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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

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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انطونيوس بو رزق

هل جاء معاكسا »الرغبة الدولية« ام يف سياقها.؟
تقرير ماكدونالد.. ماذا خيفي وراءه؟

)التتمة ص 28(

صـوت الحقيقة

كشف تفاصيل تفكيك أخطر عملية جتسس إسرائيلية خلويةبرجمة خطوط هاتفية رديفة ملقاومني ... بأرقام منساوية وبإدارة الرقم 764313/ 03

أردوغــان: تـركـيــا لــن تســكــت علــى عـــدوان إســرائـيــل علــى لبــنان وغــزة
الوزراء  رئيس  مغادرة  مع 
طيب  رجب  الرتكي 
لبنان  يدخل  أردوغان، 
جديد  من  الفراغ  مدار  يف 
السوري  الفرج  انتظار  يف 
يفتح  لعله  السعودي، 
االزمة  جدران  يف  كوة 
االمر  أولي  ويعني  الراهنة 
السياسي على اطالق عجلة 
اشعار  حتى  اجلامدة  البلد 

آخر.
واذا كان رئيس اجلمهورية 
ميشال سليمان قد بدأ يقتل 
باستيائه  باجملاهرة  وقته 
السياسي  الشلل  من 
واحلكومي املفتوح، وقلقه 
االعداء  يستغل  »ان  من 
الشلل  هذا  واملتضررون 
مضّرة  بأعمال  للقيام 
بالبلد«، فإن رئيس احلكومة 

سعد احلريري الذي انشغل 
الرتكي،  ضيفه  باستقبال 
رّتب  يومني،  مدى  على 
اجندته على سلسلة زيارات 
بالسفر  غدا  يبدأها  خارجية 
يزور  ان  على  ايران،  اىل 
الفرنسية،  العاصمة  بعدها 
اىل  ثالثة  زيارة  وتليها 
تركيا للمشاركة يف منتدى 
يزور  ان  على  اقتصادي، 

يف الرابع من الشهر املقبل 
سلطنة عمان.

فتتجاذبهم  اللبنانيون  اما 
حول  املتتالية  التسريبات 
والقرار  الدولية  احملكمة 
ما  ويقلقهم  االتهامي، 
الغرف  يف  لغدهم  حياك 
واالسرائيلية  االمريكية 
السوداء، على غرار تهديد 
اخلارجية  وزير  مساعد 

الشرق  لشؤون  االمريكية 
فيلتمان  جيفري  االدنى 
اهلل«  »حزب  بـ»متزيق 
عيد  هدية  للبنان  وتقدميه 
ورد  ما  حبسب  امليالد«، 
يف تقرير الكاتب األمريكي 
فرانكلني المب على موقع 

»كاونرت بانش«.
واذا كان ما ورد يف تقرير 
املوقع االمريكي يلقي ظالال 

عباس يعلن للمرة األوىل قبوله حدودا مؤقتة »يف إطار حل معروف النهاية«
املوضوع  استغرق 
عملية  وأزمة  السياسي 
اعمال  جدول  كل  السالم 
االول  اليوم  ومناقشات 
اجتماعات  اعمال دورة  من 
حلركة  الثوري  اجمللس 
مقر  يف  املنعقدة  »فتح« 
منذ  اهلل  رام  املقاطعة يف 

االربعاء.
رئيس  ان  الفتًا  وكان 

السلطة الفلسطينية حممود 
مرة  ألول  اعلن  عباس 
اجمللس  امام  كلمة  يف 
قدم خالهلا عرضًا سياسيًا 
املفاوضات،  ألزمة  مطواًل 
دولة  لقبول  استعداده 
فلسطينية يف حدود مؤقتة 
حل  إطار  يف  كانت  »إذا 

معروف النهاية«.
وقال عباس »عندما فشلت 

)التتمة ص21(

التقريبية  املفاوضات 
طلبت منا الواليات املتحدة 
مفاوضات  إىل  الذهاب 
مع  تشاورنا  مباشرة. 
وذهبنا  العرب  أشقائنا 
إىل اجلامعة العربية، وقال 
على  موافقون  إننا  العرب 
إذا  املباشرة  املفاوضات 

يقول املثل »كرتة الطباخني بتشوشط الطبخة« او 
»كرتة االيدين بتشوشط الطبخة« .

يف  التحقيق  قضية  على  بالفعل  ينطبق  ما  هذا 
اغتيال الرئيس رفيق احلريري اذ انه ال تكاد متر 

)التتمة ص21(

االفتتاح الكبري حملالت محزة يف مرييالندز

)التفاصيل ص 8(ثالثة فروع بإدارة عائلية واحدة 

خضار وفواكه طازجة يومياً من املاركت
معلبات - عصري - مساحيق غسيل - اراكيل -هدايا وغريها الكثري...

مـطـلـوب لـلعـمـل
مطلوب معلم 
للعمل بدوام 

كامل 
يف فرن 

للمناقيش واللحم بعجني
اخلربة ضرورية

لالتصال: 0405796034

كثيفة اضافية من الشكوك 
والغاية منها  حول احملكمة 
املقاومة،  من  للنيل 
االمريكي  االستثمار  فإن 
للمحكمة  واالسرائيلي 
االتهامي،  والقرار  الدولية 
العدوانية  اخلطوات  يكمل 
اليت  املتتالية  اجلاسوسية 

يقوم بها العدو االسرائيلي 
مع  بالتوازي  لبنان،  ضد 
االتهامية  السيناريوهات 
يف  بالتوّرط  للمقاومة 
رفيق  الرئيس  اغتيال 

احلريري.
لـ»السفري«  تكشفت  وقد 

مصر: حبس 156 قبطيا 15 يوما والبابا شنودة حيذر
قرر النائب العام املصري 
اجمليد  عبد  املستشار 
متهمًا   156 حبس  حممود 
من االقباط املوقوفني 15 
يومًا على ذمة التحقيق اثر 
يف  شغب  بأعمال  قيامهم 
منطقة اجليزة االربعاء، يف 
االستعدادات  تدخل  وقت 
إلجراء االنتخابات الربملانية 
مرحلتها  غدا  جترى  اليت 

االخرية.
اليت  الشغب  أحداث  ويف 

احتجوا على  أقباط  ارتكبها 
بناء كنيسة  السلطات  منع 
عن  أسفر  ما  الطالبية  يف 

 68 وإصابة  شاب  مقتل 
شخصًا بينهم 14 من رجال 

)التتمة ص21(

عالوي يتغّيب عن حفل تكليف املالكي
تغّيب زعيم ائتالف العراقية 
رئيس الوزراء السابق اياد 
الرمسي  احلفل  عن  عالوي 
مرشح  فيه  عرض  الذي 
نوري  الشيعي  التحالف 
رمسيًا  املكلف  املالكي 
اجلديدة،  احلكومة  تشكيل 
لربنامج  العامة  اخلطوط 

حفل  يف  املقبلة  حكومته 
االول،  امس  اقيم  رمسي 
تعهد فيه اصالح اخللل يف 
العالقات مع الدول العربية 
الكتل  داعيًا  واالقليمية، 
اىل  العراقية  السياسية 
للحقائب  مرشحني  تقديم 

)التتمة ص21(
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SAVE MONEY NOW! GO SOLAR
Guaranteed Best Value for Money Product 

on the Market

 
  
 
    
 
  1 x 30 Tube Collector
    1 x 315L Stainless Steel Tank
  1 x Control Box









 
 

from $980+gst*

+installation

Did you know?
 

Call Now on 02 8723 8100
or e-mail us for more information at
info@dtigroup.com.au

*price applicable to eligible customers only. Price after deductions of Federal Rebate $1000 
+ State Rebate $300 + REC value as in market. RRP Price of 30 tube collector + 315L 
electric tank + control $4188. Offer applicable to first 100 callers. Dynatech reserves the 
right to withdraw this offer at any time. Installation cost not included. Cost varies depending 
on project specifications. This offer is strictly limited while stocks last.

Solar Hot Water

Don’t miss out! 

اسرعوا قبل انتهاء العمل خبطة املساعدة 

احلكومية لتجهيزات الطاقة الشمسية

ملاذا اعتماد نظام SolarArk الشمسي لتسخني املياه لدى التجهيز بالطاقة الشمسية؟

خزانات من ستانلستيل صنع اسرتاليا 
أطول فرتة كفالة يف السوق االسرتالي
تقليص انبعاث الكربون اىل احلد األدنى

توفري املال على فواتريكم للكهرباء / الغاز!
مساحة أقل على السطح من نظام PV او األلواح املسطحة 

لنظام تسخني املياه
االختيار بني لوني األسود والفضي

لفرتة زمنية حمدودة تقدم صناعات Dynatech لكم فرصة امتالك نظام 
SolarArk الشمسي لتسخني املياه بأسعار خمفضة جدًا. هذا العرض 

ينطبق على أول 100 متصل.
كامل نظام SolarArk الشمسي لتسخني املياه يشمل:

هل تعلمون؟
 ان تكييف املنازل وتسخني املياه يشكالن 

ثلثي )63%( املصروف الطاقة املنزلية.

نظام SolarArk الشمسي 
لتسخني املياه

مؤسسة املكاري للدواليب االوىل يف فيكتوريا

بيع باجلملة واملفّرق                   توصيالت جمانية لكافة احناء سيدني
نؤمن طلبيات كافة املناسبات      نظافة تامة.. خدمة سريعة ومعاملة ممتازة

 TONY  FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها  طوني فرنسيس

26 Good St, Granville 2142

حاصلة على عدة شهادات تنويه من سلطة 
HCCP صناعة اللحوم يف نيو ساوث ويلز

تتوفر لدينا سائر أنواع حلوم الغنم 
والبقر الطازجة يوميا

مقانق- كفتة- هامربغر- كبة وكل 
ما يطلبه املطبخ اللبناني من اللحوم 

تلفون: 96371759 
فاكس: 96361294
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جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق - عبداهلل طويل - سامي مظلوم

رئيس التحرير: انطونيوس بو رزق
مدير التحرير: سامي مظلوم
عالقات عامة: أكرم املغّوش

اخراج كومبيوتر واعالنات: مريفت مشيسه األيوبي
الصف االلكرتوني: ناتالي األيوبي

مكتب لبنان: رامي القروش
مكتب ملبورن: كميل مسعود

Email:cjmassoud@optusnet.com.au
printed by: MPD - printing the news everyday
Unit E1 46 -62  Maddox Street - Alexandria NSW 2015
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مل يصدر أي موقف أمريكي يؤكد 
بوليسي  نقلته جملة »فورين  ما 
مساعد  لسان  على  جورنال«، 
وزيرة اخلارجية االمريكية لشؤون 
فيلتمان  جيفري  االدنى  الشرق 
مورا  اىل مساعدته  توجـّه  انه  من 
االمريكية  )السفرية  كونيللي 
احلالية يف لبنان(، خالل زيارتهما 
الدميوقراطي«  »اللقاء  رئيس 
النائب وليد جنبالط يف 17 الشهر 
املاضي، حني قال »لقد حاصرُت 
حيث  اهلل«(  )أي »حزب  هؤالء 
أريدهم يا مورا. شاهدينا فيما حنن 
ضربة  بألف  اهلل«  منزق »حزب 
أنفسهم؟  يعتقدون  من  بطيئة! 
القرار  باستخدام  بذلك  وسنقوم 
1757 وهذه املرة سنسلك الطريق 

إىل آخره«.
وحول هذا املوضوع سئل النائب 
الكالم  هذا  فقال:  رأيه  جنبالط 
غري صحيح، ومل أمسع بهذا الكالم 
لقد  فيلتمان،  مع  اللقاء  خالل 
أهمية  على  اللقاء  أكدت يف هذا 
بالعدالة،  املقرون  االستقرار 
حنن  آنذاك  فيلتمان  جواب  وكان 

ال نتدخل يف التحقيق.
لديه  فكرة  ال  ان  اىل  أشار  واذ 
اىل أّي اجتاه ستسلكه التطورات، 
قناة  تقرير  على  التعليق  رفض 
»سي بي سي« الكندية، مؤكدا 
انه ليس يف وارد أو لديه النية 
يف الدخول يف سجال مع الرئيس 

سعد احلريري.
وحول حديثه لـ»فرانس برس« 
زعزعة  اىل  تهدف  احملكمة  بأن 
تقيم  ان  بدل  لبنان  استقرار 

 جنبالط ينفي تناول فيلتمان لـ»حزب اهلل«
املناسب  من  وان  فيه  العدالة 
ان جيتمع جملس الوزراء ويشجب 
ويرفض  احملكمة  هذه  باإلمجاع 
أريد  ال  جنبالط:  أوضح  قرارها، 
أن أدخل جمددا يف هذا السجال، 
وهناك لغط لدى البعض، أنا قلت 
حصرا  االتهامي  القرار  يف  رأيي 
ال  فاحملكمة  احملكمة،  يف  وليس 
تستطيع أن تلغيها وقد سبق لي 
ان قلت ذلك مرارا، فهي موجودة 
أتكلم  أنا  دولي،  قرار  على  بناء 
وتداعياته،  االتهامي  القرار  عن 
كل  الكالم،  هذا  أؤكد  زلت  وما 
ما أقوله يف هذا السياق، هو من 
السورية  العربية  املبادرة  وحي 
مكان  يف  تصب  اليت  السعودية 
القرار  تداعيات  منع  اجتاه  ما يف 
االتهامي وبالتالي محاية استقرار 
يف  االعالم  أمانة  وأعلنت  لبنان. 
يف  العربي«،  التوحيد  »حزب 
التعاون  سياق  يف  أنه  بيان، 
و»احلزب  احلزب  بني  والتنسيق 
»زار  االشرتاكي«،  التقدمي 
وهاب،  وئام  السابق  الوزير 
الدميوقراطي«  »اللقاء  رئيس 
دارته  يف  جنبالط  وليد  النائب 
يف  البحث  ومت  كليمنصو،  يف 
األوضاع العامة خباصة على ساحة 

اجلبل«.
االتفاق  »مت  أنه  البيان  وذكر 
خالل اللقاء على استمرار التنسيق 
للحزبني،  املشرتكة  اللجان  بني 
دوره  اجليـش  يأخذ  أن  وضرورة 
تطـورات،  أي  حصول  حال  فـي 
وضــرورة احلفــاظ على االستقرار 

يف منطقة اجلبل«. 

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:

جعجع يرد الزيارة 
لـ»الطاشناق«

بها  قام  اليت  للزيارة  رّدًا 
حزب »الطاشناق« ملعراب 
زار  بعيدة،  غري  فرتة  منذ 
يف  التنفيذية  اهليئة  رئيس 
مسري  اللبنانية«  »القوات 
مقر  االول،  أمس  جعجع، 
حزب »الطاشناق« يف برج 
الثقافة  وزير  ُيرافقه  محود 
فريد  النائب  وردة،  سليم 
ابي  ادي  القياديان  حبيب، 

اللمع وعماد واكيم.
ليست املّرة األوىل اليت تطأ 
قدما جعجع »أرض«  فيها 
أن  له  سبق  إذ  محود،  برج 
زار مقر حزب »الطاشناق« 
الشؤون  يف  معه  للتداول 
أيضًا  وباألمس  السياسية. 
أجرى الفريقان جولة أفق حول 
القضايا املستجدة، »وكان 
التوافق حول ضرورة احلفاظ 
كما  األهلي«،  السلم  على 
خالهلا  أطلع  مناسبة  كانت 
بقرادونيان،  أغوب  النائب 
وقائع  على  القواتي،  الوفد 
خالل  وقع  الذي  اإلشكال 
ساحة  يف  األمس،  تظاهرة، 
املتظاهرين  بني  الشهداء، 
رئيس  زيارة  على  احملتجني 
طيب  رجب  الرتكي  الوزراء 
والقوى  جهة  من  أردوغان 
جهة  من  اللبنانية  األمنية 

ثانية.

توج رئيس »تيار املردة« 
فرجنية،  سليمان  النائب 
الرمسية  زيارته  االول،  أمس 
الدولة  أمري  بلقاء  قطر،  اىل 
آل  خليفة  بن  محد  الشيخ 
رئيس  نائب  حبضور  ثاني، 
الطاقة  وزير  الوزراء  جملس 
والصناعة العطية عبد اهلل بن 
التعاون  ووزير  العطية  محد 
الدولي خالد بن حممد العطية، 
وعن »تيار املردة« الوزير 
وقبالن  ميني  بسام  السابق 

ميني.
واستمر اللقاء أكثر من نصف 
حبسب  خالله،  مت  ساعة، 
البحث يف  »تيار املردة«، 
االوضاع السياسية يف لبنان 
بني  العالقات  توطيد  وسبل 
البلدين وتدعيمها، إضافة اىل 

الشؤون االقليمية الراهنة.
»الدور  على  فرجنية  وأثنى 
وجهات  تقريب  يف  القطري 
النظر ويف دعم كل القضايا 

العربية احملقة«.
مائدة  اىل  اللقاء  واستكمل 
الوزراء  جملس  رئيس  نائب 
القطري يف منزله اخلاص يف 

الدوحة.
يف  التقى  قد  فرجنية  وكان 
اليوم االول من زيارته لقطر، 
الوزراء  جملس  رئيس  نائب 
وزير الطاقة يف وزارة الطاقة 
الذي  الدوحة،  يف  والصناعة 
قدم له هدية من شركة قطر 

للبرتول. 
تيار  رئيس  التقى  وكان 

املرده النائب سليمان فرجنية 
زيارته  من  االول  اليوم  يف 
نائب  قطر  اىل  الرمسية 
،وزير  الوزراء  جملس  رئيس 
بن  العطية  والصناعة  الطاقة 
محد العطية، يف وزارة الطاقة 
وحضر  الدوحة  يف  والصناعة 
خالد  التعاون  وزير  االجتماع 
تيار  وعن  العطية  حممد  بن 
ميني  قبالن  السيد  املرده 

والوزير السابق بسام ميني.
نائب  قدم  اللقاء  ختام  ويف 
هدية  الوزراء  جملس  رئيس 
من  املرده  تيار  رئيس  اىل 

شركة قطر للبرتول.
فرجنية  مواعيد  جدول  ويف 
دولة  امري  مع  لقاء  اليوم  
قطر الشيخ محد بن خليفة آل 

ثاني.
كما التقى رئيس تيار املرده 
يف  فرجنية  سليمان  النائب 
رئيس  نائب  االثناء  هذه 
الطاقة  وزير  الوزراء  جملس 

 فرجنية يقابل محد: قطر تقرب وجهات النظر

عبد  عطية  القطري  والصناعة 
العطية ويشارك  اهلل بن محد 
يف اللقاء الوزير السابق بسام 

ميني والسيد قبالن ميني.
تيار  رئيس  وصل  قد  زكان 
املرده النائب سليمان فرجنية 
مساء اليوم اىل مطار الدوحة 
قطر، تلبية لدعوة مسو أمري   –
بن  محد  الشيخ  قطر  دولة 
كان  حيث  ثاني،   آل  خليفة 
بن  خالد  الوزير  انتظاره  يف 
حممد آل عطية ووزير التعاون 
الدولي اىل جانب سفري لبنان 

يف قطر حسن سعد.
سلسلة  غدًا  فرجنية  ويعقد 
لقاءات مع مسؤولني ووزارء 
الدولة  يف  أساسية  حقائب 
القطرية فيلتقي على التوالي 
كاًل من أمري دولة قطر ونائب 
رئيس جملس الوزراء، ووزير 
الوزير  والصناعة  الطاقة 
محد  بن  عبداهلل  العطية 

العطية.

ومجعية  غسان خميرب  النائب  عقد 
امس  صحافيا  مؤمترا  "مهارات" 
االول يف فندق فنيسيا، قدم فيه 

اقرتاح قانون جديد اىل االعالم.
و"مهارات"  خميرب  أعد  وقد 
االقرتاح بعد لقاءات تشاورية مع 

خرباء قانونيني واعالميني.
سعى  العمل،  منهجية  ففي 
اجلديد  االقرتاح  على  العاملون 
يف  السلبية  النواحي  "حتديد  اىل 
القوانني اللبنانية وحتديد الفراغات 
التشريعية ومقاربة التشريعات يف 
مسودة  ووضع  املقارن  القانون 
وعقد  بديل  اعالم  لقانون  اولية 
ورشات تشاركية لتطوير املسودة 

منع التوقيف االحتياطي والسجن وإلغاء الرتاخيص
خميرب و«مهارات« يقرتحان قانوناً جديداً لإلعالم 

مع الفئات املعنية وبلورة اقرتاح 
تطلعات  يعكس  لالعالم  قانون 
املدني  واجملتمع  االعالمي  اجلسم 

يف اطار املصلحة العامة".
لالقرتاح،  املبدئية  املنطلقات  اما 
حرية  "محاية  االولوية  يف  فتأتي 
انسان  لكل  اذ  والتعبري،  الرأي 
احلق يف التعبري عن رأيه من دون 

ان يسجن".
"لكل  ان  االقرتاح،  يف  والالفت 
مطبوعة  اصدار  يف  احلق  انسان 
ترخيص  على  احلصول  دون  من 
الرتخيص  اشرتاط  لكون  مسبق، 
يتعارض  الصحافية  للمطبوعات 
االعالن  من   19 املادة  نص  مع 

والعهد  االنسان  حلقوق  العاملي 
املدنية  باحلقوق  اخلاص  الدولي 

والسياسية".    
ويرى االقرتاح ايضا ان " التوقيف 
احلكم  صدور  قبل  االحتياطي 
اجلرائم  يف  له  مربر  ال  النهائي 
املتعلقة حبرية الرأي والتعبري، فال 
احتياطيًا الي انسان يعرب  توقيف 
اعالمية،  اي وسيلة  رأيه يف  عن 
العام  الشخص  نقد  حق  وان 
خدمة  االعالمي  العمل  ركائز  من 

للمصلحة العامة".    
فانه  االقرتاح،  واضعي  وحبسب 
لوسائل  مشرتكا  "جذعا  يشكل 
واملرئية  املطبوعة  االعالم، 
االلكرتوني  واالعالم  واملسموعة 
ايضا، وحيدد املسؤوليات املدنية 

واجلزائية واصول احملاكمات".
مربرات  أيضًا  االقرتاح  ويشرح 
ان  ومنها  السجن،  عقوبة  إلغاء 
"احملكمة االوروبية حلقوق االنسان 
اعتربت ان عقوبة السجن يف جرائم 
حق  مع  متناسبة  غري  عادة  النشر 
الصحافيني يف التعبري احلر".    

واذا كان املعنيون بهذا االقرتاح 
واجملتمع  واالعالميون  النواب  هم 
االسباب  ابرز  من  فان  املدني، 
لبنان  ينجح  "ان  له،  املوجبة 
الريادي  دوره  على  احلفاظ  يف 
االعالمي، نظرا اىل كون القوانني 
احلالية مل تعد جتاري التطور، وال 

بد من وضع قانون حديث".
وسيستتبع االقرتاح بورشة تهدف 
املشرفة  اهليئات  تنظيم  اىل 
ووضع  االعالم  وسائل  على 
املهنية،  واالخالق  لالداب  شرعة 
االعالمية  املؤسسات  الصحاب 

وللصحافيني.
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الوزراء  جملس  رئيس  أكد 
يشهد  لبنان  أن  احلريري  سعد 
االقتصادي  النمو  من  مرحلة 
املئة،  يف   8 حنو  نسبته  بلغت 
املاضيتني،  السنتني  خالل 
هذا  تسجيل  استمرار  متوقعا 
اجلاري،  العام  خالل  النمو 
تعزيز  اىل  لبنان  تطلع  وأعلن 
يف  تركيا  مع  التعاون  قنوات 
والتنموية  االقتصادية  امليادين 
واالستثمارية املختلفة، وقال إن 
باتت  لبنان  األعمال يف  »بيئة 
االستثمارات  الستقطاب  مهيأة 
اىل  الرتكية،  ومنها  األجنبية، 
الواعدة.  االقتصادية  القطاعات 
الشراكات  تطوير  اىل  ونسعى 
اللبناني  اخلاص  القطاع  بني 

والرتكي«.
السنوي  االجتماع  افتتاح  وخالل 
يف  العربية  املصارف  الحتاد 
االول،  أمس  فينيسيا،  فندق 
اىل  نطمح  »إننا  احلريري  قال 
التجاري  التبادل  حجم  زيادة 
بالدور  وأشاد  اجلانبني،  بني 
الوزراء  جملس  لرئيس  الكبري 
الرتكي رجب طيب أردوغان يف 
إرساء دعائم التطور االقتصادي 
يف  والسياسي  واالجتماعي 
لبنان  أن  اىل  ولفت  تركيا، 
اتفاقية  تكون  »ألن  يطمح 
التجارة احلرة مقدمة لتحرير جتارة 
اخلدمات بني لبنان وتركيا، وأنا 
أعلم أن هذا جمال يهم املصارف 

اللبنانية بشكل خاص«.
اىل  تقف  تركيا  إن  أيضًا  وقال 
جانب القضايا احملقة يف العامل 
االسالمي.  العامل  ويف  العربي 
وهي كانت السند الويف للبنان 
يف كل األوقات الصعبة، وتعمل 
على االستقرار األمين والسياسي 

يف لبنان.
احتاد  اجتماع  احلريري يف  ورأى 
املصارف العربية وجها من أوجه 
التكاملية  االقتصادية  الرؤية 
الرغبة يف  العربية، مشددًا على 
من  أبعد  هو  ما  إىل  تتطور  أن 
والسياسية،  اجلغرافية  احلدود 
اقليمي  مصريف  تكتٌل  ليتكّون 
العربية  الدول  خدمة  يف  يكون 

ودول اجلوار.
أردوغان وقوفه  أكد  من جهته، 
العربية  القضايا  جانب  إىل 
احملقة، داعيًا أصحاب الرساميل 
تركيا  يف  لالستثمار  العربية 
العاملية،  األزمة  اجتازت  اليت 
فيها،  االستثمارات  وازدادت 
الفرصة  يغتنم  إن »من  وقال 

مبكرا يكون هو الرابح«.
لي  يقال  أردوغان »قد  وقال 
يف  املواقف  هذه  تطلق  ملاذا 
أقول:  وأنا  االجتماع؟  هذا  مثل 
للحق  سيادة  هناك  تكن  مل  إن 
إن  املال؟  أهمية  فما  والقانون 
للحق تكون  كانت هناك سيادة 
تكسب  وهي  قيمة،  لألموال 
قيمتها مع احلق. لذلك حنن يف 
هذه اجلغرافيا نريد أن يسود احلق 
القرصنة،  وليست  املنطقة  يف 
نريد أن يسود السالم يف منطقة 
الشرق األوسط، حنن ال نريد أن 
نريد سيادة  بل  األطفال،  يقتل 
هذه  يف  واالستقاللية  الرفاهية 
أن  أحد  حياول  وال  املنطقة، 

يذهب إىل معان أخرى«.

رئيس الوزراء الرتكي شارك بافتتاح مؤمتر احتاد املصارف داعياً الرساميل العربية إىل تركيا

احلريري يتوقع 8% منواً ويؤكد استعداد لبنان الستقطاب االستثمارات األجنبية
أردوغان: نريد سيادة السالم واحلق والرفاهية واالستقاللية يف املنطقة وليس القرصنة

وزير  االفتتاح  يف  حتدث  كما 
وحاكم  القصار،  عدنان  الدولة 
سالمة،  رياض  لبنان  مصرف 
االحتاد  ادارة  جملس  ورئيس 
العرب،  للمصرفيني  الدولي 
لبنان  مصارف  مجعية  ورئيس 
جملس  ورئيس  طربيه،  جوزف 
العربية  املصارف  احتاد  ادارة 

عدنان يوسف.
وقال الرئيس احلريري يف كلمته 
االجتماع  افتتاح  »يشرفين 
املصارف  إلحتاد  السنوي 
بريوت.  يف  املنعقد  العربية، 
رئيس  دولة  حبضور  وأتشرف 
جملس الوزراء الرتكي رجب طيب 
أردوغان، معنا يف هذا اللقاء. إن 
اجتماع احتاد املصارف العربية هو 
وجه من أوجه الرؤية االقتصادية 
نريدها  العربية. وحنن  التكاملية 
من  أبعد  هو  ما  اىل  تتطور  أن 
والسياسية،  اجلغرافية  احلدود 
اقليمي  مصريف  تكتٌل  ليتكّون 
العربية  الدول  خدمة  يف  يكون 
االهداف  ذات  اجلوار،  ودول 
االقتصادية واملصرفية املتكاملة 
هذه  طليعة  يف  وتأتي  معنا. 

الدول اجلمهورية الرتكية«.
للرئيس  الكبري  بالدور  وأشاد 
دعائم  إرساء  يف  أردوغان 
واالجتماعي  االقتصادي  التطور 
تركياالقرن  يف  والسياسي 
وقال  والعشرين،  الواحد 
قوة  اليوم  تركيا  »أصبحت 
يف  عاملي  ثقل  ذات  اقليمية 
خمتلف امليادين. وهي تقف اىل 
جانب القضايا احملقة يف العامل 
االسالمي.  العامل  ويف  العربي 
وهي كانت السند الويف للبنان 
الصعبة. وهي  األوقات  يف كل 
األمين  االستقرار  على  تعمل 
ويتجلى  لبنان.  يف  والسياسي 
اىل  انضمامها  خالل  من  ذلك 
العاملة  الدولية  الطوارئ  قوات 
يف   1701 القرار  تطبيق  على 

جنوب لبنان«.
املالية  »األزمة  أن  وذكر 
كانت  العاملية  واالقتصادية 
يف إحدى مراحلها أزمة مصرفية 
دولية. وقد استطاعت املصارف 
العربية أن تنأى عن هذه األزمة، 
رغم الضغوط املالية اليت تعرض 
صمدت  لكنها  بعضها.  هلا 
على  دليل  خري  وهذا  وجنحت. 
العربية،  املصارف  ادارة  حسن 
خصوصًا خالل األزمات العاملية. 
سياساتها  يف  اعتمدت  فقد 
املخاطرة  عدم  على  احملاِفظة 
التوسعية.  عملياتها  يف  واحلذر 
مسرية  يف  مستمرة  أنها  كما 
املصرفية  املعايري  تطبيق 
الدولية، وال سيما معايري بازل. 
العربية  املركزية  واملصارف 
حترص دائمًا على اعتماد معايري 
الرقابة واجلودة للعمليات املالية 

للمصارف العاملة يف دوهلا«.
تتمتع  »واليوم،  أضاف 
النمو  مبقومات  العربية  املنطقة 
باحلوافز  مدعومًا  االقتصادي، 
املالية واالستثمارية. ولكن دون 
شك، يبقى العنصر االساسي يف 
هذا النمو املتوقع القدرة العالية 
متويل  على  العربية  للمصارف 
وباليت  االستثمارية،  املشاريع 
عملية  يف  الفعالة  املشاركة 

واالجتماعية  االقتصادية  التنمية 
العربية«.

الرئيس  قال  للبنان،  بالنسبة 
مرحلة  نشهد  »حنن  احلريري 
بنسبة  االقتصادي  النمو  من 
السنتني  خالل  املئة،  يف   8
من  أعلى  وهي  املاضيتني، 
معدل النمو االقتصادي العاملي. 
وحنن نتوقع أن يستمر هذا النمو 
وقد   .2010 لعام  االقتصادي 
بدأت هذه املرحلة املزدهرة إبان 
حيث  العاملية،  املالية  األزمة 
اللبنانية  املصارف  استقطبت 
التدفقات املالية الباحثة عن مالذ 
آمن، وعن بيئة مشجعة لالستثمار 
يف العديد من القطاعات الواعدة. 
كما أن سياسة االستقرار النقدي 
املصرف  يتبعها  اليت  واملالي 
وزارة  مع  بالتنسيق  املركزي، 
املالية، أثبتت كفاءتها خالل هذه 
الثقافة  عن  فضاًل  هذا  الفرتة. 
واملمارسات  العالية  املصرفية 
اليت توصي بها مجعية  السليمة 

املصارف يف لبنان«.
وأشار إىل أن املصارف اللبنانية 
متويل  يف  أساسي  شريك  هي 
واالقتصادية  التنموية  املشاريع 
يف  االكتتاب  خالل  من  للدولة، 

سندات اخلزينة.
اىل  نتطلع  اليوم  »حنن  وقال 
تعزيز قنوات التعاون بني لبنان 
وتركيا يف امليادين االقتصادية 
والتنموية واالستثمارية املختلفة. 
باتت  لبنان  يف  األعمال  وبيئة 
االستثمارات  إلستقطاب  مهيأة 
اىل  الرتكية،  ومنها  األجنبية، 
الواعدة.  االقتصادية  القطاعات 
الشراكات  تطوير  اىل  ونسعى 
اللبناني  اخلاص  القطاع  بني 
اىل  نطمح  وإننا  والرتكي. 
زيادة حجم التبادل التجاري بني 
لقد  اإلطار،  هذا  اجلانبني. ويف 
وقعنا مع دولة الرئيس أردوغان 
التجارة  منطقة  إتفاقية  على 
كما  وتركيا.  لبنان  بني  احلرة 
اإلسرتاتيجية  اللجنة  والدة  أعلنا 
بني  والتنسيق  للتعاون  العليا 

البلدين«.
اخلطوات  أن »هذه  إىل  وأشار 
تندرج يف إطار إتفاقيات أوسع 
تقيم منطقة جتارة حرة بني لبنان 
وسوريا واألردن وتركيا، ونطمح 
إىل توسيعها إىل مزيد من الدول 
أوسع  أسواقا  لتفتح  العربية، 
أمام الصادرات اللبنانية، وتزيد 
من  وبالتالي  التبادل  حجم  من 
حجم االقتصادات وفرص العمل 
كما  األربعة.  البلدان  هذه  يف 
أننا، وحنن بصدد مؤمتر مصريف، 
نطمح ألن تكون اتفاقية التجارة 
احلرة مقدمة لتحرير جتارة اخلدمات 
بني لبنان وتركيا، وأنا أعلم أن 
هذا جمال يهم املصارف اللبنانية 

بشكل خاص«.
أردوغان

»أخي  أردوغان  قال  بدوره، 
احلريري،  سعد  الرئيس  العزيز 
أيها  الكرام،  احلضور  أيها 
إخواني  والسادة،  السيدات 
أحييكم  األعزاء،  األعمال  رجال 
من صميم قليب، والسالم عليكم 
أن  أمتنى  وبركاته.  اهلل  ورمحة 
اجلديد  الدوري  االجتماع  يشكل 
خري  مسرية  العربية  للمصارف 

إن  ككل..  العربية  للمصارف 
السيد  الكبري  الرتكي  الشاعر 
الرومي  الدين  جالل  موالنا 
وجتاوز  عامليا  بعدا  اكتسب 
احلدود الدولية، وأفكاره مل تكن 
قدمية رغم أنه أطلقها قبل 700 
سنة، ويف لبنان أنشئت التكية 
العام  طرابلس يف  املولوية يف 
أفكاره  أحياء  أجل  من   ،1619

هذه«.
ضع  موالنا:  »يقول  وتابع 
لن  فإنك  عينيك،  على  اصبعيك 
ترى شيئا من هذا العامل، ولكن 
إن  موجود  غري  العامل  ال حتسب 
مل تره. وللشاعر اللبناني جربان 
خليل جربان املعنى نفسه، فهو 
يقول: إن أدرت ظهرك للشمس 
عاش  وقد  ظلك.  غري  ترى  فلن 
فيما  كونيا،  مدينة  يف  موالنا 
عاش جربان يف لبنان، وكالهما 
عاش يف زمان ومكان خمتلفني، 
وكالهما تكلم لغة خمتلفة ولكنهما 

قاال نفس املعنى«.
هلا  قصة  لكم  »أروي  أضاف 
أشخاص،  ثالثة  ملوالنا:  معنى 
تركي وفارسي وعربي يسريون 
معا يف الطريق، والثالثة يشتهون 
على  قاهلا  منهم  كل  العنب، 
ثالثتهم قصدوا  ولكن  طريقته، 
املعنى نفسه. يف هذه اجلغرافيا 
خمتلفة،  لغات  نتكلم  الواسعة، 
ولكن ال تنسوا أن تارخينا واحد، 
وثقافتنا واحدة، وقيمنا واحدة، 

واألهم أن حسياتنا واحدة«.
التاريخ  شكلنا  »لقد  وقال 
وبال  األراضي،  هذه  يف  سوية 
معا  املستقبل  سنشكل  شك 
فيها. هناك مثل تركي يقول ال 
خترت البيت بل اخرت اجلار، وهناك 
ذاته،  املعنى  يفيد  عربي  مثل 
منسوبو  حنن  الدار.  قبل  اجلار 
أهمية  نولي  احلضارة،  هذه 
حولنا  وقد  اجلوار،  حلقوق  بالغة 
ولذلك  أخوية،  عالقة  إىل  اجلوار 
فإننا تشاركنا يف هذه اجلغرافيا 
وسنتشارك  واألقدار،  األحزان 

يف الرفاهية والسالم أيضًا«.
اآلونة  »يف  يقول  واستطرد 
مع  التأشريات  رفعنا  األخرية 
واألردن  وسوريا  لبنان  من  كل 
خنسر  مل  أننا  واحلقيقة  وليبيا، 
ضرر  أي  ذلك  دث  حيحُ مل  شيئا، 
أن  رأينا  العكس  على  بل  لنا، 
أي  التأشريات مل يكن هلا  هذه 
التأشريات  نرفع  معنى. حنن مل 
شعوبنا  عن  احلصار  رفعنا  بل 
السنني.  مئات  منذ  واملفروض 
فيما  يتعانقون  األخوان  واآلن 
للزيارات  تبادل  وهناك  بينهم، 
والتجار  األعمال  رجال  بني 
قيود.  أي  دون  ينتقلون  الذين 
كذلك طورنا كل سبل التعاون، 
واملستفيد من ذلك ليس دولة 
املنطقة.  شعوب  كل  بل  واحدة 
ما  هناك  األوروبي  االحتاد  يف 
ال  فلماذا  »شنغن«،  يسمى 
نؤسس األمر نفسه بني بلداننا؟ 
ملاذا هذا اخلوف؟ حنن ال نفهم 
ذلك. ال أحد ينزعج من ذلك«.

