفعل
النقض ،الفيتو الذي ميارس
داخلها ،ثم ظهر بقوة يف مسألة
الشهود الزور ،إذ جرى جتميد عمل
احلكومة بفعل إصرار عشرة وزراء
على التصويت مقابل عشرين مل
يستحسنوه .واليوم ،نسمع أحيانا
ِمن بعض َمن أصر باألمس على
الصيغة احلكومية احلاضرة رغبة
يف اإلطاحة بها ،ومن فئة منه
شكوى من حالة مجود ليس بريئا
من التسبب بها».

ميقاتي يعزي األورشليمي بضحايا تفجري االسكندرية

زاسيبكني :روسيا حريصة على استقرار لبنان
أجرى الرئيس جنيب ميقاتي امس
االولص ،اتصاال برئيس الطائفة
القبطية يف لبنان االب رويس
االورشليمي ،معزيا بالضحايا
الذين سقطوا نتيجة التفجري
االرهابي الذي استهدف كنيسة
القديسني مار مرقص واالنبا
بطرس يف االسكندرية.
ودان «العمل االجرامي الذي
استهدف مؤمنني ابرياء وشرحية
اساسية من اجملتمع العربي»،
معتربا اياه «حلقة يف خمطط
لضرب منطقة الشرق االوسط
وما تتميز به من عيش واحد بني
خمتلف الطوائف واالديان».
ودعا مجيع املعنيني اىل «التنبه
خلطورة الوضع الذي نشهده،
واىل تعزيز التعاون واللحمة
واعتماد كلمة سواء تقرب بني
الناس وال تزيد التباعد والتفرقة
يف ما بينهم».

والتقى ميقاتي يف مكتبه سفري
روسيا اجلديد لدى لبنان الكسندر
زاسيبكني ،وعرض معه االوضاع
الراهنة يف لبنان والشرق األوسط
والعالقات اللبنانية ـ الروسية .
واوضح السفري الروسي يف
تصريح ان «اللقاء يندرج يف
إطار احلوار املستمر بني روسيا
ولبنان عرب الشخصيات احلكومية
والشخصيات السياسية البارزة.
وحبثنا يف األمور اليت تهم البلدين
وعددا من القضايا املشرتكة
ال سيما منها الوضع السياسي
يف الشرق األوسط والتعاون
االقتصادي بني البلدين».
أضاف« :أكدت خالل اللقاء مع
الرئيس ميقاتي حرص روسيا
على سيادة لبنان ووحدته
وتأييدها تثبيت االستقرار وعدم
السماح حبصول أي تقلبات يف
األجواء الداخلية اللبنانية».
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لبنانيات

جعجع :اذا مل حنصل على
دولة فعبثاً يتعب البناءون
أكد رئيس اهليئة التنفيذية
يف «القوات اللبنانية» مسري
جعجع ان «الوضع اللبناني مل
يستقر بعد ،واذا مل حيصل
هذا االستقرار ومل حنصل
على دولة واضحة املعامل،
فعبثًا يتعب البناؤون ،اي من
العبث ان نعمل على بناء طريق
قد تدمرها القذائف غدًا ،ومن
العبث التخطيط ملشروع امنائي
يف اجواء ال تسمح باالستثمار
يف البالد ألنه لن ينجح».
وقال يف حديث خاص اىل جملة
«مرايا اجلبة» يف عددها
االول واليت تصدر يف منطقة
بشري ُ
وتعنى بشؤون القضاء
وثقافيًا
واجتماعيًا
امنائيًا
واقتصاديًا« :من هذا املنطلق
تنصب اهتماماتي الكربى على
ّ
املستوى الذي حيتاج اىل
ترتيب والذي اذا مل ينتظم ال
ميكن ان ُتسوى االمور احلياتية
وال ميكن حلكومة ان جتتمع وال
جمللس نواب ان يحُ اسب وال
حلزب ان يقوم».
اضاف« :إن إحدى أبرز النقاط
اليت تعطيين نوعًا من الرضا
على الذات هي عندما أرى
أنين استطعت ان امحل بشري
واملنطقة ،اىل رحاب الوطن كله
لتشكل عالمة فارقة ،فاملنطقة
اليت أعطت رجاالت كبار ومنهم
جربان خليل جربان كانت يف
السنوات اخلمسني االخرية
شبه منسية ومهملة» .وذكر
بـ»أننا يف االنتخابات النيابية
يف العام  1972اليت ترشح
فيها عن حزب «الكتائب»
يف منطقة بشري انطوان
معربس من حصرون ،خضنا
معركة داحس والغرباء سعيًا
اىل فوزه ،وكانت تلك تهمة
كبرية لنا».
واشار اىل ان «ما جيري
اليوم هو حتقيق جلزء كبري
من أحالمنا القدمية لبشري»،
معتربًا أن «األهم هو ان
ترتسخ املفاهيم اليت نعيشها

يف الوقت احلاضر واملتعلقة
بنظرة االنسان فينا اىل اآلخر
وبنظرة املسؤولني واملواطنني
اىل االمناء لتصبح مفاهيم ثابتة
وراسخة جيري التصرف على
أساسها بوجود «القوات» او
بغيابها ،فبذلك نعترب أن احللم
حتقق».
وعرض جعجع يف معراب امس
مع رئيس «حركة االستقالل»
ميشال معوض األوضاع العامة
يف لبنان واملنطقة وال سيما
ما حصل من أحداث مؤسفة
استهدفت املسيحيني يف مصر
والعراق ونيجرييا.
وأكد معوض بعد اللقاء أن
«هذه اجملازر لن تزيدنا اال
تشبثًا بأرضنا وبالشراكة مع
االسالم املعتدل يف وجه أي
تطرف يهدف اىل انقسام
مسيحي ـ اسالمي ،وحنن
كمسيحيني لبنانيني جيب أن
يزيدنا ذلك تشبثًا بالدولة
وبنظامنا الدميوقراطي» ،مشريا
اىل انه «خارج منطق الصيغة
اللبنانية والدولة والشراكة مع
املسلمني املعتدلني يصبح
وضع املسيحيني يف خطر».
وشدد على «التمسك باحلق
واحلقيقة والعدالة يف ظل
ترقب صدور القرار االتهامي
ليس حملاسبة أي فريق من
اللبنانيني ـ كما يتهموننا ـ بل
حنن مصرون على الشراكة مع
كل األفرقاء ،وأساس هذه
الشراكة ال يتحقق اال بكشف
احلقيقة من خالل احملكمة
الدولية» ،معتربًا انه «ال
ميكن التأسيس لوطن اال على
أساس هذه احلقيقة ،فإذا
كانت احلقيقة جترح يف بعض
األحيان فإن تغييبها يقتل».
وأجرى جعجع اتصاال برئيس
السلطة الفلسطينية حممود
عباس لتعزيته بوفاة شقيقه.
وكانت مناسبة استعرضا خالهلا
األوضاع السياسية العامة يف
فلسطني ولبنان واملنطقة.

ALKALINE Water
مياه  ALKALINEقد جتعلك تشعر بصحة جيدة جمددا
سوف اعطيك  20ليرتا جمانًا
اذا كانت لديك حتديات مع
التهاب املفاصل والنقرس
وارتفاع ضغط الدم والسكري
واضطرابات اجلهاز اهلضمي
ومشاكل جلدية
وزيادة الوزن وغري ذلك

اتصلوا بـ اليكس اليوم:

0411132782

« 8آذار» :املبادرة السعودية ـ السورية قاب قوسني من التسوية والفريق اآلخر يسعى اىل حتقيق مكاسب خاصة

اشارت قوى  8آذار امس االول
اىل أن ملف شهود الزور والقرار
االتهامي سيكونان بندين رئيسيني
يف التسوية املرتقبة ،مؤكدة
التزامها باملسعى السوري ـ
السعودي وإيالئه االهتمام الالزم
والتعويل عليه جبدية .واعتربت
أن «الفريق اآلخر ال يهدف اىل
احلقيقة أو العدالة ،بل اىل حتقيق
مكاسب خاصة» ،زاعمة انها
رفضت اقرتاحه القبول باحالة ملف
شهود الزور على اجمللس العدلي
إذا مت التغاضي عن  11مليار دوالر
وقطع احلساب.
[ رأى وزير الشباب والرياضة علي
عبد اهلل يف حديث اىل صحيفة
«األنباء» الكويتية ،أن «الوقائع
السياسية احمللية واإلقليمية تشري
إىل أن نتائج املبادرة السعودية
ـ السورية باتت قاب قوسني من
التوصل إىل تسوية ترضي غالبية
اللبنانيني ،وتبعد لبنان عن دائرة
الفتنة اليت ختطط هلا إسرائيل
وبعض الدول املؤيدة والداعمة
ملشاريعها يف املنطقة» ،معربا
عن اعتقاده أن «تلك التسوية
ستكون أمشل من اتفاق الدوحة،
وهي لن تقتصر على القرار
االتهامي للمحكمة الدولية وملف
شهود الزور فحسب ،بل ستتناول
حلوال لعناوين عدة وملفات سياسية
عالقة بني اللبنانيني».
وقال« :على عكس ما تؤكده
قوى  14آذار ،فان ملف شهود
الزور والقرار االتهامي سيكونان
بندين رئيسيني على منت التسوية
املرتقبة ،ألنه لوال تعذر التفاهم
حول هذين امللفني ملا آلت األمور
اىل تشنج يف الساحة الداخلية،
واىل إنتاج تسوية برعاية السني
ـ سني».
واعترب أن «كل ما يشاع عن تغيري
حكومي هو جمرد حتليالت قائمة
على معطيات غري جدية ،خصوصا
وأن لبنان ليس حباجة إىل تغيري
حكومي ،بقدر ما هو حباجة اىل
التفاف أقطابه السياسيني حول
بعضهم ،وإىل تضافر جهودهم من
أجل حتصني الساحة الداخلية».
ولفت اىل أن «املطلوب اليوم
من الدولة اللبنانية هو متابعة
قانون النفط الذي أقر يف جملسي
النواب والوزراء ،وذلك من خالل
إصدار املراسيم التطبيقية للبدء
يف تنفيذه ،وإبالغ األمم املتحدة
االقتصادية
احلدود
برتسيم
اللبنانية ،ألن إضاعة الوقت ليست
يف مصلحة لبنان ،وهناك خماوف
كبرية من مسارعة إسرائيل إىل
اهليمنة على احلقوق اللبنانية ،من
خالل تذرعها بالتنقيب عن النفط
داخل حدودها املائية ،األمر الذي
يؤدي اىل تعقيد األمور ،وتأخري
استجرار املوارد املالية ملصلحة
اخلزينة اللبنانية ،ال سيما وأن
نسبة  25يف املئة من آبار النفط
يف لبنان قادرة على تأمني مبلغ
 76مليار دوالر للخزينة ،أي ما
يفوق حجم الدين العام ،وكلفة
متويل بعض املشاريع الوطنية ويف
مقدمها االسرتاتيجية الدفاعية».
[ أمل عضو تكتل «التغيري
واإلصالح» النائب أرثور نظاريان
يف حديث اىل موقع « 14آذار»،
أن «حيل السالم واالستقرار،
ويرتسخ العيش املشرتك بني
كل اللبنانيني يف العام اجلديد،
خصوصا وأن الوضع ال يشري اىل
مؤشرات اجيابية على اإلطالق».

ومتنى على احلكومة «أن تستأنف
جلساتها يف أسرع وقت ممكن،
وان تقر البنود واملشاريع املوجودة
على طاولتها ،ال سيما تلك املتعلقة
بالشؤون االقتصادية واالجتماعية
اليت ختص مصاحل املواطن ،وأن
تبدأ ورشة عمل جديدة لدراسة
موازنة العام  2011ومناقشتها يف
اقرب فرصة ممكنة».
ومحل «كل السياسيني مسؤولية
ّ
ما وصلت إليه األمور يف لبنان،
ألن القرار بني أياديهم» ،رافضا
اتهام أي فريق أو متييز واحد
عن آخر« ،ألن اجلميع يتقامسون
مسؤولية احلكم بالتساوي».
واعترب أن «ملف شهود الزور ال
يتطلب الكثري من الوقت ،لذلك ال
بد من أن حيسم ،ألنه يكشف الذين
أدلوا بشهادات كاذبة يف قضية
اغتيال الرئيس الشهيد رفيق
احلريري».
[ وصف عضو التكتل النائب
نبيل نقوال يف حديث اىل موقع
«النشرة» ،مشروع القانون
الذي تقدم به وزير العمل بطرس
حرب واملتعلق بعدم بيع األراضي
بني اللبنانيني من طوائف خمتلفة،
بأنه «غري دستوري وغري قانوني،
ويتناقض مع ما ورد يف مقدمة
الدستور حول حق التملك حتت
محاية القانون» ،مستغربا أن
«يقوم شخص قانوني مثل الوزير
حرب خبطوة من هذا النوع ،ما يعبرّ
عن حماولة فرز طائفي ،من خالل
مشروع غري ميثاقي ،ال نعرف ما
هو املقصود من خالله».
وقال« :كان جيدر حبرب أن
يتساءل من أكل السوليدير؟ وأين
ذهبت أراضي مسيحيي العاصمة؟
وماذا عن الغرباء الذين يشرتون
األراضي اللبنانية؟ ألن اللبنانيني
يبقون لبنانيني على األقل ،أما
الغرباء فيجب البحث عن مصاحلهم
اليت تدفعهم إىل عملية الشراء
اليت يقومون بها» .واشار اىل
أن «بعضهم يشرتي األراضي
من أجل أسباب وهمية» ،معتربًا
أن «اقرتاح هذا املشروع ويف
هذا الظرف يدخل يف إطار إخافة
اللبنانيني من بعضهم البعض،
وكأن املشكلة لبنانية ،وهي
بني مسلم ومسيحي وليست من
اخلارج».
ولفت اىل أن «ما يتعرض له
مسيحيو العراق ومصر وكل ما
جيري يف جوارنا خمطط له أمريكيا
وإسرائيليا» ،مستبعدا أن «يتأثر
لبنان بهذا األمر إذا مل يتقوقع
املسيحيون فيه ،وإذا استمروا يف
مقاومتهم هلذا املشروع».
وسأل «من الذي ميول األصولية
اإلسالمية؟ وإذا كانت الواليات
املتحدة األمريكية تعرف أدق
التفاصيل املالية يف العامل كيف
ال ميكنها معرفة مصدر متويل هذه
األصوليات؟».
[ اعترب عضو التكتل النائب ناجي
غاريوس يف حديث اىل موقع
«النشرة» ،أنه «ما كان
جيب طرح مشروع القانون حول
التملك الذي تقدم به الوزير حرب،
خصوصا وأنه مشروع متسرع وأتى
يف غري وقته» ،موضحا أنه «ال
ميكن التصويت على هذا النوع من
مشاريع القوانني ألنه يتناقض مع
الدستور ،واجلو العام يؤشر إىل
عدم رضا مسيحي ـ إسالمي على
ما ورد فيه».
وقال« :على املسيحي أن يدرك

أنه أصبح شبه أقلية يف لبنان ،وأن
عليه أال يبيع أرضه .واملسيحيون
هم أبناء هذه األرض ولن يرتكوا
لبنان ،ومشروع حرب ال يساعد
على بقائهم ألنهم باقون أصال».
ورفض اعتبار البعض هذا
االقرتاح مبثابة الفشل السياسي
للمسيحيني ،مؤكدًا أن «اختاذ
بعض الزعماء املسيحيني خطوات
خاطئة ال يعين أن املسيحيني
أخطأوا عمومًا ،فهذا األمر مل حيصل
أبدا» ،مذكرا بأن التكتل أرسل
إىل اجمللس النيابي مشروع قانون
حول متلك األجانب« ،وال يزال يف
اجلوارير ومل يطرح حتى الساعة،
كما ال يتم اليوم تطبيق القانون
الذي صوت عليه الربملان منذ 40
عاما ،ومل يتم عرض مشروعنا على
الطاولة».
ورأى أن «ما يتعرض له
املسيحيون يف مصر ينعكس بشكل
كبري على كل املصريني ،ألنهم
كلهم أقباط ،والبعض منهم مسلم
والبعض اآلخر مسيحي» ،رافضا
التمييز العنصري يف هذا السياق.
ودعا اىل «عدم االستخفاف
بعقول املسيحيني ،وعدم متنينهم،
ألن األمن ال يستجدى ،بل انه
واجب على الدولة» ،معتربا أن
«احلكومة املصرية مقصرة يف
القيام بواجباتها».
وأمل «أال يتعرض مسيحيو لبنان
هلذا النوع من أعمال العنف»،
مشريًا اىل أن «هذه األمور ال تتم
هنا إال إذا كانت هناك أيد أجنبية
حترك األمور كما كان الوضع يف
العراق ،لذا جيب أن تتخذ احلكومات
إجراءات صارمة».
[ لفت رئيس اجمللس السياسي يف
«حزب اهلل» السيد إبراهيم أمني
السيد خالل استقباله وفدا من جبهة
«العمل املقاوم» برئاسة زهري
جعيد ،اىل أن «ثوابت املرحلة
تقتضي االصطفاف حول مشروع
املقاومة ،خصوصا وأن املشروع
اآلخر يريد تغيري هذه الثوابت،
ومنها حماولة إخراج الساحة السنية
من عالقتها التارخيية باملقاومة
وقضية فلسطني ،اليت هي
األساس ،وعلى رأس أولويات
واإلسالمية
الوطنية
الثوابت
والقومية».
[ أشار مسؤول العالقات الدولية
يف «حزب اهلل» عمار املوسوي
يف حديث اىل إذاعة «النور»،
اىل أن «مصادر موثوقة أكدت أن
الفريق اآلخر طرح مقايضة تقضي
بإحالة ملف شهود الزور على
اجمللس العدلي إذا مت التغاضي
عن  11مليار دوالر وقطع احلساب،
وهذا ما رفضه حزب اهلل» ،معتربا
أن «هذا الفريق ال يهدف اىل
احلقيقة أو العدالة ،بل اىل حتقيق
مكاسب خاصة».
ودعا رئيس جملس الوزراء سعد
احلريري اىل تشكيل ملف حول
ملف شهود الزور ،وإحالته على
اجمللس العدلي وفقا لألصول
الدستورية ،بعدما اعرتف بوجود
هؤالء الشهود.
وقال« :موقف «حزب اهلل»
واضح من االتصاالت السورية ـ
السعودية ،وإيالئها االهتمام الالزم
والتعويل عليها جبدية» ،موضحا
أن «الطرفني يشعران مبسؤولية
كبرية حول ما حيصل يف لبنان،
وهما يدركان التداعيات اخلطرية
للقرار الظين الذي قد يهز األسس
واالستقرار الداخلي ،خصوصا وأن

هذا املسعى هو مبثابة درهم وقاية
يف املرحلة احلالية ،ألن البعض
يف لبنان يعتمد مبدأ تفجري القنبلة
أي القرار الظين ،ومللمة األشالء
فيما بعد ،ال سيما وأن هذا القرار
مبين على فرضيات وأدلة مشكوك
بصدقيتها ،وهو مبثابة مغامرة يف
أمن البلد ،ووضع عالقات الطوائف
يف دائرة اخلطر ورهنها بالعمل
املسيس».
ورأى أن «املسعى السوري ـ
السعودي تأثر بوضع خادم احلرمني
الشريفني امللك عبد اهلل بن عبد
العزيز ،ولكن األمور يتم إنضاجها
اآلن على نار هادئة ،وذلك يف ظل
التدخالت األمريكية اهلادفة اىل أخذ
األمور اىل مسار آخر» ،موضحا أن
«حزب اهلل» ملتزم باملسعى
العربي ،وهو سيعطي كل الوقت
الذي تستحقه القضية.
واتهم «الفريق األخر بالتآمر
املتعمد ،من خالل استخدام هذه
القضية احلساسة من أجل تصفية
حسابات وتنفيذ أوامر خارجية»،
متسائال «ماذا قدم الرئيس
سعد احلريري من تنازالت من أجل
مصلحة الوطن؟».
[ رأى النائب السابق عبد اهلل
فرحات يف حديث اىل إذاعة
«صوت بريوت ولبنان الواحد»،
أن «ما جرى يف ملف احملكمة
الدولية منذ إنشائها يثري القلق
والريبة من أهدافها» ،مشريا
اىل أن «املطلوب هو تنازالت
من اجلميع ،من أجل إجناح املسعى
السعودي ـ السوري».
وقال« :ان مشروع الوزير
بطرس حرب بشأن بيع األراضي
يصب الزيت على النار يف
هذه الظروف» .وسأل «هل
املطلوب من املسيحيني التقوقع
واالنفصال؟» ،داعيا الرئيس
ميشال سليمان اىل «لعب دور
تارخيي بشأن املسيحيني على
مستوى املنطقة».
[أشار النائب السابق إيلي الفرزلي
يف حديث اىل موقع «النشرة»
اىل أن «وزير العمل ما كان
ليقارب موضوع متلك األراضي يف
إطار مشروع القانون الذي طرحه،
لو مل يكن هناك قلق حقيقي يف
لبنان ،يتمثل يف الشعور بوجود
رأس املال ذي اهلوية اخلارجية
بصورة رئيسية ،وهو جيتاح
بعض املواقع اليت بدأت تشعر
باالستضعاف».
وأوضح أن «الوزير حرب سعى
اىل إجياد حل ،ولكن هذا احلل ـ
املشكلة الذي اقرتحه ال يعاجل
املشكلة األساسية ،ألن هلذا
االقرتاح انعكاسات سلبية ،إضافة
اىل أنه يربز ثقافة الفرز الطائفي
اليت يرفضها بالطبع» ،معتربًا
أن «هلذا املشروع انعكاسات
سلبية ،خصوصا على الفقراء من
املسيحيني ،ألن عقاراتهم ستصاب
بالكساد ،أو ستتدنى قيمتها أمام
قانون العرض والطلب الذي حيكم
السوق ،وهو سيحول بني عقاراتهم
واألسعار املرجتاة».
ورأى أن «األخطر يف هذا املوضوع
هو أنه يشكل متهيدا ومن دون
قصد الوزير حرب لعمليات فرز
حقيقية يف اجملتمع ،ويفتح اجملال
أمام السؤال ما إذا كان القانون
صاحلًا يف منطقة ما ،فما هو مصري
مسيحيي املناطق املختلطة؟»،
واصفًا االقرتاح بأنه «غري موفق
على الرغم من النوايا اإلجيابية».
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« 14آذار» :احلريري حيمي مشروع النهوض بلبنان واملطلوب حراك داخلي

أعلنت قوى  14آذار امس االول
أن «ما يتوجب على اجلميع
معرفته هو أن رئيس جملس
الوزراء سعد احلريري ليس
مستعدا لرتؤس أي حكومة
لقاء مساومات وتنازالت ،وأن
وجوده على رأس السلطة
التنفيذية هو من أجل محاية
مشروع النهوض بلبنان ،الذي
كان الرئيس الشهيد رفيق
احلريري قد بدأ به» ،مطالبة
القوى السياسية بـ»حراك
داخلي وجهود كبرية».
ودعت اىل وضع سالح «حزب
اهلل» يف تصرف اجليش
اللبناني ،كما فعلت األحزاب يف
العام  1990عند تطبيق اتفاق
الطائف« ،ألن هذا السالح
فقد دوره بعد االنسحاب
اإلسرائيلي وتوجه اىل الداخل
على
مشددة
اللبناني»،
انها «لن تستسلم للتهويل
والتهديد ،ولن ترضخ يوما
للهيمنة السياسية القائمة على
فائض القوة العسكرية»,
[ استبعد وزير الدولة جان
أوغاسبيان يف حديث اىل إذاعة
«صوت لبنان ـ ،»93.3
حصول تسوية على حساب
احملكمة الدولية أو القرار
االتهامي ،مؤكدًا أن «احملكمة
حاجة وضرورة لوضع حد ملسلسل
االغتياالت ،خصوصا وأنها
تتسم جبدية وصدقية عالية،
إضافة اىل أن الوضع حيتاج
اىل الرتقب واهلدوء وانتهاج
سياسة أكثر واقعية».
[ أشار وزير الشؤون االجتماعية
سليم الصايغ يف حديث اىل
«صوت لبنان اىل أن «الكرة
اآلن يف ملعب الفريق الذي
طرح ملف شهود الزور من
أجل تعطيل احلكومة ،وهو الذي
يقول علينا أن ننتهي من هذا
امللف قبل أن تعود األمور إىل
جمراها» ،معتربًا ذلك «خطة
واهية».
وقال« :يطلبون منا الذهاب
إىل التصويت ،والرئيس ميشال
سليمان يرفض ذلك إضافة إىل
البعض ،وحنن نؤيده يف هذا
الشأن ،ألنه سيكون هناك
انقسام يف التصويت ،ما يؤدي
إىل تعميق التعطيل أكثر مما هو
عليه اآلن ،ويكرس االنقسام
السياسي داخل احلكومة».
ورأى أن «املساعي اإلقليمية
السورية ـ السعودية واقفة عند
نقطة ،وهي استسالم رئيس
احلكومة سعد احلريري وأن
يتنازل عن كل ما مت حتقيقه
منذ سنوات ،من أجل أن حيافظ
على موقعه ،أم أن املطلوب
منه االنتحار السياسي ،أي أن
يقنع مجهوره بأنه جيب أن نرتك
احملكمة» ،مؤكدا أنه «ال ميكن
أن نطلب من الفريق الذي هو
ضحية وقدم التضحيات وفاز يف
االنتخابات أن يتخلى عن أسس
احلياة الدميوقراطية يف لبنان،
ألن هذه ليست تسوية».
ونفى وجود هذه التسوية ،كما
الكالم عن تغيري احلكومة ،الفتًا
اىل أن «هذه احلكومة باقية،
وهي اليت تؤمن االستقرار
للبلد» .واوضح «مل تعرض
علينا أي أفكار أو عناصر تسوية

حقيقية ،وهذا ما عرب عنه الرئيس
أمني اجلميل مطلع األسبوع ،وأن
كل ما طرح هو مبادئ وأفكار
تصل إلينا بالواسطة ،ولكن
ال عناصر تسوية حبيث يقدم
كل فريق تنازالت من أجل
لبنان».
اضاف« :ال تهمنا مصلحة
سوريا وال مصلحة سائر
الفرقاء اإلقليميني ،بل ما
يهمنا هو املصلحة اللبنانية
وعمل املؤسسات لدينا».
واعترب أن «هناك إحياء سوريًا
بشأن التسوية ،وباحتمال تغيري
حكومي مرتقب ،مرتافق مع
ضغط على حلفاء الرئيس سعد
احلريري املسيحيني من أجل
عزله ليصل اىل املفاوضات
معرى من القوى احلاضنة له
لدى املسيحيني» ،مذكرا بأنه
«إذا أرادت سوريا أن توجه
رسائل رمسية اىل لبنان فان
ذلك ينبغي أن مير عرب القنوات
الرمسية اىل رئيس اجلمهورية
ورئيس احلكومة».
[ أكد عضو كتلة «املستقبل»
النائب معني املرعيب يف حديث
إىل إذاعة «الشرق» ،أن
«جناح املبادرة السعودية
ـ السورية رهن باللبنانيني،
وأن املهم هو أال نستمر يف
التعطيل الذي يشل البلد ،ألن
اقتصادنا اىل تدهور غري معلن
حتى اآلن ،وتتحمل مسؤوليته
شاكرا
األطراف»،
كل
«السعوديني والسوريني وكل
املبادرين يف هذا االجتاه».
[ وصف عضو الكتلة النائب خالد
زهرمان يف حديث اىل تلفزيون
«إي أن بي» ،كل ما يقال
عن إمكان حصول مقايضة بني
احملكمة ونزع سالح «حزب
اهلل» بأنه «كالم سياسي،
وال يستند اىل أي معطى»،
مذكرا بـ»أننا لطاملا أبدينا
احلرص على املقاومة كحرصنا
على احملكمة والعدالة».
ولفت اىل أن زيارات الرئيس
احلريري اخلارجية «تأتي يف
سياق املساعي بشأن التسوية
واالستقرار يف البلد ،واتهامه
بتقطيع الوقت يف غري مكانه»،
مستغربا «إصرار فريق  8آذار
على البت مبا يسمى ملف شهود
الزور الفارغ واالستمرار يف
تعطيل جملس الوزراء».

