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نقدم كافة أنواع اخلدمات االجتماعية

نتعهد كافة أنواع املشاريع من اخلرائط واحلفر حتى تسليم املفتاح
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احلريري: ال عودة إىل تدوير الزوايا مع السالح

تأليف احلكومة يف نفق املراوحة  وسليمان يزداد متّسكاً بوزير الداخلية
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الوزراء  رئيس  ان  مع 
ال  ميقاتي  جنيب  املكلف 
بلوغ  من  ختّوف  أي  يظهر 
مهمته يف تشكيل احلكومة 
»أزمة  حدود  اجلديدة 
االستحقاق  بدا  تأليف«، 
مبوجات  حماصرًا  احلكومي 
بني  السياسي  التصعيد 
فريقي 8 آذار و14 آذار من 
جهة، وباستعصاء استجابة 
لبعض  الكبرية«  »املطالب 
االطراف الداعمني مليقاتي 

من جهة اخرى.
سياسية  مصادر  وذهبت 
مطلعة اىل القول ان عملية 
اليومني  يف  بدت  التأليف 
عادت  كأنها  االخريين 
»املربع  عند  املراوحة  اىل 
االول« على رغم ان الفرز 

االفتتاح الكبري حملالت 
محزة يف مرييالندز

)التفاصيل ص 7(
خضار وفواكه طازجة من املاركت

ايران: املعارضة تدعو اىل التظاهر األحد
والقضاء يتهمها بـ«اخليانة« ويتوعدها باحملاسبة

قبل ثالثة أيام من الدعوة 
االحد  جتمعات  تنظيم  اىل 
لذكرى  احياء  املقبل 
تظاهرة  »شهيدي« 
مواقع  اليها  دعت  االثنني 
االيرانية،  للمعارضة 
السلطة  دعوة  وعشية 
املشاركة  اىل  االيرانيني 
تظاهرة  يف  اجلمعة  اليوم 
»كرههم  عن  تعبريا 
اتهم  املعارضة«،  لقادة 
القضائية  السلطة  رئيس 
الرجياني  صادق  اهلل  آية 
القادة  هؤالء  االول  أمس 
حمذرا  بـ«اخليانة«، 
ميسوا  »لن  بأنهم  اياهم 

باحلكم«.
وقال الرجياني ان »خيانة 
واضحة  الفتنة  قادة 

* صاحب أفران الروشة وزوجته وبعض العاملني يف الفرن *

مؤسسة املكاري للدواليب االوىل يف فيكتوريا

دواليب جديدة
 ومستعملة

 بأسعار ال تنافس 
بإدارة أمحد املكاري)التفاصيل ص 20(

الذي  احلاد  السياسي 
 14 قوى  مهرجان  أحدثه 
آذار يف »البيال« وضع حدًا 
شبه حاسم المكان مشاركة 
احلكومة  يف  الفريق  هذا 
ذلك  عزت  واذ  امليقاتية. 
اىل تفاقم عوامل التصعيد 
اآلن  حتى  والعجز  الداخلي 
املطالب  بني  التوفيق  عن 
على  الواحد  الفريق  داخل 
وتوزيع  االستيزار  صعيد 
مباشر  كسبب  احلقائب، 
لفتت  التأليف،  للتعثر يف 
يكتنف  غموض  اىل  ايضا 
اخلارجية  اجلوانب  بعض 
املؤثرة يف االزمة وحتديدًا 
اجلانب السوري الذي يثري 
عن  الظاهري  انكفاؤه 
كثريا  االزمة  هذه  جمريات 

من التساؤالت.
املعطيات  ان  وأضافت 
التأليف  لعملية  اجلدية 
يف  شكوكًا  تثري  باتت 
قبل  احلكومة  والدة  امكان 
مع  اجلاري  شباط  اواخر 
افرقاء يف قوى 8  ان مثة 
اليومني  يف  حتركوا  آذار 
مسعى  يف  االخريين 
العماد  مطالب  لتخفيف 
حنو  والدفع  عون  ميشال 
الوالدة  هذه  يف  التعجيل 
نتائج  دون  من  ولكن 
املسعى.  هلذا  ملموسة 
السياق  هذا  يف  وكشفت 
اجلديد  املأزوم  املناخ  ان 
اجلمهورية  رئيس  بني 
والعماد  سليمان  ميشال 
اهلجوم  خلفية  على  عون 

على  االخري  شنه  الذي 
الرئيس، شكل عامل تعقيد 
اضافيًا امام رئيس الوزراء 
الرئيس  ان  ذلك  املكلف، 
سليمان رفض اي رد على 
مباشرة،  جانبه  من  عون 
الدوائر  جانب  من  كما 
االعالمية املعنية واالوساط 
عليه.  احملسوبة  السياسية 
ان  افادت  املصادر  لكن 
ازداد  سليمان  الرئيس 
متسكًا باعادة اسناد وزارة 
الداخلية اىل الوزير احلالي 
يف حكومة تصريف االعمال 
زياد بارود، يف ما قد يعد 
ردًا ضمنيًا على عون الذي 
باسناد  جانبه  من  يتمسك 
تكتله،  اىل  احلقيقة  هذه 

تعلم  ان  وجيب  للجميع 
اخلوارج  من  اجملموعة  هذه 
يف  التسامح  )رغم(  انه 
بان  نقبل  لن  االسالم 

ميسوا باحلكم«.

وتوالت النداءات يف االيام 
احلكومة  داخل  االخرية 
حماكمة  الجراء  احملافظة 
»عقوبة  وانزال  سريعة 

مواجهات وسقوط قتلى يف »يوم الغضب« اللييب
اللجان الثورية حتّذر من »سرقة مكتسبات الشعب«

عدة  ليبية  مدن  شهدت   
ومواجهات  اشتباكات 
من  عدد  فيها  سقط 
نزل  عندما  الضحايا، 
اىل  الليبيني  من  املئات 
لدعوة  استجابة  الشوارع 
جعل  اىل  معارضني  من 
اخلميس  االول  امس 
احتجاجا  غضب«  »يوم 
معمر  العقيد  نظام  على 

قرابة  منذ  احلاكم  القذايف 
42 سنة. ورد النظام على 
املئات  بانزال  التظاهرات 
مسريات  يف  أنصاره  من 
دعم للقذايف يف العاصمة 

طرابلس.
مقتل  املعارضة  واكدت 
يف  اشخاص  عشرة 
خالل  االحتجاج  تظاهرات 
)التتمة ص 21(
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والقوى  آذار   8 فريق  يدرك 
للرئيس  الداعمة  السياسية 
ان  ميقاتي  جنيب  املكّلف 
احلكومة املقبلة ستواجه سلسلة 
من  واملخططات  احملطات  من 
يف  اجلديدة  املعارضة  اطراف 
تعد  االخرية  وان  آذار،   14
مشاريع يف لبنان واخلارج بغية 
اجلدد  واحللفاء  ميقاتي  تطويق 
الذين دخلوا يف معركة مفتوحة 
مع فريق ختلى عن احلكم بشّق 
ساعة   48 يف  وفقد  النفس 
يف  يتحكم  كان  امرباطورية 
وتتداول يف  مفاتيحها.  معظم 
صالونات قوى 8 آذار معلومات 
عن جمموعات لبنانية تنشط يف 
االمريكية  املتحدة  الواليات 
تعمل يف فلك 14 آذار، وهي 
مستعدة الستصدار قرارات عن 
ودفع  االمريكي  الكونغرس 
الرئيس باراك اوباما اىل السري 
بها بغية تطويق لبنان وحكومته 
واحراج ميقاتي والضغط عليه 
على  له  »الغفران«  وعدم 
السابق  حتالفه  من  خروجه 
يف  املستقبل«  »تيار  مع 
االنتخابات النيابية لعام 2009 
واليت خاضاها معًا يف طرابلس 
وساهمت يف منح الغلبة لقوى 

14 آذار.
متابعة  اوساط  وتؤكد 
لـ«النهار« يف فريق االكثرية 
اجملموعات  هذه  ان  اجلديدة 
واشنطن  يف  تتعاون  اللبنانية 
االمريكية  املدن  من  وغريها 
اجل  من  ضاغطة  جمموعات  مع 
املزيد من القرارات على لبنان 
اهلل«  »حزب  سالح  حمورها 
قرار  استصدار  على  والعمل 
حصل  وما   .1559 بالـ  شبيه 
الكندي   – اللبناني  البنك  مع 
واتهامه بأعمال تبييض االموال 
تهدف  اليت  االشارات  من  هو 
اىل حشر »حزب اهلل« الداعم 
حلكومة ميقاتي واملشارك فيها 

بشكل او بآخر.
آذار   8 قوى  تشدد  هنا  من 
املكّلف  الرئيس  دعوة  على 
اىل اصدار التشكيلة احلكومية 
يف  مياطل  اآلخر  الفريق  الن 
من  الرغم  على  االجوبة  تقديم 
ومثة  له.  اعطيت  اليت  الفرص 
برسائل  بعثت  فيه  شخصيات 
ايضًا اىل رئيس جملس النواب 
انها  فيها  أعلنت  بري  نبيه 
رده  فكان  باملشاركة،  ترغب 
الذي  هو  ميقاتي  الرئيس  ان 

يتوىل هذه املهمة.
امام  اجمللس  رئيس  ويؤيد 
ميقاتي  حيدد  ان  فكرة  زواره 
اليت  لالتصاالت  نهائيًا  موعدًا 
الكتائب  حزب  مع  جيريها 
وعدم  حرب  بطرس  والوزير 
االنتقال من تأجيل اىل تأجيل.

يسمعه  ما  امام  بري  ويتوقف 
من قوى 14 آذار اليت تطالب 
بـ«الثلث املعطل«، ويقول: 
»على االقل حنن كنا نستعمل 

عبارة الثلث الضامن«.
الضجة  هذه  كل  ويستغرب 
اليت حتدثها املعارضة اجلديدة 
من  االكثرية  ميزان  تبّدل  عن 
جهة اىل اخرى، وكأن هذا االمر 
حيدث للمرة االوىل يف لبنان.

ويردد امام زواره انه قبل ان 
يدخل املعرتك السياسي حصل 
هذا االمر يف لبنان مرات عدة، 
ومثة من ناموا رؤساء مجهورية 
التالي  اليوم  يف  واستيقظوا 
على امساء اخرى على غرار ما 
العزيز  الراحلني عبد  حصل مع 
شهاب ومحيد فرجنية. ويسأل: 
الضجيج؟  هذا  كل  »ملاذا 
حصل  ما  يتذكرون  ال  وملاذا 
ايضًا مع الرئيس سليم احلص 
الشهيد  الرئيس  خلف  الذي 
رفيق احلريري يف عهد الرئيس 

اميل حلود؟«.
اجلديدة  املعارضة  ان  ويتابع 
لن تقلقه وان البلد سيستمر. 
آذار   8 قوى  بأن  ويذكر 
االعتصامات  يف  »استمرت 
18 شهرًا وبقي الرئيس فؤاد 
جفن،  له  يرف  ومل  السنيورة 
واحلياة  مفتوحة  وكانت احملال 
طبيعي،  شكل  يف  تسري 
من  املعتصمني  منع  وجرى 
دخول السرايا وجتاوز االسالك 

واخلطوط املرسومة«.
مصر  اىل  هذا  كالمه  ويقوده 
يف  املتظاهرون  متّكن  وكيف 
الرئيس  اجبار  من  يومًا   18
عن  التنحي  على  مبارك  حسين 

سدة الرئاسة.
ويتحدث باعتزاز كيف استطاع 
فريقه خالل 48 ساعة ممارسة 
جنحت  شفافة  دستورية  لعبة 
يف اجناز ما مل تستطع 8 آذار 

حتقيقه يف 18 شهرًا.
ويقول ان »الفرق بني لبنان 
ومصر هو ان النظام الطائفي 
حيكم بالد االرز »ويعارضون 
ويا لألسف التفكري يف اهليئة 
الطائفية  اللغاء  الوطنية 
مصري  تهدد  اليت  السياسية 

وطننا واجيالنا«.
على  رده  عدم  على  وتعليقًا 
»البيال«  مهرجان  خطابات 
امام  يقول  الفائت،  االثنني 
سلفًا  يعرف  كان  انه  زواره 
هلم  قدم  وانه  سيقولون  ماذا 
اجلواب املناسب قبل 24 ساعة 
حلركة  الطاليب  االحتفال  يف 

»امل« على طريق املطار.
ميله  عدم  بري  زوار  ويالحظ 
الرئيس  كالم  على  الرد  اىل 
رافق  ما  حيال  احلريري  سعد 
وتتويج  مبادرة »س. س« 
حصيلتها باجتماع يف الرياض، 
»اجلواب  بالقول:  ويكتفي 

عند االستاذ وليد جنبالط«.
ومل تغب كل هذه املوضوعات 
عن اللقاءات بني بري واملمثلة 
االوروبي  لالحتاد  العليا 
واالمنية  اخلارجية  للسياسة 
سألت  اليت  اشتون  كاثرين 
بها  سيقوم  اليت  املهمات  عن 

ميقاتي.
ادىل بري بدلوه مشيدًا مبيقاتي 
عند  بها  حيظى  اليت  والثقة 
الكثري من اللبنانيني واكد انه 

ميثل مجهورًا كبريًا يف البلد.
يشرح  وهو  ضيفته  ووّدع 
االجيابية  ميقاتي  صفات  عن 
والوطنية، وزاد عليها ممازحًا 
ايضًا  ميلك  »الرجل  ان 
احياء  أرقى  يف  فخمًا  قصرًا 

لندن«.

 8 آذار تتهم املعارضة اجلديدة بالسعي إىل 
قرارات شبيهة بالـ 1559

أكد الرئيس سعد احلريري »أن 
الوطنية  املصلحة  من  ليس 
بشيء العودة إىل سياسة تدوير 
الزوايا، وعلينا أال خنفي رؤوسنا 
يف الرمال عندما يصبح السالح 
احلياة  على  للضغط  وسيلة 
معتربًا  البالد«،  يف  السياسية 
14 آذار املقبل »يومًا مفصليًا 

يف تاريخ لبنان«.
أمس  مساء  احلريري  استقبل 
الوسط«  »بيت  يف  االول 
بريوت  مدينة  منسقية  جمالس 
ومما  املستقبل«،  »تيار  يف 
مررنا مبرحلة  لقد  قال: »)…( 
ضبابية لكنها  مل تغرينا بل كنا 
نعمل بصدق وحسن نية من أجل 
األمان.  بر  إىل  لبنان  إيصال 
لكن لسوء احلظ كان التفاوض 
صادقا من جانبنا فيما اآلخرون 
وحني  اخلديعة.  يستعملون 
كتلك  واضحة  مبواقف  نواجههم 
الفائت  االثنني  أطلقناها  اليت 
يقابلوننا مباشرة بالتخوين. حنن 
بكلمتنا  أقوياء  بل  لسنا ضعفاء 
وإمياننا  وتضامننا  وصمودنا 
رفيق  قضية  ليست  بالقضية، 
احلريري فقط بل كل ما قام به 
نريده  ما  وهذا  احلريري،  رفيق 

أن يستمر)...(«.
أضاف: »مسعنا كالما كثريًا عما 
يسمى السني - سني، واحلقيقة 
أنها مصاحلة وطنية، جيتمع من 
اململكة  يف  اللبنانيون  خالهلا 
رعاية  حتت  السعودية  العربية 
العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد  امللك 
والتسامح،  التصاحل  أجل  من 
اللبنانيني  كل  أن  يعين  وهذا 
ماضيهم،  كل  عن  يتساحمون 
ليس فقط من 2005 اىل 2011، 
وكنت  الطائف.  بداية  منذ  بل 
تنجح  ال  ملاذا  أتساءل،  دائما 
كل  أن  رغم  املفاوضات؟  هذه 
وعلى  وصرحية  واضحة  األمور 
اآلخرين أن ينفذوا ما اتفق عليه. 
كنت أظن أن السالح الفلسطيين 
األمنية  البؤر  أو  املخيمات  خارج 
هي  املواضيع  من  غريها  أو 
اليت ميكن أن تعوق احلل، لكن 
املصاحلة.  هو  املطلوب  فعليا 
أهمية  هي  ما  تتصورون  هل 
رعاية  احلجم حتت  بهذا  مصاحلة 
العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد  امللك 
رؤساء  من  عدد  حضور  ويف 
ما  تتصورون  وهل  الدول، 

ميكن أن يكون عليه دور الذين 
أبناء  تفرقة  على  اليوم  يعملون 
البلد بعضهم عن بعض؟ هؤالء 
كان دورهم التفريق بني الناس 
األفرقاء  بني  خالفات  وخلق 
هذه  مثل  فتحقيق  السياسيني، 
إليها  اليت كنا نسعى  املصاحلة 
دور  ينهي  أن  يفرتض  كان 
هؤالء كليا. من هنا كنا نتعامل 
بكل  املفاوضات  موضوع  مع 
صدق ألننا نريد أن تتحقق هذه 

املصاحلة«.
ويف موضوع السالح قال: »يف 
مرحلة من املراحل كنت من أكثر 
هذا  وضع  اىل  يسعون  الذين 
احلوار،  طاولة  على  املوضوع 
وكنت أدّور الزوايا، ولكين أرى 
اليوم أنه مل يعد من  املصلحة 
الوطنية بشيء العودة إىل سياسة 
تدوير الزوايا. هناك مشكلة يف 
مواجهتها  تتم  أن  جيب  البلد 
بكل صدق وصراحة، وأال خنفي 
خصوصا  الرمال،  يف  رؤوسنا 
عندما يصبح هذا السالح وسيلة 
السياسية  احلياة  على  للضغط 
غري  املوضوع  هذا  البالد.  يف 
مقبول، فنحن ال ميكننا أن نبين 
فالوطن  النحو،  هذا  على  وطنا 
وسلطة  واحد  جيش  فيه  يكون 
والدولة  واحدة،  ودولة  واحدة 
هي احلاضنة للجميع. وال يصح 
بعد كل التجارب املريرة اليت مر 
بها لبنان أن يعمل البعض على 
حماولة  بأنه  األمر  هذا  تصنيف 
املقاومة،  سالح  على  لاللتفاف 
على  ذلك  غري  احلقيقة  ألن 
اإلطالق وما الذي يعنينا ويبقى 
يف اولوياتنا أال يكون أي سالح 
من أي جهة وسيلة لالنقضاض 
على السلم األهلي وعلى النظام 
الدميوقراطي)...( حنن وحلفاؤنا 
خط  على  متفقون  آذار   14 يف 
أننا سننزل يف 14  واحد، وهو 
 14 يف  نزلنا  كما   2011 آذار 
مفصلي  يوم  هذا   .2005 آذار 
أن  ونريده  لبنان  تاريخ  يف 
لبنان  حياة  يف  رصيدا  يشكل 
الدميوقراطية والوطنية)...(«.

فجرًا  عاد  الذي  احلريري  وكان 
لباريس،  عائلية  زيارة  من 
اخلاص  املنسق  نائب  استقبل 
واتكنز،  روبرت  املتحدة  لألمم 
الكسندر  الروسي  فالسفري 

زاسبكني.

  احلريري: علينا أالّ خنفي رؤوسنا يف الرمال
عندما يصبح السالح وسيلة ضغط سياسية

ميشال  اجلمهورية  رئيس  رأى 
سليمان يف تهديد وزير الدفاع 
االسرائيلي ايهود باراك بدخول 
قواته جمددًا اىل لبنان »نيات 
ذلك  وما ميثل  بالعدوان  مبيتة 
الدولية  للقوانني  خرق  من 
الذي  حتديدًا   1701 وللقرار 
يلتزمه لبنان وتستمر اسرائيل 

خبرقه يوميًا«.
اىل  سليمان  الرئيس  وأشار 
»ان مثل هذا الكالم ال يصب 
املعنويات  رفع  اطار  يف  اال 
رئيس  دعم  سياق  ويف 
األركان اجلديد، ألنه يعلم علم 
لبنان  اىل  الدخول  ان  اليقني 
أمثولة  يف  وله  نزهة  يعد  مل 
عدوان العام 2006 وتداعياتها 
من  االسرائيلي  الداخل  على 
جتعله  اليت  والعرب  الدروس 
حيسب بدقة اي مغامرة جديدة 
ينوي االقدام عليها«. وأوضح 
باراك  الوزير  كان  »اذا  انه 
تشكل  ان  امكان  على  يراهن 
االستحقاق  حيال  التجاذبات 
ميكنه  ثغرة  الراهن  احلكومي 
النفاذ من خالهلا لتنفيذ عدوانه 
فليكن معلومًا ان ذلك سيكون 
ألن  عليه  سرتتد  محاقة  مبثابة 

وشعبهم  جبيشهم  اللبنانيني 
للتصدي  جاهزون  ومقاومتهم 
لبنان  يستهدف  عدوان  ألي 

وأمنه واستقراره«.
اىل  السياق  هذا  يف  ولفت 
الداخلي  التضامن  »أهمية 
ومتتني الوحدة الوطنية والتعالي 
واحلسابات  املصاحل  عن 
الرخيصة  الشخصية  واألنانيات 
العقبات  وتذليل  والضيقة، 
على  املنطلق  هذا  من  والعمل 
تكون  كي  احلكومة  تشكيل 
التحديات  ملواجهة  جاهزة 
وتسيري عجلة الدولة يف الداخل 

على كل املستويات«.
الرئيس  عرض  نشاطه  ويف 
سليمان مع وزير الدولة يوسف 
السياسية  التطورات  سعادة 

الراهنة على الساحة الداخلية.
األمريكية  السفرية  واستقبل 
معها  وتناول  كونيللي  مورا 
البلدين  بني  الثنائية  العالقات 
االوضاع  تطورات  اىل  اضافة 

يف الداخل ويف املنطقة.
من  اجلمهورية  رئيس  واطلع 
الدستوري  اجمللس  رئيس 
عمل  على  سليمان  عصام 

اجمللس.

رّد على باراك مؤكداً أن دخول لبنان مل يعد نزهة

سليمان يدعو إىل الرتفع عن »األنانيات الرخيصة«

زياد  الداخلية  وزير  اعلن 
بارود »إجناز الكتاب املتعلق 
ملا  وفقا  االدارية  بالالمركزية 
الطائف«،  اتفاق  عليه  نص 
عقده  صحايف  مؤمتر  خالل 
امس  الوزارة  يف  مكتبه  يف 

االول.
الالمركزية  »ان  اوضح  واذ   
فيديرالية«،  ليست  االدارية 
رأى »أن مشروع تطبيقها مل 
بأي  الطائف  اتفاق  منذ  يقرتن 
قرار، علما أنه مطلب جامع لكل 

اللبنانيني«.  
االعمال  تصريف  »ان  والحظ 
أّثر على مصاحل الناس وأمنهم، 
أقل  أصبحت  االنتاجية  ألن 
إمكانات  تشبه  ال  واالمكانات 
واذ  حديثا«.  منطلقة  حكومة 
هناك سرقات«،  ذكر »بأن 
اكد »ان احلد من هذه الظاهرة 
واىل  سياسي  قرار  اىل  حيتاج 
كذلك  حديد.  من  بيد  الضرب 
السري اىل قرار  حيتاج موضوع 

سياسي«.
يزال  ال  الوضع  »أن  ورأى 
»تشكيل  يف  آماًل  مقبوال«، 
وزير  كان  من  كائنا  احلكومة، 
الداخلية«. واذ اشار اىل انه 
لوزارة  حساب  جردة  »جيري 
»ان  اعترب  الحقا«،  الداخلية 
يف   90 قارب  فيها  حتقق  ما 
مل  وما  به.  وعدنا  مما  املئة 
يتحقق كان حيتاج اىل مرسوم 
أو قرار من جملسي الوزراء أو 

النواب«.
الالمركزية  مشروع  وعرض 
»انين  اىل  مشريا  االدارية، 
سؤال،   100 طرح  عرب  تناولته 
حتضريا الجناز املشروع البحثي 
الكتاب«.  هذا  يف  الصادر 
املغلوطة  املفاهيم  وتطرق اىل 

يوفر  »الكتاب  قائال:  حوهلا 
خالصة العمل البحثي. ال ندعي 
وال  شاملة  مقاربة  اخذ  انه 
االجوبة  هذه  بل  شاملة،  اجوبة 
وسيكون  للمناقشة.  منطلقات 
طرح  هدفني:  حتقق  وسيلة 
مشولية  زاوية  من  املوضوع 
اجياد  وحماولة  اسئلة  وطرح 
اداة يف يد  اجوبة. انه كتاب – 

كل املعنيني )...(«.
 80 »تنظيم  عن  وكشف 
ورشة عمل موزعة مناطقيا يف 
كل  يف  وقطاعيا  لبنان،  كل 
اجملاالت املعنية، من السياحي 
الصناعي،  اىل  الرتبوي  اىل 
تبدأ اوائل آذار املقبل وتنتهي 
لتصبح  أشهر،  ستة  خالل 
صياغة القانون حول الالمركزية 

االدارية أسهل«.
على  اهلجوم  عن  وسئل 
على  اجلمهورية، فشدد  رئيس 
»وجوب أن يكون هذا املوقع 
التجاذبات، ومطلوب  بعيدا من 
الدستورية.  السلطات  تعزيز 
رأس  على  اجلمهورية  ورئاسة 
الدستورية، وال بد  املؤسسات 

من تعزيز موقعها«.
وهل يقبل أن يسّميه أحد وزيرا 
للداخلية غري رئيس اجلمهورية، 
أفضل  على  »كنت  أجاب: 
العالقات بكل القوى، تأمينا ملا 
كان مطلوبا مين من مهمات... 
أبواب  لفتح  أدائي  وكان 
الوزارة أمام اجلميع، وانفتاحي 
ملن  وفيا  أكون  أال  يعين  ال 
عامني.  قبل  وزيرا  اختارني 
رئيس اجلمهورية الذي أعطاني 
مبعزل  وفائي  سأعطيه  ثقته، 
تربيت  هكذا  املناصب.  عن 
على ان أكون واضحا وخملصا 

ملن وثق بي«.

أعلن إجناز كتاب الالمركزية اإلدارية

بارود لتعزيز موقع رئاسة اجلمهورية
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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

حزب  يف  اإلعالمية  الدائرة  ردت 
كالم  على  اللبنانية«  »القوات 
اجللسة  عقب  السيد،  مجيل  اللواء 
بلبنان  اخلاصة  للمحكمة  العلنية 
نفسه  باع  من  »أن  معتربة 
ارتكبه  مبا  غريه  يتهم  للشيطان 
وفربكه وأنتجه بنفسه وهي سياسة 
وأسياده  السيد  عليها  شّب  قدمية 

منذ عقود«.
 )...(« هلا:  بيان  يف  وقالت 
احملكمة  تستشهد  ان  الطبيعي  من 
القضائية  األحكام  ببعض  الدولية 
سواء تلك الصادرة يف حق جعجع او 
النظام األساسي  باعتبار ان  غريه، 
على  جوانبه  يف  يعتمد  للمحكمة 
اصول احملاكمات اجلزائية اللبنانية 
القوى  ضرب  حماولة  ان   )...(
قدمية  سياسة  وتفرقتها  السيادية 
واسياده  السيد  اللواء  عليها  شّب 
اغتيال  فإن  وللمفارقة  عقود،  منذ 
ُبعيد  حصل  خالد  حسن  املفيت 
مواقفه املؤيدة ضمنًا حلرب التحرير 
املسيحية،  األطراف  مع  ولتقاربه 
احلريري  رفيق  الرئيس  واغتيال 
جاء بدوره بعد تقاربه من الشريك 

املسيحي يف قرنة شهوان”.
صدقية  يف  التبّجح  »ان  ورأت 
األجهزة األمنية التابعة للواء السّيد، 
اقّل ما ُيقال فيه أنه ينّم عن استغباء 
والصحافيني،  اللبنانيني  لعقول 
تذكريه  اإلطار  هذا  يف  ويكفي 
جبرمية إغتيال فوزي الراسي ورمزي 
عرياني)...( واضطهاد شبان التيار 
السيادي يف 7 آب 2001، وإقفال 
الـ »ام تي يف« يف ايلول 2002 
وربيبه  فربكها  قضائية  بأحكاٍم 
ملف  وفربكة  وغريها،  حلّود،  اميل 
حتسني  حبق  اسرائيل  مع  تعامل 
على  الصواريخ  وإطالق  خياط، 
تلفزيون املستقبل يف 15 حزيران 
الشهيد  الصحايف  ومالحقة   ،2003
مسري قصري، وترهيب الصحافيني 
اآلخرين ومنهم: جهاد الزين، راغدة 
داليا  الراشد،  الرمحن  عبد  درغام، 

»القوات« رداً على السيد:

من باع نفسه للشيطان يّتهم غيـره مبا ارتكبه وفربكه بنفسه
فرضية  تسويق  وحماولة  امحد، 
جرمية  مبسرح  والعبث  عدس،  ابو 
اغتيال الرئيس احلريري. اّما مئات 
حتويها  اليت  الدوالرات  ماليني 
السّيد،  مجيل  املوظّف  ارصدة 
معه  التحقيق  خالل  ظهرت  واليت 
حتى  التمييزية  النيابة  تتأخر  واليت 
اآلن عن توقيفه بشأنها، فال شّك 
على صدقيته  الناصع  الدليل  انها 
البوليسية. ولّعل  وصدقية أجهزته 
بعبارة  تُتجم  الصدقية  هذه  قّمة 
بأنه  قال  الذي  بّري  نبيه  الرئيس 
بدخول  السّيد  جلميل  يسمح  »ال 

مكتبه قبل تفتيشه«.
قالت:  النجاة،  سيدة  ملف  وعن 
باع  من  على  مستغربا  »ليس 
نفسه للشيطان ان تبلغ به الوقاحة 
وفربكه  ارتكبه  مبا  الغري  اتهام  حّد 
نورد  وللتاريخ  بنفسه،  هو  وانتجه 
العام  للرأي  ونتك  الوقائع  بعض 
اجملرم  هوية  يستنتج  ان  اللبناني 
العام  الرأي  ان  ومنها  احلقيقي، 
جبرمية  املباشر  املعين  املسيحي، 
ُمطلقًا  رفضًا  رفض  النجاة،  سيدة 
وُنيل  القوات.  اتهام  سيناريو 
سليمان  النائب  على  السّيد  اللواء 
فرجنية الذي اتهمه عرب برنامج كالم 
بفربكة   2008/11/13 يف  الناس 
ملفات قضائية يف حق حنا شليطا 
فشهد  إهدن...  حبادثة  تتعّلق 

شاهٌد من أهله«.
السيد

ورد السيد على بيان »القوات«، 
على مسري  انه »كان  اىل  مشريا 
القضاء  لدى  يّدعي  ان  جعجع 
اللبناني على مجيل السيد بكل تلك 
وسعد  أنه  وخصوصًا  االفتاءات، 
 ،2005 منذ  لبنان  احلريري حيكمان 
االعتقال  قيد  السيد  اللواء  وكان 
بني أيدي وزير عدل وقضاة وضّباط 
من أزالمهما، وكان يف إمكان جعجع 
واحلريري أن يدعيا عليه مبلف جّدي 
واحد بداًل من كل هذه »اجلعدنة« 

االعالمية اليت ال تطعم خبزًا«.

