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نتعهد كافة أنواع املشاريع من اخلرائط واحلفر حتى تسليم املفتاح

ads of arabiaa a




  










 


 

زواج
خطوبة

دفن موتى

جنبالط: السعودية قطعت عالقتها معي

ميقاتي زار  طرابلس واجتماع لنواب 14 آذار
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تكليفه  منذ  االوىل  للمرة 
رئيس  ينتقل  شهر،  قبل 
جنيب  املكلف  الوزراء 
ميقاتي اليوم اىل طرابلس 
نهاية  عطلة  ميضي  حيث 
االسبوع، بينما مل تربز أي 
شأنها  من  جدية  معطيات 
ان حترك اجلمود الذي يطبع 

عملية تأليف احلكومة.
اعالن  وفيما مل يصدر اي 
ملسقطه.  ميقاتي  لزيارة 
شعبيًا  استقبااًل  ان  علم 
سيمكث  وهو  له  سيقام 
األحد  حتى  املدينة  يف 
يف  وفودًا  وسيستقبل 
منزله. وقد غابت اللقاءات 
أمس  نشاطه  عن  العلنية 
انه  علم  ولكن  االول، 
أبو  وائل  الوزير  التقى 

االفتتاح الكبري حملالت 
محزة يف مرييالندز

)التفاصيل ص 10(
خضار وفواكه طازجة من املاركت

 األرض تضيق حول القذايف 
وواشنطن ال تستبعد أي خيار

االول  امس  أكثر  ضاقت 
يسيطر  اليت  املساحة 
عليها الزعيم اللييب العقيد 
البالد،  من  القذايف  معمر 
على  احملتجون  واقرتب 
االساسي  معقله  من  حكمه 
حاول  وعبثًا  طرابلس.  يف 
وامليليشيات  املرتزقة 
املوالية له اسرتداد مدينة 
 50 مسافة  على  الزاوية 
طرابلس  من  كيلومرتًا 
على  مصراتة  ومدينة 
من  كيلومرت   200 مسافة 
العاصمة ودارت معارك كّر 
سقط  املدينتني  يف  وفّر 
قتياًل   15 من  اكثر  فيها 
وعشرات اجلرحى. وادراكًا 
الزاوية  سقوط  ميثله  ملا 

*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(

مشيمع مشمول بالعفو وميكنه العودة

يوم حداد شعيب ورمسي يف البحرين
شعيب  حداد«  »يوم  عشية 
حركة  بدت  ورمسي، 
أشد  البحرين  االحتجاج يف 
مطالبتها  حيث  من  حزما 
مئات  سار  اذ  بالتغيري، 
أمس  املعارضني  من 
حنو  اللؤلؤة«  »دوار  من 
للمنامة،  التارخيي  الوسط 
بدء  منذ  االوىل  )التتمة ص 21(للمرة 

رئيس  من  موفدًا  فاعور 
احلزب التقدمي االشرتاكي 

النائب وليد جنبالط.
اما يف صدد العقد اليت ال 

تزال تعرتض عملية تأليف 
أمس  ليل  وعلم  احلكومة، 
االول انه أعيد احياء اقرتاح 
كان طرح سابقًا ومل يبصر 
النور، يقضي باعطاء حقيبة 
املال للعماد ميشال عون، 
من طريق اسنادها اىل احد 
وزرائه، بدل اعطائه حقيبة 
بها  يتمسك  اليت  الداخلية 
ويصر على حجبها عن حصة 
ميشال  اجلمهورية  رئيس 

سليمان.
ان  املعلومات  وافادت 
على  مورس  كبريًا  ضغطًا 
اجملال،  هذا  يف  ميقاتي 
الوزراء  رئيس  أن  علما 
اسناد  يف  يرغب  املكلف 
الوزير  اىل  احلقيبة  هذه 

اسرتاتيجية  قيمة  من 
بالنسبة اىل طرابلس، وّجه 
عرب  مباشرة  كلمة  القذايف 
املدينة  اهالي  اىل  اهلاتف 

الوقوف  فيها  ناشدهم 
الذين  احملتجني  وجه  يف 
خيدمون  بأنهم  اتهمهم 

التظاهرات.
على  الفتة  داللة  ويف 
بالنسبة  البحرين  اهمية 
اىل االسرتاتيجية االمريكية 
ان  خصوصا  املنطقة،  يف 
املنامة تستضيف االسطول 
بدأ  االمريكي،  اخلامس 
االركان  هيئة  رئيس 
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األمن  جملس  رئيسة  تتسلم 
الربازيل  مندوبة  احلالي  للشهر 
ريفيارو  لويزا  ماريا  السفرية 
االثنني  وأعضاء اجمللس  فيوتي 
املقبل ومن بينهم مندوب لبنان 
السفري نواف سالم تقريرًا جديدًا 
املتحدة  لالمم  العام  األمني  من 
مون عن مدى تنفيذ  بان كي – 
ممثله  له  يعده   ،1701 القرار 
مايكل  لبنان  لدى  الشخصي 
السياسي  شقه  يف  وليامس 
»اليونيفيل«  قوة  وقائد 
شقه  يف  أسارتا  ألربتو  اجلنرال 
بالتنفيذ  املتعلق  العسكري 
العمالني لتلك القوة وما يعرتض 
ذلك من عقبات يف حال حصوهلا، 
وسيسمي بان املعرقلني ملا نص 

عليه القرار.
وافاد مصدر ديبلوماسي لبناني 
جلسة  سيحدد  األمن  جملس  ان 
ملناقشة مضمون القرار، ودرجت 
العادة على اصدار بيان صحايف 

بالنتائج.
يف  املختصة  الدوائر  وتتوقع 
أن  واملغرتبني  اخلارجية  وزارة 
يشري بان اىل عدد من املواضيع 
اليت يتعقد تنفيذها، يف مقدمها 
حول  التفاوض  اسرائيل  جتميد 
اخلطة امليدانية النسحاب جيشها 
الغجر،  بلدة  مشال  حيتل  الذي 
القوات  قيادة  كانت  بعدما 
على  اقرتحتها  قد  الدولية 
القبعات  بنشر  العربية  الدولة 
اليت  املساحة  حدود  على  الزرق 
ستخلى يف مرحلة اوىل.وسيكّرر 
الدولية  للمنظمة  العام  األمني 
اســتئنــاف  اسرائيل اىل  دعوته 
كانــت  مــا  وتنــفيذ  التفــاوض 

قد تعــهــدته لألمــم املتحدة.
أما املوضوع الثاني الذي سيشري 
اليه بان، فهو طلب لبنان تكليف 
البحرية  »اليونيفيل«  قوة 
املتمثل  االعتداء  خط  إزالة 
البحرية  العسكرية  القوات  بنشر 
طفافات على احلدود البحرية مع 
لبنان، زاعمة أنها اخلط الفاصل، 
املنظمة  رمسيًا  لبنان  أبلغ  فيما 
تزعمه  مبا  اعرتافه  عدم  الدولية 

اسرائيل حول ذلك اخلط.
وبات معروفًا أن بان أبلغ بدوره 
أن ما يطلبه لبنان، وهو تكليف 
مهمة  »اليونيفيل«  قوة 
بني  فاصل  حبري  خط  حتديد 
ملحوظًا  ليس  واسرائيل،  لبنان 
وتاليًا   ،1701 القرار  نص  يف 

يستحيل تلبية الطلب اللبناني.
ويذكر ان مسؤواًل أمميًا بارزًا يف 
يف  »اليونيفيل«  قوة  قيادة 

الناقورة قال ان القوات البحرية 
الدولية ميكن أن تساعد يف هذا 
الدور اذا طلب لبنان واسرائيل 
حتديد  الدولية  املنظمة  من  معًا 
هذا  يبت  أن  على  حبري،  خط 
االمم  يف  خمتص  فريق  الطلب 
شكل  اذا  وخصوصًا  املتحدة، 
بالطفافات  االسرائيلي  اخلرق 
تصعيدًا  يولد  أن  ميكن  توترًا 

أمنيًا.
فقرة  أيضًا  التقرير  وسيتضمن 
عن األزمة احلكومية اليت تعيشها 
البالد منذ اسقاط حكومة الرئيس 
سعد احلريري، والتأكيدات اليت 
نقلها وليامس اىل ميقاتي واىل 
آخرين  وتيارات  احزاب  رؤساء 
التزام  العام  األمني  يهم  أنه 
جملس  بقرارات  احلكومة  تلك 
األمن ذات الصلة بقضايا لبنان 
املرتبطة بها، وعلى األخص تلك 
اليت  باحملكمة  عالقة  هلا  اليت 
حملاكمة  األمن  جملس  أنشأها 

قتلة الرئيس رفيق احلريري.
وسريّكز على أهمية عدم مساس 
وتقبل  احملكمة  بتلك  احلكومة 
منع  أجل  من  االتهامي  القرار 
االغتياالت السياسية اليت طالت 
يف  وناشطني  بارزة  شخصيات 
بان  وسيدعو  االنسان.  حقوق 
العالقة  ذات  الدول  تقريره  يف 
على  واملؤثرة  اللبناني  بالوضع 
اىل  فيه،  سياسيني  أطراف 
السياسي وحياده  القرار  احرتام 
معلنة  اي ضغوط  دون ممارسة 
او يف اخلفاء، وعدم التدخل من 
اجل اعادة االوضاع اىل ما كانت 

عليه وتأليف احلكومة اجلديدة.
التقرير  من  األمين  اجلزء  أما 
العسكري  الشق  فسيتناول 
االسرائيلية  اجلوية  واخلروق 
اجلوية  للسيادة  اليومية 
والبحرية  الربية  األخرى  واخلروق 
والتهديدات االسرائيلية للحكومة 
أسبوعني  حنو  قبل  أطلقها  اليت 
من  باراك  إيهودا  الدفاع  وزير 
ملواقع  تفقده  أثناء  احلدود 
اجلديد  الرئيس  برفقة  عسكرية 

ألركان اجليش.
وأدرجت التقرير اجلديد يف اطار 
التقارير الدورية كل أربع سنوات 

تنفيذًا للقرار 1701.
لبنانيون  ديبلوماسيون  ولفت 
التقــارير  تلك  ان  اىل  معنيون 
لن تدفع اسرائيل اىل التنـفــيذ 
تذّكر  بل   ،1701 للقرار  الكامل 
لبنان  من  كل  على  يتـوجـب  مبا 
األخرية،  وخصوصًا  واسرائيل، 

لتنفيذ مضامينه.

 بان يدعو يف تقريره اجلديد إىل عدم 
املساس باحملكمة

احتفال  يف  مشاركته  غداة 
مارون  القديس  متثال  رفع 
رئيس  التقى  الفاتيكان،  يف 
أمس  سليمان  ميشال  اجلمهورية 
االول البابا بينيديكتوس السادس 
عشر قبيل عودته والوفد الرمسي 

املرافق اىل بريوت.
رئاسة  يف  االعالم  مكتب  وأفاد 
يف  عقدت  خلوة  ان  اجلمهورية 
املكتبة اخلاصة بالبابا دامت قرابة 
اليهما  انضم  ثم  ساعة،  نصف 
على األثر قرينة رئيس اجلمهورية 
شربل  وابنهما  وفاء  السيدة 
صافحهم  الذين  الرمسي  والوفد 

البابا.
بني  اهلدايا  تبادل  جرى  ثم 
قدم  الذي  سليمان  الرئيس 
مبخرة  عن  عبارة  هدية  البابا  اىل 
تارخيية تعود للقرن السابع عشر 
من الوادي املقدس، والبابا الذي 
قدم اليه بدوره ميدالية فاتيكانية 

تؤرخ حلربيته.

العالقات  حبث  اللقاء  خالل  ومت 
لبنان  بني  الوطيدة  التارخيية 
أكد  حيث  الفاتيكان،  وحاضرة 
للبنان،  اخلاصة  حمبته  البابا 
»كنموذج  دوره  على  مشددًا 
للحوار بني احلضارات والثقافات 
واالديان«، داعيًا اللبنانيني اىل 

كل  حلل  سبياًل  احلوار  »اعتماد 
مشكالتهم وأزماتهم«.

من جهته شكر رئيس اجلمهورية 
للبابا بينيديكتوس دعم الكرسي 
وشكر  للبنان،  الدائم  الرسولي 
للقديس  متثال  رفع  قــراره  له 
املارونية  الطائفة  شفيع  مارون 
اسوار  على  امسه  حيمل  والذي 
ترؤس  »أن  معتربًا  الفاتيكان، 
مباركة  احتفال  باألمس  قداسته 
التمثال ورفع الستارة عنه رسالة 
الفت  أبوي  وتقدير  قوية  حمبة 
لبنان  يف  للموارنة  فقط  ليس 
والشرق ودول االنتشار بل جلميع 

اللبنانيني«.
للبابا  اجلمهورية  رئيس  وعرض 
اخلطوات اليت يقوم بها يف سبيل 
احملافظة على دور لبنان احلضاري 
الفاعل يف منطقته والعامل، رغم 
الدقيقة  والظروف  الصعوبات 
اليت جتتازها املنطقة واليت يتأثر 

بها لبنان.
الرئيس  التقى  ذلك،  بعد 
سليمان أمني سر دولة الفاتيكان 
بريتوني،  تارسيسيو  الكاردينال 
وحبث معه يف األوضاع يف لبنان 
تطوير  سبيل  ويف  واملنطقة، 
لبنان  بني  الثنائية  العالقات 
خمتلف  يف  الرسولي  والكرسي 

جماالت التعاون املشرتك.

