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كلما ازداد االنسجام بني احلكم واملقاومة 
استشرست اهلجمة االمريكية على لبنان!

احلريري: أبلغت أوباما عدم صحة تقارير الـ»سكود«  وعون يرد على جعجع: تصرحياته تكشف لبنان

حتضريات لقّمـة لبـنانية ـ سـورية تناقـش »التحديات املشرتكة«

)التتمة ص 21(

لدينا مختلف أنواع احللويات اللبنانية والعربية
قوالب كايك لكل املناسبات

جلسة أركيلة وقهوة رومنسية وهادئة للعا ئالت
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باالضافة الى الكرواسون والصفيحة 

الطرابلسية
Ph: 9760 2299 - Fax: 8704 1532
75 South St. Granville NSW 2142
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)التفاصيل ص 21(

االفتتاح الكبري حملالت محزة يف مرييالندز

ثالثة فروع بإدارة 
عائلية واحدة 
)التفاصيل ص 4(

خضار وفواكه 
طازجة يومياً من املاركت

معلبات - عصري - مساحيق 
غسيل - اراكيل -هدايا 

وغريها الكثري...

الساعات  وقائع  أبرزت 
األخرية حيوية ملحوظة على 
جتلت  دمشق،  بريوت  خط 
بعيدًا  اجلارية  بالتحضريات 
قمة  لعقد  األضواء،  عن 
بني الرئيس العماد ميشال 
السوري  ونظريه  سليمان 
االسد،  بشار  الدكتور 
كبري  جزء  يف  »ستخصص 
االقليمية  للعناوين  منها 
املشرتكة  والتحديات 
البلدين«،  تواجه  اليت 
العائلية  وبـ»الزيارة 
بها  قام  اليت  والسياسية« 
اىل  جنبالط  وليد  النائب 

واليت  السورية،  العاصمة 
أدرجها يف سياق التواصل 
مع  والتشاور  والتنسيق 
ما  حول  السورية  القيادة 
يعين امللف اللبناني، والذي 
سيستكمله يف زيارة مقبلة 
يلتقي خالهلا وزير اخلارجية 

السورية وليد املعلم.
تلك  مع  وبالتزامن 
املشهد  سجل  احليوية، 
يف  ارتفاعًا  الداخلي 
السياسي  السجال  وترية 
تأسيسًا على الكالم األخري 
حول  اجلمهورية  لرئيس 
الدفاعية،  االسرتاتيجية 

مطلوب معلم حلويات عربية
مطلوب معلم حلويات عربية

 للعمل يف حمالت 

 La Profiterole
االتصال على احد الرقمني: 

0422 888 548 - 9892 1199

العام  االمني  خطاب  وعلى 
السيد  اهلل«  لـ»حزب 
وانطالقًا  نصراهلل،  حسن 
لقائد  هجومية  مواقف  من 
مسري  اللبنانية«  »القوات 
فيها سليمان  جعجع، طال 
امس  أكملها  ثم  أواًل 
»حزب اهلل« بكشف  باتهام 

لبنان امام اسرائيل.
ورّد رئيس تكتل االصالح 
العماد  النائب  والتغيري 
جعجع  على  عون  ميشال 
يسميه  ان  دون  من 
وقال  ان هذه التصرحيات 
لبنان،  تكشف  اليت  هي 

يف  حقًا  للعدو  وتعطي 
يقوم  الذي  بالعمل  القيام 
لبنان  عون:  واضاف  به. 
و»حزب  اصال،  مكشوف 
قوة  يبين  ان  حياول  اهلل« 
اعتداء  أي  لصد  رادعة 
كافية  تكون  لبنان،  على 
جيرؤ  ال  لكي  وحامسة 
لبنان،  مهامجة  على  احد 
انه  فيعرف  هامجه  واذا 
كبرية  خلسائر  سيتعرض 
الثمن  غالي  اعتداءه  جتعل 

عليه.
اتهام  عون  واستغرب 
لبنان،  بكشف  احلزب 

وقال: الطريان االسرائيلي 
مل يغادر مساءنا )طيلة يوم 
امتنى  وكنت  االول(  امس 
ما هي  لنا  يقول  ان  عليه 
قوة ردعه حيال التحرشات 
وعلى  على مسائنا  الدائمة 
ارضنا؟ اسرائيل هي اليت 
تتحرش بنا، والكل يعلم ما 
هو عمل املقاومة وهدفها، 
هو الدفاع عن ارض لبنان. 
مسيئة  التصرحيات  هذه 
لبنان،  وتكشف  للبنان، 
هو  املقاومة  به  تقوم  وما 
جزء من حقنا الطبيعي، يف 

نقدم كافة اخلدمات 
االجتماعية

Milad El-Halabi – CMC, JP
Appointed by the Victorian 

Government
Justice of the Peace Reg. No, 11838

Appointed and authorised by the 
Australian Government 

Civil Marriage Celebrant Reg. No. A11175

Individual and personal ceremonies 
for all occasions and cultures 

Marriages  Commitments  Funerals
Mob: 0414 421 199 - Fax: (03) 9323 6855

Po Box 699 Pascoe Vale, Vic 3044
Email: milad01@optusnet.com.au

البحرية اإليرانية ترصد غواصة نووية أمريكية يف اخلليج
كلينتون: مزيد من الوقت لطهران جيعل العامل أشد خطورة

اخلارجية  وزيرة  اعتربت 
األمريكية هيالري كلينتون 
اخلطوات  أن  االول  أمس 
اليت قامت بها بعض الدول 
للمساعدة يف التوصل إىل 
حل ديبلوماسي ألزمة برنامج 
إيران النووي جعلت العامل 

وقت  يف  خطورة«،  »أشد 
البحرية  القوات  رصدت 
يف  االول  أمس  اإليرانية 
نووية  غواصة  اخلليج  مياه 

أمريكية.
»نعتقد  كلينتون:  وقالت 
الوقت..  إيران  منح  أن 

جتنب  من  إيران  متكني 
املوقف الدولي املوحد يف 
ما يتعلق بربناجمها النووي، 
العامل أشد خطرًا بال  جيعل 
منها  إشارة  يف  شك«، 
إىل جهود تركيا والربازيل 
)التتمة ص 21(

نتنياهو: جيب االنتقال إىل املفاوضات املباشرة

اتفاق سعودي - أسرتالي للتعاون العلمي واألكادميي
السفري ناظر يقيم حفل عشاء على شرف الوزير 

العنقري ويشيد بنتائج زيارته اىل اسرتاليا

*الوزير العنقري يصافح الوزيرة غيالرد ويبدو السفري ناظر*

)التفاصيل الكاملة ص 13(
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)تتمة املنشور على الصفجة االوىل(
 وال شك ان كل الدول اليت كان هلا، يف يوم من االيام، نفوذ 
احتاللي يف لبنان مارست هذه السياسة بأبشع وجوهها حيث 
عملت على االيقاع يف ما بني الفئات واالطراف املختلفة من 

خالل حتريض و»تهويش« بعضها على البعض اآلخر. 
فى على أحد ان الوعي اليت تتحلى به القيادات اللبنانية  وال يخُ
حاليا هو اجلدار الصلب الذي يقف يف وجه هذه السياسة اليت ، 
تب هلا النجاح ان تقضي  من شأنها يف حال، - ال مسح اهلل - كخُ

على لبنان وتضعه على كف عفريت. 
الواليات  به  تقوم  ما  صلبها،  بل يف  السياسة،  هذه  ويندرج ضمن 
املتحدة االمريكية حاليا جتاه لبنان حيث حتاول خلق شرخ بني قياداته 
علها تصل من خالل هذا الشرخ اىل ما مل تستطع الوصول اليه، ال هي 
لرئيسة  والدمار، ويف هذا اجملال تصريح  بآالت احلرب  وال اسرائيل 
اللجنة الفرعية للعالقات اخلارجية يف جملس النواب االمريكي وجهت 
فيه، خالل اجتماعها مع احلريري، انتقادات اليه وإىل رئيس اجلمهورية 
ميشال سليمان والنائب وليد جنبالط على خلفية مواقفهم من سالح 

حزب اهلل.
ويبدو ان هذه السياسة، اليت فشلت يف اعادة حالة التوتر والتشنج 
اىل اخلطاب السياسي اللبناني واىل التعامل ما بني القيادات خاصة 
حرب  خالل  األمر  عليه  كان  كما  عامة،  ركبها  السائرة يف  واجلماهري 
متوز وبعدها حتى اتفاق الدوحة، ما زالت تعاود الكرة جمددا، غري ان 
رتق  الساحة اللبنانية اليوم، بغالبية أطرافها، تربهن انها أمنع من ان تخُ
هذه  باالحرى  او  االمريكية  التصرحيات  هذه   مثل  فيها  تؤثر  ان  او 

»التهويشات« املغرضة.
الرئيس  اليه  اشار  ما  الداخلية  الساحة  مناعة  على  دليل  اكرب  ولعل 
سعد احلريري زيارته اىل الواليات املتحدة االمريكية، وترؤسه االربعاء 
جلسة مناقشة يف جملس االمن بعنوان »احلوار بني الثقافات من اجل 
السالم واألمن الدوليني« حيث القى كلمة قال فيها: ان بلدنا عانى 
قرابة ربع قرن من االحتالل اإلسرائيلي، واحلروب االسرائيلية املتكررة 
استقراره  وعانى  وبناته،  أبنائه  خرية  من  األرواح  آالف  فدفع  عليه، 
واقتصاده وما زال من التهديدات االسرائيلية بتكرار اجملزرة حبقهم، 

فيما االحتالل ما يزال جيثم على جزء من أراضينا.
وميكن القول ان الرسالة االوضح اليت وجهها رئيس احلكومة اللبنانية 
سعد احلريري لواشنطن متثلت يف زيارته اىل دمشق قبل سفره اىل 
الواليات املتحدة وكأنه يريد ان يقطع الطريق على اي مطلب أمريكي 
وترابط  لتداخل  نظرا  الوراء  اىل  السورية  اللبنانية  بالعالقات  بالعودة 
هذه العالقات ببعضها البعض والنعكاسها سلبا او اجيابا على الساحة 
وما  البعض..  ببعضها  الساحة  هذه  أطراف  وعالقة  اللبنانية  الداخلية 
العالقات  توتر  انعكس  كيف  أذهاننا  يف  ماثال  القريب  املاضي  زال 
اللبنانية  القيادات  بني  خطرية  انقسامات  السورية  اللبنانية  الرمسية 

هددت مصري الوطن ووجوده.
وال شك ان واشنطن أدركت فحوى هذه الزيارة وفهمت ان من الصعب 
اعادة عقارب ساعة هذه العالقات اىل الوراء حيث كان التشنج سيد 

املوقف.  
اما النائب وليد جنبالط فاعترب ان خطاب السيد نصر اهلل تضمن نقاطا 
وخالصات عدة مهمة أبرزها انه عندما تكون قويا، يعرتف العامل بك، 
مشريا اىل »ان املقاومة اثبتت انها قوية واستطاعت ان تفرض ذاتها 
على الساحتني العربية والدولية من أجل تثبيت احلق الوطين يف الدفاع 
اكرب  الكالم  هذا  ويف  اسرائيلي«  عدوان  أي  مواجهة  لبنان يف  عن 
برهان على مناعة الساحة الداخلية، وهذا نقيض ملا كانت عليه االجواء 
خالل حرب متوز مما يؤّشر اىل حتول جذري يف نظرة ما كان يسمى بـ 
14 آذار ملصلحة املقاومة وسالحها، ولعل اكرب دليل على هذا التحول 
املوقف الالفت لـ»تيار املستقبل« يف ذكرى عيد املقاومة والتحرير، 
التحرير لألراضي  والذي دعا فيه اىل »التمسك حبقنا يف استكمال 

اللبنانية احملتلة بكل األشكال املناسبة«.
بهية  النائب  النيابية  والثقافة  الرتبية  جلنة  رئيسة  اعتربت  بدورها 
اىل  بالنسبة  الكرامة  هو »عيد  والتحرير  املقاومة  عيد  أن  احلريري، 

كلما ازداد االنسجام بني احلكم واملقاومة استشرست اهلجمة االمريكية على لبنان

جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق - عبداهلل طويل 

سامي مظلوم 
رئيس التحرير: انطونيوس بو رزق

مدير التحرير: سامي مظلوم
اخراج كومبيوتر واعالنات: مريفت مشيسه األيوبي

الصف االلكرتوني: بتول يزبك
مكتب ملبورن: كميل مسعود

Email:cjmassoud@optusnet.com.au
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مجيع اللبنانيني«. وأكدت أن »هذا االنتصار حتقق بسواعد املقاومني 
الذي  األهالي  وبشرعنة املقاومة من خالل تفاهم نيسان، وباحتضان 
هو تراث أساسي ندعو دائمًا اىل احملافظة عليه ألنه حمطة مضيئة يف 

تاريخ لبنان«
بالتأكيد لقد أزعج هذا التحول يف املواقف اللبنانية الداخلية، وخاصة 
مواقف »حلفاء االمس« اي رئيس احلكومة سعد احلريري و»دماغ« 
من سالح  جنبالط  وليد  النائب  قوته(  أوج  كان يف  )عندما  آذار   14
املقاومة، واشنطن، فعادت هذه املسؤولة االمريكية اىل انتقاد الرئيس 

سليمان والنائب جنبالط بالنسبة ملواقفهم من سالح حزب اهلل.
غري انه لألسف فان هذه املناعة الداخلية ما زالت منقوصة وغري كاملة 
حيث رأى رئيس اهليئة التنفيذية يف القوات اللبنانية الدكتور مسري 
جعجع أن رئيس اجلمهورية »يقف طرفًا مع فريق دون آخر يف ما يتعلق 
باالسرتاتيجية الدفاعية، متمنيًا عليه »لو يعود اىل خطاب القسم الذي 
أمجع عليه كل اللبنانيني، وأن يتبنى املواقف اليت كان قد أطلقها يف 
هذا اخلطاب واليت على أساسها مت انتخابه«. قائال أنه »أتى رئيسًا 
دون  اللبنانيني  من  فئة  بلسان  ينطق  ان  يستطيع  ال  توافقيًا حبيث 
ثل رئيس اجلمهورية رأيه بشأن  سواها«، رافضًا كمواطن عادي أن ميخُ

االسرتاتيجية الدفاعية. 
ويف ما يتعلق باملوقف من سالح املقاومة قال جعجع: »إن ما حيصل 
ضيع وهج االنتصار الذي  فف ويخُ منذ العام 2000 اىل العام 2010 يخُ
ضحى من أجله هؤالء الشهداء، إذ أن العملية انقلبت من عملية حترير 
لألرض اىل عملية أخرى ال عالقة هلا ال باألرض وال بتحريرها«، وليت 
الدكتور جعجع كشف لنا ما يقصد بقوله »عملية أخرى ال عالقة هلا ال 
باألرض وال بتحريرها« .. هل قصد بذلك 7 ايار أم ان هناك أمورا 

أخرى مل يشأ االفصاح عنها.  
انفرط  ان  بعد  السرب  خارج  يغرد  وكأنه  بدا  جعجع  الدكتور  ان  اال   
عقد 14 آذار و»تفّرق العشاق« حيث كان يف مقدمة منتقديه زميله 
السابق النائب وليد جنبالط الذي قال ردا على انتقاد جعجع ملوقف 
رئيس اجلمهورية »غري احملايد« جتاه املقاومة: غريب هذا الطرح.. 
ال ميكن ألحد ان يكون حمايدا إذا كان موافقا على اتفاق الطائف الذي 
والعالقات  إسرائيل،  مع  اجملمدة  احلرب  حالة  أي  اهلدنة،  على  ينص 
هذا  ظل  احلياد يف  نظرية  تصح  كيف  وتساءل:  سوريا.  مع  املميزة 
املضمون السياسي للطائف الذي يفرتض ان يكون اللبنانيون ملتزمني 
على  ذاتها  تفرض  ان  واستطاعت  قوية  انها  اثبتت  املقاومة  به؟... 
الساحتني العربية والدولية من أجل تثبيت احلق الوطين يف الدفاع عن 

لبنان يف مواجهة أي عدوان اسرائيلي.
انزعاجه  به  أبلغ متصلني  ان رئيس اجلمهورية  وقالت مصادر مطلعة 
اللبنانية«  التنفيذية يف »القوات  الشديد من موقف رئيس اهليئة 
مسري جعجع، ال سيما جلهة أسلوب الكالم غري الالئق وغري املقبول الذي 
هذا  ان  معتربا  اجلمهورية،  رئاسة  مقام  خماطبة  معرض  استخدمه يف 

الكالم يشكل جتنيا على احلقيقة والواقع.
يعيشون، وحدهم  زالوا  ما  آذار »اجلديد«   14 ان مسيحيي  ويظهر 
املقاومة  لسالح  بالنسبة  »القديم«  آذار   14 »أجواء«  تقريبا،  
وقد  رأيهم،  حسب  الوطنية،  والسيادة  السالح  هذا  بني  والتعارض 
انضم الرئيس امني اجلميل اىل الدكتور جعجع يف انتقاد كالم رئيس 
ودور  الدفاعية  االسرتاتيجية  عن  سليمان  ميشال  العماد  اجلمهورية 
املقاومة. وذّكر، بعد لقائه رئيس جملس النواب نبيه بري يف اجمللس 
النيابي، مبوقف احلزب يف جمـلس الـوزراء اثناء مناقشة البيان الوزاري 
واالعرتاض »على البند السادس منه واملتعلق بسالح »حزب اهلل« 

ومن ثم تقّدمنا بشكوى ومراجعة أمام اجمللس الدستوري بشأنه«.
وقال: حنن قلنا ونكرر القول اننا مع حصر السالح بيد القوى االمنية 
اللبنانية من جيش وقوى امن وشرطة وغريها ولكننا يف الوقت نفسه 
نسأل: هل حسبت اسرائيل، يف يوم من االيام، اي حساب للجيش 

اللبناني لدى قيامها بأي عدوان على لبنان؟
تسلم  حتى  ومياهه  وأرضه  بلبنان  االسرائيلية  املطامع  انتهت  هل 
السالح  بنزع  أحد  يطالب  ال  ملاذا  ذلك  من  أكثر  سالحها؟  املقاومة 
الفلسطيين غري الشرعي باملطلق والذي كان سببا من أسباب احلرب 

على لبنان، واذا طالب فان مطالبته تكون »خجولة«؟ 
ملاذا نزع سالح املقاومة من اولويات بعض القيادات اللبنانية فيما يتم 
»التطنيش« واخفاء الرأس يف الرمال بالنسبة للسالح الفلسطيين 

سواء داخل املخيمات او خارجها؟
كيف سيحلون »مشكلة هذا السالح؟ هل باعطائه للجيش اللبناني ام 
بـ »رميه« بالبحر؟! واذا أخُعطي للجيش اللبناني هل تبقى فاعليته كما 

هي؟ ثم أليست فاعلية هذا السالح يف طريقة استعماله؟
لبنان يف  قوة  القائلة »ان  املقولة  على  البعض مصرا  زال  ما  هل 
ضعفه« اليت اثبتت فشلها التام؟ وكلنا ندرك ان لبنان الضعيف هو 
مطلب أمريكي واسرائيلي وغربي حيث بذلك يسهل تنفيذ املخططات 
مقدمتها  يف  ويأتي  املنطقة  يف  املشبوهة  االمريكية   - االسرائيلية 

التوطني الفلسطيين يف لبنان، بينما لبنان القوي حيول دون ذلك..
ملاذا مطالبة مسيحيي 14 آذار بنزع سالح حزب اهلل الذي حيول يقف يف 
وجه مؤامرة  التوطني  وكلنا ندرك ايضا ان املسيحيني يف بداية احلرب 
التوطني،  باالرواح واملمتلكات ملقاومة هذا  الذين ضحوا  وخالهلا هم 
حزب  سالح  بنزع  املطالبة  خال  من  اآلن  تسهيله  على  يعملون  فلماذا 

اهلل؟.
الفلسطينيني يف  لتوطني  إمكانية  أن »ال  الدكتور جعجع طمأن اىل 

لبنان ما دام هناك إمجاع لبناني عربي ودولي يف هذا اإلطار«.
وقال أن »قوى 14 آذار تفتخر به باعتبار أنه قبل 4 سنوات مل يكن 

هذا موقف واشنطن من التوطني«.
وقال يف مؤمتر صحايف امس االول يف معراب ردا على طرح االمني 

االسرتاتيجية  معادلة  نصراهلل  حسن  السيد  اهلل«  لـ«حزب  العام 
»من  ان  واملقاومة«،  واجليش  »الشعب  على  القائمة  الدفاعية 
يكشف لبنان امام اسرائيل هو حزب اهلل، الذي يضع البلد يف موقع 

غري موقعه، وال نعرف معه ان كان سيبقى وطن )...(«
العماد ميشال عون على  النائب  ورّد رئيس تكتل االصالح والتغيري 
جعجع من دون ان يسميه وقال  ان هذه التصرحيات هي اليت تكشف 
لبنان، وتعطي للعدو حقًا يف القيام بالعمل الذي يقوم به. واضاف 
عون: لبنان مكشوف اصال، و»حزب اهلل« حياول ان يبين قوة رادعة 
لصد أي اعتداء على لبنان، تكون كافية وحامسة لكي ال جيرؤ احد على 
مهامجة لبنان، واذا هامجه فيعرف انه سيتعرض خلسائر كبرية جتعل 
اعتداءه غالي الثمن عليه، مستغربا اتهام احلزب بكشف لبنان، وقال: 
الطريان االسرائيلي مل يغادر مساءنا )طيلة يوم امس االول( وكنت 
امتنى عليه ان يقول لنا ما هي قوة ردعه حيال التحرشات الدائمة على 
مسائنا وعلى ارضنا؟ اسرائيل هي اليت تتحرش بنا، والكل يعلم ما هو 

عمل املقاومة وهدفها، هو الدفاع عن ارض لبنان.
وهنا نسأل: ما الذي تغري يف سياسة واشنطن جتاه املنطقة عامة ويف 

اسرتاتيجيتها حلل القضية الفلسطينية على حساب لبنان خاصة؟
حنن نرى ان ال شيء تغري على االطالق ، اكثر من ذلك فان املخطط 
الذي بسببه نشبت احلرب على لبنان ما زال كما هو بل اننا نراه اليوم 
يسري بزخم أكرب، امل يصرح الرئيس االمريكي السابق جورج بوش انه 
أمل  ثم  هم؟  حيث  لبنان  يف  املوجودين  الفلسطينيني  توطني  ينبغي 
جياهر بذلك ايضا منذ حواىل ثالث سنوات املبعوث اخلاص لألمم املتحدة 

تريي رود الرسن؟
رفض  )على  ودولي  عربي  لبناني  »امجاع  هناك  ان  قال  من  ثم 
ان  يؤكد  الذي  ما  ولكن  نعم،  لبناني!  امجاع  هناك  التوطني(«.. 
تصر احلضور الدولي اليوم  هناك امجاعا عربيا ودوليا ايضا؟ ثم اال يخُ
بالواليات املتحدة وحدها؟ وهل غريت واشنطن سياستها بالنسبة حلل 
- وهذا من سابع املستحيالت-  واذا غريتها  االوسط؟  الشرق  قضية 
كيف ستحل قضية الجئي الشتات؟ هل تستطيع اعادتهم اىل بالدهم؟ 

وهل حاولت ذلك هل ستقبل اسرائيل؟ 
رئيس  اعلن  جعجع  والدكتور  اجلميل  الرئيس  على  الرد  معرض  ويف 
بعبدا ولقائه رئيس  نبيه بري لدى خروجه من قصر  النيابي  اجمللس 
سليمان  لشكر  مناسبة  كان  اللقاء  »إن  سليمان  ميشال  اجلمهورية 
على موقفه يف ما يتعلق بعيد االنتصار وعيد املقاومة.. التعابري اليت 
قاهلا الرئيس مل حيد بها عن خطاب القسم أبدًا«. وقال »إن التذرع 
القضايا  حمايدا يف  يكون  أن  يرأسه جيب  ومن  احلوار  يدير  من  بأن 
الوطنية، هو أمر بعيد كل البعد عن الواقع«. وأضاف: »أعتقد أنين 
أنا من اخرتع طاولة احلوار وأنا من مؤسسي املقاومة، وال تناقض بني 

األمرين«.
املتحدة جتاه  الواليات  تتبعها  اليت  نعود اىل سياسة »فرق تسد« 
لبنان واليت فشلت مع معظم القيادات وجنحت مع بعضها، فقد ازدادت 
هذه السياسة شراسة بعد االنتصارات اهلائلة اليت حققتها املقاومة يف 
عدوان متوز وما قبله من جهة وكذلك االنتصارات اليت أحرزتها القوى 
وجتسس  استخبارات  شبكة   12 حواىل  تفكيك   يف  اللبنانية  االمنية 

لبنانية تعمل ملصلحة املوساد يف لبنان.
اهلجمة  شراسة  ازدادت  املقاومة  قوة  ازدادت  كلما  انه  نرى  اننا 
االمريكية على حزب اهلل وعلى املتعاطفني معه والواقفني اىل جانبه من 
القيادات اللبنانية، لذلك فان املرحلة املقبلة سوف تشهد املزيد من 
هذه الشراسة خاصة بعد كشف االمني العام لـ»حزب اهلل« السيد 
نصر اهلل خالل االحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لتحرير اجلنوب، عن 
مفاجأة متثلت يف إعالنه عن ان كل السفن العسكرية واملدنية والتجارية 
املتجهة إىل موانئ فلسطني على امتداد البحر األبيض املتوسط ستكون 
حتت مرمى صواريخ املقاومة، اذا حاصرت الشواطئ اللبنانية يف أي 
عدوان مقبلة حيث قال »وأنا أحتدث اآلن عن البحر األبيض املتوسط، 

ومل نصل بعد إىل البحر األمحر«.
وتابع: هذه السفن اليت ستتوجه إىل أي ميناء على الشاطئ الفلسطيين 
من الشمال إىل أقصى اجلنوب حنن قادرون على استهدافها وإصابتها 
إن شاء اهلل، ومصممون على أن ندخل هذا امليدان اجلديد يف املواجهة 
السفن  العامل كيف تدمر هذه  إذا حاصروا ساحلنا. وعندما سيشاهد 
يف املياه اإلقليمية لفلسطني احملتلة لن جيرؤ أحد على الذهاب إىل 

هناك. 
ومفّرق«  »مجلة  »الرمسي«  لبنان  على  االمريكي  احلنق  ان  كما 
بشأن تصويت جملس  لبنان  الذي سيتخذه  املوقف  بعد  يشتد  سوف 
امتناعه عن  االمن على فرض عقوبات على طهران حيث من املرجح، 
األمم  دبلوماسية يف  نيويورك عن مصادر  قل يف  نخُ حيث  التصويت  
املتحدة توقعها امتناع لبنان عن التصويت لصاحل مشروع القرار الذي 
املزيد  والداعي اىل فرض  األمن  املتحدة يف جملس  الواليات  طرحته 
من العقوبات على إيران عند طرحه غالبا منتصف الشهر املقبل، وهو 
املوقف الذي يأمل املسؤولون اللبنانيون يف أن تتفهمه إدارة الرئيس 
االمريكي باراك أوباما، ولكن من الطبيعي ان »ييب امل« هؤالء 

املسؤولني بسبب عدم استعداد االدارة االمريكية لتفهم موقفهم.
من املؤكد ان اهلجمة االمريكية على حزب اهلل خاصة ولبنان عامة اليت 
بدأت مع صواريخ سكود ثم مع صواريخ »ام 600« ستزداد حدة مع 
هذا »الكشف« اجلديد للسيد نصر اهلل بالنسبة »للردع البحري« 

حيث غالبا ما تباهت تل أبيب بقدراتها البحرية.
 كما ان هذا »الكشف« اجلديد سيبّث املزيد من البلبلة يف اوساط اجملتمع 
القيادات السياسية والعسكرية  املدني االسرائيلي وكذلك يف صفوف 
االسرائيلية اليت عليها ان تبدأ اآلن باالستعداد الجراء مناورات »نقطة 
حتول 5 و6 و7« ورمبا أكثر لتعيد بعض الوهج ألسطورة »اجليش الذي 

قهر« اليت حتطمت على يد املقاومة يف لبنان. ال يخُ
وأخريا، اننا نرى انه كلما ازداد االنسجام بني احلكم واملقاومة ستزداد 

اهلجمة االمريكية شراسة على لبنان.
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 Interior Fix out Specialist
Gem Carpentry& Joinery

9637 8102 M@0410 400 123

لقطر وحتميل مجيع انواع السيارات واملراكب 
البحرية يف سائر احناء سيدني 

اتصلو ب آرثر:  0414419090
خدمة على مدار الساعة  7 ايام يف االسبوع 

معاملة صادقة ودقة يف املواعيد

اسعار خاصة حلاملي هذا االعالن

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

 تسعرية جمانية معاملة ممتازة وكفالة يف العمل
 اكثر من 30 سنة خربة 
لالتصال: جون فارس

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

العماد  اجلمهورية  رئيس  تسلم 
بعبدا،  يف  سليمان،  ميشال 
الرئيس  من  خطية  رسالة 
الفرنسي نيكوال ساركوزي نقلها 
إليه رئيس معهد العامل العربي 
تتناول  بوديس،  دومينيك 
اجليدة  الثنائية  »العالقات 
بني البلدين وتعزيزها على كل 
املستويات ويف شتى اجملاالت، 
إضافة إىل تنسيق املواقف حيال 
عدد من القضايا املطروحة على 

الساحة اإلقليمية«.
وتناولت الرسالة مشروع إقامة 
بصورة  يقام  مشرتك  معرض 

الدميوقراطي  اللقاء  رئيس  قام 
امس  جنبالط,  وليد  النائب 
اىل  مفاجئة  بزيارة  االول 
العاصمة السورية, رافقته فيها 
جنبالط  نورا  السيدة  زوجته 
والنقل  العامة  االشغال  ووزير 
تيمور  وجناله  العريضي,  غازي 

وأصالن.
حبضور  جنبالط,  والتقى 
العريضي وتيمور, معاون نائب 
رئيس اجلمهورية السورية اللواء 
حممد ناصيف )ابو وائل( الذي 
اىل  وصحبه  جنبالط  استبقى 
مائدة الغداء اليت انضمت اليها 
جنبالط.  واصالن  نورا  السيدة 
اللواء  مكتب  مدير  حضرها  كما 

ناصيف مسري مجعة.
يف  تشاور  املأدبة  ختلل  وقد 
لبنان  يف  الراهنة  االوضاع 
جنبالط  وطلب  واملنطقة, 
نقل  ناصيف  اللواء  اىل 
الرئيس  اىل  واحرتامه  حتياته 
كتاب  وكذلك  االسد,  بشار 
للكاتب  »املبارزة«  بعنوان 
الذي  علي,  طارق  الباكستاني 
االمريكية  السياسة  عن  يتحدث 
اىل  أدت  اليت  الباكستان  يف 
وما  الباكستان  يف  احلالة  هذه 

أدت اليه من فوضى.
وناصيف  جنبالط  اتفق  وقد 
على لقاء قريب.علما ان رئيس 

الوزراء  جملس  رئيس  رأى 
»لبنان  ان  احلريري  سعد 
عاد ليلعب دوره يف اجملتمع 
اجلميع  مطالبا  الدولي«، 
املشرتك  العيش  »برتسيخ 
ان  اىل  ولفت  فيه«. 
اليت  التناقضات  »بعض 
ميزاتنا  من  هي  نشهدها 
الرأي  وقبول  الدميوقراطية 

االخر مهما كان«.
حقق  »لبنان  بأن  وذّكر 
جتنب  ومنها  كثرية  اجنازات 
االزمة املالية العاملية ويشهد 
»لبنان  أن  مؤكدا  منوا«، 
بلد اخلري والتنوع الذي لطاملا 
اعتربه الرئيس رفيق احلريري 
عليها،  احملافظة  جيب  ثروة 
حنافظ  ان  جيب  انه  كما 
بني  املشرتك  العيش  على 

املسيحيني واملسلمني«.
للدورة  لبنان  ملناسبة ترؤس 
أقام  االمن،  جمللس  احلالية 
سفري لبنان يف االمم املتحدة 
استقبال  حفل  سالم  نواف 
احلريري  الرئيس  شرف  على 
نيويورك  اقامته يف  مقر  يف 
اول من امس، حضره اعضاء 
الوفد الرمسي اللبناني وممثلو 
جملس  يف  االعضاء  الدول 
يف  لبنان  وسفري  االمن 
اعضاء  من  وحشد  واشنطن 

السلك الديبلوماسي.
احلريري،  الرئيس  انتقل  ثم 
اىل فندق »روزفيلت« حيث 
التقى ابناء اجلالية اللبنانية يف 
استقبال  نيويورك خالل حفل 
االمم  اىل  لبنان  بعثة  أقامته 
يف  لبنان  وسفارة  املتحدة 
وكان  املتحدة،  الواليات 
مجال  ملكة  احلضور  بني  من 
اللبنانية  املتحدة  الواليات 

االصل رميا فقيه.
كلمة سالم

استهل احلفل بالنشيد الوطين 
السفري  القى  ثم  اللبناني، 
سالم كلمة قال فيها: »ان 
كلمة  افضل  هو  احلضور  هذا 
هذا  رغبة  وما  بكم  ترحيب 
اال  اليكم  باالستماع  اجلمع 
تعبريا عن االمال الكبرية اليت 
كما  هنا  اللبنانيون  يعلقها 
لبنان على وعد حكومتكم  يف 
بأن تكون اولويات املواطنني 
اآلمال  هذه  اولوياتها.  هي 
اىل  ايضا  تستند  الكبرية 
اعالن حكومتكم، حكومة االمناء 
بيانها  مطلع  يف  والتطوير 
الوزاري تصميمها على ان تكون 
واحدة يف حرصها على لبنان 
على  اصرارها  ويف  الواحد، 
على  وجممعة  الدستور  احرتام 
حتقيقا  باحلوار  املشكالت  حل 
واحرتاما  الوطنية  للمصاحلة 
وقد  الدميوقراطية.  لالصول 
تعهدت حكومتكم ايضا تطبيق 
االنتخاب  قانون  من  املواد 
غري  اللبنانيني  متكن  اليت 
حقهم  ممارسة  من  املقيمني 
الية  وضع  بعد  االنتخابي 
وهذا  املمارسة،  هذه  تضمن 
كما تعلمون يف رأس اولويات 
اللبنانيني غري املقيمني  مجيع 

سالم يقيم حفل استقبال على شرفه يف نيويورك
احلريري: لبنان بلد اخلري والتناقضات ميزتنا الدميوقراطية

كل  من  ترحيب  موضع  وهو 
اجملتمعني هنا«.

