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األسد يتصل بسليمان وجنـبالط يلتقي نصر اهلل ...عبد اهلل يتشاور مع أمحدي جناد واحلريـري فـي أنقـرة

«الدول» تصادر االستشارات  ...والتكليف يواجه مفاجآت

الثاني
اليوم
...ويف
سعد
حكومة
إلسقاط
رمسيا
بدأ
احلريري،
األعمال
تصريف
زمن
مفتوحا
سيكون
الذي
على مسارين دستوري
وسياسي ليس مبقدور أحد
أن حيدد سقفهما وبالتالي
فان ما كان متاحا للحريري

األول
التكليفني
يف
والثاني ،بعد االنتخابات
النيابية يف العام ،2009
واستوجب حنو نصف سنة
لتأليف حكومته األوىل،
رمبا لن يكون متاحا ألي
رئيس حكومة جديد ،على
صعيد التأليف ،يف ظل
تداخل التسمية مع التأليف

والتوازنات
واحملكمة
السياسية املقبلة ...اال
اذا حصلت مفاجآت غري
حمسوبة.
 ..ويف اليوم الثاني ،بدت
املعارضة ،مقلة يف الكالم،
ومؤكدة أنها متلك بعض
األجوبة عن سؤال ما بعد
االستقالة من احلكومة ،ويف

املقابل ،افتقد فريق 14
آذار ،الصياغات السياسية
الدقيقة يف انتظار ما
سيفصله له سعد احلريري
بعد عودته املمهورة بأختام
«الدول» ..إىل بريوت.
 ..ويف اليوم الثاني ،صار
احلدث اللبناني حدثا عابرا
للقارات ،استدعى استنفار

السياسي
«الدول» وبدا كأنه اخطر االستنفار
مما جيري يف فلسطني ملواكبة ما جيري لبنانيا،
تقسيم
ومن
والعراق
السودان ومواجهات تونس
واجلزائر ..ورفدته إسرائيل
خبرق جوي متثل بتحليق أربع
عشرة طائرة حربية فوق
مجيع املناطق اللبنانية،
فضال عن إعالن إسرائيل

صـوت الحقيقة

وأخريا سقطت احلكومة احلريرية
فدخل البلد نفق اجملهول!
انطونيوس بو رزق

بن علي ينكسر  ...ويتعهّد برتك الرئاسة يف العام  2014عقوبات أمريكية جديدة على طهران

ظهرت امس االول أوىل
عالمات االنكسار على
وجه الرئيس التونسي
زين العابدين بن علي،
وعلى خطابه الرابع منذ

بدء االنتفاضة الشعبية
االقوى على حكمه املستمر
منذ  23عاما ،والذي جاء
عشية يوم غضب عام يف
مجيع احناء تونس ،وأطلق

فيه سلسلة وعود باحلرية
والدميوقراطية بدا انها
كانت تهدف اىل قطع
الطريق على احتمال تسلم
(التتمة ص )21

دعت روسيا اىل اغتنام
اجتماع
انعقاد
فرصة
اسطنبول يف  21و22
كانون الثاني اجلاري بني
ايران والقوى العظمى

واختاذ إجراءات احرتازية
(التتمة ص )21

يف جمموعة  1+5إلزالة
«الغموض» الذي ال
بالربنامج
حييط
يزال
النووي االيراني ،فيما
(التتمة ص )21

االفتتاح الكبري حملالت
محزة يف مرييالندز

اخريا سقطت حكومة احلريري وكان سقوطها
مدويا..
ّ
(التتمة ص )12

 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

نتعهد كافة أنواع املشاريع من اخلرائط واحلفر حتى تسليم املفتاح

للمزيد من التفاصيل يرجى االتصال بـ ايناس على :
نقدم كافة أنواع اخلدمات االجتماعية زواج
خطوبة
دفن موتى

0284480655

خضار وفواكه طازجة من املاركت
(التفاصيل ص )10

او ارسال السرية الذاتية الكرتونيا ( )CVاىل املوقع:

ines.bushwesha@telpacific.com.au

صفحة 2

Saturday 15 January 2011

السبت  15كانون الثاني 2011

Page 2

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

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
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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لبنانيــات

تلقى اتصاالً من األسد وتشاور مع بري

سليمان يطلب من احلكومة تصريف األعمال وحتديد جدول االستشارات يومي االثنني والثلثاء
غداة استقالة الوزراء العشرة
لقوى  8آذار ووزير الدولة
السابق عدنان السيد حسني،
صدر امس عن املديرية العامة
لرئاسة اجلمهورية البيان اآلتي:
«عطفا على احكام البند ( )1من
املادة  69من الدستور املتعلقة
باحلاالت اليت تعترب فيها احلكومة
مستقيلة ،ال سيما احكام الفقرة
(ب) من البند املذكور ،ونظرا
اىل ان احلكومة فقدت اكثر
من ثلث اعضائها احملدد يف
مرسوم تشكيلها ،أعرب فخامته
عن شكره لدولة رئيس جملس
الوزراء والسادة الوزراء ،وطلب
فخامته من احلكومة االستمرار
يف تصريف االعمال ريثما تشكل
حكومة جديدة».
ويف هذه االطار التقى رئيس
اجلمهورية ميشال سليمان عقب
مأدبة الغداء اليت اقامها امس
يف قصر بعبدا على شرف ا
مري موناكو الرب الثاني ،رئيس
جملس النواب نبيه بري وعرض
معه آخر التطورات الراهنة على
الساحة السياسية والوضع
احلكومي املستجد .وقال بري
بعد اللقاء ان «االستشارات
النيابية ستبدأ االثنني املقبل
عند الساعة الثانية عشرة
ظهرا» .واضاف ان «اللقاء
كان جيدا جدا».
وكان مت اتصال صباحا بني
الرئيس سليمان والرئيس
السوري بشار االسد مت خالله
التطرق اىل االوضاع العامة.
جدول االستشارات
ومساء صدر عن املديرية العامة
لرئاسة اجلمهورية اآلتي« :عطفا
على البند  2من املادة  53من
الدستور املتعلقة باالستشارات
النيابية امللزمة وتسمية رئيس
احلكومة املكلف ،جيري فخامة
العماد
اجلمهورية
رئيس
ميشال سليمان االستشارات
النيابية لتسمية رئيس احلكومة
الذي سيكلف تشكيل احلكومة
اجلديدة ،يوم االثنني الواقع
فيه  17/1/2011ويوم الثلثاء
الواقع فيه  18/1/2011يف
القصر اجلمهوري يف بعبدا،
وفق اجلدول اآلتي:
اوال :يوم اإلثنني
دولة الرئيس نبيه بري
(الساعة  )12:00دولة الرئيس

سعد احلريري (الساعة )12:15
دولة الرئيس ميشال عون
(الساعة  )12:30دولة الرئيس
جنيب ميقاتي (الساعة )12:45
دولة الرئيس فؤاد السنيورة
(الساعة  )13:00دولة نائب
الرئيس فريد مكاري (الساعة
.)13:15
 كتلة التنمية والتحرير (الساعة ،)13:45وتضم النواب السادة:
نبيه بري ،انور اخلليل ،ايوب
محيد ،عبد اللطيف الزين ،عبد
اجمليد صاحل ،علي بزي ،علي
حسن خليل ،علي خريس ،علي
عسريان ،غازي زعيرت ،ميشال
موسى ،هاني قبيسي ،ياسني
جابر.
 كتلة نواب تيار املستقبلوتضم
،)14:00
(الساعة
النواب السادة :سعد الدين
احلريري ،امحد فتفت ،باسم
الشاب ،بدر ونوس ،بهية
احلريري ،مجال اجلراح ،امني
وهيب ،خالد زهرمان ،خالد
ضاهر ،فؤاد السنيورة ،زياد
القادري ،مسري اجلسر ،عاطف
جمدالني ،عمار احلوري ،نهاد
املشنوق ،هادي حبيش ،حممد
قباني ،رياض رحال ،فريد
مكاري ،معني املرعيب ،نبيل
دي فريج ،نضال طعمه ،نقوال
غصن ،غازي اليوسف ،كاظم
اخلري ،خضر حبيب ،حممد كبارة،
عقاب صقر ،عاصم عراجي.
 كتلة التيار الوطين احلروتضم
،)14:15
(الساعة
النواب السادة :ميشال عون،
ابرهيم كنعان ،ادغار معلوف،
أالن عون ،جيلربت زوين،
حكمت ديب ،زياد اسود ،سليم
سلهب ،سيمون ابي رميا،
عصام صوايا ،غسان خميرب،
فريد الياس اخلازن ،ميشال
احللو ،نبيل نقوال ،نعمة اهلل
ابي نصر ،وليد خوري ،يوسف
خليل ،عباس هاشم.
 كتلة الوفاء للمقاومة (الساعةالنواب
وتضم
،)16:00
السادة :حممد رعد ،حسن
فضل اهلل ،حسني احلاج حسن،
حسني املوسوي ،علي عمار،
علي فياض ،علي املقداد،
كامل الرفاعي ،حممد فنيش،
نوار الساحلي ،نواف املوسوي،
الوليد سكريه.

جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق  -عبداهلل طويل  -سامي مظلوم
رئيس التحرير :انطونيوس بو رزق
مدير التحرير :ســامي مظلــوم
عالقات عامة :أكـرم املغـوّش
تصميم واخراج:خضـر الرمّـال
Advertising Republic

مكتب لبنان :رامـي القروش
مكتب ملبورن :كميل مسعود

Email: cjmassoud@optusnet.com.au
Printed by: MPD - Printing The News Everyday
Unit E1 46 -62 Maddox Street - Alexandria NSW 2015

 كتلة جبهة النضال الوطينواللقاء الدميوقراطي (الساعة
 ،)16:15وتضم النواب السادة:
وليد جنبالط ،اكرم شهيب،
انطوان سعد ،ايلي عون ،عالء
الدين ترو ،غازي العريضي،
فؤاد السعد ،حممد احلجار ،مروان
محاده ،نعمه طعمة ،هنري حلو،
وائل ابو فاعور.
 النائب ميشال املر (الساعة.)16:30
 كتلة نواب زحلة (الساعة ،)16:45وتضم النواب السادة:
طوني ابو خاطر ،جوزف املعلوف،
شانت جنجنيان ،عقاب صقر،
عاصم عراجي ،ايلي ماروني.
 كتلة نواب القوات اللبنانية(الساعة  ،)17:15وتضم النواب
السادة :انطوان زهرا ،ايلي
كريوز ،جورج عدوان ،سرتيدا
طوق ،فريد حبيب ،طوني ابو
خاطر ،جوزيف املعلوف ،شانت
جنجنيان.
 كتلة نواب حزب الكتائبوتضم
،)17:30
(الساعة
النواب السادة :سامي اجلميل،
سامر سعاده ،فادي اهلرب ،نديم
اجلميل.
 كتلة وحدة اجلبل (الساعة ،)17:45وتضم النواب السادة:
طالل ارسالن ،فادي االعور،
ناجي غاريوس ،بالل فرحات.
 كتلة نواب لبنان احلر املوحد(الساعة  ،)18:00وتضم النواب
السادة :سليمان فرجنيه ،اميل
رمحه ،اسطفان الدويهي ،سليم
كرم.
ثانيا :يوم الثلثاء
 كتلة نواب القرار احلر(الساعة  ،)10:00وتضم النواب
السادة :ميشال فرعون ،سريج
طورسركيسيان ،نديم اجلميل،
جان اوغاسبيان.
 كتلة التوافق االرمين (الساعة ،)10:15وتضم النواب السادة:
جان اوغاسبيان ،سبوح قلبكيان،
سريج طورسركيسيان.
 كتلة التضامن (الساعة ،)10:30وتضم النواب السادة:
جنيب ميقاتي ،امحد كرامي.
 كتلة نواب حزب البعث(الساعة  ،)10:45وتضم النواب
السادة :عاصم قانصوه ،قاسم
هاشم.
 كتلة نواب احلزب القوميالسوري االجتماعي (الساعة
 ،)11:15وتضم النواب السادة:
اسعد حردان ،مروان فارس.
 كتلة الوفاق الوطين (الساعةالنواب
وتضم
،)11:30
السادة :حممد الصفدي ،قاسم
عبد العزيز.
 كتلة نواب االرمن (الساعةالنواب
وتضم
،)11:45
السادة :ارثيور نظريان ،اغوب
بقرادونيان.
 اجلماعة االسالمية (الساعة ،)12:00وتضم النائب عماد
احلوت.
 النواب املستقلون السادة:بطرس حرب (الساعة ،)12:10
متام سالم (الساعة ،)12:20
روبري غامن (الساعة ،)12:30
نقوال فتوش (الساعة ،)12:40
دوري مشعون (الساعة ،)13:00
روبري فاضل (الساعة ،)13:10
نايلة تويين (الساعة .)13:20

 14آذار :املعارضة نفذت « 7أيار سياسياً» وأطلقت رصاصة الرمحة على «الدوحة»

رأت قوى  14آذار أن «استقالة
وزراء املعارضة تطور مأسوي
أن
واعتربت
لألزمة»،
«املعارضة أطلقت رصاصة
الرمحة على اتفاق الدوحة»،
مشرية اىل أن «قوى  8آذار
نفذت «  7أيار سياسيًا».
وشددت على أن «أي جتاوز
لواقع التمثيل السياسي والنيابي
لرئيس احلكومة سعد احلريري
من احملرمات» ،مشرية اىل أن
«احلريري هو األكثر متثي ًال لدى
ّ
السنة ومن يريد أن خيرق هذا
األمر فليتحمل مسؤوليته».
[أكد وزير العدل يف حكومة
تصريف األعمال ابراهيم جنار يف
حديث اىل موقع «النشرة»
أن «معادلة السني
االلكرتوني ّ
سني سقطت يف واشنطن ّ
ألنها
قائمة على معادلة االستقرار
مقابل احملكمة وهو خيار يستحيل
التعامل معه أو القبول به فما نطلبه
العدالة واالستقرار يف آن»،
وأشار اىل أن «استقالة وزراء
املعارضة حق يتيحه هلم الدستور
وال جدال يف هذا األمر» .وشدد
على «عدم إمكانية طرح أي اسم
جدي خلالفة سعد احلريري غري
سعد احلريري نفسه ،وعلى ان
استقالة احلكومة احلالية ال تؤثر
اطالقا يف عمل احملكمة الدولية
اخلاصة بلبنان».
[وأكد وزير العمل يف حكومة
تصريف األعمال بطرس حرب يف
حديث إىل إذاعة «صوت لبنان»
أن «قوى  14آذار ستعقد اجتماعًا
موسعًا مع رئيس حكومة تصريف
األعمال سعد احلريري فور عودته
من باريس وستتم دراسة موقف
موحد إلعادة تسميته» .وقال:
«لن نكون شهود زور على
تشكيل حكومة معطلة».
[أكد عضو «كتلة املستقبل»
عمار حوري يف حديث
النائب ّ
لـ»وكالة أخبار اليوم» الثوابت
تتمسك بها قوى «14
اليت
ّ
آذار» ،وهي «التمسك بالعدالة
محاية ملستقبل احلياة السياسية
التمسك بتثبيت
يف لبنان،
ّ
االستقرار يف نظام دميوقراطي
برملاني حتت سقف الدستور
التمسك باحلوار أسلوبًا
والطائف،
ّ
للتواصل».
[اكد عضو كتلة «املستقبل»
النائب حممد احلجار يف مداخلة
عرب حمطة «اجلديد» «حنن يف
«تيار املستقبل» و 14آذار
ال نرى غري سعد احلريري ،وإذا
كان لآلخرين رأي آخر ،فليتحملوا
مسؤولية هذا الرأي».
[أعلن النائب أمحد فتفت يف
حديث اىل اذاعة «صوت لبنان
ـ صوت احلرية والكرامة» ،أن
الرئيس احلريري «يتمتع بغالبية
نيابية» ،ورأى أنه «سيكون
مرشح قوى الرابع عشر من آذار
األوحد».
وأوضح أن «فريق املعارضة ال
ميلك األكثرية يف اجمللس النيابي
والنائب جنبالط أعلن يف الفرتة
األخرية أنه سريشح الرئيس
احلريري».
[رأى النائب حممد كبارة ،يف
تصريح يف مكتبه يف طرابلس،
تعليقًا على استقالة وزراء
املعارضة من احلكومة« ،أن
قوى  8آذار صنعت يومًا جميدًا
جديدًا عندما نفذت عملية  7أيار
سياسي هذه املرة عرب القيام
بهذا االنقالب».

[أكد عضو كتلة «املستقبل»
النيابية النائب نضال طعمة،
خالل لقاء مع فعاليات عكارية
يف دارته يف تلعباس الغربي،
«أن كل ما جيري ال ميكن أن
يثين قوى الرابع عشر من آذار
عن إصرارها على إحقاق العدالة،
وال ميكن أن ينال من ثبات دولة
الرئيس سعد احلريري على
املسلمات الوطنية اليت ال ميكن
أن نساوم عليها».
[أشار عضو تكتل «لبنان
ً
أوال» النائب عماد احلوت اىل
أن الرئيس سعد احلريري رئيس
األغلبية النيابية وهذا ما جيعله
املرشح األول بكل املعايري،
موضحًا أن «اللبنانيني يرغبون
يف حكومة ال ختالف األعراف
واملواثيق».
[اعترب عضو كتلة «حزب
فادي
النائب
الكتائب»
اهلرب يف حديث اىل تلفزيون
«أورينت» أن «استقالة
وزراء املعارضة يف احلكومة هو
تطور مأسوي لألزمة السياسية
اللبنانية» ،ولفت اىل «أن
استقالة وزراء املعارضة جاءت
يف وقت كان فيه التضامن بني
اللبنانيني مطلوبًا ال سيما يف ظل
ما ُيشاع عن قرب صدور القرار
االتهامي».
[رأى عضو كتلة «املستقبل»
النائب مجال اجلراح يف حديث اىل
«ناو ليبانون» أن «استقالة
وزراء  8آذار ومعهم الوزير عدنان
السيد حسني جعلت األمور مفتوحة
يف لبنان على كل االحتماالت»،
الفتًا إىل أنه «من الطبيعي
أن تفضي االستشارات النيابية
امللزمة اليت سيجريها رئيس
اجلمهورية إىل تسمية الرئيس
سعد احلريري لتشكيل احلكومة
اجلديدة نظرًا لكونه ال يزال زعيم
األكثرية النيابية».
«املستقبل» النائب خالد
الضاهر يف حديث اىل موقع»
املستقبل» اىل أن «مسرية
تعطيل البلد ومصاحل الناس هي
من أولويات فريق  8آذار بدليل
اخلطوة الناقصة اليت متثلت
باستقالة وزراء هذا الفريق».
ّ
[أكد عضو كتلة «املستقبل»
النائب عاطف جمدالني يف حديث
اىل قناة الـ» »anbأن «8
آذار أطلقت رصاصة الرمحة
على تسوية الدوحة بعدما كانت
خالفتها يف جماالت عدة» ،مؤكدًا
أن « 14آذار» لن ترتاجع قيد
أمنلة عن احملكمة الدولية».
وقال« :حنن بانتظار عودة
الرئيس احلريري للتداول بأمور

االستشارات ،وأنا ال أرى أحد
غري الرئيس احلريري رئيسًا
حلكومة لبنان ،خصوصًا يف هذه
«حتمل
الظروف» .وإذ استبعد
ّ
أي شخص من الطائفة السنية
عبء تنفيذ ما يطلب منه من
إلغاء للمحكمة الدولية واحلقيقة
والعدالة» ،رأى «أن حكومة
الوحدة الوطنية كانت جتربة
استثنائية وأظهرت فشلها».
وأشار اىل أن «توتر الوضع
األمين يف لبنان حمصور بيد من
عو ً
ال على اجليش
معه السالح»ُ ،م ّ
وقوى األمن الداخلي.
[رأى عضو كتلة «القوات
انطوان
النائب
اللبنانية»
زهرا يف مداخلة على قناة
«العربية» ،أن «ال بديل عن
الرئيس سعد احلريري لرتؤس
احلكومة اللبنانية يف املرحلة
املقبلة ،ألنه يتمتع أو ً
ال بغالبية
ساحقة على صعيد الطائفة
اليت ميثلها ،وتسمية أي مرشح
لرئاسة احلكومة ال يتمتع بتأييد
من طائفته أساسًا يكون عملية
افتعال ملشكل جديد يف البلد ال
يستطيع أحد أن يواجهه».
[أكد منسق األمانة العامة لـ»14
آذار» النائب السابق فارس
سعيد يف تصريح لصحيفة
«السياسة» الكويتية ،ثالث
مسلمات ينوي فريقه السياسي
الرد فيها على انقالب املعارضة
الذي اعتربه أمرًا متوقعًا ،وهي
«نعم للمحكمة الدولية ،نعم
للحكومة،
رئيسًا
للحريري
ال رئيس حكومة غريه ،نعم
لعدم املس باألمن واالستقرار
الداخلي» ،الفتًا إىل أنه «حتت
هذا السقف ميكن اجللوس مع
املعارضة والبحث يف النقاط
اخلالفية».
ّ
[أكد عضو املكتب السياسي يف
«تيار املستقبل» مصطفى
علوش يف حديث اىل حمطة
الـ» ،»mtvأن الرئيس سعد
احلريري هو «مرشح قوى 14
آذار الوحيد لرئاسة احلكومة».
ولفت علوش يف حديث اىل
موقع «الكتائب» االلكرتوني
اىل أن املنطق الكيدي الذي
تستعمله وسائل إعالم قوى
 8آذار «بعيد كل البعد عن
األسس الوطنية».
وحول تسمية الرئيس عمر
كرامي للحكومة اجلديدة من قبل
املعارضة  ،قال« :حنن يف
نظام برملاني واألكثرية هي من
تسمي الرئيس اجلديد للحكومة
وطبعًا حبسب حجم نوابها يف
اجمللس النيابي».

للبيع

للبيع ألسباب عائلية
حمل Eat In or Take Away
يقع يف قلب السوق التجاري يف
Mount Druit
مدخوله األسبوعي من  9اىل  10آالف
دوالر
كل التجهيزات جديدة
السعر  130ألف دوالر أو أقرب عرض
لالتصال0402433384 :
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لبنانيات

اتفق مع احلريري على عقد لقاء قريب

اجلميل :الفاتيكان مهتم باحملكمة وسري العدالة
تلقى رئيس حزب «الكتائب
اللبنانية» الرئيس امني اجلميل
املوجود يف روما امس االول،
اتصاال هاتفيا من الرئيس سعد
احلريري ،وجرى خالله عرض آلخر
التطورات على صعيد الوضع
احلكومي املستجد ،وقد مت االتفاق
على ان يعقدا لقاء يف اقرب وقت
ممكن.
واعلن حزب «الكتائب» يف
بيان ،ان الرئيس اجلميل التقى
وزير خارجية الفاتيكان املونسينيور
دومينيك مامربتي الذي استقبله
باسم البابا بينيديكتوس السادس
عشر.
وقال اجلميل« :ملست اهتماما
بالغا من قبل الفاتيكان بالوضع
اللبناني بصورة خاصة ووضع
املسيحيني يف الشرق االوسط
بصورة عامة ،وقد اعلن قداسة
البابا صراحة عن قلقه مبا يتعلق
مبسيحيي الشرق وهو سيتخذ
مبادرات مع املعنيني يف الدول
االسالمية والعربية واليت ميكن ان
تساعد يف هذا االطار ،اذ ال ميكن
ان تبقى االمور على حاهلا وال بد

من قيام حوار جدي حول مستقبل
املسيحيني يف الشرق».
اضاف« :ابدى الفاتيكان اهتماما
كبريا يف موضوع احملكمة الدولية
وهناك رؤية مشرتكة لضرورة سري
العدالة ،ويف ما يتعلق باالزمة
احلكومية فمن املفرتض ان تبقى
يف اطارها املؤسساتي وال تنحرف
عن هذا املسار الن هنالك ختوفا من
تطور االوضاع يف لبنان ومن تأجيج
هذا الصراع ،وسيقوم الفاتيكان
بكل االتصاالت الالزمة اكان دوليا
ام حمليا للمساهمة يف اجياد خمارج
حتفظ من جهة العدالة وهي اساسية
حلفظ مستقبل لبنان ومنع ان تكون
سببا لصراع جديد على الساحة
اللبنانية».وكان اجلميل عقد يف
مكان اقامته يف روما سلسلة
لقاءات مع عدد من املسؤولني يف
االدارة االيطالية ،متحورت حول اخر
التطورات يف لبنان واملنطقة .كما
عقد لقاء مطوال مع قيادة احلزب
«الدميوقراطي املسيحي» ،يف
حضور زعيم احلزب بيار كاسيين
واالمني العام لورينزو تشيزا
وجرى حبث العالقات الثنائية.

اخلارجية األمريكية« :حزب اهلل» اعتاد فربكة األزمات

شكل خرب استقالة وزراء املعارضة
يف قوى  8آذار ومعهم وزير
الدولة عدنان السيد حسني من
حكومة الرئيس سعد احلريري
االربعاء ،جد ً
ال واسعًا يف العاملني
العربي والدولي ،إذ سارعت
خارجية هذه الدول إىل اإلعراب
عن «قلقها من التطورات األخرية
يف لبنان» ،مشددة على أن
«ضمان حل األزمة القائمة يكون
عرب إحياء سياسة احلوار الوطين
وجتنب االجنراف وراء العنف بأي
مثن» .وأكدت أن «الوضع سيئ
ومتوتر وخطري» ،مكررة التأكيد
أن «احملكمة اخلاصة بلبنان جيب
أن تكون فوق السياسة والقضاء
جيب أن يأخذ جمراه وجيب تشكيل
حكومة».
اخلارجية
يف
مصدر
وأكد
األمريكية ،يف حديث خاص اىل
موقع «املستقبل» أن «حزب
اهلل» وحلفاءه فربكوا أزمات يف
لبنان ارتفعت من خالهلا التوترات
السياسية بشكل خطري من خالل
تصاعد اللهجة والتهديد بالعنف
يف لبنان يف حال عدم حصوهلم
على مرادهم» ،مؤكدًا أن
«الواليات املتحدة «مل حنبط
اجلهود اليت بذلتها السعودية مع

بيلمار يطلب من فرانسني حتديد جلسة سرية تلي العلنية املقررة
اجلمعة (امس) حبضور السيد
وجه مدعي عام احملكمة الدولية
القاضي دانيال بيلمار أمس،
كتابًا إىل قاضي اإلجراءات
التمهيدية دانيال فرانسني
طلب فيه حتديد جلسة سرية
بينهما تعقب اجللسة العلنية
املقررة حبضور اللواء املتقاعد
مجيل السيد اليوم اجلمعة
ليجيب خالهلا عن األسئلة اليت
وجهها فرانسني إليه.
وكان فرانسني طلب من السيد
وبيلمار اإلجابة يف جلسة علنية
عن عدد من األسئلة ليستند

إليها يف قراره املنتظر حول
طلب السيد احلصول على
أدلة ومستندات من املدعي
العام للمحكمة الدولية ،بهدف
االستعانة بها يف الدعاوى
اليت رفعها أمام السلطات
القضائية يف لبنان وسوريا
ملقاضاة من أمساهم الشهود
الزور كانوا سببًا يف اعتقاله
على ذمة التحقيق يف قضية
اغتيال الرئيس الشهيد رفيق
احلريري .وحدد فرانسني 14
كانون الثاني اجلاري موعدًا

هلذه اجللسة.
ويف حني رحب بيلمار حبضور
اجللسة العلنية ،طلب من
جلسة
«حتديد
فرانسني
سرية تلي اجللسة العلنية ألن
بعض األسئلة اليت ينبغي عليه
اإلجابة عنها تتضمن معلومات
يعتربها غاية يف السرية ال حيق
للسيد أو الرأي العام االطالع
تقوض التحقيقات
عليها ،ألنها ّ
اجلارية يف قضية اغتيال
الرئيس الشهيد رفيق احلريري
والشخصيات األخرى».