 البابا التقى سليمان والوفد الرمسي:
من للحفاظ على دور لبنان واحلوار حلل األزمات العريضي  غازي  الوزير  حّذر   

هو  ما  على  الوضع  »استمرار 
يف لبنان ومن التأخر يف تشكيل 

احلكومة«.
من  اول  مساء  العريضي  وحاضر 
االنفراج  بني  »لبنان  عن  امس 
منتدى  من  بدعوة  واالنفجار«، 
احلزب  مركز  يف  التقدمي  الفكر 
»التقدمي االشرتاكي« يف وطى 
السر  امني  حضور  يف  املصيطبة 
شريف  املقدم  احلزب  يف  العام 

فياض، ومسؤولني حزبيني.
حصل  ما  »تغيريا  ان  وقال 
االخرية،  االسابيع  يف  لبنان  يف 
والبعض يتعامل معه وكأنه التغيري 
اجلذري والنهائي واحلاسم، وكأننا 
هذا  جديد.  لبنان  امام  اصبحنا 
ان  اىل  وأشار  ووهم«.  خطأ 
زيادة  مع  ترافق  التغيري  »هذا 
الدخول  يف  اسرائيل  رغبة  يف 
اللبنانية  السياسية  احلياة  اىل 
وتهديدات  فربكات  خالل  من 
وعناوين  قضايا  واستغالل 
يف  خالفية  مواضيع  تشكل  عدة 
اىل  الدولية  احملكمة  من  الداخل 
سالح املقاومة، اىل ما جيري يف 

املنطقة«.
البعض  كان  »اذا  انه  وأكد  
العامل  يف  جيري  ما  ان  يعتقد 
فهو  بنا  ضررًا  يلحق  لن  العربي 

اآلخر  البعض  كان  واذا  خمطئ، 
على  منه  سنستفيد  اننا  يراهن 
كنا  اليت  الكالسيكية  الطريقة 
فريقا  مثة  ان  مبعنى  اليها،  نلجأ 
فاذا  ما،  لنظام  حليف  لبنان  يف 
الفريق  يفرح  النظام  هذا  سقط 
الفريق قد اصيب  اآلخر الن هذا 
هذا  ان  قال  من  ولكن  بضربة، 
مل  اذا  سيتضرر  وحده  الفريق 
حنسن مجيعا االستفادة؟ سيتضرر 
كل لبنان النه متأثر بهذا احمليط 
والن معادالت جديدة ستقوم يف 

املنطقة«.
نتحدث  ان  اردنا  واضاف: »اذا 
فرصة.  امام  فنحن  انفراج  عن 
سياسية  مصاحلة  اىل  فلنذهب 
بالذات،  اللحظة  هذه  يف  شاملة 
اسس  على  تقوم  لبنان،  حلماية 
تستمر  ان  ميكن  وال  واضحة. 
ادارة البلد مبنطق احلقد والضغينة 

واالنقسام«.
وحذر من »استمرار الوضع على 
التأخر يف  ومن  لبنان  يف  هو  ما 
مع  والتعاطي  احلكومة،  تشكيل 
املوضوع السياسي العام  بانتظار 
ما جيري يف املنطقة وكأننا ننتظر 
شيء،  بأي  نقوم  وال  االنفجار 
هذه  من  ساحة  وكأننا  نسلم  بل 
كل  عليها  سرتتد  اليت  الساحات 

ارتدادات الساحات االخرى«.

العريضي حذر من تأخري احلكومة: حنن أمام فرصة للمصاحلة

للمجلس  التنفيذية  اهليئة  دعت 
القيادات  املاروني  العام 
وحدة  »حتصني  إىل  املسيحية 
اليت  األجواء  يف  املسيحيني 
تستهدف وجودهم يف بعض دول 
املنطقة، والتعالي عن مصاحلهم 
بوصلتهم  تضيع  اليت  اخلاصة 
األساسية، واليت حددها اإلرشاد 
الرسولي، لالنفتاح على حميطهم 
قضاياه  مع  والتفاعل  األوسع، 
نظرتني  بني  السباق  عن  مبعزل 

ومشروعني«.
واملت يف »أن يكون تشكيل 
جامعة  وطنية  مناسبة  احلكومة 
للبناء عليها كي يؤتى بوجوه ترمز 
العقلية  يف  التغيري  حركة  إىل 
يف  البلد  أوقعا  اللذين  والنهج 
من  اخلروج  يصعب  ثقيل  عجز 
»أن  اىل  ودعت  أوزاره«. 
يكون الربنامج احلكومي قائما على 
جديد  إنتخابي  قانون  استحداث 
كي تستقيم معادلة التمثيل، مبا 
يعرب عن تطلعات الناس الوطنية 

ال الطوائف احلصصية«.
رئيس  إمجاع  »أن  ورأت 
سليمان  ميشال  اجلمهورية 
جنيب  املكلف  الوزراء  ورئيس 
ال  وطنية  حكومة  على  ميقاتي 
وغري  أحد،  على  أحد  بها  ينفرد 
العيش  لصيغة  إستفزازية 

امليثاقية  قمة  متثل  الواحد، 
بديل  ال  الذي  الوفاقي  والتوجه 

منه يف لبنان«.
الريادي  »بالدور  واشادت 
الذي أدته الكنيسة املارونية يف 
مار  الكاردينال  بطريركها  عهد 
نصراهلل بطرس صفري يف احلياة 
القاسية  الظروف  رغم  الوطنية، 
نتيجة  بالبلد  عصفت  اليت 
والتقلبات  املأسوية  األحداث 
»أن  ورأت  السياسية«. 
استقالة صفري متثل قمة اإلرتفاع 
التجرد  يف  الكبار  مصاف  إىل 
إىل  احلاجة  رغم  الذات،  ونكران 
مّد يد احلكمة اليت أدار بها سيد 
للكنيسة  الطليعي  الدور  بكركي 

املارونية«.
التشويش  »ظاهرة  يف  ورأت 
اليت تستهدف حرية الفضائيات 
بقايا املاضي  اللبنانية جزءا من 
تقيم  ال  واليت  برموزها  املرحتلة 
وحقوق  العامة  للحريات  وزنا 
الناس«. ونددت »بكل مس 
حبرية التعبري، أكان على صعيد 

فردي أم مجاعي أم إعالمي«.
الوزير  اجمللس  رئيس  اتصل   •
بالبطريرك  السابق وديع اخلازن 
صفري يف روما، مهنئا اياه برفع 
متثال القديس مارون يف ساحة 

القديس بطرس يف الفاتيكان

 اجمللس العام املاروني لتحصني وحدة املسيحيني

اكد رئيس بلدية بريوت بالل محد 
حتقيق  اىل  يسعى  ان »اجمللس 
رفيق  الشهيد  الرئيس  رؤية 

احلريري االمنائية للمدينة«.
جاء كالمه يف مؤمتر صحايف عقده 
البلدية.  مبنى  يف  االول  امس 
وقال: »من الصعب الكالم على 
اجنازات للبلدية خالل سبعة اشهر 
اجمللس  تسلم  من  شهر  ونصف 
وضعت  ولكن  اجلديد،  البلدي 
للوضع  دراسة  الفرتة  هذه  خالل 
املؤسساتي، وجرى شرح السلطات 
يف البلدية وتأثري الرتابة االدارية 

على عدم حتقيق االجنازات، وعدم 
على  االمر  وانعكاس  املكننة، 
االنتاجية، ومع ذلك حقق اجمللس 
البلدي العديد من االجنازات جلهة 
ادخال  عرب  البلدية  الدوائر  تعزيز 
اداريا   250 وتعيني  جديد  دم 
و250 عنصرا يف فوج احلرس على 

سبيل املثال ال احلصر«.
الكربى  »املشاريع  وعرض 
مدار  على  املربجمة  املستقبلية 
زمين حمدد، »منها مشاريع انشاء 
وتأهيل  جديدة،  رمسية  مدارس 
البنى التحتية واجناز بعض مشاريع 

تطوير  ومشاريع  الصحي  الصرف 
وتوفري  واالنفاق،  احلضري  النقل 
سيارات  لون  وتوحيد  املواقف، 
ارشادية  لوائح  وتثبيت  االجرة 
والساحات  الشوارع  بامساء 
االنارة  شبكة  وحتسني  وترقيمها 
بالطاقة  امدادها  امكان  ودرس 

الشمسية«.
البيئية  املشاريع  تناول  كذلك 
مع  باالشرتاك  احلدائق  وتأهيل 
القطاع اخلاص والرؤية املستقبلية 
اخليل  سباق  ميدان  ملشروع 
وامللعب  احلالي  البلدي  وامللعب 

البديل«.
الثقافة  »اهمية  اىل  واشار 
بيت  مشروع  متابعة  عرب  والرتاث 
واحلفاظ  سرسق  ومتحف  بريوت 
واطالق  الرتاثية،  البيوت  على 
يف  واالستمرار  بريوت  مهرجانات 
وتفعيل  العامة  املكتبات  انشاء 

املكتب االعالمي،  )...(«.
البلدي  اجمللس  »ان  وختم: 
الرئيس  رؤية  حتقيق  اىل  يسعى 
االمنائية  احلريري  رفيق  الشهيد 
للمدينة، واليت اطلقها باعادة اعمار 
العاصمة  وربط  التجاري  الوسط 
باملناطق عرب االوتوسرتادات مشاال 

وجنوبا«.

رئيس بلدية بريوت: سنحقق رؤية رفيق احلريري

التوحيد  »حزب  رئيس  رأى 
وئام  السابق   الوزير  العربي« 
تأليف  يف  التأخري  »ان  وهاب 
ويأكل  جائزا،  يعد  مل  احلكومة 
سيما  وال  اجلميع  رصيد  من 
منهم رئيس احلكومة«، مشريًا 
اىل »ان البعض يتصرف كأن 
على  سواء   يعنيه  ال  الوقت 
املكلف  احلكومة  رئيس  صعيد 
أو على صعيد رئيس اجلمهورية 
الرحالت  أن  يبدو  الذي  حتى، 
وقته  من  تأخذ  رمبا  اخلارجية 

بعض الشيء«.
   أضاف اثر استقباله يف مكتبه 
الشعيب  »املؤمتر  من  وفدًا 
اللبناني« برئاسة كمال شاتيال: 
»هناك عقد كثرية حول تأليف 
ان  يهمنا  ما  ولكن  احلكومة، 
األساسية  الوطنية  القوى  تكون 
وأال  احلكومة،  هذه  داخل  ممثلة 

اليت  الوطنية  القوى  تستبعد 
ناضلت طوال السنوات املاضية 
حتت شعارات معينة، ألننا نعتقد 
ان حكومة الرأس املال ال تفيد 
بشيء ولن تؤدي اىل اي مهمة 
بأي  تقوم  ان  تستطيع  ولن 
مهمة. يقال ان رئاسة اجلمهورية 
لديها بعض املطالب اليت تعوق 
التأليف... انا اعتقد أن موضوع 
مطروحا  كله  يكون  قد  الرئاسة 
اليوم على طاولة البحث، وأصال 
اجلمهورية  رئيس  انتخاب  كان 
دستوري  تعديل  اىل  حاجة  يف 
التعديل مل  انتخب، وهذا  عندما 
كالما  هناك  ان  ويبدو  حيصل، 
طعن  على  األوساط  بعض  يف 
يف هذا األمر ألنه مل جير بشكل 
بشكل  حصل   بل  دستوري، 
من  وبتدخل  سياسي  فوقي 
اخلارج إلجنازه بسرعة يومها«.

وهاب: موضوع الرئاسة مطروح للبحث ومثة 
كالم على طعن يف دستوريتها
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كريستينا كينيللي - رئيسة حكومة  نيو ساوث ويلز العمالية

وكأم تربي أسرة في سيدني مع زوجها بن، فإن كريستينا كينيللي تفهم بأن جميع اآلباء 
واألمهات يريدون األفضل ألطفالهم.

هذا هو السبب الذي جعل حزب العمال يستثمر مبالغ قياسية في مدارسنا وقام بربط كل 
الصفوف الدراسية بشبكة اإلنترنت.

وقام حزب العمال أيضا بزيادة ميزانية الصحة بنسبة 192 ٪ بحيث يتم إنفاق 42 مليون 
دوالر كل يوم على تحسين صحة المجتمع. 

رئيسة حكومة الوالية  كريستينا كينيللي، زوجها بن وأوالدهم اإلثنين

"في يوم االنتخابات، 26 أذار/ مارس، عليكم أن تقرروا ما هو المهم لكم ولعائلتكم ولجاليتكم. "

العامة وبناء والية أقوى." الخدمات  فإنكم تختارون حماية  "إذا اخترتم دعم كريستينا كينيللي، 

www.nswalp.com/arabic لمزيد من المعلومات، قوموا بزيارة
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الربقيات  االول  أمس  توالت 
عبد  امللك  تهنئ  اليت  والتصاريح 
إىل  بعودته  العزيز  عبد  بن  اهلل 

السعودية.
اللبنانية  اجلمهورية  مفيت  فاعترب 
يف  قباني،  رشيد  حممد  الشيخ 
ينظران  وشعبه  لبنان  »ان  بيان 
دوره  ملمارسة  اهلل  عبد  عودة  إىل 
القيادي، بكثري من األمل الستمرار 
األزمة  الحتضان  الرعاية  وتكثيف 
اللبنانية إليصاهلا إىل بر األمان«.