وأشار اىل أن «اجلميع يعولون
على املسعى السعودي ـ السوري
يف ما خص القرار االتهامي
وموعد صدوره ،وهناك متسك
باالستقرار والعدالة واحملكمة
الدولية» ،معتربًا أن «على
اجلميع إجراء احلوار حتت هذه
العناوين ،خصوصا وأن رئيس
احلكومة لطاملا اتبع سياسة اليد
املمدودة منذ بداية ترؤسه
حكومة الوحدة الوطنية».
[ رأى عضو الكتلة النائب غازي
يوسف يف حديث اىل صحيفة
«األنباء» الكويتية ،أن «ما
اإلعالمية
الوسائل
تتناقله
تارة عن تشكيل حكومة جديدة
كنتيجة للتسوية السعودية
ـ السورية ،وتارة اخرى أن
الرئيس احلريري سيتخلى عن
احملكمة الدولية وسريفض
القرار االتهامي واحلقيقة اليت
ناضلت من أجلها قوى  14آذار
وكلفتها سقوط قافلة طويلة
من الشهداء ،ليست سوى
سيناريوهات وهمية ،وهي لن
حتقق املرجو منها ،ولن تؤول
يوما اىل مالمسة الواقع»،
مشريا اىل أن «ما يتوجب على
اجلميع معرفته هو أن الرئيس
احلريري غري مستعد لرتؤس أي
حكومة لقاء مساومات وتنازالت،
وأن وجوده على رأس السلطة
التنفيذية هو من أجل محاية
مشروع النهوض بلبنان ،الذي
كان الرئيس الشهيد رفيق
احلريري قد بدأ به».
واوضح أن «الرئيس احلريري
لن يقبل بتشكيل حكومة جديدة
تكون مشابهة للحالية ،خصوصا
جلهة إعطاء املعارضة القدرة على
تعطيلها ساعة تشاء كوسيلة
وفرض
الضغوط
ملمارسة
وتوجيهاتها»،
طروحاتها
مشددا على أن «اململكة
العربية السعودية مل ولن
تطلب يوما من الرئيس احلريري
التخلي عما جنته ثورة األرز
وقوى  14آذار طيلة السنوات
املاضية ،من أجل أن يكون
رئيسا صوريا حلكومة تتعرض
للتهديد بقوة السالح ،كما
أن قوى  14آذار لن تستسلم
للتهويل والتهديد ،ولن ترضخ
يوما للهيمنة السياسية القائمة
على فائض القوة العسكرية
لدى البعض ،ومهما كانت

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

النتائج وأيا كانت الظروف لن
ترتك لبنان ومستقبل اللبنانيني
عرضة لالنتهاكات اليومية من
البعض يف املعارضة ،أصحاب
االستقاللية
غري
املشاريع
واملتناقضة بأدنى التفاصيل مع
املشاريع الوطنية واالستقاللية
لثورة األرز».
واكد أن «قوى  14آذار تتعامل
مع اقرتاح وزير العمل بطرس
حرب خبلفية وطنية صرفة،
من دون أي خلفيات طائفية،
وأن غالبية تلك القوى لن تأخذ
باالقرتاح موضوع النقاش».
[ أشار عضو الكتلة النائب
عمار حوري يف حديث اىل موقع
«النشرة» ،اىل أنه «مع
انتهاء احلرب اللبنانية أصبحت
هناك مسؤولية مشرتكة بني
املسيحيني واملسلمني يف
املنطقة جتاه منع أي نوع من
أنواع التوتر بني الطوائف ،ألنها
هذه املنطقة هي مهد لألديان،
وإذا تغري وجهها إىل لون واحد
تفقد صفتها كممثل لصورة
التعددية».
[ اعترب عضو كتلة «القوات
اللبنانية» النائب طوني أبو
خاطر يف حديث اىل صحيفة
«السياسة» الكويتية ،أن
«لبنان مير بأزمة صعبة،
ألقت بأثقاهلا على حياة الناس
ومتطلباتهم املعيشية خالل
فصل الشتاء ،وبدل أن تتفرغ
الدولة اىل معاجلة هذه األمور
واالهتمام مبشكالت اجملتمع،
جندها ترزح حتت ثقل األزمات
املتتالية اليت ال بد من انفراجها

يف نهاية األمر ،والوصول إىل
احلد األدنى من احللول اليت
ترضي اجلميع».
[ شدد عضو تكتل «لبنان
أوال» النائب عماد احلوت يف
حديث اىل إذاعة «الشرق»،
على أن «املبادرة السعودية
ـ السورية ال تزال قائمة،
ورمبا شابها بعض الربود
بسبب العارض الصحي الذي
أمل خبادم احلرمني الشريفني
امللك السعودي عبد اهلل بن عبد
العزيز» ،موضحا أنه «ليس
أمام اللبنانيني من خيار آخر
سوى التفاهم واالتفاق على
نقاط مشرتكة».
[ جدد عضو كتلة «الكتائب
اللبنانية» فادي اهلرب يف
حديث اىل تلفزيون «إي أن
بي» ،التأكيد أن «ملف ما
يسمى شهود الزور هو ملف
تعطيلي ،هدفه وقف سري
املؤسسات الدستورية ،وجملس
الوزراء» ،مذكرا بأن «ال احد
يستطيع الغاء احملكمة الدولية
أو التأثري يف مسارها».
[ اعرب رئيس حركة «التغيري»
إيلي حمفوض يف حديث اىل
موقع «ناو ليبانون» ،عن
اعتقاده أن «كل الكالم عن
حصول التسوية سيتبني أنه
كالم فارغ ،سوقت له وسائل
إعالم قوى  8آذار ،بإيعاز من
بعض قادتها ،ألن «حزب
اهلل» مير يف أسوأ أزماته
السياسية ،اليت بدأت منذ ما
قبل اغتشيال مسؤوله العسكري
عماد مغنية يف عمق دمشق،

الراعية الرمسية للحزب ،وعرابته
يف تغطية كل ارتكاباته».
و[ دعا النائب السابق أمحد
فتوح يف تصريح ،اىل «فتح
أبواب جملسي النواب والوزراء
رمحة باملواطن الذي يئن حتت
وطأة الكثري من املشكالت
واالجتماعية»،
االقتصادية
مشريا اىل أن «فريق 8
آذار يستسهل تعطيل عمل
الدستورية
املؤسسات
والرمسية ،وأخذ البالد رهينة
بني يديه».
ّ
وذكر بـ»ممارسات الفريق
نفسه خالل السنوات املاضية،
فرض
حماولته
وخصوصا
احلصار امليداني على مؤسسة
جملس الوزراء ،وإقفال اجمللس
النيابي ،وما تالهما من أحداث
دموية كادت تأخذ البالد
اىل مصري أسود» ،مشيدا
بـ»مساعي رئيس اجلمهورية
ميشال سليمان يف سبيل تطويق
األزمة ،وحماولة إجياد خمارج
مناسبة حتفظ كيان الدولة،
وتعيد احلوار الوطين اىل داخل
املؤسسات الدستورية».
ولفت اىل أن «هؤالء سعوا
اىل اىل جر الشعب اللبناني اىل
حيث يعتقدون صوابية موقفهم
بشأن القرار االتهامي املرتقب
صدوره حول املشتبه يف
تورطهم بارتكاب جرمية اغتيال
الرئيس الشهيد رفيق احلريري،
وهو ما يتنافى وأبسط مبادئ
الدميوقراطية ،حبيث ال جيوز
لفريق أن يفرض رأيه بالقوة
على غالبية الشعب اللبناني».

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

ميزان اوتوماتيكي ()Wheel Allignment

(جنوطة)جديدة ومستعملة لكافة انواع السيارات

تصليح جنوطة وتركيب فرامات وبطاريات

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

مأمت حاشد لـ»ابو نعيم» يف حارة حريك

وَأ َ
لد ْم ِع َأ ْن
سأ ُلَ :ه ْل َنترْ ُ ُك ِل َّ
َ ْ
َ
َ
ص ْف َحَة َو ِ
داع َك ،أ ْم
َي ْقَرأ َعَّنا َ
ضاِ ،إلىَ
َنْل َجُأَ ،ه ِذ ِه المْ َ َّر َة َأ ْي ً
مي ِت َنا
ام ِت َك َت ُشُّد ِم ْن َعِز َ
اب ِت َس َ
ْ
ِّ
الش َد ِة َوالخْ َ َطِرَ ،ز َم َن
َز َم َن
حْ ُ
الْز ِن َوالأْ َ لمَْ ؟
َ
ام َت َك َعلى
اب ِت َس َ
أ ُظُّن َك َ
س َت ِق ُف ْ
َغ ِدناَ ،كما ُكْن َت َت ْف َع ُلَ ،ح َّتى
الرمق الأْ َ
خري...
َّ َ ِ
ْ
َ
َ
لأْ
اعَة
سَ
َك ْي َف الَ ،وأ ْن َت ا ُب َ
ِ
حضرتك،
ُكَّنا َنْل َتقي يف
َ
لمْ
الوطن يف ا ْنفى،
َز َم َن
ُ
حيث ْ
ُ
ال َت َق ْي َنا؟
ساعَة ُكْن َت َت ُه ُّب
َوَأ ْن َت الأْ َ ُخ
َ
َ
مامنا لخِ ِ ْد َمٍةَ ،أ ْو ِلَبْل َس َمِة
أ َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ٍ
ِ
ِ
ُجْر ٍح ،أ ْو لكفكفة َد ْم َعة ،أ ْو
الح ِت َف ِاء ِبَل ْح َظِة مجَْ ْد؟
ِل ْ
العون اآلتي إلينا
وأنت
َ
ُ
ُّ
ِ
واحلال
دق،
الص
صهوة
على
ِّ ِ
ُ
َ
ٍ
َ
وج ً
بينا
سنبلة
ع
واض
ت
نا
بين
َ
ُم َ
لاً
َّ
الر ْف َعة؟
ق
ر
ع
ب
ل
ك
َ
ِ
َ ِ ِّ

إحتضنت كنيسة مار يوسف
يف حارة حريك يف مأمت
حاشد ،إبن احلارة الياس
املعروف
عون،
نعيم
بـ»أبو نعيم» ،الشقيق
الرئيس
لدولة
األكرب
العماد ميشال عون ،وأب
التيار الوطين
املناضلني يف ّ
احلر.
ّ
وشارك يف مراسم الوداع
إىل جانب العماد عون،
وقياديون
عائلة الفقيد
ّ
للتيار
وملتزمون ومناصرون
ّ
ّ
تكتل التغيري
الوطين احلر،
واإلصالح ووزراؤه ،رئيس
اجلمهورية العماد ميشال
ّ
سليمان ّ
ممث ًال بوزيرة الدولة
الرئيس
عفيش،
منى
ّ
ممث ًال
السوري بشار األسد
بالسفري السوري علي عبد
الكريم علي ،رئيس جملس
ّ
ممث ًال
النواب نبيه بري
بالنائب عباس هاشم،
رئيس جملس الوزراء سعد
ّ
ممث ًال بوزير البيئة
احلريري
حممد رحال ،وحشد من
الوزراء والنواب ورجال
الدين والشخصيات.
وقد ألقى راعي أبرشية
بريوت للموارنة املطران
بولس مطر كلمة قال فيها

«اليوم عيد إعتماد املسيح
على نهر األردن ،نودع
الشيخ اجلليل أبو نعيم الذي
عاش حياته خملصا ومؤمنًا
إميانًا حقيقيًا ،هو إبن بيت
كريم ووطين ورث فيه
اإلميان واحملبة ،وإبن عائلة
أعطت يف لبنان وطنية
وروحًا إنسانية وحمبة كربى
ّ
جتلت يف شقيقه العماد
ميشال عون الذي له يف
لبنان والعامل مكانة يرفع
فيها إسم لبنان .كما دعا
املطران مطر إىل محل رسالة
العونني ،رسالة العيش
واحملبة واإلخالص
املشرتك
ّ
والتفاهم اليت محلها «أبو
نعيم» ،والرسالة اليت
وجهها العماد عون إىل
ّ
السينودس واليت تلتقي
مع رسالة البابا».
وبعيدًا عن الربوتوكوالت،
العونيون دمعهم حربًا
ترجم
ّ
التيار الوطين
كلمة
فكانت
ّ
احلر اليت ألقاها ّ
النائب زياد
ّ
ً
نيابة عن رمزي كنج،
أسود
فقال:
« أبو نعيم،
صيغِة حْ
خاطُب َك ِب َ
ُأ ِ
ال ِ
اضِر َأ َب ًدا،
َ
َ
ضور َك َ
بين َنا أ ْك َث ُف ِم ْن
لأِ َّن ُح َ
َأ ْن يمُ َّ َحى.

الص ُ
اعَة ُكَّنا
َوَأ ْن َت
سَ
َّ
ديق َ
َ
س َنا َعلى َك ِت ِف َك،
ُنْلقي َرأ َ
بنيَ ،و ْ
ال َقَل ُق ِجَب ٌ
ال َعَلى
َت ِع َ
ص ُدورناَ ،ف ُي ْشِر ُق َو ْج ُه َك
ُ
ض ِّي مَْ
ش ًسا ُت ُ
الر ِ
زيل ُظْل َمَة
َّ
ِ
الص ْعَبة.
لوب َنا َو
ُق ِ
ساعات َنا َّ
َ
فيق ْ
الر ُ
ال َق ِ
سري
ائُد َت ُ
َوأ ْن َت َّ
َ
َ
َ
الز َم ِن
َقْبل َنا َو َم َع َنا ،يف ذاك َّ
ديءَ ،قْلُب َك َعَل ْي َنا َو َع ْيُنكَ
الر ِ
َّ
َعلى ُك ِّل َحَر َكٍة َنْأتيها،
ال ِإلىَ
ول ِب َنا حْ َ
حني َتُؤ ُ
ال ُ
َو َ
َ
ُ
ْ
َتْو ِق ٍ
اع ِتقال ،كَّنا
يف َأ ِو
ْ
س ِب َو ْق ِع َأ ْق ِ
دام َك َعَلى
نحُ ِ ُّ
َ
َّ
ِ
يار ِت َناَ ،أ ْو
ز
ل
نا
ي
ل
إ
ريق
الط ِ ِ ْ
ِ َ
اك ِم ُت ِ
ات المْحَ َ ِ
فيِ ُر ْد َه ِ
واك ُب
ُك َّل لحَْ َظِة ُظْل ٍم َك َان ْت ُتِل ُّم
بيت يف
ِبنا...
وحني ُكَّنا َن ُ
َ
الزنازين َ
اماُ ،كْن َت ُت َ
ض ِّم ُد
ي
أ
َّ
ِ َّ ً
ُجْر َح ْ
الَب ْي ِت ِب ِ
إميان َك؟
نعيم؟
إميان أبو
َوما
ُ
ْ
ِ
ُ
وبقضيِة
،
باهلل
ه
إميان
َّ
بنانَ ...حَّبُة َخْر َد ٍل َتْن ُق ُل
ُل ْ
الجْ ْ
ً
صالبة
زاد ْتُه
بالَ .و َق ْد
َ
سَّر َبها
ُو َر ْي َق ٌة ال َي ْدري َك ْي َف َ
ْ
ئيس ِ
الشقيق
ماد
الع ُ
الر ُ
ِإ َل ْيه َّ
فار ِة
ِم ْن َمْل َجِإ ِه يف
َّ
الس َ
ِ
ورقة
على
الفرنسيِة،
َّ
ْ
ساندويشَ ،
كان ْت ِ
الح أبو
س َ
ِ
وجه ُك ِّل َم ْن كان
نعيم يف
ُ
افرتاء
جيادله،
قار ُعُه أو
ً
ُي ِ
وزورا .خُْ
يِر ُجها من محَْ َف َظِة
ً
ُ
ِّ
ليعل َق َب ْع َد
ويقرأها
َج ْيِب ِه،
الو ِت َهاَ :م َعُه َحقّ
َف ِ
راغ ِه من َت َ
نرالَ ،
ْ
الجْ
ليس َك َذ ِل ْك؟
أ
َ
َ
ٌ
َ
أسرار
من
ا
سر
ت
كان
ة
ق
ي
ر
و
ْ
ِ
َُْ
ًّ
الب ِت ِهَ ...و َر ْف ِ
ض ِه
ُقَّو ِت ِه َو َ
ص َ
َ
قاء َّ
لبنان ِلِل ِ
قيق
غادرة
ُم
َ
الش ِ
ِ
ِ
مساء
بأن
ه
القتناع
،
د
القائ
ْ
َّ
َ
ٌ
بأن
جديرة
وحدها
لبنان
َ
َ
ْ
ِّ
ُت َظِّل َل لحَْ َ
الل ِ
قاء ِتْلك.
ظة
ص َد َق أبو نعيم.
َو َ
شيخ َّ
َ
باب،
أبو نعيم ،يا
الش ْ

َغيرْ ُ َك

ابتسم
وافرح فأنت
يف
لبــــنان

َولمِ َ ْن
َّ
الل َق ْب؟
ُ
تنتقل من ِ
ُّ
ض َّفِة
وأنت
أظن َك
َ
ٍ
ٍ
حياة فانية ،إىل ِ
حياة
ض َّفِة
سْب َحَة
يدي ْك ُ
أبدية ،تحَْ ِم ُل يف َ
ص ْ
ُب ُ
ورديٌة
يوتها:
الة،
َ
َّ
ِ
ت،
للعذراء اليت لهَ ا َت َعَّب ْد َ
ِ
وت ِ
ِ
لعائَل َت ْيكُ ،أ ّم نعيم
ساع َّيٌة
والفْلذات َّ
الث ْ
ِ
الث ،وآل َّ
التيار
الوطين حْ ُ
ّ
الّر ِم ْن َأ َّو ِل ُم ِ
ناض ٍل
َ
إىل َم ْن لمَْ يول ْد ِمْن ُه ْم َب ْع ْد،
ِ
لبنان
أبناء
جلميع
َوبالتالي
َ
ِ
َّ
لبنان الذي
الذين أحَبْب َت،
َ
َّ
ْ
بني ُر ِ
َ
بوعه ُكِّلها َمع
ت
ل
ق
ن
َت َ
َ
َّ
َ
َ
َ
ِر ِ
َّ
طون
ق
س
ت
ت
ار
ي
الت
يف
ك
فاق
َ
َ
َّ
ت ْ
ال ِ
عماد اآلتي ِم ْن
صْو َ
َ
حارَ ،فَز َر ْع َت َح ْي ُث
َخْل ِف الِب ْ
َحَلْل َت َو ْم َ
ضَة َأ َم ْلَ ،و َتَر ْك َت
َ
َ
َ
أمان
ة
خري
ذ
ك
ِظ َّل َب ْس َم ِت
ٍ
َ
وسالم.
ْ
اآلن إىل
ت
أبو نعيمُ .ع ْد َ
َ
ِ
ِ
حارة حريكَ ،تْر ُقُد
حارتك،
ٌ
صارخ
وحنينك
رابها،
ُ
تحَْ َت ُت ِ
والبساتني،
إىل برتقالهِ ا
ْ
ُ
ْ
ِ
القيامة.
رجاء
ترقُد على
َي ُ
ليق

َهذا

ليكتب
اب
ُع ْدت إىل الترُّ ِ
َ
ويرويها
قص َت َك
اب
َّ
الترُّ ُ
َ
أن
ألجيال
ٍ
ٍ
وأجيال ،وفيها َّ
َ
فار َق ْته
نعيم
ابتسامة أبو
ْ
َ
وللمرة األوىل
املرة،
هذه
َّ
َّ
فار ُقُهَ ،
لتْبقى َب ْي َن َنا.
ُت ِ
خْب ْ
اطَر ْك َ
ش ْيخ َّ
باب».
الش ْ
وبعد التشييع ،زار رئيس
مار
كنيسة
اجلمهورية
يوسف ،حيث قدم التعازي
للعماد عون والعائلة.
ومن املعزين صباحًا ،رئيس
كتلة «الوفاء للمقاومة»
النائب حممد رعد على رأس
نواب ووزراء
وفد
يضم ّ
ّ
حزب اهلل ،باإلضافة إىل
فيه،
القياديني
بعض
ّ
أول الواصلني
الذين كانوا ّ
إىل الكنيسة.
كذلك زار الكنيسة معزيًا
الرئيس إميل حلود وجنله
النائب السابق إميل حلود،
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود ،السفري اإليراني
غضنفر ركن أباديّ ،
النائب
ّ
النائب
جنبالط،
وليد
ّ
النائب بهية
أنور اخلليل،
ّ
والنائب سرتيدا
احلريري
السابق
الوزير
جعجع،
ميشال إده ،السيدة صونيا
فرجنية ،ووفد من قيادة
حركة «أمل» برئاسة
زعيرت،
غازي
النائب
النواب والوزراء
وعدد من
ّ
ّ
وممثلني عن
السابقني،
ّ
وشخصيات
األحزاب
ّ
وإجتماعية ورؤساء
سياسية
ّ
ّ
بلديات وخماتري ووفود
ّ
شعبية.
ّ

اجملهر

قدميا قيل« :األم اليت تهز السرير
ً
بيمينها ....تهز العامل بيسارها»،
وهذا فع ًال ما يعيشه عاملنا حاليا إزاء
اهلزة السياسية العاملية  -الدولية
اليت سببها مواطن عادي من أسرتاليا
يدعى جوليان أسانج؛ الذي مل يضطر
يف اثارته إىل استخدام ال األسلحة
النووية وال اسلحة دمار شامل وال حتى
اجليوش واألساطيل واسراب الطائرات
النفاثة املقاتلة ...بل كان وما زال
سالحه الوحيد جمرد موقع الكرتوني
بسيط غطت آفاقه املتواضعة كافة
قارات املعمورة وكانت وما زالت
مبتناول املليارات البشرية من سكان
األرض.
هزة السيد أسانج تتلخص وتتمحور
حول تسريبات موقعه اإللكرتوني
ملئات آالف التقارير السياسية
والديبلوماسية الصادرة عن مكاتب
السفارات والبعثات األمريكية حول
العامل واملوجهة طبعًا إىل أسياد البيت
األبيض بواشنطن حتى يتمكنوا من
وضع اخلطط واملشاريع والسياسات
اليت متكنهم من احكام هيمنتهم على
العامل برمته مبا يف ذلك حدود أو
مصاحل حتى أقرب املقربني هلم من
حلفاء وشركاء يف تطبيق مفاهيم
السيطرة واهليمنة وعلى أبعاد أو ضرب
أو اإليقاع بكل من يقف حجر عثرة يف
مشاريع بسط نفوذهم والتحكم مبصري
الشعوب.
نعم مئات آالف الوثائق الديبلوماسية
السرية كشفها حتى اآلن موقع
ويكيليكس مع التأكيد من قبل السيد
أسانج على أن« :اآلتي أعظم».
وطبعًا فاألنظمة العربية كان هلا حصة
ال يستهان بها ضمن جمموعة هذه
التسريبات لدرجة أن قادة وحكام بعض
دول «العامل الثالث» شعروا بالغرية
واحلسد من احلكام واألنظمة العربية
ألن ويكيليكس مل حتمل حتى تسريبة
واحدة عنهم تشري أو تؤكد تواطئهم
مع األمريكي ويف بعض االحيان ضد
مصاحل بالدهم أو شعوبهم.
وهنا نأتي اىل جوهر موضوعنا من
التسريبات لنقول بأن نعم فللبنان
حظه الوافر منها ،كيف ال وهو البلد
األصغر تقريبًا يف حجمه بني البلدان
العربية ،لكنه األوفر واألعظم حظًا
بني جريانه حبصول الفنت واحلروب
واملآسي البشرية بني ربوعه .مبعنى
آخر أنه لو مل حيمل موقع أسانج ما
محله من تسريبات عن لبنان وزعمائه
«األبرار؟» لكان من حقنا أن ننعت
موقع ويكيليكس بالكاذب ،باملضلل
أو باملفربك للحقائق والوقائع!
الالفت للنظر أيضًا أن قادة أمريكا
أنفسهم وعلى مجيع مستوياتهم مل
ينكروا أو يتنكروا ملا نقلته عنهم هذه
التسريبات ،بل ردة فعلهم تركزت
حول خوفهم من تعرض بعثاتهم
الديبلوماسية حول العامل للخطر سواء
يف أمكنة عملهم أو يف منط حياتهم
بني أوساط اجملتمعات املختلفة اليت
ميثلون بالدهم فيها مما يؤكد صحة
وصدق كل ما جاء من معلومات وكل
ما كشفته هذه التسريبات.

بقلم رامي القروش

أما يف لبنان ،فحدث وال حرج .وبعيدًا
عن رد وليد جنبالط الذي اعرتف بكل ما
أوردته وثائق ويكيليكس عنه ،بقوله:
«كنت يف غربة وعدت اىل موقعي
الصحيح» ،ورد كهذا ميثل دون أي
شك مقدار الشجاعة واحلكمة وتطبيق
عرف« :اإلعرتاف باخلطأ فضيلة»؛
بعيدًا عن املوقف اجلنبالطي هذا رأينا
كيف بدأت تصاريح «التكذيب» هلذه
الوثائق تتطاير من مكاتب أو عن ألسنة
أمثال فؤاد السنيورة ،الياس املر،
قادة الكتائب ،قادة القوات وأقطاب
 ١٤آذار وتيار املستقبل.
حنن نكتب وحنلل بكل جرأة وموضوعية
واستقاللية عن كل األطراف السياسية
يف لبنان فنقول ،عمال مبا خربناه
وملسناه من قادة ومسؤولني سياسيني
يف أي دول تعترب نفسها دميقراطية
مثلما هو حال لبنان ،إن اإلتهام أو
حتى اإلشارة ملا ورد من قبول رئيس
احلكومة السابق فؤاد السنيورة بتشكيل
قوة عسكرية عربية  -دولية تساعد
اسرائيل يف حرب متوز  ٢٠٠٦للقضاء
على املقاومة اللبنانية ،هذا القول
وافرتاء ،حيتم على
حتى وان كان كذبًا
ً
السيد السنيورة التنحي عن مقعده
النيابي وان يطالب هو شخصيًا بإجراء
التحقيقات الكاملة الشاملة إلثبات براءته
من هذه اإلدعاءات؛ كيف ال وهو الذي
كان يرأس احلكومة أيام تلك احلرب
املشؤومة! إن جمرد استنكار من جهته
أو اصدار بيان تكذييب بهذا الشأن ال
يربئ ساحته وال يعفيه من مسؤولية
كشف معامل احلقيقة احلقيقية.
أيضًا فاكتفاء الوزير الياس املر،
وهو كان وما زال يشغل منصب وزير
الدفاع ،وبلسان ناطق بامسه برفض ما
ورد عنه يف ويكيليكس من تواطؤ علين
متعمد مع العدو الصهيوني هذا ال يعفي
الوزير من التنحي الفوري والالمشروط
عن كل مسؤولياته الرمسية واملطالبة
من قبله بتشكيل جلنة حتقيق للنظر
بهذه التهمة املوجهة ضده واليت دلت
بكل وضوح وعلنية على أنه مل يتنب
املوقف املضاد للعدو اإلسرائيلي إال
حني قصف البنى التحتية يف لبنان
املسيحية!»
«املناطق
وبالذات
األهم من ذلك أن املسؤولية الكربى
حيال هذه التسريبات تقع على عاتق
رئيسي اجلمهورية واحلكومة اللذين
كان وما زال احلري بهما أن يطلبا من
كل وزير أو نائب حالي يف الربملان
أو حتى مسؤول يف قطاعات السلطة
توجهت هلم «طرطوشة» صغرية من
الشبهات ،التنحي حتى تأخذ التحقيقات
جمراها بالتهم املنسوبة اليهم.
عمومًا ابتسم ،فأنت من لبنان...
بلد احلرية والراحة واإلطمئنان ،حيث
املسؤول فيه يعشق افساد الشبان...
وسرقة األخضر واليابس يف األوطان
وحيث يعرتضون فقط إن كسب عليهم
جولة شيطان.
إبتسم وافرح ،فأنت من لبنــــان...
حيث ال معيار يف مسار الضمري واللسان
فطاملا «النطنطة» توفر دوالرًا أو
دوالرين فهي أفضل قاعدة يسلكها
االنسان يف لبنان
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لبنانيات

لبناني األصل نائباً لرئيسة الربازيل وزوجته تصغره بأكثر من  42سنة سيارة جتتاح أحد مداخل احلريري :التفاهم السعودي  -السوري أجنز ولن
قاعة املسافرين يف مطار أنفذ أي التزام قبل أن ينفذ الطرف األخر
بريوت وجترح  3اشخاص

