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La Profiterole Patisserie
246 Guildford Road Guildford

 Phone-Fax: 9892 1199
www.laprofiterolepatisserie.com
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MobV<0414 424 275<

pp: 255003 / 09613

 Price
$1.50

www.meherald.com.au/myherald

»حزب اهلل« يتحّرك وزاريا ونيابيا وقضائيا ملواجهة محلة التشويه األمريكية
األزمات احلياتية تنذر بصيف مطليب ساخن

)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...

السياسية  امللفات  تتقدم 
واجهة  اىل  واملطلبية 
وتنذر  الداخلي،  االهتمام 
من  يعرتيها  ملا  بالتفاعل 
خالفية  وأسباب  تعقيدات 
البالد على  وتباينات تضع 
صيف  يف  الدخول  عتبة 

ساخن سياسيا ومطلبيا.
احلكومة  رئيس  بدأ  وفيما 
سعد احلريري زيارة رمسية 
لتونس امس االول، دخلت 
»أزمة الدرجات السبع« بني 
الثانوني  التعليم  أساتذة 
واملهين وبني احلكومة يف 
انتظار  يف  مراوحة  فرتة 

اللقاء بني  إجيابيات  ترمجة 
االساتذة.  ورابطة  احلريري 
ومل حتمل الساعات املاضية 
جديدا يف انقطاع التواصل 
وأوضح  الطرفني  بني 
أساتذة  رابطة  رئيس 
التعليم الثانوي حنا غريب 
ان »األمور تراوح مكانها«. 
الرتبية  وزير  ربط  فيما 
الدكتور  العالي  والتعليم 
استكمال  منيمنة  حسن 
املعلمني  بعودة  احلوار 
تصحيح  مقاطعة  عن 

االمتحانات.
أن  املقابل،  يف  ويبدو 

مطلوب معلم حلويات عربية
مطلوب معلم حلويات عربية

 للعمل يف حمالت 

 La Profiterole
االتصال على احد الرقمني: 

0422 888 548 - 9892 1199

املطليب  التحرك  دائرة 
اكثر  االتساع  اىل  متيل 
االعتصامات  حركة  وتنذر 
االول  امس  سجلت  اليت 
واملياه  الكهرباء  لعمال 
يف بريوت واملناطق حبركة 
الصيف  مطلبية شاملة يف 
املؤسسات  يف  املقبل 
املستقلة  واملصاحل  العامة 
انطالقًا من االحتاد العمالي 
اللجان  خترج  مل  ما  العام، 
جدية  مبعاجلات  الوزارية 
املطالب  لبعض  وسريعة 
إصالح  وأبرزها  امللحة، 
الوضع املالي يف الضمان 

االجتماعي وحتسني خدمات 
اليت  والكهرباء  املياه 
بدأت ترهق الناس بزيادة 
ساعات التقنني يف موسم 
معاجلة  وأيضا  االصطياف. 
ورسوم  الغالء  موضوع 
اىل  وصواًل  احملروقات 

إقرار خطة للنقل.
الوزارية  اللجنة  ان  وعلم 
الرئيس  شكلها  اليت 
للبحث  برئاسته  احلريري 
يف مطالب االحتاد العمالي 
االقتصادية  والقضايا 
ستدعى  واالجتماعية 
االيام  يف  االجتماع  اىل 

للمباشرة  املقبلة  القليلة 
العمالية  املطالب  بدراسة 
من  انطالقًا  واخلدماتية 
موضوع الرسوم والضرائب 
والبحث  احملروقات  على 
اىل  وصواًل  البدائل،  عن 
الضمان  تقدميات  حتسني 
العجز  ومعاجلة  االجتماعي 
الضمان  يف  املزمن 
يشكل  بدأ  الذي  الصحي 
خطرًا على أموال تعويضات 
نهاية اخلدمة اليت تستخدم 
الفواتري  عجز  لتسديد 
مبا  واالستشفائية  الصحية 

نقدم كافة اخلدمات 
االجتماعية

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

Government
Justice of the Peace Reg. No, 11838

Appointed and authorised by the 
Australian Government 

Civil Marriage Celebrant Reg. No. A11175

Individual and personal ceremonies 
for all occasions and cultures 

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

Po Box 699 Pascoe Vale, Vic 3044
Email: milad01@optusnet.com.au
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يف  الفلسطينيني  اعطاء  حول  السجال  ان  يبدو 
مهم   حيز  على  سيستحوذ  املدنية  حقوقهم  لبنان 
من  اننا  مع  املستقبل  الداخلية يف  النقاشات  من 
حيث املبدأ مع اعطاء كل انسان على هذه االرض 
ليشعر  عائلته  واعالة  الكريم  العيش  لناحية  حقه 

بقيمته وكرامته.
رمبا من حق الفلسطينيني ان حيصلوا على حقوقهم 
املدنية لناحية تعويضات نهاية اخلدمة وغري ذلك، 
الفلسطينيني  على  حـقوق  للــبنان  أليس  ولكن 

انطونيوس بو رزق

هل املطالبات باعطاء الفلسطينيني حقوقهم 
املدنية تندرج يف اطار خمطط التوطني؟

)التتمة ص 2(

أوباما ومدفيديف يتفقان على تطبيق 
العقوبات الصارمة على طهران

األمريكي  الرئيس  أعلن 
مؤمتر  يف  أوباما  باراك 
عقب  مشرتك  صحايف 
الروسي  الرئيس  لقائه 

يف  مدفيديف  دميرتي 
البيت األبيض أمس االول، 
وموسكو  واشنطن  اتفاق 

Become a Moneygram Sub Agent visit www.ascglobalservices.com.au

صـوت الحقيقة

إسرائيل تلّوح بالقوة حلماية الغاز البحري 
وتوّسع حدودها املائية إىل مشال الناقورة

)التتمة ص 21(

Funland Games Pty Ltd 
Buy & Sell trading all computers Games 

Sony * Nintendo * Xbox * PC * PSP 
All Accessories & Retro Games

Web Site: www.funlandgames.com.au 
Email: Funlandgames@optusnet.com.au 

Phone/Fax: 02 97937707
10 The Appian Way 

Bankstown, NSW 2200
ANB: 31111792422

)التتمة ص 21(

التحتية  البنى  وزير  أعلن 
النداو  عوزي  اإلسرائيلية 
استعداد حكومته الستخدام 
محاية  أجل  من  القوة 

اليت  الطبيعي  الغاز  حقول 
البحر  يف  اكتشافها  مت 

»الليكود« يصادق على 
مواصلة االستيطان

أقرت اهليئات القيادية يف 
حزب الليكود الذي يتزعمه 
االسرائيلي  الوزراء  رئيس 
مساء  نتنياهو  بنيامني 
»باالمجاع«،  االول،  أمس 
يف  االستيطان  مواصلة 
احملتلة،  الغربية  الضفة 
)التتمة ص 21(
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مقاالت
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)تتمة املنشور على الصفجة االوىل(
عن  التخلي  مقدمتها  يف  ويأتي  االعتبار  بعني  أخذها  ينبغي 

السالح سواء داخل املخيمات او خارجها.
وهنا نسأل: امل يكن هذا السالح سببا مباشرا للحرب على لبنان 
عام  القاهرة  اتفاق  توقيع  منذ  احلقيقة  ويف   1957 العام  يف 
1969 الذي أعطى الشرعية لوجود وعمل املقاومة الفلسطينية يف 
بالوجود السياسي والعسكري ملنظمة  لبنان. حيث مت اإلعرتاف 
التحرير الفلسطينية من قبل لبنان، ومت التأكيد على حرية العمل 
الفدائي انطالقًا من أراضي لبنان، ومن املؤكد ان هذا االتفاق 
يتعارض تعارضا تاما مع مبادئ سيادة الدولة اللبنانية ويتضمن 

بنودًا تتعارض وأحكام القوانني اللبنانية؟
ثم هل االسباب اليت اشعلت احلرب على لبنان واليت ُأسُتعمل 
فيها السالح الفلسطيين لتغليب فئة على أخرى قد زالت ام انها 

مستمرة حتى اآلن؟
مبعنى آخر، هل انتهت مؤامرة التوطني الفلسطيين يف لبنان ومت 
اقتالعها من جذورها ام انها ما زالت ُتطل برأسها من حني آلخر؟

 

املخطط  بأن  توحي  اقليمية  او  دولية  مؤشرات  من  هل 
غري  اىل  انتهى  قد  االمريكي(  )االسرائيلي  »االسراكي«  

رجعة؟
اننا وان كنا ال نستغرب املطالبات باعطاء الفلسطينيني حقوقهم 
-وهذا ال شك عمل انساني - اال اننا نستغرب أشد االستغراب 
السكوت التام واملطبق عن السالح الفلسطيين داخل املخيمات 
وخارجها واالكتفاء باملطالبة بنزع سالح »حزب اهلل« لكأن هذا 

السالح هو الذي كان سبب احلرب على لبنان؟
واملعروف ان سالح املقاومة هو الذي أخرج اسرائيل من لبنان 
يف  ُيقهر«  ال  الذي  اسطورة »اجليش  كسر  كما   2000 عام 
تعيد  االسرائيلية  العسكرية  القيادة  وجعل   2006 متوز  عدوان 

النظر بكل خططها احلربية.
فلماذا الرتكيز على السالح الذي حرر لبنان ومحاه وجعل اسرائيل 
حتسب ألف حساب قبل االقدام على اي عمل عدواني آخر ضد 

لبنان؟
ولألسف فمنذ زمن بعيد مل نلمس اي استعمال للسالح الفلسطيين 
يف اي عملية ضد الكيان الصهيوني بل على العكس من ذلك 
رأينا هذا السالح يستعمل داخل لبنان حتى انه بعد انتهاء احلرب 
على لبنان اسُتعمل هذا السالح الغتيال القضاة اللبنانيني االربعة 

اضافة اىل استعماله بني الفصائل الفلسطينية نفسها..
يشّكل »دواًل«  الذي  السالح  هذا  عن  السكوت  فكيف ميكن 

حتى ال نقول »بؤر قتل وفساد« ضمن الدولة اللبنانية؟
ثم أليس هناك دول عربية أخرى لديها امكانيات مادية ومساحات 
جغرافية أضعافا مضاعفة عن لبنان فلماذا ال تستقبل هذه الدول 

بعضا من الفلسطينيني؟
ان »الفتيشة« اليت رمتها كتلة اللقاء الدميوقراطي ورئيسها 
النائب وليد جنبالط تهدف، من مجلة ما تهدف، اىل اعطاء احلق 
للفلسطينيني بالتملك يف لبنان.. فهل مساحة لبنان اجلغرافية 
لبنان  يصبح  امل  اللبنانيني؟  املواطنني  تستوعب  ان  تستطيع 

»كومة حجار« من كثرة املباني بعد ان كان واحة خضار؟
للفلسطينيني  الطبابة  تأمني  اىل  »الفتيشة«   هذه  تهدف 
إقامة  لبنان  يف  املقيم  الفلسطيين  الالجئ  يعامل  أن  »على 
اخلدمة  نهاية  تعويض  جلهة  اللبناني  املواطن  معاملة  قانونية 
والعناية الطبية عن األضرار الناجتة من احلوادث وطوارئ العمل 
وسائر  احلكومية  واملستشفيات  الصحة  وزارة  قبل  من  فقط، 
حق  يكون  قد  وهذا  واخلاصة«..  العامة  الضامنة  املؤسسات 
هلم ولكن هل كل ذلك متوفر ومؤّمن للشعب اللبناني نفسه؟ 
أال يعاني الضمان االجتماعي من عجز كبري؟ اليست الدولة مدينة 

هل املطالبات باعطاء الفلسطينيني حقوقهم املدنية تندرج يف اطار خمطط التوطني!

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
Unit E1 46 -62  Maddox Street - Alexandria NSW 2015

»مكسورة« للمستشفيات اخلاصة مباليني الدوالرات؟
وقد انقسم اجمللس النيابي بني مسلمني ومسيحيني، لألسف، 
بشكل عام حول هذه »الفتيشة« اذ أيد النائب إبراهيم كنعان 
كلمته بإظهار تأييده لـ»احلقوق املدنية للفلسطينيني، لكن نرى 
العينية  الفلسطينيني احلقوق  باكتساب  أن هناك قانونًا يتعلق 
كل  يشمل  متجانس  قانون  اىل  حباجة  املوضوع  هذا  العقارية، 
حقوقهم، لكي تأتي كل هذه القوانني يف سلة واحدة«، داعيا 
اىل »االنتباه إىل أمور عدة، ومنها احرتام األصول الربملانية، 
وأشار  مشّرع«.  هو  بل  تنفيذ  أداة  ليس  النواب  جملس  ألن 
اىل أننا »حنن جمموعة كتل نيابية ولكل كتلة رأيها، وال ميكن 
فرض األمور علينا من أجل املوافقة على قانون مكرر معجل يف 
ثالث دقائق«. ورأى أن »طرح احلقوق املدنية للفلسطينيني 
ضرب سياسي، وكأن املقصود من هذا الطرح هو اإلحراج«، 
متسائال »ملن يقدم؟ ألن يف النهاية وليد بك )رئيس »اللقاء 
الدميوقراطي« النائب وليد جنبالط( ليس كاريتاس، وإن كان 
حيرتم  أن  عليه  ولكن  يريده،  موقف  أي  تسجيل  يف  احلق  له 

رأينا«.
اىل  القوانني  هذه  حتّول  أن  فتمنى  اجلمّيل  سامي  النائب  أما 

»جلان حقوق اإلنسان يف اجمللس النيابي لدرسها«.
احلقوق  ضد  لسنا  »حنن  نصر  أبي  اهلل  نعمة  النائب  وقال 
اإلنسانية للفلسطينيني، لكن جيب أن ندرس املوضوع« . أما 
هناك  املسألة خطرية،  أن »هذه  فرأى  فرعون  ميشال  الوزير 
إمجاع على إعطاء الفلسطينيني احلقوق املدنية، لكن اإلشكال هو 

بصفة االستعجال«.
أّما االن عون فقال: »ال ميكننا أن حنرم أي مقيم على األراضي 
اللبنانية من حقوقه اإلنسانية، ال ميكننا أن ننسى الوجه احلضاري 
للبنان، ال ميكننا أن ننكر بؤس وآالم الشعب الفلسطيين، لكن 
ما بدنا نسلق املوضوع، خّلونا نتفق وما نعمل أزمة سياسية، وما 

مترروا املوضوع من خالل التصويت العددي«.
ومحل النائب نبيل نقوال اجملتمع الدولي املسؤولية واصفا اياه 
الشيخ  سامي اجلمّيل فقد  أما  بأنه »هو أساس املشكلة«. 
رأى أن اجمللس على وشك »ارتكاب خطأ، حنن علينا أن ننظر 
اىل هذه القوانني سلة واحدة، يعين كأن األمر يتعلق بالتوطني، 
إذا وصلنا اىل هذه املرحلة، إقرار هذه القوانني يعد ذلك تعدياًل 
دستوريًا للتوطني، إذا كانت هذه هي الطريقة اليت نتعاطى بها 

بعضنا مع بعض«.
 ورأى رئيس حركة »التغيري« عضو قوى 14 آذار إيلي حمفوض 
يف حديث اىل »تلفزيون لبنان«، أن »حتسني الوضع اإلنساني 
واالجتماعي للالجئني الفلسطينيني ال حيل املشكلة اليت حتولت 
اىل قنبلة دميوغرافية بوجه اللبنانيني، وأنه قد آن األوان لتتحمل 

الدول العربية مسؤولية واقعية هلذا امللف«.
لبنان،  واعترب أن »احلل األجنح هو إجياد بديل هلم عن أرض 

الذي سدد الفاتورة مضاعفة عن القضية الفلسطينية«.
ولفت اىل أن »مساحة لبنان وعدد سكانه يدفعاننا اىل التفكري 
كما  استقباهلم  أجل  من  أخرى  أرض  إجياد  جديا يف  البحث  يف 
استضافهم لبنان لعقود من الزمن، وذلك ريثما تكون عودتهم 

النهائية اىل أرضهم يف فلسطني«.
واستأذن »كل الدجالني يف مسألة الدفاع املزيف عن القضية 
لبنان وطين وأرضي وكياني، وأن  الفلسطينية، خصوصا وأن 
نهائية انتمائي أهم وأوىل من كل دول العامل ومن كل شعوب 
املعمورة«، متسائال عن »أي منطقة يتحدثون عندما يقدمون 
أي مصلحة ألي شعب أو قضية على مصلحة الشعب اللبناني أو 

مصلحة القضية اللبنانية«.
خوف الرئيس أمني اجلميل من ان »تكون القوانني األربعة اليت 
قدمت بصفة املعجل املكرر مقدمة إلجهاض حق العودة والتمهيد 
التفاقية سالم يف املنطقة بعد تذليل عقبة الالجئني الفلسطينيني 
بدءًا بلبنان«، الفتًا اىل »وضع بعض اللبنانيني الذين فقدوا 
أبسط حقوقهم وأعطى مثال بعض األهالي يف املية ومية اليت 
شهد خميمها توسعًا على حساب أراض ميلكها اللبنانيون وتقدر 

مباليني الدوالرات«.
وشدد خالل استقباله وفد حركة »محاس« برئاسة املسؤول 
بيت »الكتائب«  مرة يف  رأفت  لبنان  للحركة يف  السياسي 
املركزي يف الصيفي أمس، على »دور »االونروا« واجملتمع 
املخيمات  ملشكلة  جذري  حل  إجياد  تولي  ضرورة  يف  العربي 

ومساعدتها على ختطي احلالة الصعبة اليت تعانيها«.
أشار عضو كتلة »القوات اللبنانية« أنطوان زهرا، إىل »وجود 
التوطني،  حساسية عند املسيحي من متلك األجانب، ومن خطر 
وأن حتفظه على موضوع حقوق الفلسطينيني يف جملس النواب 
إعطاء  القانون، وليس على  العجلة يف اقرتاح  كان على صفة 

احلقوق«.
ويف اجلانب اآلخر رأى عضو كتلة »التنمية والتحرير« النائب 
النظريات  أصحاب  به  علينا  أطل  ما  »آخر  أن  هاشم   قاسم 
اخلنفشارية يف زمن انقالب املعايري واملفاهيم أن يصبح إعطاء 
واإلنسانية  األخوة  حقهم يف  من  بعضا  الفلسطينيني  املقيمني 
  أنطونيوس بو رزقبابا للتوطني«، مشددا على أن »هذه نظرية من يعيش خارج 

الزمن«.
الفلسطينيني يف لبنان  وأوضح أن »من يريد أن تبقى حياة 
الباب  يفتح  من  هو  والتهميش  واهلوان  والفقر  الذل  حياة 
العنصرية  السياسة  خيدم  وهو  التوطني،  أمام  مصراعيه  على 
اليت  لبنان  حياد  اىل  أن »الدعوة  اىل  مشريا  اإلسرائيلية«، 
تفتقت بها عنصرية البعض هي نظرية وهمية بعيدة عن الواقع 
اللبناني وخارج منطق األمور يف ظل وجود عدو إسرائيلي ما يزال 

حيتل األرض وينتهك السيادة الوطنية ويهدد الثروات«.
وأعرب عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة زكريا اآلغا عن أمله يف 
أن »يقر جملس النواب يف جلسته املقبلة مقرتحات جنبالط اليت 
سيكون هلا انعكاسات إجيابية على حياة الالجئني الفلسطينيني 
يف خميمات لبنان«، موضحًا أن »التسهيالت املطلوبة لالجئني 
ال  واإلنسانية  املدنية  احلقوق  ومنحهم  لبنان  يف  الفلسطينيني 
يتعارض مع حق العودة بل داعمة هلذا احلق وتعزز من صمود 

الالجئني يف مواجهة كافة مشاريع التوطني«.
لصاحب  كانت  االقوى  »االنفعالية«  الفعل  ردة  ان  غري 
وليد  النائب  الدميوقراطي  اللقاء  كتلة  رئيس  »الفتيشة« 
جنبالط أمام اهليئة التشريعية جمللس النواب حيث قال »كل 
ميني يف العامل غيّب، اليمني اللبناني قلق، نفس الكالم منسمعو 
هذه  تأّجلوا  بّدكم  إذا  بس  أّجلوا.  تأّجلوا  بّدكم  سنة.   62 من 
إسقاط  عنوانه  كان  غزة  حصار  للمشكلة.  تأجيل  فهذا  املرة، 
»محاس«، لكنها انتصرت وقويت واحلمد هلل أنها انتصرت. 
ويف لبنان، يؤدي تداعي السلطة الفلسطينية اىل نشوء حركات 
حركات  تطلع  بس  الفلسطيين،  وتهجري  املخيمات  يف  أصولية 
أصولية باملخيمات، إنتو شو؟ بتخسروا؟ إنتو ما بتخسروا شي، 
هو  هيدا  هل  باإلعمار.  منوعد  ومنرجع  ليموت،  اجليش  منبعت 
املطلوب؟ ما شفت أغبى من اليمني اللبناني، ما شفت أغبى من 

اليمني اللبناني«.
ووجه جنبالط، الشكر اىل رئيس اجمللس النيابي نبيه بري على 
»تأييده تسهيل العيش الكريم لالجئ الفلسطيين يف لبنان«، 
وأكد »أن اليميين يبقى ميينيًا، واليمني يصنع احلروب، ويصنع 
الفنت، ليس فقط يف لبنان بل يف كل العامل، واليمني يدمر 

اجملتمعات، وهو ببعده االقتصادي واالجتماعي ال شيء«.
وهنا نرى الفكر امليكافيلي متأصل بالنائب وليد جنبالط الذي 
ما طرحه شيء  وكأن  املوضوع  املناقشة يف هذا  حتى  يرفض 

منَزل، وان النقاش يف »املنَزالت« من احملرمات.
وال بأس ان نذّكر النائب جنبالط بأن مقعده يف البيض االبيض 
مل يربد بعد اال اذا كان يعترب هذا »البيت« مثله مثل الكرملني 

وليس زعيم اليميت العاملي!
وهنا نسأل النائب جنبالط: هل االوضاع االقتصادية واملعيشية 
واستفحال  تنامي  اىل  تؤدي  اليت  وحدها  هي  املخيمات  يف 
االصولية ام ان هذه االخرية موجة عاملية تقف وراءها وتغذيها 

دول؟
الفلسطينيني  اعطاء  حول  لبنان  عمودي يف  انقسام  هناك  اذا 
حقوقهم املدنية، وقد يكون هذا حق هلم، ولكن ملاذا ال حيصل 
خمازن  مبثابة  تعترب  اليت  املخيمات  هذه  حول  مستفيض  نقاش 
يف  واالمن  السلم  لتدمري  حلظة  اي  يف  »جاهزة«  اسلحة 

البالد.
ثم هل هذا السالح بامرة السلطة اللبنانية السياسية واالمنية ام 

انه بامرة »سلطات« أخرى ال حد هلا وال حصر؟
هل ما حصل يف خميم نهر البارد كان نتيجة احلالة االقتصادية 
واملعيشية املزرية للفلسطينيني ام كان نتيجة خطة »لعبة« 
هدفها السيطرة على الشمال اوال واقامة امارة اسالمية متهيدا 
لبنان واالنطالق بعد ذلك لتصدير  للسيطرة على جزء اكرب من 

االرهاب للجوار؟
كيف ميكن البحث يف اعطاء الفلسطينيني حقوقهم املدنية قبل 
ان نلمس اي استعداد من قبلهم لالخنراط يف اجملتمع املدني 
اللبناني، وهذا االخنراط يكون اوال باول وقبل كل شيء بالتخلي 
عن »البندقية« خاصة بعد ان ثبت ان هذه »البندقية« مل 
تستعمل يوما لتحرير القدس بل أسُتعملت لـ »حترير« جونيه 
من سكانها.. امل يعلن الرئيس الفلسطيين الراحل ياسر عرفات 

ان »طريق القدس متر يف جونيه«؟
)االسرائيلي  »االسراكي«  املخطط  يف  تغيري  اي  نرى  ال  اننا 
االمريكي( لناحية اجياد وطن بديل للشعب الفلسطيين حيث يقضي 
هذا املخطط بتوطني الفلسطينيني يف البلدان اليت هم فيها وهذا 
وكذلك  بوش  جورج  السابق  االمريكي  الرئيس  صراحة  اعلنه  ما 

مبعوث االمني العام السابق للشرق االوسط تريي رود الرسن.
هناك  اليست  لبنان  يف  التملك  حق  الفلسطينيون  اعطي  واذا 
مليارات الدوالرات »جاهزة« للدفع، من دول معروفة عربية 

وغربية، تكفي لشراء كل لبنان؟
الننا   حمله  ويف  مشروع  املسيحية  النيابية  الكتل  خوف  ان  اذا 
ما زلنا نعيش حرب الـ 75 حيث اهلدف االول هلذه احلرب كان 
حارب  وقد  للفلسطينيني  بديال  وطنا  لبنان  يكون  بأن  يقضي 
الفلسطينيون اىل جانب الفئات اليت  دعمت هذا اهلدف، واننا ال 

نرى اي شيء تغري يف هذا املخطط حتى اآلن.
ان أخشى ما خنشاه هو ان تكون هذه املطالبات، يف حال اقرارها 
ال،  ام  حسنة  أصحابها  نوايا  كانت  سواء  النواب،  جملس  يف 

البداية الفعلية للتوطني الفلسطيين يف لبنان.
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اعلن رئيس اجلمهورية ميشال 
»االستقرار  أن  سليمان 
السياسي واالمين واالقتصادي 
لبنان  جعل  يف  يسهم  السائد 
جيدة«،  استثمارية  واحة 
يف  اللبنانيني  بـ«دور  منّوهًا 
الثقافية  اجملاالت  يف  اخلارج 
وجه  إظهار  ويف  والرتبوية 

بلدهم احلضاري«.
يف  سليمان  الرئيس  عرض 
مع  االول،  امس  بعبدا  قصر 
ريا احلفار احلسن  املال  وزيرة 
البالد  يف  املالي  الوضع 
إلعداد  القائمة  والتحضريات 
أقر  بعدما   2011 العام  موازنة 
قانون  مشروع  الوزراء  جملس 
موازنة العام 2010 وأحاله اىل 

اجمللس النيابي.
اخلاص  القطاع  وفد  وزاره 
سفرية  برفقة  االمريكي 
الواليات املتحدة االمريكية يف 
حيث  سيسون،  ميشيل  لبنان 
إلختصاص  تبعًا  الوفد  عرض 
كل من أعضائه جملاالت العمل 
واليت  لبنان  يف  واالستثمار 
تقنيات  حول  غالبيتها  متحورت 
املعلومات والعلوم التكنولوجية 
عليها  ترتكز  اليت  احلديثة 

إقتصادات العامل اليوم.
ورحب الرئيس سليمان بالوفد، 
»االستقرار  أن  اىل  مشريًا 
اجملال  فتح  لبنان  يف  السائد 
االفادة  ميكن  عمل  فرص  أمام 
منها اضافة اىل االستثمار يف 
قطاعات  ويف  التحتية  البنى 
والطرقات  كالكهرباء  أساسية 
وتكنولوجيا  املشرتك  والنقل 
عرض  وجرى  االتصاالت«. 
يشهدها  اليت  النمو  لنسب 
االجيابية  والتوقعات  لبنان 
لقانون  وكذلك  الستمرارها، 
العام  القطاعني  بني  الشراكة 
حيوية  مشاريع  يف  واخلاص 

ومنتجة.
اللبنانية  اجلامعة  وفد  والتقى 
جوزف  برئاسة  االمريكية  ـ 
الطالب  اليه  قدم  الذي  جربا 
منوذج  برنامج  يف  املتفوقني 
اليت  واجلوائز  املتحدة  االمم 

نالوها.

وحبث مع رئيس منظمة »تاسك 
جناد  ليبانون«  فور  فورس 
عصام فارس، يف عمل املنظمة 
يف  جتريها  اليت  واالتصاالت 

اخلارج.
سليمان  استقبل  الظهر،  وبعد 
وفدًا موسعًا من رؤساء بلديات 
بالد جبيل برئاسة رئيس احتاد 
مرتينوس،  فادي  البلديات 
الذي ألقى كلمة أشار فيها اىل 
البلديات  من  املنتظر  »الدور 
القضاء  وبلدات  قرى  امناء  يف 
األمين  االستقرار  ظل  يف 
منذ  السائد  واالقتصادي 

سنتني«.
سلسلة  تتضمن  مذكرة  ورفع 
مطالب ملساعدة هذه البلديات 
منها  منتظر  هو  ما  حتقيق  يف 

برعاية الرئيس سليمان.
رئيس  رحب  جهته،  من 
متمنيًا  بالوفد،  اجلمهورية 
التوفيق يف  والبلديات  لالحتاد 
حتقيق االمناء، مبديًا أمله يف أن 
انتخاب  قانون  اصالح  »يتم 
منطلقًا  يشكل  الذي  للبلدية 
لقانون«  املطلوب  لالصالح 
انتخاب النيابية«، الفتًا اىل ان 
»حال األمن واالستقرار القائمة 
منذ االنتخابات الرئاسية واعادة 
الدستورية  السلطات  تكوين 
وقيام كل منها بعملها شكلت 
يسمح  ومناخًا  الثقة  من  حااًل 
العمل  عجلة  بإطالق  للبلديات 

واإلمناء يف املناطق.
»األمور  أن  اىل  اشار  وإذ 
وتستلزم  السكة  على  وضعت 
وقتًا ومتابعة فإنه دعا البلديات 
الداخل  يف  النمو  حتسني  اىل 
الالمركزية  واالستعداد ملواكبة 
على  مشددًا  االدارية«، 
»التنمية  على  الرتكيز  أهمية 
ليس  االمنائي  العمل  ألن 
القرى  ملك  هو  وإمنا  أحد  ملك 

والبلدات«.
عمل  »وجوب  اىل  ولفت 
البلدية كعائلة واحدة  اجملالس 
قاعدة  على  العمل  وليس 
رواسب االنتخابات اىل أصبحت 
وراءنا واملرحلة هي للعمل أمام 

اجلميع وللجميع«.

 حبث موضوع املوازنة مع احلسن والتقى وفداً أمريكيًا
سليمان: االستقرار يسهم يف جعل لبنان واحة استثمارية

تلقى رئيس جملس الوزراء سعد 
احلريري االربعاء، اتصااًل هاتفيًا 
من األمني العام لألمم املتحدة 
البحث  خالله  مت  مون  كي  بان 
األمن  جملس  قرار  تطبيق  يف 
الرامية  الدولي 1701 واجلهود 
االنسحاب  على  إسرائيل  حلمل 

من قرية الغجر احملتلة.
من  احلريري  الرئيس  وطلب 
املتحدة  لألمم  العام  األمني 
الضغط  أقصى  »ممارسة 
احتالهلا  إلنهاء  إسرائيل  على 
كفرشوبا  وتالل  شبعا  ملزارع 
املكاملة  وكانت  احملتلة«. 
الستعراض  اهلاتفية »مناسبة 
إىل  الرامية  الدولية  اجلهود 
رفع احلصار عن قطاع غزة يف 

فلسطني«.
سفري السودان

احلريري  الرئيس  واستقبل 
سفري  احلكومية  السرايا  يف 
سليمان،  ادريس  السودان 
حممد  املستشار  حضور  يف 
بعد  سليمان  وقال  شطح. 
اللقاء: »تباحثنا يف العالقات 
الثنائية بني البلدين الشقيقني 
بلدينا  بني  الرمسية  فالعالقات 
جيدة وهي تتطور يومًا بعد يوم 
العالقات  إىل  بالنسبة  وكذلك 
حيظى  الذي  والتقدير  الشعبية 
به الشعب السوداني واملواطن 
السوداني من الشعب اللبناني 
تعرضنا  كما  فئاته،  بكافة 
اليت  املنعزلة  الفردية  للحادثة 
حدثت مؤخرًا لبعض السودانيني 
كان  وقد  األوزاعي  منطقة  يف 
الرئيس احلريري واضحًا وصرحيًا 
الشعب  يكنه  عما  تعبريه  يف 

اللبناني للشعب السوداني من 
واعتزاز  وتقدير  واحرتام  حمبة 
بعالقاتها  اللبنانية  احلكومة 
السودانية«،  احلكومة  مع 
أن  يف  مجيعًا  »واجبنا  مؤكدًا 
الوطيدة  العالقات  بهذه  ندفع 
األمام  إىل  والقدمية  واألخوية 
تام  بشكل  سويًا  اتفقنا  وقد 
املسألة، كذلك كرر  على هذه 
الرئيس احلريري علي ما أكده 
قبله املسؤولون اللبنانيون من 
أن هناك حتقيقًا جيري يف هذه 
احلادثة اليت ال نريد أن تتسبب 
يف أي ارتدادات سلبية ونعتقد 
أنها فردية ومنعزلة وال تعرب عن 
العالقات ال بني البلدين وال بني 
الشعبني،  بني  وال  احلكومتني 
ووطيدة  أزلية  العالقات  فهذه 
وأخوية وهي قائمة على احملبة 
واالحرتام والتقدير. حنن نؤكد 
تستغل  ال  حتى  املعاني  هذه 
بعض األقالم هذه احلادثة يف 
أو  للشعوبية  للرتويج  حماولة 
للنزاعات بني الشعبني اليت ال 

طائل من ورائها«.
وديًا  كان  »اللقاء  أضاف: 
ومثمرًا ومفيدًا وقد تطرقنا خالله 
اىل مشاكل العمالة السودانية 
يف لبنان واتفقنا على عدد من 
هذه  أوضاع  لتحسني  اخلطوات 
العمالة، وحنن سوف نتباحث مع 
وزارة العمل يف اتفاقية لتبادل 
العمالة مبا حيفظ حقوق العمالة 
من اجلانبني وتسهيلها يف كال 

البلدين«.
وفد استثماري أمريكي

أصحاب  من  وفد  وزاره، 
يف  واملستثمرين  املبادرات 

األمريكية  املتحدة  الواليات 
الواليات  سفرية  حضور  يف 
لبنان  يف  األمريكية  املتحدة 
واملستشار  سيسون  ميشال 

مازن حنا.
اللقاء  بعد  سيسون  وأوضحت 
تلبية  لبنان  يزور  »الوفد  أن 
الرئيس  أطلقه  الذي  للنداء 
من  أوباما  باراك  األمريكي 
اجتمع  وقد  عام  قبل  القاهرة 
لبنانيني  مستثمرين  مع  الوفد 
ومسؤولني من أجل خلق فرص 
لبنان.  يف  جديدة  استثمار 
وأكدنا للرئيس احلريري أن هذا 
التزامنا  ضمن  يأتي  املشروع 
جتاه لبنان من نواح عدة أبرزها 
التعليم واملياه والبنى التحتية 
وغريها، مبا يعزز روابط القطاع 

اخلاص يف كال البلدين«.
الوفد  رئيس  قال  جهته،  من 
حسنني:  أسامة  األعمال  رجل 
حجم  إن  تعلمون  »كما 
االنتشار اللبناني أكثر من عدد 
ومعظم  املقيمني،  اللبنانيني 
رجال  من  هو  االنتشار  هذا 
األعمال الناجحني للغاية والذين 
املادية  املساهمة  يف  يرغبون 
لبنان  يف  والفكرية  واملعنوية 
اخلربة  لتقديم  منظمة  بطريقة 
للتقدم  اللبنانيني  للمستثمرين 
ودخول األسواق العاملية، وحنن 
لن نقدم هلم النصائح واخلربات 
وحسب بل سنهتم أيضًا بنجاح 

كل فرد منهم«.
األعمال  رجل  اعترب  بدوره، 
األصل  اللبناني  ـ  األمريكي 
»يف  أنه  إبراهيم  جميد 
املناسبة  البيئة  وجدت  حال 

التحتية  البنى  صعيد  على 
من  فإنه  والطاقة  واالتصاالت 
املمكن إجياد املزيد من فرص 
من  واملزيد  للبنانيني  العمل 
االستثمارات األجنبية يف لبنان 
املبادرة  هذه  أهمية  وتكمن 
األمريكية  اإلدارة  تقودها  اليت 
لالنتشار  دفعًا  تعطي  أنها  يف 
اللبناني والعربي للمساهمة يف 
لبنان  يف  اقتصادي  منو  خلق 
اجلهود  كل  تنظيم  خالل  من 

ذات الصلة«.
سعيد

العام  املنسق  مع  عرض  ثم 
 14« لقوى  العامة  لألمانة 
السابق  النائب  آذار« 
العامة  األوضاع  سعيد  فارس 

والتطورات.
يف تونس

وصل  االول،  أمس  ومساء 
تونس  إىل  احلريري  الرئيس 
خالهلا  يقابل  رمسية  زيارة  يف 
رئيس اجلمهورية التونسي زين 
العابدين بن علي والوزير األول 
التونسي حممد الغنوشي وعدد 
وجيري  املسؤولني،  كبار  من 
معهم حمادثات تتناول األوضاع 
تقوية  وسبل  املنطقة  يف 
العالقات الثنائية بني البلدين.

