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ان  اخرى،  مرة  وأظهر،  وشعبية  سياسية  عاملية 
اسرائيل دولة تقوم على الدم وتنام على الدم وال 

ترتوي اال مبزيد من الدم.
لقد أكد هذا االعتداء الدموي هوية اسرائيل الدموية 
ونزع عنها آخر ورقات التني اليت كانت حتاول ان 

تسرت بها عوراتها امام نفسها والعامل.
فـ »اسطول احلرية« الذي ارتكبت حبقه افظع وابشع 
اجلرائم، جرميته انه كان يعمل على حتدي احلصار 
االسرائيلي املفروض على غزة منذ ثالث سنوات 
وايصال بعض املواد الغذائية واملساعدات الطبية 
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العملية الدموية ضد »اسطول احلرية«
 وصمة عار على جبني االنسانية.!

العرب جتادلوا واألتراك شّيعوا الشهداء والغرب يتحايل حول »التحقيق« وحصار غزة

خمارج أمريكية إلسرائيل من عواصف جرمية البحر
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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

@N Nk‹‘€ a @Âfl @ÚfláÇ @NNÒçÓø @Úfl bèni a @ N NÚfl bm @Úœ bƒ„

)التتمة ص 2(

ads of arabiaa a



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...

مؤسسة املكاري للدواليب االوىل يف فيكتوريا
دواليب جديدة

 ومستعملة
 بأسعار ال تنافس 
بإدارة أمحد املكاري)التفاصيل ص 17(

بينما كان األتراك يشيعون 
شهداء فلسطني، ويتوعدون 
إسرائيل، ويتحدث قادتهم 
املاضي  اىل  الالعودة  عن 
مع  لعالقاتهم  املزدهر 
إسرائيل، جاءت ردة الفعل 

العربية خجولة.
يعيش  العامل  كان  وبينما 
إنزال  إجناز  تداعيات 
الفضيحة الدولية باالحتالل 
قبل  من  االسرائيلي، 
دول  من  غالبيتهم  نشطاء 
مالمح  وتظهر  عربية،  غري 
الذي  احلصار  جدار  تفكك 
فرضه على قطاع غزة منذ 

عربي  بتخاذل  سنوات، 
احيانا، كان الوزراء العرب 
عقيم:  جدل  يف  يغرقون 
نستخدم تعبري فك احلصار 
احلصار؛  كسر  تعبري  ام 
السالم  مبادرة  نبقي 
ام  الطاولة،  على  العربية 
نؤيد  هلا؛  دعمنا  نسحب 
املباشرة  غري  املفاوضات 
وبني  اهلل  رام  سلطة  بني 
اسرائيل، ام نطلب وقفها؛ 
االستنجاد  يقررون  ثم 
مبجلس االمن الدولي للبت 
ويقررون  غزة،  مبصري 
اىل  »سرية«  رسالة  كتابة 

مطلوب معلم حلويات عربية
مطلوب معلم حلويات عربية

 للعمل يف حمالت 

 La Profiterole
االتصال على احد الرقمني: 

0422 888 548 - 9892 1199

باراك  االمريكي  الرئيس 
أصوات  ولوال  اوباما. 
ملا  وقطر،  وسوريا  لبنان 
باهلزيل  إال  بيانهم  فاض 
اليت  اإلنشائية  اجلمل  من 
وال  غزة  أطفال  تطعم  ال 

حتميهم من جور االحتالل.
بعض  كّرس  وبذلك، 
عن  ابتعادهم  العرب 
بعدما  فلسطني،  قضية 
أصروا على تفويت فرصة 
األزمة  من  االستفادة 
االحتالل،  بها  يتخبط  اليت 
انتصارها  تركيا  ومشاركة 
»أسطول  معركة  يف 

هلم  يسمح  مبا  احلرية«، 
من  االدنى  احلد  باستعادة 
الذي  السياسي،  االقتدار 
قمار  طاولة  على  ضيعوه 
املفاوضات املباشرة منها، 

وغري املباشرة.
تبّدى  االثناء،  هذه  ويف 
يف  اإلسرائيلي  اإلرباك 
جرمية  تداعيات  مقاربة 
بأوضح  احلرية«،  »أسطول 
أكدت  بعدما  أشكاله، 
عن  عجزها  االحتالل  دولة 
الثالثة  األعاصري  احتواء 
عمق  من  عليها  هبت  اليت 

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
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سليمان تشاور مع عباس يف جرمية »أسطول احلرية« ونصر اهلل يرى أنها »تستوجب إجراءات«

احلريري مع التعيينات بأسرع وقت.. والوفد التقين قريباً إىل دمشق
اإلسرائيلي  اهلجوم  استمر 
على »قافلة احلرية، وردات 
الدولية  والقرارات  الفعل 
صدرت  اليت  والعربية 
جملس  مقررات  وآخرها 
العرب،  اخلارجية  وزراء 
واهتمام  رصد  موضع 
دون  من  لبنانية،  ومتابعة 
أن حيجب االهتمام مبلفات 
مقدمها  ويف  داخلية 
مشروع موازنة العام 2010 
الوزراء  يتابع جملس  الذي 
اليوم،  بنودها  مناقشة 
وخصوصًا بعد كالم رئيس 
بري  نبيه  النواب  جملس 
عن مصري 11 مليار دوالر، 

ردودًا  استتبع  الذي 
متنوعة.

جلسة  ترؤسه  وخالل 
جملس الوزراء يف السرايا 
أبلغ  االول،  أمس  الكبرية 
الوزراء  جملس  رئيس 
بأن  الوزراء  احلريري  سعد 
من  املؤّلف  التقين  الوفد 

برئاسة  العامني  املدراء 
أوغاسبيان،  جان  الوزير 
يومي  دمشق  سيزور 
احلالي  حزيران  و13   12
يف  بنظرائهم  لالجتماع 
املناقشات  ملتابعة  سوريا 
الصيغ  إىل  للوصول 
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)تتمة املنشور على الصفجة االوىل(

السماء«  عملية »رياح  عليها  اطلق  ما  فداهمته  البنائها احملاصرين، 
وعشرات  االتراك  الناشطني  من  معظمهم  شهيدا  عشر  تسعة  لتوقع 
وهنا  ايضا.  جهنم  ومن يف  من يف »السماء«  منها  وليتربأ  اجلرحى 

نسأل: ما هي جرمية »اسطول احلرية«؟
هل كان يشكل تهديدا المن الدولة العربية؟

هل كان حياول رمي هذه الدولة يف البحر فقامت بقصفه يف عرض البحر 
ضاربة »عرض احلائط« عفوا بل«عرض البحر« بكل القرارت الدولية 

قائلة للمجتمع الدولي »روح بّلط البحر«؟
السماء« قد قضت على حماولة »خرق«  واذا كانت عملية »رياح 
احلصار االسرائيلي على غزة بقصفها »اسطول احلرية« اال ان »رياح 
السماء« هذه ال شك سرتتد وباال على مسعة اسرائيل العاملية رغم اننا 
ندرك متاما انه قلما تهمها هذه السمعة، وكذلك على موقف العامل منها 
اذ لن يعود بامكانها االدعاء بعد اليوم بان جريانها يريدون رميها يف 
البحر بعد ان استخدمت هذا البحر حلصار غزة وبعد ان رمت فيه وعليه 
»اسطول  شهداء  بدماء  فاصطبغ  ودمويتها  ووحشيتها  قذارتها  كل 
بانها دولة مهّددة  العامل  اقناع  بامكانها  يعد  واالنسانية ومل  احلرية« 

بوجودها وانها تناضل حلماية هذا الوجود.
ابيب الربعني دولة شارك مواطنون منها يف حماولة  ماذا ستقول تل 
من  الكثر  احلرية«  منت«اسطول  على  ومتوينية  طبية  مواد  اليصال 
مليون ونصف مليون انسان يتهددهم املرض واملوت جراء حصار استمر 

الكثر من ثالث سنوات؟
هل ستقول هلذه الدول االربعني ان مواطنيك شكلوا خطرا على امين من 

خالل حماولة ختفيف احلصار على فلسطينيني »مارقني«؟
ال شك ان »رياح السماء« هذه جعلت رياح الشجب واالستنكار تهب 
على اسرائيل من كل جانب ولكن هل هذا يكفي دون االقرتان خبطوات 
قبل حماولة  للمليون  تعد  اسرائيل جتعلها  وتأنيبية ضد  تأديبية  عملية 

قصف »اسطول حرية« ثان يف املستقبل؟
االسرائيليني يف  السفراء  واستدعاء  الدوليان  واالستنكار  الشجب  هل 
دول العامل تكفي العطاء اسرائيل درسا يردعها عن تكرار ما حدث يف 

املستقبل؟
اننا نرى ان اضعف االميان ان يقوم اجملتمع الدولي ب«مشط اذن« 
اسرائيل اذا كان ال يطاوعه قلبه لصفعها على وجهها و«مشط االذن« 
هذا يتمثل بعزل تل ابيب اقله دبلوماسيا من خالل سحب الدول، كل 

الدول، سفراءها منها.
دولة  بانها  العامل  اقناع  طويلة،  ولفرتات  استطاعت  اليت  اسرئيل 
»مظلومة« حياول العرب رميها يف البحر فحازت عطف العامل، حتاول 
، كيف ال،  ايضا  بانها دولة مظلومة  العاملي  للمجتمع  ان تظهر  اليوم 
نتنياهو،  بينيامني  االسرائيلي  الوزراء  رئيس  باسم  الناطق  وقد صّرح 
لقد  احلادث،  هذا  لتجنب  املمكنة  اجلهود  كل  »بذلنا  ريغيف  مارك 
تلقى العسكريون تعليمان مفادها انها عملية للشرطة وانه جيب التزام 
احلد االقصى من ضبط النفس...لالسف تعرضوا هلجوم عنيف جدا من 
بالرصاص  نار  واطالق  وسكاكني  حديد  بقبضات  السفينة  ركاب  قبل 

احلي«.
اما املندوب االسرائيلي يف جملس االمن فقال ان جنود بالده »ضبطوا 
يف بواخر املساعدات اكثر من سكني مطبخ ومخس عصي وبعض احلبال 

املستخدمة يف حزم صناديق املعلبات«.
واالخطريف  ما قاله هذا املندوب هو ان دولته »تنفذ القرار الدولي 

1860 وانها ال تسمح بتهديد امنها«.
وهنا تظهر حالة البلبلة جلية لدى املسؤولني االسرائيليني يف سعيهم 

الجياد تربير هلذا العمل الدموي الوحشي واهلمجي.
االول )اي ريغيف( قال ان ركاب السفينة كانوا مسلحني بقبضات حديد 

وسكاكني واطالق نار بالرصاص احلي.
مطبخ  من سكني  اكثر  ضبطوا  انهم  فقال  املندوب(  اي   ( الثاني  اما 

ومخس عصي وبعض احلبال املستخدمة يف حزم صناديق املعلبات.
ماذا نستنتج؟ 

االسرائيلية يف كيفية  الرمسية  االوساط  ارتباكا ساد ويسود  نستنتج 

العملية الدموية ضد »اسطول احلرية« وصمة عار على جبني االنسانية
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عملياتهم  بان  وللظهور  الدولي  اجملتمع  امام  الوجه  ماء  بعض  حفظ 
العسكرية هذه ما هي اال للدفاع عن النفس.

وقد ظهر هذا االرتباك يف تصرحيي الرجلني...االول حتّدث عن »قبضات 
حديد« اما الثاني فتحّدث عن »مخس عصي« دون االتيان على ذكر 

ما اذا كانت بالستيكية ام حديدية.
االول حتدث عن وجود سكاكني على منت سفينة املساعدات اما الثاني 

فقال انه كان هناك اكثر من سكني مطبخ.
على  يأِت  فلم  الثاني  اما  احلي  بالرصاص  نار  اطالق  عن  االول حتدث 
ذكر ذلك مطلقا بل قال انه كان على منت السفينة حبال حلزم صناديق 

املعلبات.
حديدية  وعصي  املساعدات سكاكني  منت سفينة  على  كان  اذا  ولكن 
وحتى رصاص حي فهل هذا يستوجب مثل هذا االنزال العسكري الذي 
يشبه االفالم السينمائية اهلوليودية، واستخدام الغاز املسيل للدموع. 

هل هذا يستوجب مثل هذه الدموية والوحشية.
وهنا نسأل: ما الفرق اآلن بني العمليات االرهابية االسالموية وبني هذه 

العملية االرهابية؟
وزهق  االبرياء  قتل  يف  الدموية  بصبغتها  تتساوى  العمليات  هذه  ان 
االرواح غري ان الفرق فيما بينها هو ان العمليات االسالموية تقوم بها 
ميلشيات هدفها ترويع الناس وترهيبهم للوصول اىل احلكم امنا هذه 
العملية ضد اسطول احلرية فهي عملية ارهابية قامت بها دولة هي عضو 

يف االمم املتحدة وجملس االمن ومعرتف بها دوليا.
جيرنا هذا اىل طرح السؤال التالي: اذا كان معرتف بهذه الدولة دوليا 
يعين هذا ان اجملتمع الدولي موافق على ما قامت به هذه الدولة...واذا 
مل يكن موافقا فعليه طردها من عضويته ومنعها من الدخول يف هذه 

العضوية جمددا ما مل تتخّل عن دمويتها ووحشيتها.
ان هذه العملية االرهابية تندرج يف اطار »ارهاب الدولة« اما العمليات 
امليليشيات  ارهاب  خانة  توضع يف  عمليات  االسالموية فهي  االرهابية 
وشتان بني االثتنني مما يستوجب نزع صفة »الدولة« عن اسرائيل 
ليتم التعامل معها على انها ميليشيا مثلها مثل باقي امليليشيات خارجة 

عن القانون والشرعية واملفاهيم االخالقية.
ردت الفعل الدولية

عن  الصادرة  العربية  وكذلك  الدولية  الفعل  ردات  كانت  عام،  بشكل 
اجتماع وزراء اخلارجية العرب خالل اجتماعهم يف القاهرة االربعاء مائعة 
حدود  ضمن  بغالبيتها  بقيت  اذ  احلدث  مستوى  اىل  مطلقا  ترقى  وال 
الشجب واالستنكار واالدانة  الكالمية باستثناء تركيا اليت اطلق رئيس 
حكومتها رجب طيب أردوغان، رسائل شديدة اللهجة جتاه إسرائيل حيث 
أكد أردوغان، خالل اجتماع لنواب »حزب العدالة والتنمية« احلاكم، أنه 
لن يرتاجع قيد أمنلة عن مواصلة الدفاع عن غزة، داعيًا إىل رفع احلصار 

عن القطاع فورًا رابطا تطبيع العالقات معها بفك احلصار عن غزة. 
وأضاف أردوغان أنه »تعب من أكاذيب إسرائيل«. وكرر ما قاله يف 
مؤمتر دافوس العام املاضي من أّن »قادة إسرائيل أظهروا من جديد 

للعامل أنهم يعرفون القتل جيدا«. 
للبحرية  املسؤول«  و»غري  »الوقح«  اهلجوم  أّن  أردوغان  ورأى 
اإلسرائيلية على »أسطول احلرية«، »ينتهك القانون ويدوس على 
الكرامة اإلنسانية«، مشددًا على أّن تركيا »ليست دولة يتيمة ميكن 
أكل حقوقها«. وحذر من مغبة »اختبار صرب تركيا«، معتربًا انه »بقدر 
أردوغان  أقوى«. وشدد  تركيا قوية، فان عداوتها  ما تكون صداقة 
على أّن تركيا لن ترتك إسرائيل تدمر السالم يف الشرق األوسط، معتربًا 
أّن »مشكلة إسرائيل مل تعد تركية، بل عاملية«، وأّن »من يسكت 
على ما قامت به إسرائيل يكون شريكا يف جرائمها«. وأضاف »مل يعد 
من املمكن التغطية على خروج إسرائيل على القانون أو تغاضيها عنه. 
وعلى اجملتمع الدولي ان يقول من اآلن وصاعدا: كفى«، معتربًا أّن 
»تصرحيات اإلدانة اجلافة غري كافية، وجيب ان تكون هناك نتائج«، 
إذ »مل يعد واردا إغماض أعيننا على املظامل اليت ترتكبها إسرائيل، 

وعلى احلكومة )اإلسرائيلية( ان تدفع الثمن«. 
وتوجه أردوغان اىل اإلسرائيليني قائال »إننا وقفنا ضد العداء للسامية 
دائما وساهمنا يف العيش بسالم يف املنطقة، وأتى الوقت الذي يقف 

فيه الشعب اإلسرائيلي ليقول حلكومته: توقفي«.
ووصف اسرائيل يف خطاب أمام الربملان الرتكي بـ »إنها دولة إرهابية، 

دولة عصابات، دولة عدوانية، دولة بال جذور«.
عاصفة  احتواء  بهدف  وكذلك  الرتكي  املوقف  هذا  نتائج  من  وكان 
قواتها  ارتكبتها  اليت  اجلرمية  بعد  عليها  هبت  اليت  الدولية  االنتقادات 
اطالق مجيع  اىل  ابيب  تل  ان عمدت  احلرية«  البحرية حبق »أسطول 

احملتجزين لديها من املتضامنني الدوليني. 
أّن  واضحًا  بدا  احلرية«  »أسطول  جمزرة  على  الثاني  اليوم  ويف 
السياسيني اإلسرائيل خسروا املعركة امام شعبهم اوال والعامل ثانيا، 
حيث رأى معظم املعلقني اإلسرائيليني ان هذه الكارثة هي نتيجة »قرار 
غيب« اختذ على مستوى القيادتني السياسية والعسكرية.اذ تصّدرت 
»التقصري«،  »الفخ«،  مثل  عبارات  اإلسرائيلية  الصحف  عناوين 
اليت جهد  التربير  رغم كل حماوالت  يلحق فشاًل«... وذلك  و»فشل 

قادة االحتالل يف اختالقها. 
غري ان هذه اجلرمية على وحشيتها مل تغري يف خطط القيادة االسرائيلية 
جتاه غزة حيث ما زالت تتعامل معها حتى اآلن بدم بارد حيث شدد رئيس 
اإلسرائيلية  احلكومة  اجتماع  خالل  نتنياهو،  بنيامني  اإلسرائيلي  الوزراء 
املصغرة للشؤون السياسية واألمنية، على أن بالده لن ترفع احلصار 
الذي تفرضه على غزة، قائاًل: »سنستمر يف سياسة احلصار البحري 
دون  من  السياسة  هذه  ملمارسة  إمكانية  توجد  وال  السفن  وتفتيش 
غزة  إىل  حبري  مسار  »فتح  أّن  معتربًا  السفن«،  حمتويات  تفتيش 

سيشكل خطرا بالغا جدا على أمن مواطنينا«. 

وذهب نتنياهو إىل حد القول ان »هذه القافلة )أسطول احلرية( ليست 
قافلة سالم، وإمنا قوة عنيفة ومنظمة... ومقاتلونا تعاملوا معها بأعصاب 
باردة وببطولة وحنن نأسف على فقدان احلياة لكننا ندعم جنودنا بشكل 
كامل ومجيع مقاتلي اجليش اإلسرائيلي يف هذه العملية«. وهنا نسأل 
أمن  على  بالغا  »خطرا  حبري  معرب  فتح  يشكل  كيف  نتنياهو:  السيد 

املواطنني االسرائيليني«؟
البطولة تكون  البطولة لدى جنودكم؟ هل  ونسأل ايضا: هل هذه هي 
مبهامجة ناشطني انسانيني على منت سفن اغاثة حمملة باملواد الغذائية 

واملساعدات الطبية لشعب حماصر؟
لشخصيتها  املتالزمة  الصفات  الصاق  ابيب  تل  حتاول  ذلك  من  اكثر 
واليت قامت ونشأت عليها مثل »املنفقة والتلّون« باجملتمع الدولي 
حيث انه رغم البيان الرئاسي اخلجول الذي أصدره جملس األمن الدولي 
حول اجلرمية، بسبب الضغوط األمريكية، اعترب وزير اخلارجية اإلسرائيلي 
أفيغدور ليربمان، أن اجملتمع الدولي »منافق ومتلون« يف تعامله مع 

إسرائيل.
وعلى قدر استهجاننا هلذه اجلرمية يأتي استهجاننا الختيار اجلهة املكلفة 
الغريب  من  أليس  احلرية«  »اسطول  كارثة  يف  بتحقيق  القيام 
والعجيب ان ُيكّلف قاتٌل التحقيق يف فعلته.. اذ كان الفتًا إعالن وزيرة 
اخلارجية األمريكية هيالري كلينتون تأييدها قيام إسرائيل بالتحقيق يف 
اهلجوم على السفن، إال أنها شددت على ضرورة متتع هذا التحقيق بـ 
هذه  يليب  إسرائيليا  حتقيقا  ندعم  وأضافت: »حنن  »املصداقية«. 

املعايري«. 
على  انفتاحه  ليربمان  إعالن  االسرائيلية«  االخالق  »كرم  من  ولعل 
جرمية  مالبسات  يف  إسرائيلية  حتقيق  جلنة  يف  أجنبية  عناصر  مشاركة 
»أسطول احلرية«.. فاي مصداقية سيتمخض عنها مثل هكذا حتقيق.

جلنة  خيص  مبا  االمريكية  االرادة  على  »مترد«  شبه  انه  بدا  وفيما 
التحقيق، تشهد جنيف، عاصفة قانونية جديدة ضد إسرائيل يف جملس 
حقوق اإلنسان الذي أصدر، االربعاء، قرارًا ينص على تشكيل »جلنة 
»أسطول  على  اإلسرائيلي  اهلجوم  حول  مستقلة  دولية«  حتقيق 
احلرية«، فيما كان الفتا يوم أمس االول )اخلميس(، فيما أعرب وزير 
البنى التحتية بنيامني بن أليعزر عن تأييده تشكيل جلنة حتقيق دولية 
غري ان هناك خماوف من ضغوط امريكية لنع بتم كي مون من املضي 

قدما يف تشكيل هذه اللجنة.
وهنا نسأل اىل متى ستبقى اسرائيل تتحدى االرادة الدولية يف حصار 
غزة؟ واذا مل يتخذ اجملتمع الدولي موقفا حازما ورادعا جتاه اسرائيل، 
»اسطول  مع  ابيب  تل  ستتعامل  كيف  اآلن،  حتى  ملسناه  ما  وهذا 
حرية« ثان يف حال أتى لفك احلصار التجويعي عن غزة؟ هل ستدعه 
مير؟ ام ستتصدى له  ثانية بالنار واحلديد؟ وهل تعتقد تل ابيب ان مثل 
هذه االعمال ستخيف الناشطني الدوليني املتضامنني مع الفلسطينيني 

وتردعهم عن القيام بـ »محالت« انسانية يف املستقبل؟
ناشطون  يستعّد  غزة  مع  التضامن  محالت  استمرار  على  مؤشر  ففي 
تصل  أن  املتوقع  من  حيث  جديدة،  إسرائيلي  اعتداء  ملواجهة  دوليون 
السفينة »راشيل كوري« إىل السواحل الفلسطينية ابتداء من مساء 

اجلمعة )امس(.
وقال ديريك غراهام، وهو أحد أفراد طاقم سفينة »راشيل كوري«، 
»نتوقع أن نصل اىل غزة يف ساعة متأخرة من مساء اجلمعة أو الساعات 
األوىل من صباح السبت... حنن يف طريقنا إىل غزة«، مشددًا على أّن 
مجيع الناشطني املشاركني يف الرحلة مصّممون على الوصول إىل غزة.

وتفتش  تأتي  أن  املتحدة  لألمم  للسماح  مستعّدون  »حنن  وأضاف 
الشحنة. سنقبل حراسة من األمم املتحدة«، خاصة بعدما توّعدت سلطات 
االحتالل باعرتاض طريقها. كما أعلنت »احلملة األوروبية لرفع احلصار 
عن غزة« عن توفر التمويل ألول ثالث سفن يف أسطول جديد سيتوجه 

إىل قطاع غزة خالل أسابيع قليلة حتت اسم »أسطول احلرية 2«.
االمور اىل مرحلة متطورة من  ان املثري لالهتمام والذي قد ينقل  غري 
االنتفاضة  عن  اإليرانية  الدفاع  للجنة  العام  األمني  أعالن  »الصراع« 
الفلسطينية حسني شيخ اإلسالم إن مجعية اهلالل األمحر اإليراني قررت 
جتهيز سفينة لكسر احلصار وإيصال املساعدات اىل الشعب الفلسطيين.  
مؤكدًا انه ال يوجد طريق لكسر احلصار سوى تسيري وجتهيز »أساطيل 
حرية« جديدة. وهنا نسأل: ماذا لو تعرضت السفن االيرانية لالعتداء« 

هل ستسكت ايران و»تبلع املوس بالعرض«؟ ام انها سرتد؟
تركيا،  استثنينا  ما  اذا  انها،  نالحظ  الدولية  الفعل  ردات  لناحية  اما 
شعوبها،  فعل  ردات  اىل  ترَق  مل  الرمسية  احلكومات  فعل  ردات  فان 
فمثال شهدت كل من سيدني وملبورن مظاهرات حاشدة منددة  بالعمل 
جدا..  خجوال  الرمسي  االسرتالي  املوقف  كان  فيما  الدموي  االسرائيلي 
اما عربيا فان من النتائج املباشرة هلذا االعتداء االجرامي القرار الذي 
إىل  رفح  معرب  بفتح  والقاضي  مبارك  حسين  املصري  الرئيس  اختذه 
غزة،  قطاع  إىل  الالزمة  الطبية  املساعدات  لتقديم  مسمى،  غري  أجل 
عبورها  يتطلب  واليت  واملرضى  واجلرحى  اإلنسانية  احلاالت  واستقبال 
إىل األراضي املصرية، فيما بدا ردًا مباشرًا على املذحبة االسرائيلية يف 
عرض املتوسط، ورمبا يكون الرئيس مبارك قد اختذ هذا القرار بهدف 
امتصاص نقمة اجلماهري املصرية و »تنفيس« غضبها وثورتها وهكذا 

»تنفس« فلسطينيو غزة بعض الشيء ولو من رئة واحدة.
نعتقد ان الوضع مقبل على مزيد من التأزم حيث نقلت إذاعة اجليش 
أيضا  اإلسرائيلية قوله: »سنكون  البحرية  اإلسرائيلي عن ضابط يف 
اإلسرائيلي  الدفاع  وزير  نائب  أكد  فيما  كوري«،  لراشيل  مستعدين 
ماتان فلنائي أّن إسرائيل »لن تسمح لسفن أخرى بالوصول إىل غزة، 

وإمداد ما أصبح قاعدة إرهابية تهدد قلب إسرائيل«. 
نعود ونسأل: ما هو  موقف اجملتمع الدولي يف حال تكرر مثل هذا العمل 
االجرامي ما »اسطول حرية« ثان؟ هل سيبقى موقفا مائعا وخجوال ام 

سريقى اىل مستوى احلدث؟
الدموية ضد »اسطول احلرية« هي  العملية  ان هذه  ان نقول  يبقى 

  أنطونيوس بو رزقوصمة عار على جبني االنسانية.      
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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

2010 حزيران   5 Saturday 5 June 2010السبت 

للرئيس  االعالمي  املكتب  رد 
نبيه بري على ما اعتربه »نفي 
باطنًا  السنيورة  فؤاد  الرئيس 
حول  ظاهرًا«  أزعوره  بشخص 
املخالفة  عن  بري  ذكره  ما 
من  نتجت  اليت  الدستورية 
اإلنفاق من خارج القاعدة االثين 

عشرية.
أن  اإلعالمي  املكتب  وأوضح 
»أرقام آخر موازنة للعام 2005 
وفق جدول منشور على الصفحة 
تظهر  املال  لوزارة  االلكرتونية 
 10129 بلغ  العام  اإلنفاق  أن 
يرسم  الذي  االمر  لرية،  مليار 
القاعدة  على  اإلنفاق  حدود 
اليت  للسنوات  عشرية  االثين 
تليها«. واعترب أنه »ال ميكن 
وزيادة  رواتب  بزيادة  التذرع 
نفقات الن كل ما أقره اجمللس 
مليون   800 يتجاوز  ال  النيابي 
هذا  ثلث  حواىل  دفع  دوالر 

املبلغ«.
وأشار املكتب االعالمي إىل أنه 

نفسه  اجلدول  مراجعة  »من 
يف  انه  يتبني  املالية  لوزارة 
العام 2006 بلغ اإلنفاق 11451 
بلغ   2007 العام  ويف  مليارا. 
فيما وصل يف  مليارا،   12588
ويف  مليارا   14956 إىل   2008

2009 إىل 17167 مليارا.
العام  اجملموع  فإن  وبالتالي 
مليارا،   56590 السنوات  هلذه 
يكون40680  ان  يفرتض  بينما 
مليارا ويكون الفارق هو 15910 
بسعر  أخرب  »وأنتم  مليارات، 
النتيجة  فتكون  الدوالر  صرف 

11 مليار دوالر«.
من هنا، أوضح الرد أن »سؤال 
املبلغ  هذا  عن  بري  الرئيس 
وتفاصيله وهو سؤال باسم كل 
يعرفوا  ان  وحق هلم  اللبنانيني 
متت  اليت  أمواهلم  صرفت  اين 

جبايتها بامسهم«.
أضاف: »لنا دائًما سؤال آخر، 
أين ذهبت املساعدات وخصوصا 

ما قدمته السعودية؟«.

بري يرد على »أزعور السنيورة«:

الـ11 ملياراً وفق أرقام املالية

... والسنيورة يرد على الرد:
راجع املوقع اإللكرتوني للمالية

رد الرئيس فؤاد السنيورة، عرب 
بيان عن مكتبه اإلعالمي، مساء 
رد رئيس  )االول(، على  أمس 
جملس النواب بري، وقال: آثر 
عدم  السنيورة  فؤاد  الرئيس 
االجنرار اىل سجاالت عرب وسائل 
تناوله  ما  خبصوص  اإلعالم 
الرئيس بري عن أرقام اإلنفاق، 
املعلومات  مجيع  بأن  علما 

واألرقام واملبالغ وأوجه إنفاقها 
منشورة على املوقع االلكرتوني 
لوزارة املال، وبإمكان من يريد 
ذلك  تفاصيل  على  الوقوف 
ويعترب  كاملة،  عليها  االطالع 
املكان  أن  السنيورة  الرئيس 
ملناقشة  واملناسب  الصحيح 
اجمللس  هو  املواضيع  هذه 

النيابي.

