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ال شك ان سياسة »فّرق تُسد« هي السياسة اليت 
الشعوب  مع  تعاملها  يف  الكربى  الدول  تتبعها 

والدول الصغرى.
على  اليوم  الغرب  مراهنة  االطار  هذا  ويدخل يف 
من  ميّكنه  مما  لبنان  يف  الداخلية  اجلبهة  تصّدع 
ولنفسها،  له  حتقيقه،  من  تتمكن  مل  ما  حتقيق 

انطونيوس بو رزق

الغرب يستغل »احملكمة« إلشعال 
فتنة شيعية - سّنية يف لبنان !

)التتمة ص 18(

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

صـوت الحقيقة

)التتمة ص21(

»احملّرك اإلسرائيلي« ملوّظَفي »ألفا« واحد ... وإلقاء القبض على موظف ثالث
حناس: تدابري حلماية »الشركتني« وصوالً إىل حصر احلريق إلطفائه

تتكشف  يوم  بعد  يوما 
من  جديدة  فصول 
االنكشاف األمين عرب شبكة 
يف  اخللوية  االتصاالت 
وفـّر  الذي  األمر  لبنان، 
للموساد اإلسرائيلي قدرة 
على التحكم بكل مفاصلها 

عن بعد.
وإذا كانت االعرتافات اليت 
ألفا«  »جاسوس  بها  أدىل 
ملخابرات  ق.  األول شربل 
اجليش اللبناني قد كشفت 
من جهة، ومبا ال يقبل الشك 
خطورة اخلدمات والتقدميات 
وفـّرها  اليت  والتسهيالت 
فإنها  لإلسرائيليني، 
ثانية،  جهة  من  قادت، 
»اجلاسوس  اكتشاف  إىل 
ورمبا  ر.،  طارق  الثاني« 
آخرين  توقيف  إىل  تؤدي 
اجليش  خمابرات  أن  علما 
منتصف  قبيل  أوقفت 

ليل أمس شخصا ثالثا يف 
واقتادته  نفسها  الشركة 
يف  املخابرات  مديرية  إىل 

الريزة للتحقيق.
االخرتاق  حجم  فرض  وقد 
يشبه  ما  إعالن  اخلطري 
قطاع  يف  الطوارئ  حالة 
وجه  وعلى  االتصاالت، 
شركيت  يف  اخلصوص 
أن  علما  اخللوي،  اهلاتف 
الشبكة  اخرتاق  فرضية 
الثابتة مطروحة على بساط 
هذا  دفع  وقد  البحث، 
سلسلة  اختاذ  اىل  الواقع 
احرتازية  تقنية  تدابري 
إلقفال الثغرات اليت تسّرب 
اإلسرائيلي  املوساد  منها 
وال  الشبكة،  عصب  إىل 
العديد  شهادات  أن  سيما 
يف  والفنيني  اخلرباء  من 
أن  تؤكد  االتصاالت  عامل 
لالخرتاق  عرضة  الشبكة 

إجراءات  النعدام  نظرًا 
احلماية املسبقة يف املرحلة 

السابقة.
وقال وزير االتصاالت شربل 
حناس إنه مت اختاذ العديد 
والتدابري  اإلجراءات  من 
يف  نفسها  تفرض  اليت 
ضمنها  ومن  كهذه،  حالة 
تدابري احرتازية على صعيد 
قطع  سيما  وال  احلماية، 
اخلارجية  االتصال  شبكات 
مبا حيول دون الدخول إىل 
اخلارج كما مت  األنظمة من 
نطاق  على  الرموز  تبديل 

واسع.
وأشار حناس إىل أن تركيز 
اخلرباء والفنيني منصب على 
واسعة  مسح  عملية  إجراء 
النطاق للنظام حلصر الضرر 
عملية  جّراء  به  حلق  الذي 
هلا،  تعّرض  اليت  اخلرق 
وسد  معاجلتها  إىل  وصوال 

الثغرات اليت مت النفاذ منها 
إىل الشبكة.

الشبكة  كانت  إذا  وعما 

عرضة لالخرتاق قال حناس 
يهدف  به  نقوم  ما  إن 
للتحقق مما إذا كان قد مّت 

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

النظام  يف  تعديالت  إجراء 
برامج  أو  أجهزة  دّس  او 
او فريوسات فيه، أي اننا 

احلريق  حصر  على  نعمل 
إلطفائه...

ميدفيديف يطالب طهران بتوضيحات
عن »العناصر العسكرية« يف برناجمها النووي

الروسي  الرئيس  صَعد 
أمس  ميدفيديف  دميرتي 
على  الضغوط  من  االول 
إياها  مطالبا  إيران، 
»العناصر  بشأن  بتفسري 

برناجمها  يف  العسكرية« 
النووي وتقديم توضيحات، 
يف حني اكد عامل الفيزياء 
شهرام  االيراني  النووية 

)التتمة ص21(

The Editor in Chief: Antonios Bourizkرئيس التحرير: انطونيوس بو رزق

www.meherald.com.au/myherald

إسرائيل تصادر عشرات الدومنات يف اخلليل

واشنطن »شديدة الثقة« باستئناف املفاوضات املباشرة
أعلن الناطق باسم اخلارجية 
ان  االول  امس  االمريكية 
»شديدة  املتحدة  الواليات 
املفاوضات  بأن  الثقة« 
املباشرة بني الفلسطينيني 
واالسرائيليني اليت توقفت 
 2008 العام  نهاية  يف 

ستستأنف.
كراولي  فيليب  وقال 

الثقة  شديدو  اننا  »اعتقد 
معينة،  حلظة  يف  بأنه 
املفاوضات  ستستأنف 
»ال  وأضاف  املباشرة«، 
ما  حتديد  ميكننا  انه  اعتقد 
مسألة  االمر  هذا  كان  اذا 

ايام او اسابيع«.
ووصل امس االول، املوفد 

)التتمة ص21(
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مقاالت

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

أكدت  البلدية  االنتخابات  نتائج  فتفت.  أمحد  مرحلة  انتهت 
سعد  الرئيس  حكومة  ونية  الشعيب،  املستوى  على  األمر  هذا 
احلريري بسحب العلم واخلرب الذي حازه حزب التحرير أيام 
حكومة الرئيس فؤاد السنيورة تؤكد هذا األمر على املستوى 

السياسي.
غسان سعود

على كورنيش البحر ميكن مصادفتهم يوزعون كتيبات تعّرف 
وغالبًا يف  أيضًا،  اجلوامع  كما قرب  املالعب  حبزبهم، قرب 
لفتح  بهم  صغريًا  اهتمامًا  يرصدون  واجلامعات.  املدارس 
على  حماورهم  فيوافق  يريدون،  حيث  إىل  يقودونه  حوار 
ال  بهم  فاللقاء  األمور،  يعّقدون  ال  والحقًا،  أخرى.  لقاءات 
يتطلب زيارة مقر احلزب أو غرف سرية، سيسرهم النقاش 

العلين على مرأى ومسمع من الناس.
الشبان املبّشرون حبزب التحرير ال يشبهون الصورة النمطية 
لإلسالميني. قرب الكورنيش يرتدون ثيابًا رياضية، ال حلى 
مقهى  من  يتنقلون  الفصحى،  ال  العامية  يتكلمون  مرخّية، 
إىل آخر ومن جامعة إىل أخرى من دون أخذ التفاصيل اليت 
إقناع  من  ييأسوا  االعتبار. وحني  عندها غريهم يف  يتوقف 
»دولة  إلقامة  مسريتهم  يف  إليهم  باالنضمام  حماورهم 
اخلالفة«،  مظّلة  حتت  املسلمني  وتوحيد  اإلسالمية  اخلالفة 
حياولون بناء صداقة، متقبلني )مرحليًا أقله( حفاظ اآلخر على 
اقتناعاته. واألهم يف التحريريني، وفق ما يرددونه دائمًا، 
أن ال عالقة هلم باألمن أو العسكر. فال جهاز أمنيًا سريًا أو 
علنيًا يتفرع من احلزب، خالفًا ملعظم األحزاب اإلسالمية. وهم 
يصرون على القول دائمًا إنهم سلميون، ينشرون أفكارهم 

عرب املؤمترات والنقاشات.
هذه األفكار هي أكثر ما مييز حزب التحرير الذي انطلق من 
النبهاني،  الدين  تقي  الشيخ  يد  على   1953 عام  فلسطني 

وأبرزها ثالث:
1ـــــ إقامة اخلالفة. ففي بريوت، يف وضح النهار، ستجدون 
املصـريية  »القضية  إن  بثقة  يقول  التخرج  حديث  طبيبًا 
اهلل،  أنزل  مبا  احلكم  إعادة  أجـمع هي  العامل  للمسلمني يف 
من طريق إقامة اخلالفة، ونصب خليفة للمسلمني يبايُع على 
العمل بكتاب اهلل وُسّنة رسوله، ليهدم أنظمة الكفر، ويضع 
وقبل  والتنفيذ«.  التطبيق  موضع  مكانها  اإلسالم  أحكام 
أن  مؤكدًا  الشاب سيقاطعه »أخوه«،  الطبيب  ينتهي  أن 
»أنظمة الكفر« املقصودة تقوم يف لبنان كما يف سوريا 
والسعودية وغريها. وسريفض الشباب أي حلول وسط يف 
سعيهم إىل إقامة اخلالفة، فتلك هي القضية. واألمر أشبه، 
يشرح أحد الشبان، أن تطلب من حزب اهلل التخلي عن والية 
الفقيه ومن املسيحيني عدم املعمودية ومن احلزب السوري 
البقاع.  بسهل  اخلصيب  اهلالل  استبدال  االجتماعي  القومي 
ويف انتظار اخلالفة، ال يقع احلزب يف التناقض بني ما يفكر 
أن  إقامة اخلالفة جتعله يعتقد  فيه وما يفعله. ففكرته عن 
حصوله على وزارة املال أو وزارة االقتصاد أو فوزه بكتلة 
العلمانية«، وبالتالي  نيابية ال معنى له يف ظل »الدولة 
بساطة  بكل  ألنها  االنتخابات  مبقاطعة  أعضائه  معظم  يلتزم 

»صراع على ال شيء« ما دام ال مرشحني حيملون مشروعًا 
إسالميًا.

ومقتنعون  أنفسهم  مع  متصاحلون  الدميوقراطية.  ضد  2ـــــ 
جدًا مبا يقولونه، جياهر الناشطون يف حزب التحرير برفضهم 
الدميوقراطية مبدًأ وممارسة، فهي »نظام كفر حيرم التعامل 
معه«. لكن رغم رفض التحريريني مبدأ الدميوقراطية، ُيفهم 
املنتظرة،  اخلالفة  إلقامة  عليها  يعتمدون  أنهم  كالمهم  من 
فيشرح أحد الشبان أنهم يعّدون الرأي العام وينتظرون اليوم 
الذي يستطيعون فيه خوض االنتخابات والفوز بالعدد الكايف 
من املقاعد لتعديل الدستور وحتويل اجلمهورية اللبنانية إىل 
والية لبنان. عندها سيكون اخلليفة هو السلطتني التنفيذية 
وكل  يتنازل،  مل  إن  ُيقتل  ثان  نازعه  و»إن  واالشرتاعية 
للبنانيني »جملس  وسيكون  قتله«.  وجب  للخليفة  منازع 
)يقتصر  مسلمني  وغري  مسلمون  املنتخبون  أعضاؤه  أمة« 
اإلسالم(.  تطبيق  إساءة  من  الشكوى  إظهار  على  دورهم 
للمسلمني  حق  السياسية  األحزاب  »إقامة  بأن  العلم  مع 
على  قائمة  تكون  أن  األحزاب  بهذه  ويفرتض  وحدهم«. 

العقيدة اإلسالمية.

أنهم  التحريريني  ثقافة  يف  الالفت  الرأمسالية.  ضد  3ـــــ 
السياسة  أمور  على  ذاته  واالطالع  نفسها  بالثقة  يتكلمون 
والدين واالقتصاد. ويستعيد هؤالء يف كالمهم عن الرأمسالية 
كالمًا ُسحب من التداول منذ عقدين على األقل، فيعتربون 
أن الرأمسالية سبب شقاء الناس، مربرين قوهلم هذا بآالف 
األدلة. وهم ينتقدون االشرتاكية والشيوعية أيضًا، مقدمني 
نظامًا اقتصاديًا وضعه مؤسسهم النبهاني بناًء على اجتهادات 
احلزب  بأن  العلم  مع  اإلسالمية.  للشريعة  فهمه  على  مبنية 
يقدم رؤية تفصيلية عن كيفية إدارة »الدولة اإلسالمية« 
إذا ما جنح بإقامتها، ويعرض للمهتّمني دستور هذه الدولة 
والتصّور الكامل ألجهزتها يف احلكم واإلدارة. وفيهما يرد أن 
»حرية العقيدة والرأي وامللكية واحلرية الشخصية تتناقض 
مع أحكام اإلسالم«، و»املسلم ليس حّرًا يف عقيدته، فإنه 
إذا ارتّد ُيستتاب، فإن مل يرجع يقتل«، و»املسلم ليس 
واألهم،  يراه«.  أن  اإلسالم جيب  يراه  فما  رأيه،  حّرًا يف 
الشخصية  »احلرية  ألن  امللك«  يف  حّرًا  ليس  »املسلم 
ال وجود هلا يف اإلسالم. فاملسلم ليست له حرية شخصية، 
حُتّرم  اخلالفة:  دولة  ويف  الشرع«.  يراه  مبا  مقّيد  هو  بل 
الشركات املساهمة واملؤسسات الفردية، مينع االجتار بالرموز 
الدينية املسيحية واخلصخصة ممنوعة. أما العملة فهي الذهب 
والفضة. ومن االقتصاد إىل الرتبية: »أساس منهج التعليم 
العقيدة اإلسالمية، وهدفه تكوين العقلية والنفسية اإلسالمية 
إلجياد الشخصية اإلسالمية«. والالفت، على صعيد العالقة 
هي  اإلسالمية  غري  البالد  أن  األخرى،  والدول  اخلالفة  بني 
يقتضيه  ما  وفق  حتدد  معها  والعالقة  وحرب.  كفر  »دار 

اجلهاد«.
الدراسات األكثر جدية عن حزب التحرير رأت أن قدرته على 
التكّيف مميزة، فهو ينسج رسالته مبا يناسب شعوب دول 
خمتلفة، ما يسمح له بإيصال رسالة موحدة إىل مجيع الدول 
اليت يعمل فيها. وتشري إحدى هذه الدراسات إىل أن للحزب 
»انتشارًا واسعًا يف العامل، وخصوصًا يف فلسطني ولبنان 
أوزباكستان  )لديهم يف  وأوزبكستان  وماليزيا  وإندونيسيا 
أكثر من سبعة آالف معتقل(، وبعض الدول الغربية كاململكة 
املتحدة )تضع إنكلرتا احلزب حتت املراقبة( وأوسرتاليا«. مع 
العلم بأن احلزب حمظور يف معظم الدول العربية واإلسالمية، 
ويف أملانيا وروسيا. ومنذ بداية هذا الشهر بدأت محلة عاملية 
على احلزب، فاعتذر الفندق الذي كان يفرتض أن يستقبل 
استقبال  عن  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  احلزب  مؤمتر 
استقبال  عن  األخرى  الفنادق  معظم  ومتنعت  املؤمترين، 
التحريريني. وبدأت محلة مالحقة واعتقاالت ألعضاء احلزب يف 
عدة دول. ففي التاسع من هذا الشهر، اعتقلت االستخبارات 
منعت  فلسطني،  ويف  احلزب.  يف  ناشطني  ثالثة  األردنية 
السلطة الفلسطينية أنصار احلزب من دخول مسجد يصلون 
فيه عادة. أما يف غزة، فاعتقلت األجهزة األمنية التابعة حلركة 
محاس جمموعة من شباب احلزب كانوا يعّدون لنشاط. ومن 
فلسطني إىل بنغالدش، اعتقلت السلطات هناك قبل أربعة 
أيام أربعة شباب، مدعية وجود عالقة بني احلزب و»مجاعة 

اإلسالم« رغم تأكيد حزب التحرير أنه ال عالقة به باملسلحني 
أو مبجرمي احلروب.

قرر  العامل،  يف  حيصل  ما  مع  لبنان  تضامن  مع  وانسجامًا 
جملس األمن املركزي النظر فجأة يف أوضاع حزب التحرير. 
هذا احلزب الذي ينشط بهدوء وبعيدًا عن األضواء منذ بداية 
بالكامل  جتّنبت  اليت  النادرة  األحزاب  من  كان  الستينيات، 
التدخل يف احلرب اللبنانية. وقد بقي حمظورًا حتى عام 2006، 
لبنان  من  انسحابها  حتى  السورية  االستخبارات  كانت  إذ 
تتعامل حبزم معه، وتنّسق مع استخبارات اجليش الستدعاء 
ناشطيه والتحقيق معهم وتوقيفهم أيامًا طويلة. ورغم سرّية 
إّن  احلزب  املؤثرين يف  أحد  يقول  املرحلة،  تلك  العمل يف 
عملهم كان ناجحًا وأسسوا قاعدة صلبة، صمدت رغم القمع 
وزارة  إىل  فتفت  أمحد  الوزير  وصول  مع  الحقًا،  الشديد. 
الداخلية والبلديات، تقدم حزب التحرير بطلب العلم واخلرب، 
فنال الرقم 182/اد بتاريخ 11 أيار 2006. وإثر االنتقادات 
لفتفت لرتخيصه »التحرير«، دافع النائب املستقبلي عن 
موقفه، مشريًا إىل أنه يعطي العلم واخلرب انطالقًا من التزامه 
القانون ومبدأ احلرية والدميوقراطية. والحقًا، يف مقابلة مع 
القاعدة  بني  صلة  ال  أن  فتفت  أكد  »النهار«  صحيفة 
التحرير  التحرير، مشريًا إىل سؤاله عن صلته حبزب  وحزب 
يف واشنطن والقاهرة وعواصم أخرى، فأكد هلم أن احلزب 
عمره نصف قرن، وهو »نشط سياسيًا« وسيطلب بنفسه 
من جملس الوزراء حّله إن توافرت أسباب أمنّية ال سياسّية.

األسباب األمنية مل تتوافر، لكن جملس األمن املركزي قرر يف 
اجتماعه الشهري، أول من أمس، حبث موضوع حزب التحرير 
إثر ورود ثالثة تقارير إىل اجمللس من مديرية االستخبارات 
يف اجليش اللبناني واألمن العام واألمن الداخلي تشري إىل 
متوز.   18 الربيستول يف  فندق  مؤمتر يف  إقامة  احلزب  نية 
ورأى اجمللس أن حزب التحرير مل يلتزم بالقوانني يف إعالم 
وزارة  من  يستوجب  ما  مؤمتر،  عقد  بنيته  األمنية  املراجع 
الداخلية أو جملس الوزراء حبسب أحد املسؤولني يف جملس 
األمن املركزي حل احلزب. لكن، ملاذا حُيّل احلزب وال يوقف 
لزم؟ ألن  إذا  نشاطه حتى يستحصل على ترخيص بشأنه، 
احلزب، يقول املصدر نفسه، يتناقض مع الدستور اللبناني 
والقوانني، مع تأكيد جملس األمن املركزي عدم وجود أي 

معطيات عن نّيات أمنية يبّيتها حزب التحرير.
يف النتيجة، بعد املعلومات الصحافية املغلوطة عن ورود بند 
طارئ على جدول أعمال جملس الوزراء، أمس، لبحث قضية 
حزب التحرير، سأل الوزير جربان باسيل عن املوضوع أمس 
على طاولة جملس الوزراء، فأجابه وزير الداخلية والبلديات 
زياد بارود بأن »معلومات غري مطمئنة« وردته من األجهزة 
والرتيث  اليوم  االكتفاء مبنع مؤمترهم  لكنه يفضل  األمنية، 
مع  حبزم  التعامل  باسيل  طلب  وحني  امللف.  يكتمل  ريثما 
عدم  إىل  داعيًا  احلريري،  سعد  الرئيس  تدخل  احلزب،  هذا 

االستعجال وانتظار بارود.
األمن  جملس  طاوليت  على  التحرير  حلزب  املفاجئ  احلضور 
املركزي وجملس الوزراء أقلق حزب التحرير، فتوزع مسؤولوه 
مع  يتواصل  وبعضهم  السياسيني  باب  يطرق  بعضهم 
حزب  استفاد  املاضية  األربع  السنوات  خالل  اإلعالميني. 
التحرير من حرية احلركة واملمارسة ليبين شبكة عالقات مع 
اجملتمع  واإلعالمية يف  واالجتماعية  احلزبية  القوى  من  كثري 
أصدقاء  نواب  اليوم  هناك  احلزب،  إىل  وبالنسبة  اللبناني. 
مثل مسري اجلسر وحممد كبارة وجنيب ميقاتي يف طرابلس، 
وهو طرق دون جدوى باب الرئيس سعد احلريري مرات عّدة. 
وجنح احلزب بالتوسع أكثر يف البقاع وعكار حيث كانت احلركة 
اإلعالمي  اليوم فريقه  السابق، ولديه  السياسية صعبة يف 
وموقعه اإللكرتوني ومطبعته ومنشوراته. هذه كلها ستتأثر 
باحلظر غري املرّبر، يقول الناشطون يف حزب التحرير. ويشرح 
فيها  يعقد  اليت  األوىل  املرة  ليست  أواًل،  أنها،  أحد هؤالء 
منذ  الدعوات  وجهت  وثانيًا،  مؤمترًا صحافيًا.  التحرير  حزب 
حنو أسبوعني إىل وزراء ونواب وسياسيني ورجال أمن وإعالم 

وفكر ودين، وأبلغ األمن العام واحملافظ.
إليهم،  بالنسبة  الطويل  اليوم  نهاية  يف  احلزب  شبان 
االستخبارات  كانت  كيف  النضال،  سنوات  يتذكرون  كانوا 
أفكارهم،  باألمن، ثم حتاكمهم على  تستدعيهم حبجة املّس 
حرية  أجل  من  النضال  من  جديدة  ملرحلة  أنفسهم  معّدين 
الفكر واملعتقد. بني املزح واجلّد، كان أحدهم يعرتف بأنهم 
يكون  فلن  خيارها،  كان  مهما  إذ  الدولة،  على  يصّعبونها 

مصيبًا.

»حزب اخلالفة« يعود إىل العتمة

منذ أيام بدأت محلة عاملية على احلزب
 املنتشر يف فلسطني ولبنان وإنكلرتا
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لرئاسة  العامة  االمانة  وزعت 
اليت  القرارات  الوزراء  جملس 
اختذها جملس الوزراء يف جلسة 
رئيس  برئاسة  االربعاء  مساء 
جملس الوزراء سعد احلريري يف 

السرايا، وأبرزها:
- املوافقة على مشروع مرسوم  
النشاء  تفاهم  مذكرة  ابرام 
بالشؤون  تعنى  مشرتكة  جلنة 
بني  واالستثمارية  التجارية 
يف  والتجارة  االقتصاد  وزارة 
لبنان ووزارة التنمية والصناعة 

والتجارة اخلارجية الربازيلية.
قانون  مشروع  على  املوافقة   -
من   476 املادة  لتعديل  معجل 
الشرعي  القضاء  تنظيم  قانون 
السين اجلعفري الصادر يف 16/ 

.1962 /7
وزارة  طلب  على  املوافقة   -
الداخلية والبلديات تطويع ستة 
املديرية  ملصلحة  ضباط  تالميذ 
العام وفقا لنظام  العامة لالمن 

الدخول اىل املدرسة احلربية.
وزارة  طلب  على  املوافقة   -
جملس  قرار  تعديل  العمل 
 /5  /26 تاريخ   63 رقم  الوزراء 
مباريات  باجراء  املتعلق   2009
الصندوق  يف  الشواغر  مللء 
عرب  االجتماعي  للضمان  الوطين 

جملس اخلدمة املدنية.
- املوافقة على مشروع مرسوم 
لوضع نظام اجراء خاص للمؤسسة 
العامة الدارة مستشفى حاصبيا 

احلكومي.
قانون  مشروع  على  املوافقة   -
االجتار  جرمية  معاقبة  اىل  يرمي 

باالشخاص.
- املوافقة على مشروع مرسوم 
من  الثانية  املادة  لتعديل 
 /5 تاريخ   9274 رقم  املرسوم 
الشروط  )حتديد   1996  /10
واملواصفات واملعايري املطلوبة 
للرتخيص بانشاء مؤسسة خاصة 
باستحداث  او  العالي  للتعليم 
مؤسسة  يف  معهد  او  كلية 
انشاء  باخضاع  وذلك  )قائمة( 

 قرارات جملس الوزراء: طلب التمديد سنة لـ«اليونيفيل« وسلفة بقيمة 90 مليار لرية لصندوق املهجرين

  

 

US Export Prices Jun -0.2% +0.1% 
 Import Prices Jun -1.3% -0.3% 
 Retail Sales  Jun -0.5% -0.2% 
 Business Inventories  May +0.1% +0.3% 

EZ Industrial Production May +0.9% +1.2% 
UK Unemployment Claimant Count Jun -20.8k -20.0k 

 ILO Unemployment Rate Jun 7.8% 7.9% 
 

 

 

- Investor attention will shift away from the US company reporting season today with the 
release major economic data in China. The headline acts will be Q2 GDP along with 
CPI and industrial production numbers for June. Out Midday AEST. 

- Australian stocks will open moderately weaker this morning with SPI futures pointing to 
a decline of 16pts on the open. With the Chinese due to release a raft of major data 
later in the session, we anticipate that most of the activity will occur towards the close 
of trade. 

- The Aussie Dollar will looks set to range trade early with the currency likely to move 
between USD.8790 and USD.8860 before the Chinese data. A break of USD.8880 will 
herald further gains to the upside although any weakness in the data will surely see 
the overnight lows tested during today’s session. 

China to determine the risk rally’s fate 
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Currencies Level  +/- % 
AUDUSD 0.8817 -0.0011 -0.12% 
AUDEUR 0.6919 -0.0019 -0.27% 
AUDGBP 0.5775 -0.0039 -0.67% 
AUDJPY 77.8 -0.58 -0.74% 
AUDNZD 1.2213 -0.0055 -0.45% 
Equities   0 #DIV/0! 
DJIA 10366.72 3.7 0.04% 
S&P500 1095.17 -0.17 -0.02% 
Nasdaq 2249.84 7.81 0.35% 
FTSE 5253.52 -17.5 -0.33% 
DAX 6209.76 18.63 0.30% 
Nikkei 9795.24 258.01 2.71% 
ASX200 4462.44 82.14 1.88% 
Shanghai 2470.44 20.155 0.82% 
Hang Seng 20560.81 129.75 0.64% 
Commodities    0 #DIV/0! 
Gold 1207.7 -4.3 -0.35% 
Oil 76.6 -0.65 -0.84% 
Treasuries AU   0 #DIV/0! 
3 Year 4.580% - - 
10 Year 5.177% - - 
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- Domestic consumer confidence rebounded strongly in July with the Westpac-MI 
consumer sentiment index hitting 113.1 during the month. The result was an 11.1pct 
increase from June with gains recorded across every component in the survey. In 
contrast to what was seen in recent months, the outlook for consumers increased 
substantially with financial expectations for the year ahead rising by an impressive 
7.3pct. Current financial circumstances also impressed with the survey revealing an 
improvement of 17.2pct compared to same period last year. In a good sign for retail 
spending in the months ahead, the number of respondents indicating that it was a good 
time to buy a major household item increased by a healthy 7.3pct. Turning to the all 
important economic outlook, consumers turned far more optimistic with the outlook out 
1 and 5 years increasing by 10pct and 16.2pct respectively. If the RBA Board made 
their rate decisions based purely on this data we would be assured of a rate hike 
in August. However, as was seen over the past six months, strong confidence 
does not necessarily translate into increased spending. Further analysis of retail 
sales and consumer credit is required to gauge whether the economy is ready to 
absorb another rate increase before we reach year end. 

- Yesterday the Federal government made minor changes to their forward economic 
estimates with Treasurer Wayne Swan revising up inflation and the 2012/13 budget 
surplus whilst GDP estimates were lowered. Most of the focus was on the controversial 
12/13 budget with a surplus of $A3.1bn now predicted. The revision was largely based 
on increased revenues from the proposed MRRT (although this was denied by the 
Treasurer in his press conference) following an upgrade to commodity price forecasts 
from the Treasury Department earlier this month.  

- US retail sales fell for a second consecutive month in June with the Commerce Dept 
revealing a decline in spending of 0.5pct. The result was below the 0.2pct contraction 
that had been expected by economists with automotive and fuel sales suffering the 
largest declines over the month. Hot on the heels of the bearish result, the minutes of 
the last FOMC policy meeting were also released with Board members noting that the 
economic outlook had “softened somewhat” with “risks to the outlook having shifted to 
the downside”. The Fed used the release to revise down several economic forecasts 
with GDP and inflation over the next two years both lowered from previous estimates.  

 

ABAL Corporate NCD / TD Rate Specials 
1 Month: 5.00% 5 Month: 5.60% 
2 Month: 5.40% 6 Month: 5.75% 
3 Month: 5.45% 9 Month: 6.00% 
4 Month:  5.50% 12 Month: 6.25% 
 

     Overnight Data (Nation, Data, Period, Reading, Expected) 

     Looking Ahead 

 

 15 July 2010  
     
     
 

فرع  او  جديدة  اختصاصات 
جغرايف او مستوى تعليمي جديد 

الحكام هذا املرسوم.
- املوافقة على طلب وزارة املال 
يف شأن مشروع حتديد املهمات 
اخلاصة  االستشارية  للخدمات 
املالية  واملساءلة  باملوازنة 
املساعدة  مكتب  من  مقدمة 
الدولية يف  الشؤون   – التقنية 

وزارة اخلزانة االمريكية.
وزارة  طلب  على  املوافقة   -
تأمني  والبلديات  الداخلية 
رباعيا  خليويا  هاتفيا  خطا   250
اضافيا ملصلحة املديرية العامة 

لقوى االمن الداخلي.
وزارة  طلب  على  املوافقة   -
جامعة  بعثة  منح  اعادة  الثقافة 
باريس االوىل يف فرنسا رخصة 
حفريات اثرية يف موقع تل عرقا 

قضاء عكار. االثري – 
وزارة  طلب  على  املوافقة   -
سحب  والبلديات  الداخلية 
املرسوم رقم 3971 تاريخ 29/ 4/ 
2010 املتعلق بالرتخيص بإنشاء 
اجلمعية االجنبية »مجعية نقابة 

.ABA احملامني االمريكيني
وزارة  اقرتاح  على  املوافقة   -
لتنفيذ  والنقل  العامة  االشغال 
االشغال الضرورية حلماية حميط 
ونقل  بشري  يف  جربان  متحف 
دوالر  الف   500 قيمته  اعتماد 
املوازنة  احتياط  من  امريكي 

العامة.
- املوافقة على مشروع مرسوم 
املركزي  الصندوق  العطاء 
حجمها  خزينة  سلفة  للمهجرين 
من  لبنانية  لرية  مليار   90
الرصيد املتبقي واملخصص له 
من اجل تفعيل العمل الستكمال 

اجراءات عودة املهجرين.
- تأكيد قرار جملس الوزراء رقم 
)البند   2003  /9  /10 تاريخ   4
1( بتحميل منظمة »االونروا« 
قيمة جر الطاقة الكهربائية اىل 
الفلسطينيني  الالجئني  خميمات 
وتكليف  بذلك،  ومطالبتها 

رئيس جملس الوزراء متابعة هذا 
املوضوع مع املراجع املعنية.

