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امللكي
الديوان
اعلن
السعودي امس االول ان
خادم احلرمني الشريفني

امللك عبداهلل بن عبدالعزيز
آل سعود غادر مساء

(التتمة ص )21

للملك،

اخلطوات األوىل
بعد شفائه.
كان اللبنانيون يدققون
يف مالمح امللك عبد اهلل
أثناء مغادرته املستشفى،

مطمئنني اىل صحته اليت
أصبحت مقياسا لصحة
التسوية املنشودة ،فيما
كان العديد من زعمائهم
الرياض
يف
يواكبون

تهنئة للسيد جوزيف رزق
تهنئ اهلريالد
السيد جوزيف رزق
بتعيينه مديرا اداريا
للبنك العربي  -اسرتاليا
(التفاصيل ص )21

انتقال األمري عبد العزيز
بن فهد إىل «القفص
الذهيب».
ويف حني ُيرجح أن يشهد
الوضع اللبناني املزيد من
االسرتخاء يف األيام املقبلة
بربكة األعياد وفضلها ،بدا
أن املدعي العام الدولي
القاضي دانيال بيلمار
حياول «متهيد األرض» أمام
قراره االتهامي وترميم
مصداقيته من خالل رسالة
تطمني وجهها اىل من
(التتمة ص )21
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بيلمار «يُطمئن» متأخراً :أدليت ستكون موثوقة
بعدما أنهى العالج من
االنزالق الغضرويف ،آملني
أن تسري املساعي السورية
 السعودية إلجناز التسويةاىل االمام بالتوازي مع
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استبشر اللبنانيون خريا،
وهم يشاهدون امللك
السعودي عبد اهلل بن
عبد العزيز خيرج من
املستشفى يف نيويورك،
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االفتتاح الكبري حملالت
محزة يف مرييالندز
نتعهد كافة أنواع املشاريع من اخلرائط واحلفر حتى تسليم املفتاح
نقدم كافة أنواع اخلدمات االجتماعية زواج
خطوبة
دفن موتى

خضار وفواكه طازجة
يومياً من املاركت

(التفاصيل ص )18
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ملزيد من املعلومات الرجاء زيارة  www.hellomobile.com.auأو االتصال خبدمة الزبائن1300 126 999 :

تتقدم اهلريالد بالتهنئة من اجلالية مبناسبة عيدي
امليالد اجمليد ورأس السنة املبارك.

وتعلن لقرائها الكرام بأنها ستحتجب عن الصدور السبت يف
 2011/1/1على ان تكون يف األسواق كاملعتاد السبت 2011/1/8

اهلريالد

صفحة 2
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مقاالت

ادمون صعب

عفوك أيها البطريرك

تعترب عطلة عيدي امليالد ورأس السنة ،فرصة مناسبة للتأمل يف
ما آل إليه نظام احلكم بعد الطائف ،يف وقت بدا ملف شهود الزور
وكأنه املرحلة األخرية من االحندار حنو اهلاوية ،إال إذا جنح املسعى
السعودي ـ السوري يف إنتاج حل ،قبل صدور القرار االتهامي يف
جرمية اغتيال الرئيس رفيق احلريري ،يأخذ يف االعتبار الظروف
والعوامل اليت أوصلت اللبنانيني إىل حد العجز عن إدارة شؤون
بلدهم بأنفسهم ،وجلوئهم إىل اخلارج ملساعدتهم يف اجرتاح حلول
ملشكالتهم ـ وليس اجرتاح حل واحد يتعلق بقرار االتهام الذي
أشيع انه يستهدف «حزب اهلل».
فالشلل الذي تعانيه احلكومة بسبب ملف شهود الزور ،كان متوقعًا
حصوله يف غياب هذا امللف ،نظرًا إىل ان اخلروج املتكرر على
الدستور منذ بوشر تطبيق اتفاق الطائف قبل عشرين سنة ،قد
احلق األذى بالقاعدة الذهبية اليت قام عليها ذلك االتفاق ،ونعين
بها العيش املشرتك.
وقد غاب هذا األمر عن األذهان ،ويا لألسف ،حتت وطأة الضغوط
اليت تعرضت هلا البالد بسبب احملكمة الدولية ،واخلشية على
الوحدة الوطنية من تداعيات القرار االتهامي الذي سيصدر عنها
يف اغتيال احلريري .فسارعت السعودية وسوريا إىل العمل لتدارك
خطر الفتنة وإشاعة مناخ من اهلدوء واالستقرار ،على أمل الوصول
إىل حل ما ملسألة القرار .إال ان هذا املسعى سرعان ما اكتشف ان
مثة مشاكل مرتاكمة أمام احلكم اللبناني حتول دون انتظام عجلته.
ال بل ان مثة أصواتًا بدأت ترتفع من هنا وهناك مشككة بإمكان
استمرار العيش املشرتك بني اللبنانيني.
فبعد الكالم املذهيب الذي صدر عن أحد نواب طرابلس ،وأثار
ردود فعل سلبية يف أكثر من وسط سياسي وطائفي ،جاء كالم
البطريرك املاروني مار نصر اهلل بطرس صفري حول «حزب اهلل»
وانه قد «ينفذ انقالبًا» للسيطرة على البالد ،حمذرًا إياه من ان
«القيام بانقالب شيء ،واحملافظة عليه شيء آخر».
ٍ
ومل يكتف البطريرك بهذا الكالم ،أو هو اعتربه غري
واف للتعبري
عما جيول يف خاطره ،فأتبعه بتصريح بعد ثالثة أيام جاء فيه «ان
الطريقة اليت يتصرف بها احلزب بالقوة والنفوذ الذي ميتلكه توحي
مبحاولة االستيالء على احلكومة والبلد» .وقد جتاهل البطريرك
املاروني تأكيدات األمني العام لـ«حزب اهلل» السيد حسن نصر
اهلل يف خطبة اليوم األخري من عاشوراء ،انه مل يكن لدى احلزب يومًا
أي مشروع انقالبي .وانه لو كان لدىه مثل هذا املشروع لكان
نفذه قبل ذلك .وقال« :إننا مل نتصرف يف يوم من األيام إلجياد
ذريعة لالمساك بالسلطة أو لالنقالب على الطائف أو غريه .وإذا
كنا نريد هذه احلجة يف موضوع القرار االتهامي فقد كانت بأيدينا
منذ  2008ولكننا مل نلجأ إىل هذا األمر».
وغمز نصر اهلل من قناة «بعض املسيحيني يف لبنان وغريهم
الذين يتوهمون ان الصراع السين ـ الشيعي ميكن أن جيعلهم الرقم
الصعب يف لبنان ،فأقول هلم هذا خطأ ( )...ورهانات خاطئة،
ذلك ان ما يريده اإلسرائيليون هو إنهاء الوجود املسيحي وإضعاف
الوجود املسلم».
ورغم اعتقادنا برجاحة فكر البطريرك ،وحسن نياته ،إال ان ما
مكونني
صرح به أخريًا ال ميكن جتاهله ،ليس ألنه يزيد الصدع بني ّ
رئيسيني يف البالد ،بل ألنه يهدد العيش املشرتك بني فريق
من املسيحيني يلوذون بسيد بكركي العتبارات سياسية وحزبية،
مكون آخر حريص على البالد وأمنها وسالمتها،
وأكثرية ساحقة يف ّ
إىل حد تقديم مئات الشهداء على مذحبها ،دفاعًا عن املسيحيني
واملسلمني على السواء.
وبد ً
ال من اهلجوم على «حزب اهلل» ،كان حريًا بالبطريرك ان
يظهر تضامنه واجلماعة اليت تنتمي إليه مع الشيعة عمومًا واملقاومة
خصوصًا يف مواجهتهم للمؤامرة األمريكية ـ اإلسرائيلية يف موضوع
احملكمة .علمًا ان التضامن هو أبسط تعابري العيش املشرتك،
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خصوصًا يف أيام الضيم .إال إذا كان هذا العيش قد سقط
منذ سقطت السلطة يف أيدي جمموعة استأثرت بها من مطلع
التسعينيات ،يف انقالب حقيقي دفع املسيحيون الثمن األكرب فيه،
ّ
وجتلى هجرة وتهجريًا ملئات ألوف الشباب والشابات.
وحبذا لو يقر البطريرك علنًا بذلك ،ويعلن للمأل ان أمله قد خاب
يف الطائف جراء التنفيذ اجملتزأ له والذي اكتفى بنقل السلطة
من رئيس اجلمهورية إىل جملس الوزراء ،واعدًا البطريرك بأن
تكون مشاركة املسيحيني يف القرار داخل جملس الوزراء متكافئة
ومتوازنة ،عرب ممثلي االطراف املسيحيني الرئيسيني ،وليس
بواسطة أي مسيحيني دأب نظام الوصاية على اختيارهم من بني

احللفاء واالتباع ،األمر الذي جعل البطريرك واملطارنة يرفعون
الصوت عاليًا يف نداء أيلول  2000الشهري ،يف وجه هذا النظام
الذي استمر حتى اتفاق الدوحة يف تهميش املسيحيني ودفعهم إىل
االنكفاء واهلجرة ،فض ًال عن حتويل مبدأ املناصفة بني املسيحيني
واملسلمني شعارًا فارغًا حيال شعب يبيع كثريون منه أرضهم
ويغادرونه إىل بالد اهلل الواسعة.
وإذا كان اخلروج املتكرر على قواعد اللعبة الدميوقراطية اليت هلا
أصول واضحة قد أوصل البالد إىل ابتكار بدع وأعراف مرشحة ألن
تتكرر وتتثبت ،وتفتح الباب للقضاء على ما تبقى من الطائف،
وإحلاق أكرب األذى بالعيش املشرتك ،فإن املؤمل من اللبنانيني
ان يتداركوا األمر ،مدعومني من السعوديني والسوريني مبا يعيد
االعتبار إىل املؤسسات ،ويعرتف واحدهم باآلخر ،شريكًا كامل
األوصاف ،يف القرار كما يف الواجبات واملسؤوليات ،خاضعني
مجيعًا للمحاسبة واملساءلة بدءًا بشهود الزور ،وعلى أساس أن ال
أحد فوق القانون.

سنة على مصاحلة األسد :احلريري يعود بها إىل الصفر

قبل أربعة أيام 19 ،كانون األول ،انقضت سنة على مصاحلة الرئيس
سعد احلريري مع الرئيس ّ
بشار األسد ،عندما زار دمشق ألول مرة
عداء ألكثر من
يف  19كانون األول  .2009فاحتة صفحة جديدة تطوي
ً
أربع سنوات بسبب اتهام سوريا باغتيال الرئيس رفيق احلريري
نقوال ناصيف

بعد أقل من سنة على مصاحلة رئيس احلكومة سعد احلريري مع
الرئيس السوري ّ
جمددًا بني الرجلني.
بشار األسد ،وقعت القطيعة ّ
يف الشهر العاشر ،على أثر إصدار القضاء السوري يف  3تشرين
األول مذكرات توقيف غيابية يف ّ
حق  33شخصية بينها لبنانيون،
ومن هؤالء معاونون مباشرون للحريري ،توقف نهائيًا االتصال بني
األسد واحلريري ،بعدما كان احلوار قد توقف أيضًا قبل ذلك ،يف
السيد حسن نصر
 7حزيران ،بني احلريري واألمني العام حلزب اهلل
ّ
اهلل.
هكذا ،منذ أشهر ،البابان الواسعان إىل أي تسوية داخلية ،وإىل
ضمان استمرار حكومة الوحدة الوطنية ،ومنح احلريري القدرة على
ممارسة احلكم والسلطة ،موصدان يف وجهه ،من دون أن تكون ّ
مثة
إشارات إىل إمكان استعادة احلوار معهما ،وشيكة أو حمتملة حتى.
كي يستقبله األسد ،على رئيس احلكومة إعادة بناء ثقة انهارت متامًا،
التعهدات وتنفيذها .وكي
وتصحيح طريقة إظهار استعداده يف قطع
ّ
جدي وعلين يرفض
يستقبله نصر اهلل ،عليه أن يذهب إليه مبوقف ّ
باملسيسة.
القرار الظين ويصف احملكمة الدولية
ّ
يف األشهر الـ 10املنصرمة ،زار احلريري دمشق  5مرات ،عقد يف
كل منها مع الرئيس السوري أحيانًا أكثر من اجتماع وخلوة.
والتقيا للمرة السادسة عندما زار األسد بريوت مع العاهل السعودي
امللك عبد اهلل .على أثر كل من هذه الزيارات ،كانت األصداء تشيع
تقدم مطرد يف العالقتني الشخصية والسياسية بني الرجلني،
عن ّ
وعن توطيد الثقة وجتاوزهما مراحل السنوات األخرية من العداء .كان
األسد يؤكد دعمه للحريري على رأس حكومته ،واألخري يعلن انضمامه
إىل اخليارات االسرتاتيجية لسوريا ،مبا فيها محاية املقاومة.
حتى يف ّ
ظل االنقطاع الكامل لالتصاالت بينهما ،كان األسد يقول إن
احلريري هو الشخص املناسب جدًا للمرحلة احلالية ،ورئيس احلكومة
مميزة مع سوريا وثقة وطيدة مع رئيسها.
يصر على عالقات ّ
ّ
بيد أن ما قيل مل حُيدث ،منذ تشرين األول ،ثغرة تعيد فتح أبواب
احلوار .قال األسد إن مذكرات التوقيف الغيابية السورية أتت نتيجة
تلكؤ السلطة اللبنانية يف معاجلة املوضوع .وقال احلريري إن مذكرات
وتياره ،ومل تبق سواه وعائلته من
التوقيف تلك أهانته أمام مجهوره ّ
املطاردة السورية .عندما مل ُيظهر رئيس احلكومة استعدادًا حقيقيًا
بالتحرك حياله ،أدار له األخري ظهره.
لتدارك تدهور عالقته باألسد
ّ
وجه احلريري ،يف حماولة لكسر جدار الصمت
يف اآلونة األخرية ّ
املتبادل بينه ودمشق ،عرب شخصية لبنانية غري رمسية تتنقل بني
العاصمتني ،مالحظات إلبالغها إىل القيادة السورية ،على وجهة
نظره من طريقة تعامل الرئيس السوري معه ،مذ خطا أول مرة على
طريق املصاحلة مع الرئيس والنظام .وأدرج هذه املالحظات اليت
وصلت إىل مسؤول سوري بارز يف اآلتي:
يساو بينه كرئيس للحكومة وبني
1ــ يأخذ احلريري على األسد أنه مل
ِ
نصر اهلل ،وأبقى كفة العالقة راجحة ملصلحة األمني العام حلزب اهلل
يتقدم عليه عنده.
الذي
ّ
ّ
السنة إليها
2ــ يأخذ احلريري على األسد أن سوريا حتاول اجتذاب
باملفرق من خالل حلفائها يف هذه الطائفة يف بعض املناطق ،ما
ّ
ُيشعره مبحاولة تفتيتها بغية إضعافه.
يف حني أن ثقة وطيدة بينه واألسد من شأنها ،من خالله هو
ّ
السنية باجلملة.
بالذات ،أن جتتذب إىل سوريا الطائفة
3ــ يأخذ احلريري على األسد أنه أوصد دونه أبواب احلوار ،وهو يريد
استعادة عالقته به .كذلك أوصد نصر اهلل بابًا مماث ًال ،األمر الذي
ضاعف من وطأة االنقسام الداخلي يف لبنان من جراء انعدام احلوار
املباشر بني األفرقاء املعنيني ،وتراكم املشكالت من دون حلول هلا
يف جملس الوزراء وخارجه .وأبلغ احلريري إىل حامل الرسالة أنه أخطر
يقرره عبد اهلل واألسد ،مهما
السعودية بأنه يوافق سلفًا على كل ما ّ
يكن ،وهو يلتزم تنفيذه كام ًال.
مما أصغت إليه دمشق يف مالحظات
كانت االنطباعات املستمدة ّ

رئيس احلكومة ،اآلتي:
املتشدد
1ــ فتح األسد قلبه وبيته للحريري ،وجتاوز الربوتوكول
ّ
املتبع يف سوريا ،وعامله كزعيم سياسي أكثر منه رئيسًا للحكومة
بأن احتضنه ،ومل حُيل العالقة معه على نظريه رئيس احلكومة السورية
حممد ناجي العطري ،شأن ما يقتضي أن حيصل يف عالقات الدول
وأبر َز له مرارًا استعدادًا لإلصغاء إىل هواجسه
بعضها مع بعض.
َ
وخماوفه ،ومساعدته على ختطي الصعوبات اليت تواجهها حكومته.
2ــ حاول األسد ،يف أكثر من لقاء عقده مع احلريري ،التعاون
وإياه على حتقيق إجنازات أساسية يف العالقات الثنائية بني البلدين
املميز ،ويف العالقة الشخصية معه ،بغية توفري حلول
يف نطاقها
ّ
التعهدات
للمشكالت اليت كان يشتكي منها احلريري لديه .بيد أن
ّ
وكرر معظمها يف أكثر
اليت قطعها رئيس احلكومة للرئيس السوري،
ّ
ّ
يشق أي منها طريقه إىل التطبيق.
من لقاء بينهما ،مل
3ــ اختذ احلريري من العالقة اجلديدة اليت أرساها معه األسد،
منصة حملاولة ضرب حزب اهلل أو التضييق عليه ،وأحيانًا العمل
يقدر حق
على االستقواء عليه ،من الباب السوري الواسع .ومل
ّ
التقدير العالقة االسرتاتيجية واالستثنائية اليت تربط سوريا حبزب
اهلل ،واألسد بنصر اهلل ،وال توازيها عالقة مشابهة نظرًا إىل أهمية
منزلة املقاومة لدى القيادة السورية ورئيسها ،ودورها يف الصراع
يتعرض هلا لبنان وسوريا
مع إسرائيل ،ويف مواجهة الضغوط اليت
ّ
يف آن واحد .أضف أن سوريا ختلت نهائيًا عن السياسة اليت كانت
قد اتبعتها لسنوات طويلة ،إبان وجود جيشها يف لبنان ،وأدارها
خدام عندما كان يتالعب
نائب الرئيس السوري آنذاك عبد احلليم ّ
ّ
ويؤلب أحدهم على اآلخر
باألفرقاء اللبنانيني ـــــ مبن فيهم احللفاء ـــــ
ّ
التدخل السوري يف الشؤون الداخلية.
لتربير
ّ
السنة يف لبنان ،بل إىل دعم حلفائها
4ــ مل تعمد سوريا إىل تفتيت
الذين وقفوا إىل جانبها .وهي ال تستطيع ـــــ وإن يف ّ
ظل عالقة
جديدة مع احلريري ـــــ التخلي عنهم أو دفعهم إىل أن يقفوا وراء
احلريري .ال تبين سوريا عالقة أو حتالفًا مع أي طرف لبناني إال
من ضمن خط خياراتها االسرتاتيجية السياسية واألمنية ،والتسليم
املميزة بني البلدين ،والصراع مع إسرائيل ،فض ًال عن
بالعالقات
ّ
املسألة ذات األولوية غري املنازع عليها ،وهي محاية املقاومة من
أي استهداف أو اعتداء عليها من الداخل أو اخلارج .وإذ تفصح
وأخصها املذهبية،
دمشق عن أنها تسعى إىل منع الفتنة الداخلية،
ّ
يف لبنان ،تالحظ أن احلريري يستخدم التهويل بها كإحدى أدوات
الضغط على الطرف اآلخر.
5ــ مل ُتغلق سوريا قنوات حوار مع رئيس احلكومة ،كي تفتح قنوات
أخرى جديدة ،يف تعبري صريح ومباشر عن رفض أي حماولة للدخول
يف حوار معها من غري القناة اليت يأمر بها الرئيس السوري .وهو،
بعدما أقفل قناة حواره املباشر مع احلريري ،وقناة حوار مستشارته
السياسية واإلعالمية الوزيرة بثينة شعبان مع مدير مكتب رئيس
احلكومة وابن عمته نادر احلريري ،وقناة اللواء رستم غزالة مع
رئيس فرع املعلومات يف قوى األمن الداخلي العقيد وسام احلسن،
لن تكون ّ
مثة قناة أخرى الستعادة احلوار مع دمشق ،عرب أي مسؤول
تصب كل القنوات
سوري آخر .يف سوريا مرجع واحد هو الرئيس،
ّ
وتتفرع منه .وعندما تقفل القناة األم ،تقفل للفور القنوات
عنده
ّ
األخرى ،إىل أن يقضي الرئيس بقرار مغاير.
6ــ يصل إىل مسامع القيادة السورية ،عرب آذانها الوفرية والنشيطة
مما يرويه رئيس احلكومة يف أوساطه ومع
يف بريوت ،الكثري ّ
زواره ،وبعضه ينطوي على سلبية حيال سوريا ،األمر الذي حيملها
جبدية ،واالستنتاج
على عدم جتاهل هذا الكالم والتعامل معه
ّ
ثم أن احلريري غري جاد يف عالقته مع الرئيس السوري.
من ّ
بعض هذا الكالم وصل حديثًا ،وسمُ ع بكثري من االمتعاض داخل
القيادة السورية اليت استخلصت منه أن احلريري ال يزال ـــــ
كأفرقاء كثريين من حلفائه يف قوى  14آذار ـــــ يراهن على
وقائع وتطورات إقليمية ،وال يعبرّ فع ًال عن التزامه سقف اجلهود
السعودية ـــــ السورية .غري أن مراهنات كهذه يدخل األمريكيون
طرفًا مباشرًا فيها ـــــ يف نظر دمشق ـــــ ال تكتفي بأن تكون سببًا
للخالف بني سوريا واحلريري ،بل سببًا ملزيد من االنقسام داخل
لبنان مع حزب اهلل ،يف مرحلة خيوض األخري فيها ،علنًا ،مواجهة
مع الغرب الذي يستهدفه.
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لبنانيــات

احلريري يرأس اجتماعاً وزارياً لبحث
أضرار العاصفة
رأس رئيس جملس الوزراء سعد
احلريري عند السابعة من مساء
أمس االول ،اجتماعا وزاريا
للبحث يف موضوع األضرار
اليت خلفتها العاصفة األخرية.
وعمليات املسح لتحديد حجم
هذه االضرار متهيدا لعرض
احللول املناسبة.
وضم االجتماع الوزراء :حسني
احلاج حسن حممد رحال سليم
وردة ريا احلسن وفادي عبود
واالمني العام للهيئة العليا
لالغاثة اللواء حييى رعد مدير
العمليات يف اجليش اللبناني
العميد الركن مارون احليت املدير
العام للدفاع املدني العميد
درويش حبيقة مدير عام النقل
عبد احلفيظ القيسي واملستشار
فادي فواز.
احلاج حسن
بعد االجتماع الذي انتهى عند
التاسعة مساء ،حتدث كل من
الوزير حسني احلاج حسن فقال:
الوزارية
اللجنة
«اجتمعت
برئاسة دولة رئيس احلكومة
سعد احلريري ،وهي اللجنة اليت
كلفت بدراسة ومعاجلة موضوع
أضرار العاصفة األخرية اليت
ضربت لبنان .مت التداول يف
كل املعطيات املتوافرة لدى
الوزارات املعنية ولدى كل
من اجليش اللبناني واهليئة
العليا لإلغاثة والفريق العامل
مع دولة الرئيس وإحدى
الشركات االستشارية ،وكان
نقاش مستفيضا يف األفكار
والطروحات ،وبنتيجة اجللسة
تقرر البدء مبسح األضرار يف
البنى التحتية ،ويف األمالك
العامة واخلاصة ،ويف األضرار
الزراعية ،وتلك الواقعة على
الصيادين ،وإحصاء هذه األضرار
على مجيع األراضي اللبنانية
متهيدا لتحديد املعطيات ،والنظر
يف كيفية التعاطي مع األضرار
الناجتة عن العاصفة ،وكيفية
املواطنني،
على
التعويض
ضمن اإلمكانيات املتوافرة لدى
احلكومة ،من أجل إعادة إطالق
عجلة اإلنتاج يف بعض القطاعات
املتضررة».
أضاف« :كذلك مت التباحث يف
بعض النواحي القانونية املتعلقة
باألمالك املبنية واملباني املوجودة
على بعض األمالك العامة،
وكيفية التعامل معها ،إضافة
إىل بعض املنشآت الزراعية اليت
قد تكون يف أراضي ضم وفرز،
وإىل آخره من النواحي القانونية
اليت يفرتض النظر إليها مع
مراعاة كل التفاصيل املوجودة
ومت التوافق أيضا على كيفية
مسح األضرار من خالل جلان
فنية وجلان هندسية ،وبوجود
اجليش اللبناني واهليئة العليا
لإلغاثة والوزارات املعنية ،ومنها
وزارة الزراعة بالنسبة لألضرار
األشغال
ووزارة
الزراعية،
العامة والنقل بالنسبة للمرافئ،
بالنسبة
السياحة
ووزارة
للمنشآت السياحية .ومت أيضا
النقاش حول موضوع األشخاص
املتضررين الذين عليهم ديون
للبنوك أومستحقات ،وقد كلفت

وزيرة املالية ريا احلسن باالتصال
باملصارف من أجل إعادة جدولة
الديون .هناك نقاش حصل،
ووضعت املبادئ العامة بانتظار
جتميع املعلومات واملعطيات من
أجل حتديد املبادئ األساسية
اليت ميكن العمل عليها».
رحال
من جهته ،قال الوزير رحال:
«استكماال ملا أعلنه الوزير
احلاج حسن ،هناك بعض األمور
اليت أقرت فورا ،ومنها التعويض
على الوفيات اليت حصلت جراء
هذه العاصفة ،وهذا التعويض
سيكون بقرار من دولة الرئيس
احلريري بشكل فوري .كذلك
هناك موضوع سيتم التباحث
حوله ،وهو بعض الذين تضرروا
جراء العاصفة ورفعوا دعاوى
حبق أشخاص آخرين تسببوا بهذا
الضرر ،بسبب إهمال أو بسبب
القيام بأمور من دون رخص من
جهات معنية ،وبالتالي فإن هؤالء
األشخاص ،يف حال مت التعويض
عليهم ،سيتم البحث عن آلية
الستعادة هذه األموال يف حال
ُرحبت هذه الدعاوى يف احملاكم.
كما سيوجه الرئيس احلريري
تعميما إىل اإلدارات املعنية
بضرورة استباق العواصف وأي
كوارث ميكن أن حتصل من
خالل إجراءات جيب أن تقوم
بها هذه الوزارات واإلدارات
يف هذه القطاعات املعنية لكي
نقوم بوقاية قبل وقوع املشكلة
والبدء بالبحث عن التعويضات.
هناك أمور أخرى يف منشآت
يفرتض أن يكون فيها مقاييس
معينة تقوم على أساسها هذه
املنشآت ،لكي تتحمل هذا النوع
من العواصف أو سرعة الرياح أو
الثلوج أو غري ذلك».
اضاف »:أكد الرئيس احلريري
أننا مقبلون يف السنوات املقبلة
على مشاكل كبرية جراء التغري
املناخي ،فكمية املتساقطات
اليت كانت تهطل يف 180
يوما باتت تهطل يف  90يوما،
وأصبحت تأتي بكثافة أكرب،
وباتت هناك فروقات يف درجات
احلرارة ،من هنا ضرورة الوقاية
قبل الوصول إىل املشاكل
والبحث عن احللول .هناك أمور
سريعة ستتم من خالل تعاميم
سيصدرها دولة الرئيس على
الوزارات واملؤسسات املعنية
للفت االنتباه مبا يقلل من هذه
اخلسائر ،وهناك أمور طويلة
املدى ،على الوزارات املعنية
أن تبدأ بوضع خطة معينة
يف قطاعات حمددة ميكن أن
تتضرر بسبب الكوارث ،وال
سيما جراء التغري املناخي الذي
هو العنوان الرئيسي يف بلدنا
هلذه الكوارث القادمة وهلذه
املشاكل».
وكان الرئيس احلريري التقى
يف السرايا الكبرية السفري
الفلسطيين يف لبنان عبد اهلل
عبد اهلل يف حضور رئيسة جلنة
«احلوار اللبناني ـ الفلسطيين»
مايا جمذوب واملستشار حممد
شطح ،وعرض معه األوضاع
العامة والتطورات.

سليمان يبحث مع مرتي أهمية التخاطب السياسي اهلادئ

بري يلتقي اجمللس الدستوري
والفرزلي

*سليمان مستقبال مرتي*

عرض رئيس اجلمهورية ميشال
سليمان يف القصر اجلمهوري
يف بعبدا أمس االول ،مع وزير
اإلعالم طارق مرتي األوضاع
العامة والواقع اإلعالمي السائد
راهنًا وأهمية التخاطب السياسي
املعتدل واهلادئ يف هذه املرحلة
اليت يواجهها لبنان واملنطقة.
وتناول مع كل من الوزيرين
السابقني جوزف اهلاشم ووديع

اخلازن التطورات السياسية على
الساحة الداخلية.
واستقبل النائب السابق مسري
عازار وعرض معه شؤونًا
سياسية وعامة.
وحبث مع الرئيس السابق جمللس
شورى الدولة القاضي يوسف
سعد اهلل اخلوري يف عدد من
املواضيع والشؤون الدستورية
والقانونية املطروحة راهنًا.