يا  لي  امسح  »كما  اضاف: 
كنت  كوني  الرئيس  دولة 
التنفيذي  املكتب  يف  عضوا 
اقتصادي  جملس  الول 
 1999 عام  انشئ  اجتماعي 
اجلمع  هذا  انتباه  الفت  ان 
يف  املقيمني  اللبنانيني  من 
اهمية  اىل  املتحدة  الواليات 
حكومتكم  اختذته  الذي  القرار 
اجمللس  هذا  تكوين  باعادة 
الذي هو من اركان اصالحات 
اتفاق الطائف، ليس فقط النه 
الوحيدة  التمثيلية  املؤسسة 
اليت  السياسي  نظامنا  يف 
تتشكل على قاعدة موضوعية 
من اعتبارات مهنية بعيدة من 
أي اعتبار مناطقي او مذهيب، 
بل النه واالرجح ان الكثريين 
ال يعرفون ذلك، خيصص يف 
لتمثيل  معينة  نسبة  تكوينه 
يف  املقيمني  اللبنانيني 
اخلارج. ومثلما ان هذا اجمللس 
يوسع مشاركة القوى احلية يف 
يفتح  فانه  لبنان  جمتمعنا يف 
مشاركة  امام  ايضا  الباب 
يف  املقيمني  غري  اللبنانيني 

مؤسساتنا العامة«.
لي  »امسحوا  بالقول:  وختم 
السفري  بامسي وباسم زميلي 
بكم  ارحب  ان  شديد  انطوان 
اهنئ  وان  الوزراء  ومبعالي 
العاشرة  بالذكرى  اجلميع 
احتفلنا  كنا  ان  بعد  للتحرير 
الشهر  هذا  من  بالسادس 

بذكرى شهداء احلرية«.
كلمة احلريري

احلريري  الرئيس  ارجتل  ثم 
بالقول: »انا  استهلها  كلمة 
سعيد بان اكون بينكم اليوم، 
واود ان اقول لكم ان لبنان، 
هذا البلد الصغري الذي عانى 
باالمن  اليوم  ينعم  عاناه  ما 
من  مبرحلة  ومير  واالستقرار 
اليت  الوطنية  والوحدة  النمو، 
خالل  من  خصوصا  جتسدت 
كما  الوطنية.  الوحدة  حكومة 
انين سعيد ان ارى اللبنانيني 
نيويورك،  يف  املوجودين 
النكم انتم متثلون قوة لبنان، 
وانتم فخر للبنان، فنحن لدينا 
ولكن  بلدهم  ميثلون  سفراء 
سفري  منكم  واحد  كل  فعليا 
اليكم  حباجة  لبنان  ان  لبلده. 
كما ان كل واحد منكم حباجة 
للبنان، هذا البلد الذي نريده 
ان يكون بلدا للعيش املشرتك 

واملناصفة وجلميع اللبنانيني، 
بلدا للحرية وقبول االخر، وبلد 
واذا  والسياحة.  االقتصاد 
تسنى لكم زيارة لبنان اليوم 
يرفعون  اللبنانيني  ستجدون 
يف  املشاركة  الدول  اعالم 
لكرة  العامل  كأس  بطولة 
جانب  اىل  انه  واملهم  القدم 
كل علم من هذه االعالم يوجد 
مهم  امر  وهذا  لبناني،  علم 

جدا«.
حقق  لبنان  »ان  اضاف: 
جتنب  ومنها  كثرية  منجزات 
وهو  العاملية  املالية  االزمة 
يشهد منوا وعودة ابنائه اليه، 
الذي  والتنوع  اخلري  بلد  ألنه 
رفيق  الرئيس  اعتربه  لطاملا 
احملافظة  جيب  ثروة  احلريري 
عليها، كما انه جيب ان حنافظ 
بني  املشرتك  العيش  على 
املسيحيني واملسلمني والذي 
وحنن  للبنان  اساسا  يشكل 

فخورون به«.
خالل  ويف  »اليوم  وتابع: 
االمن  جملس  جلسة  ترؤسي 
لبنان  كان  اين  افكر  كنت 

واين اصبح  منذ عدة سنوات 
عاد  هلل  احلمد  ولكن  اليوم، 
لبنان ليؤدي دوره يف اجملتمع 
مجيعا  نعمل  وان  الدولي 
املشرتك يف  العيش  لرتسيخ 
يستأهل  الذي  الصغري  بلدنا 
كما  سبيله  يف  نضحي  ان 
رفيق  الشهيد  الرئيس  فعل 
احلريري، وكلنا مستعد للعمل 
اسم  رفع  اجل  من  نهار  ليل 
به،  والنهوض  عاليا  لبنان 
فخورين  تكونوا  ان  وجيب 
التناقضات  بعض  ان  به. 
اليت نشهدها هي من ميزاتنا 
الرأي  وقبول  الدميوقراطية 
االخر مهما كان الن هذه هي 
اليت  احلقيقية  الدميوقراطية 
جيب ان نعيش من خالهلا يف 

هذا البلد.
اعضاء  اىل  احلريري  ونقل 
اجلالية »حتيات فخامة رئيس 
سليمان  ميشال  اجلمهورية 
نبيه  النواب  جملس  ورئيس 
بري ايضا، فجميعنا نعمل من 
اجل لبنان واحد لكل اللبنانيني 
موسم  نشهد  اهلل  شاء  وان 
اصطياف مزدهر جدا وامل يف 
ان تزوروا بلدكم لتشهدوا بأم 
واالزدهار  التقدم  على  العني 

اللذين حققهما«.
امللكة  حتدثت  اخلتام  ويف 
االهتمام  فشكرت  فقيه، 
من  تلقته  الذي  والدعم 
املتحدة  الواليات  ومن  لبنان 
»اشكر  وقالت:  االمريكية، 
وانا  احلريري  الرئيس  دولة 
وجهت  اليت  بالدعوة  فخورة 
ما  وهذا  بلدي،  لزيارة  الي 
الذي  واللقب  التاج  يوازي 

امحلهما«.

*رئيس جملس الوزراء سعد احلريري مع ملكة مجال امريكا رميا فقيه*

سليمان يتسلم رسالة خطية من ساركوزي: 
تعزيز العالقات وتنسـيق املواقف اإلقليمية

وباريس  بريوت  بني  متعاقبة 
واخلطوات   2011 خريف  يف 
التحضريية اليت يقوم بها معهد 

العامل العربي.
وأكد سليمان االستعداد اللبناني 
بوديس  ومحل  احلدث،  هلذا 
وشكره  ساركوزي  إىل  حتياته 
لوقوفه الدائم إىل جانب لبنان.
الصحة  وزير  سليمان  واستقبل 
مع  وتناول  خليفة.  جواد  حممد 
والعدل  اإلدارة  جلنة  رئيس 
مشاريع  غامن  روبري  النائب 
اجمللس  على  احملالة  القوانني 

النيابي.

جنبالط يلتقي اللواء ناصيف: تشاور حـول الوضع يف لبنان
اللقاء الدميوقراطي أجرى اتصاال 
السورية  اخلارجية  بوزير  هاتفيا 
على  االتفاق  ومت  املعلم,  وليد 
لقاء بينهما خالل الزيارة املقبلة 

للنائب جنبالط اىل دمشق.
ارتياحه  عن  جنبالط  وأعرب 
زيارته  رافقت  اليت  لالجواء 
اىل دمشق, اليت دجمت الطابع 
وقال  بالسياسي.  العائلي 
الزيارة  هذه  لـ»السفري«: 
ليست أول زيارة, كما انها لن 
»ابو  التقيت  االخرية,  تكون 
بالوزير  واتصلت  وائل«, 
لقاء  على  واتفقنا  املعلم, 
مقبل, وان شاء اهلل يف الزيارة 
املقبلة سأزوره وألتقي به, كما 
املسؤولني  من  غريه  أزور  قد 

السوريني.
وأدرج جنبالط زيارته يف سياق 
والتواصل  والتشاور  التنسيق 
حول الوضع يف لبنان, والوضع 
يف العراق, وآفاق التسوية يف 
االسرائيلي,  العربي  الصراع 
العامل  يف  جيري  ما  وخطورة 
التقسيم  اىل  منحى  العربي من 
والتفتيت وضرورة مواجهة هذه 
والسياسية  الفكرية  التيارات 
الوعي  من  درجة  بأقصى 
وبالبعد  باملسلمات  والتمسك 
القومي الكفيل وحده بصد هذه 

التيارات.
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التنفيذية  اهليئة  رئيس  رد 
اللبنانية«  »القوات  حلزب 
االمني  طرح  على  جعجع  مسري 
اهلل«  لـ«حزب  العام 
معادلة  نصراهلل  حسن  السيد 
القائمة  الدفاعية  االسرتاتيجية 
واجليش  »الشعب  على 
واملقاومة«، منتقدا كالمه عن 
»أن من يعارض هذه املعادلة 

يكون عمياًل ومتواطئًا«.
وقال يف مؤمتر صحايف امس 
»من  ان  معراب  يف  االول 
يكشف لبنان امام اسرائيل هو 
حزب اهلل، الذي يضع البلد يف 
موقع غري موقعه، وال نعرف معه 
 )...( وطن  سيبقى  كان  ان 
يف ظل ما تشهده املنطقة من 
رأس  يضعه  انه  كما  غليان. 
حربة يف أحد أعتى احملاور ويف 
اجلمهورية  عن  الدفاع  واجهة 

االسالمية االيرانية«.
وذّكر بالبندين الثالث والرابع من 
البيان الوزاري اللذين يؤكدان 
يف  ومرجعيتها  الدولة  سيادة 
واصفا  واحلرب،  السلم  قرار 
وجيشه  بشعبه  »لبنان  عبارة 
»ذات  باجلملة  ومقاومته« 
الطابع االنشائي، وقد ُوضعت 
لتفادي  الوزاري  البيان  يف 

مشكلة«.
اهلل«:  »حزب  وسأل 
الثالث  البندين  »أين هو من 
والسادس من البيان الوزاري؟ 
وهل احلكومة اللبنانية من أخذت 

 جعجع: »حزب اهلل« يكشف لبنان أمام إسرائيل 
وعبارة »لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته« إنشائية

الصواريخ؟«.   جبلب  القرار 
عن  للدفاع  انربى  من  وانتقد 
الفرتة  يف  اجلمهورية  رئيس 
كانوا  »اين  سائاًل  االخرية، 
بانتخاب  نطالب  كنا  حني 

الرئيس ميشال سليمان؟«.
أن  سليمان  قول  ان  واعترب 
اخليار  هو  املقاومة  »خيار 
عندما ال يكون هناك توافق يف 
القوة« وكأنه يؤيد بقاء سالح 
حزب اهلل طاملا ان ليس هناك 
مكررا  القوة«،  يف  توافق 
اجلمهورية  رئيس  كالم  ان 
يتوافق  ال  القسم  خطاب  يف 
مع  مقابلته  يف  قاله  ما  مع 
هذا  يف  وذّكر  »املنار«. 
االطار بدعمه رئيس اجلمهورية 
يف  »ولكن  االصالح  يف 
موقفنا  الدفاعية  االسرتاتيجية 

مغاير«.
يقرر  اهلل  »حزب  واضاف: 
ويطلب منا السري وراءه وهذا 
امر مرفوض ومن املستحيل ان 
جبيشه  اال  قويًا  لبنان  يكون 
القوية«،  ودولته ومؤسساته 
مطالبا بأن »خيتزن اجليش ما 
يكفي من العناصر اليت تفوق 
سيما  وال  اهلل،  حزب  عناصر 
على  عنصر  آالف   4 هناك  أن 
األقل مدربني يف شكل ممتاز 
مقاتلي  من  افضل  وقدرتهم 
نشرهم  وميكن  اهلل،  حزب 
بدور  ليقوموا  احلدود  على 

احلزب«.

جملس  رئيس  تأييد  وعن 
النواب نبيه بري كالم سليمان، 
باحملافظة  ضنني  »انا  رد: 
على عالقة جيدة بالرئيس بري 
نقاط  ابرز  احد  أعتربه  الذي 
خريًا  منها  نأمل  اليت  الضوء 
كما  اللبناني  الوضع  لرتتيب 
»هل  سأل:  لكنه  جيب«، 
موضوع  يف  علينا  يزايدون 
رئيس اجلمهورية، وحنن الذين 

اصررنا على انتخابه؟«.
باستقالة  طالب  من  ودعا 
ونوابها  »القوات«  وزراء 
العمل  من  إالستقالة  »اىل 
مل  بعضهم  ألن  السياسي 
الدولة«،  بقيام  يومًا  يؤمن 
الظاهر  دفاعهم  ان  معتربًا » 
مع  يتعارض  املؤسسات  عن 

مواقفهم الطبيعية«.
على  بأن  القائلني  وانتقد 
لبنان أال يعرتض على مشروع 
فحسب،  ايران  على  العقوبات 
بل عليه ان حيسم مواقفه يف 
شكل جيد«، مشريًا اىل »ان 
عربية،  جمموعة  من  جزء  لبنان 
والصني  روسيا  تسري  وعندما 
بهذه العقوبات، فلماذا يصوت 

لبنان ضدها؟«.
ويف اخلتام، متنى على رئيس 
واالصالح«  التغيري  »تكتل 
عدم  عون  ميشال  النائب 
رئيس  انتخاب  يف  التدخل 
 - كسروان  بلديات  الحتاد 

الفتوح.

أى نائب االمني العام لـ«حزب 
اهلل« الشيخ نعيم قاسم »ان 
لبنان  قوة  ان  اثبتت  التجربة 
وان  ومقاومته،  وشعبه  جبيشه 

هذه القوة ضرورة«.
احتفال  يف  كالمه  جاء 
االسالمية  النور  لـ«مجعية 
قاعة  يف  والتعليم«  للرتبية 
اجلنوبية.  الضاحية  يف  الزهراء 
املقاومة  خط   )...(« وقال: 
نزداد  مير  يوم  فكل  تصاعدي، 
وهذا  اجملاالت،  كل  يف  منعة 
صحيح,  الطريق  هذا  ان  ُيثبت 
من  اسرائيل  به  تقوم  ما  اما 
الينا  بالنسبة  فهو  تهديدات، 
ال يزيد وال ينقص شيئًا، الننا 
انها  على  اسرائيل  مع  نتعامل 
تهديدًا،  متثل  حلظة  كل  يف 
وبالتالي جهوزنا حاضر، ال حنتاج 
اىل تهديد وال اىل اي امر آخر. 
وهنا اقول لكم ان كل ما تفعله 
اسرائيل يف هذه االيام يصب 
فهي  املقاومة.  مصلحة  يف 
مناورة »حتّول 4« من  جتري 
اجل التدريب على اخالء الناس 
اطار  وادخاهلم اىل املالجئ يف 
ان  اليت ميكن  املفرتضة  احلرب 
تقوم بها اسرائيل يف يوم من 
االيام، وانا اقول لكم ان نقطة 
»حتّول 4« يف مصلحتنا، الن 
اسرائيل تعّرفنا كيف ستتصرف 
عند وقوع احلرب، وبالتالي نأخذ 
معلومات اضافية حول سلوكها 
يف احلرب، فنعّد العدة للتصرف 

معها عند وقوع احلرب«.
التجربة  اثبتت  »لقد  اضاف: 

 قاسم: كل يوم نزداد منعة والتهديدات ال تغيرّ شيئًا
وشعبه  جبيشه  لبنان  قوة  ان 
القوة  هذه  وان  ومقاومته، 
ضرورة، بل واجبة لثالثة اسباب: 
عدوانية  اسرائيل  الن  اواًل 
وتفكر دائمًا باحلرب وبالعدوان، 
جهوزًا،  نربز  ان  علينا  وبالتالي 
وال يتحقق ذلك اال بقوة اجليش 
ما  وهذا  واملقاومة،  والشعب 
ثانيًا،  عليه.  حنافظ  ان  جيب 
هناك تالزم كبري بني االستقرار 

اليت  القوة  وجود  مع  لبنان  يف 
حتميه، الن اسرائيل حتسب الف 
يف  قوة  تواجه  عندما  حساب 
السياسي  االستقرار  اذًا  لبنان، 
للمقاومة  مدين  لبنان  يف 
وجهادها. ثالثًا، لبنان الضعيف 
كيف  فيه  تعمل  للدول،  مسرح 
ال  فهو  القوي  لبنان  اما  تشاء، 
يكون ساحة الحد، بل سيدًا حرًا 

مستقاًل البنائه )...(«.

اجمللس العلوي: تهميش الطائفة ال يؤدي 
إىل السلم واالستقرار

عقد اجمللس االسالمي العلوي اجتماعا يف مقره يف جبل حمسن، ضم 
هيئات اجمللس واعضاءه وفاعليات من ابناء الطائفة واملسؤول عن 
العالقات السياسية يف احلزب العربي الدميوقراطي رفعت علي عيد.

بعد االجتماع، اسف رئيس اجمللس الشيخ اسد علي عاصي يف مؤمتر 
صحايف »ان تظل الطائفة املسلمة العلوية تعاني منذ فجر االستقالل 

حمنة احلرمان والتهميش وحماوالت االقصاء املتعمدة«.
الطائفة  بهذه  والرمسي  الدستوري  االعرتاف  رغم  اضاف: »على 
كمكون  احلوار  طاولة  اىل  واجللوس  الوزاري  التمثيل  حرمت  فقد 
اساسي يف النسيج الوطين اللبناني، مرورا بعرقلة وظائف اجمللس 
االسالمي العلوي بسبب وضع العصي يف الدواليب من قوى فاعلة 
يف السلطة، وصوال اىل تغييب قرار الطائفة وخيارها يف االنتخابات 

البلدية واالختيارية«.
وناشد املسؤولني و«القائمني على حكم البالد والعباد، ان يعيدوا 
النظر يف طريقة التعاطي مع حقوق الطائفة الن التمادي يف الظلم 

وانتقاص احلقوق ال يؤدي اىل استقرار البالد والسلم االهلي«.
اياه  حممال  سليمان  ميشال  اجلمهورية  رئيس  اىل  متوجها  وختم 
»املسؤولية، باعتباره الراعي االول للوفاق والوحدة الوطنية«، 
مثنيا على وزير الداخلية زياد بارود لـ »استجابته السريعة عدم 
نقل مراكز اقالم االقرتاع«. ثم قدم عيد مداخلة شرح فيها مالبسات 
املرحلة الراهنة وما رافقها »من اشكاليات وحماوالت قضم حلقوق 

هذه الطائفة مورست من بعض قوى السلطة«.

مجيع أنواع اخلضار والفواكه
اجبان البان، كبيس، معلبات، بهارات، 

زيوت، متور، عصري، شاي،ماء الزهر، ماء 
الورد، مساحيق للغسيل، لوحات فنية، 

هدايا وغريها الكثري...
اخلضار والفواكه طازجة يومياً من املاركت 

اراكيل مستوردة من لبنان والصني.. 
تنباك بنكهات متنوعة

اسعار مهاودة جدا مبناسبة االفتتاح 
نظافة تامة ...خدمة ودودة....معاملة 

صادقة واخوية 
3 فروع بإدارة عائلية واحدة

االفتتاح الكبي 
حملالت محزة اخوان يف منطقة مييالندز

179 Merrylands 
Rd,

Merrylands
 9760 1886

مييالندز
128 Haldon

 St, 
Lakemba
9750 9766

الكمبا
77 Waterloo Rd,  

Punchbowl
97503300 

مقابل كنيسة مارشربل

بانشبول
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 TONY  FRANCIS QUALITY MEATS
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96361294@Zê◊bœ@@@M@@@@96371759@ZÊÏ–‹m
26 Good St~@Granville 2142

2010 أيار   29 Saturday 29 May 2010السبت 

Nazih: 0402 254 834 - PH: 9892 4001 
Fax: 9892 4002

Address: 186 -188 Hawksview St,
Cnr of fowler Rd, Guildford NSW 2161

تركيب دواليب 
جديدة ومستعملة
 من ماركات 

Kumho, Michlelin, 
Dunlop, Bridgestone...  

Good yearوغريها
)Wheel Allignment( ميزان اوتوماتيكي

)جنوطة(جديدة ومستعملة لكافة انواع السيارات
 تصليح جنوطة وتركيب فرامات وبطاريات

خدمة ممتازة.. خربة يف العمل.. صدق يف املعاملة ودقة يف املواعيد 
قارنوا اسعارنا بغريها واكتشفوا الفرق

لالتصال بـ نزيه:

تواىل اعالن اللوائح االنتخابية 
عكار  منطقة  يف  واالختيارية 
وسط اجواء هادئة يف العلن، 
خيفي  رماد  حتت  نار  لكنها 
التنافس  حدة  من  خيفي  ما 
االنتخابي الذي مل تشهد عكار 

مثيال له منذ زمن.
تأخذ  ان  املرجح  ومن 
بعدا  االنتخابية  التحضريات 
املنازلة  محاوة  يزيد  اضافيا 
حضور  احتمال  مع  االنتخابية، 
اىل  احلريري  امحد  السيد 
مطلعة،  مصادر  عكار، حبسب 
االستعدادات  مسار  ملتابعة 
عددا  يلتقي  حيث  االنتخابية، 
واملرجعيات  الشخصيات  من 
اطار  يف  والزمنية،  الروحية 
السعي اىل توافقات معينة يف 
عدد من البلدات االساسية حيث 
حضور  املستقبل«  لـ«تيار 
ايضا  والعمل  فيها،  وازن 
االستعدادات  على رفع وترية 
االخرى  البلدات  من  عدد  يف 
»املستقبل«  خيوض  حيث 
آذار   14 قوى  يف  وحلفاؤه 

املنافسة.
• على صعيد اللوائح االنتخابية، 
اعلنت يف حلبا من دارة رئيس 
احلليب  شريف  سعيد  البلدية 
الئحة »قرار ابناء حلبا«، يف 
والقى  حاشد.  شعيب  احتفال 

احلليب كلمة.
ثم اذاع امساء املرشحني:

الدين  صالح  يعقوب،  مروان 
اسحق  سهيل  محود،  زهري 

 حرارة املعركة ترتفع واللوائح تتوالد بالعشرات ..»قرار القبيات« بثالثة رؤساء ونوابهم
قدور،  خضر  وليد  الشيخ، 
بسام حنا منصور، سعيد نعيم 
ابرهيم،  ايوب  مروان  نعيم، 
سركيس  بغداد،  علي  عبده 
نبيل  حممد  ضاهر،  بو  سايد 
فهد  سيمون  الرجب،  خالد 
جود  احلليب،  رباح  عامر  عبيد، 
زاكي االشقر، شادي مصطفى 

مثلج وسعيد شريف احلليب.
»قرار  الئحة  اعلنت  كذلك 
شعيب  احتفال  يف  القبيات« 
»قاعة  يف  اقيم  حاشد 
مدعومة  وهي  املرغان« 
الوطين  »التيار  حتالف  من 
احلر« والنائب السابق خمايل 
السابق  والرئيس  ضاهر 
عبده  صربي  القبيات  لبلدية 
وعدد  خمايل  جوزف  واحملامي 

من العائالت.
القى  الوطين،  النشيد  بعد 
فيها  هنأ  كلمة  خطار  جوزف 
الالئحة،  باعالن  القبيات  ابناء 
ارنست  نعمة،  جورج  وتضم: 
)رؤساء  عبده  توفيق  احلاج، 
بالتناوب، سنتان لكل منهم(، 
حاكمة،  مسري  خمايل،  ابرهيم 
كلود اسكندر )نواب رئيس(، 
منري غصن، طالل جبور، مرينا 
انطوان  مشعون،  ايفا  هالل، 
باخوس ضاهر، جورج بيسري، 
نادر خمايل، فيصل فهد، رعد 
مسري  طعمة،  ميشال  رعد، 

طنوس وطالل نادر.
ثم القى الدكتور نعمة )املدير 
الرتبية(  لوزارة  السابق  العام 

احد رؤساء الالئحة كلمة باسم 
االعضاء اكد فيها »أن اعضاء 
خبياركم  سيكونون  الالئحة 
متجانسا  عمل  فريق  احلر، 
االجنازات،  حتقيق  على  للعمل 
سنوية  حساب  جردة  وتقديم 
القبيات«.  اهالي  يقيمها 
عمل  لربنامج  موجزا  وعرض 
ابرزها:  اولويات  الالئحة وفق 
اجناز خمطط توجيهي للقبيات، 
الصرف  شبكة  استكمال 
جملس  مع  التنسيق  الصحي، 
املشاريع  كل  يف  البيئة 
التعاون  املقرتحة،  البيئية 
يف  الزراعية  التعاونيات  مع 
دعم املزارع، واعطاء السياحة 
واملدنية  والدينية  البيئية 
واالهتمام،  الرعاية  من  حقها 
ابناء  تثبيت  اىل  والسعي 
منهم  سيما  وال  القبيات 
خلق  عرب  بلدتهم  يف  الشباب 
التواصل  وتأمني  عمل  فرص 

مع املغرتبني.
ولدت  الغربي  تلعباس  ويف 
العائالت  »تضامن  الئحة 
وليد  يرئسها  اليت  لالمناء« 
االحتفال  وحضر  مرتي.  رامز 
الذي اقيم يف الباحة اخلارجية 
لكنيسة السيدة النائب نضال 
طعمة واالب خليل جريج وحشد 

من االهالي.
والقى رئيس الالئحة املهندس 
برنامج  مرتي كلمة، ثم عرض 
جوزفني  تضم:  اليت  الالئحة 
حنا  الياس  الزيبق،  نادر 

سعد،  شحادة  خليل  دعبول، 
وليد  مرتي،  الياس  توفيق 
جهاد  الشحمينة،  الياس 
امني  طانى  نادر،  جرجس 
العبود،  عبود  امحد  الضهر، 
خمائيل  احللو،  توفيق  نعيم 
بركات  جورج  حيدر،  خمائيل 

دبول ووليد رامز مرتي.
كما اعلنت يف مهرجان حاشد 
للكل«  »تلعباس  الئحة 
وخليل  مرتي  جرجس  برئاسة 
فارس بالتناوب ثالث سنوات 
لكل منهما، وتضم اليهما: حنة 
الضهر، حممود  الياس  جريج، 
العبود، ابرهيم مصري، طوني 
حيدر، يوسف سوسان، اديب 
العوض، زاكي الزيبق وابرهيم 
املرشح  اىل  اضافة  مسوح، 

للمخرتة الياس فؤاد حنا.
يف عكار العتيقة، اعلن عضو 
النائب  املستقبل«  »كتلة 
ملعب  من  املرعيب  معني 
»املستقبل  الئحة  البلدة 
مع  تتنافس  اليت  للجميع« 
لنا«  »املستقبل  الئحة 
احلالي  الرئيس  يرئسها  اليت 
ظل  يف  حبري،  خالد  للبلدية 

حضور شعيب مميز.
جاء  كلمة  املرعيب  والقى 
عن  الكثري  »قيل  فيها: 
عكار العتيقة، قيل الكثري من 
من  الباطل  االدعاء  فيه  كالم 
الذين تولوا املناصب يف كل 
الظروف فتلونوا بتالوينها. ال 
اريد هنا نبش املاضي، فمنهم 

حامل  انه  اليوم  يدعي  من 
الشهيد رفيق  الرئيس  قضية 
احلريري ومدافع عنها. ونقول 
هلؤالء، اين كنتم يوم استشهد 
الرئيس احلريري، اين انتم من 
يوم  كنتم  اين  احلرية،  ساحة 
قيادات هذا  اغتيلت خنبة من 

البلد؟ )...(«.
الالئحة،  اعضاء  امساء  واعلن 
هلا  التصويت  اىل  داعيا 
»زي ما هي«: وليد صاحل، 
علي  حممد  ضاهر،  امحد  حممد 
زيتون،  حسني  امحد  نادر، 
علي  خالد، حممد  حممد حسني 
حممد  حممود  املصري،  عباس 
اسعد  مصطفى  شاهني، 
ميتا،  نايف  غازي  االسعد، 
كامل  بطيخ،  حممد  مصطفى 
حسني الشاكوش، حممد خالد 
حيدر، حممد علي احلاج، حممد 
حممد  زكريا  مصطفى،  علي 

تامر وحسن درويش محود.
الئحة  اعلنت  بزال،  ويف 
»مستقبل بزال« يف مهرجان 
حاشد اقيم يف باحة منزل آل 
فاعليات  حضور  يف  موسى، 
حممد  رشيد  الالئحة  وتضم 
موسى،  حممد  سعد  موسى، 
امحد علي موسى، خالد حممود 
عثمان،  مصطفى  حممد  حممد، 
كفاح  حممود،  علي  خلدون 
مشهور  حممد  عبداهلل،  هاشم 
موسى،  حممد  علي  ناصيف، 
علي حسن محود، حممد عبداهلل 
موسى  خالد  موسى  ضاهر، 

ووجيه حممد موسى. ورشحت 
القادر  عبد  علي  خمتار  ملركز 

عثمان.
مهرجان

واقامت الئحة »قرار فنيدق« 
البلدة،  يف  حاشدا  مهرجانا 
رئيس  رئيسها  خالله  القى 
عبداحلي  الشيخ مسيح  البلدية 
مستهلها  يف  توجه  كلمة 
احلكومة  رئيس  اىل  بالتحية 
»هذه  قائال:  احلريري  سعد 
وشيبها  برجاهلا  فنيدق  هي 
لكم  تقول  ونسائها  وشبابها 
انها على العهد والوعد ماضية، 
»فنيدق  شعار  رفعنا  ولقد 
وشعار »لن حتمل  عائليت« 
يدي اال اخلري لبلدي«، وابناء 
فنيدق يف الساحل هم شريان 
القلب البناء فنيدق يف الريف 
النائب  شكر  كما  العالي«. 
حضوره  على  زهرمان  خالد 
اليت  فنيدق  عائالت  وابناء 
تدعم الالئحة وتقف اىل جانبها 

وتؤازرها.
وكأبناء  كبلدية  »اننا  وأكد 
بكل  نفرط  ولن  مل  فنيدق 
واملائية  الطبيعية  مميزاتنا 
وال سيما منها منطقة القموعة 
حياتنا  شريان  هي  اليت 
ومستقبل  ومياهنا  وهواؤنا 
اجيالنا، وسنسهر على محايتها 
لبنان  اىل  وتقدميها  ورعايتها 
والعامل امجع واحة حب وسالم 
وبيئة نظيفة حمضونة من بلدة 

فنيدق وحممية من اهلها«.
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املرده سليمان  تيار  رئيس  اطل   
مع  يقال  احلق  برنامج  عرب  فرجنية 
االعالمية ماغي فرح على شاشة ال 
OTV يف حديث شامل تطرق فيه 
واالختيارية  البلدية  االنتخابات  اىل 
الشمال  ويف  الزاوية   - زغرتا  يف 
يف  العام  السياسي  الوضع  واىل 
التحرير  ذكرى  خصوصًا يف  لبنان 
واستهل  الدولية.  احملكمة  واىل 

احللقة بالقول:
يضعونها  اليت  الشعارات  الالفت 
ثم  ومن  املعركة  نقرر  للمعارك، 
نرفع الشعارات وهذه عادة درجوا 
املعركة  يصّورون   واليوم  عليها، 
زحلة  يف  البلديات،  احتاد  على 
حيددونها يف املدينة اما يف زغرتا 
مع  ضيعة  او  قرية  يف  حيددونها 

احرتامنا هلا ويهمشون بضيعتهم.
,وعن االقطاع كمادة يف محالتهم، 
هل  ــَـرده  امل تيار  رئيس  سظال 
نهج  ام  اشخاص  االقطاع  ترى  يا 
طوني  ابن  انين  اال  ممارسة،  ام 
فرجنية  الرئيس  وحفيد  فرجنية 
بدأت  قد  انين  ام  اقطاعيًا،  اكون 
اقطاعي،  باسلوب  اليوم  السياسة 
االقطاع  طرق  من  طريقة  امَللكية 
والناس  دولة،  تضعه  قانون  اما 
هم من خيتارون فهل خيار الناس 

اقطاع؟
وليس  للناس  اهانة  املنطق  هذا 
مقنع  غري  شعار  كل  للمسؤولني. 
باثباتات فهو واٍه،  او غري مقرون 
مل  فلماذا  معكم  كانت  الدولة 

تتحركوا؟.
معكم،  كانت  املراقبة  سلطة  كل 
هذه  وفق  ترتكوا  مل  فلماذا 
ان  ارى  فانين  لذا  االثباتات. 
واذا  خطيئة.  اجلرم  عن  السكوت 
لدينا  اننا  لنا  تهمة  من  هناك 
الدولة تقوم  اكثر من غرينا.  امناء 
حتى  البلديات،  وكذلك  مبشاريع 
يعرفون  اهلنا  كل   2005 سنة 
لزغرتا  وحققناه  به  طالبنا  ما  مدى 
الزاوية وهذه كانت تهمتنا. اما   –
من سنة 2005 اين هي اخلدمات؟ 
حتت  رمبا  االمنائية؟  مشاريع  واين 
االرض ومل نَرها. وكانوا جزءًا من 
اال  خدمة  اي  تقدم  مل  االكثرية. 

