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مؤسسة املكاري للدواليب 
االوىل يف فيكتوريا

بإدارة أمحد املكاري

انطونيوس بو رزق

هل وقع لبنان يف احملظور
ودخل »عصر« الفتنة والتقسيم؟!

)التتمة ص 12(

صـوت الحقيقة

يبدو ان الفتنة اليت طاملا حذرنا من وقوعها وقلنا 
الوعي  من  كبري  قْدر  على  اللبنانية  القيادات  ان 

نقدم كافة أنواع اخلدمات االجتماعية

نتعهد كافة أنواع املشاريع من اخلرائط واحلفر حتى تسليم املفتاح
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احلريري يكّرر جتربة أبيه سنة 1998: حنن األكثرية ... وجنبالط يف الزاوية

الوسطاء خيتفون واألزمة مفتوحة ... واالستشارات االثنني
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العراق: عشرات الضحايا يف تفجريات انتحارية 
لليوم الثالث على التوالي

)التتمة ص 21(

Hello Mobile حباجة الشخاص للعمل يف املبيعات
كوننا شركة اتصاالت تنمو بسرعة 

فاننا حباجة الشخاص للعمل بدوام متقطع
 يف جمال املبيعات والتسويق ملنتجاتنا

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

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

0284480655
 او ارسال السرية الذاتية الكرتونيا )CV( اىل املوقع:

 ines.bushwesha@telpacific.com.au20التفاصيل ص

لليوم الثالث على التوالي، 
التفجريات  تواصلت 
العراق،  يف  االنتحارية 
القتلى  عشرات  وسقط 
واجلرحى يف ثالث عمليات 

منها  اثنتان  انتحارية، 
استهدفت  كربالء  يف 
واألخرى  حسينية،  مواكب 
شرطة  مقر  استهدفت 

املوفدان  انسل  أن  ما 
جاسم  بن  محد  القطري 
أوغلو  داود  والرتكي 
البريوتي  الفجر  جنح  حتت 
اكفهرت  حتى  الداكن، 
خاصة  بريوت،  الوجوه يف 
املشرتك  إعالنهما  مع 
حلل  مساعيهما  توقف  عن 
عدم  ومع  اللبنانية،  األزمة 
تكليف نفسيهما حتى عناء 
وضع رئيس مجهورية لبنان 
سليمان،  ميشال  العماد 
خالفا  مهمتهما،  أجواء  يف 
فإذا  معهما،  التفاقه 

يلفه  اجلمهوري  بالقصر 
اإلحباط، فيما الرئيس نبيه 
النتيجة  من  مندهش  بري 
اليت وصل اليها املوفدان، 
سعد  الرئيس  كان  بينما 
باجتاه  يدفع  احلريري 
إجراء االستشارات النيابية 
امللزمة يوم اإلثنني املقبل 
يف  تعديل  أي  دون  ومن 

املواعيد.
يدري  ال  حيث  ومن   ..
األزمة  وقع  وعلى  اجلميع، 
املفتوحة،  السياسية 
سلسلة  جنبالط  وليد  وزع 

وقصرية،  سريعة  رسائل 
السابقني  احللفاء  باجتاه 
»القسريني«،  واحللفاء 
افتداء  حماولة  مفادها 
على  الزاحفة  الفتنة 
القصر  استشارات  عتبة 
مكلف  مبوقف  اجلمهوري، 
بعدما  وطائفيًا،  سياسيًا 
يف  حشره  اجلميع  قرر 
مراعاة  وعدم  الزاوية 
يتمنى  كان  خصوصيات 
جسر  اىل  حّولته  أنها  لو 
به  بني املتصارعني، فإذا 
خبطر  كبريا  خطرا  يفتدي 
بكلفة  ولكن  خطورة،  أقل 
تراجعه  عرب  بسيطة،  غري 
عن قرار جتيري كل رصيد 

كتلته النيابية للحريري.

التطور  انتشر  فجأة 
اجلنبالطي، يف كل مكان، 
يبين  طرف  كل  وراح 
حساباته على أساسه، فما 
كان من سعد احلريري اال أن 
بادر اىل عقد مؤمتر صحايف 
سيعلن  أنه  نهارا  أشيع 
ترشيح  عن  عزوفه  فيه 
احلكومة  لرئاسة  نفسه 
املعارضة،  ملرشح  تاركا 
أيا كان أن يفوز بأصوات 
فريقه ومن يعطيه من كتلة 
جنبالط... غري أن احلريري 
وقيادات  مجهوره  فاجأ 
مضيه  بقرار  »املستقبل« 
يف الرتشيح ومن ثم إعالن 
هذا  آذار   14 فريق  تبين 
األبواب  مشرعا  الرتشيح، 

استنساخ  اعادة  أمام 
العام  يف  والده  جتربة 
1998، يف بداية عهد اميل 
يلجأ  لن  أنه  مؤكدا  حلود، 
إشارة  مطلقا  الشارع،  اىل 
لن  فريقه  أن  اىل  واضحة 
حماولة  أية  على  يوافق 
يوم  االستشارات  لتأجيل 
االثنني مهما كانت النتائج، 
على  الطريق  بذلك  قاطعا 
تطرح  أن  ميكن  خمارج  أية 

يف هذا السياق.
ينتهي  احلريري  يكد  ومل 
يف  منزله  من  خطابه  من 
وادي أبو مجيل، حتى عمم 
خربًا  جنبالط  وليد  النائب 
مؤمترا  سيعقد  أنه  مفاده 
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اعالنات

مؤسسة املكاري للدواليب االوىل يف فيكتوريا

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

 TONY  FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها  طوني فرنسيس

26 Good St, Granville 2142

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

تتوفر لدينا سائر أنواع حلوم الغنم 
والبقر الطازجة يوميا

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

تلفون: 96371759 
فاكس: 96361294
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لدينا مختلف أنواع احللويات اللبنانية والعربية
قوالب كايك لكل املناسبات

جلسة أركيلة وقهوة رومنسية وهادئة للعا ئالت

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

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

@N Nk‹‘€ a @Âfl @ÚfláÇ @NNÒçÓø @Úfl bèni a @ N NÚfl bm @Úœ bƒ„

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

 . لقلب. ا من  خدمة  مميزة..  مة  بتسا ا  . مة. تا فة  نظا

تتقدم حلويات El Sweetie لصاحبيها 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
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لبنانيــات
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جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق - عبداهلل طويل - سامي مظلوم

رئيس التحرير: انطونيوس بو رزق
مدير التحرير: ســامي مظلــوم
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التغيري  تكتل  رئيس  سأل 
عون،  ميشال  العماد  واإلصالح 
بريوت  يف  املتحدة  األمم  ممثل 
لدى  وليامز،  مايكل  السفري 
االول،  أمس  له،  استقباله 
»ملاذا تريد الدول اليت متثلها 
إعادة تعيني شخص متهم وهناك 
شهود  إدارته  على  تدل  قرائن 
الدولي؟  التحقيق  يف  الزور 
باإلضافة إىل عشرات املليارات 
املفقودة على يده وعلى يد خطه 
السياسي وهو يغطي، من جهة، 
أخرى،  جهة  ومن  الزور،  شهود 

األموال املفقودة«.
أضاف عون بعد االجتماع: »كان 
الوقت  معظم  صامتا  السفري 
كثرية،  أجوبة  لديه  تكن  ومل 
من  اخلروج  لنا  متمنيا  وانصرف 

هذه األزمة«.
إن  قلنا  »عندما  أنه  وأوضح 
اىل  يعود  أال  جيب  احلريري 
احلكم فقد عنينا ما نقوله، وذلك 
ليس ألننا خمتلفون معه أو ألننا 
على خالف مع السنة كما يشيع 
البعض«. وأكد أن من يعترب أن 
إهانة  أو  عليهم  التفاف  موقفنا 
هلم فهؤالء هم من يهيننا، إذ ال 
ميكنهم أن يفرضوا علينا شخصا 
األرض  قوى  جاءت  ولو  كهذا، 
كلها ال ميكننا أن نكون يف دولة 
هلا دستورها وقوانينها وال حنرتم 

هذا الدستور وتلك القوانني.
وقال: »هذه هي الرسالة اليت 
فال  لبناني،  كل  اىل  أوجهها 
يطلب مين أحد أن أؤيد أو أقبل 
وحماكمة  حتقيق  من  أقل  حبل 

يف كل املخالفات اليت حصلت، 
يكن  ذلك  من  أقل  يقبل  ومن 
الشعب  كل  وليعرف  مشاركا 

اللبناني«.
قاله  ما  حول  سؤال  على  وردًا 
عن  السعودي  اخلارجية  وزير 
»من  أجاب:  لبنان،  تقسيم 
لديه جيش ليفرض به التقسيم 
أن  وأكد  ويقسم«.  به  فليأت 
»لبنان لن يقسم، وهو أكرب من 
أن يبلع وأصغر من أن يقسم«. 
وختم متمنيًا على األمريكيني أن 

»حيلوا عن ظهرنا؟«.
بدوره، أمل وليامز أن حتل األزمة 
وأن  السلمية،  بالطرق  احلاليــة 
الدسـتور  احلكومة حبسب  تتألف 
تسـتجيب  أن  على  اللبناني 
اللبـناني  الشــعب  حلاجات 

ومتطلباته يف هذا الوقت.
ويليامز  زار  أخرى،  جهة  من 
وقال  احلريري،  سعد  الرئيس 
بعد اللقاء إن احملادثات تناولت 
ال  املختلفة،  الدولية  املبادرات 
قامت  اليت  منها  األخرية  سيما 
وإمكانيات  وقطر  تركيا  بها 
تشكيل حكومة جديدة واالستقرار 
السياسي يف لبنان. وأشار إىل 
أن هذا األمر ممكن شرط وجود 
بني  والتعاون  احلسنة  اإلرادة 
مجيع االفرقاء السياسيني للعمل 

من أجل العدالة كما االستقرار.
الدولية،  للمحكمة  وبالنسبة 
إنشائها من  بالرغم من  أنه  أكد 
قبل جملس األمن، ولكنها هيئة 
دولية مستقلة، وهذا ما جيب أن 

يبقى يف األذهان.

 وليامز يلتقي احلريري: االستقرار ممكن شرط احلوار

عون: كل قوى األرض ال ميكن أن 
تفرض علينا احلريري

العماد  اجلمهورية  رئيس  اطلع 
بعبدا،  يف  سليمان،  ميشال 
لبنان  مصــرف  حاكم  من 
الواقعني  على  سالمة،  رياض 

االقتصادي واملالي.
على  سليمان  سالمة  وطمأن 
خصوصا  الوضع،  »سالمة 
جلهة سعر صرف اللرية اللبنانية 
املصرف  من  املتخذة  والتدابري 
االستــقرار  على  للمحافــظة 
يف  السيولة  وتوفري  النقدي 

األسواق«.
»مسؤولية  سليمان  وأكد 
تأمني  يف  املعنية  املرجعيات 
واألمنية  السياسية  املناخات 
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للبيع
للبيع ألسباب عائلية

Eat In or Take Away حمل 
يقع يف قلب السوق التجاري يف

Mount Druit 
مدخوله األسبوعي من 9 اىل 10 آالف 

دوالر
كل التجهيزات جديدة

السعر 130 ألف دوالر أو أقرب عرض
لالتصال: 0402433384

املر رداً على »اجلديد«:
يرضى القتيل وال يرضى القاتل 

قناة  بثته  ما  على  ردًا  بيان،  يف  املر،  الياس  الدفاع  وزير  قال 
»اجلديد« من تسجيل صوتي له: »بعد التحية والتقدير لألستاذ 
حتسني خياط، املعروف بوقوفه اىل جانب احلق، وهو الذي خرب الظلم 
يومًا، أسأل اهلل أن يبعد عنه وعن عائلته الكرمية أي مكروه، وال أراني 
يف حاجة اىل التذكري بأني تعرضت للتفجري وحماولة االغتيال وليس 
حلادث سري. إن البعض ومهما حاول أن ميوه ويشوه احلقائق، لن 
يستطيع حتويلنا من ضحايا اىل متهمني، وما نشهده اليوم يذكرنا 

بقول الشاعر: يرضى القتيل وال يرضى القاتل«.

بعد يومني من حترك ديبلوماسي 
هلما يف بريوت مشل املسؤولني 
الكبار ولقائهما عددا من القادة 
السياسيني انهى رئيس الوزراء 
الشيخ  اخلارجية  وزير  القطري 
ووزير  ثاني  آل  جاسم  بن  محد 
داود  امحد  الرتكي  اخلارجية 
اوغلو فجر امس االول وساطتهما 
معلنني التوقف بسبب »بعض 
وضعت  ورقة  عن  التحفظات 
السعودية  الورقة  اساس  على 

– السورية«.
وقد غادر محد بن جاسم بريوت 
اخلامسة  والدقيقة  الرابعة  يف 
اىل  متوجها  االول  امس  فجر 
قطر، يف حني غادر داود اوغلو 
عائدا  صباحا  والنصف  الرابعة 

اىل انقرة.
بيانا  اصدرا  مغادرتهما  وقبيل 
االجتماع  على  »بناء  فيه:  جاء 
صاحب  حضرة  بني  الثالثي 
خليفة  بن  محد  الشيخ  السمو 
بشار  والرئيس  ثاني،  آل 
االسد رئيس اجلمهورية العربية 

رجب  السيد  ودولة  السورية، 
وزراء  رئيس  اردوغان  طيب 
اجلمهورية الرتكية، والذي اتفق 
الشيخ  معالي  ارسال  على  فيه 
محد بن جاسم بن جرب آل ثاني 
وزير  الوزراء  جملس  رئيس 
وسعادة  قطر،  بدولة  اخلارجية 
وزير  اوغلو  داود  امحد  السيد 
اىل  الرتكية  اجلمهورية  خارجية 
مع  اجلهود  ملواصلة  بريوت، 
االطراف اللبنانيني على اساس 
السورية.  السعودية  الورقة 
وقد صرح الشيخ محد بن جاسم 
داود  والسيد  ثاني  آل  جرب  بن 
مساعيهما  خالل  بانه  اوغلو 
االعتبار  تأخذ يف  ورقة  صيغت 
املتطلبات السياسية والقانونية 
لبنان  يف  احلالية  االزمة  حلل 
السعودية  الورقة  اساس  على 
بعض  بسبب  ولكن  السورية، 
عن  التوقف  قررا  التحفظات 
هذا  يف  لبنان  يف  مساعيهما 
الوقت ومغادرة بريوت من اجل 

التشاور مع قيادتيهما«.

بن جاسم وداود أوغلو غادرا: وقف 
املساعي بسبب بعض التحفظات هذا  ترسيخ  يف  تساعد  اليت 

االستقرار«.
النائب  مع  سليمان  وعرض 
روبري فاضل األوضاع. واستقبل 
بقرادوني  كريم  السابق  الوزير 
ثم النائب السابق أمحد حبوس.

من  اجلمهورية  رئيس  وتلقى 
للموارنة  بريوت  أبرشية  راعي 
ورئيس  مطر  بولس  املطران 
املاروني«  العام  »اجمللس 
اىل  دعوة  اخلازن،  وديع 
القداس الذي يقام يف التاسع 
عيد  ملناسبة  املقبل  الشهر  من 
القديس مارون يف كنيسة مار 

مارون يف بريوت. 

 سليمان يلتقي سالمة: تأمني مناخات االستقرار

أبادي: ندعم السلم األهلي يف لبنان
زار سفري إيران غضنفر ركن أبادي السيد علي فضل اهلل امس 

االزل وعرضا شؤون لبنان والعامل اإلسالمي.
وجدد أبادي يف اللقاء يف بيان ملكتب فضل اهلل »دعم إيران 
املطلق للسلم األهلي يف لبنان، وانها تدعم استقرار لبنان وأمنه، 
وانها لن تدّخر أي جهد يطلب منها على هذا الصعيد، وأشار اىل 
أن امريكا واسرائيل قد احبطتا كل مساعي احلل اليت كان قد اتفق 
عليها بني سوريا والسعودية يف شأن لبنان«. وأكد فضل اهلل 
»اهمية دور ايران كدولة تعطي قوة جلميع دول العامل العربي 
واالسالمي، وتشّكل سندًا هلا يف مواجهة املؤامرات اليت تستهدف 

عاملنا االسالمي من االستكبار العاملي )...(«

رد وزير السياحة فادي عبود على 
بيان وزيرة املال ريا  ما ورد يف 

احلسن.
سوكلني  اىل  »بالنسبة  وقال: 
واحلجج بان كل مناقصات الشركات 
االخرى باءت بالفشل، فهذه احلجة 
الرئيس سعد  دولة  لتعبري  مماثلة 
ي الزبالة تطمركم«،  احلريري »خلِّ
مبعنى آخر، تضييق اخليارات، فاّما 
ان تستمر هذه الشركة ومن فوقها 
بالسيطرة على اموال البلديات واّما 

اخلراب...
ذاكرة  تنشيط  من  بد  ال  وهنا 
مل  اخرى  مناقصة  بأن  زميلتنا 
»سوكلني  تسليم  منذ  حتصل 
يف  املدفون  الكنز  وشقيقاتها« 
النفايات، فالرعاة الطامعون بتوزيع 
العام على جيوب الفاسدين  املال 
مناقصة  الجراء  إمكان  أي  عّطلوا 
شّفافة، وليس يف ذلك أي سر، 
كلفة  اعلى  يسّددون  فاللبنانيون 
وتبلغ  العامل،  يف  النفايات  لطن 
الكلفة 160 اىل 170 دوالرا  هذه 
إذا أخذنا يف االعتبار كل املصاريف 
النفايات، يف حني  برفع  املرتبطة 
قّدمتها شركات  اليت  املشورة  ان 

 عبود ردّ على  احلسن  وباسيل أّكد حّقه يف التعيينات
عاملية متخصصة اّكدت بالتفصيل 
واالرقام والوقائع انه ميكن خفض 
هذه الكلفة اىل النصف يف صورة 

طبيعية«.
احلرة  السوق  عقد  ان  اىل  واشار 
الدولي،  احلريري  رفيق  مطار  يف 
قضائية  هيئات  ثالث  »رفضته 
ورقابية هي جملس شورى الدولة 
التشريع  وهيئة  احملاسبة  وديوان 

والقضايا يف وزارة العدل«.
سوليدير،  اىل  »بالنسبة  وقال: 
واالمتيازات  املمارسات  ومن 
على  سأركز  للشركة  العديدة 
السياحة،  بوزارة  املتعلق  الشق 
املرفأين  استثمار  موضوع  وهو 
والشرقي،  الغربي  السياحيني 
حق  سوليدير  مبوجبه  منحت  وقد 
لقاء  سنة   50 ملدة  استثمارهما 
 2500 قدره  سنوي  استثمار  بدل 
املائي  للمسطح  املربع  للمرت  لرية 
الغربي،  السياحي  امليناء  يف 
من  املربع  للمرت  لرية  و2000 
مساحة املسطح املائي يف امليناء 
يلحظ  ومل  الشرقي،  السياحي 
واليت  املرفأ  حول  االراضي  العقد 
تستثمرها الشركة، ومت توقيعه من 

للعقد  الشروط  دفرت  اعداد  دون 
الرضائي كما ينص املرسوم رقم 
8939 تاريخ 1996/8/29، علما ان 
خمالفات الشركة واضحة من خالل 
استولت  فالشركة  سهمها،  سعر 
معدله  بسعر  العباد  اراضي  على 
وكان  املربع،  للمرت  دوالر   800
اليوم  اما  دوالرات،  بـ10  السهم 
اكثر  لتبلغ  االرض  قيمة  فارتفعت 
من ثالثني ضعفًا، بينما يبلغ سعر 
سهم سوليدير اليوم ما معدله 21 
دوالر فقط، وهذا اكرب دليل على 
ال  والدولي  احمللي  املستثمر  ان 
يثق بشركة قد تتعّرض ألكثر من 
مساءلة حول قانونية استيالئها على 

االمالك العامة وأمالك الناس«.

باسيل
جربان  الوزير  مكتب  اصدر  بدوره 
»على  ورد  ما  على  ردا  باسيل 
باسيل  بان  النواب  أحد  لسان 
أبعد مفوض احلكومة لدى مؤسسة 

حبقه«.  كعقوبة  لبنان  كهرباء 
وجاء يف الرد:

النظام  من   24 املادة  إن   -  1«
)مرسوم  العامة  للمؤسسات  العام 
رقم 4517( تنص على أن »يعني 
للحكومة  مفوضًا  الوصاية  وزير 
وعليه  عامة«،  مؤسسة  كل  لدى 
صلب  من  هو  القرار  هذا  فإن 
ما  يأخذه حبسب  الوزير  صالحيات 
شأن  وال  يشاء،  وساعة  يرتئيه 

ألحد به إطالقًا.
الطاقة  وزير  قرارات  إن   -  2
مؤسسة  على  تقتصر  مل  واملياه 
كهرباء لبنان، بل أجرى الوزير أكثر 
العامة  املؤسسات  يف  تعيني  من 
وهو ما مل يفهمه، كالعادة -، من 

تعّرض هلذا املوضوع.
القرار  هذا  إختاذ  أسباب  إن   -  3
وغريه تعود اىل الوزير كما أسلفنا، 
ولو من دون أي سبب، فكيف إذا 
كان له مربراته وأسبابه اليت حنُجم، 

حتى اآلن، عن ِذكِرها؟«.

والرياضة  الشباب  وزير  رأى 
رئيس  انتخاب  ان  عبداهلل  علي 
جملس النواب نبيه بري ملنصبه 
تيار  من  منحة  يكن  »مل 
 14« فريق  او  »املستقبل« 
الفضل  صاحب  ودولته  آذار« 

عليكم وليس العكس«.
على  فيه  رد  تصريح  وقال يف 
الصحايف  املؤمتر  يف  ورد  ما 
منيمنة  حسن  الرتبية  لوزير 
اليت  االوىل  املرة  »ليست 
يف  منيمنة  الوزير  فيها  يتناول 
احلكومة املستقيلة موضوع اعادة 
الرئيس نبيه بري  انتخاب دولة 
اللبناني،  النواب  رئيسا جمللس 
الوطنية  الرتبية  ميثل  وكونه 
ويرعاها جتنبنا الرد عليه بداية، 
الكالم  هذا  اليوم  تكراره  اما 

فيقتضي منا ان نؤكد:

- ان انتخاب الرئيس بري مل يكن 
منحة من تيار »املستقبل«  او 
يرئس  فدولته  آذار   14 فريق 
صاحب  وهو  كبرية  نيابية  كتلة 

الفضل عليكم وليس العكس.
- ان عدم ترشيحكم أي نائب آخر 
نقابله  النيابي  اجمللس  لرئاسة 
نائب  اي  ترشيح  بعدم  اليوم 
احلريري  سعد  الرئيس  ضد  آخر 

لرئاسة احلكومة.
- مل يكن يوما لكم يد ممدودة، 
فمن له يد ممدودة على مساحة 
لبنان الستيعاب سيئات اخطائكم 
يعرفه الشعب اللبناني متاما من 

هو.
من  البلد  حتويل  عن  كفوا   -
امارة  اىل  دميوقراطية  مجهورية 
السندس  عنوان  حتت  ولو 

واحلرير«.

... وعبداهلل رد على منيمنة
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العمال  حزب  ملرشح  هل   *
كامرب  ستيف  روكدايل  ملنطقة 
على  باختصار  يطلعنا  ان 
هويته الشخصية لناحية االصل 
والنشأة  والطفولة  والوالدة 
والدراسة والعائلة وخربة العمل 

وجمال العمل احلالي؟
ومنطقة  روكدايل  أعيش يف   -
اآلن،  حتى  والدتي  منذ  اجلوار 
السانت  استشفى  يف  ولدت 
وتلقيت   1964 عام  جورج 
مدرسة  يف  االبتدائية  دروسي 
سانت سوزي الرمسية والثانوية 
يف ثانوية جاميس كوك للبنني. 
)انا  اهلل  رزقنا  وقد  متزوج 
وزرجيت( مخسة اوالد كما انين 

جّد.
اعمل  فأنا  عملي  جلهة  اما 
للمحاسبة  العائلة  شركة  يف 
 Kamper family firm( القانونية
زالت  ما  اليت   )of accountants
متثل الشركات الصغرية وسكان 

روكدايل منذ العام 1964.
املصاحل  امثل  زلت  وما  مثلت 
البناء  صناعة  يف  الصغرية 
 1994 العام  يف  والتشييد. 
على  تعتمد  مصلحة  أنشأت  
 Work محاية الدخل وورك كافر
كانت   cover top up schime
يف  نوعها  من  واالوسع  االكرب 

البالد.
برنامج  كنت مسؤوال عن تنفيذ 
املراجعة والتدقيق يف مستحقات 
ساعد  الذي  والعمال  املوظفني 
للقوانني  االمتثال   تنفيذ  يف 
االومليبة يف  البناء  أعمال  خالل 
هذه  استضافت  اليت  سيدني 
االلعاب العام 2000.  فالربنامج 
حد  اىل  قّلص،  صممته  الذي 
كبري، النزاعات الصناعية وساعد 
بالتالي يف تنفيذ املشاريع يف 

الوقت املناسب واحملدد.
القدم  كرة  نادي  ترأست 
االومليب يف سيدني خالل موسم 
كرة القدم الوطين العام 2003 

جملس  تأسيس  يف  وساهمت 
كرة القدم الوطين، كما ساعدت 
الرياضية  الفرق  من  العديد 
مدى  على  والصغرية  الصاعدة 

السنوات العشرين املاضية.
وكانت لي مساعمات يف اصالح 
قوانني تعويضات العمال وسالمة 
صناعة  واسسُت  العمل   مكان 
التدريب  مبادرات  على  ترتكز 
احد  وكنت  التوظيف  واعادة 
املشاركني املؤسسني ملؤسسة  

معاجلة الكحول واملخدرات.
* نعلم  ان هناك عالقة قوية 
العمل  او  السكن  مكان  بني 
ستمثلها  اليت  املنطقة  وبني 
االنتخابات،  يف  فزت  حال  يف 
سكان  لدى  معروف  انت  فهل 

روكدايل؟
طبيعة  حبكم  انه  اذ  بالطبع،   -
مع سكان  عالقات  أقمت  عملي 
اخللفيات  كل  من  روكدايل 
اللبنانية  باجلالية  وتربطين 
خالل  من  قوية  عالقة  والعربية 
عملي وتعاملي املهين كمحاسب 
صداقات  لي  اصبحت  حيث 
ابناء  من  العديد  مع  كثرية 

اجلالية العربية.
وكوني متحدرا من أصل يوناني 
حيث ان جدّي هاجرا من اليونان 
اجليل  من  وانا  بعيد،  زمن  منذ 
فقد  اسرتاليا  يف  الثالث 
احلال  بطبيعة  ذلك  ساعدني 
العالقات  من  الكثري  اقيم  ان 
والصداقات مع الكثري من ابناء 

اجلالية اليونانية. 
وألنين متحدر من عائلة مهاجرة 
أفهم  ان  هذا  لي  اتاح  فقد 
اليت  الثقافية  والعوائق  احلواجز 
قد تكون موجودة داخل اجملتمع 

املتعدد الثقافات.
ومعرفة  علم  على  انت  *هل 
اليت  واملنطقة  السكان  حباجات 
يف  جنحت  لو  فيما  ستمثل 

االنتخابات؟
احمللية  املنطقة  من  كوني   -

حباجات  تامة  دراية  على  فأنا 
من  تنقلي  خالل  ومن  سكانها. 
االنتخابية  منطقيت  احناء  خمتلف 
وفئات  شرائح  اىل   والتحدث 
من  متكنت  اجملتمع  من  متعددة 
من  الكثري  وحتديد   التعرف 
املسائل واحلاجات  مثل احلاجة 
يف  للشبيبة  مركز  انشاء  اىل 
ارنكليف ووضع مصابيح ضوئية 
النقاط  يف  امان  وكامريات 

الساخنة.
وجه  على  مهتم،  انين 
اخلصوص، بدعم جمتمع املصاحل 
الكثري  عانى  الذي  الصغرية 
وكوني  االخرية.  السنوات  يف 
من  ألكثر  املصاحل  هلذه  ممثال 
بالكامل  ادرك  فأنين  سنة   25
القوية  الصغرية  االعمال  أهمية 

وفوائدها للناخبني.
مئوية  نسبة  هناك  ان  نعلم   *
يف  اليونانية  اجلالية  من  عالية 
روكدايل، هل تعتقد انه  كونك 
متحدرا من عائلة يونانية مهاجرة 
يف  لك  مساعدا  عامال  سيكون 

هذه االنتخابات؟
- ان االسرتاليني من أصل يوناني 
هم اجملموعات االجتماعية االكرب 
يف مقعد روكدايل، وكوني من 
يونانية فان ذلك  اصل وجذور 
ال يكفي، فمجتمعنا لديه جمموعة 
وسوف  االحتياجات  من  واسعة 
مواطيّن  أعمل حبد وجهد القناع 
روكدايل بأنين سأكرس نفسي 
وسأكون  لتمثيلهم   ووقيت 

فخورا بذلك.
حلزب  انتسبت  وملاذا  *متى 

العمال؟
حزب  يف  عضوا  زلت  ما   -
 15 على  يزيد  ما  منذ  العمال 
هذا  اىل  انتسبت  وقد  سنة، 
اميانا  العريق  االسرتالي  احلزب 
لناحية  ومبادئه  بقيمه  مين 
واملساواة  االجتماعية  العدالة 
لناحية  وخاصة  املواطنني  بني 
الطبقة  وظروف  اوضاع  اخذ 

التخفيف  االعتبار  بعني  الفقرية 
من وطأتها وحدتها.