فرعية املال تؤكد احرتام سرية املداوالت:

اإلشراف على عمل الوزارة وديوان احملاسبة

يف اول اجتماع هلا ،قررت اللجنة
الفرعية املنبثقة من جلنة املال
واملوازنة ابقاء مداوالتها سرية،
واعالن القرارات اليت تصدر فقط
عن رئيس اللجنة وامانة سرها،
وجددت اهمية االشراف على عمل
وزارة املال وديوان احملاسبة
ومتابعة امللفات املالية ،وكل
ما يتصل بقطع احلساب وحساب
املهمة.
عقدت اللجنة جلسة امس االول
برئاسة النائب ابرهيم كنعان ويف
حضور النواب االعضاء فادي اهلرب
وعلي فياض وغازي يوسف ،وغاب
بداعي السفر النائبان ياسني جابر
وهنري حلو .وبعد نهاية اجللسة،
وزع بيان شدد فيه رئيس اللجنة
على «احرتام سرية املداوالت
يف جلسات اللجنة الفرعية وعلى
اقتصار اعالن قرارات عمل هذه
اللجنة على ما يرد فقط من رئيس
اللجنة وأمانة سرها ،واعتبار هذا
االجتماع
متهيديا لوضع تصور عملي ملهمات
اللجنة ودورها وآلية عملها ،على ان
يعدها رئيس اللجنة ويوزعها على
اعضاء اللجنة ،وفقا لنقطتني:
االوىل :االشراف على تطور عمل

وزارة املال وديوان احملاسبة
يف مسألة حساب املهمة وقطع
احلساب ضمن اطار الثوابت اليت
توصلت اليها جلنة املال واملوازنة
يف االجتماعات املتالحقة ،وابرزها
متكني جملس النواب من اقرار
موازنة الـ  2010نظرا اىل ما تضمه
من اعتمادات وموازنات تشغيلية
واستثمارية وتعديالت ضريبية
وحقوق اجتماعية للمواطنني ،من
دون ان يؤثر ذلك على ضرورة
اصالح الوضع القائم ماليا
وحسابيا عرب انتاج حسابات سليمة
خارج اطار اي تسوية.
الثانية :متابعة امللفات املالية اليت
طرحت امام جلنة املال يف جلسات
االستماع اىل وزارة املال وديوان
احملاسبة وفقا الحكام النظام
الداخلي للمجلس ومن اجل حتديد
املسؤوليات وسبل املعاجلة».
وكان رئيس اللجنة التقى وفدا من
ديوان احملاسبة ضم القضاة انعام
البستاني وافرام اخلوري وناصيف
ناصيف موفدا من رئيس الديوان
القاضي عوني رمضان ،وحبثوا
يف قرارات ديوان احملاسبة اليت
صدرت اخريا واملتصلة مبوازنة
الـ.2010

 Hello Mobileحباجة 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 أجرا مغريا مقابل ساعات العمل مع عمولة

للمزيد من التفاصيل يرجى االتصال بـ ايناس على :
0284480655
او ارسال السرية الذاتية الكرتونيا ( )CVاىل املوقع:

ines.bushwesha@telpacific.com.au

*بري مستقبال اجمللس الدستوري*

استقبل رئيس جملس النواب
نبيه بري يف مقر الرئاسة
الثانية يف عني التينة أمس
االول ،وفد اجمللس الدستوري
برئاسة رئيسه عصام سليمان
الذي قدم له الكتاب السنوي
للمجلس الذي يتضمن قراراته
والدراسات اليت أعدها.
والتقى الرئيس بري النائب
السابق ايلي الفرزلي ،الذي
قال بعد اللقاء« :حتدثنا عن
املؤمتر الذي سيعقد قريبًا يف
دولة اإلمارات العربية املتحدة
للربملانات اإلسالمية والذي
يضم كل الدول اإلسالمية،
وبناء على طلب دولته جرى
إدراج بندين :أحدهما يتعلق
مبسألة تهويد القدس واألمر
الثاني هو مسألة مركزية
أساسية هلا عالقة بطابع
الشرق احلضاري ،هي مسألة
املسيحيني املشرقيني سكان
البالد األصليني يف هذا
الشرق ،واحلوار املسيحي ـ
اإلسالمي كان انعكاسًا للقرار

واإلرادة اللبنانية يف العيش
املشرتك كبلد هو برتكيبته
مؤمتر حلوار األديان».
اضاف« :كما ناقشنا التعويل
ـ
السوري
املسعى
على
السعودي الذي ارتفع فيه
ووفقا
التفاؤل
منسوب
للتطورات اإلقليمية والدولية،
وحبثنا يف كيفية إجياد السبل
اليت تؤدي اىل إجياد املخارج
احلقيقية لألزمة الوزارية القائمة
يف عدم التئام جملس الوزراء،
والذي يرى الرئيس بري بصورة
ال يرقى إليها شك أن االقرتاح
الذي تقدم به يشكل خمرجًا
حقيقيًا لألزمة اليت يعيشها
جملس الوزراء اليوم».
وأبرق بري اىل رئيس مجهورية
بيالروسيا الكسندر لوكتشكو
مهنئًا بإعادة انتخابه ،واىل
رئيس احلكومة العراقية نوري
املالكي ،مهنئًا بتأليف احلكومة
اجلديدة ،متمنيًا له «التوفيق
يف مهماته خدمة للعراق ووحدته
واستقراره وازدهاره».

البطريرك حلام يدعو إىل قمة روحية
تشكّل مرجعية مسؤولة عن محاية العيش

دعا بطريرك الروم امللكيني الكاثوليك غريغوريوس الثالث حلام
اىل «ضبط اخلطاب السياسي» ،الفتا اىل «ان على كل
انسان ان يتحمل تبعة كالمه وارتداداته على الوضع العام»،
ومتنى على وسائل االعالم «اال تساهم يف تسويق بعض
اخلطابات العصبية».
ورأى يف مؤمتر صحايف يف املقر البطريركي بالربوة امس االول،
بعد اعالن رسالة امليالد (نشرت «النهار» مقتطفات منها االحد
املاضي) ،ان احلال يف لبنان «تعكس اجواء احلرية السياسية
والتعددية يف هذا البلد».

نليب
طلبات
كافة
املناسبات
اتصلوا بــ رانياTel/Fax: (02) 9725 7011 :
753 Hume Hwy Shop 28A Bass Hill
Plazza Bass Hill NSW 2197
sayitwithroses@optusnet.com.au
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لبنانيات

احلريري متنّى بقاءه السند الصلب لقضية لبنان العادلة

«الوفاء للمقاومة» :مؤامرة احملكمة السفري السوري يزور احلص وكرامي:
استقرار لبنان مصلحة سورية ـ سعودية صفري :نأمل أن يسري الوطن على وترية
ته ّدد االستقرار

رأت كتلة «الوفاء للمقاومة»
ان «مؤامرة احملكمة الدولية
اخلاصة بلبنان تشكل تهديدا
واحلقيقة
للعدالة
جديدا
واالستقرار يف هذا البلد».
اجتماعها
الكتلة
عقدت
االسبوعي امس االول برئاسة
النائب حممد رعد وحضور
االعضاء.
وقالت يف بيان على االثر،
(“ )...جددت الكتلة عهدها
التمسك بنهج الدفاع عن حقوق
واملستضعفني،
املظلومني
وحدتهم
على
واحلرص
وتنمية قدراتهم ،وقطع دابر
الفنت اليت حياول الظاملون
واملستبدون اثارتها المرار
مشاريعهم العدوانية ،وفرض
السيطرة واهليمنة عليهم وعلى
بلدانهم».
واضاف البيان «كما عرضت
الكتلة التطورات السياسية
يف البالد واملنطقة وخلصت
اىل ما يأتي.
 لقد بات واضحا ان مؤامرةاحملكمة الدولية اخلاصة بلبنان
تشكل تهديدا جديا للعدالة
واحلقيقة واالستقرار يف هذا
البلد ،وتشكل اداة ابتزاز
لفرض شروط وامالءات على
اضعاف
بهدف
اللبنانيني
قوتهم وتفريق صفوفهم
ومتكني العدو الصهيوني
منهم .واملطلوب هو التصدي
الهداف هذه املؤامرة ،واحلؤول
دون تفاقم االزمة بني ابناء

البلد الواحد ،امال يف ان حيقق
املسعى السوري – السعودي
نتائجه ملا فيه مصلحة لبنان
واللبنانيني.
 ان كشف املقاومة واجليشاجهزة التنصت والتجسس
صنني
يف
االسرائيلية
والباروك ،هو اجناز وطين كبري
للعيون الساهرة يف جيشنا
اللبناني ومقاومتنا الشريفة،
كما انه دليل اضايف على
صواب الرهان على معادلة
القوة اللبنانية اليت حتمي
الوطن وتصون سيادته.
 ان الوضع احلكومي الراهن،ينبغي ان يقنع اجلميع بأن
حسم ملف شهود الزور عرب
اآللية الدستورية توافقا او
تصويتا ،هو املفتاح الوحيد
للخروج من مأزق املراوحة.
 ازاء التطورات اليت تشهدهااالفريقية
العاج
ساحل
الصديقة ،نناشد املسؤولني
املعنيني يف لبنان االهتمام،
باحوال اجلالية اللبنانية هناك،
والعمل على تلبية متطلبات
الرعاية هلم.
 ان لبنان معين باليقظة،واحلفاظ على حقوقه يف
املوارد النفطية او الغاز يف
مياهه االقليمية ،وبالتنبه
الدائم اىل حماوالت العدو
الصهيوني ،وضرورة القيام
باالجراءات املناسبة اليت حتفظ
حقوقنا السيادية ،ومتكننا من
االستفادة منها».

واحدة بقيادة رؤسائه

*احلص مستقب ًال السفري*

أكد السفري السوري لدى
لبنان ،علي عبد الكريم
علي« ،ان اجلهد السوري
 السعودي مستمر ،ولكنتظهري النتائج جيب ان
يكون عرب االفرقاء يف
لبنان وجتاوبهم وتوافقهم
وحوارهم يف ما بينهم
وخارج االعالم كي يصلوا
اىل نتائج» ،آم ً
ال أن
«تكون مثمرة وقريبة
وتدرأ اي فتنة
وتفوت
ّ
الفرصة على االستهداف
من
للنيل
اإلسرائيلي
وصموده
لبنان
وحدة
ومقاومته».
واعترب علي بعد لقائه
الرئيس سليم احلص،
ان
االول،
امس
«املوقف اإليراني من
احملكمة الدولية يتناغم

تركيب دواليب
جديدة ومستعملة
من ماركات
Kumho, Michlelin,
Dunlop, Bridgestone...
Good yearوغريها

ميزان اوتوماتيكي ()Wheel Allignment

(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:
Nazih: 0402 254 834 - PH: 9892 4001
Fax: 9892 4002
Address: 186 -188 Hawksview St,
Cnr of fowler Rd, Guildford NSW 2161

ويتكامل مع مواقف كثرية
تصدر يف أكثر من مكان
يف لبنان وخارجه تشكك
بصدقية وصوابية احملكمة
الدولية ويف تسييسها
والتسريبات اليت نقلتها
الصحافة يف اكثر من
مكان واكثر من مواقف
ويف مواضيع خمتلفة هزت
صورتها ،وبالتالي ما جاء
على لسان السيد اخلامنئي
سبقته مواقف كثرية».
وأعلن «ان االتصاالت
والرئيس
سوريا
بني
سعد احلريري خبري»،
نافيًا «علمه بأي زيارة
للحريري اىل دمشق»،
«التفاؤل
اىل
داعيا
باخلري وباملسعى السوري
والوفاق
السعودي
اللبناني اللبناني واحلوار
بني االشقاء».
السوري
السفري
وزار
الرئيس عمر كرامي ،يف
دارته يف الرملة البيضاء،
حيث أكد أن «سوريا
والسعودية غيورتان على
واستقراره
لبنان
أمن
ألن يف هذا مصلحة
البلدين ،مضيفًا جيب أن
«االستهدافات
تكون
اإلسرائيلية دافعًا لتحصني
ومنع
الداخلية
الوحدة
االجنرار إىل اي ملعوب قد
تكون مظاهرة خادعة».
وأشار إىل أن «ما تعرض
له لبنان يف املراحل
حرصا
مينحه
املاضية
وشعورا برفض مقدمات
الفتنة» ،مشددًا على ان
«السواد االعظم والقوى
االساسية ترفضها ومتنع
حدوثها ،وال تسمح بها،
وتفاؤلوا ،فان ما حدث يف
العام  2006من مؤامرات
كثرية وصمد يف وجهها
لبنان يبشر بأن إمكانية
الصمود والعافية أكثر».
الرئيس
رأى
بدوره
كرامي ،بعد لقائه السفري
السوري «ان املساعي
بطريقة
جارية
العربية
اجيابية» ،مشددا على
انه «حصل التفاهم إىل
حد بعيد ،وان إعادة العمل
بعد مغادرة امللك عبد اهلل
املستشفى ،تسهل األمور
كثريًا وتدعمها».

املاروني
البطريرك
شدد
الكاردينال نصر اهلل بطرس
صفري امس االول على ضرورة
أن «يسري الوطن على وترية
واحدة ،وذلك بقيادة رؤسائه،
وأن يطيع الشعب الرؤساء
فيسريون مبسار واحد» .فيما
متنى له رئيس جملس الوزراء
سعد احلريري يف رسالة نقلها
اليه مستشاره السياسي داود
الصايغ ان «يبقى السند
الصلب لقضية لبنان العادلة
يف حقه املشروع باالستقرار
وتغليب املصلحة اللبنانية
والتمسك بعمل املؤسسات
واعالء شأن الدولة».
وأكد صفري يف حديث
اىل إذاعة «صوت لبنان
 »100.5أمس ،أن «فرحة
العيد ال تكتمل إال اذا شبك
أبناء الوطن الواحد األيادي
وعادوا اىل بعضهم بالوفاق
والسالم» ،معربًا عن أمله
«نعيد خبري ،وتتحسن
يف أن
ّ
األمور ،وأن يقبل اللبنانيون
وحيسون فيه».
على وطنهم
ّ
وأشار اىل أن «هناك الكثري
من الصعوبات اليت تواجه مسار
العمل السياسي يف لبنان»،
الفتًا اىل اهمية «ان يسري
الوطن على وترية واحدة
بقيادة رؤسائه ،وأن يطيع
الشعب الرؤساء فيسريون
مبسار واحد».
ورأى أن «التهديد والوعيد،
سواء كان يف األعياد أو يف
غري أوقات ،ال جيوزان ،وعلى
أبناء الوطن الواحد أن يدافعوا
عن وطنهم ويكونوا يدًا واحدة
يف سبيل خريه» ،متمنيًا أن
«تتحقق العدالة ،ال سيما أنها
مطلب مجيع الناس».
وتوجه اىل املسؤولني بالقول:
«ان اهلل موجود وهو يسهر
على كل شيء شرط أن يأمتروا
بأوامره ،ما عدا ذلك فان اهلل
هو الذي يتولىّ األمور».
الشهداء:
ألهالي
وقال
يصب بلسم
أن
اهلل
«نسأل
ّ
العزاء على قلوبهم» ،داعيًا
إياهم اىل «الثقة باهلل رغم
املصاعب اليت أصابتهم».

ودعا الشباب اىل «أن
يسريوا حبسب وصايا اهلل»،
متمنيًا للجميع «عيدًا جميدًا
وأن يعودوا اىل بعضهم
البعض بالوفاق والتعاون
والسالم».
الصايغ
واستقبل صفري يف بكركي
املستشار الصايغ ،الذي قال:
«نقلت اىل غبطته رسالة من
الرئيس سعد احلريري لوضعه
يف أجواء املرحلة احلالية
واالتصاالت والزيارات اليت
قام بها دولته ،وهي يف
الوقت نفسه رسالة لتأكيد
التقدير والصداقة لسيد هذا
الصرح ،وللدور الوطين الكبري
الذي أداه ويؤديه غبطته يف
قول كلمة احلق والتمسك
بالثوابت والقيم اليت قام
عليها لبنان يف العيش
املشرتك واحلوار واالعتدال
واالنفتاح ونبذ العنف على
أنواعه».
الرئيس
«متنى
أضاف:
احلريري ان يبقى غبطته السند
الصلب لقضية لبنان العادلة
يف حقه املشروع باالستقرار
وتغليب املصلحة اللبنانية
والتمسك بعمل املؤسسات
واعالء شأن الدولة اليت هي
ضمانة وحدة الشعب وحتقيق
التطلعات الواحدة يف التقدم
والتطور وتوفري الثقة بالغد
لالجيال الطالعة».
وبعدما قدم الصايغ التهاني
محله صفري
باالعياد املباركةّ ،
رسالة شكر للرئيس احلريري،
متمنيًا له «التوفيق يف
مهامه».
والتقى صفري وفدًا من خماتري
البرتون جاء معايدًا ،ومتنى عليه
«السعي مع املسؤولني اىل
تأمني معاش تقاعدي للمختار
بعد االنتهاء من واليته».
الدوري
االجتماع
وترأس
لـ»املؤسسة
السنوي
يف
لالنتشار»
املارونية
حضور رئيسها الوزير السابق
ميشال اده ووزير الداخلية
زيارد بارود ورئيس «حركة
االستقالل» ميشال معوض.

احلص :تبلغ الوزراء قرارات مل يقرأوها ..عملية تزوير رمسية
طالب الرئيس الدكتور سليم
احلص ،رئيس احلكومة سعد
احلريري« ،بشرح حقيقة ما ورد
يف بعض الصحف أمس األول
و«األخبار»)
(«السفري»
«حول تبلغ الوزراء قرارات مل
يوافقوا عليها ومل يصدروها،
وحتديدًا القرار املزعوم الذي
يتعلق بتلبية رئيس احلكومة دعوة
رمسية اىل روسيا وتفويضه او
من يكلفه توقيع االتفاقيات
مع اجلانب الروسي وتغطية
وزارة اخلارجية نفقات الزيارة،
وكذلك القرار املزعوم الثاني
املتعلق باملوافقة على استضافة
رئيس وزراء تركيا وبالتالي نقل
االعتمادات الالزمة لذلك».

واعترب احلص يف تصريح له
أمس ،أن «هذه الواقعة تشكل
ّ
قل نظريها» ،داعيًا
فضيحة
اىل «تربير سبب هذا اخلطأ
الذي وقع ،وهذا ،بديهيًا ،من
حق الرأي العام على احلكومة
بطبيعة احلال» ،الفتًا االنتباه
إىل أنها «عملية تزوير تقوم
بها جهات رمسية على أعلى
املستويات» .وأضاف «يبدو
أنها كانت نتاجًا إلخالل فادح
ترتكبه احلكومة بعدم االجتماع،
فإذا جبدول أعمال اجللسة اليت
عقدت أخريًا يلحظ النظر يف حنو
 350بندًا مرتاكمًا» ،مشددًا على
أن «السكوت عنها سيكون
فضيحة مضاعفة».
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لبنانيات

ويليامز وابادي يف بنشعي

اجلهـوزيّـة إلطـالق منـاقصـة خط الغـاز

باسيل :هو املشروع األكثر أهمية يف لبنان
أعلن وزير الطاقة واملياه
املهندس جربان باسيل عن
إطالق أهم مشروع إسرتاتيجي
يف لبنان بعد إنتهاء الدراسة
خبصوصه ،وهو خط الغاز
الساحلي من دير عمار اىل صور
بطول  174كلم وقطر  36أنش،
بكلفته التقديرية تبلغ 350
مليون دوالر تقريبًا ،إمنا وفره
السنوي على معامل الكهرباء
فقط حسب سعر النفط اليوم
يبلغ 740مليون دوالر ،ما يدل
كم ان هذا املشروع هام
للكهرباء ،وكم أن وفره كبري
للصناعة اللبنانية ولإلستعمال
املنزلي ولقطاع النقل ،ومدة
ً
كاملة باحلد األقصى
تنفيذه
 28شهرًا ،وبالتالي نستطيع
بأجزاء وأجزاء إنهاءه وربطه
الحقًا خبط الغاز العربي ،أي
عرب استرياد الغاز الطبيعي من
روسيا اىل مجهورية اإلحتاد
السوفياتي السابقة واىل
تركيا وايران مرورًا بسوريا
ومصر فيكون لدينا أكثر من
ُ
وتربط
مصدر غاز طبيعي،
مبحطة تسييل« ،تغويز»
الغاز السائل ،وهي حمطة
تأتينا بالغاز السائل من البحر
ليصبح لدينا يف لبنان مادة
نفطية هي الغاز مؤمنـة بشكل
دائم ،ولديها أمان وضمـان
استمراريـة تزويد لبنان بها.
كالم الوزير باسيل جاء خالل
مؤمتر صحفي عقده يف الوزارة
حبضور مدير عام منشآت
النفط سركيس حليس وفريق
عمل النفط.
وأشار« :إن هذا اخلط هو
العمود الفقري إلسرتاتيجية
لبنانية لتزويد لبنان بالغاز،
واليت وفرها سيكون مبليارات
الدوالرات سنويًا على اإلقتصاد
وعلى املواطنني ،لذلك مها
كانت كلفة هذا اخلط ستبقى
قليلة بالنسبة اىل وفره».
ولفت «أن هذا املشروع
مدرج ضمن خطة الكهرباء اليت
ُأ ْطِل َقت ووافق عليها جملس
الوزراء ،مشريًا ان وزارة
الطاقة واملياه عرب منشآت
مناقصة
أطلقت
النفط،
لدراسة هذا اخلط ،وفازت بها
شركة « »ACEبالتعاون
مع شركة « »IMEGمببلغ
مليون ومخسني ألف دوالرًا
ونفذوا الدراسة الالزمة حيث
وسِّل َمت اىل وزارة
إنتهت
ُ
الطاقة ،باإلضافة اىل تصنيف
للشركات الراغبة بتنفيذ هذا
اخلط ،وهما عمليتان قد
ّ
متتا بنجاح كبري ،فالدراسة
كانت جيدة ،وكذلك اإلقبال
املتقدمة
من قبل الشركات
ّ
للتصنيف».
أضاف« :يشكل هذا املشروع
العامود الفقري لتوزيع الغاز
الطبيعي على طول الساحل
اللبناني والذي سيتم ربطه
خبط الغاز العربي الذي يغذي
حاليا معمل دير عمار ,كما وأنه

معلوم أن العمل جاري على
ربط خط الغاز العربي برتكيا
ومجهوريات االحتاد السوفياتي
السابقة وروسيا الذي سيكتمل
مع بداية عام  ,2012باإلضافة
إىل إمكانية ربطه مبحطة تغويز
الغاز السائل التى ميكن
إنشاءها على الساحل اللبناني
ومستقب ًال حبقول الغاز يف
حال مت إكتشافه وإستخراجه،
كما تعمل الوزارة على تنوع
مصادرالغاز الطبيعي لضمان
إستمرار التغذية».
وإن خط الغاز يتبع مسار
السكة احلديدية الساحلية،
وذلك بعلم جملس الوزراء
وموافقة مصلحة سكك احلديد
ووزارة األشغال والنقل من
أجل خفض تكاليف اإلستمالك
وقامت شركة « »ACEمن
ضمن عملها بإجراء مسح شامل
للخط ولكافة األماكن اليت
تعديات،
فيها إشكاالت أو
ّ
ووجدت هلا احللول ال ّالزمة،
وهو أمر يلحظ أيضًا اجلسور
وجماري األنهر ،والعديد من
احلاالت اليت حتتاج اىل إهتمام
خاص».
وقد ُق ِّسم هذا اخلط وحبسب
الدراسة اىل مخسة أقسام:
القسم األول :خط بري ميتد
من معمل دير عمار اىل سلعاتا
بطول  36كلم مدة تنفيذه 24
شهرًا ،يربط معمل ديرعمار
ومعمل حريشه مع إمكانية ربط
املصانع واملعامل يف شكا
وسلعاتا.
القسم الثاني :خط بري وميتد
من سلعاتا اىل معمل الذوق
بطول  42كلم  ،مدة تنفيذه
 26شهرًا ،ويؤمن التغذية
ملعمل الذوق.
القسم الثالث :ميتد من معمل
الذوق اىل الناعمة وذلك بثالث
خيارات ،مدة تنفيذه 20 18-
شهرًا ،وهو يربط القسم
بالقسمني
والثاني
األول
الرابع واخلامس ،وهو القسم
األصعب ووضعنا فيه ثالثة
خيارات:
 اخليار األول الطبيعي ميتدعرب البحر وهو اخليار األكلف
طوله  36كلم وجينبنا املرور
ببريوت كمنطقة سكنية.
 اخليار الثاني ،هو خياربري ولكن مبوازاة الشاطئ
ّ
اللبناني ،طوله  32كلم مير عرب
جمرى نهر بريوت وعرب بعض
الضواحي.
 اخليار الثالث :خط حبريبطول  36كلم ،مير خط الغاز
يف البحر مبواجهة بريوت.
القسم الرابع :خط بري ميتد
من الناعمة اىل معمل الزهراني
بطول  33كلم ،مدة تنفيذه 21
شهرًا ،وهو يؤمن التغذية
ملعملي اجلية والزهراني.
القسم اخلامس :خط بري ميتد
من معمل الزهراني إىل معمل
صور بطول  30كلم ،مدة
تنفيذه  19شهرًا ،وهو يؤمن

التغذية ملعمل صور».
تابع« :إن الشركات املؤهلة
إلنشاءات خطوط نفط وغاز
يف البحر والرب بلغت ،11
وهي شركات كبرية عامليًا
وحجم تداوهلا املالي السنوي
يرتاوح بني  300مليون دوالر
اىل  5مليار و 600مليون دوالر
ّ
وسنبلغها تباعًا بأنها
سنويًا،
صنفت ،وقد ّ
ّ
وقعنا اليوم
قد
ملف التصنيف.
املؤهلة
الشركات
أما
إلنشاءات خطوط نفط وغاز
يف الرب فعددها  ،8وهي
شركات كبرية ايضًا تداوهلا
املالي يرتاوح بني  109مليون
دوالر و مليار و  261مليون
دوالرًا».
أضاف« :يكون بذلك لدينا
ّ
صن َفت،
 19شركة عاملية قد
وهو دليل كبري على اإلهتمام
بهذا املشروع ،واإلهتمام
بلبنان وباملشاريع القائمة
فيه وسعي الشركات الكبرية
العاملية لإلستثمار يف لبنان يف
مشروع اسرتاتيجي مماثل».
وأعلن الوزير باسيل عن «أن
مخس شركات حتى اآلن من
ضمن هذه الشركات قد أبدت
رغبتها بتمويل هذا املشروع،
وقد أعطينا جما ً
ال لإلستماع اىل
الشركات األخرى الراغبة بإعطاء
العروض بهذا الصدد».
وعن كلفة املشروع ،أشار
الوزير باسيل أنه جاء وفق
احتساب تقديري من شركة
 ،ACEوهو رقم قابل للنزول
بعد إجراء التنافس بني
الشركات املتقدمة ،ألنه رقم
قد وضع وفق مواصفات
أوروبية انكليزية ،فيه احتساب
فقط لكلفة اإلدارة واملشروع
 ،25%واليت هي برأينا كلفة
كبرية باملقارنة مع لبنان.
إذن ،ضمن اخليارات املوضوعة،
إن اخليار الوسطي هو األفضل
بالنسبة اىل «بريوت»،
الكلفة فيه تبلغ  360مليون
حبدها األقصى وهي
دوالرًا
ّ
موزعة على أقسام املشروع،
شارحًا أسباب زيادة الكلفة
وهي عديدة منها:
 .1إضافة  30كلم ليصل خط
الغاز إىل معمل صور.
 .2زيادة مساكة احلديد لزيادة
عامل األمان.
 .3إرتفاع اسعار احلديد عامليًا.
 .4زيادة أعمال احلفر والطمر.
 .5زيادة اجراءات السالمة يف
االماكن السكنية.
 .6إرتفاع األسعار العاملية مع
مرور الوقت.
 .7زيادة قطر اخلط من  24ال
 36انش.
أ -زيادة القطر وبالتالي زيادة
املساحة املقطعية من ( 0.29
م 2لل »24اىل 0.66م 2لل
 )»36أي أكثر من ضعفني
وبالتالي تسمح خبفض الضعط
وبالتالي زيادة عامل االمان
على طول الساحل يف االماكن

املأهولة كما أنها تسمح أيضًا
بزيادة القدرة اإلستيعابية.
للتمكن من إستيعاب
ب-
الغاز الطبيعي من عدة مصادر
تأمينًا لألمن الطاقوي.
ت -حتسبًا لزيادة االستهالك
حبيث أن هذا املشروع هو
مشروع إسرتاتيجي سوف
خيدم البلد لعدة عقود.
ختم« :إن هذا املشروع
يؤمن وفرًا سنويًا على معامل
الكهرباء يبلغ  740مليون
دوالرًا فقط يف الكهرباء دون
الصناعة والنقل واإلستعمال
املنزلي ،إذن فإن خط الغاز،
نسرتد مثنه يف أقل من ستة
مده ،إذن أنه
أشهر عندما يتم ّ
خط كلفته رخيصة بالنسبة
اىل لبنان وهناك ضرورة
لتنفيذه».
ّ
وذكر الوزير باسيل باإلشكال
ً
الذي كان قائما مع وزارة
املالية بعدم تسديد مثن الغاز
املصري ،ما يكلف لبنان سنويًا
حسب أسعار النفط اليوم ما
يزيد عن  270مليون دوالر
سنويًا على معمل واحد.
ومت عرض عرب شاشة عمالقة
ملسار اخلط على األراضي
اللبنانية من دير عمار اىل
صور.