يف  الوحيد  هدفنا  »إن  وقال 
املنطقة هو فقط وفقط السالم 
واألمن  والرفاهية  واالستقرار 
تركيا  يف  حنن  املنطقة،  يف 
ليست لدينا أي مشكلة مع دول 

اجلوار، ويقال إن تركيا متوجهة 
مسرية  يف  وحنن  الغرب،  إىل 
يف  التامة  للعضوية  مفاوضات 
تركيا  ولكن  األوروبي.  االحتاد 
تؤمن من صميم قلبها أن اهلوية 
نفسها  اإلمكانية  هلا  اإلسالمية 
األوروبية، ولكن هذا ال  للهوية 
لنا أن ندير ظهرنا للشرق  يتيح 

واجلنوب وآسيا وأفريقيا«.
ننشئ  أننا  شك  »ال  وأردف 
اإلسرتاتيجي  التعاون  جملس 
سوريا  مع  املستوى  عالي 
والعراق، وال شك أننا سنؤسس 
بني  الرباعي  التعاون  جملس 
واألردن  ولبنان  سوريا  من  كل 
وتركيا، كما بدأنا يف آلية احلوار 
العربية  اجلامعة  مع  االسرتاتيجي 
بالتعاون  وبدأنا  عامني،  قبل 
الشامل مع دول جملس التعاون 
كلما  أنه  نعترب  وحنن  اخلليجي، 
أنت  استفدت  غنيا  جارك  كان 
أكثر، وكلما كان هناك استقرار 
املنطقة  يف  ورفاهية  وأمن 

استفدنا أكثر«.
وقال »إن الذين حيّملون معان 
خمتلفة لتقاربنا مع أخواننا العرب 
أن  ويعتربون  العربية  والدول 
تركيا  حموري يف  احنراف  هناك 
ويكتبون يف هذا املوضوع فإنهم 
يبنون ذلك على سوء نية، وهم 

ال يتحملون النتائج«.
أرض  ستدخل  »هل  وسأل 
لبنان بأحدث الطائرات والدبابات 
وتهدم  والنساء  األطفال  وتقتل 
واملستشفيات،  املدارس 
نسكت؟  أن  منا  تطلب  وبعدها 
األسلحة  أحدث  تستخدم  هل 
والقنابل الفسفورية والعنقودية 
األطفال  وتقتل  غزة  وتدخل 
الذين يلعبون يف املزارع وبعدها 
تطلب منا أن نسكت؟ هل تقوم 
املتوسط  البحر  يف  بالقرصنة 
وتقتل  دولي  بإرهاب  وتقوم 
تسعة من املواطنني املعصومني 
غزة،  إىل  الذاهبني  األتراك 
وبعدها تطلب منا أن نسكت؟ لن 
نسكت، وسنقول بكل إمكانياتنا 

أننا مع احلق«.
من  »هناك  أن  إىل  وأشار 
ورمبا  الصديق،  دور  يستغل 
تركيا،  ضد  هذا  يستخدمون 
وأنا أود أن أسأل من هنا، هل 
مسعتم تأكيدا ألي دولة يف قمة 
بلد  مفهوم  رأيتم  هل  الناتو؟ 
كان  إذا  ذلك.  تروا  لن  مهدد؟ 
هناك من حق للفيتو لرتكيا وإن 
استخدمته فلن يستطيع أحد أن 
يطلب منا فعل ما ال نريده. لقد 
كنا يف استشارة مع دول اجلوار، 
وتركيا تهتم دائما مبصاحل دول 
مبصاحلها،  تهتم  كما  اجلوار 
من  وسعنا  يف  ما  نبذل  وحنن 
أجل السالم، لذلك سنستمر يف 
املطالبة بالسالم لبغداد وبريوت 

وغزة والقدس«.
وقال »إن الشاعر اللبناني جربان 
أقوله  »ما  يقول:  جربان  خليل 
اآلن من قلب واحد سيقال من 
املستقبل«.  يف  القلوب  آالف 
وحنن ورغم كل التحريضات، إذا 
استمررنا يف الدفاع عن احلق ومل 
حند عن هذا الطريق فإن العامل 
سيستمع إلينا ويؤيد موقفنا ضد 

الظلم«.

املاضي  األسبوع  »يف  أضاف 
العشرين  قمة جمموعة  كنت يف 
األزمة  بداية  ومنذ  سيول،  يف 
يف  كنا  االقتصادية،  املالية 
أن عاملا  النظر إىل  تركيا نلفت 
ال توجد فيه العدالة ال ميكن زرع 
القلوب،  فيه يف  العدالة  شعور 
األزمات.  من  اهلروب  ميكن  وال 
سيبقى العامل يعاني من األزمات 
إن مل تردم هذه اهلوة، وسيكون 

مثنها غاليا«.
املاضي  الشهر  »خالل  وتابع 
أثناء زيارتي الرمسية لباكستان، 
زرت األماكن املنكوبة بالسيول، 
كما كانت لي زيارة لبنغالدش. 
الدول  بعض  تعرفون  أنتم 
اإلفريقية أكثر مين، حنن نعيش 
الشعور  فيه  تناقص  عامل  يف 
كبري،  مستوى  إىل  بالعدالة 
احلاصل  التفاوت  مع  وبالتوازي 
يف مستوى الرفاهية. حنن نرى 
املتناقضة  الصورة  هذه  أن 
ما  يف  جديا  تناقضا  تشكل 
من  ونريد  باملستقبل،  يتعلق 
بهذا  يؤمن  أن  املتطور  العامل 
ونلفت  به،  ويهتم  املوضوع 
إزاء  القناعة  ملفهوم  األنظار 
تعلمون،  وكما  الطمع،  مفهوم 
فال  بذلك،  تأمرنا  حضارتنا  فإن 
تستطيع أن تنام شبعانا وجارك 
جنتاز  سوف  بالتأكيد  جوعان. 
أن  بد  ال  ولكن  بنجاح،  األزمة 
فاألزمة  الدروس.  نستخلص 
لبنان  من  خترج  مل  االقتصادية 
وال من تركيا بل هي خرجت من 
يف  وانتشرت  املتحدة  الواليات 
أفلسوا؟  الذين  هم  من  العامل. 
مصارف العامل الكبرية وشركات 
كلها،  انهارت  العاملية  التأمني 
نستخرج  مل  إن  أننا  يعين  هذا 
مل  وإن  ذلك  كل  من  الدروس 
فإن  الواقع،  نرى  أن  نستطع 
خطرية  ستكون  التالية  األزمة 

جدا«.
التطورات  أردوغان  تناول  ثم 
تركيا،  يف  األخرية  االقتصادية 
فقال »عندما أتينا إىل احلكومة 
 21 هناك  كان  سنوات،   8 قبل 
من  ولكن  أفلس،  قد  مصرفًا 
الشعب.  الثمن؟  دفع  الذي 
مقابل  بال  األموال  يطبعون  هم 
وجيعلون العامل حمتاجا للقروش، 
أما حنن فأجنزنا إصالحات جذرية 
يف االقتصاد، واستطاعت تركيا 
العاملية  املالية  األزمة  جتتاز  أن 
اليت  الدول  أسرع  من  وأصبحت 
أحد  األزمة.  جتاوز  من  متكنت 
األزمة  إن  لي  قال  األصدقاء 
سوف  العاملية  االقتصادية 
فيها،  وليس  تركيا  جبانب  متر 
تركيا  يف  املوجودين  وبعض 
استغربوا عدم تأثر تركيا باألزمة؟ 
طبعا سيكون هناك ضرر ولكننا 
سنجتاز هذه األزمات بأقل ضرر 
ممكن، واآلن يقولون إن رئيس 
حق،  على  كان  الرتكي  الورزاء 
تعمل  حني  تنجح  فاملصارف 

حبسب مبدأ االستقرار«.
ارتفعت  »الفائدة  وقال 
أقول  أن  أود  وأنا  وارتفعت. 
ليس سببا  التضخم  إن  بصراحة 
على  بل  الفائدة،  ارتفاع  يف 
الفوائد  ارتفعت  كلما  العكس، 
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Hello Mobile حباجة الشخاص للعمل يف املبيعات
كوننا شركة اتصاالت تنمو بسرعة 

فاننا حباجة الشخاص للعمل بدوام متقطع
 يف جمال املبيعات والتسويق ملنتجاتنا

 يطلب من الراغبني ان تكون لديهم مهارات 
جيدة يف جمال االتصاالت وان يتكلموا 
عدة لغات )اللغة العربية لغة اضافية(

 ندفع اجرا مغريا مقابل ساعات العمل مع عمولة
للمزيد من التفاصيل يرجى االتصال بـ ايناس على : 

0284480655
 او ارسال السرية الذاتية الكرتونيا )CV( اىل املوقع:
 ines.bushwesha@telpacific.com.au

Global Marble Australia
اختصاصيون يف قص وتركيب 
مجيع أنواع الرخام والغرانيت

23 Cann St, Guildford, NSW 2161
Ph: 02 9681 6520

Mob: 0414 394 675

صدق يف 
املعاملة وسرعة 

يف العمل

خربة سنوات 
طويلة نضعها 

بني يديكم

الرتكي  الوزراء  رئيس  حبث 
مساء  أردوغان،  طيب  رجب 
مع  زيارته  نتائج  االول،  امس 
احلريري،  سعد  احلكومة  رئيس 
يف منزل احلريري يف وادي ابو 
مجيل، يف حضور وزير اخلارجية 
أوغلو  داوود  أمحد  الرتكي 
كما  محود،  هاني  واملستشار 

عرض اجلانبان آلخر التطورات.
خالل  املباحثات  واستكملت 
على  احلريري  أقامه  عمل  عشاء 

شرف أردوغان.
قبل  استقبل  اردوغان  وكان 
فينيسيا،  فندق  يف  الظهر 
الذي  ميقاتي،  جنيب  الرئيس 
أكد »اهمية االستمرار يف دعم 
السعودية  ـ  السورية  املبادرة 
حلل األزمة الراهنة يف لبنان«، 

 أردوغان يلتقي احلريري وميقاتي واجلميل 
وعون والسنيورة وحزب اهلل وجنبالط وجعجع

متمنيا أن »تواكب تركيا هذا 
العالقات  اىل  بالنظر  املسعى 
املمتازة اليت تتمتع بها مع كل 

االطراف«.
أيضا،  اردوغان  واستقبل 
»الكتائب«  حزب  رئيس 
يرافقه  اجلميل،  امني  الرئيس 
كما  قزي.  سجعان  نائبه 
التغيري  »تكتل  رئيس  التقى 
ميشال  العماد  واالصالح« 
عون، الرئيس فؤاد السنيورة، 
رئيس »اللقاء الدميوقراطي« 
النائب وليد جنبالط ووفدا من 
النائب  برئاسة  اهلل«  »حزب 

حممد رعد.
رئيس  اردوغان  استقبل  كما 
التنفيذية يف »القوات  اهليئة 

اللبنانية« مسري جعجع. 

اردوغان واحلريري*

اخنفضت  وكلما  التضجم،  ارتفع 
وهذا  التضخم،  اخنفض  الفائدة 
احلال  هذه  يف  يدفعه  ال  الثمن 
الغين بل الفقري، واألزمة العاملية 
كان تأيرها دائما يقع على عاتق 
الفقراء. أما بالنسبة لنسب النمو 
هذه  أن  نالحظ  فإننا  تركيا  يف 
النسبة يف العام 2009 استمرت 
مرتفعة عام 2010، وعندما ننظر 
إىل عام 2010 نرى أن هناك نسبة 
زيادة بلغت 11,7 يف املئة يف 
الدخل القومي، ويف الربع األخري 
نسبتها  زيادة  هناك  العام  من 

10,3 يف املئة يف النمو«.
واستنتج أن »االقتصاد الرتكي 
الدول  اقتصادات  أكثر  من  هو 
الدولة  اآلن  فنحن  منوا،  النامية 
الثالثة يف العامل من حيث النمو.. 
فخالل فرتة تولي رئاسة الوزراء، 
انتخابات  مخسة  هناك  كانت 
انتخابات  مسرية  أي  ومل حتصل 
االقتصاد  ألن  اقتصادية، 
االنتخابي هو ظلم للشعب، واآلن 
املعلمني  بإعطاء  وعودا  نسمع 
قطاعات  وإعطاء  وكذا  كذا  مثال 
أنا  فيما  إضافية،  أمورا  أخرى 
تكونوا  أن  جيب  هلم:  أقول 
وإال  السياسة  يف  مستقيمني 
أنتم تضرون بالشعب. ويف عام 
تراجعا يف  2010 نرى أن هناك 
نسبة البطالة باملقارنة مع العام 
آب كانت  املاضي، وحتى شهر 
املئة،  يف   11,4 البطالة  نسبة 
النسبة  هذه  فإن  اهلل  شاء  وإن 
النمو  إىل  نسبًة  ستنخفض 

االقتصادي«.
أردوغان  قال  آخر،  صعيد  على 
الرتكي  املصريف  القطاع  »إن 
قوية،  رأمسالية  بنية  على  يقوم 
متدنية  خطورة  ومع  هنا،  من 
الصرف  سعر  ومع  للقروض، 
حد  وضع  من  متكنا  والسيولة، 

لألزمة  السلبية  لالنعكاسات 
العديد  يف  االقتصادية.. 
واملتطورة  النامية  الدول  من 
املصارف  من  العديد  تزعزعت 
وبعض  املالية،  األزمة  بسبب 
ذلك  وبعد  أفلس،  البنوك  هذه 
يصمد  أن  القطاع  هذا  استطاع 
أن  إال  احلكومي.  الدعم  بفضل 
بلدنا،  يف  املصريف  القطاع 
ورغم كل السلبيات على الساحة 
بنيته  بفضل  استطاع  الدولية، 
الرأمسالية القوية أن يصمد دون 

أي دعم حكومي«.
وأكد أن »تركيا حتتل املراتب 
الكفاية  نسبة  يف  األوىل 
القروض  أن  كما  بالرأمسالية، 
وكذلك  ازدياد،  يف  املفتوحة 
توجد  وال  العمالت،  سعر 
من  والعديد  مصرفية،  خماطر 
يشعرون  األجانب  املستثمرين 
الرتكي  االقتصاد  يف  بالثقة 
والقطاع  املصريف  اجملال  يف 
وبفضل  تركيا،  اخلاص. 
القوية،  االقتصادية  السياسات 
متكنت من توفري فرص استثمار 
املستثمرين  أن  بدليل  قوية، 
كما  ازدياد.  يف  هم  الدوليني 
أكدت  التقييم  مؤسسات  أن 
وهذا  اخلطورة،  نسب  اخنفاض 
ما أثبت متانة االقتصاد الرتكي 
العاملية،  املالية  األزمة  جتاه 
كانت  املدى  قصرية  وتأثرياتها 
االقتصادية  اإلصالحات  بفضل 
االقتصاد  دخل  لقد  تركيا.  يف 
الرتكي، وخاصة القطاع املصريف 
بقوة يف مواجهة األزمة العاملية، 
لذلك جتاوزنا احملنة بسهولة«.

وخلص إىل القول »أنا شخصيا 
أطمئنكم إىل أنين سأكون متابعا 
فهناك  االستثمارية،  ألعمالكم 
وكالة لتشجيع االستثمار اخلارجي 
يف تركيا تتبع لي مباشرة، وهي 

ستقدم لكم مجيعا الدعم«.

علوش يدعو حناس اىل تسليم ملفات االتصاالت
وهاشم يؤكد تّسرب إسرائيل إىل الشبكة

السياسي  املكتب  عضو  أشار 
لـ«تيار املستقبل« النائب السابق 
اىل  حديث  يف  علوش  مصطفى 
موقع »النشرة« أمس االول، اىل 
أن »وزير االتصاالت شربل حناس 
الذي عقد باالشرتاك مع )عضو كتلة 
»الوفاء للمقاومة«( النائب حسن 
فضل اهلل مؤمترًا صحافيًا مؤخرًا حول 
مما  بكثري  أكثر  يتكلم  االتصاالت، 
يعمل، وحنن مل نَر أيًا من اجنازاته 
الساعة«،  الوزارة حتى  توليه  منذ 
اىل  يسعى  »حناس  أن  موضحًا 
موقع سياسي وليس تقنيًا كما هو 

املطلوب منه«.
صدور  قرب  »مع  أنه  اىل  ولفت 
القرار االتهامي تتكثف احلمالت على 
القول  أجل  من  االتصاالت،  قطاع 
ما سيصدر عن احملكمة خمروق  إن 
إسرائيليًا، وبالتالي ال جدية له«، 
مذكرا بأننا »طلبنا منهم يف حال 
ملفاتهم  تقديم  يطرحونه  ما  جدية 
نَر  مل  ولكن  الدولية،  احملكمة  اىل 

أي حترك مماثل حتى الساعة«.
من جهته، رأى عضو كتلة »التنمية 
والتحرير« النائب قاسم هاشم يف 
»العامل«  تلفزيون  مع  مداخلة 
اإليراني، أن »ما كشف عنه الوزير 
حناس يف مؤمتره الصحايف يؤكد أن 
اىل  الوصول  استطاعت  إسرائيل 
شبكة االتصاالت يف لبنان، والتأثري 
عليها والتغيري يف بعض معطياتها 
ومن  ملصلحتها،  وفقًا  وتبديلها، 
من  إليه  تصل  أن  تريد  ما  أجل 

أهداف«.
ولفت إىل أن »إسرائيل استطاعت 
من  متلك  أن  اخلرق  هذا  خالل  من 
خالهلا  من  تستطيع  اليت  املعطيات 
وجلان  الدولية  احملكمة  تزويد 
احملكمة  وأن  تريده،  مبا  التحقيق 
يومًا  ينفوا  مل  التحقيق  وجلان 
دول  من  معلومات  اىل  استنادهم 
مل يذكروها، كما استندوا اىل داتا 
املعلومات اخلاص بشبكة االتصاالت 
اليت تستطيع إسرائيل تغيريها«. 
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فصول  لـ»السفري«  تكشفت 
جديدة وخطرية من فصول التحكم 
االسرائيلي بقطاع االتصاالت يف 
احرتافية  عملية  خالل  من  لبنان، 
عالية وبرامج غري معروفة، تؤدي 
وهمية  اتصاالت  فربكة  إىل 
وهو  خمتلفة,  وازمنة  امكنة  يف 
املؤمتر  وقائع  كانت  الذي  األمر 
وزير  من  لكل  األخري  الصحايف 
االتصاالت شربل حناس ورئيس 
جلنة اإلعالم النيابية النائب حسن 
فضل اهلل ورئيس اهليئة الناظمة 
قد  اهلل،  حب  عماد  لالتصاالت 
والسيما  جوانبه  بعض  المست 
االسرائيلي يف  العدو  منها جناح 
عائدة  هاتفية  خلطوط  اخرتاقه 
اعتبارا  املقاومة,  يف  لكوادر 
من  الثامن  بدايتها يف  من حلظة 
وهو   ,2009 العام  من  نيسان 
رئيس  فيه  عرض  الذي  التاريخ 
وسام  العقيد  املعلومات  فرع 
احلسن على مسؤول جلنة االرتباط 
وفيق  اهلل  حزب  يف  والتنسيق 
العلم,  العميل اديب  صفا, ملف 
كوادر  احد  تورط  اىل  واشارته 

احلزب بالعمل لصاحل العدو.
وفيما كانت املخابرات العسكرية 
اإلسرائيلية وحتديدا اجلهاز 8200 
باالجناز  التاريخ  هذا  يف  يشيد 
هواتف  باخرتاق  حتقيقه  مت  الذي 
املقاومة،  يف  لكوادر  شخصية 
خالل  ومن  املقاومة  كانت 
املعلومات اهلامة اليت قدمها فرع 
مع  بالتنسيق  تطلق  املعلومات، 
املعلومات  وفرع  اجليش  خمابرات 
أمين  اجناز  اىل  أدت  أمنية  عملية 
غري مسبوق وبامكانيات متواضعة 
والربجمات  االمكانيات  مقابل 
االسرائيلية، حيث أمكن التوصل 
اخلرق  أسرار  كل  فكفكة  اىل 
خيلق  جعله  الذي  االسرائيلي 
أرقاما تتزامن مع بعضها البعض 
يف اخلط الواحد، حيث كان هناك 
خطان يعمالن من دون أن يدري 

صاحب اخلط بذلك.
كوادر  ثالثة  اتهام  قصة  بدأت 
بتاريخ  بالعمالة  املقاومة  من 
08-04-2009 تقريبًا عندما عرض 
العقيد  املعلومات  فرع  رئيس 
جلنة  مسؤول  على  احلسن  وسام 
االرتباط والتنسيق يف حزب اهلل 
العميل  ملف  صفا  وفيق  احلاج 
االسرائيلي أديب العلم، سائاًل عما 
إذا كان لدى حزب اهلل معلومات 
حوله تؤكد عمالته مضيفًا أن احد 
كوادر احلزب متورط يف املوضوع 
لصاحل  امنيًا  دورًا  يلعب  أنه  أو 
احلزب مع املوســاد اإلسرائيلي.

احلسن،  صفا  استمهل  أن  بعد 
على  والرد  والتدقيق  للمراجعة 
امللف, مت التواصل بني الرجلني 
بعد يومني, أي صباح يوم اجلمعة 
أكد  عندما   ,2009-04-10 يف 
استنادًا  العلم  أن  للحسن  صفا 
إىل معطيات املقاومة ليس فقط 
كبري,  عميل  هو  بل  عميل  جمرد 
هي  العلم  زوجة  أن  له  مؤكدًا 
وليس  بالعمالة  متورطة  األخرى 

زوجها مبفرده.
يف اليوم التالي )2009-04-11( 
أوقف فرع املعلومات العميل العلم 
للتحقيق.  وزوجته وأخضعا هناك 
يف  عقد   2009-04-15 بتاريخ 
والتنسيق  االرتباط  جلنة  مركز 

 »السـفري« البريوتية تنشر الوقائع الكاملة لالخرتاق اإلسرائيلي خلطوط هاتفية لكوادر يف املقاومة:

حتقيـق أمين ـ فين يكشف وجـود برجمة خلطوط رديفـة من داخـل فلسطني احملـتلة
اجتماع ضّم من طرف حزب اهلل, 
أمن  إىل جانب صفا, مندوبًا من 
املقاومة معنيًا مبكافحة التجسس 
فرع  طرف  ومن  اإلسرائيلي, 
املعلومات الرائد خ. ح. واملالزم 

أول م. ص.
الفرع  ضباط  سّلم  اللقاء,  خالل 
خطيطة  املقاومة  أمن  ملندوب 
ارقام  فيها  وردت  اتصاالت 
االسرائيلي  العدو  معها  يتواصل 
دائم  بشكل  وتتزامن  تتالزم 
جغرافيا, مع أرقام ثالثة من كوادر 
االرقام  املقاومة, ومن بني هذه 
االسرائيلي  معها  يتواصل  اليت 
اشرتاها  العلم  كان  أرقام 
اإلسرائيليني  ملشغليه  وسّلمها 
قاد  الذي  األمر  توقيفه.  قبل 
حتليلي  الستنتاج  املعلومات  فرع 
املتزامنة  األرقام  هذه  أن  مفاده 
املقاومة  كوادر  أرقام  مع 
مستخدمة من طرف هؤالء الكوادر 
اإلسرائيلي,  مع  بها  ويتواصلون 
خيرتق  اإلسرائيلي  فان  وبالتالي 
الكوادر  بهؤالء  املقاومة  صفوف 

الثالثة.
املعلومات  فرع  ضباط  قدم 
شروحات إىل مندوب أمن املقاومة 
هذا  التحليلي  استنتاجهم  حول 
اخلرباء  إليه  توصل  ما  وتفاصيل 
هذه  حول  الفرع  يف  الفنيون 
اللقاء,  هذا  وخالل  القضية. 
املقاومة  امن  مندوب  استفسر 
اليت  اإلضافية  اإلجراءات  عن 
لتأكيد  املعلومات  فرع  بها  قام 
احلزب  كوادر  بتورط  نظريته 
خصوصًا  اسرائيل,  مع  بالعالقة 
ان مسألة »التزامن اجلغرايف« 
بني هواتف املقاومني, واهلواتف 
اسرائيل, ال  املستخدمة من قبل 
االستناد  ميكن  وال  دلياًل  تشكل 

إليها إلدانة هؤالء.
هنا ترّدد ضابطا الفرع يف طرح 
ما لديهما لتأكيد نظريتهما هذه, 
بينهما  فيما  تشاور  بعد  انه  إال 
التحقق  اجل  ومن  انهما  افصحا 
من عمل االرقام املشبوهة وضعا 
معه  يتواصل  الذي  االرقام  أحد 
االسرائيلي واملتزامن جغرافيًا مع 
حتت  املقاومة  كوادر  أحد  هاتف 
التوصل باحملّصلة  التنصت. ومت 

اىل النتائج التالية:
من  صادر  اتصال  وجود  عدم 
باجتاه  الكادر يف املقاومة  هاتف 
هاتف الضابط اإلسرائيلي, بل إّن 
االتصاالت كانت ترد من الضابط 

إىل اهلاتف املتزامن.
جرى  اليت  االتصاالت  يف   -1
التنصت عليها واليت كان جيريها 
والكالم  ـ  االسرائيلي  الضابط 
أمكن  ـ  املعلومات  فرع  لضابط 
يف  تدور  اليت  األحاديث  مساع 
اهلاتف  صاحب  الكادر  حميط 
»مسعنا  درجة  إىل  املتزامن 
غرفة  يف  االحاديث  بعض  احيانًا 

النوم« على حد تعبريه.
2- مل يظهر وجود أي حديث مباشر 
بني الكادر يف املقاومة والضابط 
يكن  مل  انه  مبعنى  اإلسرائيلي, 
الكادر  هناك مكاملة صوتية بني 
والضابط, بل كل ما مت التنصت 
عليه كان عبارة عن صوت الكادر 
متحدثًا مع احمليطني معه وأصوات 
حميطه  يف  الكادر  مع  املتحدثني 
وصوت ما جيري يف حميطه. ومل 

حديث  أي  الكادر  هلذا  ُيسجل 
هاتفي مع أي احد.

مندوب  الشروحات  هذه  دفعت 
إشكاليات  لطرح  املقاومة  امن 
املالزم  أورده  ما  على  جوهرية 
فيما  ومناقشته  ص,  م.  أول 
من  املعلومات  فرع  اليه  خلص 
الضابط  أمام  مستعرضا  نتائج, 

املذكور املالحظات التالية:
إّن النتيجة اليت توّصل إليها فرع 
املعلومات تؤكد عدم وجود اتصال 
الكادر  األخ  هاتف  بني  مباشر, 

وهاتف الضابط اإلســرائيلي.
الذي  املشبوه,  اهلاتف  كان  لو 
يظهر تزامنه اجلغرايف, مع هاتف 
الكادر هو حبيازة هذا الكادر فعال, 
لالتصال  اإلسرائيلي  احتاج  ملا 
ما  إىل  ليستمع  املتزامن  باهلاتف 
يدور يف حميط الكادر من مسائل 
تهّمه أو ال تهّمه, بل كان يكفي 
أن يفتح الكادر )على فرض صحة 
عالقته باإلسرائيلي( جهاز اهلاتف 
احلاجة,  عند  طرفه  من  املتزامن 
إلمساع اإلسرائيلي ما يريد الكادر 
ان ُيسمعه إياه ال العكس. فضاًل 
لريسل  عميل  أي  حاجة  عدم  عن 
لبنانيًا  هاتفًا  اإلسرائيلي  له 
الستعماله يف التواصل بينهما يف 
ظل وجود إمكانية لدى أي عميل 
لشراء هاتف جديد من السوق غري 
مستعمل من دون أي بيانات تدل 

على هويته.
اليت  اإليضاحات  تقديم  وبعد 
تدحض فرضية اتهام املقاومني, 
هذه  على  خ.ح.  الرائد  علق 
املالحظات بقوله: »انها مالحظات 

منطقية ويف حملها«.
انتهى اللقاء الذي تعّهد فيه حزب 
اهلل , ورغم ردود مندوبه االولية, 
حتى  املوضوع  ومتابعة  بالتحقيق 
االتفاق  وجرى  تفاصيله.  جالء 
اإلعالم.  التسريب اىل  على عدم 
احملرّي«,  »اللغز  هذا  ودفع 
اجلغرايف«  بـ»التزامن  املتعلق 
واهلواتف  املقاومني  هواتف  بني 
اسرائيل,  قبل  من  املستخدمة 
اجلهات املعنية يف أمن املقاومة 
موّسعة  حتقيقات  مبجموعة  للقيام 
ومكّثفة, لكن ذلك مل مينع العقيد 
وسام احلسن وعدد من مسؤولي 
إشاعة  من  املستقبل«  »تيار 
خرب استنتاجهم يف حميطهم حتى 
مراجعات  مجلة  اهلل  حزب  تلقى 
امره  انتهى  الذي  املوضوع  حول 
االعالم  وسائل  اىل  بالتسريب 

بشكل علين.
من  املستوى  هذا  وقع  على 
مكافحة  جهاز  بادر  التعاطي 

التجسس يف حزب اهلل إىل:
الكوادر  أوضاع  دراسة   .1
اتصاالت  بتحليل  املقصودين 
فرع املعلومات, والتدقيق يف أي 

شبهات ميكن ان تسّجل حوهلم.
2. دراسة وحتليل املعطيات اليت 

تسّلمها من فرع املعلومات.
اللتني  اخلطوتني  هاتني  بنتيجة 
جهاز  توصل  ألسابيع,  استمرتا 
مكافحة التجسس يف أمن املقاومة 

إىل مجلة نتائج:
يف  إليهم  املشار  الكوادر   .1
الكوادر  من  هم  الفرع  معلومات 
الفعالة الذين ال تشوب وضعهم 
األمين  املستوى  على  شائبة  أي 
حوهلم,  تُدر  ومل  اإلطالق.  على 

شائبة  أي  حاليا,  وال  سابقًا  ال 
العمالء  على  مالحظته  جتري  مما 

واملشبوهني.
2. تبنّي أن هواتف هؤالء الكوادر 
طرف  من  بها  التالعب  جرى 
خطوط  برجمة  ومتت  إسرائيل 

رديفة عليها.
وكان الفنيون يف حزب اهلل على 
خطوط  برجمة  إمكانية  بأن  علم 
هاتفية رديفة هي إمكانية متاحة 
عمليًا  تطبق  أن  وميكن  نظريًا, 
مستلزماتها  توفرت  حال  يف 
للهاتف  املعاجلة  تكون  أن  على 
مادية  معاجلة  مباشرة  املستهدف 
مباشرة. لكن ونظرًا لعدم إمكانية 
»فيزيائيًا«  اسرائيل  وصول 
الكوادر, وبعد  اىل هواتف هؤالء 
التدقيق يف املعطيات املسّلمة اىل 
املعلومات  فرع  جانب  من  احلزب 
أهل  ببعض  احلزب  واستعانة 
اخلربة واالختصاص, استنتج فنيو 
خطوط  برجمة  متت  أنه  املقاومة 
بعد  عن  الكوادر  خلطوط  رديفة 
ارقام  خالل  من   sms رسائل  عرب 
أنه  الفنيون  كما الحظ  منساوية. 
 mtc مبوازاة خط الكادر من شركة
متت برجمة خط رديف من الشركة 
الكادَرين  خطي  ومبوازاة  نفسها 
اآلخَرين من شركة alfa متت برجمة 

.alfa خطني رديفني من شركة
بعد انهاء جهاز مكافحة التجسس 
املوضوع  متابعة  املقاومة  يف 
بشكل  لديه  الصورة  ووضوح 
النظري,  املستوى  وعلى  اولي 
بتاريخ  اهلل  حزب  قيادة  بادرت 
20-06-2009 اىل تقديم املعطيات 
املخابرات  مديرية  اىل  املتوافرة 

يف اجليش اللبناني وذلك بغية:
1. حفظ حق كوادر املقاومة يف 
بيان نظافة سجلهم األمين ونفي 

أي شائبة أمنية عن وضعهم.
بهواتف  العدو  تالعب  إثبات   .2
املستهدفني  الكوادر  هؤالء 
مستوى  على  للفائدة  تعميمًا 
يكون  ولكي  الوطين,  األمن 
يف  األمنية  األجهزة  لدى  واضحًا 
البلد إمكانية إسرائيل من الناحية 
صعيد  على  وخطورتها  الفنية 

االتصاالت.
يف  املخابرات  مديرية  وتوّلت 
املتابعة  بدورها  اللبناني  اجليش 
اخلاصة  الفنية  وأجرت حتقيقاتها 
االتصاالت  بوزارة  مستعينة 
وشركات اخللوي املعنية, وأثبتت 
)هاتف  العّينات  إحدى  خالل  من 
مع  تزامنها  املّدعى  الكوادر  احد 
هاتف على صلة بالعدو( أن هناك 
تالعبًا باهلاتف وبرجمة خلط رديف 
هذا  عن  اللثام  وأماطت  عليه. 
أمنيًا  اجنازا  بذلك  لتسجل  اللغز, 
اضافيًا كبريًا, متثل بالكشف عن 
واحدة من اخطر أساليب عمليات 
االخرتاق والتجسس, اليت يعتمدها 
املقاومني,  الستهداف  العدو 
وذلك عرب استخدام »تقنية زرع 
خطوط هاتفية خلوية وهمية داخل 
تقنية, مل  آخر«... وهي  هاتف 
لوال  تنفيذها  العدو  بإمكان  يكن 
عرب  سواء  املطلقة,  استباحته 
عمالئه املباشرين أو عرب إمكاناته 
ما  لكل  املعقدة,  التكنولوجية 
يف  االتصاالت  بقطاع  يتصل 
اهلاتف  ومنظومات شبكات  لبنان 

اخللوي والثابت فيه.

