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انطونيوس بو رزق

احلرب االسرائيلية على لبنان واقعة 
وال ينقصها سوى التوقيت املناسب!

)التتمة ص 12(

صـوت الحقيقة

اإلفطار الرمضاني األمريكي يتحّول منرباً حلملة على املقاومة وينتهي بقرار االجتماع دورياً كل أسبوعني

حفـلة واشـنطن: »التكّتـم« يقـود إىل »السـالم«!
األوىل  اجلولة  خترج  مل 
املباشرة  املفاوضات  من 
الفلسطيين  الرئيس  بني 
ورئيس  عباس  حممود 
الوزراء اإلسرائيلي بنيامني 
نتنياهو، عصر أمس االول، 
عن اإلطار االحتفالي الذي 
يف  تدشينها  مراسم  طبع 
أقامه  الذي  اإلفطار  حفل 
باراك  األمريكي  الرئيس 
األبيض.  البيت  أوباما يف 
اللقاء  عن  صدر  فما 
وزير  فيه  مجعت  الذي 

اخلارجية األمريكية هيالري 
عباس  من  كاًل  كلينتون 
على  بداية  ونتنياهو، 
مبشاركة  ثم  ومن  انفراد، 
مل  اجلانبني،  مستشاري 
إىل  اإلشارة  حدود  يتعد 
فيه  الذي ستجري  الشكل 
يف  إن  التفاوض،  جوالت 
ستكون  اليت  مواعيدها، 
سبق  كما  شهرية،  نصف 
أو يف  نتنياهو،  أن طالب 
سيطبعها،  الذي  التكتم 
مع  »التعامل  حبجة 

بالغ  بشكل  املفاوضات 
احلساسية«.

كافة  أن  واضحًا  وكان 
قضية  غيبت  قد  األطراف 
االستيطان عن جدول أعمال 
املفاوضات  إطالق  حفلي 
لصاحل  والعملي،  الرمسي 
سيل اإلدانات اليت وجهت 
لعملييت املقاومة يف اخلليل 
أشري  حيث  اهلل،  ورام 
جتميد  مسألة  إىل  عرضًا 
الكلمات  يف  االستيطان 
مل  وبشكل  ألقيت،  اليت 

يتجاوز حد املطالبة بتنفيذ 
يعكس  ما  »االلتزامات«، 
حساب  على  تسوية  بوادر 
يكون  قد  الفلسطينيني، 
أحد أشكاهلا تعهدات سرية 
مع  البناء  جتميد  مبواصلة 
تفاوض  جولة  كل  بدء 
بأّن  علمًا  شهرية،  نصف 
الغربية  الضفة  مستوطين 
كانوا قد شرعوا فعاًل، وقبل 
ساعات من بدء مفاوضات 
واشنطن، بتكثيف نشاطهم 

يف البؤر االستيطانية.

اخلطابات  أن  واضحا  وبدا 
كل  يف  سادت  الرنانة 
الكلمات اليت ألقيت، سواء 
قبل االفطار حبضور أوباما، 
العربي،  الطرفني  وأن 
بالفلسطيين  املتمثل 
واالردني،  واملصري 
باالضافة اىل االسرائيلي، 
كسب  على  حريصني  كانا 
االمريكي  الرئيس  ود 
واملبالغة يف تقديم الشكر 
حشد  أمام  واإلكثار،  له، 

نقدم كافة اخلدمات 
االجتماعية

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

Government
Justice of the Peace Reg. No, 11838

Appointed and authorised by the 
Australian Government 

Civil Marriage Celebrant Reg. No. A11175

Individual and personal ceremonies 
for all occasions and cultures 

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

Po Box 699 Pascoe Vale, Vic 3044
Email: milad01@optusnet.com.au
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Editor in Chief: Antonios Bourizkرئيس التحرير: انطونيوس بو رزق

www.meherald.com.au/myherald

 »محاس« تتوعد مبزيد من اهلجمات يف الضفة

ارتياح إسرائيلي إىل التعاون مع األجهزة الفلسطينية
حركة  االول   امس  اكدت 
املقاومة اإلسالمية »محاس« 
سيواصلون  ناشطيها  ان 
االسرائيليني  مهامجة 
ونددت مبفاوضات السالم 
والسلطة  اسرائيل  بني 

بدأت  واليت  الفلسطينية 
يف واشنطن. ويف املقابل 
االسرائيلية  القوات  عززت 
اإلجراءات األمنية واعتقلت 
أكثر  الفلسطينية  الشرطة 
)التتمة ص21(من 500 شخص يشتبه يف 

We Welcome you to

لدينا أفخر أنواع البقالوة - الكايك - واحللويات والشوكوال - وتشكيلة واسعة من البسكويت
خربة اكثر من 21 سنة يف تصنيع البوظة من الفواكه الطبيعية يف احملل 

واليت اختذت شهرة يف مجيع أحناء سيدني
مجيع اصناف احللويات تصّنع يومياً يف احملل 
نستضيف مناسباتكم مبا يناسب ميزانياتكم

Shop 1, 222 South Terrace Bankstown NSW 2200 Australia.
T: 02 9790 6886  - F: 02 9790 2200 -  www.sweetcitycafe.com.au

نتقدم بأحر التهاني مبناسبة  شهر رمضان املبارك

نفتح يومياً من 9 صباحاً وحتى 12 لياًل

مؤسسة املكاري للدواليب االوىل يف فيكتوريا
دواليب جديدة

 ومستعملة
 بأسعار ال تنافس 

بإدارة أمحد املكاري)التفاصيل ص 22(

لدينا مختلف أنواع احللويات اللبنانية والعربية
قوالب كايك لكل املناسبات

جلسة أركيلة وقهوة رومنسية وهادئة للعا ئالت

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

الطرابلسية
Ph: 9760 2299 - Fax: 8704 1532
75 South St. Granville NSW 2142
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انهم ناشطون يف »محاس« 
قتل  أن  منذ  الضفة  يف 
أربعة  احلركة  من  مسلح 
هناك  يهود  مستوطنني 

الثلثاء.

ابراهيم يف  فازت حلويات 
افضل  جبائزة  روكدايل 

حلويات ابراهيم تفوز جبائزة اختيار الشعب 
ألفضل مصلحة يف منطقة سانت جورج للعام 2010

*السيد خليل ابراهيم يتسلم اجلائزة من رئيس بلدية روكدايل بيل 
سارافينوسكي ومدير بنك ويستباك يف روكدايل دايفيد راين*

سانت  منطقة  يف  مصلحة 

)التتمة ص21(

أوسنت يتعّهد مساندة العراقيني لضمان جناحهم
وعبوة تستهدف دورية للجيش األمريكي

تعهد القائد اجلديد للقوات 
العراق  يف  األمريكية 
أوسنت،  لويد  اجلنرال 
مهمة  قواته  بدأت  الذي 
»الفجر  بعنوان  جديدة 
مبساندة  اجلديد«، 

لضمان  العراقيني 
جناحهم.   ونقل »راديو 
عنه  األمريكي  سوا« 
املتمركزة  قواتنا  »إن 
والقوات  العراق  يف 

)التتمة ص21(

بدأت  قد  لبنان  على  االسرائيلية  احلرب  ان  يبدو 
وحتى  والنفسية  االعالمية  االستعدادات  لناحية 

املناقالت امليدانية و »اخلرباتية«.
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شحادة البحصة واوالده خربة عشرات السنني يف تصنيع احللويات العربية 
القشطة مصنعة يدويا داخل احملل 

تتوفر لدينا مبناسبة شهر رمضان املبارك: كربوج حلب بالفستق واجلوز ، كالج 
بالقشطة..حالوة الشميسة، البصمة، والكنافة بالقشطة واجلبنة وغريها الكثري....

ملك القشطة واحللويات

288 Chapel Rd. South Bankstown NSW 2200 
TEL: 9796 4818

يتقدم شحادة 
البحصة واوالده باحر 
التهاني من اجلالية 
االسالمية مبناسبة 
شهر رمضان املبارك 

اعاده اهلل على اجلميع 
باخلري والربكات

حلويات شحادة البحصة واوالده طعمة لبنان 1977
املناسبات احللوة حتلو اكثر مع شحادة البحصة

Adam Salameh  B.Bus, NIA, JP, Tax Agent
Managing Director
M: 0411 530 258 

2 / 202 Merrylands Road Merrylands NSW 2160
P: 9682 3399 - F: 9637 7166

E: adam@atstaxexperts.com.au
www.atstaxexperts.com.au

Accounting and Taxation Services
 Our Key Expertise
 * Individual and Business Tax Returns
 * Company trust, Partnership & DIY Superfund Tax Returns
 * Business Start-up/ Establishment & Advice
 * Business Services including ABN, GST, PAYG & IAS Compliances
 * Payroll Management and FBT Returns
 * MYOB, Software Consulting, Accounting System Setup & Updates

Free Consultation visits for all taxation needs and concerns!
With over 15 years experience, Adam is your taxation specialist.

CALL NOW and book an appointment to maximise all your tax deductions!
Opening Hours

Monday to Friday- 9AM to 6Pm -  Saturday – 9Am to 1PM
Bring this Add. to receive a discount of 5% off your tax fees bill!

Employ an Australian Apprentice* 
in a traditional trade and you could 
be eligible for an additional $3,350!

This is on top of the $4,000 in 
standard incentives available! GO

GD
18

50

$3,350

www.cvgt.com.au

For more information call Abraham Ghossain at our  
CVGT Sydney office on (02) 9600 0505 or mobile 0419 520328
* Conditions apply
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األخرية  اإلعالمية  اإلطاللة  بقيت 
الدولية  للمحكمة  العام  للمدعي 
القاضي دانيال بيلمار، مستأثرة 
باحليز األكرب من مساحة االهتمام 
تلك  واكب  ملا  نظرا  الداخلي، 
حول  تساؤالت  من  اإلطاللة 
املضمون  اعرتى  وما  التوقيت، 
حول  وخصوصا  التباسات  من 
احملققني  فريق  مواصفات 
كركائز  وضعها  اليت  والقواعد 
األدلة  معادلة  وتبنيه  للتحقيق، 
األدلة  من  أقوى  الظرفية 

املباشرة.
ومن الواضح أن بيلمار لن يقارب 
ملف شهود الزور وال سيما منهم 
ما  وهو  الصديق،  زهري  حممد 
أكده سابقا وأعاد تأكيده، أمس 
للزميلة  سؤال  على  ردا  االول 
مكتبه  أكد  حيث  »السفري«، 
زهري  حممد  خيص  »مبا  أنه 
الصديق، فقد أعلن )بيلمار( انه 
غري مهتم به بالنسبة اىل قضية 

الرئيس احلريري بعد اآلن«.
رده  يف  بيلمار  مكتب  وأوضح 
التقييم  عملية  »ان  احلريف 
حددت  كما  حمتملني،  لشهود 
املدعي  مكتب  قبل  من  سابقا 
اجلهود  من  كبري  جزء  العام هي 
حاليا  اجلارية  والتحقيقات 
إظهار  يف  احملكمة  ملساعدة 

احلقيقة«.
اىل  بيلمار  مكتب  بيان  ولفت 
»ال  العام  املدعي  مكتب  ان 
اليت  التقارير  على  ــّق  يعل
العمليات  او  النشاطات  ختص 
التحقيقية. واملكتب يود االشارة 
الدولية  التحقيق  جلنة  ان  اىل 
املتحدة  لالمم  التابعة  املستقلة 
هما  بلبنان،  اخلاصة  واحملكمة 
فلجنة  منفصلتان،  مؤسستان 
عملها  توقفت عن  اليت  التحقيق 
يف  عملها  احملكمة  بدأت  عندما 
عن  منفصلة  هي   2009 آذار   1

احملكمة«.
وختم : »بالنسبة اىل حممد زهري 
املدعي  مكتب  أعلن  الصديق، 
بالنسبة  به  مهتم  غري  انه  العام 
اىل قضية الرئيس احلريري بعد 

اآلن«.
على  يرد  بيلمار  مكتب  وكان 
إذا كان متمسكا  ما  سؤال حول 
ذي  غري  الصديق  إن  بقوله 
ضوء  يف  اآلن،  حتى  مصداقية 
اليت  األخرية  الصحافية  املقابلة 

إجناز التحقيق حبرق مسجد البسطة: عصابة رأسها ليس حزبياً 

بيلمار: لست مهتماً بالصّديق.. قاسم: لن تكـون فتنـة يف لبـنان ... واحلكومة باقية
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أتقدم من 
أبناء اجلالية 
بأحر التهاني 
مبناسبة انتهاء
 شهر رمضان 

املبارك
 شهر الصرب 

والتضحية
 وكذلك 

مبناسبة حلول
 عيد الفطر 

السعيد

النائبة باربرا بريي تهنئ اجلالية 

 متمنية لكم ولعائالتكم اوقاتا مليئة بالسالم 
والتناغم والربكات...

باربرا بريي 
نائبة اوبرن يف برملان نيو ساوث ويلز

Barbara Perry MP
State Member for Auburn

فيها  وحتدث  الصديق  أجراها 
عن عمل التحقيق الدولي وتوجه 
سوريا  اىل  احملققني  من  وفد 
كان  الذين  الضباط  الستجواب 
يف  سابقا  استجوابهم  مت  قد 

أوروبا.
حادثة برج أبي حيدر

من جهة ثانية، ومع تراجع وترية 
اىل  قياسا  السياسي،  اخلطاب 
ما بلغه قبيل السحور الرمضاني 
احلريري،  سعد  احلكومة  لرئيس 
إىل مائدة الرئيس السوري بشار 
اجليش  وحدات  تابعت  األسد، 
األمنية  إجراءاتها  اللبناني تطبيق 
الدفاع  جملس  قرار  على  بناء 
فيما  الوزراء،  وجملس  األعلى 
التحقيقات اليت جتريها  استمرت 
اجليش  يف  العسكرية  الشرطة 
حادثة  مالبسات  لكشف  اللبناني 

برج أبي حيدر.
التحقيق  إن  أمين  مرجع  وقال 
األول،  قسمني،  اىل  ينقسم 
أبي  برج  مسجد  حبادثة  يتعلق 
اىل  التوصل  يتم  ومل  حيدر 
حصيلة نهائية، حيث تفيد حصيلة 
التحقيق األولي، بعد االستماع اىل 
الشهود،  من  كبري  عدد  إفادات 
وصور  واألدلة  القرائن  وفحص 
الكامريات حتى اآلن، بأن إشكاال 
من  عدد  بني  املنطقة  يف  وقع 
املرور،  أفضلية  على  األشخاص 
الشبان،  لبعض  جتمع  استتبعه 
وتطور األمر اىل خالف وتالسن، 
إقدام عناصر مسلحة على  ختلله 
إطالق رشقني ناريني يف اهلواء 
ويف األرض، وتبعهما إطالق نار 
أصاب يف الدقائق األوىل حممد 
فواز )يف عنقه( وأدى اىل مقتله 
الوضع  تطور  ان  لبث  وما  فورا 
حيث سقط آخرون قتلى وجرحى 
وأمحد  جواد  علي  حممد  بينهم 

مجال عمريات.
فيتعلق  الثاني،  القسم  أما 
البسطة  مسجد  إحراق  حبادثة 
الفوقا، وقد مت مجع رواية كاملة 
من خالل املوقوفني، حيث تبني 
احمللية  العصابات  احدى  أن 
املطلوبة للقضاء، نظرا لسوابقها 
قد  واملخدرات،  السرقات  يف 
اىل  الظالم  جنح  حتت  تسللت 
وهم  أفرادها  وقام  املسجد، 
برمي  سوداء،  أقنعة  يرتدون 

مادة البنزين وإشعال املسجد.
عن  الكشف  املرجع  رفض  وإذ 

قال  العصابة،  أفراد  انتماءات 
ليس عضوا  العصابة  رئيس  إن 
يف  وال  »أمل«  حركة  يف  ال 
أبدا  ينتمي  وال  اهلل«  »حزب 
أن  اىل  مشريا  بيئتهما،  اىل 
امللف سريفع للقضاء وهو الذي 

سيقول كلمته يف املوضوع.
وأشار املرجع اىل انه يف ما خص 
حادثة مسجد برج أبي حيدر، فإن 
التحقيق يضع كل الفرضيات يف 
وجود  منها  سيما  وال  احلسبان، 
قد  يكون  ان  ميكن  ثالث  طرف 
ان  اىل  الفتا  اخلط،  على  دخل 
اهلل«  »حزب  مسؤول  مقتل 
يف برج أبي حيدر حممد فواز جاء 
أطلقت  برصاصة  إصابته  نتيجة 
من أحد األبنية العالية يف رقعة 
حيدر  ابي  جامع  قرب  االشتباك 

وليس من خارج تلك الرقعة.
عدد  ان  اىل  املرجع  ولفت 
عشر  بات حنو مخسة  املوقوفني 
من  كلهم  وليسوا  موقوفا، 
الفوضى  اعمال  يف  املشاركني 
يف  شاركت  عناصر  وبينهم 

االشتباكات.
قاسم: سنربز ملفات 

جديدة قريبا
األمني  يطل  ثانية،  جهة  من 
السيد  اهلل«  لـ»حزب  العام 
احتفال  يف  اهلل  نصر  حسن 
سيقام  الذي  القدس«  »يوم 
سيد  جممع  يف  اليوم  عصر 
بكلمة  الرويس،  يف  الشهداء 
وصفت بـ»املهمة«، ويتمحور 
مضمونها حول فلسطني والقدس 
املباشرة  املفاوضات  ظل  يف 
برعاية  االسرائيلية  الفلسطينية 
يتطرق  فيما  وعربية،  امريكية 
خلفية  على  الداخلي  الشأن  اىل 
واالستغالل  االخرية  األحداث 

السياسي الذي واكبها.
حزبية  مصادر  تؤكد  مل  وفيما 
اهلل  نصر  السيد  كان  اذا  ما 
مقابلة  مضمون  اىل  سيتطرق 
العام  االمني  نائب  قال  بيلمار، 
نعيم  الشيخ  اهلل«  لـ»حزب 
قاسم لـ»السفري« إن »حزب 
اهلل« يرتّيث يف انتظار وضوح 
بالقرار  املتعلق  املسار  صورة 
الظين واإلجراءات اليت ستحصل 
يف هذا املسار. ويف ضوء تقييم 
املساعي  لنتائج  اهلل«  »حزب 
اليت حتصل يف ما خص القرار، 

سيقرر خطواته الالحقة.
اهلل«  »حزب  ان  قاسم  وأكد 
لكننا  احملكمة،  ملف  يقفل  مل 
اجتاه  يف  اندفاعتنا  حصرنا 
تكون  وقد  االتهامي،  القرار 
جديدة سيربزها  هناك »ملفات 
»حزب اهلل« يف وقت قريب، 
وتندرج يف سياق ما قدمه االمني 

العام للحزب حتى اآلن«.
االستثمار  »ان  قاسم  ورأى 
برج  يف  حدث  ملا  السياسي 
منه«،  طائل  ال  حيدر  ابي 
اجليش  على  اهلجوم  وانتقد 
اللبناني، معتربا »انهم يريدون 
تنفيذية ملشروعهم  أداة  اجليش 

السياسي«.
على  ردا  قاسم  الشيخ  وجزم 
السنية  الفتنة  »ان  سؤال 
يف  تكون  ان  ميكن  ال  الشيعية 
طرفان  يوجد  ال  النه  لبنان، 
يوصالن اليها«. وقال »على 
األقل حزب اهلل يقف ضدها بكل 

قوة، ولن ننجر اليها وسنقضي 
عليها يف مهدها مهما كلفنا ذلك 
من أمثان، وإن أطلت برأسها، ال 
رأس  لقطع  سنسعى  اهلل،  مسح 
ذلك من  نقول  ال  الفتنة، وحنن 

موقع ضعف«.
وردًا على سؤال قال قاسم انه 
يئد  ان  اهلل  حزب  يستطيع  كما 
احلكومة  رئيس  فإن  الفتنة، 
القدرة  وميلك  ذلك  يستطيع 
هذا  يف  واملهم  تعطيلها،  على 
السياسي  اخلطاب  هو  السياق، 
اخلطاب  عن  واالبتعاد  اهلادئ 
على  والرتكيز  املتوتر،  املذهيب 

الوحدة والتعاون.
وكرر الشيخ قاسم التأكيد »أن 
العسكرية  اهلل«  »حزب  قوة 
بل  الداخلي،  لالستثمار  ليست 
على  ونقطة  إسرائيل  ضد  هي 
داخلية  مشكلة  أية  وأن  السطر، 
حتصل هي مشكلة داخلية حمدودة 
جيب ان يوضع حد هلا مهما كانت 
ان  مؤكدا  وأدواتها«،  مربراتها 
يف  بالفتنة  ألحد  مصلحة  »ال 
لبنان، وكل اللبنانيني حباجة اىل 
قوة  توجد  وال  البعض،  بعضهم 
على  قادر  مذهب  او  طائفة  او 

النهوض بلبنان وحده«.
من  هناك  ان  قاسم  أكد  واذ 
يراهن على فك عرى العالقة بني 
سوريا واملقاومة، قال »ان هذا 
الرهان خاسر حتما«، وأكد من 
جهة ثانية ان احلكومة باقية، وال 
وال  تغيريها،  يف  ألحد  مصلحة 
اعتقد ان احدا له مصلحة يف ان 
خيلق أزمة امسها تغيري احلكومة.

 بسبب اعرتاضها على سياسة ومواقف رجال دين موارنة بالنسبة لوحدة الطائفة
 اعتقال 3 عناصر من جمموعة »ماما مريم«

واقتيادهم اىل قصر العدل يف طرابلس
خاص اهلريالد

علمت اهلريالد انه بتاريخ 31 
آب املاضي مت توقيف جمموعة 
ال توافق على السياسة اليت 
موارنة  دين  رجال  يتبعها 
يف  املسيحيني  جتاه  كبار 

لبنان.
وهذه اجملموعة، اليت يتجاوز 
شخص   600 اعضائها  عدد 
منتشرين على مجيع االراضي 
ثالثة  توقيف  مت   ، اللبنانية 
مسري  ن،  جورج  هم:  منهم 
يف  مرسال  واملسؤولة  ط، 
البرتون  قضاء  دوما  خمفر 
اىل  بعد  فيما  واقتيادهم 
طرابلس  يف  العدل  قصر 

للتحقيق.
وعلمت اهلريالد انه فيما كان 

مقررًا االفراج عن املعتقلني 
بناء  انه  غري  بكفالة،  امس 
على اتصال جمهول املصدر 
اعتقاهلم  على  االبقاء  مت 
بهدف الضغط عليهم للتخلي 

عن افكارهم وقناعاتهم.
تطلق  اليت  اجملموعة  وهذه 
»ماما  اسم:  نفسها  على 
مريم« سبق وخضع عدد من 
اعضائها للتحقيق يف مفرزة 

درك جونية منذ عامني.
اىل  االمور  وصلت  وقد 
طريق مسدود مع السلطات 
بعد  املارونية  الكنسية 
على  اشهر  اربعة  من  اكثر 
املفاوضات بينها وبني عدد 
من املطارنة املوارنة مل تؤِد 

اىل نتيجة.

دار الفتوى تعّزي »حزب اهلل« مبحمد فواز
قدم وفد من دار الفتوى أمس االول، ممثال مفيت اجلمهورية 
اللبنانية الشيخ حممد رشيد راغب قباني، العزاء اىل »حزب 
اهلل« بوفاة حممد فواز برئاسة رئيس مصلحة الشؤون الدينية 
يف املديرية العامة لألوقاف اإلسالمية الشيخ ابراهيم خالد 
املوظفني  اإلدارية وشؤون  الشؤون  دائرة  رئيس  ورافقه 
يف دار الفتوى الشيخ عبد اهلادي اخلطيب، رئيس دائرة 
املساجد يف املديرية العامة لألوقاف اإلسالمية الشيخ وفيق 
حممد حجازي ورئيس قلم أمانة اجمللس الشرعي اإلسالمي 

األعلى الشيخ امحد البدوي.
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New Used & RECO Parts 
Service & Repairs

SEDANS - 4WDS  & LIGHT COMMERCIAL 
Mercedes - SMART - BMW - MINI -

 SAAB - Audi - VW - RENAULT - PEUGEOT

SYDNEY WIDE EUROPEAN AUTOS
150 Eldridge Road Condell Park NSW 2200   

Ph: 02 9708 4848   www.swea.com.au

SYDNEY WIDE EUROPEAN AUTOS
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لصاحبه جان شاهني

تشكيلة واسعة
 من املأكوالت اللبنانية 

مشاوي على أنواعها ومأكوالت حبرية طازجة
 نؤمن ونتعّهد سائر أنواع املناسبات

 سهرات مميزة
 مع املطرب جورج خوري والرقص الشرقي 

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

جلسة رائعة مع النرجيلة

نتقدم بأحر 
التهاني من 

اجلالية العربية 
واالسالمية
 مبناسبة 

شهر رمضان 
املبارك

2010 أيلول   4 Saturday 4 September 2010السبت 

سليمان يبحث العالقات الثنائية مع العسريي
ويعرض التطورات مع ابو فاعور ورعد

عرض رئيس اجلمهورية ميشال 
سليمان مع زواره أمس االول، 
واخلطوات  الراهنة  االوضاع 
واالدارية  والسياسية  االمنية 
االيام  يف  اختاذها  مت  اليت 

القليلة املنصرمة.
بعبدا  قصر  يف  واستقبل 
الدولة  وزير  االول،  أمس 
معه  وتشاور  فاعور  ابو  وائل 
تناول  ثم  التطورات،  يف 
»الوفاء  كتلة  رئيس  مع 
رعد  حممد  النائب  للمقاومة« 
املطروحة  السياسية  املواقف 
وأهمية احلفاظ على التهدئة يف 
التحاور والتعاطي بني االفرقاء 
على الساحة الداخلية، يف هذه 
بني  الثقة  بناء  لتعزيز  املرحلة 

االفرقاء واملواطنني.

وعرض الرئيس سليمان مع كل 
منصور  السابقني  النائبني  من 
البعريين  ووجيه  البون  غامن 
من  املطروحة  العامة  للشؤون 

سياسية وأمنية وخدماتية.
اململكة  سفري  مع  وتشاور 
العربية السعودية يف لبنان علي 
بن سعيد آل عواض العسريي 
اللبنانية  الثنائية  العالقات  يف 
االوضاع  ويف  السعودية  ـ 
املستويني  على  السائدة 

العربي واالقليمي.
وزار القصر اجلمهوري، النائب 
السابق فريد هيكل اخلازن، مع 
وفد من العائلة، شكر الرئيس 
سليمان على مواساته وتعزيته 
السابق  والنائب  الوزير  بوفاة 
املرحوم الشيخ الياس اخلازن.

املسلحة  القوات  جلنة  وفد  زار 
األمريكي امس  الكونغرس  يف 
الوزراء  جملس  رئيس  االول، 
السرايا  يف  احلريري  سعد 
احلكومية، يف حضور املستشار 
يف  البحث  وجرى  شطح  حممد 
والعالقات  العامة  األوضاع 

الثنائية بني البلدين.
رئيس  نائب  مع  الوفد  وحبث 
الدفاع  وزير  الوزراء  جملس 
يف  املر،  الياس  الوطين 
موضوع  الوزارة يف  يف  مكتبه 
للجيش  املقررة  املساعدات 

اللبناني.
واعلنت السفارة االمريكية يف 
»وفدا  ان  بيان  يف  بريوت 

األمريكي  الكونغرس  من 
مارشال  جيم  النائب  برئاسة 
زار لبنان يف 2 ايلول وناقش 
العالقات  واملر  احلريري  مع 
وأكد  اللبنانية.  ـ  األمريكية 
»التزام  الزيارة  خالل  الوفد 
لبنان  دعم  املتحدة  الواليات 

قويا مستقال ودميوقراطيا.
ومارشال عضو يف جلنة القوات 
للكونغرس  التابعة  املسلحة 
كل  الزيارة  هذه  يف  ورافقه 
من  هارمان  جاين  النواب  من 
من  ولش  بيرت  كاليفورنيا، 
من  دينت  تشارلز  فريمونت، 
لوميس  وسينتيا  بنسيلفانيا 

من وايومينغ«.

وفد الكونغرس يناقش العالقات مع احلريري واملر
ويؤكد دعم لبنان قوياً مستقالً ودميوقراطيًا

»القضاء األعلى« ينجز التشكيالت
غامن: املشروع يشمل حنو 150 قاضيًا

األعلى  القضاء  جملس  أجنز 
االول  أمس  اجتمع  الذي 
غالب  القاضي  برئاسة 
على  األعضاء  وحضور  غامن 
مشروع  ساعات  سبع  مدى 
التشكيالت القضائية باإلمجاع 
وأحاله اىل وزير العدل ابراهيم 
جنار متهيدًا لصدوره مبرسوم.

يف  غامن  القاضي  وأعلن 
»الوكالة  اىل  تصريح 

الوطنية لإلعالم« أمس االلو 
صنيعة  هو  »املشروع  أن 
وأنه  األعلى  القضاء  جملس 
كل  يف  احملاكم  عمل  راعى 
ثلث  ومشل  اللبنانية  املناطق 
 150 حنو  أي  القضاة  عدد 
املراكز  خمتلف  يف  قاضيًا 
ملء  اىل  إضافة  القضائية 
يف  والنواقص  الشواغر 

الدوائر القضائية«.

املاروني  البطريرك  استقبل 
بطرس  نصراهلل  الكاردينال 
الصيفي  املقر  يف  صفري، 
الدميان  يف  للبطريركية 
املاروني  املركز  مدير  أمس، 
املونسنيور  والتوثيق  لألحباث 
كميل زيدان ووفدا من كهنة 
املارونية  انطلياس  أبرشية 
روحي  حج  بزيارة  يقومون 
الوادي  مشلت  للمنطقة 
البطاركة،  وحديقة  املقدس 
حيث جالوا فيها واطلعوا على 
معاملها وعلى نصب البطاركة 
يف  الصالة  وأدوا  فيها، 
البطريركي  الكرسي  كنيسة 

يف الدميان.
البطريرك  اىل  الوفد  وقدم 
سريانية  »أناشيد  كتاب 

افرام  ملار  البتولية«  يف 
يوحنا  األب  تأليف  السرياني، 

صادر األنطوني.
االمانة  منسق  صفري  والتقى 
اذار   14 قوى  يف  العامة 
سعيد  فارس  السابق  النائب 
اإلدالء  دون  من  غادر  الذي 

بأي تصريح.
فرع  مدير  ايضا  واستقبل 
املخابرات يف جبل لبنان العميد 
ريشار حلو، الكاهن اجلديد يف 
الكوره  ميالد  حدشيت  رعية 

على رأس وفد من العائلة.
بعدها التقى وزيرة الدولة منى 
عفيش يرافقها القاضي كمال 
عطااهلل بدوي، وقد استبقاهما 
البطريرك املاروني على الغداء 

اىل مائدة الدميان.

صفري يتابع األوضاع مع عفيش وسعيد

رأى نواب يف تكتل »التغيري 
»عمليات  أن  واإلصالح« 
املقاومة يف اجلنوب وليس يف 
جونية أو مناطق أخرى وال شيء 
مينع معاجلة مسألة السالح غري 
املنضبط، خصوصا وأن معاجلة 
إلتفاق  حتتاج  السالح  فوضى 
سياسي بني مجيع الفرقاء على 
أن يصار إىل كشف من يعارضه 

أمام الرأي العام«.
النائب  التكتل  عضو  أشار   [
أنَّ  إىل  نصر  أبي  اهلل  نعمة 
كافية،  داخلية  مناعة  »ال 
سياسي  إستقرار  يف  لنكون 
فنحن  اخلارجي،  التدخل  ومننع 
تتدخل  عندما  لسوريا  شاكرون 
أن  املفرتض  من  ولكن  إجيابًا 
وبالتالي  بأنفسنا،  أمورنا  ندير 
بيننا  حيصل  خالف  كل  ليس 
أو  سوريا  إىل  فوًرا  نتوجه 

السعودية«.
وقال أبي نصر يف حديث اىل 
حمطة الـ »ام تي يف« أمس 
اللبناني  اجليش  »إنَّ  االول: 
سياسي  قرار  إىل  حباجة 
فقط  ليس  ألنه  ومعنويات 
مسألة تسّلح وسالح وعتاد على 
األمور،  هذه  أهمية  من  الرغم 
مالذ  هو  النهاية  يف  فاجليش 
يف  خصوصًا  اللبنانيني  مجيع 
على  مشددا  املرحلة«،  هذه 
وجوب أن »يكون لدى اجليش 
للتدخل  الكافية  الصالحية 
بشكل سريع يف األمور األمنّية 
السالح  ينزع  أن  وضرورة   ،
غري الشرعي من مجيع األراضي 
املوجود  السيما  اللبنانّية 
سالح  ويبقى  البؤر،  يف  منه 
ومتفق  استثناء  وهو  املقاومة 
البيان  ومذكور يف  دوره  على 
اعتقاده  الوزاري«، معربًا عن 
هي  املقاومة  »عمليات  بأنَّ 
يف اجلنوب وليس يف جونية أو 

يف مناطق أخرى«.
املخيمات  »أمن  أنَّ  ورأى 
اجليش  بعهدة  يكون  أن  جيب 
والدولة كما يف سوريا ومصر؟ 
»حيطنا  لبنان  يف  حنن  أم 

دائمًا واطي«.
ناجي  النائب  رأى  بدوره   [

»التغيري واإلصالح«: معاجلة فوضى السالح 
حتتاج اىل اتفاق سياسي بني الفرقاء

بريوت  »شعار  أن  غاريوس 
منقوص  شعار  السالح  منزوعة 
إذ عليه أن يشمل كل املناطق 
استثناء«،  دون  اللبنانية 
موجود  »السالح  أّن  معترًبا 
يف كل املنازل اللبنانية بدون 
ترخيص وبأعداد وأحجام كبرية 
وهذا جيعل من حادثة برج أبي 
حيدر عرضة للتكرار يف بريوت 
املناطق  ومجيع  وعكار  والبقاع 

اللبنانية«.
موقع  اىل  حديث  يف  ودعا 
اجلهات  االن«،  »لبنان 
عن  »الكشف  اىل  األمنية 
حيدر  أبي  برج  حادثة  أسباب 
هذه  بأن  اعتقاده  عن  معرًبا   ،
تستهدف  »مدسوسة  احلادثة 
اىل  استدارجها  بغية  املقاومة 

ردة فعل عنيفة«.
املعنية  األمنية  اجلهات  ودعا 
الرخص  إعطاء  »إيقاف  إىل 
تنظيم  واىل  عشوائية  بطريقة 
السالح العشوائي ورصده على 
األراضي اللبنانية«، الفتا إىل 
أن »هذا املوضوع حباجة اىل 
اتفاق سياسي يقضي بتسليم 
السالح اىل اجليش اللبناني«. 
للدفاع  األعلى  اجمللس  ودعا 
اىل »االنعقاد أسبوعيًا«، ال 
سيما يف بريوت لكونها مدينة 
مفتوحة أمنيًا وحتتاج اىل اتفاق 
سياسي جيب العمل على إبرامه 
على  املعنيني،  األفرقاء  بني 
أن يصار إىل اإلضاءة على من 
وكشفه  اإلتفاق  هذا  يعارض 

أمام الرأي العام«.
سلهب  سليم  النائب  ورأى   [
يف حديث اىل اذاعة »صوت 
»املطلوب  أن  لبنان« 
آلية  أو  خطة  احلكومة  من 
تفشي  ظاهرة  تطبيقية ملعاجلة 
السالح«، مؤكدا »أن املبدأ 
مينع  ال شيء  وأن  عليه  متفق 
غري  السالح  مسألة  تعاجل  أن 
اىل  ودعا   .« املنضبط 
برج  »حتقيقات  يف  االسراع 
تكون  أن  واىل  حيدر  أبي 
احلكومة  تظهر  حتى  شفافة 
وتعاجل  تتعاطى  بأنها  نفسها 

املوضوع جبدية«.

اىل  »أمل«،  حركة  دعت 
إجراءات  اختاذ  اىل  »احلكومة 
الضرب  واىل  وقضائية،  أمنية 
أراد  من  لكل  حديد  من  بيد 
الفتنة أو اإلخالل باألمن والسلم 
القوى  مطالبة  األهلي«، 
عن  »االبتعاد  بـ  السياسية 

العصبيات واألنانيات«.
»التنمية  كتلة  عضو  رحب   [
خريس  علي  النائب  والتحرير« 
»األنباء  وكالة  اىل  حديث  يف 
بـ  االول  أمس  املركزية« 
الدفاع  جملس  »قرارات 
»اختاذ  اىل  داعيا  األعلى«، 
وقضائية،  أمنية  إجراءات 
أراد الفتنة أو  وحماسبة كل من 
األهلي،  والسلم  باألمن  اإلخالل 
حديد،  من  بيد  الضرب  واىل 
اإلجراءات  من  املزيد  واختاذ 
حضور  ألن  الرادعة،  األمنية 
أن  الدولة يف شكل فاعل جيب 
يتجسد يف كل لبنان«، منتقدا 
اجليش  تطاول  اليت  »احلمالت 

اللبناني«.
النائب  الكتلة  عضو  ورأى   [
يف  مشاركته  خالل  محيد  أيوب 
حفل إفطار أقيم يف السلطانية، 
السيد  اإلمام  إخفاء  أن »جرمية 
موسى الصدر قضية لن تنسى«، 
»املفاوضات  أن  اىل  مشريا 
بني  قريبا  ستبدأ  اليت  املباشرة 
واإلدارة  اإلسرائيلي  العدو 
الفلسطينية الرمسية تأتي برعاية 
أمريكية ومبشاركة عربية وشروط 
االعرتاف  أوهلا  صهيونية، 
إسرائيل،  بيهودية  الفلسطيين 
ما يعين االعرتاف املسبق بأحقية 
اليهود يف االستيطان على ارض 
مصري  يكون  وأن  فلسطني، 
الفلسطينيني التسفري والتوطني 
غري  أو  كانوا  عربي  بلد  أي  يف 
يف  الالجئني  حق  وأن  عربي، 
وأن  وسراب،  وهم  هو  العودة 
لبنان سيدفع الضريبة كغريه من 
األقطار العربية، من خالل توطني 

من يعيش فوق أرضه«.
] واعترب رئيس املكتب السياسي 
للحركة مجيل حايك خالل مشاركته 
بلدة  يف  أقيم  إفطار  حفل  يف 
حركة  »ثوابت  أن  انصارية، 
»أمل« ال تزال متثل املشروع 
اإلنقاذي للبنان واملنطقة، وهي 
اليت حتمي القضية الفلسطينية، 

للعرب  املركزية  القضية 
واملسلمني«.

املشروع  »خماطر  من  وحذر 
يستهدف  الذي  اإلسرائيلي 
مشددا  واملنطقة«،  لبنان 
اجليش  دعم  »ضرورة  على 
أي حماولة  عن  والكف  اللبناني، 
يف  وكفاءاته  بدوره  للتشكيك 
محاية االستقرار والسلم األهلي، 
املقاومة  جانب  اىل  والدفاع 
العدوانية  مواجهة  يف  والشعب 

اإلسرائيلية«.