تتواىل الزيارات الديبلوماسية
اىل دارة رئيس تيار املرده
فرجنية
سليمان
النائب
يف بنشعي ملناقشة جممل
على
الراهنة
املستجدات
الساحة اللبنانية.
فقد استقبل فرجنية قبيل ظهر
امس االول املمثل اخلاص
لالمني العام لالمم املتحدة
مايكل وليامز واجتمع اليه
ويليامز
مستشار
حبضور
املكتب
وعضو
السياسي
السياسي يف تيار املرده
احملامي روني العرجيي وقبل
مغادرته بنشعي ادىل ويليامز
بتصريح وفيه :لقد سررت
بلقاء معالي الوزير سليمان
فرجنية وعقدت معه اجتماعًا
اجيابيًا.
مطولة
ولقد كانت مباحثات
ّ
حول املشاكل الراهنة يف
ونقلت
واملنطقة،
لبنان
ملعاليه وجهة نظر االمم املتحدة
بضرورة ّ
حل كل املشاكل عرب
احلوار والعمل عرب املؤسسات
الرمسية للوصول اىل مثل
هذه احللول واكدت ملعاليه
املشاكل
تفادي
ضرورة
والعمل خبطوات ثابة للوصول
اىل احللول وتناقشنا مببادرات
الدول الصديقة للبنان والسيما
املبادرة السورية  -السعودية
اليت تعمل جاهدة الجياد خمارج
للوضع الراهن يف لبنان.
واني اؤمن بضرورة توأمتها

مع خطوات ومبادرات داخلية
وهذا ممكن حصوله كما ارى
يف االسابيع وااليام املقبلة.
بعد ذلك التقى النائب فرجنية
السفري اإليراني يف لبنان
غضنفر ركن أبادي حبضور
يف
السياسي
املستشار
السفارة اإليرانية وشارك
عن تيار املرده احملامي
يوسف فنيانوس واستكملت
احملادثات إىل مائدة الغداء.
وقبل مغادرته بنشعي قال
أبادي،
اإليراني
السفري
سررت بزيارة معالي الوزير
سليمان فرجنية وقد حتدثنا
حول آخر التطورات على
الساحة اللبنانية وحبثنا يف
عالقات التعاون االقتصادي،
التجاري ،الثقايف والعلمي
اإلسالمية
اجلمهورية
بني
اإليرانية واجلمهورية اللبنانية
الرئيس
زيارة
ظل
يف
اإليراني حممود أمحدي جناد
إىل لبنان والزيارة اإلجيابية
اليت قام بها رئيس جملس
الوزراء سعد احلريري إىل
إيران وتناولنا آخر التطورات
الساحة
على
السياسية
الراهن
والوضع
اللبنانية
وحول نظرته للشأن السياسي
على الساحة اللبنانية ،ان
األمور تسري بشكل جيد وآراء
كل القادة يف لبنان إجيابية
واألوضاع تسري باجتاه إجيابي
إن شاء اهلل.
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رئيس الدميوقراطي يف ذكرى فيصل أرسالن:

النظام السياسي يلفظ أنفاسه واألمم املتحدة فاسدة
«حنن شعب حقق الكثري يف مضامري
كليا
احلياة لكنه مل حيقق بعد ذاته
ّ
حيز املراهقة الفكرية
ومل خيرج من ّ
حيز النضج املتكامل.
واإلجتماعية إىل ّ
ذلك انه عرب سين استقالله انصرف
إىل معاجلة اجلزئيات فأهمل النواحي
األساسية ،أو انه نظرا اىل الظروف
الدولية لوضع املنطقة
السياسية
ّ
اليت هو فيها ومنها ،مل يستطع بعد
اإلنتقال إىل الفعل يف احلوادث عوض
اإلنفعال فيها».
صور الراحل فيصل إرسالن
هكذا ّ
الواقع يف دراسة من إعداده تناولت
تطبيق الالمركزية اإلدارية يف لبنان
ونشرت يف جملة «احلوادث» يف
.1977/3/25
قد يكون تعريف الراحل لواقع حال
الشعب اللبناني األدق واألكثر مالءمة
ملا هو عليه ،فإذا بتعريفه يتخطى
اإلطار الزمين الذي شكل ميدان حبث
الدراسة لينسحب على كل السنوات
اليت تلت حتى يومنا ،ألننا ال نزال ندور
يف دوامة اإلنفعال وال جنيد اإلنتقال
إىل الفعل.
حضرت العائلة يف «األمسبلي هول»
يف اجلامعة األمريكية يف بريوت إلحياء
الذكرى األوىل لالمري فيصل ارسالن
الذي تويف قبل سنة .وحضر ،إىل
حياة فيصل إرسالن ورئيس احلزب
الدميوقراطي اللبناني النائب طالل
إرسالن والعائلة الوزير عدنان السيد
ممثال رئيس اجلمهورية ميشال سليمان
والنائب حممد احلجار ممثال رئيس
الوزراء سعد احلريري والنائب فادي
اهلرب ممثال الرئيس أمني اجلميل
والنائب أالن عون ممثال النائب العماد
ميشال عون وعثمان جمذوب ممثال
الرئيس عمر كرامي وعبداهلل دياب
ممثال الرئيس سليم احلص ووزيرة
الدولة منى عفيش ووزير شؤون
شهيب ونواب ورجال
املهجرين أكرم
ّ
دين وفاعليات.
النشيد الوطين ،فوثائقي يؤرخ حياة
الراحل ،ثم كلمة النائب السابق متام
سالم ألقتها عقيلته ملى مؤكدة أنه
ْ
مييُز
احمل َت ْد الذي ال
الدرزي
«كان
ّ
ّ
ومسيحي ،وال يألو جهدًا يف
مسلم
بني
ٍ
ّ
ّ
املتشنجة والنفوس
التقريب بني املواقف
َ
حوار قادرًا على
رجل
املستنفرة ...كان
ٍ
وصل ما انقطع وحتويل اخلالفات فرصًا
يعزز ثقة املواطن بالوطن
عما
ّ
للبحث ّ
ِ
أبنائه».
ومستقبل
ّ
توقع نقيب احملامني عصام خوري
ثم
الدعوة اليت يوجهها فيصل ّ
للبنانيني
اليوم «يف الظرف احلرج الذي مير به
البلد إىل نكران الذات وتناسي الضغينة
واألحقاد والوقوف صفا مرتاصا حسابا
للطوارئ .تلك ال سواها تؤمن هلم
اإلستقرار وتضمن نعمة اإلستقالل».
وأكد الوزير السابق ابرهيم مشس الدين
أن «الدولة العادلة ال تبنى إال باملشاركة
اليت حتققت يف الطائف الذي يعبرّ عن
جيدين :جودة النظام الدميوقراطي
ّ
وجودة املشاركة للطوائف» .وأضاف
«الطائف أيضا إنقاذ من رداءتني:
تفرد طائفة واحدة باحلكم ورداءة
ّ
التحكم املستبد للطوائف يف الدولة،
وفساد تطبيقه ممن تولوا أمره أوقعنا
يف الثانية ويكاد جيرنا اىل األوىل».
والحظ نعمت افرام «أن األمري
فيصل كان يف السياسة واإلستقالل
جسرا بني كل الطوائف حامال دائما
فيصل لبنان ليقطع به سواد احلقد

وظلمة الكراهية وشرور الطائفية،
ّ
احلقة واإلعتدال
رافعا القيم اإلنسانية
واحملبة ،فكان بيته كما قلبه مفتوحا
للجميع».
وكان للزميل رفيق خوري كلمة قال
فيها« :إن البلد الذي ارتبط استقالله
بصورة املري جميد ارسالن يف بشامون
أريد له أال يبقى مكانا ألمثال فيصل
إرسالن ليس ألنه أمري يف مجهورية بل
ألنه رجل اعتدال ووطنية يف إمارات
املشيدة
الزعامات الطائفية واملذهبية
ّ
على حساب الناس املؤمنني يف كل
الطوائف واملذاهب».
وأكد النائب ارسالن أن «النظام
السياسي يلفظ أنفاسه إن مل نقل
إنه سقط والدولة تتساقط معه على
جتر بسقوطها الكيان وهنا
مراحل وقد ّ
الطامة الكربى» .وتوقف عند السجال
على احملكمة الدولية «وهو سجال ال

ميكن فصله عن ثقافة الكراهية وشبكة
املصاحل واإلرتباطات اليت تغذي هذه
الثقافة .وإننا نرى أن هذا السجال بات
أشبه بالسجال البيزنطي خصوصا أن
احملكمة بند تتفاوض عليه الدول ،مما
ّ
يسفه ما حيكى عن خلفيتها القضائية
يتجزأ من لعبة
ال
جزءا
كونها
ويؤكد
ّ
األمم» .وأضاف «إنها لعبة األمم
نفسها اليت مل نتوقف يوما منذ مخس
سنوات عن التحذير من الوقوع يف
أحابيلها فإن ثقافة الكراهية جعلتنا
نقحم انفسنا فيها بتهور قل نظريه،
فنكيل املدائح لنزاهة األمم املتحدة
وجتردها يف الوقت الذي تفوح فيه
روائح الفساد واإلفساد منها...
لنزاهة األمم املتحدة ال شبيه هلا غري
نزاهة الدولة اللبنانية».
ختاما ،مت اإلعالن عن منحة سنوية حتمل
إسم فيصل إرسالن.

القوات» :سنتقدم بدعوى ضد «االخبار»

أصدرت الدائرة اإلعالمية يف «القوات
اللبنانية» البيان اآلتي:
«إزاء إصرار جريدة «األخبار»
على التمادي يف الكذب والتلفيقات
واالتهامات والتجين حبق «القوات
اللبنانية» ،وخصوصا بعد املقال
األخري املنشور يف عددها الصادر
بتاريخ الثلثاء  21كانون األول 2010
باسم الصحايف حممد نزال حتت عنوان:
القواتي املسلح حرا :تضارب حول رخصة

«عتاده» ،ومن ثم التعقيب على
رد الدائرة اإلعالمية يف «القوات»
املنشور يف عددها الصادر بتاريخ
األربعاء  22كانون األول  ،2010تعلن
«القوات اللبنانية» أنها ستتقدم
بدعوى مباشرة على جريدة «األخبار»
بشخص املدير املسؤول فيها وكاتب
املقال أمام القضاء املختص بهدف
تبيان احلقائق ووقف االفرتاءات وإنزال
العقوبات املناسبة حبق املرتكبني».

اجمللس املذهيب الدرزي ينفي «شائعات»
ويطلب االتصال به لدقة املعلومات
أصدر املكتب اإلعالمي يف اجمللس
املذهيب لطائفة املوحدين الدروز
بيانًا ،لفت فيه اىل أن وسائل اإلعالم
رسل
تنشر بني احلني واآلخر أخبارًا ُت َ
إليها« ،وهي كناية عن شائعات
ّ
يبثها
عن أوقاف املوحدين الدروز،
البعض يف غرية مفاجئة منه على
األوقاف ،وهي منافية متامًا للحقيقة
والواقع وترمي إىل ّ
بث الفتنة ال مسح
اهلل بني املؤسسات الرمسية الراعية
لشؤون املوحدين وأهلنا وأبنائنا،
فض ًال عن أنها خمالفة ملسرية اجمللس
املذهيب لطائفة املوحدين الدروز وجلنة
األوقاف فيه املنشأين مبوجب قانون
تنظيم شؤون طائفة املوحدين الدروز
تاريخ  2006/6/09وذلك لناحية إعادة
تنظيم األوقاف وحتصينها وحتصيل
حقوقها ومواردها ورفع التعديات

عنها من متضررين يقفون وراء نشر
هذه الشائعات املنافية خصوصًا لرغبة
جلنة األوقاف ورئيسها القاضي عباس
احلليب وعملهم احلثيث للحفاظ على
األوقاف الدرزية وإدارتها مبا حيفظ
حرمتها وخصوصيتها وتراثها وتقاليد
ّ
التطلع إىل تنمية هذه
التوحيد ،مع
األوقاف وتطويرها واالستثمار فيها
واالستفادة منها خلدمة أبناء الطائفة
يف الوقت عينه بعدما كانت يف حال
وجدير بالتذكري ان
يعرفها اجلميع.
ُ
القانون املشار إليه أعاله مينع بيع
األوقاف صراحة».
وأهاب اجمللس بوسائل اإلعالم
«توخي احلقيقة يف نشر أي معلومات
عن األوقاف الدرزية واالستقصاء عنها
ً
مباشرة من املرجع الرمسي واليقني
يف ذلك وخصوصًا جلنة األوقاف يف
اجمللس املذهيب».

الدميوقراطي :على احلريري
مصافحة اليد املمدودة من «حزب اهلل»

توقف اجمللس السياسي للحزب
الدميوقراطي اللبناني بعد اجتماعه
برئاسة نائب رئيس احلزب فادي
االعور عند «أهمية املسعى السوري
– السعودي الجياد حل لبناني – لبناني
لألزمة اليت جتتاح البالد على قاعدة
سالح احملكمة الدولية املسيسة».
وقال« :جيب عدم اعطاء هذا
املسعى أبعادا تتجاوز احلرص على
االمن يف لبنان واجياد مناخ من
الوفاق بني القوى اللبنانية حتت

سقف احرتام التباينات وترمجتها يف
النقاش السياسي وليس يف الشارع،
إذ ان احلل النهائي يبقى يف يد
اللبنانيني وباالخص يف يد رئيس
حكومة لبنان الذي جيب ان يبادر اىل
مصافحة اليد املمدودة من حزب اهلل
واالعرتاف بتسييس احملكمة واحالة
ملف شهود الزور على اجمللس العدلي
كبديهية دستورية متفرعة من قضية
االغتيال املوجودة اصال لدى اجمللس
العدلي».

هل القبض
على اسانج
خطوة االلف
ميل االوىل
حنو
غوانتنامو؟!

اجملهر

اصاب الذهول واهللع االدارة
االمريكية برمتها حيال ما نشره
االلكرتوني
ويكيليكس
موقع
من وثائق ديبلوماسية رمسية
كشفت كيفية تعامل هذه االدارة
العامل
حول
وديبلوماسييها
مع القريب والبعيد من قادة
ورمسيني بقية دول العامل .وعلما
بان واشنطن مل تنف او تكذب ايا
من الوثائق املسربة من قبل هذا
املوقع ،اال انها اعربت عن شديد
قلقها على سالمة موظفي سلكها
الديبلوماسي حول العامل.
اذا ،وحيال هذه اهلزمية املعنوية
اليت ال تقدر بثمن واليت سببها
هلا صاحب هذا املوقع املعروف
جبوليان اسانج والذي حيمل
اجلنسية االسرتالية ،وحيث تعترب
اسرتاليا من اقرب حلفاء امريكا
واكثرها دعما وتأييدا لسياسة
الغطرسة واالمربيالية واهليمنة
االمريكية على العامل( ،ويكفينا
هنا ان نستذكر مواقف واجراءات
زعيم ورئيس احلكومة االسرتالية
االسبق جون هاورد الذي زج
بقوات القارة العسكرية يف حربي
العراق وافغانستان فقط الظهار
تعاطفه الشخصي مع جورج بوش)
شعرت االدارة االمريكية بالعجز
التام يف االنتقام علنا من هذا
املواطن سواء بواسطة مؤسساتها
االستخبارية مثل «االف ..بي ..
اي» او «السي .اي .أي» او
حتى بواسطة عمالئها واجرائها
يف املوساد الصهيوني ،فانربت
او اختارت االسلوب االفضل
واالسهل واالرخص يف تصفيته،
وذلك بتوجيه تهمة اليه.
التهمة املوجهة ضد السيد اسانج
ال عالقة هلا بسرقة املعلومات او
الوثائق الرمسية النها وبكل وضوح
وشفافية سربت اليه من داخل
جهاز االدارة نفسها .وال عالقة هلا
يدع اىل
باالرهاب النه مل خيطط او ُ
هدم او نسف البنتاغون االمريكي.
كذلك فال عالقة هلا بتفعيل ونشر
االكاذيب املضللة ضد باراك
اوباما او هيالري كلينتون او اي
زعيم سياسي او قائد عسكري
يف امريكا .التهمة اخذت منحى
«االغتصاب» او «التعدي
اجلنسي»  ..يا للسخافة،
جوليان اسانج املوجود سابقا يف
السويد (البلد االوروبي املعروف
كغريه من بلدان اوروبا بالفلتان
واالباحية اجلنسية) اعتدى على
مواطنة سويدية واغتصبها جنسيا
ضد ارادتها ،جوليان اسانج الذي
تيقظ للمؤامرة اليت حتاك ضده
غادر او هرب من السويد قبل
القاء القبض عليه متوجها اىل
لندن حيث مبجرد وصوله هناك
توجه اىل خمفر للشرطة معرفا
ومسلما نفسه لالمن الربيطاني.
جوليان اسانج مثل امام حمكمة
بريطانية نافيا تهمته وراجيا

بقلم رامي القروش

القضاء االنكليزي االفراج عنه
بغية ترتيب امور الدفاع عن نفسه
وعارضا مئات االف الدوالرات
ككفالة مالية للتأكيد على نواياه
حبضور جلسات احملاكمة  ..لكن
حقه املبدئي الشرعي الشخصي
يف اخالء سبيله ،املعمول به رفضه
يف البداية القضاء الربيطاني..
غري ان موقف احملكمة الربيطانية
هو ما يقودنا اىل التساؤل عن
اسباب طعن القضاء االنكليزي
العراف العدالة وكشف احلقائق .اذ
ماذا ومن يقف وراء هذا الرفض
وكيف سيكون التحول يف التهمة
املوجهة ضد جوليان اسانج؟
التساؤل او السؤال هذا يقودنا
للظن ب «العم سام» ،اي
االدارة االمريكية نفسها ،اليت من
خالل حليفتيها السويد وبريطانيا
االغتصاب
تهمة
ستفعالن
ّ
فقد
يدري
ومن
اجلنسي،
حتوالنها اىل فيلم سينمائي باهر
حيققون من ورائه مئات ماليني
الدوالرات وحيصلون مبوجبة على
جائزة اوسكار الشهرية ،امنا ما
قد يبقى خلف الستار والقضبان
احلديدية هو جوليان اسانج الذي
وبعد قضائه لفرتة ترتاوح بني
السنة او االثين عشر شهرا يف
السجون الربيطانية او السويدية
سينقل وبكل هدوء اىل القضبان
احلديدية يف اشهر سجن على
وجه املعمورة  ..غوانتنامو .ففي
الوقت الذي يكون العامل برمته
قد نسي قضية االغتصاب ،تكون
االدارة االمريكية جاهزة لالنتقام
من الف عدو هلا.
نعم وحتى االن فموقف احلكومة
االسرتالية يعترب مشرفا للغاية ،اذ
ما ورد على لسان وزير خارجيتها
السيد كيفن راد من تصاريح
تؤكد ان االدارة االمريكية برمتها
املسؤولة االوىل واالخرية عن
لذلك
ويكيليكس،
تسريبات
وبناء على هذه القناعات فنحن
واثقون بان احلكومة العمالية يف
القارة لن ترتك اجملال لذئاب
الكذب والتضليل يف مؤسسات
االستخبارات االمريكية املدعية
الدفاع عن حقوق االنسان الن
تنهش حلم السيد اسانج ،كيف ال
والشعب االسرتالي ما زال يذكر
السيدين هيكس وحبيب وغريهما
من االسرتاليني الذين القوا
«افخم» انواع العذاب على
يد محاة االنسانية والدميقراطية
يف العامل ..عندما استضافتهم
امريكا يف قصر غوانتنامو باي!
كذلك فشعب اسرتاليا برمته
وكل خملوق بشري يف العامل
مازال يذكر اعتداء بيل كلينتون
اجلنسي على مونيكا لوينسكي
ايام كان رئيسا المريكا ومع ذلك
فبدل جترميه باالمر ،كوفئ باعادة
انتخابه رئيسا مرة ثانية  ...بدل
نقل قصر اقامته اىل غوانتنامو!
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لبنانيات

ملاذا تركز اهتمام بعض  14آذار على حضور «حزب اهلل» يف السلسلة الغربية؟

منظومتا صنني والباروك جزء من حتضري مسرح احلرب املقبلة
جاء الكشف عن منظوميت التجسس اإلسرائيليتني يف أعالي صنني
والباروك ليظهر جمددا حجم االسـتباحة اإلسرائيلية للبنان بقطاعاته
وجماالته احليوية احلساسة واخلطرية املرتبطة باألمن الوطين
وباملناعة الداخلية.
وإذا كانت قد طرحت يف السابق أسئلة عدة متصلة بالبيئة اليت
سهلت للعدو اإلسرائيلي زرع الشبكات والعمالء ،فإن االخرتاق
اجلديد ـ القديم ،يعيد طرح أسئلة حول املسؤوليات املرتتبة على
اجلهات املعنية جلهة القيام مبهام استباقية متنع تطور املنظومة
التجسسية اإلسرائيلية يف لبنان ،ويكفي تفكيك التجهيزات
اللوجستية ملنظوميت التجسس لساعات طوال ،نظرا للعمل احملكم
بطريقة تركيبها ،وخاصة لناحية عزهلا عن العوامل الطبيعية ،لطرح
أسئلة حول اخللية أو اخلاليا العميلة اليت أمنت لإلسرائيلي هذه
الراحة املطلقة لكي يأخذ كامل وقته يف تركيب وحتصني هاتني
املنظومتني ،يف ظل أرجحية فرضية أن يكون هو قد توىل هذه
املهمة من خالل فرق كوماندوس ،فيما كان دور العمالء توفري
احلماية ،إال اذا بلغ االسرائيلي مبلغا متقدما لناحية تدريب عمالء
ميتلكون خربات متقدمة فنيًا ويستطيع أن يثق بهم للقيام مبهام
كهذه درجت العادة أن يتوالها االسرائيليون بأيديهم.
والسؤال األفدح ،هو ما الذي مينع أن يكون االسرائيلي قد جنح
يف زرع منظومات جتسس عدة يف مناطق لبنانية حساسة ،سواء
يف اجلبل أو اجلنوب أو البقاع أو الضاحية اجلنوبية ،وهي منظومات
ميكن أن توضع يف أماكن طبيعية مموهة أو حتى يف أبنية وشقق
مشرفة ومموهة؟
يقود ذلك اىل استنتاج مفاده أن املقاومة واجليش اللبناني
خيوضان حاليا عملية منسقة ومتكاملة ،أمنيا ولوجستيا ،من أجل
البحث عن منظومات أخرى ،ويدعو مصدر معين بهذا امللف األمين،
اىل «تكثيف اجلهود واالجراءات وعمليات املسح التقين واالمين
لالراضي اللبنانية واملياه االقليمية ،ال سيما املواقع االسرتاتيجية
لكشف املنظومات االخرى إن وجدت ،خاصة أن تقارير ذات طابع
امين ـ دبلوماسي وصلت اىل مراجع لبنانية مسؤولة تشري مضامينها
اىل خطورة هذه املنظومات التجسسية جلهة متكني العدو من ان
لبنان»0 M . p .
d f
مقبلة gمعP a
e
حرب1
أي 6
يف/ 1
والتفوق2 /
السيادة 1 0 ,
تكون له5 : 1 3
P M
ووفق هذه التقارير «فإن املنطقتني اللتني زرعت فيهما منظومتا

التجسس يف أعالي صنني والباروك ،هما منطقتان كانت قد وجهت
يف السنوات االخرية اتهامات اىل «حزب اهلل» بأنه أقام فيهما
قواعد عسكرية وحتصينات ومنصات صاروخية ،حتى ان مسؤولني
أمنيني وسياسيني يف بعض الدول الكربى أثاروا احتمال ان يكون
احلزب قد سيطر على مواقع اسرتاتيجية كهذه ،واعتربوا ذلك ،يف
حينه« ،جتاوزا خلطوط محراء يدركها «حزب اهلل» والسوريون
جيدا» ،وبالتالي فإن السؤال الذي يطرح نفسه هل ما حصل من
إثارة غبار وشك حول سيطرة «حزب اهلل» على هذه النقاط كان
اهلدف منه ،التمويه وحشر قيادة املقاومة جلهة عدم االقرتاب من
تلك املواقع ،وبالتالي تسهيل املهمة االسرائيلية عن قصد أو عن
غري قصد ،لكي يستبيح هذه املناطق ويركز منظوماته التجسسية
فيها».
وتضيف التقارير «ان لبنان هو جزء ال يتجزأ من مسرح العمليات
يف منطقة الشرق االوسط ،وبالتالي فهو هدف دائم للعدو
االسرائيلي ،عرب إجياد كل االسباب اليت تؤدي اىل عدم استتباب
االستقرار فيه ،فإسرائيل تراهن اآلن على الفتنة يف لبنان بني
السنة والشيعة وتعمل على تغذيتها إن عرب ما يدور حول احملكمة
الدولية اخلاصة بلبنان وقرارها االتهامي املنتظر أو عرب عمالئها
الذين يعمدون اىل تسعري األجواء وصوال اىل صناعة الظروف
املؤاتية املتمثلة بالتحريض على حزب اهلل متاما كما كان الواقع
يف أيام منظمة التحرير الفلسطينية ،قبل اجتياح العام  ،1978حيث
حتول اجلنوب اللبناني اىل أرض حمروقة ،ليس بفعل االعتداءات
االسرائيلية املتكررة ،بل بفعل احلروب الداخلية اليت خيضت على
أرضه بني أحزاب لبنانية لبنانية ،وبني أحزاب لبنانية ـ فلسطينية
اخل ..وكان اهلدف الرئيسي انهيار الواقع اللبناني بالتوازي مع
تأمني الغطاء الدولي للقيام باجتياح جديد للبنان ،وهو األمر الذي
سهل بلوغ العاصمة بريوت خالل أيام قليلة ،فيما مل يتوان البعض
عن نثر الزهور على دبابات اجليش االسرائيلي يف اجلنوب ،نتيجة
النقمة األهلية على الواقع الفلسطيين.
وحــسب التقارير نفسها ،فإن منظوميت التجسس املكتشفتني
مهمتهما تأمني مسرح العمليات املفرتض قبل بدء العملية العسكرية
MN A D
وخالهلاC 4 1 2
4 _ 1
فالعدو االسرائيلي الذي يعمل على تأمني كل
وبعدها،
أسباب جناحه ،يف أية حرب مقبلة مع لبنان ،ينوي اعتماد أساليب
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Live it
Australia Day isn’t just about freedom and wide-open
Austr
space
spaces. We’re not just celebrating our diverse blend of
cultures. An
And it’s not just about friends coming together for
an all-day eat-a-thon. We celebrate on 26 January because
tomorrow
tomorrow, we get to live it all over again. To find out about
celebrations near you, visit australiaday.org.au

أقسى بأضعاف املرات من متوز  2006وسيعتمد أسلوب املباغتة
عرب تدمري كل املؤسسات الرمسية من مدنية وعسكرية واملواقع
املفرتضة للمقاومة والبدء بعملية برية فورية».
وحول العملية الربية املفرتضة ،تشري التقارير الدبلوماسية ـ
االمنية اىل أنها «لن تكون عرب احملور الساحلي ومنطقة جنوب
نهر الليطاني حيث انتشار قوات الطوارئ الدولية املعززة ،بل
وفق خطة خمتلفة كليا تعتمد وفق املصطلح العسكري عمليات
إسقاطات ،تهدف لتقطيع االوصال والدخول من املناطق اليت
يضعف فيها احلضور العسكري النوعي للمقاومة .فاجلهد االساسي
لالجتياح سينصب على البقاع الغربي وحمور تومات نيحا ـ مرتفعات
الرحيان ـ جزين والباروك أي العودة اىل نسق اجتياح العام 1982
وصوال اىل اهلرمل مع تعديالت يف طريقة التعاطي امليداني».
وتفيد التقارير بأنه «من أجل تأمني النجاح احلاسم للعملية
العسكرية املفرتضة ،ال بد من معلومات مباشرة عن مسرح العمليات
قبل بدء العملية ملعرفة نقاط متركز املقاومة بشريا وتسليحيا وخالل
العملية ملعرفة حتركات املقاومة وخطوط اإلمداد ،وهذه املعلومات
تنقل عرب املنظومات التجسسية االلكرتونية مباشرة ومنها األقمار
الصناعية وطائرات التجسس وصوال اىل غرفة العمليات اليت توجه
الوسائل القتالية من طائرات وصواريخ متطورة ليصار اىل ضرب
االهداف اليت يتم حتديدها ،وأبرز أهداف املنظومات التجسسية هو
كشف قواعد إطالق الصواريخ البعيدة املدى».
ووفق التقارير نفسها ،فإن «اسرائيل تعمل على االستفادة من
عرب حرب متوز ،اذ استخدمت يف هذه احلرب كل قدراتها التدمريية
خالل ثالثة وثالثني يوما من دون أن ّ
تؤثر على قدرات املقاومة ،ال
سيما الصاروخية منها ،ال بل إن مدرعاتها حتولت إىل أهداف سهلة
أي حرب جديدة قبل
للمقاومني ،لذلك فإن إسرائيل لن تقدم على ّ
الصاروخية حلزب اهلل وتعطيل
ضمان قدرتها على تدمري املنظومات
ّ
اإللكرتوتية
ة
التجسسي
املنظومات
حركتها .من هنا ،تأتي خطورة
ّ
ّ
البشري أي شبكات العمالء
العنصر
وفاعليتها بعدما ثبت فشل
ّ
ّ
خالل حرب ّ
قيمة متهيدًا لضربها وحسم احلرب
أهداف
متوز يف تأمني
ّ
أساسي من كوادر
من خالهلا ،ال بل عجزت عن استهداف أي كادر
ّ
املقاومة».
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القاعدة يو ّجه تهديداً جديداً إىل املسيحيني
املالكي حي ّدد أولويات حكومته :األمـن والنـفــط ودول اجلـوار
حدد رئيس الوزراء العراقي
اولويات
املالكي،
نوري
حكومته اجلديدة اليت باشرت
عملها امس ،وسط انتقادات
وخماوف حمدودة يف الشارع
ملفات
خبمسة
العراقي
هي األمن واملالية والنفط
والكهرباء وحتسني العالقات
مع دول اجلوار العراقي ،فيما
ألغى زعماء الكنيسة املسيحية
يف العراق االحتفال بعيد
امليالد ،بعدما تلقوا تهديدا
جديدا من تنظيم القاعدة.
وقال املالكي ،يف اجللسة
األوىل للحكومة بعد يوم من
نيلها ثقة الربملان« ،حنتاج
إىل أن يكون لنا وضوح يف
سياستنا األمنية واملالية
والنفط والكهرباء وحتسني
عالقاتنا اخلارجية» .وأضاف
إن «املهام اليت تنتظرنا
كبرية وكثرية ،ولكن نريد
ورقة عمل من كل وزير»
حول هذه املواضيع.
وتابع املالكي ،الذي يتوىل
الدفاع
وزارات
بالوكالة
والداخلية واألمن الوطين ،إن
على القوات العراقية أن تكون
قادرة على تولي األمن عندما
سيغادر عناصر قوات االحتالل
األمريكي .وأوضح «لقد
ختطينا العنف وضربنا اخلارجني

على القانون ،لكن ذلك ال
يعين أن العنف انتهى ومل تعد
املعارضة موجودة».
ويعول العراق بشكل أساسي
على إنتاجه النفطي إلنعاش
اقتصاده ،خصوصا بعد إبرام
عقود استثمار هذه السنة مع
شركات دولية .وبلغ اإلنتاج
 2،5مليون برميل يوميا.
وال تزال املرافق العامة يف
حالة يرثى هلا خصوصا إنتاج
الكهرباء .ويقع على عاتق
وزير اخلارجية هوشيار زيباري،
الذي يشغل هذا املنصب منذ
 ،2003مهمة حتسني العالقات
مع دول اجلوار.
واعترب السفري األمريكي يف
بغداد جيمس جيفري أن
حكومة الوحدة ضرورية حلل
اإلنتاج
كزيادة
املشاكل
النفطي والتصدي «جلذور
العنف والتمرد واإلرهاب»
ومتابعة املصاحلة .وقال
«من اجل حتقيق كل من
هذه األمور ،حتتاجون إىل
حكومة تضم خمتلف االفرقاء،
الن هذه هي الوسيلة إلحراز
تقدم».
وحبث نائب الرئيس العراقي
مع
املهدي
عبد
عادل
رئيس جملس األمن القومي
اإليراني سعيد جليلي ،يف

طهران« ،العالقات الثنائية
واألوضاع العامة يف العراق
واملنطقة» .وهنأ جليلي
العراقيني بتشكيل احلكومة
اجلديدة ومصادقة الربملان
عليها ،معربا عن «أمله أن
تتمكن هذه احلكومة من حتقيق
املزيد من االستقرار يف األمن
واخلدمات والرفاهية للشعب
العراقي».
وبعث امللك األردني عبد اهلل
الثاني برقية إىل املالكي هنأه
فيها بتشكيل احلكومة .كما
رحب بتشكيل احلكومة األمني
العام ملنظمة املؤمتر اإلسالمي
أكمال الدين إحسان أوغلو
ووزارة اخلارجية الروسية.
يف هذا الوقت ،طلب بعض
زعماء الكنيسة يف العراق
من املسيحيني عدم االحتفال
بعيد امليالد سوى بالصالة،
بعد هجمات قاتلة وتهديدات
مستمرة من «املتشددين».
العراق
«دولة
وحذرت
اإلسالمية» ،التابعة لتنظيم
القاعدة ،يف بيان نشر على
مواقع إسالمية على االنرتنت،
من أن املسيحيني العراقيني
يواجهون خطر التعرض ملزيد
من اهلجمات إذا مل يضغطوا
على الكنيسة املصرية إلطالق
سراح جمموعة من األشخاص،

«حتتجزهم الكنيسة بعد
أن اعتنقوا اإلسالم» .كما
حذرتهم من التبشري والتودد
إىل قوات االحتالل.
األساقفة
كبري
وقال
كركوك
يف
الكلدانيني
والسليمانية لويس ساكو انه
«لن يكون هناك بابا نويل
أو احتفاالت أو هدايا هذا
العام» ،مضيفا انه «ليس
من حقهم تعريض حياة
اآلخرين للخطر» .وأعلن أن
املسيحيني «يشعرون جبرح
كبري مما حدث يف كنيسة
سيدة النجاة ،وأنهم شاهدوا
يقـتلون
أبرياء
أشخاصا
بوحشية أثناء الصالة ولذلك
كيف ميكنهم االحتفال».
وقال القس يف كنيسة سيدة
النجاة خملص كرياكوس إن
«قرار احلد من االحتفاالت
اختذ ألسباب منها التهديدات
املستمرة من املتشددين
الذين حذروا أبناء األبرشية من
استخدام الوسائل التقليدية
قتلوا».
الذين
لتكريم
وأوضح أن «جملس أساقفة
العراق قرر احلد من االحتفاالت
حبيث تقتصر على الصالة يف
الكنائس فقط ،ولن تكون
هناك احتفاالت أو إقامة
حفالت».

