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La Profiterole Patisserie
246 Guildford Road Guildford

 Phone-Fax: 9892 1199
www.laprofiterolepatisserie.com
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pp: 255003 / 09613

 Price
$1.50

www.meherald.com.au/myherald

لدينا مختلف أنواع احللويات اللبنانية والعربية
قوالب كايك لكل املناسبات

جلسة أركيلة وقهوة رومنسية وهادئة للعا ئالت

Ÿ»ÿ€a@…fl@Ú�ì‘€aÎ@≥ßbi@Úœb‰◊@Ú‘ÌÎãm
باالضافة الى الكرواسون والصفيحة 

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

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

482 العدد   -  2010 3 تموز  Saturday 3 July 2010, Issue No. 482السبت 

من اهم مآثر السياسيني اللبنانيني االختالف على 
تقاسم االشياء حتى قبل ان يصبح املختَلف عليه 

حقيقة ملموسة او واقعا على االرض.
فسجلهم مع شعبهم، طيلة مسريتهم منذ االستقالل 
اىل اليوم، كان سجال أسود حالكا بكل معنى الكلمة 
الوطن  فلم نّرهم يوما يعملون ملصلحته ومصلحة 
وهلذا  الضيقة  واالنانية  الشخصية  ملصاحلهم  بل 
فطاملا عملوا على تقاسم و»تناتش« اجلبنة حتى 

قبل احلصول على هذه اجلبنة.

انطونيوس بو رزق

الغاز والنفط يطيان...فهل ستطيرّ 
احلسابات السياسية هذه الثروة من لبنان؟ !

)التتمة ص 15(

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

صـوت الحقيقة

)التتمة ص21(

»حزب اهلل«: حتركات »اليونيفيل« مقلقة..  قهوجي: االستقرار »خط أمحر«

»أزمــة الثانـوي« تنفـرج ... وحـوار مطلـبـي إجيابـي بـني احلكـومـة و»العمالـي«

)التتمة ص 21(

االفتتاح الكبي حملالت محزة يف مييالندز

ثالثة فروع بإدارة 
عائلية واحدة 
)التفاصيل ص 4(

خضار وفواكه 
طازجة يومياً من املاركت

معلبات - عصي - مساحيق 
غسيل - اراكيل -هدايا 

وغيها الكثي...

درجات  أزمة  سجلت 
الثانوي  التعليم  أساتذة 
االول،  أمس  واملهين، 
االتفاق  ضوء  يف  انفراجا 
إليه  التوصل  مت  الذي 
سعد  احلكومة  رئيس  بني 
احلريري ورابطة األساتذة، 
وتقرر يف ضوئه استئناف 
تصحيح  أعمال  املعلمني 
االمتحانات  مسابقات 
من  اعتبارا  الرمسية، 
احلكومة  خطت  كما  اليوم، 
خطوة اجيابية ثانية بانطالق 
االحتاد  وبني  بينها  احلوار 
العمالي العام، فيما تستعد 

إلطالق  أخرى  قطاعات 
مطالبها وحتركاتها.

ظّلت  األثناء،  هذه  يف 
إىل  مشدودة  األنظار 
جاسوس  اكتشاف  قضية 
»ألفا« وما ميكن ان ينتزعه 
معه  جتريه  الذي  التحقيق 
يف  املخابرات  مديرية 
أسرار  من  اللبناني  اجليش 
وخدمات قدمها للعدو خالل 
الطويلة،  العمالة  سنوات 
نفسه،  الوقت  ويف 
السياسية  اهلزات  بلغت 
ملناورات  االرتدادية 
األخرية  »اليونيفيل«  

مطلوب معلم حلويات عربية
مطلوب معلم حلويات عربية

 للعمل يف حمالت 

 La Profiterole
االتصال على احد الرقمني: 

0422 888 548 - 9892 1199

غري  مستوى  اجلنوب  يف 
إعراب  يف  متثل  مسبوق، 
أكثر من دولة أوروبية عن 
قلقها ازاء ما جيري، مؤكدة 
قوات  »اليونيفيل«   أن 
»ال  السالم  تنشد  صديقة 
التجّسس على أحد« ، فيما 
دبلوماسية  مصادر  ألقت 
عما  املسؤولية  أوروبية 
 ، اجلنوبيني«  »على  حصل 
اللبناني  اجليش  واتهمت 
مع  الوثيق  التعاون  بعدم 

القوات الدولية!
تلويح  انه  بدا  ما  ويف 
خبطوات ما قد تقدم عليها 

كشفت  القوات،  تلك 
الدبلوماسية  املصادر 
دول  »ان  األوروبية 
تراجع  بدأت  »اليونيفيل«  
أرض  يف  عملها  جدوى 
فائدة  أهلها  يستوعب  ال 
لنشوب  املانع  وجودها 
كحرب  جديدة  مدّمرة  حرب 

متوز 2006« .
املصادر  تلك  واتهمت 
اكثر  بارتكاب  اجلنوبيني 
من 25 حادثة رشق حجارة 
الدوليني،  اجلنود  على 
وسألت »ما هو اخلطأ الذي 
منذ  »اليونيفيل«   ارتكبته 

فإذا  اجلنوب،  تواجدها يف 
يرغبون  ال  اجلنوبيون  كان 
ذلك  فليقولوا  بوجودنا 

صراحة«!
»أن  املصادر  نفت  وإذ 
يكون أي حراك قد يقوم به 
جنود »اليونيفيل«  يتطلب 
قبل  من  مباشرة  مشاركة 
اجليش اللبناني« ، اتهمت 
التعاون  بعدم  اجليش 
الوثيق مع القوات الدولية، 
بتأخري  أحيانا  »يقوم  وبأنه 
الدوليني  اجلنود  وصول 
على  بالعثور  الشك  عند 

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

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
ABN: 31111792422

أوباما حيذرّر من تصاعد 
الضغط على إيران

األمريكي  الرئيس  قال 
باراك أوباما يف مقتطفات 
وزعت سلفًا من كلمة كان 
مقررًا ان يلقيها يف وقت 
على  توقيعه  قبيل  متقدم 
بفرض  الكونغرس  قرار 
ان  ايران،  على  عقوبات  
)التتمة ص 21(

خمازن أسلحة« . كما اخذت 
يقم  مل  انه  اجليش  على 

العدد  بنشر  اليوم  لغاية 

عباس رفض االنتقال اىل املفاوضات املباشرة 
قبل إحراز تقدم يف ملفي احلدود واألمن

املبعوث  مع  حمادثاته  يف 
اىل  اخلاص  االمريكي 
جورج  االوسط  الشرق 

اهلل،  رام  يف  ميتشل 
رفض امس االول الرئيس 

)التتمة ص21(
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بقلم بطرس عنداري

اسرتاليا  وزراء  برئيس  اطاح  الذي  املفاجىء  االنقالب  اثار 
كيفن راد التساؤالت والتعجب وعجز كبار احملللني واملفكرين 
عن معرفة االسباب الكامنة وراء االطاحة بالرجل الذي وصف 
بافضل سياسي بني جمموعة العشرين اليت تضّم اكرب الدول 
حجمًا اقتصاديا. وقد وصف كيفن راد بهذا ألنه الوحيد بني 
االزمة  خالل  الركود  حالة  بالده  جّنب  الذي  اجملموعة  دول 
االقتصادية العاملية اليت بدأت بعد تسلمه احلكم باقل من 

سنة.
االكثر صدمة منذ حادثة عزل غوف  االنقالب املفاجئ  كان 
ويتلم يف اواخر العام 1975.. لقد كان عزل ويتلم اضطراريًا 
ورمبا املخرج الوحيد بنظر منفذي االنقالب ألن حزب العمال 
آنذاك مل ميتلك االكثرية يف جملس الشيوخ الذي مجد صرف 

االمدادات املالية للحكومة.
االسرتالية  السياسة  عمالق  ويتلم  عزل  اسباب  وكانت 
اما  مدار خالف وجدل...  ولو كانت  معروفة وواضحة حتى 
واضحة  غري  فاسبابه  راد  كيفن  على  املفاجىء  االنقالب 
وابعاده غري ضروري ومنطقي حتى ولو كانت السيدة جوليا 
غيالرد تتمتع بالذكاء والقدرة فهناك شكوك حول متكنها من 
السيطرة على الوضع االقتصادي يف هذه الظروف الدقيقة 
الغربية  اوروبا  املتحدة ودول  الواليات  تعيش  عامليًا حيث 
واليابان اسوأ اوضاعها منذ عقود فيما متكنت اسرتاليا من 
جتاوز االزمة العاملية باقل االضرار بفضل اقدام كيفن راد 
انتقادات  رغم  جيدة  نتيجة  اعطى  الذي  »السخاء«  على 

احملافظني والرأمساليني.
راد  السيد  على  املفاجئ  االنقالب  كان  ملاذا  اذن، 
»بثورة  هريالد  مورنينغ  سيدني  صحيفة  وصفته  والذي 
غيالرد«؟... وكيف تكون السيدة الذكية صاحبة ثورة وهي 
اليت اّيدت مجيع قرارات راد وكانت متحمسة هلا ومل تنطق 

بكلمة واحدة ضد الرئيس اليت كانت نائبة له؟
نكّرر السؤال: ملاذا االنقالب او الثورة املوهومة؟

خالل ثالثة ارباع القرن العشرين اي منذ قيام النظام الفيدرالي 
االسرتالي عام 1901 وحتى سبعينات القرن املاضي كانت 
هناك قّوة متحكمة بالسياسة االسرتالية هي قوة املزارعني 
الذين عرفوا باسم Graziers وهم مالك مزارع الغنم واالبقار 
كان  واحلبوب.  القمح  ومزارع  والصوف  اللحوم  تنتج  اليت 
احلنطة  تصدير  على  يرتكز  حينذاك  االسرتالي  االقتصاد 

والصوف واللحوم.
السلطة  مبفاصل  تتحكم  الكبار  املزارعني  جتمعات  كانت 
واجلميع يعرف ان احلزب الوطين احلالي املتحالف دائمًا مع 
حزب احلرار هو حزب الريف The conutry Party الذي تأسس 
قبل حوالي 70 عامًا ليمثل طبقة اصحاب املزارع وكبار املالكني. 
وقد تسلم هذا احلزب منصب نيابة رئاسة احلكومة الفيدرالية 
واحمللية يف نيو ساوث ويلز وكوينزالند دائمًا، كما انه تسلم 

احلكم يف كوينزالند مرات عّدة.
العقود  يف  واملعادن  الطاقة  مواد  اىل  احلاجة  تزايد  ومع 
الثالثة االخرية انصرف القسم االكرب من اصحاب الرساميل 

حنو االهتمام بهذه القطاعات.
وحتى خنتصر  التفاصيل الطويلة نشري اىل ان الصادرات 
العام  خالل  ستبلغ  املعادن  خامات  خمتلف  من  االسرتالية 
املعادن  هذه  اسرتالي...  دوالر  مليار   170 حوالي  القادم 
تتعاقد  اسرتاليا  غربي  بوالية  معظمها  اراضي  من  تستخرج 
باجور  طويلة  زمنية  لفرتات  الستخراجها  اخلاصة  الشركات 

من حيكم اسرتاليا...من يتحكم باسرتاليا؟

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

شبه رمزية وجتين منها ارباحًا خيالية.
على  قبله  احد  جيرؤ  مل  خطوة  على  راد  كيفن  اقدم  لقد 
اقتحامها وهي رفع الضرائب على شركات املعادن. ونكرر 
يف  اسرتاليا  تعرفه  مل  قياسيًا  رقمًا  بلغت  الصادرات  ان 
مساكني  تصديرًا...  او  استريادًا  التجاري  تبادهلا  تاريخ 
من  هم  اين  وغريها،  والزراعية  احليوانية  املزارع  اصحاب 
الدول  مقدمة  يف  اسرتاليا  وضعت  اليت  اخليالية  االرقام 

الثرية واملتطورة؟..
وسنضرب مثاًل صغريًا يظهر فحش مستغّلي املناجم: عقد احد 
اصحاب شركات استخراج املعادن - امسه اندرو فوريست 
عن  تزيد  صافية  بأرباح  منها  خرج  الصني  مع  اتفاقية   -
ستة مليارات دوالر واصبح اغنى اغنياء اسرتاليا بني ليلة 
وضحاها. وهناك رجل آخر يدعى كاليف باملر تزيد ثروته عن 
4 مليارات دوالر جناها من جراء صفقات بيع الفحم احلجري 
للصني. وقد اتهم هذا الرجل كيفن راد بالشيوعية ألنه رفع 
الضرائب على األرباح الفاحشة يف قطاع املعادن يف الوقت 
الذي ميضي فيه باملر نصف اوقاته يف الصني مؤديًا التحية 

ملاوتسي تونغ.
املعادن  عامل  الصغار يف  الالعبني  من  وباملر  فورست  ان 
والفحم والغاز قياسًا بشركة BHP-BILLITON اكرب شركات 
اليت  الشركات  من  وغريها  تينتو  وريو  العامل  املعادن يف 
تتحكم فعليًا مبفاصل االقتصاد االسرتالي كما انها قادرة 
االعالم  اجهزة  باستمالة  القرار  مبراكز  ايضًا  التحكم  على 

وحتريضها على احلكم كما رأينا مؤخرًا.
وقد جاءت النتيجة سريعة جدًا يف االنقالب على راد حيث 
الوزراء اجلديدة ان اوىل اهتماماتها ستكون  اعلنت رئيسة 
اعادة النظر بقانون الضريبة على االرباح الفاحشة يف قطاع 
املعادن. علمًا ان الضريبة اليت اقرتها حكومة راد هي 40 
ألن  باملئة   50 من  اكثر  تكون  ان  جيب  كان  فيما  باملئة 
املعادن تستخرج من تراب وأرض الوطن ومن االمالك العامة 

املتعاقد عليها مع حيتان املال.
فاألسباب  القرار  مبراكز  الشركات  هذه  تتحكم  كيف  اما 
واضحة. ان حكم اسرتاليا منذ 70 عامًا جيري تبادله بني حزب 
االحرار وحليفه الريف الوطين من جهة وحزب العمال من جهة 
ثانية. وقد حكم حتالف االحرار - الريف اسرتاليا حوالي 50 
عامًا من هذه التفرة فيما حكم حزب العمال حوالي العشرين 
الرأمساليني  املتتابعة صدى  االحرار  سنة. وكانت حكومات 
من مزارعني كبار وصناعيني وكان حزب العمال متعاطف مع 

الطبقة العاملة واملتوسطة وإبراز دور دولة الرعاية.
ولكن منذ وصول السيد بوب هوك اىل زعامة حزب العمال 
احملافظ  لليمني  واجهة  اىل  احلزب  هذا  حتول   1983 عام 
العمال  الرأمسالي كما تشرذم حزب  املتواطىء مع الفحش 
بالبعض اآلخر كما  النهج يغدر بعضها  اجنحة مافياوية  اىل 

رأينا ونرى حمليًا وفيدراليًا.
بكفاءات  تتمتع  غيالرد  جوليا  اجلديدة  الوزراء  رئيسة  ان 
عالية وصاحبة شخصية قوية ولكن وصوهلا او ايصاهلا اىل 
االنتعاش  على  خطرًا  يشكل  ورمبا  بريئًا  ليس  القرار  قمة 
نداءات  مع  متجاوبة  تبدو  اجلديدة  القادمة  ألن  االقتصادي 
وهجمات حيتان املعادن واملال الداعية اىل تراجع احلكومة عن 
رفع الضريبة على »السوبر« ارباح على شركات التعدين 
وخفض املصروفات يف امليزانية العامة بهدف العودة اىل 
زمن الفائض يف اخلزانة وهذه أسوأ سياسة اقتصادية يف 
زمن االزمات كما يعيش العامل حاليًا وفق حتاليل كبار خرباء 

األقتصاد العاملي.
لقد دفعت الواليات املتحدة مثنًا باهظًا من جراء حتكم بيوت 
املال بقرارها وتعيش اسوأ ازمة منذ فرتة القحط والكساد 

قبل 80 عامًا.
ونرجو ان ال تستسلم اآلنسة غيالرد للحيتان الذين اوصلوها 

من وراء الستار الي النجاح باالنقالب الغادر.
اما فيما يتعلق بالسياسة اخلارجية واملوقف من قضية الشرق 
بني  او  واخرى  حكومة  بني  تغيري  فال  وفلسطني  االوسط 
زعيم وآخر ألن املوقف االسرتالي ال حييد عن اخلط االمريكي 
مهما فتشنا عن كلمات اجيابية او سلبية يف نصوص اخلطب 
السياسية االسرتالية.. ولكننا نتذكر تصرحيات جوليا غيالرد 
اليت ادانت قصف حركة محاس ومّحلتها مسؤولية دمار غزة 
دون اي اشارة اىل جرائم اسرائيل فيما انتقد راد اكثر من 
مرة ممارسات اسرائيل القميعة. لذلك كانت القوى املتصهينة 
داخل حزب العمال ضد راد بقوة ولن ندخل هنا يف تفاصيل 
تأمني وظيفة مرموقة لشريك جوليا غيالرد يف شركة ميلكها 

صهيوني بارز حتى ال نقع ضحية نظرية املؤامرة.
اخريًا ال بّد من اشارة اىل الدور املضحك الذي لعبه االعالم 
االسرتالي والذي وصل اي حدود السخافة حيث صّور رئيسة 
الوزراء كمنقذة حلزب العمال وامنت له الفوز يف االنتخابات 
القادمة والقريبة. وهذا االسلوب الذكي يرضي نسبة كبرية 

من اجلمهور الذي اغضبه االنقالب الغادر

»مونديال العمالة« متى ينتهي؟
ادمون صعب

تدمران  لكنهما  الثروة  إىل  تقودان  والدعارة  »العمالة 
الوطن«     

العدو  حلساب  اجلديدة  التجسس  قضية  حيجب  املونديال  كاد 
اإلسرائيلي اليت كشفتها خمابرات اجليش مطلع هذا األسبوع.

ومع أن املعلومات اليت تسربت إىل اآلن مع املشتبه فيه شربل 
ق.ال تزال قليلة وذات طابع تقين ال قدرة للعامة على فك رموزها، 
فإن ما كان واضحًا هلذه العامة هي أن مثة نقصًا يف املناعة 

الوطنية لدى الكثري من اللبنانيني، مسلمني ومسيحيني.
انكشف  اليت  ق.  شربل  قضية  عند  املراقبني  بعض  وتوقف 
من خالهلا أمن االتصاالت بواسطة شبكيت اهلاتف اخللوي بعدما 
ساد االعتقاد بأن »املوساد« وأجهزة املخابرات اإلسرائيلية 
املشرتكني  ووضعت  وحمطاته،  وأجهزته  خطوطه  على  تسيطر 
التنصت على أي  أتاح هلا  الشبكة حتت املراقبة، ما  يف هذه 
جهاز خلوي، سواء أكان صاحبه مدنيًا أم عسكريًا. وقد أنعشت 
أيار 2008  ـ 6  هذه القضية ذاكرتهم وأعادتهم إىل جلسة 5 
آنذاك فؤاد  الوزراء  اليت أصرَّ فيها رئيس جملس  املاراثونية 
»حزب  منع  على  محاده  مروان  االتصاالت  ووزير  السنيورة 
القيادة  خاصة تصل  اتصاالت  له شبكة  تكون  أن  من  اهلل« 
بالقواعد القتالية املواجهة للعدو يف اجلنوب، وتكون بعيدة من 

عيون العمالء وآذانهم.
علمًا أن جزءًا من هزمية اإلسرائيليني يف حرب متوز 2006، كان 
بفضل اخرتاق أجهزة االتصال السرية لدى »حزب اهلل« شبكة 

االتصاالت العسكرية اإلسرائيلية والتالعب بها.
ورب قائل: إن احلكومة اللبنانية كانت آنذاك تقوم بواجباتها 
يف احملافظة على وحدة الدولة، وإن أحدًا مل يكن يفّكر يف أن 
»املوساد« اإلسرائيلي قد زرع عمالء له يف شبكة االتصاالت 
اخللوية. ومن يدري فقد ال يكون شربل ق. يتيمًا. ورمبا كان 
السمكة الصغرية بعد هروب املديرة التنفيذية اهلولندية هلذه 
الشبكة قبل 4 سنوات بدون إنذار مسبق، إثر انكشاف عالقتها 

باملخابرات اإلسرائيلية.
ويأتي من يرد بسؤال مغرق يف السذاجة: إذا كانت احلكومة 
االتصاالت »ألفا«  عميل يف شبكة  وجود  عن  آنذاك  غافلة 
فهل  بالشبكة،  التحكم  خالله  من  اإلسرائيلية  املخابرات  ميكن 
كانت غافلة عن خطورة إيراد بنود يف اتفاق اهلبة األمريكية اليت 
كشفتها »السفري« أخريًا، واليت كان هدفها األساس تقديم 
معدات والتدريب عليها، جتيز لألمريكيني طلب معلومات دقيقة 
وغاية يف األهمية عن شبكات اخللوي وحمطاته إخل.. من النوع 
الذي تبني أن شربل ق. قد زّود »املوساد« اإلسرائيلي به، 
ما جيعل الشبكتني يف املرمى اإلسرائيلي، بدل شبكة واحدة، 

إىل اآلن، هي شبكة »ألفا«؟
للمناسبة: مل حيرك أي مسؤول ساكنًا حيال الكالم الذي صدر 
األدنى  الشرق  لشؤون  األمريكية  اخلارجية  وزيرة  معاون  عن 
السفري جيفري فيلتمان وأعلن فيه أن الواليات املتحدة قدمت 
»مساعدات ودعمًا يف لبنان للحد من صورة »حزب اهلل« 
اإلجيابية لدى الشباب اللبناني... وأشار إىل أن األموال اليت 
بلغت  املاضية  اخلمس  السنوات  خالل  الشأن  هذا  أنفقت يف 

500 مليون دوالر.
ماذا فعلت الواليات املتحدة وإسرائيل كذلك، بعقول اللبنانيني 

وغرائزهم بواسطة الـ500 مليون دوالر؟
بكل بساطة، إنها شّوهت صورة »حزب اهلل« لدى الشباب 
اللبناني على النحو الذي عرضه فيلتمان يف شهادته األخرية 
أمام الكونغرس وال سيما قوله »تشكل أسلحة »حزب اهلل« 
تهديدًا  لبنان،  لدوره كقوة مسلحة مستقلة يف  ودعم سوريا 
خطرية  مقاربة  يشكل  وهذا  وإسرائيل«...  لبنان  من  لكل 
ملوضوع الصراع مع إسرائيل، إذ جيري تصوير لبنان وإسرائيل 
كضحيتني متوازيتني يف »الرباءة« و»املساملة«، وأنهما 

يتعرضان للخطر من جانب سوريا، واستطرادًا إيران.
ومل يكن الطبل األمريكي وحيدًا يف الساحة بل كانت هناك طبول 
راحت  وعربية »معتدلة«  أمريكية  أموال  فوقها  أخرى رشت 
تضرب يف اجتاه سوريا وإيران كخطرين سياسيني ومذهبيني، 

وخصوصًا إيران، يهددان بعض املسلمني واللبنانيني.
اننا أمام أزمة يف الوجدان الوطين جيب أن حتفز مجيع القوى 
ثقافة  نشر  على  املدني  اجملتمع  وكذلك  والدينية  السياسية 
وطنية متيز بني الصديق والعدو. وال بأس إذا بدأها املسيحيون، 
وخصوصًا املوارنة الذين ينتمي شربل ق. إليهم، وهم على عتبة 
اختيار بطريرك جديد يأمل كثريون يف أن يكون من اجلنوب أو 
من البقاع الذي شهد له البطريرك صفري باعتماد العقل إلجناح 
مشروع التعايش... بطريرك يعمل لتوحيد اللبنانيني ويكشف 
للموارنة »احلياديني« خطر الصهيونية ومسيحها الدّجال على 

العقيدة املسيحية.
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ميشال  اجلمهورية  رئيس  شدد 
اهمية  على  االول  امس  سليمان 
الدور الذي تقوم به قوات الطوارئ 
الدولية يف اجلنوب انفاذًا للقرار 
1701 وحرصه على سالمة افرادها 
مثنيا  باالهالي،  عالقتهم  وحسن 
وبني  بينها  القائم  التعاون  على 
اىل  وداعيا  اللبناني،  اجليش 
مزيد من التنسيق مبا حيقق االمن 
وفقا  املنطقة  يف  واالستقرار 

لقواعد العمل املتفق عليها.
امس  استقباله  خالل  ذلك  وجاء 
قائد اجليش العماد جان قهوجي 
االمين  الوضع  معه  عرض  الذي 
سؤ  تفاصيل  على  منه  واطلع 
التفاهم الذي حصل بني االهالي 
وقوات »اليونيفيل« يف بلدات 

جنوبية.
اىل ذلك، عرض رئيس اجلمهورية 
مرتي  طارق  االعالم  وزير  مع 
وزارة  وشؤون  العامة  االوضاع 
الوزير  استقبل  كما  االعالم. 
معه  وحبث  عودة  رميون  السابق 
وتناول  الراهنة.  التطورات  يف 

الحظ رئيس جملس النواب نبيه 
التجسس  »شبكات  ان  بري 
لبنان  يف  اخريًا  اكتشفت  اليت 
العدوان  انواع  من  نوع  هي 
 1948 من  لبنان  على  املستمر 
)...( وهذا العدوان له اشكاله، 
املياه،  فأحيانًا هو عدوان على 
التنقيب  عرب  عدوان  واآلن 
واملوارد  الغاز  على  البحر  يف 
له  واحيانًا  اللبنانية،  الطبيعية 
اخطر  وهو  اجلاسوسية  اشكال 
انواع العدوان على االطالق«.

االذاعة  هيئة  اىل  بري  حتدث 
سي«،  بي  »بي  الربيطانية 
على هامش مشاركته يف املؤمتر 
دول  لربملانات  االستثنائي 
االسالمي«  املؤمتر  »منظمة 
النص  ووزعت  دمشق  يف 
لالعالم«،  الوطنية  »الوكالة 
وقال: »هذا العدوان املكشوف 
االطماع  على  يدل  واملستور 
والنيات العدوانية االسرائيلية، 
فاسرائيل تعترب دائمًا ان لبنان 
املنطقة  يف  االول  العدو  هو 
لوجودها  املعاكس  املثال  النه 

العنصري يف املنطقة«.
التنقيب  موضوع  اىل  وتطرق 
من  رافقه  وما  النفط  عن 
سجال سياسي وخصوصًا اعالن 
جملس  رئيس  ان  اسرائيل 
النفط  موضوع  طرح  النواب 
كبديل من مزارع شبعا يف وجه 
»سأصحح  قال:  اسرائيل، 
االسرائيلي  التلفزيون  قاله  ما 
والعاشرة  الثانية  بقناتيه 
وهو  اسرائيليتان  وصحيفتان 
ان نبيه بري يطرح مشروع الغاز 
كمشكلة،  النفط  عن  والتنقيب 
مزارع  موضوع  طرح  كما 
وكأن  دليل،  اكرب  هذا  شبعا. 
او  اسرائيلية  هي  شبعا  مزارع 
اسرائيل.  انتزعتها  فلسطينية 
يف احلقيقة ال يوجد شيء امسه 
املنطقة،  يف  اسرائيلية  حقوق 

هذا االمر جيب اال ننساه«.
واضاف: »مزارع شبعا لبنانية 
اي  ونرفض  املئة،  يف  مئة 
يقولون  فهم  حياهلا،  التباس 
من  املزارع  هذه  اخذنا  اننا 
قد  كانوا  اذا  قلنا  لقد  سوريا، 
سوريا  من  املزارع  هذه  اخذوا 
يف  االوقات  من  وقت  ففي 
1982 اخذمت بريوت من سوريا، 

فلماذا ال تّدعون ملكيتها، ويف 
عربية  ارض  هذه  االحوال  كل 
مزارع شبعا  فيها؟  انتم  فلماذا 
مل ابتدعها، فهي مزارع لبنانية، 
برفقة  اليوم  انا  وللمصادفة 
النائب قاسم هاشم الذي ميلك 
هذه  من  كبريًا  قسمًا  والده 
حسي«. مثال  وهذا  املزارع، 
»اسرائيل  ان  اىل  واشار 
احدى  اقامة  اآلن  بدأت 
النفط  عن  للتنقيب  املنصات 
االمريكية  الشركة  مع  واتفقت 
اللبنانية  والدولة  »نوبل«، 
توجهت بانذار اىل هذه الشركة 
حمذرة من استثمار اي بقعة من 
عند  النهم  اللبنانية،  االراضي 
والبئر  باحلفر،  يبدأون  الناقورة 
املوجودة هناك بئر واعدة جدًا، 
واالسرائيليون اآلن اخرتعوا امرًا 
ال يصدق، وهو ان حدود لبنان 
امنا  الناقورة  رأس  من  تبدأ  ال 
من رأس املطلة، وذلك لتجنب 
االمر، وأوكد ان لبنان ال ميكن 
مياهه  نقطة من  بأي  يفّرط  ان 

او برتوله«.
ونفى بري صحة تقارير ذكرت 
ان االوروبيني نقلوا حتذيرًا اىل 
لبنان من عدوان اسرائيلي يف 
قائاًل:  املقبل،  االول  تشرين 
صحيح  غري  الكالم  »هذا 
على  حربًا  هناك  ان  اعتقد  وال 
لبنان  على  العدوان  امنا  لبنان 
ويف  وواقعيًا  قائمًا  يزال  ال 
 ،1978 منذ  ملموس  شكل 
ما دام هناك  يتحرر  ولبنان مل 
إنش واحد من ارضه او مياهه 
او ثروته النفطية حتت االحتالل 

االسرائيلي«.
بري  التقى  آخر،  صعيد  على 
علي حسن  النائبني  يف حضور 
والسفري  هاشم  وقاسم  خليل 
خوري  ميشال  دمشق  يف 
واملسؤول عن حركة »امل« 
حسن،  احلاج  امحد  سوريا  يف 
رئيس جملس الشورى االيراني 
علي الرجياني. وقال على االثر: 
»املؤمتر الذي عقد يف دمشق 
املؤمترات  اكثر  من  فعاًل  كان 
تقدمًا وهو سيكون حمطة مهمة 
ومضيئة يف اجتماع مؤمتر رؤساء 
الذي  العامل  يف  الربملانات 
النصف  يف  جنيف  يف  سيعقد 

الثاني من متوز«.

بري: التجسس أخطر أنواع العدوان ولن 
نفّرط بأي نقطة من مياهنا أو نفطنا

الوزراء  جملس  رئيس  عرض 
االول يف  امس  احلريري  سعد 
التونسي  السفري  مع  السرايا 
العالقات  عبداهلل  مسري  حممد 

الثنائية.
ثم استقبل وفدًا من »اجلامعة 
»القوات  يف  السياسية« 
اللبنانية« ضم طالبًا جامعيني 
اصل  من  وكنديني  امريكيني 
برنامج  يف  يشاركون  لبناني 
اجلذور«،  اىل  »العودة 
اىل  اياهم  داعيًا  وحاورهم 
التمسك ببلدهم وارضهم والبقاء 
على تفاؤهلم باملستقبل، مؤكدًا 
ان احلكومة »تسعى للمحافظة 
تأمني  يتيح  الذي  النمو  على 
للشباب  وخصوصًا  عمل  فرص 

املقيم واملغرتب.
كذلك استقبل احلريري الرئيس 
واملدير التنفيذي لغرفة التجارة 
الوطنية  االمريكية   – العربية 
شارل  االمري  ثم  محود  ديفيد 

هنري دو لوكوفيتش.
بعثة  رئيس  التقى  وعصرًا 

الشعب«  »حركة  رئيس  قال 
واكيم  جناح  السابق  النائب 
يف  التنسيق  هيئة  اجتماع  بعد 
احلركة »ان احلركة الحظت مدى 
االرتباك يف تعامل احلكم مع ملف 
»السبب  ان  معتربا  النفط«. 
االرتباك  هذا  وراء  الرئيسي 
التعليمات اليت اصدرتها السفارة 
السلطة  اطراف  لبعض  االمريكية 

هلذا  امللف،  هذا  متييع  بوجوب 
يعمد هؤالء اىل املماطلة واخلداع 
هذه  يف  لبنان  حقوق  يهدد  مبا 

الثروة الوطنية.
تستنكر  إذ  الشعب  حركة  ان 
املتكرر  االمريكية  السفارة  تدخل 
الداخلية،  شؤوننا  واملتمادي يف 
اىل سلب  املرة  هذه  يؤدي  ومبا 
ثروته  يف  حقه  اللبناني  الشعب 

بعض  اذعان  تستهجن  الوطنية، 
السفارة  ملطالب  السلطة  اطراف 
ويف  وتعليماتها.  االمريكية 
الشعب  حركة  تؤكد  اجملال  هذا 
متابعتها هلذا امللف وما حيوط به 
من مالبسات وستطلع الرأي العام 
على ما جيري يف الكواليس، ويف 
ضوء ذلك سوف تدعو اىل حتركات 

شعبية لوقف هذا العبث«.