كما أبرق الرئيس أمني اجلميل اىل 
الشديد  عن سروره  معربا  اهلل  عبد 
خبرب العودة. وشكر الرئيس سلــيم 
امللك »وقوفه  برقية  احلــص يف 
احملقة  العربية  القضايا  جانب  اىل 
ودور اململكة املشرف يف الوقوف 
خمتلف  يف  لبنان  جانب  اىل 

الظروف«.
حكومة  يف  الدولة  وزير  وأعلن 
تصريف األعمال عدنان القصار ان 

 قباني لـ»تكثيف« رعاية عبد 
اهلل للبنان

متيقنًا  قلوبنا«  »أفرحت  العودة 
عن  يتوانى  لن  اهلل  »عبد  أن 
مساعدة لبنان كي خيرج من أزمته 

السياسية الراهنة«.
تصريف  حكومة  يف  الوزير  وأكد 
برقية  يف  الصفدي  حممد  االعمال 
دور  يقدرون  اللبنانيني  »أن 
لبنان  شؤون  رعاية  يف  السعودية 
وعلى  الدولية  احملافل  يف  ودعمه 
من  بتوجيه  املستويات  خمتلف 
يف  احلكيمة  والقيادة  اهلل  عبد 

اململكة«.
عبيد  جان  السابق  الوزير  ووجه 
عبد  بن  اهلل  عبد  اىل  تهنئة  برقية 

العزيز.
كما أشاد مفيت طرابلس والشمال 
يف  الشعار،  مالك  الشيخ  الدكتور 
امللكية  بـ»اإلجراءات  تصريح 
االقتصادية  اجملاالت  خمتلف  يف 
للمواطنني  كرمية  حياة  وتأمني 

السعوديني«. 

»تيار  رئيس  استقبل 
سليمان  النائب  املرده« 
فرجنية سفرية االحتاد األوروبي 
ايكورست،  أجنلينا  لبنان  يف 
يرافقها املستشار جون وارن، 
حيث ُعقد لقاء مطول مبشاركة 
السياسي يف  عضوي املكتب 

 فرجنية يلتقي إيكورست
وروني  جوخدار  ألبري  املرده 

عرجيي.
القضايا  من  عدد  عرض  ومت 
واملنطقة،  لبنان  تهم  اليت 
يف  التطورات  اىل  باالضافة 
العربية  الدول  من  العديد 

واالفريقية.

يف  وشخصيات  نواب  تابع 
تيار  من  وخباصة   ،14 قوى 
الشديد  هجومهم  املستقبل، 
اللهجة على حزب اهلل وسالح 
نعوتًا  مستخدمني  املقاومة 
للسالح كما للحزب تعود إىل 
بني  االقصى  التوتر  فرتات 

حزب اهلل وتيار املستقبل.
وأكدت مصادر قوى 14 آذار 
شعار  ان  لـ»املركزية« 
إسقاط  يريد  »الشعب 
السالح« الذي سيميز ذكرى 
سيشكل  العام  هذا  آذار   14
عنوانًا أساسيًا للمرحلة املقبلة 
طريق  خريطة  صلب  ويف 
معتربة  اجلديدة،  املعارضة 
اليت  املفاوضات  جوالت  ان 
حرب  بطرس  الوزير  خاضها 
أمني  الكتائب  حزب  ورئيس 
املكلف  الرئيس  مع  اجلميل 
اىل  تفض  مل  ميقاتي  جنيب 
اي نتائج عملية من شأنها حث 
على  القوى »القلقة«  هذه 
حصلت  وان  وهي  املشاركة، 
على أجوبة مقنعة شفويًا فإنها 
التنفيذ  بضمان  التزامًا  تريد 
يف  الضامن  بالثلث  يتمثل 
املصادر  وأكدت  حكومة.  اي 
أنه سيصار لالعالن قريبا عن 
ورفض  املفاوضات  انتهاء 

املشاركة.
كتلة  عضو  حذر  كما 
خالد  النائب  »املستقبل« 
حكومة  رئيس  ممثال  زهرمان 
تصريف األعمال سعد احلريري 
يف  ملبورن  يف  احتفال  يف 
»لبنان  أن  من  اسرتاليا، 
اليوم عرضة لثورة مضادة من 
التخلف واالنهزام«، داعيا إىل 
»دعم بقاء ثورة األرز، وعدم 
بتحقيق  الدم  لتجار  السماح 
أهدافهم« حامال على »قوى 
مضيفًا  ايار«،  من  السابع 
االسرتاتيجي  حليفكم  »إن 
درج على أن حياوركم وحياور 
ويفاوض  يفاوضكم  عليكم، 
واعقلوا،  فاحذروا  عليكم، 
ولبنان  حافل،  فتارخيهم 
وانتقد  ولكم«.  لنا  أبقى 
»أصحاب بنادق الغدر الذين 
والذين  الشرعية  على  متردوا 
احلريري  رفيق  مطار  اجتاحوا 
بالسالح  مدججني  الدولي 
صاحب  مرتكب  عن  دفاعا 
السود؟  وامللفات  األقبية 
حني  القانون  مع  كانوا  وهل 
دخلوا إىل بريوت يف 7 أيار، 
اجتياحها  إىل ذكرى  وأعادونا 
كانوا  وهل  1982؟  العام  يف 
جبل  هامجوا  حني  القانون  مع 
واملدافع  بالصواريخ  لبنان 

وأرهبوا الناس؟«.
ورأى عضو كتلة »املستقبل« 
النائب زياد القادري ضرورة 
»تذكري ميقاتي مبوافقته على 
بيان دار الفتوى، وما تضمنه 
اليت  بالتشوهات  إقرار  من 
الدميوقراطي  النظام  أصابت 
نتيجة غلبة السالح واستخدامه 

 زهرمان ممثالً احلريري: »جتار الدم« و»بنادق 

الغدر« و»ثورة التخلف«!

14 آذار و»املستقبل« حيمالن على 
املقاومة: »الشعب يريد إسقاط السالح«
يف العمل السياسي للتعطيل 

أو للسيطرة«.
تيار  يف  القيادي  واعترب 
بكاسيين،  جورج  املستقبل 
الذي حبسب بيان املستقبل، 
»حاضر« يف قاعة الشهيد 
ناظم القادري يف بلدة البرية 
يف قضاء راشيا انه »ما من 
حزب او طائفة ظنت يف يوم 
من األيام أنها قادرة على أن 
حتكم لبنان مبفردها إال دفعت 
مثنا غاليا«، مشددا على انه 
»ال ميكن أن تعيش يف لبنان 
لون واحد، حكومة  حكومة من 
وصاية السالح، حكومة احلزب 

األصفر«.
الوطنية  الكتلة  حزب  وتوقف 
جتديد  عند  بيان  يف  اللبنانية 
هجومه  عون  ميشال  النائب 
اجلمهورية  رئاسة  موقع  على 
على  التشديد  كان  وآخرها 
أن دور الرئيس يقتصر فقط 
تشكيل  على  التوقيع  على 
هل  البيان:  وسأل  احلكومة. 
أن  عون  العماد  ناخبو  يقبل 
اجلمهورية  رئيس  دور  يكون 

»باش كاتب«؟.
وأكد وزير االعالم يف حكومة 
مرتي  طارق  االعمال  تصريف 
يف حوار مع وكالة »آكي« 
خالل  للصحافة  اإليطالية 
بني  »احلوار  مؤمتر  حضوره 
نظمته  الذي  الديانات« 
إجييديو«  »سانت  مؤسسة 
اإليطالي، أنه ال ميكن للرئيس 
احلفاظ  ميقاتي  جنيب  املكلف 
الدولية،  لبنان  التزامات  على 
أن  يعلم  كلنا  حني  يف 
جاءت  اليت  اجلديدة  األكثرية 
اليت  هي  مكلفا  رئيسا  به 
أو  السابقة  احلكومة  أسقطت 
القوى املؤثرة فيها وهي اليت 
حكومتنا حبجة حماربة  أسقطت 

احملكمة الدولية«.
ماروني  ايلي  النائب  وأعرب 
اهليئة  رئيس  لقائه  بعد 
التنفيذية يف القوات اللبنانية 
أسفه  عن  جعجع  مسري 
لـ»شهية وشراهة مفتوحتني 
التغيري  تكتل  رئيس  لدى 
ميشال  النائب  واالصالح 
عون وغريه لالستئثار باحلصة 
رغبة  أي  عن  بعيدا  املسيحية 

يف اشراك اآلخرين«.
وعن امكان تشكيل حكومة يف 
الوقت القريب، كشف ماروني 
اصبح  آذار   14 »فريق  ان 
املوقف  اعالن  ابواب  على 
النهائي بعدم املشاركة على 
على  حصولنا  عدم  خلفية 
وأمل  الشايف«،  اجلواب 
اجلمهورية  رئيس  يبتَّ  »ان 
عودته  بعد  سليمان  ميشال 
تشكيل  مسألة  يف  روما  من 
كما  معها  ويتعامل  احلكــومة 
احلالية  حكومتنا  مع  تعــامل 
على  التوقيع  يرفض  وان 
اىل  لبنان  ستقــود  حكومة 

اخلراب والدمار«. 

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

أمني  الرئيس  استقبل   
بكفيا  يف  دارته  يف  اجلميل 
امس االول، سفرية سويسرا 
عرض  وجرى  فلينت  روس 
السياسية  األوضاع  لتطورات 

يف لبنان.
رومانيا  سفري  مع  وحبث 
األوضاع  يف  تاناس  دانيال 
اثر  تاناس  وقال  العامة، 
اللقاء: »أتيحت لي الفرصة 
للقاء الرئيس اجلميل وعرضنا 

 اجلميل يعرض التطورات 
مع سفريي رومانيا وسويسرا
واألوضاع  الثنائية  العالقات 
يف لبنان واملنطقة. ونقلت له 
واألوروبي  الروماني  املوقف 
األطياف  متثل  حكومة  برؤية 
وتلتزم  كافة،  السياسية 
الدولية.  لبنان  بتعهدات 
توطيد  إمكان  أيضا  ناقشنا 
العالقات بني بلدينا على كل 
املستويات وتناولنا العالقات 
التارخيية وعالقة الصداقة بني 

رومانيا ولبنان«. 

الربقيات  االول  امس  توالت 
خادم  بعودة  املهنئة  واملواقف 
عبداهلل  امللك  الشريفني  احلرمني 
اململكة  اىل  العزيز  عبد  بن 
»ساملا  السعودية  العربية 
ومعافى«. وأعربت عن تقديرها 
القضايا  جانب  اىل  لـ«وقوفه 
اململكة  ودور  احملقة  العربية 
جانب  اىل  الوقوف  يف  املشرف 
لبنان يف خمتلف الظروف«، آملة 
»استمرار رعايته الحتضان ازمة 
لبنان وإيصاهلا اىل بر االمان«.

قباني
اللبنانية  اجلمهورية  مفيت  رأى 
يف  قباني  رشيد  حممد  الشيخ 
احلرمني  خادم  عودة  أن  بيان، 
لقيه  وما  وطنه،  إىل  الشريفني 
أبناء  من  وترحيب  حفاوة  من 
ومن  السعودية  العربية  اململكة 
واإلسالمية  العربية  الشعوب 
العربي  الوطن  ان  »يؤكد 
حاجة  يف  اإلسالمي  والعامل 
لتعزيز  إىل حكمته ورؤيته  ماسة 
التضامن والتالقي بني الشعوب 
العربية واإلسالمية، وإلبراز دور 
التعاطي  يف  واملسلمني  العرب 
والعربية  احمللية  القضايا  مع 
ومبا  املسؤولية  بروح  والدولية 
الداعية  اإلسالم  رسالة  تتضمنه 
خلدمة  والتالقي  التعارف  إىل 

اجملتمع البشري«.
وشعبه  لبنان  »إن  أضاف: 
ينظران إىل عودة خادم احلرمني 
العربية  اململكة  إىل  الشريفني 
السعودية ملمارسة دوره القيادي، 
بكثري من األمل الستمرار رعايته 
الكرمية وتكثيفها الحتضان األزمة 
اللبنانية ورعايتها إليصاهلا إىل بر 
األمان يف جو من احملافظة على 
وسالمته  اللبناني  الشعب  وحدة 
اليت  قضيته  وعدالة  واستقراره 
واكبتها اململكة وقيادتها احلكيمة 
بالتعاون مع األشقاء العرب منذ 

أمد بعيد«.
اجلميل

»الكتائب«  حزب  رئيس  وجه 
اىل  برقية  اجلميل  امني  الرئيس 
فيها:  قال  السعودي  العاهل 
عودتكم  خبرب  جدا  »سررت 
وأهلكم  دياركم  اىل  بالسالمة 
السعودية،  العربية  اململكة  يف 
وأمتنى لكم دوام الصحة والعافية 
لتستمروا يف خدمة شعب مملكتكم 
الكريم والشعوب العربية مجعاء، 
املرحلة  هذه  يف  خصوصا 
املنطقة.  تاريخ  من  املفصلية 

أطال اهلل يف عمركم«.
احلص

امللك  الرئيس سليم احلص  هنأ 
اململكة  ربوع  اىل  بعودته  عبداهلل 
العربية السعودية من فرتة العالج 
اليت تلقاها يف اخلارج، متمنيًا له 
والعافية«.  الصحة  »دوام 
جانب  اىل  »وقوفه  له  وشكر 
ودور  احملقة  العربية  القضايا 
الوقوف  يف  املشرف  اململكة 
خمتلف  يف  لبنان  جانب  اىل 

الظروف«.
القصار

حكومة  يف  الدولة  وزير  اكد 
القّصار  عدنان  األعمال  تصريف 
العودة  »هذه  أن  تصريح  يف 
امليمونة للملك عبداهلل إىل اململكة 
أفرحت  مثلما  قلوبنا  أفرحت 
صدور السعوديني على اختالفهم 
الرعاية  اىل  نظرا  وأثلجتها، 
جاللته  يوليها  اليت  الدائمة، 
مواقفه  اجلميع  ويذكر  للبنان، 
املشرفة يف كل املراحل الصعبة 

برقيات تهّنئ خادم احلرمني بعودته اىل السعودية
اليت مرت على لبنان، السيما خالل 
عدوان متوز 2006 حيث مل تتوان 
اللبنانيني  مساعدة  عن  اململكة 
من دون استثناء، خصوصا أهلنا 

يف اجلنوب«.
وإذ مّثن »هذه املواقف«، أمل 
ملزيد  »االستمرار  الرعاية  هلذه 
لبنان«،  جتاه  املبادرات  من 
»امللك  بأن  يقينه  عن  معربًا 
مساعدة  عن  يتوانى  لن  عبداهلل 
وطننا ليخرج من أزمته السياسية 

الراهنة«.
الصفدي

والتجارة  االقتصاد  وزير  هنأ 
االعمال  تصريف  حكومة  يف 
احلرمني  خادم  الصفدي،  حممد 
السعودي  والشعب  الشريفني 
اململكة  يف  املسؤولني  ومجيع 
أن  مؤكدا  امللك،  بعودة 
دور  يقدرون  »اللبنانيني 
شؤون  رعاية  يف  السعودية 
لبنان ودعمه يف احملافل الدولية 
بتوجيه  املستويات  خمتلف  وعلى 
الشريفني  احلرمني  خادم  من 
والقيادة احلكيمة يف اململكة«.