أكد الرئيس أمني اجلميل والوزير 
االتصاالت  ان  حرب  بطرس 
شأن  يف  مستمرة  تزال  ال 
اذار يف احلكومة.  مشاركة 14 
رئيس  يؤيد  انه  حرب  وقال 
اجلمهورية وإذا »ختنها« فهو 
ميارس صالحياته، وان رئيس 
واالصالح«  التغيري  »تكتل 
النائب ميشال عون »يتحدث 
الوهمية  االنتصارات  موقع  من 
اجراء  اىل  ودعاه  اال«،  ليس 
نيابية مبكرة »لنرى  انتخابات 
العام«،  الرأي  يؤيد  من 
استفتاء  اجلميل  ايد  حني  يف 
اللبنانيني وكرر اعالن مد اليد 

اىل كل االفرقاء.
بيت  حرب يف  استقبل  اجلميل 
الكتائب املركزي يف الصيفي 
األوضاع  تطورات  يف  وحبثا 
اعلن  اللقاء  وبعد  السياسية. 
حرب ان العرض »مشل سبل 
نتيجة  التطورات  مع  التعامل 
ورأى  السياسي«.  اإلنقالب 
»ان ما يطرح على بساط البحث  
هو صالحيات النظام الدستوري 
سيما  وال  لبنان  يف  القائم 
اجلمهورية  رئيس  صالحيات 
ورئيس احلكومة املكلف، بعدما 
برزت مواقف تعترب أن صالحية 
رئيس  اىل  تعود  ال  التشكيل 
بل  احلكومة  ورئيس  اجلمهورية 
وهذا  السياسية،  القوى  اىل 
ويهدد  الدستور  احكام  خيالف 
موقع رئيس اجلمهورية بفقدان 
يتمتع  اليت  الصالحيات  كل 
بها، ويؤدي اىل انهيار النظام 
السياسي القائم يف لبنان«. 
هو  التشاور  ان  اىل  واشار 
لتحديد سبل مواجهة احلملة على 
موقع رئيس اجلمهورية واحلكومة 
مبا حيفظ التوازن ضمن النظام 
وقال:  اللبناني«.  السياسي 
 14 على  يعرض  من  »هناك 
احلكومة  يف  املشاركة  آذار 
مستمرة  واإلتصاالت   ،)...(
اجتماعات  وهناك  وسنتابعها، 
تعقد، وسيظهر موقف 14 آذار 
بالنسبة اىل التشكيلة احلكومية 

يف صورة نهائية«.
العام  االمني  انتقاد  وعن 
حسن  السيد  اهلل«  لـ«حزب 
»البيال«،  مهرجان  نصراهلل 
نظام  يف  »اننا  حرب  قال 
اآلخرين  نسمع  دميوقراطي 
أن  يف  اآلخرين  من  ونأمل 
يسمعونا،  ويزيلوا من آذانهم 
جيعلهم  الذي  »الصمخ« 
شيئًا)...(«.  يسمعون  ال 
تبقى  بأن  نقبل  أن  ميكن  ال 
دولة ضمن دولة مسلحة خارج 
يقتل  وأن  الشرعية،  إطار 
دون   من  لبنان  وقادة  الناس 
العقاب  وانزال  حماكمتهم 
وعن  اجلرم«.  ارتكب  مبن 
رئيس  أن  عون  النائب  قول 
اجلمهورية »ختنها«، اكد حرب 
»ان رئيس اجلمهورية ميارس 
»ختنها«  وإذا  صالحياته، 
فنحن  صالحياته،  ميارس  وهو 
هو  وغريه  »التتخني«.  مع 
نشوة  هناك  »يتخن«.  من 
بأن هناك إنتصارًا حققه عون، 
جديدة  انتخابات  حصلت  هل 
االكثرية،  على  خالهلا  وحصل 
»جبهة  رئيس  انتقال  أن  ام 

 اجلميل وحرب اجتمعا يف الصيفي:
 ما جيري يهّدد صالحيات الرئيس

النضال الوطين« النائب وليد 
اىل  نواب  مخسة  مع  جنبالط 
الضفة األخرى، وتغيري الرئيس 
حممد  والوزير  ميقاتي  جنيب 
السياسي  موقعهما  الصفدي 
هو انتصار مليشال عون )...(. 
اإلستقالة  اىل  ندعوهم  نن 
وسنستقيل يف الوقت نفسه، 
ولنجر انتخابات مبكرة لنرى اين 

هو الرأي العام«.
يد  »ان  فكرر  اجلميل  اما 
للحوار  دائما  الكتائب ممدودة 
وستبقى كذلك وتهمنا مصلحة 
باإللتقاء  تتحقق  اليت  البالد 
الوطين البناء«. وقال: »علينا 
إنتصار  حتقيق  يف  التفكري 
وحتصينه  احملنة،  على  لبنان 
وبدل  اإلستحقاقات،  ملواجهة 
ببعض  بعضنا  نتلهى  ذلك 
داخلية«.  مشكالت  وخنلق 
مع  التواصل  استمرار  واكد 
حلفاء الكتائب قائاًل: »هناك 
من  اخلط  على  يدخلون  عقالء 
بفخامة  بدءا  املستويات  أعلى 
املكلف  والرئيس  الرئيس 
التوصل  على  اللذين حيرصان 
ونن  لألزمة،  خمرج  اىل 
خيدم  مبا  حوار  لكل  جاهزون 
يقوم  اليت  الوطنية  الثوابت 
عليها لبنان، واليت تؤكد على 
الوحدة والسيادة والعدالة اليت 
وبالتالي  امللك،  أساس  هي 
يف  ونأمل  موقفنا  على  نن 
ملصلحة  اجلميع   يعمل  أن 

لبنان«.
اللبنانيني  »استفتاء  وايد   
احلق  إحقاق  مع  معظمهم  ألن 
واإلستقرار  السيادة  ويريدون 
سيادتها  الدولة  تبسط  وان 

على أرضها«.
نصراهلل  حسن  السيد  ودعا 
و«حزب اهلل« اىل »القيام 
مبراجعة بعد كل املغامرات اليت 

دفع البلد يف إجتاهها«. 

ظهر الشاهد حممد زهري الصديق 
أمس  صوتيًا  ولكن  جديد  من 
إذاعة  إىل  حديث  عرب  االول، 
الكتائبية،  لبنان«  »صوت 
استهله بالتوضيح أنه مقيم  يف 
مرافقي  احد  كان  وانه  هولندا، 
الشقيق الراحل للرئيس السوري 
باسل االسد، وانُتدب بعد وفاته 
يف  السورية  االستخبارات  إىل 
رائد.  برتبة  احللوة  عني  خميم 
وقال ان الرئيس السوري بشار 
يعلن  عندما  »سيفاجأ  االسد 
امام  يعلمونه  ما  الضباط  بعض 
من  اول  بأنه  مذكرًا  احملكمة«، 
رئيس  اغتيال  جرمية  ان  قال 
احلريري  رفيق  الراحل  احلكومة 
امليتسوبيشي  بشاحنة  حصلت 
وان  املتفجرات،  كمية  وحدد 
االرض  فوق  حصل  »التفجري 
آذار   14 يف  قوى  كانت  بينما 
تقول بانه حصل حتت االرض«، 
كما أنه اول من قال بأن االنتحاري 

ليس أبو عدس.
وعرض الصديق تسجياًل صوتيًا، 
هو  فيه  املتحدث  »ان  ذاكرًا 
العقيد ماهر االسد«، يقول فيه 
ويدعو  عليه«  سنقضي  »نن 
اجتماع فوري، وبعدها يقول  اىل 
له احد الضباط »ان وفيق صفا 
وعلي حسن خليل وصال«. وقال 
الصديق ان املست X هو النائب 

علي حسن خليل.
جربان  الشهيد  حّذر  انه  وأضاف 
تويين مرارا يف باريس من التوجه 
إىل لبنان »ألن قرار اغتياله كان 
صدر عن القيادة السورية، لكنه 
إىل  للنزول  مضطر  إنه  لي  قال 
أقله 24 ساعة، فاتصلت  بريوت 
ال  وقلت  الدولية  التحقيق  بلجنة 
تَدعوه ينزل إىل بريوت، وأجابوني 
الحقًا بأنه مصّر على الذهاب«.

وأبدى ختوفه على النائبني سامي 
ان  اىل  مشريا  اجلميل،  ونديم 
االوروبية  املخابرات  »اروقة 
عليهما«.  خطرا  هناك  ان  تقول 
اليت   االتصاالت  كل  ان  وأعلن 

 الصّديق يتهم ماهر األسد باغتيال احلريري:

»املسرت X« هو النائب علي حسن خليل
ترغيبا  أكانت  تلقاها من سوريا، 
ام تهديدا، عندما كان يف فرنسا 
هي ُمسجلة، مشريا اىل انه اتصل 
ناجي  السورية  احلكومة  برئيس 
عن  يعرف  مبا  وحدثه  العطري 
احلريري  رفيق  الرئيس  اغتيال 
وقال له انه سيقابل جلنة التحقيق 
الدولية وطلب منه حماسبة بعض 

الضباط السوريني.
بيار  الشهيد  الوزير  اغتيال  وعن 
»كان  الصديق:  قال  اجلميل، 
القرار يف سوريا باغتيال الرئيس 
يف  البعض  لكن  اجلميل  أمني 
بيار  باغتيال  نصح  آذار   8 قوى 
متهما  كان صاعدًا«،  جنمه  ألن 
حلزب  السابق  والرئيس  الوزير 
الكتائب كريم بقرادوني بتسريب  
إىل  الشهيد  حتركات  معلومات 
احلزب  يف  العمالء  »بعض 

السوري القومي االجتماعي«.
قال  االموال،  إليه  يرسل  وعمن 
ميتلك  الغصيين  سليم  سعيد  ان 
جدة  يف  الزهور  من  مشاتل 
كل  ومصدر  زوجته  شقيق  وهو 
وأضاف  تلقاها.  اليت  التحويالت 
انه ليس ضد سوريا وال الشعب 
ضد  يوما  يكن  ومل  السوري 
»ضد  بل  االسد  بشار  الرئيس 
بعلمه  جرمية  ارتكبوا  اشخاص 
ومل  حياسبهم  ومل  اخيه  وبعلم 
غزالي  رستم  حماسبة  على  يتجرأ 

وال امحد خلوف«.
• صدر عن الوزير السابق بقرادوني 
البيان اآلتي: »إن ما ورد على 
عرب  الصديق  زهري  حممد  لسان 
مليء  لبنان«  صوت  »إذاعة 
بالروايات املفربكة، ويف ما يتصل 
بي حتديدا هو جمرد كذب وافتاء 
وإهانة ال تغتفر حبق شهيد شباب 
الكتائب وشباب لبنان بيار امني 
اجلميل قبل غريه من شهداء لبنان 
كما  لدي،  ثبت  لقد  واللبنانيني. 
لدى كل من استمع اىل الصديق، 
حق  عن  وهو  صادق  غري  »انه 
كرامات  على  يعتدي  زور  شاهد 

وحرمات األحياء والشهداء«.

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

أسعار العمالت كما وردتنا من البنك العربي

  

 

US Housing Starts Jan 0.596m 0.54m 
 Building Permits Jan 0.562m 0.56m 
 Producer Prices – Core Jan +0.5% +0.2% 
 Capacity Utilisation  Jan 76.1% 76.3% 
 Industrial Output Jan -0.1% +0.5% 

UK Claimant Count Jan +2.4k -3.0k 
 ILO Unemployment Rate Dec 7.9% 7.9% 
 Average Weekly Earnings – 3m Ave Dec +1.8% +2.0% 

 

 

 

- Australian stocks look set to continue their climb this morning with SPI futures pointing 
to a gain of 11pts on the open. With base metals prices softer in London, it is likely that 
the gains today will come from the financial and energy sectors. 

- The Aussie Dollar had everything thrown at it overnight and yet it is still up half-a-cent 
on where we left it yesterday afternoon. Softer commodity prices, the threat of ratings 
downgrades on major Australian banks and key technical reversals were not enough 
to derail the Aussie with the currency sitting firmly above parity this morning. Today we 
expect the currency to range trade between USD1.001 and 1.0055. 

- Philip Lowe, Assistant Governor at the RBA, will be speaking in Sydney this morning 
from 9.10AEDST. 

- Economic highlights tonight include US CPI, jobless claims and the leading index. Fed 
Chairman Ben Bernanke is also in action before the Committee on Banking, Housing 
and Urban Affairs in Washington. Elsewhere we have Eurozone consumer confidence 
numbers for February. 
 

  Mixed bag but not enough to sell 
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Currencies Level  +/- % 
AUDUSD 1.0034 0.0076 0.76% 
AUDEUR 0.7394 0.0011 0.15% 
AUDGBP 0.6232 0.0057 0.92% 
AUDJPY 83.92 0.51 0.61% 
AUDNZD 1.3275 0.0042 0.32% 
Equities   0 #DIV/0! 
DJIA 12288.17 61.53 0.50% 
S&P500 1336.32 8.31 0.63% 
Nasdaq 2825.56 21.21 0.76% 
FTSE 6085.27 48.19 0.80% 
DAX 7414.3 14.26 0.19% 
Nikkei 10808.29 61.62 0.57% 
ASX200 4930.2 -0.83 -0.02% 
Shanghai 2923.8961 24.6595 0.85% 
Hang Seng 23156.97 257.19 1.12% 
Commodities    0 #DIV/0! 
Gold 1374.35 1.46 0.11% 
Oil 85.03 0.68 0.81% 
Bond Futures AU   0 #DIV/0! 
3 Year 5.260% 0.02% - 
10 Year 5.705% 0.02% - 
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any loss or damage arising out of the use of all or any part of this report. If you no longer wish to receive this information, please reply to this email with the word "Unsubscribe" in the subject heading along with your full name and company name.  

- A mixed bag for the US economy overnight with housing-related data outperforming 
whilst industrial output slipped unexpectedly and core producer prices surged to their 
highest level since 2008. Starting with the good news, housing starts soared 14.6pct in 
January to an annual pace of 596k. The result was above the 540k pace expected by 
economists and demonstrates that softness in house prices is having little or no impact 
on construction at present. Adding to the result, building permits also beat forecasts 
although the number was down 10.4pct on the December reading. Offsetting that news 
was a surprise fall in industrial output with activity down 0.1pct last month. The result 
was below forecasts although an upward revision to the December number helped to 
allay fears of a slowdown in the economy. Ending off the night, core producer prices 
surged 0.5pct in January with the result confirming yet again that inflationary pressures 
are building. The result was more than double the 0.2pct rise that had been expected 
with the annual pace rising to 1.6pct.  

- High Inflation, tax hikes and looming austerity measures took their toll on UK consumer 
sentiment last month with the Nationwide consumer confidence index falling 7pts to 47 
in January. Given the rise in VAT, it was not surprising to see the spending component 
of the survey fall sharply with a drop of 20pts recorded. Adding to the sombre report, 
the expectations subindex fell by 10 points with the result suggesting that spending will 
likely remain weak in the months ahead. Partially explaining the weak reading, labour 
market data released by the ONS revealed a rise in citizens claiming unemployment 
benefits of 2,400. The result was well below the 3,000 decline that had been forecast 
by economists with the unemployment rate holding steady at 7.9pct. Demonstrating the 
cloudy economic outlook, Mervyn King, Governor of the Bank of England, talked down 
the likelihood of a near-term rate rise by stating “some people are running ahead of 
themselves in saying that we are pre-announcing, or we’re laying the ground, for a rate 
rise”. King was speaking following the release of the BoE inflation report in which he 
revealed that “there was a high degree of uncertainty over the outlook for GDP”. 
 

ABAL Corporate TD Rate Specials (Non-HQLA) 
1 Month: 5.10% 5 Month: 5.40% 
2 Month: 5.15% 6 Month: 5.50% 
3 Month: 5.25% 9 Month: 5.65% 
4 Month:  5.30% 12 Month: 5.80% 
 

     Overnight Data (Nation, Data, Period, Reading, Expected) 

     Looking Ahead 
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بقلم رامي القروش    اجملهر

لبنانيــات

تشكيل حكومة ميقاتية 
أحادية ...ال تعين 
تطاوال على مفاهيم 

الدميقراطية !!

نتنياهو يؤّكد »القدرة على الدفاع عن النفس« ... وباراك يهّدد بالعودة إىل لبنان

نصر اهلل ُيربك إسرائيل: مستعدون 
للسيطرة على اجلليل إذا ُفرضت احلرب

الساحة  تقريبًا أصيبت  أسابيع  قبل ثالثة 
السياسية يف لبنان بتغيري جذري ومنطقي 
كان  الذي  البلد  هذا  أحداث  يف جمريات 
يعيش أتعس احلاالت احلكومية والسلطوية 

واإلدارية.
نعم لقد انقشعت عن لبنان ضبابة التعطيل 
طيلة  به  حتيط  كانت  اليت  والكيديات 
أشهر حكومة احلريري. األمر الذي أدى إىل 
استفحال أعمق للفقر بني أوساط الشعب 
كامل  شبه  إىل شلل  أدى  كما  اللبناني، 

وشامل لكافة مرافق احلكم والسلطة.
لقد تيقظ مؤخرًا نواب كتل نيابية ميثلون 
املقاومة وكتلة التغيري واالصالح واحلزب 
العناصر  التقدمي االشرتاكي وغريها من 
طفح  )بعدما  واملستقلة،  األخرى  احلزبية 
النيابية  واملعايري  املوازين  لقلب  الكيل( 
من  السلطة  بساط  وسحب  الدميقراطية 
حتت أرجل سعد احلريري وتيار املستقبل 
اللبنانية  بالقوات  املمثلني  وحلفائه  كما 
والكتائب واألحرار ومن أّيد ركبهم. ومما 
فاجأ وبكل تأكيد احلريري ومن كان معه 
أن  خارجهٍا؛  أو  حكومته  يف  مؤيدين  من 
وجهت  اليت  النيابية  الوزارية  الضربة 
إليهم مجيعًا كانت مدروسة وحمكمة بكل 
السياسي  العمل  ميدان  يف  وخربة  ذكاء 
ألنها أتت برجل دولة من داخل الرتكيبة 
داعميها  أقوى  ومن  السابقة  احلكومية 
وهو  هلا؛  والداعني  املتمسكني  وأشد 
جنيب ميقاتي الذي سبق له ترؤس حكومة 

لبنانية قبل سنوات.
والتخمينات  األقاويل  كثرت  طبعًا 
وعلت  واهليمنة،  باخليانة  واالتهامات 
والربامج  الصحف  وسخرت  األصوات 
اإلذاعية  وحتى  املختلفة  التلفزيونية 
األكاذيب  من  ومحالت  لتبدأ محالت  منها 
والوحدة  الدميقراطية  ناعية  واألضاليل 
خمتلف  بني  املشرتكة  واحلياة  الوطنية 

الطوائف وغري ذلك.
نعم، لقد مت تكليف الرئيس جنيب ميقاتي 
وبغالبية  جديدة  بديلة  حكومة  بتشكيل 
امليقاتي  قبل  وبدوره  كبرية،  برملانية 
التكليف ووعد  بتأليف حكومة تضم مجيع 
لبنان... السياسية يف  النيابية  األطراف 
وهذا أول خطأ يرتكبه املكلف اجلديد برأينا 

لألسباب التالية: 
تعداده  قلة  ورغم  اللبناني  اجملتمع   -
دول  من  العديد  مع  مقارنة  البشري 
العامل األخرى، إال أنه منقسم على نفسه 
والتكتالت  الفئات  وأعداد  بشكل خميف، 
السياسية املتفشية بني أوساطه ال مثيل 
هلا حتى بني أقوى أو أكرب جمتمعات العامل 

من حيث التعداد السكاني.
جدية  بكل  امليقاتي  أعلن  تكليفه  فور   -
مجيع  تضم  حكومة  تشكيل  على  اصراره 
األفرقاء والكتل السياسية املتواجدة على 
يعترب  ذاته  حبد  اللبنانية...وهذا  الساحة 
وصفة كارثية لفشل حمتم جلميع مساعيه 
له  يضمن  بشكل  البلد  إدارة شؤون  يف 
أيضًا  بل  واستقراره  أمنه  فقط  ليس 
هو  الذي  االقتصادي  منوه  أو  ازدهاره 

بأمس احلاجة إليه.
األطراف  لكل  جامعة  حكومة  تشكيل   -
اللبنانية  الساحة  على  واملتناقضات 
استمرار  يعين  واالجتماعية  السياسية 
ومبادئ  قواعد  وترسيخ  االداري  الفساد 
والسرقة  الرشوة  أساليب  ودعم  التزمل 
على  اللبنانية  االدارات  يف  املتفشية 
الكيديات  وتدعيم  مستوياتها  خمتلف 
بني خمتلف الفئات اليت ال شك ستسعى 
الوظيفي  اجلبنة«  »قرص  تقسيم  إىل 
يف مجيع قطاعات الدولة بني احملاسيب 
واألزالم مما سيعطل على البلد استغالل 
طاقات اآلالف من أبنائه أصحاب الكفاءات 
واخلربات ألدارة شؤونه والنهوض به إىل 

املستويات اليت هو بأشد احلاجة هلا.
احلريري يف  أنصار  وتهويل  عويل  إن   -
أمثال  وحلفائه  النيابية  املستقبل  كتلة 
التشكيلة  بأن  أمني اجلمّيل ومسري جعجع 
للحكومة  الواحد  اللون  ذات  أي  األحادية 
احلياة  دميقراطية  على   القضاء  ستعين 
اللبنانية والسياسية يف لبنان ما هو إال 
أو  سفسطة  وأكثرها  االدعاءات  أسخف 
أكثر من  ان وجود  إذ  دمياغوجية ساقطة 
سيعين  السفينة  منت  على  واحد  قبطان 

حتما غرقها وسقوطها.
إن أمام جنيب ميقاتي اآلن فرصة تارخيية 
إلثبات خرباته وكفاءاته يف أدارة حكومة 
الذي مل يعد  لبنان  السلطة يف  وشؤون 

قادرًا على حتمل التعطيل واالهمال.
يتذكر  أن  اليوم  ميقاتي  الرئيس  على 
ويذّكر احلريري واجلميل وجعجع مبا كانوا 
يدعونه ويطالبون به باألمس القريب, وهو 
وشؤون  السلطة  إدارة  يف  فشلوا  أنهم 
البالد يف  احلكومة السابقة فقط ألن آلية 
بني  جتمع  كانت  آنذاك  احلكومة  تركيبة 
أدى  الربملان، مما  واألقلية يف  األكثرية 
وإجنازاتها.  حركتها  وشل  تعطيلها  إىل 
لذا فامليقاتي اليوم سيحكم لبنان بغالبية 
نيابية متفاهمة ومتجانسة وذات توجهات 
وتطلعات موحدة، ومن هنا فآخر همه هو 
يف أخذ هرطقة هؤالء املدعني واتهاماتهم 
مفاهيم  يف  قناعاته  عن  بالتخلي  له 

الوسيطية.
أركان  اليوم واجب تذكري  امليقاتي  على 
»املعارضة« اجلديدة يف لبنان أنهم إذا 
أرادوا فعال اخلري للوطن فعليهم االنصراف 
وذر  واألكاذيب  األضاليل  سياسية  عن 
قرارات  وأنتقاد  العيون  يف  الرماد 
أجيابية  بكل  حكومته  ومشاريع  وخطوات 
وبعيدا عن التشنج احلزبي أو املذهيب أو 
مؤمنني  فعال  يكونون  وبذلك  الطائفي، 
ومطبقني ملفايهم الدميقراطية يف السلطة 
واجملتمع. ومن يدري فإن متكنوا مستقبال 
من الفوز بأكثرية نيابية إثر محلة انتخابية 
نيابية نزيهة وشريفة فسيكون بامكانهم 
وبكل تأكيد إدارة احلكومة والسلطة وكافة 
شؤون الوطن باألساليب اليت يرونها حمقة 
ومناسبة واليت ستؤكد حينئذ أنهم بدأوا 
فعال رحلة االرتقاء بالنظام الدميقراطي إىل 

املستوى املطلوب.
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على  املراوحة  حال  استمرار  مع 
مل  اليت  احلكومية  الطبخة  مستوى 
تنضج بعد، محل مهرجان حزب اهلل 
يف ذكرى قادته الشهداء مفاجأتني 
االوىل، متثلت  الثقيل:  الوزن  من 
طرأ  الذي  النوعي  التطور  يف 
الرعب  »توازن  إسرتاتيجية  على 
السيد  تلويح  خالل  من  والردع« 
على  بالسيطرة  اهلل  نصر  حسن 
اجلليل يف مشال فلسطني احملتلة 
لبنان،  على  احلرب  ُفرضت  إذا 
العلين  الظهور  فجرها  والثانية، 
سجون  من  احملرر«  لـ»األسري 
السابق »سامي  املصري  النظام 

شهاب«.
املسؤولون  كان  حني  ويف 
يف  يتعمدون  االسرائيليون 
اهلل  نصر  مواقف  جتاهل  املاضي 
والتعتيم عليها يف حماولة للتقليل 
من تأثريها على الرأي العام، بدا 
ان »الصواريخ السياسية« اليت 
اهلل  حلزب  العام  األمني  أطلقها 
احلساسة«  أصابت »األوتار  قد 
واخرتقت  اإلسرائيلي،  للكيان 
جبهته الداخلية اليت انتابتها موجة 
رئيس  دفعت  والبلبلة  القلق  من 
اىل  نتيناهو  بنيامني  العدو  وزراء 
املستوطنني،  لطمأنة  العاجل  الرد 
على  قادر  جيشه  أن  والتأكيد 

الدفاع عنهم.
اهلل  نصر  خطاب  ان  الواضح  ومن 
يعرب عن التحوالت املستجدة لبنانيا 
جهة  من  يعكس  فهو  وإقليميا، 
حسين  لسقوط  البليغة  الدالالت 
مبارك، مبا ميثله هذا السقوط من 
ضربة إضافية على رأس املشروع 
االمريكي املرتنح يف املنطقة، ومن 
املقاومة  ملنطق  إضايف  انتصار 
واملمانعة الذي اكتسب جرعة جديدة 
يأتي  وهو  والثقة،  املعنويات  من 
مرشح  تكليف  بعد  أخرى  جهة  من 
جنيب  الرئيس  السابقة  املعارضة 
وخروج  احلكومة  بتشكيل  ميقاتي 
زعيم فريق 14 آذار الرئيس سعد 
احلريري من السلطة، مع ما حيمله 
القوى  موازين  يف  التبدل  هذا 
من  اخلارجية  بامتداداتها  الداخلية 

معان سياسية.
من  انتقل  الذي  اخلطاب  ان  كما 
مواجهة  يف  اهلجوم  اىل  الدفاع 
االسرائيلي  االعتداء  احتمال 
مهرجان  غداة  جاء  لبنان  على 
»البيال« الذي ركز خطباؤه على 
تناول مسألة السالح بنربة مرتفعة 
من  اهلل  نصر  طلب  فجاء  وحادة، 
لتحرير  االستعداد  املقاومة  رجال 
اجلليل مبثابة إشارة اىل أن صراخ 
14 آذار ضد السالح جمرد مضيعة 

للوقت.
فقد قال السيد نصر اهلل، ردا على 
تهديدات قادة العدو بإعادة احتالل 
إىل  أتوجه  أن  أريد  جمددا:  لبنان 
باراك وأشكينازي وبين غينتس بأن 
اقول جملاهدي املقاومة االسالمية 
اذا فرضت  كونوا مستعدين ليوم 
تطلب  ان  لبنان  على  احلرب  فيه 
منكم قيادة املقاومة حترير اجلليل 