احلريري  للرئيس  وأقيم 
استقبال رمسي يف مطار قرطاج 
حيث كان يف استقباله الوزير 
األول حممد الغنوشي وعدد من 

املسؤولني التونسيني.
يف  احلريري  الرئيس  ويرافق 
سليم  الثقافة  وزير  زيارته 
وردة واملستشاران حممد شطح 

وهاني محود.

بدأ زيارة رمسية لتونس يلتقي خالهلا بن علي وكبار املسؤولني

احلريري يطلب من بان الضغط على إسرائيل إلنهاء احتالل شبعا وكفرشوبا

نديم اجلميل يضع سليمان وصفري
يف أجواء حمادثاته يف أمريكا 

وفرنسا
اجلميل  نديم  النائب  اللبنانية«  »الكتائب  كتلة  عضو  وضع 
رئيس اجلمهورية ميشال سليمان أمس االلو، يف اجواء حمادثاته 
املغرتبني  من  رسالة  اليه  ناقال  وفرنسا،  املتحدة  الواليات  يف 
املقبلة  الدورة  يف  االقرتاع  حبق  »متسكهم  تؤكد  اللبنانيني 

وبضرورة اشراكهم يف القرارات اللبنانية«.
بطرس  نصراهلل  الكاردينال  املاروني  البطريرك  اجلميل  واطلع 
صفري بعد لقائه يف بكركي، على نتائج زيارته الواليات املتحدة 
اليه  ناقاًل  ولقاءاته مع املسؤولني، ال سيما يف االمم املتحدة، 

»دعم املغرتبني اللبنانيني ملواقفه الوطنية«.
من  البطريرك  مواقف  عن  نسمعها  اليت  »االصوات  ان  ورأى 
الطبيعي ان تصدر فهي ايضًا ضد اي شخص يتحدث عن السيادة 
واحلرية واالستقالل خصوصًا ان هؤالء االشخاص ال يعرفون معنى 
الذي  االستقبال  املواقف  رد على هذه  السيادة واحلرية، واكرب 
القاه البطريرك يف زياراته لفرنسا وقربص وزحلة والقبيات، ويف 

كل مكان يزوره«.
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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
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شاءت العناية اإلهلية ان تنجي 
لبنان من كارثة انسانية كبرية، 
وهو مل ينس بعد كارثة وطنية 
أشهر  مخسة  حنو  قبل  شهدها 
ووفاة  املنكوبة  الطائرة  بتحطم 

مجيع ركابها.
وبفارق زمين ال يتعدى الساعة، 
كارثة  يشهد  ان  لبنان  كاد 
يف  معمل  انهيار  اثر  جديدة، 
ذوق مصبح، كان عماله الـ150 
صبيحة  اليه  للتوجه  يتحضرون 
أمس االول، فكتبت هلم احلياة 
حارسهم  حال  كما  جديد،  من 
باعجوبة  جنا  الذي  عبود  حارث 
رأسه  على  املبنى  انهار  بعدما 
جثة  انتشلت  هنديني  وعاملني 
أحدهما لياًل، وظل البحث جاريًا 

عن الثاني بني األنقاض.
عشر ساعات أمضاها عبود حتت 
األمل  يفقد  مل  وهو  األنقاض، 
من  إال  خرج ساملًا  بل  بالنجاة، 
اليت  البسيطة  اخلدوش  بعض 
أحدثها الركام يف جسمه، بفعل 
بفعل  حيًا  خرج  املبنى،  انهيار 
ان  شاءت  اليت  اإلهلية  العناية 
تعيده ساملًا اىل عائلته وهو ال 

يزال يف مقتبل عمره.
هي  اإلهلية  العناية  كانت  وإذا 
اليت أعادت عبود اىل احلياة من 
جديد، فإن فرق الدفاع املدني 
اجنازًا يشهد له يف  قد حققت 
يف  الطويلة  مهماتها  تاريخ 
متكنت  حبيث  اإلنقاذ،  عمليات 

الكالب  بعد حتديد  انتشاله  من 
البوليسية مكانه.

وكان جزء من معمل »فولدا« 
املدينة  يف  الكائن  لالملينيوم 
مصبح  ذوق  يف  الصناعية 
واملؤلف من ست طبقات، انهار 
فجر أمس االول اثناء خلوه من 
لبناني،  بينهم  إال ثالثة  العمال 
من  املدني  الدفاع  فرق  متكنت 
والنصف  الرابعة  قرابة  إنقاذه 
من بعد الظهر وانتشلت جثة أحد 
وظل  لياًل،  اهلنديني  العاملني 
املفقودين،  عداد  يف  الثاني 
الكالب  متكنت  ان  بعد  وذلك 
مكان  حتديد  من  البوليسية 
الشرقية  اجلهة  يف  وجودهم 

الشمالية للمبنى املنهار.
وفيما مل تعرف بعد أسباب انهيار 
املعمل، أعطى رئيس اجلمهورية 
العماد ميشال سليمان تعليماته 
أعمال  يف  اإلسراع  بوجوب 

اإلنقاذ.
املدني  الدفاع  عناصر  وكانت 
قد حضرت اىل املكان النتشال 
الضحايا واالطالع على األضرار 
جورج  العمليات  مدير  بإشراف 
يف  شارك  حيث  موسى،  أبو 
عمليات اإلنقاذ عشرون عنصرًا 
الفرنسية  اإلنقاذ  وحدات  من 
مهمة  يف  لبنان  يف  املوجودة 
املدني  الدفاع  لعناصر  تدريبية 
األشخاص  إنقاذ  كيفية  على 
عند حدوث كوارث، اضافة اىل 

أربعة خرباء قدموا معدات لإلنقاذ 
بقيمة ثالمثاية ألف يورو.

كما حضر اىل املكان عناصر من 
الصليب األمحر اللبناني لتقديم 

املساعدة.
عن  البحث  عملية  وأثناء 

 انتشال حارس ساملاً من حتت األنقاض بعد 10 ساعات 
العناية اإلهلية تنقذ عشرات األرواح إثر انهيار معمل يف زوق مصبح

مع  التواصل  مت  مفقودين، 
املبنى  حارس  وهو  أحدهم 
يطلب  راح  الذي  عبود  حارث 
الكالب  حددت  ان  بعد  النجدة 
مع  تواجده  مكان  البوليسية 
فرق  وعملت  هنديني،  عاملني 

من  حيًا  انتشاله  على  اإلنقاذ 
مستخدمني  األنقاض  بني 
من  لسحبه  هوائية  وسادات 

داخل الركام.
ونوهت ادارة الشركة الصناعية 
الدفاع  جبهود  »فولدا« 
اطار  يف  املتواصلة  املدني 
عمليات البحث عن املفقودين. 
على  حاليا  منكبة  انها  وأكدت 
الالزم  اللوجيسيت  الدعم  توفري 
وضعت  حيث  االجهزة  لتلك 
بتصرفها رافعة ضخمة ومعدات 
واالسراع  تسهيل  بغية  تقنية 
اليت  واالنقاذ  البحث  بعمليات 
تشكل االولوية املطلقة هلا يف 

الوقت احلاضر.
من  الشركة  ادارة  وطلبت 
عن  االمتناع  االعالم  وسائل 
اسباب  حول  التكهنات  اطالق 
التحقيق  نتائج  بانتظار  االنهيار 
اجلزء  ان  وأوضحت  اجلاري، 
املنهار من املبنى هو يف حالة 
جيدة وقد شيد يف العام 1985 
اسوة مبعظم االبنية يف املنطقة 

ما جيعله حديثا نسبيًا.
ابراهام  الصناعة  وزير  وتفقد 
احلادث  مكان  يان،  دده 
رفيق  املعمل  صاحب  والتقى 
صناعيي  جتمع  ورئيس  ازرق 
نصر،  ابي  نقوال  كسروان 
االنقاذ  اعمال  على  واطلع 
اليت تقوم بها فرق من الدفاع 
املدني والصليب االمحر اللبناني 

مبؤازرة من قوى اجليش واالمن 
الداخلي.

تعاطفه  عن  يان  دده  وأعرب 
والعمال  املعمل  اصحاب  مع 
»يتم  ان  متمنيا  وعائالتهم، 
انقاذ احملاصرين وعددهم ثالثة 
شاكرا  بالسالمة«،  وينجوا 
تلطفت  اليت  االهلية  »العناية 
وطنية  كارثة  من  لبنان  وجنت 
عدد  يبلغ  اذ  كبرية،  وانسانية 
الـ  قرابة  املصنع  يف  العمال 
150 ووقع احلادث قبل قدومهم 

ومباشرتهم العمل«.
التقارير  انتظار  اىل  ودعا 
الفين  والكشف  اهلندسية 
انهيار  لتحديد اسباب  املطلوب 

املبنى.
مجعية  رئيس  أثنى  جهته  من 
نعمت  اللبنانيني  الصناعيني 
اجلبارة  اجلهود  على  افرام، 
املختصة  األجهزة  من  املبذولة 
أجل  من  اإلنقاذ،  عمليات  يف 
احملتجزين  العاملني  سالمة 
تضامن  وأعلن  األنقاض.  حتت 
األسرة  مع  الكامل  اجلمعية 
ومع  املصنع  هذا  يف  العاملة 
الكربى  للضريبة  عليه  القيمني 
اليت أدوها اليوم، آمال من كل 
جانب  اىل  الوقوف  املعنيني 
هذا املصنع فور جالء الصورة، 
اإلنتاجية  الدورة  اىل  إلعادته 
املمنوحة  العمل  فرص  وتثبيت 

ألسرته العاملة«.

*املبنى املنهار*
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جان  الدولة  وزير  أعلن 
أوغاسابيان أن »موضوع ترسيم 
احلدود بني لبنان وسوريا يبحث 
بني رئيسي حكوميت البلدين يف 
لرئيس  املرتقبة  الزيارة  خالل 
احلريري  سعد  الوزراء  جملس 
أنه  إىل  مشريا  دمشق«،  إىل 
حول  تصور  إىل  التوصل  »مت 
وقطاعات  األمنية  القوى  مهام 
احلدود  كامل  على  متركزها 
إىل  وصوال  الشمال  من  الربية 

شبعا«.
ترؤسه  بعد  أوغاسابيان  وقال 
احلكومية  السرايا  يف  اجتماعا 
التقنية  للجنة  االول،  أمس 
إن  وضبطها  احلدود  ملراقبة 
غرف  إلنشاء  تصورا  »هناك 
عمليات مشرتكة تنسق عمل كل 
سواء  األمنية،  والقوى  األجهزة 
يف عملية ضبط احلدود أمنيا أو 
وأن  أنواعه  على  التهريب  منع 
لكل جهاز أمين مهامه اخلاصة، 
مهامه  اللبناني  للجيش  إن  إذ 
على اخلط األخضر ولقوى األمن 
باملخافر  تتعلق  مهاما  الداخلي 
والضابطة  واحلواجز  اإلقليمية 
العدلية وللجمارك واألمن العام 

مهاما على املعابر الرمسية«.
تصور  »وضع  إىل  ولفت 
الرمسية  للمعابر  مستقبلي 
ودراسة حتديد موقعها اجلغرايف 
استيعاب  على  قادرة  لتكون 
والسياح  األشخاص  نقل  حركة 
والسعي  الشاحنات  ومرور 
تتضمن  حبيث  املعابر  لتطوير 
الشاحنات  ملرور  خط  من  أكثر 
والسياح فضال عن  والسيارات 
وقاعات  حرة  ألسواق  خمططات 
وصالونات  واسرتاحة  استقبال 

شرف وحدائق ومطاعم«.
الشق  إىل  »إضافة  إنه  وقال 
مت  باملراقبة  املتعلق  األمين 
باإلمناء  تتعلق  دراسة  إعداد 
للقرى  واإلجتماعي  اإلقتصادي 
إعدادها  يف  شاركت  احلدودية 

مثاني وزارات«.
ترسيم  حول  سؤال  على  وردا 
أوغاسابيان  أوضح  احلدود، 
يبحث بني  املوضوع  أن »هذا 
وسوريا  لبنان  حكوميت  رئيسي 
املرتقبة  الزيارة  خالل  يف 
احلريري  سعد  احلكومة  لرئيس 
بعد  يعلن  أن  على  دمشق  إىل 
ذلك ما سيتم اإلتفاق عليه«.

اللجنة  »عمل  أن  على  وشدد 
احلدود  وضبط  ملراقبة  التقنية 
على  يتعلق  ال  يرأسها  اليت 
وإمنا  احلدود  برتسيم  اإلطالق 
لضبط  اسرتاتيجية  رؤية  بوضع 
احلدود ومراقبتها وتطوير وبناء 
اإلمناء  وتعزيز  حدودية  معابر 

للقرى  واإلجتماعي  اإلقتصادي 
احلدودية«.

الرؤية  هذه  »إن  وقال: 
على  ستعرض  االسرتاتيجية 
على  إلقرارها  الوزراء  جملس 
أن تناقش بعد ذلك مع اجلانب 
أمور  لوجود  نظرا  السوري 
التنسيق  إىل  واحلاجة  مشرتكة 

بني البلدين«.
العام  االمني  اإلجتماع  وحضر 
اللواء  للدفاع  األعلى  للمجلس 
لقوى  العام  املدير  عيد،  سعيد 
أشرف  اللواء  الداخلي  األمن 
للجمارك  العام  املدير  ريفي، 
سهام  والعميد  مرعي  شفيق 
احلركة عن األمن العام وممثلون 
رئاسة  وعن  اجليش  قيادة  عن 
اإلمناء  وجملس  الوزراء  جملس 
اإلستشاري  ومكتب  واإلعمار 

رفيق خوري.
بيان  حبسب  اجملتمعون  وحبث 
للمعابر  احلالي  الوضع  »يف 
اخلمسة  الرمسية  احلدودية 
بعضها وتشييد  تأهيل  وكيفية 
لتطوير  وحديثة  جديدة  أخرى 
حدوده  ضبط  على  لبنان  قدرة 
املضطرد يف  التزايد  يف ضوء 
عدد السياح خصوصا أن املعابر 
الرمسية احلالية تعاني من تردي 
وضعها ومن النقص يف أجهزة 

الرقابة والعديد واملعدات«.
كما مشل »البحث توزيع مهام 
األجهزة األمنية يف ضبط احلدود 
تستكمل  أن  على  ومراقبتها 
الفرتة  يف  اجتماعاتها  اللجنة 
القريبة املقبلة يف ضوء العرض 
األمنية  األجهزة  ستقدمه  الذي 
وتصورها  حاجاتها  عن  املعنية 

املستقبلي ملسألة احلدود«.

رأس اجتماعاً يف السرايا للجنة التقنية ملراقبة احلدود وضبطها

أوغاسابيان: الرتسيم مع سوريا يبحثه 
ختوف الرئيس أمني اجلميل من احلريري خالل زيارته لدمشق

األربعة  القوانني  »تكون  ان 
املعجل  بصفة  قدمت  اليت 
حق  إلجهاض  مقدمة  املكرر 
العودة والتمهيد التفاقية سالم 
عقبة  تذليل  بعد  املنطقة  يف 
بدءًا  الفلسطينيني  الالجئني 
»وضع  اىل  الفتًا  بلبنان«، 
فقدوا  الذين  اللبنانيني  بعض 
مثال  وأعطى  حقوقهم  أبسط 
ومية  املية  يف  األهالي  بعض 
على  توسعًا  خميمها  شهد  اليت 
اللبنانيون  ميلكها  أراض  حساب 

وتقدر مباليني الدوالرات«.
وشدد خالل استقباله وفد حركة 
املسؤول  برئاسة  »محاس« 
لبنان  يف  للحركة  السياسي 
رأفت مرة يف بيت »الكتائب« 
أمس  الصيفي  يف  املركزي 
االلو، على »دور »االونروا« 
ضرورة  يف  العربي  واجملتمع 
ملشكلة  جذري  حل  إجياد  تولي 
املخيمات ومساعدتها على ختطي 
تعانيها«.  اليت  الصعبة  احلالة 
توحيد  بـ«ضرورة  وطالب 
وختطي  الفلسطيين  املوقف 
الفصائل  خمتلف  بني  اخلالفات 
ألنها تضر بالقضية الفلسطينية 
وحترج األطراف املعنية مبناقشة 
احملافل  سيما يف  ال  املوضوع، 
»ضرورة  مؤكدًا  الدولية«، 
توحيد الصوت املفاوض واجياد 
املشكلة«.  حلل  موحدة  رؤية 
احلاصل  »التشرذم  ان  واعترب 

هو هدية جمانية إلسرائيل«.
وأعلن »تضامن »الكتائب« 
مع القضية الفلسطينية وانفتاح 
شأنه  من  ما  كل  على  احلزب 
من  التخفيف  على  يساعد  ان 
منذ  املستمرة  املعاناة  هذه 
واستعداد  عاما  اكثر من ستني 
امللف  هذا  لفتح  »الكتائب« 
أن  رافضا  جبدية«،  ودرسه 
»يتم التعاطي مع مشكلة بهذه 
مت،  الذي  الشكل  يف  األهمية 
بالنواب  استخفافًا  فهذا يعكس 

وبالشعب اللبناني«.
وقال مرة بعد اللقاء: »نقوم يف 
حركة »محاس« جبولة سياسية 
على خمتلف القوى السياسية يف 
بالشأن  التباحث  أجل  من  لبنان 
املتعلق  سواء  الفلسطيين 
بالقضية الفلسطينية وتطوراتها 
الالجئني  بوضع  املتعلق  أو 
لبنان.  يف  الفلسطينيني 
جوهرية  نقطة  عند  وتوقفنا 

على  املطروحة  بالقوانني  تتعلق 
مبنح  واملتعلقة  النيابي  اجمللس 
بعض  الفلسطينيني  الالجئني 

احلقوق«.
الالجئني  »منح  أن  واعترب 
الفلسطينيني يف لبنان جزءًا من 
هو  الكرمية  اإلنسانية  حقوقهم 
نقطة مهمة من أجل طي صفحة 
ـ  اللبنانية  العالقة  يف  املاضي 
الفلسطينية ونعتربها حمطة مهمة 
من أجل فتح صفحة جديدة تقوم 
على قاعدة احرتام الفلسطينيني 
لسيادة لبنان وأمنه واستقراره 
اللبناني  بالدستور  والتمسك 
والقوانني اللبنانية وتقوم أيضا 
على منح الالجئني الفلسطينيني 
حقوقهم  من  جزءًا  لبنان  يف 
اإلنسانية البسيطة والكرمية«.

فرصة  أمام  على »اننا  وشدد 
العالقة  بتطوير  تتعلق  تارخيية 
وخلق  الفلسطينية  ـ  اللبنانية 
مناخات من احلوار والتالقي بني 
واللبنانيني«،  الفلسطينيني 
مناشدًا خمتلف القوى السياسية 
القوانني  مقرتحات  »دراسة 
النيابي  املعروضة على اجمللس 
ومبسؤولية  شفافية  بكل 
وقانونية  وإنسانية  سياسية 
أجل  من  املستوى  عالية 
يف  جديدة  ملرحلة  التأسيس 
الفلسطينية  ـ  اللبنانية  العالقة 
اللبناني  الشعبني  مصاحل  ختدم 
لعالقة  وتؤسس  والفلسطيين 
منسجمة  فلسطينية  لبنانية 
لبناني  واقع  خللق  مربرًا  تكون 
كل  عن  بعيدا  جديد  فلسطيين 
اليت  والتصعيد  التوتر  مناخات 

سادت املرحلة املاضية«.

حبث مع وفد »محاس« أوضاع الفلسطينيني يف لبنان

اجلميل يتخّوف من قوانني جتهض حق العودة

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...
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مقابل ملحمة
طوني فرنسيس

اجمللس  رئيس  نائب  أمل 
األعلى  الشيعي  اإلسالمي 
أن  قبالن،  األمري  عبد  الشيخ 
مقاطعة  مشكلة  معاجلة  »تتم 
املسابقات،  لتصحيح  املعلمني 
الذي  احلوار،  تفعيل  خالل  من 
يؤدي إىل إنصاف املعلمني من 
وعدم  حقوقهم،  إعطائهم  خالل 
والتسويف  والتأهيل  املماطلة 
يف حل هذه القضية اليت تتصل 

مبستقبل طالب لبنان«.
األخالقي  الدرس  خالل  ودعا 
اجمللس  مقر  يف  يلقيه  الذي 
للفساد  أمس، اىل »التصدى 
اليت  املخدرات  آفة  ومكافحة 
وسجوننا،  جمتمعاتنا  غزت 
بصاحبها  تفتك  احملرمات  ألن 
وباجملتمع، وال جيوز أن نتغاضى 
أن  علينا  بل  الواقع،  هذا  عن 
هذه  أمام  منيعا  سندا  نكون 

اآلفات«.
أن  اللبنانيني  على  ومتنى 
ما  يف  ويتقاربوا  »ينصفوا 
بينهم، وأن يعملوا ملا فيه خري 
اجملتمع والناس«، مشريا اىل 
البعض  يتحول  أن  أنه »حرام 
يف  سلعة  إىل  املخدرات  بفعل 
سوق النحاسني، ويعرض للبيع 

والشراء«.
اليت  السجون  »تأهيل  ومتنى 
واملطلوبني  بالسجناء  تعج 
واملعمل  واملظلومني،  واآلمثني 
وتأهيل  السجون  إصالح  على 
على  نتعاون  وأن  املساجني، 

أصدر جملس شورى الدولة قرارات 
بنتائج  إليه  مقّدمة  طعون  يف 
يف  واالختيارية  البلدية  االنتخابات 

غري بلدة.
القاضي  برئاسة  اجمللس  قّرر  وقد 
الربت سرحان وعضوية املستشارين 
ويوسف  عماطوري  عفيف  مريي 
من  املقّدم  الطعن  قبول  اجلميل 
حبيب علي جابر حيدر بانتخاب خمتار 
فوزه خمتارًا  وإعالن  الشوف  بقعاتا 
رفعت نسيب نصر  من  بداًل  للبلدة 

اهلل.
سرحان  برئاسة  اجمللس  أعلن  كما 
عماطوري  املستشارين  وعضوية 
املستدعي  فوز  سرحال  وناجي 
عضوية  يف  روفايل  منصور  ميالد 
لبلدة دلبتا )قضاء  البلدي  اجمللس 
املرّشح مسعان  من  بداًل  كسروان( 

إلياس روفايل.
القاضي  برئاسة  اجمللس  وصّحح 
املستشارين  وعضوية  سرحان 

»الشورى« يصدر قراراته بطعون بلدية واختيارية
املادي  اخلطأ  واجلميل  سرحال 
احلاصل يف إعالن نتيجة االنتخابات 
القمر وإبطال  بلدة دير  البلدية يف 
نعمة يف عضوية  عبدو نسيب  فوز 
القمر،  دير  يف  البلدي  اجمللس 
بو  حبيب  املستدعي  فوز  وإعالن 
أصوات   1406 لنيله  نعمة  صادر 

مقابل 1272 صوتًا للمطعون فيه.
سرحال  برئاسة  اجمللس  ورّد 
مريي  املستشارين  وعضوية 
املراجعة  داوود  ومرياي  عماطوري 
املقّدمة من حمّمد نايف فاعور قبالن 
امحد  غسان  املرّشح  فوز  إلبطال 
بلدة حجوال  مهدت ملركز خمتار يف 

) قضاء جبيل(.
سرحان  برئاسة  اجمللس  ورّد 
سرحال  املستشارين  وعضوية 
واجلميل املراجعة املقّدمة من حسن 
زعيرت  حممد  وغزوان  زعيرت  علي 
بإبطال عضوية سّتة مرّشحني جمللس 

بلدية بلدة أفقا )قضاء جبيل(.

قبالن يطالب مبعاجلة مقاطعة
املعلمني لتصحيح املسابقات

السجون  لتكون  والتقوى  اخلري 
مدارس إصالحية«.

نقابة احملررين تطالب بتخصيص 
أرض ملقرها

حمرري  نقابة  »جملس  عقد 
اجتماعا،  اللبنانية«  الصحافة 
النقيب  نائب  برئاسة  أمس، 
وحضور  الدين  ناصر  آل  سعيد 

االعضاء واملستشارين.
له،  بيان  يف  اجمللس،  وقرر 
أعضائها  من  جلنة  »تكليف 
االجتماع مع »نقابة الصحافة« 
لالتفاق معها على وسائل اعادة 
املدير  منصب  اىل  االعتبار 
املسؤول لتكون مسؤولياته يف 
مؤكدا  الفعلي«،  دوره  حجم 
الذي  االدنى  باحلد  »متسكه 
املسؤول  للمدير  النقابة  قررته 

وهو 600 الف لرية لبنانية«.
احملررين  نقابة  جملس  واطلع 
اليت  املذكرة  »نص  على 
سلمها املغفور له النقيب ملحم 
كرم يف 2010/5/4 اىل رئيس 
احلكومة سعد احلريري والقاضية 
من  ارض  قطعة  بتخصيص 
االراضي التابعة لالمالك العامة 
لنقابة  مقر  لتشييد  للدولة 
النقابة  تنازل  لقاء  احملررين 
على  أقامتها  اليت  الدعاوى  عن 
واالتصاالت«،  الربيد  وزارة 
اليت  مؤكدا »مضمون املذكرة 
سلمها الراحل اىل رئيس جملس 
باملساعدة  وعد  الذي  الوزراء 

على تنفيذها«.
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املاروني  البطريرك  أكد 
الكاردينال نصراهلل بطرس صفري 
أن »لبنان اليوم حيتاج إىل مجيع 
نريد  ال  أبنائه«، موضحًا »اننا 
أن  نريد  إمنا  األمور،  نؤزم  ان 
نأخذها على ما هي«، معربًا عن 
»أسفه لالنفجار الذي حصل يف 
زحلة عشية الزيارته الرعوية اليت 
اهلل  وشكر  للمدينة«.  بها  قام 
على »العودة بسالمة اىل املقر 

البطريركي«.
أمس  بكركي  استقبل صفري يف 
الطالب  مصلحة  من  وفد  االول، 
يف »القوات اللبنانية«. وشكر 
صفري للوفد زيارته ودعمه، متمنيًا 
له التوفيق، وقال: »أنتم شباب 
لبنان الذي ستتولون مقدراته يف 
الغد القريب، وجمملكم ال تزالون 
واملدارس«.  اجلامعات  يف 
وسأل اهلل أن »جيمع أمرنا وأن 
حنب بلدنا وأن نضحي يف سبيله، 
بلدان  مثلما  بلدنا  جيمعنا  لكي 
متمنيًا  ابناءها«،  جتمع  الناس 
للوفد »التوفيق يف حياته وان 
يكونوا يومًا ما رسل سالم وحمبة 
اهلل  »كان  وختم:  وهدوء«. 
اخلري  اىل  خطاكم  وسدد  معكم 

والتوفيق«.
شطح

جملس  رئيس  مستشار  والتقى 
حممد  اخلارجية  للشؤون  الوزراء 
اللقاء  بعد  اوضح  الذي  شطح، 
رئيس  بني  »التواصل  ان 
احلريري  سعد  الوزراء  جملس 
مباشرة  بطرق  دائم  والبطريرك 

انه  اىل  واشار  مباشرة«.  وغري 
احلريري  الرئيس  حتيات  »نقل 
يف  التداول  مت  وانه  للبطريرك 
عدد من االمور اليت تهم الرئيس 
يبقى  الذي  والبطريرك  احلريري 
ومعظم  لبنان  الضمري يف  صوت 
يقوله  ما  يفهمون  اللبنانيني 
ومن  بصراحة  الغبطة  صاحب 

منطلقات وطنية«.
مواقف  البعض  انتقاد  وعن 
البطريرك، لفت اىل ان »اآلراء 
يف لبنان ختتلف حول العديد من 
لكل  احرتام  وهناك  املواضيع 
االراء و نصر ان يبقى لبنان بلد 
حريات، حرية تعبري وتفكري واحيانا 
يبدو لنا وكأن البعض حياول منع 
أمر  وهذا  والتعبري  التفكري  حرية 

لن حيدث ولن يستقيم«.
وتطرق اىل بعض املواضيع اليت 
وقال:  أخريًا،  بها  التداول  مت 
»قد تكون أعطت فرزا من أشكال 
الفرز الطائفي، وحتديدًا املوضوع 
الفلسطينيني،  حبقوق  املتعلق 
هناك  ان  البعض  تصور  حيث 
انقسامًا طائفيًا بعد املوقف الذي 
اقول  النواب.  جملس  يف  حصل 
انه مل يكن هذا االنقسام حقيقيًا، 
فاملساحة املشرتكة كبرية جدًا يف 
احلريري  والرئيس  املوضوع  هذا 
ينطلق من املصلحة اللبنانية أواًل 
وهناك  يتخذه،  موقف  كل  يف 
وانسانية  أخالقية  مبادىء  أيضًا 
نشرتك فيها مع كثريين وحتديدًا 
لبنان  ضمري  كونه  البطريرك  مع 
وتهمه املصلحة اللبنانية اوال كما 

تهمنا«.
اضاف: »هناك مبادىء اخالقية 
مع  فيها  نشرتك  وانسانية 
البطريرك ومع االخرين ومن هذين 
اىل  الوصول  املنطلقني نستطيع 
اليها مجيعًا للوضع  معاجلة حنتاج 
الفلسطيين يف لبنان وهذا موضوع 
مهم جدًا تعاملنا معه لفرتة طويلة 
وكأنه غري موجود دفع لبنان كلفة 
من  انطلقنا  واذا  بسببه،  عالية 
واملبادئ  اللبنانية  املصلحة  مبدأ 
نستطيع  واالنسانية  االخالقية 
أن نصل اىل معاجلات ومقاربات 
وسياسات تعزز القضية اللبنانية 
االنساني  الوضع  وحتسن 
وتعزز  لبنان  يف  للفلسطينيني 
فالفلسطينيون  اللبنانية،  الدولة 
انسانية  حقوق  هلم  لبنان  يف 
أم  كان  لبناني  الي شخص  كما 
ضيفًا ولكن هناك واجبات وهذه 
والواجبات  احلقوق  بني  املعادلة 
تذهب  بل  منطقية  فقط  ليست 
اللبنانية  املصلحة  تعزيز  اىل 
ناضل  اجلها  من  اليت  والقضية 
وال يزال الرئيس احلريري وكذلك 

البطريرك صفري«.
البطريرك  اىل  نقل  اذا  وعما 
هذا  من  احلريري  الرئيس  موقف 
»تداولت  اجاب:  املوضوع، 
املوضوع  هذا  يف  البطريرك  مع 
واكيد  رأيه،  اىل  واستمعت 
واملبادىء  اللبنانية  املصلحة 
االخالقية واالنسانية تكون ركيزة 
أي  فيها  ليس  منطقية  ملعاجلة 
البعض  وصف  واذا  اصطفاف، 

 شطح ينقل اليه حتيات احلريري وصقر يشيد جبرأته

صفري: نأسف النفجار زحلة وال نريد تأزيم األمور
الطائفي،  باملشهد  حصل  ما 
هناك  يكون  لن  انه  فاطمئنهم 
فرز طائفي بالنسبة هلذا املوضوع 
بل هناك مصلحة لبنانية وانسانية 
وسياسات  مقاربات  وهناك 
هذين  بني  جتمع  ان  تستطيع 
اللبنانية  القضية  وتعزز  املبدأين 
والدولة اللبنانية من باب واجبات 
الفلسطينيني يف لبنان وحقوقهم 

االنسانية واالجتماعية«.
العالقات  »تكون  ان  ومتنى 
افضل  يف  اللبنانية  ـ  السورية 
»هذه  ان  اىل  الفتًا  حال«، 
العالقات املستجدة واليت وضعت 
جديدة  ومقاربة  جديد  طريق  على 
للتعاون  يد ممدودة  ومع  إجيابية 
جانبًا  املاضي  ووضعت  والتكافؤ 
باشكاليات  عقود  مرت  حيث 
ـ  اللبنانية  والعالقات  متنوعة 
السورية تارخييًا مرت حبساسيات 
كأطراف  مجيعًا  وعلينا  كثرية، 
املوضوع  هلذا  التنبه  لبنانية 
والهمية تعزيز دورالدولة كممثلة 
الدولة  مع  التعاطي  يف  للبنان 

السورية«.
احلكومية  »الرتكيبة  ان  ورأى 
وضعف  بنيوية  اختالالت  فيها 
االحزاب  كل  مجع  جلهة  واضح 
تنفيذية  سلطة  يف  واالطراف 
استثنائي  شيء  وهذا  واحدة، 
يف  اال  موجودًا  يكون  ال  وعادة 
احلاالت االستثنائية اليت ال تكون 
فيها ادارة أمور عادية بل تركيز 
او  كحرب  كبري  وطين  أمر  على 
هي  تكون  واليت  وطنية  كارثة 
احلكومة  لعمل  الوحيدة  الركيزة 
جانبا،  االخرى  االمور  وتبقى 
وهذه الرتكيبة نتجت عن اوضاع 
يعرفها اجلميع ومل يكن هناك من 
بديل هلا. ويف ظل هذه الرتكيبة 
من  النوع  هذا  هناك  يكون  قد 
احلكومة  حتاول  اليت  املعوقات 
االشكالية  هذه  ختطي  ورئيسها 
امور  الجناز  معا  للعمل  البنوية 
وقد  اللبنانيون،  ينتظرها  كثرية 
على  التوافقات  بعض  نرى  بدأنا 
امور مهمة مثل موضوع الكهرباء، 
قدرة  يف  يبقى  واالمتحان 
احلكومة على التنفيذ وعدم وضع 

العراقيل«.
االدارية  التعيينات  موعد  وعن 
عن  بعيدة  ستكون  وهل 
»هناك  اجاب:  احملاصصة، 
آلية مت االتفاق عليها وهذا االمر 
سيطرح يف القريب العاجل، ورأى 
اجلميع يف االسابيع االخرية عودة 
للحكومة  املسارات  تثبيت  اىل 
اللبنانية واليت وضعت يف البيان 
تعزيز  لناحية  كانت  ايا  الوزاري 
أمر  والتعيينات  الدولة،  ادارة 
البنيوية  القطاعات  أو  أساسي، 
للبنى التحتية فنشهد اعادة زخم 
املقبلة  االيام  ويف  العمل.  هلذا 
ووضوحا  وتعزيزا  تثبيتا  سنشهد 
يف االسرتاتيجيات املتبعة وخطط 

احلكومة«.
لبنان  »تاريخ  ان  واوضح 
االداري  واالصالح  باحملاصصة 
استطيع  وال  مشجعًا  ليس 
احملاصصة  من  خرجنا  اننا  القول 
تعتمد  ادارية  قيادات  وسندخل 
فقط على الكفاءة، وهذا امتحان 
الذي  اللبناني هو  والشعب  كبري 
احد  يستطيع  وال  اليوم  حياسب 
عن  احلديث  احلكومة  داخل  من 
يف  وكأنه  يتصرف  او  معارضة 
مجاعي  فاحلكم  وخارجها،  داخلها 

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 

وهذا له سلبيات يف عدم القدرة 
على احملاسبة من داخل احلكم الن 
االمتحان  ولكن  داخله،  اجلميع 
هو  الذي  اللبناني  الشعب  امام 
مع االولويات يف العمل احلكومي 

وتبقى العربة يف التنفيذ«.
صقر

كتلة  عضو  صفري  واستقبل 
عقاب  النائب  زحلة«  »نواب 
صقر الذي اسف لـ«وجود أقالم 
وأبواق احرتفت عملية االنقضاض 
والتحريف يف كالم البطريرك، كما 
واحرتفت عملية اهلجوم املنظم«، 
مشددًا على »ضرورة أن تسمع 
هذه الفرقة احملرتفة أو املنحرفة 
أنَّ  جيدًا  الوطنية  اجلادة  عن 
يقول  الكبري  الوطين  املرجع  هذا 
على  حيافظ  مبا  جرأة  بكل  آراؤه 
ومبا  اللبنانية،  الوطنية  الوحدة 
حيفظ الكيان اللبناني«. وقال: 
»فهو واضح أن الدولة جيب ان 
يكون لديها جيش واحد وهذا امر 
من  اللبنانيني  كل  عليه  يوافق 
واضح  أنه  كما  استثناء،  دون 
يف الدفاع عن لبنان وأرضه كما 
اللبنانيني وكما يدعي  يقول كل 

البعض«.
لتأويل  حاجة  ال  اضاف: »لذلك 
املواقف الوطنية للبطريرك صفري، 
يبنى  أن  املواقف جيب  هذه  ألن 
الرأي  عليها، وأن يعمل أصحاب 
املباشر  باالتصال  القرار  وأهل 
بعض  تتوىل  ان  ال  سيدنا،  مع 
والتزييف  التحريف  عملية  الفرق 

واهلجومات املبطنة«.
الالجئني  حقوق  وعن 
أن  إىل  لفت  الفلسطينيني، 
يف  واضحًا  كان  »البطريرك 
االنسانية  احلقوق  مع  إنه  قوله 
من  ولكل  الفلسطينيني،  لكل 
يقيم على ارض لبنان«، مشريًا 
مكتسبة  حقوق  »هذه  أن  إىل 
يعيش  ان  النسان  ميكن  وال 
صفري  أن  إال  حقوقه،  دون  من 
يتحفظ على أي عملية تؤدي اىل 
وهذا  اللبنانية،  باهلوية  املساس 
ما يؤكد عليه مجيع اللبنانيني«، 
وقال: »بهذا املوقف الكبري من 
نفهم  ان  ميكن  صفري  البطريرك 
الطريق حلل هذه القضية والعطاء 
املشروعة  حققوهم  الفلسطينيني 

االنسانية«.