السوريني» .وقال« :حزب اهلل
وحلفاؤه عرضوا إزالة املشاكل
اليت خلقوها هم أنفسهم يف مقابل
تهديم سيادة القانون يف لبنان.
هذا ببساطة ابتزاز واضح .ليس
هناك أي حزب آخر يهدد بالعنف
سوى حزب اهلل».
وذكر أن الواليات املتحدة
«تستمر يف تأييد اجلهود اليت
تؤدي إىل مزيد من االستقرار
يف لبنان ،لكن جيب أال تكون
أي جهود لضمان االستقرار يف
لبنان على حساب سيادة لبنان
واستقالله السياسي» ،مشددًا
على وجوب «متاشي العدالة
واالستقرار».
أضاف« :جيب أال ُيفرض على لبنان
اخليار بني العدالة واالستقرار ،بل
يستحق االثنني معًا .إن أي اتفاق
مبين على هذا الشكل ليس من
مصلحة لبنان على املدى الطويل.
وكما قلنا مرارًا وتكرارًا ،إن أمن
لبنان واستقراره وسيادته غري
قابلني للتفاوض».
وتابع« :هناك اآلن إدراك دولي
بأن مشكالت لبنان جيب أن تحُ ل
على يد اللبنانيني أنفسهم ،وجيب
أن حترتم اجلهود املبذولة لتحقيق
مزيد من االستقرار يف لبنان».
واردف« :قال لنا مسؤولون
سعوديون إنهم ملتزمون متامًا
باملساعدة على تعزيز عالقة إجيابية
بني لبنان وسوريا ،عالقة مبنية
على االحرتام املتبادل ومبدأ عدم
التدخل يف الشؤون الداخلية للطرف
اآلخر» ،معلنًا عن «تأييده مثل
هذا اهلدف ونود أن نرى مثل هذه
العالقة تتطور».
وقال« :حنن نؤمن بعمق بأن حل
القضايا السياسية يف لبنان سوف
يأتي من داخله ،وليس بفرض من
اخلارج» .وختم« :ان اجلهود
لتحقيق مزيد من االستقرار يف
لبنان جيب أن تبذل مع املشاركة
الكاملة من جانب زعماء لبنان من
أجل احلفاظ على سيادته ،كما أن
عالقاتنا الثنائية مبنية على دعمنا
املستمر لسيادة لبنان واستقالله
السياسي».

االحتاد األوروبي

وأعرب االحتاد األوروبي عن
«القلق جتاه التطورات األخرية
يف لبنان واليت أدت إىل استقالة
حكومة رئيس الوزراء سعد
احلريري».
جاء ذلك يف بيان صدر عن مكتب
املمثلة العليا لألمن والسياسة
اخلارجية يف االحتاد األوروبي
كاثرين آشتون ،واليت شددت
على «دعم االحتاد األوروبي
حلكومة وحدة وطنية يف لبنان»،
ودعت «كافة األطراف السياسية
يف لبنان إىل العمل بشكل بناء من
أجل إجياد حلول» ،الفتة إىل أن
«احلوار يعترب الطريق الرئيسي
املؤدي إىل حلول للوضع القائم
حاليًا» ،مؤكدة ضرورة «احلفاظ
على استقرار البالد واهلدوء
ملصلحة الشعب اللبناني».

ايطاليا

وعربت اخلارجية االيطالية ،يف
بيان ،عن «القلق العميق إزاء
استقالة العديد من وزراء حكومة
سعد احلريري» ،منوهة بـ»الدعم
التام للمؤسسات يف البالد».
وحثت «اجلميع يف لبنان على
العمل من أجل االستقرار وتنمية
السالم والدميوقراطية» ،وأكدت
أنه «جيب ضمان حل األزمة
القائمة من خالل إحياء سياسة
احلوار الوطين وجتنب االجنراف
وراء العنف بأي مثن».

أملانيا :استقرار لبنان له
أهمية حمورية للمنطقة

وقال وزير اخلارجية االملاني جيدو
فيسرتفيلي يف بيان« :أنظر
بعني القلق إىل خرب استقالة عديد
من الوزراء من حكومة رئيس
الوزراء احلريري .إن استقرار
لبنان له أهمية حمورية للمنطقة
بأسرها .مجيع القوى السياسية
يف لبنان مدعوة إىل التصرف يف
هذا املوقف مبسؤولية وبطريقة
ّ
بناءة .هذا يسري أيضًا يف ما
يتعلق باحملكمة الدولية اخلاصة
يف لبنان ،فالكشف عن مالبسات
االعتداء الذي وقع على رفيق
احلريري ال يصب يف صاحل
اجملتمع الدولي فحسب وإمنا أيضًا
يف صاحل الناس يف لبنان .لذلك
قدمت أملانيا دعمًا فعليًا مل ينقطع
لعمل احملكمة».

موسى

بإدارة داني رزق
نتعهد املنازل السكنية و احملالت التجارية
نقوم بإبادة سائر أنواع الحشرات

وأعرب األمني العام للجامعة
العربية عمرو موسى ،يف حديث
اىل الصحافيني على هامش منتدى
املستقبل يف الدوحة ،عن قلقه
من الوضع «اخلطري» يف لبنان،

داعيًا أطراف النزاع إىل «االمتناع
عن أي حترك ميكن أن يؤدي إىل
مواجهة» .وقال« :حنن مجيعًا
قلقون .ال نريد أن يعود لبنان إىل
نقطة البداية» .أضاف« :الوضع
سيئ ومتوتر وخطري وعلينا مجيعًا ـ
عربًا وأوروبيني وأمريكيني ـ العمل
للتوصل إىل تسوية ما تبقي على
إمكانية تشكيل حكومة مستقلة يف
لبنان».

مصر قلقة

وأعلنت وزارة اخلارجية املصرية أن
الوزير أمحد أبو الغيط أعرب ،خالل
لقائه مع نظريته األمريكية هيالري
كلينتون يف الدوحة ،عن «قلق
بالده من تطورات األزمة احلكومية
يف لبنان».
وقال املتحدث باسم اخلارجية
املصرية حسام زكي إن أبو الغيط
وكلينتون «أكدا تقديرهما جلهود
رئيس وزراء لبنان سعد احلريري
ومواقفه البناءة خالل الفرتة
املاضية اليت هدفت إىل جتنيب
لبنان تداعيات أي تأزيم حمتمل
يف الوضع اللبناني الداخلي».
وذكر أن لقاء أبو الغيط ـ كلينتون
«ركز على تطورات األوضاع
اللبنانية واألثر احملتمل لتلك
التطورات على االستقرار واألمن
يف لبنان واملنطقة عمومًا»،
مناشدًا مجيع الفرقاء يف لبنان
السعي إىل «حل األزمة من خالل
األطر الدستورية واالبتعاد عن
التصعيد والتحريض السياسي
واإلعالمي»..

طهران :واشنطن
وإسرائيل
عطلتا الـ «س ـ س»

واتهمت إيران «الواليات املتحدة
الوساطة
بإفشال
وإسرائيل
السورية ـ السعودية اليت سعت
لتفادي األزمة السياسية يف
لبنان» ،معتربة أن «سياستهما
تشكل خطرًا على السالم واألمن
يف املنطقة» ،مؤكدة أن «لبنان
يف وضع حساس وغري مستقر».
وأعلن نائب الوزير املكلف شؤون
الشرق األوسط رؤوف شيباني يف
بيان صادر عن وزارة اخلارجية
أن «التخريب والعرقلة من قبل
واشنطن وتل أبيب هما السبب
الرئيس لفشل اجلهود السورية ـ
السعودية الجياد حل للوضع احلالي
يف لبنان» ،مشددًا على ضرورة
أن «يبذل كل الفرقاء جهودًا
للتوصل اىل حل لألزمة وذلك من
أجل التصدي ملؤامرات أعداء لبنان
ووحدته».

خدماتنا تغطي سائر مناطق سدني
Ants, Bees, Birds,
نليب
أسعار مهاودة ..صدق يف
Cockroaches, Mice Bed
املعاملة دقة يف املواعيد وكفالة
طلبات
يف العمل
Bugs, Spiders, Fleas, Wasps
كافة
مختصون بمكافحة النمل األبيض Termites
املناسبات

Mobile: 0414 70 40 82
Email: willkillpestcontrol@hotmail.com
Web: www.willkillpestcontrol.com.au

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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صفري :االلتزام بالدستور واجب لسلوك طريق املؤسسات وليس الشارع
املاروني
البطريرك
متنى
الكاردينال نصر اهلل بطرس
صفري «ان يكون الوضع أحسن
مما هو عليه ،وان الصعوبات
الكثرية نرجو ان تذلل وان
يشعر اللبنانيون بأن وطنهم
هادئ مطمئن» .واعترب ان
«االلتزام بالدستور واجب لكي
نراعي سلوك طريق املؤسسات
وليس الشارع» ،مشددًا على
أن «املهم هو ان تبقى االوضاع
االمنية مستقرة وان يظل اجليش
وقوى االمن الداخلي وحدهما من
يتحمل مسؤولية احلفاظ على السلم
االهلي ومحاية املواطنني من أي
استفزاز يثري النفوس ويشيع
أجواء التوتر يف البالد».
وقال صفري بعد لقائه يف
الصرح البطريركي يف بكركي
امس االول ،وفدا من رؤساء
املناطق والقطاعات واملصاحل
يف «القوات اللبنانية» برئاسة
العميد املتقاعد وهبه قاطيشا:
«أيامنا تعرفونها وال جمال اىل
شرح الوضع ،واننا نتمنى ان
يكون احسن مما هو عليه ،ولكن
هناك صعوبات كثرية نرجو ان
تذلل وان يشعر اللبنانيون بأن
وطنهم هو وطن هادئ مطمئن،
وانه يسهل ألبنائه مجيع السبل
اليت جتعلهم مطمئنني اىل يومهم
واىل غدهم» .ومتنى «جلميع
اللبنانيني سنة خري وسالم
وتوفيق».
وألقى قاطيشا كلمة أكد فيها
«االلتزام مبواقف البطريرك
الوطنية اهلادفة اىل انقاذ
الوطن».
والتقى صفري رئيس اجمللس
العام املاروني الوزير السابق

شحن جوي

قال:
الذي
اخلازن
وديع
«تداولنا يف التطور احلكومي
الذي أفضى اىل استقالة وزراء
املعارضة .واعترب غبطته ان
االلتزام بالدستور واجب لكي
نراعي سلوك طريق املؤسسات
وليس الشارع .فاملهم كما قال
غبطته ان تبقى االوضاع االمنية
مستقرة وان يظل اجليش وقوى
االمن الداخلي وحدهما من يتحمل
مسؤولية احلفاظ على السلم
االهلي ومحاية املواطنني من اي
استفزاز يثري النفوس ويشيع
اجواء التوتر يف البالد».
اضاف« :كان الرأي متفقا
على ضرورة قيام حكومة جديدة
منتجة وفاعلة تعري اهتمامها
ومشكالتهم
الناس
لشؤون
املعيشية واخلدماتية بعدما متردت
وباتت تنغص حياتهم وتقض
مضاجعهم» .وأشار اىل ان
البطريرك اعرب عن أمله «يف
اخلروج من واقع املماحكات
والسجاالت العقيمة ،ألن ما جيري
يف املنطقة ينذر بشرور ادهى
واخطر من االمور املتداولة يف
اخلالفات».
ورأى اخلازن أنه «ما مل تقف اي
حكومة بديلة بروح من التضامن
واحلرص على املصري ملواجهة
املخاطر املقبلة علينا ،فان البلد
معرض ال مسح اهلل النقسام
خطري» ،حمذرًا من اي تأخري يف
تشكيل احلكومة اجلديدة «ألن
كل ذلك يؤدي اىل تسلل يف
الثغرات الداخلية» .واكد ان
«الواجب الوطين يقتضي منا
ان نرتقي باحلس الوطين اىل
مستوى املسؤولية العليا اليت
نتحملها حلصر االزمة يف اطارها

السياسي وااللتفاف اىل معاناة
املواطنني يف اوضاعهم املعيشية
واالنسانية».
وعرض صفري مع نائب رئيس
حركة «التجدد الدميوقراطي»
النائب السابق كميل زيادة
التطورات واملستجدات.
كما استقبل توفيق اهلندي ،الذي
قال« :وضعوا لبنان يف مأزق:
اما حكومة اللون الواحد او حكومة
مساكنة ترضخ فيها  14آذار
لسلطان  8آذار ،وكلتا احلالتني
تضاعف االخطار اخلارجية والداخلية
على لبنان لسبب وجيه هو انهما
تدخالن لبنان الرمسي يف فلك
احملور االيراني ـ السوري».
واعترب ان «الضغط على
رئيس اجلمهورية لالسراع يف
تشكيل احلكومة هدفه التعجيل
يف الوصول اىل تظهري استحالة
تشكيلها لالنتقال سريعا اىل
خطوات تصعيدية اخرى بغية فك
ارتباط لبنان الرمسي باحملكمة.
غري انه سرعان ما سوف يتبني ان
ال امكانية لتشكيل حكومة جديدة،
واحلقيقة اننا امام واقع ادارة
ازمة ال امكانية حللها يف القريب
العاجل» .وشدد على ان «ال
امكانية اللغاء احملكمة ألن اجملتمع
الدولي الذي أقرها لن ومل يسلم
بذلك ،كما ال ميكن لـ 14اذار ان
تتخلى عن احملكمة ألنها تكون
بذلك قد قضت على نفسها
سياسيا وشعبيا ووطنيا ويدخل
عندها لبنان رمسيا يف احملور
االيراني ـ السوري .فاحملكمة اليت
ال ميكن ان تتخلى عنها  14آذار
متاما كما السالح الذي ال ميكن لـ
 8آذار ان تتخلى عنه قضيتان
خالفيتان ال حل قريبًا هلما».

رعد زار حلود :حكومة قوية يرأسها من له مسرية مقاومة
أكد رئيس كتلة «الوفاء
للمقاومة» النائب حممد رعد
االتفاق «على طريقة ادارة
البالد حبكومة قوية يرأسها من له
مسرية مقاومة وطنية».
زار رعد امس االول برفقه عضو
الكتلة النائب علي عمار الرئيس
اميل حلود يف دارته يف برج
الغزال – وصرح على االثر ان
الزيارة «من اجل التشاور الذي
حنرص عليه دائما معه لتوفري سبل
احلماية هلذا البلد ومنع التدخالت
اخلارجية اليت تصب يف مصلحة
خدمة العدو االسرائيلي على
حساب مصلحة اللبنانيني».
واضاف« :حنن اليوم يف ظرف
دقيق نأمل ان خنرج منه حبلول
تؤدي اىل محاية لبنان وحتصني
قوته يف وجه التدخالت االجنبية
تسيس كل شيء
اليت تريد ان
ّ
ملصلحة املشروع االسرائيلي
على حساب مصاحل اللبنانيني.
ونتشاور مع كل االفرقاء ،وحنرص
على التشاور مع من هلم جتربة يف
حتصني قوة لبنان ومحايته».
وسئل هل حسمت املعارضة
خيارها بالنسبة اىل اسم رئيس
احلكومة اجلديد ،فاجاب« :ال بد
من ان جنري املشاورات وليس
هناك أمر مستعجل».
سئل :يف حال صدر القرار الظين
كيف سيتم التعامل معه؟ واذا
مل يتم التعامل معه من الداخل
اللبناني ،هناك اقاويل انه
سيحال على جملس االمن الذي
سيتخذ االجراءات املناسبة؟
اجاب« :السيناريو الذي ذكرمتوه
طويل ،يبدأ بأن نتفق على طريقة

ادارة البالد حبكومة قوية يرتأسها
من له مسرية مقاومة وطنية يف
هذا البلد وقدرة على التصدي
اللمشاريع االستكبارية».
سئل :يف حال طالت املشاورات،
فهل هناك نية للتصعيد على
االرض؟ اجاب« :اليوم االمور
تسري يف مسار سياسي وحنن
حرصاء على ان تقوم املؤسسات
الدستورية بدورها».
سئل :هناك تصرحيات صدرت

فور استقالة وزراء املعارضة،
امريكية وسعودية ،وحتديدا من
وزير اخلارجية السعودي االمري
سعود الفيصل ،شكلت نوعا من
التهويل ،فما هو رد املعارضة
على هذا التهويل اخلارجي؟
اجاب« :اعتقد ان استقالة وزراء
املعارضة فاجأت اجلميع وأسقطت
ما كانوا خيططون له».
ومن زوار حلود القس سليم
صهيوني.

جعجع يلتقي رؤساء املنظمات الشبابية لـ  14آذار
استقبل رئيس اهليئة التنفيذية يف «القوات اللبنانية» مسري جعجع
يف معراب امس االول وفدا من بلدة القاع قدم له عريضة تضمنت
«التعديات احلاصلة على أراضي ابناء املنطقة جلهة اعتداء اصحاب
احلقوق على حقوق شركائهم بامللك ،حبيث يستعملون االراضي من
دون حسيب أو رقيب ،فيقومون بتنقيبها وغرسها وشق الطرقات
فيها واقامة األبنية والتجمعات السكنية عليها ،مما جيعل فرزها من
سابع املستحيالت فضال عن أنهم حيتلون هذه األراضي من دون وجه
حق مما خيلق أمرا واقعا حيتم على القاعيني البيع .واشتكى األهالي
من عمل األجهزة األمنية والتلكؤ يف اختاذ االجراءات الالزمة ملنع هذه
التعديات».
وناقش الوفد ملف املهجرين ،ووعد جعجع مبراجعة كل هذه املواضيع
مع اجلهات املختصة.
والتقى وفدا من موظفي موقع «القوات اللبنانية» االلكرتوني
الرمسي برئاسة طوني أبي جنم الذي وضعه يف أجواء سري العمل
داخل املوقع واالجنازات اليت حققها اىل اليوم اضافة اىل اخلطوات
واملشاريع املستقبلية املنوي اجنازها.
وزاره وفد من رؤساء املنظمات الشبابية لقوى الرابع عشر من آذار،
حتدث بامسه ممثل «حركة االستقالل» طوني شديد الذي وضع
الزيارة «يف اطار التأكيد جلعجع انه كما كان شباب قوى  14آذار
امام قياداتهم يف آذار  2005سيكونون أمامهم أيضا يف العام ،2011
وللتأكيد على الثوابت اليت ناضل من أجلها هؤالء الشباب يف السنوات
اخلمس السابقة واليت لن نرتاجع عنها حتت أي ضغط ،وال قوة يف
الدنيا ُ
ستخضعنا».

بريد سريع
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
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فرجنية يلتقي وفداً قيادياً من حزب اهلل
استقبل رئيس تيار املرده
النائب سليمان فرجنيه يف
مكتبه يف مؤسسة املرده يف
بنشعي وفدا قياديا من حزب
اهلل ضم مسؤول منطقة جبل
لبنان الشيخ حسني زعيرت
ومسؤول قطاع الشمال الشيخ
رضا امحد وعدد من مسؤولي
القطاعات املختلفة يف احلزب
يف منطقيت الشمال وجبل
لبنان ،وكان عرض جململ
التطورات الراهنة على الساحة
اللبنانية من خمتلف جوانبها.
اىل ذلك استقبل رئيس تيار
املرده النائب سليمان فرجنيه
وفدا من اجمللس التنفيذي
لالحتاد العمالي العام يف
الشمال برئاسة رئيسه شعبان
بدره وحضر اللقاء عضو
املكتب السياسي يف تيار
املرده رفلي دياب ،وكان
عرض للتطورات واالوضاع
االقتصادية وموجة الغالء اليت
يعاني منها الشعب اللبناني،
كما كان عرض لالنتخابات
العمالية االخرية يف الشمال
ولنتائجها.
وقد هنأ فرجنيه االعضاء اجلدد
بفوزهم بثقة زمالئهم  ،امال
ان يتعاون اجلميع بكل حمبة
خلدمة كل ابناء الشمال .
عقب اللقاء قال بدرة»:جئنا

لشكر معالي الوزير فرجنيه
على دعمه لالئحة االئتالفية
العمالية يف طرابلس ،وقد
كانت الئحة فريدة من حيث
انها ضمت كل التيارات
الشرفاء
وكل
السياسية
يف املدينة ،وبات اجمللس
التنفيذي يضم ممثلني عن
كل املؤسسات ،كما حبثنا مع
معاليه االوضاع االقتصادية
الراهنة يف البالد ان جلهة
الغالء الذي يطال كل شيء او
جلهة الكهرباء والبنزين واملاء،

واكيم :األكثرية تدفع لبنان إىل الفوضى
والفنت والتفتيت
رأى رئيس «حركة الشعب»
جناح واكيم «ان فشل مساعي
التهدئة يف لبنان ستكون له
تداعيات خطرية يف املستقبل،
وهو يدخل البالد يف مرحلة
جديدة جيب التعامل معها بوعي
ومسؤولية من أجل التصدي
الحتماالت الفتنة وصون السلم
االهلي».
وأشار يف بيان بعد اجتماع هيئة
التنسيق يف «حركة الشعب»
اىل انه كان «واضحا أن الواليات
املتحدة هي اليت أفشلت هذه
املساعي» .مشريا إىل «أن

القوات اللبنانية والنائب سامي اجلميل استنكرا

إلقاء قنبلتني على مركز «التيار
الوطين» يف بيت شباب
تزامنًا مع توقيت نشرة أخبار
ال otv-املسائية يف الساعة
الثامنة إال ربع من مساء امس
االول اخلميس ،قام جمهولون
بإلقاء قنبلتني يدويتني عل
مركز التيار الوطين احلر يف
بيت شباب.
وعند إتصال منسق بيت
شباب باجليش اللبناني،
قامت دورية بتطويق املركز
حفاظًا على سالمة املواطنني.
وقد اقتصرت االضرار على
املاديات .
إن التيار الوطين احلر يستنكر
هذه األفعال املشينة ويضعها
برسم القوى املوجلة حفظ
األمن.
وقد صدر عن الدائرة
«القوات
يف
اإلعالمية
اللبنانية « البيان اآلتي:
تستنكر «القوات اللبنانية»
حادثة إلقاء قنبلتني على
مركز «التيار الوطين احلر»
يف بيت شباب مساء اليوم
وتعتربه استهدافا للعمل
السياسي احلر يف لبنان
ككل .وبناء عليه تطالب
«القوات اللبنانية» االجهزة
املعنية البحث عن الفاعلني
لكشف هويتهم وإلقاء القبض
عليهم.
كما رأى منسق اللجنة املركزية
يف حزب الكتائب النائب
اجلميل يف حادثة إلقاء
سامي
ّ

وطلبنا اليه دعم التحركات
العمالية اليت ستجري لرفض
الغالء وسيشارك فيها احتاد
عمال الشمال وسيكون اوهلا
اضراب احتاد النقل جراء
ارتفاع اسعار البنزين الذي
يستمر صعودا دون ان يلحقه
اي ختفيض عندما تنخفض
االسعار عامليا ولقد ابدى كل
جتاوب مع مطالبنا وحتركنا،
وهذا ليس بغريب على البيت
الوطين العريق الذي يتحدر
منه الوزير فرجنيه.

قنبلتني مساء اليوم على
مركز «التيار الوطين» يف
بيت شباب حماولة رخيصة
لتوتري االجواء بني ابناء
البلدة الواحدة .ودان «هذه
التصرفات الدنيئة» رافضا
«اي حماولة للمس بالسلم
االهلي» داعيا اجلميع اىل
وعدم
الصفوف
«رص
السماح للمتسللني اىل العبث
باالمن وعدم االجنرار اىل ما
خيطط له املتضررون من
التفاهم داخل ابناء البيت
الواحد السيما يف هذه املرحلة
الدقيقة اليت مير بها البلد».
وقال يف بيان»:لن نسمح
جبر الصدامات اىل مناطق
آمنة او حتويل السجال
السياسي اىل خالف امين عرب
ترويع املواطنني اآلمنني.
ان التعرض ألي مواطن يف
املنت واىل اية جهة انتمى هو
تعرض حلزب الكتائب ككل،
لذلك سنكون يف الصف
االول للدفاع عن اهلنا يف
هذه املناطق وسنبقى اىل
جانبهم من دون ان نسمح
للخالف السياسي ان يكون
سببا للتفجري .واكد اجلميل
«تعويله على الدولة»،
مطالبا القوى االمنية واجليش
«بالضرب بيد من حديد ومنع
العبث بأمن املواطنني ومالحقة
مفتعلي هذه احلوادث».

التداعيات اليت ميكن أن تنتج من
هذا الفشل ال ميكن قراءتها إال
يف ضوء ما ختطط له الواليات
املتحدة يف لبنان واملنطقة».
واعترب أن «ما جيري يف السودان
واليمن والعراق ومصر ،يعطي
مؤشرات قوية على أن الواليات
املتحدة عادت إىل تطبيق سياسة
يف
اخلالقة»
«الفوضى
املنطقة ،وهذا بالضبط ما تسعى
اىل حتقيقه يف لبنان» مضيفا
«ان ما يسمى فريق األكثرية
يدفع لبنان إىل الفوضى والفنت
والتفتيت».

قهوجي :اجليش قاعدة
صلبة إلعادة انتاج التوافق
أعلن قائد اجليش العماد جان
قهوجي ان اجليش «يشكل
القاعدة الصلبة إلعادة إنتاج
الداخلي
السياسي
التوافق
واجياد احللول لكل املشاكل
القائمة ،ولفت اىل ان االمن
أولوية مطلقة».
استقبل قهوجي يف مكتبه امس
االول ،وفد رابطة امللحقني
العسكريني العرب واالجانب،
العسكري
امللحق
برئاسة
السعودي اللواء حممد بن
ابرهيم احلجاج ،اىل جانب ممثلي
منظمة مراقبة اهلدنة وقوات
االمم املتحدة املوقتة يف لبنان
ومساعديهم ،ملناسبة حلول
السنة اجلديدة.
وأشار يف كلمة ألقاها يف
املناسبة ،اىل «أن تصاعد وترية
اخلالفات السياسية يف اآلونة
االخرية ليس باالمر الغريب على
املناخ الدميوقراطي يف لبنان،
ولن ينعكس سلبا على معنويات
اجليش ،وقراره احلازم التصدي
للمخلني مبسرية االستقرار يف
البالد ،فاحلفاظ على االمن ميثل
أولوية مطلقة لدى اجليش ،لكونه
يشكل القاعدة الصلبة إلعادة
إنتاج التوافق السياسي واجياد
احللول لكل املشاكل القائمة»،
معربا عن ثقته أنه «بفضل
العسكرية
املؤسسة
جهود
وسائر القوى االمنية ،وحرص
القادة املسؤولني على املصلحة
الوطنية العليا ،سنستطيع جتاوز
االوضاع الراهنة واالنطالق اىل
مرحلة جديدة».