مع أن اللبنانيني يزيدون يف بالد
األمازون ،اليت هاجر أوائلهم إليها
قبل  130سنة ،على  6ماليني
مغرتب ومتحدر تقريبًا ،أي أكثر
من  %3من سكانها البالغني 194
مليونًا ،إال أن أحدًا منهم مل يصل
إىل منصب سياسي كالذي وصل
إليه اللبناني األصل ،ميشال
تامر ،فهو نائب رئيسة الربازيل
اجلديدة ديلما
روسيف.
ّ
مل حيالف احلظ العاطفي أيضًا
أي متحدر لبناني كما حالف تامر
البالغ عمره اآلن  70سنة ،فزوجته
تصغره بأكثر من  42عامًا وهي
ملكة مجال سابقة وبدأوا يسمونها
«كارال بروني أمريكا» ،ألنها
عارضة أزياء سابقة وإيطالية
األصل كزوجة الرئيس الفرنسي
متامًا ،ومثلها حتمل لقبًا سيفرغ
يف الربازيل حني حتكمها
روسيف
ّ
بدءًا من أول يوم يف العام اجلديد،
وهو لقب السيدة األوىل.
وميشال تامر شبيه شك ًال بالرئيس
الفرنسي ،نيكوال ساركوزي،
أي قصري القامة مثله ويداه
صغريتان كقدميه ،وبالكاد طوله
 170سنتيمرتًا ،مع اختالف بني
االثنني جوهري وكبري :ساركوزي
جمري األصل من أب يهودي وأمه
أصلها يوناني .أما نائب الرئيسة
اجلديدة للربازيل فابن ملخايل
تامر ومرشا بربر ،وهما لبنانيان
هاجرا يف  1925من قرية منسية
مبتاهات وجرود مرتفعات قضاء
الكورة يف الشمال اللبناني.
والقرية صغرية وتكاد ال تبدو على
اخلريطة «بل هي حمرومة من كل
ما هو عصري وحديث وسكانها
ال يزيدون على  550نسمة»،
وفق ما قال عنها رئيس بلديتها،
احملامي بسام بربر ،حني اتصلت
به «العربية.نت» اخلميس -30
 2010-12عرب اهلاتف.
واملتوفر من املعلومات عن والدي
ميشال تامر هو أنهما هاجرا إىل
الربازيل مع من أبصر النور من
أوالدهما يف القرية ليلتحقا
بأقارب هلما يف مدينة ريفية
امسها «تييتيه» وتبعد 145
كيلومرتًا عن سان باولو ،وفيها
استأجر املهاجر اجلديد آلة لتقشري
األرز والنب عاش عليها وقام
برتبية من أبصر النور من أوالده
يف لبنان ومن بعدها يف الربازيل،
ثم رحل هو وزوجته عن الدنيا
تاركًا  8أبناء أصغرهم ميشال
تامر ،ومل يبق حيًا منهم معه اآلن
يف الربازيل سوى  3أشقاء :فؤاد
وإلياس وأديب ،واألخري أكربهم
وعمره  75سنة.
وكانت «العربية.نت» بعثت
برسالة عرب الربيد اإللكرتوني إىل
ميشال تامر قبل  3أيام ،وفيها
أسئلة قليلة قد تليب إجاباته عنها
فضول القارئ العربي ،لكن تامر
املشغول جدًا هذه األيام بشكل
خاص مل جيب على الرسالة
املكتوبة بربتغالية الربازيل ،مع
أنها تضمنت أسئلة حول ما حين
إليه ،كنظرته إىل لبنان وإىل
قريته املتحدر منها أص ًال ،وامسها
بتعبورة.
ويقول رئيس بلدية بتعبورة
إنه ابن عم والدة ميشال تامر،
وهي من القرية أيضًا .ويروي
عن ميشال تامر أنه زار لبنان
العام املاضي بدعوة من رئيس
جملس النواب ،نبيه بري ،وأنه
مضى إىل القرية البعيدة 74

كيلومرتًا عن بريوت «فتعرفنا
إليه وفرحنا به كثريًا ألنه ابن
بتعبورة واستطاع أن يصل إىل
منصب رئيس جملس النواب
الربازيلي .أما اآلن فهو نائب
رئيسة الربازيل كلها ،لذلك زاد
فخرنا به ،وفق تعبريه.
وروى احملامي بربر أنه رافق
ميشال تامر يف القرية ورآه
يدخل إىل بقايا بيت جده ألبيه،
إلياس تامر «ورأيته يركع على
األرض ويقبلها ،ثم راح يقبل
أحجار البيت بكل حنان وشوق،
مع أن البيت هو أطالل خربة ومل
يعد يبدو منه ما يدل على أنه
كان بيتًا باألساس» ،كما قال.
وذكر بربر أن البيت مل يكن يسع
لعيش شخصني ،فمساحته 60
مرتًا مربعًا على األكثر ،وأرضه
أكرب بعض الشيء« ،وكم
نتمنى لو يعمل ميشال تامر على
حتويله إىل متحف لعائلته وألبناء
بتعبورة املهاجرين يف الربازيل،
وهم فيها باملئات».
وذكر رئيس البلدية أن سكان
بتعبورة لن يقيموا مهرجان فرح
عند تسلم ميشال تامر ملنصبه
السبت املقبل« ،فعدد السكان
قليل يف القرية ،لكننا سنكتب
بيانًا نعرب فيه عن فخرنا واعتزازنا
بتامر الذي ندعوه لزيارة القرية
جمددًا ،وقد يراها حمرومة من
الشيء الكثري ،حتى املدرسة
الوحيدة اليت كانت فيها مت
إقفاهلا منذ  4أشهر ،وسريى
أن معظم شوارعها وأزقتها غري
معبدة ،والكهرباء تنقطع فيها
 14ساعة باليوم أحيانًا ،لكنها
قريته وفيها ذكريات أبويه»،
كما قال.
ويف الطرف اآلخر من العامل،
حيث يقيم ميشال تامر يف بالد
ثامن اقتصاد يف العامل ،يتفاءل
الربازيليون بأن يساهم إىل حد
بعيد يف قيادة الدولة مع ديلما
روسيف اليت عانت من السرطان
ّ
وقهرته بالعالج ،خصوصًا أن تامر
يبدو ملن يراه وكأن عمره ال يزيد
على  50سنة على األكثر« ،أي
أنه يوحي بالثقة مهما تقدم به
العمر» ،حبسب ما يكتبون.
ويذكرون أيضًا عن تامر الذي
تزيد خربته يف العمل السياسي
على  40سنة ،أنه يتوىل منذ 9
سنوات رئاسة «حزب احلركة
الدميقراطية الربازيلية» املتمتع
بأغلبية نسبية يف الربملان
الربازيلي اجلديد ،وأنه درس
القانون يف اجلامعة الكاثوليكية
بسان باولو ،وحصل فيها على
الدكتوراه باحلقوق ،وهو حمام
شهري يف الربازيل ،ومؤلف 4
كتب بالقانون ،آخرها يف 1994
بعنوان «الدستور والسياسة»
وباع منه أكثر من  300ألف
نسخة ،وهو متزوج من مارسيال
تيديشي اراووجو ،ولديه منها
ابن امسه ميشال جونيور ،وعمره
أقل من عامني.
وميشال تامر أب أيضًا لثالث
بنات من زوجته األوىل ،ماريا
سيليا توليدو ،وهن :لوسيانا،
وعمرها  41سنة ،وماريستيلال
اليت تصغرها بعامني ،ثم
كالريسي البالغة من العمر 36
عامًا ،واألخريتان متخصصتان
بعلم النفس .كما مليشال تامر،
الذي هو جد ألربعة أحفاد ،ابن
أيضا امسه ادواردو وعمره 11

سنة تقريبًا ،وهو من عالقة له
سابقة مع إحدى الصحافيات يف
سان باولو.
املعروف عن ميشال تامر أيضًا
أنه أحد أشهر رجال املاسونية
يف الربازيل ،ويواظب دائمًا على
حضور االجتماعات كل أسبوع يف
«حمفل جنمة سورية الكربى»
بسان باولو ،أو يف أي فرع له
خارجها.
وانتخب تامر نائبًا يف  1986ألول
مرة ،ثم أعيد انتخابه  6دورات
متتالية ،ومت انتخابه رئيسًا
جمللس النواب الربازيلي  3مرات
متتالية أيضًا ،أوهلا يف 1997
ثم يف  1999ومن بعدها حقق
يف فوزه االخري برئاسة اجمللس
هذا العام أكثرية  304أصوأت
من أصل  514صوتًا بدعم من 15
حزبًا ،ثم استقال قبل  10أيام
ليتوىل مهامه كنائب لرئيسة
الربازيل اجلديدة بدءًا من السبت
املقبل ولوالية تستمر  4سنوات.
ومع أن ميشال تامر درس
القانون وعمل بالسياسة ،إال أنه
شاعر تتملكه العاطفة وتوابعها،
وهو كتب حتى اآلن  130قصيدة،
ويف املقابلة الصحافية األخرية
معه قبل أسبوع ذكر أنه يرغب
بكتابة  70قصيدة أخرى على
مراحل ليضمها يف دليل شعري
سيصدره مستقب ًال.
كما املعروف عن تامر الذي مت
تعيينه يف  1983ملنصب مدعي
عام والية سان باولو ،أنه أول
من أسس خمافر خاصة بشكاوى
املرأة يف الربازيل ،كما وأول
من أسس حماكم خاصة للحقوق
الفكرية .وهو شهري بأجوبته
الالذعة ،وال تنتهي مقابلة يعدونها
معه يف الربازيل إال بسؤال طرحته
عليه أيضًا جملة «ايستو إيه»
الربازيلية الشهرية قبل أسبوع:
هناك مواقع إخبارية وغريها على
اإلنرتنت تؤكد بأنك من عبدة
الشيطان ،فهل أنت على علم بها
ومبا تقول؟
وجييب تامر دائمًا بالرد نفسه
يف كل مرة :طبعًا أعرفها وأعرف
ما تقول عين .يذكرون أني ابن
شيطان ،ومن عبدة الشيطان،
وتابع حلركة ناشطة يف الرتويج
وهذا
وعبادتها.
للشياطني
يسعدني كثريًا ألن أعدائي
السياسيني مل جيدوا حتى اآلن
سوى األساطري واخلرافات وما ال
يقبله العقل ليحاربوني به.
وعن زوجة ميشال تامر ،مارسيال
تيديشي اراووجو ،أو «كارال
بروني أمريكا» فإنها كانت ملكة
مجال مدينة كامبيناس البعيدة 90
كيلومرتًا عن سان باولو حني كان
عمرها  18سنة ،وهي من عائلة
متوسطة تقيم يف مدينة ريفية
بوالية سان باولو ،حيث يعمل
والدها مدرسًا.
وكان عمرها  19سنة حني تعرف
إليها تامر يف  2002أثناء مهرجان
انتخابي ،فانتعشت عواطفه من
أول نظرة ،ووجد نفسه يتقدم
منها ليخربها بأن عمره  61سنة،
ومعجب كأنه مراهق ،فقبلت أن
تبادله املشاعر ،وبعد عام تزوجها
يف حفل عائلي ضم  12شخصًا،
هم أفراد عائلتها ،إضافة إليه
وبناته وأشقاءه الثالثة ،وإىل
اآلن ال توجد أي صورة عن هذا
الزواج ،ال مشسية وال موثقة لدى
كاتب العدل.

أفاد مندوب الوكالة الوطنية
لالعالم ان ثالثة اشخاص جرحوا،
نتيجة خطأ يف القيادة أدى إىل
اجتياح سيارة ألحد مداخل قاعة
املسافرين يف مطار بريوت.
ويف التفاصيل أن سعيد علي
دوالني ،أوصل إىل املطار
مخسة ركاب متجهني إىل
اسطنبول ،وذلك على منت
سيارة رانج روفر رصاصية
اللون حتمل الرقم /105272ز
باسم وسام جابر جابر.
وبعدما أنزل دوالني املسافرين
اخلمسية ،حاول اإلقالع بالسيارة
فعلقت قدمه بني دواسيت
البنزين والفرامل ،ما ادى اىل
اندفاع السيارة وصعودها إىل
الرصيف قرب البوابة رقم  ،1ما
أدى إىل اصابة كل من :كمال
حممد جابر ( لبناني) برضوض
خفيفة يف رجله ،ياسني خضر
سبع (عراقي) برضوض متوسطة
يف الظهر ،وعلي حممود قاعون
(لبناني) بكسر يف الكتف
استدعى نقله اىل مستشفى
الرسول االعظم للمعاجلة.
إثر احلادث اقتيد دوالني
اىل فصيلة الضابطةاالدارية
والعدلية يف املطار ،حيث مت
االستماع إىل افادته وترك رهن
التحقيق.

شحن جوي

كشف رئيس جملس الوزراء
سعد احلريري ،يف حديث اىل
جريدة «احلياة» ينشر غدا
اجلمعة ،ان التفاهم السعودي
 السوري يف شأن تثبيتاالستقرار يف لبنان «أجنز منذ
فرتة طويلة ،وقبل انتقال خادم
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل
بن عبد العزيز اىل نيويورك
للعالج» ،واكد ان «اخلطوات
واألجوبة مطلوبة من غرينا
وليس منا ،وما عدا ذلك حماولة
إلفشال اجلهود السعودية -
السورية».

وقال« :أي التزام من جانيب
لن يوضع موضع التنفيذ قبل
ان ينفذ الطرف اآلخر ما التزم
به ،هذه هي القاعدة األساس
السعودية
اجلهود
يف
السورية».
وأكد احلريري ان املسار
السوري  -السعودي لن يرتاجع
«يف وجه محلة التشويش
الكربى» اليت يتعرض هلا،
معتربا ان احلديث عن تشكيل
حكومة جديدة «خارج البحث
كليا يف املسار السعودي -
السوري».

حرب :لبنان يدخل دائرة اخلطر اذا
سقط أحد أعمدة العيش املشرتك

اكد وزير العمل بطرس حرب
امس االول أن «لبنان قائم
على العيش املشرتك واختالط
الطوائف .واذا سقط احد اعمدة
هذا التعايش ،يسقط لبنان».
وقال حرب ،الذي تقدم مبشروع
قانون ينص على منع بيع
العقارات ملدة  15عاما بني
املسيحيني واملسلمني ،لوكالة
«فرانس برس»« :هناك
ظاهرة مرضية تنتشر .انا ادق
ناقوس اخلطر ألقول للجميع
تعالوا نبحث يف هذه املسألة.
اقول بصوت عال ما يتحدث به

اجلميع همسا».
واوضح ان هذه الظاهرة تتمثل
بعمليات شراء «منظمة او شبه
منظمة ألراض تابعة لطوائف
معينة من جانب افراد او مجاعات
من طوائف اخرى» ،رافضًا حتديد
جهة او طائفة معينة باالسم.
اضاف« :أريد ان أحفظ صورة
التنوع يف لبنان» .واشار اىل
انه «عندما يغادر املسيحيون،
او املسلمون ،مناطق خمتلطة
مناطقهم،
يف
ويتقوقعون
فان لبنان يدخل حينها دائرة
اخلطر».
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العراق حيتفل بذكرى جيشه ويطمئن دول اجلوار

طهران تعلن اعتقال أمريكية بتهمة التجسس

مولن :إيران التهديد األكرب ونواصل التخطيط خليارات عسكرية ضدها

شدد رئيس هيئة األركان
املشرتكة للجيش األمريكي
األمريال مايك مولن يف توجيهاته
للعام  2011اليت تتضمن أولويات
اجليش وأهدافه اإلسرتاتيجية،
على الدفاع عن املصاحل احليوية
لبالده يف الشرق األوسط
وجنوب وسط آسيا ،معتربا ان
إيران تبقى التهديد األكرب يف
املنطقة ،وكاشفا ان القوات
األمريكية ستواصل التخطيط
خليارات عسكرية واسعة النطاق
إذا قرر الرئيس باراك اوباما
استخدام القوة ملنع إيران من
احلصول على أسلحة نووية .فيما
أعلن مصدر إيراني مطلع اعتقال
مواطنة أمريكية بتهمة التجسس
بسبب دخوهلا األراضي اإليرانية
بصورة غري قانونية.
وقال مولن يف توجيهاته إن
«املهمة العسكرية هلذا العام
تركز على الدفاع عن املصاحل
احليوية القوية ألمريكا يف
الشرق األوسط وجنوب وسط
آسيا» .ولفت إىل أن مزيدًا
من القوات األمريكية واملوارد
خصصت خالل العام 2010
للحرب يف أفغانستان ودعم
اهلدف االسرتاتيجي األمريكي
لتعطيل وتفكيك وهزمية تنظيم
«القاعدة» يف أفغانستان
وباكستان .وقال إن «الزيادة
يف القوات األمريكية ساعدت
على كبح نشاط طالبان يف

بعض األماكن ،لكن مل نشهد
بعد تغيريًا أساسيا يف النشاط
الضروري لرفض منح املالذ
اآلمن للقاعدة ومنعها من
تهديد مصاحل الواليات املتحدة
وحلفائها» .ولفت إىل أنه بات
ألفغانستان جيشًا وقوات شرطة
مدربة وذات قدرات أفضل.
القوات
إن
مولن
وقال
الباكستانية استعادت مساحات
واسعة من املناطق احلدودية
وباتت «القيادة العليا للقاعدة
أضعف من أي وقت منذ هروبها
من أفغانستان عام .»2001
أضاف ان على القوات األمريكية
واألفغانية وقوات التحالف يف
أفغانستان مواصلة الضغط
على طالبان والقاعدة ،الفتًا إىل
ان اجليش األمريكي سيواصل
تطوير الثقة واخلربة الضرورية
لبناء شراكة إسرتاتيجية مع
باكستان.
وأشار مولن إىل أن اجليش
األمريكي يعرف الدور املهم
الذي تلعبه اهلند يف املنطقة،
الفتًا إىل أن بالده ترحب
الثابتة
اهلند
«مبساهمات
وتؤيد
حنو استقرار إقليمي،
ّ
احملادثات الوزارية بني األخرية
وباكستان».وقال إن «السنة
املقبلة ستكون حساسة ،لكن
التزامنا لكل شركائنا اإلقليميني
مستمر».
أما بالنسبة للعراق حيث يتواجد

أقل من  50ألف جندي أمريكي،
سينسحبون مجيعهم نهاية العام
اجلاري ،قال «مع انسحاب
ّ
سيشكل مكتب التعاون
قواتنا،
األمين حجر زاوية لشراكتنا
األمنية مع العراقيني».
إىل ذلك ،أشار مولن إىل ان
الواليات املتحدة تولي اهتمامًا
أكرب ملنطقة اخلليج واملنطقة من
جنوب غرب آسيا وشرق البحر
املتوسط ،الفتًا إىل ان القوات
األمريكية تعمل على تدريب
قوات شرعية ،ومكافحة انتشار
أسلحة الدمار الشامل.
واعترب ان إيران هي التهديد
األكرب يف املنطقة ،و»ستواصل
التخطيط
األمريكية
القوات
خليارات عسكرية واسعة النطاق
إذا قرر الرئيس (باراك اوباما)
استخدام القوة ملنع إيران من
احلصول على أسلحة نووية».
وبالنسبة ملوازنة اخلطر العاملي،
قال مولن إن بالده ستحافظ
على وجودها وتكون قواتها
جاهزة للرد على كل االحتماالت،
وأضاف «سنراقب عن كثب
الشك الناجم عن اخلالفة يف
كوريا الشمالية ،وحنافظ على
ردع متني ضد استفزازات
مستقبلية».
ولفت إىل ان بالده ستسعى
الستئناف العالقات العسكرية
ـ العسكرية مع الصني من
أجل منع سوء التواصل وحتفيز

التعاون يف جماالت ذات اهتمام
متبادل».
وأشار مولن إىل ضرورة أن
يتعامل اجليش األمريكي مع
األخطار املوجودة يف الصومال
الشمالية،
وكوريا
واليمن
واملخاطر املتزايدة يف العامل
االلكرتوني.
اىل ذلك ،أعلن مصدر إيراني
مطلع اعتقال مواطنة أمريكية
بتهمة التجسس بسبب دخوهلا
األراضي اإليرانية بصورة غري
قانونية.
ونقلت وكالة أنباء «فارس»
اإليرانية عن املصدر «اجلاسوسة
اجلمهورية
أراضي
دخلت
«من
اإليرانية
اإلسالمية
احلدود األرمينية «بصورة غري
قانونية» .أضاف ان «شرطة
اجلمارك قبضت على هذه املرأة
األمريكية البالغة من العمر 55
عاما وامسها حال تااليان لدى
دخوهلا األراضي اإليرانية قبل
حوالي أسبوع» من دون تأشرية
دخول.
ان
اىل
املصدر
وأشار
«وضعت
املواطنةاألمريكية
جهازا القطا صغريا للغاية
يف أسنانها ومت إلقاء القبض
عليها «لدى دخوهلا األراضي
اإليرانية .وقال ان» اجلاسوسة
األمريكية» حذرت من تسليمها
اىل أرمينيا ألن» قوات األمن
األرمينية ستقتلها»

مثل االحتفال بالذكرى التسعني
لتأسيس اجليش العراقي فرصة
العراقية
للقيادات
ساحنة
الظهار االستعداد ملسك زمام
السيطرة على االوضاع االمنية،
مع االستعدادات اجلارية جلالء
القوات االمريكية كليا نهاية
العام احلالي ،وتوجيه رسالة
لطمئنة الدول اجملاورة بعدم
خوض حروب مستقبلية ضدها،
وأعلن رئيس الوزراء العراقي
نوري املالكي قرب تولي وزارة
الداخلية املسؤوليات االمنية
يف البالد مع عودة اجليش اىل
ثكناته .ويف غضون ذلك نقل
وزير اخلارجية االيراني علي اكرب
صاحلي رسالة سرية املرشد
االعلى االيراني علي اخلامنئي
اىل املرجع الشيعي االعلى آية
اهلل علي السيستاني مل يكشف
عن مضمونها.
فقد دعا رئيس الوزراء
العراقي إىل عدم تسييس
اجليش ،مشددا على ضرورة
أن يتم تسليح وتدريب اجليش
إليصاله إىل أعلى املستويات.
وقال خالل كلمة ألقاها يف
احتفال أقيم ملناسبة تأسيس
اجليش العراقي إن «اجليش
العراقي جيب أن يكون مستقال
يسيس ألي جهة سياسية
وال
ّ
كانت» ،مشددا على ان
«القوات املسلحة جيب أن
تكون جلميع أبناء الشعب
ومن دون استثناء» ومبينا
أن «العراق اجلديد شيدت
به العملية السياسية على

أساس عدم تسييس القوات
املسلحة وبناء جيش وطين
قائم على أساس املهنية أوال
وعلى أساس االلتزام الوطين
ثانيا وعدم التمييز بني مجيع
مكونات الشعب العراقي»،
مهددا مبحاسبة مجيع من
اليلتزم بتطبيق تلك القيم».
وأشار املالكي إىل أن «اجليش
لثكناته
سيعود
العراقي
ومهامه يف محاية السيادة
الوطنية لتتوىل وزارة الداخلية
مسؤولية االمن الداخلي يف
البالد» ،مؤكدا «ضرورة
تسليح اجليش العراقي وجتهيزه
بكافة اإلمكانيات وتدريبه وفق
احدث ما وصلت إليه اجليوش
يف العامل وأن ال يكون جيشا
مضخما كما كان يف السابق
ألهداف سياسية وعدوانية».
وقال املالكي إن «الوحدة
اليت تشهدها البالد تعطي
رسالة واضحة ملن يسعى
للعبث بأمن البالد بان قوات
اجليش والشرطة والشعب
العراقي مستعد ملواجهة أي
خرق داخلي آو خارجي».
ودعا «األجهزة األمنية حلماية
العملية السياسية يف البالد
والقضاء على مجيع املخلفات
اليت ورثناها عن النظام
السابق» ،معتربا «إعادة
ضباط اجليش السابق للعمل
يف اجليش احلالي لوحة مجيلة
اليت مجعت بني خربة اجليش
العراقي واألفق اجلديد الذي
نتطلع لتحقيقه».

Global Marble Australia
ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ،ﺧﺒﺮﺓ ﻭﺻﺪﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺍﺳﺄﻟﻮﺍ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻛﻴﻒ
ﳝﻜﻨﻜﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﳌﺎﻝ
ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ
ﻓﻴﺘﺎﻣﻴﻨﺎﺕ )(BLACKMORES
ﻣﺴﺎﺣﻴﻖ ﻟﻠﻐﺴﻴﻞ ﻭﺍﳉﻠﻲ ،ﻋﻄﻮﺭﺍﺕ،
ﻫﺪﺍﻳﺎ ﻧﻐ ﹼﻠﻒ ﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺎ ﻣﺠﺎﻧﺎ ﹰ
ﺗﻈﻬﻴﺮ ﺻﻮﺭ ،ﻭﺃﺷﻴﺎﺀ ﺃﺧﺮﻯ ﻛﺜﻴﺮﺓ
ﺗﻮﺻﻴﻼﺕ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﺯﻝ
ﺩﻭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺍﻻﺛﻨﲔ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﻣﻦ  8ﺻﺒﺎﺣﺎ ﹰ ﺣﺘﻰ  8ﻟﻴﻼﹰ
ﻳﻮﻡ ﺍﻻﺣﺪ ﻣﻦ  9ﺻﺒﺎﺣﺎ ﹰ ﺣﺘﻰ  8ﻟﻴﻼﹰ
Ph: 9632 6890 - Fax: 9681 1609
333 Guildford Rd. Guildford NSW 2161
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ

اختصاصيون يف قص وتركيب
مجيع أنواع الرخام والغرانيت
خربة سنوات
طويلة نضعها
بني يديكم

صدق يف
املعاملة وسرعة
يف العمل
23 Cann St, Guildford, NSW 2161

Ph: 02 9681 6520
Mob: 0414 394 675
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العرب والعالم

الشيخ تاج الدين اهلاللي يشيد جبهود خادم احلرمني الشريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز يف خدمة حجاج بيت اهلل احلرام وقضايا اإلسالم واملسلمني

نوه الشيخ تاج الدين اهلاللي مفيت
اسرتاليا ونيوزيالندا جبهود خادم
احلرمني الشريفني امللك عبد اهلل بن
عبد العزيز يف خدمة قضايا اإلسالم
واملسلمني  ،مشريا اىل ان امللك
عبد اهلل قاد اململكة حنو التنمية
واالزدهار حيث شهدت يف عهده
عصرا حافال باإلجنازات احلضارية
والتنموية العمالقة  ،واليت بفضلها
احتلت اململكة مكانة متقدمة على
خارطة العامل.
وقال الشيخ اهلاللي – املصري
األصل أثناء زيارته للقاهرة مؤخرا
 يف حديث خاص لـ صحيفة«الرياض» السعودية :ان جهود
خادم احلرمني يف خدمة اإلسالم
واملسلمني ودعمه املستمر جلهود
السالم واحلوار مع الغرب وخاصة
مبادرته التارخيية للحوار بني األديان
واحلضارات اليت هيأت األجواء أمام
نشر ثقافة التعايش والتعاون بني
أتباع األديان واحلضارات وإبعاد
شبح الصراع بني احلضارات ،وهذا
ما يؤكد استمرار مسرية العطاء
احلضاري يف عهد خادم احلرمني.
كما تطرق الشيخ اهلاللي يف حديثه
الذي متحور حول جهود اململكة يف
خدمة اإلسالم واملسلمني إىل ابرز
واهم اإلجنازات احلضارية اليت
قدمتها يف إطار قيامها بهذا الدور
اهلام وفيما يلي نص احلديث:
 من خالل زيارتكم املتكررة للمملكةألداء مناسك احلج أو العمرة ،هل
تصف لنا التطورات والتغريات اليت
الحظتها منذ أول مرة انعم اهلل تعاىل
عليك بزيارة اململكة حتى اخر مرة
1 2 / 1 0 ,
5 : 1 3
P M
واليت من خالهلا يتأكد مدى حرص
القيادة السعودية للتيسري على

/

زوار بيت اهلل احلرام ؟
* ال يدرك قيمة اإلجنازات املشكورة
واخلدمات والتوسعات احملمودة
اليت متكنت حكومة خادم احلرمني
الشريفني امللك عبد اهلل بن عبد
العزيز حفظه اهلل من حتقيقها بعون
اهلل وتوفيقه،
وما واكبها من تطور ملموس ،وحتسن
ملحوظ يف سائر قطاعات الدولة
وخباصة يف وزارة احلج ورجال األمن
من رعاية أمنية وتنظيم وخدمات
ميدانية ،إال من عاين وعايش ظروف
وأحوال أماكن املناسك يف األعوام
املاضية وما كان يعانيه احلاج من
مشاق ويكابده من صعوبات ومتاعب
وبصفيت أحد شهود العيان من كبار
السن الذين عاينوا وشاهدوا ُكْنه
وواقع العصرين املاضي واحلاضر،
وأول زياراتي للمملكة بدأت من
أواخر الستينيات» حيث يسر اهلل
تعاىل لي زيارة بيته احلرام أول
مرة عام 1969م .وشرفين َج َّل وعال
خبدمة ضيوفه من حجاج مسلمي
اسرتاليا من عام 1982م وحتى
هذا العام فقد زرت اململكة 28
مرة ،وإنين أسجل هذه الشهادة من
واقع التجربة واملشاهدة وليس من
رأى َك َمن مَ ِ
س َع .واملسلم دائما ما
يستشعر فضل اهلل عليه وهو يرفل
يف سوابغ النعم مؤديا مناسك حجه
بكل ُيسر وراحة بفضل ما وفرته
هذه اإلجنازات والتوسعات املباركة
يف مكة واملدينة ،مقارنة مبا كان
يكابده حجاج بيت اهلل احلرام من
معاناة يف املاضي  ،وال يشعر
بنعمة احلاضر إال من عرف حجم
0 M. p d f
P a g e
1
6
املعاناة يف املاضي  ،وقد جتلت
هذه النعمة واسرتوح ضيوف الرمحن

ظالل الراحة والطمأنينة والتيسري.
وهم يؤدون مناسك حجهم يف
بيئة إميانية توفر هلم ما حيتاجون
إليه من خدمات تنظيمية وأمنية
وصحية .ومن أهم هذه النعم اليت
نشكر اهلل عليها ثم حكومة خادم
احلرمني الشريفني هي «محاية
النفس اإلنسانية واحملافظة على
أرواح املؤمنني من التلف واهلالك.
وكفى بها نعمة ،ذلك أن محاية
النفس هي
أحد الكليات اخلمس
ُ
اليت جاءت تعاليم اإلسالم باحملافظة
عليها (الدين – العقل – النفس –
العرض – املال) ،وثانيهما :مشاريع
التوسعة املباركة واإلجنازات الرائعة
اليت قامت بها حكومة خادم احلرمني.
وكما ذكرت ً
آنفا كشاهد عيان على
تلك اإلجنازات الباهرة اليت متت يف
عهد امللك عبد اهلل بن عبد العزيز
وأسالفه الكرام ،فإنين اسرتوح عبري
عطر احلاضر بداية من دخول مطار
MN A D C 4 1 2 4 _ 1
جدة حيث تستقبلك الوجوه الناضرة
الباشة بكل تودد وترحاب ويف