جناد يف اسطنبول ...أكثر من جمرد التقاء مصاحل
بدأ الرئيس اإليراني حممود
أمحدي جناد زيارة السطنبول،
أمس االول ،للمشاركة يف قمة
اقتصادية إقليمية ،يف الوقت
الذي يزداد فيه التقارب بني
طهران وأنقرة منذ سنوات
على الصعيد االقتصادي
حيث
السياسي،
وكذلك
أصبحت تركيا حليفا له ثقله
لإليرانيني يف مفاوضاتهم
النووية.
وتأتي هذه الزيارة يف الوقت
الذي تستعد فيه تركيا ،اليت
تقوم بدور الوسيط بني
طهران والغرب يف خالفهما
بشأن امللف النووي ،الن
تستضيف يف نهاية كانون
الثاني املقبل املباحثات بني
إيران وجمموعة « »1+5بعد
استئناف املفاوضات النووية
يف جنيف مطلع كانون األول
احلالي.
وقال وزير اخلارجية اإليراني
علي اكرب صاحلي إن «تركيا
دولة قوية ،ولديها وضع
اسرتاتيجي ونقاط التقاء
مع
وثقافية
ايديولوجية
إيران» ،مشريا إىل أن
تعزيز العالقات مع أنقرة من
«األولويات».
وبعد أن كانت لفرتة طويلة
حليفًا اسرتاتيجيًا بل وعسكريًا
إلسرائيل يف املنطقة ،سعت

تركيا للتقارب مع الدول
العربية وإيران ،وخاصة بعد
العدوان اإلسرائيلي على غزة
يف كانون األول العام ،2008
ثم اهلجوم الدموي للبحرية
اإلسرائيلية على «أسطول
احلرية».
ومن عالمات هذا التغيري
حذف إيران من قائمة الدول
اليت تشكل تهديدا لرتكيا،
وفقا للوثيقة اليت حتدد األمن
القومي للبالد .كما صوتت
أنقرة يف  9حزيران املاضي
ضد قرار جملس األمن الذي
شدد العقوبات االقتصادية
الدولية على إيران .وكانت
قبل ذلك بقليل قدمت مع
الربازيل عرضا بتبادل الوقود
النووي بني طهران والقوى
العظمى من أجل تسهيل
التوصل إىل تسوية بشأن
امللف النووي اإليراني ،إال
انه لقي رفضا من جانب
القوى العظمى .كذلك ترافق
التقارب بني تركيا وإيران،
اللتني يزيد عدد سكانهما
معا عن  150مليون نسمة ،مع
تعزيز العالقات االقتصادية
والتجارية اليت بلغ حجمها 10
مليارات دوالر وفقا لألرقام
الرمسية ،واليت يريد البلدان
إيصاهلا إىل  30مليار دوالر
بني العامني  2013و.2015

C G M Steelwork

لسائر حاجاتكم من أعمال احلديد واالملنيوم للمنازل واملشاريع
التجارية من شبابيك وأبواب ودرابزين وجسور حديدية لألبنية

إتصلول بالسيّد شبلي املعلوف لتحصلوا على تسعرية جمانية
نتقدم من اجلالية بأحر التهاني مبناسبة عيدي امليالد اجمليد
ورأس السنة املباركة أعادها اهلل على اجلميع باخلري والربكات..
وكل عام وانتم خبري

13 Yennora NSW 2161
Postal Address 3 Baker St.
Merrylands NSW 2160
 Mobile: 0414 369 848 Factory: (02) 9681 7188Facsimile: (02) 9681 6027Email charlesmalouf@optusnet.com.au

صدق يف املعاملة..خدمة سريعة وإستقامة يف العمل
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العرب والعالم

قصف مدفعي إسرائيلي على قطاع غزة وجتريف أراض واعتقاالت يف الضفة

 180وحدة استيطانية يف القدس ..واألمم املتحدة حتذر من ازدياد هدم البيوت

كشفت بلدية االحتالل ملدينة
القدس أمس عن خمطط جديد
إلقامة حي استيطاني من
 180وحدة سكنية قرب حي
امليسون جنوب القدس طرحته
صوريًا من أجل االعرتاض عليه
من قبل املواطنني بعد إجراء
تعديل على املخطط السابق
للبناء االستيطاني يف املنطقة،
فيما تتواصل االعتداءات ضد
الفلسطينني قصفًا مدفعيًا على
أراض يف
غزة واعتقاالت وجرف
ٍ
الضفة الغربية.
املخطط اجلديد لبلدية االحتالل
يف القدس حيمل الرقم «7977
أ» ومتت املصادقة عليه عام
 2005حتت رقم « 7977أ».
وذكر املهندس مجيل اليف من
مجعية «امليسون العبيدية»
أن هذا املخطط االستيطاني
يشمل إقامة  5عمارات سكنية
تضم  180شقة مقامة على
 37460مرتًا مربعًا من املساحة
اإلمجالية لألراضي املصادرة يف
حني مت ختصيص حنو  30دومنًا
كأراض خضراء ومرافق عامة
ٍ
من ضمنها إقامة روضة أطفال
وكنيس.
وأشار اىل أنه متت مصادرة 67
دومنًا من أراضي الفلسطينيني
من أجل إقامة تلك الوحدات
االستيطانية وما يتبعها من
مرافق عامة.
وأشار اىل أن بلدية القدس
طرحت املشروع لالعرتاض عليه
من قبل املواطنني من خالل
تعليقه على أعمدة الكهرباء
وجدران منازل املواطنني يف
املنطقة وذلك قبل حنو 4
أسابيع.
ونوه اليف اىل أن املخطط
االستيطاني اجلديد ألغى توسعة
ملدخل حي امليسون العبيدية
كانت مقررة حسب خمطط
سابق حيمل رقم « 2683أ»
األمر الذي يلحق ضررًا فادحًا
باملنطقة وسكانها ويعطل أي
توسع عمراني وحتى حركة
املواطنني.
وأشار اىل أن هذا املخطط
االستيطاني مل يكشف النقاب
عنه إال متأخرًا بهدف تعطيل
عملية االعرتاض عليه من قبل
األهالي.
وشدد املهندس ابو اليف على
أن املخطط االستيطاني يأتي
ضمن الزحف االستيطاني على
األحياء العربية يف مدينة القدس
وحرمانها من التوسع ،مطالبًا
األهالي بتقديم اعرتاضاتهم
على املخطط قبل أن تنتهي
فرتة االعرتاض بتاريخ  27من
الشهر اجلاري.
وأشار أبو اليف اىل أن تلك
املنطقة اليت متت مصادرتها
إلقامة احلي االستيطاني اجلديد
كان يأمل أهالي املنطقة أن
تبقى منطقة خضراء ومنطقة
توسع للمرافق العامة خلدمة
املواطنني ال أن تصبح حيًا
استيطانيًا يزيد من معاناة
األهالي والتضييق عليهم.

ُيشار اىل أن حي امليسون يقع
ما بني جبل املكرب وصورباهر
وهو مالصق ملستوطنة شرق
«تلبيوت» ويفصلها شارع
يسمى «موشيه يرزاني»
ويبلغ عدد سكان احلي حنو
 3000نسمة ،ويعاني املواطنون
هناك من املدخل الضيق والوحيد
هلم وحليهم ،وقالوا يف بيان
موقع باسم مجعية امليسون
«كان من األجدر أن تتحول
هذه املنطقة وهي املتنفس
الوحيد للحي وعلى جانب مدخله
الرئيس اىل منطقة مرافق عامة
لصاحل أبناء القرية بدل إقامة
األبنية الشاهقة عليها» يف
إشارة اىل احلي االستيطاني
املنتظر.
ويف سياق متصل ،أشار
منسق املساعدات اإلنسانية
لألمم املتحدة يف األراضي
الفلسطينية ماكسويل جيلرد
اىل ارتفاع عمليات هدم البيوت
يف القدس الشرقية ،حيث
ارتفعت النسبة خالل العام
اجلاري .%45
جاء ذلك أثناء زيارته أول من
أمس املنازل الذي أقدمت
إسرائيل على هدمه أخريًا يف
رأس العامود يف القدس
الشرقية أمس.
وحبسب ما نشر موقع صحيفة
احرونوت»
«يديعوت
اإلسرائيلية فقد اعترب جيلرد
عملية هدم منزل يف رأس
العامود وبقاء  13فلسطينيًا
من دون إيواء عم ًال خطريًا من
إسرائيل ،ومؤشرًا على ازدياد
عمليات اهلدم اليت تقدم
عليها إسرائيل يف مناطق
القدس الشرقية ،معتربًا أنه
يلحق الضرر الكبري يف الوضع
االقتصادي هلذه األسر وكذلك
للوضع النفسي واالجتماعي.
وأشار املوقع اىل أن تصرحيات
جيلرد ضد إسرائيل وعمليات
هدم املنازل يف القدس مت
تناوهلا يف اجتماع جلنة الداخلية
التابعة للكنيست اإلسرائيلي
حبضور قائد الشرطة اإلسرائيلية
يف القدس ،والذي عرض أمام
اللجنة تقريرًا عن األحداث اليت
جتري داخل القدس مبا يتعلق
بإلقاء احلجارة والتظاهرات،
حيث أكد أنه يتم التعامل مع ما
يقارب  500حادث سنويًا داخل
القدس ،ومت توجيه لوائح اتهام
حبق  70شابًا فلسطينيًا من
سكان القدس خالل هذا العام
على خلفية إلقاء احلجارة على
الشرطة واجليش اإلسرائيلي.
قوات االحتالل املتمركزة على
الشريط احلدودي شرق مدينة
غزة قصفت أمس أراضي فارغة
شرق حي الزيتون جنوب شرق
غزة .وأوضحت مصادر حملية أن
دبابات االحتالل قصفت املنطقة
املذكورة بعشر قذائف مدفعية،
من دون وقوع إصابات .ويأتي
هذا القصف بالتزامن مع حتليق
مكثف لطائرات االستطالع يف
مساء املدينة .وكانت طائرات

االحتالل قد شنت بعد منتصف
الليلة قبل املاضية وفجر أمس
سلسة من الغارات الوهمية
على قطاع غزة .كما شنت
مساء أول من أمس سبع غارات
بلغت حصيلتها ثالث إصابات
إحداها خطرية بعد برت قدم أحد
الشبان يف الغارة األوىل اليت
استهدفت غرب مدينة خان
يونس .وذكرت مصادر حملية
أن الغارات السبعة استهدفت
أراضي فارغة غرب خان يونس
ومشال بيت الهيا وشرق جباليا

وشرق حي الزيتون ،ومنز ً
ال
شرق رفح ،وكذلك الشريط
احلدودي يف منطقة األنفاق.
وتأتي هذه الغارات بعد أيام
من اغتيال مخسة مواطنني يف
غارة من قبل طائرات االحتالل
شرق دير البلح يف قطاع غزة.
يف الضفة الغربية ،جرفت
آليات االحتالل اإلسرائيلي،
أراض زراعية
أمس ،بتجريف
ٍ
يف قرية الوجلة مشال غرب بيت
حلم .وقال عضو اللجنة الشعبية
ملواجهة اجلدار واالستيطان يف

الوجلة عمار أبو التني إن جرافات
أراض زراعية
االحتالل جرفت
ٍ
واقتلعت مئات أشجار زيتون
يف منطقة عيد اهلدبة جنوب
القرية ،لصاحل استكمال بناء
جدار الضم العنصري .وأشار
إىل أن أهالي القرية تصدوا
للجرافات وحياولون منعها من
االستمرار يف أعمال التجريف
واقتالع أشجار الزيتون حتى
هذه اللحظة.
قوات االحتالل اعتقلت أمس
مخسة فلسطينيني من بلدتي

بيت كاحل وترقوميا غرب
اخلليل جنوب الضفة ،وقالت
مصادر أمنية ،إن قوات االحتالل
اإلسرائيلي داهمت بلدتي بيت
واعتقلت
وترقوميا،
كاحل
الفلسطينيني اخلمسة .كما
أقامت تلك القوات احلواجز على
العديد من مفارق الطرق ومداخل
البلدات ،منها :مدخل بلدتي بين
نعيم والرحيية ،ومفرق زيف
يطا ،وعلى جسري حلحول وبيت
كاحل ،وطريق فرش اهلوى
وحي رأس اجلورة.

«محاس» لن تستأنف جهود املصاحلة قبل اإلفراج عن املعتقلني

«فتح» و»الشعبية» :تعزيز التعاون يف إطار منظمة التحرير
أعلنت حركة «فتح» واجلبهة
الشعبية لتحرير فلسطني،
أمس ،عن االتفاق على عدة
نقاط مهمة يف ختام جولة
احلوار اليت عقدت يف مقر
سفارة دولة فلسطني يف
القاهرة ،مبا يسهم يف تعزيز
التعاون املشرتك ،وتفعيل
منظمة التحرير الفلسطينية
الشرعي
املمثل
باعتبارها
والوحيد للشعب الفلسطيين.
وأعلن البيان الذي صدر عن هذه
اجللسة من احلوار ،اليت اتسمت
باإلجيابية العالية ،والصراحة
الكبرية ،أن حركة فتح واجلبهة
الشعبية أكدتا على التمسك
بالربنامج الوطين الفلسطيين
وإعالن االستقالل ،الذي أقره
اجمللس الوطين الفلسطيين يف
اجلزائر عام  ،1988والذي يؤكد
على حق الشعب الفلسطيين
يف النضال واملقاومة وبكل
األشكال املتاحة ،من أجل
إنهاء االحتالل ،وممارسة حق
تقرير املصري ،وإقامة الدولة
الفلسطينية املستقلة على
مجيع األراضي احملتلة عام
1967م ،وعاصمتها القدس،
وعودة الالجئني إىل وطنهم
وفقا لقرار األمم املتحدة رقم
(.)194
كما أكد اجلانبان على ضرورة
اإلسراع يف اختاذ اخلطوات
العملية من أجل تفعيل إعالن
القاهر لعام 2005والذي أكد
على تفعيل وتطوير وإعادة
بناء مؤسسات منظمة التحرير
الفلسطينية.
وأوضح الطرفان ضرورة إزالة
العقبات أمام املصاحلة والوحدة
الوطنية على االلتزام الكامل
مبنظمة التحرير الفلسطينية
الشرعي
املمثل
باعتبارها
والوحيد للشعب الفلسطيين،
والتمسك بوثيقة الوفاق الوطين
املوقعة من قبل كافة القوى
الوطنية واإلسالمية عام .2006
واتفق اجلانبان على استمرار
التواصل والتشاور بينهما ومع
كافة القوى والفصائل يف
الساحة الفلسطينية ،للعمل
معًا وباستمرار على معاجلة أية

شوائب أو عراقيل أو خالفات
يف االجتهاد ،مبا يساعد يف
تطوير العمل الوطين الفلسطيين
وقدرته على حتقيق األهداف
الوطنية لشعبنا.
وعربا عن تقديرهما للدور
املصري يف العمل على تعزيز
الوحدة الوطنية الفلسطينية
وعلى التسهيالت اليت قدمتها
اجلهات املصرية املعنية بإجناح
اللقاء.
وكانت اجلبهة الشعبية قد مجدت
عضويتها يف اللجنة التنفيذية
ملنظمة التحرير الفلسطينية اواخر
ايلول (سبتمرب) املاضي احتجاجًا
على املفاوضات الفلسطينية
االسرائيلية ،وردًا على ذلك،
اوقف الرئيس حممود عباس
املخصصات املالية اليت يعطيها
للمنظمة
القومي
الصندوق
للجبهة.
ويف سياق متصل ،أكد نائب
رئيس املكتب السياسي حلركة
«محاس» موسى أبو مرزوق
انه أبلغ حركة «فتح» أنه لن
يكون هناك أي لقاء مصاحلة يف
ظل جتاهل مطالب املختطفني
املضربني عن الطعام يف سجون
السلطة.
وأشار أبو مرزوق يف تصرحيات
نقلتها وسائل إعالمية قريبة من
«محاس» انه أبلغ القيادي
يف «فتح» عزام األمحد
بأنه لن يكون أي لقاء يف ظل
استمرار الظروف الراهنة اليت
مير بها املضربون عن الطعام
يف السجون ،مؤكدا أن على
السلطة وفتح إطالق سراح
املضربني عن الطعام فورا قبل
أن خيرجوا جثثا.
ويف بيان أصدرته «محاس»
باسم جلنة اهالي املعتقلني
أن
الغربية،
الضفة
يف
األجهزة األمنية نقلت معتقلني
اىل سجون قريبة من اماكن
سكناهم اثر اضرابهم عن
الطعام ،وقد اوقفوا االضراب
بشكل مؤقت ،مقابل االستجابة
لعدد من املطالب املرحلية اليت
تقدموا بها وعلى رأسها نقلهم
إىل سجون قريبة من أماكن
سكنهم ،حيث وعدت املخابرات

بالعمل على تنفيذ هذه املطالب
يف اسرع وقت ممكن.
يف
«محاس»
واعتربت
بيانها هلا  ،نقل املعتقلني
اىل مناطق سكناهم خطوة غري
كافية «وجيب مواصلة الضغط
على قادة السلطة يف الضفة
من أجل إجبار قادة األجهزة

األمنية على االستجابة ملطالب
املختطفني».
كما اتهمت «محاس» يف
بيان موقع باسم نواب احلركة
يف سلفيت ،األجهزة األمنية
بانتهاج سياسة جديدة تقوم
على استدعاء سيدات للتحقيق
معهن.

احلركة الشعبية تؤسس حزباً يف الشمال بعد انفصال جنوب

أعلنت احلركة الشعبية لتحرير السودان ،أنها ستشكل جمموعة
معارضة منفصلة يف الشمال بعد انفصال اجلنوب املتوقع على
إثر استفتاء مقرر يف  9كانون الثاني املقبل ،فيما وصلت ماليني
بطاقات االقرتاع إىل جنوب السودان يف خطوة تبدد الشكوك
األخرية حول إمكان تأجيل االستفتاء أو الغائه .وقال املسؤول
البارز يف املكتب السياسي ،ورئيس قطاعها الشمالي ،ياسر
عرمان ،أن قطاع التنظيم يف مشال السودان سيصبح منظمة
مستقلة يف الشمال حاملا ينفصل اجلنوب السوداني.

سبستيان خالد زريقة يزور سيدني

وصل اليوم اىل سيدني على منت اخلطوط اجلوية االمريكية (دلتا)
الشاب سبستيان خالد زريقة يف زيارة تفقدية لألهل واالقارب
واالصدقاء تستمر ثالثة أسابيع.
وسيحل الشاب خالد زريقة ضيفا يف منزل عمه رئيس مجعية املنية
للثقافة الصديق مجال زريقة.
«اهلريالد» اليت تربطها صداقة بالسيد مجال زريقة تتمنى
للضيف سبستيان زيارة ناجحة واقامة سعيدة يف بيت عمه مجال
زريقة وبني االهل واالقارب.

ALKALINE Water
مياه  ALKALINEقد جتعلك تشعر بصحة جيدة جمددا
سوف اعطيك  20ليرتا جمانًا
اذا كانت لديك حتديات مع
التهاب املفاصل والنقرس
وارتفاع ضغط الدم والسكري
واضطرابات اجلهاز اهلضمي
ومشاكل جلدية
وزيادة الوزن وغري ذلك

اتصلوا بـ اليكس اليوم:

0411132782
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اسرتاليات

بريي تشيد برينامج شراكة البناء
اجملتمعي حلكومة نيو ساوث ويلز

اعلنت نائبة مقعد اوبرن يف
برملان نيو ساوث ويلز السيدة
بربارة بريي عن ان حكومة
الوالية ستستثمر اكثر يف 700
الف دوالر يف متويل  16مشروعا
يف منطقة اوبرن االنتخابية.
ويأتي هذا التمويل يف اطار
برنامج شراكة البناء اجملتمعي
يزود
حلكومة الوالية الذي
ّ
اجملموعات االجتماعية والبلديات
احمللية باموال لبناء البنية
التحتية االجتماعية.
وقالت السيدة بريي ان "هذه
االموال ستساعد التنظيمات
تسهيالت
لبناء
االجتماعية
ومرافق جملتمعنا"
واملشاريع املمولة من برنامج
شراكة البناء اجملتمعي يف
اوبرن هي:
 35الف دوالر جلمعية حبنني
املنية لتحديث مركز الرعاية
االجتماعية يف اوبرن 40 ،ألفا
لؤسسة خدمات التنوع يف اوبرن

*النائبة بربارة بريي*

لتجديد املبنى 112636 ،دوالر
لبلدية اوبرن لتحسني املرافق
الرياضية اجملتمعية و 145الف
دوالر لبلدية بانكستاون
وقالت النائبة بريي "ان برنامج
شراكة البناء اجملتمعي حلكومة
نيو ساوث ويلز هو االن يف
عامه الثاني ،حيث تلقى العام
املاضي  10تنظيمات اكثر من
 400الف دوالر".

رئيس دائرة املناخ خيلف هنري يف دائرة اخلزانة

انهال الثناء والتنويه على
رئيس دائرة اخلزانة كني
هنري ك "احد اعظم" رؤساء
هذه الدائرة وذلك بعد اعالنه
عن االستقالة من هذا املنصب
بداية العام املقبل.
وسوف خيلفه يف منصبه رئيس
دائرة املناخ الدكتور مارتن
باركنسون يف آذار املقبل
وذلك بعد االتنهاء من العقد مع
الدكتور هنري.
وقد اكدت رئيسة الوزراء جوليا
غيالرد مغادرة الدكتور هنري
وتعيني الدكتور باركينسون
مكانه.
وقالت االنسة غيالرد ان
الدكتور هنري اصبح "واحدا
اخلزانة
من اكرب" امناء سر
حيث قدم "مساهمات رئيسية"
لرفاهية االسرتاليني وازدهار
البلد"
وقالت رئيسة الوزراء يف بيان
هلا انه ستكون هلا مباحثات
اضافية يف االشهر املقبلة مع

توقيف سيارة تتجه عكس السري على الطريق السريع ام4

قام عناصر من خمفر سانت
ماري مبطاردة سيارة كانت
تسري عكس السري على
الطريق السريع ام.4
فقد تلقت الشرطة اتصاال
من احد العامة حواىل الساعة
 3:30من فجر الثالثاء بان
سيارة تويوتا هايلكس تتجه

شرقا بسرعة عالية بدون
انوار على اخلطوط الغربية
من الطريق السريع ام  4يف
سانت ماري.
الشرطة
استجابت
وقد
للمكاملة وعثرت على السيارة
على الطريق السريع بالقرب
من كوليتون.

بتوقيف
الشرطة
وقامت
السائق ( 22عاما) وهو من
روتي هيل واقتادته اىل
مستشفى نيبيان الخذ عينة
عن فحص الدم والبول.
وقد وجهت اىل السائق
عدة تهم من بينها القيادة
اخلطرة.

لصاحبه جان شاهني

جلسة رائعة مع النرجيلة

تشكيلة واسعة
من املأكوالت اللبنانية
مشاوي على أنواعها ومأكوالت حبرية طازجة

نؤمن ونتعهّد سائر أنواع املناسبات

سهرات مميزة
مع املطرب جورج خوري والرقص الشرقي

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

*الدكتور هنري ويف االطار الدكتور باركتسون*

الدكتور هنري حول مستقبله.
واعلنت ان الدكتور هنري رحب
بتعيني الدكتور باركنسون وهو
كان يتطلع اىل اسرتاحة بعد
عشر سنوات على ترؤسه دائرة
اخلزانة.
بدوره قال وزير اخلزانة واين
سوان ان الدكتور هنري خدم
اسرتاليا على حنو "ال مثيل له"
يف العقود الثالثة املاضية ولعب
دورا حامسا يف االصالحات اليت
ساعدت على تأمني وضمان
البالد ملدة  20عاما من النمو
املتواصل.
وكان الدكتور هنري ( 53عاما)
قد عني امني سر لدائرة اخلزانة
يف العام  2001وجرى التجديد
له يف منصبه ملدة  5سنوات
يف العام .2006
اما الدكتور باركنسون فعني
امني سر لدائرة املناخ يف
كانون االول من العام .2007
وسبق له وعني مديرا تنفيذيا

يف دائرة اخلزانة (مساعد
امني السر) متسلما مسؤولية
مسائل االقتصاد الكلي احمللي
والدولي.
وقالت االنسة غيالرد ان الدكتور
باركنسون سوف خيلف الدكتور
هنري يف  7آذار املقبل من اجل
"تيسري االنتقال السلس يف
فرتة ما قبل املوازنة".
واضافت تقول "ان الدكتور
باركنسون مؤهل تأهيال جيدا
خلالفة الدكتور هنري ،مشرية
اىل خربته على امتداد عقدين
السياسة
يف
الزمن
من
االقتصادية.
وقالت االنسة غيالرد "ان
مشاركة الدكتور باركنسون
الكثر من عقدين من الزمن يف
السياسة االقتصادية يف دائرة
اخلزانة يف دائرة رئيس الوزراء
وصندوق النقد الدولي والعمل
على مسائل االقتصاد الكلي
والسياسة النقدية واملالية

والضرائب ،سوق العمل صالح
البنية التحتية وغريها من
مسائل التنمية الدولية كل ذلك
يقدر بثمن لتعيينه سكرتريا
ال
ّ
لدائرة اخلزانة".
وشكر وزير اخلزانة السيد سوان
الدكتور هنري على "رباطة
اجلأش واالحرتاف" خالل االزمة
املالية العاملية ،حيث قال
"ان اداءه خالل االزمة املالية
العاملية ودوره املركزي يف
االصالح الضرييب بشكل خاص،
كل ذلك جعل منه افضل موظف
حكومي اسرتالي منذ املفوض
السامي ناغت كومبس".
ووصف وزير اخلزانة الدكتور
باركنسون بانه "موظف حكومي
ميتلك القدرة واجلدارة دائما
وانا على ثقة ويقني انه سيكون
سكرتري خزانة ناجحا".
وتعهد وزير اخلزانة بالعمل،
عن كثب اىل جانب سكرتري
اخلزانة معربا عن اعجابه "بذكائه
وقيادته".
بدوره شكر وزير الظل للخزانة
جو هوكي الدكتور هنري
ملسريته "املميزة" معرتفا ب
"تبادالت قوية" معه على مر
امتداد عدة سنوات.
وفيما رحب السيد هوكي
بتعيني الدكتور باركنسون
حذر بان دائرة اخلزانة تواجه
حتديات كبرية باعطاء نصائح
واستشارات حول السياسة
الضريبية والسياسة املالية
واجراءات زيادة االنتاجية.

