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»االتفاقية األمنية« جمدداً: سليمان حييلها إىل »هيئة التشريع«

»االمـتـنـاع« بـال ارتــدادات ... واحلـريــري يــزور طـهـران!

)التتمة ص 21(

لدينا مختلف أنواع احللويات اللبنانية والعربية
قوالب كايك لكل املناسبات

جلسة أركيلة وقهوة رومنسية وهادئة للعا ئالت
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باالضافة الى الكرواسون والصفيحة 

الطرابلسية
Ph: 9760 2299 - Fax: 8704 1532
75 South St. Granville NSW 2142
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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...

االنقسام  جلسة  غداة 
موقف  حول  السياسي 
العقوبات  فرض  من  لبنان 
املشهد  بدا  إيران،  على 
حمكوما  العام  السياسي 
مع  اهلادئ  التعامل  بقرار 
تداعيات ما حصل يف جملس 
آثاره  واستيعاب  الوزراء، 
تعيد  كادت  اليت  السلبية 
مرحلة  مناخات  استحضار 
يف  السياسي«  »االشتباك 

السنوات السابقة.
اللبنانيون  ينتظر  وفيما 
تبدي  أن  حكومتهم،  من 
»أولويات  لتنفيذ  محاسة 

أولويات  املواطنني... 
احلكومة« العبارة السحرية، 
يف  كثريا  ترددت  اليت 
وأن  الوزاري،  بيانها 
احلكومية  السرايا  تتحول 
الجتماعات  حنل  خلية  اىل 
خمصصة  وزارية  عمل 
االجتماعية  للعناوين  فقط 
واخلدماتية،  واملعيشية 
على أبواب الصيف وموسم 
بدال من رسم  االصطياف، 
»اخلطوط احلمراء« حملاصرة 
للمعلمني  احملقة  املطالب 
برنامج  فإن  وغريهم، 
أنه  يبدو  اخلارجية  الرحالت 

مطلوب معلم حلويات عربية
مطلوب معلم حلويات عربية

 للعمل يف حمالت 

 La Profiterole
االتصال على احد الرقمني: 

0422 888 548 - 9892 1199

عداه،  ما  على  سيطغى 
حيث أضحت طائرة رئيس 
احلكومة مقره الفعلي، حتت 

عنوان »محاية لبنان«!
يستعد  السياق،  هذا  يف 
ميشال  اجلمهورية  رئيس 
ـ  اللبنانية  للقمة  سليمان 
السورية يف اخلامس عشر 
ينجز  أن  على  اجلاري،  من 
العامني  املديرين  فريق 
االتفاقيات  على  مالحظاته 
نهائي  شبه  اجتماع  يف 
يعقد غدا، تليه زيارة الوفد 
اىل دمشق، متهيدا النعقاد 
السورية  ـ  اللبنانية  اللجنة 

رئيسي  برئاسة  العليا، 
فيما  البلدين،  حكوميت 
احلكومة  رئيس  يواصل 
برنامج جوالته اليت ستقوده 
اىل عواصم جديدة، غربية 
وأبرزها  وإسالمية،  وعربية 
العاصمة  املرة  هذه 
اىل  استنادا  اإليرانية، 
عربية،  دبلوماسية  مصادر 
احلريري  أن  اىل  مشرية 
ويف إحدى زياراته العربية 
األخرية، أملح لسائليه اىل 
األرجح،  على  سيليب،  أنه 
دعوة  رمضان  شهر  قبل 
لزيارة  اإليرانية  احلكومة 

توقيع  حيث سيتم  طهران 
بني  االتفاقيات  من  عدد 

البلدين!
عاد  االجواء،  هذه  وسط 
اىل  األمنية  االتفاقية  ملف 
ضوء  يف  جمددا،  الربوز 
على  الرئاسي  الرد  تأخر 
اجمللس  رئيس  كتاب 
املوجه  بري  نبيه  النيابي 
األوىل  الرئاستني  اىل 
والثالثة منذ أكثر من عشرة 
ايام، حول تلك االتفاقية، 
بناء  بري  وضعه  والذي 
اإلعالم  جلنة  تقرير  على 

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

كوشنري يكشف اعرتاضات مصرية على فتح رفح وإسرائيل تلتف على دعوات رفع احلصار

أردوغان يناشد العرب التحّرك حول غزة
أمس  إسرائيل،  سعت 
على  االلتفاف  إىل  االول، 
التحركات الدولية لتخفيف 
الذي تفرضه على  احلصار 
باشرتاطها  غزة،  قطاع 
الصليب  ملنظمة  السماح 
جنديها  بزيارة  األمحر 

شاليت  جلعاد  األسري 
يف  تغيري  أي  إجراء  قبل 
الوضع القائم يف القطاع، 
وزير  أشار  وقت  يف 
برنار  الفرنسي  اخلارجية 
كوشنري إىل أّن املقرتحات 
احلصار  لتخفيف  األوروبية 

مراقبة  ومنها  غزة،  عن 
السفن الوافدة إىل القطاع 
واإلشراف على معرب رفح، 
مشريا  جناحًا،  تلقى  ال 
مصرية  اعرتاضات  اىل 
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يبدو أنه ُكتب على لبنان عدم االستفادة من جزء 
هام وأساسي مما وهبه اهلل له من ثروات طبيعية 
ر له التنّعم بقسم يسري منها لرمبا  حيث انه لو ُقدِّ

كان من أغنى بالد العامل.
وتكوينه  املياه  الثروات  هذه  طليعة  يف  ويأتي 
وطبيعته  البحر  من  اجلبل  قرب  لناحية  اجلغرايف 
اخلالبة مما جعله قبلة أنظار السياح من سائر احناء 
القومي  الدخل  ربع  السياحة  تشكل  حيث  العامل 

للبالد.
املياه  من  اجلزئية  االستفادة  متت  قد  كان  واذا 
ال  فألنه  واجلمالية  الطبيعية  املعامل  من  وكذلك 

انطونيوس بو رزق

هل »التطنيش« عن ثروتنا النفطية
سياسة غبية ام تآمرية؟

)التتمة ص 2(

ختلى عن شرط توقيع »محاس« على ورقة املصاحلة املصرية
عباس: حل الدولتني بدأ يتالشى

الفلسطيين  الرئيس  أطلق 
االول  أمس  عباس  حممود 
علين  أوهلما  موقفني، 
املصادر،  عرب  وثانيهما 
يف  شأن  هلما  سيكون 
الفلسطينية  التطورات 
وخصوصًا  الداخلية 
املصاحلة مع حركة »محاس« 
اليت تأثرت برتددات نتائج 

على  اإلسرائيلي  العدوان 
»أسطول احلرية«.

ألقاها  كلمة  ففي 
معهد  أمام  االول  امس 
واشنطن،  يف  »بروكنغز« 
رأى ان مفهوم حل مشكلة 
القائم  االوسط  الشرق 
اسرائيلية  دولتني،  على 
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Become a Monygram Sub Agent visit www.ascglobalservices.com.au

صــوت الحقيقة
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)تتمة املنشور على الصفجة االوىل(

حتجب  ان  تستطيع  ال  املوقرة  دولتنا  ان  اذ  بذلك  للحكومة 
اجلمال عن العيون كما انها ال ميكنها ان جتعل املياه  تغور 

جمددا يف باطن االرض.. وإاّل لفعلت!
واالنكى من ذلك ليس انها ال تعمل على ابراز املعامل اجلمالية 
فحسب، بل اننا كثريا ما رأينا، وما زلنا نرى، ان هناك العديد 
من املسؤولني فيها من نواب ووزراء سابقني وحتى حاليني 
ميعنون يف تشويه اغلى ما وهبنا اياه اهلل عنينا به مجال اجلبل 
من  الكثري  قضمت  اليت  الكسارات  اقامة  خالل  من  اللبناني 
الضيق  واالناني  الشخصي  الكسب  بهدف  اجلبال  هذه  مجال 

وذلك على قاعدة »بعد محاري عمرو ما ينبت حشيش«!
أمكن  ما  تبين  ان  دولتنا  وسع  يف  يكن  امل  نسأل:  وهنا 
الطاقة  وتوليد  الري  جماالت  يف  منها  تستفيد  السدود  من 

الكهربائية مثال؟
يتم  عربية  دول  مع  اتفاقات  توقيع  دولتنا  مبقدور  يكن  أمل 
مبوجبها تبادل املياه الصحية مع منتجات نفطية من خالل مّد 
أنابيب نفط اىل لبنان مقابل تزويدها بأنابيب ماء، وهذا ما 

اقرتحه بعض العلماء غري ان الدولة مل ُتِعره اي اهتمام؟
غري ان الثروة الطبيعية اهلائلة اليت خيتزنها لبنان واليت جيري 
احلديث عنها بكثرة اليوم، هي الثروة النفطية اليت، يف حال 
مت استخراجها، ميكن االنتقال بلبنان من بلد ينوء حتت مديونية 
مقومات  يوفر ملواطنيه كل  ان  بلد غين يستطيع  اىل  هائلة 

الراحة والرفاهية واحلياة الكرمية.
وال نبالغ اذا قلنا ان رئيس جملس النواب نبيه بري، اقله يف 
الوقت احلاضر، هو الشخص الذي حيمل لواء الكشف عن هذه 
الثروة الطبيعية اهلامة اذ انه ال يرتك مناسبة متر دون التطرق 

اليها والتحدث عن اهميتها.
ويبدو ان لبنان، بواسطة الرئيس بري، قد انتقل من الكالم 
يف املناسبات اىل الفعل »على االرض« حيث احال اقرتاح 
املوارد  عن  خليل  حسن  علي  النائب  من  املقدم  القانون 
النيابية  اللجان  على  اللبنانية  البحرية  املياه  يف  البرتولية 
املختصة. ويتضمن االقرتاح تنظيم استخراج النفط من املياه 
يف  األخذ  مع  املوارد،  وادارة  البرتولية  واالنشطة  اللبنانية 
االعتبار احلفاظ على البيئة واملساهمة يف التنمية، كما يتضمن 
أصول الرتاخيص وقواعده ودور الدولة وإدارة املناطق وإنشاء 

هيئة الدارة القطاع.
احلكومة  تقبل  اىل »ان  للصحافيني  تصريح  بري يف  ودعا 
اللبنانية التحدي« بعد اعالن شركة نوبل للطاقة اليت تتخذ 
من الواليات املتحدة مقرا، يف الثاني من حزيران احلالي عن 
هلا يف  امتياز  منطقة  للغاز يف  هائل  حقل  اكتشاف  احتمال 

البحر املتوسط.
وقال بري ان »اسرائيل سارعت اىل حماولة فرض امر واقع 
ان احلقل  امارة نفطية وجتاهل حقيقة  بتحوهلا اىل  والتباهي 

ميتد حبسب اخلرائط اىل املياه االقليمية اللبنانية«.
ولعل من اسباب حصار غزة ما خيتزنه حبرها من كميات ضخمة 
من النفط، اما بالنسبة اىل لبنان فبعدما فشلت اسرائيل يف 
التوسع مشاال حيث ُأجِبت على الرتاجع واالنكفاء حتت ضربات 
االقليمية  مياهه  على  لالنقضاض  اليوم  تستعد  املقاومة، 

هل »التطنيش« عن ثروتنا النفطية سياسة غبية ام تآمرية؟

جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق - عبداهلل طويل 

سامي مظلوم 
رئيس التحرير: انطونيوس بو رزق

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

الصف االلكرتوني: بتول يزبك
مكتب ملبورن: كميل مسعود

Email:cjmassoud@optusnet.com.au

printed by: MPD - printing the news everyday
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إلدراكها ما حتت هذه املياه من ثروات هائلة من الغاز والنفط 
ترتقي بلبنان اىل مصاف الدول الغنية.

وأخشى ما خنشاه انه كما قامت اسرائيل بعملية »قرصنة« 
املياه  على  القرصنة  اآلن  حتاول  احلرية«  »اسطول  ضد 
االقليمية اللبنانية حيث حتدثت وسائل االعالم االسرائيلية عن 
انه يقع قبالة سواحل اسرائيل  االكتشاف مدعية  اهمية هذا 
قائلة ان العمل جاٍر على حتديد منطقة عمليات لبدء التنقيب عن 
الغاز.. ولذلك فانه على احلكومة اللبنانية ان تتحرك بأقصى 
سرعة لضمان احلفاظ على هذه الثروة واالستفادة منها النه 

كما يقول املتل »الرزق السايب بيعّلم الناس احلرام«.
ونظرا ألهمية املسألة دعا عضو كتلة حزب اهلل البملانية النائب 
القانوني  االستنفار  إعالن  إىل  اللبنانية  احلكومة  فياض  علي 
إسرائيل  الغاز، »ألن  حقول  مبلف  يتعلق  ما  واإلجرائي يف 
قطعت شوطًا طوياًل يف اإلعداد هلذا امللف، يف حني أن لبنان 

ال يزال يف اخلطوات األوىل«.
واعتب فياض يف بيان أن »إسرائيل تدرك أكثر من غريها أن 
لبنان ليس لقمة سائغة، وأنها ستدفع مثن التعدي على حقوقه 

يف إطار معادلة الرد باملثل«.
هذا  »اكتشاف  ان  بري  قول  يأتي  ايضا  االطار  هذا  ويف 
احلقل من الغاز يستدعي من لبنان املبادرة الفورية اىل احلفاظ 
على حقوقه اليت تتعدى اجلانب املالي اىل االبعاد االقتصادية 
النيابية  كتلته  ان  اىل  واشار  والسيادية«.  والسياسية 
يف  النفطية  املشتقات  عن  للتنقيب  قانون  باقرتاح  تقدمت 

املياه اللبنانية، واضعا »اجلميع امام مسؤولياتهم«.
ودعا اىل »اجراء اختبارات وعمليات التنقيب الالزمة وحبث 
نتائج العمليات املماثلة سواء يف املياه الدولية قبالة الساحل 

اللبناني او املياه االقليمية اللبنانية«.
سرفيسز(  جيو  )برتوليوم  اس«  جي  »بي  شركة  وكانت 
النروجية قامت العام 2009 بالتنسيق مع وزارة الطاقة اللبنانية 

مبسح ثالثي االبعاد للمياه االقليمية حبثا عن حقول نفطية.
وقال بري االربعاء ان »تقديرات الشركة تشري اىل وجود 220 
تريليون قدم مكعب من الغاز يف املياه اللبنانية اضافة اىل 
308 ماليني برميل نفط«. واعتب ان »اسرائيل سعت دائما 
اىل حتويل لبنان اىل بلد معاق اقتصاديا« فيما اعلنت شركة 
نوبل للطاقة، حبسب ما هو منشور على موقعها االلكرتوني، 
االربعاء املاضي احتمال وجود حقل غاز حيتوي على ما ال يقل 

عن 16 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
ومعلوم ان الشركة تعمل بالتنسيق مع السلطات االسرائيلية 
على مشروع »تامار« للتنقيب على الغاز يف منطقة احلوض 
الشرقي للمتوسط ذاتها. واعلنت الشركة ان االنتاج يف حقل 

تامار يفرتض ان يبدأ العام 2012.
فسواء كان هناك »220 تريليون قدم مكعب من الغاز يف 
كما  نفط«  برميل  ماليني   308 اىل  اضافة  اللبنانية  املياه 
تريليون   16 عن  يقل  ال  »ما  او  النروجية  الشركة  اعلنت 
قدم مكعب من الغاز الطبيعي« كما اعلنت شركة نوبل.. اال 
تستوجب هذه الكميات اهلائلة حترُّك احلكومة سريعا والتعاقد 
مع احدى هاتني الشركتني - مع اننا نفّضل النروجية - ملباشرة 
بياهنا  يف  ما  باستخراج  للبدء  والضرورية  الالزمة  الرتتيبات 

وارضنا من ثروات؟
مع  اجلدي  البحث  وباشرت  املوقرة  حكومتنا  أسرعت  فهال 

شركات النفط الستخراجه؟
واذا مل تفعل - رغم تأكيد شركات نفطية عاملية وجود آبار 
نفطية - هل تكون تتصرف بباءة ام يف سياق خمطط سياسي 
معني، خصوصا وانه ليس لديها شيء لتخسره ألن الشركة 
سعر  من  معينة  بنسب  وحقوقها  أتعابها  تسرتد  املستخِرجة 

برميل النفط فيما بعد؟ 
»االدن  سياسة  واتباعها  اللبنانية  احلكومة  سكوت  ان  هل 
الطرشا« هما نتيجة اشارات خارجية تقضي بابقاء البلد يرزح 
لقاء مثن سياسي  والغاؤها  ازالتها  تتم  هائلة  مديونية  حتت 

»دولي« معني كفرض التوطني الفلسطيين مثال؟
حالة  الشعب البقائه يف  تآمرية على  نتيجة سياسة  هل هما 
فقر بهدف احملافظة على االقطاع السياسي والديين، ام انهما 

نتيجة غباء وهذا ما نستبعده؟
الدفاع املستميت عن  الرئيس بري هذا  اننا نكّب ونقّدر يف 
خليل  حسن  علي  النائبني  وكذلك  اللبنانية  النفطية  الثروة 
وعلي فياض على أمل ان يقف اىل جانبهم كل لبنان الرمسي 
والشعيب الستخراج ما يف جوف ارضنا من ذهب أسود وثروات 

اكدت كبيات شركات النفط الدولية وجودها.
  أنطونيوس بو رزق

 Société générale
يطلب 275 مليون دوالر 
للنيل من الotv سياسيًا

ادمون ساسني -
413 مليار لرية لبنانية أي ما يقارب 275 مليون دوالر هو املبلغ 
الذي طلبه مصرف السوسيتية جنرال كتعويض من الotv يف 
الدعوى اليت اقامها حبقها العتباره انها خالفت القرار القضائي 
منع  حيال  بريوت  يف  املستعجلة  االمور  قاضي  عن  الصادر 
عرض حلقة لبنامج ovrira تتناول قضية اطالق مرافقي انطون 
الصحناوي النار يف مطعم la maison blanche يف بريوت . علما 

أن الotv التزمت قرار املنع ومل تعرض احللقة املذكورة.
القضية ال تتوقف عند حماولة وكالء السوسييت جنرال حتميل 
وموقع   you tubeال على  احللقة  اعالن  الotv مسؤولية عرض 
طلبه  الذي  اخليالي  الرقم  يف  الالفت  ان  بل   tayyar.orgال
املصرف حماولة النيل من الotv سياسيا وماليا وضرب جتربتها 
العشرين  يتجاوز  ال  رأمساهلا  ان  اىل  االشارة  مع  النموذجية. 

مليون دوالر .
هذا اهلدف السياسي ملصرف السوسيتية جنرال يبز من خالل 
اختيار الotv وحدها حملاكمتها وهي اليت حاولت فقط بالتلميح 
الفكاهي تناول القضية ، يف حني ان ارتكابات مرافقي رئيس 
جملس ادارة السوسيتية جنرال حتولت اىل حدث عام تناقلتها 
مباشرة وليس بالتلميح فقط كل وسائل االعالم احمللية اضافة 
اىل اخرى أجنبية استخدم بعضها اوصافا قاسية حبق الصحناوي 

.
فصحيفة liberation على سبيل املثال عنونت مقاال يف احدى 
صفحاتها على الشكل التالي : مصريف لبناني يصفي حساباته 
، رئيس جملس ادارة واملدير العام الحد املصارف يهرب اىل 

فرنسا بعد اطالق نار يف احد املالهي.
املقال الذي يبدأ بسؤال : مصرفيون بلطجيون، يشري اىل ان 
الصحناوي هارب منذ اسبوعني على احلادثة اليت اتهم مرافقوه 
بارتكابها تاركا لبنان بعد ساعات قليلة على احلادث متوجها اىل 

سوسريا ومنها اىل فرنسا.
الـ«liberation« تلفت اىل أّن الصحناوي الذي يتوىّل إدارة 

SGBL يعتب من ممولي حزب القوات اللبنانية .
اليت  مثال  الصحيفة  هذه  جنرال  السوسيتية  حياكم  مل  فلماذا 
عرضت القضية دوليا بكل ما تسيىء اىل صورة لبنان واملصرف 
معا وملاذا مل حياسب مصرف السوسيتية جنرال العشرات من 
وسائل االعالم اللبنانية اليت عرض بعضها حلقات أكثر اساءة 
اىل املصرف من تلك اليت مل تعرضها الotv فهل يكتفى بهذه 
الوقائع الثبات أن املصرف يطالب الotv بارقام مالية لتصفية 

حسابات سياسية معها.
أو ان اجلدير ذكره والتذكري به هو ان حواىل مخسة عشر موظفا 
احلر، طردوا يف موسم  الوطين  التيار  او مقربني من  ينتمون 
رغبة  اىل  االمتثال  رفضوا  النهم  السابقة  النيابية  االنتخابات 
انطون الصحناوي السياسية يف التصويت حللفائه واصدقائه 
يف قوى الرابع عشر من اذار او ألنهم اعلموا قبل الطرد املشوب 

.presidentبعيب السياسة أنهم ضد سياسة ال
السوسييت  مصرف  يظهر  ملاذا  سياسيا  اهلدف  يكن  مل  فان 
جنرال كخصم للotv ومجهورها ؟ وكيف يفسر هذه االنتقائية 
الثقة باملصرف ومسعته تكون بفتح معركة مع  الالفتة؟ وهل 
انتقائية  ومع  باملثل؟  مبعاملته  بعد  تبدا  مل  تلفزيونية  حمطة 
 otvاملصرف يبز استعجال القضاء اللبناني الحقاق احلق مع ال
يف حني ان ادراج هذا القضاء متتلىء مبلفات ودعاوى مضى 
عليها الكثري من الوقت وبعض من رموز هذا القضاء خيشون 
اللجوء اىل القضاء نفسه للرد على تهم خطرية تطاوهلم. تنتظر 
الotv االجابة يف السابع عشر من حزيران لرتد باجابات اوضح 

عن كل تلميح او سؤال؟
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شدد رئيس جملس الوزراء سعد 
متتني  »أهمية  على  احلريري 
العامل  بني  والتنسيق  العالقات 
اىل  مشريًا  وتركيا«،  العربي 
منطقتنا  أن  يعلم  »اجلميع  أن 
جدًا  حساسة  مرحلة  يف  متر 
والدليل  كافة،  األصعدة  على 
التطورات األليمة اليت شهدناها 

األسبوع املاضي«.
عانت  أن »منطقتنا  ولفت اىل 
واإلجرام  الغطرسة  من  طوياًل 
الدول  اإلسرائيلي، فيما تسعى 
سالم«،  مبادرة  اىل  العربية 
نعي  لبنان  يف  »أننا  مؤكدًا 
بني  والتفاهم  التنسيق  أهمية 
ونوّظف  وتركيا  العرب  األشقاء 
السياسية  إمكاناتنا  مجيع 
املوقف  لتدعيم  والديبلوماسية 
حق  إحقاق  أجل  من  العربي 
الفلسطينيني بالعودة اىل دولة 
القدس«.  عاصمتها  مستقلة 
يسعى  »لبنان  أن  وأعلن 
ـ  اللبنانية  العالقة  تعزيز  اىل 
الرتكية«، جمددًا شكره لرتكيا 
للبنان  »املستمر  دعمها  على 
على األصعدة كافة ومشاركتها 
يف  »اليونيفيل«  قوات  يف 

جنوب لبنان«.
قبل  احلريري  الرئيس  شارك 
افتتاح  يف  االول،  أمس  ظهر 
الرتكي  ـ  العربي  امللتقى  أعمال 
اسطنبول  يف  املنعقد  اخلامس، 
»جمموعة  تنظمه  والذي 
برعاية  واألعمال«،  االقتصاد 
رجب  الرتكي  الوزراء  رئيس 
كما  وحضوره.  أردوغان  طيب 
حضر جلسة االفتتاح األمني العام 
جلامعة الدول العربية عمرو موسى 
أمحد  الرتكي  اخلارجية  ووزير 
اخلارجية  ووزراء  أوغلو  داوود 
أعمال  يف  املشاركني  العرب 
منتدى التعاون الرتكي ـ العربي 
اسطنبول  يف  املنعقد  الثالث 
لبنان  املال يف كل من  ووزراء 
واألردن وقطر والعراق وسوريا 
الفاعليات  من  وحشد  وتركيا 
االقتصادية واملستثمرين ورجال 

أعمال عرب وأتراك.
كلمة الرئيس احلريري

يف  احلريري  الرئيس  وألقى 
اجللسة االفتتاحية كلمة استهلها 
دولة  إىل  »التعازي  بتوجيه 
طيب  رجب  الصديق  الرئيس 
إىل  خالله،  ومن  أردوغان 
وحكومًة  رئيسًا  تركيا  مجهورية 
وشعبًا، بأرواح الشهداء األبرياء 
اإلجرام  يد  على  سقطوا  الذين 
إغاثًة  حياولون  وهم  اإلسرائيلي 
إلخواننا  مساملة  مدنيًة  سلميًة 
ويف  فلسطني،  يف  وإخوانهم 
احرتامًا  أحنين  إنين  حتديدًا.  غزة 
وتضحيات  لتضحياتهم  وإجالاًل 
قضيتنا  عن  دفاعًا  تركيا 

املركزية، فلسطني«.
هذه  مشاركة  »إن  وقال: 
املميزة ورفيعة املستوى  النخبة 
من اجلانبني العربي والرتكي من 
يف  واخلاص  العام  القطاعني 
تعكس  اخلامس  املنتدى  هذا 
على  نعلقها مجيعًا  اليت  األهمية 
العامل  بني  العالقات  تطوير 
يعلم  ومجيعكم  وتركيا.  العربي 
أن منطقتنا متر اليوم يف مرحلٍة 

أكد توظيف لبنان كل إمكاناته لتدعيم املوقف العربي إلحقاق حق الفلسطينيني بالعودة

احلريري يشدد على أهمية متتني العالقات وتنسيق املواقف مع تركيا
األصعدة  على  جدًا،  حساسٍة 
ذلك  على  والدليل  كافة، 
التطورات األليمة اليت شهدناها 
األسبوع املاضي. فعلى الصعيد 
السياسي واألمين، عانت منطقتنا 
واإلجرام  الغطرسة  من  طوياًل 
فيما  اإلسرائيلية،  واهلمجية 
تسعى الدول العربية واإلسالمية 
يف  وشامل  عادٍل  سالٍم  إىل 
مرجعية  أساس  على  املنطقة 
مؤمتر مدريد ومبادرة قمة بريوت 
العربية للسالم. وحنن يف لبنان، 
نعي  حبجمه،  الصغري  البلد  هذا 
والتفاهم  التنسيق  أهمية  جيدًا 
وتركيا،  العرب  األشقاء  بني 
إمكاناتنا  مجيع  نوظف  وحنن 
السياسية والديبلوماسية لتدعيم 
قوًة  ليكون  العربي،  املوقف 
موحدًة ومتماسكة من أجل إحقاق 
إىل  بالعودة  الفلسطينيني  حق 
دولٍة مستقلة عاصمتها القدس. 
الوطين، فإن  أما على املستوى 
هدفنا األساسي اليوم هو محاية 
والغطرسة  املغامرات  من  لبنان 
االستقرار  وتدعيم  اإلسرائيلية 

الداخلي«.
املالية  األزمة  »إن  أضاف: 
السطح  إىل  أعادت  العاملية 
مناطق  يف  كما  منطقتنا  يف 
تدعو  آراء  العامل  من  أخرى 
االقتصادي،  االنغالق  إىل 
دعاة  مجيع  الرأي  أخالف  لكنين 
محاية  حبجة  والتقوقع  االنغالق 
فاحلماية  الوطنية.  االقتصاداِت 
تكون أواًل وأخريًا من خالل تبيّن 
ونظم  والسياسات  التشريعات 
التقوقع  إن  السليمة.  الرقابة 
يفّوت  أن  شأنه  من  واالنغالق 
العمل  فرص  من  العديد  علينا 

لشبابنا وشاباتنا«.
ودعا إىل تفعيل التعاون العربي 
بأن  ثقته  عن  معربًا  الرتكي،  ـ 
به  تتمتع  وما  العربية  »الدول 
من طاقاٍت بشرية شابة ومبدعة، 
بإمكاِنها  متنوعة  طبيعية  وموارد 
حقيقية  لشراكٍة  تؤسس  أن 
ولتكامٍل اقتصادي مع تركيا«. 
من  »العديد  أن  اىل  واشار 
املضي  قررت  العربية  الدول 
مساٌر  وهو  املسار،  بهذا  قدمًا 
على  االقتصادية  مثاره  سُيؤتي 
مواقف  ويعّزز  املتوسط  املدى 
العرب وتركيا يف وجه التحديات 
من  كما  املنطقة،  تواجه  اليت 
تركيا  مكانة  يعّزز  أن  شأنه 
والعرب يف احملافل االقتصادية 
مؤكدًا  الدولية«،  والسياسية 
لبنان نسعى  بدورنا يف  »حنن 
ـ  اللبنانية  العالقات  تعزيز  اىل 
اسرتاتيجية  شراكٍة  حنو  الرتكية 

يف خمتلف امليادين«.
»لدعمها  لرتكيا  شكره  وجدد 
املتواصل للبنان على الصعيدين 
ومن  واالقتصادي،  السياسي 
قوات  يف  مشاركتها  خالل 
يف  العاملة  »اليونيفيل« 
»لقد  موضحًا  لبنان«،  جنوب 
تركيا  اىل  ناجحة  بزيارٍة  قمت 
الثاني املاضي، ومتَّ  يف كانون 
التوقيع على اتفاقات ومذكرات 
وكان  عدة،  جماالٍت  يف  تعاون 
من أبرزها اتفاق إلغاء التأشرية 
نرى  وحنن  الدولتني.  ملواطين 

االجيابية  االنعكاساِت  اليوم 
عدد  ارتفع  حبيث  االتفاق،  هلذا 
حنو  لبنان  اىل  األتراك  الزوار 
أربعة أضعاف حتى شهر نيسان 
ع  املاضي«. واعلن »اننا نتطلَّ
اىل زيارة دولة الرئيس أردوغان 
اىل لبنان يف شهر متوز املقبل، 
لرتمجة أفكار التعاون يف ما بيننا 
اجلديدة  االتفاقيات  ومشاريع 
جديدة«،  ملموسٍة  خطواٍت  إىل 
الريادي  »الدور  على  مشددًا 
يف  اخلاص  القطاع  يلعبه  الذي 
»تفعيل  أن  ورأى  بلدينا«. 
يشكل  االستثماري  التبادل 
العالقة  لدفع  أساسيًة  ركيزًة 
يوجب  ما  قدمًا،  بلدينا  بني 
علينا تعزيز الشراكة بني القطاع 

اخلاص اللبناني والرتكي«.
ولفت اىل أن »لبنان اليوم ينعم 
باالستقرار، يف ظل حكومة وحدٍة 
وطنية تضم األطراِف السياسية 
كافة. وحنن نريدها حكومة إجناٍز 
باالقتصاِد  للنهوض  وعمل، 
لبنان  مكانة  ولتعزيز  الوطين 
واالقليمي.  العربي  حميطه  يف 
احلكومة  هذه  تبّنت  وقد 
ومجيعنا  طموحًا،  وزاريًا  بيانًا 
السياسي  مبضمونه  ملتزمون 
واالجتماعي  واالقتصادي 
اليت  وباإلصالحات  والتنموي، 
تضّمنها. وحنن نعمل على خطني 
اىل  يهدف  األول  متوازيني: 
لالقتصاد  التحتية  البنية  تطوير 
عمل  وبرامج  خطٍط  خالل  من 
ملعاجلة  تنفيذية  وبرامج  قطاعية 
جماالت  يف  البنيوية  املشاكل 
الطاقة والكهرباء واملياه والنقل 

والسياحة  والرتبية  واالتصاالت 
متابعة  هو  والثاني  وغريها، 
إىل  العام  الدين  حجم  احتواء 

الناتج احمللي«.
هو  احلكومة  »هدف  وقال: 
حتقيق النمو املتوازن والالمركزية 
حبيث  االقتصادية،  التنمية  يف 
لدى  املعيشة  مستوى  يرتفع 
اللبنانيني  من  األوسع  الشرحية 
يف  وخصوصًا  واللبنانيات، 
والفقرية،  املتوسطة  الطبقتني 
خلق  من  االقتصاد  ن  ويتمكَّ
العمل للشباب والشابات  فرص 
مبا يساهم يف احلد من اهلجرة. 
للعام  العامة  املوازنة  ومشروع 
يعكس  أن  على  حريص   2010
واملشاريع  األولويات  هذه  كل 
اإلنفاق  حجم  زيادة  خالل  من 
مع  أيضًا  ولكن  االستثماري، 
احملافظة على االستقرار املاكرو 
أن  اىل  واشار  اقتصادي«.  ـ 
»احلكومة اللبنانية حريصٌة على 
اللبناني  القطاع اخلاص  مشاركة 
الرتكي،  وباألخص  واألجنيب، 
القطاعية  مشاريعها  تنفيذ  يف 
مبدأ  تطبيق  خالل  من  والتنموية 
العام  القطاعني  بني  الشراكة 
واخلاص، مما خيفف العبء على 
اجملال  ويفسح  العامة،  املوازنة 
لالستثمار  اخلاص  القطاع  أمام 
عمل  فرص  وخلق  لبنان  داخل 
للمجتمع  اخلدمات  جديدة وتوفري 

بالكفاءة واجلودة املطلوبة«.
جمددًا  دعوتكم  »أشكر  وختم: 
االقتصادي  للمنتدى  وأمتنى 
يف  النجاح  العربي  ـ  الرتكي 
التكامل  حتقيق  يف  املساهمة 

الرتكي  ـ  العربي  االقتصادي 
واالزدهار لشعوب املنطقة«.