دقائق معدودة تتم إجراءات الدخول
واستالم احلقائب بكل تقدير واحرتام.
أما عن اإلقامة مبكة أو املدينة فإن
األبراج والفنادق احلديثة اليت ُتطل
على احلرمني املكي والنبوي ففيها
من اخلدمات واإلمكانات الفندقية
ما مل أشهد له مثي ًال يف أعظم
مدن إسرتاليا أو أوروبا أو أمريكا
وعندما خصصت املؤسسة اليت ُتعنى
خبدمات حجاج تركيا ومسلمي أوروبا
وأمريكا واسرتاليا .طريقا دائريًا
خاصًا للنفرة من عرفات إىل مزدلفة
فإن اإلفاضة من عرفات إىل مزدلفة
تتم يف أقل من نصف الساعة.
 كثري من علماء العامل االسالمياثنوا كثريا على جهود اململكة
بفضل توجيهات خادم احلرمني
مسألة توسعة املسعى ما بني الصفا
واملروة ،فما تعليقكم؟
* نعم وأنا واحد منهم فإذا ما
تطرقنا إىل قضية توسعة املسعى ما
بني الصفا واملروة ،وهي من أهم
اإلجنازات املباركة اليت توفر حلجاج
بيت اهلل احلرام
نوعا من التيسري
ً
وهم يؤدون ركنا
هاما من أركان
ً
احلج .فإن هذه التوسعة ال متس
جوهر هذه العبادة .ذلك أن احلاج
مازال يؤدي منسك السعي ما بني
الصفا واملروة.
قاطعا يف كل شوط
ً
« 400مرت تقريًبا» .ومن املعلوم
أن املسعى
قدميا كان مشتم ًال على
ً
معارج ومرتفعات ومنحدرات كما كان
مفصو ًال عن املسجد احلرام .وقد متت
تسوية جبل املروة .ومهد الطريق
بني اجلبلني ومت إدخال املسعى
يف املسجد احلرام .وبناء طابقني
علويني فهل أثر ذلك يف جوهر
هذه العبادة ؟؟ .كما أن التعديالت

والتوسعات اهلندسية واملعمارية
اليت واكبت بيت اهلل احلرام عرب
التاريخ وفرش أرضيته بالرخام
األبيض
املربد صناعيًا ومع زيادة
َّ
أعداد املسلمني وكثرة الطائفني
يلجأ الكثريون منهم إىل الطواف يف
الطوابق العلوية املستحدثة فهل أثر
ذلك يف عبادة الطواف ؟؟
إن هذه العبادات من الطواف بالبيت
والسعي بني الصفا واملروة بقيت
غايتها واحلكمة من تأديتها طاعة هلل
وامتثا ًال لعمل رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم وإن اختلفت الوسائل
والطريقة والكيفية عن الوسيلة
أداها رسول اهلل صلى
املكانية اليت َّ
اهلل عليه وسلم ،وسلفنا الصاحل
رضوان اهلل عليهم ،فالغايات
واألهداف ثابتة.
ولكن الوسائل قد تتغري بتغري
الزمان ومقتضيات احلاجة واملكان.
إنين أذكر بهذه التوسعات احملمودة
املباركة ألتوجه بالشكر هلل تعاىل
أو ًال .ثم حلكومة خادم احلرمني
الشريفني على نعمة التوفيق
والرشاد والسداد .ولعل عقول
علمائنا األكارم تتسع أيضًا للنظر
فيما ذهب إليه بعض علمائنا األجالء
من جواز توسعة منطقة «منى»
لتضم أجزاء من منطقة العزيزية
تسهي ًال إلقامة ضيوف الرمحن وهم
حييون سنة املبيت أيام التشريق.
السيما وأعداد املسلمني تزداد من
عام إىل عام .أسأل اهلل تعاىل القدير
أن يوسع أبواب رمحته على من يوسع
على أمة حممد صلى اهلل عليه وسلم
باب الرمحة والتيسري .وأن يبارك
اململكة العربية السعودية ملكا –
وحكومة – وشعبا .وأن يوفقنا خلدمة

دينه وضيوفه إنه مسيع جميب.
 نريد منكم إعطاء حملة سريعة عنأحوال املسلمني يف اسرتاليا؟
* املسلمون واإلسالم يف اسرتاليا
خبري ورمبا يكون الوضع بالنسبة لنا
أفضل بكثري من بلدان أخرى يواجه
فيها املسلمون مشكالت  ،وذلك
الن القانون االسرتالي يتبنى مبدأ
التعدد احلضاري الثقايف الذي يكفل
لكل فرد من أفراد اجملتمع حرية
املعتقد والتعبري يف مناخ دميقراطي
حر قد ال يوجد له مثيل يف كثري من
دول العامل امجع .كما أن احلكومة
االسرتالية تعمل على تشجيع
اجلاليات االثنية على احملافظة على
لغتها وعقيدتها وعاداتها  ،وخيول
القانون االسرتالي للمسلمني وغريهم
تدريس مادة الدين بواقع ساعة
كل أسبوع يف املدارس الرمسية،
واللغة العربية تعترب لغة ثانية بعد
اإلجنليزية ملن يرغب يف دراستها
يف املرحلة الثانوية وتضاف درجاتها
إىل اجملموع الكلى للثانوية العامة
املؤهلة للدراسات اجلامعية .وعموما
فان الشعب االسرتالي شعب طيب
بفطرته مسامل بطبيعته.
القانون األسرتالي يتبنى مبدأ التعدد
احلضاري الثقايف ..واملسلمون
يؤدون عباداتهم وميارسون حياتهم
بكل حرية اإلجنازات والتوسعات
يف مكة واملدينة من أجل راحة
احلجاج ..وتوسعة املسعى ال متس
جوهر العبادة اململكة تواصل مسرية
العطاء احلضاري داخليًا وخارجيًا..
وتدعم قضايا اإلسالم واملسلمني
يف العامل.

لصاحبه جان شاهني
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Australia Day isn’t just about freedom and wide-open
Austr
space
spaces. We’re not just celebrating our diverse blend of
cultures. An
And it’s not just about friends coming together for
an all-day eat-a-thon. We celebrate on 26 January because
tomorrow
tomorrow, we get to live it all over again. To find out about
celebrations near you, visit australiaday.org.au

جلســة رائعــة مــع النرجيــلة

تشكيلة واسعة من املأكوالت اللبنانية
مشاوي على أنواعها ومأكوالت حبرية طازجة

سهرة خاصة ومميزة مبناسبة عيد العشاق ...مفاجآت سارة
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
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اسرتاليات

استيالء عصابات على جوازات سفر اسرتالية وتزويرها

تتم سرقة اهلويات االسرتالية
من قبل جواسيس وجتار
خمدرات ومهاجرين وجتار
أموال قذرة.
وكان قد جرى تسليط
الضوء على هذه املسألة

قبل حنو عام عندما زعم
ان جواسيس اسرائيليني
استعملوا جوازات سفر مزورة
ملواطنني اسرتاليني الغتيال
احد قادة محاس يف دبي.
وقد كشفت وثائق احلكومة

الفيدرالية اليت حصلت عليها
الزميلة «الدايلي تلغراف»
عن ممارسة غري قانونية على
نطاق واسع.ففي السنوات
الثالث املاضية مت الكشف
عما معدله جواز سفر مزور أو
متالعب فيه مرة كل اسبوع.
وقد استعملت هذه اجلوازات
يف  ٥٢٥عملية احتيال يف
العام املالي املاضي ،كما
القي القبض على العديد
يكذبون
األشخاص
من
للحصول على جواز سفر.
ومت الكشف عن جوازات سفر
مزورة يف بريطانيا ودبي
وغانا وتايالنده وهونغ كونغ
واندونيسيا وماليزيا ومصر
وبعضها
والبريو
وتركيا
كانت بني يدي جواسيس
ومهربي بشر ولصوص.كما
عثر على جوازات سفر مزورة
أو مزيفة يف مطارات وبنوك
حملية حتى يف احلانات ويف
يدي مراهقني وقاصرين.
وقال مدير قسم مكافحة
اإلحتيال يف جوازات السفر
االسرتالية مايكل لينش انه
مت التحقيق حبوالي ١٨٠٠
عملية احتيال يف جوازات
السفر يف السنوات الثالث
املاضية.وهناك  ٩٢حالة
تشمل اكثر من  ١٥٠جواز
سفر جرى تزويرها أو العبث
بها.وقال أحد املصادر ان
عصابات اجلرمية الدولية تبذل

جهودًا كبرية خللق طريقة
غري شرعية للحصول على
جواز سفر اسرتالي.وأضاف
املصدر انه هناك جتارة قوية
جبوازات السفر ،والعديد
منها متت سرقتها يف آسيا
ومن ضمن هذه احلاالت:
ــ طرد حيتوي على جوازي
سفر وأربع شهادات مواطنة
مت اعرتاضه يف مطار سيدني
ــ تفاصيل جوازات سفر
خلمسة أشخاص جرى ارساهلا
اىل
اإللكرتوني
بالربيد
وكيل سفر لتسهيل السفر
ألشخاص من غانا.
ــ جوازا سفر«مفقودان»
حجزتهما السلطات الرتكية
وحتقق مع مهربي بشر.
وتقاضي الشرطة الفيدرالية
األسرتالية أكثر من  ٢٠حالة
تتعلق جبوازات سفر مزورة
معظمها يتعلق بأشخاص
على
احلصول
حياولون
جوازات سفر بادعاءات كاذبة
أو استخدام جوازات السفر
املسروقة أو اليت ختص
أشخاصا آخرين.وقد ساعدت
التحسينات األمنية والفحص
الدقيق للشحن اخلارجي على
اجلوازات
تزوير
تقليص
واهلويات كما وعدت احلكومة
برصد مبلغ  ١٠٠مليون دوالر
على مدى ست سنوات إلجراء
حتسينات وتعزيزات اضافية
لإلجراءات األمنية.

اعرتاض سفينة على متنها  ٩٠طالب جلوء

أوقفت البحرية األسرتالية
سفينة تقل تسعني طالب جلوء
يف عملية هي األوىل من نوعها
يف العام .٢٠١١
فقد اعرتضت الفرقاطة غلينلغ،
اليت تعمل حتت امرة قيادة
محاية احلدود سفينة يشتبه يف
دخوهلا البالد بشكل غري قانوني
ومشكوك بها ،ليل الثالثاء اىل
الغرب من جزر امشور.
وقال وزير الشؤون الداخلية
براندن اوكونور يف بيان له
اىل ان املعلومات األولية
تشري اىل ان على متنها
تسعني طالب جلوء واثنني من
أفراد الطاقم.
وسيتم نقل اجملموعة اىل جزيرة
امليالد حيث سيتم اخضاعها
إلجراءات امنية والتحقق يف
اهلوية واجراء فحوصات صحية
واسباب اهلجرة اىل اسرتاليا.

وقال الناطق باسم حقيبة
اهلجرة بالوكالة للظل مايكل
كينان ان السفينة اإلخرية
ترفع العدد اإلمجالي لطاليب
اللجوء «منذ اضافة حزب
العمال نظام محاية احلدود يف
آب  ٢٠٠٨اىل اكثر من ١٠
آالف شخص ،وصرح للزميلة
«األسرتاليان» انه ما مل
يغري حزب العمال سياسته
بالنسبة للهجرة غري الشرعية
فامنن الواضح ان يكون عام
 ٢٠١١عامًا سيئًا للقادمني غري
الشرعيني وعامًا جيدًا ملهربي
البشر».
فحسب دائرة اهلجرة ،وحتى
 ٣كانون الثاني هناك ٢٧٦٨
طالب جلوء غري شرعي يف
مركز اعتقال الالجئني يف
جزيرة امليالد ومن ضمنها ٤٨
طالب جلوء.

تدني مبيعات املنازل يف اسرتاليا

تدنى بيع املنازل اجلديدة
يف سائر احناء اسرتاليا
مبعدل  ٠،٢يف املئة وذلك
بعد سلسلة من زيادات يف
اسعار الفائدة.
فقد أظهر آخر تقرير ملبيعات
املنازل اجلديدة ملؤسسة
 HIAتدني مبيعات املنازل
مبعدل  ١،١يف املئة غري ان
مبيعات املساكن املتعددة
الشقق ارتفعت مبعدل ٨،١
يف املئة يف تشرين الثاني

.٢٠١٠
فعلى مدى األشهر الثالثة
املنتهية يف تشرين الثاني
 ٢٠١٠هبط مبيع املساكن
اجلديدة مبعدل  ٢يف املئة
اىل أدنى من  ١١يف املئة
مقارنة بفرتة الثالثة أشهر
نفسها من العام الذي سبق.
وكان البنك املركزي قد رفع
سعر الفائدة اىل  ٤،٧٥يف
املئة يف اجتماعه الشهري
يف تشرين الثاني.

االفتتاح الكبري

حملالت محزة اخوان
يف منطقة مرييالندز

مجيع أنواع اخلضار والفواكه

اجبان البان ،كبيس ،معلبات ،بهارات،
زيوت ،متور ،عصري ،شاي،ماء الزهر ،ماء
الورد ،مساحيق للغسيل ،لوحات فنية،
هدايا وغريها الكثري...

اخلضار والفواكه طازجة يومياً من املاركت

اراكيل مستوردة من لبنان والصني..
تنباك بنكهات متنوعة

اسعار مهاودة جدا مبناسبة االفتتاح

نظافة تامة ...خدمة ودودة....معاملة
صادقة واخوية

 3فروع بإدارة عائلية واحدة

مرييالندز

179 Merrylands
Rd,
Merrylands
9760 1886

الكمــــبا

128 Haldon
St,
Lakemba
9750 9766

بانشبول

77 Waterloo Rd,
Punchbowl
97503300
مقابل كنيسة مارشربل
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اسرتاليات

الســيناتور بوزويل يقــرتح
جتـمـــع تــأمـني لكــوارث الفيـضانــات

اقرتح سيناتور احلزب الوطين
يف كوينزالند رون بوزويل
انشاء جتمع تأمني وطين لتغطية
الفيضانات.ويرتكز
كوارث
اقرتاح السيناتور بوزويل،
الذي يأمل أن يلقى دعم طوني
أبوت ،على فرض رسم بسيط
على بوليصات تأمني املنازل
ويتم مجعه من قبل احلكومة.
ويتم حتويل هذه االموال
اىل جتمع وطين حيث قال
للزميلة
بوزويل
السيناتور
«االسرتاليان» ميكن اطالق
اسم جتمع فيضان (على هذه

األموال) أو شيء من هذا
القبيل مثل «جتمع الفيضانات
االسرتالي».
واضاف يقول «هذا التجمع
ينشط يف حاالت الفيضان
وميكن ان يعمل طبقًا ملبدأ
امليديكري» وقال «ان ما
جيعلين اعتقد ان هذه الطريقة
تأتي مثارها هو ان شركات
التأمني ترسل األموال اجملمعة
اىل التجمع الوطين العام
الذي تشرف عليه احلكومة
والذي يتم تنشيطه يف حاالت
الفيضانات ومن املمكن ان

تأتي احلكومة وتساعد يف دعم
هذا الصندوق».
وقال السيناتور بوزويل انه
عمل يف حقل بيع بوليصات
التأمني العام والتأمني ضد
احلرائق ما بني عامي  ١٩٥٧و
 ١٩٦٦و«لدي معرفة بسيطة
حول هذه الصناعة وان ما
يقلقين على وجه اخلصوص
هو ان اغلية شركات التأمني
يف هذه األيام واعتقد اآلن
ايضًا ال توفر تغطية تأمني ضد
السيد
الفيضانات».وشدد
بوزويل على ان هذه الفكرة هي
تطور بالكامل ،فهو ال
حماولة مل
ّ
يعرف مث ًال ما هو الرسم الذي
سيتم ربطه بالبوليصة.
بوزويل
السيناتور
وكشف
عن انه سيناقش هذه الفكرة
مع السيد طوني أبوت مضيفًا
«أنه شيء اريد ان اطرحه يف
غرفة اجتماع احلزب كسياسة
حتتاج ملزيد من الدرس وبعض
البحث».
وقد ادىل السيناتور بوزويل
بتعليقاته هذه يف وقت
كان سكان روكهامبتون يف
كوينزالند يستعدون األربعاء
لذروة الفيضان على طول
نهر فيتزروي الذي قد يضرب
املدينة ويغمر  ٤٠٠منزل حيث

من املتوقع ان يبلغ ارتفاعه
 ٩,٤أمتار وهو أعلى ارتفاع
للمياه يف تاريخ اسرتاليا.
وقالت رئيسة الوزراء جوليا
غيالرد ان جهود اإلغاثة بعد
اليت
املدمرة
الفيضانات
اجتاحت اجزاء من نيو ساوث
ويلز وكوينزالند سيساهم فيها
الكومنولث بتقديم مساعدة

مبئات ماليني الدوالرات.
وأعلنت اآلنسة غيالرد ورئيسة
والية نيو ساوث ويلز كريستينا
كينيلي األربعاء عن مساعدات
اضافية من الكومنولث وحكومة
الوالية للمتضررين يف نيو
ساوث ويلز وللمصاحل الصغرية
هذه
من
تضرروا
الذين
الفيضانات.

توقيف مخسة أشخاص على
خلفية مقتل تريفيت

القت الشرطة القبض على
مخسة أشخاص بزعم عالقتهم
جبرمية قتل رجل األعمال
ادريان تريفيت الذي شوهد
للمرة االخرية يف رحلة على
دراجة هوائية مشالي نيو
ساوث ويلز.
وكان السيد ادريان تريفيت
( ٦٢عاما) قد اختفى يف شهر
كانون االول يف العام املاضي
بعد أن اخذه صديق له إىل
 Jackaderyاليت تبعد  ٤٥كم
عن غرافتون حيث انطلق على
دراجة هوائية إىل قمة قريبة.
وقد اكتشفت الشرطة يوم
السبت اجلثة يف واد يف
صانداي هيل بالقرب من
تينرتفيلد.
وقد مت القبض على ثالثة
عاما)
(٢٥،٢٩،٣٦
رجال
وامرأتني ( ٣٢عاما) بعد

* املغدور ادريان تريفيت *

الساعة السادسة بقليل من
صباح االربعاء حيث قامت
الشرطة مبداهمة ثالثة منازل
يف كاسينو ومنزل يف جنوب
غرافتون.
وتقوم الشرطة بالتحقيق مع
املعتقلني اخلمسة.

C G M Steelwork

لسائر حاجاتكم من أعمال احلديد واالملنيوم للمنازل واملشاريع
التجارية من شبابيك وأبواب ودرابزين وجسور حديدية لألبنية

إتصلول بالسيّد شبلي املعلوف لتحصلوا على تسعرية جمانية
نتقدم من اجلالية بأحر التهاني مبناسبة عيدي امليالد اجمليد
ورأس السنة املباركة أعادها اهلل على اجلميع باخلري والربكات..
وكل عام وانتم خبري

13 Yennora NSW 2161
Postal Address 3 Baker St.
Merrylands NSW 2160
 Mobile: 0414 369 848 Factory: (02) 9681 7188Facsimile: (02) 9681 6027Email charlesmalouf@optusnet.com.au

صدق يف املعاملة..خدمة سريعة وإستقامة يف العمل
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مقاالت

اللبنانيون حيبسون أنفاسهم بانتظار ما بعد القرار االتهامي!
(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)
ومرحلة حبس االنفاس هذه ،اليت بدأت بعد عملية اغتيال الرئيس
ّ
وتنغص عليهم حياتهم
تؤرق اللبنانيني
رفيق احلريري ،ما زالت ّ
اليومية وليس هناك يف االفق اي بصيص ضوء لنهايتها.
الكل يضع يده على قلبه بانتظار القرار الظين ،او االتهامي،
واجلميع يدرك يف قرارة نفسه ان هذا املولود كشفت االشعة
تشوهات تعرتي سائر احناء جسده وهو ما زال يف رحم
عن
ّ
أمه ،غري ان البعض ،وأنا أعين ما اقول ،ما زال يعمل على
تسوية تقي لبنان اي خضة او أزمة حتى ال نقول فتنة داخلية
مقيتة.
فمجلس الوزراء الذي من املفرتض به ان يدير شؤون املواطنني
ما زال يف «كومة» طويلة وعميقة رغم خطورة املرحلة املقبلة،
وعلى رأسها ملف القرار الظين املتوقع صدوره ،حبسب بعض
االوساط هذا الشهر ،وصوال اىل الئحة طويلة من امللفات
احلياتية اليومية من الدواء اىل الرغيف اىل البنزين واملازوت
وغري ذلك.
وكالعادة بدل ان يعتمد اللبنانيون على انفسهم ويعملون
«حيملون»
جاهدين على اجياد حلول ملشاكلهم نراهم
ّ
مشاكلهم لآلخرين حيث حياولون اآلن بناء آمال واحالم على
املسعى السوري  -السعودي ..فما دام اآلخرون يعملون على
حل مشاكلهم فلماذا يكلفون أنفسهم عناء ذلك.
وقال مصدر وزاري معارض لـ «السفري» اللبنانية ان ال
شيء يف األفق يوحي بانعقاد جلسة جمللس الوزراء قريبا،
مؤكدا ان املعارضة ما زالت عند موقفها بضرورة حسم ملف
شهود الزور قبل اخلوض يف أي بند آخر على جدول االعمال،
ومشددا على ان هذا املوقف ثابت ونهائي ،وال تراجع عنه او
مساومة عليه برغم كل حماوالت الفريق اآلخر للقفز فوق هذا
امللف وطيه.
واستغرب املصدر احلساسية املفرطة اليت تبديها بعض أوساط
تيار املستقبل و14آذار حيال ما يرتدد حول احتمال والدة قريبة
للتسوية ،معتربا انها تعكس إما جهال باملدى الذي بلغه النقاش
السوري  -السعودي حول التسوية ،وإما سعيا من الرئيس
احلريري اىل حتسني موقعه التفاوضي يف ربع الساعة األخري
الذي يسبق إجناز احلل.
وشدد املصدر على أهمية بلوغ التسوية قبل صدور القرار
«الدولي» ،منبها اىل انه إذا كان احلريري يلعب لعبة الوقت،
مفرتضا ان مواصفات التسوية ستصبح أفضل له بعد القرار،
فهو بذلك ينتحر سياسيا ويرتكب خطأ كبريا يف احلسابات ،النه
يف اللحظة اليت تلي صدور القرار فإن أوان أي حبث يكون قد
فات ،ومشروع الفتنة يكون قد انطلق ،مع ما يعنيه ذلك من
زج للبلد يف نفق جمهول ،متمنيا ان يتخذ احلريري قراره اجلريء
يف التوقيت املناسب.
ويف سياق متصل ،أبلغ مرجع يف املعارضة ان مسؤولية
الرئيس احلريري هي اكرب من مسؤولية سواه ،ألنه يستطيع
اختاذ املوقف الوطين الالزم ملعاجلة االزمة قبل استفحاهلا
بصدور القرار االتهامي املرتقب واملعروفة توجهاته ،منبها اىل
خطورة التداعيات اليت سترتتب على عدم املعاجلة االستباقية،
ومشريا اىل امكانية ان تواجه احلكومة أمرا واقعا صعبا ،وان
حتصل استقاالت يف العديد من املواقع ،إضافة اىل احتمال
حصول حترك يف الشارع.
من جهتها ،قالت اوساط مقربة من رئيس احلكومة لـ«السفري»
اللبنانية انها متفائلة السباب موضوعية بإمكانية الوصول قريبا
اىل تفاهم على أرضية مشرتكة لكيفية التعامل مع مرحلة ما بعد
القرار االتهامي ،الن البديل سيكون االنزالق حنو اجملهول ،وال
نظن ان أحدا له مصلحة يف ذلك.
إال ان االوساط لفتت االنتباه اىل انه إذا كان املقصود من
التسوية ان يعلن سعد احلريري عن استسالمه من دون قيد او
شرط ،فهذا أمر لن حيصل ،وما يتداوله البعض يف املعارضة
بهذا الشأن ليس سوى تعبري عما يرونه يف املنام ،مشددة
على ان جوهر التسوية سيتمحور حول محاية االستقرار الداخلي
ومنع الفتنة ،وهذا هو السقف الذي يلتزم به رئيس احلكومة.
واستبعدت االوساط ان يقبل احلريري بتسوية تنص على وقف
التمويل للمحكمة الدولية وسحب القضاة اللبنانيني منها ،الن
خطوة كهذه تشكل انقالبا من لبنان العضو يف جملس االمن
الدولي حاليا على حمكمة أسست بقرار من هذا اجمللس ،حمذرة
من ان لبنان ال ميكنه حتمل تبعات مثل هذا القرار الذي سيرتك
آثارا سلبية كربى عليه يف اجملتمع الدولي.
وتوقعت االوساط ان ترسم التسوية املفرتضة خريطة طريق
للتعامل مع القرار الظين ،مبعزل عما إذا كان رئيس احلكومة
سيعرتف به أم ال ،آملة يف اجنازها قبل صدور القرار ،من دون
ان يعين ذلك انه ال ميكن استكمال البحث بعد صدوره ،يف حال
تأخر الوصول اىل التفاهم املنشود.
أليس من املستغرب ان يبقى بعض الزعماء اللبنانيني مكتويف
االيدي وكأن ال حول هلم وال قوة جتاه االخطار اليت تداهم

وطنهم؟
هل يظنون ان ما حيل بهم من صنع اآلخرين فقط وان على
هؤالء «اآلخرين» اجياد احلل وان ال دخل هلم به ال من قريب
وال من بعيد؟
الغريب يف االمر ان البلد يقف على كف عفريت ومصريه ككيان
يف مهب الريح اذا ما اندلعت فتنة داخلية وهناك خشية من
ان تستغل اسرائيل هذا الوضع وتقوم بشن حرب على لبنان
يسهل عليها مهمة القضاء على سالح املقاومة
متوهمة ان ذلك
ّ
وفرض اجندتها واالجندة االمريكية على لبنان واملنطقة والبدء
بتنفيذ ما يسمى «الشرق االوسط اجلديد».
الغريب يف االمر ايضا ان الصهيواسراكية أصبح يهمها أمر
اغتيال الرئيس احلريري اكثر من أهل الشهيد نفسه ،جاهدة
ملنع وصول اللبنانيني الي تسوية ..يا للغرابة! أليس هذا قمة
العهر السياسي والفجور االخالقي ..انها تقتل القتيل وتسري
يف جنازته وتقوم بـ «فربكة» القاتل او القتلة وتطلب من
أهل الضحية االخذ بالثأر.
ولألسف فان «عيون» هذه الصهيواسراكية ال تعرف النوم
وهي جاهزة «على مدار الساعة» لوضع العصي يف دواليب
مساع اقليمية لتسوية
اي اتفاق لبناني لبناني ولتفشيل اي
ٍ
داخلية سواء من خالل «رسائل» حتذيرية او تهديدية او
بواسطة اعطاء اشارات «اخلربطة» للدائرين يف فلكها
داخليا.
ويف هذا االطار ،دخل العنصر االسرائيلي جمددا على خط القرار
االتهامي «الدولي» ،وذلك بلسان «القاضي الدولي»
رئيس االركان االسرائيلي غابي اشكينازي الذي كان قد
حذر مما أمساه «إمكان سيطرة «حزب اهلل» على لبنان بعد
صدور القرار» ،معربا عن قلقه الشديد من عواقب نشر نتائج
جلنة التحقيق الدولية يف اغتيال الرئيس رفيق احلريري.
وحذر رئيس االركان االسرائيلي من «أن نشر النتائج سيقود
إىل سقوط لبنان يف يدي «حزب اهلل» ،وإىل سيطرة أمينه
العام السيد حسن نصر اهلل على الدولة (اللبنانية)».
وأشار أشكينازي إىل أنه «يف حال نشر نتائج التحقيق يف
تورط قادة من بني صفوف حزب
اغتيال احلريري وأشارت إىل ّ
اهلل يف االغتيال ،فقد يقود األمر إىل سيطرة احلزب على
لبنان».
وعرب اشكينازي عن «القلق العميق من احتمال قيام «حزب
اهلل» بتنفيذ انقالب عسكري والسيطرة على لبنان» ،مشريا
اىل «أن احتمال سيطرة «حزب اهلل» على لبنان هو احتمال
واقعي».وقال اشكينازي خالل زيارته لكندا يف تشرين الثاني
من العام املاضي إن هناك جهات داخل اجليش اللبناني تقدم
املساعدة لـ«حزب اهلل».
اننا نضع حتذيرات «القاضي الدولي» اشكينازي من سيطرة
حزب اهلل على لبنان يف خانة حتريض احلزب على مثل هذه
السيطرة وختويف اللبنانيني من بعضهم البعض مما يؤدي اىل
دق اسفني يف وحدتهم الداخلية من جهة وافقاد احلزب اي
تعاطف دولي معه يف حال شنت اسرائيل حربا على لبنان
من جهة أخرى وكذلك تهيئة االجواء الدولية لتقبل اي عدوان
تنوي القيام به ضد لبنان حبجة محاية هذا البلد او ختليصه من
تروج له تل ابيب
«سيطرة» حزب اهلل ،على االقل هذا ما ّ
تعمل على تسويقه و «بيعه» للخارج.
حتريض اشكينازي مل يتوقف على حزب اهلل بل تعداه اىل
اجليش اللبناني الذي هو عماد الوطن وخشبة خالصه باتهام
جهات داخل اجليش اللبناني تقدم املساعدة لـ«حزب اهلل».
ان التحريض لزرع شقاق بني اجليش اللبناني هو من سابع
املستحيالت الن يف ذلك دمارا وخرابا على اجلميع ،وطبعا
فأشكينازي وغريه من املسؤولني االسرائيليني يعملون يف
هذا االجتاه اال انهم ال شك سيحصدون اخليبة والسراب ويف
هذا السياق وصف نصر اهلل «من حيلم بصدام بني اجليش
اللبناني واملقاومة بأنه اضغاث احالم وكذلك امكانية حصول
فتنة شيعية سنية».
هذا التحريض «االشكينازي» مل يقتصر على حزب اهلل
واجليش اللبناني بل توسع ليشمل سوريا من خالل نبش
التاريخ ونكء اجلروح القدمية كما احلديثة حيث اصبح هذا
«االشكينازي» ملكيا أكثر من امللك يف «حبه» للشهيدين
رفيق احلريري وكمال جنبالط حيث اشار إىل «لقاءات كل من
النائب وليد جنبالط ورئيس احلكومة اللبنانية سعد احلريري
مع الرئيس السوري بشار األسد» ،قائال انهما «ابنان ُقتل
حبـ ُهما
والداهما على أيدي جهات متطرفة يف املنطقة ،وإن َّ
لألسد ال ينبع من حب لسوريا ،وإمنا هو حماولة حلماية النظام
القائم يف لبنان».
يف هذا الوقت ،عادت احلرارة اىل السباق بني التسوية
املنشودة والقرار االتهامي ،بعد انتهاء مفاعيل عطلة االعياد
وبالتالي استئناف املدعي العام الدولي دانيال بيلمار عمله
وترجيح صدور قراره يف املدى القريب ،ما يعين ان هامش