* حسب اعتقادك، ما هي نسبة 
ان  نعلم  وحنن  بالفوز،  حظك 
اىل  تشري  الرأي  استطالعات 
لصاحل  كبريا  تأجحا  هناك  ان 
والوطين؟  االحرار  حزبي  ائتالف 
هل تعتقد ان مقعدك هو مقعد 

عمالي آمن؟
 - كلنا نعلم ان هذه االنتخابات 
 16 مرور  بعد  االقسى  ستكون 

عاما حلزب العمال يف احلكم.
جتديد  عملية  احلزب  بدأ  لقد 
بوضوح  هذا  ظهر  حيث  نفسه 
من  كبري  عدد  اختيار  خالل  من 

املرشحني بنوعية جيدة.
ُيعترب  مقعد  من  هناك  ايس 
مضمونا او آمنا وسأبذل قصارى 
جهدي لالحتفاظ مبقعد روكدايل 

وابقائه حلزب العمال.
*ما هي خططك ملنطقة روكدايل 
يف  فزت  حال  يف  وسكانها 

االنتخابات؟
على  فأنا  املنطقة  من  كوني   -
محاس  وكلي  مبتطلباتها  دراية 
أناضل  مواطنيها. سوف  خلدمة 
أكثر  موارد  تأمني  أجل  من 
ملدارسنا ومستشفياتنا  وتوفري 
املزيد من التسهيالت واملرافق 
اضافة  والرتفيهية  الرياضية 
اىل احلصول على موارد اضافية 
جبد  والعمل  اجلرمية  حملاربة 
وقوة يف سبيل  تعزيز اضايف 
الثقافات  املتعدد  جملتمعنا 

الرائع.
حلول  لتقديم  متحمس  وانا 
واالعمال  للصاحل  حقيقية 
على  ارّكز  وسوف  الصغرية. 
متابعة املسائل اليت تؤثر على 
يف  الصغرية  االعمال  جمتمع 

املنطقة.
وستكون من اهتماماتي االولية 
عالقات  اقامة  واالساسية 
اجملموعات  بني  متماسكة 
رجال  وكبار  جهة  من  التجارية 

الجياد  اخرى  حهة  من  االعمال 
اطر للحل.

اليميين  اجلناح  من  انت  * هل 
او اليساري يف حزب العمال؟

يف  اليميين  اجلناح  من  انا   -
اعمل  زالت  ما  العمال،  حزب 
يف شركيت منذ مخسة وعشرين 
عاما وأشجع كل املواطنني على 
بها  واالرتقاء  حياتهم  مواصلة 
ولكن  واالفضل  األحسن  حنو 
الفئات  حاجات  اال ننسى  علينا 

احملرومة.
* ما هو رأيك باستقاالت وزراء 
يف  مناصبهم  من  كبار  ونواب 
ان  تعتقد  هل  العمال؟  حزب 
يف  جديدة  دماء  حيقن  ذلك 
احلزب  وهل  احلزب؟  شرايني 

يف صحة جيدة؟
الذي  العمال  حلزب  بالنسبة   -
مضى عليه يف احلكم ست عشرة 
سنة من املتوقع يف مرحلة من 
املراحل ان مير بتغيريات جذرية. 
يف  كبار  ممثلون  اختار  وقد 
من  واخلروج  االستقالة  احلزب 

اجل استيعاب مواهب جديدة.
ان املستقبل اجليد ممكن فقط 

مع التجديد.
اآلنسة  بقيادة  رأيك  هو  ما   *

كريستينا كينيلي؟
هي  كينيلي  الوزراء  رئيسة   -
الطبقة  مع  وتشعر  قوية  زعيمة 
وحتت  والفقرية..  العاملة 
ساوث  نيو  قادت  قيادتها 
ويلز البالد للخروج من الركود 
وشهدت اعلى نسبة من اعالنات 
الوظائف واعلى عدد من مبيعات 

املنازل اجلديدة.
كما تصدرت والية نيو ساوث 
البيع  قطاع  يف  التعايف  ويلز 
البطالة  واصبحت  باملفرق 
كذلك  املئة.  يف   5 دون  ما 
سنوية  أرباع  سبعة  شهدت 
االقتصادي  النمو  من  متتالية 
متوسط  أقصر  الوالية  ولدى 
وقت انتظار للعمليات اجلراحية 

االختيارية.
* نعلم ان هناك جالية لبنانية 
كيف  ومؤثرة،  كبرية  وعربية 

تصف لنا عالقتك معها؟
-  انين حمظوظ جدا بأن تربطين 
مع  متينة  صداقة  عالقات 
خمتلف قطاعات وشرائح اجلالية 
هنا  اشري  ان  واحب  اللبنانية. 
اىل ان الثقافة اللبنانية مماثلة 
اليونانية  للثقافة  ومشابهة 
عليها.  وتربيت  ترعرعت  اليت 
ومن قيم هذه الثقافة الشعور 
القوي بأهمية العائلة والتمسك 
والفهم  العمل  يف  باالخالقيات 

احلقيقي للضيافة.
انين فخور بكوني عّرابا لولد من 

اصل لبناني.
على  بأنين  هنا  انّوه  ان  واوّد 
اتصال وتواصل كبريين مع قطاع 
البناء والتشييد الذي للبنانيني 
فيه مساهمات رئيسية وكذلك 
مع القطاع الزراعي الذي يلعب 

فيه اللبنانيون دورا كبريا.
اللبنانية  الثقافة  ان  واحلقيقة 
واالحرتام   الضيافة  ثقافة  هي 
وعندما  واالخالق  والتفاني 
أشعر  لبنانية  عائلة  بني  اكون 

اني برعاية وعناية والدتي.
توّد  اخرية  كلمة  من  هل   *
توجيهها لقراء جريدة اهلريالد؟

ما  كل  ان  أقول  ان  احب   -
التزم  سوف  به  ووعدت  قلته 
به وانفذه وسوف تكون أبواب 
مكتيب مفتوحة دائما لكل طالب 
مساعدة من أبناء اجلالية اللبنانية 
وغريها حيث انين على استعداد 
تام لتقديم ما أمكن من مساعدة  

للجميع دون استثناء.
وكل من حيتاج اي استفسار او 
مساعدة ميكنه االتصال بي على 
ان  كما   ،0432744430 الرقم: 
مكتب احلملة االنتخابية يقع على 

العنوان التالي:
Shop 4, 495 Princes Highway,  
Rockdale.

كل التوقعات تشري اىل ان االنتخابات النيابية يف 
نيو ساوث ويلز ستكون حامية الوطيس وسيكون 
الفائز فيها »عا طلة املنخار« مما جيعل لشخصية 
وأخالقياته  والعملية  الشخصية  وسريته  املرشح 

وعالقاته دورا كبريا ومؤثرا يف الفوز.
حزب  عن  والطموحني  البارزين  املرشحني  ومن 
روكدايل  مقعد  مرشح  االنتخابات  هلذه  العمال 
احملاسب ورجل االعمال املعروف االستاذ ستيف 
كامرب الذي ميتلك شركة للمحاسبة يف املنطقة منذ 

سنوات طويلة.
ويقول املرشح العمالي كامرب، الذي هو من أصل 
يوناني، للهريالد »أنين فخور بأن تربطين عالقات 
عمل وصداقة مع العديد من أبناء اجلالية اللبنانية 

املرشح العمالي ملقعد روكدايل ستيف كامرب لـ »اهلريالد«:

أدرك حاجات املنطقة وأتعهد بتأمينها ..أفخر بعالقاتي وصداقاتي الواسعة مع اجلالية اللبنانية والعربية

والعربية، وعندما اكون بني عائلة لبنانية ال أحّس مطلقا انين غريب او دخيل بل أشعر انين 
من أهل البيت«، مشريا اىل التشابه الكبري جدا بني الثقافتني اللبنانية واليونانية.

وردا على سؤال حول ما يتعهد به ألبناء املنطقة يف حال فاز يف االنتخابات قال السيد 
كامرب »سأناضل من أجل تأمني موارد أكثر ملدارسنا ومستشفياتنا  وتوفري املزيد من 
التسهيالت واملرافق الرياضية والرتفيهية اضافة اىل احلصول على موارد اضافية حملاربة 
اجلرمية والعمل جبد وقوة يف سبيل تعزيز اضايف جملتمعنا الرائع املتعدد الثقافات.. وانا 
متحمس لتقديم حلول حقيقية للمصاحل الصغرية.. كما انين ادرك احلاجة اىل انشاء مركز 

للشبيبة يف ارنكليف ووضع مصابيح ضوئية وكامريات امان يف النقاط الساخنة«.
التقت »اهلريالد« املرشح العمالي ستيف كامرب يف مكتبه يف روكدايل وكان هلا معه 

هذا احلديث:

*املرشح العمالي ملقعد روكدايل ستيف كامرب*

ابراهيم* خليل  والصديق  رزق  بو  أنطونيوس  والزميل  كامرب  *املرشح 
حاوره الزميل أنطونيوس بو رزق 
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Nazih: 0402 254 834 - PH: 9892 4001 
Fax: 9892 4002

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

تركيب دواليب 
جديدة ومستعملة
 من ماركات 

Kumho, Michlelin, 
Dunlop, Bridgestone...  

Good yearوغريها
)Wheel Allignment( ميزان اوتوماتيكي

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

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

لالتصال بـ نزيه:

نليب 
طلبات 
كافة 

املناسبات 

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

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

2011 الثاني  كانون   22 Saturday 22 January 2011السبت 

سبق نائب رئيس جملس الوزراء 
حلقة  املر  الياس  الدفاع  وزير   –
»تلفزيون اجلديد« مساء أمس 
فيه:  جاء  بيانًا  فأصدر  االول 
لألستاذ  والتقدير  التحية  »بعد 
بوقوفه  املعروف  خياط،  حتسني 
خرب  الذي  وهو  احلق،  جانب  اىل 
يبعد  أن  اهلل  أسأل  يومًا،  الظلم 
أي  الكرمية  عائلته  وعن  عنه 
اىل  حاجة  يف  أراني  وال  مكروه، 
للتفجري  تعرضت  بأني  التذكري 
حلادث  وليس  اإلغتيال  وحماولة 

سري.
أن ميّوه  البعض، مهما حاول  إن 
يستطيع  لن  ويشّوهها،  احلقائق 
متهمني،  إىل  من ضحايا  حتويلنا 
بقول  يذكرنا  اليوم  نشهده  وما 
الشاعر: يرضى القتيل وال يرضى 

القاتل«.
أمس  بث  »اجلديد«  وكان 
عنوان  حتت  مسجاًل  تقريرًا 
جلسة  عن  ليكس«  »حقيقة 

حتقيق مع املر ومما جاء فيه:
يف  طالل  بن  الوليد  فكر  لقد   -
حلظة معينة أنه يرغب يف االخنراط 
لبنان،  يف  السياسي  العمل  يف 
اللبنانية.  اهلوية  على  حصل  لذا 
السيد الياس اهلراوي منحه هوية 

لبنانية.
للداخلية  وزيرًا  كنت  عندما   -
اللبنانية  اهلوية  أن  إكتشفت 
مل  طالل  بن  للوليد  منحت  اليت 
مزورة.  كانت  إذ  صاحلة،  تكن 
يف  احلريري  السيد  بي  اتصل 
ذلك الوقت وطلب مين ان اسلمه 
ملك  انه  قائاًل  رفضت  امللف 

للحكومة اللبنانية.
- قبل ثالثة أيام من موعد انعقاد 
اجللسة احلكومية أدرك أن التمديد 
سيحصل  إضافية  سنوات  ثالث 
الشاطئ  قرب  منزلي  فقصد 
لتناول العشاء وقال لي تعلم أنه 
سيتم التمديد لي لثالث سنوات 
الرئيس  مع  حصل  كما  إضافية 
ذلك  أدرك  نعم  قلت  اهلراوي، 
فسألين عن رأيي يف األمر فقلت 
إليك  التحدث  يف  أرغب  أنين  له 
أمام عائلتك، من أجل التاريخ لو 

كنت يف مكانك ملا قبلت.
الدستوري  بالتعديل  قبلت  اذا   -
ستكون  سنوات  لثالث  والتمديد 
السياسية  عائلتك  نهاية  تلك 
وسائل  الهانات  تتعرض  ألنك 
السنوات  مدى  على  االعالم 
عرب  احلريري  سيهامجك  الثالث. 
كامل،  االعالم يف شكل  وسائل 
الرئيس شرياك  من  مدعوم  وهو 
والسعوديني واجلميع. ال تستطيع 
مواجهته وسوريا ضعيفة للغاية، 
يف  العهد  حديث  االسد  وبشار 
من  شيئا  يكسب  مل  السياسة، 
دعم  على  تعول  ال  لذا  والده، 

سوري قوي.
- أحتدث امام اللواء مجيل السيد 
ان حكومة الرئيس كرامي ستدمر 
الرسالة  ينقل  ان  وآمل  لبنان 
من  قلة  لبنان  يف  يزال  ال  بأنه 
الناس ال يدوسون على كرامتهم 

علّق على التسجيل الصوتي: 
الياس املر: تشويه احلقائق لن حيّولنا متهمني
رفيق احلريري مل يرد نزع سالح »حزب اهلل«

وزارية.  حقائب  على  للحصول 
مع  البلد  سيدمر  فرجنية  سليمان 
عمر كرامي وهؤالء اللصوص يف 

هذه احلكومة.
مكتيب  يف  سليمان  مع  مكثت   -
االقراص  مجيع  له  أجهز  وكنت 
وكل  باالدارة  اخلاصة  املدجمة 
موجزة  صورة  العطائه  يلزم  ما 
او  يعرفه  ان  يريد  عما  وسألته 
يستعلم عنه )قلت له( توخ احلذر 
ان هذه الوزارة حساسة جدا فقال 
أسئلة  ثالثة  لدي  أبالي،  ال  لي 
فقلت له ما هي: فقال لي كيف 
»البينغو«  تراخيص  نصدر 
وااللعاب ولوحات السيارات ذات 

االرقام الثالثة؟
- ال استطيع أن اقول بأن صورة 
كـ«سوبرمان«،  حلود  الرئيس 
صنعوا  لقد  كذلك،  ليست  انها 
منه  جعلت  واملعارضة  منه 
اياه،  مبهامجتها  »سوبرمان« 
للجيش،  قائدًا  كان  وعندما 
دور  بتأدية  سوريا  له  مسحت 
املسيطر على اجليش وبأنه اقوى 

رجل يف العامل.

- لقد اختاروا اللواء سليمان ألنه 
كان أضعف ضابط يف اجليش.

عالقة  االسد  مباهر  تربطين  مل 
مباشرة وال حتى ملرة واحدة. كان 
اميل  اميل  عرب  دائمًا  يتم  االمر 
حلود. كان مستقيمًا جدًا وشديد 
التهذيب وكان يطرح دائمًا اسئلة 
لبنان  يف  االجتماعية  احلياة  عن 
نتداول  نكن  مل  قلياًل،  ونضحك 
اىل  يتطرق  ومل  ابدًا  جدية  امورًا 
يتدخل  يكن  ومل  ابدًا،  السياسة 

يف شؤوني او يطرح اي سؤال.
قضية  مسألة  اىل  بالنسبة   -
نزع  وقضية  اهلل«،  »حزب 
سالحه، احلريري كان ضد ذلك مل 
انزع  لن  قال:  ذلك.  يريد  يكن 
هو  كما  بالقوة،  اهلل  حزب  سالح 

منصوص يف القرار 1559.
علينا  بذلك،  القيام  ميكننا  ال 
والربملان  احلكومة  يف  ادخاهلم 
واملفاوضات. وقبل التوصل اىل 
حل اقليمي مع اسرائيل على هذه 
االسلحة ان تبقى. كان هذا رأيه، 
 1559 القرار  يتكلم  عندما  لذلك 

كان واضحًا بشأن عدة فقرات.

مصرية  جمموعة  وصول  أثار 
بريوت  اىل  شابا   343 حنو  من 
من  موجة  طائرات،  ثالث  يف 
بعض  وحتدثت  التساؤالت. 
التلفزيونية  االعالم  وسائل 
وااللكرتونية امس االول عن ان 
اجليش دهم فندق املرتوبوليتان 
تشارك  طيب  مؤمتر  يعقد  حيث 
خلفيات  ملعرفة  اجملموعة،  فيه 
هذا احلشد. اال ان قيادة اجليش 

نفت تنفيذ اي عملية دهم.
عن  االول  امس  نقل  وكان 
عن  حديثها  املعارضة  مصادر 
»وصول جمموعات استخباراتية 
من 343 مصريًا يف ثالث طائرات 
عرب مطار بريوت اول من امس، 
توزعت على فندقني يف الشطر 
الشرقي لبريوت، حبجة املشاركة 

يف احد املؤمترات«.
اجليش  ان  امين  مصـــدر  وافاد 
اال  دهم،  عملية  اي  ينّفذ  مل 
منذ  اجملموعة  نشاط  يتابع  انه 
مجلة  املصدر  وعّدد  وصوهلا. 
حول  شكوكا  اثارت  اسئلة 
افراد  سّن  ان  وهي  اجملموعة، 
تراوح  بني 20 و35  اجملموعة  
عاما، وانها ال تضم سوى ذكور، 
رغم ان املتعارف عليه يف عمل 
يف  تستند  انها  الشركات  هذه 
قسم مهم اىل العنصر النسائي. 
وصلت  ملاذا  املصدر  وسأل 
بريوت  اىل  املصرية  اجملموعة 
املؤمتر  عقد  وملاذا  اخلليج؟  عرب 
اجنبية  الشركة  فيما  لبنان  يف 
يف  وخصوصا  مصر،  ومقرها 

هذه الظروف احلساسة؟

سيلتزمون  افرادها  ان  وافاد 
موعد مغادرة لبنان غدًا السبت، 
وهو موعد انتهاء املؤمتر حبسب 
ادارته. ومساء غادر 60 شخصًا 
حبسب  لبنان،  اجملموعة  من 

مصدر أمين.
مديرية التوجيه

التوجيه:  مديرية  بيان  وجاء يف 
»كثر يف اآلونة االخرية إطالق 
االمنية  االوضاع  عن  الشائعات 
يف البالد، ومنها ما نقله بعض 
االول،  امس  االعالم  وسائل 
عن قيام قوة من اجليش بدهم 
يف  أمنية  تدابري  واختاذ  فنادق 
يف  املؤسسات  بعض  حميط 

العاصمة بريوت.
ما  تنفي  إذ  اجليش،  قيادة  إن 
ورد أعاله مجلة وتفصيال، تهيب 
بوسائل االعالم كافة توخي الدقة 
االمنية،  االخبار  بث  يف  واحلذر 
املتعلقة مبهمات  تلك  وخصوصا 
اجليش، والرجوع اىل هذه القيادة 
املعلومات  صحة  من  للتأكد 
الواردة اليها، وذلك حفاظا على 
إلثارة  ومنعا  االعالمية  الصدقية 
ظل  يف  املواطنني  لدى  البلبلة 
بها  مير  اليت  الدقيقة  الظروف 

الوطن«.

احلبتور
أصدرت  االول،  امس  ومساء 
»مذكرة  احلبتور  فنادق  ادارة 
توضيحية« جاء فيها: »حترص 
الرتويج  على  احلبتور  فنادق 
املستويات  كل  على  للبنان 
كل  ولدى  احملافل  كل  ويف 

احمللية  والشركات  املؤسسات 
والعاملية.

فندق  بريوت   - احلبتور  وفنادق 
احلبتور غراند وفندق املرتوبوليتان 
باالس - تستضيف حاليًا مؤمترًا 
يستمر ألربعة أيام لشركة أدوية 
عاملية، حيضر حنو 300 مشارك 

مجيعهم من اجلنسية املصرية.
ومن اجلدير بالذكر أن هذا املؤمتر 
كان من املقرر له أن يعقد يف 
القائمون على  رأى  دبي، ولكن 
مكانا  خيتاروا  ان  الشركة  هذه 
إدارة  مع  التشاور  وبعد  آخر، 
فنادق احلبتور اتفق على أن يعقد 
املؤمتر ببريوت، ومت هذا االتفاق 

يف أواخر الشهر املاضي.
وهنا تود فنادق احلبتور أن تؤكد 
أن املؤمتر جيري بالشكل املقرر له 
واإلدارة تتابع كعادتها تفاصيل 
من  الشكر  وتتلقى  املؤمتر 
مسؤولي شركة األدوية العاملية 
على ما توفره فنادق احلبتور من 

خدمات إلجناح املؤمتر«.
االنباء  »وكالة  وكانت 
مصادر  عن  نقلت  املركزية« 
الفندق أن »اجليش له اعتباراته 
واإلدارة  الفندق،  لدهم  اخلاصة 
حترتم هذه اإلعتبارات«، مشرية 
حجزت  »اجملموعات  أن  إىل 
أول  منذ  الفندق  يف  الغرف 
تنوي عقد  األول وكانت  كانون 
أطباء  سيجمع  كان  طيب  مؤمتر 
السعودية«.  من  أكثرهم  عربًا 
األفراد  »عدد  أن  وكشفت 
اجملموعات  هذه  يف  املشاركني 

بلغ250«.

 مصدر أمين طرح أسئلة عن اجملموعة املصرية

اجليش نفى الدهم واحلبتور استضافها مبؤمتر أدوية

فرعون: األزمة ستطول
استقبل مرتوبوليت بريوت وتوابعها للروم األرثوذكس املطران الياس 
عوده امس االول وفدا من كتلة نواب زحلة ضم جوزف املعلوف وإيلي 
ماروني وشانت جنجنيان. وعقب اللقاء، ابدى املعلوف أسفه »بعض 
التحركات العلنية والتحركات األخرى اليت نعلم بها وال يبثها اإلعالم 

وتثري القلق وعدم االستقرار أكثر فأكثر«
ميشال  النواب  لشؤون جملس  الدولة  وزير  ايضا،  عوده  زوار  ومن 
اجملهول،  إىل  البلد  يأخذ  آذار   8 فريق  من »ان  حذر  الذي  فرعون 
بسبب القرار االتهامي يف قضية اغتيال الرئيس رفيق احلريري«. 
واذ رأى »ان حسابات حزب اهلل معروفة«، لفت اىل »ان حسابات 
)رئيس تكتل التغيري واالصالح( النائب العماد ميشال عون جمهولة 
العنوان. وبدال من أن يساعد يف تظهري احللول، يصب الزيت على 
النار، وحيرض على الفتنة، حتى لو أتى هذا األمر على حساب معيشة 

اللبنانيني وكرامتهم واملصلحة الوطنية وحتى املسيحية«.
التأكيد أن أي فريق ال يستطيع أن  وتوقع »أن تطول األزمة، مع 
يكون أقوى وأكرب من لبنان والدولة اللبنانية«. ورأى »ان ما حيصل 
احملكمة  تعطيل  إىل  اضافة  االتهامي،  القرار  لتعطيل  حماولة  اليوم 
الدولية، حتى لو كان ذلك على حساب تعطيل املؤسسات ومصاحل 
الناس وهمومهم املعيشية«.كذلك، التقى عوده وزيرة الدولة منى 
عفيش اليت املت »التوصل إىل حل خيلص لبنان من هذه األزمة، 

ويوصلنا إىل شاطئ األمان«
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بقلم رامي القروش    اجملهر

رغم اقاميت البعيدة آالف الكيلومرتات عن االجواء االسرتالية، اال 
انين كنت متابعا لكل صغرية وكبرية من احداث وتطورات كانت 
جتري بني الربوع االسرتالية برمتها...مّل ال؟ والقارة بالنسبة لي 
وملئات آالف املغرتبني الوطن املنشود الذي احتوى، عرب العقود 
اخلمسة االخرية بالتحديد من عمر هذه االرض، ماليني البشر من 

خمتلف اخللفيات واهلويات والقوميات.
الستة  االسابيع  يف  اهتماماتي  كامل  وسرق  نظري  لفت  ما   
املاضية بالتحديد هي االحوال اجلوية املمطرة اليت تسيطر على 
معظم جوانب الواليات االسرتالية وبالذات والية كوينزالند اليت 
يبدو انها حصلت على »حصة االسد«  من هذه االمطار اليت 
االسبوعني  وبالذات يف  ادت  وتواصلها  وغزارتها  استمراريتها 
االخريين اىل تشكيل سيول عارمة وفيضانات خميفة يصعب على 
العقل البشري فعال حصر كيفيات قدرتها على التجمع والتحرك 
سهولة  بكل  اخرى  اىل  مدينة  ومن  آخر  اىل  موقع  من  والتنقل 
بالبنى  طبعا  يسمى  وما  واليابس  االخضر  طريقها  يف  مدمرة 

الفوقية والتحتية.
يف االسبوعني االخريين من حسن حظي او سوئه كتب لي ان 
اعيش هذه الفرتة الزمنية يف كنف مساء القارة االسرتالية اليت 
عدت اليها على امل االطمئنان على االهل والقارب واالصحاب، 
ألجد نفسي عاجزا عن القيام بتلك الواجبات، متابعا صبحا ومساء 
تطورات السيول والفيضانات اليت غطت قرابة 75 يف املئة من 

اراضي كوينزالند واودت حتى اآلن حبياة 16 مواطنا.
التقديرات  ان  حرج.فرغم  وال  فحدث  املادية  االضرار  عن  اما 
مليارات  و5   3 بني  تراوحت  االضرار  جململ  الرمسية  االولية 
دوالر اال ان تقديراتي الشخصية هلذه اخلسائر املادية الفادحة 
واليت كنت اصر يف احاديثي مع بعض املقربني من االصدقاء 
واصحاب الشأن انها تقّيم مبا ال يقل عن 15 مليار دوالر.اليوم 
بدأ املسؤولون وخرباء االقتصاد يتحدثون عن مبلغ 10 مليارات 
انها  ستعين  اجلرار«  على  »احلبل  بقاعدة  ثقيت  دوالر...امنا 

بنهاية االمر قد تفوق 15 مليار دوالر.
انه  الكلمة  معنى  بكل  واملستهجن  املستغرب  للنظر،  الالفت 
آنا بالي رئيسة حجومة كوينزالند تتوجه بالعزاء  يف حني كانت 
الكارثة  يتحملوا مصاعب  واليتها كي  ومواطين  لسكان  والرجاء 
اليت يعيشونها، ويف الوقت نفسه الذي كانت فيه تطمئن كل 
جانبهم يف  اىل  حكومتها ستقف  بان  كوينزالندي  وكبري  صغري 
حمنتهم وستعمل على التعويض عليهم ومساعدتهم على اعادة 
العصيبة  االوقات  تلك  يف  ومتاجرهم،  ومزارعهم  منازهلم  بناء 
رئيسة  غيالرد  جوليا  سوى  جانبها  اىل  لريى  يكن  مل  بالذات 
اعظم  كوينزالند  مواطين  اىل  بدورها  مقدمة  الفيدرالية  احلكومة 
آيات الدعم والتطمني يف تقديم الدعم املالي واملعنوي وتأمني 
كافة البين العمرانية واملدنية اليت دمرتها السيول. ثالثة ايام 
مدنها  بني  متنقلة  كوينزالند  يف  غيالرد  جوليا  امضت  بكاملها 
وقراها املتضررة واملتعرضة للضرر، يف حني انه مل يظهر  على 
ساحة هكذا احداث اي مسؤول يف املعارضة الفيدرالية ال من 

زعيم حكومة االئتالف وال اي وزير ميّت هلذه احلكومة بصلة.
قد يقول البعض ان السيناتور برنابي جويس ظهر على شاشة 
كان  ظهوره  لكن  هذا صحيح  نعم  الفيضانات،  مراحل  تطورات 
حبكم كونه مقيما يف كوينزالند ثم خرج كونه احد املتضررين نظرا 
طوني  الغيور  الليربالي  الزعيم  هو  فأين  هناك.  مزرعة  مللكيته 
معه  له وملن  واخوات  اخوة  على  وقلقه  واين هي غريته  ابوت 
يف ائتالفه. اين هو قلقهم على سكان كوينزالند الذين كادوا 
يسلمونه وفريقه السياسي زمام امور القارة برمتها.وهل نسي 
ابوت وفريقه اللليربالي انه قبل 5 أشهر فقط اي يف انتخابات 
آب 2010 كانت كوينزالند الوالية االوىل اليت انقلبت على حزب 
العمال وافقدته عشرات املقاعد النيابية اليت قدمت على صحن 

من ذهب حلزب االحرار وقيادته.
حنن نرى ان ليس فقط سكان كوينزالند حباجة ملعرفة اسباب 
جتاهلهم التامة يف ابشع واصعب ظروفهم احلياتية من قبل حزبي 
االئتالف الليربالي  بل ان الشعب االسرتالي برمته يستحق معرفة 
اهم  االحرار  حزب  لدى سياسيي  السنوية  العطلة  كانت  اذا  ما 

بكثري من شؤون  وشجون املواطنني!