التجسس  شبكات  موضوع  ويف 
»انه  قال:  اسرائيل  ملصلحة 
اطراف  يسارع  ان  الغريب  ملن 
عند  التهاني  تبادل  اىل  السلطة 
اكتشاف شبكة جتسس او القبض 
كشف  ما  ان  ويبدو  عميل.  على 
الكبري  العدد  رغم  اآلن،  حتى 
القليل  اقل  هو  الشبكات،  هلذه 

واملخفي اعظم )...(«.

 واكيم: ارتباك السلطة يف النفط سببه تعليمات أمريكية

مع النائب السابق وجيه البعريين 
القائم وحاجات  السياسي  الواقع 

منطقة عكار.
املدير   – الرئيس  بعبدا  وزار 
التنفيذي لغرفة التجارة االمريكية 
محود  دايفيد  الوطنية  العربية   –
الذي اطلع الرئيس سليمان على 
يف  عملها  وخطة  الغرفة  نشاط 
العالقات  لتعزيز  املقبلة  املرحلة 
مع غرفة بريوت والغرف العربية، 
زيارات  تبادل  اىل  اضافة 
اللبنانيني  االعمال  رجال  وفود 
لبناني  اصل  من  واالمريكيني 
مشاريع  اقامة  اجل  من  وعربي 
ميدان  يف  خصوصا  استثمارية 
وغريها.  االتصاالت  تكنولوجيا 
رئيس  سليمان  استقبل  كما 
اجمللس الدستوري عصام سليمان 
اجمللس.  عمل  على  منه  واطلع 
واستقبل سليمان بعد الظهر وزير 
وعرض  حناس  شربل  االتصاالت 
على  منه  واطلع  وزارته  عمل  معه 
شبكة  بعمل  املتعلقة  املعلومات 

اخللوي.

سليمان يؤكد حرصه على سالمة »اليونيفيل« 
ويدعو اىل مزيد من التنسيق مع اجليش

السفري  االوروبي  االحتاد 
ان  اوضح  الذي  لوران  باتريك 
جملس  عمل  تناول  »اللقاء 
االوروبي  اللبناني  الشراكة 
بني  الثنائية  العالقات  وتطوير 

اجلانبني.
الشيخ  عكار  مفيت  استقبل  ثم 
من  وفد  مع  الرفاعي  اسامة 
وطرابلس.  وعكار  الضنية 
»ان  الرفاعي:  واوضح 
احلريري  الرئيس  اطلع  الوفد 
من  عكار  منطقة  اوضاع  على 
الناحيتني االمنائية والسياسية. 
وال  حمرومة  الشمال  فمناطق 
حباجة  هي  اليت  عكار  سيما 
املشاريع،  من  مجلة  اىل 
يف  معاناتها  اىل  باالضافة 
اىل  وحاجتها  الكهرباء  موضوع 
رئيس  واستقبل  السدود«. 
فوزي  السابق  الوزير  الوزراء 
كتابه:  اليه  قّدم  الذي  صلوخ 
»درب وسنابل« الذي حيوي 
العمل  من  عامًا   35 مذكرات 

الديبلوماسي.

احلريري التقى السفريين األوروبي والتونسي 
واطلع من مفيت عكار على أوضاع املنطقة

Foreign Exchange Rates
أسعار العمالت كما وردتنا من البنك العربي

 Country    Currency    Code    Bank Buys AUD         Bank Sells AUD
     NOTES
 USA        Dollars   USD     0.8301               0.8683
 Europe      Euro       EUR     0.6513              0.6997
 United Kingdom Pounds  GBP    0.5371              0.5771

TELEGRAPHIC TRANSFERS
 USA         Dollars   USD      0.835               0.857
 Jordan        Dinars   JOD       0.584               0.619
 Saudi Arabia  Riyals  SAR      3.075               3.305
 United Arab Emirates Dirham AED 3.008             3.238
 Egypt         Pounds   EGP     4.654              4.984
 Bahrain      Dinar       BHD     0.307              0.33
 Europe       Euro        EUR      0.6616            0.6916
 United Kingdom Pounds  GBP      0.5443            0.5723
 Switzerland   Francs    CHF     0.8845            0.922
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مجيع أنواع اخلضار والفواكه
اجبان البان، كبيس، معلبات، بهارات، 

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

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

اراكيل مستوردة من لبنان والصني.. 
تنباك بنكهات متنوعة

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

صادقة واخوية 
3 فروع بإدارة عائلية واحدة

االفتتاح الكبري 
حملالت محزة اخوان يف منطقة مرييالندز

179 Merrylands 
Rd,

Merrylands
 9760 1886

مرييالندز
128 Haldon

 St, 
Lakemba
9750 9766

الكمبا
77 Waterloo Rd,  

Punchbowl
97503300 

مقابل كنيسة مارشربل

بانشبول

اجلميل  امني  الرئيس  أبدى 
استغرابه لعدم صدور موقف عن 
الدولة اللبنانية يوضح ما حصل 
الدولية  القوة  مع  اجلنوب  يف 
االهالي  من  عدد  تعرض  حني 

هلا اثناء اجرائها مناورات.
بيت  يف  استقباله  اثر  وقال 
الصيفي  املركزي يف  الكتائب 
االمريكية  السفرية  أمس 
كل  »ان  سيسون  ميشيل 
الوقت  يف  ضرورية  املساعي 
احلاضر لتحصني لبنان ملواجهة 
التطورات االقليمية اليت ميكن ان 
تؤدي النعكاسات خطرية عليه، 
الصعيد  على  االتصاالت  فكل 
على  للحفاظ  هي  الديبلومايس 
واملفروض  اللبنانية،  املصلحة 
ان حتصن الساحة اللبنانية أكثر 
الدولية  بالقرارات  بتمسكها 
قلبا وقالبا، والعمل بضمري حي 
القرارات  هذه  من  لالستفادة 
نذكر هذا  القرار 1701.  ومنها 
اليت  االحداث  اىل  نظرا  القرار 
من(  )أول  اجلنوب  يف  حصلت 
وهذا  الدولية  القوة  مع  أمس، 
أننا حنن  ننسى  فال  خطري،  أمر 
من طالب بهذا القرار من خالل 
وافقت  وطين  احتاد  حكومة 
انشاء  ومنها  بنوده  بكل  عليه 
مهمات قوة اليونيفيل. حنن ال 
حصلت  اليت  االشكاالت  نفهم 
كانت  التدريبات  ان  وخصوصا 
اللبنانية،  الدولة  مع  منسقة 
القوات  هذه  هل  فلنتفاهم، 
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مل  انها  أم  لبنانية؟  حاجة  هي 
تعد ملصلحة لبنان؟« وأضاف 
يزال  »ال   ،1701 القرار  ان 
أن  واملؤسف  لبنان.  ملصلحة 
شكلت  حصلت  اليت  االحداث 
والدول  الدولية  للقوة  إرباكا 
املعنية فيها، فكيف سنتعاطى 
شبابها  ترسل  اليت  الدول  مع 
يف  لبنان  ملساعدة  وتضحي 
كل  ولدرء  اسرائيل  مواجهة 

االخطار احملدقة بنا؟«
الدولة  واستغرب اجلميل غياب 
وقال:  املوضوع،  هذا  عن 
»كنا على االقل نتوقع صدور 
بيان عن اجلهات املعنية حول ما 
حصل، فاملطلوب موقف واضح 
املراجع  كل  ومن  الدولة  من 
متمسكون  اننا  لتبني  املعنية 
بالقرار 1701 وبالقوة الدولية، 
وكلنا استعداد لتأمني الظروف 
مبهمتهم  ليقوموا  هلم  املؤاتية 
عن  والدفاع  لبنان  ملساعدة 

املصاحل اللبنانية«.
وسئل هل حبث مع سيسون يف 
الغجر،  من  اسرائيل  انسحاب 
كاملة  معطيات  ال  فأجاب: 
حول موضوع الغجر، ورأيي ان 
أن  ننسى  فال  معقد،  املوضوع 
فلرمبا  سوريون،  الغجر  سكان 
االهالي  مع  هناك دور لسوريا 
السوريني يف الغجر، وميكن ان 
تكون عنصرا مساعدا النسحاب 
هذه  من  االسرائيلي  اجليش 

املنطقة«.

االعالم  جلنة  رئيس  ناقش 
واالتصاالت النائب حسن فضل 
شربل  االتصاالت  وزير  مع  اهلل 
اإلسرائيلي  »اخلرق  حناس 
وأضراره  االتصاالت  لقطاع 

اخلطرية«.
امس  اهلل  فضل  حناس  التقى 
االول يف جملس النواب، وحبثا 
لتحديد  الوزارة  خطوات  يف 
واإلجراءات  األضرار  نوعية 
ملعاجلتها،  املتخذة  الفورية 
ما  بكل  القيام  »أهمية  واكدا 
وطنيًا  القطاع  هذا  حلماية  يلزم 

وتفّحص سالمته«.
اهلل  فضل  استقبل  كذلك، 
»ألفا«  لشركة  العام  املدير 
أطلعه  الذي  حايك،  مروان 
توقيف  بعد  الشركة  أجواء  على 
موظفها »وما ترتب على ذلك 
كبرية  وتقنية  فنية  أضرار  من 
نتيجة  بالشركة  حلقت  وخطرية 

اخلرق اإلسرائيلي«.
»اإلجراءات  حايك  وشرح 
اليت  الفورية  والتقنية  الفنية 
باشرت الشركة اختاذها للحد من 
االجراءات  عن  فضال  األضرار، 
البعيدة املدى املطلوبة ملواجهة 
ما حصل«، وعرضا »األضرار 
الكبرية  واملعنوية  االقتصادية 

اليت حلقت بالشركة«.
وشدد فضل اهلل على ان »ما 
جرى هو عدوان اسرائيلي خطري، 
وان ما نسمعه من شروح تشري 
اكرب  احلاصل  اخلطر  ان  اىل 
ويتطلب  معلن،  هو  مما  بكثري 
احلكومة  من  واسعا  حتركا  األمر 
اىل  وأشار  األخطار«.  لتدارك 
هي  املباشرة  »املسؤولية  ان 
العميل نفسه ومن يظهره  على 
اىل  داعيا  متورطا«،  التحقيق 
»عدم اإلساءة اىل الشركة أو 

اىل أي من موظفيها«.

استقبل رئيس اهليئة التنفيذية 
اللبنانية«  يف حزب »القوات 
سامي  النائب  جعجع  مسري 
ضم  وفد  رأس  على  اجلميل 
منسق الكتلة الربملانية يف حزب 
الكتائب انطوان ريشا، وعضوي 
داغر  ايلي  السياسي  املكتب 
والبري كوستانيان. عقب اللقاء، 
امللفات  »عرضنا  اجلميل  قال 
حيال  التنسيق  وجرى  املطروحة 
سنتبعها«،  اليت  اخلطوات 
يف  بقلق  »حبثنا  واضاف: 
الطريقة اليت اوقف فيها املوظف 
يف شركة »ألفا« وما تال ذلك 
مؤسسات  ختطت  تصرحيات  من 
الدولة بكل ما يتعلق باملواضيع 

االمنية وهذا االمر مرفوض«.
منسق  استقبل  قد  جعجع  وكان 
 14 لـ«قوى  العامة  االمانة 
وحبث  سعيد  فارس  آذار« 
زيارة  اثر  التطورات  يف  معه 

جعجع استقبل سامي اجلميل وسعيد: 
»تنسيق دائم وتواصل بني الكتائب والقوات«

جعجع اخلارجية اليت مشلت مصر 
سعيد  واكد  واسبانيا.  وفرنسا 
وجهات  يف  التوافق  »ان 
رئيس  مع  كاماًل  كان  النظر 
يف  وخصوصًا  التنفيذية  اهليئة 
حبثنا  كما  الداخلية.  االولويات 
يف حفلة التهويل اليت نشهدها 
واستباق  االعالم  وسائل  عرب 
البعض الذين يريدون زج امساء 
معينة يف كل االمور التحقيقات 
وكانت  القضائية.  واالحكام 
مناسبة تطرقنا فيها اىل االحداث 
اليت تعرضت هلا القوة الدولية 
يف اجلنوب وهذا شيء مستنكر 
اللبنانية  الدولة  من  واملطلوب 
موضوع  يف  بشكوى  تتقدم  ان 
خطف العدو االسرائيلي الراعي. 
على  تأخذ  ان  ايضًا  عليها  كما 
للقرار  الكامل  التنفيذ  عاتقها 
1701 وان تكون القوة الدولية 

مؤازرة للجيش اللبناني«.

ميقاتي  جنيب  الرئيس  حبث 
اخلاص  املمثل  استقباله  خالل 
لالمني العام لالمم املتحدة يف 
لبنان مايكل وليامز، التطورات 
االخرية يف اجلنوب حول تطبيق 

القرار 1701.
اللقاء:  بعد  وليامز  وقال 
الدولي  التقرير  أن  أعتقد 
القرار  هذا  تطبيق  شأن  يف 

سأسافر  وأنا  قريبا،  سيصدر 
أيام  اىل نيويورك خالل عشرة 
اىل جملس  تقريري  أقدم  لكي 

االمن.
عن  سؤال  على  ردا  أضاف 
املاضية:  االيام  تطورات 
اجلميع مهتم بتجنب وقوع مثل 
وقعت يف  لقد  االحداث.  هذه 
عدة  حوادث  االخرية  االيام 

يقارب  ما  اىل  عددها  وصل 
ردة  من  ناتج  بعضها  الـ20، 
فعل عفوية من األهالي، ولكن 
البعض اآلخر كان منظما بدليل 
أن العدد يف أحد هذه التحركات 

وصل اىل 100 شخص.
لكن  دائم،  قلق  هناك  وتابع: 
يشهد  قد  الوضع  أن  أعتقد 
حتسنا كبريا، ولكن جيب القيام 

مبجهود يف هذا االطار.
التجسس  شبكات  ضبط  وعن 
لبنان  التوتر بني  حدة  وارتفاع 
وإسرائيل، قال: آمل أال ترتفع 
حدة التوتر بسبب هذه االحداث 
عدة  توقيفات  جرت  املزعجة. 
ميكننا  ال  ولكن  ألشخاص، 
استباق ما سيقوله القضاء يف 

هذا االطار.

وليامز يبحث مع ميقاتي التطورات: الوضع جنوباً قد يشهد حتسناً كبريًا

مدير »ألفا« شرح اإلجراءات للحد من األضرار
فضل اهلل وحناس حلماية االتصاالت
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خضار وفواكه طازجة يوميًا من املاركت
موزع معتمد للخضار والفواكه لدى العديد من
املطاعم والكنائس ومأوى العجزة ودور الراحة

حسومات كبرية على االسعار اسبوعيًا
جناح خاص للمعلبات والسمانة والبهارات ومساحيق 

الغسيل والعصري وغري ذلك...
اسعار مهاودة وخدمة جيدة

حمالت
 أبو مرعي
للخضار 
والفواكه

بإدارة
 جوزيف

  أبو مرعي 
وعائلته

Tel: 96377511
24 good st Granville

مقابل ملحمة
طوني فرنسيس
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عني  يف  اهلل«  »حزب 
التسريبات  من  االستهداف.. 
الدولية،  االفرتاضية حول احملكمة 
دوالر  مليون  اخلمسمئة  محلة  اىل 
االمريكية اليت كشف عنها مساعد 
جيفري  االمريكية  اخلارجية  وزيرة 
»حزب  صورة  لتشويه  فيلتمان 
اللبناني،  الشباب  لدى  اهلل« 
وشبكات  األمنية  باالتفاقية  مرورًا 
وآخرها  االسرائيلية  التجسس 
واملناورة  »الفا«  جاسوس 
امللتبسة الغايات واألهداف لقوات 

»اليونيفيل« جنوب الليطاني.
نائب  يقول  السياق،  هذا  ويف 
اهلل«  لـ»حزب  العام  االمني 
قيادة  إن  قاسم  نعيم  الشيخ 
»حزب اهلل« اختذت قرارًا بعدم 
احملكمة  موضوع  مع  التعاطي 
من  الظين، سواء  والقرار  الدولية 
حتليالت  ام  طائشة  خربيات  خالل 
شابه،  ما  ام  مقاالت  ام  صحافية 
وأشار اىل أن هناك خارطة طريق 
بها  يلتزم  احملكمة  مع  للتعاطي 
أن رمسها  »حزب اهلل«، وسبق 
األمني العام السيد حسن نصراهلل 

»ونقطة على السطر«.
»ألفا«  جاسوس  كشف  وحيتل 
أهمية يف متابعات »حزب اهلل« 
هذه األيام، »فهذا العميل، كما 
تؤكد التحقيقات األولية هو »كنز 
مثني«، ورمبا يكون أخطر من كل 
قبله،  توقيفهم  مّت  الذين  العمالء 
موقعه  من  لعبه  الذي  للدور  نظرًا 
العدو  ادخال  يف  الشركة  يف 
االسرائيلي اىل الشبكة، حبيث مل 
االمر  وهذا  ألحد،  خصوصية  يبق 
واملفروض  اخلطورة،  منتهى  يف 
وفق  األمر  مع  التعاطي  يتم  ان 
خطورته«. ويشري قاسم اىل انه 
من غري املستبعد ان يكون هناك 
آخرون كانوا يعملون مع جاسوس 

»الفا«.
املطلوب  ان  قاسم  الشيخ  وأكد 
يف موازاة تفشي ظاهرة الشبكات 
والعمالء، تطبيق حكم اإلعدام حبق 
ثانية  جهة  ومن  اسرائيل،  عمالء 
وعدم  القضائية،  االحكام  تشديد 
بعد  العمالء  حماكمات  جتربة  تكرار 
واليت   ،2000 العام  يف  التحرير 
متت بصورة رمزية ومل تكن رادعة 
يؤكد  ما  اهم  ان  على  للعمالء«. 
عليه قاسم هو ان العميل ال دين 
أي  تغطية  نرفض  وبالتالي  له، 
او  مذهيب  عنوان  أي  حتت  عميل 

طائفي.
ان  اىل  قاسم  الشيخ  واشار 
»حزب اهلل« بصدد تقديم سؤال 
عرب أحد نواب كتلة الوفاء للمقاومة 
اليت  االجراءات  حول  احلكومة  اىل 
االعتداءات  حيال  بها  ستقوم 
املتكررة  االسرائيلية  واالنتهاكات 
اللبناني،  الراعي  خطف  وآخرها 
احلكومة  على  االمر  هذا  فأمام 
وأن  ما  بشيء  تقوم  ان  اللبنانية 

تتحمل مسؤوليتها.
نظر  وجهة  من  االفضل  من  كان 
قوات  تولد  »اال  اهلل«  »حزب 
وبني  بينها  توترًا  اليونيفيل 
تقوم  واال  اجلنوب  يف  االهالي 
وآخرها  منها،  تنفرهم  خبطوات 
ارادت  اليت  العسكرية  املناورة 
عدد  آهلة يف  اماكن  تنفيذها يف 
توقيت  ويف  اجلنوبية  البلدات  من 
ملتبس وحتت عنوان مريب ومبعزل 

عن اجليش اللبناني«.
موقف  بداية  قاسم  الشيخ  حيسم 

من  املبدئي  اهلل«  »حزب 
احلزب  ان  بقوله  »اليونيفيل« 
الذي  االول  اليوم  من  واعتبارًا 
اىل  اليونيفيل  قوات  فيه  وصلت 
لبنان، رحب بها على قاعدة تطبيق 
كل  تندرج  وان   ،1701 القرار 
اخلطوات اليت تقوم بها حتت احكام 
فإن  وبالتالي  املذكور،  القرار 
تؤدي  بان  دائمًا  معنية  اليونيفيل 
دورها الذي ينسجم متامًا مع القرار 
1701 وال يشكل خروجًا عليه. كما 
ال خيلق ريبة املواطنني وقلقًا على 
غرار ما حصل مع املناورة األخرية 
يف  رافقتها  اليت  والتحركات 
داخل بعض القرى اجلنوبية وعلى 

املرتفعات املواجهة هلا.
قوات  إن  قاسم  رأي  ويف 
أيضًا  معنية  باتت  »اليونيفيل« 
به،  تقوم  ما  اىل  تنتبه  ان  يف 
تراكم  التجاوزات  ان  تدرك  وان 
قلقًا، وان بعض السلوك ال يبين 
عناصر ثقة بني تلك القوات وبني 
االشكال  فإن  لذلك  االهالي، 
من  تصرف  عن  ناجم  حصل  الذي 
الناس،  اقلق  »اليونيفيل«، 
ما  تفسر  ان  القوات  تلك  وعلى 
قامت به وان تصحح، او باألحرى 
أن تلتزم مبهمتها كما حددها القرار 
اىل  األمور  تعود  1701، وساعتئذ 

جماريها.
الشيخ  يؤكد  متصل،  جانب  ويف 
جيفري  عنه  كشف  ما  ان  قاسم 
مليون   500 دفع  جلهة  فيلتمان 
»حزب  على  للتحريض  دوالر 
اهلل«، يتطلب مواجهة حملية على 
اىل  وصواًل  كافة،  املستويات 
مالحقة املشرتكني يف تلك احلملة 
واملستفيدين منها، واختاذ خطوات 

رادعة لتلك االنتهاكات.
ويف موضوع سفن الدعم اىل غزة، 
اخلطوة  أن مثل هذه  يؤكد قاسم 
بشكل  الفلسطينية  القضية  ختدم 
عام، واملشرفون على هذه املسألة 
يريدونها  اليت  اخلطوات  يقررون 
سواء أكانوا سيستمرون فيها أم 
»حزب  فإن  وبالتالي  يتوقفون، 

اهلل« خارج هذه املسألة.
اما على صعيد املعارضة و14 آذار 
واحلكومة، فإن الشيخ قاسم يرى 
أن املعارضة متتلك قدرًا عاليًا من 
التماسك، خالفًا حلال 14 آذار بعد 
منها،  جنبالط  وليد  النائب  خروج 
واما احلكومة »فصحيح أنها تسري 
ان  اال  كالسلحفاة،  بطيئة  بوترية 
اليت  القوى  وموازين  الظروف 
هي  تزال  ما  ظلها  يف  تشكلت 
ذاتها، كما ان الظروف االنتقالية 
احلكومة  هذه  اىل  اوصلت  اليت 
لذلك  ذلك..  بغري  تسمح  ال 
بطرح  فائدة  ال  إن  ونقول  قلنا 

تغيريها«. 

 على »اليونيفيل« أن تدرك أن جتاوزاتها تراكم قلقاً عند األهالي
قاسم: الظروف اليت أنتجت احلكومة ما تزال قائمة

عقد اجتماع قبل ظهر أمس االول يف 
مكتب رئيس »كتلة املستقبل« 
السنيورة  فؤاد  الرئيس  النيابية 
العامة  االمانة  منسق  اىل  ضمه 
السابق  النائب  آذار   14 لقوى 
انطوان  والنواب  سعيد  فارس 
القوات  )عن  كريوز  وايلي  زهرا 
وحممد  املشنوق  نهاد  اللبنانية( 
قباني، مسري اجلسر، هادي حبيش، 
)عن  حوري  وعمار  جمدالني  عاطف 

تيار املستقبل(.
وعلم ان اجملتمعني حبثوا يف مسألة 
للفلسطينيني،  االنسانية  احلقوق 
اليت جيري  االوىل  املرة  انها  علما 
فيها حبث جدي بني قوى 14 آذار 
امكان  يف  املستقبل«  و«تيار 
بهذه  يتعلق  قانون  مشروع  وضع 
موحدة  ورقة  لرفع  متهيدا  احلقوق 
وامكان  النواب،  جملس  اىل 
قطاعي  يف  خدمات  من  افادتهم 

الصحة والعمل.
كما علم ان النقاش اتسم باجلدية 
والعمق وسادته اجواء اجيابية وان 
اتفقوا على عنواني حق  اجملتمعني 
على  الصحية  والضمانات  العمل 
حق  بند  يف  النقاش  يستكمل  ان 

التملك يف اجتماع آخر.
هذا  ان  ايضا  املعلومات  ويف 
اجملتمعني  وان  اول  هو  االجتماع 
وان  مفتوحة،  اجتماعاتهم  ابقوا 
باقي  لتشمل  ستتوسع  اتصاالتهم 
النواب منهم وغري  آذار  فرقاء 14 
يف  اجلميع  اشراك  بغية  النواب 
تشكيل  على  اتفق  كما  النقاش. 
الصيغة  لوضع  مصغرة  جلنة 
النهائية لعنواني العمل والضمانات 
الفلسطينية  اهلوية  ستؤكد  واليت 
لكل الجىء فلسطيين، عرب اشرتاط 
والتأثري  عمل  اجازة  على  حصوله 
الدولي عرب  على مسؤولية اجملتمع 
دفع االونروا للمشاركة يف مرتتبات 

الضمان.

تنسيق بني قوى يف 14 آذار حول 
مشروع للحقوق الفلسطينية

لرئاسة  العامة  األمانة  وزعت 
جملس الوزراء املقررات الرمسية 
جللسة جملس الوزراء اليت عقدت 
أمس األول، يف السرايا الكبرية 
احلريري  سعد  الرئيس  برئاسة 

وأبرز ما فيها:
قانون  مشروع  على  املوافقة   -
يرمي إىل اإلجازة للحكومة إبرام 
بني  القانوني  للتعاون  اتفاقية 
اجلمهورية اللبنانية ودولة قطر، 
بإحالته  مرسوم  مشروع  وعلى 

اىل جملس النواب.
وزارة  طلب  على  املوافقة   -
تالمذة  تعيني  الوطين  الدفاع 

رتباء.
وزارة  طلب  على  املوافقة   -
مستشفى  إعطاء  العامة  الصحة 
مساهمة  احلكومي  ناسو  أورانج 
مالية بقيمة /550/ مليون ل.ل. 
موازنة  من   2010 العام  عن 

وزارة الصحة العامة.
استقالة  قبول  على  املوافقة   -
من  شحادة  كمال  الدكتور 
املنظمة  اهليئة  رئيس  منصب 

لالتصاالت ومديرها التنفيذي.
جملس  قرار  على  التأكيد   -
تاريخ   51 الرقم  الوزراء 
بالتقرير  املتعلق   2009/5/13
الذي أعدته اللجنة حول احلدود 
للمنطقة  اجلنوبية  البحرية 
اخلالصة  اللبنانية  االقتصادية 

وايداع اخلرائط لالمم املتحدة.
عقد  متديد  على  املوافقة   -
لعقارات  الغولف  نادي  إشغال 
للطريان  العامة  للمديرية  تابعة 

املدني ملدة 7 سنوات.

أبرز مقررات جملس الوزراء

»التغيري  تكتل  حلظ 
»قطبة  وجود  واإلصالح« 
موضوع  طرح  يف  خمفية 
للفلسطينيني  املدنية  احلقوق 

يف لبنان«.
النقزة  »إزالة  أن  واعترب 
العالقات  ملف  من  اللبنانية 
من  السورية  ـ  اللبنانية 
السياسيني  مسؤولية 
اللبنانيني والسوريني معًا«.

تكتل »التغيري  عضو  قال   [
سيمون  النائب  واالصالح« 
ابي رميا يف حديث اىل موقع 
االلكرتوني  »الكتائب« 
احلقوق  االول: »طرح  أمس 
كان  للفلسطينيني  االنسانية 
مبثابة املفاجأة لنا وكأنه عملية 
إنزال، ومن إجيابية هذا امللف 
السياسية  املواقف  وّحد  انه 
والكيان  باهلوية  امّلس  ألن 

مسألة حساسة«.
وشدد ابي رميا على ضرورة 
اهمية  اللبنانيون  يعي  »ان 
من  خيرجوا  وأن  مصاحلهم 
البوتقة السياسية الضيقة«، 
كي  االوان  »آن  انه  معتربًا 
نتطلع اىل امللفات االجتماعية 
ومنها  مواطن  كل  تهم  اليت 
نتّحضر  الذي  السري  قانون 
واملقالع  الكسارات  وملف  له 
كي  االساتذة،  وحقوق 
حنو  اللبناني  اجملتمع  يتطور 

االفضل«.
يف  البحث  ان  اىل  وأشار 
كالتنقيب  العالقة  امللفات 
احلقوق  وإعطاء  النفط  عن 
»ال  للفلسطينيني  االنسانية 
حتمل يف طياتها اي ترابط من 
سياسية  خضات  إجياد  ناحية 

يف البلد«.
وعن طريقة طرح النائب وليد 
الفلسطيين،  امللف  جنبالط 
املوضوع  ُطرح  »لقد  قال: 
احلزب  مؤمتر  انعقاد  خالل 
التقدمي االشرتاكي منذ شهر 
ونصف، واعتقد انه جاء نتيجة 

هذا العمل«.
وذكر مبا صدر عن »االونروا« 
تلبية  تستطيع  ال  انها  لناحية 
حاجات الفلسطينيني فيما هم 
يطالبون بإدخاهلم يف الضمان 
الذي  اللبناني  االجتماعي 
يعاني من الويالت، الفتًا اىل 
قطبة خمفية يف  ان »هناك 

هذا املوضوع«.
النقزة  »ازالة  أن  ورأى 
بسوريا  العالقة  من  اللبنانية 
هي من مسؤولية السياسيني 
والسوريني  اللبنانيني 
بالتبادل  طالبنا  لقد  معًا. 
حتقق  وقد  الديبلوماسي 
وننتظر ترسيم احلدود وإنهاء 
ملف املعتقلني اللبنانيني يف 
السجون السورية، وهذه كلها 

حتتم مسؤولية معاجلتها  ملفات ُ
من الدولتني فقط«.

يف  اإليراني  النفوذ  وعن 
النفوذ  »ان  قال:  لبنان، 
من  الدول  من  للعديد  موجود 
بينها ايران والسعودية وغريها 
االحزاب  لالسف  الدول،  من 
تتعاطى  اللبنانية  والتيارات 
املرجعيات،  تلك  كل  مع 
وحنن مع احسن العالقات مع 
ان  علينا  لكن  الدول،  هذه 
ان ُننفذ  قبل  لبنانيني  نكون 

التعليمات اخلارجية«.
النائب  التكتل  عضو  رأى   [
انه »إذا ثبت ان  آالن عون 
فعاًل  تعمل  التجسس  شبكات 
ملصلحة اسرائيل، فهذا يعين 
امنيًا«.  خمروق  لبنان  ان 
ودعا اىل »عدم استباق حكم 
بدرجة وعي  والتمتع  احملكمة، 
كبرية إذا كان السيناريو الذي 
القرار  حول  عنه  احلديث  يتم 

الظين صحيحًا«.
اجلنوب  »اهالي  أن  واكد 
خيافون من اعتداء جديد تقوم 
لبنان«،  على  اسرائيل  به 
الفتًا اىل »وجود وضع معني 
اضافة   2006 العام  عن  نتج 
 1701 االمن  قرار جملس  اىل 
ووجود قوات »اليونيفيل«، 
هذه  على  احملافظة  وجيب 

االوضاع«.