املناورة يضيق أكثر فأكثر امام مجيع االطراف.
يقدم
ونقل عن مصدر غربي مطلع يف االمم املتحدة توقعه أن ّ
بيلمار قرار االتهام إىل قاضي االجراءات التمهيدية «يف وقت
ما من الشهر احلالي» ،مشريا اىل أن مضمونه سيبقى سريا
لفرتة مل حيددها ،حتى يعتمده قاضي التحقيق.
كما أن مصدرا مطلعا يف األمم املتحدة قال إن إعالن مضمون
قرار التحقيق جيب أن تسبقه خطوات عدة ،أهمها تأمني الشهود
واحتمال أن تكون هناك ضرورة لنقلهم خارج لبنان لضمان
سالمتهم ،وبالتالي ،قد تؤخر هذه اإلجراءات البداية الفعلية
للمحكمة حتى نهاية العام احلالي.
وأضاف املصدر أن تسليم بيلمار لقرار االتهام ال يعين انتهاء
التحقيق الذي سيبقى متواصال يف ضوء أي معلومات جديدة قد
تطرأ بعد تسليم القرار.
ومل خُيف املصدر قلق اجلهات املعنية مبلف احملكمة يف األمم
املتحدة ،مبا يف ذلك بان كي مون ،من أن تؤدي الضغوط
الداخلية يف لبنان إىل منع احلكومة اللبنانية من االستجابة اىل
مضمون قرار االتهام بالسرعة املطلوبة ،وحتديدا لناحية اعتقال
املشتبه بهم الذين سرتد امساؤهم يف القرار املنتظر.
اننا نشتم من هذه التصرحيات حتريضا لفئات لبنانية على أخرى
حيث ان احملكمة (من خالل هذا املصدر املطلع) حترض على
«تهريب» شهود الزور اىل خارج لبنان وكلنا ندرك مدى
االهمية اليت تعلقها املعارضة عامة وحزب اهلل خاصة على هؤالء
الشهود للوصول اىل مرتكيب جرمية اغتيال الرئيس احلريري
ومن وراءهم من جهات او دول.
وعندما يقول مسؤول غربي كبري انه ما زال باالمكان احلفاظ
على وحدة لبنان ،اال يعين هذا ان هذه الوحدة مهددة وان
مسؤولية حتصينها تقع على عاتق اللبنانيني ،ويف هذا االطار
قالت وزيرة اخلارجية الفرنسية ميشال أليو ماري على أن احلفاظ
على وحدة لبنان مازال ممكنًا.
فاحلديث عن ان اتهام عناصر من حزب ال يعين اتهام احلزب هو
كالم هراء ..فحزب اهلل هو حزب منضبط من القمة حتى القاعدة
اذ انه من غري املمكن ان يقوم افراد منه بعملية بهذه اخلطورة
دون علم القيادة.
اننا ننظر اىل هذا «االخراج» على انه مصيدة حلزب اهلل من
غري املمكن على االطالق ان «يعلق» فيها اذ انه يف حال
قبل احلزب باتهام عناصر منه يكون قد «بلع الطعم» الن
التحقيقات واالستجوابات ستبلغ مدى ال يعلمه اال اهلل ،ويف هذا
االطار فاننا ال نستسيغ قول وزيرة اخلارجية الفرنسية ميشال
أليو ماري بأن احتمال اتهام احملكمة الدولية اخلاصة بلبنان
لعناصر من «حزب اهلل» باغتيال الرئيس رفيق احلريري
«خيص أفرادًا وليس حزبًا أو طائفة».
ان حزب اهلل يعلم علم اليقني ما خيبئه له الغرب وهو يدرك
االهداف اليت قامت من اجلها احملكمة اليت تقف وراءها
الصهيواسراكية واليت تتلخص بالقضاء على سالح املقاومة
لتمرير مؤامرة التوطني الفلسطيين يف لبنان وحل القضية
الفلسطينية على حسابه اضافة اىل سرقة الثروة النفطية
والغازية من املياه االقليمية اللبنانية واملياه املتنازع عليها
دوليا بني لبنان وفلسطني وقربص (اي تركيا واليونان) وهي
ال ميكنها ذلك ما دام سالح املقاومة بكامل جهوزيته.
رد السيد نصر اهلل قبل حنو شهرين وذلك يف النصف
وكان قد ّ
االول من تشرين الثاني على قول وزيرة اخلارجية الفرنسية
االربعاء املاضي حيث هدد االمني العام حلزب اهلل بـ «قطع
اليد اليت ستمتد» اىل اي من عناصر حزب اهلل لتوقيفهم يف
قضية اغتيال رئيس احلكومة السابق رفيق احلريري.
وقال نصر اهلل يف كلمة القاها عرب شاشة عمالقة يف احتفال يف
الضاحية اجلنوبية لبريوت يف العاشر من تشرين الثاني املاضي
ملناسبة «يوم شهيد حزب اهلل»« ،خيطئ من يتصور ان
املقاومة ميكن ان تقبل او تسلم باي اتهام الي من جماهديها
او قيادييها ايا تكن التهويالت والتهديدات والضغوط».
واضاف «خيطىء من يتصور اننا سنسمح بتوقيف او اعتقال
احد من جماهدينا» ،مؤكدا ان «اليد اليت ستمتد اىل اي واحد
منهم ستقطع».
ووضع نصراهلل هذا الكالم يف رسم كل «من هو مستعجل
لصدور القرار الظين» عن احملكمة الدولية املكلفة النظر يف
اغتيال احلريري والذي تتحدث تقارير عن احتمال تضمينه اتهاما
اىل احلزب بتنفيذ اجلرمية.
اننا نرى ان لعبة انتظار مستجدات وتطورات خارجية معينة
بهدف انتزاع بعض املكاسب اليت تعتمدها بعض االطراف
اللبنانية اصبحت مكشوفة ومل تعد جتدي نفعا وخنشى ان يأتي
يوم يكون قد فات االوان فيه على اية تسوية ويعض فيه
اجلميع أصابعهم.
الشعب اللبناني ينتظر من قياداته ما هو اكرب وأبعد من تسوية
انه يطمح لسالم الن التسوية اتفاق مؤقت اما السالم ،اذا ما
انطونيوس بو رزق
صفت النوايا ،فهو دائم.
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CEDAR DRIVING SCHOOL
مدرسة االرز لتعليم قيادة السيارات

2011  كانون الثاني8 السبت

الدليل التجاري

0403482345  او87648186 :العالناتكم يف اهلريالد اتصلوا على احد الرقمني

Sydney Landscaping and Excavations

عساف
ّ عساف ابي
ّ بادارة السيد

 سنة37 خربة تفوق

نساعد يف احلصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة مرحية ومكيفة

ّ
دقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
اسعار خاصة لط ّالب املدارس

ö^œﬁ˜]<ÿœﬁÊ<ÜÀ£]Ê<›Ç7]<Ÿ^€¬]<ÜÒ^ä÷

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

0407405846 :لالتصال
97405846

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

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

êÓè„ãœ@ëÏÇbi@l@aÏ‹óma

 جان فارس:لالتصال

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

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

30 Hoskins Avenue Bankstown

Demolition & Excavation

<ÜÀ£]Ê<›Ç7]<Ÿ^€¬_<ƒÈ€¢

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

@÷ã� –æaÎ@Ú‹‡ßbi@…Ói

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

Abraham
Managing Director

378 922 0435

Residential *Commercial*
*Industrial

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

7 Eden Ave, Croydon park NSW 2133

RAINBOW BRICKLAYINY P/L

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

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

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

0404015551@Zäb„ãi@Äi@ﬁbóm¸a

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

Z·z‹ﬂ@Ïi@Üa˚–i@aÏ‹ó�ma

04 1929 1261 M@@02 9785 8685

AL- KARM BAKERY
فــرن الكـــــرم

تسعرية جمانية معاملة ممتازة وكفالة يف العمل
 سنة خربة30 اكثر من

14 صفحة

ANB 17 003 994 394

Safwat Arfan – Sayed

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

نقدم كافة أنواع احملاسبة واخلدمات الضريبية
ومسك الدفاتر لالفراد والشركات

نضمن اكرب مردود ضرييب بفرتة زمنية قياسية
اعتمدوا احملاسب واخلبري الضرييب

صفوت عرفان

يف مجيع حاجاتكم الضريبية

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

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

*نؤمن طلبيات مجيع للمناسبات

 أيام7 * نفح

9897 1113
60 Excelsior Street, Merrylands NSW 2160

·z‹ﬂ@Ïi@ÜbÌå

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

Registered Architect
Ziad Boumelhem
NSW Reg 8008

Member of the australian
institute of architects 45159

l¯⁄^√π]<ÿ“<àrﬂﬁF
<ÌËÇ◊f÷]<ì°<:÷]<

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

$200 cash for any referral

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

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

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

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

سهرة طرب مميزة
عادة مساء كل يوم
سبت من نهاية األسبوع
حييي صاحبا حلويات
آل سوييت رجل األعمال
جان وعقيلته جانو ابي
طرب
سهرة
ضاهر

يف حلويات آل سويتي – غرانفيل

مميزة.
و السبت املاضي كانت
سهرة طرب مجيلة على
انغام املطرب اميل
بريص وعازف العود
سعيد جبور وضارب

جان و جانو ابي ضاهر مع بعض رواد املحل

االيقاع جو سام حيث
غصت صالة حلويات آل
سوييت بالرواد الكرام
أمجل
امضوا
الذين
ليالي الطرب والكيف مع
َ
نفس أرغيلة واحللويات
اللذيذة واخلدمة السريعة
املمتازة.
وكان السيد جان أبي
ضاهر وعقيلته جانو
جيوالن على الزبائن
بهم
يرحبان
الكرام

ويلبيان طلباتهم باسرع
ما ميكن.
جان
وكان السيد
يرقص
ضاهر
ابي
فرحًا وطربا على انغام
املطرب احملبوب اميل
بريص الذي أشعل
صالة حليات آل سوييت
طربًا وفرحًا إىل ساعة
متأخرة من الليل.
اعداد وتصوير
أراكس

جان ابي ضاهر وايلي عراج و املطرب اميل بريص يصدح على انغام املوسيقى

جان ابي ضاهر يرقص على الطاولة

حضور و أراكيل و سهرات لبنانية يف حلويات آل سويتي

MONAMOR RECEPTION
ســـابقاً Miramar

بإدارة الفـنان اودي
صالة فخمة يف قلب فريفيلد
تتسع لـ  700شخص
جاهزة الستقبال كافة مناسباتكم

نفتح  7أيام يف االسبوع
من الـ  11صباحاً حتى  8مسا ًء
واجلمعة والسبت نفتح حتى ساعة متأخرة من الليل
إدارة مميزة ..خدمة سريعة ..معاملة صادقة..
املوقف مؤمن للسيارات

Level 1/ 41 Smart St Fairfield NSW2165

Ph: (02) 9723 5078 - Mobile Service: 0425 300 458
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مناسبات

حـضــره أكثـــر من  60ألـــف شـــخـص

بـلديــة روكدايــل
تســـتقبل الســنة اجلديــدة باحتفــال رائـــع

أقامت بلدية روكدايل
احتفا ً
ال رائعُا عشية عيد
رأس السنة يف براينت
ال ساندز شارك فيه
أكثر من  60ألف شخص
احتشدوا على الشاطئ
على طول شارع THE
GRAND
PARADE
ملشاهدة العروض النارية
الفنية والفريدة من نوعها
حيث متازجت فيها األنوار

واأللوان واألصوات.
فقد جتمع يف مكان
مواطنون
االحتفال
وعائالت وأصدقاء من
كل األعمار من املنطقة
من
وكذلك
احمللية
املناطق النائية اعتادوا
على القيام بهذه الرحلة
السنوية اىل شاطئ
LADY
ROBINSONS
مدينة
يف
املشهور

روكدايل.
بلدية
رئيس
وقال
بيل
روكدايل
سارافينوفسكي« :ان
املفرقعات
عروض
واأللعاب النارية تزداد
شعبية وتنمو كل عام،
انها مناسبة مهمة جلذب
العائالت ومجع األصدقاء
خمتلفة
من أعمار
وثقافات
وخلفيات
متعددة ليخلقوا مزجياُ
رائعًا ومناخًا اجتماعيًا
مميزًا».
هذه األجواء اخلالبة جعلت
عيون احلضور مشخصة
اىل السماء منبهرة جبمال
العروض.
وأضاف رئيس بلدية
روكــدايــــل الســيـد بيل
ســا ر ا فـيــنــو فســكــي :
«ان عرضنا السنوي
للمفرقعات مناسبة دائمة
على روزنامة البلدية وهي
مصممة جلمع العائالت
واألصدقاء سوية».
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اعالنات

مؤسسة املكاري للدواليب االوىل يف فيكتوريا

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

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

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

فرعان يتعامالن بالصدق وحسن اخلدمة واالسعار املهاودة

*25 Keilor Park Drive Keilor Park Vic

*1257 Sydney Rd, Fawkner Vic

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

أنطون سعادة واألمّة

ـ شوقي مسلماني

جلب على شعيب هذا الويل»؟
«ما الذي
َ
مؤسس احلزب السوري القومي اإلجتماعي
سأل
ِّ
يتقوض
أمته
يرى
كان
فيما
سعادة،
أنطون
ّ
ّ
بنيانها أكثر فأكثر حتت ضربات األعداء ُ
الك ُثر.
«أخذت أحبث يف هذا السؤال ،وعن
وأضاف:
ُ
السياسية املزمنة اليت تدفع
حل للمعضلة
ّ
ٍّ
دب
شعيب من ضيق إىل ضيق ،فال تنقذه من ّ
ّ
جب».
إال لتوقعه يف ّ
ّ
يتمعن بسؤال سعادة وتوصيفه
فإن َم ْن
وحقًا ّ
ّ
األول من القرن
لواقع احلال يف النصف
ّ
العشرين حيث اإلستعمار العثماني فسايكس
بيكو فاإلستعمارين اإلنكليزي والفرنسي فوعد
بلفور سيخلص إىل نتيجة مفادها «ما أشبه
اليوم باألمس» وسيستشعر َ
عمق اجلرح النازف
ّ
ّ
تأثره وبركان
وشدة
املفكر
يف قلب هذا
ّ
تصميمه على الذود عن حياض بالده وكرامة
شعبه ولو ّ
كلفه ذلك أن يدفع روحه مثنًا ،وكان
ّ 8
ضاجة
متوز عام  ،1949ولكن ليس قبل حياة
ّ
بالكفاح والنضال والكتابة واإلحبار وشحذ
اهلمم وتأسيس حزب نهضة يتابع املسرية من
احلرية تأكيدًا
األمة يف مساء
بعده رافعًا راية
ّ
ّ
خليار السيادة.
ويف حياة سعادة مل يكن اخلطر ّ
كل اخلطر من
دأبها القهر واإلذالل
الدول
اإلستعمارية اليت ُ
ّ
ّ
التخلف ،بل
والتجزئة ونهب املوارد وإدامة
ّ
تسلط اإلقطاع السياسي
كان اخلطر أيضًا من
ّ
والديين ،ولذلك حض سعادة على استنفار
الوعي باملاضي واحلاضر واملستقبل ،وعلى
كلها الكفيلة ّ
استنهاض الطاقات الكامنة ّ
حقًا
ِ
ُ
ضت «أن تغيرّ وجه التاريخ».
إذا ما
استْن ِه ْ
ّ
كل هذه العقود من السنني على
وبعد
استشهاد القائد أنطون سعادة كيف هو حال
إن شعب فلسطني الذي
األمة اليوم؟ بدءًاّ ،
ّ
ّ
فكي الوحش الصهيوني
يقاوم وهو بني
يتعرض ألشرس عدوان يف التاريخ املعاصر،
ّ
حترك ساكنًا لنجدته،
فيما األنظمة
ّ
العربية ال ِّ
وأكثر من عشرة آالف شاب وشيخ وطفل
وامرأة يف املعتقالت حيث زنزانات القهر
وأقبية التعذيبُ ،
وتبنى املستعمرات على ما
ّ
ّ
الضفة
الفلسطينية يف
تبقى من األراضي
ّ
ُ
قصف
غزة
اصر
ّ
وت َ
الغربية والقدس ،وتحُ َ
ّ
العربية
بالفسفور األبيض وأيضًا ،فيما األنظمة
ّ
حترك ساكنًا.
السائدة ال ِّ
األمة اليوم؟ العراق افتتح القرن
كيف هو حال ّ
احلادي والعشرين بأنني شعبه حتت حراب أكثر
من مائيت ألف جندي أمريكي وبريطاني وأطلسي
وعشرات اآلالف من املرتزقة .علماء العراق،
العراقية ،الكثري منهم القى
أساتذة اجلامعات
ّ
حتفه اغتيا ً
ال ،صبايا العراق ،شباب العراق،
ُ
حلومهم
الكالب
تنهش
وهم بعشرات اآلالف،
َ
ُ
نازية ،متاحف العراق ُن ِهَبت ،نفط
يف معتقالت
ّ
طائفية
فيدرالية ،وحمميات
العراق ُيْن َهب،
ّ
ّ
عراقيون
وزمنيون
روحيون
وعرقية ،قادة
ّ
ّ
ّ
ّ
عانقوا رامسفيلد وديك تشيين وكونداليسا
رايس وجورج دبليو بوش.
األمة اليوم؟ دمشق ُعرضة
كيف هو حال
ّ
النقضاضات أمريكا وحلفائها يف باريس
األمة اليوم؟
ولندن وتل أبيب .كيف هو حال
ّ
ّ
تتحكم باللبنانيني
قوى كثرية يف لبنان
وتنهب املال العام وتعترب إسرائيل صديقة،
وترسل موفدين لتقديم وسام الصداقة لربيب
ّ
وقل ْ
دته
الصهيونية جون بولنت الذي سبق
ّ
إسرائيل وسام الشرف باعتباره من أخلص
للصهيونية وإسرائيل يف العامل،
املخلصني
ّ
هذا وتتناغم مع حمور األعداء يف الدعوة إىل
املقاومة يف لبنان احلليفة
حماصرة القوى
ِ
غزة وسوريا وإيران
بقاموسها السياسي مع ّ
َ
غربيًا.
هدفني
وعموم
املست َ
ّ
ّ
«إننا نواجه أعظم احلاالت
قال أنطون سعادة:
خطرًا على جمموعنا» و»املصري القومي ّ
كله
مهدد».
ّ
أيها الشهيد البطل ّ
إننا نواجه أعظم احلاالت
أجل ّ
خطرًا ومصرينا ّ
مهدد
كله
ّ
َ
أمتك
أبناء
وعقول
قلوب
يف
زرعته
ولكن ما
ّ
ّ
سيكون له ربيع يعانق الشمس.
Shawki1@optusnet.com.au

أخاك يا شع ُر ،فهنا غنّى ُعمر !

 -انطوان وطفا

أثبت بتصرف بعضا من
من ذكريات االمس القريب،
ُ
«رساالت حب كتار» للسبعالني.
طرابلس الثقافة والفن ،مشت يف امسية شعرية
ملالقات شاعر حلب الشهباء ،طرابلس الفيحاء
ام الذوق والضيافةّ ،
سلمت مفاتيح اسوارها اىل
شاعرها احملبوب ُعمر ابو ريشة.
وصل املوكب اىل مدرسة الفرير ،غصت القاعة الكربى
بالنازلني فيها من مسؤولني وأدباء وفنانني ،وكان
للنقيب السبعالني شرف تقديم ُعمر ابو رشية.
ُ
شهرة ُعمر اشعاره .والنقيب يعرف كيف يستقبل
الكبار يف دنيا االدب ،وكيف يستقطب الشعراء
واالدباء امثال ُعمر ونزار وتويين وغريهم.
والنقيب استاذ ثانوي – جامعي خمضرم قل
نظريه.
السبعالني بدون موعد ،يدق ابواب العظماء
فريحب
ّ
به.
يكفيه فخرا ان امني خنله احلريص على املواعيد قال
انت يا سبعالني من الشجرة النخلية ،تدخل علي
لهَ :
ساعة تشاء.
كان السبعالني واحد من اعمدة ذاك الصرح املدرسي
الكبري يومذاك ،ومن ُيرجع ما كان؟ كانت ...وكان...
كان الضمري اهلين! وكان االخطل وامني خنلة ونعيمه
وعبود وجربان وغريهم.
أين هم اآلن؟
إنهم يف احياء ذات العماد ،يف احلارة اللبنانية يف
اجلنة.
دخلت السهرة الشعرية يف ذاكرة الفيحاء الذهبية،
وتاريخ املدرسة ...اللهم اذا بقي للمدرسة تاريخ.
ساعة وصل الشاعر يف قصيدته الرائعة اىل هذا
البيت:
خافوا على العار ان يمُ حى فكان هلم
مؤمتر!
على الرباط لدعم العار
ُ
العشرة آالف صفقوا وصفقوا طويال ورددواِ :
أعد.
ِ
أعد.
القصيدة هذه القيت اول مرة يف االونيسكو 1969
يف الذكرى االوىل لرحيل االخطل .وكان الرئيس
شارل حلو حاضرا فراح يقوم ويقعد ويصفق
طويال.
أيكون شارل حلو املثقف نسي يف هذه اللحظات انه
رئيس البالد؟
أنسي انه كان يف الرباط؟
جن احلاضرون ومحلوا الشاعر على االكف وطافوا به
يف ملعب املدرسة الوسيع مزغردين مرددين :خافوا
على العار ان يمُ حى.
وودع ُعمر طرابلس معتزا مزهوا ،مبثل ما استقبل به
من حفاوة تكريم.
بعد ذلك العز كل شيء تغري وتبدل...
مات ُعمر .وماتت مدرسة الفرير .ومات الفرير
غربيال ،والقاعة الكربى ،وامحّ ت معامل كانت هناك.
ارادة البائعني حبات القلوب بال قلب ،باعت املدرسة،
هدمت هيكل العلم يف طرابلس حجرا حجرا ،وخسرت
طرابلس صرحا ثقافيا كبريا من مقومات كيانها
ورموزها الثقافية واالقتصادية.
بعد خراب خلية النحل هذه وسواها ،ألوف العيل
تركت طرابلس فكانت اخلسارة الكربى املستمرة يف
عاصمة الشم ال احلبيبة.
اجلرمية الكربى هدم مدرسة ولو انتقلت اىل امجل بقعة
يف االرض! فاملدرسة ال ميلكها اصحابها وحدهم ،بل
هي ملك بيئتها ايضا ،وهذه جرمية تصيب البشر قبل
احلجر .أما قيل :قطع االعناق وال قطع االرزاق؟
أهكذا ترعى القوانني املدنية احلديثة حقوق
املواطنني؟
مجيل ان نبين ما شئنا وحيثما شئنا ونفاخر باعمالنا
بشرط ان حنافظ على تليدنا وآثارنا.
هناك شركات عاملية تصرف آالف العمال مبوجب
قوانني البلد ،وتنتقل بعملها اىل بلد آخر ،أجر
العامل فيه منخفض ،فتجين الشركة ارباحا طائلة،
والبلد الذي انتقلت منه يتحمل البطالة وما تنتج من
متاعب.
أال حتتاج كل االنظمة والقوانني اىل اعادة نظر؟ كل
شيء تغري وتبدل اال االنظمة والقوانني.
من دخل اجلامعة وهو دون العشرين ال حيق له ان
ينتخب ،فيما العاجز احملمول على االيدي ينتخب.
وشهادة املرأة ال تقبل عند املختار.
فيما املرأة تقوم بدور التشريع والتنفيذ...
امور خنجل من ذكرها على صفحات الصحف،
والسكوت عنها عيب.
اجل كل شيء تغري وجيب ان يتغري.
شعر ،فهنا ّ
غنى ُعمر!
فداك يا
ُ

اعداد أكرم املغوّش

وجــه االســبوع
املهندسة

غـــادة روفه هزيــم

العلم نور احلياة ألنه يبعث السعادة والسرور
والبهجة يف قلب طالبه وبالتأكيد عندما
يكون العلم مقرونًا بالرتبية واألخالق وهذا
ما يصح على الشابة املهندسة احلسناء غاده
هزيم عقيلة الدكتور األكادميي رفول روفه
يدرس يف جامعه بريث وهلما ابنتان
الذي
ّ
يف عمر الربيع جني وجينفري.
واملهندسة غادة كرمية السيد شفيق هزيم
والسيدة سلمى عبدو شقيقة الشاعر الكبري

عوده عبدو وهي من مواليد مدينة طرطوس
وتعود جبذورها اىل بلدة الداره يف حمافظة
السويداء يف سورية ومتخصصة يف اهلندسة
الزراعية من جامعة دمشق.
تقول املهندسة غادة« :مجيلة هي اسرتاليا
بتعددها احلضاري والثقايف واألمجل اننا
نتفاعل فيها ونتواصل مع وطننا الغالي
سوريه ومسقط رأس زوجي فلسطني احلبيبة
اليت نتضرع اىل اهلل أن يعيدها حرة عربية
ويطيب لي أن اردد مع الشاعر الكبري جورج
يوسف شدياق ابن حلب الشهباء الذي عرفناه
من خالل األديب الكبري نعمان حرب ابن
مدينتنا سويداء العروبة حني قال:

أصبحت أخجل من ختاذل أميت
مـــــاذا دهــاهـــا األمـــــة العــربــــاء
ماذا دهاكم واخلطوب تنوشنا
رجحت بكم من ثقلـــــها األعـــــــــباء
عــار علينا أن نــــذل لغاصــب
ضاقــت بكــل شـــروره األرجـــــــــاء
يا قوم صربًا فالشآم مريدة
ما نــــال مــــن جربوتــــــها العمـــالء
تقضي الكرامة أن نضم صفوفنا
ديـــن العروبــــــة الفــــة واخـــــاء»
احلسناء املهندسة غادة روفه هزيم صبية
ترعرعت وتعلمت حب الوطن يف بيت أهلها
وحمافظتها السويداء جبل الثورة السورية
الكربى جبل القائد سلطان باشا األطرش وما
زالت على عهدها فكرا وخلقًا ووطنية تعلم
بناتها حب الوطن وهل أعظم من االخالص
للوطن ألنه االميان عينه.