يف مشال فلسطني احملتلة.
وإذ أشار اىل ان من مجلة الوجوه 
انتصرت  عندما  اسودت  اليت 
وجه  كان   2006 عام  املقاومة 
حسين مبارك، قال: حلسين مبارك 
أيتام يف مصر وفلسطني ولبنان، 
هو  املنطقة  يف  االكرب  واخلاسر 
امريكا والكيان الصهيوني جراء ما 

جرى يف مصر.
والحظ نصر اهلل ان »ما تبقى من 
العودة  آذار مصمم على  قوى 14 
كان  فإذا  السالح،  نغمة  اىل 
موقفكم حامسا من سالح املقاومة، 
اىل  بعد  نذهب  هل  لنا  قولوا 
اىل  ونبه  ال«.  أم  احلوار  طاولة 
ان الوضع يف املنطقة كله تغري، 
معركة  خوض  على  »واإلصرار 
عنوان  اىل  حتويلها  او  السالح 
عنوانا  سيكون  اجلديدة  للمعارضة 

خاسرا«.
ما  ليست  أخطاؤهم  وأضاف: 
اىل  أدعوهم  وأنا  عنه،  يتكلمون 
اجلذور  إىل  والعودة  مراجعة  إجراء 
لنكتشف األخطاء احلقيقية، وأوهلا 
املنظومة  من  جزءا  نكون  أن 
من  اآلن  حيصل  كما  االمريكية، 
حتريض اخلارج على الرئيس ميقاتي 
وعلى حكومته والقول إنها حكومة 
يعرفون  وهم  اهلل«،  »حزب 
ان  ويعرفون  كذلك،  ليست  انها 
تظلم  وعندما  قراره،  ميلك  الرجل 
رجال فهذا ما يسيء ملقام رئاسة 
كانت  احلكومة  ان  علما  احلكومة، 
لتنتهي يف يومني لو ان »حزب 
ان  اىل  وأشار  يشكلها.  اهلل« 
سنة  ُاعطيت  املاضية  احلكومة 
إعطاء  يرفضون  »ولكنهم  كاملة 
أي فرصة لتلك املقبلة، فهل متكن 
األمراء؟  أساس  على  لبنان  إدارة 

ال ميكن«.
ان  جيب  احلكومة  ان  على  وشدد 
تصغي  وأن  بريوت،  يف  تكون 
يشعر  وأن  للسفراء،  ال  للناس 
العديسة  يف  يواجه  عندما  جيشها 
أنها معه. وأشار اىل ان االكثرية 
اجلديدة هي اكثرية حقيقية تطابقت 
حنن  وتابع:  الشعبية،  االغلبية  مع 
كنا نريد حكومة وحدة وطنية، وإذا 
ان  ميكن  فال  متاح  غري  ذلك  كان 
يبقى البلد من دون حكومة، وإذا 

الكتل  فعلى  النقطة  هذه  ُحسمت 
أمرها  حسم  ميقاتي  مست  اليت 
القريبة  بالفرتة  حكومة  لتشكيل 

لتتحمل مسؤوليتها.
رد نتنياهو

العدو  وزراء  رئيس  سارع  وقد 
حزب  حتذير  اىل  نتنياهو  بنيامني 
على  أي هجوم  مغبة شن  من  اهلل 
اإلذاعة  ونقلت  احملتلة.  فلسطني 
مؤمتر  امام  قوله  عنه  االسرائيلية 
 - اليهودية  املنظمات  رؤساء 
انه  قال  اهلل  نصر  األمريكية: 
له:  اخبار  لدي  اجلليل،  سيجتاح 
خيتبئ  من  إن  وتابع:  يفعل.  لن 
األرض  حتت  حمصنة  غرفة  يف 
عليه ان يبقى يف خمبئه، مضيفا: 
موحد،  وشعب  قوي  جيش  لدينا 
وال ينبغي ألحد أن يشك يف قوة 
إسرائيل وال يف قدرتنا على الدفاع 
عن أنفسنا. إننا نتطلع اىل السالم 
اجليش  ان  إال  جرياننا،  مجيع  مع 
االستعداد  أمت  على  االسرائيلي 

حلماية اسرائيل من مجيع األعداء.
اإلسرائيلي  احلرب  وزير  وكان 
بصحبة  جال  قد  باراك  إيهود 
رئيس األركان اجلديد اجلنرال بين 
العسكرية  املواقع  على  غينتس 
زارا  حيث  لبنان،  مع  احلدود  على 
للواء  التابعة  »غرانيت«  كتيبة 
»الناحال«. وقال باراك جلنوده 
إن »املنطقة برمتها تتغري، ويف 
غري  حبكومة  حكومة،  تبدلت  لبنان 
وقد  اهلل.  حبزب  ترتبط  مرحية، 
رأينا ما جرى يف تونس ومصر«. 
والردع  هادئة،  املنطقة  وأضاف: 
اهلل  حزب  أن  يف  ريب  وال  قائم 
تلقاها  اليت  الضربات  جيدا  يتذكر 
على رأسه يف العام 2006، ولكن 
هذه ليست ذكرى إىل األبد، وأنتم 
إىل  للدخول  جمددا  تستدعون  قد 
االستعداد  مواصلة  ينبغي  هناك. 

وأن نكون أكثر تدريبا وجاهزية.

 قوى األمن دهمت منزال« يف بريتال وأوقفت مطلوباً بـ 
350 مذكرة قضائية

بعد تضافر جهود أهالي بلدة بريتال قضاء بعلبك وقائد منطقة البقاع يف 
قوى االمن الداخلي العميد شارل عطا، شعورا« من األهالي بضرورة 
وضع حد للتجاوزات يف البلدة متكنت قوة من االمن الداخلي فجر أمس 
االول من توقيف أهم املطلوبني يف البقاع عباس ابو منذر طليس )23 
عامًا( اثر دهم منزله يف البلدة، وهو مطلوب مبئات مذكرات التوقيف يف 

جرائم قتل وسلب بقوة السالح وخمدرات وسرقة سيارات.
وعملت عائلة طليس على تسهيل عملية الدهم لتبقى البلدة حتت عيون 
حديد كل  بيد من  االجراء  بعد هذا  لتضرب  ومتابعتها  ورعايتها  الدولة 
خارج على القانون أيًا يكن لعل هذا املوقف ينفض عن البلدة غبار صفة 

اخلروج على القانون إثر ربطها بشبكات سارقي السيارات.
 وأصدرت شعبة العالقات العامة يف املديرية العامة لقوى االمن الداخلي 
أياما عدة،  البالغ اآلتي: »بعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة استمرت 
قامت القطع العمالنية يف قيادة منطقة درك البقاع اإلقليمية عند الساعة 
أحد  عن  املنازل حبثا«  من  عدد  بدهم   ،2011/2/17 تاريخ  من   11:00
املطلوبني يف بلدة بريتال البقاعية، ومتكنت من القبض عليه ويدعى ع. 
ط. وهو أحد أخطر املطلوبني للقضاء مبوجب أكثر من 350 مذكرة وحكم 
قضائي جبرائم:  قتل ، خمدرات ، سلب بقوة السالح وسرقة سيارات، 
تأليف عصابة مسلحة، إحتيال، تزوير، ترويج عملة زائفة، إبتزاز أموال، 
من  نار  إطالق  حربية،  وذخائر  أسلحة  حيازة  مسروقة،  تهريب سيارات 
سالح حربي، حماولة قتل عسكريني، تسهيل فرار سجني، تهديد بالقتل. 
كما تبني أنه املخطط لعملية قتل املواطن: ع. ص )86 عاما«( يف البلدة 

ذاتها تاريخ 2011/2/6. والتحقيق جار بإشراف القضاء املختص«.
وتلقى املدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، إتصالني 
الداخلية  ووزير  سليمان  ميشال  العماد  اجلمهورية  رئيس  من  هاتفيني 
والبلديات زياد بارود، هنآه باإلجناز الذي قامت به قوى األمن. كما أثنيا 
على دورها يف مكافحة اجلرائم. ووجه اللواء ريفي التهنئة اىل قيادة 
منطقة البقاع وضباطها وعناصرها يف وحدة الدرك اإلقليمي واىل القطع 
العمالنية كافة، على النتائج اليت حتققت من خالل خطة ملالحقة اجملرمني 

واخلارجني على القانون.
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خطران يهّددان انتفاضة مصر: العسكر وآخر االمرباطوريات
بطرس عنداري

االسبوعني  توقعنا يف  كما  املعجزة  لقد حتققت 
االزمنة  عار  مصر  مجاهري  واسقطت  االخريين 
مستعيدة كرامة اذلتها قرون من التحّكم الظالمي 
يشبه  ما  اىل  والعرب  مصر  اهل  اوصل  الذي 

اليأس.
انه زلزال وليس ثورة.. ال حزب كبري حيرض.. 
صحافة  ال  وتهييجه..  خبطبه  حيّرك  زعيم  ال 
انها  متعاطف.  داخلي  اعالم  او  داعمة  رئيسية 
اليوم  منذ  جديدة.  اجيال  قرار  شعب،  ارادة 
االول لالنتفاضة قال الكاتب الكبري حممد حسنني 
من  ليس  حيدث  ما  »ان  عامًا(:   86( هيكل 
جيلي وال من جيل وتفكري حسين مبارك او حتى 
مجال عبد الناصر، انها ارادة جيل جديد بتفكريه 
وتوجهاته جيب االصغاء اليه واالستجابة الحالمه 

وتطلعاته«.
مبفاجأة مصر  ومريدوه  مبارك  لقد صدم حسين 
لنفسها ومل يصدق انه بني ليلة وضحاها سيهرب 
حتت جنح الظالم اىل مكان سّري ويهّرب ولديه 
وحاشيته لتهريب عشرات املليارات من مصرف 

اىل آخر ومن دولة اىل اخرى.
وجمالت  صحف  ان  املخلوع  الرئيس  يصّدق  مل 
الناطقة  واالذاعات  التلفزة  وحمطات  نظامه 
بامسه ستتحّول بني ساعة واخرى اىل منابر تتربأ 
باللصوصية  وتتهمه  ممارساته  من  وتسخر  منه 
الذين  واالعالميني  الكّتاب  مئات  وبان  واخليانة 
عّينهم رؤساء واقسام ومراكز دراسات جتمهروا 
امام مؤسساتهم فور هروبه هاتفني ضّده بشماتة 

حماولني استعطاف مجاهري الثورة وابطاهلا.
مل يصّدق الرئيس اهلارب ان الزعماء العرب من 
بالتغيري  رّحبوا  وعقداء  وشيوخ  ورؤساء  ملوك 
عى مضض واياديهم على قلوبهم من ان تصل 

السكني على رقابهم.
لقد اقدم بعض السياسيني اللبنانيني على فتح 
باب حتالف جديد مع نظام مبارك منذ مخس سنوات 
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وتتالت زياراتهم ألم الدنيا وعاصمة القرار العربي 
لالحتماء بعروبة مصر وريادتها السابقة ااّل انهم 
تهافتوا على التشّفي مببارك ورّددوا مع غريهم 
عبارات االستجابة الرادة الشعب وكأنهم التالميذ 
النجب لباراك اوباما الذي زار مصر بعد تسلمه 
واملسلمني  العرب  اىل  رسالة  ووجه  الرئاسة 
قاهلا  عبارة  اي  يصّدقوا  مل  ولكنهم  الجتذابهم 
وكأنهم مدركون ان الرئيس االمسر ليس اكثر 
من »بوش ثالث« جاءهم بلباس خمتلف وبلغة 

اقّل وحشّية وضراوة.
يف  شعبية  ثورة  اول  انتصار  بعد  ماذا  اآلن، 

التاريخ دون سالح ودون زعماء وجنراالت؟
ان القلق واخلوف يساوران مجيع الغيورين على 
البناء  وتارخييًا  ثانيًا  عبورًا  شكلت  اليت  الثورة 

مصر بعد عبور 1973 الشهري.
اخلوف من رجال وزبانية العهد البائد املتغلغلني 
يف مجيع االدارات واالجهزة واملؤسسات العامة 
ثروة مصر،  من نصف  اكثر  وميتلكون  واخلاصة 
اخلوف من تسّلط املتطرفني الدينيني ومن تسّلل 
من  اخلوف  الصدارة...  اىل  االنتهازيني  بعض 
تدفق اموال »االشقاء« لشراء املواقف والوالء 
هم  الذين  اجملهولني  وابطاهلا  بالثورة  للغدر 

الشعب.
مشروعان  القلق  هذا  وكل  املخاوف  هذه  كل 
النوافذ  مصدره  االكرب  اخلوف  ان  نرى  ولكننا 
املشرعة على االمرباطورية االمريكية اليت اوفدت 
منذ االيام االوىل اليت تلت 25 يناير احد  ابرز 
السيد  هو  واملوفد  التطورات.  ملرافقة  جزاريها 
مبارك  لدى  لواشنطن  سفريًا  عمل  الذي  وزنر 
وصوله  وفور  الظل.  يف  مصر  حباكم  ولقب 
ناقض كالم رئيسه اوباما الذي كان أّيد التغيري 
يف مصر شفهيًا على األقل ودعا اىل محاية نظام 

مبارك واستمراره.
الكاملة  الصالحيات  ميتلك  االمريكي  املوفد  ان 

بالتعاون  الثورة  الجهاض  يشاء  كما  ليتصرف 
املعروف  ومن  املوساد.  واجهزة  نتنياهو  مع 
للمخابرات  اكرب حمطة  ثاني  حتتضن  القاهرة  ان 
عدد  ان  ويشاع  بغداد  بعد  االمريكية  املركزية 
الناشطني يف احملطة يقارب الـ 800 وما ال يقّل 
عن الف عميل وخمرب يف الداخل املصري. وسيجد 
املوفد االمريكي الذي حصل على تفويضه مطلق 
االموال الالزمة حلياكة املؤامرات واالموال مؤمنة 
تضررت  اليت  املليارديرية  مبارك  عصابات  من 
كثريًا من الثورة ومن االنظمة اخلائفة من خزانة 

»فورت نوكس« االمريكية.
اراقة  دائمًا  جتنبت  العود  طرية  االنتفاضة  ان 
شرسًا  عدوًا  وستجد  السالح  واستعمال  الدماء 
وخطريًا يف جمابهة املوساد والسي آي ايه وبقايا 

خمابرات عمر سليمان.
البيانات  اصحاب  مصدره  الثاني  التخّوف  اما 
ونعين  اخل..   ،3  ،2  ،1 رقم  البيان  املرقمة... 
العسكر. ان عسكر مصر كان حضاريًا بتصرفاته 
اىل  مبارك  الثورة ودفع  بنجاح  وله فضل كبري 
العامل  من  وغريها  ولكن مصر  واهلرب.  التنّحي 
العربي يتخوفون دائمًا عن جميء البسي البّزات 
العسكرية  والقبعات ومداليات اجلدارة يف خدمة 

وحراسة السالطني.
انه خوف مشروع له ما يربره ألن  االقطار العربية 
عانت االهوال واملرارات من تسّلط العسكر خالل 
اكثر من ستة عقود. وقد دفعت االجيال العربية 
القبائل  البقاء حتت سلطة  بني  اخليار  حرية  يف 
واحلكم العشائري ام االنتقال اىل امرة اصحاب 

البيانات املرقّمة.
ان األمل يف مصر كبري جدًا ألن اجمللس العسكري 
تصرف بوعي ومسؤولية مؤكدًا ان مرحلة اشرافه 
واجراء  حديث  دستور  اعداد  لتأمني  انتقالية 
وال  سنوات.  وليس  اشهر  خالل  حّرة  انتخابات 
شك ان مصر متتلك طاقات وكفاءات عالية يف 

جمال سّن القوانني الدستورية.
كافية  معلومات  اىل  االعالم  اجهزة  وتفتقر 
وواسعة عن قادة مصر العسكريني وطموحاتهم 
وتوجهاتهم. ولكن االمجاع مييل اىل ان اجمللس 
على  الوعي  متتلك  وطنية  خنبة  يضّم  العسكري 
رأسها املشري حسني طنطاوي الذي كان مقربًا 
وخملص  واقعي  ولكنه  حياته  طوال  مبارك  من 
ولن يدور يف ذهنه اي ميل للمغامرة وهو جتاوز 

اخلامسة والسبعني من العمر.
والرجل الثاني يف اجليش املصري ولعله االول 
واالبرز هو اللواء سامي عنان - 62 عامًا - ويشغل 
منصب رئيس االركان وهو خريج روسيا وفرنسا 

والواليات املتحدة .
االطالع  وسعة  بالذكاء  عنان  اللواء  يوصف 
العسكري والسياسي ويعترب االقوى داخل القوات 
املسلحة. ورغم قّلة املعلومات عنه يستبعد عارفوه 
وقال  دميقراطية.  غري  خطوة  اي  عى  يقدم  ان 
األمان  صّمام  انه  املعارضة  صحافيي  احد  عنه 
لالنتفاضة ويعمل بالتنسيق والتفاهم مع املشري 

طنطاوي على جتنب لعب اي دور سياسي.
الشعب  ثورة  تواجهها  اليت  االخرى  االخطار  اما 
املصري ليست قليلة وابرزها التحديات واملصاعب 
االقتصادية ألن االقتصاد املصري مرتبط بالشبكة 
الشبكة  وهلذه  املالية،  السعودية   - االمريكية 

حيتان خطرين يف الداخل املصري.
يقول حممد حسنني هيكل ان حقبة التسعينات من 
القرن املاضي شهدت هروب حوالي 300 مليار 
االضطرابات  فرتة  تكون  وقد  مصر  من  دوالر 
مماثلة  مبالغ  تهريب  شهدت  قبلها  وما  االخرية 

مما جيعل مصر امام وضع اقتصادي مرعب.
انها ثورة تارخيية فاجأت العرب والعامل وجناحها 
من  وكل  انتصارها  يوازي  مصر  مشاكل  حبل 
الفشل  االنتفاضة سيواجه  خيطط الجهاض هذه 

والعقاب الشديد.

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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عرب وعالم
تظاهرة حاشدة يف رام اهلل للمطالبة بإنهاء االنقسام و«محاس« تنفي أي اتصاالت بـ »فتح«

عباس: ال ميكن إجراء انتخابات يف الضفة من دون غزة والقدس
الفلسطيين حممود  الرئيس  أكد 
ميكن«  »ال  انه  امس  عباس 
الرئاسية  االنتخابات  تنظيم 
والتشريعية اليت قررت السلطة 
)سبتمرب(  ايلول  قبل  تنظيمها 
املقبل من دون الضفة الغربية 

وقطاع غزة والقدس الشرقية.
مؤمتر صحايف  عباس يف  وقال 
تيمور  رئيس  مع  مشرتك 
هورتا  راموس  جوزيه  الشرقية 
رام  يف  الرئاسة  مقر  يف  عقد 
اهلل، ان »االنتخابات الرئاسية 
جترى يف  ان  جيب  والتشريعية 
غزة  وقطاع  الغربية  الضفة 
ولفت  الشرقية«.  والقدس 
املقبول  غري  »من  انه  اىل 
الضفة  يف  االنتخابات  اجراء 
غزة«  دون  من  فقط  الغربية 
حيث رفضت حركة »محاس« 
اليت تسيطر على القطاع الدعوة 
واكد  االنتخابات.  تنظيم  اىل 
عباس »بدون ذلك ال ميكن وال 
ان  ورأى  اجراءها«.  نستطيع 
»االنقسام الداخلي هو اخطر ما 
االول هو  وهمنا  يواجه قضيتنا 
استعادة الوحدة الوطنية، لذلك 
رئاسية  انتخابات  إىل  دعونا 
الشعب  ليحسم  وتشريعية 

موقفه من هذه املسألة«.
وكانت السلطة الفلسطينية اعلنت 
السبت املاضي انها قررت اجراء 
يف  وتشريعية  رئاسية  انتخابات 
ايلول  قبل  الفلسطينية  االراضي 
قرارها  على  ايام  بعد  )سبتمرب(، 
التاسع  انتخابات حملية يف  اجراء 

من متوز )يوليو( املقبل.
اذا  ـ  االنتخابات  هذه  وستكون 
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اختصاص، خربة وصدق يف العمل
اسألوا الصيدلي كيف ميكنكم توفري املال

تتوفر يف الصيدلية فيتامينات 
)BLACKMORES(  مساحيق 
للغسيل واجللي، عطورات، 
هدايا - نغّلف اهلدايا جمانًا، 

تظهري فوري لصور الباسبور، 
وأشياء أخرى كثرية 

 توصيالت جمانية للمنازل
مقابل مركز الربيد

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

دوام العمل: 
من االثنني 

حتى 
السبت من 
8 صباحًا 
حتى 8 لياًل
يوم االحد 

من 9 
صباحًا حتى 

8 لياًل

منذ  اقرتاع  عملية  اول  ـ  جرت 
.2006

وبشأن عملية السالم، قال عباس 
األمن  جملس  إىل  ماضون  »حنن 
يطالب  قرار  إستصدار  أجل  من 
االستيطان«.  بوقف  إسرائيل 
العربية  الدول  »مجيع  وتابع 
اليت  االحنياز  دول  عدم  ودول 
هذا  تتبنى  دولة   130 حنو  تشكل 
على  إن  يقول  الذي  القرار«، 
إسرائيل وقف االستيطان، و«كنا 
نتوقع من اللجنة الرباعية أن تصدر 
بيانا متوازنا يتحدث عن حدود عام 
1967 ويتحدث عن األمن، لكن هذا 
مل حيصل، وكنا قد قدمنا طلبا اىل 
إسرائيل  من  يطلب  األمن  جملس 
وقف االستيطان، وهذا الطلب حبد 
ذاته هو ما كررته اإلدارة األمريكية 

أكثر من مرة«.
وأضاف: »حنن نسعى إىل إقامة 
الفلسطينية املستقلة على  الدولة 
الشرقية  والقدس   ،1967 حدود 
املفاوضات  خالل  من  هلا  عاصمة 
والطرق السلمية، وحنن نبذل جهودا 
املؤسسات  بناء  أجل  من  حثيثة 
عند  جاهزة  لتكون  الفلسطينية 

إعالن الدولة املستقلة«.
وأشار عباس إىل مبادرة السالم 
العربية، واليت تتحدث عن إقامة 
الدول  بني  طبيعية  عالقات 
وإسرائيل،  واإلسالمية  العربية 
من  إسرائيل  انسحبت  ما  إذا 

األراضي العربية احملتلة.
القيادي  الربدويل  صالح  ونفى 
امس،  »محاس«  حركة  يف 
املركزية  اللجنة  عضو  إجراء 
أي  نبيل شعت  حلركة »فتح« 

احلكومة  وزراء  برئيس  اتصال 
امساعيل  غزة  يف  الفلسطينية 
ورقة  وحتريك  لبحث  هنية 

املصاحلة املصرية.
األنباء  الربدويل  واستغرب 
حتركات  وجود  عن  حتدثت  اليت 
ملف  إلحياء  سرية  وغري  سرية 
عن  اإلعالن  ظل  يف  املصاحلة 
الرئاسية  االنتخابات  إجراء 
واحد،  طرف  من  والتشريعية 
باإلضافة إىل اإلبقاء على املئات 
يف  السياسيني  املعتقليني  من 
الغربية.  بالضفة  السلطة  سجون 
وتساءل عن اهلدف الذي يسعى 
إطالق  خالل  من  حتقيقه  شعت 
إجراء اتصاالت مع  تسريبات عن 
هنية يف ظل حالة اجلمود يف ملف 

املصاحلة الفلسطينية.
قالت  فلسطينية  مصادر  وكانت 
أخريًا  جرت  سرية  اتصاالت  ان 
املصاحلة  جهود  إحياء  بغرض 
اليت  املتالحقة  التحوالت  عقب 

يشهدها العامل العربي.
من  لعدد  املصادر  وذكرت 
وكاالت األنباء، أن شخصيات من 
حركة »فتح« اتصلت بقيادات 
غزة  يف  »محاس«  حركة  يف 
باتت  الظروف  بأن  وأبلغتها 
على  احلوار  يف  لالنطالق  مواتية 
أساس ورقة املصاحلة املصرية.

هناك  أن  املصادر  وأوضحت 
»محاس«  حركة  داخل  نقاشًا 
اليت  »فتح«  اقرتاحات  حول 
يف  »محاس«  حتفظات  تقبل 
املصرية،  الورقة  على  دمشق 
من  كثريًا  هناك  أن  مستدركة 
تشدد  احلركة  داخل  األصوات 

بتاتا  العودة  عدم  ضرورة  على 
اىل الورقة املصرية اليت يفرتض 
نظام  زوال  مع  »ماتت«  أنها 

الرئيس املصري حسين مبارك.
بقيادة  اتصل  شعث  وكان 
وأبلغها  غزة  يف  »محاس« 
حركته  أن  فيه  لبس  ال  بشكل 
حتفظات  كل  لقبول  مستعدة 
الورقة  على  »محاس« 

املصرية.
رئيس  قال  متصل،  ويف سياق 
الفلسطيين  الوطين  اجمللس 
اعادة  مسألة  ان  الزعنون  سليم 
تشكيل اجمللس الوطين من خالل 
الضفة  يف  جدد  اعضاء  انتخاب 
والشتات  غزة  وقطاع  الغربية 
الوطين  احلوار  جلنة  عاجلتها 
سلسلة  عقدت  اليت  الفلسطيين 
اجتماعات يف القاهرة عام 2005 
على  حينه  يف  االتفاق  مت  حيث 
على  جديد  وطين  انتخاب جملس 
الكامل  النسيب  التمثيل  اساس 

يف الداخل واخلارج.
حاشدة  مسرية  امس  ونظمت 
اطر  اليها  دعت  اهلل  رام  يف 
شبابية  ومؤسسات  ومنظمات 
فصائل  على  وحمسوبة  قريبة 
منظمة التحرير الفلسطينية، ويف 
طالبت  حركة »فتح«  مقدمتها 
»حااًل«.  االنقسام  بانهاء 
اعضاء  التظاهرة  صفوف  وتقدم 
املركزية حلركة »فتح«  اللجنة 
نبيل شعث وعزام االمحد وحممود 
قيادات  اىل  باالضافة  العالول، 
الفلسطينية  الفصائل  من 

االخرى.

السفري  أتراك  مسؤولون  حذر 
فرانسيس  اجلديد  األمريكي 
يف  التدخل  من  ريتشاردوني 
الشؤون الرتكية الداخلية وذلك 
تركيا  احتجاز  على  علق  بعدما 
صحافيني على الرغم من تعهدها 

دعم حرية التعبري.
على  القبض  ألقي  وكان 
ياجلني  سونر  البارز  الصحايف 
األسبوع  هذا  زمالئه  من  وثالثة 
ومثلوا أمس االول أمام احملكمة 
مزعومة  مبؤامرة  يتصل  ما  يف 

لإلطاحة باحلكومة.
للصحافيني  ريتشاردوني  وقال 
ناحية  »من  املاضي:  الثالثاء 
هناك سياسة معلنة لدعم حرية 
الصحافة. من ناحية أخرى حيتجز 
أن  حناول  إننا  الصحافيون. 

نفهم هذا«.
الذي  ياجلني،  الصحايف  وقال 
ينتقد  الكرتونيًا  موقعًا  ميلك 
طيب  رجب  الوزراء  رئيس 
على  معلقًا  بضراوة  أردوغان 
هي  ما  يعرف  ال  إنه  القضية، 

االتهامات.
وردًا على كالم السفري األمريكي 
العدالة  حزب  رئيس  نائب  قال 
جليك  حسني  احلاكم،  والتنمية 
إن هناك خطًا ينبغي أال يتجاوزه 

السفراء.
األتراك  املفاوضني  كبري  وقال 
االحتاد  مع  احملادثات  يف 
ايغيمني  الوزير  األوروبي، 
املتحدة  الواليات  إن  باجيس، 
اعتقلت  أن  سبق  نفسها 
صحافيني لرفضهم الكشف عن 

مصادرهم.
ونقلت صحيفة »الزمان« عن 

باجيس قوله: »السفري حديث 
العهد جدًا. تصرحياته عن تركيا 
ليست هلا صلة مبعلوماته وخربته 

بل مبا مسعه«.
صحافيون  »هناك  أضاف 
مسجونون يف بالده لعدم كشفهم 

عن مصادرهم االخبارية«.
باراك  األمريكي  الرئيس  وعني 
أوباما ريتشاردوني سفريًا لدى 
املتحدة  الواليات  حليفة  تركيا 
يف نهاية كانون األول )ديسمرب( 

املاضي.
كشفت  األثناء،  هذه  ويف 
قياديي  أن  عن  أمنية  تقارير 
اجملتمعات  »احتاد  يسمى  ما 
يعد  الذي  الكردستانية«، 
الواجهة السياسية ملنظمة حزب 
االنفصالية  الكردستاني  العمال 
للقيام  خيططون  تركيا،  يف 
بهدف  وحتريض  شغب  بأعمال 
موعد  قبل  الفوضى  إثارة 
االنتخابات الربملانية املقررة يف 

حزيران )يونيو( املقبل.
األمن  ألجهزة  تقارير  وأكدت 
قيادة  توىل  االحتاد  أن  الرتكية 
والعمل  التحريضية  العمليات 
بكر،  ديار  مدينة  جعل  على 
جنوب  الكردية يف  املدن  كربى 
ميدان  من  صورة  تركيا،  شرق 
لفت  بهدف  مصر  يف  التحرير 
جنوب  منطقة  إىل  العامل  أنظار 
انتفاضة  وحتقيق  تركيا،  شرق 
اليت  باالنتفاضة  شبيهة  شعبية 
أدت اىل إسقاط نظام الرئيس 
لتغيري  مصر  يف  مبارك  حسين 
فرص  وتقليل  البالد،  إدارة 
احلاكم  والتنمية  العدالة  حزب 
يف الفوز باالنتخابات الربملانية.