»التغيري واإلصالح«: هناك قطبة خمفية
يف طرح ملف احلقوق املدنية للفلسطينيني
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اشهى اصناف املأكوالت البحرية واملشاوي والباستا 
واملأكوالت االيطالية اللبنانية والشرق اوسطية واملازات 

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

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

حتى ساعة متأخرة من الليل
نقفل يوم االثنني

للحجز والطلبيات:

Tel: 9637 2873
5 Miller St Merrylands

افخر
 أنواع 
البيتزا

 على احلطب 

بإدارة
 طنوس مرون 

2010 تموز   3 Saturday 3 July 2010السبت 

»اهلريالد«
 على  االنرتنيت    

»اهلريالد«.. صوت احلقيقة

اقرأوا »اهلريالد«
 على املوقع االلكرتوني التالي:

www.meherald.com.au/myherald 

األمنية  الفضائح  مسلسل  بات 
تباعا  فصوهلا  يتواىل  اليت 
بالنسبة  اليومي  بالطبق  أشبه 
للبنانيني، اىل درجة بات فيها 
مزحة،  هذه  هل  البعض  يسأل 
سياسية،  لعبة  أم  حقيقة،  أم 
أن  هو  كله  ذلك  من  واألدهى 
سابقتها،  تلعن  فضيحة  كل 
للبنانيني  القومي  األمن  فيما 
من  خمرتقة  اللبنانية  والسيادة 
القدمني  أمخص  حتى  الرأس 
االحتماالت  على مجيع  ومفتوحة 
حيرك  من  وال  االمين،  للعبث 
أو  حياسب  مين  وال  ساكنا 
الثغرات  يسد  او  يراقب، 
ما  خلف  يلهث  اجلميع  االمنية، 
من  احللوب«  »البقرة  تدره 
شراكة   او  خصخصة  عرب  أموال 
السيادة  فيها  تباع  غريها،  او 
لشركات أجنبية ال يعرف اصلها 
وال فصلها، كرمى لعيون فالن 

أو عالن.
بعقارب  بسيطة  وبعودة 
الساعة اىل اخللف نكتشف حجم 
االسرائيلي  التغلغل  وخطورة 
على الساحة اللبنانية، بدءا من 
املكتشفة  التجسس  شبكات 
واليت  االخريتني  السنتني  يف 
رمسية  مؤسسات  اىل  تغلغلت 
امن  امن،  )قوى  امنية  واجهزة 
عام، جيش لبناني(، وقطاعات 
قطاع  بلديات،   ( وعامة  خاصة 
مصريف..(، وصوال اىل امتداد 
اىل  االسرائيلي  االخطبوط  يد 
شبكة  عرب  االتصاالت  قطاع 
الباروك،  حمطة  يف  االنرتنت 

اهلاتف  شركة  عرب  واليوم 
ما  ورمبا  »ألفا«،  اخلليوي 

يكون ما خفي أعظم وأدهى.
يستطع  مل  ما  وبالطبع 
أمره  أوكل  فعله،  االسرائيلي 
ما  خالل  من  سواء  لالمريكي 
اصطلح على تسميته باالتفاقية 
الـ500  خالل  من  او  األمنية، 
مليون دوالر اليت اعلن السفري 
لبنان  يف  السابق  االمريكي 
جيفري فيلتمان عن أنها صرفت 
منذ 2006 لتشويه صورة حزب 
اهلل، وبالطبع مرورا بقرارات 5 
أيار املشؤومة واملرتبطة مجيعها 

بقطاع االتصاالت.
ما يتكشف تباعا ) اكثر من 120 
عميال خالل سنتني ( يوضح لنا 
حجم االخرتاق الصهيوني للداخل 
اللبناني، ويكشف عن مدى اجلهد 
الذي يبذله االسرائيلي ملد يده 
اىل الداخل اللبناني، وكل ذلك 
من أجل امتالك املعلومات اليت 
تؤهله خلوض حرب جديدة على 
االتصاالت؟.  لبنان. لكن ملاذا 
ما  اذا  االتصاالت  قطاع  ألن 
نفط  بأنه  وصفه  يصح  كان 
الثمني«  لبنان، فانه »الكنز 
المتالك  يسعى  لعدو  بالنسبة 
لذا  املعلومات،  من  قدر  اكرب 
العمل  انطالق  منذ  حرص  فهو 
يده  وضع  على  القطاع  بهذا 
هذا  على  واستخباراتيا  أمنيا 
املرفق احليوي، من أجل التحكم 
لالستفادة  وفرزها  مبعلوماته، 
منها أمنيا يف حتديد بنك أهدافه 

ألي حرب مقبلة على لبنان.

اجنلس  »لوس  صحيفة 
املعنيني  ألحد  توجهت  تاميز« 
مؤخرا  االتصاالت  قطاع  يف 
استغرابها  فيه  أبدت  بسؤال، 
وشبكات  العمالء  وأعداد  حلجم 
فسألت  املكتشفة،  التجسس 
أو  مزحة  هي  هل  باستهجان، 

وسيلة سياسية او حقيقة؟.
وال  مزحة  هي  ليست  بالطبع 
احلقيقة  انها  سياسية،  وسيلة 
املرة بكل أسف يف بلد ال يتعلم 
من جتاربه السابقة، وال يريد ان 
يتعلم، ويواصل انتهاج سياسة 
العمالء،  حبق  املخففة  االحكام 
ما جعل العدو يستفيد من هذه 
القومي  امننا  الخرتاق  االجواء 
مستفيدا  امليادين،  شتى  يف 
الذي  املريب  الصمت  من 
واحلرية  السيادة  دعاة  جييده 
مواقف  هكذا  يف  واالستقالل 
وال  شفة،  ببنت  ينطقون  فال 
يهمسون أو يصرخون منتقدين 
للقرار  الصهيونية  اخلروقات 
اليت  اجلواسيس  عرب   1701
يف  الليل  كخفافيش  يزرعها 

خمتلف املناطق اللبنانية.
االساس  السؤال  يبقى  لكن 
امام قضية بهذا احلجم، هو هل 
يتم التعاطي مبسألة أمنية كبرية 
كل  اىل  وتدخل  الشكل  بهذا 
تفصيل لبناني حبس املسؤولية 
الالزمة، وهل ينظر اىل موضوع 
أساسي  كشرط  القومي  االمن 
اخلليوي،  شركات  مع  للتعاقد 
الكالم  املالية  للمسألة  أن  ام 

الفصل يف هذا الشأن.

 اخلبري يف قطاع 
االتصاالت رياض حبسون 
للمنار: ملاذا االتصاالت؟ 

ألنها »بنك معلومات« هام 
بنظر العدو الصهيوني

كشف  السياق،  هذا  ويف 
االتصاالت  قطاع  يف  اخلبري 
املهندس رياض حبسون ملوقع 
شبكة  أهمية  أن  »املنار« 
شبكة  وباألخص  االتصاالت، 
امكانية  من  نابعة  اخلليوي 
الشبكة  باخرتاق  جهة  أي  قيام 
فضال عن قدرتها على الوصول 
هلا  تسمح  اليت  للمعلومات 
بتحديد موقع حامل اجلهاز حتى 
لو مل يفتح خطه، وكشف هويته 
) حتديد هوية حامل اجلهاز(«. 
من  القدرة  اىل  باالضافة  هذا 
خالله على حتديد هوية الشخص 
يتواصل  الذين  واألشخاص 

معهم.
ال  أنه  اىل  حبسون  يشري  واذ 
تسمح  شبكة  أي  هناك  يوجد 
اال  معلومات  هكذا  بكشف 
يلفت  االتصاالت،  شبكات 
ايضا  تنبع  أهميتها  أن  اىل 
من  املخرتقة  للجهات  بالنسبة 
عدد املكاملات اليت جيريها كل 
شخص بشكل دائم، حيث تقوم 
احلديثة  واملعدات  السريفرات 
املعلومات  هذه  كل  بتلقي 
ودراستها، وصوال اىل امكانية 
كبري  جزء  عن  صورة  رسم 
الدائمة  اليومية  احلياة  من 
املعلوماتية  الناحية  من  للناس 

واالستخباراتية.
ويضيف اخلبري حبسون أنه وعلى 
قدمت  اليت  االنذارات  كل  رغم 
السياسية  والسلطة  للدولة 
اهلاتف  بقطاع  العمل  بداية  منذ 
شهر  أوائل  لبنان  يف  اخللوي 
امكانية  مدى  حول   1995 يناير 
هذا  عرب  األمين  اخلطر  توفر 
القطاع اال أنه مت تسليم ادارتها 
على  مشددا  أجنبية،  لشركات 
التعاطي  جدية يف  يوجد  ال  أنه 
مع هذا امللف، والفتا اىل انه ال 
يوجود بلد يتعاطى بهذا الشكل 
مثل لبنان مع اخلطر احملتمل عرب 
أن  القطاع، مستغربا كيف  هذا 
عميل شركة »ألفا« املوقوف 
مؤخرا والذي يعمل لصاحل العدو 
منذ 1996 ، أخذت األمور حتى مت 
اكتشاف أمره 14 سنة خصوصا 
وانه مهندس يعمل على حمطات 

االرسال.
قطاع  يف  اخلبري  ويعترب 
ان  حبسون  رياض  االتصاالت 
قطاع االتصاالت يف لبنان قطاع 
مكشوف، مشريا اىل أن اخلاليا 
جديد،  هناك  يوم  وكل  تكثر 
وخالصا اىل اننا »لسنا بنهاية 

مرحلة بل حنن ببداية مرحلة«، 
من  املزيد  »كشف  متوقعا 
املرتبطة  التجسس  شبكات 
بشبكة االتصاالت«. واذ أبدى 
عدم تفاؤله هلذه الناحية، سأل 
الصهيوني  العدو  كان  »اذا 
زرع هذا العميل منذ عام 1996 
 «  Cellis« شركة  أيام  أي 
و«Libancell »، فكم زرع من 
الـ14  مدى  على  باألحرى  عمالء 
وكم  الشركات  هذه  يف  عام 

شخص ركز وبنى فيها.
كان  أنه  اىل  حبسون  ويلفت 
رمسية يف  شبه  مؤسسة  هناك 
االرتباط  »مكتب  وهي  لبنان 
ووزارة  الدفاع  وزارة  بني 
جرى  أنه  االتصاالت«، كاشفا 
حكومة  عهد  يف  مؤخرا  الغاؤها 
أنه  وموضحا  الوطنية،  الوحدة 
أربعة عناصر من  مكتب يشغله 
اجليش اللبناني والفنيني، وقد 
به  العمل  استعادة  عقب  متكن 
عام  باسيل  جربان  الوزير  ايام 
من  ونصف  شهر  وجبهد   2009
اكتشاف فضيحة التجسس على 
الباروك  يف  االنرتنت  شبكة 
 - حبسون  برأي   - تعترب  واليت 
اسرائيلية  جتسس  حمطة  أكرب 
واذ  لبنان.  بتاريخ  وتنصت 
معظم  أن  اىل  حبسون  يلفت 
يتواجد  املتحضرة،  الدول 
بأعداد  املكتب  هذا  مثل  لديها 
 60 )الصني  األالف  اىل  تصل 
ألف،   18 روسيا   ، موظف  ألف 
يبدي   ،).. ألف   12 اليابان 
يف  املكتب  هذا  اللغاء  أسفه 

شبكات التجسس : مزحة أم حقيقة أم لعبة سياسية ؟؟
هو  املطلوب  كان  فيما  لبنان 
تعزيز العمل به.  وخيلص اخلبري 
رياض  االتصاالت  قطاع  يف 
ان حتصني  القول  اىل  حبسون 
قطاع االتصاالت حيتاج اىل قرار 
ال  أنه  على  مشددا  سياسي، 
لشركات  ادارته  تسليم  يصح 

أجنبية.
 وزير االتصاالت

شربل حناس
موقع  اتصل  املوضوع  وملتابعة 
بوزير  االلكرتوني  »املنار« 
االتصاالت شربل حناس، للوقوف 
عند حقيقة األمر، اال أن حناس 
نفى أي وجود ملا يسمى مكتب 
االتصاالت  وزارة  بني  ارتباط 
أنه  موضحا  الدفاع،  ووزارة 
كان هناك قبل حوالي الشهرين 
وزارة  قبل  من  منتدب  ضابط 
االتصاالت،  وزارة  لدى  الدفاع 
لكنه لفت اىل أن وزارة الدفاع 
الرغم  وعلى  اسرتجاعه،  طلبت 
اىل  حناس  الوزير  اشارة  من 
كان  الضابط  ذاك  بأن  علمه 
شبكة  كشف  يف  كبري  دور  له 
االنرتنت  حمطة  على  التجسس 
أن  نفى  انه  اال  الباروك،  يف 
بني  رمسي  مكتب  هناك  يكون 

الوزارتني.
أوضح  نفسه،  السياق  ويف 
الوزير حناس قائال » اننا نعمل 
مع املعنيني لنجد أفضل الطرق 
االتصاالت«،  قطاع  لتحصني 
مؤكدا »ان التحقيقات ال زالت 
»لرتكها  وداعيا  أوهلا«  يف 

تأخذ جمراها«.

مصباح  السابق  النائب  قال 
قام  اليت  الزيارة  إن  األحدب 
بها لسوريا ذات طابع شخصي 
سياسة  ورجل  مواطنًا  وبصفته 
إعطاء  اىل  »وهدفت  لبناني، 
فتح  صعيد  على  اجيابية  إشارة 
صفحة جديدة بني لبنان وسوريا، 
اىل  للعودة  ال  ملعادلة  وفقا 
اجلفاء  الستمرار  وال  الوصاية، 
ثابتة  معادلة  وهي  والقطيعة، 
املاضية  املرحلة  يف  اعتمدتها 
درجات  اقصى  شهدت  اليت 
البلدين،  بني  والتشنج  التوتر 
واليت ال أزال ادعو اىل إرسائها 
اليوم قاعدة ثابتة للعالقة الندية 
مستقلني  عربيني  بلدين  بني 
أفضل  تربطهما  أن  يفرتض 

العالقات«.    
وأوضح يف حديث اىل »وكالة 
مل  »انين  املركزية«  االنباء 
أو  أحدًا  ازاحم  كي  سوريا  أزر 
عن  ألعربرّ  بل  أحدًا،  أفاوض 

ة تؤدي اىل ابراز  بادرة حسن نيرّ
وجهة نظر فئة واسعة من الرأي 
 . العام اللبناني، ال أكثر وال أقلرّ
التجدد  حركة  أطلع  مل  كذلك 
الدميوقراطي )اليت ينتمي اليها( 

مسبقا على هذه اخلطوة«.
وحتفظ عن ذكر أمساء الشخصيات 
التقاها، »فهذا  اليت  السورية 
األهم  بل  مهما،  ليس  االمر 
إيصال وجهة نظر واضحة تركز 
مزمنة  مشاكل  هناك  أن  على 
بني لبنان وسوريا تتطلب حلواًل 
خصوصًا  ومنصفة،  واقعية 
األربعة  بامللفات  يتعلق  ما  يف 
احلدود،  ترسيم  وهي  العالقة، 
املفقودين  مصري  وكشف 
ومراجعة  سوريا،  يف  اللبنانيني 
االتفاقات، والسالح الفلسطيين 

خارج املخيمات«.
القضايا  »هذه  أن  ورأى 
ليست مفتعلة، بل هي مشاكل 
هنا  من  حالًّ.  تتطلب  حقيقية 
هذه  بت  على  االنكباب  ضرورة 
ملفات  إضافة  وعدم  امللفات، 
خالفية جديدة على غرار اللوائح 
املوضوعة  للبنانيني  االمسية 
على احلدود. ورمبا هلذا السبب 
النقاط  عرب  املرور  على  حرصت 
عرب  وليس  الرمسية،  احلدودية 
اخلط العسكري، ليس لتكريس 
دولتني  بني  العالقات  واقع 
فحسب،  وشقيقتني  سيدتني 
امسي  أن  للتأكد  ايضا  امنا 
اللوائح  ليس موجودًا على هذه 

)مازحا(«.

األحدب العائد من دمشق:
مل أزرها ألزاحم أو أفاوض أحدًا
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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:

جملس  رئيس  نائب  استنكر   
الفرزلي  ايلي  السابق  النواب 
رئاسة  ملوقع  التعرض  حماولة 
ميشال  والرئيس  اجلمهورية 
سليمان، مؤكدًا »ان ال مصلحة 
خماطبة  يف  مسيحية  وال  وطنية 
اجلبني،  له  يندى  بكالم  الرئيس 
من  هدفًا  املقام  هذا  فيتحول 

اهداف الشّتامني«.
املركزية   »الوكالة  عنه  ونقلت 

لالنباء«:
القبض على  تلقفنا خرب  »عندما 
الرأي  إبداء  عنوان  حتت  الشبان 
فعل  ردة  لنا  كانت  السياسي 
اليت  املبادرة  هذه  على  سلبية 
ظننا،  كما  طياتها،  يف  حتمل 
لكن  التعبري.  حرية  على  اعتداء 
صرح  وما  الوقائع  تبينت  بعدما 
الكالم  عن  الرئيس  فخامة  به 
دفعت  اجلبني،  له  يندى  الذي 
بنا فضوليتنا اىل النظر اىل نص 
الكالم احلريف الوارد والذي فوجئنا 
بكالم تكاد تتقيأ منه النفس وال 

انسان عادي،  به  ميكن ان يقبل 
رئيس  اىل  توجه  ما  اذا  فكيف 
كالرئيس سليمان. وهذا االمر ال 
يتحول  لكي  به  يسمح  ان  ميكن 
اهداف  من  هدفًا   الرئاسة  مقام 
بالواسطة،  او  مباشرة  الشتامني 
والشتم  القذف  منابر  وتصبح 
يف  اجلمهورية  رئاسة  مستهدفة 

كل كبرية وصغرية«.
بهذا  يسمح  أال  »جيب  وقال: 
االمر  مع الرئيس سليمان. وهو 
رئيس حتى تارخيه مل يدل إال على 
تواضع واحرتام وتوثب مستمر منه 
إلعادة انتاج دور ملقام الرئاسة، 
بها  نربأ  البعض حلسابات  حياول 
ان خيدش هيبته واملقام عرب هذا 

النوع من الكالم«.
واكد ان »ال مصلحة لبنانية وال 
وطنية وال مسيحية يف شكل خاص 
ان خياطب الرئيس بهذا املستوى 
من الكالم، بعدما  توقف الساسة 
اىل  بعضهم  الشتائم  توجيه  عن 

بعض«.

الفرزلي استنكر التعّرض لسليمان:
 ال مصلحة مسيحية يف استهدافه

2010 تموز   3 Saturday 3 July 2010السبت 

Embroidery of ladies
fashion wear and leather 
Manufacture braid (Russian, 

gold, piping) for formal uniforms, 
sportswear, socks, and school 

uniforms for public and private school

 266/a Byron Rd, Guildford. NSW 2161
Phone: 9632 1411 - Fax: 9632 1422

Mobile: 0425 342 000
Contact: Akmal Gadalla

Web site: www.proemb.com.au - Email: sales@proemb.com.au

امس  مساء  بريوت  اىل  وصل 
االول االمني العام جلامعة الدول 
ترافقه  موسى  عمرو  العربية 
يف  القاهرة  من  آتيا  عقيلته، 
اطار زيارة خاصة لتسلم شهادة 
اجلامعة  من  فخرية  دكتوراة 
السبت.  غدا  االمريكية  اللبنانية 
اجلمهورية  رئيس  يلتقي  كذلك 
جملس  ورئيس  سليمان  ميشال 
ورئيس  بري  نبيه  النواب 
احلريري  سعد  الوزراء  جملس 
علي  واملغرتبني  اخلارجية  ووزير 

الشامي.
يف  موسى  استقبال  يف  وكان 
الدولي  احلريري  رفيق  مطار 
الدولية  الشؤون  مدير  ببريوت 
جاد  السفري  اخلارجية  وزارة  يف 
والسفري  الشامي،  ممثال  احلسن 
ومدير  البديوي  امحد  املصري 
املكتب القانوني للجامعة العربية 
الرمحن  عبد  السفري  بريوت  يف 

الصلح والقنصل سامل بيضون.
منطقة  يف  االوضاع  عن  وسئل 
فأجاب:  االوسط،  الشرق 
»طرحتم علي هذا السؤال قبل 
شهر او أكثر، وأنا اآلن ما زلت 
عند رأيي يف أن االوضاع ليست 
جبهات  على  حناول  ولكننا  جيدة 
الظروف غري مهيأة  خمتلفة، ألن 
الستقرار سريع وحلول سريعة. إال 
أننا يف العامل العربي ويف اجلامعة 
العربية ما زلنا عند اصرارنا على 
بكل  االمور  معاجلة  بد من  ال  أنه 
على  ونصر  وتضامن،  رصانة 

حلول عادلة لكل املشاكل«.

من  تتخوف  أنك  ذلك  يعين  •هل 
دولة  على  ما  اسرائيلي  عدوان 

عربية معينة كلبنان او غزة؟
- ال أستطيع أن اخوض يف مثل 
هذه التفاصيل كل يومني وكأن 
ليس  االبواب.  على  حربا  هناك 
هناك مثل هذا التوقع، امنا هناك 
باالحتالل  تتعلق  كبرية  مشكلة 
بالذات  الفلسطينية  وباالوضاع 
يف فلسطني وغزة، وبالتالي مثة 
ان  أريد  ال  امنا  كبرية،  مشاكل 

أذهب بعيدا اآلن يف التكلم على 
حرب وسالم.

• أال تزال املبادرة العربية للسالم 
انها  أم  اآلن  حتى  الطاولة  على 

سحبت؟
حيصل.  ومل  كالم،  هذا  ال،   -
ال  املبادرة  ان  الصحيح  التعبري 

تزال قائمة.
على  تزال  ال  اسرائيل  لكن   •

تعنتها.
فقط  ليس  تزال  ال  اسرائيل   -

وصل إىل بريوت لتسلّم دكتوراه فخرية

موسى: الظروف يف املنطقة ليست مهيأة حللول سريعة
على تعنتها بل على رفضها. ما 

تقوم به رفض وليس تعنتا.
موقف  طرح  عن  عبارة  املبادرة 
كأننا  وليس  العامل  على  عربي 
فيها  أخلَّ  صفقة  صدد  يف 
ومن  شروطه  بكل  اآلخر  الطرف 
كأنها  املبادرة   نسحب  حنن  ثم 
عرض او طرح موجه اليه، ألنه مل 
اذا هي تظل تعبريا عن  يقبلها. 
موقفنا وشهادة للتاريخ وللوضع 

السياسي يف املنطقة.

وفد كهنوتي يف جزين دعماً وتضامنًا
جال وفد من كهنة أعالي بعبدا وعاليه والشوف من ابرشية بريوت 
املارونية، يف منطقة جزين وشرق صيدا امس االول، وجاءت الزيارة 
تضامنًا مع االهالي وتشجيعًا لصمودهم يف قراهم يف ظل الصعوبات 
اليت يعيشونها. رأس الوفد املونسنيور ميشال عون النائب االسقفي 
العام البرشية بريوت املارونية، يرافقه االب الرئيس بولس خوند، 
وضم اآلباء منري عون ومارون ابو جودة وجوزف عواد وروجيه شرفان 
ويوسف مبارك وجان اهلاشم وجورج ابي خليل وخليل مسيا وادمون 

ابي خليل والياس بدر.

الصيداوي  الروحي  اللقاء  اكد 
»ان الشعب اللبناني متماسك 
حيث  من  الفتنة  رياح  تهزه  ال 
اتت، وان صيدا سوف تبقى مع 
اميانية  بوحدة  وجنوبها  شرقها 

ووطنية«.
االجتماع الدوري للقاء الذي عقد 
مطرانية صيدا  االول يف  امس 
شارك  االرثوذكس،  للروم 
الشيخ سليم  فيه: مفيت صيدا 
سوسان، املفيت اجلعفري لصيدا 
والزهراني الشيخ حممد عسريان، 
راعي ابرشية صيدا ودير القمر 
ايلي  املطران  الكاثوليك  للروم 
احلداد، راعي ابرشية صيدا ودير 
الياس  املطران  للموارنة  القمر 
نصار ومرتوبوليت صيدا وصور 
االرثوذكس  للروم  ومرجعيون 

املطران الياس كفوري.
كفوري  املطران  تال  اللقاء  اثر 

اللقاء الروحي يف صيدا: شعبنا ال تهّزه رياح الفتنة
»تشاور  فيه:  جاء  بيانا 
الساعة  قضايا  يف  اجملتمعون 
وجوارها،  املدينة  تهم  اليت 
اىل  ارتياحهم  عن  واعربوا 
االستقرار احلاصل يف املنطقة، 

ودعوا اىل:
- اوال: حتصني املوقف اللبناني 
بوحدة شعبه ومؤسساته وارضه، 
اللبناني  الشعب  ان  مؤكدين 
الفتنة  رياح  تهزه  ال  متماسك 
من حيث اتت، وان صيدا سوف 
تبقى مع شرقها وجنوبها بوحدة 

اميانية ووطنية.
باالخوة  يتعلق  ما  يف  ثانيا:   -
اجملتمعون  اكد  الفلسطينيني، 
بكل اشكاله،  للتوطني  رفضهم 
تؤدي  اليت  االسباب  وبكل 
االخوة  مع  متمسكني  اليه، 
العودة  حبق  الفلسطينيني 
احلقوق  مؤكدين  وطنيا،  حقا 

لالخوة  واالجتماعية  االنسانية 
العيش  وحتقيق  الفلسطينيني 
لالنسان  احلياة  وكرامة  الكريم 

الفلسطيين يف لبنان.
- ثالثا: توجه اللقاء بالتحية اىل 
قيادة  الوطين  اللبناني  اجليش 
االجهزة  واىل  وافرادا،  وضباطا 
كشف  على  عملت  اليت  االمنية 
شبكات التجسس والعمالء للعدو 
االسرائيلي، مطالبا باالسراع يف 
حماكمتهم وانزال اقصى العقوبات 
بالعمالء اخلائنني لوطنهم والبناء 
شعبهم، مشددا على فهم عمق 
االخوة  ومعاني  وجوهره،  الدين 
والوحدة بني الرساالت السموية 
مجيعا يف املصدر واهلدف، وما 
االجنيل  ويف  القرآن  يف  جاء 
احرتام  اىل  صرحية  دعوات  من 
اآلخر واحملافظة على دمه وماله 

وعرضه«.
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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

2010 تموز   3 Saturday 3 July 2010السبت 

بعث خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود 
أسرتاليا  وزراء  رئيسة  غيالرد  جوليا  السيدة  لدولة  تهنئة  برقية 
الشريفني  احلرمني  خادم  وأعرب  الوزراء.  رئاسة  توليها  مبناسبة 
أمجل  عن  السعودية  العربية  اململكة  وحكومة  واسم شعب  بامسه 
لدولتها،  والسعادة  الصحة  مبوفور  التمنيات  وأطيب  التهاني، 

والتقدم واالزدهار لشعب أسرتاليا الصديق. 
امللكي  السمو  صاحب  الشريفني  احلرمني  خادم  نائب  بعث  كما 
األمري سلطان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لدولة السيدة 
جوليا غيالرد رئيسة وزراء أسرتاليا مبناسبة توليها رئاسة الوزراء. 
وعرب نائب خادم احلرمني الشريفني عن أصدق التهاني، وأطيب 
أسرتاليا  ولشعب  لدولتها،  والسعادة  الصحة  مبوفور  التمنيات 

الصديق مزيدًا من التقدم واالزدهار.

خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز وولي العهد  األمري 
سلطان بن عبد العزيز  يهنئان رئيسة وزراء أسرتاليا السيدة جوليا غيالرد 

تحت ضغط عاطفي رمزي تقوم 
االسرائيلي  اجلندي  عائلة  به 
املقاومة  حركة  لدى  االسري 
جلعاد  "محاس"  االسالمية 
الوزراء  رئيس  صرح  شاليت، 
االسرائيلي بنيامني نتنياهو بأن 
مثن  لدفع  مستعدة  "اسرائيل 
اجلندي  اطالق  مقابل  يف  باهظ 
مستعدة  ليست  لكنها  شاليت، 

لدفع أي مثن". 
ان  به  ادىل  بيان  يف  وقال 
اقرتاح  على  وافقت  "اسرائيل 
 1000 إطالق  االملاني  الوسيط 
سجني من محاس، لكنها قررت 
االحتفاظ مببادئ عدة اهمها عدم 
أكثر  ارتكبوا  فلسطينيني  اطالق 
أدت  واليت  فظاعة  اهلجمات 
املدنيني  من  املئات  قتل  اىل 
ابعاد  وضرورة  االسرائيليني، 
اجهزة  تعتربهم  الذين  السجناء 
اىل  خطريين  االسرائيلية  االمن 
غزة  قطاع  اىل  او  البالد  خارج 
مع عدم السماح هلم بالعودة اىل 
يعرضوا  ال  كي  الغربية  الضفة 
االسرائيليني  املواطنني  سالمة 
"جتربة  ان  واضاف  للخطر". 
صفقات  أن  لنا  اثبتت  املاضي 
الفلسطينيني  السجناء  اطالق 
اليت جرت يف املاضي أدت يف 
عدد  سقوط  اىل  املطاف  نهاية 
انه  واكد  الضحايا".  من  كبري 
"يتفهم متاما احملنة اليت تواجهها 
عائلة شاليت، لكنه يرتتب عليه 
ضمان  للوزراء  رئيسا  بصفته 
اسرائيل".  مواطين  مجيع  سالمة 
اىل  اجملال  هذا  يف  واشار 
يعانيها  اليت  اآلالم  يتفهم  "انه 

»محاس« ترفض شروط نتنياهو إلطالق شاليت
ونوابها املقرر إبعادهم عن القدس يعتصمون باملدينة 

اهلجمات  ضحايا  عائالت  افراد 
الفلسطينية، ولكن عليه ان يعمل 
على عدم وقوع عائالت أخرى يف 
احملنة نفسها لدى سقوط ابنائها 
وخلص  مستقبلية".  هجمات  يف 
لتنفيذ  مستعدة  "اسرائيل  ان 
اليها  التوصل  مّت  الصفقة مثلما 
يف اتفاق مع الوسيط االملاني، 
هذه  تنفيذ  ترفض  محاس  لكن 
الصفقة على هذا النحو بل زادت 

مطالبها خالل االيام األخرية".
"محاس"  يف  القيادي  وعلق 
املكلف التحدث عن ملف شاليت 
تصرحيات  على  املزيين  اسامة 
ألي  وجود  "ال  قائال:  نتنياهو، 
مبعاودة  يتعلق  جدي  حراك 
مفاوضات صفقة تبادل األسرى 
نافيا  الصهيوني"،  العدو  مع 
جديدة.  عروض  اي  وصول 
اهليئة  رئيس  "زيارة  واضاف: 
السياسية واالمنية بوزارة الدفاع 
االسرائيلية عاموس جلعاد ملصر 
ليس هلا اي انعكاس جدي على 
صار  مصر  التبادل.  مفاوضات 
السنة حمدودًا  قرابة  منذ  دورها 
ان  واكد  التبادل".  ملف  يف 
فعاًل  خرج  املصري  "الوسيط 
دخول  بعد  التبادل  صفقة  من 
دوره  وصار  االملاني  الوسيط 
شكليا"، مشددا على "ان "محاس 
لن تتخلى عن سقف مطالبها يف 
كونها  شاليت،  اطالق  صفقة 
قدمت كل املرونة من أجل إمتام 

الصفقة".
نواب "محاس" 

نواب  نصب  اخرى،  جهة  من   
"محاس" الذين أبلغتهم إسرائيل 

القدس،  عن  إبعادهم  قرار 
اللجنة  مقر  أمام  اعتصام  خيمة 
يف  األمحر  للصليب  الدولية 
القرار  على  لالحتجاج  املدينة، 

اإلسرائيلي.
املعتصمني   النواب  أحد  وقال   
االعتصام  "قررنا  عطون:  أمحد 
االحتالل  سلطات  تلغي  ان  اىل 
قرار إبعادنا عن أرضنا املقدسة، 
الذي  اإلبعاد  قرار  وتسحب 
سلمتنا إياه فور اإلفراج عنا من 

السجون اإلسرائيلية".
اإلسرائيلية  السلطات  وكانت   
سحبت اخريا البطاقات الشخصية 
يف  فلسطينيني  نواب  لثالثة 
القدس هم: حممد أبو طري وأمحد 
والوزير  طوطح  وحممد  عطون 
السابق خالد أبو عرفة، ومجيعهم 
عام  "محاس"  حركة  عن  انتخبوا 

.2006
النواب  باسم  عطون  وطالب   
وهوياتهم  حقوقهم  "بإرجاع 
الشخصية اليت صادرتها سلطات 
االحتالل"، و"حنن هنا معتصمون 
أن  الدولي  اجملتمع  يتذكر  حتى 
عليه مسؤوليات والتزامات جتاه 
الشعوب املظلومة، حنن استنجدنا 
بالعامل وال أحد استجاب لنا، لذلك 

سنعيد حقنا بأيدينا".
ومثل النائب املقدسي حممد أبو 
يف  إسرائيلية  حمكمة  أمام  طري 
إبعاده.  قرار  يف  للنظر  القدس 
اإلسرائيلية  الشرطة  وكانت 
اعتقلت أبو طري، لدى خروجه من 
القدس  بقضاء  باهر  قرية صور 
اليت  املهلة  أنهى  أنه  وأبلغته 

حددتها له لتنفيذ قرار اإلبعاد.