الشعار
والشمال  طرابلس  مفيت  شدد 
يف  الشعار  مالك  الشيخ 
خادم  عودة  ان  على  تصريح، 
»سوف  الشريفني  احلرمني 
من  العديد  على  إجيابا  تنعكس 
القضايا واملعطيات اليت متر بها 

املنطقة«.
امللكية  بـ«اإلجراءات  وأشاد 
االقتصادية  اجملاالت  خمتلف  يف 
للمواطنني  كرمية  حياة  وتأمني 
»ال  وقال:  السعوديني«، 
شك يف ان تقديم االعانات تدعم 
خمتلف جماالت احلياة االقتصادية، 
للمواطنني  كرمية  حياة  وتأمني 
الالئق هلم  العيش  وتوفري سبل 
واعد  مبستقبل  الشباب  وطمأنة 
على  بارز  إنعكاس  هلا  سيكون 
اليت  السعودية  اخلري  مسرية 
واإلسالمية  العربية  الدول  ترفد 
الشقيقة، كما اعتادت على هذه 
املكرمات اليت تبذهلا اململكة يف 
دعت  وحيثما  مناسبة  من  أكثر 

احلاجة«.
عبيد واملرعيب

عبيد  جان  السابق  النائب  وجه 
احلرمني  خادم  اىل  تهنئة  برقية 
الشريفني يف مناسبة عودته اىل 

اململكة.
طالل  السابق  النائب  هنأه  كما 
العربي  بدوره  واشاد  املرعيب، 
الرائد واهتمامه بالقضايا العربية 

عموما ولبنان خصوصا.
»االنقاذ  رئيس  *لفت 
الزكاة  و«بيت  اإلسالمية« 
ضناوي  علي  حممد  واخلريات« 
خادم  عودة  أن  اىل  بيان،  يف 
مع  »تأتي  احلميدة  احلرمني 
املنطقة  يف  رائدة  تغيريات 
رهيب  كابوس  ووسط  العربية، 
ان  معتربًا  األمة«،  تعيشه 
امللك  بها  يتمتع  اليت  »احلكمة 
عبد اهلل كفيلة يف حتقيق النهضة 

لألمة مجعاء«.
طليس  »مؤسسة  عميد  *وجه 
برقية  طليس  علي  اإلمنائية« 
السعودي،  العاهل  اىل  تهنئة 
أعرب فيها عن تقديره »لدوركم 
املتميز يف جتنيب لبناننا احلبيب 
الفوضى، حبيث وقفتم وال زلتم 
مواجهة  يف  لبنان  جانب  إىل 
وال  وكنتم  والفتنة،  العدوان 
زلتم خري معني لنا مجيعا، يف كل 

احملطات«.
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بقلم رامي القروش    اجملهر

لبنانيــات

»القورشي« مارون من »جمد لبنان« إىل »أجماد روما«

ال شك ان انهيار نظام الطاغية املصري 
ارجاء  كل  يف  مبارك  حسين  حممد 
تأثريات  له  املصرية  العربية  اجلمهورية 
جذرية ليس فقط يف ارض الكنانة  بل 
الدول  وحتى  العربية  البالد  خمتلف  يف 

الغربية واالجنبية.
االنظمة  غالبية  ان  كيف  مثال  رأينا  لقد 
العربية جتاهلت احداث االنتفاضة الشعبية 
اليت بدأت يوم 25  كانون الثاني- يناير 
املاضي، وكيف ان البعض اآلخر من هذه 
االنظمة دعا اىل اهلدوء والرتوي واحلوار 
بني الشعب والنظام، يف حني ان بعض 
احلكام العرب دعا يف السر والعلن اىل 
يف  ما  وبذل  املصري  الدكتاتور  دعم 

وسعه البقائه يف السلطة.
 ان من التأثريات اهلائلة واجلذرية اليت 
التارخيي هي  التغيري  تنتج عن هذا  قد 
عودة مصر كحكومة وسلطة وشعب اىل 
حبقوق  املطالب  العام  العربي  الركب 
التامة  احلرية  يف  العربية  الشعوب  كل 
خمتلف  يف  الصحيحة  والدميقراطية 
اجملتمعات املكّونة للعامل العربي  برمته، 
على  املهيمنني  قلق  من  يزيد  قد  ما 
تونس  ان  العرب.  زعماء  من  السلطات 
انتفضت قبل اسبوعني تقريبا  من بدء 
يف  شعبها  وجنح  املصرية  االنتفاضة 
التخلص من زين العابدين بن علي الذي 
استعبد شعبه التونسي قرابة 23 سنة، 
اجراءات  باختاذ  منهم  البعض  بدأ  لذا 
يدعي بأنها تصحيحية وتفي مواطنيه جّم 
حقوقهم، بينما ذهب البعض اآلخر اىل 
شكليا  واستبداهلا  بالده  حكومات  اقالة 
آمال  السلطة  على  هليمنته  اخرى  برموز 

تنطلي هذه اخلدع على مجاهري شعبه.
الفاعلة  التغيريات  اىل  نظرنا  ان  اما 
االسالمي  العامل  على  تطرأ  قد  اليت 
التحدث  نقصد  ال  هنا  وحنن  اقليميا، 
الثالثي املثلث  ان احملور  طائفيا، نرى 
اجلوانب واملتمثل بسوريا وتركيا وايران 
الثورة  من  االكرب  املستفيد  يكون  قد 
املصرية على نظامها العفن، وانه ال بد 
للجمهورية املصرية ان تزيد وزن وثقل 
مجاهريها اليت قد تفوق الثمانني مليون 
وشعوب  مجاهري  وثقل  وزن  اىل  عربي 
املثلث املذكور اعاله، مما سيشكل كّما 
هائال من اجملتمع العربي وسيكون ثقال 
على  الغربي  العامل  جيرؤ  لن  اسالميا 
مواجهة  معارك  فتح  حماولة  او  جتاهله 
مباشرة معه، وهذا ما رأيناه من موقف 
اسرائيل وما مسعناه من تصاريح لكبار 

زعمائها حتى قبل طرد حسين مبارك.
الوثيق  الرتابط  ان هذا  اخلوف مستقبال 
املذكورة  االربع  الدول  مسلمي  بني 
باملقاومة يف  اعاله، مدعومة دون شك 
لبنان املتمثلة حبزب اهلل وحبركة محاس 
يف غزة، هذا التآلف الوثيق اذا ما حصل 
واسرائيل  امريكا  من  فعال، سيستدعي 
الفنت  زرع  اىل  الغرب  يف  وحلفائهما 
املغرضة  االشاعات  ونشر  واالكاذيب 
وجنح  االمور  هذه  أتقن  من  خري  وهم 
بتطبيق قواعد »فّرق تّسد« ،يف حال 

فوز هذا التآلف على كل ما حييكه الغرب 
اوصاله،  ومتزيق  الفشاله  مؤامرات  من 
غري  ازدهارا  فقط  ليس  سيعين  فهذا 
بل  الشعوب،  هذه  تاريخ  يف  مسبوق 
احلركة  تعميم  اىل  تأكيد  بكل  سيؤدي 
الشرق  دول  من  املزيد  على  الثورية 

االوسط العربية بالذات.
اوروبا  دول  تعنت  ان  يعلم  مجيعنا 
تركيا  لطلب  املتصلب  ورفضها 
قد  االوروبية  السوق  اىل  االنضمام 
االخرية  هذه  جتميد  منذ  ضراوة  ازداد 
اسرائيل  مع  الديبلوماسية  لعالقاتها 
بسبب اعتداءاتها السافرة على اسطول 
ملمون  فنحن  املسامل..كذلك  احلرية 
االسالمية  للجمهورية  الغرب  بعداء 
املفروض  االقتصادي  واحلظر  االيرانية 
حركة  كامل  يشل  يكاد  والذي  عليها 
اصرارها  بسبب  فيها  واالزدهار  النمو 
طاقة  على  احلصول  يف  النجاح  على 
مستغربا  فليس  وطبعا  سلمية.  نووية 
املنطقة  يف  اسالمية  عربية  دول  رؤية 
الواليات  تدعم بكل قدراتها ومقدراتها 
ودول  واسرائيل  االمريكية  املتحدة 
افشال  يف  ملشروعهم  تنفيذا  اوروبا 

مشروع الثورة االيرانية هذا.
قواتها  خروج  فبعد  لسوريا  بالنسبة  اما 
من لبنان قبل ستة اعوام تقريبا، حاولت 
وبقيادة  وفرنسا  وبريطانيا  امريكا 
اسرائيلية فرض طوق عزلة عليها دوليا، 
اما اقليميا فقد جتاوبت بعض الدول مع 
هذه املساعي واحملاوالت الغربية مدعومة 
بعمالء اسرائيل من داخل لبنان، غري ان 
تلك املساعي ما لبثت ان فشلت وعادت 
سوريا للعب الدور العربي االقوى واالهم 
مل  مؤخرا  فهي  ذلك  ومع  املنطقة.  يف 
احلكومة  ان  الزاعمة  االشاعات  من  تنُج 
اليت  الغفرية  للجماهري  تصدت  هناك 
التظاهر على غرار ما حصل  كانت تنوي 
يف مصر وتونس مطالبني حبقوقهم يف 
احلرية والعيش الكريم، علما ان املستوى 
بالشعبني  مقارنة  سوريا  يف  املعيشي 
شعوب  من  وكثري  والتونسي  املصري 
الدول العربية يساوي اضعاف ما هو يف 
بلدان اخرى،يف حني ان النمو االقتصادي 
املدن  عامة  يغطي  العمراني  واالزدهار 
توقيع  بعد  وخاصة  السورية،  والقرى 
التجاري واالقتصادي  التعاون  اتفاقيات 

مع تركيا وفتح احلدود بني البلدين.
ان املثلث الثالثي املذكور اعاله حباجة 
فقط  ليس  مضى  وقت  اي  من  اكثر 
ملراعاة  ايضا  بل  والتكاتف  للتعاضد 
ففي  ومواطنيهم،  شعوبهم  حقوق 
الوقت الذي ال يبدو فيه اي غبار على 
النظام والسلطة يف تركيا ال اننا نشعر 
وجدية  فاعلة  حباجة  وسوريا  ايران  ان 
النفتاح انظمتهما على شعبيهما )خاصة 
ان سلطاتهما داخل البالد مستقرة وآمنة( 
فعال  الدولي  املثلث  هلذا  تتحقق  كي 
اليت تستحقها  املثلى  السياسية  النقلة 
املنطقة واليت ستكون سندا جبارا لبقية 

الشعوب العربية. 
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هل للتغيريات املصرية 
والتونسية

دالالت لتغيريات 
سياسية اقليمية؟

االربعاء طان يوما مشهودا للموارنة 
يف روما. يوم تقدم فيه بعض من 
يف  مكانا  له  ليحجز  الشرق  تاريخ 
ازاح  وحني  الفاتيكان.  جغرافيا 
عشر  السادس  بنديكتوس  البابا 
اهلل  نصر  املاروني  والبطريرك 
القديس  متثال  عن  الستار  صفري 
بازيليك  حنايا  آخر  يف  مارون 
يؤكدان  كانا  بطرس،  القديس 

جمددا تالزم املسار واملصري.
الذي  »القورشي«  متثال  ارتفع 
حضور  يف  لبنان«  جمد  »اعطي 
ماروني سياسي وشعيب اضافة اىل 
عدد كبري من سفراء الدول. حضر 
سليمان  ميشال  اجلمهورية  رئيس 
املسيحية،  االحزاب  عن  وممثلون 
واهلمسات  السياسة  فحصرت 

والنقاشات.
استأثر موضوعا الساعة باالهتمام: 
جديد.  بطريرك  وانتخاب  احلكومة، 
ومع ان الكلمات اليت القيت غّيبت 
انها  اال  عنهما،  املباشر  الكالم 

حضرت يف خلفية كل الكالم.
صفري  اختار  البازيليك  قلب  من 
فتحدث  خاصة،  تارخيية  حمطات 
ومنهم  االوائل  »البطاركة  عن 
عشرين  مدة  الرئاسة  توىل  من 
خالهلا  يف  اداروا  سنة  اربعني  او 
اساقفة  وساموا  الرعية  شؤون 
وعقدوا جمالس قبل احلصول على 
الكرسي  من  الرئاسة  كمال  درع 
مقطع  يف  واشار  الرسولي«. 
رؤساء  »انتخاب  اىل  سابق 
االكلريوس وزعماء الرعية واعيانها 
يتوىل  العقيدة  صادق  لبطريرك 
للحرب  يتسنى  ان  اىل  رعيته  ادارة 