صور من تاريخ اجلالية

تقديم أكرم املغوّش

زيارة الدكتورة املفكرة
نـوال السعداوي وزوجها الدكتور شريف حتاته اىل سيدني

د .شريف حتاته د .نوال السعداوي د .خلف املالكي والزميل أكرم املغوش
لسنوات خلت وبعد أحداث  11أيلول يف نيويورك قامت املفكرة الدكتوره نوال السعداوي
وزوجها الدكتور شريف حتاته بزيارة اىل سيدني والقت فيها حماضرات والتقت بأبناء اجلالية

العربية ومتنت على املغرتبني بأن يتحدوا ليكونوا سفراء لقضايانا العربية احملقة وأكدت على أن

احداث ايلول وتبعاتها هي من عمل العدو الصهيوني والسياسة االمريكية احلمقاء يف السيطرة

على كافة الشعوب وخاصة شعبنا العربي املكافح
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مقاالت

بلمار ينقلب على نفسه
الربملان الكندي يسأل وحياسب املدعي العام يف بالده ،لكن من
الذي حياسب املدعي العام الكندي يف احملكمة الدولية اخلاصة
أخطاء؟ ال أحد،
جبرمية اغتيال الرئيس رفيق احلريري إذا ارتكب
ً
حتى ولو دفع آالف اللبنانيني أمثان تلك األخطاء بدمائهم وأرزاقهم
وسلمهم األهلي

عمر نشابة

يفرتض أن يأخذ االدعاء العام الكندي يف االعتبار أمرين قبل
إصدار قراراته االتهامية .يتمحور األول حول مدى توافر األدلة
اجلنائية الصادقة .أما الثاني ،فيعتمد دراسة ما إذا كان االتهام
القضائي خيدم املصلحة العامة (راجع The Federal Prosecution
 )15.Service Deskbook The Decision to Prosecute – Chلكن
يبدو أن املدعي العام يف احملكمة الدولية اخلاصة جبرمية اغتيال
قرر االنقالب
الرئيس رفيق احلريري ،الكندي دانيال بلمارّ ،
قرر املضي يف اإلعداد إلطالق
على مبادئ وظيفته يف بلده ،إذ ّ
يهدد بوقوع فتنة دموية يف لبنان،
القرار االتهامي ،رغم أن ذلك
ّ
يرجح أن
ورغم عدم صدقية جزء أساسي من األدلة اجلنائية اليت ّ
يعتمدها ،ومنها معلومات مجعت من شبكة اتصاالت ّ
أكد االحتاد
الدولي لالتصاالت أنها خمرتقة إسرائيليًا .أما املعلومات اليت مجعت
نص
خالل مراحل التحقيق الدولي السابقة ،فمصدر بعضها حبسب ّ
قرار قاضي اإلجراءات التمهيدية دانيال فرانسني يف  29نيسان
غيوا إفاداتهم» بينما «شاهد رئيسي سحب
« 2009شهود رّ
صراحة أقواله» ،فما الذي يضمن عدم تكرار ذلك بعد صدور
القرار االتهامي؟
يشرح دليل االدعاء العام يف كندا املقصود بـ«املصلحة العامة»
ويعدد يف
ّ
التمنع عن إصدار القرار االتهامي
اليت ميكن أن تفرض
ّ
هذا اإلطار بعض احلاالت اليت تدفع إىل عدم صدوره ،ومنها :إذا
كان لالدعاء أثر سليب مرتقب على النظام العام والثقة العامة بنظام
العدالة (الفقرة  .)gال بد من اإلشارة هنا إىل أن حزب اهلل الذي
يرجح اتهام مسؤولني فيه باغتيال رفيق احلريري ،حيظى بتأييد
ّ
فئات ال يستهان بها من الشعب اللبناني ،وهو ممثل يف احلكومة
ويف الربملان بعدما حاز عشرات آالف األصوات خالل االنتخابات .إن
التهام مسؤولني يف احلزب بقتل احلريري «أثرًا سلبيًا مرتقبًا على
النظام العام والثقة العامة بنظام العدالة» ،وخصوصًا بعدما عرض
السيد نصر اهلل قرائن تشري إىل ضلوع إسرائيل يف اجلرمية ،ومل
ّ
تدل على استماع احملققني الدوليني إىل إفادة
تصدر أي إشارة
شاهد إسرائيلي واحد.
حالة أخرى تفرض على السلطات الكندية عدم االدعاء ،تتمحور حول
احتمال أن يكون لذلك االدعاء «نتائج غري بناءة» (Counter-
بد من السؤال عن تعريف ما
( )productiveالفقرة  .)hهنا ،ال ّ
ّ
«بن ًاء» ،إذ يبدو أن اعتبار بلمار إشعال الفتنة
يعده بلمار
قد
ّ
بني اللبنانيني وعودة االقتتال الداخلي وتوسيع اهلوة بني الناس
أمرًا ّ
بن ًاء قد يدفعه إىل املضي يف إصدار القرار االتهامي الذي
يستهدف مسؤولني يف حزب اهلل ،والعكس صحيح.
يذكر دليل االدعاء العام الكندي عاملني إضافيني قد يؤثران على
تصرفات الضحايا وذويهم (الفقرة )n
قرار عدم االدعاء ،هما:
ّ
ومدة احملاكمة وكلفتها (الفقرة  .)oيف العامل األول ال حاجة إىل
ّ
التذكري بعشرات التصرحيات اليت ّ
اتهم فيها سعد احلريري سوريا
بارتكاب جرائم االغتيال ،مستبقًا نتائج التحقيق ،وناسفًا مبدأ قرينة
ثم زيارته دمشق منقلبًا على نفسه وعلى شعارات
الرباءة ،ومن ّ
مجهوره .لكن إشارة إىل تأييد ذوي الشهيد رفيق احلريري للعفو
عن شخص ثبت للمجلس العدلي ضلوعه يف جرمية اغتيال الرئيس
رشيد كرامي .وإشارة أخرى إىل شبهة ضلوع الفريق السياسي
التابع للحريري يف عملية فربكة الشهود وتضليل التحقيق .فهل
فتح بلمار حتقيقًا يف هذه الشبهة قبل مباشرته يف اإلعداد إلصدار
القرار االتهامي؟
أما يف العامل الثاني ،فعملية تدقيق بسيطة يف ميزانية احملكمة
تشري إىل أن إسهام لبنان يفوق امليزانية السنوية لوزارة العدل
يسدد اللبنانيون مبلغ تشغيل حمكمة خمتصة يف
فيه .وبالتالي
ّ
النظر يف قضية جنائية واحدة (وقضايا أخرى إذا ثبت تالزمها
معها) يفوق مبلغ تشغيل عشرات احملاكم املختصة بالنظر يف
ختص آالف املواطنني .ويف هذا اإلطار
مئات القضايا العدلية اليت
ّ
نذكر آالف العائالت اللبنانية اليت فقدت أحباءها منذ احلرب وحرمت
العدالة واحلقيقة.
تربير األخطاء قبل ارتكابها
«هذه قضية (جرمية اغتيال الرئيس رفيق احلريري) بالغة
التعقيد ،وهناك عدد من التحديات اليت تواجهها عملية التحقيق
واإلجراءات» ،يقول املدعي العام يف احملكمة الدولية عرب
«فيديو» موقعها اإللكرتوني ( .)www.stl-tsl.orgإن أهمية هذا
التوصيف للقضية يكمن يف أنه قد ُيستخدم لتربير «أخطاء»
يرجح أن بلمار سريتكبها عرب اتهامه املرتقب ألشخاص مرتبطني
ّ
حبزب اهلل بالضلوع يف جرمية  14شباط  .2005فدانيال بلمار نفسه،

ازدواجية املعايري من معامل انقالب بلمار*
*
ّ

ثم الهاي ،استشهد
الذي عمل يف كندا قبل انتقاله إىل بريوت ّ
مقدمة دليل االدعاء العام يف كندا ( )2005بالنائب السابق
يف
ّ
لوزير العدل الكندي موريس روزنربغ من خالل قوله «إن املدعي
ّ
يتوقع اليقني واحلقيقة املطلقة يعمل يف غري جماله.
العام الذي
ً
ً
ّ
تعددت األمور
ما
وكل
،
ا
دقيق
ا
علم
ليست
العام
املدعي
فمهمات
ّ
ّ
توسع هامش اخلطأ» .وبالتالي ،فإن وصف قضية
دت،
وتعق
ّ
اغتيال احلريري بأنها «بالغة التعقيد» قد يبعد شبهة تسييس
ً
مهنيًا».
«خطأ
االتهام عن بلمار ،إذ ميكنه القول إنه ارتكب
ّ
فبحسب ما نقله بلمار ،هناك هامش واسع للخطأ يف توجيه القرار
االتهامي وصوغه.
آراء بلمار وتكهناته
يدعي
يقول بلمار كذلك عرب «فيديو» الهاي« :يبدو لي أن من ّ
مسيسة خيشى نتائج قرار احملكمة أو جهود احملكمة
أن احملكمة
ّ
لكشف احلقيقة» .يشري هذا الكالم إىل انقالب بلمار على نفسه،
إذ إن الدليل الكندي الذي شارك بلمار يف صياغته حيرم املدعني
العامني التعبري عن التكهنات (الفقرة  .)10.4.2.3أضف إىل ذلك
أن بلمار يعبرّ يف كالمه عن رأي شخصي أراد ،على ما يبدو ،إعالم
اللبنانيني وغريهم من املتابعني للمحكمة به .وبالتالي انقلب الرجل
على نفسه هنا أيضًا ،إذ إن الفقرة  10.4.1من الدليل الكندي
تنص أن على املدعني العامني «تقديم الوقائع ال اآلراء ()...
ّ
فاهلدف هو تطوير املفهوم ال خلق اإلثارة» .وبدل أن يناقش
ويطرح أفكارًا ّ
بناءة وجامعة ،يبدو أن توتر املدعي العام الكندي
الرد على
إىل
دفعه
دولية،
جنائية
قضية
األوىل
للمرة
الذي يتوىل
ّ
مسيسة» عرب اتهامهم بالضلوع يف اجلرمية
احملكمة
أن
عي
يد
«من ّ
ّ
بطريقة مباشرة أو غري مباشرة .فنتائج قرار احملكمة وكشف حقيقة
واملقربني منهم.
اجلرمية ال خييفان إال الضالعني فيها
ّ
احلد من جتاوز مبدأ عدم تعبري املدعي
مل يتوقف بلمار عند هذا
ّ
العام عن رأيه يف قضية جنائية ،بل عبرّ عن حتليالته السياسية
اخلاصة (اليت بدت يف منتهى السذاجة) عرب قوله
وفذلكاته العدلية
ّ
إن «احملكمة مهمة ،ألنها تثبت أن أولئك الذين ارتكبوا اجلرمية
ال ميكنهم اإلفالت من العقاب ،وأعتقد أن العديد من اللبنانيني
وضعوا آماهلم يف هذه احملكمة اليت ستساعد على استعادة حكم
القانون يف لبنان ،وأن اجلميع متساوون أمام القانون ،وال أحد
فوق القانون .وإضافة إىل كشف حقيقة ما حصل يف شباط ،2005
فإن هدف احملكمة على املدى الطويل هو إعطاء األمل للبنانيني
والسماح هلم باإلميان بالنظام والسماح هلم بالشعور باحلرية
يف بلدهم وملنح املؤسسات الرمسية اللبنانية القوة اليت حتتاج
لتستمر بدعم الدميوقراطية» .يذكر أو ً
ال أن هذا التحليل
إليها
ّ
ألهداف احملكمة ليس من اختصاص املدعي العام املهين ،بل من
اختصاص رئيس احملكمة القاضي أنطونيو كاسيزي واملتحدث
الرمسي بامسها .لكن ما هو الفت يف خطاب بلمار أنه ال يلتفت إىل
ّ
يشككون يف أن احملكمة وجدت
«العديد من اللبنانيني» الذين
لتخدم إسرائيل عرب اتهام املقاومة باغتيال احلريري وإشعاهلا
بذلك فتنة داخلية يراهن البعض على إضعافها حزب اهلل وإرباكه.
وتناول بلمار السماح للبنانيني بالشعور باحلرية يف بلدهم ،ومل
يعرف كيف حتقق احملكمة الدولية ذلك .فهل مجع جهة دولية قريبة
من إسرائيل معلومات شاملة من دوائر النفوس ومصلحة تسجيل
السيارات واآلليات واملصارف واجلامعات واالتصاالت يف لبنان
يتيح للبنانيني الشعور باحلرية يف بلدهم؟
ازدواجية معايري
لكنّ ،
لعل أبرز ما يشري إىل انقالب املدعي العام الكندي على نفسه
هو كشفه ازدواجية املعايري اليت يعتمدها يف حتقيقاته خالل حديثه
إىل موقع إخباري إلكرتوني لبناني يف  30آب  ،2010حيث ّ
أكد

أن احملققني يف مكتبه استمعوا إىل «مسؤولني يف حزب اهلل»
عما إذا كان قد استمع إىل
بصفتهم شهودًا ،لكن عندما سئل ّ
إسرائيليني أو إىل أشخاص يف إسرائيل ،رفض اإلجابة أو التعليق
سرية التحقيق .وبالتالي كشف بلمار أن
ّ
حبجة أن ذلك يدخل يف ّ
املعايري اليت تنطبق على حزب اهلل ال تنطبق على اإلسرائيليني.
وبدا أن املدعي العام مل يستمع إىل شهود إسرائيليني ،على الرغم
من أن االلتزام باملعايري املهنية يف التحقيقات اجلنائية يفرتض
االستماع إىل إفادات ّ
كل من حيتمل أن تكون لديه معلومات عن
اجلرمية .وكان السيد حسن نصر اهلل قد أعلن يف  9آب  2010أن
طائرة جتسس إسرائيلية كانت موجودة يف مسرح اجلرمية أثناء
وقوعها .لكن ازدواجية معايري بلمار تتيح له إغفال معلومات نصر
اهلل واالستعانة يف املقابل مبعلومات علمت «األخبار» أن أجهزة
تتضمن أمساء أشخاص على
استخبارات غربية نقلتها إليه ،وهي
ّ
صلة حبزب اهلل.
االنقالب على اإلعالم
إن سياسة االدعاء العام الكندي تقتضي تزويد اإلعالم باملعلومات
ّ
املتعلقة بإدارة العدالة اجلنائية على حنو سريع وكامل ودقيق
بهدف ضمان ثقة الرأي العام باإلدارة القضائية (الفقرة .)10.2
لكن بلمار انقلب على تلك السياسة لدى توليه منصب املدعي
ّ
العام يف احملكمة الدولية اخلاصة بلبنان من خالل تأخري إجاباته
متحدث رمسي باسم
عن أسئلة اإلعالميني ،وعرب عجزه عن تعيني
ّ
مكتبه بعد استقالة هانرييت أسود من ذلك املنصب (بعد ثالثة
أسابيع على تعيينها) .وكانت عملية تعيينها قد استغرقت حنو
ثالثة أشهر بعد استقالة راضية عاشوريُ .يذكر أن احملكمة مل
ّ
توضح بنحو مقنع أسباب استقالة السيدتني ،وكانت عاشوري قد
أدت إىل ارتفاع
عبرّ ت لـ«األخبار» عن مشاكل بني املوظفني ّ
ووجهت عبارات انتقاد شديدة اللهجة إىل أداء
نسبة التوتر بينهم،
ّ
بعض زمالئها.
يعدد دليل االدعاء العام يف كندا التوجيهات يف التعاطي مع
ينص الدليل
اإلعالم ،وإضافة إىل وجوب تقديم معلومات ال آراء،
ّ
على وجوب:
ـــــ احلفاظ على صدقية احملكمة عرب «عدم استباق األحكام حبق
املتهمني».
ـــــ احرتام حاجات الصحافيني؛ «فمن املهم أن تعرتف بأن على
الصحافيني القيام بواجباتهم إذا ساعدتهم أو إذا مل تفعل .وألنهم
سيتابعون عملهم ،فمن األفضل أن جتيب عن أسئلتهم».
ــــــ التجاوب« ،إذ إن عبارة «ال تعليق» ليست إجابة مقبولة
ملن يطلب معلومات».
متس
ـــــ اإلجابة بسرعة« ،فاملعلومات اخلاطئة اليت ال تصحح
ّ
بسمعة النظام».
خدعة إليو ماري تستهدف نصر اهلل ومغنية
شددت وزيرة اخلارجية الفرنسية ميشال إليو ماري ،أمس ،على
أهمية استمرار عمل احملكمة الدولية اخلاصة جبرمية اغتيال الرئيس
رفيق احلريري ،وقالت ،يف مقابلة مع صحيفة « 20مينوت»
نشرت االربعاء ،إن احملكمة الدولية اليت حتقق يف اغتيال احلريري،
هي نتيجة «رغبة دولية وال ميكن أحدًا أن يلغيها أو مينعها من
العمل» .وفيما بدا خدعة مل تعد ختفى على أحد ،أشارت إليو ماري
إىل أن االتهامات اليت ستوجهها احملكمة ستكون ّ
حبق أشخاص ال
إىل حزب أو طائفة.
ّ
ممثلني منتخبني يف املؤسسات اللبنانية،
وأضافت أن حلزب اهلل
وأشارت إىل أنه إذا وجهت احملكمة اتهامات إىل أشخاص،
فسيعاملون «كأشخاص ال كممثلني حلزب أو طائفة».
خدعة إليو ماري تكشفها املادة الثالثة من نظام احملكمة الدولية
حتدد «املسؤولية اجلنائية» وعالقة الرئيس واملرؤوس،
اليت
ّ
عد األمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصر اهلل «رئيس»
إذ ُي ّ
احلزب ،و«يف ما يتصل بالعالقة بني الرئيس واملرؤوس،
«يتحمل الرئيس املسؤولية اجلنائية عن أي من اجلرائم اليت
ّ
يرتكبها مرؤوسون خيضعون لسلطته وسيطرته الفعليتني ،نتيجة
لعدم سيطرته سيطرة سليمة على هؤالء املرؤوسني» ،حيث:
«أ) يكون الرئيس قد عرف أو جتاهل عن عمد أي معلومات تبينّ
بوضوح أن مرؤوسيه يرتكبون أو هم على وشك أن يرتكبوا تلك
اجلرائم؛ ب) تتعلق اجلرائم بأنشطة تندرج يف إطار املسؤولية
والسيطرة الفعليتني للرئيس؛ ج) مل يتخذ الرئيس مجيع التدابري
الالزمة واملعقولة يف حدود سلطته ملنع أو قمع ارتكاب مرؤوسيه
لتلك اجلرائم أو لعرض املسألة على السلطات املختصة للتحقيق
واملالحقة القضائية» (املادة  .)3يعين ذلك أن أي قرار يصدر عن
املدعي العامّ ،
يتهم «أفرادًا» من حزب اهلل ،سيستدعي التحقيق
ّ
موجهًا إىل القائد
مع قادة احلزب .كذلك ميكن اعتبار ذلك االتهام ّ
الشهيد عماد مغنية ،حيث إنه كان يشغل ،يوم وقوع اجلرمية ،مركز
رئيس اجمللس اجلهادي يف حزب اهلل ،إذ إن نقل أكثر من طن
املتفجرات وتوضيبها يف شاحنة وتفجريها ،إضافة إىل عمليات
من
ّ
املراقبة والتنسيق والتخطيط حتتاج إىل جهود كبرية ُيستبعد أن
ُتبذل من دون علم «الرئيس» .فهي «أنشطة تندرج يف إطار
املسؤولية والسيطرة الفعليتني للرئيس»( .ب) ،وبالتالي قد
ُي ّتهم نصر اهلل ومغنية بعدم اختاذهما «مجيع التدابري الالزمة
واملعقولة يف حدود سلطتيهما ملنع أو قمع ارتكاب مرؤوسيهما
لتلك اجلرائم».
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تتمـات

استفتاء السودان التارخيي :إنفصال...
(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)
توقيع اتفاقية نريوبي يف التاسع من كانون الثاني (يناير)  2005بني
احلكومة السودانية واحلركة الشعبية لتحرير السودان ،يبدو ان هذه
الفرتة االنتقالية اليت دامت ست سنوات واليت كان يؤمل منها حسب
نص االتفاقية ان «جتعل الوحدة جاذبة» ،فشلت يف اقناع اجلنوبيني
بالبقاء داخل الوحدة السودانية.
الرئيس السوداني عمر حسن البشري بالكاد اخفى قناعته بأن اجلنوب
سينفصل عن الشمال عندما زار جوبا عاصمة اجلنوب الثالثاء املاضي
حيث قال «حنن مع خياركم .ان اخرتمت االنفصال سأحتفل معكم»،
مضيفا «على الرغم من انين على املستوى الشخصي سأكون حزينا
اذا اختار اجلنوب االنفصال لكنين سأكون سعيدا ألننا حققنا السالم
للسودان بطرفيه».
ومع اقرتاب موعد االستفتاء الذي سيستمر اسبوعا وتكرار تصرحيات
البشري املطمئنة جلهة قبوله بنتيجة االستفتاء كيفما جاءت ،تراجعت
املخاوف لدى املسؤولني اجلنوبيني من احتمال تعثر االستفتاء وباتت
االنظار متوجهة اىل مرحلة ما بعد اجرائه وكيفية حل املشاكل العالقة
بني الشمال واجلنوب لتمكني اجلنوب من استقالله.
القيادي الشمالي يف احلركة الشعبية لتحرير السودان ياسر عرمان
مل خيف يف تصريح خماوفه من امللفات اليت تبقى عالقة بني الشمال
واجلنوب .واعترب ان زيارة البشري اىل جوبا «خلقت مناخا جيدا جيب ان
يستغل حلل املشاكل العالقة مثل املواطنة واحلدود وابيي والعالقات
االقتصادية والسياسية».
عن اإلعداد لالستفتاء ،قال مدير عمليات االستفتاء يف االمم املتحدة
دنيس كادميا «كل شيء جاهز وقد وزعنا املعدات االنتخابية على
كل النقاط وما على املفوضية االنتخابية سوى نقلها اىل مكاتب
االقرتاع».
ومن الناحية اللوجستية ،اعلن نائب رئيس مفوضية االستفتاء شان
ريك مطلع االسبوع ان املفوضية «جاهزة بنسبة مئة باملئة» موضحا
ان عدد املسجلني بلغ ثالثة ماليني و 930الفا يف السودان والشتات
بينهم ثالثة ماليني و 754الفا يف اجلنوب السوداني.
وال بد من مشاركة  60يف املئة على االقل من املسجلني يف االستفتاء
لتعتمد نتيجته.
وحيظى هذا االستفتاء باهتمام عاملي واسع حيث تدفق املراقبون
الدوليون من مركز جيمي كارتر واالحتاد االوروبي واجلامعة العربية اىل
السودان ،كما ان الواليات املتحدة ارسلت السناتور جون كريي الذي
سارع اىل وصف تصرحيات الرئيس السوداني بـ»املشجعة جدا».
وقال مساعد وزيرة اخلارجية االمريكية للشؤون االفريقية جوني
كارسون يف تصرحيات للصحافيني بشأن االستفتاء «اننا نعتقد انه
سيعكس ارادة الشعب ،وسيجري يف موعده احملدد بشكل سلمي
ومنظم جيدا».
وكان السودان االكرب مساحة يف القارة السمراء خاضعا لالستعمار
الربيطاني منذ اواخر القرن التاسع عشر .وما بني  1920و 1947ادارت
وحدت من احلركة
بريطانيا منطقيت الشمال واجلنوب بشكل منفصل
ّ
بينهما ،وشجعت التمدد املسيحي وخصوصا االنغليكاني يف اجلنوب
الذي تنتشر فيه الديانات االرواحية.
ويف نهاية العام  1955قبل اعالن استقالل السودان ،اندلعت احلرب
االهلية االوىل بني الشمال واجلنوب لتنتهي عام  .1972ويف عام
 1983استؤنف التمرد اجلنوبي ومل يتوقف اال عام  2005مع التوقيع
على اتفاقية نريوبي اليت اعطت اجلنوبيني مهلة ست سنوات ليفكروا
بهدوء يف املستقبل الذي يريدونه ،على امل ان جيدوا «خيار الوحدة
جذابا».
وال توجد ارقام رمسية وال دقيقة عن اجلنوب السوداني .ويرتاوح
عدد سكانه بني مثانية وعشرة ماليني يتشكلون من اكثرية مسيحية
وأرواحية متأثرة باملسيحية وأقلية مسلمة .اما املساحة فتصل اىل حنو
 800الف كيلومرت مربع.
وأدت احلرب االهلية اىل سقوط حنو مليوني قتيل وحتول السودان اىل
دولة من االكثر فقرا يف العامل.

اجلمود على حاله ..والشلل احلكومي...
(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)
أجل حبث املسائل العالقة».

السفري اإليراني

يف غضون ذلك ،جدد السفري االيراني يف لبنان غضنفر ركن أبادي
التأكيد أن «األمور تسري باجتاه اجيابي» ،وأكد أن «اللبنانيني
أنفسهم هم من يتخذ القرار بشأن اجلمود على الساحة اللبنانية،
واالستفادة من نتائج املسعى السعودي السوري».

«حزب اهلل»

يف املقابل ،حتدث مسؤول العالقات الدولية يف «حزب اهلل» عمار
املوسوي استنادًا إىل ما أمساه «مصادر موثوقة» عن أن «الفريق
ً
مقايضة تقضي بإحالة ملف شهود الزور اىل اجمللس العدلي
اآلخر طرح
اذا ّ
مت التغاضي يف املقابل عن الـ 11مليار دوالر وعن قطع احلساب
َ
يرض به حزب اهلل» ،ولفت إىل أن
عن السنوات السابقة ،وهو ما مل
«املسعى السعودي السوري مبثابة درهم وقاية يف املرحلة احلالية،
ألن البعض يف لبنان يعتمد مبدأ تفجري القنبلة أي القرار الظنيّ ،
ثم مللمة االشالء فيما بعد» ،وأكد أن «حزب اهلل ملتزم باملسعى
العربي» ،الفتًا إىل أنه «إذا كان خالص البلد من التفجري يستحق
االنتظار فسيعطي احلزب كل الوقت الذي تستحقه القضية(.»)..
رغم كل التعليقات اليت ُاطلقت حول اجلرمية االرهابية اليت استهدفت
كنيسة القديسني يف االسكندرية ،مل جتد مصر غري العماد عون

ملهامجته على خلفية تعليقاته حول التفجري ،وكان مصر كانت تنتظر
فرصة منذ زمن لنصرة حلفائها يف لبنان واالنضمام اىل جوقة القوالة
والرديدة على اجلنرال.
ّ
فقد هاجم السفري حسام زكي املتحدث الرمسي باسم وزارة اخلارجية،
العماد ميشال عون على خلفية التعليقات اليت أدىل بها عون بشأن
حادث التفجري اإلرهابي يف اإلسكندرية ووصفها بأنها «بعيدة عن
اللياقة وتعكس حقدًا دفينًا لديه ضد مصر».
أضاف زكي ،ردًا على سؤال من احملررين الدبلوماسيني اليوم ،حول
تعليقات عون عن احلادث ،أن «السيد عون عودنا على تصرحيات
تعكس دائمًا قراءات سياسية خاطئة وقاصرة ..وها هو يدلي بتعليق
جديد يكرس عدم فهمه مطلقًا للواقع املصري ..ويعكس باإلضافة
لذلك انعدام احلس االجتماعى لديه».
وتابع زكي« :أعتقد أنه من السذاجة واالستخفاف مبكان أن يعقد
أي قارئ سياسة مبتدئ مقارنة كاليت أجراها عون ،يف خميلته هو
وحده ،بني تعامل الدولة املصرية مع إسرائيل وتعاملها مع األقباط
املصريني ..ولوال جسامة املوقف وفداحة اخلسارة واألمل اللذين

نستشعرهما مجيعًا كمصريني لكان مثل هذا اهلذيان يستحق الضحك
بد ًال من الغضب».

مصر ترد على عون

على صعيد آخر ويف تدخل سافر يف الشؤون الداخلية اللبنانية عامة
وشؤون التيار الوطين احلر خاصة ،قال املتحدث باسم وزارة اخلارجية
«من األفضل أن يصوم السيد عون عن التصرحيات السخيفة اليت
يبدو أنه أدمنها خاصة ضد مصر ..وأن يلتفت لشؤونه وأتباعه الذين
يسقطون منه يومًا بعد يوم من جراء مواقفه املتضاربة وحتالفاته
عزاء كافيًا
املريبة» ،مضيفًا «ويف كل األحوال ،فإن مصر تلقت
ً
ووافيًا من كبار رجاالت السياسة يف لبنان وفى مقدمتهم فخامة
الرئيس ميشال سليمان وممثلي الطائفة املارونية الكرمية اليت ينتمي
إليها عون».
اال ان تلك اهلجوم غري مستغرب ،فمصر استنكرت على لسان شيخ
االزهر كالم البابا بنيدكتوس السادس عشر عندما طالب محاية االقباط
يف مصر .فالذي يهاجم البابا غري مستبعد عليه ان يهاجم العماد
عون.

عباس يؤكد ألشتون أن االستيطان عقبة أساسية

مبارك لنتنياهو :املطلوب تسوية نهائية تنهي االحتالل

شدد الرئيس املصري حسين
مبارك خالل استقباله يف شرم
الشيخ أمس رئيس الوزراء
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو،
على أن املطلوب تسوية نهائية
تنهي اإلحتالل ،ودعا إسرائيل
اىل مراجعة مواقفها من عملية
السالم واملبادرة اىل «إجراءات
لبناء الثقة» مع الفلسطينيني،
فيما أكد الرئيس الفلسطيين
حممود عباس أن اإلستيطان هو
العقبة األساسية أمام استئناف
خالل
وطالب
املفاوضات،
استقباله أمس يف مقر الرئاسة
يف مدينة رام اهلل ،ممثلة
السياسة العليا يف االحتاد
اشتون،
كاثرين
األوروبي
اوروبا بلعب دور يف عملية
السالم.
وكالة أنباء الشرق األوسط
املصرية قالت ان حمادثات
تناولت
ونتنياهو
مبارك
«املأزق الراهن لعملية السالم،
وتوقف املفاوضات بني اجلانبني
الفلسطيين واإلسرائيلي نتيجة
الستمرار النشاط االستيطانى
يف االراضي احملتلة مبا يف ذلك
القدس الشرقية» .واضافت
ان مبارك اكد جمددا «ضرورة
ملواقفها
اسرائيل
مراجعة
وسياساتها واملبادرة باختاذ
اجراءات ملموسة لبناء الثقة مع
السلطة الوطنية الفلسطينية ما
يتيح األجواء املواتية الستئناف
التفاوض».
ووفقا للوكالة ،فان الرئيس
املصري شدد على ان املطلوب
هو «الوصول لتسوية نهائية،
وليس مرحلية أو موقتة،
تنهي االحتالل وتقيم الدولة
الفلسطينية املستقلة».
وحول الوضع الراهن بقطاع غزة،
اكد الرئيس مبارك ،حبسب
الوكالة املصرية« ،رفض
مصر ألي عدوان جديد على
أهالي القطاع» ،وحذر «من
خطورة التهديدات االسرائيلية
األخرية وانعكاساتها على أمن
وقضية
املنطقة
واستقرار
السالم يف الشرق األوسط».
وكان رئيس الوزراء االسرائيلي
أكد قبيل مغادرته اىل مصر انه
سيناقش مع الرئيس املصري
سبل «املضي قدما بالسالم»
مع الفلسطينيني و»تعزيز
االمن».
وقال نتنياهو يف تصرحيات
نقلتها اذاعة اجليش االسرائيلي
«البعض حياولون التعرض
لالمن والسالم ،مبن فيهم عناصر
ارهابيون يف غزة مدعومون من
ايران ال يريدون التقدم يف
عملية السالم وحياولون زعزعة
اهلدوء .لن نسمح هلم بذلك».