غارات 
احلربية  الطائرات  وشنت 
غارات  االربعاء  ليل  االسرائيلية 
استهدفت  غزة  قطاع  على  عدة 
االقل  على  بصاروخ  غزة  مطار 
منطقة  يف  خالية  زراعية  وارضًا 
كما  يونس.  خان  شرق  خزاعة 
استهدفت موقع تدريب لـ"كتائب 
عز الدين القسام" اجلناح املسلح 
منطقة  يف  "محاس"  حلركة 

ابوجراد وسط قطاع غزة.
اجتماع يف باريس 

يف باريس حبث اجتماع شاركت   •
الدول  من  كبرية  جمموعة  فيه 
تقديم  مواصلة  يف  املاحنة، 
الفلسطينيني  مساعدة مالية اىل 
وختفيف احلصار الربي االسرائيلي 

عن قطاع غزة.
الفرنسي  اخلارجية  وزير  ودعا   
برنار كوشنري اىل عشاء عمل كال 
الفلسطيين  الوزراء  رئيس  من 
العليا  واملمثلة  فياض  سالم 
لالحتاد االوروبي للشؤون اخلارجية 
والسياسة االمنية كاثرين آشتون 
للسالم  الدولية  الرباعية  وممثل 
بلري  طوني  االوسط  الشرق  يف 
يوناس  النروجي  اخلارجية  ووزير 
غار ستور الذي يرأس جلنة تنسيق 
املساعدة الدولية للفلسطينيني، 
اىل وزير اخلارجية املصري امحد 

ابو الغيط.
اطار  يف  االجتماع  هذا  ويندرج 
دولة  اجل  من  "املؤمتر  متابعة 
يف  انعقد  كان  الذي  فلسطني" 
 2007 االول  كانون  يف  باريس 
بني   ملا  مساعدة  خطة  ووضع 

2008 و2010.

إن  إسرائيليون  مسؤولون  قال 
موسكو رفضت طلبات متكررة تقدم 
بها وزير اخلارجية أفيغدور ليربمان 
يف  إسرائيلي  ثقايف  مركز  لفتح 
استخدامه  يتم  أن  خشية  روسيا 

كوكالة استخبارية.
»هآرتس«  صحيفة  وذكرت 
اإلسرائيلية أمس االول أن ليربمان 
إذن  على  للحصول  يسعى  كان 

 روسيا ترفض إنشاء مركز ثقايف يهودي 
خشية استخدامه ألهداف استخبارية

يديره  ثقايف  مركز  إلنشاء  روسي 
مكتب االرتباط اإلسرائيلي )ناتيف( 
ثالث   ، نوفوسيبريسك  مدينة  يف 

أكرب املدن الروسية.
جمددًا  املسألة  ليربمان  أثار  وقد 
اخلارجية  وزير  إىل  لقاء مجعه  خالل 
الثالثاء  الفروف  سريغي  الروسي 
وتعهد أن »ناتيف« غري متورطة 
بأي نشاطات جتسسية يف روسيا.
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أمس  الرتكي  اجليش  أعلن 
تساندها  برية  قوات  ان  االول 
طائرات هليكوبرت عسكرية قتلت 
العمال  حزب   " من  متمردا   12
الكردستاني" خالل عملية نفذت 
مكمنا  متشددون  نصب  بعدما 
سقط فيه مخسة من افراد قوى 

االمن الرتكية.
اخبارية  تلفزيونية  قنوات  وبثت 
تركية مشاهد لطائرات هليكوبرت 
مواقع  على  النار  تطلق  وهي 
للمتمردين يف اجلبال قرب بلدة 
برواري يف إقليم سريت جبنوب 

شرق تركيا.
االخرية  االشهر  يف  وارتفعت 
حيث  املنطقة  يف  العنف  وترية 
قتل أكثر من 50 جنديا تركيا حني 
زاد "حزب العمال الكردستاني" 
هجماته على مواقع عسكرية يف 
ذات  تركيا  شرق  جنوب  منطقة 

الغالبية الكردية.
وقال اجليش ان العملية اجلوية 
والربية انطلقت من سريت بعدما 
وقتلوا  مكمنا  متمردون  نصب 
آخرين  أشخاص  وثالثة  جنديني 
من حراس القرية ليل االربعاء - 
اخلميس. واوضح انه "من خالل 
ارهابيا   12 قتل  منسقة  جهود 
بواسطة  اسلحتهم  وصودرت 
تعزيزات ارسلت اىل املنطقة". 
الوزراء  رئيس  مبادرة  وتعثرت 
أردوغان  طيب  رجب  الرتكي 
االكراد  حقوق  يف  للتوسع 
عاما  استياء  احلكومة  وتواجه 
العنف  وقف  على  قدرته  لعدم 

األناضول: سوريا اعتقلت 400 من »حزب العمال الكردستاني«

17 قتيالً يف اشتباكات تركية - كردية 
املتزايد قبل االنتخابات املقررة 
أردوغان  ودعا  املقبلة.  السنة 
والشرق  اوروبا  يف  احللفاء 
عن  االموال  قطع  اىل  االوسط 
املتشددين  وتسليم  املتمردين 

املشتبه فيهم
سوريا

افادت وكالة  ويف هذا االطار، 
شبه  الرتكية  "االناضول" 
الرمسية ان قوى االمن السورية 
400 شخص يف مخس  اعتقلت 
مدن بسوريا يف إطار عملية ضد 
"حزب العمال الكردستاني".   

العمال  "حزب  وينشط 
جنوب  منطقة  الكردستاني" يف 
شرق تركيا الفقرية ويف سوريا 
امسه  له  فرع  خالل  من  وإيران 
"حزب احلياة احلرة لكردستان".

بني  حرب  تنشب  أن  وكادت 
سوريا وتركيا عام 1998 نتيجة 
العمال  لـ"حزب  سوريا  دعم 
العالقات  لكن  الكردستاني"، 
أنقرة  بني  والتجارية  السياسية 
حتسني  يف  ساهمت  ودمشق 

العالقات.  
اىل  "االناضول"  ونسبت   
موثوق  بأنها  وصفتها  مصادر 
السورية  االمن  قوى  ان  بها 
احلزب  ضد  عمليات  نفذت 
وعفرين  والقامشلي  حلب  يف 
 400 فاعتقلت  والرقة  واحلسكة 
إىل  انتسابهم  بدعوى  شخص 
ان  وأوضحت  "ارهابية".  مجاعة 
لالستجواب  خيضعون  املعتقلني 
بتهم تتعلق جبمع أموال بطريقة 

تقسيم  وحماولة  شرعية،  غري 
سوريا، وتأسيس دولة منفصلة، 

إىل التحريض العرقي.
أيضًا  قررت  سوريا  ان  وقالت 
على  صارمة  عقوبات  تطبيق 
كردية  أصول  ذات  عائالت 
وّفرت الدعم اللوجسيت لـ"حزب 
ونسبت  الكردستاني".  العمال 
انها  السورية  السلطات  اىل 
أولئك  حقوق  يف  النظر  ستعيد 
حق  منحوا  الذين  األشخاص 
السورية.  األراضي  استخدام 
وأضافت ان 11 "إرهابيا" قتلوا 
اشتباكات  املاضي يف  األسبوع 
بني القوات السورية و"إرهابيي" 

احلزب يف مدن سورية عدة. 
السوري  الرئيس  ان  ويذكر   
بشار األسد، الذي زار تركيا قبل 
فرتة، قال ان أعمال هذا احلزب 
غري مقبولة، مؤكدًا وجود تعاون 
الرتكية  األمنية  القوات  بني 
والسورية حملاربة "اإلرهاب".  

الكردستاني"  العمال  ولـ"حزب 
العراق  مشال  يف  أيضا  قواعد 
حيث اتفقت تركيا مع الواليات 
معلومات  تبادل  على  املتحدة 
االستخبارات عن ناشطي اجلماعة 
االحتاد  ويصف  املنطقة.  يف 
وأنقرة  وواشنطن  االوروبي 

احلزب بأنه منظمة إرهابية.
 ومحل احلزب السالح ضد تركيا 
عام 1984 سعيا اىل اقامة وطن 
يف  وقتل  لالكراد.  مستقل 
الصراع أكثر من 40 ألف شخص 

غالبيتهم من االكراد.

نسبت صحيفة »الوول سرتيت 
مسؤولني  اىل  جورنال« 
ان  واسرائيليني  امريكيني 
ايران أمدت سوريا بنظام رادار 
طلعات  مراقبة  ميكنه  متطور 
وتهديد  االسرائيلي  اجلو  سالح 
اهداف  مهامجة  على  قدرته 

نووية ايرانية بغتة.
عسكري  مسؤول  وأكد   
ان  لـ«رويرتز«  اسرائيلي 
سوريا اجلار الشمالي السرائيل 
تسلمت نظام رادار من ايران، 

لكنه رفض االدالء بتفاصيل.
الرادار  ان  الصحيفة  وقالت 
وان   2009 عام  منتصف  نقل 
انكرت  وسوريا  ايران  من  كال 
النقل. واضافت  عملية  حصول 
توفري  وصفوا  املسؤولني  ان 
زيادة  من  جزء  بأنه  الرادار 
هائلة يف عمليات نقل االسلحة 
وسوريا  ايران  بني  والتنسيق 
ان  وأكدت  اهلل«.  و«حزب 
سوريا  يعطي  ان  ميكن  الرادار 
مباشرة  غري  بصورة  وايران   -
اجلوي  للمجال  افضل  رؤية   -
االسرائيلي وان يوفر لـ«حزب 
للمجال  واضحة  صورة  اهلل« 
أي  يف  اسرائيل  فوق  اجلوي 

حرب مستقباًل.
األسلحة  أن  الصحيفة  ورأت 
والتعاون  التطور  الفائقة 
الثالثة  األطراف  بني  العسكري 
يهدد بنشوب صراع على احلدود 
وإسرائيل  لبنان  بني  الشمالية 

»الوول سرتيت جورنال« تعلن ان إيران زّودت سوريا راداراً متطّوراً:

التسلّح يهّدد بنشوب حرب على احلدود اللبنانية 
يتخوف األمريكيون من أن تدخل 
سوريا طرفًا فيها. وتوقعت أن 
الرادار  عن  التقرير  يفرض 
اإلسرتاتيجية  على  أكرب  ضغطًا 
اليت يعتمدها الرئيس األمريكي 
باراك أوباما حيال سوريا واليت 
بني  التوتر  ختفيف  إىل  تهدف 
العالقات  ومعاودة  الدولتني 
عن  ونقلت  الديبلوماسية. 
اجليش اإلسرائيلي »إن إيران 
املخابرات  تطوير  يف  متورطة 
السورية وقدراتها على الكشف 
اإليرانيون  واملندوبون  اجلوي 
يعربون  سوريا  يف  موجودون 
عن هذا اهلدف، واملساعدة عرب 
عن  التعبريات  أحد  هي  الرادار 

ذلك التعاون«.
السفارة  باسم  الناطق  ونفى 
أمحد  واشنطن  يف  السورية 
بأنه  ووصفه  التقرير  سالكيين 
خدعة إسرائيلية تقليدية إلبعاد 
أنظار العامل عن الفظاعات اليت 
قطاع  يف  إسرائيل  ترتكبها 

غزة.
كما نفت إيران إرسال الرادار، 
البعثة  باسم  الناطق  وصرح 
املتحدة  األمم  لدى  اإليرانية 
أمر  »هذا  شاري:  باك  حممد 

غري صحيح إطالقًا«.
الرجياني 

رئيس  رأى  دمشق،  ويف 
يف  االسالمي  الشورى  جملس 
ان قانون  ايران علي الرجياني 
العقوبات االمريكي اجلديد على 

سياسي  »حترك  جمرد  ايران 
أجوف« للضغط على ايران من 
اجل التخلي عن دعمها للقضية 

الفلسطينية.
صحايف  مؤمتر  يف  وقال 
ان  السورية  العاصمة  يف 
يرافق  الذي  »الضجيج« 
الرئيس  توقيع  عن  االعالن 
»حركة  القانون  امس  اوباما 
الداخل«. واضاف:  جوفاء من 
اختاذ  قبل  نتساءل  »حنن 
فعال  هناك  هل  القرار  هذا 
االمريكية يف  للشركات  نشاط 
ايران؟... انا ال اقول ان ليس 
هلا أي تأثري لكنه منخفض«. 
القوانني  هذه  مثل  ان  والحظ 
أساليب  بل  جديدة  »ليست 
يرضاها  ال  مفضوحة  امريكية 

العامل«.
اقره  الذي  القانون  ويهدف 
الكونغرس االمريكي اىل التأثري 
طهران  تزويد  على  خصوصا 
التخلي  على  الرغامها  البنزين 
عن برنامج ختصيب االورانيوم. 
وعلى رغم كونها احد املنتجني 
العامليني للنفط، تستورد ايران 
40 يف املئة من استهالكها من 
الوقود لعدم قدرتها على تكرير 
الكميات الالزمة. ويشمل القانون 
الشركات  او  االم  الشركات 
مع  اعمال  هلا  اليت  هلا  التابعة 
املؤسسات  وكذلك  ايران، 
املالية املرتبطة باحلرس الثوري 

االيراني »الباسدران«.
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جوليا  الوزراء  رئيسة  اعلنت 
شرعنة  تدعم  ال  انها  غيالرد 

زواج املثليني يف اسرتاليا.
واوضحت اآلنسة غيالرد لربنامج 
ان  االربعاء  صباح   Austereo
بالنسبة  العمال  حزب  سياسة 
تبقى كما  اجلنس  مثليي  لزواج 
هي حتت رئاستها قائلة "نعتقد 
يف  مناسب  الزواج  قانون  ان 
ان  يعرتف  وهو  احلالي،  شكله 
وامرأة  رجل  بني  هو  الزواج 
خطوة  اختذنا  كحكومة  ولكننا 
ملعاجلة عادلة لزواج املثليني".

كان  اذا  ما  حول  سؤال  ولدى 
نظرها  وجهة  ميثل  ايضا  هذا 

الشخصية اجابت باالجياب.
اجلديدة  الوزراء  رئيسة  وكانت 
قد انتظرت على اهلواء )االثري( 
يلعبان  فيما كان كايل وجاكي 
فرغي  املطربة  اغنية  على 
قالت  حيث   Getting over you
ان  "باستطاعيت  غيالرد  اآلنسة 
استمع اىل االغنية" عندما اعرب 
هلا كايل عن اسفه حيث انه من 

غري املناسب تركها تستمع.
وقالت االنسة غيالرد انها سوف 
لتكون  ميكنها  ما  افضل  تفعل 
االسرتالي  الشعب  مع  صرحية 

يف دورها اجلديد.
احاول  "لن  تقول  واضافت 

غيالرد ال تدعم شرعنة زواج مثليي اجلنس 

الوزراء  رئيسة  رفضت 
املوازنة  بأن  االدعاءات 
النها  غشاشة  الفيدرالية 
دوالر  مليار   12 تضمنت 
كتوقعات دخل ضمن الضربية 
شركات  ارباح  على  املمتازة 
لشبكة  وقالت  التعدين. 
ماكواري االذاعية لدى امتحانها 
حول ختمينات املوازنة "اعتقد 
قصري  نَفس  الخذ  حنتاج  اننا 
مثل  كلمات  عن  واالبتعاد 

غشاشة".
واعلنت ان املوازنة جاءت بناء 
للدخل  احلكومة  تقديرات  على 
واالنفاق وقالت:حنن ال جنلس 
هنا على كومة سحرية من النقد، 
االقتصادية  التقديرات  ان 
اخلزانة  نصيحة  اىل  استندت 
الطريقة  وبهذه  والتوقعات 
منذ  موازناتها  احلكومات  تضع 

ان كان ادم ولدا".
وكانت ختمينات املوازنة ترتكز 
الضريبة  على  اساسي  بشكل 
شركات  ارباح  على  املمتازة 
ختطط  كانت  اليت  التعدين 
هذه  على  فرضها  احلكومة 
العام  من   ابتداء  الشركات 

.2012
كني  يواصل  االثناء  هذه  يف 
هنري خدمته كسكرتري لدائرة 
حكومة  يف  الفيدرالية  اخلزانة 

غيالرد اليت تدافع عن ادائه.

غيالرد: املوازنة ليست »غشاشة«
بالرغم  انه  غيالرد  وقالت 
هنري  الدكتور  مراجعة  من 
ارباح  على  املمتازة  الضريبية 
عمله  فان  املزعجة  التعدين 
جيب وضعه يف االطار املنظور 
لراديو ماكواري  حيث صرحت 
احد  كان  هنري  الدكتور  بان 
ان  ضمنوا  الذين  االشخاص 
خالل  عائمة  اسرتاليا  تبقى 

االزمة املالية العاملية.
بالسؤال  "حشرها"  ولدى 
رئيس  نصيحة  صدق  حول 
دائرة اخلزانة )هنري( بالنسبة 
قالت  الضرييب  لالصالح 
ذلك  "مبوازنة  غيالرد  اآلنسة 
النصيحة  موازنة  ايضا  عليك 
الذي  والعمل  لنا  قدمها  اليت 
قام به مع احلكومة يف التعامل 

مع االزمة املالية العاملية".
الوضع  ان  تقول  واضافت 
السرتاليا  اجليد  االقتصادي 
نسبة اىل االقتصادات االخرى 
اخلزانة  لوزير  واضحا  كان 
ال   قمة  خالل  سوان  واين 
يف  الصناعية(  )الدول   20
تورنتو يف عطلة نهاية االسبوع 
عن  الوزراء  رئيسة  وكشفت 
ان قادة الدول املتطورة كانوا 
لتخفيض  طرق  يف  يفكرون 
 2013 العام  حبدود  العجز 
لدينا  سيكون  "حنن  مضيفة 

فائض".

سيتلقى رئيس الوزراء السابق 
كيفن راد عالوات حبوالي 600 
الف دوالر سنويا حتى اخر حياته 

عندما يعتزل السياسة.
وكرئيس وزراء الكثر من سنة 
معاش  على  احلصول  له  حيق 
ذهبية  جوية  وبطاقة  تقاعد 
اربعة  االقل  وعلى  وسيارة 
له  ومكتب  شخصيني  موظفني 

يف برزبن حتى اخر حياته.
رئيس  بعمر  اهلل  اطال  واذا 
 85 سن  حتى  السابق  وزرائنا 
دافعي  سيكلف  فهو  سنة 
مليون   20 حوالي  الضرائب 
الزميلة  ذكرت  كما  دوالر 
ويتوقع  تلغراف"  "الدايلي 
الربملان  راد  السيد  يرتك  ان 
براتب تقاعدي ما بني 118346 
السنة  يف  دوالرا   145956 و 
وذلك حسب مؤشر التضخم يف 

البالد.
جوية  خطوط  بطاقة  هناك  ثم 
الف   60 حوالي  تساوي  ذهبية 
موظفني  واربعة  سنويا  دوالر 
شخصيني بكلفة 262 الف دوالر 
سنويا وسيارة مستأجرة حبوالي 

18 الف دوالر سنويا.
اغتياله  على  ايام   5 فبعد 

حصول راد على 600 الف دوالر سنويا حتى اخر حياته 

راد  السيد  غادر  سياسيا، 
وزوجته ترييزا وابنتهما جيسيكا 
املنتجع الثالثاء، كان ذلك الطرد 
يف  تصوره  املمكن  االسرع  هو 
ان معظم املستأجرين يف  حني 

اسرتاليا لديهم حقوق اكثر.
يف  جليدي  يوم  غسق  ففي 
رئيس  وقف  كانربا  العاصمة 
الكامريات  امام  السابق  الوزراء 
وقال  االخري  الوداع  ليودع 
السيد راد "هذا كان بيتنا للجزء 
الثالث  السنوات  يف  االفضل 
العائلي... االخرية....بيتنا 

نعيده  وحنن  الشعب  بيت  انه 
بامتنان للشعب".

اعلن حزب اخلضر انه ال يستبعد 
سحب دعمه للضريبة احلكومية 
املمتازة على شركات التعدين 
احلكومة  استسلمت  حال  يف 

لضعط هذه الشركات. 
اخلضر  حزب  زعيم  امتنع  فقد 
اذا  ما  قول  عن  براون  بوب 
التصدي  سيحاول  حزبه  كان 
يف  معدلة  ضريبية  خطة  الي 

جملس الشيوخ.
وتسعى احلكومة للتوصل اىل 
التعدين  صناعة  مع  تسوية 
قبل   %40 ال  ضريبة  حول 
احملتمل  من  اليت  االنتخابات 

ان جتري يف اب املقبل. 
ان  براون  السيناتور  وقال 
الرضا  بعني  ينظر  ال  احلزب 

براون يهدد بسحب دعمه احلكومة
 يف »املعركة« مع شركات التعدين 

اىل انهيار كبري ضد املصلحة 
ذلك  اىل  سننظر  ثم  العامة 

بعني صفراوية جدا".
ان  على  اخلضر  حزب  ويصر 
حيافظ على صفقة مع صناعة 
 12 ب  مردود  على  التعدين 

مليار دوالر للخزانة.
ان  براون  السيناتور  ورأى 
كانت  التعدين  شركات 
مبطالبة  وحشية  قوة  تعرض 
او  مطالبها  بتلبية  احلكومة 
محلة  احياء  باعادة  املخاطرة 
الضريبة. هذه  ضد   اعالنية 
من  مندهش  انين  وقال:" 
الكبرية  الغطرسة  عرض 
شركات  قبل  من  للقوة  جدا 

التعدين".

*كيفن رود وزوجته ترييزا*

حني  وزراء  رئيس  وكأنه  وبدا 
كان  هذا  لعائلتنا  بالنسبة  قال 
اننا  ايضا  ونعتقد  جيدا  مكانا 

فعلنا اشياء جيدة هنا".
اعتقد  "هنا  يقول  واضاف 
مرة  الول  البالد  ورحبت  رحبنا 
كما  االبورجيينيني  باالسرتاليني 
ان ترييزا )زوجته( قامت باعمال 
كثرية لالسرتاليني االبروجينيني 
والكتابة  القراءة  ...معرفة 

وكذلك دعم املعوقني".
يبدو  ان  راد  السيد  وحاول 
بعض  ويصدر  القلب  منفتح 
على  قدراته  حول  النكات 
النباتية  واحلديقة  البستنة 

يف   " قال  حيث  املنتهية  غري 
مستوى عملي اكثر قمنا باشياء 
قليلة هنا ايضا، احلديقة النيابة 
عمل  هناك  ولكن  هنا  من  تبدأ 
كثري ينبغي اجنازه...وهذا الني 
رئيس يف البستنة"، مضيفا انه 
سيذهب اىل البيت اواًل ثم اىل 

الشاطئ.
كالمه  راد  السيد  وانهى 
االخرية  بالقول:"رساليت 
للشعب االسرتالي هي يف غاية 
البساطة: كل ما اقول هو كلمة 
العطائي  لكم  شكرا  واحدة: 

فرصة خلدمة اسرتاليا".
بدورها قالت اآلنسة غيالرد انها 
لن تنتقل للعيش يف املنتجع اال 

بعد فوزها يف االنتخابات.
ويف هذا الوقت الذي يرجح فيه 
ان يتم تعيني موعد االنتخابات 
و  اب   28 بني  ما  الفيدرالية 
نفت مصادر  االول  10 تشرين 
رفيعة يف حزب العمال اي كالم 
لرئيسة الوزراء جوليا غيالرد عن 
سريع  استطالع  حصول  امكانية 
حيث  االسبوع  هذا  نهاية  يف 
كبري  عمالي  اسرتاتيجي  قال 
يف معسكر غيالرد "ان هذا لن 

حيدث"

 Residential *Commercial*
 *Industrial

نتعهد االعمال الكبرية والصغرية 
اختصاص.. خربة..  وخدمة 

صدق يف املعاملة وكفالة للعمل 
لالتصال:

0435922378

 Abraham
 Managing Director

378 922 0435

^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

شيء  كل  بأن  الشعب  اعد  او 
مهام  الن  بسالسة  سيجري 

قاسية  املنصب  ومسؤوليات 
ولكن سأحاول بأفضل ما ميكن 

الشعب  مع  صرحية  اكون  ان 
حول التحديات اليت تواجهنا".



3) Adelaide
4) Perth

4. Anzac Day is named after
1) the Australian and New 
Zealand Army Corps
2) the Australian and New 
Zealand Army Corpse
3) the leader of the First Fleet, 
Captain Anzac
4) the Australian and New 
Zealand Army Corporation

5. Who signs all Bills passed 
by the Australian Parliament, 
thereby granting Royal Assent?
1) Queen
2) King
3) Governor-General
4) Prime Minister of Australia

Correct answers to:
I Question 1 : 3
II Question 2 : 1
III Question 3 : 1
IV Question 4 : 1
V Question 5 : 3
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 Wilsons Boathouse
Seafood Restaurant

 Wilsons Boathouse
Seafood Restaurant

Shop 1, 39 Hercules Street
Hamilton Qld 4007 

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

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

4 Trafalgar street
Manly ( Manly Harbour)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

تشكيلة واسعة 
من النبيذ الفاخر

قائمة غنية جدا 
تختارون منها

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

تشكيلة واسعة 
من النبيذ الفاخر

قائمة غنية جدا 
تختارون منها

2010 تموز   3 Saturday 3 July 2010السبت 

عزيزي القارئ
تطبق  قوانني  البلد  هذا  يف 
على كل سكان اسرتاليا بدون 
أكانت بسبب  أي تفرقة سواء 
الدين، أو العرق، أو املذهب, 
يلتزم  مل  إذا  إذًا،  اللون.  أو 
أي فرد بالقوانني األسرتالية، 
سيعاقب حتما من ِقَبل احملكمة 
باأليدي،  بالتشابك  وليس 
فتل  أو  العضالت،  عرض  أو 
الشوارب، أو التباهي بالصوت 
والتكسري،  والتهديد،  العالي، 
ت  واستعمال لغة البلد الذي متَّ

اهلجرة منه.
أكسر  »كنت  البعض:  يقول 
أكرب رأس وسوف أفعل الشيء 
نفسه هنا، ال يستطيع أحد أن 

يوقفين«.
ما  إذا  تفعل  أن  جيب  ماذا 

قررت بناء سور؟
تصليح  أو  بناء  قررت  ما  إذا 
سور جيب عليك أواًل أن تبحث 
املوضوع مع جارك، وأن تعلمه 
مراجع  من  به.    ستقوم  مبا 
على  االتفاق  بهدف  اختصاص 
ذلك  من  quotes)2(واألهم 
التصليح  بكلفة  تعلمه  أن  هو 

بإحضار كلفة منهما. 
عليك  بأنه  التنبه  اجلدير  من 
العلو  على  وجارك  تتفق  أن 
املناسب للسور، ونوعية املواد 

املستعملة.
حال  يف  سيحدث  ماذا 

اتفاقكما؟
أن  ينبغي  وجارك  اتفقت  إذا 

1. There is a Governor in each 
of the states
1) Yes, except in Queensland 
and Western Australia
2) Each state has two 
Governors
3) Yes, it is correct
4) No, there is only one Queen’s 
representative and that is the 
Governor-General.

2. Local governments are 
responsible for
1) street signs, rubbish 
collection, building permits, 
animal control
2) bridges, police, employment, 
drains
3) animal control, rubbish 
collection, schools, road traffic 
control
4) road traffic control, air safety, 
caravan parks, bridges

3. The Capital of Queensland 
is
1) Brisbane
2) Melbourne

ما العمل عندما ختتلف مع جارك على سور ؟

*احملامية بهية ابو محد*

توقعوا  وأن  خطيا،  ذلك  يتم 
حتّدد  أن  على  االتفاق، 
العائدة  احليثيات  االتفاقية 
نوع  وباألخص  السور  لبناء 
املواد املستعملة، علوه، لونه، 

تكاليفه، ووضعه.
تتضمن  أن  جدًا  املهم  من   
االتفاقية فقرة تعطي الصالحية 
السور،  بإزالة  الطرفني  لكال 
يتحفظ  أن  املستحسن  ومن 
كال الطرفني بنسخة موقعة عن 

االتفاقية.
اجلار  كان  إذا  سيحدث  ماذا 

مستأجرًا؟
يف هذه احلالة جيب أن تناقش 
مع  أعاله  املذكورة  األمور 
يسكنه  الذي  البيت  صاحب 

اجلار.
أن  مراجع ميكن  هل هناك من 

تساعد يف كتابة االتفاقية؟
اجمللس  مركز  إن  أجل! 
القانوني للجالية  يساعد على 
مبساعدة  وذلك  حلول  إجياد 
االتصال  املمكن  من  وسيط. 
بهذا املركز على الرقم التالي 

. 1800 990 777 :
يتّم  مل  إذا  سيحدث  ماذا 

االتفاق؟
إن قانون تقسيم السور لعام  
خالف  ألي  احللول  يوفر   1991
قد حيصل بني فريقني بسبب 
اىل  يتطرق  وال  سور  بناء 

اجلدران القائمة .
مع  االتفاق  يتم  مل  حال  يف 
ينبغي  اجلار –  صاحب امللك – 

أن ترسل له إشعارًا خطيًا  تعلمه 
أعمال  من  به  ستقوم  مبا  فيه 
على السور وحتّدد يف اإلشعار 
حتقيقه  املزمع  العمل  نوعية 
أن  املمكن  من  التكاليف.  مع 
حتصل على الطلب من احملكمة 
وأن  األنرتنات،  او  احمللية، 

حتتفظ بنسخة عنه.
صاحب  فإذا مل يوافق اجلار – 
على ما ستقوم به من  امللك – 
أقصاها  فرتة  خالل  أعمال، 
شهر، ميكنك أن تتقدم بطلب 
جملس  أو  احمللية   للمحكمة 
للحصول  احمللي   األراضي 
وإذا  العمل.  لتتميم  أمر  على 
احملكمة،  بأمر  اجلار  يلتزم  مل 
ضده  بدعوة  تتقدم  أن  ميكنك 
واألضرار  األتعاب  لتحصيل 

ومصاريف احملكمة.