مشروع  اعفاء  على  املوافقة   -
البارد  نهر  خميم  اعمار  اعادة 
البناء  تراخيص  معامالت  من 
اصوال،  املقررة  واالشغال 
الرتاخيص  هذه  تعطي  ان  على 
تضعه  خاص  لنظام  وفقا 
املديرية العامة للتنظيم املدني 
جملس  رئاسة  مع  بالتنسيق 
الوزراء ووزارتي الدفاع الوطين 

والداخلية والبلديات.
- املوافقة على مشروع مرسوم 
املرسوم  من   2 املادة  لتعديل 
 2009  /2  /4 تاريخ   1295 رقم 
)قبول هبة مالية مقدمة من البنك 
الصندوق  اطار  ضمن  الدولي 
ملصلحة  للتنمية  املؤسساتي 
لتنفيذ  والعدل  البيئة  وزارتي 
القضاء  جهود  دعم  »مشروع 
القوانني  تنفيذ  يف  اللبناني 
حبصر  بالبيئة«(  املتعلقة 
املقرتح  الوزارة  حساب  حتريك 
»بوزيري  لبنان  مصرف  لدى 
بدال  جمتمعني«  واملال  البيئة 
من »وزير البيئة واملدير العام 

جمتمعني«.
- املوافقة على مشروع مرسوم 
املركز  البندورة  عصري  العفاء 

بالتبخري من الرسوم اجلمركية.
- املوافقة على مشاريع مراسيم 
احتياط  من  اعتمادات  لنقل 
موازنة  اىل  العامة  املوازنة 
لسنة  العامة  االدارات  بعض 
القاعدة  اساس  على   2010

االثين عشرية.
وزارة  طلب  على  املوافقة   -
الرتبية والتعليم العالي تكليف 
ترميم  واالعمار  االمناء  جملس 

من  الغربي  اجلنوبي  القسم 
الرمسية  عدلون  متوسطة  مبنى 
عاجال وتدعيم املبنى من االموال 
يف  اجمللس  لدى  املتوافرة 
املوازنة العامة عن حصة الدولة 

يف خطة النهوض.
وزارة  طلب  على  املوافقة   -

متديد  واملغرتبني  اخلارجية 
املتحدة  االمم  قوة  والية 
املوقتة العاملة يف جنوب لبنان 
)اليونيفيل( ملدة سنة اضافية 

تنتهي بتاريخ 31/ 8/ 2011.
االشغال  وزارة  تكليف   -
تقرير  اعداد  والنقل  العامة 

حول االشغال املطلوب تأمينها 
حلماية حميط مطار رفيق احلريري 
 – )اسوار  بريوت   – الدولي 
ورفعه  كلفتها  وتقدير  حواجز( 
 15 خالل  الوزراء  جملس  اىل 
يوما الختاذ القرار املناسب يف 

شأنها.

أكد نائب رئيس جملس النواب 
لوغني،  ماري  جان  الفرنسي 
إلتزام بالده الكامل جتاه لبنان 
سيادته  الستعادة  سعيه  يف 
أراضيه  وكامل  وأمنه  الكاملة 
والتوصل إىل لبنان مستقر يف 
أسف »لكون  لكنه  املنطقة، 
بني  الكربى  الصداقة  مشاعر 
فرنسا ولبنان تؤخذ إىل أماكن 

غري عقالنية«.
زار لوغني برفقة سفري فرنسا 
بييتون،  دوني  لبنان  لدى 
العماد  اجلمهورية  رئيس 
بعبدا،  يف  سليمان،  ميـشال 
ان  اىل  اللقاء  بعد  واعلن 
اهلدف من زيارته هو استطالع 
واملنطقة  لبنان  يف  االوضاع 
اللبنانية  اضافة اىل العالقات 
يف  وتعزيزها  الفرنسية   -

شتى امليادين.
ثم زار لوغني وبييتون رئيس 
يف  احلريري،  سعد  احلكومة 
السرايا الكبرية، حبضور النائب 
نبيل دو فريج ورئيس مجعية 
خرجيي اجلامعات الفرنسية يف 
واملستشار  عربيد  وليد  لبنان 

لوغني يزور سليمان واحلريري: نأسف ألخذ مشاعر 
الصداقة مع لبنان ألماكن غري عقالنية

حممد شطح.
وقال لوغني: لقد ذّكر الرئيس 
اليت  الصعوبات  بأن  احلريري 
يشهدها لبنان وكذلك املنطقة 
بالنزاع  واضح  بشكل  تتصل 
والذي  اإلسرائيلي،   - العربي 
مل حيرز أي تقدم منذ سنوات، 
السياسة  أن  إىل  مشريا 
توتر  عامل  كانت  اإلسرائيلية 
على  توترا  انعكس  جدا  كبري 

الوضع اللبناني.
احلريري  الرئيس  أكد  كما 
من  املزيد  فرض  ينتظر  إنه 
الضغوط الدولية وال سيما من 
والواليات  األوروبي  االحتاد 
املتحدة، واختاذ مبادرات تهدف 
الوضع  يف  اجلمود  كسر  إىل 
اإلطار،  هذا  ويف  الراهن. 
فرنسا  التزام  لدولته  أكدت 
والشعب  لبنان  جتاه  الكامل 
جانب  إىل  كنا  فقد  اللبناني، 
الستعادة  سعيه  يف  لبنان 
وكامل  وأمنه  الكاملة  سيادته 
لبنان  إىل  والتوصل  أراضيه 
هي  تكون  منطقة  يف  مستقر 
السالم  استعادت  قد  األخرى 

واألمن.
ملتزمة  فرنسا  إن  اضاف: 
جزءا  أمثل  وأنا  لبنان،  جتاه 
الفرنسي  العام  الرأي  من 
املعارضة،  يف  حاليا  املوجود 
ولكننا نرغب أن نؤكد للشعب 
نساند  أننا  وممثليه،  اللبناني 
مبساعدته  فعال  ونرغب  لبنان 
على استعادة كامل استقراره 
ال  بيئة  يف  وأمنه  وسيادته 

تزال حرجة.
سياسة  أبعاد  عرضنا  وتابع: 
املتوسط،  أجل  من  االحتاد 
إجياد  من  نتمكن  أن  ونأمل 
بتطوير  لنا  تسمح  مسارات 
القائم. كما حبثنا يف  الوضع 
ولبنان،  فرنسا  العالقات بني 
ونأسف لكون مشاعر الصداقة 
فرنسا  بني  املوجودة  الكربى 
ولبنان تؤخذ اليوم إىل أماكن 
بد  ال  أنه  أعتقد  غري عقالنية. 
اآلن من إعادة إطالق سياسة 
لكامل  مفيدة  تكون  سالم 
الشعب اللبناني، وتساعد يف 
اليت  املشاكل  من  عدد  حل 

يواجهها العامل اليوم.
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مجيع أنواع اخلضار والفواكه
اجبان البان، كبيس، معلبات، بهارات، 

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

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

اراكيل مستوردة من لبنان والصني.. 
تنباك بنكهات متنوعة

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

صادقة واخوية 
3 فروع بإدارة عائلية واحدة

االفتتاح الكبري 
حملالت محزة اخوان يف منطقة مرييالندز

179 Merrylands 
Rd,

Merrylands
 9760 1886

مرييالندز
128 Haldon

 St, 
Lakemba
9750 9766

الكمبا
77 Waterloo Rd,  

Punchbowl
97503300 

مقابل كنيسة مارشربل

بانشبول

2010 تموز   17 Saturday 17 July 2010السبت 

املاروني  البطريرك  شدد 
نصراهلل  مار  الكاردينال 
اهمية  على  صفري  بطرس 
خصوصية  بني  »التوفيق 
الروحية  املقدس  الوادي 
السكان  وتطلعات  والرتاثية 
وحّذر  املستقبلي«،  ومنوهم 
اىل  تؤدي  »خمططات  من 
تهجري أبناء منطقة بشري«.

استقبل البطريرك صفري يف 
للبطريركية  الصيفي  املقر 
االول،  أمس  الدميان  يف 
وفدا من احتاد بلديات قضاء 
خملوف  ايلي  برئاسة  بشري 
اعرب  كلمة  القى  الذي 
والوالء  »احملبة  عن  فيها 
والتزام  صفري،  للبطريرك 
ومواقفه  الراعوية  توجيهاته 
الوطنية«. وقال: »انطالقا 
يولي  قضائنا  خصوصية  من 
احتاد بلدياتنا املواقع الروحية 
والرتاثية الكائنة فيه وابرزها 
وارز  املقدس  الوادي  معامل 
الرب وحميطهما عناية خاصة. 
ويقوم يف هذا االطار بتأمني 
املطارنة  حلديقة  حراس 
النفايات  ومجع  والوادي 
لقوى  مركزا  ماليا  وجيهز 
نقطة  ليكون  الداخلي  االمن 
الوادي  مدخل  على  حراسة 
وزارة  مع  ويتابع  الشرقي 
السياحة املشروع املعّد إلقامة 

 حّذر من »خمططات لتهجري أبناء املنطقة«
صفري شّدد على التوفيق يف الوادي املقدس بني 
اخلصوصية الروحية وتطلعات السكان ومنوهم

يف  سياحي  ارشاد  اشارات 
والطرق  الوادي  احناء  خمتلف 
اجنز  ولقد  اليه.  املؤدية 
عن  توجيهيًا  خمططا  االحتاد 
حسن عوامل االستثمار والبناء 
يف قرى القضاء فيما القضاء 
السكاني.  بالفراغ  مهّدد 
صاحب  يا  امامكم  نضع  اننا 
الغبطة مطالبنا املزمنة لتتحمل 
الوزارات املعنية مسؤولياتها 
والقضاء.  الوادي  جتاه 
لنناشد  فرصة  ونغتنمها 
االفراج  املعنيني  املسؤولني 
عن اموال البلديات واحتادها 
الصندوق  يف  املرتاكمة 
نتمكن  كي  املستقل  البلدي 
باملسؤوليات  االضطالع  من 

امللقاة على عاتقنا«.
قال:  بكلمة  البطريرك  ورد 
وما  زيارتكم  لكم  »نشكر 
تفضل به رئيس االحتاد وان 
ما عرضتموه واقعي ونأمل يف 
ان تهتم الدولة مثلما تهتمون 
االساسي  املوقع  بهذا  انتم 
اذا  الذي  املقدس  الوادي 
كان له شهرته العاملية فيجب 
الشهرة  هذه  على  احملافظة 
وتوفري التسهيالت الضرورية 
والتمهيد  له  السياح  لزيارة 
لزياراتهم من خالل ما يدخل 
هذا  ان  حتسينات.  من  عليه 
وخصائصه  عمقه  له  الوادي 

يطلع  ان  اليت جيب  وفرادته 
عليها زواره.

وجيب العمل على التوفيق بني 
الروحية  املواقع  خصوصية 
وتطلعات  جهة  من  والرتاثية 
املستقبلي.  ومنوهم  السكان 
وال جيوز ان توضع خمططات 
االهالي  تهجري  يف  تساهم 
وجوارها  بشري  مدينة  من 
تفرغ  االمر  هذا  حصل  فإذا 
نتائج  هناك  وتكون  املنطقة 

خطرية«.
ايضا  الدميان  زوار  ومن 
يف  اجلنايات  حمكمة  رئيس 
بصيبص،  جان  الشمال 
القاهرة  ابرشية  وراعي 
فرانسوا  املطران  املارونية 
االمن  دائرة  فرئيس  عيد، 
املقدم  الشمال  يف  العام 
رئيس  يرافقه  انطون  شربل 
العام يف بشري  مركز االمن 

املالزم اول عازار الشامي.
وكان صفري استقبل النائب 
السابق منصور البون وعرض 
سيقوم  اليت  الزيارة  معه 
فتوح  ملنطقة  البطريرك  بها 
املقبل.  االحد  كسروان 
املنطقة  ابناء  البون  ودعا 
هذه  مشاركة يف  اوسع  اىل 
لتعلقهم  »ترمجة  املناسبة، 
املارونية  بالبطريركية 

وشخص البطريرك«.

التنفيذية  اهليئة  رئيس  كّرر 
اللبنانية«  »القوات  حلزب 
ثغرا  مسري جعجع »ان هناك 
العالقات  تشوب  وعميقة  عدة 
اللبنانية - السورية«. وتطرق 
االول  امس  استقباله  لدى 
وفدا من »اجلامعة الشعبية« 
النائب  حضور  يف  زحلة،  يف 
الرسالة  اىل  جنجنيان،  شانت 
اخلارجية  وزارة  أرسلتها  اليت 
العام  االمني  اىل  السورية 
لألمم املتحدة بان كي - مون 
وانتقدت فيها التقرير الفصلي 
عن القرار 1701. وقال: »ان 
اإلخوان يف سوريا يستهجنون 
تدخل تقرير االمانة العامة لالمم 
العالقات  تطور  يف  املتحدة 
عن  غائبون  كأنهم  الثنائية، 
والشرق  لبنان  يف  الصورة 
األوسط والعامل. ففي االعوام 
وخصوصًا  األخرية،  الثالثني 
موضوع  اصبح   ،2005 منذ 
السورية   - اللبنانية  العالقات 
ودوليًا«.  عربيًا  سياسيًا 
وأضاف: »اذا كانوا منزعجني 
يف  املوضوع  هذا  حلظ  من 
عربية،  حتى  او  دولية  تقارير 
تصبح  ان  يف  يكمن  فاحلل 
السورية   - اللبنانية  العالقات 
وأبدى  وطبيعية«.  سوّية 
أسفه »النه رغم اجلهود اليت 
املخلصني  من  كثر  بها  قام 
احلكومة  رئيس  وخصوصا 

 ردّ على الرسالة السورية إىل األمم املتحدة
جعجع: نتجّنب كل ما يقّرب التوطني خطوة

سعد احلريري، ما زلنا نرى ان 
هناك ثغرا عدة وعميقة تشوب 
العالقات اللبنانية - السورية. 
موجودة،  هذه  دامت  وما 
وسيبقى  سّدها  اىل  سنسعى 
موضوع هذه العالقات سياسيًا 
عربيًا من جهة ودوليًا من جهة 

أخرى«.
اخلارجية  وزارة  رسالة  وفند 
السورية اىل االمني العام لألمم 
احلدود  ترسيم  عن  املتحدة 
»اذا  متسائاًل:  لبنان  مع 
ثنائية،  الرتسيم  عملية  كانت 
فلبنان وسوريا هما أول بلدين 
قبل  استقالهلما  ناال  عربيني 
65 عاما. ما الذي مينع ترسيم 
ال  اآلن؟  حتى  بينهما  احلدود 
صحارى بينهما على غرار بقية 
تضيع  حيث  العربية  الدول 

املعامل«.
انتقدت  الرسالة  بأن  وذكر 
املواقع  اىل  التقرير  اشارة 
الفلسطينية يف لبنان، باعتباره 
وقال:  لبنانيًا.  داخليًا  شأنًا 
»ال اعرف اذا كان السوريون 
احلوار،  طاولة  بان  علم  على 
قرارًا  اختذت   ،2006 آذار  يف 
السالح  جبمع  يقضي  باالمجاع 
املخيمات  خارج  الفلسطيين 
املعسكرات  هذه  يف  وحتديدًا 

ومل ُينفذ شيء حتى اآلن«.
االجتماعي  الوضع  وتناول 
لبنان،  يف  للفلسطينيني 

اقرتاح  »رفضنا  فقال: 
القانون الذي قدم اىل جملس 
النواب يف الشكل واملضمون، 
شيئًا،  نرفض  عندما  ولكن 
املقابل  يف  نقدم  ان  فعلينا 
عرضًا آخر. لذا عكفنا بالتعاون 
»تيار  يف  حلفائنا  مع 
 14 يف  وآخرين  املستقبل« 
اقرتاح.  حتضري  على  آذار 
اىل  توصّلنا  مناقشات،  وبعد 
على  عرضناها  اقرتاح  مسودة 
لكن   )...( واألفرقاء  حلفائنا 
مل  اآلن،  اىل  انه  املشكلة 
يعط أحد جوابًا او اقرتاحًا حول 
ونسمع  لتعديلها.  نقطة  أي 
تصرحيات  نفسه،  الوقت  يف 
هلا  عالقة  ال  أمورًا  تتناول 
بالورقة اليت حضرناها«. تابع 
فال  للتوطني.  ال  »يقولون 
عالقة للتوطني مبا قدمناه«. 
وقال: »جتنبنا يف الورقة اي 
شيء ميكن أن ُيقّرب التوطني 
خطوة اىل االمام أو ُيرّتب اعباء 
وبني  اخلزينة.  على  اضافية 
هذين احلّدين، طرحنا ما ميكن 
االنسانية  االوضاع  حُيّسن  أن 
للفلسطينيني  واملعيشية 
»بأي  ورّحب  لبنان«.  يف 
يطرح«  اقرتاح  او  مناقشة 
االمور  »أن  اىل  مشريا 
اخذت طابعًا وكأن املسيحيني 
معيشية  مسائل  يرفضون 

بسيطة«.
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شربل  االتصاالت  وزير  شدد 
»ُيعاد  أن  وجوب  على  حناس 
يتّم  اليت  الصيغة  يف  النظر 
الشركتني  تشغيل  خالهلا  من 
أجل  من  للخلوي  املشغلتني 
محايتهما«. وكشف عن »خرق 
االتصاالت«،  شبكة  كبرييف 
وأشار اىل ان »بعض اخلدمات 
سترتدى بسبب اإلجراءات ونعمل 
كبرية  إمكانية  هناك  تكون  ألن 
اإلتصاالت  ووزارة  للضبط، 
مع  بالتنسيق  الربنامج  وضعت 

خمابرات اجليش«.
واوضح يف حديث إىل »املؤسسة 
اللبنانية لالرسال« امس االول، 
على  تكن  مل  »احلمايات  أن 
ومواكبة  املطلوب،  املستوى 
مستويني،  على  تتم  اخلرق 
األول عرب اختاذ بعض اإلجراءات 
اإلحرتازية، وثانيًا كشف وتدقيق 
الشبكة  مكونات  كل  مفّصل يف 
للتأكد من عدم إدخال جتهيزات 
الفرق  به  تقوم  ما  وهذا  عليها، 

الفنّية بشكل مستمر«.
»املعلومات  أن  اىل  وأشار 

ولكن  للتحقيق  ملك  لدينا  اليت 
ميكن القول إن هناك خرًقا كبرًيا 
وحول  اإلتصاالت«،  شبكة  يف 
موضوع املوازنة، قال: »انتهى 
بأن  الوزراء  النقاش يف جملس 
واملنقحة  املعدلة  النسخة  ترسل 
ومل  عليها  لإلطالع  الوزراء  إىل 
أرسلت  بل  األمر،  هذا  يتم 
اجلمهورية  رئيس  إىل  املوازنة 
ميشال سليمان مباشرة للتوقيع 
على  نتفق  مل  ما  وهذا  عليها، 

حصوله«.

 حناس: خرق كبرييف شبكة االتصاالت 
وبعض اخلدمات سترتدى بسبب اإلجراءات
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السياسي  املستشار  انتقد 
اجلميل،  أمني  للرئيس 
»بعض  قزي،  سجعان 
مبواقفهم  حيّولون  الذين 
لبنان  إىل  أواًل  لبنان  شعار 
للفلسطينيني«.  اواًل... 
موازنة  اخنفاض  أن  ورأى 
ناجتًا  ليس  »األونروا« 
الدول  لدى  مالي  عجز  من 
نتيجة  اليت متوهلا، »بل هو 
خبفض  دولي  سياسي  قرار 
ميزانية هذه املؤسسة لتصبح 
غري قادرة قريبًا على القيام 
الالجئني  جتاه  مبسؤولياتها 
بغية حتويلهم  الفلسطينيني، 
من الجئني تابعني للمؤسسة 
دائمني  مقيمني  إىل  الدولية 
سيما  ال  الشتات،  دول  يف 
الدولة  وتتحمل  لبنان  يف 

اللبنانية مسؤوليتهم«.
وثائق  وجود  إىل  وأشار 

»اللقاء  رئيس  قام 
وليد  النائب  الدميوقراطي« 
اىل  االربعاء،  بزيارة،  جنبالط، 
الوزراء  رئيس  والتقى  تركيا, 
اردوغان,  طيب  رجب  الرتكي 
حيث تباحث معه يف املستجدات 
االخرية يف املنطقة, والتطورات 
احمليطة من امللف االيراني اىل 
وموضوع  العراق  يف  الوضع 
الشرق  يف  املتعثرة  التسوية 
البحث  تناول  كما  االوسط. 
العدوان االسرائيلي على اسطول 
سقوط  اىل  ادى  الذي  احلرية 

اخلارجية  باسم  املتحدث  اعترب 
ان  فالريو،  برنار  الفرنسية 
االتفاق االمين املوقع بني بريوت 
كالسيكي  »اتفاق  هو  وباريس، 
سبق  اخرى  عدة  باتفاقات  شبيه 
ووقعتها وزارة الداخلية الفرنسية 

مع شركاء لنا اجانب«.

الداخلية  وزير  أصدر 
قرارًا  بارود  زياد  والبلديات 
شركة  تقاضي  مبوجبه  ألغى 
اجراء  املكلفة  »فال«، 
يف  امليكانيكية  املعاينة 
منذ  املختلفة  اللبنانية  املناطق 
التأكيدية  املعاينة  بدل   ،2002
للمركبات واآلليات واليت كانت 
تتقاضاها من املواطنني عندما 
ختضع سياراتهم للمعاينة للمرة 

*وزير االتصاالت شربل حناس*

قزي ينتقد األمانة العامة لـ14 آذار
وفلسطينية،  وعربية  دولية 
مفاوضات  إىل  واستنادًا 
توطني  قرار  بأن  جرت، 
قد  لبنان  يف  الفلسطينيني 
عدم  »على  مشددا  اختذ، 
املسؤولني  تصرحيات  جدوى 
والفلسطينيني  اللبنانيني 
الرافضة للتوطني الذي أصبح 
املوقف  رهن  األسف،  مع 
ال  وإسرائيل  اإلسرائيلي، 
الفلسطينيني إال قرار  تعطي 

اخلروج«.
بيان  نقاط  إحدى  وانتقد 
العامة  األمانة  أعضاء  بعض 
اعتربت  اليت  آذار   14 لــ 
إلقرار  تكفي  األكثرية  أن 
الفلسطينيني، معتربا  مطالب 
ميثاقي  املوضوع  هذا  »أن 
ويستوجب اإلمجاع والتوافق، 
وإال فالتصويت بأكثرية ثلثي 

عدد جملس النواب«.

بارود أصدر قرارا بإلغاء البدالت املالية 
للمعاينة امليكانيكية التأكيدية

الثانية.
استطاعة  يف  أصبح  وبالتالي 
املعاينة  اجراء  مواطن  كل 
امليكانيكية التأكيدية من دون 
وذلك  اضايف،  مالي  بدل  اي 
أصحاب  مجيع  تشجيع  بهدف 
لبنان  يف  واآلليات  السيارات 
على اجراء املعاينة امليكانيكية 
اجراء  اهمال  وعدم  االلزامية 

الفحص الفين الدوري.

جنبالط يلتقي أردوغان
االتراك.  الشهداء  من  عدد 
وقدم جنبالط التعازي الردوغان 
بالشهداء. وكان من املقرر ان 
الوزراء  برئيس  جنبالط  يلتقي 
الرتكي يف زيارته السابقة قبل 
فرتة قصرية اىل تركيا, واليت 
يف  للمشاركة  جنبالط  قطعها 
السيد  الراحل  املرجع  تشييع 

حممد حسني فضل اهلل.
واشار جنبالط اىل ان اردوغان 
بالسيد  ايضا  التعازي  قدم 
فقدانه  ان  معتربا  اهلل،  فضل 

خسارة كربى للعامل االسالمي.

فالريو: االتفاق األمين كالسيكي
ان  صحايف  لقاء  خالل  وقال 
مثل  يتضمن  االتفاقية  »نص 
املشابهة،  االتفاقيات  نصوص 
اآلليات التقنية مثل مكافحة اجلرمية 
املنظمة وأوجه التعاون يف جماالت 
اخرى هلا عالقة باالمن الداخلي او 
املدني، وادارة االزمات )...(«.

اجمللس  رئيس  نائب  استقبل 
الشيخ  االعلى  الشيعي  االسالمي 
االواللسيد  امس  قبالن  االمري  عبد 
رئيس  من  موفدا  فاكهاني  عدنان 
احلريري.  سعد  الوزراء  جملس 
مؤمتر  يف  للمشاركة  دعوة  وسلمه 
متوز   24 يف  املستقبل«  »تيار 

اجلاري.
علي  النائب  قبالن  استقبل  كذلك 
اللبنانية  اجلامعة  رئيس  ثم  خريس 

الدكتور زهري شكر وشخصيات.
من جهة اخرى هنأ قبالن يف تصريح 
شبكات  كشفه  على  اجليش  له 
خطوة  يف  الصهيونية  التجسس 
على  نثين  وحنن  ندعمها.  مباركة 
سهر اجليش اللبناني والقوى االمنية 
واملقاومة للحفاظ على امن الوطن، 
يف  االسرائيلية  االخرتاقات  ومنع 
اجملتمع  يف  فتنها  لبث  التغلغل 
اللبناني، وعلى اللبنانيني االلتفاف 
كل  وتوفري  الوطين  جيشهم  حول 

استقبل خريس وموفداً من احلريري

قبالن: العمالء غدة سرطانية
السياج  ليظل  له  الدعم  مقومات 
املخاطر  ويدفع  الوطن  حيمي  الذي 
عن الشعب«. ورأى »ان العمالء 
شيطانية  سرطانية  غدة  يشكلون 
حتى  اجملتمع  من  استئصاهلا  جيب 
ال تنشر فسادها واذاها يف اجلسم 
حتصني  اللبنانيني  وعلى  اللبناني، 
هذا اجلسم بوحدتهم وتعميق التعاون 
واملقاومة  اجليش  بني  والتنسيق 
والشعب لتكون مؤسساتنا وادارتنا 
الرمسية ومؤسسات اجملتمع االهلي 
جمندة لصد اي اخرتاق يتهدد الوطن 

واهله«.
على  العمالء  »معاقبة  اىل  ودعا 
خيانتهم النفسهم ولوطنهم، وانزال 
عربة  ليكونوا  بهم  العقوبات  اقسى 
ملن تسول له نفسه العمالة اليت هي 
بـ«االسراع  مطالبا  للخيانة  مرادف 
يف تنفيذ االحكام القضائية يف حق 
العمالء حتى ال يستسهل احد ارتكاب 

جرمية خيانة الوطن واملواطن«.
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زار السيد نصر اهلل وحبث معه احملكمة والتطورات

عون يف جولة كسروانية: مشكلتنا مع 
الواليات املتحدة وأوروبا مشكلة وجود

التغيري  تكّتل  رئيس  قام 
واإلصالح العماد ميشال عون 
فزار  كسروان،  يف  جبولة 
بلدّية جونية حيث عقد اجتماعًا 
أنطوان  رئيسها  مع  تشاوريًا 
افرام وأعضاء اجمللس البلدي 
اجلديد ومّت التطّرق ألكثر من 
ترميم  أبرزها  ومشروع  رؤية 
منتجعات  وبناء  جونيه  مرفأ 

سياحّية.
العماد  ألقى  اللقاء،  وبعد 
عون كلمة لفت فيها إىل أن 
مشكلتنا مع الواليات املتحدة 
أو  ثقافية  ليست  واوروبا 

حضارية بل مشكلة وجود.
العماد عون: »خمّطط  وقال 
فقد جنحنا  بدأ،  قد  املشاريع 
واحملافظة  اإلستقرار  بتثبيت 
حال  استمرار  رغم  على  عليه 
واليوم  لبنان،  على  املؤامرة 
علينا اإلعتناء بأهل البيت«.

وتابع: »إن اهلدية اليت حاولنا 
هي  لبنان،  لبلديات  تقدميها 
من  املتأخرات  بدفع  مطالبتنا 
املستقل،  البلدي  الصندوق 
ألفني  جونية  بلدّية  وحّصة 
اّتاد  أّما  لبنانّية  لرية  مليار 
حّصته  فتبلغ  جونية  بلديات 

تسعة مليارات لرية«.
الذهنّية  عون  العماد  وانتقد 
ذهنّية  وهي  السائدة 
البلديات  وقعت  اليت  السطو 

ضحّيتها.
عون  العماد  شّدد  كذلك 
فرض  البعض  حماوالت  على 
افتعال  خالل  من  التوطني 
أّن  إىل  مشريًا  اإلشكاالت 
الواليات  مع  »مشكلتنا 
ليست  واوروبا  املتحدة 
هي  بل  حضارية  أو  ثقافية 
لدينا  وليس  وجود،  مشكلة 
وجّدد  وجودنا«.  من  أغلى 
موقفه من دعوة الدول الكربى 
اليت هّجرت الفلسطينيني إىل 
لبناء  الالزمة  األموال  تأمني 
منازل هلم، تعود ملكّيتها إىل 
الدولة اللبنانّية، »ألّن أرضنا 
هي هوّيتنا وهي ليست سلعة 

جتارية للبيع«.
وردًا على سؤال أوضح العماد 
عون أّنه لن يشارك يف الغداء 
السابق  الّنائب  يقيمه  الذي 
منصور البون ألنه يرفض أن 

يدخل منزل من صبغ األغنام 
يف  لذحبها  الربتقالي  باللون 
يف  إاّل  النيابّية،  االنتخابات 
حال اعتذر أو أعلن أّنه مل يكن 
على علم بهذا املوضوع. ويف 
يرتّأسه  الذي  القّداس  شأن 
نصراهلل  مار  الكاردينال 
بطرس صفري يوم األحد قال 
أشارك  »لن  عون:  العماد 
رمسّية  دعوة  أتلقَّ  مل  ألّنين 
نواب  بباقي  أسوة  وبطاقة 

تكّتل التغيري واإلصالح«.
وأوضح أّنه ليس على خصام 
مع البطريرك صفري إّنا على 
الّنظر  وجهات  يف  اختالف 

الّسياسّية.
جولته،  عون  العماد  تابع  ثّم 
القدس  الروح  جامعة  فزار 
يف الكسليك، حيث كان يف 
استقباله رئيس اجلامعة األب 

هادي حمفوظ.
ترحيب  بكلمة  اللقاء  اسُتهل 
واألعتزاز  الفرح  عن  تعرب 
للجامعة،  عون  العماد  بزيارة 
ثّم بدوره، ألقى العماد عون 
املاضي  فيها  استذكر  كلمة 

فقال:
بهذه  اليوم  سعيد  »أنا 
فيه  كنت  ملوقع  الزيارة، 
منذ مخسني عامًا على األقّل، 
من  أكابر  على  فيه  تعّرفت 
األب  مثل  املارونية،  الرهبنة 
الذي  نعمان  واألباتي  صقر 
اليوم  احلضور  عن  اعتذر 
اجتماعّية،  بواجبات  النشغاله 

األب أنطوان خليفة...
أعود  هنا،  إىل  أعود  عندما 
أدخله  عرفته،  لطاملا  جّو  إىل 

  CEDAR DRIVING SCHOOL
مدرسة االرز لتعليم قيادة السيارات

 بادارة السيد عّساف ابي عّساف 

خربة تفوق 37 سنة 
نساعد يف احلصول على رخصة القيادة 

السيارة حديثة مرحية ومكيفة 

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة 
اسعار خاصة لطاّلب املدارس

لالتصال: 0407405846
 97405846           

الّزمن  وكأّن  كربى  ببساطة 
مّر بلحظة واحدة، فأشعر أّنين 
كنت هنا البارحة وها أنا أعود 
اليوم من جديد، لذلك يكون 
الّتفّقد أمر طبيعي، فالذاكرة 
حّية وليست حباجة إىل إعادة 
املشهد  يتغرّي  ولكن  إحياء 
يكون  إذ  للعني،  بالنسبة 
كما  التغيريات  بعض  هناك 
نصادف أشخاصًا جدد، ولكن 
الروح، فهي مستمّرة خصوصًا 

يف جامعة الروح القدس«.
العالقات  ذكرت  ذلك  اىل 
اهلل«  »حزب  يف  اإلعالمية 
االول،  أمس  عنها  بيان  يف 
للحزب  العام  األمني  لقاء  أن 
السيد حسن نصر اهلل برئيس 
تكتل »اإلصالح والتغيري« 
»حبث  عون  ميشال  العماد 
الدولية  احملكمة  موضوع  يف 
هذا  على  للبنان  حيّضر  وما 

الصعيد«.
»مّت  أنه  إىل  وأشارت 
القضايا  خمتلف  يف  التباحث 
على  السياسية  واملستجدات 
واملنطقة،  لبنان  مستوى 
احلكومي،  امللف  من  ابتداء 
مشاريع  من  يناقش  ما  إىل 
يف  قوانني  واقرتاحات 
 ،)..( النيابي  اجمللس 
املنطقة  تطورات  إىل  إضافة 
اإلسرائيلية  واخليارات 
أنه  إىل  الفتة  احملتملة«، 
استمرار  على  التأكيد  »مّت 
الكاملني  والتنسيق  التفاهم 
كل  ملواجهة  الطرفني  بني 
االحتماالت مبا خيدم املصاحل 

الوطنية«.