اجللسة  يف  الوزراء  جملس  أقّر 
رئيس  ترأسها  اليت  العادية 
امس  احلريري،  سعد  احلكومة 
الكبرية،  السرايا  يف  االول، 
يف  متفرغ  متعاقد   300 تعيني 

مالك اجلامعة اللبنانية.
علي  الوزراء  اجللسة  عن  غاب 
الشامي، عدنان القصار، طارق 
سليم  فاعور،  ابو  وائل  مرتي، 

الصايغ وريا احلسن.
وتال وزير اإلعالم بالوكالة جان 
وقال:  املقررات  أوغاسبيان، 
عقد جملس الوزراء جلسة عادية 
برئاسة الرئيس احلريري وحضور 
بعضهم  غاب  الذين  الوزراء 
يف  اخلارج.  إىل  السفر  بسبب 
دولة  توجه  اجللسة  مستهل 
الرئيس بالتهنئة إىل اللبنانيني 
األربعة  واملوقوفني  عموما 
بصورة خاصة بعودتهم ساملني 
إىل وطنهم مساء أمس )االول( 
احتجزتهم  قد  كانت  والذين 
إسرائيل خالل هجومها اإلجرامي 

على قافلة أسطول احلرية.
دولة  أفاد  آخر،  جمال  يف 
تأليف  إجراءات  بأن  الرئيس 
اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
الدعوة  توجيه  ومّت  بدأت  قد 
القرتاح  املعنية  اهليئات  إىل 

ممثليهم.
جملس  الرئيس  دولة  وأعلم 
التقين  الوفد  بأن  الوزراء 
العامني  املدراء  من  املؤلف 
أوغاسبيان  جان  الوزير  برئاسة 
 12 يومي  دمشق  يزور  سوف 
لالجتماع  احلالي  حزيران  و13 
ومتابعة  سوريا  يف  بنظرائهم 
صيغ  إىل  للوصول  املناقشات 
هي  اليت  لالتفاقيات  نهائية 

جمال حبث.
اضاف: ويف موضوع التعيينات 
الرئيس  دولة  طلب  اإلدارية، 
وضع  استكمال  الوزراء  من 
لكل  الوظيفية  املواصفات 
اإلدارات  يف  الشاغرة  املراكز 
العامة، وقد أكد دولته ضرورة 
وقت  بأسرع  التعيينات  إجراء 

الرقابة  أجهزة  بأن  اإلفادة  مع 
أعّدت لوائح املوظفني يف الفئة 
الثانية الذين يستوفون الشروط 
لكل  خاصة  جلان  تؤلف  وسوف 
إدارة القرتاح املرشح األفضل.

يبحث  سوف  آخر،  صعيد  على 
القادم  األسبوع  الوزراء  جملس 
األمر  وهو  السري  أزمة  مسألة 
الذي بات حباجة ماسة إىل إجياد 
كافة  املناطق  شاملة يف  حلول 
من  جلنة  تشكيل  إىل  وسيصار 
املعنية مبوضوع  الوزارات  مجيع 
بهذا  االقرتاحات  لتنظيم  السري 

الشأن.
ثم ناقش جملس الوزراء جدول 
البنود  غالبية  وأقّر  األعمال 
الواردة فيه ومنها: تعيني 300 
متعاقد متفرغ يف مالك اجلامعة 

اللبنانية التعليمي.
أفراد  من   29 استقالة  قبول 
مالك  يف  التعليمية  اهليئة 
العالي  والتعليم  الرتبية  وزارة 
اجلامعة  مالك  يف  وتعيينهم 

اللبنانية التعليمي.
مخسة  تطويع  على  املوافقة 
تالمذة ضباط و500 عنصر برتبة 
املديرية  ملصلحة  متمّرن  مأمور 

العامة ألمن الدولة.
موضوع  الوزراء  جملس  وحبث 
مطالب أساتذة املرحلة الثانوية 
وأساتذة التعليم املهين والتقين 
األفكار  خمتلف  واستعرض 
بهذه  املتعلقة  واالقرتاحات 
املسألة وسيصار إىل استكمال 
البحث فيه يف اجتماعات الحقة.
وسئل أوغاسبيان عما اذا كانت 
 12 يف  العامني  املدراء  زيارة 
و13 حزيران احلالي إىل سوريا 
زيارة  قبل  األخرية  ستكون 
على  للتوقيع  احلريري  الرئيس 
السوري  نظريه  مع  االتفاقيات 
الربنامج  حبسب  فأجاب: 
املوضوع، فإنه يفـرتض بنا أن 
نصل يف هذه الزيارة إىل الصيغ 
النهائية لكي يتم التوقيع عليها 
احلريري  الرئيـس  زيـارة  أثناء 
مع الوفد الـوزاري املرافـق. أما 

احلكومة تقّر تعيني 300 متعاقد متفرغ يف مالك اجلامعة اللبنانية
احلريري: إجراءات اجمللس االقتصادي واالجتماعي بدأت

الرئيس  زيارة  ملوعد  بالنسبة 
بالتنسيق  حيدد  فهو  احلريري 

مع رئيس الوزراء السوري حممد 
ناجي العطري.

نديم اجلميل يزور واشنطن األسبوع املقبل
علم ان النائب نديم اجلميل سيزور واشنطن بني 8 و 11 الشهر 
احلالي يف الزيارة الرمسية االوىل له اىل العاصمة االمريكية، حيث 
جيفري  االدنى  الشرق  لشؤون  اخلارجية  وزيرة  مساعد  سيلتقي 
فيلتمان ومسؤول منطقة الشرق االوسط يف جملس االمن القومي 
واليوت  اكرمان  غاري  والنائبني  دان شابريو  االبيض  البيت  يف 
وكان  كايسي.  بوب  والسيناتور  مكاين  جون  والسيناتور  انغيل 
من املنتظر ان يزور اجلميل واشنطن، برفقة الوفد الكتائيب، يف 

تشرين االول املاضي.

باسيل: مجعيتا االنتخابات خالفتا مبدأ احلياد
»اجلمعية  باسيل،  جربان  املهندس  واملياه  الطاقة  وزير  سأل 
اللبناني  و»التحالف  االنتخابات«  دميوقراطية  أجل  من  اللبنانية 
على  تدل  واليت  بها  قام  اليت  األعمال  عن  االنتخابات«  ملراقبة 
خاصة«.  انتخابية  مصاحل  خدمة  يف  احلكومة  موارد  »استخدام 
للمواطنني  »ليتسنى  اإلعالم  يف  األمر  هذا  عن  إجابته  وطلب 

اإلطالع على هذه األعمال«.
وأضاف البيان: »أما إذا كان اجلواب ان باسيل، لدى عقده مؤمترًا 
املواطنني،  لشكاوى   1708 خدمة  إلطالق  الكهرباء  حول  صحافيًا 
السياحية،  واملؤسسات  السياسيني  ومستحقات  سبلني  ومعمل 
أجاب عن سؤال ألحد الصحافيني عن االنتخابات البلدية، طالبًا من 
املدير العام ملؤسسة كهرباء لبنان ترك الصالة لإلجابة عن السؤال، 
هو  احلكومة«  موارد  كان »استخدام  إن  يسأل  باسيل  فالوزير 
كذلك،  األمر  اعتبار  يتم  مل  وملاذا  صحايف،  سؤال  عن  باإلجابة 
بالنسبة إىل وزير أو أكثر قاموا باألمر نفسه يف الزمان نفسه مرات 

عدة يف وزاراتهم.
واعترب باسيل أن هذه اجلمعيات قد خالفت جمددًا مبدأ احلياد يف 
مراقبة العمل االنتخابي وهذا األمر أصبح فاضحًا لدرجة ال يؤهلها 
لصفة مراقبة االنتخابات ويطلب من وزير الداخلية نزع هذه الصفة 
عنها وعدم السماح هلا بأي أعمال مراقبة انتخابية يف املستقبل بعد 
إجراء التحقيق الالزم يف ما سبق وأدلي به يف هذا اخلصوص«.
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لـ»حزب  العام  االمني  حيا 
نصر  حسن  السيد  اهلل« 
للسفارة  احتفال  خالل  اهلل، 
رساالت  قاعة  يف  االيرانية 
بئر حسن، أمس، ملناسبة  يف 
اخلميين،  االمام  رحيل  ذكرى 
احلرية«  »أسطول  مشهد 
وثبات  فيه من »شجاعة  وما 
وإحساس  وتضحية  وصدق 
ولفت  باملسؤولية«،  عال 
يف  جرى  ما  ان  اىل  االنتباه 
مسألة األسطول »له دالالت 
ويستلزم  جدًا  ومهمة  كبرية 
مهمة  وإجراءات  مواقف  اختاذ 
من  أكثر  على  ومتابعة  جدًا 

صعيد«.
رئيس  ممثل  احلفل  حضر 
اجلمهورية وزير الزراعة حسني 
رئيس  ممثل  حسن،  احلاج 
قيادة  عضو  النواب  جملس 
محدان  خليل  »امل«  حركة 
وزير  احلكومة  رئيس  وممثل 
الشباب والرياضة علي عبد اهلل 

وحشد من الشخصيات..
عن  اهلل  نصر  حتدث  وبعدما 
والقيم  واملفاهيم  االجنازات 
لإلمام  والعظيمة  الكبرية 
اخلميين، ومنها ثقافة املقاومة 
والقدس،  فلسطني  وقضية 
اليت  التطورات  كل  ان  قال 
وأمتنا  منطقتنا  شهدتها 
الصراع  مسألة  يف  وخصوصًا 
اإلسرائيلي »تثبت  العدو  مع 
هذه  ومصداقية  صحة 

 نصر اهلل يف ذكرى اخلميين:

ما جرى ألسطول احلرية له دالالت كبرية ويستلزم »مواقف وإجراءات مهمة جدًا«
الثقافة«.

أمام  اليوم  »حنن  أضاف: 
وإمياني  إنساني  مشهد 
مشهد  راق،  وجهادي 
مشاهد  من  احلرية  أسطول 
والصدق  والثبات  الشجاعة 
العالي  واإلحساس  والتضحية 
عنه  عرب  الذي  باملسؤولية، 
أسطول  يف  املشاركني  مجيع 
احلرية الذي كان متوجها لكسر 
قطاع  على  الالإنساني  احلصار 
غزة، أجد أن من واجبنا مجيعا 
والدين  والفطرة  العقل  مبنطق 
واملقاومة  واجلهاد  والقيم 
املشاركني  هؤالء  حنّيي  أن 
وراءهم  يقف  من  وكل  مجيعًا 
إجالاًل  أمامهم  ننحين  وأن 
وتقديرًا لشجاعتهم وإخالصهم 
واستعدادهم  وإنسانيتهم 
إنقاذ شعب  للموت يف سبيل 
ويقّتل،  ع  وَّ ويجُ اصر  يجُ بكامله 
احلرية  أسطول  التنوع يف  هذا 
اإلنسانية  القيمة  هذه  يربز 
املقاوم،  الشيخ  من  العظيمة، 
إىل  املقاوم،  املطران  إىل 
والنساء  املقاومني  الرجال 
املسلمني  إىل  املقاومات، 
املتدينني  إىل  واملسيحيني، 
العرب  إىل  والعلمانيني، 
أكثر  من  واألجانب  واألتراك 
من 35 دولة، جنبًا إىل جنب، 
يواجهون  كتف  إىل  وكتفًا 
واخلوف  واخلطر  والرياح  البحر 
والتحدي، ثم ما تعرضوا له من 

وقتل  وإجرام  وقرصنة  اعتداء 
به  قابلوا  وما  واحتجاز وعذاب 
كل ذلك من صرب وثبات وإميان 
به،  يقومون  ما  بأحقية  راسخ 
كل هذا يكشف عن جانب من 
طاملا  اليت  القوة  عناصر  أهم 

حتدث اإلمام عنها.
وتابع: »نظرًا لضيق الوقت، 
نتوجه  أن  نوّد  ألننا  ونظرًا 
عرب  مجيعًا  إليكم  بالدعوة 
اللبنانيني  مجيع  إىل  الشاشة 
واجلاليات  والفلسطينيني 
لبنان،  واإلسالمية يف  العربية 
وأهلنا  أحبائنا  مجيع  إىل 
وأعزائنا للمشاركة غدًا )امس( 
يف مهرجان التضامن والتكريم 
للشعب  والتأييد  واالعتزاز 
غزة  يف  احملاصر  الفلسطيين 
مجيعًا  احلرية  أسطول  وألبطال 
الذين عادوا على قيد احلياة، 
وباألخص للشهداء الذين يبدو 
أنهم مجيعا من األتراك، تضامنا 
مع هؤالء الشهداء، تضامنًا مع 
أسطول  يف  شاركوا  الذين 
املوقف  عن  وتعبريًا  احلرية 
مجيعًا  نأخذه  أن  يب  الذي 
وأن نواصل العمل يف إطاره، 
ندعوكم للمشاركة يف احلضور 
عند  سيقام  الذي  اجلماهريي 
الثامنة والنصف من مساء الغد 

)امس( يف ملعب الراية«.
والقى السفري االيراني غضنفر 
فيها  اكد  كلمة  ابادي،  ركن 
من  باالستفادة  حقنا  »على 

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 الكبري 
حملالت محزة اخوان يف منطقة مرييالندز

179 Merrylands 
Rd,

Merrylands
 9760 1886

مرييالندز
128 Haldon

 St, 
Lakemba
9750 9766

الكمبا
77 Waterloo Rd,  

Punchbowl
97503300 
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وهو  السلمية  النووية  الطاقة 
عزميتنا  يثين  ولن  مشروع  حق 
التهديد والعقوبات الننا شعب 
ورث االئمة واالنبياء وال خناف 
حقنا.  قوة  اىل  نستند  الننا 
حقنا  على  اصرارنا  وبسبب 
يكيل  الذي  العامل  من  حناصر 
عن  النظر  فيغض  مبكيالني 
مل  الذي  الصهيوني  العدو 
الدولية  االتفاقية  على  يوقع 
وتوقيع  النووية.  للطاقة 
والربازيل  تركيا  مع  ايران 
اليورانيوم  تبادل  على  مؤخرًا 
لكن  نياتنا،  على صدق  دليل 
ذلك  يريد  ال  املستكرب  العامل 
مصري  االتفاقية  هلذه  ويريد 

الفشل«.
اىل  وقوفنا  جندد  اننا  وقال 
وحكومة  شعبًا  لبنان  جانب 
حق  على  مؤكدين  ومقاومة 
ارضه  بتحرير  اللبناني  الشعب 
مجيع  على  سيادته  وبسط 

االراضي اللبنانية.
محدان  خلليل  كلمات  وكانت 
اجمللس  رئيس  ولنائب 
االسالمي الشيعي االعلى الشيخ 
وللمطران  قبالن  االمري  عبد 
البطريرك  ممثال  طوق  انطوان 
مفيت  اهلل صفري وملمثل  نصر 
رشيد  حممد  الشيخ  اجلمهورية 
البقاع  مفيت  القاها  قباني 
وملمثل  امليس  خليل  الشيخ 
االول  ارام  الكاثوليكوس 

ألقاها املطران خاتشريان. 

زار وفد من التفيا برئاسة نائب 
رئيس اللجنة الربملانية للتعاون 
النائب  اللبناني  الربملان  مع 
رئيس  كاستنز،  اوسكارز 
اجلمهورية يف قصر بعبدا امس 
لتفعيل  معه  وعرض  االول، 
يف  خصوصا  القائم  التعاون 
موضوع إنطالق الرحالت اجلوية 
إضافة  ولبنان،  التفيا  بني 
يف  أخرى  تعاون  ملفات  اىل 
واقتصادية  سياسية  جماالت 

واستثمارية.
كما التقى الوفد رئيس جملس 
الوزراء سعد احلريري يف السرايا 
املستشار  حضور  يف  الكبرية، 
حممد شطح. وقال كاستنز بعد 
اللقاء: »إننا فعال سعداء بفتح 
صفحة جديدة يف العالقات بني 
لبنان والتفيا. فشركة الطريان 

البلطيق«  »طريان  الوطنية 
افتتحت خطا جديدا إىل بريوت 
كبرية  فرصة  يعطي  مما 
االقتصادية  العالقات  لتحسني 
والسياسية بني البلدين. وكما 
اللبنانيني  عدد  فإن  تعلمون 
البلطيق  دول  يف  املوجودين 
يتزايد سنة بعد سنة«. وأمل 
اخلط  هذا  تسيري  أن »يؤدي 
العالقات  توثيق  إىل  اجلديد 
بني البلدين«، شاكرًا »مجيع 
يف  ساعدوا  الذين  األشخاص 
»إننا  واكد  الصدد«.  هذا 
يتعرف  أن  إىل  قدما  نتطلع 
أكثر  والتفيا  لبنان  البلدان 
البعض  بعضهما  إىل  فأكثر 
ال  احلاضر  الوقت  يف  ألنه 
االتصاالت  من  الكثري  يوجد 

بينهما«.

وفد نيابي من التفيا يلتقي سليمان واحلريري 

كاستنز: خط »طريان البلطيق« 
اىل بريوت يوثق العالقات

رر شرباً واحداً من لبنان زهرا: حرب متوز مل تحُ
»القوات  كتلة  عضو  رأى 
أنطوان  النائب  اللبنانية« 
زهرا، يف حديث اىل »تلفزيون 
انه  االول  امس   لبنان« 
من  اخلروج  مبدأ  اعتمد  »إذا 
احلكومة لناحية التحّفظ عن بند 
فهناك  الوزاري،  البيان  يف 

اال  يب  الذين  الكثريون 
وال  احلكومة  يف  أصاًل  يكونوا 
النيابي«، مشريا  اجمللس  يف 
رر  حتجُ مل  متوز  »حرب  ان  اىل 
لبنان،  من  واحدًا  أرض  شرب 
بل حررت أسريين ولبنان دفع 

1200 قتيل«.
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 TONY  FRANCIS QUALITY MEATS
êÓè„ãœ@Ô„Ï†@@bËjybó€

96361294@Zê◊bœ@@@M@@@@96371759@ZÊÏ–‹m
26 Good St~@Granville 2142

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:

الوزراء  جملس  رئيس  استقبل 
امس  ظهر  بعد  احلريري  سعد 
رئيس  السرايا  يف  االول 
»القوات  يف  التنفيذية  اهليئة 
وعرض  جعجع  مسري  اللبنانية« 

معه آخر املستجدات.
بعد اللقاء قال جعجع: »احلديث 
الوضع  طال  الرئيس  دولة  مع 
العام ككل ونتائج زيارته االخرية 
وواشنطن  سوريا  من  لكل 
والدولية،  العربية  والعواصم 
وانا شخصيًا مطمئن اىل زيارات 
انين مطمئن  الرئيس، كما  دولة 
اىل ما يعمله يف سوريا، والشيء 
يعطينا  اهلل  اقوله  الذي  الوحيد 
ولكن  الرئيس،  دولة  نيات  قدر 
اجلهود قيمة والنتائج اليت ميكن 
لبنان  ستعطي  هلا  الوصول 
اىل  والدفع  االستقرار  مزيدًا من 

االمام.
اىل ذلك عرضنا امللفات الداخلية 
املوازنة،  ملف  ومنها  املطروحة 
امللفات  بعض  يف  ولألسف 
يف  السياسة  يدخل  البعض 
الناس  حبياة  عالقة  هلا  ملفات 
يريد  من  بأن  افهم  ال  اليومية. 
ان يعمل يف السياسة ال يتعاطى 
اذا  فلماذا  مباشر،  بشكل  بها 
رئيس  يستهدف  ان  احد  اراد 
النار  يطلق  احلكومة  او  احلكومة 
على املوازنة؟ ملاذا ال يستهدف 
املقصود  الشخص  مباشر  بشكل 
ملاذا  املقصود،  املوضوع  او 
هامشية  مواضيع  اىل  يذهبون 
والفرقاء  االحزاب  على  وجانبية؟ 
امللفات  حتييد  السياسيني 
عن  واالقتصادية  االجتماعية 

جعجع يف السرايا: أسطول احلرية مثال أمامنا ومواجهة إسرائيل ال تكون بالبهورات والزجل
تعيش  الناس  وترك  السياسة. 
فيكون ذلك شيئًا جيدًا جدًا، وهذا 
يف  اما  واملنطق.  االميان  ابسط 
التحتية  والبنى  باالمناء  يتعلق  ما 
التنموية  واملشاريع  واالقتصاد 
انطالقًا  فيها  النقاش  فليتم 
وليس  ذاتها،  معطياتها يف  من 
احلكومة  رئيس  نستهدف  لكي 
واذا  معينًا،  فريقًا  او  وزيرًا  او 
اردنا شيئًا من رئيس احلكومة او 
رئيس اجلمهورية ال نتوجه اليهما 
ونستهدف  نعارض  بل  مباشرة 

مشاريع امنائية«.
مشاركتك  عدم  تأكد  هل  سئل: 
يف طاولة احلوار يف 17 حزيران 

اجلاري؟
اجاب: »انا لست يف حاجة اىل 
دعوة لطاولة احلوار، ولكن لدي 
سببًا قاهرًا وواضحًا وليس سريًا 
جيعلين غري قادر على حضور هذه 
اجللسة يف 17 حزيران وسرتون 

ذلك يف وقته«.
الرئيس  موقف  هو  ما  سئل: 
الذي  اهلجوم  من  احلريري 

استهدفه بسبب العالقة معك؟
اجاب: »امتنى ان يوجه السؤال 
وليس  احلريري،  الرئيس  اىل 
هناك من لزوم للتطرق اىل هذا 
املوضوع، هذه بديهيات وال جمال 

للبحث فيها.
الوضع  اىل  بالنسبة  اما  اضاف: 
العام فأنا احيي جمددًا كل نشطاء 
اسطول احلرية، كما اتوجه بالتعزية 
اىل مجيع اهالي الشهداء، واقول 
هكذا تتم مواجهة اسرائيل، وليس 
بالزجل والدبكة. ليس بالبهورات 
انه يف  دليل  واكرب  االمور،  تتم 

كلفت  حمدودة  وخطوة  مواجهة 
حنو عشرة شهداء، وبهذه اخلطوة 
صحيح انها صغرية لكنها مدروسة 
جدًا، اصبحت اسرائيل يف وضع 
ال حتسد عليه، وامتنى ان تكون 
موضوع  اي  متت،  اليت  اخلطوة 
امامنا كيف  مثاال  احلرية  اسطول 
بشكل  اسرائيل  مواجهة  ميكن 
املطلوبة،  النتيجة  اىل  يؤدي 
ولس فقط مواجهتها الستعراض 
العضالت وانتهاء العملية خبسائر 
كبرية ال حتصى وجمرد اننا نقول 
ال  امر  هذا  شيئًا،  فعلنا  اننا 

جيوز«.
واستقبل احلريري رئيس ابرشية 
املارونية  الغربي  والبقاع  زحلة 
مع  حبيقة  منصور  املطران 
وطوني  اهلراوي  جورج  السيدين 
اليه  دعوة  وجهوا  الذين  خاطر، 
البطريرك  تدشني  حفل  حلضور 
املاروني الكاردينال مار نصراهلل 
مار  لكاتدرائية  صفري  بطرس 
من   20 يف  زحلة  يف  مارون 

اجلاري.
بلدية  رئيس  استقبل  كما 
غزال،  نادر  املنتخب  طرابلس 
املنتخب  جبيل  بلدية  رئيس  ثم 
يف  نبيل  وشقيقه  حواط  زياد 
حضور منسق تيار املستقبل يف 
بكاسيين.  جورج  والبرتون  جبيل 
»حزب  رئيس  ايضًا  واستقبل 
خمزومي  فؤاد  الوطين«  احلوار 

وعرض معه االوضاع.
السفري  احلريري عصرًا  واستقبل 
عسريي  عواض  علي  السعودي 
الراهنة  التطورات  معه  وعرض 
والعالقات الثنائية بني البلدين.
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الشيعي  االسالمي  اجمللس  حيا 
احلرية  اسطول  »أبطال  االعلى 
الوجه  للعامل  فضحوا  الذين 
الصهيوني«،  للكيان  احلقيقي 
داعيا اىل »اوسع محلة تضامن 

لرفع احلصار عن غزة«.
الدورية  جلسته  اجمللس  عقد 
والتنفيذية  الشرعية  بهيئتيه 
عبد  الشيخ  رئيسه  نائب  برئاسة 
األمري قبالن. وتال اجملتمعون يف 
بداية اجللسة الفاحتة عن »أرواح 

شهداء أسطول احلرية )...(«.
اخلميين  اإلمام  »روح  وحّيوا 
وباعث  اإلسالمية،  الثورة  مفجر 
والتغيري  واملقاومة  الوحدة  روح 

يف األمة يف ذكرى رحيله«.
بـ  اللبنانيني  من  وتوجهوا 
»التهنئة والتربيك بعيد املقاومة 
بشعبه  لبنان  حقق  اذ  والتحرير، 
غري  إجنازا  ومقاومته  وجيشه 
اإلسرائيلي  العدو  بإجبار  مسبوق 
للمرة االوىل على االندحار واخلروج 

من لبنان خاسئا ذليال«.
وإجالل  إكبار  »حتية  ووجهوا 
السيد موسى  اإلمام املغيب  إىل 
الصدر الذي شكل القاعدة الفكرية 
التارخيي  االجناز  هلذا  والعملية 
والذي حاول النظام اللييب بفعلته 
حتقيقه«.  دون  احلؤول  النكراء 
استحقاق  بـ«إجناز  واشادوا 
وباالستجابة  البلدية،  االنتخابات 

للتوافق بشكل واسع«.
بورشة  »االنطالق  إىل  ودعوا 
واملناطق  القرى  لتنمية  عمل 

اللبنانية كافة«.
وبعد عرض تطورات األوضاع يف 
اجملتمعون  أصدر  واملنطقة  لبنان 
الشرعية  اهليئة  عضو  تاله  بيانا 
اخلطيب،  علي  الشيخ  القاضي 

وفيه:
اإلسالمي  اجمللس  حييي  »أوال: 
أسطول  أبطال  األعلى  الشيعي 
للعامل  فضحوا  الذين  احلرية 
الوجه احلقيقي للكيان الصهيوني 
القائم على إرهاب الدولة املنظم، 
على  الضوء  تسليط  وأعادوا 
وحشية احلصار الصهيوني لغزة.

أعمال  اجمللس  يدين  ثانيا: 
ارتكبها  اليت  واجملزرة  القرصنة 
أسطول  ضد  الصهيوني  العدو 
الدولية،  املياه  يف  احلرية 
القوانني  فاضح  بشكل  وانتهاكه 
من  طرده  إىل  ويدعو  الدولية، 
املنظمات  ومن  املتحدة  األمم 
رفع  على  وإجباره  كافة،  الدولية 

احلصار عن غزة.
تركيا  موقف  يقّدر  يثمن  ثالثا: 
من  واملشاركني  وشعبا  حكومة 
مع  تضامنوا  الذين  العامل  أحرار 
احملاصر،  الفلسطيين  الشعب 
التوجه  هذا  تعزيز  إىل  ويدعو 
اإلسرائيلي  العدو  مبحاصرة 
القيام  إىل  داعيا  اإلرهابي، 
بأوسع محلة تضامن رفعًا للحصار 
لشعب  ونصرًة  وشعبها  غزة  عن 

فلسطني وقضيته العادلة.
العربية  الدول  يدعو  رابعا: 
لسياساتها  شاملة  مراجعة  إىل 

بالقضية  ومواقفها يف ما يتعلق 
حالة  من  واخلروج  الفلسطينية 
عدو  مع  التسوية  على  املراهنة 
العدوان  منطق  سوى  يعرف  ال 
إال  يذعن  وال  والقتل،  واإلرهاب 
واملواجهة،  املقاومة  منطق  اىل 
إىل  الدول  هذه  يدعو  كما 
مفاوضات  أي  عن  الغطاء  رفع 
مباشرة  إسرائيلية  ـ  فلسطينية 
أو غري مباشرة والعمل على إجناز 

املصاحلة الفلسطينية.
موقف  يف  اجمللس  يرى  خامسا: 
من  األخري  الدولي  األمن  جملس 
العدوان اإلسرائيلي على أسطول 
احلرية، استمرارا للنهج الذي درج 
ما  يف  مبكيالني  الكيل  من  عليه 
خيص القضايا العربية واإلسالمية 
وحيّمل اإلدارة األمريكية املسؤولية 

الكاملة يف هذا اجملال.
سادسا: يدعو األمم املتحدة إىل 
إدانة اخلروق الصهيونية للسيادة 
عملية  مواقف  واختاذ  اللبنانية 
يف  االستمرار  عن  العدو  تلجم 

العدوان.
احلكومة  اجمللس  يطالب  سابعا: 
بالتزاماتها  باإليفاء  اللبنانية 
ووضع  بالشفافية،  ووعودها 
صلب  يف  املواطنني  أولويات 
اهتماماتها، وإقرار املوازنة اليت 
وتقديم  األولويات،  هذه  تليب 
األرقام  بلغة  واضحة  تفسريات 
من  طائلة  أموال  صرف  حول 
عشرية  االثنيت  القاعدة  خارج 

.»)...(

»أسطول احلرية فضح الكيان الصهيوني«

اجمللس الشيعي: موقف جملس األمن استمرار لنهج الكيل مبكيالني
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»اللقاء  رئيس  شدد 
وليد  النائب  الدميوقراطي« 
عالقة  »إقامة  على  جنبالط 
طبيعية بني لبنان وسوريا واحرتام 
السورية«،  األمنية  املصاحل 
معتربًا أن التصرحيات األخرية حول 
السالح »من شأنها خلق توترات 
مذهبية وال تؤدي إىل نتيجة«، 
داعيًا إىل »حتصني موقع رئيس 
بدور  اضطلع  الذي  اجلمهورية 
واحلوار«. التهدئة  يف  مميز 
وقال إن سالح املقاومة »ممتاز 
بوجه اسرائيل اليت ال ميكن التنبؤ 
وقت،  أي  يف  حبروب  بقيامها 
وعدم  حبكمة  استخدامه  شرط 
اعطاء اسرائيل الذرائع«، حمذرًا 
من »إدخال جمموعات درزية أو 
جمموعات  مع  حصل  كما  غريها، 
مشاريع  يف  سابقًا  مسيحية 
اسرائيل«.  ملصلحة  انتحارية 
ممانعة  »جبهة  إىل  ودعا 
اخلطابني  موازاة  وإىل  عربية، 
اىل  بالنسبة  والرتكي  االيراني 
احلصار  أن  مؤكدًا  اسرائيل«، 

سريفع عن غزة.
استهل جنبالط حديثه يف برنامج 
حمطة  على  الناس«  »كالم 
باإلشارة  سي«  بي.  »ال. 
اىل أهداف اسرائيل »استخدام 
مشاريع  يف  درزية  جمموعات 
مع  سابقًا  فعلت  كما  انتحارية 
وغريها«،  مسيحية  جمموعات 
ألي  الدروز  تعريض  رافضًا 
»عالقتهم  على  ومشددًا  خطر، 
التواصل  إطار  يف  سوريا  مع 
ذات  وفلسطني  العروبي 
إىل  داعيًا  األساس«،  القضية 

مع  األمنية  املصاحل  »احرتام 
أي  بوجه  معها  والوقوف  سوريا 

مشاريع«.
إىل  مصر  عودة  على  وشدد 
توظيف  وإىل  العربي،  احلضن 
»علينا  قائاًل:  العربي،  املال 
الذرائع،  اسرائيل  نعطي  أال 
حبكمة«،  السالح  نستخدم  وان 
واصفًا سالح »حزب اهلل« بأنه 

»ممتاز دفاعًا عن لبنان«.
»أسطول  على  االعتداء  وعن 
على  جنبالط  متنى  احلرية«، 
يكون  أن  االيراني  »اخلطاب 
ازاء  الرتكي  اخلطاب  موازاة  يف 
اسرائيل«، معتربًا ان العقوبات 
»آتية على ايران، وهذا ما مسعه 
رئيس الوزراء سعد احلريري عند 
داعيًا  أوباما«،  باراك  الرئيس 

لبنان اىل اختاذ موقف املمتنع.
وشدد على »قيام جبهة ممانعة 
عربية من مصر واالردن وسوريا، 
العاملني  االعتبار  يف  األخذ  مع 
وقال:  وااليراني.  الرتكي 
واسع«،  عربي  أفق  »لسوريا 
 – السعودية  بالعالقة  مشيدًا 
السورية، ومبديًا يف الوقت عينه 
خشيته من تقسيم العراق »النه 
سيشكل خطرًا على ايران وتركيا 
وطالب  ولبنان«.  وسوريا 
كاشفًا  عراقي«،  بـ«طائف 
مساعد  من  تلقاه  اتصال  عن 
وزيرة اخلارجية االمريكية جيفري 
اىل  بها  بعث  ورسالة  فيلتمان، 
وزيرة اخلارجية االمريكية هيالري 
االخري  خبطابها  منوهًا  كلينتون، 
والتطور  اسرائيل  اىل  بالنسبة 

الدميوغرايف.