»التغيري  تكتل  عضو  أكد 
واإلصالح« النائب نبيل نقوال 
بالقشور  يتلهى  »الشعب  أن 
ثورة  املسؤولني  يهم  يعد  ومل 
باإلطار  مضبوطة  ألنها  اجلياع، 
املذهيب«، معتربا أن »احلكم 
واد  يف  والشعب  واد  يف 

آخر«.
قناة  اىل  حديث  يف  وقال 
أنه  االول،  امس  »املنار« 
املستثمرين  من  إستفادة  »ال 
اهمية  على  مشددا  األجانب«، 
أو  اللبنانيني  وقوع  »عدم 
موضوع  يف  الفلسطينيني 
احلقوق، ألن هذا األمر جيب أن 
تتحمله األونروا« وليس لبنان 

فقط«.
ودعا إىل »دراسة األمر بشكل 

سوق  فتح  إذا  ألنه  دقيق، 
معينة  إختصاصات  يف  العمل 
عندها  سيضطر  للفلسطيين، 
أجنبية  جلاليات  اجملال  لفتح 

أخرى«.
رئيس  زيارة  أنَّ  نقوال  وأوضح 
ميشال  النائب  »التكتل« 
»طبيعة  سوريا  إىل  عون 
ومبنية على الشفافية وصداقة 
مع الرئيس السوري بشار األسد 
ولكن عندما يتحرك العماد عون 
من  هي  اليت  التحليالت  تبدأ 

خميلتهم«.
املعتمدة  »الطريقة  أن  واعترب 
ال  الثانويني  االساتذة  مع 
يتعاطون  ألنهم  بنتيجة،  تأتي 
مع  بها  تعاطوا  اليت  بالطريقة 

الطيارين«.

نقوال: زيارة عون لسوريا طبيعية

أفرام يزور عون:
أصوليات تهدف اىل تهجري الشريك

»الرابطة  رئيس  زار 
تكتل  رئيس  السريانية« 
النائب  واإلصالح«  »التغيري 
معه »يف  وحبث  عون.  ميشال 
اليت  األصوليات  تنامي  خطورة 
تهدف اىل إلغاء اآلخر، واستعمال 
الشريك  تهجري  أجل  من  العنف 
أن  اىل  مشريا  الوطن«،  يف 
الشرق،  مسيحيي  »سينودس 
للتطلع  تارخيية  حمطة  يكون  قد 
املسيحيني،  مستقبل  اىل  بعمق 
اليت  واملخاطر  التحديات  يف ظل 

تواجههم«.
االول،  أمس  اللقاء  بعد  ودعا 
أو  الرتاخي  »عدم  اىل  السلطة 
التغاضي كل ما من شأنه اإلشارة 
اىل هذه املمارسات«، حمذرا من 
كل  يستهدف  عراقي  »منوذج 
وخصوصا  والقوميات  اإلثنيات 
»كيف  متسائال  املسيحيني«، 
تتحرك  وكيف  وضعنا  حنصن 
أجل  من  وسائلها  بكل  احلكومة 

حماربة هذه اآلفة«.
لبنان  »التزام  أن  اىل  ولفت 
على  إنسان  كل  اإلنسان  حبقوق 
كل  فوق  يكون  أن  جيب  أرضه 

اعتبار ألنه جزء من جوهر وجوده 
أن  ورأى  ودوره«.  ومعناه 
»معاملة الفلسطيين أو العراقي 
الذي  العامل  أو  السوداني  أو 
أن  جيب  جنسية  أي  اىل  ينتمي 
قيمنا  على  حرصنا  مبدأ  يراعي 
لذاعلينا  نظامنا،  صورة  وعلى 
الفلسطيين  الوجود  ملف  مقاربة 
السياسية  أبعاده  بكامل 
والتارخيية  والعسكرية  واألمنية 
من  واالجتماعية  والدميوغرافية 
خالل دراسة معمقة وسريعة، من 
أجل فصل كل ما هو حقوق مدنية 
وإنسانية واجتماعية عن مبدأ سلطة 
الدولة على كل أرضها، ورفض 
التوطني  لتكريس  تسهيل  أي 
املقّنع يف لبنان«، داعيا الدولة 
دولة  وزارة  »استحداث  اىل 
الفلسطينيني،  الالجئني  لشؤون 
سياسة  وتنفيذ  تنظيم  تتوىل 
الفلسطينية  القضية  جتاه  لبنان 

واملخيمات«.
أعضاء جملس  عون  استقبل  كما 
جوزيف  برئاسة  شرتون  بلدية 
يف  معهم  وحبث  الشرتوني، 

مواضيع إمنائية.
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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:

^È⁄ÁË<Ìqá^�÷]<Üœf÷]Ê<‹fl«÷]<›Á£<≈]Áfi]<ÜÒ^â<Ü Áji
<‰f◊�Ë<^⁄<ÿ“Ê<^‚4∆Ê<Ìf“<IÜ∆2⁄^‚<IÌjÀ“<I–fi^œ⁄

<›Áv◊÷]<‡⁄<Ífi^flf◊÷]<'f�π]
—�ÜÀπ]Ê<Ì◊€¢^e<ƒÈe

ÌË˜Á÷]<^©]<Ì ^”÷<l¯ÈëÁi
l^fâ^flπ]<Ì ^“<l^Èf◊õ<‡⁄ˆfi

Ïá^j∫<Ì◊⁄^√⁄Ê<Ì√ËÜâ<Ì⁄Ç}<Ì⁄^i<Ì ^øfi

 TONY  FRANCIS QUALITY MEATS
êÓè„ãœ@Ô„Ï†@@bËjybó€

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

النواب  جملس  رئيس  حيّضر 
اللجان  جللسة  جيدا  بري  نبيه 
االثنني  املشرتكة  النيابية 
املقبل الستكمال مناقشة اقرتاح 
القانون املتعلق باملوارد النفطية 
يف املياه االقليمية اللبنانية، من 
مثة  ان  انطباعا  يعطي  ان  غري 
جملس  رئيس  وبني  بينه  خالفا 
ما  نتيجة  احلريري  سعد  الوزراء 
اليت  الثلثاء  جلسة  يف  حصل 
انتهت بفقد النصاب القانوني.

ويقول ان رئيس جلنة االشغال 
»قام  قباني  حممد  النائب 
منه«.  املطلوبة  بالواجبات 
من  عنيه  الوقت  يف  ويغمز 
النواب  بعض  ابلغت  »قناة« 
ان اشارة ما ادت اىل ما وصلت 

اليه اجللسة االخرية.
اقرتاح  ان  على  بري  ويشدد 
القانون هذا »سيبقى حيا النه 
يعاجل قضية حيوية وسيادية لن 
نرتاجع عنها، النه من حق لبنان 
الثروة  هذه  من  االفادة  الكامل 

يف حقلي النفط والغاز«.
»معطياته  عرض  يف  ويلفت 
من  رزمة  اىل  النفطية« 
واخلرائط  واالحباث  الدراسات 
تعزز افكاره اليت نادى بها منذ 
اعوام، واليت اخذ يسلط الضوء 

عليها اكثر منذ عام 2007.
وقعت  الذي  البطء  خيفي  وال 
للرئيس  االخرية  احلكومة  فيه 
فؤاد السنيورة يف التعاطي مع 
بعد  سيما  وال  املوضوع،  هذا 
اعدتها  اليت  الدراسة  تلقيها 
الشركة النروجية، اذ استغرقت 
ترمجتها  يف  السابقة  احلكومة 

»وقلت  اشهر  اربعة  من  اكثر 
اترمجها  وانا  اياها  اعطوني  هلم 

يف يومني«.
ويردد: »عندما سألت الرئيس 
اصبحت  اين  انذاك  السنيورة 
هذه الدراسة اجابين انها ال تزال 

يف مرحلة الرتمجة«.
وال يتوقف عند هذه النقطة كثريا 
اللبنانيون  يأكل  ان  يريد  النه 
»عنب النفط والغاز، وخصوصا 
يف ظل االطماع االسرائيلية يف 

ثرواتنا اللبنانية«.
احلالية  احلكومة  تشكيل  وعقب 
موضوع  يف  للبحث  وزارية  جلنة 
هلذه  اجتماعني  وعقدها  النفط 
فيها  العضو  بري  سأل  الغاية، 
»اين  خليفة  حممد  الوزير 
اصبحتم؟« فأجابه: »مل نفعل 

شيئا حتى اآلن«.
اىل  دفعته  املعطيات  هذه 
»الورشة  هذه  يف  االنطالق 
تالزما  اجمللس  يف  النفطية« 
تعده  الذي  القانون  مشروع  مع 
احلكومة، مشريا اىل انه سيلتقي 
وزير الطاقة واملياه جربان باسيل 
للبحث يف »هذا امللف الذي لن 

نتساهل به«.
الذي  للشكر  ارتياحه  عن  ويعرب 
االخرية  احلوار  جلسة  يف  تلقاه 
اىل  الدعوة  من  موقفه  حيال 
التنقيب عن النفط والغاز، بدءا 
ميشال  اجلمهورية  رئيس  من 
احلريري  والرئيس  سليمان 
وصوال  جنبالط،  وليد  والنائب 
اىل الرئيس امني اجلميل وسائر 

اعضاء هيئة احلوار.
ويضيف: »ملست ان املوضوع 

 بّري حيّذر من »تباطؤ نفطي«: هل هم ضّدي يف إلغاء الدين أيضاً ؟
جبلسة  قياسا  درجة   180 تبدل 

احلوار اليت سبقت االخرية«.
وعلم ان بري كلف منذ اشهر عدة 
اخلبري النفطي ربيع ياغي اعداد 
ملف مفصل حول هذا املوضوع. 
املوجودة  الدراسات  وتؤكد 
كبرية  كميات  وجود  حوزته  يف 
االقليمية  املياه  يف  النفط  من 
برية  اماكن  اللبنانية، فضال عن 

يف اجلنوب مالصقة للحدود مع
اسرائيل.

النصاب  طار  اذا  ماذا  وسئل: 
»واجيب  فأجاب:  جمددا؟ 
يدعوني  والوطين  الدستوري 
اىل جلسة ثانية وثالثة وعاشرة. 
احلكومة  تناقشه  الذي  والقانون 
نفسه،  هو  اخلصوص  هذا  يف 
نضم مضمونه  اجنزته  حال  ويف 
اىل اقرتاح القانون يف اجمللس. 
وما على احلكومة اال االسراع يف 

اجناز هذا امللف احليوي«.
ويوضح: »خالفا لكل ما صورته 
خالف  عن  االعالم  وسائل  اكثر 
احلريري  الرئيس  وبني  بيين 
انفي  فانا  املوضوع،  هذا  حيال 
واحذر  اخشى  لكنين  االمر،  هذا 

من التباطؤ احلاصل«.
االخري  بري  »استنفار«  وجاء 
وصلته  اليت  املعلومات  بعد 
ومفادها ان وزارة البنى التحتية 
امتيازات  منحت  اسرائيل  يف 
ومساحات  مناطق  يف  التنقيب 
ستون«  »براون  لشركة 
الناقورة  جنوب  يف  الكندية 
النفط  شركة  مع  بالتعاون 

االسرائيلية.
قانون  يصدر  »عندما  ويقول: 

النفط تنتهي مهميت، ومصادره 
املادية ستكون جلميع اللبنانيني 

وهي ليست ملك اجلنوبيني«.
بري  يراقب  ذلك،  اىل 
تهديدات بعض القادة والوزراء 
حتّمله  واليت  االسرائيليني 
مسؤولية فتح هذا امللف. وآخرها 
تهديد وزير البنى التحتية عوزي 
النداو الذي قال »ان اسرائيل 
حقول  حلماية  القوة  ستستخدم 
عليها  عثر  اليت  الطبيعي  الغاز 

يف البحر املتوسط«.
ولدى سؤال رئيس اجمللس عن 
االخرية  االسرائيلية  التهديدات 
»ان  يقول:  الشأن،  هذا  يف 
افضل رد هو االسراع يف اقرار 
قانون التنقيب عن النفط. ومن 
هذا املنطلق اشدد على االسراع 
اسرائيل  الن  التسرع  وليس 
مقربة  على  التلزيم  اعمال  بدأت 
فضال  االقليمية،  مياهنا  من 
احلدود  عند  الربية  املناطق  عن 
ومنطقة  الناقورة  حميط  ويف 

اجلليل«.
وردا على سؤال يف حال معارضة 
خطوته هذه، يقول: »افهم ان 
يكونوا ضدي يف مشروع اطالق 
الطائفية  اللغاء  الوطنية  اهليئة 
الـ18  ابناء  وحرمان  السياسية 
االنتخابات،  يف  االقرتاع  عاما 
ضدي  هم  هل  سؤالي:  لكن 
ايضا يف الغاء الدين الذي يهدد 
اجيالنا  ومستقبل  شبابنا  مصري 
الرئيس  فم  ...يف  املقبلة؟« 
املرة  هذه  وغاز  »نفط  بري 
اكثر  وسيشعله  ماء«،  وليس 

بدءا من جلسة االثنني.

الكتل  األحزاب«  »لقاء  دعا 
»التصويت  اىل  كافة  النيابية 
على مشروع قانون اعطاء احلقوق 
لبنان  يف  للفلسطينيني  املدنية 
على قاعدة التمسك حبق العودة 
الذي  بالشكل  التوطني  ورفض 
نص عليه الدستور اللبناني، مبا 
أوضاعهم  حتسني  على  يساعد 
سبل  من  ويعزز  االجتماعية 
صمودهم ومتسكهم حبق العودة 
ومبا  وديارهم،  أرضهم  اىل 
حيفظ مسعة لبنان لدى املنظمات 
اهلواجس  عن  مبنأى  الدولية 
يطرحها  اليت  والتحفظات 

البعض«.
اجتماعه  خالل  اللقاء،  وندد 

السوري  الدفاع  وزير  نائب  زار 
الرئيس  صايف  ابرهيم  العماد 
بيان  وافاد  حلود.  اميل 
اىل  ارتياحه  ابدى  حلود  ان 
التطورات االجيابية اليت تشهدها 
وسوريا،  لبنان  بني  العالقات 
صايف  العماد  »بسرية  مشيدا 
العسكرية، وخصوصا لدى توليه 
)كقائد  لبنان  يف  مسؤولياته 
عشر  طوال  السورية(  للقوات 
قيادة  مع  وتعاونه  سنني، 

اجليش اللبناني«.

يف  االول،  أمس  الدوري، 
السوري  »احلزب  قيادة  مقر 
القومي االجتماعي«، بتصرحيات 
نصراهلل  املاروني  البطريرك 
»سالح  ان  مذكرا  صفري، 
قد  أبنائها  وتضحيات  املقاومة 
حررا األرض واألسرى من رجس 
االحتالل و عمالئه من دون قيد 
أو شرط وأعادا السيادة والكرامة 
الدولة،  أحضان  اىل  الوطنيني 
لبنان  يف  اهلل«  »حزب  وأن 
الساحة  على  طارئة  حالة  ليس 
حالة  اللبنانية بل هو حزب ميثل 
كبرية وفاعلة يف اجملتمع اللبناني 
ال ميكن ألحد جتاهلها أو جتاوزها 

مهما عال شأنه وأهميته«.

»لقاء األحزاب« لصفري: »حزب 
اهلل« ليس حالة طارئة

التنسيق  »اهمية  على  وشدد 
هذه  يف  البلدين،  بني  االمين 
املرحلة اليت تواجه فيها املنطقة 

اخطار عدة«.
للحود  بزيارته  صايف  ورافق 
مكتبه  ومدير  وياسر  عماد  جناله 

حسن قانصوه.
اجليش  قائد  صايف  زار  كذلك 
مكتبه  يف  قهوجي  جان  العماد 
يف الريزة. وتناول البحث سبل 
التعاون والتنسيق بني اجليشني 

اللبناني والسوري.

نائب وزير الدفاع السوري التقى 
حلود وقهوجي
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مواقف مؤمنة للسيارات
Security Parking 

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

امليالد ورأس 
السنة...

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

Christmas & New Year

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

الصالة جمهزة جتهيزا حديثا وتتسع حلوالي 250 شخصًا
اسعار مهاودة وخدمة 

ممتازة
نؤمن طلبيات كافة املناسبات

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

اشخاص  عشرة  قتل 
رجال  من  ستة  بينهم 
من  وشقيقان  الشرطة 
"الصحوة" وجندي،  افراد 
منفصلة  هجمات  يف 
بغداد  يف  االول  امس 
نينوى ودياىل  وحمافظات 
املوصل،  ويف  وكركوك. 
عن  عسكري  مصدر  افاد 
واصابة  جندي  "مقتل 
بتفجريين  آخرين  اربعة 
انتحاريني بواسطة حزامني 
احدى  استهدفا  ناسفني 

نقاط اجليش".
حتدث  امين  مصدر  وكان 
من  اربعة  "مقتل  عن 
اربعة  واصابة  الشرطة 
بهجوم  جبروح،  اخرين 
حزام  بواسطة  انتحاري 
نقطة  استهدف  ناسف 
تفتيش للشرطة االحتادية 
الشفاء"،  حي  يف 
الشمالية  املدينة  غرب 

املضطربة.
بني  دجلة  نهر  ويفصل   
املستقر  املوصل  شرق 
حيث  وغربها،  ما  حد  اىل 
متطرفة  جمموعات  تنشط 
ضمنها تنظيم "القاعدة"، 
املنطقة  هذه  ان  كما 
مفتوحة ومتتد حتى احلدود 

مع سوريا.
افادت  آخر،  حادث  ويف 
تلعفر  قضاء  الشرطة يف 

األمريكيون الثالثة اعتقلوا يف العراق ال يف إيران ؟
10 قتلى يف هجمات من بغداد إىل املوصل 

احلدود  من  القريب 
ان  السورية،  العراقية 
"قتلت  اجليش  قوات 
سيارة  يقود  انتحاريا 
ان  اىل  ويشار  مفخخة". 
من  تلعفر  سكان  غالبية 

الرتكمان الشيعة.
مصدر  قال  بغداد،  ويف 
ان  الداخلية  وزارة  يف 
قتال  الشرطة  من  "اثنني 
آخرون  مثانية  واصيب 
الشرطة  من  اربعة  بينهم 
بانفجار عبوتني ناسفتني" 
للشرطة  دورية  قرب 
فلسطني.  شارع  يف 
 11 اصيب  املساء،  ويف 
بانفجارات  جبروح  شخصا 
والعامرية  العطيفية  يف 

وزيونة .
قال مصدر  بعقوبة،  ويف 
ان  العمليات  غرفة  يف 
يرتدون  مسلحني  "اربعة 
احد  اقتحموا  عسكريا  زيا 
املنازل يف ناحية العظيم 
 20( شقيقني  وخطفوا 
و22 عاما(، بعدما احتجزوا 
يف  العائلة  افراد  سائر 

احدى الغرف".
"الشقيقني  ان  واوضح 
يف  الصحوة  عناصر  من 
وهي  العظيم"،  ناحية 
حماذ  سهل  عن  عبارة 

حملافظة صالح الدين.
"دورية  ان  واضاف 

حواىل  عثرت  للشرطة 
جثيت  على  صباحا  الرابعة 
جانب  على  الشقيقني 
الطريق مصابتني بطلقات 
مقيدة  وايديهما  نارية، 

واعينهما معصوبة".
ويذكر ان اثنني من قادة 
يومني  قبل  قتال  الصحوة 
مبحافظة  بهرز  ناحية  يف 

دياىل ايضا.
األمريكيون املعتقلون

افادت  نيويورك،  يف   •
ان  نيشني"  "ذي  جملة 
السلطات االيرانية اعتقلت 
الذين  الثالثة  االمريكيني 
اراضيها  بدخول  تتهمهم 
يف  شرعية،  غري  بطريقة 
وليس  العراقي  اجلانب 

االيراني من احلدود.
 وقالت اجمللة االسبوعية 
انها اجرت حتقيقات طوال 
مشلت  اسابيع  مخسة 
شخصني عراقيني شاهدا 
اعتقال كل من شاين باور 
شورد  وسارة  سنة(   27(
فتال  وجوش  سنة(   31(
متوز   31 يف  عاما(   27(

.2009
 واضافت ان االمريكيني 
"على  كانوا  الثالثة 
عندما  العراقية  االراضي 
يف  يكونوا  ومل  اعتقلوا، 
اكد مسؤولون  ايران كما 
ونقلت  ايرانيون". 

اشخاص  شهادات  اجمللة 
زاليم  قرية  يف  يعيشون 
الكردية العراقية والواقعة 
من  قريبة  مسافة  على 
ومل  ايران.  مع  احلدود 
امساءهم  الشهود  يكشف 
خشية تعرضهم لالنتقام.

"مصدرين  اىل  ونسبت   
ان  آخرين  اضافيني 
ضابطا من احلرس الثوري 
امر  انه  يعتقد  االيراني 
اعتقل  قد  باعتقاهلم، 
التهريب  بتهم  ذلك  بعد 

واخلطف والقتل".
 وعلى رغم ان مسؤولني 
اىل  اشاروا  ايرانيني 
احتمال حماكمة االمريكيني 
التجسس،  بتهمة  الثالثة 
اال انه مل يعلن عن توجيه 

اتهام رمسي اليهم.
املالكي والسيستاني 
املشاورات  صعيد  وعلى 
احلكومة  لتأليف  اجلارية 
خالد  عقد  العراقية، 
يف  القيادي  العطية، 
القانون"  دولة  "ائتالف 
الوزراء  رئيس  بزعامة 
نوري  واليته  املنتهية 
قصريًا  لقاء  املالكي، 
الديين  املرجع  مع  بالنجف 
اهلل  آية  االعلى  الشيعي 
العظمى علي السيستاني، 
شيء  يرشح  ان  غري  من 

عما دار يف اللقاء. 

أدرج الرئيس الرتكي عبداهلل 
اإلرهاب  على  القضاء  غول 
تركيا،  أولويات  مقدم  يف 
الرتكية  القوات  وشنت 
املرابطة يف حمافظة شرناق 
عملية  البالد،  شرق  جبنوب 
عسكرية واسعة النطاق يف 
بدء  مع  احلدودية،  املناطق 
ترسيم  إعادة  درس  أنقرة 
للتغلب  العراق  مع  احلدود 
اليت  الصعوبات  على 
تواجهها قواتها املسلحة يف 
"حزب  لعمليات  التصدي 

العمال الكردستاني".
أمام  كلمة  يف  غول  وقال 
أكادميية  يف  انعقد  مؤمتر 
على  إن  باسطنبول  احلرب 
هلذه  حد  وضع  تركيا 
ميكن  ال  النه  املشكلة، 
جمال  أي  يف  تقدم  احراز 
إذا مل توضع هذه املشكلة 
ورأى  السيطرة.  حتت  متامًا 
تتخلص  أن  تركيا  على  أن 
وأن  التهديد،  هذا  من 
وأن  املشكلة  هذه  تنهي 
مضيفًا  الفخ،  هذا  تتجنب 
عدة،  وجوهًا  "لالرهاب  أن 
أقبحها ما نراه يف تركيا ألنه 
العرقية  النزعة  على  يركز 
جتعل  اليت  واالنفصالية 
ومؤسساتها  الدولة  مهمة 
عليه"،  القضاء  أصعب يف 
تركيا  لدى  ذلك،  ومع 
واإلصرار  العزم  وشعبها 
الكامالن والالزمان حلل هذه 

املشكلة وإنهائها.
األكادميية  يف  غول  ورأس 
اجتماعًا جمللس األمن القومي 

تركيا العازمة على حماربة اإلرهاب تدرس 
ترسيم حدودها مع العراق 

ملناقشة التطورات الداخلية 
مقدمها  ويف  واخلارجية، 

جهود مكافحة اإلرهاب.
تفعيل  يف  اجمللس  وحبث 
اخلاصة  القوات  فرق  دور 
التابعة ملديرية األمن وإعادة 
نشرها يف مدن جنوب شرق 
تركيا كما كان الوضع عام 
1999 للقضاء على املنظمة 

االنفصالية.
ترسيم حدود

وزير  قال  هكاري،  ويف 
اجلمارك  لشؤون  الدولة 
واحلدود حياتي يازجي "إن 
للحدود  اجلغرافية  البنى 
صعبة  العراقية   - الرتكية 
لتسلل  ومناسبة  جدًا 
من  االنفصالية  العناصر 
داخل  إىل  العراق  مشال 
وهلذا  الرتكية،  األراضي 
ترسيم  نناقش  قد  السبب 
العراق  مع  جمددًا  احلدود 

لالعتبارات األمنية".
أنه "ميكن  تعديل  واوضح 
بعض  يف  احلدود  وحتريك 
وأن  احلدودية"،  املناطق 
يناقش  قد  املوضوع  هذا 

يف جملس الوزراء قريبا.
ويعود اتفاق ترسيم احلدود 
اىل  والعراق  تركيا  بني 
تسلل  وبعد   .1926 عام 
وخصوصًا  االنفصاليني، 
الراحل  الرئيس  عهد  يف 
رئيسة  ثم  أوزال  تورغوت 
الوزراء تانسو تشيلر، أجريت 
ترسيم  شأن  يف  حمادثات 
البالغ  العراق  مع  احلدود 
منها  كيلومرتًا،   331 طوهلا 

200 كيلومرت مناطق جبلية، 
وعرض اقرتاح ملنح العراق 
مقابل  يف  جبلية  مناطق 
لتسهيل  مسطحة  أراض 
األمنية  السيطرة  عملية 
البلدين،  بني  احلدود  على 
االنفصاليني  منع  وتاليًا 
األراضي  من  التسلل  من 

الرتكية واليها.
احلكومة  إن  يازجي  وقال 
بالعزم   املضي  على  عازمة 
نشاط  على  للقضاء  نفسه 
مشريا  األكراد،  املتمردين 
مشكلة  مثة  ليست  أنه  إىل 
اجليش  صالحية  متديد  يف 
عسكرية  بعمليات  للقيام 
خارج احلدود لضرب مواقع 
العراق  مشال  يف  املنظمة 
تشرين  يف  تنتهي  واليت 

االول املقبل.
توقيفات

أمرت  ذلك،  غضون  يف 
حمكمة يف اسطنبول حببس 
موقت لثالثة أشخاص يشتبه 
باعتداءين يف  يف صالتهم 
تفجري  بينهما  اسطنبول، 
مخسة  أوقع  الذي  الثلثاء 

قتلى.
اىل  اضافة  الثالثة،  واتهم 
القاضي  أمر  آخرين  ستة 
انتظار  يف  بإطالقهم 
اىل  باالنتماء  حماكمتهم، 

منظمة سرية مسلحة.
وينتمي التسعة اىل جمموعة 
من 19 مشتبهًا فيهم مثلوا 
يف وقت سابق أمام املدعي 
بإطالق  أمر  الذي  العام 

عشرة منهم. 
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مؤشرات  االول  أمس  صدرت 
بني  الغاز  أزمة  يف  النفراج 
رغم  على  وبيالروسيا،  روسيا 
ان بعض نقاط اخلالف كمسألة 
الرسوم على عبوره مل حتل بعد، 
االمر الذي قد يهدد بتوقف نقل 

الغاز الروسي اىل اوروبا.
"غازبروم"  شركة  وافقت  فقد 
على  العمالقة  النفطية  الروسية 
كاملة حنو  فتح مضخاتها  اعادة 
التلفزيون  ونقل  بيالروسيا. 
الشركة  رئيس  عن  الروسي 
"بيالروسيا  ان  ميلر  ألكسي 
ديونها  )أمس(  اليوم  دفعت 
الروسي،  الغاز  تسليم  عن 
املرتاكمة منذ بداية 2010. وقد 
دميرتي  الرئيس  باالمر  أعلمت 
ميدفيديف. ويف الساعة العاشرة 
غرينيتش(  بتوقيت   6:00(
الغاز  امدادات  غازبروم  عاودت 

اىل بيالروسيا".
الروسي  الوزراء  رئيس  وقال 
زيارة  خالل  بوتني  فالدميري 
سيبرييا  يف  لنوفوكوزنتسك 
"غازبروم"،  رئيس  مع  الغربية 
بعد  أول  تصاحلي  تصريح  يف 
أيام من التوتر: "نأسف لنشوب 
هذا النزاع... نأمل أال يتكرر... 
مع  حمادثات  جنري  أن  ينبغي 
األمور  كل  وحنل  شركائنا 
املتنازع عليها يف أجواء طبيعية 

وودية تساعد على العمل". 
االكرب  املصدر  روسيا،  ومتد 
بنحو  أوروبا  العامل،  للطاقة يف 
من  حاجاتها  من  املئة  يف   25
الغاز ومتر 80 يف املئة من هذه 
يف  و20  أوكرانيا  عرب  الكميات 
املئة عرب بيالروسيا. ومتد روسيا 
وبولونية  أملانية  مصايف  ايضا 

انفراج أزمة الغاز بني موسكو ومينسك 
واستمرار اخلالف على رسوم العبور 

من  يوميا  برميل  مليون  بنحو 
النفط عرب بيالروسيا. 