اين دور املعارضة الفيدرالية يف 
كوارث اسرتاليا الطبيعيّة؟

لبنانيــات

عند  احلريري  الرئيس  وجه 
االول،  أمس  مساء  من  السابعة 
»بيت  من  اللبنانيني  إىل  كلمة 
كتلة  رئيس  حضور  يف  الوسط« 
الرئيس  النيابية  »املستقبل« 
فؤاد السنيورة وأعضاء »الكتلة« 
وحشد من أعضاء املكتب السياسي 
وكوادر »تيار املستقبل« وحشد 
اإلعالم  ورجال  الشخصيات  من 

والصحافة«.
أيها  كلمته:«  يف  احلريري  وقال 
واألخوات،  األخوة  أيها  اللبنانيون، 
عليكم  السالم  األصدقاء،  أيها 
حوالي  قبل  وبركاته،  اهلل  ورمحة 
إىل  األقدار  محلتين  سنوات،  ست 
وما  اللبنانية.  السياسية  احلياة 
وان  حيصل،  ان  األمر  هلذا  كان 
واىل  اليوم،  إليكم  متحدثًا  اقف 
كل األشقاء واألصدقاء يف العامل، 
ارهابية  جرمية  هناك،  تكن  مل  لو 
أودت حبياة الرئيس الشهيد رفيق 
احلريري ورفاقة األبرار. لقد اختذُت 
هذا  خبوض  قرارًا  العائلة،  مع 
املعرتك، بهدف العمل على خطني: 
الوطين  اإلرث  على  احملافظة  خط 
احلريري،  رفيق  الشهيد  للرئيس 
ومنع اجلهات اليت خططت للجرمية، 
حالة  باقتالع  اهدافها  حتقيق  من 
الوطنية  احلياة  من  احلريري  رفيق 
اللبنانية. وخط الوصول إىل احلقيقة 
العدالة يف جرمية اإلغتيال  وحتقيق 
االرهابية، وسائر اجلرائم السياسية، 
قيادات  من  العديد  طاولت  اليت 
واإلعالمية  الفكرية  ورموزه  لبنان 
االرث  على  احملافظة  والعسكرية. 
يقل  ال  الشهيد،  للرئيس  الوطين 
العدالة،  قضية  التزام  عن  شأنًا 
واحدة،  لقضية  عنوانان  هما  بل 
القضية  وهي  لبنان،  محاية  امسها 
عنها،  للدفاع  نفسي  نذرُت  اليت 
امام اهلل سبحانه وتعاىل  وأقسمت 
لن  إنين  اللبنانيني  مجيع  وأمام 
الظروف  تبدلت  مهما  عنها،  أختلى 

وتعاظمت التحديات«.
أضاف: »اليوم، حنن امام منعطف 
مصريي جديد يف تاريخ لبنان. وقد 
سبق لي ان أعلنت قبل عشرة ايام، 
وأبناء وطين، هي  اهلي  ان كرامة 
عندي أغلى من اي موقع وسلطة. 
وهذا ليس جمرد موقف لإلستهالك 
يف  ألنه  العاطفي،  او  السياسي 
ويف  الوطنية،  قناعاتي  اساس 
عليها  نشأت  اليت  الرتبية  اساس 
واليت تدفعين إىل جتديد هذا العهد 

امام مجيع اللبنانيني.
إن نقطة دم واحدة تسقط من اي 
كل  من  أغلى  عندي  هي  لبناني، 
مواقع السلطة. فال سلطة ميكن ان 
تعلو بالنسبة لي، على التزامي عهود 
اللبنانيني،  بني  املشرتك  العيش 
وعلى متسكي بالنظام الدميوقراطي 
العالقات  لتنظيم  سبيال  الربملاني، 

بني اجملموعات اللبنانية.
االخوة  ايها  نقول،  فعندما 
امام  يقف  لبنان،  ان  واالخوات، 
ان  يعين  فهذا  مصريي،  منعطف 
اي  يف  اإلختيار:  حندد  ان  علينا، 
اي  ويف  نتحرك،  ان  جيب  وجهة 
اجتاه نتحمل مسؤولية السري بلبنان. 
السياسية  لبنان،  قيادات  حنن 
املصري  بأيدينا  منلك  والروحية، 
وليس  لبنان.  اليه  الذي سيذهب 
صحيحًا على اإلطالق، ان خمططات 
اخلارج، هي اليت ترسم لنا، خريطة 
قررت  اذا  اهلاوية.  إىل  الطريق 
الوطن  يتحرك  ان  لبنان،  قيادات 
سيقع  الوطن  فإن  اهلاوية،  حنو 
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وإذا قررت  حتمًا يف هذه احلفرة، 
قيادات لبنان، ان تنأى بالوطن عن 
اهلاوية، فإن لبنان سيبقى على بر 
واستخدام  الشارع،  لعبة  األمان. 
هذه  بالشارع،  والتهديد  الشارع، 
الوطنية  تربيتنا  إىل  متّت  ال  لعبة 

بأي صلة«.
إىل  نذهب  لن  »حنن  وتابع: 
اخرتنا  األساس  يف  ألننا  الشارع، 
الذهاب إىل املؤسسات. ولن نلجأ 
إىل سياسة الويل والثبور وعظائم 
األساس  يف  اخرتنا  ألننا  األمور، 
ضيم  وال  الدستور،  إىل  اإلحتكام 
النتائج  نتقبل  ان  يف  علينا، 
السياسية، ألي مسار دميوقراطي، 
النتائج،  هذه  كانت  ولو  حتى 
من  متتالية  موجات  بفعل  حتصل 

الضغوط.
لقد جاهدت، ايها االخوة واالخوات، 
واهلل  املاضية،  الشهور  مدى  على 
جاهدت  شهيد،  أقول  ما  على 
لبنان،  عن  الفتنة  درء  سبيل  يف 
سواء بالكلمة الطيبة، او باملمارسة 
واخرتت  املسؤولة،  السياسية 
سلوك الطريق، الذي اختاره خادم 
اهلل  عبد  امللك  الشريفني  احلرمني 
الكويت  قمة  منذ  العزيز،  عبد  بن 
تلو  املبادرة  وقدمت  عامني،  قبل 
املبادرة، والتضحية تلو التضحية، 
املشرتكة  املساعي  يف  ووجدت 
للمملكة العربية السعودية وسوريا، 
نفق  من  لبنان  خلروج  سبياًل 
واملذهبية،  السياسية  التجاذبات 
وجسرًا للعبور حنو مرحلة جديدة يف 

عالقاتنا الوطنية.
إمنا، ولألسف الشديد، توقف العبور 
إىل  وانتقلنا  اجلسر،  هذا  على 
مرحلة جديدة من املساعي األخوية 
والصديقة املشكورة، ارتكزت إىل 
الفرنسي  الرئيس  بها  قام  جهود 
التحرك  إىل  ثم  نيكوال ساركوزي، 
السمو  لكل من صاحب  املشرتك، 
ثاني  آل  خليفة  بن  محد  الشيخ 
رئيس  ودولة  قطر،  دولة  امري 
احلكومة الرتكية السيد رجب طيب 
احلرمني  خادم  ومباركة  اردوغان 

الشريفني«.
وأردف: »لقد أتيح لكل اللبنانيني 
على  يكونوا  ان  العرب،  واألشقاء 
بدأ  الذي  التحرك،  هذا  من  بينة 
حركة  انتاج  وأعاد  دمشق،  يف 
قاعدة  على  جديدة،  ديبلوماسية 
اليها  توصلت  اليت  اإللتزامات 
السورية،   - السعودية  املساعي 
فكانت الزيارة املشرتكة اليت قام 
بها إىل بريوت كل من دولة رئيس 
محد  الشيخ  األخ  القطري  احلكومة 
خارجية  وزير  ومعالي  جاسم  بن 

تركيا األخ امحد داوود أوغلو.
أصارح  ان  علَي  تفرض  واألمانة 
فئة  وليس  مجيعًا،  اللبنانيني 
واحدة  سياسية  جهة  او  واحدة 
األمانة،  فحسب.  اللبنانيني  من 
اجلميع  إىل  أتوجه  ان  علَي،  توجب 
واإلجتاهات،  األطياف  كل  من 
تعاملنا،  يف  ارتقينا  لقد  ألقول، 
مع كل املساعي، ال سيما املساعي 
مع  ثم  السورية،   - السعودية 
اجلهود الرتكية - القطرية، ارتقينا 
اليت  الكربى  الشهادة  إىل مستوى 
رفيق  الشهيد  الرئيس  ميثلها 

احلريري.
الدخول  قررت  أنين  يعين  وهذا 
يف التسوية إىل أبعد مدى ممكن، 
خادم  توجهات  مع  جتاوبت  وأنين 
احلرمني الشريفني، والتزمت كامل 
اجلهود  إليها  توصلت  اليت  البنود 

املشرتكة  الرتكية   - القطرية 
املشرتك.  العيش  على  للحفاظ 
قطار  يتوقف  جديدة  مرة  ولكن، 
مع  ويعودون  فاعل،  بفعل  احلل 
املوفدين  إلبالغ  الفجر،  ساعات 
ال  واحد  والرتكي، مبطلب  القطري 
سعد  عودة  مقبول  غري  له:  ثاني 
احلريري إىل رئاسة احلكومة. ركنوا 
بنود احلل جانبًا، ومل يتقدموا بأي 
مالحظة او اي تعليق، وطالبوا فقط 
بإقصاء سعد احلريري عن التكليف 

برئاسة احلكومة«.
حق  من  »رمبا  انه  وأعلن 
اللبنانيني، ان يستعيدوا من خالل 
هذه التطورات، جتربة العام 1998. 
اليت  السوداء  احلملة  يتذكروا  وان 
رفيق  الشهيد  الرئيس  استهدفت 
احلريري، وتلك األبواق اليت اندلعت 
احلريري  رفيق  باقتالع  لتنادي 
هذه  يتكرر  املشهد  السلطة.  من 
األيام، واألبواق اليت كانت، عادت 
أعماها  جهات  ومعها  ذاتها،  هي 
من  واهلدف  السلطة،  إىل  اجلموح 
الرئيس  حماكمة  واحد:  ذلك  كل 
وإخراج  احلريري،  رفيق  الشهيد 
سعد احلريري من املعادلة الوطنية 

واإلعالن عن اغتياله سياسيًا«.
واالخوات،  االخوة  »أيها  أضاف: 
هذه  أشعر يف  ال  األصدقاء،  أيها 
اننا امام حائط مسدود.  الساعات 
بل خالف ذلك، أشعر ان املسؤولية 
على  العمل  علي  توجب  الوطنية، 
احلائط  هذا  كبرية يف  ثغرة  إجياد 
املسدود. إذا كان املطلوب إبعاد 
سعد احلريري عن رئاسة احلكومة، 
دستوري،  مسار  هناك  بأس.  فال 
تنشأ  ان  ميكن  نتائج  اي  نرتضي 
مناخات  عن  النظر  وبغض  عنه، 
املسار  بهذا  حتيط  اليت  الرتهيب 

يف الشارع وغري الشارع«.
إىل  سنذهب  »حنن  وتابع: 
اإلستشارات النيابية اليت سيجريها 
فخامة رئيس اجلمهورية يوم اإلثنني 
املقبل، بإذن اهلل، وسندلي برأينا 
برتشيحي  ملتزمًا  لالصول،  وفقًا 
نواب  كتلة  من  احلكومة  لرئاسة 

املستقبل وسائر احللفاء.
يكون  ان  لنا،  بالنسبة  املهم، 
اإلحتكام إىل الدستور واملؤسسات 
مبوجبها  يعمل  قاعدة  الدستورية، 
صيف  هناك  يكون  وإال  اجلميع، 
فتصبح  واحد،  سطح  على  وشتاء 
العملية الدميوقراطية رهينة إلرادة 

الشارع.
واالخوات،  االخوة  ايها  كنت،  لقد 
يف الثالثة من العمر، عندما اندلعت 
احلرب األهلية يف لبنان، وأنا اآلن 
انين  يعين،  ما  األربعني؛  سن  يف 
عشت 37 سنة من عمري، اي 90 
يف املائة من هذا العمر، يف وطن 
بني  والسالم،  احلرب  بني  يتأرجح 
األمان  وبني  والوحدة،  اإلنقسام 
هذه  أستعيد  اليوم  والقلق. 
املسرية وأرى نفسي يف كل شباب 
وشابات لبنان، أتطلع للخالص من 
طاولت  اليت  التارخيية  احملنة  هذه 
مجيع  وطوائف  ومناطق  بيوت 
ورافقت  استثناء،  دون  اللبنانيني 
سبيل  يف  جاهد  أبًا  خالهلا،  يف 
من  وواجهت  وأمته،  وطنه  تقدم 
موقعي يف العمل السياسي ظروفًا 
حد  إىل  تشبه  ومتغريات  وحتديات 
والدي  واجهت  اليت  تلك  كبري، 
غري  ومحلته يف  الشهيد،  الرئيس 
شأن  إعالء  على  وموقع،  مناسبة 
العقل، وحتكيم املصلحة العامة على 

املصاحل الشخصية الضيقة«.

مدرسة  إىل  ننتمي  »إننا  وأكد 
وأخالقية، امسها  وطنية وسياسية 
مدرسة رفيق احلريري، اليت اختارت 
يف أحلك ساعات الغضب، ان تقفل 
طريق الثأر واإلنتقام، وان تسلك 

طريق احلقيقة والعدالة.
جيدًا  تعرفونه  احلريري،  ورفيق 
فتًى عربي األحالم، تدّرج يف حقول 
النجاح الوطين والقومي واإلنساني، 
وملع يف ميادين اإلقتصاد واإلعمار 
يف  طيبًا  أثرًا  فرتك  والسياسة، 
وأطلق  املشرتك،  العربي  العمل 
الوطنية  احلياة  يف  كربى  حيوية 
اهلل  اختاره  ان  إىل  اللبنانية، 
سبحانه وتعاىل، شهيدًا يف سبيل 

أمته ووطنه وكرامة شعبه.
لقد رفض لعبة الدم، يف السلطة 
عمره  ووهب  السلطة،  وخارج 
السالم يف وطنه، فصارع  لقضية 
احلرب األهلية، حتى صرعها، بهمة 
األشقاء، والشركاء يف الوطن، من 
بعد  ورسم  الطائف،  إتفاق  خالل 
ذلك، خريطة الطريق لتجديد الثقة 
بلبنان وإعادته إىل موقعه الطبيعي 

يف العامل«.
واغتالوا  اغتالوه،  »لقد  وقال: 
رجال  من  خنبة  بعده،  ومن  معه، 
من  يتمكنوا  مل  لكنهم  لبنان، 
العيش املشرتك بني  اغتيال روح 
اللبنانيني، ألن دماء رفيق احلريري، 
تشتعل  حقال  تكون،  ولن  تكن  مل 
وألن  الوطين،  الوفاق  صيغة  فيه 
تكون،  لن  احلريري  رفيق  قضية 
عاصفة يغامرون من خالهلا مبصري 
الثمن  لبنان. والفتنة، ليست هي 
لعن  والعدالة.  للحقيقة  املطلوب 
ويتسبب  يوقظها  ومن  الفتنة  اهلل 

بها«.
ايها  »حنن،  بالقول:  وختم 
كل  نقطع  مل  واألخوات،  االخوة 
هذه املسافة، ومل نقّدم كل هذه 
واجهة  نتصدر  ومل  التضحيات 
اسس  وندعم  البلد،  إلعمار  العمل 
واإلجتماعي،  اإلقتصادي  النمو 
وجه  يف  وشعبه  لبنان  وصمود 
نسّلم كل  اإلسرائيلي، كي  العدو 

هذه املكاسب إىل الفتنة.
على  القائم  السياسي،  نظامنا  إن 
العيش  وصيغة  السلطة  تداول 
املشرتك، ال يعين شيئًا، ولن يعين 
اوالدنا  مستقبل  سّلمنا  إذا  شيئًا 
ملزيد من النزاعات واحلروب. حنن 
سنبقى  وطنية،  مسرية  على  أمناء 
ولشهدائها  هلا  اوفياء  اهلل،  بإذن 
األبرار. سنبقى اوفياء لوحدة لبنان 
وكرامة شعبه، وستبقى  وعروبته، 
اإلجتماعية  الناس  اولويات 
واإلقتصادية واإلمنائية يف صدارة 
اهتمامنا، سواء كنا يف السلطة او 

خارج السلطة.
مسؤولياتنا  عن  نتخلى  لن 
وواجباتنا، ال يف اجمللس النيابي، 
السياسية، وال يف  احلياة  وال يف 
العمل مع  املستقبل، وال يف  تيار 
كل األصدقاء واحللفاء، يف سبيل 
وحديثة،  متقدمة  دولة  حنو  العبور 

سيدة عربية حرة ومستقلة.
مواصلة  عن  مينعين  لن  الظلم  إن 
سبحانه  اهلل،  أراد  طاملا  املسرية 
العمل  أواصل  ان  لي  وتعاىل، 

بها.
»وال  الرحيم  الرمحن  اهلل  بسم 
يعمل  عما  غافاًل  اهلل  حتسنّب 
رهم ليوم تشخص  الظاملون إمنا يؤخِّ
فيه األبصار«. صدق اهلل العظيم. 
أستودعكم اهلل مجيعًا، عشتم وعاش 

لبنان«.
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بريد سريعشحن جوي

دور  يكن  ومل  اعمال..  تصريف  حكومة  لبنان  يف 
هذه احلكومة خالل 15 شهرًا من عمرها افضل مّما 
هو دورها احلالي.. تصريف اعمال وادارة االزمات 
باستخفاف وانتظار احللول من اخلارج وحبال التعّثر 
هذا  اىل  االتهام  اصابع  توجه  ما  ازمة  انفجار  او 

اخلارج.
اعمال  تصريف  وضع  لبنان  يف  الوضع  كان  واذا 
وتأجيل عمل اليوم اىل الغد باستمرار فاالوضاع يف 
سائر البلدان العربية هي تصريف اعمال بشكل او 

بآخر البعاد االزمات وتأجيل انفجارها ومفاعيلها.
ولعل اضخم مؤسسة لتصريف االعمال هي مؤسسة 
يعمل فيها مئتا مليون عربي الدارة وتصريف اعمال 
االمرباطورية االمريكية لتأمني املصاحل. ولن نستغرب 
العربية تلقت  االعمال  اذا كانت جمموعات تصريف 
تأنيبًا واهانة من شركة »اكسون« االمريكية ألن 
 120 اىل  اخنفضت   2010 للعام  الصافية  ارباحها 
مليار دوالر بعد ان كانت اكثر من 160 مليارًا.. يا 
لعار جمموعات تصريف االعمال من سالطني وملوك 

ورؤساء وامراء وشيوخ.
وهناك جمموعات تصريف اعمال االحتالل العسكري 
وحراسة  العربي  واخلليج  العراق  يف  االمريكي 
وااللتزام  املائة  تتجاوز  اليت  وقواعده  اساطيله 
الصارمة  للتوجيهات  واخلضوع  تصرفاتها  بسرّية 
اليت تدعوه اىل اعتبار ما جرى يف العراق »عملية 
قتيل  املليوني  نتائجها  تتجاوز  مل  عادية  حترير« 
ومخسة ماليني الجئ ومشّرد مع االلتزام مببدأ وزيرة 
خارجية الرئيس كلينتون السابقة مادلني اولربايت 
اليت قالت ان الشعب الذي يؤيد صدام حسني ال 

يستحق احلياة.
ومن تصريف اعمال االمرباطورية الكربى ننتقل اىل 
املاليني اليت تصرف بهدف استعباد رعايا االنظمة 
وتصريف اعمال القمع واالستغالل وتهيئة التوريث 

وتأمني استمرارية االستبداد والرتهيب.
قد تكون افضل عناصر او فئات تصريف االعمال 
باسم  التجميل  بعمليات  اليت تقوم  هذه اجملموعات 
الباطون  ابنية  العمران والتطوير واحلضارة بتشييد 
املسّلح وبناء ناطحات السحاب واجملمعات التسويقية 
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حتّول العرب اىل اّمة تصريف اعمال

ونيويورك  لندن  اسواق  تضاهي  بأنها  واملفاخرة 
اي  كونها ال حتوي  عنها سوى  وسيدني ال ختتلف 
بأياٍد عربية وال يعمل فيها  ُتشّيد  انتاج عربي ومل 

اي عربي.
ولدى العرب حالة نادرة يف تصريف العمل االعالمي 
اكثر  وجود  وهي  آخر  كوكب  ميتلكها  ال  والدعائي 
تعجز  عربية  الفي صحيفة وجملة يف 20 دولة  من 
تصريف  اىل  فتضطّر  نفقاتها  تسديد  عن  مجيعها 
اعمال احملسنني وفرض الرقابة الذاتية وغري الذاتية 
وهذا ينطبق ايضًا على اكثر من الف فضائية واذاعة 

عربية.
االعمال  تصريف  من  جديد  بنوع  العرب  برع  وقد 
والتسرّت  الدين  باسم  واجملازر  للفنت  الرتويج  هو 
بنصوص يفّسرها كل حسب اهوائه وتصريف اعمال 
يف  منتشرة  ولكنها  سيئة  ثقافة  التحريض  دعاة 

طول وعرض العامل العربي املنكوب.
فجأة : احلدث التونسي. الثورة اليت ال دور للجيش 
او لقائد عسكري فيها.. عندما انفجرت ثورة املليون 
االستاذ  وصفها  عامًا   56 قبل  اجلزائرية  شهيد 
ميشيل عفلق بأنها مفاجأة العروبة لنفسها.. فهل 
تكررت املفاجأة مرة ثانية ويف جارة اجلزائر وموطن 
ابو القاسم الشابي الذي قال منذ 85 عامًا: »اذا 
يستجيب  ان  بد  فال  احلياج..  اراد  يوما  الشعب 

القدر..
املرات  ماليني  هذا  الشابي  كالم  ترديد  مت  لقد 
ثورة  ستخرج  هل  املاضية.  اخلمسة  االيام  خالل 
الشعب التونسي منتصرة بالكامل ام ستتحّول اىل 
السياسيني وعشاق  لطموحات  اعمال  حالة تصريف 
الثورة  تلك  بعد  اجلزائر  يف  حصل  كما  السلطة 

التارخيية اجمليدة؟..
بعد اكثر من نصف قرن شاهدنا ثاني مفاجأة مع عدم 
واملقاومة  الفلسطينية  املقاومة  اهمية  من  التقليل 
ان  التاريخ جتربنا  اللبنانية.. ولكن جتارب  الوطنية 
ال نصدق ان التحركات يف مصر واالردن واجلزائر 
حتى  مماثلة  شعبية  ثورات  اىل  ستقود  وموريتانيا 
انفسهم  احراق  على  املواطنني  بعض  اقدام  امام 

قرابني وضحايا امة تصريف االعمال.

بطرس عنداري

 

 

 

 

 

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. 

Louay Moustapha          0404 313 414 
Ali Ibrahim                      0414 994 949 
Clr Fadwa Kebbe            0419 294 537 
Clr Joe Awada                 0438 223 600 
Khalil Ibrahim                 0403 129 777 
Sam Asmar                      0415 140 656 
Adnan Mourad               0400 222 400 

Please make all cheques payable to the RED CROSS 

أخبار االنعطافة اجلنبالطية اجلديدة  باهلمس بدأت 
حنو قوى 8 آذار هذه املرة تشيع شعورًا باملفاجأة 
أمس، ما لبث أن استوعبه الفريق املواجه مبوقف 
ال  ال،  واحدة:  كلمة  موقفنا  »سيظل  بارد. 
»اللقاء  رئيس  انقالب  أفضى  لو  حتى  كبرية 
بصوت  نيابية  أكثرية  تأمني  اىل  الدميوقراطي« 
واحد تعيد الرئيس عمر كرامي، ال غريه، اىل مهمة 
تأليف احلكومة«. يأسف ركن 14 آذاري ألن تكون 
أقدار كرامي قادته اىل تولي رئاسة حكومة اغتيل 
اىل حماولة  ثم  احلريري  رفيق  الرئيس  ظلها  يف 
تشكيل حكومة لون واحد مهمتها الوحيدة اسقاط 
احملكمة الدولية حملاكمة قتلة الرئيس احلريري«. 
اال أن الرجل يقيم على ثقة بأن التاريخ ال ميكن 
أن يعود اىل الوراء: »ال عودة اىل ما قبل 14 
آذار 2005 مهما فعلوا. واخليارات أصبحت خلفنا. 
هل يظن »حزب اهلل« حقًا أنه يستطيع مبقاتليه 
عندما  احلزب  خدَمنا  لقد  دولية؟  معادالت  تغيري 
رفض تنازالتنا، والقيادة السورية خدمتنا عندما 
بدول  عالقاتها  قطع  اىل  أوصل  طريقًا  سلكت 
كانت تراهن على دور اجيابي لدمشق يف لبنان، 
مثل فرنسا. لكان جيب أن نشجعهم ليذهبوا اىل 
أبعد يف اخلطأ لو كنا خبثاء. فليستخدموا السالح 
الذي ما انفكوا يهددوننا به منذ أشهر. من أول 
وضعًا  يواجه  أن  عليه  سيكون  يطلقها  رصاصة 
ختطو  ايران  أن  أمجع  العامل  فيه  يعترب  خمتلفًا 
خطوتها األوىل لتسيطر على دولة عربية تطل على 

شرق البحر األبيض املتوسط«.
»اخليارات وراءنا، واملأزق مأزقهم، لكننا حناول 
ال  يتخبطون،  ألنهم  عنهم  بالتفكري  مساعدتهم 
يعرفون ماذا يفعلون بفائض القوة عندهم. الِحظوا 
أنهم هم يطرحون خمارج لكنها قاصرة، فاحملكمة 
منتهيني،  موضوعني  أصبحا  االتهامي  والقرار 
وأن حتكم احلكومة االيرانية بريوت سيبقى حلمًا، 
ولكن اذا اعتقدوا بقدرتهم على حتقيق هذا احللم 
فليفعلوا، واذا كانوا قادرين على حتمل العواقب 

 »اخليارات وراءنا واملأزق مأزقهم وسنظل نقول ال، مسلمني ومسيحيني«
فليتحملوا. يف رأينا أنهم لو كانوا يف هذا الوضع 
املريح لكانوا نفذوا تهديداتهم منذ أشهر. أليس 
حسن  السيد  بدأ  مذ  األخرية  املرحلة  أن  الفتًا 
نصراهلل باطالق تهديداته كانت األهدأ يف تاريخ 

لبنان منذ سنوات طويلة؟«.
كل املطلوب، يقول الركن الـ 14 آذاري »موقف 
سلمًا،  وسنواجه  معبأة،  والناس  قوي،  مبدئي 
املاضي  الصيف  معًا.  ومسيحيني  مسلمني 
ببعضهم  الظن  وصل  يهدد  نصراهلل  كان  عندما 
قربص.  وحتى  ساعات  خالل  بريوت  سيحتل  انه 
ما  والتخويف حتى  والتخويف  التخويف  على  دأب 
عادت الناس ختاف. عرفنا مرحلة مشابهة قبل الـ 
2005 عندما كانت فكرة الوقوف يف وجه الوصاية 
لكأنها  بعضهم،  قلوب  الرعب يف  تثري  السورية 

قوة عظمى. يف النهاية رأينا كيف خرجت.
ثم ملاذا توقفت 7 ايار 2008؟ وملاذا مل يقتحموا 
السرايا وحديقة قريطم كما هددوا؟ أألن »حزب 
اهلل« حصل على مكاسب فحسب؟ رمبا كان أحد 
األخطاء ان الناس مل تعرف ملاذا توقفت 7 ايار. 
ما حصل بعد ذلك ان حكومة وفاق وطين تشكلت 
بشروط »حزب اهلل«، تنازلنا ومل يقابلونا باملثل. 
أما اليوم فالوضع خمتلف واذا كانوا يتكلمون على 
أكثرية يكسبونها بوعد جنبالطي يف االستشارات 
فاللبنانيون  املقبلني،  والثلثاء  االثنني  النيابية 
سيعرفون أن األكثرية ال تكون بتصويب املسدس 
اىل رأس جنبالط، وال باستعراض للقوة ذات فجر 

يف شوارع بريوت ورمي دواليب هنا وهنالك.
املعارك يف  آخر  اآلتية ستكون  املعركة  انتبهوا، 
صدور  وبعد  الينا.  بالنسبة  راحبة  وهي  لبنان، 
النفوس،  تهدئة  يف  سنساعد  االتهامي  القرار 
وسيدرك من يؤيدون »حزب اهلل« من الشيعة 
ان االتهام ليس موجها اليهم. وما يفعله احلزب 
اليوم فعلته قبله أحزاب من كل الطوائف استقوت 
اخلـــارج،  وجهات يف  دول  مع  حتالفات  وعقدت 

ويف النهاية أخذت«. 