االعظم ان يتعرف عليه«.
التحليل  يف  اجملتهدون  اختلف 
بني من يرى يف الكالم »حتذيرا 
لروما« ومن يرى فيه »حتصينا 

للكنيسة املارونية واحبارها«.
كلمة  ايضا  طالت  واالجتهادات 
رئيس اجلمهورية. فكلمته الطويلة 
االطر  صياغة  »اعادت  نسبيا 
الرسائل  وبعث  املفاهيم  وحتديد 
حبسب  االمر«  يعنيهم  من  اىل 
آخرون  اما  السياسيني.  بعض 
فرأوا فيها »لزوم ما ال يلزم يف 

مناسبة مشابهة وخارج لبنان«.
كما  املسيحيني  نقاش  فاض 
مجعت  اليت  والصور  خالفاتهم. 
النواب من كتل متواجهة مل تتجاوز 
املوارنة  اللبنانيون  اما  الشكل. 
االنتشار  بلدان  من  اتوا  الذين 
باآلالف فكانوا االكثر تعلقا بالــناحية 
االميانية للحدث وبلبنان الوطنـ  االم 
واسـرتاليا  االرجنتني  من  احللم.  ـ 
املتحدة  والواليات  والكويت 
للمــشاركة.  اتوا  وفرنسا  وكندا 
صفقوا للبــطريرك وللرئيس. فيما 
اللبنانيون القادمون من لبنان كانوا 
أكثر حتفظا. ومار مارون الذي مجع 
أبناءه يف روما حول متثاله سيكون 
من الصعب، حتى عليه، مجعهم يف 

لبنان أو حوله.
وقائع النهار الفاتيكاني

بداية يوم االربعاء، بدأت يف باحة 
وصلت  حيث  للبازيليك  خلفية 
حضور  وانتظرت  اللبنانية  الوفود 
ألجل  الصالة  رفع  الذي  البابا 
االستقرار واألمان والعيش بسالم 
بني خمتلف الطوائف يف لبنان، آمال 
جناح  مارون  القديس  يبسط  ان 
محايته على مجيع أبناء لبنان حيث ما 
اقاموا وارحتلوا. وحضر حفل ازاحة 
مارون، يف  مار  متثال  عن  الستار 
باحة القديس بطرس يف الفاتيكان 
الرئيس ميشال سليمان، البطريرك 
صفري، النواب: سامي اجلميل، نديم 

اجلميل، أنطوان زهرا، سيمون أبي 
رميا، آالن عون، الوزراء يف حكومة 
عبود،  فادي  االعمال:  تصريف 
سعادة،  ويوسف  باسل  جربان 
اللبنانية  املؤسسة  وأعضاء  رئيس 
لالنتشار والرابطة املارونية وحشد 
من املؤمنني من أحناء العامل وبارك 
البابا التمثال ورش املياه املقدسة 
صفري  يصافح  ان  قبل  عليه 
انطوان  الراحل  وعائلة  وسليمان 

شويري مقدمة التمثال.
والقى الوكيل البطريركي يف روما 
املونسنيور طوني جربان كلمة قال 
فيها: »يوم أردنا أن يكون ملار 
مارون متثال يف حاضرة الفاتيكان، 
قيل لنا إن املكان الوحيد واألخري 
املتبقي يف حائط البازليك اخلارجي 
أصبح حمجوزا. ومرة جديدة، تتدخل 
العناية االهلية لنعلم أن هذا املكان 
البطريرك  تقدم  عندها،  حرا.  عاد 
بكتاب خطي توجه به إىل البابا يشرح 
فيه عن رغبة الكنيسة املارونية يف 
أن يكون هلا متثال ملؤسسها جبانب 
الكنيسة،  وقديسي  الرسل  متاثيل 
العمل  وبدأ  اجيابيا،  اجلواب  وكان 

جديا للتنفيذ«.
التمثال  ملنفذ  كلمة  وكانت 
أوغوستو  ماركو  االسباني  الفنان 
دفيناس تناول فيها مراحل تنفيذ 
الكرارا  رخام  من  املنحوتة  هذه 

االيطالي.
كنيسة  اىل  اجلميع  انتقل  ثم 
القديس بطرس حيث ترأس صفري 
االجنيل  وبعد  احتفاليا،  قداسا 
»ال  بعنوان  عظة  ألقى  املقدس 

ختف أيها القطيع الصغري«.
اللبنانية  املؤسسة  أقامت  وظهرًا 
على  رمسية  غداء  مأدبة  لالنتشار 
والوفد  وصفري  سليمان  شرف 
املؤسسة  رئيس  فتحدث  املرافق، 
الذي  اده،  ميشال  السابق  الوزير 
بلبنان.  رسولي  احتفاء  انه  قال: 
اىل  املوارنة  بادر  الذي  لبنان 
عليه،  احملافظة  واىل  تأسيسه، 
التنوع  على  انفطرت  بيئة جمتمعية 
الديين والتعدد الثقايف. وليكونوا 
املساهمني االول يف صوغه وطنا، 
ثم دولة حديثة. انهم مل يشاؤوه 
وال  مسيحيا،  وال  مارونيا  وطنا 
وللمسيحيني،  للموارنة  دولة 
امرا  حينه،  يف  ذلك،  كان  وان 
وطنا  أرادوه  بل  التناول.  سهل 
املسلمني  بني  املشرتك  للعيش 
على  متأسسًا  واملسيحيني، 

االعرتاف باحلق يف االختالف، وعلى 
اي  باختالفه  وقبوله  اآلخر  احرتام 

على احلرية والدميوقراطية.
أن  فيها  أمل  بكلمة،  صفري  ورد 
القريب  يف  احلكومة  »تشكل 
البالد  شؤون  ملعاجلة  العاجل 
والعباد ملا فيه ضمان حقوق اجلميع 
شؤونهم  وتدبري  وإنصاف،  بعدل 

املعيشية اليت يشكون منها«.
وهو  بلبنان،  أن »االرتباط  وأكد 
تارخينا  من  هامة  مرحلة  يشكل 
املاروني وتكوين كنيستنا، ال ميكن 
التخلي عنه، بل جيب تعزيزه، وهذا 
املارونية  اليه املؤسسة  ما تسعى 
لالنتشار برئاسة ميشال اده، اىل 
جانب غريها من مؤسسات تدعمها 
بغريتها  مميزة  مارونية  شخصيات 

وتفانيها«.
ال  »أن  سليمان  أمل  جهته،  من 
هذا  يف  املتجلية  الوحدة  تكون 
شكلية  روما  يف  اجلامع  اللقاء 
منطلقا  تشكل  أن  بل  ظرفية،  او 
عناصر  لضمان  والسعي  للتفكري 

االستقرار الدائم والوحدة«.
املوارنة  عالقة  صعيد  وعلى 
األخرى،  الطوائف  مع  واملسيحيني 
تبقى  األولوية  رأى سليمان »أن 
الصيغة  لبنان  على  للمحافظة 
الكثري  يتطلب  وهذا  والكيان 
والتضحية  والتفكري  التبصر  من 
واجلهد، من خالل العمل أيضًا على 
فقط  ليس  لبنان  على  احملافظة 
كمجرد خمترب أو كمساحة للمساومة 
واحملاصصة بل أيضا كنموذج ناجح 
للحوار والتفاعل والتكامل وللحوار 
املشرتك وملشاركة مجيع الطوائف 
يف السلطة ويف حتمل املسؤوليات، 
على  يتوجب  فإنه  حتجيجا  وأكثر 
الطوائف املسيحية بالذات يف هذا 
بني  التوفيق  على  العمل  الظرف 
الطوائف واملذاهب وتعزيز  خمتلف 
لعبة  عن  بعيدا  املشرتكة  القواسم 

األمم«.
املسيحية  »الطوائف  ودعا 
بالذات، يف هذا الظرف املتأزم«، 
للعمل على »التوفيق بني خمتلف 
الطوائف واملذاهب وتعزيز القواسم 
عن  بعيدا  بينها،  ما  املشرتكة يف 

»لعبة األمم«.
ويف ختام املأدبة، قدم البطريرك 
صفري اىل كل من الرئيس سليمان 
وعقيلته ميدالية مذهبة ملار مارون، 
وتربيكه  متثاله  رفع  لذكرى  ختليدا 

على أسوار حاضرة الفاتيكان. 

احلر«  الوطين  اتهم »التيار 
فريق  يف  يدور  من  بعض 
بالسعي  السابقة  األكثرية 
على  والعمل  الفنت  إلثارة 
صفوف  يف  انقسامات  إظهار 
التيار الوطين احلر يف الداخل 
االنتشار  بالد  ويف  اللبناني 
إطالق  عرب  سواء،  حد  على 
»التيار«  باسم  بيانات، 
العماد  لسياسة  خمالفة 
تصيب  علها  عون،  ميشال 
العونيني  ثقة  وتزعزع  اهلدف 
بقائدهم، وآخرها اصدار بيان 
باسم »التيار الوطين احلر يف 

كندا«. مونرتيال – 
من  احلر«  »التيار  وطمأن 

»التيار احلر«: جملس املنظمات 
اللبنانية ـ الكندية ميثلنا يف كندا

الصفة«  »منتحلي  أمساهم 
املشـبوهة  »أعماهلم  أن  إىل 
لن تتعدى حماولة الصيـد يف 
على  وشـدد  العكـر«،  املـاء 
أن جملـس املنـظمات اللبنانية 
 COLCO: council الكندية  ـ 
 of Lebanese Canadian
»هـــو   ،organizations
اجملـلــس الوحيد املمثل للتيار 
بامسه  والناطق  احلر  الوطين 
هو  العام  ومنسقه  كندا،  يف 
روبري حنا، وكل بيان أو نشاط 
 ،COLCO صادر خارج إطار الـ
مبادرة  أو  رأي  عن  يعرب  إمنا 
يائسة  حماولة  أو  شخصية 
لضرب التيار الوطين احلر«. 
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القذايف او .. حبر دماء...
بطرس عنداري 

كان سيف االسالم القذايف جنل العقيد املزمن صاحب 
ليبيا صرحيًا وواضحًا بكالمه: » اقبلوا بدفن بضع 
مئات من القتلى افضل من ان تدفنوا مئات األلوف 
يف حرب اهلية ال نهاية هلا... ان متردكم سيكون 
باهظ الثمن... تراجعوا وااّل سنحتكم اىل السالح.. 
ان ليبيا هي غري تونس ومصر، انها جمموعة قبائل 
يتوقف  سوف  رجل..  آخر  حتى  مناوئينا  وسنقاوم 
االجنبية  الشركات  مبغادرة  النفط  وتصدير  انتاج 

االراضي الليبية«.
كان رّد زعماء »العامل احلّر« على هذا الكالم ناعمًا 
ضبط  اىل  وساركوزي  اوباما  دعا  حيث  وحضاريًا 
للجميع.  حق  التظاهر  ان  معتربين  والرتوي  النفس 
اما برلسكوني االيطالي املالحق دائمًا جبرائم اخالقية 
مصاعب  من  معّمر  يواجهه صديقه  ملا  اسفه  ابدى 
فيما هرع طوني بلري اىل املطالبة براتبه السنوي من 
مقابل  دوالر  مليون  نصف  والبالغ  القذايف  حكومة 
تقديم االستشارات لصاحب الكتاب االخضر سنويًا.

لقد حصل القذايف على هذه النعم منذ ان وافق على 
طائرة  لضحايا  كتعويضات  دوالر  مليارات   4 دفع 
كتعويضات  خامسلفرنسا  ومليار  المريكا  لوكربي 
مماثلة عن تفجري طائرة فرنسية فوق تشاد . هذه 

املليارات جاءت من مداخيل املزرعة املسّماة ليبيا.
امام هذه االحداث التارخيية اخلطرية التزمت االنظمة 
االطاحة  بعد  فعلت  كما  املطبق  الصمت  العربية 
بطاغييت تونس ومصر مكتفية باالشارة اىل احرتام 
ارادة املواطنني.. وال تالم هذه االنظمة ألنها بدأت 
وامكان  مستقبلها  حول  حسابية  عمليات  باجراء 
استمراريتها يف التحكم واي متى سيأتي دور كل 

منها.
هل حقًا سيحاول اقذايف وابناؤه ومن يواليهم من 
ما هّدد  تنفيذ  عشائر ومرتزقة من تشاد ونيجرييا 
به سيف االسالم من حرب اهلية وتقسيم والتسبب 
ببحر من الدماء اذا واجهت سلطة »االخ العقيد« 
خطر االطاحة بعد 41 عامًا وسّتة اشهر على حتكمها 

ومتلكها للمزرعة العظمى؟
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انه زمن االنتفاضات وتلقي الرصاص بصدور عارية 
كما قال ثوار مدينة بنغازي. وال شك ان اقدام حممد 
البوعزيزي التونسي  على احراق نفسه حتى املوت 
عصر  ليستعيدوا  وعيهم  وفّجر  الشباب  جيل  اثار 
باملذلة  احلياة  ماء  ان  ليؤمنوا  قرنًا   14 بعد  عنرتة 

جهنمي املذاق و»جهنم بالعّز افضل منزل..«.
عندما  النهاية  باقرتاب  العقيد«  هل شعر »األخ 

بكى مبرارة علنية على هرب بن علي ومبارك؟
الذين  العرب  الباحثني  وخاصة  باسره  العامل  ان 
تعرفوا اىل تركيبة النظام اللييب خيشون من حصول 
جمازر مجاعية ألن القذايف واسرته يعتربون انفسهم 
وشعبها  واراضيها  بثرواتها  البالد  تلك  اصحاب 
يف  الوحيدة  الدولة  تكون  قد  وهوائها..  ومائها 
ال  حيث  شؤونها  واحدة  عائلة  تسرّي  اليت  العامل 
هيئات  بل  حقيقية  حكومة  ال  حماسبة،  ال  ميزانية، 
تعمل وتتلقى االوامر وبعض ما يلزمها من االسرة 