هواتف  اإلسرائيلي  اخرتق  كيف 
الكوادر الثالثة؟

يف  املخابرات  مديرية  عمدت 
على  العمل  اىل  اللبناني  اجليش 

خطني متوازيني:
1. دراسة بيانات القضية واليت 
هواتف  بيانات  على  تشتمل 
كوادر املقاومة, وبيانات اهلواتف 
االسرائيلي  مع  تتواصل  اليت 
هواتف  مع  جغرافيًا  واملتزامنة 
على  للوقوف  الكوادر,  أولئك 
ذات  االستنتاجات  دقة  مدى 

الصلة.
2. إجراء جتربة عملية على إحدى 
العينات )هاتف احد الكوادر وهو 
اهلاتف االساس الذي استند عليه 
فرع املعلومات يف ادعاء التعامل( 
للتدقيق يف أي ارتباط فيزيائي 
او غريه بني هذا اهلاتف واهلاتف 

املتزامن معه جغرافيًا.
أواًل : دراسة البيانات

أجرتها  اليت  البيانات  دراسة 
اجليش  يف  املخابرات  مديرية 
احلقائق  اىل  افضت  اللبناني 

التالية:
مت  اليت  املقاومني  أرقام 
)امساء  التالية  هي  استهدافها 

مستعارة(:
حسن: 156226ـ70
صالح: 789276ـ70
فداء: 171813ـ03

زرعها  اليت  اللبنانية  األرقام   [
املقاومني  هواتف  داخل  العدو 

الثالثة وفقًا للتسلسل الزمين:
هاتف  يف  زرعه  مت  189465ـ70 
 2009-01-13 تاريخ  من  حسن 
ولغاية اوائل شهر آذار من العام 
اشرتاه  الذي  اخلط  )وهو  ذاته 
اىل  وسّلمه  العلم  اديب  العميل 

الضابط اإلسرائيلي(.
875074 -03 مت زرعه يف هاتف 
 2009-01-09 تاريخ  من  صاحل 

ولغاية 2009-02-24.
هاتف  يف  زرعه  مت   70-189465
 2009-01-15 تاريخ  من  فداء 
ولغاية 28-01-2009 بعدما أوقف 
جهاز  من  تفعيله  اإلسرائيلي 

حسن خالل هذه الفرتة.
هاتف  يف  زرعه  مت  266752ـ70 
حسن من اوائل شهر آذار ولغاية 
نيسان  شهر  يف  العملية  ايقاف 
األول  املربمج  اخلط  اوقف  بعدما 

189465ـ70.
بعد انتهاء عملية برجمة اخلطوط، 
يف  املزروع  الرقم  يظهر  كان 
املقاوم  هاتف  خاليا  نفس 

املستهدف.
توّلت  اليت  النمساوية  األرقام   [

عملية الزرع:
أرقاما  اإلسرائيلي  استخدم 
مشال  يف  متواجدة  منساوية 
فلسطني احملتلة مقابل بلدة علما 
زرع  عملية  يف  اللبنانية  الشعب 
داخل  اللبنانية  اخللوية  اخلطوط 
خطوط املقاومني من خالل إمطار 
الرسائل  مبئات  املقاوم  هاتف 
: Silent SMS القصرية الصامتة

الرقم  زرع   6769127224  0043
هاتف  جهازي  داخل  189465ـ70 

خيصان كاًل من حسن وفداء.
الرقم  زرع   6769127224  0043
هاتف  جهاز  داخل  226752ـ70 
االول  اخلط  ايقاف  بعد  حسن 
)كما  سابقًا  فيه  ُزِرع  كان  الذي 

هو مبنّي أعاله(.
الرقم  زرع   6766839563  0043

875074ـ03 داخل هاتف صاحل.
عملية  أدار  الذي  الرقم   *

التنصت:
استعمله  الذي  اهلاتفي  اخلط 
عملية  إدارة  يف  اإلسرائيلي 
حيث  764313ـ03  هو  التنصت 
باألرقام  االتصاالت  ينّفذ  كان 
خاليا  من  مستفيدًا  املزروعة 
فلسطني. مشال  تغطي  حدودية 

التوضيحية  اخلطيطة  )انظر 
املرفقة(

ثانيًا، التجربة الفنية داخل شركة 
الفا:

كافة  حتليل  من  االنتهاء  بعد 
لألرقام  العائدة  البيانات 
قبل  من  املستخدمة  املزروعة 
-14 وبتاريخ  اإلسرائيلي,  العدو 

مديرية  فنيو  أجرى   2009-07
اللبناني  اجليش  يف  املخابرات 
الناظمة  اهليئة  من  مهندسني  مع 
 alfa لالتصاالت وآخرين من شركة
اهلواتف  عمل  طريقة  على  جتربة 
األرقام  بداخلها  زرعت  اليت 
املستخدمة من قبل العدو, وذلك 
هلذه  حيدث  ما  معاينة  بهدف 
اهلواتف عند تشغيلها او إقفاهلا, 
البيانات  تظهره  ما  حبسب 
املسّجلة على شاشة غرفة التحكم 
العائدة لشركة الفا املوجودة يف 
مبنى السنرتال التابع للشركة يف 

سن الفيل.
تأكدت  أعاله,  التجربة  وبنتيجة 

الوقائع التالية:
1- عندما مت وضع شرحية اهلاتف 
)Sim card( العائدة لرقم الكادر 
»جهاز  يف  املقاومة,  يف 
هذا  يستخدمه  الذي  اهلاتف«, 
حيوي  انه  يف  )واملشتبه  الكادر 
اهلاتف الوهمي املزروع(, ومن ثم 
تشغيل اجلهاز... ظهر بعد مثانية 
على  للمشرفني  ثانية,  ومخسني 
التجربة, عرب شاشة التحكم داخل 
شركة الفا, أن اخلط املزروع من 
قبل االسرائيلي يف هاتف الكادر 
وضعية  يف  بات  املقاومة,  من 

التشغيل ضمن شبكة الفا.
2- بعدها, مت وضع شرحية هاتف 
خلط  عائدة   )Sim card( جديدة 
جهاز  داخل  مستخدم,  غري  جديد 
اهلاتف نفسه املستخدم من قبل 
الكادر يف املقاومة, فظهر جمددا, 
وبعد مثانية ومخسني ثانية, على 
ان  الشركة,  يف  التحكم  شاشة 
هاتف  يف  املزروع  نفسه  اخلط 
الكادر يف املقاومة, يف وضعية 

التشغيل ضمن شبكة الفا.
3- وعند إطفاء جهاز اهلاتف العائد 
للكادر يف املقاومة, اختفى اخلط 

املزروع عن شبكة الفا.
االتصاالت  حركة  دراسة  أثّبتت 
والتجربة أعاله, للمحققني الفنيني 
من خمابرات اجليش, ومن فنيي 
الفا,  وشركة  االتصاالت  وزارة 

احلقائق التالية:
من  املستخدم  اهلاتف  جهاز  إن 
قبل املقاوم, هو مكان استقرار 
اخلط الوهمي املزروع برجميا, من 
بطاقة  وليس  اإلسرائيلي,  قبل 
Sim card, اليت أظهرت التحليالت 
اليت أجريت عليها وقراءة البيانات 
املسجلة فيها, أنها ال حتوي الرقم 

الوهمي املزروع. 
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يتقدم صاحب الصالة السيد دباغ ومجيع العاملني يف قصر النجوم 
بأحر التهاني من ابناء اجلالية مبناسبة عيد االضحى املبارك

Stars Palace
قصر النجوم 
جنمة القصور

صالتان فخمتان بديكور رائع جاهزتان الستقبال مجيع حفالتكم ومناسباتكم
الصالة الكربى تتسع لـ600 شخص والصغرى لـ250 شخصًا

اشهر اصناف املأكوالت حسب الطلب  باسعار مهاودة
ادارة ساهرة على راحة الزبائن ، ضيافة مميزة وخدمة ممتازة

للحجز واالتصال: مجال دباغ : موبايل: 0414632295
هاتف: 97276777 - فاكس: 97286777

15 Railway Pde, Fairfield NSW, 2165

تشكيلة واسعة
 من املأكوالت اللبنانية 

مشاوي على أنواعها ومأكوالت حبرية طازجة
 نؤمن ونتعّهد سائر أنواع املناسبات

 سهرات مميزة
 مع املطرب جورج خوري والرقص الشرقي 

لصاحبه جان شاهني

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

جلسة رائعة مع النرجيلة

ذكرت نشرة خاّصة للبنك الدولي صدرت منذ اّيام ان 
حتويالت اللبنانيني املقيمني يف اخلارج بلغت خالل عام 
واحد 8 مليارات و200 مليون دوالر، اي ما يوازي حجم 
ميزانية الدولة. ويشكل هذا املبلغ اكثر من 25 باملئة 

من الناتج العام الذي يقّدر حبوالي 35 مليار دوالر.
ويؤكد خرباء االقتصاد ان مبالغ اضافية تتسرب اىل 
لبنان نقدًا بصحبة املسافرين ال تقّل قيمتها عن املليار 
ونصف املليار دوالر وهذا يعين ان حتويالت اللبنانيني 
تقارب العشرة مليارات دوالر، تأتي يف الدرجة الثانية 
مصر اليت تتلقى حوالي 7 مليارات دوالر سنويا يليها 

املغرب وسوريا واجلزائر وتونس.
اننا نقارب هذا املوضوع من باب االهمية وليس من 
بقضايا  دقيقة  معرفة  منلك  ال  حيث  التخّصص  باب 
االقتصاد الذي بات نقطة اإلرتكاز واالأهمية يف عامل 
والفتوحات  االجتياحات  احالم  تقهقرت  ان  بعد  اليوم 
وباتت تشكل خطرًا على اصحابها واملتمّسكني بها كما 

هي احلال مع االمرباطورية االمريكية العجوز.
الدكتور مروان اسكندر ان  ويقول اخلبري االقتصادي 
الناتج العام يف لبنان اكثر من 35 مليار ويصل حدود 
اخلمسني مليار دوالر حيث هناك تعامل نقدي ال تقدر 
وهذا  حتصيه...  ان  واملصرفية  املالية  املؤسسات 
ما  دوالر  مليارات  عشرة  البالغة  التحويالت  ان  يعين 

زالت تشكل 25 باملئة من الناتج القومي العام.
ان العجز الدائم يف ميزانية الدولة اللبنانية عمره من 
ان  عام وال شك  بعد  عاما  ويرتفع  ذاتها  الدولة  عمر 
التحويالت االغرتابية هي املنقذ االكرب ورّبا الوحيد هلذا 

العجز وهذه الثروة غري املنظورة.
حتويالت  مصادر  ان  اىل  الدولي  البنك  نشرة  تشري 
اللبنانيني هي: الدول العربية اوال تأتي بعدها افريقيا 
ثم امريكا اجلنوبية فامريكا الشمالية دون األشارة اىل 

دور اجلالية اللبنانية يف التحويالت املالية اليت تنقذ لبنان
بقلم بطرس عنداري

اسرتاليا واوروبا.
ان  اىل  نشري  اسرتاليا  حتويالت  اىل  نتطرق  ان  قبل 
اوروبا ومصارفها - خاصة سويسرا - ختتزن ما ال يقل 
عن 70 مليار دوالر ألثرياء لبنانيني وهذا يعين ان اجلزء 

األكرب من ثروات الشعب اللبناني يتواجد يف اوروبا.
ماذا عن حتويالت اللبنانيني من اسرتاليا؟

منذ العام 1986 ومصادر املصارف االسرتالية الرئيسية 
االربعة تسّرب ان التحويالت اليومية للبنانيني ترتاوح 
 300 حوالي  اي  يوميًا  دوالر  الف   800 اىل   700 من 
عشر  اخلمسة  السنوات  ويف  سنويا.  دوالر  مليون 
مكاتب  بواسطة  التحويالت  حركة  انتشرت  األخرية 
وشركات متخصصة مثل ويسرتن يونيون وغريها وهذا 

يعين اتساع نشاط التحويل املالي.
ومن الضروري جدًا ان نشري اىل ما ينقل نقدًا بطرق 
شرعية حيث حيّق لكل مسافر ان حيمل معه عشرة آالف 

دوالر نقدًا وهناك من خيالف هذا القانون.
من  اللبنانيني  حتويالت  ان  نستنتج  ان  ميكننا  وهنا 
اسرتاليا ليست بعيدة عن النصف مليار دوالر سنويا 
عشرة  البالغة  التحويالت  جمموع  من  باملئة  مخسة  او 

مليارات.
ولكن حتويالت اللبنانيني االسرتاليني هي األكثر اهمية 
ألن حوالي 80 باملئة منها تذهب كمساعدات لألقارب 
اليت  واجلنوب  الشمال  اقضية  معظم  يف  والعائالت 
تواجه دائمًا ظروفا اقتصادية صعبة. وقد لعبت هذه 
االقتصادية يف  االزمات  خالل  هامًا  دورًا  املساعدات 
مثانينات القرن املاضي عندما انهارت العملة الوطنية.

من ناحية ثانية يزور لبنان سنويًا حوالي 30 الف لبناني 
اسرتالي وربا اكثر، اذا كانت نسبة املصروفات بعدل 
 300 يعين  فهذا  الواحد  للشخص  دوالر  آالف  عشرة 
وحركة شراء  االستثمارات  اليها  تضاف  دوالر  مليون 

العقارات اليت ازدهرت خالل االعوام األخرية.
الدوالر  ارتفاع قيمة  ان  ومن الضرورة ان نشري اىل 
االسرتالي هذا العام كما يف العام 2008 ادى ويؤدي 
اىل زيادة التحويالت وخاصة للذين يشرتون االراضي 

واالبنية.
تلعب  اسرتاليا  يف  اللبنانية  اجلالية  ان  يعين  وهذا 
دورًا هامًا وملحوظًا يف دورة االقتصاد اللبناني ورفده 

بالعمالت الصعبة.
وال ننسى ان جمموعات كبرية من ابناء اجلالية تكبدت 
خسائر كبرية يف جمال شراء االبنية والشقق السكنية 
يف ستينات وسبعينات القرن املاضي حيث اندفع عدد 
او  االبنية  شراء  اىل  اسرتاليا  مغرتبي  من  قليل  غري 
تشييدها الستثمارها واالنتفاع من اجيارها وقد ذهبت 
هذه االموال ُسدى بسبب هبوط قيمة اللرية اللبنانية 
زال  وما  اجملحف.  اللبناني  االجيارات  قانون  وبسبب 
الكثريون يتقاضون مبالغ من 50 اىل 100 دوالر اجيار 

الشقة او املنزل سنويًا بعد تعديل القانون العجيب.
ليس هناك من احصاء دقيق عن خسائر ابناء اجلالية 
يف جمال استثمارات البناء ولكنها ترتاوح من مليار اىل 

ملياري دوالر على وجه التقريب.
وافريقيا  العربية  البلدان  من  اللبنانيني  حتويالت  ان 
اليت ركزت عليها نشرة البنك الدولي سببها ان اهلجرة 
اىل هذه البلدان هي مؤقتة وعابرة حيث حيول اللبناني 
كل ما يكسبه اىل حسابه املصريف يف الوطن، فيما 
النها هجرة  واالمريكيتني  اسرتاليا  اىل  اهلجرة  ختتلف 
دائمة يعمد فيها املهاجرون اىل شراء املنازل واملتاجر 

وحتمل القروض.
على الرغم من كل هذا ركزت فئات واعداد كبرية من 
جالية اسرتاليا اللبنانية على االستثمار وشراء العقارات 

يف الوطن ورسخت عالقاتها به دائمًا.
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والية  حاكم  سعادة  افتتحت 
االسرتالية  ويلز   ساوث  نيو 
ورئيسة جامعة  سدني باسرتاليا 
الربوفيسورة ماري بشري  املؤمتر 
مركز  اقامه  الذي  العاملي 
واالسالمية  العربية  الدراسات 
العربي  املفكر  عن  باجلامعة  
رعته  والذي  الرحياني   امني 
التعليم  بوزارة  ممثلة  اململكة  
العالي  وذلك يف القاعة الكربى 
يف جامعة سيدني حبضور امللحق 
باسرتاليا   السعودي  الثقايف 
الدكتور علي البشري وشخصيات 
وفكرية  وديبلوماسية   اكادميية 
العربي  والعاملني  اسرتاليا  من 

واالسالمي والعامل . 
السفري   نائب  القى  وقد 
السعودي يف اسرتاليا رضا عبد 
حفل  يف  كلمة  النزهه  احملسن 
االفتتاح  حتدث  فيها عن االرث 
الضخم الذي تركه الرحياني يف 
كما  والتاريخ  واالدب  الثقافة 
اىل  خطابه  يف  النزهه  تطرق 
بلقائه  الرحياني  املفكر  تشرف 
عبد  امللك  العظيم  املؤسس 
العزيز طيب اهلل ثراه وذلك خالل 
العربية  للجزيرة  الرحياني  زيارة 
عام ١٩٢٢ ، وقال عنه يف كتابه 
ملوك العرب ) لقد قابلت امراء 
فيهم  وجدت  فما  كلهم  العرب 
اكرب من هذا الرجل انه كبري حقا 
، كبري يف حديثه ويف ابتسامته 
ويف نظراته ، يفصح عن فكره 
وال خيشى احدا من الناس ، يثق 
بنفسه بعد اهلل ، وقد ساد قومه 

باملكارم ال بااللقاب ( 
مؤسسة  بانشاء  النزهة   ونوه 
الرث  ورعايتها  الرحياني  امني 
الرحياني الفكري برئاسة صاحب 
بن  طالل  االمري  امللكي  السمو 
من  كلمات  تالها   ، عبدالعزيز 
العربية  الدراسات  مركز  رئيسة 
سيدني  جبامعة  واالسالمية 
الدكتورة جنمة حجار ، والدكتور 
 ، الرحياني  الربت  امني  الباحث 
الذين   شبول  امحد  والدكتور 
أمني  فكر  دميومة  عن  حتدثوا 

افتتاح  املؤمتر العاملي المني الرحياني  جبامعة سيدني باسرتاليا 

اشادة بالدعم السعودي للمؤمتر  وباالرث الفكري  واحلضاري للرحياني  

التعبري  على  القادر  الرحياني  
يف  اإلنسان  تهّم  قضايا  عن 
بالدعم  اشادوا  كما  عصر.  كل 
السعودي للمؤمتر، وبنشر العلم 
بني  العالي  والتعليم  والثقافة 
السعودية  العربية  اململكة  ابناء 
احلرمني  خادم  برنامج  خالل  من 
الشريفني  لالبتعاث اخلارجي . 

يذكر ان املؤمتر سيستمر يومي 
 ٢6 و   ٢5 يف  واجلمعة  اخلميس 
نوفمرب اجلاري ويتضمن دراسات 
الرحياني  فكر  حول  واحباث 
من  واكادميني  ضيوف  يلقيها 
.  ويشارك  اسرتاليا  وخارجها 
عشر  مخسة  املؤمتر  إحياء  يف 
يف  تعمقوا  ممن  أكادمييًا  باحثًا 
ومن  وعصره،  الرحياني  أدب 
حجار  جنمة  تشارك  أن  املقرر 
مسئولة قسم الدراسات العربية 
واإلسالمية يف اجلامعة مبحاضرة 
الثقافية  للمساهمة  تعرض 
تركها  اليت  الواسعة  والفكرية 
قد  حجار  وكانت  الرحياني، 
كتابًا  العام  هذا  خالل  نشرت 
تناول األفكار السياسية والنتاج 
من  الرحياني  ألمني  الشعري 
اإلنسانية  األيديولوجية  منطلق 

اليت آمن بها ومارسها.
ووفقًا حلجار يعد الرحياني رائدًا 
على  القائم  الثوري  للتغيري 
والتمرد  املعاصر  التعليم  نشر 
الثقايف املبين على العقل وحرية 
العلمانية  والدميوقراطية  التعبري 

يف السياسة والثقافة.
سافدار  الربوفسور  يتحدث  كما 
التشابه  عن  املؤمتر  خالل  أمحد 
الفكري والوجداني بني الرحياني 
اهلندي  والشاعر  والفيلسوف 
حممد إقبال، حيث يرى أن التالقي 
بينهما يكمن يف اعتقادهما بأن 
القدمية  الشرق هو خزان احلكمة 
وأن  والروحانيات،  والفلسفة 
عنصرًا  للشرق  الروحاني  اإلرث 
ذات  الغربية  للمادية  معداًل 
احلضارة  يف  السليب  التأثري 

اإلنسانية.
من  عكاش  سامر  يساهم  كما 

العسكرية  اجلرافات  هدمت 
مسجدا  االول  امس  االسرائيلية 
الضفة  يف  املنازل  من  وعددا 
االحتالل  قوات  وتوغلت  الغربية 
إىل  وعمدت  غزة  قطاع  داخل 

جتريف أراض زراعية.
اإلحتالل  جرافات  هدمت  فقد 
منطقة  يف  "يزرا"  خربة  مسجد 
طوباس،  حمافظة  شرق  االغوار 

حبجة عدم وجود ترخيص.
االستيطان  ملف  مسؤول  وقال 
اسعد  امحد  طوباس  منطقة  يف 
اقتحم  االسرائيلي  اجليش  ان 
منطقة  يعتربها  واليت  املنطقة 
ساعات  منذ  عسكري،  تدريب 
منطقة  واعلنها  الباكر  الصباح 
بهدم  وقام  مغلقة،  عسكرية 
ان  بعد  بالقرية  الوحيد  املسجد 
إضافيتني  غرفتني  االهالي  بنى 
يف  املقام  املسجد  لتوسعة 
املنطقة منذ عام ١٩67. واضاف 
"طابو"  اوراق  االهالي  لدى  أن 
منذ  مقام  البناء  ان  تثبت  رمسية 
عام ١٩67 وان ما جرى هو توسعة 
حتى يستطيع املسجد الوحيد يف 
السكان  عدد  استيعاب  القرية 
الذين يؤدون الصالة فيه، بينما 
حياول اجليش اإلسرائيلي طردهم 
التضييق  خالل  من  املكان  من 
عسكرية  اوامر  وفرض  عليهم 

عليهم بني الفينة واالخرى.
واألغوار  ووصف حمافظ طوباس 
الشمالية مروان طوباسي العملية 
خربة  يف  اإلسرائيلية  العسكرية 
العرقي".  التطهري  بـ"عملية  يرزا 
وأضاف: "ما حدث قضية كبرية، 
سياسة  تنفذ  االحتالل  قوات 
جنوب  إىل  مشال  من  ممنهجة 
السيطرة  بهدف  األغوار،  منطقة 
عليه وتهويده ومنع إقامة الدولة 

الفلسطينية املستقلة".
وتابع ان "سياسة تفريغ األغوار 
مشروع  هي  الفلسطينيني  من 
سياسي إسرائيلي تبلور قبل عام 
١٩67، إذ يعمد االحتالل منذ تلك 
الفرتة إىل تنفيذ سياسة الفصل 
األغوار  مناطق  بني  اجلغرايف 
وبني  جهة  من  الغربية  والضفة 

أراضي األردن من جهة أخرى".
ودانت حركة "فتح" عمليات اهلدم، 
وقال املتحدث باسم احلركة امحد 
عساف، إن "إقدام حكومة نتنياهو 
يف  منازل  وعشرة  مسجد  بهدم 
ومنزل  باألغوار  طوباس  منطقة 
هذه  أن  يؤكد  يطا  بلدة  آخر يف 
احلكومة ماضية يف سياسة تدمري 
اجلهود األمريكية املبذولة من أجل 

إحياء جهود السالم".
صحفي،  بيان  يف  عساف  وتابع 
للحكومة  احلقيقي  "اهلدف  أن 
اإلسرائيلية من خالل هذه اجلرائم 
الفلسطيين  الوجود  تصفية  هي 
واالستيالء  األغوار  منطقة  يف 
هدم  خالل  من  وذلك  عليه، 
املنازل ومصادرة األراضي وعزل 

املنطقة حبجج أمنية كاذبة".
وأكد عساف "أننا يف حركة فتح 
سنتصدى هلذه السياسة املمنهجة 
املواطن  صمود  تعزيز  خالل  من 
وتوفري  أرضه  على  الفلسطيين 
مقومات احلياة الكرمية، وسنستمر 
بكشف هذه املخططات العنصرية، 

قوات االحتالل تهدم مسجداً و10 منازل يف 
الضفة وتتوغل وجترف أراضي يف قطاع غزة

ولن يكون سالم إال بإنهاء االحتالل 
اإلسرائيلي عن كل األراضي اليت 
وإقامة   ١٩67 العام  يف  احتلت 
السيادة  كامة  املستقلة  الدولة 
وعاصمتها القدس الشرقية وحل 
القررات  حسب  الالجئني  قضية 

الدولية".
اإلسالمي  اجلهاد  حركة  واعتربت 
بهدم  االحتالل  قوات  قيام  أن 
األغوار  يف  واملنشآت  املسجد 
حرب  إطار  يف  تأتي  "جرمية 
كما تستهدف  املساجد  تستهدف 
يف  واإلسالمي  العربي  الوجود 
إىل  تستند  وهي  فلسطني، 
دوافع عنصرية وتلمودية يغذيها 

احلاخامات املتطرفون".
الفلسطيين،  الشعب  حزب  ودعا 
حشد  إىل  صحايف،  تصريح  يف 
الرمسية  الوطنية  الطاقات 
التصعيد  "ملواجهة  والشعبية، 
وامللحوظ  الكبري  اإلسرائيلي 
البيوت  هدم  سياسة  تنفيذ  يف 
واملساجد الفلسطينية". وقال إن 
هذا التصعيد جزء من إسرتاتيجية 
ضد  املمارسة  العرقي  التطهري 
بهدف  الفلسطيين،  الشعب 
اقتالعه من جذوره وتفريغ األرض 

على طريق تهويدها.
للقدس  العام  املفيت  أدان  كما 
الشيخ حممد  الفلسطينية  والديار 
يف  وقال  املسجد،  هدم  حسني 
االحتالل  سلطات  "تصر  بيان: 
خالل  من  غيها  يف  املضي  على 
و  واهية،  حبجج  املساجد  هدم 
الفلسطينيني  املواطنني  حرمان 
من أداء شعائرهم الدينية حبرية". 
وأضاف: "االعتداء على بيوت اهلل 
وأماكن العبادة يف تزايد مستمر 
جداًّ  خطرية  مراحل  إىل  ووصل 
وهذه  عنها،  السكوت  ميكن  ال 
وتستوجب  إجرامية  التصرفات 

معاقبة اجلناة".
قاضي  بأعمال  القائم  ووصف 
ادعيس  يوسف  الشيخ  القضاة 
هدم االحتالل مسجد خربة، واصفا 
بأنه  االحتالل  قوات  به  قامت  ما 
العبادة  حبرية  خطري  "مساس 
السماوية،  الشرائع  كفلتها  اليت 
حقوق  ملواثيق  صارخ  وانتهاك 
الدولية  واالتفاقيات  اإلنسان 
وكافة الشرائع اإلهلية والقوانني 
عليها  اجملمع  الدولية  واملواثيق 
يف العامل واليت تنص على عدم 
انتهاك حرمة األماكن املقدسة".

ودعا ادعيس اجملتمع الدولي إىل 
"الوقوف أمام مسؤولياته جتاه ما 
اإلسالمية  املقدسات  حبق  جيري 
املبارك  األقصى  املسجد  خاصة 
ومساجد فلسطني كافة وإنقاذها 

من التهويد".
واكد الناطق باسم منسق انشطة 
الضفة  يف  االسرائيلية  احلكومة 
"اجليش  ان  انبار  غاي  الغربية 
يرزا  خربة  يف  مبان  مثانية  هدم 
النها بنيت يف مناطق اطالق نار 
وتهدد حياة السكان والنها بدون 
"سلمناهم  واضاف  ترخيص". 
لكنهم  املباني  هلذه  هدم  اوامر 
وامساع  لالعرتاض  يتقدموا  مل 
االدارة  مفتشي  امام  ادعاءاتهم 
"االدارة  بأن  وهدد  املدنية". 
ستستمر  االسرائيلية  املدنية 

البناء  قوانني  بتطبيق  بالتزام 
الضفة  والسامرة"  يهودا  يف 

الغربية.
وتقع خربة "يزرا" تقع اىل الشرق 
منطقة  يف  طوباس  حمافظة  من 
االغوار ويقطنها من ١50 اىل ٢00 
شخص يعتمدون بشكل كلي على 

الزراعة وتربية االغنام.
ويف بلدة يطا قرب مدينة اخلليل 
هدمت  الغربية،  الضفة  جنوب 
يف  اإلسرائيلي،  االحتالل  قوات 
خربة الديرات منزل شقيقني تبلغ 
مساحتة ٢50 مرتا مربعا، ويقطنه 
األطفال  بينهم  فردًا،   ٢5 حنو 
والنساء الذين اقاموا ليلتهم على 

أنقاض بيتهم.
وأفاد املنسق اإلعالمي لبلدية يطا 
عبد العزيز أبو فنار، بأن الشرطة 
جيبا   ١5 يرافقها  اإلسرائيلية 
عسكريا وجرافة وعدد من اآلليات 
وهدمته  املنزل  داهمت  الثقيلة 

بالكامل، حبجة عدم الرتخيص.
قاموا  البيت  "أصحاب  إن  وقال 
خمامرة،  موسى  احملامي  بواسطة 
هيكلية  وخارطة  خمططات  بعمل 
االحتالل  سلطات  أن  إال  للبيت، 
حمتوياته،  على  البيت  هدمت 
مربرة ذلك بوجود قرار صادر عن 
أنه  وذكر  اإلسرائيلية".  احملاكم 
املنطقة  يف  منزاًل   30 حنو  يوجد 
قبل  من  باهلدم  مهددة  ذاتها 
أجل  من  و"ذلك  االحتالل،  قوات 
الضغط على ساكنيها، لرتحيلهم 
عن أراضيهم ومصادرتها ملصلحة 
من  القريبة  كرمئيل  مستوطنة 

املكان".
ويف جنني داهمت قوات االحتالل 
االسرائيلي برفقة ضباط خمابرات، 
اليوم اخلميس، منزلي نائبني يف 
جنني  مبدينة  التشريعي  اجمللس 

مشال الضفة الغربية.
االول  امس  اعتدوا  املستوطنون 
قصرة  قرية  من  فلسطيين  على 
املربح،  بالضرب  نابلس  جنوب 
أغنامه. وأفادت  حني كان يرعى 
بأن  نابلس  يف  حملية  مصادر 
برضوض  اصيب  الفلسطيين 
نقل  جسمه،  أحناء  يف  وكسور 
مستشفيات  أحد  إىل  أثرها  على 

نابلس.
االحتالل  قوات  واعتقلت 
مثانية  امس  اإلسرائيلي 
فلسطينيني من حمافظات الضفة 

الغربية.
وتواصل مداهمة املنازل واعتقال 
سجون  يف  يقبع  حيث  السكان 
االحتالل مايقارب الـ١١ ألف أسري 

يف ظروف إنسانية صعبة.
يف قطاع غزة، توغلت عدة آليات 
مصحوبة  إسرائيلية  عسكرية 
مستوطنة  اراضي  يف  جبرافات 
قطاع  مشال  املخالة  "نيسانيت" 
جتريف  بعمليات  وباشرت  غزة 

باملنطقة.
ومسع يف املنطقة دوي انفجارين 
عن  نامجان  انهما  تبني  متتاليني 
قصف مدفعي بأراض خمالة مشال 

القطاع.
قد  اسرائيلية  مروحيات  وكانت 
مشااًل  غزة  قطاع  بسماء  حلقت 
االسرائيلي  التوغل  مع  بالتزامن 

باملستوطنة.

دمشق  وجامعة  اداليد  جامعة 
»التنوير  عنوانها  مبداخلة 
العقلي  التبحر  بني  العربي 
والذي  املثالية«،  واألحالم 
يطرح خالهلا أسئلة حول مفاعيل 
النهضة العربية وتأثرها بالتنوير 

األوروبي، وتشارك
األكادميية  الباحثة  تشارك  كما 
يف  الشهري  فاديا  السعودية 
املؤمتر من خالل ترمجة مقاطع من 
اإلجنليزية  إىل  »الرحيانيات« 

ضمن دراستها اجلامعية.
يف  مانشيسرت  جامعة  ومن 
الربوفسور  يساهم  بريطانيا 
يوسف الشويري مبداخلة تناولت 
البوتقة الثقافية اليت عاشها امني 
املتحدة  الواليات  بني  الرحياني 

األمريكية والعامل العربي، و
من اجلامعة األمريكية يف بريوت 
دياب  معالوي  نوار  تتصدى 
لدى  الديين  التسامح  لفكرة 

الرحياني.
خالد«  »كتاب  عن  ويتحدث 
الربوفسور تود فاين متطرقًا إىل 
الرسالة ذات البعد اإلنساني كما 
عرب عنها أمني الرحياني يف كتابه 
املساعد  األستاذ  أما  األثري، 
فراسيداس كاراليس عضو قسم 
جامعة  يف  اليونانية  الدراسات 
سيدني يتطرق اىل آراء الرحياني 
األدبي خصوصًا يف  اإلبداع  يف 
جمال التالقح املوضوعي وصهر 

احلقائق.
ومن جامعة عمان األردنية يستلقى 
كلمة بالنيابة من  الربوفسور علي 
حمافظة املختص بالتاريخ العربي 
االنتماء  اىل  الرحياني  نظرة 
العربي، أما أمني آلربت الرحياني، 
أستاذ دراسات األدب العربي - 
العشرين،  القرن  يف  األمريكي 
»الرحيانيات«  عن  فيتحدث 
»األعمال  ثالث  منطلقات  من 
الفعل  ردات  والالحقة،  السابقة 
والتعليقات خالل القرن املاضي، 
والعالقة بني الرحيانيات و كتاب 
انهما صدرا يف  العلم  مع  خالد 

وقت واحد تقريبًا«.

