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أسـتعجل زيارة األسـد للبـنان و «مـن يتـآمر علـى املقـاومـة جيـب أن خيـاف»

نصر اهلل :احلريري أبلغين قرار بيلمار ...واملبادرة بيده

خاطب األمني العام لـ«حزب
اهلل» السيد حسن نصراهلل،
ليل أمس االول ،اللبنانيني
بلغة هادئة وواضحة..
وقوية املضمون ،داعيا
اياهم اىل التنبه جيدا
للعبة األمم بتقاطعاتها
االقليمية واحمللية ،اليت
حاولت أخذ لبنان رهينة
حسابات كربى ،وكادت
تنقله من موقع اقليمي اىل
موقع نقيض ومن واقع
االستقرار الداخلي اىل
احلرب األهلية ،حمذرا من
أن هناك من يريد تكرار
اللعبة اليت سقطت بفضل

صمود املقاومة وقوى
املعارضة وسوريا ،ولكن
هذه املرة بعناوين جديدة.
وألن املرحلة اليت مير بها
لبنان خطرية وحساسة
ودقيقة ومفصلية ،أراد
خياطب
أن
نصراهلل،
الصحايف،
مؤمتره
يف
ليس مجهوره أو مجهور
املعارضة ،بل كان معظم
خطابه موجها جلمهور 14
آذار ،الذي قادته عواطفه،
بعد اغتيال الرئيس الشهيد
رفيق احلريري اىل رفع
شعارات وجدران العداء
لسوريا ،ليتبني بعد مخس

سنوات أن سوريا هي
عنوان االستقرار السياسي
واألمين يف لبنان ،لكن
ضمن معادلة تريد أخذ
اجلمهور نفسه اىل مطرح
آخر حماولة القضاء على
املقاومة بالفتنة الداخلية
املدمرة...
ولقد خرج نصراهلل ،للمرة
األوىل ،يف تاريخ جلساته
مع ضيوفه من اللبنانيني
أو سواهم ،عن تقليد
يعرفه القاصي والداني،
بكشفه جزءا بسيطا ولكنه
كبري من حمضر لقاء بينه
وبني رئيس احلكومة سعد

احلكيم يدعو املالكي إىل التنحي

واشنطن ختفّض ديبلوماسييها بعد االنسحاب

دعا امس االول رئيس
«اجمللس األعلى االسالمي»
يف العراق عمار احلكيم
رئيس الوزراء العراقي
املنتهية واليته نوري
التنحي
اىل
املالكي

وفتح الطريق أمام آخرين
لتاليف حكومة جديدة يف
العراق وإنهاء حال الفراغ
السياسي يف البالد.
ونفى احلكيم ،الذي
يرأس «التحالف الوطين

العراقي» اتهامات بأن
اجمللس األعلى االسالمي
يف العراق هو السبب
يف تأخري تأليف احلكومة
وانتقد املالكي من غري
(التتمة ص)21

مؤسسة املكاري للدواليب االوىل يف فيكتوريا
دواليب جديدة
ومستعملة
بأسعار ال تنافس
(التفاصيل ص )17
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احلريري ،غداة عودة األخري
من رحلة خارجية كانت
واشنطن ونيويورك آخر
حمطاتها يف أيار املنصرم،
حيث طلب لقاء نصراهلل
بعد أن عرج على دمشق
والتقى الرئيس السوري
بشار األسد.
يف تلك اجللسة اليت
الفجر،
حتى
امتدت
أراد احلريري «مشكورا»
و«متعاونا»
و«حريصا»
أن خيتلي لدقائق قليلة
بالسيد نصراهلل ،وأبلغه
مبضمون القرار الظين
الذي سيصدر عن املدعي

العام للمحكمة الدولية
اخلاصة بلبنان القاضي
دانيال بيلمار ،وقال لي:
«يا سيد يف شهر كذا
أو شهر كذا سيصدر
قرار ظين يتهم أفرادًا
من «حزب اهلل» وهؤالء
مجاعة ليسوا منضبطني
وليس هناك أي عالقة
للحزب ،وأنا قد وعدتكم
سابقًا أنه إذا جرى هكذا
شيء أنا أخرج إىل اإلعالم
وأقول أن احلزب ليس له
أي عالقة وهؤالء الناس
ليس هلم أي عالقة ،لكن
(التتمة ص)21

Funland Games Pty Ltd
Buy & Sell trading all computers Games
Sony * Nintendo * Xbox * PC * PSP

All Accessories & Retro Games
Web Site: www.funlandgames.com.au
Email: Funlandgames@optusnet.com.au

Phone/Fax: 02 97937707
10 The Appian Way
Bankstown, NSW 2200
ABN: 31111792422

Milad El-Halabi – CMC, JP

رئيس اجلمهورية وعدهما بتلبية الدعوة لزيارة اسرتاليا

الذوقي وبراكس زارا لبنان واجتمعا مع
الرئيسني سليمان وبري والبطريرك صفري

*رئيس اجلمهورية العماد ميشال سليمان يتوسط احملامي
فادي الذوقي ورئيس والية فيكتوريا السابق ستيف براكس*

عاد اىل فيكتوريا رجل
األعمال احملامي فادي
الذوقي والرئيس السابق

لوالية فيكتوريا السيد
ستيف براكس بعد زيارة
(التتمة ص)21

صـوت الحقيقة
احملكمة الدولية للتحقيق يف اغتيال احلريري
هي حمكمة التوطني الفلسطيين يف لبنان !
انطونيوس بو رزق

ال شك ان التطورات اجلارية على الساحة الشرق
أوسطية ستكون هلا تأثريات خطرية وكارثية على
املنطقة وشعوبها.
(التتمة ص )19

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

بإدارة أمحد املكاري

Mob: 0414 421 199 - Fax: (03) 9323 6855
Po Box 699 Pascoe Vale, Vic 3044
Email: milad01@optusnet.com.au

نقدم كافة اخلدمات
االجتماعية
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Your Beauty’s Future is in your Hands

 Laser Skin Resurfacing
 IPL + Laser Hair Removal
 Cellulite + Weight Reduction

Your Beauty’s Future is in your Hands

 Laser Skin Resurfacing

 Advanced Skin Peels
 Cosmetic Injectables + Fillers

 IPL + Laser Hair Removal
 Cellulite + Weight Reduction

 Facials + Body Treatments
 Waxing + Bridal Make Up

 Advanced Skin Peels
 Cosmetic Injectables + Fillers

 Advanced Skin Care Products

13

 Facials + Body Treatments

Located in Majo

 Waxing + Bridal Make Up
 Advanced Skin Care Products

www

1300 BEAUTY
Located in Major Shopping Centres

www. ellarouge.com.au

*2009 *خالل استالم جائزة املصاحل االثنية لعام

Buying property in Lebanon?
Talk to us ﬁrst!
Many Lebanese Australians dream
of buying a property in Lebanon.
Thanks to the strength of the Arab
Bank network, and our expertise in
residential property finance, buying
an investment or holiday home in
Lebanon has never been easier.
Loans are now available for
Australian residents/citizens who
have proof of their Lebanese
nationality, and wish to purchase a
constructed residential property in
Lebanon. Arab Bank Australia can
assist with the completion of loan
documentation.

Key features:

For more information contact:

- Available to Lebanese Australians
with residency status in Australia;

Lebanese Residential Property
Investment Liaison Officer

- Loan amounts range from
USD$75,000 to USD$750,000;

Charbel Aboud
Phone (02) 9689 3500
Email: charbel.aboud@arabbank.com.au

- Loan term up to 20 years with
repayments made monthly in USD;

Melbourne enquiries

- Loans available for up to 75% of
the property value;
- Independent evaluation and
legal review of the property by
real estate and legal experts
in Lebanon.

Arab Bank Australia Limited ABN 37 002 950 745 AFSL 234563 ABA3051

Michael Jarrouge
Mobile: 0434 601 901
Email: michael.jarrouge@arabbank.com.au
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لبنانيــات

احلريري مطمئناً :الفتنة لن تقع ألن ما من فريق يريدها

مل تغب هواجس القطاع السياحي وتصنيفها».
السياسي وقال العريضي «كان يفرتض
االستقرار
حيال
واالمين عن هموم مناطق ان يعقد هذا االجتماع قبل بدء
االصطياف اذ هي استأثرت موسم االصطياف غري ان بعض
اىل املطالب املزمنة املتصلة املعوقات االدارية ّ
أخرت العمل
بتأمني خدمات البنى التحتية لكن الورش انطلقت وان شاء
باحليز االكرب من مناقشات ورشة اهلل يصل الزفت قريبًا».
ّ
لتنشيط السياحة عقدت يف اما بارود فقال ان وزارة
السرايا برئاسة رئيس الوزراء الداخلية معنية ببعض العناوين
البلديات
عائدات
سعد احلريري الذي رد على هذه وأبرزها
اهلواجس بطمأنة اللبنانيني اىل و»حنن ننسق مع وزارة
ان «شيئًا لن حيصل والفتنة املال من اجل تسديد عائدات
لن تقع النها حباجة اىل طرفني الصندوق البلدي املستقل
وليس هناك فريق يف البالد بشكل سريع ،وقد صدر مرسوم
يريدها» .داعيًا اىل «احتواء عائدات عام  2008واجلداول
حضرت ،ونأمل ان نسري
االمور بالسياسة».
وقد رأس احلريري امس االول بالوترية السريعة الضرورية
لقاء ملناقشة املواضيع واملطالب بالنسبة اىل عام .»2009
االصطياف واضاف« :اما معاجلة ازدحام
مبدن
املتعلقة
وقراها ،والتسهيالت املطلوبة السري فهي تعين كل احلكومة،
من احلكومة لتوفري ما يلزم وتتطلب تدابري تبدأ بتوسيع
من اجراءات وتدابري لتنشيط الطرق وال تنتهي باالوتوسرتاد
الدائري والنقل املشرتك ،وهي
السياحة يف هذه املناطق.
حضر اللقاء وزراء االشغال امور تريح السائح كما املواطن
العامة والنقل غازي العريضي العادي» .وقال ايضًا« :على
والرياضة
والشباب
علي املستوى االمين ،عززنا مفارز
العبداهلل واالقتصاد والتجارة السري من  590عنصرًا اىل
الصفدي
حممد
والداخلية  1800عنصر ،كما عززت خمافر
والبلديات زياد بارود والسياحة مراكز االصطياف .لكن هناك
فادي عبود واملال ريا احلسن نقصًا على مستوى العديد وال
والثقافة سليم وردة والبيئة نستطيع بسهولة تغطيته».
رحال،
حممد
واخلارجية وأشار عبود اىل ان االجتماع يأتي
الشامي استكما ً
علي
واملغرتبني
ال لالجتماع التنسيقي مع
ورئيس جملس االمناء واالعمار رؤساء بلديات مدن االصطياف
نبيل اجلسر وقرابة  66رئيس والذي كان رأسه رئيس
بلدية ونائب رئيس بلدية وعدد الوزراء يف  .2003/5/28وقال:
من احملافظني والقائمقامني «نعرف جيدًا ان هذا االجتماع
لن يوفر حلو ً
واملديرين العامني.
ال سحرية وسريعة
مستشار
وعدد
احلريري امنا سيضعنا على الطريق
ّ
للشؤون االمنائية فادي فواز الصحيح حنو اقامة عالقة تعاون
تفصي ًال املراسيم والقرارات فاعلة مع رؤساء البلديات
ABAL
Corporate
NCD
/ TD Rate
 Specialsيف
املتعلقة بقرى االصطياف
حركة
وتفعيل
املشاكل
ملعاجلة
ً Month:
1 Month:
5.00%
5
 5.60%عام  ،1954وصو
ال االصطياف».
لبنان ،منذ
تنشر
 5.40%صحفًا خليجية
املقرتح 6والحظ ان
2 Month:
مشروع املرسوم Month:
اىل 5.75%
وعنوانه
املناطق شكاوى متكررة وصورة سلبية
3 Month:
5.45%
«6.00%حتديد 9 Month:
السياحية ومراكز االصطياف عن لبنان وقال« :ال ميكننا

6.25%

12 Month:

5.50%

4 Month:

%

+/-

Level

Currencies

-1.75%

-0.0154

0.867

AUDUSD

0.23%

0.0016

0.686

AUDEUR

-0.14%

-0.0008

0.5768

AUDGBP

-1.27%

-0.98

76.12

AUDJPY

0.09%

0.0011

1.2314

AUDNZD

!#DIV/0

0

Equities

-1.07%

-109.43

10120.53

DJIA

-1.28%

-13.89

1069.59

S&P500

-1.58%

-35.16

2187.33

Nasdaq

1.46%

75.18

5214.64

FTSE

0.38%

22.89

5990.38

DAX

-0.23%

-21.63

9278.83

Nikkei

0.21%

9.15

4412.75

ASX200

0.26%

6.665

2535.394

Shanghai

1.10%

222.64

20487.23

Hang Seng

!#DIV/0

0

التغاضي عن هذا الواقع الذي
يتطلب معاجلة سريعة وجذرية،
فاملشاكل نفسها مستمرة
منذ سنوات ،وتأتي مواسم
االصطياف وتبقى املشاكل
على حاهلا ،وبرغم العالقة
املميزة اليت تربط اخواننا
العرب واخلليجيني بلبنان ،فإن
لبنان سيخسر قسمًا كبريًا من
هؤالء املصطافني ان مل نبادر
اىل حتسني اخلدمات يف مناطق
االصطياف .وهذا االمر يتطلب
ورشة عمل وطنية تستنفر
الوزارات املعنية برعاية دولة
الرئيس ،وجيب ان نبادر اىل
حل سريع اقله للمشاكل اليت
تستوجب املعاجلة السريعة
والقابلة للتحقيق خالل موسم
الصيف احلالي ،ووضع تصور
ملعاجلة املشاكل املتبقية ليأتي
موسم االصطياف املقبل وحنن
جاهزون الستقبال املصطافني
االجنازات
من
مبجموعة
احلقيقية» .واضاف« :اما
من جانب وزارة السياحة ،فإن
اخلطوات اليت نعمل على حتقيقها
فهي :تفعيل عمل الرقابة وامن
السائح واملصطاف ،فنحن يف
طور التعاقد مع  100مفتش
جديد لنتمكن من تغطية كل
اخلدمات
ومراقبة
املناطق
املؤسسات
يف
واالسعار
السياحية ،كما نسعى اىل
زيادة عديد الشرطة السياحية
وهناك جتاوب من الوزير زياد
بارود ،وقد استقبلنا  20عنصرًا
جديدًا امس سيخضعون لدورة
تدريبية يف وزارة السياحة،
ونسعى اىل «فصل املزيد
من العناصر وخباصة العنصر

النسائي».
وقال« :لقد جنحنا يف تأمني
مبلغ للرتويج السياحي حيول اىل
وزارة السياحة عرب رفع ضريبة
املسافرين على املطار ،وهذه
املبالغ ستساعدنا يف اطالق
محالت تروجيية ضخمة وبالطبع
ستكون ملناطق االصطياف حصة
االسد فيها .وقد مت التعاقد مع
شركة خاصة لتشغيل مكتب
االتصال املركزي ()call center
فعالة
كي نواكب بطريقة
ّ
وسريعة شكاوى السائح يف
لبنان.
واضاف :تقدمنا مبشروع اولي
النشاء اسرتاحات سياحية على
املعابر الربية ،ومن املعروف ان
املصطافني الذين يأتون اىل
لبنان يف سياراتهم يسلكون
هذه املعابر ،وهناك ضرورة
الستقبال املصطاف بطريقة
راقية وحضارية.
ونسعى النشاء مركز متطور
للمعارض واملؤمترات يف لبنان،
ذلك ان هذا النوع من السياحة
جيتذب الزوار على امتداد
السنة وليس فقط خالل موسم
االصطياف».
ورأى «ان احلاجة اليوم تربز
اىل تعديل املرسوم رقم .8610
ومن املهم ان يلحظ مرسوم
االصطياف وضع خمططات
توجيهية للمناطق ،حبيث تقسم
املناطق فال تتداخل السياحة
الدينية مثال مع اماكن السهر
واللهو ،والسياحة العالجية مع
املنتزهات واملطاعم .ان تنظيم
هذا املوضوع يساهم يف زيادة
االستثمار واالهم احلفاظ على
املقومات الطبيعية والبيئية

والتارخيية».

احلريري

ويف رده على اسئلة احلاضرين
وهواجس بعضهم من التصعيد
السياسي قال احلريري« :صحيح
انه بعد  7اعوام على الورشة
احلكومية للسياحة ما زالت بعض
االمور على حاهلا ،مثل الطرق
واملاء والكهرباء والصرف الصحي
وغريها .حنن اعلنا يف بياننا
الوزاري اننا حكومة «اولويات
الناس» ،واحد االمور اليت
اقرتها حكومتنا خطة الكهرباء
ملدة مخس سنوات ،واليت ارى
انها من اهم خطط الكهرباء اليت
عملت عليها احلكومة ،وهي نتاج
عمل كل اعضائها .هناك دائما
افكار جيدة ولكن يبقى االشكال
يف التنفيذ .نعرف التحديات اليت
مر بها لبنان ،ولكين اقول بصراحة
ان هذه احلكومة تعمل جاهدة من
اجل وضع خطط شاملة للتوصل
اىل حلول نهائية .جيب ان تكون
لدينا الشجاعة لنقول ان علينا
ان نستثمر يف قطاع معني مبلغا
حمددا الن هذا يريح العديد من
املدن والسيما مدن االصطياف.
هذه هي الطريقة الوحيدة اليت
ميكن ان تبين ملستقبل افضل.
هذا املؤمتر هو بداية وامتنى ان
خيرج بورش عمل تركز على االمور
االساسية اليت ميكن ان تفيد
السياحة يف املدى القريب كما
يف املدى البعيد.
اما بالنسبة اىل اللجنة الوزارية
املصغرة لدرس املخطط العام
ملدن االصطياف ،فانين اؤيد ان
تزور هذه املناطق وتعقد جلسات
يف مدن االصطياف».
وعن خماطر الوضع االمين
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The whipsaw market action continues...

The speculative rally in US stocks turned to dust overnight with Federal Reserve Chief
Ben Bernanke disappointing investors during his semi-annual testimony to Congress.
Speaking from Washington, it was really a case of what he didn’t say rather than what
he did with the Fed Chairman failing to outline any further ways in which the Bank
could boost the flagging US economy. Instead, he offered a more cautious tone on
future prospects, telling the banking committee that the economic outlook remained
“unusually uncertain”. Despite the uncertainty, he maintained his previous stance on
economic growth, telling members that he “didn’t think that a double-dip {recession} is
a high probability” and that they (the Fed) expected “continued moderated growth, a
gradual decline in the unemployment, and subdued inflation over the next several
years”. With no mention of quantitative easing or reducing the Fed deposit rate, US
markets sank with all of the major markets posting declines of more than 1pct. The
Dollar strengthened against a basket of currencies whilst US treasuries firmed
following the pre-released statement.
With no major data and bigger events on the horizon, Asian investors again took their
cues from movements in China with equities, currencies and Dow futures all oscillating
along to the movements of the Shanghai Composite. Equity markets were muted with
initial gains whittled away throughout the course of trade. After opening bid, the Nikkei
again failed to fire with the benchmark Japanese index closing down 0.23pct. The ASX
200 eked out a gain of 0.13pct whilst the Kospi outperformed with a gain of 0.69pct.
The centre of attention, the Shanghai Composite, had an average session compared to
recent days, recording a modest gain of 0.26pct. Currency markets had an uneventful
session with all of the major pairs range trading for a majority of the day. After testing
the overnight highs, the Aussie Dollar gave back ground, closing the session where it
began at USD.8825.
Shanghai Composite v ASX 200/DJIA Futures/AUD – 21/7/2010

واملخاوف من فتنة او اندالع
حرب ،قال احلريري« :باهلدوء
والرتوي واحلكمة تأخذ االمور
جمراها الصحيح .اما باالحتقان
واخلطاب املرتفع فلن نصل اال
اىل مزيد من االحتقان واالنقسام
يف البلد ،وهذا ما ال نريده.
انا اعرف هواجس اللبنانيني،
واعلم انه خالل هذا االسبوع شعر
العديد من اللبنانيني باخلوف،
ولكين اطمئنهم اىل ان شيئا
لن حيصل .الفتنة لن تقع النها
حباجة اىل طرفني ،وانا على ثقة
انه ليس هناك فريق يف البلد
يريد الفتنة .حنن حنتوي االمور
بالسياسة والصحيح ان هناك
خالفات سياسية ،وصحيح ان كل
منا يعرب بطريقته ،ولكن ان شاء
اهلل لن حيصل شيئا.
من هنا ادعو اىل مزيد من
االستثمار يف قطاع السياحة،
الن لبنان شهد منذ عام 1990
حروبا عدة اسرائيلية ،وهذا مل
يثن اللبنانيني عن االستثمار
يف بلدهم والعودة اليه واعادة
بناء ما دمر .واذا نظرنا اىل
هذه االعوام وما حصل خالهلا
جند ان البلد بألف خري .كل بلد
لديه حتديات ،لننظر اىل واقع
اليونان مثال او غريها ،من الدول
االوروبية ،اذ هي انهارت دون
وقوع اي حرب .اما حنن فما
زال لدينا اقتصاد قائم وسياحة
والعديد من االمور اليت نفخر
بها .قد يقع اخلالف السياسي،
وهذا شأن الدول الدميوقراطية،
ولكننا اليوم نسعى لتسهيل عمل
املدن السياحية وتفعيل املشاريع
العالقة ،وهذا االمر سأهتم به
شخصيا.
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Whilst the correlation was weak early on, the SSEC (black line) again dominated Asian
trade with the ASX 200 (red), Dow futures (blue) and the Australian Dollar (purple) all
falling into line as the session progressed.

Looking Ahead
Australian stocks will start the session sharply lower with SPI futures pointing to a fall
of 49pts on the open. With the European bank stress tests due later in the week, we
expect the market to remain firmly in the red as investors position themselves for the

-
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جنبالط :أنا دفعت احلكومة إىل قراري  5أيار بسبب
مذكرة استخباراتية أوقعتين يف الفخ
قبل ساعات من املؤمتر الصحايف
الذي عقده االمني العام
لـ»حزب اهلل» السيد حسن
نصراهلل مساء امس ،كانت
لرئيس «اللقاء الدميوقراطي»
النائب وليد جنبالط اطاللة
تلفزيونية عرب قناة «اجلزيرة»
تساءل فيها «ملاذا ال يبحث
احملققون (الدوليون) فرضية
ان اسرائيل اغتالت الرئيس
رفيق احلريري» .واشار اىل
انه «يف التحقيق االول الذي
اجراه احملقق االملاني ديتليف
ميليس كانت االتهامات موجهة
اىل سوريا واآلن اىل حزب
اهلل» ،واكد جنبالط «أن قرار
اعادة متوضعه السياسي اختذه
عن سابق تصور وتصميم،
وخصوصا بعد جتربة مريرة
هي جتربة  7ايار» ،مضيفا:
«لقد كنا آنذاك قاب قوسني
او ادنى من حرب اهلية بعد
املعطيات اخلاطئة اليت وصلت
اىل الفريقني ،وكنت انا الذي
احلكومة آنذاك يف 5
دفع
ايار اىل اختاذ هذين القرارين
املشؤومني .فاملعلومات اليت
اوصلتين اىل هذا االمر كانت
مبنية على املذكرة اليت ارسلها
وزير الدفاع الياس املر اىل
العميد وفيق شقري ،ولكن ال
اعرف كيف سربت مذكرة سرية
استخباراتية كهذه اىل االعالم

وكأن هناك من اراد دفع كل
قوى  14آذار اىل التصادم وقد
وقعت انا يف هذا الفخ ،ولست
يف حاجة اىل مزايدات من السيد
(النائب) امحد فتفت وهو يف
اعالي الضنية فيما كنا حنن من
حتمل هنا يف بريوت مع الرئيس
سعد احلريري والسيد نصراهلل،
فالعاصمة بريوت هي االساس
وليست اجلبال العالية».
وسئل هل كان رئيس اهليئة
«القوات
يف
التنفيذية
اللبنانية» مسري جعجع هو احد
الذين دفعوه اىل اختاذ القرارين
يف  5ايار ،فقال« :مل يدفعين
جعجع اىل احداث  7ايار وما دفعين
اليها هي املذكرة الشهرية».
وتعليقا على ما نسب اليه انه
دعا مسؤوال امنيا لتخفيف دعم
اسم
جعجع ،قال جنبالط« :مل
ّ
جعجع ،فقد قلت هلذا املسؤول
اوقفوا التصرحيات املتشنجة
وغري املسؤولة من بعض قوى
 14آذار اليت توتر اجلو ،لكين
مل اذكر جعجع» .واذ رأى ان
«الفتنة دائما يف مكان ما هي
االداة االمثل الهلاء اللبنانيني
عن مواجهة اسرائيل» ،الحظ
ان «هناك تصرحيات من
هنا وهناك غري مسؤولة»،
مضيفا« :لقد اتفقنا مع السيد
حسن نصراهلل على ان تكون
التصرحيات مسؤولة» ،معتربا

انه من بني التصرحيات غري
املقبولة «ما قاله مسري جعجع
من ان هناك تغيريات قد تأتي
اىل لبنان وقد تزامنت تصرحياته
مع ما قاله رئيس االركان
االسرائيلي غابي اشكينازي
حول التوتر اآلتي اىل لبنان ،امر
غريب هذه املصادفة».
اىل ذلك ،اكد جنبالط ان ما ُنشر
عن قلق نقله مسؤول كبري اىل
نصراهلل من االصولية السنية يف
حال اتهم «حزب اهلل» باغتيال
احلريري« ،غري صحيح»،
مضيفا« :لقد استعرض معي
السيد نصراهلل بكل هدوء
اللقاءات اليت عقدها مع الرئيس
احلريري وكيفية الوصول معه
اىل شاطئ االمان ،ونصراهلل
قلق من بعض التسريبات اليت
تتهم احلزب» .وحول ما قاله
لنصراهلل بانه يقف معه ،قال
جنبالط« :لقد سبق ان اكدت
له انين اشاركه اهلواجس يف ما
يتعلق مبشروع الفوضى الكربى
اآلتي اىل املنطقة وكيفية درئه
كون القوى الكربى ال تريد غري
ذلك للمنطقة ،واملرء عند نياته
وعليك ان تسألي نصراهلل اذا
كان صدقين ،ولكن انا اشاركه
اهلواجس وكيفية درئها معه
ومع الرئيس االسد والقيادات
العربية».
ويف شأن ما نسب اىل رئيس

«تكتل التغيري واالصالح»
من
عون
ميشال
العماد
سيناريو لفوضى حمتملة يف
لبنان اعترب جنبالط ان «هذه
ختيالت ،فأفضل هدية نقدمها
السرائيل هو االستمرار يف
فخ املزايدات» ،مشددا على
ان «املطلوب ان نرتقي
كقيادات مسؤولة ،السيد حسن
نصراهلل والسيد سعد واذا ارادا
مساعدتي فانا جاهز ،وتدخل
الرئيس سليمان على هذا
الصعيد ممتاز ،ولكن هناك
البعض ال يريد هذا االمر وهم
حيرضون وال يبالون وال شيء
خيسرونه».
• صدر عن مفوضية اإلعالم
يف احلزب التقدمي االشرتاكي
التوضيح اآلتي:
«نشرت وسائل االعالم حديثًا
منسوبًا اىل رئيس احلزب
وليد
االشرتاكي
التقدمي
جنبالط اىل «وكالة الصحافة
الفرنسية» جاء فيه« :عملت
الفلسطينية
السلطات
مع
والسورية واللبنانية حتى يسمح
للوفد بالسفر برًا ودخول لبنان
(.»)...والصحيح أن السلطات
االردنية سهلت مرور الوفد وانه
تعاون مع السلطتني السورية
واللبنانية حتى يسمح للوفد
بالسفر برًا ودخول لبنان .لذلك
اقتضى التوضيح

ســليمان يلتقــي جنبــالط وكرامــي وســكاف

اجلمهورية
رئيس
واصل
العماد ميشال سليمان لقاءاته
السياسية والقيادية اهلادفة
إىل حتصني الوضع الداخلي
ملواجهة األخطار احملدقة وجتنيب
الساحة اللبنانية أي تداعيات
وانعكاسات سلبية تعكر أجواء
اهلدوء واالستقرار.
اللقاء
رئيس
فاستقبل
الدميوقراطي النائب وليد جنبالط
وعرض معه الوضع السائد
وأهمية ختفيف حدة اخلطاب
السياسي بني االفرقاء .كما
التقى الرئيس عمر كرامي ،ثم
الوزير السابق الياس سكاف.
وزار بعبدا اجمللس اجلديد لبلدية
زحلة برئاسة جوزف املعلوف،

يف حضور سكاف ،حيث عرض
اجمللس الحتياجات املدينة.
والتقى سليمان الوزير السابق
جان عبيد ،واألمني القطري
العربي
البعث
لـ«حزب
االشرتاكي» الوزير السابق
فايز شكر .واستقبل وفدًا من
خميم العمل التطوعي للشباب
الربازيلي من أصل لبناني
الذي تنظمه وزارة الشؤون
االجتماعية.ومن زوار بعبدا،
رئيس أساقفة ميالنو الكاردينال
ديوجني تيتامانزي ،ووفد من
األرثوذكس
األرمن
طائفة
برئاسة البطريرك آرام األول
كيشيشيان الذي شكره على
تعزيته بوالده.

نديم اجلميّل التقى جعجع وانتقد عون

اعترب النائب نديم اجلميل ان رئيس تكتل «التغيري واالصالح»
النائب ميشال عون «حتول خمربا صغريا لدى الرئيس السوري بشار
االسد واالمني العام لـ»حزب اهلل» السيد حسن نصراهلل».
وقال بعــــــد لقائه االربعاء رئيس اهليئة التنفيذية حلزب «القوات
اللبــــنانية» مسري جعجع يف معراب« :كان ميكن ان نتفهمه لو انه
اودع هذه املعلومــــــات رئيــــس اجلمهورية او الدولــــــة او اجليــش
اللبـــناني ،ولكن ما قــــام به هو عمــــل دنــيء».
وسئل رأيه يف عودة السجال السياسي الدائر بني االفرقاء ،فأشار اىل
ان «هذا خمطط قائم منذ فرتة طويلة ويهدف اىل تدمري الدولة»،
رافضا وضعه يف خانة «القرار الظين» ،ففي مرحلة ما قبل هذا
القرار وما بعده «نرى هذا املخطط التدمريي للدولة وللمؤسسات بدءا
من رئيس اجلمهورية وصوال اىل رئيس الوزراء (.»)...
اىل ذلك ،زار وفد من اهليئة التأسيسية يف «اللقاء املستقل»
معراب وسلم جعجع دعوة حلضور اجللسة اخلتامية للمؤمتر االول واعالن
البيان التأسيسي لـ»اللقاء» ،يف بيت عنيا – حريصا يف  30متوز
اجلاري.