»أمل« لضرب املخلني باألمن بيد من حديد
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على  شهر  مدة  انقضاء  بعد 
فايز  املتقاعد  العميد  توقيف 
كرم بشبهة التعامل مع العدو 
أنه  ومادام  اإلسرائيلي، 
إليه  املنسوبة  بالتهمة  اعرتف 
األوىل،  التحقيق  ساعات  منذ 
وردت  اليت  التأويالت  حبسب 
االعالم،  وسائل  بعض  يف 
يف  قابعًا  يزال  ال  فلماذا 
معتقالت »شعبة« املعلومات 

غري القانونية؟
املوقوف  هو  كرم،  فالعميد   
امسه  سّرب  الذي  الوحيد 
بعد  اليه  منسوبة  واعرتافات 
توقيفه،  على  قليلٍة  ساعاٍت 
ومل يعامل كغريه من املشتبه 
بهم بالتهمة عينها، ما يشكل 
التحقيق،  لسرية  فاضحًا  خرقَا 
املواطنني،  كرامة  على  وتعٍد 
واستباقًا لقرار احملكمة املرجع 
أو  متهم  أي  لتربئة  الوحيد 

جترميه.
ما هي أوضاع كرم الراهنة من 
والصحية  القانونية  النواحي 

والنفسية؟
احملامية  عنه  الدفاع  وكيلة 
ابقاء  أن  تؤكد  مرهج  سندريال 
املعلومات  فرع  لدى  موكلها 
بعد احالته على قاضي التحقيق 
هو غري قانوني، مشددًة على 
ضرورة نقله اىل سجٍن شرعي، 
مثنيًة على كالم النائبني زياد 
أسود ونبيل نقوال اللذين أكدا 

هذا الكالم.
مرهج  تأمل  الصدد  هذا  ويف 
باالستنابة  التذرع  عدم  يف 
التحقيق  قاضي  من  املقدمة 
للتوسع  »املعلومات«  اىل 
أن  اىل  الفتًة  التحقيق،  يف 

وكيلة الدفاع عن كرم: معنوياته 
عالية وصحته اىل مزيد من التدهور
مرهج: ابقاء العميد لدى 
»املعلومات« خمالف للقانون
معينة،  حاالت  االستنابة  هلذه 

قد ال تنطبق على موكلها.
وهنا ننقل سؤااًل يطرحه الرأي 
العام  مادام العميد املوقوف 
اعرتف بتورطه بالتعامل حبسب 
وزير الداخلية منذ االيام األوىل 
على اعتقاله، فلماذا مل ينقل 

اىل أحد السجون القانونية؟
وعن حال كرم الصحية، أبدت 
مرهج اليت التقته أمس االول 
»املعلومات«  معتقل  يف 
الشديدة، ختوفًا  املراقبة  حتت 
مشريًة  الصحي،  وضعه  على 
تراجٍع  يف  صحته  أن  اىل 
امراضًا  يعاني  فهو  تدرجيٍي، 
يف القلب والشرايني، وأخضع 
فرتة  منذ  مفتوح  قلب  لعملية 

ليست ببعيدة.
أما من الناحية املعنوية، فأكدت 
وصلب  متماسك  العميد  أن 
أن  يريد  ما  وجّل  وهادىء، 
يعرفه ردود فعل الرأي العام 
التأكيد  جمددة  قضيته،  جتاه 

أن كرم سيثبت براءته.
و هل أن توقيفه مت يف شكٍل 

اعتباطٍي؟
نظام  التزامها  مرهج  أكدت 
مهنة احملاماة، وعدم خرق سرية 
التحقيق، وكشف ما جيول لدى 

السلطات القضائية.
جددت  اجملال،  هذا  ويف 
كافة  االعالم  وسائل  دعوتها 
اىل وقف التأويالت حول قضية 
موكلها، معتربًة أنها تسهم يف 
وختدم  احلقيقة،  على  التعمية 
مصلحة من يسربها ليس إال، 
ستقاضي  أنها  اىل  مشريًة 
مجيع املفرتين واملشهرين يف 

الوقت املناسب.

Country   Currency   Code  BankBuys AUD  Bank Sells AUD

     

USA         Dollars             USD 0.8907                       0.9317 

Europe Euro EUR              0.6811                              0.7318 

United Kingdom Pounds   GBP 0.5672                      0.6094 

TELEGRAPHIC TRANSFERS

 USA Dollars USD              0.8956                              0.9192 

Jordan Dinars JOD            0.626                                 0.661 

Saudi Arabia  Riyals SAR  3.302                                3.532 

United Arab Emirates Dirham AED 3.23                     3.46 

Egypt Pounds EGP             5.006                                5.336 

Bahrain Dinar BHD            0.33                                  0.353 

Europe Euro EUR              0.6921                               0.7221 

United Kingdom Pounds GBP 0.5751                        0.6031 

Switzerland Francs CHF 0.9048                                0.9423 

Japan Yen JPY                   73.99                                78.49 

New Zealand Dollars NZD 1.2374                             1.2974 

حرب  بطرس  العمل  وزير  دعا 
اجلهود  من  املزيد  إىل »بذل 
بني  بالصراعات  التلهي  وعدم 
جملس  يف  السياسية  القوى 
وقال:   ،« وخارجه  الوزراء 
ونضع  نتحد  أن  »جيب 
تصورًا مشرتكًا ملساندة القوى 
الشرعية اللبنانية من قوى أمن 
وجيش لتستطيع بسط سيادة 
األراضي  كل  على  الدولة 
لكل  األمن  وتوفري  اللبنانية 

املقيمني«.
االول،  أمس  حرب  عقد 
اجتماعني يف مقر جملس الوزراء 
ملعاجلة  خصصهما  املتحف  يف 
باملؤسسة  متعلقة  قضايا 
الوطنية لالستخدام وللبحث يف 

قانون العمل.
»عقدت  االثر:  على  وقال 
يتعلق  أوهلا  عدة  اجتماعات 
لالستخدام  الوطنية  باملؤسسة 
وترأست جملس إدارتها وحبثت 
قررت  اليت  السياسة  يف 
املؤسسة  لتفعيل هذه  اتباعها 
باعتبارها  بدورها  تقوم  لكي 
حاجات سوق  بني  صلة وصل 

العمل«.
أضاف: »عقدت أيضًا اجتماعًا 
يتعلق بقانون العمل الذي سبق 
الوزراء  أرسلته اىل جملس  أن 
وطلبت الرتيث يف طرحه نظرًا 
اليت  املالحظات  بعض  اىل 
وردتين عليه وسبق أن شكلت 
واإلداريني  الفنيني  من  جلنة 
اجلديد  العمل  بقانون  املعنيني 
ملتابعة  اليوم  االجتماع  وكان 
القانونية  اجلوانب  يف  البحث 
صياغته  وحتسني  للمشروع 
وإضافة بعض األفكار احلديثة 
ملالءمة حاجات العمال وضمانات 
وصاحب  العامل  بني  العالقة 
بعض  »أجريت  العمل.وتابع: 
لتأكيد  السياسية  االتصاالت 
جدًا  كبرية  مساٍع  بذل  وجوب 
حتى يتمكن جملس الوزراء من 
حاجات  لتوفري  دوره  متابعة 
بالتزاماته  وللوفاء  الناس 
وإن  األولويات،  وتلبية 
البارحة  خضناه  الذي  املخاض 
انتهى  الوزراء  جملس  يف 
عملية  قرارات  اىل  هلل  واحلمد 
القضائية  التعيينات  فتابعنا 
اإلدارية  التعيينات  وأطلقنا 

إلحدى  عام  مدير  بتعيني  بدءًا 
الوزارات ورئيس مصلحة مرفأ 
يتم  اهلل  شاء  وإن  طرابلس 
التعيينات  بقية  يف  التعجيل 
ويعمد جملس الوزراء اىل ملء 
غري  من  ألنه  الشاغرة  املراكز 
احلكومة  تستطيع  أن  املعقول 
يكن  مل  ما  بواجباتها  القيام 
أصيلون  موظفون  اإلدارة  يف 
هذه  إدارة  مسؤولية  يتحملون 
الوزراء  املؤسسات ويساندون 
أضاف:  مهماتهم«.  يف 
جملس  ساد  الذي  اجلو  »إن 
يف  أمس  من(  )أول  الوزراء 
احلساسة  السياسية  القضايا 
وال سيما قضية األمن والسالح 
املواطنني  أيدي  يف  املنتشر 
قد يدل على أن هناك توافقًا 
معاجلة  وجوب  على  وطنيًا 
األمن  وتوفري  األمنية  القضايا 
حلياة  واحلماية  واالستقرار 
إىل  وأدعو  وسالمته.  املواطن 
بذل املزيد من اجلهود يف هذا 
بالصراعات  نتلهى  وأال  االجتاه 
يف  السياسية  القوى  بني 
جملس الوزراء وخارجه حول هذا 
املوضوع بل على العكس جيب 
أن نتحد ونضع تصورًا مشرتكًا 
الشرعية  القوى  ملساندة 
أمن وجيش  اللبنانية من قوى 
الدولة  لتستطيع بسط سيادة 
اللبنانية  األراضي  كل  على 
املقيمني.  لكل  األمن  وتوفري 
ال  كي  ُيبذل  أن  جيب  اجلهد 
حياة  يف  مشكلة  إىل  نتحول 
إىل  احللول  لتقديم  بل  الناس 
تكون هذه  ال  مشاكلهم حبيث 
املشاكل  لتفجري  احلكومة سببًا 
يف البالد بل مفتاح احلل هلذه 

املشاكل«.

حرب ملساندة القوى الشرعية
يف توفري األمن لكل املقيمني

»االنتماء  تيار  رئيس  اعترب 
ان »ما  االسعد  اللبناني« امحد 
سببه  اليوم  لبنان  يف  جيري 
من  رجاالت  غياب  األساسي 
ان  معدن كامل االسعد«. ورأى 
األساسية ليست  لبنان  »مشكلة 
اختالف  أو  الطوائف  تعدد  يف 
االبتعاد  يف  بل  السياسية  اآلراء 
املبادئ  الدين وفقدان  عن جوهر 
احلقيقية  السياسية  والقناعات 
احرتام  يف  الشجاعة  وفقدان 
العهود والوعود والكلمة والوقوف 

إىل جانب أهل احلق«.
أحيت عائلة الرئيس الراحل كامل 
يوما  اربعني  مرور  ذكرى  االسعد 
على وفاته أمس االول، يف فندق 
الفيل،  سن  ـ  »مرتوبوليتان« 
يف حضور الرئيسني امني اجلميل 
ونواب  ووزراء  احلسيين  وحسني 
وشخصيات  وسابقني  حاليني 

سياسية ودينية.
النائب  الوطين، قدم  النشيد  بعد 
لالحتفال،  اخلطيب  منيف  السابق 
بكلمة تناول فيها مسرية الرئيس 
واالجتماعية  السياسية  الراحل 
عرض  ثم  والتنموية.  والثقافية 
ومآثره  حياته  عن  وثائقي  فيلم 
يف  والقيادي  الريادي  ودوره 
واملفاصل  احملطات  خمتلف 
منذ  لبنان  بها  مر  اليت  السياسية 

العام1952.
اجلميل

فقال:  اجلميل،  الرئيس  وحتدث 
األسعد  كامل  عن  »احلديث 
وأليمة  سعيدة  ذكريات  يستعيد 
كل  يف  ووطنية  أليفة  ولكنها 
رئاسته  أثناء  نائبا  كنت  األحوال. 
ردحا  كذلك  وظل  النواب  جملس 
رئاسيت  أثناء  الصعب  الزمن  من 
صعيد  على  تعاونا  اجلمهورية. 
ضرورة  على  وتوافقنا  احلكم 
حتقيق نقلة نوعية يف إدارة شؤون 
روح  بيننا  العالقة  سادت  البالد. 
احملبة يف إطار احرتام الصالحيات 
بني  والفصل  واملسؤوليات 
السلطات وكان هاجسنا املشرتك 
واالستقالل  السيادة  استعادة 
واجليش  احلديثة  الدولة  وبناء 

القوي والشعب احلر«.
على  معي  عمل  »لقد  أضاف: 
من  البالد  حترير  يف  اإلسراع 
وعلى  أوال  اإلسرائيلي  االحتالل 
إعادة العالقات الطبيعية، فاملميزة 
بني لبنان وسوريا. لكن الصراعات 
الدولية واحملاور العربية واإلقليمية 
حالت دون حتقيق التحرير الكامل 
وأدت بكامل األسعد إىل االنكفاء 
الشجاعة  شخصيته  رغم  مرحليا 

واملعاندة ووطنيته املألوفة«.
زعيم  األسعد  »كامل  وأردف: 
والده  خطى  وعلى  زعيم  وابن 
من  وسواه  الوائلي  الزعيم 
املتتالية  الشيعية  الشخصيات 
اللبنانية  بشيعيته  يعتز  كان 
شيعة  يعترب  وكان  األصيلة 
طائفته  النهضة يف  طليعة  لبنان 
األسعد يؤمن  الكرمية. كان كامل 
املرجع  هم  لبنان  شيعة  بأن 
وعلماءهم هم احلجة ومشاخيهم هم 
قدوة الفعل الفكري يف املنطقة. 
كان يؤمن بأن جبل عامل هو مالذ 
اللبنانية  الوطنية  الشيعية  احلالة 
العربية املتساحمة املتنورة املؤمنة 

بلبنان«.
لكل  وقال: »من موقعه تصدى 
حماوالت تعطيل احلياة التشريعية 
مراحل  طوال  لبنان  يف  والنيابية 

األسعد يف أربعني والده: أصحاب املبادئ املومسية ال يستحقون االحرتام

اجلميل: عمل معي على اإلسراع يف حترير 
البالد وإعادة العالقات بسوريا

النظام  على  حفاظا  احلرب 
الدميوقراطي وتداول السلطة«.

االسعد
قال  كلمة  االسعد  امحد  وألقى 
التزوير  عملية  ظل  : »يف  فيها 
اليت  التارخيية  والوقائع  للحقائق 
حصلت ضد والدي الرئيس كامل 
بل  مسؤولييت،  تقضي  األسعد 
واجيب أن أعمل كل ما يف وسعي 
وتبيان  األكاذيب  تبديد  أجل  من 
احلقيقة  نريد  أيضا  حنن  احلقيقة. 
ضد  الزور  شهود  أن  وخصوصا 
أنهم  عدا  كثر.  هم  األسعد  كامل 
موضحا  مزّورون«،  باألصل  هم 
لعبة  ميارس  مل  االسعد  »كامل 
الوصول  أجل  من  والشراء  البيع 
إىل منصب أو مركز ما. همه األول 
واألخري كان دائما التمسك باحلق 
اقتناعاته  قوة  الباطل.  ومواجهة 
الكثريين  جعلت  مواقفه  وصالبة 
»السياسي  لقب  عليه  يطلقون 
العنيد«، فالسياسة بالنسبة اىل 
النقيض  مع  التأقلم  هي  هؤالء 
ومسايرة االمر الواقع على حساب 
بركب  واللحاق  واملبادئ،  احلق 
لبنان  كرامة  حساب  على  اهليمنة 
بالنسبة  الشخصية.  والكرامة 
االسعد  كامل  ميتلك  مل  اليهم 
التغريات  ملواكبة  املطلوبة  احلنكة 
واملنطقة.  لبنان  يف  السياسية 
وكأن وظيفة احلنكة يف السياسة 
هي نكران التمسك باحلق ومن ال 

يفهمها كذلك يزول«.
وتابع: »لقد زال كامل األسعد من 
النيابة، لكنه مل يزل من التاريخ، 
إىل  تسلقوا  اآلخرين  أن  حني  يف 
النيابة وسقطوا من التاريخ. لكل 
تاريخ  عال:  بصوت  أقول  هؤالء 
كامل األسعد السياسي حي يرزق، 
والسياسة طريق نصعدها بشرف، 
ويف  التاريخ  بأن  ثقة  وكلي 
ينصف  سوف  القريب  املستقبل 
تضحياته  موضحا  االسعد  كامل 
على  وحفاظا  لبنان  عن  دفاعا 
الشرعية اللبنانية. فتاريخ البشرية 
يف  احلقيقة  أن  على  دليل  أكرب 
الزمن  طال  ومهما  املطاف  نهاية 
ال بد من أن تفرض نفسها مهما 
بعضهم  طمسها.  البعض  حاول 
اآلني  الظرف  احلقيقة يف  يطمس 
أحدا ال يستطيع طمسها من  لكن 

التاريخ«.
لبنان  يف  جيري  »ما  ان  واعترب 
غياب  األساسي  سببه  اليوم 
االسعد.  كامل  معدن  من  رجاالت 
الدولة  لرجاالت  الغياب  هذا 
ذوي  وانتشار  احلقيقي  باملعنى 
هو  الضيقة  واحلسابات  املصاحل 
الذي أوصل لبنان إىل ما هو عليه 
األساسية  لبنان  فمشكلة  اليوم. 
أو  الطوائف  تعدد  يف  ليست 
يف  بل  السياسية  اآلراء  اختالف 
الدين وفقدان  االبتعاد عن جوهر 
السياسية  والقناعات  املبادئ 
يف  الشجاعة  وفقدان  احلقيقية 
والكلمة  والوعود  العهود  احرتام 
والوقوف إىل جانب أهل احلق«.

احلياة  التعددية يف  وقال: »إن 
واحرتام  ضرورة،  هي  السياسية 
الرأي اآلخر هو واجب على اجلميع 
ما دام صاحب هذا الرأي منسجما 
اقتناعاته. يف  وصادقا  ذاته  مع 
املتقلبة  االقتناعات  أصحاب  أما 
ال  فهم  املومسية،  واملبادئ 
كانت  هذه  االحرتام.  يستحقون 
ممارسة كامل األسعد، هذه كانت 

حقيقته، هذا كان رقّيه«.

حوري: على قاسم االعتذار 
من بريوت!

 
استغرب عضو »كتلة املستقبل« النائب عمار حوري، يف حديث 
إىل إذاعة »الشرق«، كالم نائب االمني العام لـ»حزب اهلل« 

الشيخ نعيم قاسم »الذي أقر خبطأ ارتكبه »حزب اهلل«.
األمام  اىل  للهروب  منه  حماولة  يف  ولكن  بوضوح  ذلك  وقال 
ارتكب الشيخ قاسم خطيئة إضافية وهي عرب توجيهه إهانة اىل 
بريوت واىل أبناء بريوت. وحنن نقول للشيخ قاسم بريوت ليست 

يتيمة وليست قاصرة وهلا أصحاب وهلا أبواب«.
وقال: إن بريوت ال ختاطب هكذا وهي ليست بال أصحاب وهو 
مل ينتبه اىل أن بريوت حني رفعت شعار بريوت منزوعة السالح، 
رفعته عرب هيئاتها املنتخبة وعرب نوابها وجملس بلديتها ومجعياتها 
الثقافية واالجتماعية وعرب خماتريها. وأربأ بالشيخ قاسم أن يرتكب 
هذه اخلطيئة اليت يهني من خالهلا بريوت وممثليها، متمنيًا عليه 

أن ميلك اجلرأة والشجاعة الكافية لالعتذار عن مقولته.

*وزير العمل بطرس حرب*
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Nazih: 0402 254 834 - PH: 9892 4001 
Fax: 9892 4002

Address: 186 -188 Hawksview St,
Cnr of fowler Rd, Guildford NSW 2161

تركيب دواليب 
جديدة ومستعملة
 من ماركات 

Kumho, Michlelin, 
Dunlop, Bridgestone...  

Good yearوغريها
)Wheel Allignment( ميزان اوتوماتيكي

)جنوطة(جديدة ومستعملة لكافة انواع السيارات
 تصليح جنوطة وتركيب فرامات وبطاريات

خدمة ممتازة.. خربة يف العمل.. صدق يف املعاملة ودقة يف املواعيد 
قارنوا اسعارنا بغريها واكتشفوا الفرق

لالتصال بـ نزيه:

واملوازنة  املال  جلنة  تنه  مل 
الداخلية  وزارة  موازنة  درس 
والبلديات يف اجتماعها امس 
النواب،  جملس  يف  االول 
برئاسة النائب ابراهيم كنعان 
االعضاء.  النواب  ويف حضور 
لذا، قررت عقد جلسة خاصة 
الدفاع  موازنة  ملناقشة 

املدني.
كنعان:  اوضح  االثر،  على 
اليت  االمن  مسألة  »تعرفون 
تأخذ حيزا كبريا من االهتمام. 
ومادامت املوازنة حتدد كثريا 
تتعلق  اليت  النفقات  من 
ومبديريات  االمنية  باالجهزة 
وغريها،  الداخلي  االمن  قوى 
استطالع  جدا  املهم  من  كان 
عدد من هذه االمور حتى نرى 
اليوم  الداخلية  وزارة  قدرة 
على  وعديدها  ومديرياتها 
املطلوبة  باملهمات  القيام 
املوازنة  ان  وخصوصا  منها 

امر ننتظره منذ زمن«.
وافاد ان اللجنة بدأت تدرس 
»الوضع االمين وتكلمنا على 
جهوزية قوى االمن وخصوصا 
انها هي املطلوب منها مكافحة 
املسؤولة،  وهي  الشغب، 
اللبناني،  اجليش  من  اكثر 
وقال  الداخلي«.  االمن  عن 
طرحت،  كثرية  »اسئلة  ان 
عن  العام،  االمن  باب  يف 
ما  سيما  وال  الربية  احلدود 
والتأشريات  باملطار،  يتعلق 
عديد  ان  وتبني  واملصنع«. 
وعددها  الداخلي  االمن  قوى 
اضاف:  جدا«.  »ضئيل 
وخمافر  سرقات  عن  »حيكى 
عسكر  وعن  فيها،  العتاد 
وتاليا،  عدده«.  جدا  حمدود 
»عمليا  االمر  هذا  يتطلب 
معاجلة جذرية«. وقال: »ال 
حنضر اىل جملس النواب فقط 
ألخذ  امنا  االرقام  الستطالع 

قرارات«.
السري،  مبشكلة  وربطا 
الداخلية  وزير  باصرار  افاد 
والبلديات زياد بارود واللجنة 
هيئة  هناك  تكون  ان  على 
السري،  ملوضوع  مستقلة 
اشخاص  هناك  فيكون 
حيتاج  متخصصون)...(. 

موضوع السري اىل حزم«.
هذه  مناقشة  ان  وافاد 
سيستكمل  حتديدا  النقطة 
وجملس  االشغال  وزارة  مع 
نرى  »حتى  واالعمار  االمناء 
ستوضع  اليت  اخلطط  هي  ما 
او  املشكلة  هلذه  جذري  حلل 
على االقل للبدء بآلية حل«. 
هذه  تصل  مل  »اذا  وحذر: 
تريح  نتيجة  اىل  املوازنات 
املواطن، ال اعتقد انها ستكون 

سهلة كثريا عام 2011«.
وقال ان يف امليكانيك مواقف 
يف  وخصوصا  عدة  وآراء 
املعاينة: »ضروري ان تكون 
»نفضة«  املسألة  هلذه 
املواطن  يستطيع  ال  كاملة. 
ان يكمل بهذا العذاب. هناك 
هيئة سري منذ سنة 2000 ومل 

 »املال« أرجأت موازنة الداخلية وطالبت 
بوضع قانون خاص لفرع املعلومات

2010 أيلول   4 Saturday 4 September 2010السبت 

وال  داخلي،  نظام  هلا  يوضع 
اعتماد هلا«. ونقل عن بارود 
هذا  »تعد  الوزارة  ان  قوله 
يف  عليه  وسيطلعوننا  النظام 
واكيد  ممكنة،  فرصة  اقرب 
سيكون هذا االمر حمسوما يف 

موازنة 2011«.
بعلبك  حمافظة  وتناول 
مراسيم  صدرت  اليت  اهلرمل 
وقال   .2008 عام  استحداثها 
ان  على  حرصت  اللجنة  ان 
اساس  على  وضعها  حيسم 
ان  مسموحًا  »ليس  ان 
بأن  وطالبت  تتجاهلها«. 
الالزم  االعتماد  هلا  خيصص 
والبند اخلاص بها يف موازنة 

عام 2011.
البلدي  الصندوق  وعن 
كالما  نقل  املستقل، 
وبارود  للنواب  »واضحا« 
على السواء، على أن »حتدد 
مع  الصندوق،  هذا  مرجعية 
العلم ان القانون 77/118 هو 
يكون  ان  جيوز  وال  مرجعيته 
تنظيمي  مرسوم  أي  هناك 

خيالف نصا اشرتاعيا.
هذه  ان  بارود  عن  ونقل 
نار  على  تعاجل  املسألة 
مرسوم  وهناك  »حامية، 
لتصحيح  اعد  جديد  تنظيمي 
هذا اخلطأ ولتحديد ما يقتطع 
من نسب من عائدات البلديات 
يف  تصل  ان  يفرتض  واليت 

وقتها«.
وعن عديد قوى االمن الداخلي 
كبريا  »نقصا  يشهد  الذي 
ويف  لبنان  جبل  يف  وحتديدا 
قضاء املنت الشمالي«، قال 
 1200 من  خفض  العدد  ان 
 350 اىل   2005 عام  عنصر 
ويتحدثون  اليوم.  عنصرا 
ورتباء  ضباط  معاقبة  عن 
السرقات  بسبب  وعسكريني 
اليت تشهدها مناطق عدة. هذا 
ليس مستغربا يف ظل النقص 
ان  االمنية)...(  العناصر  يف 
الناس وأمنهم جيب ان  حياة 
يكونا يف اولوية احلكومة وال 
االكرتاث  وعدم  أهماهلا  جيوز 
مبا يؤمن هذا االمر«. عليه، 
طالبت اللجنة بان تكون هناك 
الناس  بأمن  خاصة  »عناية 

وحياتهم«.
اللجنة  اقرت  املناقشة،  بعد 
وزارة  موازنة  بنود  من  عددا 
ان  على  والبلديات،  الداخلية 
تتابع درس البقية يف جلسة 
يتعلق  بندا  »وعلقنا  الحقة 
ألن  ليس  املدني،  بالدفاع 
وجدنا  ألننا  امنا  كبري،  املبلغ 
هلذا  املخصص  املبلغ  ان 
اجلهاز ومقداره 22 مليار لرية 
يؤمن  ان  يستطيع  ال  لبنانية 
طالبت  لذا،  األدنى«.  احلد 
اجلهاز  هذا  »بتعزيز  اللجنة 
التثبت  او  بالتطويع  سواء 
وقررت  الالزم«،  والتجهيز 
خاصة  جلسة  ختصص  ان 
لدرس موضوع الدفاع املدني 

»بالتفصيل«.
وعن مديرية الشؤون السياسية 

الفلسطينيني،  لالجئني 
موازنة  يف  نقصا  »الحظنا 
هذه املديرية كما قال الوزير 
املديرية  هذه  ألن  بارود، 
حمدودة.  مراكز  مع  تتعاطى 
هناك  تكون  أن  أردنا  فإذا 
آلية ضبط ملعرفة اعداد هؤالء 
ملفاتهم، جيب  والتدقيق يف 
ان نعطي االمكان هلذا اجلهاز 
االداري«. لذا، وجدت اللجنة 
الذي  مليونًا  الـ60  مبلغ  ان 
يكفي،  املوازنة »ال  رصدته 
وقررنا نقل اعتماد من داخل 
حتى  الداخلية  وزارة  موازنة 
يصبح املبلغ على األقل 150 
لبنانية كما طلب  مليون لرية 

وزير الداخلية«.
التابع  املعلومات  فرع  وعن 
طرح  الداخلي،  األمن  لقوى 
»قانونيته  النواب  بعض 
ال  انه  وقالوا  ومشروعيته، 
جيوز االستمرار على هذا النحو. 
فإما ان يصدر قانون بإنشاء 
مطلوب،  هو  كما  الفرع  هذا 
وعندها ميكن ان يكون هناك 
امكان لرصد اعتمادات خاصة 

له«.
جلسة  يف  اللجنة  وستتابع 
موازنة  درس  املقبل  االثنني 
من  »وهي  املال  وزارة 
اىل  وحتتاج  املهمة  الوزارات 

مناقشة جدية وبّناءة«.

أنه  اىل  اهلل«،  »حزب  أشار 
»بعد حرب متوز مل نر أي مسؤول 
جاء وتفقد أضرار العدوان يف أي 
مكان يف لبنان، ومل نر التباكي، 
لنا  يتمنون  كانوا  البعض  ألن 
اطالقا،  نبقى  ال  وأن  املوت، 
شعبنا،  وال  مقاومتنا  تبقى  وال 
أنوفهم  عن  رغما  باقون  ولكننا 
أن »البعض  معتربا  وقلوبهم«، 
على  الدولة،  ملنطق  جتاوزه  يكرر 
على  احلرص  إبدائه  من  الرغم 

مرجعيتها«.
»الوفاء  كتلة  عضو  رأى   *
فياض  علي  النائب  للمقاومة« 
خالل رعايته حفل إفطار أقيم يف 
االول،  أمس  النبطية  ـ  الشقيف 
أن »البعض يكرر جتاوزه ملنطق 
إبدائه  من  الرغم  على  الدولة، 
يعين  ما  مرجعيتها،  على  احلرص 
بني  املباشرة  املفاوضات  تأييد 
السلطة الفلسطينية واإلسرائيليني 
الصالحية  صاحب  جتاوز  خالل  من 

جمتمعا وهو جملس الوزراء«.
منطق  مع  يستقيم  »ال  وقال: 
الدولة التعاطي مع حادث خبطورة 
مبنطق  حيدر  أبي  برج  حادث 
والفئوي  السياسي  التوظيف 
ومفاقمتها،  التناقضات  وتغذية 
بدل منطق املعاجلة واالحتواء، وال 
تضليل  مع  الدولة  منطق  يستقيم 
معاجلة  أن  وإيهامه  العام  الرأي 
تتصل  للكهرباء  امللحة  املشكالت 
تقدم  ال  حني  يف  املوازنة  بإقرار 
حتتاجه  ما  إحالة  على  احلكومة 
بهدف  خاص  قانون  مشروع  يف 

التعجيل«.
ورأى أن »منطق الدولة يستدعي 
حبزم  الزور  شهود  مع  التعاطي 
عن  التفتيش  بدل  تلكؤ  ودون 
ال  واجتهادات  قانونية  خمارج 
من  محايتهم  بهدف  أحدا  تقنع 
من »سياسة  حمذرا  احملاكمة«، 
وانتظار  األمام  اىل  اهلروب 
واملراهنة  الظامل  االتهامي  القرار 

عليه«.
طالوفاء  كتلة  عضو  وانتقد   *
للمقاومة« النائب حسني املوسوي 
العاملي،  القدس  يوم  مبناسبة 
املؤيدة  الداخلية  »األصوات 
هلذه املفاوضات«، الفتا إىل أن 
اخلاسرون  هم  وحدهم  »العرب 
ستستفيد  إسرائيل  بنتيجتها،ألن 
منها لتستثمرها ميدانيا يف إنفاذ 
وتهويدا  استيطانا  مشروعها 
حلروبها  متهيدا  لقدراتها،  وتعزيزا 

املقبلة على أمتنا واملقدسات«.
* ورأى مسؤول احلزب يف البقاع 
معرض  افتتاح  خالل  ياغي  حممد 
يف  املوسوي  عباس  الشهيد 
يستغلون  »الذين  أن  بعلبك، 
املذهبية  أبواق  يف  وينفخون 
أبي  برج  أحداث  بعد  والطائفية 
حيدر ويريدون إحداث فتنة داخلية 
يف البلد ليسوا مؤمتنني ومسؤولني 
عن أرواح الناس يف هذا الوطن، 
ال  البلد  هذا  على  احلريص  ألن 
بهدف  الشكل،  بهذا  يتصرف 
وعن  الزور،  شهود  عن  التعمية 
اإلسرائيلية«.  التجسس  شبكات 
وقال: »بعد حرب متوز مل نر أي 

مسؤول جاء وتفقد أضرار العدوان 
نر  ومل  لبنان،  يف  مكان  أي  يف 
التباكي، وما شفنا وال واحد قال 
هؤالء  بعض  ألن  صابكم،  شو 
ال  وأن  املوت،  لنا  يتمنون  كانوا 
مقاومتنا  تبقى  وال  اطالقا،  نبقى 
وال شعبنا، ولكننا باقون رغما عن 

أنوفهم وقلوبهم«.
اجلنوب  منطقة  مسؤول  واعترب   *
قاووق  نبيل  الشيخ  احلزب  يف 
إفطار  حفل  يف  مشاركته  خالل 
الصادق  »اإلمام  مجعية  أقامته 
أن  املذاهب«،  بني  للتقريب 
»إطالق املفاوضات املباشرة بني 
هو  والفلسطينيني  اإلسرائيليني 
حاجة أمريكية انتخابية ليس هلا أي 

أفق«.
ورأى أن »املقاومة قد جنحت يف 
اليت  املنتصرة  املعادالت  فرض 
واحلرية  القدس  مستقبل  ترسم 
الرجال  إرادات  تصنعها  واليت 
وفلسطني،  لبنان  يف  الرجال، 
لألمني  الصادق  الوعد  خالل  من 
السيد  اهلل«  لـ«حزب  العام 
أن  اىل  الفتا  اهلل«،  نصر  حسن 
»الضغوط العسكرية والسياسية 
واإلعالمية واحلروب النفسية اليت 
من  اهلل«  »حزب  هلا  تعرض 
فلسطني،  عن  موقفه  إبعاد  أجل 
وإجياد مسافة بينه وبني القضية 
الفلسطينية ومسافة بني املقاومة 
أن  ميكن  ال  وفلسطني  لبنان  يف 
تباعد بني »حزب اهلل« والقضية 
القدس  اليت هي  املركزية لألمة، 

وفلسطني«.

»متّنوا لنا املوت ولكننا باقون رغم أنوفهم«

»حزب اهلل«: يتجاوزون منطق الدولة

جعجع يأسف 
لتحول السياسة
اىل اشتباكات 

حول السالح غري 
الشرعي

آسف رئيس اهليئة التنفيذية 
اللبنانية«  »القوات  يف 
»تتحول  أن  جعجع  مسري 
السياسة يف لبنان اىل جمرد 
مستمرة  سياسية  اشتباكات 
الشرعي  غري  السالح  حول 
يف  أو  العاصمة،  شوارع  يف 
اإلنكباب  بدل  أخرى،  مناطق 
على شؤون الناس االجتماعية 

واالقتصادية واملعيشية«.
عرض جعجع أمام وفد اجلامعة 
بعبدا  قضاء  يف  الشعبية 
امس، مراحل تاريخ »القوات 
واستذكر  اللبنانية«. 
أجياهلا  وتضحيات  »نضال 
الذين  وشهدائها  املتعاقبة 
سيادة  مذبح  على  سقطوا 

وحرية لبنان واستقالله ».
ودعا احلضور اىل »املشاركة 
يف القداس الذي سيقام يف 
ملعب  أرض  على  أيلول   25
يف  البلدي  شهاب  فؤاد 
حتت  الشهداء  لتكريم  جونية 
شعار »ال عدالة ألحياء يظلم 
اىل  وتطرق  شهداؤهم«. 
اإلمنائية  بعبدا  منطقة  أوضاع 

واملعيشية



Page 8صفحة 8    

العرب والعالم

اختصاص، خربة وصدق يف العمل
اسألوا الصيدلي كيف ميكنكم توفري املال

          تتوفر يف الصيدلية فيتامينات 
 مساحيق للغسيل واجللي، عطورات، هدايا

نغّلف اهلدايا جمانًا
 تظهري فوري لصور الباسبور، 

وأشياء أخرى كثرية
 توصيالت جمانية للمنازل

دوام العمل 
من االثنني حتى السبت
 من 8 صباحًا حتى 8 لياًل

يوم االحد من 9 صباحًا حتى 8 لياًل

مقابل مركز الربيد
Ph: 9632 6890  -  Fax: 9681 1609

333 Guildford Rd. Guildford NSW 2161

(BLACKMORES)

2010 أيلول   4 Saturday 4 September 2010السبت 

الدولية  العالقات  دائرة  أفادت 
يف منظمة التحرير الفلسطينية، 
اإلسرائيلي  االحتالل  جيش  بأن 
خالل  فلسطينيني  ثالثة  قتل 
واعتقل230  املاضي،  آب 
آخرين، فيما صعد املستوطنون 
املواطنني  ضد  اعتداءاتهم 
الدائرة  وأشارت   . وممتلكاتهم 
الذي  الشهري  تقريرها  يف 
مواصلة  إىل  االول  امس  صدر 
االحتالل حصار قطاع غزة مانعا 
إدخال املواد الغذائية والطبية، 
ومواد البناء، فيما شنت طائراته 
التجمعات  على  غارات  احلربية 
شهداء   3 وأوقعت  السكانية 

وعشرات املصابني.
تهويد القدس: وبني التقرير أن 
سلطات االحتالل حرمت عشرات 
من  الفلسطينيني  من  اآلالف 
األقصى  املسجد  إىل  الوصول 
ألداء الصالة يف شهر رمضان، 
على  صارمة  قيودا  وفرضت 

دخول املسجد.
ونوه إىل أن اخلطر بات يتهدد 
7000 طالب مقدسي، لعدم توفر 
الغرف الدراسية املالئمة، متهيدا 
اجلديد،  الدراسي  العام  لبدء 
لتوفري  امُللحة  احلاجة  مؤكدا 

1800 وحدة دراسية فورا.
وأشار التقرير إىل رفض احملكمة 
املركزية اإلسرائيلية يف القدس 
احملتلة، التماسا رفعه مواطنون 
عناتا،  يف  السالم  ضاحية  من 
ملنع جيش االحتالل من طردهم 
احملكمة  وأقرت  منازهلم،  من 
برتحيل حنو 60 عائلة تسكن يف 
احلي حبجة أنهم حيملون بطاقات 

هوية فلسطينية.

