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األسد يش ّدد على احلوار وقيام املؤسسات مبهماتها الوطنية وبري :سنطلق ورشة تشريعية تتجاوز إنتاجية جملس 1992

قمة دمشق :دعم سوري لرئاسة اجلمهورية وحتقيق الوفاق واالستقرار السياسي واالمين يف لبنان

أبعد من القمة اللبنانية
ـ السورية ،اليت عقدت،
أمس االول ،على عجل،
من دون وجود موضوع
عاجل هلا ،أنها جاءت
مبثابة تتويج ملسار تأليف
حكومة الوحدة الوطنية
وشكلت ما يشبه اإلقرار
الرمسي اللبناني بأنه
لوال الدور الذي لعبته
دمشق ،بالتنسيق الكامل
مع القيادة السعودية،
ملا أمكن والدة احلكومة،
بالسرعة اليت أريد هلا أن
تولد بها ،ربطا باعتبارات
غري لبنانية.
وأبعد من القمة اللبنانية
بدقائقها
السورية،
ـ

الثمانني ،أعطت والدة
احلكومة نفسها ،وبرئاسة
سعد احلريري ،اإلشارة
دخول
اىل
األوضح
اللبنانية
العالقات
السورية يف مرحلة جديدة،
ستدشنها عمليا زيارة
رئيس جملس الوزراء
سعد احلريري إىل دمشق
«بعد يومني أو ثالثة ايام
من نيل حكومته الثقة يف
جملس النواب» على حد
قول املقربني منه.
وأبعد من القمة اللبنانية
ـ السورية ،فإن تشكيل
احلكومة اللبنانية أعطى
قوة دفع للمصاحلة العربية
العربية اليت انطلقت من

*الرئيسان سليمان واألسد يف دمشق*

قمة الكويت ،ورمبا جتد
تعبريات جديدة هلا ،خاصة
على خط دمشق ـ القاهرة،
متهيدا ملصاحلة سورية

األسد يف باريس ..نتنياهو ينفي ترك وديعة له يف االليزيه

عباس يدرس «أفكاراً مهمة» لساركوزي

احلركة
تركزت
الديبلوماسية يف األيام
األخرية يف فرنسا وحول ما
طرح من أفكار أبلغها أمس
الرئيس نيكوال ساركوزي
اىل حممود عباس ،وقالت
الرئاسة الفلسطينية إنها
«أفكار مهمة» وإن عباس
يدرسها.
كما أن باريس استقبلت
أمس الرئيس السوري
الذي
األسد
بشار
سيطلع على نتائج اجتماع

ساركوزي االربعاء يف
األليزيه مع رئيس احلكومة
بنيامني
اإلسرائيلية
نتنياهو ،وفيما نفى مكتب
نتنياهو أن يكون األخري
ترك وديعة يف قصر
الرئاسة الفرنسي اىل
األسد ،فإن باريس تراهن
كثريًا على لعب دور يف
إعادة إطالق املفاوضات
السورية ـ اإلسرائيلية.
وأشاد األسد يف حديث
اىل صحيفة «فيغارو»

الفرنسية أمس االول بـ
«مناخ الثقة» بني دمشق
وباريس ،مبديًا يف املقابل
أسفه لغياب «خطة عمل»
أمريكية من أجل السالم
يف الشرق األوسط .وقال
األسد بعد عام ونصف
عام على معاودة العالقات
الطيبة بني البلدين «أقمنا
مناخًا من الثقة وميكننا ،يف
الوقت احلاضر صوغ رؤية
أوضح للمستقبل».
(التتمة ص )21

مصرية تؤسس لعقد قمة
سورية سعودية مصرية
خالل األسابيع القليلة
املقبلة.

السعودية تسعى إىل فرض
منطقة عازلة يف اليمن

دخلت امس االول «عملية
األرض احملروقة» اليت
يشنها اجليش اليمين على
املتمردين احلوثيني يف
حمافظيت صعدة وعمران،
شهرها الرابع ،فيما ال
تزال املواجهات مستمرة
يف أكثر جبهات القتال بني
كر وفر وسط تعقيدات
سياسية وأمنية وعسكرية
القوات
دخول
أنتجها
السعودية طرفا يف معادلة
احلرب الدائرة هناك.

متتعوا بالربودة يف الصيف وبالدفء يف الشتاء
انتم ال تدفعون..احلكومة تدفع عنكم
استفيدوا من املنحة احلكومية البالغة  1200دوالر
وركبّوا العازل احلراري
(التفاصيل ص )16
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وأبعد من القمة نفسها،
فإن تشكيل احلكومة ،بدا
حاجة سورية ،قبل أن تعقد
القمة الفرنسية ـ السورية
اليوم يف باريس اليت
وصلها ليل أمس االول
الرئيس السوري بشار
األسد.
بذلك ،جتاوزت احلكومة
بقرار والدتها وبكل «ألف
باء» صيغتها وحقائبها
وأمساء الالعبني احملليني
الذين احتلوا الشاشات
طيلة أكثر من أربعة اشهر،
ليتظهر تدرجييا ،دور
العبني خارجيني ،خاصة
دمشق والرياض ،حيث
كان هلما الدور األبرز يف

Magic
Moments
photography
ﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﺄﺧﺬ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺑﻞ ﻧﺼﻨﻌﻬﺎ
ﻧﺨ ﹼﻠﺪ ﺷﺒﺎﺑﻜﻢ ﻭﺃﺟﻤﻞ ﳊﻈﺎﺗﻜﻢ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ
ﻧﻀﻤﻦ ﻟﻜﻢ ﺃﺟﻮﺩ ﺧﺪﻣﺔ ﺑﺄﻓﻀﻞ ﺍﻻﺳﻌﺎﺭ
ﳉﻤﻴﻊ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﻜﻢ

Weddings, Engagement& any special occasions

ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﳌﺼ ﹼﻮﺭ ﺭﺍﻣﻲ 0414204042

www.magicmomentsphotography.com.au

وأفاد مستشار للحكومة
السعودية ان اململكة
اجلو
سالح
تستخدم
واملدفعية لفرض منطقة
عشرة
بعمق
عازلة
كيلومرتات داخل أراضي
اليمن إلبعاد املتمردين
احلوثيني اليمنيني عن
حدودها اجلنوبية الغربية،
مشريًا اىل إنه لن يكون
هناك مكان للمدنيني
يف املنطقة العازلة بينما
احلرب مشتعلة .وسيجري
مينيني
أي
استجواب
اىل
احلدود
يعربون
السعودية للتأكد من أنه
ليس من بينهم مقاتلون،
ثم ينقلون إىل معسكرات.

التفاهمات وإلزام الالعبني
الداخليني بها.
وتكمن أهمية القمة السورية
اللبنانية ،أنها نقلت احلوار
بني قيادتي البلدين من
االتصال اهلاتفي ،ولو
كان شبه اسبوعي ،اىل
احلوار املباشر ،خاصة أن
رئيس اجلمهورية ميشال
سليمان ،سيقع عليه
بشكل خاص ،عبء ادارة
امللف السياسي ،تبعا
لتوزيع األعمال احلاصل
بينه وبني رئيس احلكومة،
انعقاد
فإن
ولذلك،

طاولة احلوار ،حيتاج أوال
اىل تفاهم لبناني سوري
حول طبيعة جدول األعمال
والدور الذي يفرتض أن
تلعبه دمشق ،يف عدد من
املواضيع اليت متلك قدرة
على التأثري فيها ،فضال
عن املعايري اجلديدة اليت
سيتبعها رئيس اجلمهورية
واليت ستعيد قوى حليفة
لسوريا إىل طاولة احلوار.
كما أن القمة اللبنانية ـ
السورية ،جاءت غداة إعادة

وت

ص

(التتمة ص )21

ا
حل
قي

فرجنية العب اساسي
يف والدة احلكومة احلريرية االوىل!
انطونيوس بو رزق

قة

واخريا...بعد اكثر من ثالثة اشهر ولدت احلكومة
احلريرية...
وقد جاءت هذه الوالدة من رحم أجواء التقارب
الغربي وشعور الداخل
العربي والتشجيع
اللبناني بضرورة الوصول اىل ّ
حل للخروج من
هذا املأزق.
ّ
ولعل ما كان يستوجب والدة احلكومة ،االمس
قبل اليوم واليوم قبل الغد ،اضافة اىل االهتمام
ان املنطقة
بأمور الوطن وشؤون املواطن ،هو ّ
هامة
مصريية
وتطورات
مقبلة على استحقاقات
ّ
ّ
دون استبعاد حدوث عدوان اسرائيلي على لبنان
أي وقت.
يف ّ
ومن الالعبني االساسيني على خط تقريب
وجهات النظر واملواقف بني أطراف اساسيني
خاصة بني الرئيس
يف املعادلة الداخلية،
ّ
ّ
املكلف (يف ذلك احلني) رئيس احلكومة احلالي
ّ
تكتل التغيري
النائب سعد احلريري ورئيس
(التتمة ص )21
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مقاالت

األسد يفتتح مرحلة جديدة من املواجهة العربية مع إسرائيل
ابراهيم األمني

«إن املقاومة مبعناها الثقايف والعسكري ،وبكل معنى آخر،
هي جوهر سياساتنا يف سوريا اليوم ويف املاضي وستبقى
يف املستقبل ،وهي جوهر وجودنا (…) وإن عملية السالم
تظهر بعد  18عامًا أن قوة إسرائيل الوهمية هي يف ضعف
العرب احلقيقي .إن جوهر السالم ليس فقط مفاوضات ،بل هو
مقاومة أيضًا ،ومن اخلطأ أن نعتقد أن السالم يأتي من خالل
التفاوض ،بل يأتي من خالل املقاومة .لذلك ،جيب علينا دعم
املقاومة ،ألننا بذلك ندعم عملية السالم».
سيكون صعبًا على كثريين فهم األسباب اليت تدفع الرئيس
السوري بشار األسد إىل التحدث بهذا الوضوح وهذه الصراحة
عن موضوع مقاومة االحتالل .هو أص ًال يف وضع ال يطالبه
فيه أحد بأن يرفع سقف املواقف ،باعتبار أن قوى املقاومة
تؤديه سوريا يف دعمها ،وبكل
اجلدية تعرف حقيقة الدور الذي ّ
ّ
األشكال .أما جلهة املزايدين على سوريا ،فإن هذا الكالم أو
أي كالم آخر لن يفيد يف تعديل نظرتهم إىل دور سوريا يف
الصراع مع إسرائيل،
وسيكررون علينا معزوفة بائدة ،تقول
ّ
إن سوريا تقاتل إسرائيل بأرض غريها ،وبدماء غريها ،وهي
ّ
تتجنب املواجهة املباشرة مع العدو .وهؤالء فئتان ،واحدة تعلم
حبقيقة ما تقوم به سوريا،
ّ
لكنها تريد من بشار األسد أن
ميارس االنتحار يف مواجهة عسكرية تقليدية هي حكمًا ملصلحة
إسرائيل .أما الفئة الثانية ،فهي اليت عاشت على جمد ضائع
قام على فكرة أن سوريا ال تريد مقاومة لتحقيق التحرير ،بل
تريد مقاومات كأدوات الستخدامها من أجل تعزيز دور سوريا
يف املنطقة .ويف احلالتني ،فإن أصحاب هذا الرأي هم من
ّ
الذين ال يريدون اإلقرار بأن اسرتاتيجية سوريا
املتبعة منذ
ثالثة عقود ،هي اليت جنحت يف حتقيق نتائج كبرية ،أبرزها
منع إسقاطها وتدمريها ،وكذلك احتضان أكثر حركات املقاومة
فعالية يف لبنان وفلسطني ،واملساهمة يف
احلد من االندفاعة
ّ
القائمة عند عرب أمريكا حنو االستسالم الكامل.
أي حال ،قال األسد ما قاله ،وتوقيت تصرحياته املتزامن
على ّ
مع تصرحيات األمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصر اهلل يشري
ملن يرغب يف الفهم إىل نوع العالقة القائمة بني اجلهتني،
وهي العالقة اليت أسست لعالقة قوية وصلبة تربط دمشق
بقوى املقاومة يف فلسطني ،وال سيما حركة محاس ،إذ هل
كان البعض
يتخيل مثل هذه العالقة بني النظام البعثي يف
ّ
سوريا وفصائل إسالمية متتلك عقائد خمالفة لعقيدة النظام
يف سوريا ،وبعضها هو جزء من حركة اإلخوان املسلمني اليت
واجهت النظام يف سوريا حبرب قاسية ،استخدم فيها النظام
نفسه قساوة ملنعها من النجاح.
لكن احلقيقة األصعب ،البارزة يف وجه خصوم سوريا ،هي تلك
ّ
اليت تتصل بصاحب التصريح ،وهو بشار األسد ،ابن املدرسة
الواقعية ،اليت تتيح االبتعاد عن العاصفة دون التنازل ،وجتيد
االحتفاظ مبواقفها دون املغامرة ببلدها .وبالتالي ،لو أن األسد
يعرف أن الظروف العامة يف املنطقة واملوقع الذي حيتله اآلن
املشروع األمريكي ـــــ اإلسرائيلي يف املنطقة ،ال يتناسبان مع
خطوة كهذه ،ملا كان مضطرًا إىل قوله .وهو أص ًال كان شريكًا
كام ًال يف املواجهة االستثنائية اليت جرت عام  2006يف لبنان،
ومل يكن
يتصرف الرئيس السوري على أساس شراكة كاملة
ّ
مع قوى املقاومة يف لبنان وفلسطني مضطرًا طيلة فرتة احلرب
أي موقف سياسي ،رغم أنه كان على األرض،
إىل أن يطلق ّ
ملد املقاومة يف لبنان بكل أنواع
وكانت خمازن جيشه مفتوحة ّ
األسلحة اليت حتتاج إليها ،ال للصمود يف وجه العدوان فقط
لرده وإفشاله ،ودفعت سوريا أمثانًا على مستويات متعددة
بل ّ
جراء ما قامت به يف تلك املواجهة ،وسيأتي يوم يروي فيه من
ّ

جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق  -عبداهلل طويل
رئيس التحرير :انطونيوس بو رزق
اخراج كومبيوتر واعالنات :مريفت األيوبي
الصف االلكرتوني :بتول يزبك
مكتب ملبورن :كميل مسعود
Email:cjmassoud@optusnet.com.au
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Unit E1 46 -62 Maddox Street - Alexandria NSW 2015

بيده األمر حقيقة ما إذا كان األسد ينوي الدخول طرفًا مباشرًا
يف احلرب ،لوال أن إسرائيل حتاشت الصدام معه أو
التحرش
ّ
به ،كما أن املقاومة يف لبنان مل تكن حتتاج إىل مشاركة من
إالم يشري كالم األسد؟
هذا النوع .لكن
َ
على الصعيد الرمسي العربي ،صار صعبًا عدم إيراد هذا
املنطق يف كل املناقشات العربية ،الرمسية منها والعلنية،
ّ
وسيمثل عنوانًا للمواجهة املقبلة بني احملاور العربية على أي
خطوة مشرتكة بشأن املوقف من عملية السالم .كذلك فإن هذا
املوقف ّ
ميثل انعطافة يف التعامل مع ملف االحتالل ومواجهته،
األمر الذي يفتح الباب أمام أسئلة لدى عواصم عربية أخرى
جراء
تواجه أزمات عدة ،سياسية وأمنية وعسكرية وأخالقيةّ ،
موقفها الرافض حلماية املقاومة ،كما هي حال مصر واألردن
ّ
وآخرين أيضًا.
وسيمثل موقف األسد هذا رافعة لقوى املقاومة

يف لبنان وفلسطني ،اليت راكمت عم ًال استثنائيًا خالل األعوام
الثالثة املاضية يف لبنان وفلسطني ،بدعم مباشر وخاص من
سوريا ،األمر الذي ستكون له نتائجه على أكثر من صعيد.
ما قاله األسد يف هذا السياق جاء يف حلظة سياسية إقليمية ال
ميكن فيها األمريكيني
االدعاء أنهم خيوضون معركة تغيري وجه
ّ
املنطقة ،وال ميكن فيها إسرائيل أن تقوم بأي عمل هجومي،
حتى ولو ّ
شنت حربًا على لبنان أو فلسطني أو أبعد من ذلك،
بل سيكون هذا الفعل قائمًا من منطلق اخلائف ال املبادر الواثق،
كما كانت عليه إسرائيل يف كل حروبها السابقة .ويف ما
قاله األسد حجة ُتلقى على الفريق الذي
يصر على املفاوضات
ّ
والتنازالت سبي ًال لنيل رضى إسرائيل والواليات املتحدة .وهذا
الفريق مصاب اآلن بأعلى درجات اإلحباط واالكتئاب اليت يعبرّ
عنها بوضوح هذه األيام شخص امسه حممود عباس.

قمّة دمشق :تقدير للدور اإلجيابي وفتح األبواب على مصاحلات قريبة
نقوال ناصيف

ثالثة دوافع من شأنها تربير الزيارة املفاجئة ،واخلاطفة،
لرئيس اجلمهورية ميشال سليمان إىل دمشق ولقائه نظريه
السوري بشار األسد ،وفق مصادر واسعة االطالع:
أوهلا ،توجيه تقدير إىل األسد للدور الذي اضطلع به يف املرحلة
األخرية من تأليف حكومة الوحدة الوطنية ،وسعيه إىل تسهيل
أبر َزت خالهلا
هذا التأليف رغم مواقف متصلبة لبعض األفرقاءَ ،
ّ
دمشق إصرارًا على عدم
التدخل االحنيازي يف الشؤون الداخلية
للبنان ،ومساعدة اللبنانيني يف تأليفهم حكومتهم بأنفسهم.
ثانيها ،إعادة وصل ما انقطع بني بريوت ودمشق يف األعوام
املاضية ،مع انطالق حقبة جديدة يف احلكم سترتك أثرًا إجيابيًا
على العالقات اللبنانية ـــــ السورية ،هي املصاحلة املرتقبة بني
دمشق وأفرقاء لبنانيني ناصبوها العداء .مل يقتصر هذا العداء
على شوائب يف العالقات الثنائية ،أو ما بني سوريا وأفرقاء
هدد استقرار البلدين.
لبنانيني ،بل ّ
ثالثها ،دخول لبنان مباشرة على خط تفاهمات عربية وإقليمية
ّ
متثل سوريا شريكًا رئيسيًا فيها ،سواء يف عالقتها بالسعودية
حيال امللف اللبناني ،أو عالقاتها برتكيا وإيران ـــــ إىل الرياض
ـــــ حيال ملفات إقليمية .وينطلق تقويم املسؤولني اللبنانيني
لتزايد أهمية دور سوريا يف املنطقة ،من أنها أصبحت عند
تقاطع جتتمع حوله مصاحل الدول املطلة على نزاعات املنطقة،
وأنه مل تعد هناك طرق مقفلة يف وجه سوريا .وبعدما
تشبثت
ّ
بتحالفها مع إيران،
تقدمت يف عالقاتها مع تركيا والسعودية
ّ
وفرنسا والواليات املتحدة واالحتاد األوروبي ،وكذلك دول
اجلوار العربي األقل تأثريًا كاألردن الذي اختار استمرار حتالفه
يعد لعالقة أكثر انفتاحًا على سوريا.
مع مصر وهو ّ
ّ
القمة اللبنانية ـــــ السورية
لكن
تستظل أيضًا معطيات جديدة
ّ
منذ
البلدين،
عالقات
على
طرأت
القمة األوىل يف دمشق يف 13
ّ
وأهمها:
آب ،2008
ّ
حتول مهم طرأ على املراجعة الداخلية للدور السوري يف
 1ـــــ ّ
لبنان منذ اتفاق الدوحة ،هذه املراجعة اليت تالقت مع مراجعة
ّ
مماثلة انتهى بها اجملتمع الدولي حيال هذا الدور،
ومثلته
ثالث
مصاحلة احلريري وجنبالط مع سوريا تعيد ترتيب توازن القوى
الداخلي
حمطات :االستقرار الذي شهدته حكومة الرئيس فؤاد السنيورة
بعد إقرار االتفاق وحتى غداة انتخابات  7حزيران ،2009
ّ
وجتنب
ّ
دمشق
التدخل يف هذه االنتخابات رغم عدم رضاها عن فوز
قوى  14آذار بالغالبية النيابية ،واضطالعها بدور إجيابي يف
مر احملطات الثالث
تأليف حكومة الرئيس سعد احلريري .وعلى ّ

مطلوب
مطلوب للعمل يف جريدة اهلريالد
شاب او آنسة  -قسم االعالنات
لالتصال:
87648186
0403482345

وأخصها يف األشهر األربعة األخرية ،مل ُي َشر بأي إصبع
هذه،
ّ
إىل موقف سليب لدمشق ،وال ُّ
اتهمت بعرقلة تأليف احلكومة
اللبنانية .كل ما يف األمر أن واشنطن ّ
حضت دمشق على دور
إجيابي يف لبنان ،وهي تعبرّ يف الوقت نفسه عن امتعاض
ضمين من مصاحلتها مع الرياض.
تلك املراجعة جعلت أفرقاء يف املواالة يستعيضون عن اتهام
دمشق بالعرقلة ،بإثارة جدل عن م ّربرات عدم ّ
تدخلها لدى حلفائها
ّ
لتسهيل تأليف احلكومة ،وقد
سلموا باملصاحلة السعودية ـــــ
السورية.
 2ـــــ فتح أبواب مصاحلات بدا من املستحيل توقعها حتى أحداث
 7أيار  2008بني دمشق والطرفني الرئيسيني يف املواجهة
القاسية معها منذ شباط  ،2005وهما :رئيس تيار املستقبل
النائب سعد احلريري ورئيس احلزب
التقدمي االشرتاكي النائب
ّ
وليد جنبالط .األول اتهمها مباشرة بقتل والده الرئيس رفيق
احلريري ،واخنرط يف محلة دولية لعزل نظامها .والثاني مل
يرتدد يف املطالبة بإسقاط األسد ودعوة األمريكيني إىل إرسال
ّ
سيارات مفخخة إىل سوريا ،حتى كاد حيول اخلالف السياسي
نزاعًا شخصيًا مع الرئيس السوري.
والواقع أن املصاحلتني احملتملتني مع احلريري وجنبالط
ّ
ستشكالن احلدث األبرز يف عالقات البلدين للمرحلة املقبلة،
وحتجبان ما عداهما ،سواء النعكاسهما على عالقات الزعيمني
السنيّ والدرزي ـــــ ومن خالهلما طائفتاهما ـــــ بالعاصمة
السورية بعد طول عداء ،أو النعكاسهما على التوازن السياسي
الداخلي إذ يضع ،عندئذ ،حدًا لالنقسام بني  8و 14آذار ،وجيعل
احلوار مع سوريا قامسًا مشرتكًا بني هؤالء.
سباقًا إىل االنقالب على الذات خبروجه من قوى 14
كان جنبالط ّ
آذار ،واستعادته خطابًا سياسيًا وعقائديًا كان قد طبع عالقته
بسوريا بني  1977و .2000وخالفًا للحريري ،استبق زيارته
دمشق ،قبل أشهر ،باستدارة مثرية للجدل تصاحل فيها مع
حلفائها،
وتنصل من شعارات حلفائه ،ومل يعد جيد تناقضًا بني
ّ
املميزة مع سوريا ،وراح
والعالقات
واالستقالل
السيادة
يتحدث
ّ
ّ
جدية يف املصاحلة معها ،فيما يذهب احلريري
غالبًا عن رغبة ّ
إىل هناك مكتفيًا باملنصب الذي يشغله كرئيس للحكومة .مل
يفصح حتى اآلن ،منذ أول تكليف وحتى إبصار حكومته األوىل
تعهده القيام
النور ،عن عزمه على زيارة سوريا ،ومل يكشف عن ّ
بها ،وال أتى على ذكر مصاحلة سياسية وشخصية
وطي صفحة
ّ
املاضي.
ويعبرّ صمته هذا عن املغزى املزدوج للزيارة املفرتضة:
تعهد قطعه للرياض بزيارة دمشق بعد مصاحلة
ـــــ أنها مثرة
ّ
امللك عبد اهلل واألسد .بذلك تكون الزيارة مثرة تفاهم سعودي
ـــــ سوري أكثر منه خيارًا شخصيًا استخلص احلريري عربته.
ـــــ أن املسؤولية املرتتبة عليه يف رئاسة احلكومة حتمله على
التحاور مع دولة جارة ،وال يكون على طرف نقيض مع رئيس
اجلمهورية يف موقف كهذا .ال يذهب إليها كرئيس تيار
املستقبل ويف صفوفه َمن يتهم سوريا بقتل احلريري األب .إال
أنه ال يستطيع يف املقابل ـــــ على األقل علنًا ـــــ حتميل املنصب
وزر ثأر شخصي مؤجل.

تقصري ثياب
حلاجتكم من تقصري املالبس
اتصلوا على الرقم:
9788 0313
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لبنانيــات

«انتخاب»  15جلنة و«البيئة» تبحث عن رئيس
أقفل جملس النواب أمس االول
ملف اللجان النيابية يف جلسة
توافقية سريعةُ ،ح ّددت لوائحها
ُ
فانتخَبت  15جلنة من
مسبقًا.
أصل  ،16إذ ُعّلق النصاب لدى
انتخابات جلنة البيئة .وكما كان
مقررًا ،فازت األكثرية برئاسة 8
جلان ،مقابل  7لألقلية .الالفت،
أنه سبق اجللسة لقاء نيابي
ضم ممثلني عن الكتل ملناقشة
ّ
لتوزيع
األخرية
التفاصيل
شد
اللجان ورئاساتها.
واستمر ّ
ّ
احلبال حتى اللحظات األخرية،
وخصوصًا يف جلنة املال
وضم هذا اللقاء ك ًال
واملوازنة.
ّ
من الرئيسني نبيه بري وسعد
احلريري ،والنواب إبراهيم
كنعان ،آالن عون ،حممد رعد،
اجلميل،
شهيب ،سامي
أكرم
ّ
ّ
أنطوان زهرا وعلي حسن خليل.
أن بعض وسائل
والالفت
ّ
اإلعالم حصرت هذا اللقاء بربي
واحلريري ،ما استغربه عدد من
املمثلني والنواب.
حاول الرئيس احلريري وممثلو
األكثرية يف هذا اللقاء قلب
أكثرية التمثيل يف «املال
واملوازنة» ،اليت كان اجلميع
قد ّ
اتفقوا على أن يرأسها
النائب إبراهيم كنعان .فطرح
احلريري أن تأخذ  14آذار أكثرية
أعضاء هذه اللجنة ،وهو ما مل
يكن حاص ًال يف اللجنة السابقة
اليت ترأسها النائب السابق
بأن طلب
مسري عازار ،مع العلم ّ
احلريري يتعارض مع مبدأ «إبقاء
القديم على قدمه» الذي تألفت
على أساسه اللجان.
استنكر النائب كنعان طرح
احلريري الذي شدد بدوره على
أن حتتفظ األكثرية بأكثرية
أعضاء جلنة اإلدارة والعدل.
سأل كنعان خالل اللقاء عن
سبب هذا االقرتاح واستهدافه
شخصيًا ،فأجاب النائب زهرا
بأن  14آذار تريد احملافظة
ّ
على ضمانات وتوازن يف هذه
اللجنة ،فأعاد كنعان التأكيد
أن االتفاق مع احلريري كان
ّ
بالعمل وفق أسس إصالحية.
ّ
فتدخل النائب حممد رعد
ً
فليتم
احلال،
«ماشي
:
ال
قائ
ّ
األمر».
وبعد مرور أكثر من ساعة يف
مناقشة هذا املوضوع ،خرج
ّ
باتفاق على أن
اجملتمعون
ُيرفع عدد ممثلي األقلية يف
جلنة اإلدارة والعدل وأن ُتعطى
األكثرية لألكثرية يف «املال
ذلك،
مقابل
واملوازنة».
طالب بري بأن يكون لألقلية
أكثرية أعضاء جلنة الدفاع
الوطين والداخلية والبلديات،
ّ
ومتثلت األكثرية يف
فنال ذلك،
«املال» بتسعة نواب ،مقابل
لألقلية ،كما حافظت
مثانية
ّ
على أكثريتها يف «اإلدارة»
بتسعة مقابل مثانية ،فيما نالت
األقلية تسعة نواب أعضاء
يف جلنة الدفاع ،مقابل مثانية
لألكثرية.
يرى العونيون أنهم حققوا
انتصارًا إضافيًا يف انتخابات
اللجان ،وخصوصًا يف «املال
واملوازنة» ،وأنها الوزارة
السادسة واحلقيبة اخلامسة

أن
اليت يكسبونها .ويرون
ّ
ّ
ترؤس أحد أعضاء تكتل التغيري
ّ
«خلف حرقة
واإلصالح هلا
لدى األكثريني ،وخصوصًا
تيار املستقبل الذي ّ
ظل رئيسه
يطالب بإجراء التعديالت على
هذه اللجنة حتى اللحظات
األخرية» .ومل يبد النواب
ختوف من إمكان
العونيون أي
ّ
استخدام  14آذار ألكثريتها
يف هذه اللجنة لتعطيل عملها
أن هذا
وحماسبتها ،على اعتبار ّ
التعطيل إذا حصل «فسيفضح
أسلوب األكثرية» ،ويضيفون
املرحلة
أن
آخر:
سببًا
ّ
هي
املقبلة
االقتصادية
مرحلة باريس  3واخلصخصة
وااللتزامات الدولية ،ما يعين
أن تيار املستقبل سيحاول
ّ
املسهلني لعمل
أول
ّ
أن يكون ّ
هذه اللجنة ،وما يعين أيضًا
بقوة بني
أن التقاطع حاصل
ّ
ّ
احلر
الوطين
والتيار
املستقبل
ّ
يف مبدأ اخلصخصة ومشروعها.

االجتماعية :عاطف جمدالني،
جلنة الدفاع الوطين والداخلية
اجلسر،
مسري
والبلديات:
جلنة شؤون املهجرين :شانت
جنجنيان ،جلنة االقتصاد الوطين
والصناعة والتجارة والتخطيط:
نبيل دي فريج ،وجلنة اإلدارة
والعدل :روبري غامن.
األقلية :جلنة املال واملوازنة:
ّ
إبراهيم كنعان ،جلنة شؤون
اخلارجية واملغرتبني :عبد اللطيف
الزين ،جلنة الزراعة والسياحة:
أيوب محيد ،جلنة اإلعالم
واالتصاالت :حسن فضل اهلل،
جلنة الشباب والرياضة :سيمون
أبي رميا ،جلنة حقوق اإلنسان:
ميشال موسى ،وجلنة املرأة
والطفل:جيلربت زوين.

احلريري يبحث وباسيل شؤون الطاقة ويتلقى
برقيات تهنئة إحداها من العطري

عرض رئيس احلكومة سعد
احلريري يف «بيت الوسط»
امس،مع وزير الطاقة واملياه
جربان باسيل ،شؤون وزارته
واالوضاع العامة.
كما استقبل الرئيس احلريري
مساء امس االول يف «بيت
االمني
مفوضة
الوسط»
العام لالمم املتحدة لشؤون
الالجئني الفلسطينيني يف
لبنان «االونروا» كارين ابو
زيد يف زيارة وداعية ملناسبة
انتهاء مهمتها يف لبنان ،وذلك
يف حضور نادر احلريري ورئيس
جلنة احلوار اللبناني ـ الفلسطيين
السفري خليل مكاوي.

وتلقى الرئيس احلريري اتصاال
هاتفيا من االمني العام لالمم
املتحدة بان كي مون هنأه خالله
بتشكيل احلكومة.كما تلقى
برقية من رئيس جملس الوزراء
السوري حممد ناجي عطري
هنأه فيها بتشكيل احلكومة،
«وأعرب عن ثقته يف ان تتعزز
العالقات بني لبنان وسوريا
مبختلف اجملاالت ،ملا فيه مصلحة
الشعبني الشقيقني».
كما تلقى احلريري مزيدًا من
بتشكيل
التهنئة
برقيات
احلكومة اجلديدة من رؤساء دول
ومسؤولني عرب وأجانب .ومن
أبرزهم :الرئيس املصري حممد

حسين مبارك ،العاهل األردني
امللك عبد اهلل الثاني ،رئيس
مجهورية تونس زين العابدين
بن علي ،أمري دولة الكويت
الشيخ صباح األمحد اجلابر
الصباح ،رئيس وزراء بريطانيا
غوردن براون ،رئيس وزراء
اليابان يوكيو هاتوياما ،رئيس
وزراء الكويت الشيخ ناصر
حممد األمحد الصباح ،رئيس
وزراء اليونان جورج باباندريو،
رئيس جملس األعيان األردني
زيد الرفاعي.
كما تلقى الرئيس احلريري
اتصال تهنئة من الرئيس
الفرنسي السابق جاك شرياك.

ضبابية «البيئة»

أن التوافق مل يستطع أمس
إال ّ
حسم ملف اللجان نهائيًا ،إذ
ُعّلقت االنتخابات اخلاصة بلجنة
البيئة حبجة غياب النصاب
القانوني .إال أنه جتدر اإلشارة
أن النائب مروان محادة،
إىل ّ
الذي كان من املقرر أن يرأس
هذه اللجنة ،مل حيضر جلسة
أن كتلة اللقاء
أمس .ويبدو ّ
الدميوقراطي ال متلك سوى اسم
محادة لرئاسة «البيئة»،
ً
الطائفي
للتقسيم
مراعاة
فجرى
للجان.
والسياسي
توزير الثالثي االشرتاكي أكرم
شهيب ووائل أبو فاعور وغازي
العريضي ،وبذلك مل يبق سوى
اسم وليد جنبالط ومروان
محادة وأنور اخلليل ،مع األخذ
أن األخري أمني عام
يف االعتبار ّ
لكتلة التحرير والتنمية ،وهو
يف الشؤون الدرزية أقرب إىل
أن
جنبالط من غريه ،مبا معناه ّ
اختيار جنبالط اخلليل لتمثيل
احلصة الدرزية يف رئاسة
ّ
يعد مكسبًا للرئيس
اللجان،
ّ
بري وقوى األقلية .عند
سؤال نواب احلزب االشرتاكي
عن األمر ،جييبون بالتصريح
الرمسي« :غاب النصاب دون
ّ
وعلق النائب
أكثر أو أقل».
محادة ،املوجود يف فرنسا،
مشريًا إىل أنه كان من املقرر
أن يرأس هو اللجنة «ورمبا
غاب النصاب لكوني غري موجود
يف البلد».
تردد يف األوساط
وقد
ّ
السياسية وجود خالف بني
وأن «البيك»
جنبالط ومحادةّ ،
طلب من محادة االبتعاد يف هذه
الفرتة عن البلد والسياسة.

رئاسة اللجان

وجاءت نتائج انتخابات ـــــ
تعيينات رؤساء اللجان على
النحو اآلتي:
تكنولوجيا
جلنة
األكثرية:
ّ
فتفت،
أمحد
املعلومات:
جلنة األشغال العامة والنقل
والطاقة واملياه :حممد قباني،
جلنة الرتبية والتعليم العالي
والثقافة :بهية احلريري ،جلنة
الصحة العامة والعمل والشؤون
29/10/09 12:25:25 PM
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لبنانيــات

قاسم :سنكون من أكرب املساهمني يف جناح احلكومة عبود يطالب بري بلجنة خاصة للسياحة

اعترب نائب االمني العام لـ«حزب
اهلل» الشيخ نعيم قاسم ،خالل
حفل للهيئات النسائية يف جممع
القائم ،انه «منذ اللحظة األوىل
اليت نادى فيها «حزب اهلل»
بضرورة تشكيل حكومة وحدة
وطنية ،كان يريد فعال وجديا أن
تكون هذه احلكومة ألن لبنان ال
قدرة له على مواجهة التحديات
إال حبكومة وحدة وطنية ،وال ميكن
لالستئثار أن ينجز مشاريعنا يف
لبنان يف مواجهة التحديات
املختلفة« .حزب اهلل» أراد
حكومة الوحدة الوطنية عنوانا
ومضمونا ،وبالتالي حنن سنعمل
من خالل هذه احلكومة إلجناحها
وإعطائها كامل الفرص ،لتكون
فاعلة عاملة بالتعاون مع كل
األطراف املوجودين يف داخل
احلكومة».
اضاف :نقول للجميع :انتهى
السياسية
املناكفات
وقت
اإلعالمية البهلوانية ،ألن أغلب
املناكفات كان يراد منها أن يربز
البعض أمام مجهوره بأنه حيقق
اّ
الطلت اإلعالمية.
شيئا من خالل
اليوم انتهى زمن املناكفات وبدأ
وقت العمل .سنرى من سيأتي
بعد سنة مثال ويقول للناس:
أجنزت من خالل هذه احلكومة هذه
اإلجنازات ،أو حققت يف وزارتي
هذه اإلجنازات.
وتابع :حنن نعترب أن عناوين
مخسة هي أبرز ما على احلكومة
أن تقوم به يف هذه املرحلة:
أوال ،النهوض االقتصادي .ثانيا،

املعاجلات االجتماعية وتأمني فرص
العمل .ثالثا ،مكافحة الفساد يف
كل القطاعات من دون استثناء.
رابعا ،أن تعمل الوزارات بعقلية
الوطن ال بعقلية الطائفة .خامسا،
أن تواجه التحديات اليت متثلها
إسرائيل بتهديداتها واحتالهلا
مع كل ما تستلزم مواجهة هذه
التحديات من إمكانات وطاقات،
منها دعم اجليش اللبناني ،ومنها
تأكيد هذه احلكومة على املقاومة،
وأن تكون صفا واحدا يف مواجهة
التحديات.
اضاف :أقول لكم بكل صراحة،
إذا استفدنا من املناخ اإلجيابي
بعد إجناز تشكيل احلكومة ،وهذا
العنوان الوطين اجلامع ،فإن
البيان الوزاري ميكن إجنازه خالل
أيام وعندها يكون أسرع بيان
وزاري يكتب ،وأسهل بيان
وزاري يقر ،إذا استفدنا مما
مت التأسيس عليه يف السابق
وابتعدنا عن املناكفات ،وحفظنا
جناح إجناز احلكومة لننجح يف
مفرداتها التفصيلية ،وحنن
كـ«حزب اهلل» سنكون من أكرب
املساهمني يف كل ما يؤدي إىل
جناح هذه احلكومة».
وقال :اليوم تسمعون الضوضاء
اإلسرائيلية اليت تتحدث عن تسلح
«حزب اهلل» و«محاس»،
وعن املظلومية االسرائيلية .هذه
الضوضاء اليت تصنعها إسرائيل
تستهدف يف هذه املرحلة ثالثة
أمور :أوال تريد إسرائيل صرف
أنظار العامل عن تقرير غولدستون،
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وال تستهينوا بهذا التقرير ألنه
ألول مرة يصدر عن جهة دولية
ما يدين إسرائيل بأنها ارتكبت
جرائم إبادة ضد االنسانية.
ثانيا ،تريد إسرائيل أن تصرف
نظر العامل عن أنها هي اليت
تعطل التسوية ،وهي اليت
حتاول أن تدخل إىل املفاوضات
مع الفلسطينيني من دون أن
يكون يف يد الفلسطينيني
شيء .ثالثا تريد أن تغطي على
املناورات االسرائيلية ـ األمريكية
املشرتكة ،ألن أمريكا بدخوهلا
على اخلط املباشر ميدانيا ،يعين
أن إسرائيل تعيش عجزا يف
مواجهة التحديات.