مقابل شراء اصوات.
وحول فشل التوافق قال:

اجتمعت مع  لو مل اكن جديًا ملاذا 
لدينا  يكن  مل  لو  معوض،  ميشال 
ابن  فهو  معه؟  جنلس  ملاذا  نية 
هذا  ومن  معوض  رنيه  الرئيس 
اردنا  االساس  هذا  وعلى  النسيج 
واردنا التوافق يف انتخابات امنائية 
وليست سياسية فلماذا ال نتفاهم 
ومن هذا املنطلق كان احلوار. وقد 
املسافة  لتقصري  صديق  توسط 
فقلنا ملا ال؟ خصوصًا وان تسمية 
الدكتور البري معوض اثار احلفيظة. 
منزل صديق مشرتك  فالتقينا يف 
يف بيت انطوان مرعب من منطلق 
زغرتاوي   – زغرتاوي  لقاء  اننا يف 
أبعاد. وكانت جلسة  من دون اي 
وكان  ساعات  مخس  استغرقت 

هناك نفس اجيابي.
االتفاق  يشبه  ما  اىل  وتوصلنا 
وطرح اسم حبيب طربيه فقلنا انه 
انسان جّيد ولكن على شرط عدم 
اللعب على حساسية مل تعد موجودة 

بني زغرتا املدينة  والقضاء.
اساسًا النتخاب حبيب طربيه رئيسًا 
بلدة  كون  آلية  من  بّد  ال  لالحتاد 
سبعل ليست من بلدات االحتاد. لذا 
ال بّد من انتخاب رئيس احتاد يف 
املرحلة االوىل لالتفاق على املرحلة 
التالية، واتفقنا على سرية االجتماع 
فاذ بي ُأفاجأ بان حبيب طربيه تبّلغ 

من السيد معوض االتفاق.
ثم عاد والتقى الوزير يوسف سعاده 
وبطرس  جعجع  مسري  زار  ان  بعد 
له كنت حمرجًا. ولكن  حرب وقال 
انا سألته يف االجتماع التالي ملاذا 
عند  من  زغرتا  عن  تصريح  اعالن 
سرٍد  وبعد  غريه.  او  جعجع  مسري 
ملضمون املفاوضات قال فرجنية:

وعلى اثر ما اتفقنا عليه كتبنا اتفاقًا 
اليد وتسلمنا نسختني. وقرأ  خبط 
نص النسخة االساسية.  ولفت اىل 
ان البلديات اليت هي خارج االحتاد 
نتهم اننا منعناها كيف مننعها ومنها 
بلديات معنا وواحدة مّست الئحتها 

»وطين دائمًا على حق«.
فاذا  التاليني  اليومني  يف  اما 
صيغ  بيان  من  نسخة  نتسلم  بنا 
باسلوب يتعارض مع ما اتفقنا عليه 
ذلك  ويف  لالولويات.  قلب  ويف 
اهانة للمواطن حني نقول له اتفقنا 
بذلك  ونبلغكم  االحتاد  رئيس  على 
بعد فرتة فهل هذه دميقراطية؟ اما 
فانا  نقوله  ما  يف  شك  هناك  اذا 
تارخيي مكتوب على جبيين. اما هو 
فاي  حلفائه.  القناع  بيانًا  فاعتمد 
هذا  وكل  هيمنة؟!  تعترب  صياغة 
الكالم للعب على وتر زغرتا القضاء 

كما عّلمه معّلمه مسري جعجع.
وحول من سيفوز يف البلديات قال: 
النتائج تعطي الكلمة الفصل واحلكم 
اهلل  شاء  وان  النتائج  على  دائمًا 
سيكون رئيس االحتاد من القضاء. 
فلماذا  جعجع  يتلهى  ان  وبدل 
اجلّبة.  من  لبشري  نوابًا  خيتار  ال 
مل  فلماذا  االقطاعية  عن  ويتحدث 
خيرت سوى زوجته؟ القوات اللبنانية 
ان  الظهار  التناقضات  على  تلعب 

هلا حجمًا.
وقال: اقسم على االجنيل ان ميشال 
معوض ما قاله يف االجتماعات هو 
ولن  االعالم  يف  قاله  ما  عكس 
سيضع  من  وانا  قال.  ماذا  اقول 
يف املرة املقبلة مسّجلة. الننا كنا 
نتحدث شأنًا زغرتاويًا. وليس شأن 

ال 8 آذار وال 14 آذار.
ميشال  اعيد  ان  احاول  كنت  انا 
معوض اىل اجلو ملصلحته، ونصحته 
بان يلتزم خياراته ولكن ليس ملكيًا 

اكثر من امللك؟
انا مل اطلب منه خروجه من الوقع 
ذلك  امتنى  كنت  ولو  السياسي 
االستعداد  من  كثريًا  ابدى  وهو 
وحتدث بانتخابات 2013 فهل يعين 
انه باٍق يف 14 آذار او انا انتقلت 
اىل 14 آذار؟! واود ان اقول نيته 
اعرف مدى قدرته.  جيدة ولكن ال 
واضاف: انا مع سياسة االستيعاب 
اخلصومى  اىل  جعجع  مسري  ومع 
هناك عداء شخصي، وال يعين لي 
شيئًا. صحيح ساحمته ولكن ال اريد 
ان اجلس معه. وكل مرحلة تطرح 
تبدالت،  حتدث  والظروف  نفسها 
انا ملاذا ساحمته، ساحمته النه كان 
احرتم  قليب،انا  لي  واوجع  ضعيفًا 
نفسي وامارس ما عّلمين اياه اهلي 
بان  اجلرأة  ولدي  وبيئيت  وحميطي 
انظر يف عيين كل من يسّلم علّي.

احلريري  سعد  ابيع  قد  وملاذا 
علّي  له  مع جعحع وليس  مصافحة 
أي  ابيع  ان  اريد  وحني  شيء 
ميونون  ألنهم  حللفائي  ابيعه  أمر 
األسد  والرئيس  نصراهلل  كالسيد 

وتاعماد عون ورئيس اجلمهورية.
اند  ـ  ويك  متضية  امكانية  وحول 
للحريري يف بنشعي قال: قيل هذا 
الكالم وظن أنه اذا مل يزر بنشعي 
بنشعي  يف  الشمس  تشرق  فلت 
اسّلفه  الشمس،  ترشق  وظلت 
واحرتامًا،  حمبة  يف  يسّلفين  مثلما 

ليس  كما  شيء  علّي   له  فليس 
حني  له  وقلنا  شيء  علّي  لوالده 
كان رفيق احلريري يأتي كان يأتي 
لبيته وكذلك األمر أنت، اما الزيارة 
فلن تضيف لنا شيئًا واذا مل يزر 

لن ينقص شيء.
يف  اللبنانية  للقوات  حيثية  وحول 
يف  القوات  قال:  الزاوية  ـ  زغرتا 
املرحلة السابقة مل يكونوا ظاهرين 
كون الدولة كانت غري راضية عليهم 
، فمنهم من تلّطى بنا ومنهم من 
تلّطى بآل معّوض وغريهم.. وحني 
مثااًل  خذي  ظهروا.  األحوال  تبدلت 
كانت  آذار   14 حركة  ذلك  على 
مبعظمها مع السوريني وحني تبّدل 
احلال ظهروا بغري صورة. أما رقمنا 
مل ينقص فيما هم اخذوا من غري 
مكان واالنتخابات البلدية ستوضح. 
 70 او   65 نسبة  اىل  وصلنا  وقد 
باملئة ويف الدميقراطية ال ميكن ان 

يصل اي طرف اىل نسبة أعلى.
حتى  يظهر  مل  ضمرييًا   : وقال 

الساعة أي حركة مالية.
قال:  والبرتون  الكورة  واىل 
من  نفوذ  لنا  كان  عمرنا  طوال 
وجود  من  بالرغم  اصدقائنا  خالل 
مرشحًا  يومًا  ترّشح  فلم  ــَــرده  للم
ــَرده كانت البرتون ختتار وحنن  للم
احلال  وكذلك  خيارها.  مع  نتفاعل 
يف الكورة. حنن نتحالف مع خيارات 
البرتون وأنا اختلف مع اجلنرال أحيانًا 
حني يقول كان ُيفرض على البرتون 
بل  أحدًا  البرتون  على  يفرض  فلم 
أو  البرتون  ختتاره  من  مع  نتفاعل 
حنن  الواقع.  مع  ونتعاطى  الكورة 
فيما  االجيابية  على  سياستنا  نبين 
القوات تبين على السلبية فمثاًل أي 
مرشح مقابل تتبناه لتصّور انتصارًا 
وهذا امر ال جيوز.أنا مل اختلف مع 
سايد عقل ويف سنة 2005 كانت 
اجلنرال  مع  بدايتها  يف  العالقة 
تبلورت  قد  بعد  تكن  مل  واالمور 
كنت  وانا  اجلنرال  موقف  وانتظر 
سنتحالف  حنن  عقل  سايد  ابلغت 
وحينها  اجلنرال.  سيختاره  من  مع 
»زعل« سايد بك مع انين كنت 
كان  وهو  األجواء  يف  وضعته  قد 
طّيب  باسيل.  جربان  على  اعرتض 
ملاذا مل يتخذ موقفًا مماثاًل مع 14 

آذار يف سنة 2009؟.
اال  عقل  لسايد  اريد  أكن  مل  انا 
ان يكون ابًا ألهل البرتون وليس 
اقرب  وهو  بلدية  لرئاسة  مرشحًا 
أن  به  حريًا  كان  هو   . للخسارة 
أبًا وتعلن الالئحة من منزله  يكون 
بوجود جربان ومارسلينو واجلميع .

البلدية  االنتخابات  يف  أرى  أنا 
عن  وخمتلفة  امنائية  انتخابات 
ارادوها  .وهم  النيابية  االنتخابات 
غري ذلك وليس من اجلائز تصوير 
معركة يف ضيعة »أم املعارك« 

ومن املعيب القول أن زغرتا قبائل 
وعشائر ألنها ال ختتارهم فيما زغرتا 
 . املتعلمني  من  نسبة  أكرب  تضم 
،الفساد  الفساد  عن  ويتكلمون 
يكون حني تصادر مساعدات حرب 
متوز لتوزع يف خميمات خاصة تابعة 
يف  حيدث  كما  االستقالل  حلركة 
استغالل النفوذ وحتويل املساعدات 
وكذلك   . اخلاصة  للمصاحل  العامة 
املساعدات يف امور املهجرين .أين 
يف  االقساط  لدفع  املوعود  املال 
؟  العامة  واملؤسسات  املدارس 
وقد ظهرت شيكات وحواالت ،ملاذا 

مل يرفعوا دعاوى ؟
املعارضة  ضعف  نقطة  أن  واعترب 
أخالق البعض . وحول جناحهم يف 
االعالم لفت اىل أن هناك منهجية 
اعالمية من قبل اخلارج خصوصًا ما 
.أضف  كبرية  ميزانية  من  يرصد 
حمطات  على  يفتح  الغرب  أن  اىل 

ويسكر على أخرى .
مشرتكة  نقاط  جتمعها  املعارضة 
فرجنية  .واعترب  واحدة  ورؤية  عدة 
الفايس بوك وسيلة ممتازة شبابية 
وهو أشبه باستفتاء ومنافسة وطبعًا 
وقال  االسئلة  يرتب  فريق  هناك 
ممازحًا األهم أن رميا ولوكانت تغار 
عدد  .وقد جتاوز  كبري  عقلها  فان 
األصدقاء األربعني الفًا من خمتلف 
املقيم  والوطن  واملناطق  الطوائف 

ودول االنتشار.
وردًا على سؤال قال الزعيم ليس 
ماذا يستقطب بل ماذا ينتج .وألن 
القانون طائفي نصري مثل الطوائف 
،أما الزعيم الوطين فيصنف وطنيًا 
يف  أنا  .فهل  سياسته  حسب 
او  طائفيًا  موقفًا  اختذت  تارخيي 
انكفائيًا وليس موقفًا مع طائفيت 
لي  فخر  معي  كانت  اذا  فطائفيت 
حساب  على  تكون  ال  .الالطائفية 
البلد  هذا  يف  .املفهوم  الطائفة 
للكل  باحلقوق  املطالبة  مغلوط 

واجب .
وحول احلمالت على الرئيس سليمان 
من مسري جعجع وقوى الرابع عشر 

من آذار قال :
العماد عون يف جبيل شكل الئحة 
فقامت القيامة أنه شكل الئحة ضد 
اليوم ضذ  انفسهم  الرئيس وهم 
الرئيس .الرئيس حيق له أن يتخذ 
املوقف الذي يراه مناسبًا .توافقنا 
يأخذ  أن  حقه  من  ولكن  عليه 
املوقف الذي يريده وهذا نهجنا و 
نقول حني نعرتض أو نتفق .مثاًل 
ستة  من  أكثر  منذ  احلريري  سعد 
ملاذا  املقاومة  بدعم  يقول  أشهر 
مل يتم اختاذ موقف منه ؟ وملاذا 
مل يتجرأوا على الرد على وليد بك 
. جل ما قالوه » ضرب احلبيب 
رئيس  على  .يتمرجلون  زبيب » 
باب  لديهم  ليس  الن  اجلمهورية 

رزق هنا على عكس ما هو موجود 
والرئيس   . احلكومة  رئيس  عند 
بلده  ملصلحة  مشرفًا  موقفًا  اختذ 
الداعم  موقفه  رأسي  على  وأنا   .
للجيش  قائدًا  كان  منذ  للمقاومة 

لليوم .
لالئحة  داعمًا  كنت  جبيل  يف  وانا 
التيار الوطين احلر ولكن لو سئلت 
ضد  معركة  خوض  عدم  لتمنيت 
الرئيس وزياد حواط صديق وابن 
كالب  وجينو   . منا  قريبة  عائلة 
صديق العمر ولكن لديه خصوصية 

جبيلية .
تكون  توافق  حالة  ألي  داعم  وانا 
الضيعة  أهل  اذا  الضيعة  ملصلحة 
احلسابات  .ألن  ذلك  اختاروا 
البلدية تكون أكثر دقة . ويف حال 
قرر أهل الضيعة تقديم االمناء على 

السياسة فلماذا نعرتض ؟
يف الكورة هناك تنافس يف  أكثر 
يف  والتوافق  بلدة  و  قرية  من 
وهناك  عليه  نعرتض  ملاذا  انفه 
ملاذا   . دريق  غربيال  صديقنا 
؟  املسيحيني  عند  دائمًا  املشكلة 
سؤال يطرح مشكلة ما ،ملاذا الكل 
و  التسويات  حني  وضعه  يسوي 
فريق  وهناك  لدينا مشكلة،  يبقى 
واحد ال يزال عكس السري وعكس 

طبيعة االمور .
خصوصية  هناك  طرابلس  ويف 

حنرتمها ونقف على احلياد .
أو  للتباعد  نّية  أي  فرجنيه  ونفى 
مصلحة  وال  اجلنرال  مع  الفتور 
من  هناك  ودائمًا  ذلك  يف  لنا 
الوتر.  هذا  على  اللعب  حياول 
احملبة  تسودها  الشخصية  العالقة 
أمر أن يزيلها ولن  وال ميكن ألي 
بالنسبة لي اضف اىل  تتغري يومًا 
االتفاق السياسي ولو أن لكل تيار 

خصوصيته.
الشخصية  عالقيت  سوريا  مع 
عالقة  من  أقوى  األسد  بالرئيس 
قسنا  اذا  ولكن  به  عون  العماد 
العالقة مع الدولة السورية فالعالقة 
مع اجلنرال عون أقوى ألن سوريا 

تعمل كدولة.
انتصار  حصل  ما  زحلة  يف 
للمعارضة املسيحية ولو كان هناك 
سكاف  بك  ايلي  بني  تفاهم  سؤ 
واجلنرال عون واألمور بينهما حتّل 
قلب  أعرف  ألنين  دقائق  خبمس 
حصل  ما  االثنني.  وعقل  االثنني 
سؤ فهم وحني جتلس مع اجلنرال 
والطّيب  األب  فيه  ترى  عون 
يالحظه  ال  قد  ما  وهذا  واحلنون 
البعض يف االعالم. وما حصل أن 
انصار ايلي بيك سكاف مل يشعروا 
بهذا األمر ما جعل األمور تتفاقم، 
ولكن بالنتيجة ما حصل من تباعد 
ميكن  وال  جوهريًا.  وليس  شكلّي 
ألحد أن يعرف يف منطقة غريه قدر 
ابن املنطقة. أنا اكرب بإيلي سكاف 
يف زحلة وأي كالم آخر يؤذي ايلي 
سكاف ويؤذيين. زحلة حتّب زعامة 
على  حنرص  ان  وجيب  كاثوليكية 
ما  تقويتها كحلفاء إليلي سكاف. 
حصل يف زغرتا قسمة أخوية، لكل 

نائب أربعة ولكل حليف ثالثة.
تفاعاًل  حيدث  التيارات  وانتشار 
ــَرده هناك  فكما يف بريوت هناك م

تيار وطين حر يف زغرتا.
ونفى ما ورد يف االعالم أن هناك 
امكانية تشكيل جبهة موازية لتكتل 
االصالح والتغيري وأي كالم مماثل 
وهذا  اجلمهورية.  رئيس  يؤذي 
»اخبار  وكالة  يف  ورد  الكالم 
ممتازة  عالقيت  وانا  اليوم«. 
حباجة  ولست  سليمان  بالرئيس 

للزيارة االسبوعية.

مهما  يرتتب،  خارجي  هو  ما  كل 
أقل  تبقى  اخلارج  عداوات  كثرت 
خطورة من أصغر فتنة يف الداخل. 
الداخل  يف  احرجت  كّلما  اسرائيل 
زيارات  ووصف  احلرب  اىل  تتجه 
الوفود من ضمن التهويل. وقال: 
وما  الداخلية.  جبهتنا  رّص  املهم 
إلحداث  هو  نصراهلل  السيد  قاله 
توازن رعب وهذا التوازن حيمينا. 
مّرة ضربت  كم  اهلدنة  اتفاق  بعد 
حرب  ت.  واحتلّّ وخطفت  واجتاحت 
هو  وما  باملعادالت  غرّيت  متوز 
وباتت  رعب  توازن  اليوم  حاصل 
واليوم  وتعّد،  حتسب  اسرائيل 
ارادة الشعب تضغط على احلكام 

بعدم حدوث أي حرب.
قد  وما  الدولية  احملكمة  وحول 
قال:  ظين  قرار  من  عنها  يصدر 
حصلت  اليت  الدولية  احملاكم  كل 
اىل  قبلها  وما  يوغوسالفيا  من 
السودان اي يف دارفور ويف ليبيا 
حمكمة  اول  وهذه  للفصل.  كانت 
حتدث يف بلد الناس يعيشون مع 
بعضهم البعض وما الذي حصل ان 
حزب اهلل اتهم اليوم، هل ألن كل 
الضغط  وبدأ  املفاوضات فشلت؟ 
التوقيت  وبهذا  اليوم  ميارس 
لتكتب  الكويتية  السياسة  وعادت 
ملكًا؟  الصّديق شاهدًا  وعاد زهري 
ملاذا ال ُيستفتى الشعب حول اذا 
كانت احملكمة مسيسة ام ال؟ وهل 
اي قرار قد يؤدي اىل فتنة ام ال؟ 
وهؤالء الذين يأملون ماذا يأملون؟ 
اي  اهلل  بعناصر من حزب  والقول 
مبعزل عن احلزب كالم سخيف. او 
اتهموا  باالمس  ال.  او  اهلل  حزب 
سنوات  اربع  وبعد  ضباط  اربعة 
ظلم وغنب خرجوا. ما هذه احملكمة 
عشوائيًا؟!  القرارات  تتخذ  اليت 
سعد احلريري قادر على امتصاص 
اي قرار قد يؤدي اىل فتنة وقادر 
على العكس. ومن مصلحة وحدتنا 
الرئيس  قاتل  نعرف  ان  الداخلية 
هل  سؤااًل  اطرح  وانا  احلريري 
القاتل  ان اسرائيل هي  اذا تبني 
هل من حمكمة دولية تكشف هذا 
تطرح  مل  اليوم  وحتى  املوضوع 
تتكل  ال  ملاذا  الفرضية؟  هذه 
املعلومات  على  الدولية  احملكمة 
بعض  ان  اىل  ولفت  اللبنانية؟ 
االجهزة احمللية لديها اراء يف هذا 

املوضوع.
احلريري  الرئيس  عالقة  وحول 
جديدة  تزال  ال  قال  بسوريا، 
تتوضح  ان  وقبل  وقت  ويلزمها 
عليها.  احلكم  الصعب  من  االمور 
وكلنا مع احلوار من منطلق متسكنا 
احلل  اىل  للوصول  املقاومة  خبيار 
العادل والشامل. وحنن ال نتنازل 
عن اوراقنا... نتفاوض من موقع 

القوي.
ابناء  اىل  بالتوجه  احلديث  وختم 

منطقته بالقول:
واعرفهم  يعرفونين  منطقيت  اهل 
والسوداء  احللوة  االيام  عشنا 
تعّرض  لبنان  كل  معًا.  وسنبقى 
سياسة  بفضل  املنطقة  وهذه 
حمرتمة  بقيت  فرجنية  الرئيس 
وممانعة وكرامتها عليها ومل يدخل 
اليها اي جندي غري لبناني. واآلخر 
ام  حنن  موقعه،  لتغذية  يأتي  قد 
املنطقة  هذه  وستبقى  الصيب 
معها.  ونتفاعل  ودمنا  جسمنا 
البعض قد يقدم اي شيء وحنن ال 
نقّدم اي شيء على حساب منطقتنا 
ونبقى رؤساء مع اهلنا ، والشمال 
بشكل عام شّكل حصنًا خالل احلرب 
الشهيد  الرئيسني  بفضل سياسة 

رشيد كرامي وسليمان فرجنية.

رئيس تيار املَــرده سليمان فرجنية ضمن »احلق ُيقال«: لو مل جديا ملا اجتمعت مع ميشال معوض
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مواقف مؤمنة للسيارات
Security Parking 

 لسائر مناسباتكم من: 
اعياد ميالد، 
عمادات، اول 
قربانة، خطوبة، 
ليلية، اعراس، 
سهرات نسائية، 
لقمة رمحة، سهرة 

امليالد ورأس 
السنة...

Birthdays, Christenings, Holy Communion, Engagements, 
Pre Weddings, Weddings, Ladies Night Out, Wakes, 

Christmas & New Year

Gary: 0432 712 010 - Faraj: 0404 422 455
6 Kane Street, Guildford NSW 2161

الصالة جمهزة جتهيزا حديثا وتتسع حلوالي 250 شخصًا
اسعار مهاودة وخدمة 

ممتازة
نؤمن طلبيات كافة املناسبات

2010 أيار   29 Saturday 29 May 2010السبت 

ادمون صعب
»ليست األوطان هدايا متنح، وال ضرائب تفرض، 
وروابط  وشائج  وترّسخها  األرض،  تنشئها  وإمنا 
وتقاليد ومصاحل، وآالم وآمال مشرتكة، قوتها من 

احتاد بنيها وإرادتهم وتصميمهم«
صائب سالم
)1961/4/17(

للتحرير،  العاشرة  الذكرى  يف  مستغربًا،  يكن  مل 
اإلجناز الكبري للمقاومة يف اجلنوب والبقاع الغربي: 
أحد   ،2000 أيار   25 يف  اإلسرائيلي  العدو  دحر 
العامل عدة وجتهيزًا بأحدث تكنولوجيا  أكرب جيوش 
عسكرية أمريكية، على أيدي كوكبة من اجملاهدين 

األبطال، املؤمنني باألرض والوطن.
وجهه  الذي  »الصاروخ«  مستغربًا  يكن  مل 
اللبنانية«  التنفيذية يف »القوات  رئيس اهليئة 
مسري جعجع، رئيس األركان سابقًا يف »القوات 
اللبنانية« )خالل االجتياح اإلسرائيلي للبنان( إىل 
رئيس اجلمهورية العماد ميشال سليمان بقوله إنه 
على  أمجعوا  الذين  اللبنانيني  مجيع  ميثل  يعد  مل 
الذكرى  يف   ،2008 أيار   25 يف  رئيسًا  اختياره 
الثامنة للتحرير، وبدعم عربي ودولي ال نظري له، 
املقاومة  حول  يلتف  منهم  فريقًا  ميثل  بات  وإنه 
معادلة  األرض  حترير  مهمة  أن  معتربًا  ويدعمها! 
مثلثة يشارك فيها الشعب واجليش واملقاومة جنبًا 

إىل جنب.
اهلل«  على »حزب  التصويب  جعجع  وقد حتاشى 
وسالحه ألنه »كّفى ووّفى« يف هذا املوضوع، 
قبل عودة طاولة احلوار حول االسرتاتيجية الدفاعية 
واليت تقرر فيها إبقاء موضوع السالح داخل جدران 
إشارة  عليه  االعرتاض  يشكل  لئال  احلوار،  هيئة 

خاطئة إىل العدو اإلسرائيلي.
اثر  سليمان  الرئيس  على  النار  جعجع  فتح  وقد 
احلديث الذي أدىل به إىل قناة »املنار« الناطقة 
وقال  التحرير،  عيد  عشية  اهلل«،  »حزب  باسم 
فيه: »جيب أن ننتبه إىل أن إسرائيل تسعى من 
خالل تهديداتها إىل خلق الفنت يف الشارع اللبناني، 
مع  للصراع  مؤيد  بني  فتقسمهم  اللبنانيني  وبني 
إسرائيل وغري مؤيد لذلك«. وهذه نقطة غاية يف 
األهمية يدرك مغزاها القائد السابق للجيش الذي 
توجه إىل اجلنوب، بعد أدائه قسم اليمني كضابط 
متقدم  خمفر  إمرة  وُوّلي   ،1970 العام  يف  شاب 
للجيش يف قرية اللبونة، اليت عاد إليها بعد حرب 
متوز لريفع فوقها العلم اللبناني، بعد رجوع اجليش 
إىل احلدود بعد غياب عنها دام مخسًا وثالثني سنة. 
كما جنا من املوت بأعجوبة يف حرب متوز 1993 بعد 
تعرض سيارته لقصف جوي إسرائيلي استشهد فيه 
سائقه، كما احرتقت السيارة اليت كان ترجل منها 
قبل حلظات يف إطار تفقده، كقائد للجيش، املراكز 

اليت تعرضت للقصف يف منطقة صور.
ويدرك الرئيس جيدًا، حبكم اخلربة والتجارب الكثرية 
اليت مر بها اللبنانيون، واملسيحيون بنوع خاص، أن 
هناك من يعتقد أن إسرائيل هي »عامل توازن« 
سيحميان  وجربوتها  قوتها  وأن  املنطقة،  يف 
من  املسيحية،  األقليات  مقدمها  ويف  األقليات، 
سيقفان  كما  اإلسالمي،  العددي  »الطوفان« 
العنف  يف وجه األصولية اإلسالمية املعتمدة على 
الكفرة  من  اإلسالم  ديار  لـ»تنظيف  جهادها  يف 

والزنادقة واملشركني«.
يف  باملسيحيني  حل  ما  يذكر  الرئيس  يزال  وال 
حرب اجلبل اليت تواطأ فيها اإلسرائيليون مع بعض 
»القوات  مع  تتواجه  كانت  اليت  »اجليوش« 
وجهها  اليت  التهديدات  وبعد  هناك،  اللبنانية« 
أرييل شارون، وزير الدفاع اإلسرائيلي يف اجتياح 
لبنان عام 1982 إىل املسيحيني إثر اجتماع عاصف 
بأركان »اجلبهة اللبنانية« عقد يف منزل الشيخ 
بيار اجلميل يف األشرفية يف آخر كانون الثاني 1983 
وقال هلم فيه: »عندما طرحت عليكم خطورة دخول 
اجليش اإلسرائيلي )عام 1982( حتمستم ووافقتم، 
وأكدمت أنكم معنا«. وكان يوجه كالمه إىل الشيخ 
بيار اجلميل الذي سارع إىل القول: »هذا صحيح، 
إننا ضد  أقل  ولكن مل  معكم،  إننا  لكم  لقد قلت 
احلسابات،  اختالف  أدرك شارون  وهنا  العرب«. 
احلاجز اخلشيب بني  فاغتاظ وهاج، وخرج، وضرب 
وقال  فكسره،  بصدره  اخلارجي  والباب  الصالون 

 »قصف صاروخي« على بعبدا يف العيـد العاشـر للتحريـر
احلائط،  عن  بشري  صور  »انزع  اجلميل:  لبيار 
وودع لبنان« )يراجع كتاب »لعنة وطن« لكريم 

بقرادوني ـ ص 51(.
اإلسرائيليني  فطردت  املقاومة  وجاءت   ...

واسرتجعت لبنان.
سبقه  فقد  جعجع  صاروخ  نستغرب  مل  إننا  نقول 
صفري  اهلل  نصر  الكاردينال  املاروني  البطريرك 
يف التصويب على الرئيس وإعطاء الضوء األخضر 
ملهامجته والتشكيك يف سالمة مواقفه، فهو قال 
إثر عودته من األردن يف 9 أيار اجلاري، إن موقف 
الرئيس املؤيد للمقاومة »له أسبابه«. مبعنى أنه 

ليس حرًا يف مواقفه.
الشيء،  بعض  البطريرك  سيدنا  تواضع  لو  وحبذا 
ونظر يف بلد يقبض املسيحيون املوارنة، التابعون 
خالل  من  لبنان  عن  الدفاع  مقود  على  لكنيسته، 
أربعة  آخر  فدعا  سواهم.  دون  للجيش،  قيادتهم 
قادة هلذا اجليش وهم العماد ميشال عون، والعماد 
إميل حلود، والعماد ميشال سليمان، والعماد جان 
بكركي  يف  اجتماع  إىل  آخرون(،  )ورمبا  قهوجي 
لالطمئنان منهم إىل مناعة الوطن، وسالمة املوقف 
من املقاومة. وسؤاهلم عن أفضل السبل للدفاع عن 
لبنان، يف حال تعرضه لعدوان، بدل جعل البطريرك 
نفسه مبثابة »رئيس أركان وخمطط اسرتاتيجي، 
العاملية  احلرب  يف  ستالني  بسؤال  يذّكرنا  مما 
الثانية عن حجم اجليش الذي ميلكه الفاتيكان حتى 

حيسب للبابا حسابًا!
ويا لألسف،  األخضر،  الضوء  البطريرك  أعطى  لقد 
الدفاعي  املوضوع  يف  الرئيس  على  للتصويب 
املقاوم، بعدما كان دافع عنه، ومعه جعجع وآخرون 
يرون رأيه، إثر االنتقادات اليت وجهها إىل الرئيس 

بعض املعارضني السابقني.
ورب سائل: هل ينقص املسيحيني تضعضع فوق 

تضعضعهم وتفتتهم الذي بات مضرب مثل؟
على  القسم،  خطاب  وخالف  أخطأ سليمان  أين  ثم 
ما قال جعجع، عندما أكد أن »قوة الردع )معادلة 
الشعب واجليش واملقاومة( هي اليت متنع إسرائيل 
من العدوان )...( وجيب أال خنضع للضغط والتهويل 

واخلوف واهللع، بل جيب أن نتماسك«.
وإذا كان من حق جعجع ومن معه أن يبدوا ختوفهم 
دخول  بعد  خصوصًا  اهلل«،  »حزب  سالح  من 
الصواريخ املضادة للبوارج احلربية اليت أعلن عنها 
بها  وهدد  أمس  من  أول  اهلل  نصر  حسن  السيد 
درجة  إىل  ُمَطمِئْن  الرئيس  كالم  فإن  إسرائيل، 
األمريكية  الطمأنة  على  معطوفًا  يأتي  وهو  كبرية. 
احلريري  الوزراء سعد  إن رئيس جملس  اليت قيل 
يف  أوباما  باراك  الرئيس  لقائه  بعد  عليها  حصل 

البيت األبيض.
وكان سليمان قال لـ»املنار« كالمًا مشابهًا ملا 
ورد يف خطاب القسم الذي يطالب جعجع بالعودة 
ضد  خيار  هو  املقاومة  خيار  »إن  ومنه:  إليه، 
العدوان والظلم. وهو اخليار املتاح عندما ال يكون 
الذي  اخليار  هو  القوى.  وتعادل يف  تكافؤ  هناك 

يؤمن استعادة احلقوق، وردع املعتدي«.
وكان قال يف خطاب القسم يف موضوع املقاومة: 
تفكك  ظل  يف  حاجة  كان  املقاومة،  نشوء  »إن 
الدولة، واستمرارها كان يف التفاف الشعب حوهلا، 
وجناحها  هلا.  وجيشًا  كيانًا  الدولة  احتضان  ويف 
وعظمة  رجاهلا  بسالة  إىل  يعود  احملتل  إخراج  يف 

شهدائها«.
بعد كل ذلك، أين أخطأ سليمان حتى يتحول فئويًا 
بعض  ورمبا  به،  املسيحيني  بعض  ثقة  ويفقد 
ـ  امليليشيات  أيام  كما  ـ  فّضلوا  الذين  املسلمني 
املسيحي  الرئيس  على  ماروني  مسيحي  يرد  أن 
املاروني، بداًل من أن يرد عليه »نائب بريوتي« 
الذي  النائب  وهو  املقاومة  مع  مشكلة  وافتعال 
وآخرها  الصعبة«  يكلف »املهمات  ما كان  غالبًا 
انتقاد وزير الداخلية زياد بارود وتهديد مستقبله 
السياسي، إثر االنتخابات البلدية يف بريوت وتعليق 
بارود عليها جلهة نسبة االقرتاع املتدنية، مما أغضب 

»تيار املستقبل« فكلف نائبه التهويل عليه!
ميشال  الرئيس  إن  بالقول  يقضي  اإلنصاف  إن 
سليمان هو رمز وطين. ال غبار على صدقه وإخالصه 

للبنان.
وهذا ما يدركه يف قرارة نفسه البطريرك وسائر 

»جنراالت« الرعية! 