خطة لطرق سيدني تعطي الضوء االخضر
لراكيب الدراجات اهلوائية

من ضمن التوصيات واملقرتحات
حلماية راكيب الدراجات اهلوائية
يف قلب مدينة سيدني ان يتم
تركيب اشارات مرور خاصة
بهم عليها عبارة Cyclist Only
وحتديد السرعة ب  30كيلومرتا
يف الساعة وأكياس هوائية
خارج السيارة.
فبموجب اقرتاح يف جلنة Stay
 Safeاحلكومية القوية الصالحية،
ستكون لراكيب الدراجات اهلوائية
اشارات مرورية اخلضراء اخلاصة
بهم لالنطالق قبل السيارات،
مماثلة لالشارات اليت تستعمل
حاليا حلافالت احلكومة.
وهناك خطط حلماية راكيب
الدراجات اهلوائية ومن ضمنها
وضع اكياس هوائية على اجلسم
لتقليص
للسيارة
اخلارجي
شدة االصطدام على سائقي
الدراجات واشعة ما حتت احلمراء
للرؤية الليلية املتوفرة حاليا
يف سيارات  BMWلرؤية راكيب
الدراجات اهلوائية يف الظالم.
كما وجدت جلنة  Stay Safeان
هندسة الطرق "منحازة اىل جانب
احتياجات السيارات والسائقني"
واقرتحت تغيريات.
وقد جتاهلت اللجنة االقرتاحات
الداعية لفرض تسجيل على
مماثل
اهلوائية
الدراجات
للسيارات حيث ستستخدم
االموال لتمويل مشاريع مباليني

الدوالرات على ممرات الدراجات
التعليم
ومحالت
اهلوائية
واشارات مرور الدراجات.
وقد اكدت ناطقة باسم سلطة
السري والطرق ان اي رسم
تسجيل مل يقدم حتى االن.
واقرتح عضو بلدية راندويك

تشارلز ماثيو فرض رسم
تسجيل مببلغ  20دوالرا على
كل راكب دراجة.
وقالت اللجنة ان االحصائيات
اظهرت ان  86يف املئة من
حوادث الدراجات كانت ما بني
الدراجات اهلوائية والسيارات.

بوادر «معركة» بني الكومنولث والواليات حول ضريبة املعادن

*الوزيران سوان وفرغسون*

خيطط وزير اخلزانة واين سوان
الجبار رؤساء الواليات على احلد
من عائدات التعدين للواليات او
مواجهة عقوبات مالية.
ويأتي ذلك بعد ان وجدت جلنة
حكومية للنظر يف ضريبة التعدين
املنقحة ان على حزب العمال ان
يفي باتفاقه السلمي مع هذه
الصناعة.
وقد اغضب قرار وزير اخلزانة
رؤساء الواليات الذين حتفظوا
على حقوقهم متعهدين ب"القتال"
ضد الكومنولث من خالل جملس

احلكومات االسرتالية.
ويف حني اكد كل مستوى من
املستويات احلكومية على الدفاع
عن حقوقه الضريبية قدم جملس
املوارد املعدنية يف اسرتاليا
للسيد سوان دعما مشروطا مبزيد
من االستشارات حول التفاصيل
النهائية خلطته.
وقد جاءت هذه التطورات بعد
ان قدمت اللجنة اليت شكلت
لتفحص تطبيق ضريبة اجيار
املعادن تقريرا حلل املشكلة بني
كانبريا وشركات التعدين.
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اسرتاليات

حضره املطران ابي كرم وشخصيات

رئيس بلدية سرتاثفيلد طوني مارون يقيم احتفاال مبناسبة عيد امليالد

*املطران ابي كرم*

*رئيس البلدية طوني مارون*

اقام رئيس بلدية سرتاثفيلد
السيد طوني مارون احتفاال
مبناسبة عيد امليالد حضره
سيادة املطران عاد ابي كرم،
راعي االبرشية املارونية يف
اسرتاليا ونيوزيالنده عضو
بلدية سرتاثفيلد بوب بارون،
والربوفيسورة جودي بوتشر من
اجلامعة الكاثوليكية االسرتالية
(معهد سرتاثفيلد) ،كينغ لي
موظف االرتباط بني الشرطة
واجملتمع ،املهندس جوزيف
باسيل ،السيد طوني خطار،
احملامي مسري قزي وعدد
من ممثلي وسائل االعالم
االسرتالية
والشخصيات
اللبنانية.
وبعد ان بارك املطران عاد ابي
كرم الطعام واملناسبة القى

رئيس البلدية السيد طوني
مارون كلمة ومما جاء فيها:
انه المر رائع ان ارى هذه
الوجوه تشاركين هذا املساء
باحتفال عيد امليالد.
عيد امليالد هي مناسبة ممتعة
ووقت رائع لالجتماع معا
واملشاركة يف اخلربات وتبادل
اهلدايا.
وقد متتعت بلدية سرتاثفيلد
مبوسم االعياد وروحية امليالد
باقامة شجرة ارتفاعها  6امتار
يف حديقة البلدية وتراتيل
سنوية على ضوء الشموع منذ
اسبوع يف حديقة سرتاثفيلد
حيث شارك فيها ما يزيد على
 2000شخص.
وقال ان عام  2010اثبت انه
عام اجيابي بالنسبة لبلدية

*جوزيف باسيل ،الزميل بو رزق ،رئيس البلدية طوني مارون والزميل القزي*

سرتاثفيلد مع عدد من االجنازات
اهلامة اليت اريد ان اسلط الضوء
على بعضها:
بهذا العام يكون قد مضى
 125عاما على اعرتاف رئيس
والية نيو ساوث ويلز السيد
اوغسطس لوفتوس بسرتاثفيلد
كبلدية وذلك يف حزيران .1885
وقد احتفلت بلدية سرتاثفيلد
باقامة عدة مناسبات منها سهرة
ومعرض تارخيي اعطى فكرة
شاملة على تطور واجنازات
جمتمع سرتاثفيلد.
اكملت بلدية سرتاثفيلد االعمال
الرئيسية يف حديقة مايسون
بافتتاح نظام جتمع مياه االمطار
ومجعها واعادة استعماهلا لري
يوفر
املالعب .وهذا املشروع ّ
اكثر من حوضي من احواض

السباحة االوملبية من املاء كل
عام.
اكملت بلدية سرتاثفيلد جسر
املشاة وممر الدراجات اهلوائية
فوق ساقية سرتاثفيلد كجزء
من خطة رئيسية ملمر ساقية
باولز اليت تهدف اىل خلق
منطقة مفتوحة ذات نوعية
لسكان هومبوش ومنطقة مشال
سرتاثفيلد.
اكملت البلدية عددا من مشاريع
تصاميم مدنية رائعة حساسة
للمياه لتقليص تأثري االبنية
على دورة املياه الطبيعية.
وقال السيد مارون ان بلدية
سرتاثفيلد حصلت على عدة
جوائز منها جائزة احلفاظ على
البيئة احمللية للمياه وتغيري
املناخ من دائرة البيئة لوالية

*املطران ابي كرم يتوسط السيد طوني مارون وعقيلته مي مارون*

*املأكوالت الشهية*

نيو ساوث ويلز.
وقال السيد مارون ان املدير
العام دايفيد باكهاوس الذي
كان بادارته وقيادته كقبطان
السفينة يف البلدية ،مع

مساعدته ليندا ستيو يستحقان
شكري اخلاص.
وكانت هناك مأدبة غنية
باملأكوالت اللبنانية من اعداد
مطعم الليطاني.

Global Marble Australia
اختصاصيون يف قص وتركيب مجيع أنواع الرخام والغرانيت
بإدارة
املهندس
ظافر
عايق
نتقدم بالتهنئة من اجلالية املسيحية خاصة والعربية
عامة مبناسبة عيدي امليالد اجمليد ورأس السنة املبارك..
وكل عام وانتم خبري

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

23 Cann St, Guildford, NSW 2161
Ph: 02 9681 6520 - Mob: 0414 394 675

صفحة 12

Friday 24 December 2010

الجمعة  24كانون األول 2010

Page 12

مناسبات

مجعية حبنني املنية تكرم فريغسون وموريف واخلري مَـن وراء االطاحة براد؟!

*احلاج كمال اخلري*

*السيد مصطفى حامد*

*رئيس اجلمعية مصطفى حامد يسلم هدية للحاج اخلري*

*رئيس بلدية اوبرن روني العويك ومرشح حزب االحرار ناد عطية*

اقامت مجعية حبنني املنية اخلريية مساء السبت املاضي يف مركزها يف
اوبرن ،حفل عشاء تكرميا للنائب الفيدرالي لوري فورغسون على اخلدمات
اليت قدمها ملنطقته االنتخابية ريد على مدى  26عاما وانتقاله ملقعد ويريوا
وترحيبا خبلفه جون موريف وكذلك ترحيبا بابن املنية احلاج كمال اخلري وقد
اعتذر عن احلفل السيد جون موريف حيث قال السيد فرغسون ممازحا انه
مسؤول عن غيابه.
وقد حضر املناسبة ،اضافة اىل النائب فرغسون وقيلته مرين وولش
واحلاج اخلري ،النائب دايفيد بورجر ،النائبة باربرة بريي ،رئيس بلدية
أوبرن روني العويك ،عضوا البلدية هشام زريقة وناد عطية ،جملس
اجلالية اللبنانية ،تيار املردة ،مجعية املنية للثقافة وعدد كبري اخر من
ممثلي اجلمعيات واجملالس واملنظمات وابناء املنطقة اضافة اىل وسائل
االعالم.
عرف املناسبة سكرتري اجلمعية عماد طه كلمة باالنكليزية نوه فيها باخلدمات
اليت قدمها السيد لوري فرغسون البناء املنطقة ومتنى خللفه النجاح.
ثم قدم احملتفى به السيد فرغسون الذي اشاد بالتضحيات واجلهود اليت
قدمتها اجلالية اللبنانية والعربية يف بناء اسرتاليا عامة ومنطقته االنتخابية
معربا عن سروره بالتعامل مع ابناء اجلالية على مدى  26عاما.
وبعده القى احلاج كمال اخلري كلمة جاء فيها :حنن نتمنى ان تلعب اسرتاليا
دورا على مستوى العامل وان ال تكون تابعة للسياسة االمريكية ونطلب
من اجلالية ان تقرتع للنواب الذي يقفون اىل جانب القضية الفلسطينية
واملقاومة اللبنانية والتمييز بني االرهاب وبني املقاومة.
وتوجه اىل ابناء اجلالية بالتمين بان يكونوا صوتا واحدا وينبذوا الطائفية
الن لبنان ال يعيش بطائفة واحدة بل بالوحدة الوطنية بني كافة طوائفه.
كما متنى على ابناء اجلالية ان يكون كلمة واحدة وان يعلموا اوالدهم
ويشجعوهم على دخول املعرتك السياسي والوصول اىل مراكز القرار.
ثم كانت كلمة رئيس اجلمعية السيد مصطفى حامد وجاءت كالتالي:

كلمة رئيس اجلمعية السيد مصطفى حامد

جنتمع اليوم ملناسبتني ،لنشكر جهود العضو الفدرالي عن منطقة ريد
السيد لوري فرغسون ،السكرتري الربملاني لشؤون اهلجرة واألستقرار
السابق وممثلنا لعدة عقود ،وقد أثر اجيابيا يف حتسني هذه املنطقة،
ومل يرتدد يف املساعدة عندما ُيقصد ،وكان سخيا يف دعم مؤسساتنا
اإلجتماعية بقصد املساعدة يف اإلستقرار واإلندماج يف جمتمعنا االسرتالي
اجلديد  ،ليس هذا فحسب  ،بل عرف بدعم قضايانا القومية السيما القضية
الفلسطينية على وجه اخلصوص ،وقد جتشم عناء السفر اىل لبنان ليطلع
على اجلرمية النكراء اليت ارتكبتها اسرائيل حبق لبنان سنة  2006وأثار
موضوع األعتداءات األسرائيلية يف الربملان الفدرالي ووضع على موقعه
األلكرتوني ما رآه من وقائع تدين اسرائيل وتفضح جرميتها .ولقناعته
بالتعددية الثقافية فقد كان صديقا خملصا وداعما حقيقيا للجاليات غري
الناطقة باألنكليزية  ،غري أن تغيري حدود املناطق اإلنتخابية حرمتنا من

*النواب بريي وبورجر وفريغسون واحلاج اخلري*

*...يسلم هدية للنائب فرغسون*

*صورة تذكارية*

*جانب من احلضور*

متابعة متثيله لنا ...،فالف شكر ل لوري فرغسون
أيها اإلخوة..إن تغيري احلدود اإلنتخابية عرفنا على ممثل جديد ،لنا
فيه الثقة أنه لن يكون أقل استعدادا من سلفه يف متابعة حاجات هذه
املنطقة،عنيت به سيادة النائب الفيدرالي جون موريف ،وحنن من جهتنا
نعلن أننا على أمت اإلستعداد للتعاون معه وبنفس املقدار من أجل دعم
هذه املنطقة ،توفري احتياجاتها ويف سبيل استقرار الوافدين اجلدد اليها
أما املوضوع الثاني  ،فقد اتينا لنرحب برجل من رجاالت لبنان ،بابن املنية
املناضلة الذي حرص على صيانة وجهها الوطين والقومي ،وجهها املقاوم
بعد أن حاول البعض دفعها اىل مرجل املذهبية والطائفية..ليصرخ بأعلى
الصوت بوجه مزوري وجه املنية ويرفع يف مسائها رمز املقاومة يف الوقت
الذي كانت فيه الغربان تنعق بنعيق املذهب وتنفخ مبزمار الطائفة..
تدخر جهدا يف التصدي للعدو رغم كل التشويه
املقاومة يا إخوان اليت مل ّ
من العدو ومن من املفرتض أن يكون صديقا ،قد كشفت أنظمة تصوير
وتنصت وعمليات يف الباروك وصنني ،واحلكومة يا مجاعة اخلري حتجب
اخلري ومتاطل يف قضية شهود الزور..نعم نريد احلقيقة ،وهل أفضل
من طرق باب شهود الزور لنلج اىل اجملرم احلقيقي ونكشف اللثام عن
احلقيقة؟ إن املقاومة بامدادها اجليش باملعلومات اليت أفضت اىل تفكيك
شبكة التجسس يف صنني والباروك تؤكد احلاجة لذلك الثالوث  :املقاومة
واجليش والشعب أساس الدفاع عن لبنان،ولن يكون غري ذلك فالقافلة
تسري ....ومل يكتف ضيفنا بالذود عن املقاومة ،بل خاض باسم الشعب
املعركة اإلنتخابية واستطاع ان ينال أكثر من  46%رغم التزوير والضغوط
والتهديد وتدخل املخابرات واملال واملال واملال..لتكون هذه النسبة رقم
النجاح احلقيقي كونها أتت نتيجة لقناعة واليت حجبتها أرقام من أرغموا
باستغالل فقرهم ،أم قلة وعيهم أم من وقعوا ضحية تضليل مربمج
...فأهال مبمثل املنية أهال باحلاج كمال اخلري.
بعدها كان هناك حفل عشاء حافل باشهى انواع الطعام واملرطبات.

حفل العام  2010بأحداث عديدة تستحق ان يتوقف عندها املرء،
لكن سنرتك معظم تلك االحداث واحصاؤها والتعليق عليها،
وسأحصر جل اهتمامي مبسألة واحدة من تلك املسائل واليت حازت
على حيز مهم من التغطية االعالمية ألهميتها والتداعيات السياسية
اليت نتجت عنها ،وما كان يتسنى للمرء ان يطلع حتى على بعض
تفاصيلها لعشرات السنوات القادمة ،واحلدث املقصود هو االطاحة
بكيفن راد من رئاسة الوزارة من قبل حزب العمال الذي ينتمي اليه
يف سابقة تارخيية حتى قبل ان يكمل الدورة االوىل من حكمه.
اذا ما كانت تسريبات موقع ويكي ليكس صحيحة او على االقل
متلك شيئًا من املصداقية وهذا مما ال شك فيه لتهافت كربيات
الصحف العاملية على نشر ما سرب للموقع وحصريًا .ومن هذه
الصحف" ذي سيدني مورنغ هريالد" واليت القت الضوء جمددًا على
تعض املواقف واليت ارسلها الدبلوماسيني االمريكيني العاملني يف
كانربا واملصنفة سرية واليت تنتقد رئيس الوزراء السابق وتدينه،
باالضافة اىل نشرها وثائق اخرى عن عالقة بعض قادة مراكز
القوى داخل حزب العمال مع الديلوماسيني االمريكيني وخصوصًا
مارك اربيب والذي اعترب رأس احلربة يف عملية االطاحة براد.
ومن هذه التسريبات عنونت" ذي سدني مورنغ هريالد " :راد
هدف لفضائح ويكي ليكس (عدد االثنني  . )2010/12/6الواليات
املتحدة تدين راد وتتهمه بأنه كثري االخطاء ونتقصه املهارة
الدبلوماسية وانه غري كفوء (عدد االربعاء )2010/12/8األمريكي
داخل صفوف حزب العمال وهو الوصف الذي اطلق على السينتور
مارك اربيب (عدد اخلميس  )2010/12/9راد :خميفة كجهنم وصف
راد الوضع يف افغانستان (عدد اجلمعة .)2010/12/10
كلنا يعلم عمق العالقة بني الواليات املتحدة واسرتاليا واليت
تلتزم احيانًا اكثر من اخلطوط العريضة لسياسة الواليات املتحدة
حول العامل كما حصل يف فرتة رئاسة جان هاورد للوزراء ملدة
 11عامًا حيث كانت اسرتاليا شريكة الواليات املتحدة يف حربها
على االرهاب ،غزو افغانستان وغزو العراق واحتالله رغم معارضة
اكثرية الرأي العام االسرتالي والذي صوت لكيفن راد يف العام
 2007الذي كان قد وعد بسحب القوات القتالية من العراق ونفذ
وعده الحقا.
التسريبات اليت ذكرناها وتصدرت الصفحة االوىل من اربع اعداد
من ذي سيدني مورنغ هريالد تدفع املرء إلعادة قراءة عملية
االطاحة بالرئيس السابق للوزراء كيفن راد ،وهل من دور خفي
لعبته الواليات املتحدة من خالل رجاهلا داخل حزب العمال؟ رب
قائل لو كان االمر كذلك فلماذا مت اسناد حقيبة وزارة اخلارجية اىل
كيفن راد ،برأيي اجلواب بسيط مل يتطابق حساب البيدر مع حساب
احلقل كما يقول املثل العامي اللبناني حيث اتت نتائج االنتخابات
بربملان معلق اضطر احلزبني الكبريين للتفاوض مع املستقلني
لتشكيل احلكومة وكلنا نعرف تركيبة احلكومة احلالية وحاجتها اىل
الصوت الواحد.
رغم جتاهل راد وتقليله من اهمية التسريبات إال ان مساعد وزير
اخلزينة بيل شورتن وزميل اربيب يف تنظيم االنقالب على راد
رفض وصف السيناتور اربيب باجلاسوس الذي يعمل لصاحل
الواليات املتحدة.
من جهته السيناتور اربيب قال ان تقرير" ذي سيدني مورنغ
هريالد" ال اساس له من الصحة لكن الصحيفة ردت بتأكيدها على
ما رود يف التقرير وذلك يف عددها (االحد  2010/12/19ص )5
قائلة ان السيناتور اربيب هو املصدر االول ملعلومات السفارة عن
نية رئيس الوزراء السابق كيفن راد البحث عن بديل غري جوليا
غيالرد يف حال متت منافسته على منصب رئاسة الوزارة.
هناك سؤال آخر يتبادر للذهن هو كيف ارتضى زعماء االنقالب
والذي تنتمي الغالبية العظمى منهم جلناح اليمني يف احلزب تسليم
منصب رئاسة الوزارة لواحدة من قادة اجنحة اليسار ومن رتب
الصفقة ،وما هو الثمن؟
وهل اهلجوم الذي شنته رئيسة الوزراء واملدعي العام الفيدرالي
على ويكي ليكس واتهامه بأن التسريبات غري قانونية من دون ان
توضح اي قانون قد خرقه رئيس حترير ويكي ليكس جوليان اسانج
يدل على ما هو املطلوب من رئيس الوزراء االسرتالي؟
نشري اىل ان اقوال رئيسة الوزراء تلك قد تعرضت لنقد الذع من
قبل الصحايف املخضرم لوري اوكس والذي نال جائزة ولكلي
الصحايف املمتازة حيث وصف اوكس تلك االقوال بالسخيفة.
وقد نال اوكس امليدالية الذهبية عن تقرير قدمه اثناء احلملة
االنتخابية الفيدرالية االخرية وفيه تسريبات عن موقف جوليا غيالرد
من قضايا اجازة االمومة املدفوعة وزيادة معاش املتقاعدين واليت
كانت غيالرد تعارضها،و قد وصف اوكس احلملة االنتخابية
االخرية للحزبني الكبريين (العمال واالحرار) باخلالية من االفكار
وكأنها حفلة ندب وشبهها بالسياسة القزمة.
وأخريًا نلفت النظر اىل ما قاله وزير اخلارجية االسبق الكسندر داونر
يف مقالة له يف" ذي سيدني مورنغ هريالد "(اخلميس )2010/12/9
اىل ان تلك التسريبات مربكة وخمجلة لالدارة االمريكية وان من
حق راد احلصول على اعتذار من االدارة االمريكية اليت تتحمل
املسؤولية عن امن الرسائل اليت يرسلها دبلوماسيوها.

عباس علي مراد
سدني اسرتاليا
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اعالنات

HECHAM COFFEE AND NUT ROASTER

شركة هشام
للمواد الغذائية والتموين العائلي

تعلن شركة هشام للمواد الغذائية
والتموين العائلي عن وصول شحنة
من اليانسون الشامي االصلي
كما تعلن عن وصول شحنة من زيت الزيتون الصايف من انتاج
شركة الدرة العاملية املشهورة
باحجام  500ملل و 750ملل و  1.60ليرت و 3ليرت
نتقدم من اجلالية بأحر التهاني مبناسبة عيدي امليالد
اجمليد ورأس السنة املبارك أعادها اهلل على اجلميع باخلري
والربكات ..وكل عام وانتم خبري

مستحضرات العطار الطبية االوىل يف الوطن العربي
خلطات طبية وتنحيفية وزهورات شامية على اختالف انواعها..
خلطات لضغط الدم وشاي شلش الزلوع
ومستحضرات اخرى طبيعية متعددة

الدرّة

املشهورة
كما تعلن عن وصول شحنة جديدة من فول
انتاج وتعبئة شركة كاليفورنيا غاردن يف دبي
اضافة اىل احلمص بالطحينة املمتاز
اطلبوا هذه املنتجات من حمالت السمانة العربية
يف نيو ساوث ويلز وسائر الواليات االسرتالية

مبيع باجلملة ألصحاب احملالّت التجاريّة ....قهوة وبزورات حممّصة يومياً
الوكيل احلصري ملنتجات شركة الدرّة املشهورة اليت تنتج كافة أنواع املخلالت والكبيس
والطرشي ومعلبات احلمّص والفول والبابا غنّوج والباجيال ور ّب البندورة (معجون الطماطم)
واليت توزّع يف مجيع أحناء اسرتاليا والعامل العربي والغربي

79 Yerrick Rd, Lakemba Ph: 9740 9331
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CEDAR DRIVING SCHOOL
مدرسة االرز لتعليم قيادة السيارات

2010  كانون األول24 الجمعة

الدليل التجاري

0403482345  او87648186 :العالناتكم يف اهلريالد اتصلوا على احد الرقمني

Sydney Landscaping and Excavations

عساف
ّ عساف ابي
ّ بادارة السيد

 سنة37 خربة تفوق

نساعد يف احلصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة مرحية ومكيفة

ّ
دقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
اسعار خاصة لط ّالب املدارس

ö^œﬁ˜]<ÿœﬁÊ<ÜÀ£]Ê<›Ç7]<Ÿ^€¬]<ÜÒ^ä÷

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

0407405846 :لالتصال
97405846

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

<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

 جان فارس:لالتصال

Ph:(02) 9709 2267 - Fax:(02) 9707 3213
Mob: 0410 606 786

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

30 Hoskins Avenue Bankstown

Demolition & Excavation

<ÜÀ£]Ê<›Ç7]<Ÿ^€¬_<ƒÈ€¢

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

@÷ã� –æaÎ@Ú‹‡ßbi@…Ói

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

Abraham
Managing Director

378 922 0435

Residential *Commercial*
*Industrial

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

7 Eden Ave, Croydon park NSW 2133

RAINBOW BRICKLAYINY P/L

·ÿmbuby@ãˆbè€
b‡Á7ÀÎ@Êb�–©aÎ@ŸÌ5€a@ıb‰i@Âﬂ@
Ò5©a@kybñ@l@aÏ‹óma
·z‹ﬂ@Ïia@áËœ@
0407 666 190@Z·”ã€a@Û‹«@@@@@@@@@@@@@

LicZ@185750C
B G
Glass & Glazing
for all your glazing needs
@xbuç€a@kÓ◊ãm@Âﬂ@·ÿmbuby@ãˆbè€
@ÚÌäbvn€a@…ÌäbìæaÎ@ﬁåb‰‡‹€
k‹�€a@kèy
@Showers Screens~@
@Tables tops~@Splash
back~@Frameless Glass
@Ÿ€à@7ÀÎ@p�˝0a@pbËuaÎ@LpbÌaãﬂ

µﬂdn€a@pb◊ãí@…ﬂ@›ﬂb»n„F@@@@@@Ú�Ó„b™@Ò7»èmF@@@@@

0404015551@Zäb„ãi@Äi@ﬁbóm¸a

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

AL- KARM BAKERY
فــرن الكـــــرم

تسعرية جمانية معاملة ممتازة وكفالة يف العمل
 سنة خربة30 اكثر من

14 صفحة

ANB 17 003 994 394

Safwat Arfan – Sayed

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

نقدم كافة أنواع احملاسبة واخلدمات الضريبية
ومسك الدفاتر لالفراد والشركات

نضمن اكرب مردود ضرييب بفرتة زمنية قياسية
اعتمدوا احملاسب واخلبري الضرييب

صفوت عرفان

يف مجيع حاجاتكم الضريبية

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

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

*نؤمن طلبيات مجيع للمناسبات

 أيام7 * نفح

9897 1113
60 Excelsior Street, Merrylands NSW 2160

·z‹ﬂ@Ïi@ÜbÌå

@¡ˆaãÇ@ëá‰Ëﬂ@
@Úéá‰:a@Úib‘„@Ùá€@›vèﬂ
@ç‹ÌÎ@tÎbé@ÏÓ„@¿
8008@›Óvèn€a@·”ä

Registered Architect
Ziad Boumelhem
NSW Reg 8008

Member of the australian
institute of architects 45159

l¯⁄^√π]<ÿ“<àrﬂﬁF
<ÌËÇ◊f÷]<ì°<:÷]<

<ÿ⁄^“<Ã◊⁄<4ñ†F
<ÌÈﬂ”ä÷]<Íﬁ^f€◊÷
<Ï4«í÷]<ÌËÖ^rj÷]Ê
<Ï4f”÷]Ê

$200 cash for any referral

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

@Hasham
Tailoring
@kÓè„@p˝´
@Ú†bÓÉ‹€@·íb:a
ÚÓ€buã€a

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

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

MONAMOR RECEOTION

ســــابـقــاً .....ســــابـقــاً .....ســــابـقــاً.....