سامي اجلميل: هدفنا عدم الوصول إىل التوطني
»الكتائب  كتلة  عضو  شدد 
سامي  النائب  اللبنانية« 
اجلميل على »وجوب احلصول 
الستكمال  إضايف  وقت  على 
حقوق  خص  ما  يف  النقاش 
الفلسطينيني«،  الالجئني 
اىل  نسعى  »أننا  موضحًا 
التوطني،  إىل  الوصول  عدم 
لبنان  مصلحة  بني  والتوفيق 
ضيوف  الفلسطينيني  وبأن 
حياة  يعيشوا  أن  وجيب 

كرمية«.
وقال يف حديث إىل »املؤسسة 
أمس  لإلرسال«  اللبنانية 
لدى  أن  »مسعنا   : االول 
»األونروا« أزمة مالية وهذا 
عدم  وجيب  جدًا.  خطري  أمر 
عاتق  على  املسؤولية  رمي 
لبنان، السيما أن املسألة يف 
اجملتمع  مسؤولية  من  األصل 

الدولي«.
لغاية  اآلن  »من  أضاف: 
اقرتاحاتنا  ستكون  يومني، 
من  الطاولة  على  موضوعة 
أجل إطالع اجلميع عليها، وحنن 
نتشاور مع كل األفرقاء ومن 

دون استثناء«.

كتلة  عضو  استغرب 
النائب  النيابية  »املستقبل« 
عمار حوري موقف »حزب اهلل« 
االتفاقية  من  وحركة »امل« 
اللبنانية،  ـ  الفرنسية  األمنية 
وذكر بأّن »االتفاقية املذكورة 
حظيت مبوافقة احلكومة اللبنانية، 

بامجاع أعضائها عليها«.
موقع  اىل  حديث  يف  وسأل 
االلكرتوني  »النشرة« 
»سبب  عن   ،» االول  أمس 
موقفي »حزب  بني  التضارب 
الوزاري  و«أمل«  اهلل« 
أّن  معتربا  والنيابي«، 
األوىل  ومبادتها  »االتفاقية 
اللبنانية  القوانني  من  تنطلق 

املرعية االجراء«.
»حزب  موقف  »ان  وقال: 
موفق  وغري  مفهوم  غري  اهلل« 

غادر بريوت مساء أمس االول، 
امري منطقة مكة املكرمة ورئيس 
العربي«  »الفكر  مؤسسة 
عبد  بن  الفيصل  خالد  االمري 
باريس  اىل  متوجهًا  العزيز 
على منت طائرة خاصة بعد ان 
التحضريي  اللقاء  اعمال  افتتح 
العربية  الثقافية  للقمة  االول 
الذي عقد يف بريوت على مدى 

اليومني املاضيني.
وكان يف وداعه يف املطار القائم 
يف  السعودية  السفارة  بأعمال 
بريوت عبداهلل الزهراني واالمني 
العربي  الفكر  ملؤسسة  العام 
واركان  عبداملنعم  سليمان 

السفارة السعودية يف لبنان.

»الدميوقراطي  احلزب  نوه 
الزيارة  بـ«اهمية  اللبناني« 
اليت سيقوم بها الوفد الوزاري 
الوزراء  جملس  رئيس  برئاسة 
سعد احلريري اىل سوريا واليت 
االتفاقيات  تفعيل  اىل  تهدف 
ولبنان«،  املوقعة بني سوريا 
لبنان  جيمع  »ما  ان  معتربًا 
االزمات  من  اكرب  هو  وسوريا 
هذه  وعلى  العابرة  اآلنية 
تذهب  ان  الثنائية  االتفاقيات 
اليوم اىل ابعد مما كانت عليه 
املشرتكة  املصاحل  على صعيد 
االقتصادية  والشراكة 

واالجتماعية والسياسية«.
اجتماع  بعد  بيان  يف  واسف 
برئاسة  السياسي  جملسه 
أمس،  ارسالن  طالل  النائب 
اخلرق  »قضية  اليه  آلت  ملا 
االمين يف مطار بريوت وبعض 
عنه«.  نتجت  اليت  التأويالت 
رئيس  من  بـ«التقدير  وتوجه 
وفيق  العميد  املطار  امن  جهاز 
شقري ملناقبيته«، متمنيا »لو 
لبنان  يف  مسؤول  كل  يتعامل 
مع وظيفته على هذا القدر من 

استقبل رئيس حزب »الكتائب 
اللبنانية« الرئيس أمني اجلميل 
يف البيت املركزي يف الصيفي 
بلدييت  رئيسي   ، االول  أمس 
عضو  حضور  يف  ونيحا،  رعيت 
كتلة »الكتائب« النائب ايلي 
مفصل  عرض  وجرى  ماروني، 

لوضع ومطالب البلدتني.
وهنأ اجلميل الوفدين، متمنيًا هلما 
واالستمرارية  النجاح  »دوام 
ووضع  مناطقهم«.  خدمة  يف 
بتصرف  احلزب  »إمكانات 
كل  مصلحة  فيه  ملا  البلديتني 

املناطق«.
من جهته، قال ماروني: »إن 
الصيف والشتاء تت سقف واحد 
عنه  نسكت  ولن  مرفوض  أمر 

*النائب سامي اجلميل*

التقى رئيس »منظمة السياحة« التابع للجامعة العربية

اجلميل يضع إمكانات »الكتائب« بتصرف رعيت ونيحا
بعد اليوم، وأهالي دير الغزال 
من  يعتاشون  وقوسايا  ورعيت 
أعمال الكسارات وال زراعة وال 
صناعة يف بلداتهم، فال جيوز أن 
باحلجارة  احململة  الشاحنات  متر 
يتم  وقت  يف  بلداتهم  يف 

توقيف شاحناتهم وأعماهلم«.
تويل  نريد  »ال  أضاف: 
ولتتحمل  طائفية  إىل  املشكلة 
املسؤولية،  جمتمعة  احلكومة 
عن  يصدر  تصرف  كل  جراء 
لتأمني  معهم  وحنن  األهالي، 

لقمة عيشهم«.
ثم التقى اجلميل رئيس املنظمة 
جلامعة  التابع  للسياحة  العربية 
الدول العربية بندر بن فهد آل 

فهيد، يف حضور ماروني.

»أفتخر  فهيد:  آل  وقال 
بالرئيس  الشخصية  بعالقيت 
اجلميل الذي سأوجه إليه الدعوة 
العربية  املنظمة  مقر  لزيارة 
سيتم  حيث  جدة،  يف  للسياحة 
الفخرية  العضوية  فخامته  منح 

للمنظمة العربية للسياحة«.
الوزير  »يستمر  أن  وأمل 
لالستفادة  املنظمة  ماروني يف 
أن  اىل  الفتًا  خربته«،  من 
سيستمر  معاليه  مع  »عملنا 
السياحة ممثلة  وزارة  خالل  من 
عبود  فادي  الوزير  بشخص 
الذي تربطنا به عالقات وطيدة، 
هذه  املوسم  حيقق  أن  ونتطلع 
ملحوظا يف عدد  ازديادا  السنة 

السياح«.

استغرب موقف »أمل« و«حزب اهلل«

حوري: االتفاقية حظيت مبوافقة احلكومة باإلمجاع
متاما كما النهاية العصبية جللسة 
حبثت يف  اليت  النيابية  اللجان 
أّن  إىل  الفتا  امللف«،  هذا 
توجها  اهلل«  »حزب  »لدى 
االمنية  االتفاقية  بني  للربط 
القوات  من  وموقفه  الفرنسية 
»اليونيفيل«  يف  الفرنسية 
القوى  كل  الحظته  ما  وهذا 
أن  واستغرب  السياسية«. 
دولة  مع  التعاطي  »يتم 

كفرنسا بهذه الطريقة«.
وعن زيارة رئيس جملس الوزراء 
سعد احلريري اىل دمشق وانتقاد 
املتكررة  للزيارات  البعض 
دمشق  اىل  اللبنانيني  للقادة 
السورية  الزيارات  غياب  مقابل 
»أن  حوري:  رد  بريوت،  اىل 
أال  حمّددة  مهمة  الزيارة  هلذه 
وهي توقيع اتفاقيات أبرمت بني 

واللبناني«،  السوري  اجلانبني 
للزيارات  تبادل  اىل«  مشريا 

بني وزراء البلدين«.
زيارة  »أي  بـ  علمه  ونفى 
بشار  السوري  للرئيس  مرتقبة 

األسد اىل لبنان«.
املدنية  احلقوق  ملف  وعن 
قال:  الفلسطينيني،  لالجئني 
بأس  ال  شوط  قطع  »مت 
وشّدد  اقرارها«،  باجتاه  به 
حبث  استكمال  »وجوب  على 
علمية«،  بطريقة  املوضوع 
نافيا قيام »تيار املستقبل« 
ملالقاة  الوراء  اىل  بـ«خطوة 
حلفائه املسيحيني«. وأوضح: 
»ما نقوم به هو بذل مزيد من 
اهلواجس  بعض  الزالة  اجلهد 
لبعض  حباجة  املوضوع  لكن 

الوقت«.

»الدميوقراطي اللبناني« 
للذهاب بعيداً يف الشراكة مع سوريا

املسؤولية«.
وشدد على ان »العميد شقري 
شكل ضمانة امنية للبنان من خالل 
صونه للمعرب اجلوي احليوي«. 
ومتنى على »القوى السياسية 
احلقوق  ملف  خترج  ان  اللبنانية 
املدنية للشعب الفلسطيين من 

وتوظيفه  السياسية  املزايدات 
على قاعدة االنقسام السياسي 
ببعده  اليه  والنظر  والطائفي 
وحذر  واالجتماعي«.  االنساني 
الدعاية  فخ  يف  »الوقوع  من 
حلرب  تسوق  اليت  االسرائيلية 

مقبلة«.

الفيصل يغادر اىل باريس

*االمري خالد الفيصل بن عبد العزيز*
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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

 2/ 66a 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

»التغيري  تكتل  أوضح 
رئيس  زيارة  أن  واإلصالح« 
عون  ميشال  النائب  التكتل 
لـ«حزب  العام  األمني  إىل 
نصراهلل،  حسن  السيد  اهلل« 
حتذيرات  سياق  يف  »تأتي 
عون من بعض األمور اليت قد 
تتحضر على الساحة احمللية«. 
من  يشكو  »لبنان  أن  ورأى 
أنواع  لكل  املكشوف  الفضاء 
أن »إقرار  وأكد  التنصت«. 
حق التملك للفلسطينيني ليس 

واردًا اليوم أو غدًا«.
النائب  التكتل  عضو  ختوف   *
»يشمل  ان  من  ديب  حكمت 
االتفاقية  يف  االرهاب  تعريف 
وحركات  املقاومة  الفرنسية، 
مشددًا  اللبنانية«،  النضال 
يف حديث إىل إذاعة »صوت 
على  االول،  أمس  املدى« 
تعريف  يدرج  أن  »ضرورة 
االتفاقية  يف  لإلرهاب 
الفرنسية«. واعترب أن »لبنان 
املكشوف  الفضاء  من  يشكو 

لكل أنواع التنصت«.
وأثنى يف حديث اىل موقع 14 
آذار اإللكرتوني، على االجتماع 
احلكومي التنسيقي الذي شهده 
الدولي،  احلريري  رفيق  مطار 
للجنة  »سبق  أنه  إىل  مشريًا 
األشغال والنقل أن حذرت من 

 »التغيري واإلصالح«: عون حذر 
نصراهلل مما حيّضر على الساحة احمللية
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جلسة رائعة مع النرجيلة

وردة  سليم  الثقافة  وزير  نفى 
»أن يكون رئيس جملس الوزراء 
االتفاقية  احلريري وقع على  سعد 
األمنية باألحرف األوىل أثناء وجوده 
يف باريس« ورأى أنه »لو كان 
التنفيذ  حيز  يف  ألصبحت  وقعها 
مل  فهي  حيصل  مل  ذلك  أن  ومبا 
تصبح يف حيز التنفيذ، يعين أنها 

غري موقعة«.
ورفض أن »يكون هناك اعرتاضات 
موضحًا  األمنية«،  االتفاقية  حول 
مناقشته  متت  االتفاق  »هذا  أن 
يف احلكومة ووافقت عليه ثم أحيل 
حسب األصول اىل جملس النواب 
عرضه«،  بعد  حاد  نقاش  وجرى 
متابعة  أنه »سيكون هناك  وأكد 
طفيفة  تعديالت  إجراء  واحتمال 
على االتفاق إمنا يف جوهر االتفاق 

ليس هناك خالفات«.
خالفًا  »هناك  أن  أوضح  وإذ 
قال:  اإلرهاب«،  تعريف  على 
عضو  وهو  لبنان  اىل  »بالنسبة 
العربية  الدول  جامعة  يف  فعال 
سيتم االتفاق على التعريف الذي 
أقرته جامعة الدول العربية وخارج 
أي  على  نوافق  لن  املوضوع  هذا 
تعريف آخر وكل الفرقاء يف لبنان 
كحكومة  حنن  لذلك  عليه.  وافقوا 

لبنانية موافقون عليه«.
اىل  احلكومي  الوفد  زيارة  وعن 
ومشاركته  املقبل  األحد  سوريا 
يف  وزير  أنين  »مبا  قال:  فيه، 
ليست  وهذه  وطنية  وحدة  حكومة 
دولة  اىل  فيها  نقوم  زيارة  أول 
الرئيس  يف وفد رمسي مع دولة 
من  أكثر  يف  وشاركنا  احلريري. 
وفرنسا  وتونس  تركيا  اىل  وفد 
وحتديدًا  سوريا  سنزور  وحاليًا 
اليت  التنفيذية  القوانني  ألوقع 
تعود لالتفاقية املوقعة سابقًا«. 
كرمية  زيارة  »تكون  أن  وأمل 
يقوم  اليت  الزيارات  ضمن  من 
احلريري  سعد  الرئيس  دولة  بها 
السيادة  ضمن  رمسية  وفود  مع 
واحرتام  واالستقالل  واحلرية 
القوانني للبلدين. ذاهبون لتوقيع 
اتفاق ثقايف وسنكمل التعاون يف 

هذا اجملال«.
مع  هي  الزيارة  »هذه  أن  وأكد 

 نفى توقيع احلريري االتفاقية األمنية مع فرنسا يف باريس

وردة: لن نوافق إال على التعريف العربي لإلرهاب
الفتًا  احلكومة«،  يف  رمسي  وفد 
زيارة  أي  هناك  يكن  »مل  أنه 
أمثل يف  مبن  إشكال  فيها  سابقًا 
زيارة  مع  حتى  بلد  ألي  احلكومة 
العاصمة السورية دمشق يف هذه 

الزيارة الرمسية«.
اجيابية  دالالت  »هناك  وقال: 
ألننا نشدد يف األساس على عالقة 
وثيقة وجيدة جدًا للمؤسسات بني 
ودولة  ودولة  وحكومة  حكومة 
واحرتام مشرتك لسيادة الدولتني 
نريد  ال  السياق  هذا  ضمن  وحنن 
العالقات وجتسيدًا هلذا  أحسن  إال 
الكالم حنن ذاهبون كحكومة ووفد 
رمسي لنوقع اتفاقيات يف سوريا. 
الحقًا  هناك  يكون  أن  ونأمل 
معهم  لنتابع  سوري  رمسي  وفد 

املناقشات والتفاهم«.
وأكد وردة أنه »أخذ بكافة اآلراء 
ومتت  السابقة  االتفاقيات  على 
زيارتني  مدى  على  مناقشتها 
الوزير  برئاسة  العامني  للمدراء 
جان اوغاسبيان«، وقال: »بناء 
اليت  والتعديالت  املناقشات  على 
مت التوافق عليها حنن سنوقعها يف 

هذه الزيارة«.
الثقافة  وزير  نيته »دعوة  وجدد 
السورية  احلكومة  وحتى  السوري 
أواًل  رمسي  بشكل  لبنان  لزيارة 

وثم بشكل ودي«.
وكان وردة أعلن وسفري الواليات 
املتحدة األمريكية يف لبنان ميشيل 
ألف   55 بقيمة  منحة  عن  سيسون 
احلمامات  ترميم  أجل  من  دوالر 
يف  األموية  احلقبة  من  التارخيية 
خالل  من  األثري  عنجر  موقع 
على  للحفاظ  السفراء  صندوق 

الرتاث الثقايف.
مت  الذي  اإلعالن  توقيع  وسبق 
زحلة  الثقافة يف  وزير  مكتب  يف 
جولة ميدانية يف قلعة عنجر لوردة 
عام  مدير  اىل  إضافة  وسيسون، 
حسيين  فردريك  لبنان  يف  اآلثار 
السفارة  يف  الثقافية  وامللحقة 
عنجر  بلدية  ورئيس  األمريكية 

كربت سركيس بانبوكيان.
وحتدث وردة فقال: »لقد أخذنا 
لكل  نكون  أن  أنفسنا  على  عهدًا 
النائية  سيما  وال  لبنان،  مناطق 

بقاعنا  فيها  خيتلف  ال  واحملرومة 
ختتلف  وال  وجنوبنا  مشالنا  عن 
الواحدة  احملافظة  مناطق  فيه 
واحلياتية  اإلمنائية  حاجاتها  يف 
وامللحة.  احليوية  واخلدماتية 
اإلنسان  بناء  أجل  من  نعمل  حنن 
وحتقيق النمو وحنن نبذل كل جهد 
خالل  من  املواطنية  البنية  لتطوير 
امتداد الثقافة اىل كل القطاعات 

والقضايا«.
»من  عنجر  أهالي  حباجات  وأقر 
اجلذابة  واألنشطة  واحلوافز  اإلمناء 
التمسك  على  أبناءنا  تساعد  اليت 
باألرض والعيش من خريات بقاعنا 
نتابع  »حنن  وقال:  احلبيب«، 
معكم املسرية وهذا النضال ومن 
كل  اىل  سيصل  اإلرادة  هذه  له 
طموحاته. فبامسكم أشكر السفرية 
املقدمة  املساعدة  على  سيسون 
من حكومة بالدها وستكون الدعم 
العملي يف صيانة وإبراز آثار عنجر 

وحميطها«.
سعادتها  عن  سيسون  وأعربت 
للقيام جبولة راجلة يف قلعة عنجر 
برفقة وزير الثقافة ورئيس بلدية 
عنجر. وقالت: »يا له من موقع 
بأننا حمظوظون  أشعر  بديع.  أثري 
يف السفارة األمريكية لتمكننا من 
القائم  املهم  األثري  العمل  دعم 
بواسطة املنحة اليت سنوقع عليها 

اليوم«.
العديدة  املشاريع  عن  وحتدثت 
اليت  لبنان  من  عدة  مناطق  يف 
موهلا الصندوق على شكل هبات. 
الثقايف  لبنان  »غنى  وأوضحت 
فريدة  طريقة  لنا  يوفر  وتنوعه 
للشراكة ليس فقط مع اجملتمعات 
وزارة  مع  أيضًا  ولكن  احمللية 
لديها.  اآلثار  ومديرية  الثقافة 
املشروع الذي منوله يف عنجر هو 
مهم تارخييًا ليس فقط للبنان بل 
للعامل وهو أحد أمجل املواقع اليت 
رأيتها يف لبنان، إنه كنز حقيقي. 
على  باملساعدة  أنه  نعتقد  حنن 
نقوم  لبنان  ماضي  على  احلفاظ 
باستثمار مهم يف مستقبله، وكما 
املستقبل  الوزير  معالي  ذكرت 
وإمكانيات  العمل  فرص  مبعنى 

السياحة«.

الوضع القائم يف املطار، وقد 
الثغرات  بكامل  الئحة  أعددنا 
على  املطار  منها  يعاني  اليت 
واألمن،  العامة  السالمة  صعيد 
سيما بعد حادثة سقوط الطائرة 
األثيوبية حبيث انكشفت أخطاء 

مجة، وخماطر مرتقبة«.
االهتمام  بـ«مضاعفة  وطالب 
وضرورة  املدني  بالطريان 
القطاع  هذا  إدارة  حتسني 
على  منه،  األمين  اجلانب  يف 
أجهزته  تعدد  من  الرغم 
من  وذلك  وتضاربها،  األمنية 
الوضع  هذا  من  اخلروج  أجل 

الشاذ«.
وعن موقفه من اجللسة العلنية 
يف  للنظر  الدولية  للمحكمة 
طلب املدير العام لألمن العام 
احلصول  السيد  مجيل  السابق 
قال:  ووثائق،  مستندات  على 
»من حق من ظلم احلصول على 
الوثائق وحماضر التحقيقات اليت 

على أساسها بين التحقيق«.
بني  مجع  الذي  اللقاء  وعن 
»اللقاء  ورئيس  عون 
وليد  النائب  الدميوقراطي« 
االجتماع  قال: »هذا  جنبالط، 
التواصل  سلسلة  ضمن  جاء 
بعد  سيما  املسؤولني،  بني 
املختارة،  إىل  اجلنرال  زيارة 
لذا مل يعد األمر مستغربًا. كما 

حول  النظر  وجهات  تبادل  مت 
األوضاع الراهنة واملرتقبة«.

لنصراهلل،  عون  زيارة  وحول 
أوضح أن »هذا اللقاء طبيعي 
يأتي يف سياق حتذيرات عون 
قد  اليت  األمور  بعض  من 
تتحضر على الساحة احمللية«. 
يقاسم  اهلل  »حزب  أن  وأكد 
رفضهم  يف  التكتل  هواجس 
»ال  أنه  معتربًا  التوطني«، 
بد من إعطاء الالجئني حقوقهم 
شرط عدم تذويب هويتهم«.

النائب  التكتل  عضو  وأكد   *
نعمة اهلل أبي نصر أن »إقرار 
من  لألجانب،  التملك  حق 
ليس  وغريهم،  فلسطينيني 
واردًا اليوم أو غدًا«، مشددًا 
حاجات  »تأمني  أن  على 
من  الفلسطينيني  الالجئني 
والدولة  الدولي  اجملتمع  قبل 
يقابله  أن  جيب  اللبنانية، 
بواجباتهم  الفلسطينيني  قيام 
للدولة  السالح  تسليم  من 
والسماح هلا ببسط سلطتها يف 
حديث  يف  املخيمات«.ورأى 
فايلز«  »ليبانون  موقع  إىل 
»التشريع  أن  اإللكرتوني، 
يف مسألة املطالب الفلسطينية 
نار  على  درس  إىل  حيتاج 
خمتلف  مع  والتشاور  هادئة، 
األفرقاء على الساحة اللبنانية.
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 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

الرتكي  اخلارجية  وزير  أطلق 
جديدة،  مواقف  اوغلو  داود  امحد 
خمتلف  يف  الفتة  رسائل  محلت 

االجتاهات.
الرتكي  املوقف  يف  تراجع  وبدا 
حني  إسرائيل  جتاه  املطالب  من 
ترتك  تركيا  إن  اوغلو  داود  قال 
مطلب االعتذار إىل ما بعد صدور 
نتائج جلنة حتقيق دولية، هذا إذا 
تشكلت. كما أنه قال إن بالده رغم 
تصويتها ضد العقوبات على إيران 
»بالتأكيد«،  تطبقها  فسوف 
لكنه شدد، يف رد غري مباشر على 
األمريكية  اخلارجية  وزيرة  طلب 
البقاء  هيالري كلينتون من تركيا 
على  اإليراني،  امللف  عملية  خارج 
لنا  يقول  أن  أحدا ال ميكنه  »ان 
حنن  العملية.  هذه  خارج  ابقوا 

داخل عملية تؤثر علينا«.
بعد  يتحدث  الرتكي  الوزير  وكان 
مع  املاراتونية  حمادثاته  انتهاء 
األوروبي  االحتاد  خارجية  وزيرة 
اسطنبول  يف  اشتون  كاثرين 
الثالثاء املاضي. وأوردت صحيفة 
أمس  الرتكية  »راديكال« 
تفاصيل ما دار يف احملادثات بني 
داود اوغلو واشتون، اليت تناولت 

مواضيع الساعة.
إيران  أن  الصحيفة  وأوضحت 
كانت املوضوع األكثر حضورا يف 
حيث  اجلانبني،  بني  احملادثات 
تركيا  دور  تقديرها  اشتون  أبدت 
يف امللف النـووي اإليـراني، داعية 

أنقرة إىل مواصلة هذه اجلهود.
عما  للصحيفة  سؤال  على  وردا 
إذا كانت تركيا ستطبق العقوبات 

 رفض مطلب كلينتون االبتعاد عن امللف اإليراني
داود أوغلو: االعتذار اإلسرائيلي بعد تشكيل جلنة حتقيق دولية

اوغلو  داود  قال  إيران،  على 
قرارا  »إن  وأضاف  »طبعا«. 
وهو  قد صدر،  األمن  عن جملس 
قرار ملزم ألنه صدر وفق الفصل 
املتحدة.  األمم  ميثاق  من  السابع 
فيه.  للمناقشة  جمال  ال  وهذا 
كيف  اآلن  املناقشة  موضوع 

ستسري العملية الدبلوماسية«.
داود  التقى  اإلطار  هذا  يف 
العاصمة  إىل  وصوله  بعد  اوغلو 
الربتغالية لشبونة بنظريه اإليراني 
تصادف  الذي  متكي  منوشهر 

وجوده هناك.
العملية  إن  اوغلو  داود  ويقول 
التدابري  شقني:  ذات  السياسية 
اآليلة لتعزيز الثقة اليت يتضمنها 
تبادل  موضوع  يف  طهران  إعالن 
اليورانيوم، واملفاوضات املتوقعة 
زائدا  اخلمس  إيران وجمموعة  بني 
الواليات  تضم  اليت  واحدة، 
املتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا 

والصني وأملانيا.
لكن هذه املفاوضات مل حتصل بعد 
وليست بعد ممكنة احلصول. ويرى 
أن  الشقني جبب  أن  اوغلو  داود 
»املهم  وقال  بالتوازي.  يسريا 
وينخفض  املفاوضات،  تبدأ  أن 
التوتر، وحنن نريد إلغاء العقوبات 

عندما يتحقق تقدم«.
كلينتون  طلب  إىل  إشارة  ويف 
من تركيا البقاء خارج عملية امللف 
اوغلو »إن  داود  قال  اإليراني، 
ابقوا  لنا  يقول  أن  ميكنه  ال  أحدا 
داخل  حنن  العملية.  هذه  خارج 
عملية تؤثر علينا. وال نقول ذلك 
ضد احد، وال نتخذ قرارات باسم 

احد. حنن نتدخل يف كل ما يتصل 
يعرفون  وهم  الوطنية.  مبصاحلنا 
أيضا أن تركيا تشارك بإجيابية يف 

هذه العملية«.
مبساهمة  اوغلو  داود  ويذّكر 
الرسالة  خالل  من  االجيابية  تركيا 
املفاوضني  كبري  إىل  كتبها  اليت 
اإليرانيني سعيد جليلي وطلبه منه 
التعامل بإجيابية مع امللف النووي، 
وهو ما قام به من خالل القول إن 
املفاوضات  لبدء  مستعدة  طهران 
انه  ويوضح  املقبل.  أيلول  يف 
أيضا  التعامل  اشتون  من  طلب 
واملوافقة  امللف  هذا  مع  بإجيابية 
على االقرتاح اإليراني. وباختصار، 
العملية  داخل  تزال  ال  تركيا  فإن 
لكنها  اإليراني،  بامللف  املتعلقة 

ستطبق العقوبات على إيران.
وعن العالقات مع االحتاد األوروبي، 
يقول داود اوغلو إن على االحتاد 

أن حيسم خياراته االسرتاتيجية.
الرتكية  العالقات  ملف  ويف 
اوغلو  داود  قال  إسرائيل،  مع 
تركيا  أن  صحيحا  »ليس  انه 
التحقيق  جلنة  مطلب  عن  ختلت 
انه ينتظر من  الدولية«، مضيفا 
األمني العام لألمم املتحدة بان كي 
مون وكلينتون مواقف اجيابية خالل 
أيام، وليس خالل أشهر، لتشـكيل 
جلنة حتقيق دولية بشـأن أسـطول 
مثل  تشكيل  إن  وتابع  احلرية«. 
هذه اللجنة خيّفض التوتر، إذ ان 
نتائج  سـتنتظر  االعتـذار  مـسألة 
التحقيق، مكررا انه إذا مل تشـكل 
تركيا  فستتخذ  اللجنة  هذه  مثل 

التدابري الضرورية.

القوات األمريكية تسلّم سجن كروبر .. آخر معتقل اىل العراقيني
امس  االمريكية  القوات  سلمت 
االول معتقل »كروبر« القريب 
من مطار بغداد الدولي، آخر سجن 
خيضع لسيطرتها يف البالد، اىل 

السلطات العراقية.
اقيم  رمسي  احتفال  ويف 
رئيس  نائب  قال  باملناسبة، 
العراق  يف  االمريكية  املعتقالت 
اجلنرال جريي كانون خالل مراسم 
تسليم املعتقل، ان »هذه بداية 
امام  واضاف  جديد«.  لعهد 
االمريكيني  املسؤولني  مئات 
اجلديد  النظام  ان  والعراقيني 
عناصر  مجيع  فيه  »ستجتمع 
العراقية  القضائية  السلطة 
القادرة على اداء دورها لضمان 

امن وسالمة العراقيني«.
وسلم كانون خالل االحتفال الذي 
اقيم يف احد اقسام سجن كروبر 
اىل وزير العدل العراقي دارا نور 
النتقال  يرمز  كبري  مفتاحًا  الدين 
املسؤولية يف املعتقل للسلطات 

العراقية.
بعد  »كروبر«  بناء  مت  وكان 
آذار )مارس(  العراق يف  اجتياح 
2003، الحتجاز قادة ورموز نظام 
صدام حسني اشهر سجني أمضى 
من  االكرب  اجلزء  يف »كروبر« 
يف  اعتقاله  منذ  سجنه  مدة 
 ،2003 )ديسمرب(  االول  كانون 
االول  كانون  يف  اعدامه  حتى 

)ديسمرب( 2006.
»كروبر«  سجن  توسعة  ومتت 
ليتسع  العنف  اعمال  تصاعد  مع 
املعتقلني  من  االف  لعشرات 
يف  بتورطهم  يشتبه  الذين 
القوات  عنف ضد  اعمال  ارتكاب 

االمريكية او اعمال عنف طائفي، 
»بوكا«  معتقل  حال  هو  كما 
اقصى  البصرة  قرب  يقع  الذي 
يف  اغلق  والذي  العراق  جنوب 

ايلول )سبتمرب( 2009.
حنو  اليوم  »كروبر«  ويضم 
رموز  من  معظمهم  معتقل   1500
فيه  سجل  وقد  السابق.  النظام 
معدل  اعلى   ،2007 منتصف 
 26 هناك  كان  عندما  للمعتقلني 
القوات  قيام  جراء  معتقل  الف 
اعتقاالت  حبمالت  االمريكية 
الطائفي  العنف  اعمال  من  للحد 

انذاك.
انتقال  من  الرغم  وعلى 
سيبقى  العراق،  اىل  املسؤولية 
من  مثانية  بينهم  سجني  مئتا 
ورموز  »القاعدة«  قياديي 
مواقع  احد  يف  السابق،  النظام 
القوات  رقابة  حتت  »كروبر« 
القوات  لقائد  وفقا  االمريكية، 
اجلنرال  العراق  يف  االمريكية 
خالل  قال  الذي  اوديرنو  راي 
املاضي  الثالثاء  صحايف  مؤمتر 
ابقاء احلراسة على عدد  »طلبنا 
من املعتلقني املهمني من عناصر 
اضافة  »القاعدة«  تنظيم 

الشخاص اخرين«.
دارا  العراقي  العدل  وزير  وقال 
الثمانية  بني  من  انه  الدين  نور 
غري  حسني  صدام  »اخوا 
الشقيقني وطبان ابراهيم احلسن 
)وزير الداخلية السابق( وسبعاوي 
ابراهيم احلسن )مدير االمن العام 
امحد  هاشم  وسلطان  السابق( 
وحسني  السابق(  الدفاع  )وزير 
صاحل  وعزيز  التكرييت  رشيد 

يف  قطرية  قيادة  عضو  النومان 
حزب البعث«.