إجابات صحيحة
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تدعو جلنة انتخاب 
Miss Middle East (Australia) 

احلسناوات من بلدان الشرق االوسط 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
Miss Middle East (Australia) 
We are inviting contestants of Middle East Background

 to join in the 2011 Miss Middle East (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:        

Your Beauty’s Future is in your Hands

Face the
Future with

Face the
Future with

 Laser Skin Resurfacing

 IPL + Laser Hair Removal

 Cellulite + Weight Reduction

 Advanced Skin Peels

 Cosmetic Injectables + Fillers

 Facials + Body Treatments

 Waxing + Bridal Make Up

 Advanced Skin Care Products

1300 BEAUTY
Located in Major Shopping Centres

www. ellarouge.com.au



WINNER 
of the 2009 

Ethnic 
Business 

Award

da vinci 
cosmetics
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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

2010 تموز   3 Saturday 3 July 2010السبت 
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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
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)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(
واملظاهر  القشور  على  االختالف  فيهم  خربنا  ما  غالبا  اننا  كما 

والتلهي عن االساسيات اىل ان تضيع وتتبخر.
ولعل هذا ما حيصل اآلن يف مسألة اكتشاف ثروات طبيعية هائلة 

من الغاز والنفط يف املياه االقليمية اللبنانية.
واهلام،  احليوي  امللف  هذا  مع  التعاطي  يف  اخلالف  وجوه  فمن 
والذي يعترب بالفعل مسألة حياة او موت بالنسبة لالقتصاد اللبناني 
الذي ينوء حتت مديونية تتجاوز اخلمسني مليار دوالر، هو اي من 
املؤسسات الدستورية له االحقية يف التعاطي مع هذا املوضوع: 

هل هو جملس النواب ام جملس الوزراء.
واذا كنا يف هذا اجملال لسنا بصدد اخلوض يف غمار هذه االحقية 
بني هذين اجمللسني الكرميني حيث اننا لسنا خرباء قانونيني وال 
دستوريني اال اننا كعامة الشعب اللبناني نتطلع اىل البت السريع 
للمباشرة  ودوليا  داخليا  القانونية  االجراءات  باختاذ  البدء  مبسألة 

باستثمار هذه الثروات الطبيعية اهلائلة.
كانت  اذا  االحيان، وخصوصا  النواب يف بعض  فمن حق جملس 
املسألة بهذه االهمية بالنسبة للبنان وشعبه واقتصاده، ان يتجاوز 
احلكومة ألنه هو ممثل الشعب وهو الوحيد املخول النطق باسم هذا 
الشعب واختاذ قرارات خاصة اذا ابدت احلكومة تباطؤا او تواطؤا او 

»استلشاقا« مبسائل وملفات  على هذا املستوى من احليوية.
اليت  النيابية   االكثرية  هي  احلكومية  االكثرية  اليست  ولكن 
وذلك  ملصلحتها  تراها  ال  جلسة  اي  نصاب  تعطيل  باستطاعتها 

العتبارات وحسابات معينة.
فقد باشرت اللجان النيابّية املشرتكة مناقشة اقرتاح قانون التنقيب 
النقاشات كما كان متوقعًا، يف  البحري. جاءت نتيجة  النفط  عن 
املقّدم  املشروع  من حبث  لالنتهاء  أسبوعني  مهلة  احلكومة  إعطاء 
هلا وإرساله إىل اجمللس، لتطغى التسويات السياسية على امللف 
أهمياته  إىل  نظرًا  آخر  أمر  أي  عن  متّيزه  أن  دون  من  النفطي، 

املتعددة
فقد عقدت يف قاعة جملس النواب وحبضور 65 نائبا يوم االثنني 
اقرتاح  ملناقشة  املشرتكة  اللجان  جلسة  املاضي  حزيران   28 يف 
البحرية،  املياه  يف  والنفطية  البرتولية  باملوارد  املتعلق  القانون 
واملقدم من النائب علي حسن خليل فُأقرت 26 نقطة موزعة على 
مخس صفحات، تتضمنها املادة األوىل. واقرار هذه املادة رغم 
قلة اهميته اال انه يعين أّن اجمللس يسري يف اجتاه مناقشة املشروع 

وإقراره.
تطيري  وعدم  اجللسة  عقد  إىل  أدت  اليت  التسوية  تفاصيل  ويف 
النصاب، تشري مصادر مطلعة إىل أّن تأخري احلكومة يف مناقشة 
املشروع الذي قدمه الوزير جربان باسيل قبل حنو ثالثة أشهر دفع 
حسن  علي  النائب  عرب  القانون  اقرتاح  تقديم  إىل  بري  الرئيس 

خليل، للضغط على احلكومة إلعادة االعتبار ملشروع باسيل.
وجتدر اإلشارة إىل أّن نص اقرتاح النائب علي حسن خليل، هو 
املسّودة ما قبل األخرية ملشروع الوزير جربان باسيل، الذي ورث 

بدوره أساس نصه عن الوزير السابق للطاقة، آالن طابوريان.
وهذا يعين انه لو جرى السري باقرتاح طابوريان منذ تقدميه فلرمبا 
كنا اليوم على مسافة لسيت بعيدة من من البدء باالستفادة من 
حقول النفط والغاز يف مياهنا االقليمية... فما الذي حال دون 

ذلك؟
هل كانت هناك حسابات خاصة لدى احلكومة السنيورية يف ذلك 
احلني دفعت االكثرية اىل لفلفة هذا امللف ووضعه يف االدراج 

ليأكله الغبار؟
ثالثة  حواىل  منذ  باسيل  جربان  احلالي  الطاقة  وزير  قدمه  وعندما 

أشهر ملاذا مل تباشر احلكومة البحث اجلدي فيه؟ 
خالل  من  فيه »نيابيا«  البحث  ببدء  التلويح  جرى  عندما  وملاذا 
جملس  احلكومة  اتهمت  خليل  حسن  علي  النائب  قانون  اقرتاح 

النواب بـ »القوطبة« عليها  وعلى صالحياتها؟
اآلخر  قبل  ُوِجد  من  »حزورة«  حول  جمددا  اخلالف  عاد  وهكذا 
»البيضة ام الدجاجة«.. البعض يقول البيضة هي اليت تفقس 
اليت تضع  الدجاجة هي  بأن  اآلخر حياجج  والبعض  دجاجة  فتعطي 
ام  البيضة  اوال  ُوِجد  َمن  يف  والوقت  اجلهد  فيضيع  البيضة.. 

الدجاجة.
حنن وان كنا مع اتباع االصول الدستورية والقانونية يف مناقشة اي 
ملف اال اننا نرى ان اخلالف يف مسألة اي مؤسسة هلا احلق يف بّت 
هذه املسألة او تلك ليس اال جمرد تفاصيل صغرية وتافهة عندما 
لالقتصاد  بالنسبة  االهمية  القدر من  االمر مبلف هلى هذا  يتعلق 

اللبناني.
فلو كان لدى احلكومة السنيورية السابقة حس املسؤولية الوطنية 
فما الذي منعها من اقراره منذ سنوات واحالته اىل اجمللس النيابي 
للتصويت عليه ليصبح قانونا؟  كذلك ما الذي حال دون السري فيه 

من قبل احلكومة احلريرية احلالية منذ ثالثة أشهر؟
اال تدرك هذه احلكومة ان الوقت ال يعمل ملصلحتنا؟

فلماذا مل تباشر االجراءات يف احملافل الدولية لرتسيم حدود مياهنا 
االقليمية واحلؤول دون ادعاء اسرائيل بأن هذه الثروات النفطية 
تضع ضمن مياهها االقليمية حيث بدأت استعدادات لوجستية قد 

تتيح هلا االستفادة من هذه الثروات بدءًا من عام 2012؟
ويف هذا االطار يأتي تقدم بري عرضًا تارخييًا مللف النفط، داعيًا 

إىل حتديد احلدود االقتصادية لتثبيت حق لبنان يف األمم املتحدة 
مبواجهة التهديدات اإلسرائيلية.

»األطماع  إىل  باسيل  اشارة  وضع  ميكننا  الدائرة  هذه  وضمن 
امللف  هذا  بّت  يف  اللبنانيني  إسراع  يستوجب  ما  اإلسرائيلية، 

وإطالق املشاريع التنفيذية للتنقيب عن النفط«.
واحلسابات   التسويات  ملنطق  خيضع  لبنان  يف  شيء  كل  وألن 
نواب  حتدث  كلبنانيني  »مصيبتنا«  وهذه  الضيقة   السياسية 
مقّربون من الرئيس بري عن وجود جّو داخل تلك اجللسة »حاول 
التفتيش عن الذرائع وتعطيل عملية النقاش والبحث عن العلل«. 
ويشريون إىل طرح جمموعة نيابية قريبة من النائب فؤاد السنيورة 
أسئلة مثل »ملاذا االستعجال يف بّت املوضوع، ومدى صالحية 
مناقشة جملس النواب لالقرتاح يف ظل مناقشة احلكومة املشروع 

نفسه«.
أما النائب عمار حوري، فأشار إىل أّن »الطبيعة التقنية ملشروع 
اليت  احلكومة  من  امللف  خيرج  أن  إىل  حتتاج  النفط  عن  التنقيب 
أن يتعارض ذلك  باخلرباء واملختصني من دون  ميكنها االستعانة 
مع حق النائب بتقديم اقرتاح قانون«، مضيفًا أّن على احلكومة 

القيام بواجباتها.
جمللس  امللف  ترك  ضرورة  عن  فريج  دو  نبيل  النائب  عرب  كما 
هذه  مثل  يف  نفهم  ال  )كنواب(  »أننا  اعتبار  على  الوزراء، 
املواضيع اليت حتتاج إىل متخصصني، لذا جيب إجياد احللول هلا 
يف جلسات احلكومة« مشددا على ان سرعة احلكومة اللبنانية يف 
إقرار قانون التنقيب عن النفط وتنظيمه هو »الرد األمثل على 

تهديدات إسرائيل اليت حتاول نهب هذه الثروة«. 
بدوره أكد النائب حممد قباني أنه خالفًا ملا كان يركز عليه اإلعالم 
أكنا  سواء  وبالتالي  النيابي،  واجمللس  احلكومة  بني  خالف  »ال 
نتحدث عن مشروع القانون املوجود لدى احلكومة أم اقرتاح القانون 
الذي قدم، فقد وضعتهما جلنة من اخلرباء مبعاونة البعثة النروجية 

اليت تساعد اللبنانيني«.
ورأى النائب إبراهيم كنعان أن مثة »دورًا جمللس النواب الذي 
اقرتاح مشروع قانون  بإقرار  املبادرة  تأخذ  أن  احلكومة على  حفز 
النفط، والدعوة إىل جلنة وزارية وتصارح اجملتمع اللبناني والرأي 
اجمللس  إىل  املشروع  هذا  لتقديم  إليها  اليت حتتاج  باملّدة  العام 
النيابي«، مشددا على أن هذه الثروة النفطية »تعنينا مجيعًا، 
اليت  للدول  األمر  السعي إىل احملافظة عليها، وعدم ترك  وجيب 
حولنا، وخصوصًا إسرائيل اليت بدأت التنقيب عن النفط وبالتزام 
شركات، وحنن ما زلنا نتنافس سياسيًا ومن له احلق ومن قبل 

من!«.
وشدد النائب نواف املوسوي جمموعة من النقاط األساسية، منها 
أّن املخزون الغازي هو من حق لبنان. وشّدد على أّن النفط يأتي 
الدولة باملبادرة إىل  اللبنانية، ما يلزم  لتلبية احلاجة االقتصادية 
عملية التنقيب، مشريا إىل أن اإلسرائيليني باشروا عملية التنقيب، 

وسيبدأون اإلنتاج عام 2012. 
وشدد املوسوي على أّن انضمام لبنان إىل شبكة النفط والغاز، 
مبعنى  القسري،  االستقرار  شبكة  يف  لبنان  جيعل  أن  شأنه  من 
 300 بني  كلفة  وتسدد  ستنّقب  اليت  األجنبية  »الشركة  أن 
حماذرة  إىل  مضطرة  دوهلا  ستكون  دوالر،  ومليار  دوالر  مليون 
أي استفحال إسرائيلي للحرب«. ورأى املوسوي يف حضور بري 
اجللسة وترؤسها »دليل وجود أزمة، وال أخفي أحدًا أنه يعرتيين 
القلق بأن تعقيدات التوازنات الداخلية بأبعادها اخلارجية قد حترمنا 

هذه الثروة، كما حرمتنا سابقًا املوارد املائية«.
أما صاحب اقرتاح القانون، النائب علي حسن خليل، فشدد على 
تالقي احلكومة واجمللس النيابي. وأبدى تفاؤاًل يف الوصول إىل 
»وحدة موقف«. ورأى أن »األسبوعني املقبلني كافيان حلض 
احلكومة على أن تتخذ خطوات يف اجتاه تعجيل إجناز هذا امللف«.

عمل  مع  يتعارض  ال  النواب  عمل جملس  أّن  بري  الرئيس  واكد 
احلكومة، مشددًا على ضرورة كسب الوقت وإقرار املواد اليت يتم 
االتفاق عليها حتى قبل إرسال احلكومة للمشروع. قائال: »نتعاطى 

مع احلكومة من منطلق اإلسراع ال اخلالف«. 
غري اننا نرى، وان كنا ال حنب ان نصّدق، ان العرض الذي قدمه 
الوزير السابق، وئام وهاب، يعرب عن الواقع احلالي الذي يتخبط 
الدولة  أركان  بني  صراعًا  يشهد  »البلد  أن  رأى  إذ  لبنان  فيه 
اإلسرائيلي  نرى  بينما  أخريًا،  املكتشف  النفط  ملف  على  نفسها 
قد سارع إىل رسم احلدود كما يريد، وما زلنا حنن نتلهى جبنس 

املالئكة«.
وكما سبق وقلنا فان سياسيينا خيتلفون على اقتسام اجلبنة قبل 
احلصول عليها وهكذا تضيع اجلبنة نتيجة اخلالفات واالطماع وتطلع 
سلة اجلميع »فاضية«  ويف هذا اجملال يأتي قول وهاب »يبدو 
أن املشكلة اليوم يف كيفية استخراج النفط وغدًا تكون يف من 
أن يكون هذا هو سبب اخلالف،  النفط، وخوفنا من  يشفط هذا 
والدولة اليت ال تسأل عن ثرواتها وحقها ال ميكن أن حتّصله هلا 

دول وأمم أخرى«.
ويف السياق ذاته نضع مطالبة رئيس كتلة اللقاء الدميوقراطي، 
احلقول  يف  القانوني  حقنا  بتثبيت  »أواًل،  جنبالط  وليد  النائب 
النفطية البحرية، على أن نرى يف وقت الحق أفضل الطرق الستخراج 
هذه الثروة الوطنية ووضعها يف صندوق سيادي بعيدًا عن اهلدر 

واحملاصصة وحتى اخلصخصة« متخوفا من أّن »إسرائيل لن تقف 
مكتوفة األيدي إزاء هذه االكتشافات، وهي كالعادة تستفيد من 

اخلالفات الداخلية اللبنانية«.
عن  يتحدث  وجنبالط  »الشفط«  عن  يتحدث  وهاب  اذًا 
وجهني  احملاصصة  وهذه  الشفط  ذلك  اليس  »احملاصصة« 

لعملة واحدة هي سرقة ونهب املوارد واخلريات الوطنية؟
الذين  جلميع  االكرب  املشرتك  القاسم  شكلت  اليت  النقطة  ولعل 
حتدثوا من نواب ووزراء هي اخلوف من ان تستفيد اسرائيل من 
خالفاتنا الداخلية وتقوم باستغالل النفط والغاز واالستفادة منهما 

وعندها ال ينفع الندم و...الت ساعة ندم.
بوجه  حائال  يقفان  عاملني  هناك  ان  قلنا  اذا  احلقيقة  جنانب  وال 
اسرائيل ومينعانها من سرقة ثرواتنا الطبيعية وهما: اوال وحدتنا 

الداخلية وثانيا سالح املقاومة وواجب احلفاظ عليه واحتضانه.
ومن املؤكد ان وحدتنا الداخلية هي اساس كل شيء فبدون هذه 
الوحدة ال ميكن حتقيق اي شيء اذ يبقى الصراع قائما بني احلكومة 
واجمللس النيابي بل بني جملس الوزراء نفسه وداخل جملس النواب 
نفسه وكذلك بني خمتلف الشرائح والفئات اللبنانية كما ان وحدتنا 

الداخلية هي السند االكرب والداعم االقوى لسالح املقاومة.
اسرائيل  الذي خييف  الوحيد  املقاومة فهو »الواوا«  اما سالح 
على  اعتداء  اي  على  االقدام  قبل  للمئة  العّد  على  والذي جيربها 
ثرواتنا الطبيعية يف مياهنا االقليمية.. فاسرائيل اليت قامت على 
القوة ال تفهم اال بلغة القوة ومن هنا تأتي أهمية عامل »توازن 
الرعب« لردع الكيان الصهيوني عن القيام باي اعتداء على لبنان 

وثرواته. 
ومن غري املستبعد ان تقوم اسرائيل بقصف املنشآت النفطية لدى 
بدء العمل بها يف املياه االقليمية اللبنانية بعدما كشفت اسرائيل 
عن نواياها بـ »ضم« بعض هذه املياه اىل حدودها البحرية كما 
من غري املستبعد ايضا ان تلجأ املقاومة اىل ضرب املنشأت اليت 
يدعي الكيان الصهيوني انها ضمن حدوده ورمبا يردي هذا الفعل 

او ذاك اىل نشوب حرب جديدة بني اسرائيل ولبنان.
وكداللة على ذلك فقد أكد استطالع للرأي أجراه »مركز الدراسات 
العربي األوروبي« يف باريس، أن اإلكتشافات النفطية يف البحر 
األبيض املتوسط ستكون سببًا يف اندالع حرب مقبلة بني لبنان 

وإسرائيل.
وقال املركز أن اسرائيل حّددت بنفسها مساحة مياهها اإلقليمية، 
باالضافة اىل حتديد نفوذها يف املياه الدولية حيث تبني من خالل 
اللبنانية يف  اإلقليمية  املياه  انها جتاوزت  اليت وضعتها  اخلرائط 
بعض املناطق، وفرضت سيطرتها على مناطق تقع يف املياه الدولية 
دون ادنى اعتبار حلقوق دول اجلوار اليت قد تطال لبنان وقربص. 
هلا  تكفل  اليت  اإلجراءات  كل  بإختاذ  قامت  اسرائيل  إن  واضاف 
استخراج الغاز كما بدأت توجه التهديدات إىل لبنان، فيما لو فكر 
مبقامستها هذه الثروة الطبيعية األمر الذي دفع ببعض املسؤولني 
حول  ستكون  واسرائيل  لبنان  بني  املقبلة  احلرب  ان  القول  اىل 
وجود  عن  احلديث  أن  مفاُدها  نتيجة  إىل  املركز  وانتهى  الغاز. 
ثروة نفطية يف املياه اإلقليمية اللبنانية ليس جديدًا، يف حني أن 
اسرائيل أعلنت قبل اسابيع قليلة أن األحباث اليت اجرتها بينت أن 
مياهها اإلقليمية واملياه الدولية اليت تسمى باملناطق اإلقتصادية 
اخلالصة حتتوي على كميات هائلة من مادة الغاز، وأنها ستباشر 

قريبًا مشاريع التنقيب.
لقد بدأت تل أبيب التالعب فعال باحلدود مع لبنان اشار بري اىل 
هيئة االذاعة الربيطانية »بي بي سي«، على هامش مشاركته 
يف املؤمتر االستثنائي لربملانات دول »منظمة املؤمتر االسالمي« 
املنصات  احدى  اقامة  اآلن  بدأت  ان »اسرائيل  اىل  يف دمشق 
»نوبل«،  االمريكية  الشركة  مع  واتفقت  النفط  عن  للتنقيب 
والدولة اللبنانية توجهت بانذار اىل هذه الشركة حمذرة من استثمار 
اي بقعة من االراضي اللبنانية، النهم عند الناقورة يبدأون باحلفر، 
والبئر املوجودة هناك بئر واعدة جدًا، واالسرائيليون اآلن اخرتعوا 
امرًا ال يصدق، وهو ان حدود لبنان ال تبدأ من رأس الناقورة امنا 
من رأس املطلة، وذلك لتجنب االمر، وأوكد ان لبنان ال ميكن ان 

يفّرط بأي نقطة من مياهه او برتوله«.
فق  على كل حال لقد حتّول امللف اىل اللجنة الوزارية املختصة فاتُّ
أّن تنهي نقاشها يف مهلة أسبوعني وتطرح مشروعها على  على 
وال  النيابي.  اجمللس  إىل  املشروع  بدورها  اليت ستحّول  احلكومة 
شك ان هناك عالقة بني هذه املهلة واملوعد املقبل الذي حدده 

الرئيس بري جللسة اللجان املشرتكة يف 12 متوز.
الوقت  امللف يف  االكرب واالشرس عن هذا  املدافع  ان  نرى  اننا 
احلاضر هو الرئيس بري وكوكبة ال  بأس بها حوله اما البعض فما 
زالت مواقفهم وتصرحياتهم يف هذه املسألة تتصف بامليوعة رمبا 

ارضاء الرادات خارجية ولعدم إغضاب الشعب.
هذا  البت يف  وصالحية  احقية  له  من  حول  اخلالف  هل سيستمر 

امللف من املؤسسات الدستورية؟ 
باشارات خارجية ملنع  ارتباط ملواقف بعض االقطاب  وهل هناك 
االستفادة من هذه الثروات اهلائلة؟ هل سيستيقظ احلس الوطين 
أهل  نومة  نائما  سيبقى  انه  ام  احليوية  املسألة  هلذه  بالنسبة 

الكهف؟ 
احلسابات  ستؤدي  فهل  تطريان..  مادتان  والنفط  الغاز 
لتستفيد  لبنان  املواد من  اىل تطيري هذه  الضيقة  السياسية 

منها اسرائيل؟!
انطونيوس بو رزق

الغاز والنفط يطيان... فهل ستطيرّ احلسابات السياسية هذه الثروة من لبنان؟
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"كوبرغ ماركت للخضار والفواكه"
مجيع أنواع اخلضار والفواكه الطازجة يوميا من املاركت 

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

 باالضافة اىل احلبوب واملعلبات
زهر جلميع املناسبات وشتل

جناح خاص للحم والدجاج احلالل واللحومات املربدة
فرع لبيع الدخان 

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

COBURG MARKET
بإدارة ميالد احلليب

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

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

ملحمة بسام زغيب للحم احلالل 
نظافة تامة وأسعار مهاودة

اعالنات

2010 تموز   3 Saturday 3 July 2010السبت 
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اعالنات
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*خالل استالم جائزة املصاحل االثنية لعام 2009*

Your Beauty’s Future is in your Hands

Face the
Future with

Face the
Future with

 Laser Skin Resurfacing

 IPL + Laser Hair Removal

 Cellulite + Weight Reduction

 Advanced Skin Peels

 Cosmetic Injectables + Fillers

 Facials + Body Treatments

 Waxing + Bridal Make Up

 Advanced Skin Care Products

1300 BEAUTY
Located in Major Shopping Centres

www. ellarouge.com.au



WINNER 
of the 2009 

Ethnic 
Business 

Award

Your Beauty’s Future is in your Hands

Face the
Future with

Face the
Future with

 Laser Skin Resurfacing

 IPL + Laser Hair Removal

 Cellulite + Weight Reduction

 Advanced Skin Peels

 Cosmetic Injectables + Fillers

 Facials + Body Treatments

 Waxing + Bridal Make Up

 Advanced Skin Care Products

1300 BEAUTY
Located in Major Shopping Centres

www. ellarouge.com.au
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Business 
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مناسبات

2010 تموز   3 Saturday 3 July 2010السبت 

برئاسة  سورية  لطلبة  الوطين  لالحتاد  أسرتاليا  فرع  قيادة  قامت 
 ، أوزغي  أوغوز  الرتكي  السفري  إىل  بزيارة  عيوش  علي  الزميل 
يف  املستشار  والوزير  سـليمان  متـام  السـوري  السـفري  برفقة 

السفارة السورية جودات علي .
وقدم وفد فرع االحتاد الشكر والتقدير إىل احلكومة الرتكية والشعب 
والشجاعة يف  احلازمة  تركيا  ملواقف  الرتكي  السفري  عرب  الرتكي 
حيمل  الذي  احلرية  أسطول  على  اإلسرائيلي  العدوان  مواجهة 
مساعدات إنسانية إىل غزة . وعرب الوفد عن كبري التقدير لشخص 
أردوغان( ملا ميثله من قيم  رئيس احلكومة الرتكية )رجب طيب 

نبيلة يف دفاعه عن احلقوق املشروعة للشعب الفلسطيين .
وتأتي هذه الزيارة يف سياق سياسة قيادة االحتاد الوطين لطلبة 
اخلارج  يف  الرتكية  السفارات  مع  بالتواصل  دمشق  يف  سورية 
لفقدان  التعازي  وعن  والتضامن  والتقدير  الشكر  عن  للتعبري 

األرواح اليت سقطت شهيدة يف مواجهة إسرائيل .
وشارك من وفد الطالب يف الزيارة :

-1- الزميل علي عيوش رئيس فرع االحتاد )من ملبورن( .
-2- الزميلة سارا الطويل عضوة اهليئة اإلدارية لقسم ملبورن .

لقسم  اإلدارية  اهليئة  عضو  السيد  الرمحن  عبد  الزميل   -3-
ملبورن.

-4- الزميل مهيار جبور ، طالب من ملبورن .
-5- الزميل ناصر غازي ، طالب من ملبورن .

-6- الزميل الراضي اخلري ، طالب من سيدني .
-7- الزميلة رميا ريشاني ، رئيسة اهليئة اإلدارية لقسم آداليد .

لقسم  اإلدارية  اهليئة  عضوة   ، عسلي  أبو  وفاء  الزميلة   -8-
آداليد.

فرع احتاد الطلبة السوريني 
يزور السفري الرتكي

*لقطة مجاعية لوفد االحتاد والسفارة مع السفري الرتكي*

*وفد االحتاد والسفارة مع السفري الرتكي*

استقبل السفري السوري متام سليمان يف مقر السفارة وفدًا من 
احلزب السوري القومي االجتماعي يف سيدني برئاسة املنفذ أمحد 
األسرتالي  الوطين  اجمللس  رئيس  العشي  غسان  ود.  األيوبي 
 ، اللبنانية  الثقافية  احلركة  عام  أمني  بزي  وحسان  اللبناني 
قاب  حاج  وائل  وامللحق  علي  جودات  املستشار  الوزير  حبضور 

من السفارة.
وجرى احلديث خالل اللقاء حول تفعيل عمل اجلاليات العربية يف 
أسرتاليا واالرتقاء مبستوى التنظيمات إىل خدمة القضايا العربية 
املصريية وحتقيق حضور عربي فعال يف األوساط األسرتالية بداًل 
من الوقوع يف األخطاء التارخيية املتكررة يف اجلاليات واملتمثلة 
باحلزبية الضيقة والفردية العاجزة عن اإلدالء بأي موقف منتج .

وأبدى السفري سليمان تقديره للدور املسؤول للحزب السوري 
القومي االجتماعي يف سورية ومثابرته على تقديم أفضل صورة 
من  سواء   ، احلقيقية  القيمة  ذي  املنظم  االغرتابي  العمل  عن 
أم  فلسطني  لقضية  املؤيدة  الشعبية  املسريات  يف  املشاركة 
باحلضور الفاعل واجلماهريي يف خمتلف الفعاليات ، أم يف إقامة 
أقامتها مؤخرًا منفذية احلزب  الثقافية والفكرية كاليت  الندوات 
للحزب يف  السياسي  للحضور  تقديره  أبدى  كما   . ملبورن  يف 

لقاء السفري متام سليمان مع وفد من احلزب السوري القومي االجتماعي من سيدني

*د. غسان العشي وحسان البزي*

*لقطة يف السفارة**السفري مرحبًا بالضيوف**السفري مع وفد احلزب السوري واجمللس الوطين*

*لقطة يف بهو السفارة**السفري مع الضيوف أمام مبنى السفارة*

*الرفيقات مسرية وعفاف وربى**السفري واأليوبي وجودات علي*

*وائل حاج قاب مع الضيوف*

العائالت واألوالد متمنيًا أن يكون هذا النهج مثااًل حيتذى .
يرغب  من  جلميع  مفتوحة  عمل  منهجية  وضع  على  االتفاق  ومت 
األسرتالية وبصوت  احلكومة  العربية إىل  اجلالية  إليصال صوت 
واحد يعرب عن التأييد لقضية فلسطني اليت جتمع هموم الكل يف 

بوتقة نضالية واحدة .
وقال السفري سليمان إن حزب البعث العربي االشرتاكي واحلزب 
مجاهرييان  عقائديان  حزبان  هما  االجتماعي  القومي  السوري 
املعاناة  رحم  من  خرجا  ألنهما  اجلماهري  ثقة  كسب  استطاعا 
والنضال واإلميان بعدالة القضايا العربية وأوهلا الصراع العربي 

اإلسرائيلي .
وأبدى السيد أمحد األيوبي منفذ احلزب تقديره لسورية اليت متثل 
يف  اإلسرائيلي  األمريكي  املشروع  مواجهة  يف  املمانعة  طليعة 
املنطقة ، وقال إن سورية تبقى أمل الشعب السوري والعربي 
يف مواصلة النضال ضد إسرائيل ودعم املقاومة يف فلسطني 

ولبنان .
وأمحد  الباقي  عبد  وعصام  تنوري  إيلي  السادة  اللقاء  وحضر 
والرفيقات  نزهة  وقاسم  وإيلي ستيليو  الشنبور  وأمني  موسى 

مسرية عبد الباقي وعفاف تنوري وربى موسى .
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بريوت

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  

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

بريوت  عا  شتاق  قليب  بلليل، 
يفوت  ارضنا  عا  بيقدر  ما  والطري 
عشطوطا  حمروق  البحر  وكان 
البيموت  من  يشرب  عن  والرمل 

مشلوحا حجران  الشرق،  سّت 
جروحا بتغّسل  عن  وبالنار 
مفتوحا االرض  شاف  واحلوت 
للحوت  ملك  وصارت  فيا  دعس 

وياكي  الدنيي...االنا  زينة  يا 
مالكي العّز  ارض  ب  كنا 
غّطاكي والدم  احلال،  راح 

والياقوت  القلماز  على  وعّوم 

حزنان  اجلبل  البحر،  جارة  وعا 
لبنان  على  جبرحك  بريم  عن 
وتعبان  مكفشل  الدهور  وبي 
تابوت  من  يطل  ابنو  ت  وناطر 

الورد  زرار  بصدرك  حلو...  حبرك 
باجلرد  الشيت  بنوما،  تبصر  عن 
بلربد  تتوّجعي  عن   ... وبالنار 
املنحوت  مبرمر  غايف  والشرق 

بغداد  خنل  عبطت  االرز  شلوح 
الصياد  الالحقا  النسور  متل 
البوالد  عملق  دجلة  وعكتاف 
سكوت  يعطي  النيل  هدير  وعّلم 

كنيت  اشبيلبا  قبل  يلي 
وحزنيت  العز  غمرتي  ومتال 
انيت يا  لبنان!!  اندلس  يا 
التوت  من  بيطلع  فيكي  الغار  اللي 

بالنار  بالتلج   .... ليكي  مشتاق 
زنار  والبحر  عقدك  النجمات 
الغار  حتت  الغار  ميوت  رح  وما 
مفلوت  الدهر  بستان  ويضل 

الطوفان  وياخد   ... متوتي  رح  ما 
كان  لعجايب  زمان،  من  كلشي 
االنسان  بتعّمر  ما  وبيوت 
بيوت  العنيد  الشعب  عّمر  امنا 

املاتو  واهلك  متوتي  رح  ما 
بدماتو  عّزك  شتل  كلمن 
طرقاتو  الشرق  عليكي  انسّكر 
بريوت  عا  بتضل  السما  درب 

احليطان  وسقّطو  البيوت  انقلبو 
بالدخان  حمروق  احلجر  وشقيت 
احلجران  حتت  من  تزعلي  ال 
مدينه حمّمل  الرتاب  بيمشي 
بيموت ما  وشعب  مجيله  متلك 
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قناة بي بي سي عربي اآلن يف كامل 
اسرتاليا من خالل منرب » ماي سات«