أنقرة حتذر السفري األمريكي من التدخل يف 
شؤونها بعد تعليقه على احتجاز صحافيني
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أعلن البيان الرقم واحد الصادر 
دفاع  لقوة  العامة  القيادة  عن 
»التدابري  اختاذ  البحرين 
لبسط  والرادعة«  الصارمة 
الناس  داعيًا  البالد،  يف  االمن 
املناطق  التجمهر يف  جتنب  اىل 
احليوية وسط العاصمة املنامة، 
الشرطة  اقتحمت  بعدما  وذلك 
خميمًا حملتجني يف دوار اللؤلؤة 
ما  االول  امس  العاصمة  وسط 
اسفر عن مقتل ثالثة اشخاص، 
املعارضة  طالبت  وقت  يف 
احلكومة،  باستقالة  البحرينية 
الوطين  الوفاق  مجعية  وأعلنت 

انسحابها من جملس النواب.
مع  التطورات  هذه  وتقاطعت 
لوزراء  استثنائي  اجتماع  عقد 
التعاون  جملس  دول  خارجية 
وقوف  أكدوا  الذين  اخلليجي 
مواجهة  دول اجمللس يف  مجيع 
اي خطر تتعرض له اي دولة من 

الدول االعضاء.
وقتل ثالثة اشخاص ليل االربعاء 
- اخلميس وأصيب 195 آخرون 
االمن  قوات  شنته  هجوم  يف 
على متظاهرين كانوا حمتشدين 
كما  املنامة،  ساحات  احدى  يف 
ونهائية  رمسية  حصيلة  افادت 
يف  البحرينية،  الصحة  لوزارة 
عن  املعارضون  حتدث  حني 

سقوط اربعة قتلى.
البحريين  الصحة  وزير  وقال 
يف  احلمر  يعقوب  بن  فيصل 
االنباء  وكالة  نشرته  تصريح 
الصحة  »وزارة  ان  البحرينية 
 195 وحنو  قتلى  ثالثة  احصت 
احلصيلة  وانتقد  جرحيا«، 

بعض  نشرها  اليت  املضخمة 
وسائل االعالم.

وأضاف ان معظم اجلرحى الـ195 
عادوا اىل منازهلم ومل يبق منهم 
سوى 43 يتلقون العالج، وواحد 

يف قسم االنعاش.
جملس  خارجية  وزراء  وأعلن 
التعاون اخلليجي عقب اجتماعهم 
يف املنامة أمس، ان »اجمللس 
الوزاري اكد وقوف دول جملس 
التعاون صفًا واحدًا يف مواجهة 
من  أي  له  تتعرض  خطر  أي 

دوله«.
وأكدوا »دعمهم الكامل ململكة 
واقتصاديًا  سياسيًا  البحرين 
مشريين  ودفاعيًا«،  وأمنيًا 
يف  »املسؤولية  ان  اىل 
احملافظة على االمن واالستقرار 
على  بناء  مجاعية  مسؤولية  هي 
املتكامل  اجلماعي  االمن  مبدأ 
بالعهود  والتزامًا  واملتكافل.. 
والدفاعية  االمنية  واالتفاقيات 
اوردت  حسبما  املشرتكة«، 

وكالة االنباء البحرينية.
جملس  يف  عضو  والبحرين 
جانب  اىل  اخلليجي  التعاون 
وعمان  واالمارات  السعودية 
هذه  وترتبط  والكويت،  وقطر 
بالنفط  الغنية  اخلليجية  الدول 

باتفاقات دفاع وتعاون.
عشرات  االول  امس  ونشرت 
شوارع  العسكرية يف  املدرعات 
البحرين عقب تفريق املعتصمني 
دوار  من  باالصالح  املطالبني 

اللؤلؤة.
للقيادة  الرمسي  الناطق  واكد 
ان  البحرين  دفاع  لقوة  العامة 

 اجليش يعلن تدابري رادعة واألمن يطرد املعتصمني من وسط املنامة
جملس التعاون اخلليجي يؤكد وقوفه اىل جانب البحرين

العاصمة  يف  ينتشر  اجليش 
»امن  على  للحفاظ  البحرينية 
وقال  واملقيمني«.  املواطنني 
من  عسكرية  »قوات  ان 
يف  اخذت  البحرين  دفاع  قوة 
العاصمة  حمافظة  يف  االنفتاح 
الالزمة  االجراءات  اختاذ  بدواعي 
وسالمة  أمن  على  للحفاظ 
وتأمني  واملقيمني  املواطنني 
أعمال  من  وممتلكاتهم  حرياتهم 

العنف«.
»البيان  يف  اجليش  وشدد 
كافة  »اختاذ  على   »1 الرقم 
والرادعة  الصارمة  التدابري 
العام«.  والنظام  األمن  لبسط 
كما دعا »املواطنني واملقيمني 
االبتعاد عن التجمهر يف املناطق 
العاصمة،  وسط  يف  احليوية 
حيث ان ذلك يسبب تأثريا بالغا 
على حركة السري، واثارة اخلوف 
املنطقة،  مرتادي  بني  والفزع 
أزمات  حدوث  إىل  ويؤدي 
مرورية، مما يرتتب عليه تعريض 
حياة املواطنني واملقيمني للخطر 

واإلضرار مبصاحلهم«.
قوات  عناصر  من  مئات  وكان 
االمن البحرينية فرقوا فجر امس 
اللؤلؤة،  ساحة  يف  املعتصمني 
مستخدمني  املنامة،  وسط  يف 
الغاز املسيل للدموع واهلراوات، 
اآلليات  من  برتل  مدعومني 

املدرعة.
البحريين  الصحة  وزير  وقال 
ان  احلمر  يعقوب  بن  فيصل 
اىل  ثالثة،  بلغ  القتلى  عدد 
جانب اصابة ما ال يقل عن 195 
مصابا   36 حنو  وهناك  شخصا، 

العالج،  يتلقون  زالوا  ما  آخر 
بعضهم حتت العناية الفائقة.

حكوميون  مسؤولون  وقال 
قررت  احلكومة  ان  حبرينيون 
ان  بعد  املتظاهرين  تفريق 
احلوار معهم اىل  وصلت فرص 

»طريق مسدود«.
باسم  الرمسي  الناطق  وصرح 
وزارة الداخلية العميد طارق حسن 
احلسن ان »قوات االمن العام 
)اخلميس(  اليوم  صباح  قامت 
من  اللؤلؤة  دوار  منطقة  باخالء 
فيه  واملعتصمني  املتجمهرين 
وذلك بعد استنفاد كافة فرص 
استجاب  حيث  معهم،  احلوار 
بهدوء،  وغادر  منهم  البعض 
االمتثال  آخرون  رفض  بينما 
استدعى  الذي  األمر  للقانون، 

التدخل لتفريقهم«.
امس  فجر  اللؤلؤة  دوار  وبدا 
االول شبه خال باستثناء بعض 
تستجوبهم  الذين  االشخاص 
الصحافيون  وشاهد  الشرطة. 
املنطقة  يغادرون  املتظاهرين 

وقوات االمن تطاردهم.
جلمعية  العام  االمني  وقال 
املعارضة،  الشيعية  الوفاق، 
الشيخ علي سلمان ان »الذي 
انذار  بدون  هجوم  هو  حصل 
للمعتصمني«.  ومفاجئ  مسبق 
كجمعيات  »اصدرنا  اضاف 
بيانًا  الوفاق  فيها  مبا  سياسية 
احلكومة  باستقالة  فيه  طالبنا 
وتشكيل حكومة جديدة للنظر يف 
اصالحات  ولتقديم  اجلرمية  هذه 

سياسية«.
جلمعية  العام  االمني  اكد  كما 

اليت  »املسرية  ان  الوفاق 
تعتزم حركات املعارضة تنظيمها 
غدا السبت تضامنًا مع احملتجني 

ستستمر كما هو مقرر هلا«.
الدولية،  الفعل  ردود  ويف 
باراك  االمريكي  الرئيس  اعرب 
استخدام  رفضه  عن  اوباما 
ضد  العنف  البحرينية  احلكومة 
افاد  ما  حبسب  املتظاهرين، 

املتحدث بامسه.
البيت  باسم  املتحدث  وقال 
اوباما  ان  كارني  جاي  االبيض 
استخدام  نعارض  »اننا  يرى 
للعنف«  البحرينية  احلكومة 
مضيفا ان اوباما يعارض كذلك 
»السلمية«  التظاهرات  قمع 

اليت تشهدها املنطقة.
اخلارجية  وزيرة  واعربت 
عن  كلينتون  هيالري  االمريكية 
»قلقها الشديد« ازاء الوضع 
اىل  املنامة  ودعت  البحرين  يف 

النفس«  »بضبط  التحلي 
وذلك  املتظاهرين  مواجهة  يف 
اثناء حمادثة هاتفية مع نظريها 

البحريين.
ووصفت وزارة الدفاع االمريكية 
)البنتاغون( البحرين بأنها شريك 
ضبط  إىل  دعتها  لكنها  مهم 

النفس.
البنتاغون  باسم  الناطق  وقال 
الكولونيل ديف البان »بوصفها 
ومقرًا  طويلة  فرتة  منذ  حليفًا 
االمريكي..  اخلامس  لألسطول 
البحرين شريك مهم .. وتراقب 
التطورات  كثب  عن  الوزارة 

هناك.«
دعا األمني العام لألمم املتحدة 
بان كي مون قادة البحرين اىل 
عدم اللجوء للعنف ضد املدنيني 
والصحافيني. وقال »التقارير 
تثري  البحرين  من  لياًل  الواردة 

قلقًا شديدًا«. 

مصر: توقيف ثالثة وزراء سابقني ورجل أعمال بارز
قالت مصادر قضائية مصرية أمس االول إن احملامي العام لنيابة 
األموال العامة العليا املصرية املستشار علي اهلواري أمر حببس ثالثة 
وزراء سابقني ورجل أعمال بارز قيادي سابق يف احلزب احلاكم ملدة 

15 يومًا على ذمة التحقيق معهم يف اتهامات بالفساد.
حبيب  السابق  الداخلية  وزير  هم  الثالثة  الوزراء  إن  مصدر  وقال 
اجلديدة  العمرانية  واجملتمعات  واملرافق  اإلسكان  وزير  العادلي، 
جرانة. ومشل  زهري  السابق  السياحة  ووزير  املغربي  أمحد  السابق 
القرار رجل األعمال قطب صناعة احلديد أمحد عز الذي كان يشغل 
الدميقراطي وعضو هيئة  الوطين  احلزب  التنظيم يف  أمني  منصب 

مكتب احلزب.
وأضاف املصدر أن األربعة متهمون بالرتبح وإهدار املال العام.

أصبح الذي يصلي وحيمل رسالة سالم وتوعية يقولون عنه 
مشعوذ،يضر بالبيئة اإلخالقية.... والذي حيرض على القتل 
ويهجر الشباب ليقضوا على مستقبلهم،  يقولون عنه حيافظ 

على وطنه،مؤمن...
نعم، الذي يتكلم جبرأة واحلقيقة يرفضونه ويالحقونه ليشوهوا 
يتكلم  والذي  الروحية...  رسالته  العائلية،  الذاتية،  سريته 

بالنميمة وحيرض النفوس على احلرب حيرتمونه.....
لذا كل شخص يتكلم حبرية، وحبقيقة ويدعو للسالم واإلتفاق 
والوحدة يقصدون النيل من مسعته وكرامته والتشهري به علنًا  

ضاربني األنظمة والقوانني بعرض احلائط. 
نعم، اصبح اجملرم، والذي يشهد زور، وجيدف، وحيّرض...ال 

حسيب وال من حياسبه وهذا ألن اصبحوا كلهم كذلك.
نعم، الذي يشحن النفوس باحلقد والكراهية يعدونه مناضل... 
يعدونه  واإلحرتام...  احلب  على  النفوس  يعّلم  الذي  أما 

مضل...
املصاعب  تواجه  يسوع«  أم  مريم  ماما  اليوم »عائلة  لذا، 

حيث يصدونها بأقاويلهم السيئة والوشايات الكاذبة....
  أعلمنا السلطات املعنية بأننا نتعّرض لشتى أنواع الرتهيب 
الطرق  بشتى  علينا  نفسها  سلطت  زمرة  من  واملضايقات 
التهديد والقدح والذم وتشويه السمعة وضرب النار يف باب 
منزلي... إضطررت إىل ترك منزلي الكائن يف جعيتا واإلبتعاد 
التهديدات  كل  عن  ابتعد  لكي  البرتون  حنال  إىل  واإلنتقال 
وترهيبات والتحريضات. ولكن بالرغم من ذلك، أعيدت الكّرة 

ثانية، أين حّقي الشخصي وأين حرية امللكية.
أوقفوا  حيث  ورائي  مسومهم  يفرغون  زالوا  ما  لليوم  نعم، 
يف  امللتوية  وأساليبهم  الرتهيب  ويستعملون  البناء  رخصة 
بالقانون؟  يالحقون  ال  كله  بنا...وهذا  ويشهرون  الكنائس 
فإذًا، القانون ال يطبق على من يسيئون وحيقرون ويشهرون 
على اآلخرين بل على الذين حيرتمون القانون. وهذا كله ألن 
رساليت تدعوهم للوحدة وطبعًا هذا ال يناسبهم ألن الطوائف 

تلغى وال يعود السلطة هلا بل للدولة.

هديف بأن أعلن السالم ألقضي على الفساد
بصفة  إلفادتنا  لإلستماع  دوما  خمفر  رئيس  ورائنا  ارسل 
مستمعني فيما خيتص برخصة األرض ولكن استمعوا لنا من 
ثم طلب توقيفنا بتهمة شتم البطرك صفري وطبعًا هذا غري 

صحيح
إىل  وأدخلونا  توطأوا ضدنا  حيث  واكاذيب  تلفيق  هذا  بل   
السجن مع أن الكثري يشتمونه علنًا ومن دون توقف، ولكن ما 
فهمته بأن الذي يشتم اهلل وحيّقر فيه ال يوقفونه؟!! فإذًا، هم 

ال يطبقون القانون بل يطبقون أقاويل الطوائف.
فأصبحت القصة ليست رخصة أرض بل شعوذة وحتقري بالدين 

وسجنوننا وطبعًا خرجنا بسند كفالة واليوم يوجد حمكمة....
وألن ال يوجد قانون وأينما ذهبت تطالب باحلق كان يقال لنا: 
ضغطني علينا. هذا هي الطائفية، وأوقفوا الرخصة من بعد 
هلم  بعثنا  استعباطي؟  قرار  هذا  وطبعًا  من صدورها  يومني 
بكتاب للقائمقام، رد علينا: بتوقيف العمل« حلني جالء بعض 

األمور«، إىل حتى وصلنا إىل جملس الشورى.
وهذا كله وراءه الوزير املختص املعين باتفاقية مع املطارنة 
)غي جنيم،بشارة الراعي، بولس سعادة....( الذين يالحقونين.

هذا هو الوزير احملامي الذي يعمل للقانون فاتضح بأنه يعمل 
للطائفة، وبناء على قرار املدعي العام دّبر لي مكيدة أي فتش 

يف قانونه على تهمة ونسبها لي لكي أدخل السجن.نعم.
العام....ألنهم يعاملوني  للرأي  أريد أن أوصل صوتي  لذا، 
عائلة،  كذا  على  خطرًا  شكلوا  حيث  الشنيعة  الطريقة  بهذه 
يف  علينا  يقضوا  أن  لبنان،هادفني  من  تهجريها  ويريدون 
صمت حتى ال يصل صوتنا اعالميًا للرأي العام الذي يهمه أن 

يقضي على الفساد، والظلم. 
أسأل: أين حقوقنا كمواطنني لبنانيني وأين حرية املعتقد اليت 
يضمنها ويكفلها الدستور اللبناني يف املادة التاسعة وحيث 
أن مقّدمة الدستور اللبناني القّيمة ذاتها لسائر مواد الدستور 
الدين،الفكر  حرية  يف  احلق  شخص  لكل  أن  على  نّص  قد 
على  وتتعد  تالحقنا  أن  للكنيسة  حيق  وهل   .... وامللكية 
الكنيسة  فإذًا، ألن  وملكيتنا!؟؟؟  ومعتقدنا، وفكرنا  حريتنا، 

متى ستبقى  إىل  انصاعة هلا  الدولة  أن تشوه رساليت  تريد 
الناس مربجمة حسب الطوائف؟!!!!

بل  احلّق  أو  القوانني  حسب  حيكمون  ال  القضاة  اليوم  لذا، 
حسب مراعة املطران فالن والبطرك وطائفته. 

لذا، بلبنان ال يوجد دولة بل دويالت، يعين الدولة ال تتصّرف 
حسب  بل  اإلنسان  حقوق  لتحفظ  والدستور  القانون  حسب 
كل  ألن  الدولة،  على  تسيطر  اليت  هي  والطوائف  الطوائف 
لذا  هلا،  وفقًا  تسري  والدولة  وأنظمتها  قانونها  هلا  طائفة 
لبنان ليس ناجحًا باقتصاده، وهجروا شبابه، وإن مل تكن من 
الطائفة يعتربونك ملحد وهذا ألن ال تسري وفقًا ملعتقداتهم، 
وطقوسهم، وقوانينهم أسأل: هل برأيكم ينجح البلد الذي فيه 
عدة طوائف والدولة تسري حسب معتقداتهم، وقوانينهم؟؟ أو 
الطوائف جيب أن تطبق القانون حسب الدولة. لذا بلبنان ولو 
الطوائف فلن  اقاويل  كان يوجد حكومة وبقيت تسري حسب 

تنجح. 
لذا، الكثري عندما أتكلم عن الطائفة قاصدة الدفاع عن حقوقي 

خيافون وليس عندهم اجلرأة يف توصيل احلقيقة.
لذلك يف لبنان ليس من حققك أن  تدافع عن نفسَك حتى 

ولو بالقانون.
أو يريدونك أن تبقى يف مزرعتهم تسري حسب ما ميلونه عليك 
من دون أن تسأل وتستفسر أو يكون لك رأي خاص بَك.... 

أليس هذا حتطيم حلريتك الشخصية؟ 
 إذا إن مل يكّفوا عن األقاويل السيئة والوشايات الكاذبة وال 
الفساد، والقهر، والذل... ستبقى األرض جافة،  أحد يردع 
تكلم وفقًا حلريته  وإن كل شخص  حياة فيها،  يابسة....ال 
من دون أي سليط ومتسّلط عليه ستزدهر األرض طهارة، 

واحرتام، وانفتاح.
صياغتها  بإمكان  ولكن  قوله  أريد  ما  أوصل  لكي  نصيتها 

حسب ما تريدون..شكرًا 

مرساهلل
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اعتذاره  موريسون  قدم سكوت 
حساسة  »غري  تصرحيات  عن 
جنازات  حول  مناسبة«  وغري 
قتلوا  الذين  اللجوء  لطاليب 
كانون  يف  القارب  مأساة  يف 

االول.
وقال الناطق باسم حقيبة اهلجرة 
مل  التصرحيات  هذه  ان  للظل 
واملكان«  الوقت  »يف  تكن 
متويل  قضية  لرفع  املناسبني 
لنفقات  االحتادية  احلكومة 
من  قريبا  عشر  ألحد  السفر 
جزيرة كريسماس اىل سيدني.

فيوم الثالثاء  وقبل بدء مراسم 
اجلنازة لثمانية من طاليب اللجوء، 
اليت حضرها أقارب بينهم صيب 
يتيم يف الثامنة من العمر، قال 
السيد موريسون ان دفع نفقات 

السفر ليس انفاقا مسؤوال.
عن  يتوقف  لن  بانه  وتعهد 
لرفع  بالنسبة  احلكومة  حماسبة 

تكلفة رعاية طاليب اللجوء.
وقال لراديو 2GB »ان توقيت 
تعليقاتي على مدى الساعات الـ 
24 املاضية كانت غري حساسة 

وغري الئقة«.
من  أكثر  رمبا  واضاف »اعرف 
الناس  يشعر  كيف  أي شخص 
بشدة حول هذه املشكلة، ومدى 
اليت  التكاليف  بشأن  غضبهم 
ُأنفقت وأشارك يف هذا الغضب 
وأريد أن أرى ذلك يتغري.. لكن 

هناك وقت ومكان.
األمور  أترك  ما  »نادرا  وقال 

على ارض امللعب عندما يتعلق 
األمر بهذه القضية... ولكن اذا 
ان  فعليك  اخلط  فوق  احد  خطا 
استعداد  على  وأنا  ذلك  تقول 

للقيام بذلك«.
على  جيب  »لكن  يقول  وتابع 
احلكومة أن ال متر على ذلك مرور 

الكرام«.
يسعين  مل  :»باألمس  وقال 
ينبغي  ال  الناس  أن  اقول  أن 
على حضور  قادرين  يكونوا  أن 
اقرتحت  لقد  ألسرهم..  جنازة 
أن  ينبغي  كان  اجلنازة  بان 
كريسماس،  جزيرة  يف  تكون 
هو  يف  يكن  مل  التصريح  هذا 
ذلك،  أقبل  املناسب..  الوقت 

وميكننا املضي قدما.«
ابوت  طوني  السيد  هنأ  بدوره 
موريسون لكونه »رجال مبا فيه 
»شجاعة«  ولديه  الكفاية« 

االعتذار. 
وقال زعيم املعارضة ان السيد 
موريسون »ذهب بعيدا  بعض 

الشيء«.
 اما السيد جو هوكي فقال ان 
عندما  احلق  موريسون  للسيد 
اجلنازات  تَقم  مل  ملاذا  سأل 
مضيفا  كريسماس،  جزيرة  يف 
باسم  املتحدث  حق  »من 
املعارضة طرح هذا السؤال«.

ان  »اعتقد  قائال  واستطرد 
ملاذا  أوال،  هي  هنا  املسألة 
سيدني؟  يف  اجلنازات  اقيمت 
دون  زال  ما  السؤال  وهذا 

سكوت موريسون يأسف للتعليق  »غري احلساس  وغري املناسب« على مأساة القارب

جواب«. 
ومع ذلك ، فمن غري احملتمل أن 
تسمح احلكومة للسيد موريسون 
أو لزعيم املعارضة طوني أبوت، 
الذي وقف اىل جانب وزير الظل 
للهجرة )موريسون( املضي اىل 
اخلزانة  وزير  قال  حيث  االمام 
واين سوان »ان سرقة مقاطع 
صوتية من أمة واحدة هو منحى 
اقل  اخنفاضا انتهى اليه طوني 

ابوت«.
أن جممل هذه   وقال »أعتقد 
هامة  تساؤالت  يثري  احللقة 
أو  املعارضة،  زعيم  حكم  حول 

عدمه«.
كنت  إذا  ما  يهم  »ال  وتابع 

بريي تشيد باعادة افتتاح حمطة االطفاء يف ليدكمب بعد جتديدها
رحبت نائبة أوبرن يف برملان نيو 
ساوث ويلز السيدة باربرا بريي 
الرمسي حملطة  االفتتاح  باعادة 
ليدكمب لالطفاء بعد جتديدها بـ 

890 ألف دوالر.
بريي،  السيدة  انضمت  فقد 
الطوارئ  خدمات  وزير  ممثلة 
خدمة  مفوض  اىل  وان،  ستيف 
الوالية   يف  واالنقاذ  احلرائق 
ورئيس  املفوض  مولينز  غريغ 
العويك  روني  أوبرن  بلدية 
لالحتفال  االطفاء  وعناصر 

باالنتهاء من العمل.
»تلتزم  بريي  السيدة  وقالت 
عناصر  بتزويد  الوالية  حكومة 
ووسائل  باملعدات  االطفاء 
لعملهم  حيتاجونها  اليت  الراحة 

احليوي«.
واضافت تقول »ان التجديدات 
مشلت  لالطفا  ليدكمب  يف 
احلالي  املبنى  وجتديد  التوسعة 
برنامج  اكرب  واليت هي جزء من 
االطفاء  حمطات  تاريخ  يف  بناء 
 130 يقدم  حيث   ، الوالية  يف 
تسهيالت  النشاء  دوالر  مليون 
احلالية  املرافق  وجتديد  جديدة 

يف مجيع أحناء الوالية«.
العام  »يف  تقول  واضافت 
حكومة  التزمت   ،  11/2010

قياسي  برقم  ويلز  ساوث  نيو 
خلدمات  دوالر  مليون   972 هو 

الطوارئ«.
املياه  وزير  هنأ  اخرى  من جهة 
يف الوالية فيل كوستا 14 خرجيا 
العمل يف سلطت  بدأوا  جامعيا 

مياه سيدني هذا الشهر.
انضمت اىل السيد كوستا النائبة 
 at باربرا بريي يف سيدني مرفق
 the Sydney Water Potts Hill

للرتحيب بالعاملني اجلدد.
ان   « كوستا  السيد  وقال 
اآلن  لديها  مياه سيدني  سلطة 
مدى  على  اخذهم  مت  خرجيا   63
فرتة ثالث سنوات على دفعات 
من 6 أشهر إىل 12 ، مما يوفر 
هلم خربة يف عدد من اجملاالت 
املختلفة داخل حقل خربتهم«.

»اخلرجيني  ان  يقول  واضاف 
يف  علمية  درجات  على  حصلوا 
من  مأخوذة  والعلوم  اهلندسة 
جمموعة من التخصصات مبا فيها 
والكيميائية  واملدنية  البيئية 

وامليكانيكية.
»اننا  بريي  السيدة  وقالت 
للشباب  عمل  فرص  نوفر 
للحفاظ  ذلك  ونفعل  املوهوبني 

على البيئة«.
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تتحدث عن السياسة االقتصادية 
عن  تتحدث  كنت  إذا  ما  أو 
السياسة االجتماعية ، ان حزب 
انهم  داخليا،  منقسم  االحرار 
البعض..  بعضهم  رقاب  يف 
الربملان  يف  ذلك  نرى  اننا 
اىل  انتقل  واآلن  الوقت  طوال 

العلن«.
وقال السكرتري الربملاني ديفيد 
برادبري ان موقف السيد ابوت 
بنواب  واشاد  »خمجال«  كان 
يف  اختلفوا  الذين  االئتالف 

الرأي مع السيد موريسون.
 وقال »لكن جيب أن يشعروا 
الذي  االجتاه  إزاء  بالغ  بقلق 

يسري فيه حزبهم«.

االمامية  املقاعد  عضو  ورفض 
بيلسون  بروس  املعارضة  يف 
حزب  داخل  االنقسام  مزاعم 

االحرار، قائال : »لست متأكدا 
يصّور  كما  انقساما  هناك  ان 

البعض«.

الحظ زير اخلزانة واين سوان 
ارتفاع صايف ارباح بي هتش 
يف   72 مبعدل  بيليتون  بي 
من  االول  النصف  يف  املئة 
ذلك  ان  قائال  احلالي،  العام 
إىل  اسرتاليا  حاجة  يظهر 
فرض ضريبة على أرباح موارد 

الشركات.
وقال ان النتيجة تعكس قوة 
هذا القطاع وقدرته على دفع 
ملوارد  منقحة  اجيار  ضريبة 

املعادن.
يقول  سوان  السيد  واضاف 
يف  السبب  هو  »هذا 
اجيار  لضريبة  الشرس  قتالنا 

املوارد«.
وقال »كان من الواضح متاما 
أننا مل نكن بصدد  العمل على 
االقرتاح األصلي، من الواضح 
جدا أننا كنا حباجة إىل تصميم 
ضريبة مع ميزات خمتلفة تؤمن 

ضرائب أقل«.
سنراه  ما  ان  »لكن  وتابع 
صناعة  لقطاع  املستقبل  يف 

املوارد هو أنه قوي جدا«.
األرقام  اخلزانة  وزير  ونفى 
 60 بـ  عجز  عن  تكشف  اليت 
مليار دوالر من عائدات ضربية 
مقارنة  املعدنية  املوارد  اجيار 
بضريبة األرباح  املمتازة على 
املعادن قائال »ال شيء جديد 

على االطالق«.
وزارة  وثائق  أظهرت  وقد 
اجيار  ضريبة  ان  اخلزانة 
تدر  سوف  املعدنية  املوارد 

مليار   38.5 اخلزينة  على 
العام 21-2020  دوالر حبدود 
، باملقارنة بـ 99 مليار دوالر 
على  املمتازة  الضربية  من 
األرباح اليت كان من املتوقع 

حتقيقها.
وقال وزير اخلزانة ان توقعات 
الـ 10 سنوات كانت »كثرية 
التغيري«، حيث تتأثر مبجموعة 
من العوامل واعلن السيد سوان 
املعادن(  اجيار  )ضريبة  انها 
»سرتفع العائدات أقل بكثري 

من االقرتاح السابق«.
اما اآلنسة جوليا جيالرد  فقالت 
أنه  نيوزيلندا  يف  للصحفيني 
لن تكون اي تغيريات اضافية 
لضريبة املوارد على الرغم من 

تقديرات وزارة اخلزانة.
عن  الوزراء  رئيسة  ودافعت 
ضربية  وهو  الوسط  احلل 
الذي  املعدنية  املوارد  اجيار 

طريق  عن  اليه   الوصول  مت 
التفاوض مع شركات التعدين 
راد   كيفني  ضربية  إلغاء  بعد 
اليت  االرباح  على  املمتازة 

اقرتحها العام املاضي.
تصميم  »لفهم  انه  وقالت 
قرارات  اختذنا  الضريبة 
هذه  تستخدم  اليت  اإلنفاق 
على  تغيري  إلحداث  اإليرادات 
معدالت ضريبة الشركات،جيمع 
وطنية  مدخرات  لدينا 
للشركات  ومساعدة  للتقاعد 

الصغرية«.
بوب  اخلضر  حزب  زعيم  اما 
العمل  العادة  فدعا  براون 
األصلي  الضرائب  باقرتاح 
التعدين  شركات  ان  قائال 
من  دوالر  مليار   60 انتزعت 

جيوب دافعي الضرائب.
بي  اتش  »بي  ان  وقال 
بيليتون وريو تينتو ستقومان 
بتصدير املليارات على حساب 
على  وحتصالن  االسرتاليني، 
أن متول  اليت ميكن  العائدات 
التحتية،  والبنية  اخلدمات 
مليارات   5 ذلك  يف  مبا 
الدولي  التأمني  لنظام  دوالر 

لالعاقة«.
هذا  جيالرد  السيدة  ورفضت 
ليست  انها  قائال   ، االقرتاح 
ضريبة  عن  للتخلي  مستعدة 
قائلة  املعدنية،  املوارد  اجيار 
للربملان  نقدم  »سوف 
الضريبة اليت مت االتفاق عليها 

مع كبار شركات التعدين«.