احلكومة  باسم  الناطق  وكان 
أول  اكد  الدباغ  علي  العراقية 
من   26 تسلم  االربعاء  امس  من 
رموز النظام السابق بينهم نائب 
السابق  العراقي  الوزراء  رئيس 
اخلاص  والسكرتري  عزيز  طارق 
لصدام حسني، عبد محود ووزير 
النفط السابق عامر حممد رشيد.

وقامت القوات االمريكية منذ اكثر 
من عام بتدريب اكثر من 800 من 

احلراس ليتولوا املسؤولية.
وسيؤدي انتقال مسؤولية كروبر 
اىل السلطات العراقية اىل اغالق 
الذي  صفحة من ملف املعتقالت 
غريب  ابو  سجن  فضيحة  ختلله 
تعرض  اليت   2004 يف  )غرب( 
للتعذيب  عراقيني  سجناء  فيها 

واالذالل.
يف  االمريكية  القوات  وتعرضت 
تعامل  انها  تؤكد  اليت  العراق 
كامل«،  »باحرتام  املعتقلني 
حقوق  منظمة  من  النتقادات 
دون  سجناء  الحتجازها  االنسان 
صدور مذكرات قضائية ضدهم.

ويف السياق نفسه، تقول مصادر 
ومعتقلون  العراقية  الشرطة  يف 
االعتقاالت  مراكز  إن  سابقون، 
معتقل  فيها  مبا  االمريكية 
خصبة  ارض  متثل  »بوكا« 

لنشاط تنظيم »القاعدة«.
كانتوك  ديفيد  للجنرال  ووفقا 
االعتقاالت  مراكز  على  املشرف 
عام  منذ  العراق،  يف  االمريكية 
من  فقط   %  4 فان   ،2004

املعتقلني اوقفوا مرة اخرى.



Summit ink 
Special on everything 

for your printer
حسومات خاصة على كل حاجاتكم للمطابع 

Ink cartridges from $5.00 each
Ink cartridge refilling black @ $10.00, 
colour @ $15.00
Black toner refilling from $40.00
Printer service $20.00

 

Add: 38B Restwell St. Bankstown
Ph: (02) 9791 6690, 9793 7288, 0425 879 063

email: sales@summit-ink.com.au
prices valid with this ad 
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from 
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Smarter Barter, owned and  
developed by Members...

 
...Grown organically 

from within

1300 793 323 
admin@smarterbarter.com.au

www.smarterbarter.com.au 
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خراطيش  حرب ابتداء من 5 دوالرات للواحدة
 10 بـ  االسود  احلرب  خراطيش  تعبئة  اعادة 

دوالرات وامللون بـ 15 دوالرًا
)toner ( اعادة تعبئة خراطيش احلرب البودرة

بـ 40 دوالرًا 
صيانة طابعتكم بـ 20 دوالرًا 

هذه االسعار صاحلة مع هذا االعالن

أبدت دمشق، أمس االول، 
سياسة  ملبادرة  تأييدها 
حيث  من  العربي  اجلوار 
لتأييد  واستعدادها  املبدأ، 
أن  ميكن  اليت  اخلطوات 
العمل  تدعيم  يف  تساهم 
العربي املشرتك، داعية إىل 
يف  سيما  وال  عربي،  جهد 
إطار إجناح املشروع العربي 
النووية  بالقدرات  اخلاص 
اإلسرائيلية يف مؤمتر أيلول 
االمني  اعرب  فيما  املقبل، 
العربية  للجامعة  العام 
تشاؤمه  عن  موسى  عمرو 
غري  املفاوضات  سري  من 
املباشرة بني الفلسطينيني 
حمماًل  واإلسرائيليني، 
املكتب  رئيس  لقائه  بعد 
محاس  حلركة  السياسي 
خالد مشعل كاًل من محاس 
وفتح مسؤولية تعثر جهود 

املصاحلة الفلسطينية.
واكد الرئيس السوري بشار 
موسى  لقائه  خالل  األسد، 
يف دمشق، »تأييد دمشق 
االتفاق  آلية عمل يتم  ألية 
بشأنها، وتساعد على تدعيم 
العمل العربي املشرتك«، 
»ضرورة  على  مشددًا 
وجود إرادة سياسية عربية 
تضمن خروج القمم العربية 
طموحات  تعكس  مبقررات 
الشعب العربي وجتد احللول 

املناسبة لقضاياه«.
وموسى  األسد  وحبث 
إلجناح  اجلهود  حشد  أهمية 
العربي  القرار  مشروع 
النووية  بالقدرات  اخلاص 
والذي  اإلسرائيلية، 
الـ  الدورة  على  سيعرض 
للوكالة  العام  للمؤمتر   54
الذرية  للطاقة  الدولية 

*األسد خالل لقائه موسى يف دمشق أمس*

وأكدا  املقبل.  أيلول  يف 
العرب  وقوف  »ضرورة 
القرار  هذا  وراء  مجيعًا 
ووفق  هو،  كما  ودعمه 
التوافق  مّت  اليت  الصيغة 

عليها عربيًا«.
وتناول اللقاء أيضًا مبادرة 
اليت  العربي  اجلوار  سياسة 
اقرتحت خالل القمة العربية 
الليبية  سرت  مدينة  يف 
مع  العالقات  تعزيز  حول 
تركيا  مثل  جماورة  دول 
األسد  أكد  حيث  وايران، 
املبادرة  هلذه  »تأييده 
مشددًا  املبدأ«،  حيث  من 
إطار  وضع  »أهمية  على 
مؤسسي وإجياد آليات عمل 
وتنفيذها  املبادرة  إلجناح 
خيدم  ومبا  األمثل  بالشكل 
األطراف  مجيع  مصاحل 
إقرارها  يتم  حاملا  وذلك 
يف القمة العربية«، مؤكدًا 
أن جولته مؤخرًا يف أمريكا 
الالتينية »أتت انطالقًا من 
بضرورة  السورية  الرؤية 
اجل  من  اجلهود  تكثيف 
تعزيز العالقات العربية مع 
اليت تقف مع  املنطقة  تلك 
وتدعمها  وقضايانا  حقوقنا 

يف احملافل الدولية«.
الضغوط  اللقاء  تناول  كما 
تركيا  هلا  تتعرض  اليت 
املشرفة  املواقف  نتيجة 
لنصرة  اختذتها  اليت 
يف  الفلسطيين  الشعب 
من  له  يتعرض  ما  وجه 
اإلسرائيلي،  االحتالل  قبل 
على  »التأكيد  مت  حيث 
ضرورة الوقوف مع احلكومة 
ملواجهة  الرتكي  والشعب 

هذه الضغوط«.
موسى واملعلم

مؤمتر  يف  موسى،  واعترب 
وزير  لقائه  بعد  صحايف 
أن  املعلم،  وليد  اخلارجية 
»عززت  لدمشق  زيارته 
اإلعداد  حلسن  االطمئنان 
املقبلة،  العربية  للخطوات 
وال سيما للقمة االستثنائية 
اخلريف  يف  املقررة 

املقبل«.
بشأن  توقعاته  وعن 
سيما  وال  السالم  عملية 
املباشرة  غري  احملادثات 
الفلسطينيني  بني 
واإلسرائيليني، قال موسى 
التشاؤم  غاية  يف  »أنا 
العملية  هذه  مستقبل  من 
أن  مضيفا  وحاضرها«، 
املباشرة  غري  املفاوضات 
شيء  أي  حتقق  »مل 
ونسمعه  نشاهده  ملا  طبقًا 
تصل  رمسية  تقارير  من 
أنه  إىل  مشريًا  إلينا«، 
أي  اآلن  حتى  يوجد  ال 
أية  عن  موثقة  معلومات 
إسرائيلية »يف  اقرتاحات 
بإجراءات  يسمى  ما  إطار 
بناء الثقة«، معتربًا أن ما 
األزمة  »إدارة  هو  جيري 

على حساب حلها«.
هذا  أن  موسى  وأعلن 

على  سيكون  املوضوع 
جلنة  اجتماع  أعمال  جدول 
املتابعة العربية يف 29 متوز 
احلالي، منوهًا »باستعداد 
األمر  ملناقشة  )عربي( 
أمينة،  شريفة،  مناقشة 
إذا  ما  ملعرفة  حمرتمة، 
ميكن  احلالية  األمور  كانت 
أن تؤدي إىل سالم، وهل 
يف  املباشرة  املفاوضات 
ممكنة  احلالية  الظروف  ظل 
وهل أدت املفاوضات غري 
املباشرة إىل أية نتيجة حتى 
من  أكثر  مرور  بعد  اآلن 

نصف املدة؟«.
ومل يوضح موسى ما الذي 
ردًا  باملقابل  العرب  ميلكه 
املفاوضات،  فشل  على 
اجلامعة  تكون  أن  نافيا 
مباشرًا«  »غطاء  منحت 
للمفاوضات غري املباشرة.

وقال إن »ما مت تقدميه كان 
موقفًا سياسيًا معينًا وحركة 
دبلوماسية مبنية على تقرير 
قدمه )الرئيس الفلسطيين 
مازن  أبو  عباس(  حممود 
ضمانات  بتلقيه  شخصيًا 
تفاهمات  وضمن  معينة، 
معينة مع اإلدارة األمريكية 
تتعلق بالوضع يف األراضي 

املستوطنات  وبناء  احملتلة 
وان  القدس،  والوضع يف 
ستتوقف  األمور  هذه  كل 
غري  املفاوضات  بداية  عند 

املباشرة«.
املصاحلة  موضوع  ويف 
موسى  الفلسطينية، حرص 
الطرفني  حتميل  على 
مسؤولية  بها  املعنيني 
الوقت  يف  مشريًا  تأخرها، 
اجلهود  أن  إىل  ذاته 
متواصلة يف هذا السياق، 
»ال  انه  اعترب  لكنه 
اجلهود  هذه  من  فائدة« 
من دون »إرادة سياسية 
عن  للمصاحلة  فلسطينية 
وعي فلسطيين مبقدار الدمار 
الذي حصل لقضيتهم بسبب 
هذا اخلالف«. وأضاف إن 
»الوضع احلالي ال يصّح أن 
على  أن  مؤكدًا  يستمر«، 
الفلسطينيني أن »يقيموا 
بإمكانهم  وليس  دولتهم 
أن يقيموا دولتهم يف ظل 

هذا االنقسام«.
أن  اعتبار  موسى  ورفض 
»الكرة« يف يد مصر أو 
بيد  »بل  عربية  دولة  أية 

الفلسطينيني أساسًا، وهم 
يتقدموا  أن  جيب  الذين 
إرادتهم  من  يطوروا  وان 
من  هم  االنقسام  هذا  الن 
يدفعون مثنه، فال مصر وال 
عربية  دولة  أي  وال  سوريا 

تدفع مثنه«.
موسى ومشعل

لقائه  خالل  موسى،  وكرر 
محاس  حتميل  مشعل، 
االنقسام.  مسؤولية  وفتح 
وقال »ال تظنوا أن طرفًا 
املسؤول  هو  فقط  واحدًا 
عن  مسؤوالن  الطرفان  بل 
يكون  قد  املصاحلة،  تعطل 
أخرى،  أطراف  أيضًا  هناك 
على  تقع  املسؤولية  ولكن 
الفلسطينيني«،  الطرفني 
الحقًا  هلجته  من  هدأ  لكنه 
ليقول »الحظت استعدادًا 
به  وأرّحب  املصاحلة،  يف 

ولكننا  اجلهات،  مجيع  من 
نريد تقدمًا عمليًا وتوقيع ما 
هناك من أوراق وإنهاء هذا 

األمر«.
مشعل  أكد  جهته،  من 
كل  »حريصة  محاس  أن 
مجيع  تذليل  على  احلرص 
دون  حتول  اليت  العقبات 
تبديدها  وعلى  املصاحلة، 
ممكن،  وقت  بأسرع 
متطلبات  مع  بالتعامل 
تفاهمات  وإجياد  املصاحلة 
فلسطينية  فلسطينية 
إىل  اخلالف  نقاط  تعاجل 
املصرية«.  الورقة  جانب 
ذلك  كل  »ليكن  وأضاف 
للمصاحلة  ومرجعية  أساسًا 
متمنيًا  الفلسطينية«، 
يستجيب  أن  اجلميع  »من 
للضغوط  وليس  لذلك، 

اخلارجية«.

األسد يدعم مبادرة »اجلوار العربي«
موســـى يف غــاية التشــاؤم مـــن »الســـالم«

أعلن »معهد العلوم واألمن 
الدولي« يف تقرير له أن 
مكتب الصناعة واألمن يف 
أي  )بي  املتحدة  الواليات 
اس( اتهم يف ربيع العام 
احلالي شركة »تيلوجي« 
يف  وفرعها  األمــريكية 
قواعد  بانتهاك  بلجيكا 
التصدير األمريكية حملاولتها 
تصدير سلع خاضعة للرقابة 
ميكن استخدامها يف صناعة 
إلسرائيل  النووية  األسلحة 

واهلند.
رغم  أنه  التقرير  وذكر 
عدم حتديد مكتب الصناعة 
املـشتبه  للشارين  واألمن 
يف  السلع  هلذه  فيهم 
أن  إال  وإسرائيل  اهلنــد 
الضوء  تسلط  احلـالة  هذه 
احلــكومة  حاجة  على 
األمريكية إىل تطـوير عملية 
أكثر رمسية لثين حــلفائها 
لتنظيم  قوانينها  خرق  عن 

التجارة.

شركة أمريكية باعت إسرائيل معدات نووية حمظورة 
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Arab Bank Plc has introduced the ‘Boomerang 
Loan’ - a home loan product developed exclusively 
for the purchase of property in Lebanon، proudly 
facilitated by Arab Bank Australia.
“The number one goal of Arab Bank since the day 
it opened a wholly owned subsidiary in Australia 
over fifteen years ago، was to serve the needs of 
the Lebanese and Arabic speaking community in 
Australia” says James Wakim، Managing Director 
& CEO of
Arab Bank Australia. “One of the best ways we 
can do this is to utilise the strength of Arab Bank 
in the Middle East، and particularly in Lebanon، 

Important information for Lebanese Australians:
 Arab Bank Australia can help you purchase a home in Lebanon

to help the Lebanese 
community in Australia 
realise their dream of 
owning a property in 
their homeland.”
Loans are now available 
for Australian residents 
or citizens who have 
proof of their Lebanese 
nationality، and wish to 
purchase a constructed 
residential property in 

Lebanon.
The loan application and documentation can be 
completed at any Arab Bank Australia branch، and 
forwarded on your behalf to Arab Bank in Lebanon، 
for review and approval.
“The process of applying for a home loan in Lebanon 
has never been easier for Australians of Lebanese 
origin. Our customers have always enjoyed the 
ability to converse in Arabic with our branch staff، 
and on top of that، they benefit from our expertise 
in home loans and property investment finance. We 
expect a great number of Lebanese Australians will 
take advantage of the ease that this new product 
brings to the opportunity of buying a property in 
Lebanon” says Mr Wakim.
US Dollar loans are available for the purchase of 
residential property for investment purposes. The 
property must be ready-made، and loans are limited 
to a maximum of two properties per customer.
Loans are available for amounts ranging from USD 
$75،000 to USD $750،000 to persons aged 21 years 
and over، and holding a valid Lebanese passport or 
other valid Lebanese identification documents، as 
well as a valid permanent residency in Australia، 
or an Australian passport.
“No other Bank understands the needs of Lebanese 
Australians better than Arab Bank Australia” says 
Mr Wakim. “Our facilitation of the Boomerang Home 
Loan on behalf of Arab Bank Plc is further proof 
of this، and our commitment to provide superior 
service، and excellence in selected products to the 
communities we serve”.
We understand you
Other terms and conditions، fees and charges will 
apply. Loan approval subject to Arab Bank Lebanon 
normal credit approval criteria. Australia Limited 
ABN 37 002 950 745 AFSL 234563
Key features
- Available to Lebanese Australians with residency 
status in Australia
- For the purchase of completed residential 
property in Lebanon (not available for purchase or 
investment in commercial property، or for finance 
of construction)
- Loan amounts range from $75،000 to $750،000
- Loan term up to 20 years
- Repayments made monthly in US Dollars
- Loan to value ratio can not exceed 75%
- Property must be valued by a registered valuer in 
Lebanon
- Loan repayments are for principle and interest
- Life insurance for the borrower is mandatory
- Borrower must be 21 years old or over

For details and more information، contact our
Lebanese Residential Property Investment Liaison 
Officer،
Charbel Aboud
Phone (02) 9689 3500
Email: charbel.aboud@arabbank.com.au

Diabetes. 
It’s on the  
rise and is a 
leading cause of 
kidney disease.

Diabetes and 
Kidney Disease
Management and prevention of kidney disease in people with diabetes

Contact Australian Diabetes 
Council for a booklet on 
care and prevention now.

Diabetes Awareness Week  
11–17 July 2010 
australiandiabetescouncil.com

*مدير عام البنك العربي السيد 
جاميس واكيم*
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نيو  يف  االحرار  حزب  حياول 
هاورد  تكرار هجوم جون  ساوث 
غرب  مقاعد  على   1996 عام 
فيونا سكوت  اختيار  مع  سيدني 
ليندسي  مقعد  يف  عاما(   33(

مكان جاكي كيلي.
شكل  اللجوء  طاليب  حيدد  وفيما 
مقعد  يف  االنتخابية  املعركة 
قالت مصادر يف حزب  ليندسي 
آمنا  مرشحا  ارادت  انها  االحرار 
يقف يف وجه  احلكومة حول هذه 

املسألة.
االئتالف  اختيار  عملية  زالت  وما 
ويلز  ساوث  نيو  يف  مرشحيه 
ان  تعاني من فوضى حيث ذكر 
زعيم املعارضة الفيدرالية طوني 
نيو  فرع  تأخر  من  غاضب  ابوت 
مرشح  اختيار  يف  ويلز  ساوث 
 6 املرشحة  امام  حيث  ليندسي 
اسابيع للقيام حبملتها االنتخابية 
لالنتخابات  الدعوة  متت  حال  يف 
او  )اليوم  االسبوع  نهاية  عطلة 

غدا(. 
وما زال االئتالف دون مرشحني 
وباراماتا  غرينواي  مقعدي  يف 
اختيار  يتم  ان  املقرر  من  حيث 

مرشحني هلما اليوم السبت.
مديرة   وهي  سكوت  واآلنسة 
وصفت  بينرث،  من  تسويق 
اصلية  "مواطنة  بأنها  نفسها 

حملية تعرف اجملتمع وقضاياه".
مارغريت  سكوت  اآلنسة  وكانت 
براند)55 عاما( وهي تعمل مدّرسة 
يف قد وقع عليها اختيار اعضاء 
احلزب احملليني ومسؤؤلي اللجنة 
الذي  ليندسي  مقعد  التنفيذية 
بامكانها  بان  املعارضة  تعتقد 

حزب االحرار يرشح سكوت يف مقعد ليندسي
العمال  حزب  من  جمددا  انتزاعه 
الذي فاز به يف انتخابات 2007.

يفوز  ان  االحرار  حزب  ويأمل 
بتأرجح  االحرار  حزب  مرشح 
حباجة   هو  فيما   %25 مقداره 
حزب  بنائب  لالطاحة  اىل%6.5 

العمال دايفيد برادبريي.
وكان جون هاورد قد انتزع هذا 
املقعد يف قلب غرب سيدني عام 
1996 مع "مرشحني حماربني" مثل 
كيلي  جاكي  السيدة  بينرث  ابنة 

االسرتالي  اخلارجية  وزير  اصّر 
اهلجرة  ووزير  مسيث   ستيفن 
تيمور  ان  على  ايفانز  كريس 
االولوية  هلا  زالت  ما  الشرقية 
حكومة  لدى  ناورو  جزيرة  على 
طلبات  معاجلة  كمركز  كانبريا 
ناورو  ظهور  اعادة  رغم  اللجوء 

كخيار جّدي.
فقد رحب كل من الوزير واين 
ناورو  باشارة  وايفانز  مسيث 
اتفاقية  على  توقع  قد  بأنها 
االمم املتحدة لالجئني غري انهما 
قاال ان احلكومة تركز حمادثاتها 
رفض  رغم  الشرقية  تيمور  مع 
اقرتاح  باالمجاع  االخرية  برملان 

اآلنسة غيالرد يوم االثنني.
لراديو  مسيث  السيد  وصرح 
اي بي سي قائال "ان تركيزنا 
الشرقية.... تيمور  على  هو 
حنن نعتقد انها املكان املناسب 

الجراء حمادثات بشأنه".

االولوية لتيمور الشرقية كمركز معاجلة 
طلبات طاليب اللجوء

وقد رحب السيد مسيث باشارة 
على  توّقع  قد  بأنها  ناورو 
اتفاقية الالجئني، ولكن احلكومة 
ستنتظر وترى" الن االخفاق يف 
فعل ذلك سببه االعرتاض على 
املوجود  املركز  افتتاح  اعادة 

هناك.
وشّجع الوزير مسيث "اي دولة" 
مل توقع بعد االتفاقية ان تقوم 
تركيزنا  ان  غري  بتوقيعها، 
تيمور  مع  احملادثات  على  هو 
الشرقية حول فكرة مركز معاجلة 

اقليمي".
بعد  فيما  ايفانز  الوزير  وقال 
للمراسلني "ال نأخذ يف االعتبار 
ناورو يف الوقت احلاضر ولكننا 
على  توقع  سوف  بأنها  نرحب 

االتفاقية".
ان  احلاضر  الوقت  واضاف يف 
مركز  متابعة  احلكومة  اولوية 

املعاجلة مع تيمور الشرقية".

اعلنت حكومة غيالرد عن احراز 
"ربح مفاجئ" عشية االنتخابات 
الفيدرالية حبوالي 5 مليارات 

دوالر يف السنة.
جديدة  توقعات  اظهرت  فقد 
االداء  ان  اخلزانة  لدائرة 
كان  مما  افضل  االقتصادي 
متوقعا يف موازنة ايار املاضي 

قبل شهرين فقط.
اجلديدة  التوقعات  وتتضمن 
زيادة السعار املوارد الطبيعة 
زيادة  اىل  بالفعل  ادت 
املقرتحة  التغيريات  ايصاالت 

على ضريبة التعدين.
ان  اقتصاديون  ويتوقع 
حوالي  الزيادة  هذه  تضيف 
اىل  سنويا  دوالر  مليارت   5
تستعملها  وسوف  اخلزينة 
املصداقية  لتأكيد  احلكومة 
احلملة  يف  االقتصادية 
االنتخابية الفيدرالية اليت من 

املتوقع ان تبدأ قريبا.
اسعار  ارتفاع  اىل  باالضافة 
السلع فان التوقعات اجلديدة 
معدل  اخنفاض  تظهر  قد 
البطالة اىل ما دون 5% العام 

اجلاري.
هذا  ان  احلكومة  ادعت  وقد 
بتحديث  االستثنائي  القرار 
التوقعات االقتصادية للموازنة 
موازنة  بعد  اتى سريعا  الذي 
ايار املاضي كان الدافع اليه 
تعيني جوليا غيالرد يف رئاسة 

احلكومة الشهر املاضي.

فيما االئتالف ال يراه اكثر من مليار 
احلكومة تتحدث عن »ربح مفاجئ« ب 5 مليارات دوالر

وقال ناطق باسم وزير اخلزانة 
واين سوان "حنن نعترب ذلك 
االسرتاليني  الطالع  مالئما 
حيث  االقتصادي  االداء  على 
قيادة  قدما حتت  نتحرك  اننا 
جوليا  الوزراء  لرئيسة  جديدة 

غيالرد".
اما الناطق باسم حقيبة املال 
فقد  روب  اندرو  للمعارضة 
سي  بي  اي  لراديو  صرح 
ىل  تستند  اليوم  ارقام  بأن 
على  بطولية"  "فرضيات 
مضيفا  تصديقها،  الناخبني 
"مل ميّر اكثر من اسبوعني على 
العام املالي اجلديد وقد قاموا 

بالفعل بتغيري االرقام".
احلكومة  فان  حال  اي  وعلى 
احلكومة  خطى  على  تسري 
توقعات  اصدار  يف  السابقة 
اقتصادية جديدة قبيل الدعوة 

لالنتخابات.
وقد اتت االرقام اجلديدة هذه 
فيه  حّذر  وقت  يف  للخزانة 
جمموعة  من  فورسيت  اندرو 
بان  Forrtescueللمعادن 
الصاعدة  التعدين  شركات 
عادلة  غري  بشطل  تستهدف 
املوارد  اجيار  ضريبة  حتت 

املعدنية.
املسؤولني  كبري  وقال 
احلديد  شركات  يف  املاليني 
اخلام للجنة جملس الشيوخ انه 
تغيريات  ادخال  على  "مصر" 
اضافية  املقرتحة  للضريبة 

حاجات  تعكس  ضرورية 
املناجم الصغرية واملتوسطة.

اجلديدة  التوقعات  وستوفر 
للخزانة تفاصيل اضافية حول 
لضريبة  احلكومية  التغيريات 

التعدين.
انها  احلكومة  وادعت 
1.5مليار  ل  فقط  استسلمت 
متوقع  ضرييب  كدخل  دوالر 
عندما الغت الضريبة املمتازة 
التعدين  شركات  ارباح  على 
املوارد  اجيار  ملصلحة ضريبة 

املعدنية.
وقال سكرتري دائرة اخلزانة، 
مهندس الضريبة املمتازة على 
ارباح شركات التعدين، كني 
اعتمدت  دائرته  ان  هنري، 
شركات  من  املقدم  املوذج 
بي  الثالث  الكربى  املعادن 
هتش بي بيليتون، وريوتينو 
الضريبة  لتخمني  واكسرتاتا 
اجلديدة ستؤمن 10.5 مليارات 

دوالر يف اول سنتني.
جملس  هنري  الدكتور  واخرب 
الشيوخ بان دائرة اخلزانة مل 
تضع تأثريات الضريبة بشكل 

مستقل.
طوني  االئتالف  زعيم  اما 
احلكومة  ان  فقال  ابوت 
باحلصول  حمظوظة  ستكون 
على اكثر من مليار دوالر من 
متعهدا  الضريبية  التعديالت 
فازت  حال  يف  بتغيريها 

املعارضة باحلكم.

اليت خسرت املقعد يف انتخابات 
عام 2007 بسبب فضيحة عنصرية 

حلزب االحرار.
حرب   غرفة  االئتالف  اسس  كما 
العمق  يف  سيدني  غرب  يف 
هجوم  كقاعدة  لسيدني  الداخلي 
ستكون  كما  العمال  حزب  على 
ايضا القاعدة حلملة حزب االحرار 
العمال  الوالية القصاء حزب  يف 
آذار  انتخابات  يف  احلكم  عن 

املقبل.

 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
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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
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اعالنات

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

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

HECHAM COFFEE AND NUT ROASTER

79 Yerrick Rd, Lakemba Ph: 9740 9331

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

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

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

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

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

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

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

@÷�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

<ÜÀ£]Ê<›Ç7]<Ÿ^€¬_<ƒÈ€¢

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

Demolition & Excavation

العالناتكم يف اهلريالد اتصلوا على احد الرقمني: 87648186 او 0403482345

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

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

Mob: 0410 606 786

30 Hoskins Avenue Bankstown

l¯⁄^√π]<ÿ“<àrflfiF
<ÌËÇ◊f÷]<ì°<:÷]<

<ÿ⁄^“<Ã◊⁄<4ñ†F
<ÌÈfl”ä÷]<Ífi^f€◊÷

<Ï4«í÷]<ÌËÖ^rj÷]Ê
<Ï4f”÷]Ê

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

Registered Architect 
Ziad Boumelhem 

NSW Reg 8008
Member of the australian 

institute of architects 45159

·z‹fl@Ïi@ÜbÌå
@¡ˆaãÇ@ëá‰Ëfl@

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

8008@›Óvèn€a@·”ä

$200 cash for any referral

AL- KARM BAKERY
فــرن الكـــــرم

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

بيتزا وشنكليش وغريها...

* نفح 7 أيام      *نؤمن طلبيات مجيع للمناسبات
9897 1113

60 Excelsior Street, Merrylands NSW 2160

2010 تموز   17 Saturday 17 July 2010السبت 

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

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

 Residential *Commercial*
 *Industrial
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قدر بقدر كأنه هذا العام... سياحة وراحة بال وكذلك هدوء يف اجلنوب 
خيرقه بعض »النقوزات« على »الدوليني« وزجاجهم املصفح. 
قدر بقدر ينبت فجأة من صريفا أم الفوالق ومنها فالق الزالزل وملكة 
مجال أمريكا رميا فقيه، إىل اخليام أم املعتقل والسجن السابق وكذلك 
الصور اليت قال عنها العدو اإلسرائيلي إنها خمازن أسلحة، وأيضًا 
ملكة مجال لبنان رهف العبداهلل. أقدار أن تكون الصبيتان ملكتا مجال 
من  حتضران  مثله(  نشهد  أن  يندر  الذي  الوحشي  )اجلمال  البلدين 
زمن  لليونانيني يف  قدر  لو  أجسادًا  تستعرضان  جنوبيتني،  بلدتني 
أفالطون أن ينحتوا مثلها لوضعوها مع »زيوس« وزادوا عليها أن 

نقلوا حاضرتهم من أثينا واسبارطة إىل صريفا واخليام.
يف  احلرب  طبول  على  النقر  قدر  قدران،  هناك  املواجهة  هذه  يف 
االشتعال،  من  وجنوبه  لبنان  على  اخلوف  أكثرها  أو  ومنها  املنطقة 
مقابل النقر على األجساد الشابة احملرمة مع ملكات اجلمال واللباس 
البحري املختص بهذه املسابقات والسري أمام جلان حتكيم وشاشات 
جهة  من  اللعاب  تسيل  أو  جهة،  من  الدموع  ُتسيل  مواجهة  تلفزة، 
والقنابل  احلربية  والطائرة  الصاروخ  جسد  بني  سباق حمموم  ثانية. 
املضيئة، مقابل جسد اخلصر املّيال والنهد املضيء و«السحبات« 
تلعن  »جوبيرت«  أو  »زيوس«  زوجة  »هريا«  جتعل  قد  اليت 
احلداثة والسفن الفينيقية اليت عّلمت اللبنانيني انطالقًا من صور أن 
يهاجروا ويصلوا ولو بعد آالف السنني إىل ملكات مجال العامل، هريا 
هناك من عليائها تكاد تنتحر فيما زيوس، عني على الصبايا وعني 

على زوجته اليت »دب فيها شرش اخلوت«.
لنتصور مثاًل، أن غدًا يف مسابقات مجال الكون اليت سيشارك فيها 
لبنان مبلكة مجاله اجلميلة رهف العبداهلل وابتسامتها اخلارقة احلارقة 
املتفجرة، ويف املقابل تطل رميا فقيه جبماهلا »السكودي« األخاذ 

صريفا واخليام تصّدران اجلمال إىل الكون

الذي قد يسوسح جلنة التحكيم واجلمهور املنتشر فوق أصقاع الدنيا. 
موفقة  حظ  ضربة  واحد،  لقب  على  وصريفا  اخليام  هناك  تتنافس 
مضروب  القصة  هذه  يف  اللبنانيني  حظ  حيث  شك،  بال  للبنانيني 
باثنني، يعين ومبا أننا حنب رميا فقيه وننسبها إلينا وننسب هلجتها 
قريتها  إىل  قلياًل  األحرف  مّد  مع  العربية  اللغة  تتكلم  حني  اجلنوبية 
»ستنا«  فنتذكر  اجلمال،  ثنائي  على  حصلنا  قد  نكون  صريفا، 
باجلمال جورجينا رزق يف العام حني أطاحت بالكون وفازت جبماله. 