مليون   187 مينسك  ودفعت 
عن  "غازبروم"  اىل  دوالر 
الغاز، كما أفاد الطرفان. وكان 
اعادة  أعلن  من  اول  الكرملني 
فتح املضخات كاملة، فيما يقوم 
ميدفيديف بزيارة لواشنطن للقاء 

نظريه االمريكي باراك أوباما.
تدرجيا  خفضت  روسيا  وكانت 
بيالروسيا  اىل  الغاز  امدادات 
دفع  عن  لتخلفها  االثنني  منذ 
انها  االربعاء  وأعلنت  الديون. 
خفضت االمدادات بنسبة 60 يف 

املئة.
وعلى رغم هذا التقدم امللحوظ، 
ما  على  املشاكل  كل  حتل  مل 
يبدو. وال تزال اخلالفات قائمة 
خصوصا على رسوم عبور الغاز 
االراضي البيالروسية اليت يتعني 

على روسيا دفعها.
ليل  بيالروسيا  وجهت  وقد 
موسكو  اىل  انذارا  االربعاء 
هددت فيه بوقف عبور الغاز اذا 
مل تدفع هلا موسكو قبل الساعة 
أمس  غرينيتش  بتوقيت   7:00

260 مليون دوالر تطالبها بها.
انها  أمس  "غازبروم"  واعلنت 
دوالر  مليون   228 دفعت 
عقدها.  يف  الوارد  الثمن  اي 
شركة  املعلومات  هذه  واكدت 
املسؤولة  للطاقة  "بلرتانسغاز" 
عن نقل الغاز اىل اوروبا وليس 

احلكومة البيالروسية.
الدفع  تأكيد  مينسك  وستنتظر 
استنادا اىل نائب رئيس الوزراء 
سنحّد  "ثم  سيماشكو  فالدميري 
يتناسب  مبا  الغاز،  عبور  من 

واملبالغ غري املدفوعة".

اليمنية  الداخلية  وزارة  أفادت 
األربعة  اإلرهابية  اخللية  أفراد  ان 
األمن  أجهزة  اعتقلتهم  الذين 
واملانيًا  مينيني  وضمت  اخريا 
هلجمات  تعد  "كانت  وعراقيًا 
كما  أجانب،  تستهدف  إرهابية 
خططت لشن هجمات على مصاحل 
أن  موضحة  حيوية"،  ومنشآت 
رامي  يدعى  املعتقل  األملاني 
هنس وهو جنل رجل أعمال املاني 
من أم مينية، من غري ان تكشف 
هوية العراقي. وقالت صنعاء إن 
مع  التحقيق  بدأت  األمن  أجهزة 
صلتهم  شأن  يف  اخللية  أفراد 
باهلجوم االنتحاري الذي استهدف 
صنعاء  يف  الربيطاني  السفري 
تيموثي أشيل تورلوت يف نيسان 
شاب  اعرتض  عندما  املاضي، 
حامال  السفارة  مبنى  قرب  موكبه 
حقيبة مفخخة، مما أدى إىل مقتله 
وجناه  املارة  من  ثالثة  وإصابة 

السفري الربيطاني.
إىل ذلك، كشفت دوائر سياسية 
الذي  اهلجوم  منفذي  أن  مينية 
املخابرات  جهاز  مقر  استهدف 
على  متكنوا  عدن  حمافظة  يف 
يف  القيادي  حترير  من  األرجح 
العنرتي  التنظيم األصولي فهمي 
االستخبارات  أجهزة  تالحقه  الذي 
قيادته  خلفية  على  األمريكية 
اجليش  استهدفت  هلجمات 
األمريكي يف العراق، وكان معتقال 
إىل جانب عضوي "القاعدة" عامر 
الكازمي وحممد الفودعي يف سجن 

جهاز املخابرات ساعة اهلجوم.

قالت إن بني أفرادها أملانياً وعراقيًا

صنعاء حتّقق مع خلية لـ القاعدة كانت تعّد هلجمات على أجانب ومنشآت 
وقالت ان العملية نفذت بعد قرابة 
أحد  من  العنرتي  نقل  من  ساعة 
مستشفيات عدن حيث كان يتلقى 
العالج إىل سجن املخابرات، وان 
عملية اهلجوم أدت كذلك إىل فرار 
يف  موقوفني  كانوا  آخرين  أربعة 
مهاجرين  وتهريب  تزوير  قضايا 
القرن  دول  من  شرعيني  غري 

اإلفريقي.
وكانت السلطات احمللية يف عدن 
نفت أن يكون املهامجون، الذين 
عناصر  من  انهم  صنعاء  قالت 
"القاعدة"، متكنوا من حترير سجناء 
وأكدت عدم وجود سجناء يف مقر 

جهاز املخابرات.
أجهزة  صادرت  اخرى،  جهة  من 
األمن اليمنية عشرات األسطوانات 
املدجمة وزعت يف بعض املساجد 
مستقلة  مصادر  وقالت  اليمنية 
إعالمية حتض  مواد  تضمنت  انها 
ومقاومة  اجلهاد  على  الشباب 
اليمن  يف  األمريكية  التدخالت 
ومتجد العمليات اليت يشنها تنظيم 

"القاعدة" يف اليمن.
وزعت  اليت  األقراص  واحتوت 
اشرطة  "على  واسع  نطاق  على 
يف  قادة  مع  ملقابالت  فيديو 
الضربات  آلثار  وصور  "القاعدة" 
مقاتالت  شنتها  اليت  العسكرية 
فضال  مينية،  مناطق  يف  أمريكية 
عن صور لعدد من القادة العرب 
بانهم  التنظيم  يصفهم  الذين 
اليمين  الرئيسان  بينهم  "عمالء" 
علي عبداهلل صاحل واملصري حممد 

حسين مبارك.

كذلك تضمنت مقابالت وتصرحيات 
قاعدة  لـ"تنظيم  اجلديد  لألمري 
اجلهاد يف جزيرة العرب" السعودي 
يف  والقياديني  الغامدي  عثمان 
التنظيم السعودي سعيد الشهري 
وحممد  القصع  فهد  واليمنيني 
"جرائم  تناولت  عمري،  صاحل 
أمريكا يف الدول العربية وضرورة 

إحياء فريضة اجلهاد".
اليمنية  الداخلية  وزارة  وأعلنت 
ان أجهزة األمن متكنت من حتديد 
هامجت  ختريبية"  "عناصر  هوية 
اليمين  اجلو  لسالح  تابعة  مروحية 
الثلثاء املاضي يف حمافظة مأرب 
بشرية  إصابات  وقوع  دون  من 
أن  إىل  مادية، مشرية  اضرار  أو 
"مرتكيب  مالحقة  بدأت  الشرطة 

العمل اإلرهابي".
وحتدث حمافظ مأرب ناجي الزايدي 
"ملواجهة  جديدة  أمنية  خطط  عن 
العناصر اإلرهابية من دون احلاق 
إىل  الفتا  باملواطنني"،  أضرار 
أن "العمليات األمنية اليت نفذت 
تنظيم  مأرب ضد خاليا  اخريا يف 
يف  كبريا  جناحا  حققت  القاعدة 
مواجهة العناصر اإلرهابية وقصف 
بعض أوكارهم وحماصرتهم وشل 

قدرتهم".
القضية اجلنوبية

على صعيد آخر، فرضت وحدات من 
اجليش اليمين حصارا على مناطق 
يتمركز فيها مسلحون انفصاليون 
يف منطقة جحاف مبحافظة الضالع 
اجلنوبية، وأقفلت منافذ املديرية 
الرئيسية  الطرق  قطعت  بعدما 

ختفيف  إىل  سعيا  إليها  املؤدية 
حال التوتر الناجم عن املواجهات 
اليومني  يف  اشتعلت  اليت 
14 قتيال وجرحيا  االخريين خملفة 

من اجلانبني.
إن احلصار  وقالت مصادر حملية 
جاء استنادا إىل قرارات اختذتها 
وقف  املكلفة  احمللية  اللجنة 
ومواجهة  العسكرية  التداعيات 
وطنية  "توعية  بربامج  املسلحني 
واملغرر  الشباب  أوساط  يف 
العناصر  وراء  االجنرار  لعدم  بهم 
وأمنه  الوطن  على  احلاقدة 
جينب  مبا  وضعهم  اىل  ووحدته، 
ال  خماطر  إىل  االنزالق  احملافظة 

حتمد عقباها".
وشهدت مدينة الضالع تظاهرات 
"يوم  مناسبة  يف  احتجاج 
اآلالف  فيها  شارك  املعتقل" 
اجلنوبي"  "احلراك  أنصار  من 
حاملني  باالنفصال،  املطالب 
نائب  اجلنوب وصور  دولة  أعالم 
الرئيس اليمين السابق علي سامل 
البيض، إىل صور ضحايا قصف 
اجليش مناطق سكنية حتصن فيها 

مسلحون.
كما  الفتات،  املتظاهرون  ومحل 
اجليش  تدعو  هتافات  رددوا 
إىل وقف احلملة العسكرية ورفع 
حمافظة  عن  العسكري  احلصار 
اجملتمع  مطالبتهم  إىل  الضالع، 
صنعاء  على  بالضغط  الدولي 
مطالب  ودعم  احلصار  لرفع 
املصري  "تقرير  يف  اجلنوبيني 

وفك االرتباط".
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العربي- البنك  عام  مدير  عقد 
واكيم  جاميس  السيد  اسرتاليا 
مركزه  يف  صحفيا  مؤمترا 
الرئيسي يف سيدني حضر عن 
البنك، اضافة اىل السيد واكيم، 
كل من رئيس جمموعة االعمال 
)جو(  جوزيف  السيد  املصرفية 
والتخطيط  االدارة  مدير  رزق، 
مدير  شاهني،  اميل  السيد 
االتصال لالستثمار يف امللكية 
السيد  لبنان  يف  السكنية 
التسويق  مديرة  عبود،  شربل 
راغدة  السابقة  واالعالنات 
اليت )قدمت استقالتها  يونس 
التسويق  مديرة  البنك(،  من 
واالعالنات اجلديدة رانيا واكيم 
 The لشركة   العام  املدير 
Gallery  لالعالنات السيد جون 
ومن  خاطر،  وبرناديت  كاراس 
ممثلون  حضر  املكتوب  االعالم 
والنهار  التلغراف  صحف  عن 
وجملة  واملستقبل  واهلريالد 

امليدل ايست تاميز.
السيد  البنك  عام  مدير  بدأ 
شاكرا  املؤمتر  واكيم  جاميس 
اسرتاليا  يف  العربي  االعالم 
على دعمه مسرية البنك العملية 
استمرار  متمنيا  اسرتاليا  يف 
االعالم  وسائل  مع  التعاون 

العربية.
اىل  واكيم  السيد  انتقل  ثم 
عقد  اجله  من  الذي  املوضوع 
يسمى  ما  لشرح  وهو  املؤمتر 
“Boomerang Loan”وهو منَتج 
من  تطويره  مت  منزلي  لقرض 
العربي-اسرتاليا  البنك  قبل 
املغرتبني  لشراء  خصيصا 
يف  سكنيا  عقارا  اللبنانيني 

لبنان.
املنتج  هذا  تسمية  متت  وقد 
بـ“Boomerang Loan”الن 
اىل  لتعود  تنطلق  اآللة  هذه 
مطلقها ولذلك فان الفائدة من 
الزبون  اىل  تعود  املنتج  هذا 

بشكل خاص.
العربي  البنك  عام  مدير  وقال 
يف  ادارته  جملس  ورئيس 
ان  واكيم  السيد  اسرتاليا 
اهلدف االول للبنك العربي منذ 
افتتاحه يف اسرتاليا منذ اكثر 
من 15 سنة كان خدمة وتلبية 
اللبنانية  اجلاليات  حاجات 

والعربية يف اسرتاليا.
احدى  ان  يقول  واضاف 
ذلك  لفعل  الوسائل  افضل 
البنك  قوة  من  االستفادة  هو 
االوسط  الشرق  يف  العربي 
ملساعدة  لبنان  يف  وخاصة 
اسرتاليا  يف  اللبنانية  اجلالية 
لتحقيق حلمها يف امتالك عقار 

يف وطنها.
ان  واكيم  السيد  واعلن 
القروض متوفرة اآلن للسكان 
االسرتاليني  واملواطنني 
اثبات  لديهم  الذين  اللبنانيني 
اللبنانية  جنسيتهم  حول 
ويرغبون يف شراء شقة سكنية 
او مبنى سكين يف لبنان. ومن 
املمكن تعبئة الطلبات والوثائق 
 – العربي  للبنك  فرع  اي  يف 

عن  نيابة  وارساهلا  اسرتاليا 
اصحاب الطلبات للبنك العربي 
ونيل  للمراجعة  لبنان  يف 

املوافقة.
واوضح مدير عام البنك السيد 
عملية  بأن  واكيم  جاميس 
قرض  على  للحصول  الطلب 
من  يوم  يف  تكن  مل  منزلي 
االيام اسهل مما هي عليه اآلن 
لالسرتاليني من اصل لبناني. 
وقد استفاد زبائننا دائما من 
العربية  اللغة  موظفينا  حتّدث 
املنزلية  القروض  مرونة  ومن 

ومتويل االستثمار العقاري.
وقال السيد واكيم انه يتوقع 
من  كبري  عدد  يستفيد  ان 
االسرتاليني اللبنانيني من هذه 
اجلديد  املنتج  التسهيالت هلذا 
عقار يف  على شراء  وُيقدمون 

لبنان.
القروض  ان  يقول  واضاف 
االمريكي  بالدوالر  املنزلية 
عقار  شراء  لغرض  متوفرة 
استثمارية  الهداف  سكين 
جاهزا  العقار  يكون  ان  وجيب 
وهي  حمدودة  القروض  وان 

لعقارين كحد اقصى.
العربي  البنك  عام  مدير  وقال 
مببالغ  متوفرة  القروض  ان 
و750  الفا   75 بني  ترتاوح 
الذين  لالشخاص  دوالر  الف 
يبلغون 21 سنة من العمر وما 
فوق وحيملون جواز سفر لبنانيا 
ووثائق تعريف شخصية لبنانية 
)مل  لالستعمال  صاحلة  اخرى 
وايضا  صالحيتها(  مدة  تنتِه 
صاحلة  دائمة  اقامة  لديهم 
سفر  جواز  او  اسرتاليا  يف 

اسرتالي. 
ليس  انه  واكيم  السيد  وقال 
هناك اي بنك آخر يدرك حاجات 
من  افضل  اللبنانية  اجلالية 
وان  اسرتاليا   – العربي  البنك 
 Boomerang“مثل تسهيالتنا 
Loan”بالنيابة عن البنك العربي 
وان  هذا  على  اضايف  دليل 
التزامنا هو تقديم خدمة ممتازة 
وجودة منتجات منتقاة ومعينة 

للمجتمعات اليت خندمها.
العربي  البنك  مدير  واوضح 
سيكون  القرض  تسديد  بأن 

ال  وهو  عاما  عشرين  ملدة 
جتارية  عقارات  لشراء  يتوفر 
او لتمويل بناء عقار وان اعادة 
تسديد الدفعات جيب ان تكون 
شهريا بالدوالر االمريكي، وان 
ختمني  يتم  ان  جيب  العقار 
مسّجل  خمّمن  خالل  من  قيمته 
يكون  ان  على  لبنان  يف 
90 يف  بنسبة  اجنز  قد  املبنى 
احلياة  التأمني على  املئة وان 

للمستلف الزامي.
واكيم  السيد  شارك  وقد 
املنتج  هذا  اهمية  شرح  يف 
من  كل  العربي  للبنك  اجلديد 
السادة جو رزق واميل شاهني 
اوضحوا  الذين  عبود  وشربل 
بعض  ان  هلم  مداخالت  يف 
مواقفة  نالت  قد  القروض 
البنك العربي االسرتالي ولكن 
اىل  الذهاب  يفضلون  الزبائن 

لبنان للمعاينة بانفسهم.
جسر  بناء  حناول  حنن  وقالوا 
بني لبنان واجلالية اللبنانية يف 
هذه  حال جنحت  ويف  اسرتليا 
تعميمها  على  سنعمل  التجربة 
عربية  دول  مغرتبي  على 

اخرى.
ويف سؤال حول امكانية تدني 
االسرتالي  الدوالر  سعر  معدل 
ومدى  االمريكي  اىل  نسبة 
واكيم  السيد  قال  ذلك  تأثري 
الذي  االمريكي  الدوالر  ان 
حتتاجه لشراء منزل او شقة ولو 
االسرتالي  الدوالر  قيمة  تدنت 
فان  العقار  بيع  اردت  فاذا 
سيكون  ستقبضه  الذي  املبلغ 
وبامكانك  االمريكي  بالدوالر 

حتويله اىل هنا.
حناول  حنن  رزق  السيد  وقال 
كان  الذين  الناس  نساعد  ان 
عليهم ان يرهنوا امالكهم هنا 

للشراء يف لبنان.
نقص  هناك  يقول  واضاف 
امللكيات  يف  اليوم  لبنان  يف 
والعقارات السكنية وان قيمة 
عنصر  هي  االسرتالي  الدوالر 
موجود  هو  وما  اليوم  مساعد 
اللبنانية  اجلالية  يشجع  اآلن 
وان  لبنان،  يف  الشراء  على 
يف  يشرتون  الذين  غالبية 
خيسروا  لن  فانهم  لبنان 

الدوالر  قيمة  تدنت  لو  حتى 
االسرتالي الن اسعار العقارات 
ثم  وترتفع  تتحسن  لبنان  يف 
ال ننسى ان اسعار الشقق يف 

لبنان هي بالدوالر االمريكي.
هناك  كانت  اذا  ما  وحول 
بعض  مع  القوها  صعوبات 
واكيم  السيد  اوضح  الزبائن 
صعوبات  هناك  تكن  مل  انه 
واضحة  لدينا  الطلبات  الن 
فانهم  طلباتهم  قبول  مت  واذا 
الفور.  على  املوافقة  ينالون 
تبعث  املسبقة  املوافقة  وهذه 
الطمأنينة والراحة يف نفوسهم 
يف حال اعجبهم منزل يف لبنان 

وارادوا شراءه.
هذا  تسويق  لكيفية  وبالنسبة 
املنتج قال مدير البنك العربي 
السيد جاميس واكيم ان البنك 
يعتمد على وسائل االعالم وقد 
قمنا بوضع اعالنات يف بعض 
هذه الوسائل واوقفناها لفرتة 
لنرى مدى استجابة اجلالية مع 
بصدد  اآلن  وحنن  املنتج  هذا 
يف  اعالنات  حبملة  القيام 
وسائل االعالم العربية لتسويق 

هذا املنتج اجلديد من نوعه.
اهم  ان  واكيم  السيد  وقال 
ينوي  الذي  للمستثمر  ضمانة 
ان  هو  لبنان  يف  منزل  شراء 
او خمّمَنني  يرسل خمّمنا  البنك 
يعطي  ال  وهو  املنزل  لتقييم 
املوافقة اال بعد ان يتأكد من 
وشراؤه  بيعه  ميكن  البيت  ان 
اي  وال  عليه  رهونات  ال  وان 

اعمال احتيالية اخرى.
العربي  البنك  مدير  واستطرد 
فيزا  بطاقة  اطلقنا  لقد  يقول 
يساعد  وهذا  اآللي  للسحب 
من  السحب  على  املسافرين 
يف  اآللي  السحب  ماكينات 
باالمكان  كما  والعامل  لبنان 
عملة  باي  للسحب  استعماهلا 
جيري  ثم  ومن  العامل  حول 
االمريكي  الدوالر  اىل  حتويلها 

مثال .
وقال السيد واكيم بأن البنك 
افضل  جبائزة  فاز  العربي 
 Best Term ايداع  حساب 
لثماني  اسرتاليا  يف   Deposit
قبل من  التوالي  على  سنوات 

يف مؤمتر صحايف عقدته ادارة البنك العربي - اسرتاليا لوسائل االعالم املكتوب

املدير العام جاميس واكيم: منَتج Boomerang Loan للقرض املنزلي يتيح للجالية اللبنانية شراء منزل يف لبنان 
بعد احلصول على موافقة على القرض من البنك يف اسرتاليا  وبطاقتنا »فيزا« ختول حاملها السحب من لبنان والعامل

 Personal Investor Magazine
وهذا االجناز مل حيققه اي بنك او 
مؤسسة مالية على االطالق من 
قبل، كاشفا عن ان البنك العربي 
»افضل  جبائزة  ايضا  فاز 
 Money“ جمللة  االفضل« 
حساب  Magazine”كافضل 
ايداع ملدة 90 يوما )ملبلغ 5 االف 
دوالر( يف اعوام 2002 و2004 
و2005 كما فاز حساب االيداع 
لدينا ملدة 180 يوما )ملبلغ 5 
جبائزة »افضل  دوالر(  االف 
االفضل« يف العام 2003 من 
قبل اجمللة نفسها وهذا سبب 
اخر على ان اموالك هي الفائز 
البنك  ايداع  حساب  يف  االكرب 

العربي اسرتاليا.
البنك  فروع  لعدد  وبالنسبة 
ان  واكيم  السيد  قال  العربي 
يف  منها   7 فروع،   9 للبنك 
سيدني و2 يف فيكتوريا وان 
يف  فرع  افتتاح  بصدد  البنك 
جنوب  يف  داندينونغ  ضاحية 
شرق ملبورن واخرى يف كانربا 
كما ندرس امكانية افتتاح فرع 

يف بريزبن واخر يف بريث.
يف  قام  البنك  ان  وقال 

*مدير عام البنك العربي السيد 
جاميس واكيم*

*جاميس واكيم وجو رزق يتوسطان شربل عبود واميل شاهني وراغدة يونس وجون كاراس ورانيا واكيم وانطوانيت خاطر*

بتوظيف  اخلرية  السنوات 
املؤهلني  االشخاص  من  عدد 

والكفوئني.
وكشف السيد واكيم ان   زبائن 
بنسبة  يزدادون  العربي  البنك 
ومعظمهمم  سنتني  كل   %50
مكاتب  او  االنرتنت  خالل  يف 
الربيد وذلك بنسبة 80% وان 
40% من زبائننا مل يأتوا ابدا 
اىل البنك وقال ان الدراسات 
الزبائن  من   %80 ان  اظهرت 
اىل  يأتون  ال  البنوك  كل  يف 
البنوك حيث ان املعامالت تنجز 

من خالل االنرتنت.
وطلبت ادارة البنك العربي من 
ممثلي وسائل االعالم املكتوب 
لديهم  اقرتاحات   اي  اعطاء 
اجلديد،  املنتج  هلذا  للرتويج 
يتم  بان  اراء  هناك  فكانت 
مكاتب  يف  منشورات  وضع 
اجملالت  يف  او  السفر  وكالء 
املسافرين  على  توزع  اليت 
على منت الطائرات وكذلك يف 

نشرات الكنائس.
املؤمتر  من  االنتهاء  وبعد 
كوكتيل  هناك  كان  الصحايف 

وقهوة ومرطبات.

1 Month:         4.90%         5 Month:         5.80%
2 Month:         5.40%         6 Month:         6.00%
3 Month:         5.70%         9 Month:         6.25%
4 Month:         5.75%        12 Month:        6.35%

AUDUSD        0.8672      -0.0079         -0.90%
AUDEUR        0.7031      -0.0073         -1.03%
AUDGBP        0.5809       -0.0037        -0.63%
AUDJPY           77.7          -0.97           -1.23%
AUDNZD        1.2238       -0.0029        -0.24%

ABAL Corporate NCD / TD Rate Specials

Currencies    Level        +/-            %

Gold               1241.2      4.8                  0.39%
Oil                   76.62        0.47               0.62%

Commodities  

أسعار العمالت كما وردتنا من البنك العربي
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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

الذين  الزبائن  أن  جيدا  وتفهم   Centrelink الـ  دائرة  تدرك 
يعانون من أمراض بالغة اخلطورة قد ال يكونون قادرين على 

البحث عن عمل ملدة طويلة من الزمن. 
اآلن يستطيع الزبائن أن يتقّدوا بطلبات لإلعفاء من متطّلبات 
املشاركة ملّدة قد تصل اىل 12 شهرا، إذا كانوا غري قادرين 
أو  للمعاجلة  واملستمر  املتواصل  خضوعهم  بسبب  العمل  على 
للنقاهة بسبب مرض بالغ اخلطورة. وهذا قد يشمل األمراض 
التالية: السرطان، اجللطة الدماغية احلاّدة، اإلصابة يف الدماغ، 
البليغة  اجلسدية  اإلصابات  أو  القلب،  مرض  البليغة،  احلروق 

اليت تستوجب فرتات طويلة من النقاهة. 
أن  غري  متوّجبا،  إبرازها  يبقى  الطّبية  اإلثباتات  أن  حني  ويف 
الزبائن حيتاجون بصورة عامة لتقديم هذه اإلثباتات مّرة واحدة 

يف الـ 12 شهرا عوضا عن مّرة كّل 13 أسبوعا. 
الدفعات  يتلّقون  الذين  الزبائن  على  التغيري  هذا  يطّبق 
اجلديدة،  البداية  خمّصص  مثل:  املشاركة  مبتطّلبات  مقرونة 
 Youth وخمّصص الشبيبة أي الـ ،Newstart Allowance أي الـ
Allowance، والدفعة اخلاصة أي Special Benefit و دفعة األهل 
أي الـ Parenting Payment. هؤالء الزبائن قد ال يكونون مؤهلني 
 Disability Supportالـ أي  اإلعاقة  دعم  معاش  على  للحصول 
إمكانية  ولديهم  املعاجلة  يتلّقون  كانوا  إذا    )Pension )DSP
بنسبة عالية للشفاء، أو أنه ال تتوّفر فيهم املعايري األخرى للـ 

)DSP( كمثل متطّلبات اإلقامة. 
للمزيد من املعلومات حول اإلعفاء من املشاركة، للزبائن الذين 

كن احلصول عليها  يعانون من أمراض بالغة اخلطورة، يمُ
عن طريق الذهاب اىل مركز خدمة الزبائن يف السنرتلينك أي 
Centrelink Customer Service Centre أو على املوقع اإللكرتوني 
www.centrelink.:التالي العنوان  على   Centrelink الـ  لدائرة 

gov.au  أو باإلتصال هاتفيا على الرقم: 
1202 13 للتحّدث مع شخص يتكّلم اللغة العربية. 

اإلعفاء الطويل األمد من ُمتطلّبات املشاركة بالنسبة 
للزبائن الذين يعانون من أمراض بالغة اخلطورة

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 بالغة الخطورةبات المشاركة بالنسبة للزبائن الذين يعانون من أمراض تطّلاإلعفاء الطويل األمد من ُم
 

قد ال يكونون قادرين على البحث  بالغة الخطورة وتفهم جيدا أن الزبائن الذين يعانون من أمراض Centrelinkتدرك دائرة الـ 
 . عن عمل لمدة طويلة من الزمن

 
إذا كانوا غير قادرين على ، شهرا 12قد تصل الى  ةوا بطلبات لإلعفاء من متطّلبات المشاركة لمّدطيع الزبائن أن يتقّداآلن يست

: وهذا قد يشمل األمراض التالية. بالغ الخطورةالعمل بسبب خضوعهم المتواصل والمستمر للمعالجة أو للنقاهة بسبب مرض 
ة البليغة التي يأو اإلصابات الجسد صابة في الدماغ، الحروق البليغة، مرض القلب،ة، اإلالسرطان، الجلطة الدماغية الحاّد

 . طويلة من النقاهة فتراتتستوجب 
 

ة واحدة ا، غير أن الزبائن يحتاجون بصورة عامة لتقديم هذه اإلثباتات مّربية يبقى إبرازها متوّجوفي حين أن اإلثباتات الطّب
 . أسبوعا 13 ة كّلشهرا عوضا عن مّر 12في الـ 

 
مخّصص البداية الجديدة، أي الـ : بات المشاركة مثلون الدفعات مقرونة بمتطّليطّبق هذا التغيير على الزبائن الذين يتلّق

Newstart Allowance،  ومخّصص الشبيبة أي الـYouth Allowance والدفعة الخاصة أي ،Special Benefit  و دفعة األهل
 Disabilityمعاش دعم اإلعاقة أي الـهؤالء الزبائن قد ال يكونون مؤهلين للحصول على  .Parenting Paymentأي الـ 

Support Pension (DSP)  ر فيهم المعايير للشفاء، أو أنه ال تتوّفبنسبة عالية ون المعالجة ولديهم إمكانية إذا كانوا يتلّق
 . بات اإلقامةكمثل متطّل (DSP)األخرى للـ 

 
 مكن الحصول عليها ُي ،بالغة الخطورةللزبائن الذين يعانون من أمراض ، ومات حول اإلعفاء من المشاركةللمزيد من المعل

أو على الموقع  Centrelink Customer Service Centreعن طريق الذهاب الى مركز خدمة الزبائن في السنترلينك أي 
 : أو باإلتصال هاتفيا على الرقم  www.centrelink.gov.au:على العنوان التالي Centrelinkاإللكتروني لدائرة الـ 

 . مع شخص يتكّلم اللغة العربيةث للتحّد 13 1202

سيدني،  سكان  نصف  يعتقد 
ان  الشخص  على  ان  تقريبا 
دوالر  الف   100 سنويا  يتقاضى 
يف  مرحية  حياة  للعيش  اكثر  او 
سيدني، وهذه النسبة هي ضعف 
ما كانت عليه قبل ثالث سنوات 

فقط.
فقد وجد استطالع قامت به غرفة 
 %47 ان  سيدني  يف  االعمال 
اآلن  يعتربون  املواطنني  من 
)اي  ارقام   6 ال  مدينة  سيدني 
االستطالع  وكان    )1.000.000
العام  يف  جرى  نفسها  للغرفة 
2007 قد وجد ان 24% يعتقدون 
يتقاضى  ان  الضروري  من  ان 
للعيش  دوالر  الف   100 املرء 

ببحبوحة يف سيدني.
ويف االستطالع اجلديد قال %15 
يتقاضون  انهم  املستطلعني  من 
 )1.000.000 )اي  ارقام  ستة 
النسبة  ضعف  هو  العدد  وهذا 
مكتب  ان  حيث  الوطنية  املئوية 
الضريبة االسرتالي يقول ان %6 
فقط من االسرتاليني يزيد دخلهم 

السنوي على 100 الف دوالر.

العيش يف سيدني حيتاج ل 100 الف دوالر سنويا 

وقال فقط 20% من حوالي 9000 
نيو  Postcodesيف  بريدي  رمز 
دخلهم  متوسط  ان  ويلز  ساوث 
زاد على 100 الف دوالر يف العام 
متوسط  ان   2008-2007 املالي 
الدخبل هلذه النسبة )20%( لشرق 
سيدني كان 186 الف دوالر ويف 
حوالي  ملومسان  الشمالي  اجلانب 
اسفل  يف  وان  دوالر  الف   156
دوالر«  الف   100 ال  »نادي 
كان يف الغرب الداخلي لسيدني.
لغرفة  التنفيذية  املديرة  وقالت 
باتريسيا  سيدني  يف  االعمال 
فورسيت ان نسبة سكان املدينة 
اليت تتقاضى اكثر من 100 الف 
دوالر كانت اقل ملا كان يعتقده 

البعض.
 غري ان 75% من 304 مستطَلعني 
قالوا  الغرفة  استطالع  مشلهم 
انهم اصبحوا اقل حتمال وامكانية 
للعيش الكريم من العام املاضي 

مهما كان راتبهم.
العرض  دفع  اعادة  ارتفاع  وكان 
هذه  االكرب  السبب  املنزلي 

االجابة.

غيالرد  جوليا  اآلنسة  هزمت 
راد يف  السابق كيفن  رئيسها 
الوزراء  رئاسة  على  التنافس 
هذا  تتسلم  امرأة  اول  لتصبح 
اليمني  اقسمت  حيث  املنصب 
العام  احلاكم  امام  القانونية 
من   12:30 الساعة  متام  للبالد 

بعد ظهر امس االول.
اآلنسة  راد  السيد  ينافس  ومل 
غيالد يف صندوق االقرتاع بعد 
مصلحته  لغري  بالتحول  شعوره 
يف اعداد كبرية من نواب حزب 
الفرصة  بذلك  معطيا  العمال 
النتخاب غيالرد دون معارضة. 

اخلزانة  وزير  انتخاب  مت  كما 
لرئيسة  نائبا  سوان  واين 
تسليط  على  كداللة  الوزراء 
على  الضوء  غيالرد  اآلنسة 

الشؤون االقتصادية.
اول  الوزراء يف  وقالت رئيسة 
"اشعر  انتخابها  بعد  هلا  تعليق 
اعطي  وسوف  جدا  كبري  بشرف 
بيانا كامال خالل وقت قصري".

يف هذه االثناء كان السيد راد 

*جوليا جيالرد وواين سوان* 

غيالرد اول امرأة تتسلم رئاسة وزراء اسرتاليا 

الدفاع  وزير  جانبه  واىل  يسري 
املؤمتر  من  عائدا  فولكنر  جون 
حيث  العمال  حلزب  التحضريي 
استدار جتاه زمالئه قائال:"ماذا 

تعتقدون حصل؟"
وكانت االعداد ضد السيد راد 
انضمام  بعد  بسرعة  قد جتمعت 
السيناتور املؤثر يف حزب العمال 
يف نيو ساوث ويلز مارك اربيب 
زعيم  الفيكتوري  والسيناتور 
احتاد العمال االسرتاليني سابقا 

بيل شورتن.
ضد  التحرك  هذا  تسبب  وقد 
بعض  يف  مرارة  راد  السيد 
نيو  نائبة  اتهمت  حيث  املناطق 
جولي  املتقاعدة  ويلز  ساوث 
ايروين زمالءها ب "الطعن" يف 
الظهر رئيس وزراء العمال يف 

فرتة واليته االوىل.
على كل حال فان هذا التحرك 
بسرعة  حتّول  راد  السيد  ضد 
وليس  البالد  مستوى  على 
ساوث  نيو  على  فقط  مقتصرا 

ويلز.



تدعو جلنة انتخاب 
Miss Middle East (Australia) 

احلسناوات من بلدان الشرق اوسطية للتنافس يف مسابقة 
ملكة مجال الشرق االوسط يف اسرتاليا 

هدايا قّيمة للملكة والوصيفتني وبقية املشاركات 
االتصال: 

0434 732 592 – 0403 482 345 – (02) 8764 8182
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اعالن
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Miss Middle East (Australia) 
We are inviting contestants of Middle East Background

 to join in the 2011 Miss Middle East Beauty Pageant (Australia)
You will be given the opportunity to represent your community, 

to meet new people, to develop your career and to enjoy the prizes.
If you are interested to contest in this magical event, please fill in the coupon below 

and send it with a photo to our postal address below or email us to: 
info@missmiddleeast.com.au

Tel: (02) 8764 8186  -  Fax: (02) 8764 8062
Address: Unit 9 46 -48 Restwell St, Bankstown, NSW 2200

Name: ..................................................................................................................................
Age: .....................................................................................................................................
Address: .............................................................................................................................
Email: ..................................................................................................................................
Phone: .................................................................................................................................
Hobbies: .............................................................................................................................