غداء ولقاءات
احلريري  الرئيس  وشارك 
مأدبة  الرا يف  السيدة  وعقيلته 
اعمال  هامش  على  أقيمت  غداء 
»الفور  فندق  يف  املنتدى 
اردوغان  وحضرها  سيزنز« 
االقتصاد  رجال  من  كبري  وعدد 

اللبنانيني واالتراك.
وعصرًا، استقبل الرئيس احلريري 
يف مقر اقامته على التوالي وزير 
خارجية  وزير  الرتكي،  اخلارجية 
واالمني  جودة  ناصر  االردن 
العربية،  الدول  جلامعة  العام 

نديم اجلمّيل التقى يف واشنطن أعضاء 
يف جملسي النواب والشيوخ

املتحدة  الواليات  يزور  الذي  اجلمّيل  نديم  النائب  مكتب  أفاد 
االمريكية، ان اجلميل عقد امس االول سلسلة اجتماعات يف مقر 
الكونغرس مع عدد من اعضاء جملسي الشيوخ والنواب، هم الشيوخ 
غاري أكرمان وسو مرييك وتشارلز بستاني وجو ليربمان وستيفن 

التوريت وشرح هلم الوضع يف لبنان واالخطار اليت تهدده.
مأدبة  شديد  انطوان  واشنطن  اللبناني يف  السفري  أقام  وظهرًا، 
غداء على شرف اجلميل، حضرها القائم باالعمال كارال جزار وامللحق 
العسكري العميد جوزف جنيم والقناصل اللبنانيون املعتمدون يف 
واشنطن والسيد هاغر حجار عن دائرة الشرق االوسط يف جملس 
االمن القومي االمريكي والسيدة كريستني الوسن والسفري نبيل 

خوري عن اخلارجية االمريكية.
بعد ترحيب من السفري شديد، شكر اجلمّيل له وألركان السفارة 
احلفاوة البالغة اليت لقيها منه ومن معاونيه ومن اجلالية اللبنانية 
والسالم  باحلّرية  »حيلم  لبنان  شعب  أن  مؤكدًا  زيارته،  خالل 

وسيعمل جاهدًا للوصول اىل أهدافه«.
ومساء، التقى اجلمّيل وفدًا من ناشطي قوى 14 آذار يف الواليات 
املتحدة، ضم ممثلني عن الكتائب  و«القوات اللبنانية« و«تيار 
على  حضهم  املستقلني،  وبعض  االحرار  والوطنيني  املستقبل« 
»توحيد اجلهود من أجل تفعيل »اللوبي اللبناني« يف امريكا 
اهليئات  بني  التواصل  تنشيط  اىل  سعيه  مؤكدا  الشمالية«، 
االغرتابية و 14 آذار »من اجل حتّرك أفعل مع االدارة االمريكية 

ودول االنتشار اللبناني«.

وحبث معهم يف املستجدات يف 
منطقة الشرق االوسط.

اجتماع مع اردوغان
احلريري  الرئيس  زار  ومساء، 
اقامته،  مقر  يف  الرتكي  نظريه 
زيارة  نتائج  اللقاء  وتناول 
اىل  الوزراء  جملس  رئيس 
االمريكية  املتحدة  الواليات 
وآخر تطورات االوضاع االقليمية 
والدولية والعالقات الثنائية بني 
مأدبة  اللقاء  وأعقب  البلدين. 
اردوغان  الرئيس  أقامها  عشاء 
الرئيس  شرف  على  وعقيلته 

احلريري وعقيلته.
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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 

مقابل كنيسة مارشربل

بانشبول

2010 حزيران   12 Saturday 12 June 2010السبت 

النواب  جملس  رئيس  تلقى 
نبيه بري امس االوالتصاال من 
رئيس جملس الشورى االيراني 
علي الرجياني، اطلعه فيه على 
املتعلقة  االخرية  التطورات 
بامللف النووي االيراني، وابلغه 
باراك  االمريكي  الرئيس  ان 
خطية  برسالة  بعث  كان  أوباما 
والربازيل،  تركيا  من  كل  اىل 
لدى  التوسط  منهما  طالبا 
شأن  يف  االسالمية  اجلمهورية 
تبادل  باتفاق  املتعلق  احلل 
الوقود العالي التخصيب. ومع 
الثالث  الدول  فوجئت  ذلك، 
االمن  جمللس  العاجلة  بالدعوة 
على  العقوبات  اقرار  اجل  من 

ايران.
العريضي

عني  يف  استقبل  بري  وكان 
االشغال  وزير  امس،  التينة 
غازي العريضي الذي صرح على 
االثر: »كانت مناسبة ملناقشة 
اوال  وبدأت  عديدة،  مواضيع 
بشكره جمددًا ملوقفه احملتضن 
لشركة طريان الشرق االوسط، 
كنت  املاضية  املرحلة  وطوال 
على اتفاق معه حول سبل معاجلة 
االشكاالت اليت حصلت، وعلى 
اعتمادها  جيب  اليت  االسس 
حرصا منا على شركة »امليدل 
ايست« والعاملني فيها )...(  
مثة موضوع اساسي اسرتاتيجي 
هو  للبنان  ومصريي  وحيوي 
توجهت  ولقد  النفط.  موضوع 

اىل دولة الرئيس بكل التقدير 
يف  ملوقفه  والتأييد  والشكر 
ما خص الدعوة اىل توحيد كل 
واملواقف  واجلهود  االمكانات 
ملنع اسرائيل من اي اعتداء على 
مياهنا االقليمية، طمعا مبا اعلن 
موجودة  نفطية  ثروة  من  عنه 
اساسي،  موضوع  هذا  فيه. 
اخلالفات  تأخذنا  اال  وجيب 
على  التجاذبات  او  السياسية 
من  مكان  اىل  معينة  قضايا 
جدا  املهمة  االساسية  القضية 
جهة،  من  لنا  حقا  تشكل  اليت 
لنا  وماليا  اقتصاديا  ودعما 
من جهة ثانية. جيب ان نعرف 
كيف نفيد منه وكيف نستثمره 

ملصلحة كل اللبنانيني«.
اضاف: »آمل يف أن يأخذ النداء 
الذي اطلقه دولة الرئيس بري، 
وجمراه  مداه  االول،  يكن  ومل 
االجراءات  اجتاه  يف  الطبيعي 
املستوى  على  ان  الالزمة، 
احلكومي او على مستوى جملس 
القوى  على مستوى  او  النواب 
لبنان،  يف  عموما  السياسية 
توصاًل اىل محاية مياهنا وحقنا 
من  للكلمة  ما  بكل  وسيادتنا 
احملاوالت  وجه  يف  معنى، 
الثالث  االمر  اما  االسرائيلية. 
فكان اطالع دولة الرئيس على 
وزارة  نفذتها  اليت  املشاريع 
االشغال يف اجلنوب واملشاريع 
العام،  هذا  ستنفذها  اليت 
ذكرت  اذا  جديدا  اقول  وال 

مع  دائم  تواصل  على  انين 
القوى  كل  ومع  الرئيس  دولة 
النواب  والزمالء  السياسية 
وزارة  يف  االمور  والوزراء. 
بكل  وشفافة  معروفة  االشغال 
وبالتالي  وامسائها،  ارقامها 
سننفذ هذا العام مشاريع اخرى 
اهلرمل   – وبعلبك  اجلنوب  يف 
ويف كل املناطق اللبنانية. وقد 
اطلعت دولته على اجواء ما نفذ 
اىل  سيسعى  اليت  واخلطوات 
تنفيذها، واستمعت اىل ما لديه 
من مالحظات على كل القضايا، 
االمور  كل  حول  نقاش  وكان 
وحنن  البالد،  يف  السياسية 
دائما على اتفاق مع دولته يف 

املفاصل االساسية«.
زوار

رئيس  التينة  عني  زوار  ومن 
فؤاد  الوطين«  حزب »احلوار 
للعقوبات  أسف  الذي  خمزومي 
جملس  فرضها  اليت  اجلديدة 
االمن على اجلمهورية االسالمية 
ايران، مستنكرًا »سياسة  يف 
متارسها  اليت  مبكيالني  الكيل 
يف  وخصوصا  الكربى  الدول 
بالعاملني  تتعلق  اليت  القضايا 

العربي واالسالمي«.
»هيئة  ايضا  بري  واستقبل 
يف  العلمية«  احلوزات  امناء 
لبنان برئاسة السيد عبد الكريم 
للمصرف  العام  واملدير  فضل، 
حممد  الكندي   – اللبناني 

محدون.

بري تلّقى اتصاالً من الرجياني والعريضي دعا حلماية مياه لبنان
يف نبأ من باريس لوزارة الداخلية 
والبلديات ان الوزير زياد بارود 
رمسية  لقاءات  االول  امس  عقد 
وزيري  مع  حمادثات  ختللتها 
الداخلية الفرنسي بريس اورتوفو 
واهلجرة اريك بيسون. وقال بارود 
ان احملادثات  بيسون  لقائه  بعد 
»تناولت مسائل اهلجرة عموما، 
اشكالية  هناك  تكن  مل  لو  حتى 
فرنسا«،  يف  اللبنانيني  لدى 
اهلجرة  موضوع  ان  اىل  مشريا 
مرتبط باملنطقة »وبالتالي فإن 
كل البلدان معنية بهذا املوضوع، 
املديرية  عرب  ستكون  ومتابعته 
اتفاق  وعرب  العام  لالمن  العامة 
اجلاري  حزيران   26 يف  سيوقع 
بها  سيقوم  اليت  الزيارة  اثناء 
الوزير بيسون لبريوت. وستكون 
مشاريع  على  لالتفاق  مناسبة 
اخرى منها انشاء مكتب متوسطي 
وزارة  مع  وسنتعاون  للشباب. 
يف  اللبنانية  والرياضة  الشباب 

هذا الصدد«.
للعاصمة  زيارته  ان  واكد 
الفرنسية ولقاءاته »تهدف اىل 
دراسة افضل الوسائل للتبادل، 
مع  العريقة  الصداقة  وتأكيد 

فرنسا عرب مستويات عدة«.
واوضح بيسون »اننا حبثنا يف 
التبادل  منها  مواضيع  سلسلة 
بني الشباب اللبناني والفرنسي، 
اثناء  االتفاق  توقيع  اىل  ونتطلع 
اسبوعني.  بعد  لبريوت  زيارتي 

الفرنسي  هذا االتفاق اللبناني – 
بني  التبادالت  على  سريكز 

الشباب من كال البلدين«.
الوزير  لي  »اكد  واضاف: 
بانشاء  بالده  اهتمام  بارود 
املتوسط،  للشباب  مكتب 
يف  شارك  لبنان  ان  وخصوصا 
حاضرا  وسيكون  طنجة،  مؤمتر 
يعقد  الذي  املتوسط  مؤمتر  يف 
مع  وتناولت  مونتينيغرو.  يف 
القضايا  من  عددا  بارود  الوزير 
اليت تتعلق بوزارة الداخلية، منها 
وتنقل  واللجوء  اهلجرة  مسائل 
غري  اهلجرة  ومكافحة  االشخاص 
انين  القول  وميكنين  الشرعية. 
ملست وجود مقاربة مشرتكة حول 
سنواصل  اليت  املواضيع  هذه 

البحث فيها«.
أورتوفو

الفرنسي،  نظريه  لقائه  وبعد 
»هذه  اللبناني:  الوزير  صرح 
الزيارة هي الثانية لي خالل مدة 
قصرية. تطرقنا اىل امور مشرتكة 
عدة نعمل عليها، وخصوصا على 
الفرنسية  املساعدات  مستوى 
لقوى االمن الداخلي واالمن العام 
مل  طبعا،  لكن  املدني.  والدفاع 
ترتكز احملادثات على املساعدات 
العديد  ايضا  تناولت  فحسب بل 
من االمور املشرتكة على مستوى 
العالقة  مستوى  وعلى  البلدين، 
فرنسا  الداخلية يف  وزارتي  بني 

ولبنان«.

ما  كل  اىل  »تطرقنا  وأضاف: 
حيصل يف السياسة على مستوى 
اطار  يف  البلدين  بني  العالقات 
التعاون املشرتك القائم من خالل 
وفرنسا،  لبنان  بني  املعاهدات 
اليت  الزيارات  خالل  من  وايضا 
قام بها الرئيس ميشال سليمان 
احلريري،  سعد  احلكومة  ورئيس 
والنواب واملسؤولون اىل فرنسا 
واملسؤولني  النواب  وزيارات 

الفرنسيني اىل لبنان«.
اورتوفو  مع  حمادثاته  ن  واكدا 
تطرقت اىل املواضيع السياسية، 
املوقف  اىل  »تطرقنا  وقال: 
ودعمه  لبنان  حيال  الفرنسي 
فاملوقف  جدا.  واضح  دعم  وهو 
والفرنسيون  يتغري  مل  الفرنسي 
االخوية  العالقة  على  حرصاء 
مصاحل  ايضا  وهناك  والعريقة، 
هذه  ان  واعتقد  مشرتكة. 
املصاحل كافية كي تكون العالقة 
تطور  ويف  ومستمرة  جيدة 
وجه  انه  اىل  واشار  دائم«. 
لبنان،  لزيارة  نظريه  اىل  دعوة 
معربا عن امله يف ان يلبيها يف 

متوز املقبل.
اجللسة  يف  شارك  بارود  وكان 
االفتتاحية الجتماع مديري الشرطة 
متوسطية، الذي يشارك  االورو – 
العميد  قوامه  لبناني  وفد  فيه 
العام  االمن  من  دانيال  مجانة 
القوى  قائد  جبور  روبري  والعميد 
السيارة يف قوى االمن الداخلي.

التقى وزيري الداخلية واهلجرة الفرنسيني
بارود: مكتب متوسطي للشباب
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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:

ترأس وزير العدل ابرهيم جنار 
حتديث  للجنة  الدوري  اإلجتماع 
وزارة  يف  مكتبه  يف  القوانني 
العام  املدير  العدل يف حضور 
ونقيبة  الناطور  عمر  للوزارة 
احملامني يف بريوت أمل حداد 
وأساتذة  وحمامني  وقانونيني  

جامعيني.
صحايف  مؤمتر  يف  جنار  وقال 
على االثر إن »االجتماع تطرق 
اليت  املقرتحات  بعض  اىل 
تنطلق مما مت إقراره أخريا يف 
موضوع التفتيش القضائي«. 
ما  منفعة  »عدم  إىل  ولفت 
من  يشن  وما  آراء  من  يقال 
هجمات على هذا احلكم أو ذاك 
أو على هذا القاضي أو ذاك ما 
دام لدينا هيئة تفتيش قضائي 
ال  »مل  وسأل  متكاملة«. 
الطريق  املتضررون  يتوسل 
لديهم  ما  لتقديم  الصحيح 
اإلنتباه  للفت  مالحظات  من 
اإلعوجاج  تصويب  ضرورة  إىل 
بطريقة حضارية من دون اللجوء 
اإلعالمية  املزايدات  إىل  دوما 
شيء.  إىل  تؤدي  ال  قد  اليت 
ماسة  حاجة  يف  »أننا  وأكد 
حتطيمه  ال  القضاء  تعزيز  إىل 
القضاء  ويف حاجة اىل تعزيزه 
كما  وتفتيشيا.  إعتباريا  ماديا 
القطاع  بكل  كليا  معنيون  أننا 
والقضائي  القانوني  واملرفق 
كلنا  ألننا  لبنان  يف  واجلامعي 

 ترأس اجتماع جلنة حتديث القوانني

جنار: نرفض أن يكون القضاء مكسر عصا واهلجمات التنفع
أن  ونبغي  واحد،  مركب  يف 
يكون  فال  أمامنا  اآلفاق  تنفتح 
آفاق  أو  عصا  مكسر  القضاء 

مغلقة بإذن اهلل«.
حتديث  جلنة  إجتماع  وعن 
تناول  انه  قال  القوانني  
القانونيني  تهم  »مواضيع 
والقيمني  واحملامني  عموما 
يف  اجلامعية  القطاعات  على 
متعددة  أفكار  وكانت  لبنان، 
شهادة  خصوصا  تناولت 
الكفاءة وضرورة تعزيز القضاء 
بالتنفيذ  ُيعنى  الذي  وال سيما 
وموضوع  العجلة  وقضاء 
أثريت  وقد  العامة.  النيابات 
القطاع  بني  التعاون  مسألة 
الذي يتألف من احملامني عموما 
من جهة والقضاة من جهة ثانية، 
حلقة  عقد  بإقرتاح  التقدم  ومت 
دراسية تضم القضاة من جهة 
واحملامني واألساتذة اجلامعيني 
الذين يدّرسون القانون، للبحث 
من  إبتداء  الوضع  حتسني  يف 
القضاء  إىل  وصوال  اجلامعة 

واحملاماة«.
ولفت إىل »أن اإلجتماع شكل 
أهمية  لتداول  فرصة  كذلك 
مضاعفة ما تنص عليه املوازنة 
جلهة  اإلعداد  قيد  هي  اليت 
لصندوق  املخصصة  املبالغ 
إىل  القضاة«، مشريا  تعاضد 
مشروع  يؤدي  أن  »أهمية 
يقل  ال  ما  إقرار  إىل  املوازنة 

عن تسعة مليارات لرية لبنانية 
خمصصات  إىل  ستضاف 
رقم  وهذا  التعاضد،  صندوق 
مل يسبق أن أقر يوما يف تاريخ 

لبنان«.
واكد »أن البحث مشل املشروع 
العدل  وزارة  أعدته  الذي 
القضاء  جملس  مع  باالتفاق 
موضوع  يرفع  والذي  األعلى 
إىل  والرواتب  الرتب  سلسلة 
الوزراء لكي يقره فورا  جملس 
بعد اإلنتهاء من درس مشروع 

املوازنة«.
بـ«قرار  العدل  وزير  ونّوه 
جملس الوزراء اقرار مبلغ مليار 
لرية لبنانية لتأهيل قصور عدل 
وحماكم وتشييدها خصوصا يف 
وعاليه  والنبطية  وبعلبك  جبيل 
حاجة  حتتاج  أخرى  أماكن  ويف 
ماسة إىل إقامة حماكم وقصور 

عدل تليق بالقضاء«.
اجملتمعني  إن  حداد  وقالت 
إطلعوا من وزير العدل »على 
وتلك  القائمة  املشاريع  جممل 
مببادرات  تفعيلها  يتم  اليت 
كرمية منه«، الفتة إىل »اخلرب 
تأهيل  بدرس  املتمثل  السار 
قصور العدل يف بعلبك والنبطية 
للمحاكم  أبنية  وإنشاء  وبعبدا 
وجبيل.  عاليه  من  كل  يف 
ومن شأن ذلك تسهيل العمل 
للمحامني  سليمة  بنية  وتأمني 

والقضاة واملتقاضني«
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شرح الوزير بطرس حرب ما جرى 
حول  االربعاء  الوزراء  جملس  يف 
املوقف اللبناني من فرض عقوبات 
يف  »كان  وقال:  إيران.  على 
اللبنانيني  مجيع  رأيان.  لبنان 
تكون  ان  وجوب  على  متفقون 
العدالة موجودة يف املوقف الدولي 
بالنسبة اىل إيران. فكما نطلب من 
إيران أن متتنع عن امتالك السالح 
النووي يفرتض بالعني األخرى أن 
هائلة  إسرائيل كمية  امتالك  نرى 
تدفع  اليت  النووية  األسلحة  من 
والتضامن  اإللتزام  حبكم  لبنان 
والعدالة اىل عدم إقحام نفسه يف 

الصراع«.
ال  انه  نقول  »اننا  واضاف:   
ان  وجيب  األسلحة،  منع  من  بد 
تطاول العقوبات مجيع الناس. من 
التوجه يف جملس  كان  ذلك  أجل 
التصويت  اجتاهني:  بني  الوزراء 
ضد العقوبات املقرتحة، واإلمتناع 
الصدف  وشاءت  التصويت،  عن 
أن حيصل التوازن اللبناني 6 و6 
مع   8 التقت  االوىل  )للمرة  مكرر 
14 فأصبح الرقمان 14و14( وهذا 
الذي  السياسي  القرار  جعل  ما 
سيصدر من جملس الوزراء متعذرا 
وجهات  اإلنقسام يف  هذا  بسبب 
اىل  لبنان  دفع  ما  وهذا  النظر، 
عدم املشاركة يف التصويت، وهو 

ما مسي امتناعا«.
ومل  اإلمتناع  مع  صوت  انه  واكد 
»الن  العقوبات  ضد  يصوت 
اجملموعة  اىل  حيتاج  لبنان  موقع 
اىل  املتحدة،  االمم  اىل  الدولية، 
اإلحتضان  اىل  »اليونيفيل«، 
اإلعتداءات  من  حلمايته  الدولي 

وحدة  على  وللحفاظ  اإلسرائيلية 
العامل  ومساعدة  ودعمه  جمتمعه 
الغربي له من خالل باريس 1 و2 
و3، والذي يف الوقت عينه يأخذ 
يف اإلعتبار عدم صدور موقف عربي 
القضية،  هذه  اىل  بالنسبة  موحد 
األمن  جملس  يف  موجود  فلبنان 
هذا  لبنان  وموقف  العرب.  ممثال 
يدفعنا اىل عدم إقحام أنفسنا يف 
الصراع الدولي والوقوف مع فريق 
دولي ضد فريق آخر مما ينعكس 
سلبا على سيادة لبنان واستقراره 
ووحدة بنيه. هذا هو السبب الذي 
دفع فريقا من اللبنانيني اىل طلب 

اإلمتناع عن التصويت«.
واشار اىل انه »كان هناك فريق 
حقه،  وهذا  اللبنانيني،  من  آخر 
أن تكون تركيا  انه ال جيوز  اعترب 
مع  نصوت  وحنن  العقوبات  ضد 
اإلمتناع، وهم اعتربوا ان املوقف 
املوازي للموقف الرتكي جيد. غري 
ان لدي مالحظة حول ما قيل انه اذا 
اختذ لبنان موقفا أقل من املوقف 
إسرائيل،  خدم  قد  يكون  الرتكي 
خندم  ال  حنن  صحيح،  غري  فهذا 
إسرائيل، خدمة إسرائيل تكون يف 
دفع لبنان اىل حماور التطرف يف 
إبقاء  لبنان يف  ومحاية  املواجهة، 
املظلة الدولية اليت تؤمن له محاية 
دفعنا  ما  وهذا  ومعنوية  سياسية 

اىل اختاذ القرار«.
وهل يؤثر اإلنقسام الوزاري على 
أجاب:  سلبا؟  احلكومي  األداء 
»بعدما انتهى النقاش حول قرار 
مناقشة  األمن، شرعنا يف  جملس 
اجلو  وكان  األخرى،  املواضيع 
النقاش  وتابعنا  وموضوعيا  جيدا 

تكون  أال  وآمل  املوازنة.  يف 
ألحد  كان  إذا  إال  هناك سلبيات، 
ما  هز  خالل  من  ذلك  يف  الرغبة 
السياسية  القوى  توحيد  يسمى 
حلل مشاكل اللبنانيني. إذا كانت 
املسرية  هذه  لضرب  خطة  هناك 
فانعكاساته  عندنا،  ليس  وطبعا 
اال حيصل  آمل يف  لكن  ستظهر، 

ذلك«.
وعن جدوى استمرار طاولة احلوار؟ 
ان  قلت  بعيد  زمن  »منذ  قال: 
طاولة احلوار لن تصل اىل نتيجة 
يف اجلو احلالي. اهلدف من طاولة 
التأكيد  اوال  إبقائها  ومن  احلوار 
على  متفقني  غري  اللبنانيني  ان 
ذلك  أجل  ومن  القضايا  كل 
السالح  موضوع  يف  يتحاورون 
واجليش،  إطارالشرعية  خارج 
على  متفقني  غري  اللبنانيني  الن 
خارج  السالح  يكون  بان  السماح 
اللبنانيني  من  قسم  الشرعية. 
يسمح بذلك لدواع وطنية، وقسم 
يكون  لبنان  عن  الدفاع  ان  يقول 
عرب مؤسساته الشرعية وبقرار من 
الشعب،  كل  مبساندة  الشرعية 
امرة  ان  يقولون  أناس  وهناك 
بالضرورة  ليس  املقاومة  سالح 
أن تكون خاضعة للجيش، وأناس 
يقولون العكس. اهلدف الثاني هو 
ان اللبنانيني، رغم اختالفاتهم يف 
قرروا  السياسية،  النظر  وجهات 
خارج  املواجهة  اىل  يلجأوا  أال 
وجمرد  الدميوقراطي،  احلوار  إطار 
انعقاد طاولة احلوار يريح الناس، 
وترسل إشارة اىل الرأي العام ان 
وهذا  دميوقراطيون،  اللبنانيني 

اهلدف جيد«.

شرح موجبات االمتناع عن التصويت

حرب: محاية لبنان يف املظلة الدولية
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»املردة«  تيار  رئيس  نفى 
فرجنية  سليمان  النائب 
تكتل  رئيس  مع  خالف  أي 
النائب  واإلصالح«  »التغيري 
أن  على  مشددًا  عون،  ميشال 
وهو  بيننا  ثابت  »التحالف 
بعد  وخصوصًا  اسرتاتيجي 
كل  ورغم  مر  الذي  الوقت 
اإلشاعات اليت حتدثت عن تباين 

مع التيار الوطين احلر«.
عون  العماد  لقائه  بعد  واعترب 
احلوار  طاولة  أن  الرابية  يف 
ولكنه  األفضل«،  »هي 
أشار إىل أن »سالح املقاومة 
وليس  حاجة  هو  لنا  بالنسبة 
أرادوا  واذا  حوار  اىل  حباجة 
ما  قدر  فليحاوروا  حياوروا  ان 
يريدون«. وأكد أنه »ال مانع 
على  ردا  ومعتربًا  ذلك«،  من 
جعجع  مسري  سفر  حول  سؤال 
موعد  مع  بالتزامن  اخلارج  اىل 
دون  من  »احلوار  أن  احلوار، 

جعجع أفضل«.
أنه  أوضح  سؤال  على  وردًا 
قال أن »جعجع جمرم حرب«، 
داعيًا إياه إىل أن يعيد احملاكمة 
ليثبت براءته »واذا لديه نظرة 
اخرى فليظهرها«. وشدد على 
جعجع  من  خناف  كنا  »لو  أنه 

كنا تصاحلنا معه«.
أن  أوضح  املوازنة،  وعن 
صحي  مناقشتها  »مسار 
هذا  واصفًا  ودميقراطي«، 
والسليم«.  بـ»اجليد  األمر 
وأكد يف هذا اإلطار »أننا إىل 
يف  احلر  الوطين  التيار  جانب 
كل الظروف«، مشريًا إىل أن 
شربل  االتصاالت  وزير  »رأي 
صحيح  املوازنة  حول  حناس 
وتعدد  نؤيده،  وحنن  وصائب 
قرار  إىل  يوصلنا  دائما  اآلراء 
اخلطأ هو وجود  صائب، ولكن 
حياول  اقتصاديا  واحد  رأي 

التحكم بالقرار االقتصادي«.
وعن العالقة مع رئيس احلكومة 
أنها  رأى  احلريري،  سعد 
لصداقة،  وتؤسس  »عادية 

 فرجنية: يوسف سعادة سيصوت ضد العقوبات على إيران

عون: مع إلغاء الصناديق والتغيري احلكومي جمرد كالم

وهي تتوقف يف بعض األحيان 
وتتقدم يف أحيان أخرى، وهي 

اليوم جيدة«.
واعترب أنه »يومًا بعد يوم يثبت 
للجميع ان سوريا دولة صديقة 
خصوصيتنا  لدينا  حنن  ولكن 
وحنن  خصوصيتهم،  هلم  وهم 
عالقة  تبنى  حني  سعداء  نكون 

بني احلريري وسوريا«.
وردًا على سؤال أوضح أنه لو 
كان وزيرا لصوت ضد العقوبات 
على إيران »وهذا ما سيفعله 
يف  سعادة(  )يوسف  وزيرنا 

احلكومة«.
بعد  عون  قال  ناحيته،  من 
اجتماع تكتل التغيري واإلصالح: 
اليت  القوانني  قضية  أثرنا 
هناك  سنتني،  منذ  بها  تقدمنا 
هذا  الشيخوخة،  ضمان  قانون 
اللجان،  القانون »يعل« يف 
املرة  يف  قلنا  لقد  إنتاج.  وال 
السابقة أن ال إنتاج، ومل يتبني 
لنا شيء بعد على أن هذا اإلنتاج 
حتسن. لقد كلفنا النائب غسان 
خميرب بتحضري برنامج عن إنتاج 
ساعات  نسبة  حيدد  اجمللس، 
العمل يف جملس النواب للجان 
هناك  يكون  أحيانًا  الربملانية، 
قانون يرتكونه حواىل 6 سنوات 
ثم يقرونه مبادة وحيدة بالرغم 

من أنه قد يضم 200 مادة.
الصناديق، قال  وحول ميزانية 
الرئيس  األساس  عون: »يف 
إلغائها  نبيه بري تقدم بقانون 
بتخطيط  عنها  واالستعاضة 

وارتباط هذه اجملالس بوزارات 
حول  اجلدل  أصبح  معينة.اآلن 
ال.  أو  املوازنة  يف  إدخاهلا 
وزارة  وإنشاء  إلغائها  مع  حنن 
زمن  منذ  حتدثنا  لقد  ختطيط. 
واملراقبة  التنفيذ  قصة  عن 
ووجودها يف يد السلطة نفسها. 
هذه األعجوبة مل حتصل إال يف 
واملسؤولون  الوزراء  لبنان. 
يف احلكم رجال أعمال يعاجلون 
قضايا ختصهم، ومن ينفذ هو 
»ختنت  ويلزم...  يراقب  من 
القصة« وحنن ال جند التجاوب 

الكايف. اىل أين سننتهي؟
احلكومي  التغيري  ن:  عو  وقال 
ولكن  صالونات،  كالم  جمرد 
مفاجئ«،  بشكل  حيصل  رمبا 
الفتا االنتباه اىل »ان ال كالم 

جديا حتى االن«.
املهتمني  إىل  عون  وتوجه 
سريثين«،  »من  مبوضوع 
أكثر  هناك  »أطمئنهم  قائاًل: 
تراتبية  وعندهم  وريث  من 
وعندنا  خيافوا،  فال  معينة. 
اهلل  شاء  وإن  كفاية،  كفاءات 
واجلميع  للتيار  مأسسة  هناك 
مؤسسة  بناء  اىل  سيصلون 
تكون هلا استمرارية يف الزمان 
لبنان  حياة  يف  أثرها  وهلا 

السياسية وتطويره.
االساتذة  قضية  وحول 
الثانويني، طالب عون األساتذة 
مسابقات  تصحيح  عرقلة  بعدم 
االمتحانات الرمسية مؤكدا دعم 
ملطالبهم.  احلر«  »التيار 

وأكد »اإلصرار على أن تكون 
وباملضمون  بالشكل  املوازنة 
صاحلة، وعدم استعداد التكتل 
معتربا  شيء«،  أي  لتمرير 
»أن إمكان تراجع الفريق االخر 
اليت حتصل يف  االتفاقات  عن 
ستكون  املوازنة  حول  احلكومة 

شيئا خطريا جدا«.
السفري  التقى  عون  وكان 

السوري علي عبد الكريم. 

*عون وفرجنية*

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

اجلمهورية  رئيس  عرض 
قصر  يف  سليمان  ميشال 
وزير  مع  االول  امس  بعبدا 
العدل ابراهيم جنار لألوضاع 
تتناول  ولشؤون  العامة 
هذه  يف  العدل  وزارة  عمل 

املرحلة.
وتناول مع كل من الوزيرين 
السابقني فريد هيكل اخلازن 
التطورات  سالمة  ويوسف 

اطلع من سالمة على الوضع النقدي
سليمان يبحث األوضاع مع جنار

الساحة  على  الراهنة 
الداخلية.

واطلع من حاكم مصرف لبنان 
متانة  على  سالمة  رياض 
الوضع النقدي وعلى توقعات 
السنة واليت هي  النمو هلذه 
يف حدود 8 باملئة، والسياسة 
اليت يتبعها املصرف للحفاظ 
يف  املالي  االستقرار  على 

البالد.