استقبل رئيس جملس النواب
نبيه بري ،يف مقر الرئاسة
الثانية يف عني التينة ،بعد ظهر
أمس االول ،وزير السياحة فادي
عبود ،الذي قال بعد اللقاء:
الزيارة اىل دولة الرئيس بري
هي أوال زيارة بروتوكولية ،ال
أكن احرتاما خاصا
سيما أنين
ّ
لدولته ،وخصوصا أني أصبحت
اليوم يف سدة املسؤولية،
ولكن هذه املسؤولية حتتاج اىل
عدة عمل وهي تبدأ يف جملس
النواب ،واالهم بالنسبة لي أن
اللجنة النيابية للسياحة هي
اليوم جلنة للسياحة والزارعة

بأنهما

موضوعان

معا ،علما
خمتلفان.
وأضاف :لقد طلبت من دولته
أن تكون للسياحة جلنة خاصة،
وأعتقد أن هذا املوضوع مهم
جدا لكي حنضر عدة العمل
الن القوانني تبدأ يف جملس
النواب ،وهذا موضوع أساسي
بالنسبة اىل السياحة يف لبنان،
كما عرضت على دولته تصوري
ملوضوع السياحة على دولته
ألنين مل أعد بعد خطة ،وكان
هناك قناعة ألنين أحببت أن أرى
ما اذا كنت على اخلط الصحيح
بالنسبة اىل هذا التصور ،وقد

شهيب يتسلّم املهجرين

لفت وزير املهجرين أكرم شهيب،
اىل أنه يريد أن تكون الوزارة
«وزارة تثبيت العودة أي إمنائية
على كل املستويات وإقفال ملف
املهجرين».
كالم شهيب جاء خالل حفل التسليم
والتسلم يف وزارة املهجرين مع
الوزير السابق رميون عودة.
وقال عودة :قمت مبحاوالت
حثيثة إلجناز بعض امللفات مثل
بريح وعبيه والبنيه وعني درافيل
ولكن اإلمكانات املالية مل تتوافر،
وأشري يف هذا السياق ومن خالل
جتربيت القصرية يف الوزارة اىل أن
قضية املهجرين ال حتل بإدارتني

وسلطتني منفصلتني بالوزارة
وبالصندوق نظرا للصعوبات اليت
تتأتى عن هذا التباعد واالزدواجية
املضرة لتحقيق اهلدف املنشود.
وانطالقا من ذلك أنصح بتوحيد
اإلدارتني حتت سلطة واحدة
لتسهيل املهمة وإقفال هذا امللف
الوطين.
وقال شهيب :نظرة الناس اىل
وزارة املهجرين هي أن نأتي
ونأخذ املال ونغادر لكنين سأحاول
أحول النظرة من
قدر استطاعيت أن ّ
مالية حبتة اليت هي مهمة صعبة
اىل أن تكون وزارة تثبيت العودة
أي إمنائية على كل املستويات:

االجتماعي ،االقتصادي ،املناطق،
اجلبل ،وكل املناطق اللبنانية
اليت هي حباجة للكثري من الدعم
واإلمناء.
أضاف :أطمح اىل أن تصبح هذه
الوزارة وزارة تثبيت العودة بعد
إمتامها وإقفال هذا امللف .هناك
الوضع االجتماعي واالقتصادي
الصعب أساسا ،أما مناطق العودة
فتبشر حبياة طيبة ال بل تؤكد على
العيش املشرتك ،خصوصا بعد
املصاحلة الكربى اليت جرت يف
اجلبل منذ زيارة صاحب الغبطة
البطريرك مار نصر اهلل بطرس
صفري للمختارة وكل مناطق اجلبل.

حبثت مواضيع عدة مع دولته
يف هذا اجملال ،وأكد لي أنه
يقدم كل الدعم من أجل تعزيز
السياحة يف لبنان.
من جهة اخرى ،أبرق بري اىل
رئيس جملس النواب التونسي
فؤاد املبزع مهنئا بتجديد
انتخابه.
وتلقى برقية من رئيس جملس
الشيوخ الروماني مارسيا جيوانا
مهنئا بعيد االستقالل.
وتلقى رسالة من نائب رئيس
اجمللس التشريعي الفلسطيين
أمحد حبر مهـنئا بتشكيل احلكومة
اجلديدة.

أما باقي املناطق اللبنانية فإن
املوضوع الوفاقي الذي ساد يف
الوطن أسهم كثريا يف املساعدة
على حل معظم املشكالت .إن شاء
اهلل تكون كل الظروف مساعدة
يف املستقبل .فخطاب رئيس
احلكومة وكالمه وتوجيهاته كلها
مشجعة ،ودور رئيس اجلمهورية
ميشال سليمان يف األساس كان
دائما داعما ملوضوع هذا امللف
األهم الذي نص عليه أيضا اتفاق
الطائف.
وتابع :ان موقعنا السياسي اليوم
قد يكون عامال مساعدا وهو مالئم
والوضع االجتماعي واألمين يف
معظم املناطق مالئم ايضا .يبقى
املال هو العصب ،ونأمل أن
حنصل عليه من أجل إمتام هذا
امللف الوطين.
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لبنانيــات

أعترب أن احلكومة ستكون ترسيخاً للوحدة الوطنية ومتعاونة جبميع أعضائها

العماد عون بعد اجتماع التكتل :التوافقية ال تزول إال بتغيري النظام والقوانني
عقد تكتل التغيري واإلصالح
لقاءه األسبوعي يف الرابية
برئاسة العماد ميشال عون.
وبعد االجتماع أوضح العماد عون
أن التكتل حدد عناوين ثالثة
للمرحلة اآلتية وهي اخلصخصة
وباريس 3وزيادة اإلنتاج مشريًا
إىل املشاكل اليت تعرتض
القطاعات اإلنتاجية خصوصًا
تلك اليت بات للتكتل وزراء
فيها من الطاقة اىل االتصاالت
والصناعة والسياحة وصو ً
ال اىل
الزراعة اليت أخذها احللفاء.
وقال العماد ميشال عون
اجتماعنا
كالعادة
«:هذا
األسبوعي لكن هذه املرة يف
وجود حكومة .بدأنا اجتماعنا
بشكر الوزراء الذين ّ
مثلوا تكتل
التغيري واإلصالح على أدائهم
قدموها على
واخلدمات اليت
ّ
مستوى الوطن والبيئة اليت
ينبثقون منها.
ورحبنا بالوزراء اجلدد وكان
ّ
نوع من التعارف ومناقشة عامة
وما هي االنتظارات يف املرحلة
اآلتية اليت يكون عنوانها
باريس 3واخلصخصة وزيادة
اإلنتاج .وهذا جزء من سياستنا
االقتصادية وصدف أن كل
القطاعات اإلنتاجية معنا أو مع
حلفائنا من االتصاالت إىل الطاقة
والصناعة والسياحة والزراعة مع
حلفائنا .وهذا حيتاج اىل عناية
خاصة ألن القطاعات اإلنتاجية
حتتاج اىل مسح صحيح .فنحن
نعرف بشكل جيد ماذا يوجد يف
الطاقة من انهيارات يف اإلنتاج
واملصاريف ما حيتاج إىل خطة
استنهاضية كبرية ووقت ألن
نتائجها غري سريعة .والصناعة
أيضًا يف صراع ألن هناك من
ال يريدون أن تنمو على عكسنا.
والقطاع السياحي ما زال بدائيًا
وحيتاج اىل شغل كبري .املهم
أال يفقد لبنان إدارته ملوارده
يف كل املواضيع املطروحة
وأن يبقى الشعب مشاركًا
يف إدارتها ويف اختاذ القرار
خبصوصها .هذا بصورة عامة
موضوع جلسة اليوم .أعترب
أن احلكومة ستكون ترسيخًا
للوحدة الوطنية ومتعاونة جبميع
أعضائها ألننا عندما نتوصل اىل
إدارة موارد الدولة واقتصادها
وأمنها يعطي الكل أفضل ما
نقدمه هو
عنده وأفضل ما
ّ
التعاون مع كل الوزراء يف
الشأن الذي يوصلنا للتقدم يف
خمتلف القطاعات».
س :ملاذا اخرتت شربل حناس
وزيرًا لالتصاالت؟ أليس ألنه
خبري يف مناهضة سياسة
احلريري االقتصادية واإلمنائية؟
ج :هكذا يقول البعض .يف
كل اجتماع إذا مل جند من
يعرتض على ما هو مقرر ووافق
اجلميع نشك يف أن األمر غري
جيد .نريد دائمًا رأيًا معاكسًا
يبي النقائص املوجودة يف
نّ
األمور املطروحة .وحنن ال حنب
املوافقة باإلمجاع بل املوافقة
بالنقاش .ورمبا هذا الرأي

املخالف هو مصدر غنى علمًا
أن شربل حناس مع اخلصخصة.
لكن تنفيذ اخلصخصة قد تسوده
بعص اخلالفات يف الرأي ألن
مثة ألف وجه هلذا املبدأ وهذا
يغين النقاش واحللول يف إزالة
العوائق اليت تؤدي إىل فشل
اخلصخصة .هذا مصدر غنى لنا
وليس مصدرًا للتناقض.
س :هل ستلعبون دورًا يف
تذليل العقدة الكتائبية؟ وما
الكلمة اليت توجهونها اليوم
اجلميل؟
للرئيس
ّ
ج :رغم أن كل األطراف
خصوصًا املسيحيني يف احلكومة
شروطًا
ووضعوا
هامجوني
وممنوعات على أنفسهم بأنهم
لن يتعاملوا معنا ،مل أقل هلم
وزروا فالنًا او فالنًا أو هذه
يومًا ِّ
الوزارة ممنوعة عليكم .أنا كنت
إجيابيًا يف التعاون مع الرئيس
املكلف فلم يأخذ أحد ما يريده
كما مل خيسر أحد ما يريده مئة
يف املئة .وليس آخر الدنيا
إذا نال الكتائب هذه الوزارة
أود لو حنصل عليها
اليت كنت ّ
ألننا كنا نريد وزارة هلا شكل
اجتماعي .لذا أرى من األفضل
أن يساهموا يف هذه احلكومة
س :كيف هو املشهد السياسي
اليوم؟ هل من معارضة أو
مواالة أو  8او  14آذار بعد
هذه احلكومة اليت تسمى حكومة
ائتالفية؟
ج :النقاشات تتم لوضع البيان
الوزاري الذي يستوجب تشكيل
جلنة متثل الكل .وما إن يوضع
البيان الوزاري حتى يرتتب على
اجلميع أن يلتزموا مبضمونه.
ومن هنا نكون اختصرنا
النقاشات ضمن جملس الوزارء
الذي يصبح اكثر إنتاجًا .الالئحة
ائتالفية تعين وجود ائتالف
والوحدة الوطنية تعين الوحدة
وهذا يتجلى باألعمال والربنامج
أو البيان الوزاري
س :من سيكون املعارض؟
ج :ما من معارض بل تيارات
خمتلفة .حنن ننادي باخلصخصة
وتيار املستقبل أيضًا .وقد
يكون يف تيار املستقبل
أناسًا ال يريدون اخلصخصة
نؤيدها
كما هي مطروحة وحنن ّ
أو العكس .هناك جدل إجيابي
وليست معركة كسر عظم أو
معركة انتصار بل معركة تقوم
على اعتماد حلول اخلصخصة
ووسائلها وماذا نرتك للدولة
وماذا نعطي موظفي األموال
اخلارجيني .وهذا كله حُيَّدد
بالنقاش يف السلطة التنفيذية
ش :الرئيس احلريري قال إن
حكومة الوحدة الوطنية استثناء
تتحول إىل قاعدة؟ فما
وجيب أال
ّ
تعليقكم على هذا الكالم؟
ج :هذه نقطة خنتلف عليها.
جيب أال تكون هذه قاعدة لكن
جيب أن نغيرّ النظام اللبناني
ونسقط الطائفية السياسية
والطائفية ككل .ال ميكن لشعب
متعدد القوانني تأليف حكومة
أكثرية وأقلية حيث أي ائتالف

*العماد عون*

مع فريقني من األقوياء حيذف
الثالث أو الرابع أو اخلامس.
احلكم التوافقي ُوضع للمجتمعات
املتعددة مثل اجملتمع البلجيكي
املتعدد قوميًا والسويسري .من
يعرف أن اسبانيا فدرالية وفيها
حكام ّ
حمل ّيون ودوائر وفدرالية؟
امريكا والصني فدرالية .الكل
املركزية
احلكومة
يعرفون
لكنهم ال يعرفون توزيع اإلدارة
والسلطات يف كل والية أو
دائرة .ال ميكن التحدث عن
حكومة أكثرية أوأقلية إال يف
ّ
حملي قوي مقابل
وجود نظام
نظام مركزي يدير القطاعات
األساسية كاالقتصاد واخلارجية
والدفاع أي مظهر الدولة جتاه
ّ
يتعلق
اخلارج .وبالنسبة لكل ما
بالشؤون اإلدارية واألحوال
الشخصية فكل يلتحق بإدارته
إال يف حال وضع قانون للزواج
املدني وكانت له األفضلية على
الزواج الديين حينها خيضع كل
اللبنانيني .وميكن حتت ظل
قانون موحد مدني أن تكون
هناك واليات خمتلفة أو مناطق
جمموعة حتت سلطة مركزية .أما
إذا كانت القوانني خمتلفة فهناك
استحالة للتوحيد كما يفكرون
وال ميكن االنتقال اىل نظام آخر.
وأكرر أننا إذا مل ِّ
نوحد قيمنا يف
ّ
إدارة شؤون الدولة وبقينا يف
الفساد واملال السياسي ال
ميكن أن تتوحد وحينها جيب أن
يكون املرء منتميًا إىل عشرية
ليحمي احلد األدنى من حقوقه.
والتوافقية ال تزول إال بتغيري
النظام والقوانني واال فنحن
حمكومون بالضوابط املوضوعة

حاليًا ملنع السعي اىل السيطرة
من قبل فريق على اآلخر
س :قلت إن الطاقة حتتاج اىل
ّ
حتضر
خطة طويلة األمد فهل
اللبنانيني نفسيًا إىل أنهم لن
يروا يف الفرتة األوىل من ّ
تولي
جربان باسيل الوزارة تغيريًا يف
الطاقة؟
ج :طويلة األمد أي أننا إذا أردنا
أن نركب سنرتا ً
ال كبريًا فهذا
حيتاج إىل مخس سنوات وشراء
احملركات حيتاج اىل أشهر
وإعادة تنظيم اجلباية واالستثمار
جيب وضع تشريعات جديدة.
ٍّ
حتد كبري
الورشة كبرية وفيها
مثل بستان مهمل نبتت فيه
األشواك ومل يقتلع أحد شوكة
ويزرع بد ً
ال منها وردة فيه .ما
من بلد يصل فيه االنهيار اىل
هذه الدرجة يف قطاع الطاقة.
أسأل ملاذا ال توجد عندنا
مصفاة إىل اآلن؟ مصفاة تنتج
مجيع احملروقات اليت حيتاجها
لبنان ومشتقات النفط .هل
جييبين أحد؟ وملصلحة من؟ جتار
النفط؟ جيب أن نطرح األسئلة
وحنصل على األجوبة ومنسح
تضاريس الوزارة يف قطاعات
املياه والنفط والكهرباء اليت
يعاني منها لبنان ومن إدارتها
والنتائج املرتتبة عنها .الدراسة
كي تشكل ح ًال للمعضلة
ّ
حيلون
املوجودة حتتاج أناس
املشكلة وال يشرتون الطاقة أو
يصلون اىل حل يستفيدون منه
بهدف شخصي .وهذا نعرفه من
دراسة املوضوع املطروح .فحني
وبعد
درسنا االتصاالت بشفافية ُ
عن املصاحل الشخصية تضاعف

التيّار االسرتالي اللبناني املتّحد  UALMيهنئ

التيار االسرتالي
يتقدم
ّ
ّ
ّ
املتحد UALM
اللبناني
من اللبنانيني مقيمني
ومغرتبني بأحر التهاني
بوالدة احلكومة اجلديدة.
التيار االسرتالي
ويأمل
ّ
ّ
املتحد ان تنجح
اللبناني
هذه احلكومة يف إدارة
شؤون املواطن والسري
االمن
حنو
بالوطن

والرخاء.
واالستقرار
ّ

مدخول القطاع يف عشرة أشهر
وارتفع سعره وأعطى إنتاجًا
فائضًا وهذا كله مت خالل سنة
ألننا درسنا كمن هو مدعوم
سياسيًا للتطويروتقنيًا مبن ال
مصلحة شخصية هلم للحصول
على االلتزام أو تلزيم شركة
ختصهم.
ّ
س :أمل جتد من التيار الوطين
احلر متخصصني لتسلم الوزارات
سِّلمت اىل أناس من خارج
اليت ُ
التيار؟
ج :مل يرسل لي أحد سريته
ّ
تتعلق
الذاتية وامللفات اليت
باخلصخصة والطاقة واالتصاالت
وخمتلف وزارات الدولة .رمبا
هناك أناس عندهم الكفاءة
ليتسلموا وزارات أخرى لكن
هذه الوزارات اليت أخذناها
وليس هناك من يناسبها .ومن
عنده ملف درسه فلريسل لي
سريته وأه ُال به سواء أكان من
التيار أو من أصدقاء التيار.

الشعب ينتخب نوابه وحنن
نعي الوزراء على مسؤوليتنا
نّ
وهذه مسؤولية شاملة لكل
نقدم أناسًا
لبنان .ال ميكننا أن ّ
عندهم كل اإلرادة الطيبة
وكل الكفاءة لكنهم ال الكفاءة
التقنية .الوزير نريده أكثر من
معبرّ سياسي عن وزارته .حنن
نعبرّ من اخلارج عن السياسة.
يف بلد فيه فساد كثري جيب
أن يضبط الوزير اإلدارة وإال
أداره املوظفون أو سلطة
أخرى إذا كان جيهل التقنيات.
إىل اآلن كوادرنا غري مؤهلني
للميدان الصناعي .عندنا قسم
كبري من االختصاصيني يف
نعينهم حنن
الدولة وهؤالء مل
ّ
تبي أنهم يؤيدوننا وهؤالء
أو نّ
يف التعيينات اجلديدة يف
االدارات والسفارات فلريسلوا
لي سريهم الذاتية لكنين لن
أفتش عنهم ألن حولي أناسًا
عندهم الكفاءات.

تهاني تيار املردة اوسرتاليا
للوزير يوسف سعاده وحكومة الوحدة الوطنية

يتقدم تيار املردة اوسرتاليا بأطيب التهاني من رئيس التيار
معالي الوزير والنائب سليمان فرجنية على جناح جهوده اليت بذهلا
يف املدة األخرية وأدت اىل تذليل العقبات امام تشكيل حكومة
وينوه بإختياره لالستاذ يوسف سعاده كممثل
الوحدة الوطنية،
ّ
للمردة يف احلكومة.
ويسر التيار ان يتقدم بأحر التهاني من االستاذ يوسف سعاده
على تعيينه وزير دولة عن تكتل التغيري واالصالح وكتلة لبنان
احلر املوحد متمنيًا له النجاح والتوفيق يف مهمته.
هذا ويشيد التيار بدور كتلة لبنان احلر املوحد البناء بقيادة النائب
سليمان فرجنية مع حلفائه النواب اسطفان الدويهي وسليم كرم
واميل رمحة ،ويتوجه كذلك بالتهاني اىل رئيس تكتل التغيري
واالصالح العماد ميشال عون.
ويتمنى تيار املردة اوسرتاليا ان تتمكن حكومة الرئيس سعد
احلريري من العمل على تطبيق املشاريع والربامج اليت تعود باخلري
واالزدهار على لبنان وتعزز موقعه وقوته ووحدته بتعاون كافة
قياداته وباحلرص على جيشه الوطين ومقاومته الباسلة.

تيار املردة اوسرتاليا
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لبنانيــات

دعا اىل أن تكون احلكومة «حكومة تعاون وطين ال حكومة متاريس» ومناقشة امللفات الكربى على طاولة احلوار..

نصر اهلل حيذر إسرائيل :احلرب املقبلة قد تبدأ من ما بعد بعد بعد حيفا

كرر األمني العام لـ«حزب
اهلل» السيد حسن نصر اهلل
حتذيره اىل إسرائيل من أنها
إذا شنت حربًا جديدة على لبنان
فإن احلرب قد تبدأ من ما بعد
بعد بعد حيفا ،متعهدًا بتدمري
فرق اجليش اإلسرائيلي اذا ما
دخلت اراضي لبنان ،واعترب انها
ستكون فرصة للمقاومة إلحداث
التحول الكبري يف املنطقة .ويف
الشأن الداخلي ،رحب بتشكيل
احلكومة ودعا اىل إعطاء األولوية
يف عمل احلكومة اىل املوضوع
املعيشي ومكافحة الفساد
املالي واإلداري يف أجهزة
الدولة ومواجهة إسرائيل ،ودعا
«اىل الرتيث يف طرح امللفات
الكربى ،كي يرتاح البلد ،فإذا
بدأنا بها نذهب اىل املشكل»،
وقال :فلنناقش على طاولة
احلوار بهدوء أي ملف ولندع
هذه احلكومة تعمل ،وأنا
أدعو رئيس احلكومة والوزراء
خصوصًا يف البيان الوزاري أن
ال نضع اهدافًا كبرية ال قدرة
لنا على إجنازها ألن هذا اإلجناز
يعزز الثقة باحلكومة وال يعود
هناك فشل نرمي املسؤولية
فيه على بعضنا.
جاء كالم نصر اهلل خالل احتفال
احلزب بـ«يوم الشهيد»،
حبضور ممثل رئيس اجلمهورية
الوزير حممد جواد خليفة وممثل
رئيس اجمللس النيابي النائب
علي حسن خليل ،وممثل
رئيس احلكومة سعد احلريري
الوزير علي عبد اهلل ،وحشد
من الشخصيات وذوي الشهداء
االحتفال
وختلل
واألهالي.
أناشيد وطنية أدتها «فرقة
اإلسراء» وعرض لعناصر من
«حزب اهلل».
استهل نصر اهلل كالمه مشريًا
إىل عملية الشهيد أمحد قصري

عام
األوىل
االستشهادية
 ،82بتفجري مقر قيادة احلاكم
العسكري لقوات االحتالل يف
صور ،وقال إنها دمرت كربياء
العدو قبل أن تدمر قلعة من
حصونه.
وشكر «أهل اإلميان والبصائر
اخلضوع
وأباة
والعزة،
واالستسالم ،الذين دافعوا
عنا وصنعوا لنا كل هذه
االنتصارات ،فسقطت كل
املشاريع وأوهلا مشروع الشرق
االوسط اجلديد» .وقال :اليوم
بعد كل سنوات التضحية عادت
الضاحية وبريوت وكل لبنان،
باستثناء تلك القطعة املباركة
يف مزارع شبعا وتالل كفرشوبا،
بربكة كل الشهداء ،واليوم
نعرتف بفضلهم ونشكرهم على
كل ما قدموا وضحوا.

الشراكة األمريكية ـ
اإلسرائيلية يف عهد أوباما

وتطرق نصر اهلل اىل وضع
املنطقة ،فقال :قبل أشهر
عندما انتخب الرئيس االمريكي
أوباما وجاءت ادارة جديدة،
انتظر كثريون وراهن كثريون،
وقيل انتظروا فإن هناك حتوالت
كربى ستحصل ملصلحة الشعوب
العربية
واحلكومات
العربية
والعاملني العربي واإلسالمي،
ألن هناك قيادة جديدة ،قيادة
تغيري وتصحيح حتاول أن تقدم
ملسة جديدة للسياسة األمريكية
املتوحشة ،ولكن سرعان ما
انهار هذا السراب وسقطت
كل التحاليل ،احملصلة هي
التزام أمريكي مطلق بإسرائيل
ومصاحلها وشروطها وأمنها،
التزام ال يداري وال يراعي أي
كرامة أو مشاعر أو أحاسيس
للشعوب العربية واإلسالمية
ولدوهلا وحكوماتها.
املناورات
رأينا
اضاف:

@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
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*السيد نصراهلل عرب الشاشة الضخمة*

األمريكية ـ االسرائيلية ،حبضور
النخبة األمريكية ،ثم يعلن
اإلسرائيليون أن هدف هذه
هجمات
ملواجهة
املناورات
صاروخية من غزة ولبنان
وإيران ،إذا األمريكي يأتي
للمرة األوىل منذ قيام الكيان
شريكًا
ليكون
الصهيوني
ميدانيًا فعليًا يف أي مواجهة
قد تفرضها إسرائيل على لبنان
أو غزة أو سوريا أو إيران ،هذا
أمر مل نره مع إدارة بوش،
ثم نسمع أن جزءًا من القوة
األمريكية سيبقى يف إسرائيل
ملساعدتها يف أي مواجهة من
هذا النوع.
وأشار اىل «عجز أمريكا عن
وقف االستيطان الصهيوني،
على
الضغط
وممارستها
اىل
ليعود
الفلسطيين
املفاوضات بال شروط ،ما
أدى اىل إحباط شديد لدى
الفريق املفاوض الفلسطيين،
وإعالنه أننا خضنا  18سنة من
املفاوضات الفاشلة ،بينما 18
سنة من املقاومة من عام 82
اىل عام ألفني حررت املقاومة
بريوت واجلنوب من االحتالل
الصهيوني ،وبعزة وكرامة ومن
دون ّ
منة من احد ،واليوم عندما
نستمع اىل املؤيدين للتسوية
لن جند أحدًا بعد اليوم من
العرب املراهنني على التسوية،
يعلو صوته ،اختفت األصوات

واختنقت ومل نعد نسمع سوى
احلديث عن اليأس والفشل
واإلحباط والطريق املسدود».
وتابع :أيضًا األمريكي يأتي
أمس ليطالب احلكومة اللبنانية
الكامل
بالتنفيذ
اجلديدة
للقرارات الدولية ،وهو الذي
ال حيرك ساكنًا يف مواجهة
االعتداء ،والتجاهل والرفض
القرارات
لكل
اإلسرائيلي
الدولية ،بل يدافع عنها ويعمل
من أجل أن ال يصوت يف
األمم املتحدة ملصلحة تقرير
غولدستون الذي يساوي لألسف
بني اجلالد والضحية ،وحنن
وصلنا اىل مرحلة لألسف يف
العامل العربي نرضى بهذا ،لقد
ظهر ان اوباما كان عملية خداع
انكشفت وانتهت أسرع مما كنا
نتوقع ويتوقعون.
وأشار اىل مواصلة إسرائيل
اعتداءاتها على لبنان واملناورات
اليت أجرتها قرب احلدود
اللبنانية ،ومواصلة عمليات
التجسس والتسلح والتدريب،
والتهديدات املتواصلة بشن
عدوان على لبنان وغزة،
مطالبًا الدولة مبتابعة كشف
وقال:
التجسس،
شبكات
انتهت االنتخابات وتشكلت
احلكومة وانتهينا ،إضافة اىل
التهديدات االسرائيلية بضرب
لبنان إذا شارك حزب اهلل يف
احلكومة ،وهو كان أص ًال جزءًا
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منها ،أو التسريبات عرب اإلعالم
عن أن حربًا ستشن على لبنان
وهذه حرب نفسية ،من جهة
ثانية تتصاعد التطورات يف
أكثر من مكان يف العاملني
العربي واإلسالمي وحماوالت
إللباس هذه التوترات ثيابًا
مذهبية وطائفية لتفتيت هذه
األمة ومتزيقها ومحاية إسرائيل،
من خالل خلق عداوات وأولويات
أخرى غري أولوية حترير األرض
والدفاع عنها.
وقال :حنن ال جيوز أن نعتمد
على أمريكا حلل مشاكلنا
وصراعاتنا وهي اليت تصنع
هذه املشاكل والصراعات،
ندعو اىل املزيد من التواصل
والتعاون اإلقليمي ،حنن ننظر
بإجيابية كبرية اىل الدور الرتكي
املوجود يف املنطقة .البعض
يبدأ مبذهبة هذا الدور ،إن
تركيا السنية ستأخذ من طريق
إيران الشيعية ،حنن مع تركيا
السنية إذا كانت تريد أن تدافع
عن فلسطني وغزة ،وحنن مع
فنزويال الشيوعية إذا كانت تقف
إىل جانب فلسطني ولبنان.

سعداء للقمة
السعودية ـ السورية

وتابع السيد نصر اهلل :ننظر
بإجيابية للقمة السعودية ـ
السورية اليت عقدت يف دمشق،
حنن كنا سعداء وأول مثرات
هذه القمة قطفناها حنن يف
لبنان ،عندما نرى دولنا العربية
واإلسالمية تقرتب أكثر وأكثر
من بعضها هنا تكمن القوة اليت
حتمي منطقتنا وعاملنا من مزيد
من التفتت والذل واهلوان،
وندعو اىل تقارب سعودي ـ
إيراني فلتكن هناك مبادرة من
أي مكان إلجياد تواصل بني
هذين البلدين.
ودعا اىل إطفاء احلرائق املذهبية
املشتعلة يف املنطقة ال سيما
يف اليمن والعراق ،وقال:
حنن ندعو األمة واحلكومات
والشعوب جمددًا اىل إعادة
النظر يف خياراتها وتبين خيار
املقاومة على املستوى القومي
واالسالمي ،والدفاع عن هذا
اخليار وتقديم الدعم حلركات
املقاومة وخصوصا يف لبنان
وفلسطني يف مواجهة العدو
الصهيوني.
ونوه مبوقف الرئيس السوري
بشار األسد يف تركيا قبل ايام
عن خيار املقاومة كخيار وحيد
لتحرير االرض بعد فشل خيار
التفاوض ،داعيًا اىل تعميم مثل
هذا اخلطاب.
وتابع :حنن أيضًا ُتلقى على
عاتقنا يف لبنان مسؤوليات ،أبدأ
من التهديدات اإلسرائيلية ،قبل
يومني غابي أشكنازي الذي جاء
اىل قيادة أركان العدو من زمن
االنهزامات االسرائيلية ،تكلم
عن عشرات آالف الصواريخ،
ال داعي ألن أنفي وال أؤكد
كعادتنا ،إذا كان صحيحًا ال
نزعل ،وإذا كان خطأ فهو
يقوم حبرب نفسية على جيشه
وشعبه ،لكن هو أراد أن يأخذ

األمور باجتاه آخر ،اإلسرائيليون
حياولون دائمًا احلديث عن حرب
وكأنهم يريدون أن يهيئوا أجواء
أنه بسبب الصواريخ والسالح
أن األمور قد تذهب اىل حرب،
وهذا املوضوع حيمل وجهني،
احتمال أنه يبحث عن حجة
للحرب ،وهناك أيضًا احتمال
أن هذا الكالم مقصود فيه عدم
الذهاب اىل احلرب نهائيًا ،أي
أن أشكنازي يقول للمتطرفني
كثريًا يف الكيان الصهيوني
إن احلرب اجلديدة ليست كسنة
 2000و ،2006وهو يقول إنه ال
يوجد مكان يف فلسطني احملتلة
كاملة إال وتطاله صواريخ
املقاومة ،ألنه عندما يتحدث عن
صواريخ  350كلم فهذا يعين أن
التهجري سيكون من كل املدن
واملستعمرات اإلسرائيلية.
وقال نصر اهلل :إذا أردنا أن
نبعد احلرب عن لبنان جيب أن
ُنفهم اإلسرائيلي أن تهديداته
ال طائل منها ،وأن حربه
اجلديدة على لبنان ستؤدي
اىل وقفة لبنانية شاملة وليس
انقسامًا ،جيب أن ُنفهمه أننا
مجيعًا سنكون سويًا يف الدفاع
عن أرضنا ومقاومتنا وشعبنا،
وهذا عامل أساسي اىل جانب
عامل القوة ،وأنا قلت سابقًا،
نعم حنن ال نريد احلرب ،ولكن
لو أرادوا أن جيربوا هذا األمر
فبمقاومتنا ووحدتنا وثباتنا
سنبدل هذا التهديد اىل فرصة،
واستكما ً
ال ملا قلته سابقًا ،هم
يقولون إن سالح اجلو غري قادر
على حسم املعركة نتيجة جتربة
 33يومًا يف متوز ،يعين انه
قد يقوم حبرب برية خبمس او
سبع فرق ،يعين نصف اجليش
اإلسرائيلي ،ويف املرة القادمة
قد تبدأ القصة ليس من حيفا
وبعد حيفا قد تبدأ من «ما
بعد بعد بعد حيفا» .وسندمر
ونأسر
االسرائيلية
الفرق
جنودهم .نعم حنن لدينا فرصة
ان نقتل وجنرح ونأسر ضباطهم
وجنودهم وندمر دباباتهم.
بعد حرب متوز تشكيلنا اكرب
وأقوى وتقييمنا أعلى وعاجلنا
نقاط الضعف وعززنا نقاط
القوة ،يعين أننا جاهزون،
وأتعهد أمام شهدائنا وشعبنا،
وأقول لقادة لعدو أرسلوا
ما شئتم من جنود ودبابات
سندمرها بإذن اهلل ،هذا هو
التحول الكبري الذي أحتدث عنه
يف املنطقة لو حدثت حرب من
هذا النوع.

الوضع الداخلي

وحتدث نصر اهلل عن الشأن
بتشكيل
مستهال
الداخلي،
احلكومة ،ومل يدخل يف مرحلة
ما قبل التشكيل ،وقال حنن يف
مرحلة جديدة ،لكننا نشري ـ من
باب املزاح ـ اىل ان البعض يف
لبنان كان يربط تشكيل احلكومة
بامللف النووي اإليراني ،وأن
إيران تريد شيئًا من امريكا
فأوقفت تشكيل احلكومة .كما
ربطها البعض بتحرير اجلوالن،
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لبنانيات
لكن احلكومة تشكلت ومل ينته
امللف النووي االيراني ومل
تنته مشكلة اجلوالن ،وحنن كنا
من اليوم االول ،مع تشكيل
احلكومة ألننا نرى يف ذلك
مصلحة للبلد .وندعو بعض
الفالسفة واحملللني اىل ان
تبقى أرجلهم على االرض.
وأضاف :ندعو أن تكون هذه
حكومة تعاون وطين ومتاسك
وانسجام وطين حقيقي ،ال
نريدها حكومة متاريس وال
حكومة تسجيل نقاط ألن البلد
تلف وتعب من تسجيل النقاط،
ومن أهم أسباب التأخري يف
تشكيل احلكومة كان املزايدات
وتسجيل النقاط ،نريد احلكومة
قيادة عمل مجاعية متعاونة
ومتماسكة ومنسجمة ،وأعلن
أن جناح هذه احلكومة برئيسها
ووزرائها هو مصلحة لنا وللبنان
ومصلحة حلزب اهلل ،وجيب أن
نتصور بهذا املنطق.
وأشار اىل أولويات امام
احلكومة ،وقال :موضوع البيان
الوزاري أترك املوضوع لتحسس
القيادات املوجودة يف احلكومة
باملسؤولية الوطنية ،من أهم
األولويات الوضع املعيشي
االجتماعي،
ـ
االقتصادي
املالي
الفساد
ومكافحة
واالداري يف أجهزة الدولة،
هناك ملفات كربى موجودة
أمامنا يف لبنان ،لكن أنا أدعو
ليس اىل عدم طرحها ألن من

حق أي جهة طرح أي ملف ،لكن
أنا أدعو اىل الرتيث يف طرح
امللفات الكربى ،كي يرتاح
البلد ،أنه إذا بدأنا بها فذاهبون
اىل املشكل ،فلنناقش على
طاولة احلوار بهدوء أي ملف
ولندع هذه احلكومة تعمل ،وأنا
أدعو رئيس احلكومة والوزراء
خصوصًا يف البيان الوزاري أن
ال نضع اهدافًا كبرية ال قدرة
لنا على إجنازها ألن هذا اإلجناز
يعزز الثقة باحلكومة وال يعود
هناك فشل نرمي املسؤولية به
على بعضنا.
تابع :أدعو اىل التعاون
وحنن
والتكامل
والتكاتف
جادون وصادقون يف إجناح
جتربة احلكومة هذه ،هناك ملف
آخر موجود أمام احلكومة ،هو
مواجهة التهديدات والتهويالت
االسرائيلية
واخلروقات
واستمرارها باحتالل أرضنا
يف شبعا وكفرشوبا ،وأيضا
موضوع ملفات بعض األسرى
مثل حييى سكاف واألسري عبد
اهلل خليل عليان ،الذي قدم
أهله ملفات تعود اىل الصليب
األمحر وتؤكد بقاءه على قيد
احلياة سنوات طويلة بعد
 ،1982ألن العدو كان يقدم
معطيات مغلوطة عن بعض
األسرى واملفقودين.
وتطرق نصر اهلل اىل آفة تعاطي
الشباب حبوب املخدرات ،حمذرًا
من أنها باتت تباع وتروج أمام
املدارس املتوسطة والثانوية،

معتربًا أن من يتعاطى هذه
اآلفة قد يفعل أي شيء،
حتى التعامل مع العدو،
وقال :إسرائيل هي من يروج
املخدرات يف لبنان.
وترويج
بيع
حرمة
وأكد
املخدرات ألن البائع واملروج
هو مفسد يف االرض .وقال:
حتى بيع املخدرات يف ارض
العدو هو حرام حسب مراجعنا
الدينية .نافيًا االتهامات اليت
وجهت حلزب اهلل برتويج
املخدرات يف اسرائيل ،وقال:
إنها لتشويه صورة حزب اهلل
وصورتي شخصيًا .لكن موقفنا
الديين الذي نلتزم به هو حرمة
ترويج املخدرات حتى يف جمتمع
العدو.
ودعا اىل مواجهة جتار املخدرات
واصفًا إياهم بأنهم جمرمون
كبار يفتحون باب الشر واخلطر
على اجملتمع اللبناني .وقال:
مجيعنا معنيون باملواجهة وأو ً
ال
الدولة .وعلى اجلميع التعاون
مع الدولة واألجهزة األمنية
والقضاء اللبناني ملواجهة هذه
اآلفة ،مهما كانت مالحظاتنا
عليهم .حتى املرجعيات الدينية
واإلعالم واملدراس واجلامعات
والنخب واملثقفون والوجهاء
والعشائر،
العائالت
يف
معنيون بهذه املواجهة واحلرب
على بائعي ومروجي املخدرات
من دون أي اعتبار مناطقي
او طائفي او عائلي لنحفظ
جمتمعنا.