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

فيتامينات
 مساحيق للغسيل واجللي، عطورات، 

هدايا  نغلّف الهدايا مجاناً
تظهير صور، وأشياء أخرى كثيرة 

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

يوم االحد من 9 صباحاً حتى 8 ليالً

مقابل مركز البريد

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

(BLACKMORES)

اخلارجية  وزير  اعالن  غداة 
السعودية االمري سعود الفيصل 
سحب يد بالده من الوساطة مع 
سوريا، امجعت الصحف السعودية 
على اعتبار تصرحياته ب«مثابة 
»ان  وأكدت  انذار«،  جرس 
بديهية  نتيجٌة  السعودي  القرار 
عن  الناجم  اجلدوى  النعدام 
للعمل  اهلل«  »حزب  جتاهل 
االستمرار  وان  الدبلوماسي، 
يف اجلهود التوفيقية غري ممكن 
املنظمة«،  التجمعات  ظّل  يف 
واعلنت ان »اململكة مل تقّصر 

مع لبنان يف اي شيء«.
»الوطن«

صحيفة  قالت  االطار  هذا  ويف 
تصرحيات  »ان  »الوطن« 
الفيصل متّثل جرس إنذار مرتفع 
الصوت، مما يشي باحلجم الكبري 
للمشكلة اللبنانّية، اليت وصلت 
أن  الفيصل  إعالن  حدود  إىل 
اململكة رفعت يدها عن الوساطة 
اليت أجرتها مع سوريا حلل األزمة 

يف لبنان«.
وقالت: »إن القرار السعودي 
النعدام  بديهية  نتيجٌة  احلاسم 
اجلدوى، الناجم عن جتاهل »حزب 
الدبلوماسي،  للعمل  اهلل« 
وإشاحته عن املساعي السياسّية 
للدول احلريصة على أمن لبنان 
ذلك  ؛  ووحدته  واستقراره 
االستمرار  املمكن  غري  من  أنه 
ظّل  يف  التوفيقّية  اجلهود  يف 
التجمعات املنظمة ، اليت قامت 
اهلل«،  »حزب  عناصر  بها 
إىل  أدت  اليت  املمارسات  تلك 

من  واتضح  املواطنني،  ختويف 
البتزاز  حماولة  أّنها  طريقتها 
واألمنية  السياسية  املؤسسات 
الدول  عن  فضال  اللبنانية، 
إن  للبنان،  والصديقة  الشقيقة 
مل تكن هذه الفعلة خطوة أوىل 
على طريق انقالب مسلح يعصف 
اجلهود  ويبّدد  االتفاقات،  بكل 

واآلمال معا«.
»اجلزيرة«

أما صحيفة »اجلزيرة« فكتبت: 
البلد،  »حينما يفضل سياسيو 
أخرى  دول  مصاحل  بلد،  أي 
مصلحة  على  دولية  أو  إقليمية 
أْن  ُينتَظر  أْن  ميكن  ال  بالدهم، 
مساعيها  أخرى  دول  تواصل 
مهما كانت العالقة وثيقة وأنها 
على  وحريصة  شقيقة  دول 
مصلحة ذلك البلد، هذا بالضبط 
يف  احلالة  متناهية  وبصراحة 
هناك  السياسة  فأهل  لبنان، 
اليت  الشاذة  األوضاع  استمرأوا 
يعيشها البلد أكثر من عقد من 
معاجلة  مهمة  وتركوا  الزمن، 
األخرى  للدول  بالدهم  مشكالت 
منهم  للبعض  كان  وإن  واليت 
بالسعي  ويقوم  حسنة  نيات 
كواجب  لبنان  مشكالت  ملعاجلة 
الدول  أن  إال  واألشقاء،  لإلخوة 
األخرى ال ميكن أن تقوم بذلك من 
أجل عيون اللبنانيني وحمبتهم ، 
ثقافة  يعيش  املعاصر  فالعامل 
املصاحل وتوسيع النفوذ ، وهلذا 
فال ُينتَظر من اآلخرين أن يقدموا 
حيققوا  أن  دون  من  جهودهم 

مصاحلهم«.

الصحف السعودية: تصرحيات الفيصل جرس إنذار مرتفع الصوت لتجاهل »حزب اهلل« العمل الديبلوماسي
أضافت: »أما أصحاب االنيات 
الطيبة والذين يستهدفون مصلحة 
لبنان أواًل فال بد وأن يأتي يوم 
وامللل  باإلحباط  فيه  يشعرون 
من  املستفيدون  يغلق  أن  بعد 
وجه  األبواَب يف  اآلخرين  تدخل 
مساعيهم ، وهذا ما وصلت إليه 
جهود اململكة العربية السعودية 
من  وانتشاله  لبنان  ملساعدة 
أوصلها  اليت  الشاذة  احلالة 
فاململكة   ، سياسيوه  إليه 
أنها  عن  قيادتها  كشفت  اليت 
لترتك  لبنان  عن  يدها  رفعت 
أهل السياسة حيلون مشكالتهم 
والتفاهم فيما بينهم، مل تقصر 
ومع  شيء،  كل  يف  لبنان  مع 
هذا ظلَّ سياسيو لبنان ميارسون 
الدكاكني  كأصحاب  السياسة 
الوالءات،  وزعوا   ، السياسية 
وارتبطت كل جهة وفئة وحزب 
بدولة تعمل على تنفيذ أجنداتها 
مواقف  ويتخذون   ، ومصاحلها 
دون  من  ويعملون  ويصرحون 
خجل لصاحل مشاريع تلك الدول 
، ما أوقع الدول الساعية بنيات 
طيبة وبدوافع األخوة يف حرج ، 
خلري  الساعية  جهودهم  وأربك 
أجل  ومن  وهلذا،   ، فقط  لبنان 
دفع اللبنانيني أن يقدموا مصلحة 
بالدهم على غريها، وأن يوقفوا 
السياسي،  والتكسب  االبتزاز 
عن  السعودية  اليد  رفع  جاء 
منتظرًا  عماًل  اللبنانية  املسألة 
السعوديني  رغبة  مع  ويتوافق 
الذين يشعرون بأنهم ورغم كل 
بتقدير  يشعرون  ال  يقدمون  ما 

اآلخرين وال اهتمامهم«.
»الرياض«

صحيفة  قالت  بدورها، 
دكان  »لبنان  »الرياض«: 
 ، السياسية  املمنوعات  لبيع 
فكل شخص على سدة السلطة 
يتعامل بعقلية التاجر، ومن يدخل 
دهاليزه ومزالقه يغرق بألف شرب 
املاء ، فكل شيء يف هذا  من 
البلد مرهون بصفقات ومزايدات 
يقف  ومن   ، وخارجية  داخلية 
عليه مثل من يقف على مستعمرة 

للعقارب السامة«.
من  اململكة  اضافت:«حاولت 
لبنان مبحيطه  ربط  أزمنة طويلة 
االستقالل  مبدأ  على  العربي 
يف  التدخل  وعدم  بالقرار 
االتفاق  يتم  ما  لكن  شؤونه، 
ملصاحل  تبعًا  ُينقض  عليه 
األشخاص واألحزاب اليت تتالقى 
ومل  األهواء،  وفق  وتنفصل 
حاضرة  الوطنية  األهداف  تكن 
وظل  السياسي،  السلوك  يف 
له  ككيان  لبنان  بني  الربط 
وبني   ، وحريته  الذاتية  أهليته 
السياسيني  خفايا  جيري يف  ما 
إال  يستحيل ضبطها  متناقضات 
بتصرف »ميكافيلي« مباشر، 
 ، يدفع  ملن  رهن  فالصحافة 
واحملطات الفضائية تنطق باسم 
وأهداف  لغايات  يوظفها  من 
تستهدفان أغراضًا حزبية وقوى 
مؤهالتها:   ، كناطقة  خارجية 
الدس، والكيد ، وهذا املشهد 
عن  يدها  ترفع  اململكة  جعل 
الفرقاء  إصالح  ألن   ، لبنان 
عدم  عاداتنا  ومن   ، مستحيل 
املواقف  اختاذ  يف  االستعجال 
كان  احلل  من  اليأس  أن  إال   ،
عن  لتخلينا  والواقع  الضاغط 
األبواب  طاملا   ، مبادرة  أي 
مغلقة«. وتابعت:«لسنا طرفًا 
ما  ومالبسات  احلريري  قتل  يف 
حلفاء  ولسنا   ، ذلك  بعد  جرى 
وأضدادًا لفئة على أخرى ، حتى 
الشريفني  احلرمني  خادم  أن 
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نتعهد املنازل السكنية و احملالت التجارية

خدماتنا تغطي سائر مناطق سدني 
أسعار مهاودة.. صدق يف املعاملة 
دقة يف املواعيد وكفالة يف العمل

Termites مختصون بمكافحة النمل األبيض

نقوم بإبادة سائر أنواع الحشرات

Ants, Bees, Birds, Cockroaches,
 Mice Bed Bugs, Spiders,

 Fleas, Wasps

بإدارة داني رزق

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

Web: www.willkillpestcontrol.com.au

الشخصي يف  ثقله  رمى  الذي 
التعاون مع كل األطراف إلخراج 
لبنان من صداعه التام ، ُخلق 
لديه يقني أن اخلروج من مأزقه 
كل  طاملا   ، العملية  الوسيلة 
شخص يف السلطة هو رئيس 
الوزراء  ورئيس  اجلمهورية 
وصاحب  األوحد  واملتصرف 
القرار، فال شيء يعطي اليقني 
دولة  أعضاء  مع  تتعامل  بأنك 
به  ينطقون  عما  مسؤولني 
فصديقك   ، به  ويتعاملون 
باألمس، عدوك اليوم، ولبنان 
ال يصلحه أو يدمره إال وضعه 
يف  »يوجد  عندما  الغريب 
،أعطينا  نقيضه«  شيء  كل 
وقتنا وأموالنا ، وسعينا عربيًا 
وعامليًا يف تعديل بوصلة هذا 
البلد ليتجه إىل إنقاذ نفسه من 
بوقائع  صدمنا  لكننا   ، نفسه 
بكفاءة  معها  التعامل  يصعب 
احلس  وصاحب  الصادق 
حتملنا  لقد  بل  بالثقة،  العامر 
واجبنا،  من  ليست  مسؤوليات 
عندما تعرضنا من داخل لبنان، 

والتشكيك  والسب  االتهام  إىل 
كنتيجة  به  نتقدم  مشروع  بأي 
طبيعية إلصالح خلله، وقد حانت 
الساعة أن ننسحب ونقفل هذا 
امللف، ألن لدينا ما هو أهم من 

ذلك داخليًا وعربيًا«.
وختمت :«قلنا الكثري، وضحينا 
وقد خسرنا مضاعفات ما كسبنا 
لدينا  وليس  وسياسيًا،  معنويًا 
األبواب  كل  طاملا  نقدمه  ما 
واألصدقاء،  احللفاء  مع  مغلقة 
ومن يقفون يف الصف املضاد 
لنا، عمليًا نشعر أن لبنان أقرب 
لالنزالق من خلق فرص تعايش، 
وعليهم  مسؤوليتهم  وهي 
حتملها، ال توجد اعتبارات لغياب 
الكفاءة  نقص  بسبب  سياسي 
يتعاركون  من  ألن  الشخصية، 
واحملسوبيات،  املناصب  على 
والتعليم  التجربة  أصحاب  هم 
يتمحور  املشكل  لكن  العالي، 
يف نقص املواطنة، وهي عّلة ال 
تداوى بالدعوات ، وإمنا باالنتماء 
أن  يستطيع  لوطن  احلقيقي 

يتعايش فيه اجلميع«.

اعتصام تضامين يف جنينمع أمحد سعدات 
واألسرى املعزولني

نظمت اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني وجلنة األسري، امس االول، 
اعتصاما أمام مقر الصليب األمحر يف جنني، تنديدا بسياسة العزل 
للجبهة  العام  األمني  مع  وتضامنا  األسرية  احلركة  ضد  االنفرادي 
أكثر  الذي يقبع يف عزل سجن نفحة، منذ  الشعبية أمحد سعدات 

من 8 شهور.
وألقى عضو اللجنة املركزية للجبهة الشعبية عبد الناصر أبو عزيز، 
كلمة أكد فيها أهمية الوحدة الوطنية ملواجهة سياسة االحتالل اليت 

تستهدف كل عناصر العمل الوطين.
وأشار إىل أن وجود أمحد سعدات ومجال أبو اهليجاء يف العزل، يعين 
أنهما يقبعان يف سجن داخل السجن، ورغم ذلك فهما اىل جانب 
باقي األسرى، ما زالوا يعربون عن أسس احلرية والصمود والثبات 
واحلركة  الوطنية  احلركة  وقال: »إننا يف  الصعاب،  مواجهة  يف 

األسرية امتداد مشرتك يف األهداف والربامج والتوجهات«.
وشارك يف االعتصام أعضاء يف اجمللس التشريعي، وممثلون عن 
القوى الوطنية واإلسالمية، ونادي األسري، إىل جانب عناصر من 

قوات االمن الوطين، وقيادة وكوادر وعناصر اجلبهة الشعبية.



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

تشكيلة واسعة من املأكوالت اللبنانية 
مشاوي على أنواعها ومأكوالت حبرية طازجة
سهرة خاصة ومميزة مبناسبة عيد العشاق... مفاجآت سارة

 نؤمن ونتعّهد سائر أنواع املناسبات
 سهرات مميزة

 مع املطرب جورج خوري والرقص الشرقي 
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لصاحبه جان شاهني

جلســة رائعــة مــع النرجيــلة

Australia Day isn’t just about freedom and wide-open 
spaces. We’re not just celebrating our diverse blend of 

cultures. And it’s not just about friends coming together for 
an all-day eat-a-thon. We celebrate on 26 January because 
tomorrow, we get to live it all over again. To fi nd out about 

celebrations near you, visit australiaday.org.au 

Celebrate  today.
Live it again tomorrow.
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املعلم يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفري 
األمريكي اجلديد

من سفري  االول  امس  املعلم  وليد  السوري  اخلارجية  وزير  تسلم 
اعتماده  أوراق  من  نسخة  فورد  روبرت  اجلديد  املتحدة  الواليات 

سفريا لبالده لدى سوريا.
وجرى احلديث خالل اللقاء حول العالقات الثنائية بني البلدين وسبل 

تعزيزها

االول  أمس  فلسطيين  استشهد 
قرب  االحتالل  قوات  برصاص 
البحرية  وخطفت  جنني  مدينة 
حبر  يف  صيادين   4 االسرائيلية 
مستوطنون  اجتاح  فيما  غزة، 
قريتني يف بيت حلم أمس، أما يف 
القدس فإن توترا ساد يف سلوان 
األربعاء  ليل  عنيفة  مواجهات  بعد 
اخلميس بني الفلسطينيني وقوات 

االحتالل.
جنود  أن  أمنية  مصادر  وذكرت 
العسكري  احلاجز  على  االحتالل 
املستوطنة،  مدخل  على  املقام 
الرشاشة  أسلحتهم  نريان  فتحوا 
مسودي  سامي  حممد  سامل  على 
اليامون  بلدة  من  عاما(   24(
جنود  أن  وأضافت  جنني.  غرب 
تفتيش  حبملة  شرعوا  االحتالل 
طالت عددا من املنازل القريبة من 

املستوطنة.
جنود  أن  املصادر  وأضافت 
تفتيش  حبملة  شرعوا  االحتالل 
القريبة  املنازل  من  عددا  طاولت 

من املستوطنة.
إسرائيلية زعمت  مصادر عسكرية 
تابعة لـ«لواء  أن قوة إسرائيلية 
كفري« أطلقت النار باجتاه شاب 
على  قتيال  فأردته  فلسطيين 
العسكري قرب  الفور على احلاجز 
دوتان«،  »ميفأوت  مستوطنة 
مشال  جنني،  مدينة  غرب  جنوب 

الضفة الغربية.
القوة  ان  املصادر  وادعت 
الشاب  أردت  اإلسرائيلية 
النار  هو  أطلق  بعدما  الفلسطيين 
باجتاه موقع عسكري حمصن، من 

اجلنود  من  أي  يصاب  أن  دون 
اإلسرائيليني بأذى.

وذكرت إذاعة اجليش اإلسرائيلي 
تشري  األولية  التحقيق  نتائج  أن 
الفلسطيين  الشاب  أن  إىل 
طراز  من  رشاش  مبدفع  تسلح 
إىل  ووصل  »كالشنيكوف« 
اجلنود،  فيه  يتواجد  الذي  املوقع 
من دون أن يعلم على ما يبدو بأن 
يرى  اجليش  وأن  املوقع حمصن، 
أن احلادث يأتي ضمن احملاوالت 
املستمرة للمساس باإلسرائيليني، 

حسب اإلدعاء اإلسرائيلي.
قوات  أن  إىل  اإلذاعة  وأشارت 
اجليش أغلقت احلاجز بعد احلادث 
قوات  ونشرت  االجتاهني  كال  يف 
املكان  يف  اجليش  من  كبرية 

وأغلقت كافة مداخل املدينة.
القدس«،  »سرايا  وأعلنت 
اجلهاد  لـ«حركة  املسلحة  الذراع 
أحد  هو  الشهيد  أن  اإلسالمي« 
أعضائها. وقالت السرايا إن سامل 
اليامون  بلدة  من  السمودي  حممد 
بعد  للعال  »ارتقى  جنني(  )يف 
جنود  مع  مسلح  اشتباك  خوضه 
واتهمت  جنني«.  جنوب  العدو 
السرايا السلطة الفلسطينية بشن 
محلة اعتقاالت يف صفوف قادتها 
كافة  يف  السرايا  يف  وأعضائها 

حمافظات جنني.
من  أول  مساء  أصيب  وكان 
أمس، يف قرية زبوبا غرب جنني 
جراء  اختناق  حباالت  مواطًنا   11
للدموع  مسيل  غاز  استنشاقهم 
أحد  على  االحتالل  قوات  ألقته 

البيوت يف القرية.

 املستوطنون جيتاحون قرى بيت حلم

أمس  األوروبي  الربملان  دان 
االول اهلجمات اليت استهدفت 
يف  خصوصًا  املسيحيني 

العراق ومصر.
تبناه  الذي  القرار  ودان 
النواب يف الربملان األوروبي 
يف  وقعت  اليت  اهلجمات 
وباكستان  ونيجرييا  مصر 
وإيران  وقربص  والفيليبني 

والعراق.
باستخدام  النواب  وندد 
الصراعات  يف  كأداة  الدين 
احرتام  إىل  ودعوا  السياسية 
اختاذ  وإىل  الدينية  احلريات 
اليت  الدول  ضد  إجراءات 
احلريات  محاية  عدم  تتقصد 

الدينية.
يف  وقعا  انفجاران  وكان 
وكنيسة  باالسكندرية  كنيسة 
يف بغداد قد أديا إىل مقتل 
املصلني  من  العشرات 

الربملان األوروبي يدين 
اهلجمات على املسيحيني

املسيحيني.
العالقات  مسؤولة  وقالت 
اخلارجية يف االحتاد األوروبي 
االحتاد  إن  أشتون  كاثرين 
اضطهاد  عن  وجهه  يدير  لن 
املسيحيني يف العامل، ودانت 
اهلجمات اليت وقعت يف العراق 
ومصر واغتيال حاكم البنجاب 
سلمان تيسري املطالب بإلغاء 
وقالت  التجديف،  قانون 
ضد  األنسب  الفعل  ردة  إن 
التطرف هي من خالل »جبهة 
إىل  تستند  موحدة  دولية 
الدين  الدولية حلرية  املعايري 

واملعتقد«.
تناقش  أن  النواب  وطالب 
جمللس  املقبلة  اجللسة 
العالقات اخلارجية يف االحتاد 
يف 31 كانون الثاني )يناير( 
املسيحيني  اضطهاد  قضية 

واحرتام احلريات الدينية.

األمريكي  املندوب  توقع 
السابق لدى األمم املتحدة جون 
نيغروبونيت أن تسحب الواليات 
العراق  من  قواتها  املتحدة 
االتفاق  مبوجب  مقرر  هو  كما 
العام  نهاية  حبلول  العراق  مع 

اجلاري.
ورفض نيغروبونيت، الذي عمل 
أيضًا سفريًا يف العراق بعد الغزو 
يف حماضرة ألقاها ليل األربعاء 
املصري  اجمللس  أمام  اخلميس 
»توقعات  اخلارجية،  للشؤون 
قوة  إبقاء  إمكانية  عن  البعض 
على  للحفاظ  بالعراق  صغرية 
الدعم االستخباراتي واللوجيسيت 
اليت  العراقية«  للقوات 
ساعدت واشنطن يف تأسيسها 
على مدى سبع سنوات. وأعرب 

نيغروبونيت: أمريكا ستسحب قواتها من العراق 
حبلول نهاية العام اجلاري

»الواليات  بأن  اعتقاده  عن 
املتحدة لن تبقي على مثل هذه 
تكون  لن  الصغرية ألنها  القوة 
رغبة  وجود  ولعدم  ضرورية 

سياسية يف ذلك«.
أن  اىل  نيغروبونيت  وأشار 
ال  النووي  وبرناجمها  إيران 
للواليات  رئيسية  مشكلة  تزال 
املتحدة يف املنطقة، حمذرًا من 
مصدر  كذلك  تشكل  إيران  أن 
تهديد رئيسي لألمن يف الشرق 
»إيران  أن  وأضاف  األسط. 
تؤوي وتدعم املتطرفني وتدعم 
ذلك  مبا يف  العراق  العنف يف 
وقال  الشيعة«،  املتطرفني 
»إننا نرى مجيعًا الدور اهلدام 
لبنان  يف  اإليرانية  للمخابرات 

ويف املناطق الفلسطينية«.

باريس »لن تقبل« أن تزعزع ايران استقرار الشرق األوسط
اعلنت وزيرة اخلارجية الفرنسية ميشيل اليو ماري مساء أمس االول 
عشية استئناف املفاوضات حول امللف النووي االيراني، ان فرنسا 

»لن تقبل« بأن تزعزع ايران استقرار الشرق االوسط.
ويف خطاب امام اجلالية الفرنسية يف اسرائيل يف اليوم االول من 
جولة تقوم بها يف املنطقة، قالت اليو ماري ان فرنسا »لن تقبل 
فرنسا »لن  ان  مضيفة  املنطقة«،  االيراني  النظام  يزعزع  بأن 

تتساهل مع الذين يهددون وجود اسرائيل«.
واضافت ان »فرنسا لن تسمح اليران بامتالك السالح النووي«، 

مؤكدة انها تعلم »القلق الذي يثريه« هذا البلد.
وتتهم الواليات املتحدة وقسم من اجملتمع الدولي ايران بالسعي 
اىل امتالك السالح النووي بغطاء برنامج نووي مدني، االمر الذي 

تنفيه ايران
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اسرتاليات

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

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

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

اراكيل مستوردة من لبنان والصني.. 
تنباك بنكهات متنوعة

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

صادقة واخوية 
3 فروع بإدارة عائلية واحدة

االفتتاح الكبري 

حملالت محزة اخوان
يف منطقة مرييالندز

179 Merrylands 
Rd,

Merrylands
 9760 1886

مرييالندز
128 Haldon

 St, 
Lakemba
9750 9766

الكمــــبا
77 Waterloo Rd,  

Punchbowl
97503300 

مقابل كنيسة مارشربل

بانشبول
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زعيم املعارضة يتهم رئيسة احلكومة باستغالل حمنة الفيضانات لفرض ضرائب جديدة 
طوني  املعارضة  زعيم  اعلن 
حاجة  هناك  ليست  انه  ابوت 
لدفع  جديدة  ضريبة  لفرض 
خلفته  ما  اعمار  اعادة  تكاليف 

الفيضانات.
جوليا  الوزراء  رئيس  وكانت   
األثر  إن  اعلنت  قد  جيالرد 
االقتصادي لكارثة الفيضانات 
كان  مما  بكثري  أكرب  سيكون 

عليه اثر فيضانات 1974.
اىل  غيالرد  اآلنسة  ت  فقد ملحّ
فرض  وكذلك  االنفاق  خفض 
بالفيضانات  خاصة  رسوم 
وتداعياتها  أثرها  لتغطية 

االقتصادية.
وصرحت رئيسة الوزراء لربنامج 
تقرير الساعة 7،30 الذي يقدمه 
راديو اي بي سي امس االول 
بعض  سيتطلب  »هذا  ان 
كتخفيض  الصعبة  القرارات 
هناك  تكون  ورمبا  اإلنفاق 

بعض الرسوم«.
واضافت تقول »من الواضح 
القرارات  هذه  على  نعمل  اننا 
زمالئنا  مع  نعمل  وحنن  اآلن 
فاتورة  لتحديد  كوينزالند  يف 

إلعادة بناء البنية التحتية«.
نفسه   الوقت  »ويف  وقالت 
الذي نرى فيه نزايد الفيضانات 
يف والية فيكتوريا فقد تكون 
هناك إعادة بناء البنية التحتية 
ذلك  يتم  أن  إىل  حتتاج  اليت 
الفيضانات  مياه  احنسار  بعد 

تلك«.
ان زعيم املعارضة طوني  غري 

دعا زعيم املعارضة الفيدرالية 
طوني ابوت على احلكومة اللغاء 
الوطنية  للشبكة  مشروعها 
الذي  ان(  بي  )ان  العريضة 
الدوالرات  مليارات  يكلف  
للمساعدة يف متويل التعايف من 
اآلثار اليت خلفتها الفيضانات 

يف والية كوينزالند.
واضرار  خسائر  فاتورة  فمع 
تقدر مبليارات الدوالرات جراء 
هذه الفيضانات ، دعا السيد 
ابوت لتقليص اإلنفاق احلكومي 
غري الضروري بدءا من الشبكة 

الوطنية املكلفة.
االتصاالت  مشروع  ويكلف 
الذي  والالسلكية،  السلكية 
عالية  إنرتنت  خدمات  يوفر 
السرعة للمنازل يف مجيع أحناء 
الضرائب  دافعي  أسرتاليا، 

27.5 مليار دوالر.
املعارضة  زعيم  وقال 
للصحفيني يف سيدني »لقد 
لوقف  للحكومة  الوقت  حان 
غري  مشاريع  على  االنفاق 
ضرورية حتى تتمكن من البدء 
يف االنفاق على املشاريع اليت 
ال ميكن جتنبها مثل إعادة اإلعمار 
ة وحيوية يف  اليت ستكون ماسحّ

والية كوينزالند«.
وقال السيد ابوت »ان شبكة 
الوطنية هي  الضوئية  االلياف 
ترف ال تستطيع اسرتاليا حتمل 
كلفتها اآلن ، والشيء الذي ال 
امك  تفعله هو إعادة اصالح مححّ

فيما سقفك منسوفا«.

حتويل  ينبغي  ابوت  وقال 
إطار  يف  املنفقة  غري  األموال 
احلكومية،  التحفيز  رزمة 
ملبادرات  املخصصة  واألموال 
مثل  الوعد االنتخابي »املال 
مقابل السيارات القدمية«  ، 
إىل اصالح اضرار الفيضانات 

يف كوينزالند.
انه  املعارضة  زعيم  وقال 
خيضع  ال  أن  ينبغي  ال 
للضريبة  الكوينزالنديون 

لتمويل جهود اعادة البناء.
جمموعة  »هناك  واضاف 
غري  اإلنفاق  برامج  من  كاملة 
على  جيب  اليت  الضرورية 
ينبغي  فيها..  للنظر  احلكومة 
عدم عدم اصالح االضرار عن 
طريق فرض ضريبة جديدة«.

والية  »شعب  يقول  وتابع 
فيه  مبا  عانى  قد  كوينزالند 

جيب  أال  وينبغي  الكفاية، 
الضرائب  زيادة  يعاني  أن 

كذلك«.
باعالن  ابوت  السيد  ورحب 
جوليا  الوزراء  رئيسة 
فرقة  ستقيم  بأنها  جيالرد 
تعايف  يف  للمساعدة  عمل 

كوينزالند.
وكانت االنسة السيدة جيالرد 
شركات   10 جلمع  قررت 
رائدة  اسرتالية  ومؤسسات 
حول مائدة مستديرة للمساعدة 
كوينزالند  والية  دعم  يف 

للتعايف من الفيضانات.
»اعتقد  ابوت  السيد  وقال 
اخلربة  من  الكثري  هناك  ان 
اسرتاليا  يف  الشركات  لدى 
مجيع  على  احلكومات  تستطيع 
منها  االستفادة  املستويات 

،« قال.