قيام  وجوب  عن  احلديث  وجدد 
لبنان  بني  طبيعية  عالقات 
»من  ان  معتربا  وسوريا، 
احلكومة  مناقشة  الضروري 
موضوع السالح الفلسطيين خارج 
اىل  وغريها،  كالناعمة  املخيمات 
جانب ترسيم احلدود يف اهلرمل 
الغجر  يف  االحتالل  بسبب  حاليًا 
وكفرشوبا،  وشبعا  اللبنانية، 
واقامة مصاحل اقتصادية مشرتكة 

وتفعيل االتفاقات«.
كان  اذا  عما  سؤال  على  وردًا 
الرئيس احلريري يلعب دور وزير 
جنبالط:  قال  السوري،  خارجية 
سبق  وهو  ذلك،  من  مانع  »ال 
نتيجة  سليمان  ميشال  الرئيس 
وكذلك  الطائفية،  الرتكيبة 
املسيحية  االصوات  بعض  خروج 
اليت تقول بأن رئيس اجلمهورية 
حول  املسيحيني  كل  ميثل  ال 
واملقاومة  السالح  موضوع 
وطالب  والشعب«.  واجليش 
هيئة  يف  املوضوع  هذا  مناقشة 
رئيس  موقع  وبتحصني  احلوار، 
الكالم  كل  »ألن  اجلمهورية 
وما  ودعم  صالحيات  عن  اليوم 
شابه هو كالم نظري«، مشيدا 
بدور الرئيس سليمان منذ تسلمه 
اىل  بالنسبة  سيما  وال  مهماته 

التهدئة واحلوار.
مع  اخلالف  صفحة  طي  واعلن 
حلود،  اميل  السابق  الرئيس 
مشريا اىل لقاء قريب حول عشاء 

او غريه.
الدولية  احملكمة  موضوع  ويف 
اىل  يشري  شيء  ال  »أن  قال: 
السابقني  االمنيني  الرموز  عالقة 

داعيًا  باالغتيال«،  اآلن  حتى 
حممد  الشاهد  »استدعاء  اىل 
والتحقيق  رمسيًا  الصديق  زهري 
معه«. ولفت اىل عبارة اوردها 
للقاضي  بشهادته  ادالئه  اثناء 
املختارة  يف  ميليس  ديتليف 
تكون  اال  »ارجو   .2005 عام 
اىل  داعيا  أمم«،  لعبة  اجلرمية 
اما  باالستقرار.  عدالة »مقرونة 
شبيغل  در  جمليت  عن  صدر  ما 
جنبالط  فأعتربه  فيغارو  ولو 
قائال  احملكمة،  لعمل  تسييسا« 
نريد من احملكمة الدولية العدالة 
وليس فرض عقوبات على سوريا 
وايران. وان سوريا مل تدن حتى 
اعترب  السياق  هذا  ويف  اآلن، 
احلريري  الرئيس  ان  جنبالط 
واحلالة  البلد  وحدة  على  حريص 
على  مشددا  فيه،  االسالمية 
العالقة الودية واالجيابية جدًا معه 
واىل عشاء سيكون قريبًا بينهما 
يف احد مطاعم الوسط التجاري.

يفكر  من  مثة  ان  جنبالط  ورأى 
بتزمت ازاء املوضوع الفلسطيين 
اللبناني وتطرق اىل »اقطاعات 
ومؤسسات  الوزارات  بعض  يف 
الدولة كالضمان واملالية وجملس 
العليا  واهليئة  واالعمار  االمناء 
ان  معتربًا  وغريها...  لالغاثة 
التوجه هو للمحاصصة على حساب 
االصالح، واىل »ختريب« آلية 
»انتقاء  اىل  داعيا  التعيينات 
من  للكفاءات  الطوائف  امراء 
طوائفهم واىل احرتام احلد االدنى 

من جملس اخلدمة املدنية«.
مسري  الدكتور  تصرحيات  وحول 
ان  جنبالط  رأى  االخرية،  جعجع 

مثل هذه التصرحيات حول السالح 
وغريها من شأنه ان خيلق توترًا 
نتيجة،  اىل  يؤدي  وال  مذهبيا 
الخنراط  هادىء  عمل  اىل  داعيا 
كما  اجليش  يف  تدرجييا  السالح 
حصل يف ايرلندا. وابدى جنبالط 

ال  املسيحي  الرتاجع  من  خشية 
سيما يف منطقيت اجلبل واجلنوب 
املسيحيني  تعزيز  اىل  داعيا 
االراضي  بيع  وعدم  وتثبيتهم 
واالستفادة من اراضي الكنيسة 

واقامة فرص عمل وغريها.

جنبالط يدعو إىل حتصني موقع الرئاسة وينّبه إىل عدم إعطاء إسرائيل الذرائع
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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

الشامي العائد من القاهرة: دعاوى 
أمام القضاء الوطين والدولي

عاد اىل بريوت بعد ظهر امس االول، وزير اخلارجية واملغرتبني علي 
لوزراء  الطارئ  االجتماع  يف  شارك  حيث  القاهرة  من  آتيا  الشامي 

اخلارجية العرب.
اآلتي:  بالتصريح  الدولي  احلريري  رفيق  مطار  يف  الشامي  وادىل 
ورفعه  غزة  قطاع  على  احلصار  كسر  كان  االجتماع  هذا  »هدف 
نيويورك  يف  بعثتنا  عرب  اللبنانية  اجلمهورية  وكلفت  نهائيا«. 
التنسيق مع اجملموعة العربية وتركيا واالصدقاء بدعوة جملس االمن 
اىل االنعقاد، الصدار قرار يدين اسرائيل ورفع احلصار نهائيا وفورا 

عن غزة.
بتنسيق  اخري يتعلق  بند  بندا، وهناك  هناك قرار صدر يتضمن 13 
امام  دعاوى  لرفع  الصديقة  والدول  تركيا  مع  العربية  الدول  حترك 
الدولية.  العدل  اىل حمكمة  حتى  والذهاب  والدولي  الوطين  القضاء 
كما اكدنا تضامننا مع تركيا حكومة وشعبا، وقدمنا العزاء واالجالل 
وكلفت  املعتقلني.  مجيع  واجالء  خبروج  وطالبنا  للشهداء،  واالكبار 
للمنتدى  اجتماعا  هناك  ان  مبا  العربية،  الدول  جلامعة  العامة  االمانة 
الرتكي، تشكيل وفد للتعزية وتأكيد تضامن الدول العربية  العربي – 

مع تركيا والشعب الرتكي«.
وسئل كيف يفسر احلياد االمريكي مع اسرائيل على رغم هذه اجلرمية 
النكراء، فأجاب: »اننا هنا نشكر جملس حقوق االنسان الذي اصدر 
توصيات عديدة، اهمها ادانة العدوان وتأليف جلنة تقضي للحقائق 
ورفع احلصار فورا. هناك بعض الدول وقف موقف املفرتج وموقف 
املمانعة، ومنها امريكا سواء يف جملس حقوق االنسان او يف جملس 
االمن، ووجه اليها لوم شديد خالل اجتماع وزراء اخلارجية العرب«.
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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

السوري  الرئيس  اعترب 
استقبل  الذي  األسد  بشار 
األربعة  السوريني  املتضامنني 
يف  املشاركة  من  العائدين 
وبينهم  احلرية«  »أسطول 
املطران هيالريون كبوجي، كما 
الكونغرس  من  عضوين  التقى 
القافلة  جتربة  أن  االمريكي، 
التضامنية متثل نقطة حتول يف 
-االسرائيلي،  العربي  الصراع 
شريك  وجود  عدم  مؤكدًا 
السالم،  لتحقيق  اسرائيلي 
بعدما قضت الدولة العربية على 
االجتاه،  هذا  يف  اجلهود  مجيع 

وعلى رأسها اجلهود الرتكية.
بطريرك  قرر  األثناء،  هذه  يف 
املشرق  وسائر  انطاكية 
الكاثوليك  امللكيني  للروم 
ابقاء  حلام  الثالث  غريغوريوس 
منصبه  يف  كبوجي  املطران 
القانونية.  السن  بلوغه  رغم 
نداء  يف  حلام  البطريرك  وقال 
أخينا  بنضال  انه »اعرتافًا  له 
)كبوجي(  هيالريون  املطران 
فقد قررنا بسلطاننا البطريركي 
خيضع  ال  أن  سنوات  منذ 
تقديم  لواجب  املطران  اخونا 
الكنسي  منصبه  من  االستقالة 
القانونية،  السن  بلوغ  لداعي 
ولذا فإن سيادته ال يزال حيمل 
العام  البطريركي  النائب  لقب 
يف القدس الشريف، واملطران 
كنيسة  ميثل  الذي  املنفى  يف 

القدس يف كل مكان«.
ودعا البطريرك حلام »امللوك 

 استقبل املتضامنني السوريني وعضوين من الكونغرس

األسـد: األسـطول نقـطة حتـّول فـي الصـراع
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Mob: 0417 922 556
Ph: 9725 6789  -  Fax: 9725 6489

3 /42 Lisbon Street Fairfield NSW 2165

A & R Wrought Iron & Powder Coating Service
 Aluminium or steel Gates- Fences- Security

Doors & Hand Railings – Security Grills

جلميع احتياجاتكم
 من تركيب بوابات 
احلديد واالملينيوم 
والدرابزين وابواب

 االمان وغري ذلك... 

اتصلوا بالسيد 
امحد

 عبد احلميد
خربة طويلة..

صدق يف املعاملة..
دقة يف املواعيد..

التسعرية جمانية  كفالة يف العمل

العرب  والقادة  والرؤساء 
العصيبة  االوقات  هذه  يف 
ال  اليت  املأساوية  والظروف 
العربي،  بعاملنا  حتوق  تزال 
الوسائل  بكل  العمل  ..اىل 
إلعادة ترتيب البيت الفلسطيين 
اىل  للوصول  الفلسطيين   -
والبيت  الفلسطينية،  الوحدة 
العربي - العربي كي تكون كلمة 
دة  وموحِّ موّحدة  واحدة  العرب 
الدولي  اجملتمع  يف  وفاعلة 
الذي  الدامي  الصراع  إلنهاء 
يدمر جمتمعاتنا، ألن »كل بيت 
ينقسم على ذاته خيرب«، كما 
يقول السيد املسيح يف االجنيل 

املقدس«.
املتضامنني  األسد  واستقبل 
السوريني األربعة الذين شاركوا 
لكسر  احلرية«  يف »اسطول 
احلصار على غزة وهم املطران 
مطران  كبوجي،  هيالريون 
وشذى  املنفى  يف  القدس 
وحسن  سطله  وحممد  بركات 
على  االسد  وهنأهم  رفاعي. 
بشجاعتهم  وأشاد  سالمتهم 
املتضامنني  مجيع  وبشجاعة 
سفن  منت  على  كانوا  الذين 

أسطول احلرية.
التجربة  هذه  أن  األسد  واعترب 
»متثل نقطة حتّول يف الصراع 
مشريًا  اإلسرائيلي«  العربي 
املتضامنني »ساهموا  أن  إىل 
العامل  شعوب  كافة  بتشجيع 
احلصار  كسر  أجل  من  للتحرك 
يفرضه  الذي  الالإنساني 

على  اإلسرائيلي  االحتالل 
الشعب الفلسطيين يف غزة«. 
»االعتداء  هذا  أن  وأكد 
احلرية  أسطول  على  الوحشي 
اليت  إسرائيل  حقيقة  عن  يعرب 
هذه  يف  زرعت  منذ  تتغري  مل 

املنطقة«.
مع  األسد  حبث  املقابل،  يف 
االمريكي  الكونغرس  عضوي 
دافيز  ولنكن  بارد  بريان 
واملستجدات  الثنائية  العالقات 

يف املنطقة.
وجود  »عدم  األسد  وأكد 
حتقيق  يريد  إسرائيلي  شريك 
ردت  إسرائيل  وأن  السالم 
بشن  السالم  فرص  على مجيع 
اجلهود  على  وقضت  احلروب 
احلقيقية لتحقيق تقدم يف هذا 
اجلهود  رأسها  وعلى  اجملال 
اجلدية اليت قامت بها تركيا«. 
القضية  أن  األسد  أكد  كما 
»جوهر  هي  الفلسطينية 
والعامل  املنطقة  الصراعات يف 
أماكن  معاجلة  ميكن  ال  وانه 
إجياد  دون  والنزاعات  التوتر 
الفلسطيين  للشعب  عادل  حل 
وإعادة احلقوق العربية ألصحابها 

الشرعيني«.
العالقات  يف  الطرفان  وتباحث 
أعرب  حيث  األمريكية  السورية 
الرغبة  عن  الكونغرس  عضوا 
بتطوير هذه العالقة ملا لسوريا 
يف  وحموري  جوهري  دور  من 
مستقبل  ويف  السالم  صنع 

املنطقة. 

اعلن مسؤولون أمريكيون رفيعو 
األمريكية  اإلدارة  ان  املستوى 
ترى انه مل يعد بإمكانها الدفاع 
لقطاع  اإلسرائيلي  احلصار  عن 
العتماد  الضغط  وتنوي  غزة 
أمن  لضمان  جديدة  مقاربة 
إسرائيل يف ظل السماح بدخول 
املنطقة  إضافية إىل هذه  مواد 

الفلسطينية الفقرية.
»نيويورك  صحيفة  ونقلت 
تاميز« األمريكية عن املسؤولني 
على  اإلسرائيلي  اهلجوم  ان 
الذي  احلرية«  »أسطول 
على  احلصار  كسر  حياول  كان 
إدانة  من  عنه  جنم  وما  القطاع 
دولية خلق فرصة جديدة لزيادة 
التعامل مع السلطة الفلسطينية 
قسوة  أقل  سياسة  واعتماد 
جتاه غزة. وقال أحد املسؤولني 
عدم  طلب  الذي  األمريكيني 
شك  »ال  هويته  عن  الكشف 
جتاه  جديدة  ملقاربة  حباجة  أننا 

غزة«.
اهلجوم  منذ  انه  إىل  يشار 
االثنني  يوم  اإلسرائيلي 
الذي  األسطول  على  املاضي 
إىل  إنسانية  مساعدات  يقل 
غزة ما تسبب مبقتل 9 ناشطني 
تعالت  خمتلفة،  جنسيات  من 
عن  احلصار  لرفع  الدعوات 
القطاع، فيما قالت إسرائيل انه 
تهريب  من  حلمايتها  ضروري 
إيران األسلحة واملقاتلني إليه.

وإذ أشارت إىل ما قاله رئيس 
بنيامني  اإلسرائيلي  الوزراء 
نتنياهو مساء أول من امس بأنه 
يف حال مل يكن هناك من حصار 
على غزة فسيتحول القطاع إىل 
»مرفأ إيراني«، لفتت إىل ان 
املسؤولني األمريكيني مقتنعون 
ان  فهم  شخصيًا  نتنياهو  بان 

باتت ضرورية  اجلديدة  املقاربة 
العاملية  القوى  وان  خصوصًا 
حتررت من وهم احلصار وباتت 
ترى انه يسبب املعاناة لسكان 

غزة .
وقال أحد املسؤولني األمريكيني 
يف  رمزًا  باتت  »غزة  ان 
املعاملة  لطريقة  العربي  العامل 
اإلسرائيلية للفلسطينيني وجيب 
نرفع  وأن  األمر،  هذا  نغري  أن 
أساطيل حبرية،  الدافع إلرسال 
أن  باإلسرائيليني  يفرتض  كما 
أمرًا  ليس  )احلصار(  ان  يعوا 

مستدامًا«.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولني 
األمريكي  الرئيس  إدارة  يف 

عدم  مسألة  ان  أوباما  باراك 
طرحت  احلصار  فرض  استدامة 
من قبل ومثااًل على ذلك خالل 
اجتماع الرباعية يف إيطاليا قبل 
سنة، لكن من الواضح ان وقوع 
احلرية«  »أسطول  يف  قتلى 
مسألة  على  طارئًا  طابعًا  ترك 
وضم  املتبعة.  السياسة  تغيري 
من  سفن  ست  احلرية  أسطول 
متنها  على  حتمل  عدة،  دول 
 32 من  أكثر  من  متضامنًا   750
دولة، بينها 44 شخصية رمسية 
أوروبية  وسياسية  وبرملانية 
اهلجوم  خالل  وقتل  وعربية، 
اإلسرائيلي 9 ناشطني 4 منهم 

من تركيا.

مسؤولون أمريكيون: مل يعد بإمكان إدارة أوباما الدفاع عن حصار غزة

االسالمية  املقاومة  حركة  دعت 
الفلسطيين  الرئيس  "محاس" 
قطاع  زيارة  اىل  عباس  حممود 

غزة، لـ"كسر احلصار".
ووجه إليه الدعوة رئيس املكتب 
ابو  موسى  للحركة  السياسي 
"اذهب  قائاًل:  وخاطبه  مرزوق، 
اجمللس  وافتتح  غزة  اىل 
موحدًا،  الفلسطيين  التشريعي 
وهذه ستكون اوىل خطوات ليس 
فقط كسر احلصار بل نهاية هذا 

االنقسام الفلسطيين".
كان  الذي  مرزوق،  ابو  وتساءل 
"التضامن  مهرجان  يف  يتحدث 
للصهيونية  املناهض  الشعيب 
احلصار  لكسر  واالمربيالية 
املفروض على غزة" يف دمشق: 
مازن  أبو  يا  الشجاعة  "هل متلك 
واكسر  اذهب  ذلك؟  لتفعل 
االنقسام".  بإنهاء  وقم  احلصار 
غزة(  )اىل  "الطريق  ان  وأضاف 
تظن،  مما  أقصر  مازن  ابو  يا 

»محاس« تدعو عباس إىل زيارة غزة لـ»كسر احلصار وإنهاء االنقسام« 
تطالب  مما  أسهل  واملصاحلة 
والبعيد،  القريب  ذهب  لقد  به. 
غزة،  أرض  اىل  واخلصم  احلبيب 
بالك  فما  العدوان،  بعد  وخاصة 
بلد  يف  وأنت  باملصاحلة  تطالب 

حمتل".
اىل  االربعاء  دعا  عباس  وكان 
بعد  الفلسطيين  الصف  توحيد 
احلرية"،  "اسطول  على  اهلجوم 
وقال: "ال اعتقد ان هناك فرصة 
أهم وأكرب من هذه الفرصة، حنن 
مفرقون وهناك انقسام فلسطيين، 
وملاذا ال نوحد أنفسنا؟... اختذنا 
الفلسطينية  القيادة  يف  قرارًا 
أعلى  على  وفدًا  نرسل  أن 
املستويات اىل غزة" كلف منيب 
املصري رئاسته. وكان القيادي 
يف "محاس" صالح الربدويل رد 
الزيارات  هذه  "مثل  بأن  عليه 
دون  من  املراوغة  اىل  تهدف 
التوصل  حقيقية يف  رغبة  وجود 

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

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

كافة.
االبتعاث  مسرية  و  الثقافية  امللحقية  تطور  خطوات  استعرض  كما 
يف اسرتاليا, موضحًا أن أعداد املبتعثني يف جامعات اسرتاليا يف 
اضطراد مستمر حيث أصبح يتجاوز عشرة آالف مبتعث ومبتعثة يف 
خمتلف التخصصات واضاف ان اعداد املوظفني  يف امللحقية ارتفعت 
من 6 موظفني اىل ال 195  موظف ومتعاقد حاليا لتلبية 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 
سياسة  ركائز  عن  وحتدث  كافة  اجملاالت  يف  اسرتاليا  يف  لقيها 

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 تتبعها 
ووزارة التعليم العالي مبنية على دعم مسار التحول اىل االقتصاد 
املعريف وعليه فان البحث العلمي اصبح من الركائز االساسية يف 
اجلامعات السعودية فمراكز التميز واملراكز الواعدة اليت مت انشاؤها 
حديثا وكراسي البحث املخصصة واحلاضنات البحثية ما هي اال بدايات 
تبشر بغد اكثر تقدما ورقيا اصبجت اململكة اليوم جتين بعضا من مثار 

هذا التقدم  وتفاخر بها يف احملافل لدولية والعلمية . 
كما قدم الدكتور العنقري حملة موجزة عن واقع التلعيم العالي يف 
اململكة وما حتقق من إجنازات، وأشار إىل أن هناك ما يقارب مليون 
طالب وطالبة يف جامعات التعليم العالي 60% منهم من الطالبات، 
واستعرض عدد اجلامعات والكليات احلكومية واألهلية وما حققته من 
إجنازات،  كما أوضح الدكتور العنقري تطلعات وزارة التعليم العالي 
واجلامعات  السعودية  اجلامعات  بني  وحبثية  علمية  شراكة  القامة 
االسرتالية والدولية االخرى متمنيا ان توفر اللقآت اليت جيريها خالل 
اجلامعات  مع  العالقات  لتوثيق  املناسية  الفرصة  السرتاليا  زيارته 
التعاون وجين مثاره  السعودية وحتقيق األهداف املنشودة من هذا 

يف املستقبل القريب. 
واوصى معاليه اخلرجييني يف ختام كلمته على ابقاء صلتهم بالعلم 
احلديثة  املعرفة  جبوانب  وعلم  اطالع  على  ليبقوا  وثيقة  واملعرفة 

اتفاق سعودي - أسرتالي للتعاون العلمي واألكادميي
السفري ناظر يقيم حفل عشاء على شرف الوزير العنقري ويشيد بنتائج زيارته اىل اسرتاليا

والتغريات فيها ، رافعا امسى ايات الشكر واالمتنان اىل مقام خادم 
الثاني على  النائب  العهد االمني ومسو  الشريفني وولي  احلرمني 
الدعم املتواصل واملساندة للتعليم العالي ، مشيدا جبهود سعادة 
سفري خادم احلرمني الشريفني يف اسرتاليا االستاذ حسن ناظر مع  

اعضاء السفارة وامللحقية على مساعدتهم وخدماتهم 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 أعضائها واستمع من 
السفري ناظر لشرح عن اخلدمات اليت تقدمها السفارة يف اجملاالت 

املختلفة.
كما افتتح مبنى امللحقية الثقافية اجلديد حبضور السفري وامللحق 
الثقايف علي البشري ، واطلع على املكاتب واألقسام اليت حيويها 
العاصمة  وسط  مربع  مرت  بألفي  تقدر  مساحة  على  املقام  املبنى 

االسرتالية.
اتفاق سعودي - أسرتالي للتعاون العلمي واألكادميي

وكانت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة التعليم االسرتالية جوليا غيالرد 
وزير  معالي  مع  بكانبريا  االسرتالي  الربملان  مقر  يف  اجتمعت  قد 
السفري  حبضور  العنقري  حممد  بن  خالد  الدكتور  العالي  التعليم 
حسن طلعت ناظر وامللحق الثقايف علي البشري واعضاء من الوفد 

املرافق 
والعلمي بني  األكادميي  التعاون  أوجه  مناقشة  االجتماع  ومت خالل 
اجملاالت  تعزيزها يف  وسبل  واسرتاليا  السعودية  العربية  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 

البلدين.
االسرتالي  اخلارجية  وزير  العالي  التعليم  وزير  معالي  التقى  كما 
حبث  اللقاء  خالل  ومت  ناظر  حسن  السفري  حبضور  ستيفن مسيث 
وخباصة  تعزيزها  وسبل  واسرتاليا  اململكة  بني  الثنائية  العالقات 

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  سابق  وقت  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  يف  اهلامة  واملعلومات 
ومت  املياه  وحتلية  الطاقة  ومصادر  اجلزعية  اخلالبا  بزراعة  يتعلثق 
مراكز  على  والرتكيز  والباحثني  اخلرباء  تبادل  اهمية  يف  التداول 
العالي  التعليم  وزير  معالي  قام  كما   . الواعدة  البحثية  التتميز 
الدكتور خالد العنقري جبولة داخل الربملان االسرتالي وحضر جانبًا 
جملس  رئيس  رحب  حيث  االسرتالي  النواب  جملس  مداوالت  من 

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  اجملال  ونيوزلندا يف  اململكة  بني  تفاهم  مذكرات  بتوقيع 

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.

*الوزير العنقري والسفري ناظر مع رئيسة جلنة الصداقة الربملانية السعودية االسرتالية 
النائبة االسرتالية ماريا فاكينو ونائب رئيس اللجنة السناتور بروس سكوت*

*السفري العنقري ونائبة رئيسة الوزراء يوقعان على اتفاقية التعاون 
وبدا السفري ناظر*

*سفري دولة الكويت مجال الغنيم ورئيس القسم االعالمي والثقايف يف 
السفارة السعودية االستاذ رضا النزهة*

*الوزير العنقري يف مقر السفارة السعودية بكانبريا مع السفري ناظر 
واعضاء السفارة* 

*الوزير العنقري يفتتح مبنى امللحقية اجلديد مع السفري حسن ناظر *وزير اخلارجية االسرتالي ستيفن مسيث الوزير العنقري والسفري ناظر*
وامللحق الثقايف الدكتور علي البشري*

*الوزير العنقري والسفري ناظر وامللحق البشري مع الطلبة املبتعثني**الوزير العنقري والوزير كار والسفري ناظر واملستشار د. املالك واملدير الفارس* 
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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

كشفت دراسة اجريت مؤخرا عن 
ان 40% من النساء االسرتاليات 
خالل  الرومنسية  يف  ينغمسن 
االجازات حتى ان العديد منهن 
يتخذن خطوات اضافية ويتزوجن 

من حبيب القلب.
على  جرت  دراسة  وجدت  فقد 
800 امرأة ان 40% من النساء 
مؤقتة  عالقة  حبصول  اعرتفن 
بزيادة  وذلك  االجازات  خالل 
االمر قبل  عليه  عما كان   %10

سنتني.
النساء  من   %15 وحوالي 
انتهني اىل »العش الزوجي« 
من حبيب قلب اجازاتهن وذلك 
بارتفاع من 5% عما كانت عليه 
النسبة قبل سنتني كما ان نصف 

هذه الزجيات لديها اوالد.
موقع  من  كارتر  ميا  وقالت 
ان   Lastminute.com.au
»هناك زيادة يف عدد النساء 
االسرتاليات اللواتي تزوجن من 
حبيب قلبهن خالل االجازات حيث 
تبني ان هذه الرحالت خمطط هلا 
وهي االكثر من رحالت مشاهدة 

ومعامل املدن«.
»احدى  تقول:  واضافت 
سوف  انها  قالت  الزبونات 
وذلك  متوز  شهر  خالل  تتزوج 
اليوم  على  سنوات  ست  بعد  
خالل  خطيبها  فيه  التقت  الذي 
قالت  فيما  اوروبا  اىل  رحلة 
يف  رجلها  التقت  انها  اخرى 
منحدرات للتزجل يف النمسا وانه 
 10 اآلن  زواجهما  على  مضى 

سنوات«.
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كيفن  الوزارء  رئيس  يستعد 
راد للتعامل مباشرة مع الرؤساء 
لكبار  النتفيذيني  واملدراء 
شركات التعدين بشأن الضريبة 
املمتازة املقرتحة على ارباح هذه 
للتصدي  حماولة  يف  الشركات 
للشجار العام الضاّر ما بني هذه 
الفيدرالية  واحلكومة  الصناعة 
وللصول اىل حل وسط حقيقي 

حول االصالح الضرييب.
اىل  راد  السيد  دعا  فقد 
مفاوضات "مباشرة" بني صناعة 
املوارد واحلكومة بدل االهانات 
املكربة يف االعالم خالل الشهر 
املاضي كما قال رئيس الوزراء. 
وقد اعلن السيد راد انه يرفض 
ترهيبه من قبل منفذي شركات 
تدفع  ان  عليها  اليت  التعدين 
الضربية  من  العادلة  حصتها 
قد  احملادثات  ان   من  حمذرا 

تطول حتى االنتخابات.
وبعد الدعوة العلنية للسيد راد 
دراسة  املوارد  جملس  اصدر 
الضريبة  ان  ترى  اقتصادية 
االرباح(   على   %40( املقرتحة 
ستقتل املشاريع اجلديدة لتعدين 
والنحاس  والذهب  النيكل 
مناجم  قيمة  واقتطاع 57% من 
الفحم االسود  اجلديدة و%46 

من مشاريع احلديد اخلام.
املوارد  جملس  تقرير  وتوقع 
هذه  تتسبب  ان  االسرتالي 
لقيمة  كبرية  خبسارة  الضريبة 
ان  "احملتمل  ومن  االستثمارات 
تسفر عن ارجاء او الغاء شركات 
االسرتالية  املشاريع  التعدين 

من  اشخاص  ثالثة  نقل  مت 
لشركة  تابعة  طائرة  طاقم 
املستشفى  اىل  كوانتس 
رحلة  خالل  باالدخنة  متأثرين 

من بريث اىل ملبورن.
خدمة  موظفو  عاجل  وقد 
االسعاف الثالثة بعد ان حطت 
مطار  يف   476 رقم  الرحلة 
ملبورن الساعة 7:10 من ليل 

الثالثاء.
يف  االسعاف  خدمة  وقالت 
طاقم  اعضاء  ان  فيكتوريا 
من  يعانون  كانوا  الطائرة 
العيون  يف  واحلرقة  الغثيان 

مشددا على ضريبة ال%40 على االرباح 
راد: املفاوضات مع شركات التعدين قد تطول حتى االنتخابات 

للمدى املتوسط".
السياسة  ملوقف  الدعم  وكان 
للحكومة وقيادة السيد راد قد 
اهتّز خالل شهر من النزاع بشأن 
على  اجلديدة  االرباح  ضريبة 

صناعة التعدين.
للرأي  استطالع  آخر  اظهر  وقد 
لنيوزبول ان الدعم يف االصوات 
وصل  العمال  حلزب  االساسية 
اىل 35% وان اكثرية املواطنني 

تعارض الضريبة اجلديدة.
وكان جملس املوارد االسرتالي 
اعالنات تتهم  قد قام بسلسلة 
احلكومة بتضليل اجلمهور بشأن 
الدفع لعمال املناجم وجتادل بأن 
ستلحق  اجلديدة  الضرائب  هذه 

الضرر بكل االسرتاليني.
واين  اخلزانة  وزير  رّد  وقد 
ان  بالقول  ذلك  على  سوان 
ما  التعدين  صناعة  متنفذي 
كاذبون او جاهلون وقال السيد 
الثالثاء "احلد  راد للربملان يوم 
دفع  بامكانهم  ان  هو  االدنى 
لن  احلكومة  وان  اكثر"  ضريبة 
املوارد  جملس  "دعاية  تقبل 

االسرتالي".
غري ان رئيس احلكومة اعرب عن  
التعدين  زعماء  للقاء  استعداده 
الفرديني الذين جيادلون يف ان 
تقديم احلكومة هذه الضريبة هو 

عمل خاطئ.
ان ضريبة  على  احلكومة  وتصّر 
قابلة  غري   املقرتحة   %40
الن  مستعدة  ولكنها  للتفاوض 
تأخذ يف االعتبار تنازالت رئيسية 
اخرى على العتبة الضريبية مثل 

منتجات  واعفاء  اخلسارة  بنود 
مقالع احلجارة.