Sponsored by:      1.Fadi Al Zouki    2.Ali Hammoud   3.The middle East Herald

                                     4.Da Vinci             5.Smarter Barter  6.Pro Emb       7.B 2 B
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�bÓflÏÌ@Úó�‡´@paäÎçiÎ@ÒÏË”@@@@@@NNNNÚ�Ìäbvn€a@p�̋ 0a@lbzñ˛@Ú‹‡ßbi@…Ójfl
@êÓjÿ€aÎ@p˝‹Éæa@ aÏ„c@Úœb◊@wn‰m@>€a@ÒäÏËìæa@Ò�äá€a@Ú◊ãí@pbvn‰æ@@ãó®a@›Ó◊Ï€a
@H·†b‡�€a@ÊÏv»flI@ÒäÎá‰j€a@�läÎ@˝Óubj€aÎ@xÏ�‰À@bibj€aÎ@fiÏ–€aÎ@ò�‡®a@pbj‹»flÎ@Ôíã�€aÎ

ÔiãÃ€aÎ@Ôiã»€a@%b»€aÎ@bÓ€a6éa@ıbÆc@…Óª@¿@ �åÏm@>€aÎ

HECHAM COFFEE AND NUT ROASTER

79 Yerrick Rd, Lakemba Ph: 9740 9331

@‚bìÁ@Ú◊ãí
Ô‹ˆb»€a@ÂÌÏ‡n€aÎ@ÚÓˆaâÃ€a@ÜaÏ‡‹€

@ÒäÏËìæa@Ò�äá€a@fiÏœ@Âfl@ÒáÌáu@Ú‰zí@fiÏñÎ@Â«@Â‹»m@b‡◊
@ÔiÜ@¿@ÊÜäbÀ@bÓ„äÏ–Ó€b◊@Ú◊ãí@Ú˜j»mÎ@xbn„a
@åbn‡æa@Ú‰Óz�€bi@ò‡®a@∂a@Úœböa

ÚÓiã»€a@Ú„b‡è€a@p˝´@Âfl@pbvn‰æa@ÍâÁ@aÏj‹†a
ÚÓ€a6é¸a@pbÌ¸Ï€a@ãˆbéÎ@ç‹ÌÎ@tÎbé@ÏÓ„@¿@

@ÚÓˆaâÃ€a@ÜaÏ‡‹€@‚bìÁ@Ú◊ãí@Â‹»m
Ú‰zí@fiÏñÎ@Â«@Ô‹ˆb»€a@ÂÌÏ‡n€aÎ
Ô‹ñ¸a@Ôflbì€a@ÊÏè„bÓ€a@Âfl@

@ÊÏnÌç€a@oÌå@Âfl@Ú‰zí@fiÏñÎ@Â«@Â‹»m@b‡◊@
ÒäÏËìæa@ÚÓæb»€a@Òäá€a@Ú◊ãí@xbn„a@Âfl@¿bó€a
@6Ó€@SÎ@6Ó€@Q~VP@Î@›‹fl@WUPÎ@›‹fl@UPP@‚bvybi@

Ôiã»€a@Â†Ï€a@¿@∂Î¸a@ÚÓj�€a@@äb�»€a@paãõznèfl
@NNbË«aÏ„a@“˝nÇa@Û‹«@ÚÓflbí@paäÏÁåÎ@ÚÓ–Óz‰mÎ@ÚÓj†@pb�‹Ç

@ Ï€ç€a@î‹í@bíÎ@‚á€a@¡Ãõ€@pb�‹Ç
@ÒÜá»nfl@ÚÓ»Ój†@ÙãÇa@paãõznèflÎ
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الدليل التجاري

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

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

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

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

RAINBOW BRICKLAYINY P/L
·ÿmbuby@ãˆbè€

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

@Z·”ã€a@Û‹«@@@@@@@@@@@@@0407 666 190

لكافة حاجاتكم من التمديدات
 والتصليحات الكهربائية

اتصلوا على الرقم:608 983 0414

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

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

 Plant and Grass – Sprinkler System 

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

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

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

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

B G
Glass & Glazing
                     for all your glazing needs

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

LicZ@185750C

ات أحدث املوديالت وأجمل القصّ
بدالت رجالية جاهزة لكل القياسات

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

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

نفتح ٦ أيام (االحد مبوعد مسبق)

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

Opposite Crowne Plaza Hotel

@Hasham
Tailoring
@kÓè„@p˝´

@Ú†bÓÉ‹€@·íb:a

ÚÓ€buã€a

يصنع القمصان على قياس الزبون وبناءً على 
طلبه

أكثر من ٢٥ سنة خبرة عمل في اوروبا ونيوزيالند 
واستراليا

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

شعاره: الصدق في املعاملة

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

www.nakhleshirtmakers.com.au

 Nakhle
Shirtmakers

خياط القمصان 
املشهور

 (تشارلز) 
شربل نخلة

<ÜÀ£]Ê<›Ç7]<Ÿ^€¬_<ƒÈ€¢

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

Demolition & Excavation

العالناتكم يف اهلريالد اتصلوا على احد الرقمني: 87648186 او 0403482345

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

êÓè„ãœ@ëÏÇbi@l@aÏ‹óma
Ph:(02) 9709 2267 - Fax:(02) 9707 3213

Mob: 0410 606 786

30 Hoskins Avenue Bankstown

l¯⁄^√π]<ÿ“<àrflfiF
<ÌËÇ◊f÷]<ì°<:÷]<

<ÿ⁄^“<Ã◊⁄<4ñ†F
<ÌÈfl”ä÷]<Ífi^f€◊÷

<Ï4«í÷]<ÌËÖ^rj÷]Ê
<Ï4f”÷]Ê

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

Registered Architect 
Ziad Boumelhem 

NSW Reg 8008
Member of the australian 

institute of architects 45159

·z‹fl@Ïi@ÜbÌå
@¡ˆaãÇ@ëá‰Ëfl@

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

8008@›Óvèn€a@·”ä

$200 cash for any referral

AL- KARM BAKERY
فــرن الكـــــرم

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

بيتزا وشنكليش وغريها...

* نفح 7 أيام      *نؤمن طلبيات مجيع للمناسبات
9897 1113

60 Excelsior Street, Merrylands NSW 2160

2010 حزيران   26 Saturday 26 June 2010السبت 
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لبنانيــات

ملاذا ال يناقش النواب أسباب عجز اللبنانيني عن التملك؟

أعداد املالكني وآلية السوق تتحكم بأسعار العقارات
اقرتاحات العتماد الضريبة التصاعدية واستحداث »مصلحة املستهلك العقاري«

»سعر الشقة 785 ألف دوالر بس« هو ما يعلمنا به املذيع يف 
سياق اعالمه اجلمهور بأسعار الشقق يف وسط العاصمة وجوارها.. 
على  املعطوف  الشقة،  سعر  لكن  دوره،  يؤدي  املذيع  ان  صحيح 
السامعني  من  واسعة  لشرحية  استفزاز  فيه  فقط،  او  »بس«، 
شراء »اخلس« يف  على  القادرين  غري  واملواطنني  واملشاهدين 
الي  اخلاضعة  غري  العقارات  أسعار  الداهم.  املبارك  رمضان  شهر 
ضوابط، هل ينظمها اقرتاح نقيب املهندسني الدكتور بالل العاليلي 
واقرتاح عضو اجمللس  العقارات  بيع  على  بفرض ضريبة تصاعدية 
البلدي يف بريوت املهندسة بشرى عيتاني القائم على انشاء مصلحة 
العقاري«، على غرار مصلحة املستهلك  او مديرية لـ«املستهلك 
العقارات،  أسعار  لفلتان  حّد  وضع  اجل  من  االقتصاد،  وزارة  يف 
واصدار نشرات دورية ترشد الراغبني يف شراء او استئجار الشقق 

اىل سلم االسعار؟
اسباب عجز فئة  ويناقشوا  يبحثوا  ان  األمة  بنواب  االجدر  رمبا كان 
واسعة من اللبنانيني عن متلك شقة سكنية، او حتى استئجارها، قبل 
ادراج قانون متلك الفلسطينيني على جدول اعمال اجللسة التشريعية 
االوىل للربملان يف عقده االستثنائي، يف بلد اضحى فيه متلك شقة 
سكنية يف منطقة شعبية ضربًا من اخليال وحلمًا متعذر التحقيق ما مل 
يتذوق الراغب يف امتالك الشقة طعم الغربة او تفتح له طاقة احلظ 

يف اللوتو مساء االثنني او اخلميس...
330 دوالر احلد األدنى و3000 دوالر للمرت

لرية،  الف   300 لألجور  االدنى  احلد  كان   2008 ايار  حوادث  قبل 
عمال بالقرار احلكومي الذي استجاب متأخرًا ملطالب العمال يف االول 
من كانون الثاني 1996، واحتاج االحتاد العمالي العام املرتنح امام 
»سطوة« السلطة اىل اكثر من 12 عاما ليفرض على احلكومة زيادة 
احلد االدنى لألجور اىل 500 الف لرية. اال ان هذا االجناز ال يشكل 
حافزًا للعيش الكريم وتأمني احلاجات االساسية للكائن البشري، من 
مأكل وملبس وتنقل وطبابة واستشفاء وتعليم... اخل، اما السكن، 
فحدث وال حرج، وماذا يستطيع األجري عمله يف حال كان اجيار الشقة 
يفوق حده االدنى يف بلد تتحكم فيه آليات السوق ونظام العرض 

والطلب؟
لالجيار  شقة  ان »اجياد  ز.  شادي  ام  السيدة  تقول  السياق  يف 
اضحى ضربا من اخليال بعد االرتفاع  مثال –  يف الضاحية اجلنوبية – 
اجلنوني يف االسعار، خصوصا بعد عدوان متوز 2006«. وتشري اىل 
انها منذ 3 اشهر تبحث عن شقة صغرية لالنتقال اليها مع عائلتها 
املؤلفة من 5 اشخاص بعد انذار صاحب الشقة اليت تشغلها باالخالء، 
النه يريد اصالحها واعادة تأجريها بـ500 دوالر شهريا »بدل 250 
دوالرًا«، وعن اسعار الشقق تقول: »اصبح شراء شقة من سابع 
فكيف  دوالر،  الف   100 عن  الشقة  سعر  يقل  ال  اذ  املستحيالت، 
الفقراء  عن  يسأل  احد  وال  السكن  تأمني  احملدود  الدخل  الصحاب 

امثالنا؟«.
الشقق  اسعار  يف  الفتا  ارتفاعًا  شهدت  اجلنوبية  الضاحية  وكانت 
واالجيارات، خصوصا بعد عدوان متوز 2006 وتدمري حنو 300 مبنى 
سكين فيها ما ال يقل عن 5000 وحدة سكنية، ما اجرب سكانها على 
االنتقال اىل شقق اخرى يف الضاحية وغريها، االمر الذي ادى اىل 
ما  هلؤالء  دفع  اهلل«  »حزب  ان  خصوصا  االجيارات،  بدل  زيادة 
اصطلح على تسميته »بدالت االيواء« وهي مبالغ نقدية وصلت 
هذه  رفع  اىل  الشقق  اصحاب  دفع  ما  دوالر سنويا.  الف   12 اىل 
مسبق  شكل  يف  االجيار  قبض  على  االصرار  اىل  اضافة  البدالت، 
عن عام كامل او 6 اشهر كحد ادنى. هذا االمر انسحب على خمتلف 
اذ  االجيار،  بدالت  يف  الفت  ارتفاع  مع  وترافق  اللبنانية  املناطق 
دوالر.   500 اىل   200 من  غرف   4 من  املؤلفة  الشقة  اجيار  ارتفع 
وكان احلديث يتمحور حول اخنفاض هذه االجيارات بعد اجناز مشروع 
»وعد« الذي تكفل اعادة اعمار حنو 300 مبنى يف الضاحية منذ 
مل  االسعار  لكن  املباني  من  كبري  عدد  اجنز  واليوم   .2007 العام 
تتغري وحافظت على ارتفاعها ما يعين ان اسباب ارتفاعها ال تتعلق 
البناء  مواد  اسعار  الرتفاع  تعود  وامنا  متوز  عدوان  بتداعيات  فقط 
وموجة الغالء العاملية اليت ضربت عددًا كبريًا من الدول يف العام 
2007، اال ان استقرار االسعار مل ينعكس على اسعار العقارات يف 
لبنان يف ظل ازدياد الطلب اخلارجي عليها خصوصا من اخلليجيني 
واللبنانيني املقيمني والعاملني يف اخلارج، عدا عن مزاجية اصحاب 
النظام  دقائق  خلف  متلّطني  عقاراتهم  اسعار  حتديد  يف  العقارات 
الرأمسالي احلر ونظام السوق وآلية العرض والطلب وترتفع اسعار 
العقارات يف املباني القدمية بطريقة جنونية، ويعزو اصحابها السبب 
اىل ارتفاع اسعار مواد البناء؟! وارتفاع االسعار ال ينحصر يف منطقة 
من دون اخرى، ولعل املناطق الشعبية يف بريوت تشكل مثاال صارخًا 
عن ارتفاع االسعار، خصوصا يف الطريق اجلديدة واملصيطبة وزقاق 
املربع  املرت  سعر  يرتفع  حيث  االخرى  املناطق  يف  وسواها  البالط 
يف الشقة السكنية اىل اكثر من 2000 دوالر ويتجاوز اجيار الشقة 

الـ600 دوالر.
العاليلي: ضريبة تصاعدية

أما األسباب احلقيقية الرتفاع أسعار العقارات يف لبنان، وفق نقيب 
املهندسني الدكتور بالل العاليلي، فتعود اىل ان »سوق العقارات 
يف لبنان ميثل حجمًا استثماريًا يعادل 7 اىل 8 مليارات دوالر يف 
كل من عامي 2008 و2009. وللداللة اىل أهميته ميكننا مقارنته حبجم 
الذي يقدر حبواىل 33 مليار دوالر. ان كم  الناتج احمللي االمجالي 
ذاته  هو يف  احلجم  اقتصاد صغري  العقارات يف  االستثمارات يف 
ظاهرة مردها اىل تزامن عدم استقرار األسواق العاملية، مع استقرار 
نسيب يف البيئة السياسية واألمنية يف لبنان، أنتج ثقة غري معهودة 
يف االقتصاد اللبناني يف الفرتات السابقة والالحقة لالزمة املالية 
االقتصاد  منو  عن  الدولي  البنك  توقعات  تؤكده  ما  وهذا  العاملية. 
بنسبة 6 يف املئة العام 2010 مقارنة بـ 4,4 يف املئة ملنطقة الشرق 
يف  للنفط  املصدرة  الدول  جملموع  و4,5  أفريقيا  ومشال  األوسط 

اخلليج العربي«.
الصعوبات  كل  على  املاضي  يف  لبنان  تغلب  ان  العاليلي  ويرى 
السياسية واالقتصادية اليت واجهتها كان »بفضل البنك املركزي 
اهلزات  صارمة  قوانني  بواسطة  مينع  فهو  يلعبه،  الذي  والدور 
والصدمات عن القطاع املصريف، وبالتالي ستنتج قدرة هذا القطاع 

قوة وزمخًا لألسواق العقارية يف لبنان.
باالضافة اىل ذلك تربز عوامل حمركة عدة يف السوق العقاري وهي 

من مسببات ارتفاع األسعار:
وحتى   1996 العام  من  بعد مجودها  لألسعار  التقين  التصحيح   –  1

العام 2006.
ازدياد الطلب نتيجة عودة عدد كبري من املغرتبني اللبنانيني.  – 2

السيولة الفائضة لدى املصارف.  – 3
التقسيط الطويل األمد بفوائد متدنية نسبيًا.  – 4

مناطق  يف  السكنية  الشقق  على  والطلب  السياحة  ازدهار   –  5
االصطياف.

القوانني اخلاصة بتملك األجانب ومحاية املستثمر.  – 6
ما زالت أسعار العقارات منخفضة مقارنة بدول املنطقة )سوريا   – 7

– االردن – قربص – القاهرة(.
نسبة الضرائب املتدنية يف هذا القطاع.  – 8
اإلعفاء من الرسوم اجلمركية للفنادق«.  – 9

العاصمة ستشهد  العقارات يف  أن أسعار  ويرى نقيب املهندسني 
املئة،  و15 يف   10 بني  ما  يراوح  ارتفاع ضعيف  احتمال  مع  ثباتًا 

و«سيكون االجتاه صوب تطوير املناطق احمليطة بالعواصم«.
املبادرة  على  القائم  احلر  االقتصادي  النظام  يعتمد  لبنان  ان  مبا 
الفردية وامللكية اخلاصة، يقرتح العاليلي إعتماد آلية لتحديد أسعار 
العقارات ال متس بالنظام االقتصادي احلر وامنا قد متنع االستنسابية 
واعتماد  القطاع  هذا  على  ضريبية  إجراءات  عرب  األسعار  حتديد  يف 

ضريبة تصاعدية بني سعر املبيع وسعر الشراء.
ويسوق املثال اآلتي: اذا مت شراء شقة بتاريخ معني بـ 100,000 
دوالر وبيعت هذه الشقة بعد مدة زمنية معينة بـ 300,000 دوالر، 
بداًل من دفع ضريبة مقطوعة مقدارها 6 يف املئة حيسب احلاصل بني 
املبيع والشراء الذي هو 200,000 دوالر واعتماد ضريبة تصاعدية 
على هذا املبلغ بطريقة الشطور على الشكل اآلتي: عن أول 50 ألف 
حتتسب نسبة مئوية ويتم مضاعفتها عن ثاني 50 ألفًا، ثم حنتسبها 

بزيادتها ثالث مرات عن الشطر الثالث للـ 50 ألفًا.
أما عن الشطر الرابع فنضربها بـ 4، وعندها تكون الضريبة 4 أضعاف 

عن الـ 200 ألف دوالر وال تكون فقط 6 يف املئة.
وخيتم العاليلي: »هذه الطريقة حتد من االرتفاع باألسعار وتؤدي 
اىل استقرار يف السوق العقاري بعد التصحيح التقين الذي حصل 

عام 2007 و2008«.
عيتاني: الستحداث مصلحة »املستهلك العقاري«

صحيح أن بلدنا يقع حتت تأثري نظام السوق والنص الدستوري احلامي 
لالقتصاد احلر ما يلزم احلكومة باالمتناع عن التدخل يف حتديد االسعار، 
عدا عدد حمدود من السلع اليت تواظب مصلحة محاية املستهلك على 
مراقبة االلتزام فيها. لكن هل ميكن ضبط السوق العقاري يف بلد 
أضحى »مرقد العنزة« فيه مكلفًا عشرات أضعاف مثن »العنزة« 
نفسها وسط هجمة غري مسبوقة على العقارات تصفها عضو اجمللس 
البلدي يف بريوت املهندسة بشرى عيتاني بـ«فورة سوق العقارات 
اليت عرفت حدودها القصوى يف العامني 2008 و2009، وترافق ذلك 
مع مضاعفة اسعار العقارات. فارتفع، على سبيل املثال، سعر املرت 
املربع للشقة السكنية من 2500 اىل 5000 دوالر يف بعض املناطق. 
املطلة  املناطق  تركز يف  العقارات  على شراء  وتضيف: »االقبال 
على البحر ووسط بريوت، علمًا انه ليس يف هذه املناطق مساحات 
شاسعة لالراضي الصاحلة للبناء، وبالتالي فإن الطلب يفوق العرض، 
ما يسمح باالرتفاع اجلنوني لالسعار، وعلمًا ان الزبائن هم غالبًا اما 

من اخلليجيني او اللبنانيني املقيمني والعاملني خارج البالد. لكن بعد 
االزمة االقتصادية العاملية استقرت االسعار وترافق ذلك مع اطالق 

مشاريع عمرانية عدة، خصوصًا قرب الشريط البحري.
عرب  لبنان  العقارية يف  السوق  تنظيم  اىل ضرورة  عيتاني  وتلفت 
على  مديرية  او  مصلحة  واستحداث  االسعار  ومراقبة  الدولة  تدخل 
غرار مصلحة محاية املستهلك يكون دورها ارشاديًا لتوعية املواطنني 
هناك  يكون  وان  للمناطق،  تبعًا  العقارات  السعار  سلم  وضع  عرب 
بلدية  وخصوصًا  للبلديات،  وميكن  املناطق.  وفق  لالجيارات  حتديد 
ان  العقاري وجيب  الدليل  اي دور  الدور،  تلعب هذا  ان  بريوت، 
هلذا  الكرتوني  موقع  ختصيص  ميكن  كما  الدائم  للتحديث  ختضع 

الغرض«.
من جهة ثانية، تشري عيتاني اىل اهمية القروض املصرفية امليسرة 
االمر يقتصر على  العقارات »لكن  ارتفاع  التخفيف من وطأة  يف 
املوظفني واصحاب الدخل الدائم، وهذه القروض تساهم يف انعاش 

السوق العقاري«.
ويذكر ان مصرف لبنان اصدر قرارًا مطلع السنة احلالية عّدل مبوجبه 
لدى  االلزامية  احتياطاتها  للمصارف خبفض  ومسح  سابقة  قرارات 
وبأسعار  سكنية  شقق  لشراء  قروض  منح  الغراض  لبنان  مصرف 

فائدة متدنية.
• • •

من  فيهما  ملا  وعيتاني  العاليلي  اقرتاحي  امام  التوقف  جيب  رمبا 
ضبط، ولو حمدود، ألسعار العقارات الن ما تشهده السوق العقارية 
ال ميكن استيعابه، خصوصًا ان اصحاب الشقق يعمدون اىل االنقالب 
الشقق  أسعار  يرفعون  عندما  الزبائن  مع  الشفوية  االتفاقات  على 
واالجيارات من دون ارتباط هذه الزيادات بارتفاع اسعار مواد البناء 
جنوني،  وارتفاع  تقلبات  فقرة  بعد  ملحوظًا  استقرارًا  عرفت  اليت 

خصوصًا يف العام 2007.
ثابتة  معايري  اي  توجد  ال  عقاره  العقار سعر  يرفع صاحب  وعندما 
ردة  فإن  وعليه  احلر.  االقتصاد  ظل  يف  القانوني  الرادع  ويغيب 
فعل الراغب يف الشراء او االستئجار ال ميكن ان ترتك اي آثار لدى 
املسؤولني او غريهم. واخريًا قد يكون جلوء بعض املواطنني اىل 
خمالفة االنظمة والبناء على ارض الغري من آثار الفوضى يف سوق 
العقارات، وال حتجب املخالفات محى املونديال خصوصًا ان بعض 
الخفاء  املونديال  املشاركة يف  الدول  اعالم  يستخدمون  املخالفني 

خمالفات البناء!.
جبل لبنان أواًل

ان  اىل  بريوت  يف  املهندسني  نقابة  عن  الصادرة  األرقام  تشري 
معدل امتار البناء املسجلة يف النقابة حتى شهر ايار الفائت تفوق 
 1,464,110 وسجلت  الفائت  العام  من  عينه  للشهر  املسجلة  تلك 
مرتًا مربعًا مقابل 866021 للعام 2009. فيما ارتفع عدد املعامالت 
املسجلة من 1172 معاملة اىل 1358 للفرتة عينها، وسجلت منطقة 
جبل لبنان النسبة األعلى، تلتها العاصمة بريوت، فما حّلت حمافظة 

لبنان الشمالي يف املرتبة االخرية. 

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
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اعالنات

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

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

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

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

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

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

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

Hanin
Reviving nostalgic moments with all- time love songs 

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

Dayf E Dayf
For the first time the celebrity becomes the 

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

with Robert Franjieh. 
Saturday: 10 am 

Musicana 
Weekly wrap up of the best in the  

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

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

Saturday: 2 pm 

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

Saturday: 4 pm 

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

Sunday: 10am 

Bikhsous Hal Shee…
Behind the scene celebrity  

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

Sunday: 3 pm 

Archive 5 Njoum
A show that reminisces our idealistic  

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

Sunday: 6pm 

No# 1 Arabic Radio Station
Sawt El Ghad !   

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

   To Advertise Call NOW 

           9747 1017



Page 17صفحة 17      2010 حزيران   26 Saturday 26 June 2010السبت 

"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

اعالنات
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مناسبات

السفارة  ماركفيل  بلدية  رئيس  اسـكندر  سـليمان  السـيد  زار 
زيارة  عقب  وذلك   ، سليمان  متام  السفري  مـع  والتقى  السورية 
السيد اسكندر إىل عدد من الدول العربية مشلت سورية ولبنان 

واألردن وفلسطني .
وعرب السيد اسكندر عن الشكر للسفارة السورية لرتتيب اللقاءات 
مع السيد وزير اإلدارة احمللية يف سورية والسيد حمافظ طرطوس 

ورئيس بلدية صافيتا ملتابعة اتفاق التوأمة مع ماريكفيل .
وقال السيد اسكندر إن التطورات اليت رآها يف سورية تبعث على 
البيئية  االرتياح واألمل مبستقبل واعد وخاصة االهتمام بالقضايا 
يف  التشجري  محالت  ومنها   ، ماركفيل  بلدية  اهتمام  جمال  وهي 
للمناخ  حفاظًا  طبيعية  حمميات  وإقامة  سورية  األماكن يف  خمتلف 
وزيارات احملافظني على القرى ملعرفة اخلدمات اليت حيتاجها الريف 

السوري .
وحتدث السيد اسكندر عن زيارته إىل بيت حلم توأم ماركفيل وعن 
معاناة الشعب الفلسطيين يف ظل االحتالل اإلسرائيلي الغاشم ، 
وقال إن إسرائيل ختفي الكثري من وسائل التعذيب للفلسطينيني 
يف األراضي احملتلة ، وإن الكثري من األسرتاليني ال يعرفون حقائق 

املعاناة والقهر يف ظل العدوان اإلسرائيلي .

التوالي  على  الرابعة  للسنة  السورية  السفارة  استضافت 
وفدًا طالبيًا من جامعة )التروب( يف والية فكتوريا برئاسة 
الري مارشال مدير الربنامج يف إطار برنامج "الشـباب املسلم 
احلوار"  لـ"مركز  التابع   Young Muslim Leaders القيادي" 

Centre for Dialogue يف اجلامعة . 
فامفاكينو( عضوة  )ماريا  الفدرالية  النائبة  اللقاء  وحضرت 
والسفري  األسرتالية  السورية  الربملانية  الصداقة  مجعية 
ماري  موريشوس  وسفرية  اهلادي  عبد  عزت  الفلسطيين 
وامللحق  علي  جودات  املستشار  والوزير  روسييت  فرانس 
السورية  السفارة  من  بغدادي  مجيل  ود.  قاب  حاج  وائل 
وحممد املانعي من سفارة اإلمارات ود. عمران الزويد من 
املكتب الشعيب اللييب و)ايرني نيكولز( من صحيفة )كانبريا 

تاميز( .
وبعد أن رحب السفري سليمان باحلضور ، طرح املشاركون 
على  جمملها  يف  ركزت  األسئلة  من  جمموعة  الربنامج  يف 
عملية السالم يف الشرق األوسط ، وعن احلصار اإلسرائيلي 
املفروض على غزة، وعن دور العرب يف رفع ذلك احلصار، 

وكذلك عن دور سورية يف املنطقة .
وحتدث السفري السوري عن رغبة العرب بالسالم ، موضحًا 
أنه ال توجد إرادة سياسية لدى إسرائيل لصنع السالم ، بل 
إن إسرائيل قابلت دعوات العرب للسالم باملذابح واجلرائم 
واحلروب وهدم البيوت واحلصار وبناء اجلدران العازلة . كما 
اليت ينتهجها  املزدوجة  املعايري  السفري عن سياسة  حتدث 
الغرب الذي يتجاهل امتالك إسرائيل ملئات الرؤوس النووية 
من جهة ويتنكر حلق إيران املشـروع وغريها من الدول يف 

طالب جامعة التروب يف السفارة السورية

استخدام الطاقة النووية لألغراض السلمية .
وحتدثت النائبة الفدرالية ماريا فامفاكينو عن أجواء التعايش 
واحلوار الذي تعيشه اجلاليات يف أسرتاليا ، ودعت الشباب 
املسلمني إىل أن يكونوا جزءًا من النسيج األسرتالي ، وأن 
 . مهاجرين  وليسوا  أسرتاليني  مسلمني  أنفسهم  يعتربوا 
وقالت إن صورة اإلسالم قد تشوهت كثريًا بعد أحداث 11 

أيلول إال أنها ميكن أن تتغري بالوعي واملثابرة واحلوار .
السيدة  قالت   ، أسرتاليا  ودور  الفلسطينية  القضية  وعن 
غالبية  وإن   ، شرعي  غري  غزة  على  احلصار  إن  فامفاكينو 
الفلسطينية  القضية  مع  متعاطفون  أسرتاليا  يف  الناس 
للتعاطف  األسرتالي  العام  الرأي  حشد  عملية  إن  وقالت   .
خبطوات  تسري  ولكنها  بدأت  قد  الفلسطينية  القضية  مع 

صغرية.
وشكر السفري السوري النائبة فامفاكينو على البيان الذي 
يف  إسرائيل  سياسة  فيه  انتقدت  والذي  مؤخرًا  أصدرته 

حصار غزة .
الفلسطيين  الشعب  رغبة  عن  الفلسطيين  السفري  وحتدث 
بتوحيد جهوده وصفوفه أمام االحتالل اإلسرائيلي ، وقال 
تؤيد  أسرتاليا  يف  املدني  اجملتمع  منظمات  من  الكثري  إن 
القضية الفلسطينية وجتب االستفادة من االستياء الدولي 
العرب  العدالة لصاحل  إزاء إسرائيل يف تعديل كفة  األخري 
ولصاحل قضية فلسطني ، وإن للجالية املسلمة والعربية يف 

أسرتاليا دورًا كبريًا يف هذا اجملال. 
وعقب النقاشات ، دعا السفري الطالب والضيوف إىل مأدبة 
عشاء تكرميية على شرف املشاركني يف الربنامج السنوي .

*صورة مجاعية**السفري سليمان مرحبًا بالضيوف*

*حضور*

*النائبة فامفاكينو وأجواء التعايش واحلوار**السفري سليمان وحديث عن رغبة العرب بالسالم*

*حضور*

*سليمان وجودات علي ونيكولز**سليمان وعبد اهلادي وفامفاكينو وروسييت*

*حضور* 

رئيس بلدية ماركفيل يف السفارة السورية

*السفري سليمان ورئيس بلدية ماريكفيل*
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اهل
البيت 

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

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

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

Tel/Fax: (02) 8704 1490

زمان  سنة  عبكره...بعد  هأل، 
بيعودو  البيت  اهل  بيت  َعْل 
نيسان  مرق  عايش...ان  والشلش 
عودو  عا  نيسان  مرق  ما  او 
زمان صرلو  بيجود...  عن  ولكان 
جفالن   ... عاجلرح  البيسكت  وصوت 
رعودو  بساعة  الزوايا  هّدي 

كان  مّنك،  القبل  زمان  بريجع 
عخدودو الشمس  ولون  بريجع 
دبالن  ارز  الصارت  ومنديرة 
زنودو وتغمر  عكتفو  برتقص 
عطشان   ... الزهر  حواش  مات  ما 
وعودو  ساعة  وعا  الشيت  وجايي 
طوفان  البحر  شطوط  من  جايي 
عجرودو والنفناف  والتلج 

انسان  دعس  ما  مطرح  كل  ومن 
حدودو واسعة  تاني  لبنان 
لبنان  من  ناس  صرخة  الف  شي 
وجودو  ناطره  قرنة  كل  وعا 
قرفان  االرض  على  صار  شعب  ومن 
بورودو  الطرقات  يفرش  عن 
العدوان  الَدْهَورو  عز  تيعود 
البيت  اهل  البيت  عل  ويسّربو 
تيعودو  البيت  حجار  وترقص 

كرم  بك  يوسف  لبنان  بطل  جلمعية  العمومية  اجلمعية  عقدت 
الزغرتاوية اجتماعها السنوي العام يف مركز البيت الزغرتاوي 
جديدة  ادارية  جلنة  إلنتخابات  سيدنِي،   – غيلفورد  منطقة  يف 

للعام 2011-2010
ترأس اإلجتماع رئيس اجلمعية السيد انطوان اجلعيتاني، حبضور 
اعضاء اللجنة االدارية املنتهية واليتها، وعدد من ابناء اجلالية 

الزغرتاوية.
باعالن  للجلسة  القانون  النصاب  اكتمال  بعد  االجتماع  بدأ   
الرئيس افتتاح االجتماع العام ومواضعه. رحب السيد انطوان 
ونشاطاتها  اجلمعية  مشاريع  عن  وحتدث  باحلضور  اجلعيتاني 
خالل السنة املنصرمة 2009-2010، عرب تقريره السنوي، ومن 
بدء  اجلعيتاني  اعلن  بعدها  السنوي.  املالي  التقرير  تلى  ثم 
العملية االنتخابية، فاعلن عن وجود طلبات ترشيح لكن من دون 
منافسة، وتال امساء املرشحني اىل بعض املراكز واىل عضوية 
اللجنة االدارية. عندها اعلن الرئيس عن فوز املرشحني بالتزكية 
لعدم وجود اية منافسة وهنأ الفائزين حيث عال التصفيق يف 

قاعة االجتماع.
 بعدها شكر اجلعيتاني احلضور على املشاركة وانتهى االجتماع 
عند الرابعة والنصف بعد الظهر.هذا وسوف تعقد اللجنة االدارية 

اجتماعها االول مساء اخلميس يف 2010/06/24. 