ابوت يدعو احلكومة الستعمال اموال الشبكة الوطنية لالنرتنيت السريع ملساعدة ضحايا الفيضانات

بريي تثين على مجع 5000 دوالر 
لفيضانات كوينزالند

برملان  يف  اوبرن  نائبة  اثنت 
نيو ساوث ويلز السيدة وزيرة 
عدالة االحداث والصحة العقلية 
اجلمعية  مجع  على  بريي  باربرة 
آالف   5 مبلغ  العربية  االسالمية 
حكومة  اىل  وارساهلا  دوالر 
كوينزالند للمساعدة يف تنظيفها 
الفيضانات  وآثار  خملفات  من 
شاسعة  مساحات  اجتاحت  اليت 

من الوالية.
وقالت النائلة بريي »هذا جهد 
ملَهم ورائع ينبغي ان تفخر به 

هذه اجلماعة«.
على  »انين  تقول  واضافت 
الكبري  التربع  هذا  ان  يقني 
يف  كبرية  فائدة  له  ستكون 
على  املنكوبة  املناطق  مساعدة 

التعايف«

فرض  احتمال  انتقد  ابوت 
رسوم خاصة بالفيضانات ملرة 
واحدة، حيث صرح لراديو اي 
»ان  قائال  امس  سي  بي 
تلييننا  حتاول  الوزراء  رئيسة 

لفرض ضريبة جديدة« .
أعارض  »أنا  يقول  واضاف 
فرض ضرائب جديدة ال لزوم 

هلا، ونقطة على السطر«.
انه يتعني على احلكومة  وقال 
ميديبانك  بيع  ذلك  من  بدال 
أموال  توجيه  وإعادة  اخلاص 
رزمات التحفيز والتخلي الشبكة 

الوطنية لالنرتنيت السريع.
يقول  املعارضة  زعيم  وتابع 
كبري  انفاق  هناك  »سيكون 
كجزء  الكومنولث  حلكومي  جدا 
والتعايف  االنتعاش  مرحلة  من 
هناك  ولكن   ، اإلعمار  وإعادة 
طريقة صحيحة وطريقة خاطئة 

للحصول على املال«.
»أنت  ابوت  السيد  وقال 
ألن  هنا  رسوم  إىل  حتتاج  ال 
خارج  حكوميا  إنفاقا  هناك 

السيطرة«.
موالية  رئيسة  قالت  بدورها 
تريد  انها  بالي  آنا  كوينزالند 
التفاصيل  من  املزيد  ترى  ان 
عن ضريبة الفيضانات املتملة 
كانت  إذا  ما  تقرر  أن  قبل 
عن  معربة  ال،  ام  ستدعمها 
حذرها يف هذه املرحلة من دعم 
لراديو  حيث صرحت  الرسوم، 
اي بي سي قائلة »حسنا أريد 
التفاصيل  من  املزيد  أرى  أن 

قبل تكوين رأي بشأن ذلك« 
، وقالت اي بي سي راديو.

اعتقد  »لكن  تقول  واضافت 
هذه  مثل  لدينا  يكون  عندما 
تؤثر  اليت  الكربى  األحداث 
ل ليس فقط والية واحدة،  وتعطحّ
فيكتوريا كذلك،  أنه  نرى  اننا 
تعطيل  ذلك  أن  نرى  وحنن 
اىل  يؤدي  الوطين  االقتصاد 
بأكمله  البالد  اقتصاد  تعطيل 
عندها اعتقد أن علينا أن نسأل 
هناك  كانت  إذا  ما  أنفسنا 
 ، بذلك  للقيام  أفضل  طريقة 
يف  أرغب  بالتأكيد  أنا  لذلك 

رؤية مزيد من التفاصيل.«
اآلنسة  الوزراء  رئيسة  ورأت 
فرقا  هناك  ان  غيالرد  جوليا 
فيضانات  تأثري  بني  كبريا 
وتلك  احلالية  كوينزالند  والية 
اليت حصلت عام 1974، قائلة 
ان  هو  نتذكر  ان  علينا  »ما 
يف والية كوينزالند عام 1974 
من  بكثري  أصغر  جزءا  كانت 
اقتصادنا الوطين مما هي عليه 
اآلن، حيث كان معدل اقتصاد 
كوينزالند يف ذلك احلني حواىل 
14 يف املئة من اقتصاد البالد 
يف   19 حنو  اآلن  يشكل  فيما 

املئة«.
»كوينزالند  ان  وقالت 
املئة من  بنحو 25 يف  تساهم 
لكارثة  فان  وهلذا  صادراتنا، 
الفيضانات يف والية كوينزالند 
آثارا اقتصادية كربى يف مجيع 

أحناء البالد.«
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اهلجرة دائرة  توجيهات   إن 
 ألرباب العمل خاصة فيما يتعلق
 بتأشرية مشروع التعيينات  هي
فيما إليها  وسأتطرق   واضحة. 

يلي على الشكل املبينّ أدناه

 تعطي التأشرية الفرصة ألرباب
لتوظيف األسرتاليي،   العمل 
خربة ذوي  أجانب   أشخاص 
 عالية يف أوسرتاليا يف احلاالت

التالية:

 1- عندما ال يستطيع رب العمل
 إجياد شخص أسرتالي ذي خربة

تتناسب وحاجات العمل.
العمل رب  يتمكن  ال  عندما   -2 
 من تأمي التدريبات الضرورية
الربامج خالل  من   للموظفي 

 املعتمدة2 واملتوفرة.

 ما هي اخلطوات الضرورية هلذه
التأشرية؟

للحصول املعتمدة  اخلطوات   إن 
إىل تقسم  التأشرية  هذه   على 

قسمي:

 1- تقييم طلب التعيي3 ملنصب
م من قبل رب العمل. معي ُقدِّ
م امُلقدنّ الطلب  تقييم   -2 
على للحصول  املرشح   من 

التأشرية4.

على أن  له  ه  التنبنّ ينبغي   ما 
بطلبه يتقدم  أن   املرشح 

1. Trying to make other 
people hate or act violently 
towards others because of 
their culture, ethnicity or 
background, is against the 
law.

1) Trying isn’t against the 
law, but making them act 
violently is.

2) It is correct

3) It is only illegal to act 
violently, not trying, or 
making other people to do so.

4) It is correct, except in 
cases of cultures or ethnicities 
not officially approved in 
Australia.

2. What is the biggest annual 
public event in Australia?
1) Australia Day
2) Christmas Day
3) New Years Day

4) Anzac Day

3. When did the European 
settlement start?

1) When the first 11 convict 
ships arrived on 26 January 
1788

2) In 1901, when colonies 
became a confederation

3) In 1851, when gold was 

ما هي متطلبات دائرة اهلجرة فيما يتعلق بتأشرية العمل؟

 للحصول على تأشرية سواء عند
 تقديم طلب التعيي، أو ضمن
الستة تتجاوز  ال  زمنية   فرتة 
 أشهر بعد موافقة دائرة اهلجرة

على طلب التعيي.

واإلستمارات6 الوثائق5  هي   ما 
طلب مع  تقدميها   املطلوب 

التعيي؟

املطلوب واإلستمارات   الوثائق 
تقدميها هي التالية:

1- إستمارة رقم 785.

2- إستمارة رقم 956.
 3- وثيقة تثبنّت بأن مركز العمل

ل رمسيا7ً. مسجنّ
 4- وثائق تثبنّت أن مركز العمل
بشكل أوسرتاليا  يف   يعمل 
ذلك:تقديم على   قانوني،مثااًل 
لدائرة الضرورية   الشهادات 

 الضرائب8، أو التسجيل الرمسي
تسجيل أو  العمل،   ملركز 
 الشركة9، أو وثائق تثبنّ الوضع
وغريها العمل01  ملركز   املادي 
من الوثائق الضرورية املماثلة.

تثب اليت  الوثائق  إبراز   -5 
تراتيبية الوظائف11.

 6- إبراز وثائق تثبنّت التزام رب
العمل بربنامج التدريبات.

رب بأن  تثبنّت  وثائق  إبراز   -7 
 العمل ملتزم بدفع املعاشات اليت
الرمسية21، اجلريدة  يف   أقرنّت 
عمل31 فرصة  أعطى  قد   وأنه 
عن تقل  ال  لفرتة  دائم   بشكل 

الثالث سنوات.
ه بأن أي  إنه ملن الضروري التنبنّ
بعض وتنقصه  م  ُقدِّ قد   طلب 
دائرة من  سرُيفض   ،  الوثائق 

ُيعطي أن  ينبغي  كما   اهلجرة. 
م الطلب  رب العمل مركزًا41 مُلقدِّ
 يتناسب واملراكز املنشورة يف
رب وسرية  الرمسية.   اجلريدة 
اهلجرة بقانون  والتزامه   العمل 
الطلب قبول  إمكانية   سيقوي 

م. امُلقدَّ

عزيزي القارئ،

بأن يلتزم  أناشد كل رب عمل 
وذلك دائمًا،  اهلجرة   بقانون 
 للحفاظ على مسعة جيدة مع دائرة
 اهلجرة. وعندما يقدم رب العمل
 أي طلب للحصول على تأشرية
الطلب م  يقدنّ أن  جيب   عمل، 
 كامالً، مرفقًا بكل الوثائق اليت
يستويف عمله  مركز  أن   تربهن 
كدفع القانونية،  الشروط   كل 
بربامج د  والتقينّ  الضرائب، 
التدريبات فيها  مبا   التدريبات 
بكل يتقيد  وأنه   املستقبلية، 
باألمور املتعلقة   املتطلبات 
العمل رب  يستطيع   املادية. 
الشركة حماسب  من  يطلب   أن 
 أن خيصص ميزانية للتدريبات51

ويشملها مع الوثائق املالية.

*احملامية بهية ابو محد*

 Employer Nomination     
 Scheme
 Training Programs    
 Application for    
 Business Nomination
 Application for an    
 Employer Nomination Visa
856 Subclass
 Documents     
 Forms     

 مضمون األسئلة
 المنصوصة في اإلمتحان
 الخطي للحصول على
الجنسية األوسترالية

discovered in New South 
Wales and Victoria

4) In 1788, when Australia 
was discovered

4. The Capital of South 
Australia is
1) Darwin
2) Brisbane
3) Adelaide
4) Hobart

5. What colour on the 
Australian Aboriginal Flag 
represents the earth?
1) Red
2) Yellow
3) White
4) Black

answers to:
Question 1 : 2
Question 2 : 1
Question 3 : 1
Question 4 : 3
Question 5 : 1

 Certificate of    
 Registration of Business Name
 ABN    
 ASIC     
 Financial Records    
 Organisational Chart    
 Gazette Notice    
 Contract of    
 Employment
 Employment Position    
 Provision for Training    
in the Profit and Loss Account

SHOPPING WITH A CONSCIENCE تطِلق SALVOS STORES
سوزان حوراني حتّث أبناء اجلالية العربية على التسوق

 ’SHOP WITH A CONSCIENCE’ من حمالت الـSalvos وعرب موقعها على اإلنرتنت

20 كانون الثاني/يناير 2011، 
بإمكان  أصبح  لقد   – سدني 
احلصول  اآلن  األسرتاليي 
على مئات األغراض املمتازة 
للموضة  واملناسبة  والفريدة 
 Salvos (Salvosمن حمالت الـ
أحناء  يف  املنتشرة   (Stores
حمالت  إطالق  بفضل  البالد 
اإلنرتنت  عرب   Salvos Stores
ق  الذي ُيعترب أول موقع تسونّ
 Salvos على اإلنرتنت حملالت

 .Stores
 Salvos موقع  ب  يرحنّ كذلك 
Stores (www.salvos.org.
حبملة  بالبدء   (au/stores
 Shopping) اخلريي’  ق  ’التسونّ
اليت   (with a Conscience
على  األسرتاليي  ع  تشجنّ
 Salvos حمالت  من  ق  التسونّ
ومن  اإلنرتنت  عرب   Stores
حمالتها املتواجدة يف خمتلف 
عمل  يف  واإلسهام  املناطق 

اخلري للبيئة واجملتمع. 
 Salvos حمالت  أن  وُيذكر 
سوف  اإلنرتنت  عرب   Stores
جديدة  أغراضًا  أيضًا  تضم 

املستهلكي  لطلب  استجابًة 
يف احلصول على سلع نوعية 
واحتفااًل  مهاودة.  بأسعار 
سوف  املوقع  هذا  بإطالق 
السلع  مجيع  توصيل  يتم 
اليت يتم شراؤها  واألغراض 
عرب اإلنرتنت قبل 19 نيسان/
إىل  جمانًا   2011 أبريل 

أصحابها.   
 Shopping with محلة  وعن 
مذيعة  تقول   a Conscience
احملبوبة  الغد  صوت  راديو 
سفراء  أحد  حوارني،  سوزان 
مجيعًا  "إننا  احلملة:  هذه 
األشياء  بشراء  نستمتع 
غالبًا  السعادة  لكننّ  اجلديدة 

قصرية.  لفرتة  تدوم  ما 
بأنك  إدراكك  فإن  باملقابل 
مبجرد  حمتاجًا  شخصًا  تساعد 
 Salvosق من حمالت الـ التسونّ
بالنفع  شعورًا  مينحك  سوف 
األبد،  إىل  يدوم  والفائدة 
وهذا ما جيعلين فخورة بكوني 

’سفرية للتسوق اخلريي’."  
وعن هذا الشعور بالرضا عن 
النفس يروي أحد املتطوعي 
 Salvos حمالت  يف  العاملي 
"أنا  قائاًل:  قصته   Stores
يف  وعشت  إيران  من  أصاًل 
على  البداية  يف  أسرتاليا 
لي  أتاحت  حلي  هدى  غري 
فرصة   Salvos Stores حمالت 

للعمل واالخنراط يف اجملتمع 
باالكتفاء  شعورًا  منحين  مما 
ممنت  وأنا  والنفع،  الذاتي 
 Salvos Stores حملالت  جدًا 
منط  تغيري  يف  ملساهمتها 
على  ومساعدتي  حياتي 

االستمرار حنو األفضل."
العام حملالت  املدير  ويشجع 
السيد   Salvos Stores
اجلميع   Neville Barrett
والبدء   Salvosالـ دعم  على 
 Shopping with a’الـ يف 
للعمل  دعمًا   ’Conscience

 Salvosم الذي يقوم به الـ القينّ
يف جمتمعاتهم. 

"إن   :Barrett السيد  وقال 
مبيعات  ريوع  من   %100
حمالت Salvos Stores تؤول إىل 
مساعدة جمتمعاتنا احمللية، إذ 
يوفر الـSalvos كل أسبوع ملجأ 
لـ500 ضحية لإلساءة و8000 
لـ500  وإغاثة  طعام  قسيمة 
مدمن على املخدرات والكحول 
لـ1000  ومساعدة  والقمار 
شخص يف العثور على عمل.

وجتدر اإلشارة إىل أن حمالت 

سلعًا  تضم   Salvos Stores
نوعية تشمل اآلن تشكلية من 
باإلضافًة  اجلديدة  املنتجات 
والبياضات  املالبس  إىل 
املنزلية  واألدوات  واألثاث 
والدمى  والكتب  والكهربائية 
مة.  القينّ املستعملة  واللعب 
أقرب  على  العثور  ميكنكم 
بإدخال   Salvos Store لـ  حمل 
على  الربيدي  منطقتكم  رمز 
التالي:  اإللكرتوني  العنوان 

www.salvos.org.au/stores
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انه الطوفان
كانت وبينما   ، اهلادئة  السكنية  بريزبن  شوارع  احد   يف 
طوفان من  املواطنني  حتّذر  واألمنية  األعالمية   األجهزة 
 يضرب مدينة بريزبن،  التقينا يف منزل احد ابناء اجلالية
املياه حتت  املنزل  هذا  وقوع  امكانية  لنناقش   اللبنانية 
غرقت عندما  فيه  اسكن  كنت  الذي  نفسه  املنزل  انه   . 
لذلك ايضا”،  املنزل  وغرق   1974 فيضانات   بريزبن يف 
 بدأنا بنقل اثاث ذلك البيت . . ويف اليوم التالي كان

الشارع كّله حتت املياه!
بريزبن مدينة  نصف  من  واكثر  كوينزلند  ارباع   ثالثة 
 وضواحيها غرقت يف مياه نهرها . الكارثة كبرية واخلسائر
 تقّدر باملليارات. بعد يومني بدأت املياه ترتاجع ، وبدأت
  معها ورشة العمل . الوف من املتطوعني جيولون الشوارع
 يف محلة تنظيف شاملة بعد ان اطلق رئيس البلدية ورئيسة

 الوالية نداء” ملساعدة املنكوبني .
ثقافاتها، حتّولت اىل جمتمع ، وبالرغم من تعدد   بريزبن 
 انساني واحد. التفرقة . . ال تزّمر . . ال عدم اكرتاث .
 . فاخلسارة اليت حلت كانت خسارة للجميع ، وعلى اجلميع

ان يساهموا يف البناء من جديد.
 تصل اىل حي منكوب فرتى خلّية عمل متواصلة ، رجال
البيوت ويسألون عما  ونساء ال يعرفون بعضهم يدخلون 
 بامكانهم فعله، يساهمون يف عملية التنظيف بصمت . .
 ويذهبون بصمت . . دون ان تعرف من كان هؤالء لتعلم
 الحقا” انهم قضاة ، او اطباء ، او وزراء، او مهنددسون

   ، او مدراء ، او تالمزة ، او عمال . . .
 لقد انتصرت الروح األنسانية . . روح اجملتمع الذي واجه

 الكارثة مبسؤلية مجاعية .
 انه الطوفان . . الكارثة الطبيعية اليت مجعت والية كوينزلند

بروح انسانية ال مثيل هلا.
وماذا بعد . .

 جاليتنا اللبنانية بأكثريتها ، كانت من الذين حالفهم احلظ
املنزل املياه ، سوى صاحب  بارتفاع منسوب  تتأثر   ومل 
 اعاله واصحاب حملني جتاريني آخرين . وعند هؤالء كانت
 ايضا” خاليا حنل من لبنانيني ومن غري اللبنانيني . وقد
 لفت نظري شيء يف غاية األهمية ، شيء متنيت لو الحظته
 كل اجلالية اللبنانية يف اوسرتاليا . . شيء ارجو ان يفهمه
 كل فرد من ابناء اجلالية . فالعوني كان يساعد القواتي .
 . والقواتي يساعد العوني . . والكتائيب يساعد مع األثتني
 . ومل يكن هناك ال مسري جعجع ، وال ميشال عون ، وال
 امني اجلميل ، وال احلريري ، وال جنبالط  . . . فال اظن

ان هؤالء يعلمون حتى خبرب الفيضان !
حتى البالد  هذه  طبيعية يف  كارثة  اىل  حباجة   فهل حنن 
بانسانيتنا وبلبنانيتنا يف  ننسى حزبيتنا املتحّجرة ونشعر 

هذه اجلالية . . ؟
 هل حنن حباجة اىل املآسي لنعلم ان الذين نفديهم بالروح
اللبناني بل   ، احملنة  جانبنا وقت  اىل  يكونوا  لن   وبالدم 
 اآلخر الذي يعيش معنا يف نفس املدينة ونفس البلد كائن

من كان . . ؟
بانسانيتنا نشعر  جعلتنا  اليت  الكارثة    .  . الطوفان   انه 
ابناء  الكونية ، وبغرية لبنانية وطنية جتاه املنكوبني من 
حني صغارا”  حنن  كم  نشعر  ايضا”  وجعلتنا   .  اجلالية 
 نتقوقع ضمن احزابنا ونبتعد عن اآلخر ألنه خيالفنا الرأي

. 
فهل نتعظ لنوحد جاليتنا يف هذه الديار . . ؟

لبنانية مؤّسسة  لنا  كان  لو  مجيال”  يكن  كم   تصّوروا 
 اجتماعية واحدة وفّعالة ،غري سياسية وغري دينية ، ننتمي
ان تقوم تلك . . تصّوروا كم يكون مجيال”  اليها   كلنا 
احللم - بارسال ترّبع مببلغ كبري باسم اجلالية  املؤّسسة – 
من بريزبن  مدينة  يف  للمنكوبني  اوسرتاليا  يف   اللبنانية 
 جراء الطوفان . . ! تصّوروا كم تكون مجيلة تلك املبادرة
 املعربة عن شكرنا ملا قّدمته لنا اوسرتاليا باعطائنا فرص
 النجاح يف حياتنا اجلديدة ، واملعربة ايضا” عن شعورنا

 باننا من نسيج هذا اجملتمع . .
 هكذا تتّوج مسعة اجلاليات يف هذه البالد . . وكم حنن

حباجة لتبييض مسعتنا . . !
كان ميكن ان تدعى اجلامعة اللبنانية  تلك املؤّسسة –احللم – 

 الثقافية يف اوسرتاليا . . ولكن . .  ! ! !

انطوان غامن
 جلنة الثقافة والرتاث
اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل

 

Office of the Culture & Heritage Affairs committee
Wlcu Qld inc

24 Waverley St.  Annerley 4103 Brisbane, Australia
Mobile: +411690325 61 

E-mail: chezlaila@hotmail.com

نداء
ومدينة  كوينزلند  والية  حّلت يف  اليت  الكارسة  تركت  لقد 
بريزبن من جراء الطوفان اضرارا” يف األرواح واملمتلكات 
قّدرت بباليني الدوالرات حيث خسر الوف املواطنني منازهلم 

واصبحوا يف العراء.
جلنة الثقافة والرتاث يف اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل 
ترجوا من اجلالية اللبنانية يف اوسرتاليا ان تربهن انها من 
نسيج هذا البلد فتساهم مع بقية املواطنني يف التربع بسخاء 

ملتضرري الطوفان.
للتربع على اهلاتف : 1800219028

للتربع على األنرتنت :   
www.qld.gov.au/floods/donate.html  

انطوان غامت
رئيس اجلامعة اللبنانية الثقافية يف كوينزلند
رئيس جلنة الثقافة والرتاث -  اجلامعة اللبنانية 
الثقافية يف العامل

)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(
واالدراك ميّكنها جتنيب لبنان جتّرع هذه الكأس املّرة، بدأت تقرع 

أبواب اللبنانيني وتقض مضاجعهم.
واآلن بعد ان حصل ما حصل بالنسبة لردات فعل بعض »زعمائنا« 
على القرار االتهامي نقّر ونعرتف اننا كنا خمطئني يف تقديراتنا.. 
فال املسؤولون حتّلوا بالوعي والوطنية وال الشعب تعلم من جتارب 
املاضي القريب الذي ما زال يعاني منه ويعيشه يوما بيوم حتى 
ربع  حواىل  من  البلد  تفريغ  اىل  البغيضة  احلرب  ادت  حيث  اآلن 

سكانه غالبيتهم من خنبة املثقفني واملؤهلني ومحلة الشهادات.
فبدل ان يقف املسؤولون اللبنانيون، كل املسؤولني، صفا واحدا 
انشرح صدره  الفتنة نرى بعضهم قد  القرار/  وجدارا صلبا بوجه 
على  انتصارا  حقق  قد  بذلك  وكأنه  الصعداء  وتنّفس  بل  وهّلل 
شريكه يف الوطن وأخيه يف املواطنة، دون ان  يدور يف خلده او 
خيطر على باله ان املنتصر الوحيد هي الصهيواسراكية ومن يدور 

يف فلكها او يلّف لفها من دول العامل. 
الظين  احملكمة  قرار  بسبب  هاوية  على شفري  البلد  ان  نرى  اننا 
اجلائر والبعيد عن النزاهة بعد السماء عن االرض واننا نشدد على 
ان السلم االهلي يف لبنان اهم من كل حماكم العامل وقراراتها، 
وعلى املسؤولني ان يضعوا أحقادهم وخالفاتهم جانبًا ويتصرفوا 

مبسؤولية ووطنية الن لبنان اكرب منهم مجيعا!.
انين ألخال نفسي امسع الرئيس الشهيد رفيق احلريري من قربه 
يقول: ان دمي فداء لبنان وشعبه.. حييُت من اجل لبنان فال جتعلوا 

موتي دمارا له..
ر للرئيس الشهيد رفيق احلريري ان يتكلم لصرخ بوجه  نعم لو قدِّ
العامل اليت ترتبص شرا بلبنان وحتيك ضده املؤامرات  كل دول 

وقال: أرفعوا أياديكم عن وطين وهو كفيل بالباقي. 
قراراتها  على  ويبصمون  احملكمة  ركب  يسريون يف  الذين  فهل 
السياسية يعتقدون انهم يذلك يأخذون بثأر الرئيس رفيق احلريري 

وهل يعتقدون ان الرئيس الشهيد يرضى بذلك؟
لألسف الشديد مل تتأخر تداعيات القرار االتهامي يف الظهور على 
اجلسد اللبناني املريض، فكان التحرك امليداني اخلاطف الذي نفذه 
املاضي،  الثالثاء  صباح  العاصمة  مناطق  من  عدد  يف  اهلل  حزب 
بالتزامن مع زيارة وزيري اخلارجية القطري والرتكي، مبثابة انذار 

اىل الداخل واخلارج وحتذير من خماطر تغطية القرار االتهامي.
الصباح  عصيبة يف  ساعات  أعصابهم  على  اللبنانيون  عاش  فقد 
الباكر بفعل بدء ظهور تداعيات القرار االتهامي على شوارع بريوت، 
تالمذتها،  امام  أبوابها  إقفال  اىل  املدارس  من  بالعديد  دفع  ما 
وسط حالة من اخلوف واهللع سادت االهالي، فيما لوحظ ان احلركة 
طيلة  احليوية  واملرافق  العاصمة  طرقات  معظم  خفيفة يف  كانت 

ذلك يوم.
وقد اعتربت ذلك »كتلة املستقبل«نددت بـ»التجمعات املنظمة 
اليت قامت بها عناصر من »حزب اهلل« وحلفائه اليت تهدف إىل 
ختويف وارهاب املواطنني وابتزاز املؤسسات السياسية واألمنية 

والدول الشقيقة والصديقة«.
واعتربت ان »جلوء البعض إىل القيام بالتحرك بشكل مشبوه يف 
الشارع ليس بنظرنا إال صيغة مغّلفة وغري ناجحة النقالب مسلح لن 
يسكت عليه اللبنانيون أو خيضعوا له أو يقبلوا به، وهو لن يغري 

من قناعاتنا وسيزيدنا متسكا بثوابتنا احملقة«. 
وبالفعل بدأت مفاعيل القرار الظين تظهر بقوة على »األرض« 
اللبنانية حتى قبل االعالن عن مضمون هذا القرار رمسيا من قبل 
قاضي االجراءات التمهيدية يف احملكمة، حيث انه يف اليوم التالي 
لتسليمه قراره االتهامي، أطّل املدعي العام للمحكمة اخلاصة بلبنان 
القاضي دانيال بلمار ببيان موّسع قال فيه »إّن أّي تكهنات حول 
قاضي  يوافقين  ال  قد  إذ  منتجة  غري  تكون  الظين  القرار  حمتوى 
اإلجراءات التمهيدية الرأي«، مشّددًا على »أّن أّي شخصـ  أو أيا 
من األشخاص ـ قد تتّم تسميته يف القرار الظين ُيفرتض بريئًا«. 
وقال: ان ذلك ميثل فقط خطوة أوىل يف سعينا املشرتك لوضع 

حد لالفالت من العقاب يف لبنان.
يف  سريا  الظين  القرار  حمتوى  يبقى  ان  ينبغي  انه  على  وشدد 
الوقت احلاضر، »اذ ال أستطيع ان افرتض أن قاضي االجراءات 
التمهيدية سيقوم بالتصديق على القرار الظين، ويف حال التصديق 
املناسب،  الوقت  يف  املستند  حمتوى  عن  االعالن  سيتم  عليه، 

وعندما يأمر قاضي االجراءات التمهيدية بذلك«.
من ناحيته، توقع رئيس قلم احملكمة الدولية هرمان فون هايبل يف 
مقابلة مع »السفري« اللبنانية أن يستغرق نظر قاضي اإلجراءات 
التمهيدية يف القرار االتهامي الذي قدمه إليه بلمار ما بني ستة 
إىل عشرة أسابيع، مبا ميّهد لبدء جلسات احملاكمة يف الربع األخري 

من العام 2011.
غري اننا نرى ان الغليان الذي شهدته وستشهد الساحة اللبنانية 
من »احملققني«  العديد  أصدره  الدولي«  »القرار  ان  مرده 
السياسيني قبل القضائيني امثال رئيس اركان اجليش االسرائيلي 
غابي اشكينازي وصحيفة دير شبيغل االملانية وغريهما قبل أشهر 
من تسايم بلمار قراره االتهامي، دون ان ينربي مسؤول واحد يف 

احملكمة الدولية اىل تكذيب ذلك.
وهنا نسأل: هل دخل لبنان »عصر« الفتنة والتقسيم ال مسح 

اهلل؟

لألسف لقد دخل لبنان هذا »العصر« رغم اننا ال نريد تصديق 
ذلك وخاصة بعد السقوط املدّوي ملبادرة س - س اليت »نعاها« 
شخصيا وزير اخلارجية السعودي االمري سعود الفيصل الذي اعلن 
الوساطة  عن  يدها«  »رفعت  السعودية  العربية  اململكة  ان 
السورية، ذاهبًا اىل التحذير من »االنفصال وتقسيم  السعودية – 

لبنان«.
وقد أحدث هذا االعالن صدمة كبرية أرخت بثقلها على جممل املشهد 
 – القطرية  الوساطة  مصري  عن  جدية  تساؤالت  واثارت  الداخلي 
الرتكية، وقت كان رئيس الوزراء وزير اخلارجية القطري الشيخ 
محد بن جاسم بن جرب آل ثاني ووزير اخلارجية الرتكي امحد داود 
اوغلو ميضيان يومهما الثاني يف بريوت يف اطار هذه الوساطة، 

من غري ان تتضح آفاقها وفرص جناحها.
وما لفت االنتباه يف كالم سعود الفيصل انه افضى اىل تفسريات 
يصعب عدم تصديقا جلهة انتقال اخلالف بني طريف الصراع يف 
لبنان اىل طريف الوساطة االم، اي السعودية وسوريا مباشرة، اذ 
رأت االوساط الداخلية املعنية ان مستوى الرسالة اليت عرب عنها 
املسؤول السعودي مل يكن موجهًا اىل فريق داخلي بقدر ما كان 
امللك  السعودي  العاهل  ختلي  اىل  ادت  اليت  بالتعقيدات  مرتبطًا 

عبداهلل بن عبد العزيز عن توليه شخصيًا هذه الوساطة.
اذ صّرح  البعد  هذا  اىل  بوضوح  اشار  قد  الفيصل  وكان سعود 
اقول  ال  البداية  »يف  السعودي:  التلفزيون  يف  االوىل  للقناة 
يقوده شخصيًا  املوضوع  املوضوع، فهذا  اقود هذا  اني  شخصيًا 
امللك عبداهلل بن عبد العزيز وهو اتصل مباشرة، الرأس بالرأس، 
الرئيسني  بني  املوضوع  فكان  االسد(  )بشار  السوري  بالرئيس 
)اللبناني ميشال سليمان واالسد( اللتزام انهاء املشكلة اللبنانية 
برمتها، ولكن عندما مل حيدث ذلك ابدى امللك عبداهلل رفع يده عن 

هذه االتفاقات«.
وصلت  وقال: »اذا  بأنه »خطري«  لبنان  الوضع يف  ووصف 
االمور اىل االنفصال وتقسيم لبنان انتهى لبنان كدولة حتتوي على 
هذا النمط من التعايش السلمي بني االديان والقوميات والفئات 

املختلفة وهذا سيكون خسارة لالمة العربية كلها«.
اننا نرى ان من الصعب ان تنجح املبادرة الرتكية القطرية حيث 
فشلت املبادرة السعودية السورية الن »القرار الدولي« باغراق 
لبنان جمددا يف أتون فتنة شنعاء، حتى ال نقول حرب مدمرة، نأكل 

فيه االخضر واليابس.
يضع  املسؤولون  ايها  مجيعا  منكم  أكرب  لبنان  ان  ونقول  نعود  
وطنكم يف مهب الريح لئال تصبحون بال وطن وتتشردون يف بالد 

اهلل الواسعة  وحينها ال ينعع الندم.
االمانة  هذه  على  حافظنا  فهال  مجيعا  اعناقنا  يف  امانة  لبنان  ان 
حفظناها الوالدنا واوالدنا ام اننا سنضيعها لنصبح لعنة لألجيال 

املقبلة؟!