عون :ح ّصلت حقوق املسيحيني بصالبيت ...ودعم حلفائي

اعلن رئيس تكتل «التغيري
العماد
النائب
واالصالح»
ميشال عون ،خالل مقابلة مع
برنامج «كالم الناس» على
شاشة «ال.بي.سي» ،مساء
أمس االول ،انه متكن من حتصيل
احلقوق املهدورة للمسيحيني،
«الذين كانوا يتعاطون معهم
باهمال» ومن دون عدالة.
وقال «اننا اعدنا التوازن
والشراكة» واضاف :حنن ناضلنا
ألجل هذه احلقوق لنعيد العدالة
ونرفع الظلم عن املسيحيني،
وحنن ندافع عن كل اللبنانيني،
طبعا اخذت جماال طويال ،وطالت
عملية تشكيل احلكومة لكنهم
اقتنعوا بهذا املوضوع .التفاهم
عندما حيصل يكون لصاحل اجلميع
ويعيد احلق اىل اصحابه كاحلكم
القضائي.
وحتدث عن صالبته «يف مقاومة
األشياء اليت تؤذي ،قاومت وضعا
دوليا يف  1990ونفيت ،وكنت
أعطي «اوكسجني» للناس رغم
ان املنفى مرهق جسديا ونفسيا،
واهلل اعطاني الكثري من نعمه
منها الصالبة والرؤية بأن لبنان
حيكم بالتوافق ،كما قاومنا إلغاء
املسيحيني من املشاركة».
واعترب ان «دعم حلفائي نابع من
قوتي الذاتية وحاجيت هلذه القوى،
ال أحد يعطي دعما جمانا» ،مؤكدا
ان عدالة قضيته عززت قوته.

وقال ان رئيس احلكومة سعد
احلريري «يدرك أن حكومة
االئتالف الوطين أمر ضروري.
ال ميكن أن نكون بنظام طائفي
ونشكل حكومة أكثرية وأقلية،
فإذا كان ال يعجبه النظام
فليغريه» .وعن العالقة مع
احلريري ،قال :اجلسور بدأت تبنى
بيين وبني احلريري وهي قائمة
على التعارف ،وال أتكلم عن
التفاوض فكل شخص يأتي على
التفاوض مع شروط ومطالب،
وبالتأكيد ميكن ان نصل إىل
تفاهم مع «املستقبل» وتقوم
اليوم جلنة بدراسة املوضوع تعمل
على االفكار االصالحية معه» .اال
انه اضاف ان هذا االمر مل يرتبط
بتشكيل احلكومة ،بل بدأ فور
انتهاء االنتخابات برغم الظروف
السياسية ،ويشكل استطالعا
بني جامعيني يف بعض املواضيع
«وهو حبد ذاته مفيد».
وعما يقال عن «باسيلية» يف
«التيار الوطين احلر» ،نفى
وجودها ،وقال ان الوزير جربان
باسيل مل يكن هو من جاء ببعض
الوزراء ،واضاف :بالسياسة ال أحد
يرث أحدا ،القوي هو الذي يربح،
وجربان باسيل ما كان ليتوزر عمال
مببدأ فصل النيابة عن الوزارة،
«فأسقطوه» يف االنتخابات
النيابية عرب األموال الطائلة لكننا
وزرناه بسبب التحدي واملعركة

االستباقية لتوزيره وال شيء مينع
ذلك قانونا.
واضاف عن اختياراته يف احلكومة
من غري احلزبيني :اعلم ان لدينا
كفاءات ،لكننا ما زلنا يف املرحلة
االوىل يف بناء احلكم وهناك من
لديه جتربة أعمق من بعض َمن يف
التيار.
واستبعد ردا على سؤال خروج
الرئيس أمني اجلميل من  14آذار،
مشريا اىل ان االخري يعرف ما إذا
كان عون يريد اجراء تفاهم معه
أو ال« ،فهو أخذ جوابا عن هذا
املوضوع».
وعن كالم البطريرك املاروني
نصر اهلل صفري عن املقاومة،
سأل :هل بإمكانه أخذ موضوع
اجلنوب على عاتقه؟ فأي قوى
مسلحة ال تنشأ إال إذا مل يقم
اجليش النظامي بواجباته ،فكل
إنسان عليه الدفاع عن ذاته ،وهذا
املوضوع باق حتى حتل مشكلة
إسرائيل ،استقبلنا الفلسطينيني
حتى العودة ،لكن علينا ان نسعى
للعودة إىل أرضهم.
ولفت اىل ان حل موضوع السالح
يتعلق باملشكلة اليت تسببها
إسرائيل اليت ال تزال تهدد لبنان،
مؤكدا أهمية توازن الرعب الذي
تقيمه املقاومة مع اسرائيل ،آسفا
«لوجود شرخ بني شعبني اذ ان
هناك قسما مهددا من الوطن
وقسما آخر ال يشعر بذلك».

SYDNEY`S MOST VISITED DEALER
CHOOSE FROM MORE
THAN 100 CARS

HOLDEN COMMODORE

AUTO AIR STEER STEREO MAGS REAR SPOILER 06-062010 REGO REAL EYE CATCHER

FIXED PRICE $2650

SUZUKI SWIFT

AUTO, AIR, CD PLAYER, 1.3L EXCELLENT ON FUEL,
GREAT LEARNERS CAR,

FIXED PRICE $1650

FORD FALCON

AUTO, AIR, STEER, STEREO, 6 SEATER,
252010/03/ REGO, DRIVES AND LOOKS EXCELLENT,

FIXED PRICE $1250

MITSUBISHI MAGNA

AUTO, AIR, STEER, CD PLAYER, CENTRAL LOCKING,
AIRBAG, LOG BOOKS, DRIVES AND LOOKS EXCELLENT,

FIXED PRICE $3750

«bË‰ﬂ@ÊÎäbn¶@Ú‹‡ßa@ã»èi@Òåbn‡æa@paäbÓè€a@paãì
„–@Ú»‡ßa@∂a@µ‰q¸a@Âﬂ@|n
ı� bèﬂ@X@M@�bybjñ@Y@Âﬂ
@áy¸aÎ@ojè€a
ı� bèﬂ@V@M@�bybjñ@Y@Âﬂ

Tel: 9792 2255 - Fax: 9792 2522

5 Enterprise Ave Padstow NSW 2211
Web:www.wdcars.com.au
Email: sales@wholedirectcars.com.au
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العرب والعالم

جناد :منجزاتنا نتاج العالقة بني
والية الفقيه واإلمامة

قال الرئيس اإليراني حممود
أمحدي جناد امس ،ان نظام
والية الفقيه يدعو البشرية
اىل «اإلمامة» ،وان منجزات
ايران هي نتاج ارتباط نظام
اجلمهورية االسالمية باإلمام
املهدي.
ونقلت وكالة األنباء الرمسية
«ارنا» عن جناد قوله يف
حفل ديين ،ان «سر بقاء
املسلمني وعلماء اإلسالم
وايران ،يعود لالتصال حبقيقة
القرآن الكريم واإلمام»
املهدي ،مضيفا ان «نظام
والية الفقيه نداء عال يدعو
البشرية اىل اإلمامة».
وتابع ان «نظام اجلمهورية
االسالمية الكامن يف والية
الفقيه مرتبط باإلمام ،ومجيع
منجزاتنا «امنة يف هذه
العالقة ،وال حقيقة غري ذلك
يف العامل».
قال
الوقت،
هذا
يف
دبلوماسيون أوروبيون لوكالة
«اسوشييتد برس» ،ان
منشأة ختصيب اليورانيوم
الثانية اليت مت الكشف عنها
مؤخرا يف مدينة قم ،ستصبح
جاهزة خالل عام واحد ،وان
العمل فيها بدا منذ سبع
سنوات .وأضاف هؤالء ان
عملية التفتيش االخرية اليت
أجراها مفتشو الوكالة الدولية
للطاقة الذرية يف املنشأة،
عززت الشكوك يف ان احملطة
قد تكون شيدت ألغراض
عسكرية.
وكان الرئيس االيراني امحدي
جناد قد قال أمس االول ان
النووي
الربنامج
«وقف
اإليراني أصبح خارج البحث،
وقد وصلنا اىل نقطة حيث
نتعاون على مستوى رفيع
مع الوكالة الذرية ،وعربها
مع الدول اليت متتلك هذه
التكنولوجيا».
وأضاف ان «هذه البلدان
تدرك جيدا أننا ختطينا تلك
املرحلة ودخلنا مرحلة التعامل
وهذا
النووي،
والتعاون
ما يعين أننا طوينا صفحة

املاضي».
من جهة اخرى ،قال نائب
مدير اهليئة الفدرالية للتعاون
العسكري التقين يف روسيا،
إن
بريولني،
قسطنطني
موسكو ما زالت تنظر يف
احتمال تسليم أنظمة صواريخ
الدفاع اجلوي «إس »300
إىل إيران ،نافيا ان تكون
لدى روسيا نية بتجميد العقد
ردًا على قرار واشنطن عدم
نشر منظومة درع صاروخية
يف بولندا وتشيكيا .كما نفى
وجود أي رابط بني احملادثات
حول تسليم صواريخ «إس
السعودية،
إىل
»300
والعقد اإليراني .وطالبت
إيران أمس األول روسيا
بتنفيذ العقد الذي يقضي
بتزويدها بالصواريخ.
اىل ذلك ،وفيما أعلنت
منظمة «جماهدي خلق»
يف املنفى ،أن هناك وكالة
جديدة يف ايران مسؤولة
واألمن
االستخبارات
عن
منبثقة من احلرس الثوري،
ستقدم تقاريرها مباشرة
إىل مكتب مرشد اجلمهورية،
أعلن احلرس الثوري انه عني
حسني همداني يف منصب
قائد قواته يف طهران يف
مكان عبد اهلل اراغي.
ويف باكستان ،أعلنت الشرطة
أن مسلحا قتل بالرصاص
باكستانيا يعمل يف القنصلية
االيرانية يف مدينة بيشاور.
وامتنعت الشرطة عن التكهن
بالدافع وراء قتل أبو احلسن
جفري ،مسؤول العالقات
العامة يف القنصلية .ويأتي
اهلجوم بعد عام بالضبط من
خطف دبلوماسي إيراني يف
املدينة ذاتها.
وال يزال مصري الدبلوماسي
جمهوال .وكانت العالقات
بني اسالم اباد وطهران
قد تأزمت يف تشرين االول
املاضي بسبب تفجري انتحاري
يف جنوب شرق إيران ،أودى
حبياة عدد من قادة احلرس
الثوري.

George’s Hardware
ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺳﻨﺔ ١٩٧٩

ﻧﺆﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻻﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻣﻦ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﳴﺎﺭﻛﺎﺕ
ﺧﺪﻣﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ..ﻧﺼﻴﺤﺔ ﻣﺨﻠﺼﺔ ..ﻭﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻤﺘﺎﺯﺓ
ﻧﻔﺘﺢ  6ﺃﻳﺎﻡ ﳲ ﺍﻻﺳﺒﻮﻉ

Ph: 9637 9399 - Fax: 9897 1756
114 – 116 Merrylands Road, Merrylands NSW 2160
georgeshardware@hotmail.com

زيباري :مل نتهم أي دولة
بتفجريات بغداد

*جندي أمريكي يراقب عملية وصول سفينة حربية عراقية إىل ميناء أم
قصر قرب البصرة .وكانت إيطاليا بنت هذه السفينة*

أعلن وزير اخلارجية العراقي
هوشيار زيباري ،أمس االول،
أن بغداد مل تتهم مباشرة أي
دولة بالوقوف وراء التفجريات
الدامية اليت استهدفت مباني
حكومية يف بغداد ،فيما أعلن
السفري السوري يف واشنطن
عماد مصطفى أن دمشق
تتعاون مع واشنطن حول
مشكلة مرور املقاتلني إىل
العراق.
وقال زيباري ،يف مؤمتر
صحايف يف مبنى وزارة
اخلارجية الذي تعرض لتفجري
انتحاري يف آب املاضي،
إن «جلنة عراقية تضم
وزارات الداخلية والدفاع
واألمن الوطين واملخابرات
سلمت
األعلى
والقضاء
املبعوث الدولي (مساعد
األمني العام لألمم املتحدة
للشؤون السياسية اوسكار
فرنانديز تارانكو) معلومات
حول االعتداءات مل يعلن
عنها بسبب حساسية ودقة
املوضوع والتحقيقات».
وأضاف «ال نريد أن نسيس
املوضوع بقدر ما نريد أن
نتوصل إىل احلقيقة».
وأشار إىل أن احلكومة العراقية
أبلغت تارانكو أن اجلماعة
املسؤولة عن تفجريات  19آب
هي نفسها اليت نفذت هجمات
 25تشرين األول .وتابع «مل
نتهم أي دولة مباشرة بالتورط
يف التفجري ،لكن كل الدالئل
والتحقيقات تشري إىل ضلوع
عراقيني بعثيني مع تنظيمات
وشبكات القاعدة الدموية».
وحذر من أن «املتشددين»
رمبا يصعدون من هجماتهم
بالبالد قبل إجراء االنتخابات
التشريعية يف كانون الثاني
املقبل.
ووصف السفري السوري،
يف لقاء يف كلية اخلدمات
العاملية باجلامعة األمريكية
االتهامات
واشنطن،
يف
املوجهة لدمشق بتسهيل مرور
املقاتلني األجانب إىل العراق
بأنها «حمض دعاية فجة».
وأوضح أن احلكومة السورية
تقدم كافة أشكال التعاون
مع الواليات املتحدة بشأن
هذه املشكلة ،وأن دمشق
ترغب يف أن جتعل االنسحاب
األمريكي من العراق سلسا
وسلميا حتى ال تزهق املزيد
من األرواح ،وحتى يواصل

العراق ازدهاره واستقراره
ألن هلذا أهمية اسرتاتيجية
بالنسبة لسوريا.
وقال إن سوريا ال تسمح
بالطبع مبرور أي مقاتلني أجانب
بغض النظر عن أي تصرحيات
عامة ،موضحا أن ما يستطيع
أن يؤكده هو أن سوريا تعمل
مع إدارة الرئيس األمريكي
باراك أوباما حول هذا األمر،
وتتعاون مع اجليش األمريكي
يف ذلك.
إىل ذلك ،قرر احلزبان الكرديان
الرئيسيان خوض االنتخابات
التشريعية املقررة يف 18
كانون الثاني املقبل بالتحالف
مع  10أحزاب ،ال تضم حركة
«التغيري» ،اكرب األحزاب
املعارضة ،بزعامة القيادي
السابق يف «االحتاد الوطين
نشريوان
الكردستاني»
مصطفى.
وحبث الرئيس العراقي جالل
الطالباني مع رئيس احلكومة
نوري املالكي االستعدادات
لالنتخابات وزيارة الطالباني
إىل باريس االثنني املقبل.
وقال الطالباني «أبديت
املطلق
تأييدي
للمالكي
ملواقفه اجلريئة يف الدفاع عن
العراق وسيادته يف التصدي
لإلرهاب والطامعني يف إنهاء
هذه املسرية الدميوقراطية
املتقدمة إىل األمام».
من جهة ثانية ،ذكرت صحيفة
«نيويورك تاميز» األمريكية
ان السفري األمريكي السابق
ورجل األعمال بيرت غالربايث
عمل كمستشار لألكراد يف
العام  2005يف صياغة
الدستور العراقي اجلديد،
وحرص على أن يتضمن
هذا الدستور بنودا تضمن
له احلصول على عائدات
ضخمة من حقول النفط يف
املناطق الكردية ،عرب منح
األكراد السيطرة على شؤون
مناطقهم الداخلية وعلى حقول
النفط يف إقليم كردستان.
وأشارت الصحيفة إىل أن
غالربايث ،الذي يدعو إىل
تقسيم العراق على أساس
اثين ،كسب ما يقارب 100
مليون دوالر نتيجة تقربه من
األكراد وعالقته مع شركة
النفط النروجية «دي ان
او» ،اليت حصلت على حق
تطوير حقل «طاوكي»
النفطي.

جلنة االنتخابات الفلسطينية عاجزة
عن إجرائها والسلطة تواجه شبح الفراغ

االنتخابات
جلنة
أعلنت
املركزية الفلسطينية ،أمس
االول ،أنها غري قادرة على
إجراء االنتخابات الرئاسية
والتشريعية يف موعدها املقرر
يف  24كانون الثاني املقبل،
لعدم إمكانية تنظيمها يف
قطاع غزة ،ما يفتح الباب أمام
مسمى،
تأجيلها إىل أجل غري
ّ
األمر الذي من شأنه أن حيدث
فراغًا يف قيادة السلطة.
وقال رئيس اللجنة حنا ناصر،
يف بيان تاله يف رام اهلل ،إن
«اللجنة رأت آسفة أنها غري
قادرة على إجراء االنتخابات
يف الوطن بكامله كما نص
القانون واملرسوم الرئاسي
اخلاص بذلك يف املوعد
أن
احملدد» ،مشريًا إىل
ّ
«اللجنة قررت توجيه رسالة
إىل الرئيس (حممود عباس)
تضعه يف صورة الوضع
وتؤكد له استعدادها الكامل
لتنفيذ العملية االنتخابية
حينما تتوفر الظروف املؤاتية
إلجرائها يف مجيع مناطق
السلطة الوطنية الفلسطينية
وذلك استنادًا إىل القانون
واىل املصلحة العامة».
وأوضح ناصر أن هذا املوقف
جاء بعد رفض حركة محاس
بصفتها
اللجنة
استقبال
الرمسية يف غزة ،وإبالغها
املكاتب اإلقليمية يف القطاع،
بشكل شفهي ،أنها ستمنع
إجراء االنتخابات .وأضاف
(رئيس
التقيت
«لقد
اجمللس التشريعي) عزيز
دويك وقياديًا آخر من محاس
بشكل غري رمسي يف رام اهلل
الستيضاح الصورة ،وقد
ّ
أكد الدويك رفض محاس
إجراء االنتخابات ،مشريًا إىل
بعض األسباب اليت تدعوهم
للرفض».
وتعقيبًا على قرار اللجنة،
قال املتحدث باسم الرئاسة
الفلسطينية نبيل أبو ردينة
إن عباس «سيتخذ القرار
ّ
املناسب يف ضوء ذلك،
بعد العودة إىل املؤسسات
وندد
والقانون األساسي».
ّ
أبو ردينة مبنع محاس ملمثلي
جلنة االنتخابات من التوجه
أن «ذلك
إىل غزة ،معتربًا ّ
يؤكد عدم حرص محاس
على وحدة الوطن واملصاحلة

الفلسطينية» ،فيما قال
معاون للرئيس الفلسطيين
إنه من املتوقع أن يوافق
عباس على هذه التوصيات
ويرجئ االنتخابات.
من جهته ،قال رئيس كتلة
حركة فتح يف اجمللس
التشريعي الفلسطيين عزام
إن «اخلطوة املقبلة
األمحد ّ
اليت سيتخذها الرئيس هي
ألن هناك
تأجيل االنتخابات
ّ
قوة قاهرة منعت إجراءها،
وهي حركة محاس» ،مشريًا
أن اجمللس املركزي
إىل
ّ
أعلى
إحدى
الفلسطيين،
اهليئات القيادية يف منظمة
التحرير ،سيلتئم يف الثاني
والعشرين من الشهر املقبل
الختاذ إجراءات تضمن عدم
وجود فراغ يف السلطة
الفلسطينية.
أما املتحدث باسم حركة
ّ
محاس سامي أبو زهري فاعترب
أن قرار جلنة االنتخابات «هو
توصية طبيعية ومتوقعة،
حيث أن الظروف غري مهيأة
إلجناح هذه االنتخابات»،
أن «التوصية
مشريًا إىل ّ
تؤكد على مصداقية احلركة
اليت أكدت عدم إمكان إجراء
ّ
توفر
االنتخابات يف ظل عدم
توافق وطين».
من جهة ثانية ،اعترب األمحد
أن والية الدويك انتهت منذ
ّ
كان يف السجن ،وبالتالي
فإنه لن يكون رئيسًا للسلطة
الفلسطينية يف حال استقال
عباس ،واصفًا تصرحيات
الدويك يف هذا اإلطار بأنها
«مثرية للضحك».
يف املقابل ،اعترب النائب يف
حركة محاس يونس األسطل
أن «عزام األمحد وآخرين يف
ّ
حركة فتح يعتقدون ببطالن
رئاسة الدكتور عزيز الدويك
للمجلس التشريعي منذ اليوم
ّ
لتوليه هذا املنصب»،
األول
أن معركة محاس
معتربًا
ّ
مع فتح «ليست قانونية
بالدرجة األوىل ،وإمنا سياسية
بني برناجمني أحدهما يرى
التفرد بالقضية
أن من حقه
ّ
ّ
الفلسطينية ،ولو بالتصاحل
مع االحتالل والتعهد بأمنه،
والثاني برنامج يرى أن على
الشعب الفلسطيين أن خيتار
قيادييه بنفسه».

@Ñib�æa@Âﬂ@·ÿmbuby@›ÿ€
ÚÓjì©a@laÏi¸aÎ@Âˆaç©aÎ
@@Û‹«@Êb»8@—ÌåÏu@áÓè€bi@ﬁbóm¸a
0415229116@@Z·”ã€a
ÚÓ„b™@Ò7»èn€a
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اعالنات

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

ëb–€a@‚bìÁ@áÓè€a

79 Yerrick Rd,
�bÓﬂÏÌ@Úó�‡´@paäÎçiÎ@ÒÏË” Lakemba Ph: 9740 9331

@Òåbnø@ÚÓ«Ï„Î@Úõ–¨@äb»édi@ÒäÏËìæa@ÚÓæb»€a@Òäá€a@Ú◊ãí@pbvn‰ﬂ@Âﬂ@Ú‹Óÿìm@5◊c@b‰Ìá€
@Òç�Ó‡æa@ÚÓ„b‰j‹€a@ÒÏË‘€a@ÚËÿ‰i@Úuåb†@ÚÓ‹Ìåaãi@ÒÏË”@@NNÔiã»€a@Ñj�æa@Èubn±@bﬂ@›� ◊Î

ëb–€a@áºc@áÓè€a

÷ã
� –æbi@…Ójﬂ

@Òb‡ÿ€a@Üa7nébi@bÓ€a6éa@¿@ÊÎáÓyÏ€a
—Ó‹èn€a@pb”b�i@›j‘„

89 Yerrick Rd, Lakemba Ph: 9759 1895

Hawat’s Coffee and Nuts
@pbj‹»æaÎ@ÚÓiã»€a@Ú„b‡è€a@ aÏ„c@Úœb◊@ã�œÏnm
@Ú◊ãí@pbvn‰ﬂ@Úñ� bÇÎ@ÊÏnÌç€aÎ@pÏÌç€aÎ
ÒäÏËìæa@ÚÓæb»€a@Ò�äá€a
÷ã� –æbi@…Ójﬂ
292 Beamish St, Campsie Ph: 9787 1280
Alex Importers
1 Jolly Place Sydenham Victoria
03 9390 3487

04 0125 1220:áºﺃ

- 04 0485 9684

ÊäÏj‹ﬂ@ ãœ

:Ôﬂbé

صفحة 10

Saturday 14 November 2009

السبت  14تشرين الثاني 2009

Page 10

اسرتاليــات

احتاد النقل ي ّدعي عدم تف ّحص االمتعة قبل بدء رحالت جيستار

طفت مسألة االمان والسالمة على
السطح يف كوانتس بعد أن زعم
موظفون أنه ال جيري التدقيق
يف احلقائب بشكل مناسب قبل
الرحالت.
عمال النقل الدولي
وكان احتاد ّ
قد بدأ اجراء قضائيا منفصال
يف احملكمة الفيدرالية بزعم
أنه مل يتم مسح االمتعة بشكل
مناسب قبل حتميلها على طائرة
جيستار يف مخس حاالت ،كما
ذكرت الزميلة «االسرتاليات».
عمال النقل الدولي
ويهدد احتاد ّ
بفرض منع على حتميل وانزال
احلقائب على كافة رحالت جيستار
يف منطقة احمليط ما مل تستجب
االمنية
كوانتس ملخاوف االخطاء
ّ
املزعومة يف مطار سيدني.
ويدعي االحتاد ان لديه بيانات
ّ
خطية من مستخدمني يف كوانتس
يزعمون فيها أنه مل يتم فحص
حقائب االمتعة بشكل مناسب
قبل بدء رحالت اىل نيوزيلندة
وهونولولو وبوكيت وتايالندة.
وقالت طوني شلدون السكرترية
ّ
تتوقع أن
الوطنية لالحتاد أنها
التحرك اىل عرقلة
يؤدي هذا
ّ
املسافرين مضيفا أن ليس لدي
شك مهما كان االمر أنه ستكون
هناك امكانية كبرية لفرض
قيود على جيتستار يف منكقة
ّ
أتوقع
االقيانوس(احمليط) كما
بأن يكون هذا االمر مبثابة كرة ثلج
حول العامل.
وأضافت طوني شيلدون تقول:
«اننا نأخذ مسألة االمن الوطين
عمالنا
اجلدية وهؤالء
مبنتهى
ّ
ّ
عمالنا».
وعائالت ّ
وقد رفضت كوانتس مزاعم

االحتاد حيث قال ناطق بامسها:
«يبدو أن هذا مثال اخر على
عمال النقل محلة
ادارة احتاد
ّ
صناعية على خلفية مهنية مريبة
الصحة
وموضع شك حول مزاعم
ّ
والسالمة واالمن».
وأضاف يقول« :هذا شيء ّ
مت
القيام به يف وقت ّ
مبكر يف هذا
العام وأحلق ضررا بعملنا وزبائننا
وأعلن يف النهاية اضرابا صناعيا
ان لنا ملء الثقة
غري شرعيّ ،
بادارتنا ومسائل االمن والسالمة
ومبسؤولياتنا».
وقالت االنسة شيلدون أن االحتاد
رفع خماوف بشكل ثابت للحكومة
الفيدرالية وشركة مطار سيدني
ّ
وكذلك شركة كوانتس».

*حقائب يف طريقها اىل نقاط التفتيش*

ح ّل فيليبيين الزمة طالبيب اللجوء السرييالنكيني

تستكشف حكومة راد خططا الحبار
سفينة اجلمارك أوشينيك فيكينغ
اىل مركز اعتقال يف الفليبني أو
يف جزيرة كريسمس بعدما تبددت
اآلمال بالوصول اىل صفقة النهاء
املواجهة اليت ما زالت قائمة منذ
ثالثة أسابيع.
ففيما الطريق ما زال مسدودا
بني املسؤولني والجئي التأميل
صرحت
ال  78على منت السفينةّ ،
مصادر للزميلة «االسرتاليان»
بأن احلكومة تستعد خلطط
طوارىء لتحريك املركب حبدود
يوم اجلمعة (أمس).
فقد أوضح مسؤولون يف
اندونيسا بعضهم على علم
باملفاوضات بني االسرتاليني
والالجئني السريالنكيني ال 78
أن صرب جاكارتا بدأ ينفد.

وما زالت احلكومة االسرتالية
ّ
حل مقبول
تعمل للوصل اىل
الندونيسيا والتاميل ،غري أن
مصادر اخربت انه يتضمن احبار
املركب اىل جزيرة كريسمس
يصر عليه الالجئون
وهذا الطلب
ّ
ويلحون على حكومة راد بتلبيته
منذ انقاذهم يف البحر قبل اكثر
من ثالثة اسابيع.
ّ
اال أن مثل هذه اخلطوة قد تكون
كارثة سياسية لكيفن راد الذي
قال أنه جيب معاجلة وضع طاليب
اللجوء يف أندونيسا.
واخليار الثاني هو انزال طاليب
اللجوء من على منت سفينة
اوشينيك فيكينغ يف مركز
دولية يف
اعتقال تديره منظمة
ّ
الفيليبني.
ومن غري الواضح بعد ،مدى

ّ
تقدم
«احلل الفيليبيين» ومن
ّ
غري املعروف أيضا ما اذا كانت
حكومة مانيال تقبل به.
كل حال فقد ّ
وعلى ّ
أكدت الزميلة
«االسرتاليات» أن هذا اخليار
جرت مناقشته داخل احلكومة.
وتريد حكومة راد ّ
حل هذه املسألة
ّ
لتجنب
حبدود يوم اجلمعة (أمس)
نقلها اىل الربملان لدى انعقاده
االسبوع املقبل.
ويبدو أن صرب أندونيسا قد
نفد حيث قال مسؤؤلون كبار
ترخيص البقاء لسفينة اوشينيك
فيكينغ يف تاجنانغ بينانغ سوف
ميدد بعد انتهاء صالحيته يوم
لن ّ
اجلمعة(أمس).
وعلم انه فيما تتعاطف جاكرتا مع
وضع كانربا فان معظم املعارضني
ّ
احمللي.
هم على املستوى

اضراب معلمي التايف
يف نيو ساوث ويلز
قام معلمو التايف يف سائر
احناء نية ساوث ويلز باضراب
على قرار «اسلوب خيارات
ضية
العمل» الذي اختذ مع ّ
مفو ّ
العالقات الصناعية بالنسبة
لرواتبهم.
فقد عقد معلمو التايف اجتماعا
توقفوا فيه عن العمل لشعورهم
باخليانة والتقليل من شأنهم،
وقرروا مواصلة الكفاح لتغيري
القرار.
العالقات
مفوضية
وكانت
الصناعية قد حكمت ملصلحة
ّ
دائرة التعليم والتدريب يف نيو
ساوث ويلز يف شهر تشرين
االول املاضي يف خالف قد
ّ
ّ
مت حول رواتب وشروط معلمي
التايف.
ّ
املعلمون حصلوا يف بداية
وكان
مبعدل
هذا العام على زيادة اجور
ّ
 4يف املئة لتصبح رواتبهم اعلى
من مستخدمي القطاع العام يف
مبعدل  1.5يف املئة.
الوالية
ّ
غري أن دائرة التعليم والرتبية
تقدمت ملفوضية العالقات
ّ
الصناعية بطلب زيادة ساعات
ّ
االنتاجية.
التدريس لزيادة
ّ
العالقات
مفوضية
وكانت
ّ
الصناعية قد حكمت يف 15
االول املاضي لصاحل
تشرين
ّ
دائرة التعليم والرتبية غري ان

ضد هذا
احتاد املعلمني استأنف ّ
القرار مستندا اىل نقطة قانونية
يف حمكمة االستئناف يف نيو
ساوث ويلز.
وقال رئيس احتاد املعلمني
بوب ليبسكومب ان هذا القرار
روعه حيث ينعكس  20يف
ّ
املئة زيادة يف العمل للمعلمني
املؤقتني والدائمني.
كما أن هذا القرار يسمح لدائرة
التعليم والرتبية بازالة مئات
وظائف التعليم.
ويدعو االحتاد رئيس والية نيو
ساوث ويلز نايثن ريس ووزير
التعليم فريييت فريث للمنافشة
للتوصل اىل ّ
حل مهددا باملزيد
ّ
التحركات الصناعية يف حال
من
ّ
تلب مطالبه.
مل ّ
السيد ليبسكومب امام
وقال
ّ
ّ
املعليمن« :سنقوم
املئات من
ّ
بكل ما بوسعنا صناعيا وسياسيا
وقانونيا الحلاق اهلزمية بأجندة
«اسلوب خيارات العمل»،
معدل 1.5
وأضاف يقول« :ان ّ
يف املئة زيادة رواتب سنوية
ال تساوي  20يف املئة من
زيادة العمل ،ان حكومة الوالية
أصرت
هي على احملك واذا
ّ
على هذه االجندة فان احلملة
ستتواصل بعد انتخابات الوالية
وحتى اىل ما بعد ذلك».

ëÏ‹jÓi @·»�ﬂÎ @ÛË‘ﬂ
pfœbÿæaÎ@çˆaÏßa

pfœbÿæaÎ@çˆaÏßa@áñbyÎ@ÂiçÌãi@¿@·«b�æa@Ò�äÜ

ÊÏn‹ﬂbÁ@Ú‘�‰ﬂ@¿@ÂiçÌãi@ãË„@“b–ö@Û‹«@…‘Ì
çˆaÏßa@Âﬂ@áÌá»€bi@åbœ@sÓy@ÚÓ�éÎc@÷ãì€aÎ@ÚÓ„b‰j‹€a@p¸Ï◊dæa@ÛËíc@‚á‘Ì

aãvœ@Q@Ä€a@Ûny@aãË√@QR@Âﬂ@áy˛a@∂a@ıbq˝r€a@Âﬂ@|n–Ì
a. Shop 7.13 Portside Wharf 39 Hercules Street, Hamilton QLD 4007
p. (07) 3268 2223 f. (07) 3268 2224

National Finalist 2008 - Australian Bar Awards: Best Bar
Manager
National Finalist 2008 - Australian Bar Awards: Best Drink
Selection
National Finalist 2008 - Australian Bar Awards: Best Bar Food
National Finalist 2008 - Australian Bar Awards: Best
Bartender
Regional Finalist 2008 - Restaurant and Catering Awards: Best
Specialty Cuisine
Regional Finalist 2008 - Restaurant and Catering Awards: Best
Themed Cuisine
World Finalist 2008 - 42 Below Cocktail World Cup
Winner 2008 - Courier Mail People’s Choice Award: Brisbane’s
Best Bartender
National Finalist 2007 - Australian Bar Awards: Best New Bar
National Finalist 2007 - Australian Bar Awards: Best Drink
Selection
National Finalist 2007 - Australian Bar Awards: Best Bar
Team
National Finalist 2007 - Australian Bar Awards: Bartender of
the Year
National Finalist 2007 - Australian Bar Awards: Bartender of
the Year
Regional Finalist 2007 - Restaurant and Catering Awards: Best
New Restaurant
Regional Finalist 2007 - Restaurant and Catering Awards: Best
Themed Cuisine
National Finalist 2008 - Cosmopolitan Magazine: Australia’s
Hottest Bartender
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راد يزور اجلنود االسرتاليني
يف افغانسان يف طريقه اىل اهلند

زار رئيس الوزراء االسرتالي
كيفن راد كامب هولند يف تارين
كوت حيث يوجد هناك بعض
اجلنود االسرتاليني ال 1500
الذين ينتشرون يف افغانستان
وذلك يف طريقه اىل اهلند.
وقد أمضى رئيس الوزراء والوفد
املرافق له ليلة يف منطقة احلرب
وذلك بعد ساعة من اصابة جندي
اسرتالي جبروح بقنبلة موضوعة
على جانب الطريق ولكن اصابته
ّ
تشكل تهديدا حلياته ووصفت
ال
مستقرة كما أعانت
بأنها
حالته
ّ
دائرة الدفاع.
ويبدو أن الرقم  11طغى على
السيد راد
كل شيء فقد حضر
ّ
خدمة يوم الشهداء يوم  11يف
ملدة 11
الشهر ال 11
واستمرت ّ
ّ

*راد خالل زيارته للجنود يف افغانستان*

ساعة كما استشهد  11جنديا
اسرتاليا يف افغانستان منذ بدء
مهمتهم يف العام .2002
السيد راد « :حنن يف
وقال
ّ
اسرتاليا هنا لالنتظار الطويل».
االسرتاليني
اجلنود
وعن
املفقودين قال»:ان تضحيتهم
سوف جتعلنا ننتصر على العدو،
عدو الشعب االفغاني عدو
االمة االفغانية والعدو الذي
يغذي االرهابيني يف كافة أحناء
العامل».
ُ
السيد راد أمضى ليلة
وذكر أن
ّ
على ما يقال يف سرير مرتفع
يفصله ستار بالستيكي عن احد
املراحيض وكومة من االطارات
وحاويات الشحن.
وقال رئيس الوزراء للجنود:

«أنتم تقومون بعمل رائع ،بعمل
ضد طالبان وتبنون شراكة
شجاع ّ
ّ
السكان احملليني».
ناجحة مع
ومن أفغانتسان انتقل رئيس
الوزراء اىل اهلند حيث التقى
نظريه مانوهان سني وأعلن
الزعيمان عددا من املشاريع اليت
ّ
تتعلق بتغيري املناخ والزراعة.
املتوقع أن حتقن اسرتاليا
ومن
ّ
 50مليون دوالر على مدى 5
سنوات يف صندوق البحث
االسرتاتيجي االسرتالي-اهلندي.
كما يذهب مليون اخر اىل مشروع
تربيد مشسي مشرتك فيما سيتم
انفاق  20مليون على البحث ملدة
 5سنوات حول زراعة اليابسة.
السيد راد وزير
كما التقى
ّ
اخلارجية اهلندي كريشنا.