االفتتاح الكبري
حملالت محزة اخوان يف منطقة مرييالندز
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

 3فروع بإدارة عائلية واحدة

مرييالندز

179 Merrylands
Rd,
Merrylands
9760 1886

الكمبا

128 Haldon
St,
Lakemba
9750 9766

بانشبول

77 Waterloo Rd,
Punchbowl
97503300
مقابل كنيسة مارشربل
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صفري لتعزيز التواصل مع
الشباب املنتشرين

املاروني
البطريرك
دعا
الكاردينال نصراهلل بطرس
صفري اىل «تعزيز التواصل
مع أجيال الشباب املنتشرين
الروحي
برتاثهم
وتعريفهم
والوطين».
التقى صفري يف الدميان
أمس االول ،وفدا مشرتكا
املارونية»
«الرابطة
من
املارونية
و»املؤسسة
لالنتشار» ضم :أمني املال
يف املؤسسة شارل احلاج ،عضو
جملس األمناء جوزف الفغالي،
عضو اجمللس التنفيذي للرابطة
انطونيو عنداري ،طالل الدويهي،
األمني العام للمجلس األعلى
للخصخصة زياد احلايك ،عضوي
الرابطة شوقي الدكاش وجورج
بشري وأمناء من رابطة قنوبني
للرسالة والرتاث ومهتمني.
«أهمية
البطريرك
وتناول
الروحية،
املقدس
الوادي
وضرورة احملافظة على هذه
اهلوية اليت متثل ثروة كبرية
للكنيسة املارونية».
وشدد على «ضرورة تعزيز
التواصل مع أجيال الشباب
املنتشرين وتعريفهم برتاثهم
الروحي والوطين» ،مقدرا
املبذولة
اجلهود
«خمتلف
يف هذا اإلطار ،باإلضافة اىل
اجلهود اهلادفة إىل تعزيز الوعي
على أهمية الوادي املقدس
وفرادته».
ثم انتقل الوفد ،اىل «حديقة

«التغيري واإلصالح» :احملكمة ساقطة وجيب
أن تصبح طي النسيان

البطاركة» وجال يف أرجائها
وسط الرتاتيل الدينية ،وتوقف
عند «أرزاق البطاركة» احلاملة
كل منها تاريخ والية كل بطريرك
منذ البطريرك األول مار يوحنا
مارون وصوال اىل البطريرك
السادس والسبعني الكاردينال
صفري.
وصودف وجود وفد سياحي
أجنيب يزور احلديقة ،فكان حديث
حول الرتاث املسيحي ـ املشرتك
الذي حيتضنه الوادي املقدس
وحميطه.

محدان :احملكمة جزء
من فساد «الدول»

قال العميد مصطفى محدان
«لقد تأكد لي يوما بعد يوم
من أن القرار الذي اختذته بعدم
التعامل القانوني القضائي
مع احملكمة األجنبية هو القرار
الصائب ،وما شهدناه يف األمم
املتحدة من خالل استقالة رئيس
قسم الرقابة الداخلية يف شؤون
مكافحة الفساد يف تلك املؤسسة
الدولية انغابريت اهلينيوس
والفضيحة اليت أثارتها ،جتعلين
أتقدم اىل الرأي العام اللبناني
بضرورة مطالبته بكشف مبدئي
عن االموال اليت ينفقها على
هذه احملكمة األجنبية اليت هي
من صلب مؤسسات االمم
املتحدة الفاسدة».

رحب تكتل «التغيري واإلصالح»
مبساعي رئيس اجلمهورية ميشال
سليمان لـ»التهدئة» .واعترب
أن احملكمة الدولية «ساقطة
ومسيسة وجيب أن تصبح
ّ
طي النسيان ،ألننا نرفض
كونها اليوم سيفا مصلتا
على االستقرار اللبناني».
واستغرب احلديث عن خوف
«حزب اهلل» من القرار الظين،
مؤكدًا أن «الوضع األمين يف
لبنان سيتغري إذا اتهم «حزب
اهلل» باغتيال الشهيد رفيق
احلريري».
[ أيد عضو التكتل النائب
نعمة اهلل أبي نصر مبادرة
سليمان «دعوته رؤساء الكتل
واألحزاب اىل التهدئة ،بعد
التوتر والتشنج الذي شاب
تصرحيات املسؤولني» ،مشجعًا
هذه اخلطوات من «أجل الوفاق
وتداركا ألية فتنة أو أزمة
سياسية حمتملة» .وطالب
يف حديث إىل وكالة «األنباء
االول،
أمس
املركزية»
الرئيس سليمان بـ»توجيه
الرسائل اىل جملس النواب من
وقت إىل آخر ،ألن هذا األمر
من صالحياته ،الطالعهم على
هواجسه حيال مستقبل البالد
وأجواء ما حيصل».
[ اعترب عضو التكتل النائب
نبيل نقوال ان اللقاءات اليت
يعقدها األمني العام لـ»حزب
اهلل» السيد حسن نصراهلل

مع القيادات اللبنانية وحبثه
معهم يف ملف احملكمة الدولية،
«يأتي حرصا منه على السلم
األهلي واالستقرار الداخلي
وبالتالي سعيا منه للتهدئة»،
مستغربا كل ما حيكى عن خوف
«حزب اهلل» من القرار الظين
للمحكمة الدولية.
وقال يف حديث إىل موقع
اإللكرتوني:
«النشرة»
«احملكمة ساقطة ومسيسة،
والكم اهلائل من العمالء يف
جمال االتصاالت الذي اعتمدت
عليه احملكمة يف حتقيقاتها،
جيعلها منتهية ،وبالتالي جيب أن
تصبح طي النسيان ألننا نرفض
كونها اليوم سيفا مصلتا على
االستقرار اللبناني».
وشدد على أن «حزب اهلل
ليس خائفا مما سيصدر عنها،
ألن اللبنانيني كافة متفقون
على ان هناك مؤامرة حتاك ضد
لبنان وال يعطون صدقية هلذه
احملكمة».
[ رأى عضو التكتل النائب
ميشال حلو أنه «يف حال صدر
كما هو متداول قرار اتهامي
دولي يتهم عناصر «حزب
اهلل» باغتيال الشهيد رفيق
احلريري ،فإن مجلة سيناريوات
مطروحة ،وحتمًا سيتغري الوضع
أمنيًا يف لبنان ،وسندخل يف
وضع مستجد ال أحد يعلم إىل
أين سيوصلنا وميكن أن نشهد
ردود فعل».

حلود ردّ على اجلميّل :مل أكن أوّل من
طالب باحملكمة

نفى الرئيس اميل حلود ما نسبه
اليه الرئيس امني اجلميل من انه
كان اول من اثار مشروع احملكمة
الدولية.
وجاء يف بيان صدر امس االول
عن مكتبه االعالمي« :اوال،
وافق جملس الوزراء اخريًا على
رفع تقرير تفصيلي عن شبكات
التجسس االسرائيلية املكتشفة
يف لبنان اىل جملس االمن
باعتبارها خرقا للقرار ،1701
واعتداء على لبنان ،وقد سبق
للرئيس العماد اميل حلود ان
طالب منذ شهر بتقديم شكوى
اىل جملس االمن ضد اسرائيل
يف موضوع التجسس الذي يشكل
( )...وتهديدا للسلم االهلي يف
ضوء كثافة الشبكات املكتشفة
وخطورة انشطتها بدءا من اعمال
الرصد واالغتيال والتفجري مرورا
باخرتاق شبكة االتصاالت وانتهاء
بتجنيد املزيد من العمالء لتحديد
بنك االهداف لدى اي عدوان جديد
قد تغامر به اسرائيل على لبنان،
وطالب الرئيس العماد حلود بعدم
االكتفاء مبجرد رفع امللف اىل
جملس االمن بل اقرانه بشكوى
موثقة بافادات وتقارير ووصف
انشطة التجسس واالعمال العنفية
او التخريبية النامجة عنها ،على
ان تعترب هذه الشكوى ومرفقاتها
من وثائق جملس االمن».
ثانيا ،لفت الرئيس العماد حلود
اىل ما نقله بعض الصحف عن
الرئيس امني اجلميل «حمرتف

التضليل» من ان الرئيس
حلود هو اول من اقرتح مشروع
احملكمة الدولية يف حني انه
نادى فور وقوع جرمية اغتيال
الرئيس احلريري باجراء حتقيق
دولي يساعد على كشف اجلناة،
ولعل الرئيس اجلميل يتذكر
مواقف الرئيس العماد حلود يف
موضوع احملكمة اخلاصة والذي
اخفاه عنه يف الشكل واملضمون
وزير معين لعله يدرك ما اقرتفت
يداه حتى اذا اتصل املشروع
بالرئيس العماد اميل حلود كان
الوحيد الذي طرح مالحظات خطية
مسهبة عليه وابلغها اىل جملس
االمن ،وقد نشرت يف الصحف
على دفعتني انطالقا من خمالفة
املادة  52من الدستور واختزال
صالحية رئيس اجلمهورية يف
تولي املفاوضة يف املعاهدات
الدولية وتهريب مشروع االتفاق
من الرقابة التشريعية ومرورا بكل
ما من شأنه سد الثغرات اخلطرية
او معاجلة الشوائب النافرة يف
مشروع االتفاق بني لبنان واالمم
املتحدة ونظام احملكمة واليت
ميكن من خالهلا التسلل سياسيا
اىل عمل احملكمة ،هذا التحصني
الذي كان من شأنه لو اعتمد ان
يوفر على البالد والعباد ما نعيشه
يف هذه االيام من احنراف خطري
يف جمرى تلك العدالة اجلنائية
املفروضة على لبنان بقرار دولي
بتواطؤ من احلكومة اخلارجة آنذاك
على امليثاق الوطين».
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لبنانيــات

احرقنا مجيع أصابعنا مع الغرب ومع الشرق من أجل القضية الفلسطينية فال يأتنيّ أحدهم اآلن ليتّهمّنا بالعنصريّة

العماد عون بعد اجتماع التكتل :حنن ال خنضع لالبتزاز .حنن نبين موقفنا على احل ّق وال خناف

عقد تكتل التغيري واإلصالح لقاءه
األسبوعي يف الرابية برئاسة
العماد ميشال عون الذي عرض
بعد االجتماع للقضايا اليت حبثها
التكتل وأبرزها أزمة السري وكيفية
معاجلتها ،وسأل عن إعادة النظر
بشرعية قرارات حكومة السنيورة
ُ
قرت خالفًا للدستور .وعن
اليت أ َّ
االتهامات اليت ُتوجه لوزارة
االتصاالت بشأن تعقب العمالء،
طلب عدم نقل املشكلة اىل
ّ
غري مكانها
وذكر بغرفة التحكم
باالتصاالت اليت ال تزال فارغة.
وعن احلديث الذي نسبته إليه
«السفري» قال إنه ليس دقيقًا
والسيناريو هو عبارة عن دراسة
حتليلية .أما عن السجال حول وضع
ّ
الفلسطينيني فقال حنن ال خنضع
لالبتزاز وإذا وافق الفلسطينيون
على توطينهم خارج فلسطني
ّ
وتنازلوا عن
حقهم ،فليتبعوا
اللبنانيني ليدلوهم على بلدان
اهلجرة.
بعد الرتحيب بالصحفيني قال
العماد عون :لقد حبث التكتل
ّ
عادية أوهلا
اليوم مواضيع
يتعلق
ّ
بأزمة السري اليت باتت مستعصية
ومن غري الوارد إجياد احللول هلا.
يتم تنفيذه منذ
فما كان جيب أن ّ
ّ
عشرين عامًا ال ميكن أن
ننفذه
يتم تنفيذه بعد
االن ،وما جيب أن ّ
عشرين عامًا ،ال ميكن أن ّ
ننفذه
بعد أربعني عامًا .الدولة يف حالة
تقصري
مستمر ،إذ جرت العادة
ّ
ّ
أال
أية أزمة قبل أن
ّ
تتم معاجلة ّ
ّ
تقع .هناك مثل عن احلكام يقول
«،»gouverner c’est prevoir
«أن حتكم هو أن تستشرف
ّ
وتتوقع» ،وهذا معدوم عندنا،
وإذا استشرف أحدهم قلي ًال ُينعت
ويتعرض للهجوم.
باملتشائم
ّ
ما ُيطرح من حلول ملعاجلة أزمة
الدبوس
السري هو كمن يبحث عن ّ
يف كومة التنب .هناك استحالة
حلل أزمة السري يف املدى املنظور
ّ
ألنهم يبحثون عن احللول غري
املناسبة ،كما ّ
أنها حتتاج للوقت
يف األساس.
احلل كما نراه يكون بأمور ثالث:
المركزية
أوال،
إدارية مع تطبيق
ّ
ّ
ّ
املعلوماتية يف إجناز املعامالت
ّ
املركزية بينها وبني املناطق.
ّ
ثانيًا،
المركزية اقتصادية ،أي
ّ
املدن
نقل
الصناعية إىل خارج
ّ
منطقة بريوت.
وثالثًا ،تطوير النقل املشرتك.
وخالفًا هلذه األمور الثالث ،جيب
ّ
أال حيلموا ّ
حبل ألزمة السري ال اآلن
وال ّ
حتى بعد مئة عام .فال أنا وال
أنتم وال أوالدكم وال ّ
حتى أوالد
أوالدكم سيشهدون ح ًال ألزمة
ّ
السري يف لبنان .وال يكمن
احلل
بإنشاء ( peripheriqueأوتوسرتاد
دائري حول املدن) ،بعد عشرين
ّ
عامًا.
وحتى الـ»»périphérique
لن يكون كافيًا يومها إن ّ
مت
إنشاؤه ،إذ ال ميكن أن ّ
حيل املشكلة
ّ
ألنها تكون قد أصبحت أكرب منه.
ولكي ال تصبح املشكلة اكرب منه
ّ
جيب أن نزيل االحتقان
السكاني
املوجود يف بريوت ،ويكون ذلك
بتحويله إىل مناطق أخرى فتعمر
ً
بدورها وتكون ّ
أقل
كلفة يف نفس
الوقت .وهذا هو احلل الوحيد،
لذلك نأمل من املسؤولني أن
يسمعوا ما قلناه اليوم أو أن تكون
لديهم
اهلمة لقراءته إن رأوه يف
ّ

الصحف ،هذا إذا نشرته الصحف.
وأضاف :حبث التكتل ايضًا
شرعية
ّ
قرارات حكومة السنيورة ،أين
أصبحت هذه القرارات؟ هناك
ّ
الكثري من القرارات اليت
تتعلق
مبعاهدات ،بقروض ،مبراسيم،...
ُ
قرت مجيعها خالفًا للدستور
وقد أ ّ
والقوانني يف بعض األحيان،
وكانت مشرتطة بأن يعاد ّ
النظر
فيها ولكن مل حيصل ذلك ّ
حتى
أن مجيع من
تعهدوا
ّ
اآلن .يبدو ّ
لذلك
وه،
نس
قد
هذا املوضوع
أحب
َ
ّ
أن ّ
أذكرهم بوجوب القيام بإعادة
النظر.
أما بالنسبة للجدل احلاصل حول
ّ
املراسالت يف وزارة
اإلتصاالت،
ّ
فلن
أتكلم بالتفصيل عن هذا
املوضوع ،ولكن جيب أال حياول
أي كان نقل املشكلة إىل غري
ّ
بالت ّ
ّ
ّ
ّ
يتعلق
كل ما
مكانها.
عقب
ّ
ّ
وكل ما
يتم تنفيذه فورًا،
يتعلق
ّ
بإفادات
عادية ينتظر الربيد ليصل
ّ
ّ
لتتم اإلجابة عليه.
التعقب الفوري
ّ
بناء
قد حيصل يف بعض األحيان ً
التصال
أن
هاتفي ،يف حني ّ
ّ
املعاملة قد تستغرق أسبوعًا أو
أكثر لتصل ،وما إن تصل
تتم
ّ
اإلجابة عليها ،كما ّ
تتسم بالطابع
ّ
الدوري وليس
بالطابع الفوري.
ّ
وباملناسبة أعود
ألن اجلميع
ألذكرّ ،
أن وزير
قد نسي على ما يبدوّ ،
ّ
اإلتصاالت السابق جربان باسيل
ّ
أجنز خالل
توليه الوزارة غرفة
ّ
ّ
التحكم
باالتصاالت ،فهل نستطيع
أن نعلم ملاذا مل تستلمها وزارة
الداخلية منذ ذلك الوقت ّ
حتى
ّ
أي جهاز
اليوم؟ ال أعرف على ّ
ّ
مسؤولية
تقع
الضبط واملراقبة
ّ
والت ّ
حكم .جيب ّ
ّ
أال يهملوا واجباتهم
ليعودوا بعد ذلك ويطالبوا اآلخرين
القيام
باملهمة.
ّ
ّ
فليتفضلوا ويستلموها بأنفسهم
ّ
ألنهم املسؤولني عنها بدل أن
يرسلوا الرسائل وبدل أن يتهموا
ّ
غريهم بالتقصري.
فليتفضلوا،
الصالحيات الكاملة من
لديهم
ّ
حيث القانون ،والغرفة جاهزة منذ
يتم تشغيلها
العام املاضي ،ومل ّ
بعد .وأعتقد ّ
أنهم أرسلوا يومها،
أي خالل والية الوزير السابق،
عناصر من اجليش والدرك لكي
يتمرنوا
ويتدربوا على تشغيلها،
ّ
ّ
وأظن ّ
أنه بات هناك عناصر جاهزة
الستالمها.
هذه هي املواضيع اليت حبثناها،
أما بالنسبة لبعض ما قرأناه يف
اإلعالم هذا األسبوع فهو دون
املستوى لكي يتم الرد عليه.
ثم أجاب على أسئلة الصحفيني:
س :نسبت صحيفة لبنانية إليكم
كالمًا منذ يومني وأنت ختاطب
السيد حسن نصراهلل وتقول:
«يريدون قتلكم جمددًا يا مساحة
السيد وممنوع عليكم ان تصرخوا
فأنا أنصحكم بتغيري قواعد
اللعبة» وعلى أساس هذا الكالم
بأن
بنى كثريون هجومهم عليكّ ،
هذا كالم حتريضي وكالم ختويفي
ألن العماد عون الذي يرغب أن
يؤدب احلزب البيئة املسيحية.
ّ
ماذا تقصد بقواعد اللعبة ومباذا
ترد على هذا اهلجوم؟
ج :ال أرد على شيء مل أقله.
س :هل هذا الكالم صحيح؟
ج :هذا الكالم ليس صحيحًا ،هو
كالم صحايف ال أعرف ملن ُنسب
وممن واىل من،
لكن هذا الكالم
ّ

مل حيصل ،يف مطلق األحوال من
يعرفون أسلوبي يف الكالم ومن
يعرفون السيد نصراهلل ال ميكنهم
ان
ان احلديث حصل يف
يتخيلوا ّ
ّ
هذا الشكل أص ًال وال بهذا التعبري
الذي ورد يف الصحيفة.
س :جنرال يف أي إطار كانت
زيارتك اليوم لرئيس اجلمهورية؟
وسؤال آخر بالنسبة اىل التهديدات
لطاملا
املتتالية،
اإلسرائيلية
كنت تقول إن ال حرب .بعد ما
حصل خالل الفرتة األخرية ما هو
تعليقك؟
ج :قلتها
وأكررها :إسرائيل لن
ّ
تقدم على شن حرب على لبنان
ما مل تكن متعاونة مع الداخل.
ّ
واملؤشرات اليت حتصل راهنًا
جيدة .وإذا ما راجعنا منذ
ليست ّ
سنة وحتى اآلن ما صدر يف
الصحف عن أخبار اإلدانة قبل أن
يبدأ التحقيق ،فال بد أن نتساءل
كيف علموا بالتحقيق وما من
حتقيق بعد؟ لن أذكر كل ما صدر
يف الصحف األمريكية ألنين ال
أقرأها ،بل اذكر فقط ما صدر يف
ديرشبيغل ألن الكالم كان كثريًا
يف شأنها والفيغارو أيضًا.
ومنذ مدة ّ ُن ِق َل عن الرئيس
ساركوزي مطالبته اإلسرائيليني
بأال يتعرضوا للكتيبة الفرنسية يف
حال هجومهم على لبنان.
حزب اهلل موجود يف شكل مستمر
وسيئ يف اإلعالم األوروبي،
ّ
بت أخاف على القضاة
لدرجة أنين ّ
يف احملكمة من الرأي املسبق خالل
احملاكمة ،فينطلقون من ثابتة
أن حزب اهلل إرهابي قبل البدء
مبحاكمته ،وأن يكون للقضاة
معتقدات مسبقة هو أمر خطري.
فما من دولة ينتمي إليها
قاض
ِ
من قضاة احملكمة ال ّ
تتهم حزب
اهلل باإلرهاب .وعندما سألت
وزراء خارجية أو سفراء عدد كبري
من الدول األوروبية عن األعمال
اإلرهابية اليت قام بها حزب اهلل
مل
يقدم أحد منهم الئحة بهذه
ّ
األعمال ،بل قالوا هذا تصنيف
أمريكي وحنن
مضطرون للسري به،
ّ
قلت هلم شكرًا ،لكن مل يستطع
احد تسمية أي عملية إرهابية
حلزب اهلل .إذًا ،عندما يصبح هناك
معتقدات مسبقة يصبح هناك خلل
يف التحقيق ،فيتم الرتكيز على
ّ
معينة فتخرج بريئة
جهة
وجترم
ّ
جهة أخرى.
«هلكونا» لفرتة من الزمن وهم
يقولون إن سوريا هي من قام
باالغتياالت .لقد تعرضت هلجمات
متعددة يف اإلعالم ،وعانيت من
نتائج اإلعالم ،عندما قلت قد يكون

هناك احتمال أال تكون سوريا هي
الفاعل وطالبت بعدم تسيري
التحقيق يف اجتاه واحد  .تذكرون
يوم اغتيل رمحه اهلل جربان تويين،
وهو كان صديقًا رغم اخلصومة
السياسية ،فاخلصومة يف السياسة
ال تلغي حرية الرأي ،قالوا يومها
إن سوريا ّ
متهمة ،وأحد الوزراء
زار مكان اجلرمية واتهم سوريا
مباشرة .قلت هلم« :منلك مئة
بأن سوريا
سبب وسبب لالعتقاد ّ
هي من اغتال جربان تويين لكن
جيب ان نرتك جما ًال ملسار آخر،
لربمّ ا كان مرتكب اجلرمية على
مسرح اجلرمية اآلن ويسخر ّ
منا ومن
تصرفاتنا» عندها مل يعد بإمكاننا
ّ
العودة اىل بريوت ،وأرادوا القيام
مبظاهرة
ضدنا ،وامسعوا النواب
ّ
الذين كانوا يقومون بواجب التعزية
كالمًا غري الئق.
س :بالنسبة اىل زيارتك اىل
رئيس اجلمهورية؟
هي زيارة اىل رئيس اجلمهورية،
ما قلناه بات ملكًا له وهو يقول
ما يريد.
س :هل ستلتزم إذًا خبفض
اخلطاب السياسي كما طلب رئيس
اجلمهورية من األفرقاء كافة؟
وبالنسبة اىل احملكمة الدولية
وكالم السيد نصراهلل عن احملكمة
الدولية ّ
إنها أصبحت إسرائيلية هل
تؤيد هذا الكالم؟
ّ
ج :املعطيات اليت ميلكها السيد
نصراهلل ليست ذاتها اليت املكها
أنا .أنا اعبرّ عن شكوكي بأسلوبي
وهو يعبرّ بأسلوبه .هو سأل أسئلة
وجهها اىل أشخاص موجودين
عدة
ّ
ّ
يف السلطة وله عالقة معهم ،هم
جييبون على أسئلته ال أنا .أنا
عندي حتليل وليس معلومات أو
أي أمر آخر .لدي حتليالت ترتكز
على حمادثات مع سفراء واطالعات
صحافية ووقائع تبدأ باتهامات قبل
نهاية التحقيق ،أشخاص يقدمون
استقاالتهم من احملكمة ،وآخرهم
اليوم مسؤول العالقات العامة،
ال اعرف عدد املستقيلني لغاية
االن من هذه احملكمة ولكنه ال يدل
على حال طبيعية .مجيع الناس ال
يعيشون حا ًال طبيعية .الرئيس
السنيورة عندما بعث برسالته هل
اتبع فيها القوانني اللبنانية؟ حنن
أن قانون الفصل السابع مل
نعرف ّ
يكن تطبيقه يومها ممكنًا علينا .ما
ورد يف رسالته مل ّ
نطلع عليه.
هل هو صحيح ومطابق للقوانني
اللبنانية؟ كثر هم اللبنانيون
الذين قاموا بدراسات يف شأنها
ويعتقدون انها ليست صحيحة.
هذا املوضوع ليس للبحث راهنًا

لكن هناك الكثري من الشوائب
ومن قضايا اليت ميكن نقضها.
س :لكن ماذا لو استهدف
ّ
القرار الظين
املتوقع صدوره يف
أيلول حزب اهلل خصوصًا يف ظل
ان
وجود تسريبات إعالمية تقول ّ
ّ
القاضي بلمار
سيتهم عناصر من
حزب اهلل.
إن
ج :معلوماتي حتى اآلن تقول ّ
األشخاص الذين مت التحقيق معهم
مل ينزعجوا اطالقًا من التحقيق
ومت االستماع إليهم كشهود وهذا
أمر علين ،هم مرتاحون وليسوا
منزعجني .لكن كيف وصلوهم
وبأي طريقة ال أعرف .إذا
توفرت
ّ
لدينا املعلومات سنقوهلا.
س :لكن جنرال السيناريو ورد
يف السفري بتفاصيله عن املرحلة
املقبلة عن فتنة وعن فئة مسيحية
ستكون شريكة كذلك يف هذا األمر.
هل تنفي كل هذا السيناريو
ج :إطالقًا .هذا السيناريو ال أنفيه
إطالقًا« .هكذا
ختيلته» .أنا
ّ
رجل عسكري واختصاصي احلرب
الثورية أعرف كيف تكون .ال
أنكره إطالقًا إطالقًا .أنظروا اىل
عدد العمالء .اىل كم عميل حتتاج
لرمي  20عبوة يف ليلة واحدة
متر بالسيارة من مكان اىل آخر.
خالل ساعة متر بها ّ
كلها ،وماذا
ختيلها هذه؟
حيصل؟ اال تستطيع ّ
ال  SCIENCES FICTIONكثرية.
لقد قرأمت  Jules Verneالذي كتب
DE LA TERRE A LA LUNE
وكتب الغواصة الذرية .أمسوها
حينها بال SCIENCES FICTION
ونفذوها الحقًا.
س:من تقصد بالطرف املسيحي؟
القوات اللبنانية؟
ج :ال
تسمها «طرف» بل عمالء
ّ
مسيحيون
ألن العمالء موجودون
ّ
يف اجلهات ّ
كلها.
س :أمام هذا السيناريو مب تنصح
تؤيد التغيري
الرئيس احلريري وهل ّ
احلكومي يف هذه املرحلة؟
ال ميكن ان أنصحهم بشيء .أقول
هلم « :أنتم تلعبون لعبة كربت
جدًا عليكم» وأيديكم عالقة يف
فاسحبوا
الengrenage
داخل
أيديكم إذا كنتم شجعانًا.
س :هناك معلومات تقول ّ
انه إذا
يتم ّ
اإلتفاق على احلقوق
املدنية
مل ّ
ّ
للفلسطينيني يف جملس
النواب،
ّ
سترُ ّحل إىل هيئة احلوار ،هل هذه
املعلومات صحيحة؟
جّ :
حتى الساعة ليس
لدي أدنى
ّ
فكرة .قيل ّ
أنه ّ
مت متديد البحث
فيها ّ
حتى السابع عشر من اجلاري،
ولكن ما مل يعجبين ّ
البتة هو قوهلم
إما احلقوق أو ينفجر الوضع».
« ّ
وهذه األقوال صدرت عن مسؤولني
ونواب.
بأي صفة يطلقون هذا
ّ
الكالم؟ من نكر أزمة السكن؟
حنن طرحنا طريقة ّ
حل خمالفة هلم
ّ
ولكنها تتوافق مع حقوق اللبنانيني
والفلسطينيني
بالسكن .ولكن،
ّ
«إما أن أمتلك يف أرضك أو أنقل
ّ
احلقد الذي أمحله جتاه إسرائيل
هجرتين وأصّبه على فئة من
اليت ّ
اللبنانيني» كما ذكرت بعض
الصحف؟ هذه
جد كبرية
القصة ّ
ّ
وحنن ال خنضع لالبتزاز .حنن نبين
ّ
موقفنا على
احلق وال خناف .عندما
دافعنا عن الفلسطينيني مل نكن
ننتظر أجرًا منهم .وقد احرقنا مجيع
أصابعنا مع الغرب ومع الشرق
من أجلهم .فال
يأتني أحدهم اآلن
ّ