صدرت امس االول سلسلة مواقف 
فرض  االمن  جملس  تبين  رفضت 

عقوبات جديدة على ايران.
عن  احلكومة  امتناع  وانتقدت 
التصويت ورأت انه »كان عليها 
عدم االكتفاء باالمتناع بل التصويت 
لوقوف  وفاء  العقوبات  هذه  ضد 

طهران مع القضايا اللبنانية«.
للرئيس  االعالمي  املكتب  اصدر   •
اميل حلود بيانا جاء فيه: »اسف 
لبنان  ملوقف  حلود  اميل  الرئيس 
الرمسي يف جملس االمن االمتناع عن 
التصويت، وذّكر بانه سبق لوزيرة 
مادلني  املتحدة  الواليات  خارجية 
اولربايت ان طلبت منه بعد حمادثة 
يقوم  ان  طويلة  ليلية  هاتفية 
مندوب لبنان يف االمم املتحدة يف 
حينه باالمتناع عن التصويت عندما 
لكن  االزرق،  اخلط  موضوع  يطرح 
مثة  بان  موقفه  على  ظل  الرئيس 
مساحة شاسعة من االرض تبلغ ما 
يقارب عشرين مليون مرت مربع ال 
تزال حتت االحتالل، فضال عن مزارع 
رفض  وقد  الغجر،  وبعض  شبعا 
االزدواجية  حينه هذه  الرئيس يف 
يف موقف لبنان الن من شأن مثل 
مكامن  يضعف  ان  املوقف  هذا 
التحرير  جهود  ويبعثر  لبنان  قوة 
الباسل  اجليش  وتضحيات  الكامل 
شأنه  من  كما  الرائدة،  واملقاومة 
الشعب  وحدة  على  سلبا  يرتد  ان 
وقد  القتالية.  والعقيدة  واالرض 
هذه  ان  اىل  حلود  الرئيس  اشار 
املوضوع  يكن  وإن  تصح  املقارنة 
خمتلفا، ذلك ان حياد لبنان تقليديا 
هو تعبري عن ضعف، وهذا الضعف 

ادى اىل خراب البلد«.
يف  احلص  سليم  الرئيس  أعلن   •
تصريح انه اخطأ يف االستخالص ان 
جملس  يف  التصويت  عن  االمتناع 
وقال:  املواقف،  أسلم  هو  االمن 
الوحدة  منرب  باسم  »يف تصرحيي 
الوطنية امس )اول من امس( عن 
القرار الذي كان متوقعا من جملس 
العقوبات  بفرض  الدولي  االمن 
على ايران ارتكبت خطأ اعتذر عنه، 
فبعدما استنتجت ان من املفرتض 
بلبنان  املمثل  العربي  اجلانب  يف 
اىل  يقف  ان  االمن  جملس  يف 
جانب التصويت ضد القرار وليس 
التصويت،  عن  االمتناع  جمرد 
املواقف  تالقي  عن  تعبريا  وذلك 
القضايا  حول  وايران  العرب  بني 
تساءلت  وبعدما  االسرتاتيجية، 
ايران  العقوبات على  ملاذا تفرض 

على  تفرض  وال  النووي  مبلفها 
فقد  الشأن،  هذا  يف  اسرائيل 
اخطأت يف االستخالص ان االمتناع 
اسلم  يكون  قد  التصويت  عن 

املواقف«.
»التحرير  كتلة  عضو  اعترب   •
والتنمية« النائب علي عسريان انه 
كان على لبنان »ان يتخذ موقفا 
الدولي  االمن  جملس  يف  صرحيا 
حيال فرض العقوبات على ايران«، 
الفتا اىل ان »من اخلطأ ان يبقى 

لبنان متفرجا«.
»التحرير  كتلة  عضو  اعترب   •
جابر  ياسني  النائب  والتنمية« 
الدولي  االمن  جملس  قرار  »أن 
فرض عقوبات على ايران، اقل ما 
يقال فيه انه قرار ظامل اعتمد املعايري 
املزدوجة، فهو يدين ايران بسبب 
سلمية  الغراض  النووي  برناجمها 
يف ما يتغاضى عن ادانة اسرائيل 
حربية  نووية  ترسانة  متتلك  اليت 
تهدد  نووية  قنبلة  املائيت  تفوق 
حافة  العامل وتضعه على  استقرار 

االنفجار«.
»الوفاء  كتلة  عضو  وصف   •
حسني  السيد  النائب  للمقاومة« 
املوسوي، قرار جملس االمن ضد 
ايران بالقرار الظامل الذي يعكس 
مع  التعاطي  يف  الضدية  الثنائية 
يتبنى  حبيث  الدولية،  القضايا 
جتاه  البناء  الغموض  سياسة 
االسرائيلية،  النووية  الرتسانة 
وحياكم طهران على حقها الطبيعي 
النووي  الوقود  امتالك  يف 

لالستخدام السلمي للطاقة«.
اليت  الالموقف  »لسياسة  وأسف 
الوطنية  الوحدة  حكومة  اختذتها 
مبوقف  وندد  اجملال،  هذا  يف 
احلياد »الذي يفيد منه العدو ال 

الصديق«.
بويز  فارس  السابق  الوزير  اكد   •
االنباء  »وكالة  اىل  حديث  يف 
املركزية« انه »)...( كان على 
لبنان ان يتخذ موقفا واضحا معارضا 
على  لكان  ايران،  ضد  للعقوبات 
مبوقفه  العامل  انظار  لفت  االقل 
يود  انه  يعتقد  وملن  الرئاسي. 
ان يأخذ يف االعتبار مواقف الغرب 
املوقف  يكون  ان  جائزا  يكن  فلم 
اللبناني ادنى من املوقف الرتكي، 
هي  تركيا  ان  علمنا  حد  وعلى 
غري  ولكنها  ايضا  للغرب  صديقة 
والصديق  يطلبه،  ما  لكل  ممتثلة 
انه  ونعتقد  املطواع،  عن  خيتلف 
كان يف استطاعة لبنان ان يفهم 

على  احملافظة  مع  موقفه  العامل 
صداقاته وانفتاحه الدولي.

• استنكر رئيس »حركة الشعب« 
بعد  واكيم  جناح  السابق  النائب 
يف  التنسيق  هيئة  عقدته  اجتماع 
احلركة »موقف احلياد الذي اختذه 
الدولي  االمن  جملس  يف  لبنان 
على  العقوبات  فرض  قرار  من 

ايران«.
الذي جتلى  ان »االنقسام  ورأى 
امس،  الوزراء  جملس  جلسة  يف 
من  ملرحلة  مقلقة  مؤشرات  حيمل 
ازاء  عمقا  االكثر  االنقسامات 
املرحلة  يف  داهمة  استحقاقات 
هذه  طليعة  يف  ويربز  املقبلة، 
يسمى  ما  موضوع  االستحقاقات 

احملكمة الدولية«.
السياسي لـ«تيار  عقد املكتب   •
التوحيد« جلسة استثنائية برئاسة 
رئيسه الوزير السابق وئام وهام 

واصدر بيانا جاء فيه:
»اعترب اجمللس ان موقف جملس 
الوطنية  للكرامة  مهني  الوزراء 
وكأنه  الرمسي  لبنان  ويظهر 
اخلارجية  وزارة  من  اوامره  يتلقى 

االمريكية.
- يقدر املكتب السياسي املوقف 
اجلمهورية  رئيس  لفخامة  اجلريء 
والذي  سليمان  ميشال  العماد 
الرئيس  فخامة  موقف  ان  يؤكد 
القضايا  يف  االمان  صمام  يبقى 
الوطنية الكربى، ويدعو اىل اوسع 
االسالمية  اجلمهورية  مع  تضامن 
مع  والتضامن  العقوبات  لرفض 
ايران اليت تقف اىل جانب قضايانا 

.»)...(
»حركة  اصدرت  املقابل  يف 
بيانًا  الدميوقراطي«  التجدد 
عن  لبنان  امتناع  »ان  فيه:  جاء 
التصويت على عقوبات جديدة ضد 
ايران يف جملس االمن هو يف املبدأ 
ويف املمارسة موقف متوازن وغري 
املعادالت  مع  ويتناسب  منحاز، 
حتكم  اليت  واخلارجية  الداخلية 
تعيشه  الذي  النسيب  االستقرار 
البالد منذ سنتني، هذا االستقرار 
عليه  حيرص  ان  يفرتض  الذي 
اىل  يسعوا  وان  اللبنانيني  مجيع 
ليس  وبالتالي  وتطويره.  تثبيته 
من االنصاف او اجلدية وصف هذا 
وصفه  كذلك  مائع،  بأنه  املوقف 
بدليل  وذلك  اليران،  معاد  بأنه 
حرص املندوب االيراني يف االمم 
املتحدة على شكر لبنان على هذا 

املوقف«.

»حركة التجّدد«: االمتناع يتناسب مع االستقرار
حلود: احلياد التقليدي تعبري عن ضعف

احلص: كان على لبنان التصويت ضد القرار

ميشال املر 
يلتقي سفريي 

السعودية 
واليونان

عرض النائب ميشال املر، يف 
مع سفري  االول،  أمس  مكتبه 
اململكة العربية السعودية علي 
القائم  عواض عسريي يرافقه 
باالعمال عبداهلل الزهران، آلخر 
على  السياسية  التطورات 

الساحة العربية واالقليمية.
يف  اليونان  سفري  مع  وحبث 
لبنان بانوس كالوجريوبوليس 

يف االوضاع.
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واإلصالح  التغيري  تكتل  عقد 
الرابية  يف  األسبوعي  اجتماعه 
عون،  ميشال  العماد  برئاسة 
العماد  حتّدث  اإلجتماع  وبعد 

عون اىل الصحافيني قائاًل:
كان جدول األعمال اليوم حافاًل، 
على  التكتل  وزراء  واطلَعنا 
واملشاريع  املوازنة  مناقشات 
املعدة وخطة الكهرباء ومشاكل 

السدود...
وهناك  مهمة،  املواضيع  هذه 
صعوبات سُتذّلل خصوًصا فيما 
من  نتمّكن  لكي  باملياه  يتعّلق 

تنفيذ اخلطة املوضوعة.
الالزم  التجاوب  جند  أن  نأمل 
وخصوًصا  الوزراء  جملس  من 
من وزارة املال. هذه املشاريع 
املوضوعة منذ العام 2000 حتى 
واحد  ُنّفذ سد  تنفذ،  اليوم مل 
وهو سد شربوح والباقي على 
اهلل اإلتكال. جيب أن نتّكل يوًما 
ما على أنفسنا وننّفذ ما تبقى.

قصة  اىل  حكًما  العودة  أريد 
إذ   ،ovrira وبرنامج   OTV
طرًفا  أصبح  القضاء  أن  يبدو 
عاداًل  قضاء  وليس  النزاع  يف 
ال  إن  وقلنا  سبق  منصًفا. 
عالقة لقاضي األمور املستعجلة 
املوضوع،  بهذا  بريوت  يف 
املكانية  الصالحية  عنده  ليس 
أن  جيب  كان  بل  به  لينظر 
األمور  قاضي  باملوضوع  ينظر 

املستعجلة يف جبل لبنان.
حجز  على  اصرار  هناك  ثانيا، 
غري  اضرار  على   OTV أموال 

مقدرة وغري حاصلة.
األضرار،  ما هي  أحد  يقدم  مل 
مرجًحا  احلكم  يكون  أن  جيب 
لصاحل املدعي أوال ليتم احلجز 

اإلحتياطي على األموال.
يتصرف  وال  يلعب  القضاء 
كقضاء واقعي ومنصف ليحقق 
أنهم  أعرف  وأنا  العدالة، 
الضغط  تأثري  حتت  يعملون 
النفوذ.  وضغط  السياسي 
األّول  املؤّثر  هو  املال  وأصبح 

يف هذا املوضوع.
مرتبطة  القصة  هذه  أن  نعرف 
ادارة  جملس  رئيس  بقصة 
 otvوال  ،societe generale
على  فليطلع  به.  تشّهر  مل 
ماذا  ويقرأ  الفرنسية  الصحف 
أواّل   otv وال  عنه..  قالت 
على  املعنوي  التأثري  متلك  ال 
على  وال  الفرنسي  اجملتمع 
ومل  املالية،  اجملتمعات  باقي 
عن  حتدث  ألنه  ضرًرا  خيلق 
 maison واقعة حصلت فعاًل يف
موظفني..  وبطرد   blanche
ومضحك  هزلي  بشكل  قيل 
والربامج  الساخرة  الربامح  ككل 
السياسية، وهي ال تشكل أي 
علينا  يرفعوا  أن  ولكن  ضرر. 
اعالن  بث   youtube ألن  دعوة 

الربنامج ؟!!
هل أصبحنا حباجة أيضا للقيام 
العامل  انرتنت  على   controlب
اإلنرتنت  قانون  هو  ما  كله؟ 
املوجود عندنا، وما الذي جيعلنا 
تنقله  الذي  عن  مسؤولني 

youtube؟
حنن التزمنا بقرار قضائي على 
عن  يصدر  مل  أنه  من  الرغم 
الصالحية،  هلا  قضائية  سلطة 

حتى ال خنلق مشكلة.
التجاوب  نلق  مل  اآلن  حتى 
الالزم، القصة ستتطّور سياسًيا 
هذا  ألن  وصاعًدا  اآلن  من 

الشيء غري مسموح به اطالًقا.
مكشوفة،  حماكمات  سنلعب 

حنن نضع املوازنة ضمن اطارها القانوني وضمن صالحية جملس النواب باملراقبة وكل شيء وفقا للقانون
العماد عون بعد اجتماع التكتل: ما حدا ينشغل بالو علينا، صحتنا منيحة
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نأتي بها اىل التلفزيون ويتبارى 
احملامون والقضاة لنرى ما هي 
أن  ممكن  الذي  احلكم  حيثيات 
بأن  نقبل  لن  ألننا  يصدروه. 
نكون موضوع اضطهاد إعالمي. 
 otv بها  مرت  قضية  كل  ألن 
اسُتدعيت  تافهة،  كانت  مهما 
قضية  وكل  املرات.  عشرات 
كالقضية  للمطبوعات،  رفعناها 
األوىل اليت بدأنا بها منذ حواىل 
وجتر  جتر  تزال  ال  سنوات   8
وجتر.. ولن تنتهي مدى العمر.

مما  أكثر  خطرة  القضية  فإًذا 
القضاء  الناس، قضية  يتصّور 

والتحّيز.
أيًضا  أثرنا  عون،  العماد  وتابع 
تقدمنا  اليت  القوانني  قضية 
قانون  هناك  سنتني،  منذ  بها 
ضمان الشيخوخة، هذا القانون 
»يعّل« يف اللجان، وال انتاج. 
لقد قلنا يف املرة السابقة أن ال 
انتاج، ومل يتبنّي لنا شيء بعد 

على أن هذا اإلنتاج حتّسن.
غسان  األستاذ  كلفنا  لقد 
خميرب بتحضري برنامج عن انتاج 
ساعات  نسبة  حيدد  اجمللس، 
العمل يف جملس النواب لّلجان 
حدى  على  جلنة  كل  الربملانية، 
بدراسة  ينتجون  كم  لنرى 

القوانني.
قانون  هناك  يكون  أحيانًا 
ثم  سنوات   6 حواىل  يرتكونه 
يقّرونه مبادة وحيدة، يصدقون 
اىل  حباجة  مادة   200 على 
سنوات،  مخس  وتنتظر  درس 
ويعودون لتصديقها يف اللجان 
اىل  ويرفعونها  وحيدة  مبادة 

اهليئة العامة.
قانون  جيوز.  ال  األمر  هذا 
مخس  منذ  يزال  ال  اإلنرتنت 
لشخص  ميكن  وال  سنوات 
املناقشة  أراد  إذا  يقرأه،  أن 
يف  ُيناقش  مل  ألنه  بالتفصيل 

اللجان املختصة.
فليشّكلوا جلاًنا فرعية وُيشركوا 
النواب املتبقنّي وهناك إمكانية 
اللجان  فليوسعوا  األمر.  هلذا 
أو فلتقسم اللجنة اىل قسمني 
لبعضها  موجز  بعرض  ويقوموا 
طريقة   100 هناك  البعض. 
دون  التشريعي  العمل  لنسرع 

أن نعرقله.
وأضاف، هناك جدل حول ادراج 
اخلاصة  والصناديق  اجملالس 
ميزانيتها  توضع  ال  واليت 

وتصرف ضمن املوازنة.
يف األساس الرئيس بري تقّدم 
بقانون إلغاء هذه األمور نهائًيا 
بتخطيط  عنه  واإلستعاضة 
وارتباط هذه اجملالس بوزارات 
حول  اجلدل  أصبح  اآلن  معينة. 

ادخاهلا يف املوازنة أو ال.
وزارة  وإنشاء  الغائها  مع  حنن 
ختطيط، ويعود تنفيذ املشاريع 
التخطيط  ووزارة  للوزارات، 
واملراقبة، إذا أرادوا تسميتها، 

فلرتاقب إذا أرادت العمل.
عن قصة  زمن  منذ  لقد حتدثنا 
التنفيذ واملراقبة ووجودها يف 
يد نفس السلطة. هذه األعجوبة 

مل حتصل اال يف لبنان.
احلكم  واملسؤولون يف  الوزراء 
 businessman أعمال  رجال 
ومن  ختصهم،  قضايا  يعاجلون 
ويلّزم...  يراقب  من  هو  ينفذ 
ال  وحنن  القصة«  »ختنت 
أين  اىل  الكايف.  التجاوب  جند 
سّيء  مسار  هذا  سننتهي؟ 

كثرًيا واحنداري.
نعاجل  أن  أيًضا  حناول  حنن 

هناك  بالتأكيد  املوزانة.  يف 
فيها،  حتققت  كبرية  اجنازات 
تبقى شيء،  إذا  وان شاء اهلل 
ففي اجللسة املقبلة سننتهي من 
موضوع املوازنة بالشكل. ومن 
املوازنة  مبضامني  نبحث  بعدها 

وكيفية صرف األموال.
عن  عون  العماد  وحتّدث 
الثانويني،  األساتذة  موضوع 
قضيتهم  نعرف  »حنن  فقال 
أّيدنا  وحنن  منها،  موقف  ولنا 
عّدلت  عندما  ألنه  مطالبهم 
سلسة الرتب كان هناك تعاقد 
فيعطون  الدولة،  وبني  بينهم 
ويأخذون  اضافية  ساعات 
باملقابل نسبة مئوية زائدة عن 
راتبهم األساسي. ظّلوا يقّدمون 
الساعات اإلضافية ولكن الغوا 
اإلضافية.  املئوية  النسبة  هلم 
الراتب،  وهذا مشابه لتخفيض 
عليه  قبضوا  الذي  العمل  ألن 
بداًل اضافيًا ال زال ُيقدم ولكن 

أصبح من دون بدل.
فنحن نطلب، مهما كان الظرف، 
أبواب  احلكومة  لدى  أنه  ومبا 
اهلدر  فلتوقف  للهدر،  كثرية 
ولكن  احلقوق.  هذه  وتدفع 
اال  املعلمني  من  نطلب  أيًضا 

يعرقلوا تصحيح االمتحانات.
حنن معهم إلقرار حقهم. ونتمنى 
مسؤوليتها  احلكومة  تتحّمل  أن 
وتدفع  اهلدر  توقف  أن  أواًل، 
يكون  عندما  ألنه  احلقوق، 
ال  احلد،  هذا  اىل  هدر  هناك 
ميكنهم حرمان الناس من حقوق 

ويسكتوا عن اهلدر.
كل  أشكر  عون:  العماد  وتابع 
التيار  بقصة  املهتمة  الصحافة 
الوطين احلر و«املشغول بالن 
منذ  سنة،   20 منذ  علينا«. 
العام 1990 و 13 تشرين ومنذ 
الوقت الذي نفيت فيه وأبعدت 
»العماد  أن  أمسع  لبنان،  عن 
سياسية«  جثة  صار  عون 
مات  الوطين  و«التيار 
شعبية  و«سقطت  وانهار« 

العماد«....
حبساباتي  قمت  لقد  اهلل  احلمد 
على كل هذا السقوط واخلسارة 
ووجدت أن علّي 65 مليار صوت 
على  الدين  مليارات  عدد  أي 
لبنان. »هلقد صار عليّي دين 
باألصوات، كرت خري اهلل بعدني 
عم  الناس  وبعدا  منيح  عايش 

تدّيين«.
هذه األصوات اليت نأخذها يف 
وعندنا  دين،  كلها  اإلنتخابات 
وعندنا  به  بأس  ال  نيابي  جتّمع 
األرض  على  جيدا  منتشر  حزب 

اللبنانية.
»من  مبوضوع  املهتمنب  وإىل 
هناك  أطمئنهم..  سريثين«، 
أكثر من وريث وعندهم تراتبية 
وعندنا  خيافوا،  فال  معّينة. 
اهلل  شاء  وان  كفاية،  كفاءات 
وكلهم  للتيار  مأسسة  هناك 

مؤسسة  بناء  اىل  سيصلون 
تكون هلا استمرارية يف الزمان 
لبنان  حياة  يف  أثرها  وهلا 

السياسية وتطويره.
ال أحد حيمل هم الوراثة، كما أن 
صحيت ال تزال جيدة واحلمداهلل 
، واهلل أعطانا حيوية ال بأس بها 

)مازحًا(.
يف  املسؤولني  من  طلبنا  لقد 
استقاالتهم  يضعوا  أن  التيار 
هذا  التيار،  رئيس  بتصّرف 
راٍق  بلد  كل  يف  حيصل  األمر 
دميقراطيا ويريد القيام بإعادة 
القيام  نريد  حنن  شاملة.  نظر 
باعادة نظر شاملة يف سلوكية 

التيار الذي عمره 4 سنوات.
وبالشكل  األربع  السنوات  هذه 
حبيث  التيار،  فيه  تكّون  اليت 
انتقائًيا،  وليس  كان مجاهريًيا 
من  أيام  أربعة  تساوي  يف 
احلمل،  يف  التسعة  األشهر 
جيدة.  بصحة  املولود  ليأتي 
وال  محل  أيام   4 عمرنا  حنن 
فالتيار  اجلنني.  داخل  نزال 
كثرية  حتوالت  حتّمل  ميكنه 
الظروف  جديدًا حبسب  وتأقلمًا 

واصالحات كثرية.
احلمداهلل الصحة جيدة.

علينا،  بالو  ينشغل  حدا  ما   «
صحتنا منيحة«.

نشكر من يتفقدنا من حني آلخر 
مشاكلنا  لنا  وحيّددون  مبقال 
شيء  وأكثر  نظرنا.  ويلفتون 

من يغار على التيار وحيّبه.
ثم أجاب العماد عون على أسئلة 

الصحافيني.
س: البعض يقول إن التيار ال 
يريد أن تقّر املوازنة وهذا من 
خالل اجلدل احلاصل بينكم وبني 
وزيرة املالية، وأنتم ال تريدون 
تأخريخا  تريدون  أو  إقرارها 
وتأجيلها. كم ستأخذ وقًتا لتبت 

بالنسبة ملالحظاتكم عليها؟
رد  هناك  يكون  اال  أمتنى  ج: 
جييب  من  أن  لو  النوايا،  على 
احرتمانهم  لكّنا  بوقائع  جييبنا 
التنجيم  يريدون  عندما  ولكن 
عن نوايانا، فأعتقد أن هذا تعٍد 

وافرتاء علينا.
يقدم  املوازنة  مناقشة  يف 
خروج  هناك  إن  ونقول  قانون 
وقائع  نقّدم  القانون،  عن 

ونطلب تصحيحها.
ضمن  يعملون  إنهم  فليقولوا 
التصحيحات  هذه  وإن  القانون 
افرتاء  هناك  وإن  موجبة  غري 
أن  أحد ميكنه  عليهم، ولكن ال 

حياكمنا على نوايانا.
حنن نصر على أن تكون املوازنة 
صاحلة،  واملضمون  بالشكل 
ولسنا على استعداد ان منررها. 
منذ  حيصل  كان  هذا  يقولون، 
املرة  وهذه  50 سنة...  و   20
والعام  باألرقام...  تالعبنا 
ليس  سنصححها.هذا  املقبل 

عماًل مسؤواًل وال عماًل حكوميًا.

س: بالنسبة للتغيري احلكومي؟
حديث  احلكومي  التغيري  ج: 
يوجد  ال  اآلن،  حتى  صالونات 
ال  يعرف.  أحد  ال  ولكن  شيء. 
أحد فوق رأسه مظّلة ممكن أن 
بشكل  ولكن  األمر  هذا  حيصل 

مفاجىء.
عن  يتحدث  أحد  ال  اآلن  حتى 
تغيري احلكومة، ال زلنا حتى اآلن 
مشاريع  واقرار  املوازنة  بإقرار 
بالنفط  تتعّلق  اليت  القوانني 

والكهرباء وغريها.
بأنكم  متهمون  أنتم  س: 
تسّيسون املوازنة، فيما جملس 
الوزراء يسعى اىل مناقشة هذه 
السياسة  عن  بعيًدا  املوازنة 
التيار  السياسية.  والضغوطات 
عرب وزرائه يسعى اىل تسييس 
شعارات  واطالق  املوازنة  هذه 
وخطابات مسّيسة بهذا اإلجتاه.

جًدا،  كبرية  تسييس  كلمة  ج: 
كيف سّيست املوازنة؟ هل عدم 
ننتقد  ال  ان  يعين  التسييس 
املوازنة  يف  املقدمة  األرقام 
وال نضع املوازنة ضمن اطارها 

القانوني وفقا للدستور؟
أريد أن أفهم معنى الكلمة كي 
أفهم كيف  إمنا ال  أجيب عنها. 

حيصل التسييس.
حنن نضع املوازنة ضمن اطارها 
القانوني وضمن صالحية جملس 
شيء  كل  باملراقبة،  النواب 

وفقا للقانون.
التسييس،  هو  هذا  كان  إذا 
فنعم التسييس. كان جيب أن 
ليست  ألنها  زمن  منذ  تسّيس 
ميزانية  هي  تهريب.  ميزانية 
جملس  من  تراقب  أن  جيب 

النواب.
س: اال ختشى أن يرتاجع الفريق 
اآلخر عما اتفق عليه يف جملس 
املوازنة  مواد  بشأن  الوزراء 
لقانون  بالنسبة  حصل  كما 
يف  املناقشات  يف  اإلنتخابات 

اجمللس النيابي؟
خطريًا  األمر  يكون  عندها  ج: 
اتهام،  هناك  ويصبح  جًدا، 
ولنا حق اإلتهام خبرق الدستور 

والقوانني املالية.
بالصرف  وعودًا  نطلب  ال  حنن 
على مشاريع ختّصنا يف مناطق، 
القوانني  اطار  ضمن  نطلب 
وضع  يكون  أن  والدستور 

املوازنة صحيًحا.
 otv قضية  اىل  بالعودة  س: 
الذي  الوقت  يف  والقضاء، 
من  القضية  هذه  فيه  تتفاعل 
جهة هناك قضية ثانية ال تزال 
مع  القضية  وهي  تتفاعل  ال 
الذي  الصحناوي  أنطون  السيد 

ارتكب ذلك الفعل واجلرم.
ما اخلطوات اليت ستقومون بها 
لنرى ما هو مصري هذه القضية 

مع السيد انطون الصحناوي؟
السيد  مع  لي  عالقة  ال  أنا  ج: 
أنطون الصحناوي يف املوضوع 
أقامها  اليت  الدعوى  يف  اال 
وهو  مصرفه،  بواسطة  علينا 
قال  وهو  مصرفه  على  يدعي 
عالقة  ال  النار  اطلقوا  من  إن 
له بهم ، وانهم موظفو مصرف 
 sketch وكان .societe generale
شيء  هذا  فإًذا  املصرف.  عن 

حقيقي قاله من فمه.
املصرف  موظفي  إن  يقول  هو 
هم من دخلوا كي حيموه، وهو 

ال عالقة له معهم.
اليت   societe generale فإًذا 
انتقدوها هي املسؤولة، هؤالء 
قول  حبسب  فيها  موظفون 

أقامت  االيت  وهي  الصحناوي، 
علينا دعوى.

كلنا  أننا  فيها  وما  القضية 
املوضوع،  حصل  كيف  نعرف 
القضاة  يبدو  ما  على  عدا  ما 
الذين حيققون، ال يعرفون كيف 
حصلت ومل يأخذوا تدابري لغاية 

اآلن.
يظنون أنهم يؤثرون مع الوقت 
ليتنازل،  العالقة  صاحب  على 
اإلغراءات.  هي  ماذا  أعرف  ال 
قضائًيا.  عماًل  ليس  وهذا 
حياسب  احلق  بإحقاق  التباطؤ 
عليه القانون، والعدالة املتأخرة 
ليست بعدالة. هذا مبدأ معروف 
جرم  هناك  العامل.  كل  يف 
مشهود، هناك 200 شاهد عليه 
يف  النار  اطلقوا  ناس  وهناك 
كثر،  ناس  وتعرض  املطعم 
وبقي  حقيقية  إصابة  وأصيب 
اهلية،  بعناية  احلياة  قيد  على 
فهو أصيب مبكان مميت وانقذه 

اهلل أو القدر أو العناية.
ظين  قرار  ال  اآلن  حتى  ولكن 
باملوضوع، وهذا يذكرني دائما 
العالقة  فصاحب  حويك.  مبارك 
قام ب100 مشكلة وسافر اىل 
السجن  من  خرج  وهو  اخلارج، 
عليه  وممنوع  اقامة  بسند 

السفر.
يكافح  من  أعرف  أن  أريد 
اجلرمية، إذا مل يكن القاضي أو 
قوى األمن... وكل يوم حيصل 
اليت  نفسها  اجلماعة  مع  حادث 
 Maison يف  باإلشكال  قامت 

.blacnhe
نتطلع عليهم ونرى ماذا حيصل 
بهم وما هي املتابعة القضائية، 

ال متابعة قضائية.
بالرتاتبية،  السلطات  أتهم  إنا 

هناك اهمال وتواطؤ.
س: ما هو موقف التيار الوطين 
يف  العقوبات  قضية  من  احلر 
جملس األمن على ايران، امتناع 
العقوبات  مع  أو  التصويت  عن 

أو ضدها؟
ج: لنَر ما هي الصيغة، وسنعطي 

موقفنا يف احلكومة.
استقاالت  اىل  بالعودة  س: 
التيار  حكماء  املناطق،  منسقي 
دعوتك  اعتربوا  احلر  الوطين 
بأنها غري قانونية. ما تعليقك؟

ج: يف التيار هناك آراء كثرية، 
لسنا احلزب الوحيد الذي حتصل 
من  باإلمجال  احلركة.  هذه  فيه 
حبركة  يقوم  الوضع  يعجبه  ال 
ممن  الكثر  وهناك  تصحيحية، 
يقوموا  حتى  بنشاطات  قاموا 
حبركة تصحيحة. ال أحد مينعهم 
من القيام حبركة تصحيحة وأن 
يدعوا اىل انشاء التيار الوطين 

احلر اجلديد أو أي اسم آخر...
حنن يف احلزب ليس لدينا حلف 
وكأنه  أحد  يشعر  فال  ميني، 
وخياطبون  خياطبون  مأسور، 
أحد  مينعهم  مل  وخياطبون.... 
من أي نشاط، اتصلوا باحلزب 
يف كل املناطق وشرحوا وجهة 
يريدونه  ما  وكل  نظرهم، 
القصة  هذه  ألن  فليفعلوه.. 

قصة خيارات ومسؤولية.
إمجااًل من يأخذ القرار يف احلزب 
اآلن  حتى  مسؤوليته،  يتحّمل 

واحلمد اهلل نربح ونتقدم.
إذا كان هذا الوضع العاطل الذي 
»ختبيص«  فيه  إن  يقولون 
وفيه »الف مصيبة ومصيبة« 
)مازحًا(  يرحبنا،  يّدعون،  كما 
ونربح  »التخبيص«  فلنزد 

أكثر.
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الرتكي  اخلارجية  وزراء  وقع 
واالردني  واللبناني  والسوري 
أمس االول اتفاقًا يلغي تأشريات 
الدخول لرعايا هذه الدول وينشئ 
منطقة للتبادل احلر بينها، وذلك 
على هامش املنتدى االقتصادي 
تعهدت  الذي  الرتكي   - العربي 
الدول  وجامعة  أنقرة  ختامه  يف 
رفع  أجل  من  التعاون  العربية 
إىل  ودعتا  غزة،  عن  احلصار 
حتقيق دولي مستقل يف اهلجوم 
اإلسرائيلي األخري على »أسطول 
احلرية« الذي قضى فيه تسعة 

أتراك.
وزير  وصفها  خطوة  ففي 
داود  امحد  الرتكي  اخلارجية 
جعل  بأنها »تارخيية حنو  أوغلو 
واستقرار  سالم  منطقة  منطقتنا 
الوزراء  قرر  وازدهار«، 
رباعي  تعاون  جملس  »إنشاء 
منطقة  واقامة  املستوى  رفيع 
واالشخاص  السلع  لتنقل  حرة 
جديدة  آلية  يف  بلداننا«،  بني 
»ستكون مفتوحة امام مشاركة 
والصديقة  الشقيقة  الدول  كل 

يف املنطقة«.
كل  عمليًا  االتفاق  ويوسع 
القائمة  الثنائية  االتفاقات 
االربع،  الدول  تشمل  ليجعلها 
اتفاقات  فعاًل  لرتكيا  أن  علمًا 

العراقي  الوزراء  رئيس  حذر 
املالكي  نوري  واليته  املنتهية 
اىل  إعادته  الفشل يف  أن  من 
انزالق  إىل  سيؤدي  السلطة 
والصراع  العنف  اىل  العراق 
الطائفي الذي كان يهيمن على 
يف  السلطة  توىل  عندما  البالد 
»القائمة  جددت  فيما   ،2006
بـ«حق«  متسكها  العراقية« 
اجلديدة  احلكومة  رئاسة  تولي 
»من أجل التغيري«، يف وقت 
حذر زعيم »اجمللس االسالمي 
من  احلكيم  عمار  العراقي« 
االطراف  بعض  »تصلب  ان 
سيفسح  مواقفه  يف  وتعنته« 

اجملال امام التدخالت االجنبية.
مع  مقابلة  يف  املالكي  وقال 
تاميز«  »نيويورك  صحيفة 
االمريكية انه سيقاوم الضغوط 
اليت يواجهها لتقليص صالحيات 
اىل  عاد  إذا  الوزراء  رئيس 
أن  »ميكن  انه  قائال  السلطة 
تواجه  اليت  بالتحديات  ينتقل 
البالد  تكون  حتى  قدما  البالد، 
العسكري  لالنسحاب  مستعدة 
يقلق  مازال  حيث  االمريكي 

العراق فلول العصيان«.
االمريكية  الصحيفة  ووصفت 
االنرتنت  على  موقعها  يف 
تصرحيات املالكي بأنها اتسمت 
بالتحدي بل حتى العناد، وانها 
شددت على املسائل الرئيسية 
يف االزمة اليت تبعت االنتخابات 
آذار  يف  جرت  اليت  الربملانية 
الطويلة  واملفاوضات  املاضي 
تشكيل  اجل  من  تبعتها  اليت 

حكومة جديدة.
يكون  لن  انه  املالكي  وقال 
رئيس وزراء »بوظيفة عسكري 
املرور  إشارة  يعطي  مرور 
والتوقف، فإما ان يكون رئيس 
ال  او  الدستور  مبوجب  وزراء 
من  جمرد  وزراء  رئيس  يكون 
صالحياته، والذي من شأنه ان 
يؤدي اىل ضعف السيطرة على 
املسؤولني  هؤالء  وان  البالد، 
سيوجه اليهم اللوم باملسؤولية 

على االنهيار«.
ولفت املالكي إىل أن »هناك 
اىل  التوصل  باجتاه  خطوات 
الصدريني«.  مع  اتفاق 
حباجة  دولة  كل  وأضاف »أن 
اىل زعيم قوي وخصوصًا العراق 
بسبب املشاكل والتحديات اليت 
مستقرة«،  غري  وانه  يواجهها 
الدولة زعيم  وختم: »اذا قاد 
تلك  تعود  ان  أخشى  ضعيف، 

االيام القدمية«.
وجاءت قائمة »دولة القانون« 
يف  املالكي  يتزعمها  اليت 
االنتخابات  يف  الثاني  الرتتيب 
آذار  من  السابع  اليت جرت يف 
)مارس( املاضي حبصوهلا على 
الربملان  مقاعد  من  مقعدًا   89
البالغ عددها 325 مقعدا، فيما 
العراقية«  »القائمة  حصلت 
الطوائف  متعددة  قائمة  وهي 
االسبق  الوزراء  رئيس  يتزعمها 
من  عدد  أكرب  على  عالوي  اياد 
 91 على  حصلت  حيث  املقاعد 

مقعدا.
جددت  ذلك،  غضون  يف 
متسكها  العراقية«  »القائمة 
حبقها يف توىل رئاسة احلكومة 