وقال السيد راد "نعتقد ان ضريبة 
ال 40% هذه هي ضريبة عادلة 
اننا سنتشاور مع رؤساء  وقلنا 
التفاصيل  حول  الصناعة  هذه 
هو  هذا  واالنتقال  والتطبيق 
االطار الذي سنبحث ضمنه هذه 
الستشارات واملفاوضات ولكن 
مع  االستشارات  عن  اعرفه  ما 
جدا  الكبرية  التعدين  شركات 
ان  بكثري  االفضل  من  ان  هو 
جتري املفاوضات معها مباشرة 
خالل  من  تكون  ان  من  بدل 

االعالم".
كما حّذر رئيس الوزراء بأن هذه 
شركات  رؤساء  مع  احملادثات 
وقتا  تستغرق  قد  التعدين 
جبدول  التمسك  رافضا  طويال 
باالنتخابات  يتعلق  فيما  زمين 
الذي من املتوقع ان يكون يف 

شهر تشرين االول املقبل.
ان  شخص  اي  "يتوقع  وقال 
سحرية  صفقة  هناك  تكون 
خطأ... وهذا  غد  ليل  منتصف 

ارغب ان اشّدد على ان احلكومة 
بالضريبة  بالكامل  ملتزمة  تبقى 
املمتازة على صناعة املعادن".

ان  يقول  راد  السيد  واضاف 
على  املئة  االربعني يف  ضريبة 
كان  كما  اساسية  هي  املوارد 
متويل  على  بالقدرة  االلتزام 
االصالح  يف  اخرى  "عناصر 
املصاحل  مثل  ايضا"  الضرييب 
ضريبة  واقتطاع  الصغرية 

الشركات.

40% من االسرتاليات ينغمسن يف الرومنسية خالل االجازات
شعبية  االكثر  املكان  وبينما 
هي  عالقات  القامة  للنساء 
الشرب  اماكن  او  احلانات 
اظهرت املناسبة ان  الرومنسية 
قد تزهر يف اماكن مفاجئة حيث 
قالت اآلنسة كارتر »يبدو ان 
احلب يف االجازات قد يبدأ يف 
اي مكان، فبعضهن قلن انهن 
يف  اجازاتهن  يف  احلب  بدأن 
اماكن مثل الشاطئ او الطائرة 
او على منحدرات التزجل او حتى 

يف مستعمرة للعراة«.
الدراسة الضوء على  القت  كما 
عادات السفر االخرى لدى املرأة 
وكيفية  اهدافهن  ضمنها  ومن 
واظهرت  سفراتهن  بدل  دفع 

نقل ثالثة اىل اشخاص اىل املستشفى 
جراء االدخنة يف رحلة لكوانتس

املستشفى  اىل  نقلهم  وجرى 
الشمالي ملزيد من العالج.

شركة  باسم  ناطقة  وقالت 
الطاقم  اعضاء  ان  كوانتس 
يشعرون  بدأوا  املتأثرين 
الصحية  حالتهم  بتدهور 
دقيقة  عشرين  حوالي  قبل 
مطار  يف  الطائرة  هبوط  من 
ملبورن، مضيفة انهم "الحظوا 

االدخنة يف احلجرة".
اليت  الطائرة  تفتيش  وجرى 
767 من  بوينغ  هي من طراز 
حماولة  يف  املهندسني  قبل 

للعثور على مصدر التسّرب.

النساء  من   %72 ان  الدراسة 
جزءا  السفر  جيدن  االسرتاليات 

مهما من حياتهن.
انهن  النساء  نصف  وقالت 
يسافرن الختبار العامل  وواحدة 
من كل اربع تريد ان تأخذ اجازة 

ترفيه حلياتها.
االجازة  ان   %42 نسبة  وقالت 
اكثر اهمية هلن من ادخار املال 

لشراء منزل.
وقالت نصف النساء انهن ميولن 

رحالتهن من مدخراتهم.
بطاقات   %40 نسبة  وتستعمل 
التسليف واملدخرات وفقط %6 
ميكنهن االنتظار لتمويل رحالتهن 

من مدخراتهن.
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ما زال النجاح اللبناني يف هذا 
املغرتب يقفز من قمة اىل اخرى 
ويف سائر احلقول واجملاالت وقد 
كرمت اجلامعة اللبنانية الثقافية 
املتفوقني  اللبنانيني  الطالب 
الذين حصلوا على عالمات عالية 
يف  العليا  الثانوية  شهادة  يف 
نيو ساوث ويلز وذلك يف صالة 

غراند رويال يف غرانفيل.
املتفوقني  الطالب  هؤالء  ومن 
حاز  الذي  ريشا  جورام  الطالب 
والطالب   %99.3 عالمة  على 
جاسنت ابي ضاهر الذي حاز على 

بينهم جورام ريشا وجاسنت ابي ضاهر ويوسف املري وادريانا فرنسيس 

اجلامعة اللبنانية تكرم الطالب اللبنانيني املتفوقني يف شهادة الثانوية العليا يف نيو ساوث ويلز

*الطالبة ادريانا فرنسيس تتوسط روز سكر وطوني خطار* *جان وجانو وجاسنت ابي ضاهر وحضور*

*الطالب جاسنت ابي ضاهر خالل تسلمه اجلائزة ويبدو الدويهي وسكر* *احلاكمة بشري مع املتفوقني*

*ادريانا فرنسيس مع والدتها ديربا فرنسيس*

*الطالب يوسف بني والديه عبد اهلل ومنى املري ويبدو توفيق نصوح 
ومصباح عجاج وشادي االيوبي*

*ادريانا فرنسيس مع ملكة مجال اجلالية اللبنانية كريستال جباني*

*حاكمة الوالية ماري بشري*

*الطالب جورام ريشا بني والديه طوني واولغا وشقيقته فايث 
وشقيقه شحادة *

*الطالب جاسنت بني والديه جان وجانو ابي ضاهر*

*طوني وديربا فرنسيس يتوسطان اوالدهم ادريانا، ماريان ووجيه*

عالمة 98.6% والطالب يوسف املري الذي حصل على عالمة %97.9 
والطالبة ادريانا فرنسيس اليت حصلت على عالمة 95.5% اضافة 

  .Retail Studies اىل حلوهلا يف املرتبة االوىل يف الوالية يف
وكان الطالب جورام ريشا وهو جنل السيد طوني والسيدة اولغا 
ثانوية سانت جوزيف كولدج  الثانوية يف  انهى دروسه  ريشا قد 
يف هانرتزهيل. وهو يتخصص حاليا يف القانون يف جامعة سيدني 
كما يدرس اللغتني العربية والفرنسية لتساعداه يف جمال ختصصه 

وعمله يف املستقبل. 
يعود  النجاح  هذا  يف  الفضل  ان  ريشا  جورام  الطالب  وقال 
لوالديه واخوته وللسهر واجلهد واملثابرة اليت بذهلا طيلة العام 

الدراسي.
اما الطالب جاسنت ابي ضاهر الذي حاز على عالمة 98.6% وهو من 
طالب Trinity Catholic College فقال ان الفضل يف تفوقه يعود 
لوالديه جان وجانو ابي ضاهر )صاحيب حمالت حلويات ال سوييت يف 
غرانفيل( اللذين سهرا على تربيته وتعليمه وارشاده ورعايته ماديا 
والطموح  واملعرفة  العلم  بالنفس وحب  الثقة  فيه  وزرعا  ومعنويا 
وشكر الطالب جاسنت والديه واخوته ومعلميه وكل من وقف اىل 

جانبه وشجعه.
وقال الطالب جاسنت ل"اهلريالد" انه يتخصص يف قسم القانون 
واالعالم يف جامعة نيو ساوث ويلز ليدافع عن املظلومني املهضومة 

*الشقيقان سامي ويوسف املري*

حقوقهم ولريفع راية العدل واحلق، وشكر والديه اللذين يرعيان 
خطواته يف كل مراحل حياته.

اما الطالب يوسف املري الذي حاز على عالمة 97.9% فهو جنل السيد 
عبدهلل املري والسيدة منى عقيلته، وهو ليس الوحيد املتفوق يف 
العائلة اذ سبق وحصل شقيقه سامي الذي ختصص يف الصيدلة 

على عالمة %96.
وقال الطالب يوسف املري ل"اهلريالد" انه يفتخر بوالديه لسهرهما 

عليه وتربيتهما له على حب اهلل والناس وعلى التحصيل العلمي.
قسم  يف  سيدني  جامعة  يف  املري  يوسف  الطالب  ويتخصص 
الصيدلة ليسري على خطى شقيقه سامي وشقيقته رميا املتخصصة 

يف الصيدلة وكذلك شقيقته سارة املتخصصة يف طب االسنان.
ويف بادرة  طيبة قام السيدان جان وجانو ابي ضاهر مبنح الطالب 
جورام ريشا هدية رمزية لتفوقه يف انتخابات شهادة الثانوية العليا 

ولنيله عالمة %99.3
السيد  االعمال  رجل  كرمية  فرنسيس  ادريانا  الطالبة  حصلت  كما 
عالمة   على  عقيلته  فرنسيس  ديربا  والسيدة  فرنسيس  طوني 
95.5% يف انتخابات شهادة الثانوية العليا يف نيو ساوث ويلز 
.Retail Studies يف  الوالية  يف  االوىل  املرتبة  يف  حلت   كذلك 

الثانوية يف  علومها  درست  قد  فرنسيس  ادريانا  الطالبة  وكانت 
معهد Our Lady of Mercy يف نورث باراماتا حيث كانت دائما من 

الطالبات االوائل يف املعهد.
وقالت الطالبة ادريانا ل »اهلريالد« ان الفضل يف تفوقها يعود 
لوالديها طوني وديربا فرنسيس اللذين سهرا عليها ماديا ومعنويا 
الدراسة  على  الفضل ملثابرتها  يعود  كما  يلزم  ما  ووفرا هلا كل 
واجلهد الذي بذلته طيلة العام الدراسي. وشكرت ادريانا والديها 

ومدرستها وكل من ساعدها يف حياتها الدراسية.
وتتخصص الطالبة ادريانا يف جامعة سيدني يف قسم الدراسات 
مبجال  يتعلق  ما  ولكل  والتمويل  احملاسبة  تشمل  اليت  التجارية 

االعمال.
وعن الكلمة اليت تريد توجيهها قالت الطالبة ادريانا فرنسيس ان 
التفوق رائع وجيعل صاحبته تشعر بالفخر والسعادة، ولكن ال شيء 
يأتي من ال شيء ومن طلب العال سهر الليالي ولذلك فاني اتوجه 
على  يواظنب  بأن   Our Lady of Mercy مدرسة  الطالبات يف  لكل 

الدراسة ليحصلن على عالمة تشّرف اهلهن واجلالية والوطن.
وكانت »اهلريالد« قد التقت الطاّلب املتفوقني جورام وجاسنت 
ويوسف يف حمالت حلويات ال سوييت يف غرانفل لصاحبيها جان 
وجانو ابي ضاهر اما الطالبة ادريانا فرنسيس فقد التقتها اهلريالد 

يف مكاتبها يف بانكستاون.
مربوك للمتفوقني جورام وجاسنت ويوسف وأدريانا واىل املزيد من 

النجاح يف كافة جماالت احلياة.
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احيا جملس اجلالية اللبنانية يف نيو ساوث ويلز الذكرى السنوية 
العاشرة للمقاومة والتحرير وذلك مساء االحد يف 2010-5-30 يف 

صالة فونتانا دي تريفي يف بانكستاون.
يف  العام  لبنان  قنصل  برعاية  كانت  اليت  املناسبة،  حضر  وقد 
القليم  الرتبوي  املسؤول  من  كل  نعوم،  روبري  االستاذ  سيدني 
شوكت  السيناتور  شريفة،  حسن  الشيح  امل  حركة  يف  بريوت 
مسلماني، النائبة بربارة بريي، الشيخ تاج الدين اهلاللي، ممثل عن 
سيادة املطران بولس صليبا، رئيس حركة أمل يف سيدني احلاج 
كامل مسلماني، رئيس اجلامعة اللبنانية السابق ميشال جرجورة، 
صاحب شركة Ella Rouge Beauty الفائزة جبائزة املصاحل االثنية 
اىل  اضافة   محود،  منال  عقيلته  والسيدة  محود  علي  املهندس 
رؤساء واعضاء تيارات واحزاب ومجعيات وروابط وممثلي االعالم.
وبعد الوقوف للنشيدين قّدم عريف املناسبة السيد الياس طّنوس 
سعادة قنصل لبنان العام يف سيدني االستاذ روبري نعوم الذي 

برعاية القنصل نعوم وحضور الشيخ شريفة وفاعليات سياسية وحزبية واجتماعية 

جملس اجلالية اللبنانية حيتفل بالذكرى العاشرة للمقاومة والتحرير

*مقدم املناسبة الياس طنوس*

*النائبة بربارة بريي**الشيخ تاج الدين اهلاللي**الشيخ حسن شريفة**القنصل روبري نعوم*

*زريقة، علوش، اشوح وحضور**مصطفى حامد وحضور*

القى كلمة قيمة عن مغزى املناسبة واهميتها)نّصها ادناه(.
 تاله الشيخ حسن شريفة الذي القى كلمة رائعة بهذه املناسبة 
اجمليدة ومما ما جاء فيها ان عيد التحرير يستحق منا ان يقّدس الن 

اجملد والذات اعيد جمدهما من جديد بسبب املقاومة.
النائب سعد  ونّوه فضيلة الشيخ شريفة باجيابية رئيس احلكومة 
احلريري الذي جعل هذا العيد عيدا رمسيا وتقدم بالتهنئة من فخامة 
رئيس اجلمهورية الرئيس اجلامع واملوّحد الذي ربط كلماته بالقسم 

باملقاومة اليت انتجت هذا العيد.
الذي  لبنان يتطلع من حوله وباالخص اجلنوب  وقال قضيلته ان 
مالصقا  الصهيوني  العدو  وجود  بسبب  قاسية  جلراحات  تعّرض 
حلدوده. هذا العدو الذي مل يكن احد يتعود ان يقول له »ال« 
لذلك كان يزداد بطشا مل يتعّود على  النساء اللواتي وقفن يف 
وجهه وقاومن بطشه. واضاف يقول: حنن تعلمنا من تارخينا ان ال 
نسجد السرائيل وان ال نركع هلا ولو كانت فرعون العصر، وعندما 

عانقت شتلة التبغ االرز الشامخ وعندما احتد لبنان من جنوبه اىل 
مشاله بسهله وجبله ومن اقصاه اىل اقصاه كان االنتصار بالوحدة 

بني املقاومة والشعب واجليش.
يرضى  شعب  اي  ان  يقول  شريفة  حسن  الشيخ  فضيلة  وتابع 
باالحتالل هو يرضى بالذل وال يرضى بالوجود، مجيعنا على تعددنا 
وتعدد مشاربنا السياسية والدينية قد ال نتفق على رأي واحد ولكن 
عندما يتعلق االمر بالوطن جيب ان نقرأ مجيعنا بكتاب واحد امسه 

لبنان اوال، لبنان ثانيا ولبنان عاشرا.
عسكرية  فقط  ليست  انها  وقال  املقاومة  عن  فضيلته  وحتّدث 
فاملقاومة املقبلة هي مقاومة اقتصادية مقاومة معلوماتية ومقاومة 

ضد التطبيع.
لبنان كتب  ان  قاله  اهلاللي ومما  الدين  تاج  الشيخ  بعده حتّدث 
شعارها:  دولة  اسرائيل  وان  جديدة  مرحلة  قاطبة  العربية  لالمة 

مناسبات

2010 حزيران   5 Saturday 5 June 2010السبت 

*النائب جان عجاقة**السيناتور شوكت املسلماني*

*السيد ميشال جرجورة**الدكتور علي بزي**رئيسة بلدية بانكستاون ميهايلوك* *السيدة منال محود* *املهندس علي محود*

*الطاولة الرمسية* *وقوفا للنشيدين* *وقوفا للنشيدين*

* الزميل بورزق، حيدر حيدر، حسن فاضل، حممود حيدر، عبداهلل درويش وجهاد حيدر*
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*عالدبكة ويبدو املهندس علي محود وعقيلته منال، فدوى كبة وآخرون*

*علي مراد وعائلته - جبل عامل* *السناتور مسلماني واملهندس محود*

* املهندس محود يستلم شهادة التقدير واىل جانبه عقيلته منال*

*التيار الوطين احلر وحضور*

*السيد ميشال جرجورة يتسلم شهادة التقدير ويبدو علي ومنال محود* *الزميالن قزي وسليم وحضور*

اسرائيل من الفرات اىل النيل ولذلك فهي دولة توسعية واملقاومة 
جعلتها حتسب الف حساب الي عملية توسعية يف املستقبل.

وبعد ان حتدثت النائبة بربارة بريي حتّدث السيناتو شوكت مسلماني 
ومما قاله ان وحدة اللبنانيني هزمت العدو االسرائيلي بعد 20 عاما 
على احتالله جنوب لبنان، لقد عانى شعب اجلنوب الكثر من عشرين 
عاما ولكنه قاوم بشدة بدعم من الشعب واجليش حتى مت التحرير 
بامكانه  انه مل يعد  االسرائيلي درسا مفاده  العدو  لبنان واعطاء 
رائعة لشعب  انها شهادة  لبنان وقال  احتالل سنتيمرت واحد من 
الذين  اللبناني  وللجيش  للشعب  وانها شهادة  ولبنان..  اجلنوب 
وقفوا اىل جانب املقاومة وامل السيناتور مسلماني ان يبقى لبنان 

وجنوبه حمررين دائما.
للبنانيني  لبنان  ان  جاء فيها  للنائب جون عجاقة  ثم كانت كلمة 
فقط وال يستطيع احد ان يأخذ لبنان من ابنائه متحدثا عن بطولة 

املقاومني وتضحياتهم من اجل حترير اجلنوب ولبنان.
القى  ميهايلوك  تانيا  بانكستاون  بلدية  رئيسة  حتدثت  ان  وبعد 

رئيس اجملسلس الدكتور علي بّزي كلمة جاءت كالتالي:
من القلب ارحب بكم يف الذكرى العاشرة للتحرير...ذكرى والدة 

وطن وعّزة وامة، وبداية النهاية جليش متغطرس ال يقهر.
عقد من الزمن والعدو حياول مللمة الذل الذي حلق بآلته العسكرية 
اليت كان العامل كله يتخيل انها االقوى، فكان عدوان متوز العادة 
الثقة اىل قواته، لكنه فوجئ بنكسة اخرى...الن من حيقق النصر 
عليه احلفاظ عليه واالستعداد الدائم لعدو مسته الغدر...ال يتورع 
عن عمل اي شيء من اجل زعزعة وحدتنا الوطنية وحماولة القضاء 
على مقاومة آمنت بالوطن والشهادة دفاعا عن الكرامة والشرف.

ان نقف خلف جيشنا ومقاومتنا لنحمي ظهورهم هي مقاومة ال تقل 
شأنا عن جمابهة العدو.

اخلوف  رياح  من  حتميه  الوطن  اسوار  تسند  واحدة  يدا  نكون  ان 
واعاصري التفرقة وتسد اي ثغرة حياول العدو النفاذ منها نكون 

جديرين بهذا الوطن.
من بوابات الذّل ولدت القالع ومن القهر ولدت احلياة ومن ارحام 

الوطن ولدت البطولة.
الذين  الرجال  الرجال  اىل  ووفاء...  حب  كل  التحرير  ابطال  اىل 
رووا بدمائهم تربة الوطن فانبتت اسالكا شائكة عصية على االعداء 
ورفعت هاماتنا حنو الشمس واعادت كرامة امة وجمد وطن....اىل 

هؤالء الرجال الوالء فهم من كتب بدمائهم )لوطين البقاء(
حتية اكبار اىل ربان السفينة فخامة الرئيس ميشال سليمان وهو 

االمني على دفتها لتبقى يف مسارها الصحيح.
حتية حب اىل صمام امان السياسة يف لبنان رئيس جملس النواب 
الرئيس نبيه بري، حتية حب اىل املغّيب احلاضر ابدا معنا مساحة 

االمام موسى الصدر اول من بذر بذرة املقاومة والتعايش.
حتية تقدير اىل رئيس جملس الوزراء الشيخ سعد احلريري جلعله 

عيد املقاومة والنصر عيدا وطنيا.
حتية حب ووفاء اىل صانع هذا النصر صاحب الوعد الصادق مساحة 

السيد حسن نصر اهلل.
والتحية الكربى لكم ايها االحبة حلضوركم ومشاركتكم بعيد التحرير 

وكل عام انتم خبري. عاش لبنان 
من  لكل  تقدير  شهادات  اجلالية  جملس  وّزع  املناسبة  وخالل 
 Ella Rouge املهندس علي محود وعقيلته منال محود لفوز شركة
Beauty جبائزة املصاحل االثنية وقد اعترب املهندس علي محود ان 
هذا  يف  لبناني  كل  صدر  على  وسام  هي  هذه  التقدير  شهادة 
املغرتب وكذلك للسيد ميشال جرجورة وللنائب الن كادمن الذي 

تسلمها نيابة عنه السيد ايلي ناصيف.
املطرب حممد  من  لكل  فنية محاسية  هناك وصالت  كانت  بعدها 
هوشر  بسام  واملطرب  احلدشييت  حلود  االرز  وعندليب  امساعيل 
على انغام فرقة احتاد اجلنوب فانعقدت حلقات الدبكة لتزرع ارجاء 

الصالة فرحا ونشوة وفخرا بهذا االنتصار العظيم الرائع.
كلمة القنصل نعوم

شهداء لبنان االبرار، كل الشهداء، اجملد لكم يف عليائكم.
أصحاب السعادة و السيادة و الفضيلة، رئيس و أعضاء جملس 
االخوة،  و  االخوات  ويلز،  ساوث  نيو  والية  يف  اللبنانية  اجلالية 
العاشرة  بالذكرى  اليوم  حنتفل  عليكم،  و  معكم  و  لكم  السالم 
للمقاومة و التحرير، حيث لقـّن شعبنا - على قلة عدده - درسًا 
العسكرية  التجهيزات  حداثة  ميزان  إختالل  رغم  لالحتالل؛  قاسيًا 
ملصلحة العدو. لكن يف الوقت ذاته، كان ميزان أصالة فضائلنا 
ينؤ بفعل ثقل وحدتنا الوطنية و تضامننا، دفاعًا عن ترابنا ومياهنا 

و أجوائنا، و ذودًا عن احلق و الكرامة و العنفوان.
أعزائي، منذ ستينات القرن املاضي، عانى أهلنا يف اجلنوب االمّرين 
و عانينا معهم، من العدو الغاصب بالطبع، ومن بعض العناصر غري 
املنضبطة أيضًا. و باحلالتني كان اجلنوبي الصابر الصامد، يدفع 
ضريبة الدم من جسده، و ضريبة اخلسائر يف موامسه احملروقة؛ 
أكثر  أماكن  اىل  وااللتجاء  أرضه  ترك  ُيرغم على  أحيانًا كثرية  أو 
أمنًا و أمانًا. كما عانى أهلنا يف اجلنوب و عانينا معهم، من وطأة 
غري  الشديد  لألسف  كانت  ألنها  أو  ُوجدت  إذا  السيئة  املعاجلات 
يف  نقرأه  ما  هذا  و  مصريية،  أمور  مواجهة  يف  خصوصًا  جدّية، 
رفض إستقدام البوليس الدولي الذي إقرتحه املغفور له العميد 
الذي رفض »  الوحيد  لبنان - و يف كونه  إده - ضمري  رميون 
إتفاق القاهرة » الذي ساهم بتخريب لبنان، و قد اضطر اجمللس 
النيابي - متأخرًا - اىل الغائه؛ كما نقرأه بعرقلة مكافحة آفة احلرمان 
اليت نادى بها مساحة االمام القائد السيد موسى الصدر - رّده اهلل 

تعاىل من جرمية تغييبه اجلسدي. 
اجلنوب  يف  أهلنا  عانى  املاضي،  القرن  سبعينات  منذ  أحّبائي، 
االمّرين و عانينا معهم، من رفض البعض دخول اجليش اللبناني 
سيدخل  اجليش  ان  واهية:  ذريعة  و  بائسة  حبجة  اجلنوب،  اىل 
حلماية إسرائيل!... والسؤال الذي يطرح نفسه: و هل من املمكن 
للضحية أن حتمي جّزارها؟ و هل هلا القدرة على ذلك؟ و ممن؟... 
واجلّزار هو الشر حبد ذاته...من هو املعتدي و احملتل و الظامل 
على  الدائم  املتمرد  و  حدود  دون  التوسعية  االطماع  صاحب  و 
الشرعية الدولية و قراراتها؟... أكثر من ذلك،اليوم و رغم وجود 
العدوان واردًا،  اللبناني، ما زال خطر  الدولية و اجليش  القوات 
كفرشوبا  تالل  و  شبعا  مزارع  بعض  على  جامثًا  االحتالل  وضغط 

وبلدة النخيلة و اجلزء اللبناني من بلدة الغجر...
أخواتي، إخواني، لن يلجم العدو إال قوة وحدتنا و صالبة تضامننا،هذا 
ما حصل يف 25 أيار سنة 2000: مع هذا الفجر بزغت مشس التحّرر 

و التحرير، إشرأبت إرادة احلرية و احلياة، إنتصبت هامة الكرامة 
الوطن،  مسرية  يف  مضيئة  صفحة  إنها  العنفوان.  جبني  يكلّلها 

ُخطت بريشة الوحدة بني مكوناتها مجيعها. 
متى ُوجد الفعل املقاوم، حتقق التحرير.أمسى أشكال حمبة االوطان: 
تطهري  و  له  التصدي  وجهه،  االحتالل،الصمود يف  دنس  رفض 
االرض من جراثيمه و مسومه.وهلذا السبب نتساءل: أوليس من 
االحتالل اىل خالف ُيضعف  إجتثاث  النجاح يف  أن يتحّول  املعيب 
اجلبهة الداخلية؟!... إّن اخلالف الداخلي أسوأ من االحتالل، االحتالل 
مصيبة جتمع و اخلالف كارثة تفّرق.  حرام أن حنّول السالح إىل 

مادة خلالف وطين أو سبب لشرخ يف بنيان الكيان.
االخوة، مثلما ال نور من سراج دون زيت، ال سيادة  االخوات و 

ترجتى لوطن حمتل دون مقاومة مواطنيه، متحدين موحدين.
و مثلما ال حياة بدون ماء، ال كرامة وطنية تؤمل دون مرجعية سلطة 

دستورية شرعية. 
و مثلما ال خالص لسفينة دون ربان، ال إشراقة مستقبل دون عربة 

املاضي، و دون نظام دميوقراطي متعدد متضامن.
بقي أن نشري بكل فخر و إعتزاز اىل إرادة احلياة، اليت لفتتنا مطلع 
هذه السنة لدى زيارتنا - وفد جلنة املتابعة و أنا - منطقة اجلنوب 
احلبيب ، و اليت جتّلت بإعادة بناء ما دمّره عدوان متوز 2006 من 
تلك  و محى  االرادة  هذه  اهلل  أدام   . البلدات  و  القرى  حجر يف 

االيدي البانية.
ختامًا، و مبناسبة اخلامس و العشرين من أيار، أن ننسى لن ننسى 
لشهدائنا  التكريم  مشاعر  وأرفع  التقدير  آيات  بأمسى  نتقّدم  أن 
االبطال، مجيعهم ؛ كما لن ننسى أن نتوجه بأخلص التهاني اىل 
التحرير فوق أرض اجلنوب احملررة،  راية  الذي رفع  البطل االول 
اىل فخامة رئيس اجلمهورية العماد ميشال سليمان، مبرور سنتني 
على إنتخابه و إختياره بإمجاع قّل نظريه و بتوافق لبناني وإقليمي 

ودولي يف آن.  كّلنـا للوطن. 

جملس اجلالية اللبنانية حيتفل بالذكرى العاشرة للمقاومة والتحرير
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الدليل التجاري

@Ñib�æa@Âfl@·ÿmbuby@›ÿ€
ÚÓjì©a@laÏi¸aÎ@Âˆaç©aÎ

@Û‹«@Êb»8@—ÌåÏu@áÓè€bi@fibóm¸a@
0415229116@@Z·”ã€a
ÚÓ„b™@Ò7»èn€a

@÷�ã–æaÎ@Ú‹‡ßbi@…Ói
Ú«Ï‰óæa@paãÁÏ1a@|Ó‹óm@Âfl@·ÿmbuby@ãˆbé
@paãÁÏ1a@ aÏ„a@�›◊@|Ó‹ómÎ@k‹�€a@kèy@bÌÎáÌ@

@@Z·íb:a@ÊÏ‡Óé@ÔuãÁÏßa@l@aÏ‹óma@@@@@@0411 575 323
7 Eden Ave, Croydon park NSW 2133

RAINBOW BRICKLAYINY P/L
·ÿmbuby@ãˆbè€

b‡Á7ÀÎ@Êb�–©aÎ@ŸÌ5€a@ıb‰i@Âfl@
Ò5©a@kybñ@l@aÏ‹óma
·z‹fl@Ïia@áËœ@

@Z·”ã€a@Û‹«@@@@@@@@@@@@@0407 666 190

لكافة حاجاتكم من التمديدات
 والتصليحات الكهربائية

اتصلوا على الرقم:608 983 0414

Sydney Landscaping and Excavations
ö^œfi˜]<ÿœfiÊ<ÜÀ£]Ê<›Ç7]<Ÿ^€¬]<ÜÒ^ä÷

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

 Plant and Grass – Sprinkler System 

Z·z‹fl@Ïi@Üa˚–i@aÏ‹ó�ma
04 1929 1261 M@@02 9785 8685

@xbuç€a@kÓ◊ãm@Âfl@·ÿmbuby@ãˆbè€
@ÚÌäbvn€a@…ÌäbìæaÎ@fiåb‰‡‹€

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

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

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

2010 حزيران   5 Saturday 5 June 2010السبت 
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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 

2010 حزيران   5 Saturday 5 June 2010السبت 
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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

Melbourneملبورن

2010 حزيران   5 Saturday 5 June 2010السبت 
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Melbourneملبورن

2010 حزيران   5 Saturday 5 June 2010السبت 

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 ميكانيكية 

”Tune up“ 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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 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

2010 حزيران   5 Saturday 5 June 2010السبت 
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بعلبك 

بعدا  بعلبك  عواميد 
وحدا بتحكي  وحجار 

اّياما  باّول  بعدا 
قّداما  بريكع  وبعدو 

بتماثيل مصّور  الدهر 
قناديل مضّوى  وزمان 

العامود  بضهر  عامود 
ومعقود  جايي  وبيبني 

وصيوان كراسي  ديوان 
لبنان  قصة  من  وشقفه 

العّمارين  شغل  عجايب 
جّبارين  لكانوا  بس 

احلاره  القّد  وعالصخره 
حجارا  اجلو  سطح  ومن 

زغري رب  هيكل  انكانت 
كبري بشعب  دهر  عجايب 

شلعه  بتمرق  وجيال 
القلعه  بقلب  برتتاح 

من ديوان »روحانيات« اجلزء االول للشاعر 
الراحل يوسف روحانا

جلميع حاجاتكم من اعمال التلبيس و 
Texture و Granosite
اتصلوا بسلطان علي:

0404872020 -  0413924732 - 97866625
تسعرية جمانية

نقوم باعمال شركات التأمني

SMB Rending Services pty Ltd
                                            leader in cement rendering  

دهور  تواريخ  مهّدايي 
وصور صيدا  عن  وبتخّب 

عصور  عليها  مّر  كلشي 
النور عصر  تقّدم  كلشي 

بصخور معّرق  والفكر 
احملفور ببالط  بتضوي 

ومدفور فوق  من  مَدْهَور 
البابور  اجلّو  ضهر  من 

قصور قّد  كبريه  بصخره 
املهجور  جبيل  وزمان 

ومعدور  احلبل  بايام 
جمبور  بيشهدُلن  الدهر 

تتزور بتمرق  سّواح 
الناضور عني  بتصفِرن 

نسور  رجال  قراني  مّيا 
ناطور  بلقلعه  واقف 

وبتدور عحجارا  بتبم 
دهور  وتالقي  تتوّدع 

132010

.