شيخ مسلم يقيّد نفسه بسالسل ل «ايصال السالم»

قيد شيخ مسلم يف اسلوب خاص
ّ
به نفسه بسالسل على ادراج
احملكمة يف حماولة إليصال رسالة
السالم.
فقد ظهر الشيخ هارون امام
احمللية
حمكمة داونينغ ستنر
ّ
بتهمة ارسال رسائل مضايقة
لعائالت جنود اسرتاليني شهداء
كما ذكرت الزميلة «الدايلي
تلغراف»
فقد زعمت «الدايلي تلغراف»
ان الشيخ
الشهر املاضي
ّ
هارون وامسه احلقيقي مان
مونيس ،ارسل رسائل على مدى
سنتني ،مدمرا عائالت سبعة
جنود اسرتاليني لقوا حتفهم يف
افغانستان.
فقد ّ
مت ارسال احدى الرسائل

*الشيخ هارون*

اىل ارملة ،متهما على ما
يبدو بعض اجلنود االسرتالني
بأنهم «جمرمون»و»قتلة»

مطالبة احلكومة الفيدراليّة حبذو حذو نيو ساوث
ويلز التسجيل لالقرتاع اوتوماتيكيّا
الفيدرالية أن
أعانت جمموعة ضغط سياسية أن على احلكومة
ّ
حتذو حذو نيو ساوث ويلز وتستعمل معلومات حتصل عليها من
الشعب لتسجلهم اوتوماتيكيا للتصويت
قدمت حكومة نيو ساوث ويلز تشريعا يوم االربعاء يسمح
فقد ّ
خبلق سجل ذكي “ ”Smart Rollيستعمل معلومات
تقدمها
ّ
وكاالت
حكومية اخرى مثل سلطة السري والطرق البقاء سجل
ّ
االتنخابات حديثا.
وقال رئيس والية نيو ساوث ويلز نايثن ريس حاملا يكمل أحد
ما الثامنة عشرة من العمر فانه يضاف اوتوماتيكيا اىل قوائم
االقرتاع.
ويف نيو ساوث ويلز هناك حوالي  91يف املئة مؤهلون لالقرتاع
مما يعين أن اكثر من  400ألف حيرمون من التصويت.

ويشاركون يف حرب احتاللية.
ورفض الشيخ هارون خارج
احملكمة االعتذار ملتلقي الرسائل،
كما هاجم رئيس الوزراء احلالي
كيفن راد والسابق جون هاورد
اللذين «جعال اسرتاليا غري
امنة» قائال« :ال اريد ان تكون
اسرتاليا غري امنة».
«اي بالد
واضاف يقول:
ّ
اي بالد
هامجتنا؟ اذا هامجتنا ّ
بشكل ظامل فأنا مستعد للدخول
يف حرب».
لوح
فف كلمة طويلة امام الكامريات ّ
الشيخ هارون بالعلم االسرتالي
على مرأى من املواطنني ،ومل
يطلب الشيخ هارون الذي دافع
ّ
كل من احملامني كريس
عنه
موريف وادام هدى اي التماس،
كما خفضت شروط التبليغ عنه
وسوف ميثل جمددا امام احملكمة
يف كانون الثاني .

Wilsons Boathouse
Seafood Restaurant

Wilsons Boathouse
Seafood Restaurant

ﻣﻄﻌﻢ ﺍﳴﺄﻛﻮﻻﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮﻴ ﳲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺎﻧﻠﻲ ﳲ ﺑﺮﻳﺰﺑﻦ
ﻳﺘﺴﻊ ﻟـ  ٢٠٠ﺷﺨﺺ ..ﻣﻨﻈﺮ ﺭﺍﺋﻊ ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺎﻑ ﺍﻟﻨﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺙ ﺟﻬﺎﺕ
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ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻏﻨﻴﺔ ﺟﺪﺍ
ﺗﺨﺘﺎﺭﻭﻥ ﻣﻨﻬﺎ

ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺒﻴﺬ ﺍﻟﻔﺎﺧﺮ

ﻳﻄﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻴﺞ  Moretonﻭﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻓﺄ ﺍﻟﺒﻮﺍﺧﺮ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻃﺊ Manly
ﻳﻘﻔﻞ ﺍﻳﺎﻡ ﺍﻻﺛﻨﻦﻴ ﻭﻳﻔﺘﺢ ﳲ ﺍﻟﻌﻄﻞ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺍﺿﺎﻓﻴﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ:
ﻟﻠﻐﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟـ ١٢،٠٠ﻇﻬﺮﺍ ﺣﺘﻰ  ٢،٣٠ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻈﻬﺮ
ﻟﻠﻌﺸﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟـ  ٦،٠٠ﻣﺴﺎﺀ ﺣﺘﻰ ﺍﻟـ  ٨،٠٠ﻣﺴﺎﺀ
ﺍﻳﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭﺍﻟﺴﺒﺖ
ﻟﻠﻐﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟـ ١٢،٠٠ﻇﻬﺮﺍ ﺣﺘﻰ  ٢،٣٠ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻈﻬﺮ
ﻟﻠﻌﺸﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟـ  ٦،٠٠ﻣﺴﺎﺀ ﺣﺘﻰ ﺍﻟـ  ٩،٣٠ﻣﺴﺎﺀ
ﺍﻷﺣﺪ :ﻣﻦ  ١٢ﻇﻬﺮﺍ ﺣﺘﻰ ﺍﻟـ  ٣،٠٠ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻈﻬﺮ
ﻣﺴﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟـ  ٦،٠٠ﻣﺴﺎﺀ ﺣﺘﻰ ﺍﻟـ  ٨،٣٠ﻟﻴﻼ

Phone: (07) 3893 3586
Fax: (07) 3348 4860
4 Trafalgar street
)Manly ( Manly Harbour
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ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻏﻨﻴﺔ ﺟﺪﺍ
ﺗﺨﺘﺎﺭﻭﻥ ﻣﻨﻬﺎ

ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺒﻴﺬ ﺍﻟﻔﺎﺧﺮ

ﺍﻗﺼﺪﻭﺍ ﻣﻄﻌﻢ  Whilson ` Boathouseﻭﺍﺳﺘﻤﺘﻌﻮﺍ ﺑﺠﻠﺴﺔ ﺭﺍﺋﻌﺔ ﻭﺧﺮﺒﺓ
ﻃﻮﻳﻠﺔ ﳲ ﺗﺤﻀﺮﻴ ﺍﻷﻃﻌﻤﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
ﻳﻔﺘﺢ ﻣﻦ ﺍﻻﺛﻨﻦﻴ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺴﺒﺖ:
ﻟﻠﻐﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟـ ١٢،٠٠ﻇﻬﺮﺍ ﺣﺘﻰ  ٣،٠٠ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻈﻬﺮ
ﻟﻠﻌﺸﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟـ  ٦،٠٠ﻣﺴﺎﺀ ﺣﺘﻰ ﻭﻗﺖ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻴﻞ
ﺍﻷﺣﺪ:
ﻣﻦ  ١١،٣٠ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺣﺘﻰ ﺍﻟـ  ٤،٠٠ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻈﻬﺮ
ﻣﺴﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟـ  ٦،٠٠ﻣﺴﺎﺀ ﺣﺘﻰ ﺍﻟـ  ٩،٠٠ﻟﻴﻼ
ﺑﺎﺭ ﺍﻟـ OYSTER
ﻣﻦ ﺍﻻﺛﻨﻦﻴ ﺍﳳ ﺍﻷﺣﺪ ﻃﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﺣﺘﻰ ﺍﻟـ ١٢،٠٠ﻟﻴﻼ

Phone: (07) 3868 4480
Fax: (07) 3868 4481
Shop 1, 39 Hercules Street
Hamilton Qld 4007
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تحقيقات

طرابلس وأخواتها :ما بقي من مسالك حمتملة ()6
إسالميون وأزمات
■
ّ

أما اخليارات اليت حاولت التمايز ،كالقوى السلفية واجلماعة
ّ
ّ
اإلسالمية،
فلكل منها أزماته اخلاصة ،كما أزماته يف العالقة
مع حلفائه الذين حياولون إذابته داخل أحضانهم ،وإعطاء هذه
القوى الفتات .وكأن هذا ال يكفي ،فتربز داخل هذه القوى
حاالت رفض ومتلمل من التحالف ،سواء مع تيار املستقبل
لدى اجلماعة اإلسالمية ،أو مع تيار املستقبل أو القوى
املعارضة ،لدى السلفيني .فتصبح هذه القوى اإلسالمية أكثر
ّ
ً
ً
وعرضة ملزيد من األزمات الداخلية اليت
هشاشة،
ستقلص
حتمًا حجمها ونفوذها بني الناس ،وبالتالي دورها وأهميتها
لدى حلفائها.
ويقول أحد سياسيي طرابلس إن اجلماعة اإلسالمية ،كما
احلالة السلفية والقوى العلوية واألحزاب املسيحية ،كلها قوى
موجودة وجزء من نسيج املدينة ،ولكن قدرتها على التأثري
الفعلي ورسم اخليارات حمدودة ،وذلك لسبب رئيسي هو
ّ
األقلوي هلذه القوى.
احلجم العددي

ويف رأي النائب السابق أسعد هرموش ،فإن احلالة اإلسالمية
ً
عامة افتقدت راعيًا وظهريًا إقليميًا« ،مقابل مث ًال احلالة
اإلسالمية الشيعية ،اليت حصلت على مثل هذا الراعي ،فال
ّ
عرب االعتدال
يتبنون احلالة اإلسالمية ،وال عرب املمانعة ،وكل
ً
الدعم يصل حصرا إىل تيار املستقبل دون غريه» .ويضيف
هرموش إن اجلماعة رمبا تبحث يف موقفها جديًا« ،ولكن
اليوم هناك مشكلة إن أوجدنا حالة معارضة داخل الطائفة،
ولكن يف املقابل حنن حالة سياسية ومن حقنا احلصول على
أن السياسة
مواقع من ضمن فهمنا الشمولي لإلسالم ،إذ نرى ّ
جزء من احلركية اإلسالمية».
ّ
ويتابع هرموش« :على مستوى الساحة
السنية ،املطلوب
اليوم
التنوع ،وإعادة النظر يف املواقف ،وكثريًا ما كانت هذه
ّ
الطائفة تعيش حالة التنوع».
أو ً
ويضيف« :لسنا دائمًا
ال ،فنحن
معنيني بشعار مثل لبنان ّ
ّ
نرى فيه فص ًال للبنان عن حميطه العربي واإلسالمي .نعم ،حنن
مع احلرية والدميوقراطية ،ولكننا مع املقاومة وفلسطني يف
الوقت نفسه» .وخيتم هرموش «كنا نتحدث يف السابق
عن وصاية سورية ،واليوم أصبح لدينا وصايات ،مصرية
وسعودية وأمريكية ،والبعض حياول استعادة أجماد عبد
احلميد غالب (السفري املصري يف لبنان خالل مرحلة حكم
مجال عبد الناصر ،الذي أطلق عليه بعض اللبنانيني اسم
املندوب السامي املصري)».

■ اجلبهة اليتيمة

أما جبهة العمل اإلسالمي ،فيمكن احلديث طوي ًال عنها وعن
وضعها منذ النشأة إىل حلظة وفاة الداعية فتحي يكن ،إضافة
إىل استياء يكن الشديد ،الذي مل خيرج إىل اإلعالم ،عن
أسلوب إدارة البعض للتحالفات والعملية االنتخابية .إال أن
اجلبهة ،حبسب أحد كوادرها األنشط ،مل
تكون حتى اللحظة
ّ
جتربة ميكنها أداء الدور الذي رسم هلا يف حلظة التأسيس،
ّ
وهي مل
تتمكن من النهوض بنفسها ،عدا كونها واجهة
سياسية جملموعة من القوى املعارضة ،املتعددة العالقات
واالهتمامات.
ورغم طرحها التحدي أمام نفسها ،فقد فشلت جبهة العمل
اإلسالمي يف وضع إطار تنظيمي
حمدد هلا ،والبدء باستقطاب
ّ
قواعد ،وكودرة من التحق بها ،فض ًال عن عجزها عن أداء دور
فعلي يف املقاومة إىل جانب حزب اهلل ،وهو طموح رافق
بدايات التأسيس إلاّ ّ
أنه اصطدم بالعجز عن إدارة الشؤون
املضي إىل النهاية يف هذا
الداخلية حينًا ،وبعدم اجلرأة على
ّ
اخليار حينًا آخر .أضف إىل ذلك أن التجربة امليدانية يف بعض
ّ
تسلمتها اجلبهة مل تكن
مواقع املرابطة اليت
مشجعة بالنسبة
ّ
إىل املقاومة اإلسالمية ،مما أدى إىل تقليص هذا اجلانب،
واالكتفاء بتدريب جمموعات قتالية تابعة للجبهة من دون
برنامج عمل واضح إىل جانب املقاومة يف اجلنوب.

الكرامية
■ الزعامة
ّ

ويف اجلانب املعارض ،يقف الرئيس عمر كرامي وإىل جانبه ابنه
فيصل ،ويكادان يكونان وحدهما .وحني كان تيار املستقبل
يستولي على طرابلس باجلملة والتجزئة ،ويسيطر على أجهزة
الدولة
ومقدراتها يف املدينة ،كان عمر كرامي يكاد يكون
ّ
الوحيد الذي
تصدى له ،حبسب أحد املقربني من الرجل ،إال أنه
ّ
حني وقعت الواقعة ما بني جبل حمسن وباب التبانة ،وخالل
معارك السابع من أيار ،كان كرامي يقول ّ
إنه غري قادر على
مواجهة السعار املذهيب ،ال من موقع الزعامة التارخيية ،وال من
أي موقع آخر.
ويسر إليك األقربون أن كل القوى يف طرابلس
ّ
ّ
أسهمت يف تزويد باب
التبانة بالسالح والذخائر ملواجهة جبل
ّ
أي طرف.
حمسن ،وال ُيستثنى من ذلك ّ

*خان اخلياطني يف طرابلس*

وخالل انتخابات عام  ،2009كان لدى كرامي من اجلرأة ما يكفي
خلوض االنتخابات بالئحة تضمه إىل جانب خلدون الشريف،
ّ
وختلى عن كرامي بعد االنتخابات .وقف الرجالن
الذي عاد
وحدهما عمليًا يف مواجهة احلالة املذهبية الضاغطة ،كما يف
ً
وجه املال السياسي ،وبإمكانات مضحكة متامًا
مقارنة باإلنفاق
االنتخابي لالئحة االئتالف .كما واجها المباالة من جانب القوى
العلوية اليت اتضح الحقًا أنها
صبت الكثري من جهدها حنو
ّ
حممد الصفدي لتصفية احلسابات مع جنيب ميقاتي ،وإضعافه
كرئيس لالئحة االئتالف .ومع ذلكّ ،
حقق كرامي نتيجة مقبولة
يف الظروف احمليطة ،إال أنها ليست النتيجة اليت تسمح له
مبواصلة الطموح يف أداء دور يف السياسة احمللية ،عدا
ّ
الوصول يومًا إىل توريث زعامة تارخيية،
مرشحة دائمًا لرئاسة
احلكومة ،إىل ولده من بعده.
«طرابلس كانت دائمًا تسعى إىل أداء دور الريادة يف
املعادلة السياسية الداخلية ،وكان رشيد كرامي ينتزع الدور
بالقوة استنادًا إىل قوته يف طرابلس ،وهو مدرك أن املدينة
ّ
هي عاصمة
السنة وعمقهم يف لبنان» ،يقول أحد الذين
عرفوا التجربة الطرابلسية عن قرب.
أما هرموش ،فيبدي اعتقاده بأنه من ناحية أوىل «تعرضت
حالة التعاطف والشعور مبظلومية الشهيد رفيق احلريري،
واعتبار اغتياله ضربة للطائفة إىل توظيف من جانب البعض،
ُ
ووضعت يف االحتكار .ومن ناحية أخرى،
استخدمت الشعارات
ُ
ّ
إلسقاط أخصام تيار املستقبل على الساحة
السنية دون
ّ
غريها .ومن ناحية ثالثة ،فإن املعارضة
السنية كانت ضامرة
وضعيفة ،وفتح الشارع الباب أمام تيار املستقبل بطريقة
ّ
واسعة» ،مشريًا إىل أن املطلوب اليوم هو إنشاء
تكتل
إسالمي حيافظ على الثوابت العربية واجلو اإلسالمي ،ويعيد
«الساحة إىل مكانها».

■ نقاشات وآمال عريضة

هذا النقاش ليس من باب الرتفّ .
إنه ،على األقل ،النقاش
الذي تسمعه يف كل األماكن العامة اليت تزورها يف طرابلس،
كما يف املقاهي ،ويف الصالونات ،ويف منازل الشبان
ّ
والكوادر يف األحياء .ودائمًا
يتلخص النقاش يف السؤال عما
بعد؟ طرابلس والشمال إىل أين؟
أكثر من
خلية نقاش موجودة اليوم يف طرابلس ،وأكثر من
ّ
ورقة كتبت من أجل النهوض بواقع املدينة ،وأبناء طرابلس
يرون أن النهوض بواقعهم يعين تلقائيًا النهوض بالواقع
العروبي العام يف لبنان .فهم إما يرون كل املناطق األخرى
حتصيل حاصل،
ويعدون مدينتهم نقطة االرتكاز ،وإما يرون
ّ
أن األولوية هي العمل انطالقًا من واقعهم املباشر قبل

التصدي للمناطق األخرى.
أحد
التجمعات النقاشية وضع ورقة حتت اسم «اإلصالح
ّ
والتغيري والتحديث» يف قراءة للواقع وحماولة لطرح بدائل.
ومثة يف مكان آخر جمموعة تعمل ميدانيًا ،ومعها املئات من
الشبان وأبناء األحياء الفقرية ،وإن كان العديد من هؤالء ال
يرغب يف الكالم اإلعالمي ،قبل أن تنضج أمورهم.
مؤهالن للقيام بدور
ميقاتي والصفدي
لكن ضعفهما جتاه
ّ
ّ
موقع رئاسة احلكومة جيعلهما ساعيني لعدم إغضاب املرجعيات
العربية
ورغم املآخذ على ترك خلدون الشريف لعمر كرامي،
فإن
ّ
الشريف بدأ البحث عن أفق آخر ،وهو يرى «أن أية حركة
ّ
شعبية ُتنشأ اليوم،
وبغض النظر عن الواجهة اليت حتتضنها،
واليت تعبرّ عن طموحات الفقراء واإلسالميني والعروبيني
السنة وأصحاب مشروع املقاومة ،بإمكانها أن ّ
ّ
متثل حالة
وأهل
استنهاض تنطلق من داخل املدينة (طرابلس) .ولكن يف ظل
االستعار الطائفي ،ال بد من اإلجابة عن جمموعة من األسئلة.
فهل هناك صراع مذهيب؟ يف الظاهر نعم ،ويف العمق يبدو
الصراع سياسيًا .ولكن ،يف كلتا احلالتني ،فإن الشارع السنيّ
صار يرى أنه أسهل افرتاسًا من جانب الشارع الشيعي».
ويتابع الشريف «إن أية حركة سياسية ال ميكن أن تنشأ من
دون مال وفري ،ولكن يف الوقت نفسه فإن املال الوفري
مفسدة لكل احلركات السياسية» .أما املعضلة الثالثة،
حبسب الشريف ،فهي «أن إنشاء أية حركة سياسية قد
يؤدي إىل االصطدام بكل احلاالت السياسية املوجودة يف
ً
طرابلس ،وهذا أمر واقع،
وخاصة يف البدايات ،ولكن يف
حلظة ثباتها على األرض ،فان إية حركة سياسية شعبية
مشابهة جيب أن تعتمد على التقاطع مع قوى سياسية موجودة
يف املدينة».
ويقول الشريف الذي ينشط يف إطار لقاءات بكوادر األحياء
وقادة كانوا إىل جانب خليل عكاوي منذ السبعينيات ،إن
املرحلة اليوم يف لبنان هي مرحلة املراجعات بعد االنتخابات
أو ً
ال بأن تيار املستقبل
النيابية األخرية «وال بد من اإلقرار ّ
ّ
قد انتصر،
بغض النظر عن األسباب والتعليالت ،ولكن بعد
املراجعات ال بد من تعديل املسارات ،وجيب إجياد حترك فكري
حمصن حبالة شعبية مواكبة للمراجعات وللشارع السنيّ  ،تتقاطع
دنوها من الثوابت».
أو تتنافر مع التيارات حبسب
ّ
أما الثوابت ،فهي «أن تيار املستقبل ال يعبرّ عن العروبيني
ّ
السنة امللتزمني خبياراتهم وانتماءاتهم ،كما أن هؤالء ال
أو
ينتمون إىل احلالة الشيعية السياسية ،برغم انتمائهم الفطري
واملبدئي إىل خيار املقاومة» .أضف إىل هاتني النقطتني
الثابتة اليت يشري الشريف إليها بصفتها «املصاحل املباشرة
والبديهية للناس الفقراء».
«هل عني إبل أهم من طرابلس؟» يسأل أحد الكوادر من
الذين كثريًا ما قادوا الناس يف باب
التبانة والزاهرية ،وجييب
ّ
«نعم ،من ناحية ،فعني إبل تبحث عن موقع على اخلريطة،
ومن السهل إرضاؤها ،ولكن طرابلس تبحث عن دور ويكاد
يستحيل على السلطة املركزية أن
تقدمه إليها ،أو توافق
ّ
انتهى
عليه».
عن «االخبار» البريوتية

ëÏ„bﬂãu@µﬂc@ÒäaÜhi
ﻟﺪﻧﻴﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ ﻭﺍﻟﺪﺟﺎﺝ ﺍﻟﻄﺎﺯﺝ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﹰ
ﻧﺆﻣﻦ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺎﺕ
ﺗﻮﺻﻴﻼﺕ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﳌﻨﺎﺯﻝ
ﻧﻈﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺧﺪﻣﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻭﺻﺪﻕ ﻓﻲ
ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ
Shop 4- 5, 282 - 286 Guilford Rd,
Guildford 2161

PH: 9892 1122
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مقابلة

الروحاني والفلكي عالء العوادي ل»اهلريالد»:

اخلية لطرد الشريرة من الشخص اخلاضع للعالج
نستخدم االرواح رّ

يف بيت متواضع ولد وترعرع
فشب
متدينة،
يف كنف عائلة
ّ
ّ
على االميان باهلل أوال وباالنسان
ثانيا ،انه الروحاني والفلكي
عالء العوادي.
مل تكن مسألة الروحانيات بكل
تشعباتها غريبة على الروحاني
عالء العوادي ،بل أتته بالوراثة
من العائلة اذ ان والدته كانت
متتلك من القدرات الروحانية ما
جيعلها قبلة العديد من الناس
شيطانية
الذين تعرضوا العمال
ّ
على انواعها وكذلك فان
والدته ورثت هذه املوهبة عن
والدتها.
ويقول الروحاني عالء العوادي،
ان املوهبة ضرورية وأساسية
ملن خيوض هذا املضمار وأنها
هبة من اهلل قبل كل شيء غري
انها وحدها ال تكفي اذ ينبغي
والبحث
بالدراسة
تعزيزها
واالطالع واملمارسة.
وللتعرف اكثر على هذا العامل
وكل ما
الروحاني والفلكي
يتعلق بعالقة االنسان باالرواح
اخليرّ ة او الشريرة ،استضافت
«اهلريالد» الروحاني والفلكي
عالء العوادي لتسليط الضوء
على ما هو خرافة او أسطورة
وشعوذة وعلى ما هو علم
وواقع وحقيقة وكان معه هذا
احلوار:
 متى اكتشف عالء العواديان لديه موهبة عالج السحر
واملس الشيطاني والتطهري من
االرواح الشريرة وقراءة الطالع
وغري ذلك؟ وهل تركت هذه
املوهبة على طبيعتها ام عملت
على تنميتها وتطويرها بالدراسة
والدربة وغري ذلك؟
* ان للموضوع جذورا وشواهد
وذلك منذ بداية الثمانينات،
اي قبل اكثر من عشرين سنة
تقريبا عندما كنت اعيش يف
احدى دول اخلليج العربي حيث
كانت حتصل ظواهر وامور
غري طبيعية وغري مألوفة كنت
اعتقد انها حمض صدفة رغم
تكرار هذه الظواهر واالشياء
ّ
وتوقع االشياء قبل
كمثل رؤية
حدوثها ،اما بطريقة االحالم او
وتردد االصوات
بطريقة اهلواتف
ّ
يف الذهن وتكرارها واالحلاح
بها حتى حدوث احلدث .وعند
عودتي اىل العراق من تلك
الدولة اخلليجية وبالصدفة،
التقيت بشخص ذي باع طويل
وخربة وممارسة يف جمال العلم
الروحاني ،فقد زارني يف داري
يف بغداد واخربته مبفردات
حصلت يف املاضي وحتصل
معي والفراد عائليت ،فابتسم
وأخربني بأنه يعرف بان هنالك

لدي
طاقة روحانية ومقدرة
ّ
على التعامل بالعلم الروحاني
والفلكي بطريقة علمية وحتقيق
نتائج على مستوى التوقعات
والعالقات الروحانية والتفسري
وكشف الكثري من االمور
بطريقة
واالسرار
الغامضة
اجللسات الروحانية والتعامل مع
االرواح الطيبة للمساعدة بعد
االتكال على اهلل سبحانه وتعاىل
وقبل ّ
تطور
كل شيء .بعد ذلك
ّ
االمر بشكل هواية وجلسات
روحانية ،ومقارنة النتائج مع
املصادر العلمية والدينية وما
يتعلق بعلوم الباراسايكولوجي
والوصول اىل اجابات مذهلة
على معظم االصعدة وتطور
االمر وبشكل مستمر وحثيث مع
البحث والدراسة وتطوير هذه
القابلية واملوهبة بشكل علمي
ومنطقي بعيدا عن التفاهات
والدجل واالعمال الشيطانية
اليت ال يسمح بها الرب وتسبب
االذى لالخرين كما يفعل الكثري
من االشرار بالسحر وتسليط
االرواح الشريرة على الغري
حيث ان ذلك حرام وكفر
مجلة وتفصيال وبكل االديان
السماوية.
هكذا بدأ املوضوع وتطور مبرور
السنني مع البحث والدراسة
والتطبيق وهلل احلمد ،االمور
جيد وانا فخور مبا
تسري بشكل ّ
اجنزته واجنزه واشكر اهلل على
ذلك.
 هل املعاجلة الروحانية مهنةتقوم على العلم مثل اي مهنة
باحلاسة
اخرى وهل هلا عالقة
ّ
السادسة مثال اليت رمبا تكون
قوية لدى بعض االشخاص؟
* نعم وبالتأكيد استطيع ان
اؤكد ان املعاجلة الروحانية
مبنية على اسس علمية وكذلك
اسس دينية وهي مبنية على
التعامل مع املشاكل الروحانية
والنفسية وحتى العضوية منها
بطريقة وبشكل مبين على الكتب
السماويةّ ،
كل الكتب السماوية
دون متييز فجميع هذه الكتب
هدفها واحد هو اصالح اخللل
وتصحيح اخلطأ ،ولو رجعنا اىل
قراءة مجيع الكتب السماوية
كاالجنيل والقرآن والتوراة،
لوجدنا انها حملاربة الكفر
والفعل الشيطاني بكل انواعه،
واملرسلني
االنبياء
فجميع
واالولياء والصاحلني والعارفني
بهذا املوضوع ،كانوا يعاجلون
الكثري من االمراض الروحانية
والنفسية واجلسدية كما كان
السيد املسيح عليه السالم
يفعل
ّ
وطبعا مع الفارق بيننا كعارفني
ومهتمني بهذا املوضوع وعظمة

*شهادة انتساب اىل مجعية الفلكيني االسرتالية*

*الروحاني والفلكي عالء العوادي يتحدث للزميل بو رزق*

وقدرة ومنزلة هؤالء الرجال
العظام ،الذين كانوا يعاجلون
االرواح الشريرة والشياطني
بكالم اهلل والكتب السماوية
وهناك شواهد واثباتات متعددة
وكثرية مذكورة يف مجيع الكتب
السماوية ،وال جمال حلصرها
االن فهي كثرية واذكر منها
معاجلة السيد املسيح االشخاص
باملس الشيطاني
املتلبسني
ّ
وكيف وضعها يف جمموعة
اخلنازير اليت رمت بنفسها يف
البحر واخل .وكذلك ما ذكر يف
القرآن من صور وايات قرانية
عديدة تؤكد وجود السحر
واحلسد
الشيطاني
واملس
ّ
وكيفية عالجها بالطرق الصحيحة
بعيدا عن الشعوذة والكفر،
ويقوي ويساعد يف املعاجلة
قدرة املعاجل يف تطبيق تلك
الكتب السماوية بطريقة علمية
وروحانية مع امتالكه للقدرة
على التعامل مع الشياطني
وردود افعاهلم الشريرة وجيب
حمصنا ولديه ما حيميه
ان يكون
ّ
شرهم واذاهم .كذلك
من
ّ
قدرته الروحانية والعلمية وهنا
تلعب امور كثرية دورا يف
هذا املوضوع كشخصية ونوع
برجه الفلكي وقدرته الروحانية
واملوهبة اليت ميتلكها وامكانياته
على تطوير قدراته يف هذا
واحلاسة السادسة حالة
اجملال
ّ
مهمة وملحة لكنها ليست ّ
كل
شيء او اهم شيء.
 ماذا يشمل عملك بالتحديد؟وهل فتحت قبل جميئك اىل
اسرتاليا عيادة او مكتبا او
مكانا للمعاجلة الروحانية واين؟
* طبيعة عملي كل بساطة هي
بالدرجة االوىل معاجلة معظم
االمراض الروحانية والنفسية،
العمل
تأثري
عن
الناجتة
الشيطاني واالرواح الشريرة
اليت تعبث وتسبب االمراض
وكذلك تسبب مشاكل نفسية
واجتماعية ،كمشاكل التفريق
بني االزواج واجلذب بطريقة

*شهادة عالج بالليزر واالبر الصينية*

*يتسلم شهادة تقديرية*

شريرة واستعني بشكل خاص
باهلل سبحانه وتعاىل اوال
وبالقدرات السماوية والقدرات
الروحانية والوراثية املكتسبة
يف هذا اجملال ثانيا .وكما
ذكرت اعاله ما زلت امارس
هذه املهنة منذ اكثر من اكثر
من عشرين سنة وقبلها كان
جمرد حبث ودراسة للظواهر
انذاك وكان ذلك يف بلدي
العراق وأمارس عملي على
مستوى االصدقاء واملعارف
وذلك ضمن مكتب املعاجلة يف
حمل سكين يف بغداد .
هل هناك حالة معينة كانتمستعصية وقد متكنت من
شفائها؟ وهل ميكنك ان
تسردها لنا؟ وهل هناك حاالت
عجزت عن شفاء اصحابها؟
* هناك حاالت عديدة وعديدة
جدا متكنت من شفائها ،فهناك
العديد من االشخاص ممن
املس
كانوا يعانون من حاالت
ّ
الشيطاني والسحر وقد وصلت
حد اجلنون او على
بهم االمور ّ
اعتابه وهلل احلمد مت شفاؤهم،
وان االمر يف غاية السرية
واحلساسية بعيدا عن التشهري
باملرضى اذ ال ميكن بأي حال
من االحوال التشهري بهم وطرح
امسائهم على العلن ،فهذا
خمالف لطبيعة عملي والثقة
اليت منحوها لي ،لكن اجزم
لك بشكل شخصي وبعيدا عن
عام
الصحافة واالعالم بشكل
ّ
واريك صورا واشرطة فيديو
وشهود عيان ال حصر هلم ممن
تعافوا وجتاوزا هذه االمراض.
اما بالنسبة للحاالت اليت مل
استطع عالجها فهنالك عدد
صدقين ال تتجاوز اصابع
قليل
ّ
اليد الواحدة قياسا للمئات
وال ابالغ اذا قلت االالف ممن
استفادوا من العالج بفضل
واحب ان اوضح ان سبب
اهلل.
ّ
عدة
عدم العالج راجع السباب ّ
منها عدم قدرة املريض على
املطاوعة والصرب كذلك عدم

والنية
وجود الرغبة الصادقة
ّ
فالنية
العالج،
لتقبل
الصافية
ّ
ّ
الصادقة املؤمنة سبب مباشر
جدا واساسي للعالج فالطبيب
الذي ال تؤمن بأنه سيكون سببا
قدم
لشفائك مهما عمل ومهما ّ
لك من دواء تبقى نسبة شفائك
ضعيفة او معدومة .فاالميان
بالشيء عامل اساسي وحيوي
للشفاء وكما قال ربنا سبحانه
وتعاىل ادعو اهلل وانتم موقنون
باالجابة اي من دون االميان باهلل
النية
وقدرته مع الصدق يف
ّ
واخلشوع مل ولن يتحقق املراد
وهذا ينعكس على املريض
واملعاجل.
عدة
 نعلم انك عضو يفّ
وفلكية ،فهل
مجعيات روحانية
ّ
لك ان تذكر لنا هذه اجلمعيات؟
وعلى اي اساس ّ
مت قبولك
فيها او انتسابك اليها؟ وهل
حصلت على شهادة تنويه يف
هذا اجملال؟
*عندما كنت يف العراق ،كنت
عضوا يف مجعية الباراسايكولوجي
العراقية وعضو رابطة الفلكيني
الشباب وعضو مجعية الباسيفيك
الفلكية االمريكية وشاركت يف
مهرجانات ومؤمترات ورصد
الظواهر الفلكية باالشرتاك
مع كلية العلوم  -قسم الفلك
التابع جلامعة بغداد خالل
االعوام  1999-1995اما بالنسبة
السرتاليا فأنا عضو يف
Energetic Healing Association
وهي تهتم بالقضايا العالجية
الروحانية
الطاقة
بطريقة
ّ
وتسليط
باحلث
والعالجات
الطاقة وكذلك عضو يف مجعية
الفلكيني االسرتالية وعضو
مجعية نيو ساوث ويلز للفلك
ولدي شهادات يف ذلك
ّ
واالشرتاك يكون على اساس
اخلربة وتقديم ما يثبت من
شهادات وكفاءات ومشاركات
سابقة.
ّ
 ّالتوقع للمستقبل
هل بامكانك
ام أن بامكانك معاجلة احلالة

اليت بني يديك فقط؟
ّ
* هنالك توقعات اعملها
كل
سنة تقريبا يف بعض الصحف
وهلل احلمد وتوقعت عددا كبريا
االمور اليت حتقق منها
من
الكثري مثل القاء القبض على
صدام
الرئيس العراقي الراحل
ّ
حسني وحتى طريقة االعدام
واملكان كذلك توقعت بعض
االغتياالت يف لبنان ووفاة
اكثر من قائد خليجي وفعال
حتقق ذلك ومستمر بالتوقعات
واهلل اعلم لكن حتقق الكثري
وهذا ّ
موثق يف صحيفة الفرات
العراقية عام  2004و 2005يف
جريدة العراقية كذلك .2006
وكذلك يف جريدتي املستقبل
والتلغراف.
 يعتقد الكثري من االشخاصان بعض العاملني يف جمال
الروحانيات يتعاملون مع القوى
الشريرة اي انهم يستخدمون
الشياطني لتحقيق الشفاء ،فهل
ّ
وهل لك ان تقول
هذا صحيح؟
ايا من االرواح تستخدم
للقراء ّ
ّ
يف عملك؟
التخصص يف
* ان العمل او
ّ
اجملال الروحاني هو سالح ذو
حدين فال ميكن ان تطلق على
ّ
شخص ميارس السحر والشعوذة
وايذاء االخرين بأنه روحاني
ّ
وبكل
ومعاجل وعامل روحاني امنا
بساطة ساحر ويتعامل حتما مع
الشياطني وتسخري االرواح
اما الشخص الروحاني
الشريرةّ .
فهو الذي يتعامل فقط بالكتب
السماوية والعالج بها ويتعاطى
مع االرواح الطيبة او كما
نسميهم جنود اهلل الصاحلني
الذين ال حيضرون ّ
اال بكالم
اهلل حتديدا ويساعدون يف حقل
اخلري فقط وال ميكن استخدامهم
حرمها اهلل
لالشياء الضارة اليت ّ
مطلقا.
هل نستطيع ان
نعترب ان دور الروحاني هو دور
الوسيط بني االرواح اخليرّ ة

*لدى اختفائه يف افغانستان يف
عمر  25سنة*

*بعد العثور عليه يف مصح عقلي
غرب كابول بعد  29سنة*

*الشمعة اليت جتسدت متثا ً
ال
للسيدة العذراء*
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السفارة السورية تشارك يف مهرجان وودن يف كانبريا

انتبه!
"عمليات خطف" على "فايسبوك"

استولت جمموعة تطلق على نفسها اسم "راقب معلوماتك"،

*السفري سليمان وعقيلته إيزيس مع والدته السيدة نادية علوش
وشقيقته نهلة واملستشار جودات والبري وعبد الفتاح وروجيه وجويل*

بدعوة من هيئة الشؤون العرقية والثقافية يف
حكومة العاصمة كانبريا شاركت السفارة السورية
يف مهرجان وودن الثقايف واملوسيقي حيث
عرضت املصنوعات واألقمشة واألعالم السورية ،
واملنشورات السياحية عن سورية أرض احلضارات
واألديان  .ومت توزيع امللصقات واملنشورات على
زوار الركن السوري يف املعرض الذي يقام كل
عام تشجيعًا للتبادل الثقايف بني أسرتاليا ودول
العامل .
وكان السفري السوري وأعضاء السفارة موجودين
خالل اليوم الثقايف الذي كان بتاريخ  31تشرين
األول . 2009
ولبس أطفال اجلالية السورية اللباس التقليدي
الشعيب السوري وهم يستقبلون زوار املعرض من
الضيوف األسرتاليني .