فرتبعت يومها العروش كلها فوق البلد، من اجلمال إىل النضال، ومن 
السياح إىل جيوش االنتداب واالحتالل، فزاد هذا الوطن يف الرقة 
حتى انفلق حروبًا ظل نقريها يصدح عامًا، يومها وبعد فوز جورجينا 
رزق أتانا سواح من كل األنواع ومن كل البلدان ليشهدوا موسم العز 
اللبناني والصبايا اللواتي يشبهن ملكة مجال الكون، واألوف وكأس 

العرق.
تقف الصبيتان بعد فرتة قصرية يف دولة ما من العامل للمشاركة يف 
مسابقة مجال الكون ومسابقة مجال العامل، تقدمان استعراضاتهما، 
التبولة واجملدرة  التحية على بعضهما واحلديث عن  إلقاء  قد حتبان 
اجلنوبية احلمراء، أي العدس بالربغل املخلوط بالبصلة احملروقة. وقد 
تضطران إىل الصمت عن الكالم العلين واالبتعاد عن بعضهما البعض 
حني التقاط الصور التذكارية، حتى ال يقال لرهف يف مكان ما إنها 
اخلالقة«،  »الفوضى  أجندة  أصحاب  األمريكيني،  مع  طّبعت  قد 
وطائرات  األمنية  االتفاقية  املوسوي  نواف  النائب  فيستحضر 
اهليليكوبرت اليت حتط يف عوكر معلنًا أن اللبنانيني أبرياء من تصرفات 
أصاب  ما  رميا »احلندقة«  ال يصيب  حتى  وكذلك  »البعض«. 
الزميلة أوكتافيا نصر بعد تطيري نصابها من العمل، وحتويلها إىل 

باحثة عن عمل جديد.
إذًا، قد تعيش الشابتان يف املمنوعات، بسبب »غيمة« تصيب 
ورهف  رميا  ولكن  األمريكيني.  بعض  مع  اللبنانيني  بعض  عالقات 
قد تصالن إىل التنافس اجلدي حول منصب اجلمال الكوني، سنقف 
هنا يف بريوت ضائعني فيمن نؤيد، بني رهف ابنة اخت أحد شعراء 
على  ولدت  أنها  نتذكر  أن  إال  ميكن  ال  اليت  رميا  بني  أو  اجلنوب، 
هذه األرض وعاشت لسنوات قبل أن تطري عائلتها كما الكثري من 

اللبنانيني الذين يهاجرون دومًا يف موسم هجرة إىل الشمال.

»تسرحية«.. كرسي االعرتاف
يسكن  حيث  السري  النساء  عامل  وراءه  ليكشف  يفتح  واحد  باب 
آثار الزمن والشيخوخة، أو  اجلمال. هناك تلجأ الوجوه التعبة حملو 
لتبدون أفضل وأمجل، ورمبا تغيري  بتغيري مالحمهن  شابات ترغنب 

"اللوك" إلثارة إعجاب الشريك من اجلنس اآلخر.
نساء بكعوب عالية تتفادين العيون قبل أن تدخلن مسرعات إىل 
صالون التزيني، تضعن النظارات الشمسية الكبرية لتغطية القسم 
تكون  إذ  املتطفلني  عيون  ترصدهن  ال  كي  وجوههن  من  األكرب 
التجميل، وتعقصن شعرهن  وجوههن خالية من املاكياج وملسات 
إىل الوراء متهيدًا إلطالق سراحه بني يدي املصفف الذي جيعله أكثر 

كثافة وأكثر ملعانًا.
ما إن تدخلن هذا العامل القائم بذاته، حتى تتعرين من كل ما خيفي 
وتنعكس  شعرهن،  تفردن  النظارات،  تنزعن  احلقيقية.  صورتهن 
احلقيقة أمام املرآة الكبرية اليت تغطي صالون التزيني النسائي من 

احلائط إىل احلائط، فال خيفى عنها شيء. 
إنها مرآة تعري اجلميع، يف عامل النساء السري الذي يعبق برائحة 
مثبتات الشعر املختلطة باألسرار واحلميميات اليت تكشفها الزبونات 
وتفتحن  اخلارج  قيود  كل  من  تتخلصن  فهنا  مانع.  او  حرج  دون 

قلوبهن ملزين الشعر سواء أكان مذكرًا أو مؤنثًا.
الكثريات منهن تفضلن املزين النسائي الرجل، فهو على دراية مبا 
يعجب اجلنس اخلشن ويعطي رأيه بصراحة يف كل ما تقرتحه سواء 
يف جمال التزيني أو غريه. ليصح القول أن املزّين هو رأس هذه 

اململكة النسائية وصاحب الرأي األول واألخري فيها.
عالقات  نسج  هي  الشعر،  تصفيف  جانب  إىل  األساسية  مهمته 
وثيقة ومميزة بفضل مهاراته يف احلديث والتودد وحتى املغازلة، 
إلرضاء الزبونة وزيادة ثقتها بنفسها، فضاًل عن انه ال يتوانى يف 
والعائلية  العاطفية  حياتها  إىل حتسني  تهدف  اليت  النصح  إسداء 
وحتى املساهمة يف حل أزمات إجتماعية ومهنية. إنه صندوق أسرار 
كبري يتسع لكل اهلموم النسائية والثرثرات وموضع ثقة ألسرارهن 

العاطفية.
احلمراء،  شارع  ومعروف يف  عريق  تصفيف  الزبونة صالون  تدخل 
وتشرح للمزين تفاصيل "اللوك" الذي ترغب فيه. جتلس الزبونة 
على كرسي "االعرتاف". وهنا تبدأ محلة املديح املمزوج بنوع من 
الغزل الذي يكاد يالمس حدود املبالغة. فالعدد األكرب من النساء 
اللواتي يقصدنه هن زبونات دائمات ومعظمهن يف الستينات من 
الطويل  وشعرهن  صباهن  أيام  شهد  الذي  الصالون  هذا  العمر. 
بات امللجأ الذي يقصدنه للتحايل على الزمن، فيحضرن ليصبغن 
شعورهن اليت شابت وتساقطت، ولتلوين عيونهن الغائرة بالكحل 
األسود الذي يسهم يف توسيعها ورمبا املبالغة بـ "شطحتها" اليت 

تالمس طرف األذن يف كثري من األحيان.
يعمل املزين جبهد ليعود بالزمن إىل الوراء، ما يعترب املطلب االول 
الشعر  كثافة  يزيد  أن  حماواًل  الساعات  فيقضي  النسوة،  هلؤالء 
املتقصف الذي فقد نصفه مع مرور الزمن وميطره بوابل من املثبت 
خصالت  أن  كما  مزيفة.  ولو  بالكثافة..  انطباعًا  ويعطي  لريتفع 
ووفر  النسوة  من  العديد  أنقذ  اخرتاعًا  كانت  اإلصطناعية  الشعر 
اجلهد املضين الذي يبذله املزين. بضع خصالت منها كافية جلعل 
القليل من الشعريات اليت تقطن رأس إحداهن، شالاًل يتدىل حتت 
كتفيها، بعد أن يعرض املزين "التشكيلة" اليت يعلقها يف إحدى 
الزوايا من كافة األلوان واألحجام والكثافة. ففي هذا الزمن، بات 
يف إمكان املرأة أن تطلب الشعر ويتم حتضريه وتصفيفه وما عليها 

سوى أن حتضر لتثبيته على رأسها.

اململكة النسائية ال تقتصر على الشعر فحسب، بل لألظافر نصيبها 
من التجميل والتزيني ايضًا. فبعيدًا عن ركن تصفيف الشعر، كرسي 
طويل تصطف جبانبه أدوات حديدية ومقصات كأنه زاوية من غرفة 

عمليات جراحية، ولكنه ليس إال مساحة لتدريم وتزيني األظافر.
جتلس إحداهن وتسلم يديها للموظفة اليت تعمل برشاقة على تنظيف 
األظافر ونقعها مبحلول من الصابون واألدوية املنظفة وغريها ذات 
الوظائف احملددة كإزالة اللحم امليت وتقوية األظافر وإزالة اإلصفرار 
منها وغريها. بعد عملية التنظيف تأتي مرحلة إختيار اللون، فتفتح 
األلوان  خمتلف  من  صغرية  قارورات  داخله  تكتظ  درجًا  املوظفة 
والدرجات. اللون هو جمرد خطوة أوىل، فصاحبة األنامل الرشيقة 

ثم  األساسي،  ختتاراللون 
بضعة  به  تزين  الذي  "الرسم" 
أظافر دونًا عن األخرى، والقليل 
اللمعان  تزيد  اليت  املادة  من 
لتختم العملية بـ "رشة" بسيطة 
احلبات  أو  "سرتاس"  الـ  من 

الالمعة.
وبعد أن كان هذا الكرسي حكرًا 
على ذوات األظافر الطويلة، باتت 
واألكريليك  اإلصطناعية  األظافر 
أظافرها  تقضم  ملن  مناسبًا  حاًل 
أو تعاني من تقصفها وتكسرها. 

إنه حلم يتحقق لكثريات.
سحري،  باب  مملكة  لكل  وكما 
غرفة  هذا  التزيني  صالون  يف 
بابها زهري اللون يتوسطه عبارة 
"ممنوع الدخول" باخلط العريض، 
وهو حكر على املوظفات فقط أو 
الذين أتوا بناء على موعد. إنها 
تعبق  اليت  الشعر  إزالة  غرفة 
والشمع  املذوب  السكر  برائحة 
وغريها من املستحضرات. هناك 
تسقط كل خصوصية وال ميكن 
تفادي إحراج املرة األوىل هلذه 
الوقت  مع  تتحول  اليت  التجربة 
ميكن  ال  وضرورة  عادة  إىل 
اإلفصاح  أو  تفاصيلها  شرح 
العامل  فحتى  دقائقها،  عن 
األسرار  تقطنه  للنساء  احلقيقي 

واخلصوصية.
والتجميل،  التزيني  جانب  إىل 
والشاي  القهوة  خدمات 
اليت  املشروبات  من  وغريها 
لزبوناته جلعل  الصالون  يقدمها 
حمطة  التزيينية"  "إسرتاحتهن 
ترفيهية تهربن إليها من روتني 
احلياة وجهد العمل وتعب العائلة 
والزواج. فما إن تدخل السيدة 
املوظفني  أحد  يعاجلها  حتى 
ودود:  بسؤال  املوظفات  أو 

"قهوتك حلوة أو مرة؟".
حتلو  القهوة  فنجان  وعلى 
األحاديث والثرثرة اليت ال ختلو 
من النميمة، فالنسوة اجلالسات 

على كراٍس ضخمة أمام مرآة كبرية ُصّفت على قاعدتها أعداد هائلة 
احلديث  أطراف  تتجاذب  "قبيلة"  إىل  تتحولن  الفنية،  اجملالت  من 

النسائية، اجلمالية، صرعات املوضة وحتى السياسة. 
التزيني فرادى وخترجن جزءًا من مجاعة كل منهن  تدخلن صالون 
على علم بأدق تفاصيل األخرى، املناسبات اليت ستحضرها، سبب 

عراكها مع زوجها، إنفصاهلا عن احلبيب، وشجارها مع صديقتها.
الباب  على  خصوصيتهن  ختلعن  التزيني،  صالون  دخول  مبجرد 
لقب  جدارة  عن  استحق  الذي  الشعر  تسريح  لكرسي  وتستسلمن 
وتعري  فقط،  احلقيقة  تعكس  كبرية  مرآة  أمام  اإلعرتاف،  كرسي 

النساء أمام بنات جنسهن.
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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   17 Saturday 17 July 2010السبت 

Melbourne



Page 17صفحة 17      2010 تموز   17 Saturday 17 July 2010السبت 



Page 18صفحة 18     

مقاالت

2010 تموز   17 Saturday 17 July 2010السبت 

)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(

اسرائيل خالل ما اصبح ُيعرف بـ »حرب متوز 2006« اليت كان 
اهلدف االساسي منها القضاء على البنية التحتية للمقاومة.

فتنة  اشعال  وتر  على  »العزف«  الدولي  اجملتمع  وحياول 
أنشئت  اليت  الدولية  بواسطة احملكمة  - سنية  مذهبية شيعية 

للتحقيق يف اغتيال رئيس احلكومة الشهيد رفيق احلريري.
ايهام  اليونيفل،  الدولي، من خالل قوات  كما حياول اجملتمع 
طبعا  طليعتهم  اجلنوب، ويف  أهالي  ان  العامل  وشعوب  دول 
الدولية  القوات  استفزاز  على  يعملون  أمل،  وحركة  اهلل  حزب 
وذلك حلجب العطف الدولي عن لبنان متهيدا لفرض شروط على 

بريوت لالبقاء على هذه القوات يف اجلنوب.
حزب  من  عناصر  بتوريط  املدبرة  املؤامرة  عالمات  من  ولعل 
اهلل هو صدور احلكم من قبل بعض الدول واجلهات يف عملية 

اغتيال احلريري قبل صدوره عن احملكمة الدولية نفسها.
ففي تعليقه على املقابلة اليت ادىل بها لصحيفة ديلي ستار، ارسل 
رئيس احملكمة اخلاصة بلبنان القاضي انطونيو كاسيزي توضيحا 
بأنه »يف ما يتعلق بتوقيت صدور قرار  نشرته الصحيفة يفيد 
ظين، اخشى انين مل اعرب عن نفسي بشكل صحيح )يف املقابلة(. 
ما اردت بالفعل ان اقوله هو ان مثة مؤشرات على ان املدعي العام 
 »2010 االول(  )كانون  ديسمرب  حبلول  الظين  القرار  يقدم  رمبا 
معربا عن »أسفه لسوء الفهم الذي تسبب به من غري قصد«، 
مضيفا »ان توقيت اصدار القرار الظين يعتمد على قرار املدعي 

العام بأن لديه ما يكفي من االدلة لدعم صدور قرار اتهامي«.
فمع ان رئيس احملكمة الدولية مل جيزم بأن اخلريف املقبل سيكون 
موعد صدور قرار اتهامي عن احملكمة الدولية تاركا ذلك للمدعي 
اجليش  أركان  رئيس  أن  اال  حبوزته،  اليت  األدلة  حسب  العام 
االسرائيلي جزم ان هناك صراعا يف جنوب لبنان بني اليونيفيل 
وحزب اهلل ويف شهر ايلول املقبل قد يشهد لبنان توترا على خلفية 

النشر املقرر للتقرير عن تقصي حقائق اغتيال رفيق احلريري.
على حمتوى  من كاسيزي  اطالعا  اكثر  وكأنه  اشكينازي  بدا  وقد 
القرار االتهامي الذي سيصدر وبتوقيته حيث اكد انه سيتم يف 
أيلول وستكون له تداعياته على األمن اللبناني يف اشارته طبعا اىل 
تورط حزب اهلل يف االغتيال. فأي مصداقية سيبقى للقرار الذي 

سيصدر بعد حتديد اسرائيل لوجهة مضمونه وتوقيت صدوره.
اشكاالت  بني  اللبنانيني  النواب  احد  ربط  كان  االطار  هذا  ويف 
االهالي مع اليونيفيل وبني قرار احملكمة الدولية الذي سيصدر، 
التحقيق  أن عناصر  النائب: بعد اعالن كاسيزي  حيث يقول هذا 
اكتملت وان املدعي العام سيكون جاهزا الصدار قراره الظين بني 
شهري أيلول وكانون األول من العام احلالي  أصبح املطلوب افهام 
كل من يدعم احملكمة الدولية أن لديه رهائن على األرض اللبنانية 

وهي القوات الدولية املوجودة يف لبنان والقرار 1701.
وهنا نسأل: كيف حصل هؤالء على هذه املعلومات؟ ومن اي 

»قناة« وصلت اليهم؟
احملكمة  نشر  بعد  توترا  سيشهد  لبنان  ان  اشكينازي  علم  كيف 

الدولية تقريرها يف اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق؟
هذه  احملكمة  يف  املسؤولني  او  القضاة  أحد  له  سّرب  هل 

املعلومات؟
أصبح  هل  »االسرار«؟  هذه  على  اشكينازي  حصل  اين  فمن 
رئيس أركان اجليش االسرائيلي متخصصا بـ »علم« التنجيم؟ 

ام ان هناك حسابات أخرى سياسية طبعا؟
باحملكمة  اال جيدر  كاذبة  او  غري صحيحة  االخبار  هذه  كانت  واذا 
استدعاء هذا الضابط، مهما علت رتبته، لالستجواب، على االقل؟

باتهام احلريري  الظين  القرار  ان  التصريح نستنتج  من خالل هذا 
انه  على  يدل  وهذا  ذاتها،  احملكمة  قبل  اشكينازي  اصدره  قد 
اتهام سياسي نتمنى ان يكون من »عندّيات« هذا الضابط فقط 

وليس سببه »شم رحية« من احملكمة.
وكانت الصحيفة االملانية »ديرشبيغل« زعمت يف تقرير هلا 
جديدة  دالئل  إىل  توصلت  الدولية  احملكمة  أن  أيار    23 يف 
ومفاجئة تشري إىل تورط حزب اهلل يف عملية االغتيال يف 14 

شباط 2005.
ونقلت اجمللة عرب موقعها اإللكرتوني عن مصادر وصفتها بأنها 
قريبة من احملكمة القول إن التحقيق يف جرمية االغتيال املستمر 
منذ نهاية عام 2005، سيتخذ منحى مثريًا، إذ أظهرت التحقيقات 
املكثفة تورط قوات خاصة من حزب اهلل وليس السوريني يف 

التخطيط والتنفيذ للهجوم.
وحدد تقرير اجمللة عضو حزب اهلل عبد اجمليد علوش باعتباره 
استخدمت  اليت  النقالة  اهلواتف  توىل شراء  الذي  »الشخص 
لتنسيق جرمية االغتيال«، أما العقل املدبر للعملية فهو وفقا 
للتقرير ذاته قائد اجلناح العسكري حلزب اهلل يف جنوب بريوت 

احلاج سامل .
تتكامل،  الصورة  : »بدأت  القول  إىل  اجمللة  تقرير  وانتهى 
حيث اكتشف احملققون اآلن عضو حزب اهلل الذي حصل على 
أصبحوا  كما  اهلجوم،  يف  املستخدمة  امليتسوبيشي  سيارة 

قادرين على تتبع مصدر املتفجرات اليت جتاوزت كميتها األلف 
كيلوغرام«.

اال ان الفرقاء اللبنانيني بدوا واعني الدعاءات »دير شبيغل« 
اليت جاءت على عكس اهداف الصحيفة وتوقعات إسرائيل ويف 
مصلحة لبنان ، اذ قّربت الفرقاء يف فريقي 8 و14 آذار من 
بعضهما بعد أن تأكد اجلميع أن الذي يعبث بأمن لبنان ليل نهار 

هو إسرائيل وادواتها الدولية.
وكان زعيم احلزب التقدمي االشرتاكي النائب وليد جنبالط أدان 
بشدة تقرير »دير شبيغل« وأكد أنه مؤامرة إسرائيلية إلثارة 
الفتنة يف لبنان مثلما حدث يف عام 1982 عندما روجت إسرائيل 
الدعاءات حول وجود خمطط الغتيال سفريها يف باريس واليت 

اختذتها فيما بعد ذريعة الجتياح جنوب لبنان.       
ومل يكتف مبا سبق ، بل إنه وجه صفعة قوية إلسرائيل عندما 
أنه مستعد  أيار  اجلزيرة يف 26  أعلن يف تصرحيات لفضائية 
للقاء األمني العام حلزب اهلل الشيخ حسن نصر اهلل )مل مين قد 
التقاه بعد(، حمذرا من أن مشروع الفتنة اإلسرائيلي هو اخلطر 

األكرب الذي يهدد لبنان .
مواقف  يف  جوهري  حتول  مبثابة  اعتربت  السابقة  التصرحيات 
استقرار  يهدد  بأنه  اهلل  حزب  اتهم سالح  الذي طاملا  جنبالط 
لبنان ، ويبدو أن قرار احملكمة الدولية اخلاصة باغتيال احلريري 
ذمة  على  املعتقلني  األربعة  الضباط  بتربئة   نيسان   29 يف 
مواقف  التحول يف  بداية  االغتيال كان  التحقيقات يف قضية 

فريق 14 آذار الذي طاملا اتهم سوريا بالتورط يف اجلرمية.
احملكمة  نفتها  واليت  شبيغل«  دير  »مزاعم  جاءت  وأخريا 
إسرائيليا إلثارة  أن هناك خمططا  الدولية لتشري بوضوح إىل 
الذي  جنبالط  الفور  على  أدركه  ما  وهذا   ، لبنان  يف  الفتنة 

سرعان ما أعلن عن استعداده للقاء نصر اهلل يف أي وقت.
ويبدو أن نصر اهلل كان ينتظر بفارغ الصرب مثل هذا املوقف من 
جنبالط للتصدي ملخططات إسرائيل ولذا جاء خطابه يف ذكرى 
حترير جنوب لبنان من االحتالل اإلسرائيلي وكأنه رسالة اعتذار 
لفريق 14 آذار عن الكلمة اليت ألقاها يف 15 أيار ووصف فيها 
سيطرة مسلحي حزب اهلل وحلفائه على بريوت عسكريا يف 7  

أيار 2008 بأنه يوم جميد من أيام املقاومة.
وبالنسبة للمزاعم اليت وردت يف جملة »دير شبيجيل«  حول 
اهلل:  نصر  قال   ، احلريري  رفيق  اغتيال  اهلل يف  حزب  تورط 
، ما ورد  التعامل معها بوعي ألنها مشروع فتنة  »إنه جيب 
يف اجمللة اتهام اسرائيلي وسيتعامل معه حزب اهلل على هذا 

األساس«.   
وأضاف أن ما ذكرته دير شبيغل أمر خطري جدًا جدًا وليست 
فربكات  وتلفق  إتهامات  فيها صحف  تذكر  اليت  األوىل  املرة 
من هذا النوع، قائال: »املزاعم قوبلت بتصاريح متحفظة إال 
التصاريح االسرائيلية اليت متاشت معه حيث خرج ليربمان الذي 
قال بناء على تقرير ديرشبيغل إنه جيب اصدار مذكرة توقيف 

لنصر اهلل وإذا لبنان مل يسلمه جيب اعتقاله بالقوة«.
وتابع نصراهلل »واألخطر من كالم ليربمان كالم ايهود باراك 
الذي اعترب تقرير »ديرشبيغل« دليال على أن وظيفة حزب 

اهلل ليست فقط حماربة إسرائيل بل حماربة لبنان«.
وأشار إىل أن الصحافة اإلسرائيلية الكربى سارعت إىل الكتابة 
يف العناوين الرئيسية بأن حزب اهلل قتل احلريري وإذا احملكمة 
الدولية مل حتكم فإن إسرائيل حامية أهل السنة وأنها ستنتقم 
لدماء احلريري، مؤكدا أن التعاطي اإلسرائيلي مع املوضوع أبعد 

من تعاطيه مع مقال صحفي.
وأضاف ».. إسرائيل سارعت التهام حزب اهلل ، واألخطر ليس 
بالتوقيت فقط بل باالسرتاتيجية أيضا ، بعد اغتيال احلريري 
عمل كثريون على حتميل الشيعة مسؤولية اغتياله واآلن ماذا 
يقول اإلسرائيلي يقول أيها السنة إن الذي قتل زعيمكم هم 
الشيعة وبالتحديد حزب اهلل وبالتالي حربكم وثأركم وعداؤكم 

هناك وهؤالء يريدون إيقاع الفتنة يف لبنان«.
ورحب نصر اهلل يف هذا الصدد بالتصرحيات اليت تنبهت إىل 
املخطط اإلسرائيلي وسجل ترحيبه بشكل خاص بشجاعة وجرأة 
مع  يتعاملوا  أن  اللبنانيني  على  أن  من  جنبالط  وليد  قاله  ما 
تقرير ديرشبيغل على أنه مؤامرة إسرائيلية تهدف إلحداث فتنة 

يف لبنان .
األمر حبذر  مع  نتعاطى  أن  واستطرد نصراهلل قائال : »جيب 
خرب  مش  فتنة  مشروع  أنه  املوضوع  مع  التعامل  واملفروض 
صحفي واحملكمة هي من حتكم بالنهاية ، آخر سالح يف جعبة 
املشروع األمريكي اإلسرائيلي هو إجياد صراع عربي - إيراني، 
وبالنسبة إىل لبنان فإنه وبعد حرب متوز فإن آخر املعارك اليت 
له  الظامل  اإلتهام  هو  اهلل  حزب  ضد  خلوضها  البعض  خيطط 

باغتيال الرئيس الشهيد رفيق احلريري«.
وكما يقول الشاعر »جتري الرياح مبا ال تشتهي السفن« فان 
التصرحيات السابقة اعتربت الرد املناسب على مزاعم »دير 

شبيغل« ألنها مبا تضمنته من رسائل مصاحلة مع فريق 14 
آذار أجهضت خمطط إسرائيل اجلديد الذي عدفت من خالله اىل 
استغالل جرمية اغتيال احلريري  خللق فتنة شيعية - سنية جتعل 

لبنان يغرق يف برك من الدم.
وهنا نسأل: متى كانت اسرائيل يهمها امر اغتيال احلريري؟ بل 

متى كانت »تغار« على مصلحة السنة يف لبنان؟
خلطورة  اللبنانية  الساحة  على  االطراف  كافة  وعي  اطار  ويف 
املخطط االسراكي )االسرائيلي - االمريكي( والعمل اجلدي على 
اهلل  حلزب  العام  األمني  االربعاء،  يوم  استقبل،  هلا  التصدي 
والتغيري  اإلصالح  تكتل  رئيس  اهلل  السيد حسن نصر  مساحة 
العماد ميشال عون يرافقه وزير الطاقة األستاذ جربان باسيل 
وحبضور احلاج حسني اخلليل واحلاج وفيق صفا، حيث مّت التباحث 
يف خمتلف القضايا واملستجدات السياسية على مستوى لبنان 
واملنطقة ابتداء من امللف احلكومي إىل ما يناقش من مشاريع 
واقرتاحات قوانني يف اجمللس النيابي إىل احملكمة الدولية وما 
حيّضر للبنان على هذا الصعيد، إىل تطورات املنطقة واخليارات 
التفاهم  استمرار  على  التأكيد  مّت  حيث  احملتملة  اإلسرائيلية 
مبا  اإلحتماالت  كل  ملواجهة  الطرفني  بني  الكاملني  والتنسيق 

خيدم املصاحل الوطنية.
وكذلك يأتي من ضمن ادراك حزب اهلل الهداف احملكمة الدولية 
بتسليمها  قام  حيث  معها  التعاون  انواع  كل  احلزب  اظهار 
العناصر املزعوم تورطهم باغتيال احلريري حيث أكد حسن نصر 
اهلل األمني العام حلزب اهلل اللبنانى أن االدعاء العام يف احملكمة 

الدولية قد استدعى عددا من أعضاء احلزب.
وكشف السيد نصراهلل - يف مقابلة مع قناة املنار - إن مكتب 
املدعي العام يف بريوت استدعى اثين عشر شخصا من منتسبني 

وأصدقاء للحزب.
العام حلزب اهلل أن حزبه »لن يسكت على اي  وأكد األمني 
اتهام سياسي او اعالمي« يوجه له يف قضية اغتيال رفيق 

احلريري.
وقال نصر اهلل »من يريد ان يوجه لنا اتهاما من هذا النوع 
جيب ان يعرف اننا لن نقبل حتى لو بسطوا املوضوع. القول 
اننا ال نتهم حزب اهلل بل افرادا يف حزب اهلل هو ايضا اساءة 

الينا«.
هناك  اخريا  استدعاؤهم  مت  الذين  بني  ان  اهلل  نصر  وقال 
»مسؤول ثقايف« يف احلزب و »اخ يعمل يف اطار جهادي 
ومعين بالتواصل مع االخوة الفلسطينيني خصوصا يف فلسطني 

احملتلة«.
اذا، تقوم »اسرتاتيجية« حزب اهلل بالنسبة للمحكمة الدولية 
على التجاوب »املشروط« مع »استدعاءاتها« وحتقيقاتها 
شرط اال يكون هناك »اي اتهام سياسي او اعالمي« كما قال 
نصر اهلل، ويهدف احلزب من ذلك اىل ان ينزع من يد احملكمة 
»ورقة« عدم التعاون معها مما قد يؤدي اىل »حصار« 
على  الطريق«  وكذلك »قطع  اكثر  نقول  ال  حتى  له  دولي 
اي تأويالت داخلية من قبل مصطادين باملاء العكر تقول بانه 
لو كان احلزب بريئا ملاذا ال يسلم عناصره املطلوبني للمحكمة 

الدولية للتحقيق معهم واخذ افاداتهم!
احملكمة الدولية اليت من املرجح ان تصدر قرارها االتهامي ما 
بني ايلول ونهاية العام اجلاري، غري اننا خنشى ان يكون قرارا 
سياسيا هدفه السعي للتأثري سلبا على مسعة حزب اهلل خارجيا 
وخاصة عربيا اثر العطف والتأييد الكبريين اللذين حاز عليهما 
الصف  وحدة  ضرب  حماولة  وايضا  الدول  هذه  شعوب  لدى 
الداخلي من خالل خلق فتنة يهدف الغرب من ورائها اىل حتقيق 
ما مل تتمكن اسرائيل من حتقيقه يف حرب متوز اي القضاء على 
فان  الغرب  اسرائيل  رأي  ففي  للمقاومة..  العسكرية  البنية 
سياسة »فرق تُسد« رمبا تبقى االنسب واالفعل للتخلص من 
سالح حزب اهلل، ولكن هذه السياسة سيكون مصريها الفشل 
بفعل حكمة القادة والزعماء اللبنانيني ووعي اجملتمع اللبناني 

ملا حياك ضده يف الكواليس »االسراكية«.
فكما وحدت ادعاءات صحيفة »دير شبيغل« كال من 7 آذار 
و14 آذار يف ذلك احلني حيث رأى فيها الفرقان مشروع فتنة 
او  اهلل  ِقبل احملكمة حلزب  اتهام من  اي  ان  داخلية فال شك 
لعناصر منه مبين على فرضيات واستنتاجات واتهامات سياسية 
)وهذا هو االرجح حيث ملسنا ذلك مع اشكينازي( وليس على 
أدلة دامغة ومثبتة ستتصدى له كافة شرائح وطوائف اجملتمع 

اللبناني وتعمل على وأد الفتنة يف مهدها.
للمحكمة  اتهامي  قرار  مع  موعد«  »على  اننا  نرى  واخريا 
لتمرير  املقاومة  ولسالح  للبنان  مبّيتة  نيات  وراءه  خيفي 
اللبنانية ستكون  القيادات  ان  ثقة  عل  واننا  التوطني  خمطط 
الفرصة على هذه املؤامرة  على مستوى املسؤولية وستفّوت 

الصهيونية الدولية.
انطونيوس بو رزق

الغرب يستغل »احملكمة« إلشعال فتنة شيعية - سّنية......
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امسك 
بصلواتي 

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  

ذاتي من  تسأليين...صرت  ال 
خبواتي ...ومبسوط  خْبِوت  عن 
كاّل عالدني  مجالك  وصّور 

خياالتي  واعبط  الدني  وحب 

حّلي  ما  مّخنت  الصبح،  عند 
تتطلي  ... ختريت  املسا،  وعند 
وصّلي بالصال  اركع  كنت  وما 
صلواتي بني  شوفك  صرت  تا 

 
احللوين  من  احلى  صّورك  عن 
وكوانني  بالصيف  معك  واسهر 
فساطني وعرِّق  عقودي  وزّرد 
خمداتي عا  مجاِلك  وادهن 

الطبيعيي انيت  انا  انيت 
فيي الشمس  مرايات  انيت 
هيي ما  متل  عتيقع؟  جديده؟ 
شهقاتي وصوت  روحي،  شهقات 

تكوني خالقه  ما   ... متل  كوني 
عيوني  بنومة  تعبيت  وكلما 
جفوني  ومّيلي  بعيين  رتاحي 
غفواتي  فّيات  جترِحك  ال 

حالك  على  بعِدْك  ودهر  شهر 
بدالك  تعِمل  معامل  يف  وما 
كرمالك  ِالشوق  وقدني  وكلما 
صفواتي  حتت  حِبك  بيطل 

كلمات  ورد  بل  يعملوِلك  عن 
اللغات  حكي  بل  يبدلولِك  عن 
الكلمات  امجل   ... مجالك  وصورة 
الريشه وصلت  امسك  ع  ومّلن 
كلماتي ونسيت   ... احلرب  غّنى 