*من اليمني : الدكتور امحد الشبول ، الدكتورة جنمة حجار ، احلاكمة العامة ورئيسة جامعة سيدني الربفيسورة 
ماري بشري ، نائب السفري السعودي باسرتاليا االستاذ رضا النزهة ، الباحث الدكتور امني الربت الرحياني*
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بريد سريعشحن جوي

اختصاص، خبرة وصدق في العمل
اسألوا الصيدلي كيف
ميكنكم توفير املال 
 تتوفر في الصيدلية

فيتامينات
 مساحيق للغسيل واجللي، عطورات، 

هدايا  نغلّف الهدايا مجاناً
تظهير صور، وأشياء أخرى كثيرة 

توصيالت مجانية للمنازل
دوام العمل من االثنني حتى السبت من 8 صباحاً حتى 8 ليالً

يوم االحد من 9 صباحاً حتى 8 ليالً

مقابل مركز البريد

Ph: 9632 6890  -  Fax: 9681 1609
333 Guildford Rd. Guildford NSW 2161

(BLACKMORES)

دّشن جسر الشيخ زايد يف أبوظيب واطلع على خمططات عملية اإلنشاء
خليفة: إجنازات املرحلة املقبلة تضع اإلمارات يف مصاف الدول األكثر منواً إقليمياً وعامليًا

الشيخ  السمو  صاحب  أكد 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
دولة  أن  اهلل  حفظه  الدولة 
املرحلة  يف  ستشهد  اإلمارات 
اإلجنازات  من  مزيدًا  القادمة 
اليت تضعها يف مصاف الدول 
األكثر منوًا يف حميطها اإلقليمي 

والعاملي.
رئيس  السمو  صاحب  وأشار 
الدولة يف هذا الصدد إىل أن 
الدولة تعتمد على طاقات أبنائها 
املستقبلية  الربامج  تنفيذ  يف 

للدولة بكفاءة عالية.
جاء ذلك خالل تدشني صاحب 
السمو رئيس الدولة يف احتفال 
أقيم مساء أمس جسر املغفور 
آل  زايد بن سلطان  الشيخ  له 
اهلل، حبضور مسو  رمحه  نهيان 
آل  زايد  بن  سلطان  الشيخ 
السمو  صاحب  ممثل  نهيان 
أول  والفريق  الدولة،  رئيس 
آل  زايد  بن  الشيخ حممد  مسو 
نائب  أبوظيب  عهد  ولي  نهيان 
القائد األعلى للقوات املسلحة، 
رئيس  السمو  صاحب  وقام 
الدولة بقص الشريط التقليدي 

إيذانًا بافتتاح اجلسر.
املخططات  على  مسوه  واطلع 
والرسومات اليت تظهر املراحل 
اليت مر بها عملية إنشاء اجلسر، 
اجلسر  هذا  إن  مسوه  وقال 
له  املغفور  اسم  حيمل  الذي 
بن سلطان  زايد  الشيخ  الوالد 
آل نهيان طيب اهلل ثراه يشكل 
للوصول  ليس  ألبوظيب  جسرًا 
بني نقطتني يف مدينة أبوظيب، 

*رئيس االمارات لدى افتتاحه جسر الشيخ زايد*

للتواصل  جسرًا  يشكل  ولكنه 
اليت  والبناء  التنمية  عملية  يف 
بدأها الوالد “رمحه اهلل” ودلياًل 
املسرية  ملواصلة  عزمنا  على 
حنو حتقيق أهدافنا اليت رمستها 
أبوظيب يف اسرتاتيجيتها 2030.

اجلسر  هذا  بإجناز  مسوه  ونوه 
البنية  مشاريع  من  وغريه 
يف  تنفيذها  يتم  اليت  التحتية 
أبوظيب واإلمارات واليت تشكل 
لبنة يف عملية التنمية الشاملة 

اليت تشهدها بالدنا الغالية.
الشيخ  مسو  التدشني  حضر 
نهيان  آل  حممد  بن  طحنون 
املنطقة  يف  احلاكم  ممثل 
هزاع  الشيخ  ومسو  الشرقية، 
مستشار  نهيان  آل  زايد  بن 
مسو  والفريق  الوطين،  األمن 
الشيخ سيف بن زايد آل نهيان 
الوزراء  جملس  رئيس  نائب 
الشيخ  ومسو  الداخلية،  وزير 
ذياب بن زايد آل نهيان رئيس 
أبوظيب،  وكهرباء  مياه  هيئة 
آل  زايد  بن  عمر  الشيخ  ومسو 
جملس  رئيس  نائب  نهيان 
أمناء مؤسسة زايد بن سلطان 
اخلريية  لألعمال  نهيان  آل 
الشيخ  ومسو  واإلنسانية، 
آل  خليفة  بن  سلطان  الدكتور 
نهيان عضو اجمللس التنفيذي، 
خليفة  بن  حممد  الشيخ  ومسو 
آل نهيان رئيس دائرة املالية، 
بن  سلطان  الشيخ  ومعالي 
طحنون آل نهيان رئيس هيئة 
أبوظيب للسياحة، والشيخ هزاع 
وكيل  نهيان  آل  طحنون  بن 

ديوان ممثل احلاكم يف املنطقة 
مجعة  أمحد  ومعالي  الشرقية، 
شؤون  وزير  نائب  الزعابي 
الشيوخ،  من  وعدد  الرئاسة، 
أعضاء  املعالي  وأصحاب 
وكبار  التنفيذي،  اجمللس 

املسؤولني يف بلدية أبوظيب.
أبوظيب  مدينة  بلدية  وكانت 
جسر  مشروع  إجناز  من  انتهت 
الشيخ زايد “املعرب الثالث يف 
 850 يبلغ طوله  الذي  أبوظيب” 
املرورية  احلركة  ويربط  مرتًا 
الشهامة إىل  القادمة من دبي 
الطريق الشرقي الدائري ليحدث 
بافتتاحه نقلة نوعية يف خارطة 

احلركة املرورية بأبوظيب.
معربًا بني  اجلسر  كما سيشكل 
الرئيسي  والرب  أبوظيب  جزيرة 

من  الشرقي  الرابط  باعتباره 
اجلهة الشمالية عرب قناة املقطع 
وسيعمل على ختفيف االزدحام 
واملصفح  املقطع  جسري  على 
القناة  على  املوجودين 
شبكة  إكمال  على  وسيساعد 
الطرق اليت تربط بني املناطق 
الواقعة بضواحي أبوظيب ووسط 

املدينة بشكل آمن وسريع.
مرت   2,24 اجلسر  عرض  ويبلغ 
مع  سطحية  شرحية  كل  يف 
مساحة فاصلة مقدارها 13 مرتًا 
بني شرائح السطح و4 مسارات 
للمشاة  وممر  املرورية  للحركة 
اجتاه،  كل  يف  للطريق  وكتف 
للمركبات  آمنا  مالذًا  يوفر  ما 
الطوارئ  وحاالت  املتوقفة 
حركة  انسيابية  على  ويساعد 

املرور يف كال االجتاهني.
ويضم اجلسر الذي صمم لتحمل 
الرياح اليت تصل سرعتها 160 
ثالثة  الساعة  يف  مرتًا  كيلو 
يف  متموجة  فوالذية  أقواس 
الرملية  للكثبان  رمزية  داللة 
أبوظيب  إمارة  بها  تتميز  اليت 
غري  األقواس  هذه  وتتصل 
بأكتاف  أحجامها  املتساوية يف 
مثبّتات  بواسطة  خراسانية 
املضغوط  الفوالذ  من  معلقة 

وعارضات متقاطعة مشدودة.
ليتحمل  اجلسر  تصميم  ومت 
احملدد  املروري  احلمل  ضعف 
ضمن مواصفات مجعية مسؤولي 

الطرق والنقل األمريكية .
بدعامات  اجلسر  يتميز  كما 
مائلة  مقوسة  نبضية  وحوامل 
تستغل الشد السطحي الكثيف 
اإلنشائي،  الثبات  للحفاظ على 
كما ميكن للجسر مقاومة اهلزات 
سطح  أنظمة  بفضل  الزلزالية 

االرتكاز.
الركائز  تركيب  يف  واستخدم 
 666 عددها  البالغ  اخلرسانية 
كيلو   15 إمجالي  بطول  ركيزة 
مرتًا مربعًا وحوالي 480 طنًا من 
حديد  من  طنًا  و35  اخلرسانة 
من  طن  آالف  و5  التسليح 
اهلياكل احلديدية مسبقة الشد، 

وألفي طن من حديد القواعد.
ضد  دعامة  للجسر  وصممت 
العالية،  املالحية  الصدمات 
من  جانبية  أمان  حبواجز  وزود 

اخلرسانة العالية املقاومة.
بناء اجلسر  استخدمت يف  وقد 

للتآكل  مقاومة  خاصة  خرسانة 
واحلديد املقاوم للصدأ واملواد 
اخلرسانية  لألجزاء  العازلة 
السطوح  طالء  إىل  باإلضافة 
عوامل  من  ومحايتها  اخلارجية 
وتزويد  واملناخ  الطقس 
التهوية  بنظام  األقواس 
منعا  الرطوبة  بدرجات  للتحكم 
لتشكل الصدأ وكذلك استخدام 
اخلرسانة مسبقة اإلجهاد طوليا 
أي  حلدوث  تالفيا  وعرضيا 
شروخ نتيجة األمحال التصميمية 

املتوقعة.
وتنشيط  مرورية  انسيابية 
جسر  يشكل  التجارية  احلركة 
الثالث  زايد”املعرب  الشيخ 
ملا  مكماًل  جزءًا  أبوظيب”  يف 
من  أبوظيب  مدينة  ستشهده 
تطور ليس فقط، ألنه سيعمل 
وتسهيل  استيعاب  على 
املرورية  احلركة  انسيابية 
يعترب  ألنه  وإمنا  املتزايدة 
اجلمال  رائعة  معمارية  حتفة 
دون  أبوظيب  جزيرة  بوابة  عند 
إعاقة للمرات املائية  أو  إتالف 
اليت حتافظ على النظام البيئي 
احمليطة،  للمنطقة  املستدام 
ويعد معربًا آمنًا وسريعًا لتنقل 
وتنشيط  والبضائع  الركاب 
والسياحية  التجارية  احلركة 
وتعزيز نوعية احلياة يف املدينة 
األساسية  املبادئ  مراعاة  مع 
الواردة بدليل التخطيط العمراني 
من حيث توفري املساحة والبنية 
واملشاة  املرور  حلركة  التحتية 

وراكيب الدراجات.
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امراة  اىل  احملكمة  استمعت 
قالت لوالدة تلميذ )14 عاما( 
انها كانت تصطحبه اىل منزهلا 
قبل  معه  اجلنس  ملمارسة 

ايصاله اىل املدرسة.
كيمربلي  احملكمة  وجدت  فقد 
من  عاما(   24( غايل  انيت 
هيلسايد مذنبة بتهميت ممارسة 
دون  ما  صيب  مع  اجلنس 

السادسة عشرة من عمره.
اميي  املتهمة  حمامية  وقالت 
ان  بوالن  سو  القاضية  وود 
موكلتها عانت من طفولة صعبة 
ومن اهتمام الصيب بها اضافة 
اىل عودتها جمددا اىل املنزل 
للعيش مع والدتها وزوج امها 
كل ذلك جعل شعورها وكأنها 

ابنة 16 سنة".
ان  اىل  احملكمة  واستمعت 
الصيب  التقت  غايل  االنسة 
ناد  وامه خالل مشاركتها يف 

لكرة القدم يف الضواحي.
وقالت املدعية العامة سوزان 
بورغ ان االنسة غايل اصبحت 
يف  الصيب  لوالدة  صديقة 
اخربتها  ان  وبعد  النادي 
صعوبات  تالقي  انها  الوالدة 
يف ايصال الولد اىل املدرسة 
غايل  االنسة  عليها  عرضت 

القيام بذلك.
وقالت االنسة بورغ انه لثالثة 
شهري  من  اسابيع  اربعة  او 
اذار ونيسان املاضيني كانت 
االنسة غايل تقّل الصيب اىل 
املدرسة كل صباح بسيارتها، 

احملكمة تستمع اىل امراة مارست اجلنس مع قاصر

*كيمربلي انيت غايل*

وعلى االقل يف مناسبة واحدة 
وضعت يدها على فخذ الصيب 

وقالت له " انت حام".
سألت  اخرى  مناسبة  ويف 
االنسة غايل )23 سنة انذاك( 
الصيب ما اذا كان يريد متضية 
معها،  الوقت  من  املزيد 
ان  وبعد  ذلك  على  فوافق 
منزهلا  اىل  بسيارتها  قادته 
اقّلته  معه  اجلنس  ومارست 

اىل املدرسة.
وبعد اسبوعني على ذلك اخذته 
مرة ثانية اىل منزهلا ومارست 

اجلنس معه.
ان  وود  احملامية  وقالت 
ان  تعلم  كانت  موكلتها 
غري  خطأ  هي  العالقة  هذه 
بسبب  "عمياء"  اصبحت  انها 
يوليها  كان  الذي  االهتمام 

اياه الصيب.
املدرسة  اتصلت  وعندما 
ولدها  بتأخر  بالوالدة العالمها 

مقفلة  احملالت  مئات  ستبقى 
نتيجة  امليالد  عيد  يوم  ثاني 
التشريعات  يف  تغيريات 
جانب  من  للتسوق  التجارية 

حكومة نيو ساوث ويلز.
كولز  مؤسسة  اتهمت  فقد 
يف  للنقابات  باخلضوع  احلكومة 
هذا التشريع الذي وضعته قبد 
لضمان  حماولة  يف  التطبيق 
شروط افضل للعمال يف فرتة 

عطلة عيد امليالد.
التغيريات  هذه  وضعت  وقد 
قيد التطبيق بسبب وقوع العيد 
واالحد(  )السبت  العيد  وثاني 

يف عطلة نهاية االسبوع.
وسيكون بامكان كولز ان يفتح 
84 حمال يف مناطق سياحية ثاني 
القوانني  مبوجب  امليالد  عيد 
حمل   200 ان  غري  اجلديدة 

ستبقى مقفلة يوم االحد.
باملفرق  البيع  حمالت  ان  كما 
ألدي،  وولورث،  مثل  االخرى 
ستتأثر  آي  جي  واي  فرنكلني 

ايضا بهذه القوانني.
وقال روبرت هادلر الناطق باسم 
سوف  القوانني  هذه  ان  كولز 
تنظيف  على  القدرة  "تسلب 
املخازن وتسلم التوصيالت ايام 

االقفال لكل املخازن".
على  "سيكون  يقول  واضاف 
الزبائن التسوق بقوة ليلة عيد 
امليالد يف اكثر االوقات ازدحاما 
يف السنة كما انه ليست هناك 
يف  املواد  كافة  بتوفر  ضمانة 

املخازن يوم االثنني".
وقال "اننا نقّدر ان تبلغ اخلسارة 
دوالر  مليون   15 املبيعات  يف 
االقليمية  املناطق  يف  وخاصة 
ويلز  ساوث  نيو  يف  والنائية 

حيث ستقفل احملالت".

قانون جديد القفال احملالت خالل العطالت يف نيو ساوث ويلز
 500 كولز  عمال  سيخسر  كما 
الف دوالر من اجورهم ثاني عيد 

امليالد.
"بسبب  هادلر  السيد  وقال 
خالل  التجديد  من  متكننا  عدم 
اخلبز  نوعية  فان  االقفال  ايام 
الطازجة  واملنتجات  واحلليب 
اللحوم  ستتأثر  كما  ستتأثر 

للمعهد  جديدة  ارقام  وجدت 
االسرتالي للصحة والرفاهية ان 
عدد االسرتاليات اللواتي يؤجلن 
الثالثينات  اىل  االمومة  سن 
يضع  مما  يتزايد  العمر  من 
وايضا  االقتصاد  على  ضغوطا 
تساعد  اليت  التكنولوجيا  على 
التنازلي  العد  ابطاء عملية  على 

البيولوجية.
فقد اكدت هذه االرقام االرتفاع 
املطرد يف متوسط سن النساء 
مواليدهن،  يضعن  اللواتي 
تزيد  اللواتي  االمهات  ان  كما 
اعمارهن عن 35 عاما كن حواىل 

ربع املولدات يف العام 2008.
اما النساء اللواتي بلغن ال 40 
عاما من العمر وما فوق فشكلن 
ذلك  يف  املولدات  النساء  ربع 

العام.
املساعدة  الربوفيسورة  وقالت 
الوطنية  االحصاءات  وحدة  يف 
يف  مقرها  اليت  املعهد،  يف 
جامعة نيو ساوث ويلز اليزابيت 
كبريات  نسبة  "ان  سوليفان 
يف  استمرت  النساء  من  السن 
االرتفاع على مدى السنوات ال 

18 املاضية".
عدة  "هناك  تقول  واضافت 
تأخري  يف  ساهمت  عوامل 

مزيد من االسرتاليات يؤخرن سن الوالدة
االجناب منها العوامل االجتماعية 
والتعليمية واالقتصادية وتزايد 
التكنولوجية  اىل  الوصول 

االجنابية املساعدة".
امراة   292156 اجنبت  وقد 
 2008 العام  296925 طفال يف 
وهذا العدد يزيد ب 2720 حالة 
العام  يف  تسجيلها  مت  والدة 
2007 اي بزيادة حواىل 0.9 يف 
املئة. بالرغم من ان عدد النساء 
الوالدات على قياسا على عدد 

السكان يف تدٍن.
النساء  نسبة  تراجعت  وقد 
ترتاوح  اللواتي  املولدات 
اعمارهن ما بني 15 و 44 عاما 
العام  يف  االلف  يف   94.9 من 
االلف يف  2007 اىل 64.4 يف 

العام 2008.
وقد تلقت حواىل 3.2 يف املئة 
عالجا  املولدات  النساء  من 
املساعدة  االجنابية  بالتكنولوجيا 

.IVF مثل
العمليات  معدل  وازداد 
وذلك  ملحوظ  بشكل  القيصرية 
اىل   2007 العام  30.9 يف  من 
حيث   ،2008 العام  يف   31.1
"ان  سوليفان  الدكتورة  قالت 
تزايد  وراء  السن  يف  التقدم 

نسبة العمليات القيصرية".

مجيع أنواع اخلضار والفواكه
اجبان البان، كبيس، معلبات، بهارات، 

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

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

اراكيل مستوردة من لبنان والصني.. 
تنباك بنكهات متنوعة

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

صادقة واخوية 
3 فروع بإدارة عائلية واحدة

االفتتاح الكبري 
حملالت محزة اخوان يف منطقة مرييالندز

179 Merrylands 
Rd,

Merrylands
 9760 1886

مرييالندز
128 Haldon

 St, 
Lakemba
9750 9766

الكمبا
77 Waterloo Rd,  

Punchbowl
97503300 

مقابل كنيسة مارشربل

بانشبول

املدرسة  اىل  احلضور  عن 
الوالدة  احتارت  مرات،  عدة 
اليت  غايل  باالنسة  واتصلت 
قالت هلا انها كانت عالقة يف 

حركة ازدحام السيارات.
واخربت االم االنسة غايل انها 
بديلة  ترتيبات  تتخذ  سوف 
مبصادرة  وقامت  لوالدها 

هاتفه النقال )املوبايل(.
رسالة  غايل  االنسة  وارسلت 
خطية اىل هاتف الصيب النقال 
تقول انها اشتاقت له، وبعد 
على  )الوالدة(  اجابت  ان 
"حقا"  بكلمة  خطيا  الرسالة 
خطية  رسالة  غايل  ارسلت 

ثانية تقول له انها حتبه.
وقد وجدت االنسة غايل مذنية 
بتهمة ممارسة اجلنس مع صيب 
دون ال16 من عمره. ومت رفع 
االول  كانون   15 اىل  اجللسة 
نفسيا  غايل  االنسة  ملعاينة 
حيث مت ابقاؤها قيد االحتجاز.

والفواكه واخلضار".
اليت  الضغوط  تنجح  ومل 
املبيع  ومجعية  كولز  مارستها 
تغيري هذه  الوطنية يف  بالفرق 

القوانني.
وقال السيد هادلر "ان النقابات  
يف  العيد  وقوع  من  استفادت 

عطلة االسبوع هذا العام".
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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



WINNER 
of the 2009 

Ethnic 
Business 

Award

اشار استطالع جديد للرأي ان حزب 
فيكتوريا سوف خيسر  العمال يف 
من  انه  غري  االقل  على  مقاعد   7
بعد  احلكم  اىل  يعود  ان  املرجح 

انتخابات السبت )اليوم(.
اجراه  الذي  االستطالع  ووجد 
موقع  ونشره  للبحوث   JWS مركز 
انه  االلكرتوني،  صن"  "اهلريالد 
من املرجح ان خيسر  حزب العمال 
ميتشام،  ويفرلي،  ماونت  مقاعد 
مورديالوك،  هيل،  فوريست 
حزب  لصاحل  وجيلونغ  بريوود 

االحرار.
ومن املرجح ان يفوز حزب اخلضر 
لديه  ان  كما  برانزويك،  مبقعد 
بعض احلظ مع حزب العمال للفوز 
مبقعدي ملبورن وريتشموند اللذين 
الوزيران  التوالي  على  يشغلهما 

برانوين بايك وريتشارد واين.
خبطني  واالحرار  العمال  ويسري 
متوازيني يف مقعد براهران  فيما 
احلزب  ينتزع  ان  املتوقع  يف 
جيبسالند  ايست  مقعد  الوطين 
من النائب املستقل كريغ اينغرام 
الذي مازال يشغل هذا املقعد منذ 

العام 1999.
غري ان حزب العمال من املرجح ان 
ضمنها  من  حامسة  مقاعد  يشغل 
غيربوك وبينتلي وفرانكستون يف 
جنوب شرق ملبورن وكذلك مقاعد 
ايست،  باالرات  ايست،  بينديغو 
باالرات ويست وريبون االقليمية.

على  النتائج  استمرت  حال  ويف 
اليوم  انتخابات  عليه حتى  ما هي 
للعمال  ستسمح  فانها  السبت 
جون  واعادة  حكومة  بتشكيل 
قال  كما  للوالية.  رئيسا  براميب 
املدير االداري ملركز JWS للبحث 
"اهلريالد  للزميلة  سكايلز  جون 

صن".

توقع فوز العمال بانتخابات فيكتوريا اليوم باغلبية قليلة
يقول  سكايلز  السيد  واضاف 
"ولكن زيادة حزب العمال تقلصت 
اىل عدد قليل من املقاعد مما قد 
اخلضر  حزب  يكون  ان  اىل  تؤدي 

مرة جديدة صانع امللوك".
ووجد االستطالع ان رئيس الوالية 
جون براميب يتصدر زعيم املعارضة 
للوالية  مفضل  كرئيس  باليو  تيد 

ب36 مقابل 32 يف املئة.
انهم  املستطلعني  من   46 وقال 

جوليا  الوزراء  رئيسة  تدخلت 
تشريع  النقاذ  شخصيا  غيالرد 
الوطنية  االتصاالت  شبكة  مد 
تبلغ  واليت  النطاق  الواسعة 
اليت  دوالر  مليار   43 كلفتها 

"حيتجزها" جملس الشيوخ.
وقد جاء ذلك وسط تزايد مزاعم 
الوطنية  الشبكة  بان  املعارضة 
لالتصاالت ستصبح مثل الفيل 

االبيض.
الثالثاء  الوزراء  وعقدت رئيسة 
اجتماعات مع السيناتور املستقل 
نيك كسينوفون وسيناتور حزب 
فيلدينغ  ستيف  اوال"  "العائلة 
سباقا  احلكومة  ختوض  حيث 
للتوصل اىل اتفاق مع تلسرتا.

وقد اتى هذا التدخل بعد اسابيع 
املثمرة  غري  املناقشات  من 
الشيوخ  جملس  عضوي  بني 
ووزير  وفيلدينغ  كسينوفون 

االتصاالت ستيفن كونروي.
حقيبة  باسم  الناطق  وقال 
االتصاالت يف املعارضة مالكوم 
تورنبول للزميلة "االسرتاليان" 
ان االئتالف مستعد للتنازل عن 
حتفظاته حول التشريع يف حال 
وافقت احلكومة على الطلب من 
اجراء حتليل  االنتاجية  مفوضية 
واملنافع  التكاليف  وحتقيق يف 

لشبكة برودباند الوطنية.
احلكومة  اختارت  حال  يف 
احالة  املعارضة  عرض  رفض 
مفوضية  اىل  املشروع  هذا 
االعتماد  عليها  فان  االنتجاجية 

غيالرد تتدخل لكسر اجلمود يف تشريع شبكة Broadband الوطنية

جملس  عضوي  دعم  على 
وفيلدينغ  كسينوفون  الشيوخ 

حزب  دعم  ضمنت  ان  بعد 
اخلضر.

*رئيسة الوزراء جوليا غيالرد*

أسرتاليا: انتحار مهاجر و10 خييطون شفاههم 
االسرتالية،   احلكومة  أعلنت 
قاموا  اللجوء  من طاليب   10 أن 
مركز  يف  شفاههم  خبياطة 
الستقبال املهاجرين، وذلك بعد 
عراقي  مهاجر  انتحار  من  يوم 

وسط سيدني. 
االسرتالي  اهلجرة  وزير  وقال 
كريس بون إن »هذا مؤمل لي 
االسرتالي،  الشعب  ولغالبية 
أنفسهم  أذوا  الذين  وهؤالء 
كانوا ضمن 160 مهاجرا عراقيا 
قاموا  وأفغانيا  وإيرانيا  وكرديا 
جزيرة  يف  سلمية  بتظاهرة 

كريسماس«.
اجملموعة  »هذه  إن  وأضاف 
تلقت مساعدات طبية واختذ قرار 

بشأنهم يقضي بأنهم ال حيق هلم 
اإلقامة يف اسرتاليا«. 

الجئا  »كنت  إن  بون  وأوضح 
وان  قبولك،  سيتم  حقيقيا 
الجئ  انك  يؤكد  ال  طلبك  كان 
حقيقي سيتم رفضه. من املهم 
أن  احملتجزون  يعلم  أن  جدا 
تظاهراتهم لن تغري نتيجة طلب 

التأشرية«. 
احملتجزين  جتاه  اسرتاليا  وتتبع 
بالقوارب،  املتسللني  من 
مركز  إىل  إرساهلم  سياسة 
كريسماس  جزيرة  يف  التأهيل 
الذي وصل إىل طاقته القصوى 
منذ شهر باستيعابه ثالثة آالف 

مهاجر. 

 25 ورأى  العمال  فوز  يتوقعون 
يف املئة ان االئتالف سيعود اىل 
ان  املئة  فيما قال 21 يف  احلكم 
بينما  جدا،  قريبة  ستكون  النتائج 
يقرروا  مل  انهم  املئة  8 يف  قال 

بعد.
وقد مشل االستطالع 9218 شخصا 
مستهدفة  مقاعد  من  جمموعة  يف 
بواسطة مسح اهلاتف االلي ما بني 
يومي السبت واالثنني املاضيني.

كانرتبري  بلدية  رئيس  دعا 
املواطنني  فوريللو  روبرت 
ملعاينة عرض رائع جملموعة من 
كتب الطبخ يف مكتبة نيو ساوث 

ويلز يف مكتبة كامبسي.
"قبل  فوريللو  السيد  وقال 
برامج  سيطرة  يف  طويل  وقت 
   Celebrity ChefوMasterchef
لعبت  التلفزيون  شاشات  على 
الغذائية  والوصفات  االطعمة 
دورا هاما يف احلياة العائلية".

واضاف يقول "ان كتب الطبخ 
متنقل  عرض  هي  االسرتالية 
ويلز  ساوث  نيو  والية  ملكتبة 
عن  رائعة  قصة  عن  تكشف 
العام  منذ  املأكوالت  اجتاهات 
1860 حتى اليوم، ويغطي هذا 
العرض تطور املطبخ االسرتالي 
التقليدي  الربيطاني  املطبخ  من 
املنتجات  استعمال  اىل 
والوصفات احمللية معرتفة بتنوع 

اسرتاليا املتعددة الثقافات".
تقدم  الطبخ  كتب  "ان  وقال 
سجال اجتماعيا مثريا عن العصور 
وتوثق تأثري الطعام على احلرب 

معرض لالطعمة واملاكوالت وتطورها يف مكتبة كامبسي

واهلجرة  والكساد  واالحتفاالت 
والتكنولوجيا اجلديدة".

السكان  فوريللو  السيد  ودعا 
طاوالت  اىل  والتعرف  للحضور 
واكتشاف  املاضي  يف  العشاء 

املأكوالت الشهرية".
االسرتالية هي  الطبخ  ان كتب 
عرض جماني ميكن مشاهدته يف 
اميي  شارع  يف  كامبسي  مكتبة 
حتى يوم االثنني يف 29 تشرين 

الثاني 2010.
مبكتبة  االتصال  للمعلومات 

كامبسي : 97899423

*روبرت فوريللو*

L E A D I N G 
INTERNATIONAL mobile 
telecoms provider 
Lycamobile today 
announced that it has 
slashed the cost of 
international calling for 

LYCAMOBILE SLASHES THE COST OF 
INTERNATIONAL CALLING IN AUSTRALIA WITH 
THE LOWEST EVER RATES OF ½ ¢ PER MINUTE

Lycamobile World offers Free Calls to 
Lycamobile Subscribers in Belgium, 

Denmark, Italy, Norway, Sweden, 
Switzerland, The Netherlands, Spain and UK

Lycamobile celebrates Australian launch 
by slashing the cost of international calling 

with ½ ¢ per minute promotion

Lycamobile to Lycamobile in Australia
 0 ¢ per minute

Australian consumers 
with the launch of 
their ½ ¢ per minute 
international promotion. 
The Lycamobile prepaid 
SIM gives Australian 
consumers the ability to 
make both international 
and national calls of the 
highest quality at the 
lowest rates ever.  
International calling for 

mobile phone users is 
now even more affordable 
with Lycamobile as rates 
are reduced to over 
20 global destinations 
including Brazil, Canada, 
Cambodia, China, 
Columbia, Hong Kong, 
India, Poland, Russia, 
Romania, South Korea, 
Turkey, Laos, Malaysia, 
Morocco, Singapore, 
South Africa, Thailand, 
Indonesia, Taiwan, 
South Africa, Japan, New 
Zealand, Europe and the 

USA and UK.
“Our new SIM gives 
consumers a great 
alternative to the often 
overpriced or low-grade 
international call services 
currently on offer in the 

Australian market.  With 
Lycamobile a mobile call 
to China is cheaper than 

a call to Canberra, and a 
phone line to India is as 
crisp and clear as one 
to Sydney or Melbourne. 
Our fantastic ½ ¢ 
international call rates 

mean our customers can 
stay in touch for longer 
with the most important 
people in their world,” 
commented Lycamobile’s 
CEO Milind Kangle.
Lycamobile customers 
can also take advantage 
of Lycamobile World 
rates and call any other 
Lycamobile subscriber 
in Belgium, Denmark, 
Italy, Norway, Sweden, 
Switzerland, The 
Netherlands, Spain and 
UK free of charge for 30 

minutes for just 29 cents 
flag fall, driving down 
the costs of international 
calling even further.
Lycamobile, has 
established itself as the 
global market leading 
international prepaid 
Mobile Virtual Network 
Operator (MVNO) with 
its latest launch in the 
Australian market, The 
International MVNO giant 
has already acquired 

over 6 million customers 
in the European markets 
that it operates in. 
Lycamobile has in place 
the most advanced 
and reliable telecoms 
technology, network 
partners and customer 
service team to ensure 
that it offers the highest 
standard of service in the 
market. 
Lycamobile has already 
rolled out the easy-to-
use SIM card in The 
Netherlands, Belgium, 
Norway, Sweden, Italy, 
Denmark, Switzerland, 
Spain and the UK. 
The fast-growing 
telecoms company 
aims to introduce the 
international mobile 
calling service to other 
global countries over the 
coming year.
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تحقيق

أقّل من أسبوع  الثانية يف  للمّرة 
كرم  فايز  العميد  موكل  يكشف 
رشاد سالمة سيناريو فربكة فرع 
للعميد  املوّجهة  التهم  املعلومات 
الصامد يف زنزانته. سالمة أشار 
املعلومات  فرع  إستلشاء  أّن  اىل 
تودي  كادت  العميد  بصحة 
»كانت  سالمة  يقول  حبياته.  
حالته سيئة... ُنقل اىل »أوتيل 
ديو« رغم وضعه الصحي الدقيق 
جدًا. فأجريت له عملية قلب مفتوح 
القلب  شرايني  توسيع  حلاجته 
ورغم  »روسورات«.  ووضع 
استعجل  أيضًا  جدًا  اخلطرة  حالته 
فقضى  املعلومات.  فرع  عودته 
إعطائه  فبدل  جدًا.   صعبة  ليلة 
اإلجابة  الراحة املطلوبة ُطلب منه 
على أسئلة فرع املعلومات... أّما 
والنفسية  الصحية  فحالته  اليوم 

بألف خري«.
فماذا تضمنت املقابلة؟

العميد  عن  الدفاع  وكيل  إعترب 
سالمة  رشاد  كرم  فايز  املتقاعد 
التغيري  تكّتل  رئيس  توّقع  أّن 
عون  ميشال  العماد  واإلصالح 
للعميد  براءة  حكم  صدور  بقرب 
كرم ناتج عن ثقة اجلنرال الكبرية 
بالعميد كرم، مشريًا اىل أّن التهم 
املوّجهة لكرم بعنوان »مساعدة 
على  أساس  هلا  ليس  العدو« 
اإلطالق. وقال سالمة يف حديث 
اإلعالمية  مع  الـ«جديد«  حملطة 
مل  »قانونيًا  السبع:  نانسي 
ظنيًا،  قراًر  اآلن  حتى  يصدر 
احلكومة  مفوض  اىل  أحيل  امللف 
عادة  هي  واليت  املطالعة  لوضع 
بامكان  ولكنه  ظنيًا،  قرارًا  تكون 
قاضي التحقيق العسكري األولي 
احلّق  لديه  فاألخري  به،  يلتزم  ااّل 
أو  العامة  النيابة  مطالعة  بقبول 
خيالف  قرار  باصدار  خمالفتها 
يرتئيه قاضي  وفقًا ملا  املطالعة 

التحقيق«.
»التحقيقات  سالمة:  يضيف 
األولية اليت حصلت مع العميد كرم 
يف فرع املعلومات ال ُتلزم قاضي 
واحلملة  اإلطالق.  على  التحقيق 
على  استندت  اليت  اإلعالمية 
اإلعالم  لوسائل  إعرتافات مسرّبة 
كان هدفها ضرب وتشويه مسعة 
العماد عون والعميد كرم والتيار 
الوطين احلّر من قبل جهة سياسية 

معروفة لدى اجلميع«.
يتابع سالمة حديثه: »أنا مضطّر 
لوقف  التحقيق  سرية  لكشف 
اهلجوم املرّكز اليومي على العماد 
األحاديث  تلك  ألّن  وتياره  عون 
املغلوطة ختالف قانونيًا »قرينة 

الرباءة« والتحقيق عمليًا«.
الذي  ما  السبع:  نانسي  سئلته 
فرع  لدى  كرم  العميد  به  إعرتف 
املعلومات؟ وهل فعاًل إعرتف بأّنه 
تعامل مع اسرائيل؟ أجاب سالمة: 
لقاضي  كرم  العميد  »سوآل 
أمام  له  جلسة  أّول  يف  التحقيق 
احملكمة عّما إذا كان سيعود اىل 
وقف  هدفه  كان  املعلومات  فرع 
والنفسية  اجلسدية  الضغوطات 
مل  فأجوبته  عليه،  املمارسة 
علم  ألنه  الولي  التحقيق  تنقض 
سيعود  أنه  التحقيق  قاضي  من 
مع  جرى  ما  املعلومات.  فرع  اىل 
جسدي  تعذيب  من  كرم  العميد 
ُنسب  ملا  يرضخ  جعله  ونفسي 
إليه. هلذا السبب أنا اشكّك كليًا 
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كفى سكتنا كذا شهر... وكيل الدفاع عن العميد فايز كرم رشاد سالمة:
حتقيق املعلومات باطل لوجود اإلكراه طلبوا منه الوقوف على قدٍم واحدة طيلة الليل وترداد  معاذ اهلل 200 مرة أنا خائن انا عميل

الذي  األولي  التحقيق  مبضمون 
األمين  اجلهاز  هذا  قبل  من  جرى 
العميد  قضية  مع  تعاطيه  ألّن 
القانونية  النصوص  خُتالف  كرم 
على  إضطالعي  عدم  بالرغم 
)ال  األولي.  التحقيق  تفاصيل 
ميكن اضطالع عليه ااّل بعد صدور 
القرار الظيّن، يف حال أحيل امللف 
أصاًل( العميد كرم صحّح بعض ما 
وكلميت  األولي  التحقيق  يف  جاء 
»عمالة« و »مشّغله« رفض 
رغم  التحقيق  نهائيًا يف  إدراجها 
يقينه وقتذاك أنه عائد اىل سجن 
فرع املعلومات. ألّنه يف حينها ال 