واملوارد  الطاقة  وزير  اكد 
يلديز  تانري  الرتكي  الطبيعية 
ستمضي  بالده  االوالن  امس  
يف توقيع اتفاق للطاقة النووية 

مع كوريا اجلنوبية.
األناضول  أنباء  وكالة  ونقلت 
مع  لقاء  خالل  قوله  يلديز  عن 
الكوري  االقتصاد  معرفة  وزير 
اجلنوبي كيونغ هوان سوي يف 
مع  املفاوضات  »ان  أنقرة، 

حكيم حيذر من أن »تعنت بعض األطراف« يف مواقفه سيفسح اجملال أمام التدخالت األجنبية
املالكي: فشل عودتي اىل السلطة سيؤدي إىل انزالق العراق

ضرورة  على  مشددة  اجلديدة، 
الفائزة  القوائم  بني  التوافق 

حول توزيع املناصب.
»القائمة  عضو  وطالب 
العراقية« حسني الشهدان يف 
تصريح أوردته اذاعة »سوا« 
النيابية  الكتل  أمس  األمريكية 
باعتماد االتفاق لتوزيع املناصب 
متسك  على  مشددا  السيادية، 
الوزراء  رئيس  مبنصب  قائمته 
»وهذا حق دستورى غري قابل 

لالجتهاد«.
عضو  أبدت  بدورها، 
مصيب  علياء  »العراقية« 
عن  للتخلى  قائمتها  استعداد 
األخرى  السيادية  املناصب 
رئاسة  على  احلصول  حال  يف 
»إن  وقالت  املقبلة.  احلكومة 
هى  اجلديدة  احلكومة  رئاسة 
العراق«،  فى  التغري  أساس 
مشرية إىل أن »برنامج ائتالف 
»القائمة العراقية« هو برنامج 
املقبلة،  الفرتة  فى  التغيري 
عن  نتنازل  فنحن  وبالتاىل، 
استحقاقات أخرى مقابل رئاسة 

احلكومة ومن أجل التغيري«.
يف هذه االثناء، حذر احلكيم من 
االطراف  بعض  »تصلب  ان 
وتعنتها« يف مواقفها سيفسح 
االجنبية.  التدخالت  امام  اجملال 
وقال »احذر بشدة من تصلب 
وتعنت بعض االطراف مبطالبها 
اىل  سيؤدي  هذا  الن  اخلاصة 
وسيفسح  التفكك  من  مزيد 
االجنبية  للتدخالت  اجملال 
بني  العالقة  بصفو  وسيخاطر 
بامس  وحنن  السياسية  القوى 
يف  العالقات  هذه  اىل  احلاجة 
واضاف  منسجمة«.  حكومة 
»نتابع االجواء السياسية احلارة 
واملغربة ايضا مع االسف الشديد 
واالثنني سيجعل احلكومة حكومة 
كل  على  بناء  اعمال  تصريف 
اآلراء واالجتهادات« يف اشارة 
اىل حتديد موعد النعقاد الربملان 

اجلديد.
وتابع: »من املؤسف ان يتحدث 
الوطنية  الشراكة  عن  اجلميع 
لكن  العامة،  املصاحل  وتغليب 
هذه  ليجسد  مستعد  القليل 
يتحدث  فالبعض  الشعارات. 
وال  توصله مبفرده  عن وسائل 
فرصًا  توفر  آلية  بأي  يرضى 
الكثر من شخص للتنافس على 

املواقع املتقدمة«.
توصل  آلية  اىل  احلكيم  ويشري 
»دولة  بني  التحالف  اليها 
و«الوطين«  القانون« 
وتقضي حبصول املرشحني من 
باملئة  مثانني  على  صفوفهما 
لكن  نائبا(   159( االصوات  من 
تقارير اعالمية تؤكد ان املالكي 
يطالب ان تكون النسبة مخسني 

باملئة زائد واحدا.
وتابع ان »مثل هؤالء يتناسون 
متعذرا  اصبح  التوافق  خيار  ان 
التوافق على  امكانية  وهو عدم 
يتصلب  فكيف  واحد  شخص 
ال  خيارات  على  ويصر  البعض 
تنتج اال مرشحا واحدا؟«. وختم 
قائال »اذا كان هناك تصلب 
املطروحني  املرشحني  على 
الساحة  اىل  هؤالء  فنأخذ 
الوطنية واي مرشح حيظى بثقة 

النواب  جملس  نواب  من   163
)325 مقعدا( ميكن ان ينسحب 

االخرون ملصلحته«.
إىل ذلك، قال احلكيم يف مؤمتر 
صحايف عقده يف مدينة النجف 
الديين  املرجع  لقائه  إثر  أمس 
علي  اهلل  اية  االعلى  الشيعي 
السيستاني »هناك تطور مهم 
يف االتصاالت بني »االئتالف 
القانون«  و«دولة  الوطين« 
املختصة  اللجان  تكثف  بينما 
االسم  اتصاالتها متهيدا العالن 
االئتالفني  جيمع  لتحالف  اجلديد 

خالل ساعات«.
لرئاسة  املرشح  اسم  وحول 
الوزراء قال احلكيم »إن األمساء 
مل تقدم بشكل رمسي حتى هذه 
عن  نبحث  زلنا  وما  الساعة، 
معاجلة  تضمن  اليت  السياقات 
األمور والبحث عن املرشح الذي 
على  مشددًا  بالتأييد«،  حيظى 
أنه »ال يوجد خط أمحرعلى أي 
مرشح، وأن من حق اجلميع أن 

يرتشح هلذا املنصب«.
»من  انه  اعرتف  انه  غري 
الصعب اليوم )أمس( التوصل 
واحد  اسم  على  اتفاق  إىل 
لشغل  املطروحة  األمساء  من 
احلكومة«،  رئاسة  منصب 
فكرة  نتدارس  »إننا  وقال: 
من  واحد  مرشح  من  أكثر  طرح 
إىل  بهم  ونذهب  االئتالفني، 
من  وكل  الوطنية،  الساحة 
من  والغالبية  بالقبول  حيظى 
سيكون  النواب  أصوات  بني 
الذي  الرمسي  املرشح  هو 
ينبغي أن ينسحب لصاحله بقية 

املرشحني«.
واكد ان احملادثات بني االئتالف 
و«التحالف  جهة  من  الوطين 
و«القائمة  الكردستاني« 
الكتل  ومجيع  العراقية« 
جهة  من  االخرى  السياسية 
جمددا  مستمرة،  مازالت  ثانية 
اعتقاده بان الطاولة املستديرة 
الرؤى  لتوحيد  متثل مدخال مهما 
القادمة  احلكومة  برنامج  جتاه 

واملواصفات  واحملددات 
املطلوبة للمواقع املتقدمة.

وحول حمادثاته مع السيستاني 
املشهد  تناولت  انها  قال 
العامة  واألوضاع  السياسي 
للبالد، الفتا اىل ان السيستاني 
ملزيد  السياسية  األطراف  حث 
من احلوارات اجلادة واالتصاالت 
بتشكيل  لإلسراع  املكثفة 
احلكومة وإخراج البالد من اجلمود 
السياسية  واألزمة  السياسي 

احلالية.
شرطة  يف  مصدر  اعلن  امنيًا، 
العراق،  غرب  االنبار،  حمافظة 
املارينز  لقوات  تابعا  رتاًل  بأن 
هلجوم  تعرض  األمريكية 
مفخخة، مشال  بسيارة  انتحاري 
اكرب مدن  ثاني  الفلوجة،  مدينة 

احملافظة أمس.
وقال املصدر إن انتحاريًا هاجم 
بسيارة مفخخة رتاًل لقوات املارينز 
التابعة للجيش األمريكي، قرب 
حي  يف  السريع  الدولي  اخلط 
الشهداء يف منطقة الصقالوية، 
عن  أسفر  ما  الفلوجة،  مشال 
إحلاق أضرار مادية بالغة بإحدى 
ان  دون  من  الرتل،  سيارات 
معرفة  الفور  على  يتسنى 
بسبب  البشريه  اخلسائر  حجم 
فرضته  الذي  األمين،  الطوق 
مكان  بشأن  االمريكية  القوات 

احلادث«.
أمريكي  عسكري  رتل  وكان 
أمس  سابق  وقت  يف  تعرض 
يف  ناسفة  عبوة  انفجار  اىل 
مركز  بعقوبه  مدينة  مشال 
مشال  الواقعة  دياىل  حمافظة 
معرفة  دون  من  بغداد  شرق 

حجم اخلسائر البشرية.
كما تعرض رتل عسكري امريكي 
بقضاء املقدادية التابع للمحافظة 
نفسها أول من أمس اىل هجوم 
انتحاري بسيارة مفخخه ما أسفر 
أربعة  وإصابة  مدني  مقتل  عن 
معرفة  دون  من  آخريني جبروح 
حجم اخلسائر يف صفوف جنود 

الرتل االمريكي.

قتل  آخر،  أمين  سياق  ويف 
شرطي عراقي وأصيب 9 آخرون 
اجليش  عناصر  من   7 بينهم 
والشرطة جبروح يف سلسلة من 
أعمال العنف يف حمافظيت االنبار 

ودياىل العراقيتني أمس.
ناسفة  عبوة  انفجار  أدى  فقد 
يف  الطريق  جانب  اىل  مزروعة 
كيلومرتًا   112( تبة  قرة  ناحية 
حمافظة  مركز  بعقوبة  مشال 
دياىل، 60 كيلومرت مشال شرق 
بغداد( إىل مقتل شرطي وإصابة 

اثنني آخرين جبروح.
ويف شرق مدينة بعقوبة أيضًا، 
عراقيان جبروح  جنديان  اصيب 

ناسفة  عبوة  بانفجار  خطرية 
ناحية  يف  دوريتهما  استهدفت 

مندلي )90 شرق بعقوبة(.
 120( االنبار،  حمافظة  ويف 
اصيب  بغداد(  غرب  كيلومرتًا 
ثالثة من عناصر الشرطة العراقية 
جبروح بانفجار عبوة ناسفة اثناء 
احد  على  للشرطة  دورية  مرور 
القائم  الطرق يف وسط قضاء 

غرب مدينة الرمادي.
واصيب مدنيان جبروح اثر قيام 
مسلحني بتفجري منزل رجل امن 
مشال  الصقالوية  منطقة  يف 
قضاء الفلوجة التابعة للمحافظة 

نفسها.

اتفاق تركي - سوري - لبناني - أردني على التنقل احلر لألشخاص والبضائع
الدخول مع  تلغي تأشرية  ثنائية 
اضافة  املعنية،  الثالث  الدول 
مع  احلر  للتبادل  اتفاقات  اىل 

سوريا واالردن.
 وسئل داود أوغلو هل ميكن هذا 
االتفاق الرباعي اجلديد أن يكون 
اىل  تركيا  انضمام  من  بدياًل 
بدأت  الذي  االوروبي،  االحتاد 
انضمام  مفاوضات  أنقرة  معه 
كليًا،  ذلك  فنفى   ،2005 عام 
وقال ان »النظام الرباعي ليس 
بدياًل من االحتاد االوروبي )...( 
تركيا عازمة على أن تصري عضوا 

كامال يف االحتاد االوروبي«.
اىل ذلك، رأى أن العامل الرتكي 
األهم  املنطقة  هو  العربي   -
العامل، »ونريد  اسرتاتيجيًا يف 
اىل  املنطقة  هذه  تتحّول  أن 
ومنطقة  واقتصادية  أمنية  وحدة 

مزدهرة«.
ونقلت عنه وكالة »األناضول« 
الرتكية شبه الرمسية أن اهلجوم 
»أسطول  على  اإلسرائيلي 
فارقة  عالمة  شّكل  احلرية« 
رأيه  ففي  املنطقة.  يف  جديدة 
األبعاد اخلطرية  أنه »على رغم 
واألمن  السالم  على  للهجوم 
يف  احلادث  شكل  اإلقليميني، 
الوقت نفسه فرصة إلعطاء شكل 

لنظام إقليمي«.

تركيا: حتطم مروحية عسكرية وال ناجني
تركية  عسكرية  مروحية  حتطمت 
امس االول يف حمافظة توكات 
وسط تركيا، ما أسفر عن مقتل 

مجيع ركابها.
ونقلت وكالة أنباء »االناضول« 
الرتكية عن مسؤول يف حمافظة 
توكات »أن املروحية العسكرية 
بني  غابات  منطقة  يف  حتطمت 
كوزوالن بالتو وقرية شيتلر«. 
يتصاعد  الدخان  اضاف »رأينا 

من املنطقة بعد التحطم«.
من  حالة  سادت  ذلك،  اىل 
رئاسة  داخل  واالرتباك  الذعر 
هيئة اركان اجليش الرتكي بعد 

اكتشاف لفافة أمام مقر قيادة 
ملقر  املواجهة  اجلوية  القوات 
وسط  األركان،  هيئة  رئاسة 

العاصمة أنقرة.
واكتشفت قوات األمن املسؤولة 
عن محاية قيادة القوات البحرية 
اللفافة أمام مقر قيادة القوات 
البحرية واستدعي فريق من خرباء 
الشوارع  واغلقت  املتفجرات 
البحرية  القوات  مبقر  احمليطة 
حركة  ومنعت  األركان  ورئاسة 
واملواطنني،  السيارات  سري 
وفجرت اللفافة وتبني أنها كانت 

حتوي حقيبة مليئة باألوراق.

..وتؤكد مضيها يف التوقيع على اتفاق نووي مع سيول
كوريا اجلنوبية لبناء معمل للطاقة 
سينوب  مقاطعة  يف  النووية 
بشمال تركيا إجيابية«. اضاف 
مشكلة  أية  هناك  تكون  »لن 

يف التوقيع على اتفاق«.
يشار إىل انه يف آذار )مارس( 
املاضي، وقعت تركيا بروتوكول 
اجلنوبية  كوريا  مع  تعاون 
النووية يف  الطاقة  معمل  لبناء 

سينوب.
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عبد العزيز خوجة
 وزير الثقافة واالعالم السعودي

ات، كأي مواطن  أكتب هذه اخلاطرة؟ اليوم؟؟ بعيًدا عن أي رمسيَّ
ة  عربي عادي، وكأي فرٍد مسلم، مسع وشاهد اجملزرة اإلسرائيليَّ
ة  غزَّ على كسر حصار  عزمت  اليت  ة  احلريَّ قافلة  امُلْرتَكبة يف حق 
ألهلها  ة  املعنويَّ واملؤازرة  ة••  اإلنسانيَّ املساعدات  وتقديم 

الصابرين• 
وأكتب هذه اخلاطرة؟ أيًضا؟ بعيًدا عن أي منطٍق عنصري، فالدين 
اليهودي وأتباعه حمل احرتام املسلمني وتقديرهم، والشواهد ال 
ع بها أبناء  ة والعدالة اليت متتَّ واحلريَّ اء••  حصر هلا على التعايش البنَّ
ويف  ة املتعاقبة•  ة يف ِظل ُدَول احلضارة اإلسالميَّ الديانة اليهوديَّ

املقابل•• 
ا خبيار السالم - من أتباع كل الديانات وأبناء كل  فإن املؤمنني حقًّ
أو غريها؟ غري مقصودين وال  األراضي احملتلة؟  ات؟ يف  اجِلنسيَّ

مستهدفني يف هذه العبارات•؟؟ 
ة<  >النازيَّ ة  اإلسرائيليَّ السياسة  حصًرا؟  اخلاطرة؟  هذه  تستهدف 
إهانة  ليست  وكأنها  عليها  سَكت  أو  ناصَرها  أو  عاوَنها؟  ومْن 
والعرب  الفلسطينيني  حقوق  زاوية  عن  فضاًل  ة مجعاء••  لإلنسانيَّ

واملسلمني•؟؟؟
ة  ة املقززة كل حٍد متوّقع من اخِلسَّ لقد جتاوزت الصفاقة اإلسرائيليَّ
ة  اإلنسانيَّ واملواثيق  ة  األخالقيَّ األعراف  والرداءة، وكأن  واحلقارة 
ة وصلت إىل الدرك األسفل من اجلحود والتجاهل، وكأن  والدوليَّ
ا؟ على سحنات اجملرمني يف  احلياء الذي يظهر؟ وبقْدٍر يسرٍي جدًّ
ر اجملرمون بأنه  مل يعد له وجود، أو َتصوُّ صورة بثوٍر وتشققات•• 
ات السخيفة،  ة والغاب واالزدواجيَّ مل يعد ذا قيمة يف عامل القوَّ
أو كأن هذا احلياء اليسري؟ رغم ضآلة َوْزِنه وَقْدِره وبروِزه؟ أصبح 

ِبَوْزِن اجلبال على وجوه الَقَتلة اآلمثني•؟؟ 
حني نتحدث عن >جمزرة<، وال أعتقد  املسألة ليست مسألة >حياء< 
قد يدفع البعض؟  أن تاريخ إسرائيل يف ممارسة >إرهاب الدولة< 
ومزاعمها  الواهية  أعذارها  انتظار  إىل  ة؟  نيَّ ُحْسن  أو  َجهالة  عن 
ة، ولكن الذي  التافهة يف تربير جرائمها الدائمة وجمازرها الدوريَّ
به  فاقت  الذي  لف  الصَّ مقدار  تعاظم  هو  الدهشة••  إىل  يدعو 
ة وعصابات اإلجرام املنظمة وغري  إسرائيل كل الكيانات العنصريَّ
إسرائيل؟ بهذا املعيار؟ حتى  قت<  املنظمة، بل وأقول: لقد >تفوَّ

ة!•  على نفسها هذه املرَّ
ة  ة، وأهل غزَّ ة يف حق الشعب الفلسطيين عامَّ املمارسة اإلسرائيليَّ
ة اآلن، ليست جمرد مسلٍك يصدر عن كياٍن  ة، وقافلة احلريَّ خاصَّ
عنصري، بل كياٍن نازي، ولو استيقظ )هتلر( من قربه لتساءل: 

كيف غابت عين هذه األفكار ؟!• 
وأن  للسالم،  جائزًة  )نوبل(  ختصص  أن  املبكي  املضحك  ومن 

اجلرمية والعقاب: إسرائيل »تفّوقت« على نفسها!

متنح هذه اجلائزة ألكثر من سياسي إسرائيلي، منهم مناحم بيغن 
الكونت  اغتالت  اليت  ة  اإلرهابيَّ )األرغون(  منظمة  وقائد  مؤسس 
برنادوت )ممثل األمم املتحّدة يف القدس( سنة 1948، وثانيهم 
ذت  نفَّ اليت  ة  اإلرهابيَّ )اهلاغانا(  منظمة  قادة  أحد  رابني••  إسحاق 
وغريها••   1948 سنة  ة  الفلسطينيَّ يازور  قرية  جمزرة  بقيادته 
ة  العربيَّ األراضي  احتل  الذي  اإلسرائيلي  اجليش  أركان  ورئيس 
مرتكب جمزرة )قانا( األوىل  سنة 1967، وثالثهم شيمون برييز•• 

سنة 1996 و؟ اآلن؟ رئيس إسرائيل• 
م جائزة جديدة••  وُتنظِّ ملاذا ال تسحب )نوبل( جوائزها من هؤالء•• 
ى جائزة )احلرب واجلرمية( مُتَنح حْصًرا ألولئك  من الالئق أن ُتسمَّ
الساسة اإلسرائيليني؟ وعلى رأسهم )بيغن( و)رابني( و)برييز(؟? 
يف قتل األبرياء  الذين حيمل تارخيهم وحاضرهم سجالت >شرف< 
وهذه اجلرائم مل تقتصر  ل واألطفال والشيوخ والنساء ؟!•  والُعزَّ
فمن الواجب أن نتذّكر؟  على العرب واملسلمني والفلسطينيني•• 
اليت  وغريها؟  كوري؟  راشيل  ة  األمريكيَّ السالم  ناشطة  دائًما؟? 

ة سنة 2003•  ة يف غزَّ افات اإلسرائيليَّ دهستها اجلرَّ
فلن جند  اسم اجلائزة••  ع<  وإذا كان مثة اسم يستحق أن >ُيرصَّ
إسرائيل  وزراء  رئيس  )نتنياهو(  والعار  لف  الصَّ رمز  من  أفضل 
أو )شارون(  ته!••  ة )ليربمان( وزير خارجيَّ أو رمز العنصريَّ احلالي•• 

ة وسفك الدماء•  رمز الكراهيَّ
أعوان إسرائيل؟ على صعيٍد آخر؟ ميكن أن ُيصنّفوا إىل صنفني: 
أو  د صراحة إسرائيل يف عدوانها••  ذلك الفريق الذي أيَّ األول•• 
ارتضى أعذارها اليت تصل إىل إجازة التجويع والتشريد واحلصار 

عي  والقتل، وهو فريٌق مفضوح، وما يثري دهشيت أن فيه دواًل تدَّ
ة••  ة عنصريَّ ة ارتضت أن تصافح كياًنا ارتضى لنفسه هويَّ العلمانيَّ
يعرتف  ال  كياًنا  احتضنت  اإلنسان  حبقوق  تنادي  أخرى  ودواًل 

باإلنسان وينتهك كل حقوقه• 
يعبأون  ال  الذين  أولئك  وأضر؟  أخطر  وهو  الثاني؟  الفريق  ا  أمَّ
وال باإلنسان الفلسطيين  ة الطاهرة••  بأي قيمة للدماء الفلسطينيَّ
واملسلمني  للعرب  األوىل  ة  املركزيَّ ة  القضيَّ هي  اليت  ته  وقضيَّ
كِسلعة••  ة  الفلسطينيَّ ة  بالقضيَّ ويتاجرون  بل  ة••  واإلنسانيَّ
يف سبيل حتقيق مصاحلهم  وباإلنسان الفلسطيين ودمائه كذخرية•• 
لطة واحتكار النفوذ••  ة أو مزيٍد من السُّ ة ومشاريعهم التوسعيَّ اخلاصَّ

واألنكى؟ بعد كل ذلك؟ 
أنهم يضعون العراقيل تلو العراقيل يف طريق اجلهات املخلصة 

ويزايدون عليها• 
بأنني  ا يكون القاسم املشرتك بني الفريقني، هو >الطرب<  وُربَّ
األْشالء  على  و<الرقص<  واملدافع••  الرصاص  وصراخ  الضحايا 

امُلَمّزَقة واألرواح امُلْزَهقة عدواًنا وُظلًما وغْدًرا• 
كمواطن سعودي وعربي، ساءتين حفلة املزايدة اليت رعتها بعض 
إزاء  وامليول؟?  املشارب  معروفة  والصحافية؟  اإلعالمية  اجلهات 
بالدم  ي؟?  ي وستضحِّ دوٍل بعينها )كمصر واململكة( ضّحت؟ وتضحِّ
دون  الصرب؟  والتزمت  بل  فلسطني••  سبيل  واجُلهد يف  واملال 

شكوى أو تذمر؟ 
بالكذب  ختدشها  أن  وحتاول؟؟  حاولت؟  اليت  السهام  إزاء 

والبهتان• 
ساءتين؟ يف جهة مقابلة؟ األصوات املشككة يف  وكفرٍد مسلم•• 
ة••  ة الفلسطينيَّ اجلهود املخلصة اليت تقوم بها تركيا يف دعم القضيَّ
يف  امه؟?  لضْرِب التنسيق العربي الرتكي؟ الذي يعيش أزهى أيَّ
أكثر من أي وقٍت مضى؟ إىل وحدة الصف  وقٍت حنن أحوج فيه؟? 
اء أن  تارًة بادعَّ والكلمة على مستوى العاملني العربي واإلسالمي•• 
تركيا تستهدف الدور العربي وتارة أخرى بادعاء أن تركيا تسعى 

ة قبل أي شيء آخر!•؟؟  إىل أهداٍف أنانيَّ
ع  ة وأعوانها يطول ويتوسَّ إن احلديث عن إرهاب الدولة اإلسرائيليَّ
وهو حباجة إىل موسوعات أكثر منه إىل خاطرة عابرة،  ب••  ويتشعَّ
حكمة  أتذكر  وهنا  والعقاب••  الردع  عن  نتحدث  أن  املهم  ولكن 
اإلقليمي  املشهد  من جمريات  الكثري  ر  ُتفسِّ ها  لعلَّ قدمية  ة  يونانيَّ
والدولي وتستهدف؟ منذ ذلك الوقت أو يف يوٍم ما؟ إسرائيل•• 
باإلضافة إىل أولئك الذين  ومن عاونها وناصرها أو سكت عليها•• 
ة  اخلاصَّ املصاحل  إىل  والعدل  احلق  ِقَيم  عن  همومهم  انصرفت 
تقول احلكمة: >إنَّ اهلل إذا َغِضب  ْلَطة والنفوذ••  والصراع على السُّ
ط  َسلَّ ولكن  العقاب••  عليهم  أنزل  ما  مجاعات••  أو  َقْوٍم  على 

بعضهم على بعض<• 
وال تؤاخذنا إْن نسينا أو أخطأنا !•  اللهم احفظنا•• 

عبد العزيز 
خوجة

 وزير الثقافة 
واالعالم 
السعودي
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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

2010 حزيران   12 Saturday 12 June 2010السبت 

اجلمهورية  رئيس  استقبل 
سليمان  ميشال  اللبنانية 
يف  ماركفيل  بلدية  رئيس 
سام  االصل  اللبناني  سيدني 
على  اطلعه  الذي  اسكندر 
اسرتاليا  اللبنانيني يف  اوضاع 
العديد  حيتلها  اليت  واملواقع 
السياسية  اجملاالت  يف  منهم 

واالقتصادية.
النائبة  اسكندر  لقاء  وبعد 
ان  احلريري  اعلنت  احلريري 
قضية  جتاه  العاملية  الصحوة 
الفلسطيين اليت جتلت  الشعب 
بشكل الفت بعد جرمية اسرائيل 
ضد اسطول احلرية هذه الصحوة 
ال جيب ان نقلل من اهميتها وال 
بل جيب  تربد  جنعلها  ان  جيب 
ان تبقى على حيويتها وبشكل 
مستمر وخاصة اننا نرى وسنرى 
املزيد من اساطيل احلرية حتى 
ان  واعتربت  احلصار.  فك 
والعربية  الفلسطينية  للجاليات 
يف اخلارج دورا كبريا يف ابقاء 

هذه الصحوة حية ومتفاعلة.
كالم النائبة احلريري جاء خالل 
السيد  جمدلون  يف  استقباهلا 
اسكندر ورئيس املركز الثقايف 
حممد  االسرتالي  الفلسطيين 
اجمللس  عضو  يرافقها  قدادي 
الثوري حلركة فتح نظمي حزوري 
احلريري على  الوفد  اطلع  حيث 
اوضاع اجلالية اللبنانية واجلاليات 
العربية وخاصة الفلسطينية يف 
اسرتاليا وجرى البحث يف سبل 
للقضايا  خدمة  التعاون  تعزيز 

التقى النائبة احلريري

الرئيس سليمان يستقبل اسكندر

الوطنية والقومية.
بني  التوأمة  عملية  اطار  ويف 
وبلدية  سوريا  صافيتا-  بلدية 
اسرتاليا زار السيد  ماركفيل – 
املدينة  البلدية  ومدير  اسكندر 
مع  زياراتهما  ختللت  حيث 
رئيس البلدية املهندس الياس 
الصائغ واجمللس البلدي والسيد 
احملافظ جوالت سياحية تعريفية 
باملنطقة اضافة جلوالت لالطالع 
على اعمال البلدية ونشاطاتها.

بدأ  قد  اسكندر  السيد  وكان 
االوسط  الشرق  اىل  زيارته 
ببيت حلم يف فلسطني احملتلة 
بلديتها  رئيس  مع  وقع  حيث 
بلدييت  بني  التوأمة  مراسيم 
وذلك يف  حلم  وبيت  ماركفيل 
وعمليات  الزيارات  تبادل  اطار 
السيد  بها  يقوم  اليت  التوأمة 
مراسيم  توقيع  اسكندر كما مت 
ماركفيل  بلدييت  بني  توأمة 

والرنكا- قربص

*السيد سام اسكندر*

اجليش  يف  املهندسان  لقي 
مسيث  دارن  االسرتالي 
مصرعهما  مويرالند  وجايكوب 
يف وادي مرياباد يف افغانستان 
بقليل من قبل   الساعة 11  قبل 
فيما  وذلك  االثنني.  يوم  ظهر 
الطريق  بتنظيف  يقومان  كانا 
االسرتالية  للقوات  دورية  امام 

من االلغام.
الشم  كالب  احد  اكتشف  فقد 
احدى  االسرتالية  للقوات  التابع 
القنابل اليت زرعها العدو وفيما 
كان املهندسان يقومان بتفكيكها 
قام متمردو طالبان بتفجريها عن 
بعد مما اودى حبياة احدهما على 
احلياة  الثاني  فارق  بينما  الفور 
ميداني  بعد يف مستشفى  فيما 
كوت  يف  هولندي  معسكر  يف 
تارين متأثرا جبراح حادة وفقدان 

كمية كبرية من الدم.
يف  املهندسان  وكان 

مصرع جنديني اسرتاليني من افغانستان 

االوىل. عملهما   ساعات 
املهندس  صرح  قد  وكان 
عاما(   26( مسيث  العسكري 
ان  غري  ادااليد،  من  واصله 
 3( مايسن  وولده  اجنيال  زوجته 
برزبن،  يف  يعيشان  سنوات( 
ادفرتايزر(  )ادااليد  جلريدة 
هي  الكالب  ان  املاضي  الشهر 
من  وجزء  االصحاب  "افضل 

الفريق".
تدريبا  مدربة  "الفرق  واضاف 
انه  رائع  بعمل  وتقوم  ممتازا 
اجل  من  تعمل  ان  رائع  شعور 

الوطن".
اجنيال  السيدة  وصفت  وقد 
زوجها دارن بالزوج واالب احملب 
واضافت  رائع  انسان  وبأنه 
ومدركا  لعمله  حمبا  تقول:"كان 
وظيفته  بطبيعة  احمليطة  االخطار 
الرجال  نوع  من  كان  انه  غري 
االخرين  دائما  يضعون  الذين 

اوال".
اما املهندس العسكري مويرالند 
وله  كرينز  من  فهو  )21عاما( 
ماكاهي  كيزيا  تدعى  خطيبة 
مويرالند  ساندرا  امه  وقالت 
انهن  والرا  بيتاني  وشقيقتاه 
بيان  به حيث قلن يف  فخورات 
هلّن "نود ان يعلم اجلميع كم حنن 
فخورات بالطريقة اليت خدم فيها 
جايكوب  بالده...اراد  جايكوب 
االنضمام للجيش يف  عمر مبكر، 
وعمله... اصحابه  احّب  وقد 

بعمله  يقوم  وهو  مات  جايكوب 
وذهب اىل افغانستان ليس الن 
اعتقد  ولكنه  عليه  ُفرض   ذلك 
يف  اهمية  ذا  يكون  عمله  ان 

مساعدة شعب افغانستان".
وهذه هي املرة االول منذ حرب 
اكثر  يلقى   1972 عام  فييتنام 
مصرعه يف  اسرتالي  جندي  من 
يوم واحد. والضحيتان االخريتان 

االسرتاليني  الضحايا  اول  هما 
عدد  يرتفع  وبهما  العام  هذا 
الضحايا االسرتاليني اىل 13 منذ 
بدء احلملة يف افغانستان قبل 9 

سنوات.
القوات  من  جنود   10 وكان 
يوم  مصرعهم  لقوا  قد  احلليفة 
االثنني بينهم 7 جنود امريكيني 
يف  الضحايا  عدد  يصل  وبذلك 
افغانستان اىل 1812 ومن بينهم 

245 ضحية هذا العام.
الدفاع  قائد  نائب  اعلن  وقد 
بوجه  هريلي  دايفيد  العميد 
مكفهر، مصرع اجلنديني "احتدث 
باسم قوات الدفاع عن احساسنا 
اجلنديني  هذين  خبسارة  العميق 

الشجاعني".
العميد  اجلو  قوات  قائد  اما 
انه شعر  انغوس فقال  مارشال 
هذين  مصرع  جراء  بالصدمة 

اجلنديني.