*املستشار جودات علي وابنتاه آالء ولبنى وروجيه وجويل*

*د .عمار عوض وحاج قاب وعالء الدين وعمورة*

يف األيام القليلة املاضية ،على أكثر من  286جمموعة
منتشرة يف موقع "فايسبوك" احتجاجًا على ما تقول إنه
ضعف يف كيفية تعامل موقع التواصل االجتماعي مع
إدارة اجملموعات يف املوقع .ووضعت عليها شعارها
الذي حيمل امسها ونشرت رسالة احتجاج على "اجلدار"،
اخلاص بالنشر يف املوقع.
وجاء يف رسالة االحتجاج" :مرحبًا ،إننا إذ نعلن هنا
أننا اختطفنا جمموعتكم على"فايسبوك" وهذا يعين
السيطرة على أجزاء معينة منها تتعلق باملعلومات
اخلاصة بكم على املوقع ..وإذا أردنا فإنه ميكننا أن
نظهركم مبظهر سليب وسيء ،األمر الذي قد يؤدي إىل
تشويه صورتكم أو خدماتكم".
ووفقًا للمجموعة اخلاطفة ،فإنه عندما تتنحى إدارة
جمموعة ما يف موقع "فايسبوك"  ،فإنه ميكن ألي
كان أن يسيطر على تلك اجملموعة وواجباتها ،ما مينحه
إمكانية الوصول إىل املعلومات اخلاصة والشخصية بكل
سهولة ،وكذلك إمكانية إرسال الرسائل لكل أعضاء
اجملموعة وسلطة إجراء تعديالت على تلك اجملموعة.
وتقول الرسالة إنه "على سبيل املثال ،ميكننا إعادة
تسمية اسم جمموعتكم بصورة غري مالئمة وبشعة مثل
ادعموا حقوق املتحرشني باألطفال ،لكن ال ختافوا فلن
نفعل ذلك".غري أن اجملموعة اخلاطفة قالت يف بيان
هلا إن كل املعلومات السرية بقيت كذلك ومل تتعرض
للخطر جراء اختطاف اجملموعات.
لكن متحدث باسم موقع "فايسبوك" اكد انه ليس
لدى "اجملموعة املعنية (اخلاطفة) آلية الوصول إىل
املعلومات السرية .

´˝Ô„ÏÓœ¸a@ÊbèÀ@p
Ô€ç‰æa@ÂÌÏ‡n‹€
]}ÿ€√÷]<ª<—ÇëÊ<Ï2}<Hî^íj

ﬁbæa@7œÏm@·ÿ‰ÿ∫@—Ó◊@Ô€áÓó€a@aÏ€déa

<ÌÈ÷ÇÈí÷]<ª<Ü Áji
<–Èu^ä⁄<H(blackmores)<l^ﬂÈ⁄^jÈ

@ÚÓ€bßa@ÚﬂáÇ@¿@Ú‰é@40@Âﬂ@ãr◊c
@paãèÿæaÎ@Êbju¸aÎ@Êbj€¸a@ aÏ„a@…Óª@b‰Ìá€
@ÊÏnÌç€aÎ@pÏÌç€aÎ
@Ú„b‡è€a@“b‰ñc@ãˆbéÎ@ÜäÏ€a@ıbﬂÎ@ãÁç€a@ıbﬂÎ
ÚÓiã»€aÎ@ÚÓ„b‰j‹€a
„›Ìåaãi@a6è◊a@100%@¿bó€a@≥€a@ÜäÏnè

„÷ã–æaÎ@Ú‹‡ßbi@…Ój
P h : 9 75 9 1 2 0 6 – Fa x: 9 7 5 9 9 9 2 4
7 9 – 8 1 C h ape l St . L a ke mba
E m a i l : in fo @ nu t ro a s t e r.c o m.a u
w ww.nu t ro a s t e r.c o m.a u

Panamax
100 tablets
for $1.95

�
÷◊«^�ﬁ^•<^Ë]Ç7]<Ã◊«ﬁ<^Ë]Ç‚<Hl]ÖÁ�¬<HÍ◊¢]Ê<ÿÈä
<Ï4n“<ÔÜ}_<^Èç_Ê<HÖÁë<4„øi

ﬁåb‰‡‹€@ÚÓ„b™@p˝ÓñÏm
„@åaã†@Âﬂ@Ú∫á‘€a@‚á€a@¿@ãÿè€a@ëbÓ”@pb‰Ó◊bﬂ@ﬁájnè
Accu–check advantage ll
or Accu–check Active
or Accu–check GO
<á]Üõ<‡⁄<ÌnËÇu<ÔÜ}^e
Optium Xceed or Free style Lite

¯� È÷<T<Óju<^�u^fë<T<‡⁄<kfä÷]<Óju<∞ﬂm˜]<‡⁄<Z›‡»€a@‚aÎÜ
¯� È÷<T<Óju<^�u^fë<U<‡⁄<Çu˜]<›ÁË

Ph: 9632 6890 - Fax: 9681 1609
333 Guildford Rd. Guildford NSW 2161
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ
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استقبلهم الشيخ مالك زيدان وعدد من الشيوخ ورئيس مجعية الوحدة العربية االسالمية

رادوك واوفارول واالشوح يف مسجد مجعية الوحدة االسالمية العربية

 4االف عام.
ّ
ّ
تكلم النائب والوزير السابق فيليب رادوك كذلك
كما
تكلم
الشيخ مالك زيدان شاكرا احلكومة االسرتالية على مساعدتنا
لنكون يف اسرتاليا وعلينا احرتامها واحرتام قوانينها لنظل
اسرتاليني حمرتمني من أصل لبناني وعربي.
(واعاله بعض اللقطات)

Sydney Landscaping and Excavations

÷ö^œﬁ˜]<ÿœﬁÊ<ÜÀ£]Ê<›Ç7]<Ÿ^€¬]<ÜÒ^ä

مجعية الوحدة العربية االسالمية
زار نهار اجلمعة املاضي مسجد
ّ
زعيم املعارضة يف الوالية
السيد باري اوفارول والوزير
ّ
السابق يف حكومة االحرار
السيد فيليب رادوك يرافقهما
ّ
القيادي الناشط يف حزب االحرار الفيدرالي والوالية
السيد
ّ
فؤاد االشوح حيث استقبلهم الشيخ مالك زيدان ورئيس
مجعية
ّ
الوحدة العربية االسالمية
السيد عبد اهلل الشامي وعدد من
ّ
ّ
الشيوخ حبضور عدد من
املصلني يف اجلامع كما حضر املناسبة
أيضا الزميالن جوزيف خوري وايلي مكتوم.
اجلمعية
كانت كلمة ترحيب من رئيس
السيد عباس الشامي
ّ
ّ

…Ój‹€

HÒäÏÿ€aI@Ô„aäÏ◊@oÌå
@@H∂Îa@Ú–�”I@ãÿi
@0412963225@Zﬁbóm˝€

طالبا من زعيم املعارضة اذا استلم احلكم يف الوالية أن يركز
رد عليه زعيم املعارضة
على
الصحة واملواصالت واالمن ،كما ّ
ّ
باري اوفارول بأن حكومته اذا فازت يف انتخابات  2011ستعطي
اولوية
هذه املطالب
خاصة وقال انه حاول مع العب الرغيب
ّ
ّ
املعروف حازم املصري ترشيحه يف مقعد الكمبا كما أنه يريد
أن يكون للجالية العربية مراكز للرتشيح يف االماكن اليت تتواجد
عربية.
سكانية
فيها كثافة
ّ
ّ
مبا
فخور
وهو
تني
مر
لبنان
زار
وقال أنه
قدمته اجلالية اللبنانية
ّ
ّ
السرتليا وأن الشعب اللبناني جاء ومعه حضارة عمرها اكثر من

Demolition & Excavation

<ÜÀ£]Ê<›Ç7]<Ÿ^€¬_<ƒÈ€¢

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

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

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

30 Hoskins Avenue Bankstown
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حمل وصالون آل سوييت للحلويات ملتقى ابناء اجلالية
ما ان نذكر حمل آل سوييت للحلويات
اللبنانية والعربية حتى تقفز اىل البال
ابتسامة صاحبته السيدة جانو.
فهذا احملل الرائع الذي يقصده ابناء
اجلالية لشراء ما حيتاجونه من احللويات
هو يف الوقت نفسه صالون يلتقي فيه
واالحباء والعائالت لتمضية احلى
االصدقاء
ّ
االوقات.
وال نبالغ اذا قلنا ان الفضل يف شهرة حمل
وصالون آل سوييت يعود لصاحبته السيدة
الديناميكية جانو أبي ضاهر وكذلك زوجها
جان ابي ضاهر ،حيث يشعر املرء وكأنه
يف بيته وذلك للرتحيب الذي يالقيه من
صاحبيه وكافة العاملني فيه.
ّ
مييز حمل آل سوييت ترويقة الكنافة
ولعل ما ّ
باجلنب والقشطة مع الكعك باالضافة اىل
ّ
وتتوفر
الكرواسون والصفيحة الطرابلسية،
يف احملل خمتلف أنواع احللويات اللبنانية

*جون ابي ضاهر مع جوزيف ابي عراج*

ّ
لكل املناسبات.
والعربية وقوالب الكايك
وخاصة
واكثر ما يلفت انتباهك يف احملل
ّ
يف املساء عشرات االراكيل حيث تشعر
ّ
وكأنك يف وطنك.
ّ
الكل يف احملل اصبحوا مبثابة اصدقاء
واصدقاء
فيه
وللعاملني
الصحابه
لبعضهم البعض ايضا وذلك بفضل اجلو
الرائع الذي تضفيه صاحبة احملل السيدة
االجتماعية صاحبة االبتسامة الدائمة جانو
ابي ضاهر.
التامة
وميتاز حمل آل سوييت بالنظافة
ّ
واخلدمة السريعة النابعة من القلب اضافة
طبعا اىل ابتسامة جانو اليت تبعث الراحة
رواد احملل مما جعله
والسرور يف نفوس ّ
ملتقى ابناء اجلالية.
اقصدوا حمل آل سوييت على العنوان التالي:
75 South St. Granville
تلفون97602299 :

*جون وجانو ابي ضاهر مع بعض العاملني يف احملل*

*احملامي كمال بطرس وعبود العرتي*

*من الرواد الدائمني ألل سوييت*

∏@—Óó€a@¿@ÒÜÎ5€bi@aÏ»n
@ıbnì€a@¿@ı“á€biÎ
@·ÿ‰«@…œám@ÚﬂÏÿ®aNNÊÏ»œám@¸@·n„a
@ÚÃ€bj€a@ÚÓﬂÏÿ®a@Úz‰æa@Âﬂ@aÎáÓ–néa
@äaã®a@ﬁåb»€a@aÏ�j◊äÎ@ä¸ÎÜ@1200
@·ÿ€åb‰æ@Insulation

@÷ã–æaÎ@Ú‹‡ßbi@…Ói
„‘Rhyder Industries@Ú◊ãí@Âﬂ@ﬁÏ–ÿæaÎ@ÊÏ‡õæa@äaã®a@ﬁåb»€a@kÓ◊6i@‚Ï
ÚiÏ‹�æa@ÚÓ€a6é¸a@¬Îãì€a@Úœb◊@¿Ïnèm@>€a@Rhyder Therm Poly~@Rhyder Therm@Ú◊äbﬂ@Âﬂ

ASONZSZ@4859.1

@@0438105050@ZÅáyÜ@ê∫bu@áÓè€a@Zﬁbóm˝€
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اعالنات

SYDNEY`S MOST VISITED DEALER

CHOOSE FROM MORE
THAN 100 CARS

BMW

AUTO, AIR, STEER, CD PLAYER, P.WINDOWS, SUNROOF,
152010/01/ REGO,ALLOY WHEELS, DUAL AIRBAG, ABS BRAKES,
LEATHER SEATS, IMMACULATE IN AND OUT, NO MORE TO PAY,

FIXED PRICE $6250

DAEWOO NUBIRA

5SPEED, AIR, STEER, CD PLAYER, LEATHER SEATS,
P.WINDOWS, C.LOCKING, 142010/03/ REGO, EXCELLENT
CONDITION IN AND OUT, DRIVES AND LOOKS LIKE A DREAM,

FIXED PRICE $3700

HOLDEN CALAIS

AUTO, AIR, STEER, POWER WINDOWS, CRUISE, C.LOCKING,
DUAL AIRBAGS, SIDE AIRBAGS, ABS BRAKES, TRACTION
CONTROL, ALLOY WHEELS, LEATHER SEATS, V8 6.OL, DRIVE
AWAY TODAY NO MORE TO PAY,

FIXED PRICE $28950-

HYUNDAI LANTRA

AUTO, AIR, STEER, 4CYL, 162009/12/
REGO, EXCELLENT ON FUEL, GREAT FOR
LEARNER,

FIXED PRICE $2950

bË‰ﬂ@ÊÎäbn¶@Ú‹‡ßa@ã»èi@Òåbn‡æa@paäbÓè€a@paãì«

Tel: 9792 2255 - Fax: 9792 2522

5 Enterprise Ave Padstow NSW 2211
Web:www.wdcars.com.au
Email: sales@wholedirectcars.com.au
El Ghad News

Hanin

Breaking News & all the latest on the national and
international platforms with Boutros Bechara.

Reviving nostalgic moments with all- time love songs
and dedications from around the world
with George Dagher.

Mon – Sat: 8 am; 9 am; 11 am; 12 noon;
1 pm & 1:45 pm

Wednesday: 8 pm

LBCI NEWS

Dayf E Dayf

Daily News Update from LBCI - The leading
television network in the Middle East.

For the first time the celebrity becomes the
interviewer. Meet the host, the celebrity and the
celebrity’s interviewee all in one studio
with Robert Franjieh.

Mon – Sat: 3 am; 6:30 am & 10 pm
Sunday: 3 am; 9 am; 2 pm & 10 pm

Saturday: 10 am

Sob7iyyi

Musicana

Morning Drive highlighting the latest in current affairs,
economics, politics, entertainment & more with
Suzan Hourani & Elie Mattar.

Weekly wrap up of the best in the
entertainment updates, hottest hits, English & Arabic
charts, best gossip of the week,
E-News, TV-News, competitions & exclusive
interviews with Elie Mattar.

Mon – Fri: 7 am

2il W 2al Ma3 Elie

Saturday: 2 pm

Up to the minute news in the entertainment world,
fresh gossip, latest hits, celebrity affairs, interviews &
competitions with Elie Kazzi.

Monday, Wednesday, Thursday & Friday:
11 am Re-run 11pm

Bikaffi

90 minutes to untangle the complexities of the noncelebrity world: Social problems, relationships, goals,
impediments and aspirations with Lara Taouk.

Tuesday: 12 noon Re-run Thursday 8pm

Bonjourein

A wildly dynamic hour of dance music,
interaction and non-stop laugh live from Beirut
with Allan Geday.

Mon – Fri: 2 pm

Ya Rima

Afternoon-Drive live from Beirut bringing all the latest
in the Middle East’s current affairs, lifestyle and news
plus exclusive celebrity interviews with Rima Njeim.

Mon – Fri: 3 pm

@Ú»‡ßa@∂a@µ‰q¸a@Âﬂ@|n–„
ı� bèﬂ@X@M@�bybjñ@Y@Âﬂ
@áy¸aÎ@ojè€a
ı� bèﬂ@V@M@�bybjñ@Y@Âﬂ

DJ Time

No# 1 Arabic Radio Station

Sawt El Ghad !

PUMP UP THE BEAT WITH THE LATEST HITS

BASS ... 3A SAWT EL GHAD !

To Advertise Call NOW

9747 1017

Non-Stop dance music, irresistible belly dance
rhythms, fusion mix, latest releases, & dabkeh.

Saturday: 4 pm

Awa2el

Up Close and personal interviews with A-Class
entertainers live from Beirut with Rima Njeim.

Sunday: 10am

Bikhsous Hal Shee…

Behind the scene celebrity
scandals, slip-ups, funny mistakes &
faux-pas’s with Raja and Rodolf.

Sunday: 3 pm

Archive 5 Njoum

A show that reminisces our idealistic
celebrities’ lives in their music and
entertainment careers with Elie Kazzi.

Sunday: 6pm
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نجوم

أمرية األحزان أسمهان ...اىل السهر مجدّداً! ()6

ودع املوسيقار حممد عبد الوهاب والصحايف حممد التابعي
ّ
معا على شاطئ النيل ،وهما يتبادالن
أمسهان ،ثم أخذا يتمشيان ً
تعمد عبد الوهاب أال يتناول فيها سرية
احلديث يف أمور كثريةّ .
أمسهان ،لذا كان يتحدث والتابعي يتظاهر بأنه معه يسمع كل
ما يقول ،وفجأة توقف عن املشي ووقف يف مواجهة عبد الوهاب
وقال له :قل لي ما الذي حدث اليوم ،وما املقصود به؟
أدرك عبد الوهاب أن التابعي ابتلع الطعم ،فراح يضحك
كثريا ،ثم قال :مل أتناول عشائي بعد ،ما رأيك نذهب إىل
مطعم «الكيت كات» لتناول العشاء ونتحدث.
رد التابعي وهو يف دهشة من عرضه ،فهو مل يفعلها معه
سابقا ،وقد ُعرف عنه حرصه الشديد ،إىل حد وصفه من بعض
املقربني بـ «البخل» :نتعشى!! معنديش مانع طبعا ،لكن...
رد عليه عبد الوهاب قبل أن يذهب التابعي خبياله إىل بعيد
متورطا يف «عشوة» :خالص يا سيدي أنا عازمك
وجيد نفسه
ّ
على العشاء ،بس على حسابك!
يف مطعم «الكيت كات» على نيل العجوزة ،جلس عبدالوهاب
ً
صامتا ،يف
والتابعي يتناوالن العشاء .على املائدة ظل التابعي
انتظار أن يفي عبد الوهاب بوعده يف أن يفسر له ما طلب منه
تفسريه ويفك طالسم ما حدث الليلة ،وهنا بادر عبد الوهاب
قائال :احلقيقة ليست كما ذكرت أمسهان من أنها ختاف أن
يقتلها أهلها إذا مثلت وغنت يف السينما وإمنا مثة عقد جيمعها
مع شقيقها فريد من جهة ،وبينها وبني الدكتور «بيضا»
أحد أصحاب شركة «بيضا فون» من جهة أخرى ،مينع عليها
الظهور يف أي فيلم أو عمل سينمائي ملدة سنتني ،إال من خالل
الشركة ،ومؤكد أن أمسهان وفريد مضطران اىل جماملة شركة
«بيضافون» دائما ،خصوصا الدكتور بيضا ألن له وللشركة
عليهما أفضاال كثرية ،وأن أمسهان كلما احتاجت إىل مبلغ ما
فجأة ،وهي كثريا ما تفعل ذلك ،تلجأ اىل الدكتور بيضا الذي
يقرضها على حساب أي عمل فين الحق.
مل يكن ذلك هو احلديث الذي يريده التابعي ،لكن أضطر اىل
جماراته إىل أن يصل اىل مراده ،فرد عليه :لكن كما عرفت أن
أمسهان مل تكن تعمل سابقا ،أقصد خالل فرتة زواجها من األمري
الدرزي ،حتى طلقت هذا العام ،متى كان العقد؟
حدث أخريا ،بعد أن ِّ
طلقت أمسهان واستقرت يف القاهرة،
وقررت العودة بشكل دائم اىل الفن ،فهي ال مصدر دخل هلا
سوى الفن ،وفريد مل يرد أن يرتكها هكذا ،فهو يطلب أن تكون
معه يف أي شيء يفعله.
 أظنه ال جياملها ...فصوتها أقوى من أن جياملها شقيقهافريد أو غريه.
شعر عبد الوهاب أن التابعي يقصده هو شخصيا بكلمة «أو
غريه» ،فقال :ليست جماملة ،لكن أمسهان ابتعدت عن الفن،
بل عن القاهرة ومصر كلها ،ما يزيد على ست سنوات ،وهي
فرتة كافية ألن ينساها الناس ،وما يفعله فريد «أو غريه»
هو إعادة تقدميها للناس بشكل قوي يتناسب وإمكانات صوتها،
يعرف اجلمهور بها.
ويف الوقت نفسه ّ
هنا جتاوز التابعي كل ما يقوله عبد الوهاب عن امتناع أمسهان
عن التمثيل يف فيلمه ،أو حتى عن عودتها ومساعدة فريد أو
غريه هلا ،وسأله سؤال مباغت :يف املناسبة ،كم أعطيت أمسهان
أجرا عن أغنيتها يف أوبريت «قيس وليلى»؟
قال عبد الوهاب بال تردد :مخسمائة جنيه.
ً
مبالغا ،ألنه ضاعف املبلغ احلقيقي مخس مرات ،ألن العقد
كان
املوقع بينها وبني عبد الوهاب ينص على أن يدفع هلا مبلغ مائة
جنيه فحسب ،مقابل غنائها يف دور «ليلى» يف فيلم «يوم
سعيد» ،إضافة إىل غناء أغنية «حمالها عيشة الفالح» ،وهذا
املبلغ هو األول الذي حتصل عليه أمسهان من أول فيلم غنت
فيه.
فطن التابعي أن عبد الوهاب يراوغ للهروب من السؤال الذي
جاء به إىل هنا واضطره ليقبل «عزومة العشاء» على نفقته،
فسأله بشكل مباشر :هل طلبت أمسهان منك أن تعرفين بها؟
أجاب عبد الوهاب :ال ،مل تطلب ذلك.
احملرر يف جريدة «البالغ»
قال التابعي :لكن أمحد حسن
ِّ
كان أبلغين قبل أسبوعني عندما شاهدتين مع أم كلثوم يف
إلي ،وكان من املفرتض
اجلامعة األمريكية ،أنها تريد أن تتعرف ّ
أن نتقابل يف اليوم التالي ،ومل حيدث حتى حدث اللقاء بيننا
الليلة يف بيتك ،وبطلب منك فيه إحلاح غريب! ظننت أنها هي
ً
عوضا عن املوعد الذي مل حيدث سابقا.
اليت طلبت ذلك
رد عبد الوهاب وهو مشغول بالطعام ،غري مكرتث حبرية
التابعي :غريبة أنها مل تذكر لي شيئا من ذلك.
علي ذلك اإلحلاح كله باحلضور
قال التابعي :إذا ملاذا أحلحت
ّ
كي تعرفين بها؟
هنا ضحك عبد الوهاب ضحكته الشهرية ،وكأنه أحرز هدفا
مباغتا يف الوقت املناسب ،وأجاب إجابة مل يكن يتوقعها
التابعي :ألن أمسهان هي اللي راح «جتيب دماغك».
ضحك التابعي مندهشا وقال :تفتكر كده يا أستاذ؟
 -أنا واثق من كده...

ماهر زهدي

قال التابعي :سوف نرى.

حيلة عبد الوهاب

انصرف الرجالن ،كل يف طريقه ،مل يشأ التابعي أن يذهب
إىل البيت ،كذلك مل يفكر يف العودة إىل اجمللة على رغم وجود
ما يستدعي عودته إليها ،غري أنه أراد أن خيتلي بنفسه يف مكان
هادئ ،وقرر أن ميارس هواية املشي على طريقة عبد الوهاب،
وأخذ ميشي مستمتعا بليل القاهرة وسط شارع اجلزيرة آخذا
طريقه إىل وسط القاهرة.
عندما اختلى بنفسه تلك الليلة ،أخذ يفكر ويسأل نفسه :ما
الذي يقصده عبد الوهاب بقوله «أمسهان هي اللي راح جتيب
دماغه»؟ فظاهر القول هو املزاح ،لكن عبد الوهاب ليس لديه
مزاح جماني ،فمن املؤكد أن مثة سبًبا آخر جعله يقدم على ذلك
التصرف ،ويقول ذلك الكالم!
أخذ يفكر :ملاذا أحل علي عبد الوهاب باحلضور ليعرفين
بأمسهان ،هل كي «جتيب دماغي» فعال كما قال؟ فمن غري
املعقول أن يكون ذلك ما قصده ،ثم أي مصلحة لعبد الوهاب
وأنا صديقه املقرب ،يف أن جتيب أمسهان دماغي؟! ثم هل كان
يصارحين القول لو كان هذا قصده حقا؟
أخريا ،انتهى إىل رأي أو تفسري وهو أن حممد عبد الوهاب
قصد من كل ما فعله أن يقوم بعمل دعاية لفيلمه اجلديد «يوم
سعيد» بشكل غري مباشر وجماني ،حتى ولو كان الثمن هو أن
يورط أحد أصدقائه يف عالقة هو ليس مستعدا هلا ،ألن عبد
الوهاب يتقن فن الدعاية كما يتقن فن الغناء واملوسيقى ،بل
هو أمهر فنان عرف فنون الدعاية املستورة اليت ال تظهر فيها
يده وال ميكن أن ُتنسب إليه ،بل من املمكن أن ينفي ذلك متاما
عن نفسه ،وأنه مل يكن يقصد ذلك على اإلطالق ،لكن العشرة
والصداقة بني عبد الوهاب والتابعي ،جعلت األخري يفهم األول
جيدا.
عرفه بأمسهان كي يتحداه أو
الوهاب
عبد
بأن
التابعي
اعتقد
ّ
يتحدى فضوله ،فقال ما قال كي يثري اهتمامه أو غروره ،وهل
قدر عبد الوهاب أن يصبح
من رجل خال من داء الغرور ،إذ ّ
التابعي وأمسهان صديقني ،سوف يكون من حق الصديقة على
صديقها الصحايف وصاحب اجمللة (هكذا اعتقد التابعي أن
عبد الوهاب املاكر الواسع احليلة فكر وخطط) أن ينشر أخبارها
الفنية ويشيد جبمال صوتها ويتغنى مبواهبها كمطربة ،وأن
ينشر صورها ومن ثم آخر أخبار مشاركتها يف فيلم «يوم
سعيد» يف جملة «آخر ساعة» ،بل لن يرتك صحايف أو
كاتب يف اجللسات اليت جيتمعون فيها أهل الصحافة والفكر
والفن ،إال وسيشيد بصوت أمسهان وقصة مشاركتها مع عبد
الوهاب يف فيلمه اجلديد «يوم سعيد» ،ومن هنا ستكتب
الصحف واجملالت ،بناء على إشادة التابعي ،وعلى اعتبار أن
شهادة عبد الوهاب ستكون جمروحة ألنها تعمل معه ،وطبيعي
أن يشيد بها ،عن الصوت اجلديد الذي اختاره عبد الوهاب،
وملا كانت أمسهان بعد غياب ست سنوات يف جبل الدروز،
جمهولة تقريبا عند اجلمهور املصري ،فإن ذلك كله سيكون
دعاية جمانية هلا شخصيا ،ثم وهذا هو األهم ،دعاية لفيلم
حممد عبد الوهاب.
كان ذلك كله من اعتقاد التابعي ،ودار يف عقله وهو يدور
وميشي يف شوارع القاهرة ،غري أنه أمام حيلة عبد الوهاب اليت
ال ختلو من ذكاء واضح ،اهتدى إىل حيلة مواجهة ،أكثر مكرا،
فكرة خبيثة يرد بها على ما فعله عبد الوهاب ،فقد اختذ قرارا
بينه وبني نفسه ،أال يتحدث يف أمر أمسهان يف أي جملس
يضمه مع الصحافيني واملثقفني ،وقرر أال يكتب او ينشر كلمة
ّ
واحدة ال عنها وال عن الفيلم إال بعد عرضه.

احلبيب املصدوم والعودة

مرت أشهر عدة ،كان الزوج املصدوم يف حبه وزواجه ،األمري
حسن األطرش شفي متاما من جراح جسده بسبب احلادثتني
اللتني وقعتا له على طريق السفر إىل السويداء أثناء عودته
من القاهرة ،غري أنه ما زال يعاني اجلراح يف قلبه املكسور
بعد الطالق وفراق احلبيبة ،كذلك صدمة الطالق الذي وقع بينه
وبني من أحب قلبه ومل يعرف احلب طريقا إىل سواها ،فكر
طويال ،ووجد أنه لن يستطيع العيش من دون آمال ،لكنها مل
تصبح يف عصمته اآلن كي يسافر إىل القاهرة ويعود بها يف
يده ،كما فعل مرات عدة سابقا.
ليال طوال كان جيلس فيها األمري جيرت ذكرياته مع األمرية،
ومدى حبه هلا ،وكيف كانت متأل الدنيا عليه ،كثريا ما كان
جيلس حيدث نفسه ،وقليال جدا ما كان جيد اإلنسان القريب
منه الذي ميكنه معه أن يبوح مبا يضيق به صدره ،ويطري النوم
من عينيه :كل يوم مير أكتشف أنين لن أستطيع العيش من
دون آمال!
 ال تقل هذا يا أمري ،فمن العيب أن يضعف الرجال أماماحلب ،فما بالك باألمراء ،حتى ولو كان احلب هو بيت الداء.
 لكنها ملكت الفؤاد ،ولوال طيشها وعنادها ألصبحنا أسعدزوجني ..ليس يف اجلبل بل يف العامل بأسره.
 -تستطيع أن تتزوج بأمجل نساء الدروز ...لك أن تشري ال

أن تطلب ،وأمجل فتاة يف الدروز تتمنى أن تكون زوجة لألمري
حسن األطرش.
 ينظر األمري إىل وجه كاميليا ابنته ،اليت كانت تشبه أمهاإىل حد كبري :لكن عيين مل تر أمجل منها ،فلم أكن أتصور يوما
أن أحبها كل هذا احلب ،ومل جيل خباطري أن يكون هذا احلب هو
سبب شقائي ،بعد أن تركتين من دون أن تبالي به.
 لكنها هي من رفضت العيش هنا ،ومن العار أن حتاولرغما عنها.
إعادتها
ً
 لو كنت أريد إرغامها ما كنت طلقتها .أريدها حبيبة طائعة،وليس زوجة مضطرة.
 كيف السبيل إىل ذلك؟ سأعود إىل القاهرة ،أعتقد أن نفسها اآلن هدأت وميكنهاأن تقبل العودة معي ،فلعلها ندمت على ما فعلت ،وراجعت
نفسها ...نعم من املؤكد أنها ندمت على طلب الطالق ،وما
أن تراني حتى تضع يدها يف يدي ونعود معا إىل اجلبل مرة
أخرى...
 متى تسافر إىل القاهرة. سأغادر غدا إىل القاهرة ،يكفي ما فات.وصل األمري حسن األطرش إىل القاهرة ،وكانت معه ابنته
من أمسهان كاميليا ،فقد أخذها بصحبته كي تراها ،ويف الوقت
نفسه ميكن أن تكون االبنة ورقة ضغط على آمال لرتضى
بإعادة احلياة الزوجية بينهما جمددا ،وتقبل أن تعود معه إىل
السويداء.
كان يف استقباله شقيق آمال األكرب فؤاد ،جلسا معا ومل يكن
األخري يدري ما يف نية األمري من طلب عودة احلياة الزوجية مع
ابنة عمه آمال ،وإعادتها إىل عصمته ،وما أن فاحته األمري يف
ذلك حتى تغريت مالمح وجه فؤاد ،وبدا عليه القلق واضحا:
ما تقوله يسعدني جدا ،لكن عفوا يا أمري ،أرفض شخصيا أن
حيدث ذلك جمددا!
 ماذ ،ترفض ،أنت الذي يرفض يا فؤاد؟! نعم ،وأرجوك ال تفهمين خطأ ،أرفض أن أسبب لك العذابواملشاكل جمددا ،فقد كنت السبب يف املرة األوىل ،واآلن
أرفض أن أكرر اخلطأ نفسه .نعم آمال شقيقيت ،وأحب أن أراها
يف بيتها مع زوجها وابنتها ،لكن ال أحب أن تدفع أنت الثمن،
فأنت أيضا ابن العم وأمري لك كيانك ومقامك الكبري.
 لكن هذه املرة أنا الذي يطلب ذلك ...وبشدة ،ومبحضرغبيت ،فأرجوك أن تفعل ما يف وسعك!
 ال ترجوني يا أمري ،أمتنى أن أفعل أي شيء إلسعادك،لكين يف الوقت نفسه أعرف آمال وعنادها ،وحبها اجلارف للفن
والغناء ،وهذا لن يكون فيه سعادتك ،بل شقاؤك!
 إذن دعين أحاول معها. لك ما تريداستعد األمري حسن للقاء احلبيبة آمال ،وراح ميين نفسه بعودة
ما راح ،وحرص فؤاد أن يكون اللقاء بينهما فحسب ،من دون
أن يكون هناك ما ميكن أن يؤثر يف آمال بشكل سليب ،كوجود
والدتها عالية املنذر ،أو شقيقها فريد ،فهو يعرف أنها تستقوي
بهما ،وفريد حتديدا ،ألنه هو من يأخذها معه يف طريق الغناء
ويشجعها على ذلك.
ّ
وإىل احللقة املقبلة
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كتابات

هديّة
روحي
ولقيين
بيت
عل
معك
خدني
ّ
وعـيين
بلليل
عطشت،
وكلما
ّ
سواقي
بقلبك
افتح
تا
احلب
ّ
ّ
وتسقيين
وتشرب
منا،
وتشرب
ّ
فيك
ملهي
العمر
كل
قضيت
ّ
وسليك
حالك
عن
خربك
تا
ّ
والقيك
دلك
أهلك
بيت
وعا
القيين
مشتاق،
صرت
وكلما
امنا كنت فاضي ،لغريك شلحين
وجترحين
وراقي،
جترح
وال
بتفتحين
العن
بايد
عمري!!
ّ
مشواري
بعد
عايش
ضل
وتا
هديين
الدخرية...البنك
متل
*من ديوان «روحانيات – اجلزء االول»
للشاعر الراحل يوسف روحانا
(تتمة املنشور على ص )13
والشخص اخلاضع للعالج؟
ّ
بكل تأكيد فان دورنا يقوم على الوساطة بني االرواح اخليرّ ة والشخص
تتعداها لتسخري
الذي نعاجله ،غري ان مهنتنا ال تتوقف عند الوساطة بل
ّ
هذه االروحل الطيبة (باذن اهلل) خلدمة الغرض املنشود مثل حاالت
املس الشيطاني او
تعرض الشخص لالسحار (الكتيبة) او االصابة
ّ
ّ
بالعني و احلسد وغريها.
تود توجيهها؟
 هل هنالك كلمة اخرية ّاحب ان اذكر منها اثنني فقط وهي موثقة
هنالك امور واجنازات كثرية ّ
ونشرت يف بعض الصحف احمللية يف اسرتاليا االوىل هي ّ
انه زارني
احد االخوان من اجلالية االفغانية وكان هنالك بعض االسحار واملشاكل
بعدة جلسات وهلل احلمد شفيت ومن الصدف،
لدى اخته وبعد العالجات ّ
وصلين هاتف او معلومة بطريقة الكتابة حيث تتم السيطرة على يدي
لتكتب لوحدها معلومات بطريقة ال ارادية وتظهر معلومات وهذا يعرفه
ّ
كل من زارني يف مكتيب وتعامل معي اضافة اىل االمور واخلواطر اليت
تأتي بشكل تلقائي من رأسي بصيغة افكار او معلومات املهم ظهر
لي بأن والدها اشبه بأن يكون يف معتقل ام مستشفى خاص او حجر
صحي وعندما سألتها قالت ان والدها متوفى منذ اكثر من  22عاما
ّ
يف افغاسنتان اثناء االحتالل السوفياتي واحلرب انذاك وبعد التدقيق
يف املعلومات وحماولة معرفة تواجده واالستعانة باخلرائط قيل لي انه
يف غرب العاصمة كابول يف مصح عقلي وفاقد للذاكرة ويوجد عالمات
يف يده اليمنى أشبه بأثر جرح قديم أو خدش عميق فعندها جتدد االمل
حي او ميت
لديهم حيث افتقدوه منذ اكثر من  20عاما دون معرفة انه ّ
قد فقد منذ ذلك احلني واملهم يف ذلك انهم ذهبوا اىل افغانستان
وبعد البحث يف تلك املناطق ّ
مت العثور عليه وهو فاقد للذاكرة وتثبتت
ّ
والتاكد من ّ
االوصاف اليت ذكرتها هلم ومت فحص حامض DNA
انه
ذات الشخص املعين وهلل احلمد (مرفق صورته عندما كان شابا وعندما
وجدوه كذلك جمسم السيدة العذراء).
واحلادثة الثانية زارتين احدى االخوات لعالجات روحانية معينة فقيل
لي انها نذرت نذرا منذ حوالي عشر سنوات او اكثر وقد نسيت النذر
بعد الوالدة ومضت سنني فعند مراجعتها لي ذكرتها بان لدي احياء
او هاتف يف رأسي بانك مطلوبة نذر للسيدة العذراء خبص قربانا هلا.
وتذكرت االم وذهبت للبيت وأشعلت مشعة ويف ساعة متأخرة من
الليل اتصلت بي وهي مرعوبة ومندهشة واخربتين بانها عندما اشعلت
الشمعة ووضعتها يف صحن وذلك الداء بعض االعمال املنزلية وبعد
فرتة وجدت الشمعة حمرتقة متاما والباقي شكل متثال وكأنه منحوت على
جمسم وواضح،
يد ابرز النحاتني للسيدة العذراء وبشكل
صدقين حتى
ّ
ّ
اصابع اليد والوجه واملالبس سبحان اهلل ورأيته
وصورته وهي حلد
ّ
االن حمتفظة بالشكل ّ
ومت تغليفه بالزجاج ومن املذهل يف نفس اليوم
عدة واخربتها انها
رأت ابنتها اليت نذرت من اجلها الشمعة قبل سنوات ّ
(البنت) رأت السيدة العذراء باملنام وهي حتذرها من العبث او عدم
احملافظة على هذا التمثال واال فانها ستزعل عليها ولن تزورها بعد
ذلك وما زلت احتفظ باسم وعنوان السيدة وهي من اجلالية العربية.
انا شخصيا مل استغرب هذه االمور ومل افاجأ وحصل ذلك مع ابين
ّ
للسيد املسيح عليه السالم
االوسط حني نذرته
واتذكر ما حصل له
ّ
قبل ايفاء النذر وذلك قبل حوالي  19عاما وهناك العديد من االحداث
اليت ال جمال لذكرها االن.
يف اخلتام،
ان العلم الروحاني هو علم قديم منذ اقدم
احب ان اقول ّ
ّ
العصور منذ عصور احلضارات القدمية كحضارة وادي الرافدين ووادي
النيل او احلضارة الرومانية وغريها هو وليد عصر االنبياء والرسل
ّ
والزاهدين والصاحلني
وبشقه االخر السليب اي التعاطي مع االرواح
الشريرة وتسخريها جنبنا اهلل مجيعا اذاهم وشرورهم.
اشكر لكم هذا اللقاء وأمتنى لكم التوفيق واالزدهار خلدمة احلقيقة
وايصاهلا بكل صدق وموضوعية وشكرا جمددا.