مت توزيع املراكز على الشكل التالي:

اجتماع عام جلمعية بطل لبنان
 يوسف بك كرم الزغرتاوية 

وجلنة ادارية جديدة للعام 2011-2010

انطوان لطف اهلل اجلعيتاني
رميون انطون املقدسي

سايد بولس احلليب
بدوي مجيل نضرية

بدوي ميخائيل الباشا
سايد يوسف العشي
رميون وجيه معّوض
عليا مسعان احلليب

مرسال يوسف شالوحي
يعقوب ميالد فينيانوس

يوسف بشري نعوم
انطونيوس طنوس عاقلي

نيكوالس كرم
جيسيكا انطوان اجلعيتاني
طنوس حمسن فنيانوس

مجيل سركيس انطون

رئيس اجلمعية
نائب رئيس اجلمعية

امني الّسر
امني الصندوق

مساعد امني الّسر
مساعد امني الصندوق

مستشار قانوني
مسؤولة السّيدات

مسؤول اعالم
مسؤول النشاطات االجتماعية

مسؤول العالقات العامة
مسؤول الشبيبة
مستشار مالي

مسؤول املعلوماتية
مسؤول البيت الزغرتاوي

رئيس اجمللس العام
مسؤول االعالم
مارسال الشالوحي

افتـح ذهنـك ألقـرأ مـا فيـه! 
عمليات املسح اإلشعاعي للعقل قد تتكهن مبا تنوي أن تفعله 

أفضل من معرفتك الشخصية بنفسك. 
هذا ما قاله باحثون، وصفوا هـذه التقنية بأنها »أداة قوية 
إىل  الساعني  اإلعالنات«،  وخرباء  الصحة  ايدي مسؤولي  يف 

حتفيز املستهلكني. 
وتوصل العلماء يف جامعة كاليفورنيا إىل وسيلة لتفسري صور 
العقل، ليعرفوا مثاًل، ما إذا كان الناس الذين قرأوا رسائل عن 
فوائد استخدام املراهم الواقية من الشمس سيستخدمونها فعال 

يف األسبوع التالي. 
املتطوعني  أقوال  من  أدق  كانت  األشعة  ان  العلماء  وقال 
هناك  كان  إذا  ما  معرفة  إىل »حماولة  دفعهم  ما  أنفسهم، 
الذي  وإال فما  العقل منطقة حتتوي على حكمة دفينة«،  يف 
يدفع »الكثريين إىل اختاذ قرارات بشأن فعل شيء ما، ثم ال 
يفعلونه«، حبسب ما شرح أستاذ علم النفس ماثيو ليربمان. 
أي  تظهر  اليت  املغناطيسي  الرنني  عرب صور  العلماء،  ومتكن 
مناطق يف الدماغ هي األكثر نشاطًا، من التوغل إىل ما وراء 
يتطلب تفسريا  لكن ذلك  الفعلي.  بالسلوك  والتكهن  النيات 

حذرا ودقيقا. 
توقع  الشمس،  من  الواقية  الكرميات  حول  دارت  جتربة  ويف 
سلوكياتهم.  صحيح  بشكل   ،20 وعددهم  املتطوعني،  نصف 
وحلل الباحثون صور الرنني املغناطيسي، لرصد منطقة نشاط 

يف العقل تعطي نتائج أفضل من 50 يف املئة. 
موجودة  العقل  يف  معينة  منطقة  املعلومات  أفضل  وقدمت 
ليربمان، »متكننا  حبسب  اليت،  األوسط،  األمامي  اللحاء  يف 
من التكهن، بشكل صحيح بنسبة 75 يف املئة، ما اذا كانوا 

سيزيدون استخدامهم للكرميات كما يقولون«. 
أنها  الذات، ويبدو  املنطقة هلا عالقة مبعرفة  وأضاف »هذه 
تنتقد طريقة تفكريك يف نفسك وما تفضله«. ويعد الفريق 
تقريرا عن جتارب تتكهن مبا إذا كان املتطوعون سيقلعون عن 

التدخني فعال بعد قراءة رسائل حمفزة. 

فتوى جتيز تأخري الصالة... تفادياً للحر 
احملسن  عبد  السعودي  امللكي  الديوان  املستشار يف  أفتى   
العبيكان جبواز تأخري صالة الظهر، آلخر وقت هلا، يف املناطق 

احلارة. 
واقرتح العبيكان على وزارة األوقاف إصدار تعميم للمساجد، 
يقضي بتأخري إقامة صالة الظهر آلخر وقت هلا يف »اإلبراد«، 
أي »أن يؤخروا صالة الظهر يف املناطق احلارة، اتباعًا لسنة 
اإلبراد، وأن هذا مطلوب منها«، يف هذه األوقات اليت تشهد 

ارتفاعا يف درجات احلرارة يف معظم مناطق اململكة. 
ونقل العبيكان عن النيب حممد قوله »إذا اشتد احلر فأبردوا 

يف صالة الظهر، فإن شدة احلر من فيح جهنم«. 
ونقلت صحيفة »الوطن« عن خرباء فلكيني أن اململكة ستشهد 
صيفًا حارًا ومرهقًا هذا العام، تصل فيه درجات احلرارة إىل 
العاملية، وأن درجات احلرارة جتاوزت مؤخرًا  أعلى املستويات 
حاجز الـ 50 درجة مئوية، مرجحني أن تتجاوز هذه العتبة.. يف 

الظل. 

األمم املتحدة: العامل حيتاج إىل خلق 
470 مليون وظيفة 

 
 أطلقت األمم املتحدة أمس تقريرها الدوري بشأن حتقيق أهداف 
التنمية األلفية يف العامل، الذي أوضح أنه على الرغم من أنه 
من املتوقع تراجع معدالت الفقر إىل 15 يف املئة حبلول عام 
2015، وهو نصف املعدل الذي كان قائما عام 1990، فإن ذلك 

سيبقي على أكثر من مليار شخص يعيشون حتت خط الفقر. 
وقال األمني العام لألمم املتحدة بان كي مون، لدى إعالنه أهم 
ما ورد يف التقرير الذي أعدته 25 من مؤسسات األمم املتحدة 
واملؤسسات الدولية، يف مؤمتر صحايف مبقر املنظمة الدولية 
يف نيويورك، إن اهلوة ما تزال واسعة كذلك يف العامل بني 
وبني  الريفية  واملناطق  احلضرية  واملناطق  واألغنياء  الفقراء 

الرجال والنساء. 
وقال بان إن معدالت البطالة العاملية وصلت اليوم إىل أعلى 
مستوياتها، وأنه يوجد هناك حنو 211 مليون شخص يعيشون بال 
وظيفة بينما حيتاج العامل إىل خلق 470 مليون وظيفة جديدة يف 
السنوات العشر املقبلة. كما أعلن بان عن تشكيل جمموعة لدعم 
حتقيق أهداف التنمية األلفية، وأهمها خفض معدالت الفقر يف 
العامل مبقدار النصف حبلول عام 2015، ويرأسها رئيس رواندا 
وتضم  ثاباتريو،  لويس  اسبانيا  وزراء  ورئيس  كاغامي  بول 
يف عضويتها عددًا من الشخصيات الدولية البارزة من أفريقيا 

وآسيا وأمريكا الالتينية وأوربا والواليات املتحدة. 

زي يهودي الصطياد معادي السامية 
 توصلت الشرطة اهلولندية إىل طريقة »مبتكرة« لوقف ما 
بعض  إلباس  إىل  فعمدت  للسامية،  املعادية  باهلجمات  يوصف 
عناصرها الزي اليهودي التقليدي، كالقلنسوة السوداء، الصطياد 

املعادين للسامية، »يف حالة تلبس«. 
»اسرتاتيجية  بتنفيذ  أشر  لودوجيك  أمسرتدام  حمافظ  وأمر 
اخلداع«، لتقليل عدد االعتداءات الشفهية والبدنية على اليهود 
جرمية  تعد  اليت  السامية«،  »معاداة  تزايد  من  خماوف  وسط 

كراهية يف هولندا. 
عناصر شرطة  على  تعتمد  اسرتاتيجية حمّورة السرتاتيجيات  وهي 
متنّكرين بأزياء مومسات أو مثليني أو سيدات عجائز، تهدف إىل 
ردع عمليات السرقة باإلكراه والتعدي على الشواذ يف الشوارع. 

وقال متحدث باسم الشرطة أنه عند ورود تقارير بسرقات شوارع 
يف مكان معني، يرسلون سيدة عجوزا هلذا املكان، فتهدأ األمور 

على الفور.
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ارتفع عدد املنتخبات اليت تأهلت للدور الثاني من نهائيات كأس 
العامل الـ 19 لكرة القدم اليت تستضيفها جنوب افريقيا حتى 11 
ختام  يف  واليابان  وسلوفاكيا  الباراغواي  بصعود   13 اىل  متوز، 

مباريات اليوم الرابع عشر. 
العامل 3  ايطاليا حاملة كأس  وحققت سلوفاكيا فوزًا مدويًا على 
اما   .1  -  3 عليها  وتغلبت  الدامنارك  اليابان  فاجأت  بينما   ،2  -
نيوزيلندا. وفازت هولندا  مع  بتعادل سليب  فاكتفت  الباراغواي، 

 .1 اليت تأهلت سابقًا على الكامريون 2 – 
واملكسيك  االوروغواي،  هي:  اآلن  حتى  تأهلت  اليت  واملنتخبات 
)اجملموعة االوىل(، األرجنتني وكوريا اجلنوبية )الثانية(، الواليات 
هولندا  )الرابعة(،  وغانا  أملانيا  )الثالثة(،  وانكلرتا  املتحدة 
الربازيل  الباراغواي وسلوفاكيا )السادسة(،  واليابان )اخلامسة(، 

)السابعة(. 
سلوفاكيا - ايطاليا 

 53412 وامام  جوهانسبورغ،  يف  بارك«  »ايليس  ملعب  على 
متفرجا، حققت سلوفاكيا مفاجأة مدّوية بعدما تغلبت على ايطاليا 
الثالثة  املرحلة  0( يف   -  1 االول  )الشوط   2  -  3 الكأس  حاملة 
الثاني  للدور  وتأهلت  السادسة  اجملموعة  تصفيات  من  األخرية 
انقسام  منذ  العامل  كأس  نهائيات  يف  االوىل  مشاركتها  يف 

تشيكوسلوفاكيا مطلع التسعينات من القرن املاضي. 
ورفعت سلوفاكيا رصيدها اىل اربع نقاط بعدما تعادلت ونيوزيلندا 
يف   2  -  0 الباراغواي  امام  وخسرت  االوىل  املرحلة  يف   1  -  1
املرحلة الثانية، لتحتل املركز الثاني يف اجملموعة بفارق نقطة عن 
اما  الثاني.  الدور  اخلامسة يف  اجملموعة  بطل  وتلتقي  الباراغواي 
ايطاليا، فاحتلت املركز الرابع األخري يف اجملموعة برصيد نقطتني، 
بعدما تعادلت يف مباراتيها االوليني مع الباراغواي 1 - 1، ومع 

نيوزيلندا 1 - 1. 
خيرج  سنوات  اربع  قبل  تّوج  بطل  ثالث  االيطالي  املنتخب  وبات 
 1966 عام  الربازيل  بعد  التالية،  النهائيات  من  االول  الدور  من 
اثر احرازها الكأس عام 1962 يف تشيلي، وفرنسا عام 2002 اثر 

احرازها الكأس اللقب عام 1998 يف فرنسا. 
وهي املرة السادسة خيرج املنتخب االيطالي من الدور االول  بعد 

دورات 1950 وو1954 و1962 و1966 و1974. 
سابقة  اخرى  جتارب  العامل  يف   34 املصنفة  سلوفاكيا  وكررت 
ملشاركني جدد، مثل أوكرانيا 2006، والسنغال 2002، ونيجرييا 

1994، ومجهورية ايرلندا 1990، وكوريا الشمالية 1966. 
بني  االوىل  املباراة  وسلوفاكيا  ايطاليا  بني  املواجهة  وكانت 
املنتخبني يف مسابقة رمسية منذ تأسيس االحتاد السلوفاكي لكرة 

القدم عام 1993 اثر انقسام تشيكوسلوفاكيا. 
80 يف  الـ  مباراته  الذي خاض  االيطالي،  املنتخب  مدرب  وأجرى 
نهائيات كأس العامل، مارتشيلو لييب تغيريين يف التشكيلة اليت 
تعادلت ونيوزيلندا، فاستدعى جينارو غاتوسو وانطونيو دي ناتالي، 
بينما استمر غياب اندريا بريلو املصاب، قبل ان يضطر لييب اىل 
االستعانة به ورقة أخرية يف الشوط الثاني على رغم عدم اكتمال 
باشراكه  تغيريات  اربعة  سلوفاكيا  مدرب  أجرى  كذلك  شفائه. 
رادوسالف زابافنيك ومريوسالف ستوتش ويوراي كوتشكا واريك 

يندريسيك. 
وافتتح املهاجم روبرت فيتيك التسجيل لسلوفاكيا يف الدقيقة 25 
بكرة زاحفة من داخل املنطقة اىل ميني احلارس االيطالي فيديريكو 
خاطئة  استغل كرة  الذي  يوراي كوتشكا  اثر متريرة من  ماركييت 
املدافع  أبعد   67 الدقيقة  ويف  روسي.  دي  دانييلي  لاليطالي 
السلوفاكي مارتن سكرتل كرة سددها االحتياطي فابيو كوالياريال 
قبل ان جتتاز خط املرمى، على رغم ان االعادة أظهرت ان الكرة 
الثانية  االصابة  فيتيك  السلوفاكي  املهاجم  وأضاف  ختطته.  قد 
يف الدقيقة 73 اثر متريرة من اجلناح األمين ماريك هامسيك لريفع 
رصيده اىل ثالث اصابات ويتصدر ترتيب اهلدافني مشاركة مع 

األرجنتيين غونزالو هيغواين.
االصابة وقدم عرضا كبريا  بعد هذه  االيطالي  املنتخب  وانتفض 
خالل الدقائق األخرية وسجل له مهامجه انطونيو دي ناتالي اصابة 
من  اليه  وارتدت  كوالياريال  سددها  بكرة   81 الدقيقة  يف  أوىل 
هوارد  االنكليزي  احلكم  وألغى  موتشا.  يان  السلوفاكي  احلارس 
ويب اصابة سجلها كوالياريال يف الدقيقة 85 بدعوى التسلل، مع 
ان األعادة التلفزيونية أظهرت عكس ذلك. وبينما كان  املنتخب 
كميل  االحتياطي  سجل  التعادل،  حتقيق  اىل  يسعى  االيطالي 
من  بكرة ساقطة »لوب«  لسلوفاكيا  الثالثة  االصابة  كوبونيك 
فوق احلارس االيطالي ماركييت يف الدقيقة 89 بعد دقيقتني من 
نزوله اىل امللعب. ويف الدقيقة 90+2، سجل كوالياريال االصابة 
الثانية للمنتخب االيطالي بكرة ساقطة »لوب« من خارج املنطقة 

من فوق احلارس السلوفاكي موتشا.  
مثل سلوفاكيا: يان موتشا - بيرت بيكاريك، مارتن سكرتل، يان 

كوبونيك  )كميل  سرتبا  زدينو   - زابافنيك  رادوسالف  دوريتشا، 
فيتيك  روبرت  هامسيك،  ماريك  ستوتش،  مريوسالف   ،)87
)ستانيسالف سيستاك 90+2(، يوراي كوتشكا - اريك يندريسيك 

)مارتن بيرتاس 4+90(. 
فابيو  زامربوتا،  جيانلوكا   - ماركييت  فيديريكو  ايطاليا:  ومثل 
)كريستيان  جيورجيو كييلليين، دومينيكو كريستشيتو  كانافارو، 
ماجيو 46( - ريكاردو مونتوليفو )اندريا بريلو 56(، دانييلي دي 
روسي، جينارو غاتوسو )فابيو كوالياريال46( - فينتشنزو ياكوينتا، 

سيموني بييب، أنطونيو دي ناتالي. 
قاد املباراة احلكم االنكليزي هوارد ويب. 

الباراغواي - نيوزيلندا 
وعلى ملعب »بيرت موكابا« يف بولوكواني، وامام 34850 متفرجا، 
تعادلت الباراغواي ونيوزيلندا سلبا 0 - 0 يف املرحلة الثالثة األخرية 

من تصفيات اجملموعة السادسة. 
ورفعت الباراغواي رصيدها اىل مخس نقاط من تعادهلا وايطاليا 1 
- 1 وفوزها على سلوفاكيا 2 - 0 واحتلت املركز االول يف اجملموعة 
وتأهلت للدور الثاني للمرة الرابعة بعد أعوام 1986 و1998 و2002 
من غري ان تنجح يف ختطي هذا الدور يف كل مشاركاتها السابقة. 
اما نيوزيلندا فاحتلت املركز الثالث برصيد ثالث نقاط من ثالثة 
تعادالت وهي كانت تشارك يف النهائيات للمرة الثانية يف تارخيها 

بعد عام 1982 يف اسبانيا. 
وقدم املنتخبان عرضا متوسطا مع سيطرة نسبية للباراغواي، بينما 
التسديدة  وكانت  املرتدة.  واهلجمات  الدفاع  نيوزيلندا  اختارت 
األوىل للمنتخب الباراغواياني اىل املرمى النيوزيلندي يف الدقيقة 
18 لدينيس كانيزا، تبعه زميله نلسون هايدو فالديز يف الدقيقة 
35 بقذيفة من 30 مرتا. واستمر العرض السليب يف الشوط الثاني، 
وأبعد احلارس النيوزيلندي مارك باستون كرة رأسية لكريستيان 
ريفريوس يف الدقيقة 64، ثم تألق يف الدقائق الـ 15 األخرية يف 

تعطيل ثالث كرات لالعيب الباراغواي. 
سيزار  خوليو  كانيزا،  دينيس   - فيالر  خوستو  الباراغواي:  مثل 
كاسرييس، باولو دا سيلفا، كلوديو موريل - أنريكه فريا، فيكتور 
نلسون  - روكي سانتا كروز،  كاسرييس، كريستيان ريفريوس 
)لوكاس  كاردوزو  أوسكار   ،)67 بينيتيز  )أدغار  فالديز  هايدو 

باريوس 66(. 
نيلسن،  راين  ريد،  وينستون   - باستون  مارك  نيوزيلندا:  ومثل 
ايفان فيسيليتش، طومي مسيث - طوني لوكهيد، ليو برتوس، 
ساميون إيليوت، كريس كيلن )جريميي بروكي 79( - روري فالون 

)كريس وود 69(، شاين مسيلتز. 
قاد املباراة احلكم الياباني يويتشي نيشيمورا. 
 الدامنارك - اليابان 

وامام 27967  بافوكينغ« يف روستنبورغ  وعلى ملعب »رويال 
 1  -  3 الدامنارك  على  بفوزها  مفاجأة  اليابان  صنعت  متفرجا، 
من تصفيات  األخرية  الثالثة  املرحلة  0( يف   -  2 االول  )الشوط 
اجملموعة اخلامسة وتأهلت للدور الثاني للمرة الثانية يف تارخيها، 
متاما كما حصل مع كوريا اجلنوبية عندما استضافتا النهائيات معًا  
مشاركة عام 2002 ووصلت كوريا اجلنوبية يف حينه  اىل الدور 

نصف النهائي، بينما توقف مشوار اليابان عند الدور الثاني. 
وسبق للمنتخبني ان التقيا مرة واحدة قبل اآلن يف مباراة ودية 
عام 1971 وفازت الدامنارك 3 - 2، وشارك يف تلك املباراة العبًا 

املدرب احلالي للمنتخب الدامناركي مورتن اولسن. 
الثاني يف اجملموعة برصيد ست  الياباني املركز  املنتخب  واحتل 
الثاني  الدور  وهو سيلتقي يف  هولندا،  عن  ثالث   بفارق  نقاط 
هولندا   تلتقي  حني  يف  السادسة،  اجملموعة  بطلة  الباراغواي 

سلوفاكيا اليت احتلت املركز الثاني يف اجملموعة السادسة. 
لو  عدة  فرص  له  وسنحت  كبريا  عرضا  الياباني  املنتخب  وقدم 
وأفتتح  االصابات.  من  بعددمضاعف  خلرج  اغتنامها  يف  أفلح 
من   17 الدقيقة  يف  لليابان  التسجيل  هوندا  كايسوكي  املهاجم 
الدامناركي  اليمنى ملرمى احلارس  الزاوية  ضربة حرة مباشرة يف 
توماس سورنسن. واضاف ساعد الدفاع ياسوهيتو اندو االصابة 
الثانية يف الدقيقة 30 من ضربة حرة مباشرة اىل يسار سورنسن 
الذي كان يف برج حنسه امس. ويف الدقيقة 81، أحتسب احلكم 
األفريقي اجلنوبي ضربة جزاء »بناليت« للمنتخب الدامناركي بعدما 
اعاق الكابنت الياباني ماكوتو هاسييب املدافع الدامناركي دانيال 
أغر داخل املنطقة. وأنربى يون دال توماسون للكرة وسددها اىل 
ميني احلارس الياباني إجيي كاواشيما الذي صدها، فارتدت اىل 
الوحيدة  االصابة  احلارس  يسار  اىل  الذي سجل  نفسه  توماسون 
للمنتخب الدامناركي. وأختتم األحتياطي شينجي اوكازاكي التسجيل 
من  متريرة  اثر  املرمى  مواجهة  يف  وهو   87 الدقيقة  يف  لليابان 
الدامناركي دنيس رومدال حبركة  الالعب  الذي ختلص من  هوندا 

فنية رائعة. 

مثل الدامنارك: توماس سورنسن - سيمون بولسن، دانيال أغر، 
بري كرولدروب )سورين الرسن 56(، الرس ياكوبسن -  دنيس 
رومدال، كريستيان بولسن، مارتن يورغنسن )ياكوب بولسن 34(، 
توماس كالينربغ )كريستيان اريكسن 63( - يون دال توماسون، 

نيكالس بندتنر. 
ناكازاوا،  يوجي  أبي،  يوكي   - كاواشيما  إجيي  اليابان:  ومثل 
ماركوس توليو تاناكا، يويتشي كومانو - يوتو ناغاتومو، يوشيتو 
أوكوبو )ياسويوكي كونو 88(، ياسوهيتو اندو )جونيتشي ايناموتو 
90+1(، ماكوتو هاسييب، دايسوكي ماتسوي )شينجي اوكازاكي 

74( -  كايسوكي هوندا. 
قاد املباراة احلكم األفريقي اجلنوبي جريوم دامون. 

الكامريون - هولندا 
وعلى ملعب »غرين بوين« يف كيب تاون وامام 63093 متفرجا، 
حققت هولندا فوزها الثالث تواليا على الكامريون 2 - 1 )الشوط 
األخرية من تصفيات اجملموعة  الثالثة  املرحلة  0( يف   -  1 االول 

اخلامسة. 
املركز  احتالله  بعد  الثاني  للدور  تأهله  اهلولندي  املنتخب  وأكد 
االول يف اجملموعة اخلامسة، وبات املنتخب الثاني يفوز يف كل 
مبارياته يف الدور االول بعد األرجنتني، كما أحتفظ بسجله نظيفا 
من اخلسارة امام املنتخبات االفريقية يف نهائيات كأس العامل. 
وتعادلت هولندا ومصر 1 - 1 عام 1990، وفازت على املغرب 2 - 
1 عام 1994، وعلى ساحل العاج 2 - 1 عام 2006. ويف املقابل، 
مين املنتخب الكامريوني الذي خاض مباراته الـ 20 يف النهائيات، 
اخليبة،  اذيال  جير  وهو  الدورة  من  وخرج  تواليا  الثالثة  خبسارته 

واستقال مدربه الفرنسي بول لوغوين من منصبه عقب املباراة. 
وسجل املهاجم روبن فان بريسي إصابة االفتتاح هلولندا يف الدقيقة 
36 اثر لعبة مشرتكة مع رافاييل فان در فارت الذي هيأ له الكرة 
داخل املنطقة فسددها زاحفة من بني قدمي احلارس الكامريوني 
يف  للكامريون  إيتو  سامويل  املهاجم  وعادل  سليمانو.  محيدو 
الدقيقة 65 من ضربة جزاء »بناليت« احتسبها احلكم بعدما ملست 
الدقيقة 84، سجل  الكرة يد فان در فارت داخل املنطقة. ويف 
املهاجم األحتياطي كالس - يان هانتيالر الذي حل حمل فان بريسي 
االصابة الثانية هلولندا اجلناح أريني روبن الذي لعب للمرة االوىل 

مع فريقه منذ انطالق الدورة، وارتدت اليه من القائم األمين. 
نغيمو،  مبيا، الندري  الكامريون: محيدو سليمانو - ستيفان  مثل 
نيكوال نكولو )ريغوبرت سونغ 73(، بنوا أسو - ايكوتو، جريميي - 
ابوبكر 53(  جان ماكون، أوريليان شيدجو، غايتان بونغ )فنسان 

- سامويل إيتو، اريك تشوبو - موتينغ )حممدو ادريسو 72(. 
ومثل هولندا: مارتن ستيكيلينبورغ - خالد بوالحروز، جون هايتينغا، 
كويت  ديرك   - برونكهورست  فان  جيوفاني  ماتييسن،  يوريس 
)إيلجريو إيليا 66(، مارك فان بومل، ويسلي سنايدر، ناجيل دي 
يونغ، رافاييل فان در فارت )أريني روبن 73( - روبن فان بريسي 

)كالس - سان هانتيالر 59(. 
قاد املباراة احلكم التشيلياني بابلو بوزو. 

نهائيات كأس العامل الـ 19 لكرة القدم  11 حزيران - 11 متوز 2010
سلوفاكيا حققت فوزاً مدوياً على ايطاليا 3 - 2 واليابان فاجأت الدامنارك 3 - 1

عدد املنتخبات املتأهلة مع هولندا والباراغواي ارتفع اىل 13

• اجملموعة األوىل:
جنوب أفريقيا 1 - املكسيك 1

االوروغواي 0 - فرنسا 0
جنوب أفريقيا 0 -  االوروغواي 3

فرنسا 0 - املكسيك 2
املكسيك 0 - االوروغواي 1
فرنسا 1 - جنوب أفريقيا 2

• اجملموعة الثانية:
كوريا اجلنوبية 2 - اليونان 0

االرجنتني 1 - نيجرييا 0
االرجنتني 4 - كوريا اجلنوبية 1

اليونان 2 - نيجرييا 1
نيجرييا 2 - كوريا اجلنوبية 2

اليونان 0 - االرجنتني 2
• اجملموعة الثالثة:

انكلرتا 1 - الواليات املتحدة 1
اجلزائر 0 - سلوفينيا 1

سلوفينيا 2 - الواليات املتحدة 2
انكلرتا 0 - اجلزائر 0

سلوفينيا 0 - انكلرتا 1
الواليات املتحدة 1 - اجلزائر 0

•اجملموعة الرابعة:
صربيا 0 - غانا 1

املانيا 4 - أوسرتاليا 0
املانيا 0 - صربيا 1
غانا 1 - أوسرتاليا 1

النتائج الكاملة للدور األول 
غانا 0 - املانيا 1

اوسرتاليا 2 - صربيا 1
• اجملموعة اخلامسة:

هولندا 2 - الدامنارك 0
اليابان 1 - الكامريون 0

هولندا 1 - اليابان 0
الكامريون 1 - الدامنارك 2

الدامنارك 1  - اليابان 3
الكامريون 1 - هولندا 2

• اجملموعة السادسة:
نيوزيلندا 1 - سلوفاكيا 1
ايطاليا 1 - الباراغواي 1
ايطاليا 1 - نيوزيلندا 1

سلوفاكيا 0 - الباراغواي 1
سلوفاكيا 3 - ايطاليا 2

الباراغواي 0 - نيوزيلندا 1
• اجملموعة السابعة:

ساحل العاج 0 - الربتغال 0
الربازيل 2 - كوريا الشمالية 1

الربازيل 3 - ساحل العاج 1
الربتغال 7 - كوريا الشمالية 0

• اجملموعة الثامنة:
تشيلي 1 - هندوراس 0
اسبانيا 0 - سويسرا 1

اسبانيا 2 - هندوراس 0
تشيلي 1 - سويسرا 0
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األزمات احلياتية تنذر بصيف...
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(

وحيمل  جهة  من  املضمون  يرهق  مما  سنويًا  لرية  مليار   170 يفوق 
اخلزينة املزيد من العجز واهلدر.

ويفرتض ان جتتمع اللجنة الوزارية الحقًا مبمثلي االحتاد العمالي العام 
والكهرباء  الضمان،  )نقابات  العامة واملصاحل املستقلة  واملؤسسات 
ومصاحل املياه والنقل املشرتك( وقال رئيس االحتاد العمالي العام 
غسان غصن: ان االحتاد ابلغ رئيس احلكومة استمراره يف التحضري 
للتحرك املطليب بشكل واسع بعد التحرك القطاعي للعمال واملعلمني 
يف حال مل تتحرك اللجنة الوزارية جبدية ملناقشة املطالب امللحة، من 
إعادة النظر بالرسوم والضرائب وإصالح الضمان االجتماعي وحتسني 
تقدمياته ومعاجلة العجز يف الضمان الصحي ومباشرة البحث يف ضمان 
الشيخوخة إضافة اىل موضوع حتسني خدمات الكهرباء وحتقيق املطالب 
حتركاتها  العمالي  االحتاد  يدعم  اليت  القطاعات  كافة  يف  العمالية 

املشروعة.
وجه  يف  سيكون  التحرك  ان  نقابية  مصادر  أكدت  الوقت  هذا  يف 
احلركة  مفعول  عطل  الذي  السياسي  التوجيه  عن  بعيدًا  الوزراء  كل 
النقابية لسنوات. وحتدثت عن صيف حار على صعيد املطالب احلياتية 
واخلدماتية ال سيما معاجلة الغالء وحتسني الكهرباء واخلدمات االجتماعية 
واملعيشية اليت حتمل املواطن الفاتورتني يف ظل تراجع القدرة الشرائية 

لألجور والرواتب.
الضمان  أوضاع  دراسة  املكلفة  اللجنة  ان  علم  متصل،  سياق  ويف 
العمال  وعضوية ممثلي  حرب  بطرس  العمل  وزير  برئاسة  االجتماعي 
وأصحاب العمل، تسلمت منذ ايام الدراسة الرقمية حول تطبيق مشروع 
إمكانية تطبيق  بدراسة  للمباشرة  االجتماعية،  التقاعد واحلماية  قانون 

نظام الشيخوخة بدل فرع نهاية اخلدمة خالل االسبوع املقبل.
وعلى اخلط السياسي االقتصادي، يربز ملف التنقيب عن النفط جمددا 
النيابية  اللجان  امام  النيابي  النقاش  الذي سيشهد جولة جديدة من 

املشرتكة االثنني املقبل.
وفيما هدد وزير البنية التحتية االسرائيلي عوزي النداو بأن اسرائيل 
ستستخدم القوة حلماية حقول الغاز الطبيعي اليت عثر عليها يف البحر 
املتوسط، قال رئيس اجمللس النيابي نبيه بري: ان أفضل رد يكون 

باإلسراع يف إقرار قانون التنقيب واملباشرة يف التلزيم.
النهاية،  حتى  التنقيب  ملف  متابعة  على  انه مصمم  اىل  بري  وأشار 
بعضنا  على  نقاط  تسجيل  مسألة  ليست  املسألة  أن  على  مشددا 
ان  أفهم  وقال:  العليا.  لبنان  اوال مبصلحة  تتعلق  هي  بل  البعض، 
هم  ملاذا  ولكن  السياسية،  الطائفية  إلغاء  البعض ضدي يف  يكون 

ضدي أيضا يف إلغاء الدين العام؟
ورأى بري ان الكميات التجارية من النفط والغاز املوجودة يف املياه 
االقليمية، تتيح للبنان ليس فقط االكتفاء الذاتي، بل تتيح له حتقيق 
وفر مالي يساهم يف سد العجز وإطفاء الدين. وقال انه سيرتأس 
جلسة اللجان املشرتكة االثنني، »ويف حال تطيري النصاب مرة اخرى 
املنوال  ثالثة ورابعة وعاشرة وسأستمر على هذا  سأدعو اىل جلسة 

حتى يقضي اهلل أمرًا كان مفعوال«.
أضاف: جيب اال يشعر أحد بأن هناك سباقا او تنافسا بني اجمللس 
النيابي واحلكومة على حتقيق إجناز يف هذا الشأن، فمن شأن عملنا 
النيابي ان حيفز احلكومة وحيثها على االسراع يف اجناز مشروع القانون. 
مشددا على ان السبب الرئيسي ملبادرته اىل دعوة اللجان النيابية اىل 
السنيورة وحكومة  الرئيس فؤاد  تأخر حكومة  االمر هو  التصدي هلذا 

الرئيس سعد احلريري يف وضع املشروع.
حزب اهلل: مواجهة محلة التشويه

اخلارجية  وزيرة  مساعد  أعلنه  ما  تفاعل  مواز،  سياسي  خط  وعلى 
مبلغ اخلمسمئة مليون دوالر  السفري جيفري فيلتمان حول  االمريكية 
لدى  اهلل«  »حزب  صورة  لتشويه  االمريكية  االدارة  دفعتها  اليت 
الشباب اللبناني. وعلم أن احلزب حيضر للتحّرك نيابيا ووزاريا وشعبيا 

وقضائيا يف مواجهة هذا العدوان الثقايف كما يعتربه احلزب.
هذا  حيال  اللبنانية  احلكومة  قبل  من  الرمسي  الصمت  موازاة  ويف 
فيلتمان،  به  أقر  الذي  اللبنانية  الوطنية  للسيادة  الصريح  االنتهاك 
تردد ان كتلة الوفاء للمقاومة بصدد تقديم سؤال اىل احلكومة عرب 
رئاسة اجمللس النيابي، حول اخلطوات اليت ستقوم بها حيال هذا االمر 
وحيال اجلهة احملرضة على احد املكونات السياسية اللبنانية، وحيال 
االطراف اللبنانيني الذين تقاضوا تلك االموال والدور الذي قاموا به 
لقاء ذلك. كما تردد ان احلزب بصدد القيام مببادرة موازية بإثارة هذا 
املوضوع اخلطري يف جملس الوزراء ووضع رئيسي اجلمهورية واحلكومة 

والوزراء أمام املسؤولية اليت يفرضها أمر خطري كهذا.
إمكان رفع دعوى قضائية  أن جلنة قانونية يف احلزب تدرس  وعلم 
ضد اإلدارة األمريكية وشخصيات وجهات لبنانية تقاضت أمواال من 

االمريكيني، وميتلك احلزب الئحة تفصيلية بأمسائها.
أثار  الذي  املوسوي  نواف  النائب  للمقاومة  الوفاء  كتلة  عضو  وأكد 
سيستمر  احلزب  »ان  النواب  جمللس  االخرية  اجللسة  يف  املوضوع 
يف متابعة هذا املوضوع حتى خواتيمه، ولن حيرق املراحل«. وقال 
االنتهاك  على  الربملان  قبة  حتت  من  الضوء  سلطنا  لقد  املوسوي: 
اخلطري الذي اقرتفته االدارة االمريكية حبق السيادة اللبنانية واالمن 
الوطين اللبناني وشرف املهنة االعالمية والوحدة الوطنية اللبنانية، من 
خالل ما اعرتف به فيلتمان. هذا املوضوع يعد فضيحة مروعة، وال ميكن 
ان تقابل بتجاهل او بصمت. وال سيما ان من الوسائل اليت استخدمت 

للمس بصورة حزب اهلل هي التحريض الطائفي واملذهيب.
مواجهة  يف  اهلنا  عن  بالدفاع  معنيني  كنا  وكما  املوسوي:  اضاف 

هذا  مواجهة  يف  عنهم  بالدفاع  معنيون  فنحن  العسكري،  العدوان 
على اجمللس  ان  ونرى  السياسي.  االعالمي  االمين  الثقايف  العدوان 
يضطلع  ان  العامة،  هيئته  خالل  من  او  جلانه  خالل  من  النيابي، 
مبسؤولياته يف الدفاع عن لبنان بالدرجة االوىل، وعن حقه يف محاية 
وحدته الوطنية، وحقه يف الوصول اىل احلقيقة من دون تضليل، ويف 
ولكي  االعالم،  مهنة  ومحاية  والسياسية،  االجتماعية  مكوناته  محاية 
حيول دون استخدام املساعدات كأدوات للتأثري السياسي. كما ان 
جملس الوزراء بدوره معين يف هذا اجملال، وخصوصا من خالل الكشف 

عن طريقة وصول تلك االموال وكيف وأين مت صرفها وعرب من؟.