ميكن فعل أكثر من ذلك«.
يكمل سالمة حديثه: »يف جلسة 
كرم  العميد  نكر  الثانية  التحقيق 
التحقيق  يف  مدّون  هو  ما  كّل 
األولي الفتًا احملكمة اىل الظروف 
تهديد  من  عاناها  اليت  القاسية 

وتعذيب«.
جسديًا؟  العميد  ُعّذب  هل  سئل: 
رشاد  كرم  العميد  موكل  رّد 
سالمة: »كّل ما ميكن ان يتخيّله 
اإلنسان من تعذيب حصل للعميد 
جسدي  تعذيب  هناك  نعم  كرم. 
قيل  لعائلته.  وتهديد  ونفسي 
له أّن إبنه سيوقف على املطار،. 
ستتعّرض  زوجتك  أّن  له  وقيل 
عائلتك  اّن  له  قيل  للمالحقة. 
تنكرك ألنك متعامل مع اسرائيل. 
)املقصود  موكلك  أن  له  وقيل 

أنا( قد ختّلى عنك«.
تعّرض  »وهل  السبع:  سألته 
أجاب  جسدي؟«.  لتعذيب 
لتعذيب  تعّرض  »نعم  سالمة: 
جلميع  أصحّح  ان  أريد  جسدي. 
 38 بقي  كرم  العميد  اإلعالميني 
ويف  املعلومات.  فرع  لدى  يومًا 
للمّرة  استجوابه  بعد  مرحلة الحقة 
 - التحقيق  قاضي  عند  الثانية 
وإعتبارنا أّن امللف ُختم لدى فرع 
املعلومات وبالتالي عليه الذهاب 
كونه  العسكرية  الشرطة  اىل 
العميد  بقي   - متقاعدًأ  عميدًا 
مبنى  يف  رومية  سجن  يف  كرم 
خاص لفرع املعلومات... ال أريد 
شّن هجوم على هذا الفرع، لكّن 
إفادته  كرم  العميد  نكران  مع 
وإستمرار  املعلومات  فرع  لدى 
وعلى  عليه  السياسي  اهلجوم 
اجلنرال عون وتياره خرقت سرية 
اليومي  اهلجوم  إليقاف  التحقيق 
وهذا  املعاكس.  اإلعالمي  واجلو 
مهمات  من  قبلي  من  التصّرف 
وكيل الدفاع... فمسؤولييت تبدأ 
من تلك اللحظة لكي ال أمسح بهذا 
اجلو أن يؤثر حتى على الرأي العام 
والقضاة ألّنه غري صحيح أصاًل... 
إصدار أحكام من خالل اإلعالم أّنه 
عام  منذ  اسرائيل  مع  متعامل 
1882 تارة وعام 1992 تارة أخرى 
هناك  هلم...  حدًا  أضع  جعلتين 
»قرينة  ُتسّمى  قانونية  قاعدة 
صدور  ينتظروا  ال  مَل  الرباءة« 
أن  جيب  وهنا  الظيّن!  القرار 
أكرّر إجاباتي السابقة على التهمة 
مبساعدة  كرم  للعميد  املوّجهة 
العدو هي واضحة متامًا: »العميد 
كرم مل يقّدم اّية مساعدة للعدو 
اإلسرائيلي على اإلطالق، وبرأيي 
وفق  التهمة  عناصر  املهين 

إدعاءاتهم غري متوفرة«.
وقال سالمة: »رّديت على عتاب 
املوزعني  االصدقاء  بعض  ولوم 

السياسية  األطياف  كافة  على 
بقبولي بالدفاع عن كرم بالقول: 
ووجدت  املوضوع  »درست 
ليس  واملهين  الوطين  وضمريي 
تعبانًا، وهلذا السبب قبلت وكالة 
الدفاع عن العميد فايز كرم. ألن 
حصلت  إعالمية  فربكات  هناك 
ختدم اهلجوم اإلعالمي على اجلنرال 

عون وتياره«.
سألته نانسي »عميد متقاعد يف 
اجليش اللبناني مّر عليه ضغوطات 
كبرية )من حرب التحرير اىل حرب 
كيف  مّزة(  وسجن  اجليش  الغاء 
إعرتف بتهمة كبرية هلذه الدرجة؟ 
لي  حيّق  »ال  سالمة:  أجاب 
ما جرى ملوكلي  بالتفصيل  شرح 
العميد كرم خصوصًا يف التحقيق 

األولي.
سألته السبع: رّدك جيعلنا نسأل 
هل جيب التشكيك بكّل حتقيقات 
فرع املعلومات خصوصًا حول ملف 
يرضى  فمن  العدو،  مع  التعامل 
بها  له  عالقة  ال  تهمة  بالصاق 
كقصة العميد كرم لوقف التهديد 
أسئلة  يطرح  والنفسي  اجلسدي 
كبرية وخطرية عن كافة التحقيقات 
الذي يقوم بها هذا الفرع؟ اجاب 
سالمة: »حالة العميد كرم تشبه 
إحدى القصص الفكاهية - كالمي 
ما  بقدر  الناس  إلضحاك  ليس 
إحدى  يف  األمور-   لتبسيط  هو 
املخابراتية  األنظمة  ذات  الدول 
الدولة  رئيس  طلب  الكبرية 
حتلياًل إلكتشاف متثال هام ُوجد، 
لبعثة  العلمي  التفسري  فأسند 
التمثال  تاريخ  لتكشف  فرنسية 
املذكورة  البعثة  لكّن  وماهيته. 
فاستعني  نتيجة.  اىل  تصل  مل 
ببعثة فنية بريطانية للغاية نفسها 
شيء  اىل  ايضًا  يتوصلوا  فلم 
قصّته:  سالمة  يكمل  ُيذكر«. 
متّنى  الدولة  رئيس  حزن  »مع 
رئيس فرع املخابرات حرية احلركة 
من الرئيس، فقبل رئيس الدولة 
اّنهم  لعلمه  إقرتاحه على مضض 
اإلختصاص.  أصحاب  من  ليس 
الفرع  رئيس  ويأتي  قليلة  ايامًا 
األمين باألجوبة. فيستغرب رئيس 
الدولة سرعة التوصل اىل النتائج 
العلمية فسأله عن املصدر. فأجابه 
»التمثال  األمين  الفرع  رئيس 
سيّدي هو الذي إعرتف«. يعّقب 
»إعرتاف  القصة:  على  سالمة 
األولي  التحقيق  يف  كرم  العميد 
يشبه  املعلومات  فرع  لدى 
هذه  يف  التمثال  إعرتاف  كثريًا 

القصة«.
تعذيبًا  يعين  سئل سالمة »ماذا 
يف  اليوم  لبنان  يف  جسديًا 
والسيادة  احلرية  حكومة  عهد 
الذي  العهد  هذا  واإلستقالل؟ 
اللبناني  األمين  النظام  يعرّي  كان 
بتلك  املشرتك  السوري   –
كيف  اليوم؟  ميارسها  التصرفات 
سالمة:  جييب  حصوهلا؟  تفسّر 
كافة  من  ُحرم  كرم  »العميد 
حقوقه، والتقرير األولي مشكوك 
بأمره ألّنه ليس طبيعيًا ما حصل 
لدى  كرم  العميد  يومًا   38 معه. 
تواجد  ودون  املعلومات  فرع 
حمامني، ودون تواصل مع عائلته 
ودون طبيب. ما تعّرض له عميد 
كرم مؤٍذ جدًا. على سبيل املثال 
الوقوف على  ال احلصر طلب منه 
وااّل  الليل  طيلة  واحدة  قدٍم 

بالعامية يقوهلا سالمة: »بتاكلها 
لبطة وبتاكلها كّف وتضرب...« 
يضيف سالمة: »طلب من العميد 
معاذ اهلل- 100 مرة  كرم ترداد – 
اجلو  هذا  عميل.  انا   – خائن  أنا 
بدءًا  الليالي  أحد  طيلة  إستمّر 
وصواًل  مساء   9:30 الساعة  من 
يعرف  كرم  العميد  طبعًا  للفجر. 
جيدًا أنه مهما عاندهم لن يستطيع 
يف  قاله  فما  يبغونه.  ما  تغيري 
قوله.  على  أجرب  األولي  التحقيق 
جرى إستهداف للعميد كرم عمليًا 
وحصل  املعلومات  فرع  قبل  من 
تياره  ضّد  سياسيًا  ذلك  توظيف 
اهلجومات  مجلة  من  السياسي. 
أحد  مسعت  كرم  العميد  على 
نواب تيار املستقبل يقول إلحدى 
الشاشات أّن ظهوره اإلعالمي جاء 
نتيجة طلبه. يتابع سالمه حديثه: 
يف السابق كنت اظّن هذا النائب 
كالمه.  يف  متزنًا  املستقبلي 
املستقبل  تيار  نائب  يقول: 
الضباط  ظلم  عن  »يتحدثون 
األربعة اخل. القصة هي أّنه يوجد 
هو  للبنان  سابق  حكومة  رئيس 
عن  يتحدثون  احلريري.  الشهيد 
العميد كرم يف فرع  تواجد  مكان 
املعلومات أم املستشفى؟ القصة 
هي أّنه يوجد عميل اسرائيلي منذ 
عام 1982 يدعى فايز كرم؟ يعّلق 
املستقبلي:  النائب  على  سالمة 
من  بكالمه،  كثرية  أخطاء  هناك 
ال عالقة  يدمج قضيتني  جهة هو 
الضباط  قضية  ببعض،  ببعضهما 
األربع وشهود الزور بقضية إغتيال 
احلريري. ويف قضية العميد كرم 
لـ«قرينة  مربّر  غري  هناك جتاهل 
ولعدم  الظيّن  والقرار  الرباءة« 
احملكمة...«.  عن  قرار  صدور 
»هناك  أيضًا:  سالمة  يعّقب 
من  واملئات  بالعشرات  إفرتاءات 
يف  وصحفيني  سياسيني  قبل 

قضية العميد كرم«.
أختري  »ملاذا  السبع:  سألته 
أسسه؟  هي  ما  كرم؟  العميد 
هل يوجد خيٌط ما؟ أجاب سالمة: 
استسهلوا  اّنهم  يبدو  ما  »على 
كرم  العميد  على  امللف  فربكة 
لبنان عن  غادر  األخري  أّن  إلعتبار 
سجنه  بعد  حيفا   - جزين  طريق 
يف مّزة بعد تقديم استقالته من 
اجليش. رغم أّن العميد كرم حوكم 

بالقضية وخرج منها بريئًا«.
تورّطه  صّحة  »ما  سالمة:  سئل 
من  األوروبيني  احد  بصداقة 
الديانة اليهودية ليتبنّي الحقًا أّنه 
اجلو  »هذا  أجاب:  اسرائيلي؟. 
لكّن  األولي.  التحقيق  يف  متوفّر 
مشكوك  األولي  بالتحقيق  رأيي 
به. التهمة املوجّهة اليه على أّنه 
متوفرة  غري  للعدو  مساعدة  قّدم 
األولي  للتحقيق  ُنسب  ما  قطعًا. 
نشّك مبصداقيته، وحتى لو اخذنا 
به )وهو ليس صحيحًا( ال يشّكل 
فالتحقيق  العميد.  به  يطال  جرمًا 
األولي الذي قّصه فرع املعلومات 
ينسب أّن كرم نقل لألجنيب ما هو 
معروف من قبل التيار الوطين احلّر. 
معظمه حتليل سياسي. وهذا ما ال 
ميكن إدراجه يف تهمة التعامل مع 
اللبناني  القضاء  أكّده  كما  العدو 

يف عشرات الدعاوى«.
تعّلق السبع: »هل بامكاننا وضع 
فرضية أّن حتقيقهم األولي يستند 
ألحد  كرم  العميد  معرفة  على 

أّنه من  األجانب الذي تبنّي الحقًا 
أجاب سالمة: »ال  اإلسرائليني؟ 
ميكنين حتى تأكيد هذه الفرضية. 
العميد كرم نسف التحقيق األولي 

برمّته«.
سئل سالمة »هل إستعلمت من 
احد  يعرف  كان  إن  كرم  العميد 
اسأله  »ال  أجاب:  اإلسرائليني؟ 
جوابه مسبقًا،  أعرف  اساسًا ألني 
الظيّن ملعرفة  القرار  إنتظار  علينا 
األولي...  التحقيق  يف  جاء  ماذا 
فكافة التهم املوجّهة للعميد كرم 
امُلصاغ  األولي  التقرير  مصدرها 
من فرع املعلومات باإلكراه...«. 
يكمل سالمة حديثه: »ال احتدث 
وجدانيًا، شخصيًا ما ادلو به خارج 
أدخل  ال  سياسي.  إصطفاف  أّي 
ولكن  املوضوع،  يف  السياسة 
لألسف عملي املهين جيابه بهجوم 
باجراءات  له  عالقة  ال  سياسي 
شهر  كذا  »سكتنا  التحقيق. 
موكلي  اليوم.  نسكت  مل  لكننا 
التحقيق  يف  نسبه  ما  كّل  نفى 

األولي«.
الصحية  حالته  عن  سالمة  سئل 
البداية  يف  حالته  »كانت  قال: 
اىل  مرات   3 أدخل  سيئة. 
ُنقل  األوىل  يف  املستشفى. 
رغم وضعه  اىل »أوتيل ديو« 
فأجريت  جدًا.  الدقيق  الصحي 
حلاجته  مفتوح  قلب  عملية  له 
ووضع  القلب  شرايني  توسيع 
حالته  ورغم  »روسورات«. 
اخلطرة جدًا استعجلوا عودته أيضًا 
اىل مبنى فرع املعلومات. فقضى 
إعطائه  فبدل  جدًا،  صعبة  ليلة 
اإلجابة  منه  ُطلب  املطلوبة  الراحة 

على أسئلة فرع املعلومات«.
اليوم  حديثه »يف  سالمة  يكمل 
الثاني لتلك املعاملة السيئة. ُنقل 
العميد كرم على عجل اىل العناية 
»ضهر  مستشفى  اىل  الفائقة 
طبيًا  تقريرًا  فُوضع  الباشق« 
أّنه حباجة اىل عمليات وفحوصات 
اىل  أخرى  مّرة  فنقل  دقيقة 
مستشفى »اوتيل ديو« وبقي 
فجرت  أيام،   10 من  اكثر  هناك 
له عمليتني جراحيتني وفحوصات 
كثرية، لكن حاليًا اقول أّن وضعه 
وحالته  ومستقّر،  جّيد  الصحي 
النفسية واملعنوية بألف خري. على 
مستوى معاملتنا كمحامني من قبل 
جدًا  جيّدة  كانت  املعلومات  فرع 
لناحية الشكل، لكن على مستوى 
كانت  فقد  والقانون  احلقوق 
ارتضيت  بالفعل  للغاية.  سيئة 
العمل مع هذه السلطة البوليسية 
ألني جمرب. املسألة هنا ال تتعّلق 
بالعميد كرم فقط. جيب تصحيح 
العدل  وزير  قبل  من  األمور  هذه 
القانون.  إلنقاذ  احملامني  ونقابة 
طبّقت  كرم  العميد  قضية  ويف 

قوانينهم اجلائرة غصبًا عيّن«.
حديثه  يف  سالمة  اضاف 
حاليًا  التلفزيوني: »العميد كرم 
العسكرية.  الشرطة  سجن  يف 
هناك تسهيل من مفّوض احلكومة 
فرع  إجراءات  بعكس  ملواجهته 
من  هناك  جرى  ما  املعلومات. 
لدور  نقيض  بوليسية  سلطة 

العدالة املطلوبة«.
سئل سالمة عن سبب عدم ارسال 
العميد كرم رسائل لذويه كما فعل 
اللواء مجيل السّيد. أجاب: »يف 
العميد  اراد  األوقات،  من  وقت 

كرم ايصال إحدى الرسائل لوكالء 
املعلومات  فرع  لكّنه  عنه،  الدفاع 
ينّص  ما  خبالف  ذلك  رفض 
هناك  احلقيقة  القانون. يف  عليه 
رسائل ُكتبت لدى فرع املعلومات 
وإلبنته  وجيه  وإلبنه  هند  لزوجته 
يوجد  كان  أّنه  ويبدو   – مريا. 
رسالة  أيضًا موجّهة للجنرال عون 
فمن الطبيعي ان  لكّنها مل تصل – 
فرع  فرع  العميد كرم طلب  يقبل 
املعلومات بتوجيه الرسائل لعائلته 
وللعماد عون. لكّن ما حصل فعاًل 
هو إجباره على كتابتها وفق أهواء 
منه  ُطلب  مثاًل  املعلومات.  فرع 
اإلقرار بالتهمة لُيسند إطالق التهم 
عليه وعلى تياره السياسي وعلى 
اجلنرال عون. ألّن فرع املعلومات 
اجلنرال  اىل  الرسائل  بتلك  بعث 
عون واىل الوزير سليمان فرجنية 
زياد  الداخلية  وزير  خالل  من 
إعالميًا...  تسريبها  بغية  بارود 
تلك  يف  املكتوبة  النماذج  إحدى 
»أنا  لعائلته:  املوّجهة  الرسائل 
بدل ما كون حامل وسام الشرف 
العمالة...  وسام  حامل  صرت 
وخالفت  النفس  دنيء  كنت  أنا 
بأخذ  وارتضيت  العسكري  شريف 
اإلسرائيلي...«  من  األموال 
يعّقب سالمة »معاذ اهلل من تلك 
االقوال، القصد من تلك العبارات 
ليس  الرسائل  تلك  يف  املدونة 
نقل مشاعر والد او أب لزوجته او 
أبنائه لتربئة نفسه والقول »اّنا 
شريف وأحرتم قسمي العسكري« 
عليه  التهم  إثبات  بها  املقصود 

إلستخدامها إعالميًا«.
الكلمة  هي  »ما  السبع  سألته 
»املفتاح« اليت جعلتك تشّكون 
أجاب:  الرسائل؟  هذه  مبصداقية 
»اجلميع إستغرب املضمون. هل 
يكتب عاقل: »كنت حاماًل وسام 
لوسام  حاماًل  وأصبحت  الشرف 
مبثابة  رجل  يقبل  هل  العدالة؟ 
مبادئه  عن  التخلي  كرم  العميد 
يورو   7000( زهيد  مببلغ  وشرفه 
رفض  الذي  وهو  دفعتني(  على 
من قبل مرجع  مبلغ نصف مليون $ 
ترشّحه  ليكمل  لبناني  سياسي 
النيابية يف قضاء  يف اإلنتخابات 
مرشحي  أحد  ُيسقط  عّله  زغرتا 
الئحة سليمان فرجنية. وهل ُيصّد 
الرواية  هذه  كالم؟  هكذا  عاقل 
املعلومات  فرع  قبل  من  امُلخرتعة 
العميد  ُتكذبّها واقعة ما جرى مع 
كرم أثناء اإلنتخابات النيابية عام 

.»2009
سئل سالمة عن توجيه كرم رسالة 
اللبناني.  العام  للرأي  شفهية 
برباءته  يثق  كرم  قال: »العميد 
العسكري  شرفه  على  حافظ  ألّنه 
بأقوال  والوطين. لكّنه مهتّم جدًا 
وبعض  والناس  العام  الرأي 

السياسيني«.
يشاهد  كرم  كان  إذا  عّما  سئل 
فرع  »يف  فال:  التلفاز. 
مبشاهدة  له  مُسح  املعلومات 
اإلعالمي  اجلو  الّن  التلفاز. 
الشرطة  حاليا  له.  معاكسًا  كان 
العسكرية ال تزال ترفض إدخال 
لرتميم  طلبنا  وتلبية  التلفاز 
مشاهدة  طلبنا  النفسي.  وضعه 
بل  ترفيهيًا  ليس  التلفزيون 
عالجيًا لكّنه لألسف حتى االن مل 
له  مُسح  ما  إجيابيًا.  موقفًا  نتبّلغ 
فقط ادخال بعض الكتب...«.
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الدليل التجاري

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

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

RAINBOW BRICKLAYINY P/L
·ÿmbuby@ãˆbè€

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

@Z·”ã€a@Û‹«@@@@@@@@@@@@@0407 666 190

لكافة حاجاتكم من التمديدات
 والتصليحات الكهربائية

اتصلوا على الرقم:608 983 0414

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

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

 Plant and Grass – Sprinkler System 

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

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

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

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

B G
Glass & Glazing
                     for all your glazing needs

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

LicZ@185750C

ات أحدث املوديالت وأجمل القصّ
بدالت رجالية جاهزة لكل القياسات

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

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

نفتح ٦ أيام (االحد مبوعد مسبق)

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

Opposite Crowne Plaza Hotel

@Hasham
Tailoring
@kÓè„@p˝´

@Ú†bÓÉ‹€@·íb:a

ÚÓ€buã€a

<ÜÀ£]Ê<›Ç7]<Ÿ^€¬_<ƒÈ€¢

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

Demolition & Excavation

العالناتكم يف اهلريالد اتصلوا على احد الرقمني: 87648186 او 0403482345

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

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

Mob: 0410 606 786

30 Hoskins Avenue Bankstown

l¯⁄^√π]<ÿ“<àrflfiF
<ÌËÇ◊f÷]<ì°<:÷]<

<ÿ⁄^“<Ã◊⁄<4ñ†F
<ÌÈfl”ä÷]<Ífi^f€◊÷

<Ï4«í÷]<ÌËÖ^rj÷]Ê
<Ï4f”÷]Ê

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

Registered Architect 
Ziad Boumelhem 

NSW Reg 8008
Member of the australian 

institute of architects 45159

·z‹fl@Ïi@ÜbÌå
@¡ˆaãÇ@ëá‰Ëfl@

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

8008@›Óvèn€a@·”ä

$200 cash for any referral

AL- KARM BAKERY
فــرن الكـــــرم

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

بيتزا وشنكليش وغريها...

* نفح 7 أيام      *نؤمن طلبيات مجيع للمناسبات
9897 1113

60 Excelsior Street, Merrylands NSW 2160

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 الثاني  تشرين   27 Saturday 27 November 2010السبت 
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اعالنات
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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

األســـبوع

وجــــه
اعداد أكرم املغّوش

صالة فخمة يف قلب فريفيلد 
تتسع لـ 700 شخص 

جاهزة الستقبال كافة مناسباتكم 
نفتح 7 أيام  يف االسبوع

 من الـ 11 صباحاً حتى 8 مساًء
 واجلمعة والسبت نفتح حتى ساعة متأخرة من الليل

إدارة مميزة.. خدمة سريعة.. معاملة صادقة..

املوقف مؤمن للسيارات

MONAMOR RECEOTION
MIRAMAR ســــابـقــاً..... ســــابـقــاً..... ســــابـقــاً.....

بإدارة الفنان اودي

Level 1/ 41 Smart St Fairfield NSW2165
Ph: (02) 9723 5078  - Mobile Service: 0425 300 458

بها  ينطبع  وراقية  رائعة  مسة  التواضع 
االنسان الذي يعيش حياته حبرية وكرامة 
ويتفاعل مع الناس بكل مصداقية. وهذه 
السيدة  على  وتنطبق  تصح  املواصفات 
مرياي  والوطنية  واالجتماعية  االكادميية 
اجلمهورية  سفري  عقيلة  دانيال  الصائغ 
اللبنانية لدى اسرتاليا ونيوزلندة، الدكتور 
جان دانيال. وهي كرمية املرحوم االستاذ 
جوزيف الصائغ والسيدة املدّرسة عزيزة 
قنديل وهلا شقيق وحيد جماز من طب 

االسنان الدكتور ميشال الصائغ.
االشرفية يف  السيدة مرياي يف  ولدت 
وحصلت  مدارسها  يف  وتعلمت  بريوت 
من  االعمال  ادارة  يف  ماجستري  على 
جامعة القديس يوسف الفرنسية وتتقن 
والفرنسية  واالنكليزية  العربية  اللغات 
اختصاصها  حقل  يف  عملت  قد  وكانت 
مسؤولة يف مصارف وبنوك معروفة يف 

لبنان لعدة سنوات.
روح  دائما  اتذكر  مرياي  السيدة  تقول 
من  والدي  املرحوم  مع  والسالم  احملبة 
كان  الذي  الكالسكية  املوسيقى  خالل 
اهلل  اطال  احلبيبة  والدتي  وكذلك  حيبها 
بعمرها حيث كانت مدّرسة عملت كل ما 

االكادميية مرياي الصائغ دانيال 
وجه ثقايف واجتماعي ووطين

يف وسعها مع املرحوم والدي من اجل 
تربيتنا وتعليمنا يف افضل اجلامعات مع 
شقيقي احلبيب الدكتور ميشال والتأكيد 
واحرتام  الناس  حمبة  على  لنا  الدائم 
النفس وقبول االخر وحيلو لي ان اقول 
نعم  اخلري(  يفيض  الشر،  يسود  )حني 
احملبة  اىل  وندعو  الشر  ولننبذ  اخلري 
الن الوطن ال يبنى اال باحملبة والن اهلل 

حمبة.
السيدة مرياي دانيال وجه طافح باحملبة 
والتواضع حيث تربت على الفضيلة يف 
دارة اهلها ومتارسها يف حياتها الزوجية 
سعادة  والكريم  املتواضع  زوجها  مع 
بالتفاعل  دانيال  جان  الدكتور  السفري 
االجتماعية  املناسبات  يف  واملشاركة 
والوطنية مبا يعزز وحدة اجلالية اللبنانية 
مع  والتواصل  اخلري  وعمل  والعربية 

الوطن.
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Authorized by Mr. Nathan Murphy,  464 High St, Northcote  VIC 3070

NATHAN MURPHY LABOR MP
 صوتوا للنائب العمالي
 نـايـثـن مــورفـي

 الذي يعمل خلدمة جمتمعنا
 وصديق اجلالية اللبنانية والعربية

ضعوا رقم  1  لالئحة حزب العمال

 ملنطقة الضاحية الشمالية

 يف انتخابات الوالية

  27 كانون االول 2010

WORKING WITH OUR COMMUNITY

VOTE LABOR 1
 NORTHERN METROPOLITAN

REGION
27 NOVEMBER 2010
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SUMMERSUMMERSALESALEMM
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*1. Conditions of No Deposit, No Intereststs , No Repayments for 4 Months: AvAvA avav ilable to approved custsts omers on single or multltl iple trarar nsactctc ions over $300 on GO Maststs erCard, GO Business Maststs erCard, Buyer’s Edge and GE CreditLine betwtwt een 17/11/10 and 24/4/4 12/10. Offfff er avavav ilable on purchases from Harvrvr ey Norman frarar nchisees (excludes Miele). Intereststs
and payments are payayay ble aftftf er the intereststs free and payment deferred period. Offfff er avavav ilable on advertrtr ised or tickekek ted price. This notice is given under each of the GO Maststs erCard, GO Business Maststs erCard, Buyer’s Edge and GE CreditLine Conditions of Use (as applicable) which specifyfyf all other conditions for this offfff er.r.r A $25.00 Eststs ablishment Fee
for GO Maststs erCard and GE CreditLine applies to all new applications. The GO Business Maststs erCard attttt rarar ctctc s a $40 Annual Fee. Account Servrvr ice fee of $3.95 per month applies for GO Maststs ercard, GE CreditLine and Buyer’s Edge and $2.95 per month for GO Business Maststs erCard and other fees and charges are payayay ble. For GO Maststs erCard, GO Business
Maststs erCard and Buyer’s Edge, credit is provided by GE Capital Finance Auststs rarar lia (ABN 42 008 583 588) and for GE CreditLine, credit is provided by GE Finance Auststs rarar lasia PtPtP ytyt LtLtL d (ABN 88 000 015 485), both trarar ding as GE Money.y.y*2. Bonus giftftf card onlylyl avavav ilable with selectctc ed productctc s as advertrtr ised. Giftftf card is not redeemable for cash and cannot be
used in the trarar nsactctc ion in which it is issued. Giftftf card expires 24 months from date of issue. TeTeT rms and conditions applylyl .y.y See in ststs ore for details.

Dimplex Portable Air Conditioner (Cooling Only).
Cooling: 2.6kW. Suitable to cool rooms up to 20m², simple DIY
installation, remote control. GDC9RWA

Dimplex Portable Air Conditioner (Cooling Only).
Cooling: 3.5kW / 12,000BTU/hr. Black finish, soft touch control
panel, remote control, 24hr timer, sleep mode, window kit,
dehumidifying function. GDC12RBA

Polocool Portable Air Conditioner (Cooling Only).
Cooling: 5.5kW, 19,000 BTU/hr. 2 year replacement warranty,
convenient mobile design, powerful cooling capacity, remote control.
PC53APC

Teco Reverse Cycle Air Conditioner.
Cooling: 2.77 kW. Heating: 2.95 kW. LSLT0926H

LG ‘Artcool Stylish’ Inverter
Reverse Cycle Air Conditioner.
Cooling: 7.4kW. Heating: 8.6kW. 2.5hp reverse cycle inverter, quiet
operation, reduces allergens, auto-clean feature, powerful 12m air
throw, Jet cool/Jet heat. R24AWN

Panasonic Inverter Reverse
Cycle Air Conditioner.
Cooling: 8.0kW. Heating: 9.6kW. Eco patrol,
mild dry cooling, auto changeover. CSCUE28LKR

$598
$399

$1849

$2478

$699

$1299

PPPPOOOPPOP RRROROORO TTAATATTAT BBBBLLBLBBLB EE
IIISSSISIISI GGRRGRGGRG EERERRER AAAEAEEAE TT

WWHHWHWWHW EEHEHHEH NNENEENE RRREERERRER NNENEENE TTIITITTIT NNINIINI GGGNNGN !!!

GGGGGRRRRGRGGRG EEERERRER AAAAEAEEAE TTT PPPRRRRPRPPRP IIIRIRRIR CCCCCICIICI EEEEEECECCEC
22 YYeeYeYYeY aaarrr RRReeeppppepeepe llllaaalallal ccceeemmmeeennntt WWaaWaWWaW rrrrrrrrrrrr aararrar nnnntttyytyttyt

WWWHHWHWWHW IIHIHHIH SSSSISIISI PPPPSPSSPS EEEPEPPEP RRRREREERE
QQQQUUUUQQUQ IIUIUUIU EEIEIIEI TTT

www.harveynorman.com.au
Product offers end 30/11 /10.

Harvey Norman® stores are operated by independent franchisees.

COME SEE OKAN GENEL AT HARVEY
NORMAN® @ DOMAYNE® AUBURN

FOR A GREAT DEAL ON YOUR NEXT
ELECTRICAL PURCHASE.

HARVEYHARVEYHAR NORMAN® @ DOMAYNEDOMAYNEDOMA ® AUBURN NOW OPEN

AUBURN
103-123 Parramatta Rd. 9648 5411

Entrance to carpark off Station Rd. (Computers/Electrical only)

196258_AUB

Christmas
Shopping?

• NO DEPOSIT
• NO INTEREST

• NO REPAYMENTS
until March 2011*1

NORMAN® @ DOMAYNEDOMAYNEDOMA ® AUBURN

•
Take our Christmas
Payment Option!

@

$$ 88

BONUS $110*2

GIFT CARD

BONUS $40*2

GIFT CARD

Only)

BONUS $80*2

GIFT CARD
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االب طربيه ود. علم الدين وسركيس كرم والزميل القزي نالوا دروعاً تقديرية
اجلامعة الثقافية وجملس اجلالية اللبنانية يف الوالية حيييان معاً ذكرى االستقالل الـ67 وبيرت مارون رجل العام 2010

* رئيسة اجلامعة روز سكر** القنصل العام نعوم* * وقوفا للنشيدين** النائبة باربرة بريي* * رئيس اجمللس د. علي بزي*

* نائب رئيس اجلامعة العاملي الشيخ ميشال دويهي وحضور** الطاولة الرمسية*

* مصطفى حامد واالصدقاء*

* الطالبتان دوللي وايليجس فارس تنشدان النشيدين الوطنيني 
االسرتالي واللبناني*

* بيرت مارون واالصدقاء** طاولة املردة*

* طاولة املستقبل* * العلم اللبناني يلف الطالبتني دوللي وأيليجس فارس ويف الوسط 
االخت مارلني شديد رئيسة معهد سيدة لبنان*

* الطاولة الرمسية*

ويلز وجملس  نيو ساوث  اللبنانية يف  الثقافية  اجلامعة  أحيت 
اجلالية اللبنانية يف الوالية الذكرى السابعة والستني الستقالل 

لبنان يف صالة الويستيال الكربى.
واحلفل، الذي كان برعاية القنصل العام روبري نعوم، حضره 
الوزيرة باربرا بريي، الوزير دايفيد بورجر، النائب توماس جورج، 
املعارضة  زعيم  ممثاًل  بالك  دايفيد  التشريعي  اجمللس  عضو 
رئيس  طربيه  انطوان  واالبوان  مسلماني  شوكت  السيناتور 
دير مار شربل مارون موسى  رئيس دير مار يوحنا احلبيب، 
واالخوات الراهبات مارلني شديد، ايرين بو غصن واهلام جعجع 
اجلامعة  يف  ومسؤولون  وروابط  ومجعيات  مؤسسات  ورؤساء 
الثقافية العاملية واحمللية وجملس اجلالية اللبنانية يف الوالية 
ورئيس الرابطة املارونية مسري قزي ورئيس اجمللس االبرشي 

امللكي مايكل رزق واعالميون.
طنوس،  والياس  جعجع  ماري  روز  من  كل  املناسبة  عّرف 
للطالبتني  واللبناني  االسرتالي  بالنشيدين  احلفل  وافتتح 

نالت  وقد  لبنان،  مدرسة سيدة  من  فارس  وأيليجس  دوللي 
رئيسة  اعجاب  واليجيس  دوللي  فارس،  جان  الصديق  كرميتا 
املعهد واحلضور الذين أثنوا على هاتني املوهبتني الصاعدتني 
والواعدتني وعلى تعلقهما بالوطن االم من خالل ارتدائهما العلم 

اللبناني
حتّدث على التوالي كل من الوزيرة بريي، روز سكر، دايفيد 
طربيه  انطوان  د.  االب  من  كل  وتسّلم  بزي  علي  د.  بالك، 
والزميلني سركيس كرم وانطوان القزي دروعًا تقديرية االول 
عى اجنازاته وخدمته واالخريان على انتاجهما االدبي ومساهمتهما 

االعالمية بعدما قدمهما عماد العجوز.
كما تسلم الدكتور مصطفى علم الدين جائزة جربان السنوية. 
يف حني اختري رجل االعمال بيرت مارون رجل العام بعدما قّدمه 

وعّدد اجنازاته نائب الرئيس االقليمي للجامعة جو عريضة.
وكانت قصيدة جلورج جحا ودرع لدايفيد حنا.