املشاهد العربي يف اسرتاليا على موعد مع بي بي سي عربي 
اليت باتت اليوم متوافرة يف خمتلف أرجاء اسرتاليا، بعد توقيع 
و  العربية  باللغة  الناطقة  االخبارية  القناة  بني  ثنائية  اتفاقية 
وسائط  بايصال  املتخصصة  االسرتالية  سات"  "ماي  شركة 

االعالم املرئية  واملسموعة باللغات االجنبية يف اسرتاليا.
"ماي سات" هي خدمة تلفزيونية متخصصة بالقنوات الناطقة 
ويلز  ساوث  نيو  يف  الرئيسية  مكاتبها  وتقع  العربية  باللغة 
وتبث لكافة املناطق االسرتالية. وتبعا التفاقية مع خدمة جممع 
تلفزيون  ART/IND ، فقد باتت قناة بي بي سي جزءا من 
جمموعة "ماي سات" اليت تضم 15 قناة باللغة العربية ومتوافرة 

لكل املشرتكني يف هذه اخلدمة.
يف  والتطوير  التنمية  وحدة  رئيس  كندال،  ساميون  يقول 
خدمة بي بي سي العاملية: مثة جالية عربية كبرية وعريقة يف 
اسرتاليا، وانه ملن مدعاة سرورنا ان نوقع مثل هذه االتفاقية 
اليت ستمكننا من التواصل مع  مشاهدينا يف كل ارجاء هذه 
القارة. هذه االتفاقية تعترب أيضًا امتدادًا لتواجدنا االساس يف 
املنطقة عرب الراديو واالنرتنت، ما يعين اننا نوفر خدمة عربية 

شاملة للناطقني باللغة العربية يف اسرتاليا.
 اما كريم عبداهلل، رئيس جملس إدارة ART/IND فيعلق من 
اعالمية  خدمة  عربي  بي سي  "بي  قائال:  االتفاقية  على  جهته 
شاملة ومتكاملة، كونها متجذرة يف الكيان االعالمي العاملي. 
فهيئة االذاعة بي بي سي تتمتع بسمعة ال تضاهى يف املهنية 
يف  واملوضوعية  واحليادية  االستقاللية  على  املبنية  االعالمية 
نقلها وتغطيتها لألخبار واالحداث يف العامل، السيما ما يأتي 
بي سي  بي  لـ  بالنسبة  العربي  املتلقي  اهتمامات  يف صميم 
اجملال  افساحها يف  من  براجمها  موضوعية  تتأتى  كما  عربي. 
)للموقع  متصفحًا  أم  مستمعًا  أم  كان  مشاهدًا  املتلقي،  أمام 
االخباري( املشاركة التفاعلية يف صياغة احلوار حول كل االمور 

اليت تهمه".
ويتابع كريم باشارته اىل أن االتفاقية بني ART/IND وبي بي 
سي و تواجد األخرية حبلتها العربية على منرب "ماي سات" متثل 

اضافة مميزة للمشاهد العربي يف اسرتاليا.
انتهى 

للمزيد من التفاصيل عن بي بي سي عربي يرجى االتصال مبدير 
التواصل االعالمي جهاد بلوط على:

)44(7872 412791 – )44( 207 7650225/ 229
Jihad.ballout@bbc.co.uk  

حكاية عروس امسها فلسطني
لقد مضى على اغتصاب فلسطني 62عاما ,و تنازلت القيادات 
باعوا ما تبقى لديهم من عرق اجلبني  العربية عن كرامتهم و 
و اخلجل . منذ بدء موءمتر سايكس- بيكو و اعالن وعد بلفور 
لسبب  املستهدفة  السورية  باالمة  بدء  العربي  العامل  لتقسيم 
تارخيها و بسالة و شجاعة شعبها الذي كان و مل يزل السيف 
و  البداية  الفلسطينيون يف  كانوا   . العربي  للعامل  الرتس  و 
العرب  بني  الصراع  ضحية  و  املظلوم  الطرف  هم  يزالوا  مل 
والصهاينة . لقد بدأ املخطط الصهيوني يف اواخر الثمانينات من 
القرن التاسع عشر ميالدي . أثناء االحتالل العثماني )الرتكي( 
الصهاينة  حاول  لقد   . الثاني  احلميد  عبد  السلطان  عهد  يف 
مرارا مع اخلليفة عبد احلميد الثاني ان يبيعهم فلسطني مقابل 
. كان  البعري  تعجز حلملها عشرة من  بالذهب  مليئة  صناديق 
اخلليفة يرفض كالعادة و علما أنه كان ضعيف الشخصية يف 
أن  يدي قبل  تقطع   , الكلمات  يردد هذه  دائما  احلكم وكان 
شراء  الصهاينة  استطاع  لكن  األجناس.  هلؤالء  فلسطني  أبيع 
أراضي فلسطينية مبساعدة مسوءلني و موظفني أتراك بسبب 
أول مستعمرة   . آنذاك  احلكومية  الدوائر  املنتشر يف  الفساد 
صهيونية انشأت يف فلسطني كانت سنة 1878, امسها بتاح 
بالوصول  الصهاينة  املهاجرين  بداء   . يافا  مدينة  قرب  تكفا 
املستعمرة  هذه  أنشأ  وقد   ,1882 سنة  املستعمرة  تلك  اىل 
املليونريادمون دي روتشيلد هو يهودي فرنسي و كان معروف 
احتالل فلسطني النشاء وطن قومي  التشجيع على  بتأييده و 
يهودي . و يف سنة1896, أنشأ البارون موريس دي هريش هو 
مليونري يهودي املاني مستعمرة ثانية و أسس رابطة  استعمار 
اليهودي يف فلسطني . كانا االثنان من أعز االصدقاء املقربني 
صاحب  و  جمري  يهودي  هو  )هرتزل(  هريتسل  تيودور  من 
يدمج  ان  استطاع  لقد   . اليهودية يف فلسطني  الدولة  فكرة 
تلك الفكرة الصهيونية السائدة وقتها لدى الغرب , و بالذات 
لدى بريطانيا و فرنسا و روسيا والواليات املتحدة االمريكية 
العاملية  للصهيونية  االول  الزعيم  هريتسل  تيودور  كان   .
اقتلوا صغارهم  يقول  كان   . العرب  قتل  على  وأول حمرض 
قبل الكبار ال ترتكوا هلم شيئ حتى يرضى عنكم الرب . يف 
سنة 1897, دعا هريتسل اىل عقد مؤمتر صهيوني عاملي يف 
مدينة بال السويسرية , أثناء املؤمتر خرجت املنظمة الصهيونية 
لتعلن عن انشاء وطن قومي لليهود على أرض فلسطني, ومنذ  
على  بالذات  و  العامل  على  حتل  املصائب  بدأت  الزمان  ذلك 
امتنا السورية . و يف سنة 1901, أنشأوا الصندوق القومي 
انشاء  و  فلسطني  يف  االراضي   لشراء  لندن  يف  اليهودي 
املستعمرات والستصالح بعضها للزراعة وانشاء بعض املصانع 
لتشغيل االيدي العاملة اليهودية . من سنة1878, لغاية سنة 
1914, قد مت انشاء ثالثون مستعمرة صهيونية  اىل ان بلغ 
عدد اليهود القادمني من دول خمتلفة من االوروبيتني الغربية 
حنو  اىل  العدد  وصل   . بولونيا  يهود  باخلصوص  والشرقية 
برباعة  واملزارع  االراضي  بشراء  بدأوا  صهيوني.  الف  مثانني 
مدهشة ومبساعدة املسؤلني العثمانيني املوظفني يف الدوائر 
الفاسدة واملرتشية حبجة اعطاء االمتيازات للمستثمرين االجانب 
, و قد ظهرت عالمات التوتر على الفلسطينيون مما شاهدوه 
من اليهود والدول الداعمة هلم باملساعدات املادية و معنوية 
و سياسية . أما الفلسطينيون كانوا يأملون الدعم من الدولة 
العثمانية التى كانت دوائرها احلكومية تعاني من فساد منتشر 
يف اخلالفة العثمانية و سلطان ضعيف وقد علقوا آماهلم ايضا 
راضيني  كانوا غري  الذين  العربية  القيادات  اخوانهم يف  على 
عن احلكم العثماني )الرتكي ( أشهرهم الشريف حسني الذي 
كان ينادي حبرية العامل العربي و استقالله الن وعدته بريطانيا 
وخرجت  بريطانيا  انتصرت   . العربي  العامل  على  ملك  لتنصبه 
 , والفرنسيني  الربيطانيون  مكانها  وحل  املنطقة  من  تركيا 
والشريف حسني  طلع من املولد بدون محص النه وضع كل 
ثقته بصديقه احلميم السري هنري مكماهون املفوض السامي 
الربيطاني يف مصر . مايو سنة 1916 , اجتمعا سرآ بريطانيا 
مبوجبه  تقرر  سري  اتفاق  اىل  توصلوا  قد  وروسيا  فرنسا  و 
تقديم اجلزء االكرب من فلسطني اىل اليهود . يف نوفمرب سنة 
1917, صدر خطاب سري عن آرثرجيمس بلفور وزير اخلارجية 
الربيطانيا اىل البارون ليونيل وولرتدي روتشيلد وهو صهيوني 
بريطاني يتعهد فيه تأييد بريطانيا القامة وطن قومي لليهود 
يف فلسطني , وكانت هذه الوثيقة مبثابة يوم تارخيي يف تطور 

احلركة الصهيونية...
هذه املعلومات صادرة من االرشيف الفلسطيين قد دونه بعض 
القياديني و املناضلني من اجليل التاسع عشر والعشرين ..
.                                                    ) يتبع (           
بقلم / موسى مرعي...  
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اعلن رئيس وزراء ايطاليا سيليفو بريلوسكوني بعد تسلمه قميص 
من  »السيليساو«  جنوم  قبل  من  عليه  موقع  الربازيل  منتخب 
الرئيس الربازيلي لويز دا سيلفا امس يف العاصمة برازيليا، انه 
بعد خروج منتخب بالده خالي الوفاض من املونديال اضحى مشجعا 

ملنتخب »السامبا«.
وقال: »انا احب كاكا الذي ابلى البالء احلسن مع ميالن قبل ان 
ينتقل لريال مدريد العام املاضي ولذا فانا معه قلبا وقالبا وبعد 
خروج »االزوري« انا مناصر ومتابع للمنتخب الربازيلي الذي يقدم 

عروضا خالبة وامتنى له التوفيق وان حيرز اللقب املرموق«.
أمريكا اجلنوبية تتقدم أوروبا 

منتخبات  تواجد   2010 العامل  كأس  من  النهائي  ربع  الدور  يشهد 
من أمريكا اجلنوبية أكثر من القارة األوروبية، وذلك ألول مرة منذ 

اعتماد الدور ربع النهائي يف مونديال 1954.
وبلغت الربازيل واألرجنتني واألوروغواي والباراغواي هذا الدور من 
أمريكا اجلنوبية، على حني تأهلت أملانيا وهولندا وأسبانيا من القارة 
األوروبية. وتكمل القارة األفريقية الئحة ربع النهائي ببلوغ غانا هذا 

الدور ألول مرة يف تارخيها.
للدور  تأهلت  اليت  اخلمسة  اجلنوبية  األمريكية  املنتخبات  بني  ومن 
أمام  لكن  النهائي،  ربع  بلوغ  عن  عجزت  التشيلي  وحدها  الثاني، 

فريق من قارتها )الربازيل 0 - 3(.
ومنذ مونديال 1954، كان ممثلو أوروبا أكثر مبرتني أو ثالث مرات 
مونديال  ويف  النهائي.  ربع  يف  اجلنوبية  األمريكية  املنتخبات  من 
من  ومنتخبان  أوروبا  من  منتخبات  ستة  الدور  هذا  خاضت   ،2006
1 يف   -  5 السابقة:  للنسخ  مشابهة  أرقام  وهي  اجلنوبية،  أمريكا 
2002 و6 - 2 يف 1998 و7 - 1 يف 1994 و6 - 1 يف 1990 و5 - 2 

يف 1986.
النسبة  النظام خمتلفا يف نسخ 1974 و1978 و1982، لكن  وكان 
كانت مشابهة سابقا، ما عدا العام 1970 عندما تواجد أربعة منتخبات 

أوروبية وثالثة منتخبات أمريكية جنوبية.
دومينيك واسكاليت يف الربملان

رميون  اىل  الفرنسي  الربملان  الثقافية يف  الشؤون  جلنة  استمعت 
االحتاد  ورئيس  الفرنسي  للمنتخب  السابق  املدرب  دومينيك 

املستقيل جان بيار اسكاليت.
وشرح الرجالن االخفاق الذي عانى منه املنتخب يف املونديال، اذ 
كما  انتصار،  اي  حتقيق  دون  االول  الدور  من  »األزرق«  خرج 
حادثة طرد مهامجه نيكوال انيلكا من بعثة الفريق خالل النهائيات بعد 
توجيهه ملدرب املنتخب شتائم قاسية واحجام الالعبني على خوض 

التمارين قبل مباراتهم األخرية أمام جنوب أفريقيا.
يف  للمشاركة  خلفية  أبواب  من  واسكاليت  دومينيك  ودخل 
جلسةاالستماع اليت كان يفرتض ان تكون عامة، لكن تقرر ان تقام 

داخل أبواب موصدة بطلب من االحتاد الفرنسي للعبة.
عينها  اللجنة  قبل  من  باشلو  روزلني  الرياضة  وزيرة  اىل  واستمع 

ملادة ساعة ونصف الثالثاء.
وكان رئيس االحتاد الدولي السويسري جوزف بالتر قال الثالثاء ان 
احتاده لن يتسامح ازاء اي تدخل سياسي يف الرياضة يف فرنسا بعد 

التدخالت الكثرية اليت تلت ازمة الفرنسيني يف املونديال.
قام  دقيقة،  ملدة  املصورين  أمام  فتحت  اليت  اجللسة  بدء  وقبل 
دومينيك باتصال هاتفي دون أن يلتفت للمصورين. وحسب النائب 
اللجنة  ليونيل تاردي عن »االحتاد من أجل حركة شعبية« عضو 
املستمعة واحلاضر يف اجللسة، فقد ذكر على مدونة »تويرت« ان 
رئيس االحتاد يف الربملان جان فرانسوا كوبي قال: »هذه ليست 
من  بتفسريات  أيضا  كوبي  وطالب  الفهم«.  هو  اهلدف  حماكمة، 
مدرب  باريرا  ألربتو  كارلوس  الربازيلي  مصافحة  لرفضه  دومينيك 

جنوب أفريقيا بعد مواجهة املنتخبني يف الدور األول. 
وأكد دومينيك، ودائما حسب ما نشره السيد تاردي ان »عنوان 
ليكيب )الصحيفة اليت كشفت عن شتائم أنيلكا حبق دومينيك( هو 
الذي أطلق الشرارة«. أما بالنسبة السكاليت، فاجاب »بصراحة. 
العار«، »األوالد املدللون والفاسدون« واالدارة  عن »حافلة 

احلاكمة«.
عقاب الرئيس النيجريي 

ذكرت الرئاسة النيجريية أمس االربعاء ان الرئيس غودالك جوناثان 
حرم منتخب كرة القدم من املشاركة يف اي مسابقة خالل عامني 

بسبب تواضع نتائجه يف مونديال 2010 يف جنوب افريقيا.
وصرح املتحدث باسم الرئيس النيجريي اميا نيبورو »امر الرئيس 
غودالك جوناثان بعدم مشاركة املنتخب يف اي مسابقة ملدة عامني 

من اجل وضع االمور يف نصابها«.
وانهت نيجرييا مشاركتها يف املونديال يف املركز الرابع االخري يف 
اجملموعة الثانية بنقطة واحدة بعد خسارتها امام االرجنتني 0-1 ثم 

اليونان 1-2 وتعادهلا مع كوريا اجلنوبية 2-2.
واوضح حاكم والية ريفرز )جنوب نيجرييا( روتيمي امايتشي الذي 
يشرف على جمموعة عمل شكلها الرئيس للمونديال ان بالده ستبلغ 
االحتاد الدولي )فيفا( بقرارها. وطلب الرئيس جوناتان اجراء حتقيق 

ملعرفة كيفية استخدام االموال اليت خصصت للمنتخب.
واكد بيان صادر عن االحتاد الدولي »ان موقف الفيفا خبصوص 

التدخل السياسي معروف جيدا«. ووجه رئيسه السويسري جوزف 
اي  مفاده »ان  منتخبها  خروج  بعد  فرنسا  اىل  انذارا  مؤخرا  بالتر 
تدخل سياسي يف شؤون االحتاد سيستدعي تدخال من قبل الفيفا 

مهما يكن حجم الدولة املعنية«.
ايالنو 

اعلن طبيب املنتخب الربازيلي جوزيه لويس رونكو ان املهاجم ايالنو 
سيغيب عن مواجهة هولندا يف ربع النهائي بسبب االصابة يف كاحل 
قدمه اليمنى، يف حني حيوم الشك حول مشاركة العب الوسط فيليبو 

ميلو بسبب التواء يف الكاحل.
وقال رونكو »خضع ايالنو لفحص باالشعة املغناطيسية كشف انه 
يعاني من تورم يف عظم الكاحل«، مضيفا مبجرد ما يسرع ايالنو 
العالج حتى نهاية االسبوع على االقل،  يشعر باألمل. سيبقى حتت 
ألنه جيب محايته من االحتكاك مع زمالئه«. وتابع »مدة ابتعاده 
عن املالعب قد تستمر أليام أو أسابيع أو أشهر. انه يعاجل باالدوية 
والعالج الطبيعي، سنرى ما اذا كان العالج الطبيعي سيساعدنا«.

تعترب  اليت  العامل  قبل كأس  ذهنيا  جيدا  إيالنو: »حتضرت  وقال 
رائعة  كانت  »بداييت  مضيفا  حياتي«،  يف  االساسي  اهلدف 
بتسجيلي هدفني يف املباراتني االوليني. لكين أبقى متفائال بفضل 
املقربني مين واجلهاز الفين وزمالئي. لدي آمال يف العودة ملساعدة 
ورمبا نصف  النهائي  ربع  عن  انين سأغيب  من  الرغم  على  فريقي 

النهائي«.
وكان ايالنو تعرض لالصابة يف املباراة ضد ساحل العاج )3 - 1( 
يف اجلولة الثانية فاضطر اىل اخلروج على محالة. وبعدما اعفي من 
خوض التدريبات اليام قليلة، عاد اليها بشكل طبيعي االحد املاضي 
لكنه شعر باالم فتمت اراحته يف مباراة االثنني امام تشيلي )3 - 
بعد دقائق قليلة  الثالثاء  التدريبات  اليالنو اىل قطع  0(. واضطر 

بسبب االالم يف الكاحل.
التواء يف  من  يعاني  الذي  ميلو  فيلييب  الوسط  العيب  وخبصوص 
يف  التواء  من  يشكو  الذي  باتسيتا  وجوليو  اليسرى  قدمه  كاحل 
ركبته اليسرى، اكد طبيب املنتخب انهما سيتدربان بشك طبيعي، 
وقال »ال استطيع ان اقول لكم ما اذا سيكونان جاهزين ملباراة 
اجلمعة، لكنهما يتدربان«. ومل يتدرب الالعبان الثالثاء وبقيا يف 
الفندق حيث يتلقيان العالج. وكانا تعرضا لالصابة اجلمعة املاضي 

يف املباراة امام الربتغال )0-0(.
لوف

اعترب مدرب املنتخب االملاني يواكيم لوف بان املنتخب االرجنتيين 
يف  املقبل  السبت  املنتخبني  بني  املرتقبة  باملواجهة  للفوز  مرشح 
»عرضة  البيسيليسيت«  »ال  ان  اىل  اشار  لكنه  تاون،  كايب 

للخطر«.
وقال لوف »املنتخب األرجنتيين أحد أكرب املرشحني يف البطولة ان 
مل يكن »املرشح األول«. وأضاف »لديهم خربة كبرية والكثري 
من املواهب الفردية الرائعة خصوصا يف خط اهلجوم حيث ال جيب 
بقوله  واثقا  بدا  لوف  لكن  فقط«.  ميسي  ليونيل  على  الرتكيز 
»وجدنا نقاط ضعف يف هذا املنتخب، وهو عرضة للخطر. لن اقول 

لكم نقاط الضعف هذه، النين أحتفظ بها لالعيب فريقي«.

الدور  يف  املنتخبني  بني  الساخنة  املواجهة  يتذكر  لوف  يزال  وال 
عينه للنسخة االخرية للمونديال واليت استضافتها املانيا عندما فاز 
اصحاب االرض 4-2 بضربات الرتجيح بعد انتهاء الوقتني االصلي 
واالضايف بالتعادل 1-1. وقال »كانت املواجهة قوية، ولن ختتلف 

عنها مواجهتنا السبت املقبل«.
مونديال  يف  كليسنمان  ليورغن  مساعدا  كان  الذي  لوف  وقال 
املنتخبني  من  قويا  اندفاعا  ستشهد  املباراة  بان  »اعتقد   :2006
واضاف  كبري«.  بشكل  قوية  ستكون  لكنها  مكثفة،  هجمات  مع 
»جيب ان نتفادى ارتكاب الكثري من االخطاء ضد األرجنتني، ألنها 

ستعاقبنا«. 
والتقى املنتخبان يف آذار/مارس املاضي يف مباراة دولية ودية يف 
ميونيخ وكانت الغلبة لالرجنتني 1- 0. بيد ان القلب النابض لالملان 
السبت  مباراة  بأن  أكد  شفاينشتايغر  باستيان  ميونيخ  بايرن  جنم 
»ستكون خمتلفة« هذه املرة، وقال »لقد كانت مباراتنا االخرية 
ودية« منتقدا سلوك العيب االرجنتني يف ارض امللعب متهما اياهم 
باملستفزين. وقال »ال جيب ان خنضع الستفزازات االرجنتينيني. 
حنن نعلم كيف هم االرجنتينيون. اعترب بان تصرفاتهم وحماولتهم 
التأثري على احلكم امر معيب يفتقد اىل االحرتام«، مضيفا »نأمل 
ان تكون ردة فعل احلكم حازمة وان يأخذ بعني االعتبار ما حيصل يف 

امللعب، ومن يستفز االخر«. 
واملشاداة  احلوادث  اىل  اخلصوص  على  شفاينشتايغر  واملح 
ربع  مواجهتهما يف  بعد  املنتخبني  اندلعت بني العيب  اليت  العنيفة 
نهائي 2006 يف برلني حني تأهلت املانيا بضربات الرتجيح، لكن 
األرجنتينيني صبوا جام غضبهم على اجلهاز الفين واعضاء والعيب 
تورط  املنتخبني  العيب  بني  كبري  شجار  واندلع  االملاني.  املنتخب 
فرينغز  تورسنت  الوسط  والعب  بريهوف  أوليفر  العام  املدير  فيه 
الذي اوقف من االحتاد الدولي وغاب عن مباراة نصف النهائي امام 
ايطاليا حيث خسر االملان قبل ان ينهوا البطولة يف املركز الثالث 

على حساب الربتغال.
سيخوض  حيث  تاون  كايب  اىل  اليوم  االملاني  املنتخب  ويتوجه 
مباراته امام االرجنتني، وأوضح اجلهاز الفين ان الالعبني سيلتقون 
هناك مع قائدهم السابق ميكايل باالك الغائب عن املونديال بسبب 
االصابة. وسيحظى العبو املنتخب االملاني ايضا بزيارة املستشارة 

انغيال مريكل اليت ستحضر مواجهة ربع النهائي امام االرجنتني. 
أسرتاليا و«املاليني السرية« 

وافق مسؤولو االحتاد االسرتالي على صرف ماليني من الدوالرات 
احلصول  بغية  جمانية،  سياحية  ورحالت  جموهرات  وشراء  للتأثري 
على حق استضافة كأس العامل 2022، حسب ما ذكر تقرير امس 
األربعاء. وأشار تقرير حصري لشبكة »فريفاكس« األسرتالية ان 
االحتاد األسرتالي صرف 11,37 مليون دوالر أسرتالي )9,68 ماليني 
دوالر أمريكي( كمبالغ مدفوعة ملستشارين أي ما يعادل ربع موازنة 

احلملة.
اللؤلؤ  من  عقود  على  اشتملت  اليت  اهلدايا  الئحة  التقرير  وعرض 
لزوجات أعضاء اللجنة التنفيذية يف االحتاد الدولي، الذين سيقررون 
ستستضيف  اليت  الدول  هوية  املقبل  األول/ديسمرب  كانون  يف 
ان  التقرير  وأضاف  و2022.   2018 لعامي  العامل  كأس  نهائيات 
االحتاد األسرتالي سلم أزرار أكمام من اللؤلؤ، ورحالت جمانية إىل 
ودفع  ميالده،  عيد  مبناسبة  التنفيذية  اللجنة  يف  لعضو  أسرتاليا 
تكاليف زيارة فريق كرة قدم يرتبط بنائب رئيس االحتاد الدولي 

جاك ورنر لزيارة قربص العام املاضي.
للمستشارين،  املدفوعة  اهلائلة  املبالغ  التكاليف اىل  وتضاف هذه 
الدولي  االحتاد  رئيس  ورنر،  مع  وطيدة  بعالقات  يتباهون  الذين 
سيب بالتر والقيصر األملاني فرانتز بكنباور، وذلك يف ملف منفصل 

غري خاضع للتدقيق احلكومي.
وتعترب أسرتاليا من املرشحني اجلديني الستضافة مونديال 2022 بعد 

انسحابها من السباق على نسخة 2018.
ان   ،2009 العام  منتصف  اىل  تارخيها  يعود  اليت  الوثائق  وتشري 
احلكومة مل تعط تفاصيل عن خطط ملنح 6,5 ماليني دوالر أسرتالي 

ملنظمات كروية يف أفريقيا، آسيا وأوقيانيا.
القيام  بشأن  حتقيق  باجراء  أليس  كايت  الرياضية  وزيرة  ووعدت 
»من  بامسها:  ناطقة  خالل  من  وقالت  أخالقية،  غري  بتصرفات 
الواضح ان الطريقة اليت ينفق فيها االحتاد االسرتالي خاضعة لتقديم 
التقارير املعتادة ومتطلبات التدقيق. أي دليل معاكس سيتم اجراء 
التفاقات  مزعوم  انتهاك  أي  كما  احلكومة،  قبل  من  بشأنه  حتقيق 
ادارة  االسرتالي بشدة عن سلوكه يف  االحتاد  التمويل«. ودافع 
رمزية« هي »ممارسات  توزيع »هدايا  ان  على  وشدد  امللف، 

شائعة« للبعثات الزائرة.
لوكالة »فريفاكس«:  باكلي  بن  لالحتاد  التنفيذي  املدير  وقال 
وقدم  احلكومة  مع  تعامله  يف  للغاية  شفاف  األسرتالي  »االحتاد 
كل املعلومات مبا خيص ملف االستضافة حبسب طلبها«. وأضاف 
التقرير ان املستشارين ميلكان تارخيا ملتويا، وأحدهما متورط يف 
خمطط لتقديم حوافز مالية ألعضاء الفيفا بغية دعم املانيا الستضافة 
االجتار  تهمة  من  مرتني  ابراؤه  مت  فقد  االخر،  أما   .2006 مونديال 

بالكوكايني، وقيل انه له عالقة بقضايا احتيال يف اجملر.

2010 تموز   3 Saturday 3 July 2010السبت 

كأس العامل الـ19 لكرة القدم )جنوب أفريقيا ـ 2010(
بريلوسكوني يشجع »منتخب السامبا«.. وأمريكا اجلنوبية تتقدم أوروبا.. ودومينيك واسكاليت ميثالن أمام 

الربملان الرئيس النيجريي يعاقب منتخب بالده.. واإلصابة تبعد إيالنو.. ولوف يعترب األرجنتني »عرضة للخطر«



صفحة 21     

تتمـات

Page 21

»أزمـة الثانـوي« تنفرج ... وحـوار مطليب..
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(

املطلوب منه يف هذه املنطقة أي 15 ألف جندي مكتفيا بعدد 
جنود ال يتعدى الـ3500 عنصر، وهو موضوع أثاره وزير اخلارجية 
وقبله  بريوت  اىل  األخرية  زيارته  برنار كوشنري يف  الفرنسي 

وزير الدفاع الفرنسي إرفيه موران.
حزب اهلل: فلتلتزم اليونيفيل مبهمتها

اىل  »اليونيفيل«  قوات  اهلل«  »حزب  دعا  ذلك،  اىل 
االلتزام مبهمتها كما حيددها القرار 1701، وان تؤدي دورها 
الذي ينسجم متاما مع القرار املذكور وال يشكل خروجا عليه، 
كما ال خيلق ريبة لدى املواطنني وقلقا على غرار ما حصل مع 

املناورة االخرية.
نعيم قاسم  الشيخ  العام لـ»حزب اهلل«  االمني  نائب  وأكد 
ان »اليونيفيل« باتت معنية يف ان تنتبه اىل ما تقوم به، 
وان تدرك ان التجاوزات تراكم قلقا، وان بعض السلوك ال 
يبين عناصر ثقة بينها وبني االهالي، لذلك فإن االشكال الذي 
حصل ناجم عن تصرف من »اليونيفيل«، أقلق الناس، وعلى 
تلك القوات ان تفسر ما قامت به وان تصحح، او باالحرى ان 
تلتزم مبهمتها كما حددها القرار 1701، وساعتئذ تعود االمور 

اىل جماريها.
وفيما أعلن قاسم أن »كتلة الوفاء للمقاومة« ستوجه سؤاال 
اىل احلكومة تطالبها فيه بتحديد االجراءات اليت ستقوم بها حيال 
االنتهاكات االسرائيلية املتكررة وآخرها خطف الراعي اللبناني، 
كان الفتا لالنتباه مطالبة رئيس اجمللس السياسي يف »حزب 
اهلل« السيد هاشم صفي الدين احلكومة بالقيام بواجبها لتأمني 
احلماية الالزمة ألهل اجلنوب »ويف حال تقاعست عن واجبها 
يصبح من حق أبناء تلك املنطقة أن يفتشوا عن سبل احلماية 
ألنفسهم للدفاع عن كراماتهم اليت ال جيوز بأي حال أن يستهان 

بها حتت أي عنوان أو ذريعة«.
قهوجي: السلم االهلي

خط أمحر
»السلم  ان  قهوجي  جان  العماد  اجليش  قائد  قال  بدوره، 
باالستقرار  عبث  بأي  اجليش  يسمح  ولن  أمحر  خط  األهلي 
وسيتدخل  اجتهاد،  أي  حيتمل  وال  واضح  قرارنا  األمين. 
يف  يتهاون  ولن  سياسية  أو  طائفية  فتنة  أية  ملنع  اجليش 
الوطين  األمن  تهدد  مشكلة  إىل  يؤدي  ما  كل  مع  التعامل 
بقدرة  ثقته  وأكد  األهلي«.  والسلم  األمين  واالستقرار 
الشارع. إىل  السياسية  اخلالفات  انسحاب  منع  على   اجليش 
وقال: ستبقى املؤسسة العسكرية حريصة على القيام مبهماتها 

ولعب دورها كاماًل من دون ضجيج.
الظروف  ظل  لبنان يف  على  إسرائيلية  حربًا  قهوجي  واستبعد 
حال  ويف  اجليش،  أن  أكد  انه  إال  حاليًا،  القائمة  املوضوعية 
حصول عدوان، جاهز للتصّدي، وهذا دوره. أما عن املقاومة 

ودورها، فأكد أنها شعب موجود على أرض اجلنوب.
انفراج أزمة درجات الثانوي

ورابطة  احلكومة  رئيس  توصل  املطلبية،  احلركة  وعلى صعيد 
الزمة  حدا  وضع  اتفاق  اىل  واملهين  الثانوي  التعليم  اساتذة 
الدرجات، وحقق االساتذة مبوجبه أربع درجات ونصف الدرجة، 
على أن تدخل يف صلب الراتب، مع مفعول رجعي منذ مطلع 
األرقام متثل يف  مع حتقيق مكسب يف  وأيضا  احلالي،  العام 
أربع  أو  )ثالث  منيمنة  د.حسن  الرتبية  وزير  مشروعي  جتاوز 
درجات(، وأيضا يف موضوع تناقص ساعات العمل حبيث باتت 

تبدأ بعد خدمة 16 سنة بدال من 17 سنة.
واذا كان هذا االجناز قد حتقق بعد مفاوضات شاقة، واقفل 
ملف درجات الثانوي، فإن بعض املؤشرات بدأت تلوح يف االفق 
أن  والسيما  الرتبوية،  القطاعات  باقي  فتح »شهية«  حول 
الفارق يف الدرجات )الثانوي( بات حنو 19,5 درجة مع التعليم 
األستاذ  راتب  من  الثانوي  األستاذ  راتب  واقرتب  األساسي، 
اجلامعي، ما قد ينذر بتحركات مطلبية جديدة. يف وقت أعربت 
اللبنانية عن استغرابها  رابطة األساتذة املتفرغني يف اجلامعة 
الشديد ملماطلة جملس الوزراء جلهة عدم إقرار مشروع القانون 
املتضمن »أحكامًا خاصة لتصفية املعاش التقاعدي ألساتذة 
اجلامعة اللبنانية«، أي االحتساب على اساس 35 سنة خدمة 

بدال من أربعني سنة.
ما  السرتجاع  تصعيدية  مواقف  باختاذ  نقابية  مصادر  ولوحت 
دجمه القانون 717 من حقوق ألساتذة اجلامعة )درجتان وعالوة 
التعليم(، يف حني أن أساتذة التعليم األساسي بدأوا التحضري 
أساتذة  وبني  بينهم  بالرواتب  الفارق  حجم  تبني  لدراسات 

التعليم الثانوي.
حوار احلريري ـ االحتاد العمالي

وعلى خط مطليب آخر، حبث الرئيس احلريري مع وفد من االحتاد 
العمالي العام، برئاسة غسان غصن ويف حضور اللجنة الوزارية 
املكلفة دراسة مطالب االحتاد، امللفات االقتصادية واحلياتية. 
وقال غصن إن الطرفني خاضا يف جولة من النقاش والتفاوض 
بالضمان  متصل  هو  ما  منها  للعمل،  منهجية  وضع  أجل  من 
هو  ما  ومنها  االجتماعية،  واحلماية  التقاعد  ونظام  االجتماعي 

متصل خبطة النقل والنقل املشرتك وتعزيز النقل العام، فضاًل 
عن موضوع السياسة الضريبية بعيدًا من النقاشات العامة.