اللغز السعودي واخلطيئة الـحريرية
فداء عيتاني

هناك لغز وخطيئة حييطان مبا جرى يف األيام القليلة
ّ
للملف
املاضية ،ففي اللغز يسأل أحد املالصقني
السعودي يف لبنان عما ميكن أن يدفع اململكة إىل
اختاذ املوقف الذي اختذته .أما اخلطيئة اليت ارتكبها
سعد احلريري فهي ّ
أنه قرر التزام اخليار األمريكي
ووضع واشنطن يف مواجهة دمشق.
مل يكن هناك عبارة أحب إىل قلب رئيس اجلمهورية
السورية بشار األسد ،من تلك اليت مسعها من األمري
عبد العزيز بن عبد اهلل منذ أيام ،حني اتصل به
وأبلغه اعتذار والده عن متابعة مسار التسوية حتى
النهاية بعد قرار الرئيس األمريكي عدم تغطية هذا
املسار حلل األزمة اللبنانية .حينها قال األمري عبد
قررت وقف التدخل يف
العزيز لألسد إن اململكة ّ
امللف اللبناني ،وهي ترجو الرئيس السوري احلذو
حذوها وترك اللبنانيني ليجدوا حلاًّ بأنفسهم.
ليس مرد سرور الرئيس السوري هو ّ
ختلصه من
هم لبناني إضايف ،وال ثقته بإمكان اللبنانيني
ّ
إجياد مسار ّ
حملي للحل ،وال بانسحاب اململكة من
التفاوض ،بل من الطلب إليه ترك القوى اللبنانية
لتجد حلاًّ  ،يعلم هو علم اليقني استحالته يف ظل
موازين القوى احمللية واإلقليمية ،والتدخل األمريكي
يف لبنان.
ومن ِعرب التاريخ اليت حيفظها الرئيس السوري ،كما
أن القوى
كان والده ّ
يرددها على مسامع زوارهّ ،
اإلقليمية والدولية ستعود اىل الطلب من سوريا
التدخل حلماية اللبنانيني بعضهم من بعض ،ولو
اقتضى األمر تقبيل أيادي املسؤولني السوريني
ومنحهم نفوذًا أكرب مما حيلمون به يف بالد األرز،
وعندها ،متامًا كما حصل عام  ،1990متسك سوريا
بامللف اللبناني من «خناقه» ،مع حفظ أدوار
متفرقة لنفوذ عربي هنا وغربي هناك.
هناك لغز وخطيئة حييطان مبا جرى يف األيام القليلة
املاضية ،ففي اللغز يسأل أحد املالصقني للملف
السعودي يف لبنان عما ميكن أن يدفع اململكة،
بشخص األمري عبد العزيز ووالده امللك عبد اهلل ،اىل
اختاذ املوقف الذي اختذاه ،وحتى لو كان املوقف
السعودي يف النهاية اىل جانب األمريكيني ،وغري
قادر على اخلروج من املعطى األكرب للمعادلة ،فكيف
ميكن أن يبلغ امللك اعتذاره لسوريا ،وينهي املسار
التفاوضي حول لبنان بهذه الطريقة ،ويضيف اىل
الفشل السعودي يف فلسطني والعراق ،فش ًال آخر
يف لبنان ،ويعلن وقف التدخل يف مسار األمور ،بل
يطلب من األسد موقفًا مماث ًال؟.
وحبسب من يتابعون املواقف السعودية ،ويعرفون
مداخل اململكة وشعابها ،فإن من املنطقي بالنسبة
إىل الرياض ورجاالتها أن يعلنوا ّ
تعقد األمور ،وأن
يشريوا اىل ّ
تعثر ما ،وأن يطلبوا املزيد من الوقت،
وترك األمور ّ
معلقة ،عل وعسى حتل ،وكان بإمكان
امللك السعودي أن خياطب الرئيس السوري بعباراته
الودية من قبيل «أنت ولدنا ولن نتخلى عن التعاون
معك بل سنستمر يف إجياد خمارج واقرتاحات اضافية
مهما كانت الظروف» وحتى لو مل جتد األزمة حلاًّ
هلا ،فعلى األقل فإن مواقف مشابهة لن تستدرج
سوريا ،وتاليا املعارضة يف لبنان ،اىل اختاذ خطوات
قاسية ضد سعد احلريري واملوقف السعودي يف
البالد.
وميتد اللغز ليشمل لقاءات عقدها سعد احلريري يف
واشنطن ،حني زار نيويورك نهاية العام املاضي،
وتبينّ أن امللك ال يزال متعبًا بعد عمليتني جراحيتني
خضع هلما ،وأن األمري عبد العزيز كان يعاني زكامًا
فتوجه األخري حنو
حادًا مل ميكنه من لقاء احلريري،
ّ
ّ
واشنطن ،والتقى هناك ببعض املوظفني يف اإلدارة
األمريكية ،ثم مع بداية هذا العام ،وعلى هامش لقاء
عرج
احلريري باألمري الوليد بن طالل يف الرياضّ ،
مر
للقاء األمري بندر بن سلطان ،الذي يفرتض أنه ّ
بأوقات عصيبة يف اململكة ،وقد وضع قيد اإلقامة
اجلربية قبل أن يستعيد بعضًا من دوره يف بالد
خادم احلرمني.
هذا اللغز املتعلق بالسماح لسعد احلريري بهذا
اهلامش الواسع من املناورة واخلروج من الدائرة
امللكية يف السعودية حنو الدائرة اليمينية املتطرفة
يف اإلدارة األمريكية ويف اململكة ،ال يستطيع أحد
يف بريوت من املطلعني على شؤون السعودية
اإلجابة عنه.
وبعض هؤالء يبدون قلقهم من حتويل األزمة يف

لبنان إىل األسلوب السوداني ،بعدما أشارت
إىل أن املسار الذي سلكه السودان ليصل إىل
التقسيم هو نفسه املسار الذي يسلكه لبنان حاليًا،
من احملكمة الدولية اىل تقاسم الطوائف والفئات
للنفوذ السياسي واالقتصادي ،وصو ًال إىل النزاعات
األهلية احلادة ..لكن ،يف حال تقسيم لبنان فإن
الدولة التالية اليت ستقف يف الصف بانتظار دورها
يف التقسيم هي اململكة ال دولة أخرى.
وأدت اىل
أما اخلطيئة اليت ارتكبها سعد احلريري ّ
استخدام الفقرة باء من البند  69من الدستور
اللبناني املتعلقة باستقالة احلكومة عرب استقالة
أكثر من نصف وزرائها ،وللمرة األوىل يف التاريخ
اللبناني ،فهي أنه قرر التزام اخليار األمريكي كليًا
ووضع الواليات املتحدة يف مواجهة دمشق.
وكان آخر شخص يف لبنان قد جترأ على فعل أمر
اجلميل عام  1982وما تاله،
مماثل هو الرئيس امني
ّ
ثم أمضى األعوام االخرية من رئاسته يف حماولة
التكفري عن خطئه أمام الرئيس السوري حينها
حافظ األسد ،الذي مل يصافح ومل يسامح ،وانتهى
منفيًا يف باريس ألكثر من عقد
اجلميل
األمر بأمني
ّ
ّ
من الزمن.
وقبل سعد احلريري كان اتهام رفيق احلريري
بالتزام اخليار األمريكي يف لبنان كافيًا لبدء احلملة
عليه ،ومع اتهامه الحقًا باملشاركة يف صياغة القرار
 ،1559ودعمه ،بدأت محلة تهميشه وإقصائه عن
احلياة السياسية بنحو فعال عام  ،2004وصو ًال إىل
مأساة االغتيال ،اليت مل تكن غري استنتاج بديهي
بأن مشروع رفيق احلريري يف لبنان قد انتهى
وبدأ مشروع إنهاء حزب اهلل والوجود السوري يف
لبنان.
لكن رفيق احلريري يف ظل سطوته مل يرتكب خطيئة
التحرك بعيدًا عن دمشق ،بل كان حريصًا بعد
يعرج
زياراته اخلارجية ،وال سيما للغرب ،على أن ّ
على دمشق فور عودته لوضع املسؤولني السوريني
يف صورة جوالته ،وأحيانا كان يزور دمشق مرتني،
واحدة قبل البدء بالزيارات اخلارجية وأخرى بعد
العودة منها.
إلاّ أن احلريري ،بعد ارتكابه املعصية ـــــ اخلطيئة،
اليت بدأت معها املعارضة تؤكد أن ال عودة له إىل
احلكم مرة أخرى ،قرر لقاء الرئيس األمريكي باراك
أوباما ،ومن مكان ما يف بريوت ،كان أحد املتابعني
احلثيثني والالعبني الكبار يف ملف رئاسة احلكومة
يقول حني يشاهد صورة احلريري وأوباما «هذه
ّ
ستكلف رئيس احلكومة الكثري الكثري».
الصورة
وطبعًا ،ما دفعه احلريري من دخوله رئيس حكومة
للقاء أوباما وخروجه رئيس حكومة تصريف أعمال
ليس إلاّ جزءًا من الثمن الذي سيدفعه ،واجلزء اآلخر
ّ
السنة يف لبنان ،من
سيدفعه معه كل الالعبني
سياسيني ومواقع قوى ،حيث سيكون هناك املزيد
من التهميش لدور رئيس احلكومة السين ،واملزيد
من تبعيته اىل مفاصل طائفية أخرى ،ولو كان سعد
احلريري قدم اىل رئيس اجلمهورية جمانًا نصف رئاسة
جملس الوزراء ،وامتنع عن عقد جلسات بغيابه ،إذ
أشركه يف وضع جدول األعمال وتركه يدير احلكومة
خالل فرتة ترؤسه هلا ،فإن موقع الطائفة يف
النظام اللبناني سيشهد املزيد من الرتاجع يف
املرحلة املقبلة ،مما سيزيد اإلحساس بالغنب والظلم
لدى أبناء الطائفة ،وهنا بإمكان احلريري أن يراهن
على تعبئة جمانية للشارع السين تساعده فيها قوى
املعارضة بأخطائها وهفواتها الكثرية.
من هذا الباب كان ميكن مساع أصوات متعددة لدى
قياديني من السنة ،من الصف األول ،ومن غري
املصنفني ضمن قوى املعارضة السنية ،بل من
القريبني من تيار املستقبل ،يرددون أمس «أال ال
ردك اهلل رئيسًا للحكومة» مع شعور بأنه ُه ّمشوا
ّ
ووضعوا على سكة عالقات مع الواليات املتحدة ال
يتحملها أحد.
ورمبا فقط لضمان حقد سوري ومعارض كامل لسعد
احلريري ،قرر الرئيس احلريري يوم الثالثاء املاضي
االتصال بسمري جعجع ،وأبلغه مبا حرفيته «ما
دامت املعارضة ختوض املعركة من منزل ميشال
عون (يف إشارة اىل اجتماع املعارضة يف الرابية)
فنحن سنخوض املعركة من منزلك يف معراب».
يبقى األمل الوحيد لدى سعد احلريري الستنهاض
شعبيته هو ارتكابات املعارضة وسياساتها القاصرة
اليت أنقذته أكثر من مرة يف السابق.
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لبنانيات

إسرائيل تر ّسم احلدود وتستغل ثروات الغاز اللبنانية!
منذ ان اقر جملس النواب قانون
التنقيب عن النفط يف  17آب
عام  ،2010ال تزال املراسيم
التطبيقية هلذا القانون تنتظر عودة
احلياة اىل جملس الوزراء املعلقة
أعماله منذ منتصف تشرين الثاني
الفائت على بند شهود الزور،
والذي تصر املعارضة السابقة
على احالته اىل اجمللس العدلي
وسط كباش سياسي حمموم على
خلفية التوقعات بصدور القرار
الظين يف جرمية اغتيال الرئيس
احلريري عن احملكمة
رفيق
الدولية اخلاصة بلبنان .يف هذه
األثناء سارع العدو االسرائيلي
اىل االعالن عن اكتشاف حقل غاز
ضخم قبالة شواطئ حيفا اطلق
عليه اسم «ليفتتان» ،وهددت
باللجوء اىل القوة حلماية ما تعتربه
حقوقها املكتسبة يف الغاز وغريه.
بازاء هذه املعطيات تطرح اسئلة
عن ترسيم حدود لبنان البحرية
واجلهة الدولية الصاحلة للبت
يف النزاع احملتمل مع اسرائيل،
اذ يرى عدد من القانونيني ان
مهمة ترسيم احلدود تقع او ًال
على عاتق احلكومة اللبنانية ،ويف
حال التنازع مع دولة جماورة جيب
الركون اىل االتفاقات الدولية
ومنها اتفاقية قانون البحار للعام
.1982

ترسيم احلدود واجب على
احلكومة

اثار اعالن اسرائيل املنطقة
البحرية احلدودية قبالة الشواطئ
اللبنانية – القربصية ،واملتصلة
بأحد جوانبها مع حدود فلسطني
منطقة»
البحرية،
احملتلة
اقتصادية ،استغرابًا لدى عدد
من القانونيني ،يف وقت حتجم
فيه احلكومة اللبنانية عن اصدار
املراسيم التطبيقية لقانون النفط
الذي اقره جملس النواب قبل
اشهر عدة.
ويصف اخلبري القانوني احملامي
ميشال تويين مرحلة ما بعد االعالن
االسرائيلي ،أنها «األصعب
يف تاريخ لبنان احلديث على
املستويني السياسي واألمين،
ّ
اال أن احلكومة العاجزة
واملعطلة
مل تدرك أنها األصعب أيضًا من
الناحية االقتصادية ،اذ إنها غائبة
يف شكل كامل عن املواضيع
احليوية للمواطنني وللوطن،
واليت قد تنشله من مزيد من
انهيارات مالية واقتصادية تبقى
حمتملة .فالعامل بأسره
مهتم
ّ
حبقول النفط و الغاز يف مياهنا
االقليمية اال احلكومة اللبنانية،
ّ
النشغاهلا مبا ال ميكن أن يشغل
حكومة ما عن مصاحل أمتها ،واما
لتعطيلها املشاريع احليوية لعدم
التوافق على اقتسام املغامن.
وقد يكون لبنان الدولة الوحيدة
غري املتلهفة اىل محاية حقول
النفط والغاز اليت أصبح مؤكدًا
وجودها يف مياهنا؛ وقد تكون
مرة
هذه احلكومة بذلك تهدر ّ
أخرى واحدة من أمثن الفرص
لتحويل لبنان قوة اقتصادية
شرق أوسطية تواجه غطرسة
الغرب الداعم السرائيل».
ويدعو تويين احلكومة اللبنانية
للمبادرة اىل ترسيم احلدود
البحرية،
و»لي َثر النزاع مع من
ُ
يعترب نفسه متضررًا ،وعندها
يصار لالحتكام اىل املراجع

لفض
املتخصصة
الدولية
النزاع» .وحيذر من ان القانون
الذي يزعم تقدميه الكنيست
االسرائيلي اىل حكومة الدولة
العربية سينهي احلقوق اللبنانية
يف هذه االكتشافات .ويستغرب
تهديد اسرائيل باستعمال القوة
حلماية هذه االكتشافات ،مما
يبقي لبنان حتت رمحة التهديدات
االسرائيلية.
ويرى ان هذه االكتشافات تقع
ضمن احلدود االقتصادية اخلالصة
للبنان.
ويقول« :ان أي تأخري من
الدولة اللبنانية يف اقرار
القوانني الالزمة ،كما التفاوض
مع الشركات
املتخصصة واعداد
ّ
امللف القانوني الالزم لتقدميه
أمام األمم املتحدة احتياطًا ألي
جتاوزات أو تعديات
اسرائيلية
ّ
حمتملة ،سيؤثر سلبًا على لبنان
الذي بات على احملك ،ال سيما
ً
وأن احلكومة
جمتمعة غائبة وعاجزة
عن فتح ملف بهذا احلجم قد يعيد
لبنان اىل اخلريطة االقتصادية
العاملية بعد
غياب قسري تسببت
ٍ
به صراعات ال طائل منها سوى
تدجني القرار اللبناني يف ما
ّ
يتعلق حبقوق الشعب».
ويلفت تويين اىل «أن بعض
اخلرائط املغلوطة اليت قدمتها
شركة «نوبل انرجي» األمريكية
عن وجود حقول النفط واليت
حددتها كلها اىل الغرب من
ّ
احلدود الفلسطينية احملتلة ،غري
دقيقة ،فالواقع أن هذه احلقول
توجد مجيعها يف لبنان واىل
الغرب الشمالي باجتاه قربص ،مع
حصة حمددة لسوريا  ،مع امكان
وجود القليل منها باجتاه اجلنوب،
وهذا ما أظهر نية اسرائيل االعتداء
على ثروات لبنان النفطية  ،بعد
اغتصاب األرض وسرقة املياه،
مما بات يستلزم من احلكومة
اللبنانية اختاذ اجراءات قانونية
سريعة و حازمة للمحافظة على
حقوقها يف النفط والغاز الواقع
يف مياهها».
يف املقابل ،اكد عضو كتلة
املستقبل النائب عمار حوري يف
مؤمتره الصحايف االخري غن النفط
والغاز ،ان «احلكومة اللبنانية مل
تقصر ال يف جمال ترسيم احلدود
وال يف جمال التنقيب ،وال يف
تطوير السياسة النفطية وال يف
وضع صيغة القانون والعمل على
اقراره وال يف الدفاع عن حقوق
لبنان يف هذا اجملال لدى االمم
املتحدة وجتاه الشركات اليت
تتوىل التنقيب عن النفط والغاز
من العدو االسرائيلي)...( .
ويف ما خيص ترسيم احلدود
مع فلسطني احملتلة ،نشر يف
االعالم بتاريخ  14متوز ،2010
الكتاب الذي وجهته البعثة
الدائمة للبنان يف االمم املتحدة
اىل االمني العام يف ما يتعلق
برتسيم احلدود من جانب لبنان
مع فلسطني احملتلة».

كيف ترسم احلدود
البحرية؟

اذا كانت األمم املتحدة اشرفت
بعد التحرير يف ايار عام 2000
على ترسيم احلدود الربية ما بني
لبنان وفلسطني احملتلة عرب ما
يعرف باخلط األزرق ،فإن احلدود
البحرية وفق بعض املتابعني ،ال

ختضع ملهمات قوات اليونيفيل
اليت استقدمت اىل جنوب
الليطاني مبوجب القرار  ،1701مما
يطرح السؤال عن كيفية ترسيم
احلدود البحرية مع الدول اجملاورة
 .وهو ما كان اكده النائب حوري
قائ ًال« :اليونيفيل ختضع للقرار
 ،1701وضمن القرار  1701ال
وجود لرتسيم احلدود البحرية.
ولكن ،يف الوقت نفسه واجبنا
يف لبنان ان نتابع مع االمم
املتحدة ،النه عندما يكون هناك
خالف بني جهتني ،وكل جهة
ترسم يف شكل خمتلف عن االخرى
تتدخل االمم املتحدة .لذلك هناك
تفاصيل ثانوية وعلى احلكومة
اللبنانية ان تتابعها ،وهناك عمل
قانوني مهم جيب ان يتم من
خالل جملس الوزراء ،لذا جيب ان
جيتمع جملس الوزراء».
وعن اجلهة الصاحلة للبت يف
النزاع حول احلدود البحرية،
خصوصًا مع اسرائيل ،وما اذا
كان التوجه اىل احملافل الدولية
هلذا السبب يستدعي اإلعرتاف
بالكيان الصهيوني ،جييب استاذ
القانون الدولي الدكتور حسني
كنعان ،ان مسألة الرتسيم ال
تستدعي اإلعرتاف املتبادل ما
بني الدول .ويعتقد ان االجدى
ان تبادر الدولة اللبنانية اىل
ترسيم حدودها البحرية وفق
القواعد املتبعة على الصعيد
الدولي واستنادًا اىل قانون
البحار .ويضيف « :يف حال
ظهرت اي عوائق حول ترسيم
احلدود وكيفية حتديد النتوءات
الواجب اعتمادها لتحديد نقطة
االرتكاز ،عندها نعتمد االعراف
ونعترب ان اكرب النتوء هو الواجب
اعتماده ،ونرسم خطًا مستقيمًا
بطول  12مي ًال ،وما بعد هذه
املسافة يعترب مشاعات حيق
للدولة اللبنانية االفادة منها النها
مياه دولية» .ويلفت كنعان اىل
ان اسرائيل
ترسم حدودها كما
ّ
تشاء وصو ًال اىل مشال غرب
لبنان من دون حسيب او رقيب،
وتستند اىل مبدأ القوة من دون
اي اكرتاث حملي أو دولي.
ويذكر ان دراسات نشرت يف
صحف غربية تؤكد وجود املوارد
الطبيعية مثل الغاز والبرتول يف
شرقي املتوسط وخيتم« :كانت
هناك اقرتاحات عدة لالفادة من
هذه املوارد يف املتوسط ،منها
ان تنشأ الشركات للتنقيب عن
هذه املوارد حتت رعاية هيئة
االمم املتحدة وان يكون هناك
شركة مساهمة من الدول املعنية
يف هذه املوارد واليت تقع حقول
الغاز والنفط ضمن مياهها البحرية
لكن اسرائيل سارعت اىل االعالن
عن إكتشاف اكرب حقل للغاز يف
البحر املتوسط وهددت باللجوء
اىل القوة يف حال اعرتاض اي
من الدول اجملاورة على ما تزعم
انه حقوق مكتسبة هلا ،وال يزال
لبنان يتفرج من دون ان حيرك
ساكنًا».

املنطقة البحرية
االقتصادية

يعرف القانون الدولي املنطقة
اإلقتصادية اخلاصة بأنها منطقة
حبرية مالصقة للبحر اإلقليمي
متارس فيها دولة الساحل
صالحيات حمصورة بها من دون

غريها من الدول ،فيما خيص
املوارد الطبيعية ويأتي الصيد
يف مقدمها ،ونظمتها اتفاقية
«مونتيغو باي» حيث اصبحت
احلقوق تطول املوارد الطبيعية
األخرى حسب استاذ القانون
الدولي يف اجلامعة اللبنانية
الدكتور علي زراقط ويشرح يف
مؤلفه «الوسيط يف القانون
الدولي» ان الدولة متارس،
كما هو األمر بالنسبة اىل إقليمها
األرضي ،سيادتها على مياهها
الداخلية وحبرها اإلقليمي .وقد
كان جمال البحر اإلقليمي للدولة
حمددًا ،ولفرتة طويلة بثالثة
اميال حبرية .هذه املسافة كانت
تساوي يف القرن التاسع عشر
املدى الذي تصله طلقة املدفع
آنذاك .وقد رفعت معاهدة
«مونتيغو باي» ( )1982يف
مادتها الثالثة ،هذه املسافة

اىل  12مي ًال حبريًا .وعلى الدولة
الشاطئية ان حترتم «حق املرور
الربي» الذي ميكن ان تستفيد
منه السفن األجنبية.
كما متارس الدولة على منطقتها
(او
احملجوزة
اإلقتصادية
احلصرية) ( )z.e.eحقوقًا سيدة
يف اجملال االقتصادي .هذا
املفهوم «للحقوق السيدة»
جيب متييزه عن ممارسة السيادة.
وقد مت حتديده ب  200ميل
حبري .يف هذه املنطقة ،تتمتع
الدولة الشاطئية يف حق حصري
يف استغالل املوارد والثروات
وغري
والسمكية
البيولوجية
البيولوجية املوجودة يف هذه
املياه ،وكذلك اجلرف القاري
املوجود يف اسفلها .واملنطقة
اإلقتصادية احملجوزة ( )z.e.eال
تشكل ،باملعنى الدقيق للكلمة،
جزءًا من اقليم الدولة.

بعدما اعلنت قوات اليونيفيل انها
غري خمولة ترسيم احلدود البحرية
بني لبنان وعدد من الدول
اجملاورة ،هل على لبنان ان يبادر
اىل ترسيم حدوده مبفرده
ويتقيد
ّ
بقواعد القانون الدولي؟ وهل
يستعني مبراقيب اهلدنة فقط
للمواكبة ،ومن ثم يودع اخلرائط
االمم املتحدة؟ وعندها نكون امام
مرحلة جديدة من ممارسة السيادة
الوطنية ام ان لبنان وحسب
حوري «قام بكامل ما يتوجب
عليه ،لكن املطلوب املتابعة،
وأهم شيء يف هذه املتابعة ان
ينعقد جملس الوزراء ملتابعة هذه
القضايا ويقوم بواجباته».
وال يبقى سوى انتظار لآللية اليت
ستتبعها االطراف املعنية وما اذا
كانت االمور ستسريعلى قاعدة
الكيديات السياسية يف انتظار
تسوية اخرى.

The death and destructions caused by the Queensland Floods
now calls on us to extend our helping hands

We call on your support at a fundraiser dinner to help our
Queensland Brethren in the same way you assisted in the
Victoria Bush Fire Appeal, the Gaza Appeal and the Pakistan
Flood Appeal.
Please support the dinner fundraiser to support those who need our help.
Venue: Rockdale town Hall
448 Princes Highway ROCKDALE
Saturday 22/01/2011
6.30 for 7.00pm start

Tickets $75 pp - $750 for a table of 10.

For booking please contact.
0404 313 414
0414 994 949
0419 294 537
0438 223 600
0403 129 777
0415 140 656
0400 222 400

Louay Moustapha
Ali Ibrahim
Clr Fadwa Kebbe
Clr Joe Awada
Khalil Ibrahim
Sam Asmar
Adnan Mourad

Please make all cheques payable to the RED CROSS
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«الوطن» السورية :الرياض انسحبت من
«س .س» ألن احلريري مل يستجب لبنودها
أعلنت دمشق ،أنها والرياض
انسحبتا من املبادرة السورية -
السعودية حلفظ أمن واستقرار
لبنان ،وأن املسؤولية اآلن
باتت ترتتب على اللبنانيني
أنفسهم للخروج من األزمة.
وكتبت صحيفة «الوطن»
اخلاصة ،إنه و«بعد عناء
طويل وجهد كبري بذلته دمشق
والرياض حلفظ أمن واستقرار
القيادة
أبلغت
لبنان،
السعودية دمشق اعتذارها عن
االستمرار يف املبادرة السورية
 السعودية عازية األسباب إىلتردد رئيس الوزراء اللبناني
سعد احلريري وعدم استجابته
لبنود املبادرة ،وذلك خالل
اتصال هاتفي تلقته دمشق
من نيويورك اليت ميضي فيها
امللك السعودي (امللك عبداهلل
بن عبد العزيز) نقاهته».
انسحاب
«ان
وأضافت
الرياض يعين تلقائيًا انسحاب
دمشق كون املبادرة مشرتكة،
ملعب
يف
اآلن
والكرة
الذين
أنفسهم
اللبنانيني
يرتتب عليهم من اآلن فصاعدًا
ترتيب أفكارهم والتنسيق
بينهم للخروج من األزمة».
كما نقلت عن قيادي بارز يف
قوى املعارضة السابقة يف
بريوت« :ال بد من التفريق
بني اجلهود اليت بذلتها كل
والسعودية،
سورية
من
وكانت جبارة ومشكورة ،وبني

العرقلة األمريكية اليت جاءت
من خارج هذه اجلهود وأدت
إىل إحباطها».
وأضاف« :حيال هذا التدخل
السافر ،صار كل الفرقاء
استحقاق
أمام
اللبنانيني
َّ
حيضر له،
إنقاذ بلدهم مما
ومل يعد ألي فريق احلق
خارجية،
بضغوط
بالتذرع
أمريكية أو غري أمريكية،
لتربير إخفاق التفاهم ،لذا ال
بد من مشاورات لبنانية عاجلة
للخروج من هذه األزمة ،تكون
أوىل خطواتها الدعوة إىل عقد
جلسة للحكومة اليوم (أمس)
تبت مبلف شهود الزور وكل
ما هو مرتبط باحملكمة الدولية
من اتفاق التعاون والتمويل
وانتداب القضاة اللبنانيني،
على أن تكون استجابة رئيس
احلكومة (الذي وعد الرئيس
ميشال سليمان ووفد قوى
املعارضة السابقة باالتصال به
والتشاور معه يف هذا الطلب)
هي املدخل إىل التفاهم
اللبناني» .وتابع القيادي يف
قوى  8مارس «أما يف حال
ّ
ختلف احلريري عن التجاوب
مع هذا الطلب ،فسنبدأ
سيكون
تصعيدي
بتحرك
االستمرار
وسيمنع
حامسًا
باالستخفاف مبصاحل اللبنانيني
ومبواصلة التالعب مبستقبل
بلدهم وباالخنراط يف مشروع
القضاء على املقاومة».