صاحبة البالد.
ان قصف السكان بالطائرات والصواريخ واستقدام 
تذكر  قضية  العشوائي  بالقتل  للقيام  املرتزقة 
باهلنود  االوائل  االمريكيون  املستوطنون  فعله  مبا 
العراق  اجتياح  عند  احفادهم  احد  فعله  ومبا  احلمر 

وتدمريه.
ان السؤال االكرب واالخطر هو: هل سيتمكن القذايف 
اجلماعي  القتل  وعمليات  املعركة  يف  املضي  من 
طرابلس  اي   - البالد  غربي  على  سيطرته  واحكام 
تقسيم  بعد  الدائمة  امارته  لتكون   - وحميطها 
هذه  على  االسالم  اجاب جنله سيف  لقد  ليبيا؟... 
االسئلة بوضوح تام حمذرًا الليبيني ومعلنًا استعداده 
لالحتكام اىل السالح وتقسيم الوطن بني العشائر 
بضع  دفن  ان  معتربًا  البداوة،  عصر  اىل  واعادته 

مئات من الضحايا افضل من دفن مئات األلوف.
ألن  للتهويل  او  للتخويف  ليس  الكالم  هذ  ان 
املمارسة العملية بدأت فورًا واالمل الوحيد هو حتّرك 
القوات املسلحة الليبية برفض تنفيذ االوامر وتوجيه 
السالح اىل صدور املرتزقة حلقن الدماء وانقاذ ارواح 
املواطنني واخراج ليبيا من سجنها حمنتها لتخرج اىل 

الضوء وتتنشق هواء احلرية والكرامة جمددًا

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
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

الشعب يريد إسقاط النظام الطائفي

يزعم الطوائفّيون، املنكوب بهم لبنان، أن نظامهم 
الذي يقسم الشعب يف حظائر »ثابت ومستقّر« 
العربي،  العامل  يف  التغيري  أعاصري  تهّزه  ولن 
متناسني يف آن أّن شبيبة لبنانّية بدأت تلّوح بشعار 

»الشعب يريد إسقاط النظام الطائفي«.  
وحول هذا الشعار تظهر مالحظات تتلّمس الطريق، 
ر  املفكِّ لي  أرسل  املالحظات  هذه  هامش  وعلى 
واألديب اللبناني فّواز طرابلسي بالربيد األلكرتوني 
شوقي،  »العزيز  حرفّيًا:   فيها  يقول  رسالة 
وملاذا إسقاط النظام الطائفي فقط؟ سائر أوجهه 
إّن  االسقاط؟.  تستحق  ال  واالجتماعية  االقتصادية 
للطوائف  عابرة  قوة  بناء  هو  الشعارات  من  األهم 

حتمل هكذا مهمة حنو التحقيق«.  
العارف،  موقع  من  مّرة  متسائل  وبريده  وأجبته، 
مبا  ثانية،  مّرة  أيضًا  العارف  موقع  من  وجميب 
سيلي. وليس القصد من التعميم إاّل تسليط بعض 
ضوء على مستجد يصنعه شباب وشابات لبنانّيون 

عديدهم إىل تزايد، وهم جاّدون:  
»احلبيب فّواز 

أكثر من يصيب بهذه الرؤية هو أنت  
اإلقتصادّية  بأوجهه  كلٌّ  هو  الطائفي  النظام 

واإلجتماعّية .. إخل
لكن إذا استطعنا أن نقّرب قسمًا من الطرف اآلخر 

مّنا أال يكون عملنا إجناز يستحق التأّمل كثريًا؟
الديركي  لقمان  الشاعر  للصديق  أرسلت  اليوم 

أقول: 
»احلبيب لقمان 

الطموح أبعد من »إسقاط النظام الطائفي« 
لكّنه شعار عابر للطبقات والطوائف 

قد جتد رجل دين يرّحب بهذا الشعار 
وقد جتد إبن طبقة »برجوازّية« سئم هذا التخّلف 

يف لبنان يتعاطف 
وبالتالي هو شعار جيمع عوض هذه التفرقة املقيته  
بعد ذلك، أي ما بعد هذه اخلطوة، يكون لكّل حادث 

حديث« 
باحلرف، وقد نسخته لكي أؤّكد أّن شعار »إسقاط 
النظام الطائفي« عن حّق جيمع، وال أشري هنا إىل 
جتربيت اخلاّصة فقط إّنا أشري إىل جتربة أصدقاء من 

»طوائف« و« طبقات« خمتلفة 
الشاعر  صديقي  به  أجبت  ما  الغالي  أّيها  وإليك 

شربل بعيين: 
»احلبيب شربل 

دعهم يف ثقل دمهم يغرقون 
القاعدة هي أن تعمل ما يرضي ضمريك بغّض النظر 

عّمن يصيب ضمريك احلي بنقائه وسخائه 
وقوهلم أّن زعيمًا يف طائفة دعا إىل إسقاط النظام 

الطائفي فأرجو أن تضحك شهرًا من دون انقطاع 
أرباب  إسقاط  يعين  الطائفي«  النظام  »سقوط 

الطائفّية يف لبنان مجيعًا مّرة وإىل األبد« 
وباحلرف: »إسقاط أرباب الطائفّية« يف لبنان 

هل يستطيع هذا الشعار الذي ال يلحظ ركام النظام 

أرباب  الطائفي يف اإلقتصاد واإلجتماع أن ُيسقط 
الطائفّية يف لبنان؟ 

هل ميكن أن نتخّيل عظمة هذا الشعار إذا حّقًا ُيسقط 
أرباب الطائفّية؟ 

الشعارات  من  »األهم  أن  الغالي  أّيها  وقولك 
للطوائف حتمل هكذا مهّمة حنو  عابرة  بناء قّوة  هو 

التحقيق« فهو الصواب أيضًا وأيضًا 
وإليك أّيها احلبيب رساليت إىل الصديق عون جابر 
الذي أجنز أخريًا دراسة يف غياب املكان يف أدب 

الرابطة والعصبة األمريكيتني: 
»الغالي عون 

ال تشكو لي هّمك مع الكومبيوتر فأنا فيه »جّبور 
يف املدينة« 

النظام  »إسقاط  شعار  مطلقي  خيّص  وفيما 
الطائفي« من الشبيبة اللبنانّية فليس لي تواصل 

معهم وآمل أن أجد سبياًل إليهم 
يسمعهم  أن  وحيق  الصوت  رفعوا  أّنهم  هو  األهم 

أحد« 
رفعوا  أّنهم  هو  »األهم  مؤّكدًا:  كذلك  باحلرف 

الصوت وحيق أن يسمعهم أحد« 
أنا من الذين مسعوا 

هل لديهم »قّوة عابرة«؟ نصف قّوة؟ ربع؟ واحد 
على ألف؟ ال أعلم، إّنا أعلم أّن لديهم عود كربيت 

يريدون أن يشعلوه بغابة يابسة 
فماذا  ندّية«  خضراء  الغابة »تبدو  أن  تقول  قد 

عود الكربيت؟ 
أقول: أال خيدع النظر؟ 

هيالري كلينتون رأت أن نظام مبارك قوي ومستقّر 
وليس كنظام بن علي!  

وماذا تبنّي؟ أن ال نظام مبارك قوي ومستقّر، وال 
مبارك صمد أكثر من بن علي. األّول صمد 18 يومًا، 

الثاني 24 يومًا 
أكثر  مبارك  نظام  أن  تعلم  كانت  أّنها  تقول  قد 
هشاشة من نظام بن علي وهي راوغت دعمًا لنظام 
بأس،  وال  علي،  بن  نظام  يلقى مصري  فال  مبارك 
األرض  الفاعلة على  بالقوى  األجدر  أمل يكن  ولكن 
ضّد »املباركّية ـ حتالف املال والسلطة واألمن« 
حلقوا  »الثورّية«؟  التارخيّية  باللحظة  متسك  أن 
 ... بها؟  أمسك  من  كاملة!.  أّيام  أربعة  بعد  بها 
عندما  مبارك  مجال  منهم  سخر  إنرتنت«  »عيال 
سأله أحدهم عّما يقول يف شباب »فايس بوك«. 
ابتسم وقال هازئًا للحضور الذي ضحك من سخف 
شباب فايس بوك »جتاوبوه إيه ده«؟!. أرجو أن 

تشاهد الفيديو يف »يو تيوب«  
إسقاط  شعار  يطلقون  الذين  الشباب  يكون  قد 
النظام الطائفي حيلمون ولكن أال يستحّقون أن حنلم 

حلمهم مّرة؟ 
بعد تونس واجلزائر ممكن القول أن أحالم الشباب 

تتحّقق. 
حمّبة دائمًا«. 

 optusnet.com.au@Shawki1

شوقي مسلماني
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عرب وعالم

 مزيد من االنشقاقات يف صفوف النظام اللييب وضغوط دولية لفتح حتقيق يف عمليات القتل

معارك عنيفة يف الزاوية ومصراتة وهدوء يف الشرق 
الواقع حتت سيطرة املعارضة

اندلعت معارك عنيفة يف مدينة 
فيما  امس،  ومصراتة  الزاوية 
اللييب  الزعيم  عزلة  ازدادت 
معمر القذايف امس بعد ان بات 
يف  مسيطرة  معارضة  يواجه 
حتضه  دولية  وضغوطا  الشرق 
على وقف محام الدم مع ازدياد 
من  الدولي  اجملتمع  خماوف 
النزوح  بسبب  انسانية  كارثة 
فيما  العنف،  من  هربا  واهلجرة 
مدينة  عنيفة يف  معارك  دارت 
العاصمة  من  القريبة  الزاوية 

طرابلس.
املوالية  القوات  شنت  فقد 
القذايف  معمر  اللييب  للرئيس 
على  هجوما  االول  أمس  شنت 
مدينة الزاوية الواقعة على بعد 
العاصمة  غربي  كيلومرتا   50
على  الزاوية  وتقع  طرابلس. 
طريق  على  املتوسط  البحر 
التونسية  احلدود  بني  رئيسي 

والعاصمة الليبية طرابلس.
كما تفجر قتال قرب مصراتة، 
وقال شاهد يف اتصال تليفوني 
مع وكالة »رويرتز« إن قوات 
أمن موالية للقذايف هامجت جلانا 
شعبية مناهضة للحكومة تسيطر 
على مدينة مصراتة وقتلت عددا 
من أفرادها. وتقع مصراتة على 
شرقي  كيلومرت   200 حنو  بعد 

العاصمة طرابلس.
العامة  الشعبية  اللجنة  ودعت 

2011 26 شباط  Saturday 26 February 2011السبت 

لألمن العام احملتجني إىل تسليم 
أسلحتهم، وعرضت مكافآت على 
من يبلغون عن زعماء االحتجاجات 
يف بيان أذاعه التلفزيون اللييب 

على اهلواء.
سكان  دمر  البالد،  شرق  ويف 
مرتزقة  ثكنة  الغاضبون  بنغازي 
يف  القذايف  استخدمهم  أفارقة 
يف  حكمه  على  حمتجني  قتال 
الساحل  على  الوقعة  املدينة 
اجلرارات  واستخدمت  الشرقي. 
املبنى.  تدمري  يف  واحلفارات 
وتفحم مركز شرطة قريب وبدت 

أثار الرصاص على جدرانه.
سيف  أعلن  ذلك،  غضون  يف 
اإلسالم، جنل الزعيم اللييب، أن 
بالده ستكون اعتبارا من األمس 
مفتوحة أمام كل الصحافيني من 
جمريات  لنقل  العامل  أحناء  مجيع 

األوضاع وتوضيح احلقائق.
وقال سيف اإلسالم خالل زيارته 
»إن  الفضائية  الليبية  لقناة 
التحدي سيكون أمام الصحافيني 
ليبيا  إىل  سيأتون  الذين 
أعضاء  مع  وسينقلون  باملئات 
بالطائرات  الدبلوماسي  السلك 
والسيارات إىل أي مكان لريوننا 
ادعت  الذي  اجلوي  القصف 
وسائل اإلعالم بأنه نفذ يف عدد 

من أحياء طرابلس ».
ابنة  عائشة،  نفت  ذلك،  اىل 
الزعيم اللييب معمر القذايف عرب 
التلفزيون اللييب الرمسي االخبار 
تلفزيونية  حمطات  بثتها  اليت 
غادرت  انها  ومفادها  عربية 
تصريح  يف  وقالت  البالد. 
العزيزية  باب  يف  مقتضب 
»اقول لليبيني والليبيات الذي 
احبهم وحيبونين اني صامدة امام 

هذا املنزل الصامد«.
مزيد من االنشقاقات

اإلنشقاقات،  من  مزيد  وحدثت 
من  ماثك  صالح  الرائد  وقال 
»قدمت  القضائية  الشرطة 
البيضاء  اىل  وجئت  استقاليت 
وساكون  شعيب.  مع  للتضامن 
يف اخلطوط الدفاعية االوىل ضد 
اي هجوم من اخلارج«. واضاف 
آخر »جيري احلديث عن  ضابط 
هدفنا  طرابلس.  اىل  التقدم 
حترير  على  عجزت  ان  طرابلس 

نفسها«.
اللييب  العدل  وزير  وتوقع 
اجلليل  عبد  مصطفى  املستقيل 
»مثل  سينتحر  القذايف  ان 
اجلارية  االنتفاضة  ازاء  هتلر«، 
الوقت  يف  معطيا  بالده،  يف 
وجود  حول  تفاصيل  نفسه 