من  املشيدة  املواقف  توالت 
والقوى  واألحزاب  السياسيني 
العماد  اجلمهورية  رئيس  بتصريح 
ميشال سليمان األخرية يف ذكرى 
وخبطاب  واملقاومة،  التحرير  عيد 
السيد  اهلل  حلزب  العام  األمني 
املقاومة،  وخط  اهلل  نصر  حسن 
والشاجبة للمواقف األخرية لرئيس 
اللبنانية  للقوات  التنفيذية  اهليئة 

مسري جعجع.
»أنا  رمحة:  إميل  النائب  وقال 
حبجم  رجال  لبنان  يف  بأن  أفتخر 
السيد نصر اهلل وتطلعاته وصفاء 
ذهنه«. وحول كالم جعجع، قال: 
إىل  حباجة  أصبحت  »احلكومة 
تغيري. حنن حباجة إىل حكومة مؤمنة 
ببيانها الوزاري. وزراء ال يؤمنون 
يستطيعون  ال  الوزاري  بالبيان 

البقاء داخل احلكومة«.
يف  هاشم  قاسم  النائب  واعترب 
إىل  مطمئنون  شبعا، »اننا  بلدة 
والتوازن  والرعب  الردع  معادلة 
القرارات  تطمينات  إىل  وليس 
الدولية والدوائر الغربية«. وأكد 
يغري  أن  أحد  يستطيع  »لن  انه 
املنطقة،  هذه  هوية  من  يبدل  أو 
هذه  فستبقى  حاولوا  ومهما 

األرض أرض املقاومة«.
شكر  فايز  السابق  الوزير  ورأى 
على  البعض  »إصرار  أن 
بشكلها  جاءت  بتصرحيات  اإلدالء 
وكأنها  العدو،  خلدمة  ومضمونها 
بأسلوب  ولكن  مناوراته  من  جزء 
الرئيس  مواقف  استهدف  إعالمي 
وسالحها«.  واملقاومة  سليمان 
من  هؤالء  أنه »لن جيين  واعترب 

اإلدانة  سوى  السلبية  مواقفهم 
والرفض«.

اميل  اميل  السابق  النائب  واعترب 
من  أطلقت  »مواقف  ان  حلود، 
قبل جهات عدة تؤكد وجود حتول 
يف املواقف من املقاومة من دون 
أن يعين ذلك غياب بعض أصوات 
مع  تارخيها  يتعارض  اليت  النشاز 

حاضرها السيادي املستجد«.
واعترب النائب السابق أمحد سويد 
التحدي  البالغ  »اهلجوم  أن 
رئيس  على  جعجع،  شنه  الذي 
للعدو  مطمئنة  رسالة  اجلمهورية 

اإلسرائيلي«.
»أن  إىل  سلطان  توفيق  وأشار 
موقف فخامة الرئيس املتزامن مع 
احلريري  للرئيس  الناشطة  احلركة 
داخليا وعربيا ودوليا وكالم السيد 
املقاومة  بعيد  اهلل  نصر  حسن 
الذي كرس عيدا وطنيا جامعا، قد 
حصن الوطن وأدخل الطمأنينة إىل 
قدر  من  ورفع  املواطنني،  قلوب 
مزيد  فإىل  ودوليا،  عربيا  لبنان 
من التوافق والتالحم بني الشعب 
واجليش واملقاومة يف وجه العدو 
اإلسرائيلي الن هذا التكامل وحده 

املوقف الواجب«.
العام  اجمللس  رئيس  واعترب 
وديع  السابق  الوزير  املاروني، 
ال  سليمان  موقف  أن  اخلازن، 
يتناقض مع خطاب القسم الداعي 
املقاومة  »طاقات  تذخري  إىل 
خدمة لالسرتاتيجية الدفاعية« يف 
اليت  اإلسرائيلية  التهديدات  ظل 
حتدث عنها الرئيس سعد احلريري 
يف نيويورك. وأوضح أن السجال 

القائم على موقف سليمان »يبدو 
عقيما«. وسأل:» أين التناقض 
مع  األخري  الرئيس  موقف  يف 
خطاب القسم؟ كفانا هزجا وتهجما 
على املوقع الرئاسي الذي تعرض 
كما  إميل حلود  الرئيس  عهد  يف 
الرئيس  عهد  يف  اليوم  يتعرض 
سليمان للحمالت املتجنية واجملرحة 
باملنصب األول للموارنة يف البالد 

وعلى أيدي املوارنة أنفسهم«.
والقوى  األحزاب  لقاء  وأشاد 
اللبنانية،  الوطنية  والشخصيات 
الذي عقد يف مقر احلزب السوري 
نصر  خبطاب  االجتماعي  القومي 
املشبوهة  »املواقف  ودان  اهلل، 
العدو  خدمة  يف  تصب  اليت 
عن  صدرت  واليت  الصهيوني 
فخامة  فيها  هاجم  واليت  جعجع، 
ميشال  العماد  اجلمهورية  رئيس 
مواقف  »ان  ورأى  سليمان«، 
األصيل  عدائه  على  تؤكد  جعجع 
انه بات يف  للمقاومة، كما تؤكد 
السرب  خارج  يغرد  حيث  عزلة 
مشروعه  إحياء  حماواًل  الوطين، 

التقسيمي خدمة ألعداء لبنان«.
التوحيد  »تيار  استهجن  كما 
النيابة  حترك  »عدم  اللبناني« 
مسارعتها  وعدم  التمييزية  العامة 
إىل اختاذ التدابري الالزمة يف حق 
جعجع بتهمة مناصرة إسرائيل«، 
معتربًا »أن تصرحياته عمل جرمي 
يدفع النيابة العامة التمييزية إىل 

التحرك دون إبطاء«.
الوطين  »التجمع  ونوه 
لبنان« مبواقف  الدميوقراطي يف 

سليمان.

مواقف تتضامن مع سليمان وترد على جعجع
رمحة: تغيري الوزراء الذين ال يؤمنون بالبيان الوزاري



صفحة 8    

العرب والعالم

Page 8

اختصاص، خربة وصدق يف العمل
اسألوا الصيدلي كيف ميكنكم توفري املال

                تتوفر يف الصيدلية فيتامينات
 مساحيق للغسيل واجللي، عطورات، هدايا

نغّلف اهلدايا جمانًا
 تظهري فوري لصور الباسبور، وأشياء أخرى كثرية

 توصيالت جمانية للمنازل

دوام العمل من االثنني حتى السبت من 8 صباحًا حتى 8 
لياًل

يوم االحد من 9 صباحًا حتى 8 لياًل

مقابل مركز الربيد

Ph: 9632 6890  -  Fax: 9681 1609
333 Guildford Rd. Guildford NSW 2161

(BLACKMORES)

استبدلوا ماكينات قياس السكر يف الدم  
القدمية بأخرى حديثة

وادفعوا 10 دوالرات فقط

2010 أيار   29 Saturday 29 May 2010السبت 

يبدأ معالي وزير التعليم العالي 
الدكتور خالد بن حممد العنقري 
إىل اسرتاليا يف زيارة رمسية 

تستمر عدة أيام. 
معاليه  استقبال  يف  وكان 
سفري  املطار  ارض  على 
خادم احلرمني الشريفني لدى 
بن  ونيوزيلندا حسن  اسرتاليا 
الثقايف  وامللحق  ناظر  طلعت 

معالي وزير التعليم العالي 
السعودي يبدأ زيارته إىل اسرتاليا 

وعدد  البشري  علي  الدكتور 
من املسؤولني االسرتاليني .

الوزير  زيارة  ان  ويذكر 
العنقري ستشمل  زيارة عددا 
من الواليات اضافة اىل دولة 
بلقاء  خالهلا  يقوم  نيوزيالندا 
املسؤولني  كبار  من  عدد 
والنيوزيالنديني   االسرتاليني 
ويقوم  اجلامعات  ورؤساء 
بالتوقيع على مذكرات للتعاون 
العلمي والتعليمي بني اململكة 
ودوليت اسرتاليا ونيوزيالندا ، 
ويلتقي باملبتعثني واملبتعثات  
احلرمني  خادم  لربنامج 
ويرعى  باسرتاليا  الشريفني 

عدد من فعالياتهم. 
الوفد  أن  إىل  االشارة  جتدر 
املرافق ملعاليه يتكون من عدد 
من وكالء وزارة التعليم العالي  
وجمموعة من مدراء ومسؤولي 

اجلامعات السعودية. 

إسرائيل تتهم خمول وسعيد بالتجسس حلساب »حزب اهلل« 
وجهت احملكمة املركزية يف مدينة حيفا بشمال اسرائيل، اىل اثنني 
من عرب اسرائيل، تهمة التجسس حلساب "حزب اهلل". وجاء يف 
مع  "بالتخابر  اتهم  سنة(   52( خمول  حنا  امري  ان  االتهام  الئحة 
عميل اجنيب" و"التآمر ملساعدة العدو يف زمن احلرب" و"التجسس 
املشدد" و"التجسس" حلساب "حزب اهلل". واعتقل خمول يف 6 
ايار، وهو مدير منظمة "اجتاه" غري احلكومية اليت تضم عددا من 

املنظمات املدافعة عن حقوق االقلية العربية االسرائيلية.
مدينة  املركزية يف  احملكمة  االول  أمس  قدمت  اخرى،  ناحية  من 
الناصرة الئحة اتهام يف حق عربي اسرائيلي آخر هو الدكتور عمر 
سعيد وهو استاذ جامعي اعتقل يف 27 ايار، بتهمة التخابر مع عميل 

اجنيب تابع لـ"حزب اهلل".

حذرت »القائمة العراقية« اليت 
الوزراء العراقي  يتزعمها رئيس 
الكتل  عالوي،  إياد  األسبق 
السياسية العراقية امس االول، 
من عزلة دولية وإقليمية يف حال 
عدم اعرتافها حبقها يف تشكيل 
أكد  وقت  يف  املقبلة،  احلكومة 
األمريكي جوزيف  الرئيس  نائب 
األمريكية  القوات  ان  بايدن 
وفقا  العراق  من  ستنسحب 

للجدول الزمين احملدد. 
باسم  املتحدث  وقال 
إن  املال  حيدر  »العراقية« 
السياسية  الكيانات  مجيع  على 
العراقية الفائزة يف االنتخابات 
جتاوز  »عدم  التشريعية 
االستحقاق االنتخابي للقائمة يف 
إىل  احلكومة«، مشريًا  تشكيل 
بهذا  االعرتاف  عدم  »خطورة 
ما  للقائمة«،  الدستوري  احلق 
السياسية  العملية  »سيعرض 
دولية  لعزلة  واحلكومة 
القوى  ودعا  وإقليمية«. 
السياسية اىل عدم االعتماد على 
العددية يف الربملان  التحالفات 
إشارة  يف  احلكومة،  لتشكيل 
»دولة  ائتاليف  حتالف  إىل 
القانون« و»االئتالف الوطين 

العراقي«. 
جملس  بيان  إىل  املال  ولفت 
األمن الدولي أمس األول الذي 
دعا القيادات العراقية لإلسراع 
يف تشكيل حكومة شاملة جتسد 
الشعب  فئات  خمتلف  رغبات 

قائمة عالوي حتذر من »عزلة دولية وإقليمية« إذا مل يتم 
االعرتاف حبقها يف تشكيل احلكومة

العراقي، علما بأن جامعة الدول 
القادة  ايضا  حضت  العربية 
يف  اإلسراع  على  العراقيني 
نائب  وقال  حكومة.  تشكيل 
السفري  للجامعة  العام  األمني 
نتطلع  زلنا  بن حلي »ما  أمحد 
اىل أن حيزم القادة يف العراق 
لتشكيل  ويتوصلوا  أمرهم 
ليس  فالوقت  وطنية،  حكومة 

يف مصلحة العراق«. 
السفري  قال  السياق،  ي  وف 
كريس  العراق  يف  األمريكي 
هيل إن أكرب كتلة يف الربملان 
العراقي مل تتضح بعد، لكن من 
املهم أن تضم احلكومة اجلديدة 
أعضاء من الفصائل الرئيسية. 
وأضاف إن »السنة حباجة ألن 
هذه  من  حيويًا  جزءًا  يكونوا 
احلكومة. إنهم حباجة لتأدية دور 
رئيسي يالئم نتائج االنتخابات. 
يعرف اجلميع يف نهاية املطاف 
أن هذه احلكومة ستضم مشاركة 

كردية وسنية كبرية«. 
العليا  املفوضية  وطالبت 
املستقلة لالنتخابات يف العراق 
برد  السباعية  القضائية  اهليئة 
»دولة  قدمته  الذي  الطعن 
القانون« أمس األول والقاضي 
مبطالبة املفوضية حجب أصوات 
يف  فائزين  مرشحني  ثالثة 
وذلك  التشريعية،  االنتخابات 
املفوضية  أوضحت  بعدما 
املربرات القانونية وراء اختاذها 
املرشحني  باستبدال  لقرار 

»القائمة  عن  الفائزين 
القائمة  من  بآخرين  العراقية« 
مرشح  على  واإلبقاء  ذاته 
»االئتالف الوطين العراقي«. 
وكانت احملكمة االحتادية العليا 
قد طلبت من املفوضية إيضاح 
بشأن  القانونية  األمور  بعض 
مرشحني  ضد  طعون  وجود 
قد  خطوة  وهي  فيها،  يبت  مل 
نتائج  على  التصديق  ترجئ 

االنتخابات. 
»انها  بايدن  قال  ذلك،  إىل 
ستكون  االنسحاب(  )عملية 
لصعود  وستتعرض  مؤملة، 
أن  أعتقد  لكنين  وهبوط، 
ستتمكن  املتحدة  الواليات 
الوفاء  من  املطاف  نهاية  يف 
بايدن،  وأضاف  بالتزاماتها«. 
الذي يشرف على عملية انسحاب 
من  األمريكي  االحتالل  قوات 
العسكري  الوجود  ان  العراق، 
األمريكي سيتقلص إىل 50 ألف 
جندي هذا الصيف، حتى إذا مل 
جديدة  عراقية  حكومة  تتشكل 

حاليا. 
أعرب رئيس  يف غضون ذلك، 
جاسم  الكوييت  األمة  جملس 
»تسود  أن  أمله  عن  اخلرايف 
اجلانبان  ويتوصل  احلكمة« 
الكوييت والعراقي إىل »النتيجة 
املقبولة هلما«، وذلك يف وقت 
»الصباح«  صحيفة  اتهمت 
سياسيني  العراقية  احلكومية 
على  يعملون  بأنهم  كويتيني 

إشعال نار الفتنة بني البلدين، 
إفالس  قرار  وراء  وأنهم 
»اخلطوط اجلوية العراقية«. 

من جهة أخرى، عربت بغداد عن 
خشيتها من حصول أضرار تلحق 
بالبيئة والزراعة يف حال سحبت 
دجلة  مياه  من  كميات  سوريا 
لري عشرات آالف اهلكتارات من 
املشروع  إن  وقالت  األراضي. 
حمطة  بإنشاء  يقضي  السوري 
ضخ كبرية على مياه دجلة لري 
األراضي.  من  كبرية  مساحات 
للتباحث  اجتماع  عقد  وطلبت 
سيتم  اليت  املياه  حجم  حول 

سحبها. 
جمهول  مسلح  اغتال  ميدانيًا، 
أستاذًا جامعيا يدعى عبد الكريم 
جامعة  يف  مكتبه  داخل  حممد 
عراقيًا   16 أصيب  كما  بغداد. 
مخس  بانفجار  خمتلفة  جبروح 
عبوات ناسفة يف مناطق متفرقة 

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

HECHAM COFFEE AND NUT ROASTER

79 Yerrick Rd, Lakemba Ph: 9740 9331
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 Wilsons Boathouse
Seafood Restaurant

 Wilsons Boathouse
Seafood Restaurant

Shop 1, 39 Hercules Street
Hamilton Qld 4007 

Phone: (07) 3868 4480 
Fax: (07) 3868 4481 

Phone: (07) 3893 3586
Fax: (07) 3348 4860

4 Trafalgar street
Manly ( Manly Harbour)

Manly ومن الجنوب على مرفأ البواخر ومن الغرب على شاطئ Moreton يطل من الشرق على خليج
يقفل ايام  االثنني ويفتح َّـ العطل بأسعار اضافية

من الثالثاء حتى الخميس:
للغداء من الـ١٢،٠٠ ظهرا حتى ٢،٣٠ بعد الظهر
للعشاء من الـ ٦،٠٠  مساء حتى الـ ٨،٠٠ مساء 

ايام الجمعة والسبت
للغداء من الـ١٢،٠٠ ظهرا حتى ٢،٣٠ بعد الظهر
للعشاء من الـ ٦،٠٠  مساء حتى الـ ٩،٣٠ مساء 

األحد: من ١٢ ظهرا حتى الـ ٣،٠٠ بعد الظهر
مساء من الـ ٦،٠٠ مساء حتى الـ ٨،٣٠ ليال

ÂiçÌãi@¿@ÊÏn‹flbÁ@Ú‘�‰fl@¿@7Ëì€a@ÚÌãzj€a@p¸Ï◊dæa@·»�fl
يتسع لـ ٣٥٠ شخصا.. منظر رائع على ضفاف النهر

اقصدوا مطعم Whilson ` Boathouse   واستمتعوا بجلسة رائعة وخربة 
طويلة َّـ تحضري األطعمة البحرية

يفتح من االثنني حتى السبت:
للغداء من الـ١٢،٠٠ ظهرا حتى ٣،٠٠ بعد الظهر

للعشاء من الـ ٦،٠٠ مساء حتى وقت متأخر من الليل
األحد:

 من ١١،٣٠ صباحا حتى الـ ٤،٠٠ بعد الظهر
مساء من الـ ٦،٠٠ مساء حتى الـ ٩،٠٠ ليال

OYSTER بار الـ
من االثنني اُّـ األحد طيلة النهار  حتى الـ١٢،٠٠ ليال

تشكيلة واسعة 
من النبيذ الفاخر

قائمة غنية جدا 
تختارون منها

مطعم اِّـأكوالت البحرية الشهري َّـ منطقة  مانلي َّـ بريزبن
يتسع لـ ٢٠٠ شخص.. منظر رائع على ضفاف النهر على ثالث جهات

تشكيلة واسعة 
من النبيذ الفاخر

قائمة غنية جدا 
تختارون منها

االسبوع  من  الثالثاء  صباح 
شؤون  وزير  افتتح  احلالي 
االدعاء  وزير  اجلنسية 
ويلز  ساوث  نيو  يف  العام 
رمسيا  هتزيسرتغوس  جون 
التسويق  جلوائز  الرتشيحات 
الثقافات  املتعددة  الوطنية 

للعام 2010.
جلوائز  العام  هذا  ومنافسة 
الثقافات  املتعددة  التسويق 
اليت تقيمها مفوضية العالقات 
االجتماعية هي املنافسة تقام 
للعام الـ 21 على التوالي حيث 
مصاحل  قطاعات  فيها  يرتشح 
حكومية  وقطاعات  اعمال 

واجتماعية.
هاتزيسرتغوس  الوزير  وقال 
املنافسة  اطالق  حفل  يف 
السنوية على اجلوائز يف فندق 
ويسنت يف سيدني، ان هذه 
اجلوائز تهدف لتشجيع ومكافأة 
املصاحل اليت تركز على التنوع 
من  كجزء  االسرتالي  الثقايف 

اسرتاتيجياتها التسويقية".
واضاف يقول:"انها )اجلوائز( 
مهمة  تذكري  كرسالة  ختدم 
لالعمال  ايضا  مهم  وكحافز 
واملصاحل لرتويج حضور عادل 
لتنوعنا كامة من خالل محالت 

تسويق مالئمة".
مفوضية  رئيس  قال  بدوره 
ستيبان  االجتماعية  العالقات 

الوزير هتزيسرتغوس يفتتح رمسيا الرتّشح جلوائز التسويق 
الوطنية املتعددة الثقافات للعام 2010

*الوزير هتزيسرتغوس واملفوض كريكياشريان خالل اطالق جوائز 
التسويق الوطنية املتعددة الثقافات العام 2010*

املصاحل  ان  كريكياشريان 
الناحجة تدرك امكانية التقنيات 
التسويقية املتعددة الثقافات 

االبداعية.
واضاف يقول:"ان املسوقني 
التنوع  ان  يدركون  الناحجني 
الثقايف هو عمل رائع...انهم 
يدركون ايضا ان  النجاح يف 
هذا احلقل ال يكون بسهولة بل 
عليهم ان يدرسوا السوق وان 
بلغتهم  الزبائن  يستهدفوا 
اخلاصة ان كان ذلك ضروريا 
كما عليهم عرض منتجات ذات 
الثقافية  باملمارسات  عالقة 

والدينية وباملأكوالت ايضا.
كريكياشريان  السيد  وكشف 

عن "ان الفائز العام املاضي 
للموارد  شركة  هي   Polyglot
البشرية ميزت اسرتاليا كمصدر 
غين باملعرفة يف اللغات ويف 
املمارسات الثقافية واملصاحل 

االجنبية.
العام على  وتتوزع جوائز هذا 
املصلحة  التالية:  الفئات 
املصلحة  الكبرية،  التجارية 
احلكومة،  الصغرية،  التجارية 
االعالن، االتصاالت، اجملتمع، 
وهذه  والتقنيات  التصدير 
مستحدثة  فئة  هي  االخرية 
لتغطية  العام  هذا  قدمت 
جديدة عرب  نشاطات تسويقية 

االنرتنت او املوبايل.

كريكياشريان  السيد  واوضح 
واالتصال  االعالن  "جائزة  ان 
لتشمل  شبكتها  ستتوسع 

االعالن عرب االنرتنت".
املتعهدين  ضمن  ومن 
الوطنية  جلوائز  والداعمني  
الثقافات  املتعددة  التسويق 
كوانتس،   :2010 للعام 
جريدة  الكومنولث،  بنك 
املكتب  "االسرتاليان"، 
وجلنة  لالحصاء  االسرتالي 
االسرتالي  الفوتبول 
.Casella ونبيذ   )AFL( 

االفراد  او  للمصاحل  وميكن 
اذا  للجوائز  الرتشح 
اجروا  او  اكملوا  قد  كانوا 
يف  تسويقية  مبادرات 
املاضية.  18 ال   االشهر 
 31 يف  الطلبات  تقفل 
امساء  تعلن  ان  على  آب 
يف  عشاء  حفل  يف  الفائزين 
الثاني. تشرين  من   االول 

على  احلصول  وباالمكان 
استمارات الدخول او االشرتاك 
االلكتورني  املوقع  على 

التالي:
www.crc.nsw.gov.au 

لالتصال: 
وارن دانكن 0411117846 

ادام بال: 0448302533

مدح زعيم املعارضة طوني ابوت 
واصفا  فرايزر  مالكومل  السيد 
احراري  وزراء  رئيس  بانه  اياه 

لطيف وقائد مميز يف احلزب.
وكان السيد ابوت يرد يف ذلك 
برتك  فرايزر  السيد  قرار  على 
احرار  حزب  يعد  مل  النه  احلزب 
بل حزب حمافظني يف رأيه كما 
ذكرت "ذي اسرتاليان فايننشال 

ريفيو".
الذي  فرايزر  السيد  ان  وُذكر 
العام  من  للوزراء  رئيسا  كان 
قال   1983 العام  حتى   1975
"يف  ابوت  السيد  ان  الصدقاء 
كل ارجاء املكان" يف السياسة 
تبناها  اليت  العنصرية  كره  وانه 
حول  النقاش  يف  االحرار  حزب 

اهلجرة".
وقال السيد ابوت انه على غري 
سليب  شيء  اي  لقول  استعداد 
ترك  الذي  فرايزر  السيد  حول 
احلزب يف كانون االول املاضي 
رئيس  كان  انه  مضيفا:اعتقد 
وزراء لطيفا وقائدا مميزا حلزبنا 
الصعبة  االوقات  بعض  خالل 
وايضا بعض االوقات الناجحة".

الشيء  ان  اعتقد  يقول  وتابع 
مالكومل  فعله  ما  اثارة  االكثر 
ان  اعلن  حني  مؤخرا  فرايزر 
حكومة راد كانت اسوأ من حكومة 

ويتلم".
اما النائب االحراري برتو جيورجيو 
املدير السابق حلزب االحرار يف 
حزين  انه  فقال  فيكتوريا  والية 
السيد  استقالة  بانباء  بالعمق 

رغم اتهامه حزب االحرار احلالي بالتحول اىل حزب حمافظني
ابوت ميتدح فرايزر ويصفه بـ »القائد املميز«

بي  اي  لراديو  مصرحا  فرايزر 
سي قائال:"مالكومل قام مبساهمة 
وللحزب...لقد  السرتاليا  هائلة 
تكون  ان  املمكن  من  انه  اظهر 
ومساحما  سياسيا  جدا  قاسيا 

ولديك وعي اجتماعي حقيقي".
اما زعيم حزب اخلضر بوب براون 
فرأى ان االستقالة تنّفر العديد 
حيث  االحرار  حزب  ناخيب  من 
قال:"اذا خسرت اسرتاليًا رائعا 
فان  اذن،  فرايزر،  السيد  مثل 
االحرار  حزب  ناخيب  من  العديد 
قد يفتشون عن مكان آخر...انه 
االحرار  حزب    ان  على  تعليق 

احنرف بعيدا عن جذوره".
االحرار  حزب  زعيم  نفى  بدوره 
الشيوخ  جملس  يف  الوطين 
حزب  يكون  ان  جويس  برنابي 
االحرار احنرف اىل اقصى اليمني 
كنت  وقت  :"يف  قال  حيث 
اجهد الجياد فرق بني السيد راد 
الوزراء  )رئيس  هاورد  والسيد 
االنتخابات  بعد  ولكن  السابق( 
االقتصادي  للوضع  حصل  وما 

يف البالد ادركت الفرق".

*مالكومل فرايزر*
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ما هي التدابري اليت اختذها وزير اهلجرة يف 7 أيار سنة 2010 بالنسبة لقانون اهلجرة؟
يف 17 آذار سنة 2010 أعلن وزير اهلجرة عن تدابري جذرية تتعلق 
بقانون املهارات  كما وضع الئحة  باملهن اجلديدة مبوجب القانون 

املذكور.
ما هو حمتوى هذه الالئحة؟

تتضمن الالئحة اجلديدة 181 مهنة وفيما يلي مضمونها:

ANZSCO Code Corresponding occupation
133111 Construction project manager
133112 Project builder
133211 Engineering manager
134111 Child Care centre manager
134211 Medical administrator
134212 Nursing clinical director
134213 Primary health organisation manager
134214 Welfare centre manager
221111 Accountant (general)
221112 Management accountant
221113 Taxation accountant
221213 External auditor
221214 Internal auditor
224111 Actuary
224511 Land economist
224512 Valuer
231212 Ship>s engineer
231213 Ship>s master
231214 Ship>s officer
232111 Architect
232112 Landscape architect
232211 Cartographer
232212 Surveyor
232611 Urban and regional planner
233111 Chemical engineer
233112 Materials engineer
233211 Civil engineer
233212 Geotechnical engineer
233213 Quantity surveyor
233214 Structural engineer
233215 Transport engineer
233311 Electrical engineer
233411 Electronics engineer
233511 Industrial engineer
233512 Mechanical engineer
233513 Production or plant engineer
233611 Mining engineer (excluding petroleum)
233612 Petroleum engineer
233911 Aeronautical engineer
233912 Agricultural engineer
233913 Biomedical engineer
233914 Engineering technologist
233915 Environmental engineer
233916 Naval architect
234111 Agricultural consultant
234112 Agricultural scientist
234113 Forester
234211 Chemist
234611 Medical laboratory scientist
234711 Veterinarian
241111 Early childhood (pre-primary school) teacher
241411 Secondary school teacher
241511 Special needs teacher
241512 Teacher of the hearing impaired
241513 Teacher of the sight impaired
241599 Special education teachers nec
251211 Medical diagnostic radiographer
251212 Medical radiation therapist
251213 Nuclear medicine technologist
251214 Sonographer
251411 Optometrist
251412 Orthoptist
252111 Chiropractor
252112 Osteopath
252311 Dental specialist
252312 Dentist
252411 Occupational therapist
252511 Physiotherapist
252611 Podiatrist
252711 Audiologist
252712 Speech pathologist
253111 General medical practitioner
253211 Anaesthetist
253311 Specialist physician
253312 Cardiologist
253313 Clinical haematologist
253314 Clinical oncologist
253315 Endocrinologist
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253316 Gastroenterologist
253317 Intensive care specialist
253318 Neurologist
253321 Paediatrician
253322 Renal medicine specialist
253323 Rheumatologist
253324 Thoracic medicine specialist
253399 Internal medicine specialist nec
253411 Psychiatrist
253511 Surgeon (general)
253512 Cardiothoracic surgeon
253513 Neurosurgeon
253514 Orthopaedic surgeon
253515 Otorhinolaryngologist
253516 Paediatric surgeon
253517 Plastic and reconstructive surgeon
253518 Urologist
253521 Vascular surgeon
253911 Dermatologist
253912 Emergency medicine specialist
253913 Obstetrician and Gynaecologist
253914 Ophthalmologist
253915 Pathologist
253916 Radiologist
253999 Medical practitioners nec
254111 Midwife
254411 Nurse Practitioner
254412 Registered nurse (aged care)
254413 Registered nurse (Child and Family Health)
254414 Registered nurse (community health)
254415 Registered nurse (critical care and 
emergency)
254416 Registered nurse (development disability)
254417 Registered nurse (disability and 
rehabilitation)
254418 Registered nurse (medical)
254421 Registered nurse (medical practice)
254422 Registered nurse (mental health)
254423 Registered nurse (perioperative)
254424 Registered nurse (surgical)
254499 Registered nurse
261111 ICT business analyst
261112 Systems analyst
261311 Analyst programmer
261312 Developer programmer
261313 Software engineer
263311 Telecommunications engineer
263312 Telecommunications network engineer
272311 Clinical psychologist
272312 Educational psychologist
272313 Organisational psychologist
272314 Psychotherapist
272399 Psychologists nec
272511 Social worker
312211 Civil engineer draftsperson
312212 Civil engineer technician
312311 Electrical engineer draftperson
312312 Electrical engineer technician
313211 Radiocommunications technician
313212 Telecommunications field engineer
313213 Telecommunications network planner
313214 Telecommunications technical officer or 
technologist
321111 Automotive electrician
321211 Motor mechanic (general)

321212 Diesel motor mechanic
321213 Motorcycle mechanic
321214 Small engine mechanic
322211 Sheetmetal trades worker
322311 Metal Fabricator
322312 Pressure Welder
322313 Welder (first class)
323111 Aircraft maintenance engineer (avionics)
323112 Aircraft maintenance engineer (mechanical)
323113 Aircraft maintenance engineer (structures)
323313 Locksmith
324111 Panelbeater
324311 Vehicle painter
331111 Bricklayer
331112 Stonemason
331211 Carpenter and Joiner
331212 Carpenter
331213 Joiner
332211 Painting trades workers
333111 Glazier
333211 Fibrous plasterer
333212 Solid plasterer
333411 Wall and floor tiler
334111 Plumber (general)
334112 Airconditioning and mechanical services 
plumber
334113 Drainer
334114 Gasfitter
334115 Roof plumber
341111 Electrician (general)
341112 Electrician (special class)
341113 Lift mechanic
342111 Airconditioning and refrigeration mechanic
342211 Electrical linesworker
342212 Technical cable jointer
342313 Electronic equipment trades worker
342314 Electronic instrument trades worker (general)
342315 Electronic instrument trades worker (special 
class)
411211 Dental Hygienist
411212 Dental Prosthetist
411213 Dental technician
411214 Dental therapist

كانت الالئحة القدمية تتضمن 408 مهنة. اما املهن اليت حذفت من 
الالئحة القدمية هي اآلتية:

-مهندس  -الصيدلي  الشعر  -مصفف  الطباخني   -رئيس  الطباخ 
الرسوم 

ما هي املهن اليت نقلت من الالئحة القدمية اىل الالئحة اجلديدة؟
املهن املنقولة من الالئحة القدمية اىل الالئحة اجلديدة هي:

حماسب- ومهن أخرى تتعلق بالبناء.- مهندس معماري- مهندس- 
طبيب- ميكانيكي سيارات-

على من تطبق هذه الالئحة اجلديدة؟
ال تطبق هذه الالئحة على كل حاملي تأشريات من فئة 119, 856 

و457.
من املهم أن أوضح بان هذه الالئحة ال تطبق على حاملي التأشريات 
بتاريخ 8 شباط سنة  التأشرية  إذا كان حامل  إال  أعاله  املذكورة 

2010 تنطبق عليه الشروط التالية:
1- إن يكون حامل التأشرية من فئة 485 أو تقّدم بطلب للحصول 

على هذه التأشرية دون إن يصدر حكم نهائي بذلك.
2- اذا تقدم حامل التأشرية املذكورة أعاله بطلب إقامة دائمة آو 
سنة  األول  كانون   31 بتاريخ  املهارات   فئة  من  مؤقتة  تأشرية 
ايار  اي 17  اجلديدة  الالئحة  بتاريخ إصدار  بطلبه  تقدم  أو   2012

2010 ومل حيكم حكم نهائي بطلبه.
ما هو تأثري الالئحة على الطالب؟

لقد أقر وزير اهلجرة ترتيبات انتقالية ملساعدة الطالب كما يلي:
1- اذا كان الطالب بتاريخ 8 شباط سنة 2010 حيمل تأشرية من 