سوان:أرباح بي هتش بي تظهر احلاجة لفرض ضرائب على موارد الشركات

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 

جلســة رائعــة مــع النرجيــلة
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اسرتاليات

2011 19 شباط  Saturday 19 February 2011السبت 

أطلقت رئيسة الوالية كريستينا 
كينيللي الليلة محلتها اإلنتخابية 
شهر  بعد  العربية  اجلالية  مع 
امس االول اخلميس يف صالة 
وشنت  بانكستاون  يف  البلفيو 
باري  خطط  على  الذعا  هجوما 
يف  للعائالت  السرية  اوفاريل 

نيو ساوث ويلز.
وقد حضر حفل االطالق، اضافة 
اىل االعالم العربي وشخصيات 
من اجلالية، كل من  السيناتور 
والنواب  مسلماني  شوكت 
باربرة بريي، الن أشنت، روبرت 
بول  بريني،  ليندا  فورولو، 
ومرشح  بورجر  دايفيد  لينش، 
بيار  باراماتا  يف  العمال  حزب 

اسرب.
وقد حتدث يف املناسبة، اضافة 
كريستينا  الوالية  رئيسة  اىل 
كينيللي، كل من الوزير دايفيد 
بريي  باربرة  والوزيرة  بورجر 
لباراماتا  العمال  حزب  ومرشح 
بيار اسرب حيث نوهوا بكلماتهم 
بالدور القيادي لرئيسة الوالية 
اليت  الصعبات  مع  وشعورها 

منها العائالت.
كينيللي:  السيدة  وقالت 
»يف هذه االنتخابات، سيكون 
مستقَبلني  بني  خيار  للناخبني 
نيو  لعائالت  جدا  خمتلفني 

ساوث ويلز«. 
وتابعت قائلة »من ناحية، فإن 
تعرفون  وأنتم  واضح  اإلختيار 
حزب  سياسات  مع  أقف  أين 

العمال الواضحة واملفصلة. 
لدينا  اآلخر  اجلانب  »وعلى 
رفض  الذي  اوفاريل  باري 
كربى،  أي سياسة  عن  اإلفراج 
اليت  السياسات  تلك  ان  علمًا 
نيو  بعائالت  ستضر  أصدرها 

ساوث ويلز.

كينيللي  السيدة  واضافت 
»باري اوفاريل ال يقول شيئا 
ويلز  ساوث  لنيو  خططه  عن 
حياول  الذي  الشيء  هو  ما   -

إخفاءه؟ 
أن  نعلم  »حنن  ايضا  وقالت 
باري اوفاريل سيبقى هّينًا على 
السياسات ألن كل السياسات 
اليت أصدرها  حتى اآلن سوف 
تلحق الضرر بعائالت نيو ساوث 

ويلز. 
اوفاريل  باري  ان  واوضحت 
سوف يؤذي عائالت نيو ساوث 

ويلز كما يلي: 
يقوم  سوف  اوفاريل  باري   •
منزل   128000 بـ  السوق  بغمر 
إضايف يف جنوبي غربي وغربي 
التمويل  توفري  دون  سيدني 
وحدائق  وطرق  ملدارس  الالزم 

ومستشفيات جديدة؛ 
• باري اوفاريل أكد بأنه سيلغي 
سكة  وخط  الغربي  اإلكسربس 
احلديد الذي يربط بني باراماتا 

وإبينغ؛
دعم  يرفض  اوفاريل  باري   •
جمموعة   - للعائالت  اإلنصاف 
املعيشة قيمتها  لتكاليف  إغاثة 

913 مليون دوالر؛ 
مترير  يرفض  اوفاريل  باري   •
حسومات الطاقة يف نيو ساوث 
ويلز البالغ مقداره 250 دوالرا 
من  أقل  دخلها   اليت  لألسر 

150000 دوالر يف السنة؛ 
دعم  يرفض  اوفاريل  باري   •
إتفاقية الصحة جمللس احلكومات 

االسرتالية )COAG(؛ 
• باري اوفاريل يرفض أن يقدم 
وعوده اإلنتخابية ملكتب امليزانية 

يف الربملان، و
•  باري اوفاريل يرفض أن يقول 
ملاذا قال أنه يريد الوزراء الذين 

إىل  صارمة  رسائل  سينقلون 
»املعلمني واملمرضني«.

وقالت السيدة كينيللي »باري 
أي  إعطاء  يرفض  أوفاريل 
خططه  أن  يعرف  ألنه  تفاصيل 
بالعائالت  الضرر  تلحق  سوف 

اليت تعمل مبشقة بالغة«. 
فإن  أخرى  »مرة  واضافت 
حزب االحرار ال يقوم بتقديم أي 
شيء للشعب يف غربي سيدني 
النقل  روابط  إلقتالع  وخيطط 
حني  يف  املنطقة  خارج  إىل 
يغرق السوق بـ 128000 منزل 

جديد هنا. 
عن  يدافع  العمال  حزب  »إن 
ويقوم  اجملتهدة  العائالت 
بتخفيف ضغوط تكاليف املعيشة 
من خالل خطة اإلنصاف للعائالت 

اخلاصة بنا.
واضافت السيدة كينيللي قائلة 
يف  تغيري  بتقديم  أقوم  »أنا 
احلكومة وهذه هي الرسالة اليت 
سوف آخذها لعائالت نيو ساوث 

ويلز كل يوم.«
ال  األشهر  مدى  على  وقالت 
يف  األسر  مسعت  املاضية   12
ويلز  ساوث  نيو  أحناء  مجيع 
ختربني شيئا واحدا أكثر من أي 
إىل  حاجة  يف  أنهم  آخر:  شيء 
تكاليف  ارتفاع  مع  املساعدة 

املعيشة والتضخم. 
ويف حني أن لدي خطة لتخفيف 
ضغوط تكاليف املعيشة ومحاية  
اوفاريل  باري  فإن  الوظائف، 
حياول جتنب القول للناخبني عن 
اآلن  حتى  رأيناه  وما   - خططه 
يف  باألسر  الضرر  يلحق  سوف 

نيو ساوث ويلز. 
أعيد  إذا  فإنه  السبب  وهلذا 
العمالية  حكوميت  فإن  انتخابي، 
اإلنصاف  بإدخال خطة   ستقوم 

دّشنت احلملةاالنتخابية للجالية العربية
رئيسة حكومة الوالية تطالب اوفاريل بإطالق السياسات احلقيقية لنيو ساوث ويلز

لالغاثة  برنامج  وهو  لألسر- 
 - دوالر  مليون   913 قيمته 
على  املعيشة  تكاليف  لتخفيف 

األسر يف نيو ساوث ويلز. 
الطاقة  زيادة حسومات  وسيتم 
مما  إىل 250 دوالرا يف السنة – 
 1000 مبلغ  األسر  على  سيوفر 
دوالر يف فواتري الكهرباء على 
مدى حياة اخلطة، ومتديد األهلية 
ساوث  نيو  يف  األسر  جلميع 
اليت دخلها اإلمجالي حتت  ويلز 

150،000 دوالر يف السنة. 
سقف  بتحديد  اقوم  وسوف 
النقل  تكاليف  يف  الزيادات 
أسعار  مؤشر  معدل  مع  العام 
حتديد  وكذلك  املستهلك، 
احلكومية  الرسوم  قائمة  سقف 
والضرائب مع معدل التضخم. 

املمولة  اخلطة  هذه  نقدم  حنن 
والعملية  واإلجيابية   ، بالكامل 
لتخفيف ضغوط تكلفة املعيشة 
أحناء  سائر  يف  األسر  على 

الوالية. 
وقالت ان باري اوفاريل وحزب 
اجراءات  دعم  رفضوا  االحرار 
لألسر  املعيشة  تكاليف  ختفيف 
يف نيو ساوث ويلز، وان باري 
اوفاريل اكد ايضا انه لن يبين 
اكسربس املناطق الغربية وخط 
بني  يربط  الذي  احلديد  سكة 
األمر  وهو   – وابينغ  باراماتا 
مليارات   7 يقتلع  سوف  الذي 
من  التحتية  البنية  من  دوالر 

غربي سيدني. 
الناس يف غربي سيدني حباجة 
العام  النقل  من  املزيد  إىل 
الغربية اخلاصة  وخط اكسربس 
مقاعد   6000 يوفر   سوف  بنا 
من  ساعة  كل  يف  اضافية 
)السييت(  املدينة  إىل  بنريث 
يف الذروة الصباحية. وبصراحة 

يستطيع  ال  املرء  فإن  متناهية 
عام  يف  لدينا  أن  يصدق  ان 
ال  الذي  املعارضة  زعيما   2011
يؤمن يف بناء املزيد من النقل 

العام يف غربي سيدني. 
اوفاريل  باري  يقوم  وبينما 
من  دوالر  مليارات   7 باقتالع 
من  الثقيلة  احلديدية  السكك 
خيطط  فإنه   ، سيدني  غربي 
ِبـ  املنطقة  إلغراق   أيضا 
جديد  اضايف  منزل   128000
تفسري  أي  تقديم  دون  من 
الطرق  بتمويل  سيقوم  كيف 
العامة  واحلدائق  واملدارس 
وتوصيالت  الصحي  والصرف 

املياه لدعم املنازل اجلديدة. 
إىل  العائالت  آالف  انتقلت  لقد 
سيدني  وغربي  غربي  جنوبي 
هو  وها   – اإلكتظاظ  من  هربا 

اإلكتظاظ يطاردهم اآلن. 
بأن  متاما  عادل  غري  امر  وانه 
املنازل  من  اآلالف  تتدفق 
وحتميل عبء التنمية على غربي 
يف  سيدني،  غربي  وجنوبي 
حني ان كو-رينغ-غاي ووارينغا 
تسهما  لن  باألشجار  احملاطتني 

يف حصتهما العادلة. 
اوفاريل  السيد  حتديت  لقد 
إلغراق  خطته  حول  مناظرة  إىل 
128000 منزل اضايف يف جنوبي 
غربي وغربي سيدني. إذا اختار 
أن يقبل املناظرة، سوف أحتدى 
ما  حول  أيضا  اوفاريل  السيد 

يلي: 
• ان يقول ما اذا كان يؤمن او ال 

يؤمن باالحرتار العاملي؛ 
• ان يعتذر لغربي سيدني اللغاء 
 7 بقيمة  العام  للنقل  مشاريع 

مليارات دوالر؛ 
• ان يدعم اإلنصاف لألسر - حزمة 
بكلفة  املعيشة  لتكاليف  اإلغاثة 

913 مليون دوالر؛ 
وعوده  يقدم  أن  رفض  لقد   •
االنتخابية إىل مكتب امليزانية يف 

الربملان؛ 
• ان يشرح ملاذا سيقوم بتمزيق 
اتفاقية الصحة جمللس احلكومات 

االسرتالية COAG؛ 
• ان يشرح ملاذا يريد وزراء ممن 
إىل  صارمة  رسائل  سينقلون 
»املدرسني واملمرضات«، و 
ان يشرح ملاذا ال يستبعد اخذ   •
املوازنة العامة للوالية إىل العجز.
وكان قد بدأ حفل االطالق بفتح 
باب االسئلة حيث اجابت عليها 

بكل صراحة وشفافية.
اسئلة واجوبة

سبب  حول  سؤال  على  فردا 
 23 لـ  االستقاالت  او  االقاالت 
العمال  حزب  يف  ونائبا  وزيرا 
انها  كينيللي  السيدة  قالت 
من  التغيري  يكون  ان  ارادت 
الداخل اي داخل احلزب لالتيان 
بوجوه شابة وضخ دماء جديدة 
يف احلزب خاصة بعد مرور 16 

عاما عليه يف حكم الوالية.  
الوالية  اقتصاد  ان  ان  وقالت 
مالية  أرباع  لسبعة  منوا  شهد 
على التوالي وان موازنة الوالية 
هو  البطالة  ومعدل  فائض  يف 
ثاني ادنى معدل يف اسرتاليا.

واوضحت ان احلكومة تعمل على 
اجتذاب الشركات لالستثمار يف 
 150 فيها  ان  حيث  سيدني 
شركة من جمموع 500 من كبار 

الشركات يف اسرتاليا.
اليت  الرأي  استطالعات  وعن 
قالت  االئتالف  فوز  ترجح 
الذي  الوحيد  االستطالع  ان 
يف  االنتخاب  يوم  هو  تسب  حيحُ
26 آذار املقبل معرتفة بان هذه 

االنتخابات ستكون شرسة.

*كينيللي تتوسط ميهايلوك، بريي، بريني، اشنت، فوريلو، لينش، مسلماني، بورجر واسرب *

*بريني، اشنت، بريي، بورجر، كينيللي ، فوريلو، مسلماني، لينش واسرب * *رئيسة الوالية كينيللي والزميل انطونيوس بو رزق  *

*باربرة بريي تلقي كلمتها  * *بورجر يلقي كلمته  **كينيللي تلقي كلمتها  *

*اسرب يلقي كلمته *
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مقابلة

الشيخ  زيارة  هدف  هو  ما   *
اىل  سليمان  علي  الدكتور 

اسرتاليا؟
االوىل  هي  الزيارة  هذه   -
اجلميلة  البالد  هذه  اىل  لي 
بقوانينها  والعظيمة  مبناظرها 
شقني:  اىل  تنقسم  وهي 
حبضور  يتمثل  االول  الشق 
زفاف ابنيت من الصهر العزيز 
سليمان عبد الكريم جنل االخ 
ابراهيم  سليمان  الكريم  عبد 

واالخت غزوة عاصي.
هذه  زيارة  الثاني  والشق 
الطائفة  وهي  الكرمية  اجلالية 
لتفقد  العلوية  االسالمية 
والتعليمية  الدينية  مراكزها 
واالجتماعية وألتبارك مبصافحة 
واالخوة  االفاضل  شيوخها 
وفعاليات  مراكز  اصحاب  من 

سياسية واجتماعية وثقافية.
الطائفة  وجدت  كيف   *
لناحية  العلوية  االسالمية 
والثقايف  الديين  الوجود 

والتعليمي واالجتماعي؟
كل  مع  معتدلة  وجدتها   -
النها  اسرتاليا  يف  املواطنني 
القويم  اجلسم  هذا  يف  عضو 
التعاون  بلد  اسرتاليا  والن 
والشعوب  االديان  كل  مع 
والتعايش مع كل االلوان بال 

ميزة وال جنس.
االخوة  تفقدت  ملبورن  ففي 
واللهفة  احلنان  من  واعطوني 
مجاهلا  اسرتاليا  اعطتين  كما 
فزرت املركز االسالمي العلوي 
وقمت خطيبا وحماضرا فوجدت 
وشوق  التعاون  روح  عندهم 

االلفة.
االخوة  وجدت  سيدني  ويف 
يتفانون يف معاملتهم مع كل 
جزء  النهم  الوطن  هذا  ابناء 
بني  مييزون  وال  نسيجه  من 
وال بني منصب  وآخر  مسلم  
وديانة وقمت خطيبا يف مركز 
)ع(..  الصادق  جعفر  االمام 
وجدت عندهم مدرسة ابتدائية 
يف  ثانوية  واخرى  ياغونا  يف 
االمام  ثانوية  هي  غرينايكر 
جعفر الصادق )ع( اليت تعترب 
فخرا البناء الطائفة يستطيعون 
مرحلة  يكملوا  ان  بواسطته 
واعدادهم  الثانوي  تعليمهم 

للتعليم اجلامعي.

عنقه  تشرئب  املسلم  ان 
وان  والثقافة  العلم  لتحصيل 
يتفرع يف هذا الوطن العظيم 
بكل نشاطاته من مركز سياسي 
واجتماعي وديين فهم مصداق 
ملا يؤمنون به من حب للوطن 
دين  الن  فيه  يعيشون  الذي 
واحملبة  التسامح  هو  االسالم 
االسالمية  االمة  ابناء  لكل 

واملسيحية.
وزرت املركز االسالمي العلوي 
صرحا  فوجدته  ماركفيل  يف 
وقد  والتالقي  باحملبة  يعج 
الشباب  حركة  بادارة  التقيت 
بشخص  العلوي  املسلم 
وشيوخها  محود  منري  رئيسها 

االفاضل ومثقفيها.
االسالمي  للمركز  بالنسبة 
فهو  ماركفيل  يف  العلوي 
الطوائف  ابناء  جلميع  ملتقى 
وهو  واملسيحية  االسالمية 
يستضيف سنويا عدة مناسبات 
هذه  واهم  واجتماعية  دينية 
العائلة  دعم  مؤمتر  املناسبات 
السنة  مبناسبة  عقد  الذي 
نظمها  اليت  للعائلة  العاملية 
ماركفيل  بلدية  رئيس  نائب 

االستاذ سليمان اسكندر.
* كونك من سكان جبل حمسن 
لبنان  يف  العلويني  وكون 
فهل  سوريا،  لعلويي  امتدادا 
يف ذلك تضارب يف املصاحل 

ام فائدة للطائفة والبلدين؟
- ما من طائفة وال مذهب  اال 
وسياسية  دينية  عالقات  وله 
ارتباط  عند  تتالقى  وامجاعية 
النفس باجلسد والفرد بالوطن 

والعقل بالعقيدة.
مع  يتعاونون  لبنان  فعلويو 
دينهم  الن  املسلمني  كل 
واحد وتعاملهم مع سوريا الن 
سوريا متتلك  الرؤية الصحيحة 
وقد  العاملية  السياسات  يف 
بشار  الدكتور  رئيسها  أثبت 
االسد، الذي هو خليفة والده 
جدارته  وصالبة،  ونفسا  عقال 
اليت  الشدائد  مواجهة  يف 
على  والتآمر  بلنان  عصفت 

االمة العربية واالسالمية.
فالعلوي ينطلق مع اخوته يف 
الن  مكان  كل  ويف  سوريا 
يتفيأ  وجده  ما  حيث  االسالم 
عقيدته،  برئة  ويتنفس  بظله 

فال جغرافيا وال مسافة بالفكر 
االسالم  الن  العلوي  املسلم 
مع  العلوي  فرتابط  يتجزأ،  ال 
سوريا هو عالقة قربى وعائلية 
والن الكرة االرضية هي قرية 
لبين االنسان. وهذا الرتابط،  
حقوقيا،  او  كان  مصلحيا 
مطلوب  هو  االشقاء  وتعاون 
لقوله تعاىل »يا ايها الناس 
وانثى  ذكر  من  خلقناكم  إّنا 
وقبائل  شعوبا  وجعلناكم 
اهلل  عند  اكرمكم  ان  لتعارفوا 
التقوى  اذن،  أتقاكم«.. 
وحدتهم  اهلل  وطاعة  مجعتهم 
مع  اجلسد  اعضاء  توحد  كما 

القلب.
* ما هم موقفكم من الدعوة 

حلوار االديان؟
- ننطلق كمسلمني علويني من 
القرآن الكريم والسّنة النبوية 
حممد  الرسول  بقول  املتمثلة 
او  )ص( مل يفّرق بني عربي 
عجمي وال بني ابيض  وأسود  
اال  بعيد  او  نسيب  بني  وال  
علي  االمام  وكذلك  بالتقوى، 
كرامته  االنسان  أعطى  )ع( 
بالعمل  اال  مييز  ومل  وحقوقه 
فيه  ملا  وبااللتزام  الصاحل 
سعادة االنسان واقامة الدين 

احلنيفي على كل أرٍض.
فاحلوار االسالمي املسيحي مل 
يتوسع بل بقي على مفرداته  
كلماته  تتوسع  ان  ونتمنى 

لتصيح موضوعا امجاليا.
* هل هذا يعين انه مل توجه 
للمشاركة  دعوات  اي  اليكم 

يف مثل هذه احلوارات؟
املستوى  على  اآلن  حتى    -
اما  بذلك..  علمت  ما  الواسع 
يف اجلزئيات فقد حصل ذلك.  
هو  واملذاهب  االديان  وحوار 
ونزع  االمة  لوحدة  ضرورة 
كان  ما  وتقارب  الفرقة 
مفّرقا لقوله تعاىل »ان هذه 
رّبكم  وانا  واحدة  أمة  أمتكم 

فاعبدوني« )االنبياء 92(.
كطائفة  تنظرون  كيف   *
تنوع  اىل  علوية  اسالمية 

العبادات؟
العبادات  تنوع  يف  الفضل   -
تعاىل:  لقوله  سواه  دون  هلل 
والذين  آمنوا  الذين  »ان 
والنصارى  والصابئني  هادوا 

الشيخ الدكتور علي سليمان لـ »اهلريالد«:
الطائفة االسالمية العلوية حققت اجنازات هامة يف هذا املغرَتب

حوار االديان واملذاهب ضرورة للوحدة ونزع الفرقة والعيش املشرتك يدل على فهم االنسان لدينه 

اشركوا  والذين  واجملوس 
يوم  بينهم  يفصل  اهلل  ان 
القيامة، ان اهلل على كل شيء 

شهيد« )احلج 17(.
هذا العيش املتعدد بالديانات 
وااللوان كله يدعو اىل عبادة 
االنسان  احرتام  واىل  اهلل 
انسانية  الن  االنسان  ألخيه 
االنسان هي الغاية من دعوة 
املشرتك  والتعايش  الرسل، 
يدل على فهم االنسان لدينه 
فهم  على  فيدل  االختالف  اما 
خاطئ ملذهبه وهذا يبعث على 
التنافر بينما الدين يدفع اىل 
التالقي والتصافح والتسامح.

يود  أخرية  كلمة  من  هل 
فضيلتكم توجيهها للجالية؟

االسالمي  اجمللس  باسم   -

علي  السابق  والنائب  العلوي 
القيادي  الشاب  وجنله  عيد  
رفعت عيد اود ان اتوجه اىل 
ابناء الطائفة االسالمية العلوية 
بأن  البالد  هذه  يف  الكرمية 
البعض   بعضهم  مع  يتعاونوا 
املذاهب  ابناء  كل  ومع 
والتالحم  بالوحدة  واالديان 
اليت  اجلميلة  البالد  هذه  يف 
اعطت كل انسان  مواطنية ما 
االمام  لقول  وطنه  يعِطه  مل  
الغربة  )ع( »الغنى يف  علي 
وطن«    وان يتعلموا كيف 
االسرتالي يسعف  الشعب  ان 
واالزمات  الشدائد  عند  بعضه 

والكوارث الطبيعية.
يف  التعاون  روح  حنيي  اننا 
هذا الشعب احلي الذي اعطى 

كل من وما على ارضه احلقوق 
ان  على  يدل  وهذا  والرعاية 
السالم  هو  االنسان  جوهر 

الذي أتى به كل االنبياء.
هذه  خدمة  على  حنثهم  اننا 
بقوانينها  وااللتزام  البالد 
واالخالص لنظامها وان يكونوا 
العلم  مستوى  لرفع  عاملني 

والثقافة يف هذا املغرَتب.
جلريدة  بالتحية  اتـوجه  انين 
رئيس  وخاصة  اهلريالد 
رزق  بو  انطونيوس  التحرير 
اكرم  العامة  العالقات  ومدير 
املغّوش على هذه االستضافة 
الالفتة الغناء الساحة بالتالحم 
والدعوة اىل الوحدة واحملبة.. 
وآخر دعوانا ان احلمد هلل رب 

العاملني.
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ودماثة  وصدق  بتواضع  مقرونة  ومعرفة  وعلم  ثقافة 
يزور  الذي  سليمان  علي  الدكتور  الشيخ  انه  أخالق 

اسرتاليا حاليا.
ينظر الشيخ علي سليمان اىل االديان على انها تدعو 
اىل العيش املشرتك وااللفة واحملبة وان ما هو عكس 

ذلك فهو ضد التعاليم السماوية.
االسالمية  الطائفة  ان  سليمان  علي  الدكتور  ويرى 
منها  املغرَتب  هذا  يف  هامة  اجنازات  حققت  العلوية 
جعفر  االمام  وثانوية  ياغونا  يف  االبتدائية  املدرسة 
الصادق )ع( يف غرينايكر اضافة اىل املركز االسالمي  
العديد  الذي يستضيف كل عام  العلوي يف ماركفيل 

من املناسبات.
الدكتور علي سليمان مكاتب  الشيخ  زار فضيلة  وقد 

جريدة اهلريالد يف بانكستاون وكان معه هذا احلوار:

االسم: علي سليمان
ولد: ٨٥91 يف مدينة طرابلس - لبنان سجل 

٠921 التبانة من سكان جبل حمسن العالي
متزوج وله مخسة اوالد

 -  ٤791 املتوسطة  الشهادة  على   حصل 
٥791

ونشبت احلرب احلزينة واملؤملة وهي ما تسمى 
احلروب االهلية

وتابعت النشاط الثقايف واملطالعة لكل انواع 
الكريم  العيش  حتصيل  مع  بالتالزم  الكتب 

عاماًل ومكافحًا. 
ويف سنة ٤٨91 انتسبت اىل الرابطة االسالمية 
العلوية اليت يرأسها النائب السابق االستاذ 
علي يوسف عيد. فكان الدور حماضرا ومدرسا 

دينيا يف املدارس اجملاورة.
العلمي  التحصيل  تابعت   ٣991 سنة  ويف 
االكادميي يف حوزة الثقلني - بريوت وقرأت 
امهات الكتب من اصول وفقه ومنطق وفلسفة 
على  املتعالية  واحلكمة  وعقائد  وبالغة  ولغة 

ايدي اخصائيني.
االسالمية  الرابطة  كلفتين   ٨991 سنة  ويف 
العلوية بعد ان لبست الكسوة الدينية )تعميم( 
والشيوخ  العلماء  من  ثلة  حبضور  رمسيا 
مع  بالتناوب  وإمامًا  خطيبًا  فقمت  االفاضل 
شيوخ افاضل يف مسجدي االمام علي بن بي 
اطلب ومسجد فاطمة الزهراء عليهما السالم 
سنوات  مخس  من  اكثر  ومنذ  طرابلس  يف 
اقوم خطيبا واماما يف مسجد السيدة الزهراء 

عليها السالم.

وباجلد واملثابرة وخوص غمار التأليف والكتابة 
حصلت على شهادة دكتوراه  واسست مركزا 

لتحفيظ القرآن للناشئة.
ويف سنة 9٠٠2م صرت يف اجمللس االسالمي 
العلوي الذي يرأسه صاحب السماحة الدكتور 
الشيخ أسد عاصي ولدي املؤلفات املطبوعة 

التالية:
1 - كشف االسرار واالنوار عن امام االبرار

2 - جعفرالصادق اسرار يف املثال الصامت
يف  حامية  رؤية  العلويون  املسلمون   -  ٣

العقيدة
 - املدينة طرائق يف طوس  ٤ - شرائع يف 

سرية لالمام الرضا
عند  العرفان  ونشأة  رأى  من  سر   -  ٥

العلويني
٦ - منازل السالكني ومقامات العارفني

7 - الزكاة عند العارفني يف العمق االسالمي 
العلوي.

وقيد االنتهاء كتاب يف:
الصالة -  واالمام احلسني عليه السالم.

والكثري من الكتيبات املطبوعة منها:
1- زنة الساجدين وزين العابدين.

2 - برهرة النور املتنامي واملصباح النامي - 
زينب عليها السالم

بني  العابدين  وسيد  نوح  النبيني  - شيخ   ٣
االولية واالولوية - االسراء واملعراج - ميزان 
االكوان يف ليلة النصف من شعبان - فاطمة 
ام ابيها...  والكثري من الكتيبات اليت نفدت 

طباعتها.