عمليات ترحيل وإجراءات شديدة يف القدس وتسارع استيطاني
حنو  استوىل  متصل  إطار  ويف 
مجاعة  من  مسلحا  مستوطنا   40
املتطرفة،  كوهنيم"  "عطريات 
القدس  يف  قرش  عمارة  على 
فيها  تقطن  واليت  احملتلة، 
شرطة  ورفضت  عائالت،  تسع 
كما  منها،  إخالءهم  االحتالل 
 150 االحتالل  سلطات  جّرفت 
قربا إسالميا يف مقربة مأمن اهلل 
احملتلة،  القدس  يف  التارخيية 
يهودية  مراكز  إقامة  بهدف 

فوقها .
وبني  احلياة:  يف  احلق  انتهاك 
من  مواطنني  ثالثة  أن  التقرير 
وأصيب  استشهدوا  غزة  قطاع 
نفذها  غارات  يف  آخرون،   71
عمليات  أو يف  االحتالل  طريان 
على  مباشرة  بصورة  نار  إطالق 
السكنية،  املواطنني  جتمعات 
البطران،  عيسى  استشهد  فقد 
الربيج،  خميم  من  عامًا،   40
حربية  طائرات  أطلقته  بصاروخ 
شريف  واستشهد  إسرائيلية، 
يف  خزاعة  من  عاما(   22( بدير 
قصف مدفعي استهدف املنطقة 
الدغمة  وبسام  فيها،  اليت كان 
جنود  من  عليه  النار  بإطالق 

االحتالل.
تصاعد عنف املستوطنني: ونوه 
املستوطنني  أن  إىل  التقرير 
األراضي  فوق  بالقوة  القاطنني 
بلغ  احملتلة،  الفلسطينية 
لإلحصاء  املركزي  اجلهاز  حسب 
الفلسطيين، 517774 مستوطنا، 
مستوطنة،   144 يف  يعيشون 
القدس  يف   201273 منهم 
ُينغصون  احملتلة،  الشرقية 
ويسرقون  الفلسطينيني،  حياة 

ويدمرون  ويقتلونهم  أرضهم 
ويلوثون  الطبيعية  ثرواتهم 

البيئة.
عنف  تصاعد  إىل  وأشار 
املواطنني  ضد  املستوطنني 
احرق  فقد  وممتلكاتهم، 
نابلس،  قرب  اتيمار  مستوطنو 
مئات الدومنات املزروعة بأشجار 
الزيتون املعمر يف بلدة فوريك 
قصرة  بلدة  ويف  بنابلس، 
من  مستوطنون  اقتلع  بنابلس، 
 250 رحيل"  "شفوت  مستوطنة 
تعود  زيتون  وغرسة  شجرة 
وهاجم  حسن،  علي  للمواطن 
مستوطنة  من  مستوطنون 
وأضرموا  بورين،  بلدة  "براخا"، 
من  دومنات  عشرة  يف  النار 
أدى  ما  املزروعة،  األراضي 
زيتون  شجرة   100 احرتاق  إىل 

مثمره.
استولت  متصل  سياق  ويف 
على  املستوطنني،  من  جمموعة 
أراٍض يف قرية أماتني بقلقيلية، 
وقامت  خياًما،  عليها  ونصبوا 
سلطات االحتالل بأعمال توسعة 
موريه"  "الون  مستوطنات  يف 
ويف  نابلس،  من  الشرق  اىل 
قلقيلية،  قرب  جلغاد"  "حفات 
وبنية  متنقلة  بيوت  بإضافة 

حتتية جديدة.
ويف ذات السياق قررت حكومة 
جاهزًا  مبنًا   23 إقامة  االحتالل 
األراضي  8 مستوطنات يف  يف 
بذريعة  احملتلة،  الفلسطينية 
دراسية  كصفوف  استخدامها 
وعهدت اىل أيهود باراك متابعة 
إقامة تلك املباني، فيما صادقت 
بلدية االحتالل يف القدس على 

بناء 40 وحدة استيطانية جديدة 
"بسغات  االستيطاني  احلي  يف 
زيئيف مزراح"، يف إطار مشروع 
استيطانية يف  وحدة  لبناء 220 
إقامة  أيضا،  وأقرت  املنطقة، 
الدارسني  اليهود  للطلبة  قرية 
ارئيل،  مستوطنة  جامعة  يف 
واإلسكان  البناء  وزارة  ونشرت 
طريق  لشق  عطاًء  اإلسرائيلية 
"معالية  مستوطنة  تربط  جديدة 
ادوميم"، مبحيطها، على حساب 

األراضي الفلسطينية.
حركة  ذكرت  متصل  إطار  ويف 
اإلسرائيلية  اآلن"  "السالم 
استيطانيًا  مبنى   390 ان 
األراضي  فوق  أقيمت  جديدًا، 
الفلسطينية، خالل فرتة التجميد 
املؤقت لالستيطان اليت أعلنتها 

حكومة إسرائيل.
ويف سياق آخر، اجرب مستوطنون 
بلدة  من  شبان   3 مسلحون 
من  بالقوة  بسلفيت،  ديراستيا 
الشبان،  النار على  خالل إطالق 
على مغادرة أرضهم اليت كانوا 
فيما  البلدة،  جبوار  بها  يعملون 
من مستوطنة  رشق مستوطنون 
منازل  باخلليل،  أربع  كريات 
املواطنني القريبة من املستوطنة 
باحلجارة، ما احلق أضرارا مادية 
زجاجة  مستوطن  وألقى  فيها، 
أبو  سامي  سيارة  جتاه  حارقة 
هنية، بينما كان يسري على شارع 
نابلس قلقيلية الرئيس، ما أدى 
إىل وقوع أضرار بالسيارة، فيما 

الذ املستوطن بالفرار.
جمموعة  اعتدت  اخلليل،  ويف 
املواطنة  على  املستوطنني  من 
عامًا،   50 سلطان،  سوزان 

برفقة  كانت يف سيارتها  بينما 
يف  وأحفادها  أبنائها  من  عدد 
اخلليل، حيث رشق املستوطنون 
إصابة  إىل  أدى  ما  السيارة، 
من يف السيارة جبروح خمتلفة، 
على  املستوطنون  اعتدى  كما 
ثالثة سيارات أخرى يف املنطقة 

وأصابوها بأضرار جسيمة.
اعتداءات على الصحافة: وذكر 
واصل  االحتالل  ان  التقرير 
واالعتداء  الصحافيني  مالحقة 
الصحافيان  وأصيب  عليهم، 
عامًا( مصور   51( منر محد  اياد 
"االسوشيتدبرس"،  وكالة 
مصور  عامًا(   26( محد  وسامر 
برضوض  ميديا"  "بال  وكالة 
جراء  اجلسم  أحناء  يف  وكدمات 
أثناء  بالضرب،  عليهم  االعتداء 
بيت  بلدة  الصحايف يف  عملهم 

أمر باخلليل.
عرقي:  تطهري  املنازل  هدم 
تصاعد  عن  التقرير  وحتدث 
وترية هدم املنازل، فقد قررت 
سلطات االحتالل هدم مسجدين 
برام  اجللزون  خميم  يف  األول 
بورين  قرية  يف  والثاني  اهلل، 
بنابلس، حبجة البناء دون ترخيص 
من االحتالل، فيما هدمت قوات 
االحتالل 32 خيمة وحظرية ماشية 
باألغوار  الفارسية  منطقة  يف 
مواطنا   150 من  أكثر  وشردت 
واقتلعت  فيها،  كانوا يسكنون 
يف  خيام   6 االحتالل  جرافات 
باألغوار  احللوة  عني  منطقة 
على  سكانها  وأجربت  الشمالية 
الرحيل من املنطقة بالقوة، كما 
هدمت جرافات االحتالل منزلني 
يعودان لعائليت نواجعة، وحظائر 

ماشية، يف عني احللوة باالغوار 
الشمالية أيضا.

يف  االحتالل  بلدية  وأجربت 
أشقاء  ثالثة  احملتلة  القدس 
بلدة صور  من عائلة دبش يف 
باهر، على هدم منازهلم بأيديهم 
ترخيص،  دون  البناء  بذريعة 
مشردة 21 فردًا، من بينهم 13 

طفاًل.
االحتالل،  سلطات  وسّلمت 
بطولكرم،  فرعون  قرية  أهالي 
إخطارات بهدم 14 منزال وملعب 

كرة قدم يف القرية.
من  مواطنني  أخطرت  كما 
قرب  الرشاش  عني  منطقة 
 6 بهدم  بنابلس،  دوما  قرية 
مساكن وترحيلهم عن املنطقة، 
بهدف تفريغها من أهلها متهيدا 

لالستيطان فيها.
حلقوق  متواصلة  انتهاكات 
دائرة  تقرير  وبني  األسرى: 
املنظمة،  يف  الدولية  العالقات 
متوز  خالل  اعتقل  االحتالل  أن 
)يوليو( املاضي 230 فلسطينيا، 
بينهم 34 طفال وامرأتان، فيما 
اقتحمت قوة من وحدة "حنشون" 
 7 األسرى، قسم  بقمع  اخلاصة 
يف سجن شطة وقامت بتفتيش 
بشكل  وحاجاتهم،  األسرى 
وتضييق  إلرهابهم  استفزازي، 

اخلناق عليهم.
االحتالل  سجون  إدارة  وقامت 
بنقل األسرى من ذوي األمراض 
املزمنة املقيمني يف مستشفى 
السجون  إىل  "الرملة"  سجن 
املركزية، على الرغم من خطورة 
يشكل  ما  الصحية،  أوضاعهم 

خطرا حقيقيا على حياتهم. 
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Embroidery of ladies
fashion wear and leather 
Manufacture braid (Russian, 

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

uniforms for public and private school

 2/ 66a Byron Rd, Guildford. NSW 2161
Phone: 9632 1411 - Fax: 9632 1422

Mobile: 0425 342 000
Contact: Akmal Gadalla

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

ATA
 Advance Tax & Accounting

*نقدم كافة خدمات احملاسبة والضريبة و GST لالفراد والشركات 
*نؤمن قروض البناء والقروض السكنية وقروض شراء السيارات 

والشاحنات واالجهزة واملعدات
 )Refinancing( ندمج كل القروض بقرض واحد *

ABN نقوم بتسجيل امساء املصاحل والشركات واالستحصال على*
*نؤمن املرجتعات الضريبية بأسرع وقت

 )NIA( االتصال بالسيدة اميان االلفي عضوة نقابة احملاسبني
)MFAA( ومجعية التمويل والقروض االسرتالية

واحلائزة على دبلوم يف التخطيط املالي على الرقم: 

تلفون: 97240399 -  فاكس: 97240644
Email: eman@ucf.com.au

احضروا هذا االعالن واحصلوا على حسم %10 
هناك شروط

Suite 2&3/ 12 Nelson St, Fairfield NSW 2165

2010 أيلول   4 Saturday 4 September 2010السبت 

الشعبية  احلملة  اطار  يف 
متضرري  ملساعدة  السعودية 
اشراف  حتت  باكستان  زلزال 
االمري  امللكي  السمو  صاحب 
النائب  عبدالعزيز  بن  نايف 
الوزراء  جملس  لرئيس  الثاني 
العام  املشرف   ( الداخلية  وزير 
تسيري  جرى  فقد   ) احلملة  على 
واربعمائة  الفني   )  2400  (
شاحنة حمملة مبختلف املساعدات 
 )4875( توزيع  العاجلة، كما مت 
ومخسة  ومثامنائة  االف  اربعة 
اضافة  القمح  من  طنا  وسبعون 
اىل توزيع عدد )30000( ثالثني 
احلملة  قامت  وقد  خيمة،  الف 
منزل  االف  مثانية  ببناء)8000( 
و)28 ( مثانية وعشرون مدرسة 

و ) 8 ( مثان مراكز صحية.

احلملة الشعبية السعودية
 ملساعدة متضرري زلزال باكستان

*امللك عبداهلل*

اجلديد  العام  املراقب  صرح 
"االخوان املسلمني" يف  جلماعة 
سوريا حممد رياض خالد شقفة 
)66 سنة( بأن اجلماعة ابقت قرار 
تعليق النشاط املعارض للنظام 
السوري والذي اختذ خالل احلرب 
)نهاية  غزة  على  االسرائيلية 
2008 وبداية 2009(، على رغم 
تقابل  مل  السورية  السلطة  ان 

هذا القرار "بشكل اجيابي".
ان  اىل  السوري  النظام  ودعا 
"يقابل موقف االخوان ومطالبهم 
باالجياب"،  واملنطقية  العادلة 
مصلحة  ذلك  "يف  ان  مؤكدا 
ارساء  يف  تكمن  اليت  سوريا 
وحرية  حقيقية  وطنية  وحدة 
حقيقية".  ودميوقراطية  حقيقية 
تطالب  اجلماعة  ان  واوضح 
املعتقلني  كل  عن  بـ"االفراج 
من السياسيني واصحاب الرأي 
االنسان  حقوق  عن  واملدافعني 

»األخوان املسلمون« يف سوريا مستمرون
يف تعليق النشاط املعارض للنظام 
وعودة املهجرين اىل بلدهم".

القوانني  "بالغاء  طالب  كما 
االستثنائية ويف مقدمها القانون 
49 الذي يقضي باعدام كل من 
املسلمني  االخوان  اىل  ينتمي 
االستثنائية  احملاكم  والغاء 
العليا  الدولة  امن  ومنها حمكمة 
القواعد  ابسط  اىل  تفتقر  اليت 
"حنن  واضاف:  القضائية". 
اقل،  وال  اكثر  ال  حرية  طالب 
بكل  كله  الشعب  تشمل  حرية 
فئاته"، ان حتقيق هذه املطالب 
وليس  سوريا  صمود  "يدعم 

العكس".
وكان شقفة انتخب مطلع الشهر 
اجلاري .وافاد انه انتخب مراقبا 
"تداول  اطار  يف  للجماعة  عاما 
مشريا  للمنصب"،  طبيعي 
من  "سيبقى  البيانوني  ان  اىل 
املرحلة  يف  املستشارين  اكرب 

احلالية".

الدفاع  وزير  االول  امس  تطرق 
للمرة  باراك  ايهود  اإلسرائيلي 
"وثيقة  قضية  إىل  األوىل 
خالهلا  من  سعى  اليت  غاالنت" 
وقف  إىل  إسرائيليون  ضباط 
عملية تعيني رئيس جديد لألركان 
اإلسرائيلي، وقال إنها أدت إىل 
باجليش.  اجلمهور  ثقة  تراجع 
إسرائيلية  إعالم  وسائل  ونقلت 
األركان  هليئة  اجتماع  خالل  عنه 
إن  اإلسرائيلي  للجيش  العامة 
تزوير وترويج "وثيقة غاالنت... 
عملية فاسدة هزت الدولة كلها 
بضرر  وتسببت  أسابيع  طوال 
باجليش  اجلمهور  لثقة  عميق 
الشرطة  وامتدح  اإلسرائيلي".  
يف  سريعا  حتقيقا  أجرت  اليت 
من  قلقه  ابدى  لكنه  االمر، 
"حماولة عدد من الضباط الكبار 
االحتياط  خدمة  ويف  النظاميني 
لوقف عملية تعيني رئيس أركان 
بصورة  والتأثري  وارجائها  جديد 
غري شرعية على النتيجة"، مشريا 
كادت  احملاولة  "هذه  أن  اىل 

تنجح".
ليست  احلالة  "هذه  أن  ورأى 
عالمات  بعدها  وأبقت  بسيطة 

باراك يرى ان »وثيقة غاالنت«
أدت اىل تراجع الثقة باجليش 

حتى  وصعبة  كثرية  استفهام 
حتقيقها  الشرطة  أنهت  بعدما 
ضوئية  إشارة  تشكل  وهي 
العيش  يف  يرغب  ملن  حتذيرية 
يكون  دميوقراطية  دولة  يف 
فيها املستوى العسكري خاضعا 
واضاف  السياسي".  للمستوى 
أنه يعتزم تعيني طاقم برئاسة 
يتسحاق  االحتياط  يف  اجلنرال 
يوصي  أن  أجل  "من  بريك 
أمامي يف اقرب وقت باخلطوات 
الواجب اختاذها بعد هذه األحداث 

وضمان عدم تكرارها".
اإلسرائيلية  الشرطة  أن  ويذكر 
االحتياط  يف  الكومندان  تتهم 
"وثيقة  بتزوير  هرباز  بوعاز 
غاالنت" ملنع تعيني قائد اجلبهة 
اإلسرائيلي  للجيش  اجلنوبية 
رئيسا  غاالنت  يؤاف  اجلنرال 

لالركان.
األسبوع  قرر  باراك  وكان   
رئيسا  غاالنت  تعيني  املاضي 
يف  مهماته  وسيتوىل  لالركان 
بعد   2010 الثاني  كانون  نهاية 
أالركان  رئيس  والية  انتهاء 
غابي  جنرال  اللفتانت  احلالي 

أشكنازي.

 قال مصدر أمين يف بعقوبة انه 
بدورية  ناسفة  عبوة  "انفجرت 
لدى  األمريكي  للجيش  تابعة 
الرئيس  الطريق  على  مرورها 
الطابوق  معامل  منطقة  قرب 
)جنوب قضاء اخلالص( من دون 
البشرية  اخلسائر  حجم  معرفة 

واألضرار املادية".
وأضاف املصدر الذي طلب عدم 
القوات  "ان  امسه  عن  الكشف 
فرض  اىل  سارعت  األمريكية 
احلادث  مكان  حول  أمين  طوق 
االقرتاب  من  املدنيني  ومنعت 
حجم  معرفة  دون  حال  ما  منه 

اخلسائر واألضرار".
قتل مدير الشؤون اإلدارية يف 

انفجار عبوة بدورية أمريكية مشال بعقوبة 
العراقية  العالي  التعليم  وزارة 
مسلحون  شنه  هجوم  يف 
جمهولون يف غرب بغداد، فيما 
أصيب ضابط مرور برتبة نقيب 
يف هجوم مماثل يف مشال غرب 

املدينة نفسها. 
إن  الشرطة،  يف  مصدر  وقال 
يستقلون  جمهولني  "مسلحني 
ساعة  أطلقوا يف  مدنيه  سيارة 
)االربعاء  ليل  من  متقدمة 
أسلحة  من  النار  اخلميس( 
مدير  سيارة  باجتاه  رشاشة 
وزارة  يف  اإلدارية  الشؤون 
شهاب  مجال  العالي  التعليم 
يف  مصرعه  اىل  أدى  ما  أمحد 

احلال".

العسكرية  العامة  النيابة  قدمت 
أحد  اتهام ضد  الئحة  اإلسرائيلية 
األيام  خالل  سيتم  كما  اجلنود، 
ضد  اتهام  لوائح  تقديم  املقبلة 
سيتهمون  آخرين  وضباط  جنود 
بالسرقة واملتاجرة ببضائع مسروقة 

من سفينة "مرمرة" الرتكية.
بسرقة  إسرائيلي،  جندي  واعرتف 

لوائح اتهام ضد جندي اسرائيلي سرق من سفينة مرمرة 
كسر  سفينة  ركاب  ممتلكات 
وبيعها  غزة  قطاع  عن  احلصار 

لضباط من اجليش اإلسرائيلي.
وكان عدد من ركاب السفينة  قد 
قد سرقت،  أن ممتلكاتهم  أكدوا 
لكن سلطات اجليش كذبت ادعاء 
من  جزء  هذا  أن  مدعية  الركاب 

احلملة ضد إسرائيل وجيشها.

لشركة  التنفيذي  املدير  رجح 
"لوكهيد مارتن" روبرت ستيفنز 
ان تعقد الواليات املتحدة صفقة 
الدوالرات  من  مليارات  ببضعة 
لبيع   2011 منتصف  حبلول 
املتحدة  العربية  االمارات  دولة 
صنع  من  صاروخيا  دفاع  نظام 

الشركة.
ما  شراء  اىل  االمارات  وتسعى 
يطلق عليه دفاع املنطقة امليداني 
لالرتفاعات العالية كدرع مضادة 
واملتوسطة  القصرية  للصواريخ 

املدى اليت قد تطلقها ايران.
وقبل سنتني أبلغت وكالة تعاون 

نظام صاروخي أمريكي لالمارات 
لوزارة  التابعة  الدفاعي  االمن 
البنتاغون" الكونغرس  الدفاع " 
ان  احملتمل  الصفقة  االمريكي 
االوىل  اخلارجية  الصفقة  تكون 
قيمتها  تبلغ  وقد  النظام  هلذا 

حنو سبعة مليارات دوالر.
الصفقة  ان  ستيفنز  وقال 
أفضل  كانت  "رمبا  املتوقعة 
بني  مهم"  دولي  لطلب  فرصة 
يف  الصاروخي  الدفاع  نظم 
الوقت احلاضر. واضاف: "ينبغي 
التطلع اىل هذا على انه اخلطوة 
التالية يف التوسع الدولي لنظام 

الدفاع الصاروخي". 
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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

Free... Free... Free
Business Management, Office Management, 

Graphic Desighn , Make Up & Beauty
إدارة االعمال، ادراة املكاتب، التجميل واملاكياج

مــجـــانـــــًا
Learn today, what you a need to build your business

Work Experience - Onsite Training.

Sydney Business Training Centre

*احدى الطالبات يف قسم الصحافة*

ABN: 38 701 406 994
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اسرتاليني  ثالثة  لقي 
عندما  مصرعهم  ونيوزيالندي 
املستأجرة  طائرتهم  حتطمت 
يف مدرج بعيد يف اقليم خليج 

Milne يف نيوغينيا.
سوى  احلادثة  من  ينج  ومل 
املساعد  النيوزيالندي  الطيار 
حالة صحية حرجة يف  وهو يف 

املستشفى احمللي.
الشعب  طياري  مجعية  واكدت 
املرجانية، وقاعدتها يف بريزبن، 
الطيار  هو  الضحايا  احدى  ان 
سيدني،  من  وهو  البحري، 
كريس هارت )61 عاما(، الذي 
كان يف طريقه لتوجيه سفينة 
من ماسيما عرب الشعب املرجانية 

املانعة العظيمة.
اخلارجية  الشؤون  وزير  واكد 
ستيفن مسيث ليل الثالثاء ان 
الطائرة  منت  على  كانوا  مخسة 
متجهني اىل جزيرة ماسيما يف 

مصرع ثالثة اسرتاليني ونيوزيالندي 
يف حتطم طائرة يف بابوا نيو غينيا

بابوا نيو  اقليم خليج ميلن يف 
غينيا.

"بأسى  مسيث  السيد  وقال 
اربعة  مصرع  تأكيد  مت  كبري 
الطائرة  منت  على  اشخاص 
ونيوزيالندي  اسرتاليني  ثالثة 
النيوزيالنديني  احد  جنا  فيما 
وهو حامل شهادة اقامة دائمة 

يف اسرتاليا من احلادثة".
اصيب  "لقد  يقول  واضاف 
بكدمات وتورمات كبرية ولكنه 
على  وقادر  وعيه  على  زال  ما 

الكالم".
اليت   Trans air شركة  وترتبط 
الطائرات  استئجار  خدمة  تدير 
غينيا،  نيو  بابوا  يف  اخلفيفة 
يف   Lockhart River بشركة 
مشال كوينزالند حيث لقي 15 
حتطيم  يف  مصرعهم  شخصا 

طائرة يف العام 2005.

هاجم زعيم حزب االحرار طوني 
ابوت االتفاق الذي مت توقيعه 
بني حزب العمال واخلضر بعد 
توقيع نائب حزب اخلضر ادم 
قائال  العمال  حزب  مع  باندت 
" اصبح االن هناك ائتالفان: 
االحرار مع الوطين والعمال مع 

اخلضر".
ائتالفا  "ان  يقول  واضاف 
هذين  من  فقط  واحدا 
جيدا  سيكون  االئتالفني 
يف  االقليمية  للمناطق 
اسرتاليا" مرسال بذلك رسالة 
اىل النواب املستقلني الثالثة 
بوب  النائية  املناطق  عن 
وبوب  وينسور  طوني  كرت، 

اوكشوت.
وقال السيد ابوت ان "ائتالف 
العمال اخلضر" يعارض صناعة 
فرض ضريبة  ويريد  التعدين 

الكربون.
اخلضر  حزب  نائب  وكان 
ايد  قد  باندت  ادم  اجلديد 
امل  العمال على  رمسيا حزب 

تشكيل حكومة اقلية.
حنو  على  متوقعا  كان  وكما 
باندت  السيد  وقع  كبري، 
اتفاقا مع رئيسة الوزراء جوليا 
غيالرد يف مكتبها يف الربملان 
حضور  يف  االربعاء  صباح 
واين  الوزراء  رئيسة  نائب 
اخلضر  حزب  وزعيم  سوان 
بوب براون ونائبته كريستني 
جمموع  بذلك  ليصبح  ميلن 

مقاعد العمال 73 مقعدا.
باندت  السيد  دعم  ومقابل 
عرضت االنسة غيالرد تشكيل 

بعد توقيع نائب اخلضر مع حزب العمال 

ابوت: لدينا االن ائتالفان.. احرار ووطين، عمال وخضر

*أبوت وفريقه يف انتظار النتيجة النهائية*

جلنة تغيري املناخ واستثمارات 
باالسنان  العناية  جمال  يف 
وكذلك 20 مليون دوالر للنظر 
يف سكة احلديد السريعة على 

الساحل الشرقي.
وقال زعيم حزب اخلضر بوب 
براون ان احلكومة وافقت على 
استفتاء  الجراء  قدما  التحرك 

عام لتغيري الدستور لالعرتاف 
بالسكان االصليني واحلكومات 

احمللية )البلديات(.
تغيري  جلنة  تتحرك  وسوف 
املناخ اليت تعمل على مستوى 
سعر  وضع  باجتاه  حكومي 

للكربون.
يف  انه  براون  السيد  وقال 
ابوت  السيد  اصبح  حال 
سوف  فانه  للوزراء  رئيسا 
جيتمع به لبحث مسائل كيفية 
مضيفا  الشيوخ،  عمل جملس 
"انين اتعهد، كائنة من كانت 
احلكومة املقبلة ان يكون عملنا 
تأمني افضل مسؤولية جمللس 

الشيوخ.

استقال وزير املرافىء واجملاري 
منصبه  من  ماكلي  بول  املائية 
كومبيوتر  جهاز  استعماله  بعد 
للربملان لزيارة مواقع الكرتونية 

للمقامرة وللبالغني.
الوالية  رئيسة  اعلنت  وقد 
استقالة  عن  كينيلي  كريستينا 
وقت  خالل  يف  ماكلي  السيد 
االربعاء  بعد ظهر  طرح االسئلة 
"هذا  للربملان  قالت  حيث 
بانه  احدهم  اخربني  الصباح 
استعمل جهاز كومبيوتر للربملان 
لزيارة مواقع للقمار والبالغني. 
ان  اتوقع  بانين  اوضحت  لقد 
جتهيزات  الوزراء  يستعمل 

استقالة الوزير ماكلي من الربملان

املكتب بشكل مالئم".
طلبت  كينيلي  االنسة  وكانت 
من السيد ماكلي االستقالة من 

منصبه الوزاري.

*بول ماكلي*

طوني  املعارضة  زعيم  اعلن 
مزاعم  من  بالرغم  انه  ابوت 
دائرة اخلزانة بان هناك فجوة 
فان  الدوالرات  مبليارات 
يف  فائضا  سيسلم  االئتالف 

املوازنة.
وجد  قد  للخزانة  حتليل  وكان 
سياسة  تكاليف  يف  فجوة 
االئتالف ما بني 7 و 11 مليار 

دوالر.
وقال السيد ابوت ان االئتالف 
بكثري  اكرب  فائضا  سيسلم 
حتليل  رغم  العمال  حزب  من 

اخلزانة.
وقال زعيم املعارضة انه "كان 
اقتصاديان  سجالن  هناك 
حزب  تبديد  متنافسان..  
ادارته  وسوء  لالموال  العمال 

ابوت: االئتالف سيسلم فائضا يف املوازنة
احلراري  العازل  وبرنامج 
دليل  والدين  والعجز  للمنازل 
على ذلك.. ومقابل ذلك فان 
سجلنا يتمتع بادارة اقتصادية 

مسؤولة وتسديد للديون".
احلزبني  ابوت  السيد  ودعا 
لتأسيس مكتب موازنة برملاني 
مثل  حصول  "عدم  لضمان 
يف  واحلجج  اجملداالت  هذه 

املستقبل".
وقال "التزمنا بتأسيس مكتب 
فرتة  منذ  برملاني  موازنة 

طويلة".
املكتب  هذا  مثل  ان  ورأى 
من  كال  بدقة  سيتفحص 
باملعايري  واملعارضة  احلكومة 
لدى  كان  "اذا  قائال  نفسها 
انواع  اىل  منفذ  احلزبني  كال 

نفسها  واملوارد  املصادر 
التكاليف  على  احلكم  فيجب 

بالقاعدة نفسها".
بدوره قال وزير اخلزانة للظل 
 5 حوال  هناك  ان  هوكي  جو 
مليارات دوالر من االدخارات مل 

تأخذها اخلزانة يف احلسبان.
اخلزانة  ان  حتى  قال  انه  غري 
هناك  ستكون  بان  اعرتفت 
استلمت  حال  يف  ادخارات 
القوة  ولديها  احلكم  املعارضة 

الختاذ قرارات معينة.
وقال السيد ابوت انه يف غاية 
اليت  الطريقة  من  السعادة 
دائرة  مسؤولو  فيها  تعامل 
تكاليف  مع  واملال  اخلزانة 
االئتالف، واصفا هذه الطريقة 

بانها بناءة واحرتافية.
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Da Vinci Mineral Foundation is free from 
chemicals, additives, talc, bismuth and nano 
particals.

Our foundation is 100% hypoallergenic and 
non comedogenic.

Mineral Shimmers

Da VInci o�ers a unique range of 101
colours that are used as:

Powder Eye Shadow

ye Shadow

ye Liner

Polish

ra

 Temporary Hair Dye

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

by

Mineral Foundation

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

Da Vinci Mineral Foundation can be used as:

    Powder

    

Our ingredients are:

     Zinc

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

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

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

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

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

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

Sponsored by:        

Your Beauty’s Future is in your Hands

Face the
Future with

Face the
Future with

 Laser Skin Resurfacing

 IPL + Laser Hair Removal

 Cellulite + Weight Reduction

 Advanced Skin Peels

 Cosmetic Injectables + Fillers

 Facials + Body Treatments

 Waxing + Bridal Make Up

 Advanced Skin Care Products

1300 BEAUTY
Located in Major Shopping Centres

www. ellarouge.com.au
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طوني  املعارضة  زعيم  اعلن 
هو  االن  االئتالف  ان  ابوت 

"حكومة املنتظرة".
الضجرون  املوظفون،  ويسحب 
 50 رواتب ب  العمل،  قلة  من 
انتظار  يف  يوميا  دوالر  مليون 

انتهاء اجلمود السياسي.
وقالت مصادر ان انتظار احلكومة 
اجلديدة يتسبب ب"سام هائل" 
يف  العامة  اخلدمة  قطاع  يف 

كانبريا.
فبعد احدى عشر يوما )االربعاء( 
على يوم االنتخاب قالت مفوضية 
االنتخابات االسرتالية ان املقعد 
مصريه  يتقرر  مل  الذي  الوحيد 
بعد هو مقعد Corangamite يف 

والية فيكتوريا.
دارن  العمالي  املرشح  وكان 
تشيزمان يف الطليعة يوم امس 
االول باكثر من 700 صوت يف 
حني ان اقل بقليل من 6 االف 
شك  موضع  زالت  ما  صوت 
يوم  فوزه  العالن  دفعه  مما 

االربعاء.
ان  يعين  فهذا  فاز  حال  ويف 
كال من العمال واالئتالف يصبح 
للخضر  ومقعد  مقعدا   72 لديه 
واربعة مقاعد للمستقلني ومقعد 
يف  الوطين  احلزب  من  ملرشح 
انه  اعلن  اسرتاليا  غرب  والية 
انه  اساس  على  سيتصرف 

مستقل.
املتوقع  من  املستقلون  فهؤالء 
ايا  املقبل  االسبوع  يقرروا  ان 

من الفريقني سيدعمون.
وكان هناك محاس يف صفوف 
عندما  االربعاء  يوم  االئتالف 
اظهر عد االصوات ان االئتالف 
بعد  صوتا   457 حبدود  يتقدم 

مسألة  يف  اهلجرة  دائرة  تتحرى 
اسيويات  لفتيات  مواخري  تشغيل 
دخوهلن  تاسريات  خيالف  مما 

كطالبات.
حوالي  النساء  بعض  وتتقاضى 
االسبوع  يف  دوالر  االف   10
كعامالت جنس فيما تعلن املواقع 
اعالنات  عن  للمواخري  االلكرتونية 
لوصول "فتيات جديدات" بشكل 
منتظم من دول من ضمنها كوريا، 

تايالند، الصني واليابان.
امراة  اهلجرة  دائرة  وتتحرى 
باللغة  دورسا  حتضر  مل  اسيوية 
على  وقعت  قد  كانت  االنكليزية 
حضورها. وبدل ذلك كانت تعمل 
بدوام 12 ساعة يف اليوم، 7 ايام 
يف االسبوع يف جمموعة من اربعة 

مواخري يف املدينة.
وقد حذر ضباط مكافحة االحتيال 
يف دائرة شؤون اهلجرة واجلنسية 
الواسع  االستخدام  سوء  من 
الطالب،  لتاشريات  االنتشار 
اجلنس  عامالت  بعض  ان  حيث 
بالدهن  يف  هجرة  لوكالء  يدفعن 
االم حواىل 8 االف دوالر لرتتيب 
تأشريات هجرة هلن مبوجب برنامج 
هناك  وليس  االجنيب.  الطالب 

دائرة اهلجرة تتحرى فتيات دخلن البالد 
بتأشرية طالب يعملن يف بيوت دعارة

كل يوم تأخري يكلف دافعي الضرائب 50 مليون دوالر
احتساب االصوات التفضيلية.

ولكن من احملتمل ان يستغرق 
االمر اسبوعني قبل االنتهاء من 

عد االصوات التفضيلية.
املستقلون  النواب  ويقول 
يفوز  من  املهم  غري  من  انه 
ان  حيث  التفضيلية  باالصوات 
ذلك ال يعطي ايا من الفريقني 
لتشكيل  الدستورية  السلطة 

حكومة.
طوني  املعارضة  زعيم  وطمأن 
ابوت بان تريي موران سيبقى 
الوزراء  رئيس  دائرة  رئيس 
والوزارة وان ليست لديه خطط 
القتطاع موظفني حكوميني كبار 
كما فعل جون هاورد يف العام 

.1997
ذاتها  الرسالة  ان  ويعتقد 
سلمت اىل رئيس دائرة اخلزانة 
كني هنري رغم االنتقاد والذي 
االئتالف  نواب  له بعض  وجهه 
حزب  جانب  اىل  منحاز  بانه 

العمال.
يف  كبار  مسؤولون  وقال 
ابوت  السيد  ان  االئتالف 
املوظفني  طمأنة  اعادة  اراد 
احلكوميني بانه لن يكون هناك 
الطويلة"  السكاكني  من  "ليل 
يف حال اصبح رئيسا للحكومة.

ثقته  عن  ابوت  السيد  واعرب 
حكوميني  مبوظفني  الكاملة 
اخرين كبار يف اجتماع خاص .. 

عقد اواخر االسبوع املاضي.
السابق  الوزراء  رئيس  وكان 
السيد  اختار  قد  راد  كيفن 
موران هلذا املنصب براتب يزيد 
عن 400 الف دوالر يف السنة 
وذلك بعد اشهر من فوزه يف 

انتخاب 2007.

الفتيات  هؤالء  ان  على  يدل  ما 
.)Sex Slaves("عبدات جنس"

عامالت جنس  والعديد منهن كنا 
اىل  واتني  االم  بالدهن  يف 
اسرتاليا بكامل حريتهن وارادتهن 
وارساله  املال  من  املزيد  جلمع 

لعائالتهن يف اخلارج.
النساء  من  كبري  حتول  وهناك 
قبل  من  تشجيعهن  يتم  اللواتي 
ملمارسة  الدعارة  بيوت  اصحاب 
الواقي  استعمال  دون  اجلنس 

)العازل املطاطي(.
فتيات  عدة  يعرف  رجل  وقال 
احدى  ان  اهلجرة  دائرة  حملققي 
متانع  ال  انها  قالت  النساء 
بشكل  طبية  فحوصات  باجراء 
يف  اي  هتش  لفريوس  منتظم 
وانها  وسي،  بي  وهابيتاتس 
تقدم بكل سعادة خدمات جنسية 
"طبيعية" للزبائن الذين يدفعون 

هلا اكثر.
"ليس  يقول  الرجل  واضاف 
ويتقاضني  ضرييب  ملف  لديهن 
اسوأ  "ان  وقال  صرفا".  نقدا 
يف  دوالر  الفي  تتقاض  فتاة 
االسبوع وافضلهن تتقاضى حتى 

10 االف دوالر يف االسبوع". 

برملان  يف  اوبرن  نائبة  اعلنت 
املارة يف  ان  ويلز  نيو ساوث 
تسهيالت  االن  لديهم  بريونغ 
مراحيض  افتتاح  مع  افضل 
يف  اوبرن  يف  جديدة  عائلية 

حمطة القطار يف بريونغ.
هذا  ان  بريي  النائبة  وقالت 
وهو  ايار  شهر  يف  بدأ  العمل 
بكلفة 83 الف دوالر وهو "جزء 
نيو  حلكومة  واسع  برنامج  من 
ساوث ويلز لتحسني تسهيالت 

النقل العام للمواطنيني".
هذه  "ان  تقول  واضافت 
تتضمن  اجلديدة  التسهيالت 
مثل  خاصة  مقاييس  ايضا 
درابزين لضمان امكان استعماله 
احملطة،  مستعملني  قبل  من 
التسهيالت  هذه  وتتضمن 
حفاضات  لتغيري  طاولة  ايضا 
بامكان  اصبح  حيث  االطفال، 
ان  يدركون  وهم  السفر  االهل 
متوفرة  التسهيالت  هذه  مثل 

يف احملطة".
النائبة  رحبت  اخر  صعيد  على 
 80 من  باكثر  بتمويل  بريي 

رحبت برنامج مساعدة مدارس اللغات

بريي تعلن عن مراحيض جديدة يف حمطة قطار بريونغ

*نائبة اوبرن باربرا بريي*
الف دوالر ل 14 مدارس لغات 

اجتماعية يف اوبرن.
هذا  ان  بريي  االنسة  وقالت 
التمويل هو جزء من برامج تعهد 
مبليون دوالر حلكومة نيو ساوث 
اجملتمعية  اللغات  لربامج  ويلز 
الوالية،..  احناء  سائر  يف 
التنوع  "يدعم  هذا  ان  مضيفة 
يف جمتمع اوبرن.. اسرتاليا هي 
جمتمع متعدد الثقافات مع تاريخ 

رائع من اهلجرة".

يأمل املمثل بول هوغن حبل االختالف 
بعد  االسرتالي  الضريبة  مكتب  مع 
ان  تقول  حماميه  من  رسالة  تلقيه 

هناك اشارة اجيابية.
اندرو  السيد  هوغن  حمامي  وقال 
روبنسون "ال استطيع القول ما اذا 
كأشارة  نأخذها  ولكن  الرسالة  يف 

اجيابية".
واضاف يقول "حنن متفائلون بقرار 

من البداية وحنن نبقى متفائلني".

ويلز  ساوث  نيو  برملان  صوت 
يسمح  قرار  على  االول  امس 

ملثليي اجلنس بتبين االطفال.
يف  النقاش  من  يومني  فبعد 
الربملان صوت 46 نائبا لصاحل 
 44 ضده  صوت  فيما  القرار 

نائبا.
الذي  القرار،  مشروع  ويسمح 
كلوفر  سيدني  نائبة  قدمته 

هوغن يأمل بالتوصل حلل مع مكتب الضريبة
ونفى السيد روبنسون القول ما اذا 
اجتماع   اىل  ستقوده  الرسالة  كانت 
هوغن  والسيد  الضريبة  مكتب  بني 
وممثليه. ولكن يف رسالة الكرتونية 
قال ان الرسالة اليت تلقاها اشارت 

اىل النية بالتوصل اىل قرار".
هو  "كما  روبنسون  السيد  وقال 
من  اضافية  رسالة  تلقينا  متوقع، 
مساء  االسرتالي  الضريبة  مكتب 

امس)االربعاء(".