* روز سكر تتوسط الطالبتني دوللي وأيليجس فارس*)تصوير آراكس(
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وين
 كان 

هالناطور

من ديوان »روحانيات« اجلزء االول للشاعر 
الراحل يوسف روحانا

هالناطور وين،  ملهي،  كان  وين 
مأمور الرمل  اهل  عند  العامل 
وبواريد تنكات  االرض  عبا 
بابور ع  بابور  البحر:  وسد 

وبيعرم حبالو
وبيصفصف رجالو
وحدو زعيم الكون
وما يف حدا قبالو

وحرية االنسان
للفرن واجلزدان

وكل الدني تنهان
تا يعيش عصر النور

بايام هالناطور

كال هالدني  زعيم  خالق 
حمال تركع  دولة  كل 
التحرير بريق  ضهرو  ع  وحامل 
اهلل ورا  الباقي  حيرر  تا 

ريشه بدنب طاووس
عن تكتب الناموس
وحتمي دناب الناس

يا تركب على الروس
وميشي ورا اللي كان
حبمص ومحاه فلتان
وعسكر حلو مليان

ردو الهلو قبور
وما شافن الناطور

وهتوه متسخروا  هللي  مظبوط: 
العتازوه وقت  جرجي  كان  وين 
حراس البشر  والد  وهالعامل 
حيموه تا  بالرمل  اجلمل  حد 

وبيألف حكايات
وبيقول حريات

املا بعمرها مرقت
وعاشت ع هالرمالت

وهاخلمن البلدان
وكل البشر عميان

ملن غرق لبنان
مبدابح الطابور

وين كان هالناطور

سيادة املطران جورج خضر املفكر واالنسان، كنت سأبدأ كلماتي 
معكم بتحية االسالم »السالم عليكم »لوال أن هذه التحية حتولت 
رمزيا إحدى ضحايا ومظلومي  كنيسة سيدة النجاة يف العراق اجلريح، 
هذا البلد الذي أصبح كتابا مفتوحا يطرح الكثري من االسئلة التحتية 
ال أقلها سؤال - االمن الديين - وأسباب تصدعه وصعود حركات 

»االسالم االصولي«  فيه وخارجه؟
انتم  مسعتموه  كما  الصاعق  اخلرب  املطران  سيادة  يا  مسعت  لقد 
وبالقلب وبالدموع نفسها ومل املك اال تلك املساحة اليت ذكرمت يف 
انها ال جتدي فماذا تفعل كل صنوف االدانات والشجب  مقالتكم• 
واخلطب اليت حيسب بعضنا ان العامل االكرب طوي فيها او بيمينها 
مبجرد إطالقها؟ ماذا تفعل البيانات الرئاسية وغري الرئاسية وكل 
الدماء السائلة من مذبح املعابد ومن كل جسم  امام  الدموع  انواع 
اجلميع  ومن  الدينية  وانتماءاته  مشاربه  اختالف  على  الكبري  الوطن 

دون استثناء؟
املفتوح يف جريدة »النهار«، وحبق  ولكين عندما قرأت مقالكم 
املطعون يف ظهر رحابته - ألن سيادتكم مفكر والهوتي  قد رصف 
آيات القرآن يف بنيانه الثقايف واملعريف اىل جانب تعاليم االجنيل 
وجدتين مدعوا اىل مالقاتكم على طريق املأساة. وال أكون جمامال إذا 
قلت انين إذا قرأت لكم مقاال فإنه يغنيين عن القول وعن االستماع 
إحدى  على  تلفزيونيا  حوارا  لسيادتكم  ان  قيل  وإذا  النهار،  ذلك 
بوقار  املوشحة  وبقامتكم  إلطاللتكم  منتظرا  أتسمر  فاني  احملطات 
السنني اخلصبة واملكللة بثلج لبنان ورمز سالمه. وعندها احار من 
اي موائدكم الفكرية والروحية  اغرس اشجار املعنى وآفاق االنسان، 
اخلاص على مجاله  االغراق يف  اريد  ال  االنسان يف عقلي وقليب. 
املتدفق يف حلظات  العام ونزيفه  وجالله فيكم، وحنن حتت وطأة 
صمت احللول املمكنة واملستبعدة عمدا. الن ثقافة الروح والعقالنية 
واستقرار نظامنا االجتماعي يف كل جتلياته واعتدال انساقه، مكتوب 
عليها ان تدفع الثمن ومن خارج عواملها ويف داخل جغرافيتها وعلى 
مدى دمائها وبالرغم من مساحتها. وهو على خالف النداءات السموية 

اليت محلت دوما رسالة احلوار واحملبة واالحرتام.
سيادة املطران ال أدري من وضعنا على فوهة الربكان وجعلنا من 
تلك االستحقاقات قاب قوسني أو أدنى. من الذي يؤسس لليتم 
من  جزء  وهو  الكريم  املسيحي  الوجود  وجتفيف  االسالمي  العربي 
ان  املفيد  من  يعد  مل  الغروب؟  يف  أوغل  الذي  الشرق  مشهدية 
الفلسفة  الطاهرة قد سبقت  الدماء  ان  أجيب  طاملا  أن  أو  أدري 
وكل أشكال التنظري ووضع االكف على الصدوغ كعالمة فارقة على 

عمق تفكرينا!!
سيادة املطران لن أخفي عليكم اني عند قراءة كل فقرة من فقرات 
مقالتكم اليت كتبتم مبداد دموعكم  الصادقة والقلقة ال على اجلرح  
والوجود املسيحي واملواطنة املسيحية يف املشرق فحسب بل على 
أشهد  وأنا  نفسها،  الكريم  القرآن  رسالة  وعلى  االسالم   مساحة 
القرآن من أجل خطاب  بآيات  واجلميع يشهد انكم مل  تستشهدوا 
االستشهاد  ذلكم  الن  نفسه  الديين  خطابهم  بأدوات  املسلمني 
خطاب  خيلو  ال  يكاد  وآياته  الكريم  القرآن  واستحضار  والشهود 
اوسياق من خطاباتكم  منه، ومن هنا يتكثف بكائي ويتضخم جرحي 
وتنزف روحي ويتضاعف  شخوصي اىل رحابات سيدة النجاة ودمائها 

املعمدة حبب اهلل والوطن العراقي الباحث عن مأوى.
لن أخفي عليكم اني كلما قرأت فقرة من تلكم املقالة كنت أخرج 
اىل شرفة منزلي ألرمق السماء وأفتش يف كل أوراقها املضيئة عن 
فسحة للظالم تسمح بقتل االبرياء املصلني املؤمنني يف معابدهم 
وخارجها ولكن عبثا، تأبى السماء اال سيادة النور املطلق وتعميم 
ثقافة احلب والرمحة وبذلك ترتوحن االوطان بقيم االجنيل والقرآن.

انه ملن حسن ظنكم الكريم احلديث عن املسلمني وكونهم أمة واحدة 
تأبى الضيم وال تذل وأنها أمة متماسكة. انين ادعو اهلل ان نكون 
مجيعا كذلك يف املدى العربي واالسالمي وبكل مكوناتنا وأطيافنا 
وجتلياتنا. ولكن االمثلة تدل ان ذلك حسن ظن منكم ال حسن يف 
حنن - خطابات إنشائية  نأمل ان  الواقع املوضوعي وان ذلك منا – 
تتحول حقيقة خربية متجذرة ابتداء من جغرافيا العقول وصوال اىل 
تراب االوطان ذات االجنحة املتكسرة يف احلد االدنى. ويكفي ما 
انتم أدرى وما نتشارك معا يف أحزانه وما دعومت ان حنج اليه معا.

ان فلسطني وهي مهد املسيحية ومنطلق كثري من النبوات والروحنة 
ونظم العدل واحلاضنة لكنيسة القيامة واملسجد االقصى على ترابها 
يف حاضرها ويف قلب ذاكرتها تستصرخ العزة العربية واالسالمية 
املسيحية  أقصى  و  االسالم  أقصى  اىل  االستغاثة  نداءات  وترفع 
شرقا وغربا وبكل لغات االسرتحام. هل ميكنين كمسلم او مسيحي 
وكلبناني ان ازور فلسطني وبيت حلم علين امحل قبضة تراب  من 
اثر املسيح يف ذكرى ميالده املقبل والذي محل البسمة واحملبة اىل 
جتار  رؤوس  على  اهليكل  اسقط  والذي  واالنسان،  االرض  أقطار 

الدين يف الدنيا؟
هل ميكننا أن نزور اوىل القبلتني وثالث احلرمني الشريفني لعلنا 
العال  السموات  اىل  احملمدي  املعراج  أفق  من   رمحة  بارقة  حنمل 
االبرهيمي  احلرم  اىل  أذهب  ان  ميكنين  هل  املسيحي؟  كالعروج 
ألتذكر الدماء املؤمنة اليت اغتيلت اثناء الصالة والعبادة يف حمراب 

اهلل.
كل  بالساق،  الساق  التفت  فلقد  السياق،  عن  اخلروج  أريد  ال 
املسلمني استنكروا وشجبوا وانا اعلم أن ذلك ال ولن يكفي ولكن 
الفاعلية يا سيادة املطران خارج كنائسنا ومساجدنا، خارج دموعنا 
وأقالمنا، الفاعلية هناك عند من ال يتحركون اال إذا كان الدم ملكيا 
او شبه ملكي، وال احب التعميم كما ال احب ان ابين  كلماتي على 

االطالقيات املرجتلة.
بعضها  او  مآسينا  كل  يف  شكوانا  نرفع  هل  املطران  سيادة  يا 

دمعة مضافة إىل دموع سيادة املطران جورج خضر
بقلم الشيخ جابر مسلماني 

ومنها كارثة سيدة النجاة اىل اجلامعة العربية؟ ان جّل ما نطلبه منها 
هو االتفاق على تثبيت سقف مشاكلها وأزماتها لئال يتصاعد. او 
بات يكفينا اتفاقها على البيان اخلتامي املوقر واملبين على ادنى 

ممكنات االتفاق؟
هل نرفع دمائنا اىل منظمة املؤمتر االسالمي؟ هي ذات وجه عربي 
متجعد والف وجه آخر. اىل اهلل نرفع شكوانا فدينونة اهلل أقوى من 

كل إداناتنا يا سيادة املطران.
هو قدر العابدين الذين ساروا على خطى السيد املسيح والرسول 
الكريم. قدر الدماء اليت تصافح اخللد وترفع لرواد احلرية مشاعل 
ظلمات  خلق يف  بعد  من  خلقا  االوطان،  تشكل  مفارق  على  النور 
ثالث. يا سيادة املطران باخلط العريض نعلق االية القرآنية اليت 
ذكرمت وبكل مفاعيلها وصرختها وأمنها  بالقرب من كنيسة سيدة 
النجاة وعلى مفارق كل املعابد ويف فضاء كل الدماء الطاهرة اليت 
انتهكت حصانتها الدينية والوطنية. ان الناس كلهم وعلى اختالف 
مشاربهم الدينية عندما يفتقدون االمن يبحثون عنه يف املعابد. يف 
كنائسهم ومساجدهم ويف كل صيغهم املعبدية. إن انتهاك املعابد 
ودماء أهلها هو ضرب آلخر معقل لالمن على أرواحهم وأجسادهم، 
وهو جتن على حلظة الوصال االبدي مع اهلل واليت ال ميكن ان حيددها 
اال خالقها. نعم، »من قتل نفسا بغري نفس أو فساد يف االرض 

فكأمنا قتل الناس مجيعا«.
معا نغفو على صدر السيد املسيح حيث امان االبدية، وقلب النيب 
الدائمة.  والرمحة  الصادقة  احملبة  على  شاهدين  نكون  كي  حممد 
سنبقى معا يف لبنان الرسالة نطل على العامل من تلكم النافذتني 
الساعة  من  خنرج  ان  نستطيع  لعلنا  والدقائق  الثواني  مدى  على 
احلضارية  والرسالية كل عقاربها. احب يا سيادة املطران جورج 
منك،  الكريم  القرآن  امسع  ان  االخضر  القلب  صاحب  يا  خضر، 
كما انين أقرأ يف االجنيل املقدس دوما قيم املسيح ومعامل جمده 
وملكوته وكما قال: العلم ليس يف السماء فينزل اليكم وال يف 
الروحانيني  بأخالق  ختلقوا  لكم  اقول  احلق  اليكم  فيصعد  االرض 

يظهر لكم.
يف اخلتام بدأت أفهم كلمة املفكر املسيحي الفلسطيين إدوارد سعيد 
عندما قال »انا ال احبث عن مكان ولكين احبث عن رقاد السرتيح« 

لذلك لن نكون - مسيحيني ومسلمني - خارج املكان!!!
أشركوا،  والذين  اليهود  ءامنوا  للذين  عداوة  الناس  أشد  لتجدن 
ولتجدن أقربهم مودة للذين ءامنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك 

بأن منهم قسيسني ورهبانا، وأنهم ال يستكربون )املائدة 81(.

سوف يتم افتتاح الفيلم الرتكي "مخسة مآذن يف نيويورك" غدُا 
اخلميس من اخراج الفنان الكردي حمسن كريزيكول الذي أخرج قبله 
هذا  ولكن  العديدة  اجلوائز  نالت  واليت  اهلامة  األفالم  من  العديد 
الفيلم حطم الرقم القياسي يف شباك التذاكر حيث حضره حوالي 

مليون ونصف يف اسبوع واحد بعد االفتتاح.
تدور قصة الفيلم حول شرطيني ذهبا اىل نيويورك الحضار مهرب 
قبض عليه يف امريكا من قبل اف بي اي..هذا ويتضمن الفيلم 
الكثري من االحداث والشخصيات املثرية والشيقة.. يعطي الفيلم 
صورة نقية عن العامل االسالمي بعد 9 سبتمرب فهو بديل جيد عن 

كافة االفالم اهلولوودية السنمائية اليت تناولت نفس املواضيع.
يقول املنتج مورست: "ان هذا الفيلم رفع مستوى السينما الرتكية 

اىل اعلى نقطة وفيلمنا هذا بيع الكثر من 15 دولة حتى االن."
مدة الفيلم 110 دقيقة فيها الكثري من الدراما واالكشن واملغامرة 
والتحقيق البوليسي يف اجلرائم.. يعرض يف سدني :باراماتا يف 

كريرت يونيون ويف ملبورن يف برودميدوس- هويت.
ملزيد من املعلومات االتصال:

CINEGRAPH Mobile:0414 841 871 Office: 97748600

الفيلم الرتكي »مخسة مآذن يف نيويورك« يف اسرتاليا
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اعالنات

PERTH:

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

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

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

SYDNEY:

195 - 199 Newton Rd 

Wetheril Parl, NSW 2164

Tel: (02) 8787 9500

Fax: (02) 9729 4012

BRISBANE:

101 Beenleigh Rd
Acacia Ridge, Qld 4108

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

ADELAIDE:

6 George Street 
Green Fields, SA 5107

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

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

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

4WD املتوسطة والصغرية والـ

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

 مؤسسة املكاري خربة يف العمل وصدق 

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

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

”Tune up“ ميكانيكية اخرى

فرعان يتعامالن
 بالصدق

 وحسن اخلدمة 
واالسعار املهاودة

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

مؤسسة املكاري للدواليب االوىل يف فيكتوريا
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أردوغـان: تـركـيا لن تسكت ...
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل( 

البريوتية فصول خطرية عن قدرة العدو على التحكم بقطاع االتصاالت 
وخلق أرقام تتزامن مع بعضها البعض يف اخلط الواحد، من دون علم 

صاحبها، وبالتالي فربكة اتصاالت وهمية يف امكنة وازمنة خمتلفة.
العاملني يف  اللبناني، ولبعض  ويسجل ملديرية املخابرات يف اجليش 
اهليئة الناظمة لالتصاالت ويف وزارة االتصاالت، كما يف أمن املقاومة، 
أنهم شكلوا جمموعة عمل متكنت من مواجهة كل التقنيات والربجميات 
االسرائيلية املتطورة، عرب جمموعة اختبارات وجتارب، أظهرت املالبسات 
يف  لكوادر  عائدة  هاتفية  خلطوط  االسرائيلي  العدو  الخرتاق  الكاملة 
املقاومة، يف ضوء واقعة الثامن من نيسان 2009، وهو التاريخ الذي 
عرض فيه رئيس فرع املعلومات العقيد وسام احلسن على مسؤول جلنة 
االرتباط والتنسيق يف حزب اهلل احلاج وفيق صفا، ملف العميل اديب 

العلم، واشارته اىل تورط احد كوادر احلزب بالعمل لصاحل العدو.
املقصودين  الكوادر  الوضاع  دراسة  املقاومة  امن  اجرى  وقت  ويف 
ودراسة وحتليل املعطيات اليت تسلمها من فرع املعلومات، فقد خلص 
اىل ان هؤالء الكوادر هم من الكوادر الذين ال تشوب وضعهم اية شائبة 
جرى  الكوادر  هؤالء  هواتف  وان  االطالق،  على  االمين  املستوى  على 

التالعب بها من طرف اسرائيلي وجرت برجمة خطوط رديفة عليها.
ويتبنينّ ايضا ان مديرية املخابرات يف اجليش قامت بعمل مهم يف هذا 
اجنازا  بذلك  اللغز، وسجلت  هذا  اللثام عن  اماطة  من  االجتاه ومتكنت 
امنيا اضافيا كبريا، متثل بالكشف عن واحدة من اخطر عمليات االخرتاق 
والتجسس اليت يعتمدها العدو الستهداف املقاومني، وذلك عرب استخدام 
تقنية زرع خطوط هاتفية خلوية وهمية داخل خط آخر، وهي تقنية مل يكن 
بامكان العدو تنفيذها لوال استباحته املطلقة، سواء عرب عمالئه املباشرين 
او عرب امكانياته التكنولوجية املعقدة لكل ما يتصل بقطاع االتصاالت يف 

لبنان ومنظومات شبكات اهلاتف اخللوي والثابت منه.
وبعد دراسة البيانات تبني ملديرية املخابرات االرقام اللبنانية اليت زرعها 
العدو داخل هواتف املقاومني، كما تبينت هلا االرقام النمسـاوية اليت 
تولت عملية الزرع، وكـذلك اخلـط اهلـاتـفي الذي اسـتعمله االسرائيلي 
يف ادارة عملية التنصت عرب اجراء اتصاالت باالرقام املزروعة عرب رسائل 

»S M S« صامتة وهو الرقم 764313/ 03
وقد توصل حتقيق »حزب اهلل« بالتعاون الوثيق مع خمابرات اجليش 
ووزارة االتصاالت، اىل أن األرقام املشبوهة تواجدت خالل فرتات طويلة 
مع  عنها  وانفصاهلا  تواجدها  بدء  وتزامن  أخرى،  لبنانية  أرقام  برفقة 
رسائل قصرية كثيفة لألرقام املستهدفة من قبل أرقام أجنبية موجودة 
على احلدود مع فلسطني احملتلة مما يبني الرابط بني هذه الرسائل وبدء 
تنقل األرقام املشبوهة بالقرب من األرقام املستهدفة. كما أن كثافة 
الرسائل وتتابعها بفارق ثوان قليلة يؤكد أن مصدرها هو برنامج وليس 
إنسانا وأنها تهدف إىل برجمة اجلهاز املستهدف. ويف اخلالصة، تبني 
ان العملية نفذت باستخدام تقنيات متطورة تدل أن اجلهة اليت نفذتها 
على درجة عالية من االحرتاف كما ان تواجد االرقام االجنبية بشكل دائم 
ضمن تغطية احملطات احلدودية يؤكد أنها مستخدمة من داخل األراضي 

احملتلة.
اردوغان : استقرار لبنان ووحدته اولوية تركية

يف هذه االثناء، غادر رئيس الوزراء الرتكي رجب طيب أردوغان بريوت 
يف ختام زيارة استمرت يومني افتتح خالهلا مشاريع تركية ما بني صيدا 
اطار  العاملة يف  بالده  كتيبة  وتفقد  عكار  والكواشرة يف  اجلنوب  يف 
قوات اليونيفيل، واختتمها بزيارة قام بها مساء امس االول، اىل رئيس 
احلكومة سعد احلريري يف منزله يف وادي ابو مجيل، وأعقبها لقاءات مع 
كل من الرئيس جنيب ميقاتي، رئيس تكتل االصالح والتغيري النائب 
ميشال عون، وفد حزب اهلل برئاسة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب 
الرئيس  جنبالط،  وليد  النائب  الدميوقراطي  اللقاء  رئيس  رعد،  حممد 
امني اجلميل، ورئيس اهليئة التنفيذية يف القوات اللبنانية مسري جعجع 

ورئيس الوزراء االسبق فؤاد السنيورة.
تركيا  موقف  القــيادات على  تلك  امام  اكــد  قد  اردوغــان  كـان  واذا 
ووحدته  واستقراره  امنه  يتهــدد  ما  كل  مواجهة  يف  للبنــان  الداعــم 
الوطنــية، فقد بدا يف تلك اللقاءات انه يستطلع وجهات نظر الفرقاء من 

دون ان يقدم امرا معينا او ما ميكن اعتباره اقرتاحا تركيا للحل.
مــع  اللقاء  بعد  رعد  حممد  النائب  للمقاومة  الوفاء  كتلة  رئيس  وقال 
اردوغان: إن هذا اللقاء كان مفيــدا وصرحيا مع رئيس الوزراء التــركي 
وعرضنا خالله رؤيتنا حــول االزمة القائمــة يف لبنــان، واكدنا على اهمية 
دعم اجلهد السوري الســعودي لتجــاوزها. ولرتكيا دور حيـوي يف جمـال 

هـذا الدعم.
وعلم ان اردوغان اعرب لوفد »حزب اهلل« عن بالغ تقديره للمقاومة 
اللقاء على استطالع وجهة نظر  ولدورها وملا قامت به. وحرص خالل 
حزب اهلل حول املشكلة القائمة وطبيعتها وسبل اخلروج منها. وعكس 

حرصا كبريا على االستــقرار يف لبنان وعلى ضرورة جتــاوز االزمة.
من  اردوغان  وجهــها  اللهجــة  شديدة  رسالة  اللقاءات  تلك  وسبقت 
بريوت يف اجتاه العدو االسرائيلي، تعكس استمــرار تــصاعد التوتر يف 

العالقــات الرتكيــة االسرائيلية.
فبعدما اكد أردوغان يف كلمة له خالل افتتاح االجتماع السنوي الحتاد 
املنطقة  الوحيد يف  العربية يف فندق فينيسيا »ان هدفنا  املصارف 
السالم واالستقرار والرفاهية واألمن يف املنطقة، حنن يف تركيا  هو 
ليست لدينا أي مشكلة مع دول اجلوار«. وتناول اسرائيل من دون 
ان يسميها وقال: هل ستدخل أرض لبنان بأحدث الطائرات والدبابات 
وتقتل األطفال والنساء وتهدم املدارس واملستشفيات، وبعدها تطلب 

الفوســفورية  والقــنابل  األسلحة  أحدث  تستخدم  هل  نسكت؟  أن  منا 
والعنقودية وتدخل غزة وتقتل األطفال الذين يلعبون يف املزارع وبعدها 
تطلب منا أن نسكت؟ هل تقوم بالقرصنة يف البحر املتوسط وتقوم 
بإرهاب دولي وتقتل تسعة من املواطنني املعصومني األتراك الذاهبني 
بكل  وسنقول  نسكت،  لن  نسكت؟  أن  منا  تطلب  وبعدها  غزة،  إىل 

إمكانياتنا أننا مع احلق.
اضاف: قد يقال لي ملاذا تطلق هذه املواقف يف مثل هذا االجتماع، 
وأنا أقول: إن مل تكن هناك سيادة للحق والقانون فما أهمية املال؟ 
إن كانت هناك سيادة للحق تكون لألموال قيمة، وهي تكسب قيمتها 
مع احلق. لذلك حنن يف هذه اجلغرافيا نريد أن يسود احلق يف املنطقة 
وليست القرصنة، نريد أن يسود السالم يف منطقة الشرق األوسط، 
حنن ال نريد أن يقتل األطفال، بل نريد سيادة الرفاهية واالستقاللية 
يف هذه املنطقة. ان تركيا تهتم دائما مبصاحل دول اجلوار كما تهتم 
مبصاحلها، وحنن نبذل ما يف وسعنا من أجــل السالم، لذلك سنسـتمر 

يف املطالــبة بالسالم لبغــداد وبيـروت وغــزة والقدس.
وفيما دعا أردوغــان خالل افتتاح املستشفى الرتكي التخصصي لطب 
الطــوارئ واحلروق يف مدينة صيدا اىل احلــفاظ على الوفاق والوحــدة 
يف لبنان ومنع املغرضني من التسلل اليه، قال رئيس احلكومة سعد 
احلريري يف االحتفال ذاته: إن لبنان سيكون خبري وإننّ اللبنانيني، بكل 
مهما  الوطنية،  بوحدتــــهم  يفرطوا  لن  السياسية،  وفئــاتهم  أطيافهم 
ألننّ  اإلعالمية.  والفر  الكر  ومحالت  السياسي  اخلطاب  حدة  تصاعدت 
البلد، أن نعيش معًا، وأن نعمل معًا، وان نتوحد يف  خيارنا يف هذا 

مواجهة التحديات اإلسرائيلية، وان نعاجل قضايانا باحلوار.
ك  التمسُّ ومن  العقل،  حتكيم  اىل  الدعوة  من  نيأس  لن  »اننا  واكد 
باحلوار الوطنــي سبياًل وحيدًا حلل النزاعات وتــقريب وجهات النظر، ويف 
السعودية  للقيادتني يف  ظل مظلة عربية، توفرها املساعي املشرتكة 

وسوريا«.
واعترب احلريري أن »الوحدة الوطنية اللبنانية، باتت تشكل عنصرًا حيويًا 
يف الشراكة االسرتاتيجية اليت نتطلع اىل قيامها مع تركيا. فاستقرار 
لبنان، جزء ال يتجزأ من استقرار املنطقة، وأصبح خالل العقود الثالثة 
ونقطة  اإلقليمي،  لالستقرار  العام  السياسي  املؤشر  مبثابة  املاضية، 
واإلمنائي  االقتصادي  التواصل  مناخات  تكوين  الرئيسة، يف  االرتكاز 

واإلنساني بني الدول«.
اىل ذلك اثنى رئيس اللقاء الدميوقراطي النائب وليد جنبالط على زيارة 
بالصراع مع  الرتكي املتصل  الوزراء  إن كالم رئيس  أردوغان وقال: 
اسرائيل هو كالم ممتاز ومجيل جدا، خصوصا ما صدر منه يف عكار 
حتديدا، حيث أعاد اىل شرحية من اللبنانيني اخلطاب العروبي االسالمي 
وتراثها  تارخيها  الشرحية عن  بعد حماولة عزل هذه  بفلسطني  امللتزم 

وواقعها.

عباس يعلن للمرة األوىل قبوله حدودا..
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل( 

حصل نوع من التقدم«.
امللك  مبشاركة  واشنطن  إىل  يدعوننا  األمريكيون  »بدأ  وأضاف 
)األردني( عبد اهلل الثاني والرئيس )املصري( حسين مبارك، ورئيس 
الوزراء اإلسرائيلي )بنيامني( نتنياهو، وممثل الرباعية طوني بلري، وحنن 

قلنا لن نذهب دون وقف االستيطان«.
وحتدث عباس عن الصيغة اليت يتم تداوهلا بشأن املقرتحات األمريكية، 
وما يقال عن تفاهمات أمريكية إسرائيلية، مؤكدًا »إننا نرفض رفضًا 
الذي  السالح  بقضية  االستيطان  وقف  متديد  قضية  تربط  أن  قاطعًا 

تعطيه أمريكا إلسرائيل«.
وتطرق إىل موضوع الدولة ذات احلدود املؤقتة، فقال: »عيونهم على 
الدولة ذات احلدود املؤقتة، وقد طرحها بعض املسؤولني اإلسرائيليني 
ذات  الدولة  ألن  ملاذا؟،  املبدأ،  حيث  من  مرفوضة  هي  لكن  الكبار، 
احلدود املؤقتة لو قبلنا بها ليومني فستكون هي الدولة ذات احلدود 
حل  إطار  يف  كانت  إذا  لكن  مرفوض،  وهذا  القدس  ودون  الدائمة 
به  نقبل  فلن  هذا  غري  أما  فيه،  التفكري  املمكن  فمن  النهاية  معروف 

إطالقًا«.
وبشأن اخليارات الفلسطينية يف حال استمرار إسرائيل يف االستيطان 
وفشل املفاوضات املباشرة قال عباس: »اخليار األول هو املفاوضات 
املباشرة إذا توقف االستيطان وملدة معينة، تبحث قضية احلدود وقضية 
األمن، وإذا مل تنجح هذه املفاوضات فسوف نطلب من الواليات املتحدة 
أن تعرتف بالدولة حبدود 67 وعلى رأسها القدس الشرقية، فإذا مل 
لالعرتاف  األمن  نذهب إىل جملس  أن  يليه  خيار  أمريكا، هناك  توافق 
بدولتنا فإذا مل يوافقوا، هناك خيار يليه أن نذهب إىل اجلمعية العامة، 
 Trusteeship فإذا مل يوافقوا هناك خيار يليه يف جملس األمن يسمى
)جملس الوصايا التابع لألمم املتحدة(«. وأضاف عباس، »لقد وضعنا 
جمموعة من اخليارات وأنا على دراية كاملة أنها خيارات ليست سهلة، 
وقد عرضناها على القمة العربية يف سرت، وعلى جلنة املتابعة العربية، 
وسنعود مرة أخرى إىل جلنة املتابعة العربية إذا مل تلتزم إسرائيل بتجميد 

االستيطان حسب اخليار األول«.
مصادر رمسية يف »فتح«، أكدت ان اجمللس الثوري للحركة اعرب عن 
تأييده ودعمه الكاملني ملوقف عباس حول املوضوع السياسي والتمسك 
املباشرة  للمفاوضات  العودة  لقاء  بالكامل  االستيطان  وقف  مبوقف 
موضحة ان عباس وضع اعضاء اجمللس الثوري واعضاء اللجنة املركزية 
للحركة يف صورة تطورات الوضع السياسي واخليارات والبدائل اليت 
ميكن اللجوء اليها يف حال استمرار االستعصاء السياسي احلاصل يف 
عملية السالم واستمرار اسرائيل مبمارساتها الرامية اىل افشال اجلهود 

االمريكية والدولية إلحياء عملية السالم والبدء باملفاوضات املباشرة.
وقال عضو اللجنة املركزية حلركة »فتح« وعضو الوفد الفلسطيين 
ليلة  للمجلس  االوىل  اجللسة  انتهاء  عقب  شعث،  د.نبيل  املفاوض 
ال  »انه  للمجلس  املغلقة  اجللسة  ابلغ  عباس  ان  اخلميس،  االربعاء 
بنيامني  االسرائيلي  الوزراء  رئيس  تطورًا يف موقف  او  تغيريًا  يتوقع 
نتنياهو وعلى ذلك فإن فرصة الدخول يف مفاوضات جدية معه ضئيلة 

للغاية«.

مصر: حبس 156 قبطيا 15 يوما..
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل( 

األمن، قرر النائب العام حبس 156 متهمًا من األقباط على ذمة التحقيق 
مع توجيه اتهامات عدة للموقوفني هي الشروع يف قتل ضباط وجنود 
وسائل  وتعطيل  العامة  للمنشآت  العمد  والتخريب  املركزي  األمن 
واستعمال  القانون  وخمالفة  تصريح  دون  من  والتجمهر  املواصالت 

أسلحة بيضاء ونارية من دون تراخيص.
أمس  اإلسكندرية  بابا  الثالث  البابا شنودة  رفض  فعل  رد  أول  ويف 
أسلوب التعامل مع املتظاهرين، حمذرًا من تطور األمور وال سيما بعد 
موت شخص وضرب وإصابة آخرين واعتقال البعض، قائاًل »هذا ال 

يصح«.
على  مؤكدين  أمس  واملسلمني  األقباط  من  الشبان  عشرات  وتظاهر 
الوحدة الوطنية بني املسلمني واألقباط ورفع املتظاهرون الفتات جتمع 

اهلالل والصليب.
وعلى صعيد االستعداد لالنتخابات، طالب احلزب »الوطين« احلاكم 
النائب العام بالتحقيق مع مرشحي »االخوان املسلمني« بتهمة االنتماء 
اىل تنظيم حمظور. وقال يف بالغ رمسي ان هذا التنظيم يعمل لالستيالء 

على السلطة التشريعية يف البالد.

عالوي يتغّيب عن حفل تكليف..
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل( 

بالكفاءة والنزاهة لتشكيل حكومة قوية قادرة على  الوزارية يتمتعون 
النهوض بالبالد.