مرتزقة افارقة يف ليبيا.
مقابلة  يف  اجلليل  عبد  وقال 
اكسربسن  صحيفة  نشرتها 
ايام  »ان  امس  السويدية 
مثل  سيفعل  معدودة.  القذايف 
انه  علما  وسينتحر«،  هتلر 
استقال من منصبه احتجاجا على 
العنف الذي يستخدمه النظام يف 

قمع املتظاهرين.
اللييب  الديبلوماسي  وقال 
املسماري  ايهاب  املستقيل 
ستار«  »تورنتو  لصحيفة 
باخلوف.  »اشعر  الكندية 

غريبة،  اسلحة  عن  كالما  امسع 
يف  استخدم  الذي  الغاز  كهذا 
اشارة  يف  وذلك  اليابان«، 
اىل االعتداء بغاز السارين الذي 
اوقع 12 قتيال وادى اىل تسمم 
االالف يف مرتو طوكيو يف آذار 

)مارس( 1995.
»القاعدة« يؤيد احملتجني

تنظيم  اعلن  ذلك،  غضون  يف 
املغرب  بالد  يف  »القاعدة« 
الكامل  دعمه  االسالمي 
واعدا  الليبيني  للمتظاهرين 
لنصرتهم«  ميلك  ما  بـ«ببذل 
ضد العقيد القذايف، حبسب بيان 
ملراقبة  االمريكي  املركز  اورده 
»سايت«  االسالمية  املواقع 

نقال عن عدد من هذه املواقع.
مواقف دولية

اعترب  الدولية،  املواقف  يف 
وروسيا  االوروبي  االحتاد 
استخدام القوة ضد املتظاهرين 
ليبيا  يف  املساملني  املدنيني 
اعلن  كما  مقبول«،  »غري 
االوروبية  املفوضية  رئيس 
امس يف  باروزو  مانويل  جوزيه 
الوزراء  رئيس  مع  اجتماع  ختام 
يف  بوتني  فالدميري  الروسي 

بروكسل.
واعلن االمني العام حللف مشال 
االطلسي اندرس فوغ رامسوسن 
خالل زيارة امس اىل كييف ان 
احللف ال ينوي التدخل يف ليبيا 
اليت تشهد احتجاجات دامية ضد 

نظام معمر القذايف.
مؤمتر  يف  رامسوسن  وقال 
الرئيس  مع  مشرتك  صحايف 
يانوكوفيتش  فيكتور  االوكراني 
على  اشدد  ان  يف  »ارغب 
ينوي  ال  االطلسي  احللف  ان 

التدخل« يف ليبيا.
وزارة  أعلنت  باريس،  ويف 
إن  امس  الفرنسية  اخلارجية 
أعمال العنف يف ليبيا قد تشكل 
وأشارت  اإلنسانية،  ضد  جرائم 
مشروع  تدعم  باريس  أن  إىل 
يف  ليبيا  عضوية  لتعليق  قرار 
التابع  اإلنسان  حقوق  جملس 

لألمم املتحدة.
وطالب وزير اخلارجية الربيطاني 
يصعد  بأن  العامل  هيغ  وليام 
وقال  القذايف  على  الضغوط 
حتقيق  فتح  تريد  بريطانيا  إن 
ضد  العنف  استخدام  يف  دولي 

احملتجني يف ليبيا.
االيطالي  اخلارجية  وزير  وذكر 
فرانكو فراتيين أن ما يصل إىل 
ألف شخص قتلوا يف ليبيا حيث 
دامية  قمع  محلة  القذايف  يشن 
ضد انتفاضة متنامية على حكمه 

الذي بدأ قبل 41 عاما.
وأعلنت احلكومة اهلولندية عزمها 
األرصدة  جتميد  إمكانية  حبث 

الليبية فى هولندا .
االمريكي  الدفاع  وزير  واعلن 
الواليات  ان  غيتس  روبرت 
االرجح  على  ستواجه  املتحدة 
صعوبات يف تولي مهمة فرض 
ليبيا،  فوق  جوي  حظر  منطقة 
وايطاليا  فرنسا  ان  اىل  مشريا 
بهذه  للقيام  االفضل  هما 

املهمة.

قال  الدولية،  املواقف  وخبالف 
رجب  الرتكي  الوزراء  رئيس 
طيب اردوغان لوكالة »فرانس 
برس« ان بالده تعارض فرض 
اللييب  النظام  على  عقوبات 
»عقابا  تشكل  ان  ميكن  النها 
الوقت  يف  وذلك  للسكان«، 
الواليات  فيه  تسعى  الذي 
اىل  االوروبي  واالحتاد  املتحدة 
اختاذ هكذا اجراءات ازاء االحداث 

يف ليبيا.
حتث  املتحدة  األمم  ودعت 
احرتام  على  الليبية  السلطات 
ضرورة  على  وتشدد  احلريات 
انتهاك  عن  املسؤولني  حماكمة 
أنهت  وقد  اإلنساني  القانون 
عائشة  مهام  املتحدة  األمم 
القذايف كسفرية للنوايا احلسنة 
يف  الدامية  األحداث  بسبب 

ليبيا.
عمليات اإلجالء

أسرعت  العنف،  استمرار  ومع 
العامل  أحناء  شتى  يف  حكومات 
إلجالء  وسفن  طائرات  الرسال 

رعاياها من ليبيا.
الروسية  األنباء  وكالة  ونقلت 
الناطق  عن  »نوفوسيت« 
وزارة  بلسان  الرمسي 
ألكسندر  الروسية،  اخلارجية 
لوكاشيفيتش، يف لقاء عقده مع 
تطالب  الوزارة  بأن  الصحافيني 
محاية  بتأمني  الليبية  السلطات 

املواطنني الروس يف ليبيا.
وكشفت هيئة اإلذاعة الربيطانية 
أن  امس  سي«  بي  »بي 
وضعت  الربيطانية  احلكومة 
على  اخلاصة  القوات  من  وحدة 
يف  للمساعدة  االستعداد  أهبة 
يف  العالقني  الربيطانيني  انقاذ 
مطار  اىل  امس  وعادت  ليبيا. 
خاصة  طائرة  لندن  جيتويك يف 
وعلى متنها 120 من الربيطانيني 
البرتول  شركات  يف  العاملني 

يف ليبيا.
وتلقت اخلارجية الصينية إشعارا 
رمسيا من السفارة الصينية لدى 
السفينتني  بوصول  يفيد  أثينا 
التجاريتني اليونانيتني »هلينيك 
و«أوليمبيك  سبرييت« 
تشامبيون« اللتني استأجرتهما 
للمساعدة  الصينية  احلكومة 
الصينيني  املواطنني  إنقاذ  فى 
من  وإجالئهما  بليبيا  العالقني 
إلجالء  بنغازي  ميناء  إىل  هناك، 

أكثر من 2000 صيين.
األناضول  أنباء  وكالة  وذكرت 
ان عبارتني تركيتني نقلتا 3037 
أجنبيًا إىل بلدة  راكبًا بينهم 59 
مرمرة من مدينة بنغازي الليبية.

اجلو  تابعة لسالح  وأجلت طائرة 
امللكي األردني 68 مواطنا أردنيا 
وصلوا امس اىل مطار عسكري 

يف األردن.
للقوات  األعلى  اجمللس  وأكد 
عدد  أن  املصرية  املسلحة 
املنفذ  عرب  ليبيا  من  العائدين 
صباح  حتى  بلغ  للسلوم  الربى 
مصريا،   547 و  ألفا   25 امس 
من  املصابني  عدد  بلغ  فيما 
املصريني فى األحداث الليبية 5 

مواطنني وثالثة حاالت وفاة.

Nazih: 0402 254 834 - PH: 9892 4001 
Fax: 9892 4002

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

تركيب دواليب 
جديدة ومستعملة
 من ماركات 

Kumho, Michlelin, 
Dunlop, Bridgestone...  

Good yearوغريها
)Wheel Allignment( ميزان اوتوماتيكي

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

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

لالتصال بـ نزيه:

األحزاب  أكرب  من  اثنان  انضم 
ومجاعات  املغرب  يف  السياسية 
اىل  اإلنسان  حقوق  عن  مدافعة 
حركة  تتصدرها  اليت  املطالب 
دستوري  إصالح  أجل  من  شبابية 

قد يقلص دور امللك.
وقاطعت معظم األحزاب السياسية 
املستوى  على  احتجاجًا  املغربية 
)فرباير(  شباط   20 يف  الوطين 
برملانية  ملكية  تبين  اىل  يدعو 
وحل  االئتالفية  احلكومة  وإقالة 

الربملان.
أجل  من  فرباير   20 حركة  ونظمت 
التغيري املسرية اليت شهدتها 53 
بلدة ومدينة وانضم اليها شباب من 
مجاعة العدالة واإلحسان اإلسالمية 
املعارضة احملظورة. وقالت وزارة 
الداخلية إن 37 ألف شخص شاركوا 
املنظمون  قال  بينما  االحتجاج  يف 

إن العدد 300 ألف.
امللك  املغربي  العاهل  وقال 
يذعن  لن  إنه  االثنني  حممد 

»للدميوغاجية«.
العام  األمني  العنصر  حمند  وأكد 
احلزب  أن  الشعبية  احلركة  حلزب 
أحزاب  مع  حمادثات  قريبًا  سيبدأ 
اخلاصة  املطالب  بشأن  أخرى 
فى  كتابتها  سيتم  اليت  باإلصالح 

مذكرة سرتسل اىل امللك.
حتديد  ينبغي  إنه  العنصر  وقال 
أن  مضيفًا  الالزمة،  اإلصالحات 
أكرب  هو  الدستوري  اإلصالح 

اإلصالحات.
جوانب  بعض  هناك  أن  أضاف 
لكن  إصالحها  جيب  الدستور 
ما  على  بالضرورة  يوافق  ال  حزبه 

املغرب: أحزاب سياسية تزيد الضغط 
على امللك من أجل اإلصالح

من  ملزيد  التطرق  ورفض  تردد. 
التفاصيل.

املكتب  عن  صادر  بيان  وطالب 
السياسي حلزب االحتاد االشرتاكي 
»بإصالح  الشعبية  للقوات 
دستوري ومؤسسي يضمن الفصل 
لتمكني  السلطات  بني  والتوازن 
املؤسسات« من أداء دورها على 

الوجه األكمل.
االشرتاكي  االحتاد  حزبا  ويشارك 
الشعبية  واحلركة  الشعبية  للقوى 
وحصل  االئتالفية.  احلكومة  يف 
حزب احلركة الشعبية الذي يستمد 
شعبيته من األمازيغ على 41 مقعدًا 
األخرية  الربملانية  االنتخابات  يف 
حزب  حصل  بينما   2007 العام 
االحتاد االشرتاكي للقوات الشعبية 
الربملان  ويتكون  مقعدًا.   38 على 

املغربي من 325 مقعدًا.
حقوق  مجاعات  من  شبكة  وقالت 
اجلمعية  منها  املغربية  اإلنسان 
املستقلة  اإلنسان  حلقوق  املغربية 
أشكال«  كل  »ستساند  إنها 
 20 حركة  تقودها  اليت  االحتجاج 

فرباير من أجل التغيري.
املغرب  أن  اخلرباء  بعض  ويرى 
للتعرض  جريانه  من  احتمااًل  أقل 
العامل  جتتاج  اليت  لالضطرابات 

العربي.
من  املطالب  إن  معلقون  ويقول 
ترتدد  الدستوري  اإلصالح  أجل 
املرة  هي  هذه  لكن  عقود،  منذ 
أجزاء  خمتلف  يتبناها  اليت  األوىل 
الذين  الشبان  من  املغربي  الطيف 
اىل  سياسية  انتماءات  هلم  ليس 
اليساريني واالسالميني واألمازيغ.
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العراقية  احلكومة  استخدمت 
الرتهيب  اساليب  خمتلف 
نفوذ  واستثمار  والتخويف 
املؤسسة الدينية بهدف اجهاض 
التظاهرة »املليونية« يف يوم 
انطلقت  اليت  العراقي  الغضب 
ساحة  يف  )امس(  اجلمعة 
التحرير، وسط بغداد، لالحتجاج 
املعيشية،  االوضاع  سوء  على 

وتفشي الفساد، والبطالة.
مجيع  احلكومة  واستنفرت 
واالعالمية  االمنية  امكاناتها 
التظاهرات،  بطبيعة  للتشكيك 
وتعبئة الرأي العام العراقي من 
او  طائفية  صبغة  اعطاء  خالل 
مت  اليت  التظاهرات  على  حزبية 
احلشد هلا عرب مواقع الـ«فايس 
بوك« بذريعة وقوف الصداميون 

و«القاعدة« وراءها.
ان  العراقية  السلطات  وختشى 
اليوم  بغداد  تظاهرات  تؤدي 
التظاهرات  اليه  آلت  ما  إىل 
الرئيس  نظامي  اسقطت  اليت 
التونسي زين العابدين بن علي 
والرئيس املصري حسين مبارك، 

او اليت تشهدها حاليا ليبيا.
التظاهرة  املالكي  واستبق 
املرتقبة بدعوة الشعب العراقي 
إجهاض  إىل  أطيافه  مبختلف 
أهداف  من  هلا  ملا   « تظاهرة 
بـ«التخريبية«،  بانها  وصفها 
إىل  العراق  إعادة  تريد  واليت 

الوراء.
وجهها  كلمة  املالكي يف  وقال 
ان  امس  العراقي  للشعب 
مرة  حرمانكم  يعين  ال  »هذا 
اخرى من حق التظاهرات املعربة 
واملشروعة  احلقة  املطالب  عن 
التظاهرات  هذه  اخراج  وميكنكم 
تريدون  زمان  او  مكان  اي  يف 
تظاهرة  وزمان  مكان  خارج 
واالرهابيون  الصداميون  خلفها 