برملان نيو ساوث ويلز يصوت لتبين مثليي اجلنس
مور، ملثليي اجلنس بتبين طفل 

سوية.
الوالية  رئيسة  مسحت  وقد 
وزعيم  كينيلي  كريستينا 
اوفارول  باري  املعارضة 
)دون  االرادي  بالتصويت 
االلتزام بقرار احلزب( على هذه 
املسألة. ودعم كل من كينيلي 

واوفارول املشروع.
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مقاالت

احلرب االسرائيلية على لبنان واقعة وال ينقصها سوى التوقيت املناسب!
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)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(
فتل ابيب تتصرف على ان احلرب على لبنان واقعة ال حمالة 
وال ينقصها سوى اجلهوزية الداخلية و »املظلة« الدولية 

لتصبح واقعا على األرض.
اسرائيل  تلقتها  اليت  »الِعرب«  و  واالمثوالت  فالدروس 
حساب  ألف  حتسب  جيعلها  والعسكرية  السياسية  بقيادتها 
نى بهزمية  قبل االقدام على شن حرب جديدة على لبنان لئال تمُ
نكراء تنعكس سلبا على معنويات شعبها وتؤثر على كيانها 

ووجودها ومستقبلها.
فاالستعدادات العسكرية يف اسرائيل جارية على قدم وساق 
حيث باتت إسرائيل قريبة من التوقيع على صفقة مع شركة 
»لوكهيد مارتني« األمريكية لشراء طائرات مقاتلة من طراز 

35« األكثر تطورا يف العامل. »إف – 
احلكومة  يف  مصادر  عن  اإلسرائيلية  العامة  اإلذاعة  ونقلت 
اإلسرائيلية قوهلا إن »إسرائيل قريبة من اتفاق مع الواليات 
35، القادرة على  املتحدة بشأن صفقة لشراء طائرات إف – 

التهرب من الرادارات«.
إسرائيل عددا  يبدو ستشرتي  ما  أنه على  اإلذاعة  وأضافت 
اقل من هذه الطائرات مما مت التخطيط له وذلك بسبب مثنها 
دوالر  مليون   100 إىل   90 بني  ما  يرتاوح  والذي  املرتفع 

للطائرة الواحدة.
ويأتي هذا التطور يف أعقاب تفاهمات بني إسرائيل وشركة 
»لوكهيد مارتن« اليت تصنع هذه الطائرات حول التحسينات 
الطائرات  على  اإلسرائيلية  األمنية  الصناعات  اليت ستدخلها 

اليت ستشرتيها.
اجلنود  يدأب  املتطورة  الطائرات  هذه  لشراء  واضافة 
االسرائيليون على التدرب يف ميادين وظروف قتالية شبيهة 
بتلك اليت صادفوها يف حرب توز 2006 واليت احلقت بهم 
خسارة فادحة وأحدثت جروحا بالغة يف جسد الكيان االسرائيلي 

مل تندمل حتى اآلن.  
والتكتيك  اخلربة  من  عال  حنو  على  التدريب  اعمال  وجتري 
واملناورة حيث ليجري اشراك القوات الربية بكثافة يف هذه 
احلرب، يف حال حصوهلا، الن اسرائيل ال تتحمل هزمية اخرى 

كتلك اليت منيت بها يف حرب توز 2006.
والن اسرائيل تدرك ان التفوق اجلوي وحده ال يكفي لتحقيق 
النصر فانها سوف تعتمد بشكل واسع على »التمشيط« 
كبريا  جانبا  الن  االبيض«  استعمال »السالح  ورمبا  الربي 

منها سيكون داخل سراديب ودهاليز وأوكار حتت االرض. 
وكدليل على الدور الكبري املعّول على القوات الربية كشفت 
اإلسرائيلي  اجليش  أن  اإلسرائيلية  »معاريف«  صحيفة 

اجليش  يف  املشاة  لسالح  التابع  لواء »كفري«  سيسحب 
بعد  املقبل  العام  الغربية  الضفة  الفلسطينية يف  من املدن 
20 عامًا من اخلدمة هناك، يف ضوء حتسن األوضاع األمنية 
لتحل حمله وحدات أخرى من اجليش، وأنه سينتشر على طول 

احلدود الشمالية مع لبنان.
سياق  يف  يأتي  القرار  هذا  أن  العربية  الصحيفة  وأضافت 
مزراحي،  آيف  الوسطى  املنطقة  لقائد  االسرتاتيجية  الرؤية 
موضحة بان االخري )اي مزراحي( أصدر قراره التارخيي للواء 
باالستعداد  املقبل  العام  الغربية  الضفة  من  باخلروج  كفري 
للمشاركة يف »احلرب الكربى« املتوقعة يف الشمال، حيث 
لواء  لدى  الكبرية  اخلربة  من  باالستفادة  التعليمات  صدرت 
»كفري« الذي أثبت نفسه يف القتال يف املناطق املؤهلة 

واملناطق احلدودية.
الفرتة  أكد يف  قد  مزراحي كان  أن  إىل  الصحيفة  وأشارت 
مشابهة  مناطق  على  سيتدرب  »كفري«  لواء  أن  األخرية 
للبنان وسوريا وبعدها سينضم إىل مناورات سالحي املدفعية 
احلدود  على  امليداني  للعمل  جيهزان  اللذين  واملدرعات 

الشمالية.
ولفتت »معاريف« إىل أن لواء »كفري« هو األكرب واألكثر 
شهرة يف وحدات اجليش اإلسرائيلي اليت ختدم يف املناطق 
اللواء رقم واحد يف ختريج ضباط قادوا  الفلسطينية، وهو 
اجليش اإلسرائيلي، وحيظى بإقبال كبري من اجملندين اجلدد.

التوقيت  سوى  يلزمها  وال  واقعة  احلرب  ان  نرى  وهكذا 
املناسب، وهذا التوقيت مرتبط بشكل كبري واساسي بالقرار 
الظين للمحكمة الدولية الذي نرجح صدوره يف النصف االول 
من العام املقبل يف وقت »خيدم« احلرب اي على »وّج« 
الربيع لتبدأ احلرب يف الربيع او الصيف من العام 2011 النه 
كما هو معروف فان معظم حروب العامل كان قادتها ينتظرون 
الطقس املالئم لشنها ملا لالحوال اجلوية من دور كبري يف 

تقرير مصري املعارك.
من هنا نستننج ان هناك ترابطا وارتباطا وثيقني بني القرار 
الظين للمحكمة الدولية اليت حتقق يف اغتيال الرئيس رفيق 
احلريري وبني احلرب االسرائيلية املقبلة على لبنان للقضاء 
على سالح حزب اهلل لتصبح مؤامرة التوطني الفلسطيين يف 
»وجع  دون  لبنان  ونفط  بغاز  ولتتمتع  واقعا  امرا  لبنان 

راس« من سالح املقاومة.
لقطع  الداخلية  وحدته  حتصني  هو  عمله  لبنان  على  ما  كل 
ويف  فيه  مآربها  حتقيق  من  ومنعها  اسرائيل  على  الطريق 

املنطقة.
انطونيوس بو رزق

االنسحاب االمريكي الشكلي من 
مجهورية االبادة والدمار

بطرس عنداري
يف العاشر من شهر ايار - مايو عام 2003 اي بعد شهر واحد 
من االجتياح االمريكي للعراق اعلن الرئيس االمريكي السابق 
جورج بوش عرب منصة البيت االبيض انتهاء العمليات احلربية 
يف العراق بعد ان حققت اهدافها بوضع العراق على طريق 

الدميقراطية.
وبعد سبع سنوات وثالثة اشهر من ذلك التاريخ يقف رئيس 
للقوات  القتالية  العمليات  ان  اوباما ويعلن  آخر هو  امريكي 
احملتلة االمريكية يف العراق قد انتهت ومل يبق يف العراق 

سوى 56 الف جندي.
هذا  اوباما  قاله  عّما  فماذا  وفشله  بوش  كذب  تأكد  لقد 

االسبوع؟
سنعتمد هنا فقط االرقام والبيانات االمريكية اليت قالت ان 
قاعدة   94 اىل  اخنفض  العراق  يف  االمريكية  القواعد  عدد 
معظمها جممعات على شكل مدن صغرية هلا اسواقها ونواديها 

وممنوع دخوهلا من قبل اي عراقي او عربي.
يتمتعون  الذين  املرتزقة  اىل عدد  اوباما ومل يشر  يعلن  مل 
 160 عن  يقّل  ال  وعددهم  االمريكيني  اجلنود  مثل  حبصانة 
الفًا يتواجدون حتت غطاء احلراسات اخلاصة والذين ارتكبوا 
جرائم وجمازر مجاعية ال تقل وحشية عن عمليات االبادة اليت 

ارتكبتها القوات النظامية وخاصة القوى اجلوية.
ومل يذكر اوباما ولن يذكر عدد رجال املخابرات املتغلغلني 
يف مجيع احناء العراق مبشاركة ملحوظة من رجال املوساد وفق 
تقارير عديدة ابرزها تقارير صحيفة »اندبندنت« الربيطانية 
اليت نشرت سلسلة مقاالت مطولة عن نشاط رجال االستخبارات 

االسرائيلية يف العراق منذ اليوم االول لالحتالل.
العامل  ي  ف  امريكية  سفارة  اضخم  اىل  اوباما  يتطرق  ومل 
نيت على املمتلكات العراقية العامة ويعمل فيها 8 آالف  اليت بمُ

موظف.
ونعود اىل اجراء عملية حسابية لنحاول معرفة ماذا جرى بني 
القتالية االول يف 2003/5/10 وبني  العمليات  انتهاء  اعالن 

االعالن الثاني هذا االسبوع.
سنوات سبع وثالثة اشهر من عمليات االبادة والدمار واملقاومة 
والتذابح املذهيب والتهجري اىل اخلارج ويف الداخل والنهب 

املنظم.
اذا كان العدد الرمسي لالرامل يفوق املليوني ارملة وااليتام 
اكثر من مخسة ماليني نعرف عدد الضحايا.. ولكننا ال نعرف 
ان  واملهجرين.  النازحني  واعداد  واجلرحى  املعاقني  عدد 
العراقي  الشعب  نصف  من  اكثر  ان  هو  واملعروف  املؤكد 
البالغ عدده 25 مليون نسمة كانوا ضحايا االحتالل الوحشي 
بني قتيل وجريح ومعاق وايتام وارامل ومهجرين يف الداخل 
العراقيني يعيش حبالة من  الثاني من  اما النصف  واخلارج. 
 . النظيفة  واملياه  الكهرباء  وانعدام  والفقر  والقلق  الرعب 
سيدني  يف  ماكغيو  بول  االسرتالي  الصحايف  يكتبه  والذي 

مورننغ هريالد واإليج يزيد عما نذكره هنا.
الدولية  للقوانني  حتديًا  العراق  االمريكيون  احتل  وعندما 
احتالل  مت  موحدة  دولة  العراق  كان  املتحدة  األمم  وارادة 
مشاله عام 1991 من قبل القوات االمريكية والربيطانية حيث 
اقيم حكم انفصالي لالكراد سقط عام 1996 بسبب خالفات 
داخلية ليعود بارزًا وكاماًل بعد االحتالل. ويف الوسط واجلنوب 
حتّول العراق اىل حوالي 28 دويلة حتكمها ميليشيات متحاربة 
خاضعة بأكريتها إليران اليت تلعب دورًا هادئًا بانتظار الرحيل 

االمريكي.
ومن اغرب ما مسعت كان اتهام البعض لطارق عزيز انه يريد 
بقاء قوات االحتالل بعد ان قال لصحيفة الغارديان الربيطانية 
ان  الكاسرة..  للذئاب  العراق  يرتك  االمريكي  االحتالل  ان 
ان  يعقل  وهل  الذئاب  هي  والذئاب  االحتالل  هو  االحتالل 
ادانة  عليه  ام  الذئاب  وخيتار  جاّلديه  بقاء  انسان  يفضل 

االثنني؟
عارضت  اليت  اسرائيل  اهداف  االحتالل  قوات  حققت  لقد 
االحتالل  وحّقق  خدمة اليران..  واعتربته  االمريكي  االنسحاب 
اهداف اسرائيل ايضًا بتهجري اكثر من ثالثة آالف عامل وباحث 

عراقي بعدما اغتالت 800 عامل آخر.
لقد انهار االقتصاد االمريكي ويعاني الشعب االمريكي اسوأ 
واشنطن  خسائر  وجتاوزت   1929 العام  منذ  اقتصادية  ازمة 
الثالثة تريليونات دوالر يف حربي افغانستان والعراق وهذه 

هي احلرب االكثر كلفة يف تاريخ العامل القديم واحلديث.
وسوف نعود اىل حديث آخر عن الدور االيراني السري والعلين 
يف احلرب االمريكية على العراق واملوقف االسرائيلي من هذا 

الدور.

سؤال يطرح نفسه بنفسه على كبار املسؤولني وصغارهم، 
على كبار السياسّيني وصغارهم، على كبار األقوام والشعوب 

والقبائل وصغارهم:
واملذهيب  الطوائفي  عه"  و"تنوُّ لبنان  حبجم  بلدًا  ميكن  كيف 
دة واليت تتجاوز احلدود والصحارى  واحلزبي، وبانتماءاته املتعدٍّ
اخلالفات  هذه  ولكل  السالح.  هذا  لكل  يتسع  أن  والبحار، 
"اجلوهرية" والتناقضات. ولكل هذه امليليشيات ومشاريعها 

"املستقلة"؟
وللسلطة  سائبة،  شجرة  تشبه  اليت  للدولة  تام  غياب  ويف 
الورق والصور واالحتفاالت  اليت يكاد وجودها يقتصر على 
ة، وللقانون الذي لواله ألكلت شعوب األرض بعضها  الرمسيَّ

بعضًا.
ويف ظل احتقان متواصل التصاعد والتفّجر، طائفّيًا، ومذهبّيًا، 

وسياسّيًا، ومناطقّيًا، داخلّيًا واقليمّيًا ودولّيًا.
واربعًا وعشرين ساعة على أربع وعشرين.

صيفًا خريفًا شتاًء ربيعًا. وبال انقطاع أو اسرتاحة. ومنذ أربعة 
عقود، إن مل نقل مخسة.

كذلك  ويسأل  بدورنا،  نسأل  احلريري  سعد  الرئيس  ومع 
ل واولئك الذين ينتمون اىل "حزب املقتولني"  اللبنانيون العزَّ
ي الناس  كما كان حيلو للرئيس تقي الدين الصلح أن يسمٍّ

الذين ال حْول هلم وال طْول:
ك، الواقف على حافة احلروب بكل  هل يف استطاعة لبنان املفكَّ
ل واستيعاب كل هذا السالح، وكل  امسائها ووسائلها، حتمُّ
عات  هذه امليليشيات، وكل هذه الدويالت، وكل هذه املربَّ

ة؟ األمنيَّ
وإىل متى؟

ة والبلد والناس؟ ون العدَّ ر يعدٍّ وإىل أي انفجار صاعق ومدمٍّ
، اذًا، من العودة اىل مشروع الدولة. وقبل أّي مشروع  ال بدَّ

احلكم ملح األرض ! 
فمن  اليها.  لبنان  على سوق  يعملون  متاهة  أية  وقبل  آخر. 
دون دولة ومؤسسات، وجيش وقوى أمن، وقضاء، وقوانني 
قة حبزم وصرامة، كلُّ شيء باطل. وكل هذه العكاظات ال  مطبَّ
ختتلف عن صدى يف واد. وكل هذه احلنجالت ال حتبٍّل وال تدرُّ 

على وطن النجوم سوى الويالت واخلراب واملوت.
معه حق الرئيس احلريري، حني يقول إن هناك، ويف مكان 

ما، آخرين لديهم مشاريع أخرى.
وإمناء  بناء  مشاريع  ال  واألضرار،  األخطار  تضاعف  مشاريع 

واستقرار وازدهار.
آن األوان، نقوهلا للمرة األلف، لالقتناع بان ال حلول أمنية 
دولة  وال  بالرتاضي.  لبنان  وال  بالرتاضي.  ة  سياسيَّ وطنية 

بالرتاضي.
عندها  يتساوى  اليت  الدولة  الواحدة.  الدولة  بالدولة.  بل 
وبالتسليم  الواجبات،  يف  كما  باحلقوق  استثناء،  بال  اجلميع 

نهائيًا مبرجعية الدولة وسلطة القانون.
فاحلكم ملح األرض. وإن مل نبدأ من هذه النقطة، وعلى هذه 
األسس، عبثًا وأدراج الرياح كل هذه االجتماعات والقرارات.

"زّيان" 
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مقاالت

دمشق تطالب احللفاء بإحاطة احلريري
ابراهيم األمني

ببناء عالقة جيدة مع رئيس احلكومة سعد  أن دمشق املهتمة  بدا 
احلريري، تأخذ ببعض ما يقوله الرجل. لكن األمر ال يقف عند ما 
يفرتضه هو ومقربون منه لناحية أنه توافق. بل لعل بعض املهتمني 
وبعض العارفني يف السياسة السورية يشرحون األمر بأنه تفّهم 
ألسباب موقف احلريري، أي فهم ما يدفعه إىل موقفه، لكنه ليس 

تفاهمًا معه على ما يقوله.
ويشرح زوار العاصمة السورية هذه املقاربة بالقول إن يف سوريا، 
على خمتلف املستويات، من هو مقتنع بأن احلريري سيكون، حتى 
نية يف لبنان، وإن  إشعار آخر، املمثل األكثر شرعية للطائفة السُّ
التفاهم أو التعاون السوري مع السعودية يعزز موقع احلريري على 
دمشق  وإن  احلكومة،  رئيس  منصب  لتولي  املرشحني  من  غريه 
تعتقد أن بديل احلريري يف ظل االنقسام السياسي احلالي يف لبنان 
ال ميكن أن يكون مساعدًا على االستقرار، إال إذا اختري من فريق 
احلريري نفسه. وهذا يعين أن البديل الواقعي للحريري هو الرئيس 
فؤاد السنيورة، وهو الشخص غري املرغوب فيه من سوريا ومن كل 

قوى املعارضة السابقة.
إضافية ألن  أن يف سوريا محاسة  يبدو  القراءة،  وبناًء على هذه 
ُيصار إىل البحث يف تعطيل بعض األسباب اليت يعتقد أنها تؤثر 
سلبًا على احلريري، ومن بينها أنه واقع طوال الوقت حتت تأثري 
قوى وشخصيات وجهات معادية هلا وللمقاومة، سواء من املقربني 
العاملني معه أو من حلفاء له أو من شخصيات حملية وعربية  أو 
ودولية تدور يف فلك آخر. ووجدت سوريا أنه قد يكون من املفيد 
احلكومة،  برئيس  اإلحاطة  على  تقوم  خمتلفة،  بطريقة  األمر  إدارة 
وهذه اإلحاطة مبعناها السياسي توجب التواصل معه بطريقة خمتلفة 

عن السابق.
لذلك، حثت سوريا شخصيات من معارضي احلريري على استعادة 
وحجز  وقت،  كل  معه يف  التحاور  على  واإلصرار  معه،  التواصل 
قسم من وقته لشخصيات من غري فريقه، والعمل على دفعه حنو 
مواقع أكثر التصاقًا بالعناوين اليت حتول دون اندالع فتنة لبنانية 
داخلية. بناًء على ذلك، باشرت شخصيات من القوى احملسوبة على 
سوريا التواصل مع احلريري على هذا األساس. ومن بني هؤالء، 
والنائب  الفرزلي،  إيلي  النواب،  جملس  لرئيس  األسبق  النائب 
عاصم قانصوه. واألخري، وإن كان يستفيد من عالقة خاصة كانت 
فون يف خانة  قائمة بينه وبني الرئيس الراحل، فإن اآلخرين يصنَّ

الفريق القادر على دفع األمور حنو وجهة خمتلفة.
تلت  اليت  األيام  يف  عقدت  اليت  االجتماعات  بعض  فإن  لذلك، 
هذا  اختذت  األسد  بشار  الرئيس  ولقاءه  لدمشق  احلريري  زيارة 
الطابع. وتفيد معلومات أكيدة بأن احلريري مسع من مقربني من 
اللبنانيني  مجيع  مع  تشاور  آلية  اعتماد  ضرورة  عن  كالمًا  سوريا 
الختاذ املوقف األفضل يف مواجهة االستحقاقات الداهمة له حمليًا 
وإقليميًا، وخصوصًا من موقعه رئيسًا للحكومة. كذلك مسع احلريري 
كالمًا انتقاديًا ومواقف وطروحات تصدر عن مقربني منه، توحي بأن 
هؤالء ال يهتمون بعالقته مع دمشق وال يفهمون أنهم مبواقفهم هذه 
إمنا يسيئون إىل احلريري وال يساعدونه على مواجهة املطروح أمامه. 
زوار  أو  مقربني  تسمية  حّد  إىل  االنتقاد  البعض يف  ذهب  ورمبا 
لرئيس احلكومة وذكرهم بصورة قاسية، واستعادة مواقف لوالده، 
من بينها َقَسم جتاه هذه الشخصيات. وعلى حد تعبري أحدهم، فإن 
احلريري األب كان قد أقسم إنه لن يسمح للرئيس أمني اجلمّيل 
بالدخول إىل منزله، لكن األخري صار يف فرتة قياسية أحد ساكين 
القصر، وأظهر رغبة قوية يف بناء حتالف وثيق مع احلريري، وبات 
مقربني  ملواقف  هناك حبث  كذلك،  لقريطم.  الدائمني  الزوار  من 
من احلريري من الذين تعتقد دمشق أنهم دفعوه إىل مواقع خاطئة 

سببت له مشكالت وخسائر سياسية وشعبية كبرية.
وحبسب البعض، فإن احلريري يف مرحلة االستماع وليس يف مرحلة 
التفاعل مع هذه األمور، ولو أنه يتعامل مع األمر جبدية آخذًا يف 
االعتبار أن دمشق تظهر له استعدادًا للتفاعل والتعاون أكثر مما 
يعتقد هو، لكنها ال تريد لألمر أن يظل على ما هو عليه حاليًا، أي 
على النحو الذي يقول زوار دمشق إنه يقوم على فكرة أن مفعول 
زيارة احلريري لسوريا ال يتجاوز األيام القليلة، وأن فريقًا مكلفًا 
كل  تسويق  املدة  هذه  خالل  يتوىل  بسوريا  عالقته  »ختريب« 

املواقف اليت من شأنها إعادة األمور إىل النقطة الصفر.
لكن هل هذه هي طريقة العالج؟

يف جانب من األمر، تبدو دمشق متفهمة حلاجة الكل إىل التواصل 
والتحاور، وخصوصًا أن احلريري باٍق يف موقع رئيس احلكومة حتى 
إشعار آخر. لكن يف مكان آخر، مثة استعادة سورية ملنطق سبق أن 
جربته أثناء وجودها يف لبنان، ويف سوريا آراء من النوع الذي يظهر 
سوريا كأنها على احلياد يف مواجهة االستحقاقات، فضاًل عن أّن 
يف األمر نوعًا من الرهان غري املنطقي، ربطًا باملوقع الفعلي الذي 
إىل  األمور  يعيد  رهان  وهو  ودوليًا.  وعربيًا  حمليًا  احلريري  حيتله 
ما كانت عليه قبل مخس سنوات، األمر الذي لن يكون واقعيًا أو 
منطقيًا؛ ألن حجم التحوالت اليت جرت يف البالد كبري جدًا، واخلطورة 
تكمن يف أن يكون يف سوريا من يرغب يف إعادة تكرار السياسة 
السابقة، ما يعين أن البالد ستكون مقبلة على جتاذبات ال تنتهي 
إىل نتائج حامسة، وعندها يكون احلريري قد استفاد ـــــ كما وليد 

جنبالط ـــــ من الغطاء السوري من دون أي مقابل حقيقي. 

صفري: »دعسة ناقصة« يف جبيل
أرجأ البطريرك املاروني نصر الّل صفري زيارته املقّررة إىل جبيل. فرغم 
تكراره يف اآلونة األخرية أنه ال يريد الدخول يف سجاالت سياسية، تضّمن 
أدخلت صفري يف مستنقع  املعّلقة حمطات سياسّية  زيارته  أعمال  جدول 

السجاالت قبل حصول اجلولة
نادر فوز

خطا البطريرك املاروني نصر الل صفري مرة جديدة خطوة ناقصة، ووقع 
يف أوحال االنقسام املسيحي الداخلي. فتعّثرت اجلولة اليت كان يعّد هلا 
الفريق احمليط به لزيارة قضاء جبيل يف 11 أيلول اجلاري، متامًا كما حصل 
سابقًا لدى إعداد الفريق نفسه جولة لصفري يف زغرتا. وقد سبق إعالن 
النائب  منزل  زيارة  األساسية  حمطاتها  إحدى  كانت  اليت  الزيارة،  إرجاء 
السابق فارس سعيد يف قرطبا، إلغاء مكتب العماد ميشال عون زيارة له 

كان جيري اإلعداد هلا يف 12 أيلول، أي بعد يوم واحد من جولة صفري.
إذ  يسّوق،  أن  البعض  حاول  كما  الزيارتني  إلغاء  بني  رابط  من  وليس 
التأجيل. فمن جهة عون،  اخلاصة يف  أسبابه  الرجلني  لكّل من  أن  تبنّي 
أّدت »زمحة الوقت وجدول الزيارات إىل تأخري اجلولة اليت ال بد أن متّر 
بقرطبا«. أما صفري، فأسبابه خمتلفة، يتداخل فيها ما هو سياسي وما هو 

شخصي، وخصوصًا على صعيد العالقة بني البطريرك واألساقفة.
فيمكن القول إّن األسباب نفسها اليت عرقلت زيارة صفري لزغرتا كانت 
وراء تأجيل زيارة جبيل. ورغم ما أشارت إليه بعض وسائل اإلعالم من أّن 
أسبابًا أمنية تكمن وراء تأجيل صفري جلولته يف القضاء، تبنّي مما يتناقله 
زوار الدميان أّن ضغوط جمموعة من رجال الدين اجلبيليني دفعت البطريرك 
الزيارة. يضاف إىل ذلك عدم  إرجاء  الوراء وإعالن  اخّتاذ خطوة إىل  إىل 
وجود توافق سياسي على هذه الزيارة، ما قد ينعكس سلبًا على املشاركة 

الشعبية فيها.
وكان الدميان قد هّمش هذه اجملموعة من رجال الدين يف جبيل، الذين 
الزيارة اجلبيلية، متامًا كما فعل الفريق احمليط  مل يّطلعوا على تفاصيل 
معظم  يعلم  ومل  لزغرتا.  معّدة  كانت  اليت  للزيارة  اإلعداد  خالل  بصفري 
ممثلي الكنيسة يف القضاء بالتفاصيل إال قبل أيام، بعدما وصلت بعض 
أن  الدعوات  أوراق  يف  الدين  رجال  فقرأ  املنطقة.  أهالي  إىل  الدعوات 
وحمطة  جبيل،  قضاء  خارج  من  املطارنة  ألحد  كلمة  سيتضّمن  االحتفال 
غداء يف منزل النائب السابق فارس سعيد. كما قرأوا يف تلك األوراق 
عن خطوات رأوا فيها حتّيزًا سياسيًا غري مرّبر لبطريرك يفرتض أن ميّثل 
اجلميع. ُرفعت احتجاجات املمثلني الروحيني اجلبيليني إىل الدميان، وجرت 
مناقشتها سريعًا، ليعود صفري ويؤكد أنه ال ينوي الدخول يف أي خندق 
أو زاروب سياسي يؤدي إىل تأجيج الصراع الداخلي بني القوى املسيحية. 
املوعد،  بتأجيل  إعالمهم  جيب  من  التالي  اليوم  يف  صفري  فريق  فأعلم 

مؤّكدين نّية صفري املستمرة بزيارة القضاء.
اجلدير بالذكر أّن البطريرك كان قد أكد مرارًا أنه لن يقوم بأي خطوة تفّسر 
بأنها تصب يف مصلحة أي من األطراف. وقبل أقل من أسبوع، كان صفري 
بـ»الشكل  خطواته  تسييس  يرفض  أنه  إىل  زواره، مشريًا  إىل  يتحّدث 

الذي ال أريده«.
ورغم هذه املواقف اليت يرّددها الصدى يف قاعات الدميان، نشرت دعوات 
الزيارة البطريركية إىل جبيل وحمطاتها اليت هلا معانيها السياسية الواضحة. 
الزيارة، لكانت مشابهة ملا كان ليحصل يف زغرتا عندما  فلو مّتت هذه 
حاول بعض املقربني من صفري طمس خرب اجلولة واإلعداد فقط لزيارة 
التفاصيل،  بهذه  حينها  املردة  تيار  فعلم  معّوض.  رينيه  الرئيس  منزل 
وصارح البطريرك بضرورة زيارة منزل الرئيس سليمان فرجنية، ما أدى 
اجلولة  على  قضى  سياسي  سجال  وفتح  املواعيد  يف  »خربطة«  إىل 

بكاملها.
التأجيل، حمّماًل  لقرار  أمس سعيد  أسف  اجلبيلية،  الزيارة  ما خيص  ويف 
الزيارة،  إرجاء  العكر« مسؤولية  املاء  من وصفهم بـ»املصطادين يف 
على  الوطنية  اخلريطة  اىل  باملنطقة  العودة  يريدون  ال  أشخاص  »وهم 
املستوى املعنوي وعلى املستوى املاروني العريض«. ورأى سعيد أّن 
»أي تربير أعطي لتأجيل الزيارة، سواء كان أمنيًا أو سياسيًا، فإن النتيجة 
كانت حرمان هذه املنطقة من زيارة صفري«. أما عن الربط بني تأجيل 
زيارتي صفري وعون، فقال: »احلجر يف حمله قنطار، وال أعتقد أن هناك 
البحر  البطريرك كانت ستستقبله هذه املنطقة من  الزيارات،  توازنًا بني 

إىل عني حبر«.
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استفادت 14 آذار من اجملتمع املدني لتظهر أمام الغرب مبظهر تقدمي 
آذار من اجملتمع املدني لتظهر  ــ مروان طحطح(استفادت 14  )أرشيف 
أمام الغرب مبظهر تقدمي )أرشيف ــ مروان طحطح(إثر اغتيال الرئيس 
رفيق احلريري، التحق كثريون بركب العاصفة األمريكية. ظّنوا يف حلظة 
أنهم ملكوا العامل. لكن العاصفة مّرت، وتركتهم وراءها وحيدين وسط 

أكوام من الغبار

غسان سعود
عام 2005، كان كّل شيء خمتلفًا. مئات اآلالف من املواطنني يرفعون 
قبضاتهم يف الساحات، ومئات اآلالف من الدنانري توّزع على احملظّيني 
دون حساب. آنذاك، مازح أحد النواب الفائزين باسم ثورة األرز زمالءه 
بعد  إلّي«.  بالنسبة  شيء  أهّم  الشهرّي  النيابة  راتب  قائاًل: »يبقى 
أّن ما قاله مل يكن مزحة. فمرارات  مخسة أعوام، يتبنّي للنائب نفسه 
السياسة امتزجت بشّح حنفّية قريطم. ختّلى سعادته عن مرافقيه، ومنح 
سّيارته اخلاصة لسائقه كي يعتاش من »التتكيس« عليها، بعدما عجز 

عن دفع أجرته.
حًا لألهالي  النائب الذي عرف أّيام جمد كان يسري خالهلا يف بريوت ملوِّ
بكّفيه باعتباره أحد أبطال حترير العاصمة، يضطر اليوم إىل مالزمة منزله 
له.  الناس  تعيري  من  وخلوفه  استهدف،  إن  مرافقني حيمونه  الفتقاده 
هناك يف منزله، يّتكئ على كنبة ما انفّك ينقلها منذ أربعني عامًا من 
منزل إىل آخر، ويتأّفف من كلفة اإلجيار الباهظة. فَمن مثله ال يستطيع 

السكن إال داخل أحد املرّبعات األمنّية احلديثة النعمة.
يكن  مل   2005 آذار   14 »يف  قائاًل:  الضائعة  سنواته  النائب  يتأّمل 
كانوا  خاطرهم.  على  وال  والده  أنصار  بال  احلريري يف  سعد  الرئيس 
يهتفون باسم شقيقه بهاء: بهاء بهاء بعد الل بنعبدو. يومها كان ميشال 
عون يف باريس، وليد جنبالط يف املختارة، ومسري جعجع حتت األرض. 
كّنا حنن األساس. لكن تبنّي أنهم أرادونا لكتابة بيانات ال يقرأها أحد«. 
وكمن يكتشف فجأة قادة الثورة اليت شارك يف صنعها، يقول: »ال 
وجودهم«.  مرّبر  تلغي  قامت،  إن  الدولة. فهي،  بناء  يريد  منهم  أحد 
ويتابع: »كّلهم جبناء. كّلهم جبناء. خيافون على حياتهم«. لكّن ذلك 
ال مينعه من حتييد صداقته مع النائب وليد جنبالط عن السياسة حتى ال 
يتصادما، ومن تقليل لقاءاته مع الرئيس سعد احلريري حتى ال حيرجه. 

فنائبنا ثابت، حبسب رأيه، على املبادئ األولية لثورة األرز.
ما يعّزيه أنه ليس وحيدًا. معه جمموعة مّمن كانوا يطلقون على أنفسهم 
اجلذور،  آذار. بعض هؤالء يسارّي  التقليديني يف قوى 14  صفة غري 
وبعضهم اآلخر شيعّي املذهب. احتضنهم زعماء 14 آذار حبنان، وأخلوا 
هلم كراسي الصدارة يف معظم االحتفاالت. لكن، كما صعدوا بهم يف 
حلظة، أنزلوهم يف حلظة أيضًا: واحد اختار اهلجرة، وآخر ينشغل عن فقره 
بتحديد الثوابت لقيام اجلمهورية، وثالث حائر بني رئيس للجمهورية خيجل 
اللبنانية...  للقوات  الوالء املطلق  إعالن  به ورئيس حزب يفرض عليه 
اليت  الفاكسات  توّقف  بعد  الشيكات  توّقف  إثر  اكتشفوا  كثر  وآخرون 
كانت تصل إىل حركتهم الدميوقراطية، أن احلريري حتى يف شهر رمضان 

ال تستوقفه وجوههم الشاحبة، وال يدعوهم إىل إفطارات قريطم.
ويف قريطم أيضًا، يسكن رجل الدين امُلقال يف شّقة صغرية، مكّرسًا 
يف  والتمايزات  الفقه  أصول  اللبنانية  القوات  تالمذة  لتدريس  وقته 
فاكتشف  و»خوارجه«،  عون  ميشال  »خونة«  أّما  الشيعي.  الفكر 
عقل قريطم أخريًا أّن العونيني لن يرتكوا قائدهم للسري خلف هؤالء، وال 
مرّبر بالتالي إلبقائهم »فوق الرّف«. فلُينَفض عنهم الغبار، وُيرجَتعوا 

مع الشكر.
»كايف  قهوة  ففي  الكربى.  بريوت  حدود  عند  »التخّلي«  يقف  ال 
املستقبل  نواب  من  ثالثة  يقضي  طاولة  مثة  طرابلس،  فيل« يف  دو 
هؤالء  ضّيع  ويشتكون.  ويتشّكون  يشكون  حوهلا،  نهارهم  السابقني 
فرصة العمر، فشغلتهم البيانات اليومية يف ذّم ميشال عون عن تأسيس 
حيثّية شعبّية ترحبهم أقّله اجمللس البلدي يف قراهم. وها هم اليوم غري 
مرئيني بالنسبة إىل املواطنني، ميّرون بالقرى واألحياء من دون أن يعلم 
أهُلها بأن النّدابني الثالثة ليسوا إال ممثليهم السابقني. ومن طرابلس 
إىل زغرتا، قطع احلريري احلبل بالنسبة إىل حلفائه، فرتاهم اليوم يعلقون 
آماهلم على مضاعفة إنتاجهم من اجلنب واللبنة ليوفروا ألنصارهم مستوى 

املعيشة نفسه الذي عّودوهم عليه يف األعوام القليلة املاضية.
اجملموعة الثانية من يتامى الثورة هم مّمن كانوا يصّنفون أنفسهم يف 
خانة اجملتمع املدني. وقد سحرتهم الثورة فتحّولوا رأس حربة يف الدفاع 
عن أفكار 14 آذار اليت رأوا أّنها أفكارهم أيضًا. لكّنهم اكتشفوا الحقًا 
النيابي، ال  الشعب يف اجمللس  لتمثيل  احلريري  اختارهم سعد  أّن من 
يعنيهم الزواج املدني أو السلم األهلي أو حماربة الفساد أو الشفافية 
أو حقوق اإلنسان وغريها من العناوين املدنّية. وملسوا عن قرب بعدما 
وطدوا عالقتهم بالسياسيني أن املنابر اليت يستخدمونها باسم اجملتمع 
املدني للمناداة بالدميوقراطية، بعيدة كل البعد عن الدميوقراطية. وتروي 
ناشطة كان هلا يف كل عرس آذاري قرص، أنها فقدت اتصاهلا بالثورة 
منها  طلب  الذي  البريوتيني  املستقبل  نواب  بأحد  مجعيتها  اجتماع  إثر 
عدم إزعاجه بعد اليوم باجتماعات مماثلة تبحث حقوق الطفل يف لبنان، 

النشغاله بأمور أهّم تتعلق بتحصني السيادة واحلرية واالستقالل.
هناك من اكتشف كذبة 14 آذار الكبرية فاعتكف يف منزله أو استكمل 
نضاله بعيدًا عن السياسة. وهناك من فهم اللعبة و أكمل فيها. ملاذا؟ 
ألن اجلمعيات املرضّي عنها يف قريطم كانت تستفيد ماديًا من الولع 
للوكالة  األوروبي  االحتاد  مزامحة  ومن  الدميوقراطية،  بنشر  األمريكي 
فتضاعفت يف  املشاريع.  متويل  على صعيد  الدولية  للتنمية  األمريكية 
بنية  وباتت  مرات،  أربع  اجلمعيات  املوظفني يف  أجور  املاضية  األعوام 
بعض اجلمعيات أشبه مبؤسسات تيار املستقبل اخلاصة، علمًا بأن عقل 
تيار املستقبل، »اليساري اهلوى«، كان قد أوصى نواب كتلته يف 
أوائل 2006 بإنشاء مجعيات إمنائية و»فكرية« يف مناطقهم، والتزم 
كثريون تنفيذ الوصية. إال أّن النتيجة اليوم هي أيضًا معاناة من الشّح 

يتامى ثورة األرز: اخليبة تهّب مّرتني
نفسه.

هكذا انتهت إحدى أبرز ناشطات »اجملتمع املدني« خالل االنتفاضة، 
مل  أنهم  كثريون  واكتشف  املستقبل.  تيار  إعالمّية يف  مبسؤولة  أشبه 
يغرّيوا شيئًا يف العامل إال مستوى معيشتهم، واألذكياء بينهم هم من 
خّبأوا قرشهم األبيض ليومهم األسود هذا. كثريون قارنوا بني جتربتهم 
وجتربة الوزير زياد بارود، فاكتشفوا أّن من ال لون له سواء يف تيار 
املستقبل أو على هامشه، أكثر قدرة على الرتقي السياسي. وحبسب 
استفادت  آذار   14 قوى  فإن  املتقاعدين،  املدني  اجملتمع  ناشطي  أحد 
من »اجملتمع املدني« على مستويات عدة: أواًل، ظهروا أمام الغرب 
مبظهر القوى التقدمية اليت يتصدر املتطوعون وسعاة اإلصالح صفوفها. 
ومّجلوا  الفكري  فراغهم  اخلالقة  اجلمعيات  هذه  أفكار  عرب  غّطوا  ثانيًا، 
بعض  تنفيذ  متابعة  مسؤولية  اجلمعيات  هذه  مّحلوا  ثالثًا،  صورتهم. 
املشاريع اإلمنائية بتمويل دولي. أما اليوم، يتابع الشاب، فقد انتفت 
احلاجة هلؤالء، وخصوصًا بعد اقتناع تيار املستقبل بأن حركة »اجملتمع 
أن  تؤكد  معلومات  ومثة  األموال.  هلدر  مربر  وال  بركة،  دون  املدني« 
موظفيها،  بعض  نفقات  حتّمل  اجلمعيات  بعض  من  طلب  احلريري  أمحد 
رغم األزمة املالية، لرغبته يف استيعابهم يف تيار املستقبل واالستفادة 

من خربتهم.
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الدليل التجاري

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

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

RAINBOW BRICKLAYINY P/L
·ÿmbuby@ãˆbè€

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

@Z·”ã€a@Û‹«@@@@@@@@@@@@@0407 666 190

لكافة حاجاتكم من التمديدات
 والتصليحات الكهربائية

اتصلوا على الرقم:608 983 0414

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

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

 Plant and Grass – Sprinkler System 

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

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

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

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

B G
Glass & Glazing
                     for all your glazing needs

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

LicZ@185750C

ات أحدث املوديالت وأجمل القصّ
بدالت رجالية جاهزة لكل القياسات

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

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

نفتح ٦ أيام (االحد مبوعد مسبق)

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

Opposite Crowne Plaza Hotel

@Hasham
Tailoring
@kÓè„@p˝´

@Ú†bÓÉ‹€@·íb:a

ÚÓ€buã€a

<ÜÀ£]Ê<›Ç7]<Ÿ^€¬_<ƒÈ€¢

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

Demolition & Excavation

العالناتكم يف اهلريالد اتصلوا على الرقم: 87648186

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

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

Mob: 0410 606 786

30 Hoskins Avenue Bankstown

l¯⁄^√π]<ÿ“<àrflfiF
<ÌËÇ◊f÷]<ì°<:÷]<

<ÿ⁄^“<Ã◊⁄<4ñ†F
<ÌÈfl”ä÷]<Ífi^f€◊÷

<Ï4«í÷]<ÌËÖ^rj÷]Ê
<Ï4f”÷]Ê

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

Registered Architect 
Ziad Boumelhem 

NSW Reg 8008
Member of the australian 

institute of architects 45159

·z‹fl@Ïi@ÜbÌå
@¡ˆaãÇ@ëá‰Ëfl@

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

8008@›Óvèn€a@·”ä

$200 cash for any referral

AL- KARM BAKERY
فــرن الكـــــرم

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

بيتزا وشنكليش وغريها...