ّ
ّ
وبأنين ال أريد
بالعنصرية
همين
ليت ّ
ّ
الفلسطينيني أو أريدهم .إذا وافق
الفلسطينيون على توطينهم خارج
ّ
فلسطني وتنازلوا عن
حقهم،
وهنا أريد أن أشرح الكثري من
ان احلديث قد ُ
افتتح،
القضايا مبا ّ
أنا سأرشدهم على الطريق إن
يتم توطينهم ،فليلحقوا
أرادوا أن ّ
باللبنانيني .وعندها يذهبون إىل
أسرتاليا ،إىل كندا ،إىل أمريكا
الشمالية ،إىل أمريكا
اجلنوبية ،إىل
ّ
ّ
إفريقيا ،إىل أوروبا ،إىل آسيا...
فليلحقوا باللبنانيني
ويتوجهوا إىل
ّ
حيث ذهب اللبنانيون من قبلهم.
أه ًال وسه ًال بهم« .يا ضيفنا لو
زرتنا لوجدتنا حنن الضيوف وأنت
ّ
رب املنزل»،
فليتفضلوا ،حنن
ّ
نرافقهم على التأقلم يف األماكن
اليت عشنا وتأقلمنا فيها .إذًا ،ال
أحد
مسؤولية فشل دولي
حيملن ٌ
ّ
ّ
أو فشل عربي ،وتداعيات سياسة
سيئة .حنن ال نريد أن
نتحملها.
ّ
ّ
وهناك من يقول «مبا ّ
أنك ال
تريد التوطني والفلسطيين ال يريد
يتم التوطني»،
التوطني إذًا لن ّ
فنسأله بدورنا هل أردنا حنن
أو الفلسطينيون يومًا تقسيم
فلسطني وتشريد الفلسطينيني؟
ّ
ك ّال مل نكن نريد ذلك
ولكنه حصل،
هل أردنا ،أن
يتحول الفلسطينيون
ّ
إىل الجئني وهل هم أرادوا ان
ّ
يتحولوا إىل الجئني؟ ك ّال.
ولكنهم
ّ
حتولوا إىل الجئني .واآلن ،إن
ّ
أزالوا قوى املمانعة من لبنان كما
ّ
يفكر البعض ،وقالوا ّ
أنهم يريدون
توطني الفلسطينيني حيث هم،
فإن صمنا عندها ،ومتنا جوعًا
بعد صيامنا ،وتصادمنا وتظاهرنا
وقمنا مبئة ألف مشكلة ومشكلة،
فهل سينشغل بال نتنياهو علينا
الفلسطينيني
إعادة
ويطلب
ّ
إىل أرضهم؟
بالطبع ال .فاعقلوا
أيها الصحافيني واعقلوا يا
يا ّ
أيها السياسيني واعقلوا يا
ّ
أيها
ّ
أيها اللبنانيني واعقلوا يا ّ
املواطنني .يكفي ّ
غشًا .عندما ننبه
اىل مشكلة ،فال حتاولوا حتويرها
ّ
واختالق مشكلة أخرى لكي
تغطوا
املؤامرة الكربى.
س :ما تعليقك على مؤمتر حزب
أن لبنان لن
التحرير الذي ذكر ّ
يكون ّ
ة
األم
اإلسالمية؟
إال جزءًا من ّ
ّ
ج :هذا رأيه .ولكن أنأ أقول لك
أنه ما من حكم ميكن أن
اليوم ّ
يصلح يف لبنان إذا كان مناقضًا
أية
للعيش املشرتك .ليس له ّ
شرعية .فكيف نسمح بإعطاء
ّ
الشرعية حلزب ينقض العيش
ّ
ّ
املشرتك والدستور
وكل الفكر
السياسي
والدميقراطية اللبنانية؟
ّ
أين هم الذين يريدون أن
يتحملوا
ّ
مسؤولياتهم؟ علينا دائمًا أن نشعر
ّ
ّ
بأننا وحدنا املسؤولني لكي ننّبه
ّ
الناس؟ أين هم؟
أيهتمون فقط
ّ
بالتشريفات وبصورتهم
اإلعالمية
ّ
أية
من دون أن
مسؤولية؟
ّ
يتحملوا ّ
ّ
هذا مرفوض جيب أن ننتهي من
الصور
اإلعالمية وجيب ان نرى
ّ
ّ
مسؤولياته
يتحمل
من الذي
وإال
ّ
ّ
فليقدم استقالته من احلكم.
ّ
يف اخلتام أريد أن أذكر قو ًال
ّ
لبسمارك « :األذكياء
يتعلمون
من جتربة غريهم ،والعاديون
ّ
يتعلمون من جتربتهم اخلاصة»،
ولكن يف لبنان هناك فئة ثالثة ال
ّ
تتعلم ال من جتربة اآلخرين وال من
جتربتها اخلاصة.
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لبنانيات

بطرس عنداري

طارق عزيز بني السيّد وعبيده

مع بداية الغزو االمريكي للعراق وحتديدًا يف نيسان عام  2003قال
الربوفسور فؤاد عجمي املوظف لدى وكالة االستخبارات املركزية
االمريكية ( )CIAانه ملن الضروري قتل طارق عزيز وعرض جثته
على شاشة التلفزيون لرياها الناس مجيعًا ..جاء هذا الكالم عرب
الفضائية اللبنانية  LBCوعلى لسان الربوفسور اللبناني االصل
والذي غاب عن البصر والسمع منذ تلك االيام .وقيل انه اختفى
بعد ان اكتشفت الدوائر «الصهيومريكية» انه عمل ملصلحة
جهازي املخابرات االمريكية وااليرانية.
وقد نفذت قوات االحتالل توصيات عجمي بعد فرتة قليلة لكن
بالتمثيل جبثث عدي وقصي صدام حسني وجنله مصطفى وبعرض
اجلثث يف الساحات العامة بعد ترميمها ...مل يعرف احد بدقة
اسباب اختيار عجمي قتل طارق عزيز وال اسباب قرار حاكم العراق
بول برمير التمثيل جبثث عدي وقصي وجنله الصغري.
منذ ايام اعلنت قيادة االحتالل االمريكي للعراق انها سلمت وكالء
االحتالل جمموعة من اسرى الغزو بينهم طارق عزيز .وقد سارع
حمامي طارق عزيز اىل االعالن عن ختوفه على حياة موكله ليتذكر
العامل احلكمة اليت تقول ان العبيد اخطر من اسيادهم فاتقوهم.
وحيث مل يقدر االسياد احملتلون على اجياد جرمية اللصاقها بطارق
عزيز طوال سبع سنوات وعدة اشهر من األسر واالهانات رأينا ان
نذكر االسباب الرئيسية اليت اضطهد من اجلها طارق عزيز.
يروي االستاذ حممد حسنني هيكل  -وهو صديق امريكا الدائم -
انه يف االيام االوىل من العام  1991التقى يف احد فنادق مدينة
جنيف السويسرية وزير خارجية امريكا جيمس بايكر ووزير خارجية
العراق طارق عزيز.
قمة اجملابهة الديبلوماسية حيث حاول
ويقول هيكل ان اللقاء كان ّ
بيكر بطول قامته وبطالقة لسانه يف لغة شكسبري ان يهيمن على
املوقف ولكنه فوجئ جببل هادئ من الثقافة واملعرفة السياسية
والدبلوماسية رافضًا اصطحاب اي مرتجم معه وقد اذهل مناوئه
بلغته االنكليزية الواضحة والعميقة.
ويضيف هيكل :يف نهاية اللقاء قدم بيكر اىل عزيز مغلفًا كتب
عليه :من رئيس الواليات املتحدة اىل صدام حسني ...قرأ عزيز
العنوان وارجع املغلف اىل بيكر قائ ًال :ارجع هذا اىل رئيسك وقل
له :ليس بهذا االسلوب يتخاطب رؤساء الدول ...وقد غضب بيكر
من هدوء الرجل الصغري وعنفوانه الدبلوماسي النادر ورفض تسلم
الرسالة وغادر دون مصافحة وخرج ليقول للصحافيني بعصبية

نادرة  :سنعيد العراق اىل العصر احلجري ..ثم غادر رافضًا حماورة
الصحافيني.
بقيت رسالة الرئيس على طاولة اللقاء وخرج طارق عزيز ليحاور
صحافيي العامل طوال ساعة كاملة وبهدوء نادر  ...ووصف
مراسل صحيفة ليموند الفرنسية ذلك اللقاء التارخيي بتقرير
مطول جاء يف مقدمته :دخل بيكر الطويل القامة اىل لقاء مع سيد
الدبلوماسية العراقية الصغري القامة ..وقد ظن بيكر نفسه عمالقًا
ولكنه خرج بعصبية كقزم بينما بدا طارق عزيز عمالقًا برصانته
ولغته اهلادئة.
ّ
تلقى طارق عزيز
منذ ذلك التاريخ وحتى احداث الغزو اهلمجي
عشرات العروض واالغراءات ليغادر العراق مقابل املاليني
واملناصب اهلامة .وحتى بعد اسره رفض اي تنازل ولو بكلمة
واحدة عن مبادئه وقيم وطنه.
ومن حماوالت اذالل طارق عزيز يف اسره اجربته قوات االحتالل
على املثول امام حماكمها التلفزيونية واقتادته اىل هناك بثياب
النوم (البيجاما) فاذا به اكثر صالبة ومتسكًا بوحدة العراق وعروبته
كرس حياته له..
واكثر اميانًا بالدور الثقايف والدبلوماسي الذي ّ
وتأكد ان ما مسحت به قوات االحتالل ونقلته على الشاشة كان
جزءًا قلي ًال جدًا مما قاله الرجل.
وجاء يف احد تقارير الصحيفة االيطالية «كورياري دي ال سريا»
ان الفاتيكان تدخل لدى االدارة االمريكية يف عهد البابا يوحنا
بولس الثاني من اجل االفراج عن طارق عزيز الذي ابلغ حماميه
وابلغ ج ّالديه انه ال يقبل اي مساومة او اي وساطة مع حمتلي وطنه
من اجل اطالق سراحه.
بعد هذا اعترب االمريكيون ان اطالق سراح طارق عزيز سيضيف
ضد االحتالل وممارساته اليت فاقت ببشاعتها
فضائح كثرية وخطرية ّ
جرائم نريون وهوالكو كما جرى يف سجن ابو غريب وغريه .وكان
حرم التمثيل باجلثث مكتفيًا
هتلر اكثر رأفة من جالدي العصر ألنه ّ
باحراقها.
ان اسرة طارق عزيز واصدقاءه ومؤيديه حول العامل يعتربونه
حيًا وقدوة لاللتزام باملبادئ واملواقف أكانت نهايته اغتيا ً
ال
شهيدًا ّ
علنيًا امام شاشات التلفزة ام موتًا بطيئًا بذريعة نوبة قلبية او
ّ
اصابة سرطانية خطرية.
ادى دوره
ليس غياب طارق عزيز او قتله باالمر اخلطري بعد ان ّ
وربا تكون يف قرارة نفسه متنيات انهاء حياته اليت هي افضل
مّ
ومقسمًا انفصل مشاله عن وسطه وجنوبه
من مشاهدته عراقًا مدمرًا
ّ

بدعم اسرائيلي علين وذهب عشرة ماليني من ابنائه بني قتلى
وجرحى وارامل وايتام ومشردين ومهاجرين ومهجرين ...ورمبا
املدمر حلبة صراع
اكثر من هذا العدد ،واصبح مصري الوطن
ّ
امريكي  -ايراني.
وعندما تقول قيادة االحتالل ان السنوات االربع االخرية يف العراق
شهدت موجة فساد وسرقات جتاوزت قيمتها الـ  300مليار دوالر
وان قوات املرتزقة البالغ عددها  160الفًا ستبقى يف العراق اىل
جانب الـ  50الف جندي ندرك ملاذا قد يكون طارق عزيز ّ
متنى
النهاية.
اي جهة عربية لتتحرك من اجل انقاذ طارق عزيز
ولن يطالب احد ّ
اي مقاوم آخر لالحتالل ألن الزمن العربي هو زمن السقوط ثم
او ّ
السقوط اىل قعر اهلاوية واهلم االول للنظام العربي هو الصراع
واخلنوع التام من اجل البقاء على قيد احلياة ولو كانت حياة
ذليلة.

و ّهاب :احملكمة مؤامرة إسرائيلية ولن حتقق
ما عجزت عنه احلرب

استقبل رئيس «تيار التوحيد»
الوزير السابق وئام وهاب ،يف
حضور نائبه سليمان الصايغ،
وفدًا من «حزب اهلل» برئاسة
عضو املكتب السياسي حممود
يف
وهاب
قماطي.واوضح
بيان ان «اللقاء يأتي يف
اطار التنسيق وقد حبثنا بيننا
كحلفاء ،يف املؤامرة االسرائيلية
اجلديدة على املقاومة واليت
تتخذ الطابع القضائي الن
العدوان االسرائيلي على لبنان
كل مدة يتخذ شك ًال جديدًا ،ففي
حرب متوز اختذت شكل عدوان
عسكري ،بينما يأتي اليوم حتت
شعار ما يسمى احملكمة الدولية،
وهي حمكمة اسرائيلية ،وكالمي
هذا رأيي الشخصي وال يلزم
احدًا ،وموقفي معروف منذ
مخس سنوات ومل اغريه».
واضاف« :نتمنى ان يكون

هناك وعي وخصوصًا عند بعض
املعنيني لئال جيرهم احد اىل
مؤامرة هم ليسوا يف حجمها
وليس لديهم ولدى البلد اي
امكان جملاراتها ،ولن نسمح بأي
تهويل جديد الخذ ما عجزت عنه
اسرائيل يف احلرب وخصوصًا
عام  .2006وكل ما ُيقال عن
عالقة قيادة «حزب اهلل» او
عناصر غري منضبطة وما اىل
ذلك ،ليعلم اجلميع ان كرامة آخر
عنصر يف هذه املقاومة ،هي
ّ
وليحذر اجلميع
كرامتنا مجيعًا،
اي منقلب ينقلبون (.»)...
اما قماطي ،فأمل يف ان
جيتمع اللبنانيون يف «موقف
وطين واحد مضاد حملاوالت
«متسك
اسرائيل» ،معلنًا
ّ
احلزب بالسلم االهلي واالستقرار
والتوافق والتفاهم يف العمل
السياسي».
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Phone: 9632 1411 - Fax: 9632 1422
Mobile: 0425 342 000
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العرب والعالم

مزيد من العقوبات األوروبية على إيران اإلثنني واحلرس الثوري يدعو أمريكا إىل تغيري سياساتها
مع احراز االحتاد االوروبي
تقدمًا واضحًا حنو التوصل
اىل اتفاق على مضمون
عقوبات مشددة إضافية على
ايران ،أكد احلرس الثوري
«الباسدران» قدرة بالده
على الدفاع عن معتقداتها
والسياسية
الثقافية
والدينية.
وأفاد مصدر يف بروكسيل
انه «حصل اتفاق على األمور
اجلوهرية ،وال يزال هناك
فقط بعض التفاصيل التقنية
والصيغ اليت جيب وضع
اللمسات االخرية عليها».
وال تزال التدابري اجلديدة اليت
تتخطى العقوبات اليت صوت
عليها اخريًا جملس االمن
مبوجب القرار  ،1929حتتاج
اىل موافقة رمسية االثنني من
وزراء اخلارجية لدى االحتاد
االوروبي خالل اجتماع يف
بروكسيل كي تدخل قانونًا
واإلجراءات
التنفيذ.
حيز
اإلضافية تستهدف قطاع
والنفط
الغاز
صناعة
االسرتاتيجيني يف ايران.
ومن املقرر منع االستثمارات
اجلديدة واملساعدات التقنية
ونقل التكنولوجيا واملعدات
بهذا
املتصلة
واخلدمات
القطاع ،وخصوصًا تكرير
النفط وتسييل الغاز.
احلرس الثوري
ويف املقابل ،حتدث نائب
قائد احلرس الثوري الربيغادير

جنرال حسني سالمي امام
العسكريني
امللحقني
املعتمدين يف بالده ،فقال
انه «على رغم الضغوط
والعقوبات اليت ختضع هلا
إيران ،فإنها حترز تقدمًا يومًا
تلو اآلخر ،وال تفتقر إىل قدرة
الدفاع عن معتقداتها الثقافية
والسياسية والدينية» ،يف
حني ان «بقاء الواليات
املتحدة صار مرهونًا اآلن
باختاذها منحى كبريًا يف
واصلت
اليت
سياساتها
انتهاجها مدى عقود» .ورأى
انه «حان الوقت كي تبادر
الواليات املتحدة إىل إجراء
تغيري كبري يف اسرتاتيجيتها
وقبول مبدأ عامل املساواة من
أجل احلفاظ على بقائها».
وأضاف ان «الدول اليت
اقتصادها
أسس
شيدت
وطورته بنهب ثروات دول
مقهورة ال ميكنها مساعدة
دول أخرى ،كما أن القوى
اليت حتتل دوال أخرى وترتك
العنان ألنظمة حكم مصطنعة،
مثل نظام احلكم الصهيوني،
الدفاع عن
ال ميكنها إدعاء
احلرية».
ولفت إىل ان لبالده «ذكريات
سيئة من االستعمار الربيطاني
وأمريكا وامللوك املرتبطني
بهما مدى مئة عام مضت».،
والحظ ان «مؤامرات أعداء
الثورة اإلسالمية انطلقت منذ
اليوم األول النتصار هذه

الثورة» وان «األمريكيني
والربيطانيني حاولوا من خالل
تلك املؤامرات تكرار ما حصل
يف السابق والعودة اىل إيران
جمددًا ،وهو االنقالب الذي
فرضوا فيه الشاه (حممد رضا
بهلوي) الذي كان ميثل منوذج
االستبداد ومندوب االستكبار
مرة أخرى على البالد حتى
ثروات
بواسطته
ينهبوا
البالد وخرياتها» .غري ان
الدولية»
«املعادالت
تغريت ،و»حنن صامدون
ألننا منلك جتربة  30سنة من
األزمات الشديدة اليت تعرضنا
خالهلا ألقسى العقوبات».
الرجياني
ويف إسالم أباد ،دعا رئيس
اإليراني
الشورى
جملس
علي الرجياني املسؤولني
الباكستانيني إىل تكثيف
إجراءات
واختاذ
جهودهم
أشد صرامة ملكافحة اإلرهاب
والتعاون مع إيران للقضاء
عليه.
وقال بعد اجتماع مع رئيسة
اجلمعية الوطنية الباكستانية
فيهميدا مريزا إن طهران
تتوقع من أجهزة األمن
الباكستانية التعاون جديًا مع
بالده للقضاء على اإلرهاب،
وخصوصًا منع اإلسالميني
من عبور احلدود إىل إيران،
يف إشارة إىل مجاعة «جند
اهلل».
أمهات املعتقلني

ATA
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ويف لندن ،رفضت السفارة
اإليرانية استقبال اثنتني من
أمهات األمريكيني الثالثة
املعتقلني يف إيران منذ

حنو عام لدخوهلم األراضي
اإليرانية خطأ من كردستان
العراق .وبثت هيئة اإلذاعة
الربيطانية «بي بي سي»

ان أمن السفارة رفض
تسلم كتاب كان يف حوزة
االمرأتني لتسليمه إىل السفري
اإليراني.

رفض صربي ـ روسي وترحيب أمريكي ـ أوروبي

حمكمة العدل الدولية :استقالل كوسوفو شرعي
رحبت الواليات املتحدة كما
بالقرار
األوروبي
االحتاد
العدل
حملكمة
االستشاري
الدولية اليت اعتربت أمس
 HGH,Gأن إعالن استقالل
كوسوفو «مل ينتهك القانون
الدولي العام» ،ما رفضته
روسيا وصربيا اليت قالت إنها
لن تعرتف «أبدًا وحتت أي
ظرف كان» باستقالل اإلقليم
الذي أعلن من جانب واحد.
وأعلن رئيس حمكمة العدل
الدولية هيساشي اوادا يف
قصر السالم يف الهاي أمس،
أن احملكمة «خلصت اىل
أن إعالن االستقالل يف 17
شباط (فرباير)  2008مل ينتهك
القانون الدولي العام» .أضاف
أن احملكمة «غري معنية باإلجابة
عن السؤال املطروح عليها
جلعلها طرفًا يف حماولة معرفة
ما إذا كان القانون الدولي
مينح لكوسوفو احلق يف إعالن
استقالهلا من جانب واحد».
وأشار اوادا اىل أن احملكمة
معنية باإلجابة فقط عن سؤال

حول ما إذا كان إعالن كوسوفو
استقالهلا من جانب واحد يعد
خرقًا للقانون الدولي.
الواليات املتحدة رحبت أمس
برأي احملكمة ،ودعت الدول
األوروبية اىل «التوحد» وراء
قرارها.
وطلبت وزيرة اخلارجية األمريكية
هيالري كلينتون أمس من كل
الدول مبا فيها صربيا ،االعرتاف
بكوسوفو ،وقالت إن رأي حمكمة
العدل الدولية يتوافق «مع رأي
الواليات املتحدة (الذي عربت
عنه) منذ وقت طويل وهو أن
إعالن استقالل كوسوفو ينسجم
مع القانون الدولي».
أما مسؤولة السياسة اخلارجية
يف االحتاد األوروبي كاثرين
آشتون ،فقالت أمس إن االحتاد
ملساعدة
مستعد
األوروبي
صربيا وكوسوفو على إجراء
حوار لتعزيز فرصهما لالنضمام
اىل االحتاد.
وحثت آشتون اجلانبني على
بينهما
العالقات
حتسني
وقالت يف بيان «االحتاد

األوروبي( ،)..مستعد لتسهيل
عملية حوار بني بريشتينا
وبلغراد .هذا احلوار سيشجع
التعاون وحيقق التقدم يف
املسار حنو أوروبا وحيسن من
حياة الشعوب».
واعتربت وزارة اخلارجية الروسية
أمس يف بيان أن رأي حمكمة
العدل الدولية ال يغري شيئًا
يف املوقف الروسي الرافض
االعرتاف باستقالل كوسوفو.
وأضاف البيان «نعترب أن
تسوية مشكلة كوسوفو ممكنة
فقط عرب مواصلة التفاوض بني
الطرفني املعنيني».
وأما صربيا فرفضت بعيد صدور
الرأي االستشاري االعرتاف
«أبدًا وحتت أي ظرف كان»
باستقالل االقليم الذي أعلن من
جانب واحد.
وقال الرئيس الصربي بوريس
تاديتش ووزير اخلارجية فوك
يرمييتش إن صربيا لن تعرتف
اقليم
باستقالل
«أبدًا»
كوسوفو الذي تعتربه مبثابة
حمافظتها اجلنوبية.

النائبة باربرة بريي تهنىء املسلمني بشهر رمضان املبارك

اتقدم من اجلالية
االسالمية بأحر التهاني
حبلول شهر رمضان
املبارك
ففي هذا الشهر،
شهر التواضع
والتضحية امتنى لكم
ولعائالتكم صيامًا
مباركًا...
امتنى ان يكون
هذا الشهر املبارك
شهر فرح وسالم
وبركات...

Barbara Perry MP

كوني ممثلتكم عن مقعد اوبرن
يف برملان الوالية
فانا على استعداد للمساعدة يف اي مسألة
قد تواجهكم تتعلق حبكومة الوالية

وميكن االتصال على الرقم 96446972
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العرب والعالم

شهيدان فلسطينيان  ...و«ثوري فتح» خيتتم خبالفات

عبـاس :إذا لـم حناسـب فعلـى احلـركة السـالم
اختتم اجمللس الثوري
يف حركة فتح ،أمس
االول ،اجتماعاته يف رام
اهلل وسط خالفات حادة
عكست حجم املشاكل اليت
تواجهها احلركة ،واليت
أدت إىل تراجع حضورها
يف الشارع الفلسطيين
منذ وفاة الرئيس الراحل
ياسر عرفات يف العام
 ،2004يف وقت نقل عن
الرئيس حممود عباس
استياءه من قرار فتح
تأجيل االنتخابات احمللية
اليت كانت مقررة يف متوز
احلالي ،حمذرًا من ّ
أنه
يف حال استمر الوضع
الداخلي على ما هو عليه
فسيكون «على احلركة
السالم».
يف هذه األثناء ،استشهد
الفلسطيين بالل حممود
أبو لبدة ( 23عامًا)
برصاص حراس مستوطنة
«بركان» املقامة على
أراضي حمافظة سلفيت
الغربية،
الضفة
يف
وذلك لدى حماولته دخول
وذكرت
املستوطنة.
أن
فلسطينية
مصادر
ّ
حراس املستوطنة أطلقوا
مواطنني
على
النار
اثنني ،استشهد أحدهما
ومتكن الثاني من الفرار.
وادعى جيش االحتالل أن
أحد الفلسطينيني كان
مسلحا ،لكنه أكد أنه مل
يعثر على السالح.
وندد املتحدث باسم
حكومة تسيري األعمال
غسان
الفلسطينية
اخلطيب بقتل أبو لبدة

جملرد «االشتباه بأنه
مسلح» ،متهمًا اجليش
باعتماد
اإلسرائيلي
سياسة «أطلق النار أوال
ومن ثم استوضح»،
الشرطة
أكدت
فيما
الفلسطينية أن الشهيد
مل يكن ينتمي إىل أي
جمموعة مسلحة.
«سرايا
وأعلنت
الذراع
القدس»،
املسلح حلركة اجلهاد
اإلسالمي ،استشهاد أحد
أعضائها جراء إصابته
قصف
نتيجة
جبروح
االحتالل بلدة القرارة
شرق خان يونس جنوب
غزة.
وذكرت وكالة «قدس
أن
املستقلة
نت»
ّ
جلسات اجمللس الثوري
يف حركة فتح شهدت
انتقادات واسعة على

سلوكيات عدد من أعضاء
اللجنة املركزية للحركة،
متحدثة عن خالفات حادة
حول التقارير املالية اليت
ظلت حمل تشكيك بني
أعضاء اجمللس.
أن عددًا
الوكالة
وأضافت
ّ
من أعضاء اجمللس الثوري
طالبوا عباس ،بصفته
القائد العام حلركة فتح،
بضرورة اختاذ إجراءات
صارمة حبق عدد من
أعضاء اللجنة املركزية ملا
وصفوه بـ«التجاوزات»
اخلطرية على صعيد العمل
الداخلي ،فيما وجهت
اتهامات ضد عدد منهم
بالتالعب مبصري فتح،
والتسبب برتاجع حضور
مستوى
على
احلركة
الشارع الفلسطيين ،وعدم
التمكن من إنهاء مشاكل
املخيمات الفلسطينية يف

لبنان.
عن
الوكالة
ونقلت
رفيعة
«مصادر
املستوى» يف اجمللس
«هناك
أن
الثوري
ّ
مطالبات تقدم بها عدد
اجمللس
أعضاء
من
الثوري للرئيس أبو مازن
باختاذ إجراءات حازمة
جتاه تصرفات احلكومة
الفلسطينية ،حيث برزت
لـ(رئيسها)
اتهامات
سالم فياض مبحاولة
تغييب حركة فتح عن
الساحة ،وعرقلة أية
إجنازات حتاول احلركة
القيام بها على الصعيد
الداخلي».
وأضافت املصادر أنه
«مت التطرق إىل العديد
من القضايا احلساسة
واخلطرية خالل جلسات
اجمللس ،السيما يف ما
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يتعلق بتقصري (اللجنة)
العمل
يف
املركزية
الداخلي للحركة ،خاصة
بعد تأجيل االنتخابات
البلدية ،وذلك يف أعقاب
فشل مركزية احلركة يف
السيطرة على املشاكل
أعضاء
بني
الداخلية
الضفة
يف
األقاليم
الغربية».
وأشارت املصادر إىل
أن عباس تعهد بإجراءات
ّ
حازمة خالل الفرتة املقبلة
حماسبة
صعيد
على
أعضاء مركزية فتح ،كما
تعهد بإجراء تغيري وزاري
مرتقب خالل األسابيع
املقبلة.
وكان مسؤول فتحاوي
حضر اجتماع اجمللس
الثوري قد نقل عن عباس
حتذيره لقادة احلركة ،من
أن أيام احلركة ستكون
معدودة إذا مل ترتب
أن
بيتها ،مشريًا إىل ّ
الرئيس الفلسطيين انتقد
قادة فتح بسبب فشلهم
يف االتفاق على مرشحني

to join
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لالنتخابات احمللية اليت
كان من املقرر أن جترى
يف متوز احلالي ،وتقرر
تأجيلها إىل أجل غري
مسمى.
املسؤول
ونسب
الفتحاوي إىل عباس قوله
إنه «جيب أن حناسب
أنفسنا على ما جرى...
وإذا مر ما جرى (دون
حماسبة) فأني أقول لكم
على احلركة السالم»،
أن «هذا االمتحان
معتربًا ّ
ال يبشر خبري لكل من
هو مسؤول يف فتح...
وأنا ال أعفي نفسي من
وأشار
املسؤولية».
املسؤول الفتحاوي إىل
أن هذه العبارات حذفت
ّ
من كلمة عباس أمام
اجمللس الثوري ،يوم
الثالثاء املاضي ،واليت
تأخر نشرها حتى يوم
أمس االول.
من جهة ثانية ،توقع
الفلسطيين
الرئيس
حممود عباس أن متر
السلطة بأوضاع صعبة يف

ما يتعلق باملفاوضات،
لكنه أكد ّ
أنه سيقاوم
األمريكية
الضغوط
حلمله على الدخول يف
مفاوضات مباشرة مع
الوقت
يف
إسرائيل
الراهن ،قائال إنه يتعني
إحراز تقدم يف احملادثات
غري املباشرة أوال.
ويف السياق ،أعلنت
التحرير
منظمة
متسكها
الفلسطينية
بتحقيق تقدم يف جمالي
احلدود واألمن وإقرار
مرجعية على رأسها قبول
مبدأ الدولتني على حدود
 1967ووقف االستيطان
لالنتقال إىل احملادثات
املباشرة مع إسرائيل.
من جهة ثانية ،نقلت
وكالة األنباء الفلسطينية
«وفا» عن مصادر
إن
يف السلطة قوهلا ّ
فرنسا والواليات املتحدة
وافقتا على رفع التمثيل
ملنظمة
الدبلوماسي
الفلسطينية
التحرير
لديهما.