فئة 572 و 573 و 574 فان الالئحة اجلديدة ال تطبق عليه.
2- يستطيع الطالب أن يتقدم بطلب للحصول على تأشرية من فئة 
485. كما يسمح له أن يعتمد على املهن الواردة يف الالئحة القدمية 

بشرط أن يتقدم بطلبه يف 31 كانون األول 2012.
3- بناء عليه، يسمح للطالب أن يبقى يف اسرتاليا ملدة 18 شهرا 

بعد انتهاء دراسته كونه حامال تأشرية فئة املهارات املؤقتة.
كيف يتم اختيار بنود الالئحة اجلديدة؟

اختريت بنود هذه الالئحة بناء على نصائح قانونية أعطيت لوزير 
اهلجرة من قبل مركز املهارات االسرتالي  والذي أسسته احلكومة 
لدراسة األوضاع االقتصادية و اختيار املهن الالزمة لسد أي عجز 

ومواجهة األزمات االقتصادية العاملية.
جيب القول: أن الالئحة القدمية كانت تعتمد على ما يعرف »بقاموس 
على  فتعتمد  اجلديدة  الالئحة  .أما  اسرتاليا«  املهن يف  تصنيف 

»قاموس تصنيف املهن يف اسرتاليا ونيوزيلندة«.
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احتفلت حركة أمل يف اسرتاليا بالذكرى العاشرة للتحرير فأقامت 
حفال خطابيا وعشاء يف املناسبة يف مركز االمام موسى الصدر يف 
بّري ممثال  نبيه  اللبناني  النواب  برعاية رئيس جملس  "بانكسيا" 

باملسؤول الرتبوي إلقليم بريوت الشيخ حسن شريفة.
وعقيلته  دانيال  جان  اسرتاليا  يف  لبنان  سفري  املناسبة  وحضر 
مرياي، الوزيرة بربارة بريي، راعي ابرشية طائفة الروم األرثوذكس 
ممثل  اخلري،  ماهر  اللبناني  القنصل  صليبا،  بولس  املرتوبوليت 
مسلماني،  كمال  الشيخ  اسرتاليا  يف  األعلى  اإلسالمي  اجمللس 
السيناتور شوكت مسلماني ، السيناتور جان عجاقة، معتمد مشيخة 
العقل يف الطائفة الدرزية سالم غطاس، الشيخ منتصر مال اهلل، 
الشيخ ابو سجاد املظفر، نائب االحتاد االحتاد االسرتالي للمجالس 
االسرتالية حافظ قاسم، األب باسيل قدسيه، عضو بلدية ليفربول 
التيار  رئيس  عواضة،  جو  "روكدايل"  بلدية  عضو  كرنيب،  علي 
تيار  يف  السر  أمني  طنوس،  ريتشارد  سيدني  يف  احلر  الوطين 

مبشاركة ممثل الرئيس بري الشيخ حسن شريفة وسفري لبنان جان دانيال

حركة أمل احتفلت بالعيد العاشر لتحرير اجلنوب والبقاع الغربي

*املهندس علي محود**السيناتور شوكت مسلماني**الشيخ تاج الدين اهلاللي**املطران بولس صليبا**الشيخ حسن شريفة**السفري جان دانيال*

*املهندس محود يتسلم شهادة التقدير ويبدو دانيال وشريفة ومسلماني**الشيخ كمال مسلماني واحلاج كامل مسلماني**سركيس كرم**ريتشارد طّنوس*

*د.علي بّزي، د.مصطفى علم الدين، بورزق، درباس، طنوس، داهم وبوملحم**وقوفا لالناشيد االسرتالي واللبناني وحركة امل* *السيناتور مسلماني يتسلم شهادة التقدير ويبدو دانيال وشريفة ومسلماني *

*جانب آخر من احلضور**جانب من احلضور* *مسلماني، قاسم، كرنيب، بوملحم، درباس، طّنوس وحضور*

التيار سركيس كرم رئيس حركة أمل يف اسرتاليا  املردة ممثاًل 
احلاج كامل مسلماني، الرئيس السابق لتيار املردة طوني بوملحم، 
الدكتور علي بزي، الدكتور مصطفى علم الدين، رئيس مجعية أبناء 
العرقوب عدنان مرعي، حركة الشباب املسلم العلوي، نادي أوبرن 
الرياضي، مجعية املنية، مجعية املنية الثقافية، مجال سالمة رئيس 
ومؤسسات  ورؤساء مجعيات  األشوح  فؤاد  اجلنوب،  شباب  احتاد 

لبنانية ورؤساء حترير الصحف وحشد من أبناء اجلالية اللبنانية.
وقد قدم املهندس علي محود االحتفال واملتكلمني بأمجل ما يكون 
بالنشيدين  اياه  الصفجة 13( مستهال  الكلمة على  التقديم )نص 
االسرتالي واللبناني ونشيد حركة أمل ثم قراءة من القرآن الكريم 

للمقرئ حممد جندي.
وبعد ذلك حتدث السفري جان دانيال فاعترب أن يوم 25 أيار حمطة 
هامة يف تاريخ الوطن ويوم مميز يف حياة كل لبناني وقال أن 
املقاومة علمتنا أن احلق ينتصر مؤكدًا أننا نفخر باالنتصارات اليت 

إىل  داعيًا  التحرير  بعيد  اللبناني  واجليش  املقاومة  وهنأ  حققها 
التضامن بني اللبنانيني الذي حيمي املقاومة وحيمي الوطن.

ووجه املفيت تاج الدين اهلاللي انتقادات الذعة إىل احلكام واألنظمة 
العربية معتربًا أنه ال ميكن أن نتخيل أمة عربية من دون لبنان الذي 
هو رئة العامل العربي ونوه باملقاومة ودورها وقال ان كل عربي 

يفخر بان يكون من وطن امسه لبنان.
أما املرتوبوليت صليبا فنوه مبلهم املقاومة اإلمام املغيب موسى 
الصدر الذي وضع اخلطوط العريضة للمستقبل وحلسن احلظ هناك 

َمْن أكمل رسالته وتبعها وعمل مبوجبها لتحقيق النصر.
وبعده حتدث أمني سر اهليئة اإلدارية يف تيار املردة سركيس كرم 

فقال يف كلمته:
"انه لشرف كبري لنا كتيار مردة ان حنتفل  معكم بعيد املقاومة 
الذكرى  اوسرتاليا  امل  حركة  يف  اخواننا  ونشارك  والتحرير، 

مناسبات

)التتمة ص 26(
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*الوزير العنقري والسفري ناظر يقصان الشريط*

السفري ناظر يقيم حفل عشاء على شرف الوزير العنقري ويشيد بنتائج زيارته اىل اسرتاليا

*صورة تذكارية*

* الوزير العنقري يتوسط السفري ناظر والزميل بو رزق* *السفري الكوييت والزميل سكرية* *من اليمني: السفري ناظر، الزميل خمايل، الوزير العنقري والزميل القزي*

*السفراء الفلسطيين واللبناني والكوييت والسوري*

أقام سعادة سفري خادم احلرمني الشريفني لدى اسرتاليا االستاذ 
حسن طلعت ناظر حفل عشاء يف مبنى الربملان االسرتالي الفيدرالي 
العربية  اململكة  يف  العالي  التعليم  وزير  شرف  على  كانبريا  يف 
السعودية الدكتور خالد بن حممد العنقري  والوفد املرافق ملعاليه 
الربملانية  الصداقة  جلنة  رئيسة  وأعضاء  رئيس  حبضور  وذلك 
السعودية االسرتالية النائبة االسرتالية ماريا فاكينو ونائب رئيس 
اللجنة السناتور بروس سكوت وعدد من النواب االسرتاليني من 
واعضاء  كانبريا  يف  املعتمدين  العرب  والسفراء  اللجنة  اعضاء 
السلك الدبلوماسي العربي واالجنيب وجمموعة من كبار الشخصيات 
السفارة  واعضاء  االسرتالية  اجلامعات  ورؤساء  واملسؤولني 

وامللحقية السعودية لدى اسرتاليا  .
والقى سفري خادم احلرمني الشريفني لدى اسرتاليا رحب خالهلا بالوزير 
املرافق  الوفد  السعادة  اصحاب  مع  السفر  مشاق  وحتمله  العنقري 
ورعاية  جامعاتهم  ومع  بهم  العالقات  ومتتني  املبتعثني  ابنائه  للقاء 
الفعاليات اليت تصب يف خدمتهم، منوها بنتائج الزيارة واالتفاقيات 
اليت مت توقيعها يف اجملاالت كافة ، كما أشاد السفري ناظر يف كلمته 
بربنامج خادم احلرمني الشريفني لالبتعاث اخلارجي والنهضة التعليمية 

والتنموية اليت تشهدها اململكة يف اجملاالت كافة.
االبتعاث  ومسرية  الثقافية  امللحقية  تطور  خطوات  استعرض  كما 
اسرتاليا  جامعات  يف  املبتعثني  أعداد  أن  موضحًا  اسرتاليا,  يف 
يف اّطراد مستمر حيث أصبح يتجاوز عشرة آالف مبتعث ومبتعثة 
يف خمتلف التخصصات واضاف ان اعداد املوظفني  يف امللحقية 
لتلبية  حاليا  ومتعاقد  موظف    195 اىل  موظفني   6 من  ارتفعت 
احتياجات املبتعثني، ومركز امللحقية الذي كان قبل سنوات قليلة 
حيتل عددا قليال من الغرف يف مبنى السفارة اصبح اليوم مبنى 
ضخم ومتطور جديد يقع على مساحة 2000 مرت مربع وسط العاصمة 

االسرتالية.  
بعدها حتدث الوزير العنقري شاكرا السفري ناظر على احلفاوة اليت 
ركائز سياسة  لقيها يف اسرتاليا يف اجملاالت كافة وحتدث عن 

االبتعاث يف اململكة وأسس تطورها يف اجملاالت املختلفة.
واوضح معاليه االسرتاتيجية احلالية لوزارة التعليم العالي القائمة 
على البحث العلمي وحتديث املعرفة وقال :  ان االسرتاتيجية اليت 
التحول اىل  العالي مبنية على دعم مسار  التعليم  تتبعها ووزارة 
الركائز  من  اصبح  العلمي  البحث  فان  وعليه  املعريف  االقتصاد 
االساسية يف اجلامعات السعودية فمراكز التميز واملراكز الواعدة 
واحلاضنات  املخصصة  البحث  وكراسي  حديثا  انشاؤها  مت  اليت 
اصبجت  ورقيا  تقدما  اكثر  بغد  تبشر  بدايات  اال  هي  ما  البحثية 
بها يف  وتفاخر  التقدم   هذا  مثار  من  بعضا  اليوم جتين  اململكة 

احملافل لدولية والعلمية . 
العالي  التلعيم  واقع  عن  موجزة  العنقري حملة  الدكتور  قدم  كما 

يف اململكة وما حتقق من إجنازات، وأشار إىل أن هناك ما يقارب 
العالي 60% منهم من  التعليم  مليون طالب وطالبة يف جامعات 
احلكومية واألهلية  والكليات  اجلامعات  الطالبات، واستعرض عدد 
تطلعات  العنقري  الدكتور  أوضح  كما  إجنازات،   من  حققته  وما 
اجلامعات  بني  علمية وحبثية  القامة شراكة  العالي  التعليم  وزارة 
السعودية واجلامعات االسرتالية والدولية االخرى متمنيا ان توفر 
املناسية  الفرصة  السرتاليا  زيارته  خالل  جيريها  اليت  اللقاءات 
لتوثيق العالقات مع اجلامعات السعودية وحتقيق األهداف املنشودة 

من هذا التعاون وجين مثاره يف املستقبل القريب. 
واوصى معاليه اخلرجيني يف ختام كلمته على ابقاء صلتهم بالعلم 
احلديثة  املعرفة  جبوانب  وعلم  اطالع  على  ليبقوا  وثيقة  واملعرفة 
مقام  اىل  واالمتنان  الشكر  ايات  رافعا امسى   ، فيها  والتغريات 
خادم احلرمني الشريفني وولي العهد االمني ومسو النائب الثاني 
جبهود  مشيدا  العالي،  للتعليم  واملساندة  املتواصل  الدعم  على 
سعادة سفري خادم احلرمني الشريفني يف اسرتاليا االستاذ حسن 
وخدماتهم  مساعدتهم  على  وامللحقية  السفارة  اعضاء  مع   ناظر 

للطالب. 
ثم وقع معالي الوزير العنقري  مع رئيس اجلامعة الوطنية االسرتالية 
الربفيسور لورانس كرام اتفاقية  تعاون بني اجلامعة وجامعة امللك 
الطبية  والبحوث  والعلوم  التقنية  خربات  تبادل  جمال  يف  سعود 

املتقدمة.
وكان معالي وزير التعليم العالي العنقري قام بزيارة مقر سفارة 
خادم احلرمني الشريفني يف اسرتاليا والتقى أعضاءها واستمع من 
السفري ناظر لشرح عن اخلدمات اليت تقدمها السفارة يف اجملاالت 
املختلفة. كما افتتح مبنى امللحقية الثقافية اجلديد حبضور السفري 
واألقسام  املكاتب  على  واطلع  البشري،  علي  الثقايف  وامللحق 
اليت حيويها املبنى املقام على مساحة تقدر بألفي مرت مربع وسط 

العاصمة االسرتالية.
اتفاق سعودي - أسرتالي للتعاون العلمي واألكادميي

وكانت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة التعليم االسرتالية جوليا غيالرد 
وزير  معالي  مع  بكانبريا  االسرتالي  الربملان  مقر  اجتمعت يف  قد 
التعليم العالي الدكتور خالد بن حممد العنقري حبضور السفري حسن 
طلعت ناظر وامللحق الثقايف علي البشري واعضاء من الوفد املرافق 
ومت خالل االجتماع مناقشة أوجه التعاون األكادميي والعلمي بني 
العربية السعودية واسرتاليا وسبل تعزيزها يف اجملاالت  اململكة 

كافة.
واستعرض معالي الوزير العنقري مع الوزيرة غيالرد مسرية التعليم 
وتطورها وصوال إىل برنامج خادم احلرمني الشريفني لإلبتعاث الذي 

يعد أحد الركائز املهمة يف نهضة اململكة العلمية والتنموية.
وأشادت الوزيرة غيالرد خالل اللقاء بتطور العالقات القائمة بني 

البلدين ومنها اجملاالت العلمية والتعليمية والبحثية منوهة باملكانة 
البارزة اليت حيتلها التعليم يف تطور اململكة ونهضتها احلديثة.

وجرى خالل اللقاء التوقيع على اتفاقية للتعاون العلمي واألكادميي 
وتفعيل تبادل اخلربات يف اجملاالت البحثية والعلمية وتبادل الربامج 
واخلربات واألحباث بني اجلامعات واملؤسسات العلمية والبحثية يف 
اخلارجية  وزير  العالي  التعليم  وزير  معالي  التقى  كما  البلدين. 
خالل  ومت  ناظر  حسن  السفري  حبضور  مسيث  ستيفن  االسرتالي 
اللقاء حبث العالقات الثنائية بني اململكة واسرتاليا وسبل تعزيزها 

وخباصة اجملاالت العلمية والبحثية واألكادميية.
وأشاد الوزير مسيث خالل اللقاء بالدور الذي تؤديه اململكة على 
اجلامعات  بني  القائمة  وبالعالقات  والعاملي  اإلقليمي  املستويني 
االسرتالية والسعودية معربا عن سعادته بازدياد أعداد املبتعثني 
يف اجلامعات االسرتالية خالل السنوات األخرية حيث اعترب املبتعثني 

جسرا ثقافيا مهمًا وحيويا بني البلدين الصديقني.
الصناعة  بوزير  وقت سابق  التقى يف  قد  العنقري  الوزير  وكان 
خادم  سفري  حبضور  وذلك  كار  كيم  العلمي   والبحث  واالبتكار 
احلرمني الشريفني حسن بن طلعت  ناظر واملستشار املشرف على 
االدارة العامة للتعاون الدولي يف الوزارة  الدكتور سامل املالك، 
ومدير املكتب اخلاص ملعاليه عبد اللطيف الفارس ومت يف اللقاء 
مناقشة اوجه التعاون يف جماالت البحث العلمي بني البلدين حيث 
والربامج  االجراءات  من  عدد  على  معاليه  االسرتالي  الوزير  اطلع 
مبا  خاصة  واالحباث  العلمي  االبتكار  جمال  اهلامة يف  واملعلومات 
ومت  املياه  وحتلية  الطاقة  ومصادر  اجلزعية  اخلالبا  بزراعة  يتعلثق 
مراكز  على  والرتكيز  والباحثني  اخلرباء  تبادل  اهمية  التداول يف 

التتميز البحثية الواعدة .
كما قام معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري جبولة 
داخل الربملان االسرتالي وحضر جانبًا من مداوالت جملس النواب 
االسرتالي حيث رحب رئيس جملس النواب مبعاليه معربًا عن شكره 

حلضوره اجللسة.
امس  يوم  مساء  اسرتاليا  العالي  التعليم  وزير  معالي  غادر  وقد 
مسؤولي  من  عددًا  سيلتقي  حيث  نيوزلندا  إىل  متوجها  اخلميس 
سيقوم  كما  هناك  املبتعثني  والطلبة  النيوزلندي  العالي  التعليم 
البحثي  ونيوزلندا يف اجملال  اململكة  تفاهم بني  بتوقيع مذكرات 

والتعليمي.
الدكتور  العالي  التعليم  وزير  معالي  رافق  الذي  الوفد  ان  يذكر 
حممد  الدكتور  التعليمية  للشؤون  الوزارة  وكيل  ضم  العنقري 
للتخطيط  العالي  التعليم  وزارة  وكيل  و  العوهلي  عبدالعزيز  بن 
واملعلومات الدكتور عبد القادر بن عبد اهلل الفنتوخ ووكيل الوزارة 
لشؤون البعثات الدكتور عبداهلل املوسى وعدد من مديري ومسؤولي 

اجلامعات يف اململكة.

*السفري ناظر يصافح الوزيرة غيالرد ويظهر يف الوسط الوزير العنقري*

*السفري الكوييت مجال الغنيم واملستشار يف السفارة السعودية رضا النزهة*

*الوزير العنقري يتوسط السفري ناظر ووزير اخلارجية مسيث*
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الدليل التجاري
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7 Eden Ave, Croydon park NSW 2133

RAINBOW BRICKLAYINY P/L
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لكافة حاجاتكم من التمديدات
 والتصليحات الكهربائية

اتصلوا على الرقم:608 983 0414

Sydney Landscaping and Excavations
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 Paving – concreting- Retaining wall - Stone
– and logs – Fencing – Rubbish Removals

 Plant and Grass – Sprinkler System 
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@ÚÌäbvn€a@…ÌäbìæaÎ@fiåb‰‡‹€

k‹�€a@kèy
@Showers Screens~@
@Tables tops~@Splash

back~@Frameless Glass
@Ÿ€à@7ÀÎ@p�̋ 0a@pbËuaÎ@LpbÌaãfl

B G
Glass & Glazing
                     for all your glazing needs

µfldn€a@pb◊ãí@…fl@›flb»n„F@@@@@@Ú�Ó„b™@Ò7»èmF@@@@@
0404015551@Zäb„ãi@Äi@fibóm¸a

LicZ@185750C

ات أحدث املوديالت وأجمل القصّ
بدالت رجالية جاهزة لكل القياسات

نخيّط البدالت على قياس الزبون وحسب طلبه
نستعمل أجود االجواخ احمللية والعاملية

أسعار مدروسة.. صدق في املعاملة.. وخبرة في 
العمل

نفتح ٦ أيام (االحد مبوعد مسبق)

Ph: 9635 7629 – Fax: 9633 1658
51 Phillip St. Parramatta

Opposite Crowne Plaza Hotel

@Hasham
Tailoring
@kÓè„@p˝´

@Ú†bÓÉ‹€@·íb:a

ÚÓ€buã€a

يصنع القمصان على قياس الزبون وبناءً على 
طلبه

أكثر من ٢٥ سنة خبرة عمل في اوروبا ونيوزيالند 
واستراليا

يستعمل أقمشة اوروبية (سويسرا، ايطاليا 
وانكلترا) ذات نوعية عالية اجلودة 

شعاره: الصدق في املعاملة

Shop 1A/69 Phillip St. Parramatta NSW 2150
Ph/Fax: 9633 4696 - Mob: 0414 289 645

www.nakhleshirtmakers.com.au

 Nakhle
Shirtmakers

خياط القمصان 
املشهور

 (تشارلز) 
شربل نخلة

<ÜÀ£]Ê<›Ç7]<Ÿ^€¬_<ƒÈ€¢

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

Demolition & Excavation

العالناتكم يف اهلريالد اتصلوا على احد الرقمني: 87648186 او 0403482345

<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

l¯⁄^√π]<ÿ“<àrflfiF
<ÌËÇ◊f÷]<ì°<:÷]<

<ÿ⁄^“<Ã◊⁄<4ñ†F
<ÌÈfl”ä÷]<Ífi^f€◊÷

<Ï4«í÷]<ÌËÖ^rj÷]Ê
<Ï4f”÷]Ê

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

Registered Architect 
Ziad Boumelhem 

NSW Reg 8008
Member of the australian 

institute of architects 45159

·z‹fl@Ïi@ÜbÌå
@¡ˆaãÇ@ëá‰Ëfl@

@Úéá‰:a@Úib‘„@Ùá€@›vèfl
@ç‹ÌÎ@tÎbé@ÏÓ„@¿

8008@›Óvèn€a@·”ä

$200 cash for any referral

AL- KARM BAKERY
فــرن الكـــــرم

مناقيش - حلم بعجني - صفائح 
جبنة وجبنة مع خضار ولبنة وكشك- 

بيتزا وشنكليش وغريها...

* نفح 7 أيام      *نؤمن طلبيات مجيع للمناسبات
9897 1113

60 Excelsior Street, Merrylands NSW 2160
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*خالل استالم جائزة املصاحل االثنية لعام 2009*

Your Beauty’s Future is in your Hands

Face the
Future with

Face the
Future with

 Laser Skin Resurfacing

 IPL + Laser Hair Removal

 Cellulite + Weight Reduction

 Advanced Skin Peels

 Cosmetic Injectables + Fillers

 Facials + Body Treatments

 Waxing + Bridal Make Up

 Advanced Skin Care Products

1300 BEAUTY
Located in Major Shopping Centres

www. ellarouge.com.au



WINNER 
of the 2009 

Ethnic 
Business 

Award

Your Beauty’s Future is in your Hands

Face the
Future with

Face the
Future with

 Laser Skin Resurfacing

 IPL + Laser Hair Removal

 Cellulite + Weight Reduction

 Advanced Skin Peels

 Cosmetic Injectables + Fillers

 Facials + Body Treatments

 Waxing + Bridal Make Up

 Advanced Skin Care Products

1300 BEAUTY
Located in Major Shopping Centres

www. ellarouge.com.au



WINNER 
of the 2009 

Ethnic 
Business 

Award

خضار وفواكه طازجة يوميًا من املاركت
موزع معتمد للخضار والفواكه لدى العديد من
املطاعم والكنائس ومأوى العجزة ودور الراحة

حسومات كبرية على االسعار اسبوعيًا
جناح خاص للمعلبات والسمانة والبهارات ومساحيق الغسيل والعصري 

وغري ذلك...
اسعار مهاودة وخدمة جيدة

حمالت أبو مرعي
للخضار والفواكه

بإدارة 
جوزيف أبو مرعي 

وعائلته

Tel: 96377511
24 good st Granville

مقابل ملحمة
طوني فرنسيس

اشهى اصناف املأكوالت البحرية واملشاوي والباستا 
واملأكوالت االيطالية اللبنانية والشرق اوسطية واملازات 

نؤمن طلبات كافة املناسبات
املطعم يتسع لـ100 شخص يف الداخل مع جلسة رائعة من اخلارج

برنامج فين مساء كل مجعة وسبت
نفتح من الثالثاء حتى االحد من الـ5:30 مساء 

حتى ساعة متأخرة من الليل
نقفل يوم االثنني

للحجز والطلبيات:

Tel: 9637 2873
5 Miller St Merrylands

افخر
 أنواع 
البيتزا

 على احلطب 

بإدارة
 طنوس مرون 
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"كوبرغ ماركت للخضار والفواكه"
مجيع أنواع اخلضار والفواكه الطازجة يوميا من املاركت 

أجبان وألبان ومجيع أنواع الزيوت واخلالية من 
الكولسرتول خاّصة زيت الزيتون الصايف

 باالضافة اىل احلبوب واملعلبات
زهر جلميع املناسبات وشتل

جناح خاص للحم والدجاج احلالل واللحومات املربدة
فرع لبيع الدخان 

فرع لبيع االلبسة النسائية والالجنريي
يوجد عندنا أمساك طازجة من املاركت يوميًا

COBURG MARKET
بإدارة ميالد احلليب

                 Tel: 03 9354 9448
415 - 423 Sydney Rd. Coburg Vic, 3058

زورونا يف ماركت كوبرغ وشاهدوا ما يسّركم 
أسعارنا هي االفضل على الساحة الفيكتورية

ملحمة بسام زغيب للحم احلالل 
نظافة تامة وأسعار مهاودة

2010 أيار  Saturday 29 May 2010السبت 29  

Melbourneملبورن
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 CLASSICA KITCHEN GIFTWARE
االدارة: روبري خبعازي وفايده راضي طوق

Tel: 03 9383 5222
2/ 12 Lincoln St, East Brunswick Vic. 3057

جميع أنواع ستانلستيل 
ـ فناجني قهوة ـ صواني 

مختلفة
من أجود البضائع وجميع 

مستلزمات املطبخ

البيع باجلملة واملفّرق
أسعارنا هي االفضل

أمجل اهلدايا
 جلميع مناسباتكم السعيدة

PERTH:

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

Âzì€bi @‚Ï≠@êΩ@ÚfláÇ
NNNpbÌ¸Ï€a @5«@…ÌåÏn€aÎ @ÂÌçÉn€aÎ @
…Ó‡ßa @Ú‘q @b‰n�«a @Ú‹ÌÏ�€a @b‰m5Ç

HEAD OFFICE MELBOURNE 
24 - 32 Stanley Drive Somerton, Vic 3062
Tel: (03) 9308 0880 - Fax: (03) 9308 0506

SYDNEY:

195 - 199 Newton Rd 

Wetheril Parl, NSW 2164

Tel: (02) 8787 9500

Fax: (02) 9729 4012

BRISBANE:

101 Beenleigh Rd
Acacia Ridge, Qld 4108

Tel: (07) 3344 7400
Fax: (07) 3344 7500

ADELAIDE:

6 George Street 
Green Fields, SA 5107

Tel: (08) 8282 6869
Fax: (08) 8359 0044

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




Mr. Khalil Eideh M.P.
Inaugural President of Arabic Friends of Labor Inc.

Invites you to Dinner with


John Lenders M.P.

Treasurer, Minister for Informa�on and Communica�on Technology
Minister for Financial Services, Leader of the Government, Legisla�ve Council

In support of the Campaign for

Jane Garrett
Labor Candidate for Brunswick

Date: Friday 4th June 2010 at 7:00pm for a 7:30pm start
Venue: Laila Recep�on 451 Sydney Road, Brunswick

Tickets: $60 per person (tables of 10 available)

Includes dinner (Arabic cuisine), beer, wine and so� drinks

RSVP: Friday 28th May 2010



Melbourneملبورن
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 LA MIRAGE

210 Hume Highway, Somerton Vic. 3062
Tel: (03)93054855   –   Fax: (03)93053273

المرياج من الداخل

الصرح الفريد والشامخ 
الذي حيتضن

 اروع وارقى املناسبات
 واالجواء السعيدة 

اربع صاالت
 يف صالة واحدة 

من أروع صاالت ملبورن

المرياج طليعة الصاالت الفخمة  لقمة شهية وخدمة مميزة  

مواقف مؤمنة للسيارات مع حراسة مشددة 

لصاحبها 
كميل زينة

أسعارنا االفضل 
على الساحة الفيكتورية

للمواد الغذائية  حمالت اهلدى
مجيع انواع الزيوت 

اخلالية من الكولسرتول
 وزيت الزيتون الصايف

 واملعلبات واحلبوب واملكسرات
 اىل اصناف متعددة من املعكرونة

سكر وبن وكل ما حيتاجه
 املطبخ اللبناني العربي 

حمالت اهلدى بفرعيها على العنوانني التاليني:
393 Sydney Rd, Coburg TEL: 9354 2340

110 Newland Rd, Reservoir Tel: 9462 3044

سيدتي.. حمالت اهلدى للمواد الغذائية تغنيِك عن التفتيش وتؤمن لك كل ما حتتاجينه من مواد غذائية

حمالت اهلدى 
هي سوبر ماركت حبد ذاتها

Melbourneملبورن
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رحية 
الرتاب 

جدادي  الرتاب...وفّيقي  وّعي 
التلجات  من  السندياني  قبعوا 

الشربني  على  لّزق  البَجع  طار 
بشر...اّمني  املنادي...يا  ونادى 

الدخان  معّبق  حريق،  رحية 
اجلريان من  اسود  اهلوا  وجايي 

الشّقيق صفرن..َدْوَبل  النسرين 
العّليق هوا  عا  هلهل  والورد 

مّنو  ورّجعي  الرتاب،  هّزي 
عّنو  لبشر  حيكوا  بشر  وكانوا 

اهلل  ارض  اهلل..من  كرمال 
كال حترتق  ما  قبل  وطّلي 

حمال مطرح  عندي  َم  بالدي، 
وقاّل بوِّسا،  فّيي  ارض  وال 

من ديوان »روحانيات« اجلزء االول للشاعر 
الراحل يوسف روحانا

ورحية ترابك رحية بالدي

مأكوالت غربية وشرقية 
اشهر االطباق البحرية 

جلسة "عا املي" رومنطقية 

La promenade

Shop 2/ 82- 100 Belmore St, RYDE NSW 2113
Ph: 9808 3555 / 9808  3533 

Mob: 0410611611
E: contact@lapromenade.com.au 

W: lapromenade.com.au

بإدارة جان شاهني

تنظم وزارة املغرتبني بالتعاون مع اهليئة السورية لشؤون األسرة 
املغرتب  السوري  للشباب  الثاني  امللتقى  الثورة  شبيبة  واحتاد 
7 آب  2010 "سورية: وطين وجذوري" يف الفرتة بني 31 متوز – 
أبنائنا  من  حوالي 100 شاب وشابة  امللتقى  ، حيث جيمع   2010
يف عدد من دول االغرتاب من عمر 18- 25 عامًا مع نظرائهم من 
الشباب السوري املقيم من خالل برنامج ثقايف سياحي حواري بّناء 
وعالي املستوى يف عدد من احملافظات السورية . يهدف امللتقى 
إىل خلق حالة من التفاعل اإلجيابي بني الشباب املغرتب والوطن 
األم ، وسيكون امللتقى نافذة يطل من خالهلا الشباب املغرتب على 
التاريخ والثقافة واجملتمع وخمتلف نواحي احلياة السورية مبا يعمق 

حالة االرتباط مع الوطن .
وقد حددت وزارة املغرتبني املشاركات يف امللتقى هذا العام من 
16 دولة أوروبية ومن ضمنها أسرتاليا ، بنسبة 6 مشاركني من 
كل دولة وبالتساوي بني اجلنسني الذكور واإلناث ، وأن يكون 
اجلالية  فيها  تتواجد  اليت  والواليات  املقاطعات  كل  من  املرشح 

السورية ومبشاركة مجيع اهليئات االغرتابية يف تلك الدولة .
بطلبات  التقدم  إىل  املغرتب  الشباب  املغرتبني  وزارة  وتدعو 
املشاركة عرب السفارة السورية أو اهليئات االغرتابية وستقوم جلنة 
متخصصة بدراسة طلبات االشرتاك وحتديد املقبولني وفق معايري 
موضوعية ، وستتم مراسلة املقبولني مباشرة الستكمال ترتيبات 
استقبال  انتهاء  تاريخ  من  أسبوع  مدة  خالل  وإعالمهم  املشاركة 

الطلبات .
واحتاد  األسرة  لشؤون  السورية  واهليئة  املغرتبني  وزارة  تتكفل 
وتنقل  وإقامة  استقبال  وترتيبات  نفقات  بكافة  الثورة  شبيبة 
املشاركني طوال فرتة امللتقى ويتكفل املشاركون بنفقات السفر 

بالطائرة .
شروط الرتشيح : 

- أن يكون الرتشيح وفق أسس موضوعية وبعيدًا عن االعتبارات 
الشخصية .

- أن يكون الرتشيح من كل املقاطعات والواليات اليت تتواجد فيها 
اجلالية السورية يف دولة االغرتاب .

شروط االشرتاك:
- العمر بني 18-25 عامًا .

- أن يكون األبوان سوريني أو متحدرين من أصول سورية .
- اإلملام بإحدى اللغتني العربية أو االنكليزية .

- االلتزام باملشاركة يف امللتقى يف الفرتة احملددة يف حال مت 
قبول طلب االشرتاك .

امللتقى وبتوجيهات وإرشادات املشرفني خالل  بنظام  االلتزام   -
فرتة امللتقى . 

على الراغبني يف املشـاركة يف امللتقى إرسال طلباتهم عن طريق 
االغرتابية  اهليئة  وضع  بعد   ، السفارة  إىل  االغرتابية  اهليئات 
مطالعتها يف احلقل املخصص على الطلب ، حيث سرتسل السفارة 

الطلبات إىل وزارة املغرتبني .
ترجو السفارة من أبناء اجلالية االتصال برؤساء روابط املغرتبني 
يف الواليات أو بالسفارة إن تعذر ذلك لضمان ترشحهم للمشاركة 

يف امللتقى .
 السفارة السورية - كانبريا

امللتقى الثاني للشباب السوري املغرتب 2010
سوريــة: وطنــي وجـذوري

والدي خبيمة  حريق  رحية 
وادي عل  ناطور  القصب  وضل 

عادي  ُلْو  النسر  كان  ما  مطرح 
ينادي العن  احلطب...نفيو  زادوا 

اهلادي كطرح  خضت  والريح 
رمادي  اشقر...البس  عحصان 

شحادي العّز  عتابي  وصارت 
بزيادي العّليق  يكرب  عن 

بلبادي بوجمد...تّله  هل 
شهادي وناطر  شيخ  كان  وما 

افادي مّنا  املا  القرامي  شيلي 
عبادي جربه...ومطرح  يضْل  وما 

منعادي  دهور  ترّدا  رح  وال 
لبنان  يا  الفردوس  جنة  يا 

132010

.