2010 تموز   17 Saturday 17 July 2010السبت 

هربرت  السري  بريطانيا  عينت   ,1920 يوليو سنة   / متوز  يف 
صمؤئيل و هو صهيوني , متفاخر بصهيونيته , أول مندوب 
سامي على رأس ادارة مدنية جديدة . و أعلن صمؤئيل على 
من  أغسطس  شهر  يف   , الفلسطينيني  معارضة  من  الرغم 
اىل فلسطني  يهودي   16,500 بهجرة  السماح  نفسها  السنة 
أدت   ,  1921 مايو  أيار  يف  حكمه.  بدأ  من  عام  مدى  على 
االحتجاجات الفلسطينية على اهلجرة الصهيونية اجلماعية اىل 
اندالع املقاومة من جديد , و قتل يف االشتباكات 46 يهوديا 
و جرح 146. و قد أكدت جلنة حتقيق بريطانية أخرى أن أسباب 
الفلسطينيني  من عواقب  تلك االضطرابات تعود اىل خوف 

اهلجرة الصهيونية .
بتنظيم  قاموا  و  الفلسطينية  االحزاب  و  احلركات  اجتمعت 
أنفسهم , فقد تشكلت مجعيات اسالمية و مسيحية يف مجيع 
أحناء البالد. و انتخبت هذه اجلمعيات مندوبني حلضور مؤمتر 
عام, و قد عقد ثالثة مؤمترات عامة بني كانون الثاني يناير 
و اب 1919- حتى أغسطس 1922. و قد أعربت مجيع هذه 
مساعدة  و  الصهيونية  االهداف  من  خماوفها  عن  اجلمعيات 
قد  و  الصهيوني.  املشروع  تبنيهم  و  الربيطاني  االستعمار 
رفضوا وعد بلفور . و طلبوا وقف اهلجرة اجلماعية الصهيونية, 
اليت  األراضي  خاصة  أصحابها  اىل  األراضي  مجيع  اعادة  و 
تابعة  أراضي  .و  الربيطانيني   دخول  فرتة  أثناء  صادروها 

للمشاع الفلسطيين .
و أوفد الفلسطينيون ثالثة وفود اىل لندن لشرح قضيتهم . 
لكن ال حياة ملن تنادي . و يف سنة 1922 , أصدرت احلكومة 
الربيطانية كتابا أبيض شرحت فيه أهدافها يف فلسطني . جاء 
يف هذه الوثيقة أن بريطانيا مل تسعى اىل حتويل فلسطني 
باكملها اىل وطن قومي لليهود , بل تريد احلكومة الربيطانية 
اليهودية  اهلجرة  أن  و   . الوطن يف قلسطني  يقام هذا  أن 
و  االستيعاب  على  البالد  لقدرة  وفقا  تنظم  و  سوف تستمر 
اجلانب االقتصادي . ممكن أن نشطب شرق األردن فيخرج من 
نطاق وعد بلفور . واضح ما تعنيه احلكومة الربيطانية بالكتاب 
األبيض , و هو أن فلسطني وطن قومي لليهود و أنتم يا 
فلسطينيون لكم شرق األردن . لقد رفض الفلسطينيون ما 
جاء بالكتاب األبيض ألنهم قد فهموا القصد من الكتاب . لكن 
الزعامات الصهيونية رحبت بالكتاب األبيض و شكرت احلكومة 
الربيطانية . هذا الكتاب و املوقف الربيطاني قد شجع الزعماء 
الصهاينة على دفع األموال و الرشاوي اىل مجيع أعضاء أو 
ألغلبية  االستعمار ( يف شهر متوز يوليو 1922 , من دون 
عصبة  أصدرت   . األرض  أصحاب  الفلسطينيني  رأي  احرتام 
األمم مادة تنص على ما يلي: تكليف احلكومة الربيطانية وضع 

البالد يف حالة سياسية و ادارية و اقتصادية تسمح بانشاء 
وطن قومي لليهود . و تطوير املؤسسات. املادة الثانية : 
يسمح بانشاء وكالة يهودية متثل يهود العامل , السداء النصح 
و املشورة . أما املادة الثالثة : فقد نصت على أن الدولة 
املنتدبة فال بد من أن تسهل اهلجرة اليهودية يف ظل أحوال 
مالئمة و استيطان اليهود يف البالد . و قد راى الفلسطينيون 
أن عصبة األمم  ) األمم املتحدة ( بأن بينهم وبني الصهاينة 
و الربيطانيني تواطىء على الفلسطينيني . و قد رأوا أ، دولة 
اليهود سوف تفرض عليهم بالقوة . اىل أين سيتجهوا و من 
يساندهم يف حمنتهم هذه طاملا عصبة األمم املتحدة  مل يروا 
الدول  اىل  ان جلأوا  و   . املؤامرة  و  الشر  اخلري سوى  منها 
العربية اجملاورة فجميعها كانت واقعة حتت االحتالل األجنيب 
. فقد وقعت سوريا و لبنان حتت االحتالل الفرنسي . ووقع 
العراق شرق األمة السورية حتت االحتالل  كل من األردن و 
الربيطاني , يف حني مصر كانت حمتلة من قبل بريطانيا منذ 
سنة 1882 . و بالد املغرب العربي  كان حمتل من الفرنسيني 
. حاول الفلسطينيون بأن يرضوا بالتقسيم من خالل الوضع 
الراهن , و أنهم يشكلون األغلبية و ميتلكون املساحات األعظم 
من األراضي و املدن الفلسطينية . لكن كان الربيطانيون و 
الراهن وتغيريه  الصهاينة مصرين على االخالل بهذا الوضع 
تغيريا جذريا . يف حني حاول الفلسطينيون أن حيافظوا على 
هذا الوضع . و خاصة أنه قد طرح من قبل و من قبل بريطانيا 
أيضا . و لكنه كان اقرتاحا كاذبا . و قد طرح الفلسطينيون 
تشكيل حكومة حملية مشرتكة و يكون هلم دور متثيلي . لكن 
الفرتة ,  الصهاينة . يف خالل هذه  الربيطانيون و  مل يقبل 
فرتة املباحثات , و كانت الفرتة بني سنة 1923 و سنة 1929 
. فرتة هادئة نسبيا , و شهدت البالد اخنفاض ملحوظ على 
مستوى اهلجرة الصهيونية حتى 1927  1928 . و سنة 1929 
ارتفع  و   ,  . جديدة  مستعمرة صهيونية  ستني  حنو  أنشىء 
معدل ملكية الصهاينة لألرض من 2،04% من جمموع مساحة 
البالد ) سنة 1919 ( اىل 4،4% ) سنة 1929 ( كما زادت 
نسبة السكان اليهود ) عن طريق اهلجرة اجلماعية أساسا ( من 

7،7% اىل 9،7% خالل الفرتة نفسها .     
و  قيادي   و  سياسي  مصدر  من  املوثوقة  املعلومات  هذه 
هذه  املعلومات صادرة عن األرشيف الفلسطيين و قد دونه 
بعض القياديني و املناضلني من جيل القرن التاسع عشر و 

العشرين .
) يتبع (

بقلم / موسى مرعي... 

حكاية عروس امسها فلسطني
)أجلزء الثالث(

»اهلريالد«
 على  االنرتنيت    

»اهلريالد«.. صوت احلقيقة

اقرأوا »اهلريالد«
 على املوقع االلكرتوني التالي:

www.meherald.com.au/myherald 

مبناسبة اليوم العاملي للعمل االجتماعي التطوعي  منحت احلكومة 
من  لعدد  تقديرية  وشهادات  جوائز  الفيدرالية  االسرتالية 
املتطوعيني االجتماعيني االسرتاليني ومن اجلاليات املختلفة، كان 
من بينهم السيد حنا دياب ابو مارون رئيس اجلمعية العربية يف 
ريفروود وعضو اجلمعية عبد احلميد الشعار  خلدماتهم االجتماعية 

للجالية اللبنانية والعربية يف منطقة ريفروود وغريها. 
وقد اقيم حفل كبري يف نادي ريفزبي حيث مت تسليم اجلوائز 
والشهادات للسيدين دياب والشعار ولغريهما من املستحقني 
من قبل النائب الفيدرالي داريل ملحم والنائب روبرت فورولو 
من  كبري  وحشد  صاحل  خضر  كانرتبري  بلدية  عضو  حبضور 

املدعويني. 
باطيب  العربية   االسرتالية  اجلمعية  تتقدم  املناسبة  وبهذه 
التهاني وتتمنى هلم دوام الصحة والعافية لالستمرار خبدماتهم 

اليت ترفع اسم اجلالية ولبنان يف اسرتاليا . 

اجلمعية االسرتالية العربية يف ريفروود تهنئ السيدين حنا دياب وعبداحلميد الشعار 

*حنا دياب وعبد احلميد الشعار مع عضو جملس بلدية كانرتبري خضر صاحل*
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خّصت االوروغواي منتخبها لكرة القدم العائد من نهائيات كأس 
العامل الـ 19 يف جنوب افريقيا، والذي احتل فيها املركز الرابع، 
الذين  املشجعني  من  األلوف  مئات  فيه  شارك  حاشد  باستقبال 
بالتجمع  الناس  وذّكر  مونتيفيديو  العاصمة  وسط  يف  احتشدوا 
الذي نّظم يف نهاية عام 1983 للمطالب بانهاء احلكم الديكتاتوري 
1985(. وجاء هؤالء بكل الوسائل، على الدراجات، يف   – 1973(
سيارات وحافالت، ليحيوا الالعبني الذين حققوا لبالدهم االمريكية 
اجلنوبية، اليت تعد 3,4 ماليني نسمة، أفضل نتيجة هلا منذ احرازها 

كأس العامل للمرة الثانية عام 1950 بعد 1930.
ومنذ الصباح الباكر، بعد ليلة باردة من شتاء جنوبي، كان 200 
الذي  املنتخب  انتظار  الربملان يف  مبنى  امام  قد جتمعوا  شخص 

كان وصل لياًل. 
الالعبني، تتبعها مئات من  وملا وصلت اخريًا احلافلة اليت تنقل 
وسط  طريقها  شق  يف  صعوبة  وجدت  والسيارات،  الدراجات 
اجلموع اليت رفعت اعالمًا والفتات كتب يف بعضها: »شكرًا النكم 
اعطيتمونا هذا القدر من الفرح«، »االوروغواي البلد االكثر جمدًا 

يف العامل من حيث عدد السكان«.
ومّجدت  العاصمة،  مدارس  الغياب يف  من  كبرية  نسبة  وسجلت 
احلركة متامًا يف الشوارع، بينما حّلقت مقاتالت تابعة لسالح اجلو 

يف مساء العاصمة.
وشارك يف استقبال املنتخب العائد رئيس الدولة خوسيه موجيكا 
الذي خاطب الالعبني قائاًل: »شكرًا ايها الفتيان، باسم الشعب 
االوروغواياني بأسره. لقد استحققتم هذا... لقد جعلتمونا حنلم«. 

ثم قّلد كاًل منهم ومن أفراد اجلهاز الفين ميدالية.
وحتدث كابنت املنتخب دييغو لوغانو، فقال: »ذهبنا اىل جنوب 
افريقيا وحنن حنلم بالعودة بكأس العامل... رفعنا الكلفة مع اجملد، 
لكننا مل حنصل عليه. اال اننا، يف املقابل، حصلنا على كأس أمجل 
بكثري مما كان ميكن ان نتصّور: أن نرى كل االوروغواي موحدة، 
بأن  مجيعًا  نشعر  الذي  اعتزازها  عن  عال  بصوت  تعرب  متكاتفة، 

تكون ولدت يف هذا البلد«.
هوارد ويب »مرتاح«

• أعرب احلكم الربيطاني هوارد ويب، الذي توىل ادارة املباراة النهائية 
لكأس العامل الـ 19 لكرة القدم يف جوهانسبورغ االحد املاضي، لدى 
عودته امس ومساعديه دارن كان ومايكل موالركي اىل لندن، عن 

»ارتياحه« اىل حتكيمه يف ظروف وصفها بأنها »صعبة«.
وقال يف تصريح له: »ميكننا ان نكون مرتاحني اىل حتكيمنا نظرًا 

اىل الظروف وقد بذلنا قصارانا«.
بالغة  ادارتها  االصعب...  مبارياتنا  احدى  »كانت  واضاف: 
حكم  اي  اىل  بالنسبة  كذلك  سيكون  كان  االمر  لكن  القسوة، 

آخر«.
قرارات  نتخذ  ان  علينا  كان  املباراة،  بداية  »منذ  انه  واوضح 
نلجأ اىل املنطق...  ان  توازي بوضوح بطاقات صفرًا... حاولنا 
الفتني الالعبني منذ البداية اىل بعض خمالفاتهم، مبعدين آخرين 
حملاولة  رؤساءهم  خماطبني  او  بالالعبني،  حييطون  كانوا  عندنا 

تهدئتهم«.
ومعلوم ان هوارد ويب رفع 14 بطاقة صفراء، وهو رقم قياسي 
جون  اهلولندي  املدافع  وطرد  العامل،  لكأس  النهائية  للمباراة 
االسبان  تسجيل  من  دقائق  سبع  قبل  محراء  ببطاقة  هايتينغا 

اصابتهم واحرازهم كأس العامل.
من  وخصوصًا  االعالم  وسائل  من  النتقادات  احلكم  تعرض  وقد 

الالعبني اهلولنديني.
الغامدي ال يعتزل

قيادة  يف  مشاركته  بأن  الغامدي  خليل  السعودي  احلكم  صّرح 
افريقيا قد جتعله  الـ 19 يف جنوب  العامل  بعض مباريات كأس 

يتخلى عن فكرة االعتزال.

وقال الغامدي، وهو رابع حكم سعودي يقود مباريات يف نهائيات 
جنوب  اىل  للذهاب  استعد  كنت  حني  العامل: »صراحة،  كأس 
افريقيا كنت ارغب يف ان تكون هذه املشاركة هي االخرية لي، 
لكن احلب الذي شعرت به واملشاعر اليت طّوقتين وما حتقق لي 
من جناح تدفعين اىل اعادة النظر يف االعتزال ودراسة الرغبة يف 

االستمرار«.
واوضح الغامدي ما دار بينه وبني مدّرب االرجنتني دييغو مارادونا 
عندما كان احلكم الرابع يف املباراة بني االرجنتني ونيجرييا، اذ تدخل 
مرتني لتنبيه مارادونا اىل وجوب البقاء داخل منطقته والتوقف عن 
توجيه االنتقادات اىل احلكم الرئيسي. وقال: »مارادونا كشخص 
ميلك ذكاء غري عادي حياول الوصول اىل احملظور لكنه ال يقع فيه، 
وهو كمدرب، على رغم اعرتاضاته، متقّبل للتعليمات والتوجيهات 
وكان يستمع جيدًا اىل ما اقول«. واضاف: »كان يعرتض على 
التحكيم ونوعية الكرة والعيب الفريق اآلخر وطريقة لعبهم ومحاية 
العبيه حتى يف رميات التماس، وكان يطلب مين التحدث مع حكم 

املباراة لنقل وجهة نظره يف بعض االخطاء وبعض القرارات«.
يف  مباريات  لقيادة  اختري  الذي  الوحيد  العربي  الغامدي  وكان 
واملكسيك،  فرنسا  بني  املباراتني  وقاد  العامل  كأس  نهائيات 
ايضًا  اختاره  ان  لـ«الفيفا«  وسبق  وتشيلي.  سويسرا  وبني 
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بإدارة جان شاهني

لقيادة مباريات يف كأس العامل الـ 18 يف املانيا عام 2006.
كأس العامل الـ 20

• نفى الرئيس الربازيلي لويس اينياسيو لوال دا سيلفا وجود تأخري يف 
اعمال البناء او الرتميم لتوفري البنية التحتية الستضافة نهائيات كأس 

العامل الـ 20 لكرة القدم يف الربازيل سنة 2014.
وقال: »عدت من كأس العامل يف جنوب افريقيا وبدأت االنتقادات: 
اين املطارات الربازيلية، اين املالعب، اين شبكات القطار؟، كما 
لو كنا جمموعة من احلمقى غري القادرين على تنفيذ االمور او حتديد 

االولويات«.
وكان الرئيس الربازيلي يتحدث يف احتفال ملشروع القطار السريع 
بني ريو دو جانريو وسان باولو، بعدما شارك يف جنوب افريقيا يف 
ترويج كأس العامل املقبلة، ومعه املدرب الشهري كارلوس ألربتو 
باريرا الفائز بالكأس العبًا ومدربًا وعدد من النجوم السابقني بينهم 
روماريو وكافو الفائزين بكأس العامل 1994 يف الواليات املتحدة.

ووافق االحتاد الدولي لكرة القدم »الفيفا« على ست من املدن 
ملعب  ورفض   ،2014 سنة  املباريات  الستضافة  املقرتحة   12 الـ 
لعدم  الربازيل  يف  الكربى  املدينة  باولو  سان  يف  »موروميب« 
تأمني الضمانات املالية لتجديده، كما حتدث »الفيفا« عن تأخري 
يف أعمال جتديد ملعب »ماراكانا« الشهري يف ريو دو جانريو. 

غوارديوال جّدد عقده مع برشلونة 
مّدد مدرب فريق برشلونة بطل الدوري االسباني لكرة القدم خوسيب 
غوارديوال )39 سنة( امس عقده الذي انتهى يف 30 حزيران املاضي 

مومسًا آخر.  
وكان غوارديوال توصل اىل اتفاق مع رئيس نادي برشلونة السابق 
خوان البورتا على البقاء سنة أخرى، على ان جيري التوقيع الرمسي 
بعد انتخابات رئاسة النادي. وانتخب ساندرو روسل رئيسا لربشلونة 

خلفا لالبورتا يف 13 حزيران املاضي. 
وقاد غوارديوال فريقه اىل احراز سبعة القاب خالل مومسني، ابرزها 
دوري االبطال االوروبي عام 2009 والدوري االسباني عامي 2009 

و2010. 
ريدناب مع توتنهام هوتسرب حتى 2013

هاري  القدم  لكرة  االنكليزي  هوتسرب  توتنهام  فريق  مدرب  مّدد 
ريدناب )63 سنة( عقده سنتني أخريني حتى 2013.

 2008 عام  توتنهام هوتسرب  تدريب  على  االشراف  ريدناب  وتوىل 
حني كان يواجه خطر اهلبوط اىل الدرجة األوىل، ثم قاده اىل احتالل 
الدوري  له يف  اجناز  أفضل  وهو  املاضي،  املوسم  الرابع  املركز 

املمتاز.
وقاد  املاضي،  املوسم  مدرب  أفضل  جائزة  على  ريدناب  وحصل 
فريقه اىل املشاركة يف دوري األبطال األوروبي للمرة األوىل يف 

تارخيه.
االنرتنت:  بيان يف موقعه على شبكة  توتنهام هوتسرب يف  وقال 
باعالن متديد عقد هاري ريدناب حتى 2013.  توتنهام سعيد  "ان 
الرابع للمرة األوىل، افضل مركز لنا  لقد قاد الفريق اىل املركز 
حتى اآلن، مع احتمال مشاركته يف دوري األبطال األوروبي للمرة 

األوىل أيضًا".

ويشارك توتنهام هوتسرب يف األدوار التمهيدية من دوري األبطال 
األوروبي، ويف حال ختطيه منافسه يتأهل لدوري اجملموعات.

تيريي هنري إىل نيويورك رد بولز
أورد نادي نيويورك رد بولز األمريكي لكرة القدم امس يف موقعه 
على شبكة االنرتنت ان مهاجم املنتخب الفرنسي وفريق برشلونة 

األسباني تيريي هنري وقع معه عقدا لسنتني. 
وكان هنري، الذي سيحتفل بعيد ميالده الـ 33 يف 17 آب املقبل، 
انضم اىل برشلونة عام 2007 من ارسنال االنكليزي بعدما تألق مع 

األخري كأحد افضل املهامجني يف العامل. 
وحقق هنري، أفضل مسجل يف تاريخ املنتخب الفرنسي برصيد 51 
اصابة يف 124 مباراة، مع برشلونة عام 2009 كل االلقاب اليت خيلو 
االوروبي و"السوبر كأس"  االبطال  منها سجله العبًا وهي دوري 
احراز  اىل  بالده  منتخب  وقاد  للنوادي.  العامل  وبطولة  االوروبية 
االوروبية عام 2000  األمم  العامل 1998 يف فرنسا وبطولة  كأس 
يف هولندا وبلجيكا. لكنه فقد مركزه اساسيا يف برشلونة املوسم 
املاضي وكذلك مع املنتخب الفرنسي يف كأس العامل الـ 19 يف 

جنوب افريقيا.
رومدال من أجاكس أمسرتدام إىل أوملبياكوس

نادي  اىل  رومدال  دينيس  الدامناركي  الدولي  املهاجم  انضم 
اوملبياكوس بريايوس اليوناني لكرة القدم من أجاكس أمسرتدام 
اهلولندي ووقع معه عقدا لسنتني.  وسيحل رومدال، الذي سيحتفل 
بعيد ميالده الـ 32 االسبوع املقبل،  حمل األرجنتيين لوتشيانو غالييت 

الذي تعرضت مسريته للخطر بعد اصابته بفشل كلوي. 
وشارك رومدال مع منتخب بالده يف كأس العامل الـ 19 يف جنوب 
افريقيا وسجل اصابة وصنع اخرى خالل املباراة ضد الكامريون 2 - 

1، لريفع عدد مبارياته الدولية اىل 99 سجل خالهلا 17 اصابة. 
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حناس: تدابري حلماية »الشركتني«...
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(

وقال حناس إنه تبلغ من مديرية املخابرات، االربعاء، بتوقيف طارق ر. 
اخلبري بأدق تفاصيل شركة »ألفا« وقد نكون من خالل ما قام به هو 

وشربل ق. أمام أخطر عملية جتسس لصاحل العدو اإلسرائيلي.
فقط،  »ألفا«  تشمل شركة  ال  املتخذة  اإلجراءات  هذه  أن  اىل  وأشار 
وهي مشلت »ام تي سي« للتأكد من سالمة النظام فيها وتوفريا 

للحماية له.
وردًا على سؤال عما إذا كانت خدمات اهلاتف اخللوي ستتأثر جّراء عملية 
احلماية اجلارية، قال حناس »إننا يف هذا املوضوع نقدم األهم على 
املهم، وأمن البلد واللبنانيني ال ميكن اللعب به، وبالتالي قد تؤدي 
تلك اإلجراءات اىل بعض الرتدي الطفيف على صعيد اخلدمات، علما 
أنه ال بد من إجراء تلك األعمال واختاذ تلك اإلجراءات الضرورية حلصر 
األضرار وتنقية القطاع وسد كل الثغرات اليت أمكن للعدو أن يتسلل 

من خالهلا إىل الشبكة«.
وردًا على سؤال دعا الوزير حناس اىل ترك التحقيق يأخذ جمراه للوصول 

اىل كشف احلقائق حول هذا املوضوع.
يف هذا الوقت، أشارت مصادر أمنية اىل احتمال إخضاع شربل ق. إىل 
جولة استجواب جديدة بالنظر اىل ما يظهره التحقيق مع طارق ر. من 
دون استبعاد إمكان إجراء مقابالت بينهما للوقوف على نقاط التقاطع 

والرتابط بينهما.
وفيما مل تشأ املصادر األمنية الكشف عما بلغه التحقيق مع طارق ر. ، 
وما إذا كان قد أقّر باعرتافات مهمة، إال أنـّها أعطت إشارة غري مباشرة 
جملس  ليبلغ  كان  ما  املر  الياس  الدفاع  وزير  إن  بقوهلا  ذلك،  اىل 
موظف  على  القبض  بإلقاء  املاضي  األربعاء  مساء  جلسته  الوزراء يف 
متعامل مع العدو اإلسرائيلي لو مل يكن ميلك يف يديه معطيات أكيدة 

على تعامله، حصل عليها من خمابرات اجليش اللبناني.
وتردد أن التحقيق يركز على معرفة ما إذا كان شربل ق. وطارق ر. 
قد نّفذا عمال مشرتكا من ضمن شبكة واحدة، أم أن كل واحد منهما 
يشكل شبكة حبد ذاتها ورمبا يكون لكل منهما شركاء آخرون، علما أن 
فرضية وجود آخرين أدت أمس إىل توقيف الشخص الثالث الذي مت 

التكتم على امسه.
كيف مت الوصـول إلــى طـارق ر.؟

بعدما متكنت خمابرات اجليش اللبناني من إلقاء القبض على شربل ق. 
التسعينات،  منتصف  منذ  اإلسرائيلي  العدو  مع  تعامله  من  وتأكدت 
ُوضعت شركة »ألفا« حتت اجملهر، على قاعدة أن خرقا بهذا احلجم 
من اخلطورة ال بد أن تكون له عناصر مكمِـّلة، إما بالشراكة مع شربل 
ق.، وإما بشكل مستقل، من دون إسقاط احتمال ان تكون الشركة 

الثانية قد تعّرضت للخرق أيضا.
وفيما مل يعرتف املوقوف شربل ق. يف التحقيق بوجود شركاء له، ومل 
يأِت على ذكر أية أمساء، جرى الدخول اىل خريطة اتصاالت شربل ق.، 
يف حماولة لتحديد اجلهات واألشخاص الذين كان يتواصل معهم. ودلت 
أنه عائد لـ»احملّرك  تلك اخلريطة على »رقم هاتف خارجي« تبنّي 

األمين« اإلسرائيلي، الذي كان يديره.
كما أظهرت تلك اخلريطة رقم طارق ر. املوظف يف شركة »ألفا« 
كرئيس وحدة »هيد أوف يونيت«، أي املسؤول عن احملطات اليت 
أمساء  أيضا  وأظهرت  ببعض  بعضها  واإلرسال  البث  شبكات  توصل 

موظفني آخرين.
وقد تلقت الشركة من خمابرات اجليش، االثنني املاضي، طلب استدعاء 
طارق ر. مع موظفني اثنني آخرين، فتم ذلك، وذهب الثالثة إىل مديرية 
املخابرات اليت تركت املوظفني اآلخريــن بعد وقــت قصري وأبقت على 
ضمن  يقع  »األنتيــنات«  تركيب  أن  التحقيق  بنّي  الذي  ر.  طارق 

مسؤوليته املباشرة.
وهنا، طلب التحقيق حتديد مواقع »األنتينات« اليت شارك طارق ر. 
برتكيبها، وبعد ذلك عمل خرباء يف هذا اجملال على الفحص والتدقيق 
يف تلك »األنتينات« وسعتها، وقد أثار »األنتني« املنصوب يف 
بلدة »صفاريه« يف شرق صيدا انتباه العناصر الفنية اليت الحظت 
أنه »أنتني كبري وضخم« وله قدرة »استيعاب كربى«، وال ينسجم 

حجمه مع منطقة صغرية كـ»صفاريه« وحميطها.

أمام  الوقائع  تلك  تكّشف  مبجّرد  أنه  اىل  املطلعة  املصادر  وأشارت 
الفنيني، وضع طارق ر. يف دائرة االستفهام، وبدأت التساؤالت تدور 
منطقة صغرية  هذا »األنتني« يف  أملت وضع  اليت  األسباب  حول 
بعد  حول »األنتني«  جرى  الذي  التحقيق  أن  علما  وسكانا،  مساحة 
ذلك، بنّي أنه يوصل إىل فلسطني احملتلة ويفتح البث واإلرسال يف 

ذاك االجتاه.
وبعد توقيف طارق ر. والدخول اىل خريطة اتصاالته، تبنّي أنه يتواصل 
مع أشخاص، هم أنفسهم الذين يتواصل معهم شربل ق. كما ظهر رقم 
اهلاتف اخلارجي ذاته، الذي ظهر يف خريطة اتصاالت شربل ق. وتبنّي 
أنه يعود للمحّرك اإلسرائيلي ذاته. وهو األمر الذي سّهل سقوطه يف 

قبــضة املخابرات.
 وقد جرت مداهمة منزله وصودرت منه بعض األجهزة ومن بينها جهاز 

كومبيوتر شخصي حممول )البتوب(.
وفيما ذكرت وكالة »رويرتز« أن طارق ر. كان يقوم برحلتني إىل 
دوالر.  آالف  بعشرة  معه  يأتي  مرة  كل  الشهر ويف  لبنان يف  خارج 
تردد أنه قام يف اآلونة األخرية بزيارة إىل الصني، وتزامنت مع إلقاء 

القــبض على شربل ق.

ميدفيديف يطالب طهران بتوضيحات...
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(

امريي بعيد وصوله اىل ايران صباح امس االول اىل العاصمة االيرانية، 
انه مل يكن يعمل يف اجملال النووي، مشريا اىل ان عملية خطفه كانت 

لعبة من احلكومة االمريكية ملمارسة ضغط على بالده.
وعززت روسيا عالقاتها التجارية املرحبة مع اجلمهورية االسالمية على 
مدار العقدين األخريين، لكن الكرملني أعرب يف ظل رئاسة ميدفيديف 
عن آراء أكثر قلقا بشأن التهديد احملتمل من ناحية إيران إذا امتلكت 
سالحا نوويا. وقال ميدفيديف يف مؤمتر صحايف مع املستشارة األملانية 
أنغيال مريكل عقد يف مدينة يكاترينربغ يف األورال »أود أن أقول إن 
إيران هي شريكنا التجاري النشيط وانها اختربت مع مرور الوقت، لكن 
هذا ال يعين أننا غري مهتمني بالطريقة اليت تطور فيها طهران برناجمها 
النووي وغري مهتمني بشكل العناصر العسكرية يف برناجمها النووي. 

ويف هذا الصدد حنن ننتظر االيضاحات املالئمة من إيران«.
وسعى الرئيس األمريكي باراك أوباما إىل احلصول على تأييد الكرملني 
أجل فرض عقوبات أشد على طهران وأيدت موسكو يف حزيران  من 

الفائت العقوبات اليت فرضها جملس األمن.
إن  االوىل  للمرة  املنصرم  االثنني  خطاب  يف  قال  ميدفيديف  وكان 
طهران تكتسب القدرة على صنع أسلحة نووية، وهو أوضح بيان يصدر 
عن رئيس روسي منذ عشر سنوات على األقل بشأن التهديد املزعوم 

من الربنامج النووي اإليراني.
روسيا  عدم كشف هويته »أصبحت  غربي طلب  ديبلوماسي  وصرح 
أكثر صراحة يف ما يتعلق مبخاوفها بشأن الربنامج النووي اإليراني على 
الرغم من أنين ال أعرف إذا كانت هناك معلومة حمددة هي اليت أدت 

إىل ذلك«.
ويف باريس، اعتربت وزارة اخلارجية الفرنسية امس االول ان تصرحيات 
ميدفيديف االخرية اليت اشار فيها اىل ان طهران على وشك االنتهاء 
من صنع سالح نووي، تدل على مدى التقارب بني املوقفني الفرنسي 
والروسي ضمن جمموعة الدول الست الكربى )فرنسا، روسيا، بريطانيا، 
املانيا، الصني والواليات املتحدة( اليت تتحاور مع ايران بشأن برناجمها 

النووي.
وصرح الناطق بإسم اخلارجية الفرنسية برنار فالريو امس االول بأن 
»آخر التصرحيات اليت ادىل بها الرئيس الروسي دميرتي ميدفيديف 
املوقفني  بني  التقارب  مدى  توضح  االيراني  النووي  الربنامج  حول 

الروسي والفرنسي داخل جمموعة الست«.
ايران  ان  يبدو  اآلن  »حتى  انه  اىل  الفرنسي  الديبلوماسي  وأشار 
من  الرغم  على  وذلك  الست  الدول  مع  احلوار  مواصلة  ترغب يف  ال 
االول  تشرين  ايام  اول  يف  جنيف  يف  بها  تقدمت  اليت  االلتزامات 
)اكتوبر( 2009«. واضاف فالريو »ضمن هذا السياق بعث املفاوض 
النووي االيراني سعيد جليلي برسالة طويلة اىل املمثلة العليا خلارجية 
االحتاد االوروبي كاثرين آشتون اكد عربها استعداد ايران للعودة اىل 
طاولة املفاوضات مع الدول الست، لكنه اخضع هذه العودة لشروط 
عدة. بدورها ردت آشتون على طهران برسالة اوضحت فيها االستعداد 
الدائم للدول الست الكربى للعودة اىل احلوار، بأسرع وقت ممكن، مع 

ايران بشأن برناجمها النووي«.
ويف طهران، قال امريي للصحافيني بعيد وصوله اىل املطار »ليس 
لي اي عالقة بنطنز وفوردو )موقعان لتخصيب اليورانيوم(. كانت لعبة 

من احلكومة االمريكية ملمارسة ضغط على ايران«.
واضاف الباحث وهو يبتسم ويرفع اشارة النصر »مل اجر اي احباث 
يف اجملال النووي. انا باحث بسيط اعمل يف جامعة مفتوحة امام اجلميع 

وليس فيها اي سر«.
واضاف ان عمالء االستخبارات االمريكية »طلبوا مين ان اقول لوسائل 
االعالم االمريكية انين طلبت اللجوء اىل الواليات املتحدة وانين جلبت 
معي وثائق وكمبيوترا حمموال حيوي معلومات سرية حول الربنامج النووي 

العسكري«.
وأشار اىل أن االمريكيني عرضوا عليه »عشرة ماليني دوالر الجراء 
مقابلة مدتها عشر دقائق على شبكة السي ان ان« االخبارية االمريكية. 
وقال امريي »بعون اهلل قاومت. مل يكن اي ايراني ليقبل ببيع بالده 

اىل االجانب مقابل املال«.
لكن صحيفة »واشنطن بوست« ذكرت أمس االول أن العامل االيراني 
حصل على مخسة ماليني دوالر من وكالة االستخبارات املركزية )سي 

آي ايه( لتقديم معلومات عن الربنامج النووي االيراني.
وظهر العامل االيراني يف الواليات املتحدة عندما جلأ اىل مكتب رعاية 
اىل  العودة  من  يتمكن  ان  وطلب  واشنطن  يف  االيرانية  املصاحل 

ايران.
االمريكية  اخلارجية  وزيرة  بتصرحيات  فعال  »فوجئت  امريي  وقال 
)هيالري كلينتون( اليت قالت اني كنت حرا هناك واني ذهبت مبحض 
االستخبارات  من  مسلحني  رجال  حبراسة  كنت  حرا.  اكن  مل  ارادتي. 
التعذيب  حاالت  السوأ  تعرضت  االولني،  الشهرين  االمريكية. »يف 

النفسي«.
وأوضح امريي ان »اسرائيليني كانوا موجودين خالل بعض جلسات 
االستجواب )يف الواليات املتحدة( ومن املؤكد انه كان لديهم خمطط 
حسن  االيراني  اخلارجية  وزير  نائب  اسرائيل«.ونفى  اىل  لنقلي 
قشقوي الذي كان يف املطار ان يكون »االفراج عن« امريي مرتبطًا 

بأي تبادل مع ثالثة امريكيني حمتجزين يف ايران منذ اكثر من عام.
جاءت  امريي  عودة  ان  متكي  منوشهر  االيراني  اخلارجية  وزير  وقال 
»نتيجة سنتني من اجلهود« قامت بها ايران. واضاف ان »تفاصيل 

خطفه ستكشف بعد اجراء حتقيق«.
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واشنطن »شديدة الثقة« باستئناف املفاوضات...
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(

االمريكي جورج ميتشل اىل املنطقة الجراء جولة جديدة من املفاوضات 
غري املباشرة بني اجلانبني كانت بدأت يف ايار املاضي.