اجليش
اذاعة
وحبسب
االسرائيلي ،فان نتنياهو كان
ينوي بشكل اساسي التطرق
مع مبارك اىل مسالة تهريب
االسلحة عرب االنفاق اليت تربط
بني مصر وقطاع غزة اخلاضع
لسيطرة «محاس».
ومن بني امللفات االخرى اليت
كان من املتوقع طرحها ،وفق
املصدر نفسه ،التهديد الذي
ميثله وجود مجاعات اسالمية
يف شبه جزيرة سيناء وامكانية
استئناف املفاوضات للوصول
اىل تبادل لالسرى مبا يشمل
اطالق اجلندي االسرائيلي جلعاد
شاليط الذي حتتجزه محاس منذ
العام .2006
يف رام اهلل أطلع الرئيس
الفلسطيين ممثلة السياسة
العليا يف االحتاد األوروبي على
مستجدات العملية السلمية،
واجلهود املبذولة إلنقاذها،
بسبب املأزق الذي وصلت إليه
العملية عملية السالم ،بفعل
التعنت اإلسرائيلي ورفضها
وقف االستيطان.
وأكد عباس أن «االستيطان
يشكل العقبة األساسية أمام
االستمرار يف مفاوضات جادة
وحقيقية من أجل الوصول إىل
سالم دائم مبنى على قرارات
الشرعية الدولية ،اليت تؤكد
على حق الشعب الفلسطيين يف
إقامة دولته املستقلة وعاصمتها
القدس الشريف على حدود عام
«.1967
وشدد على «ضرورة أن
يكون ألوروبا دور أكرب يف
العملية السلمية ،إضافة إىل
دورها املميز يف دعم السلطة
الوطنية يف اجملال االقتصادي،
ومساعدة الشعب الفلسطيين
يف بناء مؤسسات الدولة
الفلسطينية».
اشتون جددت التزام االحتاد
األوروبي بعملية السالم وسبل
دفعها إىل اإلمام ،كما أكدت
التزام أوروبا بكافة البيانات
الصادرة عن االحتاد األوروبي
فيما يتعلق بعملية السالم،
واملوقف من الدولة الفلسطينية
املستقلة.
وأشارت ،إىل أن االحتاد
الرئيس
يدعم
األوروبي،
حممود عباس وسلطته الوطنية،
مشددة على استمرار الدعم
األوروبي للسلطة الفلسطينية
يف اجملاالت االقتصادية ،ودعم
املوازنة العامة للسلطة.
والتقت أشتون كذلك رئيس
الوزراء الفسطيين سالم فياض،
الذي قدم هلا حملة عن الصعوبات
اليت مير بها الشعب الفلسطيين
االستيطاني،
الزحف
جراء

واستمرار االحتالل اإلسرائيلي
لألرض الفلسطينية.
وأشار فياض ،الذي صحب
أشتون إىل تلة يف مدينة رام
اهلل ،تطل على معتقل «عوفر»
اإلسرائيلي ،إىل صعوبة بناء
الفلسطينيني حلياتهم ،يف ظل
استمرار بناء اجلدار ،والزحف
االستيطاني.
وقال فياض« :جميئنا إىل
هنا اليوم ،كان الطالع السيدة
أشتون على واقع احلال يف
األرض الفلسطينية احملتلة،
وهي مطلعة أص ًال على ما
جيري ،هنا جزء من الواقع
الفلسطيين واملشهد اليومي
والصعوبات
املعاناة
من
اليت نواجهها ،ونظام التحكم
والسيطرة التعسفي املفروض
من قبل االحتالل اإلسرائيلي..
هذا املشهد يتمثل يف هذه
املنطقة ،كونه يقع يف املنطقة
(ج) حبسب اتفاق أوسلو ،واليت
تشكل حنو  %60من إمجالي
مساحة األرض الفلسطينية يف
الضفة الغربية ،مبا ال ميكننا من
أن نطور أو نبين من دون املرور
يف إجراءات إسرائيلية غاية يف
التعقيد».
ولفت فياض إىل أن «واحدة
من أهم األسباب اليت دعت إىل
زيارة تلك املنطقة ،هي احتواؤها
على سجن إسرائيلي يضم
معتقلني وأسرى فلسطينيني
(سجن عوفر) ،إضافة إىل
إطاللتها على جدار الفصل
العنصري الذي تبنيه إسرائيل
يف خمتلف أرجاء الضفة».
أضاف« :لذلك فإن هلذا
املوقع كل هذه الدالالت اليت

تعرب عن صعوبة حياة أبناء شعبنا
سواء يف قطاع غزة احملاصر،
أو يف الضفة الغربية مبا فيها
أنه
القدس احملتلة» .وبينّ
«إضافة إىل ذلك فإن هذا
املوقع ال يبتعد عن مكتيب سوى
مخس دقائق ،حيث سنجتمع مع
السيدة أشتون».
يف سياق املواقف املتعلقة
بعملية السالم ،شدد امللك
األردني عبد اهلل الثاني خالل
مكاملة هاتفية مع نتنياهو
على ضرورة التحرك من أجل
بني
املفاوضات
استئناف
إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وذكرت وكالة األنباء األردنية
«برتا» ان امللك حبث مع
نتنياهو خالل اتصال هاتفي
بادر إليه األخري أول من أمس
آخر التطورات يف اجلهود
املبذولة لتجاوز العقبات اليت
حتول دون استئناف املفاوضات
الفلسطينية  -اإلسرائيلية.
وشدد امللك على «ضرورة
عدم إضاعة املزيد من الوقت،
والتحرك بشكل فوري للدخول
يف مفاوضات فلسطينية -
إسرائيلية جادة وفاعلة وفق
املرجعيات املعتمدة ،ملعاجلة
مجيع قضايا الوضع النهائي
والتوصل إىل حل الدولتني
ممكن».
وقت
بأسرع
وأضاف أن «استمرار اجلمود
يف املفاوضات ،اليت جيب
أن تنتهي إىل قيام الدولة
الفلسطينية املستقلة على
الرتاب الوطين الفلسطيين،
واليت تعيش بأمن وسالم إىل
جانب إسرائيل ،يهدد أمن
املنطقة واستقرارها».

 70ألف شرطي حلماية الكنائس

تفجري االسكندرية :تربئة
الكيميائي ونشر صورة االنتحاري

برأت القاهرة كيميائيا مصريا ملتحيا جرح يف االعتداء على كنيسة
«القديسني» يف اإلسكندرية فجر أول أيام السنة اجلديدة ،فيما
نشرت صورة بأمناط خمتلفة لوجه املشتبه بأنه املفجر اإلنتحاري
بعدما مت ترميم وجهه.
ويف وقت كان اقباط مصر يستعدون أمس إلحياء عيد ميالد
السيد السميح وفق تقويم الكنيسة املرقسية ،نشرت السلطات
املصرية اكثر من  70الف رجل أمن لتأمني احلماية للكنائس،
فيما اتصل الرئيس املصري حسين مبارك بالبابا شنودة الثالث
بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية لتهنئته خالله بعيد
امليالد اجمليد ،مؤكدًا خالل االتصال أن «قوى اإلرهاب لن تفلح
يف ترويع أبناء الشعب أو أن حترم أقباط مصر من فرحة أعياد
امليالد».
كما أوفد مبارك كبري أمناء رئاسة اجلمهورية سعيد كمال زادة اىل
كاتدرائية االقباط االرثوذوكس لتقديم التهنئة اىل البابا شنودة
بعيد امليالد اجمليد وحضور احتفال منتصف الليل.

صفحة 22

Saturday 8 January 2011

السبت  8كانون الثاني 2011

ملبورن

Hatem

Page 22

Melbourne

هنيئا للبنان ولشعب لبنان

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

لبنان بلد عجيب غريب عن بلدان العامل حتى
العامل املتخلف يقولون ان لبنان بلد ُالثماني
عشرة طائفة ال ميكن اال ان يكون ذلك.
األكثرية أنشأت فروعا أمنية تعمل خلدمتها
وأكثر من ذلك فان هذه األكثرية حتكم البلد
باستبداد.
يف لبنان ثالثون وزيرا فوزراء األكثرية ميررون
مجيع مشاريعهم يف جملس الوزراء اما اآلخرون
فقراراتهم تبقى يف أدراج جملس الوزراء وال
من يسمع وال من جميب.
األكثرية احلاكمة يف لبنان وعلى مدار العشر
السنوات السابقة أفقروا الشعب وأمعنوا
فسادا وافسادا يف مؤسسات الدولة وأغرقوا
البلد يف ديون فاقت الستني مليار دوالر.
شربل حناس وزير يشهد له كل لبنان بوعيه
واستقامته وعمله بشفافية ضمن وزارته،
ألصقوا به أبشع التهم ألنه حمسوب على التيار
الوطين احلر ال أكثر وال أقل.
جربان باسيل وزير اإلتصاالت السابق أعاد اىل
خزينة الدولة عشرات ماليني الدوالرات واليوم
هو وزير الطاقة واملياه ويعترب من أجنح وزراء
حكومة احلريري .لقد اتهمه أحد نواب األجرة من
فصيلة القبابيط بأنه يسلح مجاعته يف منطقة
البرتون ومنزله أشبه مبستودع لألسلحة وجربان
باسيل بعلم اجلميع أنه يعيش كل يوم بيومه.
وابراهيم كنعان رئيس جلنة املال واملوازنة
كشف عن مليارات من الدوالرات منذ العام
 1989مسحوبة ومل جير عليها حساب وقد
اعرتفت بذلك وزيرة املال ريا احلسن وبطريقة
عفوية وخطيئة إبراهيم كنعان انه نائب يف
تكتل التغيري واإلصالح.
الصورة واضحة كالشمس ان املستهدف يف

بقلم صحايف عتيق

لبنان هو التيار الوطين احلر ورئيسه دولة
الرئيس العماد ميشال عون ..ال ميكن لبلد ان
يستمر ويستقيم بدون صالحيات من هو مؤمتن
على الدستور أي رئيس اجلمهورية فالرئيس
التوافقي يف بلد مثل لبنان ال ميكنه النهوض
بالبلد اسوة بباقي بلدان العامل يلزمنا رئيس
من فوق ال رئيس وسطي كي يضبط البلد
ولديه اجلرأة حملاكمة الفاسدين واملفسدين.
منذ مدة وجيزة اثري موضوع صالحيات رئيس
اجلمهورية لقطع نائب مشالي من فصيلة
القبابيط وقال ان رئيس اجلمهورية يتمتع
بصالحيات اكثر مما يستحق فبالطبع ان هذا
النائب له راتبان يف الشهر راتب كنائب
وراتب احسان ليبقى املدافع األول عن
صالحيات رئيس اجلمهورية وهناك الكثر من
أمثاله.
هنيئًَا للبنان ولشعب لبنان بأمثال هؤالء النواب
القبابيط.

جلميع مراسالتكم وإعالناتكم يف ملبورن

االتصال مبسؤول اجلريدة

الزميل كميل مسعود:
0405272581

ëÏmÏm@Úèé˚ﬂ
bÓ€a6éa@¿@∂Î¸a

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

Pizza – Pasta – Steak – Seafood
ﺍﳴﻜﺎﻥ ﺍﻷﻧﻴﻖ ﳴﺘﺬﻭﻗﻲ ﺍﻟﻠﻘﻤﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ
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افتتاح رمسي للمتحف اجلويف لكاتدرائية
القديس جاورجيوس
السادسة مساء االربعاء ،كان املوعد الرمسي الفتتاح
املتحف اجلويف لكاتدرائية القديس جاوجيوس يف ساحة
النجمة ،يف حضور وزيري االعالم الدكتور طارق مرتي
والثقافة سليم وردة ،ورئيس جلنة ترميم الكاتدرائية
غسان تويين واعضائها ،ووزير الثقافة السابق ميشال
اده ،ومرتوبوليت بريوت للروم االرثوذوكس املطران
الياس عودة ،ورئيسة جلنة املتحف الدكتورة ليلى
بدر ،وممولي املشروع نايلة وجاك سعادة ،ورئيسة
«املؤسسة الوطنية للرتاث» منى اهلراوي ،ومصممة
املتحف ومنفذته الدكتورة يامسني معكرون بو عساف،
وحشد من الشخصيات الثقافية واالجتماعية.
البداية ،صالة تربيك يف الكاتدرائية ترأسها املطران عودة
ثم كلمة ترحيب من عضو جلنة الرتميم جورج عسيلي،
بعدها جال احلضور يف ارجاء املتحف وعرض وثائقي من
اخراج سينتيا روفايل وكمال حكيم مدته  7دقائق يظهر
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تواصل الكنائس الست اليت تقوم عليها الكاتدرائية
احلالية وتطورها منذ نشوئها وحتى اعادة ترميمها.
هذا املتحف اجلويف الذي يعتمد نظام االقبية ( )crypteهو
االول والوحيد من نوعه يف الشرق االوسط ،ويقوم على
مساحة  316مرتًا مربعًا ،ويعرض املكتشفات االثرية اليت
مت العثور عليها يف التنقيبات اليت قامت يف املوقع،
وابرزها كنيسة القيامة البيزنطية «انستاسيس»
اليت تعود اىل القرن اخلامس وكنيسة ثانية من القرون
الوسطى ،ومعامل اخرى تعود اىل ست حقبات تارخيية
هي :اهللنستية والرومانية والبيزنطية والقرون الوسطى
واملماليك والعثمانية ،اضافة اىل رسوم جدارية وقطع
صـــغرية ومتوسطة احلجم معروضة يف واجـــهات
زجاجية.
يفتح املتحف ابوابه يوميًا من العاشرة صباحًا اىل السادسة
مساء.
ً

رابع أذكياء العامل..

طفـلـــةفلســطينــية
حلـت  139مسـألة يف  8دقـائق

عاما -يف
جنحت الطالبة الفلسطينية ميار الطائي 13-
ً
حل  139مسألة حسابية يف غضون  8دقائق ،فحصدت
بذلك املركز الرابع على مستوى العامل يف مسابقة حساب
الذكاء العقلي.
مؤخرا
أقيمت
اليت
املسابقة
يف
فوزها
عقب
وتقول ميار،
ً
يف ماليزيا مبشاركة حوالي  1500طالب من قرابة سبع
دول أسيوية وغربية« :شعرت بالفرحة والصدمة عندما
ً
فائزة بهذه املرتبة ،وأبلغت أهلي اخلرب
نادوا امسي
فاستقبلوني حبفلة صغرية يف البيت فور العودة».
«رغم السفر املتعب
وتتابع ميار ابنة مدينة غزة القول:
ُ
كبريا
ا
فخر
نعدها
مميزة،
واحلصار ،استطعنا حتقيق مراتب
ً
ً
لفلسطني».
رغم ثقتها بنفسها وقدراتها-متخوفة
كانت
وتذكر أنها
ُ
بعدما شاهدت أطفا ً
ال متكنوا من حل الورقة اليت حتتوي
على  240سؤا ً
عقدا يف أقل من  5دقائق،
ال
حسابيا ُم ً
ًّ
ً
مشرية إىل أنها استطاعت ُرغم ذلك حتقيق املركز الرابع
بعد متكنها من حل  139مسألة حسابية ُمعقدة يف 8
دقائق.

حمالت اهلدى
للمواد الغذائية
مجيع أنواع احلبوب والزيوت
وزيت الزيتون واملعلبات
اىل املكسرات والنب...
حمالت اهلدى تغنيكم عن التفتيش
وتؤمن لكم كل ما حتتاجونه
من مواد غذائية...

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

@äbÿ«@Êaãœc

Akkar Bakery

ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﻧﻀﺎﻝ ﺍﻟﺸﻬﺮﻴ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻠﻘﻤﺔ

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

254Sydney Rd, Coburg

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

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
استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي

االول يف عالم التصوير
خطوبة ـ زواج ـ عمادات ـ أعياد ميالد -حفالت عامة وخاصة
وجميع املناسبات
استديو عبوشي يف خدمتكم يف اي زمان ومكان
Ph: (03)93544683
Mob: 0418 175 417 or 0425 822 244
75Harding St. Coburg Vic

393 SYDNEY RD COGURG
TEL: 9354 2340

áÓè€a@bËjybó€
@äÏÇ@Ïu

Joe Khoury

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

*Your gateway to the world
*Value, commitment & professionalism
*Fly with someone you can trust.
For all your Travel requirements
Ph: 9416 7111
Shop 1/ 43 High Street Preston
worldmarktravel.net.au
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التيار الوطين احلـر يف ملبورن حيتفل باألعياد

كما يف السنوات السابقة كذلك هذه السنة دعا التيار الوطين
احلر األعضاء واملؤيدين واملناصرين اىل سهرة عائلية ليلة
عيد امليالد يف مركز التيار وإذاعة مرحبا لبنان حيث حضرها
حشد كبري قدمت خالله أشهى األطباق اللبنانية واملشروبات
الروحية وكانت األجواء ميالدية بكل ما يف الكلمة من معنى
وعائلية بامتياز وخالل السهرة القى الشاعر انطوان برصونا
بعضًا من القصائد الزجلية عرب فيها عن جتديد الوالء للتيار
الوطين احلر الذي عمل منذ البداية وما زال يعمل من أجل
مصلحة الوطن.رئيس مكتب التيار فوزي ابو شعيا شدد يف
كلمته على تضامن أعضاء التيار املتمسك باملبادئ الوطنية
السامية واليت على اساسها يصر التيار الوطين احلر على العمل
يف خدمة قضاياه وقضايا الوطن احملقة والعادلة.
ويف نهاية اإلحتفال رفعت الكؤوس وشرب اجلميع خنب الوطن
وخنب رمز الوطن دولة الرئيس العماد ميشال عون ..أطال اهلل
بعمره سدًا منيعًا يف وجه كل املؤامرات اليت حتاك ضد الوطن
وأبنائه وتقبل اجلميع تهاني العيد.

بعض اللقطات من احلفل
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االفتتـــــاح الكبـــري
ألفران الروشـــة يف ملبورن لصاحبها عبدو خضــر

أكثر من أربع مئة شخص جاؤوا من مجيع أحناء والية فيكتوريا
للمشاركة يف إفتتاح أفران الروشة يف منطقة برادميدوس يف
مدينة ملبورن للحم بعجني واملناقيش بزعرت و الفطاير بسبانخ و
الفطاير جببنة وعجة بيض وبيتزا بالسجق وبيتزا الروشة ومجيع
أنواع املعجنات لصاحبه السيد عبدو خضر.
املئات من اللبنانيني والعرب واالجانب شهدوا على هذا االفتتاح
الكبري الذي كان مميزا باخلدمة املمتازة واالستقبال احلار اىل
النظافة الكاملة وصوال اىل التلذذ باللقمة الشهية.
الالفت للنظر يف هذا االفتتاح إهتمام املسؤولني يف أفران
الروشة باحلضور املشارك وتلبية كافة طلباته.
ويف يوم االفتتاح الكبري كان هناك إهتمام منقطع النظري
بضيوف االفران مما يدل على املصداقية الواضحة والظاهرة
للعيان ملستقبل أفران الروشة اليت هي بدون أدنى شك
ستكون املكان املفضل ملتذوقي اللقمة الشهية حيث االبتسامة
ال تفارق شفاه اصحاب االفران يف إستقبال الضيوف من خمتلف
شرائح اجملتمع.
أجواء مرحية هادئة ولقمة لذيذة على مدار االسبوع اضافة اىل
طاقم متخصص بصنع املأكوالت وتقدميها.
واحلديث اليوم يطول عن أفران الروشة الذي يديرها ويشرف
عليها ملك املعجنات على إختالف أنواعها السيد عبدو خضر وما
تقدمه من مأكوالت لذيذة تذكرك بافران لبنان حيث النكهة

اليت ال تنسى واليت ال ميكن أن تنذوقها يف مكان آخر.
وجيوز الكالم قوال وفعال أن اجلالية اللبنانية والعربية أصبح
عندها اليوم ما يليق ويفتخر ويعتز كل فرد منها أن يصطحب
أصدقاءه وضيوفه إىل أفران الروشة الواقعة على العنوان
التالي:
9/ 11 - 17 PEARCEDALE. PARADE
BROAMEADOWS.VIC

تلفون - 93511301 :موبايل0413124170 :
وعدنا لكم لن يتغري ..تدخلون اىل افران الروشة فتشعرون
وكأنكم يف بيوتكم.
نفتح سبعة أيام يف االسبوع من االثنني إىل اجلمعة من  7صباحا
إىل  6مساء ويومي السبت واالحد من الساعة  7صباحا اىل الـ3
بعد الظهر.

وأعاله بعض اللقطات
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زخيـا مسـعود وزوجتـه برناديت
حيتفــالن باألعيــاد

ليلة عيد امليالد اجمليد
دعا السيد زخيا مسعود
والسيدة برناديت زوجته
األوالد وعائالتهم واألقارب
واألصدقاء اىل اإلحتفال معًا
بليلة عيد امليالد.
وكانت السيدة برناديت قد
جهزت طاولة ضمت ما لذ
وطاب من مأكل ومشرب.
هذا وقد حضر هذه املناسبة
مجيع الذين وجهت هلم
الدعوات للمشاركة يف أجواء
العيد اليت كانت تطوف داخل
الدار كما يف الساحة اخلارجية
الواسعة احمليطة باملنزل.
األطفال بفرح وسعادة كانوا
ينتظرون ساعة وصول بابا

نويل الذي وصل فجأة عند
الثانية عشرة لي ًال حام ًال كيسًا
مليئا باهلدايا فتجمهر األوالد
حوله والكل منهم ينتظر
دوره ليتسلم هديته وقد
وزع بابا نويل اهلدايا على
مجيع األوالد ،وعند الساعة
الواحدة بعد منتصف الليل
شرب اجلميع كأس العيد
وكأس صاحب الدعوة وزوجته
متمنني هلما طول العمر وان
تبقى هذه الدار عامرة باألفراح
واملسرات ،وكل عيد واجلميع
خبري.

وأعــاله بعض اللقطات
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بيان حزب الوطنيني االحرار
عقد اجمللس األعلى حلزب الوطنيني األحرار اجتماعه األسبوعي
برئاسة رئيسه األستاذ دوري مشعون وحضور األعضاء .بعد
االجتماع صدر البيان اآلتي:
 – 1نرى ان رئيس اجلمهورية ،الذي يتعرض حلملة مغرضة
على خلفية رفضه إحالة ما يسمى موضوع شهود الزور على
التصويت ،قد أصاب يف ادائه ،بتناغم موقفه مع موقعه
وفقًا للدستور واألعراف ،ومع صفته التوافقية ،وهذا ما يقر
له اجلميع به.
ونسوق يف هذا اإلطار بعض املالحظات:
املالحظة األوىل تتعلق باخلطأ التارخيي الذي ُدفعت قوى 14
آذار إىل الوقوع فيه حتت وطأة العنف واإلرهاب الفكري
أديا إليه يف
وأديا إىل ما ّ
اللذين مارسهما أصحاب السالح ّ
الدوحة ،مما جعلهم يتحكمون مبجلس الوزراء وتعطيله عندما
حيلو هلم كما حيصل اليوم.
املالحظة الثانية تتصل مباشرة خبطأ آخر يتجسد بقبول
مناقشة مسألة قانونية حبت يف جملس الوزراء ،مما يسيء
ويسهل املنحى الشمولي الذي
إىل مبدأ فصل السلطات
ّ
يعمل دعاته على ترسيخه مبنهجية ومثابرة.
املالحظة الثالثة تعين ممارسة املستقوين بالسالح الذين
استطيبوا خطف انتصار قوى  14آذار يف االنتخابات بعدما
كان مرجعهم اإليراني يقول أنها ستغري وجه املنطقة،
ومرجعهم السوري يراهن على انتصارهم فيها ألنهم برأيه
األقوى ،وهم كانوا يرددون أنهم يريدونها استفتاء على
املقاومة والسالح .وكان هلم أيضًا ما أرادوا من تضمني
البيان الوزاري ثالثية الشعب واجليش واملقاومة اليت ال
يكفون عن االستشهاد بها واإلصرار عليها فيما ينسون
تعهدهم دعم احملكمة الدولية الوارد يف منت البيان نفسه.
هؤالء تعودوا انتزاع التنازالت بالضغوط والتخوين والتخويف
فغدا االبتزاز اسلوبهم ،وضرب القوانني واألصول عرض
احلائط ،على ما يتبني من مطالبتهم إحالة ما يصفونه مبلف
شهود الزور املهم على اجمللس العدلي ،رغم املطالعة
القانونية اليت تولتها وزارة العدل بناء على تكليف جملس
الوزراء.
وناهيك باستسهاهلم توجيه االتهامات يف االجتاهات اليت ال
تعجبهم مواقفها والتطاول الوقح على املقامات الدستورية
والروحية والسياسية.
اننا نهيب باللبنانيني ،املدعوين إىل إجراء جردة حساب يف
ختام هذه السنة وبدء السنة اجلديدة ،التأمل مليًا بهذه
استقواء
املالحظات اليت تشكل عينة من املمارسات اليت تتم
ً
بالسالح الذي أصبح مربر بقائه الدفاع عن استمراره.
 – 2نستغرب التصرحيات على هامش مواكبة املساعي
السعودية ـ السورية واليت تصدر حصرًا عن فريق  8آذار
وحلفائه اإلقليميني.
فبعد التصريح ـ الفتوى الذي أدىل به املرشد األعلى للثورة
اإلسالمية السيد علي خامنئي يف موضوع احملكمة الذي
سبق وتناولناه والذي مل ختفف من مفاعيله أقوال سفريه
يف لبنان .وبعد الكالم الذي جاء على لسان الوزيرة بثينة
شعبان ،جاء التصريح املنسوب إىل الرئيس بشار األسد يبدد
آمال الذين راهنوا على تغيري إجيابي بعد تصرحيه املوضوعي
يف باريس ،والذي اعتربناه جامعًا مشرتكًا يصلح أرضية ألي
تسوية تستويف الشروط وتكون مقبولة.
األغرب االنقضاض املتواصل على احملكمة وعلى قضية
الشهداء وعلى العدالة واحلقيقة والذي يتم إلباسه زيفًا ثوب
ما يسوقون من تسوية هي يف احلقيقة استسالم للحق أمام
الباطل وخضوع الضحية للجالد .وهذا حبد ذاته يعد مثابة
تفخيخ الوطن وتفجري أركانه وكيانه لصاحل منطق القوة
وعلى حساب قوة املنطق.
لذا ننظر إىل أية خالصة للجهود السعودية ـ السورية من
زاوية املبادئ والقيم واحلقائق اليت ال ميكن التنازل عنها
أو املساومة عليها ،بالغًا ما بلغ استكبار أصحاب السالح
وأتباعهم .وجندد رهاننا على العدالة وعلى احملكمة الدولية
وننتظر قرارًا اتهاميًا متماسكا ً ،صلبًا ال ميكن الشك يف
صدقيته.
أخريًا نتمنى ،يف مناسبة السنة اجلديدة ،للبنانيني كل خري
على أمل أن حتمل اليهم الرخاء واألمن واالمان واالزدهار
واالستقرار.
www.ahrarnews.com - info@ahrarnews.com
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منوعـــأت

االمرية عادلة بنت عبد العزيز:

صحة العاهل السعودي
يف حتسن

امرأة تسعى للقب أول
سعودية تتسلق قمة جبل
«كليمنجارو»
الرياض  -د ب أ  -قررت السعودية رميا شعث تسلق قمة جبل
كليمنجارو االفريقية ،لتكون بذلك أول امرأة سعودية تتسلق قمة
اجلبل ،وذلك يف شهر شهر شباط (فرباير) املقبل ،يف اطار جهود
مجع االموال إلغاثة الفلسطينيني.
وذكرت صحيفة «الرياض» السعودية يف عددها الصادر ،اليوم
الثالثاء ،أن السعودية رميا شعث ستقوم بتسلق أعلى قمة جبل
كليمنجارو بقارة أفريقيا ،واملصنف ضمن أعلى سبعة قمم يف
العامل ،حيث يبلغ ارتفاعه أكثر من ستمائة مرت.
وأضافت أن الرحلة ستستغرق مثانية أيام ،ويف حال جناحها،
ستكون رميا شعث أول سعودية تتسلق قمة اجلبل ،وسيكون معها
 18من الشباب والشابات ،ميثلون عدة دول عربية وأجنبية من
خمتلف أحناء الشرق األوسط واململكة املتحدة والواليات املتحدة.
وأضافت أن مجيع األشخاص يسعون إلحداث الفرق من أجل مجع
املال لصندوق إغاثة أطفال فلسطني ،وهي مؤسسة خريية مسجلة
يف الواليات املتحدة تهدف اىل مجع مخسمائة ألف دوالر أمريكي.