السرية الذاتية

*الدكتور الشيخ علي سليمان يهدي أحد كتبه للزميل 
انطونيوس بو رزق*

*الدكتور الشيخ علي سليمان يتوسط الزميلني 
انطونيوس بو رزق واكرم املغوّش*

حاوره أنطونيوس بو رزق
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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

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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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
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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

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

2011 19 شباط  Saturday 19 February 2011السبت 
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خادم  سفري  سعادة  رعى 
لدى  الشريفني  احلرمني 
اسرتاليا ونيوزيالندا االستاذ 
انشطة  ناظر  طلعت  حسن 
للفعاليات  الرابعة  الدورة 
الثقافية والرتاثية السعودية 
هامش  على  اقيمت  اليت 
الثقافية  التعددية  مهرجان 

السفري ناظر يرعى الفعاليات الثقافية الّسـعـودية يف مهرجان اسرتاليا للعام 2011

السنوي  االسرتالي  الوطين 
للعام 2011 الذي مت افتتاحه 
االسرتالية  العاصمة  يف 
دولة   44 مبشاركة  كانبريا 
وعربية  وخليجية  أجنبية 
من  متنوعة  عروضا  وتضمن 

اسرتاليا وخارجها. 
يف  ناظر  السفري  واعرب 

اثر  على  به  ادىل  تصريح 
اخليمة  على  بها  قام  جولة 
العربية  واخليم  السعودية 
تقديره  عن  املشاركة 
الكبري  واالقبال  للتجاوب 
الودية  والزيارات والعبارات 
االنشطة  عليه   حازت  اليت 
الرتاثية  واخليمة  الثقافية 

املسؤولني  من  السعودية 
االسرتاليني ورواد املهرجان 
وجنسيات  االسرتاليني  من 

اخرى .
ناظر على  السفري  اكد   كما 
اهمية املشاركة يف الفعاليات 
املتنوعة  السعودية  الثقافية 
املشاركة  هذه  ان   " وقال 

اليصال  مهمًا  جسرًا  تعد 
وما  الناهضة  اململكة  رسالة 
حتمله من قيم ومعاٍن اسالمية 
إىل  وانسانية  وحضارية 
الشعب االسرتالي والشعوب 
الصديقة يف العامل قاطبة".

كما توقف السفري ناظر عند 
لفعاليات  املستمر  التطور 

يشهد  الذي  املهرجان 
عام  كّل  متعددة  فعاليات 
من  املزيد  إليه  تضيف 
االنساني  والتآلف  التألق 
االسرتالي  الشعبني  بني 
واخلليجي  والسعودي 
موجها  عام،  بشكل  والعربي 

* وزير التعددية احلضارية جوي بورش يف اخليمة السعودية مع نائب السفري السعودي االستاذ رضا بن عبد احملسن النزهة ** السفري ناظر مع الطلبة السعوديني امام اخليمة الرتاثية السعودية *

* السفري ناظر يدلي بتصريح للتلفزيون واالعالم املرئي على ارض املهرجان ** السفري ناظر مع طلبة واطفال سعوديني يف اخليمة السعودية *

* زوار من مجيع اجلنسيات ** القهوة والتمور السعودية حظيت باقبال االسرتاليني *

*نائب السفري السعودي االستاذ رضا  النزهة  يشرح الحد الزوار عن حمتويات املعرض*

* زوار من اجلالية الكورية *
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السفارة  العضاء  شكره 
ونادي  الثقافية  وامللحقية 
يف  السعوديني  الطلبة 
يف  شاركوا  الذين  كانبريا 
السعودية  املشاركة  اجناح 

يف املهرجان هلذا العام . 
من جهتها عربت وزير التعددية 
احلضارية يف حكومة العاصمة 
االسرتالية جوي بورش لدى 
زيارتها اخليمة السعودية عن 
السعودية  للمشاركة  شكرها 
الثقافية املهمة يف فعاليات 
انها  رأت  اليت  املهرجان 
شكلت مصدرا غنيا الهدافه 

*  العرضة السعودية على خشبة مسرح املهرجان *

* عضوا سفارة خادم احلرمني الشريفني يف كانبريا باللباس الوطين 
السعودي وهما من اليسار مسؤول القسم االعالمي يف السفارة حممد 

* اطفال سعويون مع السفري ناظر *اليحي ومن اليمني سعيد امحد الزهراني *

* رئيس نادي الطلبة السعوديني يف كانبريا علي بن حسن احلايطي  مع 
احد الزوار االجانب باللباس السعودي *

* طفل سعودي يف املهرجان *

* حشود املواطنني االسرتاليني امام اخليمة السعودية اليت كانت  االكثر استقطابا للزوار *

جسور  اقامة  يف  وتطلعاته 
املعرفة  والعالقات الثقافية 
البلدين  بني  واالنسانية 

الصديقني .
السفري  نائب  رأى  كذلك 
اسرتاليا  يف  السعودي 
عبد  بن  رضا  االستاذ 
االقبال  ان  النزهة  احملسن 
املواطنني  من مجهور  الكبري 
على  للتعرف  االسرتاليني 
االنشطة  الثقافية السعودية 
يف املهرجان هو دليل على 
اليت  احلضارية  املعاني  عمق 
حتملها اململكة للعامل العربي 

واالسالمي والعامل امجع. 

الفعاليات   تضمنت  وقد 
هلذا  السعودية  واالنشطة 
العام معرض اخليمة السعودية 
صور  فيها  عرضت  اليت 
الكتب  الشريفني  احلرمني 
واملطبوعات االعالمية وافالما 
االجنليزية  باللغة  وثائقية 
تراث  متثل  ولوحات  وصور 
املعاصرة  ونهضتها  اململكة 
هذا  خيمة  متيزت  وقد   ،
العام بوجود جناح من اعداد 
السعوديات  الطالبات  نادي 
فيه  عرضت  كانبريا  يف 
القدمية  العمالت  من  مناذج 
والعطور السعودية يف حني 

الطلبة  نادي  اعضاء  قام 
العاصمة  يف  السعوديني 
اخليمة  يف  بالتواجد  كانبريا 
السعودي  الوطين  باللباس 
والتقاط الصور التذكارية مع 
القهوة  وقدموا  اخليمة  رواد 
السعودية  والتمور  العربية 
مجهور  باهتمام  حظيت  اليت 
اخليمة  من  وجعلت  املهرجان 
اخليم  أكثر  إحدى  السعودية 

استقطابًا للزوار. 
افتتاح  حفل  تضمن  كما 
املهرجان فسحة مميزة للفن 
خالل  من  السعودي  الرتاثي 
واملزمار  العرضة  رقصات 

اداها طلبة سعوديون  اليت 
على خشبة مسرح املهرجان 
مجهور  معها  جتاوب  اليت 

اهليئة  واعتربتها  املهرجان 
عالمة  شكلت  انها  املنظمة 

مميزة يف حفل االفتتاح. 
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AUBURN NOW OPEN

$1876
Electrolux 510L Bottom Mount
Fridge.
Spillsafe™ glass shelves, mark
resistant Stainless Steel, Fresh
logic® deodoriser,deodoriser,deodoriser humidity
controlled.
H172 x W80.3 x D74.5cm. EBM5100SCREBM5100SCR

MARK-

RESISTANT

MASSIVE 510L

FRIDGE

BONUS DELIVERY

AND REMOVAL

OF OLD FRIDGE*1

$998
MASSIVE 520L

FRIDGE

KelvinatorKelvinatorK 520L TopTopT Mount Fridge.
Multi-airflow delivery, adjustable
spill safe glass shelves, humidity
controlled crisper,crisper,crisper 2L bottle door
bins. H172 x W80.3 x D70.3cm.
KTM5200WBR

BONUS DELIVERY

AND REMOVAL

OF OLD FRIDGE*1

$1288
WWWestinghouseestinghouseestinghouseestinghouseestinghouseestinghouseestinghouseestinghouseestinghouseestinghouseestinghouseestinghouseestinghouseWestinghouseWWestinghouseW 520L520L520L520L520L520L TTTopopopopTopT MountMountMountMountMountMountMountMount
Fridge.Fridge.Fridge.Fridge.Fridge.Fridge.Fridge.Fridge.
Chillstream® air curtain,
Spillsafe™ glass shelves,
humidity-controlled crisper.crisper.crisper
H171.1 x W80.3 x D145cm
(door open). WTM5200WBR

MASSIVE 520L

FRIDGE

BONUS DELIVERY

AND REMOVAL

OF OLD FRIDGE*1 CHILLSTREAM®

WE HAVE STAFF THAT CAN SPEAK TURKISH,ARABIC, CANTONESE, MANDARIN AND ENGLISH!

Come see Okan Genel at Harvey Norman®

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

HARVEY NORMAN® @ DOMAYNEDOMAYNEDOMA ® AUBURN NOW OPEN

20
08

75
_A

UBAUBURN
103-123 Parramatta Rd. 9648 5411

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

@


*1. Delivery must be within a 25km radius of the store from which the goods were purchased and at a time convenient to the franchise. Product(s) removed must be equivalent size and quantity to the product(s) purchased. The franchise and/or its delivery
contractors will remove the old products(s) when delivering the customer’s new product(s) at no additional charge. The franchise and/or its delivery contractors reserve the right to refuse removal if, in their reasonable opinion, the product(s) are soiled, wet and/or
pose an OHS risk. Delivery fee applies in the event that the customer misses a set delivery time and product(s) need to be re-delivered. TermsTermsT and conditions apply, see store for details. *2. Bonus offer applies only with the purchase of the selected products. Not
to be used in conjunction with any other offer. Bonus can only be redeemed at the store from which the applicable product(s) are purchased. Bonus is not transferable for a discount, cash or gift card. For a full refund, all items must be returned in their original
condition. TermsTermsT and conditions apply. See in store for details. *3. TemperedTemperedT Glass is toughened glass, but it is not unbreakable. It is designed to break safely into blunt pieces upon excessive impact.

www.harveynorman.com.au
THE WHITEGOODS SPECIALIST

Product offers end 23/02/11.
Harvey Norman® stores are operated by independent franchisees.

FRIDGE CLEARANCE!FRIDGE CLEARANCE!

WestinghouseWestinghouseW 610L Side By Side
Fridge.
TwTwT o humiditytyt -controlled crisper bins,
Spillsafefef ™ glass shelves, open door
alarm, five full-width freezer door
bins and bottttt le rack.
H175.4 x W8W8W 9898 x D74.1cm. WSE6100W0W0 AWAW

MASSIVE 610L

FRIDGE

OPEN DOOR

ALARM

$1288

BONUS DELIVERY

AND REMOVAL

OF OLD FRIDGE*1
BONUS DELIVERY

AND REMOVAL

OF OLD FRIDGE*1

$1698
LG 567L Side By Side Fridge.
Ice & water dispenser,dispenser,dispenser
BioShield™, tempered*3 glass
shelves, Icebeam Door Cooling™,
LED lighting in fridge and
freezer.freezer.freezer H175.8 x W89.4 x
D69cm. GCL197STF

ICE & WATER

DISPENSER

$2485

BONUS DELIVERY

AND REMOVAL

OF OLD FRIDGE*1

Samsung 684L Side by Side
Fridge.
Ice and water dispenser,dispenser,dispenser
‘Space’ technology, TwinTwinT
Cooling Plus™.
H178 x W90.8 x D73.7cm.
SRS684GDHSS

ICE & WATER

DISPENSER

BONUS
SAMSUNG

MICROWAVE*2

2011 19 شباط  Saturday 19 February 2011السبت 
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صور من تاريخ اجلالية
تقديم أكرم املغّوشتقديم أكرم املغّوش
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األســـبوع

وجــه
اعداد أكرم املغّوش

منذ سنوات قام رئيس وزراء لبنان سابقا واملكلف حاليا تأليف احلكومة اللبنانية رجل االعمال 
السيد جنييب ميقاتي بزيارة تفقدية البناء اجلالية اللبنانية والعربية يف سيدني، وخالل زيارته 
اقام له رئيس جملس اجلالية اللبنانية الدكتور مصطفى مجيل علم الدين حفال تكرمييا حضره 
عدد كبري من ابناء اجلالية  تقدمهم رجال دين ودبلوماسيون منهم رجل االعمال وقنصل تونس 

الفخري ابن بلدة كفرصغاب املرحوم موريس مبارك.
واليوم يعقد اللبنانيون آماال كبرية على ان يشكل الرئيس ميقاتي وزارة جديدة من مجيع اطياف 
الرئيس ميقاتي ان علينا السعي وعلى اهلل  بلبنان املقاوم واملوحد ويؤكد  الشعب للنهوض 

التوفيق.

زيارة الرئيس جنيب ميقاتي  اىل سدني

الرئيس ميقاتي يتوسط القنصل موريس مبارك واسحق العشي وفريد الراعي والزميل أكرم املغّوش )ارشيف(  

اجلامعية بشرى قهواتي
العلم نور وهدى

وطن  اىل  وطنها  من  تهاجر  اليت  العائلة 
جديد يشدها احلنني اىل االساس وتتفاعل 
وناجحة  سعيدة  عائلة  تكون  احلاضر  مع 
والبنات  االبناء  يتسابق  عندما  وخاصة 
اجلالية  صبايا  ومن  العلوم.  لتحصيل 
احلسناء  اجلامعية  الشابة  الناجحات  العربية 
املهندس  الدكتور  كرمية  قهواتي  بشرى 
بشار قهواتي والسيدة االجتماعية املثقفة 

ريم قهواتي.
ولدت بشرى يف بولونيا حيث كان والدها 
يتابع دراسة الدكتوراه يف اهلندسة واعادت 
يف  العائلة  رأس  مسقط  اىل  االهل  مع 
وحازت  وترعرعت يف سيدني  حلب  مدينة 
لرعاية  التقين  املعهد  من  شهادة  على 
االطفال وعلى ليسانس من كلية التعليم 
من جامعة نوتردام وبدأت عملها معلمة يف 
تتحدث  االبتدائية.  سيدني  مدارس  احدى 
من  خمطوبة  وهي  بطالقة  العربية  بشرى 
زميلها املهندس فادي حجار. اما شقيقها 
واحلائز  دراسته  يف  املتفوق  كريستوفر 
على دبلوم بامتياز يف الصيدلة فيعمل يف 
اختصاصه يف صيدلية خاصة به فيما يتابع 

شقيقها جوزيف دراسته الثانوية بتفوق.
للناس  وهدى  نور  العلم  بشرى:  تقول 
ولوالدينا  تعاىل  الشكر هلل  وكل  واجملتمع 
احلبيبني اللذين سهرا وما زاال على  تعليمنا 
وتربيتنا، ونتمنى ان يوفقنا اهلل لنرّد هلما 
بعض ما هلما علينا من مجيل الن اهلل اوصى 

بالوالدين وهما مدرسة عظيمة وخالقة. كما 
امتنى على ابناء اجلالية العربية ان يضعوا 
باالخالق،  املقرون  العلم  أعينهم  نصب 
وانا كسورية امتنى ان نتواصل مع وطننا 
اهلنا  رأس  مسقط  حلب  وخاصة  احلبيب 
تلك املدينة اخلالدة بأهلها وشعبها، مدينة 
الكواكيب وصباح فخري والقامات الكبرية 
يف سوريا ووطننا العربي ويطيب لي ان 
اردد مع ابن حلب الشهباء الشاعر العربي 

الكبري جورج يوسف شدياق:

شهباء أهلوِك يف شوق ويف هلٍف
           ينوشهم من وراء البحر تذكاُر

لنا اليِك رجوع ال غناء به
           فاحلي يسأل عنا اليوم واجلار

لي يف ربوعك أهل عّز جانبهم
          وسادة من كرام القوم أخيار

قهواتي  بشرى  الواعدة  املعلمة  احلسناء 
صبية يف ربيع حياتها تربت وترعرعت يف 
وحنبة  والرتبية  العلم  شعاره  متعلم  بيت 
الوطن وخمافة اهلل ومن يرتعرع على هذه 
وبشرى  للناس  قدوة  يكون  الفضائل 

قهواتي واهلها من هؤالء القدوة.

وبالفؤاد باحلفون  محلُتَك 
صبٍح كّل  حنيُنك  يطالعين 
هجرُتَك .. يا ربًى للمجهد فيها
مين الصدر  ضلوع  يف  ومتلُك 

نأيُت .. وانت يف عييّن تفضي
املى احلمراء  الدمعِة  وبوح 
أأشكو البعَد عنك .. وانت مثلي
مسارًا القى  اللظى  فوق  انا 

تالشت اوهاٌم  عنك  فُبعدي 
مستفيٌق ضمريي  يف  وعهُدَك 
وقفُت عليَك احالمي .. وشعري
مخري الليل  سكوِن  يف  حنيُنك 
نورا عيناي  تفتحْت  ففيك 
عقٌد  االفاُق  هلا  قمٍم  على 
طيبا الفواُح  عطرُه  ر  يقطِّ

استكانْت ارزَك  افياِء  ويف 
مخيٍل يف  السنادس  َمَلِد  على 
نوٍر وشاَح  البيان  من  ُتيُك 
فيقتفيها الوجود  على  تهلُّ 

ُترى ما حّل يف وطين .. لتطغى
حقٍد؟ اّي  بل  جهالٍة؟  فاّي 
املباني تهديُم  الإلعماِر 
االماني تقويُض  ولإلصالَح 
هاّل  .. احلقِد  رعاة  يا  رويدًا 
التجين منا  علَّ املصلوب  فال 
القى القوِم  بعِض  جهُل  ولكن 
بريئا يلقى  ان  العدل  فصار 
حتى الدم  ُيراق  وسيانًا 
قسرًا التشريَد  نكابُد  وحنن 
ِمّنا للدار  حنيُننا  ينال 
أّنا االرض  يف  حسُبنا  ولكن 
يسري لبنان  ُربى  من  ونشٌر 
علٍم بنوِر  الزمان  فنختصر 

عصوٌر  مّرْت  كْم  لبنان  ايا 
فينا ينساب  ترحالنا  ففي 
اللماِد درء  يف  عنك  نضونا 
نزهو فيك  كالسنابل  واّنا 
طيبًا عنك  ع  نضوِّ تناثرنا 
ضدٌّ وناف  الزمان  جار  فان 
صلٌب االميان  صخرة  من  لنا 
عقٌد للشهداء  فيك  تراصف 
وهل عرفت رؤى االوطان يومًا

ٍل ُمْ بعَد  الطبيعة  ستبتسم 
وتصحو حبٌّ  شعَبنا  ويعُمُر 
بطاًل احلقِّ  صراِط  عن  ُز  مُتيِّ

استفيقوا لبنان  ابناَء  فيا 
حّتى املوِت  كؤوِس  من  شربُتْم 
واملعاصي  .. ُخلقتم  فاحرارا 
بأسًا الفكر  حدوُد  بلغْت  وما 
امٍس صفاء  للقلوب  اعيدوا 
ِظالًّ الدكناُء  الغيمُة  فتنأى 

بـالدي

وصرَت على وميِض الطرف بادي
هاد بالسُّ العشايا  وتغمرني 
الوهاد على  العبري  حكايات 
كما َملَك اهلجرُي من البوادي ...

السواد عن  البياُض  كتم  مبا 
الواَن املداِد .. على القرطاس 
غادي اهلجِر  طريق  يف  كالنا 
الفؤاِد طّي  مسافر  وانت 

الوداِد عن  الودوِد  ُبعُد  كما 
كعهد احلرِّ يف صوِن املبادي ...
واعتقادي جحودي  يف  وصنُتك 
زادي الفجر  نسيم  ونشُرك يف 
اجلماِد من  االنيَس  وادركِت 
وادي بكل  العبري  وسلساُل 
الشوادي تناغمه  يف  وُيطِرُب 

الروادي من  امللهمني  عيون 
هادي الصبِح  نسيُم  يداعبه 
الرشاِد مصابيُح  وشائجُه 
هادي شعاُع  اتاه  كحرياٍن 

احلداد اوشحُة  االزهار  على 
.. البالِد  اوصاُل  فيه  ُع  ُتقطَّ
العباِد تشريُد  ولإلنصاِف 
.. التعادي؟  تعميُق  ولالخاء 
التمادي جيدي  مبا  تبّصرُتْ 
فادي اهلل  رسوُل  عادى  وال 
داد الصِّ مقتوَم  االبصار  على 
اجلهاِد سيَف  او  الصلب  عناَء 
االيادي ُتَتَضُب  الدين  باسم 
الضماِد  ُأفِك  من  اجلرُح  وأنَّ 
الوقاد َهشِم  من  النار  منال 
نادي بكل  العنفوان  عماُد 
اجلياِد من  االصيُل  جيري  كما 
اجلماِد من  احلياة  وجنرتُح 

العوادي رواسيَك  نالت  وما 
الُبعاِد ويف  اإلياب  يف  حنيُنك 
الغماِد من  احلساُم  انُتِضَل  كما 
احلصاِد مواعيُد  اِزفْت  متى 
ُتنادي ان  نفرُيك  وجيمعنا 
وبالعتاِد بالعديد  علينا 
العناِد افاُت  عليه  تلنُي 
العقاِد ايذاُن  الزهِر  وموُت 
امُلراِد تقيَق  الّدِم  بغري 

الرصاِد تباشرُي  الحت  وقد 
الرقاِد من  اهلاجعني  عيون 
الرماِد ذرِّ  من  الطيب  ونْشر 

السداد الرأي  يف  اهلل  وخافوا 
صاِد كل  اليتامى  دمُع  روى 
احلداِد ُطاّلِب  امام  تزول 
الصفاِد كسِر  يف  احلر  كبأس 
اخلداِد صفو  الربى  على  يعود 
بالدي. على  السالم  وينتشر 

* * *

* * *

* * *

* * *

شعر
 شبلي 
املعلوف 

* * *

* * *

* * *
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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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 دعوة حلضور إجتماع اجلمعّية العمومّية
السنوّي  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

من أبناء احلياة رشاد حممد املصطفى
مولودا  عقيلته  والسيدة  املصطفى  حممد  السيد  اهلل  رزق 
وسالم  الرمحن  وعبد  أمحد  بعد  الرابع  وهو  رشاد  امسياه 

حفظهم اهلل.
االقارب واالصدقاء احلاج رضوان خليل والدكتور املهندس 
بشار قهواتي والزميل اكرم املغّوش يتقدمون من الصديق 

حممد املصطفى وعائلته بأحر التهاني ... وألف مربوك

تأليف احلكومة يف نفق ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

فضال عما ال يقل عن 11 وزيرًا آخرين، على ما كان أوضح يف حديثه 
التلفزيوني االخري.

ويف اطار املساعي اجلارية لتذليل العقبات اليت تعرتض والدة سريعة 
للحكومة. علم ان املعاون السياسي لرئيس جملس النواب نبيه بري 
النائب علي حسن خليل زار مساء االربعاء العماد عون يف الرابية وعقد 

معه اجتماعًا طويال.
وبعد ظهر أمس االول زار الوزير جربان باسيل موفدًا من عون الرئيس 
ميقاتي يف دارته بفردان، كما التقى ميقاتي النائب طالل ارسالن. 

لكن أي نتائج جديدة مل تظهر عقب هذه التحركات.
العمل  الفرنسية« عن مسؤول يف فريق  ونقلت »وكالة الصحافة 
لرئيس الوزراء املكلف ان احلكومة اجلديدة لن تبصر النور هذا االسبوع، 
موضحًا ان االمور ليست متعثرة ولكن هناك مطالب كبرية تقدم بها 
بعض االطراف والعمل جار لضبط االيقاع ارضاء جلميع االفرقاء. وقال 
ان االتصاالت ال تتوقف والرئيس ميقاتي يعطي قوى 14 آذار فرصة 
للمشاركة يف احلكومة، لكنه جيري يف موازاة ذلك حمادثات متواصلة 

مع االطراف اآلخرين.
وبينما لوحظ ان اوساطًا بارزة يف قوى 8 آذار تتجاهل احلديث عن 
مطالب عون، بدأت هذه القوى تشدد على دعوة الرئيس ميقاتي اىل 
اآلخر  الفريق  ان  االوساط  هذه  وقالت  احلكومية.  التشكيلة  اصدار 

مياطل يف تقديم االجوبة على رغم الفرص اليت اعطيت له.
الرئيس بري يؤيد حتديد ميقاتي موعدًا نهائيًا  ان  وبدا أمس االول 
لالتصاالت اليت جيريها مع حزب الكتائب والوزير بطرس حرب و«عدم 
االنتقال من تأجيل اىل تأجيل«. واستغرب رئيس اجمللس امام زواره 
االكثرية  ميزان  تبدل  عن  اجلديدة  املعارضة  حتدثها  اليت  »الضجة 
من جهة اىل اخرى كأن هذا األمر حيصل للمرة االوىل يف لبنان«. 
مبادرة  احلريري عن  الرئيس سعد  الرد على كالم  مياًل اىل  يبد  ومل 
»س.س« وتتويج حصيلتها مبؤمتر للمصاحلة يف الرياض، مكتفيًا 

بالقول: »اجلواب عند االستاذ وليد جنبالط«.
يف املقابل، بدا الرئيس احلريري ماضيًا يف سياسة كسر الصمت بعد 
خطابه يف مهرجان »البيال«، فاطلق امس االول مزيدا من املواقف 
يف االجتاه عينه. ويف لقاء مجعه مساء أمس االول يف بيت الوسط 
وجمالس منسقية بريوت يف »تيار املستقبل«، أكد انه »سيتحدث 
من اآلن فصاعدًا بصراحة ووضوح عن كل االمور النه ليس من املصلحة 
الوطنية بشيء العودة اىل سياسة تدوير الزوايا«. وقال: »علينا 
اال خنفي رؤوسنا يف الرمال عندما يصبح السالح وسيلة للضغط على 
احلياة السياسية يف البالد«. واضاف: »هذا املوضوع غري مقبول 

وال ميكننا ان نبين وطنًا على هذا النحو«.
ويف رد ضمين على الكلمة االخرية لالمني العام لـ«حزب اهلل« السيد 
حسن نصراهلل الذي اتهم قوى 14 آذار باستهداف املقاومة عرب اثارة 
موضوع السالح، قال احلريري: »ال يصح بعد كل التجارب املريرة 
اليت مّر بها لبنان ان يعمل البعض على تصنيف هذا االمر بانه حماولة 
لاللتفاف على سالح املقاومة الن احلقيقة غري ذلك على االطالق وما 
جهة وسيلة  اي  من  اي سالح  يكون  أال  اولوياتنا  ويبقى يف  يعنينا 

لالنقضاض على السلم االهلي والنظام الدميوقراطي«.

ايران: املعارضة تدعو ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

موسوي  حسني  مري  السابق  الوزراء  رئيس  من  كل  حبق  قاسية« 
ورئيس جملس الشورى السابق مهدي كروبي اللذين اصبحا زعيمي 
الرئيس حممود امحدي جناد  انتخاب  اعادة  الرئيسيني منذ  املعارضة 

املثرية للجدل يف حزيران )يونيو( 2009.
وتصاعدت حدة االتهامات ضد املسؤولني السابقني اخلاضعني حبكم 
االمر الواقع منذ ايام لالقامة اجلربية، بعد التظاهرة املعادية للحكومة 
منذ عام يف  االوىل  للمرة  آالف االشخاص  اليت شارك فيها  االثنني 
عناصر  من  كبري  عدد  وانتشار  الرمسي  احلظر  رغم  وذلك  طهران، 

الشرطة.
التظاهرات  من  للعديد  صورا  التلفزيون  عرض  االخرية،  االيام  ويف 

طالب خالهلا نواب او متظاهرون بـ«شنق موسوي وكروبي«.
واضاف الرجياني »اطلب من اجلميع ان يسمح للقضاء بالعمل مبوجب 

القانون آخذا يف االعتبار مصاحل النظام«.
نشر  من  الفتنة  قادة  »ستمنع  احلكومة  ان  الرجياني  واعلن 
تصرحياتهم«، معتربا انهم »مدعومون من قبل الصهاينة والواليات 

املتحدة وبريطانيا«.
ورغم التهديدات واملراقبة الدائمة من قبل عناصر االمن، ينشر موسوي 
وكروبي تصرحياتهما بشكل منتظم عرب موقعيهما على االنرتنت بشكل 
خاص. وكان كروبي قال للحكومة االربعاء »افتحوا اذانكم قبل ان 

يفوت الوقت وامسعوا صوت الشعب«.
تنظيم  عن  باالعالن  االثنني  تظاهرات  على  االيرانية  احلكومة  وردت 
»كرههم  عن  الناس  ليعرب  اجلمعة  اليوم  واسعة  رمسية  تظاهرة 

وامشئزازهم وغضبهم من قادة الفتنة«.
واتهم الرجياني ايضا »كل اجهزة االستخبارات والدعاية يف الدول 
ومؤيدي  خلق(  جماهدي  تنظيم  اىل  اشارة  )يف  واملنافقني  الغربية 
امللكية« بأنهم دفعوا االيرانيني اىل املشاركة يف تظاهرة املعارضة 

»بعد التظاهرة العظيمة يف 11 شباط )فرباير(«.