*دارن مسيث مع زوجته اجنيال وابنه مايسون**دارن مسيث ويف االطار جايكوب مويرالند*
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سوف يبدأ مهرجان املشجعني 
فيفا فان فست TMالدولي 
يف سدني بشكل مثري للغاية 
 11 اجلمعة  يوم  يف  وذلك 
ليلة  بإحتفال  حزيران/يونيو 
اإلفتتاح من الساعة التاسعة 
مساء يف  دقيقة  والعشرين 

الدارلينغ هاربور. 
باعتبارها  سيدني  وستحتفل 
يف  مدن  ست  من  واحدة 
خمتلف أحناء العامل تستضيف 
مهرجان املشجعني فيفا فان 
فست TMالدولي، مع عرض 
رحلة  يف  اجلمهور  سيأخذ 
املوسيقى  خالل  من  عاملية 
لتسليط  والرؤية  واألداء 
العامل   لعبة  على  الضوء 
إىل  الوصول  على  وقدرتها 

جمموعات ثقافية متنوعة. 
الطبول،  قارعي  أن  كما 
وااللعاب  البصرية  واآلثار 
يضيفون  سوف  النارية 
اللون والضوء والصوت يف 
مشجعي  وسيغرقون  الليل 
كأس  محى  يف  القدم  كرة 
بذلك  مطلقني  العامل، 
واسلوب  مناسب  وبشكل 
رائع مهرجان املشجعني فيفا 
يف  TMالدولي  فست  فان 

سدني.  
االحتفال  يتتوج  وسوف 
جنوب  إىل  مباشر  بإنتقال 
ستشاهد  حيث  افريقيا 
احلشود حفل إفتتاح مباريات 
فيفا لكأس العامل TM لعام 
كبرية  شاشات  على   2010
قبل بث املباريات األوىل يف 
منتصف الليل )جنوب أفريقيا 
الساعة  و  املكسيك(  ضد 
صباحا  والنصف  الرابعة 
الشرقية  الواليات  بتوقيت 
أوروغواي ضد   ( االسرتالية 

فرنسا(. 
وقال وزير املناسبات الكربى 
التشريعي  اجمللس  وعضو 
السّيد  ويلز  ساوث  نيو  يف 
إيان ماكدونالد إن اإلحتفال 
أربعة  سيطلق  اإلفتتاحي، 
القدم  كرة  أسابيع من محى 

يف سيدني. 
"سوف  قائاًل:  واضاف 
املشجعني  مهرجان  ينطلق 
فيفا فان فست TMالدولي 
يف سدني خالل عطلة نهاية 
االسبوع الطويلة يف حزيران/

القدم  لكرة  باحتفال  يونيو 
هذه  مثيل يف  له  يسبق  مل 

املدينة". 
ماكدونالد  الوزير  وتابع 
ستكون  مساء  قائال:"كل 
املسرح  على  عروض  هناك 
العائم، وسوف تشهد عطلة 
نهاية االسبوع الطويلة قيام " 

روغ ترايدرز" و "سبايدربيت" 
و" مارك فينسنت" والفرقة 
ببعث  "دودومبا"  االفريقية 
بدء  الدفء يف احلشود قبل 
كرة  ملباريات  املباشر  البث 

القدم. 
نهاية  عطلة   " ايضا:  وقال 
الوقت  الطويلة هي  االسبوع 
األجواء  لتعبئة  املثالي 
اجملانية  باألنشطة  والتمتع 
االسرتالي  املنتخب  وتشجيع 
مباراته  يف  "سوكريوز" 
االوىل ضد املانيا يف الساعة 
صباح  من  والنصف  الرابعة 
14حزيران/  االثنني  يوم 

يونيو.  
أشجع  "أنا  قائاًل:  واردف 
احلضور  على  اجلميع 
املناسبة  بهذه  واالستمتاع 
شيئا  تقدم  اليت  اجملانية 

للجميع." 
مهرجان  يقيم  وسوف 
فست  فان  فيفا  املشجعني 
سدني  يف  TMالدولي 
والليلية  النهارية  األنشطة 
 Cockle( باي  كوكيل  يف 
بارك  وتامبالونغ   )Bay
طيلة   )Tumbalong Park(
العامل  لكأس  فيفا  مباريات 
TM لعام 2010 )11 حزيران 
يوليو(.  12متوز/   – يونيو   /

وتشمل هذه األنشطة: 
كوكيل باي 

ترفيه جماني وأنشطة تفاعلية 
من الساعة الرابعة بعد الظهر 

كل يوم: 

احلظ  جالب  زاكومي  *ظهور 
لكأس  فيفا  مباريات  يف 

العامل TM لعام 2010
الديسكي-  رقصة  *تعلموا 
ملباريات  الرمسية  الرقصة 
فيفا لكأس العامل TM لعام 

2010
*مسابقات املعلومات العامة 

عن كرة القدم  
تامبالونغ بارك 

فان  مهرجان  منطقة  تفتح 
فست يف تامبالونغ بارك من 
الساعة  إىل  النهار  منتصف 

بيان صحايف 29 ايار/ مايو 2010 

احتفال ليلة اإلفتتاح تطلق محى كرة القدم يف مهرجان املشجعني فيفا فان فست TMالدولي يف سدني 
يف  الظهر  بعد  من  الثانية 
ومن  العادية  األسبوع  أيام 
الساعة  إىل  النهار  منتصف 
يف  الظهر  بعد  من  الرابعة 
عطلة نهاية األسبوع والعطل 
جمانية  أنشطة  مع  املدرسية 

لألطفال من مجيع األعمار: 
القدم   *أنشطة الحتاد كرة 

االسرتالي 
*موسيقى متعددة الثقافات، 
العمل  وورش  وعروض، 
الذي  والرتفيه  اجملتمعية، 
يقدمه  أمثال "ريثم الربازيل" 
فيليب  و"  بيت"  و"تيم 

لينسي" من "دودومبا".  
القدم  كرة  وحيل  *مهارات 
)جنوم  ستارز"  تريك   " مع 

اخلديعة(.  
من  لالعبني  *الظهور 
القدم  لكرة  سيدني  نادي 
مارينرز  كوست  والسنرتال 

  .)Matildas( واملاتيلداز
مباريات  مجيع  تبث  سوف 
فيفا لكأس العامل TM لعام 
اهلواء  على  مباشرة   2010
عمالقة.  شاشات  أربع  على 
كل  املباريات  بث  وسيتم 
أوقات  يف  وليلة  مساء 
املوقع  يف  أنظروا  خمتلفة. 

الوقات بث املباريات. 
اليومي  الربنامج  تفاصيل 

ستكون متاحة يف:
 www.sydneyfifafanfest.com.au 
على  بالتسجيل  قم  أو 
التحديثات  لتلقي  االنرتنت 

عرب الربيد االلكرتوني. 
اىل  للوصول  وسيلة  أفضل 
بإستخدام  هو  املناسبة  هذه 
العام.  النقل  وسائل 
ستعمل القطارات واحلافالت 
اإلضافية خالل الليل لضمان 
املشجعني  وعودة  وصول 
وإىل  من  سهلة  بطريقة 
الدولي  فست  فان  مهرجان 

يف سدني. 
بواسطة  لرحلتكم  للتخطيط 

النقل العام قوموا بزيارة 
 www.131500.com.au 

النقل  خط  على  االتصال  أو 
131500

لقد حدد البند الثالث من قانون 
الصحة العقلية  معنى األمراض 

العقلية كما يلي:
غري  العقلية   العاهة  أن   ”
مشمولة يف مرض عقلي  أو يف 

أي تطور للعاهات النفسية ”
أن بند)1( 14 من القانون نفسه 
يعترب  فيها  اليت  احلاالت  حيدد 
الشخص مريضًا عقليا  كما هو 

مبنّي أدناه:
مصاب  الشخص  كان  أذا   1-

مبرض عقلي .
-2 أذا كانت هناك أسس مقبولة 
اىل  حباجة  الشخص  بان  تثبت 
عناية  وطبابة  ومراقبة دائمة .

الطبابة  و  العناية  هدف  هو  ما 
واملراقبة الدائمة؟

هناك أهداف عدة أهمها:
إيذاء  من  املريض  محاية   1-

نفسه.
-2 محاية اآلخرين من األذى.

كيف نعرف بان شخصا مريض 
عقليا؟

الشخص  وضع  استمرار   1-
امللموس يف  والتدهور  العقلي 

وضعه. 
وضعه  على  التدهور  تأثري   2-

العقلي.
ما هو مضمون بند  32؟

1. Trying to make other people hate or 
act violently towards others because of 
their culture, ethnicity or background, 
is against the law.
1) Trying isn’t against the law, but 
making them act violently is.
2) It is correct
3) It is only illegal to act violently, not 
trying, or making other people to do 
so.
4) It is correct, except in cases of 
cultures or ethnicities not officially 
approved in Australia.

2. What is the biggest annual public 
event in Australia?
1) Australia Day
2) Christmas Day
3) New Years Day
4) Anzac Day

3. When did the European settlement 
start?
1) When the first 11 convict ships 
arrived on 26 January 1788
2) In 1901, when colonies became a 

ماذا نعين بطلب للمحكمة مبوجب بند 38 من قانون الصحة العقلية لعام 1990؟

*احملامية بهية ابو محد*

القوى  البند  هذا  أعطى  لقد 
احلكم  ليتخذ  للقاضي  القانونية 
له  تراءى  حال  يف  املناسب 
بان املدعى عليه مصاب مبرض 
عقلي آو عاهة نفسية تستدعي 

العالج.
أن  ميكن  اليت  اإلحكام  هي  ما 

يتخذها القاضي؟
-1 تأجيل الدعوة اىل يوم آخر.

عليه  املدعى  سبيل  إخالء   2-
لقانون  وفقا  كفالة  مبوجب 

الكفالة  1978
-3 إصدار أي حكم يراه القاضي 

مناسبا
اىل  املوجهة  التهم   الفاء   4-
سبيله  إخالء  و  عليه  املدعى 
لالهتمام  مسؤولني  ألشخاص 
به وفق شروط معينة أو بدون 

شروط  .
-5 إخالء سبيل املدعى عليه بشرط 
أن حيضر اىل مكان حمدد من قبل 
احملكمة لتقييم صحته العقلية آو 
توفري الطبابة أو االثنني معا وفقا 

لشروط أو ال شروط.
إذا  انه  أليه  التنبه  اجلدير  من 
فان   32 بند  مبوجب  حكم  صدر 

املدعى عليه:
لى سبيله وفقا لشروط أو  -1 يخُ

بدون شروط .

لغى التهم املوجهة إليه من  -2 تخُ
دون أي إدانة أو جتريم .

-3 عدم أجياد أي ذنب .
الدعوة  تقدم  أن  ميكن  أين 

مبوجب بند 32؟
أي  يف  الطلب  قدم  يخُ أن  ميكن 
الدعوى سواء  مرحلة من مراحل 
اعرتف املدعى عليه بأنه مذنب 
أو ال كما حصل يف قضية السيد 

بريي ضد السيد فوربس. 
ما هي منافع بند 32؟

كثرية  منافع  البند  هلذا  أن 
أهمها: أن أي حكم صدر مبوجب 
بكثري  أفضل  هو  املذكور  البند 
من أي حكم صدر مبوجب قانون 
أجرام لعام  1999 كما له نتائج 

أخرى اجيابية عديدة.

إجابات صحيحة

confederation
3) In 1851, when gold was discovered 
in New South Wales and Victoria
4) In 1788, when Australia was 
discovered

4. The Capital of South Australia is
1) Darwin
2) Brisbane
3) Adelaide
4) Hobart

5. What colour on the Australian 
Aboriginal Flag represents the earth?
1) Red
2) Yellow
3) White
4) Black

Correct answers to:
I Question 1 : 2
II Question 2 : 1
III Question 3 : 1
IV Question 4 : 3
V Question 5 : 1

حكومة  يف  املوارد  وزير  اتهم 
هوك السابقة بيرت وولش كيفن 
والتطوير  للتنمية  باالفتقار  راد 
يف هجوم حاد على خطط احلكومة 
الفيدرالية بشأن ضريبة ال40% 
شركات  ارباح  على  اجلديدة 

التعدين.
الوزراء  رئيس  بدأ  حني  ففي 
هذه  زعماء  مع  منفردة  لقاءات 
مساومة  اىل  تقود  قد  الصناعة 
السيد  حّث  الضريبة  هذه  على 
وولش  رئيس الوزراء على حذو 
 1984 عام  العمال  حكومة  حذو 
املوارد  ضريبة  قدمت  عندما 

النفطية.
وقال السيد وولش انه مت االعالن 
عن ضريبة اجيار املوارد النفطية 
الضريبة  هذه  وضع  جرى  اليت 
استشارات  بعد  منوذجها  على 
شاملة مع صناعة املوارد قادت 
وختفيضات يف  استثناءات  اىل 
النسب املقرتحة ورفع يف العتبة 

وولش يصف راد ب »العقبة« واالفتقار للتطوير
الضريبة  اصبحت  عندها  اليت 

سارية املفعول.
وكذلك  وولش  السيد  واوضح 
الوقت  ذلك  يف  اخلزانة  رئيس 
»ان   كيتينغ  بول  السيد 
حذرا  اعتبارا  اعطت  احلكومة 
املوارد  قطاع  نظر  لوجهات 
والواليات حيث عّدلت على حنو 
ملحوظ تفكريها االولي على عدة 
املوارد  اجيار  ضريبة  يف  وجوه 
ثالث  العمال  حكومة  اجرت  اذ 
قبل  للتعليق  مناقشة  ورقات 

تقديم تلك الضريبة.
للزميلة  وولش  السيد  وصّرح 
عكس  على  انه  "االسرتاليان" 
اقرتاح السيد راد بشأن الضريبة 
شركات  ارباح  على  املمتازة 
وحكومته(  )راد  عليهم  التعدين 
ان يتبعوا النموذج نفسه ولكن 
وهذه  ذلك  امام  عقبة  هناك 

العقبة هي كيفن راد.
نداءات  راد  السيد  ويواجه 

التعدين  صناعة  من  متزايدة 
واملصاحل واملعارضة الفيدرالية 
النقابات  بعض  وقادة 
للمساومة  العمالية  والواليات 
الضريبة. هذه  تفاصيل   على 

وولش  السيد  هجوم  وسيكون 
حزب  دوائر  على  الوقع  شديد 
العمال للدور اهلام الذي قام به 
اقتصادية  اصالحات  اجراء  يف 

رئيسية طبقتها حكومة هوك.
وقت  يف  اهلجوم  هذا  ويأتي 
طالب فيه زعيم املعارضة طوني 
الضريبة  بالغاء  احلكومة  ابوت 
شركات  ارباح  على  املمتازة 
راد  من  ساخرا  التعدين)40%( 
اياه بدكتاتور غري قادر  واصفا 
تضغط  بينما  االصغاء  على 
نقابات التعدين على السيد راد 

لالبقاء على موقفه.
حادا   هبوطا  لراد  الدعم  وهبط 
يف استطالعات الرأي على خلفية 

هذه الضريبة املمتازة..
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نقوال ناصيف 
أحاط بعدم توافق جملس الوزراء مساء األربعاء على قرار موّحد من تصويت 
لبنان يف جملس األمن غموض. كان رئيس اجلمهورية التوافقي مع قوى 8 
آذار، ورئيس حكومة كل لبنان مع قوى 14 آذار. من خالهلما، كانت سوريا 
حاضرة أيضًا يف عدم التوافق هذا، فلم ينّفرها ما حصل، وكانت تتوقعه

بعد خروجهما من خلوتهما، يف طريقهما إىل جلسة جملس الوزراء، ارتسم 
يف الظاهر على مالمح الرئيسني ميشال سليمان وسعد احلريري االرتباك 
واإلحراج. مل يتوصال إىل موقف مشرتك يتخذه لبنان الرمسي يف جلسة 
تصويت جملس األمن على فرض عقوبات دولية على إيران األربعاء أيضًا، 
ومل يكونا متيقنني من املعلومات املتوافرة لديهما عن مسار جلسة جملس 
األمن، وكان معظم تلك املعلومات متضاربًا: قال بعضها إن تركيا ستمتنع 
عن التصويت، والبعض اآلخر إنها ستصّوت ضد. وقال بعضها إن موقَفي 
تركيا والربازيل موّحد، والبعض اآلخر إنه متباين. قالت بعض املعلومات 
إن األمريكيني جيرون اتصاالت رفيعة املستوى مع أنقرة من أجل إمرار 
جلسة جملس األمن بال صعوبات. وهكذا استمر املوقف اللبناني الرمسي 
معلقًا إىل الساعات األخرية، رغم أن كاًل من وزراء قوى 8 و14 آذار تأكد 

باكرًا من موقفه وأمّل مبوقف الفريق اآلخر.
الوزراء، كان رئيس  انعقاد جلسة جملس  املقابل، قبل ساعات من  يف 
بعد  األصوات  تعادل  إىل  سيفضي  التصويت  أن  من  واثقًا  اجلمهورية 
احتساب غياب الوزيرين حممد الصفدي وعدنان القّصار. ذلك أن حضورهما 
نصاب  هي  صوتًا   16 فتجمع  آذار،   14 قوى  كفة  سريّجح  كان  اجللسة 
القّصار  الفريق، وألن موقع  الصفدي عضو يف هذا  النصف + 1: ألن 
القريب من احلريري ُيعادل موقع الوزير عدنان السيد حسني القريب من 
رئيس اجلمهورية واملعارضة يف آن، فكان أن صّوت إىل جانب سليمان 

وقوى 8 آذار.
لكن ما حدث يف جلسة جملس الوزراء يشري أيضًا إىل املعطيات اآلتية:

ــــ مع أن رئيس اجلمهورية، تبعًا للدستور، ال يصّوت يف جملس الوزراء،  1ـ 
إال أن أربعة من وزرائه اخلمسة وقفوا يف صف قوى 8 آذار بالتصويت 
ضد قرار العقوبات على إيران. واستنادًا إىل مّطلعني عن قرب على موقف 
هذا  على  وأحّل  القرار،  التصويت ضد  على  وزراءه  شّجع  فهو  الرئيس، 
اخليار بطلبه من وزير الدفاع الوطين الياس املّر ووزير الداخلية زياد بارود 
اإلدالء بصوتيهما علنًا، بعدما قاال عندما بلغ دوراهما إن موقفهما مماثل 
الرئيس  تأييد  واقرتن  عفيش.  ومنى  حسني  السيد  اآلخرين  للوزيرين 

للتصويت ضد العقوبات بثالثة دوافع:
جملس  التوازن يف  يثّبت  بأن  تقضي  العليا  املصلحة  أن  تقديره  أوهلا 
بل  باحلياد،  يكتفي  ال  الذي  بينهما  التوافقي  بدوره  متمسكًا  الوزراء، 
أيضًا بضبط ميزان القوى من الداخل. وثانيها أنه مقدار ما تعترب الدول 
العربية لبنان ميّثلها يف جملس األمن، وهي رشحته للمقعد غري الدائم، 
التصويت يف  من  واحدًا  عربيًا  موقفًا  االعتبار  يأخذ هو يف  أن  يقتضي 

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

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

الدول  العرب. واقع األمر أن سفراء  جملس األمن، فال يعكس انقسام 
العربية لدى املنظمة الدولية مل جيتمعوا، وال اختذوا فرادى موقفًا علنيًا 
من التصويت. فرّجح سليمان عندئذ كفة الدافع الداخلي على اخلارجي. 
الذي ظّل غامضًا  التصويت  النهائي من  الرتكي  انتظار املوقف  وثالثها 

حتى موعد انعقاد اجللسة.
ــــ بدا رئيس اجمللس نبيه بّري األكثر انسجامًا يف موقفه عندما وضع له  2ـ 
حّدين: أدنى هو أن ال ُيبنى موقف لبناني دون املوقف الرتكي يف جملس 
األمن، وأقصى هو التصويت ضد قرار العقوبات. مذ أثري فرض عقوبات 
إياها  مرّبرًا  نظره،  بوجهة  بّري  عليها، متّسك  لبنان  إيران وتصويت  على 
بالوقوف إىل جانب القوى اليت دعمت املقاومة، سواء إيران برفض فرض 
إسرائيل  إدانة  العربية يف  الدول  تقّدمت  اليت  تركيا  أو  عقوبات عليها، 

عدوانها على غزة ثم مهامجتها أسطول احلرية.
3 ـــــ كان احلريري األكثر ترّددًا وحرية يف املوقف النهائي الذي مل يتخذه 
من قرار العقوبات إال يف الساعات األخرية. مع ذلك أوحى باملنحى الذي 
يرغب يف أن تسلكه حكومته، وهو االمتناع عن التصويت يف جملس األمن، 
وأسّر به إىل األمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصر اهلل يف اجتماعهما 
تفّهم  احلزب  أن  عن  فضاًل  اهلل،  حزب  وزيرا  وعرفه  أيام،  قبل  األخري 
األسباب اليت محلت احلريري على القول باالمتناع، من غري أن يؤيده فيه.

ـــــ خالفًا لقوى 8 آذار اليت بّكرت يف رفض قرار العقوبات، ترّجحت   4
قوى 14 آذار، يف معرض الدفاع عن تأييدها امتناع لبنان عن التصويت، 
وهو ممثلها يف  ـــــ  لبنان  إىل  تفّوض  العربية مل  الدول  إن  القول  بني 
املقعد غري الدائم يف جملس األمن ـــــ التصويت ضد قرار العقوبات أو 
معه. وربطت بني حّق التصويت للبنان وطبيعة وجوده يف جملس األمن 

نيابة عن العرب.
واقع األمر أن القرار جملس الوزراء من التصويت على فرض عقوبات على 
إيران، جّنب لبنان ورطة داخلية بني فريقي اختربا ألول مرة التصويت يف 
ملف يعّده فريق هو 8 آذار يف نطاق اخليارات االسرتاتيجية، وآخر هو قوى 
14 آذار أدرجه يف نطاق توازن عالقات لبنان جبواره واجملتمع الدولي. لكن 
خالصة ما حدث يف جملس الوزراء تلقي ظالاًل الفتة على دوَري رئيَسي 

اجلمهورية واحلكومة:
ـــــ بتصويت وزرائه األربعة مع قوى 8 آذار، أعاد رئيس اجلمهورية االعتبار 
إىل توّزع القوى يف حكومة الوحدة الوطنية وفق معادلة 15+10+5 اليت 
تضع بني يديه ترجيح كفة على أخرى، أو احلؤول دون ذلك. مل جيعل قوى 
8 آذار، وخصوصًا رئيس اجمللس وحزب اهلل يشعران باالنكسار يف جملس 
الوزراء، مع أن بّري كان صاحب النربة األعلى يف رفض قرار العقوبات، 
ومل ُيتح يف املقابل ـــــ عندما تفادى الوقوف على احلياد أو امتناع وزرائه 
عن التصويت ـــــ تغليب كفة قوى 14 آذار كي تفرض على جملس الوزراء 
اختاذ قرار يرفضه نصفه اآلخر ويدرجه يف نطاق خيارات اسرتاتيجية ال 

حتسم بالتصويت.

امتناع جملس الوزراء عن التصويت: االختالف ظاهراً والتالقي باطنًا
هكذا انتهت اجللسة إىل قرار ترمجه رئيس بعثة لبنان لدى األمم املتحدة 
والعضو غري الدائم يف جملس األمن السفري نواف سالم بامتناع مل يعُزه 
احلكومة  تعّذر  إىل  بل  للقرار،  ضمين  رفض  إىل  االمتناع  لتقاليد  تبعًا 
اللبنانية اختاذ قرارها من التصويت يف جملس األمن. وهو أمر يفضي إىل 
امتناع حكمي استجاب، يف إحدى نتائجه على حنو غري مباشر ـــــ وإن مل 
يشأ هو أو حلفاؤه اجلهر بذلك ـــــ ما يريده رئيس احلكومة، وهو االمتناع 

عن التصويت.
ـــــ على أبواب قّمته الثالثة مع الرئيس بّشار األسد الثالثاء املقبل، يذهب 
رئيس اجلمهورية إىل هناك متسلحًا بأسباب كافية لتوطيد عالقته باألسد 
والثقة باقتناعات ال تتزحزح حيال اخليارات االسرتاتيجية اليت يلتقي عليها 
لبنان وسوريا. بالتأكيد سيسمع الرئيس اللبناني من نظريه السوري إطراء 
على موقف وزرائه يف جملس الوزراء الذي يعين يف نهاية املطاف تصويت 
الرئيس نفسه يف جملس الوزراء، ومالقاته قوى 8 آذار يف املوقف من 
املقاومة والصراع مع إسرائيل، والنظرة اإلجيابية إىل دوري تركيا وإيران 
يف املنطقة ويف مواجهة الدولة العربية. ورغم أنه مل جيِر تنسيق علين بني 
وزارتي  أو بني  واألسد،  احلريري  أو بني  والسوري،  اللبناني  الرئيسني 
اخلارجية، اختذ سليمان موقفًا افرتق فيه عن احلريري ظاهرًا، وتالقى وإياه 
باطنًا من ضمن مقاربة مفادها أن كال موقفيهما املتعارضني حيظى بتأييد 

األسد.
مل تتخذ سوريا بدورها موقفًا معلنًا من تصويت جملس األمن على العقوبات، 
وال حّضت يف الظاهر على األقل لبنان على ما ترغب يف أن يكون تصويته 
ما  على  العقوبات  قرار  من  دمشق  فعل  رّد  اقتصر  بل  نيويورك،  يف 
قاله األسد بعد لقائه رئيس الوزراء الرتكي رجب طّيب أردوغان االثنني 
املاضي )7 حزيران(، من أن سوريا تقف إىل جانب تركيا، يف إشارة إىل 

تطابق موقفي أنقرة ودمشق من قرار فرض عقوبات على إيران.
ـــــ استبق رئيس احلكومة موقف قوى 14 آذار بتأييد االمتناع عن التصويت، 
بغطاء عربي كانت سوريا جزءًا ال يتجزأ منه، سواء بزيارته األسد فور عودته 
من واشنطن، أو جبولته األخرية على الرياض والقاهرة وعّمان. ورغم أن 
ال موقف عربيًا معلنًا، فإن االتصاالت الثنائية اليت أجراها السفراء العرب 
يف نيويورك، من غري أن تتّوج باجتماع عام ينبثق منه قرار موّحد، عربت 
عن رغبة يف موقف متقارب ال خيرج منه أي طرف. وهكذا مل تقل سوريا 
يف  كذلك  يكون  وقد  العقوبات،  قرار  ضد  التصويت  مع  إنها  صراحة 
قرارة قيادتها، بيد أنها مل تقف موقف املناوئ لالمتناع عن التصويت، 
وال أرسلت إشارات إىل رئيس احلكومة اللبنانية مبالقاة املوقف املبدئي 

لرئيس اجمللس وحزب اهلل من رفض قرار العقوبات.
العرب على وفرة ما بني معظم دوهلم  اقرتن ذلك مبعطيني: أوهلما أن 
وإيران من أزمات، مل يذهبوا إىل املوقف األمريكي عّراب فرض عقوبات 
على إيران، وثانيهما أن قوى 14 آذار بدورها ـــــ من داخل توازن القوى 
الداخلي ـــــ مل تغاِل على وفرة انتقاد أحزابها ما تسّميه تدخاًل إيرانيًا يف 
الشؤون اللبنانية وتعريض لبنان ملواجهة عسكرية مع إسرائيل، يف طلب 
التصويت مع قرار العقوبات، متبنية االمتناع الذي ال يعدو يف نتائجه إال 
صورة طبق األصل عن رفض فرض العقوبات، لكونه حيرم املنادين بتلك 

العقوبات صوتًا إضافيًا.
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HECHAM COFFEE AND NUT ROASTER
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@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   12 Saturday 12 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   12 Saturday 12 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   12 Saturday 12 June 2010السبت 
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Melbourneملبورن

2010 حزيران   12 Saturday 12 June 2010السبت 

 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
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مناسبات

2010 حزيران   12 Saturday 12 June 2010السبت 

El Ghad News
Breaking News & all the latest on the national and 
international platforms with Boutros Bechara.
Mon – Sat: 8 am; 9 am; 11 am; 12 noon;  
1 pm & 1:45 pm

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

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

2il W 2al Ma3 Elie
Up to the minute news in the entertainment world, 
fresh gossip, latest hits, celebrity affairs, interviews & 
competitions with Elie Kazzi.
Monday, Wednesday, Thursday & Friday:  
11 am Re-run 11pm

Bikaffi
90 minutes to untangle the complexities of the non-
celebrity world: Social problems, relationships, goals, 
impediments and aspirations with Lara Taouk.
Tuesday: 12 noon Re-run Thursday 8pm

Bonjourein
A wildly dynamic hour of dance music,  
interaction and non-stop laugh live from Beirut  
with Allan Geday.
Mon – Fri: 2 pm 

Ya Rima
Afternoon-Drive live from Beirut bringing all the latest 
in the Middle East’s current affairs, lifestyle and news 
plus exclusive celebrity interviews with Rima Njeim.
Mon – Fri: 3 pm 

Hanin
Reviving nostalgic moments with all- time love songs 

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

Dayf E Dayf
For the first time the celebrity becomes the 

interviewer. Meet the host, the celebrity and the 
celebrity’s interviewee all in one studio  

with Robert Franjieh. 
Saturday: 10 am 

Musicana 
Weekly wrap up of the best in the  

entertainment updates, hottest hits, English & Arabic 
charts, best gossip of the week,  

E-News, TV-News, competitions & exclusive 
interviews with Elie Mattar. 

Saturday: 2 pm 

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

Saturday: 4 pm 

Awa2el
Up Close and personal interviews with A-Class 
entertainers live from Beirut with Rima Njeim.

Sunday: 10am 

Bikhsous Hal Shee…
Behind the scene celebrity  

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

Sunday: 3 pm 

Archive 5 Njoum
A show that reminisces our idealistic  

celebrities’ lives in their music and  
entertainment careers with Elie Kazzi.

Sunday: 6pm 

No# 1 Arabic Radio Station
Sawt El Ghad !   

PUMP UP THE BEAT WITH THE LATEST HITS 
BASS ... 3A SAWT EL GHAD !

   To Advertise Call NOW 

           9747 1017

 مت يوم السبت يف 29 ايار املاضي عمادة الطفلة املالك جيسينتا ديب ابنة السيد 
بسيم ديب وعقيلته سونيا ديب حيث متت العمادة يف كنيسة السيدة العذراء 
االرثوذكسية يف مرييالندز حيث كان العراب عم والدة الطفلة السيد جان تابت 

فيما كانت العرابة عمتها السيدة منى بورزق، عقيلة الزميل انطونيوس بورزق.
وقد ترأس الذبيحة االهلية وقام مبراسم العمادة خادم الرعية االب جورج سعد 
جديد  من  لتولد  املقدس  باملريون  الطفلة  ُمِسحت  حيث  ماريو  الشماس  يعاونه 

بالروح.
كذلك  واالصدقاء  واالقارب  االهل  من  كبري  عدد  العمادة  مراسم  حضر  وقد 
حضر من بريزبن جّدا الطفلة جورج وسيدة تابت وعدد من ال تابت واالصدقاء.

 

صالة  عامرة يف  حفلة  اجلميع  بانتظار  كانت  العمادة  مراسم  من  االنتهاء  وبعد 
الويستيال حيث قام بتعريفها الشاعر فؤاد نعمان اخلوري وقدم وصالت رائعة من 
الطرب االصيل وكذلك غنى كل من املطرب غازي نصوح واملطربة جيزيل تابت 
)خالة الطفلة( واملطربة كريستني خطار فانعقدت حلقات الرقص والدبكة لتزرع 

اجواء الصالة فرحا وبهجة وسعادة.
وقد قطع العرابان جان تابت ومنى بو رزق والطفلة املعمدة جيسينتا قالب احللوى 
للطفلة  احلضور  متنيات  وسط  واملباركة  السعيدة  املناسبة  هلذه  خصيصا  املعد 

املعمدة عروس املسيح جيسينتا اليت دخلت بيعة املسيح بسر العماد املقدس.
واخلدمة  الشهية  اللقمة  لناحية  احلضور  راحة  على  الويستيال  ادارة  وقد سهرت 
املميزة وكان مصور الفيديو الصديق ميشال شباط فيما كان التصوير الفوتوغرايف 

للمصور املعروف الصديق اراكس.
بهذه  ومنى  جان  والعرابني  ديب  وسونيا  بسيم  الطفلة  والدي  تهنئ  اهلريالد 
مسيحية  حياة  ديب  جيسينتا  املالك  املسيح  لعروس  متمنية  املباركة  املناسبة 

سعيدة.     الف مربوك.

ُمِسحت باملريون املقدس  لتولد من جديد بالروح
عمادة الطفلة املالك جيسينتا ديب

*الطفلة جيسينتا ديب بني العرابني تابت وبورزق وتبدو شهادة العمادة**الطفلة جيسينتا ديب*تصوير اراكس

*الطفلة جيسينتا مع والديها بسيم وسونيا ديب وشقيقتها اليسا وشقيقها الياس**يقطعون قالب احللوى**الطفلة جيسينتا مع والديها وعرابيها*

*االب جورج سعد يعمد الطفلة ويبدو العرابان جان تابت ومنى بو رزق*
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 جمنون 
...عم بربم 
على بالدي

صرختنا كنت  مشتاق...مّسع 
اجملد ناسيني  الـ  ضمري  وفّيق 

 
نادي  السما  بها  كنت  مشتاق 
بالدي على  يربم  وجمنون...عم 

هون  هلون...كلمة  محلنا  الـ  حننا 
الكون كل  قبل  مشينا،  الـ  وحننا 

 
شختور الشقعنا...عالرمل  الـ  حننا 
حبور على  غناني...مرقت  واول 

دروب  منا  قبل  من  يف  كان  ما 
ومصلوب ونيب  برب  السما  جبنا 

وطوق  حدود  بال  املشينا  حننا 
لفوق...فوق...الفوق نطل  وصرنا 

كبريه مسا  يف  العرفنا  حننا 
زغريه منا  عمتطلع  والشمس 

 
كال الدني  القبل  توارخينا. 
اهلل حضن  وصلواتنا...عبت 

دين  الضيافه  من  العملنا  حننا 
جوعانني  صار...  عنا  ومليون 

عطينا ما  وبعد  عنا؟  ضل  وشو 
عادينا املوت  مّحلونا  اللي 

 
والد عاالماني  عّودوهن 
عناد العناد  حبضن  يكربو  تا 

ومهاوير سدود  مرقنا  ومهما 
ومنطري منفلت  النسور  متل 

مهدور وطن  من  اكرب  لبنان 
نور تلة  والف   ... ارض  شربين 

منا الوطن  بيشيل  الشرق  ال 
عنا  ما  قد  عندا  الناس   وال 

مداميك  قدامنا  توارخينا 
هونيك  السما  احلد  هالقرنة 

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  

كرامتنا  من  املفّضل  بني 
اخوتنا ترابات  ع  مشلوح 

 
ثورتنا القد  جنوني،  بثورة 
خوتنا منحبها  ما  قد  العا 

جميتنا  بعد  قريبه  وصارت 
بسفرتنا والدهر...رافقنا 

محلتنا  املوجات  وعضهورها 
لغتنا حكي...وكلمات  كانت 

عزتنا حدود  غري  حدود  وال 
ضيعتنا  حجران  على  وعاشوا 

غربتنا االرض  ضهر  ع  وشفنا 
فتنا للسما  فشخة  كم  وعا 

 
حاكتنا  البيض  هاجلبال  ومن 
ارزتنا  بقبضان  وتتفشكل 

حلقتنا والناس  فيا..  بدينا 
سبقتنا  قديسني  رواح  وعا 

لقمتنا  الضيف  نعطي  تـ  ونركض 
ضيافتنا  الطلبو  نضّيف  تا 

عطيتنا  الناس،  عطانا  ما  وشو 
متنا  ما  افتكروا...بس  ومتنا 

عيشتنا  طقس  وعلموهن 
ورتتنا  العز  ارض  وتضل 

هّزتنا  عامليلني  والريح 
رايتنا  الريح  بكتف  ونزرع 

شهرتنا  قد  واسع  لبنان 
سريتنا  جمد  قرنة  وبكل 

حمبتنا من  اكرب  الغرب  وال 
كتابتنا  تعلم  عن  عامل 

حسدتنا  الناس  عليها  مهما 
لبنان بارض  وقرنه  مسا  شقفة 

132010

.