7 Acton Street Croydon Sydney

)(
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قام السفري السوري متام سليمان وزوجته إيزيس سعيد بزيارة إىل 
معهد سيدة لبنان يف سيدني ، والتقى مع األخوات راهبات العائلة 
برئاسة األخت مارلني شديد وحبضور األخت  املارونيات  املقدسة 
كونستانس باشا الرئيسة السابقة ، واألخت مادلني أبو رجبلي ، 
واألخت جوزفني وهبة ، واألخت مارغريت غصن وحبضور اإلعالمي 

أكرم املغوش .
سيدة  معهد  أنشطة  عن  سليمان  للسفري  مارلني  األخت  وحتدثت 
لبنان يف التعليم وتربية األجيال ، كما حتدثت األخت كونستانس 
اخلالـد  القائـد  األولـى عقيلـة  بالسـيدة  القدمية  باشا عن معرفتها 
حافـظ األسـد يف املرحلة التعليمية يف بانياس واليت كانت خالهلا 
األخت كونستانس إحدى املشرفات على تعليمها . كما حتدثت عن 
زيارتها إىل القصر الرئاسي ولقائها مع القـائد اخلـالد والسـيدة 
عقيلتـه يف أوائل السبعينات عندما انتخب رئيسًا ، وقبل هجرتها 

إىل أسرتاليا .
وأبدى السفري سليمان تقديره للدور املثالي الذي تقوم به األخوات 
الراهبات يف رسالة التدريس السامية املقرتنة بالرسالة الروحية 
اليت حيملنها . وقال إن سورية تفخر بتارخيها اإلسالمي واملسيحي 

والذي انطلقت منه املسيحية يف الشرق إىل العامل .
لزيارة  األخوات  وإىل  الراهبات  رئيسة  إىل  دعوة  السفري  ووجه 

السفري السوري يزور معهد سيدة لبنان يف سيدني

*السفري سليمان وزوجته واملغوش والراهبات**السفري سليمان وزوجته يف ضيافة الراهبات*

*السفري سليمان وزوجته واألخت كونستانس باشا **السفري سليمان وزوجته مع رئيسة الراهبات والراهبات*

*السفري سليمان وزوجته واألخت مارلني شديد*

يليق  مبا  وتكرميهن  بهن  لالحتفاء  كانبريا  يف  السورية  السفارة 
بهن .

وكان اللقاء مع األخوات الراهبات وديًا ومحيمًا للغاية ومعبًا عن 
روح الثقافة والرتبية الواحدة اليت جتمع بني سورية ولبنان .

التقى السفري السوري متام سليمان مع السيناتور كيم كار وزير 
الصناعات والبحوث العلمية يف مكتبه بالبملان حبضور الوزير 

املستشار جودات علي ، عقب زيارته األخرية إىل سورية .
إىل  الزيارة  ترتيب  على  السوري  السفري  كار  الوزير  وشكر 
سورية يف شهر أيار 2010 واليت جنم عنها توقيع مذكرة تفاهم 
من  عليها  ووقع   ، التعليم  جمال  يف  وأسرتاليا  سورية  بني 
اجلانب السوري السيد وزير التعليم العالي د. غياث بركات ، 

ومن اجلانب األسرتالي الوزير كيم كار .
وقال الوزير كار إن سورية تطورت كثريًا عما كانت عليه يف 
الزيارتني اللتني زار سورية خالهلما يف عامي 1998 و 2003 
، واعتب أن برنامج اإلصالح الذي يسري فيه السـيد الرئيـس 

بشـار األسـد سينقل سورية إىل وضع أفضل .
رئيس  السيد  مع  سورية  لقاءاته يف  عن  كار  الوزير  وحتدث 
الوزراء  رئيس  ونائب   ، عطري  ناجي  املهندس حممد  الوزراء 
السيد عبد اهلل الدردري ، والسيد وزير التعليم العالي د. غياث 

بركات ، والسيد وزير الصناعة فؤاد عيسى جوني . 
إىل  طالبًا  سورية  ستوفد  اجلديدة  التفاهم  مذكرة  ومبوجب 

أسرتاليا للدراسة يف خمتلف االختصاصات اجلامعية .
وشكر السفري سليمان للوزير كار اهتمامه بسورية مؤكدًا من 
الثنائية  العالقات  يف  جديدة  آفاقًا  ستفتح  الزيارة  هذه  أن 
بني البلدين وسيكون هلا أثر مباشر يف تشجيع الزيارات من 

اجلانبني.

بعد زيارته إىل سورية الوزير كار يستقبل السفري سليمان

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

 تسعرية جمانية معاملة ممتازة وكفالة يف العمل
 اكثر من 30 سنة خبة 

لالتصال: جان فارس
Mob: 0419 999 554 - 0405 203 535

Tel/Fax: (02) 8704 1490



صفحة 20     

رياضة

Page 20 2010 حزيران   5 Saturday 5 June 2010السبت 

نهائيات كأس العامل الـ 19 لكرة القدم  11 حزيران - 11 متوز 2010

األرجنتني بقيادة مارادونا من أقوى املرشحني للتتويج 
وأوراقها الراحبة ميسي،  هيغواين، أغويرو، ميليتو، تيفيز... 

األرجنتني
ختوض االرجنتني نهائيات كأس العامل الـ19 لكرة القدم يف جنوب 
افريقيا من 11 حزيران اىل 11 متوز، بعد رحلة طويلة يف التصفيات 
املؤهل  االخري  الرابع  املركز  احتلت  اذ  النفس  تأهلت فيها بشق 

مباشرة.
ويعترب املنتخب االرجنتيين من أقوى املرشحني الحراز الكأس للمرة 
االرجنتيين  بعد عامي 1978 و1986. وقد استعان االحتاد  الثالثة 
لكرة القدم بالنجم السابق وأحد عمالقة اللعبة، على قصر قامته، 
لكن  التصفيات.  يف  وقيادته  الفريق  لتدريب  مارادونا  دييغو 
مارادونا، الغريب االطوار والثائر الدائم على الضوابط والقيود، 
استدعى عشرات من الالعبني منذ توليه منصبه، فقامت عليه قيامة 

وسائل االعالم اليت طالبت باقالته.
واستبعد مارادونا كابنت املنتخب الذي أحرز كأس العامل 1986 يف 
املكسيك املدافع خافيري زانييت وساعد الدفاع استيبان كامبياسو 
الالعبني  بعض  واستدعى  االيطالي،  ميالنو  انرتناسيونالي  من 
أرييل  والظهري  بالنكو  سيباستيان  الدفاع  ساعد  أمثال  احملليني 
باملهاجم  احتفظ  كما  االرجنتيين،  الدوري  يف  احملرتفني  غارسي 

املخضرم مارتن بالريمو )36 سنة(.
وعلى رغم كل ما سبق، ال تزال صفوف املنتخب االرجنتيين تزخر 
االلقاب هذا  من  الكثري  احراز فرقهم  الذين ساهموا يف  بالنجوم 
املوسم. ويف مقدم هؤالء جنم برشلونة ليونيل ميسي افضل العب 
االسباني  الدوري  بطولة  احراز  اىل  فريقه  قاد  والذي  العامل  يف 
ريال مدريد غونزالو هيغواين،  ريال مدريد، وهداف  على حساب 
مارادونا،  أغويرو صهر  االسباني سريجيو  مدريد  أتلتيكو  وهداف 
ودييغو ميليتو الذي قاد إنرتناسيونالي ميالنو اىل حتقيق الثالثية 
التارخيية جبمعه بطولة الدوري االيطالي "كالتشيو" وكأس ايطاليا 
ولقب دوري االبطال االوروبي على حساب بايرن ميونييخ االملاني، 
ومهاجم مانشسرت سييت االنكليزي كارلوس تيفيز، وساعد دفاع 
ليفربول االنكليزي خافيري ماسكريانو. لكن ما يسرتعي االنتباه أن 
تألق هؤالء الالعبني مع فرقهم مل ينعكس على املنتخب االرجنتيين 

اىل درجة ان تيفيز وصف وجوده يف صفوفه بأنه كئيب.
وتطمح االرجنتني اىل لقب أول منذ عام 1993 عندما أحرزت كأس 
التصفيات  بدأت  وهي  أمريكا"،  "كوبا  اجلنوبية  االمريكية  االمم 
يف اشراف املدرب الفيو باسيلي الذي ترك منصبه بعد اخلسارة 
امام تشيلي يف املرحلة العاشرة. وبعد فرتة من عدم االستقرار، 
املنتخب  تأهل  ليضمن  االخريتني  املباراتني  حتى  مارادونا  صرب 

للنهائيات.
ووصلت االرجنتني اىل نهائي كأس العامل أربع مرات اعوام 1930 
4، و1978 وفازت على هولندا  عندما خسرت امام االوروغواي 2 – 
2 و1990 وخسرت  1، و1986 وفازت على املانيا الغربية 3 –   – 3

.1 امام املانيا الغربية 0 – 
بطاقة تعريف

- مساحة االرجنتني: 2,770,000 كيلومرت مربع.
- عدد سكانها: 40,7 مليون نسمة.

- عاصمتها: بوينس أيرس.
- مدرب منتخبها: االرجنتيين دييغو أرماندو مارادونا )49 سنة(. 

توىل منصبه يف تشرين االول 2008.
- لباس العبيها: قميص مقلم ابيض وأزرق. شورت أسود، جوارب 

بيض.
- لقب منتخبها: أليب سيليسيت.

التصفيات  يف  الرابع  املركز  احتلت  النهائيات:  اىل  طريقها   -
وأربعة  انتصارات  مثانية  من  نقطة   28 برصيد  اجلنوبية  االمريكية 

تعادالت وست خسارات.
 ،1958  ،1934  ،1930( مرة   14 العامل:  كأس  مشاركاتها يف   -
 ،1998 ،1994 ،1990 ،1986 ،1982 ،1978 ،1974 ،1966 ،1962
2002، 2006(. خاضت 65 مباراة، ففازت يف 33 وتعادلت يف 13 

وخسرت 19. سجلت 113 اصابة، ودخلت مرماها 74 اصابة.
- أفضل اجنازاتها: بطلة عامي 1978 و1986.

نيجرييا
مل تعد نيجرييا قوة مؤثرة على الساحتني االفريقية والدولية، لكنها 
متلك فرصة التأهل للدور الثاني من نهائيات كأس العامل الـ19 
يف جنوب افريقيا نظرا اىل وقوعها يف اجملموعة الثانية اليت تضم 

االرجنتني واليونان وكوريا اجلنوبية.
العقد االخري، وهو  بارز يف  النيجريي بدور  وقد اضطلع املنتخب 
يشارك يف النهائيات للمرة الرابعة، كما تأهل للدور الثاني مرتني 
يضم  كان  عندما  املتحدة  الواليات  1994 يف  عام  أوالهما  تواليا 
يف صفوفه العبني مميزيين بينهم أغوستني "جاي جاي" أوكوتشا 
وفيكتور  أموكاتشي  ودانيال  جورج  وفينيدي  ييكيين  ورشيدي 

إيكبيبا وإميانويل أمونيكي.
ويشار اىل ان نيجرييا وقعت يف جمموعة مماثلة عام 1994 ضمت 
ثم   ،0  –  3 بلغاريا  على  فتغلبت  وبلغاريا،  واليونان  االرجنتني 
 0 2، قبل ان تفوز على اليونان 2 –  خسرت أمام االرجنتني 1 – 
2 يف   –  1 ايطاليا  امام  فيه  الذي خسرت  الثاني  للدور  وتتأهل 

مباراة مشهورة كان بطلها االيطالي روبرتو باجيو.

ويف مشاركتها الثانية عام 1998 يف فرنسا، فازت على اسبانيا 
 .3 0، ثم خسرت امام الباراغواي 1 –  3  - 2، وعلى بلغاريا 1 – 

.4 ويف الدور الثاني سقطت أمام الدامنارك 1 – 
اجلنوبية  كوريا  يف  الثالثة  املشاركة  يف  النيجريي  الرتاجع  وبدأ 
واحدة يف جمموعة ضمت  بنقطة  اكتفت  اذ   ،2002 عام  واليابان 

أسوج وانكلرتا واالرجنتني.
الغياب  احتمال  وواجهت  التصفيات  يف  الكثري  نيجرييا  وعانت 
تأهلها بطريقة  لكنها ضمنت  تواليًا،  الثانية  للمرة  النهائيات  عن 
2 يف نريوبي، وخسارة تونس  دراماتيكية بفوزها على كينيا 3 – 

املفاجئة امام موزامبيق.
الرس  االسوجي  مدربه  اشراف  يف  النيجريي،  املنتخب  ويعول 
الغرباك، على جمموعة من الالعبني الناجحني بينهم اوبافيمي مارتنس 
أوبينا  الشابني فيكتور  أودميوينغي، اىل  أييغبيين وبيرت  ويعقوبو 
الكابنت  نوانكوو كانو، ويعترب  أوتشي واملخضرم  وإيكيتشو كوو 
جوزف يوبو العب افرتون االنكليزي صخرة الدفاع، بينما يقود خط 
الوسط جون أوبي ميكيل الذي مجع لقب الدوري االنكليزي وكأس 

انكلرتا مع تشلسي.
العامل،  النيجريي اىل نهائيات كأس  وعلى رغم قيادته املنتخب 
فان مصري املدرب شعيبو أمودو كان االقالة بعد احتالل الفريق 
املركز الثالث يف كأس األمم االفريقية الـ27 يف انغوال يف كانون 
الثاني املاضي، وعني مكانه الغرباك، مدرب منتخب أسوج سابقا، 
ليخوض الفريق املنافسة يف اشراف مدرب أجنيب كما يف املرات 

السابقة.
بطاقة تعريف

- مساحة نيجرييا: 923,768 كيلومرتا مربعا.
- عدد سكانها: 149,2 مليون نسمة.

- عاصمتها: أبوجا.
- مدرب منتخبها: االسوجي الرس الغرباك )61 سنة(. توىل منصبه 

يف 26 شباط 2010.
- لباس العبيها: قميص وشورت وجوارب خضر مقلمة باالبيض.

- لقب منتخبها: سوبر إيغلز.
- طريقها اىل النهائيات: احتلت املركز االول يف اجملموعة الثانية 
للدور الثالث من التصفيات االفريقية برصيد 12 نقطة من ثالثة 

انتصارات وثالثة تعادالت.
 .)2002  ،1998  ،1994( ثالث  العامل:  كأس  يف  مشاركاتها   -
خاضت 11 مباراة، ففازت يف أربع وتعادلت يف واحدة وخسرت 

يف ست. وسجلت 14 اصابة ودخلت مرماها 16 اصابة.
- أفضل اجنازاتها: الدور الثاني عامي 1994 و1998.

كوريا اجلنوبية
عاشت كوريا اجلنوبية أسعد اوقاتها يف كأس العامل 2002 اليت 
يف  الرابع  املركز  فيها  واحتلت  اليابان  مع  مشاركة  استضافتها 
وهي  العامل،  كأس  نهائيات  يف  آسيوي  ملنتخب  اجناز  افضل 
بعد  وخصوصا  العاملي،  الصعيد  على  للربوز جمددا  مذذاك جتهد 

خروجها من الدور االول من كأس العامل 2006.
بعد   ،2007 عام  القيادة  دفة  مو   – جونغ  هوه  املدرب  وتسلم 
االجماد الضخمة اليت صنعها اهلولندي غوس هيدينك مع "حماربي 
التايغوك" اثر قبوله مهمة رفضها الفرنسي جريار أوييه وااليرلندي 
ميك مكارثي، يف أجواء غري مشجعة ويف مواجهة اعالم عدائي اتهمه 

باعتماد اسلوب لعب عقيم.
لكن هو، الالعب الدولي السابق الذي شارك يف نهائيات كأس 
نهائيات  ثم يف  االيطالي،  املرمى  العبا وسجل يف   1986 العامل 
النهاية  يف  ابتسم   ،1994 للمدرب  ومساعدا  للياقة  مدربا   1990
بعد قيادته الفريق اىل النهائيات دومنا خسارة يف الدور النهائي 

)أربعة انتصارات واربعة تعادالت(.
كوريا  منتخب  اصابه  الذي  النجاح  آسيوي  منتخب  أي  حيرز  ومل 
اجلنوبية يف كأس العامل، ويكفيه انه يشارك يف النهائيات للمرة 
السابعة تواليا منذ عام 1986 يف املكسيك، اىل مشاركته االوىل 

عام 1954 يف سويسرا.
سونغ  ويعتمد املنتخب الكوري اجلنوبي على الكابنت بارك جي – 

الدورتني  يف  شارك  الذي  االنكليزي  يونايتد  مانشسرت  العب 
املالعب  أجنبتهم  الذين  الالعبني  أبرز  من  بارك  ويعد  االخريتني. 
اآلسيوية وهو يقوم بدور أساسي يف تشكيلة املدرب االسكوتلندي 

السري اليكس فريغيسون حمليا وأوروبيا.
يونغ العب السلتيك غالسغو  كذلك يراهن املدرب على كي سونغ – 
االسكوتلندي امللقب "ستيفن جريارد كوريا اجلنوبية"، ولي تشونغ 
يونغ )21 سنة( ساعد دفاع بولتون وندررز االنكليزي، ومهاجم   –
الذي يتميز بسرعته وقدرته  يونغ  الفرنسي بارك تشو –  موناكو 
ايضا  الفريق  ثانية. ويضم   11 100 مرت يف  اجتياز مسافة  على 
جاي  بعض الالعبني املخضرمني أمثال حارس املرمى لي وون – 
بيو )32 سنة( الذي يلعب مع اهلالل  )36 سنة( واملدافع لي يونغ – 

ايل )32 سنة(. السعودي، وساعد الدفاع كيم نام – 
بطاقة تعريف

- مساحة كوريا اجلنوبية: 99,313 كيلومرتا مربعا.
- عدد سكانها: 48,3 مليون نسمة.

- عاصمتها: سيول.
مو )55 سنة( . توىل  - مدرب منتخبها: الكوري اجلنوبي هوه جونغ – 

منصبه عام 2007.
- لباس العبيها: قميص أمحر، شورت أزرق، جوارب محر.

- لقب منتخبها: حماربو التايغوك.
- طريقها اىل النهائيات: احتلت املركز االول يف اجملموعة الثانية 
أربعة  الرابع من التصفيات اآلسيوية برصيد 16 نقطة من  للدور 

انتصارات وأربعة تعادالت.
- مشاركاتها يف كأس العامل: سبع )1954، 1986، 1990، 1994، 
1998، 2002، 2006(. خاضت 24 مباراة، ففازت يف اربع وتعادلت 
مرماها 53  يف سبع وخسرت يف 13. سجلت 22 اصابة ودخلت 

اصابة.
- أفضل اجنازاتها: الدور نصف النهائي عام 2002.

اليونان
مع ان اليونان هي مهد االلعاب األوملبية عام 1886، فان مشاركتها 

يف كأس العامل لكرة القدم ال تعكس تارخيا مشرفا ملواطنيها.
ففيما انتظرت حتى عام 1994 لتشارك يف النهائيات للمرة االوىل، 
لكن مشاركتها كانت أكثر من خميبة اذ خسرت مبارياتها الثالث 
من غري ان تسجل أي اصابة، بعد سقوطها امام االرجنتني وبلغاريا 

.2 4، وأمام نيجرييا 0 –   – 0
مع  واحدة  أخرى يف جمموعة  مرة  القرعة  أوقعتها  وبعد 16 سنة، 

االرجنتني ونيجرييا ايضا، اىل كوريا اجلنوبية.
رغم  وعلى  للنهائيات،  لتتأهل  اجلهد  من  الكثري  اليونان  وبذلت 
احراز مهامجها ثيوفانيس غيكاس لقب هداف التصفيات برصيد 
10 اصابات، فانها احتلت املركز الثاني يف جمموعتها خلف سويسرا 
0 يف أثينا  وخاضت دورة تصفية ضد أوكرانيا، فتعادلتا سلبا 0 – 

0 يف دونتسك. وفازت عليها 1 – 
وعرفت اليونان مرحلة ذهبية عندما أحرزت بطولة االمم االوروبية 
التوقعات، وذلك بفضل  الربتغال على عكس كل  عام 2004 يف 
مدربها االملاني أوتو ريهاغل الذي اعتمد خطة دفاعية، ولو مملة، 
الدولة  الربتغال  وآخرها  القوية  املنتخبات  معظم  فخها  يف  وقع 

املضيفة يف املباراة النهائية.
وقد يكون وراء بقاء ريهاغل )71 سنة( طويال مع املنتخب اليوناني، 
الذي توىل تدريبه عام 2001، هو البحث عن املشاركة يف كأس 
واف سي  برمين  فريقي فريدر  مع  عدة  القابا  أحرز  كونه  العامل، 

كايزر سالوترن االملانيني.
ثيوفانيس  التصفيات  هداف  اىل  اليوناني  املنتخب  ويتطلع 
برلني،  أعري هلريتا  الذي  االملاني  ليفركوزن  باير  مهاجم  غيكاس 
واملدافع سوترييوس كريياكوس العب ليفربول االنكليزي، وساعد 
حاليا  أثينا  باناثينايكوس  العب  كاراغونيس  جورجيوس  الدفاع 
وانرتناسيونالي ميالنو االيطالي وبنفيكا لشبونة الربتغالي سابقا، 

واجنيلوس خاريستياس الذي سجل أربع اصابات يف التصفيات.
االخرية  احملطة  الـ19  العامل  كأس  نهائيات  تكون  ان  ويتوقع 
لريهاغل مع املنتخب اليوناني، ورمبا يف عامل اللعبة، وهو يأمل يف 

قيادة الفريق اىل تسجيل فوزه االول.
بطاقة تعريف

- مساحة اليونان: 131,940 كيلومرتا مربعا.
- عدد سكانها: 10,7 ماليني نسمة.

- عاصمتها: أثينا.
أوتو ريهاغل )71 سنة(. توىل منصبه  - مدرب منتخبها: االملاني 

عام 2001.
- لباس العبيها: قميص ابيض، شورت ابيض، جوارب بيض.

- لقب منتخبها: آي ايثنيكي.
اجملموعة  يف  الثاني  املركز  احتلت  النهائيات:  اىل  طريقها   -
انتصارات وتعادلني  الثانية برصيد 20 نقطة من ستة  االوروبية 

وخسارتني.
- مشاركاتها يف كأس العامل: واحدة )1994(. خاضت ثالث مباريات 

خسرتها كلها. مل تسجل أي اصابة ودخلت مرماها 10 اصابات.
- أفضل اجنازاتها: الدور االول عام 1994.
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خمارج أمريكية إلسرائيل...
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(

املياه الدولية يف البحر املنوسط: أزمة العالقات مع تركيا، كابوس 
التحقيق الدولي يف اجملزرة، وتصاعد الدعوات الدولية لفك احلصار 
عن غزة. وقد أجربت هذه االعاصري قادتها على التخلي عن عنجهيتهم 
التارخيية، والبحث عن حلول وسط النقاذ ما ميكن انقاذه، وذلك من 
خالل التحايل على مطلب رفع احلصار، عرب تداول آلية دولية الطابع 
إليصال املساعدات للقطاع احملاصر، وااللتفاف على التحقيق الدولي 

باقرتاح تشكيل جلنة حتقيق إسرائيلية مطعمة بعناصر دولية.
وبعد اربعة ايام على جرميتها يف عرض البحر، بدا أن حكومة بنيامني 
بإفراجها  الرتكية،  نتنياهو اليت كانت اضطرت لالستجابة للشروط 
حتت  اآلن  وقعت  احلرية«،  »أسطول  يف  املشاركني  كل  عن 
ضغوط دولية يف اجتاهني: ختفيف احلصار املفروض على غزة من 
التحقيق يف  الدولية يف  الشراكة  من  على شكل  واملوافقة  جهة، 
تصدر  أن  املقرر  ومن  ثانية.  جهة  من  مرمرة«  جمريات »جمزرة 
»اهليئة السباعية« االسرائيلية، اليت التأمت مساء أمس االول، 

قرارات واضحة بهذا الشأن.
أسلوب  يف  للبحث  مقررا  كان  »السباعية«  اجتماع  أن  ورغم 
التعامل مع سفينة »راشيل كوري«، اليت من املتوقع أن تصل 
اإلسرائيليني  الوزراء  فإن  )امس(،  اجلمعة  غزة مساء  إىل شواطئ 
اضطروا للبحث يف اقرتاحات أوسع. وأشارت مصادر إسرائيلية إىل 
أن الضغط األمريكي واألوروبي كان شديدا يف األيام األخرية جلهة 

إنهاء احلصار وإجراء حتقيق دولي.
»قلقا  إسرائيل  لدى  أن  أوباما  باراك  األمريكي  الرئيس  واعترب 
اإلسرائيلي  احلصار  أّن  إىل  أشار  لكنه  غزة،  مشروعا« يف  أمنيا 
على غزة »مينع الناس من احلصول على الفرص االقتصادية«، 
يف وقت دافع نائبه جو بايدن عن »حق« إسرائيل يف تفتيش 
السفن املتجهة إىل قطاع غزة ملنع تهريب األسلحة، لكنه أعرب عن 
قلق واشنطن إزاء معاناة الفلسطينيني هناك، الفتًا إىل أّن الواليات 
شحنات  بدخول  للسماح  إسرائيل  على  ضغوطا  ستمارس  املتحدة 
السابق  األمريكي  السفري  اعترب  وقت  يف  غزة،  إىل  املساعدات 
الـ»تايم«  جملة  نشرته  مقال  يف  أنديك  مارتن  إسرائيل،  لدى 
أن »ازمة« القافلة إىل غزة، »أعطت كل اجلهات دفعا لتغيري 
»إصالح  يف  مهما  دورا  اوباما  يؤدي  أن  مقرتحًا  مقارباتها«، 
العالقات بني تركيا وإسرائيل، عرب نقل الرتكيز حنو جهود السالم 

بني سوريا وإسرائيل«.
إىل  االول  أمس  أشارت  قد  تاميز«  »نيويورك  صحيفة  وكانت 
أن اإلدارة األمريكية تعتقد بأنه ال ميكن للحصار البحري على غزة 
املدنية  السلع  وصول  تسهيل  إسرائيل  من  وطلبت  يتواصل،  أن 
للقطاع. وأشارت إىل أن املوضوع يبحث بشكل مكثف بني جملس 
وعوزي  موخلو  اسحق  نتنياهو  ومستشاري  األمريكي  القومي  األمن 

أراد.
ويقوم املوقف اجلديد، الذي نوقش أمس االول بني نتنياهو ومبعوث 
الرباعية الدولية طوني بلري، وكذلك بني وزير الدفاع إيهود باراك 
واملبعوث الرئاسي األمريكي جورج ميتشل، إثر مداوالت مطولة بني 
مسؤولني أمريكيني وإسرائيليني آخرين، على فكرة إطالق مبادرة 
تقضي بتكليف قوة دولية - أو اجياد آلية دولية - ملراقبة وتفتيش 
السفن اليت تتجه إىل قطاع غزة، وأن يكون هدف املراقبة التأكد من 
خلو هذه السفن من األسلحة أو املواد اليت ميكن استخدامها حربيا، 
العسكرية.  اإلنشاءات  املستخدم يف  واإلمسنت  احلديد  بينها  ومن 
وستقبل إسرائيل أن يتم التفتيش عرب هذه اآللية الدولية إما يف 
عرض  نقطة يف  يف  حتى  أو  العريش  ميناء  يف  أو  اسدود  ميناء 
البحر. ويشري نتنياهو إىل أن هذه املبادرة تأتي يف نطاق ما يسميه 
الرضى السياسي  إطار مقايضة  »توسيع املسار اإلنساني« يف 

العاملي بالبضائع لغزة.
ويف هذا السياق يشار إىل أن احلكومة اإلسرائيلية جتري اتصاالت 
مكثفة مع احلكومة االيرلندية واالحتاد األوروبي للتوصل إىل اتفاق 
املراسل  وحبسب  كوري«.  »راشيل  سفينة  مع  التعامل  بشأن 
التلفزيون اإلسرائيلي فإن إسرائيل  العاشرة يف  العسكري للقناة 
على استعداد إليصال املواد اليت حتملها السفينة إىل غزة إذا أنزلت 
التفاق  التوصل  احتماالت  أن  وأوضح  أسدود.  ميناء  يف  محولتها 

قائمة.
أن  أعلن  قد  ليربمان  افيغدور  االسرائيلي  اخلارجية  وزير  وكان 
إسرائيل لن تسمح لـ»راشيل كوري« بالوصول إىل غزة. ولكن 
إنه ميكن السماح هلا  املقربني من نتنياهو كانوا أقل حزما وقالوا 

بالوصول بعد تفتيشها.
التحقيق الدولي

من جهة أخرى، فإن السباعية اإلسرائيلية تبحث عدة خيارات بشأن 
جلنة التحقيق الدولية. ومعروف أن حكومات إسرائيل املتعاقبة رفضت 
على الدوام أي تعاون مع جلان حتقيق »دولية«. ولكن يف ظل 
الواقع الذي وجدت حكومة نتنياهو نفسها فيه، يبدو أن هناك تغيريا 
ما. وهناك على الطاولة عرض أمريكي بتشكيل جلنة حتقيق يرأسها 
اثنان: أمريكي وإسرائيلي وتضم يف عضويتها مراقبني من دول 
البارز هو تشكيل جلنة حتقيق إسرائيلية يكون  أخرى. ولكن امليل 

فيها متثيل ملراقبني دوليني.
وقد كان الفتا يوم أمس االول إعالن ليربمان انفتاحه على مشاركة 
عناصر أجنبية يف جلنة حتقيق إسرائيلية يف مالبسات جرمية »أسطول 
عن  أليعزر  بن  بنيامني  التحتية  البنى  وزير  أعرب  فيما  احلرية«، 

تأييده تشكيل جلنة حتقيق دولية.
ممثلي  ملشاركة  مريكل  أجنيال  األملانية  املستشارة  دعت  وقد 
»الرباعية الدولية« يف جلنة التحقيق الدولية اليت أنشأها جملس 
حقوق اإلنسان بشأن جمزرة أسطول احلرية، فيما اقرتح وزير اخلارجية 
اإليطالي فرانكو فراتيين مشاركة مراقبني مستقلني تعينهم اللجنة 
الرباعية يف حتقيق إسرائيلي حول اجلرمية، علمًا بأن إيطاليا كانت 
قد اعرتضت على قرار جملس حقوق اإلنسان يف جنيف، إىل جانب 

الواليات املتحدة وهولندا.
تعرض  من  خشيتهم  عن  عرب  دبلوماسيون  أعرب  نيويورك،  ويف 
األمني العام لألمم املتحدة بان كي مون لضغوط أمريكية قوية ملنعه 
من املضي قدمًا يف تشكيل جلنة حتقيق مستقلة يف االعتداء على 
املماطلة  تكرار سيناريو  احلرية«، مبا يؤدي إىل  سفن »أسطول 
الذي اعتمده إثر مصادقة جملس حقوق اإلنسان على تقرير القاضي 

الدولي ريتشارد غولدستون حول جرائم احلرب يف غزة.
بوجود  يشعر  إنه  قوله  بان  عن  نقلوا  الدبلوماسيني  هؤالء  لكن 
»ديناميكية جديدة« حنو رفع احلصار عن غزة، وإن كان احلديث 
إسرائيل،  محاية  يضمن  مبا  احلصار«  ظروف  »تعديل  عن  يدور 

وعدم تقوية حركة محاس.
تركيا

أن  األتراك،  املسؤولني  مواقف  من  بدا  الرمسي،  املستوى  وعلى 
أنقرة لن ترتاجع عن معركتها يف مواجهة عدوانية إسرائيل. وقال 
الرئيس الرتكي عبد اهلل غول إّن »تركيا لن تنسى هذا اهلجوم على 
سفنها ومواطنيها يف املياه الدولية«، مشــددًا على أّن »عالقات 

تركيا مع إسرائيل لن تعود إىل سابق عهدها«.
وتابع »لقد ارتكبت إسرائيل واحدا من أكرب األخطاء يف تارخيها. 
وسرتى مع الوقت كيف أنها ارتكبت خطأ هائال«. واعترب أن احلكومة 

اإلسرائيلية بدأت تشكل عبئا على اإلسرائيليني«.
أما رئيس الوزراء الرتكي رجب طيب أردوغان فاعترب أن العدوان 
»إسرائيل  وأضاف  تارخيي«.  »خطأ  السفن  على  اإلسرائيلي 
ختاطر خبسارة أهم صديق هلا يف املنطقة إذا مل تغري عقليتها، وما 

قمنا به كان جهدًا للحفاظ على روابط الصداقة«.