ﺟﻠﺴﺔ ﺭﺍﺋﻌﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺮﺟﻴﻠﺔ

Ph: 9709 8081
Shop 3 / 7 - 9 Cross St, Bankstown NSW 2200

Summit ink

from
admin fees

Special on everything
for your printer

line of
credit

حسومات خاصة على كل حاجاتكم للمطابع
خراطيش حرب ابتداء من  5دوالرات للواحدة
Ink cartridges from $5.00 each
اعادة تعبئة خراطيش احلرب االسود بـ Ink cartridge refilling black @ $10.00, 10
دوالرات وامللون بـ  15دوالرًا
colour @ $15.00
اعادة تعبئة خراطيش احلرب البودرة ( )toner
بـ  40دوالرًا
Black toner refilling from $40.00
صيانة طابعتكم بـ  20دوالرًا
Printer service $20.00

Smarter Barter, owned and
developed by Members...
...Grown organically
from within

Add: 38B Restwell St. Bankstown
Ph: (02) 9791 6690, 9793 7288, 0425 879 063
email: sales@summit-ink.com.au
هذه االسعار صاحلة مع هذا االعالن

1300 793 323

admin@smarterbarter.com.au

www.smarterbarter.com.au

prices valid with this ad

1:42:59 PM
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مؤتمر صحايف

رئيس جملس ادارة  UBIجمدي (مايك) بولس لالعالم العربي:
ابتداء من األول من آب املقبل ستبث  LBCحصرياً على شاشة UBI

*رئيس جملس ادارة  UBIمايك بولس ورئيسة الشركة روجينا بولس*

عقد رئيس جملس ادارة شبكة
 UBIاالعالمية السيد جمدي
(مايك) بولس ،حبضور رئيسة
الشركة السيدة روجينا بولس
والوالد راي بولس واملدير
بن بولس واالختصاصي يف
خدمات اللغة العربية السيد عمر
مصطفى ،مؤمترا صحافيا يف
مكاتب الشركة يف بريمونت
حضره ممثلون عن صحف اهلريالد
والنهار واملستقبل والزميل
ممدوح سكرية و «أرابيك
باجيز».
مؤمتره
بولس
السيد
بدأ
الصحايف بالقول ان شبكة
 UBIاألعالمية ستبدأ يف األول
من اب املقبل بث قناة LBC
التلفزيونية حصريا وهي قناة ال
يعلى عليها لدى الشعب اللبناني
بالذات .هي قناة الشمس قناة
الشرق األوسط كله وما زلنا
منذ فرتة طويلة نعمل على
استقدام هذه القناة واضافتها
اىل القنوات الثالثني العربية
اليت لدينا ..ثالث قنوات افالم
قناتني مسلسالت ,قناة العربية
املعروفة بانها أول قناة اخبارية
موزونة تنقل األخبار كما حتصل
حيث ختتار منها قنوات CNN
وان بي سي .وحنن مسرورون
بزيادة قناة  LBCعلى شبكة
 UBIخاصة ان ذلك حيصل بشهر
رمضان.
وسوف يتمكن مشرتكو  UBIمن
مشاهدة قناة  LBCمن دون
زيادة يف كلفة األشرتاك.
كانت  LBCقد تبث عرب اوبتس
وعرب «مي ست» ومن اول
شهر اب املقبل سوف ال تتم
مشاهدتها ال على اوبتس وال
على «مي ست» بل عرب UBI
فقط حيث مت توقيع عقد حصري
بني  LBCو  UBIملدة طويلة.
كان بودنا ان كل شخص يريد
يوصلها لكن
يوصل  LBCان
ان
ّ
ّ
معامالت الطرف االخر مل تكن
بناءة ألننا كنا نود ان يتمكن اي
شخص من مشاهدة كل القنوات
سواء عرب  UBIاو اوبتس او
فوكستل .ولكن لألسف فقد
نقلنا تقاليدنا اىل هنا .ليس
لدى شركة  UBIكره ألي أحد
وهي حتب ان تتعامل مع اي

انسان حباجة الن يوصل شيئا
ما لشعبه .لقد حاولنا كثريا
التحدث مع الشركة الثانية اليت
كانت توصل  LBCللتعاون مع
بعض ونوصل ارساال واحدا لكن
لألسف ان ما حيصل يف بالدنا
لناحية سوء التعامل مع بعضنا
حيصل هنا يف اسرتاليا .الراحبون
طبعا هم الذين يشاهدون قنواتنا
حيث يعيشون يف بلد مجيل جدا
مثل اسرتاليا ويف الوقت نفسه
يعيشون يف البلد الذي حتدروا
منه.
واضاف السيد بولس يقول ان
قنواتنا اليوم تشمل كافة انواع
الربامج من األخبار والرياضة
واألفالم اىل املوسيقى اىل
املنوعات وقصص األطفال،
وانا مسرور ألعالن ذلك لكم
لنوصله اىل الشعب عن طريق
صفحكم واذاعاتكم.
وقال السيد مايك بولس ان
لدى  UBIرسالة واحدة فقط
وهي خدمة كل اجلاليات االثنية
يف اسرتاليا باي طريقة ممكنة
وبأقل كلفة ممكنة .هذا ليس
عمال سهال ...ان العمل بواسطة
األقمار الصناعية جللب األقنية
التلفزيونية من كل بلد اىل
املشاهدين هنا يف اسرتاليا
هو اختبار مكلف واعتقد من
املهم جدا ان يدرك املشاهدون
الكلفة اليت تتكبدها شركة مثل
 UBIاو اي شركة اخرى جتلب
قنوات تلفزيونية اىل اسرتاليا..
ماذا نتكلف جللب هذه القنوات
اىل هذه البالد؟ فمثال قناة Lbc
حتى تتمكن من الدخول غفي
اتفاق معها عليك ان تدفع بدل
رخصة ولفرتة معينة والقناة
األكثر شعبية يكون الدفع هلا
اكثر واننا هنا نتكلم عن ماليني
الدوالرات ..مثال هناك كلفة
لنقل  Lbcمن لبنان اىل اسرتاليا
تصل تقريبا اىل  200الف دوالر
سنويا وووضعها على القمر
الصناعي يكلف  400الف دوالر
اخرى ..وهكذا يكلف نقل هذه
القناة اىل اسرتاليا  600الف
دوالر اضافة اجور األشخاص
يف الشركة الذين جيلسون يف
اجلانب االخر من العامل يتلقون
الشيفرة وينقلونها اىل اسرتاليا

*جلوسا:راي بولس واحلفيد بن بولس ..ووقوفا :مايك بولس وزوجته
روجينا يتوسطان رودنا كرستيفسكا وعمر مصطفى*

Reach in June 2010
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FUTURE
16%
ϰϓϰΗϭ
OTV
24.7%

ϰγϰΑϝ
ΔϴϤϟΎόϟ
LBCI
41%

ϰϓϰΗϡ
MTV
25.2%
ΪϳΪΠϟ
ALJADEED
29%

Source: Ipsos, July 2010

والعاملني يف الشركة هنا الذين
جيمعون القنوات معا وارساهلا
اىل القمر الصناعي وهذا يكلف
غاليا .عدا عن اننا حباجة اىل
اشخاص للرد على استفسارات
املتصلني واالجابة على اسئلة
اصحاب الشكاوى وكل ذلك
مكلف جدا.
ولسوء احلظ فان املشرتكني
العرب يفتكرون اننا نأخذ هذه
القنوات جمانا ونتقاضى منهم
امواال بدل اشرتاك .وهذا ليس
صحيحا فنحن ندفع امواال باهظة
وعلينا ان نعرتف بأن هناك
بعض الوقت سوف مير قبل ان
نأخذ نتيجة او مردودا من هذا
العمل.
حنن كأصحاب هذه الشركة ما
زلنا ندفع من اموالنا اخلاصة
بعد عشر سنوات ومل نضع سنتا
واحدا يف جيوبنا.
وتابع السيد ماي بولس يقول
اننا نؤمن اميانا كبريا برسالتنا
التلفزيونية
األقنية
جبلب
العربية واالثنية اىل  UBIلنخدم
كل املهاجرين الذين قدموا
اىل اسرتاليا بلغاتهم .وهي
رسالة مهمة يف متابعة وصل
شعبوننا بأوطانهم األم لناحية
الثقافة واألخبار واألفالم وبرامج
األطفال ..هذه هي رسالة
 UBIاليت هي ليست رسالة
حماربة هذا او ذاك .اننا نريد
ان نؤكد مدى اهمية التلفزيون

األثين يف هذا البلد وما مل نتحد
كوسائل اعالم فمن الصعب ان
حنافظ على وجودنا .جيب علينا
ان نعمل معا لنضمن ان يكون
مستقبل األعالم العربي متحدا،
بالطبع ان لكل واحد منا مصلحة
او عمال يستثمر فيه واملنافسة
جيب اال تشرذم وحدتنا.
وقال رئيس جملس ادارة شركة
 UBIان شبكتنا االعالمية هي
شبكتكم وهي تريد ان تعمل
معكم وتريد ان تقدم اخلدمة
األوسع..
العربية
للجالية
اللبنانية واملصرية والسورية
واألردنية وغريها .مجيعنا خندم
جاليتنا واذا عملنا معا نساهم
يف توحيد اجلالية العربية ليكون
لنا صوت قوي يف هذه البالد.

اسئلة وأجوبة

وردا على سؤال حول ما اذا
كانت  LBCال تتم مشاهدتها بعد
االن اال من خالل  UBIوما هي
تكلفة ذلك قال السيد بولس ان
ذلك صحيح مئة باملئة فابتداء
من األول من اب املقبل سيكون
عرض ال  LBCحصريا على شاشة
 UBIفالذي حيضر  LBCاالن
بواسطة الصحن الالقط (دش)
او اي مصدر اخر كل ما عليه
عمله هو االتصال بنا عرب الرقم
 1300400800للتمتع مبشاهدة
 LBCفقط بكلفة  19.90دوالرا
اما اذا اراد مشاهدة القنوات
العربية الثالثني كلها مع LBC

* السيدان بن بولس وعمر مصطفى*

فكلفة ذلك  64.90دوالرا.
وعما اذا كان باألمكان مشاهدة
 LBCعرب الصحن الالقط نفسه
اجاب السيد بولس :نعم ميكن
مشاهدتها بالصحن الالقط نفسه
ولكن بعد اعادة توجيهه وتثبيته
ألننا نبث عرب قمر اصطناعي
خمتلف وسوف نعطيهم بطاقة
(.)CARD
وحول ما اذا كان التلفزيون
(نيو تي يف) قد انتقل اىل
الطرف اآلخر اجاب السيد بولس
ال ..اننا اصبنا بالدهشة مثلكم
بالنسبة للتلفزيون اجلديد ،لدينا
اتفاق مع هذه الشركة مت توقيعه
منذ ست سنوات وما زال هناك
عدة سنوات قيل انتهاء العمل
بهذا العقد ،انه حصريا لنا واننا
نرى من وجهة نظرنا ان ما قام
به الطرف االخر غري قانوني.
ان الطرف االخر كان يروج
باالمس حول جودة وفرادة
وروعة  LBCواليوم يتحدث
عن تراجع هذه القناة ودعين
اقول لكم ان كل االستطالعات
املوجودة يف الشرق األوسط
وخاصة يف لبنان اظهرت ان
ليس هناك اي حمطة افضل من
 LBCاننا نهتم فقط مبا يريد
ان يشاهده اجلمهور ليس فقط
بالشرق األوسط وامنا ايضا يف
اسرتاليا ،فليس هناك لبناني
اعرفه ال ينظر اىل ال LBC
على انها احملطة اليت يشاهدها
وهذا ال يعين التلفزيون اجلديد
ليس له موقعه وغريه من
التلفزيونات ..بعض الناس
يريدون مشاهدة قنوات اخرى
او برامج معينة ,وال تنسى بان
 LBCتتمتع باملهنية والفرادة
وصفاء األلوان النه مضى عليها
يف هذا العمل لفرتة طويلة
وهلذا السبب فالكل يتساءل
ملاذا ال ميكن االن مشاهدة LBC
واجلواب بسيط وهو ان LBC
تهتم مبشاهديها مبا فيه الكفاية
والطرف االخر الغى هذه القناة
النه ال يريد ان يطلع املشاهدين
على احلقيقة ،واليوم يف 21
متوز هناك اعالن يف صحف
عربية يقول ان لدينا  LBCوهذا
ليس صحيحا ،فهل هذه هي
الطريقة اليت نتعامل فيها مع

الشعب؟ فهل بهذه الطريقة
نقدم اخلدمة هلم؟ بالطبع ال..
 LBCحصريا لل  UBIونأمل
ان تستمر معنا لسنوات عدة.
واذا رأينا هناك حاجة الستقدام
قنوات جديدة فلن نتأخر ،ويوم
السبت (اليوم) سأسافر اىل
الشرق األوسط على امل إحداث
املزيد من املفاجات .والعديد
من األمور حتدث يف الشهر
املبارك شهر رمضان.
وبالنسبة لالعالنات اجاب السيد
بولس لدينا احلق يف قنواتنا
العربية بادخال اعالنات ,وال
 LBCهي حمطة مهمة جدا واننا
نعمل على رزم حمددة نتعاون
فيها ..اننا نضع اعالناتكم
واعالن اي شخص وسوف لن
ّ
نفضل اي شخص اخر على اخر،
فاذا اراد احد ان يضع اعالنه
على  LBCفسيكون على ..LBC
سوف نبدأ الرتكيز كل عملنا
لوضع اعالنات مثمرة ملشاهدينا
العرب و  LBCهي احدى احملطات
اليت ّ
ستستعمل بفعالية.
وعما اذا كان هناك اي تواجه
الستحداث قناة تلفزيونية تعنى
بشؤون اجلالية اجاب السيد مايك
بولس ان لدينا قناة تدعى "انا"
ستبدأ البث قريبا وهي عبارة عن
مزيح وانتقاء من افضل القنوات
العربية مبا يناسب مشاهدينا يف
اسرتاليا وتعزم "انا"ان ختصص
وقتا قد يكون ساعة حاليا عن
ان يتم متديده فيما بعد لتغطية
النشاطات العربية اهلامة يف
اسرتاليا.
وكشف السيد بولس عن ان لدى
 120 UBIقناة تلفزيونية تبث
ب 16لغة و  10قنوات اذاعية
حيث اصبح جمموع االستثمار يف
هذا اجملال حواىل  600مليون
دوالر.
وقال ان مكاتب  UBIتشغل
طابقا بكامله تبلغ مساحته 3200
مرت مربع يعمل فيه حوالي 90
مستخدمي
شخصا اما جمموع
َ
الشركة يف اسرتاليا والعامل
فيصل اىل 300شخص.
وبعد املؤمتر الصحفي كان
هناك كوكتيل مميز ضم اشهى
واحللويات
املأكوالت
انواع
واملرطبات.
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اسرتاليــات

احلكومة االسرتالية الفيدرالية متنح احلاج حممد رهيف
صايف تقدير وشهادة الشخصية املتميزة للعام 2010

مبناسبة اليوم العاملي للعمل
منحت
االجتماعي التطوعي
احلكومة االسرتالية الفيدرالية
جوائز وشهادات تقديرية لعدد
من املتطوعيني االجتماعيني
كان من بينهم احلاج حممد
رهيف صايف الذي فاز بلقب
الشخصبة املتميزة للعام 2010
وذلك اعرتافا وتقديرا خلدماته
االجتماعية للمجتمع االسرتالي
االسالمية
واجلالية
عموما
والعربية يف سيدني.
وقد اقيم حفل كبري يف نادي
ريفزبي حيث مت تسليم اجلائزة
والشهادة التقديرية املوقعة
من رئيس احلكومة االسرتالية
الفيدرالية للحاج صايف وغريه
من املستحقني من قبل النائب
الفيدرالي داريل ملحم والنائب
روبرت فورولو ووزير اخلدمات
كيفني غرين حبضور عضو بلدية
كانرتبري خضر صاحل وحشد
كبري من املدعويني.
واحلاج حممد رهيف صايف هو من
الشخصيات اللبنانية واالسالمية
املعروفة وعمل مستشارا وعضوا
يف اجمللس االستشاري لبلدية
كانرتبري لشؤون املسنني ملدة
اربع سنوات من العام 2004
حتى عام . 2008
واحلاج حممد صايف هو من
مواليد القطني قضاء الضنية
عام  1947متزوج ولدية اسرة
ناجحة مؤلفة من اربع ابناء وفتاة
ولديه عدد من االحفاد .
هاجر اىل اسرتاليا عام 1969
وكان له نشاط تطوعي بارز
وتوىل عدد من املسؤوليات
القيادية يف اجلالية اللبنانية
واملؤسسات
واالسالمية

*احلاج رهيف وشهادة التقدير*

احلكومية منها منصب رئيس
مجعية ابناء الضنية اخلريية يف
اسرتاليا على مراجل متعددة
ولعدة دورات من العام 1980
حتى عام  2001حيث حتققت يف
عهدة بعون اهلل تعاىل وبهمة
معاونية واعضاء اهليئة االدارية
للجمعية عدد من املشاريع
واالجنازات ومن اهمها شراء
عقار بيت الضنية يف مدينة
اوبرن الذي مت بناؤه هذا العام
وحتول اىل صرح كبري سيتم
افتتاحه قريبا .
كما توىل رئاسة اجلمعية
االسالمية اللبنانية يف الكمبا
يف مراحل تاسيسها االول من
عام  1984حتى عام  1986وهي
املرحلة الزمنية اليت شهدت
فيها اجلالية االسالمية مراحل
دقيقة وحساسة خاصة يف اطار
تثبيت ااملفيت لشيخ تاج الدين
اهلاللي كما عادت اجلمعية
االسالمية واوكلت له رئاسة
اجلمعية االسالمية خالل دورتني
متتاليتني من العام 2001

حتى عام  2002وهي املرحلة
اليت شهدت االنطالقة الفعلية
ومشروع بناء مركز الشباب
املالصق
الشرعي
واملعهد
للمسجد واليت ترافقت مع جناح
املساعي للموافقة على املنحة
احلكومية من حكومة الوالية
اليت قدمها النائب احمللي
ملنطقة الكمبا ووزير الرياضة
يف حكومة حزب العمال انذاك
موريس اميا ،علما انه قد مت
احلصول على الرخصة النهائية
للمبنى واصبح جاهزا لالفتتاح.
وقد شارك احلاج صايف يف
مؤمترات عدة يف لبنان واسرتاليا
واململكة العربية السعودية
ومنها املؤمتر العاملي ملنظمة
مؤمتر الشباب االسالمي الذي
انعقد يف الرياض عام .2002
كما كرمته اململكة العربية
السعودية واختارته ليكون يف
عداد ضيوف خادم احلرمني
الشريفني امللك عبداهلل بن عبد
العزيز لتادية فريضة احلج عام
. 2009

املعارضة الفيدرالية تركز محلتها
على معاجلة الديون

اعلن زعيم املعارضة طوني
ابوت ان حكومة ائتالفية
بتخفيض
تقوم
سوف
املصاريف مببلغ  1.2مليار
دوالر اضافية يف املوازنة
قائال ان مسألة الدين والعجز
ستكون القضية الرئيسية
للحملة األنتخابية.
وكان االئتالف قد تعهد
سابقا بادخار مبلغ 46.7
مليار دوالر ،حيث قال السيد
ابوت يف مؤمتر صحايف "اذا
كان على العائالت وعائالت
املصاحل الصغرية ان تشد
الصحيح
فمن
أحزمنها
واملناسب ان تشد احلكومة
حزامها ايضا".
وتتضمن التخفيضات اقتطاع
التمويل للبنية التحتية اليت
كانت متول من مردود ضريبة
التعدين بـ 400مليون دوالر،
التوقف عن جتديد األدوات
ملبادرات تغيري املناخ39.8( ،
مليون دوالر) والتخلي عن
محلة اسرتاليا ملقعد مؤقت
يف جملس األمن التابع لألمم
املتحدة ( 100مليون دوالر).
وقال وزير اخلزانة جو
هوكي ان اعالن االئتالف
حول املدخرات يأتي بسبب
مواصلة العجز يف املوازنة
والدين احلكومي يف األرتفاع
كل يوم مضيفا "ان األقتصاد
العاملي جمهول".
واعلن انه يف الوقت احلالي
فان األنفاق احلكومي هو يف
مستويات عليا مل تشهدها
اسرتاليا منذ احلرب العاملية
الثانية.

*طوني ابوت*

وتابع يقول "هكذا لدينا
قدمها على
حكومة اسرتالية
ُ
زيادة النفقات ،ولدينا بنك
قدمه على املكابح
مركزي
ُ
اسعار
يرفع
(الفرامل)
الفائدة ..هذه هي الدينامية
اليت تسبب بعامل من األذى
لألقتصاد األسرتالي يف
األسابيع القليلة املقبلة".
وكان السيد ابوت قد قال
يف وقت سابق ان الوعود
األنتخابية حلزب العمال تركت
اكثر من عالمة استفهام
بعد اتفاق تبادل األصوات
التفضيلية مع حزب اخلضر.
ويعين هذا األتفاق ان حزب
لداعميه
سيقول
اخلضر
اعطاء األصوات التفضيلية
حلزب العمال يف جملس
النواب مقابل تلقي األصوات
التفضيلية حلزب العمال يف
جملس الشيوخ.
بدورها اصرت االنسة غيالرد
على ان حزب العمال مل يقم
بأي أتفاق لتبادل األصوات

التفضيلية.
وكان زعيم املعارضة السيد
ابوت قد صرح للزميلة
«األسرتاليان» بأن اتفاق
األصوات التفضيلية يعين ان
احلكومة ستعمل على تغيري
اجيار املوارد املعدنية حيث
قال السيد ابوت ان هذا
األتفاق قد يعيد العمل بنظام
جتارة األنبعاثات مما يؤدي
اىل زيادة اسعار الكهرباء.
ويبدو ان حزب اخلضر يف
طريقه للفوز مبيزان القوى
يف جملس الشيوخ.
غري ان رئيسة الوزراء ،اليت
براون
السيناتور
التقت
األسبوع املاضي ،قالت ان
الصفقة لن تؤثر على سياسة
احلكومة.
ويف اداليد ذكرت الزميلة
حزب
ان
"األدفرتايزر"
اخلضر يف جنوب اسرتاليا
انسحب من صفقة األصوات
التفضيلية الوطنية يف مقاعد
رئيسية.
براون
السيناتور
ودعا
الجراء تغيريات كبرية على
ضريبة املعادن ،غري انه
قال اذا حتكم حزب اخلضر
مبيزان القوى فأنه سوف
يسمح بتمرير املشروع ألن
ذلك أهون الشرين ،معتربا
ان السيد ابوت اقسم على
التصدي هلذه الضريبة.
براون
السيناتور
وقال
ان حزب اخلضر كان ضد
استغالل غاز الفحم وجيب
اجبار شركات التعدين على
دفع كلفة بيئتها التحتية.

Sydney Business Training Centre

Business Management, Journalism, Creative
Writing, Make Up, Media
إدارة االعمال ،الصحافة واالعالم ،التجميل واملاكياج
Learn today, what you a need to build your business

Work Experience - Onsite Training.

Join the many thousands of business owners
using b2b to grow their business
Learn how to use MYOB, Microsoft Word, Excel, and Access.
Learn how to Write and publish your own book.
Trained by Government Qualified Staff & Professional Business Owners.
Ring today: 0434 732 592 to enrol.
Email: info@sbtraining.com.au
*احدى الطالبات يف قسم الصحافة*
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مقاالت

احلريري املتض ّرر األكرب واستعادة احملكمة واجب وطين

ادمون صعب

«إن احللول املسلحة ال تفضي إىل نتيجة ( )...وإن مستقبل لبنان مير بالضرورة عرب وحدة
مجيع مكوناته وقيام عالقات أخوية بني خمتلف اجملموعات الدينية واالجتماعية».
البابا بندكت السادس عشر (يف لقاء مع السفراء يف الفاتيكان )2007/1/8
من حق اللبنانيني ،على خمتلف انتماءاتهم ،أن يقلقوا جراء املناخ الذي
أحدثه يف البلد قبل أسبوعني كالم رئيس هيئة األركان يف اجليش
اإلسرائيلي اجلنرال غابي أشكنازي ،من أن القرار الظين يف جرمية
اغتيال الرئيس رفيق احلريري سيصدر عن احملكمة الدولية اخلاصة يف
شهر أيلول املقبل ،وأن لبنان مهدد بفتنة جراء توجيه القرار أصابع
االتهام إىل عناصر من «حزب اهلل» باملشاركة يف عملية االغتيال.
وزاد قلقهم إثر ما أفضى به أشكنازي إىل اإلذاعة العامة اإلسرائيلية
أول من أمس من أن «إسرائيل مستعدة للتحرك ضد «حزب اهلل»
حتى يف املناطق املأهولة إذا اقتضى األمر».
ويف الوقت الذي مل حيرك تصريح أشكنازي األول أيًا من أطراف
 14آذار الذين أقام بعضهم الدنيا ومل يقعدوها إثر اكتشاف عميل
«ألفا» شربل ق .الذي أحدثت اعرتافاته هزة كبرية من خالل
تغلغل «املوساد» اإلسرائيلي يف شبكة االتصاالت اخللوية يف
ّ
وحتكمها بكل مفاصلها ،ومن بينها قاعدة البيانات العائدة إىل
لبنان،
املشرتكني ،إىل درجة إمكان تزوير وقائع مل حتصل .ومن شأن هذه
الضربة املوجعة إىل أجهزة االستخبارات اإلسرائيلية أن تلقي ظال ً
ال على
صدقية الرسم التخطيطي للشبكة اخللوية الذي جرى االستناد إليه يف
الشكوك اليت حامت حول عالقة عناصر من «حزب اهلل» باجلرمية،
ُ
استمع إليهم بصفة
علمًا أن من قابل احملققني الدوليني من هؤالء قد
شهود.
وقد رأى الرئيس ميشال سليمان ،والعماد ميشال عون ،والسيد حسن
ّ
حيضر من جانب إسرائيل لينفذ يف شهر
نصر اهلل ،أن مثة «شيئًا ما»
أيلول ،وأن اإلسرائيلي ال ميزح يف موضوع احلرب والسلم ،وخصوصًا
أن القرار  1701هو أكرب عون له إذ أوقف العمليات العسكرية ومل
حيقق وقف إطالق النار ،لذلك طلب الرئيس الفرنسي من السلطات
حتيد وحدة بالده يف القوة
اإلسرائيلية ـ وال ميزح هو اآلخر ـ أن
ّ
الدولية يف اجلنوب ،يف حال قرر اجليش اإلسرائيلي االعتداء جمددًا
على لبنان.
وإذ حذر نصر اهلل من خطر االنزالق يف خمطط الفتنة اإلسرائيلي،
وطرح جمموعة من األسئلة حول موضوع العمالة إلسرائيل يف شبكات
االتصاالت وما إذا كان فرع املعلومات يف قوى األمن الداخلي على
علم بعمالة شربل ق .وسكت عنها على أساس أنها تتعلق بقطاع مخُ رتق
من املوساد وأن كشفه يف «حلظة غري مؤاتية» ميكن أن حيد من

100%.*/&3AL.",&-U1

التالعب بالبيانات كما يضع حدًا للمراقبة والتنصت من جانب إسرائيل
يقوض األساس الذي قام عليه االتهام الذي سيوجه
األمر الذي قد
ّ
يف القرار االتهامي إىل عناصر «حزب اهلل».
وقد عرض العماد ميشال عون تصورًا لـ«سيناريو دراماتيكي» بدأ
التحضري له من خالل اهلجومات اليت تعرضت هلا املقاومة وسالحها،
وخصوصًا من جانب أطراف مسيحيني يف قوى  14آذار ،وتضاف إليها
أجواء التساهل مع العمالء واجلواسيس الذين انكشفوا أخريًا وكشفوا
معهم ،وخصوصًا يف جمال االتصاالت ،حماولة البعض الدفاع عنهم
حتت ستار إبقاء التحقيق يف شبكات التجسس سريًا ،وعدم إطالع الرأي
العام على مدى خيانة العمالء لوطنهم وشعبهم.
وحذر عون ،يف ختيل متنى أال يصح« ،من أن يتقاطع القرار الظين
والعدوان اإلسرائيلي مع حترك جمموعات عسكرية يف الداخل اللبناني،
وخاصة يف البيئة املسيحية ،من أجل فرض أمر واقع جديد يف املناطق
املسيحية».
ومحله
ومع أن قائد «القوات اللبنانية» مسري جعجع رد عليه
ّ
مسؤولية أي ضرر يصيب «املناطق املسيحية ،متهمًا «حزب اهلل»
بأنه هو الذي يعمل للسيطرة على كل لبنان ،فقد متسك العماد عون
بـ«ختيله» الذي سبق له أن عرضه أمام الرئيس السوري بشار األسد
لدى زيارته األخرية لسوريا .كما أطلع عليه األمني العام لـ«حزب
اهلل» السيد حسن نصر اهلل يف اجتماعهما األخري قبل أيام.
وأشار عون أول من أمس ،دعمًا للسيناريو الذي ختيله وهو
«العسكري االختصاصي يف احلرب الثورية» ،على ما قال« ،إن
إسرائيل لن ُتقدم على شن حرب على لبنان ما مل تكن متعاونة مع
الداخل .واملؤشرات اليت حتصل راهنًا ليست جيدة ،وال سيما أخبار
اإلدانة (لـ«حزب اهلل») قبل أن يبدأ التحقيق».
وتساءل ،يف إشارة غري مباشرة إىل احتمال وجود اتصال ما بني
الذين يتحدثون عن أسرار التحقيق والقرار الظين الذي سيوجه أصابع
االتهام إىل «حزب اهلل»« :كيف علم هؤالء بالتحقيق؟ وما من
حتقيق بعد؟».
وقد حترك الرئيس ميشال سليمان ،بعد استشعاره اخلطر الذي يشكله
التدخل اإلسرائيلي يف موضوع احملكمة ،ومن خالل حرصه على السلم
األهلي والوحدة الوطنية ،وهما العنصران اللذان حياول اإلسرائيليون
استهدافهما يف ما يعدونه للداخل اللبناني ،حبيث يتمزق لبنان بفتنة
طائفية ومذهبية متهد لدخول عسكري إسرائيلي ،على ما صرح أشكنازي
أول من أمس.
ويبدو أن االستشارات اليت جيريها الرئيس سليمان تستهدف ما هو
أبعد من ختفيف حدة التوتر السياسي بني بعض األطراف ،واحلؤول
دون االنزالق إىل حافة أزمة سياسية قد ال تطيح حكومة الوحدة الوطنية
فحسب ،بل تطيح كذلك ما حتقق إىل اآلن من عالقات بني لبنان
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Vinci Mineral Foundation is free from
tDa
OrHBOJD4LJO$BSF

chemicals, additives, talc, bismuth and nano
particals.

t .JYJOH1SPEVDUT

Our foundation is 100% hypoallergenic and
non comedogenic
.