* نفح 7 أيام      *نؤمن طلبيات مجيع للمناسبات
9897 1113

60 Excelsior Street, Merrylands NSW 2160

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

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

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

Tel/Fax: (02) 8704 1490

 Residential *Commercial*
 *Industrial

نتعهد االعمال الكبرية والصغرية 
اختصاص.. خربة..  وخدمة 

صدق يف املعاملة وكفالة للعمل 
لالتصال:

0435922378

 Abraham
 Managing Director

378 922 0435

  CEDAR DRIVING SCHOOL
مدرسة االرز لتعليم قيادة السيارات

 بادارة السيد عّساف ابي عّساف 

خربة تفوق 37 سنة 
نساعد يف احلصول على رخصة القيادة 

السيارة حديثة مرحية ومكيفة 

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة 
اسعار خاصة لطاّلب املدارس

لالتصال: 0407405846
 97405846           

نقدم كافة أنواع احملاسبة واخلدمات الضريبية 
ومسك الدفاتر لالفراد والشركات 

نضمن اكرب مردود ضرييب بفرتة زمنية قياسية 
اعتمدوا احملاسب واخلبري الضرييب 

صفوت عرفان
يف مجيع حاجاتكم الضريبية

ANB 17 003 994 394

Safwat Arfan – Sayed
Manager

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

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

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

2010 أيلول   4 Saturday 4 September 2010السبت 
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مقابالت

2010 أيلول   4 Saturday 4 September 2010السبت 

- هل لنا ببطاقة هوية لفضيلة 
الشيخ عبد الغفار الزعيب؟

* من مواليد 1965  العبودية 
اسرة  يف  ولدت  عكار،   -
بالتدّين  مشهورة  عريقة 
رجاالت  من  كبري  عدد  وفيها 
النسب  اىل  ننتمي  الدين، 
باالمام  املتصل  الشريف 
وكانت  السالم  عليه  احلسن 
مدى  على  مرموقة  مكانة  لنا 
الدولة  لدى  وخاصة  قرون 
العثمانية. وقد بنى السلطان 
عبد احلميد مدرسة جعلها وقفا 
املدرسة  الزعيب، امساها  الل 
احلميدية يف قرية مشحة يف 
عكار وما زالت موجودة حتى 

اليوم.
التدريس  جمال  يف  عملت 
جمال  ويف  عدة  لسنوات 
الدعوة منذ عام 1983، خترجت 
يف  االسالمية  اجلامعة  من 
املدينة املنورة اململكة العربية 
السعودية سنة 1991، واالن 
اقوم مبهام إمامة وخطابة يف 
لبنان  املنية  الروضة  مسجد 

الشمالي.
اىل  زيارتكم  هدف  هو  ما   -
وانها  خصوصا  اسرتاليا 

ليست الزيارة االوىل؟
من  بدعوة  جاءت  الزيارة   *
اللبنانية  االسالمية  اجلمعية 
التواصل  منها  واهلدف 
عامة  اللبنانية  اجلالية  مع 

واالسالمية خاصة.
وهذه الزيارة لي هي الزيارة 
الثامنة اىل هذا املغرتب كما 
قمت بزيارات عدة اىل اوروبا 

للهدف نفسه.
موقع  يف  فضيلتكم  هل   -

خيلوه اصدار فتاوى دينية؟
* حنن لسنا يف موقع رمسي 
ولكن  فتاوى  اصدار  خيولنا 
الذي  الطبيعي  الديين  املوقع 
بعض  اصدار  خيولنا  نشغله 
االمور،  بعض  يف  الفتاوى 
عالقة  هلا  اليت  وخاصة 
التفصيلية  الشرعية  باالحكام 
والصالة  الصيام  احكام  مثل 

واحلج وغري ذلك.
يف  واضح  تناقض  هناك   -
بعض الفتاوى بني رجل دين 

فضيلتكم  يفسر  فكيف  واخر 
على  تأثريه  هو  وما  ذلك 

الدين؟
الذي  التناقض  * سبب هذا 
املرجعيات  ان  للناس  يبدو 
للدول  غالبا  تابعة  الرمسية 
اليها وكل دولة  تنتمي  اليت 
هلا ظروفها، ناهيك  ان الفقه 
االسالمي غين ومتشعب جدا، 
انه  املتخصص  لغري  يظهر 
تناقض ولكن هو يف احلقيقة 
اختالف  ال  وتنوع  اختالف 
يف  اخلالف  وسبب  وتضاد. 
يف  اختالفهم  الفتاوى  بعض 
الواردة  واالدلة  االثار  فهم 
يف الشريعة ولكن االمور اليت 
عليها  وامجعت  عليها  اتفقوا 
فعلى  احلصر،  تفوق  االمة 
النقاب،  املثال مسألة  سبيل 
غالبا من يتمسك بها هم من 
علماء اخلليج ولكن الكثري من 
املرجعيات الدينية الكربى يف 
باقي العامل االسالمي ال ترى 

ذلك.
- يبدو انك بارع يف فن احلجة 
صفتان  وهاتان  واملنطق 
الناجح  احملامي  صفات  من 
فلماذا مل خترت مهنة احملاماة 
املظلومني  عن  للدفاع  مثال 
ذلك  ان  وخاصة  واحملرومني 

من مبادئ الدين؟
* اوال لدي اخ حمام وهذا سبب 
من اسباب عدم اختياري هذه 
الشباب  بداية  ومنذ  املهنة. 
اهلل،  رمحه  الوالد،  رأي  كان 
ان اختار هذا االختصاص الن 
يف  سأجنح  انين  نظره  وجهة 
هذا اجملال اكثر وان مل اكن 
حماميا اال انين مل اتوقف عن 
بكل  املظلومني  عن  الدفاع 
الطرق والوسائل املتاحة سواء 
والبيان  احلجة  خالل  من  كان 
العالقات  شبكة  خالل  من  او 
املهمة اليت لنا عندها احرتام 
شفاعة  عندهم  نشفع  حيث 
حسنة ليكون لنا منها نصيب 

يف الدنيا واالخرة.
سياسة  ان  مصادر  تقول   -
سّنة  جتاه  السعودية  اململكة 
السنة  اختصار  هي  لبنان 
والتعتيم  احلريري  بشخصية 

»مهندس« ورقة التفاهم بني »حزب اهلل« والتيار السلفي ال حيب عبارة »العيش املشرتك« بني الطوائف بل »العيش الواحد«

الشيخ عبد الغفار الزغيب لـ»اهلريالد«: أزور اسرتاليا الحياء شعائر شهر رمضان املبارك
يزور اسرتاليا، حاليا، فضيلة الشيخ عبد الغفار الزعيب إمام مسجد الروضة يف املنية وذلك القامة 

شعائر رمضان املبارك من صلوات وخطب وحماضرات.
والشيخ عبد الغفار هو سليل عائلة متدينة بل متعمقة يف الدين فوالده املرحوم الشيخ مسعود الزعيب 
كان ذا مكانة دينية مرموقة يف مشال لبنان اذ كان امام مسجد العبودية والشيخ عياش يف عكار 

وقد رحل الوالد تاركا مخسة علماء دين وحماميا مجيعهم برعوا يف جماالتهم.
عبد الغفار الزعيب رجل دين متدين غري ان تدّينه مل يدفعه اىل التزّمت والتقوقع ورفض اآلخر بل 

اىل االنقتاح واحلوار وتقبل االخر.
جتالسه فتشعر انك حبضرة رجل دين مثقف، مّطلع واالهم متواضع..  حتدثه عن العيش املشرتك 
بني االديان والطوائف يف لبنان فرتاه ال »يهضم« عبارة »العيش املشرتك« بل يفضل عبارة 

العيش الواحد، النه يعترب ان شعب لبنان واحد على تنوع اديانه ومذاهبه.
الشيخ عبد الغفار الزعيب لعب دورا بارزا يف تقريب العديد من وجهات النظر املختلفة على الساحة 
اللبنانية مما ابعد عنها الكثري من الكوارث والفنت ويكفي ان نذكر يف هذا الصدد انه »مهندس« 

ورقة التفاهم بني »حزب اهلل« والتيار السلفي اثر احداث 7 ايار.
التقت »اهلريالد« الشيخ عبد الغفار الزعيب وكان للزميل انطونيوس بورزق مع فضيلته هذا احلوار 

*فضيلة الشيخ عبد الغفار الزعيب*حبضور الزميل اكرم املغوش والصديق سام باكور:

*الشيخ الزعيب مع الزميل بو رزق والزميل مغوش والصديق باكور**الشيخ عبد الغفار الزعيب مع الزميل انطونيوس بو رزق*

السنية  الزعامات  باقي  على 
او  بريوت  سواء يف  العريقة 
طرابلس او عكار فما هو رأي 
الشيخ الزعيب يف ذلك وهل 

فضيلتكم مع هذا التوجه؟
مبالغ  املوضوع  هذا  اوال   *
فيه الن معلوماتي ان اململكة 
العربية السعودية هلا عالقات 
من  الكثري  مع  جدا  قوية 
وان  لبنان.  يف  السنة  اهل 
السنوات  يف  ظهر  قد  كان 
تقدمت  ما  االخرية  االربع 
االليم  للحادث  نظرا  بسؤاله. 
اثر  والشرق  لبنان  هز  الذي 
اغتيال الرئيس الشهيد رفيق 
الكبري  التعاطف  احلريري. 
الذي ظهر من اململكة العربية 
القضية  هذه  جتاه  السعودية 
اململكة  وكأن  للعيان  اظهر 
العربية السعودية ال تهتم اال 
بآل احلريري واختصار الطائفة 
بهم ولكن ما جرى مؤخرا من 
اىل  احلريري  الرئيس  زيارة 
قلب العروبة دمشق وما ظهر 
من تنسيق كبري بني الرئيس 
من  اهلل،  عبد  وامللك  االسد 
والبعد  السياسي  العمق  يقرأ 
التطورات  هلذه  االسرتاتيجي 
االخرية يدرك متاما ان اململكة 
تهتم  السعودية  العربية 
بأهل  وحثيث  جدي  بشكل 
السنة خصوصا ولبنان عموما 
وبآل  وطوائفه  مذاهبه  بكل 
احلريري خاصة نظرا حلساسية 

اجلرح االليم الذي اصابهم.

املال  ان  تعتقد  هل   -
يعهده  مل  الذي  السياسي 
احلريري  دخول  قبل  لبنان 
اىل  ادى  الذي  هو  اهلل  رمحه 

اختصار السنة بال احلريري؟
تصر السنة برفيق  * اوال مل خيخُ
 ، استشهاده  قبل  احلريري 
الن الوجود السوري يف لبنان 
كان قد عمل على هذا التوازن 
سيطرة  حتت  الشمال  فجعل 
السنية  السياسية  القوى 
الطرابلسية والشمالية واعطى 
بريوت  يف  نفوذا  للحريري 
استشهاده  وبعد  وصيدا. 
من  السورية  القوات  وخروج 
االعصار  هذا  حصل  لبنان 
الكبري الذي ادى اىل اختصار 
الطائفة بال احلريري.. املال 
لبنان  يف  موجود  السياسي 
ابو  كان  احلريري  رفيق  قبل 
عمار ينفق يف االسوع الواحد 
7 ماليني دوالر وهذا ما صرح 
من  اجلميل  امني  الرئيس  به 
حيث  التلفزة  شاشات  على 
كان ينفق على مجيع االحزاب 
الوطنية، وقبل احلرب اللبنانية 
السياسي  االقطاع  كان 
منتشرا بكثرة اال انه مل يكن 
املتدفق  الشالل  ذاك  حينها 
وسرعة  الفضائيات  من 

االتصاالت.
عبد  الشيخ  لفضيلة  هل   -
معاطات  اي  الزعيب  الغفار 
كونه  السياسي  بالعمل 
عن  الدين  فصل  ميكن  ال 

السياسة؟
باحلقل  اعمل  انين  * ال شك 
السياسي من املنطلق الديين 
السوّي  الدين  رجل  الن 
السياسة  يهّذب  والتّقي 
واصالح  صلح  رجل  ويكون 
عند  خاصة  وفساد  تفرقة  ال 
رجال  الن  الفنت  نشوب 
واالجاويد  العقالء  الدين 
دعاة  ال  اطفاء  رجال  هم 
تنطبق  وال  جهنم  ابواب  على 
اولئك  على  دين  رجل  صفة 
حلوائهم  من  يأكلون  الذين 

ويسكتون على اهوائهم.
اي  الزعيب  للشيخ  هل   -
بني  الواحد  للعيش  نشاطات 

االديان؟
* عقدت مع اخوة لي مؤمترا 
 2003 عام  الواحد  للعيش 
يف معرض رشيد كرامي يف 
مرجعيات  حبضور  طرابلس 
دينية كبرية من كل الطوائف 
لي  اخوة  مع  ايضا  وسعينا 
بعد احداث 7 ايار اىل اعالن 
التيار  بني  التفاهم  وثيقة 
السلفي واالخوة يف حزب اهلل 
واشياء اخرى ال جمال لذكرها 
يف  عدة  مقاالت  لي  االن. 
الصحف واجريت معي العديد 
تتمحور  اليت  املقابالت  من 
حول العيش الواحد والتقارب 

بني االديان واملذاهب.
- ما هي نظرة الشيخ الزعيب 
وخاصة  اليوم  الشباب  اىل 
من  والتقرب  التدين  جلهة 

الدين؟ 
* نصحيين للشباب ان ميألوا 
وعقوهلم  باالميان  قلوبهم 
والعلم  االميان  الن  بالعلم 
اىل  باالنسان  يرتقيان 
وهذا سر  املالئكي  املستوى 
بعيدا  مجيعا  السماء  رساالت 
عن الغلو والتطرف  الن النيب 
وسلم«  عليه  اهلل  »صلى 
قال«  حيث  منهم  حذر 
)التطرف(  والغلو  »اياكم 
قبلكم  من  الذين  اهلك  فامنا 
الغلو« والغلو ظاهرة مرضية 
ال تروي غليال وال تشفي عليال 
بل تزيد الطني بلة واملريض 

علة.
- كلمة اخرية يود الشيخ عيد 

الغفار الزعيب توجيهها؟
اجلالية  اىل  التوجه  اوال   *
اللبنانية والعربية واالسالمية 
الصيام  فرصة  يغتنموا  ان 
ليطهروا قلوبهم وعقوهلم من 
انهم  خاصة  اجلاهلية  ادران 
يعيشون يف هذه البالد االمنة 
اسباب  كل  هلم  توفر  اليت 
بصفاء  والتفكري  االرتقاء 
جاهدين  يعملوا  وان  ونقاء 
واوطانهم  امتهم  لصاحل 
السفسطات  عن  بعيدا 
اليت  والنّرهات  واملهاترات 
وامواهلم  شبابهم  تستنفد 
دون  واوقاتهم  واعصابهم 
طائل ويتقوا اهلل يف انفسهم 
والناس، الن احب اخللق اىل 

اهلل انفعهم للناس. 
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�bÓflÏÌ@Úó�‡´@paäÎçiÎ@ÒÏË”@@@@@@NNNNÚ�Ìäbvn€a@p�̋ 0a@lbzñ˛@Ú‹‡ßbi@…Ójfl
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ÔiãÃ€aÎ@Ôiã»€a@%b»€aÎ@bÓ€a6éa@ıbÆc@…Óª@¿@ �åÏm@>€aÎ

HECHAM COFFEE AND NUT ROASTER

79 Yerrick Rd, Lakemba Ph: 9740 9331

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

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

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

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

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

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

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

2010 أيلول   4 Saturday 4 September 2010السبت 
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Harvey Norman stores are operated by independent franchisees.
Product offers end 12/09/10. 19

13
07

_A
UB

www.harveynorman.com.au

HARVEY NORMAN® @ DOMAYNE®

AUBURN NOW OPEN
103-123 Parramatta Rd. 9648 5411

Located on ground level (Entrance to carpark off Station Rd.) (Computers/Electrical only)

Come see Okan Genel at Harvey
Norman® @ Domayne® Auburn
for a great deal on your next

electrical purchase.

DOMAYNE® AUBURN

*1. Conditions of No Deposit, No Interest for 30 months with monthly repayments: Available to approved customers on single or multiple transactions where the amount financed is $750 or more on GO MasterCard and GO Business MasterCard,
or $1,200 or more on Buyer’s Edge and GE CreditLine, between 04/09/10 and 26/09/10. Offer available on purchases from Harvey Norman franchisees (excludes Apple and Miele products). Minimum monthly repayments must be made during the
interest free period, and interest and repayments are payable after the interest free period. Paying only the minimum monthly repayment will not pay out the loan before the end of the interest free period. Offer available on advertised or ticketed
price. This notice is given under each of the GO MasterCard, GO Business MasterCard, Buyer’s Edge and GE CreditLine Conditions of Use (as applicable), which specify all other conditions for this offer. A $25.00 Establishment Fee for GO MasterCard
and GE CreditLine applies to all new applications. The GO Business MasterCard attracts a $40 Annual Fee. Account Service fee of $3.95 per month applies for GO MasterCard, GE CreditLine and Buyer’s Edge, and $2.95 per month for GO Business
MasterCard and other fees and charges are payable. For GO MasterCard, GO Business MasterCard and Buyer’s Edge, credit is provided by GE Capital Finance Australia (ABN 42 008 583 588), and for GE CreditLine, credit is provided by GE Finance
Australasia Pty Ltd (ABN 88 000 015 485), both trading as GE Money. *2. Bonus is by redemption from the supplier. Various postage and handling fees may be applicable in order to receive the bonus and are dependent on the supplier’s offer. In the
case of a refund of the purchased item and the bonus item is unable to be returned in its original condition, the value of bonus item must be deducted from the refunded amount. TeTeT rms and conditions apply, see in store for full details.

GET READY FOR THE
GRAND FINALS IN

Samsung (55”) 139cm 3D Ready
Full High Definition LED LCD Television.Television.T
Get the very best high definition TV experience as well as 3D
capability. 1920 x 1080 resolution, 3D Hyper Real engine, 50 x
12 Clear Motion rate, Internet@TV,Internet@TV,Internet@TV 4x HDMI. UA55C7000WF

Samsung (55”) 138cm 3D Ready
Full High Definition LED LCD Television.Television.T
Get the very best high definition TV experience as well as 3D
capability. 1920 x 1080 resolution, 3D Hyper Real engine, 50 x
12 Clear Motion rate, Internet@TV,Internet@TV,Internet@TV 4x HDMI. UA55C8000XF

LG (55”) 139cm 3D Ready
Full High Definition LED LCD Television.Television.T
Get the very best high definition TV experience as well as 3D
capability. 1920 x 1080 resolution, 5,000,000:1 contrast, 2ms
response time, 4x HDMI, DNLA, Wi-Fi compatible. 55LX6500

Sony (55”) 139cm 3D Ready
Full High Definition LED LCD Television.Television.T
Get the very best high definition TV experience as well as 3D capability.
1920 x 1080 resolution, BRAVIABRAVIABRA Internet Video, Motionflow™ Pro 200Hz,
energy saving switch, 4x HDMI. KDL55HX800

LG (55”) 139cm 3D Ready
Full High Definition LED LCD Television.Television.T
Get the very best high definition TV experience as well as 3D capability.
1920 x 1080 resolution, 10,000,000:1 contrast, 1ms response time, 4x
HDMI, DNLA, Wi-Fi and Skype™ compatible. 55LX9500

Samsung (58”) 147cm 3D Ready
Full High Definition Plasma Television.Television.T
Get the very best high definition TV experience as well as 3D capabil-
ity. 1920 x 1080 resolution, 3D Ready Hyper Real Engine, 10,000,000:1
contrast, wireless LAN compatible, 600Hz sub-field drive. PS58C7000YF

$299922
139cm

139cm 139cm

147cm

$3955

$4299 $4499 $4855
139cm

44
400Hz400Hz400Hz400Hz400Hz400Hz400Hz

THIS
LCD TV IS

Interest Free*1

wiwiw titi htht monththt lylyl
rerer pepe ayaya mymy entstst• NONON DEDED PEPE OSISIS TITI • NONON ININI TETET RERE ERER SESE T ununu titit lili MaMaM rcrcr hchc 2013

30
months

138cm

$4569
BONUS*2

3D BLU-RAY

PLAYER & GLASSES

BONUS*2

3D BLU-RAY

PLAYER & GLASSES

BONUS*2

3D BLU-RAY

PLAYER & GLASSES

HARVEY NORMAN® @ DOMAYNEDOMAYNEDOMA ® AUBURN NOW OPEN
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حلويات ابراهيم تفوز جبائزة اختيار الشعب ألفضل مصلحة يف منطقة سانت جورج للعام 2010

)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(

جورج للعام 2010.
احد  اجلائزة  تسلم  وقد 
ابراهيم  حلويات  اصحاب 
الصديق خليل ابراهيم مساء 
اجلمعة يف 20 آب 2010 يف 
The Grand Roxyيف  صالة 

برايتون لوساندز.
خليل  السيد  ان  هنا  وننوه 
جبائزة  وفاز  سبق  ابراهيم 
يف   2010 العام  مواطن 
روكدايل حيث تسلم اجلائزة 
يف  اسرتاليا  عيد  يوم  يف 

26 كانون الثاني 2010.
العام  جائزة  منح  مت  وقد 
ابراهيم  حللويات   2010
تقديرا لنظافة احملل واخلدمة 
واملعاملة  الشهية  واللقمة 
للزبائن  والودودة  اجليدة 
تقدمها  اليت  وللمساعدات 
واملؤسسات  للجمعيات 
 Leukaemia مثل  اخلريية 
 Myeloma Foundationو 
 Lymphoma و   foundation
واملؤسسات   Foundation
الذين  وتساعد  تهتم  اليت 
يف  اشرتاكات  من  يعانون 
الدم وكذلك املؤسسات اليت 

تقوم باالحباث البصرية.
وقد نقل وقائع احلفل، الذي 
ايضا حملالت  اجلائزة  اعطى 
لصاحبها   Design Tiles
االعالمي  ابراهيم،  ابراهيم 
جايسن موريسون من راديو 
وقائعها  نقل  كما   2GB
اىل  املكدوني  التلفزيون 

اوروبا.
اضافة  احلفل،  حضر  وقد 
روكدايل  بلدية  رئيس  اىل 

مسلماني،  السيناتور شوكت  سارافينوسكي،  بيل  السيد 
موريس  الصحايف  اسكندر  سام  ماركفيل  بلدية  رئيس 
ابناء  من  كبري  وعدد  روكدايل  بلدية  واعضاء  تادروس 

املنطقة.
وقد قدم اجلائزة اليت تسلمها السيد خليل ابراهيم، رئيس 
بلدية روكدايل بيل سارافينوسكي ومدير بنك ويستباك يف 
روكدايل دايفيد راين الذي كان الراعي والداعم االساسي 

للحفل.
العام  منذ  تأسست  ابراهيم  حلويات  ان  بالذكر  واجلدير 
1983 الصحابها علي وحممد وخضر وابراهيم وخليل ابراهيم 
سنة   27 امتداد  على  العملية  مسريتها  يف  حصلت  حيث 
على عدة جوائز تقديرا لعطاءاتها ومساعداتها للمؤسسات 
 Cancer Foundation, Leukaemia :الطبية ومؤسسات مثل
 Foundation, Myeloma Foundation, Lymphoma
Foundation اضافة اىل مساعدتها لسكان غزة خالل العدوان 
االسرائيلي ومساعدات لضحايا ومتضرري حرائق فيكتوريا 
العام 2009 عدا عن مساعدتها ودعمها للجمعيات اخلريية.

هنيئا حللويات ابراهيم على حصوهلا على هذه اجلائزة واىل 
عديد من اجلوائز وشهادات التقدير.  

ونشري هنا اىل ان منطقة روكدايل شهدت وتشهد الكثري 
من التحسينات وبناء التسهيالت يف ظل رئاسة السيد بيل 
سارافينوسكي الذي له ايادي بيضاء يف مساعدة ودعم 

العديد من اجلمعيات واملؤسسات اخلريية يف املنطقة.
Nick Ristevski  لصاحبها Rockdale mattress كما فازن شركة

جبائزة افضل مصلحة صغرية يف منطقة روكدايل.. 

*ابراهيم ابراهيم وزوجته يتسلمان جائزة Design Tiles**شركة Rockdale mattress تتسلم اجلائزة ويبدو صاحبها نيك ريستافيسكي*

*علي بزي والسيناتور شوكت املسلماني وجائزة ايزابيال**عائلة بوسي تتسلم جائزة افضل حمل خضار وفواكه يف روكدايل*

*Raine and Horn Rockdale *

*كريستال لغسيل السيارات يستلم اجلائزة*

*صيدلية اثلثتان*

يتقدم املهندس ظافر 
العايق صاحب شركة
 Global
 Marble
Australia
من أبناء اجلالية 

العربية بأحر 
التهاني مبناسبة 
عيد الفطر املبارك

Global Marble Australia
اختصاصيون 

يف قص وتركيب مجيع أنواع الرخام والغرانيت

خربة سنوات طويلة نضعها بني يديكم
صدق يف املعاملة وسرعة يف العمل  

23 Cann St, Guildford, 
NSW 2161

Ph: 02 9681 6520
Mob: 0414 394 675
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رشــــا 
لتنجيد وتصليح مجيع أنواع املفروشات

1247 Canterbury Rd, Punchbowl 2196
Tel/ Fax: 9750 0990
rashaupholstery@hotmail.com

Fawaz/ tom 
0411 401 009
0411 607 221

FREE QUOTE
FREE PICK UP
 & DELIVERY

تنجيد مجيع الصالونات والكنبايات. 
خربة طويلة وقدمية يف صالونات احلفر الطلياني 

واحلفر القديم.
تنجيد مجيع أنواع الكراسي ومنها كراسي السفرة 

واملكاتب واملطاعم.
خربة عريقة يف صناعة اجملالس العربية وموديالت 

على مجيع أنواعها.
قص مجيع أنواع االسفنج حسب املقاسات املطلوبة.

كفالة 10 سنوات.

.

.

.

.

.

RECOVER & REPAIR
All lounges & Dinning Chairs
Sofas & Sofa Beds
Restaurants & Office Chairs
Car Interiors & Boat Interiors
Motorbike Interiors
Antiques, Italian & Arabic Styles

.

.

.

.

.
.

..

The Best Lebanese Sweets

Cakes - Gelato -Pettifour
& all Lebanese Sweets

CATERING FOR ALL OCCASIONS

5 / 173 Waterloo Rd, Greenacre, 2190 - Phone: 02 9758 5020

تغيري لون البشرة
تزيني وتصفيف الشعر

عمل الثقوب
جتميل الوجه

تدليك تايلندي
ازالة الشعر الزائد

اليزر
قص االظافر وماكياج

for further information
 Call (02) 9897 7738

Hamam 
$25....

....

ONE STOP BEAUTY
38 / 46 Wellington Road, South Granville
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اعالنات

17 South terrace Punchbowl 2196
P.08 8730 8737 – M. 0432 03 30 03

باخالص وصدق وامانه 
بتفوت مرفوع الراس 

صالة ما اهلا تاني
ادارة وذوق واحساس 
لقمة موسيقى واغاني

 »كاندل اليت«
بتزّين كل االعراس

Candle Light Reception
Under New Management

Engagement
Ladies Nights

Weddings
Birthday 
Parties

Christenings

No Worries No Stress
Your wedding organizer is the candle light

Reception venue
We care about your wedding leave it to us

Shop 1, 232 South Terrace, Bankstown 2200
Ph (02) 9708 6000 Fax (02) 9790 2925

 Sweet Fantasy
 Winner of 2010 Small Business Award

Canterbury Bankstown
يتقدم صاحب حمل Sweet FantaSy ارثر

 من ابناء اجلالية العربية جبزيل الشكر
 لدعمه طيلة السنوات املاضية

 ويتمنى هلم شهر رمضان كريم ومبارك
يتوفر سائر انواع احللويات خالل هذا الشهر الكريم 

منها زنود الست..ورد الشام..مفروكة..حالوة 
اجلنب...حالوة الرز..معمول مد بالقشطة..قطايف 

مع القشطة..قطايف مقلي مع اجلوز..كرابيج 
والبصمة...

Kitchen Benchtops  - Vanity Tops – Stairs Cases
Fire Places – Renovation Bathroom – Furniture

Excellence Guaranteed – Marble & Reconstituted Stone
Also Marble & Limestone Tiles at Wholesale Prices

We Provide high quality service & work at 
a very competitive price

Call Now for a Free Quote All Areas
1300501737 Or 0414990777

Pty Ltd       Fred Mansour 
 Owner General Manager

12 Ilma Street Condell Park Nsw 

 T.02 9774 1540 –
F. 02 9792 5769

Email: dmgranite@optusnet.com.au  
Web: www.diamondgranite.com.au

2010 أيلول   4 Saturday 4 September 2010السبت 
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تتمات

حفـلة واشـنطن: »التكّتـم« يقـود إىل...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

النظرة اىل  املرونة يف  التعبري عن  االعالم احلاضرة، من  وسائل 
جولة التفاوض املقبلة.

»يوم  إيران  تشهر  أن  يتوقع  واشنطن،  اجتماعات  اختتام  ومع 
يشارك  حيث  املباشرة،  املفاوضات  وجه  كرسالة يف  القدس« 
اليوم،  اإليرانية  املدن  ستشهدها  اليت  التظاهرات  يف  املاليني 
احتالل  من  أراضيهم  و»حترير  للفلسطينيني  تأييدهم  إلعالن 

النظام الصهيوني«. 
وافتتحت كلينتون، عند الثانية من بعد ظهر أمس االول )بتوقيت 
واشنطن(، اجلولة األوىل من املفاوضات املباشرة يف مقر وزارة 
من  بكل  فيها  أشادت  كلمة  ألقت  حيث  واشنطن،  يف  اخلارجية 
عباس ونتنياهو لـ»شجاعتهما والتزامهما«، متعهدة بأن تكون 

الواليات املتحدة »شريكا فاعال يف عملية السالم«.
»وجودكما  إّن  بالقول  ونتنياهو  عباس  إىل  كلينتون  وتوّجهت 
بنية صادقة،  تقدمتم  مضيفة »إذا  مهّمة«،  خطوة  يشكل  هنا 
عام  األساسية يف غضون  املوضوعات  كل  معاجلة  من  فسنتمكن 
حتملون  قائلة »إنكم  املنطقة«  خاطبت »شعوب  ثم  واحد«. 
الوزيرة  أبدت  وإذ  وعائالتكم«.  شعوبكم  مستقبل  أيديكم  بني 
قالت  املاضي«،  يف  األمل  لـ»خيبات  »تفهمها«  األمريكية 
من  بذلك  القيام  ميكننا  وال  وصربكم.  دعمكم  إىل  حنتاج  »إننا 

دونكم«.
وانتكاسات.  عقبات  هناك  ستكون  شك  دون  »من  وتابعت 
السبل  بكل  السالم  قضية  يعارضون  الذين  أولئك  وسيحاول 
املمكنة ختريب هذه العملية مثلما شاهدنا بالفعل هذا األسبوع«، 
مشرية بذلك اىل هجومي اخلليل ورام اهلل ضد املستوطنني، حمذرة 
من أن »القضايا األساسية اليت تقع يف قلب هذه املفاوضات لن 
تصبح أسهل إذا ما انتظرنا، وهي لن حتل نفسها بنفسها، فالنجاح 

يتطلب صربا ومثابرة وقيادة واعية«.
من جهته، قال نتنياهو »ميكننا معًا قيادة شعبينا باجتاه مستقبل 
تارخيي من شأنه أن يضع حدًا للخالفات«، لكنه اعترب أّن »ذلك 
لن يكون سهال«. وأضاف أّن »السالم احلقيقي الدائم سيتحقق 
فقط عرب بذل تضحيات متبادلة ومؤملة من اجلانبني«، مشريًا إىل 
وقطع  السالم  طريق  يف  قدما  للمضي  »مستعدة  إسرائيل  أن 
مسافة طويلة فيه يف وقت قصري، من أجل إحالل األمن والرخاء 

للشعبني«.
وشدد نتنياهو على ضرورة »اخلروج من املفاوضات من حال اخلالف 
إىل حال االتفاق«. وأضاف »كما يتوقع اجلانب الفلسطيين منا 
االستعداد لالعرتاف بدولة فلسطينية كموطن للشعب الفلسطيين، 
فإننا نتوقع منه أيضا االستعداد لالعرتاف بإسرائيل كدولة للشعب 
غري  من  مليون  على  يزيد  ما  »هناك  أّن  وأوضح  اليهودي«. 
اليهود يعيشون يف إسرائيل موطن اليهود، وحيظون بكافة احلقوق 
املدنية، وبالتالي فإّن ال تناقض بني دولة تضمن احلقوق القومية 

للغالبية واحلقوق املدنية لألقلية يف الوقت ذاته«.
وتطّرق نتنياهو إىل عملييت اخلليل ورام اهلل، اليت قتل وأصيب 
بإدانة  الفلسطيين  الرئيس  طالب  حيث  مستوطنني،  ستة  فيهما 
قتل  حوادث  وقوع  دون  واحليلولة  »القتلة«  وتوقيف  احلادث 

مماثلة.
التزاماتها  تنفيذ  إىل  اإلسرائيلية  احلكومة  عباس  دعا  جهته،  من 
كامل  بشكل  احلصار  ورفع  االستيطانية،  النشاطات  كافة  بوقف 
عن قطاع غزة، ووقف كافة أشكال التحريض. وأشار عباس إىل 
معاجلة  اإلسرائيليني  مع  املباشرة  املفاوضات  خالل  أنه »سيتم 
مجيع قضايا الوضع الدائم مبا فيها القدس واملستوطنات واحلدود 
واألمن واملياه وكذلك اإلفراج عن املعتقلني »لكي ينتهي االحتالل 
جانب  إىل  الفلسطينية  الدولة  تقوم  لكي   ،1967 عام  بدأ  الذي 
الدولة اإلسرائيلية، ولكي نضع نهاية للصراع يف الشرق األوسط، 

ويتحقق األمن واألمان للشعبني وكافة شعوب املنطقة«.
ميتشل

من  األوىل  اجلولة  ختام  يف  صحايف  إجياز  يف  ميتشل،  وقال 
املفاوضات املباشرة، إّن اجلانبني الفلسطيين واإلسرائيلي خاضا 
نقاشات طويلة ومثمرة خالل اجتماعهما، مشريًا إىل أن احملادثات 
تناولت قضايا عديدة. وشدد ميتشل على أّن »السبيل إلجناح هذه 
املفاوضات يتمثل يف اإلبقاء عليها طي الكتمان، والتعامل معها 
بشكل بالغ احلساسية... لذا ما ميكنين أن أفصح عنه، اليوم وفى 
املستقبل، سيكون ضئيال«. لكنه كشف عن أّن عباس ونتنياهو 
»أدانا معا كافة أشكال العنف اليت تستهدف املدنيني األبرياء، 
إىل  مشريًا  األمن«،  قواعد  إرساء  اجل  من  معا  بالعمل  وتعهدا 
أنهما »اتفقا على أن هدفهما املشرتك يتمثل يف إقامة دولتني 
القضايا،  كافة  تسوية  يف  ينجح  للصراع،  حل  وإجياد  لشعبني، 

ويقيم دولة فلسطينية إىل جانب دولة إسرائيلية آمنة«.
وأضاف أّن عباس ونتنياهو اتفاقا أيضا على أنه ميكن االنتهاء من 
يتمثل  منها  اهلدف  وأن  واحد،  عام  املفاوضات يف غضون  هذه 
يف حل كافة القضايا الرئيسية. وتابع أن الطرفني اتفقا على أن 
اتفاق  اطار  بوضع  البدء  ستتمثل يف  املقبلة  املنطقية  »اخلطوة 
يهدف إىل حتقيق التفاهمات الالزمة الستكمال اتفاقية شاملة تنهي 

اخلالف وحتقق سالما دائما لإلسرائيليني والفلسطينيني«.
قواًل  بـ»العمل،  تعهدا  ونتنياهو  عباس  أّن  إىل  ميتشل  وأشار 

اتفاق  إىل  التوصل  يف  يسهم  الثقة  من  جو  إجياد  على  وفعاًل، 
نهائي«، الفتًا إىل أنهما اتفقا على عقد اجتماع جديد يومي 14 
و15 أيلول »يف املنطقة«، من دون أن حيدد مكانه، ثم املداومة 

على االجتماع كل أسبوعني.
حفل اإلفطار

وكان الرئيس األمريكي باراك أوباما دشن املفاوضات املباشرة 
أمس  أقامه  إفطار  الفلسطينية، يف حفل  والسلطة  إسرائيل  بني 
وامللك  ونتنياهو،  عباس  فيه  األبيض، وشارك  البيت  االول يف 

األردني عبد اهلل الثاني، والرئيس املصري حسين مبارك.
واعترب أوباما، يف كلمة ألقاها خالل احلفل، أن »غرض املفاوضات 
إىل  والوصول  النهائي،  الوضع  قضايا  مجيع  حل  هو  املباشرة 
إىل  يؤدي  مبا   ،1967 العام  بدأ يف  الذي  االحتالل  تنهي  تسوية 
إقامة دولتني فلسطينية وإسرائيلية تعيشان جنبا إىل جنب بسالم 
وأمن«. وشدد على أّن »هذه اللحظة اليت تلوح فيها فرصة قد 

ال تأتي قريبا مرة ثانية«.
من جهته، قال نتنياهو »حنن نسعى إىل سالم دائم تعيش يف 
ظله األجيال القادمة«. وتوجه إىل عباس بالقول: »أنت شريكي 
يف السالم. وحنن نعلم أن شعبا آخر يشاركنا هذه األرض جنبا إىل 
الفلسطينية«  التحرير  منظمة  عباس »باسم  أكد  فيما  جنب«، 
أن اجلانب الفلسطيين سيعمل »بكل تصميم وجدية ونية صادقة 
من أجل إجناح هذه املفاوضات«، داعيًا اجلانب اإلسرائيلي إىل 

تنفيذ التزاماته.
من جهته، اعترب مبارك أّن »االستيطان على األرض الفلسطينية 
حقوقا  ينشئ إلسرائيل  لن  وهو  الدولي،  للقانون  احملتلة خمالف 
متاما  وقفه  يتم  أن  فاأَلوىل  ولذلك  أمنا،  أو  هلا سالما  أو حيقق 
إىل حني انتهاء العملية التفاوضية برمتها«. وكان مبارك أعرب 
يف مقال نشرته »نيويورك تاميز« أمس األول، عن قناعته بأن 
»وجود قوات دولية يف الضفة الغربية، لفرتة يتم االتفاق عليها 
بني اجلهات املختلفة، قد يعطي الطرفني ما يبحثان عنه من ثقة 

وأمن«.
أّن »وجود  ألقى كلمته باالنكليزية،  الذي  واعترب امللك األردني 
دولتني فلسطينية وإسرائيلية هو احلل الوحيد للصراع يف منطقة 
الشرق األوسط«، حمذرا من االطراف اليت ترغب يف افشال جهود 

التسوية يف املنطقة.
وبدا حفل التدشني مناسبة تبادل فيها احلضور، ال سيما عباس 
ونتنياهو، االبتسامات، فيما سعى كل منهما إىل الظهور كـ»شريك 
لتوجيه  املناسبة  أوباما،  ومعهما  اجلانبان،  اغتنم  وقد  للسالم«. 
العمليتني  خلفية  على  املدنيني«  لـ»العنف« و»قتل  اإلدانة 
اليومني  خالل  الفلسطينية  املقاومة  نفذتهما  اللتني  البطوليتني 
املاضيني قرب اخلليل ورام اهلل يف الضفة الغربية، واليت ألقت 
بدء  منذ  واشنطن  يف  واملواقف  التصرحيات  معظم  على  بظالهلا 

األعمال التحضريية للمفاوضات وحتى اختتام اجلولة األوىل منها.
يأتي ذلك، يف وقت تعّهدت فيه حركة محاس باستمرار عمليات 
والسلطة  إسرائيل  بني  األمين  التنسيق  من  بالرغم  املقاومة 
من   550 باعتقال  الفلسطينية  األمن  أجهزة  متهمة  الفلسطينية، 
عناصرها ومناصريها على خلفية عملييت اخلليل ورام اهلل، وهو ما 

نفته أجهزة السلطة، بينما أكدته مصادر أمنية إسرائيلية.
وقال املتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، أبو عبيدة، يف مؤمتر 
صحايف مشرتك مع ممثلي األجنحة العسكرية لـ13 من الفصائل يف 
الصهيوني. نشدد على  العدو  على  مفتوحة  اخليارات  غزة »كل 
تشكيل غرفة عمليات مشرتكة«، مضيفًا »املقاومة من حقها أن 

تضرب يف املكان والوقت اللذين ختتارهما«.