احلريري مع التعيينات بأسرع وقت.....
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(

االتفاقيات اليت هي جمال حبث بني البلدين«.
وأشار وزير اإلعالم بالوكالة وزير الدولة جان أوغاسبيان بعد اجللسة 
عمومًا  اللبنانيني  إىل  بالتهنئة  توجه  احلريري  »الرئيس  أّن  إىل 
احتجزتهم  كانت  أن  بعد  لبنان  إىل  بعودتهم  األربعة  واملوقوفني 
اجمللس  تأليف  إجراءات  بأن  الوزراء  جملس  أعلم  ثم  إسرائيل، 
لكافة  الدعوة  توجيه  مّت  وقد  بدأت،  قد  واالجتماعي  االقتصادي 

اهليئات املعنّية القرتاح ممثليهم«.
»دولة  أّن  أوغاسبيان  أكد  اإلدارّية،  التعيينات  موضوع  ويف 
الرئيس احلريري طلب من كافة الوزراء استكمال وضع املواصفات 
العامة، وأكد ضرورة  الوظيفية لكل املراكز الشاغرة يف اإلدارات 
إجراء التعيينات بأسرع وقت، مع اإلفادة بأّن أجهزة الرقابة أعّدت 
لوائح املوظفني من الفئة الثانية الذين يستوفون الشروط وسوف 

تؤّلف جلان خاصة يف كل إدارة القرتاح املوّظف األفضل«.
وعلى صعيد آخر، أشار أوغاسبيان إىل أّن »جملس الوزراء سيبحث 
األسبوع القادم مسألة أزمة السري يف لبنان واليت بات هناك حاجة 
ماسة إلجياد حلول شاملة يف كل املناطق«، الفتًا إىل أن »وزير 
القرارات  واختاذ  مناقشتها  إىل  ليصار  خطة سري  الداخلية سيقدم 
متعاقدين  تعيني  أقّر  الوزراء  »جملس  أّن  وأعلن  املناسبة«. 
التعليمي، وقبول استقالة 26  اللبنانّية  متفّرغني يف مالك اجلامعة 
من أفراد اهليئة التعليمّية يف مالك وزارة الرتبية والتعليم العالي 
اللبنانّية، واملوافقة على تطويع مخس  وتعيينهم يف مالك اجلامعة 
املديرّية  متمّرن لصاحل  مأمور  برتبة  تالمذة ضباط ومخسمئة عنصر 
العامة ألمن الدولة«، مشريًا إىل أن اجمللس »حبث موضوع مطالب 
أساتذة املرحلة الثانوية وأساتذة التعليم املهين والتقين واستعرض 
إىل  وسيصار  املسألة  بهذه  املتعّلقة  واالقرتاحات  األفكار  خمتلف 

استكمال البحث به يف اجتماعات الحقة)..(«.
يف غضون ذلك، تشاور رئيس اجلمهورية ميشال سليمان يف اتصال 
األوضاع  عباس يف  الفلسطينية حممود  السلطة  رئيس  مع  هاتفي 
الناشئة عن اهلجوم اإلسرائيلي األخري، وشدد الرئيسان على ضرورة 
فك احلصار عن غزة ووجوب قيام جلنة حتقيق يف اجملزرة، وعلى 
األمن  اللبناني يف جملس  املندوب  مع  الفلسطيين  التنسيق  أهمية 

الدولي لكون لبنان ميثل اجملموعة العربية يف املنظمة الدولية.
صفري

يف هذه األثناء، جدد البطريرك املاروني الكاردينال نصر اهلل بطرس 
ه »مع جيش نظامي واحد يف البلد«، مشددًا على  صفري التأكيد أنَّ
»عدم جواز أن يكون هناك جيشان يف بلد واحد«، ولفت إىل أّن 

»اجليش النظامي يعرف كيف حيمي لبنان«.
صفري، وقبيل مغادرته إىل قربص الستقبال قداسة البابا بنيديكتوس 
احلرية  أسطول  على  اإلسرائيلي  االعتداء  أن  اعترب  السادس عشر، 
»ليس جديدًا على إسرائيل، فهي عّودتنا على اعتداءاتها)..(«.

نصر اهلل
نصر  حسن  السيد  اهلل«  لـ«حزب  العام  األمني  أكد  ذلك،  إىل 
مهمة  دالالت  »له  احلرية  سفن  ناشطي  مع  مع  جرى  ما  أن  اهلل 

جدًا وجيب متابعته ويستوجب إجراءات«، ودعا »مجيع اللبنانيني 
)امس( يف  للمشاركة  لبنان  العربية يف  واجلاليات  والفلسطينيني 
الفلسطيين  والتأييد للشعب  واالعتزاز  والتكريم  التضامن  مهرجان 
احملاصر يف غزة وألبطال »أسطول احلرية« وجلميع الذين عادوا 
من  مجيعًا  أنهم  يبدو  الذين  للشهداء  وباألخص  احلياة  قيد  على 

األتراك، وذلك تضامنًا معهم وتعبريًا عن املوقف«.
اإلمام  لرحيل  والعشرين  احلادية  الذكرى  يف  كلمة  يف  ولفت، 
اخلميين، إىل »أن تصدير الثورة« ال يكون بالقوة بل بالتبليغ إىل 
مجيع شعوب العامل«، مشريًا إىل أن »املقاومة اإلسالمية يف لبنان 
انطلقت وتستند إىل هذه القيم بالثبات والصرب والتوكل والعزم«، 
معتربًا أن »التطورات اليت شهدتها منطقتنا وخصوصًا يف مسألة 
العداوة مع العدو اإلسرائيلي أثبتت صحة ومصداقية هذه الثقافة 
امياني  مشهد  »أمام  أننا  إىل  مشريًا  خيارات«،  من  تطرحه  وما 
من  شاهدناه  فما  احلرية«،  »أسطول  مشهد  هو  راٍق  وجهادي 
الشجاعة والثبات والصدق والتضحية واإلحساس العالي باملسؤولية 
يف األسطول الذي كان مّتجهًا لكسر احلصار الالإنساني على غزة، 
والقيم  والدين  والفطرة  العقل  واجبنا مجيعًا ومبنطق  أن من  يؤكد 
واجلهاد واملقاومة أن حنّيي هؤالء املشاركني مجيعًا وكل من يقف 

وراءهم)..(«.
جعجع

»القوات  يف  التنفيذية  اهليئة  رئيس  رأى  آخر،  صعيد  على 
سعد  الوزراء  جملس  رئيس  لقائه  عقب  جعجع  مسري  اللبنانية« 
احلريري، أنَّ »البعض ُيدخل السياسة يف ملفات هلا عالقة حبياة 
الناس اليومية«، وقال »أنا ال أفهم كيف أّن من يريد أن يتعاطى 
السياسة ال يتعاطى بها بشكل مباشر، فلماذا إذا أراد أحد أن يستهدف 

رئيس احلكومة أو احلكومة يطلق النار على املوازنة؟)..(«.

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

2010 حزيران   5 Saturday 5 June 2010السبت 
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على اهلاتف
كميل مسعود- لبنان

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

اتصل بي على اهلاتف شخص مل يعّرف 
هل  ومستفسرًا:  سائاًل  كاماًل  امسه  عن 
الصحافة لكسب املال أم ان هلا أغراضًا 

اخرى؟
تقصريًا  ال  معدودة  لثواٍن  توقفت 
أن  راودني  الظن  إمنا  السريع،  باجلواب 
الشخص الذي هو معي على اهلاتف يريد 
أن ميتحنين بشيء، وقبل أن أفيه باجلواب 

على سؤاله، وجهت اليه سؤااًل: 
هل وجهت مثل هذا السؤال اىل غريي 
أجاب  اإلعالمي؟  احلقل  يف  العاملني  من 
بالنفي قائاًل: وألنك وحدك من العاملني 
اإلعالم  عن  دائمًا  تتحدث  احلقل  هذا  يف 
إنه رسالة ومهنة، أجبته فورًا احلديث معك 
واجلزر  للمّد  الوقت  لدي  وليس  طويل 
فأرجو املعذرة منك واإلجابة على سؤالك 
لدي  فاآلن  اهلريالد  عرب صحيفة  سيكون 
موعد ضروري واحلديث حول هذا املوضوع 

سيكون طوياًل وانقطع اخلط.
إن  يوسف:  يا  سؤالك  على  اإلجابة 
أهم  أخرى  أهداف  وهلا  رسالة  الصحافة 
احلالل  واملال  املال،  كسب  من  بكثري 
هذه  على  يعمل  إنسان  لكل  مشروع 
األرض، واملال الشريف والسعي اليه هو 
حلله  وتعاىل،  سبحانه  اهلل  عند  من  حملل 
األرض  وجه  على  مالم  أحد  وال  وباركه، 

إذا إعتمده.
ويف ذات الوقت الصحافة عمل شريف 
ورسولي حافزه وطين وقول احلقيقة مهما 
حّف بها من خماطر، وإال فقد العامل فيها 

كل ما له من رصيد عند الناس يف الصدق 
واحملبة وخسر كل ما له من إحرتام وتقدير 

بني الناس. 
أن  عليها  أخالقية  مهنة  الصحافة  إن 
وأن  عكسه،  وليس  احلق  لقول  تعمل 
تكون عادلة ومنصفة يف آن واحد، وأن ال 
يتبادر اىل ذهنها أنها قادرة على تزييف 
شاءت،  إذا  وفاعلة  قادرة  ألنها  احلقائق 
ثقة  واحدة  مرة  الصحافة  فقدت  فإذا 
القارىء بها تهاوت ومن الصعب أن تعود 
قادر  أنه  يعتقد  من  الغباء  ومن  حبلتها، 

على تزييف احلقيقة.
كتف  اىل  كتف  من  البندقية  نقل  إن 
آخر مبتغيًا املال ظنًا أن ال أحد من الناس 

حياسبه، هذا هو الغباء بعينه.
لكن يا يوسف هذا ال يعين ان الصحافة 
فهناك  مارون،  ومار  نقوال  مار  هي 
مصاريف كثرية تستهلك من أجل إصدار 
والفاكس  واهلاتف  كاملكاتب  الصحيفة 
واألقالم،  والورق  والكمبيوتر  والكهرباء 
وهناك املوظفون العاملون يف الصحيفة، 
أيضًا وأيضًا هناك املطبعة. كل هذا يكلف 
أموااًل كثرية لتبقى الصحيفة على مستوى 

طموحات القارىء.
وللصحافة عرض ال غرض وحاجة ال غاية 
ورفعتها  جملدها  ضرورة  إال  طموح  وال 
بشرط أن يتوافر ويتحقق بأسلوب شريف 
ومنط ال خيجل به صاحبه وال يصاب من 

جرائه بوصمة عار. 
عسى ان يكون اجلواب مقبواًل

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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اىل قافلة احلرية :
البشعة اليت نفذتها قوات  إن اجلرمية 
األبرياء  ضد  الصهيونية  الكومندوس 
اسطول  سفن  منت  على  املتواجدون 
غزة  اىل  متوجهة  كانت  اليت  احلرية، 
هزت العامل بأثره . وإن دل هذا العمل 
اجلبان على شيء إمنا يدل على اهلمجمية 
تربى  اليت  اإلرهابية  وأألخالق  الوحشية 
عليها جيش اإلحتالل الصهيوني ، وعن 
اإلستهتار لكل القيم اإلنسانية والقوانني 
الدولية ، وأألخالق احلضارية اليت تتمتع 

بها شعوب العامل .
 فنحن نطالب اجملتمع األسرتالي حكومة 
وشعباً  للوقوف اىل جانب احلق والعدالة 
القرارات  واختاذ  بفاعلية  يتحركوا  وأن 
احلامسة ضد الدولة اإلرهابية اليت فاقت 
الدولة  جرائمها كل تصور . وألن هذه 
حد  عند  تقف  ال  املتغطرسة  الصهيونية 
وقتنا  وحتى  تأسيسها  منذ  لإلرهاب 
بتصميم  جرائمها  تقيم  فهي  احلاضر 
سابق ومدروس وتتذرع بأكاذيب واهية 
جرائمها  تربير  تستطيع  بانها  معتقدة 
وخداع العامل بطمس احلقائق عن أعماهلا 
النكراء  اجلرمية  هذه  ويف   . الوحشية 
تضيف دولة اإلغتصاب جرمية أخرى على 
يف  ولكن  السابقة،  جرائمها  مسلسل 
هذه اجلرمية سيقف العامل بأثره ضد هذه 
األعمال الرببرية وخاصة ألن هذه القافلة 
متنها  وعلى  إنساني حبت  بواجب  تقوم 
إنسانية  بأعمال  يعملون  الذين  املئات 
بلدان  البشر ومن كل  من  املئات  وهم 
العامل تقريباً  هاهلم وضع احلصار على 

غزة . فعملوا بكل روح إنسانية على نقل 
الغذائية  واملواد  واملأكوالت  أألدوية 
احملاصرة  البطلة   " لغزة   " املياه  حتى 
منذ أربع سنوات يف حصار مل يشهد له 

العامل مثيالً  .
بنات   ، ُرضع  أطفال   ، ونساء  شيوخ 
وشباب يتضرون جوعاً  ويعانون نقصا 
ًيف كل املواد اليت حيتاج اليها أألنسان 
. وكان كل هذا احلصار على مرأى من 
من  وهو  أبدا ً  يتحرك  والذي مل  العامل 
الدميقراطية  عن  ويتكلم  احلضارة  يدعي 
اجلميع  من  نطلب  فنحن   . واإلنسانية 
والوقوف  احلرية  قافلة  بأبطال  األقتداء 
اىل جانب أهلنا يف " غزة " لفك احلصار 
اجملرم عن تلك املدينة الباسلة وملواجهة 
األساليب  بكل  الشرس  العدوان  هذا 
العنصرية  الدولة  لتعرية  الدميقراطية 

الصهيونية أمام شعوب العامل.
اجلالية  أبناء  مجيع  ندعوا  هنا  ومن 
للمشاركة يف كل أألنشطة اليت ستقام 

يف اسرتاليا ضد هذه اجلرمية البشعة .
قافلة  أبطال  شهداء  ألرواح  فتحية 
هلم  ونتمنى  للمصابني  وحتية  احلرية، 
اىل  السليمة  والعودة  العاجل  الشفاء 
اجلبارة  أعماهلم  مباركني   ، عائالتهم 
فلسطني  ولكل  املباركة  وتضحياتهم 

اإلنتصار اآلِت الذي ال مفر منه... 

بيان صادر عن املندوبية السياسية 
يف احلزب السوري القومي اإلجتماعي 
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جلميع مراسالتكم 

وإعالناتكم يف ملبورن

االتصال مبسؤول 
اجلريدة

 الزميل كميل مسعود:
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

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

2010 حزيران   5 Saturday 5 June 2010السبت 

 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

اذاعة صوت لبنان
استمعوا اىل اذاعة صوت لبنان

4-FM 92 على 
االحد من الساعة الثالثة بعد الظهر لغاية الرابعة
االربعاء من الساعة الثانية حتى الثامنة مساًء

الخميس من السابعة مساًء حتى الثامنة
صوت لبنان ـ صوت الجالية اللبنانية
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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

2010 حزيران   5 Saturday 5 June 2010السبت 

احلقيقية،  املسيحية  املبادىء  وعلى  والرجاء  اإلميان  هذا  على 
هيال  ابي  ايلي  األعمال  رجل  جنل  هيال  أبي  فرنسوا  الشاب 
مذبح  امام  وقفا  بالزواج.  حبهما  تكلل  دانيال  ليندا  واآلنسة 
الرب يف كنيسة سيدة لبنان املارونية يف ملبورن وقاال نعم 
معًا اىل األبد، وذلك أمام حشد كبري من أهل وأقارب وأصدقاء 
وبعض  فكتوريا  والية  أحناء  مجيع  من  أتوا  الذين  العروسني 
الواليات األوسرتالية. قام مبراسم الزفاف قدس األب إدمون 
اندراوس رئيس دير مار شربل يف ملبورن وذلك ظهر األحد 
ايلي  عبيد،  جيمي  هيال،  أبي  فادي  األشابني:  كان  املاضي. 
صدقة ونيكوالس صدقة، واإلشبينات: سارة صدقة، شانتال 

أبي هيال، كريستني صدقة وساندرا جباني.
يف  الصاالت  إحدى  اىل  املدعوين  مجيع  إنتقل  الكنيسة  ومن 
هاي سرتيت يف ثورنربي حيث أقيمت حفلة عامرة على شرف 
العروسني. عريف املناسبة قّدم السهرة بشكل مميز وقال أن 
العروسني هما من طينة تربت على احملبة والوفاء واإلخالص 
مشيدًا بوالدي العروسني اللذين سهرا على أوالدهم يف الرتبية 

الصاحلة.
فيها  رّحب  كلمة  ألقى  هيال  أبي  ايلي  السيد  العريس  والد 
الواليات  باقي  من  أتوا  الذين  بالشكر  وخّص  احلضور  جبميع 
األوسرتالية للمشاركة يف هذه املناسبة العزيزة على قلبه. هذا 
ودامت السهرة اىل ساعة متأخرة من الليل، على أغاني أشهر 
املطربني الذين قدموا أروع الوصالت الغنائية. وبعد اإلنتهاء 
من احلفلة العامرة تقّبل العروسان تهاني مجيع املدعوين، ثّم 

غادرا ملبورن لتمضية شهر العسل.
أسرة جريدة اهلريالد يف ملبورن وسيدني واليت تربطها صداقة 
متينة بوالدّي العروسني تتقدم من العروسني ووالديهم بأحر 
ومديدة  سعيدة  حياة  هلما  متمنية  الصادقة  القلبية  التهاني 

مملوءة بالبنني الصاحلني..وألف مربوك للعروسني.
»اهلريالد« اليت تربطها صداقة ومودة بوالد العريس السيد 
ايلي ابي هيال تتقدم بالتهنئة من العروسني واهلهما وتتمنى 

هلما حياة سعيدة مزينة بالبنني والبنات.. الف مربوك.

ما مجعه اهلل ال يفرقه إنسان

فرنسواايلي أبي هيال وليندا دانيال قلبان تكلل حبهما بالزواج

*فرنسوا وابو هيال**العروسان فرنسوا وليندا دنيال ابو هيال*

*ليندا دنيال وابو هيال**العروسان يقطعان قالب احللوى*
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Melbourneملبورن

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

2010 حزيران   5 Saturday 5 June 2010السبت 
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تحقيقات

                 صناعة املوت... واحلياة!        شادي شريف - اليمونة لبنان )خاص اهلريالد(
إذاً  انطلقنا ويف حوزنتا ما يلزم إلقتناص كل صغرية وكبرية يف 
لقاء عدد من الشخصيات كلٌ  على حدى فمنهم من امتهن زراعة 
املخدرات وتصنيعها كموردٍ  رئيس يف معيشته وبررها بالكثري من 
األدلة املفرتضة أنها سُتقنعنا إن رفع صوته وازدادت عصبيتهُ ، 
ومنهم من أطلق على نفسه أسم " السكة" أي من ينقل املخدرات من 

أرض اإلنتاج اىل الشاري يف بريوت أو جونية والبور" املرفىء" 
واما الثالث هو من تربع وبعد وساطاتٍ  عديدة والكثري من األخذ 
والرد باحلديث عن مفعول سيجارة احلشيشة أي أنه املتعاطي منذ 
دون  احلشيشة  هو  عنده  التدخني  أصبح  حتى  طويلة،   ٍ سنوات 

سواها...
من  العديد  بعد  إليهم  أن منضي  يستأهل  واهلدف  املوضوع  كان 
اإلتصاالت وإلغاء املواعيد من قبلهم عرب الوسيط الذي يتوىل نقل 
هذه  كل  وبعد  عليه،  اتفقنا  أن  سبق   ٍ موعد  إلغاء  أو  مطالبهم 
اإلجراءات األمنية إن صح َّ التعبري وصلنا وحاولنا استغالل املمكن 
الوسيط  فنا  فعرَّ اجلوانب،  كل  من  باملوضوع  لإلحاطة  األسئلة  من 
اىل املزارع أبو خليل، الرجل الستيين ممن يضعون الكوفية البيضاء 
ويدافعون عن النبتة اليت أحيتنا وصمدت معنا بوجه اجلوع والعوز 
املخدرات؟  تزرع  وأنت  متى  منذ  بالسؤال:  فبادرته  يصفها،  كما 
فقال وبكل ثقة .. أنا ازرع نبتة ال تؤذي أحداً  كما يزرعون اخلضار 
يدي  أمد  أن  دون  وأشرب  وآكل  عائليت  ُأعيل  ومنها  والفاكهة، 
للسرقة أو التسول، فقلته له حنن ُنريد ان ُتطلعنا كيف تتم زراعة 
النبتة وكيف تعمل على تصنيعها إن أمكن ذلك عندها متلمل قليالً  
وأشار بعينيه الصغريتني اىل الوسيط كأنه يوخبه أو يلومه، فأنقذ 
ر هدول مجاعة بيخصوني وما بينخاف  األخرياألمر بالقول: "ما بيأسِّ
منن" عندها سألين الرجل احلويط على أمنه إمكانية إطفاء هاتفي 

اخللوي واردف ممازحاً  "الظاهر أنك حابب تفوت عل املصلحة".
وبدأ بالكالم... : أمضي اىل األرض بعد أن ترشها امطار تشرين 
وأيلول بعدة عيانات" أي أمطار غزيرة" أركب املوتار" موتور زراعي 
 " األرض  بدرت  قد  أكون  وقبلها  األرض  بفالحة  وأبدأ  للفالحة" 
أو ما ُيسمى بذر األنبذ" وأتركها للربيع حيث  رش بذر احلشيشة 
األول  شهرها  ومع  ُتييين،  وكأنها  األرض  وجه  اىل  النبتة  خترج 
العرب  البدو  الشغيلة من  أستأجر  عندها  العشب قد غمرها  يكون 
إلزالة العشب وهذا ُيكلفين الكثري، وابدا بعد ذلك بالري بالطريقة 
الرتاب" ويضحك  البدائية أي جرَّها عرب املعاني" ساقية ُتفر يف 
هُ  إنشاء املعاني  بقوله أن الدولة مل ُتهز هلم طرق متطورة للري أقلَّ
األمسنتية. وقال نسينا الكيماوي الذي نرشها قبل الري لكي ُتعطي 
النبتة ما تعجز عن إعطائه األرض من املواد األساسية وذلك لكثرة 
إستخدامها. فأمر التعشيب والكيماوي نواضب عليه طاملا النبتة أي 
احلشيشة مل تكرب كفاية وتغلب العشب، والري يكون كل أسبوع 
بعيد  ونسميه  أيلول  من  العشرين  يأتي  ان  اىل  أكثر،  أو  تقريبا 
الصليب نقوم وبعد أن نالحظ أصفرار النبتة والدبق الذي يتكون 
على عرنوسها نقوم بقص احلشيشة وتميعها كومٍ  كوم بقدر محلة 
وتبخري  التام  واليباس  للتشميس  أرض  على  ونفرشهم  الزندين 

املياه منها كلياً 
بتوضيبها  ونقوم   ،ً تقريبا  أيام  لعشرة  اسبوع  من  يكون  وذلك 
مبا ُيسمى اخلامات" أكياس اجلنفيص املوصولة ببعضها البعض" 
ونقلها اىل الكاراجات حلني وقوع الثلج، ألن احلشيشة وغربتها ال 
تنزل عن أغصان النبتة إال يف درجة حرارة متدنية جداً . ويفاخر 
أبو خليل الستيين بأن اجلميع يستعينون خبربته يف قطف الزهرة 
واحلفاظ على الكمية دون هدرها عرب املراحل اليت متر فيها العملية. 
هنا قاطعته بالقول " كيف يبدأ التصنيع وما هي املدة اليت تتاجها 
إلخراج هقة من الزهرة" اهلقة عبارة عن 6 واء "هنا اسرتسل الرجل 
ال  أنا  احلشيشة  دق  حتى  وقال:  احلشيشة  قطف  يف  الدقة  عن 

أستعيني بالشغيل ليدقها، قفلت له : كيف تدقها؟
اعواد  بها  نضرب  كبرية،  زراعية  لشوكة  حباجة  الدق  أجاب، 
احلشيشة املمتلئة بالغربة والبذر والبضاعة فينفصل العود لوحده 

حيث نستخدمه يف التدفئة وخباصة
أثناء العمل الليلي حيث تقارب درجة احلرارة الصفر. عندها نبدأ 
بفصل البذر عن أوراق احلشيشة اليابسة وغربتها، وذلك باستعمال 
السراد، وهو منخل كبري يهزه دينامو يعمل على الكهرباء وتمله 
سيبا" أي سقالة حديد على حجمه" وبعد هذه العملية حنصل على 

البذر الذي ُيباع لوحده وٌنبقي بعضه للزراعة يف السنة املقبلة.
أما ما يسقط تت السراد فهي احلشيشة اخلام وحنتاج لتنقيتها 
وتصفيتها اىل مناخل يدوية تضيق األعني فيها" أي ضيقة املسام" 

من البوالد واحلرير.
جنول البضاعة على البوالد ومن ثم ندريها " أي نرفعها يف اهلواء 
ونبدأ برميها على االرض تدرجيياً  ليتطاير الغبار منها وُنعيد الكرة 
الغبار وبعدها جنوهلا على منخل  للتأكد من خلوها من  عدة  مراتٍ 
هذه  وتكون  الصفار  اىل  مائلة  زيتية  بودرة  ُتصبح  حيث  احلرير 
الزهرة أي املرتبة األوىل من اإلنتاج، عندها أغرف القليل منها يف 
نة " حيث أدعكها بقوة وأشكل  كف يدي وأكون منه مسطرة " عيِّ
 " وأكبسها   ً قليال  ليشتعل  طرفها  وأحرق  رصاصة  شكل  منها 
أضغط بقوة على مكان اإلحرتاق" ، والبقعة اليت ترمسها كبسيت 
تكون عالمة اجلودة هلذه البضاعة وأكمل ضاحكًا إنشاأهلل منذوقك 

إياها.
بتشويقه  نفسه  ُيسمي  كما  خليل  أبو  من  التفصيلي  الشرح  هذا 
وسرده جملريات العمل والتعب الذي يتطلبه والسهر الليلي لتكون 
اهلقة؟  تبيع  بكم  له:  وعفوي  وجيه  سؤال ٍ  مّحلنا  جيدة  الباضعة 

وملن..؟
فأجاب أول سؤال سهل أما الثاني .. فأنا ما بدي أقطع برزقي وال 
أخرب بيوت العامل "واملقصود التجار أو املروجني واملتعاطني" .. 