عباس :تعنت اسرائيل أوقف عملية السالم
اكد الرئيس الفلسطيين حممود
عباس خالل استقباله يف رام
اهلل أمس عضو الربملان الكندي
بوب راي ،أن االستيطان غري
شرعي ويشكل عقبة حقيقية
أمام استئناف املفاوضات،
وبالتالي فإن تغليب املصاحل
احلزبية من احلكومة اإلسرائيلية
على السالم أفشل كل اجلهود
الدولية املبذولة للوصول إىل
سالم شامل ودائم ،وإقامة
الدولة الفلسطينية املستقلة.
واطلع عباس النائب الكندي
املتعلقة
املستجدات
على
بعملية السالم ،والصعوبات
اليت تواجهها بسبب تعنت
احلكومة اإلسرائيلية ورفضها
وقف االستيطان غري الشرعي.
يف موسكو ،أعلن وزير اخلارجية
الروسي سريغي الفروف امس
االول أن بالده اقرتحت عقد
اجتماع للجنة الرباعية الدولية
حول الشرق األوسط يف ميونيخ
مطلع شباط (فرباير) املقبل،
ورحب بدعوة إيران عددًا من
ّ
الدول لزيارة منشآتها النووية،
لكنه شدد ان ذلك لن حيل حمل
تفتيش الوكالة الدولية للطاقة
الذرية.
وقال الفروف ان ما جيمع
بني الواليات املتحدة وروسيا
هو اكثر مما يفرق بينهما،
الفتًا إىل أن املهمة املبدئية

ملوسكو العام اجلاري ،احلفاظ
على الديناميكية االجيابية يف
العالقات بني البلدين.
أنباء
وكالة
ونقلت
«نوفوسيت» الروسية عن
الفروف قوله يف مؤمتر صحايف
«حنن نتفق اآلن على عقد
اجتماع اللجنة الرباعية قريبًا،
وقد اقرتحنا عقد االجتماع على
هامش مؤمتر ميونيخ لألمن
املقرر مطلع شباط املقبل
حيث تتاح الفرصة لكل أعضاء
اللجنة والوزراء وأمني عام
األمم املتحدة (بان كي مون)
عقد مثل هذا االجتماع».
وكان الرئيس الروسي دميرتي
مدفيديف قال «اود التأكيد
على ان املزاعم القائلة بان
مدفيديف قرر زيارة األراضي
الفلسطينية انتقاما من عجز
اإلسرائيليني عن استقباهلم له
 ،ال عالقة هلا بالواقع وميكن
اعتبار تلك املزاعم استفزازا
غري محيد».
يف غضون ذلك دعا البيان
اخلتامي للحوار الربملاني العربي
الرتكي ،إلجراء االتصاالت
املستوى
على
املشرتكة
الدولي ،لتحقيق االعرتاف
بالدولة الفلسطينية على حدود
عام  1967وعاصمتها القدس.
وطالبت اللجنة ،خالل اجلولة
الثانية من احلوار الذي عقد يف

الكويت ،حبضور رئيس بعثة
جامعة الدول العربية يف أنقرة
السفري حممد الفاتح ممثال
األمانة العامة جلامعة الدول
العربية ،واألمني العام للربملان
العربي عدنان عمران ،وممثلني
عن الربملان العربي ،واجلانب
املشرتك
بالعمل
الرتكي،
لطرح القضية الفلسطينية
يف مجيع احملافل الدولية،
من أجل منع تهويد القدس
ووقف االستيطان يف األرض
الفلسطينية احملتلة.
وشدد البيان اخلتامي على
ضرورة العمل املشرتك دوليا
ويف املستويات الربملانية،
لرفع احلصار املفروض على
غزة والقيام بزيارة مشرتكة
إىل القطاع ،ورفع تقرير
ميداني عن معاناة سكانه
حتت االحتالل ،ومتابعة جمرمي
احلرب اإلسرائيليني حملاسبتهم
تقرير
مضمون
وتنفيذ
«غولدستون».
وأيد مطالب تركيا املشروعة
مبا يتعلق باالعتذار لرتكيا،
ودفع التعويضات إىل أسر
احلرية،
أسطول
شهداء
واستصدار قرار من جملس
األمن لوضع قرارات الشرعية
الدولية اخلاصة حبقوق الشعب
الفلسطيين واألراضي العربية
احملتلة ،مبا فيها القرارات

املتعلقة باجلوالن ومزارع شبعا
وتالل كفر شوبا حتت الفصل
السابع مليثاق األمم املتحدة،
ودعوة منظمة اليونسكو لتحمل
مسؤولياتها للمحافظة على
الرتاث التارخيي يف فلسطني.
وأكد ضرورة إخالء منطقة
الشرق األوسط من أسلحة
الدمار الشامل ،من خالل إعادة
النظر يف معاهدة منع انتشار
األسلحة النووية ،وإجبار مجيع
الدول مبا فيها إسرائيل على
وتكثيف
إليها،
االنضمام
اجلهود إلخالء منطقة الشرق
األوسط من مجيع أسلحة
الدمار الشامل ،وإخضاع الدول
مبا فيها إسرائيل لعمليات
التفتيش الدولية حول أسلحة
الدمار الشامل .ومت االتفاق
على تقديم الدعم العربي
للوساطة الرتكية يف ما يتعلق
اإليراني،
النووي
بامللف
والتأكيد على حق كل دولة
باحلصول على التكنولوجيا
النووية لألغراض السلمية،
العقوبات
مبدأ
ورفض
املفروضة على إيران ،اليت
متس باالحتياجات األساسية
للمواطن اإليراني وتشكيل
جلنة برملانية مشرتكة عربية-
تركية ،من أجل اإلطالع على
أوضاع إيران وآثار العقوبات
على املواطنني.

Global Marble Australia
اختصاصيون يف قص وتركيب
مجيع أنواع الرخام والغرانيت
خربة سنوات
طويلة نضعها
بني يديكم

صدق يف
املعاملة وسرعة
يف العمل
23 Cann St, Guildford, NSW 2161
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Mob: 0414 394 675

ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ،ﺧﺒﺮﺓ ﻭﺻﺪﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺍﺳﺄﻟﻮﺍ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻛﻴﻒ
ﳝﻜﻨﻜﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﳌﺎﻝ
ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ
ﻓﻴﺘﺎﻣﻴﻨﺎﺕ )(BLACKMORES
ﻣﺴﺎﺣﻴﻖ ﻟﻠﻐﺴﻴﻞ ﻭﺍﳉﻠﻲ ،ﻋﻄﻮﺭﺍﺕ،
ﻫﺪﺍﻳﺎ ﻧﻐ ﹼﻠﻒ ﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺎ ﻣﺠﺎﻧﺎ ﹰ
ﺗﻈﻬﻴﺮ ﺻﻮﺭ ،ﻭﺃﺷﻴﺎﺀ ﺃﺧﺮﻯ ﻛﺜﻴﺮﺓ
ﺗﻮﺻﻴﻼﺕ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﺯﻝ
ﺩﻭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺍﻻﺛﻨﲔ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﻣﻦ  8ﺻﺒﺎﺣﺎ ﹰ ﺣﺘﻰ  8ﻟﻴﻼﹰ
ﻳﻮﻡ ﺍﻻﺣﺪ ﻣﻦ  9ﺻﺒﺎﺣﺎ ﹰ ﺣﺘﻰ  8ﻟﻴﻼﹰ
Ph: 9632 6890 - Fax: 9681 1609
333 Guildford Rd. Guildford NSW 2161
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ

صفحة 9

Saturday 15 January 2011

السبت  15كانون الثاني 2011

Page 9

العرب والعالم

القاهرة تدعو إىل ضبط النفس واحلوار بشأن وضعية أبيي وباقي املسائل العالقة

جلنة استفتاء جنوب السودان :نسبة املشاركة بلغت عتبة الـ% 60
أكدت الناطقة باسم جلنة
استفتاء جنوب السودان
سعاد ابراهيم لـ»وكالة
فرانس برس» أن نسبة
املشاركة يف استفتاء تقرير
مصري جنوب السودان بلغت،
ال بل جتاوزت ،عتبة الـ60
 %الضرورية العتبار نتيجته
صاحلة.
وكان الرئيس األمريكي
األسبق جيمي كارتر الذي
تراقب مؤسسته استفتاء
تقرير املصري يف جنوب
السودان أعلن خالل مؤمتر
صحايف يف وقت سابق
اخلميس يف جوبا أن نسبة
العتبة
بلغت
املشاركة
القانونية .وقال« :لقد
مت بلوغ هذه العتبة وعليه
مل يعد هناك شك حول
شرعية االستفتاء جلهة عدد
املشاركني».
وأضاف للصحافيني «أعتقد
أن االستفتاء سيتماشى مع
املعايري الدولية ،يف ما يتعلق
بسري العملية ،وأيضًا احلرية
اليت يدلي الناس بأصواتهم
يف ظلها ..من الواضح أنه ما
زال أمامنا يومان ،لكنين ال
أعتقد أن هناك أي شك يف
أن النتائج ستقبل من دون
خطرية»/ 1 2 / 1.
0 ,
اعرتاضات 5 :
1 3
P M
وأشار اىل أن الرئيس

السوداني عمر حسن البشري
وعد بقبول نتيجة االستفتاء،
معربًا عن اعتقاده من ناحية
ثانية أن الدائنني الدوليني
جيب أن يشطبوا معظم إن
مل يكن كل الديون اليت
تعيق السودان ملنح الشمال
واجلنوب فرصة تلقي أموال
جديدة بعد االستفتاء .وقال
«اعتقادي هو أن جزءًا كبريًا
من الدين القائم جيب أن
ُيشطب ورمبا كله ألن كال من
الشمال واجلنوب حباجة لتلقي
تدفق صاف من األموال يف
املستقبل حتى ميكن أن
يتقبال الصدمة اليت سيسفر
عنها انفصال الدولتني.
وينص القانون االنتخابي على
ضرورة مشاركة  %60من
الناخبني املسجلة أمساؤهم
االستفتاء
نتيجة
العتبار
صاحلة.
من جهة ثانية ،أعرب وزير
أمحد
املصري
اخلارجية
أبوالغيط عن عميق القلق
إزاء التقارير اخلاصة بوقوع
اشتباكات يف منطقة أبيي
بني قبائل «املسريية»
وعناصر «اجليش الشعيب»
يف املنطقة ،واليت أودت
حبياة العشرات على مدار
املاضية0 M . p.
d f
الثالثة P
األيام a g e
1
6
ودعا أبوالغيط شريكي السالم

الختاذ كل التدابري الرامية
إىل حتقيق تهدئة للوضع يف
املنطقة وعدم تكرار مثل هذه
األحداث املؤسفة ،مشريًا إىل
أهمية ضبط النفس واالعتماد
على احلوار وصو ً
ال إىل تفاهم
بشأن وضعية أبيي وباقي
املسائل العالقة.
وحذر أبوالغيط من عواقب
سعي أي طرف لفرض أمر
واقع يف املناطق احلدودية
اليت مل يتم االتفاق بعد
على ترسيمها ،مذكرًا أن
مصر تتابع عن كثب إجراءات
استفتاء حق تقرير املصري
يف جنوب السودان ،ومعربًا
عن أهمية مواصلة تلك
اإلجراءات يف مناخ من اهلدوء
والشفافية.
وأضاف أن مصر سوف
تواصل جهودها لتقريب
وجهات النظر بني شريكي
احلكم يف املرحلة االنتقالية
(ستة أشهر) اليت ستلي
االستفتاء وتنتهي يف 9
متوز (يوليو)  .2011كما أكد
أهمية تضافر اجلهود الدولية
لدعم االستقرار والتنمية
االقتصادية يف خمتلف ربوع
السودان ومبا يؤمن احلفاظ
على السالم واالستقرار ألبناء
MN A
السودان D C 4
1 2 4 _ 1
مشا ً
ال
وجنوبًا أيًا
كانت نتائج االستفتاء.

غيتس ّ
حيض كوريا الشمالية على إثبات «ج ّديتها»
حض وزير الدفاع االمريكي
روبرت غيتس امس االول،
كوريا الشمالية على إثبات
«جديتها» يف املفاوضات
حول ملفها النووي بعد ان
عرضت استئناف احلوار إثر
أشهر من التوتر.
ودعا غيتس الذي يزور
طوكيو يف اطار جولة اسيوية
النظام الكوري الشمالي اىل
وقف «سلوكه العدائي»،
مشددا على ان اجلهود اليت
تبذهلا الواليات املتحدة تهدف
اىل منع بيونغ يانغ من القيام
باعمال عدائية.
وقال غيتس خالل مؤمتر
صحايف مع نظريه الياباني
توشيمي كيتازاوا يف طوكيو
«نريد ادلة ملموسة على
انها جدية يف ما يتعلق
وذلك
باملفاوضات»،
على الرغم من دعم بالده
الستئناف احلوار.
وكان غيتس اقرتح خالل
توقفه يف الصني قبل
اليابان ان «كوريا الشمالية
ميكن ان تثبت صدق نيتها
من خالل جتميد اي جتارب
نووية او على صواريخ.
الواليات املتحدة واليابان
وكوريا اجلنوبية والصني
لديها مصلحة مشرتكة يف
ضمان السالم واالستقرار يف
شبه اجلزيرة الكورية».
وزير اخلارجية الكوري اجلنوبي

كيم سونغ هوان اعلن ان
«اجلهود الستئناف احلوار
تشهد زمخا .للصني آراء
خمتلفة بعض الشيء حول
موقف الشمال لذلك لدينا
امور اكثر للتباحث بها مع
بكني».
واعترب أن «برنامج ختصيب
اليورانيوم من قبل كوريا
الشمالية يعترب حماولة لتطوير
أسلحة نووية» ،ووصفه
بأنه «إضافة للقلق الشديد
حول قدرات بيونغ يانغ
النووية».
وقال انه «يتوجب على كوريا
الشمالية قبول هذه املطالب،
حيث أن سيول مستعدة
إلجراء حمادثات مع بيونغ
يانغ حول املواضيع اليت يريد
الشمال مناقشتها ،مبا فيها
استئناف برنامج السياحة
املرحبة عرب احلدود ،وبدونه
سيعترب مقرتح بيونغ يانغ
الجراء احلوار بأنه غري صادق،
ويهدف فقط إىل كسب
املساعدات االقتصادية».
واضاف أنه «ينبغي أن يتم
التوقيع على اتفاقية للسالم
يف شبه اجلزيرة الكورية
اليت ظلت تطالب بها بيونغ
يانغ ،وأن يتم توقيعها أوال
بني الكوريتني ،وليس بني
الواليات املتحدة والشمال
كما تصر بيونغ يانغ على
ذلك».

وأكد كيم ضرورة وقف
برنامج ختصيب اليورانيوم
لكونه يشكل انتهاكا لسلسلة
من قرارات جملس األمن
الدولي والتزامات بيونغ يانغ
اليت تعهدت بها عام 2005
بالتخلي عن كل براجمها
النووية».
وعلى الرغم من التصرحيات
االجيابية الصادرة عن بيونغ
يانغ ،اال ان الواليات املتحدة
واليابان وكوريا اجلنوبية
شددت على ضرورة ان
حتسن عالقاتها مع اجلنوب
وان تبدي جدية حول نزع
السالح النووي قبل استئناف
احلوار.
وكان غيتس الذي يتوجه
اىل سيول االيوم ،حذر يف
وقت سابق هذا االسبوع من
ان كوريا الشمالية حققت
تقدما يف برناجمها لتطوير
اسلحة بالستية بعيدة املدى،
وانها ميكن ان تشكل تهديدا
مباشرا للواليات املتحدة يف
غضون مخس سنوات.
وشهدت العالقات بني الشمال
واجلنوب توترا شديدا بعد
اتهام كوريا اجلنوبية للشمال
الكورية
البارجة
بقصف
اجلنوبية شيونان بطوربيد يف
اذار (مارس) املاضي ،مما
ادى اىل غرقها ومقتل 46
شخصا .اال ان الشمال ينفي
اي تورط يف احلادث.

لصاحبه جان شاهني

.
Celebrate toodmaoyrrow.
t
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L
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

جلســة رائعــة مــع النرجيــلة

تشكيلة واسعة من املأكوالت اللبنانية
مشاوي على أنواعها ومأكوالت حبرية طازجة

سهرة خاصة ومميزة مبناسبة عيد العشاق ...مفاجآت سارة
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
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بريي ترحب باستفادة اوبرن بـ  17غيالرد تدافع عن تعهدها بشأن
مليون دوالر من منح شراء املنزل االول ربط السكك احلديدية يف سيدني

رحبت نائبة مقعد اوبرن يف
برملان نيو ساوث ويلز بتلقي
أكثر من  700يف اوبرن مبلغ
 17مليون دوالر من منح
شراء املنزل االول يف العام
.2010
وقالت السيدة بريي ان
العمالية
كينيلي
حكومة
تساعد العائالت يف امتالك
منزهلا االول.
واضافت تقول «ان جمتمعنا
هو مكان رائع للعيش وانا
اتقدم بالتهنئة من كل
العائالت اليت استقرت يف
منطقتنا»
زكشفت النائبة بريي عن
هومبوش
ضواحي
«ان
واوبرن ولدكومب كانت من
ضمن اعلى عشرين ضاحية
تلقت منح شراء املنزل االول
يف سائر احناء والية نيو
ساوث ويلز».
وقالت نائبة اوبرن «ان
العائالت استفادت من منح
حكومة الوالية العمالية المتالك
املنزل االول حيث تبلغ قيمة
هذه املنحة سبعة آالف دوالر،
كما ان احلكومة قدمت لألسر
املستحقة اعفاءات من الرسوم
والطوابع من خالل The first
.Home Plus Scheme
وكان غرب سيدني ،املنطقة

االكثر شعبية ملشرتي املنزل
االول يف نيو ساوث ويلز
حيث كانت فيها ست من
ضمن اعلى عشر ضواحي
استفادت من هذه املنح.
ففي سائر احناء نيو ساوث
ويلز استفادت حواىل  35ألف
عائلة من منح شراء املنزل
االول حيث جتاوزت قيمتها
 344مليون دوالر.
من
اكثر
استفاد
كما
 7300عائلة ومستثمر من
التخفيضات اجلديدة لرسم
الطابع لبنلء املنازل اجلديدة
مبوجب برنامج حكومة كينيلي
العمالية ملكافأة
ّ
البنائني
حيث بلغ ما مت توفريه على
البنائني  72مليون دوالر مما
دعم تشييدات بأكثر من 2,4
مليار دوالر حيث ساعد ذلك
يف توفري فرص عمل للتجار
والشركات.

دافعت رئيسة الوزراء جوليا
غيالرد عن تعهد حكومة
العمال الفيدرالية بتمويل خط
السكك احلديدية من ايبينغ
اىل باراماتا حتى ولو عارضت
حكومة ائتالفية جديدة يف نيو
ساوث ذلك.
وكان حزب العمال الفيدرالي
قد وعد قبل اجراء االنتخابات
الفيدرالية يف آب املاضي
برصد مبلغ  2,1مليار دوالر
الجناز هذه الوصلة.
بدوره قال وزير املعارضة
يف نيو ساوث ويلز االوفر
حظا يف الفوز يف انتخابات
الوالية اليت ستجري يف 27
آذار املقبل باري اوفارول انه
سيحاول «اعادة التفاوض
على هذا املشروع لتحديد
اولويات جنوب غرب ومشال
غرب (سيدني)» بدال عن
ذلك.
غري ان صحف فريفاكس
نقلت عن وزير املواصالت
الفيدرالي انطوني البانيز
قوله «ان احلكومة العمالية
هذه ال تعيد التفاوض حول
ايدت
وقد
التزاماتها»
اآلنسة غيالرد هذا املوقف
اآلن حيث قالت « ان ما
نقوم به هو متويل املشاريع

اليت نعتقد ان هلا اهمية
كربى».
واضافت تقول «لقد
فعلنا ذلك يف سائر احناء
البالد بغض النظر عن اهلوية
السياسية لرئيس الوالية او
حكومة الوالية».
وتابعت اآلنسة غيالرد تقول
انه «ليس من الصواب»
ان تقوم حكومة العمال
الفيدرالية مبعاقبة حكومة
احرارية يف نيو ساوث
ويلز».
وقالت ان االنفاق الكبري يف
والية غرب اسرتاليا ،اليت
حتكمها حكومة ائتالفية ،هي
دليل على ذلك.

رادوك يصف سياسة العمال حيال
طاليب اللجوء بـ «الكارثة»

وصف مهندس حل احمليط
الباسيفيكي يف حكومة هاورد،
السيد فيليب رادوك ،سياسة
احلكومة العمالية بالنسبة لطاليب
اللجوء بـ «الكارثة».
وقد جاء انتقاد السيد رادوك
هذا يف اعقاب قرار احملكمة
اعليا بالسماح لطاليب اللجوء
غري املقبولني بالوصول اىل
النظام القضائي.
وقال وزير اهلجرة السابق ان
قرار احملكمة العليا عنى ان
جزيرة امليالد مل تعد ختدم
«الغرض املتوخى» منها
كمركز للبت يف معامالت
الالجئني خارج نطاق اختصاص
احملاكم.
وتوقع السيد رادوك ان
اصبح املقاطعة الشمالية نركزا
لوجستيا للبحرية وللجمارك
الستقبال مراكب الالجئني.
وقال وزير اهلجرة السابق ان
السبب الةحيد الذي ال جيعلهم
قادرين على جلبهم هو عدم
توفر التسهيالت الالزمة».
ةكانت احملكمة العليا قد
وجدت يف شهر تشرين
الثاني ان طاليب اللجوء غري
املقبولني حيق هلم الوصول
اىل احملاكم.
والول مرة وضع وزير اهلجرة
احلالي كريس بوين املسار
القانوني املتاح لطاليب اللجوء
غري املقبولني ،الذين حسب

نصيحة احملامي العام ،لديهم
اآلن منفذ للمحكمة العليا او
للمحكمة الفيدرالية.
وكشف الوزير بوين عن اظام
معاجلة جديد جلزيرة امليالد
يهدف اىل التعجيل يف ما
هو مؤكد انه قد يكون عملية
طويلة.
غري ان السيد رادوك قال ان
استجابة احلكومة ذهبت اىل ما
هو أبعد من التزامات اسرتاليا
اليت متنع اعادة توطني الالجئني
وتتطلب فقط االستئناف ملرة
واحدة قد تكون ادارية او
طريق احملاكم ،مضيفا «من
الواضح متاما ان لدينا أسوأ
نظام يف العامل من حيث
السياسة العامة اجليدة...
فيما خيص السياسة العامة
انها كارثة».
واوضح وزير اهلجرة السابق
ان ال شيء بقي تقريبا من
الرتتيبات اليت وضعها مع
جون هاورد يف العام 2001
لوقف املراكب قائال «لقد
فككوا النظام».
وقد ردت احلكومة الفيدرالية
على السيد رادوك حيث
قال ناطق باسم وزير اهلجرة
كريس اوين «ان السيد
رادوك هو الرجل الذي اعطانا
احلل الباسيفيكي الفاشل
وتأشريات احلماية املؤقتة
الفاشلة ايضا».

االفتتاح الكبري

حملالت محزة اخوان
يف منطقة مرييالندز

مجيع أنواع اخلضار والفواكه

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

اخلضار والفواكه طازجة يومياً من املاركت

اراكيل مستوردة من لبنان والصني..
تنباك بنكهات متنوعة

اسعار مهاودة جدا مبناسبة االفتتاح

نظافة تامة ...خدمة ودودة....معاملة
صادقة واخوية

 3فروع بإدارة عائلية واحدة

مرييالندز

179 Merrylands
Rd,
Merrylands
9760 1886

الكمــــبا

128 Haldon
St,
Lakemba
9750 9766

بانشبول

77 Waterloo Rd,
Punchbowl
97503300
مقابل كنيسة مارشربل
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تشكيل جلنة برملانية للتحقيق مع مدراء
سابقني استقالوا العرتاضهم على بيع الكهرباء

يبدو ان هناك جلنة حتقيق
برملانية يف طريقها اىل
التشكيل حيث يأخذ بعض
النواب يف االعتبار اختاذ
اجراء قانوني الجبار اعضاء
سابقني يف جملس ادارة
الكهرباء ،قدموا استقاالتهم
العرتاضهم على بيع الكهرباء
بـ  5،3مليارات دوالر،
لتقديم االدلة.
ويبدو ان رئيسة الوالية
كريستينا كينيلي فازت يف
نضاهلا لتقليص فعالية اللجنة
حيث أبلغ اربعة مدراء سابقني
اللجنة الربملانية بأنهم سوف
ان يقدموا اي دليل.
ومن املتوقع ان حيذو
حذوهم اربعة مدراء سابقني
لشركة دلتا كانوا قد قدموا
استقاالتهم.
وقد أخرب املدير السابق روس
بانيون ،الذي يريد تقديم
أدلة ،اللجنة بأنه سوف لن
ميثل امام اللجنة الحتمال ان
ال يكون مشموال باحلصانة
الربملانية.
وقد انضم اليه يف ذلك
املدراء العامون السابقون
دين
فريتيغان،
مايكل
بريتشارد وطوني ماهر.

غري ان نائب حزب اخلضر
جون كاي ملح باختاذ اجراء غري
مسبوق الجبار السيد بانيون
واآلخرين على املثول.
وقال السيد كاي انه سيتحرك
تستدعي
احملكمة
جلعل
املدراء السابقني يف حال بدا
انهم لن ميثلوا امام اللجنة
اليت من املقرر ان تنطلق
يف عملها بعد غد االثنني.
وقد اعرب زعيم املعارضة
يف الوالية باري اوفارول
ورئيس اللجتة فريد نايل
عن دعمهما هلذا االجراء
القانوني.
وقال النائب «يف اسوأ
سيناريو ،انه يف حال رفض
السابقون
املدراء
هؤالء
املثول فانين سأطلب من
اللجنة استداءهم ..لدينا
الصالحية لفعل ذلك رغم انه
ليست هناك سابقة ،اعتقد
استثنائية..
حاالت
انها
فما هو على احملك يف غاية
االهمية ..يف الواقع ان
ذهاب احلكومة اىل اقصى حد
لوقف عمل اللجنة يعين ان
علينا مسؤولية الذهاب اىل
اقصى حد ممكن ايضا بهذه
القضية».

الفيضانات جتتاح بريزبن والكارثة تهدد مبزيد من االصابات

فر آالف االشخاص من وسط
بريزبن يف اجوء من اهللع
بسب اسوأ فيضانات تشهدها
ثالث مدن اسرتاليا منذ 120
عاما اسفرت عن سقوط تسعة
قتلى وفقدان  59آخرين.
وقام رجال االنقاذ باجالء
اآلالف بعدما فاض نهر
بريزبن.
وقال مسؤولون ان 6500
مبنى يف منطقة وسط املدينة
ستضربها اسوأ فيضانات
تشهدها اسرتاليا منذ .1893
وقال رئيس بلدية بريزبن
كامبل نيومان إن «املياه يف
طريقها الينا».
واضاف «اليوم سيء وغدا
سيكون
واخلميس
اسوأ
واحملالت
للسكان
مدمرا
التجارية».
وجاء نزوح السكان بالقطارات
واحلافالت والسيارات غداة
فيضانات اجتاحت بلدة توومبا
اليت تبعد  125كلم غربا.
واخرتق طوفان حقيقي شوارع
توومبا املدينة اليت تضم مئة
الف نسمة على بعد 130
كلم غرب بريزبن وجرفت
يف طريقها السيارات .وقد
اجربت الناجني على التسلق
على االشجار.
وقال النائب ايان ماكفرلني
لشبكة سكاي نيوز انه عثر
على جثث يف السيارات بينها

جثث امرأة وطفلني .واضاف
«اقيم منذ عشرين عاما يف
بريزبن ومل ار شيئا كهذا من
قبل».د
كما أوضح ان «املياه
ورفعت
النوافذ
حطمت
السيارات املتوقفة يف مرآب
وجرفتها».
وشبه قائد الشرطة احمللية
بوب اتكينسون ارتفاع املياه
غرب املسبوق «بتسونامي بري
رافقه جدار من املياه اليت
اجتاحت وادي لوكري».
ويف بريزبن سادت حالة
من اهللع مع تكرر االنذارات
حبدوث الفيضان يف عشرات
من الضواحي بينما القت فرق
االغاثة جوا مواد غذائية لسكان
عدد من البلدات.
وقال احملامي يف بريزبن بول

بيرتوس الذي عاد اىل منزله
بعد اخالء مبنى مكتبه «يف
املتجر احمللي تشكلت صفوف
طويلة امام صناديق احملاسبة
ويف كل واحد منها بني
مخسني وستني شخصا».
وأضاف ان «كل املواد
االساسية بيعت سواء القابلة
وغري القابلة للتلف».
وتابع «مل يكن هناك خبز وال
حليب وال بطاريات وال قوارير
مياه وال مشوع ،واخلباز باع
كل اخلبز واغلق ابوابه».
وقال داني سومنر الذي
يقيم يف بريزبن ايضا
ان «السوبرماركت اشبه
مبستشفى جمانني».
وقالت رئيسة الوزراء جوليا
غيالرد ان املياه اليت اجتاحت
عدة بلدات واقعة غرب بريزبن

عاصمة مقاطعة كوينزالند ادت
اىل سقوط تسعة قتلى بينهم
اربعة اطفال.
ويف اجملموع ادت الفيضانات
اىل سقوط عشرين قتيال منذ
نهاية تشرين الثاني/نوفمرب،
حسب غيالرد اليت حذرت
من ان البالد جيب ان تستعد
حلصيلة اكرب بكثري.
وقالت رئيسة الوزراء بنربة
جدية إن «احداثا مأسوية
وقعت امس (الثالثاء) يف
توومبا وبلدات اخرى يف
وادي لوكري .سقطت جدران
من املياه فوق املنازل
والسيارات».
واضافت «بهذه الفيضانات
اخلطرية اليت تتقدم بسرعة
كبرية علينا ان نستعد الحتمال
سقوط قتلى آخرين».
من جهتها ،اكدت رئيسة
حكومة كوينزالند آنا بالي انها
تتوقع سقوط مزيد من القتلى
يف الفيضانات على الرغم من
اجلهود اليت تبذهلا فرق االغاثة
حتت االمطار الغزيرة والطرق
اليت دمرتها املياه للوصول
اىل البلدات اليت قطعت عن
العامل .وقال «نعيش جتربة
خميفة جدا».
واضاف «اقول لكل شخص
انه يف وقت كهذا كل ما
حنتاجه هو االحتفاظ بهدوئنا
والصرب والعمل معا».