وأكد غصن أن »املوضوع اآلني الذي طالبنا به هو وضع سقف 
البدائل  بدأ يف  ألسعار احملروقات«، الفتًا إىل أن »البحث 
الضريبية لتعويض واردات اخلزينة مبا ال يطال املواطن بضرائب 
غري مباشرة، ويكون االجتاه حنو الضرائب املباشرة، والضرائب 
التصاعدية، والضرائب على التحسني العقاري، وعلى الريوع، 
وفرض الغرامات على من هيمن على األمالك البحرية والنهرية، 

وعلى من ينهش جبال لبنان من خالل الكسارات«.

عباس رفض االنتقال اىل املفاوضات..
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(

الفلسطيين حممود عباس االنتقال اىل مفاوضات مباشرة قبل 
ان حيرز تقدم يف ملفي حدود الدولة الفلسطينية والرتتيبات 
االمنية خالل احملادثات غري املباشرة، وكذلك امتناع اسرائيل 

عن اختاذ اجراءات آحادية كاالستيطان واالعتقاالت واحلصار.
وقال رئيس دائرة املفاوضات يف منظمة التحرير الفلسطينية 
عباس  لقاء  عقب  للصحافيني  تصرحيات  يف  عريقات  صائب 
وميتشل: »ال ميكن حتقيق السالم واالنتقال إىل املفاوضات 
املباشرة، ما مل يتم إحراز تقدم يف موضوع حدود عام 1967، اي 
حل الدولتني، وامتناع اسرائيل عن القيام باالجراءات التعسفية 

واالعتقاالت وسياسة االستيطان واالغالقات«.
وأضاف: »نأمل ان تكون رسالتنا هذه واضحة للمجتمع الدولي 
واالدارة االمريكية. كما نأمل يف بذل كل جهد ممكن قبل انتهاء 
املدة احملددة للمفاوضات غري املباشرة، للتوصل اىل حل يف 
قضييت احلدود واالمن، متهيدا حلل كل قضايا الوضع النهائي 

وإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة«.
واشار اىل »ان لقاء الرئيس عباس، مع السناتور ميتشل، مشل 
القضايا الرئيسية املتعلقة باحلدود واألمن« و«ان الرئيس 
طرح على السناتور ميتشل، قضايا هدم املنازل للفلسطينيني 
يف حي سلوان شرق القدس، وابعاد النواب الفلسطينيني عن 
مدينة القدس، وقضية فندق شربد، واالستيطان املستمر يف 

االرض الفلسطينية«.
االسرائيلي  اخلارجية  وزير  تصرحيات  اىل  عباس  تطرق  كذلك 
الفلسطينية  الدولة  قيام  فيها  استبعد  اليت  ليربمان  أفيغدور 
سنة 2012، وقال عريقات انها »تعد اشارة سلبية اىل نيات 
هذه  رئيس  والمباالة  املفاوضات،  حيال  االسرائيلية  احلكومة 
احلدود  قضييت  عن  عمل  بورقيت  نتنياهو  بنيامني  احلكومة 
ومل  الفلسطيين(  اجلانب  )من  اليه  قدمتا  االمنية  والرتتيبات 

يقدم اي اشارة اىل قبوهلما او رفضهما«.
ميتشل، مل  للسناتور  مقبلة  جولة  هناك  انه »ستكون  وأفاد 
اجلانبني  بني  التواصل  استمرار  على  االتفاق  ومت  بعد،  حتدد 

الفلسطيين واالمريكي«.
وعلم ان املبعوث االمريكي اخلاص »نقل اىل الرئيس عباس 
اىل  اآلن  لالنتقال  الداعي  اسرائيل  موقف  اجتماعهما  خالل 
االمن  ملفي  يف  تقدم  احراز  وضرورة  املباشرة  املفاوضات 

واحلدود«.
وكانت مصادر فلسطينية رفيعة ابلغت ان »املبعوث االمريكي 
حيمل اقرتاحا من الرئيس االمريكي باراك اوباما اىل الرئيس 
عباس باالنتقال اىل مفاوضات مباشرة ويف الوقت ذاته يطلب 
من رئيس الوزراء االسرائيلي الوفاء بشروط اطالق املفاوضات 
اي االمتناع عن القيام بأي استفزاز داخل القدس واالراضي 
او  املفاوضات  هذه  تقدم  يعرقل  ان  شأنه  من  الفلسطينية 

يؤدي اىل توقفها«.

أوباما حيّذر من تصاعد الضغط..
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(

اجلمهورية  قدرة  قلب  »ستصيب«  اجلديدة  العقوبات  هذه 
انه أضاف ان جمال  النووية. بيد  اإلسالمية على تطوير براجمها 

الديبلوماسية ال يزال مفتوحًا مع طهران.
وحذر ايران من ان استمرارها يف برناجمها النووي سيزيد عزلتها 
وسيؤدي اىل زيادة الضغط الدولي عليها. وتستهدف العقوبات 
اجلديدة توريد الوقود اىل اجلمهورية االسالمية ومعاقبة املصارف 

األجنبية اليت تتعامل مع طهران.
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نقدم كافة أنواع احملاسبة واخلدمات الضريبية 
ومسك الدفاتر لالفراد والشركات 

نضمن اكرب مردود ضرييب بفرتة زمنية قياسية 
اعتمدوا احملاسب واخلبري الضرييب 

صفوت عرفان
يف مجيع حاجاتكم الضريبية

ANB 17 003 994 394

Safwat Arfan – Sayed
Manager

)B.COMM., FTMA, AIM, FTIA(

)Bell Tower Centre( 
Unit 24/ 191 Parramatta Rd.

Auburn, NSW 2144
Tel: 8756 3600 - Fax: 8756 3699
Email: safwat@ozemail.com.au

أعرب املمثل اخلاص لالمني العام لالمم املتحدة يف لبنان مايكل 
وليامس عن اعتقاده ان بعض احلوادث اليت وقعت يف اجلنوب 
»كان منظما، بدليل أن العدد يف احد هذه التحركات وصل 

اىل مئة شخص«.
استقبل الرئيس جنيب ميقاتي يف مكتبه يف بريوت وليامس 
منها   سيما  ال  عدة،  »مسائل  تناول  البحث  بأن  صرح  الذي 

التطورات املتصلة بتطبيق القرار 1701«.
هذا  تطبيق  شأن   يف  الدولي  التقرير  أن  »أعتقد  واضاف: 
القرار سيصدر قريبا جدا، وأنا سأسافر اىل نيويورك خالل عشرة 

أيام لكي أقدم  تقريري اىل جملس االمن«.
وعما اذا كان قلقًا حيال الوضع يف جنوب لبنان بعد احلوادث 
»إن  أجاب:  »اليونيفيل«،  وقوات  االهالي  بني  االخرية 
القيادة العامة للقوات الدولية أرسلت إليَّ تقريرًا عن التطورات 
أن  أعلم  املوضوع.  هذا  مبتابعة  جدا  مهتم  وأنا  حصلت،  اليت 
واجلميع  التطورات،  بهذه  أيضا  مهتمون  االمن  جملس  أعضاء 

مهتمون بتجنب وقوع مثل هذه احلوادث«.
وهل يرى أن حترك االهالي االحتجاجي مسألة عفوية أم منظمة؟ 
أجاب: »لقد وقعت يف االيام االخرية حوادث عدة وصل عددها 
اىل ما يقارب العشرين، بعضها ناتج من ردة فعل عفوية من 
األهالي، ولكن البعض اآلخر كان منظما بدليل أن العدد يف احد 

هذه التحركات وصل اىل مئة شخص«.

وليامس بعد لقائه ميقاتي:
بعض حوادث اجلنوب منظم

يف نبأ من دمشق وزع يف بريوت 
ان املؤمتر االستثنائي االول الحتاد 
جمالس الدول االعضاء يف منظمة 
املؤمتر االسالمي والذي عقد يف 
على  دمشق  السورية  العاصمة 
مستوى رؤساء الربملانات، اختتم 
بعنوان: »  االول  امس  اعماله 
غزة«. عن  اجلائر  احلصار  رفع 

ختاميا،  بيانا  املؤمترون  واصدر 
وحظيت االقرتاحات اليت تضمنتها 
نبيه  النواب  كلمة رئيس جملس 
الوفود  من  كبري  باهتمام  بري 
واليت  املؤمتر  يف  املشاركة 
متحورت على ضرورة اخلروج من 
اىل  والتوصيات  البيانات  اطار 
احلصار  لكسر  التنفيذية  املراحل 
االسرائيلي على قطاع غزة، ويف 
تبادر  ان  االقرتاحات  مقدم هذه 
االعضاء  الدول  من  دولة  كل 
اىل ارسال سفينة حمملة باملواد 
ما حيتاج  والطبية وكل  الغذائية 

اختتام مؤمتر برملانات الدول اإلسالمية:

إدانة احلصار على غزة وتبّن اقرتاحات بري
متنها  وعلى  القطاع،  ابناء  اليه 
كل  تنطلق  ان  على  برملانيون، 
السفن يف اجتاه القطاع بتوقيت 

موحد.
الشعب  جملس  رئيس  وتال 
البيان  االبرش  حممود  السوري 
بندًا،   23 متضمنًا   اخلتامي 
االسرائيلي  »احلصار  استنكر 
وطالب  غزة«،  قطاع  على 
منظمة  يف  النيابية  اجملالس 
»بتوحيد  االسالمي  املؤمتر 
املوقف  مع  والتضامن  املواقف 
احلصار  رفع  يف  الفلسطيين 
االسرائيلي  االحتالل  وانهاء 
الفلسطينية  الفصائل  ومناشدة 
الوحدة  لتحقيق  اجلهود  مواصلة 

الوطنية الفلسطينية«.
وتبنى البيان تشكيل جلنة برئاسة 
كل  من  اثنني  وعضوية  االبرش 
جمموعة جغرافية ملتابعة مقررات 

املؤمتر.

نديم اجلميل يلتقي سفري اليونان
استقبل عضو كتلة »الكتائب« النائب نديم اجلميل يف مكتبه 
بانوس  لبنان  يف  اليونان  سفري  االول،  امس  االشرفية  يف 
كالوجريوبولس وجرى البحث يف جممل القضايا السياسية الراهنة 

والعالقات الثنائية بني لبنان واليونان.
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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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كنيسة  أقيمت يف   2010 حزيران   27 األحد يف  نهار 
النيب الياس للروم الكاثوليك يف منطقة صان شاين   
ذكرى  مبناسبة  األربعني  وجناز  إهليا  قداسا  ملبورن 
مرور أربعني يوما على وفات املرحوم نايف مسلم خال 
بولس  السيادة  أبو محد. متّثل أصحاب  بهية  احملامية 
صليبا للروم األرثوذكس باألب افرام عباسي، سيادة 
املطران أبي كرم باألب أالن فارس واملطران درويش 
باألب ملحم هيكل. كما اشرتك باخلدمة لفيف من اآلباء 
على  اآلباء  بعض  تناوب  اإلجنيل  قراءة  بعد  األجالء. 

تعداد مناقب الفقيد وخدماته يف حقل الكنيسة
واجملتمع والعائلة يف وطنه لبنان. ثم تكلمت احملامية 
أبو محد عن اهتمام خاهلا بالفقراء واملرضى والتزامه 
بوصية سيده القائلة: "كنت مريضًا فُعدمتوني، جائعًا 
كنيسة  يف  سقوطه  حادثة  وعن   ،"... فأطعمتموني 
يف  أسرع  الذي  األمر  الكاثوليك  للروم  الياس  النيب 

انتقاله من هذه الدنيا.
تتقدم احملامية أبو محد جبزيل شكرها و امتنانها للسادة 

جناز األربعني للمرحوم نايف مسلم

املطارنة والكهنة ولكل من اتصل بها و ّبر عن شعوره 
بانتقال خاهلا.

للفقيد الرمحة و جلميع ذويه الصرب و السلوان و طول 
البقاء.

الرب  اسم  فليكن  أخذ.  الرب  و  أعطى  الرب   "
مباركًا".

الزغلول  انطوان برصونا

عا هلي خبدمة الكلمة تفانو 
اجا صعلوك يعرض عنفوانو 
ودغري بّلش يلم الطرايد 
كأنو بالشعر عنرت زمانو 

االسم صفرين بنهار الشدايد 
بسباق العمر ما بيكسب رهانو 
صفوفو بالضعف بيضل عايد 
وغرورو صار قطعة من كيانو 
على الشعار ال جيّرب يزايد 
ألنو بلش يقلش دهانو 

عا طيارات بريكب قصايد 
وبيقول القمح من عيلة زوانو 
ما بقبل كون باملشكل حمايد 

 خّلى االدعا يطلق عنانو 
جبسمو الدم عندو تقل زايد 
خلق تا يضل اعوج متل مانو 
ما بدنا يدور تغيري العوايد 
قولو لكل من ضّيع مكانو 
كالم التافه بهالظرف سايد 

ضروري الشاعر يراعي املشاعر 
وحبق الناس ما يطّول لسانو 

بعدو متل مانو 
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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

 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

2010 تموز   3 Saturday 3 July 2010السبت 
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والحائزة على الشهادة العاِّـية من أكرب اِّـؤسسات االعالمية االمريكية
بيتزا ـ باستا ـ ستايك ـ سيفود

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

2010 تموز   3 Saturday 3 July 2010السبت 

من  طلبنا  أيام،  بعشرة  نعمة  إسطفان  األخ  تطويب  موعد  قبل 
رئيس دير كفيفان حضرة األب ميشال اليان اللقاء به ليطلعنا 
لقاء صحفي  الرهبانية يف  اسطفان  األخ  املكّرم  حياة  عن سرية 
معه، وقد وافق على الطلب مشكورًا وحّدد لنا يوم السبت الساعة 
احلادية عشرة صباحًا، وكان ذلك قبل موعد التطويب بثمانية أيام. 
وعلى املوعد املضروب حضرت، ويف صالون الدير إستقبلنا األب 

ميشال اليان ورحّب بنا أمجل ترحيب.
كمسؤول  بها  أعمل  اليت  الصحيفة  وعن  حبالي  قرب  عن  عّرفته 
عن والية فكتوريا األوسرتالية، وقبل أن أبدأ احلديث معه سألين 
أنها جريدة  أجبته مبا حرفيته  العربية،  ما هو خط جريدة اهلريالد 
لبنانية لبنانية وعربية بإمتياز، ثم قال انا سامع بهذا اإلسم وليس 
هو بغريب عين حماواًل اإلستفسار أكثر. وبإيضاح مين وبصراحة 
وحرية تامة قلت حلضرة األب ميشال إن صحيفة اهلريالد كانت 
بإسم  الرمسية  الناطقة  متتالية  أعوام  مثانية  وملدة  السابق  يف 
التّيار الوطين احلّر يف اإلنتشار األوسرتالي، وكان رئيس حتريرها 
يومذاك الدكتور بيار رفول، وبعد عودة العماد ميشال عون من 
منفاه الباريسي اىل لبنان أقفلت الصحيفة وتوقفت عن اإلصدار 
وعاد رئيس حتريرها اىل لبنان ليتابع نشاطه السياسي اىل جانب 

العماد عون.
ثم قال لي أنا أعرف بيار رفول وكذلك جوزيف خوري وأنور حرب 

وهل ما زاال يعمالن يف احلقل اإلعالمي؟ أجبته بالتأكيد.
الذي  الدير  رئيس  حضرة  مع  الصحفي  احلديث  اىل  إنتقلنا  ثم 
أوضح لنا فيه عن أهمية دير كفيفان وقيمته الروحية والرهبانية 
حيث تتلمذ بني جدرانه عدد كبري من الرهبان، وكان قدميًا مركزًا 
بطريركيًا، وصواًل اىل سرية وحياة املكّرم إسطفان نعمة الرهبانية 
الذي توّجها وكللها بعبري البخور. وبعد ساعة من اللقاء معه والتقاط 
الصور وقبل اإلنصراف قلت له: إن هذا اللقاء الصحفي سُينشر يف 
الصحيفة صباح يوم السبت القادم، ميكنك اإلطالع عليه من خالل 
كأعالمي  كميل  يا  منك  أطلب  وقال:  اإللكرتوني. شكرني  الربيد 
يف اإلنتشار األوسرتالي احلضور اىل الدير يوم التطويب ملواكبة 
اللبنانيني يف أوسرتاليا.  اإلحتفال ونقله عرب جريدة اهلريالد اىل 
صورتني  مين  طلب  الغرض.  هلذا  سأحضر  أنا  بالتأكيد  له  قلت 
األوسرتالي كي  السفر  مشسيتني وصورة طبق األصل عن جواز 
يتمكن من إجناز البطاقة الصحفية اليت مبوجبها يسمح لي بالدخول 

لبنان .... بغّض النظر عّما يف داخلها                    كميل مسعود – 

واجللوس مع اإلعالميني أسوة بهم. ونزواًل عند رغبة رئيس الدير 
أّمنت له الصورتني صباح اليوم التالي وصورة طبق األصل عن 
الباسبور وحضرت اىل الدير وسلمته ما طلب مين. قال لي سأرسل 
لك البطاقة الصحفية مع إبنة أخيك سناء اليت تعمل يف الدير. مّر 
يوم األثنني والثالثاء واألربعاء دون نتيجة ويوم اخلميس إستلمت 
البطاقة الصحافية ممهورة خبامت الرهبانية اللبنانية املارونية. ويوم 
األحد يف 27 حزيران يوم التطويب وصلت اىل باحة الدير ودخلت 
بني اجلماهري وعلى املدخل املخصص ملرور السياسيني واإلعالميني 
عّرفت عن نفسي من خالل البطاقة الصحفية والباسبور األوسرتالي، 
وملا هممت للدخول اىل املكان املخصص لرجال الصحافة واإلعالم 
أوقفين ضابط برتبة رائد قائاًل لي أن هذه البطاقة الصحفية ليست 
كافية وحدها بل جيب أن تكون مرفقة ببطاقة صفراء موقعة من قبل 
خمابرات اجليش اللبناني لتصبح صاحلة كي ُيسمح لك باجللوس مع 
اإلعالميني. سألته من هي اجلهة املخولة لتوقيع مثل هذه البطاقة؟ 
قال: هناك على املدخل الثاني ميكنك احلصول عليها. ذهبت اىل 
أجابين املسؤول لست خمواًل  الضابط،  اليه  اهداني  الذي  املدخل 
لتوقيع مثل هذه البطاقة، ثم عدت وطرقت مجيع األبواب، وبعد 
ساعتني من املّد واجلْزر ما بني هنا وهناك كان اجلواب إن مثل 
هذه البطاقة ال ميكن احلصول عليها إال من قيادة املخابرات يف 
اجليش ومن الريزة بالتحديد. وكان من املفروض عند إجناز البطاقة 
املوجودة معك واملوقعة من الرهبانية اللبنانية املارونية أن تكون 
مرفقة ببطاقة املخابرات قبل أن تسلّم اليك، ألن كل اإلعالميني 

الذين لديهم بطاقة موقعة من الرهبنة أرسلت اىل قيادة خمابرات 
اجليش إلرفاقها بالبطاقة الصفراء.

البطاقة  سلمين  الذي  الدير  برئيس  صدفة  التقيت  الساحة  ويف 
املنقوصة، قلت له مل يسمح لي احد بالدخول ألنه ال يوجد معي 
البطاقة. وبينما كنت أحتدث معه  الثانية اىل جانب هذه  البطاقة 
بالقرب من املدخل املخصص لدخول الرمسيني قال لي إنتظرني 
مخس دقائق وسأحل املسألة ثّم غاب وبعد ربع ساعة تقريبًا إتصل 
بي على اهلاتف اخللوي وقال إذهب اىل املكان الفالني حيث حتّل 
املسألة هناك، وقد ذهبت اىل املكان الذي حدده لي ولكن دون 
عدت  ثم  فلم جيب،  مّرة  من  أكثر  به  واتصلت  عدت  ثّم  جدوى، 
أبونا  أن  لي  قائاًل  الرهبان  أحد  علي  فرّد  السر  بأمينة  واتصلت 
الرّيس منهمك بإستقبال رئيس اجلمهورية، ثم عدت واتصلت به 

مرارًا وتكرارًا فلم جيب.
أمام هذه املشاهد الفولكلورية السوداء ما عساني أن أقول أكثر 
من أن هناك أمرًا ما كان مدّبرًا سلفًا ويف قرارة نفسي قلت ماذا 
فعلت جتاه رئيس الدير؟ هْل املقابلة الصحفية اليت أجريتها معه 
قبل التطويب واليت مّحلت يف طياتها كل املعاني الطيبة له أم إننا 

أصبحنا يف زمن العمل الطيب الذي يقابل بالسيئ؟
أنا شخصيًا مل أطلب من رئيس الدير ان يزودني ببطاقة صحفية 
ألجلس مع اإلعالميني، إمنا هو الذي أحّل علي باحلضور اىل الدير 
الدير  أو  الدير  برئيس  البطاقة. هل فعلت شيئًا يضّر  وتسليمي 

بالتحديد؟ ال أعتقد، ال بل أجزم أني ما فعلت شيئًا.
كان األجدر به أن ال يعطين هذه البطاقة املنقوصة واملبتورة ألني 
أصاًل كنت سأحضر اىل الدير للمشاركة بهذه املناسبة ومن ضمن 

عامة الشعب ألني معيّن أكثر منه بهذا اإلحتفال. 
مل أكن يومًا أفكر ان أحتدث بسوء نّية ومل أصدق أحدا ان هناك 
الكثري  أنين مسعت  من  وبالرغم  الناس.  بعض  عند  سيئة  نيات 
اصّريت  لكين  الدير،  اىل  الذهاب  عن  ينهيين  الذي  الكالم  من 
وبإميان مين بأّن واجيب اإلعالمي والديين يدعوني بأن أكون حاضرًا.

 

الطوباوي  أبيت  يا  ساحمين  نادم،  أنا  أقول  وأمل  أسف  بكل  إنين 
األخ إسطفان وسامح الذين اساؤوا الّي وإليك خاصة يف مناسبة 
تطويبك. وأخريًا إذ إني أشكر رئيس الدير على ما قام به جتاهي 
من حسن معاملة وإهتمام زائد وسأنقل فعله الطّيب وحسن نواياه 
اىل أبناء اجلالية عامة واىل املسيحيني خاصة املنتشرين على مجيع 
األراضي األوسرتالية عرب جريدة اهلريالد الغراء، كما وأقسم باهلل 
بأنين سأبقى على إحرتام دائم وخاشع أمام اجلّبة السوداء بغّض 

النظر عّما يف داخلها.
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N.S.M
للمواد الغذائية

>äb‡«@Ïic>@ÎaáÓó€a@áÓ»é@bËjybñÎ@bÁãÌáfl
تأسست سنة ١٩٥٩

لالسترياد والتصدير بإدارة عمار الصيداوي
نستورد جميع اِّـواد الغذائية، جميع أنواع اِّـكسرات والحبوب والفواكه اِّـجففة 

وجميع انواع البهارات، تحميص اِّـكسرات على انواعها يومياً
مصنع حديث للطحينة والحالوة
نضمن النوعية االجود واالحسن

توزع على جميع اِّـحالت العربية واالجنبية

55 Lyle St. Brunswick, Vic. 3057
 Ph: 03 93808789 
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Melbourneملبورن

مجيع انواع احلبوب والزيوت وكافة انواع املعلبات... مسن اصلي - فول ومحص امريكانا 
منتوجات املبخر العاملية من  املخلالت الصحية والعالية اجلودة

اكرب حمل لبيع اخلضار 
والفواكه واحلبوب واالجبان 

وااللبان والزيوت خاصة 
اخلالية من الكولسرتول 

وزيت الزيتون الصايف

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

544 - 546 Mahoneys Rd Campbellfield Vic 3061

27 Malcolm Pl، Campbellfield Vic 3061

*حممص حديث جلميع انواع 
املكسرات الطازجة يوميا 

*يتوفر يف خمازننا مجيع 
مستلزمات املطبخ العربي 

*تصّدر البضائع اىل 
مجيع الواليات االسرتالية 

*حربنا مفتوحة على الغالء 
بصورة دائمة ومستمرة 

شركة عمارة السترياد وتصدير املواد الغذائية
بادارة السيد عمارة

حمالت عمارة للخضار والفواكه والسمانة 
بادارة السيد عمارة

2010 تموز   3 Saturday 3 July 2010السبت 
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مناسبات

2010 تموز   3 Saturday 3 July 2010السبت 

حركة الشباب املسلم العلوي حتتفل بعيد والدة االمام علي بن ابي طالب عليه السالم

*الشيخ حممد بالل**عريف االحتفال علي اسكندر* *الشيخ عبد احلميد سليمان* *الشيخ امحد اجلندي**السفري متام سليمان*

*حممد كحال*

*الشيخ ميكائيل اخلطيب*

*رئيس بلدية ماركفيل سليمان اسكندر*

*الشيخ حممد سعدات*

*الشاب علي مدرجات*

*مشايخ الطائفة ورجال الدين، رئيس احلركة منري محود، رئيس اجلمعية امحد احلاج، السفري السوري متام سليمان، رئيس بلدية ماركفيل سليمان اسكندر*

*رئيس احلركة منري محود يتوسط علي اسكندر والزميل انطونيوس بو رزق 
والشيخ سليمان مدرجات وحممود فرج وحامت بالل وحضور*

احتفلت الطائفة االسالمية العلوية بعيد والدة االمام علي بن ابي 
طالب عليه السالم يوم االحد 2010/6/27 يف املركز االسالمي 
حركة  رئيس  جهود  توحدت  وقد  ماركفيل  منطقة  يف  العلوي 
الشباب املسلم العلوي االخ منري محود واعضاء ادارته مع جهود 
رئيس اجلمعية اخلريية االسالمية العلوية االخ امحد احلاج واعضاء 
ادارته جبمع مشل ابناء الطائفة مما اضفى على املهرجان النجاح 

الكبري. 
منها  نذكر  عديدة  عربية  شخصيات  االحتفال  يف  شارك  وقد 
سعادة سفري اجلمهورية العربية السورية االستاذ متام سليمان، 
رئيس بلدية ماركفيل االستاذ سليمان اسكندر، الدكتور غسان 
العشي وماهر الدباغ وحسني علوش واكرم املغوش وممثلون 
عن صحف التلغراف واالنوار، انطونيوس بو رزق عن اهلريالد 

وامحد سليم عن النهار وعلي وهبه عن املستقبل.
وكان من املالحظ احلضور الكثيف من الشباب والرجال ومشايخ 
الطائفة ورجال الدين االفاضل يتقدمهم امام املركز االسالمي 
العلوي الشيخ حممد علي ابو تاج الدين والشيخ سليمان مدرجات 

وعدد كبري من االخوة املؤمنني.
املقرئ  من  احلكيم  الذكر  اي  من  عطرة  بتالوة  املهرجان  ابتدأ 
االخ عبد الكريم محد ثم وقف احلضور دقيقة صمت على ارواح 

الشهداء والصاحلني وشهداء الطائفة االسالمية العلوية.
احلركة  االعالمي يف  املسوؤل  املهرجان  عريف  االحتفال  افتتح 
االخ علي اسكندر الذي قدم حملة موجزة عن حياة االمام علي 
كّرم اهلل وجهه والقى ابياتا عديدة من وحي املناسبة اليت دلت 
على عظمة االمام ومنزلته اخلاصة يف نفس النيب حممد)ص( اذ 
افتداه بنفسه ليلة نومه يف فراش النيب اىل بطوالته يف املعارك 
احلربية اىل تصريح النيب يف حجة الوداع بالوصية والوالية المري 

املؤمنني علي عليه السالم.
افاضوا  الذين  االفاضل  املشايخ  الكالم  على  تعاقب  ثم  ومن 
بالتحدث عن سرية حياة االمام وفضائله وعلمه وفقهه وشجاعته 

وزهده وهو الركن االول لالسالم بعد النيب حممد )ص(.
وكانت كلمات املشايخ واخلطباء معربة وقيمة اذ ابتدأها الشيخ 
عبد احلميد سليمان وتاله الشيخ امحد اجلندي والشيخ حممد بالل 
والشيخ ميكائيل اخلطيب والشيخ حممد سعادات والشاب علي 

مدرجات الذي القى كلمة باللغة االنكليزية.
العربي  الدبلوماسي  السلك  وعميد  السوري  السفري  كلمة  اما 
االستاذ متام سليمان فقد حتدث فيها على ثقافة االمام وعلمه 
وهو املصدر االول جلميع العلوم وعلم الكالم وعلم اللغة العربية 
وهو الذي قال البي االسود الدؤلي ان كالم العرب يرتكب من 

اسم وفعل وحرف.
خليل  جربان  اللبناني  االديب  باقوال  متام  السفري  واستشهد 
اول عربي  بانه  السالم  عليه  االمام علي  الذي قال عن  جربان 

المس الروح الكلية وجاورها وسامرها.
وتابع السفري قائال بان االمام علي كان ينصح ابنه االمام احلسن 
عليه السالم اذ قال له: احفظ عين اربع واربع اما االربع االوىل 
فهي: اغنى الفتى العقل واوحش الوحشة العجب وافقر الفقر 

احلمق واكرم الكرم حسن اخللق واما االربع االخرى فهي: 
فيضرك،  ينفعك  ان  يريد  فانه  االمحق  ومصاحبة  اياك  بين  يا 
واياك ومصاحبة الكّذاب فانه يبّعد عليك القريب ويقّرب عليك 
البعيد، واياك ومصاحبة البخيل فانه يقعد عنك احوج ما تكون 

اليه واياك ومصاحبة الفاجر فانه يبيعك بالتافه.
ثم حتدث رئيس بلدية ماركفيل االستاذ سليمان اسكندر الذي 
قال بأن فكر علي هو االساس وان االمام ُوِجد حيث ُوِجد النيب 
)ص( وحيث ُوِجد القرآن الكريم وحيث ُوجدت الدعوة االسالمية، 
وحتدث عن كيفية تفاعلنا مع فكر االمام الذي حاكى كل الظروف 
اليت حتيط بنا وتتأثر بها حياتنا االجتماعية  والدينية واالسرية، 
وكيف وصلت بنا االمور اىل ان نعيش حالة الغربة بيننا وبني 
اوالدنا فهناك يف  بعض احلاالت بعد فكري بني االهل واالوالد 
فاذا ما ختلقنا خبلق االمام علي عليه السالم يف الرتبية والتعامل 

مع اآلخرين بكل احرتام فاننا سنرى نورا يسطع كل صباح يهدينا 
اىل السعادة واالستقرار.