هل وقع لبنان يف احملظور ودخل »عصر« الفتنة والتقسيم؟!

انطونيوس بو رزق

mailto:chezlaila@hotmail.com
http://www.qld.gov.au/floods/donate.html


Page 13صفحة 13     

اعالنات

2011 الثاني  كانون   22 Saturday 22 January 2011السبت 

Peter Depena Reserve, Dolls Point

بـــ احـتفـلـوا 
اسـتـرالـيـا عـيد 
BOTANY BAY  على شواطئ بوتاني باي

وذلك يوم األربعاء يف 26 كانون الثاني 2011

االحتفال الرسمي ابتداًء من 8.15 صباحًا
الربنامج الرتفيهي العائلي من الـ 10.00 صباحًا حتى الـ 1.00 بعد الظهر

 ملزيد من املعلومات يمكنكم االتصال بمركز خدمة الزبائن
على الرقم 1666 9562
أو زيارة املوقع االلكرتوني

www.rockdale.nsw.gov.au
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الدليل التجاري

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

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

RAINBOW BRICKLAYINY P/L
·ÿmbuby@ãˆbè€

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

@Z·”ã€a@Û‹«@@@@@@@@@@@@@0407 666 190

لكافة حاجاتكم من التمديدات
 والتصليحات الكهربائية

اتصلوا على الرقم:608 983 0414

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

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

 Plant and Grass – Sprinkler System 

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

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

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

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

B G
Glass & Glazing
                     for all your glazing needs

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

LicZ@185750C

ات أحدث املوديالت وأجمل القصّ
بدالت رجالية جاهزة لكل القياسات

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

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

نفتح ٦ أيام (االحد مبوعد مسبق)

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

Opposite Crowne Plaza Hotel

@Hasham
Tailoring
@kÓè„@p˝´

@Ú†bÓÉ‹€@·íb:a

ÚÓ€buã€a

<ÜÀ£]Ê<›Ç7]<Ÿ^€¬_<ƒÈ€¢

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

Demolition & Excavation

العالناتكم يف اهلريالد اتصلوا على احد الرقمني: 87648186 او 0403482345

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

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

Mob: 0410 606 786

30 Hoskins Avenue Bankstown

l¯⁄^√π]<ÿ“<àrflfiF
<ÌËÇ◊f÷]<ì°<:÷]<

<ÿ⁄^“<Ã◊⁄<4ñ†F
<ÌÈfl”ä÷]<Ífi^f€◊÷

<Ï4«í÷]<ÌËÖ^rj÷]Ê
<Ï4f”÷]Ê

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

Registered Architect 
Ziad Boumelhem 

NSW Reg 8008
Member of the australian 

institute of architects 45159

·z‹fl@Ïi@ÜbÌå
@¡ˆaãÇ@ëá‰Ëfl@

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

8008@›Óvèn€a@·”ä

$200 cash for any referral

AL- KARM BAKERY
فــرن الكـــــرم

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

بيتزا وشنكليش وغريها...

* نفح 7 أيام      *نؤمن طلبيات مجيع للمناسبات
9897 1113

60 Excelsior Street, Merrylands NSW 2160

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

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

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

Tel/Fax: (02) 8704 1490

 Residential *Commercial*
 *Industrial

نتعهد االعمال الكبرية والصغرية 
اختصاص.. خربة..  وخدمة 

صدق يف املعاملة وكفالة للعمل 
لالتصال:

0435922378

 Abraham
 Managing Director

378 922 0435

  CEDAR DRIVING SCHOOL
مدرسة االرز لتعليم قيادة السيارات

 بادارة السيد عّساف ابي عّساف 

خربة تفوق 37 سنة 
نساعد يف احلصول على رخصة القيادة 

السيارة حديثة مرحية ومكيفة 

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة 
اسعار خاصة لطاّلب املدارس

لالتصال: 0407405846
 97405846           

نقدم كافة أنواع احملاسبة واخلدمات الضريبية 
ومسك الدفاتر لالفراد والشركات 

نضمن اكرب مردود ضرييب بفرتة زمنية قياسية 
اعتمدوا احملاسب واخلبري الضرييب 

صفوت عرفان
يف مجيع حاجاتكم الضريبية

ANB 17 003 994 394

Safwat Arfan – Sayed
Manager

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

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

Auburn, NSW 2144
Tel: 8756 3600 - Fax: 8756 3699
Email: safwat@ozemail.com.au
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I believe the other skill 
is listening and finding 
out what people want 
and then helping to 
explain how it benefits 
them. People these 
days don’t have the 
time to be going from 
one place to another 
and just want someone 
they can trust will give 
them the right advice 
and the right price.

What do you find the 
difference between 
Harvey norman and 
Harvey norman at 
domayne?

Here at Hn @ Domayne 
Auburn we provide the 
best of Harvey norman 
and domayne in one 

store, which offers the 
customers a better 
alternative. We also 
offer Apple products 
such as ipod’s, Ipad’s 
Apple Mac which other 
Harvey Norman stores 
don’t offer. We are 
also fortunate to be 
across the road from 
Mcdonalds, krispy 
crème & the Nike factory 
which allows customers 
convenience when they 
are out and about.

What do you find the 
difference between 
Harvey Norman @ 
Domayne Auburn and 
other retail stores?

I feel it’s the customer 
experience we give to 
those who come into 
our store. Our job is 
to explain technology, 

Interviewed by 
Antonios Bourizk & 

Thomas Jordan 

demonstrate how it 
works and make sure 
it suits the needs that 
customers tell us 
about so they then can 
get the benefits from it. 
I talk to my team every 
morning about giving 
the best customer 
experience possible.

Harvey Norman has 
more than 192 stores 
does this mean Harvey 
Norman can sell a 
better range than other 
stores?

The great thing with 
Harvey Norman is that 
we have the biggest 
range of products 
and services. Our 
buying power with our 
suppliers means we 
can pass on the best 
prices possible to 

customers who come 
through the door. 

Do you provide finance 
solutions?

Absolutely! Customers 
can come in and enjoy 
the latest technology 
they need for their homes 
and business, without 
having to spend the 
money. We have great 
interest free services 

and leasing options that 
suits peoples different 
needs.

Do you have anything 
that you specialize in?

That is a good question, 
we specialize in Apple. 
This includes Apple 
Mac, Ipad and iphone. 
We have the best 
range and experienced 
staff to look after our 
customers’ needs. 
We are the only retail 
store that specializes 
in apple products and 
services.

Do you have stores in 
other countries?

Yes, we have stores in 
new Zealand, malaysia, 
Singapore, Ireland, and 
slovinia.

A lot of our readers 
buy products and send 
them overseas, are 
those products covered 
overseas?

Our product care product 
allows customers who 
want to buy products 
from us and want to 
take them overseas  
the peace of mind to be 
fixed, even if you are in 

Lebanon, Syria, Italy or 
any other country, it is a 
product that can cover 
you worldwide. When 
in store please ask one 
of our trained experts 
to explain it to you.

Are you planning to do 
any further studies?

Yes, I hope to begin my 
MBA- Master Business 
A d m i n i s t r a t i o n 
degree soon as I also 
completed my political 
science and political 
economy degree from 
Sydney University a 
few years ago. 

Any Last Word?

Like my father I come into 
this store to provide the 
best possible service, 
the best range, the best 
quality, and provide the 
best service I can to the 
local community. My 
goal is to make sure 
my team does the right 
thing by our customers 
so that they continue to 
come back in. The next 
time you are in, please 
come by and say hello.
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the new franchisee manager for electronic and computers Tariq Shafei at Harvey Norman at Domayne at Auburn:

I serve my customers with respect, commitment and honest advice

T   he Middle East Herald had an interview with Tariq the new franchisee manager 
for electronic, computers and Apple Mac. at Auburns’ Harvey Norman at 

Domayne, opposite Mac Donald’s on the corner of Parramatta Rd and Silverwater 
Rd.

 Tariq Said to the Herald “I serve the customers with respect, commitment 
and honest advice”, with 14 years experience in retail sales Tariq knows his 

community and their needs.

Harvey Norman and Harvey Norman at Domayne is the largest retail store in 
Australia in selling electrical, whitegoods, computers and personal electronics. 
They are Australia ̀s largest specialist in Apple Mac, iPod, iPad, and iPhone.

Harvey Norman has interest free, and leasing options that suits peoples different 
needs. This makes shopping at Harvey Norman easier as it has a wide range 
electrical, electronic and household goods to select from with 192 stores Australia 
wide, Tariq said, we have stores in new Zealand, malaysia, Singapore, Ireland, and 
slovinia..

Harvey Norman offers its customers international warranty for peace of mind when 
traveling with cameras, iPods, laptops and other devices.

To know more about Harvey Norman at Domayne, the Middle East Herald headed 
to Auburn store and had this interview with the  new Franchisee manager for 
electronic, computers and Apple Mac. at Harvery Norman at Domayne Auburn Mr. 
Tariq Shafei:

Intro

I am second generation 
Australian Lebanese. 
I was born in Sydney 

after my parents left 
Lebanon during the civil 
war. I am married to 
my adoring wife Sonia, 
and have two beautiful 

children, Zakariya and 
Mariam.

How long have you 
been working for 
Harvey Norman?

I have been working 
with Harvey Norman 
for thirteen years now. I 
first started when I was 
in year 10 as a work 
experience hand in high 
school and continued 
working whilst at 
university completing 
my degree.

What has had a great 
influence on you 
becoming a business 
owner?

I come from a Lebanese 
background and my 
father owned a couple 
of mixed businesses.  
The reason customers 
came back to him was 
that he treated them 
with respect. People 
really enjoyed dealing 
with him as he didn’t 
just sell cheap things at 
a price, but he had the 
best quality fruits and 
vegetables, first class 
food that customers 
wanted. He taught me 
from a young age that 
being good to people, 
would bring good 
back to you. I saw that 
people really enjoyed 
their experience when 

shopping in my dad’s 
shop. He treated 
customers with respect, 
they were always 
smiling, laughing and 
enjoying a good time 
together. My father 
never did anything to 
just to get customers 
in order to sell to them; 
he was interested in 
long term friends and 
relationships. That had 
a strong influence on 
me and has never left 
me since.

Why did you become 
attracted to Harvey 
Norman and not any 
other retail stores?

There are a couple of 
things, one I love retail 
because I get to meet 
lots of different people. I 
really enjoy conversing 

and talking to people, 
finding out what they 
do for work, about 
their families, what 
interests they have etc. 
I was also attracted to 
Harvey Norman as they 
provided the opportunity 
to grow and develop, 
both as a person and as 
a business owner.

What special skills 
led you to become a 
Franchisee?

For me it was the 
relationships I have 
with people. Thank fully 
I have developed some 
great relationships 
with customers, 
with community 
organisations and I 
think Harvey like that 
and appreciate that of 
me. 
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*1. Conditions of No Deposit, No Interest, No Repayments for 18 Months on air conditioning only: Available to approved customers on single or multiple transactions over $500 on GO MasterCard, GO Business MasterCard, Buyer’s Edge and
GE CreditLine between 03/09/10 and 31/03/11. Offer available on purchases from Harvey Norman electrical franchisees. Interest and payments are payable after the interest free and payment deferred 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.

AIR CONDITIONING CLEARANCE

Product offers end 23/01/11. Harvey Norman® stores are operated by independent franchisees.

www.harveynorman.com.au

THE AIR CONDIT IONER SPECIAL IST 19
98

78
_A

UB

AUBURN
103-123 Parramatta Rd. 9648 5411
Located on ground level (Entrance to carpark off Station Rd.)

(Computers/Electrical only)

@


Come see Okan Genel at Harvey Norman®

@ Domayne® Auburn for a great deal on your
next electrical purchase.

HARVEY NORMAN® @ DOMAYNEDOMAYNEDOMA ® AUBURN NOW OPEN

$437
Omega ‘Altise’ Portable Air Conditioner
(Cooling Only).
Cooling: 2.8kW. ‘Aqua Chill’ technology, electronic and
remote control timer. OAPC10

$578
Delonghi Portable Air Conditioner
(Cooling Only).
Cooling: 2.5kW / 8520BTU/Hr. Electronic controls,
remote control, boost function, 2-speed ventilation.
PACA100ECOPACA100ECOP

$988
Polocool Portable Air Conditioner (Cooling Only).
Cooling: 5.5kW / 19,000 BTU/hr. 2 year replacement
warranty, convenient mobile design, powerful cooling
capacity, remote control. PC53APC

$392
Teco Reverse Cycle Air Conditioner.
Cooling: 2.77 kW. Heating: 2.95 kW. LSLT0926HLSLT0926HLSL

$742
Samsung Inverter Reverse Cycle Air Conditioner.
Cooling: 3.5kW. Heating: 4.0kW. Remote control, quiet
operation. AQV12UWANQV12UWANQV12UW

$1288
Samsung Inverter Reverse Cycle Air Conditioner.
Cooling: 7.2kW. Heating: 8.3kW.
‘Max’ advanced technology with 4 step filter system, sleep mode,
energy saving green fin condenser, low vibration, reduced noise,
unique design. AQV24UWANQV24UWANQV24UW

COOL
VALUE

COOL
PRICE

tion.

COOL
VALUE

.

sleep mode,

SLEEP
MODE

UP TO 30% OFF DISPLAY & DISCONTINUED
• SPLIT SYSTEM AIR CONDITIONERS • PORTABLE AIR CONDITIONERS• WINDOW AIR CONDITIONERS

Only). 2 YEAR
REPLACEMENT

WARRANTY

PERFECT
FOR THE

BEDROOM

GREAT
PRICE

@ NOW OPEN!

Interest Free*118
months On Air Conditioning only

• NO Deposit • NO Interest • NO Repayments
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مجال الشكل يتكامل مع مجال األخالق 
والعلم والرتبية تلك القيم املمّيزة هذه 
سوسن  احلسناء  الشابة  على  تنطبق 
سعدّية  شاكر  السيد  كرمية  سعدّية 

والسيدة سحر زريقة سعدّية.
بيت  يف  سدني  يف  سوسن  ولدت 
والناس  الوطن  حمبة  شعاره  كريم 
مدارسها  يف  تعلمت  واحرتامهم.. 
ومتارس  األسنان  طب  تدرس  وبدأت 
الدكتور  عيادة  يف  اختصاصها 
االختصاصي والعصامي املعروف عماد 
مرضى  الستقبال  منه  وبتوجيه  النّت 
العيادة برعاية ومودة، ممما يتقدمون 
عماد  الدكتور  ومن  منها  بالشكر 

والعاملني والعامالت معها.
بلدة  إىل  جبذورها  سوسن  وتعود 
»ديرنبوح«يف الشمال اللبناني تلك 
البلدة الوديعة اليت يعيش أهلها بسالم 
مع كافة القرى والبلدات احمليطة بها 
من كافة الطوائف واملذاهب واألديان 
قريبها  بلدياتها  جمّمع  يرأس  اليت 

األستاذ حممد سعدية.

منذ أكثر من عشر سنوات لبى فنان األغنية امللتزمة مرسيل خليفة وفرقته امليادين دعوة نادي 
اآلالف.  األسرتالية حبضور  املدن  راقية يف  وأحيا مهرجانات فنية  االسرتالي  اللبناني  الشبيبة 
لبنان  كّرمه سفري  كما  وهبه.  وطوني  الدين  زهر  وزينب  خليل  أميمة  الفنانة  الغناء  وشاركه 
الدكتور لطيف أبو احلسن حبضور السلك الدبلوماسي العربي وأجرينا معه املقابالت وكتبنا عنه 

يف »النهار« صحيفة عميد الصحافة و شيخها األستاذ بطرس عنداري يف ذلك احلني.
نستحضر مرسيل وهو يغين لشاعر فلسطني حممود درويش أحّن إىل خبز أّمي وقهوة أّمي .. 

وتكرب يف الطفولة وأخجل من دمع أّمي

سوسن سعدّية
مساعدة طبيب أسنان

فنان األغنية امللتزمة 
مرسيل خليفة مع امليادين يف سدني

صور من تاريخ اجلالية
تقديم أكرم املغّوشتقديم أكرم املغّوش

الزميل أكرم املغوش يتوسط الفنان مرسيل خليفة وشقيقه املوسيقي طوني خليفة )أرشيف(
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األســـبوع

وجــــه
اعداد أكرم املغّوش

على  تعاىل  الّل  نشكر  سوسن:  وتقول 
احلبيب  والدي  عليها  ربانا  اليت  احملبة 
على  وأقاربي  وأخوتي  احلبيبة  ووالدتي 
احرتام الناس وحمبة الّل ألن الل حمبة، 
رضا  ويا  الل  رضا  »يا  دائما  وأردد 

الوالدين«.
كما أمتنى ان يتعلم أبناء وبنات اجلالية 
احلبيبة  اسرتاليا  مع  ويتفاعلوا  العربية 
ويتواصلوا مع وطننا الغالي لبنان ومع 

بالدنا العربية.
أول  احلسناء سوسن سعدية صبية يف 
طلتها تعمل يف اختصاص طب االسنان 
لبنان  يف  رأسها  مسقط  زارت   وقد 
ديرنبوح  يف  أقاربها  بلقاء  ومتتعت 
واملنية مسقط رأس والدتها حيث احملبة 
والوطنية اليت تربت عليها وتطبقها يف 

حياتها العملية بكل اميان وقناعة.

شوق 
الوجود

من ديوان »روحانيات« اجلزء االول 
للشاعر الراحل يوسف روحانا

َعل أرض جينا وما حدا مّنا غريْب
لبسنا تياب االرض للملقى القريب
للسما فينا  بتشتاق  مسا  ونتفة 
 تنصري نربم عالسما حبرية حبيب

والشوق وحدو، وما حدا عن يزرعو
بيِخلق َعحالو، وخيِلق الدنيي معو
بيدهن مجال االرض بيحّلي الدني
ملنبعو ترمو  حيّل  ما  بعد  ويرجع 

احلبال متل  بينقلو  البحر  مواج 
ويقطعو الغيوم  بضهر  ويتعّلقو 
اجلبال تيغّطو  بالتلج  وبينزلو 
ويسقو الزروع على الطريق ويرجعو

زهور احلقول بيعرفو كل الفصول
وعالشوق من حتت الرتاب بيطلعو
وحسن الطبيعه منقشعو   بني احلقول
بقلبنا ما منسمعو وصوت احلياة 

وكلشي خبريو... عن يفّرق عْل هدا
مينعو بدو  مني  الطبيعه...  ابن 
اال البشر، خلقو  ع أرض املا حدا
وْل ما حدا ... عن يسرقوها وجيمعو

وحبل الوجود البل حقول بل بشر
وَمْبيْقَطعو احلاملو  احلياة  شوق 
وكلشي حتت هالشمس.. ما خاِلق حجر
الوجود سرار  بتكّمل  عن  زّوار 
َتيغيب جيل وجيل يطلع موضعو

وصايا كوبوال اخلمس يف مراكش
فرنسيس  قّدمه  الذي  السينما«  »درس  يف 
فورد كوبوال يف مهرجان مراكش األخري، كان الفتًا 
ورغبته  )معلم(،  »ماسرت«  كلمة  على  اعرتاضه 
يزال  ال  كمخرج  موقعه  من  يتشارك جتربته  أن  يف 
أمامه الكثري ليتعلمه. حتّول درس السينما درسًا يف 
التواضع ضمن لقاء ممتع مجعه ومئات من املهتمني. 
حكى ونّكت ونصح التالمذة وتذّكر والده الذي كان 
يقول له: جيب أن تشعر بالسعادة ألنك تعيش يف 
ايطالي  انك  تنَس  ال  لكن،  العامل،  يف  بلد  أعظم 

االصل. هنا، بعض أهم ما جاء يف هذا اللقاء.
1 ــ جازفوا

نفسي  اعترب  أن  استطيع  لكين  تلميذًا.  أزال  »ال 
تلميذًا متخرجًا. ال أعرف ما هي افضل أفالمي. امام 
سؤال »أي واحد من أفالمك تفضل« أجد نفسي 
كمن ُيسأل »أي من أوالدك حتب أكثر من غريه؟«. 
لكن، كوني اميل اىل سينما املؤلف، ميكنين القول 
االستوديوات  املفضل.  فيلمي  هو  »احلوار«  إن 
ذاتها.  الفيلمية  الوصفة  دومًا  تريد  هوليوود  يف 
اجد نفسي داخل املنظومة النضالية التابعة للسينما. 
جمازفة  دون  من  السينما  ان  واعترب  اجملازفة  احب 
كمن يتوقع االجناب من دون أن ميارس اجلنس. علمًا 
ان أسوأ تعريف ميكن أن استخدمه عن افالمي هو: 

السينما الفنية أو السينما التجريبية«.
2 ــ ال تكذبوا

اال نفسك.  اذا كذبت فلن ختدع  أبدًا.  تكذب  »ال 
شيء  هناك  آجاًل.  ام  عاجاًل  خدعتك  كشف  وسيتم 
متجانس بني اجلمال واحلقيقة. بالزاك قال انه ال ميانع 
اذا ما تعّرض للسرقة. بل هذا سيجعله أكثر سعادة. 
وانا اقول لكم »اسرقوا منهم، اسرقوا!«. بالزاك 

كان يقول: اذا سرقوا مين فهذا سيخّلدني«.
3 ــ ال ختافوا من اخلوف

»مهنة التمثيل مرتبطة بالنجاح. املمثل آلة. ليس 
مل  املوسيقي.  عليها  يعزف  اليت  اآللة  امنا  العازف 
أواجه البتة مشكلة مع اي ممثل عملت واياه. مهما 
وصعدت  صيته  انتشر  ومهما  املمثل،  شأن  عال 
اعرتف لي  براندو  جنوميته، فهو كائن خياف! حتى 

ذات يوم قائاًل: هل تعتقد انين ال أخاف؟«.
4 ــ ال ترحبوا

»أنا اليوم أجنز األفالم، لكن ما جيعلين اربح املال 
أن يكون  الفّن جيب  إن  النبيذ. من قال  هو جتارة 
الفّن جيب أن يكّلف األموال؟  مرحبًا؟ ومن قال إن 
»القيامة  يف  املتجولة.  االوركسرتات  اىل  انظروا 
اآلن«، وضعت من مالي اخلاص، ومل اخبل. ذريعيت 
كانت أنين اجنز فيلمًا حربيًا ال يشبه اي فيلم حربي 
آخر. كنت اعيش حااًل من التوتر الفظيع. أحيانًا، جيب 
أن نذهب اىل االمام وال خناف! اال اذا كنا نعاني من 

مشكلة يف القلب على غرار هنري جورج كلوزو«.
5 ــ اكتشفوا

ويليس  غوردن  التصوير  مدير  مع  عملت  »عندما 
مقتبل  يف  شابًا  ازال  ال  كنت  »العّراب«،  يف 
اىل  وصولي  مع  ويليس.  يريده  ما  ألفهم  جتربيت 
»تيرتو«، تبلورت عندي النظرة اىل السينما، لذا 
به  ادين  الشيء  تتحرك، وهذا  الكامريا ال  ان  ترى 
اىل كلٍّ من ويليس وأوزو. مسعت ذات يوم قصة 
عن جورج كيوكور الذي كان يريد تصوير قطار يسري 
على سكة بكامريا ترافق سري القطار. فأثارت فكرته 
الكامريا  رافقت  اذا  نعلم  كما  ألنه  اجلميع  سخرية 
احملصلة  انك سرتى يف  يعين  فهذا  ميشي،  قطارًا 
أيزنشتاين  سرغي  الشاشة.  على  يتحرك  ال  قطارًا 
السينما  قال:  مورنو  السينما.  يف  االعلى  مثالي 
الناطقة ال بد منها. لكن شاء القدر أن يأتي مبكرًا 

اىل هذه الدنيا.
احناز اىل كل هؤالء املخرجني الذين عاشوا وعملوا 
يف مرحلة ما بعد احلرب، ومنهم طبعًا بيلي وايلدر 
وايليا كازان. يف مئة عام فقط، وهي مرحلة قصرية 
نسبيًا، بات لدينا كل هذه التحف السينمائية. اعتقد 
أن اجلنس البشري كان ينتظر والدة السينما. ولو 
صار  كان  انه  اعتقد  عصرنا،  يف  شكسبري  عاش 
سينمائيًا وليس كاتبًا. لكن السؤال: كم يف املئة 
أملك  الكثري.  أريد  اعد  اكتشفنا؟ مل  الفّن  هذا  من 
املال والشهرة. ماذا أريد بعد؟ ما اطلبه اليوم هو 
افالم شخصية. اريد أن اكتشف نفسي أكثر فأكثر. 
اريد من السينما أن جتعلين اكتشف نفسي. البهجة 
ما  املعاكسة.  الرياح  أمام  اصمد  جتعلين  اليت  هي 
على  اطلع  أن  اريد  مسريتي؟  أكمل  جيعلين  الذي 

شؤون هذه الدنيا«.