بإدارة الفنان اودي

MIRAMAR

صالة فخمة يف قلب فريفيلد تتسع لـ  700شخص
جاهزة الستقبال كافة مناسباتكم

نفتح  7أيام يف االسبوع من الـ  11صباحاً حتى  8مسا ًء

واجلمعة والسبت نفتح حتى ساعة متأخرة من الليل
إدارة مميزة ..خدمة سريعة ..معاملة صادقة..
املوقف مؤمن للسيارات
نتقدم من اجلالية بأحر التهاني مبناسبة عيدي امليالد اجمليد
ورأس السنة املبارك أعادها اهلل على اجلميع باخلري والربكات..
وكل عام وانتم خبري

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

فيكتوريا
يف
االوىل
للدواليب
املكاري
مؤسسة
TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني فرنسيس
حاصلة على عدة شهادات تنويه من سلطة
صناعة اللحوم يف نيو ساوث ويلز HCCP
تتوفر لدينا سائر أنواع حلوم الغنم والبقر الطازجة
يوميا :مقانق -كفتة -هامربغر -كبة وكل ما يطلبه
املطبخ اللبناني من اللحوم

نتقدم من اجلالية بأحر التهاني مبناسبة عيدي امليالد
اجمليد ورأس السنة املبارك أعادها اهلل على اجلميع باخلري
والربكات ..وكل عام وانتم خبري
بيع باجلملة واملف ّرق
نؤمن طلبيات كافة املناسبات

توصيالت جمانية لكافة احناء سيدني
نظافة تامة ..خدمة سريعة ومعاملة ممتازة

تلفون96371759 :
فاكس96361294 :

26 Good St, Granville 2142
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اعالنات
ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳊﻠﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻗﻮﺍﻟﺐ ﻛﺎﻳﻚ ﻟﻜﻞ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺎﺕ
ﺟﻠﺴﺔ ﺃﺭﻛﻴﻠﺔ ﻭﻗﻬﻮﺓ ﺭﻭﻣﻨﺴﻴﺔ ﻭﻫﺎﺩﺋﺔ ﻟﻠﻌﺎ ﺋﻼﺕ

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

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

„@Úﬂbènia @NNÚﬂbm @Úœbƒ

@NNk‹‘€a
@Âﬂ @ÚﬂáÇ
مميزة ..خدمة من القلب..
ابتسامة
 @NNÒçÓøتامة..
نظافة
لدينا خمتلف أنواع احللويات اللبنانية والعربية -
قوالب كايك لكل املناسبات
جلسة أركيلة وقهوة رومنسية وهادئة للعا ئالت

ترويقة كنافة باجلنب والقشطة مع الكعك
باالضافة اىل الكرواسون والصفيحة الطرابلسية

Ph: 9760 2299 - Fax: 8704 1532
75 South St. Granville NSW 2142
تتقدم حلويات  El Sweetieلصاحبيها جون وجانو ابي ضاهر ومجيع العاملني فيها باحر التهاني من
ابناء اجلالية اللبنانية عامة والطوائف املسيحية خاصة مبناسبة عيدي امليالد اجمليد ورأس السنة
املبارك اعادها اهلل على اجلميع باخلري والربكات والسالم  ..وكل عام وانتم خبري

عـيــد مــيــالد مــجــيــد
بالنيابة عن جملس بلدية باراماتا أمتنى لسكان املنطقة احمللية عيد ميالد سعيد من خالل
جريدة امليدل ايست هريالد.
امليالد هو موسم السالم وحسن النية واالرادة وهو زمن جتتمع فيه العائلة واالصدقاء من
جديد ،يتشاركون يف تناول الوجبات وتزيني املنازل وتبادل اهلدايا.
ان استحضار تنوّع قريتنا العاملية هو نسيج ثقايف غين لباراماتا حيث تقام جمموعة واسعة من
االحتفاالت يف مدينتنا احتفاء بهذا العيد املميز.
وبينما تقرتب سنة أخرى من نهايتها تواصل باراماتا منوّها وازدهارها مما يوفّر فرصا جديدة
ومثرية جلميع مواطنينا.
لألسف ،يف عدة أجزاء من العامل هناك أشخاص مت ّزقت عائالتهم بسبب الفقر واحلرب مما
خلق مشقة ومعاناة.
آمل أن ن ّدخر حلظات لنفكر ونهتم باالشياء املهمة يف احلياة ونتذكر الذين حباجة للتربع
والعطاء واعمال اخلري.
بالنيابة عن عقيليت وعن زمالئي أعضاء بلدية باراماتا أمتنى لكم عيد ميالد جميد وسامل
وعيد رأس سنة مبارك وآمن.
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مقــابلة

االمني العام للمجلس الوطين لالعالم يف دولة االمارات ابراهيم العابد لـ «اهلريالد»:

اجمللس هيئة تنظيمية لوسائل االعالم..التعليم جماني يف املدارس الرمسية ونسبة االناث فيها الثلثان
انساني بكل معنى الكلمة يتحلى بكل
الصفات واملزايا االنسانية  ...تواضعه
يرفعه ويعطيه جواز سفر لدخول القلوب،
مثقف يتحدث عدة لغات ..انه املدير العام
للمجلس الوطين لالعالم يف دولة االمارات
العربية املتحدة االستاذ ابراهيم العابد.
استغلت اهلريالد فرصة وجودها يف ابو ظيب
لتغطية وقائع قمة دول جملس التعاون
اخلليجي وكان مع االستاذ ابراهيم العابد،
رغم ضيق وقته ،هذا احلوار:
حاوره أنطونيوس بو رزق

* هل لسعادة املدير العام
للمجلس الوطين لالعالم يف
دولة االمارات العربية املتحدة
االستاذ ابراهيم العابد ان
يضعنا يف اجواء النظم اليت
حتكم عمل وسائل االعالم؟
 اجمللس هو هيئة تنظيميةتنظم وسائل االعالم يف
دولة االمارات العربية املتحدة
يف حيث النظم والتشريعات
واالجراءات اليت تتخذ لناحية
التنظيم االعالمي ،كما ان وكالة
ابناء االمارات هي جزء من هذا
اجمللس.
* اين تبدأ حرية االعالم يف
االمارات واين تنتهي؟
 ليس يف االمارات فقطامنا يف العامل كله ،حرية

االعالم مفتوحة ولكن ضمن
القوانني واالنظمة املرعية اليت
تراعي الصاحل العام واحلريات
الشخصية لالفراد ،وتبتعد عن
قضايا التطرف وقضايا االباحية
املطلقة.
* هل هناك اي وزارة لالعالم
يف االمارات ام ان اجمللس
الوطين حيل حملها؟
 ليس هناك وزارة اعالم ،هناكاجمللس الوطين لالعالم ودوره
تنظيمي اي وضع التنظيمات
اخلاصة باالعالم.
*هل سبق وحظر اجمللس
الوطين لالعالم وسيلة اعالمية
معينة لتجاوزها احلرية املسموح
بها مثال؟
 -حنن ال حنظر ،اذا كانت هناك

*األمني العام للمجلس الوطين لالعالم يف دولة االمارات ابراهيم العابد
والزميل انطونيوس بو رزق يف اوتيل انرتكونتيننتال يف ابو ظيب*

قضايا حتال اىل القضاء الذي
لديه صالحية البت بها.
* ما هي النسبة اليت تشكلها
املراة يف حقل العمل االعالمي؟
 ليست لدي فكرة دقيقة عنالنسبة ،لكن اجملال مفتوح
وهناك عدد كبري من النساء
اللواتي يعملن يف وسائل
االعالم داخل دولة االمارات
سواء يف االذاعة او التلفزيون
او الصحف ،هناك كاتبات
اعمدة مشهورات امثال ميساء
غدير والبعيين وعائشة سلطان
ّ
اضافة اىل كاتبات يكتنب
باللغة االنكليزية مثل العوضي
وغريها.
* ما هي النسبة اليت تشكلها
االناث بني املتعلمني يف

االمارات؟
 النسبة تقريبا ثالثة اىل واحدلصاحل االناث.
* هل التعليم يف االمارات
جماني ام ان هناك اقساطا
معينة؟
 التعليم ملواطين االماراتجماني يف املدارس احلكومية
ويف اجلامعات احلكومية ،كما
انه جماني لألجانب اذا كان
اهلهم يعملون يف الوظائف
الرمسية.
* هل التعليم اجباري؟
 نعم انه اجباري يف املراحلاالبتدائية.
* هل هناك مدارس او معاهد
خاصة يف االمارات؟
 -نعم هناك الكثري من هذه

املدارس واملعاهد اخلاصة.
* هل هي تابعة الشخاص ام
الرساليات؟
 تابعة الشخاص هناك مدارسجاليات مثل املدرسة االمريكية
واملدرسة الربيطانية وغريهما
* هل هي تتبع القوانني
املعمول بها يف بالدها ام يف
االمارات؟
 تتبع القوانني املعمول بها يفاالمارات.
* هل الكتاب الدراسي موحد
يف سائر االمارات؟ ام ان
هناك بعض التمايز بني امارة
واخرى؟
 الكتب الدراسية موحدة يفاملدارس الرمسية ،اما املدارس
اخلاصة فكل مدرسة هلا حريتها
يف اختيار الكتب بشكل عام.
* هل االمتحانات موحدة؟
 االمتحانات الرئيسية موحدة،مثل امتحانات الثانوية العامة،
اذا كان لديهم نظام الثانوية
العامة ،اما اذا كان لديهم نظام
امريكي او بريطاني او غري ذلك
فانهم يتبعون نظامهم.
* هل نستطيع القول ان املرأة
االماراتية تنال اليوم نصيبها
الكامل من التعليم واملشاركة
يف احلياة العملية؟
 بكل تأكيد ،املرأة اليوم تنالاكثر من حصتها.
* هل هناك نساء يف املؤسسات
والدوائر احلكومية؟
 -طبعا ،هناك نسبة كبرية

منهن يف اجلهاز احلكومي.
* هل حيظى الطالب االجانب
يف االمارات باحلقوق نفسها من
التعليم اجملاني يف املدارس
الرمسية؟
 كان ذلك يف السابق ولكنخف اليوم بعض الشيء.
* هل البعثات التعليمية
اخلارجية تكون عادة على نفقة
الدولة؟
 عادة ،الطالب االماراتيونيتخصصون يف اخلارج اما على
حساب احلكومة او احدى اجلهات
احلكومية.
* يف سائر االختصاصات؟
 نعم يف سائر االختصاصات.* ما هو دور اجمللس يف انعقاد
قمة جملس التعاون اخلليجي يف
ابو ظيب؟
 بالنسبة للقمة دورنا هو اننسهل لالعالميني تغطيتها
بشكل اساسي ،كما ترى ،املركز
االعالمي وهناك جتهيزات كاملة
من ارسال تلفزيوني واذاعي،
اىل ارسال فوتوغرايف وارسال
اخبار وغري ذلك
*هل من كلمة اخرية تود
سعادتك توجيهها لقراء اهلريالد
يف اسرتاليا؟
 حنن سعداء بوجودكم بينناوسعداء بان جريدة اهلريالد
كانت تطلع اجلالية العربية
يف اسرتاليا على اخبار دولة
االمارات وحنن نشكركم على
ذلك.

االفتتاح الكبري
حملالت محزة اخوان يف منطقة مرييالندز

مجيع أنواع اخلضار والفواكه
اجبان البان ،كبيس ،معلبات ،بهارات ،زيوت،
متور ،عصري ،شاي،ماء الزهر ،ماء الورد،
مساحيق للغسيل ،لوحات فنية ،هدايا وغريها
الكثري...

اخلضار والفواكه طازجة يومياً من املاركت

اراكيل مستوردة من لبنان والصني..
تنباك بنكهات متنوعة

اسعار مهاودة جدا مبناسبة االفتتاح

نظافة تامة -خدمة ودودة-معاملة صادقة

 3فروع بإدارة عائلية واحدة

أح ّر التهاني باالعياد السعيدة

مرييالندز

179 Merrylands
Rd,
Merrylands
9760 1886

الكمبا

128 Haldon
St,
Lakemba
9750 9766

بانشبول

77 Waterloo Rd,
Punchbowl
97503300
مقابل كنيسة مارشربل
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كتابات

تيهي
بروض
احلسن
وائتلقي

وجــــه

اعداد أكرم املغوّش

األســـبوع

اميليا كحيلة
جامعية وسيدة اعمال

شعر شليب املعلوف
تيهي بروض احلسن وائتلقي
عرفت
لنواظٍر
ومتايلي
أرج
كالطيب يف
وتضوعي
ِ
ّ
ٍ
ً
وادعة
كالشمس
وتبسمي
ّ

العبق
بنوافح
وتضمخي
ِ
الرماح
مسر
الرشق
بقدك
ّ
وتوهجي كالبدر يف االفق
ّ
بضفائر
وتأرجحي
الغسق
ِ

***

ُ
ارخى
ان
والليل
ستائره
َ
واهوي على
عنق الظالم سنا
ِ
فسيوف حلظك بعدما اختضبت
ٌ
للملتقى
ضرها
ان
ظمأ
ّ
ُم ٍ
كبت
دامة
دمع
فالعمر
س ْ
ُ
ُ

ّ
شقي حجاب
ُن ِقشت
آثاره
ُ
َ
ّ
سيوف
سلي
اهديتها كي
ُ
من
قطراته

ري * *
ُعم *

قد
ُ
عشت يف أمل اللقا ُ
ٍ
ّ
قادمة
جد
انك
وحسبت
ُ
ُّ
وكتبت
حببا
بالندى
امس ِك
ُ
َ
ً
آية
كم
بقافية
صيغت
ْ
ً
ُ
نائمة
باجلفن
ابقيتها
لكن
خشيت اذا الرحيل دنا
ُ

الليل واخرتقي
الشفق
على
ِ
اهلدب وامتشقي
ِ
ترتوي عنقي
مخرك
العتق
ِ

االرق
ووقفت احالمي على
ُ
ِ
ففرشت اهدابي على الطرق
َ
احرفه على
ونثرت
احلبق...
ُ
ِ
ُ
احلدق
على
معاملها
الحت
ِ
وابيت ان ُتسدى على الورق
ُ
الرمق
الكلمات يف
ان خُت َن ِق
ُ
ِ

***

َ
ً
ُ
مجال
فنشرتها
واخلُل ِق
اخلْلق
مجال
مشعشعة تروي
يف
كاآلهات
وتئج
تنساب كالقيثار يف
َخَلدي
َحلقي
ّ
نظري وتسيل سيل الدم يف ُعرقي
يف
كالألالء
وتشع
وتبوح بوح الشعر يف شفيت وتنام نوم
السر يف ُع ُمقي
ُ
ِّ

***

ِ
وثقت مبا اقول  ..وما احراك بعد اليوم
ه ّال
ً
ِ
َّ
حائرة
عيين
يف
مازلت
باجلفن
فتوسدي
ّ

ان تثقي
والتصقي

الصور األوىل لكارول مساحة وهي تلعب دور «الشحرورة» صباح

كشفت الفنانة املطربة اللبنانية كارول مساحة عن
حتضرياتها لدورها التمثيلي اجلديد يف التلفزيون
يف مسلسل "الشحرورة" من خالل طلتها األوىل
بشكل الفنانة الكبرية صباح ،وستجسد دورها
يف خمتلف مراحل عمرها يف العمل الذي حيكي
سريتها الذاتية ،كما أعلنت مساحة عن انطالق
ورشة العمل والتصوير اليت ستمتد إىل أكثر من
ستة أشهر ،وكانت املفاجأة األوىل للصحافة
بعض الصور لكارول حيث يبدو الشبه واضحًا
بني االثنتني.
وصرحت كارول مساحة قائلة" :لن أستنسخ أو
أتقمص او أقلد شخصية الصبوحة يف مسلسل
الشحرورة" ،بل سأجسد ببساطة دور جانيت
فغالي ،صبية من بلدة وادي شحرور اللبنانية
حلمت بالنجومية حتى صارت األسطورة العربية
صباح".

وأضافت" :سيضيء مسلسل "الشحرورة" على
زوايا خفية من حياة صباح اإلنسانة واليت ال
يعرف اجلمهور معاناتها الداخلية كامرأة".
يذكر ان املسلسل يشارك فيه أكثر من مئة ممثل
تلفزيوني من مصر ولبنان واخلليج العربي وسوف
يبدأ التصوير يف األسبوع األول من كانون الثاني
املقبل ضمن جدول مزدحم يشمل أماكن تصوير
عديدة بني مصر ولبنان وفرنسا.

سعادة العائلة تكمن يف حتصيل العلوم
املتجانسة مع االخالق والرتبية واحرتام االخرين
وقبوهلم يف ما ينتسبون اليه.
ومن صبايا اجلالية الناجحات ،اليت تربت على
هذه املبادئ ،الشابة احلسناء وسيدة االعمال
اميليا كحيلة كرمية املرحوم شعيب كحيلة
والسيدة ناهدة غزالة كحيلة.
ولدت اميليا يف سيدني وترعرعت فيها
وحصلت على دبلوم يف جمال االعمال من
معهد ()BEDFORD BUSINESS COLLEGE
ودبلوم اخر من معهد ()KAPLAN COLLEGE
يف التخطيط املالي وبدأت العمل شريكة مع
شقيقها رجل االعمال جورج كحيلة يف شركة
الدارة القروض املالية بفرعيها يف باراماتا
ومشال سيدني لتقديم اخلدمات املالية للمجتمع
االسرتالي املتعدد احلضارات والثقافات ومنها
اجلالية العربية اليت تفخر باالنتماء اليها،
تعود اميليا جبذورها اىل بلدة املزينة يف وادي
النصارى التابع ملدينة محص يف اجلمهورية
اليت اعطت شخصيات
العربية السورية
اكادميية عسكرية مرموقة منها خاهلا اللواء
الركن املتقاعد الياس غزالة وكان سرورها
كبريا عندما زارت سورية ومتتعت جبماهلا ولقاء
اقاربها.
تقول اميليا :انا سعيدة جدا بعملي ومع اهلي
واخوتي ولكن العيد سيأتي وحنن نتحسر

الكذب ..عفوي
أكدت دراسة تشيكية حديثة أن العديد من املظاهر
الالارادية تدل على ممارسة الشخص الكذب ال
يشعر بها صاحبها ألنها تتم بشكل عفوي.
وشددت الباحثة النفسية لينكا تشرينا على أن
الثقة متثل العماد األساسي ألي عالقة بني اثنني
سواء كان ذلك يف احلياة الزوجية أو يف الصداقة
أو يف العمل ولذلك فان قيام احد الطرفني
مبمارسة الكذب والسيما يف القضايا اهلامة جيعل
الثقة به تنخفض بشكل كبري وبالتالي يصعب
إعادة هذه الثقة إىل املستوى الذي كانت عليه
قبل ممارسة الكذب.
وأشارت إىل أن "الكثري من الذين ميارسون الكذب
بشكل مقصود حياولون التمويه على ذلك مبختلف
األشكال األمر الذي جيعل التعرف على الكذب
أمرا صعبا أحيانا غري انه توجد بعض املمارسات
اليت يقدم عليها الكذاب جتعل أمره يفضح أو
على األقل خيلق الشكوك قويه بكالمه منها طريقة
جلوسه بشكل غري طبيعي على الكرسي حيث ال
جيلس بشكل مرتاح بل بشكل متوتر أما تعابري
وجهه فتظهر وكما لو انه سيغادر الطاولة يف كل
حلظة .ويضع الذي ميارس الكذب أثناء اجللوس
بشكل غري طبيعي رجله على رجل الكرسي كما
لو انه يسعى إلبعاد الكرسي عن اآلخرين بأبعد
شكل.
وأشارت الدراسة إىل أن "الرجل الذي يفتح راحة
كفيه أثناء احلديث يؤشر إىل انه رجل صريح
ومرتاح أما حني ميارس الكذب فانه يشعر بشكل
حسي باحلاجة إىل التغطية على ذلك جسديا
األمر الذي يظهر من خالل وضع يديه يف جيوب
سرواله.
ويف تربير ذلك تقول خبرية اللغة بييت وودو
بأنه حاملا يبدأ الرجل التفكري بأنه يتوجب عليه
إخفاء شيء ما أمام زوجته فانه يف اغلب األحيان
يقوم ويف حالة من الالشعور بوضع يديه يف
جيوبه ومن املمكن انه توجد أيضا حاالت يضع
فيها الرجل يديه وراء ظهره أو يبدأ بشكل متوتر
باللعب بهاتفه املوبيل.

ونذرف الدموع على فقدان والدي الذي توفى
قبل عدة اشهر رمحه اهلل وعوضنا مبحبة والدتي
أطال اهلل يف عمرها مع اشقائي االحباء ويطيب
لي ان اردد مع الشاعر:
ليس كل ما يتمناه املرء يدركه
جتري الرياح مبا ال تشتهي السفن
احلسناء الشابة اميليا كحيلة سيدة اعمال ناجحة
تربت يف بيت كريم ونالت الشهادات اجلامعية
بتفوق واصبحت متلك شركة مالية مع شقيقها
ألن من طلب العلى سهر الليالي ومن زرع
حصد ...فهنيئا هلا.

ص َور من
تاريخ
اجلالية
تقديم اكرم املغوّش
رئيس جملس النواب اللبناني احملامي
نبيه بري يف سيدني

*الرئيس نبيه بري والسفري الدكتور لطيف ابو
املغوش* (من االرشيف)
احلسن والزميل اكرم
ّ

قبل عدة سنوات حضر رئيس جملس
النواب اللبناني االستاذ احملامي نبيه
بري مع وفد نيابي واعالمي اىل سيدني
تلبية لدعوة رمسية من احلكومة االسرتالية
وكرمه سفري اجلمهورية اللبنانية لدى
اسرتاليا ونيوزلنده الدكتور لطيف ابو
احلسن يف دارته يف كانبريا كما اقيمت
له حفالت تكرميية عديدة والتقى اجلالية
اللبنانية والعربية.
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استطالع آراء

ما هو رأيك بالسياسيني اللبنانيني ومستوى إدائهم السياسي
(احللقة الرابعة األخرية)

السياسية لألحداث يف لبنان ختتلف من كاتب إىل
املقاربات
ّ
الروحية
آخر حبسب املوقع واملنطلقات واملشارب
والوطنية
ّ
ّ
حب لبنان واإلنتصار للبنان
والفكرية وإذا يوجد إمجاع على ّ
ّ
كل طامع بأرضه ومياهه ،كما بوجه ّ
بوجه ّ
يهدده بوحدته
كل من ّ
وأمنه واستقراره ،فهناك إمجاع يف الوقت ذاته حول احلرية
من أمر قادته السياسيني الذين بعضهم ال يزال أسري مفاهيم
طائفية ،وبعضهم ال يزال أسري مفاهيم
إقطاعية ،وبعضهم
ّ
ّ
اخلاصة ،فيما ّ
أسري املصاحل
قلة هم الساسة أصحاب املواقف
ّ
ككل على ّ
ّ
كل مصلحة.
الذين يؤثرون مصلحة الوطن
اخللفية ّ
ومن ضمن هذه
مت توجيه السؤال التالي إىل عدد من
ّ
ّ
الكتاب« :منذ اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق الراحل رفيق
احلريري بالتزامن مع صدور القرار الدولي رقم  1559ولبنان
يعيش حال من الزلزال السياسي وجاء الغزو اإلسرائيلي
للبنان بتاريخ ّ 12
إبان هذا
متوز  2006باعتباره الفصل األعنف ّ
ّ
الزلزال ما هو رأيك مبا جيري؟ هل لبنان متجه إىل انفراج
أمين واقتصادي واجتماعي؟ أم ّ
متجه إىل ضيق؟ .ما هو رأيك
بالسياسيني اللبنانيني ،ومستوى إدائهم السياسي عمومًا.

شوقي مسلماني

***

انضبوا
 1ـ روحوا
ُّ
ـ وديع سعادة (شاعر وكاتب)
ٌّ
ينربي زعماء األحزاب والتكتالت اللبنانية،
كل بدوره،
إىل عرض عضالتهم يف بلد مل يبق فيه عضل،
بل بات بفضلهم أشالء ممزقة تناحر بعضها بعضًا
وهي رميم .
مهرجانات وخطابات ليس فيها سوى حناجر زاعقة
والضغينة
احلقد
وبث
أخوة
على
أخوة
وتأليب
واالحرتاب بني أهل البيت الواحد ٌّ ،
كل بدوره  ،ينتهي
واحد من مهرجان ليبدأ واحد آخر ،وينتهي األول
من خطاب لريد عليه الثاني خبطاب معاكس  ،يؤلب
هذا أنصاره ضد أنصار ذاك ،ويشحن ذاك أنصاره
ضد أنصار هذا ،وينقل اجلميع حقدهم الذاتي إىل
حقد مجاعي ،وتنزل التفرقة من كراسيهم لتنتشر
يف اجملتمع والبيوت والشوارع ،حتى تتحول الكلمات
يومًا بعد يوم إىل أسلحة
ومعارك وحروب ،مثلما حتولت يف السابق ،وال
ّ
أحد من هؤالء الزعماء نفعت به عربة أو
تعلم
ذاتها
الشنيعة
يفعل
ماضيه  ،كلهم
من
ويدعي
ّ
العفة ،كلهم
مرتهن  ،كلهم
وهو
الوطنية
يدعي
ّ
يدعي مصلحة لبنان وهو على رأس قائمة ناحري
ّ
كلهم
،
املصلحة
هذه
يدعي حماربة أعداء لبنان وهو
ّ
األكثر خدمة لألعداء بتفكيك هذه اللبنان وشرذمة
أبنائه وجعلهم أعداء بعضهم البعض .
هل من خدمة للعدو أكرب من تفكيك أبناء الوطن
يفعل
كما
بينهم
واحلقد
الضغينة
وبث
الواحد
ذلك ال
من
واخلطابات؟ وأكثر
املهرجانات
أصحاب
يكتفي أصحاب احلناجر هؤالء بالكلمات وحدها إمنا عاد
كل طرف إىل تكديس السالح وإحياء ميليشياته،
ّ
فما معنى أن
يتسلح هؤالء من جديد؟ أليس يف
إعادة التسلح نية مضمرة إلعادة االقتتال؟.
فيا أيها الذين
تدعون احلفاظ على لبنان أنتم من
ّ
فرط به ومن
هدم لبنان يف السابق ومن
يهيء
ّ
ّ
جديد فأوقفوا مهرجاناتكم
للتفريط به وهدمه من
وخطاباتكم وتصرحياتكم واذهبوا إىل بيوتكم واصمتوا
 ،يف كالمكم مسوم ستفرخ قتلى جددًا وصمتكم
قد يوفر على لبنان اقتتا ً
ال جديدًا .
هل حتبون فع ًال لبنان؟ إن كنتم حتبونه حقًا فلبنان
يقول لكم  « :روحوا انضبوا».

***

 2ـ لبنان مدرسة العرب
ـ عالء مهدي (رئيس حترير ّ
جملة العراقي)
أؤمن دائمًا بأن لبنان هو مقياس األحداث ،ليس يف املنطقة
العربية وحسب ،إمنا يف الشرق األوسط قاطبة .لذلك تعتمد

َّ
املخطط
القوى العظمى والقوى اإلستعمارية على جتربة األحداث
هلا ،مرورًا بالساحة اللبنانية أو ً
ال .ما
يشجع هذه القوى على
ّ
ذلك مرونة الساحة اللبنانية
وتقبلها التأثريات اخلارجية بسهولة
ّ
بسبب من ّ
السياسية.
الدميقراطية
توفر هامش من
ّ
ُ
تقلقين أخبار لبنان دائمًا ،تقلقين ألنين أعترب أن التعامل
السياسي اللبناني بني أطراف وأطياف العملية السياسية
اللبنانية فيه الكثري من املرونة يف التعامل على خالف احلالة
العربية يف الدول اجملاورة ،لذلك أخاف على لبنان من عدوى
التزمت والديكتاتورية واإلستنزاف السياسي.
ّ
يهمين أن أتابع اخلرب اللبناني يوميًا ،وأكاد أعرف عن لبنان
ّ
السياسة اليومية أكثر من السياسة العراقية ،أستأنس للخرب
اجليد وأتأمل للخرب السئ ،ساسته حباجة للتطوير ،لبنان حباجة
لوجوه جديدة ،أو إىل دماء جديدة ،تتماشى مع روح العصر .آن
ّ
األوان للتغيري حنو األفضل ،حنو لبنان
يتمتع بدميقراطية حيوية
خيم عليها ظالم
تعمل من أجل ّ
تقدم لبنان واللبنانني يف منطقة ّ
الرجعية والتخلف لعدة عقود.
أمام لبنان دور جيب أن يقوم به يف املنطقة ،إنه مدرسة العرب
والشرق األوسط.
 3ـ كفى نفاقًا
محود ( ّ
مثقف وكاتب)
ـ علي موسى ّ
رياح عاتية تعصف بالوطن لبنان منذ اغتيال الرئيس الشهيد
س ِفك دمه يف العاصمة بريوت ،وهي
رفيق احلريري الذي ُ
أحبها وتفانى من أجل إعادة إعمارها.
املدينة اليت ّ
رياح عاتية تعصف بلبنان منذ  14شباط  2005وهو الوطن الذي
أحبه الشهيد احلريري وساهم برفع رايته عاليًا وتدعيم بنيانه،
ّ
َ
فكان ّ
حبق فارسًا شريفًا،
وبذل بسخاء من ماله من أجل تزويد
أجيال بالعلم الذي ال مستقبل من دونه.
الشهيد احلريري خرج من بيت جنوبي مناضل ،فعائلته
عانت
ْ
إسرائيلية
مرارة التهجري بسبب من إجتياحات
متكررة على
ّ
ّ
ّ
ككل .وبعد سنوات عجاف وهجرة
اجلنوب
قسرية إىل خارج
ّ
الوطن رجع الشهيد احلريري ونصب عينيه أن يعيد احللم ،وقد
أعاده فع ًال.
حاد يف اجملتمع
وال منلك يف هذا الوقت بالذات حيث اإلنقسام ّ
اللبناني ّ
إال
الرتحم على الشهيدين الكبريين كمال جنبالط
ّ
ألن اخللف هما دون السلف على الصعد
ورفيق احلريري وذلك ّ
ّ
السياسية
كافة
والوطنية ،فالراحل كمال جنبالط كان رمزًا يف
ّ
ّ
ة
الرجعي
ضد
النضال
والصهيونية ،والراحل رفيق احلريري كان
ّ
ّ
ّ
ضد املقاومة (وليد
حاضنًا للمقاومة وراعيًا هلا ،فيما اخللف هما ّ
أن إسرائيل مل تعد
عدوة اآلن! ،وسعد احلريري
جنبالط قال ّ
ّ
متوز اإلسرائيلي على لبنان ّ
األيام األوىل لعدوان ّ
أنه
قال يف ّ
سيحاسب املقاومة!!) يقول املثل
أن «من
العامي اللبناني ّ
ّ
ّ
خلف ما مات» واملقصود أن يشبه األبناء اآلباء ،فأين أوجه
الشبه بني اإلبنني من جهة واألبوين من جهة ثانية؟! .العذر
ّ
العذر من الشهيدين الكبريين واإلدانة اإلدانة ملن
يتسكعون
على أبواب السفارات ويرفعون راية القرار  1559الذي يطالب

على هذا النحو أو ذاك بتجريد سالح املقاومة وحنر املقاومة
انية إلسرائيل .العذر العذر من الشهيدين الكبريين،
كخدمة ّ
جم ّ
ً
واإلدانة اإلدانة ملن كان
شوكة يف خاصرة املقاومة خالل
متوز ّ .2006
العدوان اآلثم يف ّ
شتان بني الشهيدين الكبريين
وبني من أقلقهم صمود املقاومة اليت ناضلت من أجل الكرامة.
ّ
شتان بني الشهيدين الكبريين وخفافيش الليل.
أو ً
ال وأخرياً
فماذا يعين اإلحلاح على نزع سالح املقاومة اليت هي ّ
قوة منيعة للوطن؟ وماذا يعين القرار الظنيّ
املوجه ضد حزب
ّ
ّ
الظانون ّ
ّ
أنه ليس
أيظن
اهلل؟ .فكفى نفاقًا وتآمرًا جهارًا نهارًا.
ّ
يف لبنان بعد من يقرأ املاضي واحلاضر واملستقبل؟
أيظن
ّ
الظانون ّ
ّ
أنه ليس يف لبنان من ال
يشرفه أن يهتف خلف الذين
ّ
يعتذرون عن تواريخ آبائهم املناضلني املقاومني األبطال
ويتقيدون بإشارات واشنطن وباريس ولندن ومصر كامب
ّ
دايفيد وأردن وادي عربة؟.
ّ
الطائفية
الطائفية ،ومتى كانت
لكل من يتسترّ بعباءة
اإلدانة
ّ
ّ
ً
العدو الطامع بأرض لبنان
والتحية ملن يقفون بوجه
حتمي أوطانا؟
ّ
ّ
يشوه تاريخ لبنان والثقافة
ومياه لبنان ويريد أن
املتنورة يف
ّ
ّ
أما الساسة الصغار،
لبنان .لبنان دولة عظمى بالقادة الشرفاءّ ،
سيد قوي
وما أكثرهم اليوم يف لبنان ،فيكيدون للوطن .لبنان ّ
أما الساسة الصغار فيحولونه إىل زبد.
وعادل بالقادة الشرفاءّ ،
لبنان ال ُيهزم.