احناء  خمتلف  انصارها يف  من  االالف  مئات  حشدت  السلطة  وكانت 
االسالمية يف  الثورة  بذكرى  الرمسية  االحتفاالت  وذلك ضمن  البالد 

العام 1979.
وقال الرئيس حممود امحدي جناد »عندما رأى االعداء الشعب موحدا 
يف 22 بهمن )11 شباط / فرباير(، غضبوا وأرادوا االنتقام والبعض 

وقعوا يف لعبة االعداء«.
وانضم مسؤولون حمافظون معتدلون مل خيفوا عداءهم حلكومة الرئيس 

امحدي جناد اىل النداءات للتحرك ضد قادة املعارضة.
تنظيم  اىل  دعوة  ايران  يف  للمعارضة  مواقع  نشرت  املقابل،  ويف 
جتمعات االحد حياء لذكرى »شهيدي« تظاهرة االثنني. وقال بيان 
»جمللس تنسيقية احلركة اخلضراء« نشر على موقعي »سهم نيوزط 
و«كلمه« االلكرتونيني »ندعو الشعب االيراني اىل املشاركة االحد 
املقبل يف طهران واملدن االخرى يف البالد يف جتمعات الحياء ذكرى 

مرور اسبوع على استشهاد )شابني اثناء تظاهرة االثنني(«.
يف غضون ذلك، فرضت الواليات املتحدة امس االول عقوبات على 
مصرف رفاه االيراني لدوره يف تسهيل شراء وزارة الدفاع االيرانية 

لصواريخ ودبابات مباليني الدوالرات.
تلك املشرتيات مكنت  إن  إعالن  االمريكية يف  اخلزانة  وزارة  وقالت 

القيادة االيرانية من صيانة مقاتالتها وغواصاتها.
وقال ستيوارت ليفي وكيل وزارة اخلزانة لشؤون االرهاب واملعلومات 
املالية »كشفت )وزارة( اخلزانة االن عن 20 مصرفا متتلكها حكومة 

ايران لدعم برامج ايران النووية والصاروخية او االرهاب«.
وذكرت وزارة اخلزانة أن مصرف رفاه يسر كذلك نقل مدفوعات من 
الشركة االيرانية لتصنيع الطائرات إىل اشخاص مرتبطني مبشرتيات 

ايران املتصلة باالسلحة.
الكونغرس  يف  والدميوقراطي  اجلمهوري  احلزبني  من  نواب  وكان 
االمريكي تقدموا مبشروع قانون يشدد العقوبات اليت أقرها الكونغرس 
الرغام ايران على التخلي عن برناجمها النووي، وطالبوا بعدم التسامح 

مطلقا مع الشركات اليت تستثمر يف قطاع الطاقة االيراني.
وقالت السناتورة كريستني غيلبرياند يف مؤمتر صحايف هاتفي »جيب 
اعتماد سياسة عدم التسامح مطلقا مع كل شركة تفضل مصلحتها على 

امننا او امن حلفائنا«.
غيليرباند  كريستني  السناتوران  اقرتحه  الذي  القانون  مشروع  وجاء 
ومارك كريك والنائبان تيد دوتش ودان بورتون، لتعزيز االجراءات 

اليت تبناها الكونغرس العام الفائت.
االسواق  املدرجة يف  الدولية  الشركات  من  القانون  مشروع  ويطلب 
االمريكية »التصريح يف تقاريرها الفصلية والسنوية عن اي استثمار 
من شأنه ان يكون مشموال بالعقوبات يف ايران من جانبها او من جانب 

شركات تابعة هلا«.
مشروع  الفائت  )يونيو(  حزيران  أقر يف  االمريكي  الكونغرس  وكان 
قانون ضد ايران يعزز تشريعا مطبقا ويضيف اليه عقوبات اقتصادية 

جديدة. واستهدف مشروع القانون التأثري على تزود ايران بالوقود.
أن  االمريكية  االستخبارات  الجهزة  سري  تقرير  أفاد  ذلك،  اىل 
النووية  املسؤولني االيرانيني منقسمون حيال مسألة حيازة االسلحة 
او التخلي عنها، كما كشفت صحيفة »وول سرتيت جورنال« أمس 

االول.
يسمى  الذي  االمريكية  لالستخبارات  التقوميي  التقرير  هذا  ويشري 
على  الدولية  العقوبات  ان  اىل  الوطنية«،  االستخبارات  »تقويم 

طهران ميكن ان تساهم يف تقسيم املسؤولني االيرانيني.
تؤدي  ان  من  فعليا  قلقهم  عن  املسؤولني  هؤالء  من  عدد  ويعرب 
تعزيز  اىل  الدولية،  العقوبات  جزئيا  اججتها  اليت  االقتصادية  االزمة 

املعارضة.
»اجهزة  ان  جورنال«  سرتيت  لـ«وول  امريكي  مسؤول  وقال 
اطار  يف  حاد  نقاش  بوجود  تفيد  خالصة  اىل  توصلت  االستخبارات 
النظام االيراني يف شأن مسألة التوجه ام ال حنو القنبلة النووية«. 
االيراني  النظام  مسؤولي  من  عددا  بأن  قوي  شعور  »مثة  اضاف 

يعرفون ان العقوبات يف صدد التسبب بنتائج خطرة«.
هذا  وزعت  التقرير  خالصة  ان  جورنال«  سرتيت  »وول  وذكرت 

االسبوع على جلان الكونغرس.

اللجان الثورية حتذر من...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

الساعات الـ24 االخرية يف ليبيا.
وحتدثت مواقع الكرتونية معارضة عن مقتل ستة اشخاص يف بنغازي 
يف شرق ليبيا يف مواجهات دارت بني متظاهرين مناهضني للنظام 
وقوى االمن،  بينما قتل اربعة اشخاص يف تظاهرات مماثلة االربعاء 

يف مدينة البيضاء يف شرق البالد ايضا.

 واوضح موقعا »اليوم« و«املنارة« املعارضان ان »مواجهات 
االن«  حتى  قتلى  اوقع »ستة  مما  بنغازي،  حصلت يف  عنيفة« 
و35 جرحيا. واضافا ان حمامني تظاهروا امام حمكمة بنغازي مطالبني 
بدستور لبالدهم. كما اشارا اىل مقتل اربعة اشخاص على االقل يف 
مدينة البيضاء على مسافة 200 كيلومرت شرق بنغازي يف مواجهات 

مساء االربعاء.
وروى أحد سكان البيضاء إن اشتباكات دارت امس يف املدينة بني 
أنصار احلكومة وأقارب شابني قتال  بعد انتهاء جنازتهما. وقال الرجل 
الذي حتدث عرب اهلاتف وطلب عدم ذكر امسه إن الوضع ال يزال معقدا 

وإن الشباب ال يريدون االصغاء اىل ما يقوله الكبار.
 واظهرت اشرطة فيديو على االنرتنت عشرات الشبان الليبيني املتجمعني 
ليل أول من أمس يف مدينة البيضاء وهم يرددون »الشعب يريد 
اسقاط النظام« بينما كانت النريان تشتعل يف احد املباني، وبدت 

الشوارع خالية من رجال الشرطة.
ونقلت منظمة »هيومان رايت سوليدارييت« ومقرها يف جنيف عن 
شهود ان قناصة متمركزين على السطوح قتلوا 13 متظاهرا واصابوا 

عشرات آخرين جبروح.
 وانطلقت ايضا تظاهرات عنيفة  يف زنتان اليت تبعد 145 كيلومرتا 
جنوب غرب طرابلس واعتقل خالهلا عدد من االشخاص واحرقت مراكز 
»قورينا«  صحيفة  أوردت  ما  على  الثورية،  للجان  ومقر  للشرطة 

الليبية على موقعها على االنرتنت .
 ووردت معلومات متناثرة من ارجاء البالد عرب صفحة بالعربية يف موقع 
»فايسبوك« للتواصل االجتماعي والذي يستخدمه الناشطون، لكن 
املصادر مل تكن واضحة . وجاء يف أحد التعليقات إن احملتجني يف 
قرية الرجبان قرب احلدود مع اجلزائر اضرموا النار يف مقرات حكومية 

حملية.
دون كشف  من  االنرتنت  عرب  يتواصلون  للقذايف  مناهضون  وكان   
هوياتهم او يعملون يف املنفى حضوا الليبيني على تنظيم احتجاجات 
امس يف حماولة لتقليد االنتفاضات الشعبية اليت أطاحت الرئيسني 

املصري حسين مبارك والتونسي زين العابدين بن علي.
 وافاد صحايف من »رويرتز« إن العاصمة طرابلس مل تشهد اية 
امليدان  يف  القذايف  انصار  فيها  شارك  اليت  تلك  سوى  تظاهرات 
االخضر باملدينة رافعني صوره واعالمًا خضرًا ومرددين هتافات مؤيدة 

له.
وعززت السلطات اجراءاتها االمنية يف الطرق الرئيسية املؤدية اىل 

طرابلس، بينما كانت حركة السري يف العاصمة اخف من العادة.
 وأفادت وكالة اجلماهريية لالنباء »اوج » الليبية أنه كانت هناك 

باملثل مسريات تأييد للقذايف يف مدن اخرى.

mailto:mail@alaofnsw.org
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خدمة سريعة.. صدق يف املعاملة وكفالة للعمل
نعمل 24/24 ساعة يف اليوم 

االتصال بصديق اجلميع سايد حامت 

 Hatem
Electrical Contracting

كانت ومازالت
 شركة حامت 

للتمديدات الكهربائية

تقدم افضل اخلدمات على أنواعها
املؤسسة تضم فريقا كامال من 

االختصاصيني يف التمديدات الكهربائية 
الكرب املؤسسات واحملالت واملنازل السكنية 

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

ëÏmÏm@Úèé˚fl
bÓ€a6éa@¿@∂Î¸a

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

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

جلميع مراسالتكم وإعالناتكم يف ملبورن
االتصال مبسؤول اجلريدة

 الزميل كميل مسعود:
0405272581 
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دعوة إىل مجيع اللبنانيني 
الراغبني يف اإلقرتاع

عماًل بقانون اإلنتخاب رقم 2008/25، 
ال سيما املادة 106 منه، تدعو قنصلية 
اجلالية  ابناء  ملبورن  يف  العامة  لبنان 
الراغبني  فكتوريا  والية  يف  اللبنانية 
النيابية  االنتخابات  يف  باالقرتاع 
املقرر إجراؤها عام 2013 اىل تسجيل 
أمسائهم لديها مصحوبني مبستنداتهم 
كافة  تبني  اليت  الرمسية  اللبنانية 
بهويتهم  املتعلقة  املطلوبة  املعلومات 

ورقم سجلهم.
 اإلنتخاب واجٌب وطين 

القنصل العام هنري قسطون

World Lebanese Cultural Union
Geographical Region Council for Australia and New Zealand

www.wlcu.com.au 

               Address:  P.O Box 299, North Essendon, Vic, 3040

                                         Email:     tyacoub.wlcu@optusnet.com.au
 

قانون موحد للجامعة اللبنانية الثقافية 
يف العامل  ألسرتاليا ونيوزيلندا

للجامعة  العاملي  الرئيس  نائب  من  بدعوة 
جلنة  ورئيس  العامل  يف  الثقافية  اللبنانية 
ونيوزيلندا  ألسرتاليا  القاري  اجمللس 
يف  اجتماع  عقد  الدويهي  ميشال  الشيخ 
والرئيس  الدعوة  صاحب  حبضور  سدني 
العاملي األسبق السيد جو بعيين والرؤساء 
طوني  السيد  القارية،  للمجالس  السابقون 
وتغيب  األمسر  سريادور  واحملامي  يعقوب 

عن األجتماع الشيخ جو عريضة.
افتتح األجتماع صاحب الدعوة مرحبًا باحلضور 
وحدة  أجل  من  العمل  اجلميع  على  ومتنى 
اجلامعة يف اسرتاليا ونيوزيلندا ويف مجيع 

احناء العامل.
وجود  من  الغاية  بعيين  السيد  وشرح  كما 
العمل   على  وشدد  العامل  يف  القوانني 

لتطبيقها.
العمل  ورشة  بدأت  مفصل  شرح  وبعد 
وبند  مادة  لكل  ودقيقة  عميقة  مبناقشة 
ومتت املوافقة على قانون موحد ليالئم فروع 
اجلامعة اللبنانية واجمللس القاري ألسرتاليا 
القوانيني  مع  يتعارض  ال  وأن  ونيوزيلندا 

يف اسرتاليا ونيوزيلندا.
كما سيتم توزيع القانون إىل مجيع الفروع 
الرأي  وابداء  لدراسته  اللبنانية  اجلامعة  يف 
كما سيوزع أيضًا إىل كل من يرغب االطالع 
عليه آملني من اجلميع التجاوب يف دراسته 
حيث سيعقد اجتماع خاص للمصادقة عليه.

بالرئيس  األتصال  املعلومات  من  ملزيد 
ميشال الدويهي: 235 123 0411

أو أمانة السر طوني يعقوب: 222 363 0433

mailto:tyacoub.wlcu@optusnet.com.au
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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 Bakeryحدودها 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

2011 19 شباط  Saturday 19 February 2011السبت 

الذكرى السادسة الستشهاد الرئيس رفيق احلريري اليت اقيمت 
يف جممع البيال بدعوة من قوى الرابع عشر من شباط مل تِف 
احلريري ومل تِلق به كرجل كبري ومعروف اقليميا ودوليا وكان 

رئيسا لوزراء لبنان.
اخلطباء  من  جملموعة  كان  احلريري  رفيق  عن  الكالم 
مسري  اجلميل،  امني  بيضون،  يوسف  حممد  هم: 
يقول. كما  الدم  ولي  احلريري  الدين  وسعد   جعجع 

ان كالم هؤالء اخلطباء جاء مرور الكرام عن شخص رفيق احلريري  
وكأن املناسبة اقيمت خصيصا ملهامجة حزب اهلل والتيار الوطين 
اشبه  الكثريون  يعتربها  اليت  الدولية  باحملكمة  والتهديد  احلر 

بورقة صفراء والنزول اىل الشارع.
ان االحتفاالت السابقة بذكرى الرئيس احلريري عادة ما كانت 
ومن  املستويات  ارفع  على  السياسيني  من  تضم حشدا كبريا 

خمتلف  االجتاهات تكرميا للراحل الكبري النه كان خامة صاحلة.
واالدراك  والفهم  املعرفة  وقلة  واهلرطقة  العيب  ملن  انه 
استدعى  الواحد مما  الصف  ابناء  بني  االقتتال  على  التحريض 

تدخل قوى االمن الداخلي العادة اهلدوء.
امل خيطر ببال سعد الدين احلريري ان املناسبة ختصه شخصيا 

ذكرى استشهاد احلريري
وعليه ان يبتعد عن التفوه مبثل هذا الكالم اي التهديد والوعيد 

والنزول اىل الشارع خاصة يف مثل هذا الوقت بالذات.
اثناء االحتفال يف البيال همس احد الــمواطنني يف اذني قائال:هل 
هذا مهرجان تأبيين للرئيس احلريري ام مهرجان انتقامي لسعد 

الدين احلريري الذي خرج من السراي غري جمبور اخلاطر.

غنطوس

االسبوع املاضي دخل الشيخ رزق الدويهي رئيس مجعية سيدة 
زغرتا يف ملبورن املستشفى حيث اجريت له عملية جراحية تكللت 

بالنجاح بشفاعة السيدة العذراء مريم.
وعند انتشار اخلرب  أّم  املستشفى  العديد من االهل واالصدقاء 
االربعاء وهو  لالطمئنان عن صحته وقد غادر املستشفى يوم 

يف حتسن مستمر.
وما زال السيد رزق الدويهي يستقبل يف منزله العامر املهنئني 

بنجاح العملية طالبني من اهلل له الشفاء العاجل.
بالسيد  اخوية متينة  اليت تربطها صداقة  اسرة جريدة اهلريالد 

رزق الدويهي تتمنى له الصحة التامة.

سالمة قلبك يا رزق

العالناتكم يف ملبورن االتصال مبدير 
املكتب الزميل كميل مسعود على الرقم:

0405272581
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االمني  الرب  خادم  لبنان  االم  الوطن  توفى يف  املاضي  االسبوع 
الدنيا اىل  الشدياق منتقال من هذه  االنطوني شربل  قدس االب 

دنيا اخللود.
االب الشدياق رمحه اهلل  كان الرئيس السابق لدير مار شربل يف 
فيكتوريا وما ان شاع خرب وفاته حتى تقاطرت وفود شعبية من 
خمتلف املناطق يف ملبورن اىل دير مار شربل لتقديم واجب التعزية 

لرئيس الدير االب االنطوني ادمون اندراوس والكهنة.
ويوم االربعاء املاضي عند الساعة السادسة مساء اقام كهنة رعية 
سيدة لبنان قداسا احتفاليا لراحة نفسه ترأسها قدس االب النطوني 
ادمون اندراوس رئيس دير مار شربل يعاونه كهنة الطائفة املارونية 
 باالشرتاك مع كهنة من باقي الطوائف املسيحية والراهبات االنطونيات.
قنصل لبنان العام يف فيكتوريا االستاذ هنري قسطون والنائب 
االستاذ  السابق  الفخري  والقنصل  وعقيلته  االمسر  نزيه  االستاذ 
اضافة  للمشاركة  لبنان  كنيسة سيدة  اىل  فليفل حضروا  لويس 
اىل فعاليات اجلالية اللبنانية السياسية واحلزبية واالقتصادية ومن 
خمتلف العقائد والتيارات وحشد من املواطنني معربين عن شعورهم 
االليم نظرا ملا كان ميثل االب الشدياق يف الرعية من مبادئ دينية 
صحيحة زرعها يف نفوس ابناء الرعية ومشاركته الفعالة والدائمة 
البناء اجلالية يف افراحهم يف ملبورن واداليد واليوم جاءت اجلالية 
لتبادله بعضا من اعماله الطيبة جتاهها، مل يرتك شيخا عجوزا اال 
زاره يف بيته وال مريضا او معاقا  اال وعاده يف مستشفاه كان 

يوزع اوقاته يف زيارة املرضى واملعوقني واحملتاجني.
االب  عن  كلمته  يف  طقشي  جو  املونسنيور  سيادة  حتدث  وقد 
الشدياق واصفا اياه بالراعي الصاحل الذي مجع خرافه حتت سقف 

واحد هو بيت اهلل.
كان  اليت  نصائحه  يف  متواضعا  كاهنا  شربل  االب  كان  وقال: 

يسديها للجميع فأحب اجلالية وأحبته.
االب االنطوني ادمون اندراوس الذي رافقه مدة زمنية طويلة يف 
مسرية حياته الرهبانية قال يف كلمته: باسم ابينا شربل اشكركم 
عيد  يوم  اليوم  هذا  مثل  يف  الغائبني.  مع  هنا  احلاضرين  مجيع 
القديس مارون أب الطائفة املارونية جئت اىل ملبورن برفقة االب 
شربل الشدياق خلدمة الرعية واذا بنا اليوم نودعه اىل دار اخللود 
وال بد لنا من ان نستذكره يف كل املناسبات الدينية واالجتماعية 

واالنسانية.
االب شربل هو من مواليد 1947 سيم كاهنا يف العام 1975 يف 
اىل  ثم ذهب  ومن  للطلبة  مديرا  برمانا، عنينّ  مار شعيا يف  دير 
امريكا خلدمة الرعية هناك لينتقل بعدها اىل كندا ويؤسس رعية 
هناك على اسم سيدة لبنان ومن ثم عني سفريا للرهبنة يف روما 
وبعدها توجه اىل ملبورن وكنت برفقته وعملنا سوية على وجود 
اداليد  اىل  انتقل  وبعدها  ملبورن  يف  شربل  مار  اسم  على  دير 
خلدمة الرعية هناك ثم عاد اىل لبنان حيث مت انتخابه مديرا للرهبنة 

االنطونية.

قداس احتفالي لراحة نفس االب االنطوني شربل الشدياق يف كنيسة سيدة لبنان يف ملبورن

النائب االسقفي خادم رعية مار يوسف للملكيني الكاثوليك مسري 
القى كلمة كان قد ارسلها سيدة املطران عصام درويش  حداد 
الذي لك تسمح ظروفه للمشاركة شخصيا قال فيها: لقد فقدت 
الطائفة املارونية عامة والرهبنة االنطونية خاصة ركنا من اركانها 
هو االب شربل الشدياق حيث كان كاهنا عظيما من كهنتها عرفته 
صديقا ورفيقا واخا للجميع شفافا يف زيارة مرضاه وكان كبريا 

لكهنوته.
ادمون  االب  تقبل  ثم  البخور  وضع  صالة  اقيمت  القداس  وبعد 
اندراوس وكهنة الطائفة مع الراهبات االنطونيات التعازي يف باحة 

الكنيسة ووزعت صورة  للفقيد على املعزين.
اسرة جريدة اهلريالد يف ملبورن وسيدني  تتقدم من رهبنة مار 
شربل وكهنة الطائفة والراهبات االنطونيات واالهل واالقارب يف 
الوطن واالغرتاب بأحر التعازي القلبية سائلة اهلل عز وجل ان يسكن 
ابانا شربل مع االبرار والصديقني يف امللكوت السماوي وللرهبنة 

االنطونية واهله الصرب والعزاء.  

*الراهبات األنطونيات ** الكهنة أثناء القداس اإلهلي *

* أخوية احلبل بال دنس * *قنصل لبنان هنري قسطون والنائب نزيه األمسر وعقيلته **جوقة الكنيسة *

*اجلمهور داخل الكنيسة *

*املغفور له األب شربل الشدياق *
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أفران الروشة يف  ملبورن

خربة طويلة.. خدمة مميزة ونظافة

متفرقات

السيد  لصاحبها  ملبورن  الروشة يف  افران  افتتاح  مؤخرا  مت 
اللبنانيني  من  املئات  االفتتاح  يف  شارك  وقد  خضر  عبدو 
عينا  االفران  ادارة  كانت  املناسبة  ويف  واالجانب  والعرب 
اللذيذة  اللقمة  للجميع  راحة املشاركني وقدمت  ساهرة على 
والشهية على يد ملك املعجنات السيد عبدو خضر الذي قطع 
وعدا وعهدا على نفسه بأن تبقى مأكوالته الشهية ومعاملته 

احلسنة شعاره الدائم.
ملبورن  يف  املعجنات  ملك  لقب  على  عبدو  السيد  حاز  وقد 
االفتتاح  يوم  ومنذ  االفران.  اىل هذه  يأتون  الذين  بشهادة 
والزبائن يتدفقون اىل افران الروشة باستمرار لتناول ما لذ 

وطاب من مأكوالت لذيذة وشهية.
كما ان السيد عبدو خضر ليس وجها جديدا على اجلالية يف 
صنع املعجنات وال من خالل افران الروشة فقط امنا سبق له 
اكثر  املأكوالت ويف  اكثر من عشر سنوات يف صنع  وعمل 
من مكان ويعرفه اجلميع بلقمته الطيبة اليت قدمها وما زال 
يقدمها وقد عاد الكثري من زبائنه اليه اليوم حيث اصبحوا من 
زبائن افران الروشة الدائمني اليت ترحب باجلميع ادارة وعماال 
السيد  عليها  درج  عادة  انها  ال..  ام  الزبائن  من  كانوا  ان 
املعاملة  الصفات  هذه  ومن  للجميع  حمبته  وهي  خضر  عبدو 
الدائمة  التامة واالبتسامة  الرفيعة والنظافة  احلسنة واالخالق 
جعل  مما  تطعميين«  وال  عندنا »القيين  املثل  يقول  حيث 
متأخرة  ساعة  حتى  الصباح  من  بالزبائن  تعج  الروشة  افران 

من النهار.
ان الذين يديرون أفران الروشة يستقبلون الزبائن بروح مرحة 

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  كوينزالند  والية  يف  حّلت  اليت  الكارثة  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 
ترجو 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 غامن
رئيس اجلامعة اللبنانية الثقافية يف كوينزالند
رئيس جلنة الثقافة والرتاث -  اجلامعة اللبنانية 
الثقافية يف العامل

يتدلىّ َمَع خيِط الشمس 
ـ شوقي مسلماني 

1 ـ شهوُة الَقرش 
ُ أحياء، أّن السمكَة الضعيفَة ال أمان هلا، إاّل يف التواري  كشَف عاملمِ
ٌد مبا ُيعنّي له مكان السمكة الضعيفة  بني الصخور، غري أّن القرَش ُمزوَّ
جنوُن  القرَش  جيتاُح  وإّذاك  عاصفة،  اجتياح  فيجتاُحها  بالذات، 
َن  ممِ اجلوار، مهما كانت سليمة، مبأمن  تبقى مسكة يف  الشهوة، فال 

م.  اخلطرمِ امُلظلمِ

2 ـ حمضُر لقاء اآلب وآبوب
ـ "كيف احلال أّيها اآلب"؟.  

ـ "سّيئة"!.  
ـ " أّيها اآلب سالمتك! ماذا تشكو؟ آمل أن يكون أمرًا عارضًا"!.    

قاطَعه اآلب وأعلن:    
ـ "أنا يا آبوب صّحيت عامرة، وإمّنا املكان صار ال ُيطاق".  

إعرتَف آبوُب:    
ـ "صحيح".   

وأردف وهو ينحين فوق مكتبه ويتظاهر أّنه ميسح غبارًا:    
ـ "الظروف غري مالئمة، التعقيدات متكاثرة، واألوضاع دقيقة".   

قاَل اآلب فيما يتجّهم:    
ـ "َمن املسؤول"؟.   

قًا ظهَره باملقعد:     رأى آبوُب جتّهَم اآلب، وقال ملصمِ
ـ "أنَت أعلم"!.    

ه، وقال بلهجٍة مستغرمِبة:    إقرتَب اآلُب إىل حاّفة مقعدمِ
ـ "أنا أعلم"؟!.  

نهَض آبوب ودار حول مكتبه وقال:    
نا".   ـ "أّيها اآلب! اآلباب ال يرتكنا حلالمِ

ق ما يسمع، وتساءل:  اّتسعْت عينا اآلب كأمّنا ال يصدِّ
ْن فضلمِك"!.    ـ "اآلباب! إشرْح لي ممِ

ه، فيما يقول:     أعطى آبوب ظهَره لآلب. مشى عائدًا إىل مقعدمِ
ـ "منذ استلمُت هذا املكان، إستلمُت أن ألتزَمُه، ال كما يقولون أّني 
تلّزمُته، أنا أريد أن أرفع وأن أوّسع، إاّل أّن اآلباب ال ُيسّهل علّي ذلك. 
ْن قدميه"!.     جعل آبابا معي يف القمرة، بدل أن يعّلقه يف السجن ممِ

رمَقه اآلُب، وقاَل بصوٍت صارم:    
ـ "أنَت أيضًا مسؤول. اجلميع يقولون أّن احلّق هو على اآلباب! كأمّنا 

اآلباب مشجب"!.  
إستدرَك آبوُب، وقال بصوٍت آسف:    

أّني يف املرحلة األخرية حاولُت إستعادة  أّيها اآلب،  بأبيك  ـ "أقسُم 
زمام األمور، غري أّن آبابا سارَع إىل إعاقيت".   

أمعَن اآلُب به النظَر، وقال:   
ـ "ملاذا ُيعيُقك آبابا"؟!.   

ألصَق آبوُب ظهَره مبسندمِ املقعد، وقال:    
ـ "ألّن آبابا ُيريد أن تعضَّ كالُبه الناَس الطّيبني".   

أسنَد اآلُب ظهَره، وقال بلهجٍة فيها مرارة:    
ـ "فقط آبابا لديه كالب يريدها أن تعّض الناَس الطّيبني"؟!.   

وقَف آبوب وقاَل، بأمل:    
ـ "ما الذي تقصُده أّيها اآلب"؟!.   

وقَف اآلُب، وقال:    
ـ "أنَت تعرف ماذا أقصد، يوجد حصاٌن أصيل، وأنَت حتاول أن تقتَله. 
َن اجلوع، هل هذا جائز؟! هل ميوت حصان أصيل لكي  عظاُمه بارزة ممِ

يعيش بغلك"؟!.   
ه:     متلمل آبوب، وقال، جالسًا يف مقعدمِ

ـ "البغُل أّيها املبّجل حيمل على ظهرمِه ما ال يطيقه احلصان".   
قاَل اآلب بصوٍت آسٍف، وساخٍر يف آٍن، وهو يستند بكّفيه إىل املكتب، 

ْن آبوب:    وُيقرِّب َوجَهه ممِ
ـ "أهكذا ُيلتَزم املكاُن؟! ُيقَتُل احلصان األصيل ألّنه حيمل أقّل؟! إّنك يا 
رًا، ليس فيه سوى آبابا، وكالبه املفرتمِسة".    آبوب جتعل املكان مقفمِ

وقَف آبوب، وقاَل، فيما ميشي:   
ـ "عندنا أمحال أّيها اآلب! وحنن حنتاج إىل بغال".    
مشى اآلب وتواجه مع آبوب، وقاَل بلهجٍة حاّدة:    

أدعَك وشأنك!  لن  أيضًا  فأنا  احلصان،  عن  تكّف  ال  آبوب  يا  "إذا  ـ 
فاملسألة باتت واضحة، أنَت تريد بغااًل! جيب أن تلزم حدودك".  

ه، وقال بلهجٍة ال تنّم أّنه يريد أن يقّر:    رجع آبوب إىل مقعدمِ
ـ "يُد آبابا طويلة".     

قاطَعه اآلُب، وقال له بصوٍت مرتفع:    
ـ "أنَت أوحيَت".    

 إبتسَم آبوب فجأًة، وقال بلهجٍة مهّدئٍة، وماكرٍة يف آن:    
ـ "علينا أن نصرب".    

قاَل اآلب بعد أن نظر إىل آبوب، ومشى صوب الباب:  
ـ "إعمْل ما بدا لك يا آبوب، إمّنا خْذ حذرك". 

3 ـ العلوج 
يهبونكم بعضًا مّما هو أصاًل لكم 

ه لكم  قولوا: ما هو بقدرمِ ُشبِّ
ويقولون لكم: 

"اشكروا 
عُم".   حتى ال تزول النمِ

optusnet.com.au@Shawki1

* حيضرون القهوة ** صاحب أفران الروشة وزوجته وبعض العاملني يف الفرن *

* حيضرون املأكوالت *
ويقدمون الذ وأشهى املأكوالت بنظافة تامة.