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
دقة يف املواعيد  ..صدق يف العمل
..استقامة يف املعاملة
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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وأخريا سقطت احلكومة احلريرية فدخل البلد يف اجملهول!
(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)
ّ
ففي ساعة من «ساعات
التخلي» االهلي والوطين اصبح
ِ
ووضعت امللفات املعيشية واحلياتية «على
لبنان بال حكومة
الرف» اىل ما شاء اهلل.
ففيما كان من املقرر ان جيري الرئيس سعد احلريري حمادثات
مع الرئيس االمريكي باراك اوباما يف البيت االبيض -عفوا
ير منه اال الشر والتآمر واخليانة -
االسود ألن لبنان مل َ
بصفته رئيسا للحكومة اللبنانية ،قام وزراء املعارضة العشرة
مع الوزير امللك بـ «سحب البساط» من حتت رجليه بتقديم
استقالتهم فقابل اوباما بصفة رئيس حكومة سابق ال حيق له
التحدث باسم بلده بل بصفته الشخصية.
فقد حضر يوم االربعاء إىل الرابية الوزراء :جربان باسيل،
فادي عبود ،حممد جواد خليفة ،علي الشامي ،حممد فنيش،
يوسف سعاده ،إبراهيم دده يان ،شربل حناس ،حسني احلاج
حسن وعلي عبد اهلل ،الذي انضم إىل اجملتمعني فور عودته من
السفر ،النائب سليمان فرجنية ،املعاون السياسي لرئيس
جملس النواب النائب علي حسن خليل ،املعاون السياسي
لألمني العام حلزب اهلل حسني اخلليل ،األمني العام حلزب
الطاشناق هوفيك خمتاريان ،ثم انضم إليهم الوزير السابق
ميشال مساحة والنائب السابق حسن يعقوب.
وخلص اجملتمعون إىل تبنيّ البيان اجلاهز ،الذي تاله الوزير
جربان باسيل ،وفيه يشكر وزراء املعارضة العشرة امللك
السعودي عبد اهلل بن عبد العزيز والرئيس السوري بشار
األسد ،على «اجلهود اليت بذالها ملساعدة لبنان على ّ
ختطي
األزمة الناجتة من عمل احملكمة الدولية ،ويأسفون لتفويت
مس
الفرص اليت أتيحت إلجناح هذه اجلهود وجتنيب لبنان ّ
أي ّ
وردوا توقف
عد له».
ّ
باستقراره ومحايته من الفتنة اليت ُت ّ
هذه اجلهود إىل «رضوخ الفريق اآلخر للضغوط اخلارجية،
وال سيما األمريكية منها ،متجاه ًال نصائح الطرفني السعودي
والسوري ومتنياتهما».
وبعد ان اشاروا إىل حماولة املعارضة األخرية «الستدراك
األمر من خالل طلب انعقاد جلسة جمللس الوزراء بغية معاجلة
األوضاع داخليًا ،وإصرار الفريق اآلخر على االستمرار بالنهج
نفسه الذي مارسه برفض االحتكام إىل جملس الوزراء حلل
األزمة» ،قدموا استقالتهم من احلكومة «إفساحًا يف اجملال
أمام قيام حكومة جديدة وفق ما ينص عليه الدستور ،تكون
حتمل مسؤولية املرحلة وتستطيع القيام بالواجبات
قادرة على ّ
املطلوبة منها حلفظ االستقرار ودرء املخاطر ومحاية مصاحل
الناس وتسهيل أمورهم وتأمني العدالة احلقيقية» .ومتنوا
على رئيس اجلمهورية «اإلسراع يف اختاذ اإلجراءات املطلوبة
لقيام حكومة جديدة».
ويف اجابة على سؤال ،قال باسيل« :حنن خيارنا العودة
واالحتكام إىل املؤسسات ،وطلبنا انعقاد جملس الوزراء كي
نعود دائمًا إىل شعارنا حرية وسيادة واستقالل ،وهنا يظهر
متمسك بسيادة بلده ومن يفعل عكس ذلك .وحنن
من هو
ّ
نريد احملافظة على استقالل الوطن وقراره» .وأكد أن
املعارضة ،خبطوتها هذه ،تلجأ إىل عمل دستوري دميوقراطي،
وال تريد أن تلجأ إال إىل املؤسسات« ،املشكلة أن القرار
خرج من املؤسسات .فقد منعنا كوزراء من ممارسة احلق
الدستوري يف التصويت ،أما احلكومة فأصبحت عاجزة بفعل
قرار فريق منها .حنن نفتح اجملال حلكومة ثانية لتستطيع
القيام بعملها الدستوري».
ومبا أن استقالة العشرة ال تؤدي إىل سقوط احلكومة ،اجتهت
األنظار إىل الوزير عدنان السيد حسني .وعلم أن رئيس
اجلمهورية توسط لدى قيادات املعارضة إىل تأخري استقالته
ّ
أقله ملدة يوم ،اال ان اجلواب وصل بعد اقل من ربع ساعة
من إعالن بيان الرابية ،بإصدار السيد حسني بيان استقالته
«انسجامًا مع سياسة التوافق» ،و«متكينًا للمؤسسات
تلب طموحات اللبنانيني
الدستورية من تأليف حكومة جديدة يّ
يف الوحدة الوطنية واالستقرار الشامل».
وقالت مصادر مطلعة أن املعارضة أبلغت رئيس اجلمهورية
أمرين:
ـــــ ال عودة للحريري إىل رئاسة احلكومة بأي شكل من
لتحمل املسؤولية ،حسبما أثبتت
األشكال ،لكونه غري أهل
ّ
التجربة.
ـــــ جيب ،فورا وبأقصى سرعة ،صدور مرسوم اعتبار احلكومة
مستقيلة والدعوة إىل االستشارات امللزمة ،سواء عاد
احلريري إىل بريوت أو مل يعد ،لكون رئيس اجلمهورية معنيًا
باالستقرار وبإعادة تفعيل املؤسسات ،وليس من حقه أن

يكون يف أي موقع آخر.
ُّ
واتفق سلفًا على أن أي حكومة مقبلة جيب أن يكون على
رأس جدول أعماهلا تنفيذ البنود األساسية لتفاهم السني
ـــــ سني.
وتبقى االنظار متجهة إىل الدور احملتمل للنائب وليد جنبالط
يف املرحلة املقبلة ،واشارت مصادر إىل أن زعيم املختارة
أبلغ القيادة السورية أنه ملتزم بكل ما ستطلبه منه .إال أن
أطرافًا يف املعارضة ال تزال تنظر باحلذر والريبة اىل مواقف
جنبالط الذي غالبا ما تتصف بالرمادية حبيث يضع ِرجال اىل
جانب املعارضة فيما يبقي الِرجل االخرى مع املواالة ليتسنى
له التملص واهلروب من اي استحقاق او تطور داهم.
لالسف ،ان اسقاط احلكومة كان نتيجة اسقاط  -ولن نقول
انهيار  -تسوية الـ (س  -س) بعد أشهر عدة من العمل
الجنازها مما جعل اللبنانيني يقفون مشدوهني ومرتبكني ال
يدرون ماذا يفعلون.
لقد كان اللبنانيون ،او على االقل الكثري منهم معلقني على
«حبال» املبادرة السعودية السورية او ما أصبح ُيعرف
بالـ (س  -س) وكان عليهم ان يعلموا ان التسوية تنبع من
الداخل قبل كل شيء ،وال بأس من تلقي املساعدة والتأييد
والدعم من اخلارج.
لقد كنا يف قرارة أنفسنا مدركني ان هذه املبادرة العربية
 وحنن نشكر للملك السعودي عبد اهلل بن عبد العزيزوللرئيس السوري بشار االسد جهودهما الصادقة واملخلصة
واملشكورة يف السعي الجياد خمرج للمأزق اللبناني وحل
لألزمة املستعصية  -سوف تصل اىل حائط مسدود وذلك
لسبب بسيط جدا اال وهو عدم توفر ارادة االعتماد على
الذات لدى بعض اللبنانيني يف حل املشاكل واجياد املخارج
لألزمات.
ولعل خري دليل على دعوة اللبنانيني لالتكال على النفس ما
قاله السفري السعودي علي عواض العسريي لتلفزيون لبنان
السورية من أجل لبنان متواصلة،
السعودية
« ..ان اجلهود
ّ
ّ
واململكة العربية السعودية دعت اللبنانيني مرارًا إىل العمل
من أجل ّ
حل ترعاه اململكة والشقيقة سوريا ،وما زال هذا
ً
املوقف مستمرا.»..
نعم لقد كنا ندرك ان هذه املبادرة العربية املشكورة ال بد
واصلة اىل حائط مسدود ..ملاذا؟ ألن هناك بكل بساطة
ايادي خارجية وحتديدا صهيواسراكية ال تريد ان خيرج
العرب  -واللبنانيون بالطبع منهم  -من أزماتهم لئال يتعطل
و«يتفشكل» مشروعهم الذي ُتطلق عليه تسمية «شرق
اوسط جديد».
وال نبالغ اذا قلنا ان لبنان يشكل نقطة االنطالق هلذا املشروع
من خالل توطني الفلسطينيني املوجودين على أرضه فيه بكل
ما يف ذلك من إحداث خلل يف الرتكيبة السكانية اللبنانية
من جهة ومن اساءة اىل القضية الفلسطينية ذاتها بالتخلي
نهائيا عن حق العودة.
وأخريا متكنت الصهيواسراكية من وضع العصي يف دواليب
املبادرة العربية وفرملتها وانهاء مفاعيلها.
وكانت قناة «اجلزيرة» قد نقلت عن مصادر وصفتها
األمريكية هيالري كلينتون
باملوثوقة أن وزيرة اخلارجية
ّ
أبلغت احلريري وامللك السعودي عبد اهلل بن عبد العزيز
صراحة أن الواليات املتحدة لن تقبل على اإلطالق أي ّ
حل
يسبق صدور القرار االتهامي.
واإلجهاض األمريكي للتسوية ليس مفاجئًا البتة بل جاء
منسجمًا مع تصرحيات مسؤولي اإلدارة على مدى األسابيع
املاضية الذين طاملا «بشرونا» بذلك.
وهنا ال بد لنا من التساؤل:
ملاذا ضغطت الواليات املتحدة لوقف هذه املبادرة يف هذا
الوقت بالذات؟
ملاذا أفسحت هلا اجملال عدة أشهر ليبين عليها اللبنانيون
والعرب آماال كبرية قبل ان تعود وتفرملها؟
هل ان وقت فرملتها قد حان نظرا لقرب صدور القرار
االتهامي السياسي ولتعارضها مع اهداف هذا القرار الن
هذه املبادرة يف حال جناحها توصل اىل تسوية تغلق
الباب على الفتنة اليت يهدف اليها فيما القرار الدولي
املسيس؟
اننا من خالل مراقبتنا لألحداث والتطورات نعترب ان القرار
الظين قد صدر منذ أشهر عدة ..واذا كان من الغريب
ان يكون من أصدره سياسيون فمن االغرب اال ينربي
ّ
ويكذب ،او على االقل ،ينتقد أولئك
قاض دولي واحد

السياسيني ليحافظ على هيبة وحرمة القضاء.
***
وقد كان لفشل التسوية انعكاسات سلبية مباشرة يف بريوت
ظهرت يف إعالن قوى  8آذار االربعاء انسحابها من احلكومة
ليدخل بذلك البلد نفقًا جديدًا من الصدام السياسي.
وكان الفتا املوقف االمريكي احلاد الذي ظهر بعد استقبال
أوباما للحريري ،إذ اصدر البيت االبيض بيانا جاء فيه ان
«اجلهود اليت يبذهلا التحالف الذي يقوده حزب اهلل النهيار
احلكومة اللبنانية يظهر فقط خوفهم اخلاص وتصميمهم على
منع قدرة احلكومة على تسيري أعماهلا وتقدم تطلعات كل
الشعب اللبناني».
كما جاء يف البيان أن أوباما «شدد على أهمية عمل احملكمة
اخلاصة بلبنان كوسيلة للمساعدة على إنهاء حقبة االغتياالت
السياسية مع اإلفالت من العقاب يف لبنان ،وأن النقاش
تطرق بشكل خاص إىل اجلهود املوحدة مع فرنسا والسعودية
والعبني رئيسيني آخرين دوليني وإقليميني للحفاظ على
اهلدوء يف لبنان وضمان أن عمل احملكمة يستمر من دون
عائق من قبل أطراف ثالثة».
وهنا ال بد لنا من ان نسأل الرئيس االمريكي:
هل تتذكر ،وال خنال ان ذاكرتك ضعيفة ،ان مسلسل
االغتياالت استمر يف لبنان حتى بعد تشكيل احملكمة
الدولية؟
هل تعتقد ان حقبة االغتياالت يف لبنان انتهت بفعل هذه
احملكمة ام بعد تغيري وزير الداخلية السابق االصيل حسن
السبع والبديل (املكلف) أمحد فتفت واسناد هذه احلقيبة
اهلامة اىل وزير الداخلية احلالي احملامي زياد بارود؟
اال تعتقد ان مسلسل االغتياالت يف لبنان انتهى بعد ان
تعاون كل من خمابرات اجليش وقوى االمن الداخلي مع
املقاومة مما اسفر عن القاء القبض على الكثري من عمالء
املوساد وخاصة يف قطاع االتصاالت وتفكيك شبكات
التجسس؟
من هنا نؤكد للرئيس االمريكي الشاب ان ال فضل للمحكمة
الدولية ال من قريب وال من بعيد يف وقف مسلسل االغتياالت
يف لبنان.
ولعل من النتائج املباشرة الستقالة وزراء املعارضة مع
الوزير امللك من احلكومة واسقاطها هي انه مل تعد هناك
يف لبنان جهة رمسية (حكومة مثال) تستطيع احملكمة الدولية
ان تتعامل معها بعد صدور القرار االتهامي السياسي أو
أن تؤمن له الغطاء الشرعي عند صدوره ،حبيث إن تأييد
احلريري القرار االتهامي واحملكمة الدولية لن يتجاوز بعد
اليوم كونه تأييدا من فئة سياسية ،يف مواجهة االعرتاض
عليهما من فئة سياسية اخرى متثلها املعارضة.
وهكذا فقدت احملكمة الدولية السلطة الداخلية اللبنانية اليت
ميكن ان تتعامل معها بشأن هذا املطلوب او ذاك او هذا
امللف او غريه مما سيؤدي اىل تعقيد عمل هذه احملكمة،
وال نستبعد عندها اعالن نوع من «املقاطعة» الدولية
للبنان خاصة اذا كانت فيه حكومة ال «تساير» االرادة
الصهيواسراكية على حساب املصلحة الوطنية العليا.
واملالحظ يف خطوة املعارضة هذه انها تندرج ضمن قواعد
اللعبة الدميوقراطية ويف اطار النصوص الدستورية مما يقطع
الطريق على اي تشكيك يف قانونيتها ودستوريتها من قبل
الفريق اآلخر كما حدث سابقا يف عهد حكومة الرئيس فؤاد
السنيورة االوىل ،إذ إن استقالة وزرائها العشرة إضافة
اىل «الوزير امللك» عدنان السيد حسني ،أسقطت حكومة
الرئيس سعد احلريري تلقائيا وجعلتها مستقيلة فورا.
وما يزيد من تعقيد االمور بعد استقالة احلكومة ،وخاصة
بعد اعالن املعارضة عدم قبوهلا باعادة تسمية احلريري
لتشكيل حكومة جديدة بسبب تأييده للمحكمة الدولية والقرار
االتهامي ،هو العثور على شخصية سنية «تتجرأ» قبول
التأليف ،ويف هذا االطار قال الرئيس عمر كرامي إنه إذا
بقيت األكثرية احلالية على ما هي عليه فإنها ستعيد تسمية
احلريري ،آمال يف تسمية من يستطيع إنقاذ البلد.
وتبقى تسمية احلريري او غريه لرتؤس احلكومة العتيدة
رهن بكيفية التعامل مع حتدي القرار االتهامي واحملكمة
الدولية ،اذ ان اي شخص تعرف املعارضة انه سيبصم
بـ «العشرة» على القرار الظين ويقبل «عالعميانة»
به سيكون مرفوضا من قبلها وذلك انطالقا من مبدأ :بلد
بال حكومة أفضل من بلد حبكومة ارادتها وقراراتها مرهونة
للخارج .

انطونيوس بو رزق
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CEDAR DRIVING SCHOOL
مدرسة االرز لتعليم قيادة السيارات

2011  كانون الثاني15 السبت

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
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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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اعالنـــات

احـتفـلـوا بـــ

عـيد اسـتـرالـيـا
على شواطئ بوتاني باي BOTANY BAY
وذلك يوم األربعاء يف  26كانون الثاني 2011

Peter Depena Reserve, Dolls Point
االحتفال الرسمي ابتدا ًء من  8.15صباحاً
الربنامج الرتفيهي العائلي من الـ  10.00صباحاً حتى الـ  1.00بعد الظهر
ملزيد من املعلومات يمكنكم االتصال بمركز خدمة الزبائن
على الرقم 9562 1666
أو زيارة املوقع االلكرتوني
www.rockdale.nsw.gov.au
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إعالنات
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until April 2014 with monthly repayments

®
HARVEY NORMAN® @ DOMAYNE
DOMA
AUBURN NOW OPEN

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

THE ELECTRICAL SPECIALIST
www.harveynorman.com.au
Product offers end 16/01/11. Harvey Norman® stores are operated by independent franchisees.

AUBURN

103-123 Parramatta Rd. 9648 5411

199300_AUB

@



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

*1. Conditions of No Deposit, No Interest for 40 months with monthly repayments: Available to approved customers on single or multiple transactions where the amount financed is $1000 or more on GO MasterCard and GO Business
MasterCard, or $1600 or more on Buyer’s Edge and GE CreditLine, between 26/12/10 and 16/01/11. Offer available on purchases from Harvey Norman franchisees (excludes Miele and Apple products). Minimum monthly repayments
must be made during the interest free period, and interest and repayments are payable after the interest free period. Paying only the minimum monthly repayment will not pay out the loan before the end of the interest free period.
Offer available on advertised or ticketed price. This notice is given under each of the GO MasterCard, GO Business MasterCard, Buyer’s Edge and GE CreditLine Conditions of Use (as applicable), which specify all other conditions for
this offer. A $25.00 Establishment Fee for GO MasterCard and GE CreditLine applies to all new applications. The GO Business MasterCard attracts a $40 Annual Fee. Account Service fee of $3.95 per month applies for GO MasterCard,
GE CreditLine and Buyer’s Edge, and $2.95 per month for GO Business MasterCard and other fees and charges are payable. For GO MasterCard, GO Business MasterCard and Buyer’s Edge, credit is provided by GE Capital Finance
Australia (ABN 42 008 583 588), and for GE CreditLine, credit is provided by GE Finance Australasia Pty Ltd (ABN 88 000 015 485), both trading as GE Money.
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فـــن وجمـــال
ً
غريبة عين
رندا مرعشلي:أدوار البطولة ليست
السورية ،راندا
أشارت املمثلة
َّ
مرعشليَّ ،
َّ
التحضري
أنها بصدد
ٍ
عدد من
وتصوير أدوراها يف
ِّ
أن أدوار
مؤكدة
املسلسالت،
َّ
ً
البطولة ليست غريبة عنها.
َّ
السورية ،رندا
أكدت الفنانة
َّ
َّ
بأنها ترفض ظاهرة
مرعشلي،
حب امرأة لشاب مراهق يصغرها
ً
مشرية إىل وجود تفاوت
بسنوات،
كبري باألفكار بينهما مما سيجعل
احلياة متعبة للطرفني.
خلفية
وجاء هذا الكالم على
َّ
جتسيد مرعشلي لدور امرأة تدخل
على حياة أحد الطالب املراهقني
يف مرحلة البكلوريا لتسبب له
ً
نوعيًة يف حياته ،وتدفع به
نقلة
َّ
إىل األمام ،وذلك يف املسلسل
حاليا مع
السوري الذي تصوره
ً
َّ
حناس ،بعنوان
املخرج ،إياد
«أيام املدرسة».
َّ
السورية
الفنانة
وقالت
َّ
حبها مع
أن
لـ»إيالف» َّ
َّ
قصة ِّ
أحد الطالب تعترب من القصص
الرئيسية يف املسلسل اإلجتماعي
َّ
ٍ
حاالت أخرى
الذي يتناول مثان
ً
معتربة يف
لبعض املراهقني،
ِّ
متثل
قصتها
أن
الوقت نفسه َّ
َّ
مير به الشاب
احلدث الواقعي الذي ُّ
وأن تسليط
يف مرحلة املراهقة،
َّ
ٍ
قضية كهذه ،وكشف
الضوء على
النتائج َّ
اليت حتصل جراء ارتباط
املراهق بإمرأة تكربه ًّ
ضروريٌة
سنا
َّ
جدا ،مع مراعاة عقل املراهق الذي
ًّ
حياتية كافية جتعله
مل مير بتجارب
َّ
حيسن التصرف يف هذه احلاالت.
ويف سياق أخر ،عبرَّ ت مرعشلي
عن سعادتها إلختيارها يف بطولة
النسخة الثانية ملسلسل «دليلة
والزيبق» ،وقالت َّ
ستجسد
أنها
ِّ
دور فاطمة «أم الزيبق»َّ ،
وأنها
جاهزة ألداء َّ
خصية مبرحلتيها
الش َّ

لتقوم بها وهي صغرية عندما يولد
ثم تكربعندما يكرب إبنها،
الزيبقَّ ،
ً
أحداثا
أن هناك
وأشارت إىل َّ
قصة العمل حتكي عن
قويًة كون َّ
َّ
اإلنتقام ،وهي حتاول إبعاد إبنها
َّ
يصر
ولكنه
عن اإلنتقام لوالده،
ُّ
صراع
يف
هي
على الثأر ،فتدخل
ٍ
مع نفسها ،ومع إبنها ،ومع الوسط
اإلجتماعي الذي تعيشه.
السورية َّ
أنها
وأضافت الفنانة
َّ
أنهت تصوير مشاهدها مع املخرج،
حسان داوود ،يف املسلسل
َّ
البوليسي «سقوط األقنعة»،
وحتل فيه كضيفة على إحدى
حلقاته َّ
ٍ
جرمية
تتحدث عن
اليت
َّ
حتصل على سفينة يف البحر،
وتكون هي الناجية الوحيدة ،كما
َّ
إنها ال تزال تصور اجلزء الثاني من
«الدبور».
مسلسل
َّ
السينمائية األوىل
وعن جتربتها
َّ
السورية َّ
بأنها سعيدة
قالت الفنانة
َّ
وحتمد اهلل على أوىل التجارب
خصوصا َّ
أنه يأتي
السينمائية،
ً
َّ
ً
مضيفة« :من
بدور البطولة،
أن يدخل الفنان من
املهم ًّ
جدا ّْ
أية جتربة يقدم
الباب الواسع يف َّ
بغريب
عليها ،وباب البطولة ليس
ٍ
عين على إعتبار أنين يف أول أعمالي
قدمت دور البطولة».
التلفزيونية َّ
َّ
وكشفت مرعشلي عن دورها يف
والعاصفة»
«الشراع
فيلم
للسوري ،غسان مشيط ،املأخوذ
عن رواية األديب السوري ،حنا
سيصور بني سوريا
مينا ،والعمل
َّ
وجتسد فيه دور فتاة
وأوكرانيا،
ِّ
شخص
تقوم بالتأثري على حياة
ٍ
رأسا على
قوي ًّ
جدا ،وتقلب حياته ً
ٍّ
ً
أن املرأة هي الوحيدة
عقب،
معتربة َّ
أن تكون نقطة الضعف يف
القادرة ّْ
حياة األشخاص األقوياء عندما
تقتحم حياتهم.

وجــــه
اعداد أكرم املغوّش

األســـبوع
طبيبة املستقبل سارة محود
بطلة رياضية وموسيقية وأديبة
مجال العلم واالدب والثقافة خمزون يف
قمة الروعة لالنسان الطموح واملثابر على
الدراسة.تلك القيم اجلميلة تنطبق على
الصبية احلسناء سارة محود كرمية رجل
االعمال املهندس علي محود وسيدة
االعمال االكادميية منال عيسى محود
صاحيب صالونات  ella rouge beautyاليت
تنتشر فروعها يف أكرب مراكز التسوق يف
سائر احناء سيدني.
ُولدت سارة يف سيدني وترعرعت يف
بيت علم وثقافة ووطنية وحمبة وكانت
من األوائل يف الثانوية العامة حيث
الطب يف جامعة سيدني
تسجلت يف كلية
ّ
بعد ان حصلت على عالمات عالية تؤهلها
لذلك.
ليس هذا فحسب فاحلسناء سارة محود
هي بطلة رياضية بامتياز حيث فازت
باملرتبة االوىل يف سباق اجلري (100
مرت) لبطولة املدارس وذلك من عام
 2004حتى عام .2010
ومن مواهبها ايضا العزف على البيانو
وكتابة النثر باللغة االنكليزية ،ومن
كتاباتها (الولد يف بغداد) و (عني
السماء) وغريهما من مقطوعات أدبية

حلت يف املرتبة االوىل يف املدرسة مما
حدا باالديب والشاعر واالعالمي املميز
شوقي مسلماني بأن يطلق عليها لقب
«الفيلسوفة سارة».
وهذا ليس جبدبد ألن سارة اجلميلة
بشكلها وفكرها وأخالقها صورة طبق
االصل عن والديها علي ومنال محود
وشقيقتيها أليسار وشانيل اللتني
ينتظرهما مستقبل باهر نظرا لتفوقهما
يف الدراسة والرتبية املثالية.
وتعود سارة جبذورها اىل بلدة كونني
البطلة وأم الشهداء يف اجلنوب اللبناني
الباسل تلك البلدة االبية اليت أعطت
اسرتاليا والعرب والعامل قريبها السناتور
العمالي احملامي شوكت مسلماني
والشقيقني االعالمي شوقي مسلماني
واعمامها االكادميي الدكتور حممد موسى
محود وشقيقه رجل االعمال حممود محود
وغريهم من أكادمييني ومناضلني.
وتقول سارة ان فرحي ال يضاهيه اي
فرح ألننا سعداء يف حياتنا مع والدنا
ّ
وشقيقيت
احلبيب ووالدتنا احلبيبة
الغاليتني وأهلنا مجيعا ،وامتنى ان أتابع
دراسيت يف الطب ملساعدة الفقراء

واملساكني وادعو ابناء اجلالية العربية ان
يساعدوا اسرتاليا العظيمة والوطن الغالي
لبنان وبالدنا العربية ،واطلب من اهلل ان
ينصر اهلنا يف اجلنوب اللبناني البطل،
وحيلو لي ان أردد مع الشاعر ابراهيم
سلمان:
شهداؤنا األبرار ذلك عرسكم
تزينت السما
عرس الشهيد له ّ
فادي الوطن احلبيب وشعبه
يا
َ
أحييت شعبك يف دمائك بعدما
َ
طبيبة املستقبل احلسناء سارة محود وجه
طافح باخلري والثقة بالنفس ألنها ملكة
وواثقة اخلطى دائما متشي ملكة وهي
كذلك.