وكان الرئيس االمريكي باراك اوباما دعا يف السادس من متوز  اىل 
استئناف املفاوضات املباشرة قبل 26 من الشهر نفسه، موعد انتهاء 

مفعول جتميد االستيطان يف الضفة الغربية احملتلة.
والتقى ميتشل مساء امس االول وزير الدفاع االسرائيلي ايهود باراك 
كما يلتقي رئيس احلكومة بنيامني نتنياهو اليوم، على ان جيتمع السبت 

بالرئيس الفلسطيين حممود عباس ورئيس احلكومة سالم فياض.
كما يلتقي ميتشل السبت ممثل اللجنة الرباعية اىل الشرق االوسط 
توني بلري اضافة اىل وزيرة خارجية االحتاد االوروبي كاثرين اشتون.

الرئيس  يلتقي  حيث  القاهرة  اىل  االحد  ميتشل  يتوجه  ان  ويفرتض 
املصري حسين مبارك واالمني العام للجامعة العربية عمرو موسى، قبل 
ان ينتقل اىل ابوظيب للقاء وزير خارجية دولة االمارات الشيخ عبداهلل 

بن زايد آل نهيان.
على صعيد آخر كشفت مصادر فلسطينية امس االول وقبل ساعات من 
العودة املقررة للمبعوث األمريكي اخلاص لعملية السالم جورج ميتشل 
إىل املنطقة، عن شروع سلطات االحتالل اإلسرائيلي مبصادرة عشرات 
الدومنات من األراضي الفلسطينية يف خطة للتوسع االستيطاني يف 

حمافظة اخلليل جنوب الضفة الغربية.
عريقات  التحرير صائب  منظمة  املفاوضات يف  دائرة  رئيس  وطلب 
حي  بناء  لوقف  التدخل  السالم  لعملية  االمريكي  املبعوث  من  امس، 
استيطاني جديد يف القدس الشرقية احملتلة، وقال عريقات يف رسالة 
عاجلة إىل ميتشل ان »املمارسات اإلسرائيلية يف القدس الشرقية 

غري قانونية واستفزازية«.
أمرًا  أخريًا  أصدرت  االحتالل  أن سلطات  عن  املصادر  هذه  وكشفت 
عسكريًا بإخالء حنو 48 دومنًا من األراضي الزراعية يف منطقيت »أم 
غربي  مشال  أوال  بيت  بلدة  غرب  القلمون«  و«وادي  اخلنازير« 

اخلليل.
وأوضحت أن مصادرة هذه األراضي يشكل جزءًا من خمطط إسرائيلي 
ملنع الوجود الفلسطيين يف املناطق املصنفة »ج« قد تكون مرتبطة 
بوجود خمطط لتوسيع األراضي اليت تسيطر عليها كّسارة تابعة لشركة 

»بن آري« اإلسرائيلية.
ولفتت املصادر إىل أن املخطط الثاني مشل خالل اليومني املاضيني 
أراض  من  الدومنات  عشرات  مبصادرة  يقضي  خمطط  عن  اإلعالن 
فلسطينية يف بلدة بيت أمر تقع يف حميط مستوطنة »مغدال عوز« 

يف اخلليل.
ورجحت املصادر أن تكون مصادرة هذه األراضي مرتبطة خبطة لتوسيع 
مصنع إسرائيلي لالمسنت يقع يف املنطقة، كما هدمت قوات االحتالل 
امس االول منزلني تعود ملكيتهما ملواطنني فلسطينيني يف خربة« 
أبو العرقان« جنوب بلدة دورا بالضفة الغربية، يف وقت أخطرت فيه 
نية هلدمها  املنطقة يف  تعود ملواطنني يف  منازل  اسرائيل أصحاب 

حبجة »عدم الرتخيص«.
واعتقلت قوات االحتالل امس 13 فلسطينيا يف الضفة الغربية.

وذكرت صحيفة »يديعوت أحرونوت« يف موقعها اإللكرتوني، أنه 
متت إحالة »املطلوبني« إىل اجلهات األمنية املختصة للتحقيق معهم. 
وجرت االعتقاالت يف نابلس وقلقيلية ورام اهلل من دون أن توضح 

الصحيفة أي انتماءات تنظيمية للمعتقلني.
وأضرم مستوطنون قبل ظهر أمس النار يف أراضي قرية قصرة جنوب 
شرق نابلس. وأفاد مسؤول ملف االستيطان يف مشال الضفة الغربية 
غسان دغلس، أن عشرات املستوطنني من مستوطنة جمدولني املقامة 
على أراضي قرية قصرة، أضرموا النار يف األراضي الزراعية التابعة 

ألهالي القرية.
أن  إال  النريان،  االقرتاب إلمخاد  حاولوا  األراضي  أن أصحاب  وأشار 

قوات االحتالل اليت كانت يف املكان منعتهم.
الليلة  من  متأخرة  ساعات  يف  اقتحموا  املستوطنني  عشرات  وكان 
قبل املاضية، قرية برقة مشال غرب نابلس. وأشار عماد سيف من 
سكان القرية، إىل أن عشرات املستوطنني انتشروا يف القرية بعد أن 
كانوا يف مستوطنة حومش املخالة مشال القرية. وأضاف أنهم كانوا 
مسلحني، وأحاطوا بثالثة منازل تقطنها عائالت سيف وحجة يف مدخل 

القرية وأطلقوا أصواتًا مزعجة وحركات غريبة روعت سكان املنازل.
ولفت دغلس، إىل أن مضايقات املستوطنني تتكرر حبق أهالي قرية 
برقة نتيجة اقتحام املستوطنني املتكرر ملستوطنة حومش املخالة اليت 

كانت مقامة على أراضي القرية.
اوقفت  املاضي  )نوفمرب(  الثاني  تشرين  يف  إسرائيل  أن  ويذكر 
لعشرة  أن ميتد  الغربية على  الضفة  االستيطانية يف  األنشطة  جزئيا 
شهور استجابة لضغوط أمريكية ودولية، واشيع عقب عودة رئيس 
احلكومة اإلسرائيلية بنيامني نتنياهو من واشنطن أخريا، انه سيعمل 
يوم  تطورات  اظهرت  فيما  الضفة،  يف  التوغل  عمليات  وقف  على 
امس ان عمليات االستيطان والتوغل قائمة على قدم وساق.وتطالب 
ومصادرة  االستيطانية  لألنشطة  شامل  بوقف  الفلسطينية  السلطة 
مفاوضات  إجراء  مقابل  الدولية  السالم  مبرجعية  وااللتزام  األراضي 
االول  كانون  منذ  توقفها  بعد  األمريكيون  بها  يطالب  مباشرة  سالم 

)ديسمرب( 2008.
ويف هذا السياق، طلب رئيس دائرة املفاوضات يف منظمة التحرير 
التدخل  السالم  لعملية  االمريكي  املبعوث  من  امس  عريقات  صائب 

لوقف بناء حي استيطاني جديد يف القدس الشرقية احملتلة.
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خدمة سريعة.. صدق يف املعاملة وكفالة للعمل
نعمل 24/24 ساعة يف اليوم 

االتصال بصديق اجلميع سايد حامت 

 Hatem
Electrical Contracting

كانت ومازالت
 شركة حامت 

للتمديدات الكهربائية
تقدم

 افضل اخلدمات على أنواعها

املؤسسة تضم فريقا كامال من 
االختصاصيني يف التمديدات الكهربائية 

الكرب املؤسسات واحملالت واملنازل السكنية 

Tel/Fax: 03 9391 0686
Mb: 04 1794 9650

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

www.wlcu.com.au

–

VCE2009.

 .

18/7/2010 .

:                   Clocktower Centre
750 Mount Alexander Road, Moonee Ponds

(Corner Pascoe Vale and Mount Alexander Roads)

10/7/2010
 :5454920413

:
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PERTH:

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

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

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

SYDNEY:

195 - 199 Newton Rd 

Wetheril Parl, NSW 2164

Tel: (02) 8787 9500

Fax: (02) 9729 4012

BRISBANE:

101 Beenleigh Rd
Acacia Ridge, Qld 4108

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

ADELAIDE:

6 George Street 
Green Fields, SA 5107

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

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

وإعالناتكم يف ملبورن

االتصال مبسؤول 
اجلريدة

 الزميل كميل مسعود:
0405272581 

استمعوا اىل إذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطين احلر يف ملبورن

88,6FM على املوجة
 مساء كل يوم أربعاء

من الساعة السادسة اىل الثامنة مساء

لصاحبها نضال الشهري بتقديم اللقمة 

الشهية واللذيذة
مناقيش بزعرت ـ لحم بعجني ـ فطاير بسلق 

ـ فطاير بسبانخ ـ بيتزا بسجق ـ عجة 
بالبيض وجميع أنواع اِّـعجنات

نظافة تامة وخدمة ممتازة َّـ فرعيها:

254Sydney Rd, Coburg
Ph: 0393846103 

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

  @äbÿ«@ÊaãœcAkkar Bakery

ULTRA GLOSS
 Smash Repairs 

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

 خاصة سيارات التاكسي
فرن اوتوماتيكي حديث للدهان

 نتعامل مع كافة شركات التأمني 
  (Insurance)

أمانة وصدق َّـ العمل

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

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

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

áÓè€a@bËjybó€
äÏÇ@Ïu@

Joe Khoury

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

For all your Travel requirements
Ph: 9416 7111

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

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

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

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

äb»é¸a@›õœa@…fl@Úflbm@Úœbƒ„

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

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

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

لقمة طيبة ، خدمة سريعة وملتقى الطبقة الراقية 

شعارنا الصدق يف املعاملة والنظافة التامة 

نفتح 7 أيام 
من الساعة 7.30 صباحًا 

وحتى وقت متأخر لياًل

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

 يتشرف رئيس واعضاء مجعية سيدة زغرتا يف ملبورن
 بدعوة ابناء اجلالية اللبنانية الكرمية للمشاركة يف حفلة اجلمعية السنوية، واليت ستقام

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

املكان صالة المرياج على العنوان التالي: 

210 HUME  HYW, SOMERTON VIC
عشاء فاخر مع مشروب برية، نبيذ ومرطبات 

للمزيد من املعلومات االتصال:
رزق الدويهي: 0424500664

االعالم رودي احلصري: 0419339469

مجعية 
سيدة زغرتا

ملبورن

 CLASSICA KITCHEN GIFTWARE
االدارة: روبري خبعازي وفايده راضي طوق

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

جميع أنواع ستانلستيل 
ـ فناجني قهوة ـ صواني 

مختلفة
من أجود البضائع وجميع 

مستلزمات املطبخ

البيع باجلملة واملفّرق
أسعارنا هي االفضل

أمجل اهلدايا
 جلميع مناسباتكم السعيدة

اذاعة صوت لبنان
استمعوا اىل اذاعة صوت لبنان

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

الخميس من السابعة مساًء حتى الثامنة
صوت لبنان ـ صوت الجالية اللبنانية
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والحائزة على الشهادة العاِّـية من أكرب اِّـؤسسات االعالمية االمريكية
بيتزا ـ باستا ـ ستايك ـ سيفود

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

2010 تموز   17 Saturday 17 July 2010السبت 

الزغلول  انطوان برصونا

غشيم
الثرثرة  هوينا  وما  حننا  شّعار 
ورا  من  قصايد  حيكو  عم  ناس  يف 
جرى  شو  قالو  الناس  بيوتي  قريو 
مسخره  امسو  صار  هللي  يفسر 
جمدّره  امسو  اللحم  فهمو  حبساب 
مكسره بيوت  عندو  بيستحي  ما 

االرض امسو كنار ما يف غراب على 
قرار  ياخد  وعي  عن  الشاعر ضروري 
صار مششوم  املدعي  جناب  حضرة 
غيار  وقطعة  دوا  شي  لراسو  بّدو 
اصفرار عندو  بيضل  خلقتو  عا 
سهار بقلو  شاعر  بيقلو  هلي 

نوى  منو  ما  كتري  ضعيف  شويعر 
عوى عالعامل  الشيطان  مع  عايش 
مستوى عندو  بيقول  حدا  يف  ما 
حوى  بدماغو  اهلام  يفتكر  ال 
دوا  جايبلو  السكت  على  يقعد  تا 
هوا وياكل  يزيدها  بدو  انكان 

السليم  الذوق  يرافق  كالم  بدنا 
املستقيم  السراط   وين  بيعرفو  وما 
احلكيم  سليمان  جيبو  قلتلهم 
غشيم  وهّوي  شاطر  حالو  وبيعّد 
ميم  سني  عنها  بيقول  دوا  وكلمة 
ميم سني  شاعر  حط  امسو  وقدام 

حدا  املنو  وسايد  صار  ما  وسّيد 
بال صدى  يكون صوت  ما  وباجملتمع 
بالودا  صارخ  كان  مرة  وال  صوتو 
بينعدى  شطاره  انو  يفتكر  ال 
بدى  ما  منو  اليوم  حلد  موقف 
املبتدا من  بيعرف  ما  اخلرب  هيدا 

املعريف  على  يربم  عم  اجلهل  بقلب 
بيختفي  السريع  على  الصليب  برسم 
ديف  ما  هلق  حلد  جليد  لسانو 
لفي  ما  دقيقة  راسو  عا  التفكري 
اكتفي رح  مش  وهون  هون  ببيوت 
البصر بلمح  ملبورن  من  انا  بقلو 

بنفخة الزغلول بدك تنطفي

*****

*****

 إذا كانت احلرب تقف وراء جوع 
املعمورة،  أحناء  يف  الكثريين 
اجملاعة يف  مّولد  هو  الفقر  فإن 
الصغرية،  الدولة  هذه  جيبوتي، 
القرن  من  اجملهولة،  شبه 
األفريقي، واليت ال تعيش حربًا. 
بليسدايل،  ماركوس  املصور 
النزاعات مثل  الذي عهد مناطق 
والكونغو  والنيبال  الصومال 
وكشمري، نقل لألعني هذه املرة، 
أبلغ الصور عن احلرمان الضارب 
شيوخه  من  جيبوتي،  أعماق  يف 

إىل أطفاله الرّضع. 
جيبوتي  كون  من  وبالرغم 
للقوات  عبور  جسر  تشكل 
الربيطانية واألمريكية والفرنسية 
واألسبانية، إال أن ذلك مل يرفع 
القرويني  معيشة  مستوى  من 
العاصمة  إىل  ينزحون  الذين 
عمل  عن  للبحث  حماولة  يف 
فيعود معظمهم فارغ اليدين إىل 
احلكومة  ترفض  وفيما  قريته. 
تثبيت مصادر املياه يف األحياء 
الفقرية، مل حيل ذلك دون بناء 
املعدومني مالجئ هلم من احلديد 

واخلردة. 
بليسدايل  التقطها  اليت  الصور 
حالة  تنقل  مل  جيبوتي،  يف 
واألسواق  األحياء  يف  احلرمان 
فحسب، بل يف عيادات التغذية 
الضواحي  يف  التابعة  العالجية 
املشهد  حيث  أيضا،  الفقرية 
النمطي للفقر يتمثل يف صورة 
طفل حنيل وحيد، أو إىل جانب 

تعـددت األسـباب... واجلــوع واحــد 

*تطمئن ابنها* 

*أرهقه اجلوع* 

أمه املتأملة ملعاناة فلذة كبدها. حتى قياس الوزن يصبح دموعا 
على خدّي طفل أرهقه اجلوع، وال يهدئه غري حضن دافئ، أما احلائط 
فيحمل هو أيضا مالمح املشهد، بلوائح طويلة معلقة، للتذكري مبهام 

العناية باألطفال الالئذين. 
عدسة  عن  خيفى  ال  أفريقيا،  يف  واحد  واجلوع  األسباب  تعددت 

املصور، وخيّيم ظّله فوق الوجوه واألماكن.
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مجيع انواع احلبوب والزيوت وكافة انواع املعلبات... مسن اصلي - فول ومحص امريكانا 
منتوجات املبخر العاملية من  املخلالت الصحية والعالية اجلودة

اكرب حمل لبيع اخلضار 
والفواكه واحلبوب واالجبان 

وااللبان والزيوت خاصة 
اخلالية من الكولسرتول 

وزيت الزيتون الصايف

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

544 - 546 Mahoneys Rd Campbellfield Vic 3061

27 Malcolm Pl، Campbellfield Vic 3061

*حممص حديث جلميع انواع 
املكسرات الطازجة يوميا 

*يتوفر يف خمازننا مجيع 
مستلزمات املطبخ العربي 

*تصّدر البضائع اىل 
مجيع الواليات االسرتالية 

*حربنا مفتوحة على الغالء 
بصورة دائمة ومستمرة 

شركة عمارة السترياد وتصدير املواد الغذائية
بادارة السيد عمارة

حمالت عمارة للخضار والفواكه والسمانة 
بادارة السيد عمارة

2010 تموز   17 Saturday 17 July 2010السبت 
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مقاالت

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

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:

اجمليدة،  متوز  حلرب  اخلامسة  الذكرى  يف 
اليت رافقتها اشكاالت وصدامات مع وحدات 
جتاوزت  اجلنوب  يف  الدولية  للقوى  تابعة 
على  السيادة  انتهاك  وحاولت   1701 القرار 
أجواء  ويف  الشهداء،  بدماء  ارتوت  أرض 
الالجئني  حقوق  حول  داخلي  انقسام  سادها 

الفلسطينيني يف لبنان. 
اللبنانيني  من  كثري  توقف  الذكرى  هذه  يف 
عند عقدة التملك الفلسطيين اليت جعلت فريقًا 
طائفيًا يقف يف وجه مشاريع القوانني األربعة 
املعجل  بصفة  النواب  جملس  اىل  املقدمة 
يف  البحث  ورفضه  احلقوق،  بتلك  واملتعلقة 
هذا املوضوع، على اساس انه توطني مقّنع 
للفلسطينيني يف لبنان، وهذا خمالف للدستور 
عن  فضاًل  التوطني،  رفض  على  نص  الذي 
انه خيل بالتوازن الدميوغرايف إذ يضيف إىل 
سكان لبنان نصف مليون الجئ يشكلون 12 

يف املئة. 
التملك  حق  رفض  يف  الغرابة  وجه  ان  إال 
من  أكثر  منذ  لبنان  اىل  الالجئ  للفلسطيين 
خطريًا  طائفيًا  انقسامًا  أحدث  أنه  سنة،   62
ان  كاد  الذي  الثالثي«  بـ»احللف  ذّكرنا 
يتكرر بني افرقاء مسيحيني ثالثة كان اثنان 
ُبعد األرض عن السماء، عن  منهم متباعدين 
فريق ثالث اعترب »منحرفًا« عن »الثوابت 

املسيحية«. 
ومثة سؤال يطرح يف هذا الشأن: متى كانت 
من  للتملك  منها  املرشح قسم  لبنان،  أرض 
ام  أكانت شقة  الفلسطيين، مسيحية، سواء 
للفلسطيين  يعّوض  منزل  لبناء  أرضًا صاحلة 
فيها  له  تسبب  اليت  والشقاء  البؤس  حياة 
العدو اإلسرائيلي الذي احتل أرضه، واستوىل 
على منزله، قبل ان يطرده يف اجتاه احلدود 
وألقي يف   ،1948 عام  دخلها  اليت  اللبنانية 
خميمات بعضها ال يصلح للماشية. فعض على 

                األرض ... لو نطقت      ادمون صعب 
جرحه وصرب، آمال يف العودة يف وقت قريب. 

وطال هذا الوقت 62 سنة! 
ويف سؤال مواز: يف الذكرى اخلامسة حلرب 
حررتها  لبنانية  أرض  فوق  دارت  اليت  متوز 
شهدائها  بأرواح   2000 العام  يف  املقاومة 
الذين رووها بدمائهم الزكية، وحاول العدو 
اإلسرائيلي يف 12 متوز 2006 إعادة احتالهلا، 
فكرر اجملاهدون املواجهة، ومل يبخلوا دفاعًا 
هل  والدماء.  باألرواح  املقدسة  األرض  عن 
يصح القول ان هذه أرض شيعية، وقد دافع 
عنها الشيعة، لذلك جيب ان يتمسكوا بها وال 
يدعوا أحدًا سواهم يتملكها او يقيم فوقها؟ 

قد ال يالم بعض املسيحيني الذين ال تزال 
اليت  السود  األيام  ذاكرتهم  يف  حمفورة 
شهدها الربع األخري من القرن املاضي، وما 
تعرضت له مناطقهم على أيدي الفلسطينيني 
وكفاحهم املسلح الذي انفك خارج املخيمات 
وزرع الفوضى يف مناطق واسعة يف العاصمة 
الرد عليها قيام ميليشيات  وخارجها. وكان 
املناطق،  هذه  عن  دفاعًا  مسلحة  مسيحية 
وذلك خالفًا ملا كان يدعو إليه بعض العقالء 
رميون  العميد  امثال  واملسلمني  املسيحيني 
اده، والرئيس صائب سالم، والزعيم كمال 

جنبالط. 
كذلك قد ال ُيالم هذا الفريق من املسيحيني 
املثقلة ذاكرته بصور الكوارث والفواجع، إذا 
معه  تعاطفه  عدم  املسلم  الشريك  على  أخذ 
الطرف  جبانب  ووقوفه  األحداث  تلك  خالل 
الفلسطيين ومحايته والدفاع عنه بالسالح، كما 
بالسياسة، األمر الذي جعل الفريق املسيحي 
عنها  والذود  أرضه  عن  الدفاع  يف  وحيدًا 
بدمائه. لذلك هو اليوم يرفض ان يتنازل عن 
األرض ألي كان. واستطرادًا هو يقف  هذه 
ضد التنازل عن أي شرب من أرض لبنان، ال 

لفلسطيين فحسب، بل ألي اجنيب. 

مسيحيًا  احملررة«  »األرض  فكرة  وقادت 
القادة  بعض  واملسلمني،  الفلسطينيني  من 
املسيحيني اىل اعتبار هذه األرض ملكًا ملن 
حررها. وراودته فكرة اعالن »دولة حرة« 
فوقها. لكن هذه الفكرة اصطدمت مبعارضة 
املسيحيني حرصا  وغالبية كبرية من  بكركي 
على  احملافظة  وعلى  املشرتك،  العيش  على 
الكيان ومحايتهمن املغامرين الذين احنرفوا، 
بإغراء السالح والقوة والنفوذ وحب السيطرة، 
من الدفاع عن أهلهم ومناطقهم يف مواجهة 
االنفالش والفوضى الفلسطينيني، اىل إقامة 
نوع من احلكم الذاتي، والتنكيل باملسيحيني 

الذين كانوا خيتلفون معهم يف الرأي. 
الشيخ بشري اجلميل كلف جمموعة من  وكان 
والكرنتينا،  املسلخ  جمزرة  بعد  املعاونني، 
من  الشرقية  املناطق  و»تنظيف« 
واملسلمني  واملسيحيني  الفلسطينيني 
املخالفني له يف الرأي، القيام باستطالع آراء 
االنتجلنسيا املسيحية إلمكان إعالن »املناطق 
و»لآلخرين  للمسيحيني  دولة  احملررة« 
الذين يريدون العيش معهم فيها« كما قال 

يف احد خطبه. 
قيام  رفض  على  امجاع  شبه  هناك  فكان 
»إسرائيل ثانية« يف قلب العامل العربي. 
وقال احد املستطلعني ملعاون بشري: »حرام 
أجل  من  سقطوا  الذين  الشهداء  يكون  ان 
ان  جيدون  مربعًا  كيلومرتًا  الـ10452  لبنان 
لبنان  وان  سدى،  ذهبت  قد  تضحياتهم 
تقّزم يف كانتون صغري ممتد بني نهر الكلب 
واملدفون«. اضاف: »قل للشيخ بشري ان 
الشهداء رووا كل لبنان بدمائهم، وان اعالن 
دولة مسخ هو خيانة لتضحيات الشهداء«. 

فطوي املشروع. 
ان التمسك باألرض مرادف لنهائية الوطن. 
وسئل اإلمام الشيخ حممد مهدي مشس الدين 

ذات يوم ان يشرح مفهومه للوطن النهائي 
الذي كان ينادي به، فقال: »ان لبنان وطن 
ألف  اىل  ترقى  لبنان  يف  قبور  لي  نهائي. 
سنة. قبور أهلي يف جزين. فنحن جزينيون، 
الدين  ومسجدنا وبيت حممد بن مكي مشس 
حنن  متواصلة.  سنة  ألف  هناك.  موجودان 
ليس لنا قبور خارج لبنان. قبورنا هنا. وغرينا 
مثلنا. والوطن النهائي ليس مقولة مسيحية 
هنا  من  واقعية«.  مقولة  هو  بل  مارونية، 

ضرورة عدم التنازل عن األرض. 
متليك  يرفضون  اللبنانيون  كان  إذًا  نقول 
فماذا  سواها،  ما  او  شققًا  الفلسطينيني 
نفعل بهم بعدما اهملناهم وتركناهم يغرقون 
يف بؤسهم وحيولون املخيمات »غيتوات« 
ومالجئ للخارجني على القانون؟ هل نلقيهم 

يف البحر؟ 
لالجئني  العليا  املفوضية  اىل  التوجه  جيب 
التابعة لألمم املتحدة والطلب إليها ان تعامل 
الذين  األشوريني  عاملت  كما  الفلسطينيني 
جلأوا اىل لبنان يف احلرب العاملية الثانية من 
مع صدام يف  إيران  حارب  )بعضهم  العراق 
كسارة  منطقة  يف  هلم  فبنت  الثمانينيات(، 
بقيت  »ضيعة«،  او  مستوطنة،  زحلة  يف 
ملكًا للمفوضية ومل يعترب ذلك توطينا هلم، 
الدولة  كانت  إذا  إال  مسيحيون!  ألنهم  رمبا 
طرحه  الذي  القرية  مشروع  الحياء  مستعدة 
الرئيس رفيق احلريري يف التسعينيات لنقل 
مبان  اىل  وصيدا،  صور  من  الفلسطينيني 
للدولة، وقد  ملكًا  الئقة بهم خارجهما تكون 
أيده يف ذلك آنذاك النائب وليد جنبالط يف 
ما عرف بـ»السكن العمودي« بل األفقي. 
حالت  اإلقليمية  السياسية  الظروف  ان  إال 

دون ذلك. 
لو نطقت األرض لفضلت »احلل األشوري« 

ألنه عقالني. 



Page 27صفحة 27     

متفرقات

2010 تموز   17 Saturday 17 July 2010السبت 

حركة الشباب املسلم العلوي
معجزة االسراء واالمعراج للنيب حممد 

)صلى اهلل عليه واله وسلّم(
سبحان الذي اسرى بعبده ليال من املسجد احلرام اىل املسجد 
االقصى الذي باركنا حوله من آياتنا انه السميع البصري )سورة 

االسراء(. 
شاء اهلل الذي ال يعجزه شيء ان مين على حبيبه املصطفى النيب 
حممد )ص( برحلة مباركة هي االسراء واملعراج اما االسراء فهي 
رحلة ارضية من مكة املكرمة يف اململكة العربية السعودية اىل 

بيت املقدس يف فلسطني.
واما املعراج فهي رحلة مساوية من املسجد االقصى يف بيت 
املقدس اىل السماوات العال ثم اىل سدرة املنتهى حيث كان 
الرحلتان  هاتان  متت  وقد  وتعاىل،  سبحانه  العزة  برب  اللقاء 
الثانية  اىل  عشرة  احلادية  السنة  بني  ما  وجل  عز  اهلل  بقدرة 
عشرة منذ اعلن النيب حممد )ص( بأن اهلل ارسل املالك جربائيل 

يكلفه برسالة دينية.
ان حادثة االسراء واملعراج معجزة كربى خالدة ولسوف يبقى 
البشر عاجزين عن جماراتها وادراك اسرارها النها متت جبسد 
النيب وروحه ولو كان  االمر مناما او حلما ملا كان ُمستعظما 
بقوله تعاىل )سبحان الذي اسرى بعبده( والعبد عبارة عن جمموع 

اجلسد والروح، والتسبيح هو تنزيه اهلل عن النقص والعجز.
ان املؤمن اجلاد يف اميانه ال ينكر ابدا امكانية هذه املعجزة من 
اهلل القادر املقتدر: )اذا ما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن 
بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون(  الذي  فيكون فسبحان 

سورة يس.
ان اهلل تعاىل انزل عبدين من عباده من السماء اىل االرض آدم 

وحواء: ) قلنا اهبطوا منها مجيعا( البقرة.
ودفع عبده عيسى عليه السالم: )اذ قال اهلل يا عيسى اني 

متوفيك ورافعك الي( سورة ال عمران 
ووهب اهلل عبدا من عباده القدرة على نقل عرش بلقيس ملكة 
سبأ من جنوب اليمن اىل سليمان احلكيم اىل ارض فلسطني يف 
غمضة عني: ) يا ايها املأل ايكم يأتيين بعرشها قبل ان يأتوني 
مسلمني. قال عفريت من اجلن انا آتيك به قبل ان ترتد اليك 
طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني 

أأشكر ام اكفر( سورة النمل.
بقدرة  فكيف  اهلل  عباد  من  عبد صاحل  قدرة  هذه  كانت  فاذا 
خالقه الذي بامكانه ان يعرج بالنيب حممد )ص( اىل السماوات 
العال، وقد متت هذه الرحلة بواسطة الرباق اليت اتى بها جربائيل 
لريكب عليها النيب من مكة اىل بيت املقدس وكانت يف كل 
فائقة  بسرعة  لتصل  طرفها  منتهى  عند   حافرها  تضع  وثبة 
اماما  باالنبياء  النيب حممد )ص(  وهناك صّلى  اىل فلسطني. 
قوله  النجم  ورد يف سورة  كما  العال  السماوات  اىل  عّرج  ثم 
تعاىل: )والنجم اذا هوى، ما ضّل صاحبكم وما غوى، وما ينطق 
عن اهلوى ان هو اال وحي يوحى، علمه شديد القوى، ذو ُمّرة 
فاستوى، وهو باالفق االعلى ثم دنا فتدىل، فكان قاب قوسني 
او ادنى، فأوحى اىل عبده ما اوحى، ما كّذب الفؤاد ما رأى، 
أفُتمارونه على ما يرى، نزله ولقد رآه نزلة، اخرى عند سدرة 
املنتهى، عندها جنة املأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ 

البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكربى.
والرفيعة  املنزلة  على  داللة  هي  واملعراج  االسراء  معجزة  ان 
والدرجة العالية للمصطفى النيب حممد )ص( ومن املهم ايضا 
ان يلمس االنسان عظمة اهلل سبحانه وتعاىل ويدرك بديع صنعه 
وعظيم قدرته من اجل ان يثق بنفسه ودينه ويطمئن اىل ان 

اميانه باهلل هو االبقى الن اهلل عّز وجّل قادر على كل شيء.