7 Acton Street Croydon Sydney

)(

أوقفت شركة اتصاالت للهواتف اخللوية يف بلغاريا تشغيل رقم 
خالل  التوالي  على  مستخدميه  من  ثالثة  وفاة  وبعد  هاتف حمدد، 
نقلت  الربيطانية  "التلغراف"  وذكرت  املاضية.  العشرة  السنوات 
أن الشركة البلغارية للهواتف اخللوية "موبيتل" علقت مؤخرًا العمل 
بالرقم 0888 888 888.وكان أول ضحايا الرقم "املشؤوم"، الرئيس 
بالسرطان  تويف  الذي  غراشنوف،  فالدميري  للشركة،  التنفيذي 
إىل  وفاته  شائعات  ونسبت   ،2001 يف  عامًا   48 يناهز  عمر  عن 
تسميمه باألشعة بواسطة شركة منافسة.وانتقل بعدها الرقم إىل 
عام  اغتيل  الذي  دمييرتوف،  كونستاتني  البلغارية،  املافيا  زعيم 
2003، أثناء رحلة إىل هولندا لتفقد إمرباطوريته لتهريب املخدرات، 
 31 دمييرتوف،  إسرتليين.واغتيل  جنيه  مليون   500 حجمها  ويبلغ 
عامًا واهلاتف الذي حيمل الرقم "املشؤوم" حبوزته، وربطت تقارير 

تصفيته برؤساء املافيا الروسية، وفق التقرير.
وما أن انتقلت ملكية الرقم إىل رجل األعمال كونستانتني ديشليف، 
حتى اغتيل بإطالق النار عليه أمام مطعم يف العاصمة البلغارية، 
بعد  جاء  ديشليف  اغتيال  أن  املصدر  2005.وأورد  عام  صوفيا، 
اعرتاض البوليس شحنة خمدرات له، بقيمة 130 مليون دوالر، كانت 
قادمة من كولومبيا. ومنذ ذلك احلني، أوقفت شركة االتصاالت 

الرقم عن التشغيل.

رقم مشؤوم

عشـاء  مأدبة  سـعيد  إيزيس  وعقيلته  سـليمان  متام  السفري  أقام 
الربملانية  الصداقة  مجعية  رئيس  هايز(  )كريس  للنائب  تكرميية 
السورية األسرتالية وعقيلته حبضور النائبة )سوزان لي( من حزب 

األحرار ، والوزير املستشار جودات علي وعقيلته مسية ماتوق .
ورحب السفري سليمان بالنائب هايز وشكره على جهوده يف تعزيز 
الصداقة الربملانية بني البلدين وخاصة يف التحضري للزيارة اليت 
قام بها مؤخرًا إىل سورية السيناتور )كيم كار( وزير الصناعات 
والبحوث العلمية والتقى خالهلا مع رئيس الوزراء يف سورية ونائبه 
العالي ووقع مذكرة تفاهم يف جمال  الصناعة والتعليم  ووزيري 

التعليم .
وشرح  الثنائية  العالقات  تفعيل  حول  اللقاء  خالل  احلديث  وجرى 
عن جمموعة  لي  وللنائبة سوزان  الصداقة  لرئيس مجعية  السفري 
اجملتمع  يف  بسورية  التعريف  يف  ودورها   ، سورية(  )أصدقاء 
نقاش يف  ختللها  للغاية  ودية  اللقاء  أجواء  وكانت   . األسرتالي 
القضايا الثقافية والتارخيية ويف التأكيد على أهمية قيام السالم 
وعودة  احلقوق  واستعادة  األوسط  الشرق  يف  والشامل  العادل 
أصحاب األرض إىل ديارهم وفقًا لقرارات األمم املتحدة ومبادرة 

السالم العربية .

تكريم رئيس مجعية الصداقة الربملانية 
السورية األسرتالية  يف السفارة السورية

*رئيس مجعية الصداقة والضيوف*

*لقطة مجاعية للضيوف*

*لقطة للضيوف*
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»البالي أوف« من الدوري األمريكي الشمالي لكرة السلة للمحرتفني »ان بي آي«

فينيكس صنز قّلص الفارق ولوس أجنلس اليكرز اىل 1 - 2 
قّلص فينيكس صنز الفارق بينه وبني لوس اجنلس اليكرز حامل 
2، يف الدور النهائي للمنطقة الغربية من الدوري  اللقب اىل 1 – 
االمريكي الشمالي لكرة ال السلة للمحرتفني "ان بي آي"، فأعاد 
 109 احلماوة اىل املنافسة، اذ تغلب عليه بفارق تسع نقاط 118 – 
109( يف مباراتهما   – 118 ،84  – 86 ،47  – 54 ،32 )االشواط 29 – 
الثالثة هلذا الدور من سبع ممكنة واليت اجريت بينهما يف قاعة "يو 

اس آيروايز سنرت" يف فينيكس وشهدها 18422 متفرجًا.
وكان العامل املرّجح لكفة فينيكس تأّلق مهامجه اماري ستودماير، 
خسرهما  اللتني  السابقتني  املباراتني  يف  شيئًا  يفعل  مل  الذي 
عادل بها  فريقه بفارق 21 و12 نقطة تواليًا، جبمعه 42 نقطة – 
اىل 11 متابعة.  رقمه القياسي يف االدوار النهائية "البالي اوف" – 
واضاف الكندي ستيف ناش 17 نقطة اىل 15 متريرة حامسة والعب 
االرتكاز روبن لوبيز 20 نقطة. بينما سجل للخاسر كوبي بريانت 36 
نقطة اىل تسع متابعات و11 متريرة حامسة واالسباني بو غاسول 
23 نقطة وديريك فيشر 18 نقطة، لكن هؤالء مل يلقوا اي عون من 

المار أودوم واندرو باينوم واجلناح رون أرتست.
واضاع  له  احتسبت   42 من  حرة  رمية   37 ترمجة  وجنح صنز يف 
ستودماير اربعًا مرتمجًا 14 رمية من 18، لكنه سجل من 14 رمية 
من جمموع 22. ويشار اىل ان الاليكرز تقدم مضيفه بفارق نقطة 
89 قبل انتهاء املباراة بتسع دقائق، لكن صنز، الذي كان   – 90
متقدما يف الربعني الثاني والثالث، انهى الشوط الرابع بفارق 10 

.19 نقاط 29 – 
االربعاء  فجر  الثلثاء،  مساء  الفريقني  بني  الرابعة  املباراة  وتقام 

بتوقيت بريوت، يف فينيكس ايضًا.
النتائج

وهنا نتائج مباريات الدور النهائي للمنطقتني ونذكر اوال الفريق 
املضيف:

• املنطقة الشرقية:
بوسطن سلتكس 92 أورالندو ماجيك 88 – 
بوسطن سلتكس 95 أورالندو ماجيك 92 – 

*مهاجم فينيكس صنز أماري ستودماير الذي قاد فريقه اىل فوز أول 
على لوس اجنلس اليكرز بعد خسارتني، يف فينيكس*

أورالندو ماجيك 71 بوسطن سلتكس 94 – 
0 تقدم بوسطن سلتكس 3 – 

• املنطقة الغربية:
فينيكس صنز 107 لوس اجنلس اليكرز 128 – 
فينيكس صنز 112 لوس اجنلس اليكرز 124 – 
لوس اجنلس اليكرز 109 فينيكس صنز 118 – 

1 تقدم لوس اجنلس اليكرز 2 – 

االستعداد لنهائيات كأس العامل الـ 19 لكرة القدم

انكلرتا تغلبت على املكسيك 3 - 1 
  فازت انكلرتا على املكسيك 3 - 1 )الشوط االول 2 - 1( يف 
مباراة دولية ودية يف كرة القدم أجريت بينهما مساء االربعاء على 
ملعب "وميبلي" يف لندن وشهدها 88638 متفرجا يف اطار استعداد 
الفريقني لنهائيات كأس العامل الـ 19 يف جنوب افريقيا من 11 
حزيران اىل 11 متوز. سجل للفائز ليدلي كينغ وبيرت كراوتش وغلني 
جونسون يف الدقائق 17 و35 و47، وللخاسر غيريمو فرانكو يف 
الدقيقة 45+2.  وتلعب انكلرتا يف النهائيات يف اجملموعة الثالثة 
واملكسيك يف  املتحدة،  والواليات  وسلوفينيا  اجلزائر  تضم  اليت 

اجلموعة االوىل اىل جانب جنوب افريقيا واألوروغواي وفرنسا. 
• على ملعب أورالندو ستاديوم يف سوويتو، تعادلت جنوب افريقيا 
وبلغاريا 1 - 1 )الشوط االول 1 - 1(. سجل لالول سييابونغا سانغويين 

يف الدقيقة 20، وللثاني فالريي بوجينوف يف الدقيقة 31. 
وتلعب جنوب افريقيا يف النهائيات يف اجملموعة االوىل اليت تضم 

املكسيك واألوروغواي وفرنسا. 
يف كوفيليا، تعادلت الربتغال وجزر الرأس األخضر املصنفة 117   •
يف العامل سلبا 0 - 0. ومل يقدم جنم الربتغال كريستيانو رونالدو 
شيئا يذكر على رغم انه لعب الدقائق التسعني وأهدر فرصًا عدة 

للتسجيل. 
وهما  افريقيني  منتخبني  مع  اخريني  مباراتني  الربتغال  وختوض 
الكامريون يف االول من حزيران، وموزامبيق يف 8 منه يف اطار 
استعدادها للقاء ساحل العاج يف النهائيات يف اجملموعة السابعة 

اليت تضم أيضا الربازيل وكوريا الشمالية.
على ملعب "ملبورن كريكت غراوند" يف ملبورن وامام 55659   •
متفرجا، فازت أوسرتاليا على نيوزيلندا 2 - 1 )الشوط االول 1 - 0(. 
سجل للفائز داريو فيدوسيتش وبريت هوملان يف الدقيقتني 57 

و90+4، وللخاسر كريس كيلن يف الدقيقة 16. 
تضم  اليت  الرابعة  اجملموعة  النهائيات يف  أوسرتاليا يف  وتلعب 
أملانيا وصربيا وغانا، ونيوزيلندا يف اجملموعة السادسة اىل جانب 

ايطاليا حاملة الكأس والباراغواي وسلوفاكيا. 
• يف سايتاما، خسرت اليابان امام كوريا اجلنوبية 0 - 2 )الشوط االول 
0 - 1( سجلهما بارك جي - سونغ وبارك تشو - يونغ من ضربة جزاء 

"بناليت" يف الدقيقتني 6 و90. 
تضم  اليت  اخلامسة  اجملموعة  يف  النهائيات  يف  اليابان  وتلعب 
اجملموعة  يف  اجلنوبية  وكوريا  والكامريون،  والدامنارك  هولندا 

الثانية اىل جانب األرجنتني واليونان ونيجرييا. 
• يف أوسييك، فازت كرواتيا على ويلز 2 - 0 )الشوط االول 1 - 0( 

سجلهما ايفان راكيتيتش وغابريتش يف الدقيقتني 45 و82. 

0، يف  حقق كورينثيانس فوزه الثالث تواليًا على فلوميننسي 1 – 
املباراة اليت اجريت بينهما على ملعب "باكاميبو" يف سان باولو 
وشهدها 30 الف متفرج يف املرحلة الثالثة من الدوري الربازيلي 
لكرة القدم. وسجل االصابة املدافع تشيكاو يف الدقيقة 11 من 
ضربة حرة مباشرة يف الزاوية اليسرى ملرمى حارس فلوميننسي 

رافاييل.
ورفع كورينثيانس، الذي غاب عنه مهامجه الدولي السابق رونالدو 
بسبب اصابة طفيفة، رصيده يف صدارة الالئحة اىل تسع نقاط 
بفارق نقطتني عن اقرب منافسيه أفاي الذي فاز على فاسكو دا 
0 سجلهما روبرتو وروبسون يف الدقيقتني 27 و90 من  غاما 2 – 

املباراة اليت اجريت بينهما يف فلوريانوبوليس.
وعلى ملعب "اينغينياو" يف ريو دو جانريو، فاز بوتافوغو الثالث 
0 سجلها فالفيو وسوماليا واالرجنتيين جريمان  على غوياس 3 – 
هرييرا يف الدقائق 42 و43 و74. وطرد احلكم مهامجي بوتافوغو 
هرييرا وكايو يف الدقيقة 85 لتدافعهما وغرمتهما ادارة النادي 20 
يف املئة من راتبهما. كذلك طرد احلكم حارس مرمى غوياس، وهو 
الفريق الوحيد الذي مل حيصل على أي نقطة بعد، فابيو يف الدقيقة 
44 ببطاقة محراء جملادلته احلكم. وتوقفت املباراة 20 دقيقة بسبب 

انقطاع التيار الكهربائي يف بعض اجزاء امللعب.
ايفرتون  للفائز  2. سجل   – الرابع على غرمييو 4  وفاز باملرياس 
)2( وراموس وكاليتون ريبيريو كزافييه يف الدقائق 16 و30 و61 

و70، وللخاسر جوناس وهوغو يف الدقيقتني 32 و49.
وحقق سان باولو، حامل اللقب ست مرات، فوزه االول يف البطولة 
هرنانيس  اندرسون  سجلها   0  –  2 انرتناسيونال  مضيفه  على 

وفرنانداو يف الدقيقتني 36 و61.
وهنا النتائج ونذكر اوال الفريق املضيف:

غوياس 0 بوتافوغو 3 – 
غرمييو 2 باملرياس 4 – 

سانتوس 2 غوياننزي 1 – 
اتلتيكو بارانانزي 1 اتلتيكو مينيريو 3 – 

فلوميننسي 0 كورينثيانس 1 – 
سان باولو 2 انرتناسيونال 0 – 

فيتوريا 0 تشيارا 1 – 
غرمييو برودنيت 1 فالمنغو 3 – 

كروزيرو 2 غواراني 2 – 
فاسكو دا غاما 0 أفاي 2 – 
وهذا ترتيب فرق الطليعة:

.)2 كورينثيانس تسع نقاط من ثالث مباريات )5 –   – 1
.)3 أفاي 7 )10 –   – 2

.)4 بوتافوغو 7 )8 –   – 3
.)2 باملرياس 7 )5 –   – 4

.)1 تشيارا 7 )3 –   – 5

البطوالت االمريكية اجلنوبية الوطنية لكرة القدم

الربازيل: فوز ثالث توالياً لكورينثيانس
االرجنتني

الدوري  الدرجة االوىل يف  بات أول بويز ثالث فريق يصعد اىل 
مبجموع   1  – و4   0  –  3 سنرتال  روزاريو  على  بفوزه  االرجنتيين 

املباراتني.
وسينضم أول بويز اىل أوليمبو وكويلميس اللذين تأهال مباشرة  

لدور الذهاب من البطولة املوسم املقبل.
 1 ويف مباراة اخرى، فاز جيمنازيا ال بالتا على اتلتيكو رافاييال 3 – 
0 يف  اتلتيكو رافاييال فاز 1 –  الدرجة االوىل. وكان  ليبقى يف 

مباراة الذهاب.
وسبق لفريقي تشاكاريتا جونيورز واتلتيكو توكومان ان هبطا اىل 
الدرجة الثانية يف نهاية املوسم االسبوع املاضي، وانضم اليهما 
اىل  بويز  أول  يصعد  االوىل  املرة  انها  سنرتال.ويذكر  روزاريو 
اىل  سنرتال  روزاريو  هبط  بينما   ،1980 عام  منذ  االوىل  الدرجة 

الدرجة الثانية للمرة االوىل منذ عام 1984. 

أخبار دولية قصرية يف كرة القدم 
فوز للوس أجنلس غاالكسي على بوكا جونيورز

فاز لوس أجنلس غاالكسي االمريكي على بوكا جونيورز االرجنتيين 
0( يف مباراة ودية يف كرة القدم أجريت  0 )الشوط االول 0 –   – 1
تريستان  االصابة  بوالية كاليفورنيا. وسجل  بينهما يف كارسون 
بوين يف الدقيقة 83 بكرة من 11 مرتًا يف مرمى احلارس خافيري 

غارسيا اثر متريرة من مايكل ستيفنس.
وغاب عن لوس اجنلس غاالكسي العباه الندون دونوفان وأدسون 
بادل لوجودهما مع املنتخب االمريكي الذي يستعد لنهائيات كأس 

العامل الـ19 يف جنوب افريقيا.

غيدولني عاد إىل تدريب أودينيزي 
 أعلن نادي أودينيزي االيطالي لكرة القدم انه عني فرنشيسكو 

غيدولني )54 سنة( مدربا جديدا لفريقه لسنتني.
ان  األخريين،  املومسني  يف  بارما  درب  الذي  لغيدولني  وسبق 
اشرف على تدريب أودينيزي قبل 11 سنة موسم 1998 - 1999. 

برودوم مدربا لتونيت انشكيده
عني نادي اف سي تونيت انشكيده الذي توج بطال للدوري اهلولندي 
لكرة القدم للمرة االوىل يف تارخيه، البلجيكي ميشال برودوم )51 

سنة( مدربا جديدا لفريقه للموسم املقبل. 
ودرب برودوم )51 سنة( املوسم املاضي جنت البلجيكي وقاده 
اىل احتالل املركز الثاني يف الئحة الدوري البلجيكي واىل أحراز 
كأس بلجيكا. وقال جنت يف موقعه على شبكة االنرتنت انه يتمنى 
النجاح مليشال برودوم ويشكره على املسرية الرائعة مع فريقه. 

وسيخلف برودوم يف تونيت انشكيده االنكليزي ستيف ماك الرن 
الذي انتقل اىل يف اف ال فولسبورغ األملاني. وستكون مهمته 
االوىل حماولة اقناع جنمي الفريق بريان رويز ودوغالس بالبقاء. 

بطولة آسيا الـ 100 لكرة القدم للصاالت
لبنان غلب الصني تايبه 6 – 4 

3 امام الدولة املضيفة أوزبكستان،  بعد تعثره يف مباراته االوىل 1 – 
تغلب االربعاء منتخب لبنان لكرة القدم للصاالت على الصني تايبه 
للدور  الثالث  ثانية مبارياته  1(، يف   – االول 3  )الشوط   4  –  6
االول للمجموعة االوىل من بطولة آسيا الـ 11 واليت تقام يف قاعة 
"اوزبكستان سبورتس كومبلكس" يف طشقند، وانعش امله يف 

احراز احدى البطاقتني املؤهلتني للدور ربع النهائي.
وساد اللبنانيون جمريات اللعبة وافتتح هلم التسجيل البديل حسن 
شعيتو يف الدقيقة العاشرة، ومل متر 30 ثانية حتى اضاف اصابة 
يف   )2( عطوي  هيثم  االخرى  اللبنانية  االصابات  وسجل  ثانية. 
الدقيقتني 13 من بني قدمي احلارس و30 وقاسم قوصان )2( 
يف الدقيقتني 21 و25. اما اصابات تايبه فسجلها وانغ شنغ يف 
يف  فو  وشانغ   35 الدقيقة  خالل   )2( شينغ  وفانغ   11 الدقيقة 
اصابة  برادلي  كيوسون  االوسرتالي  احلكم  وألغى   .37 الدقيقة 
باملرمى  تايبه  العيب  احد  اصطدم  بعدما  املباراة،  اواخر  لقوصان 

وازاحه سنتيمرتات من مكانه.
ان  العلم  مع  النتيجة،  اىل  ارتياحه  زخور  دوري  املدرب  وابدى 
الفريق لعب يف غياب خالد تكه جي املوقوف، كما تعرض حممود 

عيتاني الصابة قبل نهاية الشوط االول.
مّثل لبنان: احلارس ربيع الكاخي، والالعبون ابرهيم محود، قاسم 
قوصان، هيثم عطوي، حممود عيتاني، حسن شعيتو، علي احلمصي، 

رامي الالدقي، حممد اسكندراني، حسن محود.
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حتضريات لقّمـة لبـنانية ـ سـورية صياغة...
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(
االتكال على انفسنا وندافع عن انفسنا وعن ارضنا.
احلريري يلتقي الدبلوماسيني العرب

من جهة ثانية، افيد يف نيويورك، ان رئيس احلكومة سعد احلريري 
رفض تبين موقف قاطع يف شأن طريقة تصويت لبنان على مشروع 
اضافية  عقوبات  لفرض  املتحدة  الواليات  به  تقدمت  الذي  القرار 
على إيران بسبب برناجمها النووي، ولكنه قال إنه سيضع »أمننا 

ومصلحة لبنان ومصلحة العرب« عند اختاذ القرار النهائي.
وقال احلريري يف لقاء مجعه مع السفراء العرب املعتمدين يف األمم 
املتحدة إن لبنان »يؤمن حبق الدول يف االستخدام السلمي للطاقة 
النووية حتت اشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما ان لبنان 
يعارض يف الوقت نفسه امتالك أي دولة يف املنطقة لسالح نووي 
العربية  الدول  به  ستتأثر  للتسلح  سباق  انطالق  معناه  ذلك  ألن 

وسيتأثر به لبنان أكثر من غريه«.
واشار احلريري اىل أن لبنان ميثل اجلامعة العربية يف جملس األمن 
قبل حتديد  األمن  أعضاء جملس  وبقية  العربية  الدول  مع  ويتشاور 

موقفه النهائي من موضوع العقوبات.
وردًا على سؤال ملمثل مصر يف اللقاء حول التهديدات اإلسرائيلية 
جتاه لبنان وموقف إدارة أوباما منها قال احلريري إن واشنطن والدول 
الغربية حتّركت بشكل واضح وصريح لردع اسرائيل عن تهديد لبنان 

وكان هناك تطمينات لبريوت يف هذا اجملال.
العاملي  العام  الرأي  البلبلة يف  إثارة  حاولت  إسرائيل  إن  وأضاف 
بإثارة قضية تهريب صواريخ »سكود« إىل »حزب اهلل«، وأنه 

نفى متامًا صحة هذه التقارير يف لقائه مع أوباما.
وأبدى احلريري ارتياحًا كبريًا إلدارة أوباما، وقال إنه خالل اللقاء مع 
الرئيس االمريكي جّدد له األخري متسكه بالسالم يف الشرق األوسط 

والتوصل اىل تسوية على اعتبار أن ذلك مصلحة قومية أمريكية.
ميتشيل  جورج  األمريكي  السالم  مبعوث  التقى  إنه  احلريري  وقال 
وأنه سيعقد  للمنطقة  املكوكية  زياراته  أنه سيواصل  له  أكد  الذي 
وسيقوم  واإلسرائيلي،  الفلسطيين  اجلانبني  مع  اسبوعية  اجتماعات 

بزيارات للبنان وسوريا.
وأشار احلريري إىل أن اإلدارة األمريكية تتعّرض لضغوط قوية من قبل 
مجاعات أمريكية يهودية كمنظمة »ايباك« من أجل توفري املزيد من 
الدعم إلسرائيل، بينما ظهرت للمرة األوىل مجاعات أمريكية يهودية 
ـ سرتيت«  منظمة »جي  مع  احلال  هو  كما  التوجه،  لذلك  مناوئة 
اليت تؤيد إسرائيل كذلك ولكن بتوجه أكثر ليربالية ودعمًا للتوصل 

لتسوية سلمية.
موقف  حول  للحريري  سؤااًل  اجلعفري  بشار  سوريا  مندوب  ووّجه 
الواليات املتحدة والدول الغربية من مبادرة السالم العربية، وكيف 
»مبادرة  فأجاب:  عربية،  ضعف  عالمة  بأنها  يفّسرها  البعض  أن 
السالم العربية ليست ضعفًا. الضعيف هو من يقوم باحلرب ويهدد 
نظهر  أن  وعلينا  بالتنازل.  وليس  شامل  بسالم  نطالب  حنن  بها. 

للعامل جرائم اسرائيل وأن نفضح املمارسات اإلسرائيلية«.
أما مندوب السودان، فتبنى يف كلمته توّجهًا خمتلفًا للحريري إذ حذر 
من اإلفراط يف التفاؤل بقدرات إدارة أوباما على التوصل لتسوية 
يف املنطقة، مشريًا إىل ما وصفه بعدم وجود »مركزية يف صنع 

القرار«.
إن  قوهلا  نيويورك  مطلعة يف  غربية  دبلوماسية  مصادر  عن  ونقل 
لبنان يلتزم الصمت يف جملس األمن أثناء املناقشات، لكن نعتقد 
أن ذلك مرده »للوضع الداخلي اللبناني وتركيبة حكومة احلريري«، 

يف إشارة اىل عضوية »حزب اهلل« يف احلكومة.

كلينتون: مزيد من الوقت لطهران...
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(

إيران  برنامج  بشأن  الدولية  املخاوف  لتهدئة  اتفاق  إىل  للتوصل 
النووي.

ومل ختف كلينتون ما وصفته بـ«اخلالفات اجلدية« بني الواليات 
املتحدة والربازيل حول الربنامج النووي اإليراني برغم أن العالقات 
بني البلدين جيدة يف جماالت أخرى، وقالت »بالتأكيد توجد بيننا 

خالفات جدية للغاية يف ما يتعلق بسياسة الربازيل جتاه إيران«.
وأبدى وزير اخلارجية الروسي سريغي الفروف تشككًا يف مدى التزام 
ختصيب  حول  وتركيا  الربازيل  مع  املوقع  االتفاق  بتطبيق  طهران 

اليورانيوم اإليراني.
وقال الفروف للصحافيني أمس، »ليست هناك ضمانات بنسبة مئة 
يف املئة. عدد هائل من األمور سيتوقف على الطريقة اليت ستفي 
بها إيران بالتزاماتها. إذا نفذت هذه االلتزامات بدقة، فإن روسيا 

ستدعم فعليًا تطبيق اخلطة اليت قدمتها تركيا والربازيل«.
ووقعت إيران يف 17 أيار )مايو( اجلاري مع تركيا والربازيل اتفاقًا 
ينص على تبادل 1200 كلغ من اليورانيوم القليل التخصيب )بنسبة 
3.5 يف املئة( يف تركيا مقابل 120 كلغ من الوقود املخصب بنسبة 

20 يف املئة خمصصة ملفاعل األحباث يف طهران.
وقال الفروف »نأسف بشدة ألن استجابة إيران وعلى مدى سنوات 
وليس شهورًا فقط هلذه اجلهود كانت وبأقل ما يقال غري مرضية«، 
أضاف أن اتفاقًا لتبادل الوقود النووي مت التوصل إليه بني إيران 
هذه  على  نثين  نفذ..  إذا  مهمًا  انفراجًا  سيكون  والربازيل  وتركيا 

اخلطوة. بالفعل إذا مت تنفيذها بشكل كامل فإنها ستوفر حقًا ظروفًا 
مسبقة مهمة للغاية لتحسني األجواء الستئناف احملادثات«.

اىل ذلك، دعا الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي ورئيس الوزراء 
تشديد  سرعة  اىل  باريس  يف  أمس  نتنياهو  بنيامني  اإلسرائيلي 
العقوبات الدولية على إيران بسبب برناجمها النووي. أتى ذلك خالل 
التعاون  منظمة  اىل  بالده  انضمام  مبناسبة  لباريس  نتنياهو  زيارة 

والتنمية االقتصادية.
وأعلن بيان للرئاسة الفرنسية أن »ساركوزي أكد جمددًا« لضيفه 
اإلسرائيلي الذي يستقبله للمرة الثالثة، أن »األولوية هي ملصادقة 

جملس األمن الدولي على أشد قرار ممكن« ضد إيران.
وقالت مريكل يف خطاب ألقته يف العاصمة القطرية »هنا يف قطر 
أنتم جريان إيران املباشرون، ولذا أقول بشكل مباشر إن هذا النزاع 
جيب أن يتم حله بطريقة سلمية وديبلوماسية وأملانيا تريد املساهمة 

يف هذا السياق«.
وأضافت »لكن حنن يف رأينا أن إيران ال تتمع بالشفافية الضرورية 
جتاه الوكالة الذرية، ولذا حنن نعمل على تشديد العقوبات ضد إيران 

يف إطار جملس األمن«.
ولكن رئيس الوزراء الرتكي رجب طيب أردوغان قال يف العاصمة 
الربازيلية أمس، إن الوقت ليس مناسبًا ملناقشة فرض عقوبات على 

إيران.
وأبلغ أردوغان الصحافيني يف مؤمتر صحايف مع الرئيس الربازيلي 
لويس ايناسيو لوال دا سيلفا أن إيران طمأنت تركيا بأنها ال تسعى 

لصنع أسلحة نووية.
االتفاق  هذا  تنتقد  اليت  إن »الدول  الرتكي  الوزراء  رئيس  وقال 
تشعر بالغرية ألن الربازيل وتركيا متكنتا من التوسط وحتقيق جناح 
ديبلوماسي كانت دول أخرى تتفاوض بشأنه منذ سنني من دون أن 

حتقق نتيجة«.
وحث الرئيس الربازيلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس االول 
على حتليل اتفاق تبادل الوقود النووي الذي أبرم األسبوع املاضي 

مع ايران بوساطة الربازيل وتركيا.
تبدي  أن  الوكالة  على  أن  للصحافيني  الربازيلي  الرئيس  وصرح 
»تفهمها هلذه اللحظة السياسية« اليت ميثلها اتفاق 17 أيار )مايو( 

الذي وقعته إيران والربازيل وتركيا.
ورأى األمني العام لألمم املتحدة بان كي مون أمس أن اتفاق الوقود 
النووي الذي توسطت فيه الربازيل وتركيا ويستهدف ختفيف املخاوف 

الدولية بشأن الربنامج النووي اإليراني قد يكون خطوة اجيابية.
وقال بان كي مون أثناء وجوده يف ريو دي جانريو إن قيام إيران 

بتخصيب الوقود النووي يثري شكوكًا دولية.
ميدانيًا، ذكرت حمطة »برس تي يف« اإليرانية الناطقة باإلنكليزية 
أن دورية إيرانية رصدت أمس غواصة أمريكية مسلحة نوويًا وتعمل 
بالطاقة النووية يف مضيق هرمز حيث مير 90 يف املئة من النفط 
املنتج يف دول اخلليج إىل آسيا وأمريكا وغرب أوروبا. ومل يصدر رد 

فعل أمريكي على هذا التطور.
وتنشر الواليات املتحدة حاليًا 48 سفينة لوجستية و18 أخرى قتالية 

يف مياه اخلليج بينها حاملة الطائرات »يو أس أس آيزنهاور«.

نتنياهو:جيب االنتقال إىل 
املفاوضات املباشرة

حتدث رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامني نتنياهو، الذي اجرى امس 
قصر  يف  ساركوزي  نيكوال  الفرنسي  الرئيس  مع  حمادثات  االول 
مع  مباشرة  مفاوضات  اىل  بسرعة  االنتقال  ضرورة  عن  االليزيه، 
الفلسطينيني عوض احملادثات غري املباشرة اليت بدأت مطلع الشهر 

اجلاري.
اىل  اسرائيل  انضمام  مراسم  للمشاركة يف  باريس  نتنياهو  ويزور 
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية اليت تضم االقتصادات االكثر 
تطورًا يف العامل. وتتوج هذه اخلطوة جهودًا استمرت 16 سنة ونصرًا 
ديبلوماسيًا للدولة العربية على رغم انه ال يزال يتعني عليها مواجهة 

حتدي انتشار الفقر فيها.
ساعتني:  حنو  استمر  االليزيه  يف  عمل  غداء  عقب  نتنياهو  وصرح 
مباشرة.  غري  حمادثات  حاليًا يف  السالم...  جهود  ملتزمون  »اننا 
ونريد املضي يف اسرع وقت ممكن حنو حمادثات مباشرة الن املشاكل 
اليت نواجهها مع الفلسطينيني ال ميكن حلها اال باجللوس اىل الطاولة 
ان  التحدث عن سالم بني شعبني يفرتض  الصعب  ذاتها... ومن 
يعيشا معًا، من دون اجللوس معًا«. واضاف: »اعتقد ان هناك 

امجاعًا على القول انه ينبغي ان منضي حنو حمادثات مباشرة«.
وسئل عن لقائه املقبل والرئيس االمريكي باراك اوباما يف البيت 
االبيض الثلثاء، فأجاب ان عزمهما املشرتك هو على »دفع السالم 

واالمن اىل االمام«.
وافاد انه »تطرق اىل امللف النووي االيراني مع الرئيس ساركوزي، 
الرامية اىل فرض عقوبات جديدة على طهران« يف  واىل اجلهود 
جملس االمن. وقال: »سألت الرئيس ساركوزي عن اجلهود الرامية 
اىل اقرار عقوبات جديدة، ومن الواضح انه منذ بداية رئاسته يريد 
ايران من احلصول على سالح نووي، واجلميع يدركون خطورة  منع 

امتالك نظام راديكالي القنبلة النووية«.