MONAMOR RECEPTION
ســـابقاً Miramar

بإدارة الفـنان اودي
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

Level 1/ 41 Smart St Fairfield NSW2165

Ph: (02) 9723 5078 - Mobile Service: 0425 300 458
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منوعات

نيللي مقدسي :مل أدخل روتانا جنمة كإليسا

ملعت الفنانة اللبنانية «نيللي مقدسي» يف البدايات
باللون البلدي ،الذي إشتهرت به القديرة «مسرية
توفيق» ،وإعتربها البعض إمتدادًا هلا ،ولكن بروح
العصر اجلديدة ،حيث قدمت توزيعًا متطورًا ،وصورة
معاصرة هلذا النمط الغنائي ،فالقت جناحًا الفتًا.
ولكنها بعد فرتة غريت خطها الغنائي لتماشي النمط
التجاري السائد ،عن أسباب هذا التغيري ،التعثر،
الصعوبات ،واإلصرار واملثابرة إلثبات الذات والتواجد،
إحيانا ضمن شركة إنتاج ،وأحيانا أخرى معتمدة على
اإلنتاج اخلاص ،وعن اهلجمة احلالية من قبل جنوم الغناء
على أرشيف العمالقة ،وإعادة جتديده ،كان هذا اللقاء
الذي مجعنا بها يف أحد املقاهي مبنطقة الزلقا:
نيللي بداية كيف تتقبلني النقد بشكل عام؟
جتيب مبتسمة ،وبلهجة فيها الكثري من التساهل :عادي،
تعودت على النقد ،وال يستفزني.
لنبدأ حوارنا عن أحدث مشاريعك الفنية مالذي دعاك
للتفكري بتجديد أغنيات العمالقة الطربية حتديدًا ،أال
تعتقدين بأنها مبثابة خروج كامل عن لونك البدوي الذي
إشتهرت به؟
ال أعتقد أن هناك فنان يف العامل العربي ثابت على لون
غنائي واحد ،ومل حيد عنه ولو قلي ًال ،ما عدا قلة قليلة
ميكن أن تعد على أصابع اليد الواحدة ،رمبا ألن صوتهم
ال يناسب الوانًا غنائية أخرى ،أو رمبا ألن إحساسهم ال
جييد التعبري بشكل غنائي آخر.
ولكنها تستدرك قائلة :طبيعي أن يكون هناك لون
غنائي مييز نتاج الفنان ،لكنه ال يفرتض أن ينحصر به،
ال ضري يف التنويع بني احلني واآلخر.
وتعود للحديث عن نفسها بالقول :يف أول البوم يقدم
الفنان األقرب اىل قلبه ،والذي حيبه ،وال يبحث يف هذه
املرحلة عن التميز والتجدد ،ولكنه مع التجربة واخلربة،
يبدأ بتقديم الوان جديدة تستهوي شرحية أخرى من
الناس قد ال حتبذ النمط البدوي مث ًال .أو ممكن أن يقدم
هلجات أخرى يكرم بها شعوب العامل العربي كاملصرية
واخلليجية والتونسية وغريها .وتنهي مجلتها بالقول أنا
مل أتقيد يومًا ما بنمط غنائي واحد ،وإمنا متيزت باللون
البدوي ،ولكين نوعت يف نتاجي الغنائي بشكل عام.
بدايتك باللون البدوي خدمتك أم أضرت بك فنيًا؟
اللون البدوي صنع لي أمسي ،بالتالي ال أعتقد أن هناك
ضرر من أي نوع.
ألنها وضعتك يف إطار معني تقبله منك الناس ،واإلنتقال
اىل أمناط أخرى رمبا ال يستهوي اجلمهور الذي تعرف
عليك بالبدوي فخسرته ،كما أنك إنتقلت اىل ملعب برع
به آخرون ،فكان التميز بينهم أصعب عليك ،يف الغرب
مث ًال لكل فنان منط غنائي وشخصية خاصة به ال تشبه
غريه ،حيافظ عليه كأساس حتى لو نوع قلي ًال ،بينما يف
العامل العربي الكل بات يشبه بعضه إن كان بالشكل،
أو باملوسيقى...
أنا متيزت باألساس ،ولي لوني ،وأنوع ،وال أشبه غريي
من الفنانني من جيلي ،عندما غنيت وصورت أعما ًال مثل
«شوف العني» أو «شبكي شنوحًا» مث ًال .ولكن يف
مرحلة معينة تشعرين بأنه إذا مل يكن هناك جتديد يف
هذا اللون ،األفضل التوقف عن تقدميه ،املشكلة ليست
يف أنا ،املشكلة يف الشعراء وامللحنني يف لبنان ال
يتعاطون باألغنية البدوية كثريًا ،ويلحقون بالدارج اذا
ضربت أغنية رومانسية جتدين الكل يلحن رومانسي،
وإذا ضربت أغنية دبكة جتدين كل األحلان يف السوق
دبكة ،من الصعب اليوم أن أجد من يكتب أو يلحن لي
أغان مبستوى شوف العني أو شبكي شنوحًا.
من برأيك يصنع «املوضة» الغنائية؟
األغنية الناجحة يلحق بها اجلميع .الصناعة تلحق مبا ينجح
بني الناس .وهو خطأ ألنه يقتل التميز.
برأيك لو جنحت بتأسيس قاعدة مجاهريية كاسحة لك
باللون البدوي قبل أن حتيدي عنه ،ألن تكوني اليوم يف
موقع من يصنع املوضة الغنائية بد ًال من اللحاق بها؟
أنا مل احد عن البدوي قبل األوان ،قدمت أربع البومات
بدوية ،قبل أن أنتقل اىل الوان غنائية أخرى ،ولكن
عنما أصل اىل مرحلة ال أجد فيها حلنًا بدويًا مميزًا ،فأنا
جمربة على التغيري .برأيك مالذي دفع عاصي احلالني اىل
التغيري عن اللون البدوي الذي إنطلق به؟...
رمبا ألنه أراد اللحاق بلون عمرو دياب واملوضة الغنائية
اليت درجت يف تلك املرحلة؟
أو رمبا ألنه عانى نفس ما عانيته أنا من شحة األغاني
املميزة بلونه الذي إشتهر به ،كـ «وأني مارق مريت ،أو
ياميمة» أكيد مل جيد كلمة أو موضوعًا بنفس املستوى،
مث ًال ،فحاد عنه ليبقى متميزًا.
برأيك التجربة الطربية اليت تقدمني عليها اليوم ستخدم
متيزك؟
بالتأكيد.
ماجلديد فيها؟ الكل يغين نفس األغنيات ويعيد جتديدها،
هل هذا متيز أم تعكز على جناح السابقني؟ وهل هو تقليد
لنجاح حققته بعض األصوات املعاصرة ألغان قدمية؟
كل الفنانني بقدميهم وجديدهم جيددون أغنيات من
سبقوهم ،فما الذي مينع أن أقدم أغنيات أحبها بصوتي؟

ختريو
احللوين
راحوا املواسم ...ختريوا احللوين
ونقلوا عصافري البطم والتني
عقضبانو
ناشف
الدبق
وصار
حمطوطني
عالرف
البلزاويه
متوز  ...شو َقولك ...بعد بيعود
وتشرين عن يركض ورا تشرين
العريشه
وايد
بعنقود
مكبشه
ّ
عريان عن يرجف من كوانني

هل نعترب فضل شاكر يقلد الوسوف إذا غنى لعبد احلليم
أو أم كلثوم؟ ال أعتقد ،اجلميع يعمد لتجديد األغنيات
لست الوحيدة.
عندما جيدد شخص أغنية حياول أن خيتار أغنية ناجحة
ولكن منسية ،إختيارك ألغنية «مستنياك» بعد أن
جددتها نانسي عجرم وجنحت بها ،ال يضعك يف مقارنة
معها اليوم؟
«فلة» أيضًا غنت «مستنياك» ،وقبل نانسي ،هل
وضع ذلك نانسي يف مقارنة مع فلة ال أعتقد .كما أنين
مل أجدد أغنية واحدة أنا أستعد لطرح البوم طربي كامل
فيه جمموعة أغنيات من هذا النوع .األغاني القدمية ليست
حكرًا على أحد .املقارنة تكون باألعمال اجلديدة وليس
بالرتاث الغنائي .ويفرتض أن نلقى التشجيع من اإلعالم
ألننا نعرف اجليل اجلديد بهذه األغنيات.
هل ستحافظني على طول األغنية األصلية أم ستعمدين
اىل تقصريها لتجد مساحة للعرض على الفضائيات
الغنائية املزدمحة باألغاني املدفوع مثن إذاعتها ،فاهلواء
بات مشرتى اليوم؟
ال بالتأكيد سنعمد اىل إختصار زمنها وتقديم
«كوبليهني» منها فقط.
ويتدخل والدها ومدير أعماهلا السيد «ميالد مقدسي»
يف احلديث قائ ًال :سرتين صورة حتاكي روح العصر
الذي صنعت فيه األغنية ،حنن نستحضر املاضي اجلميل
من خالل هذا املشروع بكل تفاصيله.
وتضيف نيللي :عمدنا اىل هذا األسلوب حتية للزمن
اجلميل وإحرتامًا لرموزه.
روتانا قصرت معك؟
ماديًا ال ..معنويًا نعم .ولكن بدون قصد.
مبا أنهم اعطوك املادة وانت عندك الذكاء والرؤية الفنية
ماذا تريدين اكثر لتنجحي؟
انا مل أدخل روتانا وكنت ناجحة وحمققة شهرتي خارجها
كإليسا مث ًال ،دخوهلا لروتانا كان حتصيل حاصل لتستمر
حبياتها الفنية ،أنا بدأت حياتي الفنية داخل روتانا،
أول ألبوم لي كان معهم ،حققت جناحًا ،ولكن احلصرية
مل ختدم إنتشاري الكامل ،وشخص يف بداياته حيتاج
أن يصل لكل اجلمهور وليس مجهور حمطة معينة ،هذا
الشيء عطل إنتشاري كثريًا.
ً
اليوم أنت خارج روتانا هل تشعرين أن هناك فرقا؟
أكيد ولست وحدي من تشعر بالفرق ناحية اإلنتشار،
عندما يصدر لي عمل أجد أن كل الناس تعرف بذلك ،يف
السابق كنت أصدر عم ًال أجد الناس تسألين أين أنت؟ مل
نر لك شيئًا جديدًا من زمان.
طيب لكن يف املقابل أنت تتكلفني اليوم مثن إنتاج
أعمالك؟
يهون الثمن طاملا أن العمل الذي تتعبني عليه يصل
اىل أكرب شرحية .ما فائدة ان ينتج لي عمل وال جيد
انتشارًا؟
كنت تدفعني من جيبك اخلاص؟
يف األغاني السابقة كانت شركة «اليف ستايلز»
تنتجها ،وهي شركة سعودية تنتج ألكثر من فنان.
مرتاحة معهم؟
نعم ...وهم مولوا أيضا مشروع األغاني القدمية.
ما هي تفاصيل تعاونك معهم أغان منفردة أم البومات
كاملة؟
مل أوقع عقدًا معهم ،ينتجون أغان منفردة 3 ،يف
السنة.
كيف يسرتجعون أمواهلم؟
هذا األمر ال يعنيين ،أنا طلبت صيغة للتعاون وهم
وافقوا عليها .رمبا حياولون التأسيس إلسم الشركة.
هل يصرفون على دعم األغاني وتسويقها؟

نعم ،وأصبحت الشركة تنتج لعدد البأس به من
الفنانني كدينا حايك ،وشذى حسون ،وليد توفيق،
وغريهم .وتضيف ضاحكة :واملهم أنهم ال ميلكون حمطة
تلفزيونية.
هل تعتقدين بأن زمن النجاح الكاسح إنتهى؟ مل نعد
نشعر اليوم أن هناك أجدًا حيقق جناحًا كاسحًا كما يف
السابق؟
مل يعد هناك مقياس اليوم نعيش زمن األغنية الناجحة..
تنتشر على مجيع اإلذاعات ملدة شهر ثم تنتهي.
ال احتدث عن األغنيات اليت تبث مقابل مبلغ مادي لشهر
وتنتهي ،احتدث عن جناح اغنية يف مجيع الدول العربية،
كما كان حيدث يف السابق دون دعم مادي ،اغنية
يرددها الكل من احمليط اىل اخلليج؟
ال هذا األمر مل يعد حيصل اليوم إال ما ندر .ألن الساحة
باتت مزدمحة ،واجلمهور مصاب بالتخمة ،والفنان حائر
ما الذي ميكن أن ينجح مع اجلمهور ،وأحيانًا أبتعد ،ألنين
أسعى لتقديم شيء مجيل.
ألن اإلنتاج يف العامل العربي حيصل بشكل عشوائي دون
دراسة ودون إشراف من متخصصني؟
وأين سنجد هؤالء املتخصصني يف العامل العربي؟ إن
كنت تعرفينهم دليين عليهم أرجوك .يفرتض بشركات
اإلنتاج أن تضم هؤالء املتخصصني .لذلك على الناس
أن تقول برافو لنا ألن النجاح الذي حنققه حنققه
بصعوبة ،بدون دعم ،وبدون إدارة متخصصة ،وبدون
خرباء يرفعون عنك احلمل.

ّ
الكرمات فضيو
وصقعوا العودان
بردانني
بلليل
يركعو
وعن
ّ
وما
ضل غري الشاعر الفقدان
الشربني
غامر
الصنوبر
وزند
ّ
وهل كم حنله ،البعد ما َن ْقلو
ّ
املعاصر
حد
زعالنني
صف
ّ
ّ
ومن بعدما
ملو العنب عقلو
وصحيوا وصاروا الناس سكرانني
وشاعر عن
يصور قراني الكون
ّ
مليانني
بالزهر
وشيت
صيف
وميد ايدو عالسما من هون
ّ
فساطني
السما
جنوم
تيلبس
ّ
تانشاب شعرو عل عمر ميشيب
جمانني
مدينة
حلالو
وخيلق
وضيعه ع ارضا الشمس ما تغيب
َ
احللوين
بيخ ْترِي
ما
وتراب
من ديوان «روحانيات» اجلزء
االول للشاعر الراحل يوسف روحانا

صور من تاريخ اجلالية

تقديم أكرم املغوّش

زيارة األمري الراحل فيصل أرسالن وعقيلته اىل سيدني

األمري فيصل أرسالن وعقيلته حياة وهاب أرسالن يتوسطان الزميل أكرم املغوّش والدكتور الشاعر مجيل ميالد الدويهي

منذ عدة سنوات زار سيدني بدعوة من اجلامعة الثقافية اللبنانية ويف ذكرى االستقالل االمري الراحل
فيصل ارسالن وعقيلته الناشطة الوطنية واالجتماعية حياة وهاب ارسالن وكان هلما تكريم الئق
وكبري النه رمحه اهلل جنل لبطل االستقالل اللبناني االمري اخلالد جميد ارسالن وشقيق الوزير والنائب
املناضل طالل ارسالن وحفيد االرسالنيني االبطال االمراء حممد رئيس حركة التحرر العربي وشكيب
أمري البيان ،ومصطفى العالمة اجملاهد وعادل ارسالن امري السيف والقلم وامثاهلم من تلك العائلة
العريقة يف اجلهاد العربي اليت كان هلا شرف القيادة ضد احملتلني.
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رياضة

برشلونة على مشارف نصف نهائي كأس إسبانيا الدوري األمريكي للمحرتفني بكرة السلة
وبالكبول جي ّدد فوزه على ليفربول يف إنكلرتا
ليكرز يكتسح كليفالند (112ـ)57

* العب بالكبول كامبل (إىل اليمني) يسجل هدف الفوز يف مرمى حارس
ليفربول اإلسباني رينا *

بات برشلونة قاب قوسني أو أدنى من بلوغ نصف نهائي كأس
إسبانيا بكرة القدم باكتساحه ضيفه ريال بيتيس من الدرجة الثانية
خبماسية نظيفة ،االربعاء ،يف ذهاب ربع النهائي.
ويدين برشلونة بفوزه إىل أفضل العب يف العامل األرجنتيين ليونيل
ميسي الذي سجل «هاتريك» يف الدقائق  44و 62و ،73بينما
أضاف بيدرو رودريغيز واملالي سيدو كيتا اهلدفني الرابع واخلامس
يف الدقيقتني  76و 83على التوالي.
وعاد حامل اللقب إشبيلية بتعادل مثني من ملعب «ال مادريغال»
اخلاص مبضيفه فياريال (3ـ.)3
وسجل إلشبيلية ألفارو نيغريدو ( ،)39والعاجي ندري روماريك (،)60
واليكسيس دلغادو ( ،)88ولفياريال كاني ( ،)24واإليطالي جوسييب
روسي ( ،)29وماركوس روبن (.)55
وخيتتم ذهاب ربع النهائي اليوم كاآلتي (بتوقيت بريوت):
ـ أملرييا * ديبورتيفو ال كورونيا (.)21.00
ـ ريال مدريد * أتلتيكو مدريد (.)23.00
إيطاليا
بلغ إنرت حامل اللقب ربع نهائي كأس إيطاليا بفوزه على ضيفه جنوى
بثالثة أهداف للكامريوني صامويل إيتو ( 15و ،)43والكيين ماكدونالد
ماريغا ( ،)59مقابل هدفني للمغربي حسني خرجة ( 53من ركلة جزاء)،
وجوسييب سكولي (.)90
وبلغ بالريمو الدور نفسه بفوزه الصعب على ضيفه كييفو بهدف
فابريتسيو ميكولي ( 80من ركلة جزاء) .ويلعب يوفنتوس مع كاتانيا
اليوم (الساعة .)22.00
إنكلرتا
فاز إيبسويتش تاون من الدرجة الثانية على ضيفه أرسنال (1ـ صفر)
يف ذهاب ربع نهائي كأس رابطة االندية اإلنكليزية احملرتفة.
وسجل اجملري تاماس بريشكني ( )78اهلدف بعدما كسر مصيدة
التسلل وانفرد باحلارس البولندي فويسييه شيتشيين وأرسلها اىل
الزاوية البعيدة عنه.
وفاز وست هام بعشرة العبني على ضيفه برمنغهام سييت بهدفني
ملارك نوبل ( ،)13وكارلتون كول ( ،)78مقابل هدف لليام ريدجويل
(.)56
وخسر وست هام جهود العبه النيجريي فيكتور اوبينا يف الدقيقة 59
بالبطاقة احلمراء.
وتقام مباراتا االياب بعد اسبوعني فيلتقي ارسنال مع إيبسويتش يف
 25احلالي ،وبرمنغهام مع وست هام يف  26منه.
^ يف الدوري ،فاجأ بالكبول الصاعد من الدرجة الثانية ضيفه ليفربول
للمرة الثانية هذا املوسم بفوزه عليه بهدفني لغاري تايلور فليتشر (،)12
ودي جي كامبل ( ،)69مقابل هدف لإلسباني فرناندو توريس ( ،)3يف
مباراة مؤجلة.
وكان بالكبول فاز بالنتيجة نفسها ذهابا يف تشرين األول الفائت
يف ليفربول.
وصعد بالكبرين إىل املركز التاسع بـ 28نقطة ،بينما تراجع ليفربول
إىل املركز الـ 13بـ 25نقطة.
اسكتلندا
عزز سلتيك صدارته لرتتيب الدوري االسكتلندي بفارق  5نقاط
بتعادله مع مضيفه هاميلتون األخري بهدف لأليرلندي ستوكس ( 90من
ركلة جزاء) ،مقابل هدف لإلنكليزي مينسينغ ( ،)28يف مباراة مؤجلة
شهدت طرد  3العبني.
ويف مباراة أخرى ،فاز دندي يونايتد على مذرويل (2ـ صفر).
[ ترتيب الصدارة:
1ـ سلتيك 46 ،نقطة من  20مباراة.
2ـ رينجرز 41 ،من .17
3ـ هارتس 39 ،من .19
4ـ كيلمارنوك 30 ،من .19
5ـ إنفرنس 27 ،من .20
^ بلغ سانت جونستون الدور اخلامس من كأس اسكتلندا بفوزه على
مضيفه هارتس بهدف ماكدونالد (.)86
يف  3مباريات أخرى تعادل فالكريك مع بارتيك (2ـ ،)2وخسر كـــوين
أوف ذي ســـاوث أمام بريكن سييت (1ـ ،)2وثريـــف روفرز أمام
ستينهاومسويـــر (1ـ.)5

*العب سان أنطونيو جيفرسون (إىل اليمني) حياول التسجيل مبواجهة
العيب مينيسوتا جونسون وبرور *

*العب ليكرز راون ( )12يصوب من فوق العب كليفالند صامويلز*

اكتسح لوس اجنليس ليكرز حامل اللقب يف املومسني االخريين
ضيفه كليفالند كافاليريز (112ـ ،)57اللربعاء ،على أرض ملعب
«ستايبلز سنرت» أمام  18997متفرجا ،ضمن الدوري األمريكي
للمحرتفني بكرة السلة.
وقدم الفريق االصفر أداء دفاعيا خارقا ليحقق فوزه اخلامس على
التوالي ويلحق بضيفه اخلسارة احلادية عشرة على التوالي.
وسجل لليكرز كل من رون أرتست والعب االرتكاز أندرو باينوم 15
نقطة ،وكوبي براينت واإلسباني باو غاسول والبديلني المار أودوم
وشانون براون  13نقطة ،كما التقط غاسول  14متابعة.
ولدى كليفالند صاحب الرصيد االسوأ يف الدوري (8ـ ،)30مل
يصل أي من العبيه االساسيني اىل عتبة النقاط العشر ،وكان
البديل ألونزو جي أفضل مسجل بـ 12نقطة.
وتابع سان انطونيو سبريز متصدر الرتتيب العام تألقه وختطى
مضيفه مينيسوتا متربوولفز (107ـ ،)96يف مباراة شهدت احتساب
 5أخطاء تقنية على فريق مينيسوتا.
فعلى أرض ملعب «تارغت سنرت» يف مينيابوليس وأمام 11209
متفرجني ،احتسب احلكم كن ماور  5أخطاء تقنية على مينيسوتا
خالل  10ثوان يف الربع الثالث ،علما بأن ماور مولود يف «ساينت
بول» يف مينيسوتا.
وعلق جنم مينيسوتا كيفن لوف صاحب  20نقطة و 20متابعة على
االخطاء التقنية« :مل أشاهد أمرًا مماث ًال من قبل .مخسة على
التوالي ،جيب أن تكون هذه سابقة .انه أمر جنوني».
وبرز لدى سبريز الذي حقق فوزه الـ 32مقابل  6خسائر فقط،
االرجنتيين مانو جينوبيلي بـ 19نقطة ،والفرنسي طوني باركر مع
 12نقطة و 13متريرة حامسة ،وريتشارد جيفرسون بـ 17نقطة وكل
من تيم دنكان ومات بونر بـ 16نقطة .وأضاف ملينيسوتا كل من
لوك ريدنور ومارتل وبسرت  18نقطة.
وتأجلت مباراة اتالنتا هوكس مع ميلووكي باكس بسبب أحوال
الطقس السيئة ،وستقام يف  15آذار املقبل على أرض ملعب
«فيليبس أرينا» يف أتالنتا حبسب بيان صادر عن رابطة
الدوري.
وقطعت عاصفة ثلجية وجليدية الطرق ومت إعالن حالة الطوارئ
بسبب العاصفة.
ويف باقي املباريات ،فاز واشنطن ويزاردز على ساكرامنتو كينغز
(136ـ ،)133بعد التمديد ،وإنديانا بيسرز على فيالدلفيا سفنيت
سيكسرز (111ـ ،)103ودنفر ناغتس على فينيكس صنز (132ـ،)98
ونيويورك نيكس على بورتالند ترايل باليزرز (100ـ.)86

بطولة كأس آسيا «الدوحة »2011

قطر تعرب «سور الصني»
بهدفني وتنعش آماهلا بالتأهل
عربت قطر الدولة املضيفة لكأس آسيا «الدوحة  ،»2011السور
الصيين العظيم ،وأنعشت آماهلا جمددا يف املنافسة على احدى
بطاقيت اجملموعة االوىل ،اثر فوزها على الصني (2ـ صفر) يف
انطالق اجلولة الثانية للبطولة.
ويف مباراة ثانية فقدت الكويت حظوظها وودعت البطولة خبفي
حنني وكانت الدولة األوىل اليت تصبح خارج املنافسة بعد خسارتها
أمام أوزبكستان (1ـ.)2
وتصدرت أوزبكستان اجملموعة بـ 6نقاط يليها قطر والصني بـ 3ثم
الكويت ،وهنا التفاصيل:
قطر × الصني
أنعشت قطر آماهلا ببلوغ الدور الثاني بفوزها على الصني (2ـصفر)
على استاد خليفة يف الدوحة.
وسجل يوسف امحد اهلدفني يف الدقيقتني  27و.45
وأجرى مدرب منتخب قطر الفرنسي برونو ميتسو  3تعديالت على
التشكيلة اليت خاضت املباراة ضد اوزبكستان (صفر )2-بإشراك
حممد كاسوال وحممد السيد ويوسف امحد على حساب جار اهلل املري
وحسني ياسر وفابيو سيزار فكانت تبديالته يف حملها الن امحد
سجل هديف املباراة.
وخالفا للعرض املخيب يف املباراة االفتتاحية ،ظهر املنتخب
«العنابي» بروح خمتلفة وبدا العبوه واثقني من أنفسهم بعيدا
عن احلذر والعصبية ،وبدا واضحا منذ البداية تصميم العبيه على
تعويض العرض املخيب هلم السابق ،فاندفعوا جتاه املرمى الصيين
بال هوادة وجنحوا يف حسم نتيجة املباراة يف الشوط االول ،يف
حني اعتمد الصينيون على اهلجمات املرتدة السريعة اليت شكلت
بعض اخلطورة.
ويف الشوط الثاني جنح املنتخب القطري يف السيطرة على جمريات
اللعب ومنع منافسه من االقرتاب من منطقة اجلزاء ليخرج بفوز
مثني.
يف الدقيقة  27أطلق يوسف امحد كرة «لوب» يف الزاوية
البعيدة ملرمى احلارس الصيين زينغ تشنيغ ( )27مفتتحا التسجيل
بهدف هو االمجل يف البطولة حتى اآلن فالتهبت املدرجات فرحا.
ويف الدقيقة االخرية من الشوط االول ،وصلت الكرة اىل يوسف
امحد على مشارف املنطقة فاستدار على نفسه وسدد كرة زاحفة
تابعت طريقها حنو الزاوية البعيدة للمرمى الصيين.
وسيطر العنابي يف الشوط الثاني ،يف حني مل يتمــكن منافسه
من تسريع إيقاع املبــاراة وافتقدت خطوطه الثـالثة التجانس وكان
مهامجه غاو لني صيدا سهال للدفاع القطري.
وكانت أخطر فرصة يف الشوط الثاني مرة جديدة لسوريا عندما
انفرد باحلارس وأطلق كرة قوية مرت مبحاذاة القائم االيسر
(.)65
وكاد البديل جار اهلل املري يسجل اهلدف الثالث عندما انفرد
باحلارس الصيين الذي كان أسرع منه فأنقذ مرماه من هدف أكيد
(.)70
وهبطت وترية املباراة يف دقائقها االخرية.
أوزبكستان × الكويت
حقق منتخب أوزبكستان فوزه الثاني يف البطولة ،بتغلبه على
منتخب الكويت بطل اخلليج (2ـ.)1
وبدأ «األزرق» املباراة باحثا عن التسجيل وركز يف البداية على
اجلناحني فهد العنزي يف اجلهة اليمنى ووليد علي يف اليسرى لكنه
مل يشكل خطورة كبرية على مرمى منتخب أوزبكستان الذي كاد
يستفيد من املساحات عرب اهلجمات املرتدة السريعة.
عموما مل يكن بدر املطوع وفهد العنزي باملستوى املطلوب طوال
الشوط األول واستسلما للضغط الدفاعي ،كما أن يوسف ناصر
كان وحيدا أمام املدافعني االوزبكيني يف معظم األحيان فنجحوا يف
احتواء اخلطر من خالل تشكيل أكثرية عددية يف منطقتهم.
وتقدم منتخب أوزبكستان إىل اهلجوم بعد مرور  20دقيقة فكان
األكثر استحواذا للكرة ومنع الكويتيني من السيطرة على وسط
امللعب ،يف حني كانت متريرات الكويت غري دقيقة ومقطوعة يف
أغلب الفرتات.
وارتكب حسني فاضل خطأ ضد الكسندر غينريخ على مشارف
املنطقة فاحتسب احلكم البحريين نواف شكر اهلل ركلة حرة نفذها
شاتسكيخ وأرسل الكرة باجتاه الزاوية اليسرى للمرمى لكنها
ارتطمت بزميله عزيز بك حيدروف وغريت اجتاهها فخدعت احلارس
نواف اخلالدي واستقرت يف الشباك (.)41
ودفع توفيدزيتش باملهاجم محد العنزي مكان العب الوسط جراح
العتيقي مطلع الشوط الثاني لزيادة الكثافة العددية يف خط
املقدمة ومساعدة يوسف ناصر الذي كان معزوال معظم فرتات
الشوط األول.
وأشعل العنزي املباراة يف الدقائق األوىل لنزوله ،فكاد يدرك
التعادل يف الدقيقة الثانية حني تابع كرة لوليد علي برأسه لكنها
علت العارضة بقليل ،ثم حصل العنزي على ركلة جزاء حني تعرض
إىل عرقلة من امساعيلوف ترمجها بدر املطوع إىل هدف واضعا
الكرة يف الزاوية اليسرى ملرمى ايغناتي نيسرتوف (.)49
ورغم حتسن أداء املنتخب الكوييت فإنه تلقى هدفا ثانيا حني مرر
البديل حسنوف كرة من اجلهة اليسرى اىل سريفر دجيباروف على
مشارف املنطقة فسددها بيسراه برباعة من دون أي رقابة دفاعية
واضعا الكرة على يسار اخلالدي (.)65
وتراجع األداء واحنصر يف منطقة الوسط وكثرت الكرات املقطوعة
من الطرفني ما أدى إىل غياب الفرص اخلطرة.
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تتمـات

«الدول» تصادر االستشارات ...
(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)