ارتياح إسرائيلي إىل التعاون مع األجهزة ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

»عمليات  زهري:  أبو  سامي  »محاس«  باسم  الناطق  وصرح 
املقاومة ستستمر واملمارسات اليت تقوم بها سلطة فتح واالحتالل 

ستفشل يف وقفها«.
الفلسطينية »حممود عباس ال ميلك  السلطة  رئيس  ان  وأضاف 
احلق يف متثيل الشعب الفلسطيين وال احلديث بامسه وتاليا فأي 
نتائج للمفاوضات لن تكون ملزمة للشعب الفلسطيين«. واعترب 
االحتالل  أمن  حلماية  أداة  جمرد  الغربية  الضفة  يف  احلكومة  ان 

واملستوطنني.
محاس  حركة  قادة  من   550« باعتقال  »فتح«  حركة  واتهم 
وكوادرها منذ عملية اخلليل... وبتاليف جلنة مشرتكة مع االحتالل 

ملتابعة التحقيقات مع املعتقلني«.
ونشرت »محاس« قائمة بأمساء املعتقلني، ضمت 69 معتقاًل من 
اخلليل، و30 من قلقيلية، و43 من نابلس، و36 من جنني، و65 من 
طولكرم، و35 من سلفيت، و20 من طوباس، و15 من بيت حلم، 

واثنني من أرحيا، و23 من رام اهلل.
لكن الناطق الرمسي باسم االجهزة االمنية الفلسطينية يف الضفة 
الغربية اللواء عدنان الضمريي نفى ان تكون السلطة الفلسطينية 
العملية  خلفية  على  محاس  »حركة  ناشطي  من  ايا  اعتقلت 

االخرية«.
حلركة  العسكري  اجلناح  القسام«  عزالدين  »كتائب  وتبنت 
اربعة قتلى يف  »محاس« عمليتني يف الضفة اوقعت اوالهما 
اىل جرح  الثانية  وادت  اخلليل  الثلثاء قرب  املستوطنني  صفوف 

شخصني مساء االربعاء يف شرق رام اهلل. وقالت يف بيان صدر 
يف غزة امس االلو ان »كتائب عز الدين القسام تعلن مسؤوليتها 
عن العملية البطولية شرق رام اهلل... عملية رام اهلل رسالة ملن 

تعهد للصهاينة ان عملية اخلليل لن تتكرر«.
الغضب  من  جو  االربعة يف  املستوطنني  تشييع  مراسم  واقيمت 
واعترب كثريون من املشيعني ان املفاوضات مع الفلسطينيني ال 

جدوى منها.
ويف رد فعل على هجومي »محاس«، اعلن جملس املستوطنات 
متثل  منظمة  ابرز  »يشع«،  الغربية  الضفة  يف  اليهودية 
البناء يف املستوطنات من  اعمال  العودة فورا اىل  املستوطنني، 
دون انتظار االنتهاء الرمسي ملهلة جتميد االستيطان اليت اعلنتها 
حكومة رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامني نتنياهو قبل عشرة اشهر 

واليت تنتهي يف 26 ايلول.
ويف هذا السياق وضع املستوطنون حجر أساس لبناء قاعة رياضية 

يف مستوطنة آدم قرب مدينة نابلس.
قادة  عقده  اجتماع  خالل  إنه  »هآرتس«  صحيفة  واوردت 
املستوطنني، تقرر تنظيم تظاهرات واقفال طرق رئيسية يف أحناء 
الضفة. وأضافت أنه خالل االجتماع اقرتح مستوطنون أن يعملوا 
واقفال  حواجز  نصب  خالل  من  األمن«  »إعادة  على  بأنفسهم 
مداخل قرى فلسطينية مبكعبات إمسنتية وسواتر ترابية كان اجليش 

اإلسرائيلي أزاهلا يف السنتني االخريتني.
التعاون االمين

وعلى رغم حصول اهلجومني، ابدى ضابط رفيع يف الضفة ارتياحه 
ملنفذي  التصدي  يف  الفلسطينية  االمنية  االجهزة  تعاون  اىل 
اهلجمات على االسرائيليني. وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية« 
ان »التعاون مستمر على رغم هذه اهلجمات حتى انه بلغ مستوى 
يعترب من اعلى مستوياته منذ اتفاق اوسلو يف 1993«. واضاف 
اعتقلت  الفلسطينية  االمنية  ان »االجهزة  امسه  ذكر  عدم  طالبا 

مئات من ارهابيي محاس منذ وقوع هذه اهلجمات«.
يف  يعمل  الذي  الون  نيتسان  اجلنرال  هو  آخر  عسكري  وحذر 
الضفة من ان »هجمات اخرى قد تقع بالتزامن مع اطالق العملية 
االسرائيلي  اجليش  الذاعة  تصرحيات  يف  ورفض  السياسية«. 
السلطات  ازالة  ان  قالوا  مستوطنون  اطلقها  اليت  االتهامات 
االسرائيلية بعض حواجز الطرق يف مبادرة »حسن نية« حيال 

السلطة الفلسطينية، سهل تنظيم اهلجمات.
ومع ذلك، افادت تقارير صحافية إسرائيلية أن اجليش اإلسرائيلي 
وأهداف  املستوطنني  على  فلسطينية  هجمات  موجة  من  يتخوف 

إسرائيلية.
يف  قواته  صفوف  يف  االستنفار  حال  اإلسرائيلي  اجليش  ورفع 
مسلحون  ينفذها  أخرى  هجمات  شن  إلمكان  يستعد  وهو  الضفة 

فلسطينيون من حركيت »محاس« و«اجلهاد اإلسالمي«.
واوضحت التقارير اإلسرائيلية ان التخوف األساسي لدى اجليش 
هو من موجة عمليات ينفذها فلسطينيون أفراد وليس خاليا مسلحة 

ومنظمة.

أوسنت يتعّهد مساندة العراقيني لضمان  ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

العراق وسنواصل  العراقية ملتزمة ضمان جناح االصدقاء يف 
ذلك بإظهار التزامنا الصداقة مع العراقيني«.

للجيش  تابعة  دورية  يف  ناسفة  عبوة  االلو  امس  وانفجرت   
األمريكي لدى مرورها على الطريق الرئيسي مشال بعقوبة قرب 
منطقة معامل الطابوق. وسارعت القوات األمريكية اىل فرض 

طوق أمين حول مكان احلادث.
 وقتل مدير الشؤون اإلدارية يف وزارة التعليم العالي العراقية 
يف هجوم شنه مسلحون جمهولون يف غرب بغداد، فيما أصيب 
ضابط مرور برتبة نقيب يف هجوم مماثل مشال غرب املدينة .

 وافاد مصدر يف الشرطة العراقية، ان »مسلحني جمهولني 
يركبون سيارة مدنيه أطلقوا يف ساعة متقدمة من ليل ) اول 
مدير  سيارة  اجتاه  يف  رشاشة  أسلحة  من  النار  أمس   ) من 
الشؤون اإلدارية يف وزارة التعليم العالي مجال شهاب أمحد 

مما أدى اىل مقتله يف احلال«.
 كما ادى هجوم استهدف موكب مدير ناحية املشاهدة التابعة 
خطرة  جبروح  إصابته  عن  الفلوجة  غرب  يف  الطارمية  لقضاء 
ومقتل اثنني من أشقائه . ومل يكشف اسم املدير الذي كان 

يقوم بزيارة عمل ملدينة الفلوجة .
وأعلنت قيادة قوات الرد السريع اعتقال »وزير الدفاع« يف 
ما يسمى »دولة العراق اإلسالمية« التابعة لتنظيم القاعدة، 

يف عملية أمنية نفذتها غرب بغداد.
آمر  عن  العراقي  اإللكرتوني  نيوز«  موقع »السومرية  ونقل 
الرد  من  إن »قوة  داخل،  نعمان  اللواء  السريع  الرد  قوات 
السريع نفذت عملية دهم وتفتيش يف قضاء أبو غريب، مما 
ادى اىل اعتقال وزير الدفاع يف ما يسمى دولة العراق اإلسالمية 
التابعة لتنظيم القاعدة املدعو خضر علي ذياب«. وأضاف أن 
»عمليات االعتقال استندت إىل معلومات استخبارية دقيقة«، 
مشريا إىل أن »القوة نقلت املعتقل إىل احد املراكز األمنية 

للتحقيق معه«.
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مؤسسة املكاري تغنيكم عن التفتيش والدوران 
دواليب ذات نوعية ممتازة للشاحنات والسيارات 

4WD املتوسطة والصغرية والـ

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

 مؤسسة املكاري خربة يف العمل وصدق يف 

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

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

”Tune up“ اخرى

مؤسسة املكاري للدواليب االوىل يف فيكتوريا

فرعان يتعامالن بالصدق وحسن اخلدمة واالسعار املهاودة

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

اعالنات
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Melbourne

استمعوا اىل إذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطين احلر يف ملبورن

88,6FM على املوجة
 مساء كل يوم أربعاء

من الساعة السادسة اىل الثامنة مساء

لصاحبها نضال الشهري بتقديم اللقمة 

الشهية واللذيذة
مناقيش بزعرت ـ لحم بعجني ـ فطاير بسلق 

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

نظافة تامة وخدمة ممتازة َّـ فرعيها:

254Sydney Rd, Coburg
Ph: 0393846103 

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

  @äbÿ«@ÊaãœcAkkar Bakery

ULTRA GLOSS
 Smash Repairs 

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

 خاصة سيارات التاكسي
فرن اوتوماتيكي حديث للدهان

 نتعامل مع كافة شركات التأمني 
  (Insurance)

أمانة وصدق َّـ العمل

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

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

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

áÓè€a@bËjybó€
äÏÇ@Ïu@

Joe Khoury

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

For all your Travel requirements
Ph: 9416 7111

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

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

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

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

äb»é¸a@›õœa@…fl@Úflbm@Úœbƒ„

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

اذاعة صوت لبنان
استمعوا اىل اذاعة صوت لبنان

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

الخميس من السابعة مساًء حتى الثامنة
صوت لبنان ـ صوت الجالية اللبنانية

الزميل كميل مسعود يعود من لبنان بعد نشاطات اعالمية ومقابالت صحفية
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مساء يوم االربعاء املاضي عاد الزميل كميل مسعود ترافقه 
زوجته السيدة جيزال مسعود بعد رحلة استجمام اىل ارض 
البرتون دامت ثالثة  الوطن وبالتحديد من بلدته كفيفان – 
اشهر وعلى ذات الطائرة عاد شقيقه السيد زخيا مسعود 
وزوجته برناديت والسيدة ثريا ملكون والقصد من الزيارة 
وزيارة  اوضاعهم  على  واالطالع  واالقارب  االهل  تفقد 
اسطفان  االخ  تطويب  وشهد  واملقدسة  االثرية  االماكن 
نعمة يف دير مار قريياقوس كفيفان.  وكانت له نشاطات 
اعالمية ومقابالت صحفية نشرت يف جريدة اهلريالد العربية، 
كما اقيمت مأدبة تكريم له وللوفد الكفيفاني الذي قدم 

من اسرتاليا اىل لبنان.
السيد  اقامها  للوفد كانت مأدبة غداء  واخر مأدبة تكريم 
دارتهما  يف  زوجته  زانا  والسيدة  مسعود  فارس  جوزف 
وعلى مستوى رفيع من اللياقة والواجبات قدمتها السيدة 
زانا وقد ضمت الطاوالت اشهى والذ واطيب املأكوالت 

واملشروبات الروحية والفواكه واحللوى.

جلميع مراسالتكم وإعالناتكم يف ملبورن

االتصال مبسؤول اجلريدة

 الزميل كميل مسعود:
0405272581 

*صاحب الدعوة جوزف مسعود وزوجته زانا والوفد الكفيفاني**زخيا وبرناديت مسعود، الزميل كميل مسعود وابن شقيقه جوزف مسعود وايلي راشد**عبدو مسعود، مروان مسعود وزوجته وابراهيم اخلوري*

*جوزف مسعود وعمه الزميل كميل مسعود واالهل*

اضافة اىل الوفد االسرتالي الذي كرم حضر املناسبة كل 
والسيد  مسعود  هيام  والسيدة  راشد  رانيا  السيدة  من 
والسيدة  مسعود  مروان  والسيد  اخلوري  ابراهيم  مارون 
زوجته والسيد فؤاد مسعود ومعهم االبناء )هدلي وايلي 
راشد القادم من قطر واعتذر احلضور السيد عبدو مسعود 
وزوجته فاديا لعدم وجودهما يف البلدة وكذلك جو وثريا 

راشد.
 ويف هذه املناسبة يشكر الزميل كميل مسعود كل الذين 
نعوم  الزميل  عمه  ابن  بالشكر  وخيص  واحاطوه  كرموه 
ومروان  زباد  وزوجته  راشد  وجو  زوجته  ونوال  مسعود 
مسعود وزوجته ودالل مسعود وعائلتها وطانيوس سعد 
وزوجته ماري وخصوصا ابن شقيقه جوزف فارس مسعود  
سايد  والسيد  مرة،  من  اكثر  كرماه  اللذين  زانا  وزوجته 
يف  رافقوه  الذين  زوجته  وعايدة  زوجته  شقيق  يونس 

تنقالته  وحضنوه طيلة مدة اقامته يف لبنان.
اهاًل وسهاًل  باجلميع على ارض اسرتاليا الطيبة. 

ملبورن  ملبورن االستاذ هنري قسطون  لبنان يف  غادر قنصل 
اىل لبنان مع عائلته يف اجازة تستمر ستة اسابيع، يلتقي خالهلا 
اللبنانيني ويضعهم يف صورة اوضاع اجلالية  كبار املسؤولني 
لبنان  بني  العالقات  تعزيز  فيكتوريا وسبل  والية  اللبنانية يف 
واالكادميية  والسياحية  التجارية  اجملاالت  شتى  يف  وفيكتوريا 

والثقافية، ويأخذ توجيهاتهم بهذا اخلصوص.
ولدى عودة القنصل العام اىل ملبورن سوف يعمل على اطالق 

عدة مشاريع ختدم اجلالية اللبنانية الكرمية وتعزز وضعها.

قنصل لبنان يف ملبورن االستاذ هنري قسطون
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خدمة سريعة.. صدق يف املعاملة وكفالة للعمل
نعمل 24/24 ساعة يف اليوم 

االتصال بصديق اجلميع سايد حامت 

 Hatem
Electrical Contracting

كانت ومازالت
 شركة حامت 

للتمديدات الكهربائية
تقدم

 افضل اخلدمات على أنواعها

املؤسسة تضم فريقا كامال من 
االختصاصيني يف التمديدات الكهربائية 

الكرب املؤسسات واحملالت واملنازل السكنية 

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

ëÏmÏm@Úèé˚fl
bÓ€a6éa@¿@∂Î¸a

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

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

 CLASSICA KITCHEN GIFTWARE
االدارة: روبري خبعازي وفايده راضي طوق

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

جميع أنواع ستانلستيل 
ـ فناجني قهوة ـ صواني 

مختلفة
من أجود البضائع وجميع 

مستلزمات املطبخ

البيع باجلملة واملفّرق
أسعارنا هي االفضل

أمجل اهلدايا
 جلميع مناسباتكم السعيدة

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

اكرب حمل لبيع اخلضار 
والفواكه واحلبوب واالجبان 

وااللبان والزيوت خاصة 
اخلالية من الكولسرتول 

وزيت الزيتون الصايف

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

544 - 546 Mahoneys Rd Campbellfield Vic 3061

27 Malcolm Pl، Campbellfield Vic 3061

*حممص حديث جلميع انواع 
املكسرات الطازجة يوميا 

*يتوفر يف خمازننا مجيع 
مستلزمات املطبخ العربي 

*تصّدر البضائع اىل 
مجيع الواليات االسرتالية 

*حربنا مفتوحة على الغالء 
بصورة دائمة ومستمرة 

شركة عمارة السترياد وتصدير املواد الغذائية
بادارة السيد عمارة

حمالت عمارة للخضار والفواكه والسمانة 
بادارة السيد عمارة
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العاّمة  النسبّية  نظرّية  ومستقّلتان  جديدتان  دراستان  وضعت 
General Relativity اليت صاغها آلربت إينشتاين يف مطلع القرن 
املاضي، على احملك كما مل يسبق هلا أن اخُتربرَِت من قبل. يف 
»مرصد  رب  عرِ إليها  التوّصل  مّت  اليت  النتائج  أظهرت  املقابل، 
تشاندرا لألشّعة السينّية« Chandra X-ray Observatory التابع 
أّن  )»ناسا«(،  األمريكّية«  والطريان  الفضاء  »وكالة  لـ 
نظرّية إينشتاين ال تزال األفضل. ومـن الـمهم اإلشارة اىل أن 
النظريات العلمية املكينة إمنا تشّكل أفضل معرفة متوافرة يف 
والنقض  للنقد  دومًا  قابلة  أنها  يعين  ما  زمـنية حمددة،  مرـحلة 
إلينشتاين،  النسبية  نظرية  أن  واملعلوم  البناء.  وإعادة  واهلدم 
أثارت النقاش حوهلا دومًا، بل أن نقدًا قويًا استطاع أن ينال 

غري جانب فيها.
بالتذكر يف شأن »مرصد تشاندرا«. وحيمل  مثة شيء جدير 
هذا التلسكوب اسم العاملرِ اهلندي تشاندرا، الذي أبهر األوساط 
هذا  قدم  الالمع.  بذكائه  املاضي،  القرن  مطالع  يف  العلمية 
الشاب اهلندي الفقري اىل بريطانيا، وسرعان ما ُعررِف بأنه من 
القلة اليت استوعبت نظرية إينشتاين وتفرعاتها، بل صار أفضل 
من يشرحها ويبين عليها. ويبدو أن شيئًا من هذا اخليال ما زال 
حاضرًا. فقد استفاد العلماء من املعلومات اليت مجعها »مرصد 
يف  األجسام  أكرب  أن  تظهر  واليت  اجملّرات،  عن  »تشاندرا« 
الكون تربطها اجلاذبّية بعضها ببعض. وجاءت تلك النتائج لتقّوض 
نظرية منافسة لنظرّية النسبّية. واستعمل فريق ثاٍن النتائج عينها 

ليظهر أنها تنطبق على وصف واسع للزمن واملسافة كونيًا.
اجلاذبية وحدها تكفي

مثة نظرية حتمل اسم »جاذبية أف آر« )Gravity f R( تسعى 
إلعطاء تفسري ُمغاير وُمنافس لنظرية النسبية. وترتكز تلك النظرية 
على نقد تصّور إينشتاين ألبعاد الكون. واملعلوم أن إينشتاين 
تصور الكون حبدود ثابتة، على رغم الدالئل عن توّسعه، ُمفرتضًا 
الكون.  يف  توازن  إحداث  على  يعمل  كوني«  »عامل  وجود 
والحقًا، أقّر إينشتاين بأن افرتاضه هذا العامل الكوني كان خطأه 
األكرب، خصوصًا بعد أن برهن العاملرِ األمريكي إدوين هابل مسألة 

توّسع الكون.
ويرى أصحاب نظرية »جاذبية أف آر« أن اجلاذبية حبد ذاتها 
تكفي لتفسري معطيات الكون. وتنفي احلاجة لتفسريات إينشتاين. 

وتشّدد على ضرورة صوغ فهم جديد للجاذبية نفسها. 
من »معهد  فابيان مشيت  الربوفسور  أوضح  اإلطار،  هذا  يف 
التكنولوجيا« يف باسادينا الذي ترأس فريق البحث يف معطيات 
يف  بطاًل  العاّمة  النسبّية  كانت  إذا  اّنه  تشاندرا«،  »مرصد 
تكون  ألن  تطمح  األخرى  النظرية  فإن  الثقيل،  للوزن  املالكمة 
منافسها املغرّت، وُتظهر أعمال الفريق أّن فرص اإلطاحة بنظرية 

النسبّية العاّمة ضئيلة جّدًا.
ويف السنوات األخرية، صّب علماء الفيزياء تركيزهم على حماولة 
استخدام النسبّية العاّمة كتفسري حمتمل لتوّسع الكون السريع. 
واملعلوم أن البشر مل يتوصلوا إال ملعرفة جزء ضئيل من مكّونات 
البقية  أن  ويعتقد  منها.  املئة  يف   4 على  يزيد  ال  ما  الكون، 
تؤّلفه املادة املظلمة Dark Gravity وطاقتها. وألن هذه الطاقة 
الغامضة تعمل على متزيق الكون وتشتيته، يرى بعض العلماء 
أن »الثابت الكوني«، الذي افرتضه إينشتاين خطًأ، رمبا مل 
يكن خطًأ فعليًا، وأنه يشكل عنصر توازن، مبعنى أنه مينع التوسع 

الكوني من التسارع اىل درجة يتمزق معها الكون ويتشتت! 
الكون  أّن تسارع  آر«  يف املقابل، تعترب نظرّية »جاذبية أف 
ليس ناجتًا من الطاقة الداكنة، بل من تغيري يف قّوة اجلاذبّية 
نفـسـها. ويؤّثر هذا التغرّي أيضًا على معّدل منّو الزيادة القليلة 
عناقيد  أن تصبح  إىل  الزمن  من  مـدى عصور  علـى  املـاّدة  يف 
مـجّرات كبرية. ولفهم األمر، جيب التذكري بأن العـلماء يعتقدون 
أن الطاقة اليت انطلقت مع »االنفجار الـكبري« )»بيغ بانغ« 
أكثر  املادة  من  كميات  أن تصنع  من شأنها  كان   ،)Big Bang
كثريًا مما نشهده من املادة اليت تؤلف الكون. ملاذا مل تتألف 

كمية أكرب من املادة؟ هناك تفسريات شتى هلذا األمر. 
49 جمّرة يف  تقديرات ضخمة مشلت  وزمالؤه  واستخدم مشيت 
إثباتًا على  مأخوذة من »مرصد تشاندرا«. ومل جيدوا  الكون 
عدم قدرة نظرية إينشتاين على تفسري أوضاع الكون على مدى 
اآلخر، حتتاج  املقلب  يصل اىل 130 مليون سنة ضوئّية. ويف 
نظرية »جاذبية أف آر« لتحسني تفسرياتها مبقدار مائة مّرة، 
كي تستطيع أن تصل اىل هذا املستوى من اجلودة يف التفسري، 

الذي أظهرته نظرية النسبية. 
أقوى  تشّكل  تشاندرا«  »مرصد  معطيات  أّن  مشيت  واعترب 
القيود حلد اآلن، على اإلقرار ببديل للنظرّية النسبّية العاّمة من 
منظور واسع كهذا، وأّن النتائج اليت توّصل إليها تظهر إمكان 
التحّقق يف شكل مدقق من نظرية اجلاذبية على مستوى كوني. 

وقد يعود سبب هذا التحّسن الدراماتيكي يف القيود إىل زيادة 
املعطيات عن اجلاذبية وتفاعالتها كونيًا، وكذلك احلال بالنسبة 
جديًا  إخبارًا  املعطيات  هذه  وستشّكل  الكون.  توّسع  لظاهرة 

لسيناريوات أخرى حول اجلاذبّية، مثل نظرية األوتار.

نظرّية إينشتاين »ما زالت« تهزم نّقادها 

معضلة تسارع الكون
العاّمة،  النسبّية  ثانية  دراسة  تناولت  منفصل،  سياق  يف 
ووضعتها حتت اختبار املعطيات املتوافرة عن املسافات الكونية 
إال  العاّمة  النسبّية  من  التحّقق  جير  مل  اآلن،  فحتى  الشاسعة. 
يرتك  ّما  الشمسي،  نظامنا  نطاق  ضمن  حمدودة،  جتارب  عرب 
نظرّية  انهيار  احتمال  أمام  النظرية(  الناحية  )من  متاحًا  اجملال 
عن  ولإلجابة  اتساعًا.  أكثر  نطاق  على  اخـُتربت  إذا  إينـشـتاين، 
هذا الـتساؤل، سعت جمموعة يف جامعة »ســتـانفورد« ملقارنة 
معطيات »مرصـد تـشـانـدرا« حول سرعة منو اجملرات وتباعدها 
عرب الزمن من جهة، وحـسابات النـسـبّية الـعـاّمة من جهة ثانية. 

وكانت احملّصلة توافقًا شبه تاّم بني األرصاد والنظرّية. 
معهد  من  رابيت  ديفيد  لرأي  الرجوع  ميكن  السياق،  هذا  يف 
»كافلي« للفيزياء الفلكّية للجسيمات وعلم الكون يف جامعة 
»ستانفورد«، الذي قاد هذه الدراسة اجلديدة. ورأى رابيت أّن 
نظرّية إينشتاين تنجح جمّددًا، وهذه املّرة عرب حساب كتلة اجملرات 
وجاذبيتها على مدى اخلمسة باليني سنة املاضية، مضيفًا أّن من 
املثري واملطمئن أّن معطيات »مرصد  تشاندرا« هي االختبار 

األكثر متاسكًا واتساعًا لنظرّية النسبّية العاّمة حتى اآلن. 
من  جمموعة   238 من  عّينة  عن  معلومات  رابيت  فريق  ودرس 
أن  »روسات«(  )امسه  الفضاء  مراصد  ألحد  سبق  اجملرات 
الكبرية واملفّصلة  بالقياسات  البـيـانـات  ـَمت هـذه  وُدعرِ راقبـها. 

اليت مجعها »مرصد تشاندرا«. 
وُتَعّد اجملّرات وجتّمعاتها من أهم امُلكّونات يف البحث عن طريقة 
لفهم الكون ككّل. ويزيد يف أهميتها أّن املعلومات عنها تتأّثر 

مباشرًة خبصائص اجلاذبّية.
هل يعين ذلك أن نظرية إينشتاين تشّكل فعاًل أداة هائلة علميًا، 
حبيث يصعب هدمها، على األقل كدفعة واحدة؟ أم أن املسألة 
تكرار لنظريات أرسطو وفيزيائه، اليت دعمتها هندسة إقليدس 

ونظرياته، وصمدت ألفي سنة، قبل أن تندحر؟

خفض عقار السكري "ميتفورمني" بشكل ملحوظ من وترية سرطان 
الرئة عند فئران تعرضت ألحد مشتقات النيكوتني وهو مادة مسرطنة 
واعدة  اعتربت  وقد  األربعاء  نشرت  أعمال  حبسب  التبغ،  حيتويها 

للبشر.
وزودت الفئران بعقار "ميتفورمني" عرب الفم أو من خالل احلقن.

أورام  لديها  الفم سجلت  اليت حصلت على جرعتها عن طريق  تلك 
أقل بنسبة تراوحت ما بني 40 و 50%، يف حني أن تلك اليت زودت 
بالسرطان  اإلصابة  لديها خماطر  بالعقار عن طريق احلقن اخنفضت 
بنسبة 72%، حسبما يؤكد هؤالء الباحثون الذين نشرت دراستهم يف 
جملة "كانسر بريفانشن ريسريش" إحدى إصدارات اجلمعية األمريكية 

لألحباث حول السرطان.
وبينت هذه الدراسة أن "ميتفورمني" حيفز إنزميا تنتجه جزيئات مضادة 
للجراثيم تشل عمل بروتني يطلق عليه اسم "أم تور" ويلعب دورا 
أساسيا يف منو اخلاليا السرطانية يف الرئة وتعمريها، حسبما اوضح 

الدكتور فيليب دينيس من املعهد الوطين األمريكي للسرطان.
وعلى إثر النتائج املشجعة على صعيد األحباث اليت تناولت احليوانات، 
ينوي الباحثون القيام بدراسات سريرية لتحديد إمكانية استخدام عقار 
السكري هذا كوقاية كيميائية بالنسبة إىل املدخنني املعرضني اكثر 

من غريهم لالصابة بسرطان يف الرئة.
ويلفت دينيس املشرف على الدراسة أنه "على الرغم من أن اإلقالع 
عن التدخني هو أهم خطوة ينبغي أن يقوم بها املدخنون، فإن نصف 
حاالت سرطان الرئة تشخص لدى مدخنني سابقني األمر الذي يشري 

إىل ضرورة تطوير عالجات وقائية فعالة".
يضيف الدكتور جيفري إنغلمان مدير مركز األحباث حول السرطان يف 
مستشفى ماساشوستس العام أن "دراسات وبائية سابقة كانت قد 
بينت أن مرضى السكري الذين يعاجلون مبيتفورمني هم أقل عرضة 

لتطوير مرض سرطاني".
ويشري إىل أنه يف هذه الدراسة اليت تناولت الفئران "حتكم الباحثون 
مبستوى السكر يف الدم، األمر الذي يدل على أن تأثري ميتفورمني 

قد يشمل أيضا غري املصابني بالسكري".
الطب  يف  حماضر  أستاذ  وهو  بوالك  مايكل  الدكتور  إىل  بالنسبة 
واألمراض السرطانية يف جامعة ماك غيل يف مونرتيال، فإن "هذه 
الدراسة املهمة اليت تتكامل وأحباث خمتربية وبائية سابقة، تدفعنا 
إىل االعتقاد بإفادة ميتفورمني يف ما يتعلق بالوقاية من السرطان 

وعالجه".
انتشارا حول  السرطانات فتكا وأكثرها  أكثر  الرئة  ويعترب سرطان 
العامل، إذ تشخص أكثر من 12 مليون حالة جديدة سنويا يف حني 

يقضي حنو 8 ماليني شخص كل عام.
النوع  من  السكري  ملعاجلة  ميتفورمني  عقار  استخدام  وينتشر 

الثاني.

عقار للسكري...ملواجهة سرطان الرئة 
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مقاالت
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علي حسني باكري 

اخليار  حول  اجلدل  عاد  أشهرًا،  دام  توّقف  بعد 
العسكري اإلسرائيلي ضد إيران ليتصّدر واجهة 
النقاش من جديد يف الواليات املّتحدة، وذلك عرب 
سلسلة من املقاالت اليت نشرت الشهر املاضي 
األمريكية  واجملالت  الصحف  من  العديد  يف 
إسرائيل  قيام  احتماالت  وتناولت  الرصينة 
بالتصرف منفردة وتوجيه ضربة عسكرية إليران 

ملنعها من امتالك األسلحة النووية.
ومن بني هذه املقاالت، أثار املقال الذي نشرته 
جملة »ذا أتالنتيك« األمريكية بالتحديد، واليت 
عنوان  )أيلول/سبتمرب(  الشهر  غالفها هلذا  محل 
إيران: كيف وملاذا  »إسرائيل تتحّضر لقصف 
وماذا يعين ذلك؟«، نقاشًا وجداًل واسعًا لدى 
حد  على  األمريكية  والرمسية  البحثية  األوساط 

سواء. 
عنوان  حتت  جاء  الذي  املقال  أهمية  تكمن  وال 
على  الضوء  تسليطه  يف  الالعودة«  »نقطة 
اخليار العسكري اإلسرائيلي فقط، بل ألن كاتبه 
هو »جيفري غولدبرغ« الذي كان له دور يف 
تأليب إدارة بوش االبن ضد نظام صّدام بدعوى 
صالته بـ »القاعدة«، وهو واحد من أهم الكّتاب 
ومعروف  اإلسرائيلي،  املوضوع  يف  املؤّثرين 
بصالته القوية بالقادة اإلسرائيليني، األمر الذي 
من  رسالة  اّنه  على  مقاله  يفهم  البعض  جعل 
احلكومة اإلسرائيلية إىل اإلدارة األمريكية أكثر 

من كونه تقريرًا أو مقااًل حتليليًا.
مسؤولني  مع  مقابلة   40 حواىل  إجرائه  بعد 
إسرائيليني سابقني وحاليني رفيعي املستوى، 
خرج غولدبرغ يف مقاله بسيناريو يقول: »يف 
من  كل  ســـيقوم  القادم،  الصيف  ما يف  يوم 
مـــستشار األمن القومي اإلسرائيلي عوزي أراد 
ووزير الدفاع ايهودا باراك باالتصال بنظرائهم 
والبنتاغون  األبيض  البيت  يف  األمريكيني 
إلعالمهم بأّن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني 
أف-15  املئة  يقارب  ما  للتو  أمر  قد  نتانياهو 
سالح  من  أخرى  طائرات  إىل  إضافة  وأف-16 
اإلسرائيليون  إيران....سيبّلغ  بالتوجه حنو  اجلو 
اخلطوة  هذه  اختذوا  أّنهم  األمريكيني  نظراءهم 
بقاء  تهديد على  أخطر  نووية تشّكل  إيران  ألّن 
ُيرتك  مل  وألنه  هتلر،  منذ  اليهودي  الشعب 

إلسرائيل أي خيار آخر..«
وميكن  واضحة  املقال  حيملها  اليت  الرسالة 
الوضع  استمرار  حال  يف  اّنه  بالقول  تلخيصها 
على ما هو عليه يف امللف النووي اإليراني، وإذا 
ما فشلت إدارة الرئيس أوباما يف إقناع القادة 
الستخدام  فعاًل  مستعدة  بأّنها  اإلسرائيليني 
القوة إذا لزم األمر ملنع إيران من حيازة األسلحة 
النووية، فإن إسرائيل قد جتد نفسها مضطرة 
عسكرية  ضربة  توجيه  إىل  الظروف  هذه  يف 
متوز/ شهر  حبلول  اإليرانية  النووية  للمنشآت 

يوليو من العام القادم.
وفقًا لغولدبرغ فإن اخلطوط احلمراء اإلسرائيلية 
)ديسمرب(  أول  كانون  نهاية  معروفة،  باتت 
مسار  لتقييم  النهائية  املهلة  ستكون  القادم 
اخليارات غري العسكرية إليقاف إيران. وهو يصل 
يف مقاله هذا إىل قناعة مفادها أّن احتمال قيام 
الـ50يف  تعّدى  قد  اخليار  هذا  باختاذ  إسرائيل 
املئة يف هذه املرحلة، وأّنها قد ال تسأل حتى 
عن الضوء األخضر األمريكي الشهري عند تنفيذ 
عرقلة  األمريكية  اإلدارة  حتاول  ال  كي  املهّمة 

هذه الضربة أو إيقافها.
تستعرضه  الذي  اإلسرائيلي  املوقف  ويتمحور 
املقالة حول »اخلطر الوجودي احملتمل« الذي 
إيران نووية على إسرائيل. وعلى رغم  تفرضه 
أّن نتانياهو ال يناقش املوضوع من هذا الباب 
إيران ال تشّكل تهديدًا مباشرًا  أّن  عندما يقول 
وأّنها لن تستخدم القنبلة النووية ضد إسرائيل 
اّن  املقابل  يف  يعتقد  لكنه  مباشر،  شكل  يف 
حصول إيران على األسلحة النووية سيؤدي إىل 
تقوية أذرعها يف املنطقة وسيحظون حينها مبظلة 
أن يقّوض فكرة إسرائيل  نووية مما من شأنه 

عودة اجلدل حول ضرب ايران... وإسرائيل قد تلجأ 
اليه من دون ضوء أخضر أمريكي

باراك  أيهود  ومثله خيشى  لليهود.  آمن  كملجأ 
أن يؤدي القلق الناجم عن امتالك إيران أسلحة 
إىل  أو  اإلسرائيلي،  الشباب  هجرة  إىل  نووية 
عدم قدرة إسرائيل يف ما بعد على استقطاب 

عقوهلا املهاجرة.
ويف املقابل، تتضمن مقالة غولدبرغ العديد من 
املسؤولني  من  جمموعة  معارضة  عن  اإلشارات 
رفيعي املستوى يف االستخبارات العسكرية ويف 
معتربين  إليران  عسكرية  بضربة  القيام  اجليش 
الوجودي«  »اخلطر  عن  نتانياهو  كالم  أّن 
الذي تفرضه إيران على إسرائيل غري مربر وال 
مقاله،  ففي  ذاتية.  هزمية  عن  ويعرب  له  داعي 
اإلسرائيليني  اجلنراالت  بعض  خشية  يشريإىل 
الذين قابلهم من أن يؤدي احلديث عن »خطر 
وجودي« إىل نوع من اخلطر الوجودي احلقيقي 
الذي نشأ أصاًل ملنع  الصهيوني  على املشروع 
الشعب  ضد  والتهديدات  املخاطر  هذه  مثل 

اليهودي«.
ويعترب رئيس األركان اإلسرائيلي السابق غابي 
نفسه  املنصب  يف  غالنت  خلفه   - أشكنازي 
يف  باراك  مؤيدي  من  وهو  املاضي،  األسبوع 
إيران-  على  قوية  اإلعداد خلطة هجوم عسكرية 
واحدًا من الذين يشككون جبدوى شن اهلجوم«، 
لالستخبارات  السابق  الرئيس  يذهب  ومثله 
فركش  زئيفي  أهارون  اإلسرائيلية  العسكرية 
بأّن  الذي يعترب مع عدد من مسؤولي املوساد 
األسلحة  حيازة  من  األساسي  اإليراني  اهلدف 
النووية ليس تهديد إسرائيل وإمنا احلفاظ على 
به من  لإلطاحة  إمكانية  أي  النظام ومحايته من 

قبل الواليات املّتحدة األمريكية.
امانويل  رام  األبيض  البيت  يقول كبري موظفي 
موّضحًا املوقف األمريكي لطمأنة اإلسرائيليني: 
إيران هي  مع  اخليارات  كل  أّن  نقول  »عندما 
على الطاولة اآلن، فهذا يعين أّن كل اخليارات 

فعاًل على الطاولة«.
ويف تعليقه على املقال، يشري باتريك كالوسن 
من »معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى« 
شكل  يف  اإلسرائيليني  االسرتاتيجيني  أّن  إىل 
عام مييلون إىل احللول املوقتة، فهي ترضيهم 
أسوأ  تأخري  فإن  السياق  هذا  ويف  وتناسبهم، 
برامج عّدوهم لسنة أو سنتني يعترب بالنسبة هلم 
أفضل بكثري من عدم فعل أي شيء. فيما يؤكد 
األمريكية  اخلارجية  وزارة  السابق يف  املسؤول 
نيكوالس  أيضًا  للـ »ناتو«  السابق  والسفري 
برينز، اّنه وبعد قراءته ملقاله غولدبرغ املطولة، 
أصبح أكثر اقتناعًا من أي وقت مضى بأّن ضربة 
النووية  للمنشآت  أحادّية  إسرائيلية  عسكرية 
األمريكية«.  للمصاحل  كارثة  ستكون  اإليرانية 
بل  هذا،  تشخيصه  يف  وحيدًا  برينز  يقف  وال 
من  العديد  العسكري  املستوى  على  يدعمه 

املنّظرين والقادة العسكريني.
اجمللس  رئيس  )فارسي(  بارسي  تريتا  ويرى 
كتاب  ومؤلف  اإليراني-األمريكي،  الوطين 
بني  السرّية  التعامالت  الغادر:  »التحالف 
إسرائيل وإيران والواليات املّتحدة األمريكية«، 
يعترب  الذي  اإلسرائيلي  اخلطاب  على  احلكم  أّن 
إيران تهديدًا وجوديًا ال يعكس الصورة احلقيقية 
هذا  على  يتصرفون  فاإلسرائيليون  للموضوع، 
النحو ألّنهم ال حيّبذون احلل الديبلوماسي. ولكي 
على  احلكم  علينا  جيب  كاملة،  الصورة  تكون 
ستظهر  وعندها  فقط،  األقوال  وليس  األفعال 

صورة ثانية خمتلفة كلّيًا.
املتحدة  الواليات  »معهد  يف  الباحثة  تراهن 
للسالم« روبن رايت على أّن أّيًا من إسرائيل 
املّدة  خالل  إيران  بقصف  تقوم  لن  أمريكا  أو 
والعقوبات  الديبلوماسية  العملية  ألّن  املذكورة 
على  أخرى  لسنة  مكّثف  شكل  يف  ستستمر 
األقل، وتشري إىل أّن النقاش جيب أن يتمحور 
يف األساس حول الكيفية اليت ميكن من خالهلا 
إيران وهو األمر الذي حيتاج إىل الكثري  احتواء 
من التفكري اجلّدي قبل أن يلجأ احدهم إىل ضرب 

إيران. 
* كاتب اردني

جعفر العطار
اليت  األساليب  فظاظة  يوم،  بعد  يومًا  تزداد، 
كافة،  بأجهزتها  اللبنانية،  األمنية  القوى  تتبعها 
منهم  املخالفني  املواطنني،  مع  تعاطيها  لدى 
اللبنانية.  املناطق  شتى  يف  املخالفني،  وغري 
أي دورات  يتّلقوا  األجهزة مل  وكأمنا عناصر هذه 
تثقيفية، تأتي عادة يف سياق الدورات العسكرية 
اليت ُيفرتض أن تؤهلهم حلمل البنادق، على أكتاف 
كيفية  تعلم  ثم  الوطن،  أجل  من  للقتال  تدربت 
املعاملة اللبقة مع الناس.. أهل الوطن، وضيوفه، 

وإن كانوا قد دخلوه خلسة لتعّذر السبل البديلة.
تكاد  حتى  ممارساتها  يف  األمنية  القوى  وتستمر 
الصورة احلالية لبعض أفرادها تدنو، شيئًا فشيئًا، 
اليت  »القدمية«،  امليليشيات  أفراد  صورة  من 

يفرتض أن تكون قد وّلت مع اتفاق الطائف.
كأمنا األمر صار روتينيًا، أو كأنه صار من الطبيعي 
عمال  على  بالضرب  االعتداء  التالي:  حيصل  أن 
ألنه  مواطن  قتل  خلسًة.  البالد  لدخوهلم  أجانب 
وليس  قتل   - أمين  حاجز  عند  للوقوف  ميتثل  مل 
إطالق نار حتذيري. تهديد لإلعالميني الذين يؤدون 
فعال.  حيصل  ما  أي   - الوقائع  بتصوير  مهامهم 
وغريها الكثري من التعديات اجملحفة حبق الناس. 