وقال املالكي يف كلمة له خالل مؤمتر صحايف امس يف منزل الرئيس 
العراقي جالل الطالباني يف بغداد عقب تكليفه رمسيًا رئاسة الوزراء 
ان »على مجيع الكتل السياسية جتاوز اخلالفات وفتح صفحة جديدة 
من العالقات تبنى على أساس التعاون على الرب والتقوى«، مؤكدًا أن 
األساسية  أن »املهمة  تكون سهلة«، كاشفًا  لن  املقبلة  »املرحلة 
وتشكيل  الدولة  بناء  إمنا  احلكومة  تشكيل  ليست  جتاوزها  جيب  اليت 

مؤسساتها«.
واكد املالكي ان« املهمة اليت كلفت حتمل أعبائها ليست مهمة سهلة 
وال سيما يف الظروف احلالية اليت مير بها العراق وان أحدًا منا ال يستطيع 
النهوض بها مبفرده وال بد من تكاتف مجيع اجلهود وحشد كل اإلمكانات 
دون إستثناء من أجل أن ننجح وجنتاز ببلدنا هذه املرحلة احلساسة من 
تارخيه«، داعيًا الكتل السياسية »إىل جعل الكفاءة والنزاهة املعيار 
األساسي يف اختيار مرشحيها للمناصب الوزارية لتشكيل حكومة كفوءة 
الشعب  أبناء  جلميع  اخلدمات  لتقديم  املسافات  اختصار  على  وقادرة 

العراقي«.
وعلى صعيد العالقات العربية واإلقليمية، قال املالكي إن »املرحلة 
املقبلة تتطلب من اجلميع التعاون لبناء عالقات جيدة مع الدول العربية 
واإلقليمية وإصالح اخللل الذي أورثه النظام السابق يف العالقة مع دول 
اجلوار«. وأوضح رئيس الوزراء املكلف أن »حتقيق االستقرار األمين 
والبناء«،  األعمار  ميادين  يف  التطور  لتحقيق  األساسية  القاعدة  هو 
مطالبا بـ«تقديم الدعم للقوات األمنية يف معركتها مع اإلرهابيني كون 
حتقيق االستقرار األمين مسؤولية اجلميع وليس مسؤولية القوات األمنية 
رمسيًا  املالكي  كلف  الطالباني  جالل  العراقي  الرئيس  فقط«.وكان 
العديد من  الطالباني حضره  منزل  احلكومة يف حفل جرى يف  تشكيل 

الشخصيات السياسية، فيما غاب زعيم القائمة العراقية أياد عالوي.
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نليب 
طلبات 
كافة 

املناسبات 

Tel/Fax: (02) 9725 7011اتصلوا بــ رانيا:
753 Hume Hwy Shop 28A Bass Hill 

Plazza Bass Hill NSW 2197
sayitwithroses@optusnet.com.au



صفحة 22     

ملبورن

Page 22

Melbourne

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

2010 الثاني  تشرين   27 Saturday 27 November 2010السبت 

العام  احلرب يف  بداية  اىل  الذاكرة  بي  تعود 
كان  والفلسطينيني.  اللبنانني  بني   1975
امريكا  ان  على  يراهن  اللبنانيني  من  الكثري 
لبنان ولن يرتكا  واالم احلنون لن يتخليا عن 

مسيحييه يف مهب الريح.
ويف العام 1976 فوجئنا باالساطيل االمريكية 
وال اذكر اذا كان من بينها اساطيل فرنسية 
وتنذرهم  املسيحيني  بانتظار  البحر  عرض  يف 
عرب مكريات الصوت اليت كانت جتوب شوارع 
يف  االساطيل  هذه  بان  بريوت  العاصمة 
استقباهلم لنقلهم اىل اي دولة يريدون امريكية 
كانت او غريها وباالخص اىل الواليات املتحدة 
االمريكية وكندا يومها مل حيرك احد  ساكنا من 
اللبنانيني الذين فاجأهم اخلرب املريع ال فرنسا 
حتركت بهذا اخلصوص وال حتى اي دولة عربية 
وكأن شيئا مل يكن سوى سوريا االسد، على 
االسد  الرئيس  انتفض  االمريكي  االنذار  اثر 
فرجنية  سليمان  بالرئيس  واتصل  اهلل  رمحه 
الفخ  يف  واالنزالق  االجنرار  عدم  اليه  طالبا 
باالرض  التمسك  عليكم  له  قائال  االمريكي 
زال  ما  الكسنجري  املشروع  الن  وباهلوية 
قائما خدمة السرائيل وكي يتم التوطني على 
عن  بدال  لبنان،  ارض  املسيحيني يف  حساب 

مسيحييه.
اللبنانيني  من  كبرية  فئة  هناك  ان  شك  ال 
قاشعة«   وال  سامعة  ال   « ظهرها  ادارت 
ان  باالطالق. ودون  تعنيها  القضية ال  وكأن 

يظهر عنها اي شيء يف العلن.
سبعة  استمرت  اليت  اللبنانية  احلرب  اشتدت 
الذي  الطائف  اتفاق  جاء  ان  اىل  عاما  عشر 
رفضه يومها العماد ميشال عندما كان رئيسا 
الطائف  العسكرية بعد ان ذهب اىل  للحكومة 
62 نائبا وكان العماد عون اكثر وعيا وادراكا 
على  مؤامرة  هناك  ان  يعرف  وكان  غريه  من 
لبنان وملا مل يعد مبقدور العماد ان يفعل شيئا 
وابتدأت االجتماعات واملشاورات واملناقشات 
نبه  االبراهيمي،  االخضر  برعاية  الطائف  يف 

اكرب مؤامرة امريكية اسرائيلية على مسيحيي الشرق
وباالخص  بالدستور  اللعب  من  عون  العماد 
بصالحيات رئاسة اجلمهورية وبعد التوقيع على 
كل ما مت االتفاق عليه يف الطائف، سرب خرب 
من النواب الذين كانوا يف الطائف اىل العماد 
عون ان الدستور اللبناني ُقلب رأسا على عقب 
ومل يعد من صالحيات الرئيس اجلمهورية سوى 

االسم فقط.
الذين  النواب  مجيع  عون  العماد  انذر  عندها 
لبنان  اىل  العودة  بعدم  الطائف  اىل  ذهبوا 
اىل  ذهب  من  منهم  حصل..  ما  يعلم  وكلنا 
امريكا ومنهم اىل فرنسا وبريطانيا ومنهم اىل 
بعض الدول العربية اىل حني سقوط احلكومة 

العسكرية ومغادرة العماد عون اىل باريس.
مبوافقة  اسرائيلية  امريكية  مؤامرة  هي  هذه 

بعض الدول العربية.
وسيبقى لبنان كما هو عليه بني »شاقوفني« 

طاملا مل ُيَعد النظر بصالحيات الرئاسة.
وكل ما يرتدد عن لسان السياسيني اللبنانيني 
على شاشات التلفزة ما هو اال تطمني وال شيء 
جديد يبشر باخلري طاملا ان الكثريين يؤيدون 
ايدوا  كالذين  لبنان  يف  االمريكية  السياسة 

اتفاق الطائف وبصموا عليه ..
مع دخول امريكا العراق كان مسيحيوه يقارب 
عددهم ثالثة ماليني واليوم اصبح عددهم ال 

يتجاوز املئتني واخلمسني الفا ..
ومازالت املؤامرة مستمرة ليس على مسيحيي 
ومصر  العراق  مسيحيي  على  بل  فقط  لبنان 

تقل الناس وتهدم الكنائس.
الطوائف  هل  عليه.  االجابة  برسم  سؤال 
حبرية  الدينية  شعاراتها  متارسها  املسيحية 

كاملة يف الشرق االوسط!
نعم، سوريا وحدها حيت املسيحييون يعيشون 
الدينية  شعاراتهم  وميارسون  طبيعيا  حياتهم 

حبرية كاملة ومطلقة.
نتمنى لو تسري بعض الدول العربية على خطى 
الرئيس بشار االسد يف حفظ حقوق املسيحيني 

يف بالدهم.            صحايف عتيق
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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
*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

جلميع مراسالتكم وإعالناتكم يف ملبورن

االتصال مبسؤول اجلريدة

 الزميل كميل مسعود:
0405272581 

almaza Beer
One of the world’s finest beers, Made In Lebanon 

now In Australia

To stock in your restaurant
call Classica PL on

03 9383 5222

مجيع أنواع احلبوب والزيوت
 وزيت الزيتون واملعلبات 

اىل املكسرات والنب...
حمالت اهلدى تغنيكم عن التفتيش

 وتؤمن لكم كل ما حتتاجونه
 من مواد غذائية...

393 SYDNEY RD COGURG
 TEL: 9354 2340

حمالت اهلدى
 للمواد الغذائية 

ليك بريه املاظه        شو حلوه ليك
اشرْب بريه املاظه    وغّمض عينيك

ترقبوا حفلة  اجلامعة اللبنانية الثقافية
 يف العامل - فيكتوريا

مبناسبة عيد استقالل لبنان بتاريخ 
 2010/11/20

ملزيد من املعلومات االتصال بالرئيس سايد حامت:
 0417949650 
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استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي

االول يف عالم التصوير
خطوبة ـ زواج ـ عمادات ـ أعياد ميالد
حفالت عامة وخاصة وجميع املناسبات

استديو عبوشي يف خدمتكم
يف اي زمان ومكان

  Ph: (03)93544683
Mob: 0418 175 417 or   0425 822 244 

75Harding St. Coburg Vic

تلوث اهلواء آسيوياً يقتل أكثر من 350 ألفاً سنويًا
أفاد تقرير جديد بأن تلوث اهلواء يف مدن آسيوية كبرية يتجاوز 
اهلواء  جلودة  العاملية  الصحة  منظمة  وضعتها  اليت  اإلرشادات 
وأن خليط السموم يسفر عن أكثر من 530 ألف حالة وفاة مبكرة 

سنويًا.
ومقره  الصحية  التأثريات  معهد  أصدرها  اليت  الدراسة  وتوصلت 
أمراض  من  يعانون  الذين  السن  كبار  أن  إىل  املتحدة  الواليات 
القلب وغريها من األمراض املزمنة يتأثرون بتلوث اهلواء بشكل 
خاص وأنهم ميوتون مبكرًا عندما يؤدي التلوث اجلوي إىل تفاقم 

حالتهم الصحية.
وقال روبرت اوكيف نائب رئيس املعهد »أكثر األشخاص عرضة 
للتأثر بتلوث اهلواء هم بشكل عام األكرب سنًا الذين يعانون من 
أمراض القلب واجللطات اليت تكون هلا عالقة يف كثري من األحيان 
آسيا  السن يف  كبار  وأضاف »سيصبح  العمر«.  بتقدمهم يف 
أكثر عرضة لتلوث اهلواء بشكل عام وأكثر ضعفًا. واألكثر ضعفًا 
هم من ميوتون مبكرًا بسبب مرض االنسداد الرئوي املزمن وأمراض 

القلب واألوعية الدموية«. 
 10 حبجم  جسيمات  وهي  رئيسية  ملوثات  ثالثة  الدراسة  وحبثت 
أوكسيد  وثاني  النيرتوجني  أوكسيد  وثاني  أقل  أو  ميكرومرتات 
الكربيت. ومل تكن مستويات امللوثات الثالثة يف أي مدينة آسيوية 

يف حدود تعتربها منظمة الصحة العاملية مقبولة.
وعلى الرغم من أن مستويات ثاني أوكسيد الكربيت وثاني أوكسيد 

النيرتوجني يف داكا عاصمة بنغالدش جاءت يف حدود السالمة فإن 
مستوى اجلسيمات الصغرية فاق احلدود اليت تعتربها منظمة الصحة 

العاملية مقبولة خبمس مرات.
وانطبق األمر نفسه على سنغافورة حيث جتاوز مستوى اجلسيمات 

حدود املنظمة بنسبة 50 يف املئة.
بشكل  تتجاوز  آسيا  يف  اهلواء  تلوث  اوكيف »مستويات  وقال 
زيادة  يف  هذا  ويظهر  العاملية  الصحة  منظمة  إرشادات  روتيين 
بتلوث  عالقة  اليت هلا  األمراض  بسبب  الوفيات  أعداد  كبرية يف 
اهلواء«. والصغار عرضة للخطر أيضًا. وأضاف »هناك تزايد يف 
بالربو بني األطفال. وهناك أدلة أيضًا على  عدد حاالت اإلصابة 

نقص أوزان األطفال عند الوالدة«. 
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على  وتأكيدًا  لالستقالل...  والستني  السابعة  بالذكرى  احتفااًل 
ويف  لبنان...  واستقالل  وحرية  لوحدة  الداعمة  الوطنية  ثوابتها 
أجواء لبنانية عريقة، خيمت فوقها أرزة لبنانية عاتية ال تهزها الرياح 
وال األعاصري، ورفرف خالهلا رمز الوطن العلم اللبناني اخلالد، وعبق 
فيها أريج الوالء ألسرتاليا ولبنان، وااللتزام الكامل بقضايا الوطن 

األم. ودعمًا ملشاريعها احلالية واملستقبلية... 
أقامت اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل يف فيكتوريا، مهرجانًا 
الفيدرالي  االسرتالي  والتمثيل  احلضور  بكثافة  متيز  حاشدًا، 
واحمللي. تقدمهم سعادة قنصل لبنان العام يف فيكتوريا االستاذ 
هنري قسطون مع عقيلته، السيد  خليل عيدي نائب عن املناطق 
السيد  الشرقية،  املناطق  عن  نائب  ماريف  نايثم  الغربية،السيد 
للمجلس  السابق  العام  األمني  كيلو،  منطقة  نائب  سيت  جورج 
القاري للجامعة اللبنانية السيد ديفيد أمسر ممثال السنتور ستفن 
فيكتوريا،  اهلجرة يف  وزارة  مدير  الفرز  جوز  السيد  راوي،  كان 
السيد جو كابوتو ممثاًل رئيس مفوضية تعدد الثقافات يف فيكتوريا 
السيد جورج ليكاكس، السيدة شارلي كورنش رئيسة بلدية موني 
سابقًا،  بلدية  أمسرورئيسة  ديانا  السيدة  بلديات،  أعضاء  فالي، 

السيد تيم لورنس والسيد ميكل رفول.
 وحضره إىل جانب الرئيس القاري للجامعة اللبنانية السيد سريادور 
األمسر ورئيس والية فيكتوريا للجامعة اللبنانية السيد سايد حامت، 

اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل يف فيكتوريا 
أحيت مهرجان االستقالل وسط حضور شعيب كثيف ومتثيل لبناني واسرتالي واسع

األمني العام القاري للجامعة الدكتور جورج أسعد، الرئيس القاري 
السابق للجامعة أنطوان يعقوب واألمني العام السابق للجامعة السيد 
عبدو جباني، وكل من األب جورج خوري، األب جورج مطر واألب 
الياس متى، وممثلو وسائل اإلعالم، األستاذ طوني شربل مدير 
إذاعة صوت لبنان، األستاذ حسام شعبو مدير إذاعة SBS، األستاذ 
مسعود  كميل  واألستاذ  املستقبل  جريدة  مديرة  جربائيل   مسري 
والسياسية  احلزبية  اللبنانية  واملؤسسات  اهلريولد  جريدة  مدير 

كتائب  اللبناني،  الشيوعي  احلزب  التالية:  واالجتماعية  والثقافية 
مجعية  أمل،  حركة  االجتماعي،  القومي  السوري  احلزب  ملبورن، 
القديس رومانوس حدشيت، مجعية بقرزال اخلريية، مجعية احلاكور 
نادي  اللبناني،  االسرتالي  النادي  اخلريية،  زغرتا  اخلريية، مجعية 
جلنة  بعشتار،  دار  مجعية  زحلة،  هنيبعل  أبناء  رابطة  األرز،  أبناء 
البيت اللبناني، مجعية كفر حبو اخلريية، رابطة آل اخلوري، رابطة 

)التتمة ص 26(
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مجيع انواع احلبوب والزيوت وكافة انواع املعلبات... مسن اصلي - فول ومحص امريكانا 
منتوجات املبخر العاملية من  املخلالت الصحية والعالية اجلودة

اكرب حمل لبيع اخلضار 
والفواكه واحلبوب واالجبان 

وااللبان والزيوت خاصة 
اخلالية من الكولسرتول 

وزيت الزيتون الصايف

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

544 - 546 Mahoneys Rd Campbellfield Vic 3061

27 Malcolm Pl، Campbellfield Vic 3061

*حممص حديث جلميع انواع 
املكسرات الطازجة يوميا 

*يتوفر يف خمازننا مجيع 
مستلزمات املطبخ العربي 

*تصّدر البضائع اىل 
مجيع الواليات االسرتالية 

*حربنا مفتوحة على الغالء 
بصورة دائمة ومستمرة 

شركة عمارة السترياد وتصدير املواد الغذائية
بادارة السيد عمارة

حمالت عمارة للخضار والفواكه والسمانة 
بادارة السيد عمارة

2010 الثاني  تشرين   27 Saturday 27 November 2010السبت 
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"ان تيار املردة يرحب بكم أطيب ترحيب يف هذه املناسبة املميزة 
اليت يعدها من ضمن أطار اميانه بأن العمل احلزبي ينبغي ان يشمل 
مناسبات فكرية وحوارية كهذه تنقلنا اىل نقاشات بناءة تصب يف 
مصلحة اجلالية ككل وتساعد بالتالي على أجياد قواسم مشرتكة 
السياسية"  أنتماءاته  عن  النظر  بغض  منا  فرد  كل  تهم  كثرية 
بهذه الكلمات أفتتح الزميل سركيس كرم الندوة االعالمية اليت 
أقامها تيار املردة اوسرتاليا يف سيدني بعنوان "االعالم ودوره 
الندوة رئيس حترير جريدة  لبنان". شارك يف  التواصل مع  يف 
"النهار"  جريدة  رئيس حترير  انطوان قزي،  االستاذ  "التلغراف" 
انور حرب، رئيس حترير جريدة "االنوار" االستاذ سايد  االستاذ 
خمايل، االعالمي االستاذ بطرس عنداري وكانت مداخلة قيمة من 
لبنان عرب اهلاتف لعضو املكتب السياسي يف تيار املردة السيدة 

فريا ميني.
حضر الندوة سعادة قنصل لبنان العام االستاذ روبري نعوم، رئيس 
الشدياق  الياس  االستاذ  اوسرتاليا  لتياراملردة  االدارية  اهليئة 
الرابطة املارونية  واعضاء اهليئة االدارية واهليئة العامة، رئيس 
الثقافية  للجامعة  العاملي  الرئيس  نائب  قزي،  مسري  االستاذ 
اللبنانية الشيخ ميشال الدويهي، منفذ عام احلزب السوري القومي 
االجتماعي السيد امحد االيوبي، ممثل التيار الوطين احلر السيد حممد 
درباس، رئيس اجمللس الوطين الدكتور غسان العشي، وفد من 
احلزب الشيوعي اللبناني، مجعية بريوت اخلريية االسالمية، شباب 
مرياطة، رئيس مجعية بطل لبنان يوسف بك كرم الزغرتاوية السيد 
انطوان اجلعيتاني، رئيسة جلنة سيدات زغرتا السيدة عليا احلليب، 
ممثل جريدة اهلريالد االستاذ أكرم املغوش، الدكتور بول الطرب، 
الدكتور مصطفى علم الدين، احملامية بهية ابو محد، الشاعر فؤاد 

شريدي، الكاتب ناجي الوصفي وعدد كبري من ابناء اجلالية.
نوه االستاذ سايد خمايل يف مداخلته بالندوة "ألنها تفيد رجال 
خيط  على  وتبقي  اخرى  جهة  من  اجلالية  وابناء  جهة  من  االعالم 
ويقربنا  للمهنة  ممارستنا  يف  الفهم  سوء  مينع  التواصل  من 
أكثر اىل القراء واملتابعني". وتطرق اىل الصعوبات اليت عانت 
تتخطاها  ان  واستطاعت  املاضي   يف  املهجرية  الصحافة  منها 
و تعمل على "تأمني نسبة معينة من التواصل بني الوطن االم 
واوسرتاليا".االستاذ انطوان قزي وّجه " حتية كربى اىل الرعيل 
االول من صحافيي اوسرتاليا املهجريني الذين اختطوا بأيديهم 
مادة الصحف ووزعوا صحفهم باليد من منزل اىل منزل." منوهًا 
لقد  وكفى،  صحيفة  يوما  تكن  مل  املهجرية  "الصحيفة  بأن 
مارست دور السفارة والقنصلية على املستوى اللبناني والعربي 
االوسرتالي.  املستوى  على  الرمسية  الدوائر  يف  الدليل  ودور 
وبإمكانات متواضعة استطاعات الصحافة ان تؤقلم نفسها مع كل 
الظروف فكانت احملامي االول عن اجلالية وكانت مرآة القضايا 

تيار املردة اوسرتاليا يقيم ندوة اعالمية ناجحة عن مسرية الصحافة العربية ودورها يف التواصل مع الوطن االم

*حضور**عنداري، خمايل، حرب، القزي وكرم*

العربية..".
االستاذ انور حرب أكد ان "االعالم اللبناني والعربي هو عصب 
اساسي يف مسرية االنتشار، وسبيل من سبل التواصل وتعزيز 
الرتابط بني اجلناحني املقيم واملغرتب. واذا كانت اجلالية مميزة 
لألعالم  فأن  الديسبورا،  يف  االنتشار  جاليات  من  سواها  عن 
والبعثات  العبادة  لدور  والعربية وكذلك  اللبنانية  للمدارس  كما 
حرب  الزميل  وتناول  اجملال."   هذا  يف  فضال  الدبلوماسية 
التحديات اليت واجهها االعالم وسيواجهها ومنها الناحية التقنية-

الفنية واملصادر واالستمرارية مشريًا اىل ان االعالم يتلقى احيانا 
ليس جمرد انتقاد، بل تهديدات وتوصيفات. وختم االستاذ حرب 
بالرتكيز على أهمية "احلفاظ على ثقة القارىء مبصداقية الصحافة 
ليس  الناجح  االعالم  ان  الزمالة.  قدسية  وباحرتام  والصحايف 
الذي يدعي امتالك صحيفة بل الذي يؤمن وميارس وكأن مالك 

الصحيفة هو القارىء".
للصحافة  الصعبة  البدايات  عن  عنداري  بطرس  االستاذ  وحتدث 
املهجرية اليت اضطرت اىل خوض غمار نشر الصحف االوىل عرب 
اىل  أفتقر  الذي  "الستانسل"  عصر  وصعبة يف  معقدة  وسائل 
والفاكس  الكمبيوتر  مثل  االمور  تسهل  اليت  احلديثة  التقنيات 
تطورت  اليت  املراحل  وعرض  املتطورة.  واالتصاالت  واالنرتنيت 
خالهلا تقنيات الصحافة املهجرية واملراحل اليت شهدت يف اواخر 
الستينات صدور عدد من الصحف اسبوعيا منها صوت املغرتب 
والتلغراف وغريها. وحيا الزميل عنداري الصحافيني الذين عملوا 
عانوا من صعوبة  السبعينات حيث  للغاية يف  يف ظروف صعبة 
فائقة يف احلصول على االخبار للنشر خاصة ايام احلرب يف لبنان. 
تيار  يف  السياسي  املكتب  لعضو  هامة  هاتفية  مداخلة  وكانت 
الصحافة  حيت  اليت  ميني  فريا  السيدة  البارزة  االعالمية  املردة 

ان  ينبغي  الذي  االعالم  رسالة  على  وجهودها مشددة  املهجرية 
يرفع لواء املوضوعية واالستقاللية ويدافع عن القضايا الوطنية 
مكان  كل  يف  املنتشر  الصهيوني  االعالم  بوجه  ويقف  النبيلة 
والذي يسعى دوما اىل بث روح التفرقة بني ابناء الوطن الواحد. 
وذكّرت مبواقف لرئيس تيار املردة النائب سليمان فرجنية داعمة 
عن  فيه  دافع  الذي  الصارم  موقفه  أهمها  ومن  االعالم  حلرية 
املؤسسة اللبنانية لالرسال يف احلك الظروف. كما شددت على 
ضرورة الدفاع عن حرية الرأي وحرية املعتقد يف ظل املخططات 
أدت اىل تهجري املسيحيني  اليت  الصهيونية اجلهنمية  االمريكية 
احلر يف  الوجود املسيحي  توفر من شرها  العراق واليت لن  من 
الشرق بأسره. ومتنت السيدة ميني لالعالم العربي يف اوسرتاليا 

املزيد من النجاح واملزيد من التواصل البناء مع لبنان.
ويف ختام الندوة تعهد الزميل كرم بأنه "قد يكون لنا لقاءات 
وااللكرتوني  واملرئي  املسموع  االعالم  على  الضوء  تسّلط  اخرى 
وندوات تناقش دور االحزاب السياسية يف عامل االنتشار. ..كما 
أوجه حتية تقدير اىل السيدة ماجدة عبود صعب وكل العاملني يف 
اذاعة أس بي أس مبناسبة مرور 35 سنة على تأسيس الربنامج 
العربي.  وأود ايضًا ان أنوه باننا كتيار مردة نثّمن دور وسائل 
االعالم العربي وخاصة صحف التلغراف والنهار واملستقبل واالنوار 
تغطيتهم  هلم  ونشكر  الغد  وصوت  أس  بي  واألس  واهلريالد 

لنشاطاتنا منذ تأسيس التيار يف اوسرتاليا عام 2007".
وبعد مشاركة احلضور يف طرح االسئلة على الزمالء، قام رئيس 
اهليئة االدارية يف تيار املردة اوسرتاليا االستاذ الياس الشدياق  
بتقديم هدايا رمزية اىل االساتذة عنداري وحرب وقزي وخمايل 
الذين  كل  الكريم  احلضور  اىل  بالشكر  وتوجه  جلهودهم  تقديرًا 

ساهموا باجناح هذه الندوة االعالمية املميزة. 

)تتمة املنشور على ص 24(

الرتاث االسرتالي اللبناني، أبناء املية ومية، رابطة أبناء الشيخ، 
رؤساء وأعضاء فروع اجلامعة اللبنانية، كما شاركت أيضًا املؤسسات 
التجارية التالية: أفرن جان أبو هيال MEB Foods ،مؤسسة غاردن 
أن  ناتس  الكرتيك،  حامت  موبيل،  ترينييت  روجو،  مقهى  فروت، 

مور.
قدم فقرات هذا احلفل املميز والكبري االنسة املهذبة ساندرا جباني، 
واللبناني  االسرتالي  للنشيدين  الوقوف  احلضور  من  طلبت  اليت 
بعدها  رحبت باحلضور باسم اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل – 
جملس والية فيكتوريا، أمجل الرتحيب وقالت انها فخورة لكونها 
يف  يبقى  لبنان  ولكن  اسرتاليا  اجل  من  تضحي  وانها  اسرتالية 
القلب اىل االبد، وان هذا البلد الصغري جغرافيا كم هو كبري من 
خالل الـ 15 مليون مغرتب يف مجيع اصقاع العامل، ومتنت للجميع 

سهرة ممتعة. 
اول املتحدثني كان رئيس والية فيكتوريا للجامعة اللبنانية السيد 
بتحررنا يف يوم من  سايد حامت: جنتمع يف هذا املساء لالحتفال 
االيام من مستعمر، إذًا حنن شعب حر رفض الظلم وانتفض فكان 
له مع احملتل موعد منذ 67 عامًا، فها حنن قد ورثنا استقالاًل حنيي 
ذكراه كل سنة، جنتمع، نفرح ونغين فهل من سائل يسأل ماذا 

فعلنا له ليستمر أم باالحرى ماذا فعلنا به؟ 
هل من سائل يسأل ملاذا يعيش من تبقى من شعبه على أرضه 

حال الالسلم والالحرب دائما؟
 ملاذا يهاجر ويهجر شعبه وما العمل؟

جاليتنا  عمق  ننظر يف  تعالوا  بعيدًا  نذهب  أن  فقبل  هذا  أقول   
هنا لنعلم ونتعلم، نرى التفرقة والتقوقوع واالنقسام، إنه واقع 

ياسادة.
نعم حنن جنحنا كأفراد ان كان باملصاحل املادية، الفردية أوجبامعاتنا 

ومعاهدنا ولكن أين حنن من الوحدة؟
 أين حنن من رص صفوفنا يف مغرتباتنا؟

 فان قلت ذلك بصراحة فال يظنن أحد منكم بأني متشائم أبدًا، ال 

ألنه هناك متسع وجمال واسع لاللتقاء، فان جتردنا من أنانيتنا ومن 
تفكرينا االحادي، هناك جامعة ثقافية تفتح ذراعيها لتضمنا بعيدًا 
عن السياسة والطائفية، فمن خالهلا نصلح ونستقيم، من خالهلا 
نتوحد ونسري سوية، من خالهلا ننمو ونقوى، من خالهلا نرفع شأن 
وطننا األم وندعم االستقالل، من خالهلا ندافع عن كرامة ذلك احلر 
املستقل، فيدنا ممدودة بكل اخالص لكم كأفراد ومجعيات. تعالوا 
تعالوا نسري  تعالوا نفتش عن ما جيمعنا –  نتشارك بعمل اخلري – 
تعالوا نساعد قي بناء  سويًا بغربتنا حنمي بعضنا ونشد أزر بعضنا – 

االستقالل. دمتم كل عام وأنتم خبري.  
اهلجرة  وزارة  مدير  الفرز  جوز  السيد  فكان  الثاني  املتحدث  اما   
يف فيكتوريا، فشكر رئيس اجلامعة اللبنانية السيد حامت مع اللجنة 
يومنا  وحتى  لبنان  استقالل  فمنذ  الدعوة.  هذه  على  التنفيذية 
كل  على  آخر  اىل  اجناز  من  ينتقل  املميز  اللبناني  والشعب  هذا 
الصعد، فحق للشعب اللبناني ان يفخر بلبنان وحق للبنان ان يفخر 

بابنائه.
تقيم اسرتاليا مع لبنان عالقات وطيدة وطويلة ويعود الفضل بهذه 
اللبنانيني الذين هم همزة الوصل ما بني  العالقة اىل املغرتبني 

لبنان واسرتاليا.
اننا نفخر بتقديم الدعم والتشجيع للجالية اللبنانية اليت هي ركن 
اساسي من اجملتمع املتعدد الثقافات. واجدد اخريا للجامعة اللبنانية 

الثقافية يف العامل وللشعب اللبناني تهاني يف هذه املناسبة.
السيدة شارلي كورنش رئيسة بلدية موني فالي، أهاًل وسهاًل بكم 
لالستقالل  والستني  السابعة  مبناسبة  اللبنانية  اجلامعة  حفل  يف 
لبنان، وباملناسبة أتقدم بالتهاني القلبية من مجيع اللبنانيني. يف 
بلدية موني فالي نفخر باملساهمات اليت نقدمها جلميع الناس.  أ 
نا فخورة بأني من اصول لبنانية وأنا فخورة باجلالية اللبنانية يف 
ملبورن ال بل يف كل اسرتاليا. يف شهر  متوز، كنت مسرورة جدا 
وكانت حلظة فخر بالنسبة لي الستضافة حفل توزيع اجلوائز للطالب 
اللبنانيني املتفوقني يف شهادة الVCE ، وقد دعيت للقيام بذلك 
من قبل اجلامعة اللبنانية وأني اشكرها جزيل الشكر، وكانت جتربة 
رائعة للقاء واالحتفال بهؤالء الطالب املتفوقني، وقد ملست من 

قبلهم  ومن عائالتهم الفرح حبفل توزيع اجلوائز. وأكرر شكري 
للجامعة اللبنانية و أمتنى هلا التقدم والنجاح الدائم.

السرتاليا  القاري  اجمللس  رئيس  االمسر  سريادور  احملامي 
ونيوزيالند للجامعة اللبنانية الثقافية يف العامل، بكل فخر واعتزاز 
اتكلم كاسرتالي من اصل لبناني". وتابع يقول: " أشكر رئيس 
اجلامعة اللبنانية يف فيكتوريا السيد حامت مع اللجنة التنفيذة على 
هذا االحتفال واهنئهم على التنظيم الرائع وعلى االجنازات الدائمة 
الرئيس  وتكريم  األطفال  مستشفى  دعم  و  الطالب  تكريم  من 
مع  شدراوي  عيد  السيد  العامل   يف  اللبنانية  للجامعة  العاملي 
األمني العام العاملي الدكتور نيك قهوجي والوفد املرافق وعلى 
تنظيم لقاء لوزير السياحة االستاذ فادي عبود مع شركات الطريان 
االستاذ  الثقافة  لوزير  لقاء  تنظيم  وعلى  السياحية  واملؤسسات 
سليم ورده مع نظريه يف الربملان يف والية فيكتوريا السيد ستيف 
هربرت وعلى تكريم رئيس حكومة  والية فيكتوريا السابق السيد 
وهناك  عون  طنوس  الدكتور  اللبناني  والسفري  براكس  ستيف 
الثقافية  الشؤون  جلنة  رئيس  وأهنىء  وعديدة،  عديدة  اجنازات 
والرتاث العاملية السيد أنطوان غامن  إلقامة متثال املغرتب اللبناني 

يف برزبن وقريبًا سيكون يف ملبورن.
حنتفال اليوم باستقالل لبنان الـ67، باملناسبة لنتذكر أهمية احلرية 
والدميقراطية، ولكن جيب االشارة إىل أن الوضع السياسي اليوم 
السياسيني  القادة  احلكومة،  لدينا  وحنن  مستقر  غري  لبنان  يف 
الشعب  حياة  حتسني  يستطيعون  ال  الذين  الدينيني  والزعماء 
اللبناني و البلد. لقد حان الوقت لوضع املآرب الشخصية بعيدًا 
اجلالية  أبناء  من  اتقدم  ان  اال  يسعين  ال  لبنان.  يف  نفكر  وأن 
الذين  لبناني  اصل  من  االسرتاليني  ومن مجيع  الكرمية  اللبنانية 
اسرتاليا  شأن  اعالء  سبيل  يف  الغالي  وبذلوا  وجاهدوا  ضحوا 
وجعله موطنهم  الثاني، فشكرا هلؤالء مجيعا. حتيا اسرتاليا وعاش 

لبنان".      
وأخريا كان للفرقة املوسيقية مع املطربني فهمي بركات ووجدي 
محاد الوقع احلسن واجلميل حيث رقص اجلميع على امجل االنغام 

واعذب االصوات.

ملبورن



Page 27صفحة 27     

مناسبات

2010 الثاني  تشرين   27 Saturday 27 November 2010السبت 

 اعالن اىل أبناء منطقة عكار الكرام
تعلن مجعية ابناء عكار اخلريية يف مدينة سيدني - اسرتاليا 

عن اصدار روزنامتها السنوية لعام 2011 
يرجى من مجيع أصحاب املؤسسات التجارية والصناعية 
من أبناء منطقة عكار ممن يودون االعالن يف الروزنامة 

االسراع حلجز أماكن هلم قبل الصدور.. 
للحجز واملعلومات االتصال:

 *أبو رامي 0416663866 *خالد 0419975070 
*شامل 0416432339

عن اهليئة االدارية 
خالد الكردي رئيس اجلمعية

الوطنيني  حزب  شارك  ان  بعد 
يف  اوسرتاليا  يف  االحرار 
املهرجان الذي اقيم دعما املدير 
العام لقوى األمن الداخلي اللواء 
اشرف ريفي و لفرع املعلومات 
شبكات  توقيف  خلفية  على 
التجسس االخرية. زار وفد من 
االمني  برئاسة  اوسرتاليا  احرار 
العام للمفوضية السيد كلوفيس 
مسؤول  جانبه  واىل  البطي 
روبري  الرفيق  البرتون  مفوضية 

االحرار يـزور ريفي

احلليب واحد مؤسسي احلزب يف الشمال شحاده البطي اللواء اشرف 
ريفي وكانت مناسبة اشاد فيها الوفد باجلهود احلثيثة اليت يبذهلا 

اللواء ريفي حلفظ االمن والسهر على راحة املواطنني .
كما دان الوفد األصوات الشاذة اليت دأبت على رشق االتهامات 
العبثية حبق رجال تذود كل يوم عن امن املواطن وسالمته معتربا 
أن ما نراه اليوم  من هلع عند هؤالء ال يفسره اال خوفهم من ان 
اي جهاز  يّتهم   بأي حق  الوفد  , من هنا سأل  اعماهلم  تكتشف 
يعترب  هو  بينما  شرعي  غري  بأنه  الداخلي  االمن  قوى  من  متفّرع 
رائدا كشف شبكات التجسس وذلك باعرتافات افراد هذه الشبكات 
أنفسهم ويف املقابل تقوم ميليشيا حزب اهلل واجهزته مبد خطوط 
اتصال خاصة به وتصدر احكاما باالعدام وتعطي دروسا بالوطنية 

ملن تشاء وختّون من تريد ويكون هذا شرعيا؟
من هنا ال يسع الوفد اال ان يشّد على االيادي البيضاء والسواعد 
التقيد  باجلميع  ويهيب  الوطن  خدمة  يف  تتعب  وال  تكّل  ال  اليت 
من  تبقى  ما  على  حفاظا  الدولة  ومؤسسات  املرعية  بالقوانني 

مجهورية تنهش جسدها ميليشيات مسلحة وتقتات من قدراتها.

*اللواء اشرف ريفي*

*اللواء اشرف ريفي*

الدكتور  ونيوزلنده  اسرتاليا  لدى  اللبنانية  اجلمهورية  اقام سفري 
جان دانيال والسيدة عقيلته مرياي دانيال احتفاال كبريا يف كانبريا 

مبناسبة استقالل لبنان 67 حبضور رمسي وشعيب حاشد.
بداية وقف احلضور للنشيدين اللبناني واالسرتالي وحتدث مقدما 
االحتفال سعادة القنصل الشاعر ماهر اخلري مرحبا باحلضور الروحي 
على  ومؤكدا  احلاشد  والشعيب  واالعالمي  والرمسي  والدبلوماسي 
حب لبنان ومستشهدا بقول الفيلسوف جربان قائال " ما حياتي اال 
نقطة دم تسيل يف عروق لبنان ودمعة يف عينيه وابتسامة يف 

شفتيه وان مل يكن لبنان وطن لي الخرتته وطنا".
القادم يف عيون االطفال ونوه  الفجر  واضاف ان لبنان سيكون 

مبعرض جربان الذي سيقام يف املكتبة العامة يف سيدني.
ثم حتدثت السيدة ان بالنكيت مهنئة بعيد االستقالل وشربت خنب 
رئيس لبنان وشعبه وشرب السفري اللبناني خنب امللكة وشعب 

اسرتاليا.
كالمه  استهل  الذي  دانيال  الدكتور  للسفري  كان  اخلتام  ومسك 
ورجاالته  باالستقالل  مشيدا  واحلضور  بالضيوف  الرتحيب  مكررا 
على  واكد  املستعمرين  من  لبنان  حترير  اجل  من  ناضلوا  الذين 
رئيس  جهود  ومّثن  حمتلة  اراٍض  من  تبقى  ما  اجل  من  النضال 

احتفال رمسي وشعيب حاشد للسفارة اللبنانية يف كانبريا بعيد االستقالل 67

*السفري دانيال وعقيلته يتوسط القنصل اخلري والزميل اكرم املغّوش*

*السفري وعقيلته مع املطران صليبا وحضور*

*السفري اللييب وعقيلته وعقيلة السفري املصري وعقيلتا املستشارين علي وكريشان**السفريان الرتكي وااليراني والقائم باالعمال السوري مع العشي واملغوش*

*القائم باالعمال علي واملستشار رضا النزهة ودبلوماسيون **السفراء اللييب الاليف والتونسي واالردني رميا عالء الدين*

*حضور*

*رئيسة البوتوكول آن بالنكيت تتوسط السفري دانيال والقنصل اخلري*

*املطران صليبا، االب زغيب وعقيلته، السيدة جحا واحملامية بو محد*

اجلمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس جملس النواب نبيه بري 
ورئيس جملس الوزراء سعد احلريري من اجل لبنان.