احرتازية على طول جبهتها الشمالية مع لبنان..
وبينما كان رئيس اجلمهورية ميشال سليمان يتلقى اتصاال هاتفيا من
الرئيس السوري بشار األسد ويبحث معه آخر التطورات ،ذكرت وكالة
األنباء السعودية (واس) إن امللك السعودي عبد اهلل ،املوجود يف
نيويورك ،تلقى اتصاال هاتفيا من الرئيس اإليراني حممود أمحدي جناد
اطمأن خالله على صحته .كما تلقى امللك السعودي اتصاال من الرئيس
الرتكي عبد اهلل غول «جرى خالله استعراض العالقات الثنائية بني
البلدين الشقيقني وجممل األوضاع اإلسالمية والدولية».
ومل تكد طائرة رئيس حكومة تصريف األعمال سعد احلريري حتط يف
باريس حيث عقد لقاء مع الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي هو الثاني
بينهما يف غضون أقل من أسبوع ،حتى طار فيها جمددا إىل أنقرة ،اليت
وصلها مساء أمس االول ،على أن يلتقي اليوم رئيس الوزراء الرتكي
رجب طيب اردوغان ووزير خارجيته أمحد داود أوغلو ..من دون أن
حيدد وجهته الالحقة.
وأشار املكتب اإلعالمي للحريري اىل أن لقاءه بساركوزي شارك فيه
مدير مكتبه نادر احلريري ومستشاره اإلعالمي هاني محود واألمني
العام للرئاسة الفرنسية كلود غايان واملستشار الدبلوماسي للرئيس
الفرنسي جان دافيد ليفيت ومسؤول دائرة الشرق األوسط يف الرئاسة
الفرنسية نيكوال غاليه.
ويف سياق متصل ،كان الوضع احلكومي املستجد يف لبنان حمور اتصال
هاتفي مت أمس بني احلريري ووزير اخلارجية املصرية امحد أبو الغيط.
وقال املتحدث الرمسي باسم اخلارجية املصرية حسام زكي ان أبو الغيط
البناءة اليت خّ
«مثن املواقف ّ
اتذها احلريري خالل الفرتة املاضية لتجنيب
لبنان خماطر تأزيم الوضع فيه» .وأشار إىل أن «مصر مستمرة يف
دعمها جلهود احلريري املخلصة خلدمة لبنان يف إطار احلفاظ على أسس
الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية واالستقرار فيها».
وقالت مصادر رمسية لبنانية إن اتصال الرئيس السوري بشار األسد
بالرئيس ميشال سليمان صباح أمس االول« ،جاء يف إطار التشاور
املستمر بني القيادتني اللبنانية ـ السورية ،مع جتديد تأكيد حرص
سوريا على االستقرار يف لبنان وعلى وحدة الصف ،وان على اللبنانيني
أن حيتكموا إىل إرادتهم الذاتية يف معاجلة مشاكلهم الداخلية ،مع
االستعداد الدائم للدول الشقيقة ملساعدته عندما يرى اللبنانيون ذلك
ملحا».
وأوضحت املصادر «أن هناك حرصا لبنانيا وعربيا ودوليا على اعتماد
سياسة التهدئة يف معاجلة املستجدات الراهنة ،إذ أن األمور حتتاج إىل
حكمة كبرية واالبتعاد عن االنفعال ألنه يف نهاية املطاف مآل اجلميع
هو االحتكام إىل لغة احلوار والتفاهم والتوافق لتجاوز األزمات مهما
عظمت».
داخليا ،استبق رئيس اجلمهورية ميشال سليمان عودة احلريري ،وبادر
إىل حتديد موعد إجراء االستشارات النيابية امللزمة يومي االثنني والثالثاء
املقبلني ،لتكليف الرئيس العتيد للحكومة اجلديدة ،طالبا من احلكومة
احلالية تصريف األعمال إىل حني والدة احلكومة اجلديدة.
وفيما ينتظر أن يعلن «حزب اهلل» موقفا أوليا يف املؤمتر الصحايف
الذي سيعقده األمني العام للحزب السيد حسن نصراهلل بعد ظهر اليوم،
لتحديد املوقف من التطورات األخرية ،وال سيما مرحلة ما بعد استقالة
احلكومة ،أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب حممد رعد أن األصلح
لقيادة احلكومة املقبلة هو «من له مسرية مقاومة وطنية يف هذا البلد
وميلك القدرة على التصدي للمشاريع االستكبارية».
ويف انتظار االجتماع املوسع لقوى « 14آذار» برئاسة احلريري ،أعلن
فريق األكثرية بلسان وزراء ونواب وقيادات عدة أنه ال جيد إال الرئيس
احلريري مرشحا وحيدا لرئاسة احلكومة ،فيما أكد عضو كتلة املستقبل
النائب حممد كبارة أن «أي جتاوز لواقع التمثيل السياسي والنيابي
للرئيس سعد احلريري هو من احملرمات اليت تستدعي منا مواجهته».

تهافت ..على جنبالط

ومن املتوقع أن تشكل الساعات الثماني واألربعون الفاصلة عن موعد
االستشارات فرصة حلشد األكثرية املطلوبة ،وسط رهان من الطرفني
على موقف النائب وليد جنبالط و«ثروته النيابية» املرجحة ،علما انه
أبلغ املستفسرين وبينهم سفراء السعودية والواليات املتحدة وفرنسا
وغريهم من املستفسرين أنه «من املبكر الرد على السؤال حيال من
سنرشح ،وسنرى عندما تبدأ االستشارات».
وقالت مصادر واسعة االطالع أن جنبالط قد حسم موقفه النهائي من
التطورات األخرية ،وابلغه اىل السيد حسن نصراهلل خالل اللقاء الذي
عقد بينهما ،امس االول اخلميس ،يف الضاحية اجلنوبية.
ولفت االنتباه يف ختام اللقاء بني نصراهلل وجنبالط البيان املقتضب
الذي وزعته العالقات اإلعالمية يف «حزب اهلل» وفيه أن نصراهلل
استقبل جنبالط يرافقه الوزير غازي العريضي حبضور احلاج وفيق صفا،
«حيث جرى التداول بالتطورات السياسية املستجدة يف لبنان وما
آلت إليه املساعي السورية  -السعودية واستقالة وزراء املعارضة من
احلكومة ،ثم جرى التشاور يف كيفية التعاطي مع املرحلة القائمة على
خمتلف الصعد».
ومل يشأ جنبالط اإلفصاح عما جرى تناوله بينه وبني نصراهلل وقال انه
بفعل التطورات احلاصلة« ،أقوم مبشاورات ،قبل أن أحدد املوقف الذي
سنتخذه يف االستشارات يوم االثنني والذي سنسمي مبوجبه رئيس
احلكومة» .أضاف« :انطلق يف هذه املشاورات من العناصر االجيابية
اليت تضمنتها التسوية اليت انتهت إليها املبادرة العربية السورية ـ
السعودية ،واليت حتدث عنها الرئيس سعد احلريري مؤخرا بأن التسوية

كانت منجزة».
وعلم أن جنبالط سيقوم خالل الساعات األربع والعشرين املقبلة بزيارة
إىل دمشق للقاء الرئيس السوري بشار األسد وعدد من املسؤولني
السوريني.
وفيما استمر قلق الناس على حاضرهم ومستقبلهم ،انعكس الوضع
احلكومي املستجد على األوضاع االقتصادية واملالية ،وترجم ذلك بتزايد
الطلب على الدوالر يف سوق القطع مما استدعى تدخل مصرف لبنان
بائعًا حواىل  10ماليني دوالر على اهلامش األعلى  1514لرية ،وهو أمر
حيصل للمرة األوىل منذ فرتة.
يف هذا السياق ،قال حاكم مصرف لبنان رياض سالمة إن الوضع
السياسي هو الطاغي على األسواق ،وان االنقسامات تؤثر على نفسية
الناس واملتعاملني ،ومع ذلك مل يصل احلذر إىل حالة هلع يف األسواق،
وبالتالي ال خوف على األوضاع املالية والنقدية.
وقال إن الطلب على الدوالر هو ردة فعل طبيعية مع كل تصعيد سياسي
أو خالفات ..لكن مصرف لبنان يعتمد السياسة نفسها ،مبعنى أن اللرية
ستبقى مستقرة ،وكذلك أسعار الفوائد على اللرية وسنكون متواجدين
لتأمني السيولة باللرية والعمالت األجنبية من دون أية مشكلة.
من جهته ،قال رئيس مجعية املصارف جوزيف طربيه إن القطاع
املصريف ميلك احتياطيا كبريا من العمالت ،مبا يف ذلك مصرف لبنان
(ميلك احتياطيا يقدر حبواىل  30مليار دوالر) ،إضافة إىل حواىل 15
مليار دوالر للمصارف مودعة يف مصارف خارجية ،وهذا يعين أن الوضع
النقدي متني ومتماسك جدًا ،وبالتالي ال خوف على االستقرار النقدي.
بدوره ،أكد رئيس االحتاد العمالي العام غسان غصن أن حترك االحتاد
سيستمر ،ولن يلغى أو يعلق ،وهو يهدف للضغط على وزراء حكومة
تصريف األعمال ،الختاذ القرارات املناسبة لرفع الغنب عن املواطن ،يف
موضوع ارتفاع أسعار احملروقات واملواد الغذائية واالستهالكية.

واشنطن :مل نرسل سفنا حربية

ويف واشنطن ،أكد متحدث باسم البنتاغون أن الواليات املتحدة «تتابع
عن كثب شديد» الوضع يف لبنان ،وقال الكولونيل ديفيد البان
للصحافيني «نعلم أن االضطرابات وما قد ينجم عن الوضع السياسي
املتوتر من عنف يشكالن تهديدا الستقرار وامن املنطقة».
وردا على سؤال بشأن إرسال سفن عسكرية أمريكية أكد املتحدث عدم
إرسال أي سفينة إىل السواحل اللبنانية .وأضاف أن «وزارة الدفاع
واحلكومة األمــريكية يرغــبان يف أن تلجأ مجيع األطراف إىل الوسائل
السلمية لتسوية الوضع».

بن علي ينكسر  ...ويتعهّد...

(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)
اجليش السلطة ،وتعهد بوقف اطالق النار على احملتجني الذين استمر
تساقطهم بالعشرات برصاص قوات االمن اخلاصة ،ووعد بعدم ترشيح
نفسه لوالية رئاسية سادسة يف العام . 2014
ومن الرئيس التونسي الراحل احلبيب بورقيبة ،استعار زين العابدين
بن علي تفضيله اللغة العامية على الفصحى للتحدث إىل شعبه،
واستعار من اجلنرال شارل ديغول عبارته الشهرية ،لقد «فهمتكم»
يف خطاب دخل التاريخ ،حاول فيه أن يهدئ من غضب املستعمرين
الفرنسيني للجزائر وتهديدهم بالثورة إذا فكرت فرنسا بالتخلي عن
«جزائرهم».
وبدا الرئيس التونسي شاحبا ،ومتعبا وهو يتوجه مساء أمس إىل
التونسيني ،ويطلق سلسلة من الوعود اجلديدة ،اليت ال ميكن اعتبارها،
بسبب التنازالت اليت تقدم بها ،سوى خط انسحابه األخري ،ليس من
بعدها إال االستقالة ،او القبول بتسليم السلطة إىل حكومة احتاد وطين
تتوالها املعارضة وبعض اجنحة التجمع الدستوري ،واجراء انتخابات
مبكرة.
واعرتف بن علي للمرة األوىل منذ نشوب االنتفاضة يف القصرين
والرقاب ،بالبعد السياسي هلذه االنتفاضة ،اليت وصم املشاركني فيها
باالرهاب ،يف خطاب أخري ،واتهمهم بتلقي أوامرهم من اخلارج .وتعهد
بن علي بان الشرطة لن توجه رصاصها احلي إىل املتظاهرين« :وقد
أصدرت أمرا بذلك إىل وزير الداخلية» .ورغم حظر التجول ليال ،كانت

بسم اهلل الرمحن الرحيم

يا أيتها النفس املطمئنة ارجعي اىل ربك راضية مرضية
فادخلي يف عبادي وادخلي جنيت
صدق اهلل العلي العظيم
مبناسبة ذكرى مرور أسبوع على وفاة

احلاجة الفاضلة مسرية مسلماني

زوجة احلاج حممد حسن مسلماني
أبناؤها احلاج كامل مسلماني ،فضيلة الشيخ كمال مسلماني،
علي مسلماني وعباس مسلماني
يقام جملس عزاء عن روحها الطاهرة السبت الواقع يف 15
كانون الثاني (اليوم) يف متام الساعة السادسة والنصف
مساء على العنوان التالي:
ROCKDALE TOWN HALL ,
2 BRYANT STREET ROCKDALE
اآلسفون آل مسلماني وآل عثمان وعموم أبناء بلدة كونني
ولكم االجر والثواب

مواكب السيارات «العفوية» تعرب شوارع العاصمة تونس ،مطلقة
العنان ألبواقها ،تفاؤال باخلطاب الرئاسي ،كما قالت وسائل اإلعالم
الرمسية ،اليت كادت تتجاهل أحداث االنتفاضة التونسية.

عقوبات أمريكية جديدة على طهران ...

(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)
فرضت الواليات املتحدة عقوبات على  26شركة قالت إنها تعمل واجهة
للربنامج الصاروخي اإليراني.
وقال وزير اخلارجية الروسي سريغي الفروف يف مؤمتر صحايف أمس
االول «حنن مقتنعون بأن جدول االعمال هذا ال ميكن اال ان يكون
شام ًال .من الضروري التأكيد ان يتضمن ازالة الغموض يف الربنامج
النووي االيراني».
وكان وزير اخلارجية االيراني باالنابة علي صاحلي اعلن ان ايران ترفض
مناقشة «ملفها النووي» مع القوى العظمى يف اسطنبول ،موضحًا
ان الوكالة الدولية للطاقة النووية هي «السلطة الوحيدة املختصة يف
هذا اجملال».
وقال الفروف ان «جدول االعمال هذا جيب ان يتضمن كل الوجوه
االخرى اليت تهم املشاركني مبن فيهم ايران ،اي املسائل االمنية وتلك
اليت من الضروري تسويتها لتأمني العودة التامة اليران اىل اجملموعة
الدولية».
واضاف ان الوضع «اختذ منحى حادًا نوعًا ما ،ألننا ال نرى تعاونًا كافيًا
من ايران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وألنه اثار اىل حد كبري،
هواجس مفرطة بطريقة مصطنعة».
اما عن اقرتاح ايران الذي طرحته على االحتاد االوروبي والصني
وروسيا ،القيام بزيارات اىل مواقع نووية الذي وصفته الواليات
املتحدة بأنه «تهريج» ،فقد كرر الفروف القول ان هذه املبادرة
«تستحق االهتمام» ،لكنه اشار اىل ان هذه الزيارات ال ميكن «يف
اي حال اعتبارها بدي ًال من عمليات التفتيش اليت تقوم بها الوكالة
الدولية للطاقة الذرية».
وأكدت وزيرة خارجية االحتاد االوروبي كاثرين اشتون وسيطة القوى
الكربى يف امللف النووي االيراني من اسطنبول أمس ،ان امللف النووي
اإليراني سيطرح خالل االجتماع املقرر عقده االسبوع املقبل بني جمموعة
 1+5وايران برغم معارضة طهران.
وقالت آشتون للصحافيني اثر اجتماع مع وزير اخلارجية الرتكي امحد
داود اوغلو «بالنسبة لي االمر واضح متامًا ،وهو اننا نأتي ملناقشة
القضية النووية ،وهذا ما سنفعله» .ويف الواليات املتحدة فرضت
وزارة اخلزانة األمريكية أمس عقوبات على  26شركة قالت إنها تعمل
واجهة للربنامج الصاروخي اإليراني.
وقالت الوزارة إن  24شركة من هذه الشركات هلا صالت بشركة
خطوط الشحن اإليرانية اململوكة للدولة وإن اثنتني مرتبطتان بهيئة
الصناعات الفضائية التابعة لوزارة الدفاع االيرانية .ومتنع اإلجراءات
األخرية الشركات األمريكية من إجراء أي معامالت مع الشركات واألفراد
احملددين يف القرار.
وقال ستيوارت ليفي وكيل وزارة اخلزانة األمريكية لشؤون اإلرهاب
واملخابرات املالية «تواجه شركة خطوط الشحن اإليرانية ضغطًا ماليًا
هائ ًال بسبب العقوبات الدولية ،وهي تذهب إىل آفاق بعيدة جدا إلخفاء
شبكتها وملكيتها للسفن».
وقالت الوزارة ان أربعًا من الشركات ذات الصلة بشركة خطوط الشحن
اإليرانية موجودة يف جزيرة «أيل اوف مان» وهي ارض بريطانية
تتمتع حبكم ذاتي .وأضافت أن  20شركة أخرى موجودة يف هونغ كونغ،
بينما تتخذ الشركتان املرتبطتان بهيئة الصناعات الفضائية من طهران
مقرًا.
ورفضت الصني أمس االول دعوة ايران لزيارة منشآتها النووية ،ما من
شأنه أن يقلل التوتر بني بكني وواشنطن قبل زيارة الرئيس الصيين
هو جني تاو للواليات املتحدة االسبوع املقبل .وقالت وزارة اخلارجية
الصينية إنه سيكون من «الصعب» على سفريها يف الوكالة الدولية
للطاقة الذرية يف فيينا أن يقوم بهذه الزيارة.

تعزية باحلاجة مسرية مسلماني (ام كامل)
ببالغ األسى واالسف واللوعة تلقينا نبأ وفاة احلاجة الفاضلة
املرحومة مسرية مسلماني (ام كامل) رمحها اهلل واسكنها
فسيح جنانه واهلم عائلتها وذويها الصرب والسلوان.
اننا نتقدم بأحر التعازي القلبية من زوجها احلاج حممد حسن
مسلماني وابنائها احلاج كامل مسلماني مسؤول حركة امل
يف اسرتاليا وفضيلة الشيخ كمال مسلماني ممثل اجمللس
االسالمي الشيعي االعلى يف اسرتاليا والسيناتور شوكت
مسلماني والشاعر شوقي مسلماني ورجل االعمال املهندس
علي محود وعموم آل مسلماني ومحود واهالي كونني وابناء
وإنا هلل ّ
اجلنوب وحركة امل يف اسرتاليا والوطنّ ..
وإنا اليه
راجعون
اآلسفون :اسرة اهلريالد الزمالء انطونيوس بو رزق ،أكرم
املغوش وعفيف نقفور (اراكس)
ّ
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Melbourne

العراق يسرتجع لوحة أثرية من أملانيا

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

يسرتجع العراق لوحة عليها نقوش وكتابات
باللغة املسمارية القدمية ترجع اىل  3آالف عام،
كانت معروضة للبيع يف صالة للمزاد العلين
يف ميونيخ عثرت عليها الشرطة ،يف وقت
جيري التحقيق ملعرفة هوية اصحاب القطعة
النادرة .يشار اىل ان أملانيا قد شهدت إعادة
قطعتني أثريتني مهمتني اىل العراق.
عثر على لوحة عليها نقوش وكتابات باللغة
املسمارية القدمية ترجع اىل  3آالف عام،
مسروقة من العراق .وكانت اللوحة معروضة
للبيع يف صالة للمزاد العلين يف ميونيخ بـ750
دوالرا ،إال أن الشرطة دهمت الصالة وصادرت
ً
القطعة النادرة.
ترجع أهمية هذه القطعة النادرة اىل أنها كانت
موجودة يف قصر أحد حكام آشور وهو امللك
« أشورناصربال الثاني « الذي امتدت فرتة
حكمه  24عاما يف القرن التاسع قبل امليالد.
وكان قصر هذا امللك اآلشوري قد بين يف عام
 879ق.م يف كالو أو مدينة النمرود الواقعة
اليوم يف مشال بغداد  30كيلومرتا اىل اجلنوب
من املوصل.
مبقتضى القانون األملاني الذي جيرم اإلجتار
يف اآلثار ،فإن القطعة النادرة يف طريقها
اآلن للتسليم اىل السفارة العراقية يف برلني
وتقول باربرا ستوكينجر من مكتب املدعي
العام يف والية بافاريا إنه من غري الواضح
كيف وصلت تلك القطعة النادرة من العراق
اىل ميونيخ ،وتضيف قائلة إن صاحب هذه
القطعة مل يتم التعرف إليه بعد ،وال عن
كيفية وصول هذه القطعة األثرية اىل صالة
املزادات يف ميونيخ  ،وعندما مت رفع دعوى
باإلجتار يف آثار مهربة فإن اجلميع اختفوا ومل
يظهر من يدعي ملكية هذه القطعة ..وترى
املتحدثة أنه من الناحية القانونية فإن القضية
غري مكتملة اجلوانب لعدم ظهور من يدعي ملكية
هذه القطعة املهمة.

أما بالنسبة اىل السفارة العراقية يف برلني،
فإن هذه القضية يف تهريب اآلثار مل تكن
األوىل ،اذ انها نبهت سابقا من أن اللصوص
يقومون بتحطيم قطع الرخام املدون عليها
كتابات باللغة املسمارية القدمية اىل قطع
صغرية ومن ثم يهربونها اىل اخلارج وعندئذ
يبقى من الصعب إعادة الكلمات اىل سياقها
الصحيح للحصول على سرد تارخيي منطقي.
وكانت أملانيا قد شهدت من قبل إعادة قطعتني
أثريتني مهمتني اىل العراق وهما عبارة عن متثال
لرجل سومري من حجر الكلس ،يرتدي قميص
صوف يعود تارخيه اىل عام  2500قبل امليالد
ومن دون رأس ويبلغ ارتفاعه 22،7سم.
اما القطعة الثانية فهي مسمار سومري من
الصلصال مع نقش او كتابة سومرية تعود اىل
عهد امللك (شوالجي) من ساللة اور ،ويرجع
تارخيه اىل سنة ( )2095 - 2097قبل امليالد
وهو سليم ومل يصب باذى ويبلغ ارتفاعه
 11،7سم.
يشار اىل ان آثار العراق تعرضت للنهب
والسرقة إثر سقوط نظام الرئيس العراقي
االسبق صدام حسني يف مايو/أيار .2003
وكان اللصوص قد سطوا على املتحف الوطين
يف بغداد وسرقوا وشوهوا آالف التحف .وأصبح
املتحف بعد انتهاء احلرب عبارة عن جمرد قاعات
خالية ومظلمة حتى أن السلم الرخامي فيه مل
يسلم من األيادي العابثة حيث انتزع اللصوص
أعمدته  ،ومنذ ذلك احلني والعراق يسعى ،مع
دول عديدة تهتم بالرتاث الثقايف للدول ،إىل
إعادة اآلثار املسروقة اليه.
وكان قد مت استعادة بعض القطع يف حالة
سليمة ،بينما كانت القطع األخرى عبارة عن
جمرد شظايا متناثرة .فعلى سبيل املثال أعيدت
مزهرية ذات قيمة تارخيية نادرة حتمل صورة
تقديم قربان لآلهلة ُ
وتعترب من أهم معروضات
املتحف ،وقد أعيدت يف شكل قطع صغرية.

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

صفحة 23

Saturday 15 January 2011

السبت  15كانون الثاني 2011

ملبورن

لسمرة جذابة ...تناولوا اخلضار والفاكهة!

يقال إن الســمرة جاذبيــة،
فنقــضي ثالثة أشهر بني الشمس
والرمــال متمنني لو نستطيع
ختــزين أشعــة الشــمس لتسعة
أشهر إضافية ،حتى حنافظ على
«مسرتنا» .لكن ماذا لو كنا
نستطيع أن حنظى بسمرة طبيعية
وبشــرة صحية من خالل تناول
الفاكــهة واخلــضار بكل بساطة؟
فقد خلصت دراسة قادها
الدكتور إيان ستيفن من جامعة
«نوتينغهام» يف إنكلرتا إىل أن
األشخاص الذين يتناولون اخلضار
والفاكهة كثريًا يوميًا لديهم لون
بشرة ذهبية أكثر من غريهم.
وأوضح الباحثــون أن مادة
«الكاروتينويد» اليت تعطي
الفاكهــة واخلضار اللون األمحر
والربتقالي ،هي التــي متــنح اللون
الذهيب لبشرة األشخاص الذين
يكــثرون من تناول الفاكهة مثل

اجلزر والبندورة.
إن
ستيــفن
وقال
وهي
«الكاروتينــويد»،
مضادات للتأكــسد ،تساعد يف
تصحيح األضرار يف البشــرة
اليت يســببها اإلرهاق واإلجهاد
خصوصــًا أثناء حمـاربة اجلسم
ملرض ما ،وأشار إىل أن معــظم
الناس يعتقدون ان أفضل طريقة
لإلمسرار هي التعرض للشمس لكن
البحــث أظهر ان تنــاول الفاكهــة
واخلــضار أكثر فاعلية من الشمس،
ويعطــي مظهــرًا أكـثر صحية.
وأشار أحد الباحثني إىل أن هذه
الدراسة األوىل من نوعها اليت
تثبــت أن اإلنسان كما احليوان،
يبحث من خالل املظــهر ملعرفة أمر
ما عن صحة اآلخر .فإذا اخــرتنا
العصافري مث ًال ،نرى أن ألوان ريش
الذكــور ولون املنقار هي معيار
لدى اإلناث الخـتيار الشريك.
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ما تكتبه على «تويرت» قـد يكشـف مكانـك!

ما يكتبه االمريكيون على موقع
«تويرت» يتخطى ما ميكن
ان يبوحوا به من معلومات
شخصية عن وضعهم العاطفي
واسطوانة بون جويف املفضلة
لديهم ...فما يعرضونه على
صفحاتهم الشخصية قد ال ّ
يدل
على تفاصيل حياتهم فقط،
بل على عنوان إقامتهم يف
الواليات املتحدة!
ويف دراسة أجراها الباحثون
من جامعة «كارنيغي ميلون»
على  380الف رسالة على
«تويرت» ،تبينّ ان الشبكة
االلكرتونية االجتماعية مليئة
باللهجات اليت ختتلف حسب
كل والية أمريكية .فالحظوا
على سبيل املثال ان كلمة
«كول» اليت تعين بالعربية
الشخص الذي يتمتع برباطة

اجلأش ،ختتلف طريقة كتابتها
على
وأخرى
والية
بني
«تويرت» ،إما يتم اختصارها
أو تطويلها ،وكلمة «كول»
مثال عن  4.5مليون كلمة
اخرى ختتلف كتابتها حسب
املقاطعة.
واستطاع اخلبري يف املعلوماتية
حتليل
آيزنشتاين
جاكوب
العالمات اجلغرافية املرتبطة
برسائل «تويرت» املرسلة
من اهلواتف احملمولة ،فتبينّ
االختالف يف كتابة الكلمات
واملصطلحات بني سكان كل
ونيويورك
كاليفورنيا
من
ولوس اجنلس .حيث عمد
سكان الوالية االوىل اىل
استبدال الكلمات الشائعة
بأخرى اكثر خصوصية بهم فيما
اجته سكان كاليفورنيا اىل

االختصارات اكثر من غريهم.
واعترب استاذ اللغة يف جامعة
بيتسربغ ،سكوت كيسلينغ ،ان
وسائل االعالم االجتماعية توفر
للباحثني الكثري من البيانات

اليت ميكن ان تشكل مؤشرًا
حتدث الناس يف
على طريقة
ّ
ما بينهم ،وصو ً
ال اىل دراسة
ما اذا كانت هذه العبارات
تنتشر من مدينة إىل اخرى.

سيارات املستقبل تتواصل السلكياً
يتحدث اجلميع اآلن يف عامل صناعة السيارات عن مركبات
املستقبل ،اليت سيكون من أهم ميزاتها أنها ليست حباجة
إىل سائق .ولكن بالفعل توجد سيارات حاليًا تقود نفسها،
فما الذي سيتغري يف املستقبل؟
ففي معرض أقيم األسبوع املاضي يف مدينة الس فيغاس،
أعلنت شركة «جنرال موتورز» عن أحدث صيحة يف عامل
سيارات املستقبل ،وهي سيارة «إينفي» ،وامسها اختصار
ملصطلح «السيارات الكهربائية الشبكية».
وجتمع تلك السيارة فكرتني :أن تقود نفسها باستخدام
أجهزة استشعار وكامريات وتقنية السونار ملنع السيارة من
االصطدام باملارة أو املركبات األخرى ،وتقنية الربط الشبكي
اليت تتيح للسيارات التواصل يف ما بينها.
وميكن هلذه السيارة الرقمية االتصال السلكيًا مع السيارات
األخرى ،لتتبع إحداها األخرى يف ما يشبه قطارًا السلكيًا.
والسيارات اجلديدة هي جمرد مناذج يف الوقت الراهن،
وتقول «جنرال موتورز» إنه ميكن أن تكون يف األسواق
حبلول العام  2030بكلفة قدرها  10آالف دوالر.