دعوة شرفية
االخ/ االخت

حتت شعار التمسك بالثوابت الفلسطينية
تتشرف حركة التحرير الوطين الفلسطيين- 
فتح / اقليم اسرتاليا بالتنسيق مع االحتاد 
العام لعمال فلسطني والنادي الفلسطيين 

االسرتالي بدعوتكم حلضور االحتفال 
اجلماهريي مبناسبة الذكرى السادسة 
واالربعني النطالق الثورة الفلسطينية

وثورة حتى النص
أمني سر حركة فتح/اسرتاليا
ايدي زنانريي

Date & Time:   Friday 28-1-
2011, 7-30pm

 Venue: Australian
 Palestinian Club  387

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

4WD املتوسطة والصغرية والـ

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

 مؤسسة املكاري خربة يف العمل وصدق يف 

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

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

”Tune up“ اخرى

مؤسسة املكاري للدواليب االوىل يف فيكتوريا

فرعان يتعامالن بالصدق وحسن اخلدمة واالسعار املهاودة

 *25 Keilor Park Drive Keilor Park Vic *1257 Sydney Rd,  Fawkner Vic        
Ph: (03)-93599877 – Fax: (03)-9359 9377  Ph: (03)-93367744 – Fax: (03)-9336 7044 
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الوسطاء خيتفون واالزمة...
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل( 

من  موقفه  فيه  حيدد  كليمنصو،  يف  دارته  يف  )امس(  اجلمعة 
االستشارات والتطورات األخرية، وقال انه يدرس املوقف بهدوء، 
أي  حتتمل  ال  املرحلة  أن  خاصة  ومتأنيا  مدروسا  موقفا  وسيتخذ 
األمور، يف اجتاهات سلبية، فيما  تسّرع، مبديا خماوفه من تطور 
كتلته  عقد  لفرط  حماوالت  وجود  من  حيذرون  منه  مقربون  كان 
النيابية، إذ أظهر »بوانتاج« أولي أن هناك 7 نواب على األقل 
ميكن أن يتبنوا خيار جنبالط بالتصويت اىل جانب مرشح املعارضة، 

بينما البقية )4 نواب( فإن تصويتهم لن يكون مضمونا.
الصفدي،  وحممد  ميقاتي  جنيب  الرئيس  كتلتا  تدرس  وفيما 
اخليارات، خاصة يف ظل وجود التزامات مسبقة لدى بعض أعضاء 
الكتلتني بالسفر خارج لبنان، فإن وليد جنبالط كان يدفع يف اجتاه 
خيار التأجيل جمددا، وهو خيار مل ينتف ولو أن حظوظه مل ترتاجع، 
خاصة يف ظل قرار املعارضة باملضي يف خيار االستشارات وكذلك 

رئيس اجلمهورية وفريق 14 آذار!
املسار  سلوكها  حال  يف  تشري،  الداخلية،  التطورات  كانت  وإذا 
فإن  احلكومي،  التكليف  صورة  يف  انقالب  حدوث  إىل  نفسه، 
الساعات اإلثنتني والسبعني الفاصلة عن موعد استشارات اإلثنني 
املقبل، ستشكل فرصة ملشاورات جيريها رئيس اجلمهورية ميشال 
الداخلية  مشاوراته  كثف  حيث  الوضع  استنقاذ  سليمان، حملاولة 
واخلارجية، مبا يف ذلك مع القيادة السورية، من دون بروز مالمح 

النعقاد قمة لبنانية ـ سورية يف املدى املنظور.
ونقل زوار سليمان عنه تأكيده ان االستشارات ما تزال مقررة يف 
املوعد احملدد، وأنه يرفض استمرار الفراغ يف سدة احلكومة، وأنه 

مع توافق الفرقاء على تشكيل حكومة يف أقرب وقت ممكن.
وعلم ان مشاورات مكثفة جرت يف الساعات املاضية على مستويات 
خمتلفة يف املعارضة متحورت حول املرشح العتيد الذي سيتم تبنيه 
من قبل جنبالط وكتل املعارضة، حبيث تقدمت اسهم الرئيس عمر 
اللحظة  يف  أخرى  امساء  بروز  احتمال  استبعاد  دون  من  كرامي، 

األخرية.
احلريري: نتقبل نتائج املسار الدميوقراطي

امام  اليوم  »اننا  منزله  من  املكتوبة  كلمته  يف  احلريري  وقال 
اعلنت  لبنان. وقد سبق لي ان  منعطف مصريي جديد يف تاريخ 
قبل عشرة ايام، ان كرامة اهلي وأبناء وطين، هي عندي اغلى من 
اي موقع وسلطة.« وأكد »أن نقطة دم واحدة تسقط من اي 

لبناني، هي عندي اغلى من كل مواقع السلطة«.
وأكد »ان لعبة الشارع، واستخدام الشارع، والتهديد بالشارع، 
هي لعبة ال متت اىل تربيتنا الوطنية بأي صلة. وحنن لن نذهب 
املؤسسات.  اىل  الذهاب  اخرتنا  األساس  يف  ألننا  الشارع،  اىل 
اخرتنا  ألننا  األمور،  والثبور وعظائم  الويل  اىل سياسة  نلجأ  ولن 
يف األساس االحتكام اىل الدستور، وال ضيم علينا، يف أن نتقبل 
هذه  كانت  ولو  حتى  دميوقراطي،  مسار  ألي  السياسية،  النتائج 

النتائج، حتصل بفعل موجات متتالية من الضغوط«.
مدى  أبعد  اىل  التسوية  الدخول يف  قرر  انه  اىل  احلريري  ولفت 
ممكن، وأنه جتاوب مع توجهات خادم احلرمني الشريفني، والتزم 
كامل البنود اليت توصلت إليها اجلهود القطرية - الرتكية املشرتكة 
قطار  يتوقف  جديدة  مرة  ولكن،  املشرتك.  العيش  على  للحفاظ 
املوفدين  إلبالغ  الفجر،  ساعات  مع  ويعودون  فاعل،  بفعل  احلل 
عودة  مقبول  له: »غري  ثاني  ال  واحد  والرتكي، مبطلب  القطري 

سعد احلريري اىل رئاسة احلكومة«.
وقال »إذا كان املطلوب، إبعاد سعد احلريري عن رئاسة احلكومة، 
فال بأس. هناك مسار دستوري، نرتضي اي نتائج ميكن ان تنشأ 
عنه، وبغض النظر عن مناخات الرتهيب اليت حتيط بهذا املسار يف 

الشارع وغري الشارع«.
اليت  النيابية،  االستشارات  اىل  سنذهب  »حنن  احلريري  وأعلن 
برأينا  وسندلي  املقبل،  اإلثنني  يوم  اجلمهورية  رئيس  سيجريها 
نواب  كتلة  من  احلكومة  لرئاسة  برتشيحي  ملتزمًا  لالصول،  وفقًا 

»املستقبل« وسائر احللفاء«.
وقال الرئيس نبيه بري لـ»السفري« تعليقا على تأكيد احلريري 
نرحب  الدستوري:  واملسار  الدميوقراطية  اللعبة  اىل  انه سيحتكم 
بهذا الكالم، ونستغرب يف الوقت ذاته كيف قامت الدنيا ومل تقعد 

بعد عندما استخدمنا حقنا الدستوري يف االستقالة من احلكومة.
به  رحب  الذي  بالقدر  احلريري  خبطاب  أرحب  قائال:  بري  وأردف 

الرئيس فؤاد السنيورة.
قمة سورية قطرية يف دمشق

يف السياق نفسه، أكد الرئيس السوري بشار األسد وأمري قطر 
الشيخ محد بن خليفة آل ثاني اثر اجتماع مفاجئ يف دمشق، أمس 
االول، أهمية »منع تفاقم األوضاع يف لبنان« الذي يشهد أزمة 
االنباء  وكالة  وذكرت  رمسي.  مصدر  وفق  متصاعدة،  سياسية 
السورية الرمسية )سانا( ان االسد استقبل مساء أمس امري قطر 
يف زيارة مل تعلن سابقا وتناول اللقاء بينهما »التطورات اليت 
تشهدها املنطقة وخصوصا يف لبنان يف ظل تعثر املساعي الرامية 
اىل احلل هناك«. وأكد اجلانبان »اهمية االستقرار واالمن ومنع 

تفاقم االوضاع يف لبنان« وفق املصدر نفسه.
بريوت،  مغادرتهما  وقبيل  وقطر  تركيا  خارجية  وزيري  أن  يذكر 
الثالثي  االجتماع  على  »بناء  فيه:  جاء  بيانا  أصدرا  أمس،  فجر 

بني أمري قطر الشيخ محد بن خليفة آل ثاني، والرئيس السوري 
بشار االسد، ورئيس الوزراء الرتكي رجب طيب اردوغان، والذي 
اتفق فيه على إرسالنا اىل بريوت، ملواصلة اجلهود مع االطراف 
الشيخ  صرح  السورية.  السعودية  الورقة  اساس  على  اللبنانية 
محد بن جاسم بن جرب آل ثاني والسيد امحد داود اوغلو بأنه خالل 
السياسية  املتطلبات  باالعتبار  تأخذ  ورقة  متت صياغة  مساعيهما 
الورقة  اساس  على  لبنان  يف  احلالية  االزمة  حلل  والقانونية 
التوقف  قررا  التحفظات  بعض  بسبب  ولكن  السورية،  السعودية 
عن مساعيهما يف لبنان يف هذا الوقت ومغادرة بريوت من اجل 

التشاور مع قيادتيهما«.
الروسي  نظريه  مع  مشرتك  صحايف  مؤمتر  خالل  اوغلو،  ودعا 
سريغي الفروف يف اسطنبول خمتلف االفرقاء اللبنانيني اىل التحلي 
جديدة«،  اضطرابات  اىل  لبنان  انزالق  لتفادي  بـ»التعقل« 
االمر  تطلب  اذا  وساطتها  الستئناف  تركيا  »استعداد  مؤكدا 
ذلك«، وقال »اذا أعادوا تقويم موقفهم او تقدموا باقرتاحات 
جديدة، فإننا مستعدون يف اي وقت الستئناف جهودنا اىل جانب 
حان  البلد.  هذا  استقرار  اجل  من  اللبنانيني  واخواننا  اصدقائنا 

الوقت ليبدأ االطراف اللبنانيون بالتفكري«.
وردا على سؤال، قال: »سلمنا االطراف مشروع ورقة معتقدين 
انها تأخذ هواجس خمتلف االطراف يف االعتبار. وبعدما الحظنا انه 
يبقى هناك حتفظات، ليس عن ورقتنا بل عن العملية نفسها، عدنا 

اىل بلدينا«.
حذر يف السوق املالي

من  احلذر  حال  تصاعدت  واملالي،  االقتصادي  الصعيد  على 
وبالتالي  االمنية،  االنعكاسات  من  والتخوف  السياسية  التطورات 
استمرار الفراغ احلكومي بعد فشل الوساطة القطرية الرتكية. وقد 
ادى هذا الوضع اىل تزايد الطلب على الدوالر مما استدعى تدخل 
مصرف لبنان بائعًا حلواىل 200 مليون دوالر يف يوم واحد وهو 

الرقم االعلى خالل هذا االسبوع.
أما على صعيد التحويالت إىل اخلارج فقد بقيت حمدودة جدًا على 
اعتبار ان التحويالت تتم من اللرية اىل الدوالر بطلب داخلي اكثر 

منه خارجي.
العراق: عشرات الضحايا...
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل( 

دياىل وسط مدينة بعقوبة.
وطنية  وحدة  حكومة  تشكيل  على  بعد شهر  اهلجمات  هذه  وتأتي 
االطراف  بني  مستعصية  خالفات  موضع  االمنية  حقائبها  تزال  ال 
السياسية الرئيسية املشاركة يف العملية السياسية. كما انها تظهر 
السيطرة  االمنية يف  القوى  تواجهها  اليت  الصعوبات  بشكل جلي 
على االوضاع قبل اقل من عام على انسحاب نهائي متوقع للقوات 

االمريكية من البالد.
على  العراقية  احلكومة  لقدرة  جديدا  واختبارا  حتديا  تشكل  كذلك 
القناع  بغداد  تبذهلا  اليت  اجلهود  ظل  االمين يف  بامللف  االمساك 
وطمأنة الزعماء العرب بقدرتها على استضافة القمة العربية املقبلة 

املزمع عقدها يف اذار املقبل.
فقد قتل 45 شخصًا على االقل واصيب 150 اخرون بينهم عدد من 
النساء واالطفال بهجومني انتحاريني بسيارتني مفخختني استهدفتا 

مواكب شيعية جنوب كربالء ومشاهلا أمس.
يف  املوسوي  محيد  حممد  كربالء  حمافظة  جملس  رئيس  وأوضح 
يف  وقع  االول  التفجري  ان  برس«  فرانس  لـ«وكالة  تصريح 
منطقة عون )10 كيلومرتات مشال كربالء( يف حني وقع الثاني بعد 
عشرين دقيقة على بعد حنو 15 كيلومرتًا جنوب كربالء، اليت تؤمها 

منذ ايام املواكب الشيعية الحياء ذكرى اربعني االمام احلسني.
ويف بعقوبة، قتل مخسة اشخاص بينهم شرطيان وصحافية وجرح 
30 اخرون بينهم سبعة من الشرطة أحدهم برتبة نقيب يف تفجري 
وسط  يف  شرطة  قيادة  مقر  استهدف  مفخخة  بسيارة  انتحاري 

املدينة.
وقال مصدر يف قيادة عمليات دياىل ان »اهلجوم وقع عند املدخل 
املؤدي اىل مقر قيادة شرطة دياىل وسط بعقوبة«، وذلك على 
بعد مئيت مرت من مكان هجوم انتحاري بسيارة مفخخة أول من أمس 

اوقع 14 قتيال من عناصر محاية املنشآت وحنو 120 اخرين.
وقتل احد الزوار الشيعة واصيب تسعة اخرون جبروح بانفجار عبوة 
ناسفة عند علوة الرشيد )جنوب بغداد(، فيما قتل شخص واصيب 
ثالثة آخرون بانفجار عبوة ناسفة مبوكب حسيين عند ناحية كنعان 

)جنوب شرق بعقوبة(.
يف غضون ذلك، كرر السفري االمريكي يف العراق جيمس جيفري 
وفق  العراق  من  الكامل  باالنسحاب  املتحدة  الواليات  التزام 
االتفاقات واجلداول اليت وضعت مؤخرًا، والسري باالجتاه الصحيح 
االقتصادي  الدعم  العراق من خالل  العمل يف  إسرتاتيجية  لوضع 
والسياسي واملساهمة يف عملية فرض األمن وسيادة القانون يف 

هذا البلد.
ونقل املركز الوطين لالعالم عن جيفري قوله على هامش زيارته 
إىل البصرة )اقصى جنوب العراق( انه »سيتم حتويل مقر فريق 
االعمار االمريكي يف البصرة إىل قنصلية عامة حال خروج الواليات 
انه »اعطى ملخصا عن  العراق«، الفتا اىل  املتحدة نهائيا من 
مستقبل الوجود االمريكي يف البصرة إىل املسؤولني يف احلكومة 

احمللية والقادة األمنيني العاملني يف احملافظة«.
حكومة  وتشكيل  األمين  اجلانب  يف  الكبري  »التطور  على  وشدد 
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املستوى  على  النجاح  إىل  إضافة  العراق،  يف  الوطنية  الشراكة 
الديبلوماسي بعد خروج العراق من البند السابع«.

وبشأن قدرة القوات العراقية يف فرض االستقرار األمين من دون 
العراقية  »القوات  إن  جيفري  اوضح  االمريكية،  القوات  تدخل 
قادرة وجمهزة بشكل جيد وسيتحدد دعمنا بتوفري املعدات وزيادة 
قابليتهم القتالية والربامج التدريبية إضافًة إىل تبادل املعلومات 
والتنسيق املشرتك اإلخباري لغرض األمن واآلمان يف البصرة«.

الواليات  مع  العراق  وقعها  اليت  االمنية  االتفاقية  ومبقتضى 
املتحدة فان على القوات االمريكية ان تنهي انسحابها نهاية العام 

اجلاري.
سياسيًا، يسعى مقربون من رئيس الوزراء نوري املالكي ورئيس 
القائمة العراقية اياد عالوي لرتتيب اجتماع جديد جيمعها من اجل 
حسم تشكيل اجمللس الوطين للسياسات االسرتاتيجية العليا الذي 
من املتوقع ان يتواله عالوي، يف حني مازال املالكي حيث اخلطى 
ويف  الشاغرة  الوزارية  احلقائب  ملء  ازمة  من  اخلروج  اجل  من 

طليعتها الوزارات االمنية.
وكشف النائب سعد املطليب عن ائتالف دولة القانون، عن لقاء 
مرتقب بني املالكي وعالوي حلل العديد من العقبات اليت تعرتض 
رئيس اجمللس  على  التصويت  وبينها قضية  السياسية،  العملية 

الوطين للسياسات االسرتاتيجية يف جملس النواب.
وأكد املطليب أن »جملس النواب ال ميتلك الصالحية للتصويت على 
رئيس اجمللس الوطين للسياسات االسرتاتيجية، وال داعي القحامه 
بهذا االمر، إذ ان اجمللس خمتص بالتصويت على اهليئات املستقلة 
والوزراء ورئيس احلكومة«، واصفا التصويت على رئيس اجمللس 

بانه »غري دستوري، الن هذا اجمللس باالصل غري دستوري«.
الربملان  داخل  التصويت  يتم  بان  طالبت  عالوي  الئحة  وكانت 
االسرتاتيجية،  للسياسات  الوطين  اجمللس  رئاسة  على  العراقي 
السياسية  الكتل  مفاوضات  اثناء  استحداثه  مت  جديد  وهوتشكيل 
لتأليف احلكومة ومت ختصيصه لزعيم القائمة العراقية اياد عالوي.

الوزارات  البحث عن شخصيات ملْلء  استمرار  اكد  املالكي  وكان 
نفسه  الوقت  يف  جمددا  األطراف،  مجيع  برضى  حتظى  األمنية، 

تأكيده أن احلكومة احلالية مل تقص أي طرف.
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يوسف الوندس

خدمة سريعة.. صدق يف املعاملة وكفالة للعمل
نعمل 24/24 ساعة يف اليوم 

االتصال بصديق اجلميع سايد حامت 

 Hatem
Electrical Contracting

كانت ومازالت
 شركة حامت 

للتمديدات الكهربائية
تقدم

 افضل اخلدمات على أنواعها

املؤسسة تضم فريقا كامال من 
االختصاصيني يف التمديدات الكهربائية 

الكرب املؤسسات واحملالت واملنازل السكنية 

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

ëÏmÏm@Úèé˚fl
bÓ€a6éa@¿@∂Î¸a

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

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

اغتال  من  معرفة  يريد  ال  اللبنانيني  من  َمن 
الرئيس رفيق احلريري، مما ال شك انه مل يبق 
قضية  يف  كاملة  احلقيقة  معرفة  يريد  ال  احد 

اغتيال رفيق احلريري وليس التالعب بها.
وانزال  احلقيقة  بكشف  طالب  من  اول  ان   
ميشال  العماد  هو  بالفاعلني  العقوبات  اشد 
عون والسيد حسن نصر اهلل يف موقف واضح 

وصريح من جرمية االغتيال.
اصحاب  من  اآلخر  الطرف  من  البعض   اما 
ليسوا  وهم  عيونهم  البكاء  اعمى  فقد  الغايات 

أحسن »من مريم بو شاهني«!!
سعد الدين احلريري من حقه ان يطالب ويقول 
كل ما جيول يف عقله وخاطره كونه ولي الدم 

وحنن كلنا معه.
املتباكني  ان  ولكن من املؤسف واالشد اسفا 
جنله  سقط  من  منهم  احلريري  الرئيس  على 
شهيدا يف عز شبابه ومنهم من سقط شقيقه 
شهيدا مع افراد عائلته وغريهم الكثري.. وليد 
عيدو وجنله، مسري قصري، انطوان غامن وجربان 
الذين  الشهداء  يكن هلؤالء  امل  تويين وغريهم 
استشهدوا بالطريقة نفسها اليت استشهد فيها 

احلريري من ولي الدم.
يظهر ان اصحاب الغايات نسوا شهداءهم امام 

وهج الدوالر اوال والكيدية ثانيا.
كلنا يتذكر ساعة اغتيال الوزير والنائب الشاب 
حزب  رئيس  رئيس  وقف  اجلميل  أمني  بيار 
وقال  بقرادوني  كريم  الوزير  يومها  الكتائب 
خالل ساعات قليلة سيعلن عن القتلة وقد جاء 
تصريح للعماد ميشال بعد وقت قليل قال فيه، 
قد نعطي االجهزة االمنية والقضائية مهلة اسبوع 
واال فتكون هناك فضيحة كربى.. والقصد من 
خاصة  كانوا  ايا  اجملرمني  عن  الكشف  كالمه 
وان اجلرمية حصلت يف وضح النهار يف جديدة 
يقارب  ما  اآلن  حتى  عليها  مضى  وقد  املنت 
االربع سنوات وكأنه ليست هناك جرمية يستحق 

معرفة احلقيقة
الكشف عنها وعلى اثر ذلك ُمنع العماد عون من 

القيام بواجب التعزية من قبل اولياء الدم.
وازاحت  اسرائيل   ازاحت  الدولية  احملكمة 
شهود الزور حبجة ان هذا ليس من اختصاصها 
وكيف جيوز للمحكمة الدولية ان حتقق مع كبار 
هلا  حيق  وال  وسوريا  لبنان  يف  املسؤولني 

التحقيق مع شهود الزور.
مل يعد احد بعيدا عما تقوم به احملكمة الدولية 
لرغبات أمريكية اسرائيلية يف اتهامها لعناصر 
من حزب اهلل وبعض املسؤولني السوريني وكل 
هذا يسهل هلا نزع صفة املقاومة عن املقاومة 

لتصبح باعتقادها املقاومة هي ارهابية.
لبنان ليس دولة عظمى او متوسطة ولكنه حيارب 
بالقرائن والرباهني وكأنه أكرب دولة يف العامل، 
حيارب وحده ويتحمل اخلسائر وال يأبه للوعيد او 

التهديد ألن صاحب احلق ال خييفه احد.
الكل يف لبنان على ثقة بالنصر بغض النظر عن 
بعض االبواق وقد استطاعت مقاومته حتى اليوم 
ان تواجه املؤامرات الدولية والزحف االسرائيلي 

وان حتد من شروره.

جلميع مراسالتكم وإعالناتكم يف ملبورن

االتصال مبسؤول اجلريدة

 الزميل كميل مسعود:
0405272581 
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استمعوا اىل إذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطين احلر يف ملبورن

88,6FM على املوجة
 مساء كل يوم أربعاء

من الساعة السادسة اىل الثامنة مساء

لصاحبها نضال الشهري بتقديم اللقمة 

الشهية واللذيذة
مناقيش بزعرت ـ لحم بعجني ـ فطاير بسلق 

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

نظافة تامة وخدمة ممتازة َّـ فرعيها:

254Sydney Rd, Coburg
Ph: 0393846103 

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

  @äbÿ«@ÊaãœcAkkar Bakery
*حدودها العالم الواسع.. بطاقات لكافة انحاء العالم

*عناية باِّـسافرين على كافة الخطوط والوجهات
*توفري بالوقت وحجوزات فورية

*اختصاصنا السفر اُّـ لبنان والدول العربية

áÓè€a@bËjybó€
äÏÇ@Ïu@

Joe Khoury

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

For all your Travel requirements
Ph: 9416 7111

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

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

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

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

äb»é¸a@›õœa@…fl@Úflbm@Úœbƒ„

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

مجيع أنواع احلبوب والزيوت
 وزيت الزيتون واملعلبات 

اىل املكسرات والنب...
حمالت اهلدى تغنيكم عن التفتيش

 وتؤمن لكم كل ما حتتاجونه
 من مواد غذائية...

393 SYDNEY RD COGURG
 TEL: 9354 2340

حمالت اهلدى
 للمواد الغذائية 

ليك بريه املاظه        شو حلوه ليك
اشرْب بريه املاظه    وغّمض عينيك

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
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جنح الطالب اإلماراتي حممد الشامسي يف ابتكار عديد من 
االخرتاعات يف عامل الربوت؛ ليحصد املركز التاسع عامليا، 

ويصبح أحد أفضل 100 خمرتع عربي يف هذا اجملال.
ويروي الشامسي مشواره مع االخرتاعات قائال: "ارتباطي 

بعامل اإللكرتونيات موجود منذ الصغر، وأتذكر أنين كنت دائما 
أسعى لتفكيك األجهزة والسيارات الصغرية، وحماولة تركيبها 
مرة أخرى؛ من أجل التعرف على الدوائر واملكونات اإللكرتونية 

املوجودة بداخلها، إىل أن التحقت بكلية التقنية العليا يف 
دبي؛ اليت ساعدتين كثريا يف تنمية موهبيت بالشكل الذي 

وصلت إليه".
"ومن خالل الكلية –يتابع الشامسي- ختصصت يف جمال 

اهلندسة، حيث قمت بعمل تصميمات خمتلفة للروبوت، وكان 
للكلية الدور األكرب يف تقديم الدعم لي حتى أقدم كل جديد 

يف هذا اجملال، فقد وفرت لي املال ألن تصميم الروبوت 
تكلف 50 ألف درهم"، حبسب صحيفة اخلليج اإلماراتية.

اجليل الثالث 
وردا على سؤال عن اخرتاعاته يقول: "لي أكثر من اخرتاع 

للروبوت من أهمها روبوت اجليل الثالث، كما قمت أيضا بعمل 
روبوت للتنقية من املواد اخلطرة اليت تؤثر يف البيئة، إضافة 
إلنشائي أول نادي روبوت يف اإلمارات ومقره كلية التقنية 

يف دبي، وقمت أيضا بتنفيذ ورش عمل لتعليم صناعة 
الروبوت".

وعن اجلوائز اليت حصل عليها مؤخرا يقول: "حصلت على 

عدة جوائز من أهمها املركز التاسع على مستوى العامل من 
اليابان، وكان ذلك قبل عامني، ومتثلت يف مهارات تصنيع 

الروبوت، بعدها مت اختياري ضمن أفضل 100 خمرتع عربي يف 
مسابقة جنوم العلوم اليت أقيمت يف قطر أواخر 2008م، كما 
حصلت على املركز األول وامليدالية الذهبية للملتقى العلمي 

احلادي عشر لشباب جملس التعاون اخلليجي يف دبي".
"ويف العام املاضي –يستطرد الشامسي- مت اختياري كأول 
خبري إماراتي ضمن فريق الروبوت، وكان ذلك بعد النجاحات 

اليت حققتها يف هذا اجملال، إضافة ملشاركيت يف منظمة 
املهارات العاملية، وهي منظمة هلا أفرع يف خمتلف دول العامل 

من بينها اإلمارات".
حتد كبري 

وعن أهم ما مييز روبوت اجليل الثالث يقول: "هذا االخرتاع 
من أهم ما قمت به؛ فهو بالنسبة لي كان حتديا كبريا؛ حيث 

عملت على إجياد وسيلة للربط بني الكامريا والربوت؛ فتمكنت 
من الوصول إىل حل بسيط من خالل تصميم شرحية إلكرتونية 
للربط بينهما. بعدها عملت على برجمة للربوت حتى يتمكن من 

فهم اإلشارة الواردة إليه من الكامريا، ومن ثم بدء تنفيذ 
املهام اليت يتلقاها؛ حيث ميكن االستفادة منه يف خدمة 

اجملاالت اخلدمية األمنية، وميكن الوصول إىل مواقع يريدها 
املستخدم ملراقبة ومتابعة ما حيدث بها".

تعليم الشباب
وردا على سؤال عن أحالمه يقول: "طموحي بال نهاية؛ فعامل 

الروبوت بالنسبة لي كل شيء، وأسعى دائما لصقل موهبيت 
بالدراسة والبحث عن كل جديد؛ حيث ساعدتين الدراسة يف 

العمل على تنفيذ عدد من مشاريع الروبوت، كما أطمح لتعليم 
الشباب يف اجلامعة تصميم وتنفيذ الروبوت، باإلضافة إىل 
االشرتاك يف املسابقات العاملية اليت تقام يف هذا اجملال".
ويف اخلتام يقول: "سأسعى الستكمال الدراسات العليا يف 
جمال الروبوت، والعمل على حتقيق مزيد من النجاح؛ ألنين 

مصمم على أن أكون من العلماء"..