اسبوع املرحوم الشيخ سليم عبود امحد 
الكرام  بركات  وال  عماد  ابو  املرحوم  عائلة  تتقدم 
بالشكر اجلزيل من الذين واسوهم يف مصابهم ومن 
اتصلوا  الذين  الشيخ  حميب  واالصدقاء  االهل  كل 
وكذلك  العائلة  معزين  ولبنان  وسوريا  ملبورن  من 
العلوي  االسالمي  املركز  اىل  شخصيا  حضروا  الذين 
يف ماركفيل للوقوف اىل جانب العائلة لتخفيف وقع 

الفراق االليم.
لقد كان رمحه اهلل حمبوبا من اجلميع كبريا وصغريا، 
اثرا طيبا يف كل بيت ملا له من خدمات مجة  وترك 
افعاله  بعض  من  حيث  وانسانية،  واجتماعية  دينية 

غسل املوتى وجتهيزهم وتكفينهم.
قضى عمره بفعل اخلري ومجل الشمل والتسامح ووحدة 

الصّف.
عبود  سليم  الفاضل  شيخنا  الغالي  فقيدنا  اهلل  رحم 

امحد ابو عماد وستبقى ذكراه خالدة اىل االبد.

نهار اخلميس الواقع يف 8 متوز 2010 عقد يف بيت بشري اجتماع 
"مركز  وجلنة  أسرتاليا  يف  "بشري"  رابطة  بني  وتعاون  تثقيف 
الرتاث املاروني" مع احملامية األستاذة بهية أبو محد منسقة املركز 

والسيدة أمال بو مسرة وعدد من أعضاء الرابطة.
أهمها  وكان  حوهلا  العمل  يدور  اليت  باملواضيع  اللجنة  أدلت  قد 
وهذه  أسرتاليا.  وبشري يف  األم  الوطن  بشري يف  بني  التوأمة 
التوأمة تقوم على التبادل الثقايف والرتاثي واالجتماعي من عادات 
تستعمل يف   كانت  ادوات  ومن  وأجدادنا  آباءنا  مارسها  وتقاليد 
احلياة اليومية يف تلك احلقبات من الزمن وذلك باحيائها وابرازها 
للعامل وتبيان قيمتها مما تدل من حضارة مارسها اللبنانيون عرب 
العصور وخاصة أبناء بشري االقدمني وعطاآتهم الفكرية واعتالئهم 

املطران عاد أبي كرم يطلق مشروع التوأمة
 واحملامية بهّية أبو محد تشرف على التنفيذ يف بيت بشري 

املناصب العالية يف الدولة اللبنانية واألوسرتالية.
أما احملامية بهية أبو محد والسيدة أمال بومسره قد ذودانا مبشاريع 
جلنة مركز الرتاث املاروني اليت ستقام يف املستقبل، منها املعارض 
بواسطة  معلومات  وتبادل  لبنانية  ومدن  قرى  لكل  ستتسع  اليت 
الفيديو على شاشات التلفزة بني البلدين املقيم واملغرتب، هكذا 
يتوحد تاريخ املوارنة يف ماضيه وحاضره ويكون صفحة مشرقة يف 
املستقبل لكل أبناء املوارنة يف العامل وتعبريهم عن قيمة الرتاث 

املاروني.
رابطة بشري يف سدني
فريق اإلعالم

)واعاله بعض اللقطات(

نهار األحد الواقع يف 11 متوز 2010 استقبل مركز الرتاث املاروني 
يف هول كنيسة القديس مار مارون فرع "ردفرن" الرابطة الزحالوية 
حبضور رئيسها السيد "جان ابو غامن"  مع بعض أعضائها. وبعد 
جولة على حمتوياته شرحت هلم األستاذة احملامّية بهّية أبو محد " 

املعروضات وأهميتها...
أكد السيد"جان أبو غامن" بان املعرض" يف مركز الرتاث املاروني 
به.  االشرتاك  مجعية  أو  رابطة  كل  وعلى  األوىل  الدرجة  من  هو 
الكرام  زحلة  ألبناء  نداء  غامن  أبو  السيد"  وجه  املناسبة  وبهذه 
أو  معلومات,  أو  صورا,  حوزتهم  يف  كان  أن  بالرابطة  لالتصال 
وثائق, تتعلق بتاريخ زحلة, أو بعاداتها, كما سأل الذين هاجروا 
حني  جتاربهم  عن  معهم  للتحدث  بالرابطة  االتصال  أسرتاليا  اىل 

وصوهلم هذه الديار لتدوينها يف أرشيف الرابطة... 
ولقد عربت الرابطة الزحالوية عن استعدادها ملساعدة املركز على 
إطالق مشروع التوأمة بني القرى اللبنانّية واملركز، وإنشاء قسم 
خاص لزحلة يف املتحف الذي خيتص بتاريخ كل قرية لبنانّية يوجد 

له مقيمني يف أسرتاليا.

الرابطة الزحالوية تزور مركز الرتاث املاروني

Maronite Heritage Centre 
627 Elizabeth St REDFERN  NSW  2016
Open Sundays  From 11am to 2pm 

مركز الرتاث املاروني

كلب يستنجد ببوق السيارة 
 حوصر كلب يف سيارة ملدة ساعة تقريبا يف درجة حرارة بلغت 32 
درجة مئوية يف والية بنسلفانيا قبل أن يتم إنقاذه. وأفاد الطبيب 
الكلب أن صاحبته كانت قد ذهبت للتسوق  الذي عاجل  البيطري 
وكانت حتزم األمتعة عندما عادت إىل منزهلا لكنها نسيت أن الكلب 

ماكس ال يزال يف السيارة. 
وبعد قليل، مسعت صوت بوق السيارة لكنها نظرت عدة مرات إىل 
اخلارج ومل جتد شيئا قبل أن خترج يف النهاية لتجد ماكس جيلس 
إىل  الكلب  وأسرعت صاحبة  البوق.  على  ويضغط  السائق  مكان 
نقله إىل العيادة بعد أن أعطته مياها باردة للشرب. وأفاد الطبيب 
املعاجل أن حرارة ماكس كانت مرتفعة وكان يتنفس بصعوبة، لكنه 

مل يعان من إصابات خطرية.  

طولك حيدد... تكاليف إجازتك 
لرحالتها  الرتويج  إىل  اإليطالية  السياحة  شركات  إحدى  جلأت 
العامل،  نوعها يف  من  األوىل  تكون  قد  مبتكرة  بطريقة  السياحية 

بعدما باتت تكاليف اإلجازة تعتمد على طول املسافر. 
وأوضحت وكالة »آكي« اإليطالية لألنباء ان الشركة أعلنت ان 
األشخاص الذين يبلغ طوهلم ما بني 170 و180 سنتمرتًا سيحصلون 
على ختفيض قدره ستني يورو للفرد، بينما من هم أقصر من ذلك 

سيكون التخفيض بنسبة 80 يف املئة. 
والشباب يف  للطالب  السياحي  املركز  يف  املسؤول  عن  ونقلت 
متوز  طوال شهر  فقط  سار  التخفيض  ان  غوريين  أندريا  إيطاليا 
احلالي، وسيكون مقتصرًا على الرحالت املتجهة إىل اجلزر اليونانية. 
واضاف غوريين ان العرض اجلديد يسمح لزوجني طوهلما أقل من 

170 سنتمرتًا بتوفري 160 يورو من تكلفة اإلجازة. 
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PH: 0419247261- 96823269
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العروسان عبود الغول وعيشة عمرية 

يف  والعشرين  الواحد  ميالدها  بعيد  يوسف  رينا  اآلنسة  احتفلت 
مطعم جان شاهني ومجعت حوهلا االهل واالقارب واالصدقاء الذين 
اغنية  وعلى  العامرة  السهرة  وخالل  وابتهاج  بفرح  معها  رقصوا 
رينا  املطرب جورج خوري قطعت  يا مجيل من  اهلابي بريث داي 

قالب احللوى وتقبلت التهاني من اجلميع وعقبال فرحتها.

عشاق السهر وحمبو الكيف يف مطعم شاهني

بفرحة كربى وعلى وقع الطبول ولعب السيوف وغناء املطرب احملبوب 
خالد االمري واهازيج االهل وزغاريد املدعوين دخل العروسان عبود 
الغول واحلسناء عيشة عمرية القفص الذهيب يف حفلة ساهرة كربى 
اخوان  اجلميلة الصحابها خطار  الويستيال  على شرفهما يف صالة 
املمتازة.  السريعة  باخلدمة  الزبائن  راحة  على  الساهرة  واالدارة 
والصالة اجلميلة اليت مجعت اهل العروسني ال الغول وال عمرية 
وعددا كبريا من املدعوين ضاقت بهم الصالة. واستقبل العروسني 
واهلهم واملدعوين الشاعر جورج توما باحلى الكالم باللغتني العربية 
واالنكليزية وعمت الفرحة مجيع احلضور وخاصة والدي العروسني 
اللذين كانا لولب الفرحة يستقبالن املدعوين باالبتسامة اللطيفة 

والوجه البشوش. 
خالل احلفلة العامرة وعلى اضواء فيديو وليد احلايك واشعاع فالش 
اراكس قطع العروسان عبود وعيشة قالب الفرحة ونثرت الورود 
وتعالت االلعاب النارية مع رقصة احلب والوفاء يف ارجاء الصالة 

وتقبال التهاني من  اجلميع الف مربوك

عيد ميالد رينا يوسف)21( يف مطعم شاهني

كل اسبوع يغض مطعم جان شاهني بعشاق السهر وحميب الكيف 
الفنان  انغام  على  اجلميل  الشرقي  اجلو  مع  العرمرمية  واجللسات 
الكرمية  املطعم  ادارة  من  املمتازة  السريعة  واخلدمة  خوري  جورج 
وعمادات  وخطوبة  ميالد  اعياد  من  املتنوعة  املناسبات  واحلى 

واحلضور الدائم يف امجل السهرات املمتعة.

ما زالت الفرقة تقوم بنشاطها الرتاث يف اسرتاليا منذ تأسيسها 
سنة 1977 وتشارك يف املهرجانات واحلفالت اخلاصة والعامة ويف 
املهرجانات واملسرحيات اليت كانت تعرض يف بريوت وبيت الدين 

وبعلبك.
السبت 2010/7/3 وبدعوة من مجعية بلوزة اخلريية شاركت الفرقة 
يف برنامج احلفلة السنوية اليت اجتمعت يف منطقة غرانفيل وقدمت 

وصالت من الرتاث والفلكلور اللبناني.
االحد 2010/7/4 وبدعوة من اهل العريس شاركت الفرقة يف عرس 
الشاب عمر طليس والعروس رابيا يف صالة البلفيو يف بانكستاون 
قدمت الفرقة وصالت من وحي املناسبة شارك العريس يف بعض 

الوصالت اليت قدمتها الفرقة.
 الف مربوك 

نشاطات فرقة ارز لبنان الفلكلورية 

ال تنسوا موعدكم هذه السنة مع مهرجان الفرقة السنوي
 »كرنفال لبنان« يف دارلينغ هاربر االحد 2010/10/10

 من الساعة 10 صباحا لغاية 5 بعد الظهر
كل من يريد االشرتاك بهذا املهرجان ميكنه االتصال مبدرب 

الفرقة 0414750013
ال تنسوا موعدكم مع مهرجان الفرقة يف اداليد 

»صدى االمواج« السبت 2010/12/18 
للمزيد من املعلومات ميكنكم االتصال او عرب الربيد االلكرتوني 

e.akouri@bigpond.com    شكرا لتشجيعكم 
                                                                    ايلي عاقوري

قال علماء بريطانيون إنهم توصلوا إىل حل لغز طاملا حريرّ الناس 
منذ فجر التاريخ مفاده أن الدجاجة هي اليت جاءت قبل البيضة 
حتى  العامل  يف  كثريون  يعتقد  يزال  ال  كما  العكس،  وليس 

اآلن.
شفيلد  جامعيت  يف  العلماء  إن  مايل  الديلي  صحيفة  وذكرت 
وورويك يعتقدون أنهم فكوا هذا اللغز القديم وهو أن الدجاجة 
جاءت  اليت  هي  الدجاجة  إن  وقالوا  البداية.  يف  أتت  اليت  هي 
قبل البيضة ألنها هي اليت تضع البيض، موضحني أن االحباث 
ل قشر البيض يعتمد على  ن أو تشكرّ اليت أجروها أظهرت أن تكورّ
الربوتني وهو موجود يف مبيض الدجاجة. وتوصلوا أيضًا إىل أن 
البيضة ال ميكن أن توجد أصاًل إالرّ إذا كانت داخل بطن الدجاجة ما 

يعين أن الدجاجة هي اليت أتت قبل البيضة.
ويعتقد العلماء أنه قبل أن تتشكل البيضة فرمبا احتاجت إىل بروتني 

وأخرياً.. الدجاجة قبل البيضة!
 »17 سي-  »أو 
والذي ال يوجد إالرّ يف 
مبيض الدجاجة. وقال 
فرميان  كولن  الدكتور 
من قسم هندسة املواد 
شفيلد  جامعة  يف 
»كان  الربيطانية 
يعتقد منذ زمن طويل 
البيضة جاءت قبل  أن 
لدينا  ولكن  الدجاجة 
علمي  برهان  اآلن 
الدجاجة هي  أن  يظهر 

اليت جاءت أواًل«.
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20 نيسان(:حتتاج اىل حركة مستمرة وأهداف   – آذار  احلمل )21 
ومنافسة لتشعر بشخصيتك احلقيقية. وال تركز على هدف واحد بل 

توّزع اهتمامك وحيويتك على اكثر من مشروع.

الثور )21 نيسان - 20 أيار(:تتعلم مع الوقت ان مواجهة االمور 
اليت تزعجك واملشكالت اليت رمبا صادفتك يف العالقة العاطفية 
أفضل من التعامل معها كأنها غري موجودة. تعوزك الشجاعة يف 

احلب.

اآلخرين  مع  التواصل  يف  حزيران(:تربع   20  - ايار   21( اجلوزاء 
التفاصيل اليت  وتتأقلم مع حميطك وظروفك. تعترب االجيابية من 

تسعفك يف احلياة والذكاء احلاد الذي تتمتع به يدعمك.

السرطان )21 حزيران - 20 متوز(:التزامك العاطفي وعدم قدرتك 
تساهم يف جناح  اليت  التفاصيل  من  بسهولة  الشريك  هجر  على 
عالقتك العاطفية، فيشعر اآلخر بأن املشكالت اليومية ال تهددها. 

االسد )21 متوز - 21آب(:تتمسك بكربيائك وتتصرف مع الشريك 
املرتبة  انك تضع نفسك يف  ويلمس  بنفسك،  ثقتك  انطالقًا من 
يف  حقيقية  مشكلة  عنادك  ويعترب  العاطفية.  العالقة  يف  االوىل 

احلب.

 العذراء )22 آب 22 أيلول(:تريد ان ختدم الشريك باستمرار وان 
اليك، وختفي حاجتك امللحة اىل احلب الصادق  بأنه حيتاج  تشعر 

واالحاسيس املرهفة خلف قناع الربودة املدروسة.

امليزان )23 أيلول - 22 ت1(:تقدر على حتقيق احالمك والوصول 
تفقد  وال  اآلخرين،  مع  مقنع  بأسلوب  تتصرف  النك  اهدافك  اىل 

ثقتك بنفسك وان كنت متر بظروف صعبة، وال سيما يف العمل.

العقرب )23 ت1 - 22 ت2(:تثق بالشريك ومبن تشاطرهم حياتك 
وان كنت تعرف بأنهم مصدر جوهري لألمل. وال تتخلى عمن جتمعك 

بهم ذكريات. تعوزك القدرة على ختطي اخليبات.

القوس )23 ت2 - 20 ك1(:حتتاج اىل االستقالل النك تريد ان 
اكثر  تعيش  ان  وتريد  عينه،  الوقت  يف  طريق  من  اكثر  تسلك 
من جتربة، واكثر من مغامرة، وحتركك حاجة ملحة اىل اهلرب من 

واقعك. 

اجلدي )21 ك1 - 19 ك2(:تبحث عن الشريك الذي يعيش الروتني 
حيرتم  ان  واالهم  لك،  حيلو  كما  يتصرف  ان  ويعرف  جانبك  اىل 

التقاليد والقوانني، ويضع رأيك يف املرتبة االوىل.

الدلو)20 ك2 - 18 شباط(:تعيش من اجل انقاذ البشرية من آالمها 
وخيباتها، وال تتخلى عن مسؤولياتك وتدافع عن االصدقاء وتقف 

جبانبهم وان كنت تعرف بأن بعضهم ال يستحق التضحيات.

 احلوت )19 شباط - 20 آذار(:غالبًا ما جترفك مشكالت اآلخرين 
وتلبس شخصياتهم، فيشعر بعضهم ان ال شخصية واضحة لك، بل 

تتبنى مواقف من تتوافق معهم يف اللحظة بكل انفعاالتها.  

تسلية

2010 تموز   17 Saturday 17 July 2010السبت 
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Classifieds All Sydney Metro
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FM Recruitment Services Pty Ltd
FM Recruitment Services 
Pty Ltd offers holistic HR 
solutions for business and 
employees. 02 9802 1753

TONY ROMA'S SYDNEY
0 Stars.
Tony Roma's has been 
Famous for Ribs for more 
than 30 years. It all started 
back in 1972 in North Miami 
when Tony opened his first 
place with Baby Backs 
as the house specialty. It 
attracted people from miles 
away just to have a taste of 
this tantalizing sensation. 
The rest is history. Stop in 
today and experience why 
we are Famous for Ribs 
and so much more!
(612) 9299 8500
121 - 123 Sussex Street
Sydney,NSW, 2000

Zazoo
 is an Internet content 
consultancy that can create 
content that develops 
interactive relationships 
with your customers. 
 Zazoo is content neutral: 
we work with words, video 
or audio – whatever is the 
right solution for the job. 
All Zazoo content is 
search engine optimised, 
so customer targets 
will find their way to the 
information. 
0422 000 373

Pete Miller MC
Our professional compere 
service and range of 
experienced MCs do 
everything possible to 
ensure your guests shout 
"WOW". Whether it be a 
Master of Ceremony ( MC) 
or a speaker or powerful 
training materials for your 
important special event, 
we are here to help you.
1800 888 062. 

Red Baron Laser Skirmish
0 Stars.
Specialising in outdoor 
sport and recreation 
through exergaming - 
combining the thrill of 
computer gaming and 
physical exercise.
1300919313

B2b Networking Business to Business Networking

Have your business listed from $5 per week.
Call us or register online to share the benefits: (02) 9499 1181
Share friendships and develop your business ( breakfast/Lunch/Dinner) at your favorite restaurants and cafes. Leading business owners and managers 
as guest speakers.

 “Because who you know does make a difference” www.b2bnetworking.com.au
Funland Games
Leading Retailer in new 
and seconde hand pc buy 
sell trade video games 
playstation 3 xbox 360 
nintendo pc consoles cash 
for your games sony 
0297937707
10 the appian way 
bankstown NSW, 2200

Accelerated Collection Services
(02) 9790 6877
Suite 839/ Stanley Street
Bankstown

An Restaurant
(02) 9796 7826
27 Greenfield Parade
Bankstown

Pacific International 
Apartments-Bankstown
1800 224 584
477 Chapel Rd Bankstown

Kwik Kopy Bankstown
(02) 9708 6488
14 French Avenue 
Bankstown

Dot Imaging
1300 657 902
Gartmore Ave Bankstown

Mega Refrigeration
(02) 9214 4325
23 Arkley St Bankstown

South West Automatic
(02) 9790 2524
115 Eldridge Road 
Bankstown

Phoenix Charters
(02) 9790 4853
Yagoona 

Mitre 10 Revesby
(02) 9772 1177
3842- Marco Avenue,
Revesby

Colortile
1300 265 678
26 Daisy St, Revesby

Art Master Sign & Design
(02) 9785 2888
1 Queen St Revesby

7 Star Glass
(02) 9774 4803
965/ Marigold Street 
Revesby

Gear Box Factory
(02) 9772 1642
28 Queen Street Revesby 
Heights

Revesby Workers Club
(02) 9772 2100
2b Brett St Revesby

United International Co. P/L
(02) 9772 1233
297 Canterbury Road 
Revesby

Revesby Press Pty Ltd
(02) 9760 0933
Unit 3, 50 George St 
Granville

A Lazy Daisy Florist
(02) 9772 4777
16/ 35 Selems Pde 
Revesby

Emarat Lubricants Australia & NZ
(02) 9750 3099
Unit 1 488 Punchbowl Road 
Lakemba

All Star Commercial Kitchens
(02) 9740 5733
4 Belmore Rd Punchbowl

Aussie Metal Engineering P/L
(02) 9708 2199
11/ 59 Moxon Road 
Punchbowl

Sannine Bathrooms Pty Ltd
(02) 9750 9555
1165 Canterbury Rd 
Punchbowl

The Chiropractic Effect
(02) 9533 1034
15 Christian Rd Punchbowl

Eternal Classics Wedding Car Hire
(02) 9796 4755
1518- 1520 Canterbury Rd
Punchbowl

Rydges Bankstown
(02) 8707 2800
Cnr Hume Hwy & Strickland 
St Bass Hill

Gardenia Motor Inn
(02) 9644 9600
850 Hume Hwy Bass Hill

BHe - Bass Hill Electrical
(02) 9728 6945
75 Orchard Rd Bass Hill

Bass Hill Holiday Village
(02) 9724 9670
713 Hume Highway Bass 
Hill

Party In Style
(02) 9786 6724
Bass Hill

Able Minibuses & Limousines
(02) 9738 8388
Unit 2 / 1 - 3 Ferngrove 
Place Chester Hill

Jamal Professional Painters
(02) 9743 9994
Chester Hill

Robert Burtons Printing & Packaging
(02) 9645 4611
63 Carlingford Street
Sefton

Backloads.Com Pty Ltd
1800 800 323
Villawood

Kwik Kopy Villawood
(02) 9754 2100
Unit 14,161 Woodville 
Road Villawood

Kent Moving & Storage
13 5531
Villawood

Ganges SME Services
: Accounting & Bookkeeping 
GST&BAS Preparation 
Financial Reporting 
and Analysis Budget 
& Cashflow Planning 
Business Planning & 
Monitoring Business 
Reviews & Process 
Improvements IT System 
Reviews & Implementation 
Margetson & Associates

A ABLE Classic Wedding Cars
(02) 9313 5833
50 Sutherland St Mascot
02 9596 0832

Waratah Luxury Transport
(02) 9805 1491
North Ryde

Allstar Classic Wedding Cars
(02) 9922 4882
McMahons Point

Sandler Training
About Sandler: 
Sandler® Training is one 
of the world’s largest Sales 

and Management Training 
organisations, with over 200 
offices globally, in over 26 
countries. We specialise is 
helping all areas of business 
from Management, through 
to stream lining clients 
selling systems, through to 
ensuring customer services 
are displaying the right 
attitudes to support the 
companies brand. Finding 
power in reinforcement, 
Sandler provides services 
in the following areas: 
Sales Training • Management 
& Leadership Training 
• Executive Coaching 
• Keynote Speakers • 
Assessments • Systems/ 
Process Implementation
+61(0)2 9004 7855
Lev. 39, Citigroup Centre
2 Park Street, Sydney

Paterson- Management Consultants
Over 35 years Business 
Experience International 
and Domestic Business 
Consulting Specialty Areas 
Australasia, North America, 
Europe (EU) Advising on 
formation and business 
structures, drafting 
policies and procedures 
and Planning.
0400673346
Po Box 291 McCrea VIC, 
VIC 3938

Wealth Empowerment Institute
0434 547 691
PO Box 9014 Brighton
VIC, VIC 3186 VIC
Mobile: 0434 547 691
Twitter: http://www.twitter.
com/markgarbelotto
LinkedIn: Mark Garbelotto
F a c e b o o k : 
eat that f rogaustra l ia@
gmail.com

2Black
Business Strategy...while 
you run your day to day 
operations we>ll help you 
gain a direction.
0280658068
P.O Box 886 Spit Junction
NSW, NSW 2093

Eco Office Supplies
Go green at work... buy 
recycled! Sustainable 
alternatives to everyday 
office consumables such 
as stationery, bathroom, 
kitchen and catering 

supplies, cleaning 
products, recycling bins, 
bin liners, and promotional 
merchandising. Australia-
wide delivery. Order from 
your desk. Delivery to your 
door. Buy in bulk & save!
1300 69 1500
Australia, Australia  
Australia

The Promenade Cronulla Serviced Offices
9 Prestigious serviced 
offices, virtual office, 
boardroom and reception 
area in the heart of 
Cronulla, designed to 
meet the needs of small 
businesses by providing 
office space and extensive 
support services, including 
a high profile business 
address with a receptionist 
to answer your calls, 
handle your mail and relay 
messages.
The Promenade is a 
luxurious space with a 
spectacular outlook to the 
North Cronulla Beach.
Cronulla is known for its 
natural beauty and lifestyle. 
The Promenade is close to 
local cafes, restaurants 
and general amenities and 
has an absolute exciting 
location.
02 8556 8600
Level 1 Unit 4 / 46- 
Kingsway Cronulla NSW, 
NSW 2230NSW

AWD Website Design Melbourne
A leader in providing IT 
and Web Solutions in 
Melbourne, Australia, AWD 
provides a complete suite of 
business IT solutions, such 
as ecommerce website 
design, CMS design 
(Content Management 
Systems), Intranet design, 
web based CRM software 
(Customer Relationship 
Management), web 
application development, 
multimedia design, 
networking security, 
network setup, data backup 
and recovery, business 
telephones technology, 
and Internet marketing. 
AWD ensure the best return 
on your investment.
1300 855 651
Suite 210, 134136- 
Cambridge Street
VIC, VIC 3066



Page 31صفحة 31      2010 تموز   17 Saturday 17 July 2010السبت 

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

4WD املتوسطة والصغرية والـ

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

 مؤسسة املكاري خربة يف العمل وصدق 

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

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

”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

The Lebanese Cabinet 
decided Wednesday to form 
a joint ministerial committee 
tasked with drafting a 
comprehensive study on the 
Rafik Hariri international 
airport to determine any 
security flaws. 
The Cabinet’s decision 
follows the discovery of 
human body on the landing 
gear of a flight from Beirut 
early Saturday, after a man 
apparently tried to hitch a 
ride on the plane. 
Nas Air flight XY 720 took 
off from Beirut airport late 
Friday and landed Saturday 
morning in the Saudi 
capital. 
The body was identified 
as that of Firas Haidar, 20, 
from the southern village 
of Markaba in the qada of 
Marjayoun, who lived in the 
Beirut suburb of Burj al-
Barajneh near the airport. 
“The government tasked 
the Public Works and 
Transportation ministry 
with formulating a 
comprehensive report on 
the airport’s needs to build 

Cabinet to study airport security
facilities that would secure 
the airport’s perimeter,” 
Information Minister Tarek 
Mitri said. 
The report should be due in 
15 days to allow the Cabinet 
to take the appropriate 
measures, Mitri added. 
Prime Minister Saad Hariri 
stressed during the session 
held at the Grand Serail that 
the “illegitimate entry of any 
individual to the airport’s 
runways is a dangerous and 
rejected matter.” 
Earlier Wednesday, Future 
Movement MP Mohammad 
Qabbani said the Public 
Works and Transportation 
parliamentary committee 
would convene next week 
to discuss the formation 
of a regulatory aviation 
committee based on the 
request of the international 
association of civil aviation. 
“The airport situation is 
very delicate and no delay 
should take place when it 
comes to the committee’s 
formation that regulates the 
airport’s matters and provide 
the security apparatus 

with its needs since such 
committee would adopt a 
similar mentality to that of 
private sector institutions 
with similar prerogatives,” 
Qabbani added. 
On another note, Hariri 
questioned the ongoing 
debate over the French-
Lebanese security 
agreement which was 
approved by the Cabinet. 
Nevertheless, the premier 
stressed Parliament’s right 
to pass or reject the accord. 
On Tuesday, parliamentary 
joint committees failed to 
agree on the Lebanese-
French deal for internal 
security, civil defense and 
administrative issues, after 
a number of MPs broke the 
quorum by withdrawing from 
the session. 
The tackled agreement has 
been the subject of debate 
for several days because of 
its unclear content, mainly 
concerning combating 
terrorism. Opposition 
MPs, mainly Hizbullah 
lawmakers, fear that 
Lebanon and France do not 

adopt the same definition 
for terrorism. 
Commenting on the issue, 
Hariri said the agreement 
does not adopt any definition 
of terrorism with the only 
clause defining terrorism 
and adopted by Lebanon 
being that mentioned in the 
Arab Convention for the 
Suppression of Terrorism. 
Meanwhile, well-informed 
sources told The Daily Star 
that Defense Minister Elias 
Murr informed the Cabinet 
of the arrest of Tarek al-
Rabaa on charges of spying 
for Israel. 
Rabaa was identified as the 
partner of Charbel Azzi, a 
technician at Lebanon’s Alfa 
mobile service provider, who 
was also charged Tuesday 
with “entering enemy 
territory, collaborating with 
Israel and providing it with 
information.” Azzi would 
face the death penalty along 
with Rabaa if convicted. 
Lebanon has arrested more 
than 70 people since last 
year on suspicion of spying 
for Israel. 

Hizbullah demands changes in 
French security-pact text

Hizbullah is demanding 
the revision of a security 
accord between France and 
Lebanon over the definition 
of the word “terrorism,” 
a party official said on 
Wednesday. 
“We want a text that either 
clearly defines ‘terrorism’ 
as per Lebanese and Arab 
laws or the omission of 
the clause that deals with 
counterterrorism entirely,” 
Hizbullah MP Hassan 
Fadlallah told AFP. 
“France’s definition 
of terrorism includes 
Palestinian resistance 
movements and that 
clashes with Lebanese law, 
which is in line with the 
Arab League’s definition,” 
he added. 
“Without resolving this 
matter, the accord will not 
be passed in Parliament.”
The 22-member Arab 
League does not regard 
“armed struggle against 
foreign occupation,” such 
as the Palestinian Hamas 
or Lebanese Hizbullah, as 
terrorist movements.

Lebanon and France signed 
the security pact in Paris on 
January 21 which stipulates 
the two countries should 
“boost cooperation” in 
fighting “terrorism,” money 
laundering and drugs. 
Parliamentarians held talks 
Tuesday on the accord, and 
a number of MPs from an 
alliance led by the Hizbullah 
walked out of the session. 
Deputy Speaker Farid Makari 
told AFP that there was “no 
opposition to the agreement 
as a whole,” but Hizbullah 
and its allies had raised the 
notion that France “views 
the resistance [Hizbullah] 
generally as terrorist.” 
But Hizbullah’s political 
rivals were outraged at the 
Shiite party’s demand, with 
Christian Maronite MP Sami 
Gemayel slamming the 
group as “isolationist.” 
“We cannot ruin Lebanon’s 
relationship with France for 
the sake of Iran’s nuclear 
ambitions,” Samir Geagea, 
who heads the Maronite 
Lebanese Forces, told 
reporters on Tuesday.

News



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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