تركيب دواليب
جديدة ومستعملة
من ماركات
Kumho, Michlelin,
Dunlop, Bridgestone...
Good yearوغريها
ميزان اوتوماتيكي ()Wheel Allignment
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Mineral Foundation

Mineral Shimmers

Da Vinci mineral foundation provides a natural flawless coverage
and reveals your natural beauty. Our range has 8 shades to suit
any skin tone summer & winter.

Da VInci offers a unique range of 101
colours that are used as:
tPowder Eye Shadow

Da Vinci Mineral Foundation can be used as:

t$SFBN.FUBMMJD&ye Shadow

t$PODFBMFS

t&ye Liner

t'PVOEBUJPO

t-JQ(MPTT

CMY

K
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tPowder
't41

Our ingredients are:
t.JDB

t Temporary Hair Dye

t*SPO

Da Vinci Mineral Shimmers are rich and will
highlight your eyes for every day use and
special occasions.

t Titanium
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تصليح جنوطة وتركيب فرامات وبطاريات

خدمة ممتازة ..خربة يف العمل ..صدق يف املعاملة ودقة يف املواعيد
CM

100%.*/&3AL.",&-U1
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t Zinc

(جنوطة)جديدة ومستعملة لكافة انواع السيارات
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وسوريا ،كما تقضي على الثقة املتبادلة بني الرئيس السوري بشار
األسد ورئيس جملس الوزراء سعد احلريري واليت ترمجت يف اللقاءات
الثالثة اليت عقدت بني الرجلني يف دمشق مطلع هذا األسبوع ،واحلفاوة
بل احلميمية اليت أحاط بها الرئيس السوري جنل الرئيس الشهيد رفيق
احلريري.
وإن استمرار التشنج الداخلي وال سيما املواقف اليت يتخذها «تيار
املستقبل» واألمانة العامة حلركة  14آذار حيال «حزب اهلل» وعالقته
باحملكمة الدولية على خلفية املواقف األخرية للسيد حسن نصر اهلل من
احملكمة ،إن استمرار التشنج من شأنه أن يضر بالرئيس سعد احلريري
الذي رمبا سيكون املتضرر األكرب مما جيري ،ألن احلقيقة قد تضيع يف
ظل التدخل اإلسرائيلي يف شؤون احملكمة ،ويف التوظيف السياسي
لدم الرئيس احلريري يف افتعال فتنة مدمرة للبنانُ ،تساعد عليها أجواء
املواجهة الداخلية اليت توحي كأن املقاومة ميليشيا أو عصابة مسلحة
متارس السطو والسرقة والقتل ،وأنها غري لبنانية ،وال حتظى بتعاطف
من أهلها ،وهي اليت قدمت من أجلهم التضحيات العظام ،وانهمرت
دماء شهدائها شالالت فوق أرضها ولذلك هي فوق الشبهات.
ماذا عسى الرئيس سعد احلريري أن يفعل بإزاء هذا الوضع؟
هل يدع احلقيقة يف اغتيال والده تضيع بني إسرائيل واملنافقني
الراغبني حقًا يف طمسها ،متامًا كما ضاعت احلقيقة يف اغتيال الرئيس
األمريكي جون كينيدي طوال  57سنة؟
أم يعمل ،مع العقالء ويف مقدمهم الرئيسان ميشال سليمان ونبيه بري
على لبننة القضية ،بدءًا بوقف احلرب الداخلية حوهلا ،والتضامن مع
املقاومة و«حزب اهلل» يف جبه ما ُيطبخ يف الغرف السوداء الدولية،
هذه الغرف اليت رفضها األمني العام السابق لألمم املتحدة كويف أنان
يوم جاءه رئيس جلنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس بتقريره األول
ضمنه جمموعة أمساء ملسؤولني سوريني كبار قال إنه يشتبه
الذي
ّ
فيهم ،وقد انزعج أنان وأبلغ ميليس ،على ما نقل قريب من أنان
آنذاك« :أنت ُكّلفت مجع األدلة واملعلومات حول اجلرمية وليس توجيه
االتهامات .فهذه مهمة النيابة العامة .فالرجاء حذف مجيع األمساء مذكرًا
إياك بأنك هنا يف األمم املتحدة وليس يف الواليات املتحدة!
أي أن املطلوب أن يظهر اللبنانيون أنهم واحد يف موضوع احملكمة،
ويف طلب احلقيقة ويف حماكمة اجملرمني ،وأن ال أحد ،ال إسرائيل وال
سواها يستطيع استفراد أي طرف لبناني.
ورمبا يكون من األجدى للحكومة أن جتتمع سريعًا وتطلب من احملكمة
الدولية الرتيث يف إصدار القرار الظين ،من أجل التوغل أكثر يف
التحقيق مبشاركة قضاة لبنانيني مشهود هلم بالنزاهة ،حبيث تكون
احلكومة على بينة مما جيري يف الهاي ،وحتاشي اجملازفة واملغامرة
بالبلد ولتكون الوقائع اليت سيقوم عليها االتهام صحيحة ودقيقة
وأكيدة ،وعدم االكتفاء بالشبهة والظن وحتى احلدس.
وكما وقفت سوريا كلها مع رئيسها يف وجه الضغوط اليت مورست
عليها وخرجت بريئة من احملكمة ،هكذا جيب أن يتصرف اللبنانيون
مجيعًا جيشًا وشعبًا يف االلتفاف حول املقاومة وفاء منهم لتضحياتها،
مدركني أن اسرتجاع احملكمة واجب وطين.

t .JYJOH1SPEVDUT

قارنوا اسعارنا بغريها واكتشفوا الفرق
لالتصال بـ نزيه:
Nazih: 0402 254 834 - PH: 9892 4001
Fax: 9892 4002
Address: 186 -188 Hawksview St,
Cnr of fowler Rd, Guildford NSW 2161
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اعالنات

HECHAM COFFEE AND NUT ROASTER

تذوقوا أشهى منتجات شركة الدرة العاملية املشهورة اليوم يف حمالت اخلمس جنوم

*السيدان امحد الفاس وعلي اسكندر وماركة الدرة املشهورة*

*السيدان علي اسكندر وامحد الفاس وماركة الدرة املشهورة*

*السيد علي اسكندر امام ماركة الدرة املشهورة*

*السيد امحد وماركة الدرة املشهورة*

*السيدان علي اسكندر وامحد الفاس وماركة الدرة املشهورة*

*السيدان امحد الفاس وعلي اسكندر وماركة الدرة املشهورة*

بعد جناح أصحاب حمالت اخلمس جنوم يف الكمبا بتقديم مأكوالت طيبة املزاق لزبائنهم الكرام من انتاج شركة الدرة العاملية
يوم السبت املاضي  2010/07/17قرر السيد أمحد الفاس اعادة التذوق اجملاني لزبائنه الكرام هذا اليوم السبت 2010/07/24
ابتداء من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر وذلك يف حمل اخلمس جنوم على العنوان التالي:

89 YERRICK RD LAKEMBA

يقدم احلاج أمحد أنواعا خمتلفة من منتجات الدرة مثل احلمص بالطحينة والبابا غنوج وكبيس اخليار واملقيت والزيتون
والفليفلة احلرة وزيت الزيتون املعصور على البارد ذي املزاق املميز ورائحة شجرة الزيتون املزروعة يف أرض بالدنا .مما
حدا بالزبائن الكرام طلب املزيد بعد أن تلذذوا بأطيب املأكوالت ،وما مربى التطلي من املشمش والتني والفريز والورد
ومربى الكرز الشهي الذي حيتوي على قطع كبرية اال داللة على جناح شركة الدرة يف هذا املضمار .اما ورق العنب امللفوف
باألرز واخلضار فهو فخر املائدة العربية الذي يؤكل باردا أو ساخنا مع السلطات اليت تتضمن سلطة الزيتون األخضر واىل
جانبها كبيس البازجنان بالزيت احملشو بكمية كبرية من اجلوز مما جيعل كافة أفراد العائلة ينعمون بغذاء شهي ومتنوع ولذيذ.
باالضافة اىل منتوجات عديدة تشتهر فيها شركة الدرة مثل رب البندورة (معجون الطماطم) وكعك الدرة بالسمسم وقمر
الدين العالي اجلودة املصنع يف دبي وزيت الزيتون الذي يتمم املأكوالت وخصوصا اللبنة والزعرت والتبولة والكبة مما جيعل
بقنان مصنوعة من الزجاج الذي حيفظ النكهة ملدة طويلة.
الطعام ذا نكهة خاصة وحمببة
ٍ
ان اهتمام شركة الدرة جبودة منتجاتها جعلها يف مصاف الشركات الكربى وخصوصا بعد أن نالت منتجاتها شهادات صحية
عاملية أشهرها من منظمة اهلاسب (.)HCCP
زبائننا الكرام ،تعالو وتذوقوا وتسوقوا من خمتلف البضائع اليت حتتاجونها لطعامكم من مسنة الصفوة الشهرية الصحية والنباتية
بأحجامها الثالثة كيلو وكيلوان وأربعة كيلوات ،بلونها األصفر الزاهي وطعمها اللذيذ واخلفيف وسعرها املنخفض.
اضافة اىل تشكيلة واسعة من البزورات احملمصة يف حمالتنا من الكاجو والفستق احلليب واللوز والبندق وبزر اجللنط األبيض
وبزر دوار الشمس واملاكاداميا والفستق عبيد سوداني .ومن بعدها تستطيع أن تسرتيح وتتنعم بفنجان قهوة برازيلية على
الطريقة اللبنانية والعربية والذي يتم حتميصه يوميا لكي تقدمه حمالت اخلمس جنوم طازجا لزبائنها الكرام.
زورونا االن واستفيدوا من احلسومات واألسعار املخفضة ،نستقبلكم ببسمة ونساعدكم مبشرتياتكم اىل سيارتكم املتوقفة
أمام احملل الذي يتسع لعدة أماكن .فأهال وسهآل.

89 YERRICK RD LAKEMBA
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الدليل التجاري

0403482345  او87648186 :العالناتكم يف اهلريالد اتصلوا على احد الرقمني

Sydney Landscaping and Excavations

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

تسعرية جمانية معاملة ممتازة وكفالة يف العمل
 سنة خربة30 اكثر من

 جان فارس:لالتصال

Mob: 0419 999 554 - 0405 203 535
Tel/Fax: (02) 8704 1490

ö^œﬁ˜]<ÿœﬁÊ<ÜÀ£]Ê<›Ç7]<Ÿ^€¬]<ÜÒ^ä÷

لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
0414 983 608:اتصلوا على الرقم

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

<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
@÷ã� –æaÎ@Ú‹‡ßbi@…Ói

Ú«Ï‰óæa@paãÁÏ1a@|Ó‹óm@Âﬂ@·ÿmbuby@ãˆbé
@paãÁÏ1a@ aÏ„a@›� ◊@|Ó‹ómÎ@k‹�€a@kèy@bÌÎáÌ@
0411 575 323@@Z·íb:a@ÊÏ‡Óé@ÔuãÁÏßa@l@aÏ‹óma@@@@@@
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@
0407 666 190@Z·”ã€a@Û‹«@@@@@@@@@@@@@

B G

LicZ@185750C

Glass & Glazing
for all your glazing needs
@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

µﬂdn€a@pb◊ãí@…ﬂ@›ﬂb»n„F@@@@@@Ú�Ó„b™@Ò7»èmF@@@@@
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AL- KARM BAKERY
فــرن الكـــــرم

Demolition & Excavation
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Paving – concreting- Retaining wall - Stone
– and logs – Fencing – Rubbish Removals
Plant and Grass – Sprinkler System

Abraham
Managing Director

378 922 0435

Residential *Commercial*
*Industrial

نتعهد االعمال الكبرية والصغرية
 وخدمة.. خربة..اختصاص
صدق يف املعاملة وكفالة للعمل
:لالتصال
0435922378

ANB 17 003 994 394

Safwat Arfan – Sayed

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

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

(Bell Tower Centre)
Unit 24/ 191 Parramatta Rd.
Auburn, NSW 2144
Tel: 8756 3600 - Fax: 8756 3699
Email: safwat@ozemail.com.au

 صفائح-  حلم بعجني- مناقيش
-جبنة وجبنة مع خضار ولبنة وكشك
...بيتزا وشنكليش وغريها

*نؤمن طلبيات مجيع للمناسبات

 أيام7 * نفح

9897 1113
60 Excelsior Street, Merrylands NSW 2160
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Registered Architect
Ziad Boumelhem
NSW Reg 8008

Member of the australian
institute of architects 45159
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$200 cash for any referral

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

@Hasham
Tailoring
@kÓè„@p˝´
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ﺍﻟﻘﺼﺎﺕ
ﺃﺣﺪﺙ ﺍﳌﻮﺩﻳﻼﺕ ﻭﺃﺟﻤﻞ
ﹼ
ﺑﺪﻻﺕ ﺭﺟﺎﻟﻴﺔ ﺟﺎﻫﺰﺓ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﺎﺕ
ﻧﺨ ﹼﻴﻂ ﺍﻟﺒﺪﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﻭﺣﺴﺐ ﻃﻠﺒﻪ
ﻧﺴﺘﻌﻤﻞ ﺃﺟﻮﺩ ﺍﻻﺟﻮﺍﺥ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
 ﻭﺧﺒﺮﺓ ﻓﻲ.. ﺻﺪﻕ ﻓﻲ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ..ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻣﺪﺭﻭﺳﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻞ
( ﺃﻳﺎﻡ )ﺍﻻﺣﺪ ﲟﻮﻋﺪ ﻣﺴﺒﻖ٦ ﻧﻔﺘﺢ

Ph: 9635 7629 – Fax: 9633 1658
51 Phillip St. Parramatta
Opposite Crowne Plaza Hotel
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Melbourne

COBURG MARKET
"كوبرغ ماركت للخضار والفواكه"

مجيع أنواع اخلضار والفواكه الطازجة يوميا من املاركت
أجبان وألبان ومجيع أنواع الزيوت واخلالية من
خاصة زيت الزيتون الصايف
الكولسرتول
ّ
باالضافة اىل احلبوب واملعلبات
زهر جلميع املناسبات وشتل

بإدارة ميالد احلليب

جناح خاص للحم والدجاج احلالل واللحومات املربدة
فرع لبيع الدخان
فرع لبيع االلبسة النسائية والالجنريي

يوجد عندنا أمساك طازجة من املاركت يومياً
زورونا يف ماركت كوبرغ وشاهدوا ما يس ّركم
أسعارنا هي االفضل على الساحة الفيكتورية
ملحمة بسام زغيب للحم احلالل
نظافة تامة وأسعار مهاودة

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

مؤسسة املكاري للدواليب االوىل يف فيكتوريا

مؤسسة املكاري تغنيكم عن التفتيش والدوران
دواليب ذات نوعية ممتازة للشاحنات والسيارات
املتوسطة والصغرية والـ 4WD

اكثر من  25سنة من الصدق واالمانة
واالخالص يف التعاطي مع الزبائن
مؤسسة املكاري خربة يف العمل وصدق يف
التعامل واستقامة مع الزبائن

مؤسسة املكاري تقدم لكم افضل اخلدمات مع التسهيالت
طاقم خمتص برتكيب كالكش  -ميزان اوتوماتيكي حديث -
اجنطة مميزة  -فرامل  -غيار زيت واعمال ميكانيكية
اخرى “”Tune up

فرعان يتعامالن بالصدق وحسن اخلدمة واالسعار املهاودة

*25 Keilor Park Drive Keilor Park Vic

Ph: (03)-93367744 – Fax: (03)-9336 7044

*1257 Sydney Rd, Fawkner Vic

Ph: (03)-93599877 – Fax: (03)-9359 9377
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ﺣﺴﺐ آﺧﺮ إﺳﺘﻄﻼﻋﺎت ﻧﺴﺐ اﳌﺸﺎﻫﺪة اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧ ّﻴﺔ ﰲ ّ
واﻟﺼﺎدرة
اﻟﴩق اﻷوﺳﻂ ّ
ﻋﻦ أﻛ� ﴍﻛﺎت اﻹﺳﺘﻄﻼع ﻣﺼﺪاﻗ ّﻴﺔ  STAT IPSOSاﻟﻠﺒﻨﺎﻧ ّﻴﺔ واﳌﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮيب ﻟﻠﺒﺤﻮث
واﻟﺪّ راﺳﺎت اﻹﺳﺘﺸﺎر ّﻳﺔ PARC
Key Lebanese Stations TRP Variance 2007 - 2010
Viewership Variation
)-24% (2007 – 2010
)+50% (2009 – 2010
)+143% (2007 – 2010
)+614% (2007 – 2010

Channel
LBC
MTV
Al Jadeed – NEW TV
OTV

Source: Stat IPSOS People Meters Panel: MARS Analysis

ّ
ﻳﻀﻢ إ ّﻻ اﻷواﺋﻞ،
وﻷن اﳌﻨﱪ اﻷ ّول ﻟﻦ ّ
اﺳﺘﺄﺻﻠﻨﺎ ّ
وﺿﻤﻴﻨﺎ اﻟﺘّﻘﺪّ م
اﻟﱰاﺟﻊ ّ
www.mysat.tv
1800 700 506

اﻟﺼﺪارة اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﻧﺨﺒﺔ اﻟﻴﻮم وﻟﻴﺲ ﻧﺨﺒﺔ اﻷﻣﺲ
ّ
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تتمات

حكاية عروس امسها فلسطني
(أجلزء الرابع)

يف أب اغسطس سنة  ,1929تأسست الوكالة اليهودية اليت
نص عليها نظام ااالنتداب لتمثيل كل التجمعات اليهودية يف
العامل  ,من الصهاينة و حلفائهم معا  .لذلك ازدادت خماوف
الفلسطينيني من النفوذ السياسي الصهيوني يف بريطانيا ,
وقد انفجرت مشاعر الفلسطينيني املكبوتة من تنظيم مظاهرة
سياسية للصهاينة مل يسبق هلا مثيل ,ومل يكن هناك اي
مربر هلذه املظاهرة الصهيونية وكانت قرب حائط املبكى
اجملاور للحرم الشريف  .الذين نظموا املظاهرة كانوا ميينيني
متشددين يف احلزب الصهيوني االصالحي  ,وقد مسيى بهذا
االسم النه كان يدعو اىل اصالح دولة صهيون وطرد العرب
من فلسطني و شرق اال ردن  .تأسس هذا احلزب سنة 1925
 ,على يد الصهيوني البولندي فالدميري جابوتنسكي  .لقد
اكتشف الفلسطينيني اب من خالل هذه املظاهرة قد يهدفوا
ملسجد قبة الصخرة و االقصى  ,وقد اتربت املظاهرة اىل
منطقة احلرم الشريف وادت اىل اشتباكات عنيفة قتل فيها
 133يهوديا وجرح  , 339ويف آذار مارس  , 1930صدر عن
جلنة حتقيق بريطانية تقرير عن اشتباكات سنة  , 1920اول مرة
ينسب التقرير حقيقة الفلسطينيني  ,وقالوا ادركوا ان اهلجرة
اليهودية ليست جمرد تهديد حلياتهم فحسب بل هيى نذير
بطموح اليهود اىل ان يصنحوا مستقبليال اسيا البالد ومم6كن
ان يفرضوا بوجودهم واهليمنة على البالد اجملاورة  .وقد جاء
تقرير اخر من مصدر خبري بريطاني  .يف تشرين االول اكتوبر
من نفس السنة  ,1930يقول ليس هناك ارض اضا فية ميكن
ان تتوفر لالستيطان الزراعي فيها للمهاجرين الصهاينة اجلدد
 .اصدرت احلكومة الربيطانية يف احلال كتاب ابيض .اعرتفت
فيه بالنتائج اليت توصل اليها هذاالتقرير ودعت اىل توجىه
اهتمام اكرب اىل التظلمات الفلسطينية  .وكما كان متوقعا
انتقدت الزعامة الصهيونية بشدة ما ورد يف الكتاب االبيض
لسنة  .,1930استخدمت الزعامة الصهيونية نفوذها خلشيتها
احتمال ان تؤدي اية سياسة بريطانية متوازنة اىل اثارة
العراقيل امام حتقيق االهداف الصهيونية  .قد ذعنت احلكومة
الربيطانية يف واقع االمر للضغوط الصهيونية وسحبت الكتاب
االبيض يف شباط فرباير  , 1931و اوفدت اىل فلسطني
مندوبا ساميا جديدا هو اجلنرال سري آرثر واكهوف وزودته
بتعليمات تقضي باالسراع يف انشاء الوطن القومي اليهودي
 .وقد تأثر الفلسطينيون يف سحب الكتاب االول وتراجع
الربيطانيون انصافهم ملظاملهم .ويف كانون االول ديسمرب
 ,1931عقد يف القدس مؤمتر اسالمي شهده مندوبون من
اثنتني وعشرون دولة اسالمية  ,وصدرت من املؤمتر حتذيرات
من املخاطر السياسية الربيطانية الداعمة وامليالة للصهيونية .
ومل تعبأ بريطانيا بذلك ومل حترتم الدول االسالمية اليت اجتمعت
خبصوص الظلم الذي وقع على الفلسطينيون .بل رد جملس
العموم الربيطاني باالمجاع يف بيان هو ان بريطانيا ستبقى
دائما الداعمة والراعية واملشجعة للهجرة اجلماعية الصهيونية
النشاء الوطن القومي اليهودي  .من خالل هذا البيان ازدادت
اهلجرة الصهيونية  ,وكان معظمهما من يهود بولندا  .فيما
بني سنة ,1931وسنة  ,1936انشئت اربع وستون مستعمرة
وازدادت نسبة ملكية الصهاينة لالراضي الفلسطينية  .كما
ارتفع عددهم من  17,8%اىل نسبة  . 29,5%ازداد عدد
اليهود املهاجرين من سنة ,1931لسنة  , 1935اىل ,61000
هذه املعلومات موثوقة
مهاجر يف خالل أربع سنوات .
من مصدر قيادي و سياسي يف الالرشيف الفلسطيين من
				
اجليل القرن التاسع عشرو .
( يتبع )

بقلم  /موسى مرعي...

Rending Services pty Ltd
leader in cement rendering

SMB

جلميع حاجاتكم من اعمال التلبيس و
 Granositeو Texture
اتصلوا بسلطان علي:
0404872020 - 0413924732 - 97866625
تسعرية جمانية
نقوم باعمال شركات التأمني

احملكمة الدولية للتحقيق يف اغتيال احلريري هي حمكمة التوطني الفلسطيين يف لبنان !
(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)
فـ «االطعمة» اليت حُتضر يف املطابخ الدولية سوف «يأكل» منها
معظم بلدان املنطقة وخاصة لبنان الذي يتعرض اليوم ألشرس
أنواع املؤامرات على شعبه وكيانه ووجوده ،وال نبالغ اذا قلنا
ان املرحلة املقبلة سوف حتدد مصريه من كافة النواحي.
ولعل كل املعطيات تثبت ان احملكمة الدولية اليت انشئت
للتحقيق يف عملية اغتيال الرئيس رفيق احلريري هي حمكمة
حل القضية الفلسطينية على حساب لبنان من «االستضافة»
الدائمة واالبدية للفلسطينيني املوجودين على أرضه.
ومن هنا تأتي القرارات االتهامية املسبقة من قبل رئيس
اركان اجليش االسرائيلي اشكينازي وغريه من املسؤولني
االسرائيليني وبعض الصحف الدولية اهلامة املعروفة باحنيازها
السرائيل مثل صحيفة دير شبيغل.
ملاذا القول ان هذه احملكمة هي حمكمة «حل القضية
الفلسطينية» على حساب لبنان وما هو الرابط بني احملكمة
وبني هذه القضية ثم ما هي عالقة حزب اهلل بذلك!!! اجلواب
بسيط جدا ..وهو انه ال ميكن مترير خمطط اسرائيل والصهيونية
خاصة والغرب عامة لتوطني الفلسطينيني يف لبنان طاملا بقيت
هذا املقاومة على فعاليتها وكفاءتها ..ومن هنا يأتي الرتكيز
على علة هذا السالح الذي فشل اجليش االسرائيلي يف القضاء
عليه يف عدوان متوز  2006حيث انكسرت اسطورة «اجليش
الذي ال ُيقهر».
ويبدو ان «مفاهيم» عدم عودة الفلسطينيني يف لبنان ويف
غريه من بلدان الشتات اصبحت راسخة يف عقول وضمائر
العديد من املسؤولني الفلسطينيني وان كان الشعب
الفلسطيين الطيب والبسيط ما زال يأمل بالعودة يوما اىل
ارضه ويعد نفسه باستعادة ممتلكاته اليت ما زال حيتفظ
مبستندات ملكيتها.
وكدليل على ما نقول الورقة اليت قدمها رئيس السلطة
عباس ورقة مطالبه إىل اإلدارة األمريكية.
الفلسطينية حممود ّ
فقد تناول أبو مازن يف ورقته وضع الالجئني الفلسطينيني،
لكن خارج نطاق حق العودة حيث يقول باحلرف «احلق السيادي
املطلق للدولة الفلسطينية يف أن تستقبل من تشاء من الجئيها
من أي جهة أتوا» ،وهذا يعين انه اذا كانت هناك من عودة
فان هذه العودة او باالحرى االعادة ستكون اعادة انتقائية
مزاجية وذلك تبعا لالنتماء السياسي والعقائدي لالجئ الذي
يريد العودة اىل بالده وهذا يعين استطرادا انه اذا مل يكن
هؤالء الالجئون مؤيدين خلط السلطة وسياستها فانه من غري
املسموح اعادتهم.
والغريب ايضا هو إن احلديث هو عن العودة إىل األراضي اليت
ُه ّجروا منها عام  .1967أما العودة إىل أراضي  ،1948فتتحدث
الورقة عن «التوافق على عودة أعداد من الفلسطينيني».
عبارة أيضًا خاضعة للمساومة والتأويل ،بعدما كان قد ُّ
اتفق يف
كامب ديفيد على العدد واآلليات لعودة  50ألف الجئ ،شرط
أن يكونوا مولودين يف أراضي عام  ،1948وأن تكون هلم صلة
رحم يف األراضي احملتلة ،وأن تكون العودة للشخص نفسه
من دون ذريته ،وجتري على دفعات متتد إىل عشر سنوات مبا
نسبته مخسة آالف كل عام.
مشروع مثل هذا قد ال يشتمل على  50ألف فلسطيين ،نسبة
إىل أن األحياء من مواليد عام  1948قد ال يصلون إىل هذا
حيًا ،قد ال يعيش  10سنوات ليحصل
العدد .ومن بقي منهم ّ
على ّ
حقه.
وهذا يعين ان ما مل يتم العمل به يف اتفاقية كامب دايفد
عام  1978جيري احلديث عنه اآلن اي ان الشخص الذي حيق له
بالعودة اصبح عمره  72عاما وما فوق وهؤال ال حيق هلم العودة
دفعة واحدة امنا على دفعات.
وال شك ان ورقة حممود عباس هذه على «تواضعها» سوف
ختضع ملزيد من التنازل واملساومة يف املفاوضات.
اذًا ،املفاوضات املباشرة باتت على الطريق .أسسها بدأت

عباس
تتكشف بعدما قدم رئيس السلطة الفلسطينية حممود ّ
ورقة مطالبه إىل اإلدارة األمريكية حيث حدد فيها السقف
االعلى الذي ال بد سينخفض على طاولة املفاوضات ،مما يؤدي
يف النهاية إىل دولة بال سيادة وإىل التخلي عن حق العودة.
اذًا ،املسألة بالنسبة حلذر قسم كبري من اللبنانيني و
«ضربهم» ألف حساب يف اعطاء الفلسطينيني حقوقهم
املدنية هو حذر يف حمله خصوصا بعد ما قرأناه يف ورقة ابو
مازن لالدارة االمريكية بالنسبة لـ «تصوره» حلل قضية
لالجئني الفلسطينيني.
لذلك اننا نرى ان اعطاء مثل هذه احلقوق لالجئني هي عملية
«تسلل» فلسطيين اىل لبنان حيث أخشى ما خنشاه ان يأتي
يوم نصبح فيه حنن الجئني خصوصا ان مؤامرة التوطني ،اليت
بدأت منذ حصل التهجري ،ما زالت هي ذاتها بل اننا نراها اليوم
تسري خبطى اكرب حنو حتقيق الغرض.
الغريب يف االمر انه كلما طالب احد بالرتوي يف اعطاء
الفلسطينيني حقوقهم لئال ينعكس ذلك سلبا على لبنان
وعلى قضية الالجئني وحق العودة اىل بلدهم تقوم التظاهرات
إما احلقوق أو
واالحتجاجات وتنطلق التهديدات املتوعدة بـ « ّ

ينفجر الوضع».
ويف هذا االطار قال العماد عون :مل يعجبين ّ
إما
البتة هو قوهلم « ّ
احلقوق أو ينفجر الوضع» .وهذه األقوال صدرت عن مسؤولني
بأي صفة يطلقون هذا الكالم؟ من نكر أزمة السكن؟ حنن
ونوابّ .
طرحنا طريقة ّ
ّ
ولكنها تتوافق مع حقوق اللبنانيني
حل خمالفة هلم
«إما أن أمتلك يف أرضك أو
بالسكن .ولكن،
والفلسطينيني
ّ
ّ
وأصبه على
هجرتين
أنقل احلقد الذي أمحله جتاه إسرائيل اليت ّ
ّ
جد
فئة من اللبنانيني» كما ذكرت بعض الصحف؟ هذه
القصة ّ
ّ
ّ
احلق وال
كبرية وحنن ال خنضع لالبتزاز .حنن نبين موقفنا على
خناف .عندما دافعنا عن الفلسطينيني مل نكن ننتظر أجرًا منهم.
وقد احرقنا مجيع أصابعنا مع الغرب ومع الشرق من أجلهم .فال
ّ
يأتني أحدهم اآلن ّ
وبأنين ال أريد الفلسطينيني
بالعنصرية
همين
ّ
ليت ّ
ّ
أو أريدهم .إذا وافق الفلسطينيون على توطينهم خارج فلسطني
وتنازلوا عن ّ
حقهم ،وهنا أريد أن أشرح الكثري من القضايا مبا
ان احلديث قد ُ
افتتح ،أنا سأرشدهم على الطريق إن أرادوا أن
ّ
يتم توطينهم ،فليلحقوا باللبنانيني .وعندها يذهبون إىل أسرتاليا،
ّ
اجلنوبية ،إىل إفريقيا،
الشمالية ،إىل أمريكا
إىل كندا ،إىل أمريكا
ّ
ّ
ويتوجهوا إىل حيث
إىل أوروبا ،إىل آسيا ...فليلحقوا باللبنانيني
ّ
ذهب اللبنانيون من قبلهم .أه ًال وسه ًال بهم« .يا ضيفنا لو
ّ
فليتفضلوا ،حنن
رب املنزل»،
زرتنا لوجدتنا حنن الضيوف وأنت ّ
نرافقهم على التأقلم يف األماكن اليت عشنا وتأقلمنا فيها .إذًا ،ال
مسؤولية فشل دولي أو فشل عربي ،وتداعيات سياسة
أحد
حيملن ٌ
ّ
ّ
نتحملها .وهناك من يقول «مبا ّ
أنك ال تريد
سيئة .حنن ال نريد أن
ّ
ّ
يتم التوطني».
التوطني والفلسطيين ال يريد التوطني إذًا لن ّ
ويضيف العماد عون قائال «واآلن ،إن أزالوا قوى املمانعة من
ّ
يفكر البعض ،وقالوا ّ
أنهم يريدون توطني الفلسطينيني
لبنان كما
حيث هم ،فإن صمنا عندها ،ومتنا جوعًا بعد صيامنا ،وتصادمنا
وتظاهرنا وقمنا مبئة ألف مشكلة ومشكلة ،فهل سينشغل بال
ّ
بالطبع ال.
نتنياهو علينا ويطلب إعادة الفلسطينيني إىل أرضهم؟
أيها السياسيون واعقلوا يا
أيها الصحافيون واعقلوا يا ّ
فاعقلوا يا ّ
أيها املواطنني .يكفي ّ
غشًا .عندما ننبه
أيها اللبنانيني واعقلوا يا ّ
ّ
ّ
تغطوا
اىل مشكلة ،فال حتاولوا حتويرها واختالق مشكلة أخرى لكي
املؤامرة الكربى».
اذًا ،ما حيذر منه العماد عون هو الواقع وهو الذي سيحصل ان مل
يتم التنبه والتصدي له ،فاجملتمع الدولي يعمل على حل مشكلة
وال بأس لو اختلق مشكلة أخرى ..أمل يعمل على حل مشكلة اليهود
املشتتني يف اقطار العامل خبلق مشكلة امسها القضية الفلسطينية
اليت نرزح حتت وطأتها اآلن وتهدد املنطقة والعامل؟!
«ه ّم» ما يسمى اجملتمع الدولي منصبا على
ولذلك فاننا نرى
َ
القضاء على سالح حزب اهلل بأي مثن وبأي وسيلة ممكنة سواء
من خالل احملكمة الدولية او عن طريق شن عدوان اسرائيلي آخر
على لبنان لتمرير مؤامرة التوطني خصوصا وان رئيس السلطة
الفلسطينية حممود عباس ال مانع لديه ان بقي أكثر من  90يف
املئة من الالجئني يف لبنان واىل االبد!