واعرب عن »تفّهم حقيقي، لدى فرنسا والواليات املتحدة والدول 
الكربى، خلطورة امتالك ايران سالح نووي على السالح العاملي وليس 
فقط يف الشرق االوسط«. وحّذر من ان »االرهاب النووي يأتي 
من االنظمة االرهابية اليت تدعم االرهاب واليت ميكن ان تقدم هذه 

االسلحة اىل مجاعات ارهابية«.
التعاون  منظمة  اىل  واستونيا  سلوفينيا  انضمت  اسرائيل،  واىل 

والتنمية االقتصادية.
هذه  انضمام  »يشرفنا  غوريا:  اخنل  للمنظمة  العام  االمني  وقال 

الدول، شريكة وزميلة«.
برنار كوشنري ان »انضمام« هذه  الفرنسي  اخلارجية  واكد وزير 
موضع  املنظمة،  اىل  اخريًا  انضمت  اليت  تشيلي  اىل  اضافة  الدول 
»ترحيب كبري من فرنسا كدولة مضيفة« ملنظمة التعاون والتنمية 

االقتصادية.
ايانا  بدعوتكم  كثريًا  نتشرف  اسرائيل  يف  »اننا  نتنياهو:  وقال 
لالنضمام اىل هذا النادي... نقبل دعوتكم بكل سرور... وننظر اىل 
ذلك ليس مبثابة اعرتاف مبا جنحنا فيه، وامنا ايضًا مبثابة تشجيع« 

للمستقبل.
وبانضمام اسرائيل الذي انتقده الفلسطينيون ودول اخرى، يرتفع 

اىل 34 عدد اعضاء منظمة التعاون والتنمية االقتصادية.
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مركز الرتاث املاروني
اعالن هام

تعلن جلنة مركز الرتاث املاروني، 
ونزواًل عند رغبة زّوار املركز 

عن البدء بدوام جديد 
وذلك كل نهار احد 

من الساعة احلادية عشرة بعد القّداس، 
لغاية الساعة الثانية بعد الظهر 

ابتداًء من نهار االحد 6 حزيران 2010. 

وللتذكري فإّن مركز الرتاث املاروني، 
هو األّول من نوعه يف عامل اإلنتشار 
املاروني.  وهو من املشاريع املمّيزة 
اليت اجنزها صاحب السيادة املطران 
عـاد أبـي كـرم السامي اإلحرتام، 
وحتقيقًا لرؤياه النبوّية، وبتنفيذ 

وجهود جلنة مركز الرتاث املاروني.  
ولقد مّت افتتاحه سنة 2007.

ومن اهداف مركز الرتاث املاروني 
التعريف عن الرتاث املاروني اللبناني 
والفنيقي وتثقيف النشئ اجلديد مبا 
خيّص تاريخ وحضارة لبنان واملوارنة 
عرب االجيال؛ كما حيتوي على جمموعة 

نادرة من الكتب والصور واألفالم
 عن هذه التواريخ كما عن اهلجرة 

اللبنانّية إىل أوسرتاليا. 

اهاًل وسهاًل بالعائالت وبالشبيبة.

مركز الرتاث املاروني
 Maronite Heritage Centre  

Elizabeth St 627
REDFERN  NSW  2016

 Open Sundays
 From 11am to 2pm
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اسرائيل ليست افضل من ايران
بقلم صحايف عتيق

خدمة سريعة.. صدق يف املعاملة وكفالة للعمل
نعمل 24/24 ساعة يف اليوم 

االتصال بصديق اجلميع سايد حامت 

 Hatem
Electrical Contracting

كانت ومازالت
 شركة حامت 

للتمديدات الكهربائية
تقدم

 افضل اخلدمات على أنواعها

املؤسسة تضم فريقا كامال من 
االختصاصيني يف التمديدات الكهربائية 

الكرب املؤسسات واحملالت واملنازل السكنية 

Tel/Fax: 03 9391 0686
Mb: 04 1794 9650
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كانت ومما زالت امريكا حتذر ايران من 
النووي مشددة على  املضي يف برناجمها 
استمرت  حال  يف  عليها  العقوبات  فرض 
االنصياع  وعدم  اليورانيوم  ختصيب  يف 

للقرار االمريكي.
وقد وقف اىل جانب امريكا يف قرارها 
ضد ايران العديد من الدول ومنها بريطانيا 
رأسها  وعلى  االوروبية  الدول  وبعض 

فرنسا.
ايران  برنامج  ان  يف  واهية  حجج  انها 
فهو  وبالتالي  اسرائيل  يقلق  النووي 
خطر على املنطقة باسرها. حتى ولو كان 
الربنامج النووي االيراني الغراض سلمية. 
ان معظم الدول اليت وقفت مع امريكا 
ضد ايران هي ذاتها اليت طالبت اسرائيل 
مرارا وتكرارا حمذرة اسرائيل من عمليات 
اهلدم يف فلسطني ووقف بناء املستوطنات 
هذه  مطالب  علنا  اسرائيل  رفضت  وقد 

الدول.
فلسطني مهددة يف كل حلظة ويف عقر 

دارها من قبل اسرائيل. 
فهل من دولة واحدة وقفت اىل جانبها 
ومؤخرا  وايران  وسوريا  لبنان  باستثناء 

تركيا والربزيل متاشيا مع ايران.
اثناء احلصار الذي فرضته اسرائيل على 
غزة من منا ال يذكر ان هناك دولة عربية 
منعت املواد الغذائية واالدوية من الوصول 
باشّد  القطاع  هذا  كان  يوم  القطاع   اىل 
احلاجة اىل مساعدته جراء فرض اسرائيل 

اكرب حصار عليه.
عباس  حممود  السيد  اجرى  باالمس 
خالد  وكّلف  فلسطني  يف  عامة  انتخابات 
الثقة  نيل  وبعد  احلكومة  تأليف  مشعل 

من  كبري  عدد  باعتقال  اسرائيل  قامت 
النواب والوزراء املوالني لرئيس احلكومة 
االعرتاف  عدم  عباس  حممود  من  وطلبت 
بهذه احلكومة وكان السرائيل ما تشتهي 

وتريد.
جيوز السرائيل وعلى مرأى من العامل ان 
تقتل وتشرد وتصادر وحتتل االرض وتبين 
املستوطنات عليها وحيق هلا ايضا اقتناء 
فقط  ليس  تهدد  اليت  النووية  القنبلة 

منطقة الشرق االوسط امنا العامل كله.
اليورانيوم  ختصيب  اليران  حيق  وال 

لالغراض السلمية.
اسرائيل قلقة من حزب اهلل هذا احلزب 
املنظم  واملنضبط الذي مل يعتِد على احد 

منذ وجوده حتى اليوم.
وال  العرب  على  املعتدية  واسرائيل 
القنبلة  متلك  وانها  خاصة  منها  من خياف 

النووية.
ملاذا يبقى اخلوف من ايران وهي ال متتلك 

حتى الساعة اي شيء خييف الناس. 
اننا نشد على يد ايران لتمتلك القنبلة 
تفعله  ما  وكل  باسرائيل  اسوة  النووية 
يف  فعلته  وما  فلسطني  يف  اسرائيل 
من  بكثري  اخطر  هو  العربية  الدول  بعض 
منه  ايران  خصبت  ولو  حتى  اليورانيوم 
القنبلة النووية حتى وان ضاهت زميلتها 

االمريكية. 
العامل كله يتغاضى عن اعمال اسرائيل 
ايران  على  بالعقوبات  ويلوح  االجرامية 
اننا وامام هذا الواقع املؤمل نشجع ايران 
على املضي يف امتالك كل ما تريد طاملا 
ان العامل كله متغاٍض عن اسرائيل.....

واسرائيل ليست افضل من ايران.... 

World Lebanese Cultural Union of Victoria 
PO Box 299 Essendon North Vic. 3041 

www.wlcu.com.au

VCE Award Presentation
Mr Sayed Hatem President of The World Lebanese Cultural Union

State Council of Victoria and the Executive Committee

Cordially invite you to share with them

Honouring the 2009 VCE students

Who passed their examination with distinction.

On Sunday 18th July, 2010
At 3:00pm

At Clocktower Centre
750 Mount Alexander Road, Moonee Ponds

(Corner Pascoe Vale and Mount Alexander Roads)

This event will be under the auspices 
of the Mayor of Mooney Valley City Council

Cr. Shirley Cornish.

Proudly Sponsored by:
Mooney Valley City Council

Arab Bank Australia

RSVP: 10th July, 2010         Email: tyacoub.wlcu@optusnet.com.au

Yours Sincerely
Youssef Saba
Secretary

World Lebanese Cultural Union of Victoria 
PO Box 299 Essendon North Vic. 3041 

www.wlcu.com.au

–

VCE2009.

 .

18/7/2010 .

:                   Clocktower Centre
750 Mount Alexander Road, Moonee Ponds

(Corner Pascoe Vale and Mount Alexander Roads)

10/7/2010
 :5454920413

:
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جلميع مراسالتكم وإعالناتكم يف ملبورن

االتصال مبسؤول 
اجلريدة

 الزميل كميل مسعود
 على الرقم:0405272581

استمعوا اىل إذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطين احلر يف ملبورن

88,6FM على املوجة
 مساء كل يوم أربعاء

من الساعة السادسة اىل الثامنة مساء

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 اِّـعجنات

نظافة تامة وخدمة ممتازة َّـ فرعيها:

254Sydney Rd, Coburg
Ph: 0393846103 

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

  @äbÿ«@ÊaãœcAkkar Bakery

ULTRA GLOSS
 Smash Repairs 

÷bíãfl@Ôflbé@ZbËjybó€
حدادة وبويا لجميع أنواع السيارات

 خاصة سيارات التاكسي
فرن اوتوماتيكي حديث للدهان

 نتعامل مع كافة شركات التأمني 
  (Insurance)

أمانة وصدق َّـ العمل

30Radford Rd. Reservoir Vic. 3073
Ph:0394621888- Fax:94621414

*حدودها العالم الواسع.. بطاقات لكافة انحاء العالم
*عناية باِّـسافرين على كافة الخطوط والوجهات

*توفري بالوقت وحجوزات فورية
*اختصاصنا السفر اُّـ لبنان والدول العربية

áÓè€a@bËjybó€
äÏÇ@Ïu@

Joe Khoury

*Your gateway to the world
*Value, commitment & professionalism
*Fly with someone you can trust.

For all your Travel requirements
Ph: 9416 7111

Shop 1/ 43 High Street Preston
worldmarktravel.net.au

ÍÜ¸ÎaÎ@÷Ï†@Òäbìi@bËjybó€@åä¸a@Êaãœa
<ÿÈë˜]<Ífi^flf◊÷]<ÃÈÈ∆Ü÷]<ƒflíi

l^flr√π]<≈]Áfi]<ƒÈ∂<<I<<Ü5]Ê<òÈe]<àf}
<I3¬á<èÈŒ^fl⁄<I∞r√e<‹£<
<Ìflfú<ÜË^� <I»fi^fäe<ÜË^� 
<Ìë^}<lÁËà÷]<≈]Áfi]<ƒÈ∂Ê
<ŸÊ3ä÷Á”÷]<‡⁄<Í÷^§]

<ÍŒ^eÊ<·^flf÷<‡⁄<ÅÖÁjäπ]<·ÁjËà÷]<kËáÊ
ÏÖÊ^.]<·]Ç◊f÷]

äb»é¸a@›õœa@…fl@Úflbm@Úœbƒ„

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

ترقبوا
حفلة مطرب 

املغرتبني
 بديع مظلوم 

اليوم يف 29 أيار

The Interernational Coffe & Nuts...
أرقى املقاهي يف ملبورن 

قهوة عربية - كابتشينو - مناقيش - 
حلم بعجني ومجيع أنواع املعجنات...
معلبات خمتلفة، مكسرات طازجة..

لقمة طيبة ، خدمة سريعة وملتقى الطبقة الراقية 

شعارنا الصدق يف املعاملة والنظافة التامة 

نفتح 7 أيام 
من الساعة 7.30 صباحًا 

وحتى وقت متأخر لياًل

9355 8866
Shop 4,5 & 6,  51 Waterfield Street Coburg Vic 3058

 يتشرف رئيس واعضاء 
مجعية سيدة زغرتا يف ملبورن

 بدعوة ابناء اجلالية اللبنانية الكرمية
 للمشاركة يف حفلة اجلمعية السنوية،

 واليت ستقام مساء السبت املوافق 2010/7/24 
الساعة الثامنة والنصف مساء 8:30

املكان صالة المرياج على العنوان التالي: 
210 HUME  HYW, SOMERTON VIC

عشاء فاخر مع مشروب برية، نبيذ ومرطبات 

للمزيد من املعلومات االتصال:
رزق الدويهي: 0424500664

االعالم رودي احلصري: 0419339469

مجعية 
سيدة زغرتا

ملبورن

جان سامل يف ذمة اهلل
غيب املوت يوم امس اجلمعة يف مدينة ملبورن وجها قوميا نبيال هو 

االمني جان سامل 
الرجل الذي نذر نفسه خلدمة شعبه وامته طيلة ستني عامًا من النضال يف 
صفوف احلزب السوري القومي االجتماعي، انطالقًا من بلدته بطرام الكورة 

ووصواًل اىل مغرتبه االسرتالي. 
جان سامل رحل على رجاء قيامة جميدة تعيد لوطنه ولالنسانية احلقوق 

املشروعة اليت تصون كرامة االنسان وعزته.
اسرة اهلريالد يف ملبورن واسرتاليا تتقدم من عائلة الراحل 

جان سامل ومن احلزب السوري القومي االجتماعي يف الوطن وعرب احلدود 
بأحر التعازي بالراحل الكبري..رمحه اهلل. والبقاء لألمة.

املرحوم مسري كريوز
تتقدم اسرة جريدة اهلريالد يف ملبورن واسرتاليا 

من عائلة املرحوم مسري كريوز 
رجل املهمات االنسانية الكبرية بأحر التعازي.

عرفناه الرجل الكبري بعطاءاته 
واملؤسس لعائلة يفتخر بها يف اجملتمع االسرتالي.

 مسري كريوز خسارة كبرية للعائلة وللجالية يف ملبورن.

أسرة اهلريالد تتقدم من عائلته بأحر التعازي. رمحه اهلل.
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ëÏmÏm@Úèé˚fl
bÓ€a6éa@¿@∂Î¸a

والحائزة على الشهادة العاِّـية من أكرب اِّـؤسسات االعالمية االمريكية
بيتزا ـ باستا ـ ستايك ـ سيفود

Pizza – Pasta – Steak – Seafood
اِّـكان األنيق ِّـتذوقي اللقمة الشهية

مؤسسة املكاري تغنيكم عن التفتيش والدوران 
دواليب ذات نوعية ممتازة للشاحنات والسيارات 

4WD املتوسطة والصغرية والـ

اكثر من 25 سنة من الصدق واالمانة 
واالخالص يف التعاطي مع الزبائن

 مؤسسة املكاري خربة يف العمل وصدق 

يف التعامل واستقامة مع الزبائن
مؤسسة املكاري تقدم لكم افضل اخلدمات مع التسهيالت 

طاقم خمتص برتكيب كالكش - ميزان اوتوماتيكي 
حديث - اجنطة مميزة - فرامل - غيار زيت واعمال 

”Tune up“ ميكانيكية اخرى

مؤسسة املكاري للدواليب االوىل يف فيكتوريا

فرعان يتعامالن
 بالصدق

 وحسن اخلدمة 
واالسعار املهاودة

 *25 Keilor Park Drive Keilor Park Vic *1257 Sydney Rd,  Fawkner Vic        
Ph: (03)-93599877 – Fax: (03)-9359 9377  Ph: (03)-93367744 – Fax: (03)-9336 7044 
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مجيع انواع احلبوب والزيوت وكافة انواع املعلبات... مسن اصلي - فول ومحص امريكانا 
منتوجات املبخر العاملية من  املخلالت الصحية والعالية اجلودة

اكرب حمل لبيع اخلضار 
والفواكه واحلبوب واالجبان 

وااللبان والزيوت خاصة 
اخلالية من الكولسرتول 

وزيت الزيتون الصايف

   *حمالتنا اشبه بسوبرماركت     *سيدتي كل ما تطلبينه موجود يف حمالتنا 
*اسعارنا فريدة ومميزة       * شعارنا الصدق يف املعاملة 

544 - 546 Mahoneys Rd Campbellfield Vic 3061

27 Malcolm Pl، Campbellfield Vic 3061

*حممص حديث جلميع انواع 
املكسرات الطازجة يوميا 

*يتوفر يف خمازننا مجيع 
مستلزمات املطبخ العربي 

*تصّدر البضائع اىل 
مجيع الواليات االسرتالية 

*حربنا مفتوحة على الغالء 
بصورة دائمة ومستمرة 

شركة عمارة السترياد وتصدير املواد الغذائية
بادارة السيد عمارة

حمالت عمارة للخضار والفواكه والسمانة 
بادارة السيد عمارة
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مناسبات

العاشرة لتحرير جنوب لبنان والبقاع الغربي  على يد ابطال املقاومة 
الباسلة اليت مل تكتف بدحر االحتالل االسرائيلي، بل حطمت  الوطنية 
واىل االبد اسطورة تفوقه العسكري وكّسرت أنياب وحشيته وعنجهيته 

وجعلته يدفع مثن غدره باالبرياء من ابناء وطننا لبنان.
وبعد ذلك القى املسؤول عن التيار الوطين احلر يف سيدني ريتشارد 
طنوس كلمة أكد فيها أننا نريد املقاومة اليت أصبحت للبنان عامًة وهي 
دافعت عن كرامة الوطن واالستقالل احلقيقي معتربا أن اخلطر احلقيقي 
ليس يف إسرائيل العدو املعروف بل يف تفكك الوحدة الداخلية وهنأ 

حركة أمل واللبنانيني بعيد التحرير.
ويف اخلتام كانت كلمة الشيخ حسن شريفة الذي نوه بكلمات اخلطباء 
النابعة من القلب، الكالم النابع من جناحي الوطن املسلم واملسيحي 
داعيًا إىل نبذ العصبية الدينية واملذهبية. وأكد أن لبنان انتصر على 
لبنان  "إن  وقال  املقاومة  مع  وتضامنه  بوحدته  اإلسرائيلي  العدو 
الذي هو نقيض  بالعيش املشرتك  منوهًا  أبنائه"  نهائي جلميع  وطن 
شكال  الوطنية  والوحدة  املشرتك  العيش  وهذا  الصهيونية  العنصرية 
الضامن األساسي للبنان وملقاومته اليت بدأت مع اإلمام املغيب موسى 

الصدر.
األفضل  هو  النسبية  قانون  أن  فاعترب  االنتخابات  قانون  عن  وحتدث 

وميكن تطبيقه يف االنتخابات البلدية والنيابية.
وهنأ الشيخ شريفة احلضور وحركة أمل بعيد التحرير ناقاًل حتيات رئيس 

جملس النواب نبيه بري إىل احلضور واملشاركني يف املناسبة.
ويف نهاية االحتفال أعلن مسؤول العالقات العامة يف حركة أمل حسني 
املهندس  من  لكل  بّري  نبيه  الرئيس  أرسلها  رمزية  هدايا  عن  احلاج 
علي محود لفوز شركته )ella rouge beauty( جبائزة املصاحل التجارية 
والسيناتور شوكت مسلماني لدخوله اجمللس التشريعي واحدى اهلدايا 

تعود إىل التاريخ الفينيقي يف جبيل.

كلمة مقدم املناسبة املهندس علي محود
اليوم عيد التحرير عيد للشرفاء والثوار عيد للمحرومني عيد للوطن كل 
الوطن انه يوم احلق واحلق ان الشهداء هم صّناع التاريخ...يوم التحرير 
اجلنوب،  باستيل  أبواب  وهم حيطمون  واالطفال  النسوة  انتصار  يوم 
الفراشات  يوم  انه  احلياة  لعزة  املوت  حتّدى  الذي  الغضب  يوم  انه 
ازاهري  اليوم  لتغدو  الوطن  حدود  على  املشردات  اعمارهن  احملرتقة 
احلرية والنصر...انه عهد اهلل ووعده الصادق يوم النصر يوم لالمام 

الصدر.
اهل املقاومة والعزة والنصر... يا ابناء االمام الصدر وابناء جبل عامل 
يفء االرض املقدسة...يا عظماء اجلنوب الواعد والبقاع الراعد واجلبل 
االشم.....با فرسان عاصمة الشطآن واحرار الشمال وثوار اجلبل...

ايتها االمهات الثكاىل ايتام الشهداء بامسكم مجيعا نرفع حتية اجملد 
والنصر يف ايار اىل كل احرار العامل اىل سيد املقاومة واىل امينها 
دولة الريس نبيه بري واىل راعيها فخامة رئيس اجلمهورية اللبنانية 

ورئيس احلكومة وقائد جيشها الباسل جان قهوجي.
اجلنوب يا قبلة الفؤاد الطالع كالقمر من عباءة الصدر....

اجلنوب يا جبلة الطني املقدس املطهر...ايها اجلنوب الذي جتلى وصلى 
وتيمم بضوء الفجر.... 

ارضك طوعا ازلفت يف نكسة..... فعدنا من ترابك املاسح الوجاعنا 
بآية النصر

اِذنْت ثراك السراب احلمائم يف عباب السماء علوا رافعة البيارق احلمر
واستدعيت الشمس من غمد الليل وانبّت من االصالب اعّز االسرار وما 

برحت تفيض انفسًا تزّكت وعلت على صفحة الزمان
وما برحت تفيض انفسًا بصمة بسمة شعشعت يف كل دار.

االحرار...فيك صدرّي عصي  يا كينونة االسرار ومراتب  انت اجلنوب 
بري باجل النهر بالبحر...واالفواج كاالمواج ال عّد هلا مزروعة باالجساد 
ملوعد النصر...يفور العّز من ثراك يف شعاب عيتا ليكون نبيها ابيا 

جنيا شاخما كسيف من نار....
جمد لبنان لك من صميم الصّم يف جبالك... من رحم االمهات الثكاىل...

من صادق الوعد ُتغزل من ماء العيون لك زلال يف اصالب رجال اهلل 
االطهار..

انت قبلة اجملد وكتاب التاريخ من دير ياسني اىل قانا ومن حطني اىل 
مارون ومن القادسية اىل بنت جبيل ومن اجلنوب اىل القدس وكلمة 

السّر وكلمة النشر يف يوم النصر اهلل االكرب....
اجلنوب كأنك كل اجلوانب بال حد غدوت للكون اعذب مساِر

زمان التحرير وجنته تباهي بك االزمان بكل عز وافتخار 
زمان صادق الوعد وامني االمانة ومواسم مباسم االنوار

اليوم يوم للوفاء للشهداء وهيبة بنان سيدنا حّد كذو الفقار
عرس االعراس وعد وعهد على االعداء كالسيف البتار

ما هم االيام اليت فيها سيد النصر وصادق الوعد وامني االمانة وخرية 
االنصار

هيهات هيهات خلفك نرددها ولبيت ونليب دونك سيد االحرار. حارت 
باعدائك السبل ان حتتمي جببنها فال قباب الفوالذ مانعة هلم وال ارتفاع 

االسوار
ان جاء وعدك ووعدك آٍت ليدخلوا املهد واالقصى كما اول مرة ليطهروا 

مبسحة جدار الديار.

املسؤول  قام  سيدني  يف  احلّر  الوطين  التيار  من  لدعوة  تلبية 
الثقايف يف حركة "أمل" القليم بريوت فضيلة الشيخ حسن شريفة 
ووفدًا من حركة "أمل" برئاسة احلاج كامل مسلماني لزيارة مكتب 

التيار وذلك يوم االثنني يف ٢٠1٠/٥/٢٤.
بعد اللقاء كانت كلمة ملنّسق التيار يف سيدني ريتشارد طنوس 
الذي رحب بالضيوف وشكرهم على احلضور ومن ثم دار نقاش عن 

مواضيع عديدة وعن العالقة بني التيار الوطين احلّر وحركة أمل.
فكانت كلمة الضيف فضيلة الشيخ حسن شريفة انه ال يوجد أي 
مشاكل وال شوائب مع التيار بل اسلوب يف التعاطي مع الوضع 
كون الرئيس نبيه بري رئيس جملس النواب وان اجلنرال ميشال 

عون هو االبزر من الزعماء املسيحيني.
ثم تكلم عن وضع االنتخابات البلدية وعن دور االعالم يف لبنان 

وبعض االقالم املأجورة. 

فضيلة الشيخ حسن شريفة يزور مكتب التيار الوطين احلّر يف سيدني

كما تطرق عن وضع املنطقة الشرق االوسط ككل وعن االتفاقيات 
اجلديدة كما ابرمت مع سوريا والعمل على تفعيلها. كذلك توّقع 
زاهر  املنظور وتفائل بصيٍف  اي حرب يف املستقبل  بعدم وقوع 

وشجع املغرتبني لزيارة وطنهم لبنان.
وبعدها جرى تبادل اآلراء بني الطرفني وشددا على وحدة اجلالية 

اللبنانية ودعم وطنهم.
ومن ثم أقيم كوكتيل على شرف الضيوف.  

وأخريًا شكر فضيلة الشيخ حسن شريفة اصحاب الدعوة متمنيًا هلم 
املزيد من التوافق بني أطراف املعارضة الوطنية. 

اىل  ساملًا  والعودة  وناجحة  موفقة  زيارة  له  التيار  متنى  وبدوره 
الوطن.

مكتب االعالم 
يف التيار الوطين الوطين احلّر ـ اسرتاليا

أقام تيار املردة اوسرتاليا حفل عشاء على شرف ضيف حركة أمل 
امل مساحة  حركة  بريوت يف  القليم  الثقايف  املسؤول  واجلالية  
الويستيال يف سيدني. وكان يف  قاعة  الشيخ حسن شريفة يف 
تيار  يف  االدارية  اهليئة  رئيس  شريفة  الشيخ  مساحة  استقبال 
التيار.  أعضاء  من  كبري  وعدد  الشدياق  الياس  االستاذ  املردة 
وقد حضر املناسبة وفد من حركة أمل يتقدمه رئيس احلركة يف 
اوسرتاليا احلاج كامل مسلماني، وفد من التيار الوطين احلر يرتأسه 
نائب الرئيس السيد بيار حلوه، وفد من احلزب السوري القومي 
واملندوب  األيوبي  أمحد  االستاذ  العام  املنفذ  يرتأسه  االجتماعي 
السياسي عادل موسى، رئيس اجمللس الوطين االسرتالي اللبناني 
قزي  انطوان  االساتذة  االعالم  رجاالت  العشي،  غسان  الدكتور 
وسايد خمايل وجوزيف خوري وكميل شالال وامحد سليم وبطرس 

بشارة، وعدد من فعاليات اجلالية. 
أعرب الشيخ شريفة عن سروره بلقاء رئيس وأعضاء تيار املردة يف 
اوسرتاليا  ومما جاء يف كلمته البليغة النابعة من القلب »اصحاب 
الدعوة تيار املردة األكابر، عندما نتطلع اىل أي حزب او أي جهة 
وهلا شعار برايتها نعانق العلم الذي ننتمي أليه أي الراية مع راية 
بلون آخر ونقف لنستمر ونتعاضد ونتماسك واألعالم وان أختلفت 
بألوانها إال انها تّشكل احلديقة اللبنانية اجلميلة، ولكن عندما نصل 
األخضر  األخضر هو  واللون  األعالم  نعانق  املردة فكيف  تيار  اىل 
وكأننا نعانق الذات مع الذات، فعلم أخضر بعلم أخضر جنلس اآلن 
للبناننا  واحدة  حتية  على  خنتلف  ان  دون  التحيات  ونرسل  مجيعًا 
واجلمال  املشرتك  والعيش  املقاوم  وأضاف »لبنان  األخضر.« 
لبنان  االمام موسى الصدر. هذا هو  الذي أوصانا به مساحة  هو 
بشكله اجلميل. هذا هو لبنان الذي مترد على األعداء مبردة سليمان 
اجلد وسليمان احلفيد. تعددت االسباب وتعدد الزمن ولكن اخلط 
الوطين واضح وال أستطيع ان أغفل عن املرارات اليت حتملها التيار 
وأستشهد  املقاومة.«  موقف  على  وثباته  الوطين  خطه  اجل  من 
بأقوال لالمام املغيب موسى الصدر بقوله »املقاومة هي النتيجة 
وليست فعل واملقاومة أثبتت ذاتها بعد ثالث عقود على انها السد 
املنيع يف الدفاع عن لبنان« داعيًا »اىل النقاش واحلوار و عدم 
حتويل االختالف اىل خالف، واىل العمل على ان نقول للخارج من 
هي املقاومة واننا شعب حيب لبنان«. وختم بتوجيه الشكر اىل 

االعالم العربي الذي يتحمل السهام ألجل أيصال احلقيقية.
الياس  االستاذ  املردة  تيار  يف  االدارية  اهليئة  رئيس  وألقى 
الشدياق كلمة قيمة رّحب بها بالضيف العزيز واحلضور، ومما قاله 
» ان ما جيمعنا مع حركة أمل وكثريًا من االحزاب الوطنية اللبنانية 
يتمحور حول مبادىء ثابتة واهداف مشرتكة وثوابت وطنية صرفة 

وتثبيت  شريفة  وطنية  مقاومة  دعم  رأسها  على  حتررية  ومواقف 
عيش مشرتك صحيح.« وأشار اىل »العمل الدؤوب الذي يقوم 
به رئيس تيار املردة سليمان فرجنية لقيام شراكة وطنية شاملة 
االهلي«  السلم  او مذهب وتثبيت  اية طائفة  دون تفريط حبق 
ومّثن الشدياق مواقف الرئيس نبيه بري ودعوته للحوار والتوافق 
قائاًل »عمل الرئيس بري على تنفيس االحتقان السياسي وابعاد 
شبح حرب اهلية مدمرة«. وختم »انين اذ ارحب بكم مرة ثانية 
وباسم تيار املردة ادارة وأعضاء ملتزمني مببادىء رئيس املردة 
سليمان فرجنية ومؤمتنني على رسالة املردة يف اوسرتاليا، أمّحل 
فضيلة الشيخ حسن شريفة احرتامنا وتقديرنا لدولة الرئيس نبيه 

بري وامني عام حزب اهلل السيد حسن نصراهلل«.
اىل  أهداها  رائعة  وطنية  قصيدة  طراد  مارون  الشاعر  وألقى 

املقاومة الوطنية الباسلة. 
عّرف املناسبة أمني سر تيار املردة سركيس كرم ومما قاله » 
مساحة الشيخ، اهاًل وسهاًل بكم وكم يسرنا ان نصافح يدكم اليت 
وتطرق  واحلرية.«  والعز  اإلنتصار  رائحة  جنوبنا  أرض  من  حتمل 
املردة  تيار  عالقة  بان  »أنوه  قائاًل  احلزبية  العالقات  اىل  كرم 
التيار الوطين احلر كانت وما زالت  الرفاق يف  يف اوسرتاليا مع 
بقيادة  لبنان  التيارين يف  بني  القائمة  العالقة  مبتانة  وستبقى  
اجلنرال ميشال عون والنائب سليمان فرجنية.« وأكد كرم على 
» تضامن االحزاب والتيارات اليت تؤمن بلبنان احلر املوحد املرفوع 
على  اىل »ان حنرص  داعيًا  ومقاومته وشعبه«  الرأس جبيشه 
ان تسمو روحية هذا التضامن عن حماوالت أختزاهلا بعالقة خاصة 
من هنا او هناك. فالعالقات تتعزز بني االحزاب من ضمن سياق 
احلزبي  العمل  آليات  عرب  التعاطي  خالل  من  وتستمر  املؤسساتية 

ومواقع املسؤولية فيها«.