هل قصة السفينة احملمّلة باالسلحة فيلم
اسرائيلي مصري لإلساءة حلزب اهلل؟!
السفينة (فرانكوب) اليت زعمت املخابرات الصهيونية انها
بكميات كبرية مهربة اىل حزب اهلل
ضبطتها وعلى متنها اسلحة
ّ
ّ
بتايخ  .2009-11-4ما كشفته املعطيات الرمسية
املتعلقة مبسار
عمل السفينة ،يسقط عمليا الرواية الصهيونية املفربكة ،ويقود
ان
اىل واحد من االحتمالني ،االحتمال
القصة ليست سوى
االولّ ،
ّ
ّ
هو
الثاني
واالحتمال
واألمد،
فيلم صهيوني قصري النفس
ان
ّ
الباخرة كانت فعال حتمل اسلحة يف طريقها اىل لبنان ،وضبطتها
البحرية البحرية الصهيونية باخلطأ وليس بالعمل االستخباراتي
ثم حاولت استثمارها بهدف التغطية على تقرير
كما ّ
تدعيّ ،
غزة الذي
غولدستون ،خبصوص اجملازر الصهيونية يف قطاع ّ
يأتي يف توقيت غري بريء ،يتزامن مع حراك سياسي صهيوني
امريكي واوروبي ،بهدف تسليط االضواء جمددا على مسألة نزع
سالح حزب اهلل يف لبنان ،عرب جمموعة من املؤشرات اليت تدافعت
خالل االسابيع املاضية ،واليت جاءت بعد جناح االجهزة االمنية
اللبنانية يف ضبط عدد كبري من شبكات
التجسس الصهيونية،
ّ
اىل االنتهاء حبادثة ضبط االجهزة الصهيونية يف وادي حوال يف
اجلنوب اللبناني..
واالهم من ذلك ما كشفت عنه شركة التأمني العاملية األملانية
(لويدز) على شبكة االتنرنت يسقط املزاعم الصهيونية القائلة
عباس اإليراني ،فضال عن انها
ّ
ان السفينة رست يف مرفأ بندر ّ
مرة قناة السويس.
وال
تعرب
مل
ّ
ان السفينة اليت متلكها شركة (بارتلز) االملانية
ويكشف التقريرّ ،
ّ
الستة املاضية من البحر االبيض
مل خترج طوال االشهر
املتوسط
ّ
وبقيت تعمل بني مرافئ ايطاليا واليونان منذ مطلع شهر ايار
املاضي ،حني غادرت مرفأ ()Glola-Tauro
يف ايطاليا متوجهة اىل مرفأ دمياط املصري والذي بلغته يف
اليوم التالي ،وامضت فيه سبعة ايام قبل مغادرتها اىل قربص
االول اىل
يف  24ايلول ّ
ملدة  14يوما ومنه جمددا يف  6تشرين ّ
االول
مرفأ دمياط املصري الذي غادرته بعد يومني يف  8تشرين ّ
ثم اىل دمياط تكرارا يف  12تشرين
األول ،لتعود
ّ
اىل بريوتّ ،
اىل بريوت يف اليوم التالي لتمضي فيه مخسة أيام قبل ان
االول لتمضي فيه
تكرر زيارتها اىل فرفأ دمياط يف  17تشرين ّ
ّ
 38ساعة وتغادر بعد ذلك اىل مرفأ بريوت الذي أمضت فيه 8
ساعات فقط ،وغادرته يف  20تشرين
االول جمددا اىل دمياط
ّ
األول ،وبقيت خارجه
الذي وصلته بعد ثالثة أيام يف  23تشرين ّ
مدة 44
ّ
ملدة يومني قبل دخول حوض املرفأالذي امضت فيه ّ
األول قبل ان تغادره حنو
ساعة قبل ان تغادره يف  25تشرين ّ
مرفأ ليمسول القربصي الذي بقيت خارجه يوما واحدا قبل ان
ثم غادرته يف  27تشرين
تدخل حوض املرفأ ّ
ملدة يوم واحدّ ،
األول .
ّ
ومل يبينّ التقرير الصادر عن شركة(لويدز) للتأمني وجهتها بعد
 27تشرين الثاني وهو التاؤيخ الذي اعلنت احلكومة الصهيونية
ّ
انها ضبطت فيه محولة الباخرة يف عرض البحربعد خروجها من
مغادرتها
من
أيام
مثانة
بعد
أي
املصري
دمياط
مرفأ
الرمسية
ّ
ثم تفرج عنها حنو مرفأ
للمرفأ القربصي اىل جهة جمهولةّ ،
بريوت الذي وصلته عند احلادية عشرة من قبل ظهر اجلمعة،
حيث باشرت مديرية املخابرات يف اجليش اللبناني التحقيق مع
القبطان البولندي والطاقم االوروبي.
ويكشف التقرير ،اذا كانت الباخرة حتمل سالحا فعال ،فمن اين
يأتي هذا السالح واين كانت وجهته ،وملن يأتي السالح من
ان السواحل اللبنانية حتت املراقبة الدقيقة من
البحر مع العلم ّ
قوات اليونيفيل البحرية ،وهل هذه ّ
خطة صهيونية مصرية ّ
متفق
ّ
عليها لتشديد اخلناق على حزب اهلل ،وهل حزب اهلل حباجة ملزيد
من الصواريخ وهو الذي حبوزته عشرات اآلالف من الصواريخ
قريبة وبعيدة املدى ،وملا يأتي السالح من البحر حلزب اهلل ما
دامت احلدود اللبنانية السورية
مشرعة لتهريب السالح ،وهل
ّ
النظام املصري هو مرسل السالح اىل جهة لبنانية متحالفة معه،
وملاذا يعتصم النظام املصري بالصمت ازاء االساءة الصهيونية
وجهت اصابع االتهام هلا
اىل االجهزة االمنية املصرية عندما ّ
بأن الباخرة خرجت من مرفأ دمياط املصري وبداخلها االسلحة
املصادرة ،وطبعا النظام املصري مل يرسل السالح اىل حزب اهلل
عدوه اللدود ،وهل االسلحة كانت مرسلة اىل تنظيم
وهو
القوات
ّ
ّ
اللبنانية املتحالفة مع النظام املصري والسعودي ،تلك االسئلة
ميكن أن جتيب عنها التحقيقات اليت بدأتها خمابرات اجليش اللبناني
ملعرفة لغز الباخرة الذي يواصل العدو االسرائيلي استثماره.
فيما ينتظر ان حتفل االيام القادمة مبعطيات جديدة يف ضوء
ما سينطق به فريق الباخرة وقبطانها البولندي ،بعد استجواب
خمابرات اجليش اللبناني هلم ،وهل سيتم الضغط على لبنان
لعدم نشر التحقيق ،وبغض النظر عن ّ
كل شيء سيبقى حزب
ّ
تتحطم على اسوارها ّ
اهلل قلعة
كل املؤامرات سواء من االنظمة
العربية او العاملية.

خلدون عبيد

وجه االسبوع
تقديم اكرم املغوّش

االكادمييّة رانية سليم شرف الدين
قوة لالنسان متى كان طموحا
االعتزاز بالنفس مصدر ّ
ومصرا على حتقيق غايته املثلى يف العلم والنجاح.
ّ
ومن صبايا اجلالية العربية الناجحات
الشابة اجلامعية
ّ
احلسناء راينة سليم كرمية االستاذ االديب اسعد سليم
والسيدة سلوى االطرش وعقيلة رجل االعمال سليم شرف
الدين وهلما ولدان يف عمر الربيع عمر وتامر.
ّ
ولدت رانية يف بلدة جباع
الشوفية يف لبنان وتعلمت
ّ
يف مدارسها وختصصت يف احدى جامعات الواليات
ّ
املتحدة االمريكية ،وحصلت على اجازات يف ادارة االعمال
عدة
واالقتصاد واحملاسبة وعملت يف حقل اختصاصها يف ّ
مؤسسات يف ملبورن ،حيث تقيم مع زوجها وجنليهما،
وهي تنتمي اىل عائلة سليم املعروفة جدا يف اوساط
املناضلني واملثقفني يف لبنان وسوريا وفلسطني واالردن
وسائر الدول العربية حيث كان والدها االديب املرحوم
اسعد سليم رئيس جملس امناء قضاء الشوف ،وصاحب
عمه العقيد البطل الشهيد فؤاد سليم
الكتاب الوثائقي عن ّ
الركن االساسي لقيادة الثورة العربية مع قائدها
العام
ّ
البطل سلطان باشا االطرش وشقيقه اجملاهد نصري سليم
وصهرهم االديب
ان
واملؤرخ الكبري عجاج نويهض كما ّ
ّ
اوائل
من
كان
سليم
نسيم
جدها الدكتور
االطباء العرب
ّ
ّ
واملتخرج من جامعات املانيا قبل اكثر من قرن مع الدكتورين
ّ
حسن واسعد سليم وغريهما من هذه العائلة املعطاءة .كما
المها الشاعر واجملاهد الكبري
اجدادها وأهلها كذلك ّ
جدها ّ
سليمان عبدي االطرش سكرتري القائد
العام سلطان باشا
ّ
االطرش ،واخواهلا الدكتور السفري جرب والدكتور فارس
والدكتور عبدي رئيس اهلالل االمحر السوري واللواء رياض
والوزير املعروف هالل االطرش ويكفي فخرا أبو الثورات
العربية البطل سلطان باشا االطرش.
ان الوطنية ال
تتجزأ فعلينا كجالية عربية أن
ّ
تقول رانية ّ
نتفاعل مع هذه البالد العظيمة اسرتاليا بلد التعددية
احلضارية والتواصل مع بالدنا العربية احلبيبة
وخاصة لبنان
ّ
ّ
وسوريا حيث أهلنا وتارخينا وتراثنا
وتؤكد قائلة« :اننا
ورثنا اجملد الوطين والعلمي والثقايف من اهلنا وأجدادنا
ّ
حنصنه وحنميه
فعلينا أن
حب الوطن
ّ
ونعلم أوالدنا على ّ
حب الوطن من االميان .
واالخالص له
ّ
وتردد دائما ّ
ّ
احلسناء رانية سليم شرف الدين
متألقة بفكرها وشكلها
وتربيتها الوطنية وستبقى مثاال لصبايا جيلها النها ولدت
ّ
وترعرعت
وتعلمت يف بيت كريم وعائلة أصيلة قوامها
االخالق والوطنية واحلفاظ على الرتاث.
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رياضة

بطولة النوادي العربية للمصارعة احلرة للهواة

انهى االحتاد اللبناني للمصارعة ،الثالثاء املاضي ،مباريات
اليوم األخري من بطولة النوادي العربية للمصارعة احلرة
للهواة ،اليت شارك فيها  39مصارعًا ،تنافسوا يف  51مباراة،
ورعاها قائد اجليش اللبناني العماد جان قهوجي ،وأشرف
عليها االحتادان الدولي والعربي للعبة.
وشاركت يف البطولة نوادي أبو نصري وحي األمري حسن
(االردن) ،والقنيطرة (سوريا) ،واالكادميية وشعفاط
(فلسطني) ،والكاظمية وبغداد (العراق) ،وقطر (قطر)،
والشرطة (اليمن) ،واحتاد الشرطة (مصر) ،واجليش والتعاضد
(لبنان).
وهنا ترتيب االوزان :وزن 55كلغ - 1 :البيك تشوف (قطر)،
 - 2اركان منصور (بغداد) - 3 ،حممد حسن (احتاد الشرطة)
وجورج اسكاف (اجليش)60 .كلغ - 1 :رمحان ارخبانوف (قطر)،
 - 2حسن مدني (احتاد الشرطة) - 3 ،حممد الغوش (اجليش)
وزين العابدين حسني (بغداد)66 .كلغ - 1 :باسم محدين
(احتاد الشرطة) - 2 ،يامن عبد اهلل (التعاضد) - 3 ،حسني
الراسي (قطر) وخالد جاسم (بغداد)74 .كلغ - 1 :وليد نبيل
(احتاد الشرطة) - 2 ،امحد ناظم (بغداد) 3 ،لؤي أبو سنينة
(األكادميية)84 .كلغ - 1 :امحد العيساوي (احتاد الشرطة)،
 - 2سيف ياسني (بغداد) - 3 ،حممد اجلرياني (الشرطة)
وامين عز الدين (التعاضد)96 .كلغ - 1 :صاحل عمارة (احتاد
الشرطة) - 2 ،حممد سهيل (بغداد) - 3 ،ابراهيم اخلطيب
(اجليش) ومصعب ابو صبيح (االكادميية)120 .كلغ- 1 :
هشام عبد الوهاب (احتاد الشرطة) - 2 ،كرار حسن (بغداد)،
 - 3حممد سلوم (اجليش).
وهذا ترتيب الفرق 1 :إحتاد الشرطة املصري ( 67نقطة)- 2 ،
بغداد العراقي ( - 3 ،)61اجليش اللبناني ( - 4 ،)45االكادميية
الفلسطين ( 5 ،)45التعاضد اللبناني ( - 6 ،)29قطر (،)28
 - 7الشرطة اليمين ( - 8 ،)24شعفاط الفلسطيين (.)10
قائد املباريات احلكام الدوليون محيد امامي (ايران) ،وخالد
املصري (االردن) ،وابراهيم ابراهيم وامين صربي (مصر)
وفادي كيب (لبنان) وعبد العزيز (قطر) .ووزعت امليداليات
والشهادات بني الفائزين ،والكؤوس بني النوادي الثالثة
االوىل ،واهلدايا التذكارية بني مندوبي االحتادين الدولي
والعربي واحلكام واملدربني واالداريني.

أعلن رئيس االحتاد األملاني لكرة القدم ثيو تسفانسيغر
امس االول الغاء املباراة الدولية الودية اليت كانت مقررة
بني منتخيب املانيا وتشيلي السبت بسبب انتحار حارس مرمى
املنتخب روبرت انكه.
وقال يف مؤمتر صحايف عقده يف فرانكفورت" :خالل حمادثات
اجريناها صباح اليوم ،كان واضحا بالنسبة اىل اجلميع استحالة
اقامة املباراة مع تشيلي املقررة يف كولونيا السبت .نظرا
اىل ما حصل ،مل يكن مثة خيار آخر".
وكان انكه انتحر االربعاء عندما رمى نفسه أمام أحد القطارات
السريعة قرب مدينة هانوفر حيث يعيش .وقد كشفت زوجته
امس انه كان يعاني حال اكتئاب.

السباحة 8 :أرقام يف حوض قصري

الدوري األمريكي الشمالي لكرة السلة للمحرتفني "ان بي آي"

داالس تص ّدر بدل هيوسنت وشيكاغو فقد صدارته

تصدر داالس مافرييكس جمموعة اجلنوب الغربي يف الدوري
ّ
االمريكي الشمالي لكرة السلة للمحرتفني "ان بي آي" بدل
هيوسنت روكتس ،بعدما تغلب عليه أمس يف قاعة "أمريكان
آيرالينز سنرت" يف داالس ( 102 – 121االشواط ،37 – 28
 .)103 – 121 ،74 – 83 ،61 – 57سجل للفائز جايسون تريي
 24نقطة واالملاني ديرك نوفيتسكي  23نقطة وإريك دامبري 14
نقطة اىل  20متابعة هي الثامنة له يف مباراة واحدة منذ احرتافه،
وللخاسر آرون بروكس  22نقطة وكارل الندري  19نقطة.
ونزل شيكاغو بولز عن صدارة جمموعة الوسط خبسارته على
أرضه يف قاعة "يونايتد سنرت" امام ضيفه دنفر ناغتس الذي
عزز صدارته جملموعة الشمال الغربي ( 90 – 89االشواط – 20
 .)90 – 89 ،71 – 66 ،46 – 43 ،22سجل للفائز كارميلو انطوني
 20نقطة وتشاونسي بيالبس  17نقطة اىل ست متريرات حامسة،
وللخاسر ديريك روز  22نقطة والربيطاني السوداني االصل لوول
دنغ  21نقطة والفرنسي جواكيم نواه  21متابعة هي االعلى له
منذ احرتافه.
وصعد أورالندو ماجيك اىل املركز الثاني يف جمموعة اجلنوب
الشرقي ،اذ فاز على مضيفه تشارلوت بوبكاتس رابع اجملموعة
يف قاعة "تايم وورنر كايبل أرينا" يف تشارلوت 93 – 81
(االشواط  .)93 – 81 ،77 – 71 ،57 – 41 ،35 – 23سجل للفائز
دوايت هوارد  15نقطة اىل  10متابعات وست متريرات حامسة
وفينس كارتر  15نقطة ،وللخاسر رميوند فيلتون  18نقطة.
وأحرز ميامي هيت متصدر جمموعة اجلنوب الشرقي فوزه
السادس يف مقابل خسارة يتيمة على ضيفه واشنطن ويزاردز
خامس اجملموعة ( 76 – 90االشواط – 65 ،49 – 41 ،27 – 21
 .)76 – 90 ،62سجل للفائز دواين وايد  41نقطة وهي املرة
الثانية يسجل  40نقطة على االقل وكانت كلتا املرتني يف سلة
ويزاردز ،وللخاسر غيلربت أريناس  21نقطة اىل مثاني متريرات
حامسة وكارون باتلر  19نقطة .وهذه املرة االوىل يبلغ رصيد
هيت  1 – 6طوال عقد كامل ،معادال افضل بداية له يف مبارياته
السبع االوىل يف تارخيه.
ومين ممفيس غريزليس خامس جمموعة اجلنوب الغربي خبسارته
السادسة تواليا يف مقابل فوز واحد أمام ضيفه بورتالند ترايل
باليزرز ثاني جمموعة الشمال الغربي يف قاعة "فد اكس فوروم"

إلغاء مباراة ودية ألملانيا
بعد انتحار حارس مرماها انكه

يف ممفيس ( 93 – 79االشواط ،69 – 61 ،45 – 45 ،24 – 21
 .)93 – 79سجل للفائز براندون روي  20نقطة والماركوس
ألدريدج  16نقطة اىل  12متابعة ،وللخاسر االسباني مارك غاسول
 20نقطة اىل مثاني متابعات وأو جي مايو  17نقطة.
وفاز سكرامنتو كينغز ثالث جمموعة اهلادي على ضيفه أوكالهوما
سييت ثاندر يف قاعة "أركو أرينا" يف سكرامنتو 98 – 101
(االشواط  .)98 - 101 ،77 – 83 ،51 – 74 ،26 – 24سجل
للفائز جايسون طومبسون  21نقطة اىل  14متابعة وتايريكي
ايفانز  20نقطة اىل مثاني متابعات ومثاني متريرات حامسة،
وللخاسر كيفن دورانت  37نقطة هي االعلى له هذا املوسم منها
 18رمية حرة.

النتائج

وهنا النتائج ونذكر أوال الفريق املضيف:
تشارلوت بوبكاتس  – 81أورالندو ماجيك 93
ميامي هيت  – 90واشنطن ويزاردز 76
شيكاغو بولز  – 89دنفر ناغتس 90
ممفيس غريزليس  – 79بورتالند ترايل باليزرز 93
داالس مافرييكس  – 121هيوسنت روكتس 103
سكرامنتو كينغز  – 101أوكالهوما سييت ثاندر 98

كرامنيك ينفرد جمدداً بصدارة دورة موسكو للشطرنج

حقق بطل العامل السابق الروسي فالدميري كرامنيك ()2772
فوزه الثالث يف دورة موسكو الدولية للشطرنج ،وانفرد
جمددًا بالصدارة ،مستفيدًا من تعادل بطل العامل اهلندي
فيسواناثان اناند ( ،)2788وتقدم عليه بفارق نصف
نقطة.
وضغط كرامنيك على منافسه االوكراني رسالن بونوماريوف
( )2739عرب  81نقلة ،قبل ان يستسلم االخري ويلقى
خسارته االوىل يف الدورة ،على حني حاول النروجي
ماغنوس كارلسني ( )2801شن هجوم على جناح ملك
أناند من دون ان ينجح ،لتنتهي اجلولة بينهما بالتعادل
بعد  36نقلة.

حطمت السباحة األمريكية جيسيكا هاردي رقمها القياسي
العاملي لسباق الـ  50مرتًا صدرًا ،يف املرحلة الرابعة من
كأس العامل للسباحة يف حوض قصري ( 25مرتًا) اليت تقام
يف استوكهومل بأسوج ،إذ سجلت  28:96ثانية يف تصفيات
السباق .ورقمها السابق  29:36ثانية سجلته قبل أربعة ايام
يف موسكو.
ويف املساء ،حطم األمريكي بيرت مارشال رقمه القياسي
العاملي لسباق الـ  50مرتًا ظهرًا مسجال  22:73ثانية .والرقم
السابق  22:75ثانية سجله يف دوربان جبنوب افريقيا يف
تشرين األول املاضي.
وحطمت الصينية تشاو جينغ الرقم القياسي العاملي لسباق الـ
 100مرت فردي متنوعة مسجلة  58:40ثانية .والرقم السابق
 58:51ثانية سجلته األسوجية ترييز ألشامار الشهر املاضي
يف دوربان جبنوب افريقيا.
وحطمت الشامار رقمها القياسي العاملي لسباق الـ  50مرتًا
فراشة مسجلة  24:46ثانية .والرقم السابق  24:75ثانية
سجلته الشهر املاضي يف دوربان.
وبذلك ارتفع عدد األرقام القياسية املسجلة يف دورة
استوكهومل اىل مثانية .وحطمت الصينية تشاو جينغ اول من
امس مرتني الرقم القياسي لسباق الـ  50مرتًا ظهرًا .كذلك
حطمت األوسرتالية فليسييت غالفيز الرقم القياسي لسباق الـ
 100مرت فراشة ،والربازيلي كايو أمليدا الرقم القياسي لسباق
الـ  200مرت فراشة.

تصفيات آسيا :املنتخب الصيين
يف بريوت للقاء نظريه اللبناني

وصلت اىل بريوت بعثة منتخب الصني الوطين لكرة القدم
خلوض املباراة الدولية ضد منتخب لبنان الوطين واملقررة
الساعة اخلامسة مساء السبت ( ،2009/11/14اليوم) على
ملعب بريوت البلدي ،يف اطار التصفيات التمهيدية لبطولة
كأس آسيا .2011
وقد ضمت البعثة حوالي  45شخصا .وادى املنتخب الصيين
تدريبه الرئيسي الساعة اخلامسة مساء على ملعب بريوت
البلدي ،على ان يؤدي تدريبه الثاني واالخري الساعة الثالثة
بعد ظهر غد اجلمعة على ملعب االنصار.
يف املقابل ،واصل منتخب لبننان الوطين متاريه اليومية على
ملعب نادي الصفاء ،بقيادة املدير الفين اميل رستم واجلهاز
الفين املعاون ،على ان يدخل العبوه بعد ظهر اليوم اجلمعة
جتمعا خاصا يف فندق كومودور استعدادا للمباراة مع املنتخب
الصني.
ووصل اىل بريوت مراقب املباراة السعودي سلمان امنشان
ممثال االحتاد اآلسيوي .كما وصل مراقب احلكام الكوييت
حسني غضنفري ،وطاقم احلكام االماراتي املؤلف من :علي
محد البدواوي (حكم ساحة) وعيسى غلوم (مساعد اول)
وصاحل املرزوقي (مساعد ثان) والعراقي هيثم التميمي
(حكما رابعا).
وسيعقد االجتماع الفين للمباراة برئاسة املراقب ،الساعة
العاشرة والنصف صباح اليوم اجلمعة  ،2009/11/13يف فندق
النكاسرت الروشة .وسيشارك فيه مراقب احلكام واحلكام،
وممثلو الفريقني اللبناني والصيين ،وممثلو اجلهات االمنية
والصليب االمحر وممثلو ملعب بريوت البلدي ،اضافة اىل
ممثلي االحتاد اللبناني لكرة القدم.
على صعيد آخر ،وجه االحتاد دعوات رمسية حلضور املباراة اىل
عدد كبري من الشخصيات الرمسية والرياضية واىل السفارة
الصينية يف بريوت ،على حني ستكون مدرجات ملعب بريوت
البلدي مفتوحة امام دخول اجلماهري جمانا ملتابعة املباراة.
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تتمـات

قمة دمشق :دعم سوري..

(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)
إعادة طرح رئيس اجلمهورية موضوع التعديالت الدستورية ،ولو أنه
خطا ،أمس االول ،من خالل مقابلته ،خطوة اىل الوراء ،عرب قوله انه
مستعد لسحب الدعوة للتعديل الدستوري اذا كان من شأنها تهديد
الوحدة الوطنية ،فيما كان رئيس احلكومة يتحدث يف أول
خطاب له عن «الرتمجة احلقيقية التفاق الطائف» يف اشارة اىل أن ما
نفذ يف «النسخة السورية السعودية» للطائف ( 1990ـ  )2005أو يف
النسخة الثانية املتعددة اجلنسيات ،ال ميت بصلة اىل النسخة األصلية
أو احلقيقية للطائف.
وتردد أن عقد أول جلسة جمللس الوزراء يوم الثالثاء املاضي ،تعارض
مع زيارة رئاسية كانت مقررة إىل دمشق ،ومت خالل االتصال اهلاتفي
الذي جرى بني الرئيسني اللبناني والسوري بشار األسد التوافق
على املوعد اجلديد (أمس االول) قبيل توجه األخري إىل فرنسا ،وأكد
الرئيسان خالل القمة «تطابق وجهات النظر بينهما حيال التحديات
وامللفات املطروحة على الساحتني اإلقليمية والدولية ،إضافة إىل
استمرار التنسيق والتعاون بني البلدين على كافة املستويات ويف
شتى اجملاالت».
وعلم أن البحث تناول عموما الوضع اللبناني بعد تشكيل احلكومة،
وسبل حفظ االستقرار السياسي واألمين ،ومتت مراجعة العالقات
الثنائية ،انطالقا مما مت التفاهم واالتفاق عليه يف زيارة سليمان
لدمشق يف آب  ،2008ال سيما جلهة تنفيذ وتفعيل البنود الباقية من
البيان املشرتك.
وجدد األسد دعمه الشخصي لسليمان «وملوقع رئاسة اجلمهورية،
وتأييده للخطوات اليت يقوم بها من أجل حتقيق الوفاق واالستقرار
السياسي واالمين يف لبنان» .وكرر األسد تهنئته بتشكيل احلكومة
اجلديدة ،مبديًا أمله يف أن تنجز البيان الوزاري قريبًا ،وتنال ثقة
اجمللس النيابي لتبدأ ورشة العمل.
وشدد االسد على أهمية أن تقوم املؤسسات اللبنانية مبهماتها الوطنية،
مؤكدًا حرص سوريا على استمرار التنسيق والتعاون لتفعيل العالقات
الثنائية بعد تشكيل احلكومة اجلديدة ،على قاعدة ما ّ
مت البحث فيه
سابقًا بينهما.
وأكد سليمان لنظريه السوري أن تعزيز العالقات هو ثابتة من ثوابت
السياسة اللبنانية ،مشريًا اىل أن لبنان ،ومن خالل انتخابه عضوًا غري
دائم يف جملس االمن ،سيكون صوت اجملموعة العربية واملدافع االول
عن قضايا العرب والقضايا االنسانية وهو لن يألو جهدًا يف هذا
السبيل.
وذكرت وكالة «سانا» أنه مت استعراض التطورات اإلجيابية اليت شهدها
لبنان مؤخرًا ،وال سيما تشكيل حكومة الوحدة الوطنية اللبنانية ،حيث
أكد الرئيس األسد ضرورة استثمار هذه األجواء ومتابعة احلوار لتعزيز
التوافق بني اللبنانيني ،مبا يساهم يف تقوية الوحدة الوطنية اليت
تشكل أساسًا الستقرار لبنان وأمنه.
ويف مقابلة مع صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية ،اشار االسد اىل انه
«قبل تشكيل احلكومة اللبنانية ،أكدت علنًا ويف مناسبات عديدة دعمي
ألي حكومة وحدة وطنية يف لبنان .وبالتاليّ ،
أن تشكيل
فإننا نعترب ّ
احلكومة أمر جيد بالنسبة للبنان ،وذلك لضمان استقراره .وعندما ال
تكون هناك انقسامات يف لبنان يكون من األسهل بالنسبة لبلد كسوريا
أن «تشكيل حكومة الوحدة
إقامة عالقات طبيعية معه» ،مشددًا على ّ
الوطنية يعين بشكل تلقائي حتسنًا يف العالقات اللبنانية السورية
باجتاه تطبيعها».
وبعد عودته اىل بريوت ،أطلع سليمان رئيسي اجمللس النيابي نبيه بري
واحلكومة سعد احلريري على نتائج القمة ،حيث عرب عن ارتياحه الكبري
ملا مت التوافق عليه وخاصة جلهة استكمال بنود مت تثبيتها يف القمة
األوىل ،بعدما مت إجناز البند األهم وهو اقامة العالقات الدبلوماسية بني
البلدين على مستوى السفراء ومت استئناف عمل جلنة ترسيم احلدود،
حيث مت االتفاق على تفعيل عمل اللجنة يف املرحلة املقبلة.
ومت تقييم التعاون األمين والعسكري بني البلدين بصورة اجيابية،
على أن يصار اىل اختاذ املزيد من اخلطوات التنسيقية خاصة يف جمال
مكافحة االرهاب ومنع أعمال التهريب غري الشرعية عرب احلدود.
ومن املقرر أن يصار يف ضوء زيارة رئيس احلكومة اىل وضع البند
املتعلق مبراجعة االتفاقيات الثنائية بني البلدين موضع التنفيذ ،من
خالل تشكيل جلنة حكومية مشرتكة تتوىل هذا امللف.
وكانت القمة اللبنانية السورية يف الثالث عشر والرابع عشر من آب
 2008قد دعت اىل العمل على اختاذ اإلجراءات الالزمة بهدف تفعيل
التبادل التجاري وتأمني مقومات التكامل االقتصادي وصوال إىل إقامة
سوق اقتصادية مشرتكة بني لبنان وسوريا.
وقالت مصادر حكومية لبنانية إن زيارة احلريري إىل دمشق حتمية ،إال
أنه من املستبعد أن تتم قبل نيل احلكومة الثقة ،وأن مثة عالمة إجيابية
متثلت بربقية التهنئة اليت أرسلها رئيس احلكومة السورية ناجي العطري
إىل احلريري وأعرب فيها عن ثقته «يف أن تتعزز العالقات بني لبنان
وسوريا مبختلف اجملاالت ملا فيه مصلحة الشعبني الشقيقني».
من جهة ثانية ،أسس اجمللس النيابي مطبخه التشريعي بانتخاب جلانه
الدائمه ،يف جلسة انتخابية انسحب عليها اجلو التوافقي الذي ّ
ولد
حكومة الرئيس احلريري.
وخرجت خريطة اللجان ،على النحو الذي كان متوقعا ،مبا أبقى جانبا كبريا
من القديم على قدمه ،مع تعديالت جلهة عودة النائبة بهية احلريري إىل

رئاسة جلنة الرتبية ،وإسناد جلنة املال واملوازنة اىل ممثل تكتل التغيري
واالصالح النائب ابراهيم كنعان (بأرجحية مقررة لألكثرية).
وجرت عشية اجللسة حماولة لرسم الصورة النهائية للجان ،وجرى أكثر
من اتصال بني بري ورئيس احلكومة ،واستوجب ذلك أيضا عقد خلوة
ثنائية بينهما قبيل اجللسة دامت ساعة وشارك يف جزء أساسي منها
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب حممد رعد.
وأعرب الرئيس نبيه بري عن ارتياجه البالغ النتخاب اعضاء اللجان
النيابية ،مشريا اىل ان املهمة اليت تنتظرنا «كبرية جدا ،تبدأ مبواكبة
عمل احلكومة ،وبدراسة عدد كبري من مشاريع القوانني» ،اليت أحاهلا
بري امس االول اىل اللجان ،واليت ستشرع بدرسها اعتبارا من االسبوع
املقبل بعد اجتماع دعا اليه رئيس اجمللس هليئة مكتب اجمللس
ورؤساء ومقرري اللجان لوضع خريطة عمل اجمللس واللجان يف املرحلة
املقبلة.
وقال بري إن االجواء يف البلد اكثر من إجيابية ،وكل القوى السياسية
راغبة بالعمل ،وخصوصا املعارضة سابقا ،فنحن لدينا قرارنا وعزمنا
على العمل مبا يسهل مهمة احلكومة لتتصدى لكل القضايا السياسية
واالقتصادية واالجتماعية ،وحماولة تعويض كل ما فاتنا يف السنوات
الضائعة.
وأضاف بري ان «هناك فرصة متاحة امام اجمللس النيابي لتعويض كل
الفرتة اليت ضاعت منذ حزيران املاضي ،ولدي يف هذا االطار تصور
الطالق ورشة جملسية ،تعيد احلياة الربملانية اىل سابق حيويتها ،ومبا
جيعل اجمللس النيابي احلالي يوازي او يضاهي جملس العام  1992من
حيث اإلنتاجية التشريعية.
وكرر بري القول بأن ال مشكلة حول البيان الوزاري ،وأمل أن تتمكن
جلنة الصياغة من إجنازه سريعا ،لكي يصار إىل مناقشته والتصويت
على الثقة باحلكومة على أساسه« ...إن مل يكن قبل عيد االستقالل،
فبعده بأيام قليلة».

عباس يدرس «أفكاراً مهمة»...