أوباما ومدفيديف يتفقان على...
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(

على تطبيق العقوبات الصارمة اليت مت فرضها على إيران أخريًا، كما 
صادق جملس الشيوخ األمريكي »باإلمجاع« أمس على فرض حزمة 
على  إجبارها  بهدف  إيران  على  األقوى  اجلديدة  العقوبات  من  كبرية 
وارداتها  على  مشددة  قيود  فرض  خالل  من  النووي  برناجمها  وقف 

من البنزين.
األبيض  البيت  الروسي يف  نظريه  استقبل  الذي  األمريكي  الرئيس 
أمس االول، قال يف مؤمتر صحايف مشرتك إنه يعترب مدفيديف شريكًا 
بإعادة  ملتزم  وأنه  إليه بصراحة،  والتحدث  عليه  التعويل  قويًا ميكن 

تشكيل العالقات مع روسيا وبإزالة صفة العدائية عنها.
وقال أوباما إنه اتفق ومديديف على تطبيق العقوبات الصارمة اليت مت 
فرضها على إيران، وأنهما ناقشا معاهدة »ستارت« اليت وقعاها 

أخريًا واتفقا على العمل من أجل التصديق عليها.
فرض  على  باإلمجاع  األمريكي  الشيوخ  جملس  صادق  كذلك  وأمس 
على  إجبارها  بهدف  طهران  على  اجلديدة  العقوبات  من  كبرية  حزمة 
وارداتها  على  مشددة  قيود  فرض  خالل  من  النووي  برناجمها  وقف 
من البنزين. وصوت 99 من أعضاء اجمللس مؤيدين القرار الذي مل 

يعرتض عليه أحد.
األمريكي  النواب  جملس  القرار يف  على  املصادقة  تتم  أن  ويتوقع 
على أن يرفع بعد ذلك اىل الرئيس األمريكي ليصبح قانونًا يف حال 

صادق عليه.
اإليراني وعلى  الثوري  احلرس  القرار عقوبات صارمة على  ويتضمن 
واردات إيران من البنزين واملنتجات النفطية املقطرة األخرى، ويعكف 
جملس النواب األمريكي على وضع اللمسات األخرية على مشروع قانون 
مرره من قبل ليتم التوفيق بني الصيغتني لرتفع الحقًا إىل الرئيس 

األمريكي للتوقيع عليها لتصري قانونًا نافذًا.
 1996 عام  على طهران  فرضت  اليت  العقوبات  نطاق  يتوسع  وبذلك 
حبيث ستتم معاقبة الشركات األجنبية اليت تستثمر يف أو تتعامل مع 
قطاع النفط اإليراني، كما حيظر على البنوك األمريكية التعامل مع أي 
بنك أجنيب يتعامل مع احلرس الثوري اإليراني أو يساعد طهران يف 

برناجمها النووي.
كما سيحظر على الشركات األجنبية اليت تقدم إليران أي تقنيات قد 
حتد من تدفق املعلومات، احلصول على أي عقد من احلكومة األمريكية، 
من  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  يف  املتورطون  اإليرانيون  وسيمنع 
احلصول على أي تأشرية دخول للواليات املتحدة، كما سيتم جتميد 

أصوهلم فيها.
وتشمل العقوبات أيضًا توفري إطار قانوني يقضي بسحب أي استثمارات 
للواليات املتحدة أو حلكومات الواليات يف حمافظ الشركات األجنبية 
اليت تتعامل مع قطاع النفط اإليراني.وقال السناتور اجلمهوري جون 
على  فرضت  اليت  العقوبات  أقوى  من  حزمة  يشمل  ذلك  إن  ماكني 
طهران، وتأتي بعد عام من إخفاق اجلهود الديبلوماسية اليت بذلتها 

إدارة أوباما لثين إيران عن املضي قدمًا يف برناجمها النووي.

إسرائيل تلّوح بالقوة حلماية الغاز...
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(

املتوسط.
وجاء هذا التهديد يف مقابلة مع وكالة األنباء االقتصادية »بلومربغ« 
الواقعني  ولفيتان«  »متار  حقلي  يف  اللبنانية  املطالب  على  ردا 
فإن  اللبنانية  للخرائط  خالفا  بأنه  إسرائيل  وحتاجج  شواطئها.  قبالة 
خط احلدود املائية بينها وبني لبنان مييل مشاال ليلتقي يف نقطة ما 
يف البحر مع خط هوائي مع املطلة غربا. وأشار النداو إىل »أننا لن 
نرتدد يف استخدام قوتنا، ليس فقط من أجل محاية قوانيننا بل أيضا 
من أجل محاية القانون البحري الدولي«. وشدد على أنه »ال يهم ما 
الذي اكتشفناه، لديهم على الدوام ما يقولون. إنهم ال يزعمون أن 
اكتشافاتنا هي احتالل للبحر. إن جمرد وجودنا هو احتالل يف نظرهم. 

وحقول الغاز توجد داخل املياه اإلسرائيلية«.
املياه  حول  وقربص  إسرائيل  بني  نشبت  خالفات  إن  النداو  وقال 
االقتصادية لكنها سويت وقد نشرت قربص مناقصة لتنفيذ تنقيب عن 
الغاز غري بعيد عن احلقول املكتشفة إسرائيليًا. وأشار إىل عدم إمكانية 
دبلوماسية  عالقات  وجود  عدم  بسبب  لبنان  مع  التفاقات  التوصل 
ولذلك مل جير أبدا احلديث عن تقاسم. واعترب أن خرائط لبنان خاصة 
به وهذه اخلرائط اليت تعترب احلقول ضمن مياه لبنان ليست خرائط 

منسقة مع إسرائيل.
املنطقة  مع  تتعامل  اإلسرائيلية  اخلرائط  أن  إىل  اإلشارة  املهم  ومن 
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املائية يف خط هوائي ميتد من املطلة غربا خالفا للرؤية اللبنانية اليت 
متد اخلط من رأس الناقورة. وعمليا فإن إسرائيل تضم يف خرائطها 
قسما من املياه اللبنانية ألنها تقول بأن خط رأس الناقورة جيب أن 

مييل مشاال.
كان أول رد فعل رمسي إسرائيلي على ما نشر يف حينه حول التعديات 
اإلسرائيلية على حصة لبنان من االكتشافات النفطية والغازية األخرية 
هو »كالم فارغ«. وجاء ذلك على لسان املسؤول عن أعمال التنقيب 
عن النفط والغاز يف وزارة البنى التحتية يعقوب ميمران. ويف حينه 
اعترب ما نشر جمرد »بالون اختبار«. وقال إن الرتخيص بالتنقيب 
بيننا  احلدود  فـ»خط  اإلسرائيلية.  األراضي  مؤكد ضمن  بشكل  هو 
وبني لبنان ال يتبع خط الشاطئ، ولذلك فإن خط املياه االقتصادية 
إلسرائيل يقع مشالي منطقة الرتخيص »متان« )اليت يقع فيها حقل 
متار( وهذا الصخب أثري فقط بعد أن اشتموا رائحة الغاز. حتى اآلن 

كانوا جيلسون بهدوء ويرتكون الطرف الثاني ينفق األموال«.
حدود  رسم  من  كان  نفسه  لبنان  بأن  اإلسرائيلية  اجلهات  وتزعم 
املياه االقتصادية بني الدول بعدما قام يف املاضي بتسويق مناطق 
استكشاف على طول ذلك اخلط. ويشري هؤالء إىل أنه ليس مثة ما 
وحددت  نفسها  اخلطوة  على  أقدمت قربص  فقد  لبنان.  يربر شكوى 
خط حدود املياه االقتصادية على بعد 200 كيلومرت وسوقت مناطق 

استكشاف.
وحياجج خرباء إسرائيليون يف القانون الدولي بأن إسرائيل اكتشفت 
الغاز والنفط يف االمتداد الربي ألراضيها ولذلك مل تكن ملزمة باإلعالن 
عن منطقة اقتصادية حصرية. ويف نظر هؤالء فإن معاهدة البحار للعام 
 322 أي  ميل   200 حتى  البحر  الربي يف  االمتداد  حقوق  1982 حتدد 
كيلومرتا من خط الساحل. ويضيف هؤالء إن اإلعالن عن احلق احلصري 
يقتصر على ما يف املياه من ثروات وما على سطح أرضية البحر ولكنه 

ال يتصل مبا يف باطن األرض.

»الليكود« يصادق على مواصلة االستيطان...
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(

احلكومة  قرار  أن  من  عباس  حممود  الفلسطيين  الرئيس  حذر  فيما 
القدس  يف  من »محاس«  قياديني   4 هويات  سحب  اإلسرائيلية 

وطردهم من أرضهم سابقة يف منتهى اخلطورة.
الوزراء  رئيس  يتزعمه  الذي  الليكود  حزب  يف  القيادية  اهليئات 
مواصلة  باالمجاع،  أمس  مساء  أقرت  نتنياهو،  بنيامني  االسرائيلي 
فرتة جتميده يف  انقضاء  بعد  احملتلة  الغربية  الضفة  االستيطان يف 
26 ايلول )سبتمرب( املقبل، كما جاء يف بيان رمسي أفاد ان »اللجنة 
االستيطان يف  مواصلة  على  باالمجاع  الليكود صادقت  املركزية يف 

يهودا والسامرة )الضفة الغربية(«.
وأضاف البيان ان اللجنة »تؤيد مواصلة البناء يف كافة احناء ايريتس 
والقدس  واجلليل  النقب  يف  سيما  ال  الكربى(  )اسرائيل  اسرائيل 
الـ2500  املركزية  اللجنة  اعضاء  والسامرة«.واجتمع  ويهودا  الكربى 

يف الليكود )ميني( يف تل ابيب للمصادقة على هذه املذكرة.
ومل يكن نتنياهو، الذي سيلتقي الرئيس االمريكي باراك اوباما يف 
اثناء  حاضرًا  االبيض،  البيت  املقبل يف  )يوليو(  متوز  من  السادس 

التصويت يف تل ابيب وال معظم الوزراء.
فلسطينيًا، حذر الرئيس الفلسطيين حممود عباس من أن قرار احلكومة 
القدس  يف  من »محاس«  قياديني   4 هويات  سحب  اإلسرائيلية 

وطردهم من أرضهم سابقة يف منتهى اخلطورة.
واالربعة املهددون باالبعاد هم الوزير السابق لشؤون القدس خالد ابو 
عرفة وثالثة من اعضاء اجمللس التشريعي من كتلة االصالح والتغيري 

)محاس( هم امحد حممد عطون وحممد طوطح وحممد ابو طري«.
وكان عباس يتحدث خالل مؤمتر صحايف مع املستشار النمسوي فرينري 
فاميان يف مقر الرئاسة يف مدينة رام اهلل. وقال: »أن يطرد أبناء 
القدس من بيوتهم وتسحب هوياتهم، فهذا أمر ال ميكن أن يتحمله 
إنسان وال ميكن أن يقبله بشر ألنه فوق التصور، وحنن نعلن هنا أن 
هذه العقبات اليت تقوم بها احلكومة اإلسرائيلية ستكون أهم عقبات 

يف طريق عملية السالم«.
يرفع عن مجيع  أن  غزة جيب  املفروض على قطاع  احلصار  أن  وأكد 
املعابر اإلسرائيلية وأن تفتح هذه املعابر للمواد اإلنسانية ولالحتياجات 
اليت حيتاجها أبناء القطاع من مواد البناء إلعادة بناء البيوت اليت هدمت 

أثناء العدوان اإلسرائيلي على غزة وهي أكثر من 25 ألف بيت.
وشدد على أن »القيادة الفلسطينية مصممة على أن التحقيق الدولي 
جيب أن يأخذ جمراه ليعرف العامل ما الذي حصل وملاذا حصل االعتداء 
على بواخر احلرية اليت كانت تنقل البضائع وتنقل أناسا عاديني آمنني 

حيملون هذه البضائع ألهل قطاع غزة«.
التقريبية  املباحثات  جناح  على  حرصنا  املستشار  »أكدنا  وتابع 
واملفاوضات، وأكدنا له أنه يف الوقت الذي حيصل أي تقدم ال مانع 
لنا أن نذهب إىل املفاوضات املباشرة، وقلنا له، إن هناك إجراءات 
تقوم بها احلكومة اإلسرائيلية من شأنها أن تعقد األمور وأن تعطل 
اجلهود األخرية اليت يقوم بها االحتاد األوروبي والواليات املتحدة«.

وأضاف أن »ما تقوم به السلطات اإلسرائيلية وبالذات فيما يتعلق 
بسحب هويات املقدسيني وطردهم خط أمحر، وال يعين هذا أننا نهدد، 
ولكن نقول: حنن اآلن نبذل املساعي مع كل األطراف الدولية وحنن 
نتوجه إىل احلكومة اإلسرائيلية مباشرة من أجل هذا األمر حتى يتوقف، 
ألن استمراره خطر على العماية السياسية.. حنن مع حل شامل ومع 
إقامة دولة فلسطينية تعيش جنبا إىل جنب مع دولة إسرائيل بأمن 

واستقرار، أي حنن مع حل الدولتني وبالتالي وهذا مطلب دولي«.
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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

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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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
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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

مبناسبة وجود الوفد الكفيفاني القادم من أوسرتاليا اىل ارض 
الوطن وبالتحديد اىل بلدته كفيفان أقام زميلنا يف جريدة األخبار 
اللبنانية نعوم مسعود والسيدة زوجته حفل غداء عامرا يف دارته 

يف كفيفان وذلك ظهر يوم األحد املاضي.
وبرناديت  زخيا مسعود  السادة  من  الدعوة كل  لبى  وقد  هذا 
جيزيل  والسيدة  مسعود  كميل  والزميل  راشد  يوسف  زوجته، 
عقيلته، كما وشارك ايضًا يف املناسبة السيدة جوليا اخلوري 
والسيدة ليلى اخلوري واآلنسة جيلبريت يونس، وقد إعتذر السيد 

عبدو مسعود وزوجته إلرتباطهما مبوعد سابق خارج البلدة.
لّذ  ما  ضمت  طاولة  الرفيع  بذوقها  نوال  السيدة  اعّدت  وقد 
ما  يف  األخناب  اجلميع  تناول  وقد  ومشرب  مأكل  من  وطاب 
بينهم، وعند الساعة الرابعة من بعد الظهر غادر املدعوون دار 
السيد نعوم مسعود شاكرين اياه وزوجته على حسن الضيافة 

واإلستقبال.

نعوم مسعود وعقيلته نوال يكّرمان الوفد الكفيفاني القادم من أوسرتاليا

*الزميالن كميل ونعوم مسعود*

*السيد نعوم مسعود وعقيلته نوال*

*جيزيل وجيلربت ويوسف راشد مع صاحب الدعوة**السيدتان جوليا وليلى اخلوري*

*صاحب الدعوة يرحب بالضيوف*
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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   26 Saturday 26 June 2010السبت 
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»اهلريالد«
 على  االنرتنيت    

»اهلريالد«.. صوت احلقيقة

اقرأوا »اهلريالد«
 على املوقع االلكرتوني التالي:

www.meherald.com.au/myherald 

مار  دير  رئيس  اليان  ميشال  األب  قدس  مع  سابق  موعد  يف 
إسطفان  األخ  تطويب  موعد  وقبل  كفيفان  ويوستينا  قربيانوس 
نعمه بأسبوع واحد وكان يوم سبت وزمحة عمل واتصاالت هاتفية 
ومواعيد واستفسارات مل يشهد هلا دير كفيفان مثياًل من قبل. 
خطوط اهلاتف مل تهدأ حلظة يريد أصحابها التحدث مع رئيس الدير 
مسؤولني علمانيني وروحيني ومع كل ذلك فقد خّص رئيس الدير 
الزميل كميل مسعود مسؤول جريدة اهلريالد يف والية فكتوريا 
واملوجود حاليًا يف لبنان الوقت الكايف بلقاء حتدث فيه عن أهمية 

دير كفيفان وحياة األخ اسطفان نعمه الرهبانية.
ويف صالون الدير إستقبل قدس األب ميشال اليان زميلنا كميل 
مسعود وبعد الرتحيب احلار وواجب الضيافة واإلهتمام به خاصة 
بأي تصريح  اإلدالء  األوسرتالية، وقبل  األراضي  وأنه قادم من 
قال رئيس الدير للزميل كميل مسعود: ان مقعدك سيكون يف 
املكان املخصص لإلعالميني من تلفزيون وراديو وصحف للبنانيني 

واألجانب وذلك يوم األحد 27 حزيران موعد التطويب.

اجرى احلوار الزميل كميل مسعود-لبنان

جريدة اهلريالد العربية األوسرتالية تلتقي رئيس دير كفيفان قدس األب ميشال إليان

دير مار قربيانوس ويوستينا يف كفيفان ملتقى القديسني 

*الزميل كميل مسعود حياور رئيس الدير* *رئيس دير كفيفان قدس األب ميشال اليان مستقباًل الزميل كميل مسعود*

*قرب الطوباوي األخ اسطفان**ألفريد صهيون وخطيبته أنغريد*

الزغلول  انطوان برصونا
االجو بانوارهم تا يطالعوني 
ما بدي قول رينت يقربوني
اذا كانوا فحول الشاعريه 
جيو باالرجتالي يقابلوني 

ما عندي بالقصايد  جازبية 
اخلشوني عندهم صارت ليوني 

اخدو عالمة الصفر على ميه
بكل جمال سقطو من عيوني 
تا اقعد عالسكت ما عاد فيي
وحق القال يا هاالرض كوني 
صرت جمبور واجه هالقضيه 
وعصاتي هزها وحّرك سكوني
املا عندن بالوحي لقمه طريه 

وبطياراتهم عم يزعجوني 
عم يتفلسفو وهّن ضحيه 
ومنهم ما حدا طالب معوني 
انا عن سطح حرف  االجبدية 
بصراحة بقول للمبيعرفوني 
هلي عندهم نفخه قويه 

ما بقدر انزل على مستواهم 
اذا بيكون عم يطلع جنوني

شاهد زور

Melbourne

أعلن مكتب أمري موناكو الرب الثاني يف بيان انه قرر الزواج 
من عارضة االزياء اجلنوب افريقية السّباحة االوملبية السابقة 

تشارلني وتستوك. 
وكان الرب )52 سنة( ابن جنمة هوليوود الراحلة غريس كيلي 
ارتبط بعالقات عاطفية مع عدد من اجلميالت واعرتف بأبوته 
لطفلني غري شرعيني، لكنه سعى اىل تغيري صورته كرجل 
منغمس يف امللذات بعدما خلف والده االمري رينه يف احلكم 

عام 2005 وبدأ مواعدة وتستوك منذ سنوات.
ومل حيدد البيان موعد الزواج.

على  سحرا  أضفى   1956 عام  كيلي  من  رينه  زواج  وكان 
موناكو، إال ان ساللة غرميالدي اليت حتكم االمارة منذ أكثر 
اللرب  السيئة  والسمعة  باملآسي  اشتهرت  قرون  سبعة  من 

وشقيقتيه كارولني وستيفاني.

أمري موناكو اختار أمريته 

بالسؤال  معه  حديثي  إفتتحت 
الرهبنة  نشأت  كيف  التالي: 

اللبنانية املارونية؟
الرهبانية  ولدت  أجابن: 
الذات  عمق  من  املارونية 
السرياني  اإلنطاكي  الرهباني 
شبان  ثالثة  يد  على  املاروني 
موارنة هم جربائيل حّوا، عبداهلل 
أتوا   ، الينت  ويوسف  قرألي، 
من حلب بقصد الرتهّب يف جبل 
لبنان ولبسوا اإلسكيم على يد 

البطريرك إسطفان الدويهي.
اىل  نسبة  الدير  تسمية  تعود 
لفظة  ان  وُيرجّح  قرية كفيفان 
كفيفان من اصل سرياني اليت 
تعن املكان الصغري  احملدودب 
أو املنحن وتعلو كفيفان 450 
وقد حتول  البحر  عن سطح  م. 
كرسي  اىل  كفيفان  دير 
أيام   1230 سنة  بطريركي 
الشاماتي  دانيال  البطريرك 
وقد تسلمته الرهبانية اللبنانية 
من  خربة   1766 سنة  املارونية 
ُرمّم  ثّم  شهاب  يوسف  األمري 
مدرسة  وضّم  رهبانه،  بسواعد 
لبنانية عالية لتدريس الفلسفة 
ديرًا  أصبح  ثم  والالهوت، 
و1939   1899 سنة  لإلبتداء 
و1944 و1955 و1977 وال يزال 
حتى يومنا هذا. وقد إمتأل دير 
وعطر  القداسة  بعبري  كفيفان 
املقدس  املريون  وشذا  البخور 
وقد جتلت فيه قداسة اهلل من 
خالل القديس نعمة اهلل احلردين 
وال  إسطفان،  األخ  والطوباوي 
ننسى أن القديس شربل تتلمذ 
يف هذا الدير على يد القديس 
عن  الكثري  وهناك  اهلل،  نعمة 
فيه  تتلمذوا  الذين  الدير  هذا 
مار  دير  وحاضر  تاريخ  يف 
كفيفان.  ويوستينا  قربيانوس 
إجياد صفة  املتأمل يف  وحيتار 
تليق بعظمته وعراقته الرهبانبة، 

فهو حيتل مكانة فريدة يف قلوب 
الذين  أولئك  سيما  ال  الرهبان 
خطوا خطواتهم الرهبانية األوىل 
وتعلموا  الدير  هذا  ارجاء  يف 
يف  وعمقها  الصالة  مبادىء 
حنايا كنيسته والعناية باألرض 

وخرياتها يف جنائنه وكرومه.
وعن حياة األخ اإلسطفان الذي 
يف  األحد  غد  نهار  سيطّوب 
وشعيب  ورمسي  دين  إحتفال 
حافل يقول قدس األب ميشال 
إبن  يوسف  هو  بداية  اليان: 
وكريستينا  نعمه  إسطفان 
البدوي حنا خالد من قرية حلفد 
قضاء جبيل وهو صغري العائلة 
صبيان  اربعة  من  املؤلفة 
وفتاتني وهو من مواليد 1989 
ولقد نشأ يف بيئة جبلية زراعية 
لكنه حّصل بعض مبادئ القراءة 
القرية  مدرسة  يف  والكتابة 
يف  النعم  سيدة  مدرسة  ويف 
للرهبانية  التابعة  رمشيا  سقي 
األخ  مآثر  ومن  املارونية. 
إسطفان إنه يف احد األيام كان 
املتاخم  احلقل  يف  البقر  يرعى 
لبيته الوالدي شاهد حيوانًا بريًا 
إمسه غرير حلق به اىل أن دخل 
مغارة حمفورة يف األرض. الحظ 
يوسف أن هنالك آثار مياه يف 
هذه املغارة فباشر حفر املكان 
اىل أن ظهرت املياه من جوف 
ُيعرف  النبع  وهذا  األرض 
ويف  الغرْير.  بنبع  اليوم  حتى 
والده  وفاة  وبعد   1905 سنة 
بسنتني دخل الرهبانية اللبنانية 
املارونية يف دير مار قربيانوس 
وإختذ  كفيفان  يف  ويوستينا 
اسطفان  إسم  اإلبتداء  يف 
تيمنًا بشفيع قريته وإسم أبيه. 
املبتدئني  معلم  يومذاك  وكان 
يف دير كفيفان رجل اهلل األب 
اغناطيوس التنوري وبعد سنني 
الرهبانية  نذوره  أبرز  اإلبتداء 

يف 23 آب 1907 واختري ليكون 
فاتقّن  املساعدين  األخوة  من 
باإلضافة  والبناء  النجارة  مهنة 
اىل أشغال احلقل وكانت بنيته 
اجلسدية قوية وقد أمضى حياته 
الرهبانية يعمل يف جنائن األديار 
سيدة  كدير  فيها  تنقل  اليت 
انطونيوس  مار  ودير  ميفوق 
القطارة  حوب ودير مار شليطا 
ودير  عنايا  مارون  مار  ودير 
سيدة املعونات جبيل ودير مار 
كفيفان،  ويوستينا  قربيانوس 
كانت  األديار  هذه  كل  ويف 
مع  يعمل  احلقلة  رئاسة  مهمته 
بصمت  والعمال  الرهبان  إخوته 
الكل  ويشهد  واحرتام،  وحمبة 
فكان  واستقامته  عدله  على 
يسوع  لسيده  األمني  التلميذ 
وناقاًل  صورته  عاكسًا  املسيح 
بشارته اىل كل الذين عايشهم. 
مل يعرف البطالة يومًا فقد عاش 

حقيقتها  على  الرهبنة  قانون 
بدقة وأمانة تابعًا خطى الرهبان 
بني  أوقاته  موزعًا  القديسني 
رقد  أن  اىل  والصالة،  الشغل 
عن   1938 آب   30 يف  بالربارة 

تسعة وأربعني عامًا.
أهمية  إسطفان  األخ  عرف 
وجاهد  كّد  وقيمتها،  األرض 
وسعى  بعرقه  الرتاب  وعجن 
سعيًا دؤوبًا من أجل بلوغ سلّم 
بنعمة  واللقاء  الرهباني  الكمال 
اهلل وكلمته األزلية. كان فالحًا 
ينهض  خمفيًا  وسلطانًا  مكفيًا 
الفجر  بزوغ  قبل  نومه  من 
مثال  على  والعمل  للصالة 
أدوات  املسيح.  يسوع  معلمه 
واملعول  املنجل  اليومية  عمله 
واملنشار  واملخل  والشوكة 
يستعملهم  واإلزميل  واملطرقة 
يف إصالح األرض وحراثة الرتبة 
وهندستها  الصخور  وتشذيب 

والشبابيك،  األبواب  وفربكة 
أما أدوات صقل حياته فكانت 
والتأمل  والصالة  اإلجنيل  كلمة 
العذراء.  مريم  البتول  وسبحة 
حياته فعل شكر هلل ومشوار من 
األرض اىل السماء زارعًا دروبه 

سنابل قمح.
األوىل  العاملية  احلرب  وإّبان 
محل الصليب منكرًا ذاته وتابعًا 
من  فيه  ثقته  واضعًا  معلمه 
جترد  او  خوف  أو  تردد  دون 

وسريفعه  جدًا  اهلل  رفعه  لذلك 
قديسًا  الكنيسة  مذابح  على 
والرهبانية  للكنيسة  وشفيعًا 

ولبنان والعمال أمجعني. 
أبيت  لك  اللقاء، شكرًا  وانتهى 
رئيس  اليان  ميشال  اجلليل 
الدير على الوقت الذي اعطيتن 
تنقالتي  ُسّهل  قد  وكان  إياه. 
والصديق  األخ  اللقاء  هذا  يف 
العزيز ألفريد صهيون وخطيبته 

أنغريد.
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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

يقام قداس وجناز 
االربعني

 عن نفس املرحوم

 خطيب سليم ثليجي 
من بلدة حيالن 
يوم األحد املوافق

 يف 11 متوز 2010  
الساعة العاشرة صباحا 

يف كنيسة السيدة 
العذراء للروم 

االرثوذوكس  يف 

قداس وجناز

مرييالندز  على العنوان التالي: 

Burnnet St, Mays Hill (Merrylands)
الداعون: ارملته ناديا ثليجي 

اوالده: سيمون، كلود، داني وعياهلم
بناته: جوندارك زوجة جورج شاهني وعائلتها 

ديان زوجة شربل حنا وعائلتها 
اشقاؤه: فهد، موسى، رضوان، موريس، نفناف، 

رينة، نسيب
شقيقتاه لوريس زوجة مرسال راضي وعائلتها 

ونفنافة زوجة ضوميط كنعان وعائلتها
محّيه عيسى املقدسي وعائلته 

ابناء محيه جورج، جوزاف، مروان، ومنري وعياهلم
 ابنة محيه جومانا ضاهر وعائلتها.

وعموم عائالت ثليجي، مقدسي، نقوال، حبق،
 شاهني حنا ورزق يف الوطن واملهجر

الدعوة عامة

قداس وجناز االربعني
يقام قداس وجناز االربعني

 للفقيدة الشابة فرح سايد سليمان 
من بلدة مزيارة 

وذلك يوم اخلميس 
يف االول من متوز املقبل
 الساعة السادسة مساء 
يف كنيسة سيدة لبنان 

هاريس بارك 
الداعون: اخواها اسعد 

سليمان وعائلته
 وغدي سليمان 

اعمامها: عمها اسعد سليمان 

وعائلته وعمتها هيام زوجة انطون ديب وعائلتها 
وعموم عائلة سليمان واهالي مزيارة وحرف مزيارة 

وصخرة يف الوطن واملهجر
لنفسها الراحة ولكم من بعدها طول البقاء

 الدعوة عامة 

تروي هذه السطور وقائع جزئية عما قامت به االجهزة االمنية والعسكرية 
والقضائية اللبنانية من اعتقاالت وحتقيقات وحماكمات يف ما يتعلق 
العام 1949 على  القومي  السوري  احلزب  حبادثة هجوم مسلحني من 
خمافر الدرك يف بعض املناطق يف لبنان (الغبريي) متهيدًا لقلب نظام 

احلكم يف البالد واالستيالء على السلطة.
يف العام 1949 نفذت جمموعة حملية من احلزب السوري القومي هجومًا 
على  واستولت  الدرك،  رجال  احد  فقتلت  لياًل،  الغبريي  خمفر  على 
اسلحة. ثم هامجت "سنرتال" املرجية، الذي كنت اعمل فيه، فعطلت 
اجهزته واستولت على بعضها. وكانت العملية هذه واحدة من ثانية 
مشابهة حصلت يف مناطق اخرى من لبنان، تنفيذًا خلطة إنقالبية فاشلة 

قام بها احلزب على نظام احلكم اللبناني.
اعتقاالت باجلملة

توىل التحقيق يف عملية ساحل املنت اجلنوبي (برج الرباجنة والغبريي) 
 – النبطية  (من  علوية  أمني  الضابط  بعبدا،  يف  الدرك  فصيلة  آمر 
واحلدث  الشباك  فرن  خمافر  تشمل  صالحياته  كانت  الذي  أرنون)، 
والكحالة،  عاريا  اىل  وصواًل  والغبريي،  الرباجنة  وبرج  حريك  وحارة 
حيث قام رجال الدرك (مل يكن يسمى بعد سلك قوى االمن الداخلي) 
السوري  احلزب  يف  اشخاصًا  مشلت  عشوائية،  واعتقاالت  مبداهمات 
جرى  من  مجلة  ومن  به.  صلة  اي  على  يكونوا  مل  وآخرين  القومي، 
الرباجنة، وكنت اداوم فيه  أنا موظف "السنرتال" يف برج  اعتقاهلم، 
كثريين  أعرف  كنت  الذين  املهامجني  وشاهدت  العملية،  تنفيذ  ليلة 

منهم يف ضيعتنا املرحية.
يف سجن خمفر بعبدا، الذي ُأوقفت فيه، ُحشرنا أكثر من مئة موقوف 
يف زنزانة ضاقت بعددنا الكبري. وكان بني املوقوفني رجل يدعى امحد 
منصور كنت اعرفه ويعرفه كثريون من أهالي ضيعتنا املرجية، سكريًا 
مبادرًا اىل التورط يف شجارات يستسهل فيها استالل مسدسه وإطالق 

النار، على طريقة القبضايات يف ذلك الوقت.
مل أمكث يف سجن بعبدا سوى نهار واحد. فوالدي املفتش العام يف 
وزارة الرتبية اجرى اتصاالت واسعة بكثريين من موظفي أجهزة الدولة، 
ومنهم صديقه املستنطق جان عزيز (النائب والوزير، الحقًا)، مما سّرع 
يف اطالق سراحي بعد أخذ إفادتي. يف النهار الذي امضيته حمشورًا 
بني أكثر من مئة موقوف، تالسنت مع دركي من حراس السجن، بعد 
رفضه السماح لي باخلروج اىل احلمام لقضاء حاجيت. من الزنزانة رحت 
اصرخ قائاًل إنين موظف يف "السنرتال"، وأن حكم قرقوش ومعاملته 
الناس كانا أفضل مما ُنعامل به هنا اآلن، فناداني الدركي وسألين: 
ما هو قرقوش؟ قلت له إنه رجل وحاكم قديم، وليس امسًا لبلد او 
منطقة او شيء، فأخرجين الدركي من الزنزانة وقال لي ان أخربه حكاية 
قرقوش لقاء اإلفراج عين، فرويت له قصة قرقوش، قبل ان يقودني 
االعتقاالت  ومشلته  كلغ،  مئيت  يقارب  وزنه  معتقل  ارمين  رجل  مع 
فعله  ما  يف  مشبوهًا  اعتباره  عاقل  على  يستحيل  وكان  العشوائية، 

السوريون القوميون يف تلك الليلة.
أدخلوني اىل مكتب املستنطق جان عزيز الذي كان جيلس اىل جانبه 
قائد سرية الدرك يف جبل لبنان، نسيب سليم من قرية صّباح القريبة 
من جزين بلدة املستنطق. بعدما رويت وقائع اهلجوم على "سنرتال" 
منهم  كثريين  أعرف  الذين  املهامجني  رأيت  كما شهدتها حني  الربج 
منصور،  أمحد  املدعو  اعرف  كنت  ان  املستنطق  سألين  وأمساءهم، 
من  ألنه  فقلت:  تعرفه؟! سألين جمددًا،  ملاذا  اعرفه.  بأنين  فجاوبته 
ضيعيت املرجية، وأعرفه كما يعرفه كثريون من اهلها. وهل كان مع 
الشبان املهامجني؟ تابع اسئلته، فجاوبته: قطعًا مل يكن معهم. وهنا 
أمر املستنطق بإحضار امحد منصور، فأحضره احد رجال الدرك. أخربنا 
يا امحد كيف حطمت أجهزة "السنرتال" واستوليت على بعضها؟ قال 
له املستنطق جان عزيز. سيدنا، مل احطم شيئًا وال عالقة لي يف ما 
جرى، جاوبه امحد. لكنك دائمًا تتزعرن وبتعمل مشاكل، والتقارير تفيد 
بأنك ال تتوقف عن الشغب، تابع املستنطق قائاًل، فرّد امحد: سيدنا أنا 

أسكر، وأشرب كاس، لكنين ال أهاجم "سنرتال".
كرباج املستنطق

يف هذه اللحظة وقف املستنطق جان عزيز من خلف مكتبه، فبان لي 
جسمه الضخم وطوله الذي يقارب الـ190 سنتم. وبيده اليت يف حجم 
تتكلم  ألن  قائاًل:  منصور  امحد  من  اقرتب  ثم  كرباجًا،  تناول  مذراة 
وتعرتف يا امحد؟! وقبل ان ينهي عبارته هذه، كان كرباجًا ميسكه يف 
يده  قد هوى على ظهر أمحد الذي شقت لسعة الكرباج حلمه من اعاله 