7 Acton Street Croydon Sydney

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

 تسعرية جمانية معاملة ممتازة وكفالة يف العمل
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قرنتنا خلف  الهلل  وقرنه 

العام  االسالمي  املركز  االمام  وامام  السابق  اسرتاليا  أعلن مفيت 
يف سيدني الشيخ تاج الدين اهلاللي عن عزم اجلالية االسالمية يف 
اسرتاليا إطالق سفينة مساعدات  ستبحر من احدى املوانئ البحرية 
يف اوروبا يف البحر االبيض املتوسط يف اجتاه قطاع غزة ردًا على 

احلصار اإلسرائيلي املفروض عليها.
اقيمت صباح  عزاء  مناسبة  يتحدث يف  كان  الذي  اهلاللي  وقال 
يوم االحد بشهداء سفينة احلرية يف مسجد غاليبولي التابع للجالية 
اليت ستقوم  السفينة   ان  اوبرن يف سيدني  مدينة  الرتكية يف 
بتنظيم رحلتها جلنة خاصة من اجلالية االسالمية يف سيدني ستقل 
عدد من الصحفيني  والناشطني احلقوقيني ورجال دين من خمتلف 
الطوائف وممثلي للنقابات واهلبئات االنسانية االسرتالية  بينهم 
نواب اسرتاليون يف جملسي الشيوخ والنواب ورؤساء واعضاء يف 
احلكومات احمللية االسرتالية اضافة اىل كمية كربى من املساعدات 
مواقف  اهلاللي  وحيا  احملاصر  غزة  شعب  اىل  واالنسانية  الطبية 
الشعب الرتكي وحتدث عن زيارته االخرية اىل تركيا ولقائه الرئيس 
اردوغان والقيادة الرتكية داعيا اىل مواصلة محالت التضامن حتى 

كسر احلصار على غزة.
وكانت مناسبة العزاء الذي دعت اليه مؤسسة افنيبيت االسالمية 
الرتكية برئاسة حممد سارل ومجعية الصداقة االسالمية االسرتالية 
اليت يرتئسها الناشط االسالمي قيصرطراد قد حتولت اىل مهرجان 
تضامين مع شهداء سفينة احلرية  اشاد املتكلمون فيه باملوقف 
طيب  رجب  حممد  الرتكي  الوزراء  رئيس  عنه  عرب  الذي  الرتكي 
اوردغان وللتنويه بـ مواقف الشعب الرتكي وقيادته الداعمة حلق 

الشعب الفلسطيين املصممة على رفع احلصار عن غزة  . 

*نائب رئيس بلدية اويرن عزت امناك ، الشيخ تاج الدبن اهلاللي ، 
امام مسجد غالبيولي الشيخ بالل اكسوي ، قيصر طراد ، عضو بلدية 

كانرتبري خضر صاحل ، الشيخ فداء االسالم اجملذوب ، رئيس املؤسسة 
الرتكية حممد سارل، الدكتور ابراهيم ابو حممد ، رئيس اجلمعية االسالمية 

السابق احلاج حممد صايف خالل مناسية العزاء يف مسجد غالبيولي*

السفراء العرب يشكرون تركيا على مواقفها

قام أعضاء جملـس السـفراء العرب يف كانبريا بزيارة إىل الســفري 
تركيا  ملواقف  والتقدير  الشكر  عن  للتعبري  أوزجه  أوغوز  الرتكي 
الشجاعة واإلنسانية لتأييد القضية الفلسطينية يف مواجهة إرهاب 
الدولة اإلسرائيلي وآخره جرمية االعتداء على أسطول احلرية الذي 

حيمل مساعدات إنسانية إىل أهالي غزة احملاصرة .
التقدير  وحتدث السفري السوري متام سليمان باسم اجمللس عن 
الكبري لدور تركيا اليت تقف يف وجه إسرائيل دفاعًا عن العاملني 
العربي واإلسالمي يف وقفة كرامة وعزة هلا أثر كبري يف قلب كل 
إنسان حر يؤمن بالعدالة والقيم اإلنسانية ، وقدم السفري التعازي 
األتراك  للشهداء  الرتكي  السـفري  خالل  من  الرتكية  احلكومة  إىل 

الذين طالتهم آلة الغدر واإلجرام اإلسرائيلية .
التقدير  عن  بدوره  كل  العرب  السفراء  جملس  أعضاء  عرب  كما 
واالحرتام ملوقف تركيا النبيل وعن التضامن معها فيما تقوم به 

دفاعًا عن املسلمني والعرب واإلنسانية يف موقفها احلازم .
كما أبدى سفري فلسطني شكره للسفري الرتكي وللحكومة الرتكية 
من أجل ما تقوم به تضامنًا مع أهالي غزة احملاصرين حتت االحتالل 

*السفراء العربيشكرون السفري الرتكي على مواقف بالده**جملس السفراء العرب مع السفري الرتكي*

*مغادرة جملس السفراء العرب السفارة الرتكية والسفري السوري 
مصافحًا السفري الرتكي*

اإلسرائيلي املستمر والذي يلقى التنديد واإلدانة الدوليني يومًا 
بعد يوم.

اهلاللي يعلن عن اطالق سفينة مساعدات 
باسم اجلالية االسالمية باسرتاليا اىل غزة
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نهائي السلة األمريكية: براينت يقود ليكرز إىل استعادة 
تقدمه على بوسطن

اللقب،  حامل  ليكرز،  اجنلس  لوس  فاستعاد  براينت  كوبي  تألق 
وأمام مجاهريه  أرضه  على  وهزمه  بوسطن سلتيكس  على  تقدمه 
91 - 84، ليتقدم 2 - 1 يف سلسلة منافسات الدور النهائي من 

الدوري األمريكي لكرة السلة للمحرتفني.
على ملعب "تي دي غاردن" يف بوسطن، وأمام 18,624 متفرجا، 
كان كوبي براينت أفضل مسجل للضيوف بـ29 نقطة، وأضاف له 
العمالق االسباني باو غاسول 13 نقطة و10 متابعات وبرز ديريك 
الثمني:  بعد فوز فريقه  براينت  فيشر بتسجيله 16 نقطة. وقال 
"تعني علينا ان نكون مستعدين وبالفعل كنا كذلك. ضغطوا كثريا 

لكن مل يتمكنوا من التحكم باملباراة".
ويأتي فوز ليكرز على أرض خصمه التارخيي بعد تعديل بوسطن 
أن  علما  "ستايبلز سنرت"  ملعب  على  الثانية  املباراة  النتيجة يف 
املباراتني املقبلتني ستقامان يف بوسطن وان الفريق الذي يسبق 
منافسه اىل الفوز باربع مباريات من سبع سيحرز لقب بطل 2009 
نقطة،  بـ25  غارنيت  كيفن  هجوميا  برز  اخلاسر،  ولدى   .2010
وأضاف بول بريس 15 نقطة وراجون روندو 11 نقطة و8 متريرات 
حامسة، لكن جنمه راي ألن مل يسجل أي حماولة من 13 يف املباراة 
بينها 8 من خارج القوس بعد ان كان بطل املباراة الثانية بتسجيله 

8 رميات ثالثية.
وقال فيشر أحد جنوم ليكرز، الذي جاء اىل بوسطن بعد خسارته 
بفارق 39 نقطة، يف زيارته األخرية يف الدور النهائي منذ عامني 
عندما أحرز بوسطن اللقب:" لقد عملنا جبهد. أحيانا األمور ال تسري 
وأحب  الفريق  هذا  أحب  بنفسك.  واثقا  تبقى  لكنك  ملصلحتك، 

عملي. ال شيء يعين لي أكثر من النجاح مع زمالئي".
ويبحث ليكرز عن لقبه السادس عشر يف الدوري على حني ميلك 
بوسطن الرقم القياسي يف عدد االنتصارات )17 لقبا( وهذه املرة 

الثانية عشرة يلتقي الفريقان يف الدور النهائي منذ عام 1959.
اللحظات  يف  حادة  املنافسة  تكون  التوالي،  على  الثانية  وللمرة 
األخرية. بداية، تقدم سلتيكس 12 5، لكن ليكرز سيطر على باقي 

فورموال ـ 3: مّجال حيرز لقب 
السباق األول لكأس إسبانيا

فريق  ألوان  عن  يدافع  الذي  مّجال،  نويل  اللبناني  السائق  تابع 
"األرز"، تألقه على حلبات بطولة أوبن أوروبا لسباقات الفورموال-3، 
إذ بعدما صعد اىل أعلى عتبة على منصة تتويج السباق األول يف 
فريق  سائق  كرر  "ب"،  الفئة  أو  إسبانيا،  كأس  فالنسيا ضمن 
اليت  املنافسات  من  الثانية  اجلولة  خالل  عينه  السيناريو  "االرز" 
أقيمت على حلبة خاراما اإلسبانية يف حزيران/ يونيو اجلاري، حيث 
متكن مرة جديدة من فرض كلمته يف السباق األول ضمن فئته، 
منتزعًا املركز األول، لكنه أبى هذه املرة إاّل أن يدخل ضمن منافسة 
قوية للصعود اىل منصة تتويج الفئة األعلى، لكنه يف النهاية حل 
يف املركز الرابع يف الرتتيب العام بعدما ضغط بقوة على سيارته 

داالرا أف 306 لريهق منافسه املباشر السائق مانو بيجيه.
الرابع عند  املركز  إنطلق من  الذي  نويل،  بدا  السباق  نهاية  ومع 
خط اإلنطالق، سعيدًا جدًا بأدائه حيث إجتاز 17 لفة بوقت قدره 
الفائز وزميله يف  ثانية عن  بفارق 11,218  26,11,748 دقيقة، 

الفريق ماركو باربا )داالرا أف308(. 
وللمرة الثانية يف غضون 3 سباقات، رفع مّجال كأس املركز األول 
لبنان يف احملافل  إسم  عاليًا مشعل  إسبانيا، ومحل  ضمن كأس 
تزخر  اليت  اآلحادي  املقعد  سيارات  مسابقات  ضمن  الرياضية 
باملواهب الشابة العاملية، وقد فّجر فرحته على منصة التتويج أمام 
أنظار والده جوزف، مالك فريق "االرز"، والسائق رايف إيتيميزيان، 
بطل لبنان لسباقات الكارتنغ العام املاضي. وعلق مجال على إجنازه 
اجلديد: "أنا فخور جدًا باإلجناز الذي حققته، وأهدي هذا الفوز اىل 
وطين لبنان واىل كل شخص وقف اىل جانيب وساعدني للوصول 
اىل هنا. لقد متكنت من مقارعة سائقني جيلسون خلف طراز أجدد 
هام  إجناز  وهذا  منهم،  العديد  على  وتفوقت  من طراز سيارتي، 
يف عامل السيارات. كنت أريد إحتالل املركز الثالث يف الرتتيب 
العام لكن سيارتي تفتقر للقوة الضرورية لتحقيق ذلك، ومع ذلك 
متّكنت يف النهاية من الفوز باملركز األول ضمن كأس إسبانيا". 
يف املقابل، ضاعف مّجال رصيده يف الرتتيب العام للسائقني اىل 
9 نقاط ليحتل املركز التاسع، كما ساهمت النتائج املشرفة اليت 
حققها باربا يف تصدر فريق "األرز" لرتتيب الفرق. ويتحضر مّجال 
مع بقية السائقني، لإلنتقال اىل خارج حدود إسبانيا، وحتديدًا اىل 
حلبة سبا ـ فرانكورشان البلجيكية خلوض منافسات اجلولة الثالثة 

من البطولة، واليت ستقام بني 26 حزيران اجلاري و27 منه. 
 12 إمجالي  مع  البطولة  لقب  على  فرق   8 السنة  هذه  وتتنافس 
سيارة داالرا أف 308، بينما تتنافس 11 سيارة أخرى من طراز 

داالرا أف 306 على كأس إسبانيا لسباقات الفورموال-3.

شطرنج: بطولة آسيا للهواة وكبار السن
تصّدر ستة العبني بطولة اهلواة بـ3,5 نقاط اثر انتهاء اجلولة الرابعة من 
بطولة آسيا للشطرنج للهواة وكبار السن، اليت ينظمها االحتاد اللبناني 
للعبة، بالتعاون مع االحتاد اآلسيوي، وتستمر حتى 14 حزيران اجلاري، 
احلدث،  يف  احلريري  رفيق  الرئيس  جممع  اللبنانية  اجلامعة  حرم  يف 
والالعبون هم: اللبنانيان طالل عباس وميشال عضيمة واالماراتية منى 
اهلرمودي والفلسطيين غازي محد والسوريان حممود حسن وحممد رافع 
هايل. وحّل يف املركز الثاني ستة العبني أيضًا بـ3 نقاط لكل منهم، 
وهم اللبنانيون مروان شربل وعفيف صليبا وحممد عطوه وامني حيدر 

واالماراتي امحد فايز واليمين حممد السودي.
وكانت النتائج الفردية للجولة اسفرت عن اآلتي: تعادَل الالعبان اللبناني 
عباس والفلسطيين محد، وفاز اللبناني عضيمي على الفلسطيين منري 
امحد درويش، والسوري حسن على اللبناني طارق مدلل، والسوري 
هايل على اهلندي فيفك، واالماراتي فايز على اللبناني نظري حريري، 
واللبناني حيدر على االماراتية فاطمة احلمادي، واليمين السودي على 

الفلسطيين حممود حسن.
حرادي  خوسرو  االيراني  الالعب  البطولة  تصدر  السن  كبار  فئة  ويف 
بعد فوزه على الالعب العراقي حمسن فريد. وكانت النتائج الفردية 
هلذه الفئة اسفرت عن فوز العراقي سعيد ضاري على السوري حكمت 
اسفري، والعراقي علي جالل عادل على االردني بكر حافظ، والعراقي 

الثاني تقدمه بفارق 17 نقطة  الربع  دقائق الشوط األول وشهد 
ودخل االسرتاحة متقدما 52 40. وقلص بوسطن الفارق يف الربع 
الثالث ثم أصبحت النتيجة 68 - 67 يف الربع األخري، بعد سالت 
ان  وبعد  روندو.  وراجون  باييب"  "بيغ  دايفيس  غلن  من  تواليا 
سنحت الفرصة لبوسطن لكي يتقدم أهدر راي ألن هجمته، وبدأ 
فيشر مسلسله اذ سجل 4 من سالت ليكرز اخلمس التالية ولعب 

دورا بارزًا يف حسم املباراة ملصلحة ليكرز. 

الالعَبان حسني  بينما تعادل  اليمين صربي عزيز،  ابراهيم خليل على 
حممد وسهيل احلداد. 

من ناحية ثانية، غادر لبنان رئيس االحتاد اآلسيوي للشطرنج الشيخ 
سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان بعدما شارك يف افتتاح البطولة 
واحلكومة  اجلمهورية  رئيَسي  مع  أبرزها  االجتماعات  من  وعقد سلسلة 
الشباب  وزير  ومع  احلريري  الدين  وسعد  سليمان  ميشال  العماد 

والرياضة علي عبد اهلل.

تأهل األوسرتالي اليتون هيويت املصنف ثامنًا للدور ربع النهائي 
من دورة جريي فيرب األملانية الدولية لكرة املضرب اليت تقام يف 
هاله على مالعب عشبية والبالغة قيمة جوائزها 750 الف أورو 
)896 الف دوالر(، إذ فاز يف الدور الثاني على اهلولندي ثييمو 
دي باكر 6 - 3، 6 - 3. ويلتقي هيويت يف الدور ربع النهائي 
كيفر  نيكوالس  مواطنه  على  فاز  الذي  بيك  اندرياس  األملاني 

 .)4 - 7( 6 - 7 ،6 - 3 ،2 - 6
وفاز األملاني فيليب بيتسشنر على الصربي فيكتور ترويكي 7 
- 6 )7 - 5(، 6 - 3، والسلوفاكي لوكاس التشكو على األملاني 

دومينيك ميفرت 2 - 6، 6 - 4، 6 - 3. 
على  فاال  أليخاندرو  الكولوميب  فاز  االول،  الدور  ختام  ويف 
االسرائيلي نوام اوكون 6 - 4، 6 - 3، واالملاني بنيامني بيكر 

على الروسي ميخائيل ليدوفسكيخ 6 - 4، 6 - 2. 
دورة كوينز كلوب

حقق األسباني رافاييل نادال املصنف اول فوزا مبجموعتني على 
الربازيلي ماركوس دانيال 6 - 2، 6 - 2 يف الدور الثاني من 
دورة كوينز كلوب االنكليزية الدولية اليت تقام يف لندن على 

الدورات الدولية يف كرة املضرب

كوينز كالب فوز اول لنادال على العشب 

مالعب عشبية والبالغة قيمة جوائزها 713,950 أورو )851 الف 
دوالر( وتأهل للدور الثالث. 

وكان نادال، الذي حقق فوزه االول على املالعب العشبية هذه 
السنة، أحرز األحد املاضي بطولة فرنسا الدولية املفتوحة على 
استعاد  كما  باريس،  الصلصالية يف  غاروس"  "روالن  مالعب 
املركز االول يف الئحة التصنيف العاملي من السويسري روجيه 
دينيس  األوزبكي  الثالث  الدور  يف  سيلتقي  وهو  فيديرر. 
إيستومني الذي فاز على اجلامايكي داستني براون 7 - 6 )9 - 

 .4 - 6 ،)7
وفاز الصربي نوفاك ديوكوفيتش املصنف ثانيًا على االيطالي 
باولو لورنتزي 6 - 3، 6 - 3، والبلجيكي كزافييه ماليس على 
األوسرتالي برنارد توميتش 6 - 2، 3 - 6، 6 - 2، والفرنسي 
مايكل لودرا املصنف 12 على األمريكي جيسي ليفاين 6 - 4، 
6 - 2، واألسباني مارسيل غرانولريز على الفرنسي مارك جيكيل 
6 - 1، 6 - 4، واألمريكي سام كويري على مواطنه روبي جينيربي 
7 - 6 )7 - 4(، 6 - 2، واألمريكي ماردي فيش على الكولوميب 
سانتياغو جريالدو 7 - 6 )7 - 5(، 6 - 2، والفرنسي جوليان 
بينيتو على األفريقي اجلنوبي كيفن اندرسون 7 - 5، 6 - 3، 
واألسباني فيليسيانو لوبيز املصنف ثامنًا على البلغاري غريغور 
دمييرتوف 6 - 2، 6 - 4، واألسرائيلي دودي سيال املصنف 14 
على اللوكسمبورجي جيل مولر 7 - 5، 6 - 2، والكرواتي مارين 
سيليتش املصنف خامسًا على الفرنسي نيكوال ماهو 6 - 7 )5 - 

 .2 - 6 ،3 - 6 ،)7
دورة برمنغهام 

أدجباستون  دورة  من  الثاني  الدور  من  مصنفات  ثالث  خرجت 
االنكليزية الدولية للسيدات اليت تقام يف برمنغهام على مالعب 
عشبية والبالغة قيمة جوائزها 220 الف دوالر، اذ خسرت األملانية 
اندريا بيتكوفيتش املصنفة ثامنة امام الروسية آنا تشاكفيتادزه 
4 - 6، 4 - 6، والقازاقية ياروسالفا شفيدوفا املصنفة سادسة 
امام مواطنتها سيسيل كاراتانتشيفا 4 - 6، 4 - 6، واألمريكية 
فانيا كينغ املصنف 16 امام الروسية آال كودريافتسيفا 1 - 6، 

 .6 - 2
وفازت االملانية أجنيليك كريبر املصنفة 13 على اليابانية ايومي 
موريتا 6 - 1، 7 - 6 )9 - 7(، والسلوفاكية ماغدالينا ريباريكوفا 
املصنفة عاشرة على الروسية إيكاتريينا ماكاروفا 7 - 5، 4 - 6، 
7 - 6 )7 - 5(، وااليطالية سارا ايراني املصنفة خامسة على 

األمريكية شيناي بريي 6 - 2، 4 - 6، 6 - 1. 
ويف الدور االول، فازت الربيطانية آن كيوتهافونغ على الفرنسية 
بولني بارمنتييه 4 - 6، 7 - 5، 7 - 5، واألمريكية جيل كرايباس 
 6  -  7  ،6  -  4  ،5  -  7 فريغيسون  صويف  األوسرتالية  على 
كريستينا  األملانية  على  سربيم  كارولينا  والكرواتية   ،)3  -  7(
بارويس املصنفة 15 5 - 7، 7 - 6 )7 - 5(، 7 - 6 )7 - 4(، 
واألستونية كايا كانييب على الربيطانية إيلينا بالتاتشا 6 - 1 ثم 

باالنسحاب.  
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»االمتناع« بـال ارتدادات ... واحلـريري يــزور ...
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(

داعيا  للشرعية،  وافتقادها  للدستور  االتفاقية  اجلازم مبخالفة  رأيه 
اىل اعادة النظر فيها.

بني  كانا حمل حبث  منه،  الرئاسي  واملوقف  بري  كتاب  ان  وعلم 
رئيسي اجلمهورية واجمللس النيابي خالل لقائهما يف بعبدا، امس 
االول، وفهم من األجواء ان رئيس اجلمهورية بصدد إحالة االتفاقية 
مقرونة برأي بري، اىل »هيئة التشريع واالستشارات« يف وزارة 

العدل إلبداء رأيها.
وقال الوزير السابق بهيج طبارة إن هيئة التشريع، هي مرجع موجود 
يف تصّرف أجهزة الدولة، اليت تعود إليها لالستئناس برأيها، لكن 
الرأي الذي تبديه غري ملزم. وأضاف: اهليئة ميكن ان تستشار من 
قبل أي وزير يف أي من االمور االدارية والقانونية، وبالتالي من حق 
رئيس اجلمهورية ايضا، ان يعود اىل تلك اهليئة للوقوف على رأيها، 
هي  االمنية  باالتفاقية  واملتعلقة  املطروحة  املسألة  ان  وخصوصا 
مسألة حساسة، وتنطوي على بعد قانوني ودستوري، باالضافة اىل 
امور اخرى كاإلعفاء من الضرائب، وهذا من صالحية جملس النواب، 
وأيضا إعطاء حصانات وهذا ايضا من صالحية جملس النواب. وقال 
طبارة: ليس مثة ما مينع رئيس اجلمهورية من استشارة اهليئة، اال 

انه ليس ملزما بالتقيد بالرأي الذي تبديه.
جلسة العقوبات: ال ارتدادات

الوزراء  جملس  عقدها  اليت  العقوبات«  »جلسة  ارخت  سياسيا، 
عصر االربعاء، بثقلها على جممل املشهد السياسي العام، وبدا جليا 
على  احلرص  وإظهار  ما حصل  وطأة  من  التخفيف  يريد  اجلميع  أن 

استمرار االستقرار السياسي واحلكومي.
برزت يف جملس  إنه  اوغاسابيان  جان  املستقبل  تيار  وزير  وقال 
الوزراء وجهات نظر، وما مّيزها انها أبرزت موقفا واحدا يف جملس 
مع  تصويتنا  يف  وحنن  إيران،  على  العقوبات  فرض  ضد  الوزراء 
أعتقد  لبنان، وبالتــالي ال  االمتناع، نكون بذلك قد راعينا مصلحة 
على  سلبية  ارتدادات  له  ستكون  الوزراء  جملس  يف  جرى  ما  ان 

احلكومة.
حددته  الذي  املوقف  بري سقف  نبيه  الرئيس  وزراء  التزم  وفيما 
حركة »أمل« حول »الال قرار الذي فّسر بطريقة ملتبسة »، قال 
احد وزراء تكتل اإلصالح والتغيري: إننا نأمل ان نتجاوز هذا القطوع، 

وأال تكون له أية تداعيات.
وجزم الوزير عدنان السيد حسني بأنه لن تكون هناك أية تداعيات 
سياسية، والقاه بذلك وزير تيار املردة يوسف سعادة الذي قال 
ولكن  الوزراء،  انعقاد جملس  قبل  حتى  واضحا  كان  االنقسام  ان 
املهم هو ان احدا مل يكن مع العقوبات، علما أننا كنا نتمنى لو كان 
التصويت ضدها، وطاملا رست االمور عند هذا احلد، فال اعتقد ان 

االمور سـائرة حنو التشنج.
ورفض وزير التنمية االدارية حممد فنيش اتهام قوى املعارضة بأنها 
قد تسعى اىل التوتري السياسي كرد فعل على ما جرى يف جملس 
الوزراء، وقلل من امكان حصول ارتدادات. وقال لـ»السفري«: 
هناك مسار حكومي وسياسي موجود، ومن الطبيعي ان تبين القوى 
السياسية موقفها بناء على ما يعرتي هذا املسار وعلى ما يطرح فيه 
من موضوعات، فتلك املوضوعات هي اليت حتدد ما جيب ان تكون 
عليه صورة املوقف وليس االتهام املسبق املبين على فرضيات قد 
تكون غري موجودة، علما ان موقفنا معلوم وعربنا عنه بكل وضوح 
واالحنياز  الظلم  يرفض  واضح  موقف  صدر  لو  نتمنى  كنا  بأننا 
تعاقب على  انها ال  اذ  جانبها  اىل  بل يقف  إيران،  العدواني ضد 

جرمية اقرتفتها، بل كونها تقف اىل جانب املقاومة.
وأعرب وزير االشغال غازي العريضي عن اعتقاده بأن االمتناع كان 
افضل الطرق، وقال ال يوجد ما يوجب التوتر السياسي، وخصوصا 
ان جملس الوزراء ساده نقاش هادئ وموضوعي، ويف رأيي اننا 

كلما ضيـّقنا هامش اخلالف وفـّرنا احلماية للبلد.
وأشار العريضي اىل ان العقوبات كانت حمل رفض من قبل اجلميع 
االمريكي  واالحنياز  االسرائيلي  النووي  اخلطر  يتجاهل  احدا ال  وأن 
له والكيل مبكيالني، ولكن ما انتهت االمور اليه على صعيد موقف 
لبنان، ينطلق من تقدير دقة املرحلة ودقة موقع لبنان، ومن رفض 

أن نذهب فرق عملة.
قال  الرتكي،  املوقف  مع  التماثل  عدم  حول  سؤال  على  وردا 
العريضي: لقد صوتنا ملصلحة لبنان، ولو كان املوقف الرتكي خالف 
ما ظهر عليه وقرر االمتناع عن التصويت، او غري ذلك، هل يكون 

االمتناع ساعتئذ موقفا سليما؟.

أردوغان يناشد العرب التحّرك ...
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(

التواصل الغربي مع حركة محاس.
املنتدى  يف  مشاركته  هامش  على  تصرحيات  يف  كوشنري،  وقال 
االقتصادي للدول األمريكية يف مونرتيال، إّن إسرائيل متحفظة على 
فكرة تولي االحتاد األوروبي تفتيش السفن املتوجهة إىل قطاع غزة. 
واعترب أّن اآللية املقرتحة يف هذا اإلطار »ال تلقى جناحا كبريا يف 
باقرتاح  القبول  فرص  حيال  تشاؤمه  أبدى  كما  احلاضر«.  الوقت 
أّن  موضحًا  رفح،  معرب  على  اإلشراف  األوروبي  االحتاد  يتوىل  أن 

»أصدقاءنا املصريني ال يريدون أن نتكلم مباشرة مع محاس«.
شركائنا  مع  األخرى  اخليارات  من  عددًا  ندرس  زلنا  »ما  وأضاف 
تبقى   « حكومته  أن  إىل  مشريًا  املعنية«،  واألطراف  األوروبيني 

وأيضًا  الفلسطينية،  السلطة  مع  املوضوع  مباشر بشأن هذا  اتصال 
مع السلطات اإلسرائيلية واملصرية، وتواصل االستماع إىل قلق« 

هذه األطراف.
طيب  رجب  الرتكي  الوزراء  رئيس  اعترب  فقد  اسطنبول،  يف  اما 
أردوغان، يف كلمة ألقاها أمام االجتماع الثالث لوزراء خارجية منتدى 
التعاون الرتكي - العربي، إّن »على الدول العربية أن تتخذ مزيدًا 
من املبادرات حلل مشكلة غزة عرب الطرق الدبلوماسية«، مشددًا على 

أنه »ال ميكن للسالم واالستقرار أن حيال وغزة حتت احلصار«.
وأضاف »إننا نواجه انتقادات صارمة عندما نرفع صوتنا ضد الظلم 
ومعارضة أي نوع من اإلرهاب وإرهاب الدولة«، متسائاًل »هل جيب 
أن نبقى صامتني ضد اهلجمات على السفن اليت انطلقت من تركيا 
لتحمل ناشطــني من 32 دولة ينقلون مواد إغــاثة فقط؟ وهل جيب 
علينا أن نغمض أعيننا عن جرمية يف املياه الدولية؟ وهل علينا أن 
نبقى صامتني ضد املمارسات غري اإلنسانية يف فلسطني؟ ألن يكون 

ذلك تأييدًا إلرهاب الدولة وحتماًل للممارسات غري القانونية؟«.
من جهته، قال وزير اخلارجية الرتكي أمحد داود أوغلو إن بالده تتوقع 
من جامعة الدول العربية االستمرار يف دعمها يف ما يتعلق باهلجوم 
استقرار  ضمان  »أهمية  على  مشددًا  احلرية«،  »أسطول  على 

فلسطني يف أقرب وقت ممكن«.
واعترب داود أوغلو أّن االعتداء على »أسطول احلرية« شّكل عالمة 
اخلطرية  األبعاد  »رغم  انه  إىل  مشريَا  املنطقة،  يف  جديدة  فارقة 
للهجوم على السالم واألمن اإلقليميني، إاّل أن هذا احلادث شكل يف 
الوزير  وشدد  إقليمي«.  لنظام  شكل  إلعطاء  فرصة  نفسه  الوقت 
الرتكي على ضرورة توحيد الصف الفلسطيين كرد مباشر وفوري على 

اهلجمات اإلسرائيلية.
من جهته، قال وزير اخلارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليربمان، يف بيان، 
إّن »الشرط األدنى لرفع احلصار يتمثل يف السماح للصليب األمحر 
مل  الشرط  هذا  دام  أنه »ما  معتربًا  بانتظام«،  يزور شاليت  بأن 

يستوف فلن يكون هناك أي مربر لتغيري الوضع«.
وردًا على بيان ليربمان، قال املتحدث باسم حركة محاس سامي أبو 
زهري إّن »موضوع شاليت مرتبط بقضية األسرى الفلسطينيني«، 
معتربًا أّن »ربط االحتالل موضوع احلصار بقضية شاليت هو حماولة 
للتضليل والتفاف على اجلهــود الدولية لكسر احلصار، لكننا واثقــون 
من أن هذه التصرحيات مل تعد جتدي، وأن احلراك الدولي والشعيب 

سيستمر حتى كسر كل أشكال احلصار«.
ويف نيويورك، قال مندوب دولة غربية عضو يف جملس األمن الدولي 
جدية  إجراءات  يف  تنظر  الرباعية،  اللجنة  خالل  ومن  بريطانيا،  إن 
لتخفيف احلصار عن غزة وبطريقة تسمح بدخول البضائع إىل القطاع 
بشكل منتظم عرب الرب وليس البحر، يف ضوء اعرتاض اسرائيل على 

تشكيل قوة حبرية دولية لتفتيش السفن املتوجهة للقطاع.
وفيما أشار إىل أّن هناك خططًا جدية اآلن لالتفاق على نظام توافق 
النقطة  أّن  أكد  الرباعية ملراقبة معرب »كارني« اإلسرائيلي،  عليه 
األهم هي القيام بذلــك من دون تقــوية حركة محاس، مشريًا إىل أن 

هذا األمر مهم جدا للسـلطة الفلسطينية.
جرمية  يف  الدولي  التحقيق  موضوع  أّن  إىل  الغربي  املندوب  وأملح 
»أسطول احلرية« يبدو معلقًا يف احلاضر، ما يشري إىل اقرتاح األمني 
العام لألمم املتحدة بان كي مون تشكيل جلنة حتقيق مخاسية تتمثل 

فيها تركيا وإسرائيل والواليات املتحدة ال ميكن تطبيقه حاليًا.
وأوضح أنه يتوقع أن جيري حتقيق اسرائيلي منفرد وحتقيق تركي، 
اإلسرائيلية  احلكومة  قرار  هو  اآلن  حتى  واضح  غري  يبقى  ما  ولكن 
النهائي بشأن القبول باملشاركة يف التحقيق الذي دعا له بان كي 
مون. وتوقع أن تعلن احلكومة اإلسرائيلية قرارها يف هذا الشأن بعد 

غد.
إىل  التوصل  عن  تردد  ما  الفلسطينية  السلطة  نفت  السياق،  ويف 
اتفاق مع إدارة الرئيس األمريكي باراك أوباما حول إجياد آليات لرفع 
احلصار عن غزة، يف وقت أشار عضــو اللجــنة املركــزية يف حــركة 
فــتح نبــيل شعث إىل وجــود حراك يستهدف فتح معرب رفح وميناء 

غزة البحري بالتوازي مع جهود املصاحلة.
ومن املتوقع أن يشكل ملفا حصار غزة واملصاحلة الفلسطينية حمور 
اللقاءات اليت سيجريها األمني العام للجامعة العربية عمرو موسى يف 

غزة، اليت يتوقع أن يزورها غدا األحد.
عباس

كلمة  عباس، يف  الفلسطيين حممود  الرئيس  حّذر  األثناء،  هذه  يف 
الدولتني »قد  حل  أن  األمريكي،  معهد »بروكينغز«  ألقاها يف 
اإلسرائيلي يف  االستيطاني  النشاط  استمرار  بسبب  يتالشى«  بدأ 
األراضي.ودعا إسرائيل إىل اختاذ إجراءات تظهر »نواياها السلمية«، 

مشددًا على أّن العرب واملسلمني »ليسوا ضد السالم«.
وكانت صحيفة »هآرتس« نقلت عن عباس قوله جملموعة من قيادات 
اجلالية اليهودية يف الواليات املتحدة التقى بهم يف واشنطن، إنه 

»ال ينكر حق اليهود بأرض إسرائيل«.