* صورة حديثة للعاهل السعودي بعد خضوعة للعملية *
الرياض  -ا ف ب  -افادت االمرية عادلة ابنة العاهل السعودي
يف تصرحيات نشرت االربعاء ان صحة امللك عبد اهلل بن عبد
العزيز يف حتسن وانه سيعود قريبا اىل البالد.
وقالت االمرية عادلة لصحيفة «الوطن» السعودية على
هامش مؤمتر حول وضع املراة يف جامعة امللك سعود يف
الرياض ان امللك عبد اهلل «بصحة جيدة وصحته تتحسن».
واضافت ان عودة امللك عبداهلل للسعودية باتت قريبة موضحة
انه «مشتاق للعودة اىل الوطن» وهو «حاليا يتابع مراحل
عالجه الطبيعي والعالج يسري وفقا للخطة املرسومة».
وكان امللك عبداهلل ( 86عاما) غادر يف  22كانون االول
(ديسمرب) مستشفى برسبيرتيان يف نيويورك اىل حيث نقل
قبل شهر للخضوع لعلميتني جراحيتني يف الظهر اثر اصابته
بانزالق غضرويف.
واوضح الديوان امللكي انه «توجه اىل مقر اقامته بنيويورك
لقضاء فرتة من النقاهة واستكمال عالجه الطبيعي».
وكان امللك عبد اهلل وصل يف  22تشرين الثاني (نوفمرب) اىل
نيويورك لتلقي العالج اثر اصابته بانزالق غضرويف مؤمل وجتمع
دموي حول العمود الفقري .وخضع لعملية جراحية ثانية يف
مطلع كانون االول (ديسمرب).
وعلى الرغم من عدم خطورة وضعه الصحي ،اال ان انتقال
العاهل السعودي اىل الواليات املتحدة لتلقي العالج طرح
مسألة اخلالفة يف اململكة ذات الثقل االقتصادي والسياسي
الكبري يف املنطقة ،ال سيما وان السعودية هي اكرب منتج للنفط
يف اوبك مع  8،2ماليني برميل يوميا.
وولي العهد وزير الدفاع االمري سلطان بن عبد العزيز تلقى
عالجا من السرطان يف  2008و 2009يف الواليات املتحدة كما
تقول مصادر دبلوماسية ،وامضى اكثر من سنة يف فرتة نقاهة
يف اخلارج.
وعاد االمري سلطان البالغ عمره تقريبا  85عاما من املغرب يف 21
تشرين الثاني (نوفمرب)الستالم شؤون احلكم اثناء غياب العاهل
السعودي ،قبل يوم واحد من مغادرة امللك اىل نيويورك.
كما يشارك أيضًا يف ادارة شؤون اململكة شقيق ولي العهد
االمري نايف بن عبد العزيز ( 76عاما) الذي يليه يف ترتيب
خالفة العرش ويشغل منصب النائب الثاني لرئيس الوزراء
علما انه يتوىل منذ  35عاما حقيبة الداخلية.

والد يشتكي ابنه اىل احملكمة
ويطالبه بـ  207آالف درهم
أبوظيب  -نظرت احدى حماكم ابوظيب يف قضية غريبة حيث كان
اخلصمان هما والد وابنه .وقالت احملكمة ان الوالد طالب ابنه
امامها بسداد مبلغ  207االف درهم ،هي قيمة شيك اصدره االبن
لوالده بدون رصيد.
وقال الوالد للمحكمة ان ابنه عمل معه يف املقاوالت ،وان االبن
استدان من الشركة املبلغ املذكور فطالبه به الوالد لكنه ماطل يف
الدفع ،وبعد الضغط عليه حرر له شيكا باملبلغ ،لكن عندما ذهب
لصرفه من البنك وجده بدون رصيد ،مما اضطره لرفع قضية على
ابنه نظرا ملماطلته الدفع واصدار شيك بدون رصيد وهو ما يعتد
استهتارا حبقوق والده .وقد اجلت احملكمة القضية لتبت بها

نيويورك:

«تلفزيون غوغل»

يواجه بعض الصعوبات

* شعار «غوغل تي يف» *
نيويورك  ، -د ب ا  -يبدو أن دخول «غوغل» عامل
تليفزيون االنرتنت لن يكون بالسالسة اليت كانت الشركة
ختطط هلا.
وذكرت وسائل االعالم األمريكية اخريا أن شركة «غوغل»
صاحبة حمرك البحث العمالق على االنرتنت تعتزم إعادة
صياغة الربنامج اخلاص بتليفزيون «غوغل» قبل طرحه يف
األسواق ،بعد اهلجوم احلاد الذي شنه النقاد على النظام.
وكان اهلدف من تقنية «تليفزيون غوغل» أن تعمل
على تليفزيونات خاصة أو من خالل أجهزة جيري توصيلها
بالتليفزيون .ومن املعروف أن شركيت «سوني» اليابانية
و»لوجيتيك» السويسرية تستخدم هذه التكنولوجيا
بالفعل.
وتتمثل الفكرة من تليفزيون «غوغل» يف الدمج بني
التليفزيون واالنرتنت .وسوف يكون مبقدور املشاهدين
الدخول على متصفح االنرتنت «كروم» اخلاص بشركة
«غوغل» من خالل جهاز التليفزيون مباشرة .وكذلك
سيكون من املمكن البحث عن املئات من قنوات التليفزيون
ومشاهدتها على شاشات التليفزيون أو من خالل االنرتنت.
وذكرت صحيفتا «وول سرتيت» و»نيويورك تاميز»
األمريكيتان أنه يف معرض األجهزة اإلليكرتونية للمستهلك
الذي سيقام يف مدينة الس فيغاس األمريكية هذا الشهر،
كانت الشركات مثل «توشيبا» و»إل.جي» وشارب
مستعدة لعرض أجهزتها اليت تعمل بتقنية «تليفزيون
غوغل» ،ولكن «غوغل» طلبت منهم تأجيل طرح هذه
األجهزة حتى تقوم بإعادة صياغة برناجمها.
وال تعترب هذه املسألة االنتكاسة األوىل اليت تواجه فكرة
«تليفزيون غوغل» ،حيث أن الكثري من شركات اإلعالم
ال ترغب يف عرض براجمها من خالل نظام «غوغل»
خشية أن يؤثر ذلك على معايري البث الذي يعتمد على
الدعاية واالعالنات ،مثلما حدث بالفعل مع «نيفليكس»
و»هولو» وهما موقعان متخصصان يف تقديم األفالم
واملسلسالت التليفزيونية عرب االنرتنت.

الرئيس تشافيز يقرتح تعيني بيل
كلينتون او اوليفر ستون سفريا المريكا

* الرئيس تشافيز ممازحًا الوزيرة كلينتون*

كراكاس  -رويرتز  -سعى الرئيس الفنزويلي هوغو تشافري النهاء
مواجهة دبلوماسية مع الواليات املتحدة حول سفريها يف كراكاس
واقرتح تعيني الرئيس االمريكي السابق بيل كلينتون او املمثل
شون بن او املخرج اوليفر ستون.
ويف أحدث نزاع بني البلدين سحبت واشنطن االسبوع املاضي
تأشرية دخول سفري فنزويال ردا على رفض تشافيز السفري الذي
رشحه الرئيس االمريكي باراك اوباما لكراكاس وهو الري باملر.
وكان باملر قد انتقد حكومة فنزويال وقال أيضًا ان الروح املعنوية
يف جيشها ضعيفة وان هناك عالقات واضحة بني أعضاء يف ادارة
تشافيز ومتمردين يساريني يف كولومبيا اجملاورة.
ويف خطاب تلفزيوني القاه تشافيز الليلة املاضية قال رئيس
فنزويال اليساري املتحمس انه وجد حال.
واستطرد تشافيز قائ ًال« :آمل ان يرشحوا اوليفر ستون .سأقرتح
مرشحا ..شون بن او (املفكر وعامل اللغويات نعوم) تشومسكي.
لدينا الكثري من االصدقاء هناك .بيل كلينتون».
وزار ستون فنزويال يف مايو ايار املاضي مبناسبة العرض االول
لفيلمه الوثائقي (جنوبي احلدود) الذي يصور زعماء يساريني يف
أمريكا الالتينية .وقال للصحافيني انه معجب بتشافيز وسجله منذ
جميئه اىل السلطة عام .1999
وفاز بن الذي شارك يف جهود انسانية عقب زلزال هاييت جبائزتي
اوسكار الفضل ممثل عن دوره يف فيلم (نهر غامض) من اخراج
كلينت ايستوود وعن الدور الذي مثل فيه شخصية هاريف ميلك
النشط املثلي الذي قتل يف فيلم (ميلك).
وحكى تشافيز كيف انه التقى يف حفل تنصيب الرئيسة الربازيلية
ديلما روسيف يوم السبت املاضي بوزيرة اخلارجية االمريكية
هيالري كلينتون وكيف انه أخطأ بسبب انكليزيته الركيكة حني
كان يود ان يسأهلا عن زوجها فقال هلا بدال من ذلك «كيف
زوجتك؟» ،فضحكت فصحح قوله واستطرد «كيف زوجك؟».
على الرغم من النزاع الدبلوماسي االخري ال يتوقع كثريون ان تغامر
اي من فنزويال او الواليات املتحدة باالضرار بالعالقات التجارية
بينهما خاصة النفط الن فنزويال هي خامس أكرب مصدر له للواليات
املتحدة.

املانيا :العثور على طفلة
رضيعة يف حقيبة سفر يف
هامبورغ
هامبورغ (أملانيا)  -د ب ا  -أثارت حقيبة بدون صاحب القلق يف
مدينة أملانية من إمكانية أن حتتوي على قنبلة ولكنهم اكتشفوا
أنها حتتوي على طفلة عمرها أيام قليلة.
وذكرت صحيفة «بيلد» األملانية واسعة االنتشار يف موقعها
االليكرتوني أن رجال يرتدي مالبس أنيقة ذهب حلارس مركز كبري
للمؤمترات يف هامبورغ وقال له «مثة حقيقة يف اخلارج..اهتم
بها» ثم اختفى.
وخشى احلارس من أن يكون باحلقيبة قنبلة فاستدعى أحد زمالئه
من احلراس ثم فتحا احلقيبة سويا خاصة بعد أن مسعا صراخ طفل
ينبعث منها.
ونقلت الصحيفة عن احلارس قوله« :مسعت صوت بكاء طفل
ففتحت احلقيبة مع زميلي لنجد طفلة صغرية مجيلة».
ومت نقل الطفلة ألحد املستشفيات لفحصها حيث أكد األطباء عدم
وجود خطورة على حياتها.
ومل تعرف بعد خلفيات احلادث أو الشخص الذي ختلص من
الطفلة.
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مناسبات

يف ختام جولته اىل أسرتاليا اليت استمرت شهرا

احلاج كمال اخلري :ادعوكم الن تكونوا أوفياء لبلدكم الثاني اسرتاليا

* احلاج كمال اخلري *

* صورة تذكاريه مع احلاج كمال اخلري *

* الشيخ فرحات *

* الشيخ علم الدين *

* تيار املردة يقدم درعًا للحاج اخلري *

حبضور سعادة قنصل اجلمهورية اللبنانية اىل أسرتاليا ونيوزيلندا
الشاعر ماهر اخلري ممث ًال سعادة سفري اجلمهورية اللبنانية الدكتور
جان دانيال  ،النائب السانتور شوكت مسلماني ،فضيلة الشيخ
باسم علم الدين ،الشيخ عزام مستو ،الشيخ نامي فرحات ،الشيخ
ابوسجاد ،الشيخ فواز يعقوب ،مجعية ابناء املنية وضواحيها اخلريية
واعضاء جملس الشورى ،نائب رئيس احتاد اجملالس االسالمية
حافظ قاسم ،مجعية حبنني املنية اإلجتماعية ،رابطة آل زريقة
اإلجتماعية ،كشاف املنية ،اجلمعية اللبنانية االسالمية واعضاء
جملس الشورى ،جملس اجلالية اللبنانية ،مجعية املشاريع اخلريية
االسالمية ،اجمللس الوطين اللبناني األسرتالي ،احتاد مجعيات
السانت جورج ،رابطة املغرتبني السوريني ،مجعية العرقوب،
مجعية ابناء الضنية اخلريية ،مجعية مرياطة ،كشاف اجلنوب،
رؤساء واعضاء بلديات ،الشاعر فؤاد الشريدي ،املدرسة اللبنانية
العربية ،مدرسة أوبرن العربية ،وممثلون عن احلزب الشيوعي
اللبناني ،احلزب القومي السوري االجتماعي ،حزب البعث العربي
االشرتاكي ،تيار املردة ،التيار الوطين احلر ،حركة امل ،التجمع
الشعيب العكاري ،االعالم االغرتابي من مرئي مسموع ومكتوب
وعدد كبري من ابناء اجلالية اللبنانية والعربية.
أقام رئيس املركز الوطين يف الشمال احلاج كمال اخلري حفل
تكريم وداعي يف قاعة فونتانا دي تريفي ،مبدينة بانكستاون،
نوار سعد الدين
عرفه احلاج ّ
سيدني ّ
افتتح احلفل بالنشيدين اللبناني واالسرتالي ،وبعد ذلك آيات من
الذكر احلكيم تالها املقريء الشيخ خالد زريقة.
حتدث يف احلفل الشيخ باسم علم الدين الذي شدد على ضرورة
الوحدة الوطنية واالسالمية والشيخ فرحات الذي اكد ضرورة
تنظيم اخلالفات بني املذاهب االسالمية حتى ال نرتك للعدو جما ً
ال
الستغالل مثل هذه الثغرات.
وأعطى مث ُال عن اإلنتخابات النيابية اآلخرية ،وقال« :كانت
نتيجة اإلنتخابات النيابية حمسومة للمعارضة ،ولكن بسبب بعض
املخاوف يف مناطق كتلة التغيري واإلصالح ،كان البعض خيوف
الناس ويقول بأن اجلنرال عون قادم بالعباية السوداء وحبكم
والية الفقيه وأصبح كل السياسيني بلبنان يتكلمون عن والية
الفقيه»...
اما قنصل اجلمهورية اللبنانية الشاعر ماهر اخلري فأكد على
«وحدة اللبنانيني يف االغرتاب وان الدولة اللبنانية مل تهمل
حقوق اللبنانيني يف االقرتاع يف املهجر ،وهذا ما سيتم تكريسه
يف انتخابات  »2013وقال »:حنن شعب بناء مؤسس للنهضة
واالنسانية وشرعة حقوق االنسان من حق وعدل ووفاق وحتاور
وسلم وسالم».
رئيس مجعية أبناء املنية وضواحيها اخلريية السيد مسري الصاج
شكر احلاج كمال اخلري صاحب الدعوة املميزة واثنى على موافقه
وعمله على نهضة قضاء املنية الضنية ومتنى له عودة ساملة اىل
الوطن مع الصحة والعافية والنجاح الدائم.
الكلمة االخرية كانت للمضيف ،رئيس املركز الوطين يف الشمال
احلاج كمال اخلري ومما جاء فيها يف مثل هذه االيام منذ عامني،
شن العدو الصهيوني هجومًا شام ًال على قطاع غزة إلعادة احتالله
ولرتميم قدرة جيشه املهزوم يف عدوان متوز  2006امام املقاومة
 ...فماذا كانت النتيجة؟
كما تعلمون ،حتطمت اهلجمة االسرائيلية الشرسة على صخرة

* القنصل اخلري*

* احلاج كمال اخلري يلقي كلمته *

صمود املقاومة يف فلسطني ،بعدها وقفت إسرائيل عاجزة ،خائبة
امام تعاظم قدرات املقاومة يف املنطقة ،بدعم من الشقيقة سوريا
واجلمهورية االسالمية يف ايران ...ال هي بقادرة على شن عدوان
جديد ...وال هي بقادرة على التسليم باالمر الواقع ومبعادلة
الردع املفروضة عليها ...
ويف هذه اللحظة التارخيية احلساسة مت تفعيل ما يسمى بالقرار
الظين ،ملاذا؟ ...اليس من اجل متكني العدو االسرائيلي من
حتقيق ما عجز عن حتقيقه يف عدوان متوز  2006وعدوان غزة
2008؟
البارحة صرح جون بولتون ،سفري الواليات املتحدة االمريكية
السابق يف االمم املتحدة ،وأحد اهم مهندسي عدوان متوز ،بأن
القرار الظين سيصدر قريبًا وبأنه سيتهم مسؤولني من االشقاء
السوريني وكوادر من املقاومة وقد يؤدي ذلك اىل حرب وشيكة
مع لبنان تشرتك فيها سوريا..
حنن نضع كالم بولتون برسم املدافعني عن احملكمة الذين يدعون
ليل نهار بأن احملكمة غري مسيسة ...كالم بولتون يوضح ،مبا
ال يقبل الشك أن هذه احملكمة هي أداة يف يد اسرائيل وامريكا
تهدف اىل ضرب الوحدة الوطنية يف لبنان والنيل من مقاومة
لبنان ونزع آخر اوراق الكرامة والعزة يف امتنا العربية...وهي
اداة مصريها الفشل بإذن اهلل تعاىل ...
ايها االخوة واالخوات،
اغتنم هذه املناسبة التقدم منكم بتمنياتي القلبية يف هذه االيام
جميدا وسنة جديدة مباركة ...
اجمليدة راجيًا لكم ميالدًا
ً
كما ادعوكم الن تكونوا أوفياء لبلدكم الثاني اسرتاليا ،فتحافظوا
عليها وتطبقوا قوانينها مثلما تتمتعون حبقوقكم فيها ...
شكرًا جزي ًال من القلب حلضوركم ...
باحملبة واالحرتام ،استودعكم اهلل ...
لن اقول لكم وداعًا  ...بل اىل اللقاء ...بإذن اهلل تعاىل !!
واخريًا قال« :مجعية أبناء املنية وضواحيها اخلريية كانت لطرف
واآلن واحلمد هلل أصبحت غري منحازة وللجميع بغض النظر عن
إنتمائهم السياسي ،وهكذا جيب أن تكون».
وقد أبدع الفنانان حممد امساعيل وغزوان القيسي حيث شارك
احلضور بأغاني الرتاث العربي وبالدبكة اللبنانية...

إطالق املرحلة األوىل لتشغيل معمل
فرز النفايات يف عني بعال
متهيدا لبدء تشغيل معمل فرز النفايات التابع الحتاد بلديات
قضاء صور يف بلدة عني بعال جرت جتربة املرحلة االوىل
لتشغيله حبضور رئيس االحتاد عبد احملسن احلسيين
واخلبري يف اهلندسة الصناعية والبيئية علي شعبان ورؤساء
بلديات.
وبعد تقويم املرحلة االوىل من التشغيل ،قال احلسيين ان
«معمل فرز النفايات سيحد من التلوث احلاصل يف قضاء
صور نتيجة املكبات العشوائية املرتامية على اطراف القرى
وخصوصا مكب رأس العني الذي وصل اىل مرحلة عدم
قدرته على االستيعاب ،والتلوث اخلطري الناتج من الروائح
والدخان السام املنبعث منه بسبب االحرتاق الدائم» ،معلنا
ان «اقفال املكب صار حتميا».
بدوره لفت اخلبري يف اهلندسة الصناعية والبيئية علي
شعبان اىل اننا «من خالل ما شاهدناه يف عملية التجربة
االولية للمعمل ،انه قادر من خالل بعض التعديالت على
استيعاب  150طنا يوميا ،وسيتم تدوير النفايات املفرزة
وحتويل البعض منها مسادا زراعيا يفيد منه املزارعون يف
املنطقة».
يذكر ان منطقة صور كغريها من املناطق اللبنانية تعاني
تفاقم مشكلة النفايات املنزلية والصناعية .وقد عمل احتاد
بلديات قضاء صور على انشاء معمل لفرز النفايات منذ اربع
سنوات بني بلدتي عني بعال وعيتيت.

حمميات لبنانية حترز جوائز عربيّة
أحرزت حمميات لبنانية عددا من اجلوائز البيئية يف حفل
اقامته املنظمة العربية للتنمية االدارية برعاية الرئيس العام
لالرصاد ومحاية البيئة االمري تركي بن ناصر بن عبد العزيز،
وذلك يف مكتبة االسكندرية يف العاصمة املصرية.
وفازت حممية «ارز الشوف» يف جمال االدارة البيئية
وافضل املمارسات الريادية لالدارة البيئية عن برناجمي
التنمية الريفية والسياحة البيئية باملركز الثاني مناصفة مع
اجلمعية املصرية لتنمية الثروة السمكية واحلفاظ على صحة
االنسان .وحلت جلنة حممية جزر النخيل الطبيعية يف املرتبة
الثانية عن اعادة تأهيل الوظائف االقتصادية للمحمية،
واجلمعية اللبنانية للتنمية والثقافة املركز الثالث مناصفة
مع اجلمعية املصرية آمال قنا للتنمية املستدامة يف جمال
االجهزة احلكومية.
ودعت الكلمات اليت ألقيت اىل تعزيز مفهوم الشراكة
والتكامل يف جبه القضايا البيئية وتشجيع القطاعني العام
واخلاص على استخدام االساليب والتقنيات النظيفة اليت من
شأنها احملافظة على البيئة والوصول اىل تنمية مستدامة.

«كعكة امللوك»
يعترب عيد الغطاس او عيد الظهور االهلي ،الذي حيتفل به
اليوم ،من االعياد املهمة عند املسيحيني ألنه يذكرهم بعماد
السيد املسيح يف نهر االردن على يد يوحنا املعمدان.
ففي املانيا ،استضافت املستشارة انغيال مريكل «كورس
االوالد» الذين انشدوا اغاني ميالدية ،فتربعت هلم بـ 50
أورو.
ويف فرنسا ،تصدرت «كعكة امللوك» واجهات االفران
والباتيسري وهي كعكة «تكرميية» للمجوس الثالثة:
بلتازار وكاسبار وميلكور.

مجعية مرياطة اخلريية
بسم اهلل الرمحن الرحيم

إنتخاب هيئة إدارية جديدة

مت انتخاب هيئة إدارية جديدة جلمعية مرياطة اخلريية جاءت على
الشكل التالي:
حممد حممود عمر – رئيسًا للجمعية
سعد أمحد عجاج – نائبًا للرئيس
أمحد مسيح اسطنبولي – امينًا للسر
حممد إبراهيم أسعد – امينًا للصندوق

عبد الرمحن علي محزة – مسؤو ً
ال لإلعالم
أمحد كاظم ديب – مسؤو ً
ال للشباب والرياضة
حممد مصطفى عجاج – مسؤو ً
ال للجنة اإلجتماعية
أمحد علي عباس – مشرفًا عامًا
عبد الرمحن علي محزه – مساعدًا إلمني السر
عبد اهلل الغوارني – مسؤو ً
ال للجمعية
هذا و تعاهد اهليئة اجلديدة ابناء مرياطة الكرام ان تسري وتعمل
جاهدة ملا فيه خري ابناء بلدتنا يف هذه البالد.
االعالم

عبد الرمحن محزة
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مناسبات

رابطة املغرتبني العرب السوريني وشعبة اسرتاليا
حلزب البعث تكرمان احلاج كمال اخلري

نافـذة على اجملتمع
اعداد وتصوير اراكس لتغطية حفالتكم
واعراسكم ومجيع مناسباتكم اعتمدوا املصور اراكس

 PH: 041924726196823269

مطعم وملهى جان شاهني

موعد دائم
مع عشاق السهر

* الشيخ اهلاللي يلقي كلمته*

* احلاج اخلري يلقي كلمته*

* الباسط يلقي كلمته*

* االمني يلقي كلمته*

* دايفد رعيش واصدقاؤه يف مطعم جان شاهني *

املغوش ،احلاج اخلري ،املهندس ظافر عايق والشيخ علم الدين *
* الزميل
ّ

* ابو زيد يقلد احلاج اخلري درعا تقديرية *

* هكذا كانت سهرة رأس السنة يف مطعم جان شاهني *

* احلاج كمال اخلري يتسلم درعا تقديرية *

دعت رابطة املغرتبني العرب
السوريني وشعبته اسرتاليا حلزب
البعث العربي اإلشرتاكي حلفل
عشاء على شرف ضيف اجلالية
العربية واللبنانية احلاج كمال
اخلري رئيس املركز الوطين للعمل
اإلجتماعي يف الشمال وذلك مساء
يوم اإلثنني يف  ٢٠١٠/١٢/27يف
صالة  Senior Citizenshipيف
بلمور.
وقد حضر احلفل ،اضافة اىل
اعضاء الرابطة وشعبة حزب البعث،
مفيت اسرتاليا السابق الشيخ تاج
الدين اهلاللي ،الشيخ باسم
علم الدين ،نائب رئيس اإلحتاد
اإلسالمي الفيدرالي السيد حافظ
قاسم ومسؤول اإلعالم والدعاية
والنشر يف اإلحتاد حسني علوش،

وفد من حركة امل برئاسة احلاج
كامل مسلماني ،وفد من التيار
الوطين احلر برئاسة رئيسه يف
سيدني ريتشارد طنوس ،وفد
من تيار املردة برئاسة أمني
الصندوق يف اللجنة اإلدارية
السيد ماما يعقوب وعضوية حنا
يعقوب وطوني صايف وبطرس
فرجنية ،وفد من مجعيه املنية
للثقافة برئاسة مجال زريقة،
احلزب السوري القومي اإلجتماعي
رئيس الرابطة العربية السورية
سابقا عضو اجمللس اإلستشاري
اإلغرتابي املهندس ظافر عايق
وعدد كبري آخر من املؤسسات
واألحزاب والروابط واجلمعيات
غصت بهم القاعة.وقد عرف
املناسبة عضو شعبة حزب البعث

* العائالت واالصدقاء ميضون سهرة رأس السنة يف مطعم جان شاهني *

* سبستيان زريقة ،احلاج مسلماني ،احلاج اخلري ،ريتشاردطنوس ومجال
زريقة *

يف اسرتاليا السيد طلعت ابوزيد
وحتدث فيها امني الشعبة السيد
فوزي األمني ورئيس الرابطة
السيد سعيد الباسط حيث ركزت
الكلمات على اإلنتصار الذي
حققته املقاومة يف لبنان مبساعدة
سوريا األسد وضرورة الوقت اىل
جانبها ودعمها ألنها ردت اإلعتبار
لألمة العربية وكسرت شوكة
العدو االسرائيلي وحطمت مقولة
اجليش الذي ال يقهر.
بدوره القى احلاج كمال اخلري كلمة
ونوه فيها باملقاومة ودورها يف

حترير اجلنوب ولبنان من دنس
االحتالل مشيدا بوقوف سوريا
االسد اىل جانبها ولوال ذلك ملا
حتقق النصر.ودعا احلاج كمال
اخلري ابناء اجلالية ملتابعة حتصيلهم
العلمي واإلخنراط يف السياسة
األسرتالية وتشكيل لوبي يعمل
على اقناع الساسة االسرتاليني
بعدالة القضايا العربية وخاصة
القضية الفلسطينية.
وبعد القاء الكلمات كان بانتظار
اجلميع حفل كوكتيل غين
باملأكوالت واملرطبات.

كل أسبوع يغص مطعم وملهى جان شاهني يف بانكستاون بعشاق
السهر وحميب الكيف واجللسات العرمرمية ليعيشوا أمجل حلظات
الفرح والطقش والفقش مع اجلو الشرقي اجلميل على أنغام جورج
خوري واملطرب نسيم سعد واخلدمة املمتازة من ادارة املطعم
الكرمية وأحلى املناسبات املتعددة .واألسبوع املاضي كان املطعم
يف ليلة عيد امليالد وعيد رأس السنة اجلديدة مع عشاق السهر
والعائالت الراقية الذين توافدوا بأعداد كبرية وأمضوا أمجل
سهرات األعياد مع الربنامج الفين املميز بوصلة غنائية رائعة من
املطرب احملبوب اميل بريص .ومجيع احلضور تبادلوا املعايدة عند
دخول رأس السنة اجلديدة متمنني لبعضهم اعيادًا جميدة وسنني
مديدة باخلري والربكات.
وكان اجلنتلمان جان شاهني بالوجه البشوش يستقبل ويعايد اجلميع
بابتهاج وفرحة األعياد .وحيث كانت سهرة عيد امليالد و رأس السنة
اجلديدة مملؤتان بأمجل األعياد واملناسبات املتعددة واملتنوعة.
وقد امضى مجيع احلضور امجل السهرات حتى الصباح.
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SPIRITUAL THERAPIST
Traditional Spiritual Help
العامل الروحاني عالء العوادي

@Ôè◊Ïœ@ÊÏ€bñ@aÎáó”c
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äÏó� „@êÌäÏﬂ
ÚÓ€buã€aÎ@ÚÓˆbè‰€a@pb±ãèn€aÎ@pbó‘€a@›ªc
66 Wattle St. CNR Highclere St
Punchbowl NSW 2196 Ph 97403717 Mob 0414418334

Tel: 02 87648186

Fax :02 87648062

Email: ads@meherald.com.au- info@meherald.com.au
www.meherald.com.au/myherald

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

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