أنطونيوس بو رزق

«اهلريالد»
على االنرتنيت
«اهلريالد» ..صوت احلقيقة

اقرأوا «اهلريالد»
على املوقع االلكرتوني التالي:
www.meherald.com.au/myherald
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مقابلة

تاريخ قنصلية لبنان العامة يف سدني و سعادة قنصل لبنان العام
روبري نعّـوم حتت جمهر الرأي العام
إعداد د .ترييزا حرب رئيسة أكادمييا الفكر اللبناني يف أسرتاليا

نعـوم هو دبلوماسي
*
ّ
مـقـدمة :سعادة قنصل لبنان العام روبري ّ
نشيط و عامل ملتزم بدوام كامل ّ
حمب للبنانيني على
قل نظريهّ ،
مفرق  .يعمل مببدأ
السواء دون تفرقة و من دعاة صاحلهم ،جامعًا غري ّ
فخامة رئيس اجلمهورية العماد ميشال سليمان ":الدولة القوية هي
اليت تستطيع أن حتمي اجلميع يف لبنان ،لذلك جيب التعاطي مع الدولة
عرب رئيس الدولة و حكومتها" .يؤمن بعظمة لبنان و تارخيه اجمليد
عينيه أثناء العمل قسم الشهيد جربان تويين  " :نقسم
فيضع نصب
ّ
موحدين اىل أبد اآلبدين
باهلل العظيم ،مسيحيني و مسلمني ،أن نبقى
ّ
دفاعًا عن لبنان العظيم ".
العملية يف التعاطي مع أبناء اجلالية  :احملبة للجميع،
من أهم مبادئه
ّ
واشرأب متطاو ً
ال على املقامات
مقومًا خطأ كل من تعاطى و ظلم
ّ
ّ
اللبنانية الرفيعة ،و ّ
جل من ال خيطىء؟.
هو مثال يف الوطنية اللبنانية الصادقة النزيهة ،صلب ال يلني عند
املس بالقانون اللبناني .كيف ال ؟ و هو ابن بيت عريق بأصالته اللبنانية
متمسكة
رب عائلة
ّ
الضاربة اجلذور باملاضي البعيد و القريب .و هو ّ
مبثال العائلة املتفانية احملبة القائمة على التفاهم و االنسجام.
همـه الشاغل هذه االيام احلفاظ على مجيع حقوق اللبنانيني و خصوصًا
ّ
احلق باجلنسية ،و دعم اجلمهورية اللبنانية بواجب التسجيل يف
مجعيات و أفراد ،مطبقًا قوانني التسجيل
القنصلية العامة اللبنانية،
ّ
املرعية االجراء بكل دقة و نزاهة و مل ال؟ أليس هو رجل القانون الذي
ّ
اللبنانية – كلية احلقوق ،بريوت؟ فمن مبدأ إحقاق احلق
خترج من اجلامعة
ّ
ّ
ّ
العملية يف
نسلط الضوء على اجنازاته
و إعطاء كل ذي حق حقه ،جئنا
ّ
قنصلية لبنان العامة يف والية نيو ساوث ويلز – أسرتاليا.
هوية :
* بطاقـة
ّ
نعـوم من الشياح -بعبدا (جبل لبنان )
االسم  :روبري ّ
والده  :جوزف ،خمتار الشياح () 1996 -1963
والدته  :ماري حنني ،نسيبة النائب و الوزير السابق املغفور له
إدوار حنني.
حمامية
عقيلته  :غادة جرجس من دير ميماس  -قضاء مرجعيون،
ّ
اللبنانية ،كلية احلقوق و العلوم السياسية
باالستئناف ،خرجية اجلامعة
ّ
االدارية.
و
ّ
كرميته  :كلوديا ،وحيدة الديار و وردة املستقبل بعمر  11سنة.
مهنته  :دبلوماسي برتبة مستشار يف السلك اخلارجي ،يف مالك وزارة
اخلارجية و املغرتبني اللبنانية ،هو قنصل لبنان العام يف نيو ساوث
ويلز ،و مركزه سدني – أسرتاليا.
كلية
خريج اجلامعة اللبنانية،
ّ
مؤهالته العلمية  :جماز يف احلقوق ّ ،
احلقوق و العلوم السياسية و االدارية منذ العام  .1978و عند
اجلامعية تابع إختصاص علم السكان و التنمية
انتهائه من دارسته
ّ
يف مركز تابع لألمم املتحدة.
" Population and Development " UN. DEMOGRAPHIC Centre
)(CEDOR
 * 3املناصب اليت تبوأها يف حقل االختصاص:
حاليًا قنصل لبنان العام يف والية نيو ساوث – سدني منذ متوز ،2004حتى يتم تعيينه مبركز سفري.
 عمل يف وزارة اخلارجية و املغرتبني – مركز االستشارات القانونيةو االحباث و التوثيق الذي يعنى بإعداد و حتضري مشاريع املعاهدات
و االتفاقات الدولية ( .كانون الثاني  -2003حزيران )2004
( ) Centre for Legal Studies, Research and Documentation
 قائم بأعمال السفارة اللبنانية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية –كنشاسا يف افريقيا الوسطى
( شباط  – 2001كانون الثاني )2003
قنصل لبنان يف املغرب – الرباط ( نيسان  -1999كانون الثاني)2001
قنصل لبنان يف فرنسا – باريس ( كانون االول  - 1994آذار)1999
سكرتري يف وزارة اخلارجية و املغرتبني ( أيار -1992تشرين الثاني)1994
ملحق يف السلك اخلارجي مبالك وزارة اخلارجية و املغرتبني ( كانونالثاني  – 1991نيسان )1992
" مفتش عمل " ملراقبة احرتام الشركات و املؤسسات و لتطبيققانون العمل اللبناني يف مالك
وزارة العمل و الشؤون االجتماعية ( متوز  -1980كانون االول )1990
حمرر يف وزارة العمل و الشؤون االجتماعية ( نيسان  – 1975حزيران)1980
* املهمات الدبلوماسية يف وفود اىل اخلارج
قائم مبهام السفارة اللبنانية يف الغوس – نيجرييا2004 ،قائم مبهام السفارة اللبنانية يف طرابلس – ليبيا.2000،عضو يف الوفد اللبناني اىل بلجيكا يف إطار التعاون اللبناني –االوروبي.1994،
عضو يف وفد رئاسي اىل شاطىء العاج .1993 ،عضو يف وفد رئاسي اىل روما – ايطاليا ( مؤمتر منظمة االغذية والزراعة الدولية ).1993 ،
عضو وفد وزاري اىل االمارات العربية املتحدة.1992 ،* القنصلية اللبنانية العامة يف سدني و مراحلها الثالث
املرحلة االوىل  -تأسست القنصلية العامة مبرسوم رئاسي عام 1946
يف عهد الرئيس بشارة اخلوري مع صالحيات تشمل كل االراضي
االسرتالية و النيوزالندية .تعاقب عليها منذ بدايتها القناصل العامون
:
 -1حليم شبيعة  -2ادوار غره  -3يوسف شديد  -4كريم خرقول

 -5رامز ّ
مشه
 - 6سعيد اهلربي  -7شفيق
غرز الدين .
 4املرحلة الثانية  -بدأت مع
افتتاح السفارة اللبنانية يف
أسرتاليا مبرسوم رئاسي عام
 1968إذ نقل صالحيات
القنصلية العامة يف أسرتاليا
و نيوزيالندا اىل سفارة لبنان
يف أسرتاليا و نيوزيالندا.
كما عينّ القنصل العام يف
سدني شفيق غرزالدين أول
سفري يف أسرتاليا و نيوزلندا
عام 1970
ومنذ ذلك التاريخ أصبحت
القنصلية اللبنانية بشكلها
احلالي مع قنصل عام لوالية
نيو ساوث ويلز مركزها
نعـوم*
*روبري ّ
سدني ،و سفري لدى السفارة
اللبنانية يف مدينة كانبريا-عاصمة أسرتاليا.
املرحلة احلالية الثالثة  :بعد إنشاء السفارة يف أسرتالياُ ،حددت
صالحيات القنصلية العامة بوالية نيو ساوث ويلز فقط .و كانت
مسرية الضاهر أول قنصل عام لدى القنصلية حيث زوالت عملها
حتى العام  .1975و بعد ذلك تعاقب على مركز القنصل العام أصحاب
السعادة:سهيل فرجيي ،زهري محدان ،طوني بريدي ،جان ألفا ،جيلبري
عبود ،حممد حركه ،سعد زخيا و احلالي
عون ،سليمان الراسي،شكري ّ
روبري نعوم منذ عام .2004
إجنازات القنصلية العامة خالل والية القنصل العام روبري نعوم ،أي
منذ متوز :2004
نعوم يف  2004/7/5كان العدد
 -1عندما استلم القنصل العام روبري ّ
االمجالي للملفات العائلية املسجلة لدى القنصلية  26 890ملفًا .و هذا
يعين ّ
أنه خالل  56سنة مضت أي منذ تأسيس القنصلية ّ
مت فتح 890
 26ملفًا .بينما بلغ عدد امللفات يف آخرعام  ، 35 237 : 2009مبا
سجلت يف الفرتة املمتدة بني متوز  2004و أواخر
معناه أن القنصلية ّ
املعدل االمجالي كان
 8 300 :2009ملفًا عائليًا .نستنتج من ذلك ان
ّ
نعـوم ،بينما خالل عهده
 413ملفًا بالسنة قبل جميىء القنصل العام ّ
املعدل االمجالي
فتـِح  8 437ملفًا حتى نهاية عام  .2009إذن ،يكون
ّ
يف فرتة مهامه  1509 :بالسنة ،و هذا املعدل يساوي حوالي أربعة
املعدل السابق.
أضعاف
ّ
و هلذا اقتضى التنويه بنشاط القنصل العام البارز و عمله الدؤوب هو
و فريق عمله يف القنصلية العامة،
مع توجيه الشكر اجلزيل لنشاط كل من سبقه.
-2حماولة تنسيق عمل اجلمعيات اللبنانية يف الوالية على أنواعها و
نشاطاتها من أهلية  ،فنية ،اجتماعية ،ثقافية ،و مهنية اىل جتارية
للجمعيات يف القنصلية على الرغم
و غري ذلك عرباستحداث سجل
ّ
اجلمعيات و عدم االسراع يف التسجيل .إذ بلغ عدد
من تباطؤ بعض
ّ
اجلمعيات املسجلة حتى اآلن  42مجعية فقط و " احلبل على اجلرار" ألن
ّ
اللبنانية ،ألن لبنان
اجلمعيات
النداءات متواصله حتى يتم تسجيل كل
ّ
ّ
بأمس احلاجة لسجالتهم و ذلك دعمًا للبنان .فتسجيل كل اجلمعيات
اجلمعيات يف دعم لبنان ّ
املوحد.
اآلن يعتمد على همة
ّ
-3زيادة عدد املوظفني يف القنصلية العامة تلبية حلاجات املهاجرين.
فأصبح العدد االمجالي  13موظفًا يف مكاتب القنصلية ،بعد أن كان
مثانية موظفني فقط لدىبدء مهمته.
-4زيادة " شبابيك " اخلدمة الفورية حيث أصبح العدد سبعة " شبابيك
" بعدما أن كان قبل استالمه أربعة " شبابيك" فقط و هذا أسرع
الستالم املعامالت ،مع ختصيص " شباكني مفصولني "
لتنظيم الوكاالت القائمة على أساس احرتام اخلصوصية السرية يف
اجراء اعمال كتابة العدل ( ) Confidentiality and Privacy
-5يف عهده ُرفع العلم اللبناني على سطح مركز  Edgecliffمرفوفًا،
مستقب ًال كل اللبنانيني ،حمركًا املشاعر الوطنية اللبنانية مناديًا  :أريد
ّ
مسجلني يف سجالت
وحدة أبنائي فردًا فردًا و مجعياتي واحدة واحدة،
القنصلية اللبنانية دعمًا جلمهورية لبنان و كرامة اللبنانيني املنتشرين
يف كل بقاع االرض  .فهل من يسرع يف تلبية النداء؟
 -6من أهم اجنازاته أنه ،على أثر إندالع حرب خميم نهر البارد يف أيار
 ،2007تأسست بإشرافه " جلنة املتابعة لدعم عائالت شهداء اجليش
االمنية اللبنانية" ( ).Lebanon Humanitarian Appeal Inc
و القوى
ّ
اليت هي مسجلة يف أسرتاليا مع رخصة رمسية و حساب يف "البنك
العربي" لدعم عائالت الشهداء.و اجلدير بالذكر هنا أن " جلنة املتابعة
" و مبناسبة اليوم العاملي للمغرتب
اللبناني يف  10أذار  ،2008قامت بزرع غرسة أرز خالدة ،بد ً
ال من االرزة
اليابسة القدمية يف ()Royal Botanic Gardens؛ مع التنويه بأن االرزة
مناخية،
القدمية اليت كانت مزروعة منذ عام  ،1880يبست ألسباب
ّ
فقامت " جلنة املتابعة " بنقل جذعها و أغصانها اىل متحف الفنان
توفيق مراد  ،حيث حوهلا اىل  53منحوتة تراثية لبنانية من خمتلف
االحجام ،بإنتظار زيارة أبناء اجلالية هلا.
و االرزة اللبنانية املغروسة حاليًا يف احلدائق امللكية النباتية مميزة
بإخضرارها و مشوخها ،و القنصل العام نعوم يرعى ّ
منوها و إحتياجاتها
املتشبث بأرزه اخلالد.
شخصيًا بإستمرار و مبحبة اللبناني
ّ
ّ
-7حتديث التكنولوجيا املمكننة بشكل جذري مع املوقع االلكرتوني :

. www.lebconsyd.org.au
نعـوم حياول بإستمرار ،العمل و
و اجلدير بالذكر أن القنصل العام ّ
التكنولوجية على
تطوير املكننة
ّ
موقع القنصلية االلكرتوني خدمة ألبناء اجلالية اللبنانية عامة و الشبيبة
ّ
ليتسنى هلم االسراع يف تعبئة الطلبات و التسجيل يف
العاملة خاصة
ّ
أقل وقت ممكن و عدم االنتظار طوي ًال ،إحرتامًا لوقتهم الثمني .و هنا
نعوم ،متواجد
ال ّ
بد من الداللة  ،و اهلل يشهد بأن القنصل العام روبري ّ
يف مكتبه منذ الصباح الباكر حتى مواعيد إقفال القنصلية العامة حمرتمًا
مواعيده بكل دقة و أمانة.

* طرافة احلدث و براءة الشابات اللبنانيات االسرتاليات
يف حمبة لبنان:

االحد املاضي و عند الساعة الرابعة بعد الظهر بالتحديد كنت يف ساحة
سيدة لبنان يف هاريس بارك -باراماتا وعلى مدخل الباب االساسي،
كنت خارجة من الكنيسة دامعة العني بعد زيارة قصرية قمت بها
ألصغر بيت يف العامل ّ
كله ،و أعظم بيت يف أعني السماء " بيت
املقدس" و ذلك " للتشكي و الت ّربم و التذمر و االحلاح
القربان
ّ
بالطلب" ألنه ما من أحد يسمع و يليب حاجاتنا سوى يسوع املقيم يف
املقدس!
بيت القربان
ّ
و هنا إستوقفين مشهد للنظر مما جعلين أجلس بصمت مطبق على املقعد
اجلانيب املوضوع أمام مغارة لورد وأسرتق املراقبة  .يا إهلي ...مخسة
شابات بعمر الرباعم الغضة تعبق منهن رائحة " بيار غاردان" و " ايف
سان لوران" و " كريستيان ديور " يركعن بإنتصاب على أرض ساحة
السيدة امام العذراء و بيد كل منهن مسبحة .كن يرددن " السالم
عليك يا مريم "...و يرمنن " "...Ave Ave Mariaبني كل بيت و بيت
من املسبحة و حلشرييت يومها غري املعهودة جلست أراقب ،هذه شقراء
و هذه مسراء ،و هذه طويلة و هذه قصرية ،و لكن بالتأكيد قلت يف
انهن لبنانيات بال شك من لكنتهن .صلينّ و ّ
أطلن الوقت
بد
نفسي ال ّ
ّ
إلي
يف متجيد اهلل ثم نهضن من على االرض فالحت نظرة شقراء منهن ّ
أربكتين عندما عرفتين و نادتين بإمسي قائلة  ":ترييزا جئت بوقتك!"
و أضافت " نريد خدمة منك ...نريد أن تأخذينا اىل القنصلية اللبنانية
نود أن نأخذ صورًا
يف سدني لنقابل القنصل العام و املوظفني فنحن ّ
نزين بها غرف بيوتنا و كتبنا و دفاترنا".
هناك نغمسها يف قلوبنا و ّ
و أردفن مجيعًا " ." Please, Please, Please
و هنا متتمت أنا متعجبة :و هل صور املوظفني يف القنصلية أصبحت
حية للعلم اللبناني
للزينة؟ ضحكن و قالت إحداهن  ":نريد أخذ صورة ّ
املرفرف يف مساء سدني على سطح مركز "  . "Edgecliffو أضافت
الثانية:
" قليب مقسوم اىل قسمني نصفه أسرتالي النين مولودة هما و أحب
أسرتاليا ،و النصف اآلخر لبناني و أحب لبنان ّ
ألنه أرض املنبت و اجلذور
لوالدي و أريد خدمته" .و أردفت الثالثة  ":أعرف أسرتاليا لكين أريد
التعرف على لبنان ،فأو ً
التسجل
ال سأزور القنصلية اللبنانية يف سدني
ّ
ّ
ّ
التنشق من هوائه العليل ،النهم يؤكدون لي
بها ،و من ثم أزور لبنان
أتعرف عليه عن قرب و كثب" .أما
أنه صحي و نقي .و أيضًا أريد أن
ّ
لنتصور
رجاء سرتافقينا اىل " البوتانيغ غاردن"
الرابعة فقالت  ":وهل
ً
ّ
حيرك مشاعرنا و جيعل لبنان
مع االرزة اللبنانية املزروعة هناك ،فهذا ّ
أقرب إلينا" .و اخلامسة االخرية صاحت بصوت عال جدًا قائلة  ":لبنان
مقدس حنب لبنان – حنب لبنان ،و نريد أن نكون قدوة لكل الشابات
ّ
اللبنانيات يف أسرتاليا و العامل ،يف حمبتنا
و خدمتنا للبنان – الرتاث العريق مباضيه اجمليد .كيف ال و قد زاره
يسوع ؟" .فما عساي أن أجيب سوى  ":تكرم عينيكن احللوين و
ّ
نتعلم الوطنية
وطنيتكن الصادقة" لكنين دندنت يف قليب  :ملاذا ال
الصادقة من براءة الفتيات؟ لبنان لبيك  ...لبيك.
- 6القنصلية اللبنانية العامة يف سدني
 دوام املوظفني الجراء املقتضى االداري الالزم من  8.30صباحًااىل  3.30بعد الظهر
 إستقبال املراجعني بني الساعة 1 – 9 :-للمراجعات  :ميكن االتصال املباشر بني الساعة  1 -11على الرقم

 (02) 9328 3711او عرب الفاكس(02) 9327 8722 :

Email : info@lebconsyd.org.au
Web: www.lebconsyd.org.au
Add : Suite 308, Level 3, 203 – 233 New South Head Rd Edgecliff
Centre Edgecliff NSW 2027
- 7ما هي انطباعاتكم عن أبناء اجلالية اللبنانية يف أسرتاليا؟
كمؤمن باهلل تعاىل الواحد األحدّ ،
أؤكـد أن " الكمال هلل وحده" .لذلك
أسارع اىل القول بأن اجلالية اللبنانية تضم بني أبنائها خرية اجملتمع،
بدءًا حباكم والية نيو ساوث ويلز مرورًا برئيس جملس النواب و وزراء
نواب و جمالس بلدية ،باالضافة اىل الالمعني
و ّ
مه ِنـهم و أعماهلم ....لكن ،مالحظة ال تبارح تفكريي منذ بدء
يف َ
مهميت ،أبدتها لي رئيسة اجمللس التشريعي آنذاك السيدة بريغمان
حول جاليتنا اليت مل ترتك أثرًا مشرتكًا لكل أبنائها يوازي حجم وجودهم
الشخصية.
وحضورهم ،بصرف النظر عن إجنازاتهم الكبرية
ّ
بأن مهمتكم ستكون يف ربوع أسرتاليا؟
اىل متى تعتقدون ّأن مهميت و رساليت كدبلوماسي هي التنقل بني البلدان
أود أن أوضح ّ
ّ
الشقيقة و الصديقة حيث لنا بعثات سياسية و قنصلية و القيام مبا
يقدرنا اهلل تعاىل على القيام به و حتقيق االمنيات العامة إلنتشارنا
ّ
مبا حيقق املصلحة العامة ،و أيضًا إجناز الطلبات
القانونية مبا يلبيّ
ّ
املراجعات اخلاصة و الشخصية .و بالتالي ،عندما تقرر السلطات
التحية و أذهب ألداء ما
اللبنانية نقلي اىل مركز عمل آخر ،أؤدي
ّ
ميكنين تأديته ،و اهلل ولي التوفيق .مع االشارة إىل أنين خدمت لغاية
اآلن أطول مدة بني زمالئي القناصل العامني إذ جتاوت مهميت يف
والية نيو ساوث ويلز مدة اخلمس سنوات و مثانية أشهر.
هل كان باالمكان العمل أكثر مما كان ،و ما هي العوائق؟ّ
أن هنالك الكثري الذي رغبت و حاولت العمل على
أؤكد و على الدوامّ ،
حتقيقه ،لكن الظروف أحيانًا حتول دون ذلك ،لكن جيب أن نسعى
دائمًا و أن نكرر احملاولة مرة و إثنني و ثالثة و  ....و العوائق
متنوعة ،و على هذا الصعيد حيضرني قول الشاعر:
ّ
(التتمة ص )21
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تتمـات

نصر اهلل :احلريري أبلغين قرار بيلمار...

(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)
غري منضبطني ،وهم الذين قاموا بهذا املوضوع».
أراد «السيد» بهذه اجلملة ـ املفتاح ،أن يقول للرأي العام أننا نصرخ
ليس اجتهادا وامنا ألن هناك من أبلغنا رمسيا بأن القرار سيصدر ،حتى
من قبل أن يستدعى أكثر من عشرين عنصرا من «حزب اهلل» مثلوا
أمام احملققني ،وهناك غريهم سيمثل بعد عيد الفطر ،بينما القرار متخذ
ليس من أول الربيع بل من العام  ،2008وهو األمر الذي سيستفيض
نصراهلل بشرحه الحقا.
واذا كان «السيد» قد قدم مقاربة هي األوىل من نوعها ملرحلة
السنوات اخلمس اليت تلت جرمية اغتيال احلريري يف  14شباط ،2005
وما بين عليها من وقائع سياسية وأمنية ودستورية كاد معها البلد ان
يغرق يف آتون احلرب األهلية ،فانه كان يدعو «التوابني اجلدد» على
احملور السوري ،أن يعتذروا من مجهورهم أوال ،ومن مجهور املعارضة
والعماد ميشال عون (الحقا) ومن سوريا اليت دفعت مثنا كبريا ،من
جراء قوة الدفع اليت تلت اجلرمية وأريد هلا أن تضع سوريا وحدها يف
موقع اجملرم.
وملن مل يقرأ الرسالة جيدا ،أن يقرأها أيضا .باألمس فقط ،كان
الرئيس السوري بشار األسد ،يتلقى من السيد نصراهلل الدعوة
السياسية اليت كان ينتظرها لزيارة لبنان ،بعد أن كانت الدعوات
الرمسية والربوتوكولية قد وصلت اليه من اصحاب الشأن .ويف ذلك
أيضا ،دعوة للمراهنني على انفكاك «حزب اهلل» وسوريا ،أن يقرأوا
سطور املؤمتر الصحايف وكل كلمة قاهلا نصراهلل غداة زيارة احلريري
اىل دمشق.
لقد بدا «السيد» يف ما كان يقوله ،واضحا ،وليس غريبا أو مفاجئا
القول أن يكون قد اطلع على مضمون حمادثات الرئيس السوري
ورئيس احلكومة اللبنانية ،وما استحوذه موضوع القرار الظين ،من
حيز يف املناقشات هناك ،غري بعيد عن نظر ومسع األمري عبد العزيز
بن عبداهلل ،الذي «تصادف» وجوده يف دمشق ،مع زيارة احلريري
اليها ..وما كان يطبخ للعراق ولبنان هناك ،حبضور «األتراك».
بدا جليا ان «السيد» كان حامسا بابتسامة ،وهو حتدى اصدار القرار
رافضا مقولة اتهام ولو نصف فرد من «حزب اهلل» ،ودخل من براءة
سوريا من االتهام السياسي اليت طاهلا لسنوات اربع ،لريمي اجلمرة
يف يد من مل يتعظ من التجربة ويريد أن يتآمر على املقاومة يف
الداخل واخلارج .واضعا قيادات « 14اذار» امام فرصة اعالن التوبة
السياسية عما اقرتفته يف تلك السنوات حبق سوريا واللبنانيني ،وكان
ملحا يف طلب اجراء مراجعة نقدية واالقتداء جبرأة النائب و«الزعيم»
وليد جنبالط وشجاعته لعلها تيسر العودة اىل الرشد السياسي.
على ان تلك الفرصة تبدو حمصورة ضمن هامش زمين مداه املؤمتر
الصحايف املقبل الذي وعد «السيد» بعقده يف وقت قريب ،والذي
ميكن أن تتحدد نربته صعودا أو نزوال تبعا ملا ميكن أن يستجد من
معطيات يف أكثر من ساحة ،خاصة وأن «السيد» قال ان من بيدهم
األمر يستطيعون فعل شيء اذا أرادوا ذلك وهو متفق بذلك مع وليد
جنبالط ،على أن تشكل اململكة العربية السعودية قوة دفع ملنع الفتنة
الداخلية.
ابرز «السيد» حجم اخلطر ،والقى على الرئيس سعد احلريري ،ومن دون
ان يدعوه مباشرة مسؤولية املبادرة من موقعه اىل دور االطفائي على
اعتبار ان رئيس احلكومة يعرف كيف يقدر املصلحة علما ان يف امكانه
الذهاب اىل من يقوم بلعبة األمم ويقول ان البلد ال حيتمل لعبة جديدة.
طمأن «السيد» اىل ان «حزب اهلل» ليس خائفا من أي شيء
على االطالق ،لكنه يف املقابل القى غبارا على موقف احلزب ومل
يسقط شيئا من االحتماالت بعد صدور القرار ،ان بالنسبة اىل احلكومة
ومصريها او بالنسبة اىل  7ايار ،فاملوقف ينطلق من قاعدة اننا نعرف
كيف ندافع عن انفسنا ،وبكل االحوال حنن ندرس امورنا بشكل جيد
ونتصرف بشكل جيد وحنن نتحمل املسؤولية بشكل جيد وال اريد ان
استبق االمور« .ومن يتآمر على املقاومة ولبنان هو الذي جيب ان
يكون خائفا ويكون قلقا الن مشاريعه ستفشل وختسر جمددا».
عقد السيد نصراهلل ،أمس ،مؤمترا صحافيا يف قاعة شاهد على طريق
املطار ،نبه يف مستهله اىل «ان لبنان مت ادخاله منذ اآلن من باب
احملكمة الدولية والقرار الظين الذي سيصدر قريبا يف مرحلة حساسة
ومعقدة جدا« ،مرحلة من باب احملكمة الدولية وما يقال عن قرار ظين
سيصدر قريبا».
واشار السيد نصراهلل وبناء للمعطيات اليت لدى «حزب اهلل» اىل
«ان القرار الظين مكتوب وموجود ،وكتب قبل استدعاء شبابنا
أجـل ألسباب سياسية وكل املشاورات لبيلمار مع
للتحقيق ،ولكنه ِّ
اعضاء جملس األمن الدولي ومع املسؤولني الفرنسيني كله له عالقة
بالتوقيت السياسي وليس باملضمون» .وسأل «ما دام الكل جممعني
على ان القرار مكتوب ،فلماذا تتعب جلنة التحقيق نفسها»؟
واكد نصراهلل الرفض القاطع الن يتهم أي من افراد احلزب او ان
يتهم حتى نصف فرد ،وقال :حنن نعرف النفق الذي يريدون ان
يأخذونا اليه ،ونعترب ان هناك مشروعا كبريا يستهدف املقاومة ولبنان
واملنطقة بعد فشل كل املشاريع السابقة.
ولفت االنتباه اىل ان هناك جدية الصدار القرار ،لكنين ال اجزم بانه
سيصدر يف ايلول او تشرين ،او كانون فقد تؤجل املواعيد ألسباب
سياسية ولكن كل املعطيات لدينا تقول انه سيصدر قرار ظين حبسب
املشروع املعد للمنطقة ،ويبدو ان يف اخلارج والداخل ايضا من ال جيد
مصلحة له باالستقرار والتعاون يف البلد ويعترب ان اعطاء املزيد من
الوقت للمقاومة اليت تشتد وتقوى ليس مناسبا واملطلوب اخذ املقاومة
اىل املكان الذي خيدم املشروع األمريكي يف املنطقة.
وذكر نصراهلل مبا قامت به  14آذار منذ شباط « ،2005حيث اقامت
الدنيا واتهمت سوريا سياسيا وليس هناك أي دليل اصال يدين سوريا