(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)
ويف املقابل ،رأى األسد أن عالقات سوريا بالواليات املتحدة «مل
تشهد حتسنًا كافيًا .لسنا يف مرحلة استعادة الثقة بني سوريا
والواليات املتحدة» .وقال إن «ما قاله الرئيس األمريكي باراك
أوباما حول موضوع السالم هو أمر جيد ،إننا نتفق معه على املبادئ،
لكن ما هي خطة العمل؟ .على الراعي أن يصوغ خطة عمل».
الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة قال أمس إن
ساركوزي عرض أفكارًا على الرئيس الفلسطيين لتحريك عملية
السالم وذلك عقب لقائه مع نتنياهو.
وأوضح أبو ردينة لوكالة فرانس برس أن «الرئيس عباس تلقى
اتصا ً
ال هاتفيًا من ساركوزي اليوم (أمس االول) وضع خالله
الرئيس عباس يف صورة لقائه مع رئيس احلكومة اإلسرائيلي
بنيامني نتنياهو أمس (األربعاء) يف باريس».
وتابع الناطق الفلسطيين أن «ساركوزي طرح خالل االتصال مع
الرئيس عباس أفكارًا مهمة لتحريك عملية السالم» مؤكدًا أن
«ساركوزي وعد بأن يستمر جبهوده وحماوالته».
وأكد أبو ردينة أن الرئيس عباس اعترب أن هذه «األفكار مهمة
وحباجة لدراسة» مرحبًا جبهود الرئيس ساركوزي ،لكنه مل يوضح
ما هي تلك «األفكار املهمة» ،مشريًا اىل أن «ساركوزي سيعود
لالتصال خالل األيام املقبلة».
وأفاد مسؤول فلسطيين رفض الكشف عن امسه «أن بعض األفكار
اليت طرحها ساركوزي هي إحياء فكرة عقد مؤمتر دولي للسالم
وفق أسس جديدة لتحريك عملية السالم» .أضاف «أن عقد مؤمتر
موسكو للسالم يف املنطقة والذي كان مقررًا العام املاضي هي
الفكرة املطروحة حاليًا».
باريس استقبلت أمس االول الرئيس السوري بشار األسد الذي
يستأنف اليوم حمادثاته مع املسؤولني الفرنسيني حول ملفات
عدة من بينها عملية السالم ،اليت كانت موضع حبث على مسارها
السوري بني ساركوزي ونتنياهو االربعاء.
ويف هذا السياق ،ذكرت إذاعة اجليش اإلسرائيلي أمس االول أن
نتنياهو درس خالل الشهور املاضية إمكانية استئناف املفاوضات
مع سوريا بوساطة فرنسا ،وأضافت أن الرئيس الفرنسي الذي
تربطه عالقة وثيقة مع الرئيس السوري اقرتح على نتنياهو مرات
عدة خالل نصف العام األخري استئناف املفاوضات مع سوريا.
وأكد املستشار اإلعالمي لرئيس الوزراء اإلسرائيلي نري حيفتس
يف مقابلة أجرتها معه إذاعة اجليش اإلسرائيلي أمس االول أنه
«مت التداول يف املوضوع السوري خالل لقاء نتنياهو وساركوزي»،
لكنه أضاف أنه «يف اللحظة اليت سيكون فيها استعداد (سوري)
للجلوس حول طاولة املفاوضات فإننا سنكون هناك».
وتابع حيفتس أنه «باإلمكان التوجه إىل املفاوضات اآلن ،فشعب
إسرائيل ،مبا يف ذلك بنيامني نتنياهو يتوق إىل السالم ،وسيسر
رئيس الوزراء أن يلتقي مع السوريني يف أي مكان يف العامل
شريطة أال تكون هناك شروط مسبقة» ،لكنه قال إن «السالم مع
سوريا ،يف حال حتقق ،لن يكون على حساب أمن إسرائيل ،ألننا
أخلينا غزة ولبنان حتى السنتيمرت األخري ومت إطالق آالف الصواريخ
باجتاهنا من هناك ولن نسمح بتكرار ذلك».
وقد نفى مكتب نتنياهو تقريرًا بثته قناة «العربية» وجاء فيه

أن نتنياهو قدم مقرتحًا سيمرره ساركوزي إىل األسد ويشكل
بدي ًال لوديعة رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق إسحاق رابني حول
تعهده انسحابًا إسرائيليًا كامل من هضبة اجلوالن مقابل السالم
بني الدولتني .ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن مكتب نتنياهو أن
التقرير الذي نشرته «العربية» خبصوص اجلوالن ليس صحيحًا.
وكان وزير الدفاع اإلسرائيلي ايهود باراك قال خالل اجتماع يف
تل أبيب مساء االربعاء إن «مثة أهمية للشروع يف هذا التوقيت
مبفاوضات مع سوريا أيضًا وحيظر االستخفاف مبؤشرات االستعداد
للسالم اليت تصل يف الفرتة األخرية من دمشق».
والتقى الرئيس الفرنسي مساء االربعاء يف باريس نتنياهو حنو
ساعة وأربعني دقيقة ،وتطرقا خالل هذا اللقاء اىل «سبل حتريك
عملية السالم يف الشرق األوسط من دون تأخري».
وقد وصل نتنياهو اىل باريس قادمًا من واشنطن حيث التقى
مساء االثنني لساعة وأربعني دقيقة الرئيس األمريكي باراك أوباما
ومل يعقد أي مؤمتر صحايف يف نهاية االجتماع.
وأعلن وزير الدفاع االسرائيلي ايهود باراك أن لقاء االثنني يف
واشنطن بني نتنياهو والرئيس األمريكي خلق «أساسًا حامسًا»
الستئناف املفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينية.
وقال خالل احتفال رمسي إن «هذا اللقاء كان جيدًا ومهمًا وبناء.
أزال عددًا من العقبات وخلق أساسًا حامسًا الستئناف املفاوضات
اليت ستؤدي اىل اتفاق مع جرياننا ،الفلسطينيني».
ويف التحرك الديبلوماسي الفرنسي أيضًا ،يتوجه وزير اخلارجية
الفرنسي برنار كوشنري األسبوع املقبل اىل إسرائيل حيث يلتقي
مسؤولي هذا البلد كما أعلنت وزارة اخلارجية الفرنسية اخلميس.
وردًا على سؤال عن أسباب عدم حضور الوزير الفرنسي اللقاء
الذي عقد يف باريس بني ساركوزي ونتنياهو ،برر الناطق باسم
اخلارجية الفرنسية برنار فالريو غياب كوشنري بعدم حضور نظريه
اإلسرائيلي االجتماع ،وأضاف أن «كوشنري سيزور إسرائيل األسبوع
املقبل ويلتقي السلطات اإلسرائيلية» .ومل يوضح املوعد احملدد
لزيارته.
ويف نهاية تشرين األول (اكتوبر) ارجأ كوشنري «ألسباب تنظيمية»
يبق سوى
زيارة اىل سوريا وإسرائيل واألراضي الفلسطينية ومل ِ
على زيارة لبنان ضمن تلك اجلولة.
وحبسب مسؤول إسرائيلي رفض الكشف عن امسه فإن نتنياهو
كان عرب قبل ذلك عن «استيائه» من نشر رسالة مشرتكة بني
ساركوزي ورئيس الوزراء الربيطاني غوردن براون يطلبان فيها
من إسرائيل فتح حتقيق «شفاف ومستقل» حول حرب غزة.
املسار السوري ـ اإلسرائيلي كان ضمن تصريح لوزير العمل
والصناعة والتجارة اإلسرائيلي بنيامني بن اليعازر ،الذي يزور
تركيا يف  23تشرين الثاني (نوفمرب) اجلاري للمشاركة يف
اجتماعات اللجنة االقتصادية املشرتكة.

فرجنية العب اساسي...
(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)
تيار املردة سليمان فرجنية الذي
العماد ميشال عون ،رئيس ّ
يعود له الفضل الكبري ،ان مل نقل االكرب يف ،الوصول اىل
التشكيلة احلكومية احلالية.
عدة اسباب منها:
والفضل االكرب هذا يعود اىل ّ
حتركه الوفاقي جلمع املتصارعني يف «احللبة احلكومية»
-1
ّ
وخاصة التيار الوطين احلر وتيار املستقبل.
ّ
قدمها واليت ّ
متثلت بتخليه عن
 -2التضحية الكبيرية اليت ّ
حقيبة وزارية اساسية او خدماتية وقبوله بوزارة دولة حيث
اسندت اىل احملامي يوسف سعاده.
ّ
اهلوة
ردم
مت
ملا
التضحية
وال نبالغ اذا قلنا انه لوال هذه
ّ
بني الرئيسني عون واحلريري وبالتالي لتأخرت رؤية احلكومة
احلريرية االوىل النور.
ضحت ايضا جبزء
اليت
واالساسية
الرئيسية
ومن االطراف
ّ
حصتها «حزب اهلل» الذي قبل بوزارة الزراعة
كبري من
ّ
حصته
وبوزارة دولة لشؤون التنمية االدارية ،واملعروف ان ّ
يف احلكومة ال توازي حجم كتلته الربملانية.
املهم ان احلكومة احلريرية االوىل رأت النور ..فمربوك للبنان
وللبنانيني مقيمني ومغرتبني على امل ان تسود داخلها روح
الوفاق والتناغم والتعاون لتنجح يف ادارة شؤون البالد
وتأمني أبسط مقومات احلياة للعباد.

لسائر حفالتكم ومناسباتكم
اتصلوا بعندليب األرز
املطرب حلود احلدشييت
على الرقم0400 440 089 :
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السبت  14تشرين الثاني 2009

ملبورن

Melbourne

ملاذا ال يكون العراق وجهتكم املقبلة لقضاء عطلتكم؟

الصحافة

اخلاصة.
مقوماتها
لكل مهنة يف احلياة
ّ
ّ
احلرة جيب
املهن
وسائر
ار
والنج
الصحايف والطبيب
ّ
ّ
ومبقوماتها.
على اصحابها االلتزام بها
ّ
الصحافة ليست للوجاهة أو التعالي على الناس بل
عمل مسؤول ككل االعمال.
السماعة والة فحص الضغط للطبيب واملنشار
كما
ّ
للنجار كذلك الة التصوير واملسجلة
واملرت والفارة
ّ
والقلم والورقة للصحفي.
هناك البعض من االعالميني خيجل من استعمال االدوات
الصحفية عدا القلم والورقة.
ويعتز بالة التصوير كما
فالصحفي جيب ان يفتخر
ّ
القلم والورقة.
وتصور وتستمع وتتلقى
ل
تسج
أن
يف
العزة والكرامة
ّ
ّ
ّ
املكاملات اهلاتفية واال ّ
تتهم باالستعالء واملكابرة.
ايها االعالمي كم انت كبري او كم تشعر بالكرب عندما
ّ
متتلك يف جيبك تسجيال لشخص مسؤول أو إلنسان
وصورته كما
عظيم كنت قد أجريت معه حديثا
ّ
تقر عينيك وراحة
تقتضي املهنة ،فأنت تشعر بسعادة
ّ
ضمريك.
فاحلدث الذي نأخذه من هنا أو من هناك يكون قد
وشوهوه لك ومل يكن على حقيقته
سربه اليك اشخاص
ّ
ّ
تعرض الصحفي أو املراسل
دائما
وتلك هي مفاجآت
ّ
للنقد وعدم الثقة باخلرب مهما كان نوع اخلرب.
والسعادة هي عندما تتلقى على هاتفك اخلاص مكاملة
ّ
وتفتش عنه ،أو كنت تتوقعه،
تروي لك نبأ كنت تبحث
لذة الصحافة اليت ال تقابلها ّ
هذه هي ّ
لذة يف احلياة،
وبها يكتمل هناء العاملني يف هذا احلقل الذي جعلته
ومسؤولية مهمة ال
العناية رسالة من اقدس الرساالت
ّ
حدود هلا.
عدة الشغل للصحفيني كما ذكرت جيب أن تكون
ان ّ
ّ
ّ
رمساال لكل صحايف أو من يعمل يف احلقل االعالمي،
أو يكون حريصا أن حيقق جناحا كبريا وقد يكون رهنا
صحفية ليصيب الوهج
بأحد من اسرار أو سبقات
ّ

Page 22

بقلم كميل مسعود

الذي يبحث عنه والذي بدونه ال يستقيم اي مجال أو
املعية.
ّ
أما الصحافة اليت ال تؤمن بضرورة اقتناء االشياء فهي
ّ
صحافة الزمن الذي مضى.

اطيب التحيات اىل كافة األخوة واألخوات UALM
من هيئة التيار الوطين احلر يف ملبورن

أعزاؤنا  ...يسر هيئة التيار الوطين احلر يف ملبورن دعوة األخوة
احملازبني واملناصرين  BBQواألصدقاء مع عائالتهم كبارًا وصغارًا
اىل اللقاء العائلي يف أحضان الطبيعة كما تعودنا يف كل عام
للتالقي والتعارف ومتضية أوقات طيبة معا  ،جمددين إمياننا
بالقائد العماد ميشال عون ونهجهه السياسي وسعيه اىل بناء
وطن يرتكز على املساواة يف احلقوق والواجبات  ،وطن املؤسسات
خال من العنف والقهر والذل.
ٍ
إخوتنا لقاؤنا معكم يوم األحد الواقع فيه  15تشرين الثاني 2009
يف حدائق EDWARDES LAKE - RESERVOIR -
LEAMINGTON STREET
إبتداء من الساعة  12،00ظهرًا وحتى املساء
ً
املأكوالت واملشاوي مؤمنة  -برامج ترفيهية منوعة والعاب
لألطفال تعالوا لنكون عائلة لبنانية واحدة.
التيار األسرتالي اللبناني املتحد  -ملبورن UALM

ملاذا ال يكون العراق وجهتكم املقبلة لقضاء عطلتكم؟ هذه هي
الرسالة اليت تسعى هيئة السياحة العراقية لرتوجيها خالل مشاركتها
هذا االسبوع يف معرض "سوق السفر العاملي" يف لندن ،احد اهم
معارض السياحة يف العامل.
فبعد غياب عن املؤمترات واملعارض السياحية الدولية دام عشرة
اعوام ،توجه وفد سياحي عراقي برئاسة رئيس هيئة السياحة
العراقية محود اليعقوبي ،اىل لندن للمشاركة يف هذا امللتقى
السياحي الدولي الذي يستمر حتى اخلميس.
وقال حسن الفياض مسؤول العالقات العامة يف الوفد "هذه اول
مشاركة لنا يف معرض سياحي يف اوروبا منذ اكثر من عقد من
الزمن" .واضاف ان "العراق معروف اصال كوجهة للسياحة الدينية
ملسلمي البلدان اجملاورة مثل ايران وباكستان والبحرين واهلند ،اال
ان اسرتاتيجيتنا تقوم اليوم على جذب سياح من اوروبا وامريكا
وآسيا بعد ان حتسنت االوضاع االمنية".
ويزخر العراق بكنوز سياحية اكثر من ان تعد وحتصى ويف طليعتها
املواقع االثرية الضاربة يف القدم يف بالد ما بني النهرين مثل أور
وبابل ،ما جعل العراق يستحق عن جدارة لقب "مهد احلضارة".
واىل هذه الكنوز االثرية القدمية ،حيفل العراق مبساجد وكنائس يعد
بعضها من بني االقدم يف العامل .ويضاف اىل هذا الثراء الديين
ثراء ثقايف وال سيما يف كردستان حيث هناك مزيج من العادات
والتقاليد الكردية والرتكمانية والعربية.
غري ان العراق تراجع كثريا على صعيد البنية التحتية السياحية،
وال سيما بعد سنوات العنف االخرية .ويف هذا االطار ،تأمل هيئة
السياحة ان جتد يف لندن شركاء مستعدين لالستثمار يف القطاع
الفندقي خصوصا ،كون فنادق البالد ،وعددها  784فندقا ،يف حالة
يرثى هلا .وحاليا تؤمن مطارات العراق عددا ضئيال من الرحالت
املباشرة اىل مناطق خارج الشرق االوسط ،اال ان الفياض اكد
ان شركة اخلطوط اجلوية العراقية ستدشن هذا الشهر رحالت اىل
لندن ،وان اخلطوط اجلوية الربيطانية "بريتش ايروايز" تعتزم ايضا
استئناف رحالتها على خط لندن -بغداد العام املقبل.
وباالضافة اىل هذا ،هناك وكاالت سفر غربية تنظم رحالت داخل
اقليم كردستان ،االكثر امنا من باقي املناطق العراقية ،بينما بدأت
وكالة سفر بريطانية بتنظيم جوالت يف سائر املناطق العراقية ،وهي
الوكالة الوحيدة يف اوروبا اليت جترأت على فعل هذا االمر .وهذه
الوكالة هي "هانرتالند ترافل" اليت تقدم نفسها كوكالة متخصصة
يف "رحالت املخاطرة" واليت حيفل كتيب وجهاتها السياحية باماكن
ال تنصح بزيارتها معظم القنصليات الغربية ويف طليعتها افغانستان
وكشمري وباكستان وبورما .واوقفت هذه الشركة رحالتها اىل العراق
بني  2004و 2008اال انها تفاخر اليوم بعودتها اىل هذا البلد منذ
الربيع ،مؤكدة انها نظمت مذاك اربع رحالت.

N.S.M
ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ

>äb‡«@Ïic>@ÎaáÓó€a@áÓ»é@bËjybñÎ@bÁãÌáﬂ

ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺳﻨﺔ ١٩٥٩
ﻟﻼﺳﺘﺮﻴﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻴﺪﺍﻭﻱ
ﻧﺴﺘﻮﺭﺩ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﳴﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ،ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳴﻜﺴﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺤﺒﻮﺏ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ ﺍﳴﺠﻔﻔﺔ
ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺒﻬﺎﺭﺍﺕ ،ﺗﺤﻤﻴﺺ ﺍﳴﻜﺴﺮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﻳﻮﻣﻴﺎﹰ
ﻣﺼﻨﻊ ﺣﺪﻳﺚ ﻟﻠﻄﺤﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺤﻼﻭﺓ
ﻧﻀﻤﻦ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺍﻻﺟﻮﺩ ﻭﺍﻻﺣﺴﻦ
ﺗﻮﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﳴﺤﻼﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﻨﺒﻴﺔ

55 Lyle St. Brunswick, Vic. 3057
Ph: 03 93808789
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ما هي القومية؟
بقلم متوز االمسر

وتنبهها لوحدة
االمة
القومية هي يقظة
ّ
ُّ
ّ
حياتها وشخصيتها وملميزاتها ووحدة
احلي الفاهم
مصريها ،انها الوجدان العميق
ّ
ّ
املولد حمبة الوطن ،والتعاون
العام،
اخلري
ّ
الداخلي بالنظر لدفع االخطار اليت قد حتدق
املوحد الشعور
باالمة ،ولتوسيع مواردها،
ّ
ّ
بوحدة املصاحل احليوية والنفسية ،املريد
بالتعصب
استمرار احلياة واستجادة احلياة
ّ
هلذه احلياة اجلامعة اليت يعين فالحها فالح
اجملموع وخذالنها خذالنه.
«القومية هي الروحية الواحدة أو الشعور
االمة من وحدة احلياة يف
الواحد املنبثق من ّ
جمرد عصبية
جمرى الزمن  ،ليست
ّ
القومية ّ
اولية
هوجاء او نعرة متولدة من اعتقادات ّ
او دينية انها ليست نوعا من الطوطمية ،او
نعرة دموية ساللية ،بل شعور خفي صادق
حية وحنو وثيق على احلياة اليت
وعواطف ّ
عهدها االنسان .انها عوامل نفسية منبثقة من
روابط احلياة االجتماعية املوروثة املعهودة،
وقد تطغى عليها يف ضعف تنبهها زعازع
الدعوات واالعتقادات السياسية ،ولكنها ال
تلبث ان تستيقظ يف سكون الليل وساعات
التأمل والنجوى ام يف خطوات االنسان يف
ّ
برية وطنه او من ّ
تذكر برية وطنه»(.)1
الفلسفة القومية االجتماعية هي كل هذا
الواقع احلياتي ،واقع وجود اجملتمع ويقظة
احلي لتقوم
اىل هذا الواقع ،اىل هذا الوجود
ّ
احلقيقة الكربى «احلقيقة وجود ومعرفة»،
وما جاء يف حتديد القومية هو ظاهرة
املعرفة.

«فلسفتنا تعين اجملتمع يف حقيقته بكاملها
ومشوهلا»
«االنسان -اجملتمع ،هذه فلسفة االنسان
اجلديدة»!
انها القومية االجتماعية ..قومية النها تقوم
بالوالء للمجتمع يف مشول حمتوى الوالء،
واجتماعية النها تقول باحلقيقة االنسانية
والقومية ليست
الكربى ،االنسان الكامل،
ّ
عمال انشائيا يقوم به فرد ليصح القول بأن
قومية».
سعاده « أنشأ
ّ
مل ينشئ سعاده احلزب السوري القومي
االجتماعي حتقيقا لفكرة سياسية ،فسعاده
تيار الفكر
اطلق حركة نهضة جديدة ودفع ّ
االمة هي
االصيل ،واذا كانت «فكرة
ّ
االمة جمتمع واحد وألن
االساس» فألن
ّ
اجملتمع يف النظام االساسي للوجود هو
الوجود االنساني الكامل  -االنسان الكامل.
ويف هذا ّ
ان سعاده مل يكن»باني
يتضح ّ
امة كان يظنها اعداؤها
نهضة
باعث
امة» بل
ّ
ّ
«حية ال ترضى القرب هلا
قد ماتت ،وهي
ّ
فاالمة واقع اجتماعي
مكانا حتت الشمس»،
ّ
ال تبنى بل تنشأ وتنمو وليس الدين عنصرا
االمة وان كان ظاهرة منو
اساسيا يف نشوء ّ
قيمي.
فالدين ظاهرة ثقافية من ظاهرات اجملتمع،
ّ
تطلعاته للتحقيق
برقيه وتسمو بسمو
ترقى
ّ
االمة حقيقتها ،
وعي
هي
ة
والقومي
االمثل
ّ
ّ
القومية نقال عن سعاده.
كما جاء عن
ّ
 -1سعادة «نشوء االمم» ص181-180
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ﺍﻟﺼﺮﺡ ﺍﻟﺸﺎﻣﺦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺘﻀﻦ

ﺃﺭﻭﻉ ﻭﺃﺭﻗﻰ ﺍﻻﺟﻮﺍﺀ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪﺓ
ﺃﺭﺑﻊ ﺻﺎﻻﺕ ﳲ ﺻﺎﻟﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ
ﻻ ﺣﺪﻭﺩ ﻟﺠﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﺩﻳﻜﻮﺭﻫﺎ
ﻭﻓﺨﺎﻣﺘﻬﺎ ﻭﻧﻈﺎﻓﺘﻬﺎ
ﺃﺭﺑﻊ ﺻﺎﻻﺕ ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﳴﻨﺎﺳﺒﺎﺕ

ﻟﻘﻤﺔ ﺷﻬﻴﺔ ﻭﺧﺪﻣﺔ ﻣﻤﺘﺎﺯﺓ
ﻻ ﻣﺮﻴﺍﺝ ﺍﻻﻓﻀﻞ ﳴﻨﺎﺳﺒﺎﺗﻜﻢ
210 Hume Highway, Somerton Vic. 3062
Tel: (03)93054855 – Fax: (03)930532733

bÌäÏnÿÓœ@¿@∂Î¸a@kÓ€aÎá‹€@äbÿæa@Úèé˚ﬂ
ﻛﺎﻧﺖ ﻭﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﺗﻘﺪﻡ ﻟﺰﺑﺎﺋﻨﻬﺎ
ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﺩﻭﺍﻟﻴﺐ ﺫﺍﺕ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺟﻴﺪﺓ ﻭﻣﻦ
ﻣﺎﺭﻛﺎﺕ ﻋﺎﳴﻴﺔ ﻭﻣﺤﻠﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻐﺮﻴﺓ ﻭﺍﳴﺘﻮﺳﻄﺔ
ﻭﺍﻟﻜﺒﺮﻴﺓ ﻭﺍﻟـ  4WDﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ
ﺃﻧﻮﺍﻋﻪ
ﻛﻼﺗﺶ ـ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻭﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻲ ﺣﺪﻳﺚ ـ ﻓﺮﺍﻣﻞ ـ ﻏﻴﺎﺭ ﺯﻳﺖ ـ
ﻭﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ ﺍﺧﺮﻯ ـ ﺃﺟﻨﻄﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ
ﳲ ﻓﺮﻋﻴﻬﺎ:

1257 Sydney Rd Fawkner Vic

Ph: (03)-93599877 – Fax: (03)-9359 9377

25 Keilor Park Drive Keilor Park Vic
Ph: (03)93367744 - Fax: 039336 7044

ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻭﺻﺪﻕ ﻭﺃﺧﻼﺹ ﳲ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﻣﺌﺔ ﺑﺎﳴﺌﺔ
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أضواء على زيارة االستاذ سامي مظلوم
لبلدة براد يف الشمال السوري

قصة جناح
ّ

جاء اىل اسرتاليا حامال غصن الزيتون..
سامي مرشاق ابن مدينة البرتون اليت
يغسل قدميها ماء البحر منحدر من عائلة
حبب
معروفة  ،ترعرع يف بيت جمبول
ّ
الوطن وهو فخور بأنه لبناني ،تلقى دروسه
االبتدائية يف فرير البرتون والتكميلية يف
.عي
جامعية
ثم شهادة سنة ثانية
نّ
جبيل ّ
ّ
مادة اجلرب واهلندسة اختذ قراره
مدرسا يف ّ
ّ
وتوجه اىل اسرتاليا.
املر وترك الوطن
ّ
ّ
وفور وصوله عمل يف احد املصارف لفرتة
الطب ونال
ثم اتنقل اىل معهد
قصرية ّ
ّ
شهادة اختصاص التخدير «أي البنج».
عايش االمل والوجع يف غرف العمليات
وكان له الكثري من البصمات االنسانية
ولبنانية .انتسب اىل حزب
وطنية
واخلدماتية
ّ
ّ
ّ
العمال االسرتالي واتنخب عضوا يف جملس
ّ
البلدية،
ثم نائبا لرئيس
بلدية برستون ّ
ّ
ّ
ساعد الكثريين من اللبنانيني والعرب.
اسس شركة لتأمني
احلر ّ
اتنقل اىل العمل ّ
السيارات «انشورنس» واىل جانب
هذه الشركة افتتح كاراج «حدادة وبويا
توسعت اشغاله فأنتقل اىل
للسيارات»
ّ
ّ
حمل اخر اكرب ّ
السيارات
يتسع للعديد من
ّ
ومل يزل فيه ّ
حتى الساعة.
سامي اخنرط يف السياسة االسرتالية
ليشرح لالسرتاليني انه ينبغي عدم استغالل
اهلوية اللبنانية واتهامها بالسيئات فليس
ّ
ّ
العربية هو لبناني ،ويف
يتكلم
كل من
ّ
البلدية ّ
حقق اجنازات كثرية وساعد الكثري
ّ
من املؤسسات االنسانية.
وعلى صعيد خدمة لبنان يف اسرتاليا
قال :الكل يعرف ما اقوم به من اخلدمات
االجتماعية ،فكل مشكلة تعرتض اللبناني
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كنت احاول ان أجد هلا حلوال من تواقيع
مادية وانشاء نواد
ورخص ومساعدات
ّ
ومجعيات.
ّ
وعن الصداقة قال انها تعين له الكثري
افرط باالصدقاء».
واضاف يقول «انا ال ّ
سامي مرشاق له بصمات طيبة على
خمتلف الصعد كما له صداقات مع
اللبنانيني والعرب وكذلك صداقات كثرية
مع االسرتاليني وجناحه كان كبريا يف
الشأن العام كما يف اجملال التجاري ويعترب
من رجال االعمال الناجحني.
ان امنياته ان تصبح
واخريا يقول سامي ّ
اجلالية جالية واحدة كما اصابع اليد الواحدة
ومساعدة االهل يف لبنان.

ان االستاذ سامي مظلوم
من البديهي ان اقول ّ
عرب مسريته احلياتية وخاصة االغرتابية منها اصبح
املنوهة اليت تعتمد
غنيا عن التعريف ،هذه املسرية
ّ
على اسس واضحة نبيلة وقوامها احملبة والصدق
والتفاني يف خدمة املعارف واالصحاب والطيبني
كما تعتمد على الوعي والثقافة والصراحة املتناهية
والبعد كليا عن التعنت الطائفي البغيض .وهذه
الطيب الودود الذي
املآثر ،جعات منه االنسان
ّ
يعتز بصدقاته غالبية ابناء جاليته ان مل يكن ّ
كلهم
وابناء اجلاليات الشقيقة والصديقة وقد اصابه
القدر واصاب عائلته الكرمية مؤخرا حبدث جلل هو
وفاة الوالد املرحوح يوسف مظلوم (ابو سامي)
فقام االستاذ سامي ووالدته وشقيقته وأشقاؤه
املربي ومل يكتف هو
بالواجب جتاه فقدان الوالد
ّ
توجه مع اخوين له اىل الوطن االم لبنان
بذلك ،بل ّ
ّ
وجناز
بقداس
والبلد الشقيق سوريا للمشاركة
ّ
لراحة نفس الوالد احلبيب الراحل.
الغراء يف
التلغراف
هذه الوقائع نشرتها جريدة
ّ
حينه مع كلمة بقلم االستاذ سامي تكاد تكون
رب العاملني
يف مفهومها ومعانيها صالة اىل ّ
وهو يوضح فيها زيارته اىل بلدة براد يف الوطن
السوري الشقيق بقوله:
براد اليت احتضنت يف ترابها البخوري جثمان
مار مارون شفيع الطائفة املارونية الكرمية
والقديس البار ّ
لكل الطوائف واالديان يف بالدنا،
ّ
براد مار مارون هي جزء اساسي يف جمتمع هو
اب احلضارات اجملتمعية االنسانية يف هذا الكون
ّ
ويتابع االستاذ سامي بقوله :براد حضور تراثي
يف اجملتمع السوري العظيم وقد قال الراحل
الكبري الرئيس حافظ االسد رمحه اهلل يف العام
 1997لدى استقباله بطاركة انطاكيا وسائر

املشرق (انتم اخوتي وأن سوريا هي بلدكم اينما
كنتم وهذا ّ
حقكم وعندما اقول ذلك ال اعطيكم ما
ليس لكم)
أن الرئيس الدكتور ّ
بشار االسد قال يف
كما ّ
العام املاضي:
انها ارضكم ارض االباء واالجداد وهذا ّ
حقكم
وأن املسيحية انتقلت اىل العامل من هذه االرض
ّ
املقدسة ...
ّ
ان االستاذ سامي مظلوم عرب كلمته املسهبة
القديس مار مارون وعن بلدة براد
اليت كتبها عن
ّ
يتوجه
واليت ال جمال عرب هذا التعليق لذكرها كلها
ّ
اىل اجلالية احلبيبة يف اجملتمع االسرتالي العظيم
ّ
نتمكن عن طريق
داعيا الستنهاض اهلمم لكي
هذا االستنهاض من جتاوز زمن القهر والطغيان
والدمار ولن يتحقق لنا ذلك اال عن طريق االميان
ّ
وقديسيه امثال
(جل جالله) وبرسله
برب العاملني
ّ
والتمسك
القديس مار مارون
أبو الطائفة املارونية
ّ
ّ
باحملبة والتعايش والتآخي بعيدا عن ّ
تعصب
كل
ّ
ّ
وتعنت وطائفية والتشبه بالكرام الطيبني من
امثال الراحل الكبري الرئيس حافظ االسد رمحه اهلل
والدكتور ّ
بشار االسد اطال اهلل عمره اللذين شددا
املسيحية
وان
كنا
اينما
لنا
هي
براد
بلدة
ان
ّ
على ّ
ّ
املقدسة.
انطلقت اىل العامل من هذه االرض
ّ
ان كلمة االستاذ سامي مظلوم
يبقى ان اقول ّ
هي يف احلقيقة دعوة ننتصر فيها لثقافة الوعي،
دعوة حنتاجها يف ظلمة الليل الطويل والغربة
القاسية ،وهي ّ
الفعال ملواصلة املسرية
حقا النداء
ّ
ّ
الشاقة من اجل الوصول اىل قمم احملبة والتعايش
والتآخي فننتصر بذلك على ّ
كل املصائب واالفات
وحنقق لوطننا ّ
عز وجمد..
كل ّ
مارون ّ
حنا اخلوري
جيلونغ فيكتوريا

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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حكمة االسبوع

الشريعة االساسية لإلنسان هي العقل الذي ال جيوز ان تعطله شريعة
 فهو،فاذا كان اهلل قد اعطى اإلنسان العقل ليدرك به ويعرف...اخرى
.أي اهلل سبحانه وتعاىل مل يعط شيئا ليعدمه ويعدم قيمة العطاء

paäb�Óè€a@ÒÜbÓ‘€@b�‰y@›Ój„@Úéäáﬂ

ÏÅ^ÈŒ<Ìí}Ö<Ó◊¬<ŸÁív◊÷<
L - P< ÌqÖÅ
<ÏÅ^Èœ÷<Ì◊⁄^”÷]<Ìí}Ü÷]Ê
l]Ö^Èä÷]
b�‰y@›Ój„@Äi@aÏ‹óma@
04 0120 8200 Z›ÌbiÏﬂ
03 9333 7337 ZÊÏ–‹m

ترقبوا
باربيكيو التيار الوطني الحر يف ملبورن
الذي سيقام يوم االحد املوافق يف الخامس عشر
2009 من تشرين الثاني
”RESERVOIR“ يف حديقة الرزرفوار
تابعوااعالناتنا

áÓè€a@bËjybó€
äÏÇ@Ïu@

Joe Khoury

 فيكتوريا- ترقبوا حفلة اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل
 وحبضور2009/11/21 مبناسبة عيد استقالل لبنان بتاريخ
.رئيس والية فيكتوريا السابق السيد ستيف براكيس
0417949650 ملزيد من املعلومات االتصال بالرئيس سايد حامت

اذاعة صوت لبنان

استمعوا اىل اذاعة صوت لبنان
4-FM 92 على

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

One Stop Wheels & Tyres
paäbÓè€a@kÓ€aÎá€@ÔiÏÌ˛a@p˝´
o€aåbﬂÎ@o„b◊F
FÊäÏj‹ﬂ@¿@∂Î¸a@

Âˆbiç‹€@pbﬂá©a@›õœc@‚á‘m
 ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ..*ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ
*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.

The World Lebanese Cultural Union of Vic Inc.
PO Box 299 Essendon North, Vic. 3041

25 صفحة

For all your Travel requirements
Ph: 9416 7111
Shop 1/ 43 High Street Preston
worldmarktravel.net.au

<‡⁄<ÌÈπ^¬Ê<ÌÈ◊¶<l]Ö^Èâ<gÈ÷]ÊÅ
Ì◊€√jäπ]Ê<ÏÇËÇ¢]<l^“Ö^π]<Ã◊jß

Âˆbiç€a@Ú‘q@¡´@ÔiÏÌ¸a@Úèé˚ﬂ

{<èi¯“<{<l^⁄]Ü <{<kËá<Ö^È∆
oËÇu<Í”Èi^⁄ÁiÊ]<·]àÈ⁄<

Ú‹ﬂb»æa@¿@÷áñ@Ä@ÒåbnøÎ@Ú»Ìãé@ÚﬂáÇ
Tel: 9388 9334
341 Lygon St. - Brunswick Vic 3056

Âzì€bi@‚Ï≠@êΩ@ÚﬂáÇ
NNNpbÌ¸Ï€a@5«@…ÌåÏn€aÎ@ÂÌçÉn€aÎ@
…Ó‡ßa@Ú‘q@b‰n�«a@Ú‹ÌÏ�€a@b‰m5Ç
HEAD OFFICE MELBOURNE
2432- Stanley Drive Somerton, Vic 3062
Tel: (03) 9308 0880 - Fax: (03) 9308 0506

SYDNEY:

BRISBANE:

ADELAIDE:

6 George Street
101 Beenleigh Rd
Wetheril Parl, NSW 2164 Acacia Ridge, Qld 4108 Green Fields, SA 5107
Tel: (08) 8282 6869
Tel: (07) 3344 7400
Tel: (02) 8787 9500
Fax: (08) 8359 0044
Fax: (07) 3344 7500
Fax: (02) 9729 4012
195199- Newton Rd

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

Email: blue.star@bluestarlogistics.com.au --- Web Site: www.bluestarlogistics.com.au
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„äb»é¸a@›õœa@…ﬂ@Úﬂbm@Úœbƒ

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

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

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
@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

›Óñ¸a@Ô„b‰j‹€a@Ñj�æa
ﺍﻟﻄﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ ﺗﺰﻳﻨﻬﺎ
ﺃﻓﺨﺮ ﺍﳴﺄﻛﻮﻻﺕ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻰ
ﻓﺘﻮﺵ ـ ﺗﺒﻮﻟﻲ ـ ﺷﻨﻜﻠﻴﺶ ـ ﻟﺒﻨﺔ ـ ﺣﻤﺺ
ﺑﺎﺑﺎ ﻏﻨﻮﺝ  -ﻓﻼﻓﻞ ـ ﻛﺒﺎﺏ ـ ﺳﺒﻮﻧﺴﻚ ـ
ﺳﺒﺎﻧﺦ ـ ﻭﺭﻕ ﻋﻨﺐ ﻣﺤﺸﻲ
ﻛﻔﺘﺔ ـ ﺭﺯ ﻋﺎ ﺩﺟﺎﺝ ـ ﺑﻴﺘﺰﺍ ﺑﺨﻀﺮﺓ ـ ﺳﻤﻜﺔ ﺣﺮﺓ ﻭﻏﺮﻴﻫﺎ
ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﳳ ﺍﳴﺄﻛﻮﻻﺕ ﺍﻻﺟﻨﺒﻴﺔ
ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑـ ﻟﻴﻠﻰ:
PH: 9480 0517 – Mob: 0413 724 669
ﺃﻭ ﺟﻮ0412114801 :

Page 26

Melbourne

عقوبة رائدة الفضاء اليت أعمتها الغرية

حكم على رائدة الفضاء السابقة ليزا نواك ،اليت تسببت بفضيحة
حني هامجت امرأة السباب عاطفية ،بالسجن يومني وبوضعها حتت
املراقبة بعد ذلك سنة.
واعرتفت نواك ( 46سنة) بالتهم املوجهة اليها بالسرقة واعمال
العنف مما جنبها مالحقتها بتهميت االعتداء وحماولة االختطاف،
وكانت نفذت حكم سجنها يومني لدى توقيفها على ذمة التحقيق.
كما حكم عليها خبمسني ساعة من اخلدمات االجتماعية .وكانت
رائدة الفضاء السابقة اجتازت  1500كلم مستعينة باحلفاضات
لئال تضطر اىل دخول احلمام حتى تتمكن من مهامجة منافستها
يف موقف سيارات مطار أورالندو ورشتها بالفلفل .واوقفت يف
اخلامس من شباط  2007بعد  12ساعة متواصلة من القيادة من
دون توقف يف مدينة تكساس يف فلوريدا ملقابلة كولني شيبمان
اليت كانت تظن ان عالقة تربطها برائد الفضاء وليم لوفالن الذي
يثري اعجابها .وطالبتها القاضية بكتابة رسالة اعتذار اىل شيبمان
اليت تعمل ضابطة برتبة كابنت يف سالح اجلو االمريكي.
واوضحت شيبمان جمهشة يف البكاء انها كانت "على يقني ان
ليزا نواك اتت لالجهاز عليها ،ووحدها القدرة االهلية وسرعتها يف
الركض ساعدتاها على النجاة".
وكانت رائدة الفضاء تواجه حكما بالسجن املؤبد ،وكان يفرتض
بدء حماكمتها يف السابع من كانون االول.