طالب إماراتي يصل العاملية بالروبوت.. ويصبح أحد أفضل املخرتعني العرب 
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تتوسط تدمر بادية الشام وتقع 
على بعد 243 كيلومرت من دمشق 
و 150 كيلومرت من محص شرقًا، 
على  اضطراري  جبلي  معرب  عند 
سلسلة  من  املنطار  جبل  سفح 
حوضة  يف  التدمرية،  اجلبال 
هذا  خلق  وقد  املاء.  غزير  نبع 
النبع واحة خضراء أصبحت مكان 
والشام،  العراق  بني  اسرتاحة 
اخلليج  بني  للقوافل  وحمطة 
والبحر  فارس  وبالد  العربي 

األبيض املتوسط.
اسم املدينة

أقدم ذكر لتدمر بامسها  يعود 
احلالي إىل مطلع األلف الثاني 
هلذا  يعرف  وال  امليالد،  قبل 
أنه  على  مؤكد.  معنى  االسم 
أن  واملقبول  املنطقي  من 
من  اشتق  قد  امسها  يكون 
ى"،  "مَحَ اليت تعين  »َدَمر«، 
يف اللهجات العربية من لغات 
وقد  القدمية،  العربية  اجلزيرة 
متت تسميتها باللغات اإلغريقية 
والالتينية واللغات اليت تطورت 
 Palmyra "باملريا"  اسم  عنهما 

املشتق من اسم 
النخيل.

عصور  يف  تدمر 
ما قبل التاريخ

املنخفض  كان 
إىل  القائم 
الشرقي  اجلنوب 
تدمر،  موقع  من 
باسم  واملعروف 
حبرية  املاّلحة، 
واسعة عذبة يف 

العصر احلجري القديم، ترتادها 
الطرائد اليت كان يقتات منها 
كان  والذي  القديم،  اإلنسان 
اجملاورة.  اجلبال  إىل  يأوي 
احلجرية  أدواته  لنا  ترك  وقد 
يف جرف العجلة والثنية البيضا 
والدّوارة، والسيما من النموذج 
إىل  يرقى  الذي  املوستريي، 

قرابة 75 ألف عام.
وقد وجد الباحثون شواهد من 
يف  احلديث  احلجري  العصر 
األكمات اجملاورة للنبع والواحة، 
وهي ترقى لأللف السابع قبل 
امليالد. ومثة شواهد من أزمنة 
األثري  التل  يف  حداثة  أكثر 

الذي يقوم عليه معبد بل.
يف  التنقيب  أعمال  أدت 
اكتشاف  إىل  املذكور  التل 
العصر  أواخر  من  سوري  فخار 
القديم  الربونز  باسم  املعروف 
 2100 إىل   2200 حدود  يف 
ق.م. لكن أقدم نصوص تذكر 
تدمر بامسها احلالي وجدت يف 
اآلشورية  كانيش  مستعمرة 
كبادوكية  مبقاطعة  )كولتبة( 

يف األناضول. وهي من مطلع 
امليالد،  قبل  الثاني  األلف 
وتليها نصوص عثر عليها يف 
مدينة ماري )تل احلريري على 
التاسع  للقرن  تعود  الفرات( 
من  وأخرى  امليالد،  قبل  عشر 
إميار )مسكنة على الفرات( من 
القرن الرابع عشر قبل امليالد. 
بامسها  تدمر  ذكرت  كما 
احلالي أيضًا يف حوليات امللك 
الذي  بيالّصر  تغالت  اآلشوري 
عشر  احلادي  القرن  يف  عاش 
 1074-1112( امليالد  قبل 

ق.م(.
عن  نعرفه  الكثري مما  يوجد  ال 
البابلية  الدولة  زمن  يف  تدمر 
احلديثة )الكلدانية 612 - 539 
الدولة  أيام  يف  أو  ق.م( 
 –  538 )الفارسية  األمخينية 
333 ق.م( لكن من املؤكد أنها 
العصر  يف  مهمة  مدينة  كانت 
64 ق.م.(. السلوقي )312 – 

ذات  عربية  إمارة  تدمر  ظلت 
الدولة  ذاتي طوال عصر  حكم 
الشام،  بالد  يف  السلوقية 
إمارة  شأن  ذلك  يف  شأنها 
محص ومملكة األنباط يف برتا 
واإليتوريني يف لبنان وغريهم. 
بوليبيوس  املؤرخ  ويذكر 
اشرتاك أمي حيمل امسًا تدمريًا 
عشرة  مع  »زبديبل«  هو 
السلوقيني  بنصرة  آالف عربي 
رفح  معركة  يف  البطاملة  على 

)217 ق.م(.
بعد  باستقالهلا  تدمر  احتفظت 
احتالل الرومان لسورية عام 64 
املؤرخني  لكتابات  وفقًا  ق.م، 
وأبيانوس،  األكرب  بلينيوس 
دورها  أهمية  يذكران  اللذين 
التجاري بني الفرس والرومان. 
باإلمرباطورية  تدمر  إحلاق  ومت 
القرن  أواسط  يف  الرومانية 
اشرتكت  ثم  امليالدي،  األول 
مشروعات  يف  فعااًل  اشرتاكًا 

الدولة الرومانية، وقام رماتها 
وخمتلف قواتها حبماية حدودها 
حتى  العربية  الصحارى  من 
حوض الدانوب ومشال إنكلرتة، 
وانتقل هلا دور البرتاء التجاري 
عام  األنباط  دولة  سقوط  بعد 

106م.
اإلمرباطور هادريان

منح تدمر لقب املدينة احلرة
منح اإلمرباطور هادريان )117-

املدينة  وضع  تدمر  138م( 
لسن  يؤهلها  الذي  احلرة، 
رسومها.  وحتديد  قوانينها 
واسعًا  نشاطًا  ونشطت 
والسيما  النواحي،  كل  يف 
اقتصاد  ميدان  يف 
التجاري  والتوسع  القوافل 
واملعماري والفين، وأعطاها 
من  كركال  اإلمرباطور 
صفة  السيفريية  الساللة 
يف  الرومانية  املستعمرة 

عام 212م، عندما منح املواطنية 
الرومانية جلميع السكان األحرار 

يف اإلمرباطورية.
كان من نتائج صعود الساللة 
فارس  يف  الساسانية 
عام  الفرات  إىل  ووصوهلا 
228م، فقدان تدمر لسيطرتها 
على الطرق التجارية املارة يف 
شط العرب واخلليج العربي مما 
مصاعب  إىل  لتعرضها  أدى 
حتى  تستطع  مل  كبرية،  مالية 
روما أن تساعدها يف التخلص 
منها، إىل أن قام حاكم الوالية 
أذينة  العربي  امللك  السورية 
258م  عام  حكمه  بدأ  الذي 

قواتهم  ورد  الفرس،  بقهر 
املدائن  عاصمتهم  إىل  مرتني 
262م  عامي  يف  )طيسفون( 
أذينة  متتع  وقد  267م،  و 
الالئقة،  الرفيعة  األلقاب  بكل 
يف  العام  احلاكم  أصبح  حيث 
فالرييان،  اإلمرباطور  عهد 
»مصلح  لقب  على  وحصل 
»ملك  ولقب  كله«  الشرق 

امللوك«.
عهده  وولي  أذينة  مقتل  بعد 

غامضة  ظروف  يف  هريوديان 
قامت  268م،  أو   267 عام 
على  بالوصاية  زنوبيا  زوجته 
واختذت  الالت  وهب  ابنهما 
واحتلت  األباطرة،  ألقاب  معه 
إضافة  واألناضول  مصر 
ذلك  أن  إال  الشام،  بالد  إىل 
مع  صدام  حالة  يف  وضعها 
أورليان،  الروماني  اإلمرباطور 
عام  بيده  تدمر  سقطت  الذي 
272م، ومت أسر امللكة العربية. 
وقد ظل مصريها موضع خالف 
تركت  ولكنها  املؤرخني  بني 
قصة حياة رائعة دخلت ميدان 

األسطورة.

الصحراء  عروسة  تدمر  مدينة 
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Melbourneملبورن

أفران الروشـــة يف ملبورن
 لصاحبها ملك املعجنات

 عبدو خضــر

2011 الثاني  كانون   22 Saturday 22 January 2011السبت 

تعالوا إىل عالم املعجنات و تذوقـوا األفضل و األشهى

يف أفران الروشة اطلب ما تشتهي
وتبقى أفران الروشة األفضل وعنوان الثقة

نؤمن جميع الطلبيات
مواقف مؤمنة للسيارات 

Tel : (03) 9351 1301  Mob: 0413 124 170
9/11-17 PEARCEDALE PARADE

BROADMEADOWS  VIC 3047 (Opposite Centrelink)

عبدو خضر صاحب األفران وبعض العاملني معه

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

املعلم يف الفرن جيهز املأكوالت

زبائن احملل

اخلضار و اللحوم 
طازجة يوميا من 

املاركت
خدمة سريعة وممتازة 

ونظافة تامة

احملل من اخلارج
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مناسبات

كلمة األب د. انطوان طربيه رئيس دير مار شربل
ملناسبة عيد القديس انطونيوس الكبري

االثنني 2011/1/17

2011 الثاني  كانون   22 Saturday 22 January 2011السبت 

صاحب السيادة املطران عاد أبي كرم راعي األبرشية،
صاحب السيادة املطران عصام درويش ـ راعي ابرشية الروم 

امللكيني الكاثوليك يف اوسرتاليا ونيوزيلنده،
حضرة األم غربيال موسى الرئيسة العامة لراهبات العائلة املقدسة 

املارونيات
حضرة األب جان فرعون ممثل صاحب السيادة املرتوبوليت بولس 

صليبا
حضرة األب تادروس مسعان النائب العام ألبرشّية األقباط 

األرثوذكس يف اوسرتاليا 
أخوتي الكهنة احملرتمني،

اخواتي الراهبات الفاضالت،
أيها االخوة واألخوات األحباء،

يف كلِّ مرة نتلو صالَة األبانا اليت 
َمها الرُب يسوع لتالميِذِه نقوُل  علَّ
»ِلَتُكْن َمشيَئُتَك كما يف السماِء 
كذلك على األرض«. وأنا اليوم 

كما يف السابِق أنتهُز فرصَة إعادة 
إنتخابي رئيسًا لدير ومدرسة 

القديس شربل، كي ُأصّلي معكم 
قائاًل: »لتُكن مشيئُتَك يا رب« 
ـ فأنَطِلُق من جديٍد ُمستلِهمًا حياَة 

وروحانيَة القديس أنطونيوس أبي 
الُرهبان ِلتجديد مسريِة التكرُّس 

هبان واضعنَي  الرهباني مع إخوتي الرُّ
نصَب أعُيِننا مشروَع البحث عن 

إرادِة اهلل وَتْتميِمها من خالل عيِشنا 
هباني. الرُّ

فاحلياة الرهبانية كانت وال تزاُل عالمًة من عالماِت امللكوت على 
أرِضنا. ورسالة املكرسني تقوُم على متابعِة بناء ملكوت اهلل يف 

قلوِب وعقوِل اخوِتِهم البشر والشهادِة له ـ ألنَّ حياَة امللكوت اليت 
تبدأ هنا ال َتكتِمُل إالَّ يف الُبعِد النهيوي، تدعو كل مكّرٍس أو مكّرسٍة 
دوَن  سِّ ليكوَن فاعَل سالم وعدالة ومغفرة ومصاحلة ووحدة. وهكذا ُيَ

ما َوَرَد يف صالة األبانا ـ كما يف السماء كذلك على األرض ـ 
ون بالتالي عن حاَجِتِهم وحاجة اخواِتِهم البشر أمجعني اىل حضوِر  وُيعربِّ
خ قواِعُد العدَل  ملكوِت اهلل يف ضوضاِء هذا العامل اهلائج احلائر ِلَترَتَسَّ

والسالم. »أن يكون على األرِض كما يف السماء حقيقة عظيمة 
َفت اواًل يف شخِص يسوع املسيح الذي هو َوحَدُه امللك احلقيقي  تكشَّ
الذي أتى ِلتكون على األرِض أيام السماء، أَيام الرمحة واحلب، أيام 

املغفرة والسالم وأّيام احلرية والعدالة بني الشعوب.
يقوُل ُقدس األب العام يف رسالِتِه اىل أبناِء الرهبانية اللبنانية 

ِد الروحي« واليت أصَدَرها ُمنُذ  املارونية حتَت ِعنوان »يف التجدُّ
أياٍم يف مناسبِة عيد 
القديس انطونيوس 

الكبري: »َمِلُكنا ال َيطُلب 
ُدم،  َدم بل أن َيْ أن ُيْ

وال َيطُلب من رعاياه أن 
َيبُذلوا حياَتُهم من أجِلِه، 
بل هو يبُذُل حياِتِه من 

أجِلِهم«.
هبانية  مع جتديِد ُنذوِرنا الرُّ

الطاعة والعفة والفقر حبسب عادة كل سنة يف عيِد أبينا القديس 
أنطونيوس الكبري ـ َنشُعر باحلاجِة اىل إكتشاٍف أعمٍق للطابع النبوي 

ِلدعَوِتنا وحياِتنا الرهبانية ـ فيكون جتديُد النذور مناسبٍة لتجديِد 
االلتزام الشخصي واجَلماعي برسالِتنا ـ رسالة اخلدمة ـ خدمة الكنيسة 

ِمنا اإلهلي. وخدمة إخوتنا البشر على مثاِل معلِّ
ويف إطار تتميِم اخلدمِة الرسولية وتنظيم ما تقوُم به الرهبانية 

ِف عند اخلطِة الرعوية  اللبنانية املارونية يف اوسرتاليا ال بّد من التوقُّ
والرسولية والرتبوية اليت أْعَددناها للسنواِت الثالث القادمة يف 

رعية ودير ومدرسة مار شربل. نقطة االنطالق يف هذا العمل كانت 
التوجيهات الرعوية واألبوية احلكيمة من صاحب السيادة املطران عاد 
باَرَكِتِه  أبي كرم الذي َلُه كل الشكِر حلضوِرِه مَعنا لالحتفاِل بالعيد ومِلُ

خطة العمل. واملشروع الرعوي َيرَتِكُز على التنسيق والتعاون 
مع إخوِتنا الكهنة الذين َيسهرون على خالص وخرِي النفوِس يف 

االبرشية. وِمَن الواضِح أيضًا أن العمَل الرعوي والرسولي يزيد تألقًا 
روحيًا وجناحًا باألعماِل اليت َيقوُم ِبها أخواِتنا راهبات العائلة املقدسة 

املارونية يف اوسرتاليا، وفرحة العيد إزداَدت حبضوِر األم غربيال 
موسى معنا الليلة فُشكرًا حلضورها.

وتكتمُل فرحَة العيد حبضوِر صاحب السيادة املطران عصام درويش 
معنا اليوم. فالقربُة ليَست فقط جغرافية معُكم يا صاحَب السيادة 

كاَل على  ل فرصًة للتعاوِن معكم واالستنارة منُكم واالتِّ ا ُتشكِّ إنَّ

صالِتُكم فشكرًا ايضًا 
على ُحضوِرُكم.

خطة العمل للسنوات 
الثالث القادمة

قبَل التكّلم عن بعِض 
األمور األساسية اليت 

سَتكون حموَر عمِلنا 
للسنواِت الثالث القادمة، أريُد أن ُأَؤِكدَّ أنَّ ما ُأجِنَز خالل السنوات 
روع  الثالث املاضية من بناء أقساٍم جديدة ملعهد مار شربل، والشُّ
ببناِء القاعة املتعددة وجة االستعمال Multipurpose Hall وإعداد 
املواقف للسيارات جبانب الكنيسة، ُكلَّ ذلك وُكلَّ ما َسَنُقوم ِبِه 

ُمستقباًل يعوُد اىل العنايِة االهلية وشفاعِة القديس شربل أواًل وآخرًا ـ 
َخت يف نفسي َقناعًة نتيجة العمل واملشاريع اليت ُقْمُت ِبها  وقد ترسَّ
ُه يكفي أن نأُخذ املبادرة ونقوُم ِبِقْسٍط صغرٍي من  يف هذِه الرسالة أنَّ

.(Partnership with him) العمل والباقي يقوُم ِبِه القديس شربل
وبالعودِة اىل خطِة العمل املستقبلية فستكون على أربعِة حماوٍر:

أواًل: على صعيد العمل الرعوي
ِعها وتوسيع رقعة  فإىل جانِب تفعيل عمل اللجان الرعوية على تنوُّ

انتشار النشرات الرعوية وجملة األبرشية (مارونيا)، وبعَد نيِل بركِة 
 Parish صاحب السيادة سيِتمُّ أواًل إطالق مشروع إحصاء الرعية

 Censusمن أجِل إعداِد دليل الرعية St Charbel’s Parish Directory من 
ضمن مشروع الوصول والتواصل مع أكرِب عدٍد ممكن من أبناء الرعية.

وَسَنقوُم بالتالي مبشروِع جتديد الكنيسة من الداخل (املذبح، 
النوافذ، املقاعد...) وإعداِد املكان اىل جانب الكنيسة لُيصِبَح مؤهاًل 

لالحتفاالت الرعوية الكبرية.

ثانيًا: على صعيد العمل الثقايف واالجتماعي
لقد بدأ اإلعداُد إلطالِق مشروع املركز املاروني لألحباِث والدراسات 

 Maronite Centre for Research and ،االسرتاتيجية يف اوسرتاليا
Strategic Studies. هذا 

املشروع ناَل أيضًا بركة 
صاحب السيادة وسيكون 

بالتنسيِق والتعاوِن مع 
الرابطِة املارونية واملؤسسة 
املارونية لالنتشار وُمتلِف 

اجلمعيات املارونية يف 
اوسرتاليا.

 St. Charbel’s College ومن ضمن املشاريع الرتبوية أيضًا اجناز *
Multipurpose Hall يف األشهِر القادمة ليتّم يف أواخر شهر ايلول 
2011 االحتفاُل بتدشيِنها رمسيًا حبضوِر ُقدس األب العام طنوس 

نعمه اجلزيل االحرتام.

ثالثًا: على صعيد العمل 
الرتبوي يف معهد مار شربل

مع نهايِة العام املاضي 2010 
لقد متَّ إجناُز اخلطة التحسينية 

 Strategic االسرتاتيجية الثالثية
Improvement Plan 2011-

2013. وهذه اخلطة َسرُتاِفُق 
العمل الرتبوي: الروحي 

واالكادميي يف معهد مار شربل 
للمرحلِة املقبلة ـ وقد كانت 

نتائُج HSC السنة املاضية مشّرفًة جدًا إذ أنَّ أكثر من 17 تلميذًا نالوا 
معدل من 90 وما فوق، وَحَصَدت املدرسة  (Band 6)49 يف متلف 

َقت التلميذة ماليسا القزي مبعدِل %99،1  مواد التدريس. وَتَفوَّ
واعتربت هذه النتائج األفضل يف تاريخ املدرسة.

 St Charbel’s ويدخل ِضمَن اخلطة املستقبلية ايضًا البدء مبشروع
Preschool اي املدرسة االعدادية التابعة ملعهد مار شربل.

رابعًا: على صعيد رسالة 
الرهبانية يف سدني:

َفِمن أجِل تفعيِل  وتوسيع 
رسالة الرهبانية يف سدني 
َذ جممُع الرئاسة العامة  اتَّ

قرارًا ِبَفْصِل مركز القديس 
نعمة اهلل يف آبن لُيصِبَح 

مزارًا، ومَتَّ تعيني األب بولس 
ملحم وكياًل للمركز ُيعاِوَنُه األب بيرت دياب. وسوف َيِتمُّ إعداد املزار 

ِلَيكوَن مركزًا للرياضِة الروحية يف املستقبل.
َوِمَن املشاريِع املستقبلية أيضًا، مشروع بناء مأوى للعجزة اىل جانِب 

كنيسة مار شربل. هذا املشروع َسَيكون ِبالتعاوِن والتنسيِق مع 
أخواِتنا راهبات العائلة املقدسة املارونيات نظرًا خِلرباِتِهنَّ الناجحة يف 

هذا اجملال.
ويف اخلتاِم، يقوُل قداسُة البابا بندكتوس السادس عشر يف االرشاِد 

الرسولي »كلمة اهلل« حتَت ِعنوان كلمة اهلل واحلياة املكرسة: 
ل االجنيل َكقاِعَدة  إن احلياَة املكّرسة ُتوَلُد ِمْن مَساِع كلمَة اهلل َوَتَقبُّ

باِع املسيح العفيف الفقري واملطيع هو تفسرٌي  حياة. إن العيَش يف إتَّ
حي ِلكلمة اهلل. فالروُح القدس الذي ِبِنْعَمِتِه ُكِتَب الكتاب املقدس 

هو نفس الروح الذي ُينري بنوٍر جديد كلمة اهلل يف املكّرسني 
واملكّرسات، اليت منها كل هبة ـ وبها كل قانون ُيصبح تعبريًا 

ُد ُطرَق حياة مسيحية متتاُز جِبذريتها االجنيلية«. وكأنَّ  عنها، ُيولِّ
ِل والتفكرِي  قداسة البابا يف هذا الوصِف للحياِة املكّرسة يعوُد بالتأمُّ

اىل دعوِة القديس أنطونيوس الكبري أبي الرهبان ومؤسس احلياة 
ة يف الكنيسِة الشرقية، الذي انطلَقت دعوُتُه من  الرهبانية والنسكيَّ
مساِعِه كالم االجنيل ـ »اذ أردَت أن تكوَن كاِماًل إذهب وبـِْع كل ما 

ُهَو ِلَك وأعِطِه للفقراء وتعاَل اتَبْعِن!«.
فتجديد النذور الرهبانية اليوم هو مناسبٌة للتجدِد الروحي القائِم على 
باِع املسيح وعلى جذريِة االندماِج بكلمِة اهلل لُيصِبح كلَّ مكّرس وكل  اتِّ

مكّرسة اجنياًل حيًا مفتوحًا يقرأ ال بالكلماِت وال بالشفاِه بل بعيش 
ة للربِّ يسوع يف عامِل اليوم، آمني. الشهادَة احلقَّ

دعوة لحضور إجتماع الجمعيّة العموميّة 
السنويّ  و إلجراء إنتخابات

تود اهليئة اإلدارّية للجمعّية األسرتالّية اللبنانّية يف نيو ساوث 

ويلز احملدودة

 Australian Lebanese Association of
NSW Ltd

إحاطتكم علمًا بأن اجتماع اجلمعّية العمومّية السنوّي سيعقد عند 
الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم األحد املوافق 20 فرباير 2011  

يف 

 Herb Greedy Hall, 79 Petersham
 Road Marrickville

حيث سيتم خالل إجتماع اجلمعّية العمومّية إجراء إنتخاب هيئة 
إدارّية جديدة.

ملزيد من االستفسارات، يرجى االتصال باجلمعّية األسرتالّية 
اللبنانّية يف نيو ساوث ويلز على اهلاتف  95643506 (02) أو 

mail@alaofnsw.org عرب الربيد اإللكرتوني
حضوركم ومشاركتكم موضع ترحيب للقيام بواجب جتاه 

املسؤولية الوطنية و اجلالية الكرمية.
نرجو أخذ العلم

مربوك يوسف وليد حامد
رزق الصديق وليد حامد و السيدة عقيلته مولودا 

أمسياه يوسف وهو اخلامس يف حياتهما الزوجية بعد 
حممد وأمحد ورواء ونداء. 

الوالدة و الطفل بألف خري و ألف مربوك

mailto:mail@alaofnsw.org
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FEDERAL Opposition 
Leader Tony Abbott has 
called on the government 
to scrap its multi-billion 
dollar National Broadband 
Network (NBN) to help 
fund the Queensland flood 
recovery.
With the damage bill 
for the recovery effort 
estimated to run into 
the billions of dollars, 
Mr Abbott called for 
government expenditure 
to be «reprioritised», 
starting with the costly 
NBN.
Taxpayers are investing 
$27.5 billion in the 
t e l e c o m m u n i c a t i o n s 
project, which will deliver 
high speed internet 
services to households 
across Australia.
«It is time for the 
government to stop 
spending on unnecessary 
projects so that it can start 
spending on unavoidable 
projects such as the 
reconstruction that will be 
needed in Queensland,» 
he told reporters in 
Sydney.
«It can start with the 
National Broadband 
Network.
«The National Broadband 
Network is a luxury that 
Australia cannot now 
afford. The one thing you 
don>t do is redo your 
bathroom when your roof 
has just been blown off.»

ABBOT CALLS FOR GILLARD 
TO USE NBN MONEY FOR QLD 

FLOOD RELIEF

CARTOON BY
Elizabeth Peterson

Artist / Cartoonist
The Adventures of «Kirin» of 

the Mirrin
 
You can see Elizabeth>s 
cartoon each week to follow 
the adventures of the Mirrin 
Family. Elizabeth specialises 
in Anime including animal 
adventure cartoons.

AUSTRALIAN soldiers 
who are entitled to 
taxpayer-funded Viagra 
pills have been warned 
about the dangers of 
erectile dysfunction 
drugs and told they can 
have just four tablets a 
month. 
Defence personnel, 
including those on active 
duty in places such as 
Afghanistan, have also 
been informed they must 
be medically assessed 
as suffering from sexual 
performance problems 
before the pills will be 
prescribed to them.
The Defence surgeon-
general has issued 
a health bulletin in 
response to concerns 
about the possible over-

use and over-prescribing 
of the drugs by military 
personnel.
The warning applies 
to Viagra and Cialis 
medication and states 
that a proper diagnosis 
of erectile dysfunction 
must be made before 
troops can qualify for the 
drugs.
Service personnel 
deployed overseas, who 
qualify to receive the 
drugs, continue to obtain 
them on deployment.
Defence said higher 
doses were available if 
prescribed by a medical 
officer.
It said it had no idea how 
many defence members 
were using Viagra or 
Cialis and it confirmed 

the drugs were available 
to anyone who needed 
them, including soldiers 
at war.
Four brand name 50mg 
Viagra tablets sell for 
$115.95 on the internet 
and four 10mg Cialis 
tablets cost the same.
Generic Viagra can be 
purchased for $1.95 a 
tablet and blackmarket 
pills for even less.
«They are not to be 
prescribed for women,» 
the Defence warning 
says. Under the heading 
«Phosphod ies te rase 
Type 5 Inhibitors», which 
is the chemical name for 
drugs such as Viagra, 
the health bulletin says 
they can be prescribed 
only for «clinical erectile 

dysfunction» or for short-
term treatment following 
surgery.
«The drug is to be 
accompanied by a 
medical review and 
treatment of underlying 
conditions,» the bulletin 
reads.
Proving it was written by 
an expert, the warning 
had defence personnel 
typing into Google 
or dusting off their 
dictionaries when it told 
them the «aetology» for 
the drug was complex 
and multi-factorial. 
«Diagnosis must be 
supported by clinical or 
sexual history,» it stated. 
And it must be supported 
by an examination and 
investigation.»

Troops warned against using too much viagra 

Mr Abbott said unspent 
funds under the 
government>s stimulus 
package, and the money 
devoted to initiatives such 
as the «cash for clunkers» 
election promise, should 
be diverted to the flood 
recovery.
Queenslanders should 
not be taxed to fund the 
rebuilding effort, he said.
«There are a whole 
range of unnecessary 
spending programs that 
the government needs to 
look at,» he said.
«It should not be found via 
a new tax.
«The people of Queensland 
have suffered enough, 
they shouldn>t have to 
suffer higher taxes as 
well.»
Mr Abbott welcomed Prime 
Minister Julia Gillard>s 
announcement that she 
would set up a business 
task force to help the 
Queensland recovery.
Ms Gillard has decided 
to bring together 10 
Australian leading 
business people to form 
a business round table 
to assist with corporate 
support as Queensland 
recovers and rebuilds 
from the floods.
«I think that there is a lot 
of expertise in corporate 
Australia that governments 
at all levels could all draw 
on,» he said.
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Global Marble Australia

اختصاصيون يف قص وتركيب
 مجيع أنواع الرخام والغرانيت

خدماتنا تغطي كل سيدني 
نـتعهد املشاريع الكبرية والصغرية

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

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

بإدارة

 املهندس ظافر عايق

MONAMOR RECEPTION
Miramar ســـابقًا

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

صالة فخمة يف قلب فريفيلد 
تتسع لـ 700 شخص 

جاهزة الستقبال كافة مناسباتكم 
نفتح 7 أيام  يف االسبوع

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

إدارة مميزة.. خدمة سريعة.. معاملة صادقة..
املوقف مؤمن للسيارات

بإدارة الفـنان اودي
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Email: ads@meherald.com.au- info@meherald.com.au

Tel: 02 87648186 Fax :02 87648062

@Ôè◊Ïœ@ÊÏ€bñ@aÎáó”c
@“Îã»æa@Â�Ìçæa@Èjybó€
äÏ �ó„@êÌäÏfl

ÚÓ€buã€aÎ@ÚÓˆbè‰€a@pb±ãèn€aÎ@pbó‘€a@›ªc
66 Wattle St. CNR Highclere St 

Punchbowl NSW 2196 Ph 97403717  -
  Mob 0414418334

SPIRITUAL THERAPIST
Traditional Spiritual Help

العامل الروحاني عالء العوادي
*تسفري االرواح البشرية واستنطاقها

 *كشف األسرار *استشارات روحانية ونفسية
*عالجات للسحر واملس يف مجيع األمراض الروحانية
*عضو عدة مجعيات روحانية اسرتالية

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

www.alaa.alaawadi.com alaa2009@live.com.auwww.meherald.com.au/myherald
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