عباس: حل الدولتني بدأ يتالشى ...
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(

رام  يف  مصادر  خالل  من  تسريب  ويف  يتالشى.  بدأ  وفلسطينية، 
اهلل، ُعلم أن عباس ختلى عمليًا عن شرط توقيع »محاس« ورقة 
أواًل ثم مناقشة مالحظات احلركة عليها، ما ينزع  املصاحلة املصرية 
اسرائيل وعدم  املفاوضات مع  تعوقان املصاحلة:  بالتالي ذريعتني 

األخذ بعني االعتبار مالحظات »محاس«.
الرئيس الفلسطيين قال أمام عدد من الباحثني واملهتمني »اود ان 

اعرب عن قلقي من ان الوضع صعب للغاية)...( ان مفهوم الدولة 
الفلسطينية مع الدولة االسرائيلية، اخشى، انه بدأ يتالشى« بسبب 
الفلسطينية  االراضي  يف  االسرائيلي  االستيطاني  النشاط  استمرار 
»نواياها  تظهر  اجراءات  اختاذ  اىل  اسرائيل  داعيًا  واستفحاله، 
وكذلك  السالم  ضد  ليسوا  »العرب  ان  اكد  كما  السلمية«، 

املسلمني«.
ويف تطور ذي شأن على الصعيد الداخلي، قالت مصادر فلسطينية 
شرط  عن  يبدو  ما  يف  ختلى  الرئيس  ان  لـ«املستقبل«  رفيعة 
توقيع حركة »محاس« على ورقة املصاحلة املصرية اواًل تسهياًل 
لزيارة وفد القيادة الفلسطينية يف الضفة الغربية اىل غزة برئاسة 
رجل االعمال الفلسطيين املعروف منيب املصري لبحث امر املصاحلة 

الداخلية.
وحبسب مصادر الوفد الفلسطيين، فإن وفد الضفة يتكون اىل املصري 
من اربعة من اعضاء اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية هم 
عبد الرحيم ملوح عن اجلبهة الشعبية الذي فوض بدوره عضو املكتب 
بسبب  عنه  بداًل  للحضور  جمدالوي  مجيل  غزة  للجبهة يف  السياسي 
حزب  من  عمرية  وحنا  القطاع،  لزيارة  تصريح  منحه  اسرائيل  رفض 
الناصر  وعبد  الدميوقراطية  اجلبهة  عن  الكريم  عبد  وقيس  الشعب 
الشاعر عن حركة »محاس« وواصل ابو يوسف من جبهة التحرير 
الفلسطينية، وزكريا االغا وبسام الشكعة عن »فتح« وثالثة اعضاء 
من اللجنة املركزية لـ«فتح« هم عزام االمحد وحممد اشتية وصخر 
والفعاليات  املستقلة  الشخصيات  من  عدد  اىل  باالضافة  بسيسو، 

الدينية، منها بطريرك الالتيني السابق ميشال صباح واخرين.
واشارت املصادر اىل ان عباس حدد يف كتاب التكليف لرئيس الوفد 
منيب املصري مهمة الوفد اليت تتلخص يف حبث العقبات اليت حتول 

دون املصاحلة وكيفية التغلب عليها.
وتقول هذه املصادر ان املصري الذي زار أالربعاء القاهرة والتقى 
وتشجيعًا  تفهمًا  ولقي  ابراهيم  حممد  اللواء  املخابرات  رئيس  نائب 
ملهمة الوفد رغم التخلي عن مطالبة »محاس« بالتوقيع اوال، وانه 
قيادة »محاس« صاحبة  تقيم  حيث  باجتاه دمشق  سيكمل حتركه 
القرار الفعلي، كما سيلتقي قيادات سورية قبل ان ينتقل اىل ليبيا 

رئيسة القمة العربية.
غري ان مصادر اخرى يف الوفد اعربت عن عدم تفاؤهلا من امكانية 
وإن محل  حتى  التكليف  كتاب  ان  مضيفة  نتائج،  أي  اىل  التوصل 
املصرية، سيعين  الورقة  على  التوقيع  شرط  اسقاط  مبعنى  جديدًا، 
الغرق ثانية والعودة اىل املربع االول، على غرار حوارات القاهرة اليت 
املصرية  الورقة  حصيلتها  وكانت  والتفاصيل  امللفات  كل  ناقشت 

اليت رفضت »محاس« التوقيع عليها.
وأعربت هذه املصادر عن اعتقادها ان »محاس« اليت رفضت وهي 
يف اسوأ ظروفها الورقة املصرية، لن تقبل بها او بشيء قريب منها، 

خاصة وانها تشعر بأن احلصار يدنو من نهايته.
وقد بدأ الوفد العتيد بعقد سلسلة اجتماعات حتضريًا لزيارة غزة، غري 
انه لن يغادر اليها قبل عودة الرئيس عباس من جولته الراهنة اليت 

ستشمل اضافة اىل واشنطن كال من مدريد وباريس والقاهرة.
املصري  منيب  أن  الزهار  حممود  القيادي يف »محاس«  وكشف 
قدم ورقة إىل »محاس« حولتها إىل اتفاقية، مؤكًدا على إصرار 
حركته للوصول إىل مصاحلة حقيقية حتافظ على الثوابت الفلسطينية. 
واكد الزهار أن »احلكومة )املقالة يف غزة( واحلركة ذاهبتان حاليا 
الفلسطيين«.  الدم  حرمة  أجل  من  وعائلية  اجتماعية  مصاحلة  إىل 
التوجيه  القيادي حبماس خالل ندوة سياسية نظمتها هيئة  واضاف 
السياسي واملعنوي التابعة لوزارة الداخلية واألمن الوطين يف حكومة 
»محاس« املقالة امس االول، ان هدف حركته »طرد االحتالل من 
الضفة وغزة يف هذه املرحلة«، مبيًنا أن »برنامج املقاومة ليس 
العمل املسلح فقط وإمنا هو آلية من برنامج املقاومة، وان مشروع 
احلركة هو مشروع إصالح وليس مشروع فساد«، مشريا أن »هناك 

صحوة إسالمية«.
اىل ذلك، اعلنت احلكومة الفلسطينية امس تأجيل االنتخابات احمللية 
اليت كان مقررا تنظيمها يف 17 من متوز )يوليو( املقبل يف االراضي 

الفلسطينية.
وقالت احلكومة يف بيان نشر اثر اجتماع هلا برئاسة رئيس الوزراء 
سالم فياض يف رام اهلل، انها قررت »تأجيل موعد انتخابات جمالس 

اهليئات احمللية، على ان حيدد موعد اجرائها الحقا«.
اختذته  الذي  القرار  ان  القوامسي  خالد  احمللي  احلكم  وزير  واعترب 
نصحنا  حيث  ودولية  وعربية  اقليمة  مشاورات  بعد  »جاء  احلكومة 

بتأجيل االنتخابات ملنح فسحة للمصاحلة ورفع احلصار عن غزة«.
وكانت حركتا محاس اليت تسيطر على قطاع غزة واجلهاد االسالمي 
اعلنتا نهاية ايار )مايو( مقاطعتهما هلذه االنتخابات ألنها تشكل يف 

رأيهما »تكريسا حلالة االنقسام الداخلي«.
ويف مسعى للتوسط بني احلركتني املتنازعتني )فتح ومحاس(، وصل 
مدير مكتب عمرو موسى، السفري هشام يوسف، اىل قطاع غزة أمس 
يف زيارة هي األوىل من نوعها ملسؤول رفيع من جامعة الدول العربية 
القطاع منذ فرض احلصار اإلسرائيلي الذي دخل عامه الرابع، وذلك 
متهيدا لزيارة يقوم بها األمني العام للجامعة العربية عمرو موسى اىل 

غزة.
وكان الرئيس حممود عباس قال يف وقت سابق إن عمرو موسى ابلغه 

نيته زيارة قطاع غزة خالل األيام القليلة املقبلة.
خالل  غزة  لقطاع  ملوسى  املرتقبة  بالزيارة  »محاس«  رحبت  وقد 
األيام القادمة، معتربًة أن الزيارة خطوة جيدة كانت منتظرة منذ فرتة 

طويلة.
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بقلم كميل مسعود

العدوان اإلسرائيلي على غزة   

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

الرببري  العدوان  ألحد  مفاجئًا  يكن  مل 
الذي قامت به إسرائيل على أسطول احلرية 
والذي ينقل مواد غذائية وطبية ألبناء غزة 
أكثر  متنه  وعلى  سنوات،  منذ  احملاصرة 
من أربعمائة ومثانني شخصًا من دول عدة 
وجنسيات خمتلفة تضامنًا مع غزة احملرومة 
من كل عمل خريي وإنساني حتى من بعض 

جريانها. 
املواد  ينقل  كان  الذي  هذا  األسطول 
وتلفزيونات  صحف  معظم  كانت  الغذائية، 
العامل قد حتدثت عنه كي ال ُيصار فيما بعد 
ما  لشيء  يتعرض  ال  وكي  حوله،  لغط  أي 
طريقه  يف  وهو  اإلنسانية  مهمته  من  حيد 
اىل غزة الفلسطينية، ألن مهمته ليست ضد 

إسرائيل وال يشكل أي خطر عليها.
ومما ال شك فيه إن إسرائيل كانت متأكدة 
متامًا من أن األسطول مهمته إنسانية وليس 

العكس.
للخري  تعرف  ال  دولة  إسرائيل  أن  ومبا 
معنى وال تضمر جلريانها إال الشّر، إعرتضت 
من  وقتلت  البحر  عرض  يف  األسطول 
الناجني منه اىل إسرائيل،  قتلت واقتادت 
املظاهرات  بعد  الحقًا  عنهم  أفرجت  ثم 
واإلستنكارات اليت دانت إسرائيل وشجبت 
معظم  يف  والالأخالقية  الالإنسانية  أعماهلا 

دول العامل.
احلصار  فك  اىل  دعت  األوروبية  الدول 
تأسف  أوباما  األمريكي  والرئيس  غزة،  عن 
رفض  الوقت  ذات  ويف  الضحايا  لسقوط 
وبشدة إدانة اهلجوم اإلسرائيلي على غزة، 
وكذلك فعل نتنياهو الذي عاد وحذر العامل 
من إرسال أي سفينة حتمل مواد غذائية أو 

غريها اىل القطاع.
سحبت  اليت  الوحيدة  الدولة  نيكاراغوا 

سفريها من إسرائيل وقطعت العالقات معها 
)مشكورة(.إنه من املعيب واملؤسف أنه وال 
دولة عربية فكّرت يف أن تقطع عالقاتها مع 
وبني  بينها  اليت  الدول  خصوصًا  إسرائيل 
إسرائيل تبادل دبلوماسي حتى ولو من باب 

رفع العتب.
رمسية  مصادر  من  اهلريالد  علمت  وقد 
موثوقة رفيعة املستوى أنه من غري املسموح 
احلاالت  يف  العربية  الدول  من  للبعض 
املتأزمة واحلرجة أكثر من اإلستنكارات وعقد 
فائدة  وال  طائل  ال  بينها  ما  إجتماعات يف 
منها، كإجتماع وزراء خارجية الدول العربية 
الذي ُعقد ملناقشة موضوع الباخرة األسبوع 

الفائت والذي مل يؤخذ له أية أهمية.
غّيها  يف  مستمرة  إسرائيل  أن  وطاملا 
على  خطرا  تشكل  تعد  مل  يوم  فسيأتي 
احمليط العربي فقط وإمنا على العامل كله. 
أسبوعني  أو  اسبوع  فبعد  وبالتأكيد،  إنه 
سيصبح أسطول احلرية كغريه من القضايا 

اليت هي ذات أهمية.
ومن يعش يَر

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

www.wlcu.com.au

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

State Council of Victoria and the Executive Committee

Cordially invite you to share with them

Honouring the 2009 VCE students

Who passed their examination with distinction.

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

At Clocktower Centre
750 Mount Alexander Road, Moonee Ponds

(Corner Pascoe Vale and Mount Alexander Roads)

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

Cr. Shirley Cornish.

Proudly Sponsored by:
Mooney Valley City Council

Arab Bank Australia

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

Yours Sincerely
Youssef Saba
Secretary

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

www.wlcu.com.au

–

VCE2009.

 .

18/7/2010 .

:                   Clocktower Centre
750 Mount Alexander Road, Moonee Ponds

(Corner Pascoe Vale and Mount Alexander Roads)

10/7/2010
 :5454920413

:
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جلميع مراسالتكم 

وإعالناتكم يف ملبورن

االتصال مبسؤول 
اجلريدة

 الزميل كميل مسعود:
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
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 CLASSICA KITCHEN GIFTWARE
االدارة: روبري خبعازي وفايده راضي طوق

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

جميع أنواع ستانلستيل 
ـ فناجني قهوة ـ صواني 

مختلفة
من أجود البضائع وجميع 

مستلزمات املطبخ

البيع باجلملة واملفّرق
أسعارنا هي االفضل

أمجل اهلدايا
 جلميع مناسباتكم السعيدة

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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ëÏmÏm@Úèé˚fl
bÓ€a6éa@¿@∂Î¸a

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

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

لبنان  حاليًا  يزور  اهلريالد  جريدة  يف  مسعود  كميل  زميلنا 
البرتونية  احلجر  وجه  بلدة  خمتار  خالهلا  إلتقى  مناسبة  وكانت 
وهي سيدة أنتخبت مؤخرًا عن البلدة املذكورة أال وهي السيدة 
لبنان بوجه  العامة يف  أنطوانيت عبود، وجرى عرض لألوضاع 

عام وبلدة وجه احلجر والبرتون بوجه خاص.
من  نوعًا  يشهد  لبنان  إن  عبود  أنطوانيت  السيدة  وقالت 
من  املنطقة  تشهده  ما  ظل  يف  والسياسي  األمين  اإلستقرار 
بعض  هناك  كان  وإن  ودولية.  إقليمية  سياسية  حتركات 
اإلشكاالت األمنية اليت حصلت مؤخرًا، فإن مثل هذه األعمال 

الشاذة حتصل يف كثري من البلدان يف العامل.
وجه  يف  اإلختيارية  اإلنتخابات  يف  وفوزها  ترشحها  وعن   
احلجر، قالت السيدة أنطوانيت إنه يف اإلنتخابات السابقة طلب 
إليها أبناء بلدتها الرتشح وقد إعتذرت مع الشكر إلبناء بلدتها 
الذين منحوها ثقتهم مع اإلحتفاظ باألسباب لعدم قبوهلا بالرتشح 

دون الدخول يف التفاصيل.

جريدة اهلريالد تلتقي خمتار وجه احلجر يف لبنان

املختار أنطوانيت عبود: البرتون اليوم تعتز مبن ميثلها مبلء إرادة أبنائها ال بالضغوط والرشاوى والتهديد

السيدة  قالت  احلجر،  وجه  عن  العام  احلديث  سياق  ويف   
أنطوانيت: ال أغالي إذا قلت أن شعبنا يف وجه احلجر هو شعب 
املاديات ألنه من طينة جمبولة  حي وأخالقي وال ينساق وراء 
أحرتم  شخصيًا  وأنا  الشبهات،  عن  البعد  كل  بعيدة  بالوطنية 
وأقدّر أبناء بلدتي الذين إنتخبوني والذين مل ينتخبوني، إذ إني 

أشعر مع اجلميع حيث كل من له وضعه اخلاص.
وبالنتيجة كلهم أخوتي وأخواتي وأبناء بلدتي وجه احلجر، وأنا 
واحد.  منظار  من  اجلميع  اىل  اتطلع  املسؤولية  وحبكم  اليوم 
أنطوانيت  السيدة  قالت  البرتون  يف  البلدية  اإلنتخابات  وعن 
فهي  ال2009،  انتخابات  يف  البرتون  غري  اليوم  البرتون  أن 
اليوم تفتخر وتعتز مبن ميثلها مبلء إرادة أبنائها ال بالضغوط 

والرشاوى والتهديد.
ويف نهاية اللقاء محلتين السيدة أنطوانيت حتياتها وحتيات 
بلدتها وجه احلجر اىل مجيع املغرتبني اللبنانيني يف أوسرتاليا، 
أنطوان  والشاعر  خبعازي  روبري  بلدتها  إبن  بالذكر  وخّصت 

*السيدة أنطوانيت عبود مع الزميل كميل مسعود**املختار السيدة أنطوانيت عبود*

برصونا زغلول الزغرين الذي بعث إليها من أوسرتاليا بقصيدة 
شعرية أبكتها كما قالت، وكانت قد إستلمتها قبل يوم واحد 

من موعد اإلنتخابات.
جريدة  عرب  قصرية  شعرية  بكلمة  عليه  ترد  أن  أرادت  وقد 
السبت  اإلنرتنت  على  تقرأها  بأن  هلا  أكدت  وقد  اهلريالد، 

القادم، وقالت فيها: 
يا صديق الروح            بكاّني الكالم

زغريي أنا حّسيت          مش قد املقام
بكرب بضيعيت             وبعاهدك رب السما
وكون األمينة الساعية    للخري ما دام الزمان

حقيقًة ال ميكنين أن أصف السيدة أنطوانيت عبود اال مبا تتحلى 
به من معرفة وثقافة وأخالق وإحساس وتواضع. إنها من النساء 
القالئل اللواتي يتحدثن مبوضوعية. إنها سيدة جمتمع بكل ما 

للكلمة من معنى.      )اجرى احلوار الزميل كميل مسعود(

*السيدة عبود والزميل مسعود يف حديث ودي*
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مجيع انواع احلبوب والزيوت وكافة انواع املعلبات... مسن اصلي - فول ومحص امريكانا 
منتوجات املبخر العاملية من  املخلالت الصحية والعالية اجلودة

اكرب حمل لبيع اخلضار 
والفواكه واحلبوب واالجبان 

وااللبان والزيوت خاصة 
اخلالية من الكولسرتول 

وزيت الزيتون الصايف

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

544 - 546 Mahoneys Rd Campbellfield Vic 3061

27 Malcolm Pl، Campbellfield Vic 3061

*حممص حديث جلميع انواع 
املكسرات الطازجة يوميا 

*يتوفر يف خمازننا مجيع 
مستلزمات املطبخ العربي 

*تصّدر البضائع اىل 
مجيع الواليات االسرتالية 

*حربنا مفتوحة على الغالء 
بصورة دائمة ومستمرة 

شركة عمارة السترياد وتصدير املواد الغذائية
بادارة السيد عمارة

حمالت عمارة للخضار والفواكه والسمانة 
بادارة السيد عمارة

2010 حزيران   12 Saturday 12 June 2010السبت 
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متفرقات

يف حديث اىل »االخبارية« السعودية يف ذكرى تولي خادم احلرمني مقاليد احلكم

السنيورة: اململكة كانت حتّضنا على الوفاق وخرياتها مشلت اجلميع
رأى رئيس كتلة »املستقبل« النيابية الرئيس فؤاد السنيورة 
انه »على الرغم من كل احملاوالت اليت كانت تدفع باجتاه إبقاء 
حال الُفرقة العربية، وقف خادم احلرمني الشريفني امللك عبد اهلل 
بن عبد العزيز موقفا كبريًا، وقد شهدته يف قمة الكويت كيف كان 
مبادرًا ناظرًا إىل مصلحة بلداننا وأمتنا ومصلحة األجيال القادمة«، 
مشريا اىل ان »اململكة كانت حتض دائمًا على الوفاق اللبناني 
نظامًا  وبقائه  وعروبته  وسيادته  لبنان  استقالل  على  التأكيد  مع 

دميوقراطيًا منفتحًا«.
اململكة  قدمتها  دوالر  مليون   550 قدمت  ان »اململكة  وأوضح 
إىل لبنان كهبة خالل العدوان اإلسرائيلي عام 2006 ومل تقتصر 
خريات اململكة على جمموعة أو منطقة لبنانية، بل مشلت كل لبنان 

يف مناسبات عديدة«.
وقضيتنا  ومسلمني  كعرب  واحدة  قضية  أصحاب  »حنن  وأكد 
يف اإلنسان العربي ويف وضع حد الستمرار االحتالل اإلسرائيلي 
والوفاق  التضامن  دعم  إىل  ماسة  حاجة  وهناك  لفلسطني، 

العربيني«.
وقال السنيورة يف حديث مع قناة »اإلخبارية« السعودية، مبناسبة 
الذكرى اخلامسة لتولي خادم احلرمني الشريفني مقاليد احلكم، ردا 
والتشجنات  االنقسامات  حال  النهاء  اململكة  دور  عن  على سؤال 
أن  الوزراء: »ال شك يف  رئيسا جمللس  كان  عندما  السياسية 
اململكة العربية السعودية، بقيادة خادم احلرمني الشريفني امللك 
عبد اهلل بن عبد العزيز، وقفت إىل جانب لبنان ومجيع اللبنانيني، 
وقد دعمت، بل كانت السباقة يف تقديم الدعم للبنان عندما كان 
السياسي  الصعيد  على  ذلك  أكان  الدعم،  هذا  إىل  حباجة  األخري 
الداخلي للحض على حتقيق الوفاق بني اللبنانيني، أو على الصعيد 
العربي من حيث بذل املساعي للتوصل إىل توافق عربي يف ما خّص 
لبنان، هذا البلد الذي يشكل مرآًة تعكس اإلشكاالت واملشكالت 
العربية  اململكة  تدرك  لذلك،  الدولية.  وحتى  والعربية  اإلقليمية 
الوضع يف هذا  ماهية  لبنان،  السعودية، منذ قيامها ومنذ قيام 
البلد اهلام يف املنطقة، فكان من الدواعي أن يكون للبنان الدعم 
اململكة حتض  كانت  هنا،  من  املصاعب.  أجل ختطي  من  الكايف 
التأكيد على  التخاصم، لكن مع  وإنهاء  الوفاق  بشكٍل دائم على 
استقالل لبنان وسيادته وعروبته، وعلى بقائه نظامًا دميوقراطيًا 

منفتحًا ميثل االعتدال والتسامح يف العامل العربي«.
هذا  على  السعودية  العربية  اململكة  دعم  يقتصر  »مل  أضاف: 
املوقف السياسي فحسب، بل وضعت اململكة كل إمكاناتها ودورها 
وصالتها ومقدراتها يف تصّرف لبنان. حنن، عادًة، نستعمل عبارة 
»الصديق وقت الضيق«، لكن يف احلقيقة األخ والشقيق هو 
أيضًا وقت الضيق عندما نكون حباجة إليه، وبالتالي ُيدرك اجلميع 
حجم الدور الذي لعبته اململكة العربية السعودية حني تعرض لبنان 
اإلسرائيلي  االجتياح  املخاطر، وال سيما يف فرتة  الكثري من  إىل 
يف متوز عام 2006، وما قبل ذلك أيضًا، عندما مت التوصل إىل 
اتفاق الطائف الذي أنهى احلرب األهلية وأكد على السلم األهلي 

يف لبنان«.
عدوان متوز

وعن دورها خالل عدوان متوز عام 2006؟ أجاب السنيورة: »أواًل، 
يتصل  معنا،  مستمر  تواصل  على  الشريفني  احلرمني  خادم  كان 
للبحث يف  ما جيري،  على  للوقوف  واآلخر  احلني  بني  اهلاتف  عرب 
كيفية التعامل مع هذا التحدي الكبري. لقد قدم جاللة امللك الدعم 
السياسي والديبلوماسي للبنان، وكان مسو األمري سعود الفيصل، 
بتوجيهات من خادم احلرمني الشريفني، على تواصل دائٍم معنا من 
أجل الوقوف على كل املستجدات، ومن أجل دعم لبنان يف احملافل 
وثانيًا،  العامل.  النافذة يف  القوى  مع  االتصاالت  وإجراء  الدولية 
كانت اململكة العربية السعودية السباقة يف تقديم الدعم املادي 
البداية، قدمت اململكة  إليه. يف  للبنان عندما كان بأمس احلاجة 
مبلغ 50 مليون دوالر، ثم أتبعته مببلغ 500 مليون دوالر ، فأصبح 
اجملموع 550 مليون دوالر كهبة إىل لبنان، باإلضافة إىل مبلغ مليار 
دوالر أودعته يف املصرف املركزي لدعم االستقرار املالي والنقدي 
يف لبنان. 550 مليون دوالر اسُتعملت من أجل تغطية عدد كبري 
اجلنوبية. يف  الضاحية  جانب جزء من  إىل  ُدّمرت  اليت  القرى  من 
خالل  ومن  السعودية،  العربية  اململكة  إن  القول  ميكننا  احلقيقة، 
اهلبة اليت قدمتها، أصلحت دمار وأضرار 55 ألف وحدة سكنية يف 

لبنان، وقد كانت امُلبادر األكرب لتقديم دعم بهذا احلجم. 
إىل جانب ذلك، اسُتعملت هبة اململكة العربية السعودية، ووفقًا 
ملا مت التشاور به مع اململكة ، من اجل بناء عدد من مشاريع البنى 
العربية  اململكة  خريات  تقتصر  فلم  لبنان،  أحناء  كل  التحتية يف 
لبنانية، بل مشلت  أو على منطقة  لبنانية  السعودية على جمموعة 
كل لبنان. حتى يف املناطق املدمرة، مل يقتصر دعم اململكة على 
اجلنوب، بل مشل كل املناطق اللبنانية، من الضاحية إىل البقاع إىل 
الشمال إىل جبل لبنان . من هنا، كانت اململكة العربية السعودية 

سباقة يف هذا الشأن. 
النهر  خميم  حرب  هي  أخرى،  هلجمة  لبنان  تعرض  عندما  كذلك، 

البارد، كانت اململكة من أوائل الدول اليت قدمت الدعم، السياسي 
قلب  وكان  الصعوبة،  شديدة  بظروف  مررنا  واملعنوي.  واملادي 
اململكة وقلب عاهل اململكة على لبنان. ولن ننسى وقفة جاللة 
امللك من أجل مساعدة تالميذ املدارس يف لبنان، إذ قدم مساعدات 
مجة على مدى سنوات عدة تفوق 80 مليون دوالر من أجل مساعدة 
تالميذ املدارس لعدم حتمل أي أقساط أو أي أعباء يف هذا الظرف 

الصعب. 
يف كل منعطف ويف كل مشكلة، جند اململكة العربية السعودية، 
لبنان  جانب  إىل  دائما  تقف  الشريفني،  احلرمني  خادم  وبقيادة 
واعتبارها  بتقديرها  ومدفوعة  األصيل،  العربي  حبسها  مدفوعًة 
اللبنانيني.  الساحقة من  والكثرة  لبنان  اليت يعاني منها  للمعاناة 
لذلك جند أنه يف كل منعطف ويف كل أزمة يتعرض هلا لبنان، وهو 
البلد الذي يتحمل عن كثرٍي من العرب بسبب طبيعته ودوره ومكانه 
وظروفه االقتصادية والسياسية واجلغرافية، كانت اململكة العربية 

السعودية األكثر حتسسًا وتلبيًة لدعمه«.
تقريب وجهات النظر العربية

يف  أو  العربية  النظر  وجهات  تقريب  يف  احملوري  دورها  وعن 
األيام  علمتنا  »لقد  قال:  العربية؟  العربية  املصاحلات  حتقيق 
وأيضًا  كعرب  واحدة،  قضية  أصحاب  حنن  قوة.  االحتاد  يف  أن 
حد  وضع  يف  قضيتنا  العربي،  اإلنسان  يف  قضيتنا  كمسلمني. 
الستمرار االحتالل اإلسرائيلي لفلسطني ولطرد الفلسطينيني من 
والوفاق  التضامن  دعم  إىل  ماسة  حاجة  هناك  وبالتالي  ديارهم. 
سياستها  وهذه  السعودية،  العربية  اململكة  أن  أعتقد  العربيني. 
الشريفني  احلرمني  خادم  بقيادة  فأكثر  أكثر  ترّسخت  وقد  دائمًا 
جاللة امللك عبد اهلل بن عبد العزيز، تقف دائمًا من اجل دعم الوفاق 
العربي. إذا نظرنا إىل كل ما جرى خالل الفرتة املاضية، جند أنه 
على الرغم من اآلالم اليت تعرضت هلا اململكة، وتعرض هلا امللك 
باجتاه  اليت كانت تدفع  الرغم من كل احملاوالت  شخصيًا، وعلى 
جدًا،  كبريا  وكان  كبريًا،  امللك  وقف  العربية،  الُفرقة  حال  إبقاء 
ويف الواقع أنا شهدته يف قمة الكويت. كنت أقف إىل جانب عدد 
من الرؤساء، وشهدته كيف كان مبادرًا. مل أكن أعلم حينها ماذا 
بالسالم  مبادرته  خالل  من  أيقنت  لكنين  سيقدم،  وماذا  سيقول 
على الرئيس بشار األسد أنه حيّضر إىل شيء ما. وبالفعل كان 
يف القمة مبادرًا، وكان كبريا جدًا. لقد نظر إىل األمام، إىل مصلحة 
األمة، إىل نظرة األجيال القادمة إلينا كمسؤولني، كيف علينا أن 
نتصرف مجيعنا، وأن نضع خالفاتنا جانبًا وننظر إىل ما هو فعليًا 
يف مصلحة بلداننا وأمتنا ومصلحة األجيال القادمة يف العمل على 
توثيق عرى التوافق والتواصل ورمي اخلالفات جانبًا وتوحيد املوقف 

باجتاه العدو اإلسرائيلي. 
السعودية، فلطاملا  العربية  اململكة  غريبًا على  املوقف ليس  هذا 
كان هذا موقفها. أعتقد أنها مستمرة على ذات الدرب. لقد كنت 
يتصل  كان  عندما  مضت،  اليت  السنوات  خالل  السعادة،  شديد 
بي جاللة امللك شخصيًا ليدّل على مدى تتّبعه ومتابعته لألمور يف 
أكثر من خطاب كنت قد ألقيته أو موقف قد اختذته. فبعد انتهاء 
أول املتصلني للتشديد على  احلديث بدقائق، يكون جاللة امللك 
مواقفي اليت كنت أقوهلا عن قناعة وإميان، وقد كنت أشعر يف 
الوقت نفسه بكثري من الرضى عندما كان يتصل بي للتهنئة على 

هذه املواقف«.
واقع اململكة اليوم

وعن رأيه بالواقع السياسي للمملكة اليوم، إقليميًا ودوليا؟ أجاب: 
سياسته  على  تقتصر  ال  امللك  جلاللة  املواقف  هذه  أن  »أعتقد 
اململكة  ملك  هو  البداية،  يف  العربية.  مواقفه  على  أو  اخلارجية 
واملبادر  القائد  الوالد وعني  بعني  ينظر  السعودية، وهو  العربية 
املواطنني  وأمام  الداخل  السعودية يف  العربية  اململكة  دور  إىل 
أنه  فنجد  مواطنيها،  اململكة جتاه  واجبات  إىل  ينظر  السعوديني، 
كافة.  اجملاالت  يف  اململكة  يف  والتنمية  التطوير  لعملية  متابعًا 
وأكرر القول، َكْم من عمٍل قدمه جاللة امللك من أجل الدول العربية 
وليس فقط من أجل لبنان، يف اليمن والسودان ومصر وسوريا، 
يف أكثر من بلد عربي وإسالمي، ألن اململكة بلٌد قائٌد يف العامل 
اإلسالمي أيضا، وليس فقط يف العامل العربي، هلا دور وعليها 
واجبات ومسؤوليات والناس ينظرون إليها من اجل تقديم الدعم 
والعون هلم، كونها أيضًا مسؤولة عن املشاعر املقدسة وعن احلرمني 
الشريفني . وبالتالي، فقد وقفت اململكة إىل جانب عملية التنمية 
الداخلية ليس فقط من خالل املشاريع العمرانية واالقتصادية اليت 

تقوم بها ، بل أيضًا من خالل املشاريع احلضارية والثقافية.
لقد تسنى لي أن أحضر افتتاح جامعة امللك عبد اهلل بن عبد العزيز، 
وهذا األمر كان آسرًا بالنسبة لي، ملا قام به جاللة امللك. لقد عرب 
بالفعل عن نظرته إىل مستقبل اململكة وشبابها وشاباتها، واليت 
املمتازة  النوعية  الصحيح ذي  بالعلم  أبنائنا  تزويد  تفيد بضرورة 
واملنفتحة واملتنافسة مع اجلامعات األخرى. فمن خالل ما قام به 
جاللة امللك من هذه املشاريع االقتصادية واحلضارية والثقافية، 
جند أنه يأخذ اململكة العربية السعودية إىل القرن احلادي والعشرين، 

وهذا أمر ُيسّجل له وُيسّجل للمملكة. أعتقد أنه يف هذا اليوم، يوم 
البيعة السنوي، ال يستطيع اإلنسان إال أن يقف ويسجل، بكثري من 
االعتزاز، هلذا الدور الذي قام به جاللة امللك عبد اهلل بن عبد العزيز 

على أكثر من صعيد، داخلي ولبناني وعربي وإسالمي«. 
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لبى النائب الوزير السيد دايفيد بورجر دعوة مجعية حبنني املنية 
اخلريية للغداء مع أبناء اجلالية املتواجدين يف منطقة غرانفيل يوم 

األحد املاضي يف مركز اجلمعية يف منطقة أوبرن.
أيضًا وزير  غرانفيل وضواحيها وهو  نائب ملنطقة  بورجر  والسيد 

اإلسكان ووزير غرب سيدني.
وقد شارك بالغداء رئيس بلدية أوبرن السيد هشام زريقة وعضو 

بلدية أوبرن السيد روني العويك وحشد كبري من أبناء اجلالية.
بداية، رحب نائب رئيس مجعية حبنني املنية السيد حممد غمراوي 
على  اجلميع  احلضور، شاكرًا  وبكل  جيزيل  وزوجته  بورجر  بالسيد 
مشاركتهم. وبعدها كانت كلمة للسيد عماد طه باللغة اإلنكليزية 
أهمية  عن  وتكلم  واحلضور  وعائلته  النائب  شكر  أيضًا  والذي 
اإلسرتالي  الصعيد  على  واالجتماعية  السياسية  باحلياة  مشاركتنا 

وعن أهمية صوتنا واملشاركة يف اإلنتخابات وابداء الرأي.
بدوره شكر النائب بورجر مجعية حبنني املنية على الدعوة، واحلضور 
على استقباهلم احلار له ولعائلته، كما شرح سياسة احلكومة بالنسبة 
لإلسكان وإحتياجات منطقة غرب سيدني وعمل احلكومة على تنفيذ 
السيد مصطفى حامد  أبنائها، كما وشكر  مشاريع للمنطقة خلدمة 

على خدماته الكثرية للجالية العربية. 