واخذت البلد كله بناء على هذا االتهام ،سوريا جتاوزت ،وال احد يظن
ان هذا األمر سيمر بهدوء ،حنن اللبنانيني ال ميكن ان نتجاوز هذا األمر
فماذا فعلتم يف  5سنوات واىل أين أخذمت البلد وما الضمانة أنكم لن
تفعلوا ذلك من جديد؟
وأكد ان صمود سوريا امام الضغوط وصمود املعارضة يف لبنان امام
الكم اهلائل من احلرب النفسية واحلمالت وامام حرب متوز جعل الواقع
السياسي يتغري واالعرتاف ان ال دليل على سوريا وحلفائها وانتهى
هذا املوضوع .وشدد على العالقات املميزة مع سوريا وقال :انا من
الذين يستعجلون زيارة الرئيس بشار األسد للبنان لبدء مرحلة جديدة
عنوانها التنسيق والصداقة ووحدة املصري وتنتهي مقولة العدو من
امامكم والبحر من ورائكم.
ولفت اىل تركيب شهود الزور مستنكرا عدم حماكمتهم وحماكمة من
فربكهم خصوصا ،ورأى ان عدم استدعائهم للتحقيق مرده اىل الفضيحة
اليت سيشكلونها .ودعا اىل رفع اثار الظلم السياسي واملادي واملعنوي
عن الذين ظلموا بناء على شهود الزور ،واقرتح ان يعاد الضباط األربعة
اىل مراكزهم اليت كانوا فيها ولو لسنة واحدة.
وردا على سؤال قال :ليس مشروعنا ابدا القيام حبرب ،وهذا املوضوع
ليس واردا ،حنن لسنا يف وارد شن حرب او اجياد حرب يف املنطقة
ونعرف ان اي حرب باملنطقة لن تبقى حمدودة.
يف هذا الوقت حذر رئيس اللقاء الدميوقراطي النائب وليد جنبالط من
الفتنة اليت تقف وراءها امريكا واسرائيل لتدمري لبنان.
وانتقد يف حديث مع قناة «اجلزيرة» األصوات غري املقبولة ومنها
بأن هناك تغيريات قد تأتي إىل لبنان وان هناك
ما قاله مسري جعجع ّ
اغتياالت قد حتصل يف لبنان وقد صادفت تصرحياته مع ما قاله رئيس
االركان اإلسرائيلي غابي أشكينازي حول التوتر القادم اىل لبنان ،وأمر
غريب هذه املصادفة».
وسأل جنبالط «ملاذا استبعاد فرضية ان اسرائيل قامت باغتيال
رئيس احلكومة الراحل رفيق احلريري وملاذا ال ُتبحث هذه الفرضية من
قبل احملققني» ،موضحا أنه «يف التحقيق األول مع القاضي ديتليف
ميليس كانت االتهامات موجهة لسوريا واآلن انتقلت اىل «حزب
اهلل» ،فلماذا ال نبحث بامكان اتهام اسرائيل؟

واشنطن ختفّض ديبلوماسييها بعد االنسحاب...

(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)
قائال انه يتعني عليه سحب امسه من الرتشيح ملنصب رئيس الوزراء
لتمهيد الطريق أمام تأليف احلكومة .كما حض كل السياسيني العراقيني
على بذل قصارى جهدهم من أجل التوصل اىل حل قبل جلسة جملس
النواب املقررة يف  28متوز ،ورأى ان أي تأخري آخر أمر غري مقبول.
ويف واشنطن ،رأى جيم جيفري الذي اختاره الرئيس باراك اوباما
سفريا للواليات املتحدة يف العراق ،أمام الكونغرس ان الواليات
املتحدة ستخفض عدد ديبلوماسييها يف العراق خالل ثالث او مخس
سنوات بعد انسحاب اجليش االمريكي الذي سينجز يف نهاية .2011
وقال جيفري ،سفري الواليات املتحدة احلالي يف تركيا ،العضاء جلنة
الشؤون اخلارجية يف جملس الشيوخ ان واشنطن ستقوم «جبهد
ديبلوماسي كبري» لتوثيق عالقات العراق بالدول اجملاورة .واضاف
انه مع انسحاب اجليش االمريكي من العراق يف نهاية  ،2011سيجمع 22
فريقا مدنيا وعسكريًا العادة البناء يف احملافظات حتت ادارة قنصليتني
وثالثة مكاتب فرعية ملحقة بالسفارة .وستقام هذه املكاتب امللحقة
والقنصليات يف املوصل والبصرة وبعقوبة ودياىل واربيل وكركوك
يف تشرين االول .2011
واتهم قائد القوات االمريكية يف العراق اجلنرال راي اوديرنو ايران
بدعم ثالث جمموعات شيعية متطرفة يف العراق ختطط ملهامجة قواعد
امريكية .وقال للصحافيني ان «االيرانيني ...يواصلون متويل
جمموعات شيعية متطرفة وتدريبها وتقديم اسلحة وذخائر اليها».
وأوضح ان «االيرانيني انتقلوا اىل خطة اكثر تطورا باالستعانة
مبجموعات اصغر من املتطرفني» .وركز حاليا على ثالث جمموعات
هي «كتائب حزب اهلل وعصائب اهل احلق ولواء اليوم املوعود».
وأضاف انه «يصعب القول ما اذا كانت اجملموعات املتطرفة على
صلة مباشرة باحلكومة االيرانية ...لكننا نعرف أن العديد منهم يعيشون
يف ايران والعديد منهم يتدربون يف ايران والعديد منهم حيصلون على
أسلحة من ايران».
وأفاد ان املسؤولني االمريكيني يعتقدون ان «فيلق القدس»،
وحدة النخبة لدى حراس الثورة االيرانية ،يدرب هذه اجملموعات وميوهلا.
وذكر ان «كتائب حزب اهلل» فجرت شاحنة حمملة باملتفجرات لدى
مرور دورية امريكية عراقية مشرتكة يف  2007لكنها فشلت يف تنفيذ
عملييت تفجري يف وقت سابق من هذه السنة.

رئيس اجلمهورية وعدهما بتلبية الدعوة...

(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)
عمل قاما بها اىل لبنان.
وقد ختلل الزيارة عدد من اللقاءات مع شخصيات سياسية ودينية
رفيعة املستوى يف مقدمتها اللقاء مع رئيس اجلمهورية العماد ميشال
سليمان الذي استقبلهما يف قصر بعبدا حيث تناولت احملادثات
التطورات على الساحة اللبنانية واوضاع اجلالية اللبنانية يف اسرتاليا
عامة ويف والية فيكتوريا خاصة.
وقال فخامة الرئيس لضيفيه ان املغرتبني يشكلون ضرورية هامة
للبنان وهم جزء من مكوناته البشرية وان لبنان يعمل جبد على ان
حيصل مغرتبوه على حقوقهم وخاصة لناحية حق االقرتاع والتشجيع على
التملك واالستثمار يف لبنان وتسهيل املعامالت لذلك.
وقد اشاد الرئيس سليمان بالدور الذي يقوم به السيدان
براكس والذوقي النشاء غرفة جتارة لبنانية اسرتالية يف
والية فيكتوريا ملا يف ذلك من فائدة للجالية ولبنان.

وقد وضع السيدان الذوقي وبراكس فخامة الرئيس سليمان يف اجواء
الدعوة اليت سيقوم بتوجيهها لفخامته رئيس والية فيكتوريا السيد
جون براميب لزيارة اسرتاليا وخاصة ملبورن حيث وعد رئيس اجلمهورية
بتلبية هذه الدعوة.
ومحل فخامته السيدين الذوقي وبراكس حتياته وتقديره البناء اجلالية
ّ
اللبنانية فردا فردا داعيا اياهم اىل عدم نسيان وطنهم االم واملساهمة
ّ
يشكلون رافدا مهما لالقتصاد
يف اعماره وازدهاره خاصة وان املغرتبني
اللبناني حيث كانوا وما زالوا دعما اساسيا الخوانهم املقيمني.
كما زار السيدان الذوقي وبراكس رئيس النواب االستاذ نبيه بري
الذي وعد الوفد بالعمل ما يف وسعه لتقوية العالقات بني اسرتاليا
ولبنان مما يعود بالفائدة على البلدين.
وقد نوه الرئيس بري بالدور الذي يلعبه املغرتبون على صعيد اسرتاليا
ووطنهم االم وبالطاقات واالمكانيات الفكرية والعملية واملادية اهلائلة
اليت يتمتعون بها خصوصا وان الرئيس بري يعرف اجلالية اللبنانية يف
اسرتاليا عن كثب اذ انه سبق وزارها.
وكلف الرئيس بري السيدين الذوقي وبراكس بنقل حتياته البناء
اجلالية اللبنانية داعيا اياهم لدعم بلدهم وللوقوف اىل جانب القضايا
اللبنانية احملقة يف كافة اجملاالت املتاحة.
كما زار السيدان الذوقي وبراكس غبطة الكاردينال البطريرك املاروني
مار نصراهلل صفري يف مقره الصيفي يف الدميان الخذ بركته واالستفادة
من ارائه والتزود بارشاداته.
وقال البطريراك صفري للوفد االسرتالي ان اجلالية اللبنانية يف اسرتاليا
هي جالية فعالة ومتتلك امكانيات هائلة توظف قسما منها يف لبنان
ّ
حاثا املغرتبني على عدم نسيان وطنهم االم وعلى ان يبقى لبنان يف
ضمريهم ووجدانهم وذاكرتهم.
باملقابل اشار احملامي الذوقي والسيد براكس بالدور الذي تقدم به
الكنيسة املارونية يف ظل قيادة غبطته على صفري االغرتاب عامة
واالغرتاب االسرتالي خاصة لناحية انشاء الكنائس واالديرة والصروح
التعليمية والدينية حيث يشعر املغرتب وكانه ما زال يف وطنه لناحية
احلفاظ على التقاليد والعادات والثقافة وممارسة الطقوس الدينية.
كما شكر احملامي الذوقي والسيد براكس غبطة البطريرك صفري على
العمل اهلام والفريد ان يقوم به لناحية افتتاح مكاتب يف االديرة
والكنائس ملساعدة ابناء اجلالية يف اسرتاليا يف معامالت تسجيل
زجياتهم واوالدهم يف لبنان حيث ان ذلك يساعد على ابقاء اواصر
الصلة والعالقة قوية بني لبنان ومغرتبيه وبني املغرتبني واخوانهم
يف لبنان.
وقد نوه رئيس والية فيكتوريا السابق االستاذ ستيف براكس بالتقدم
امللموس الذي يشهده لبنان على كافة الصعد متعهدا بان يفعل
كل ما يف وسعه لتحسني العالقة بني لبنان واسرتاليا عامة ووالية
فيكتوريا خاصة سياحيا واقتصاديا وثقافيا واالرتفاء بهذه العالقات
حنو االفضل.
واستغل احملامي الذوقي براكس وجوده يف لبنان وقام بتلبية دعوة
لزيارة جامعة الكسليك حيث جرى منحه لقب سفري االرادة احلسنة
للجامعة يف اسرتاليا وهذا منصب شرف قلما حيظى به شخص اخر.
وقد شكر السيد الذوقي مديرة التطوير يف اجلامعة السيدة كلود
عازار على الثقة اليت اولته اياه اجلامعة وعلى هذه االلتفاتة الكرمية
املميزة.

تاريخ قنصلية لبنان العامة...
(تتمة املنشور على الصفحة عشرين)

ّ
يتمناه املرء يدركه ،جتري الرياح مبا ال تشتهي السفن".
" ما كل ما
اللبنانية؟
ما هي توصياتكم ألبناء اجلاليةّ
أوصي إخوتي و أصدقائي بالتضامن املبين على أسس االحرتام و
القبول باآلخر و خصوصًا الرأي اآلخر ،و التعاون يف املواضيع و االمور
ّ
يتعلق بوضعهم كمقيمني خارج الوطن ،حبيث
االساسية ،و باألخص ما
ّ
ميكنهم من حتقيق الكثري و مبا يعود ملصلحتهم و خدمة مصاحلهم و
إزدهارها؛ كما ّ
أمتنى على اجلميع زيارة لبنان كلما سنحت الفرصة ،و
إذا أمكن تشجيع أصدقائنا االسرتاليني على هذه الزيارة ،ليتمكنوا من
التعرف اىل حقيقة إضافية عن واقع وطننا و جمتمعنا ،و هي حقيقة
ّ
مشرقة و ّ
مشعة.
 - 8هل باالمكان تسجيل اللبنانيني املقيمني ضمن والية نيو ساوث
ويلز لدى بعثة أخرى غري القنصلية العامة يف سدني؟
قطعـًا ال ،ألن القنصلية العامة يف سدني هي اجلهة الرمسية الوحيدة
الصاحلة الجراء تسجيل معامالت االحوال الشخصية العائدة للبنانيني
املقيمني ضمن والية نيو ساوث ويلز و ذلك عم ًال بالقوانني و االنظمة
إن كل شأن قنصلي ضمن هذه الوالية هو من
املرعية االجراء ،كما و ّ
إختصاص القنصلية العامة يف سدني ،حصرًا  .أما القضايا السياسية
و االقتصادية ،فهي من صالحية سفارتنا يف كانبريا.
اجلمعيات و املؤسسات ،اليت
 كيف تستطيع اهليئات و الرابطات وّ
وإجتماعية ،أن تساعد اللبنانيني املقيمني يف
دينية
تقوم بنشاطات
ّ
ّ
الشخصية؟
معامالتهم
الوالية لتسجيل
ّ
ّ
نتمنى
بداية ،كل مساعدة من أية جهة أتت ،هي مساعدة مشكورة؛ و حنن
مجعيات و مؤسسات ،أهلية
على كل املعنيني من هيئات و رابطات و
ّ
إجتماعية ،التعاون بهدف تشجيع أبناء اجلالية اللبنانية على
و دينية و
ّ
تسجيل وقوعات أحواهلم الشخصية (زواج ،والدة )...لدى القنصلية
العامة يف سدني؛ و تسهي ًال هلذا املوضوع و لغاية التخفيف ما أمكن
عن كاهلهم ،و ذلك عن طريق توضيح ما هو مطلوب من أوراق ،و يف
حال التباين و االختالف بني القيود اللبنانية واملستندات االسرتالية،
لفت النظر اىل ضرورة اجراء التصحيح أو التوضيح قبل احلضور.
شخصيًا بهذه املهمة خالل اللقاءات
و اجلدير ذكره ،تكرارًا ،أنين أقوم
ّ
مقرات
اليت جيري تنظيمها بالتنسيق مع اجلمعيات االهلية ،و أذهب اىل ّ
هذه اجلمعيات لشرح كل هذه االمور.
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منع التدخني يف لبنان  ...متنيات و حتديات

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

خدمة سريعة ..صدق يف املعاملة وكفالة للعمل
نعمل  24/24ساعة يف اليوم
االتصال بصديق اجلميع سايد حامت

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

يواجه لبنان عرب وزارة الصحة و برناجمها الوطين
ملكافحة التدخني حتديات صعبة و يأتي يف
مقدمتها اقرار القوانني الالزمة لتطبيق احلظر.
و لبنان من بني الدول اليت تأخرت يف تطبيق
قوانني حظر التدخني رغم توقيعه على االتفاقية
العاملية للحد من التبغ عام  , 2005ووجدت
دراسة للربنامج الوطين اجريت يف عام  2009ان
معدالت التلوث من التدخني داخل االماكن العامة
هي أعلى بكثري من املعدالت اليت وضعتها منظمة
الصحة العاملية.
وزير الصحة حممد جواد خليفة قال لرويرتز "حنن
من أكثر الدول اليت فيها تدخني .معدل الفرد يف
استهالك السيجار يف لبنان هو االعلى .الضرر
املباشر على اللبنانيني من جراء التدخني كما ورد
يف احدى الدراسات اليت جرت مؤخرا يف اجلامعة
االمريكية يف بريوت وفريق من الباحثني هو 55
مليون دوالر والذي هو حبجم نصف موازنة وزارة
الصحة".
وأضاف خليفة "سجل السرطان عندنا يف لبنان
يظهر ان املرض االول من السرطانات هو
سرطان املبولة (املثانة) عند الرجال وسرطان
املبولة عند الرجال يظهر ان السبب االساسي له
كما يف سرطان الرئة هو الدخان .جتمع كميات
من النيكوتني يف املبولة لفرتات طويلة يسبب
السرطان".
ودعا الوزير خليفة اىل اصدار قوانني قابلة
للتنفيذ تطبق تصاعديا مؤكدا ان معظم الدول
يف العامل أقرت قوانني بهذا الشأن .وقال ان
"جملس النواب سيكون قريبا امام امتحان".
واشار اىل انتشار النرجيلة بشكل سريع وخصوصا
بني الشبان قائال ان ضررها اعلى بكثري فهي
حبجم عشرين سيجارة "فالذي يدخن نرجيلة كأنه
يدخن علبة دخان دفعة واحدة".
وتسعى وزارة الصحة اىل منع التدخني يف االماكن
العامة اليت تشمل املستشفيات واملراكز الصحية
واملدارس ودور السينما واملسارح واملكتبات
العامة واملتاحف واملباني احلكومية وغري احلكومية
ووسائل النقل وقاعات الوصول واملغادرة يف
املطارات واملالعب املغلقة وقاعات احملاضرات.

وكانت الوزارة نظمت محلة اعالمية عرب االعالنات
يف الطرقات والتلفزيونات احمللية والصحف
واجملالت تدعو املواطنني اىل مقاومة التدخني
السليب حيث تقول احدى الدعايات "طالب بقانون
حيميك" واخرى تقول "دخان غريك مميت".
وكان الربنامج الوطين ملكافحة التدخني قد أجرى
مسحا على الف مواطن وتبني ان هناك  77باملئة
من اللبنانيني مع قوانني منع التدخني يف االماكن
العامة.
وقال رئيس الربنامج التابع لوزارة الصحة
الدكتور جورج سعادة لرويرتز "لبنان هو البلد
الوحيد الذي يسمح باعالنات التبغ .لبنان هو البلد
الوحيد يف املنطقة الذي ليس لديه سياسات
للحد من التدخني .اخر قانون للحد من التدخني
كان منذ  1995وهو قانون بسيط".
واضاف "كل البلدان احمليطة بنا لديها قوانني
متنع التدخني يف االماكن العامة .لبنان متخلف
من حيث التشريعات بهذا املوضوع الن الدول
سبقتنا منذ وقت فسوريا اصدرت القرار ونفذته
قبل ثالثة اشهر مع غرامات عالية...ويف االردن
نفس الشيء وكذلك االمر يف االمارات ومصر
وباكستان".
امحد ناعوس و هو مواطن لبناني قال "معظم
الشعب اللبناني يدخن واملفرتض ان الذي
يتضرر اكثر هو الذي يستنشق الدخان لكن القرار
جيب ان يكون زيادة اسعار الدخان اوال وليس
منعه".
وقالت دراسة اجرتها اجلامعة االمريكية يف بريوت
ان حجم أضرار التدخني املباشر وغري املباشر
السنوي يف لبنان بلغ  327.6مليون دوالر مقابل
ارباح ناجتة عن بيع وتوزيع التبغ بلغت 271.3
مليون دوالر.
وتعترب السجائر يف لبنان هي االرخص حيث ميكن
شراء علبة دخان بأقل من دوالر واحد بينما يقل
السعر يف املتوسط عن دوالرين.
وقال صاحب متجر لبيع التبغ "حتى لو صار سعر
علبة الدخان عشرين الف لرية (حوالي  13دوالرا)
الناس تريد ان تدخن .الشعب اللبناني يرتك كل
شيء اال الدخان ال يستطيع تركه".

ëÏmÏm@Úèé˚ﬂ
bÓ€a6éa@¿@∂Î¸a

ﻭﺍﻟﺤﺎﺋﺰﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﳴﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻛﺮﺒ ﺍﳴﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻻﻣﺮﻴﻛﻴﺔ
ﺑﻴﺘﺰﺍ ـ ﺑﺎﺳﺘﺎ ـ ﺳﺘﺎﻳﻚ ـ ﺳﻴﻔﻮﺩ

Pizza – Pasta – Steak – Seafood
ﺍﳴﻜﺎﻥ ﺍﻷﻧﻴﻖ ﳴﺘﺬﻭﻗﻲ ﺍﻟﻠﻘﻤﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ
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CLASSICA KITCHEN GIFTWARE
االدارة :روبري خبعازي وفايده راضي طوق

مجعية
سيدة زغرتا
ملبورن
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

جميع أنواع ستانلستيل
ـ فناجني قهوة ـ صواني
مختلفة
من أجود البضائع وجميع
مستلزمات املطبخ

البيع باجلملة واملف ّرق
أسعارنا هي االفضل
أمجل اهلدايا
جلميع مناسباتكم السعيدة

للمزيد من املعلومات االتصال:
رزق الدويهي0424500664 :
االعالم رودي احلصري0419339469 :

Tel:
03
9383
5222
2/ 12 Lincoln St, East Brunswick Vic. 3057 The Interernational Coffe & Nuts...
أرقى املقاهي يف ملبورن

قهوة عربية  -كابتشينو  -مناقيش -
حلم بعجني ومجيع أنواع املعجنات...

نفتح  7أيام
من الساعة  7.30صباحاً
وحتى وقت متأخر لي ًال

معلبات خمتلفة ،مكسرات طازجة..

لقمة طيبة  ،خدمة سريعة وملتقى الطبقة الراقية

9355 8866

شعارنا الصدق يف املعاملة والنظافة التامة

جلميع مراسالتكم
وإعالناتكم يف ملبورن

االتصال مبسؤول
اجلريدة

<ÿÈë˜]<Íﬁ^ﬂf◊÷]<ÃÈÈ∆Ü÷]<ƒﬂíi
}l^ﬂr√π]<≈]Áﬁ]<ƒÈ∂<<I<<Ü5]Ê<òÈe]<àf
<<I3¬á<èÈŒ^ﬂ⁄<I∞r√e<‹£
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„äb»é¸a@›õœa@…ﬂ@Úﬂbm@Úœbƒ

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

@äbÿ«@Êaãœc

Akkar Bakery

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 ﺍﳴﻌﺠﻨﺎﺕ
ﻧﻈﺎﻓﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻭﺧﺪﻣﺔ ﻣﻤﺘﺎﺯﺓ ﳲ ﻓﺮﻋﻴﻬﺎ:

254Sydney Rd, Coburg

Ph: 0393846103
Shop 3/ 830 Pascoevale Rd, Glenroy
Ph: 039304 3664

Joe Khoury

الزميل كميل مسعود:

0405272581 Shop 4,5 & 6, 51 Waterfield Street Coburg Vic 3058
ÍÜ¸ÎaÎ@÷Ï†@Òäbìi@bËjybó€@åä¸a@Êaãœa

áÓè€a@bËjybó€
@äÏÇ@Ïu

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 ﳲ ﺍﻟﻌﻤﻞ

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

اذاعة صوت لبنان

استمعوا اىل اذاعة صوت لبنان
على 4-FM 92

االحد من الساعة الثالثة بعد الظهر لغاية الرابعة
االربعاء من الساعة الثانية حتى الثامنة مسا ًء
الخميس من السابعة مسا ًء حتى الثامنة
صوت لبنان ـ صوت الجالية اللبنانية

*ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ..ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
*ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﳴﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﻭﺍﻟﻮﺟﻬﺎﺕ
*ﺗﻮﻓﺮﻴ ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ ﻭﺣﺠﻮﺯﺍﺕ ﻓﻮﺭﻳﺔ
*ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻨﺎ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺍﳳ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

*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

استمعوا اىل إذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطين احلر يف ملبورن
على املوجة 88,6FM
مساء كل يوم أربعاء
من الساعة السادسة اىل الثامنة مساء
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املقدس
أنطوني روالن عون يتقبّل سر العماد
ّ

املعمد مع والديه روالن وسيلفانا عون*
*الطفل
ّ

*الكاهن يبارك العمادة*

*والدي الطفل مع جديهما*

*الدكتور عون مع الزميل مسعود وزوجته*

*الدكتور عون وعقيلته داخل الكنيسة*

*الرئيس السابق للرابطة املارونية وزوجته*

كميل مسعود – لبنان

يف أجواء من الفرح والسعادة وحبضور األهل واألقارب
واألصدقاء ومبشاركة خنبة لبنانية مميزة مقيمة ومغرتبة
متت عمادة
سياسية واقتصادية واجتماعية وعسكرية،
ّ
الطفل املالك أنطوني روالن عون إبن األستاذ روالن طنوس
عون والسيدة سيلفانا زوجته ،وذلك عند الساعة السابعة
والنصف من مساء يوم اجلمعة املاضي يف كنيسة القديس
مار اسطفان يف بلدة حتوم البرتون اليت احتشدت باملئات من
خمتلف املناطق اللبنانية الذين اتوا ملشاركة آل عون بفرحتهم
هذه.
املعمد هو الدكتور طنوس عون الذي شغل
وجد الطفل
كيف ال
ّ
ّ
مناصب عدة دبلوماسية منها قنصل لبنان العام يف والية
فكتوريا األوسرتالية ،وقد كان مميزًا يف عمله الدبلوماسي
عي الحقًا رئيس مركز اإلنتشار
ثم سفريًا فوق العادة وقد نّ
اللبناني يف اإلغرتاب.
قام بوضع املريون املقدس سيادة املونسينيور مسري احلايك
يعاونه األبوان اجلليالن مروان خوري وبولس فهد .كان
العراب جهاد عون والعرابة ماغي ماريا ومن بني املشاركني
يف هذه املناسبة رجل األعمال املعروف فهد اجلعيتاني وهو
مغرتب مقيم يف سيدني والسيدة عقيلته .األستاذ جو خوري
الرئيس السابق للرابطة املارونية يف سيدني والسيدة ماغي
زوجته .اجلنرال حداد والزميل كميل مسعود مدير مكتب
جريدة اهلريالد يف فيكتوريا والسيدة جيزيل زوجته ،إضافة
اىل هيئات سياسية واجتماعية وثقافية لبنانية فاق عددها
املئيت شخص مع عائالتهم.
ومن بني املشاركني السيدة مي سكري والسيدة ماري املري
زوجة رجل االعمال املعروف انطوني املري من سيدني .ومت
تكريم املغرتبني اللبنانيني يف دار سعادة السفري الدكتور
طنوس عون وزوجته.
ومن الكنيسة إنتقل اجلمهور املشارك يف العمادة اىل قصر
واجلدة السيدة الفاضلة مجيلة عون،
اجلد الدكتور طنوس عون
ّ
ّ
وعلى مدخل القصر الذي يلفت النظر البالك احملفور على
املدخل وبشكل واضح كتب عليه La Jamila Promenade :
حيث أقيم حفل عامر يف باحته الواسعة الرائعة اجلمال واليت
تضم بركا من املياه والزهور الطبيعية املتنوعة واليت تعترب
أكرب وأهم منتزه شاهدناه منذ زمن بعيد حتى اليوم .وعلى
باب املدخل الرئيسي للقصر كان الدكتور عون وعقيلته
املعمد يستقبلون املدعوين حبرارة بالغة
ووالدي الطفل
مجيلة
ّ
ّ

*جانب من احلضور*

*السيد فهد اجلعيتاني والدكتور شاهني*

تنم عن أصالة
وبكلمات معربة من القلب اىل القلب واليت ّ
يتحلون بها.
العائلة واحملبة الصادقة اليت
ّ
الدكتور عون والسيدة زوجته جيوالن بني الطاوالت ويرحبان
باملدعوين امجل ترحيب ،فإذا املكان قد ضاق بكم فإن قلوبنا
تتسع للكثري من الوجوه الطيبة أمثالكم فأه ًال وسه ًال بكم.
ّ
أكثر من عشرين طاولة موزعة يف باحة القصر ملىء مبا ّ
لذ

وطاب من مأكل ومشرب ،قامت برتتيبها وبذوق رفيع السيدة
مجيلة زوجة الدكتور طنوس عون .هذا وقد ساد أجواء الليل
قدم اجلميع التهاني
أجواء عائلية بإمتياز وعند منتصف الليل ّ
واجلدة طالبني له حياة سعيدة ومديدة
واجلد
لوالدي الطفل
ّ
ّ
ّ
يف كنف والديه الكرميني ،ثم غادر املدعوون شاكرين الدكتور
عون وحرمه على حسن الضيافة واإلستقبال ،وألف مربوك.