سيدني

نافذة على اجملتمع

اعداد وتصوير آراكس

لتغطية حفالتكم واعراسكم ومجيع مناسباتكم
اعتمدوا املصور آراكس تلفون96823269 – 0419247261:

جلنة سيدات سيدة لبنان أحيت يوم ملبورن كاب بنجاح

*االب بيار خوري مع الشاعر انطوان بو انطون*

عملية ناجحة لذكور األرانب تعيد النشاط اجلنسي

جنح باحثون يف معهد طب اخلاليا املتجددة يف جامعة وايك فورست
بالواليات املتحدة يف زرع نسيج قابل لالنتصاب لدى االرانب بعد
تطويره يف املخترب من اجل ترميم عضو ذكري متضرر.
وافادت دراسة نشرت يف العدد االخري من جملة "االكادميية
االمريكية للعلوم" ان هذه العملية االوىل من نوعها يف استبدال
كل نسيج قابل لالنتصاب ،متهد الطريق لعمليات ترميم القضيب
لدى الرجال املصابني بعجز بسبب مرض او حادث.
واستخلص الباحثون من معهد الطب التجديدي يف اجلامعة خاليا
بطانية من الشرايني وزرعوها يف انابيب للتوصل اىل نسيج قابل
لالنتصاب.
وبعد زرع النسيج يف قضيب االرنب بدأت اخلاليا اجلديدة حتل
حمل اخلاليا االسفنجية يف القضيب املتضرر لدى احليوان.
ومتكنت احليوانات اخلاضعة لالختبار من معاودة نشاطها اجلنسي
واالجناب يف شكل طبيعي بعد العملية.
ويقول مدير املعهد الطيب التجددي االمريكي انطوني عطااهلل
ان "من الضروري ان جنري املزيد من االختبارات ،لكن النتائج
اليت حصلنا عليها حتى اآلن اجيابية وتشري اىل امكان توفري عالج
لالشخاص احملتاجني اىل عمليات من هذا النوع".
واوضح يف بيان ان ترميم النسيج القابل لالنتصاب كان معضلة
للعلماء بسبب بنيته الفريدة ووظيفته املعقدة .وحتى اليوم ال
تتوافر تقنية زرع نسيج تتيح للمريض استعادة نشاط جنسي
طبيعي .وحصلت حماوالت جراحية عدة لزرع قضيب من السيليكون
إال انها مل تنجح.
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جلميع مراسالتكم وإعالناتكم يف ملبورن

االتصال مبسؤول
اجلريدة
الزميل كميل مسعود
على الرقم0405272581:

*احلفلة العامرة*

*الدبكة اللبنانية*

مبناسبة اسبوع ملبورن كاب لسباق اخليل ،أحيت جلنة سيدات
لبنان هارس بارك اخلريية اليت يرأسها االب بيار اخلوري حفلة
غداء عامرة يف صالة سيدة لبنان ختللها الطرب والكيف
ومفاجآت الرتفيه واليت يعود ريعها ملساعدة أطفال «حننا
لبعض» يف برنامج .L.B.C
غصت الصالة جبمهور كبري من ابناء الرعية وسيدات
وقد ّ
يتقدمهم املونسنيور بشارة ماري واالب
اجملتمع وفاعلي اخلري
ّ
برنار عاصي واالب انطون بو انطون واالب يوسف متى واالخوات
الراهبات االخت مادلني بو رجيلي واالخت روز ماري ليشاركوا
يف هذا النهار اجلميل ويواسي اجلميع احلظ السعيد.
حتدث فيها عن املناسبة:
افتتح احلفل االب بيار خوري بكلمة ّ
«حضوركم اليوم زينة املناسبة وزينتكم فاقت زينة االخرين
هي مساعدتكم واحتضانكم لكل طفل مريض متأمل ،كما ّ
تبنت
اللجنة حاالت حاالت اخرى عديدة «حننا لبعض» فنجاح هذا
الربنامج سببه اعادة صلة االخوة واحملبة بني لبنان املقيم
واملغرتب وهذا ما يذكرنا بقول السيد املسيح كل ما فعلتموه
الخوتي هؤالء الصغار فعلتموه معي .فوطننا حباجة
ماسة اىل
ّ
حمبتنا فوطن بدون أبناء
اصحاء بالنفس واجلسد هو ليس بوطن
ّ
تنعم به .الشكر للرب اننا يف كيان وطن ثان هو اسرتاليا وال
ننسى مساعدة وطننا .وشكر مجيع احلضور والذين ساهموا يف
يّ
الفن
قدموا اهلدايا .أحيا الربنامج
اجناح هذه احلفلة والذين ّ
الشاعر أنطون بو أنطون والقى قصيدة نالت اعجاب احلضور
واعطى وصلة غنائية رائعة على انغام الفنان الكسي حدشييت.
وزعت على الراحبني
قيمة ّ
كما جرى سحب متبوال على ّ
عدة جوائز ّ
ومفاجآت عديدة وكان اجلميع يتابع عرض سباق اخليل على
اكرب شاشة تلفزيونية .وبانتظار احلظ السعيد مع الربنامج
يّ
قدمه الفنان الكسي حدشييت رقص ودبك احلضور لغاية
الفن ّ
ركوض خيل ملبورن.
هكذا امضى اجلميع نهارا ممتعا مع املأكوالت
الشهية وكل
ّ
عام واتنم خبري مع احلظ السعيد.
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اجتماعيات

مجعية بطل لبنان الزغرتاوية تقيم مهرجانها السنوي وتك ّرم الرؤساء السابقني

انطوان اجلعيتاني :الشكر الكبري اىل مجيع الذين ساهموا يف إستمرارية اجلمعية منذ تأسيسها

أقامت مجعية بطل لبنان يوسف بك كرم الزغرتاوية مهرجانها
السنوي حبضور عدد كبري من ابناء اجلالية يتقدمهم اىل رئيس
اجلمعية السيد انطوان اجلعيتاني وعقيلته ،النائب الفدرالي لوري
فرغسون ،الوزيرة باربرا بريي ،سعادة قنصل لبنان العام االستاذ
روبري نعوم ،رئيس دير مار شربل األب انطوان طربيه ،األب انطوان
طعمه ،رئيس الرابطة املارونية االستاذ مسري قزي ،نائب رئيس
اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل السيد ميشال الدويهي ،ممثل
البنك العربي سيجي سريفيين ،الدكتور زياد فشخه ،رؤساء اجلمعية
السابقون ،رئيس حترير جريدة املستقبل االستاذ جوزيف خوري،
رئيس حترير جريدة االنوار االستاذ سايد خمايل ،وعدد من رؤساء
واعضاء املؤسسات واجلمعيات والروابط.
أستهل املهرجان الزغرتاوي رئيس اجلمعية انطوان اجلعيتاني الذي
بادر اىل تكريم مجيع رؤساء اجلمعية السابقني يف خطوة بناءة تعكس
حرصه على تقدير جهود كل من ساهم يف خدمة اجلمعية وعمل على
قدم اجلعيتاني
تعزيز مكانتها .ووسط ترحيب وتصفيق احلضور ّ

القنصل االستحسان والتنويه.
وبعد انتهاء مراسم وكلمات التكريم ،أنطلق الربنامج الفين الذي
أحياه كل من مطربة مهرجانات اهدن السيدة انطوانيت الدويهي
والفنان خالد االمري ،الفنان يوسف كرم ،الفنان اميل بريص وطفلة
املعجزة كلوديا الدويهي .عرف املهرجان االستاذ جورج تومى.
ويف اخلتام توجه رئيس اجلمعية انطوان اجلعيتاني بالشكر من
احلضور وكل الذين ساهموا بإجناح املهرجان الزغرتاوي وخاصة
االعالم العربي وادارة الويستيال وسفريات اجلعيتاني وجموهرات
نادر والبنك العربي والسيد جو نادر و السيد سركيس اجلليالتي.

مجعيّة املنية للثقافة
*رئيس اجلمعية انطوان اجلعيتاني*

*لوحة تذكارية للرؤساء السابقني*

تهنئة

تتقدم مجعية املنية للثقافة من دولة رئيس جملس الوزراء الشيخ
ّ
سعد الدين احلريري بأحر التهاني وأطيب التمنيات وذلك يف تشكيله
حكومة الوفاق الوطين ونأمل أن تكون فاحتة خري بني اللبنانيني من
ّ
االشقاء العرب من جهة أخرى.
جهة وبني
واننا نبارك له ايضا االحتفاظ بوزارة الرتبية النها مهمة واساسية.
ّ
يتطلع اىل هذه
واخريا تهانينا للوزراء والشعب اللبناني الذي بات
مير بها
احلكومة كحكومة انقاذ نتيجة للظروف املعيشية الصعبة اليت ّ
لبنان.

تعزية

*الرئيس انطوان اجلعيتاني مع رؤساء سابقني وممثلني عنهم*

*القنصل نعوم والسيدة احلليب*

*اعضاء اللجنة احلالية*

*طاولة املردة ويبدو طوني بو ملحم وباخوس فرنسيس وسيمون وبربارة جنيم*

*االب طعمة ،القنصل نعوم ،فرغيسون ،بريي والسيد والسيدة
دويهي*

*جوزيف فنيانوس ،السيد والسيدة جورج دويهي ،السيد والسيدة جورج
ميني والسيد والسيدة بطرس ميني*

هدية تذكارية اىل كل رئيس سابق او اىل من ينوب عنه ومن ثم
أزاح اجلميع الستار عن لوحة تضم صور الرؤساء الذين تعاقبوا على
ادارة اجلمعية منذ تأسيسها .ومما جاء يف كلمة الرئيس احلالي
الزغرتاوية أمست العنوان الذي جيمع ْ
" السهرة
االحبة حتت راية
ّ
التطور
مدينتنا زغرتا و حبيبتنا اهدن .ويظل هدفنا
والتقدم والطموح
ّ
ّ
لألعلى وكله بفضل جهودكم ومساندتكم" وعرض اجلعيتاني مراحل
معوض
تأسيس اجلمعية عام  1951على يد مسعان خمائيل بو مسعان ّ
املعروف بساميون وإعادة تأسيسها وتسجيلها عام  ، 1962مشيدًا
بتضحيات كل من سبقوه من رؤساء وأعضاء جلان ادارية.
وبعدما توجه بالشكر اىل أعضاء جلنته االدارية وعلى وجه اخلصوص
اآلنسة جيسيكا اجلعيتاني على دورها يف إعداد اللوحة التذكارية
باشر بدعوة الرؤساء السابقني او من ينوب عنهم لكي يتسلموا
اهلدايا التذكارية من ضمن مبادرته القيمة وقد ضمت قائمة األمساء
حبسب التسلسل الزمين كل من  :املرحوم حمسن بولس الدويهي،
يوسف بطرس ميني ،اسعد جرجس عاقله ،املرحوم انطوان سركيس
الراهب ،جو مسعان
معوض ،املرحوم سليمان جّبور سعاده ،رياض
ّ
ّ
طنوس معوض ،بطرس ّ
حنا واكيم ،فهد يوسف اجلعيتاني ،رينه
انطوان املقدسي ،مجيل سركيس انطون ،جورج يوسف اجلعيتاني،
جوزف يعقوب فينيانوس ،جوزيف انطوان املقدسي ،انطوان شهيد

بأحر التعازي لوفاة
يتقدم اجمللس االداري من احلاج حممود اسوم
ّ
ّ
يتغمد الفقيد
شقيقه املرحوم ابراهيم حسن اسوم سائلني املوىل أن
ّ
وانا هلل ّ
بواسع رمحته ّ
وانا اليه راجعون.
حسني ّ
علوش
***
بعد االفطار الرمضاني يف منزل الدكتور مصطفى علم الدين حيث
كانت خنبة ابناء اجلالية جمتمعة وحتديدا البعض من ابناء املنية وكانت
اخوية وحتديدا مع رئيس مجعية ابناء املنية ّ
االخ والصديق
هناك جلسة
ّ
هاني علم الدين وقد اشرنا ىل ذلك يف بيان صريح عرب الصحف وما
مجعية ابناء املنية االم النها اليوم يوجد على
قلناه انذاك اننا مع
ّ
رأسها رئيس يعرف من اين يبدأ وكيف يسري وأين ينتهي ويعاونه
يف ذلك جملس اداري كريم متساويا مع كافة اقطاب اجملتمع اللبناني
ضد أخرى وهذا ما اثلج وأفرح قلوبنا وقد طلبنا منهم
وليس جملموعة ّ
انذاك أن يبادروا اىل طبع دليل صغري البناء املنية يف اسرتاليا
واليوم اننا نقوهلا بصراحة طاملا ان هناك رجال أوفياء وحنن مثلنا
والضراء ويف
السراء
االعلى الوفاء حنن مع مجعية ابناء املنية على
ّ
ّ
السر والعلن وهي صاحبة القرار املصريي وندعمها ّ
بكل ما اوتينا من
ّ
قوة ألنها البناء املنية وحنن ايضا عملنا فيها أكثر من غرينا وحتديدا
ّ
اليوم الصديق الرئيس هاني علم الدين الذي يفتح صدره وقلبه
وهو مع كافة ابناء املنية يف تكرميهم ويف مواساتهم وعلى الصعيد
نتقدم منه جبزيل الشكر واالحرتام والدارته الكرمية
الشخصي ،اننا
ّ
موحدة اوال يف تكريم االخ حافظ
على مشاركتها
ّ
الفعالة وكأبناء منية ّ
قاسم وثانيا ملا قام به من استقبال نابع من ضمريه حني زار سعادة
السفري السوري االستاذ ّ
كرم اهلل وجهه
متام سليمان جامع االمام علي ّ
فله ّ
كل الشكر واالمتياز ويعاونه يف ذلك الصديق حممود اسوم.
وان االحتفال احلاشد الذي أقامته املنية جمتمعة وباسم ابناء املنية
للسيد حافظ قاسم نائب رئيس االحتاد االسالمي يف اوسرتاليا كان
ّ
مجعية
التام مع االخ هاني علم الدين وهذا ليس حكرا على
بالتنسيق
ّ
ّ
اجلمعية يف تلك الظروف لكان التكريم قد
او مؤسسة ولو شاءت
ّ
حصل يف مركزها وبرعايتها وحنن معها يف اختاذ القرارات املصريية
وجسم واحد وااليام القليلة القادمة سوف تربهن عن ذلك باذن اهلل
وحنن ومن يتعاون عنا باملرصاد ملن حياولون االصطياد يف املياه
العكرة.

اجلمعية االسبوعية
نشاطات
ّ

غداء يف برملان الوالية:
بدعوة كرمية من نائب بانكستاون طوني ستيوارت ،لّبت اجلمعية
مناسبة غداء يف مبنى برملان الوالية وذلك حبضور وفد زائر من
لبنان.
السيد حسني ّ
علوش هذا وقد شاركت
وقد حضر هذه املناسبة
ّ
اجلمعية ايضا يف مطعم ال ساند يف برايتون يف عشاء خريي يعود
للمشردين يف كافة احناء العامل .وقد حضر حسني ّ
علوش هذه
ريعه
ّ
املناسبة وقد لّبت اجلمعية ايضا مناسبة من اجل االحباث السرطانية
أقيمت يف منطقة باس هيل.
*كلوديا وستيفاني دويهي*

تصوير أراكس

ميني ،املرحوم سركيس يوسف املقسيسه،
احلليب ،جورج ابراهيم ّ
جورج ميخائيل الدويهي .وقد أشاد اجلميع مببادرة اجلعيتاني.
ومن ثم قام سعادة قنصل لبنان العام االستاذ روبري نعوم بتكريم
السيدة عليا احلليب رئيسة جلنة السيدات الزغرتاويات تقديرًا
خلدماتها وجهودها يف سبيل اجلالية .كما القت مبادرة سعادة

تكريم السفري الكوبي

السيد رئيس اجلمعية مجال زريقة يف دارته السفري الكوبي
كرم
ّ
ّ
السيد حافظ قاسم نائب رئيس االحتاد
والسيدة عقيلته وقد شارك
ّ
والسيد حسني ّ
علوش وزوجته.
االسالمي الفيدرالي
ّ
السيد حافظ قاسم تشكر من شارك وحضر هذه
كرمت
ّ
املنية اليت ّ
املناسبة التارخيية وختص أيضا بشكرها الذين اعتذروا عن احلضور
وذلك الرتباطهم مبناسبات اخرى.
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عــزاء

ذكرى اسبوع الفقيد يوسف عالّم
أقيمت يوم السبت املاضي
ذكرى اسبوع للفقيد يوسف
املنية وهو
ع ّالم الذي وافته
ّ
يف ريعان الشباب وذلك بدعوة
من ابن شقيقه املهندس هشام
فواز ع ّالم.
ّ
يف
الذكرى
أقيمت
وقد
ّ
كشافة بانكسيا
صالة جمموعة
وحضرها اضافة اىل أهل الفقيد
التيار الوطين
واالصدقاء ،عن
ّ
احلر ّ
وحممد
كل من غازي مرعب
ّ
ّ
درباس وريتشارد ّ
طنوس ،عن
املردة رئيسه طوني بو ملحم،
عن احلزب السوري القومي
االجتماعي عصام عبد الباقي

*فضيلة الشيخ جهاد امساعيل*

*هشام عالم ،شربل طنوس وغازي مرعب*

ّ
منسق
الكشاف رئيسها علي رسالن،
وفؤاد شريدي وعن جمموعة
ّ
ّ
العشي ورئيس احتاد
غسان
الدكتور
االسرتالي
اللقاء الوطين العربي
ّ
السيد عدنان وهبة.
شباب اجلنوب
ّ

كلمة فضيلة الشيخ جهاد امساعيل

بداية كانت كلمة لفضيلة الشيخ جهاد امساعيل جاء فيها:
النظرة اإلميانية إىل املوت!
مما ال شك فيه ان املوت يعين االنقطاع عن عامل اعتدنا عليه ومجاعة
ائتلفنا معهم!
فالفراق صعب لغياب أو سفر فكيف بفراق طويل ولرمبا دون لقاء
حتى يف اآلخرة!
يرتك املوت أثره النفسي لدى الناس قهرًا وانزعاجًا وإرباكًا فورد
يف األثر املبارك (وقهر عباده باملوت والفناء)!
فإذن األثر احلزين الصادر من فكرة املوت ينعكس على النفس
بنسب خمتلفة!
وحنن نريد أن نتعرف على الرؤية املطلوبة إميانيًا حنو املوت وهل هنالك
عدة رؤى حول املوت كل رؤية تنظر للموت من زاوية معينة؟.
يف احلقيقة ـ بلى ـ فاملؤمن املتفهم للحياة والفكر الصحيح يعتقد
ان املوت نهاية طبيعية للحياة الدنيوية وينظر للموت نظرة اطمئنان
وحتول من حياة ألخرى ومن وضع لوضع آخر!
من عمل إىل حساب!
وبالفعل ينتظر املوت وحيسبه قادمًا إليه يف حلظة ما وإنه ينتظر
العطاء والنعيم يف اآلخرة أكثر بكثري مما يراه يف الدنيا فهنالك
الرمحة اإلهلية الكربى يف اجلنة والسعادة األبدية قال سبحانه:
(وبشر الذين آمنوا وعملوا الصاحلات أن هلم جنات جتري من حتتها
األنهار كلما رزقوا منها من مثرة رزقًا قالوا هذا الذي رزقنا من
قبل[.)...سورة البقرة :اآلية .]25
ـ طبعًا ـ هذه حالة اإلنسان الواعي احلالة اجملردة عن العواطف الوقتية
من بكاء وجزع فإنهما ضمن املسألة الطبيعية يف حدودها الشرعية
وال ضري فيها أما حديثي فهو عن احلالة النفسية والنظرة اإلميانية
للموت الذي ال بد منه.
أما اإلنسان غري املؤمن بعامل ـ ما وراء الطبيعة ـ والذي يعتقد بأن
الدنيا هي اليت خلق فيها وميوت فيها وال شيء آخر بعد املوت...
(وقالوا إن هي إال حياتنا الدنيا وما حنن مببعوثني)[.سورة األنعام:
اآلية .]30
فهكذا إنسان ينظر إىل املوت نظرة سلبية قامتة حيث سيخسر امليت
نعيم الدنيا من اهلواء واملاء واألشجار واألصدقاء ليسكن حتت تراب
األرض يف الظالم واحلرمان.
(ويوم حيشر أعداء اهلل إىل النار فهم يوزعون[.)..سورة فصلت:
اآلية.]19
لذلكٍ نرى أن األمراض النفسية متفشية بشكل مروع بني هذا النمط
من البشر فالقلق واالضطراب وعدم االستقرار النفسي والفزع
والتحسس من املفاجئات واألمراض بشكل فظيع ـ بعكس املؤمن
العارف ـ فقد قال عز وجل:
(أال بذكر اهلل تطمئن القلوب).
ويف الرواية أنه:
(دخل اإلمام علي اهلادي(عليه السالم) على مريض من أصحابه وهو
يبكي وجيزع من املوت فقال له :يا عبد اهلل ختاف من املوت ألنك ال
تعرفه أرأيتك إذا اتسخت وتقذرت وتأذيت من كثرة القذر والوسخ

*املهندس هشام عالم*

*شربل طنوس*

*عبد الباقي ،شريدي ،درباس وحضور*

عليك وأصابك قروح وجرب وعلمت أن الغسل يف محام يزيل ذلك
كله أما تريد أن تدخله فتغسل ذلك عنك أو ما تكره أن ال تدخله
فيبقى ذلك عليك؟
قال :بلى يا بن رسول اهلل قال:
فذاك املوت هو ذلك احلمام وهو آخر ما بقي عليك من متحيص ذنوبك
وتنقيتك من سيئاتك فإذا أنت وردت عليه وجاوزته فقد جنوت من
كل غم وهم وأذى ووصلت إىل كل سرور وفرح فسكن الرجل
وغمض عني نفسه ومضى لسبيله)(.)4
واستسلم ونشط
ّ
يقول اهلل سبحانه:
ثم إلينا ترجعون)[.سورة العنكبوت :اآلية
(كل نفس ذائقة املوت ّ
.]57
فاملوت ظاهرة حياتية جيب اإلميان بها ولكن بعض الناس حياول أن
يتناسى أو يهمل ذكر املوت وكأنه غري مستعد هلذه الرحلة اليت ال بد
منها وأكثر من ذلك إنه غري مستعد للتفكري حول املوت!
وبذكر املوت دائمًا يستقيم إمر اإلنسان خلقيًا ويتهيأ لفراق الدنيا
والرحلة الطويلة حنو اآلخرة!
يقول الرسول األعظم(صلى اهلل عليه وآله):
(أكثروا ذكر املوت فإنه ميحص الذنوب ويزهد يف الدنيا)(.)5
وعن الصادق(عليه السالم) قال:
(ذكر املوت مييت الشهوات يف النفس ويقلع منابت الغفلة ويقوي
ّ
ويرق الطبع ويكسر أعالم اهلوى ويطوي نار احلرص
القلب مبواعد اهلل
وحيقر الدنيا)(.)6
وقال اإلمام علي(عليه السالم):
(املوت باب اآلخرة) و(باملوت ختتم الدنيا) (املوت هادم لذاتكم
ومكدر شهواتكم) ومن وصاياه لولده احلسن(عليه السالم)( :اعلم يا
بين إمنا خلقت لآلخرة ال للدنيا وللموت ال للحياة.)..
ويتساءل ربنا عز وجل بقوله:
(كيف تكفرون باهلل وكنتم أمواتًا فأحياكم ثم مييتكم ثم حيييكم ثم
إليه ترجعون)[.سورة البقرة :اآلية .]28
وقال يف سورة احلج:
(وأن الساعة آتية ال ريب فيها وأن اهلل يبعث من يف القبور)[.سورة
احلج :اآلية]7
وكان فيما وعظ لقمان ابنه أن قال :يا بين إن تك يف شك من املوت
فارفع عن نفسك النوم ولن تستطيع ذلك وإن كنت يف شك من
البعث فارفع عن نفسك االنتباه ولن تستطيع ذلك!
فإذن ظاهرة املوت حياتية طبيعية وال بد من االستعداد النفسي
هلا!
يقول اإلمام علي(عليه السالم):
(اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدًا واعمل آلخرتك كأنك متوت غدًا)
فاملوت والبعث يوم احلساب ظاهرتان طبيعيتان سنمر بهما وال بد من
االستعداد هلما بالشكل املطلوب

كلمة ريتشارد ّ
طنوس

السيد ريتشارد ّ
طنوس وجاء يف
احلر
حتدث عن التيار الوطين
كما ّ
ّ
ّ
كلمته:
أيها السيدات والسادة
نتقدم من الرفيق هشام ع ّالم وعائلته الكرام باالسف والعزاء على
ّ
عمه يوسف ع ّالم رمحه اهلل وغفر له ولكم .كما
ما اصابهم بفقدان ّ
ّ
نؤاسي ّ
تؤكد على تالحم
كل من حضر اليوم هذه املناسبة اليت

*الشيخ امساعيل ،مسعان ،طنوس ،مرعب ومراد*

*العشي ،عبد الباقي ،شريدي وحضور*

*ابو ملحم ،درباس وحضور*

أي فرد منها وحتزن
اللبنانيني وتعاونهم كعائلة واحدة تفرح لفرح ّ
حلزنه.
ولكننا نأسف عندما جند اللبناني املغرتب الذي أبعد عن أهله وعائلته
يتألمّ النه مل يكسب فرصة العيش مع أقاربه الذين رحلوا .هذه
هجرت اللبنانيني وأبعدتهم
الغربة سببتها السياسات اخلاطئة اليت ّ
عن ديارهم وعن عائالتهم.
أخريا نتمنى أن تستقيم امور الوطن وأن يكون هذا املصاب خامتة
احزانكم وأن يرحم اهلل الفقيد وجيزيكم خريا.

فواز ع ّالم
كلمة املهندس هشام ّ

فواز ع ّالم وجاء
ثم كانت كلمة ابن شقيق الفقيد املهندس هشام ّ
ّ
فيها :
أيها االخوة أود أن اشكر سعيكم وأشكر ّ
كل من واسانا
بداية ّ
عمي العزيز املغفور له يوسف ع ّالم ،وأشكر
وشاركنا مصابنا بفقدان ّ
جمموعة ّ
كشافة بانكسيا.
تام حبقيقة املوت
أيها االخوة ّ
ان املصاب جلل ولكننا على يقني ّ
وحتميته مؤمنني كل االميان بأن حياة االنسان تقاس بأعماله .من
هنا نرى ّ
انه من الواجب علينا أن نذكر الناس بأعماهلم.
جده القديم اىل
سأحدثكم عن يوسف اآلتي من نسل الشهداء منذ ّ
ّ
جده االمس الذي سقط وأدا للفتنة وقربانا الجل اخوانه وأهله،
ّ
فقدم ثالثة
يوسف ابن البيت املبارك الذي مل يبخل يف العطاء
ّ
لعمي
من خرية الشباب شهداء يف مقارعة عدو لبنان
واالمة  .كان ّ
ّ
الفضل الكبري مع من دخلوا ساح النضال مبكرا وأخص بالذكر االخ
عمي وأبي وآخرين من الشرفاء
الصديق أديب ع ّالم الذي ساهم مع ّ
يف التأسيس للنهج املمانع الذي ما زلنا ننعم خبرياته اىل يومنا
هذا.
وبعدما عمل وبطرق ّ
شتى لدعم مشروع املقاومة وقد قال لي يوما
التطور
ان حضارة الغرب قائمة على املشروع املقاوم الذي حيث على
ّ
ومقاومة الكسل والفساد ويعمل على اجتثاث املظاهر االجتماعية
ّ
الشاذة على مدار السنة.
أيها االخوة لن اطيل عليكم ومن جديد أشكركم وأسأل اهلل أن يدخل
ّ
يعظم أجوركم ويرمحكم ويرمحنا
عمي فسيح جنانه يف االخرة وان
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
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تسلية

احلمل ( 21آذار –  20نيسان):تنافس االصدقاء ،وتريد ان تثبت
لنفسك انك االفضل ،واالكثر قوة .ال تعرف ان ترتاح وال تقدر ان
تقوم بعالقات مساملة ،وغالبًا ما تتخلل حياتك العاطفية مواجهات
عنيفة.

االسد ( 21متوز 21 -آب):تعرف ان تفيد من ايامك ومن كل
ّ
تنظم حياتك بدقة ،وال تدع مزاجيتك تقرر نيابة
اللحظات النك
عنك كيف سيكون نهارك .تضع اخلطط املفصلة وتتبعها بعزم
وتصميم.

القوس ( 23ت 20 - 2ك:)1تعرف ان تركز على كل ما تقوم به،
وال تشيح بنظرك عن اهدافك اليت غالباص ما تكون صعبة املنال
متامًا كأحالمك املستحيلة .تعشق التحديات وتصبح اكثر عزمًا على
التغلب على الواقع.

الثور ( 21نيسان  20 -أيار):تعشق املال النه يعادل االستقرار
بالنسبة اليك ،ولكنك تريد ان تتكل على نفسك لتجنيه وال تطلب من
الشريك ان يدعمك ماديًا .جل ما تطلبه هو احلنان والرومنسية.

العذراء ( 22آب  22أيلول):عندما ختتار الشريك املناسب الذي ال
خيشى العواطف ،تكتشف ان القرارات اليت تنبع من القلب ليست
ً
خطأ مميتًا.
سيئة ،وان االستماع اىل حديث االحاسيس ال يعترب

اجلوزاء ( 21ايار  20 -حزيران):ال تعرف امللل النك تعرف ان
تسلي نفسك ،وال تضيع وقتك يف تنظيم حياتك ،بل تعطي احلرية
املطلقة لنزواتك ،وتعيش وفقًا ملزاجك يف اللحظة.

امليزان ( 23أيلول  22 -ت:)1تعلم مع مرور الوقت ان القوة
احلقيقية تكمن يف قدرتك على اختاذ القرارات وان كانت املسألة
ختيفك .تعوزك القدرة على مواجهة املشكالت بأسلوب حتليلي
دقيق.

اجلدي ( 21ك 19 - 1ك:)2تعرف ان تتالعب بعواطف الشريك
فيشعر بالذنب التفه االخطاء اليت قد يقرتفها يف حقك .تؤدي
دور الضعيف واخلائف ،وتطلب ان حيميك لكنك يف الواقع تسيطر
عليه.
الدلو( 20ك 18 - 2شباط):تدافع عن املظلوم ،وتعيش حياتك كأن
هدفك الوحيد اجياد احللول لكل مشكالت العامل .غالبًا ما يشعر
الشريك بأنك ال تعيش من اجل عالقتكم العاطفية.

العقرب ( 23ت 22 - 1ت:)2تنجذب اىل املوضوعات اليت تكتنفها
االسرار ،وتبحث عن العالقات اليت تسبب لك املشكلة تليها اخرى.
التكيف مع اهلدوء وغالبا ما تتصرف بعدوانية.
ال تقدر على
ّ

احلوت ( 19شباط  20 -آذار):ال تقدر ان تتخطى اخليبات وغالبًا ما
تغوص يف الكآبة والسوداوية ،ويشعر االصدقاء انك يف الواقع ال
تعرف املعنى احلقيقي للسعادة وتبحث عن االحزان.

السرطان ( 21حزيران  20 -متوز):تبحث عن شريك يعلمك ان
تكون اكثر واقعية ويعرف ان يسندك لئال تغوص يف احاسيسك
املتناقضة .ال تتكلل على الوقائع عندما تريد ان تتخذ القرارات،
بل تعطي الدور ألحاسيسك.
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Sleiman wants ministerial statement drafted quickly

Document to be based on
previous cabinets policies

BEIRUT: President Michel Sleiman called at the beginning
of the week, for the prompt formulation of the ministerial
statement based upon that of the previous Cabinet to
quickly move on to the implementation of modern laws
and institutional reforms that would help strengthen
Lebanon. Sleiman’s announcement as he presided the
Cabinet’s first meeting on Tuesday at Baabda Presidential
Palace left the issue of Hizbullah’s weapons to discussion
during National Dialogue sessions thus avoiding political
dispute over the matter when it comes to the formulation
of the policy statement.
“We will draft a new ministerial statement which will be
based on the one agreed upon by the previous Cabinet,”
Information Minister Tarek Mitri said following the
cabinet’s meeting.
Mitri added that the Cabinet’s members selected a
committee to draw the ministerial statement draft.
For his part, Prime Minister Saad Hariri stressed the need
for the new Cabinet to operate in harmony away from
political provocations and based on cooperation and
partnership from all parties.
However, Hariri added that the formation of a national
unity Cabinet should not be the rule since it contradicts
constitutional conventions but an exceptional case
given the necessity for a unity government in the current
period.
The Cabinet’s first meeting followed the official picture of
its ministers at Baabda presidential palace.
According to political analysts, a national unity Cabinet
embracing major political parties was a necessity in
order to maintain stability and security as well as face
future economic and social challenges.
More than four months followed the parliamentary June 7
elections before Hariri managed to reach an agreement
with the opposition over the latter’s ministerial share;
however the premier’s Christian ally of the March 14
coalition, the Phalange Party, expressed on Monday
its discontent with its share as the party’s politburo is
expected to hold another meeting Tuesday to discuss
the issue.
On Monday, Phalange Party official and Social Affairs
Minister Selim Sayegh did not take part either in the
Cabinet’s session or the official photo of the Cabinet’s
members.
The Phalange Party was demanding to be granted the
Education portfolio but the ministry was allotted to the
Future Movement.
Sayegh said the new Cabinet make up was the “best of the
possible” adding that his party made major concessions.
Sayegh stressed that Phalange Party head Amin Gemayel
as well as the party’s popular bases were discontent with
their ministerial share.
“The Phalange Party should have a significant political
weight in the Cabinet and refuses to be given a minor
role,” Sayegh said; but the Phalange would not obstruct

*Lebanon goverment*

the function of the state and its institutions.
Sayegh added that both Slei¬man and Hariri contacted
Ge¬mayel with regard to the issue.
“The Phalange would remain a major party, whether it
decided to remain with or split from the March 14 alliance,”
said Sayegh.
Hariri paid a visit earlier this week to the Phalange
Party’s Headquarters in Saifi, in Beirut, and held talks
with Gemayel.
After Hariri’s swift visit, Gemayel headed a meeting of the
party’s politburo to decide upon future steps concerning
the issue.
Gemayel’s political adviser and party official Sejaan
Azzi said in a news conference that the party’s politburo
would hold another meeting Wednesday to resume its
discussion regarding its ministerial share in the Cabinet,
adding that “all options are possible.”
Lebanese Forces (LF) MP Antoine Zahra stressed that the
LF will not forsake its alliance with the Phalange Party
and will support any decision its ally takes.
Zahra also tackled the issue of Hizbullah’s weapons
saying the LF would resist attempts to legitimize the
party’s arms.
However, Zahra added that his party would facilitate the

task of the committee responsible for the formulation of
the ministerial statement since the issue of arms would
be tackled during national dialogue sessions.
Meanwhile, presided over by former Prime Minister
Fouad Siniora, the Future Bloc congratulated the
Lebanese people for the formation of a new cabinet as
the attendants voiced support for Hariri’s future role as
its head.
Following a meeting at Hariri’s residence in Qoreitem,
the bloc issued a statement calling on political leaders
to wait for favorable circumstances before proposing
major issues to discussion in order to allow for the proper
settling of the cabinet.
Meanwhile, Tawhid Movement leader Wi’am Wahhab said
he expected Hariri to visit Syria in the coming few days to
be followed later by a visit of Progressive Socialist Party
leader MP Walid Jumblatt to Damascus.
Wahhab added that Hariri’s visit was no longer subject
to debate as the premier was ready to turn a new leaf
in his relationship with Syria. “Hariri knows that forming
a strong relationship with Syria is necessary since it
will facilitate his mission as premier because he will
receive full support from Syrian President Bashar Assad,”
Wahhab said.
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Lebanon gets new government after months of Haggling.

Will the Ministerial Statement be draft in harmony?
Will this Cautious Optimism lead all Lebanese to a true Unity?
On the other hand, will the cabinet be facing more trouble ahead?

Prime Minister Saad Hariri formed a government of
national unity on Monday after more than four months
of tough negotiations with the Lebanese opposition,
specifically the Christian leader,(who represent
more than 56% of the Christian Lebanese,) the FPM
leader General Michel Aoun. Although it is not a
perfect Cabinet, but rather the outcome of regional
and international activities and developments, the
new 30-member cabinet was announced in a decree
signed by Hariri and President Michel Suleiman.
"Finally, a government of national unity is born,"
Hariri told reporters after the decree was made
public. He added that he hoped the new cabinet would
work together in tackling the challenges facing the
country.
The lineup includes 15 ministers from Hariri's bloc and
10 from the opposition. The remaining five ministers
were appointed by Suleiman, including the holders
of the key interior and defense portfolios. Hezbollah,
which fought a devastating 2006 war with Israel,
has two ministers in the new cabinet. The share-out
means that no party will have veto power in the new
government and that President Suleiman will play

the role of arbiter. The key issues facing the new
government are Lebanon's enormous national debt,
which is projected to top 50 billion dollars this year,
and the most controversial issue among Lebanese is
the Hezbollah's weapons stockpile.
Hariri, 39, son of "the Martyr" former Prime Minister
Rafiq Hariri, was asked to form a cabinet after his USand Saudi-backed alliance won a general election
in June. However, his efforts to form a new unity
government with the opposition stumbled because of
bickering between the two sides on the distribution of

portfolios and the choice of ministers.
Opposition Christian leader General Michel Aoun
insisted on retaining the sensitive telecommunications
ministry as well as getting other important key
ministries. Hariri, who was appointed for the second
time, finally agreed to the Christian leader's demands,
and as soon as his “excellent visit” to Rabieh ended,
Speaker Berri called for a parliamentary meeting
on Thursday to elect committees, and Hariri went to
Baabda.
Hours later the Lebanese saw the white smoke...The
cabinet was born.
Political sources said that the standoff between
the rival camps softened last month amid a thaw in
relations between their main regional sponsors Syria
and Saudi Arabia. Syrian President Bashar al-Assad
was eager to see the new government finalized before
his departure for France later this week, Lebanese
media reported. France was the colonial power in
both Lebanon and Syria. Syria was the power broker
in its smaller neighbor for nearly 30 years before the
2005 murder of Rafiq Hariri, who was close to the
Saudi monarchy.
(To be following next week)
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