اىل اسفله.
كرباج  من  مماثلة  ضربة  ان  فكرت  روعين،  الذي  املشهد  هذا  حيال 
املستنطق ويده كفيلة بأن تودي بي اىل املقربة، انا الذي كنت يف 
مبتعدًا حنو  الوراء  اىل  اتراجع  اخدت  لذا  عمري.  من  عشرة  السادسة 
باب املكتب، فما كان من املستنطق اال ان صرخ بي: تعا هلون واله، 
تعا هلون. ويف هذه اللحظة اقرتب مين الضابط نسيب سليم، ويف 
يده ابريق من فخار قدمه لي، قائاًل: اشرب يا ابين، اشرب، واغسل 
، جعلين احدس انه رأى وجهي ممتقعًا باصفرار  وجهك. إشفاقه عليَّ
الرعب الذي اصابين، وكاد ان يرميين ارضًا مغشيًا علي. لكن الضابط 
سألين يف نربة متعاطفة: أمل تَر أمحد منصور؟ فقلت له: مل اره سيدنا، 
مل أره. ويف هذه اللحظة دخل والدي مكتب املستنطق، فتصافحا ثم 
خرجا معًا، قبل ان يأتي احد رجال الدرك وخيرجين من املكتب، فغادرت 

مع والدي خمفر بعبدا عائدين اىل بيتنا يف املرجية.
امرأة خمفر الغبريي

عدت اىل عملي يف "السنرتال" الذي أخذ يلتقي امامه يف ساحة املرجية 
شبان من الضيعة، بينهم الشاب انطوان ابو زيد الذي كان صاحب 
"مراجل" ويعمل بوليسًا يف البلدية، وحيمل مسدسًا فرنسي الصنع. مل 
يكن مضى على حادثة خمفر الغبريي و"سنرتال" الربج سوى ايام قليلة، 
حني كنت واقفًا مع مجع من الشبان، أروي هلم ما شهدته ليلة اهلجوم 
على "السنرتال" ونهار التحقيق يف خمفر بعبدا. شغفي بالسالح، محلين 
على ان ارجو بوليس البلدية انطوان ابو زيد الواقف معنا، كي يريين 
اللحظة وصلت  رجائي. ويف هذه  فاستجاب  امحله،  ويدعين  مسدسه 

فجأة دورية من الشرطة العسكرية، ومسعت احد رجاهلا يقول: من هو 
خليل خالد؟ وفيما اجاب احد الشبان: هذا هو، مشريًا بيده الي، كنت 
قد تراجعت خطوات يف اجتاه باب "السنرتال"، وأنا أخفي املسدس 
خلف ضهري، حتى أنين استطعت ان ادخل اىل حيث تركت املسدس، 
قبل أن اخرج للذهاب مع دورية الشرطة اليت قال لي قائدها النقيب 
الياس مشعون، إن املستنطق اديب عفيش يريد استجوابي يف خمفر 
الغبريي.يف املخفر، وفيما كنت أروي للمستنطق عفيش وقائع اهلجوم 
على "السنرتال"، ويسألين بعض االسئلة التفصيلية، دخلت اىل مكتبه 
صاّبة  وتصرخ  تولول  وراحت  االربعة،  او  الثالثة  اطفاهلا  جتر  امرأة 
على الدرك واملستنطق والدولة واحلكومة اقذع الشتائم، من دون ان 
جياوبها احد او حياول اسكاتها. كانت املرأة زوجة عبد احلفيظ عالمة، 
احد رجال جمموعة احلزب السوري القومي الذين نّفذوا اهلجوم على خمفر 
الغبريي و"سنرتال" الربج، وقبض عليه، وسوف يكون بني من ُأنزل 

بهم حكم االعدام بعد مدة قصرية.
خطبة يف احملكمة العسكرية

به  االعدام  وانزال حكم  انطون سعاده،  الزعيم  اعتقال  ايام من  بعد 
اصداء  االونسكو، ومساعي  قرب قصر  بشري  االمري  ثكنة  سريعًا يف 
بيتنا  امام  احلديقة  اسقي  كنت  حني  الفجر  ذلك  يف  اعدامه  طلقات 
يف  شاهد  بصفة  العسكرية  احملكمة  اىل  جمددًا  ُطلبت  املرجية،  يف 
حماكمة باقي املتهمني من احلزب السوري القومي. كان رئيس احملكمة 
العسكرية اليت توّلت احملاكمات، املقدم انور كرم (من رميلة)، وكان 
عزيز  اول  واملالزم  يوسف شربل،  العسكري  العام  املدعي  اعضاؤها 

االحدب، وضابط ثالث نسيت امسه، وقد يكون مجيل احلسامي.
كان بني املتهمني الكثريين الذين وضعوا يف قفص يف ناحية من 
بني  اجلالس  انا  ومسعت،  عالمة،  احلفيظ  عبد  املتهم  احملكمة،  قاعة 
احلضور من صحافيني واشخاص متفرجني، املقدم كرم ينادي عالمة 
الذي كان يضع قبعة على رأسه قائال له: "يا عبد احلفيظ شو هاي 
اللي حاططلي ياها على راسكّ؟! شيل هالعالمة عن راسك يا عالمة، 
من  (وهو  الطويل  خليل  املتهم  كرم  نادى  استجوابه  وبعد  شيلها". 
املهامجني، وعلى  "السنرتال" بني  اهلجوم على  ليلة  ورأيته  املرجية، 
خصره قنبلة يدوية)، فُأخرج الطويل من القفص، واوقف يف حضرة 
رئيس احملكمة، فاستهل املستنطق العسكري كالمه قائاًل للطويل: يا 

طويل، يا قصري، يا معرت انت يا طويل.
جللوسهم  خصصت  الذين  الشهود  دور  جاء  املتهمني  استجواب  بعد 
الذي نودي بامسه كي  الشاهد االول  ناحية من قاعة احملكمة. كنت 
ميثل امام هيئة احملكمة، فصرخت قائال: نعم حاضر، لكن من مكان 
جلوسي بني الصحافيني واملتفرجني، ال من املكان املخصص للشهود، 
حيث كان من املفرتض ان اكون جالسا. لذا راح القضاة يتلفتون يف 
انساللي من مكاني  تأخرت يف  القاعة مستطلعني مستغربني.  جهات 
بني املتفرجني، فما كان من احد رجال الشرطة العسكرية اال ان ركض 
رجله يف ظهري  ثيابي وسحبين، ثم وضع  اجتاهي وامسكين من  يف 
امام قوس احملكمة حيث وقعت  أوصلتين اىل  ورفسين رفسة قوية 
باك؟!  شو  وليه،  باك  شو  قائال:  احملكمة  رئيس  بي  فصرخ  ارضا، 
فقلت، فيما انا انهض: لبطين سيدنا، لبطين، فاشتعل رئيس احملكمة 
غضبا، فيما هو يوجه الّي اسئلته عما حدث ورأيت ليلة اهلجوم على 

"السنرتال".
بعد االنتهاء من استجواب الشهود، أعطى رئيس احملكمة الكالم للدفاع 
الذي تواله عن متهمي احلزب السوري القومي احملامي اميل حلود (عم 
رئيس اجلمهورية وقائد اجليش يف عهد الوصاية السورية على لبنان، 
اميل حلود). كان احملامي حلود قد دفعه غضبه وحقده على احلكومة 
اللبنانية اليت كان وزيرا للمال فيها قبل اقالته منها، على ان يتوىل 
الشبهات  بسبب  احلكومة  من  أقيل  كان  وهو  املتهمني.  عن  الدفاع 
السنة  تداولت  مالي  فساد  قضية  يف  حوله  حامت  اليت  والشائعات 
وزير  ان  فقيل  وعرضا.  طوال  اخباره  البالد  والصحافيني يف  الناس 
املال قد استوىل على اموال ما كان يسمى "قرش الفقري" البالغة 9 
ماليني لرية لبنانية، مجعت كضرائب شبيهة بضريبة الـTVA املعروفة 
احلكومة،  فرضتها  اليت  الضريبة  تلك  مجع  من  اهلدف  وكان  اليوم. 
عليهم.  وتوزيعها  باخرة قمح  الفقراء واحملتاجني، عرب شراء  مساعدة 
حكومية،  ألزمة  وتالفيًا  املال،  وزير  حول  الشبهات  حامت  ما  ولكثرة 
اتفق رئيس احلكومة رياض الصلح مع رئيس اجلمهورية الشيخ بشارة 

اخلوري على اقالة الوزير حلود من احلكومة.
ما ان وقف احملامي اميل حلود يف احملكمة العسكرية، متصديًا للدفاع 
عن املتهمني من احلزب السوري القومي، ثأرًا منه القالته من احلكومة، 
حتى وجد يف حاليت، انا الشاهد يف القضية، واملوظف يف "السنرتال" 
من دون ان ابلغ سن الثامنة عشرة، مستمسكًا قانونيًا جعله املسألة 
بالفساد  احلكم  واتهام  املتهمني،  عن  دفاعه  يف  والرئيسية  االوىل 
االداري. لذا حصر مطالعته كلها يف الكالم عن هذه املخالفة االدارية، 
فاخذ خيطب يف احملكمة قائال: ايها السادة، انظروا ماذا تفعل هذه 
القانونية  السن  حتت  فتى  فتوظف  نفسها،  حترتم  ال  اليت  احلكومة 
اىل احملكمة شاهدا! هل هذه حكومة؟!  به  وتأتي  ادارة رمسية،  يف 
واسرتسل احملامي اكثر من نصف ساعة على هذا املنوال، مما دفع 
رئيس احملكمة اخريا اىل مقاطعته، قائال: يا استاذ اميل، مضت نصف 
ساعة وانت ختطب حول مسألة تتعلق باحلكومة وبهذا الشاب "الفريخ" 
هل هذه هي القضية كلها؟! وهنا جاوب احملامي: انا اطلع الصحافة 
الكرمية على حال الفوضى والفساد اليت تغرق فيها هذه الدولة، اذ 
توظف فتى يف ادارتها قبل بلوغه السن القانونية! هذا ال جيوز، هذا 
فساد كبري! لذا اصدر القاضي شارل جلخ حكما بفصلي من وظيفيت 
احلزب  من  املتهمني  نتيجة حماكمات  عن  اذكره  ما  "السنرتال".  يف 
متهما،   12 حق  باالعدام صدر يف  حكما  ان  آنذاك،  القومي  السوري 
قائدبيه،  فؤاد  الطويل،  خليل  اجلدع،  اديب  عالمة،  عبداحلفيظ  منهم 
نبيل صعب، الذي فر اىل فنزويال، وجورج عبد املسيح الذي فر ايضا 
ومل يعتقل. وقد نفذ حكم االعدام بستة من املتهمني املعتقلني، رميا 
الزعماء  ان  آنذاك  وقيل  واجلدع.  والطويل  عالمة  بينهم  بالرصاص، 
من  ذاك  او  املتهم  هذا  لتخليص  تدخالتهم  من  اكثروا  السياسيني 
حماسيبهم من االعدام. وهكذا استبدل حكم االعدام بستة من املتهمني 

بالسجن املؤبد. 
رواية خليل خالد الفغالي كتابة حممد ابي مسرا      

من وقائع حماكمة بعض متهمي احلزب السوري القومي باهلجوم على خمافر الدرك العام 1949
كرباج املستنطق وصراخ املوقوفني واحملامي اميل حلود يتهم احلكومة بالفساد
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كتابات

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

PH: 0419247261- 96823269

يف اجواء مطعم روميو املخملية اهلادئة يف باراماتا امضت اآلنسة 
نينا وجون خوري مع االهل واالقارب واالصدقاء امجل ليالي السهر 
مع الربنامج الفين اجلميل واللقمة الشهية على يد الشاف ابو نقوال 
حيث  رعد  جاك  البشوش  الوجه  واستقبال  اللبنانية  املطاعم  جنم 
ودعت اآلنسة نينا حياة العزوبية فرقصت مع اصدقائها واالهل 

بفرح وابتهاج مع اخلدمة املمتازة من ادارة املطعم.

نينا وجون خوري يودعان العزوبية 

2010 حزيران   26 Saturday 26 June 2010السبت 

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

سرية حياة امري املؤمنني وخليفة املسلمني االمام علي بن ابي 
طالب )كرم اهلل وجهه(

بالغ الرسول يف حجة الوداع مبنزلة علي عليه السالم:
ناصر االمام علي عليه السالم النيب حممد)ص( يف كل مواقفه 
وكان  والبطوالت  والغزوات  احلروب  االمين يف  سنده  وكان 

النصر حليفه بفضل دعاء النيب له يف كل موقعة.
وقد جتلى موقف النيب حممد)ص( يف غدير خم، فبعدما فرغ 
رسول اهلل من حجة الوداع ويقال هلا حجة ذي البالغ يف السنة 
العاشرة للهجرة، رجع النيب اىل املدينة، فوصل اىل غدير خم 
الناس يف  الثامن عشر من ذي احلجة، حيث مجع  اليوم  يف 

خطبة جامعة بنّي فيها للناس ما مل يبّينه بعد.
يف  القرآن  علي  يعرض  كان  جربائيل  املالك  ان  النيب  قال 
كل عام مرة ويف هذه السنة عرضه علّي مرتني وانزل اهلل 
لكم  ورضيت  نعميت  عليكم  وامتمت  دينكم  اكملت  »اليوم 
االسالم دينا« ويف املرة الثانية خاطبه الوحي بقوله: »يا 
ايها الرسول بّلغ ما انزل اليك من رّبك فان مل تفعل فما بلغت 

رسالته واهلل يعصمك من الناس«.
الثقلني  فيكم  تارك  اني  وقال:  الناس  بني  النيب  ثم وقف 
فيهما  ختلفوني  كيف  فانظروا  بييت  اهل  وعرتتي  اهلل  كتاب 

فانهما لن يفرتقا حتى يرّدا علي احلوض.
ثم امسك بيد علي ورفعها وقال: »ألست اوىل بكل امرئ 
من نفسه، ان اهلل موالي وانا ولي كل مؤمن ومؤمنة« قالوا: 
بلى، قال: من كنت مواله فهذا علي مواله، اللهم واِل من 

وااله وعاِد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله.
وقد روى ابن كثري عن ُعدي بن ثابت عن الرباء ان اخلليفة عمر 
بن اخلطاب لقي عليا بعد ان فرغ رسول اهلل من خطابه وقال 
له: هنيئا لك يا علي لقد اصبحت وامسيت موالي وموىل كل 

مؤمن ومؤمنة.
انقسم املسلمون بعد وفاة النيب حممد)ص( اىل عدة فرق لكل 
منها مرشحها، ففي سقيفة بين ساعدة رّشح بعض االنصار 
سعد بن عبادة اخلزرجي ورّشح املهاجرون وعلى رأسهم عمر 
بن اخلطاب وابو عبيدة بن اجلراح ابو بكر للخالفة، ويف املسجد 
امجع بنو هاشم ومعهم الزبري بن العوام على ترشيح علي بن 
عفان  بن  عثمان  حول  االمويون  والتف  للخالفة،  طالب  ابي 
ويف النهاية استلم اخلالفة ابو بكر ومن بعده عمر بن اخلطاب 
وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب الذي توىل اخلالفة يف 
ظروف صعبة ومعقدة حيث وجد نفسه امام العصبية القبلية 
االموية ومل يذعن معاوية لقرار اخلالفة االسالمية فعزم علي 
ان يستفحل  الشام المخاد فتنة قبل  السالم على غزو  عليه 

خطرها.
وبينما كان علي يف طريقه اىل الشام وصله كتاب اخيه عقيل 
ان طلحة والزبري قد نكثا بيعتهما له وانضمت اليهما عائشة، 
املعركة  فكانت  الكوفة  اىل  وجهته  تغيري  اىل  علي  فاضطر 

الفاصلة يف موقعة اجلمل لصاحل االمام علي.
ويف موقعة صفني على نهر الفرات اشتبك الفريقان عشرة 
ايام حتى الحت تباشري النصر جليش االمام علي عليه السالم 

على جيش معاوية بن ابي سفيان .
بن  عمرو  عليه  امالها  اليت  التحكيم  حيلة  اىل  معاوية  فلجأ 
ان  وخصوصا  علي  جيش  االنقسام يف  احداث  بغية  العاص 
القبول به او رفضه كالهما مدعاة اىل االختالف. وقاد عمرو 
بن العاص ممثل معاوية ابا موسى االشعري ممثل علي اىل 
خديعة ثانية فاعلن من على املنرب خلع علي من اخلالفة وتثبيت 

صاحبه معاوية فيها.

االعالم

حماربة  اىل  فاضطر  السالم  عليه  علي  االمام  جيش  وانشق 
اخلوارج بينما بايع الشاميون معاوية باخلالفة وضم مصر اىل 

خالفته.
تويف االمام علي عليه السالم يف شهر رمضان سنة اربعني 
للهجرة بسيف عبد الرمحن بن ملجم وولي غسله ابنه احلسن 

وعبد اهلل بن عباس.
مهما حصل من عداوة لالمام علي بعد موت النيب حممد)ص( 
وعلمه  فقهه  عن  االنظار  يصرفوا  ان  خصومه  يستطيع  فلن 
وقضائه ال سيما ان اكثر املسلمني مسعوا الرسول يقول: انا 
مدينة العلم وعلي بابها، وعلي اقضاكم وهو مع احلق يدور 

معه كيفما دار واّنى اجته، وانه لن يفرتق عن كتاب اهلل.
وبلغ احلال بعمر بن اخلطاب ان قال خماطبا اؤلئك الذين كانوا 
احدكم يف  يفيت  ال  الرسول،  مسجد  لالفتتاء يف  يتصدرون 
اجمللس وعلي حاضر. وقال ايضا، ال بقيت ملفصلة ليس هلا 

ابا احلسن. ولوال علي هللك عمر يف االفتاء.
وقال علي عليه السالم: سلوني قبل ان تفقدوني، سلوني عن 
كتاب اهلل، فواهلل الذي ال اله اال هو ما من آية اال وانا اعلم 

بليل نزلت او بنهار، ام بسهل ام جببل.
لقد كان االمام علي عليه السالم املصدر االول جلميع العلوم 
اليت ظهرت من بعده، امعن النظر يف القرآن وتفسريه ويف 
الدين، ومن االمام علي اخذ الناس علم الكالم او ما يسمى 
يف  التصوف  بذور  املتصوفون  ووجد  االسالمية،  بالفلسفة 
مناذج شتى من نهج البالغة ومن حياته وزهده. كذلك الفقه 
االسالمي الذي محل لواءه ائمة املذاهب فعلّي اساسه وكل 

فقه يف االسالم عيال عليه.
وقد اراد اهلل لعلي بن ابي طالب عليه السالم ان يكون ركن 
العربية يف علومها كما كان ركن االسالم يف علومه وساعده 
على ذلك تبّحره فيها ومنطقه السليم وقواه الذهنية اخلارقة، 
اتى  من  لكل  فيها وممهد طرقها  االساس  واضع  فهو حبق 
العرب  كالم  ان  الدؤلي  االسود  البو  قال  الذي  وهو  بعده 
يرتكب من اسم وفعل وحرف، وقال له احنو هذا النحو يا ابا 

االسود فعرف ذلك العلم بعلم النحو .
لقد رضي امري املؤمنني علي مبا ُفرض عليه وقنع من دنياه 
بتفقيه الناس يف دين اهلل وتشريع االحكام وظل طيلة حياته 
لديه  ما  العون والنصح ويعمل بكل  الراشدين  للخلفاء  يهب 
من جهد وطاقات لتسري االمة االسالمية يف طريقها الصحيح 
الساملن  شعاره:واهلل  وكان  والسالم  واالمن  العدل  ويسود 
ما سلمت امور املسلمني ومل يكن جور اال علي خاصة. وقال 
ايضا: ان علمي من العلم الذي علمه اهلل لنبيه حممد)ص( وقد 
اشتهر شعر علي بالوعظ واحِلكم وهذا بعض منها يعّدد من 

مكارم االخالق املطهرة وبشكل تراتيب: 

        ان مكارم االخالق مطهرة                   فالدين اوهلا والعقل ثانيها  
        والعلم ثالثها واحللم رابعها               واجلود خامسهاوالفضل سادسها

        والرب سابعها والصرب ثامنها                والشكر تاسعها واللني باقيها              
والنفس تعلم اني ال اصادقها                 ولست ارشد...اال حني اعصيها 

وقال ايضا: 
ال تقنط من رمحة ربك حني تضيق بك االحوال ولتكن ثقتك 
الرسول وسيلتك املوصلة اىل اهلل حني  باهلل كبرية، وليكن 
حتل بك اخلطوب، النه الوسيلة املثلى وجيب اال تفقد متاسكك 
اذا حل بك مصاب، الن لطف اهلل اخلفي قادر على ختليصك 

منه بأهون وسيلة.

حركة الشباب املسلم العلوي 
سرية حياة امري املؤمنني وخليفة املسلمني االمام علي بن ابي طالب )كرم اهلل وجهه(

احللقة الرابعة واالخرية 

نقدم كافة أنواع احملاسبة واخلدمات الضريبية 
ومسك الدفاتر لالفراد والشركات 

نضمن اكرب مردود ضرييب بفرتة زمنية قياسية 
اعتمدوا احملاسب واخلبري الضرييب 

صفوت عرفان
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20 نيسان(:ال تفيد من التجارب السابقة ونادرًا ما  احلمل )21 آذار – 
تنظر اىل املاضي وال جتد يف الذكريات ما يرضي غرورك الشهري. 

تعيش احلياة يف انتظار املغامرة املقبلة مما يقلق الشريك. 

الثور )21 نيسان - 20 أيار(:تعرف أن تضع احلدود لكل من يزعجك 
لكنك ال تواجه اخليبات بسهولة. يصعب عليك التخلي عن املاضي 

وتبحث يف خمتلف السبل لتستعيد ما فقدته.

اجلوزاء )21 ايار - 20 حزيران(:ال تقدر على الرتكيز مدة طويلة على 
أي موضوع بل تعيش احلياة كأنها هواية مسلية ال أكثر. مشكلتك 

احلقيقية يف انك ال تقدر من يشاطرونك حياتك.

السرطان )21 حزيران - 20 متوز(:ال يستطيع الشريك أن يطلب 
انك تفقد صربك بسرعة مطلقة. حتتاج اىل  الكثري خصوصًا  منك 
يعطيك  أن  منه  تطلب  نفسه  الوقت  ويف  ومتفهم  حنون  شريك 

احلرية. 

االسد )21 متوز - 21آب(:تربع يف التنظيم وتعيش احلياة كأنك أحد 
أبطال الروايات املشوقة. وال شيء يزعجك ويقلق راحة بالك اكثر 

من الالمباالة متى توسلها اآلخر أسلوبًا يف مواجهتك. 

العذراء )22 آب 22 أيلول(:تعرف مصلحتك جيدًا وتفعل املستحيل 
يف  طوياًل  تفكر  حني.  بعد  وإن  احلياة  يف  مبتغاك  على  لتحصل 

املستقبل وال تعيش انفعاالتك كاملة.

حتمل  على  تقدر  أنك  اآلخر  ت1(:يرى   22  - أيلول   23( امليزان 
املسؤوليات جبدية مطلقة وهلذا السبب يغض الطرف عندما تغضب 
منه وتعرب عن انزعاجك منه باستمرار. تتعامل مع كل شيء جبدية.

 
القلب  وطيب  وحنون  عاطفي  22 ت2(:أنت   - )23 ت1  العقرب 
لكنك تعرف ان تنتقم ممن جيرحك أو يتسبب لك خبيبة عاطفية. 

نادرًا ما تسامح وإن ساحمت ال تنسى.

القوس )23 ت2 - 20 ك1(:تفكر يف املستقبل وال يهمك املاضي 
وتتعلم منه دروسًا حياتية تفيدك. يظن اآلخر انك متهور يكتشف مع 
مرور الوقت انك ختطط جيدًا قبل أن تقوم خبطواتك املستقبلية. 

اجلدي )21 ك1 - 19 ك2(:يرى فيك الشريك احلضن الدافئ ويرى 
يف حبك كل ما هو مجيل وثابت. ال تدخل العالقة العاطفية ويف 
بالك اهلجر بل تلتزم الشريك وتعيش اىل جانبه السعادة املطلقة.

احلياة  وتعيش  االرتباط  من  شباط(:تهرب   18  - ك2  الدلو)20 
من  ولكن  املسؤوليات.  يف  تفكر  وال  تشيخ  أن  تعرف  ال  كأنك 
يعيشون اىل جانبك يعرفون كم تهتم باآلخرين وكم ختاف عليهم 

من اخليبات. 

احلوت )19 شباط - 20 آذار(:تقدم الكثري من اخلدمات كي تنسى 
اخلدمة  تطلب  أن  من  أكثر  جيرحك  شيء  وال  الشخصية،  آالمك 
الوقت نفسه عاطفي  أحد ولكنك يف  تتكل على  اآلخرين. ال  من 

ومرهف.  

تسلية
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 One dead as six-storey factory
collapses in Zouk Mosbeh

A six-storey aluminum 
factory collapsed in Zouk 
Mosbeh on Thursday 
trapping three people, 
including one Lebanese 
citizen who was rescued 
alive and an Indian national 
who was found dead.
Rescue efforts to find the 
third trapped person, an 
Indian citizen, were ongoing 
as The Daily Star went to 
press.
The factory, located in the 
industrial zone of the town of 
Zouk Mosbeh, 15 kilometers 
north of Beirut, crumbled at 
6:15 am. Lebanese Hares 
Abboud was retrieved alive, 
but an Indian worker at the 
factory, whose identity was 
not revealed, was found 
dead. 
Rescue efforts were 
launched by the Civil 
Defense and the judicial 
police, and police dogs 
succeeded in retrieving 
Abboud, a Lebanese 
working as a concierge 
at the factory. Heavy 
machinery could not be 
used in the search because 
of the narrow nature of the 
streets. 
“We have found a 35-year-
old Lebanese man who was 
trapped in the building,” 
said Brigadier General 
Darwish Hobeika, who was 
overseeing rescue efforts 
after the incident. 
Hobeika said Civil Defense 
forces were still looking for 
two Indian laborers who 
were in the factory when 
the construction suddenly 
caved in, adding they might 
be trapped in the basement. 
One of the workers was later 
found in a room close to 
where Abboud was trapped. 
The brigadier did not rule 
out shoddy construction 
as a possible reason 
for the collapse but said 
officials would wait until the 
investigation was complete 
before announcing the 
cause. 
According to a security 
source, the factory was 
constructed in 1988 and 
primary speculations 
indicated a weakness in 

structure combined with 
an overload of aluminum. 
The industrial region of 
Zouk Mosbeh had suffered 
explosions due to industrial 
material in previous years. 
Hobeika voiced his concern 
about the industrial district. 
“We are also concerned 
about the surrounding 
buildings, which are all 
factories and are subject 
to continuous shaking and 
vibrations,” he said. 
“If there is ever an 
earthquake in the area, not 
one building would be left 
standing,” he then warned. 
The source added that the 
Zouk Mosbeh municipality 
has decided to tour buildings 
in the industrial district to 

guarantee all factory owners 
have taken or will take the 
necessary precautions in 
order to prevent similar 
incidents from occurring. 
Concerned officials followed 
up on the incident, including 
President Michel Sleiman, 
who gave instructions to 
speed up rescue efforts. 
Industry Minister Ibrahim 
Dadayan visited the site of 
the collapse and announced 
he would “appoint an 
investigative committee to 
determine whether or not 
the building met required 
safety conditions.” 
Brigadier Pierre Salem from 
the Interior Ministry also 
went to the site to check up 
on relief and safety efforts. 

 Israel has <no intention> of
leaving Ghajar

UN Secretary General Ban 
Ki-moon said on Thursday 
he was looking forward 
to Israel’s withdrawal 
from the border village 
of Ghajar, as a Lebanese 
Army source said Tel 
Aviv had “no intention” of 
pulling out. 
In an interview with 
Lebanon’s An-Nahar at 
the UN headquarters in 
New York, Ban said he 
hoped the withdrawal 
from the occupied 
village’s Lebanese side 
would take place “in the 
near future” and that a 
breakthrough could be 
made “within one or two 
weeks.” 
Israel first occupied 
Ghajar in 1967 when 
it captured the Golan 
Heights from Syria. 
It withdrew from the 
Lebanese side of the 
village, which straddles 
the border with Syria, 
when it pulled out of 
South Lebanon in 2000, 
but re-occupied it during 
a 34-day war in July 2006. 
Israel has continued to 
occupy the Lebanese 
side of the village despite 
a December 2006 cabinet 
decision to surrender it to 
UNIFIL. 
“I have asked Israeli 
Prime Minister Benjamin 
Netanyahu to take 
tangible steps to achieve 
this goal,” Ban said. He 
noted, however, that the 
UN and Israel differed over 
the proposed timeframe 
for the implementation 
of UN Security Council 
Resolution 1701’s article 
on Ghajar. The Resolution, 
which ended Israel’s 34-
day 2006 war on Lebanon, 
called for a complete 
Israeli withdrawal from 
Lebanese territory and 
the disarmament of all 
armed groups in Lebanon 
not belonging to the state, 
among other things. 

Officials in Beirut have 
repeatedly expressed 
their frustration at Israel’s 
continuing occupation of 
the Lebanese side of the 
village. 
Tel Aviv had “no real 
intention of withdrawing” 
from Ghajar, an army 
source told The Daily 
Star. “Israel has always 
said it agrees on a 
withdrawal each time 
the UN is about to issue 
a report.” The comments 
were made in reference 
to Ban’s regular report 
on the implementation of 
Resolution 1701, which 
is expected to be made 
public next week. 
Efforts to liberate Ghajar 
“come in line with the 
Lebanese government’s 
right to liberate all 
occupied Lebanese 
territory, including the 
Shebaa Farms, Ghajar 
and the Kfar Shouba 
Hills,” the source added. 
Officials from Lebanon’s 
Foreign Ministry were not 
immediately available for 
comment. 
A spokesperson for 
the UN Interim Force in 
Lebanon (UNIFIL), Neeraj 
Singh, said the UN, Israel 
and Lebanon had all 
agreed that the northern 
part of Ghajar was 
Lebanese territory. “Israel 
is obliged to withdraw 
from this area and UNIFIL 
has been endeavoring to 
facilitate the withdrawal 
as a matter of priority,” he 
said. 
In 2008, UNIFIL submitted 
a proposal to Israel and 
Lebanon proposing a 
framework for Israeli 
withdrawal “while 
ensuring that the security 
and humanitarian 
concerns of the residents 
are duly addressed,” 
Singh said, noting that all 
parties were engaged in 
“active discussions” over 

the proposal. 
“This has been a long 
pending issue now 
and it is important that 
Israel accomplishes the 
withdrawal, which is its 
clear obligation under 
UN Security Council 
Resolution 1701, at the 
earliest” opportunity, 
Singh said. “This will not 
only help reduce tensions, 
but will also greatly 
contribute to confidence 
building in the area.” 
Also on Thursday, 
Ban telephoned 
Lebanese Premier Saad 
Hariri to discuss the 
implementation of 1701 
and ongoing diplomatic 
efforts to pressure Israel 
into withdrawing from 
Ghajar. 
Hariri reportedly urged 
Ban to exert the greatest 
possible pressure to end 
the occupation of Ghajar 
and Kfar Shouba hills. 
The two also discussed 
ongoing international 
efforts to lift Israel’s 
devastating three-year 
blockade on Gaza. 
Singh and the army 
source both described 
the situation along the 
Lebanon-Israel border 
as calm. “All parties are 
cooperating with UNIFIL 
within the framework 
of UN Security Council 
Resolution 1701,” Singh 
said, noting that UNIFIL 
was continuing to carry 
out regular military 
operations on the ground 
in coordination with the 
Lebanese Armed Forces. 
He added: “UNIFIL is 
in close contact with 
all parties and they 
have reiterated their 
commitment to the 
cessation of hostilities 
under Resolution 1701 
and they say that they 
are determined to work 
with UNIFIL to maintain 
stability in the area.”

Public Works and Transport 
Minister Ghazi Aridi was 
quoted by the pan-Arab 
daily Ash-Sharq al-Awsat on 
Wednesday as saying that he 
has no information regarding 
a Lebanese aid Gaza-bound 
ship dubbed Mariam. 
“I do not know anything 
about a second aid ship,” he 
said. Mariam’s organizers, 
meanwhile, said they were 
still awaiting clearance from 
the Lebanese government.  
Israel’s army chief vowed 
Tuesday to prevent Lebanese 
and Iranian aid ships from 
entering the Gaza Strip, 
saying that the coastal 
enclave would not become an 
Iranian port, media reported. 
In defiance of the Israeli 
warnings, Lebanese civilian 
groups are still planning 
to transport aid, including 
medical supplies, by sea to the 
Israeli-blockaded Palestinian 
territory via Cyprus. 
Lebanon is officially at war 
with Israel and will not permit 
ships to sail directly to Gaza. 
One of two boats, the “Naji 
al-Ali,” on Monday received 

a green light to depart for 
Cyprus on the first leg of the 
trip to Gaza. It is currently 
docked in the northern port of 
Tripoli. 
The vessel would need Cypriot 
authorization to depart for 
Gaza from its shores, but 
officials in Cyprus said on 
Tuesday that the island was 
keeping in place a ban on 
ships departing for Gaza. 
Organizers in Lebanon have 
said they may change course 
before reaching the island 
and head straight towards the 
Palestinian territory. 
A second ship, the “Mariam,” 
also plans to carry aid to 
Gaza in another attempt to 
break the four-year siege of 
Gaza with some 50 women 
activists on board, including 
30 Lebanese. 
The “Mariam” has not yet been 
given clearance to sail. 
Lebanon has said it will 
hold Israel responsible for 
any attack against aid ships 
and sent a letter to the UN 
warning that it cannot stop 
ships from leaving its ports if 
they comply with its laws. 

Aridi <knows nothing> about 2nd Gaza boat
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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

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 

مؤسسة املكاري للدواليب االوىل يف فيكتوريا

 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

Melbourne



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

Tel: 02 87648186 Fax :02 87648062

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

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

Punchbowl NSW 2196 Ph 97403717  -
  Mob 0414418334

SPIRITUAL THERAPIST
Traditional Spiritual Help

العامل الروحاني عالء العوادي
*تسفري االرواح البشرية واستنطاقها

*كشف األسرار *استشارات روحانية ونفسية

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

*عالجات للسحر واملس يف مجيع األمراض الروحانية
*عضو عدة مجعيات روحانية اسرتالية*عالجب التنويم املغناطيسي
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