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

ليك بريه املاظه شو حلوه ليك
اشرب بريه املاظه وغمّض عينيك
ْ

ÍÜ¸ÎaÎ@÷Ï†@Òäbìi@bËjybó€@åä¸a@Êaãœa
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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

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
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

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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املختار ميالد احلليب وعقيلته ديانا يوملان على شرف الضيفني حبيب مسعان واملالزم اول زغيب

اقام رجل االعمال املختار ميالد احلليب وعقيلته السيدة ديانا حفل
غداء عامر يف دارتهما املضيافة على شرف عضو بلدية بقرزال يف
الوطن السيد حبيب مسعان واملالزم اول يف سلك الدرك  -قسم
التحري زغيب اللذين يزوران اسرتاليا حاليا.
وقد حضر احلفل رئيس مجعية القديسة مورا السيد الياس قبالن
وعائلته ،رجل االعمال مارون قبالن وعقيلته ،عميد العائلة املختار
يوسف قبالن وعقيلته ،السيد سركيس بو رعد وعقيلته ،رجل
االعمال طوني غصن وعقيلته ،السيد دياب قبالن وعائلته،
السيد ستيف طنوس وعقيلته وعدد كبري من االهل واالقارب
واالصدقاء.

وقد متيزت املأدبة بالكرم والضيافة البقرزالوية وهذا ليس بغريب
على املختار ميالد احلليب وعقيلته السيدة ديانا اليت سهرت على
حتضري ما لذ وطاب من أصناف متعددة من املأكوالت حيث خيمت
على احلفل اجواء الفرح والسعادة وشرب اجلميع خنب بقرزال
وابنائها يف الوطن واالغرتاب.
واملعروف ان السيد حبيب مسعان يزور اسرتاليا لتفقد ابناء البلدة
والطالعهم على املشاريع اليت اجنزنها البلدية يف البلدة االم
واملشاريع الضرورية وامللحة اليت تنوي اجنازها يف املستقبل.
اسرة اهلريالد اليت تربطها صداقة متينة باملختار ميالد احلليب
تطلب من اهلل ان تبقى دياره عامرة باملسرات واالفراح.

أعاله بعض اللقطات
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أفران الروشـــة يف ملبورن
لصاحبها ملك املعجنات

عبدو خضــر

مأكوالت لذيذة و شهية  ..حلم بعجني،
مناقيش بزعرت ،فطاير بسبانخ ،فطاير
جببنة ،بيتزا الروشة ومجيع أنواع املعجنات

اخلضار و اللحوم طازجة
يوميا من املاركت

خدمة سريعة و ممتازة ونظافة تامة
املعلم عبدو خضر وعقيلته

تعالوا إىل عالم املعجنات و تذوقـوا األفضل و األشهى
نؤمن جميع
الطلبيات
مواقف مؤمنة
للسيارات
املعلم عبدو خضر وصديقه جورج

بعض الزبائن داخل الفرن

يف أفران الروشة اطلب ما تشتهي
وتبقى أفران الروشة األفضل وعنوان الثقة
Tel : (03) 9351 1301 Mob: 0413 124 170

9/11-17 PEARCEDALE PARADE
)BROADMEADOWS VIC 3047 (Opposite Centrelink
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االب طربيه :املرحومة منتهى طربيه حرب نفس مؤمنة إنتقلت
من كنيسة األرض اىل كنيسة السماء

* املطران ابي كرم واالب طربيه*

نافذة على اجملتمع
لتغطية حفالتهم واعراسكم ومجيع مناسباتكم

اعتمدوا املصور اراكس PH: 0419247261 – 96823269

تنصري الطفل املالك شربل بو ملحم

* املونسنيور بو ملحم والكهنة *
* خالل مراسم العماد داخل الكنيسة *

* الراهبات وحضور *

تصوير أراكس

كلمة األب أنطوان طربيه
يف القداس الذي أقيم لراحة نفس املرحومة منتهى طربيه حرب.
إخوتي وأخواتي األحباء.
غداة اإلحتفال بعيد الدنح اجمليد الذي نقف به اىل جانب يوحنا
املعمدان على ضفاف نهر األردن متعجبني ومندهشني من رؤية
محل اهلل الذي يرفع خطيئة العامل  ،آت ليعتمد هو أيضًا  ،ال ألنه
حباجة اىل املعمودية من أجل مغفرة اخلطايا ،هو الذي شابهنا
بكل شيء ما عدا اخلطيئة ،بل نراه ينزل اىل مياه نهر األردن
ليقدس لنا مياه املعمودية لكي نصبح قادرين على أن نولد من
أبناء هلل اآلب على شبه اإلبن
بقوة الروح القدس،
ً
حشاء املعمودية ّ
الوحيد.
مع إعتماد يسوع تتكشف لنا احلقيقة اإلهلية اليت ّ
جتلت بصوت اهلل
اآلب الذي أعلن " :هذا هو إبين احلبيب الذي عنه رضيت " اهلل
املتجسد بشخص يسوع املسيح يظهر لنا إرادته اخلالصية اليت ال
ابناء
تقتصر على مغفرة اخلطايا واخلالص  ،بل تريد ّ
منا أن نكون
ً
له بواسطة يسوع املسيح.
ّ
يتجلى ويعلن
واحلقيقة اخلالصية هي عمل الثالوث األقدس الذي
مرة يف تاريخ اإلنسان.
ألول ّ
فاآلب بالصوت واإلبن باجلسد والروح القدس بشكل محامة ،
يدخلون تاريخ اإلنسان ليشركوه يف حياة اهلل واإلحتاد به من على
هذه األرض  ،بواسطة كلمة اهلل الصائر بشرًا خلالصنا  ،بطاعته
ألبيه إحتمل اآلآلم واملوت ليفتدينا من لعنة اخلطيئة واملوت
األبدي.
وهلذا نؤمن بأن املسيح هو خالصنا وهو رجاؤنا الوحيد ،به نعرب من
ضفة احلياة األرضية ولو إجتزنا عتبة املوت اىل احلياة الدائمة مع
املسيح،ألننا كما يقول القديس بولس  " :إن متنا معه فسنحيا
معه أيضًا" وحنن الذين اعتمدنا باملسيح قد لبسنا املسيح أي أن
املوت ال يسود علينا من بعد بل حنيا حياة نستمدها من نبع احلياة
بالذات الذي هو اآلب واإلبن والروح القدس.
جنتمع اليوم أيها األحباء للصالة ولتقديم القرابني ولرفع البخور
عن نفس املرحومة جدتي "منتهى" اليت عادت اىل ديار اآلب
السماوي عشية عيد رأس السنة ويوم السالم العاملي بعد  95سنة
جدتي لتنضم اىل جوق من رحلوا من
من العطاء واجلهاد  .رحلت ّ
قبلها من أهل وأقارب وأصدقاء وأحباء وبنوع خاص لتكون اىل
جانب جدي ّ
حنون الذي تويف عام  1992ومعًا يلتقيان مع خالي
املرحوم يوسف الذي غادر هذه الدنيا باكرًا إثر حادثة مؤملة.
ّ
وإنه لدافع رجاء أيها األحباء  ،ورجاء وطيد باحلياة األبدية أن نودع
"مرون" واليت
جدتي منتهى بعد أقل من سنة على وداع جدتي
ّ
ّ
غادرت هذه الدنيا يف  23شباط  2010على رجاء القيامة واحلياة
األبدية.
وهكذا تظهر أمامنا أيها األحباء صورة احلياة واملوت فنعرف ان
ّ
احلقة تبدأ باإلميان بيسوع املسيح وتقود يف النهاية اليه هو
احلياة
الطريق واحلق واحلياة األبدية.
جدتي
حقيقة احلياة األبدية هذه لطاملا أنعشت قلب املرحومة ّ
"منتهى" ورددت بوعي والتزام ولسنوات طويلة يف قانون اإلميان
ونرتجى قيامة املوتى واحلياة يف الدهر اآلتي آمني.
:
ّ

* االهل حيملون القرابني *

* يقطع قالب احللوى مبساعدة عرالبه ووالديه واملونسنيور بو ملحم *

* االهل واالب طربيه يتقبلون التعازي *

فحجر الزاوية يف حياتها كانت الصالة وفرحها اليومي كان مساع
القداس  .أول رغبة هلا بعد سياميت الكهنوتية كان أن أسجل
مرة يف اليوم .وعندما
هلا قداسا فتسمعه كل يوم أو أكثر من ّ
ً
خاصة يف السنوات األخرية كنت أجدها تبتهل ببساطة
كنت أزورها
مساكني الروح وأنقياء القلوب قائلة " اهلل يرضى عليك يا ستيّ
صلليلي".
منبع إميانها صفاء ذهنها ومن صدق قناعتها بأن الرب حيفظ
نفوس أتقيائه  ،فعاشت حياتها من البداية اىل النهاية بالتقوى
وباإلتكال على الرب  .كانت خري شاهد على القيم املسيحية
والعائلية من خالل تضحيات كبرية:
مل تقرأ الكتب القدمية واحلديثة ومل تأخذ دروسًا يف الفلسفة
ّ
لكنها بقيت تتأمل طوال حياتها بكتاب العناية اإلهلية
والالهوت
لتقود خطاها وخطى العائلة اىل حيث يريد الرب.
غزاهم
بصلواتها رافقت أوالدها يف كل مرافق حياتهم  ،وقلبها ّ
حبنانه وعطفه سواء أكانوا مقيمني اىل جانبها يف لبنان أو يف دنيا
اإلنتشار هنا يف اسرتاليا وكانت تعزيتها كبرية خالل العام املاضي
وقرت عيناها
إن غالبية أوالدها وأحفادها زاروها يف لبنان
إذ ّ
ّ
برؤيتهم قبل رحيلها ونذكر بنوع خاص بكرها خالي طعان مع جنله
ّ
ّ
احلق والبقاء
حنون الذين أنهيا زيارتهما اىل لبنان بوداعها اىل دنيا
قبل عودتهما الثالثاء املاضي اىل سيدني.
وهي إذ ترتك دنيا الشقاء هذه اىل دنيا األنوار تبقى صورة ناصعة
عن املرأة الفاضلة وعن نفس مؤمنة إنتقلت من كنيسة األرض اىل
كنيسة السماء.
يف اخلتام،
بإسم العائلة أتقدم جبزيل الشكر من صاحب السيادة املطران عاد
أبي كرم حلضوره معنا اليوم ومشاركته الصالة لراحة نفسها .
كما أتوجه بالشكر اىل املونسنيور وإىل كل اآلباء األجالء واألخوات
الراهبات الفاضالت  ،وشكرنا العميق لإلعالميني وممثلي األحزاب
وشكرنا أيضًا لرئيس وأعضاء الرابطة املارونية ولرئيس وأعضاء
التجمع املسيحي وكل األصدقاء الذين أتوا من بعيد أو من قريب
ملشاركتنا الصالة والقداس طالبني لكم مجيعًا طول العمر والعيش
الرب آمني.
يف مرضاة
ّ

مبناسبة عيد الغطاس تقبل املالك شربل بو ملحم جنل السيد بدوي
بو ملحم من عيمار والسيدة عقيلته زينة يعقوب بو ملحم من كرم
املهر سر العماد على يد عمه املونسنيور ميشال بو ملحم وذلك يف
كنيسة مار يوسف يف كرويدن.
واجلدير بالذكر ان الطفل املالك شربل هو االول يف الشجرة
الزوجية بعد عشر سنوات من الزواج.
وبعد امتام مراسم العمادة انتقل اجلميع لالحتفال بهذه املناسبة
املباركة يف مطعم طوني للعائالت يف دلويتشهيل حيث اقام عمه
املونسنيور ميشال بو ملحم ووالداه مأدبة عامرة متيزت بالكرم
والضيافة وقدم فقراتها واحياها فنيا الشاعر جورج القزي.
وحتت اضواء فيديو جان جعجع وفالش اراكس قطع الطفل املالك
شربل مبساعدة العرابني واالهل قالب وشرب اجلميع خنبه متمنني
له حياة مسيحية سعيدة.

احتفل الشاب املهذب حممد احللو جنل رجل االعمال امحد فرج احللو
واآلنسة احلسناء هنا عدنان عجاج يف صالة قصر النجوم حيث
استقبل العروسني واالهل واملدعوين الفنان اسامة حداد بأحلى
الكالم دي جي ..ووسط الفرحة الكربى واضواء فيديو زينون
فهدى واشعاع فالش أراكس قطع العروسان حممد وهنا قالب
احللوى ومتنى احلضور هلما حياة زوجية سعيدة ثم تقبال التهاني
من اجلميع
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مناسبات

جملس عزاء عن روح احلاجة مسرية مسلماني (ام كامل)

املدرسة اللبنانية العربية  -اوبرن
ختتتم عامها الدراسي

*القنصل اخلري يتسلم اجلائزة*

* الشيخ منتظر مال اهلل *

* املهندس علي محود *

*  ...و روني العويك *

* اهليئة الرمسية *

* الطالب املتفوقون *

* جانب من احلضور و يبدو املهندس علي محود *

اقيم جملس عزاء لراحة نفس احلاجة الفاضلة مسرية مسلماني
(ام كامل) زوجة احلاج حممد حسن مسلماني وذلك فس
صالة االمام موسى الصدر يف روكدايل.
وقد ازدمحت الصالة بآل مسلماني وآل محود وابناء بلدة
كونني واجلنوب االهل واالصدقاء وهم كثر نظرا ما آلل
مسلماني من مكانة واحرتام يف اجملتمع.
وقد قرئت الفاحتة عن روحها الطاهرة وحتدث يف املناسبة
املهندس علي محود والقى كلمة دينية قيمة الشيخ منتظر
مال اهلل.
كما تقبلت العائلة التعازي يف منزل ولدها احلاج كامل
مسلماني يف روكدايل الذي غص باملعزين

* جانب آخر من احلضور ويبدو الشيخ مال اهلل واملهندس محود *

* خالل الغداء *

* من اليمني عباس مسلماني ,احلاج كامل مسلماني ,حنا حريكي و زوج
املرحومة حممد حسن مسلماني*

كلوديا تؤجل ألبومها تضامنًا مع ضحايا كنيسة القديسيني

ً
تضامنا مع
أجلت الفنانة كلوديا طرخ ألبومها يف األسواق
َّ
أسر ضحايا حادثة كنيسة القديسني يف اإلسكندرية.
أجلت الفنانة كلوديا طرح ألبومها اجلديد الذي
القاهرةَّ :
ً
تضامنا مع أسر ضحايا حادث
حيمل اسم «الوقت ده»،
اإلسكندرية.
كنيسة القديسيني يف
َّ
مقررا إطالقه
كان
األلبوم
إن
لـ»إيالف»
وقالت كلوديا
َّ
ً
نظرا لظروف
بالتزامن مع إحتفاالت رأس السنة ،ولكن
ً
احلادث الذي وقع يف التوقيت نفسه ،وراح ضحيته 22
ً
مواطنا وجرح  79آخرين ،قررت تأجيل طرحه يف األسواق

ٍ
موعد آخر.
إىل
ً
ً
ا
أمل
هلا
سبب
احلادث
إن
قائلة
كلوديا
وأضافت
نفسيا
َّ
ًّ
ً
وقدمت
معربة عن حزنها لسقوط الضحايا،
شديدا،
ً
َّ
أن أفرح
خالص تعازيها ألسرهم ،وقالت« :ال ميكن ّْ
عام يف
أن هناك
بألبومي ،وأحتفل به ،يف حني َّ
ٌ
حزن ٌ
مصر».
وأعلنت كلوديا عن طرح ألبوم «الوقت ده» يف
اخلاصة به
األسواق منذ اسبوعني ،وانتشرت البوسرتات
َّ
يف شوارع القاهرة.

تصوير اراكس

اختتمت املدرسة اللبنانية العربية  -اوبرن عامها الدراسي حبفل
مميز افتتح بوصلة انشاد ديين من فرقة االنشاد ثم بالنشيدين
االسرتالي واللبناني وقدمت الربنامج السيدة رميا جابر بكلمات
ترحيبية مجيلة اشادت فيها برئيس املدرسة امحد توفيق زريقة
الذي القى كلمة رحب فيها باجلميع وشرح عن نشاط املدرسة
وتعاليمها.
ثم القى كل من الوزير بورجر والقنصل ماهر اخلري وضيف اجلالية
احلاج كمال اخلري كلمات اشادوا فيها بدور املدرسة ومتنوا هلا
النجاح الدائم وشكروا رئيس وادارة املدرسة على نشاطهم
منوهني بالدور الرتبوي للمدرسة اللبنانية العربية.
بعد ذلك وزعت اجلوائز على الطالب املتفوقني وعلى الرمسيني
فاستلم القنصل اخلري درعا تقديرية نيابة عن السفري اللبناني جان
دانيال كنا استلم رئيس بلدية اوبرن السيد روني العويك درعا
تقديرية وكذلك احلاج كمال اخلري الذي قدم بدوره درعا لالستاذ
امحد زريقة.
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FLOODS REGIONAL NSW & QLD DISASTER RELIEF

Premier
Kristina
Keneally announced on
thursday appointment of
three Regional Recovery
Coordinators to manage
clean up efforts following
the December and
January floods.
While the emergency
response to the flood
crisis in northern NSW is
still underway,
the new coordinators
will help communities
where flood waters have
receded to get
back on their feet.
The three coordinators
will be based in their
respective regions and
will work closely with
communities, primary
producers and small
business:
• Ms Maureen Chapman
will coordinate recovery
work in the Northern
Tablelands;
• Ms Diane Crosdale will
oversee recovery work
on the North Coast; and
• Mr Ross O’Shea will
coordinate recovery work
in south and western
NSW.
All three are existing staff
within the Department
of Premier and Cabinet,
bringing expertise
in coordinating services
on the ground. They are
already based in the
regions that have
been flood impacted, and

know the councils, local
police, businesses and
communities.
“Following the emergency
response to a flood
disaster, it is important
that the
Government step in and
also provide help with the
clean up,” Ms Keneally
said.
“My Government is very
conscious of the fact
that when flood waters
recede they can
leave behind broken
homes,
infrastructure
and communities.
“There is not a moment
to be lost in beginning
the important task of
returning these
communities to normal
– and that’s what these
new coordinators will
help achieve.
“The new coordinators
will work closely with
Local
Government,
Police and
emergency
services
to help flood-affected
communities get back on
their feet.
“They will take a handson role. They will be
based in the communities
they are
helping and supported on
the ground by staff from
Emergency Management
NSW.
“Recovery
activities
can be complex – they

can last weeks or even
months – and
these new coordinators
will remain on the job
until the recovery is
complete.”
The new coordinators
are in addition to other
assistance available in
the 63 Local
Government
Areas
declared
natural
disasters since the
beginning of December.
“The act of declaring an
area a natural disaster
already makes a range
of help available for
residents,
primary
producers,
business
owners and councils,”
Ms Keneally said.
“In addition, last week the
NSW and Commonwealth
Governments announced
availability of
grants of up to $15,000 to
help businesses in flood
affected areas with the
clean up.
“The grants, available
under the National
Disaster Relief and
Recovery Arrangements,
help
primary producers and
small businesses become
operational again as
quickly as possible.
“People have been hit
hard by this extraordinary
weather, and today’s
announcement of
Regional
Recovery
Coordinators in another
step to help communities
get back to normal.”
Emergency contacts
•
For
emergency
assistance in floods and
storms call the SES on
132 500
• In a life threatening
emergency call 000
(triple zero)
• For general information,
call the Public Information
Inquiry Centre on 1800
227 228

Queensland Premier Anna
Bligh announced on thursday
that flood assistance grants
and concessional loans
for primary producers and
small businesses have now
been extended to the Local
Government Areas across
the majority of Southern
Queensland.
That means there are now
22 Local Government
Areas (LGAs) and 4 partial
LGAs in Queensland where
primary producers and small
businesses are eligible
to receive grants of up to
$25,000 for clean up and
flood recovery.
Concessional loans of
up to $250,000 have also
been extended to small
businesses and primary
producers in 5 additional

LGAs.
"The extent of this flooding is
unprecedented and we want
to help primary producers
and small businesses get
back up and running as soon
as possible," Ms Bligh said.
"The newly declared
areas include Brisbane
City Council which has
experienced flooding similar
to or exceeding 1974 flood
levels.
"Primary producers along
the upper reaches of
the Brisbane River have
considerable fencing and
infrastructure damage and
many stock are isolated."
"Small businesses in many
suburbs along the Brisbane
River have been inundated
and have stock losses and
infrastructure damage.

"In the Fraser Coast and
Gympie areas at least
20 small businesses and
many cane and other crop
producers along the Mary
River have lost fences, dams
and harvesting equipment.
"Large areas of the Balonne
Shire Council have incurred
significant damage including
Balonne, Culgoa, Moonie
and Narran flood plains.
"In particular there has been
significant damage to farm
infrastructure, ring tanks,
irrigation pumps, farm
machinery and extensive
soil erosion.
"The Bligh Government
will continue to work with
the Federal Government
to ensure the recovery
happens as quickly as
possible.

Cruise operators win right to bar schoolies
CRUISE operators have
been granted the right to ban
schoolies from their vessels.
It is a landmark Australian
Human Rights Commission
decision
that
allows
discrimination on the basis of
age, The Australian reported.
The decision follows the
commission>s rejection of a
similar application by cruise
operator Carnival late in
2009.
That ruling was attacked at
the time by Health Minister
Nicola Roxon as unhelpful
to efforts to reduce binge
drinking by young people.
Under the new decision,
Carnival, which operates

P&O, Princess and several
other cruise lines, will be
allowed to refuse passage
to any person under 19 years
unless they are accompanied
by an adult.
The ban will apply between
November 1 and January 7
each year.
Between January 8 and
January 31, Carnival will be
allowed to set a quota of no
more than 60 passengers
aged under 19 who are not
accompanied by an adult,
excluding infants.
Carnival chief executive Ann
Sherry welcomed the ban,
saying it was designed to
maintain on-board safety

and security.
«(It) is a commonsense
outcome that will be
welcomed by all passengers
wanting to enjoy a relaxed
cruise holiday without the
risk of excessive behaviour,»
Ms Sherry said.
«Our strong stance on
schoolies cruises is part of
an approach that aims to
prevent events that could
compromise the safety of our
passengers and crew.»
Carnival has sought to clean
up its image in recent years
after the drug-related death
of Brisbane mother Dianne
Brimble, 42, in 2002 on the
Pacific Sky.
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BRISBANES BIGGEST BRIDGES SAFE
"In these sorts of
circumstances you act with
an over-abundance of caution
first and ask questions later,"
Mr Wallace said.

"That's what police are people understand and
doing, and we support it.
support authorities acting
"While the Sir Leo Hielschler with this level of caution."
bridges are not at risk, I think

NSW DEPLOYS MORE FLOOD DISASTER
ASSISTANCE TO QUEENSLAND

Main Roads Minister Craig
Wallace has assured
motorists that the Sir Leo
Hielschler bridges on the
Gateway Motorway are safe
and can withstand massive
impacts during the floods.
Mr Wallace said designers
had mapped an endless
range of scenarios about
objects hitting the bridges,
including a runaway 70,000
tonne ship.
"Around 80,000 cubic metres
of rock were distributed
around the piers of the new
and existing bridges to form
the ship arrester islands,"
Mr Wallace said.
"These arrester islands
work by providing a

physical protective barrier
designed to stop even the
largest vessels from coming
anywhere near the bridge
piers.
"This will also help provide
some protection from other
debris in the river.
"Pier protection was
incorporated into the
construction of the original
Gateway and further work
went into upgrading this
protection when the new
bridge was constructed and
the old bridge refurbished.
"In the event that any debris
br eaches the arrester island
protection, specially formed
concrete panels which
surround the bases of both

the new and existing bridge
would absorb any impact
and protect the piers.
"In addition, modelling
shows the bridges would
not collapse in a 1 in 2000
flood event. And they are
designed to withstand a
cyclonic weather event."
Expert Transport and Main
Roads engineers assessed
the situation last night and
determined that the bridge
could handle any impact
from Riverwalk.
Overnight, police closed
the bridge to traffic several
times while monitoring
large parts of the council
Riverwalk floating down
Brisbane River.

Tuesday 11 January, 2011
Premier Kristina Keneally
today expressed her
condolences on behalf of
the people of NSW
to the families of Queensland
who are suffering some of
the worst floods in recent
Australian
history.
Reports are that the floods
have killed another eight
people in Queensland, with
other
people reported missing and
many homes destroyed.
“Overnight and this morning
it has become clear that
Queensland is in the grip of
one
of the most devastating
Australian floods in recent
years,” Ms Keneally said.
“On behalf of all people in
NSW, I extend our heartfelt
condolences to those
people
who have lost friends, family
or livelihoods in these tragic
floods.”
The NSW Government is
deploying extra fire and
rescue service workers,
hydrologists and helicopters
to Queensland to help with
the flood disaster.
The extra resources are
being
sent
following
discussions between senior
emergency
services
staff
from
Queensland and NSW. They
include:
• A Rural Fire Service
helicopter was sent to
Toowoomba last night and
has so far
rescued at least seven
people stranded on roof
tops. A second helicopter
has now
been requested and will be
deployed to Queensland
this afternoon;

• A second team of six
swift-water fire and rescue
personnel will be deployed
to
Toowoomba today, in
addition to the team
already on the ground in
Queensland; and
• Four expert hydrologists
from the NSW Office of
Water were sent to the St
George
region yesterday and will
help track the flood and
predict its path.
This is in addition to the $1
million the NSW Government
donated to the Queensland
flood
appeal on the weekend and
the disaster management
workers deployed last
week.
“The NSW Government
is working closely with
Queensland authorities to
provide them with
the help they need in this
time of crisis,” Ms Keneally
said.
“The personnel we are
deploying are highly trained
and skilled, and I’m confident
they will
be of tremendous help to their
Queensland counterparts.”
In addition, tomorrow
(January 12) Ms Keneally
will return from annual
leave early to
visit the worsening flood
situation in northern NSW.
In NSW, heavy rain has
fallen in the state’s north
east with isolated falls of
over 150
millimetres in the past 24
hours.
Currently around 4,400
people are isolated in
various communities across
the north coast,
with further heavy rains
and floods expected in the

coming 24 hours.
Tenterfield has become
isolated following heavy
rain that is currently being
experienced in
the area.
Heavy rain in the upper
reaches of the Clarence
Valley has resulted in
significant stream
rises, resulting in isolation
of Tabulam and nearby rural
properties.
Major flooding is expected
to develop today in Grafton
and downstream at Ulmarra.
The
SES advises this may lead
to the closure of the Pacific
Highway north of Grafton.
The isolation of several
hundred people is likely
in rural communities
downstream of
Grafton. The SES is
currently working with these
communities to ensure they
are prepared.
In addition, approximately
500 people have been
isolated in Bonalbo, a further
500 have
isolated in the Darkwood and
Upper Thora communities,
and 150 people in Ewingar.
“The heavy rains are having
an impact on northern NSW
communities, resulting in
flash
flooding and isolations,” Ms
Keneally said.
“Tomorrow I expect to travel
to some of the flood-affected
communities in northern
NSW and
directly see the damage and
the flood response efforts
myself.”
A total of 59 Local
Government Areas in New
South Wales have been
declared natural
disasters since December
2010.
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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

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

Mobile:04 2190 6377 Phone: 9659 6999

PRICES CRASH
THIS WEEKEND!
www.meherald.com.au/myherald

www.alaa.alaawadi.com alaa2009@live.com.au
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ALL FLO
Only at Auburn store

ALL FLOOR STOCK
DINING TABLES MUST CLEARED!

20

%

40

%

60

%

OFF

ALL FLOOR STOCK
LOUNGES MUST CLEARED!

PRICE CRASH ON RUGS
OFF

OFF

MAKE AN OFFER! ALL RUGS MUST GO!
ALEXA NDRIA A 88 O'riordan Street (Next to Domayne)
ART ARMON
Home HO North Shore, Shop G12A crn of Frederick St & Reserve Road
A UBURN 243-247 Parramatta Road (Opposite Forty Winks)
B A LGOWL A H 200 Condamine Street
B A N KS TOWN Shop No 3, Homemaker City
BELRO S E Shop 21, Level 1, Supa Centa 4-6 Niangala Close
LIVERPOOL
Liverpool Markets, Orange Grove Road

maynerugs.com

SAVINGS OFF NORMAL PRICES. PIC TU RES FOR ILL US TRATION PURPOSES ONL Y.