حبق البشر.
وليس آخر التعديات كان عرض صور لبعض القوى 
األمنية أقدموا يوم أمس األول يف جرود بلدة كفر 
زبد، بإبراح جمموعة من الشبان السودانيني، الذين 
مرأى  أمام  عنيفًا  ضربًا  خلسة«،  البالد  »دخلوا 
الذين  واألهالي  اإلعالمية  الوسائل  بعض  ممثلي 

احتشدوا لرؤية »فيلم العنف« املباشر.
راحت عناصر  بل  الضرب،  األمر على  ومل يقتصر 
ملندوبي  بالقتل  تهديدات  توجه  الدورية  تلك 
الوسائل اإلعالمية، على الرغم من أنهم كانوا على 
اليت مسع  الضرب«،  بعيدة من »عملية  مسافة 
منها أصوات الكدمات اليت كانت ُتكال إىل العمال 
فيما  خيفًة،  بالدهم  من  هربوا  الذين  السودانيني 
متثيليًا  مشهدًا  جيسدون  األمنيون  »األبطال« 
من  توجس  أي  عن  مبعزل  تأديته،  على  اعتادوا 
األقنية  إحدى  أن  حتى  التصوير.  آالت  عدسات 
تعّلق  أن  دون  من  جرى  ما  مشاهد  نقلت  احمللية 
خرب  جمرد  وكأنه  املوضوع  مع  متعاملة  عليها، 

توقيف.. عادي.
يفتح املشهد النافذة على روح قدمية، لبزات أمنية 
وإنصاف  الناس  محاية  هي  مهمتها  أن  يفرتض 
أو  عليهم،  التعّدي  وليس  ميدانيا،  حقوقهم 
أي  بينهم،  من  ضعفًا  الفئات  أكثر  على  باألحرى 
أولئك الذين ال ينتمون إىل أي جهة سياسية، أو 
مذهبية، أو طائفية، أو عرقية، هلا يد »طائلة« 

يف البلد.
على »املقتل«،  النار  إطالق  على  تعودت  روٌح 
أو مشتبه به حلاجز، من  يف حال مل ميتثل سائق 
دون التفكري بالتصويب على عجالت السيارة. أو 

انهم مل يتدربوا جيدًا؟
إن كانت  ومع كل مشهد بطولي جديد، خصوصًا 
العدسات اليت تصوره تستهدف عماال أجانب، عماال 
سودانيني مثال، تعلو األصوات املدنية متسائلة عن 
انتهاك  التجاوزات:  العقلية اليت تسمح مبثل تلك 
البشر، بالضرب املربح واملؤذي تارة و باإلهانات 
العمال  على  االعتداء  حادثة  كما حصل يف  طورا، 
السودانيني يف األوزاعي يف مّتوز املاضي عندما 
جتّمعوا للّم التربعات ملريض من بينهم. وكما حصل 
تعرضن  اللواتي  النسوة  مع  سعدنايل  يف  أيضا 
للضرب عندما حاولت دورية أمنية إخالء شقة تابعة 
هلّن.تعلو األصوات قلياًل، برهة، ثم ختفت. تسكت. 
أخرى لتعلو: »شو.. ما عجبك؟«  تعود أصوات 
احلاجز.  عند  السيارة  األمين سائق  العنصر  يسأل 
حاجز القوة الذي صار يستخدم يف بعض األحيان 
لتنفيس احتقان الضابط، أو العنصر. هناك يقول 
ما يريده بنربة ال تليق بالبزة اليت ترمز إىل الوطن 
وتزّين ربوعه. البزة اليت يفرتض أن تزين ربوعه 

وحتميها.
يتعاطف الناس لدى رؤية مشاهد ُيعنف فيها طرف 
قوي آخر ضعيفًا. هذا أمر بديهي، وإنساني. لكن 
ما  حقيقة  بتبيان  املطالبة  حد  إىل  يذهب  أحد  ال 

جيري: من بادر إىل العنف، من حقق يف األمر، من 
حياسب، من يعيد املصداقية إىل البزة الرمسية؟. 
ال أحد يسأل إن متت معاقبة »األبطال« أم ال؟ 
يركّز الناس على متابعة االشتباكات السياسية اليت 
تقع، وكان آخرها حادثة برج أبي حيدر، اليت انتهت 
املتخاصمة،  القوى  تصاحل  عقب  خري«  »على 

وعقب مقتل ثالثة أشخاص. ثالثة مواطنني.
القوى السياسية تصاحلت. لكن، أين كانت القوى 
القوى  أين  األخرية؟  االشتباكات  أثناء  األمنية يف 
األمنية من مناطق كثرية حمسوبة على أطراف وقوى 

سياسية بعينها؟
القوى األمنية، يف تلك احلاالت، تأتي يف النهاية: 
بعض  األمر.  سّوي  لقد  اآلن..  الدخول  ميكنكم 
القتلى فحسب. تفضلوا... تأتي كـ»البوليس« 
من  اخلشية  والذريعة؟  السينمائية.  األفالم  يف 
أم قادة األحزاب؟ ال  الناس،  التصادم. مع من؟ 

جواب...
غري أنها، القوى األمنية، تكون يف الطليعة عندما 
البطولي«  »اهلجوم  هدف  »اهلدف«،  يكون 
شبان أجانب دخلوا البالد خلسًة. واألمر يعتمد طبعًا 
أن  هلؤالء  ميكن  ال  خلسة.  الداخلني  جنسية  على 
يكونوا خليجيني أو غربيني، هؤالء ال يدخلون البالد 
تأشريات  بال  آمنني  بسالم  يدخلونها  بل  خلسة، 

دخول حتى.
املتسللون خلسة هم يف الغالب من العمال: أبناء 
البالد الفقرية. أيتام يف بالدهم، ويف اخلارج حيث 
ما  عنهم.  تسأل  أو  حبقوقهم  تطالب  سفارات  ال 
هي التهمة اليت تربر االعتداءات؟ البحث عن لقمة 
العيش. وما هو احلل؟ الضرب املربح. االستقواء 
على من ال »قوي« حيميه، حزبًا كان أو طائفة 

أو حتى سفارة.
احلل يكمن يف التفريغ. تفريغ الكبت الذي يرتاكم 
إشكال  عن  األمنية  القوى  إبعاد  جراء  األيام،  مع 
معني يف منطقة حزبية معينة، أو مع رجل سياسي 
يف  مثال،  الفائت  األحد  مساء  حصل  كما  نافذ، 
أوقفت  نائب سابق، عندما  ابن  اجلناح مع  منطقة 
الدورية األمنية 17 شابًا نتيجة إشكال وقع بني ابن 
النائب وشاب آخر على أفضلية املرور. ماذا كان 
احلل حينها؟ اتصل النائب السابق، وهو عضو يف 
تيار بارز، بوزير أمين وبعض املسؤولني ليخربهم 
أن هناك من يعتدي عليه بالقرب من منزله. فجاءت 
»الدورية« وراحت تكّبل كل من مر باملكان على 
دراجة نارية، حتى وصل العدد إىل 17 موقوفًا، من 

دون توقيف مطلق النار: أي ابن النائب السابق.
يطال  بذٍل  جُيابه  الذي  الظلم  وبعد  التفريغ،  بعد 
أشخاصا أبرياء، ُتغلق النافذة من دون املعاقبة أو 
التحقيق يف هذه احلادثة أو تلك. حوادث صارت 
أحيانا،  وبالشتيمة  حينًا،  الضرب  بعنصر  تتميز 

وباإلثنني معًا يف معظم األحيان.
أما العنصر الذي بات يتكرر، وهو ليس متامًا جبديد 
على أداء »األبطال« من محاة الوطن، فهو ضرب 
أمس  حصل  كما  بالقتل،  وتهديدهم  اإلعالميني 
األول يف كفر زبد، أو كما حصل يف شتورة إبان 
أو وقت متفجرة زحلة  الرمحن عوض،  مالحقة عبد 
أو  االنتهاء من الضرب  األخرية، مع اإلقدام، بعد 

التهديد، على حتطيم آالت التصوير.
األمين يقول: »أنا ال أستطيع  العنصر  كأن هذا 
عليكم  إال  حاليًا،  وصالحياتي،  أفرض سلطيت  أن 
من  لديها  ليس  اليت  املهمشة،  الفئات  أنتم، 
أن  اليت يفرتض  يسندها، واإلعالميني. فاملناطق 
اآلن،  إليها  الدخول  منفوخ، حمظور  بصدر  أدخلها 
حمسوبون  تعلمون،  وكما  فيها،  املتقاتلني  ألن 
على أحزاب سياسية قوية«. يقوم العنصر بتفريغ 
يسدد  اليت  الدورات  يف  تعلمه  بتهذيب  كبته، 
الشعب كلفتها، من أجل أن حتميه هذه البزات ومن 
بتسليحها  املطالبة  تعلو األصوات  واليت  يرتديها، 

أكثر فأكثر.
بضرب  األول،  أمس  حادثة  عقب  جتلى،  التفريغ 
شبان غادروا بالدهم، ليبحثوا عن لقمة عيش، ثم 
مّت تكبيلهم وحتويلهم إىل السجن ملدة شهر، يتعني 
أن ينتظروا بعدها مدة عام بكامله، أو أكثر بقليل، 
بالدهم،  إىل  فالعودة  السفر،  كلفة  تأمني  حلني 

حيث اللقمة مفقودة. 

 القوى األمنية كاحملاصرة يف تأدية مهامها: يهمشها 
»األقوياء« فتستقوي على الضعيف
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إذا ذاب جليد القطب اجلنوبي يرتفع مستوى البحار 70 مرتاً!

   املهّددات البيئية وأوهلا االنسان تؤدي حبيوانات الرب والبحر إىل االنقراض وخترب الطبيعة
مدمر  بشكل  يوميًا  تتكاثر  واللبنانية  العاملية  البيئة  املشكالت  ان 
وخصوصًا يف ما يتعلق باحليوانات والنباتات املهددة باالنقراض يف 

الرب والبحر.
1- احليوانات املنقرضة

عادية تسّمى  عملية  االرض  احليوانات عن وجه  اختفاء بعض  ان   -
"االصطفاء الطبيعي" سببه ان بعض احليوانات ال تستطيع التأقلم 
مع التغريات املناخية، أو أنها أضعف من غريها فتموت، ويقال عندها 
إنها "تنطفئ". واالنسان يشجع نظام اختفاء بعضها بشكل متصاعد 

جيعلنا نتكلم على "انقراض كثيف".
- كان انقراض الدينوصور بسبب: كرب حجمه ونيزك ضرب االرض 

وفوران براكني رفعت احلرارة بشكل غري حمتمل.
مثاًل،  جنهل،  خمتلفة:  السباب  احليوانات  بعض  انقرضت  لقد   -
سبب انقراض املاموث منذ آالف السنني )قد يكون ضعف مقاومته 
االمراض، القنص، أو حرارة املناخ( ذئب تسمانيا اختفى سنة 1933 
بسبب القنص، ألنه كان يالحق االغنام. كما غابت للسبب إياه بقرة 
وبالرغم  املغاور،  جدران  على  ُرمست  ما  غالبًا  اليت  التاريخ  قبل  ما 
من احملاوالت اليت بذلت يف القرن السابع عشر مل ميكن إنقاذ هذا 
اجلنس املهدد. أما طائر الـDodo الدوُرنت الذي استقبل اهلولنديني 
عندما أحبروا اىل جزيرة موريس عام 1598 فقد قضى عليه القنص 
رافقت  اليت  والكالب  اخلنازير  استهالكه  واشرتك يف  بدون شفقة 

البحارة، ويف عام 1680 وّدع آخر طائر منه يف ِقْدر على النار.
2- احليوانات املهّددة باالنقراض

- ُيعّد االحتاد العاملي للمحافظة على الطبيعة، كل 4 سنوات، الئحة 
محراء بأنواع حيوانات الكرة االرضية املهددة باالنقراض. يتناول هذا 
التهديد نوعًا واحدًا من كل من: الثدييات من أصل 4 أنواع، ومن 
الطيور من أصل 8، والضفدعيات من أصل 3، أما السالحف فنصف 
والصيد  القنص  فسببه  االنقراض  هذا  تسريع  أما  مهّدد.  عددها 
والصيد املخالف والتلّوث وتدمري املالجئ الطبيعية )وخباصة الغابات 

واملستنقعات(.
- نقص عدد الضفادع بشكل ملحوظ، على الكرة االرضية، ألن جلدها 
ال حيميها من أشعة الشمس، ومل يعد هلا ملجأ، ال يف املستنقعات 
تتقدم  اليت  الصحارى  املناخية، وال يف  التغريات  اليت جتّف بسبب 
يف اليابسة، وبسبب التلّوث واملبيدات. وقد بالغ االنسان يف قطع 
االشجار واجتياح الغابات ليسكن، مما َحَشد النمر يف مساحات ضيقة 

وأدى اىل تناقص أعداده.
- ان البامبو شجر سريع العطب يقضي عليه االنسان ليكسب مساحات 
جديدة لزراعة االرّز، وورقه غذاء رئيسي لدّب البندا Panda الذي مل 
القالئل  العامل، والصغار  يبَق منه سوى 1000 حيوان فقط حّر يف 

الذين يولدون يف جنائن احليوانات ال يعيشون إمجااًل.
- يؤّثر اختفاء نوع على غريه، فكالب البحر الكندي Loutre اصطَيدْت 
من أجل َفْروها مما ساعد على تكاثر قنافذ البحر Oursin، اليت كانت 
غذاء هلذه الكالب، فالتهمت بدورها الطحالب Algues، فأصبح السمك 
الغورياّل،  أما  الكبري.  السمك  فأكله  مكشوفًا  فيها  املختبئ  الصغري 
الربد،  املريع من  الرشح بسهولة وميوت بسبب خوفه  يلتقط  الذي 
االنسان  يقطع  حيث  افريقيا،  ترك سهول  على  انه جمرب  فمشكلته 
معظم الغابات، اليت تؤّمن له املأكل وصنع االعشاش وجتربه على 

سلوك طريق اجلبال الباردة حيث يتعرض للموت املبكر.
- ألسباب غبّية يقتل الصيادون املخالفون: الغورياّل لصنع منافض 
من مجامجها، والفيلة حلفر متاثيل من أنيابها، ووحيد القرن لفعالية 
مسحوق قرونه اجلنسية، واألهم ان السياح، املفروض فيهم ثقافة 
الثقافة  فأين  أدوات.  هكذا  لشراء  ُزُبن  أهم  هم  رفيعة،  بيئية 

البيئية؟
- ان خروف البحر Lamantin هو لبون حبري كبري احلجم لطيف وَخِجل، 
نباتي ال يأكل إاّل الطحلب ويعيش يف نهر فلوريدا، وبسبب تضاعف 
السكان وكثرة استعمال السفن ذات احملركات، وعدم سرعته يف 

اهلرب منها يتعّرض للموت مبراوح هذه احملركات.
والقرش  والسلطعون  يسرق،  َبْيضها  مهددة:  البحرية  السلحفاة   -
والباراكودا تأكل صغارها، واليت تنجو ختتنق بالبالستيك أو متوت يف 
أكثر  الناجية  الكبرية  السلحفاة  الصيادين، ومع ذلك تعيش  شباك 

من 150 سنة.
- يف ما مضى كانت أعداد كبرية من طائر اللقالق Cigogne تصنع 
أعشاشها يف سقوف البيوت، وكان ذلك َفْأَل خري، أما اليوم فقد 
تضاءلت أعدادها، ألنها ُتقنص يف أماكن إشتائها، وتسّمم باملبيدات 

اليت ختفف من مقاومة قشرة بيضها، ولذلك ال تتكاثر.
- ُيصطاد احلوت للحمه، وشحمه الذي ُيصنع منه الصابون والشمع 
وكْريم جتميل الوجه، ويف القديم كان ُيصنع من عظام فكه وحلمها 
هياكل املظالت الشمسية. ُمنع صيده منذ 1986، ولكن بعض البلدان 

كاليابان ال تزال تصطاده.
لصنع  التماسيح  من  كبرية  أعدادًا  املخالفون  الصيادون  يقتل   -
يف  املاء  ُجَور  حتفر  التماسيح  ان  مع  جبلدها،  واالحذية  اجلزادين 
السهول القليلة العشب املرتفعة احلرارة املدارّية Savane حيث ميكن 
أن تشرب بقية احليوانات. لذلك كل حيوان له دور يف توازن الطبيعة 

حتى اليت ال حنبها ونعتربها خطرة.
- قتل آخر صياد دّبة يف جبال البريينيه يف تشرين الثاني 2004، 
وُيشى أاّل يعيش َدْيَسمها Ourson بدون أمه، لذلك يعد نوعها يف 
جممل االنواع املهددة. منذ قرن كان ال يزال يف الربينيه 200 دب، 
فقتلها الصيادون، ألنها تعتدي على خرافهم، مع ان الدب أساسًا 

نباتي.
 1,300 و1980  فيل،  مليونا  افريقيا  يف  كان   1970 عام   - إعلم: 

مليون، ويف 1990: 700,000، واليوم 350,000 فقط.

- انقرض بسبب الصيد 99 باملئة من احلوت االزرق. عام 1800 كان 
العدد 30,000 حوت. مل يبَق اليوم سوى 3000 حوت.

3- الصيد وجتاوزاته
- لطاملا اعتقد االنسان ان احمليطات تشّكل موردًا مسكيًا ال ينفذ، 
اليت  السفن  من  مليون   3,5 العامل  الصيد يف  اسطول  ُيعد  اليوم 
"سكان"  ان  سنويًا.  السمك  من  طن  مليون   130 اصطياد  تؤّمن 
البحار يهجرونها، واختالل توازن النظام البيئي مقلق. فأنواع مسك 
املهددة.  طليعة  يف  هي   Anchois واالنشوفه  والقّن  السومون 
القشريات Crustacés واالصداف يف خطر، وانقراضها يهدد استمرار 

بعض احليوانات اليت تتغذى بها مثل الطيور والفقمة والدلفني.
االشياء  اكتشاف  )جهاز  بالسونار  اليوم،  جمّهزة،  الصيد  سفن   -
يسمحان  اللذين  بالرادار  أو  الصوتية(  املوجات  بواسطة  املاء  حتت 
بتحديد مكان السمك، كما تساعدهما، أحيانًا، الطائرات العمودية يف 
هذا العمل بواسطة الالسلكي. لذلك ال تأتي االضرار إاّل من الصيد 
الصناعي بالرغم من أن الصيادين العاديني ال يأنفون من استعمال 
تقنيات جديدة: كالديناميت أو البندقيات. نتساءل: ماذا يبقى بعد 

كل هذا من الثروة السمكية؟
- ُيعتمد، أحيانًا، لالعتدال "الصيد االنتقائي" الذي يتار االنواع غري 

املهددة أو السمك الكبري الذي أّمن تكاثره.
- ان تربية االمساك يف املزارع اخلاصة تتم كرتبية اخلنازير وُتغّذى 

بطحني االمساك، وهي تساعد على تكاثرها وصيدها.
إعلم: - اذا وصلنا الشباك املستعملة كل ليلة يف حميطات العامل 
بعضها ببعض فإنها توازي دورة االرض، وميوت، كل سنة، يف هذه 

الشباك 300,000 دلفني وحوت.
4- محاية االنواع

- احتدت دول عديدة يف العامل حلماية احليوانات املهددة. ان اتفاقية 
واشنطن جتعل هذه االنواع ثالث فئات: املهددة باالنقراض السريع، 
أو باالنقراض يف املدى القصري، والفئة السريعة العطب. ان قنص 
هذه احليوانات واصطيادها واالجتار بها حمّرم يف كل أصقاع العامل، 

أو إنه شديد الَقْوننة، والسريعة العطب مراقب.
- ان احصاء نوع معني على االرض أو يف املياه عملية صعبة جدًا، 
ويقّدر، اليوم، ان عدد السالحف يف العامل يبلغ 104,000 ُأنثى، دون 

معرفة عدد الذكور. وعندما يكون نوع يف خطر ُينذر العلماء العامل
5- بيئات يف مهب اخلطر

نوعا   8323 للطبيعة:  الدولي  لالحتاد   2004 احلمراء  الالئحة  حبسب 
اليوم باالنقراض من  النبات، ونباتات الصخور Lichens مهددة  من 
االشجار،  من  نوعا   5611 بينها  خطر،  نوع يف   15600 اصل جمموع 
احلديثة  والزراعة  املستنقعات،  وجتفيف  الغابات  قطع  موتها  سبب 

واستعمال املبيدات.
- ال حتتمل حقول املرجان ازدياد حرارة املياه، ألنها تصبح بيضاء 
ومتوت، مع انها ضرورية للجوء السمك )الصدف والقشريات( والذي 

سيصبح دون ملجأ.
االمراض،  بعض  من  الشفاء  يف  فعال  دور  النباتات  من  لكثري   -
وخباصة يف البلدان الفقرية حيث يتداوى بها الناس. ويف بلدان 
اخرى تستعمل لصنع االدوية، ويف كل مرة تنقرض نبتة نفتقد دواء 

نافعًا.
- ان افتقرت الطبيعة اىل النباتات تهدد ايضًا حياة احليوانات فتقل 
تندر  كما  تغذيها،  اليت  واالوراق  احلبوب  لندرة  والطيور  احلشرات 
اماكن جلوئها وصنع االعشاش، ومبا ان رحيق االزهار ينتقل مع هذه 

احليوانات، ُيشى ان تضرب الطبيعة عن عملها.
اعلم: - يعتقد العلماء ان 2 مليون نوع من الكائنات البحرية تكون يف 

خطر اذا اختفت حقول املرجان.
6- املناطق احملمية

يوجد 100000 منطقة حممية: متنزهات طبيعية، وطنية او مناطقية، 
حمميات طبيعية، او حمميات، حميطات طبيعية، تبلغ مساحاتها بني 

بضعة هكتارات اىل آالف الكيلومرتات املربعة.
- اول بارك طبيعي يف اوروبا دشن سنة 1909 وهو يف السويد، 

وافتتح الفرنسي يف االلب عام 1963.
اعلم: - ان اخلمسني الف حممية طبيعية يف العامل تغطي اليوم 8 

ماليني كلم مربع، اي ما يعادل 15 مرة مساحة فرنسا.
7- مبادرات خلدمة الطبيعة

- ان تأثري العلماء وانشاء املتنزهات واحملميات تعترب شيئا متقدما، 
ولكن حصر الطبيعة حتت خيمة حلمايتها امر صعب، ويعود لكل منا 
حسن التصرف ملزيد من احرتامها، وذلك مير مببادرات صغرية يومية 
خالل النزهات يف الغابات او خالل العطل، ألنها تساعد على ضمان 
تنوع الكوكب االحيائي، واذا اختفت انواع كثرية يشى من اختالل 

عام، حيرمنا من القوت واالدوية ويصبح النوع البشري يف النهاية 
مهددا كبقية االنواع.

- جيب جتنب الصراخ يف الغابة، والصوت العالي والراديو وتزخيم 
وتوقف  الضجيج  من  وتهرب  ختاف  احليوانات  ألن  السيارة،  حمرك 
تستسيغ  ال  عندما  املواطن،  ايها  انت،  كما  وهي  وجباتها،  احيانًا 
ان يتعكر مزاجك بدخول مجاعة، فجأة، عليك اذا كنت مسرتخيًا يف 

بيتك.
- اذا صادفتم صغري حيوان فال تالعبوه، ألن غالبية اناث احليوانات 
ال تعود تتعرف اىل صغارها اذا محلت رائحة انسان، وتهجرها. كما ال 
جيوز التسلي بلمس اعشاش الطيور، وال بنبش اوجار احليوانات لئال 

تتعرضوا للعض. وحنن نتعلم احرتام البيئة مبراقبة غنى الطبيعة.
فيه  طبيعي  ناد  اىل  االنتساب  ميكن  ومحايتها  الطبيعة  ملعرفة   -
من  واالنهار  الشواطىء  لتنظيف  ومتارين  والكبار  للصغار  نشاطات 

املازوت والرواسب واألقذار وغريها.
- االبتعاد عن حفر قلوب أو كتابة امساء على قشر الشجر، ألن ذلك 
يفتح جروحا يف اجلذوع تدخل منها االمراض واملوت، وعلينا دائما، 
ان ننظف مكان النزهة الربية اال يف بعض ِكسر اخلبز اليت ينقلها 

النمل ويتغذى بها باالضافة اىل بعض الطيور.
اعلم: على 5000 نوع من النبات املزهر يف فرنسا هناك 400 نوع 

حممي وحمرم قطافه.
8- االنواع املستْجَلبة

انواع حية  البيئي بنقل  الطبيعة  الناس يف اختالل توازن  - يسهم 
من بلد اىل آخر. فاحليوان او النبات املنقول اىل حميط غريب عنه 
بقية  يدمر  او  اجلديد  املكان  على  يقضي  ان  بسهولة،  يستطيع، 

االنواع، او يفقر البيئة.
- َمَثل االرانب اليت ُأدخلت اىل اوسرتاليا عام 1859 معروف، فخالل 
وحولت  املزروعات  فالتهمت  مليونا   22 ارنبا   27 اصبح  6 سنوات 
اسرتاليا اىل صحراء. ادخلوا عليها الثعلب ولكن اخلبيث فضل ان 
يالحق اجلرابيات Marsupiaux االبطأ من االرنب، نشروا فريوسا قتل 
حاليا،  اوسرتاليا  وتكاثرت، يف  عادت  ولكنها  االرانب،  من  كثريا 

300 مليون ارنب تعصى على املعاجلة.
زهرة  زائر  لكل  ُقدمت  لويزيانا،  معرض يف  وخالل   1884 سنة   -
مكان،  كل  يف  تقريبًا  ُزرعت   Jacinthe d'eau هي  مجيلة  امازونية 
واليوم تكاثرت يف املستنقعات وجماري مياه القارات اخلمس وتعترب 

"اجلاسانت" اليوم العشبة االكثر ضررًا وتدمريًا يف العامل.
- يف 6 حزيران 1944 نزل االمريكان يف النورماندي، وكان ملتصقًا 
امسه  املذاق  غريب  صغري  صدف  رافقتهم  اليت  انكلرتا  بسفن 
واليوم يف كونكارنو،  فائقة.  تكاثر بسرعة  ان  لبث  ما   Crépidule
يف بريطانيا، يعد بآالف االطنان وحيارب احملار الفرنسي يف عقر 

داره.
- الـCaulerpe طحلب فتاك من نباتات الباسفيك، ظهر يف الكوت 
دازور يف فرنسا سنة 1984. اجتاح الشاطىء االيطالي حتى البليار، 
تأصل يف اماكنه واحتل مكان بقية النباتات وهدد استمرار السمك 

والقشريات اليت اصبحت وكأنها خارج بيئتها.
اعلم: - خالل 3 سنوات يتكاثر زوج من اجلرذان اىل 600000 صغري، 

وزوج ارانب اىل 13 مليونا.
9- أي ارض... غدًا؟

- يعتقد العلماء ان نشاطات االنسان تسّرع احرتار االرض، ويتوقعون 
ازدياد احلرارة من معدل 1,4 درجة مئوية اىل 5,8 من اآلن وحتى 
اي  القطبني  يف  اهمية  اشد  سيكون  االحرتار  وهذا  القرن،  نهاية 
 12 اىل   18 وبني  الشمالي،  القطب  مئوية يف  درجات   10 حبدود 
درجة مئوية اكثر يف القطب اجلنوبي، وبعيدًا عن التفاؤل او الكارثية 
جيب ان نتعرف بأحسن ما عندنا لنديم احلياة على االرض او تصبح 

اكثر رغدًا.
- علينا أن نسّرع االفادة من عطالتنا حنو جزر "سيشل" وكل اجلزر 
املسطحة يف العامل، ألنها ستصبح، قريبًا مغمورة باملياه، ألن العلماء 
يتوقعون ارتفاع مستوى البحار خالل القرن احلادي والعشرين، بسبب 

ذوبان الثلوج ومتدد املياه بسبب االحرتار.
- تستطيع درجات قليلة من احلرارة ان تكون سببا الختالفات مناخية 
كبرية. فخالل العصر احلديث االول، اي منذ 55 مليون سنة، كانت 
احلرارة بزيادة 4 درجات مئوية، وكانت شجرات املوز تنمو يف وسط 
 4 مبعدل  احلرارة  هبطت  سنة،   18000 ومنذ  وبالعكس،  االلسكا، 

درجات مئوية، فنقلت جبال اجلليد اىل عرض بريتانيا يف فرنسا.
فاليكم:  سنة   100 بعد  االرضية  الكرة  وجه  سيصبح  كيف  اما   -
يشى غرق السواحل واملناطق املسطحة يف العامل، ومتدد الصحراء 
حتى اوروبا اجلنوبية او الوصول اىل السهول الكربى يف الواليات 
كندا  مثل سيبرييا ومشال  اليوم،  جليدية  مناطق  يقابلها  املتحدة، 

تصبح اراضي خصبة.
- اذا استمر االحرتار سيصيب التبخر مياه احمليطات اكثر فأكثر، ويف 
االماكن اليت تعترب، اليوم، معتدلة، ستكثر الغيوم واحلرارة واملطر، 
وبسبب احرتار احمليط االطلسي وعدم انتظام التيارات املائية، قد 
ال جيري تيار "اجلولف سرتيم" الذي ُيدفىء سواحل اوروبا حنو هذه 

القارة فيزداد فيها الربد القارس.
- اخلالصة: اذا ذاب جليد القطب اجلنوبي يرتفع مستوى البحار 70 
مرتا عما هو عليه، ومنذ 30 سنة فقد القطب الشمالي 988000كلم 

مربع من مساحة جليده.
قصة  الكوكب  احرتار  ان  الشمس:  حتت  جديدًا  شيء  ال  انه  نرى 
قدمية، ففي عهد الدينوصور كانت حرارة االرض تفوق حرارة اليوم 
اليوم، هناك فرق مهم،  مبعدل بني 10 و15 درجة مئوية، ولكن، 

االحرتار احلالي يتصاعد بسرعة.
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منوعات

  فرصة عمل متاحة!!!
انضم لفريقنا خلدمة العمالء

 وكن عضو ضمن فريقنا الودود
                  

اذا كنت تتحدث العربية و االجنليزية 
 ولديك مهارة التعامل مع األفراد 

فنحن حنب أن نسمع منك

 UBI World TV انضم لـ
رواد االعالم العربى

ومالك احلقوق احلصرية
!! LBC Australia لـ 

اذا كنت مهتم ابعث لنا سريتك الذاتية 
careers@ubiworldtv.com :على
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عرفت إميي أدامز النجاح اجلماهريي العريض عام 2005 عندما شاركت 
يف الفيلم االستعراضي »ساحر« على رغم انها ظهرت قبل ذلك يف 
فيلم عرف الرواج العاملي العريض وهو »امسكين إن استطعت« من 
دورها  أن  إال  كابريو.  ليوناردو دي  جوار  إىل  إخراج ستيفن سبيلربغ 
الصغري احلجم يف هذا العمل مل جيلب هلا االعرتاف الرمسي مثلما فعل 
مع بطلة الفيلم جنيفر غارنر، ما جعل أدامز من فئة النجمات الالتي عرفن 
الشهرة بعد طول انتظار )كانت قد تعدت سن الثالثني حينما ظهرت 
يف الفيلم الذي أطلقها(، ولكنها عرفت يف ما بعد كيف تثبت وجودها 
وتكرر التجارب الناجحة يف أفالم مثل »اآلنسة بييت غرو« و »ليلة 
يف املتحف« و »حرب شارلي ويلسون« و »تنظيف سانشاين« 
و »شك« و »جولي وجوليا« واآلن مع فيلمها اجلديد الرومانسي 

املمزوج بالكوميديا »سنة كبيسة«.
شاركت أدامز يف بطولة أفالمها أكرب جنوم هوليوود، من طراز مرييل 
وفرانسز  هانكس  وتوم  ستيلر  وبن  هوفمان  سيمور  وفيليب  سرتيب 

ماكدورماند، هذا عدا دي كابريو الذي مل جيلب هلا احلظ.
يروي »سنة كبيسة« كيف تقرر إمرأة شابة طلب يد خطيبها بنفسها 
بعدما ضجرت من طول انتظارها مبادرة منه، ومبا أنه سافر يف رحلة 
مهنية من الواليات املتحدة إىل إرلندا البلد الوحيد الذي يسمح للفتيات 
بالتقدم من الرجال بهدف الزواج وذلك يف 29 شباط )فرباير( فقط، 
أي مرة كل أربع سنوات عند حلول سنة كبيسة، تلحقه هناك حتى تنفذ 
قرارها ولكنها يف الطريق تقع يف غرام سائق التاكسي الذي يقودها 
من العاصمة إىل القرية الصغرية والبعيدة جدًا واليت يتواجد فيها احلبيب 

املزعوم.
الدليل على موهبتها  أدامز فيه  الطريفة وتقدم  باملواقف  زاخر  الفيلم 

الفكاهية، إضافة إىل قدراتها الدرامية املعروفة أصاًل.
اجلديد  لفيلمها  للرتويج  جاءت  حيث  باريس  يف  »احلياة«  التقتها 

وحادثتها.
* هل تؤمنني شخصيًا حبكاية قيام اآلنسات بطلب أيدي الرجال يف يوم 

واحد كل أربعة أعوام؟
- إنها من التقاليد القدمية جدًا يف إرلندا، خصوصًا يف القرى الصغرية 
اليت ال تزال متارس بعض املعتقدات، لكنين شخصيًا أعتقد بأن املرأة 

تقدر على طلب يد حبيبها حاليًا أينما وحينما تريد.
* ال شك يف أن إمرأة جذابة مثلك جتد نفسها حمط أنظار الرجال يف 

شكل مستمر، أليس كذلك؟
- الرد هو نعم بطبيعة احلال، لكنين ال أعري األمر أي أهمية بالغة وأكتفي 
بتوجيه االبتسامات إىل املعجبني وحتى إىل هؤالء الراغبني يف الزواج 

مين طاملا أن إحلاحهم ال يتعدى مرحلة معينة طبعًا. 
* وماذا إذا تعدى اإلحلاح هذه املرحلة املعينة؟

- أتصرف بصرامة، وإذا استمر اإلحلاح أجلأ إىل خدمات رجال األمن أو 
احلراس الشخصيني.

منتجني  من  املهنة  أهل  عن  ماذا  ولكن  املعجبني،  شأن  يف  هذا   *
وخمرجني وجنوم؟

- أتصرف معهم مثلما أفعل مع غريهم.
* وهل يكفي األمر مع املنتجني وأصحاب النفوذ القوي؟

- نعم ودعين أصرح لك بأنه ال يوجد من يقدر على إرغام إمرأة على فعل 
شيء ال ترغب به وإال عربنا احلدود وصرنا يف ميدان اإلجرام.