***

فوهة بركان
 4ـ ّ
ـ عباس علي مراد (كاتب ومذيع إعالمي)
إن اهلجمة االمريكية على املنطقة من أفغانستان اىل لبنان
ّ
مرورا بالعراق وفلسطني هي حماولة لتشكيل املنطقة حسب
جليًا
الرؤية االمريكية للمحافظني اجلدد ،وقد بدأ االمر واضحا ّ
خالل العدوان االسرائيلي على لبنان يف  12متوز  2006من
خالل تصرف الوكالء احملليني واالقليميني الذين ختلوا عن ورقة
التوت يف إعالنهم احلرب على املقاومة يف فلسطني ولبنان
التبعية للمحور السوري ـ االيراني.
حتديدًا حبجة
ّ
إن جمموعة القرارات الدولية بدءا بالقرار رقم  1559حتى القرار
ّ
مرة بالضغط
رقم  1701هي جزء من احلرب املعلنة على لبنانّ ،
عرب جملس األمن ،وطورا عرب إسرائيل ،واآلن عرب القوات الدولية
«االطلسية» اليت ما تزال الضبابية كبرية حول مهمتها
خصوصا يف ما يتعلق باجلانب اللبناني ،مما يرتك لبنان على
فوهة الربكان بسبب عجز احلكومة اللبنانية و»فريق االكثرية»
عن استثمار النصر والصمود البطولي للمقاومني يف اجلنوب،
وحتى يف حده االدنى ،على الرغم من اعرتاف اسرائيل باهلزمية
والتداعيات اليت احلقتها هذه اهلزمية باملؤسسة السياسية
والعسكرية االسرائيليةّ .
إننا نرى بعض الساسة اللبنانيني
حياولون التنكر هلذا النصر وتذكري اللبنانيني ببطوالتهم يف
تدمري لبنان خالل احلرب االهلية السيئة الذكر.
جديًا ان هذه احلكومة تستطيع
أما من ناحية اإلقتصاد فال اعتقاد ّ
مواكبة إعادة االعمار ودفع العجلة االقتصادية ،حيث روائح
الصفقات تفوح ،وهكذا حكومة من املفسدين واملستثمرين
ملعاناة الناس ال ميكن ان تبين دولة املواطن .وباختصار فلبنان
سيواجه صعاب عدة يف املرحلة القادمة خصوصًا مع استصدار
القرار الظنيّ املشبوه يف موضوع إغتيال رفيق احلريري.
اإلنتهازية اليت ال
أما الساسة يف لبنان فهم فئات منها
ّ
فرق عندها من أين تأتيها األوامر سواء من عنجر أو من عوكر
وهي فئة عابرة للطوائف ،وهناك فئة اهلواة الذين دفعت
بهم ظروف معينة ليكونوا يف مواقع هم دونها بكثري ،وهناك
فئة أصحاب
الذهنية امليليشياوية الذين مل يستطيعوا تطوير
ّ
إداءهم السياسي الذي ورثوه من فرتة احلرب االهلية العبثية
السابقة ،وهناك فئة السياسيني الوطنيني ،وهي فئة أثبتت
قدمت
عن بعد نظر وطين خالل العدوان االسرائيلي االخري حيث ّ
املصلحة الوطنية على أية مصلحة آنية وهي أيضًا عابرة للطوائف
عول عليها يف وضع حجر االساس لدولة القانون
وي َّ
واملذاهب ُ
واملؤسسات ،هذا اذا مل تعمل سفارة أمريكا يف بريوت على
عرقلة إقامة هكذا دولة ،وتاريخ السفارات
األمريكية حافل يف
ّ
هذا اخلصوص ،وخصوصا يف أمريكا اجلنوبية ويف فلسطني من
خالل منع تشكيل حكومة الوحدة الوطنية واإلنقالب على احلكومة
املنتخَبة حسب املعايري األمريكية للدميقراطية!.
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تتمـات

إسـرائـيـل تهـ ّدد لبـنان باسـتخـدام الـقـوة..
(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)
يهمه األمر بقوله إن قرار االتهام ،عندما ُيرسل إىل قاضي اإلجراءات
التمهيدية لتصديقه ،سيكون مستندًا إىل أدلة موثوق فيها ،وال يرقى
إليها الشك ،مؤكدًا أنه لن يقدم هذا القرار إال إذا كان مقتنعًا به على
املستوى املهين واألخالقي.
وقال بيلمار لصفحة التواصل على املوقع االلكرتوني للمحكمة الدولية
واليت أطلقتها «وحدة التواصل اخلارجي» يف احملكمة :أنا مل استخدم
أي إنك
تعبري «شهود الزور»ّ ،
ألن استخدامه ينطوي على استنتاجّ ،
أن الشخص قد كذب ،وأفضل استخدام تعبري
قد استنتجت بالفعل ّ
«شاهد غري موثوق فيه».
أن قرار االتهام قد يستند
وأضاف« :سرت بعض الشائعات مفادهاّ ،
قدمها من يعرفون بشهود الزور أو الشهود غري املوثوق
إىل أدلة ّ
فيهم ،وعلى سبيل املثال ،عندما كنت أسعى اىل إطالق سراح من كانوا
أن
حمتجزين ،اعتمدت يف ذلك على تقييمي لألدلة املتاحة ،واستنتجت ّ
تلك األدلة مل تكن موثوقة مبا فيه الكفاية لتربير االستمرار يف احتجاز
فإن العنصر الرئيس يف هذه العملية هو تقييم
هؤالء األشخاص ،لذا ّ
أن الشهود ليس موثوقًا فيهم ،فإننا
مصداقية الشهود ،وإذا استنتجنا ّ
أن قرار االتهام،
لن نعتمد على شهادتهم ،خالفًا ملا يقوله البعض عن ّ
سيستند إىل أدلة يقدمها أشخاص يفتقرون للمصداقية».
وردًا على سؤال بشأن االتهامات للمحكمة بالتسييس ،أجاب بيلمار:
«هذه االتهامات يطلقها اخلائفون من قرار احملكمة او من اجلهود اليت
تبذهلا للوصول اىل كشف احلقيقة».
وأكد انه «ال يتلقى تعليمات من احد وال يتأثر بالسياسة ،وأنه يتخذ
قراراته باستقالل تام ومن دون إمالءات من أحد».
يف هذا الوقت ،عكس السفري السوري يف بريوت علي عبد الكريم علي
خالل زيارته أمس اىل كل من الرئيسني سليم احلص وعمر كرامي،
مناخات إجيابية تواكب املسعى السوري  -السعودي ،كما أكدت مصادر
اطلعت على أجواء اللقاءين ،مشرية اىل ان السفري السوري اكد هلما ان
هناك أم ًال وتفاؤ ًال بإجياد حل لألزمة يف لبنان ،لكنه مشروط بأن يتحرك
املسؤولون اللبنانيون حنو االتفاق على ترتيبات تؤدي اىل تسهيل
تنفيذ احلل ،وهناك استعداد سوري وسعودي لدعم أي توافق لبناني.
وقال الرئيس احلص انه خرج من اللقاء مع السفري علي بانطباع ان مثة
اجواء اجيابية من احلركة السورية – السعودية ،لكن مل تعلن تفاصيلها
بدل انطباعه التشاؤمي اىل ترقب ما ميكن ان ينقذ
بعد ،موضحا انه ّ
البالد.
وإذ طمأن السفري علي إىل «ان االتصاالت بني سوريا ورئيس
احلكومة سعد احلريري خبري» ،قال ان املوقف االيراني من احملكمة
الدولية الذي ّعرب عنه السيد علي اخلامنئي يتناغم ويتكامل مع مواقف
كثرية تصدر يف اكثر من مكان يف لبنان وخارجه تشكك يف صدقية
احملكمة وصوابيتها وتسييسها ،الفتا االنتباه اىل ان التسريبات اليت
نقلتها الصحافة هزت صورة هذه احملكمة.
إسرائيل تهدد «نفطيًا»
يف هذه األثناء ،دخلت إسرائيل بقوة على خط ملف احلقوق النفطية،
موجهة رسائل تهديد اىل لبنان من خالل االعالن عن تصميمها على
العمل بكل ما يلزم من قوة سواء يف مواجهة لبنان او أي بلد آخر،
للدفاع عن حقول الغاز يف البحر املتوسط  ،كما جاء على لسان وزير
البنى التحتية االسرائيلية عوزي النداو ،يف وقت يستمر التجاذب
اللبناني حول هذا امللف االسرتاتيجي الذي ال حيتمل لعبة النكايات
الداخلية وال هواية هدر الوقت اليت جييدها البعض.
اجلدير ذكره ،ان إسرائيل اليت وقعت اتفاقية ترسيم حدود حبرية
اقتصادية مع قربص استبقت ذلك مبنح امتيازات لشركات تنقيب
عن النفط والغاز يف مناطق حبرية واسعة ،وهي جتاوزت يف هذه
االمتيازات الكثري من قواعد القانون الدولي ،مع احتمال كبري حبدوث
تعديات على مناطق ميكن أن تكون حقا لبنانيا ،أو على األقل ذات
امتداد يف مناطق حبرية من حق لبنان.
ولذلك ،فإن اخلالف اللبناني حول ترسيم احلدود البحرية االقتصادية مع
قربص ال ينبغي أن يكون حائال دون مطالبة األسرة الدولية بالتحقيق
يف التجاوزات احملتملة وحتديد النتائج .ومن املنطقي االفرتاض ،أقله
استنادا اىل خرائط امتيازات التنقيب اليت عرضتها وزارة البنى التحتية
اإلسرائيلية وتلك املعروضة على موقع شركة نوبل أنرجي ،أن من
واجب لبنان املطالبة ليس فقط مبعرفة ما إذا كانت هناك تعديات
حدودية أم ال ،بل أيضا املطالبة مبا مينحه القانون البحري الدولي للبنان
من حقوق يف املنطقة االقتصادية املشرتكة.
ويف كل األحوال مثة بني اخلرباء من يرى أن إسرائيل تسلك يف البحر
السلوك االستيطاني ذاته الذي تسلكه يف الرب والقائم على فرض
وقائع على البحر هذه املرة وليس على األرض.
واعترب وزير البنى االسرائيلية عوزي النداو ،يف حديث لوكالة «فرانس
برس» ،أن «كل مطالب لبنان ال أساس هلا من النواحي القانونية
واالقتصادية ،وجلهة رسم اخلرائط ،وستعرف اسرائيل كيف تدافع عن
مصاحلها بكل ما يلزم من قوة إزاء هذه التهديدات» ،مشددا على
ان االتفاق مع قربص يرسم احلدود البحرية الشمالية إلسرائيل ويرسم
حبكم االمر الواقع احلدود مع لبنان.
وأشار إىل أن احتياطي حقل «تامار» قبالة مرفأ حيفا يقدر
بثمانية مليارات مرت مكعب من الغاز الطبيعي يف حني ان احتياطي
حقل «لفياتان» ميكن ان يبلغ الضعف ويضمن توفري استهالك
اسرائيل ملدة  25عاما ،معلنا عن ان نتائج التجارب اليت جرت يف

حقل»لفياتان» ستظهر خالل االسابيع القليلة املقبلة.
مصدرا للغاز اىل اوروبا ،وحنن
واعترب ان اسرائيل «ميكن ان تصبح
ّ
على استعداد للتعاون يف مثل هذا املشروع مع مستثمرين أجانب،
وأيضا مع اليونان وقربص».
أما يف شأن تركيا ،فقد اكتفى الوزير االسرائيلي بالقول ان «االتفاق
مع قربص حيدد بوضوح حقوقنا يف املتوسط».
وجتدر االشارة اىل ان تركيا كانت قد احتجت على اتفاقية ترسيم حدود
املناطق التجارية املوقعة يف  17كانون االول اجلاري بني اسرائيل
وقربص.
الرد اللبناني
وقال وزير الطاقة جربان باسيل تعليقا على املوقف االسرائيلي ان
«منطق القوة الذي تستخدمه اسرائيل ال ينفع معنا ،ومل يعد خييفنا،
وبالتالي فإنه من االفضل هلا ان تتوقف عن استعماله ،خصوصا أن
لبنان وجد الدواء املناسب للتعامل مع هذا النمط العدائي».
وردا على قول وزير البنى التحتية االسرائيلية ان مطالب لبنان ال
أساس هلا من النواحي القانونية واالقتصادية ،أكد باسيل ان لبنان
حيتكم يف مسألة ترسيم احلدود البحرية مع الكيان االسرائيلي اىل
قانون البحار الذي حيدد كيفية إجراء هذا الرتسيم «وقد ّ
وقعنا عليه
كدولة لبنانية ،يف حني ان اسرائيل مل تنضم اليه ،واملطلوب منها
ان تتقيد ،ولو ملرة واحدة ،بالقانون الدولي ،وعندها لن تكون هناك
مشكلة ،أما إذا حاولت ان تعتدي على حدودنا البحرية وثروتنا النفطية،
فإن مصاحلها كما الشركات االجنبية العاملة يف جمال التنقيب قد تصبح
مهددة ،ما يعين ان املناخ االستثماري يف اسرائيل قد يصبح معرضا
للخطر ،ولذلك فإنه من االفضل هلا ان تهدأ وتدعنا نعمل بسالم».
ولفت باسيل االنتباه اىل ان املشكلة احلقيقية واملستعصية على
مستوى امللف النفطي «تكمن يف سلوك بعض املسؤولني اللبنانيني
املقصرين اىل درجة اخليانة العظمى» ،متهما هؤالء بالتقاعس عن
القيام بأبسط واجباتهم« ،علما انين وجهت اىل احلكومة ثالث
مراسالت ،بعدما يئست من جدوى الكالم ،أطالب فيها باالنتهاء من
موضوع ترسيم احلدود وإرساله اىل جملس النواب واالمم املتحدة،
ولكنين مل ألق أي جتاوب».
وانتقد «العراقيل اليت تضعها وزارة املال يف وجهنا» ،كما
استغرب «اعتقال اتفاقية ترسيم احلدود البحرية مع قربص لدى

رئاسة احلكومة ،يف حني ان أضعف اإلميان يقتضي إحالتها اىل جملس
النواب إلقرارها» ،معتربا ان تربير عدم إحالتها حتى اآلن بالرغبة
يف عدم إغضاب تركيا هو عذر أقبح من ذنب ،ومشريا اىل ان هذا
املوقف يشكل إدانة ألصحابه النه يعرب عن إخضاع القرار الوطين لإلرادة
اخلارجية« ،تارة حتى ال تزعل تركيا وطورا حتى ال تزعل السعودية او
امريكا او فرنسا ،وكل ذلك على حساب احلقوق الوطنية اللبنانية».
ورأى ان ال مربر كي ترفض تركيا هذه االتفاقية ،ألن هناك عالقات
دبلوماسية واتفاقيات موقعة بني لبنان وقربص وال توجد قطيعة
بينهما ،عدا عن ان قربص الرتكية ليست معنية من الناحية اجلغرافية
برتسيم حدود لبنان البحرية مع قربص اليونانية ،الفتا االنتباه اىل
ان «القبارصة اليونانيني وعندما يئسوا منا وملسوا خضوع دولتنا
إلرادة خارجية توجهوا حنو اسرائيل ليبحثوا معها يف كيفية محاية
مصاحلهم».

خادم احلرمني يغادر املستشفى يف...
(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)
الثالثاء مستشفى برسبيرتيان يف نيويورك حيث كان يتلقى العالج
نتيجة اصابته بانزالق غضرويف ،وهو بصحة جيدة.
وتوجه امللك عبد اهلل إىل مقر إقامته يف نيويورك لقضاء فرتة
من النقاهة وإستكمال عالجه الطبيعي .وقد وجه خالص شكره
وحمبته وامتنانه ألبنائه وبناته شعب اململكة العربية السعودية
على مشاعرهم النبيلة جتاهه .كما عرب عن خالص شكره وتقديره
لكل من سأل أو بعث بتمنياته له بالصحة والعافية ،خاصة
أصحاب اجلاللة والفخامة والسمو قادة الدول العربية واإلسالمية
والصديقة.
وتلقى امللك عبد اهلل مساء امس اتصا ً
ال هاتفيًا من الرئيس
املصري حممد حسين مبارك هنأه خالله مبغادرته املستشفى.
وذكرت وكالة األنباء السعودية أن خادم احلرمني الشريفني أعرب
يف االتصال عن شكره للرئيس مبارك على مشاعره متمنيًا له
دوام الصحة وللشعب املصري إطراد التقدم واالزدهار.

Mr Joseph Rizk appointed new
head of Arab Bank Australia
innovation and growth strategies, we anticipate another
successful and award winning year in 2011,” said Mr Rizk.
In 2010 Arab Bank Australia successfully secured a number
of coveted Money Magazine awards including:
•
Best Savings Account for our Online Savings
"Account, awarded by Money Magazine "Best of the Best
awards 2010
•
Second Place - Online Savings Account- "Best
Online Savings Account" category, awarded by Money
Magazine "Best of the Best" awards 2010
•
Second Place - Personal Loan Account "Cheapest
Car Loan" category, awarded by Money Magazine "Best of
the Best" awards 2010
•
Second Place - Premium Business Cheque
"Account "Cheapest Business Transaction Account
category, Money Magazine "Best of the Best" awards 2010
Arab Bank Australia Limited is an Australian incorporated
entity that has been operating in Australia since 1986. It
provides retail and commercial banking services to local
individuals, businesses and community organisations.
It offers a portfolio of award-winning products and is
the proud sponsor and supporter of a number of local
community initiatives and worthy causes.
For more information about Arab Bank Australia please
visit www.arabbank.com.au
 - endsFor further information:
Anne Wild/Amity Roche
Public Relations Representatives for Arab Bank Australia
Limited
)Anne Wild & Associates – Tel: (02) 9440 0414 Fax: (02
9440 0434
Email: awild@awassociaties.com.au

Arab Bank Australia Limited is delighted to announce the
appointment of Mr Joseph Rizk as Managing Director.
For the past five years Joseph has overseen the significant
growth of Arab Bank Australia’s retail, commercial and
trade banking operations – as well as its branch network
– in his role of Chief Banking Officer. He was instrumental
in maintaining the Bank’s strong performance during the
global financial crisis and its solid balance sheet during
turbulent times.
Joseph brings more than 30 years of corporate, commercial
and international banking and finance experience to his
new role, including several senior executive positions with
National Australia Bank.
On his appointment, Mr Rizk said: “I am extremely excited
and enthusiastic about this new challenge and I look
forward to leading Arab Bank Australia, its dedicated staff
and loyal customers to further success in the future”.
Joseph replaces outgoing Managing Director Mr James
Wakim, who headed up Arab Bank Australia for 10 years.
Commenting on the new appointment, Arab Bank Australia
Deputy Chairman, Mr Geoff Wild said: “I would like to take
this opportunity to wish James Wakim all the very best in
his future endeavours and to thank him for his service to
the Bank over the past 15 years. In turn we warmly welcome
Joseph to his new role, and are confident his extensive
experience across the banking spectrum - in particular his
expertise in strategic planning and implementation - will
help us continue to grow both the Bank’s operations and
”customer base as we move into a new year and beyond.
Moving forward, three priority focus areas for the Bank
under Joseph’s leadership will be: enhancing customer
relationships; further development of innovative and
competitive banking solutions; and expansion of the Bank’s
network in Australia.
“By adhering to our long term customer relations,
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Melbourne

نادل آلي ال يتعب وال يطلب «البقشيش»

Electrical Contracting

كانت ومازالت

شركة حامت
للتمديدات الكهربائية

تقدم
افضل اخلدمات على أنواعها

املؤسسة تضم فريقا كامال من
االختصاصيني يف التمديدات الكهربائية
الكرب املؤسسات واحملالت واملنازل السكنية

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

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

*إمرأة آلية أو روبوت ترفه عن الزبائن يف مطعم يف مدينة جينان يف شرقي الصني*

مييز مطعم «دالو
ليست األطباق الفاخرة ما ّ
روبوت» يف إقليم جينان الصيين ،وإمنا
رواد املطعم
«النادل اآللي» الذي يستقبل ّ
بابتسامة دائمة ،ويقدم هلم الوجبات الساخنة،
مرحبًا بهم بصوته األلكرتوني ...ولكن األهم هو
أن صربه طويل وال يتقاضى «البقشيش»
نظري خدماته.
ويعمل يف هذا املطعم ،الذي افتتح خالل
الشهر احلالي ،أكثر من  12ناد ً
ال آليًا ،يشبهون
مقاتلي «حرب النجوم» ،ويعملون من دون
كلل أو ملل بني الطاوالت حاملني األطباق
الصينية ،اليت يسعون لتقدميها للزبائن خبدمة
مميزة .ولتفادي أي حوادث تصادم ،فقد مت

تزويد النادل اآللي بأجهزة حتسس الكرتونية
توجه له انذارًا بالتوقف عندما يعرتض أي زائر
ّ
طريقه.
ويبدي رواد املطعم ارتياحًا لعمل هؤالء النوادل
اآلليني ،إذ يقول لي جياومي ( 35عامًا) ،بعد
إن «خدمتهم أفضل
زيارته األوىل للمطعمّ ،
أن «البشر قد
من اخلدمة البشرية» ،موضحًا ّ
يكونون متقليب املزاج أو فاقدي الصرب ،لكن
هؤالء ال يشعرون بالتعب ،يعملون بشكل دائم،
وجيولون يف أرجاء املطعم طوال الليل».
ولكن يبقى السؤال ،هل يستطيع النادل اآللي
أن يقدم لضيوفه التواصل االجتماعي ودفء
العمل الذي ينفرد به اإلنسان؟

ëÏmÏm@Úèé˚ﬂ
bÓ€a6éa@¿@∂Î¸a

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

Pizza – Pasta – Steak – Seafood
ﺍﳴﻜﺎﻥ ﺍﻷﻧﻴﻖ ﳴﺘﺬﻭﻗﻲ ﺍﻟﻠﻘﻤﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ
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الزميل كميل مسعود:
0405272581
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

Melbourne

مواهب غناء يف مدارس فلسطني

جلميع مراسالتكم وإعالناتكم يف ملبورن

االتصال مبسؤول اجلريدة

تقدم مؤسسة فنية فلسطينية فرصة جديدة لطلبة املدارس إلظهار
ّ
«غنيها» الفنية ،وستختار فيها
مواهبهم الغنائية ،يف مسابقة
جمموعة من الفائزين لتسجيل أغانيهم يف ألبوم خاص بهم.
وقال املدير اإلداري ملؤسسة «صابرين» جورج غطاس ،خالل
ّ
«غنيها» يف رام
حفل اإلعالن عن املوسم الثاني من مسابقة
اهلل أمس« ،بعد النجاح الذي حققه املوسم األول من الربنامج،
مبشاركة  500طالب وطالبة من املدارس ،والذي اختتم بتسجيل
ألبوم غنائي لتسعة منهم ،قررنا أن نواصل هذا الربنامج للكشف
عن املزيد من املواهب الغنائية».
وأضاف «الربنامج يشكل فرصة كبرية لكل من لديه موهبة
غنائية كي نقدمه للجمهور ،وحنن نساعده على تعلم فنون الغناء
واألداء وكيفية الوقوف على املسرح .نسعى إىل اختيار مئة طالب
وطالبة يف املرحلة األوىل من الربنامج من بني مئات املشاركني
الختيار مثانية منهم للمرحلة النهائية للتنافس على املراكز الثالثة
األوىل».
وتقام هذه املسابقة ،اليت تشمل يف مومسها الثاني هذا العام
مدينة القدس احملتلة بعد أن اقتصرت يف مومسها األول على
مدارس حمافظات نابلس ورام اهلل وبيت حلم ،بدعم من عدد من
املؤسسات احمللية واألجنبية .ويبدأ العمل الفعلي يف املسابقة
الختيار املئة مشرتك يف شباط املقبل ضمن برنامج يستمر حتى

almaza Beer
now In Australia
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33 - 37 High.St. Preston Vie 3072
Tel: 0394844999 Fax: 0394844566

@äbÿ«@Êaãœc

Akkar Bakery

ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﻧﻀﺎﻝ ﺍﻟﺸﻬﺮﻴ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻠﻘﻤﺔ

ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﺬﻳﺬﺓ
ﻣﻨﺎﻗﻴﺶ ﺑﺰﻋﺮﺘ ـ ﻟﺤﻢ ﺑﻌﺠﻦﻴ ـ ﻓﻄﺎﻳﺮ ﺑﺴﻠﻖ
ـ ﻓﻄﺎﻳﺮ ﺑﺴﺒﺎﻧﺦ ـ ﺑﻴﺘﺰﺍ ﺑﺴﺠﻖ ـ ﻋﺠﺔ
ﺑﺎﻟﺒﻴﺾ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳴﻌﺠﻨﺎﺕ
ﻧﻈﺎﻓﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻭﺧﺪﻣﺔ ﻣﻤﺘﺎﺯﺓ ﳲ ﻓﺮﻋﻴﻬﺎ:

254Sydney Rd, Coburg

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

األسرتاليات ...متواضعات

أوضحت نتائج دراسة أن النساء األسرتاليات يفضلن الزواج من
صاحب متجر وليس من تاجر عمالت.
بينت الدراسة اليت أجرتها جملة «هيلني مكابي» للمرأة األسرتالية
األسبوعية يف الدراسة اليت أجريت على ألف قارئة أنهن يفضلن
األشخاص العاديني على األمراء وأصحاب املاليني وأبطال الرياضة،
وجاءت النتيجة على النحو التالي نظرًا ألن األول يكرس وقتًا أكرب
للمنزل ومواعيده منتظمة أكثر من الثاني الذي يبـــقى منشــغ ًال
أغلب الوقت ،وغري دقيق يف مواعيده.
وقالت رئيسة حترير اجمللة إن «النساء األسرتاليات متواضعات
للغاية ،وقد انعكس ذلك يف النتائج» .وأشارت إىل أنه من
الواضح أن الرجال الذين يغادرون أعماهلم باكرًا ويعودون إىل
املنزل يف مواعيد حمددة ،مرغوبون بشكل أكرب من أولئك الذين
يكسبون أموا ً
ال كثرية ،ولكنهم مضطرون لتمضية أسابيع يف العمل
الضخم.

مجيع أنواع احلبوب والزيوت
وزيت الزيتون واملعلبات
اىل املكسرات والنب...
حمالت اهلدى تغنيكم عن التفتيش
وتؤمن لكم كل ما حتتاجونه
من مواد غذائية...

To stock in your restaurant
call Classica PL on
ليك بريه املاظه شو حلوه ليك
03 9383 5222
اشرب بريه املاظه وغمّض عينيك
ْ
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وقدم عدد
أيار ضمن آلية تهدف الختيار أفضل مثانية متسابقني.
ّ
من الطلبة الذين فازوا يف مسابقة العام املاضي فقرات غنائية
خالل حفل اإلعالن عن انطالق املوسم الثاني .وقالت الطالبة نور
فريتخ ،اليت فازت باملركز األول يف مسابقة املوسم األول بعد أن
قدمت أغنية فريوز «يا سهر الليالي» خالل احلفل« ،مشاركيت
ّ
يف هذه املسابقة فتحت لي الطريق للغناء أمام اجلمهور ،فقد عملت
على إحياء حفلة فنية يف نابلس خالل العيد».