La promenade

مدرسة االرز لتعليم قيادة السيارات

بإدارة جان شاهني

مأكوالت غربية وشرقية
اشهر االطباق البحرية
جلسة "عا املي" رومنطقية
Shop 2/ 82- 100 Belmore St, RYDE NSW 2113
Ph: 9808 3555 / 9808 3533
Mob: 0410611611
E: contact@lapromenade.com.au
W: lapromenade.com.au

CEDAR DRIVING SCHOOL
عساف
عساف ابي ّ
بادارة السيد ّ

خربة تفوق  37سنة

نساعد يف احلصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة مرحية ومكيفة

ّ
دقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
اسعار خاصة لط ّالب املدارس

لالتصال0407405846 :
97405846
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حمالت عمارة للخضار والفواكه والسمانة
بادارة السيد عمارة

مجيع انواع احلبوب والزيوت وكافة انواع املعلبات ...مسن اصلي  -فول ومحص امريكانا
منتوجات املبخر العاملية من املخلالت الصحية والعالية اجلودة
*حمالتنا اشبه بسوبرماركت *سيدتي كل ما تطلبينه موجود يف حمالتنا
* شعارنا الصدق يف املعاملة
*اسعارنا فريدة ومميزة
544 - 546 Mahoneys Rd Campbellfield Vic 3061

*حممص حديث جلميع انواع
املكسرات الطازجة يوميا

شركة عمارة السترياد وتصدير املواد الغذائية
بادارة السيد عمارة

*يتوفر يف خمازننا مجيع
مستلزمات املطبخ العربي
*تص ّدر البضائع اىل
مجيع الواليات االسرتالية
*حربنا مفتوحة على الغالء
بصورة دائمة ومستمرة
27 Malcolm Pl، Campbellfield Vic 3061
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Classifieds All Sydney Metro
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

FM Recruitment Services Pty Ltd Funland Games
FM Recruitment Services
Pty Ltd offers holistic HR
solutions for business and
employees. 02 9802 1753

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
TONY ROMA'S SYDNEY
0297937707
0 Stars.
10 the appian way
Tony Roma's has been bankstown NSW, 2200
Famous for Ribs for more
than 30 years. It all started
back in 1972 in North Miami Accelerated Collection Services
when Tony opened his first (02) 9790 6877
place with Baby Backs Suite 839/ Stanley Street
as the house specialty. It Bankstown
attracted people from miles
away just to have a taste of An Restaurant
this tantalizing sensation. (02) 9796 7826
The rest is history. Stop in 27 Greenfield Parade
today and experience why Bankstown
we are Famous for Ribs
and so much more!
Pacific International
(612) 9299 8500
Apartments-Bankstown
121 - 123 Sussex Street
1800 224 584
Sydney,NSW, 2000
477 Chapel Rd Bankstown

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

Gear Box Factory

Bass Hill Holiday Village
and Management Training
(02) 9772 1642
(02) 9724 9670
organisations, with over 200
28 Queen Street Revesby 713 Hume Highway Bass offices globally, in over 26
Heights
Hill
countries. We specialise is
helping all areas of business
Revesby Workers Club
Party In Style
from Management, through
(02) 9772 2100
(02) 9786 6724
to stream lining clients
2b Brett St Revesby
Bass Hill
selling systems, through to
ensuring customer services
United International Co. P/L Able Minibuses & Limousines are displaying the right
attitudes to support the
(02) 9772 1233
(02) 9738 8388
297 Canterbury Road Unit 2 / 1 - 3 Ferngrove companies brand. Finding
power in reinforcement,
Revesby
Place Chester Hill
Sandler provides services
the following areas:
Revesby Press Pty Ltd
Jamal Professional Painters inSales
Training • Management
(02) 9760 0933
(02) 9743 9994
&
Leadership
Training
Unit 3, 50 George St Chester Hill
•
Executive
Coaching
Granville
Keynote Speakers •
Robert Burtons Printing & Packaging •Assessments
• Systems/
A Lazy Daisy Florist
(02) 9645 4611
Process Implementation
(02) 9772 4777
63 Carlingford Street
+61(0)2 9004 7855
16/ 35 Selems Pde Sefton
Lev. 39, Citigroup Centre
Revesby
2 Park Street, Sydney
Emarat Lubricants Australia & NZ

Backloads.Com Pty Ltd

1800 800 323
(02) 9750 3099
Villawood
Unit 1 488 Punchbowl Road
Kwik Kopy Bankstown
Lakemba
(02) 9708 6488
Kwik Kopy Villawood
14
French
Avenue
(02) 9754 2100
Bankstown
All Star Commercial Kitchens Unit 14,161 Woodville
(02) 9740 5733
Road Villawood
4 Belmore Rd Punchbowl
Dot Imaging
1300 657 902
Kent Moving & Storage
Gartmore Ave Bankstown Aussie Metal Engineering P/L 13 5531
(02) 9708 2199
Villawood
11/ 59 Moxon Road
Mega Refrigeration
Punchbowl
(02) 9214 4325
Ganges SME Services
23 Arkley St Bankstown
: Accounting & Bookkeeping
Sannine Bathrooms Pty Ltd GST&BAS Preparation
(02) 9750 9555
Financial
Reporting
South West Automatic
1165 Canterbury Rd and Analysis Budget
(02) 9790 2524
& Cashflow Planning
115
Eldridge
Road Punchbowl
Business Planning &
Bankstown
Monitoring
Business
The Chiropractic Effect
Reviews
&
Process
(02) 9533 1034
Phoenix Charters
15 Christian Rd Punchbowl Improvements IT System
(02) 9790 4853
Reviews & Implementation
Yagoona
Eternal Classics Wedding Car Hire Margetson & Associates
(02) 9796 4755
Mitre 10 Revesby
1518- 1520 Canterbury Rd A ABLE Classic Wedding Cars
(02) 9772 1177
(02) 9313 5833
Punchbowl
3842- Marco Avenue,
50 Sutherland St Mascot
Revesby
02 9596 0832
Rydges Bankstown
(02) 8707 2800
Colortile
Cnr Hume Hwy & Strickland Waratah Luxury Transport
1300 265 678
(02) 9805 1491
St Bass Hill
26 Daisy St, Revesby
North Ryde

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

7 Star Glass

(02) 9774 4803
965/ Marigold
Revesby

Gardenia Motor Inn

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 :
eatthatfrogaustralia@
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

(02) 9644 9600
850 Hume Hwy Bass Hill

Allstar Classic Wedding Cars

BHe - Bass Hill Electrical

Go green at work... buy
recycled!
Sustainable
Sandler Training
alternatives
to
everyday
About Sandler:
office
consumables
such
Sandler® Training is one
as
stationery,
bathroom,
of the world’s largest Sales
kitchen and catering

(02) 9728 6945
Street 75 Orchard Rd Bass Hill

(02) 9922 4882
McMahons Point

Eco Office Supplies

supplies,
cleaning
products, recycling bins,
bin liners, and promotional
merchandising. Australiawide 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 / 46Kingsway 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,
134136Cambridge Street
VIC, VIC 3066
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Classifieds All Sydney Metro
B2b Networking
Eco Flooring Systems

Gains Tax, Financial
Statements,
Auditing,
Accounting, Bookeeping,
Business
Management
Consulting Services, and
other Business Solutions.
Additional Services Provided
Intimate Whispers
by us are: Financial Solutions,
All Things Adult. Toys, Property Purchasing Advice,
Novelties, Lingerie.
Bank Loans / Mortgages,
Party Plan Gosford NSW or Individual & Business
website ordering.
Insurance and Financial
0406313555
Planning.
NSW, NSW 2263 NSW
Taximise offers FAST
Electronic Refund, with
Vince Maloney & Co
$0 upfront fee (where
(02) 9264 8837
applicable) and free initial
177 Elizabeth Street Sydney consultations. We accept
NSW, NSW 2000
all major credit cards.
(02) 9389 5985
Shrimp
Suite 1 / 384 Oxford Street
Sydney NSW, NSW 2000
Bondi Junction NSW, NSW
2022 NSW
wholesale supplier of highest
quality bamboo flooring
94100640
Suite 304 - 7173- Archer
Street NSW, NSW 2067

Lords Formal Wear

(02) 9238 9511
Margetson & Associates
C/- Myer, 436 George St 02 9596 0832
Sydney NSW, NSW 2000
PO Box 4146 Oatley West
NSW, NSW 2223 NSW
About Panache Bridal Shoes Mobile: 0413881752
(02) 9232 3808
Shop 10, Level 2, Dymocks Ganges SME Services
Building 428 George St Accounting & Bookkeeping
Sydney NSW, NSW 2000
GST&BAS
Preparation
Financial Reporting and
Mr George Shoes
Analysis Budget & Cashflow
(02) 9588 2303
Planning Business Planning
105 Willison Road Carlton & Monitoring Business
NSW, NSW 2218
Reviews
&
Process
Improvements IT System
All The Rage Formal Wear Reviews & Implementation
(02) 9564 1443
0428918473
267
Parramatta
Rd 76 Oratava Avenue West
Leichhardt NSW, NSW 2040 Pennant Hills NSW, NSW
2125 NSW
Chris Pet
Mobile: 0428918473
Web: www.b2bnetworking.
com.au
Airport Services
Email:
chris@ Nadin Customs & Freight
b2bnetworking.com.au
Brokers P/L
Mobile: 0400 569 333
(02) 9310 4833
Phone: 94991181
11 William St Alexandria
NSW, NSW 2015 NSW

Twitter

916 Pacific Highway Gordon
NSW 2072

J O>Donnell
Brokers

Customs

(02) 9790 7878
Accountants & Auditors
Rear 77 Allingham Street
Taximise Pty Ltd
Condell Park NSW, NSW
Taximise is a CPA certified 2200 NSW
Public Practice of CPA
qualified accountants and Regency
Customs &
registered Tax agents Forwarding Agency P/L
that offer specialised Tax (02) 9667 3094
Solutions For Businesses, Level 1 595 Gardeners Rd
Companies and Individuals. Mascot NSW, NSW 2020
We offer competitive rates
and we proud ourselves Audiovisual
with offering unparalleled Metro Screen
customer service in a Professional
services,
pleasant and friendly screen
information,
professional
business networking
events,
environment.
script editing, producer
Taximise services include: consultations
and
Individual and Company memberships.
Tax Returns, Business LEARN; Short courses in
Activity Statements (BAS & film, TV, online and portable,
IAS), PAYG & FBT, Capital Cert IV in Screen and Media,

also throughout NSW and
for young people.
HIRE: HD cameras, lighting,
sound, dubbing, new media,
fully equipped studio, edit
suites and crews for hire.
MAKE:
Short
film
mentorships, TV production,
festival competitions and
equipment and facilities
grants.
02 9356 1818
PO Box 299 Paddington
NSW, NSW 2021 NSW

Smartpen

Smartpen - Home of
Livescribe Australia
(1300) 305 514
PO Box 3245 Norman Park
QLD, QLD 4170 QLD

Business to Business Networking
Penguin Limousine Services

*Baby Gifts
(02) 9453 2229
*Baby Shoes
106 Melwood Ave Killarney *Baby wear
Heights NSW, NSW 2087
*Toys
*Build Your Own Unique
Coles Automotive
Gift
(02) 9676 7787
and so much more
Unit 3/ 9 Carnegie Pl Visit our online store today.
Blacktown NSW, NSW 2148 We deliver Australia Wide
0411426592
Ultratune MOUNT DRUIT
Australia,
Australia
(02) 9832 9911
Australia
Unit 2, 10 Luxford Road Mobile: 0411426592
Mt Druitt NSW, NSW 2770
NSW
Building & Decorating

Less Auto Repairs

Drymaster Carpet Cleaning

1300 662 188
(02) 9600 9924
St Leonards NSW, NSW
Unit 11A El Toro Industrial 2065 NSW
Estate Warwick Farm NSW,
NSW 2170
Magellan Company
(02) 9882 2025
Life Success Australia P/L P & G Motors
Roseville NSW, NSW 2069
(02) 9636 8545
(02) 9544 5300
Cronulla NSW, NSW 2230 126 Bungaree Road Pendle AK Interiors
Hill NSW, NSW 2145 NSW (02) 9629 7815
NSW
Glebe NSW, NSW 2037
Baby
The Bose Store
NSW
Naturally Gifted
(02) 9908 5010
Low-impact . Sustainable . Noel>s Plumbing & Bathroom
20 Young St Neutral Bay
Fair Give the gift you would Supplies
like to receive. Choose (02) 9644 8555
Expert Camera Care
an eco friendly gift with 44 Carlingford St Regents
(02) 9905 5044
220/ West St, (Cnr Carter peace of mind. We are Park NSW, NSW 2143
Rd) Brookvale NSW, NSW committed to finding only
the best products for you Comprehensive
Building
2100 NSW
and the environment. All our Inspections
products are either certified (02) 9971 8555
The Hi-Fi Trader
organic, fairtrade or locally 7 Wabash Ave Cromer NSW,
(02) 9550 4041
142 King St Newtown NSW, sourced to ensure low- NSW 2099
impact on the world we live
NSW 2042
in. We have a large variety PrimeClean Solutions
ACC Audio & Visual Systems of gifts for all occassions, 1300 131 080
just to mention a few: Our Castle Hill NSW, NSW 2154
(02) 9698 2688
Unit 4, 207 Young St baby gifts are absolutely NSW
adorable
Waterloo NSW, NSW 2017 gorgeouscertified organic clothing Sydney Building Reports
and certified organic, all 1300 885 179
Elmura Audio Visual
Custom high-end AV natural skin products will Sydney NSW, NSW 2000
cables; optimisation and be a hit with any new mum NSW
programming of your home and bub! Pamper mum
Carpet
theatre system or hi-fi with some lovely certified Contemporary
organic body products, a Services Pty Ltd
stereo
super soft organically grown (02) 9725 2499
0414302221
2 Bass Close Hinchinbrook bamboo bathrobe that once 21 Hargraves Pl Wetherill
she has on she wont want to Park NSW, NSW 2164
NSW, NSW 2168
take it off! We have a large
range of men and women Spali Earthmoving Pty Ltd
Automotive
Australian Ultimate Suspension P/L gifts with unique organic (02) 9982 2205
beers, organic wines all Beacon Hill NSW, NSW
(02) 9603 7677
Unit 631-25/ Airds Rd Minto locally sourced, velvety and 2100 NSW
smooth fairtrade chocolate
NSW, NSW 2566
that melts in you mouth. Classic Quarters
Visit us at naturallygifted. (02) 9818 5540
Wreck All
com.au to see our complete 396 Darling St Balmain
(02) 4731 2439
38 Cox Avenue Kingswood range of products.
NSW, NSW 2041 NSW
1300 80 30 44
NSW, NSW 2147
PO Box Alexandria NSW, R V E Plumbing Services
NSW 1435
Classic Car Club
Frederick St Blacktown
1300 720 001
NSW, NSW 2148 NSW
43 Cranbrook Street Botany Nappy Rapz - Baby Gifts
Whether it>s a beautiful Extreme Plumbing Solutions
NSW, NSW 2019
centerpiece for a Baby 6 Kentia Pl Alfords Point
Shower, a gorgeous hospital NSW, NSW 2234 NSW
Liverpool Bike Wreckers
gift or a charming decoration
(02) 4735 7788
Bass Electrical Pty Ltd
Unit1 /3 Bromley Rd Emu for baby>s first room!
*Nappy Cakes
(02) 9829 6099
Heights NSW, NSW 2750

14c Williamson Rd Ingleburn
NSW, NSW 2565 NSW

DNI Constructions P/L

37 Patten Ave Merrylands
NSW, NSW 2160 NSW

Gardening
Plant Biz

(02) 9327 3936
41 Bay St Double Bay NSW,
NSW 2028 NSW

Wirreanda Nursery

(02) 9450 1400
7 Wirreanda Rd North
Ingleside NSW, NSW 2101

The Mosman Gardener

(02) 9953 3700
363 Military Rd Mosman
NSW, NSW 2088 NSW

Australian Native Landscapes
Pty Ltd
13 14 58
317 Mona Vale Rd Terrey
Hills NSW, NSW 2084

United Home Services

1800 222 899
56 Knights Rd Galston NSW,
NSW 2159 NSW

Living Rooms Landscape
Designs

(02) 8812 5201
26
Lindsay
Avenue
Ermington NSW, NSW 2115
NSW

John Stewart Mowers

(02) 9838 1400
150/ Garfield Road E
Riverstone NSW, NSW 2765
NSW

Town & Country Real Estate

Real Estate Agents
(02) 9897 7466
3254/ Pitt St Merrylands
NSW, NSW 2160 NSW
Mobile: 0413 764 648

A.B.A Associates Pty Ltd

(02) 9221 0288
155 King St Sydney NSW,
NSW 2000 NSW

Ace Body Corporate (North
Shore)

Management. Professional
Personal Service
There is no Strata
Management category (or
even business services)
which would be more
applicable for my business
8021 0033
32 Anderson St Chatswood
NSW, NSW 2067 NSW
Mobile: 0400 876 541

Bonhams & Goodman

(02) 9327 7311
7 Anderson St Double Bay
NSW, NSW 2028
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مناسبات

اىل املرحوم الغالي شعيب كحيلة (ابو جورج)
مبرور اربعني يومًا على رحيلك املفاجئ ماذا عسانا
ان نقول ايها احلبيب الغالي؟
لقد افتقدناك زوجًا حبيبًا وأبًا غاليًا وانسانًا كرميًا
طيبًا.
ومل نكن نتوقع هذا الغياب املفاجئ ايها احلبيب،
وحنن حباجة كبرية اىل عطفك وحمبتك وشهامتك.
وانا مع االوالد االحباء جورج وايلي وديفيد
وعائالتهم واجناهلم بول واميليا وكافة االهل
واالقارب واالصدقاء نذرف الدموع على غيابك
حتى جفت الدموع من مآقينا ولكن اهلل عز وجل
ساوى خملوقاته باملوت.
وقال الشاعر:
كل ابن انثى وان طالت سالمته
يومًا على الة حدباء حممول
رمحك اهلل ايها احلبيب الغالي واهلمنا الصرب
والسلوان
زوجتك احلزينة ناهدة كحيلة واجنالك جورج
وايلي ودايفيد

منظمة الصحة400 :
ألف طفل يصابون
باإليدز سنوياً

نافذة على اجملتمع اعداد وتصوير اراكس

لتغطية حفالتكم واعراسكم ومجيع مناسباتكم
اعتمدوا املصور اراكس
PH: 0419247261- 96823269

العروسان امحد طراد ورميا احلداد

قداس وجناز األربعني

سيقام قداس وجناز االربعني لراحة نفس املرحوم

شعيب كحيله (أبو جورج)

يوم األحد الواقع فيه  8آب  2010الساعة العاشرة صباحًا
يف كنيسة السيدة العذراء للروم االرثوذكس يف مرييالندز
الداعون :ارملته ناهدة كحيله .اوالده :جورج ،ايلي ،دايفيد وعائالتهم ،وبول واميليا.
ابن محيه روبري غزالة وعائلته .ابن عمه رامز موسى وعائلته .اوالد اخيه :بسام وزياد
وعائالتهما وطوني وعائلته .ابنتا شقيقته :رندة اخلال وعائلتها وسناء مدور وعائلتها.
ويف الوطن اخوته :وجيه ،غازي ،وجيهة ،مسرية وعائالتهم .وارملة شقيقه املرحوم
ابراهيم وعائلتها وعموم آل كحيله وغزالة وابناء بلدة املزينه يف اسرتاليا وسوريا

الدعوة عامة

قالت منظمة الصحة العاملية
امس إنها تنظر يف توصيات
تفيد بإمكانية إنقاذ عدد كبري
من األطفال املصابني بفريوس
اإليدز ،إذا أتيحت هلم فرصة
بدء العالج باألدوية يف مراحل
مبكرة ،الفتة إىل أن  400ألف
بالفريوس
يصابون
طفل
سنويا.
وقال بيان للمنظمة «بلغت
اجلهود اليت ُتبذل يف مجيع أحناء
العامل يف جمال إتاحة العالج
لألطفال املصابني بفريوس
اإليدز منعطفًا جديدًا ،حيث
وصل عدد األطفال املستفيدين
من العالج املنقذ لألرواح إىل
 355ألف طفل يف أواخر عام
 ،2009مقابل  276ألفا بنهاية
عام  .»2008ونسب البيان إىل
هريوكي ناكاتاني ،املسؤول عن
دائرة اإليدز والعدوى بفريوسه
والسل واملالريا مبنظمة الصحة،
قوله إن «من األمور املشجعة
تزايد عدد األطفال املستفيدين
من العالج املضاد لفريوس
اإليدز،
ولكن الفرص ساحنة
ّ
أمامنا للقيام باملزيد» .ووفقا
للمنظمة الدولية فإن «فرصة
بدء العالج املضاد لفريوس
اإليدز غري متاحة ّ
إال لعدد ضئيل
جدًا من األطفال الذين مل يبلغوا
سن العام ،وذلك لعدة أسباب
منها عدم توافر الوسائل الالزمة
لتحري الفريوس لدى تلك
ّ
الفئة يف كثري من األماكن».
أن ثلث
وتشري التقديرات إىل ّ
األطفال املصابني بفريوس
اإليدز يقضون حنبهم قبل
بلوغهم العام
األول من العمر
ّ
وأن نصف األطفال املصابني
ّ
بذلك الفريوس يهلكون قبل
بلوغهم العام الثاني ،إذا مل
ُتتح هلم خدمات التشخيص
ويقدم هلم العالج بعد ذلك على
ُ
جناح السرعة .وقال غوتفريد
هرينشال ،مدير إدارة اإليدز
مبنظمة
بفريوسه
والعدوى
الصحة
«إن فرص األطفال
ّ
للبقاء على قيد احلياة تتزايد
بشكل هائل عندما يتم تشخيص
العدوى لديهم يف مراحل ّ
مبكرة
والتعجيل بعالجها ».يشار إىل
أن كل عام يشهد إصابة حنو
 400ألف طفل بعدوى فريوس
اإليدز نتيجة انتقال ذلك
الفريوس من
األم إىل طفلها،
ّ
وللحد من ذلك اخلطر توصي
ّ
منظمة الصحة بإتاحة األدوية
املضادة للفريوسات جلميع
النساء املصابات بفريوس
اإليدز من أجل منع انتقاله إىل
أطفاهلن أثناء فرتة احلمل أو
خالل الوالدة أو الرضاعة.

بفرحة كربى مت زواج العروسني ،الشاب اللطيف امحد طراد على
احلسناء رميا احلداد ودخال معًا القفص الذهيب.
يف حفلة رائعة فاح عبريها يف صالة باراديز الفخمة لصاحبها
السيد غامن نعمو واوالده واالدارة الساهرة على راحة الزبائن
باخلدمة السريعة املمتازة .باشراف مديريها دايفيد وعداي وستيفن
نعمو اخوان .
الصالة اجلميلة مجعت اهل العروسني آل طراد وال احلداد
واملدعوين .استقبلهم ملك الددجي اسامة حداد باحلى الكالم
وامجل االنغام يف امجل عرس وامجل سهرية.
ووسط البهجة والسعادة واشعاع فالش اراكس قطع العروسان
قالب الفرحة ونثرت الورود وتعالت االلعاب النارية مع رقصة
احلب والوفاء يف ارجاء الصالة .ثم تقبال التهاني من اجلميع وتهنئة
خاصة من العم سام احلداد وعقيلته والف مربوك.

مطعم روميو وامجل السهرات

يف اجواء مطعم روميو املخملية يف باراماتا ،العائالت الراقية
وعشاق الفن والسهرات اجلميلة يقصدونه كل اسبوع
لتناسي متاعب العمل والراحة اهلادئة لقضاء امجل السهرات
مع الربنامج الفين املميز من الفنان اميل بواكيم ،واللقمة
الشهية على يد الشاف ابو نقوال جنم املطاعم ،واستقبال
الوجه البشوش اجلنتلمان جاك رعد.
ويشهد كل اسبوع امجل املناسبات العديدة االجتماعية
من خطوبة واعياد ميالد وعمادات وتكريم واعياد زواج
وغريها.

ال تنسوا موعدكم هذه السنة مع مهرجان الفرقة السنوي
«كرنفال لبنان» يف دارلينغ هاربر االحد 2010/10/10
من الساعة  10صباحا لغاية  5بعد 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.comشكرا لتشجيعكم
ايلي عاقوري
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ملكات

تدعو جلنة انتخاب

Miss Middle East (Australia)

احلسناوات من بلدان الشرق االوسط للتنافس يف مسابقة

ملكة مجال الشرق االوسط يف اسرتاليا

قيمة للملكة والوصيفتني وبقية املشاركات
ّ هدايا
: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:

Face the
Future with
Your Beauty’s Future is in your Hands







Laser Skin Resurfacing
IPL + Laser Hair Removal
Cellulite + Weight Reduction
Advanced Skin Peels
Cosmetic Injectables + Fillers

WINNER

of the 2009
Ethnic
Business
Award
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تسلية

احلمل ( 21آذار –  20نيسان):تعشق املغامرات ،والتسلية ،وتتعامل
مع كل ما حيدث معك بثقة مطلقة .روحك املرحة جتعلك اكثر شعبية
مع االصدقاء ،كما تهتم جيدا بالشريك وتنفذ كل طلباته.

االسد ( 21متوز 21 -آب) :ختتار الشريك االقوى النك ترى يف
استسالم اآلخر لك الربهان األكيد على انه ال يستحق حبك الكبري.
ال تتحمل الضعف بل تريد ان تشعر بالفخر اىل جانب اآلخر.

القوس ( 23ت 20 - 2ك :)1ال تتحمل ان يغار عليك الشريك وتطلب
منه ان يثق بك يف كل االوقات وان كنت تغازل اجلنس اآلخر بال
حتفظ .ترى يف االغواء لعبة ممتعة تبعد عنك امللل والروتني.

الثور ( 21نيسان  20 -أيار):كلمة مجيلة من الشريك جتعلك أكثر
سعادة .حتتاج اىل الكثري من التشجيع يف العالقة العاطفية لتعطي
افضل ما لديك ،وتشعرك قسوة الشريك بالقلق.

تعب عن رأيك امام اآلخرين وتعترب
العذراء ( 22آب  22أيلول) :ال رّ
الصمت من أفضل السبل حلماية مصاحلك الشخصية .ختتار االصدقاء
بعناية وتبحث مطوال قبل ان جتد الشريك املناسب.

اجلدي ( 21ك 19 - 1ك:)2تطلب من الشريك ان حيرتم عائلتك وال
يتخطى حدوده معك .تنظم حياتك جبدية وتعرف ان ترتاح ولكن بعد
ان تتأكد انك اعطيت االفضل خالل النهار.

اجلوزاء ( 21ايار  20 -حزيران) :تتصرف احيانًا كاالطفال وتطلب
الكثري من االهتمام من الشريك .ال شيء يفقدك ثقتك يف
نفسك أكثر من ال مباالة الشريك ،وتبحث عن االمان يف العالقة
العاطفية.

امليزان ( 23أيلول  22 -ت ::)1تعشق التعبري عن احاسيسك
وأفكارك وترى يف الصمت عزلة .حتتاج اىل التواصل مع اآلخرين
لتشعر بأنك لست مبفردك ،فالوحدة تشعرك بالفشل.

الدلو( 20ك 18 - 2شباط) :تتعامل مع من يشاطرونك حياتك
باسرتخاء وال تطلب منهم الكثري .جل ما تريد هو االستقالل
والشعور الدائم باحلرية .تقدم الكثري يف العالقة العاطفية ،لكنك
بارد.

السرطان ( 21حزيران  20 -متوز):هتم كثريًا برأي اآلخر وختتار
الشريك الذي تقدر ان تتباهى حبضوره يف اجملتمع .ال تتحمل من
ال يعرف أن يتصرف امام االصدقاء ،كما تعشق املظاهر.

العقرب ( 23ت 22 - 1ت :)2حبك املتطرف جيعلك عرضة للكثري من
االنتقادات وال سيما من الشريك الذي يشعر باالختناق اىل جانبك.
ال تفهم حاجة اآلخر اىل االستقالل اال بعد فوات االوان.

احلوت ( 19شباط  20 -آذار) :ختفي الكثري من االسرار عن الشريك
وتعيش حياتك كأنك تتوقع اخليبات وترى الشر يف كل مكان.
تعامل الناس حبذر ،وغالبًا ما تتصرف بعدوانية غري مربرة.
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Classifieds

Âzì€bi@‚Ï≠@êΩ@ÚﬂáÇ
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HEAD OFFICE MELBOURNE
24 - 32 Stanley Drive Somerton, Vic 3062
Tel: (03) 9308 0880 - Fax: (03) 9308 0506

SYDNEY:

BRISBANE:

ADELAIDE:

PERTH:

195 - 199 Newton Rd

101 Beenleigh Rd

6 George Street

68 McDowell Street

Wetheril Parl, NSW 2164 Acacia Ridge, Qld 4108 Green Fields, SA 5107 Welshpool. Wa 6106
Tel: (07) 3344 7400
Tel: (08) 8282 6869 Tel: (08) 9451 4766
Tel: (02) 8787 9500
Fax: (07) 3344 7500
Fax: (08) 8359 0044 Fax: (08) 9451 6744
Fax: (02) 9729 4012

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

SPIRITUAL THERAPIST
Traditional Spiritual Help
العامل الروحاني عالء العوادي

@Ôè◊Ïœ@ÊÏ€bñ@aÎáó”c

@“Îã»æa@Â�Ìçæa@Èjybó€
äÏó� „@êÌäÏﬂ
ÚÓ€buã€aÎ@ÚÓˆbè‰€a@pb±ãèn€aÎ@pbó‘€a@›ªc
66 Wattle St. CNR Highclere St
Punchbowl NSW 2196 Ph 97403717 Mob 0414418334

Tel: 02 87648186

Fax :02 87648062

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

*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