»سنة  فيلم  يف  الكوميديا  جتربة  أعجبتك  هل  املوضوع،  فلنغريرّ   *
كبيسة«؟

والرومانسية  الدرامية  األدوار  على  معتادة  أنين  خصوصًا  نعم،   -
اللون  إىل  ينتمي  عمل  يف  مشاركيت  حال  يف  حتى  واالستعراضية 
حبركاتي  اجلمهور  أضحك  كبيسة«  »سنة  يف  ولكنين  الفكاهي. 
وتعبريات وجهي منتقلة من لقطة اىل أخرى من العاطفة اىل البكاء، ما 
أثار إعجابي الشديد بالدور ودفعين إىل قبوله بال تردد. فأنا شاركت 
فرانسز ماكدورماند بطولة فيلم »اآلنسة بييت غرو« وهو من النوع 
الكوميدي البحت، إال أن كل املواقف الضاحكة فيه أدتها ماكدورماند 
الرجال. وكذلك يف »ليلة  البكاء والغضب والنزوات جتاه  تاركة لي 
يف املتحف« حيث استوىل بن ستيلر كليًا على العنصر الكوميدي يف 

إميي أدامز: مل يِعدني أحد بالشهرة والثروة... فاحلظ حليفي

الفيلم، ومل أفعل أنا سوى التعبري عن القلق واخلوف واحلب.
أنا راضية جدًا عن »سنة كبيسة« متمنية أن يفتح لي باب األدوار 

الكوميدية واسعًا يف املستقبل.
* متسكني املسدس يف إحدى لقطات الفيلم وتفعلني ذلك بأسلوب 
راٍق جدًا من دون أن تتخلي ولو للحظة واحدة عن جاذبيتك وأناقتك، 
علمًا أنك ترتدين زيًا من لوي فويتون... فهل نبعت طريقتك يف أداء 

هذا املشهد منك أو من املخرج أناند تاكر؟
أول  األنيقة جدًا من  أحد موديالت لوي فويتون  أرتدي  انين  - صحيح 
الشريط اىل آخره وأحتفظ بأنوثيت يف كل املواقف حتى اخلطرية منها 
على عكس النساء املغامرات يف السينما الالتي عادة ما يشبهن الرجال 
بهذا  اخلاصة  التعليمات  أتت  وقد  تصرفاتهن،  اخلشونة يف  ويعتمدن 
اجلانب من شخصييت يف الفيلم من الشركة املنتجة وهي يونيفرسال، 
حتى ال يصاب املتفرج خبيبة أمل مقارنة بالدور الذي أؤديه يف الفيلم 
يف شكل إمجالي والذي يتصف بالنعومة واألناقة، بينما ال تتعدى حكاية 
املسدس لقطة واحدة، غري أن التناقض بني عملية محل املسدس ورقي 

أسلوب تصريف خيلق موقفًا فكاهيًا وهذا هو املطلوب أصاًل.
حصص خصوصية

* أديت يف فيلم »جولي وجوليا« شخصية طباخة من الدرجة األوىل، 
فهل تتميزين بهذه الصفة يف حياتك اليومية؟

- أديت يف هذا الفيلم شخصية إمرأة حقيقية ال تزال على قيد احلياة 

ل إىل سيناريو سينمائي حيث تروي  فت بنفسها الكتاب الذي حتورّ وألرّ
مغامراتها كطباخة تتلمذت على يد طباخة ثانية معروفة عامليًا هي جوليا 
شايلدز اليت مثلت دورها يف الفيلم مرييل سرتيب. وللرد على سؤالك، 
انا لست طباخة ماهرة يف احلياة اليومية بل طباخة عادية مبعنى أنين 
ر املعكرونة وأشوي اللحم... ليس أكثر  أعرف كيف أسلق البيض وأحضرّ
من ذلك. لكننا اضطررنا أنا وسرتيب ملتابعة حصص خصوصية بإشراف 
ر الوجبات اخليالية  »شيف« عاملي حتى نقنع املتفرج بأننا فعاًل حنضرّ
ها. ومل يلجأ املخرج إىل أي بديلة، ال من  اليت صورتنا الكامريا وحنن نعدرّ

أجلي وال من أجل سرتيب.
لقطات حمددة  أجل  من  بديلة  بطلب  ما  بأنين فكرت يف وقت  أعرتُف 
وصعبة التنفيذ، إال أنين عندما رأيت سرتيب تشرتط أداء كل املواقف 
لقد  مثلها.  وفعلت  بدوري  التحدي  أرفع  أن  قررت  بنفسها  املطبخية 
تلقيت درسًا يف القناعة ويف الروح املهنية من خالل عملي إىل جوار 

عمالقة من طرازها.
* ما هي األطباق اليت صرت حتضرينها اآلن مثل »الشيف«؟

- املعكرونة بالسمك اليت ال جيب وضع اجلنب فوقها أبدًا، ثم العجة اليابانية 
وهي ال تتميز بأدنى عالقة بالعجة التقليدية، وطبق »الساوركراوت« 
األملاني واللحم على طريقة »بورغينيون« الفرنسية، وغريها. ولكن 

صدقين إذا قلت لك إنين ال أقضي وقيت أمام الفرن إطالقًا.
* عملِت إىل جانب سرتيب يف فيلم أخر هو »شك«، فهل جتمعكما 

صداقة ما اآلن؟
مع  ما  بعالقة  االرتباط  حيبذ  الذي  النوع  من  سرتيب  بأن  أعتقد  ال   -
زميالتها املمثالت خارج إطار العمل. فهي امرأة كتومة تفصل بني حياتها 
املهنية والشخصية بطريقة حازمة، وبالتالي كل ما أستطيع قوله هو أننا 
نتمتع بعالقة تسيطر عليها قواعد الذوق، ليس أكثر من ذلك. كما أنين 
أعتقد أنها غيورة على عملها وختشى أن تسعى الزميالت إىل إرغامها 

على البوح بأسرار قدراتها الفذة أمام الكامريا.
* وهل جتمعك صداقة مع غريها من أهل املهنة السينمائية؟

نيكولز  مايك  واملخرج  ستيلر  بن  اىل  املقربات  أكثر  من  فأنا  نعم   -
وروبرت دي نريو وفيليب سيمور هوفمان.

* أالحظ أنك تذكرين رجااًل فقط؟
- هذا صحيح وأنت تلفت نظري إىل هذه الواقعة، فيبدو فعاًل أن صحبة 

بنات جنسي ال تثري اهتمامي كثريًا.
مسألة انسجام

* وماذا عن ليوناردو دي كابريو وأنت مثلت معه يف فيلم »إمسكين 
إذا قدرت«؟

- أنا مثلت أيضًا مع توم هانكس يف »حرب شارلي ويلسون« ولكنين 
مل أرتبط بعالقة صداقة أو من أي نوع، ال معه وال مع دي كابريو. إنها 
مسألة انسجام بني األشخاص وهذا ال حيدث يف كل األوقات وال مع كل 

الناس، وهذا أمر طبيعي.
* كيف تفسرين عدم رواج امسك بعد مشاركتك دي كابريو بالتحديد 

بطولة فيلم »إمسكين إذا قدرت«؟
- ال أحتكم مبعطيات القدر وهذا ما حدث لي، مثلما صار العكس متامًا إثر 
مشاركيت يف فيلم »ساحر« الذي فتح أمامي أبواب النجومية الدولية 

على رغم عدم وجود دي كابريو فيه.
أنا أؤمن باحلظ يف كل خطوة من خطوات حياتي وال يوجد من وعدني 
بالشهرة والثروة حينما قررت ممارسة مهنة فنية أصاًل، وبالتالي أشكر 
غري  األمور  أجد  بينما  طريقي  تعرتض  اليت  اخلريات  كل  على  السماء 

السارة طبيعية جدًا وال حيق لي الشكوى منها إطالقًا.
* ما هي هواياتك؟

والتاي  واملالكمة  اخليل  وركوب  السباحة  أمارس  جدًا،  رياضية  أنا   -
الكالسيكي  الرقص  أمارس  ذلك  وغري  الدراجات.  وركوب  كويندو 

واحلديث وأتابع دروسًا يف الغناء.

////
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حتى

 Life
)Poem by Sarah Peterson(

Laugh your heart out
Dance in the rain

Cherish the moment
Ignore the pain

Live, Laugh, Love
Forgive and forget

Life’s too short to be
Living with regrets

Special gift for her Dad on Fathers Day
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حضرته شخصيات سياسية ودينية واجتماعية وحزبية
 حفل افطار ناجح جمللس اجلالية اللبنانية

اللبنانية حفل افطار مساء االربعاء يف صالة  اقام جملس اجلالية 
فونتانا دي تريفي حضره النائبة الفدرالية لويس ماركوس، رئيسة 
كانبريا  يف  اللبناني  القنصل  ميهايلوك،  تانيا  بانكستاون  بلدية 
زريقة،  هشام  االستاذ  اوبرن  بلدية  رئيس  اخلري،  ماهر  االستاذ 
ممثل املطران عاد ابي كرم االب بيار خوري، ممثل املطران عصام 
كمال  الشيخ  االعلى  الشيعي  االسالمي  اجمللس  ممثل  درويش، 
عبد  الشيخ  الشامي،  خليل  الشيخ  خري،  فايز  الشيخ  املسلماني، 
رئيس  خان،  شفيق  الشيخ  احلكيم،  منري  الشيخ  الزعيب،  الغفار 
التيار الوطين احلر السيد ريتشارد طنوس والرئيس السابق السيد 
حممد درباس، حزب البعث العربي االسرتالي وعدد من مسؤولي 

االحزاب واجلمعيات واملؤسسات اخلريية وممثلي االعالم.

السيد  اجلالية  جملس  االعالم يف  مسؤول  افتتحه  الذي  واحلفل، 
الياس طنوس، كان برعاية Ella Rouge Beauty لصاحبها املهندس 
 MyHouseلصاحبها السيد سام امشر و Moneygramعلي محود، و

لصاحبه السيد ميشال جرجورة.
وقد قرأ الشيخ خالد زريقة اي من الذكر احلكيم والقى نائب رئيس 

جملس اجلالية السيد حممود اخلري كلمة اجمللس ومما جاء فيها:
ايها االخوة لقد اصبحت املناسبات هي من اهم وسائل اتصال بعضنا 
ببعض، الن العزلة تفقدنا قدرا كبريا من قيمتنا االنسانية ومكانتنا 
االجتماعية بني سائر اجلاليات واجلمعيات والروابط االجنبية اليت متتاز 
عن غريها بتطلعاتها املستقبلية وبنوعية اخلدمات اليت تقدمها البنائها. 
فمن هنا اننا نعيش مجيعا ضمن عائلة اسرتالية واحدة ووطن واحد 

الوالء له واالنتماء اليه هو شعار يعلو فوق كل شعار.
اننا ايها االخوة واالخوات نركز جهودنا دائما على االنفتاح والتالقي 
مع االخرين ولذلك فمجلسنا فخور باللقاء بكم يف هدى هذا الشهر 
الفضيل الذي تكثر فيه اخلريات واحلسنات.. لقد اكرمنا اهلل يف 
هذا الشهر الكريم باالجتماع بكم وباالتفاق الحقا مع احلريصني على 
وحدة الصف اللبناني على االحتفال معا بعيد االستقالل القادم يف 
سيدني وهذا ما جيب ان حنرص عليه مجيعا ونفتح القلوب الطيبة 
وحدة  على  فالغيورون  اهلل...  ان شاء  احلدث  هذا  فاذا مت  له.. 
اجلالية اللبنانية سوف ينعمون مبستقبل افضل للبنانيني املقيمني 
على ارض االغرتاب. اي فعندما خنري يف جنلس اجلالية اللبنانية بني 

*املهندس علي محود وحضور**السيد الياس طنوس**السيد حممود اخلري*

*رجال دين وحضور*

*كامل املسلماني، علي محود، ابراهيم ابراهيم علي مراد وبو رزق وحضور*

*رئيس التيار الوطين احلر ريتشارد طنوس واحلاج املسلماني وحضور**املغوش، العشي، االمني وحضور*

*رجال دين وحضور**ماركوس، ميهايلوك، االب خوري، الشيخ املسلماني، الشيخ الشامي وحضور*

*ناصيف، مرعي، كرنيب وحضور*

*حافظ، درباس، سليم، علوش، علم الدين وحضور*

*السيناتور شوكت املسلماني والقنصل ماهر اخلري*

مناسبات

تصوير أراكس*الزميالن القزي وخمايل*
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*حضور*

*رئيس مجعية بقرقاشا ونائب الرئيس جورج تامر وحضور *

*صورة تذكارية* *صورة تذكارية*

*جرجورة وعلم الدين*

*املسلماني، درباس، بو رزق، طنوس واملغوش*

مناسبات

التفرقة والوحدة فاننا خنتار الوحدة كمحتوى جديد للعمل االجتماعي 
والوطين.. نعم عندما خنري بني حب الوطن وحب وطن اخر فحب 
الوطن اللبناني كان وسيبقى احب الينا من اي شيء جانيب.. لذلك 
فان جملس اجلالية اللبنانية سيبقى دائما رفيقا لكم يف مواجهة 

كل تفرقة وانعزال.

وسيظل ايضا يضع الثقة ال لشيء، اال الن الثقة هي مصدر احلب 
والسيدات  السادة  ايها  واالخوة  االخوة...  والطموح وهي مصدر 
هي لغة احملبة اليت نراها يف وجوهكم ها هنا وشكرا وكل رمضان 

واجلميع خبري والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
)تصوير اراكس(

تتشرف بدعوتكم 
ملشاركتها

 حفلتها السنوية
يعود ريع هذا االحتفال لدعم 
مستشفى االطفال يف ويستميد

مجعية كفر صارون اخلريية

برنامج شيق 
حتيه خنبة من اشهر املطربات 
واملطربني واملوسيقى الغربية
وذلك السبت 2010/10/23 

الساعة 8 مساء
     يف صالة

سعر البطاقة 50 دوالرا مع املازة والعشاء واملطربات
5 Kerrs Road, Lidcome
New Westella

هيئة ادارية جديدة
 جلمعية مرياطة

عقدت اهليئة العامة جلمعية 
مرياطة اخلريية يف سيدني 

اجتماعها السنوي وانتخبت هيئة 
ادارية جديدة على النحو التالي:

حممد  عجاج،  خضر  اهلل،  عبد  حممد 
امحد  محزة،  الرمحن  ابراهيم،عبد 
ديب، خلدون عجاج، امحد عباس، حممد 

عمر، عبد اهلل الغوراني.

امانة السر
حممد عمر

دوري مشعون  النائب  األحرار"  "الوطنيني  حزب  رئيس  استغرب 
املنطق املتبع بعد حوادث برج أبي حيدر، حبيث شّكل "حزب اهلل" 
للتحقيق  املشرتكة  اللجان  اإلسالمية"  اخلريية  املشاريع  و"مجعية 

وملعاينة األضرار وتقييمها،
مؤكدًا ان هذا األمر هو من صالحيات الدولة وأجهزتها. وأضاف: 
آماًل ان  الدولة واطي وهي مل تتعود حتمل مسؤولياتها"،  "حيط 
بثمن  األمثولة  تتعلم  ان  الدولة  تضطر  ال  "كي  الظروف  تتحسن 

غال".
ويف حديث ملوقع "القوات اللبنانية" اإللكرتوني، استبعد مشعون 
أن يؤدي إعالن املدعي العام يف احملكمة الدولية اخلاصة بلبنان، 
عدم  وبالتالي  الظين،  القرار  جهوزية  عدم  بلمار  دانيال  القاضي 
صدوره يف أيلول، إىل وقف التشنج، مشريًا إىل ان من يفتعل 
هذه التشنجات واإلشكاالت "يعلم جيدًا ان القرار الظين يف توقيته 
شيء  بأي  وليس  بلمار،  جيريه  الذي  بالتحقيق  مرتبط  ومضمونه 

آخر".
وأكد مشعون ان ال احد يستطيع إيقاف صدور القرار الظين، لكون 
احملكمة الدولية كيان مستقل عن املؤسسات اللبنانية، موضحًا ان 
ال لبنان وال غريه من الدول يستطيع التأثري على مسارها. ولفت 
إىل ان ما جيري تداوله حاليًا بشأن مضمون القرار الظين املرتقب 
مبا حيدث"،  دراية  على  األطراف  "بعض  بأن  اإلنطباع  إلعطاء  هو 
معتربًا ان هذا "نوع من تسميع األمثولة لكي تظل القاعدة اليت يريد 

البعض الرتويج هلا بأن احملكمة مسيسة."
ورأى مشعون بأن التشنجات ستستمر حلني يصبح لدينا دولة "قوية 
العضالت". وأضاف: "ال أحد سيأتي ويقول للدولة تفضلي وخذي 
مكاني، بل على الدولة ان تزحيهم وتسلبهم الكرسي"، مشريًا إىل 
ان "هذا صعب جدًا يف ظل قضية الوالء واإلنتماء واخلالف على 
معنى املواطن واملواطنية، فكل يفسر واجبات املواطن جتاه وطنه 
على ذوقه. واحلق ليس عليهم، امنا على الدولة اللبنانية اليت من 
كتاب  تصدر  ألن  بنفسها  الكافية  الثقة  لديها  يكن  مل  األساس 

تاريخ موحد لكي يتعرف اللبنانيون على تارخيهم احلقيقي".
وإىل ذلك، اعترب مشعون ان الرد على املؤمتر األخري لرئيس تكتل 
"اإلصالح والتغيري" النائب ميشال عون ودفاعه عن "حزب اهلل" 
مواقفه  على  سيظل  عون  ان  موضحًا  للوقت"،  "إضاعة  وسالحه 
هذه طاملا يستفيد سياسيًا من املوضوع. وأضاف: "كما ان هناك 
اهلل  حزب  ان  يظن  وعون  الكرسي،  جمنون  هناك  ليلى،  جمنون 
سيوصله إىل الرئاسة. ورأى مشعون ان عندما تنتفي حاجة عون 
للحزب، "سيصبح مصريه مثل مصري حلفاء عون السابقني الذين 

استغنى عنهم مبجرد ان انتفت حاجته إليهم".

مشعون: التشنجات ستستمر حلني يصبح 
لدينا دولة »قوية العضالت« وال أحد 

سيأتي ويقول هلا تفضلي وخذي مكاني بل 
عليها ان تزحيهم وتسلبهم الكرسي

*النائب دوري مشعون*

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

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

الفرقة 0414750013
ال تنسوا موعدكم مع مهرجان الفرقة يف اداليد 

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

e.akouri@bigpond.com    شكرا لتشجيعكم 
                                                                    ايلي عاقوري
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رياضة

لقي لبنان أمس االول خسارته الرابعة يف املرحلة اخلامسة واالخرية 
لكرة  الـ 16  العامل  بطولة  الرابعة يف  للمجموعة  االول  الدور  من 
السلة للرجال اليت تستضيفها تركيا حتى 12 ايلول اجلاري، امام 
 ،39  – 32 ،16 84 )االشواط 16 –  ليتوانيا بفارق 18 نقطة 66 – 

 .)84 - 66 ،64  – 51
وتصدرت ليتوانيا، اليت تستعد الستضافة بطولة اوروبا املقبلة، 
اللقب  وحاملة  الثانية،  فرنسا  أمام  انتصارات  خبمسة  اجملموعة 

اسبانيا الثالثة وكان املركز الرابع من نصيب نيوزيلندا.
أيا  أمام منتخب قوي مل خيسر  اللبناني جيدا  أداء املنتخب  وجاء 
من مباراياته، واستمر التقارب بينهما حتى الدقائق االخرية، حني 
وّسع الليتوانيون الفارق اىل اكثر من 20 نقطة، على رغم ان لبنان 
خاض املباراة يف غياب مات فرجيي املصاب، فيما مل يقدم فادي 
اخراجه فرتات طويلة.  ما دفع املدرب اىل  اخلطيب شيئا يذكر، 

وكان جنما املباراة علي فخرالدين وايلي رستم.
التشكيلة  يف  تعدياًل  بولدوين  توماس  االمريكي  املدرب  وأجرى 
اليت اعتاد ان يستهل بها مباريات البطولة، فأشرك علي كنعان 

اساسيًا بدل مات فرجيي املصاب. 
11 بفضل ثالثية  وبعد بداية ليتوانية، أدرك لبنان التعادل 11 – 
لروني فهد. ثم أحّل  املدرب علي فخرالدين حمل كنعان وعلي 
حممود حمل روني فهد وجان عبد النور حمل رستم. وكان لدخول 
فخرالدين أثر طيب، اذ اجرب ماسيوليس على ارتكاب خطئه الثالث، 
فاضطر املدرب اىل تبديله، واستمر التعادل حتى نهاية الشوط.

على  ردًا  ثالثية،   حممود  علي  سجل  الثاني  الشوط  بداية  ومع 
حرتني  رميتني  من  نقطتني  النور  عبد  وأضاف  ليتوانية.  ثالثية 
22. اال ان الرد الليتواني مل يتأخر  فتقدم لبنان للمرة االوىل 23 – 
سوى 15 ثانية بثالثية ملارتيناس جيسيفيسيوس طلب على اثرها 
بولدوين وقتًا مستقطعًا، اعاد بعده فهد بدل فخرالدين ليلعب يف 
مركز اجلناح، مع ابقاء علي حممود صانع العاب ليتحول عبد النور 

العب ارتكاز يف املركز 4. 
وقلص   ،  25  –  36 نقطة   11 اىل  الفارق  الليتوانيون  ووسع 
الشوط  نهاية  قبل   36  –  32 نقاط  اربع  اىل  الفارق  اللبنانيون 
بدقيقة، على رغم سحب املدرب جاكسون اثر ارتكابه اخلطأ الثاني 
وعدم مشاركة اخلطيب يف هذا الشوط سوى اربع دقائق وكانت 
يف رصيده فقط أربع نقاط اىل خسارة أربع كرات. اال ان سلتني 

 .39 لليتوانيا انهتا الشوط بفارق سبع نقاط  32 – 
 ويف الشوط الثالث عاد بولدوين اىل تشيكلته االساسية، فسجل 
39، قبل أن يوسع  فهد ثالثية قلصت الفارق اىل أربع نقاط 35 – 
40 معتمدين على  الليتوانيون الفارق جمددا اىل تسع نقاط 49 – 
االرسال من خارج القوس. وسجل فخرالدين الذي حل حمل فرومان 
49، والتقط متابعتني واحدة هجومية واخرى دفاعية،  سلتني 44 – 
بـ  الشوط  نهاية  قبل  مستقطعا،  وقتا  الليتواني  املدرب  فطلب 

4:36 دقائق.
نقاط   10 اىل  الفارق  ليناس كاليزا  زاد  وقبل 2,13 دقيقتني، 
47 مع عودة فرومان بدل رستم، ليبقى فخرالدين اىل جانبه   – 57

.64 حتت السلة، وانتهى الشوط ليتوانيًا بفارق 13 نقطة 51 – 
ويف  بداية الشوط الرابع قلص فهد الفارق اىل 10 نقاط 54 – 
55 منتصف  64 من ثالثية، لكن الليتوانيني زادوه 14 نقطة 69 – 
 ،58 الشوط، فاىل 21 نقطة قبل النهاية بـ 2:30 دقيقتني 79 – 

  .66 لتنتهي املباراة بفارق 18 نقطة 84 – 
وكان أفضل مسجل للبنان روني فهد 19 نقطة منها مخس ثالثيات 
من عشر رميات، وجاكسون فرومان 15 نقطة،  وعلي فخر الدين 
11 نقطة اىل اربع  متابعات يف 15 دقيقة، وجان عبد النور مثاني 
ومارتيناس  نقطة،   17 سيبوتيس  رينالداس  ولليتوانيا  نقاط، 
جيسيفيوس 16 نقطة، وليناس كاليزا العب تورونتو رابتورز 10 

نقاط اىل مخس متابعات.
لليتوانيا، وسجل 31  لبنان 16 خطأ يف مقابل 19 خطأ  وارتكب 

متابعة يف مقابل 38 متابعة لليتوانيا.
جاكسون  رستم،  ايلي  فهد،  روني  اخلطيب،  فادي  لبنان:  مثل 
عبد  جان  حممود،  علي  فخرالدين،  علي  كنعان،  علي  فرومان، 

النور. 
كالنيتيس،  مانتاس  سيبوتيس،  رينالداس  ليتوانيا:  ومثل 
جوناس ماسيوليس، مارتيناس بوسيوس، توماس دلينينكاتيس، 
كاليزا،  ليناس  جاساتيس،  سيماس  جيسيفيوس،  مارتيناس 
مارتيناس  جانكوناس،  باوليوس  كليمافيسيوس،  تاداس 

اندريوسكفيسيوس، روبرتاس جافتوكاس.  
والصربي  فازكيز  جورج  الربتغالي  الدوليون  احلكام  املباراة  قاد 

ميليفوجي جوفسيتش والبولوني جاكوب زاموسكي. 
وتصل بعثة منتخب لبنان الساعة 23:30 مساء اليوم اىل بريوت.

ويف اجملموعة عينها فازت اسبانيا على كندا اليت ودعت البطولة 
 63 ،37  – 42 ،17 67 )االشواط 28 –  من دون اي فوز 89 – 
رودي  من  كل  للفائز  مسجل  أفضل  وكان    .)67  –  89  ،48  –
 17 اولينيك  كيلي  وللخاسر  نقطة،   19 فاسكيز  وفران  فرنانديز 

نقطة. 
70 )االشواط 17 –  واحلقت نيوزيلندا اخلسارة الثانية بفرنسا 82 – 

بطولة العامل الـ16 لكرة السلة للرجال يف تركيا

لبنان أنهى مشاركته خبسارة رابعة أمام ليتوانيا 
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* رينالداس سيبوتيس مسجاًل لليتوانيا يف السلة اللبنانية يف أزمري أمس االول*

70( امام 3215 متفرجًا.   – 82 ،43  – 58 ،25  – 39 ،20
اجملموعة االوىل 

يف  هاس«  »قدير  قاعة  يف  احتشدوا  متفرج   10500 وامام 
قيصري، انتزعت صربيا صدارة  اجملموعة االوىل من االرجنتني 
 – 40 ،22 82 )االشواط 20 –  بفوزها عليها بفارق نقطتني 84 – 
82(. وكان أفضل مسجل للفائز سافانوفيتش   – 84 ،54  – 58 ،39
19 نقطة، وللخاسر العب هيوسنت روكتس لويس سكوال 32 نقطة 

اىل سبع متابعات. 
 ،15  –  18 )االشواط   76  –  55 أوسرتاليا  امام  أنغوال  وخسرت 
للفائز  مسجل  أفضل  وكان   .)76  –  55  ،60  –  38  ،39  –  29
العب بورتالند ترايل باليزر باتريك ميلز 11 نقطة. وللخاسر ميغيل 

لوتوندا تسع نقاط. 
انغوال  كانت  فيما  الثالث  املركز  اوسرتاليا  احتلت  الفوز  وبهذا 
آخر املتأهلني من اجملموعة، اليت خرج منها االردن من دون اي 
دعوة »وايلد  ببطاقة  النهائي  الدور  اىل  الواصلة  واملانيا  فوز 

كارد«.  

 ،33  – 40 ،17 73 )االشواط 28 –  وفازت املانيا على االردن 91 – 
73(. وكان افضل مسجل للفائز تيبور بليب 23   – 91 ،50  – 67

نقطة، وللخاسر اسامة دوغالس 22 نقطة.
اجملموعة الثانية 

للمجموعة  االول  الدور  يف  مشاركتها  املتحدة  الواليات  واكملت 
الثانية اليت تلعب يف مدينة اسطنبول خبمسة  انتصارات يف مخس 
مباريات، بفوزها على تونس اليت منيت خبسارتها اخلامسة 92 – 
46، 92 - 57(. وكان   – 67 ،33  – 39 ،13 57 )االشواط 19 – 
أفضل مسجل للفائز العب لوس اجنلس كليربز اريك غوردون 21 

نقطة، وللخاسر مروان كشريد 15 نقطة.  
وامام 12500 متفرج حلت سلوفينيا ثانية يف اجملموعة بفوزها على 
ايران اليت ودعت املسابقة ويف رصيدها فوز واحد على تونس 
 .)60  – 65 ،34  – 52 ،23  – 28 ،6 60 )االشواط 19 –   – 65
وكان أفضل مسجل للفائز العب فينيكس صنز غوران دراجيتش 
غريزليس  العب ممفيس  وللخاسر  متابعات،  اىل ست  نقطة   18

حامد حدادي 15 نقطة.  
 – 48 ،19 74 )االشواط 22 –  وفازت الربازيل على كرواتيا 92 – 
74( امام 12500 متفرج. وكان افضل مسجل   – 92 ،50  – 72 ،35
للربازيل مارسيلينو ماشادو 18 نقطة ولياندرو باربوسا 17 نقطة،  

ولكرواتيا ماركو بوبوفيتش 15 نقطة.
اجملموعة الثالثة 

حجزت  انقره،  يف  مبارياتها  تلعب  اليت  الثالثة  اجملموعة  ويف 
بورتوريكو بطاقة التأهل الرابعة من اجملموعة على رغم  خسارتها 
 – 59 ،39 -33 ،19 88 )االشواط 14 –  امام ساحل العاج 79 – 

88( امام 1200 متفرج.   – 79 ،64
وكان أفضل مسجل للفائز تشارلز ابوو 19 نقطة، وللخاسر العب 

داالس مافريكس جوزيه باريا 19 نقطة.
خسارتها  بعد  روسيا  ملصلحة  اليونان  من  الثاني  املركز  وأفلت 
 – 69 ،59  – 43 ،30  – 30 ،20 73 )االشواط 10 –  امامها 69 – 
73(. وكان أفضل مسجل للفائز العب نيويورك نيكس تيموفاي 
موزغوف 18 نقطة، وللخاسر سوفوكليس شورتسانيتيس 16 نقطة 
الصني  على  اخلامس  فوزها  تركيا  وحققت  متابعات.   تسع  اىل 
 – 66 ،13  – 39 ،6 40 )االشواط 15 –  بفارق 47 نقطة، 87 – 
40( امام 10500 متفرج. وكان افضل مسجل للفائز   – 87 ،25
اوكيز سافاس 20 نقطة ومسيح اردين 18 نقطة اىل 12 متابعة،  

وللخاسر يو صن 15 نقطة.
الدور الثاني

وهذا برنامج مباريات الدور الثاني اليت تقام كلها يف اسطنبول:
كرواتيا،   21:00   – أيلول: الساعة 18:00 صربيا  - السبت 4 

اليونان. اسبانيا – 
 – سلوفينيا   21:00 فرنسا،   – تركيا   18:00 منه:    5 االحد   -

أوسرتاليا.
 21:00 انغوال،    – املتحدة  الواليات   18:00 منه:    6 االثنني   -

نيوزيلندا. روسيا – 
 – الربازيل   21:00 الصني،   – ليتوانيا   18:0 منه:    7 الثلثاء   -

االرجنتني.

منع »الفوفوزيال« يف أوروبا
أبواق  حظر  "الويفا"  القدم  لكرة  االوروبي  االحتاد  قرر 
"الفوفوزيال" يف كل مسابقاته، معتربا أن هذه اآللة البالستيكية 
املزعجة تشتت تركيز املشجعني وتبعدهم عن االجواء املميزة 

للمباريات.
 53 عددها  البالغ  الوطنية  االحتادات  أبلغ  انه  بيان  وقال يف 
أنه اختذ هذا القرار ألسباب تتعلق بثقافة كرة القدم االوروبية 
أصوات  بوجود  تتغري  املباريات  يف  االجواء  ألن  وتقاليدها، 
"الفوفوزيال". واضاف انه يشعر بأن االنتشار الزائد هلذه اآللة 

لن يكون مناسبا يف اوروبا.
وباتت "الفوفوزيال" من السمات املميزة لنهائيات كأس العامل 
االخرية يف جنوب افريقيا بأصواتها الرتيبة واململة املستمرة 

يف كل املباريات.

العبو جوفنتوس يف أوروبا ليغ
تورينو  جوفنتوس  نادي  قدمها  اليت  الالعبني  الئحة  خلت 
يف  للمشاركة  القدم،  لكرة  االوروبي  االحتاد  اىل  االيطالي 
مسابقة اوروبا ليغ )كأس الدوري االوروبي( من اسم حارس 

املرمى جيانلوجيي بوفون.
ومل يشف بوفون حتى اآلن من اجلراحة اليت أجريت له يف ظهره 
بعد نهائيات كأس العامل الـ19 يف جنوب افريقيا، وهو أصيب 
خالل فرتة التحمية قبل املباراة االوىل اليطاليا ضد الباراغواي 
1( ، لكنه لعب يف الشوط االول وحل حمله فيديريكو   – 1(

ماركييت.
وتضمنت الئحة الالعبني الـ25 ثالثة حراس للمرمى هم ماركو 
ستوراري والنمسوي أليكس مانينغر والشاب ماركو كوستانتينو. 
كما خلت من اسم الالعبني اجلديديين الربتو أكويالني وفابيو 
كوالياريال النهما شاركا يف املسابقة هذا املوسم مع فريقيهما 

السابقني ليفربول االنكليزي ونابولي تواليا.
االنكليزي  مانشسرت سييت  جوفنتوس كال من  وتضم جمموعة 

ورد بول سالزبروغ النمسوي وليش بوزنان البولوني.

مدرب املنتخب الربتغالي أوقف 6 أشهر
أوقفت  انها  أمس  الربتغال  يف  املنشطات  مكافحة  جلنة  أعلنت 
مدرب املنتخب الربتغالي لكرة القدم كارلوس كريوش ستة اشهر 

إلهانته مسؤولني فيها.
وكانت وسائل االعالم الربتغالية تداولت منذ االثنني خرب ايقاف 
كريوش الذي اشار اىل انه سيلجأ اىل حمكمة التحكيم الرياضي 
من اجل استئناف قرار ايقافه، واصفًا هذه العقوبة بأنها "خاطئة 

وتعسفية".
وكان االحتاد أوقف كريوش مباراة واحدة بعدما أهان املسؤولني 
الذين حاولوا اجراء فحص منشطات لبعض العيب املنتخب يف ايار 
املاضي خالل معسكرهم التدرييب استعدادًا لنهائيات كأس العامل 

الـ 19.
وأفادت وكالة مكافحة املنشطات احمللية ان كريوش حاول إعاقة 
"األجواء  حتليلها،  اجراء  أجل  من  بالالعبني  اخلاصة  العينات  مجع 
كما  اللجنة،  مسؤولي  مهمة  خالل  املدرب  ولدها  اليت  العدائية" 

اتهم باالعتداء على رئيس اللجنة لويس هورتا.
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نتقدم بأحر التهاني من اجلالية االسالمية والعربية  مبناسبة 
شهر رمضان املبارك ..اعاده اهلل على اجلميع باخلري والسالم 

لدينا مجيع انواع احللويات..
 البقالوة والبييت فور واملعمول والشوكوال

 والقشطة والكنافة وحالوة اجلبنة والبوظة وغريها...

ويف شهر رمضان املبارك نفتخر بأن نقدم لزبائننا 
حالوة الشميسة واخلليلي بالقشطة والفستق 

وورد الشام وحالوة الرز ومقلوبة بفستق
Shop 4 /412 Princes Hwy Rockdale, 2216
Tel. 02 9597 2071 - Fax. 02 9597 2044

Web. www.ibrahimpastry.com.au
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يتقدم السيد أمحد املكاري
 The Tyre Experts صاحب مؤسسة 

من أبناء اجلالية بأحر التهاني مبناسبة حلول عيد الفطر السعيد 
متمنياً هلم ولعائالتهم اوقاتا مليئة بالسعادة والتناغم والربكات...

أمحد املكاري يهنئ
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وتفقد  االنتظار،  فكرة  تتحمل  نيسان(:ال   20  – آذار   21( احلمل 
القائد  وتكون  عجل  على  خططك  تنفذ  أن  تريد  بسرعة.  صربك 
يف حميطك. ال تنفذ أوامر أحد، وال تطلب نصيحة بل تتكل على 

نفسك.

الثور )21 نيسان - 20 أيار(:ختاف كل شيء وتتوتر بسرعة وال 
األفكار  تتأثر بكل ما حيصل من حولك وتسيطر عليك  انك  سيما 

السلبية. تعوزك الالمباالة وعدم الرتكيز على األمور املقلقة.

اجلوزاء )21 ايار - 20 حزيران(:ال تقدر أن تبقى مبفردك مدة طويلة 
خصوصًا انك ال تقدر أن تسيطر على خميلتك اخلصبة. حتتاج اىل 

شريك أنضج منك ليستوعب عدم قدرتك على التصرف مبنطق.

وقتك يف  أن متضي  تقدر  متوز(:ال   20  - حزيران   21( السرطان 
التكاسل، وال تتكل على شريكك ليعطيك السعادة، بل ترى انك 

تقدم كل ما هو مجيل اىل كل من يشاطرونك حياتك.

االسد )21 متوز - 21آب(:حتلم منذ املراهقة باالستقالل خصوصًا 
يف حياتك املهنية، وال تقدر ان تعمل يف وظيفة عادية بل تريد 

حتقيق احالمك والسيادة على نفسك.

العذراء )22 آب 22 أيلول(:ختفي الكثري من األسرار عن االصدقاء 
فريى بعضهم أنك خبيث وتريد أن تعيش خمتلف املواقف مبفردك 

من غري أن يشاطرك احد انتصاراتك وخيباتك.

يشاطرك  عندما  بسعادة  ت1(:تعيش   22  - أيلول   23( امليزان 
الشريك اهتماماتك وترى انه ال حيتاج اليك ليعيش ايامه بهدوء 
تتحمل من ال حيقق  بالسعادة واهلناء. ال  وال يتكل عليك ليشعر 

أحالمه.

الوقت  من  الكثري  أن متضي  22 ت2(:تقدر   - )23 ت1  العقرب 
مستغرقًا يف افكارك متأماًل يف املستقبل وخمططًا لغد أكثر مجااًل 

من احلاضر. فأنت ال تقدر أن تعيش بال هدف تصل اليه بهدوء.

دائمًا عن  الكماليات وتبحث  - 20 ك1(:تعشق  )23 ت2  القوس 
الرفاهية وكل ما هو مجيل يف احلياة. ال تتحمل السلبية وال تولي 
افكارك املقلقة الكثري من االهتمام بل تتجاهلها ومتضي يف اجتاه 

املستقبل.

اجلدي )21 ك1 - 19 ك2(:ال ترضى بالقليل بل تريد ان تصل اىل 
على  وتركز جبدية  واملهنية،  العملية  حياتك  املرموقة يف  املراكز 

خمتلف الزوايا يف حياتك فريى بعضهم انك جبار.

تناسبك،  ال  حقيقي  معنى  بال  شباط(:احلياة   18  - ك2  الدلو)20 
فتبحث كل حياتك عن خمتلف االهداف لتحققها الواحد تلو اآلخر. 

تعشق اللهو لكنك تريد ان تعمل جبهد كي تستحق املرح.

تلونها  وال  هي،  كما  األمور  آذار(:ترى   20  - شباط   19( احلوت 
بإجيابية مصطنعة. تعيش احلياة بواقعية، لكنك تهرب أحيانًا حنو 

األوهام واملفاهيم اخلاطئة.  

تسلية
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حسب آخر إستطالعات نسب املشاهدة التلفزيونّية يف الّرشق األوسط والّصادرة 

عن أك� رشكات اإلستطالع مصداقّية STAT IPSOS اللبنانّية واملركز العريب للبحوث 

PARC والّدراسات اإلستشارّية

                                   

Source: Stat IPSOS People Meters Panel: MARS Analysis

 وألّن املنرب األّول لن يضّم إّال األوائل، 

استأصلنا الّرتاجع وضّمينا الّتقّدم

www.mysat.tv
1800 700 506

الّصدارة التي تجمع نخبة اليوم وليس نخبة األمس

Key Lebanese Stations TRP Variance 2007 - 2010
Viewership VariationChannel
-24% (2007 – 2010)LBC
+50% (2009 – 2010)MTV

+143% (2007 – 2010)Al Jadeed – NEW TV
+614% (2007 – 2010)OTV

2010 أيلول   4 Saturday 4 September 2010السبت 



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

Tel: 02 87648186 Fax :02 87648062

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

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

Punchbowl NSW 2196 Ph 97403717  -
  Mob 0414418334

SPIRITUAL THERAPIST
Traditional Spiritual Help

العامل الروحاني عالء العوادي
*تسفري االرواح البشرية واستنطاقها

*كشف األسرار *استشارات روحانية ونفسية

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

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