النائب دايفيد بورجر
يف  مجعية حبنني املنية

*النائب بورجر مع إدارة مجعية حبنني*

*النائب بورجر مع بعض اعضاء اجلمعية*

»اهلريالد«
 على  االنرتنيت    

»اهلريالد«.. صوت احلقيقة

اقرأوا »اهلريالد«
 على املوقع االلكرتوني التالي:

www.meherald.com.au/myherald 
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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 احلالي 

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(
احللقة الثانية 

يفخر االمام باواصر النسب اليت تربطه بالرسول)ص(. فهو اخوه 
وربيبه ووالد سبطيه احلسن واحلسني عليهما السالم ويعود واياه 
اىل جد واحد، ناهيك عن انه صهره زوج ابنته فاطمة الزهراء البتول 

عليها السالم فقال هذه االبيات:

ان اهم ما يتصف به االمام علي عليه السالم علمه، حيث ينسب اليه 
علم الكالم، ورأى ابن ابي احلديد املعتزلة، واالشعرية ، واالمامية 

والزيدية ينتهون اىل معلمهم االمام علي كرم اهلل وجهه.
كما وان االمام اصل علم الفقه واساسه وكل فقيه يف االسالم 

مستفيد من فقهه.
ومن العلوم اليت عرف بها االمام علي عليه السالم عليم تفسري 
القرآن الكريم وعلم الطريقة واحلقيقة وعلم النحو، والعربية وهو 
اول من ابتدعه وانشأه ومن ثم  املى على ابي االسود الدؤلي 

جوامعه واصوله.
وزهده،  اخالقه  ومساحة  وصفحه،  حلمه،  الفاضلة  صفاته  ومن 
وسخاؤه وجوده، اذ كان يصوم، ويطوي ويؤثر بزاده وهناك ايات 
قرآنية تشري اىل ذلك ففي سورة الدهر قوله تعاىل: » ويطعمون 

الطعام على ُحّبه مسكينا ويتيما واسريا«.
ويف سورة املائدة قوله تعاىل: »امنا وّليكم اهلل ورسوله والذين 

امنوا يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعون«.
سببا  كانت  الكفار  على  وانتصاره  بدر  فمعركة  شجاعته  عن  اما 
ومعركة  خيرب  حصن  ووقفة  احملمدية  الدعوة  تثبيت  يف  رئيسيا 
اخلندق وغريها شاهد مهم على تأصل الشجاعة شاهد مهم على 

تأصل الشجاعة والقوة يف رجولته وشخصيته.
يف فراش الرسول)ص(

بعد ان آمن عدد كبري من اهل مكة بالرسول حممد )ص( امرهم 
قبل  من  اتباعه  الذية  حتاشيا  املدينة  اىل  يهاجروا  ان  الرسول 
النيب  حان وقت هجرة  مكة وملا  وبقي هو يف  الكفار  القرشيني 
تنبهت قريش لالمر فاجتمعوا وقرروا بطلب من ابو جهل بن هشام 
ابو احلكم ان يأخذوا من كل قبيلة فتى شابا ومعه سيفه ليضربوا 
النيب ضربة رجل واحد وهو نائم يف بيته. فأتى املالك جربائيل اىل 
النيب واخربه بذلك فطلب النيب من االمام علي عليه السالم ان ينام 

يف فراشه، ويتسجى بربده احلضرمي االخضر.
وعندما اتى الليل اّتشح علي بربد الرسول الذي اعتاد ان يّتشح 
به، واضطجع يف فراش النيب مطمئن النفس، رابط اجلأش، ثابت 
النيب، وبذلك كتب اهلل  بنجاة  اليه فرحا  اوكل  اجلنان مبتهجا مبا 

السالمة لنبيه واالنتشار لدعوته.
بهذا املوقف الرائع واالقدام الشجاع واملنهج الفريد سّن علي عليه 
السالم سّنة التضحية والفداء لكل السائرين يف دروب العقيدة 

واجلهاد.
مل يكن هم علي عليه السالم اال رضا اهلل وسالمة نبّيه وانتشار دعوته 
املباركة فنزلت يف حقه اآلية املباركة قوله تعاىل: »ومن الناس 

من يشرتي نفسه ابتغاء مرضاة اهلل واهلل رؤوف بالعباد«.
اليت  االمانات  ايام يف مكة يؤدي  السالم ثالثة  وبقي علي عليه 
املشركني  من  وهم  اصجابها  اىل  النيب)ص(  عند  مودعة  كانت 
الذين وثقوا بالنيب المانته واخالصه. ومن بعدها خرج اىل املدينة 
املستضعفني  من  ونفر  النساء  بعض  ومعه  النيب  مهاجرا ملالقاة 
وقعودا  قياما  اهلل  ويذكرون  الصالة  يقيمون  كانوا  الطريق  ويف 

وعلى جنوبهم وصّلوا الفجر قبل وصوهلم.
فنزل الوحي قبل قدومهم بقوله تعاىل: »الذين يذكرون اهلل قياما 
وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون يف خلق السماوات....فاستجاب 
هلم ربهم ...فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا يف سبيلي 

يتبعوقاتلوا....والدخلنهم جنات...واهلل عنده حسن الثواب«.

االعالم

انا اخو املصطفى ال شك يف نسيب
متحُد                  اهلل  وجد وسول  جدي 
صدقُتُه ومجيع الناس يف ظلٍم          
احلمد هلل فردا ال شريك له               

معه ربيت وسبطاه هما ولدي          
وفاطمة زوجيت ال قول ذي فنِد 
والنكد واالشراك  الضاللة  من 
امِد  بال  والباقي  بالعبد  الرب 

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

االسرتالية  املدن  يف  املتظاهرين  آالف  الثالث  لليوم  تظاهر   
قافلة  االسرائيلية حبق  باجلرمية  منددين  وملبورن  كانربا  سيدني، 
احلرية اليت حاولت فك احلصار ونقل املساعدات االنسانية للشعب 
السالم  حركات  فيها  شاركت  حيث  غزة  يف  الفلسطيين  العربي 
واهليئة الوطنية للتضامن مع املقاومة ونقابات العمال االسرتالية 
وأحزاب اخلضر واالشرتاكي والشيوعي ومؤسسات اجملتمع املدني 
والرتكية  واللبنانية  الفلسطينية  اجلالية  ومؤسسات  االسرتالي 

والعربية واالسالمية
وتكلم فيها كل من:

الشيخ تاج الدين اهلاللي مفيت اسرتاليا
احملامي إيفيك دامري عن اجلالية الرتكية

آالف املتظاهرين يف سيدني ينددون بالعدوان االسرائيلي على قافلة احلرية

السيد بشري صواحلة عن اجلالية الفلسطينية
السيدة فبفين برتوزالت عن حركة اليهود املناهضة لالحتالل

الدكتور غسان العشي منسق اهليئة الوظنية للتضامن مع املقاومة
السيد أندرو فرغسون رئيس نقابات العمال

النائبة االسرتالية عن حزب اخلضر : لي راهيانون
النائبة االسرتالية عن حزب العمال جوليا آروين

عزت  السيد  الرتكية  اجلالية  ورئيس  أوبرن  بلدية  رئيس  نائب 
أمنك

االسرتالية  احلكومة  مطالبة  االسرتالية  املدن  التظاهرات  وجابت 
معها  واالقتصادية  الدبلوماسية  العالقات  ووقف  إسرائيل  بإدانة 

والسعي لفك احلصار عن غزة. 

صعق  الذي  العامل،  على  جديدة  ليست  االسرائيلية  القرصنة 
هذا  يعرفه  ال  الذي  السالم  السالم.  لنشطاء  االغتياالت  باسلوب 
الكيان اللقيط، كيان ميارس القرصنة من افريقيا اىل عرض البحر 
اعالمي  بفخ  اللقيط   الكيان  وقع  املرة  هذه  الدولية  املياه  يف 
وحقوقي ممكن ان حيّرك الضمري العاملي يف دول ومنظمات تدعى 
احلرص على تطبيق القانون الدولي ومحاية االنسانية، ملاذا ال حتقق 
هذه املنظمات بقائمة االغتياالت لعشرات الناشطني منهم املطران 
هيالريون كبوجي، ورئيس هيئة االغاثة الرتكية والناشط اليوناني 
اخرى تضاف  جرمية  اخرى  اخرى، جمزرة  الرودي وشخصيات  بول 
اىل سلسلة اجلرائم اليت ارتكبها وسريتكبها هذا الكيان سواء يف 
فلسطني او يف لبنان واالردن والشام، اآلن جاء دور تركيا تأديبا 
للموقف الرتكي يف دافوس على ما قاله للكاذب املخادع برييز 
بعد  االوىل"  "قانا  ارتكابه جمزرة  على  السالم  جائزة  على  احلائز 
كل جمزرة تؤلف اللجان وتصدر البيانات ويأتي الفيتو االمريكي، 
وتأتي الدعوة اىل ضبط النفس، على قاعدة القبض على القتيل 
انه ارهاب الدولة الذي يسقط حقوق االنسان ما حصل على الباخرة 
"مايف مرمر" من تنكيل وقمع وقتل ال تراه دولة االغتصاب ومن 
يناصرها يف "البيت البيض" يعارض حقوق االنسان، وهنا ال بد 
ان نذكر ما قاله الزعيم اخلالد انطون سعادة يف مطلع االربعينات 

ان الواليات املتحدة قد سقطت يف عامل االنسانية.
 ان قادة الكيان الصهيوني هم وراء اجملزرة، يف السابق ارييل 
وغريهما  شامري  واسحق  بيغن  ومناحيم  وشاتيال"  "صربا  شارون 
وراء جمازر موصوفة يف تاريخ احلقد "الصهيوني" وهذه اجملزرة 
بالذات موجهة عمليا لكيفية االستفادة اىل اقصى حد من الضعف 
العربي الرمسي الذي الزم الصمت كالعادة ورسالة دم موجهة اىل 
تركيا اردوغان انتقاما ملواقف دافوس واىل االمريكيني انفسهم 
اوباما لتحقيق ولو تقدم  للتخلي عن ورقة الضغط اليت ميارسها 
املفاوضات  اىل  للعودة  املنطقة  اىل  ميتشل  زيارات  من  طفيف 
املتطرفة  الدينية  واالحزاب  "نتنياهو"  اسرائيل  لتفرض  املباشرة 
ويدها  القادرة  الدولة  مقولة  تركيا،  ومنه  اخلارجي  العامل  على 
القوي  مع  الوقوف  سياسة  وان  الدولية،  املياه  حتى يف  طويلة 
على  الدولة  هذه  تتصرف  الدائمة...لذلك  العاملية  السياسة  هي 
يد قائد سالح حبريتها "مروم" كالقراصنة بامر من رئيس وزارته 

بيان صادر عن احلزب السوري القومي االجتماعي
نظارة العمل

وهو املتهم بالفضائح ومنها اجلنسية والكذب وفقا ملا ادعت عليه 
صحيفة هآرتس، انه ال مكان للكاذبني داخل اجليش الصهيوني 

"وهو كيانة عن جيش من  القتلة واملرتزقة احملرتفني".
من اوائل القرن السادس قبل امليالد، مجع نبوخذ نّصر السباب 
تتعلق بالظلم الذي احلقه اليهود بالكنعانيني واالراميني، فاستنجدوا 
سرا مبلك بابل لينقذهم من شرور هؤالء وليجليهم عن ارض كنعان، 
فوجد هذا امللك ان الفرصة قد سنتحت للتخلص من شرورهم فكان 
السيب البابلي الذي جاء غزو العراق انتقاما له، حيث ساقتهم مصر 
اسرى مصحوبني باالذالل والتعذيب بعد ان جالهم عن القدس..

من يعلم هل خيرج من تركيا بنخنصر كما يسميه العرب، ان جزاء 
املرة الثانية آت ال حمال، ومهما يكن من امر فان طباعهم ال تتغري 
مستمر،  البحر  ومن  االرض  على  وافسادهم  تنقطع  ال  وشرورهم 
الدماء  العيب ان تسيل  وجاء من يقول ان عدمت عدنا، لكنه من 
العرب وهم  الرتكية على صفحة مياه املتوسط، يف حني يتفّرج 

شهود زور لقراصنة وقطاع الطرق قوال وفعال.

احلزب السوري القومي االجتماعي 
منفذية سيدني 
عصام عبد الباقي
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متفرقات

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

PH: 0419247261- 96823269

الشاب املهذب كارلو عيسى تأبط بشوق يد عروسه احللوة االنسة 
يسرى حممود موسى ودخال على قرع الطبول القفص الذهيب يف 
اليت  الفخمة  براديزو  على شرفهما يف صالة  اقيمت  كربى  حفلة 
مجعت اهل العروسني ال عيسى وال موسى واالدارة الساهرة على 
راحة الزبائن باشراف مدرائها السادة دايفد وعداي وستيفن نعمو 
السيد  العريس  والد  اجلميع وخاصة  والفرحة عمت قلوب  اخوان. 
اسعد الذي كان لولب الفرحة يستقبل املدعوين باالبتسامة اللطيفة 

والوجه البشوش. 
تاتش)صباح(  غولدن  فيديو  واضواء  والسعادة  البهجة  ووسط 
واشعاع فالش اراكس قطع العروسان كارلو ويسرى قالب الفرحة 
وفرحا  الصالة  ارجاء  يف  النارية  االلعاب  وتعالت  الورود  ونثرت 
ورقصة احلب والوفاء ثم تقبال التهاني من اجلميع وتهاني خاصة 

من السيد سليم وهبة وعقيلته والف مربوك

العروسان كارلو عيسى ويسرى موسى 

2010 حزيران   12 Saturday 12 June 2010السبت 

االصدقاء  عيسى  زياد  املهذب  الشاب  دعا  ميالده  عيد  مبناسبة 
الذين حتلقوا حوله ورقصوا معه بفرح وبهجة يف مطعم جان شاهني 
الذي يستضيف امجل املناسبات والربنامج الفين مع الفنان جورج 
اطفأ  داي  بريث  اهلابي  واغنية  والتصفيق  اهلتاف  خوري ووسط 
زياد مشوعه وقطع قالب احللوى وتقبل التهاني من اجلميع متمنني 

له سنني عديدة.

العروسان حممد االمحد وامال البريوتي

اسامة  الددجي  ملك  واستقبال  الطبول  وقع  وعلى  كربى  بفرحة 
وامال  حممد  العروسان  دخل  الكالم  واحلى  االغاني  بامجل  حداد 
قفص السعادة يف صالة قصر النجوم قصر االفراح حبسن املعاملة 
اجلميع  قلوب  الفرحة  عمت  املدعوين.  من  وعدد  االهل  وحبضور 
وخاصة والد العريس السيد حممد الذي كان لولب الفرحة يستقبل 

املدعوين باالبتسامة اللطيفة والوجه البشوش.
فالش  واسعاع  سالم  فيديو  اضواء  وعلى  العامرة  الفرحة  خالل 
وتعالت  الورود  ونثرت  الفرحة  قالب  وامال  حممد  قطع  اراكسك 
االلعاب النارية يف ارجاء الصالة مع رقصة احلب ثم تقبال التهاني 

من اجلميع والف مربوك.

عيد ميالد زياد عيسى يف مطعم جان شاهني

اجلامعـة اللبنانيـّة الثقافيـّة يف العامل
 فرع نيو ساوث ويلز تستنكر

اجلامعـة اللبنانيـّة الثقافيـّة يف العامل فرع نيو ساوث ويلز تستنكر 
بشدة اإلعتداء الفضيحة حبق أسطول احلرية والناشطني املشاركني 

وتعتربه إنتهاك صارخ ألبسط األعراف اإلنسانية. 
إذ  ويلز  ساوث  نيو  فرع  العامل  يف  الثقافيـّة  اللبنانيـّة  اجلامعـة 
حيوّية  على  دليل  املستنكرة  الدولّية  الردود  حجم  يف  وجدت 
الضمري العاملي، تهيب اجملتمع الدولي واإلنسانّية وضع حد هلذه 
املمارسات املتمادية يف اخلروج على القانون الدولي واليت ذهب 
ضحيتها دومًا أبرياء وعّزل، تناشد اجملتمع الدولي واإلنسانّية وضع 
حد هلذه املمارسات املستمرة يف ضرب األعراف اإلنسانية بعرض 
احلائط، سبياًل إلحرتام روح القانون اليت ُتلطخ، أرواح األبرياء اليت 

ُتزهق، الدماء اليت ُتسفك والدموع اليت ُتزرف.
اجلامعـة اللبنانيـّة الثقافيـّة يف العامل فرع نيو ساوث ويلز إذ ُتنّوه 
باملوقف اللبناني يف جملس األمن، تدين هذه اإلعتداءات الفضيحة 
وتتقّدم بأحّر التعازي من ذوي الشهداء، تسأل اهلل الشفاء السريع 

للجرحى واحلرّية للموقوفني.                  منّسق اإلعالم

مثواه  اىل  ثليجة  املاضي شيع خطيب  االسبوع  من  اخلميس  نهار 
االخري ففي مأمت مهيب وّدعت عائلة ثليجة فقيدها الغالي 

املرحوم خطيب ثليجة 
يف كنيسة السيدة االورثوذكسية يف ماريالندز.

عائلته  الكنيسة  داخل  نعشه  حول  التف  حني  اليما  كان  املشهد 
واخوانه وعياهلم وبكوه بدموع حارة.

بولس صليبا  املطران  نفسه سيادة  لراحة  اجلنازة  مراسم  ترأس 
واالب  سعد  جورج  االب  الرعية  خادم  يعاونه  االحرتام  السامي 

ميشال زغيب.
ليشاركوا  جاؤوا  الكنيسة  به  غّصت  املصلني  من  كبري  مجهور 
بالصالة لراحة نفسه ملا للفقيد من مسعة طيبة وبعد نهاية اجلنازة 
القى سيادة املطران بولس صليبا كلمة مؤثرة تناول فيها حياة 
الراحل الكريم ومتسكه باالميان باهلل وقدم تعازيه مع الكهنة اىل 
ودعوا  اجلمهور  تعازي  تقبلوا  بدورهم  الذين  العائلة  افراد  مجيع 
اجلميع اىل تناول لقمة الرمحة يف هول الكنيسة وقد ووري الثرى 

يف مقابر روكود حيث انغمر النعش باكاليل الزهور
رحم اهلل الفقيد الغالي واسكنه فسيح جنانه

اعداد وتصوير اراكس

املرحوم خطيب ثليجة اىل مثواه االخري

*آل ثلجية داخل الكنيسة*

*املرحوم خطيب ثلجية اىل مثواه األخري*

تنويه
سقط سهوا يف العدد املاضي ذكر تصوير أراكس يف تغطية 
مناسبيت »جملس اجلالية اللبنانية حيتفل بالذكرى العاشرة 
للمقاومة والتحرير« وكذلك يف »اجلامعة اللبنانية الثقافية 

تكرم املتفوقني« ..
اقتضى  ولذلك  اراكس  تصوير  من  املناسبتان  فهاتان 

التنويه

قّداس وجناز 
يقام قّداس وجناز للمرحومة 

سعاد اسكاف 
ارملة املرحوم ميشال اسكاف 

وذلك يف 2010/06/19 
الساعة 4:00 من بعد الظهر 

يف كنيسة القديس نقوالس بانشبول للروم 
االرثوذكس.

اوالدها وديع، واملرحومة )جورجيت(، جورح وماري، 
وجوزيف وعياهلم.

اخوها: جورج سعد والعائلة.
وعموم عائالت اسكاف وسعد وعبدهلل وحراقه

جملس اجلالية اللبنانية يستنكر 
ان جملس اجلالية اللبنانية، اذ يستنكر العمل البشع الذي قامت 
به القوات االسرائيلية ضد "اسطول احلرية"، يدعو العرب واجلوار 
ملعاجلة املوضوع بتأٍن وصرب وباالبتعاد عن سفك الدماء والقيام 

بنيل احلقوق عن طريق السالم.
الشعوب  دعوة  اىل  تقودنا  بالدنا  يف  اليت حتصل  القضايا  هذه 
طريق  عن  العربية  االمة  وحترير  واالحتاد  للتنظيم  امجع  العربية 
احلفاظ على نفطها وخرياتها وثقافتها من االستعمار وازالة احلدود 

املصطنعة من بينها.
امتنا  مجع مشل  املسرية يف  نتابع  وان  االمور  تنجلي  ان  نتمنى 
الداخليني  االعداء  قاهرين  املعركة  من  خنرج  حتى  وحتريرها 

واخلارجيني وان حكم التاريخ سيكون لنا ال علينا.

اغضيب، اغضيب إبا وثوري
يا ذرى اجملد واهدري اعصارا

وافسحي الساح للنسور، دعيها
تزرع العّز واإلبا والفخارا

ان لالرض حصة من دمانا
قد نذرناها، مسلمني نصارى

الياس طنوس 
املسؤول عن االعالم 
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10 01

20 نيسان(:ال ترحم الكسول، وال تتحمل من  احلمل )21 آذار – 
يضيع وقته يف األحالم، وتفعل ما يف وسعك كي تشجع اآلخر 
على التقدم واجناز الكثري يف اليوم الواحد. يعوزك الصرب يف 

العالقات االجتماعية.

 الثور )21 نيسان - 20 أيار(:تركز على كل عمل وال تأخذ أي 
شيء خبفة، بل تولي التفاصيل الصغرية كل اهتمامك. يرى 
بعضهم ان خوفك من الرتابة يدفعك اىل التصرف بدرامية غري 

مربرة.

اجلوزاء )21 ايار - 20 حزيران(:يصعب على الشريك ان يضعك 
انك تقدر على تغيري شخصيتك بني  يف خانة واحدة، فيشعر 
تتأقلم  الذي جتد نفسك فيه.  باملوقف  يليق  حلظة وأخرى مبا 

مع ظروفك.

بطريقة  بالشريك  متوز(:تتعلق   20  - حزيران   21( السرطان 
ويف  وخيباتها  احلياة  من  ان حيميك  عليه  ان  فيشعر  طفولية 
الوقت نفسه تطلب منه أال يظهر سيطرته عليك أمام اآلخرين.

 االسد )21 متوز - 21آب(:شخصيتك ملونة متامًا كأيامك، وال 
تقدر على التصرف بتواضع وبأسلوب يشبه اآلخرين، بل تفعل 
املستحيل كي ختتلف عنهم وتفرح عندما يصفك أحدهم بأنك 

»خمتلف«.

اىل  متيل  متحّفظ،  مسؤول،  أيلول(:أنت   22 آب   22( العذراء 
السلبية، وتقرتب من اآلخرين حبذر، وغالبًا ما تشك يف نياتهم، 
ولكنك يف املقابل، منّظم، ذكي، وطيب القلب، وتفهم الناس 

بسرعة.

احلياة  ببساطة يف  - 22 ت1(:ال تتصرف  أيلول   23( امليزان 
اليومية، بل متيل اىل تعظيم األمور واىل حتليل كل ما حيصل 

معك كأنه يندرج يف خانة: احلياة او املوت. 

العقرب )23 ت1 - 22 ت2(:ارادتك القوية، طموحك، ورغبتك 
يف الوصول اىل القمة، زد اىل هذه الصفات غريتك، وهوسك 
واىل  جنبك  اىل  بعضهم  تدفع  اليت  التفاصيل  من  بالشريك، 

التصرف معك حبذر.

القوس )23 ت2 - 20 ك1(:أنت اجيابي، حمب للمعرفة وللحرية، 
يف  ولكنك  الصعبة،  الظروف  يف  حبكمة  تتصرف  أن  وتعرف 

الوقت عينه، متهور، وسطحي، وال تعرف أن ترتاح. 

وانت طموح،  - 19 ك2(:تتكل على نفسك،  )21 ك1  اجلدي 
ارادتك  بأن  وتؤمن  وال تضيع وقتك، وال تستسلم بسهولة، 
به يف  ما حتلم  القمة، حتصل على كل  اىل  احلديدية توصلك 

احلياة.

الدلو)20 ك2 - 18 شباط(:ال تستسيغ الغوص يف الذكريات، 
نفسك  تشغل  بل  املاضي،  على  البكاء  وقتك يف  تضيع  وال 
بالتخطيط ملستقبل افضل، كما تقف على مسافة من العواطف 

لئال تضّيع فرصك.

 احلوت )19 شباط - 20 آذار(:أفكارك اخلالقة تعطيك القدرة 
بك ال  الوقت يف خلق عامل خاص  الواقع ومتضي  على ختّطي 
يعيش فيه إال من ميلك طيبة قلبك، ومن يفّضل اخليال على 

الواقع.  

10 01

10 01
تسلية
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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

Hizbullah to sue magazine for 
Hariri killing claims - reports

Hizbullah has commenced legal 
proceedings against a German 
magazine which claimed the party 
was behind the killing of former 
Premier Rafik Hariri, according to 
media reports this week. 
Lebanese daily Al-Akhbar, quoting 
Hizbullah legal representatives, 
reported Tuesday that they had asked 
authorities to bring lawsuits against 
Der Spiegel and the journalists 
who worked on the publication’s 
report which implicated Hizbullah 
members in Hariri’s assassination 
and claimed it represented a state 
within a state. 
“The article published in Der 
Spiegel clearly accuses Hizbullah 
of assassinating Rafik Hariri 
and this is a crime punishable by 
death according to the Lebanese 
penal code,” Al- Akhbar quoted a 
Hizbullah lawyer as saying. 
The legal source said that witnesses 
from the UN’s Special Tribunal for 
Lebanon (STL) – the international 
court established to try Hariri’s 
killers – should be made to testify, 
as Der Spiegel’s report was based 
on information leaked from tribunal 
sources. 
The report, according to lawyers, 
was “a crime of slander and an 
insult to Hizbullah,” and consisted 
of “fabricating false facts based on 
the defendants’ imagination.” 
The STL itself was guilty of “a 
blatant defiance of the international 
justice that was hoped for, whether 
the leaked information is revealed 
to be true of false,” the legal source 
added. 
Five-time Premier Hariri was killed 
along with 22 others when a car 
bomb obliterated his motorcade 
as it made its way along Beirut’s 
seafront on in 2005. Blame for 
the attack has been laid by 
many at Syria’s door, although 
Syria has repeatedly denied any 

involvement. 
The STL has yet to bring charges 
against any individual. 
Al-Akhbar quoted Hizbullah’s legal 
source as calling for the STL to 
remain vigilant in safeguarding 
against “similar slander from 
suspected media outlets aiming 
at creating internal divide in the 
country.” 
The source added that STL 
prosecutors possessed large 
amounts of evidence that could 
prevent future allegations from 
being speculated upon. 
Also Wednesday, the STL’s press 
office denied Lebanese media 
reports that the legal assistant of 
Prosecutor Daniel Bellemare had 
resigned from his post early this 
month. 
As-Safir reported that Bernard Cote 
had quit the tribunal for unspecified 
reasons. 
But STL spokesperson Fatima 
Al Issawi told The Daily Star that 
Cote had in fact retired. “[Cote] 
had reached an age where he felt 
it was the time to return to Canada 
to be with his family,” she said. “He 
had discussed the matter with the 
prosecutor several months ago.” 
As-Safir claimed Cote’s departure 
took place in secrecy, an assertion 
which Issawi refuted. “There 
is nothing secret concerning 
his departure. The vacancy 
announcement had been on the 
website for several weeks,” she 
said. “The staffing process to 
replace him is well advanced and 
should be completed in the next 
few weeks.” 
The STL has suffered high-
profile resignations since its 
inception, including Bellemare’s 
spokesperson Radhia Ashouri and 
Nick Kaldas, head of investigations 
for the Office of the Prosecutor until 
January 2010. 

Lebanon's Cabinet fails to agree on how to vote at UN
L e b a n o n ’ s 
representative to the 
UN Security Council 
abstained from voting 
Wednesday on the US 
proposal to impose new 
sanctions on Iran after 
the Lebanese Cabinet 
failed to agree on a 
decision with regard to 
the issue. 
The vote in the 15-
member council slapped 
broader military and 
financial sanctions on 
Iran over its suspected 
nuclear program, despite 
opposition from Brazil 
and Turkey. 
The vote was delayed 
for more than an hour 
after the ambassadors of 
Lebanon, Brazil, Turkey 
three non-permanent 
council members, 
said they had to await 
instructions from their 
governments. 
Lebanon’s decision 
not to side with either 
camp was taken after 
ministers were equally 
divided between voting 
against the proposal 
and abstaining from the 
vote. 
The 14 ministers of each 
rival camp in the national 
unity Cabinet argued 
over the Lebanese state’s 
stance just hours prior 
to the Security Council 
meeting. Failing to agree, 
the Cabinet conveyed to 
Nawaf Salam, Lebanon’s 
representative in the UN, 
that it had not been able 
to reach a decision. 
“This issue [Iran’s 
nuclear program] could 
be resolved through 
peaceful means rather 
than sanctions and this 
is Lebanon’s position,” 
Salam said. 
“We did not reach a final 
decision after evaluating 
the issue thus we 
abstained from voting 
because we respect our 
principles as sanctions 
proved to be ineffective 
on the international 
scene,” he added. 
Shiite ministers of the 
Amal Movement and 
Hizbullah along with 
their allies in the Free 

Patriotic Movement and 
the four ministers allied 
to President Michel 
Sleiman demanded 
that Lebanon oppose 
the sanctions, while 
the parliamentary 
majority ministers along 
with the Progressive 
Socialist Party called for 
abstaining from voting. 
Economy Minister 
Mohammad Safadi and 
Minister of State Adnan 
al-Qassar missed the 
Cabinet meeting. 
During a tour of Arab 
states that ended in 
Egypt on Wednesday, 
Prime Ministrer Saad 
Hariri coordinated with 
the leaders of Jordan, 
Saudi Arabia and Egypt 
Lebanon’s position 
given its role as the 
representative of the 
Arab League in the 
Security Council. 
The decision to abstain 
from voting reflected a 
schism between the rival 
Lebanese camps as the 
March 14 coalition is 
largely allied with the 
West, especially the 
United States, while the 
parties in the opposition 
March 8 forces such as 
Hizbullah and Amal have 
ties to Iran. 
Analysts had earlier 
expressed fear that a 
decision to side with or 
against the sanctions 
would alter the fragile 
balance between 
domestic parties and 
disrupt the recent period 
of relative stability. 
In 2008, rivalry between 
the two camps erupted 
in street clashes 
between their supporters 
after the March 14-
led Cabinet moved to 
shut down Hizbullah’s 
te lecommunicat ions 
network and oust an 
airport security chief 
who was alleged to have 
ties to the Shiite party. 
The fighting ended with 
the Doha accord, which 
led to the formation of 
a national unity cabinet 
and a presidential 
election. 
Lebanese Speaker 

Nabih Berri said earlier 
Wednesday that taking 
a stand less advanced 
than that of Turkey 
would be considered an 
act in support of Israel. 
Turkey’s attempt to 
break Gaza’s blockade 
last week despite 
enjoying military and 
diplomatic ties with 
Israel was regarded as 
an advanced position 
in defense of the 
Palestinians surpassing 
that of the Arab states 
with its opposition 
to sanctions against 
Iran seen as further 
promoting its regional 
role. 
Under a deal mediated 
last month by Turkey and 
Brazil, Tehran agreed 
to ship 1,200 kilograms 
(2,640 pounds) of its 
low-enriched uranium to 
Turkey in return for high-
enriched uranium fuel 
for a Tehran research 

reactor that would be 
supplied later by Russia 
and France. However, 
the US rejected the deal 
accusing Iran of seeking 
to stall negotiations. 
Tehran insists that it 
has the right to maintain 
a nuclear program for 
peaceful purposes 
such as generating 
electricity. 
Berri criticized the 
West for adopting 
double standards in its 
resolutions highlighting 
Israel’s arsenal of 200 
nuclear warheads. 
“They do not object 
to Israel’s clear and 
undisputed possession 
of 200 nuclear warheads 
but they seek sanctions 
against Iran that could 
be potentially seeking 
nuclear technology while 
explaining its [peaceful] 
purposes,” Berri said, 
adding that he “stands 
against sanctions.” 

Berri calls for exploring off-shore 
gas reserves to thwart Israeli grab
Speaker Nabih Berri on 
Wednesday urged the 
government to begin exploring 
offshore natural gas reserves, 
warning that neighboring 
Israel planned to lay claim to 
the prospective resources. 
“Lebanon must take immediate 
action to defend its financial, 
political, economic and 
sovereign rights,” said Berri, 
who has submitted a bill to 
launch exploration of potential 
offshore reserves. 
Exploring our options in this 
field is our best bet to pay off 
Lebanon’s debts,” he said. 
Lebanon’s national debt, 
among the highest in the world, 
currently stands at more than 
$50 billion, equivalent to some 
148 percent of GDP. 
“Israel is racing to make the 
case a fait accompli and was 
quick to present itself as an oil 
emirate, ignoring the fact that, 
according to the maps, the 
deposit extends into Lebanese 
waters,” he said. 
In a statement on its website, 
Norway-based Petroleum Geo-
Services recently announced 
it had explored Lebanese 
waters which contained 

“valuable information” 
on potential offshore gas 
reserves in coordination with 
the Lebanese energy and 
water ministry. 
And US-based Noble Energy 
said on its website that it had 
discovered enough natural 
gas at the Israeli Tamar and 
Dalit offshore fields to meet 
Israel’s needs for years. It 
also announced the Leviathan 
prospect, offshore Israel in the 
Rachel and Amit licenses, as 
its next planned exploration 
target in the region. 
Also Wednesday, Berri called 
on lawmakers to convene on 
June 15 to discuss Parliament’s 
agenda and swear in members 
of the Higher Council for Trying 
Heads of State and Ministers.
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اعالنات

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

4WD املتوسطة والصغرية والـ

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

 مؤسسة املكاري خربة يف العمل وصدق 

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

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

”Tune up“ ميكانيكية اخرى

مؤسسة املكاري للدواليب االوىل يف فيكتوريا

فرعان يتعامالن
 بالصدق

 وحسن اخلدمة 
واالسعار املهاودة

 *25 Keilor Park Drive Keilor Park Vic *1257 Sydney Rd,  Fawkner Vic        
Ph: (03)-93599877 – Fax: (03)-9359 9377  Ph: (03)-93367744 – Fax: (03)-9336 7044 

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



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

Tel: 02 87648186 Fax :02 87648062
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ÚÓ€buã€aÎ@ÚÓˆbè‰€a@pb±ãèn€aÎ@pbó‘€a@›ªc
66 Wattle St. CNR Highclere St 

Punchbowl NSW 2196 Ph 97403717  -
  Mob 0414418334

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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