حمالت اهلدى
للمواد الغذائية

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

ÍÜ¸ÎaÎ@÷Ï†@Òäbìi@bËjybó€@åä¸a@Êaãœa
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استمعوا اىل إذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطين احلر يف ملبورن
على املوجة 88,6FM
مساء كل يوم أربعاء
من الساعة السادسة اىل الثامنة مساء
اذاعة صوت لبنان

استمعوا اىل اذاعة صوت لبنان
على 4-FM 92

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

393 SYDNEY RD COGURG
TEL: 9354 2340

áÓè€a@bËjybó€
@äÏÇ@Ïu

Joe Khoury

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

*Your gateway to the world
*Value, commitment & professionalism
*Fly with someone you can trust.
For all your Travel requirements
Ph: 9416 7111
Shop 1/ 43 High Street Preston
worldmarktravel.net.au
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اكرب حمل لبيع اخلضار
والفواكه واحلبوب واالجبان
وااللبان والزيوت خاصة
اخلالية من الكولسرتول
وزيت الزيتون الصايف
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Melbourne

حمالت عمارة للخضار والفواكه والسمانة
بادارة السيد عمارة

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

*حممص حديث جلميع انواع
املكسرات الطازجة يوميا

شركة عمارة السترياد وتصدير املواد الغذائية
بادارة السيد عمارة

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

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

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

فرعان يتعامالن
بالصدق
وحسن اخلدمة
واالسعار املهاودة

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

*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

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

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

ADELAIDE:

BRISBANE:

SYDNEY:

6 George Street
101 Beenleigh Rd
Wetheril Parl, NSW 2164 Acacia Ridge, Qld 4108 Green Fields, SA 5107
Tel: (08) 8282 6869
Tel: (07) 3344 7400
Tel: (02) 8787 9500
Fax: (08) 8359 0044
Fax: (07) 3344 7500
Fax: (02) 9729 4012
195 - 199 Newton Rd

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

نافذة على اجملتمع اعداد وتصوير اراكس
لتغطية حفالتهم واعراسكم ومجيع مناسباتكم اعتمدوا املصور اراكس
PH: 0419247261 – 96823269

ماغي شليطا بطرس خترجت من جامعة غرب سيدني بدكتورة يف الطب بتفوق وامتياز

امجل اعراس املوسم

العروسان حممد حوراني واماندا عبد الوهاب

*ماغي شليطا*

*ماغي شليطا مع عمها*

*ماغي شليطا تقطع قالب احللوى*

*ماغي شليطا مع االهل*

فرحة النجاح واالعتزاز عمت منزل رجل االعمال شارلي بطرس
وعقيلته الفاضلة انطوانيت وافراد العائلة واالقارب مبناسبة
خترج ابنتهما ماغي بنجاح باهر يف حقل العلوم الطبية (دكتورة
طبيبة)  Bachelor of Medical Scienceمن جامعة غرب سيدني.
واجلائزة الكربى هي للوالدين اللذين سهرا على تربية ابنتهما
وتوجيهها حنو العلم .جينيان اليوم مترة اتعابهما يف شهادة
جامعية تطل من خالهلا االنسة ماغي على عامل احلياة .وكان فخر
والديها كبريا حيث كانت تنهمر دموعهما فرحا كلما نظرا اليها
يف لباس التخرج يزيدها مجاال.

تاجا مرصعا بامجل اجلواهر تضعه فوق رأسها طالبة جامعية
مهذبة نالت ثقة اساتذتها كما نالت رضى الوالدين .فقد حتقق
احللم الذي كانت تصبو اليه وحتققت االمنية اليت كانت تدغدغ
خاطر الطالبة اجلامعية ماغي شارلي بطرس وخترجت من جامعة
غرب سيدني حاملة شهادة (دكتورة طبيبة) قاطفة مثرة سنوات
عدة من اجلهد املتواصل والتحصيل والسهر وسوف تكمل
االنسة ماغي دراستها واختصاصها يف طب القلب ايضا يف
اجلامعة.
تلقت الدكتورة ماغي التهاني من االهل واالقارب وخاصة من
جدها وجدتها اللذين غمراها بفرحة العاطفة ووالديها واالقارب
وقطعت قالب احللوى املعد هلذه املناسبة اىل جانب جدها
وجدتها واالهل واالقارب والزهور من االقارب واالصدقاء
الذين متنوا ملاغي املزيد من النجاح والتوفيق.
والف مربوك

*العروسان حممد حوراني واماندا عبد الوهاب*

ليس اجلمال باثواب تزيننا

ان اجلمال مجال العلم واالدب

حقا ما امجل العلم واالدب وخصوصا اذ كان هذا العلم واالدب

صــوت الحــقـيقـة

*العروسان حممد حوراني واماندا عبد الوهاب مع االهل*

الشاب املهذب حممد حوراني جنل احلاج ابو حممد حوراني بفرحة
كربى تأبط يد عروسه احللوة االنسة اماندا عبد الوهاب كرمية
رجل االعمال عفيف عبد الوهاب ودخال معا على قرع الطبول
القفص الذهيب حيث حققا مؤخرا محلهما يف نسج خيوط احملبة
لبناء العش الزوجي وسط اهازيج وزغاريد االهل واحلضور
ومتخطرا يف ساحة الصالة والعروس تتألق بثوبها االبيض
كالفراشة واستقبلهم الفنان جوزيف حقالني باحلى الكالم
باللغة العربية واالنكليزية حيث اقيمت على شرفهما حفلة
ساهرة غنائية رائعة احياها املطرب جوزيف حقالني بوصلة
غنائية رائعة اشعل الصالة فرحا وطربا مع كروان املسرح
املطرب غازي نصوح يف صالة قصر النجوم اليت مجعت آل
حوراني وآل عبد الوهاب وعددا من املدعوين والفرحة عمت
قلوب مجيع احلضور وخاصة االهل واالبتسامة اللطيفة من والد
العروس والعريس رجل االعمال السيد عفيف عبد الوهاب الذي
كان لولب الفرحة يتنقل حول املدعوين يرحب بهم ويرقص
فرحا.
ووسط البهجة والسرور واضواء فيديو يوسف اخلري وعدسة
زينب واشعاع فالش اراكس قطع العروسان حممد واماندا
قالب الفرحة ونثرت الورود وتعالت االلعاب النارية وغيوم
الفرح مع رقصة احلب والوفاء وللعروسني يف ارجاء الصالة
ثم تقبال التهاني من اجلميع والف مربوك.
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برعاية القنصل العام نعوم وفاعليات حزبية واجتماعية

قداس حاشد للواء الركن الشهيد فرنسوا احلاج

*املطران يرتأس الذبيحة مبعاونة االب بول جبري واالب يوسف متى*

بدعوة من جلنة املتابعة ومجعية رميش ودبل يف سيدني وبرعاية
القنصل اللبناني العام االستاذ روبري نعوم .اقيم يوم االحد املاضي
يف كنيسة مار يوسف كرويدن – سيدني قداس لراحة نفس اللواء
الركن الشهيد فرنسوا احلاج ترأسه سيادة املطران عاد ابي كرم
السامي االحرتام يعاونه االب بول جبري واالب يوسف متى وحضره
رئيس الرابطة املارونية االستاذ مسري قزي وعقيلته ومن مجعية
بطل لبنان الزغرتاوية السيدة عليا احلليب والسيد سعيد الدويهي
واعضاء جلنة املتابعة السادة ميشال جرجوره .د .مصطفى علم
الدين – الدكتور اميل الشدياق .د.علي بزي عن جملس اجلالية
والسيد منري حكيم ،رئيس اجمللس االبرشي امللكي السيد مايكل
رزق وعقيلته ،السيد عبد اهلل املري من تيار املستقبل وحزب الكتائب
اللبنانية برئاسة السيد بيرت مارون وبعض االعضاء واحملامية بهية
ابو محد وممثلو االحزاب اللبنانية يف اسرتاليا .رئيس مجعية برقاشا
السيد جورج عيسى ورئيس مجعية رميش ودبل السيد جورج دياب
وعقيلته ومن اقارب الشهيد السادة جورج احلاج وعقيلته وعبد
اهلل احلاج وعقيلته وسيمون خوري وعقيلته واليسار الدميقراطي
وروابط ومجعيات ومجهور املصلني .قرأ رسالة بولس بالعربية

*رئيس اجلمعية جورج دياب واقرباء الشهيد*

*القنصل وجلنة املتابعة وحضور*

*د .علم الدين ،جرجورة ،القنصل نعوم واحملامية ابو محد*

القنصل نعوم وباالنكليزية ميشال جرجوره .وقرأ النوايا السيد
مايكل رزق والدكتور اميل الشدياق والسيدة عليا احلليب والسيد
جورج عيسى.

*بيرت مارون وحزب الكتائب وحضور داخل الكنيسة*

ويف نهاية القداس توجه مجيع احلضور اىل هول الكنيسة لتناول
فنجان قهوة.
(اعداد وتصوير اراكس)

تيار املردة
اوسرتاليا

" شعبنا املنتشر يف كل البلدان
قد مأل الدنيا علمًا وثقافة وحضارة .املغرتبون
مرآتنا يف كل العامل،
فتحية اليهم وألف سالم".

رئيس تيار املردة
النائب سليمان فرجنية

(ميالد جميد وعام سعيد)
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التيار االسرتالي اللبناني االسرتالي املتحد يكرم احلاج كمال اخلري

*ريتشارد طنوس ،احلاج كمال اخلري واحلاج حممود اخلري*

*طنوس يقدم درعا تذكارية باسم التيار للحاج اخلري*

*احلاج اخلري يقدم هدية رمزية للتيار فرع سيدني*

*جانب من احلضور*

*يقطعون قالب احللوى*

*جانب من اعضاء التيار يتوسطهم اخلري*

*النمري ،طنوس ،اخلري ،زريقة وحضور*

*شباب التيار يتوسطهم اخلري*

*السيد طوني طوق واحلاج اخلري*

اقام التيار االسرتالي املتحد حفلكوكتيل على شرف احلاج كمال
اخلري يف اسرتاليا ،الذي يزور مدينيت سيدني وملبورن وكان
التيار دائمًا اىل جانبه.
وقد استقبل يف فرع سيدني يف املكتب وكان هناك خطابات
وهدايا بني الطرفني.
حيا الزائر واشاد مبزاياه
فكانت كلمة للدكتور عالم الذي بدوره ّ
الوطنية والعربية ،وبعدها كانت كلمة ريتشارد طنوس رئيس
فرع سيدني:
سعادة الزائر الكريم احلاج كمال اخلري،
ترحيب برئيس جملس اجلالية اللبنانية احلاج حممود اخلري ،ومجعية
املنية صاحبة الدعوة للحاج اىل اسرتاليا ،ترحيب باجلمعيات
اخلريية ،اخوتي اخواتي يف التيار ان كنتم ناشطني ،اعضاء او
حمبذين،
كم يسعدني اليوم ان نستضيف يف مكتبنا املتواضع خلية النحل
بشهادة االخرين جبارًا كبريًا كاد ان حيدث زلزاال يف منطقة قد
حسب هلا الف حساب يف احلقل لينعكس عليهم على البيدر.
ايها اجلبار يا صاحب املواقف الداعية للعيش املشرتك ال جتزئة
الوطن او باملناداة بقلعة لطائفة معينة هذا هو ما يسمى بنسف
للعيش املشرتك وزرع الفتنة الطائفية او اخذ الوطن رهينة
حملكمة دولية باملظهر ولكن مؤامرة ومهزلة باجلوهر ومناداة باحلق
واحلقيقة ،فنحن ال نؤمن بهذه احملكمة ال من املنشأ وال من جهة
ادائها فتارة يوجهون تهم سياسية عشوائية جلارتنا اليت لسنا
بغنى عنها وتارة لشرحية كبرية من اللبنانيني بدافع تغيري وجه
املنطقة ولكن كل هناك مقاومة يف لبنان وتيار وطين حر ممانع
يكونا حاجزا منيعًا امام املخططات الفاشلة .فال يستحون على
دمائهم يأتون بشهود زور ويعرتفون بهم للرأي العام وال حيركوا
ساكنًا لكي ال يتأذى قرارًا ظنيًا جائرًا قرب قبل ان يولد وليبقوا
على جهاز امن ينكل بالناس وقوى امن يكاد مديرها يصدق
نفسه انه رئيسًا للجمهورية.
ً
احلقيقة انهم يريدون احلقيقة وحنن ايضا نريدها ،حنن نعرف
ان احملكمة جيب ان تكون واضحة بانبالج الفجر عند الصباح

وليست من افواه شهود زور اتوا من جهاز امين اخرتعهم ونسأل
اين كانت هذه احملكمة الدولية ومل تنظر بقضايا شهداء لبنان:
طوني فرجنية رشيد كرامي داني مشعون وكنيسة سيدة النجاة
واالف الشهداء اسوة بشهيد لبنان رفيق احلريري والعفو اخلاص
الذي منحوه لبعض القتلة على الورق مل خيمد النار بقلوب اهالي
واصدقاء واقارب الشهداء حنن نعرف احلقيقة اليت ستظهر يوما
ان احملكمة الدولية مسيسة،
واهلل لو كتب للشهيد رفيق احلريري ان يقوم من بني االموات
لفعل كما فعل السيد املسيح عندما دخل اىل اهليكل ورأى الكتبة
والفريسيني والكذبة والتجار فضربهم ونهرهم النهم يتاجرون
بشهادته ودمه ويسرقون بامسه ويهدرون مال الشعب وحيطمون
مؤسسات الدولة بكذبهم وسرقاتهم ويلعبون بأمن املواطن.
ومقاومة.
وشعبًا
جيشًا
لبنان
وعاش
عشتم
والقى احلاج كمال اخلري كلمة قال فيها:
شكرا للتيار االسرتالي اللبناني املتحد الذي احاطين باجتماعات
عديدة هنا اي يف اسرتاليا وشكرا للعماد ميشال عون الذي
ترك وراءه اناسا مثلكم انه يعتربني كواحد يف التغيري واالصالح
وايضًا شرح عن انتخابات  2009وتطرق اىل جو املعارضة يف
املنية واىل التعايش املشرتك واضاف ان لبنان ال ميكن ان
يكتمل اال اذا كان هناك جامع وكنيسة اىل جنب بعضهما البعض
كما انه رفض الفتنة والكالم املذهيب والطائفي التحريضي ومما
قاله اذا كان هناك من فتنة جيب ان تكون خارج احلدود وليس
داخلها
وسأل :ملاذا ليس هناك مكتب للتيار الوكطين احلر يف املنية؟
اجاب :ان يف املنية مكاتب للتيار وهناك كل بيت هو بيت
للتيار.
سؤال :هل صحيح اذا فتح مكتب للتيار يف املنية هناك اناس
يريدون تسكريه فانتفض وقال سنكسر كل يد متتد اىل مكاتب
التيار.
وبعدها شكر اجلميع وشكر تيار اسرتاليا مرة اخرى ملواكبته اكثر
املناسبات.

مأمت حاشد للفقيد باسل اجلمّال يف سيدني
شيع آل اجلمال واجلالية
والعربية
السورية
الغالي
فقيدهم
املرحوم باسل اجلمال
(ابو شبلي) يف موكب
حاشد حيث صلى على
روحه الطاهر االب
جورج سعد مع عدد
من االباء يف كنيسة
السيدة العذراء للروم
االرثوذكس يف مرييالندز حبضور االبناء واالخوة
واالحفاد واالقارب واالصدقاء وقد ووري الثرى
يف مدافن الطائفة يف ركوود  .رمحه اهلل.
وبدورهم يتقدم ابناء الفقيد املهندسون طوني
اجلمال واعمامهم
وهيثم ولبيب وجوزيف وجول
ّ
واوالدهم واحفادهم واقاربهم بالشكر من مجيع
الذين واسوهم مبصابهم االليم
املغوش الذي تربطه صداقة متينة
الزميل اكرم
ّ
اجلمال يتقدم باصدق التعازي من
مع االعزاء آل
ّ
العائلة طالبا من اهلل للفقيد الرمحة ولكم طول
العمر والبقاء..
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«نشاطات فرقة ارز لبنان الفولكلورية»

الوليد بن طالل األغنى عربياً
نشرت جملة «أرابيان بيزنس» قائمة أغنى  50رجل أعمال عربيا
للعام  ،2010وقدرت الثروة اإلمجالية للخمسني بنحو  245.4مليار
دوالر.
وتصدر األمري الوليد بن طالل القائمة للسنة السابعة على التوالي،
حيث زادت ثروته خالل األشهر الـ 12املاضية أكثر من ملياري
دوالر ،لتبلغ  20.4مليار دوالر مقابل  18مليار دوالر يف العام
املاضي».

منرب دولي معين بالتنوع البيولوجي

مع نهاية السنة وموعد االعياد اجمليدة ،امليالد املسيح وراس
السنة املباركة وختاما للنشاطات الفولكلورية والرتاثية للفرقة،
احيت الفرقة مع اعضائها واالصدقاء سهرة امليالد اجمليد يف
مطعم الصديق طوني عاصي – دالويتثهيل حيث سهر اجلميع على
انغام املطربني كلود عيد وغازي نصوح والراقصة ليسا ،هذه
السهرة كانت ختاما للنشاطات املتنوعة واالحتفاالت اليت شاركت
بها الفرقة لسنة  2010على امل العودة جمددا سنة  2011ملتابعة
نشاطات اكثر اهمية واحتفاالت متنوعة يف الوالية وخارج الوالية
متمنني ان يكون هناك تشجيع من االهالي الوالدهم للدخول بالفرق
الفولكلورية من اجل احملافظة على تراث لبنان يف اسرتاليا،
انتهز فرصة االعياد اجمليدة التقدم من مجيع مشجعي الفولكلور

والرتاث اللبناني ومن مشجعي الفرقة "فرقة ارز لبنان الفولكلورية"
باطيب التمنيات طالبا من اهلل ان حيميهم مجيعا من كل مكروه وان
يبقوا على وفائهم للفرقة وللرتاث وذلك من اجل ان يبقى الرتاث
والدبكة عنوان الفرح يف االحتفاالت واالعراس واملهرجانات اليت
تقام يف اسرتاليا.
شكر خاص لوسائل االعالم اليت تشجع الفرقة وتنشر اعماهلا
الفولكلورية دائما ونطلب من اهلل ان يعطيها الصحة والنجاح وان
تبقى وفية لرسالتها وان تنشد احلقيقة يف اقواهلا مهما كانت
صعبة.
ميالد جميد وعام سعيد للجميع

ايلي عاقوري

الفوضى مستمرة يف مطارات بريطانيا ...وفرانكفورت تستأنف رحالتها

استمرت موجة الصقيع وتساقط الثلوج الكثيفة امس ،يف
تعطيل الرحالت اجلوية من واىل بريطانيا ،ومن املنتظر ان
يواجه املسافرون تأخريات والغاء لرحالتهم اجلوية لبضعة أيام
مقبلة.
وتوقعت شركة اخلطوط اجلوية الربيطانية "الغاء عدد كبري" من
الرحالت املنطلقة من مطار هيثرو يف لندن ،والذي عمل امس
أيضا مبدرج واحد فقط .وقالت الشركة "سوء االحوال اجلوية
الشديد تسبب بشكل مستمر يف تعطيل كبري يف عملياتنا
وسيتسبب يف ذلك حتى عطلة عيد امليالد .ويف الوقت الراهن
يعمل مدرج واحد من مدرجي هيثرو وظلت مناطق عدة من
املطار غري مستخدمة مبا يف ذلك املناطق احمليطة بالطائرات
الرابضة".
وذكرت هيئة املوانئ اجلوية الربيطانية اليت تدير هيثرو ان
"املدرج اجلنوبي يف املطار سيظل مغلقا اليوم (امس) كما
حدث امس (اول من امس) ،مما يقلص قدرته التشغيلية
بدرجة كبرية".
وظل االف الركاب عالقني يف مطار هيثرو وهو أزحم مطارات
العامل طوال ايام مع تواصل تأخري الرحالت اجلوية والغائها.
وتسببت موجة الصقيع والتساقط الكثيف للثلوج يف تعطيل
الرحالت اجلوية منذ السبت املاضي ،وتوقعت شركة اخلطوط
اجلوية الربيطانية استمرار الفوضى .وأصدرت هيئة االرصاد
اجلوية الربيطانية حتذيرات شديدة بشأن الطقس وحتى نهاية
االسبوع .وتسببت الثلوج واالخنفاض الشديد يف درجات
احلرارة يف حالة من الفوضى وعطلت الرحالت اجلوية يف أحناء
مشال اوروبا اليام.
يف املقابل ،اعلن ناطق باسم مطار فرانكفورت غرب املانيا
ان الرحالت اجلوية استؤنفت صباح امس يف هذا املطار الذي

اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورتها الـ ،65قرارا
وافقت فيه على إنشاء املنرب احلكومي الدولي للعلوم والسياسات
يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي ،ومتثل
اليونسكو إحدى املنظمات الدولية املكلفة بتنظيم االجتماع املقبل
إلنشاء هذه اهليئة اجلديدة اليت مت تشكيلها بناء على مواصفات
اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ.
وأوضحت اليونسكو أن "اهلدف الرئيسي للمنرب احلكومي الدولي
للتنوع البيولوجي وخدمات النظام البيئي يتمثل يف تعزيز توعية
اجلمهور ورامسي السياسات باآلثار املأسوية النامجة عن تناقص
التنوع البيولوجي ،وذلك بغية حتويل املعارف العلمية املتعلقة
باالنقراض السريع جدا لعدد كبري من أنواع احليوانات والنباتات
وبتدهور النظم البيئية إىل تدابري عملية".
ويفيد تقييم النظام البيئي لأللفية الذي شاركت فيه اليونسكو بأن
"مدى تدهور النظم البيئية ومعدالت هذا التدهور بلغا مستويات مل
يسبق هلا مثيل خالل السنوات اخلمسني األخرية".
ويأتي اعتماد قرار األمم املتحدة املذكور يف وقت يقرتب فيه
موعد انتهاء السنة الدولية للتنوع البيولوجي اليت شاركت فيها
اليونسكو على نطاق واسع.
وقد طرحت فكرة إنشاء منرب معين بوضع مسألة التنوع البيولوجي
يف صدارة جدول األعمال السياسي الدولي  ,للمرة األوىل يف عام
 2005مبناسبة انعقاد مؤمتر دولي بشأن التنوع البيولوجي واإلدارة
السليمة يف اليونسكو.

«تويرت» تقتحم حماكم انكلرتا وويلز
يف لفتة فريدة من نوعها ،مسح أحد القضاة الربيطانيني اول من
امس للصحافيني بإرسال رسائل قصرية إىل املوقع االجتماعي
«تويرت» من قاعات احملاكم يف انكلرتا وويلز.
وقال القاضي إيغور جدج يف بيان رمسي ان «استخدام أدوات
حديثة وصامتة وحممولة باليد ،إلرسال األخبار بشكل عاجل للعامل
اخلارجي من قاعة احملكمة ال يتعارض مع اإلجراءات الرمسية املتبعة
يف هذا املكان».
وأكد القاضي ان «على الصحافيني طلب اإلذن باستعمال (تويرت)
داخل قاعات احملكمة ،كل حالة على حدة .اهلدف الرئيسي من
السماح لتويرت بدخول قاعات احملاكم هو إعطاء الفرصة للصحافيني
لنقل األخبار بشكل واضح وصحيح من داخل احملكمة».
غري أن مراسلة صحيفة «الغارديان» الربيطانية إيسرت آدلي
قالت بعد يومني ان «القاضي منع استخدام تويرت داخل القاعة،
مما دفعها إىل اخلروج للكتابة عرب مدونتها ما يلي :قال القاضي
صباح اليوم إنه يدرك تضارب األنباء بشأن استخدام تويرت،
وبالتالي أعتقد أن تويرت يؤثر بشكل أو بآخر على أجواء اهليبة اليت
تسود احملكمة ،وبالتالي فاستخدامه ممنوع قطعيا».

تهنئة حبنني بعيد امليالد ورأس السنة

يعترب االكرب يف البالد ،لكن تعني الغاء  300رحلة من اصل
.1300
ومل تتمكن الطائرات من االقالع وال اهلبوط بسبب رداءة
االحوال اجلوية ،وقد الغيت اول من امس 376 ،رحلة جوية من
اصل  1400يف هذا املطار الذي يعترب احد اكرب مطارات اوروبا
مع لندن وباريس.
من جهة اخرى اعلن ناطق باسم مطار ميونيخ الغاء مخسني
رحلة من اصل  ،1100موضحا ان "حاالت االلغاء نامجة خصوصا
عن سوء االحوال اجلوية يف مطارات اخرى ،حيث ان العاصمة
البافارية مل تتعرض حتى لسوء الطقس ،مؤكدا ان عدة رحالت
كانت متوجهة اىل مطارات اخرى هبطت يف ميونيخ.

تتقدم مجعية حبنني – املنية من
أبناء اجلالية اللبنانية بشكل خاص،
ومن أبناء اجلالية العربية والغربية
بشكل عام ،بأحر التهاني القلبية
حبلول أعياد امليالد ورأس السنة
امليالدية ،وتتمنى من اهلل أن يعيدها
على اجلميع باخلري والربكة.
ادارة اجلمعية
2010/12/22
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تسلية

احلمل ( 21آذار –  20نيسان):حتركك حيويتك اليت ال تنضب
ونادرا ما ترتاح ،وتشعر بأن عدم احلركة من التفاصيل اليت جتعلك
تشيخ بسرعة .تكمن املشكلة يف عدم قدرتك على املثابرة النهاء
املشاريع اليت تبدأها.

االسد ( 21متوز 21 -آب):تتصرف بأنانية معظم االوقات لكنك
طيب القلب ال تقوم بأي شيء ويف بالك أفكار شريرة ،فتتعامل
حبرارة مع اجلميع لكن من ال يعرفك يدرك أن غرورك الظاهري
خيفي الكثري من احلنان.

الثور ( 21نيسان  20 -أيار):يعرف الشريك أنه يستطيع االتكال
عليك يف كل الظروف ألنك متى أحببت تقدم كل ما لديك وال تفكر
يف نفسك .ال تتحمل الغضب وتريد ان يعيش من حتبه اىل جانبك
بهناء وسعادة.

العذراء ( 22آب  22أيلول):حتلل كل ما حيدث أمامك وتعرف ان
تتصرف يف خمتلف املواقف .نزعة االنتقاد احلاضرة يف شخصيتك
ختفي رغبة حقيقية يف الوصول اىل الكمال.

اجلوزاء ( 21ايار  20 -حزيران):ال تعرف ماذا تريد يف احلياة،
وبعضهم يرى أنك تبحث دائما عن أشياء ال تستطيع ان حتددها.
عقلك مليء باألفكار اجلديدة واألحالم ومتضي وقتك يف التفكري
فيها.
السرطان ( 21حزيران  20 -متوز):تهتم بالشريك فيشعر اىل جانبك
باألمان ألنك تالحق أدق التفاصيل املتعلقة به .تتحكم فيك عاطفتك
القوية ،وال تفكر بعقلك ال سيما يف العالقة العاطفية.

امليزان ( 23أيلول  22 -ت:)1تعيش احلياة االجتماعية بصخب وال
تعرف التعب بل تنتقل من نشاط اىل آخر فيشعر بعضهم بأنك ال
تعرف العيش مبفردك والوحدة ختيفك ،ولكنك يف الواقع تعشق
العزلة!
العقرب ( 23ت 22 - 1ت:)2ال أحد يعيش بشغف وتطرف مثلك.
انت غامض وقوي الشخصية وتقدر على ان تتخطى الصعاب حتى
لو حتطمت أحالمك مرارا .ال ختيفك احلياة وتضحك ممن يتهربون
من اخلطر.

القوس ( 23ت 20 - 2ك:)1جيدك احلظ أينما ذهبت ألنك ال تفكر
يف االمور احملزنة واملقلقة بل تركز على كل ما يفرحك .انت طيب
القلب ،ذكي ،خالق وموهوب ،وصفاتك هذه جتذب احلظ.
اجلدي ( 21ك 19 - 1ك:)2يهمك الرأي العام وتريد ان تعيش
يف اطار تقليدي حمدد .هادىء وحتافظ على رباطة جأشك يف
املواقف الصعبة وهلذا السبب تنجح يف احلياة .وال تظهر عواطفك
بسهولة.
الدلو( 20ك 18 - 2شباط):تعرف املعنى احلقيقي للوحدة ألنك
تعيش االستقالل املطلق يف حياتك اليومية .لديك العديد من
االصدقاء ويف الوقت نفسه تقدر على ان تعيش مبفردك مدة
طويلة.
احلوت ( 19شباط  20 -آذار):يعتربك بعضهم االكثر غموضا ألنك
ال تظهر حقيقتك امام اآلخرين .تعرب عن نفسك من خالل عواطفك
املرهفة وتتكل على خيالك لتخرج من اخليبات.
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SPIRITUAL THERAPIST
Traditional Spiritual Help
العامل الروحاني عالء العوادي

@Ôè◊Ïœ@ÊÏ€bñ@aÎáó”c

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

Tel: 02 87648186

*تسفري االرواح البشرية واستنطاقها
*كشف األسرار *استشارات روحانية ونفسية
*عالجات للسحر واملس يف مجيع األمراض الروحانية
*عضو عدة مجعيات روحانية اسرتالية
*عالج بالتنويم املغناطيسي

Fax :02 87648062

Mobile:04 2190 6377 Phone: 9659 6999

PRICES CRASH
THIS WEEKEND
DIRECT TO PUBLIC
Email: ads@meherald.com.au- info@meherald.com.au

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

IMPORTERS NOW

PRICES
CRASH
ATE &

ON LAMIN
TIMBER FLOORING
Available Auburn, Bankstown & Liverpool Markets

GERMAN TECHNOLOGY 8MM LAMINATE
20 YEARS WARRANTY

PREMIUM LAMINATE

WAS $26.90sqm

THIS WEEKEND

$

12

90
sqm

PRICES CRASH ON RUGS
RUGS
SAVE UP TO

80

%

OFF

EVEN HAND MADE

SAVE UP TO

80

%

OFF

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.