جلسة مرحية نظافة غري مسبوقة استقبال مميز  لقمة لذيذة 
وشهية وال شك بان السيد عبدو خضر يتمتع بأخالق رفيعة 
العاملني يف  مع  تعامله  كما  زبائنه  مع  تعامله  املستوى يف 

االفران حيث ال يعاملهم كعمال امنا كشركاء واخوة له. 

* جانب من داخل احملل *

* من زبائن احملل *

mailto:chezlaila@hotmail.com
http://www.qld.gov.au/floods/donate.html
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On Tuesday, 15 February 2011 St Charbel’s College 
held the Opening Mass for the 2011 School Year at St 
Charbel’s Church in Punchbowl. The mass was presided 
over by His Excellency Bishop Ad Abikaram, Maronite 
Bishop of Australia who was joined by Rev Fr Antoine 
Tarabay, Rector of St Charbel’s College and Rev Fr Ronny 
Chaheen, College Principal. 
College students, staff and parents were joined by Cr 
Tania Mihailuk, Mayor of Bankstown City Council, Ms 
Maria Hatzistergos representing The Hon Tony Burke and 
guests from the Lebanese community and media. 
In his homily, His Excellency Bishop Abikaram addressed 
the theme of our diocese for this year ‘Together’ and 
stressed bits importance saying “none of us can live 
and function without the other, hence our togetherness is 
of vital importance to one another, in the family, in the 

school, in the parish and in society.” 
The mass was followed by the 2010 HSC High Achievers 
Awards Ceremony. Awards were presented to 21 
distinguished students who achieved an excellent ATAR 
and/or Band 6 in individual subjects in the 2010 Higher 
School Certificate. 
At the beginning of the ceremony, Fr Antoine Tarabay 
welcomed all the College guests, parents and students. Fr 
Tarabay congratulated the high achievers and urged them 
to remain proud and faithful to their Maronite Catholic faith 
and of their belonging to St Charbel’s College. “No matter 
what you choose to do in life, make sure you build it on a 
solid foundation- on Jesus Christ, on your Catholic faith and 
on moral values. Each of you is called to become a strong 
educated person of faith.” 
Cr Mihailuk then addressed the gathering and congratulated 

the students on their achievements. 
The high achievers were then presented with their awards and 
certificates. Trophies were awarded to the 3 top achievers: 
Ms Melissa El Azzi, ATAR 99.1, Ms Janelle Mansour, ATAR 
96.95 and Ms Chanelle Tarabay, ATAR 95.7. 
Following that, Fr Ronny Chaheen congratulated the 
students and thanked all the guests for attending inviting 
them to join in a morning tea organised by the Parents and 
Friends Association on the occasion.    
This is a great achievement for St Charbel’s College as it 
has been also mentioned in the Sydney Morning Herald’s 
Top 200 schools.
Congratulations to: 
•	 Ms	Melissa	El-Azzi
•	 Ms	Janelle	Mansour
•	 Ms	Chanelle	Tarabay
•	 Ms	Stephanie	Ayoub
•	 Mr	Anthony	Wakim
•	 Ms	Julie	Assi
•	 Mr	Roland	Allam
•	 Mr	Danny	Younes
•	 Ms	Amanda	Azzi
•	 Mr	Joseph	Azzi
•	 Ms	Stephanie	Demian
•	 Ms	Amenda	Azzi
•	 Ms	Ashley	Khoury
•	 Mr	Awad	Abboud
•	 Ms	Mariam	Assad
•	 Mr	Charbel	Azzi
•	 Ms	Ashley	Boustani
•	 Ms	Samantha	Eid
•	 Mr		Charlie	El-Azzi
•	 Mr	Charbel	El-Hage
•	 Ms	Mary	Saliba

St Charbel’s College 2011 Opening Mass & HSC High Achievers Award
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متفرقات

كتب اكرم املغّوش
»العقيدة جهاد وكفاح« شعار طبقه على نفسه وعائلته الفقيد 
الذي ربى عائلة كرمية من  )ابو بسام(  ابو احلسن  املرحوم مجيل 
سبعة اشخاص شباب وبنات ومجيعهم قد نالوا شهادات اكادميية 

يف الطب والصيدلة من جامعات اسرتالية بتفوق وامتياز.
وبعد عمر مديد قضاه يف العمل اجلاد وتربية االبناء وعمل اخلري 
والنضال الوطين توقف قلبه الكبري وشّيعته العائلة واالقارب وبنو 
معروف واالصدقاء من ابناء اجملتمع االسرتالي املتعدد احلضارات 
والثقافات يف موكب مهيب وووري الثرى بعد الصالة عن روحه 

الطاهرة يف مقابر خاصة بالعائلة.
ابو  لطيف  الدكتور  االسبق  لبنان  سفري  معزيا  اتصل  قد  وكان 

احلسن وعموم اهل ابو احلسن من لبنان وسوريا.
واننا بهذه اخلسارة االليمة بوفاة العم ابو بسام نتقدم من عائلته 
يتغمد  ان  تعاىل  اهلل  سائلني  القلبية  بالتعزية  واالقارب  الكرمية 
فقيدنا الغالي برمحته ويلهم اجلميع الصرب والسلوان.. وانا هلل وانا 

اليه راجعون.

آل ابو احلسن يشكرون
واسوهم  الذين  مجيع  من  الكبري  بالشكر  احلسن  ابو  آل  يتقدم 
مبصابهم االليم سواء باحلضور او باالتصال هاتفيا سائلني اهلل ان 

ال يفجعكم بعزيز وانا هلل وانا اليه راجعون.

آل ابو احلسن وبنو معروف يف سيدني يشيعون رجل 
االعمال املرحوم مجيل ابو احلسن )ابو بسام(

*رياض حريز، الفقيد مجيل ابو احلسن، الزميل اكرم املغّوش، السفري الدكتور 
لطيف ابو احلسن، طوني خطار، املرحوم رشيد املصري )ابو اسعد(  )من االرشيف(

حركة الشباب املسلم العلوي

Mina Video
فيديو مينا

يف بانشبول السباقون دائما لتقديم احدث املسلسالت 
العربية والرتكية املدبلجة واكرب واهم جمموعة من 

االفالم واالغاني القدمية واحلديثة..
فيديو مينا خبدمتكم.. فأهال وسهال

هاتف:97592825 العنوان: 
 206The Boulevarde Punchbowl

 يا ايتها النفس املطمئنة ارجعي اىل ربك 
راضية مرضية فأدخلي يف عبادي وادخلي 

جنيت
صدق اهلل العظيم
 ذكرى اربعني

 ملناسبة مرور أربعني يوما على وفاة

  املرحومة احلاجة مسرية عثمان مسلماني
وبهذه املناسبة سيقام عن روحها الطاهرة 

جملس عزاء
 وذلك يف حسينية االمام موسى الصدر على 

العنوان:
 

318 princes Hwy Banksia
 

 يوم السبت الواقع يف19/ 02/ 2011 
)اليوم( الساعة السابعة مساء 

ولكم األجر والثواب

أنتقلت اىل رمحته تعاىل

املرحومة يامسني بولس الزلوعا معوض
 زوجة منصور عزيز جربين معوض 
من زغرتا وسيقام القداس لراحة 

نفسها ومراسم الدفن السبت 
19 شباط 2011 )اليوم( الساعة 

التاسعة والنصف صباحا يف 
كنيسة سيدة لبنان، هاريس بارك.

الداعون: زوجها منصور عزيز 
جربين معوض.أبناؤها: طنوس 

وبطرس معوض وعائلتاهما وعزيز 
معوض. أبنتها: إيفلني منصور 

معوض.
أشقاؤها: بشري بولس الزلوعا 

معوض وعائلته. عائالت 

وفاة فاضلة

املرحومني تادرس وأديب بولس الزلوعا معوض يف الوطن 
واملهجر. حنا بولس الزلوعا معوض وعائلته يف الوطن. بدوي 

بولس الزلوعا معوض وعائلته يف الوطن.
شقيقتها: ليلى أرملة الشهيد حنا ميني وعائلتها يف الوطن.

عائالت املرحومني أسالفها سليم وجربين عزيز معوض يف الوطن 
واملهجر. أبنة محيها إيفلني زوجة الياس سعد وعائلتها يف 

الوطن. عائالت أعمامها املرحومني يوسف وبطرس الزلوعا معوض 
يف الوطن واملهجر. عائلة عمتها املرحومة سوسن زوجة املرحوم 

مسعان بوهارون يف الوطن واملهجر. عائلة خالتها املرحومة مجيلة 
زوجة املرحوم نعمان احلايك يف الوطن واملهجر. وعموم عائالت 
معوض واحلليب وميني ومكاري وسعد وعلم وبوهارون وعاقلة 

وغراهام واحلايك وفارس ومجيع األهل واألقارب وعموم عائالت 
اهدن زغرتا يف الوطن واملهجر.

)الرجاء أستبدال الزهر بالتربع لألحباث السرطانية(.

* دكان- أول لبناني عمل يف هذا املجال
*  خدماتنا تغطي جميع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال الجثمان إىل الخارج 

* Eternity بفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول
*نؤمن الخدمة 24 ساعة و7 أيام يف األسبوع , االستشارة مجانية لجميع الطوائف

25 Breust Place, PunchBowl 
Ph: 9750 5588

168 terMInus street, lIVerPool
Ph: 9600 8080

50 KInG street, st MarYs
Ph: 9833 0255

لصاحبها السيد
جان فريد دكان

0415 41 42 43

فريد جان دكان

تتشرف الطائفة االسالمية العلوية بتنظيميها )اجلمعية اخلريية 
االسالمية العلوية وحركة الشباب املسلم العلوي( بدعوة ابنائها 
اىل احياء ذكرى والدة النيب حممد بن عبد اهلل )صلى اهلل عليه  
النبوي الشريف وذلك يوم االحد يف  وآله وسلم( عيد املولد 
االمام  مدرسة  مركز  يف  مساء  السادسة  الساعة   2010-2-20
رود يف  كوبر  الواقعة يف شارع  السالم  عليه  الصادق  جعفر 

ياغونا.
وسيشارك يف هذا املهرجان الكبري مشايخ الطائفة يف سيدني 
والضيف العزيز القادم من لبنان فضيلة الشيخ الدكتور علي 
سليمان صاحب املؤلفات والكتب العديدة والذي زار املركزين 
يف ماركفيل وياغونا ومدرسيت االمام جعفر الصادق االبتدائية 
والثانوية والتقى بعض مشايخ الطائفة يف منازهلم وزار عدة 
سيدني  يف  العلوية  االسالمية  الطائفة  ابناء  من  شخصيات 

وملبورن.
االقامة يف  طيب  القاسم  ابو  الدكتور  الشيخ  لفضيلة  نتمنى 

اسرتاليا وكل احتفال بهذه الذكرى وانتم خبري<
االدارة

بسم اهلل الرمحن الرحيم

الكوارث تهددنا من البحر والسماء:

البحار ستغرق180 مدينة أمريكية
حذرت دراسة جديدة ان ارتفاع منسوب البحار الناتج من التغريات 
املناخية قد يهدد 180 مدينة ساحلية يف الواليات املتحدة حبلول 
2100 مع توقع ان تكون ميامي ونيو اورليانز وفرجينيا بيتش من 

بني اكثر املدن تضررا.
ويف الدراسة اليت نشرت يف دورية رسائل التغري املناخي توقع 
للمحيط  اجلنوبي  الساحل  على  الواقعة  املدن  تكون  ان  باحثون 
مستويات  ارتفعت  إذا  تضررا  االكثر  املكسيك  وخليج  االطلسي 
البحار يف العامل كما هو متوقع بنحو مرت واحد حبلول 2100 . وقال 
جريمي ويس من جامعة اريزونا املشرف على الدراسة ان العلماء 
استطاعوا باستخدام بيانات هيئة املسح اجليولوجي االمريكية ان 
حيسبوا بالتفصيل مساحة االراضي اليت ميكن فقدانها مع ارتفاع 
منسوب البحار. واشار اىل ان اضرار ارتفاع مستويات البحار ترتاوح 
من التأكل اىل الغمر الدائم وان خطورة الضرر تعتمد بشكل كبري 

على موقع املدن.
ومن املتوقع ان يكون ارتفاع منسوب البحار أحد نتائج االحتباس 
احلراري مع ذوبان اجلليد على اليابسة وانسيابه اىل حميطات العامل. 
ويهدد ارتفاع مستويات املياه الساحلية تسعة باملئة يف املتوسط 

من االراضي يف 180 مدينة ساحلية تضمنتها الدراسة.
لالمم  التابع  املناخ  بتغري  املعين  الدولي  احلكومي  الفريق  وقدر 
درجتني  بنحو  املتوسط  يف  سرتتفع  احلرارة  درجات  ان  املتحدة 
مبا  ترتفع  ان  توقعوا  وزمالءه  ويس  لكن   2100 حبلول  مئويتني 
يصل اىل 4.4 درجة مئوية. ويستند التقدير االعلى لدرجات احلرارة 
مسارها  ستواصل  الغازية  االنبعاثات  ان  فكرة  اىل  الدراسة  يف 

الصعودي احلالي طوال القرن

اإلفراط يف تناول اللحوم يرفع أسعار احلبوب
توصلت دراسة جديدة إىل أنه إذا بدأ الناس يف الدول الغنية ويف الدول 
ذات االقتصاد الناشئ األكثر منوًا مثل الربازيل والصني يف تناول كميات 
أقل من اللحوم اآلن، ميكن أن يساعد ذلك فى ختفيف الضغوط على أسعار 
بعض احلبوب الرئيسية خالل 15 عامًا من اآلن، غري أن ذلك لن يعزز األمن 

الغذائي خالل املستقبل القريب إذا مت تطبيقه يف معظم البلدان الفقرية.
وقال مارك روزغرانت، الباحث البارز يف معهد أحباث السياسات الغذائية 
اللحوم يظهر على أسعار  أثر تناول املزيد من  واملشارك يف الدراسة ان 
الذرة اليت تستخدم كعلف للماشية بداًل من أسعار القمح واألرز، وهي أغذية 

رئيسية يف معظم الدول النامية.
الذرة  على  تعتمد  اليت  الكربى-  الصحراء  جنوب  إفريقيا  دول  معظم  ويف 
كغذاء أساسي- قد يساعد عدم اإلفراط يف تناول اللحوم على خفض عدد 
األطفال دون سن اخلامسة ممن يعانون سوء التغذية بنحو مليون طفل حبلول 
عام 2030. ولكن روزغرانت قال ان التأثري يف عدد األطفال اجلوعى ليس 

كبريًا يف الدول غري اإلفريقية.
باملوضوع مت إصدارها  تقارير متعلقة  وكان تقرير املعهد واحدًا من ثالثة 
أثناء املؤمتر الدولي حول االستفادة من الزراعة يف حتسني التغذية والصحة 
له  دراسة  ويف  فرباير.  شباط/   12 يوم  نيودهلي  أعماله يف  اختتم  الذي 
انتشار األمراض احليوانية  احتمال  الدولي ألحباث املاشية من  حذر املعهد 
يف ظل زيادة عدد األفراد القادرين على شراء اللحوم يف الدول النامية 
وازدياد وترية اإلنتاج احليواني. وتنقل احليوانات حنو 61 باملائة من مسببات 
األمراض لدى اإلنسان وحنو 75 باملائة من مسببات األمراض اجلديدة اليت 
على  خطرًا  احليوانية  األمراض  تشكل  وال  املعهد.  طبقًا إلحصائية  تصيبه، 
األمن الغذائي يف الدول الفقرية فحسب- حيث يقوم ما يقرب من 70 مليون 
شخص برتبية املاشية ويعتمد ما يقرب من 40 باملائة من دخل األسر على 
املاشية- ولكنها تهدد صحة اإلنسان كذلك عندما تنتقل الفريوسات من 
احليوانات إىل اإلنسان. وقد تكون االنعكاسات االقتصادية ضخمة. ففي 
الطيور  أنفلونزا  مرض  انتقل  حال  أنه يف  الدولي  البنك  قدر   ،2010 عام 
تريليون   3 إىل  الوباء  لتفشي  احملتملة  النفقات  ستصل  آلخر  إنسان  من 
ورقة  اقرتحت  اللحوم،  استهالك  من  احلد  على  الرتكيز  من  وبداًل  دوالر. 
معهد أحباث السياسات الغذائية أن تضمن الدول النامية النمو االقتصادي 
اجليد. فهذا من شأنه توفري الدخل الذي يسمح لألفراد احلصول على الغذاء 
الزراعية والبنية التحتية مثل الري، واإلمداد مبياه  واالستثمار يف التنمية 
الشرب املنزلية وحتسني الطرق واالتصاالت وبناء األسواق الفعالة وهو ما 

سينتج منه حتسن يف األمن الغذائي.
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Labor gives power back to people 
Wayne Swan refuses to condemn union leaders 

over their war on Rio and Craig Emerson 

WAYNE Swan has refused to 
join Julia Gillard in criticising 
union leaders for their outspo-
ken attacks on mining giant 
Rio Tinto and his fellow cabinet 
minister Craig Emerson. 
The Prime Minister and se-
nior ministers Kevin Rudd and 
Martin Ferguson have reacted 
sharply to the Australian Work-
ers Union’s threat to “take on” 
Rio Tinto.
Ms Gillard has also condemned 
Labor faction heavyweights 
and AWU leaders Paul Howes 
and Bill Ludwig for branding 
Dr Emerson a dishonourable 
rat, after he urged them to tone 
down their rhetoric.
But Mr Swan, the Deputy 
Prime Minister and Treasurer, 
has baulked at condemning 
the union, which is his long-
standing factional base in the 
Queensland Labor Party.
Instead Mr Swan, an AWU 
member who this week lauded 
the union at its annual confer-
ence as Australia’s “best and 
strongest union”, dismissed 
the attacks on Dr Emerson and 
Rio’s management as signs of 
healthy public debate.
 “There has been a few things 
said about a few people... most 
of those people are big enough 
and ugly enough to look after 
themselves,” Mr Swan said in 
London en route to Paris for a 
G20 meeting with international 
finance ministers.
“I am not going to referee those 
sorts of stoushes from half way 
around the world,” he said.
While praising Dr Emerson as 
a successful trade minister, Mr 
Swan refused to condemn the 
attacks on his fellow Queen-
slander, such as the AWU 
president Mr Ludwig’s claim Dr 
Emerson was not honourable 
and had “ratted” on the union in 

the past.
Speaking to reporters in Lon-
don after talks with his British 
counterpart George Osborne, 
Mr Swan dismissed the aggres-
sive comments this week by 
AWU leaders as the use of “a 
few colourful descriptions”.
Asked whether his praise of Dr 
Emerson as a good minister 
amounted to a criticism of the 
AWU’s attacks on him Mr Swan 
said: “What I am saying is we 
have strong and spirited public 
debate in the country.
“There are plenty of people who 
will make commentary about 
me, other ministers and vice 
versa, it happens all the time.”
Mr Swan did not address op-
position treasury spokesman 
Joe Hockey’s claim that the 
Treasurer would never criticise 
the AWU because he owed the 
union for his job, instead laugh-
ing and saying: “Does anybody 
seriously take Mr Hockey seri-
ously any more?”
The AWU’s rows with Rio and Dr 
Emerson began after Mr Howes, 
the union’s secretary, told its 
annual conference the union 
would be declaring war on Rio, 
insisting that monkeys could do 
a better job than its executives 
and that the firm was trying to 
rip off its workers.
Mr Rudd, whose own leader-
ship was ended last year by 
Mr Howes and other ALP fac-
tion chiefs, has been especially 
savage in responding to the 
union tirade, saying: “This sort 
of thuggish behaviour is yet an-
other throwback to the days of 
the unelected faceless men.”
Ms Gillard last night said she 
rejected “out of hand” the criti-
cisms of Dr Emerson made by 
the AWU and suggested the 
union leaders moderate their 
language.

UNION influence over the 
Labor Party would be di-
luted under radical reforms 
suggested in the wake of 
the near-disastrous federal 
election. 
A report also recommends 
giving the public a direct 
say in  choosing local Labor 
candidates and shifting to 
the US style “primaries” sys-
tem of federal elections.
Labor sources have revealed 
that the party’s election 
campaign review - headed 
by former NSW premier 
Bob Carr, former Victorian 
Premier Steve Bracks and 
Federal MP John Faulkner - 
has recommended breaking 
the back of the trade union 
movement’s influence over 

the ALP.
One of the key reforms 
is believed to be diluting 
union votes on preselec-
tions for Labor candidates 
by restricting them to 20 per 
cent, and giving rank-and-
file party members a 60 per 
cent say.
The remaining 20 per cent 
of votes would be given to 
members of the local com-
munity who were prepared 
to declare they were La-
bor supporters but would 
not necessarily have to be 
members.
The reforms would be ap-
plied immediately to Lower 
House seats not held by 
Labor and then apply to all 
Lower House seats, presum-

ably after the next election.
The process would mirror 
the US style of “open pri-
maries” for nominating and 
choosing candidates.
The reform is considered 
vital to breaking the stran-
glehold of factional power-
brokers and trade union of-
ficials over the preselection 
process.
While NSW Labor has been 
moving towards this model, 
the Victorians are believed 
to have tried to have the re-
form removed from the re-
port.
The final version is believed 
to have changed consider-
ably since being first writ-
ten, a party source said.
The new calls for greater 

democracy, however, ex-
tend only so far.
Prime Minister Julia Gil-
lard is believed to have 
succeeded in retaining the 
powers of the PM to choose 
Cabinet members follow-
ing a decision by the review 
committee to dump a key 
recommendation.
And a secret “second” re-
port into Labor’s disastrous 
election campaign has been 
prepared for Ms Gillard, with 
the more sanitised version 
to be released publicly to-
day.
The report marked for the 
“PM’s eyes only” is believed 
to be much more scathing 
in its critique of what went 
wrong.
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It’s not Alan Jones party ... but he’ll cry if he wants to
 POWERFUL Sydney radio 
broadcaster Alan Jones has 
been dragged into an ugly 
Liberal Party brawl that threat-
ens to damage Tony Abbott’s 
leadership. 
In an extraordinary move, the 
talkback king has privately 
warned he will “name and 
shame” two Liberal MPs he 
claims are trying to destabi-
lise the Opposition Leader.
Mr Jones, a fan of Mr Abbott’s 
conservative political views, 
has pointed the finger at South 
Australian Jamie Briggs and 
Queenslander Steve Ciobo. 
He has told senior Coalition 
figures they were behind ef-
forts to undermine party unity 
by challenging their leader. 
Mr Jones - who has a daily 

audience of about 500,000 - 
passed his blunt message on 
to Coalition health spokesman 
Peter Dutton earlier this week.
Senior Liberal sources said Mr 
Abbott and his office were im-
mediately suspected of brief-
ing Mr Jones and encouraging 
him to attack the “moderate” 
MPs on his high-rating morn-
ing program.
Shadow Treasurer Joe Hockey 
and Mr Abbott both contacted 
the Sydney broadcaster to try 
to dissuade him from going 
public.
Neither Mr Briggs nor Mr Cio-
bo were commenting, but both 
are known to be upset at their 
treatment following the Au-
gust election. They have also 
spoken out against Mr Ab-

bott’s policy decisions, includ-
ing industrial relations and the 
decision to defer $448 million 
in foreign aid spending for In-
donesia.
The explosive revelations 
come as the Liberal Party 
heads towards what some MPs 
fear will be open warfare.
In the latest damaging row, Mr 
Abbott was yesterday staring 
down calls to sack his immi-
gration spokesman Scott Mor-
rison over inflammatory re-
marks he allegedly made last 
December.
Mr Morrison - who has been 
one of the most effective Co-
alition frontbenchers - has 
been under siege after reports 
he told shadow cabinet the 
Opposition should “capitalise” 

on public anxieties over Mus-
lim immigration.
Prime Minister Julia Gillard la-
belled it “a grubby path” for the 
Opposition to take and called 
on Mr Abbott to sack Mr Mor-
rison.
Speaking at a function in Syd-
ney - ironically the launch of 
next month’s Harmony Day 
- Mr Morrison offered a quali-
fied denial.
“All I can say is the gossip re-
ported today does not reflect 
my views,” he said more than 
once. He was backed up by Mr 
Abbott, who described him as 
a “decent, compassionate and 
sensitive” person, but senior 
Coalition frontbenchers con-
firmed Mr Morrison did make 
those kinds of comments.
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TANIA MIHAILUK LABOR 
CANDIDATE OPENS HER 

CAMPAIGN OFFICE

Premier Kristina Keneally shows support for Labor Candi-
date Tania Mihailuk at the opening of the new office for the 
Labor Parties Bankstown Campaign. The Premier spoke of 
Tania’s long record of supporting the Bankstown communi-
ty. Helping it to grow and become the South West Sydney’s 
leading business community that is providing low levels of 
unemployment. How the communities are working together 
to show off the best feastures of Bankstowns multicultural 
diversity. The people of Bankstown showed the apprecia-
tion and support. The Labor Party if it is re-elected has 
promised to make law the changes necessary to provide a 
better quality of life for lower income families earning less 
than $150K per year, this includeds pensioners and the un-
employed. Being a mother with kids She feels the strain.
Attending the event was the Bankstown Express, Torch and 
Middle East Herald. Photos by Middle East Herald.

LABOR LAUNCHES ELECTION CAMPAIGN IN BANKSTOWN

Premier 
Hon Kristina Keneally

MP 
David Borger

MP
Barbara Perry

Labor Canididate 
Tierre Esber

Premier Kristina Keneally 
today detailed her Fairness 
for Families plan – a $913 
million relief package – to 
ease the cost of living on 
NSW families.
A re-elected Labor Govern-
ment would on the first day 
of the new Parliament intro-
duce two pieces of legisla-
tion to enact the Fairness 
for Families plan. 
“This is not a promise. It will 
be the law,” Ms Keneally 

said.
The Fairness for Families 
plan will:
•Cap a long list of Govern-
ment fees, taxes or charges 
to the rate of inflation; 
•Cap increases in public 
transport costs to the rate 
of the Consumer Price Index 
(CPI);
•Protect Sydney Water, 
Hunter Water and the de-
salination plant as public 
assets by law;

•Increase the Energy Re-
bate to $250 a year – saving 
families $1000 in electricity 
bills over the life of the plan; 
and
•Extend eligibility for the 
Energy Rebate to all NSW 
households with a combined 
income of under $150,000 a 
year.
Ms Keneally announced the 
plan at the Western Sydney 
Address at the Casula Pow-
erhouse.
“Over the last 12 months, I 
have heard families all over 

NSW tell me one thing more 
than anything else: that they 
need help with rising costs 
of living and inflation,” Ms 
Keneally said.
“The bottom line is this: NSW 
families deserve a fair go. 
That’s why I’ll do everything 
within my power as Premier 
to ease cost of living pres-
sures in NSW.”
The legislation to enact the 
Fairness for Families plan 
will be:
•The Government Services 
(Fairness for Families – Re-

ducing the Cost of Living) 
Bill 2011 – reducing the 
cost of living arising from 
increases in public trans-
port fares and government 
services and amending the 
administration of energy re-
bates; and
•The Water Utilities Legisla-
tion Amendment (Retaining 
Public Ownership) Bill 2011 
– preventing the sale, lease 
or disposal of the Sydney 
Water Corporation and the 
Hunter Water Corporation 
and the desalination plant 
so that the corporations re-
main in public ownership.
The Fairness for Families 
Act is fully costed and fund-
ed – at a total of $913 million 
over four years.
The plan will be submitted 
to the Parliamentary Bud-
get Office for independent 
verification of costings and 

methodology.
“Cost of living is the big-
gest issue we face and I ac-
knowledge that it’s not fair,” 
Ms Keneally said.
“NSW is a State that – now, 
more than ever – is the great-
est place in the world to live, 
work and raise a family.
“But I know families right 
across NSW are still doing 
it tough and many are strug-
gling to make ends meet. 
“Petrol prices have spiked, 
bills are increasing and gro-
cery prices are set to rise as 
a result of the devastating 
floods in the nation’s food 
bowl. 
“On top of that, inflation, 
government taxes, lev-
ies and charges, interest 
rates and electricity prices 
have all been adding to the 
strain.
“That’s why we’re putting 

forward this positive, prac-
tical plan to ease cost of 
living pressures on families 
across the State.
“This is a fully funded, fully 
costed and sustainable 
plan.
“Given the strength of our 
economy and our AAA 
credit rating, we can afford 
to spend a little of our sur-
plus on this plan to make life 
easier for families in NSW.”
NSW residents under pres-
sure from the rising costs 
of living will have access 
to nearly 20,000 more free 
dental procedures and ser-
vices and improved den-
tal facilities as part of a 
new $12.5 million plan an-
nounced today by Premier 
Kristina Keneally.

Please Explain Barry !!
Opposition Leader Barry 
O’Farrell must explain the 

details of the role that for-
mer Howard Treasurer, Pe-
ter Costello – the man who 
introduced the GST, priva-
tised Telstra and the archi-
tect of Workchoices – will 
play in an O’Farrell govern-
ment, NSW Labor campaign 
spokesperson Luke Foley 
said
This morning, The Austra-
lian (page 6) reported Peter 
Costello had agreed to play 
a “special advisory” role for 
Barry O’Farrell, if he was 
elected.
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Ph: 02 9681 6520، Mob: 0414 394 675 
23 Cann St, Guildford, NSW 2161          

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

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



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

Web:www.alaa.com.au     Email: info@alaa.com.auwww.meherald.com.au/myherald
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