تيار املردة اوسرتاليا يومل على شرف مساحة الشيخ حسن شريفة

)تتمة املنشور على الصفحة 1٢(

حركة أمل احتفلت بالعيد العاشر...
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شارك فخامة رئيس اجلمهورية اللبنانية األسبق العماد اميل حلود 
اهليئة الوطنية للتضامن مع املقاومة واجلالية اللبنانية يف اسرتاليا 
يف الذكرى العاشرة للنصر والتحرير يف كلمة مباشرة من لبنان،اشاد 
عبرّ  .حيث  االغرتاب  الوطنية يف  املناسبة  بالقائمينعلى هذه  فيها 
العدو  مواجهة  لبنان يف  ة  قورّ هي  املقاومة  بأن  الدائم  اميانه  عن 
االسرائيلي،واكد ان دعمها هو حق وواجب على كل لبناني وعربي 
.ومشيدًا بالعالقة االخوية واالسرتاتيجية مع الشقيقة سوريا، وقد 
قطعت كلمة الرئيس حلود من قبل احلضور عدة مرات بالتصفيق.         
ه منسق اهليئة الوطنية عريف االحتفال الدكتور  ومن خالل الكلمة نورّ
االول  واملقاوم  الوطين  القائد  الرئيس حلود  بدور  العشي  غسان 
الذي دعم املقاومة منذ انطالقتها ويف اصعب الظروف وآمن بها 
عهده  االسرائيلي يف  االحتالل  من  االرض  استطاعت حترير  كقوة 
القائد  التاريخ سوف ينصف هذا  امليمون عام 2000 ، مؤكدًا ان 
اهلل،  نصر  حسن  السيد  مساحة  املقاومة  د  بسيرّ .ومشيدًا  الشجاع 

وسيادة الرئيس الدكتور بشار االسد،واملقاومني الشرفاء.
اللبنانية  اجلالية  ابناء  من  كبري  عدد  االحتفال  حضر  وقد 
العربي سعادة سفري  الدبلوماسي  السلك  عميد  والعربية،يتقدمهم 
احلكومة  مان_ووزيرة  ام سليرّ األستاذ مترّ السورية  العربية  اجلمهورية 
احمللية السيدة باربرة باري_وسعادة سفري فلسطني الدكتور عزرّت 

عبد اهلادي وعقياته
ونائب الرئيس العاملي للجامعة اللبنانية الثقافية يف العامل الدكتور 
فضيلة  الشيعية  االسالمية  املؤسسة  قسطنطني_رئيس  ابراهيم 
املندوب  الشيخ كامل وهيب_فضيلة الشيخ الدكتور فداء اجملذوب_ 
السياسي للحزب السوري القومي االجتماعي االستاذ عادل موسى 
وعقيلته وحشد كبري من احلزب يتقدمهم منفذ عام سدني املهندس 
ممثل احلزب الشيوعي اللبناني السيد عبد  أمحد االيوبي وعقيلته_ 
ممثل  الشدياق_  الياس  السيد  املردة  تيار  حجازي_رئيس  اجمليد 
اهلاشم_  نسيب  والسيد  عالرّم  هشام  الدكتور  احلر  الوطين  التيار 
مسؤول حزب البعث العربي االشرتاكي السيد فوزي امني_الدكتور 
رئيس االحتاد االسرتالي االفريقي  علي حالني من جامعة غرب سدني_ 
رئيس هيئة الصداقة االسرتالية  العربي فضيلة الشيخ ناصر زواي_ 
نائب رئيس اجمللس الوطين للجامعة  االسالمية السيد قيصر طراد_ 
رئيس اجلامعة الثقافية الفلسطينية  اللبنانية االستاذ عباس مراد_ 
احلاج  االسالمية  اخلريية  املبات  مجعية  ممثل  سعيد_  حيدر  السيد 
مجعية حبنني املنية اخلريية ممثلة بالسيد مصطفى  مصطفى حسني_ 
نائب  رئيس حركة الشباب املسلم العلوي السيد منري محود _  حامد_ 
رئيس  سعيد_  ابو  شوكت  السيد  الدرزي  اخلريي  التجمع  رئيس 
اخلريية  عيناتا  مجعية  رئيس  منري_  صالح  السيد  اري  العكرّ التجمع 
رئيس جلنة دعم حزب العمال الدكتور غسان  السيد عدنان وهيب_ 
جملس  رئيس  الكردي_  خالد  السيد  عكار  مجعية  رئيس  بيضون_ 
احلركة  عام  امني  ناصيف_  ايلي  السيد  االسبق  اللبنانية  اجلالية 

الرئيس حلود يشارك اهليئة الوطنية للتضامن مع املقاومة يف مهرجان التحرير قي اسرتاليا
مناسبات

الشاعر مارون طراد. الثقافيةاللبنانية السيد حسان بزرّي_ 
نبيل  السيد  العنكبوت  موقع  حترير  برئيس  ممثاًل  العربي  االعالم 
السيد اكرم املغاوش والسيدة اهلام احلافظ وعدد كبري  الضناوي_ 

من ابناء اجلالية.
باسم  باحلضور  رحب  الذي  العشي  غسان  الدكتور  االحتفال  عرف 
د املقاومة مساحة السيد حسن نصر اهلل باسلوبه االدبي وقراءته  سيرّ
االرض ويف  املقاومة يف حترير  ،ودور  الوطين  للواقع  السياسية 
بالوقوف  التضامين  املهرجان  وافتتح  االسرائيلي.  العدو  مواجهة 
دقيقة صمت عن ارواح الشهداء ، وبالنشيدين اللبناني واالسرتالي. 
وكان اول املتكلمني سعادة السفري السوري األستاذ متام سليمان 
الذي اشاد بدور املقاومة يف حترير االرض والذي هو حق مشروع 
ت الواقع يف الصراع  بكل االعراف الدولية ،حيث ان املقاومة غريرّ
مع العدو االسرائيلي على مستوى املنطقة العربية بأن تصبح ثقافة 
عامة وارادة شعبية يف احلفاظ على احلقوق الوطنية والقومية يف 
لبنان وفلسطني واجلوالن معتبًا ان اسرائيل متارس ارهاب الدولة 
حتقيق  يف  نوايا  ايرّ  هلا  وليس  الفلسطيين  العربي  الشعب  على 
السالم .منوهًا بدور سوريا قيادة وشعبًا متمثلة بسيادة الرئيس 
الدكتور بشار االسد يف الوقوف مبواجهة املشاريع اليت تستهدف 
املنطقة العربية وقد اشاد سعادة السفري بهذا املهرجان التضامين 
وبعدها  من حيث احلضور والتنظيم مهنئًا بهذه املناسبة العظيمة_ 
اشادت يف  اليت  باري  باربرة  احمللية  احلكومة  وزيرة  كلمة  كانت 
وحدة اجلالية حول هذه املناسبة الوطنية، واضافت ان مثن التحرير 
واحلرية الذي قدمه الشعب اللبناني منذ عشر سنوات كان باهظًا 
واشادت بتضامن ابناء اجلالية مع اهلهم يف الوطن ، مشيدة بدور 
وبعدها كلمة سفري  اجلالية اللبنانية الفعالة يف اجملتمع االسرتالي_ 
الدكتور عزت عبد اهلادي الذي هنىء احلضور والشعب  فلسطني 
الشعب  معانات  اهلامة،شارحًا  الوطنية  املناسبة  هذه  يف  اللبناني 
العربي الفلسطيين حتت االحتالل االسرائيلي وحماولة تهويد القدس 
وبعدها كلمة فضيلة الشيخ كامل  وخيارات السالم للمرحلة املقبلة_ 
وهيب الذي اشاد باملقاومة ودورها يف حترير االرض ،وجهوزيتها 
يف الدفاع عن تراب الوطن يف مواجهة اي عدوان اسرائيلي ووجه 
حتية اكبار لسيد املقاومة السيد حسن نصر اهلل واىل سيادة الرئيس 
الدكتور بشار االسد مشيدا بدور سوريا وايران يف دعم املقاومة._
ثم السيد عبد اجمليد حجازي كلمة احلزب الشيوعي الذي نوه باهمية 
االنتصار الذي حققه الشعب اللبناني على اجليش االسرائيلي الذي 
ال يقهر ،واضاء على اجملازر يف غزة ولبنان.اما على صعيد الوطن 
السياسية  الطائفية  والغاء  االجتماعية  العدالة  بتحقيق  طالب  فقد 

واعتماد قانون النسبية االنتخابي.
سدني  عام  منفذ  القاها  االجتماعي  القومي  السوري  احلزب  كلمة 
للصراع  التارخيية  املراحل  فيها  استعرض  االيوبي  أمحد  املهندس 
العربي االسرائيلي معتبًاالزعيم أنطون سعادة هو اول املقاومني 

لالحتالل الفرنسي والبيطاني للمنطقة العربية والذي حذر من خطر 
املتواطئة  السلطة  اغتالته  الصهيوني واطماعه يف فلسطني حيث 
مع الفرنسيني انذاك مؤكدًا ان احلزب السوري القومي االجتماعي 
كان ومازال يف الصف االول للمقاومة مشيدًا بدورها يف التحرير 
ة لو فعلت  والنصر مستشهدًا يف قول الزعيم سعادة ان فيكم قورّ
التاريخ .مشيدًابدعم الشام املطلق قيادة وشعبًا يف  لغريت وجه 

لبنان وفلسطني.
على  املقاومة  بدور  اشاد  اجملذوب  فداء  الشيخ  الدكتور  كلمة 
وهي  واملقدسات  االرض  حترير  يف  واالسالمي  العربي  املستوى 

ضرورة حتمية يف مواجهة العدو االسرائيلي.
مشاركة فخامة الرئيس اميل حلود يف رسالة مباشرة ملدة 30 دقيقة 

خاطب بها احلضور .
ا املقاومة يف  كلمة حزب البعث القاها السيد فوزي امني الذي حيرّ
اجلمهورية  سيما  وال  دعمها  يف  العربي  العمق  مشددًاعلى  عيدها 
العربية السورية وقيادتها منوها بدور حزب البعث يف دعم القضايا 
وحي  من  شعرية  قصيدة  فلسطني._ثم  قضية  سيما  وال  العربية 
املناسبة القاها الشاعر مارون طراد._وختلل احلفل اناشيد وكلمات 

كثرية تضامنية اشادت باملقاومة وسيدها.
كلمة التيار الوطين احلر القاها الدكتور هشام عالم

كلمة تيار املردة القاها رئيس التيار السيد الياس الشدياق 
كلمة مجعية بريوت اخلريية القاها احلاج فاروق القصار

كلمة حركة الشباب املسلم العلوي القاها السيد علي اسكندر 
ويف ختام هذا املهرجان احلافل الذي حتول اىل عرس النصر .شكر 

الدكتور غسان احلضور على دعمهم  ومشاركتهم.
وبعدها انتقل الرمسيون وممثلي القوى الوطنية واجلالية اىل حفل 
عشاء دعى اليه منفذ عام سدني للحزب السوري القومي االجتماعي 

السيد أمحد االيوبي.
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والرتاث  الدبكة  على  حتافظ  الفولكلورية  لبنان  ارز  فرقة  زالت  ما 
اللبناني، وما زالت تشارك يف املناسبات اخلاصة والعامة وخاصة يف 

مناسبات االعراس واالفراح....
الفرقة يف عرس  العريس شاركت  االحد 2010/5/2 وبدعوة من اهل 
 Albert Palais صالة  طّنوس يف  ملا  والعروس  غربيال  جورج  الشاب 
Function Centre-Leichardt حيث قدمت الفرقة وصالت من الفلكلور 
واالهل  والعروس  العريس  معظمها  يف  شارك  اللبناني  والرتاث 

واالقارب.
للتوضيح لقد ورد خطأ ان اهل العريس من سوريا ومن سكان لبنان 

والصحيح ان اهل العريس من لبنان وليسوا من سوريا. 
نتمنى للعروسني اهلناء والتوفيق. الف مربوك

اجل  من  وذلك  اداليد   - اسرتاليا  حنوب  والية  الفرقة  مدّرب  زار 
التحضريات اليت تقوم بها لتقديم مهرجانها مبناسبة عيدها 33 "صدى 
وسيقام   2010/3/2 السبت يف  سيدني  هنا يف  قّدم  الذي  االمواج" 
املهرجان من ادااليد السبت 2010/12/18 بالتعاون مع حكومة الوالية.
العاجل. القريب  يف  املعلومات  من  املزيد   ترقبوا 

االحد  هابر  دارلينغ  يف  لبنان  كرنفال  مع  موعدكم  تنسوا  ال 
 2010/10/10

نشاطات فرقة ارز لبنان الفولكلورية

حممود  اللطيف  الشاب  العروسني  زواج  مّت  والسرور  اجواء  يف 
خملص البارودي على اآلنسة املهذبة منال حممد احلسيين حبضور 
االفراح  النجوم قصر  املدعوين يف صالة قصر  االهل وعدد من 
املمتازة  واخلدمة  املعاملة  حبسن  املشهور  السعيدة  واملناسبات 
مشعون  منري  والديناميكي  دباغ  عبود  السيد  مديرها  باشراف 
واستقبل العروسني واهلهم واملدعوين ملك الددجي اسامة حداد 
الطبول  قرع  على  العروسان  ودخل  االغاني  وامجل  الكالم  باحلى 
وزغاريد االهل واملدعوين عّمت الفرحة قلوب اجلميع وخاصة والد 
يستقبل  حركة  لولب  كان  الذي  احلسيين  حممد  احلاج  العروس 
املدعوين باالبتسامة اللطيفة والوجه البشوش خالل احلفلة العامرة 
وعلى اضواء فيديو سالم واشعاع فالش اراكس قطع العروسان 
حممود ومنال قالب الفرحة ونثرت الورود وتعالت االلعاب النارية 
العروسان  تقبل  ثم  الصالة  ارجاء  يف  والوفاء  احلب  رقصة  مع 

التهاني من اجلميع الف مربوك.

العروسان حممود البارودي ومنال احلسسيين 

ندوة   NSW CHepatitis مؤسسة  من  بدعم  حبنني  مجعية  نظمت 
حضرها  وجتنبها  وعالجها   Chep الكبد  أمراض  حول  معلوماتية 
القاعة باحلضور. وقد  النساء والرجال حيث غصت  العشرات من 
أبدع الدكتور أمني جاد اهلل يف شرحه املبسط املستفيض مما شد 

املستمعني ملتابعة احملاضرة بكل جدية وشوق.
 hepC  غري معديني أما  hepB & hepA وقد أكد الدكتور أمني ان 
فهو معدي و جيب جتنب ادخال دم املصاب أو أختالطه مع دم 

أي أنسان آخر .
وبعد احملاضرة دعي احلضور لتناول طعام الغداء وقد كان الباربكيو 

شهيا مما حتم من اللحوم و اخلضراوات و غريها.
حسن  على  وأدارتها  اجلمعية  يف  العاملني  احلضور  شكر  وقد 

ضيافتهم و حسن أدارة الندوة.

احيت اللجنة النسائية يف اجلمعية ليلة من امجل لياىل العمر احتفاء 
و  االبطال  ام  الدهور  الزمان ومشس  الكون عروس  بعيد سيدة 
املتفوقني يف كل عصر و مكان تلك هي االم بعيدها الزاهر عيد 

الفرح واحلنان عيد احملبة والرعاية بل عيد البشرية مجعاء.
ففي قاعة الويستال الكربى يف لدكمب احتشدن مئات السيدات 
العربيات ليحيني هده الليلة ملا متثله يف نفوسهم من تضحية و 
عطاء حب و حنان  فهما يستحقون كل ما نستطيع تقدميه و اكثر، 
فمن منا مل يولد من رحم ام ومن منا ليس له بنت او اخت هي 

فتاة اليوم وام الغد.
لقد مت افتتاح احلفل الكبري بكلمة القتها السيدة رنا دبلري اليت 
رحبت باحلضور و شكرتهم ملشاركتهم متمنية للجميع سهرة ممتعة 
مع االحبة و االصدقاء و مؤكدة على اهمية دور االم يف احلياة 
واليت اذا احسن تثقيفها و تربيتها اعطت لالمة جمتمعا ناجحا و 

متقدما بل و مواطنية صاحلة على مر الدهور.
ثم القت الوزيرة النائبة بربارة باري كلمة موجزة شكرت اجلمعية 
بدور  الكبري مشيدة  االحتفال  االدارة هلذا  التنظيم و  على حسن 
االم و اهميتها يف تقدم اجملتمع او ختلفه فهي صانعة االجيال و 

مربية العقول و االذهان.
و  االسرتالي  الوطنني  النشيدين  انغام  على  احلفل  بدا  ثم 

الليناني.
اصوات  على  الرقص  و  الغناء  ليبدا  املوسيقى  عزفت  ذلك  بعد 
اشهر املغنني لتمتلىء الساحة باملشاركات بل و تكتظ بالعشرات 

حبيث مل يعد هنالك جمال للمشي او العبور.
الليل و املئات من  و ظلت املوسيقى تصدح حتى بعد منتصف 

النساء ينتشني فرحا و طربا.
هذا  للجمعية  اجلميع سعداء شاكرين  خرج  االحتفال  نهاية  و يف 
اجلهد املنظم الرائع و طلب البعض منهم ان يقام مثل هذا احلفل 

يف كل مناسبة ان امكن.
هلم  متمنني  االحتفال  هذا  يف  شاركوا  للذين  شكرا  اخرى  مرة 
كامهات كل السعادة و التقدم      و لآلباء ايضا كل التقدير و 

احملبة من اجل دعم االمهات و االخذ بيدهم اىل االمام.
ريع هذه احلفلة عاد ملرضى السرطان Cancer Council وكل عيد 

وكل أمهات العامل بألف خري.

 حترير جنوب لبنان حترير للنفوس العربية
متر هذه األيام الذكرى العاشرة لتحرير جنوب لبنان من املغتصبني 
الوطن مبا فعلوه من قتل وتدمري  الذين دنسوا أرض  الصهاينة 
اللبنانية  الوطنية  املقاومة  بقوة  وذلك  البشر،  و  لألرض  وخراب 
الباسلة وتضحياتها الالمتناهية يف سبيل الدفاع عن كرامة الوطن 

و األنسان.
ألف حتية لشهداء املقاومة و لقيادتها الغر امليامني.

فأىل كل املناضلني األبطال املدافعني عن اوطانهم و كرامتهم 
هلم منا التحية و الألعتزاز و األكبار و نشد على أيديهم مبا يقومون 

به حفاظا على األرض و العرض و الشرف.
مجعية حبنني-املنية          
املركز األسرتالي العربي للخدمات األجتماعية

احتفال بعيد االم

مجعية حبنني املنية
املركز األسرتالي العربي للخدمات األجتماعية

ندوة

توضيح صادر عن مجعية أبناء حبنني - املنية
املنية أن توضح األمر التالي: يهم مجعية أبناء حبنني – 

،وملا  اللبنانية  اجلالية  جملس  يف  أصيل  عضو  مجعيتنا  أن  مبا   
اجلاري  أيار   25 الثالثاء  نهار  الصادرة  الصحف  بعض  طالعتنا 
بتغطية إلحتفال التحرير اليت كانت قد أحيته حركة أمل يف مركز 
اإلمام الصدر الكائن يف حملة بانكسيا، وذكرت التغطية من مجلة 
احلضوركان رئيس جملس اجلالية اللبنانية الدكتور علي بزي، ومبا 
أن جملس اجلالية كان قد تلقى دعوات من كل هيئة التضامن مع 
املقاومة من جهة، ومن حركة أمل من جهة أخرى حلضور احتفالني 
املناسبة،فقد قرر جملس  أقيما لنفس  واحد لكل منهما كانا قد 
اجلالية يف حينه اال يدخل طرفا يف جتاذبات كهذه ، وأن يبقى 
على نفس املسافة من كال الطرفني،وعليه فإن جملس اجلالية لن 
إمنا حيضر   ، منهما  أي  ومن سيحضر  اإلحتفالني،  من  أي  حيضر 
بإمسه الشخصي ، لذا فإن حضور الدكتور علي بزي كان حضورا 
شخصيا، وكان على من صاغ التغطية أن حيرتم خيار اجمللس. لذا 

إقتضى التنويه..مع الشكر. 
         مندوب اجلمعية يف اجمللس

         السيد حممد الغريب   
سكرتري اجلمعية     
السيد مصطفى حامد

األربعاء 2010/5/26

حركة الشباب املسلم العلوي 
احتفال عيد والدة االمام علي رضي اهلل عنه وكّرم وجهه
ستقيم الطائفة االسالمية العلوية يف سيدني 

احتفاال كبريا مبناسبة والدة

 امري املؤمنني االمام علي بن ابي طالب عليه السالم
 وذلك يوم االحد 2010/6/27 الشهر القادم 

يف متام الساعة اخلامسة والنصف مساء
 يف املركز االسالمي العلوي

 على العنوان التالي: 
41 Carrington Rd Marrickville

االعالم
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20 نيسان(:تنافس األصدقاء، وتريد أن تثبت  احلمل )21 آذار – 
لنفسك أنك األفضل واألكثر قّوة. ال تعرف أن ترتاح وال تقدر أن 
تقوم بعالقات مساملة، وغالبًا ما تتخلل حياتك العاطفية مواجهات 

عنيفة.

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

والرومنسية.

أن  تعرف  ألنك  امللل  تعرف  حزيران(:ال   20  - ايار   21( اجلوزاء 
تسّلي نفسك، وال تضيع وقتك يف تنظيم حياتك، بل تعطي احلرية 

املطلقة لنزواتك، وتعيش وفقًا ملزاجك يف اللحظة.

أن  يعّلمك  شريك  عن  متوز(:تبحث   20  - حزيران   21( السرطان 
تكون أكثر واقعية ويعرف ان يساندك لئال تغوص يف أحاسيسك 
املتناقضة. ال تتكل على الوقائع عندما تريد أن تتخذ القرارات، 

بل تعطي الدور ألحاسيسك.

االسد )21 متوز - 21آب(:تعرف أن تستفيد من أيامك ومن كل 
اللحظات ألنك تنّظم حياتك بدقة، وال تدع مزاجيتك تقرر نيابة عنك 
كيف سيكون نهارك. تضع اخلطط املفّصلة وتنفذها بعزم لذلك 

جتد كل شيء كما خططت له.

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

لذلك عليك االنتظار.

القوة  أن  الوقت  - 22 ت1(:تتعّلم مع مرور  أيلول   23( امليزان 
احلقيقية تكمن يف قدرتك على إختاذ القرارات وإن كانت املسألة 

ختيفك. تعوزك القدرة على مواجهة املشكالت بأسلوب حتليلي.

العقرب )23 ت1 - 22 ت2(:تنجذب اىل املوضوعات اليت تكتنفها 
األسرار، وتبحث عن العالقات اليت تسبب لك املشكلة تليها أخرى. 
ال تقدر على التكيف مع اهلدوء وغالبًا ما تتصرف بعدوانية وهذا 

ما يبعد عنك الشريك.

القوس )23 ت2 - 20 ك1(:تعرف أن تركز على كل ما تقوم به، 
وال تشيح بنظرك عن اهدافك اليت غالبًا ما تكون صعبة املنال، 
متامًا كأحالمك املستحيلة. تعشق التحديات وتصبح أكثر عزمًا على 

التغلب على الواقع.

الشريك  بعواطف  تتالعب  ان  ك2(:تعرف   19  - ك1   21( اجلدي 
تلعب  يقرتفها يف حقك.  قد  اليت  االخطاء  بالذنب ألتفه  فيشعر 
دور الضعيف واخلائف، وتطلب منه ان حيميك ولكنك يف الواقع 

تسيطر عليه.

حياتك  وتعيش  املظلوم،  عن  18 شباط(:تدافع   - الدلو)20 ك2 
العامل. غالبًا ما  الوحيد اجياد احللول لكل مشكالت  وكأن هدفك 
يشعر الشريك بأنك ال تعيش من أجل عالقتكما العاطفية بل من 

اجل انقاذ البشرية.

احلوت )19 شباط - 20 آذار(:ال تقدر ان تتخطى اخليبات، وغالبًا ما 
تغوص يف الكآبة والسوداوية، ويشعر االصدقاء بأنك يف الواقع 

ال تعرف املعنى احلقيقي للسعادة وتبحث عن األحزان.  
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Hariri: Israeli occupation hampering peace talks
Prime Minister Saad Hariri 
stressed Wednesday that 
ongoing Israeli occupation 
of Arab territories hindered 
peace negotiations and 
diplomatic efforts aimed 
at resolving the Israeli-
Palestinian conflict. 
“How could dialogue build 
confidence with continued 
Israeli occupation of 
Palestinian and Arab lands 
and the persistent denial 
of the national and human 
rights of the Palestinian 
people, and more particularly 
their right to return and to 
an independent state with 
Jerusalem as its capital,” 
Hariri said while addressing 
the UN Security Council. 
The Lebanese premier, who 
chaired the session because 
Lebanon holds the council’s 
presidency for the month of 
May, added that sectarian 
and ethnic violence and 
terrorism should be resolved 
through “preemptive 
diplomacy” and cooperation 
to reach peaceful and just 
solutions to conflicts. 

“Opting for dialogue is 
responsive to the new or 
recurrent social and political 
phenomenon marked by 
sectarian and ethnic violence 
and terrorism. It is a means 
for dealing with their root 
causes in order to preempt 
their occurrence through 
preventive diplomacy,” Hariri 
said. 
Hariri also expressed 
Lebanon’s commitment 
to UN Security Council 
resolutions, adding that 
they helped “preserve 
Lebanon’s sovereignty and 
independence.
“I would like to renew 
Lebanon’s commitment to 
the universal ethical values 
of the UN Charter that guide 
its diplomacy and programs 
in mediation and conflict 
resolution. These values 
are the basis of intercultural 
dialogue,” the premier 
added. 
Hariri also reiterated his 
commitment to parity 
between Lebanese 
Christians and Muslims as a 

unique model of coexistence 
and dialogue. 
“Equal-power sharing 
between Christians and 
Muslims is what makes 
Lebanon a unique hub for 
dialogue between different 
cultures,” Hariri added. 
Hariri’s visit to the US comes 
at a time when regional 
security tensions rose after 
Israeli accusations that Syria 
was providing Hizbullah with 
Scud missiles. Israel says 
the party has stockpiled 
sophisticated weaponry 
which could alter military 
balance in the region. 

US President Barack 
Obama on Monday relayed 
US concerns about Syria 
arming Hizbullah to Hariri 
during their meeting at the 
White House. 
According to a senior State 
Department official speaking 
on condition of anonymity, 
Secretary of State Assistant 
for Foreign Affairs Jeffry 
Feltman also discussed 
Monday with Hariri “the 
importance of the upcoming 
vote on the resolution for 
new UN Security Council 
sanctions against Iran.” 
Lebanon, which has 

members from the pro-
Iranian Hizbullah as part of 
the government, is perceived 
to be one of the countries on 
the 15-member UN Security 
Council opposed to new 
sanctions against Iran. 
The others are Turkey and 
Brazil. 
Earlier Wednesday, 
Hariri warned against 
stalled Middle East peace 
negotiations, saying failure 
to reach peace would 
promote extremism and 
terrorism in the region. 
“Moderate and Muslim 
Arab states might be 
surpassed if time passes 
without establishing peace,” 
Hariri said, in a speech at 
Georgetown University. 
“Time is running out for 
all of us to face global 
dangers given the increase 
of extremism and terrorism; 
the solution is not a military 
one or through security 
measures. It is simply 
through ending despair. 
Now it is time for work,” he 
added. 

Hariri stressed that any 
resolution to the Palestinian-
Israeli conflict should be 
based on the Arab Peace 
Initiative launched in Beirut 
in 2002. 
“We should understand that 
the Mideast issue is not an 
issue concerning only our 
region but the world; the 
incapacity to reach a just 
resolution to put an end to 
Palestinian suffering … is a 
vital issue for all of us,” the 
Lebanese premier said. 
Later, Hariri met with Head 
of the Congress Foreign 
Affairs committee Senator 
John Kerry. 
On Tuesday, Hariri 
emphasized Lebanon’s 
shared principles 
of democracy and 
independence with the US 
as he voiced hope during a 
meeting with US Speaker 
Nancy Pelosi. 
For her part, Pelosi stressed 
the US commitment to help 
Lebanon implement UN 
Security Council Resolution 
1701.

Lebanese Forces head 
Samir Geagea on Tuesday 
accused President Michel 
Sleiman of supporting the 
view of one side against the 
other regarding Lebanon’s 
defense strategy, and 
urged the president to stick 
to his inaugural address. 
Geagea urged Sleiman to 
“adhere to the inaugural 
address that all Lebanese 
agreed on and adopt 
positions based on which 
he was elected.” 
Speaking to reporters at 
his residence in Maarab, 
Geagea reminded Sleiman 
that he was elected as 
a consensus president 
which means he cannot 
adopt the stance of one 
Lebanese side while 

Geagea tells Sleiman to refrain from taking sides on 
national defense strategy 

disregarding the other. 
In an interview with Al-
Manar television to mark 
Liberation Day, Sleiman 
said Lebanon’s defense 
strategy lies in the 
cooperation between the 
resistance, the Lebanese 
Army and people. He 
attributed the success of 
the Lebanese experience 
in facing Israel to 
combining the efforts of 
the three components. 
Sleiman’s remarks came on 
the eve of the Resistance 
and Liberation Day on May 
25, which marks the Israeli 
pull out from most of south 
Lebanon 10 years ago. 
The president 
congratulated the 
Lebanese people, army 

and resistance, stressing 
resistance as the choice 
against Israel. 
Geagea said that Sleiman 
did not represent his 
opinion as “an ordinary 
citizen” regarding the 
defense strategy. 
Sleiman was elected by 
MPs from all parties as a 
consensus president in 
May 2008. 
Various Lebanese 
political factions have 
been debating a defense 
strategy against Israel, 
with the topic being a 
controversial item on a 
National Dialogue table 
convened by Sleiman. 
Several rounds of talks 
have been held with no 
agreement reached so far. 

Asked about US President 
Obama tying support to 
Lebanon with the country’s 
commitment to Resolution 
1701, Geagea said that the 
resolution was not being 
implemented by Lebanon 
because it had to do with 
relations with Syria and 
the situation of Hizbullah. 
“It is because of this I blame 
the president and officials 
who should assume their 
responsibilities to save 
the fate of the Lebanese 
citizen,” Geagea said. 
UN Resolution 1701 
ended the 34-day summer 
war that Israel launched 
against Lebanon in 
2006. It stipulated that 
the Lebanese Army and 
beefed-up peacekeeping 

forces should be the only 
parties in control of the 
area south of the Litani 
River, an area believed 
to be a Hizbullah’s 
stronghold. 
Meanwhile, Speaker 
Nabih Berri defended the 
president on Wednesday, 
saying that Sleiman’s 
remarks were the same 
as those he made in his 
inaugural address, and 
thanked Sleiman for his 
position. 
Berri made his comments 
after meeting Sleiman 
at Baabda presidential 
palace, where he extended 
his congratulations on the 
occasion of Resistance 
and Liberation Day. 
Berri criticized those who 

say Sleiman should be 
neutral on national issues 
since he chaired dialogue 
sessions. “I invented the 
dialogue table and I am 
among the founders of 
the resistance as well, 
for the two issues are not 
contradictory,” he said. 
Separately, former 
Premier Omar Karami’s 
press office issued a 
statement in response 
to Gegea’s comments. 
It said Sleiman’s stance 
on the defense strategy 
“represented the official 
position of the Lebanese 
government, as stated in 
the ministerial platform, 
based on which the 
Cabinet received a vote of 
confidence.” 
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El Ghad News
Breaking News & all the latest on the national and 
international platforms with Boutros Bechara.
Mon – Sat: 8 am; 9 am; 11 am; 12 noon;  
1 pm & 1:45 pm

LBCI NEWS
Daily News Update from LBCI - The leading  
television network in the Middle East.
Mon – Sat: 3 am; 6:30 am & 10 pm
Sunday: 3 am; 9 am; 2 pm & 10 pm

Sob7iyyi 
Morning Drive highlighting the latest in current affairs, 
economics, politics, entertainment & more with 
Suzan Hourani & Elie Mattar. 
Mon – Fri: 7 am 

2il W 2al Ma3 Elie
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 non-
celebrity 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 

Hanin
Reviving nostalgic moments with all- time love songs 

and dedications from around the world  
with George Dagher.
Wednesday: 8 pm 

Dayf E Dayf
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. 
Saturday: 10 am 

Musicana 
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. 

Saturday: 2 pm 

DJ Time 
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 

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

Nasrallah: We will hit Israel>s ships in any new war
Hizbullah leader Sayyed 
Hassan Nasrallah said on 
Tuesday that his militants 
would bomb military, 
civilian and commercial 
ships heading to Israel in 
the event of a new war 
with the country. 
“If you [Israel] launch a 
new war on Lebanon, if you 
blockade our coastline, 
all military, civilian or 
commercial ships heading 
through the Mediterranean 
to occupied Palestine will 
be targeted by the Islamic 
resistance,” he said in a 
speech transmitted via 
video link to thousands 
of supporters massed in 
Hizbullah’s stronghold 
in Beirut’s southern 
suburbs. 
“Whether along the 
northern or southern Israeli 
shore, we can target ships, 
bomb them and hit them 
God willing,” he added, 
speaking on the occasion 
of the 10th anniversary of 
the withdrawal of Israeli 

troops from southern 
Lebanon after a 22-year 
occupation. 
“When the world sees how 
these ships are destroyed, 
no one will dare go there 
[Israel],” Nasrallah added. 
“You will forgive me if 
one ship manages to slip 
through.” 
Nasrallah also reiterated 
past threats of bombing 
Israeli airports and other 
strategic targets if a new 
war erupts. 
His speech came against 
a backdrop of tension 
in the region following 
allegations that the Shiite 
party, which fought a 
devastating war with Israel 
in 2006, was stockpiling 
sophisticated new 
weapons in anticipation 
of a new conflict. 
Nasrallah said in his hour-
long speech that he would 
not comment on his party’s 
military capacity so as to 
reserve a “surprise” for 
Israel in the event of a 

new conflict. 
“The enemy is scared and 
we will keep him scared,” 
he said, referring to Israel. 
“But you [the Lebanese] 
should feel assured 
because the equation has 
changed. 
“In the next war, we will 
resist, come out victorious 
and change the face of 
the region God willing,” he 
said to applause. 
Nasrallah accused Israeli 

leaders of spreading 
allegations that Syria 
was transferring Scud 
missiles to Hizbullah in 
order to garner further US 
financial assistance. 
“The whole brouhaha over 
the Scuds was so that 
Israel could get 200 or 
250 million dollars in aid 
from the US Congress,” he 
said. 
“Despite its economic 
crisis, the US finds money 

to assist Israel,” he 
added. 
He said his party was not 
seeking a new conflict and 
would neither confirm nor 
deny Israel’s allegations 
concerning the Scuds. 
“If you are strong, the 
world respects you and 
talks to you and takes 
you into account,” he 
said. “And as such we can 
impose our conditions. 
“If you are weak, you will 
be eaten,” he said. 
Nasrallah’s speech came 
as Premier Saad Hariri 
was on his first official 
visit to the United States, 
where he met on Monday 
with President Barack 
Obama, who raised the 
issue of illegal arms 
smuggled into Lebanon. 
Hariri on Wednesday 
addressed the Security 
Council, chaired this 
month by Lebanon. 
Hizbullah, blacklisted as 
a terrorist organization 
by Washington, has two 

ministers in the Lebanese 
government. 
It is the only faction that 
was authorized to keep 
its arms following the 
country’s 19751990- Civil 
War, since its arsenal 
was needed to defend 
Lebanon against any 
Israeli aggression. 
Tackling domestic issues, 
Nasrallah admitted that 
there was no consensus 
among political parties 
over the resistance 
in Lebanon. “In fact,” 
he said, “There is no 
consensus over anything 
in Lebanon.” 
However, the Hizbullah 
leader added that the 
majority of the Lebanese 
people supported 
resistance. 
Nasrallah added that 
Israel could best be 
countered when the “army, 
people and the resistance 
join forces.” 
“This formula is infallible,” 
Nasrallah said.
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SPIRITUAL THERAPIST
Traditional Spiritual Help

العامل الروحاني عالء العوادي
*تسفري االرواح البشرية واستنطاقها

*كشف األسرار *استشارات روحانية ونفسية

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

*عالجات للسحر واملس يف مجيع األمراض الروحانية
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