ختاما تناول احلضور الضيافة وهم يثنون على اداء السفري والقنصل 
واركان السفاره اللبنانية وما ميثلون من حمبة وتعاون.

غادر السفري السوري متام سليمان وعقيلته السيدة ايزيس وابنهما 
منصور برفقة عمه والد زوجته العميد الركن غسان سعيد والسيدة 
سورية  اىل  عائدين  الدولي  سيدني  مطار  سعيد  سروناز  عقيلته 
وكان يف وداعهم القائم باالعمال املستشار االستاذ جودات علي 
واالستاذ زاهر االمحر واعضاء من السفارة االساتذه خالد السريوان 
العشي  غسان  ود.  عطاف  وسامر  اهلل  عبد  وامحد  دحدل  والبري 
والزميل اكرم املغّوش واسامه بكور والزميل كميل شالال ونضال 

خوري وعدد من ابناء اجلالية حيث كان وداعا مؤثرا ومحيما.
التوفيق رافقتكم  العميد سعيد كل  نتمنى للسفري وعائلته وعمه 

السالمة.

السفري سليمان يغادر اىل الوطن

*السفري متام سليمان وعقيلته والعميد غسان سعيد وعقيلته والزميل 
اكرم املغّوش وامحد عبداهلل*
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)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(
فرتة زمنية، مل تفارق الذاكرة بعد، اال و»يفّرخ« شيء جديد 
ال ميكن الركون اليه حيث انه ال يهضمه عقل وال يقبله منطق 
الصحيحة  الرؤية  مساحة  ويقّلص  القضية ضبابية  هذه  فيزيد 

والصائبة فيها.
ولعل اليد االخرية، واالكيد انها لن تكون اآلخرة، اليت حشرت 
أعده  الذي   C.B.C تقرير  هي  »الطبخة«  هذه  يف  نفسها 
الصحايف نيل ماكدونالد بالتعاون مع فريق حتقيق على مدى شهور 
عدة والذي يرتكز على مكاملات اخللوي كدليل وحيد التهام حزب 

الّل.
متهم آخر يضاف اىل الئحة املتهمني يف اغتيال احلريري يف تقرير 
ماكدونالد هو رئيس جهاز املعلومات يف قوى االمن الداخلي الذي 
وسام  العقيد  الثقة  كامل  احلريري  سعد  احلكومة  رئيس  ميحضه 

احلسن.
ولعبة  الدول  حسابات  يف  مستبعد  شيء  من  ليس  انه  ومع 

االستخبارات العاملية، نتساءل ونسأل:
ملاذا وقع االختيار هذه املرة على احلسن املعروف بوالئه الكامل 
سعد  احلكومة  رئيس  ولنجله  احلريري  رفيق  الشهيد  للرئيس 

احلريري؟
هل احلسن متورط فعال، بطريقة او بأخرى، ام ان هذا االتهام يدخل 

يف اطار املؤامرة الدولية املستمرة وخيدمها؟
ولعل اكثر ما نستبعده ونستغربه يف التقرير اشارته اىل شكوك 
ثم  الل  حزب  باتهام  ثم  احلسن،  بالعقيد  دوليني  حمققني  لدى 

باالستنتاج أن احلسن كان يعمل ملصلحة حزب الل.
هذا الربط غري املنطقي يهدف اىل نفي أي عالقة للعقيد احلسن 
اتهام  الدولية يف  التحقيقات  إليه  تستند  الذي  االتصاالت  مبلف 
حزب الل، من خالل وضعه يف دائرة الشك واالشتباه به وهذا ما 
يزيل عن كاهله تهمة توريطه حلزب الل كون احلسن وجهازه مصدر 
املعلومات عن شبكة االتصاالت اخلليوية اليت يستند اليها التحقيق 
بالتورط  الل  حزب  من  عناصر  اتهام  يف  رئيسي  بشكل  الدولي 

بعملية اغتيال احلريري.
ورمبا يدخل يف اطار »اللعبة« الدولية ايضا ادعاء معّد التقرير 
الذي نشرته شبكة »CBC« الكندية نيل ماكدونالد أن مسؤولني 
يف األمم املتحدة هددوه بعدم نشر التقرير وإال سوف يرجعون إىل 

السلطات الكندية.
انه  ام  التهديد؟  هذا  ملثل  فعال  ماكدونالد  السيد  تعرض  فهل 
حياول من خالل هذا االدعاء االحياء بانه عمل مستقل وال يدخل يف 
نطاق توزيع االدوار اخلارجية.. الغربية عامة واالمريكية خاصة يف 

املؤامرة ضد لبنان وشعبه؟ 
باللغة  البلد«  »صدى  لصحيفة  حديث  يف  ماكونالد  وأوضح 
الفرنسية، أنه حاول االتصال برئيس فرع املعلومات العقيد وسام 
االتصال  أيضا  الرد عليه، كما حاول  احلسن تكرارا، لكنه رفض 
الدميقراطي«  »اللقاء  ورئيس  احلريري  سعد  الوزراء  برئيس 
النائب وليد جنبالط، لكنهم أيضا رفضوا التجاوب معه«. وأضاف: 
»حاولت أيضا االتصال بعبد اجمليد الغملوش. علمنا أنه هرب إىل 

سوريا بعد مقتل الرائد وسام عيد. رمبا تويف بعد ذلك«.
وقال: »لن نستغرب ردة فعل املسؤولني اللبنانيني. املهم أننا 
أجنزنا عمال صحافيا كامال وأننا تأكدنا من معلوماتنا عدة مرات«.

فهل يقصد السيد ماكدونالد القول انه اجنز هذا التقرير بناء على 
قناعة ذاتية وحتقيقا لسبق اعالمي وليس استجابة لطلب اي من 

االجهزة اخلارجية او »الدولية«؟
لقد ساوى هذا التقرير من وجهة نظرنا بني فريقني كانا يبدوان 
متناقضني - وهما متناقضان بالفعل الن القراءة املعمقة للتقرير 
احلسن  ووسام  الل  حزب  بني  الربط  أن  بوضوح  تظهر  الكندي 
ما يستوجب  ربط حتليلي واصطناعي- وهذا  التقرير هو  يف هذا 
حبساباتهم  النظر  اعادة  اللبنانيني  واملسؤولني  القيادات  على 
و»برجمة« عقوهلم لالقتناع بأن لبنان كله مستهدف وليس حزب 
اجلزء هنا، خصوصا  فاتهام  ايضا..  املستقبل  تيار  بل  الل فقط 
امين  ثقل  من  ميثله  ما  بكل  املركز  هذا  اجلزء يف  هذا  كان  اذا 
ومعنوي اال يعين اتهاما للكل؟ ثم هل سيتوقف مسلسل االتهامات 

لقياديني من املستقبل او حمسوبني عليه عند العقيد احلسن؟
واذا كان حسنا ما فعله احلريري باعالن ثقته بالعقيد وسام احلسن 
فانه من االحسن ايضا يعمم هذه الثقة لتشمل أخوة آخرين له يف 
الوطن حيث اكد رئيس جملس الوزراء سعد احلريري يف دردشة مع 
الصحافيني يف السرايا الكبري تعليقًا على الوثائقي الذي بثته قناة 
الدولي يف  التحقيق  عن  الكندية  التلفزيونية  بي سي«  »سي 
جرمية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق حلريري »حنن ال نعلق إمجااًل 
الدولية  عن أي شيء ال يكون صادرًا بشكل رمسي عن احملكمة 
اخلاصة لبنان أو أحد مكاتبها، لكنين شخصيًا أرى أن التسريبات 

اإلعالمية ال ختدم جمرى العدالة«.
ويف جواب على سؤال منفصل عن ما ورد يف التحقيق يف شأن 
العقيد وسام احلسن، قال الرئيس احلريري: »إن العقيد وسام 

احلسن موضع ثقتنا التامة. كان موضع ثقتنا التامة وال يزال«.
غري انه ال بد لنا من ان نسأل: ما الذي يدفع احلريري اىل وضع 

ثقته التامة بالعقيد احلسن املسؤول عن شعبة املعلومات املمسكة، 
جبهاز اخلليوي يف لبنان خاصة وان التقرير استند بغالبيته على 

املكاملات اخلليوية عشية حصول االغتيال وبعده؟
هل ان وضع احلسن يف خانة املشتبه بهم يستوجب التحقيق معه 
واستجوابه مما قد يؤدي اىل كشف املستور وتدحرج رؤوس كان 
ُيعتقد انها بعيدة عن الشبهة.. ويف هذا اجملال أشار اللواء السيد 
احلريري  سعد  الرئيس  تصريح  يستغرب  وال  »يأسف  أنه  اىل 
باالمس أنه ال يزال يتمسك بثقته بوسام احلسن، على الرغم من ان 
دولته يعرف متاما أن كثريين من احمليطني به من قضاة وضباط 
العقيد وسام احلسن، قد تورطوا  وسياسيني واعالميني، ومنهم 
الدولي  التحقيق  تضليل  ويف  الزور  شهود  مؤامرة  يف  مباشرة 
واللبناني على مدى أربع سنوات، وبالتالي فدولة الرئيس مضطر 
جتاه  حمرجا  سيجعله  عنهم  ختليه  ألن  بهم  والوثوق  محايتهم  اىل 
تبنيهم يف  على  اليت محلته  والدوافع  االسباب  حول  العام  الرأي 

توريط سوريا والضباط األربعة زورا«.
وكشف التقرير عن اشتباه جلنة التحقيق الدولية بدور ما لرئيس 
فرع املعلومات العقيد وسام احلسن يف »التآمر« مع حزب الل 
يف االغتيال، »إال ان أن ضغوطا سياسية منعت استنفاد التحقيق 
مع احلسن الذي قدم للجنة روايات وأجوبة غري مؤكدة«. وتوقف 
التقرير عند غياب احلسن عن موكب رفيق احلريري برغم انه كان 
مسؤول أمنه، مالحظا أن مربره كان ضعيفا، وهو أخرب جلنة التحقيق 
العلوم  يف  دورة  ضمن  له  خضع  امتحان  بسبب  كان  غيابه  بأن 

اإلنسانية يف اجلامعة اللبنانية.
وكان قد أعد احملققون الدوليون تقريرا عن احلسن يف العام 2008 
شككوا فيه مبربرات غيابه وأوصوا بإخضاعه ملزيد من االستجواب، 
وقد أظهرت سجالت حمطات اإلرسال قرب بيته أنه أمضى الوقت 
قبل اغتيال احلريري يف مكاملات هاتفية وليس يف الدراسة. كما 
أن ما أزعج جلنة التحقيق الدولية هو معرفتهم بأن كبار رجال األمن 
يف لبنان ال يتقدمون عادة لالمتحانات. وشدد تقرير سري لألمم 
املتحدة على أن »مربر غياب وسام احلسن ضعيف وغري منطقي«، 

ووصفه بأنه »مشتبه فيه حمتمل يف اغتيال احلريري«.
اساسي  بشكل  اخلليوي  املكاملات  على  استند  التقرير  ان  قلنا 
يف استنتاجاته غري اننا نرى انه اذا كان هذا االعتماد ممكنا يف 
اال  وخليويا  تقنيا  املخرّتقة  املتقدمة، »املستقلة« وغري  الدول 
انه ال ميكن الركون واالعتماد على مجع وحتليل املكاملات اخلليوية 
يف دولة مثل لبنان لَسوق اي اتهام ضد جهة معينة حيث ميكن 
اخرتاقها شبكة  من خالل  وواردة  تعرف كل شاردة  ان  اسرائيل 
اخلليوي واالنرتنيت فيه، اكثر من ذلك ميكنها تركيب صوت لغري 
صاحبه من خالل توأمة االصوات وهلذا فانه ال ميكن بناء أي اتهام 
على االتصاالت.. ويف هذا اجملال قال اخلبري يف االحتاد الدولي 
لالتصاالت رياض حبصون: »تقنيًا، حتّول كل إنسان يف لبنان 
إىل هدف.. وتقنيًا ايضًا ُتلّبس جرمية إىل بريء دون علمه.. إنها 
كبسة زر خمابراتية على جتهيزات إسرائيلية هي اليت يسري على 

وقعها وطننا منذ سنوات!«.
اللبنانيون، كبريهم وصغريهم، يعلمون أن شبكاتهم خمروقة متامًا 
عمليات اغتيال واتهامات وتنصت وجتسس... كلها معجونة باخلرق 
اإلسرائيلي لشبكة االتصاالت اللبنانية. يف االغتيال تركيب جمرمني 
ومسافات  وأمكنة  أهداف  حتديد  احلرب  ويف  بالتوأمة..  وهميني 
وبالتالي قصف مرّكز.. ويف االتهام بناء على االتصاالت ولكن ال 
ميكن أن يبنى عليها كما جيزم اخلبري لدى االحتاد الدولي لالتصاالت 
رياض حبصون الذي يقول شارحًا تقنية التوأمة اليت حتّول الربيء 

إىل جمرم بالتكنولوجيا:
إسرائيل اليت خترق الشبكة اللبنانية ميكن أن تأخذ simcard شخص 
معني وتضع رقمًا إضافيًا على رقمه اخلاص وتتوئمه معه من دون 
علم الشخص الذي متت توأمة رقمه. كيف يتم ذلك؟ حتضر الدولة 
أو األجهزة اخلارقة مكاملة هاتفية فيها كالم خطري عن عملية إجرامية 
أو ما شابه، وحتضر يف املقابل صوت الشخص الذي توأمت رقمه 
صوت  وتركب  الشبكة  داخل  يعمل  جاسوس  أو  عميل  خالل  من 
الشخص على املكاملة اخلطرة يف استديوهات ضخمة وتدخل زمان 
وبالتالي  للتوأمة  املعّرض  الشخص  إىل  احلقيقية  املكاملة  ومكان 

يتم تركيب االتصاالت.
والنتيجة إن مرّكب االتصاالت، إذا مل يكن القاتل فهو يعرف حكمًا 
من قتل. ويؤكد حبصون أن املدعي العام باحملكمة اخلاصة بلبنان 
ال ميكن أن يبين قراره الظين على االتصاالت وإذا هو قبل بذلك ال 

ميكن أن يقبل بذلك قاضي اإلجراءات التمهيدية.
كما فند الوزير شربل حناس ورئيس جلنة االتصاالت النائب حسن 
فضل الل يف مؤمتر صحايف مشرتك باملعطيات العلمية واملعلومات 
املوثقة، االستباحة االسرائيلية لقطاع االتصاالت يف لبنان، وهي 
على  كبرية  تقنية  قدرة  امتلك  »املوساد«  ان  بّينت  استباحة 

التغلغل يف نسيج الشبكات اهلاتفية وتطويعها.
هذا  بتحقيق  لبنانية ساهمت  أدوار  عن  كثرية  أسئلة  تطرح  وهنا 
اإلهمال  عرب  قصد،  غري  عن  أو  العمالء،  عرب  عمدًا  إن  االخرتاق، 

واالستخفاف بتقدير أهمية االتصاالت يف عصر االتصاالت!
يشعر  فلم  التوظيف،  عمليات  حتكم  اليت  الضوابط  غابت  لقد 

القطاع، وال سّيما  العاملني يف  أن مثة داعيًا خلضوع  املسؤولون 
تارخيهم  أو  مثاًل على عالقاتهم  أمين يرتكز  تدقيق  األجانب، ألي 
أو ارتباطاتهم بالعدو. كما غاب التدقيق بهوية الشركات املزودة 
للمشغلني باملعدات التقنية وآالت البث. وهذا االستهتار وصل إىل 
حد االعتماد على أنظمة أمان لشركات عاملية تقيم شراكات علنية 
مع شركات إسرائيلية معروفة بتخصصها بتصنيع هذه الشبكات. 
عبور  بوابات  يؤمن  األمان  شبكات  يصّنع  من  أن  النتيجة  فتكون 
النفاذ إىل أنظمتها. وهذا األمر سرعان ما يتأكد  ُتتيح له  خلفّية 
عند معرفة أن الشركات املوّردة األساسية، وكذلك برنامج احلماية 
لشركة  شريكة  شركات  معظمها  يف   )McAfee( ماكايف  الشهري 

Check Point اإلسرائيلية املتخصصة يف تكنولوجيا املعلومات.
وللمفارقة فإن هذه املعلومات مل تكن حتتاج إىل حتقيق عميق، إذ 

كان من املمكن اكتشافها عرب حبث بسيط على شاشة االنرتنت.
وما كشف يف العرض الذي قدمه رئيس اهليئة املنظمة لالتصاالت 
كانت حتكم  خفة  عن  جديد  من  التساؤل  يعيد  الل،  حب  د.عماد 
الرائدة يف  العاملية   Gemalto بالتعاقد مع شركة القطاع، مسحت 
جمال األمن الرقمي، على سبيل املثال، وهي اليت تتعاون مع شركة 
Comda اإلسرائيلية يف جمال برامج التحقق )Authentication( اليت 
الشرائح  هذه  وحساسية  احملمولة.  اهلواتف  شرائح  على  ب  ُتنصَّ
تكمن يف إمكانية وضع برجميات بداخلها ُتتيح عمليات االخرتاق، مع 
االشارة إىل أن شركة MTC كانت )حتى السنة املنصرمة( تستفيد 

من شركة Gemalto يف شراء الشرائح اليت تستخدمها.
ولو كان القطاع مضبوطاًَ باحلد األدنى هل ميكن لعميل أو أكثر أن 
يشرعوا أبواب القطاع أما االسرائيليون كما فعلوا، وهل ميكن أن 
أماكن  واختيار  عميل، حتديد  أنه  الحقًا  تبني  واحد،  يكون ملوظف 

اهلوائيات اللبنانية اليت تنصب يف مناطق خمتلفة؟
ُعرض الكثري من الفضائح وأجل احلديث عن احللول، اليت يتبني باحلد 
األدنى أنها ممكنة التحقيق، ال بل كانت من املمكن تفادي الوصول 
إىل ما وصل إليه القطاع لو تذكرت أجهزة الدولة ووزاراتها أن على 
حدودنا اجلنوبية دولة عدوانية ال تألو جهدًا يف حماوالتها الدائمة 
أمننا وأرضنا ومياهنا واتصاالتنا. وقد أظهر ما  واحلثيثة الخرتاق 
كشفه النائب فضل الل عن كيفية اخرتاق املخابرات اإلسرائيلية 
هلواتف ثالثة كوادر يف املقاومة، أن هدفها ليس جتسسيًا فحسب، 

فمن أولوياتها أيضًا بث الفتنة يف الداخل.
لوزير  واملشاكسة  االعرتاض  االستغراب  اشد  نستغرب  وهلذا 
االتصاالت شربل حناس يف جملس الوزراء ورفض تسهيل أموره 
واطالق شتى التهم حبقه  ووصل االمر اىل دعوته لالستقالة حني 
قال النائب عقاب صقر يف نيسان »على الوزير شربل حناس أن 
يضع استقالته بتصرف رئيسي اجلمهورية وجملس الوزراء، بانتظار 
أن يبّت الرئيس نبيه بري ما لديه من أوراق مقدمة، ومن األفضل 
أيضًا أن يعّد الوزير حناس األمر موجهًا إليه شخصيًا ويرحل نهائيًا 

عن جملس الوزراء من دون االلتفات إىل الوراء«.
واذا كنا قد افضنا الشرح عن شبكة االتصاالت يف لبنان فلكونها 
ركنا اساسيا سُيبنى عليه القرار الدولي والن هذه الشبكة وكل ما 

يتعلق بها من انرتنيت وغريها رهينة يف يد اسرائيل.
حناس  الوزير  عمل  تسهيل  اىل  الوزراء  جملس  يعمد  من  فبدال 
والسماح بتطوير شبكة االتصاالت بتحصينها ليصبح من املستحيل 
آذار   14 فريق  وخاصة يف  والنواب  الوزراء  بعض  نرى  اخرتاقها 

يهامجه وحياول ان يلصق به شتى االتهامات.
اننا نرى انه كما رفض الرئيس احلريري ما جاء يف التقرير جلهة 
ان  ايضا  عليه  فان  به  ثقته  معلنا  عليه  بالعقيد وسام  االشتنباه 
يرفض ما ضمنه التقرير لناحية االشتباه بتورط عناصر من حزب 

الل يف االغتيال الن من يكذب يف شيء يكذب يف كل شيء.
ان على كل القيادات اللبنانية ان ترفض احملكمة الدولية برمتها 
حذو  بذلك  حتذو  ان  تسييسها،  الشك،  يقبل  ال  مبا  ثبت،  بعدما 
رئيس »اللقاء الدميوقراطي« النائب وليد جنبالط الذي طالب 
االربعاء جملس الوزراء بان »يشجب باالمجاع« احملكمة الدولية 

اخلاصة بلبنان وان »يرفض« قرارها االتهامي املرتقب.
وقال جنبالط يف تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية ان »احملكمة 
)الدولية( تهدف اىل زعزعة استقرار لبنان بدل ان تقيم العدالة 

فيه«.
واضاف: »سيكون من املناسب جمللس الوزراء يف هذا الوقت ان 
جيتمع ويشجب باالمجاع هذه احملكمة ويرفض قرارها االتهامي«.

بعمل  املتعلقة  االعالمية  والتقارير  الشائعات  ان  جنبالط  واعترب 
احملكمة الدولية وما توصلت اليه »اصبحت مبثابة مسلسل درامي 

خطري« تهدد استقرار لبنان.
وتابع: »من الواضح ان هذا التحقيق يستخدم ألغراض سياسية 
)…( ومن الواضح أيضًا ان احملققني يسربون معلومات ويعملون 

خدمة لدول هلا مصاحل«.
النائب جنبالط أدرك حقيقة احملكمة الدولية وهدفها فابتعد عنها  
وطالب برفضها فهل صحيح ان اآلخرين مل يدركوها بعد ام انهم 

يدركونها ويضعون رؤوسهم يف الرمال؟ 

أنطونيوس بو رزق

هل جاء معاكسا الرغبة الدولية ام يف سياقها.؟

تقرير ماكدونالد.. ماذا خيفي وراءه
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مناسبات

يف  مركزيا  احتفاال  االجتماعي   القومي  السوري  احلزب  أقام 
ملناسبة  الضبية،   – واملؤمترات  حلودللثقافة  اميل  الرئيس  مركز 
السادس عشر من تشرين الثاني، ذكرى تأسيس احلزب التاسعة 
نهار  ظهر  قبل  من  عشر  احلادية  الساعة  يف  وذلك  والسبعني، 
االحد الواقع يف 21 تشرين الثاني 2010 . تقدم احلضور رئيس 
احلزب الدكتور علي حيدر، واملسؤولون املركزيون، مبشاركة عدد 
كبري من احللفاء واالصدقاء ومن بينهم : ممثل حزب اهلل االستاذ 
علي ضاهر، ورئيس حركة الشعب  االستاذ جناح واكيم، االستاذ 
مروان عبدالعال مسؤول لبنان يف اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني، 
الوطنية  التوحيد االستاذ وئام وهاب، ممثل احلركة  رئيس حزب 
للتغيري الدميقراطي االستاذ رياض صوما، امن عام احلزب الوطين 
املهندس جوزيف مارون، امني عام جتمع ابناء فلسطني 48 االستاذ 
طه احلاج، ممثل حزب طليعة لبنان العربي االشرتاكي االستاذ حممد 
فيصل  االستاذ  زوين،  جيلربت  النائب  البعث  حزب  ممثل  متيم، 
االشرتاكي  التقدمي  احلزب  االصالحية يف  احلركة  رئيس  الداود، 
رائد الصايغ، باالضافة اىل عدد من رجال الدين الكرام، باالضافة 
و  البلديات  رؤوساء  من  وعدد  واملثقفني،  االدباء  من  خنبة  اىل 
وحشد  االجتماعيني،  القوميني  السوريني  اىل  باالضافة  املخاتري، 
كبري من املواطنني .                       . لقد القى رئيس 
احلزب الكتور علي حيدر كلمة التأسيس وفيها ما يلي : التأسيس 
هو معنى وذكرى هو معنى وذكرى وانطالقة يتّوجها الفداء، الذي 

به للنصر سائرون.
فالتأسيس، الذي هو إرساخ العقيدة مبا هي حقيقة األّمة واكتساب 
إىل  متتد  حركة شعبية  إنشاء  هو  أساسها،  على  الفاعلة  العناصر 
مجيع املناطق السورية، وعملية نشر للوعي القومي يف طول البالد 

وعرضها... وبهذا يتحّقق املعنى.
الشاخمة يف  القمم  كّل  على  خالهلا  من  نقف  ذكرى  والتأسيس، 
منها  نستلهم  االجتماعية،  القومية  السورية  النهضة  حركة  مسري 
شهداء  نكون  وبها  ببلوغها.  جديرون  حنن  لقمم  االرتقاء  زّوادة 
القدوة  والقادة  األحرار  كّل  الشهادة مصري  ألّن  واحلقيقة،  احلق 
عرب مسرية النهضة منذ أسسها سعاده وعّمدها بدمه وحتى اليوم، 
من الشهيد حسني البّنا، الشهيد األول للحركة السورية القومية 
القومي  الصراع  1936 يف  أيلول   23 الذي سقط يف  االجتماعية 
املسلح املباشر ضد اليهود يف فلسطني، إىل كوكبة من شهداء 
املواجهة مع عدّونا اليهودي، منها سناء وعلي وعّمار ووجدي... 
والعّد يطول فليعذرني الباقون، يف وقت خيتبئ فيه املستثمرون 
يف جحورهم حيصون مكاسبهم اليت غنموها، مثًنا للتضحيات بالدم، 
الذي، بدل أن يطّهر النفوس، يتحّول عندهم سلعة يساومون عليها 
ويقبضون مثنها خبًسا يكنزونه فوق أرصدتهم السابقة... ويفّتش 
اخلونة عن عناوين خيتبئون وراءها للذود عن صورهم الباهتة، اليت 

لن جتد هلا مكاًنا تعّلق عليه.
أرقى  احلياة  جيعل  جديد،  نظام  إقامة  حنو  انطالقة  والتأسيس 
وأفضل وأمجل. فاحلياة ومجاهلا وخريها وحسنها هي الغاية األخرية 
ًدا، يفتح الباب من جديد  لنا... فيكون التأسيس عماًل يومًيا متجدِّ
على رحاب الشهادة بعد أن حاول البعض إغالقه، ألّن حزًبا التزم 

العّز غايًة لن ينتصر إال بالفداء.
هوذا احلزب الذي جاء لبعث نهضة أّمة.. أين هي اآلن؟!!. وحناول 
أن نبدأ من ساحاتها احلاّرة، فنجدها متتّد على كّل أرض الوطن...

اعداد موسى مرعي

كلمة احلزب السوري القومي 
االجتماعي يف مناسبة التأسيس

*رئيس احلزب د. علي حيدر والوفد املرافق*

كتب أكرم املغّوش

نيو  والية  رئيسة  اقامت 
ساوث ويلز السيدة كريستينا 
بامتياز  عربيا  يوما  كينيلي 
مبشاركة  الوالية  برملان  يف 
ريتشارد  الربملان  رئيس 
طربيه اللبناني االصل وحضور 
جملس  واعضاء  ووزراء  نواب 
منهم  عربي  اصل  من  شيوخ 
شوكت  احملامي  السيناتور 
احملامية  والوزيرة  مسلماني 
والنائب  بريي  عبود  باربره 

رئيسة الوالية كينيلي تستضيف اجلالية العربية يف برملان نيو ساوث ويلز

*الوزيرة جادج تتوسط الزمالء ماري ميسي، ماجدة عبود واكرم 
املغّوش*

*كينيلي تتوسط الوزيرة بريي، مسلماني وكيب وحضور*

*صليبا، االب طربيه، قزي، مسعان، دويهي واحملامية بو محد**صليبا، د. علم الدين، الدويهي، خطار، واكيم والزميل حرب*

*كينيلي مع املهندس علي محود وعقيلته منال والزميل املغوّش**رئيسة الوالية كينيلي والزميل اكرم املغوِّش*

*مدراء البنك العربي، واكيم، رزق واميل، القنصل خوري ومحدان**كينللي تتوسط د. سكرية، د. عشي، وشريللي*

*رئيسة الوالية كريستينا كينيلي*

اعمال  ورجال  ومساحة  سياده  واصحاب  عجاقه  جان  احملامي 
وعقيلته  محود  علي  املهندس  منهم  واعالم  واطباء  واقتصاد 
منال وجو خطار والدكتور مصطفى علم الدين والدكتور غسان 
كوثراني  علي  واملهندس  حسون  امحد  واملهندس  العشي 
واملهندس مجال محدان وعدد كبري من ابناء وفعاليات فعاليات 

اجلالية العربية.
السيدة  حتدثت  ثم  االسرتالي،  للنشيد  احلضور  وقف  بداية 
كينيلي مستهلة كالمها باالشادة باجلالية العربية على تفاعلها 
اىل  منها  العديد  ووصول  الواسع  االسرتالي  اجملتمع  مع 
والبلديات  والشيوخ  والنواب  الوزراء  هامة يف جمالس  مراكز 
احلضارية  التعددية  على  واكدت  واالعمار  والبناء  واالقتصاد 
اليت يتساوي فيها مجيع املواطنني يف هذه البالد االسرتالية 

العظيمة واملتعددة احلضارات والثقافات.
االول  السبب  هو  احلضاري  التفاعل  بان  القول  اىل  وخلصت 
لنجاح الفرد واجملتمع الذي يؤهله للحصول على ما يريده وهذا 
من  العديد  مصداقية  اثبتت  اليت  واالفعال  االعمال  تؤكده  ما 

اللبنانيني والعرب يف النجاح والتالق.
)تصوير اراكس(

صــوت الحــقـيقـة



Page 30صفحة 30     

20 نيسان(:يشعر الشريك الذي حيتاج اىل الكثري  احلمل )21 آذار – 
من الوقت لينجز أعماله وليستمتع باألمور انك أقوى منه وحتاول أن 

تفرض شخصيتك وسلطتك عليه. تريده أن يعيش كما حيلو لك.

ترفض  ال  أنك  الوقت  مع  أيار(:تكتشف   20  - نيسان   21( الثور 
أي طلب للشريك ومن يشاطرونك حياتك، لكنك حتاول أن تبّدل 
تصرفاتك وتطالب حبقك وباستقاللك. واملهم أنك تتعلم أال تشعر 

بالذنب.

اجلوزاء )21 ايار - 20 حزيران(:ال تأخذ وقتك يف التعرف اىل اآلخر 
قبل أن تدخل العالقة العاطفية معه بل تريد أن تتطور العالقة يف 
أسرع وقت وحترق مراحل احلميمية. وال تعرف ملاذا حيتاج الشريك 

إىل وقت أطول.

السرطان )21 حزيران - 20 متوز(:تتعلق بالعائلة بإفراط، ونادرًا ما 
تعرف االستقالل احلقيقي يف حياتك، فتعيش داخل قمقم وتتعامل 

مع أبويك كأنك ال تزال املراهق الذي خيشاهما.

االسد )21 متوز - 21آب(:ارادتك يف احلياة قوية وتعرف أن تنّظم 
أوقاتك فتعطي كل زاوية من ايامك حقها، واألهم بالنسبة إليك أن 
تعيش االستقالل املطلق واال يتدخل االصدقاء كثريًا يف تفاصيل 

حياتك.

العذراء )22 آب 22 أيلول(:تنجذب إىل الناعم واهلادئ والذي يعرف 
ان ُيشعرك باالطمئنان يف حياتك اليومية. واألهم اال حيرق املراحل 

يف العالقة العاطفية ويأخذ كل وقته قبل أن يقّدم الكثري.

من  لتبتعد  وسعك  يف  ما  ت1(:تقوم   22  - أيلول   23( امليزان 
املشكالت، واألهم أال يغوص الشريك يف السلبية ويعرف التعامل 
اخليبات احملّتمة بكثري من املنطق واإلجيابية. تعشق االخنراط  مع 

يف اجملتمع.

العقرب )23 ت1 - 22 ت2(:ال تسمح لآلخر بأن يعيش باستقالل 
وتريده أن يعيش وفقًا ألوامرك واألهم أن تسيطر على العالقة 

العاطفية وتقّرر مسارها. حتتاج إىل شريك أكثر رومنسية منك.

السفر  يف  أيامك  متضي  أن  ك1(:تريد   20  - ت2   23( القوس 
واملرح واالستمتاع واللهو أي االبتعاد عن العزلة طالبًا من الشرك 

أن يكون مرنًا وال يطلب منك البقاء مدة طويلة يف املنزل.

اجلدي )21 ك1 - 19 ك2(:تعيش بواقعية مطلقة وال وقت لديك 
أدق  على  تسيطر  أن  تريد  بل  الوردية  األحالم  يف  لالنغماس 
التفاصيل يف حياتك اليومية، وأن تعرف إىل أين أنت ذاهب يف 

كل مرحلة من حياتك.

الدلو)20 ك2 - 18 شباط(:تريد أن تعيش بعيدًا من التقاليد وأن 
خترج عن نطاق الواقع الذي تعتربه ممثاًل، واألهم أن يشاطرك اآلخر 

اهتماماتك ويكون منفتحًا على العامل اخلارجي ويعشق املرح.

احلوت )19 شباط - 20 آذار(:تتفّهم اآلخر وتستوعب مزاجيته، وال 
تطلق األحكام املسبقة عليه بل حتاول النظر إىل األمور من وجهة 
نظره. لكنك ال تعتمد الصراحة يف كل األوقات، وهذا ما يسبب 

اخلالف بينكما.

تسلية
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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
*عالجات للسحر واملس يف مجيع األمراض الروحانية
*عضو عدة مجعيات روحانية اسرتالية

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

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

ALEXANDRIA 88 O'riordan Street (Next to Domayne)
ARTARMON Home HO North Shore, Shop G12A crn of Frederick St & Reserve Road
AUBURN 243-247 Parramatta Road (Opposite Forty Winks)
BALGOWLAH 200 Condamine Street
BANKSTOWN Shop No 3, Homemaker City
BELROSE Shop 21, Level 1, Supa Centa 4-6 Niangala Close
LIVERPOOL Liverpool Markets, Orange Grove Road

maynerugs.com SAVINGS OFF NORMAL PRICES. PICTURES FOR ILLUSTRATION PURPOSES ONLY.

GERMAN TECHNOLOGY 8MM LAMINATE 
20 YEARS WARRANTY

80%
OFF

SAVE UP TO

80%
OFF

SAVE UP TO

PRICES CRASH
THIS WEEKEND
IMPORTERS NOW DIRECT TO PUBLIC

Available Auburn, Bankstown & Liverpool Markets

ON LAMINATE & 
TIMBER FLOORING

PRICES 
CRASH PREMIUM LAMINATE

WAS $26.90sqm

$ 1290
sqm

THIS WEEKEND

PRICES CRASH ON RUGS
EVEN HAND MADE RUGS
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