فقالت حسناً  بكم اهلقة؟
بالوضع  بس  بسعر،  موسم  وكل  بسعر  يوم  كل  اهلقة   -
احلالي وبعد التوقيفات حبق العامل املساكني صارت حبدود ال500 

دوالر أو أكثر إذا بعناها بالوقية.
أنا قلت يلي عندي  أبو خليل وقال " هلون  عند هذا احلد توقف 
كرمالك " وأشار اىل الوسيط" واكتفينا منه وشكرناه على مداخلته 

امُلفيدة جداً  يف هذا اخلصوص.
أكملنا مع الوسيط طريقنا اىل احد الطرق الفرعية يف منطقة البقاع 
الشمالي، وبعد الكثري من الوقت واإلتصاالت رغم املوعد املتفق 
عليه سابقا، حضرت سيارة سوداء ال تمل منرة ونزل منها شخصان 
الئقان جداً  ومهذبان، بادرا بالسالم والكالم والرتحيب مع املعذرة 
على اإلستقبال على الطريق وذلك كما قالوا حرصاً  على سالمة 
اجلميع. وكان من الواضح ان للوسيط احرتامٌ  خاص لدى هؤالء، 

وقال له أحدهما: حنن تت امرك يا أستاذ وأمر ضيوفك،
بالقول هلم وطمأنتهما ان األخوة معي وانا  عندها سارع األستاذ 
التحريني  من  لسنا  أننا  اىل  باإلشارة  نظافتهم  وأضمن  أضمنهم 
ها حضوراً  الفتاً  وتأثريا  الذي ميلكون حسب الواضح من القصة كلُّ
ً يف املنطقة وخباصة بعد التوقيفات األخرية يف دير األمحر ودار 

الواسعة وبعلبك.
اجهزتنا  العمر  من  العشرينات  وهو يف  أحدهما  أخذ  أن  وبعد  هنا 
اخللوية وأطفأها.. قال لي الثاني : إسأل آلن الوقت ضيق وطريق 
أأنت تاجر  العودة اىل بريوت طويلة عليكم، فكان اول أسئليت: 
فيك  نرى  اىل هكذا تارة وحنن  الذي دفعك  وما  متعاطي؟  أم   ٌ
شخصاً  ممتلىء القامة ال ينقصك طولٌ  وال عرض ..؟ فقال انا 
أنين  ان يشرتي  مين وال حتى  أحد على  ُأجرب  أحد، وال  أؤذي  ال 
أقصد أحداً  ألسأله شراء بضاعيت، كل ما يف األمر أننا عشنا يف 
هذه البيئة الفقرية ومحلنا السالح مع األحزاب اليت باعتنا مع اول 
منا له كل ما  دوالر ُدفع لتصفية القضية، كان اهلدف كبرياً  وقدَّ
منلك، وعند اقتصام احُلصص كنا يف اخللف، وأردف قائالً  لقد 
تعلمنا وسافرنا لكننا ال منلك ظهراً  حيمينا يف لبنان.. ومن الواضح 
للوضع  جيرنا  أن  أراد  كالمه  حسب  وامُلثقف  األنيق  الشاب  ان 
السياسي واألحزاب وما جيول يف البلد من أنقسامات، فاضطررتُ  
اىل مقاطعته: -عذراً  ما الذي تبيعه من املخدرات  دون أن تقصد 

الشاري او ترب املتعاطي على شرائه؟
فقال: أنا ال أستحي فانا أبيع احلشيشة وأتعاطى مع كبار رجاالت 
البلد وفنانيها ومطربيها، وحتى سياسييها، عندما أردنا محايتهم 
وشحدوا  إيدن  "كسروا  اخلاص  القطاع  او يف  الدولة  لنعمل يف 
عليها" واآلن يبعثون لنا الكيفيني  " الذين يتعاطون" ويقولون 
حنن معكم، هم من سّلكوا لنا الطريق وهم من تركنا مدارسنا من 
أجلهم وأجل القضية وهم دعونا باألمس لزراعة املخدرات واليوم 
بقوا يف  إن  أعدكم  وانا  إال رب".  "ما  يشنون علينا محلة هوجاء 
الذي  العامل  ُكثر من رأس اهلرم حتى  جنونهم سنفضح أمساءاً  

يعمل يف وزاراتهم وعلى أبواب قصورهم... .
أوقفتهُ  باستفزازٍ  مقصود: مجيعكم تهددون وال فعل ، مجيعكم 
تقدميها  تود  ما  أمساءا ً  لديك  بالفعل  هل  تنفيذ،  وال  تتوعدون 

ملقالنتا هذه عّلها تساهم يف ختفيف الضغط عليكم؟
فأجاب مبتسماً  : صدقين كل شي بوقتهُ  ولكن ميكنين أن أعطيك 
بعض األمساء من املتعاطني واملروجني من الطبقة املخملية عندكم 
، بس  له  احلشيشة؟ فقلتً   لشراء  يف بريوت وهم يقصدونين 

احلشيشة،.. واألبيض؟؟
قين قليل جداً  إال إذا كان شي بيحرز، وأنا شخصيا  فقال " صدِّ
ً بشرب حشيشة مثلها مثل السيجارة اليت بيد صاحبك، وبشربها 
الصبح ويف كل وقت، أما الفتيات والشبان املصاريع أبناء احلسب 

والنسب، هؤالء فاشلني..
تربوا على الثقافة األمرييكية يف جامعات بريوت ومل تقف عندهم 
م منهم  األمور عند احلشيشة بل يتعاطون كل شيء حتى اني أتعلَّ
عن بعض االنواع اجلديدة يف السوق، احلبوب والعياذ باهلل.. حنن 
ربينا على احلشيشة وعندما يعطونا العفو سنكون أول التائبني اىل 
الدولة، وحتى البديل عن زراعة املخدرات أوىل طالئعهُ  ُسرقت يف 
وزارة الزراعة سابقاً  من قبل الوزير، فإذا الوزير حرامي شو بدك 

يكون املزارع والتاجر،.. أنبياء؟
له: دعنا من  ر بشأنها، فقلتُ   نظَّ الذين  أعدته اىل األمساء  هنا 
تعلم  عندما  ُيأنبك ضمريك  أال  انت شخصيا ً  والدولة  السياسة، 
أن شباب لبنان وحتى الفتية الصغار تنوء أمهاتهم وأبائهم أمام 

املستشفيات لعالجهم من اإلدمان
ابنك  أن  علمت  لو  كان،  خرب  يف  ودراستهم  مستقبلهم  وأصبح 

يتعاطى ماذا تفعل؟..
عندها ومن الواضح أنين قد المستُ  عنده العصبية أو كما ُيقال 
أنين وضعتهُُ يف الزاوية، فقال لي وبنربة أشد وهلجة قاسية بعض 
مروجي  من  لسنا  وحنن  التعاطي  على  أحدا  أجرب  ال  أنا  الشيىء: 
ورجال  للفنانني  احلشيشة  أبيع  أنا  لك   ُ قلت  وخالفه،  األبيض 
األعمال وميكنين ذكر أمسائهم إن أحببت ألنين لستُ  وحدي من 
يبيعهم، فقلتُ  له مثل من: فأجاب مثالً  الفنان  ج.ن هذا ممن 
أحب حشيشتنا  وكان يأتي مع أحد الفنانني يف املنطقة ويدقوا 
بابي عند الثانية فجراً  يطلبون مين احلشيشة الزهرة وهل أذكر 

لك أولئك الذين مُيثلون اليوم جنوم الشاشة الكوميدية يف لبنان 
م.ب و ع.د والفنانة ن.م وغريهم وغريهم وأمساء مهمة من رجال 
األعمال الذين ميلكون بطاقاتٍ  من بعض النواب أو األجهزة األمنية 
اليت تول دون توقفهم على احلواجز، حتى أني كنت أسهر معهم 
للصبح يف كازينو لبنان ويعودون بي اىل املنطقة دون أي خوف 
او وجل من الدولة اليت ال تستقوي إال على الضعفاء أمثالنا. فقلت 
ُ له ماذا عن السواح العرب واألجانب، هل لديكم صلة معهم.. 
فقال ليس بالتجارة اليت تتوقعها، فقرانا هنا يف املنطقة ُتصنف 
خليجيني  مع  صداقة  عالقات  الشبان  بعض  أقام  وقد  سياحية، 
زياراتهم  تقتصر  تعد  مل  وهؤالء  األنهر،  قرب  لسيتجموا  يأتون 
اىل املنطقة فقط بالصيف بل وبعد أن مسعوا عن جودة بضاعتنا 
ويف موسم التثلج كانوا يقصدوننا ومن معهم من أهالي املنطقة 
أصدقاءهم ليشرتوا كما وأذكر لك واقعة عن الفرنسيني  الثالثة 
الذين خيموا يف جبال بالقرب منا ما ُيقارب األسبوع وحيملون ورقة 
من األنرتنت ُتشيد ببضاعة هذه املنطقة وقد تذوقوها ومحلوا قسما 
ً منها اىل جزين عرب اجلبال ليعطوها لباقي فرقتهم من املتسلقني 

هناك كما أخربونا.
الصاحلة  واألرض  البضاعة  ترويج  كيفية  اىل  العودة  منه  طلبُت 
لتصريف اإلنتاج،وذكرت له أن األهالي واإلعالم والدولة ُيدينوكم 
جبرم إدمان شباب ضواحي بريوت على هذه املادة..تلبك قليالً  
ذّلة  وبعد  لكنُه  األماكن،  ذكر  قبله يف  من  واضح  الرتدد  وكان 
لسانه عن جونية والبور كازينو لبنان عندما اراد دفع تهمة إغراق 
يف  املناطق  هذه  على  الرتكيز  اىل  دفعتين  ببضاعته،  الضواحي 
أسئليت وخباصة الدور الكبري لكازينو لبنان كأرضٍ  آمنة للرتويج 
والتعاطي وإمتام الصفقات وجذب السواح والفنانني وحتى بعض 
للقمار  اللبناني  الرمسي  النادي  السياسة واإلعالم اىل هذا  رجال 
والرتفيه والتسلية. هنا ومع هذا اإلقرار بالدور الذي يلعبه كازينو 
لبنان يف تصريف املخدرات وتنشيط السياحة حسب تعريف الشاب، 
املخدرات  مروجي  تربط  اليت  اآللية  على  الرتكيز  من  بد  ال  كان 
هم  الشاب  ذمة  وعلى  الذين  الكازينو  التجار يف  مع  ومصنعيها 
البضاعة  حيجزون  أنهم  ويقول  اإلنتاج،  تصريف  احلربة يف  رأس 
التجار  أمساء  عن  سألته ُ  خضراء.  نبتة  تزال  ال  وهي  ملصلحتهم 
م  داخل الكازينو وكيف يتم التسليم، وبني َمن وَمن، وِمن امُلسلِّ
اىل  البضاعة  األخري وهل خترج  امُلستلم  اىل  األول حتى وصوهلا 
املرتع  كونه  اىل  باإلضافة  دوره  بالتالي  وُيصبح  الكازينو  خارج 
للتعاطي، ُيصبح املكان اآلمن لنقل البضاعة وتوزيعها اىل اماكن 
أو مربعات  اعطاءنا أمساء  أخرى. مل يكن جوابهُ  شافياً  اىل حد 
داخل الكازينو ولكنه ترأ على توصيف العملية وترتيبها حسب نقل 
البضاعة من البقاع وأعالي اجلبال عرب الوسيط او السكة وصوالً  
اىل املوظفني التجار داخل الكازينو الذين يروجون هلا بني السياح 
والفنانني  اللبنانيني  األعمال  رجال  من  والعديد  والعرب  األجانب 
ويؤكد  فجرا ً  الثالثة  بعد  املدراء  غرف  يف  سهرتهم  تبدأ  الذين 
أن هذه السهرات مل ختلو يوماً  من وجود املطربات اللواتي تعلو 

أصواتهنَّ فوق صخب املوسيقى.
عدت به اىل البداية وكيف تتم الصفقة، فقال: إن بعض موظفي 
بعض  وبني  بينهم  وباإلتفاق  وثيقة  عالقة  بنا  تربطهم  الكازينو 
املدراء هناك. ينقل هؤالء املوظفني البضاعة يف سياراتهم اخلاصة 
لونها لنساءهم إن تعذر نقلها، وإن كانت الكمية كبرية  ولألسف حُيمِّ
أي ما يفوق اهلقة )كيلو ووقية( ُترسل مع أصحاب الفانات بعلمهم 
أو بدون علمهم على أساس انها ثياب أو مونة أو أي شيء ُينقل 
الكازينو  داخل  أّما  اللريات.  من  قليلة  أالفات  لقاء  دون صاحبه 
بعضها،  حِضرت  وقد  الصفقات  كل  ُتطبخ   ،ً جدا  بسيط  فاألمر 
أنظر ماذا حصل: طلب أحد اخلليجيني أن يلتقي بي وقد وعده أحد 
املدراء بذلك وقد وصل إليَّ اخلرب عرب املوظف يف الكازينو، ومل 
أكن ألعرف السبب اىل أن وصلُت مع املوظف الذي طمأنين وقال 
"انفتحلك باب رزق انبسط" وذكر لي أن اخلليجي موثوق منه وأنه 
 ، عليَّ يتعّرفوا  وأرادواان  ُأنتجها  اليت  البضاعة  ُيقدرون  وأصحابه 
وأن هناك "رزقة" تنتظرني كما قال املوظف. حضرت يف الوقت 
يتوسط جمموعة  كان  حيث  ميالد  السيد  اىل  وادخلوني  احملدد،  
الكحول تفوح منهم، عّرفوني  الرجال وكانوا يشربون ورائحة  من 
بأنين  اخلليجي  أحدهم وهو  وناداني  بي كثرياً   رّحبوا  إليهم وقد 
ُملهمهم الروحي وكان الصراخ والضحك يعلو املكان. وقد تتالت 
لقاءاتي معهم وكان اإلتفاق على إرسال شحنة من املخدرات اىل 
مصر وُأخرى اىل السعودية وما كان علي َّ سوى تأمني البضاعة 
من  له  فقلت ُ  نستفيد،  ونا  خلُّ ما  احلرام  أوالد  لكن  وتوضيبها، 
يعتاشون  الذين  والفّسادين،  املخربين  فأجاب  احلرام:  أوالد  هم 
على خربياتهم. مل يشأ اخلوض أكثر بالتفاصيل رغم إصرارانا على 

األمر.
الكازينو  وُمديره يف  املوظف  بني  حصل  إشكاال ً  أن  أخربنا  لكنه 
أدى اىل إلغاء العملية.ومن ثم قل لنا إن املوظفني الذين ينقلون 
الكازينو  مدراء  بعض  بها  خيصهم  خاصة   ٌ حصانة  هلم  البضاعة 
أو ما ُيسّمُونهم مدراء الطاوالت..حتى أن رواتبهم ترتفع بسرعة 
عون  ووظائفهم تتغري باستمرار، وقد أصبحوا يتشوفون علينا ويتدلَّ

على نوعية البضاعة وسعرها. 
ُينهي كالمه هذا حتى استودعنا مصافحا ومعتذراً  مرة  وما كاد 
ٍ ُأخرى عن اللقاء بنا على الطريق ومتساحماً  من الوسيط لضيق 
الوقت كما قال ومّحلنا السالم للصحافة واإلعالم وقال ممازحاً : 

خليهم خيفوا عنا شوي هاليويم!!!!.

2010 حزيران   5 Saturday 5 June 2010السبت 
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طوني أبو شعيا كاهن جديد يف أبرشية امللكيني
مناسبات

2010 حزيران   5 Saturday 5 June 2010السبت 

يف نهاية سنة الكاهن اليت افتتحها قداسة البابا بندكتوس يف شهر 
حزيران / يونيو 2009 حنتفل اليوم برسامة كاهن جديد على مذابح 
أبرشيتنا وهو الكاهن الرابع الذي رمسناه هذا العام فقد انعم اهلل 

علينا بأن تكون السنة وافرة. نشكر اهلل على بركته وحمبته لنا.
األب طوني أبو شعيا: نرحب بك كاهنا بني أخوتك الكهنة ونتمنى 
زوجتك  نشاط  أمثن  كما  القداسة،  درب  يف  معهم  تسري  أن  لك 

يسرى ودعمها لك يف مسريتك الكهنوتية
كما يسرني اليوم أن أقدم لكم مشاسني معاونني جديدين خلدمة 

كنائسنا:
الشماس األول هو مايكل سليمان. فقد درس الالهوت منذ سنوات 
وله نشاطات كثرية يف أبرشيتنا فباإلضافة إىل كونه عضوا فعاال 
يف اجمللس األبرشي هو مسؤول منذ عشر سنوات عن مركز القديس 
غريغوريوس لدراسة الالهوت الشرقي. نشكر روزماري على دعمها 
لك يف هذه اخلطوة وعلى دورها الفعال أيضا يف اجمللس األبرشي 

ويف مدرسة املخلص
بصمت  يعمل  الذي  بيطار،  هاني  الدكتور  هو  الثاني  الشماس 
وتواضع كبريين ويتفانى يف رعاية مميزة لرعية سيدة الرقاد يف 

سكوفيلد كما أنه ميثلها يف اجمللس األبرشي. 
أما جمدي  فقد رمسناه اليوم مشاسا قارئا وقندلفتا خادما لرعية 

سيدة الرقاد
وأخريا شربل حداد الذي ارتسم مشاسا مرمنا بدأ دراسة الالهوت 
يف السنة الفائتة نأمل أن نراه قريبا مشاسا إجنيليا وكاهنا على 
مذابح األبرشية. وهنا أريد أن أنوه بدعم زوجته روز ووالديه الياس 

وجاكلني. باركهم الرب.
أيها األخوات واألخوة
يقول هوشع النيب:

" ملا كان صبيا أحببته ودعوته 
محلته على ذراعّي .. 

بروابط احلب اجتذبته وكنت له كمن يرفع الرضيع إىل وجنتيه 
واحننيت عليه وأطعمته" )هوشع 4-1/11( 

أن  املزمع  طوني  الشماس  إىل  الكلمات  هذه  النيب  هوشع  يوجه 
عينها  الكلمات  املباركة،  أبرشيتنا  مذابح  على  كاهنا  اآلن  يرتسم 
تنطبق علينا حنن املكرسني خلدمة الرب وخدمة شعبه، فالرب أحبنا 
ودعانا ومحلنا يف قلبه وربطنا حببه واحننى علينا كما تنحين األم 

على وليدها وترضعه حبنانها وحبها.
الرب يدعو والكاهن يشكر. يشكر اهلل على نعمة كهنوته واختياره له 

احتفلت أبرشية الروم امللكيني الكاثوليك يف أسرتاليا ونيوزيلندا، 
القّديَسني قسطنطني  عيد  الواقع فيه 2010/05/21،  اجلمعة  يوم 
وهيالنة، يف كنيسة املطرانية يف غرين أيكر، برسامة كاهن جديد 
وعلت  األبرشية،  أبناء  كل  الفرحة  عّمت  فقد  مشامسة.  وأربعة 
السيادة  لصاحب  العمر  بطول  والدعاء  الصلوات  مرافقة  الزغاريد 
ّي الوقار والورع، عندما وهب  املطران عصام يوحنا درويش الكلِّ
رتبة  حداد  شربل  د  يِّ السَّ قندلفت،  رتبة  قصبجي  وجدي  د  يِّ السَّ
رتبة مشاس  سليمان  مايكل  د  يِّ والسَّ بيطار  هاني  الدكتور  مرمن، 
راعي  السيادة،  يد صاحب  بوضع  الفرحة  اكتملت  وقد  رسائلي. 
األبرشية،  على الشماس اإلجنيلي طوني بو شعيا مرقيا إّياه إىل 
ت الكنيسة  رتبة الكهنوت املقدس خلدمة مذابح األبرشية. وقد اكتظَّ
أبناء وبنات األبرشية من كل الرعايا يف  حبضور مجهور كبري من 
سيدني، كما شارك يف هذا اإلحتفال كل كهنة األبرشية العاملني 
يف مقاطعة نيو ساوث ويلز كما حضر العديد من الضيوف األكارم 
من الكنائس الشقيقة. وقد توجه صاحب السيادة أثناء عظته إىل 
الكاهن اجلديد والشمامسة اجلدد بكلمة استهلها بالرتحيب بهم يف 
هم ليكونوا أمينني وخملصني لرسالتهم  مصاف خّدام األبرشية، وحثَّ
وملسؤولياتهم اجلديدة، كما شرح صاحب السيادة معنى أن يكون 
ز سيادته يف كلمته على املعاني  اإلنسان مدعوا من الرب. كما ركَّ
الروحية للدعوة، وأشار إىل نبذة صغرية عن حياة وخدمة ودراسة 
كل من املدعويني اجلدد. أمّد اهلل بعمر سيادته وبارك عمل يديه،  

فهذا هو مثر خدمته يف هذه األبرشية.
ل املرتسمون التهاني يف الكنيسة ثم توجه  ويف نهاية القّداس تقبَّ
ت عن روح  ة حيث اشرتكوا مبائدة عشاء منَّ اجلميع إىل القاعة الرعويَّ

األخوة واحملبة كأبناء عائلة واحدة . 
وقد احتفل الكاهن اجلديد طوني بقداسه األول يف رعيته، رعية 
فادي  األبوين  قدس  من  كل  مع  سكوفيلدز،  يف  الرقاد  سيدة 
سالمة خادم الرعية وأخيه األب منر بوشعيا الذي حضر خصيصا من 
ملبورن للمشاركة بهذه الفرحة. ويف عظته، تقدم الكاهن اجلديد 
من صاحب السيادة شاكرا إّياه ومعاهدا على اإلخالص يف خدمة 
الرب، وشكر احلضور وكل من ساهم بتغذية وإجناح هذه الدعوة. 
وقد اشرتك يف هذا القّداس الشماسان اجلديدان وجدي وهاني 
وبنات  أبناء  من  كبري  وحبضور مجع  ة.  عيَّ الرَّ خدمتهما يف  وباشرا 

الرعية إلتقوا على مائدة الغداء.
فهنيئا ألبرشية الروم امللكيني الكاثوليك يف أسرتاليا ونيوزيلندا 
باملرتسمني اجلدد، وهنيئا لصاحب السيادة املطران عصام يوحنا 
درويش، راعي هذه األبرشية املباركة، طالبني من الرب أن يعطيه 

السنني العديدة والصحة كي يستمر بتفانيه وخدمته للجميع.

*خالل الرسامة*

*حضور*

عظة املطران عصام يوحنا درويش راعي أبرشية الروم امللكيني الكاثوليك يف أسرتاليا ونيوزيلندا
يف رسامة اخلوري طوني أبو شعيا

ليمثله يف العامل ويظهر وجهه أمام الشعوب، يشكر اهلل ألنه يصري 
رجل االفخارستيا وجيعل يسوع يف متناول اجلميع، حاضرا يف قلب 

اجلماعة ويف قلب كل واحد من اجلماعة.
األيام،  هذه  كاهنا يف  اإلنسان  يصري  أن  أبدا  السهل  من  ليس 
دعوته  لتلبية  تدفعه  اليت  الدوافع  جيهلون  الذين  هم  وكثريون 
بأنه  الكاهن  ترى يف  كانت  بيئة  نشأُت يف  لقد  بها.  ويشككون 
أيقونة حية للمسيح وتعلمت أن أحنين أمامه وأقبل يديه ثم أرسم 
إشارة الصليب على صدري. يف تلك األيام كان الكاهن مكرما يف 
اجلماعة املسيحية وقائدا هلا ومثال هلا. أمتنى أن تعود هذه الصورة 
إىل ملعانها رغم الشكوك اليت تقع أحيانا عند قلة من الكهنة وتشوه 
صورة املسيح وجتعل الكهنة اآلخرين شبه معزولني يف جمتمعهم 

كما جتعل بعض الشباب يرتدد يف تلبية نداء الرب.
يف عامل اليوم حيث القلق والكآبة أصبحا جزءا من حياتنا اليومية مل 
يعد أمامنا إاّل الصالة والتأمل يف كلمة اهلل لنجد الرجاء يف مواجهة 
مشاكل احلياة املعقدة. والكاهن إذا كان فعال رجل صالة يستطيع 
أن يشهد بقوة للعامل كله بأن املسيح وحده قادر أن ُيّلص العامل 

من الشكوك اليت بدأت تدمر صورة اهلل يف اإلنسان.
رغم هذه اجلراح اليت تطال جسد املسيح وتصلبه من جديد، يبقى 
الكهنوت مقدسا ألن الكاهن األول هو قدوس وعلى مثاله يبقى 
سر  وضع  واملسيح  لشعبه.  ضرورة  للقداسة،  املدعو  الكاهن، 
الكهنوت ليكون الكاهن خادما يف الكنيسة وخادما لسر اإلفخارستيا، 
فبني االفخارستيا والكهنوت رباط متبادل ال ميكن فصله فال يوجد 
كاهن.  بدون  افخارستيا  توجد  ال  كما  إفخارستيا  دون  من  كاهن 
عمله  لكن  االفخارستيا  احلقيقية يف  هويته  الكاهن جيد  أن  ورغم 
ال يقتصر على االحتفال بها فهو مسؤول عن إمناء العهد بني اهلل 
وشعبه، عهد يتجدد كل يوم بني محل اهلل الرافع خطايانا وكل واحد 
منا فيسوع املسيح هو كاهن العهد األبدي العظيم ألنه سكب دمه 
على الصليب ليصاحل الناس أمجعني مع اآلب "وجيعل كل شيء 

جديدا" )رؤيا 5/21(. 
إن حمبة املسيح الالمتناهية دفعته ليؤسس االفخارستيا فقد أحب 
خاصته حتى النهاية وترك هلم أن حيتفلوا بآالمه وقيامته وقد سكب 
الكهنوت  الكنيسة يف  لذلك جتد  العظيم،  السر  هذا  حّبه يف  كلَّ 

واالفخارستيا حياتها وقوتها وجتددها.  
أهنئك جمددا أيها الكاهن اجلديد وأهنئ الشمامسة اجلدد طالبا من 
الرب أن حيفظكم بشفاعة أمنا مريم العذراء مريم الفائقة القداسة. 

آمني

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

حركة الشباب املسلم العلوي 
سرية حياة امري املؤمنني وخليفة املسلمني

 االمام علي بن ابي طالب )كرم اهلل وجهه(
امجع املؤرخون على انه "علي بن ابي طالب  بن عبد املّطلب بن 
هاشم بن عبد مناف بن قصي". ملتقيا مع الدوحة النبوية الشريفة 
عند جدهما عبد املطلب حيث يعودان بنسبهما الشريف اىل قبيلة 
قريش الشهرية. ولقد امسته امه فاطمة بنت اسد )حيدرة( تيمنا 
بابيها اسد بن هاشم، واحليدرة اسم من امساء االسد اال ان والده 

استبدل امسه ذاك بعلي، فظّل يعرف باالمسني معا.
الذي  تراب  ابو  والثانية  احلسن  ابو  االوىل  بكنيتني:  علي  ُعرف 
اطلقه عليه الرسول حممد )ص( اما القابه، وصفاته فعديدة لعل 
اهمها: امري املؤمنني وُعرف ايضا بالوصي وهي تعين وصية النيب 
يا علي يعسوب  ايضا :"انت  له  باخلالفة. وقوله  له  حممد )ص( 

املؤمنني وقائد الغّر احملّجلني". واليعسوب ذكر النحل وامريها.
ُولد االمام علي عليه السالم يف مكة املكرمة، داخل الكعبة احملروسة 
وتويف سنة 40 هجرية عن عمر يناهز ثالثة وستني عاما. مل يعش 
االمام علي عليه السالم يف بيت واسع الثراء باستمرار الن السنني 
العجاف كانت تلّم بقبيلة قريش فيضيقون ذرعا بتحصيل قوتهم، 

وكثريا ما كانوا يضطرون اىل النوم دون عشاء.
على  فاقرتح  ابي طالب  عّمه  بأبناء  حّل  ملا  النيب حممد)ص(  تأمل 
فاخذ  اوالده  برتبية  طالب  ابو  يساعدا  ان  والعباس  محزة  عميه، 
العباس طالب واخذ محزة جعفر وبقي عقيل مع والده واخذ الرسول 
علي وقال هلم:" قد اخذت من اختاره اهلل لي عليكم عليا". وكان 
عمره انذاك ست سنني فاحسن تربيته فكان رّدا جلميل ابي طالب 

حني كفل النيب حممد)ص(  بعد وفاة جّده عبد املطلب.
وهكذا تهيأت لالمام علي كرم اهلل وجهه امكانات عقلية ونفسية 
نادرة،  تبدى يف مستقبل عمره، فرصة  عادية كما  وجسدية غري 
وهي ان يرتبى على يد النيب)ص( الذي وهبه اهلل باالضافة اىل 
الدعوة  تبعات  حتمل  من  مّكنته  خارقة  امكانات  والوحي،  النبوة 

االسالمية.
الظّل  مالزمة  له  مالزما  وكان  احملمدي  اخُللق  علي  االمام  تنّشق 
لصاحبه فنشأ على منشأ النيب وتأّثر تأّثرا كبريا بشخصيته وتعاليمه 

وليس غريبا ان يقول االمام علي عليه السالم:
"لقد عبدت اهلل قبل ان يعبده احد من هذه االمة سبع سنني" كيف 
سنني  الضوء  وابصر  الصوت  امسع  كنت  ايضا"  يقول  وهو  ال؟ 
سبعا ورسول اهلل يرعاه مبثابة االب وكانت له خدجية الكربى مبثابة 

االم.
اراد الرسول )ص( ان يكّرمه، فزوجه ابنته فاطمة الزهراء عليها 
السالم يف السنة الثانية للهجرة فاجنبت له احلسن واحلسني عليهما 

السالم وحمسن الذي مات صغريا وزينب الكربى وام كلثوم.
يتبع

اهليئة الوطنية للتضامن مع املقاومة 
تدين اجلرمية االسرائيلية

اهليئة الوطنية للتضامن مع املقاومة تدين العملية االجرامية 
واالرهابية االسرائيلية اليت استهدفت جمموعة السالم على 
الشعب  على  اجلائر  احلصار  خلرق  املتوجه  احلرية  اسطول 
العربي الفلسطيين يف غّزة. ونطالب اجملتمع الدولي  بادانة  
ندعو  ،كما  البشرية  جرائمها ضد  على  اسرائيل وحماكمتها 
اجلالية اللبنانية والعربية واجملتمع املدني االسرتالي بالتحرك 

التنديد هلذه اجلرمية . 
 املكتب االعالمي

االعالم
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ال عمر يشكرون 
يتقدم ال عمر بالشكر من مجيع الذين واسوهم 

ووقفوا اىل جانبهم يف مصابهم االليم
 بوفاة فقيدهم املوحوم

 امحد عمر)ابو وائل( 
الذي بفقدانه خسرت العائلة واهالي بلدته مرياطة 
واالصدقاء انسانا طيبا وخلوقا وعزيزا على قلوب 

اجلميع، وهذه مشيئة اهلل سبحانه وتعاىل.
واننا على فراقك ايها احلبيب )ابو وائل( حملزونون 

)وانا هلل وانا اليه لراجعون( 
عنهم حسن عمر )ابو هاني(

على اثر اجلرمية االسرائيلية بالعدوان على قافلة احلرية املتوجهة 
 ، غّزة  يف  الفلسطيين  العربي  الشعب  على  اجلائر  احلصار  لفك 
وبدعوة من حركات السالم والنقابات العمالية ومؤسسات اجلالية 
الفلسطينية واهليئة الوطنية للتضامن مع املقاومة واللقاء العربي 
ومؤسسات اجلالية اللبنانية العربية واالسالمية ومؤسسات اجلالية 
عن  الدفاع  وجلنة  االسرتالي  املدني  اجملتمع  ومؤسسات  الرتكية 

غّزة.   
تظاهر اكثر من مخسة اآلف متظاهر يف وسط مدينة سدني، منددين 
بالعدوان االسرائيلي الغاشم مطالبني احلكومة االسرتالية واجملتمع 
املساعدات  وتقديم  احلصار  وبفك   ، اسرائيل  بادانة  الدولي 

االنسانية الهالي غّزة .  
ليندا  السيدة  العمالي  النائب  من  كٌل  املناسبة  هذه  يف  وتكلم 
مؤسسة  رئيس  داوود  جان  السابق  العام  واملدعي  فولتز__ 
هيل  السيدة سيلفا  اخلضر  حزب  عن  النائب   __ الدولية  العدالة 
اجلرائم  أدان  بدوره  الذي  اهلاللي  الدين  تاج  الشيخ  __وفضيلة 
 ، اردوغان  طّيب  رجب  تركية  وزراء  برئيس  مشيدًا  االسرائيلية 
الفلسطيين حني ختاذل  العربي  الداعم للشعب  وبالشعب الرتكي 
معظم االنظمة العربية. ومشيدا بالدور االيراني والسوري يف دعم 

القضية الفلسطينية ودعم املقاومة يف فلسطني ولبنان .