وقال انه كرئيس بلدية يستند مبعظم قراراته اىل فكر االمام 
وممارسته العدالة االجتماعية واالنسانية.

وقال ايضا عن االمام: اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا واعمل 
آلخرتك كأنك متوت غدا.

واملفكرين  االدباء  كتب  نقرأ  حني  بالقول خنطئ  كلمته  ونهى 
والفالسفة وال نقرأ فكر االمام علي عليه السالم.

يف  الثانوية  الصادق  مدرسة  ادارة  جملس  رئيس  كلمة  اما 
غرينايكر االخ حممد كحال فقد حتدث فيها عن اجنازات الطائفة 
على صعيد املراكز الدينية وبناء املغسل احليوي ملوتانا وعن 
اجناز  اليوم فاننا يف مرحلة  واما  للجمعية،  االبتدائية  املدرسة 
الثانوية  املدرسة  وتشييد  بناء  مرحلة  امتام  وهو  الكبري  احللم 
البناء الطائفة االسالمية العلوية على ارض مساحتها 9000 مرت 
مربع تتألف من صفوف من املرحلة االبتدائية اىل الصف الثاني 
عشر ومن بعدها تهيئة التالميذ لدخول املرحلة الثانوية ان شاء 

اهلل.
وقال: العلم يبين بيوتا ال عماد هلا 

واجلهل يهدم بيوت العز والكرم 
وانهى االحتفال عريف املهرجان االخ علي اسكندر بالقول: 

ان امة اخذت من علم االمام علي وطورت نفسها هي امة ناجحة 
وفاعلة بني االمم عمال بقول الرسول )ص( انا مدينة العلم وعلي 

بابها.
االعضاء  واالخوة  احلركة  رئيس  منري محود  االخ  وزع  وقد  هذا 
روكدايل  ابراهيم  حلويات  من  الفاخرة  واحللويات  املرطبات 
وتبادل اجلميع التهاني على امل اللقاء يف مناسبات احياء ليالي 
شهر رمضان املبارك الذي سيطل علينا قريبا باذن اهلل تعاىل. 

وكل عام وانتم خبري
االعالم

*وقوفا دقيقة صمت*
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متفرقات

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 
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كليوباترا انتحرت بالسم ال بلدغة أفعى؟ 
 أعلن مؤرخ أملاني أمس أن ملكة النيل كليوباترا انتحرت جراء 
يعتقد  كما  أفعى  لدغة  نتيجة  وليس  السّم  من  جرعة  تناوهلا 

الكثريون.
وقال املؤرخ األملاني أستاذ التاريخ القديم يف جامعة "ترير" 
كريستوف شايفر يف مقابلة مع شبكة "سي أن أن" األمريكية: 
"من املؤكد انه مل تكن هناك أي أفعى كوبرا"، مشريًا إىل أن 
لدغة  لتختار  كانت  وما  االنتحار  على  مصممة  كانت  كليوباترا 
أفعى الكوبرا ألنها ليست قاتلة دائمًا، وأضاف أنه حني ميوت 
الشخص من لدغة األفعى "ال حيصل األمر بسرعة وهي ميتة 
رهيبة"، مشريًا إىل ان هذه الطريقة من املوت تستغرق ساعات 

طويلة وتسبب شلاًل يف كافة أحناء اجلسم مبا فيها العينيان.
واستشهد شايفر، الذي أعد برناجمًا تلفزيونيًا عن موت كليوباترا 
تبثه قناة أملانية، باملؤرخ الروماني كاسيوي ديو الذي كتب 
إنها توفيت بهدوء  النيل وقال  بعد 200 سنة من موت ملكة 

ومن دون أمل.
معها،  توفيتا  امللكة  مساعدَتي  إن  القدمية  النصوص  وتقول 
احلّر  أن  كما  األفعى  بسّم  انتحرت  لو  ذلك مستحياًل  وسيكون 
حني  امليالد  قبل   30 سنة  (أغسطس)  آب  شهر  يف  الشديد 
انتحرت كليوباترا، كان ليمنع األفعى من البقاء ثابتة حتى تلدغ 

امللكة.
وقال شايفر إن املخطوطات القدمية تشري إىل ان امللكة كانت 
ضليعة يف األمور املتعلقة بالسّم، وأشار إىل أنه عمل مع عامل 
السموم ديرتيش ميبز واستنتجا أن كليوباترا استخدمت األفيون 
وأضاف  الذي جترعته.  السّم  لصنع  أخرى  مواد  إىل  باإلضافة 
"إن األفيون مهدئ وباستخدامه يستطيع املرء االستسالم لنوم 

قاتل".

تيار املردة اوسرتاليا يلتقي قنصل لبنان العام االستاذ روبري نعوم
من ضمن أطار محلة توضيح آلية التسجيل الصحيحة يف القنصلية

غيلدفورد  يف  مركزه  يف  اوسرتاليا  املردة  تيار  أستضاف 
نعوم  روبري  االستاذ  العام يف سيدني  لبنان  سعادة قنصل 
الذي شرح آلية عمل القنصلية وعرض التسهيالت اليت تقدمها 
بغية مساعدة ابناء اجلالية على امتام عملية تسجيل وثائقهم 

من زواج اىل الوالدات وأجناز معامالت الوكالة وغريها.
تيار  يف  االدارية  اهليئة  وأعضاء  رئيس  القيم  اللقاء  حضر 

املردة وعدد من أعضاء ومناصري التيار. 
استهل اللقاء بكلمة ترحيب ألقاها رئيس اهليئة االدارية يف 
مّثن  الذي  الشدياق  الياس  االستاذ  اوسرتاليا  املردة  تيار 
العام منوهًا بسعيه اىل خدمة مصلحة اجلالية  القنصل  جهود 

دون تفريق وشاكرًا حضوره.
ومما جاء يف كلمته "انه ملن دواعي الفخر واالعتزاز ان نرحب 
بكم يف بيت املردة الذي له دالالت وطنية صادقة ومبادىء 
لبنانية صرفة وثوابت قومية ثابتة جتسدت يف شخص رئيس 

املردة سليمان طوني فرجنية".
انسان  انك  العام"  القنصل  اىل  متوجهًا  الشدياق  وأضاف 
صادق يف تعامله وثابت يف مواقفه، جاهد يف عمله ومضٍح 
من وقته وراحته من اجل جالية هي بأمس احلاجة اىل كثر من 

أمثال روبري نعوم".
بوطنية  باالشادة  أستهلها  كلمة  القنصل  سعادة  ألقى  ثم 
وبثبات مواقف وقناعات املردة بقيادة الوزير سليمان فرجنية 
شعار  منه  أنطلق  الذي  العريق  السياسي  البيت  ابن  و"هو 
"وطين دائمًا على حق". كما أشاد القنصل العام بورشة العمل 
التنظيمية اليت يقيمها تيار املردة يف اوسرتاليا ملا هلا من 

أهمية على أكثر من صعيد. 
اجلميع  داعيًا  القنصلية  الشؤون  اىل  نعوم  االستاذ  وتطرق 
ليتسجلوا وحيملوا اجلنسية اللبنانية كون وطننا لبنان حباجة اىل 
كل ابنائه، مهما كانت انتماءاتهم السياسية والدينية مشريًا 
جانب  اىل  اجلنسيات  بتعدد  يسمح  اللبناني  القانون  ان  اىل 

اجلنسية اللبنانية. 
تسهيل  بهدف  أتبعت  اليت  التغيريات  نعوم  القنصل  وشرح 
املعامالت املتعلقة بالتسجيل ومن هذه التسهيالت ألغاء شرط 
تصديق الوثائق مثل شهادات الوالدة من قبل وزارة اخلارجية 
امللف  فتح  عند  التسجيل  رسم  ألغاء  وكذلك  االوسرتالية، 
او اوالده  الذي حيتاجه كل من يريد تسجيل زواجه  العائلي 
او اعداد وكالة. ودعا ابناء اجلالية اىل زيارة موقع القنصلية 

)اعاله بعض اللقطات(

www.lebconsyd.org.au.  :االلكرتوني على العنوان
وأكد سعادة القنصل ان قنصلية سيدني هي املرجعية القنصلية 
القانونية اليت ينبغي تقديم طلبات التسجيل أليها يف والية 
نيو سوث ويلز. وبعد االنتهاء من القاء كلمته القيمة، أجاب 
سعادة القنصل نعوم على أسئلة احلضور املتنوعة وختم بشكر 
تيار املردة اوسرتاليا على تنظيم هذا اللقاء الذي يساهم يف 
توضيح الصورة ألكرب عدد ممكن من ابناء اجلالية حول عمل 

القنصلية. 
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مناسبات

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

PH: 0419247261- 96823269

يف اجواء الفرح والسرور مت زواج الشاب اللطيف املهندس خضر 
كمال الدين على االنسة املهذبة دنيا بغدادي يف صالة باالس- 
اجلنتلمان  لصاحبها  السعيدة  واملناسبات  االفراح  قصر  فريفيلد 
مجال دباغ املشهرو حبسن املعاملة واخلدمة املمتازة باشراف مدير 

الصالة السيد عبود دباغ والديناميكي منري مشعون.
الفنان جاد شالال ودخل  العروسني واهلهم واملدعوين  واستقبل 
مجيع  الفرح  وعن  الطبول  وقرع  غزوان  موسيقى  على  العروسان 
احلضور. وخالل احلفلة العامرة وعلى اضواء فيديو سالم وعدسة 
قالب  ودنيا  العروسان خضر  قطع  اراكس  واشعاع فالش  زينب 
احلب  رقصة  مع  النارية  االلعاب  وتعالت  الورود  ونثرت  الفرحة 
احلضور  من مجيع  التهاني  العروسان  تقبل  ثم  الصالة  ارجاء  يف 

مربوك.

العروسان خضر كمال الدين ودنيا البغدادي 
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امضت  بانكستاون  يف  العرمرمية  شاهني  جان  مطعم  اجواء  يف 
اآلنسة مسر عبيد مع االهل واالقارب واالصدقاء امجل ليالي السهر 
ودعت فيها العزوبية مع الربنامج الفين اجلميل والفنان جورج خوري 
واملطرب شوقي ديب القادم من لبنان الذي اعطى وصلة ممتعة 
وطقش  وفقش  برقص  العزوبية  وودت  االحباء  مع  سهرت مسر 

وفرح وابتهاج دامت السهرة اىل منتصف الليل.

العروسان وائل زكريا ومنال املرعيب

اآلنسة احلسناء  اللطيف زكريا على  الشاب  زواج  بفرحة كربى مت 
اهل  مجعت  اليت  اجلميلة  باالس  ستار  صالة  يف  املرعيب  منال 
العروسني ال زكريا وال املرعيب وعددا من املدعوين واستقبلهم 
الفنان جاد شالال مع اخلدمة السريعة املمتازة من الديناميكي منري 
مشعون باشراف مدير ستار باالس السيد عبود دباغ وخالل السهرة 
اراكس  واشعاع فالش  اخلري  يوسف  فيديو  اضواء  وعلى  العامرة 
قطع العروسان وائل ومنال قالب احللوى ونثرت الورود وتعالت 
االلعاب النارية مع رقصة احلب يف ارجاء الصالة ثم تقبال التهاني 

من مجيع احلضور.مربوك

حبيب قسطون يف مأدبة تكريم 

مبناسبة قدوم االصدقاء من ملبورن السيد مسري منسى وعقيلته 
مأدبة  وعقيلته  قسطون  حبيب  السيد  االعمال  رجل  اقام  سارة. 
تكرميية على شرف الضيفني العزيزين يف مطعم روميو يف باراماتا 
الرائعة  املخملية  واالجواء  اللبنانية  والضيافة  بالكرم  يتحلى  الذي 
واللقمة  رعده  جاك  الديناميكي  من  البشوش  الوجه  واستقبال 
مع  احلضور  امضى مجيع  نقوال جنم.  ابو  الشاف  يد  على  الشهية 
محل  السعيدة  واملناسبات  السهرات  امحل  الرائع  الفين  الربنامج 

فيها قسطون ومنسى كباية الرتحيب واهال وسهال.

مسر عبيد تودع العزوبية يف مطعم شاهني 

*شقيقة العروس منال املرعيب وزجها*

املسلمون واملسيحيون يف اهلند 
يطالبون حبقوق دفن موتاهم 

يف مدن اهلند املكتظة بالسكان، حيث يتصارع األحياء إلجياد فسحة 
يعمد  ففي حني  املوتى.  لدفن  متوافرة  أمكنة  من  ما  هلم،  عيش 
اهلندوس إىل حرق جثامني موتاهم، يواجه املسلمون واملسيحيون 

تهديدا لشعائر الدفن.
وتشري  مليونا.   185 اهلند  يف  واملسيحيني  املسلمني  عدد  يبلغ 
جمموع  من  املئة  يف   13 يشكلون  املسلمني  ان  اىل  االحصاءات 
السكان، يف حني ال تتعدى نسبة املسيحيني 2 يف املئة. وتكمن 
املشكلة الكبرية يف اجياد املرء قطعة أرض يف املدينة يدفن فيها 
حتتقن  اهلندية  فاملدن  دينيون.  مسؤولون  يقول  ما  على  فقيده، 
أكثر فأكثر بالسكان، مما جيعل من كل قطعة أرض موضوع نزاع 

قائم يف ذاته.
أئمة  »منظمة  يرتأس  الذي  الياسي،  أمحد  عمر  اإلمام  ويقول 
امتألت إىل  املدافن  توجهت، جتد  نيودهلي: »حيثما  اهلند« يف 
أقصى حدها. وقد عملت احلكومة طوال عقود عدة للسيطرة على 
املوضوع«. ويلفت إىل أن »النقص يف األراضي املخصصة للدفن 
مل يعد مشكلة حمصورة يف املدن الكربى، مثل نيودهلي ومومباي 

وكولكاتا، بل انتشر ليطال عددا كبريا من املدن الصغرى«.
يعمد املسلمون إىل دفن موتاهم بأسرع وقت ممكن، ويعارضون 
بشدة عملية حرق اجلثث، ويتجهون أكثر فأكثر اىل شراء مساحات 
أو »قربستان«،  مدافن هلم  قاحلة وحتويلها  أراض  صغرية من 
لتلبية حاجاتهم. ويقول حممد أريف من نويدا، احدى ضواحي دهلي، 
والذي ابتاع مع إخوته وأنسبائه قطعة أرض مسجلة: »عندما قضى 
ابن أخي يف حادث سري، جهدنا كثريا لتأمني مثوى أخري له يف أحد 

مدافن دهلي. لذا نريد تفادي أزمة مماثلة يف املستقبل«.
غالبا ما يعاني املسلمون اهلنود من متييز واسع االنتشار، فيقطنون 
املناطق األكثر اكتظاظا وفقرا يف املدن الداخلية. ويف تقرير أعدته 
احلكومة عن »األوقاف اإلسالمية« العام 2008، تبني أن 50 يف 
املئة من جمموع األوقاف املوزعة على كل األراضي اهلندية مساحات 
األوقاف  جلنة  يف  النائب  ويشري  واحتالهلا.  عليها  االستيالء  مت 
الربملانية رمحن خان اىل أن »مكاتب اإلدارات الرمسية والفنادق 
كبري  عدد  غرار  على  للوقف  تابعة  أمالك  على  واملدارس، شيدت 
من األحياء الفقرية«. ويقول: »ال تعوضونا بأراض جديدة، لكن 
مدافننا  نشيد  أراض، وحنن  من  ما منلكه  إلينا  أعيدوا  األقل  على 

اخلاصة«.
أما املسيحيون الذين يعترب عددهم منخفضًا نسبيًا باملقارنة بسواهم 
من املواطنني اهلنود، فيتجهون أكثر فأكثر إىل خيار حرق جثامني 
رئيس  ويلفت  بالتكلفة.  كما  باملساحة،  تتعلق  ألسباب  موتاهم 
»جلنة مدافن دهلي« األب ريبيللو إىل أن »املسيحيني الذين 
عدة  عائالت  كثر.  موتاهم  دفن  عادة  عن  التخلي  قبل  يرتددون 
تعمد إىل حتويل قرب فردي مدفنا يتسع جلميع أفراد العائلة. على 
األقل ميكن دفن أربع جثامني إضافية يف املكان نفسه«. ويقول: 
»نوجه العائالت حنو حرق جثامني موتاهم. واخريا حرق جثمان كاهن 

يف دهلي، للرتويج لألمر. لكنه ال ميكن إرغام اجلميع«.
بعضها  فوق  النعوش  توضع  حيث  العائلية،  املدافن  مفهوم  كان 
البعض، انطلق يف اهلند يف والية كرياال اجلنوبية. وراح املسيحيون 

يتقبلونه ببطء.
انها  نيودهلي،  يف  تعيش  أرملة  وهي  توماس،  بريانكا  وتقول 
املاضي،  الشهر  والده  قرب  يف  زوجها  دفن  اىل  مرغمة  اضطرت 
القرب  يف  أوالدي  كما  سأدفن  والحقا  حمتوما.  قرارا  ذلك  وكان 
زيادة  إىل  العائالت  تضطر  ال  حبيث  اقتصادي،  أمر  إنه  نفسه. 

مصاريفها...«.
مؤمن  كل  الكاثوليكية  الكنيسة  تطالب  الشرقية،  بهار  والية  يف 
باملساهمة يف دفع 60 ألف روبيه )1280 دوالرًا( حلجز قطعة أرض 
فينسنت  بهار  عاصمة  باتنا  يف  الكاهن  ويقول  للقبور.  ختصص 
أساسا.  املوجودة  املدافن  أمكنة شاغرة يف  من  فرنسيس: »ما 

واحلكومة لن تؤمن لنا مزيدا من االراضي«.
من جهة اخرى، كانت بعض قبور مدينة شيناي أعيد فتحها مرات 
إلضافة جثامني جديدة من العائلة. وخيرب كاهن احمللة االب فرنسيس 
العائالت عندما  فرنانديس عن »الصدمة اليت تعرضت هلا إحدى 
أخرى يف  أفرادها جثة شبه متحللة، فيما كانوا يضعون جثة  رأى 

القرب نفسه«.
من جهتها، تشدد االستاذة اجلامعية املتخصصة يف التنظيم املدني 
حاجات  املدنية  السلطات  تولي  أن  »ضرورة  على  ديال  سبها 
املواطنني املتعلقة بدفن موتاهم األهمية نفسها اليت توليها أيا من 
متطلبات البنى التحتية«. وتسأل: »اإلعالنات تروج لعقارات مع 
برك للسباحة ومالعب غولف. لكن هل مسعتم يوما أحدهم يتحدث 
عن ختصيص أراض ملراسم الدفن أو حرق جثامني املوتى؟ املشكلة 
هنا أن ذلك ال يدر أرباحا مادية، واحلكومة تعمد يف أحيان كثرية إىل 

هدم مدافن قائمة لتوسيع طرق أو تشييد شركات جتارية«.
وفقا  املتوفني،  من  املئة  يف   80 حنو  جثامني  حترق  اهلند،  يف 
للتقاليد اهلندوسية. وغالبا ما حيصل ذلك على ضفة أحد األنهار، 
أن  قبل  بالسمن،  يغطى  الذي  اجلثمان  على  األزهار  توضع  حيث 
)وهم طائفة  الزرادشتيون  اما  روحه.  بهدف حترير  تكسر مججمته 
صغرية يف اهلند(، فلديهم مراسم خمتلفة عند الوفاة، اذ يسجون 
جثمان فقيدهم على »أبراج الصمت« أو »دمخا«، كي تأتي 
الطيور اجلارحة وتنهشها. ثم توضع عظام امليت يف فجوة الربج، 

من دون أن تدفن.
ويقول أحد املسؤولني يف وزارة التطوير املدني أن »النقص يف 
املساحات املخصصة لدفن املوتى يثري استياء األقليات لكنه قد 
يشكل مادة لالنتخابات البلدية. يف احلقيقة، هذه مسائل صغرية 

وتكفي معاجلتها حمليا«.
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جرح  على  قدرتك  وعدم  نيسان(:عفويتك   20  – آذار   21( احلمل 
جتعل  اليت  التفاصيل  من  حياتك  يشاطرونك  الذين  احاسيس 

الشريك يساحمك على تهورك وسخريتك وصراحتك املفرطة.

الثور )21 نيسان - 20 أيار(:تبحث عن الراحة يف كل ما تقوم به، 
وال تعيش الضغط بسهولة وال تقدر على االبداع اذا مل يعاملك 

الشريك حبنان. اهلدوء واالستقرار يتوافقان وطبيعتك احلاملة.

وغالبا  بسهولة  الفراغ  تعيش  حزيران(:ال   20  - ايار   21( اجلوزاء 
ما ختلق املشكالت غري الضرورية مع الشريك واالصدقاء لتتسلى 
بال  والتحدث  مستمرة  حركة  اىل  حتتاج  الرتابة.  شر  عنك  وتبعد 

توقف.

جانبك  اىل  الشريك  يعرف  متوز(:ال   20  - حزيران   21( السرطان 
االستقرار الن مزاجيتك تتحكم يف تصرفاتك، فيشعر بانك تعامله 

وفقا ملا تشعر به آنيا وال تهتم باحاسيسه.

االسد )21 متوز - 21آب(:تعيش احلب بعظمة وتريد ان ختترب احلياة 
برقي واناقة، لذا يرى بعضهم انك ال تتأقلم مع التفاصيل اليومية 

اال اذا جعلتها اعظم مما هي عليه واقعيا.

العذراء )22 آب 22 أيلول(:انت سريع التأثر وتظهر انفعاالتك على 
وجهك على رغم انك ختفي اسرارك جيدا، يف حني انك متحفظ يف 

احلياة العاطفية وال تقدر على كظم انفعاالتك.

امليزان )23 أيلول - 22 ت1(:تعشق السلطة وان ادعيت النقيض، 
احلياة  على حتمل  تقدر  وال  اجملتمع،  الربوز يف  اجل  من  وتعيش 

البسيطة. تريد ان تفرض حضورك يف كل االوقات.

تدعها حتطم  وال  احلياة  على  22 ت2(:تصرب   - )23 ت1  العقرب 
ما  كل  على  التغلب  على  تقدر  كأنك  وتعيش  املستحيلة  احالمك 
وذاتك  الصلبة  ارادتك  على  متكال  وعقبات  متاعب  من  يصادفك 

اليت ال تقهر.

القوس )23 ت2 - 20 ك1(:تريد ان تكون حمور االهتمام يف كل 
مكان وان يقع اجلميع يف حبك ويتأثروا بك، لكنك يف املقابل ال 

تتحمل ان يسرق منك الشريك االضواء ويعاملك بقسوة.

ال  النك  االحرتام  اآلخر  على  ك2(:تفرض   19  - ك1   21( اجلدي 
تسمح له باهانتك وختطي حدوده معك. تتصرف وكأنك تسيطر على 

حياتك وختفي خوفك من املستقبل وقلة ثقتك بنفسك.

االصدقاء  امور  يف  تتدخل  ان  شباط(:تريد   18  - ك2  الدلو)20 
وحتل مشكالتهم وترشدهم، وال تسمح الحد بان ينصحك، وتتصرف 
بربودة مطلقة مع من يتجاوز احلدود اليت تضعها. يعوزك اهلدوء 

واملشاركة.

السعادة  معنى  تعرف  ما  آذار(:نادرا   20  - شباط   19( احلوت 
احلقيقية وتعيش كأن احلياة تؤذيك باستمرار، وال تنتظر اخليبات 

لتستسلم بل تنكسر قبل مواجهة املشكالت.  

تسلية

2010 تموز   3 Saturday 3 July 2010السبت 
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Akmal Gadalla
Company: ProEmb Australia

Egyptian based family 
business, from my grand 
pa, he started 1965.
I grew up in a textile 
plant, and grew to love 
working with fabric.
I knew about barter 
for a long time and my 
accountant has known 
the value of trade.
I keep this as part of my 
business as it is fair to 
both the supplier and 
customer.
The only business 
that does conelli 
(Embroidery on ladies 

fashion wear and 
leather with high quality 
affects). I manufacture 
braid (Russian, gold, 
piping) for all types of 
formal uniforms.
We will be manufacture 
sportswear, socks, 
and school uniforms 
for public and private 
school. We have supplied 
the uniforms for Sydney 
swans, Campbelltown, 
bulldogs, west tigers, 
embroidery, Telstra.
Ph:   02 9632 1411 
Fax:  02 9632 1422
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Sleiman willing to sign death sentences against Israel spies
President Michel 
Sleiman said 
Wednesday he would 
sign death penalties 
against Israeli spies, if 
issued by the judiciary. 
“I trust verdicts 
issued by the military 
court and I will sign 
them,” Sleiman told a 
gathering of reporters 
at the Baabda 
Presidential Palace. 
Meanwhile, the 
Lebanese Cabinet 
stressed Wednesday 
the need to speed up 
investigations into 
Israeli spy networks 
and follow them by swift 
verdicts amid growing 
pressures by domestic 
parties after the arrest 
of an employee at a 
mobile phone operator 
on suspicion of spying 
for the Mossad The 
Cabinet met at the 
Grand Serail and 
was headed by Prime 
Minister Saad Hariri. 
According to the 
Lebanese Constitution, 
death sentences issued 
by the judiciary require 
the joint signature 
of the president, the 
premier and the justice 
minister. 
Sleiman said spy cells 
should be subject to 
strict punishment, 
stressing that they 
constituted a violation 
to UN Resolution 1701, 
which put an end to the 
2006 summer war with 
Israel. 

“We should not go 
backwards; there was 
a national will in the 
past to issue lenient 
sentences … but after the 
liberation [of occupied 
Lebanese territories] 
in 2000, all spying 

acts and collaboration 
with Israel should be 
severely punished,” 
Sleiman said. 
Many of the Lebanese 
that were enrolled in 
South Lebanon Army, 
which fought alongside 
Israeli forces south 
of Litani river, prior to 
the liberation of most 
of Lebanese occupied 
territories in 2000, 
were handed lenient 
sentences after they 
surrendered to the 
judiciary following the 
withdrawal of Israeli 
forces. 
But many Lebanese 
still reside in Israel 
fearing that upon their 
return, they would face 
life sentences or death 
penalties. 

Lebanon began a 
wave of arrests in 
April 2009 as part of a 
widespread espionage 
investigation in which 
dozens of people 
have been arrested on 
suspicion of spying for 
Israel. 
Since then, over 20 
people have been 
formally charged, 
including an army 
colonel. 
Last Thursday, a 
technician of state-
owned mobile phone 
firm Alfa, Charbel 
Qazzi, had been 
detained by the army 
on suspicion of spying 
for Israel. Qazzi 
was responsible for 
maintaining equipment 
that connects cellular 
network stations. 
Hizbullah has called 
for the death penalty 
for all of those arrested 
for spying. 
Asked whether the 
uncovering of Qazzi 

would affect the 
awaited charges by 
the Special Tribunal 
for Lebanon (STL), 
which relied in part of 
its investigations on 
analyses of phone calls 
on the mobile phone 
network, Sleiman said 
“this issue is part of 
media analysis but I 
want to stress that we 
are keen on precision 
in information.” 
Sleiman added that 
Lebanon would 
cooperate with the 
STL in line with the 
agreement between the 
court and the Lebanese 
government. 
Asked how Lebanon 
would challenge an 
accusation by the STL 
if it involves a domestic 
party in former Premier 
Rafik Hariri’s killing in 
2005, Sleiman refused 
to comment, adding: 
“This is a hypothetical 
question that I will not 
answer and Lebanon 
will challenge any 
issue that threatens its 
national unity.”
In the past few months, 
media reports emerged 
regarding the STL’s 
potential accusation 
of Hizbullah of 
involvement in the 
murder. Analysts fear 
that such an indictment 
could spark Sunni-
Shiite strife in Lebanon 
that could spread to 
regional states. 
Tackling Israeli threats 
against Lebanon, 
Sleiman said such 
threats aimed not only 
to bring destruction 
upon Lebanon but also 
to divide the Lebanese. 
“An Israeli aggression 
against Lebanon is 
possible but I do not 
fear it since the issue 

is not an easy one for 
Israel,” he added. 
Concerning the Syrian-
Lebanese border 
demarcation process, 
Sleiman said the issue 
was put on a fast track 
given honest and 
positive intentions to 
kick off the process. 
“I discussed the 
issue with President 
Bashar Assad and we 
agreed on the need 
to complete gathering 
the data to define the 
border and demarcate 
it,” he added. 

As for the coordination 
of political stances, the 
president said Lebanon 
and Damascus shared 
similar concerns and 
held similar regional 
stances. Sleiman 
added that Syria would 
not hesitate to assist 
Lebanon, under the 
right circumstances, 
in resolving the issue 
of Palestinian armed 
groups outside refugee 
camps. “Since the issue 
was proposed, Israeli 
threats have been 
ongoing; thus we have 
to await the appropriate 
circumstances to 
resolve the issue.”
On another note, 
Sleiman stressed 
Wednesday that 
charges pressed 
against three people 
accused of slandering 
him on the social 

networking website 
Facebook were not of 
political nature. 

General Prosecutor 
Saeed Mirza ordered 
the arrest of three 
individuals Monday, 
after authorities 
interrogated them 
on charges of libel, 
slander and defamation 
against the president 
on Facebook. 
“We should know how 
to use freedom because 
when it collides with 
public conduct and 
ethics, its practice 
becomes corrupt … the 
issue is not a political 
one but rather an issue 
of personal insults and 
slander,” Sleiman said. 
The president added 
that the posts were 

published on a group 
that was established 
for the purpose of 
slander but refused to 
disclose the content of 
the posts for reasons 
of “indecency.” 

“If I accept that the youth 
commit such acts, I 
would be accepting 
an abuse of freedom 
… the statements were 
not political criticism 
but personal insults,” 
he added. By law, 
Lebanon’s general 
prosecutor must take 
action in any case 
of libel, slander or 
defamation against the 
president or any “sister 
state” of Lebanon 
regardless of whether a 
plaintiff comes forward 
to press charges.
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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

PERTH:

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

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

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

SYDNEY:

195 - 199 Newton Rd 

Wetheril Parl, NSW 2164

Tel: (02) 8787 9500

Fax: (02) 9729 4012

BRISBANE:

101 Beenleigh Rd
Acacia Ridge, Qld 4108

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

ADELAIDE:

6 George Street 
Green Fields, SA 5107

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

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

اعالنات ملبورن



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

Tel: 02 87648186 Fax :02 87648062
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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
*عالجات للسحر واملس يف مجيع األمراض الروحانية
*عضو عدة مجعيات روحانية اسرتالية

*عالج بالتنويم املغناطيسي
Mobile:04 2190 6377 Phone: 9659 6999

www.alaa.alaawadi.com alaa2009@live.com.au
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