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

مظاهرة حاشدة يف وسط سدني تندد باجلرمية االسرائيلية 

* من املظاهرة*

الدكتور مجيل بغدادي

مرة جديدة تثبت إسرائيل للعامل أمجع أنها فوق القرارات الدولية وفوق 
اجملتمع الدولي ، وأنها دولة غري مبالية ال مبجلس األمن وال بالقرارات 
الدولية وال بعملية السالم ، فما يهمها يف احملصلة هو إثبات وجودها 
وبسط هيمنتها وإقناع اآلخرين بأنها  دولة يعتد بها وحيسب حسابها 
وال ميكن ألحد أن يقف عثرة يف طريق حتقيق رغباتها وأحالمها ، فهي 
، والذي منحها هذا احلق هو نفوذ  اعتبارات سياسية  أي  بعيدة عن 
هو  أبينا  أم  رضينا  سواًء  الصهيوني  فاللوبي   ، العاملية  الصهيونية 
الذي  وهو   ، األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  الفصل  الكلمة  صاحب 
البيت  إىل  ذاك  أو  الرئيس  هذا  إيصال  ونفوذه يف  بأمواله  يساهم 
األبيض من خالل الوعود االنتخابية اليت يقدمها املرشح الرئاسي قبل 
إجراء االنتخابات ، ونالحظ مجيعًا أن هذا الرئيس يسارع فور انتخابه 
ومن خالل كلمته االنتخابية بالتعبري عن دعمه إلسرائيل وأمنها وكأنها 

الضحية والعرب هم اجلالدون . 
إن رؤساء أمريكا واإلدارات األمريكية خالل العقود املاضية تناسوا أن 
إسرائيل هي اليت احتلت أرضًا عربية وشردت شعبه فتارخيها وسجلها 
اليومي حافل باجملازر واالعتداءات واالعتقاالت واالغتياالت ، وتغلغل 
اللوبي الصهيوني يف واقع احلال ليس فقط يف أمريكا بل يف دول 

غربية عدة . 
لقد زرع اللوبي الصهيوني إسرائيل يف قلب الوطن العربي يف نبض 
فلسطني بفضل بريطانيا وبدعم مباشر من أمريكا من خالل وعد بلفور  
راود  طاملا  قدميًا  حلمًا  ليحقق  الوعد  هذا  وجاء   ،  1917 عام  الصادر 
الصهيونية العاملية بإقامة الدولة يف أرض امليعاد ، فحدود إسرائيل 
كما يقولون من الفرات إىل النيل . وقد تتمكن إسرائيل من حتقيق 
هذه املقولة يف حال استمر الصمت الدولي واخلنوع واالنسياق العربي 

وراء الواليات املتحدة صاحبة القرار يف األلفية الثالثة بال منازع .
تنقل عرب  األنباء  بدأت وكاالت  بالذهول عندما  العامل  باألمس أصيب 
الفضائيات التلفزيونية صور حية عن مهامجة الزوارق احلربية واإلنزال 
اجلوي اإلسرائيلي ضد قافلة السالم ، قافلة اإلغاثة الدولية اليت حتمل 
إليه  خييل  التلفزيوني  البث  يشاهد  من   ، والدواء  والشراب  الطعام 
أن هناك معركة حبرية تندلع بني السفن املسلحة يف عرض البحر ، 
فاهلجوم كان مفاجئًا وغري متوقعًا على األقل بالنسبة للمشاهد اجلالس 
يف منزله أو مكتبه وهو يشاهد برامج التلفزيون . فقد اقتحم القراصنة 
العرب  املتضامنني  على  النار  وفتحوا  السالم  موكب  اإلسرائيليون 
واألجانب وقتلوا وجرحوا العشرات ، أطلقوا عليهم النار بال سبب سوى 
ألنهم متضامنني مع احلق ، متضامنني مع الضحية مع شعب يعيش 
حتت احلصار ، مع شعب يعيش حمرومًا من لقمة العيش ومن الدواء 
، وحجة اإلسرائيليني يف إطالق النار كما ادعى الناطق الرمسي باسم 
احلكومة اإلسرائيلية "إن اجلنود اإلسرائيليني الذين اعرتضوا السفينة 
تعرضوا إىل اهلجوم من املتضامنني باألسلحة البيضاء والعصي ، وهلذا 
فكانت ردة الفعل لديهم طبيعية بالدفاع عن أنفسهم وفتح النار على 
املهامجني" ، هذه بالتأكيد ادعاءات إسرائيلية ال صحة هلا وسيؤكد من 
كان على منت السفينة كذب هذا اإلدعاء . متت مهامجة السفينة ألنها 
حتمل مساعدات إنسانية إلرهابيني ومن إرهابيني على متنها من محاس 
ومن حزب اهلل ، وأضاف بعض اإلسرائيليني أن السبب الرئيسي من 

هذا اهلجوم وجود أسلحة ستنقل إىل غزة يف هذه القافلة .
قبل أن تنطلق القافلة اليت تنقل شريان احلياة إىل الشعب الفلسطيين 
يف غزة هددت إسرائيل بأنها لن تقف ساكنة ، ووجه رئيس احلكومة 
الرتكية رجب طيب أردوغان حتذيرًا إلسرائيل من مغبة اعرتاض القافلة 
بعد صدور  اهلجوم  ونفذت  للتحذيرات  تستجب  مل  إسرائيل  ولكن   ،
تعليمات مباشرة من رئيس احلكومة بنيامني نتنياهو ومبباركة من وزير 

دفاعه ايهود باراك ورئيس األركان ووزير البحرية .
املعلومات األولية تشري إىل أن عدد القتلى زاد عن العشرين واجلرحى 
عن الثالثني ، واألرقام قابلة إىل االرتفاع ألن احلقائق مل تتكشف بعد 
اآلن فاهلجوم وإطالق  الضحايا واملصابني مل تعرف حتى  ، جنسيات 
النار كان عشوائيًا للسيطرة على القافلة وزرع الرعب يف القلوب ، 
وال أغالي القول كنت متأكدا إن إسرائيل ستهاجم القافلة ال لشيء 
سوى كونها بعيدة عن املسائلة ، فما حدث باألمس حدث يف املاضي 
وسيحدث يف املستقبل ، والسبب يف ذلك أن الدول العاملية وعلى 
باالستنكار  وستكتفي  رادعًا  قرارًا  تتخذ  لن  املتحدة  الواليات  رأسها 
التعامل مع  أو الشجب واإلدانة ، فهي تستخدم معايري مزدوجة يف 
األحداث فما خيص إسرائيل وانتهاكاتها تعرب عنها حبالة عدم الرضا 
أو االستنكار ، أما لو كانت إسرائيل هي الضحية أو مصاحلها ستكون 
أرض  على  تهديداتها  تنفذ  وقد  وتتوعد  تهدد  فعندها  للخطر  عرضة 

الواقع كما فعلت مؤخرًا يف أفغانستان والعراق .
الدولية  املسائلة  عن  بعيدة  إسرائيل  وبقاء  املعايري  ازدواجية  إن 
سيعطيها املزيد من احلق يف فعل ما تشاء ، فأمريكا وحلفاؤها شنوا 
إيران ألنها متارس حقها املشروع  إعالميًا وشكلوا حتالفًا ضد  هجومًا 
يف امتالك الطاقة النووية لألغراض السلمية ، يف حني يتغاضون عن 
الرتسانة النووية اإلسرائيلية املكدسة يف املفاعل النووية يف دميونا 
وسواها واليت هي بعيدة عن التفتيش ، هذه االزدواجية ستقلب األمور 
رأسًا على عقب يف املنطقة والعامل ، وما حيدث اليوم ال يبشر بأي خري 
. جملس األمن الدولي دعا إىل اجتماع طارئ ، وجملس اجلامعة العربية 
دعا إىل عقد اجتماع استثنائي لبحث ما جرى ، وكال االجتماعني لن يقدم 
أو يؤخر شيئًا ، فاجملتمع الدولي سيكتفي بالشجب واإلدانة أو اختاذ 
قرارات ضد الكيان ، ويف حال ذلك فلن يطبق القرار على أرض الواقع 
ألنه سيبقى حربًا على ورق فأمريكا ستتخذ حق النقض الفيتو ، وهذا 
ما يساهم يف ارتكاب إسرائيل للمزيد من االنتهاكات واالعتداءات . 
وجملس اجلامعة العربية سيتخذ قرارات ستبقى حربًا على ورق كما فعل 
يف السابق ، ويكفينا أن نذكر أن اجلامعة العربية أصدرت يف املاضي 
قرارات بدعم فلسطني وتقديم املساعدات املادية لشعب غزة احملاصر 

، فأين هي هذه املساعدات ؟ وما هو مصريها ؟ 
هناك مجلة من األسئلة يتوجب علينا طرحها لعلنا جند عند بعض أصحاب 

قرصنة وعربدة وجمزرة إسرائيلية يف املياه الدولية ضد أسطول اإلغاثة الدولي 
القرار إجابة عنها .

- ملاذا االعتداء على قافلة السالم اإلنسانية اليت حتمل متضامنني عرب 
وأجانب مع أبناء غزة ، وعلى متنها مواد غذائية وأدوية ؟

- ملاذا ردود الفعل اخلجولة من دول القرار على هذه العربدة البحرية ؟ 
يف حني أن هذه الدول اختذت مواقف حامسة وأرسلت سفنها وبوارجها 
احلربية إىل البحار ملواجهة القراصنة الصوماليني الذين كانوا يهامجون 
السفن املدنية يف وسط البحار ، علمًا أن هؤالء القراصنة مل يقتلوا 

أحدًا ، وكل ما كانوا يفعلونه هو طلب الفدية .
أال   ، الصهيوني  اللوبي  يواجه  عربي  لوبي  العرب  يشكل  ال  ملاذا   -
كفيلة  العرب  بعض  ميتلكها  اليت  األموال   ، ذلك  على  القدرة  متلك 
بتشكيل عشرات اللوبيات ، األموال اليت يصرفها البعض على سهراته 
ونزواته يف الغرب كافية ملساعدة بعض الدول العربية اليت تعيش 
حتت مستوى الفقر وبدرجات ، إن الواقع املرير الذي نعيشه ونعاصره 
جيعلنا نبكي من األمل ، ملاذا الشعور بعدم املسؤولية من البعض ، أين 
ومتى سيصحو الضمري العربي ، يف قراءة لألخبار جند أن قائمة أغنى 
اللوبي  إقامة  إن   . العرب  الكثري من  املقدمة  العامل تضم يف  أثرياء 
زمن  منذ  ما فقدناه  بعضنا بعضنًا وهذا  أن حنب  منا  تتطلب  العربي 
طويل ، لقد فقدنا املعاني الذي كنا نتغنى بها يف املاضي أين هي 

الشهامة واملروءة والكرم ؟
العربية بإصدار بيانات خجولة اقتصرت  الدول  - ملاذا اكتفت بعض 
يف  السالم  لقافلة  إسرائيلية  حربية  زوارق  اعرتاض  استغرابها  على 
عرض البحر وليس يف املياه اإلقليمية الدولية ، وكأن احلادث كان 
وجرح  وقتل  الكلمة  مبعنى  عسكرية  قرصنة  وليس  القافلة  اعرتاض 

العشرات من املتضامنني العرب واألجانب ؟
بانتهاكات حقوق  اليت تندد  العاملية  أين هي جلان حقوق اإلنسان   -
اإلنسان لدى بعض الدول العربية ، وهي ترى بالعني اجملردة انتهاك 
األبرياء برصاص  الدولية وسقوط الضحايا  حقوق اإلنسان يف املياه 

الصهاينة ؟
- أين الدول العربية املوقعة على معاهدات سالم مع إسرائيل واليت 
سارعت باستدعاء ممثلي السفارة واالستنكار عما حدث ؟ هل اقتصر 
األمر على االستنكار ؟ ملاذا ال تستدعي هذه الدول سفراءها كما فعلت 

تركيا ؟ 
- ملاذا اإلصرار على معاهدة السالم اليت لن ولن تتحقق طاملا كانت 

هناك ازدواجية املعايري يف العامل .
هذه  إسرائيل  مع  عالقات  هلا  اليت  العربية  الدول  تقطع  ال  ملاذا   -
تؤخر  وال  تقدم  ال  وهي  استمراريتها  على  اإلصرار  وملاذا  ؟  العالقة 

شيئًا للعرب .
- ملاذا يستمر اجلالد يف تعذيب الضحية ؟

مع  املوقعة  السالم  اتفاقيات  بإلغاء  واألردن  مصر  تقوم  ال  ملاذا   -
الكيان ؟ أو حتى التهديد بإلغائها للضغط على إسرائيل  ، ولو فعلت 
ذلك فإنها ستجعل إسرائيل تعد للعشرة قبل أن تقدم على أي محاقة 

جديدة .
- ملاذا ال تقدم الدول العربية مساعدات مالية ملصر من أجل إعادتها 
عن  املساعدات ستغين مصر  فهذه   ، للعرب  منيعًا  كانت حصنًا  كما 
املساعدات األمريكية اليت تضغط بها على مصر للحصول منها على ما 

تريد من تنازالت .
- والسؤال األهم لو كانت إسرائيل هي الضحية ، وتعرضت قافلتها أو 
سفينتها العتداء من جهة ما هل كانت ردود الفعل العاملية ستكتفي 

باالستنكار أو الشجب ؟ 
؟  املنتظر  املخلص  بأنه  أمريكا خاصة  الغرب وإىل  إىل  ننظر  - ملاذا 
املخلص الذي سيحقق لنا السالم مع إسرائيل ولو كان على حساب 
السالم يف  بتحقيق  وعد  أوباما  باراك  األمريكي  فالرئيس   . كرامتنا 
املنطقة وانتظر منه العرب والعامل ذلك ، وقد حصل على جائزة نوبل 
للسالم جراء هذه الوعود اليت بقيت حربًا على ورق من جراء التعنت 

اإلسرائيلي .
- أين هي احملكمة الدولية وملاذا ال حياكم القادة اإلسرائيليني كمجرمي 
القاطعة تدينهم ؟ يف حني مت  األدلة  املرة ، خاصة وأن  حرب هذه 
عقد احملكمة حملاكمة الرئيس السوداني عمر البشري وحماكمة جمرمي 
اللبناني  الوزراء  رئيس  قتلة  وحماكمة  واهلرسك  البوسنة  يف  احلرب 

رفيق احلريري ؟
إنها بالتأكيد حزمة من عشرات األسئلة اليت ترتدد اليوم وباألمس ويف 
الغد مع كل عمل عدواني إسرائيلي جديد ، ويف احلقيقة فإن املنطقة 
اليوم أصبحت على حافة االنهيار ، وجيب على القادة العرب التحرك 
على أرض الواقع ، فكفانا استسالمًا وذاًل وهوانًا وحنن نرى كل يوم 
التحرك  الغرب  من  ننتظر  ملاذا   . ووجودنا  كرامتنا  تطال  اإلهانة  أن 
وعدم االكتفاء باالستنكار واإلدانة والشجب ، يف حني أن حترك الكثري 
من الدول العربية يف هذا اجملال هي نفسها كما يفعل الغرب قرارات 
تتمثل بالشجب واالستنكار أو اإلدانة عند البعض اآلخر ، هل خناف من 
غضب العامل وال خناف من خوف الضمري ، ماذا يقدم الغرب لنا حتى 
السالم  قافلة  باألمس  توعدت  إسرائيل  ؟  منه وحنسب حسابه  خناف 
محاس  اإلسالمية  املقاومة  حركات  اليوم  وتهدد   ، تهديدها  ونفذت 
وحزب اهلل ، وتتهم سورية بنقل األسلحة إىل حزب اهلل ، فهي تهدد 
كل من يشكل خطرًا على وجودها ويهدد مصاحلها يف املنطقة ، إنها 
تريد اخلنوع واالستسالم املطلق من مجيع الدول احمليطة بها لتكون هي 

صاحبة الكلمة الفصل .
ويف اخلتام أقول إن إسرائيل ستواصل أسلوبها وكأن شيئًا لن يكن ، 
فالعامل لن يقدم أو يؤخر شيئًا ، ولو أن املتفائلني ينتظرون من تركيا 
أن تفعل شيئًا فقد اختذت على الفور مواقف متشددة حيال إسـرائيل 
ووصفت االعتداء باإلجرامي ووصفته بإرهاب الدولة وسارعت بسحب 
سفريها من تل أبيب ، وألغت املناورة العسكرية بني البلدين ، والكثري 
من املواطنني األتراك يتحركون يف املدن الرتكية قاطبة شاجبني ما 
حدث ، واجلميع اآلن بارتقاب عودة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان 
ألنهم متأكدين من أنه سيتخذ قرارات ستكون أشد قسوة على إسرائيل 

من االكتفاء بإلغاء املناورة وسحب السفري .
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20 نيسان(:ال تندم على اخطاء ارتكبتها ماضيًا  احلمل )21 آذار – 
بأنك  سلفًا  تعرف  كأنك  مستقبلك  تقتحم  بل  نفسك  حتاسب  وال 
ستنجح والسعادة يف انتظارك. ال تتوقع خيبات وال تدعها توقف 

مسريتك.

واالوالد،  والعائلة  املنزل  أيار(:تعشق   20  - نيسان   21( الثور 
لكنك  عالقاتك،  لكل  صلبة  ركيزة  بناء  اجل  من  كثريًا  وتضحي 
تصاب خبيبة عندما تكتشف ان اآلخر ال يقدر تضحياتك وال يتفاعل 

مع احاسيسك القوية.

حاجتك  يتقبل  ان  شريكك  حزيران(:على   20  - ايار   21( اجلوزاء 
امللحة اىل احلركة والتغيري وعدم قدرتك على البقاء يف مكان واحد 
مدة طويلة، وامللل الذي تشعر به حيال كل ما ال يتقدم ويتطّور.

عليك  يطرح  أال  الشريك  متوز(:على   20  - حزيران   21( السرطان 
اسئلة او يشكك يف نياتك وأال يغار عليك، فيعيش حياته ويعطيك 
يف  مرموقة  مراكز  اىل  وتصل  احالمك  لتحقق  اليها  حتتاج  حرية 

اجملتمع.

االسد )21 متوز - 21آب(:تبحث عن شريك يتحداك ويدفعك اىل 
حتقيق احالمك، فال حيد من آفاقك او يسرق االضواء منك وحياول ان 

يتخطاك بطريقة او اخرى. واالهم أال يسخر منك امام االصدقاء.

العذراء )22 آب 22 أيلول(:تطلب الكثري يف العالقة العاطفية وال 
ترضى بالقليل وتتوقع معاملة جيدة يف كل االوقات، واالهم أال 

يستفزك الشريك ويغار عليك، وان يتقبل حبك لالصدقاء.

امليزان )23 أيلول - 22 ت1(:ال تتحمل الشريك السليب بل تريده 
ان يقتحم احلياة ويعرف ان يفيد من الفرص، واال يطلب الكثري 
من االهتمام او ان تظهر له عواطفك باستمرار. تشكك يف الكلمات 

املعسولة.

العقرب )23 ت1 - 22 ت2(:يشعر اآلخر بالرهبة يف حضورك وان 
كنت تعامله بكياسة وحنان، ويشعر بأنك تقدر على اكثر املواجهات 
عنفًا اذا مل يعاملك جيدًا واذا شعرت بأنه يستحق ان تقاصصه 

فال تتأخر.

القوس )23 ت2 - 20 ك1(:تريد ان يعرتف اآلخر بأنك على حق 
بل  تالطف،  وال  تتنازل  وال  تعتذر  وال  خبطاك  تقر  وال  باستمرار 
الطموحات  كل  ان حتقق  وتقدر  بقدراتك  وتؤمن  تفرض حضورك 

اليت تتمناها.

اجلدي )21 ك1 - 19 ك2(:تقدر على التضحية بسعادتك من اجل 
النجاح يف عملك والوصول اىل مراكز مرموقة، فريى بعضهم انك 

تعيش من اجل طموحاتك والسلطة جتعلك اكثر سعادة.

الدلو)20 ك2 - 18 شباط(:تقرتب من الشريك وتلتصق به عندما 
تشعر بانه ال حيتاج اليك ويقدر على مواجهة احلياة مبفرده، فتشعر 

باالختناق اذا تعّلق بك واذا طلب منك الكثري من االحاسيس.

لئال  ارشادات ونصائح  آذار(:حتتاج اىل   20 - احلوت )19 شباط 
ان تعيش  اآلالم، فال تعرف  الكثري من  اخطاء تسبب لك  ترتكب 
شريكك  من  دعم  بال  حميطك  مع  التأقلم  على  تقدر  وال  مبفردك 

ومواساته.    
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From 7th-17th July 2010

HIGHLIGHTS OF THE FESTIVAL

Beiteddine Palace

Deir Al-Qamar

Official Opening at Sun Hills 
Hotel

Museum of Beirut

Gibran Khalil Gibran Museum

The Cedars

Museum of First Printing 
House of the Middle East

Monastery St Maroun – St 
Charbel.

Qana - the village of 
Jesus Christ’s first 
miracle

Tyr’s Sea Castle

Our Lady of Nourriyeh

Baalbeck Temples

Jeita Grotto

Our lady of Harissa

Lebanese Mega Night 
at Le Royal Hotel –
Watergate

        Debayeh
 
 

For any further details please contact:

Visit the website -
ELIE KALTOUM – 0413 764 648

www.lebanese-emigrants.org

Land Arrangement & Hotel Accommodation Website Price/Pers
Notre Dame du Mont - Adma www.nddm.org $1550
Canarie de Byblos - Jbeil www.canariedebyblos.com $1650
Victory Byblos Hotel - Jbeil www.victorybybloshotel.com $1665
Sun Hills Hotel - Adma www.sunhillshotel.com $1795
Le Royal Hotel - Dbayeh www.leroyalbeirut.com $2990

Land arrangements can be made without the accommodation.

English Speaking Guided Bus Tours

Good evening distinguished guests, parents, award 
recipients, ladies and gentlemen.
It is truly wonderful to see so many successful young 
Australians Lebanese being congratulated for their hard 
work, dedication and efforts. The Australian Lebanese 
Association has, for many years, acknowledged the hard 
work of the youth in our community and encouraged them 
to aspire to greatness. Mrs Rose Succar has continued 
the ALA’s efforts to celebrate such worthy achievements, 
recognising the efforts of our community’s youth who have 
strived to obtain great results.
Many young Australians Lebanese struggle to come 
to terms with their identity. It can be daunting to live 
by two cultures within one society. It can be difficult to 
accommodate differences between the cultural and social 
dimensions ever-present in the lives of second generation 
Australians. However, all the award recipients tonight have 
demonstrated that, although difficult, it is not impossible to 
strike a balance between two worlds. In fact, those here 
today are demonstrating that the Lebanese culture, centred 
around conservative values and an appreciation of hard-
work, complements a desire to achieve great things and, as 
youth, work for the advancement of our society, the rights of 
people around us and the betterment of our world.
I would like mention in particular all the female award 
recipients who today stand as a symbol of female 
empowerment within the Lebanese community. There is a 

Knowing is not enough; we must apply. 
Willing is not enough we must do. – Goethe

misguided belief that the Australian citizens from Middle-
Eastern backgrounds do not encourage female education 
and contribution within the workforce and yet here we are 
celebrating the achievements of young men and women 
alike. I myself recently received an award from the ALA and 
was overwhelmed by the support of the Australian Lebanese 
community.
I urge you all to take your new opportunities and work to 
improve the Australian Lebanese community. Do so, not 
with the intention of receiving recognition, but rather with 
the intention of improving the lives of those you love, your 
families who have worked for your victory, suffered for your 
joy and made you proud to be Australian Lebanese.
Willing is not enough, we MUST do. 

*Sukkar Bashir and Kaltoum*

Nasrallah urges Lebanese 
to join flotilla rally

Hizbullah leader Sayyed 
Hassan Nasrallah, on 
Thursday urged large 
participation in Friday’s rally 
in Beirut’s southern suburbs 
to pay tribute to the martyrs of 
the Freedom flotilla. 
The Sayyed made his 
statements at the Ressalat 
Hall in Beirut during a 
ceremony to mark the 21st 
anniversary of the passing 
away of Imam Ruhollah 
Moussawi Khomeini, founder 
of the Islamic Republic of 
Iran. 
Nasrallah is to deliver a 
speech in Friday’s rally at the 
Raya Stadium on the Israeli 
attack on the Freedom flotilla. 
“We call on all the Lebanese, 
Palestinians and Arab 
communities in Lebanon 
to take part Friday in the 
ceremony of solidarity, 
pride and support to the 
besieged Palestinian people 
in Gaza and the heroes of the 
Freedom Flotilla, the Turkish 
martyrs and those on board 
who returned home alive,” he 
said. 
On Sunday night, Israel’s 
navy stopped six ships 
dubbed “The Freedom Fleet” 
ferrying 700 people and 
10,000 tons of supplies 
toward the Gaza Strip. A 
Turkish vessel was attacked 
by Israeli commandos, killing 
at least nine activists. 
The captured vessels were 

escorted into Israel’s port of 
Ashdod and the passengers 
who came from different 
states were being deported 
by Israeli authorities on 
Thursday. 
“The Freedom Flotilla 
scene reflected the inherent 
courage, sincerity, and 
sacrifice of the activists who 
were on their way to break 
the inhumane siege of Gaza. 
It is our duty to pay tribute to 
all of them for their courage 
and their readiness to face 
death,” Nasrallah added. 
Among the passengers on 
board of the aid fleet, six 
Lebanese were freed by 
Israeli authorities Wednesday 
with four returning to Lebanon 
and two others of a Lebanese-
Belgian and Lebanese-Irish 
dual nationality, leaving 
respectively for Brussels and 
Dublin. 
“Thirty-five countries, united, 
faced the challenges, Israeli 
aggression, criminal nature, 
and piracy,” Nasrallah said.

Hariri calls for filling 
vacant state posts

Prime Minister Saad Hariri 
called during a Cabinet meeting 
on Thursday for promptly filling 
vacant administrative positions. 
“The premier demanded to 
complete setting the criteria 
upon which administrative 
appointments are to be 
conducted while stressing the 
need to quickly conclude the 
appointments,” Information 
Minister Tarek Mitri said 
following the Cabinet meeting, 
which was held at the Grand 
Serail. 
Mitri added that state supervisory 
bodies had prepared lists of 
second grade employees who 
meet the set qualifications, while 
a special committee will be 
formed by each administration 
tasked to choose the most 
qualified of the candidates. 
The Cabinet also approved 
appointing 300 contractors 
of the Lebanese University 
teachers as full time employees 
and discussed the demands 
of secondary public schools 
teachers. 
Earlier this week, Lebanese 
University teachers held a protest 
demanding a raise in wages, as 
contractors demanded to be 

appointed as full timer teachers 
as had been promised earlier by 
the government. 
Hariri added that procedures to 
form the Economic and Social 
Council kicked off as concerned 
committees were asked to 
submit their candidates. 
In other news, Hariri informed 
ministers of the upcoming visit 
of the Lebanese ministerial 
delegation to Syria scheduled 
for June 12. 
The delegation headed 
by Minister of State Jean 
Ogassapian is to resume 
discussions with their 
Syrian counterparts over the 
amendment of certain bilateral 
ties and the ratification of new 
ones if necessary. 
Hariri also congratulated the 
Lebanese on the release of the 
four Lebanese passengers on 
board of the Freedom flotilla. 
On Sunday night, Israel’s navy 
raided six ships dubbed “The 
Freedom Fleet” ferrying 700 
people and 10,000 tons of 
supplies toward Gaza strip, 
killing at least nine activists. 
Four Lebanese passengers 
returned home Wednesday 
night after their release.

President Michel Sleiman 
contacted Wednesday Syrian 
President Bashar Assad, as 
reports said a meeting between 
both leaders will be held next 
week in Damascus. 
On Sunday, press reports 
quoted well-informed Syrian 
sources as saying that Sleiman 
was expected to visit Syria in the 
coming days ahead of a meeting 
for the Higher Lebanese-Syrian 
Council scheduled for June. 
The sources said the visit was 
part of an ongoing consultation 
between the two nations in 
light of recent Israeli threats 
and allegations that Syria was 
supplying Hizbullah with Scud 
missiles. 
Sleiman’s visit is also aimed 
at discussing suggestions and 
modifications proposed by Syria 
to past agreements between 
the two countries. 
According to the same reports, 
the meeting of the Higher 
Lebanese-Syrian Council will 
be held in the first half of June 
and will be headed by the 
premiers of the two countries. 
Separately, Speaker Nabih 
Berri urged the Arab ministers 
who were meeting in Cairo late 
Wednesday to discuss Israel’s 

deadly raid on a flotilla “not 
to help save Israel again this 
time.” 
Berri made his remarks after 
meeting Sleiman at Baabda 
Palace on Wednesday. 
On Sunday night, Israel’s navy 
stopped six ships, dubbed 
“The Freedom Fleet,” ferrying 
700 people and 10,000 tons of 
supplies toward the Gaza strip. 
Israeli commandos attacked a 
Turkish vessel, killing at least 
nine activists. The captured 
vessels were escorted into 
Israel’s port of Ashdod. 
An urgent Arab ministerial 
meeting was being held in 
Cairo late Wednesday night to 
discuss the Israeli aggression 
on Gaza’s aid fleet. Sleiman 
and Berri discussed the Israeli 
attack on the Freedom Fleet 
along with local developments. 
The Parliament speaker said 
that the Arab ministerial 
meeting’s decisions should 
center around three issues. 
“Participants in the meeting 
should take a uniting stance 
to break the Israeli siege on 
Gaza, endorse the Turkish 
position and withdraw support 
for Israeli-Palestinian proximity 
talks,” he said. 

Sleiman to visit amascus 
in coming days - reports
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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

اعالنات



Email: ads@meherald.com.au- info@meherald.com.au

Tel: 02 87648186 Fax :02 87648062

@Ôè◊Ïœ@ÊÏ€bñ@aÎáó”c
@“Îã»æa@Â�Ìçæa@Èjybó€
äÏ �ó„@êÌäÏfl

ÚÓ€buã€aÎ@ÚÓˆbè‰€a@pb±ãèn€aÎ@pbó‘€a@›ªc
66 Wattle St. CNR Highclere St 

Punchbowl NSW 2196 Ph 97403717  -
  Mob 0414418334

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
*عضو عدة مجعيات روحانية اسرتالية*عالجب التنويم املغناطيسي
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