والقاعدة«.
من  »احذركم  وأضاف: 
حرف  تستهدف  اليت  خمططاتهم 
لتتحول  والتظاهرات  املسريات 
وشغب  قتل  تظاهرات  اىل 
يصعب  فتنة  واشعال  وختريب 
وتفجريات  عليها  السيطرة 

وأحزمة ناسفة«.
يفكرون  الذين  »ان  وتابع: 
وااليام  السابق  البعث  بعودة 
السود من تاريخ العراق، وكذلك 
وغريهم  والقاعدة  االرهابيني 
اخلري،  لبلدنا  يريدون  ال  ممن 
صوتا  اعلى  رمبا  ستجدونهم 
منكم واكثر محاسًا للمطالبة بكل 
الفوضى  اشاعة  شأنه  من  ما 
واالخالل بالنظام العام وتعريض 
واملمتلكات  الدولة  مؤسسات 
يف  للخطر  واخلاصة  العامة 
كل  على  لالنقضاض  حماولة 
يف  مكتسبات  من  حققتموه  ما 
حرة  وانتخابات  دميقراطية  حياة 
واطالق  للسلطة  سلمي  وتبادل 

للحريات«.
صراحة  بكل  »انهم  واضاف 
من  يستفيدوا  لكي  خيططون 
تظاهرة يوم غد )اليوم( الغراضهم 
اخلاصة، وطبقا للشواهد واالدلة 
االربعاء  اجتماع«  ناقشها  اليت 
العراقي  الرئيس  حضره  الذي 
جالل الطالباني وقيادات وممثلو 
»الذين  السياسية  الكتل 
هذه  وضع  بضرورة  كلفوني 
مجيعا  واكدوا  امامكم  احلقائق 
مع  واحلذر  احليطة  اخذ  ضرورة 
متى  بالتظاهر  حبقكم  احتفاظكم 

تريدون  مكان  أي  ويف  شئتم، 
وواجب احلكومة بل والدولة بكل 
فقط محايتكم  ليس  مؤسساتها 
بل واالستماع لصوتكم ومعاجلة 

مشاكلكم«.
اخلدمات،  بنقص  املالكي  واقر 
وعزا التأخر يف انطالق االصالح 
اليت  الصعبة  الظروف  »اىل 
سقوط  بعد  العراق  بها  مر 
وتصاعد  السابق  النظام 
واملسلحني  املليشيات  سطوة 
والقاعدة  واالرهابيني 

والتكفرييني«.
واشار إىل أنه »مت االخذ مبجمل 
يف  بها  ناديتم  اليت  املطالبات 
جمال اجياد فرص عمل وخفض 
مبا  الرواتب  وتعديل  البطالة 
رواتب  بني  الفجوة  يقلص 
واصحاب  املسؤولني  كبار 
الدرجات اخلاصة من جهة وباقي 
اخرى  جهة  من  الدولة  موظفي 
قانون  مشروع  خالل  من  وذلك 
جملس  اىل  احلكومة  قدمته 
مبكافحة  النواب«،متعهدًا 
ابرز  من  يعد  الذي  الفساد 
مطالب احملتجني على مر االيام 
الشعب  داعيا  املاضية  القليلة 

اىل التعاون يف هذا اجملال.
املالكي  تصرحيات  وتأتي 
وزارة  وكيل  كشف  وقت  يف 
الداخلية العراقي عدنان األسدي 
املالكي(  ائتالف  يف  )القيادي 
استخبارية  وثيقة   40 وجود  عن 
لتنفيذ  خمططات  بوجود  تفيد 
وحرق  وقتل  إرهابية،  عمليات 
وطعن ملتظاهري اجلمعة، داعيا 
وسائل اإلعالم إىل توعية الناس 
يف  ومبديًا  التظاهر،  خبطورة 
األجهزة  استعداد  نفسه  الوقت 

األمنية محاية املتظاهرين.
الدينية  املرجعيات  ودخلت 
بهدف  التظاهرات  خط  على 
اجهاضها وتأمني دعم سياسي 
طالبت  فقد  املالكي،  حلكومة 
الشيعي  األوقاف  رئاسات 
بيان  يف  واملسيحي  والسين 
يف  املشاركني  امس  مشرتك، 
املقرر  املليونية  التظاهرات 
العراق  عموم  يف  انطالقها 
العراقية  احلكومة  مبنح  اليوم، 
بعد  لتلمس  »كافية«  مهلة 
العامة  امليزانية  املصادقة على 
دعت  كما  عليها.  احلكم  ثم 
األمنية  والقيادات  الربملان 
املتظاهرين  سالمة  ضمان  إىل 
يف  حمذرة  مطالبهم،  وتنفيذ 
الوقت نفسه من املندسني يف 

التظاهرات.
رئيس  حذر  متصل،  سياق  يف 
عمار  السيد  األعلى  اجمللس 
احلكيم من استغالل االنتهازيني 
ألغراض  املليونية  التظاهرات 
املتظاهرين،  حقوق  عن  بعيدة 
إىل  املسلحة  القوات  داعيا 
صدور  إىل  السالح  توجيه  عدم 
االتهامات  ونافيا  املواطنني، 
اجمللس  إىل  وجهت  اليت 
مسريات  خلروج  بالتحريض 

احتجاجية ضد احلكومة.
وسط هذه املواقف، اكد مصدر 
أن  الدولي  بغداد  مطار  يف 
املطار يشهد حركة نزوح كبرية 
والسياسيني  النواب  من  لعدد 
العراقيني، يف حني لفت مصدر 
مت  أنه  إىل  اجلمارك  إدارة  يف 
ألف  و200  مليون  مبلغ  إعادة 
دوالر حاول السياسيون إخراجها 

معهم.

 العراق: فوبيا »البعث« و«القاعدة« تسيطر
على حتركات املالكي إلجهاض تظاهرة اجلمعة

حزب  باسم  الناطقة  اعلنت 
برجييت  »مجهورية متضامنة« 
احلزب  مؤسس  ان  جياردين 
رئيس الوزراء الفرنسي السابق 
جيدد  لن  دوفيلبان  دومينيك 
احلزب  يف  عضويته  العام  هذا 
احلاكم »االحتاد من اجل حركة 

شعبية«
واعرب امني عام احلزب احلاكم 
اسفه  عميق  عن  كوبيه  فرنسوا 
الذي تربطه به  لقرار دوفيلبان 
صداقة جيدة منذ ان كان رئيسا 
السابق  الرئيس  ايام  للوزراء 

جاك شرياك.
وأبدى كوبيه أسفه الن دوفيلبان 
مل يطلعه مسبقا على نيته هذه 
االمني  ورفض  احلزب.  مغادرة 
اخلطوة  هذه  تكون  ان  العام 
اشارة مؤكدة اىل ان دوفيلبان 
لرئاسة  مرشحا  نفسه  سيطرح 
العام  انتخابات  يف  اجلمهورية 

املقبل.
واكد دوفيلبان امس ان قراره 
بالرئيس  مجعه  لقاء  بعد  جاء 
ساركوزي  نيكوال  الفرنسي 
وحذره خالله من حتديات املرحلة 
اخلارجية  مسعة  وحساسية 
بعدم  اياه  ناصحا  الفرنسية، 
الستمالة  االسالم  استهداف 
حزب  الوطنية  اجلبهة  ناخيب 

اليمني املتطرف.
وتأتي هذه الصفعة غري املفاجئة 
نيكوال  الفرنسي  الرئيس  حلزب 
تسري  وقت  يف  ساركوزي 
تعديل  اجراء  حول  اهلمسات 
وزاري أواخر شهر اذار )مارس( 
املقبل قد يطيح حبسب صحيفة 
اخلارجية  وزيرة  »لوفيغارو« 
ميشيل اليوماري ويتم استبداهلا 
بوزير الدولة للشؤون االوروبية 
الزراعة  وزير  او  وكييز  لوران 
برونو لومري او حتى بوزير الدفاع 
خلفية  على  وذلك  جوبيه  االن 
اليت  الشهرية  امليالد  عطلة 
تنقلت فيها على منت طائرة احد 
اقارب الرئيس التونسي املخلوع 

زين العابدين بن علي.
عرب  جتدد  شرس  هجوم  وكان 
سابقني  ووزراء  ديبلوماسيني 
وجهوا انتقادا حادا عرب صحيفة 
الديبلوماسية  اىل  »لوموند« 
ساركوزي  عهد  يف  الفرنسية 
وقلصت  قيمتها  فقدت  اليت 
العامل  حول  الفرنسيني  صدقية 
وصبوا جام غضبهم على تهميش 
وادارة  اخلارجية  وزارة  دور 
عرب  االليزيه  قصر  من  شؤونها 
الفرنسي  الرئيس  مستشاري 
العام لالليزيه  وال سيما االمني 

كلود غيان.
ساركوزي  فريق  وتعرض 
مع  تزامنت  عدة  النتقادات 
علي  فنب  العربية.  الثورات 
وحسين مبارك كانا مقربني جدا 
من الرئيس الفرنسي الذي شكل 
املتوسط  اجل  احتادا من  معهما 
وصفه عدد من معارضيه باحتاد 
كما  الشعوب.  دماء  مصاصي 
يؤخذ على ساركوزي ايضا خالل 
واليته استقباله الرئيس اللييب 
معمر القذايف واخراجه من عزلته 
امس  نداءاته  ورغم  الدولية. 
لالحتاد االوروبي بفرض عقوبات 
معارضي  ان  اال  ليبيا،  على 
جاء  انه  اعتربوا  ساركوزي 
الفرنسي  الشعب  وان  متأخرا 
لن  االنسان  يؤمن حبقوق  الذي 

يساحمه

على  الناخبني  نقمة  وجتلت 
آخر  يف  الفرنسي  الرئيس 
امس  نشر  للرأي  استطالع 
شتى  يف  ناخب  الف  ومشل 
امام  املناطق فسقط ساركوزي 
االشرتاكيني  املرشحني  مجيع 
سيغولني  للرئاسة  احملتملني 
روايال ومارتني اوبري وفرنسوا 
هوالند وحلق دومينيك سرتوس 
بلغت  بنسبة من االصوات  كان 
تقريبا ضعف ما قد حيصل عليه 
مقابل  للمئة  يف  ساركوزي 

فقط.
منذ  االشرتاكي  شباب  وبدا 
منددة  دعائية  محلة  شن  ايام 
اعالنات  نشر  عرب  بساركوزي 
تصوره  الطرقات  على  ضخمة 
حتت  الفاشية  التحية  يؤدي 
الفرنسية  اجلمهورية  شعار 

»حرية مساواة اخاء«.
وكانت ادارة الرئيس الفرنسي 
طريقة  عن  البحث  يف  بدأت 
تستميل بها اليمينيني املتطرفني 
ويؤيدون  نسبتهم  تزداد  الذين 
وزعيمته  الوطنية  اجلبهة  حزب 
مارين لوبن كمرشحة رئاسية يف 
مل  وبالطبع  املقبلة.  االنتخابات 
جيد احلزب احلاكم »االحتاد من 
اجل حركة شعبية« امامه وسيلة 
افضل من اللجوء اىل وضع قيود 
جديدة على اجلالية االسالمية يف 
هلذا  ساركوزي  فمهد  البالد 
الثقافية  التعددية  ان  بالزعم 
قد فشلت يف البالد وانه يرغب 
وليس  فرنسي  اسالم  برؤية 

اسالما يف فرنسا.

 فرنسا: دوفيلبان يغادر احلزب احلاكم
واليوماري قد خترج من احلكومة قريبًا

واصلت اسعار النفط ارتفاعها 
أمس االول، وسجلت مستويات 
ونصف  منذ سنتني  تبلغها  مل 
 120 حنو  بلغت  حيث  السنة 
دوالرا للربميل يف لندن واكثر 
نيويورك،  يف  دوالر  مئة  من 
مدفوعة باالضطرابات يف ليبيا 
العدوى  تفشي  من  وخماوف 

يف دول عربية اخرى.
النفط  برميل  سعر  وبلغ 
املرجعي لبحر الشمال )برنت(، 
تسليم نيسان املقبل 114,79 
دوالرا يف سوق لندن الدولية 
قدره  بارتفاع  اي  للتداول، 
جبلسة  مقارنة  دوالرات   3,54
ويف  األول.  أمس  اغالق 
برميل  سعر  بلغ  نيويورك، 
النفط املرجعي اخلفيف، تسليم 
نيسان املقبل، 100,88 دوالرا 
مرتفعا بنحو 2,78 دوالر. ويف 
بلغ  االسيوية  املبادالت  نهاية 
سعر الربميل 103,41 دوالرات 
نهاية  منذ  مستوى  اعلى  يف 

ايلول 2008.
»ايين«  جمموعة  واعلنت 
منتج  اكرب  وهي  االيطالية 
اجنيب يف ليبيا، ان انتاجها من 
 50 بنحو  اخنفض  احملروقات 
الف   120 اىل  اي  املئة،  يف 
بسبب  البالد  يوميا يف  برميل 
اعلنت  وقد  العنف.  اعمال 
تنشط  نفطية  شركات  عدة 
انتاجها  تراجع  عن  البالد  يف 

على  نشاطاتها  الغاء  وحتى 
غرار جمموعات »فينرتشال« 
االملانية و»توتال« الفرنسية 

و»ريبسول« االسبانية.
الطاقة  وزير  اعترب  جهته،  من 
يوسف  اجلزائري  واملناجم 
الدول  منظمة  ان  يوسفي 
قد  )اوبك(  للنفط  املصدرة 
السوق  سالمة  لضمان  تتحرك 
شهدت  حال  يف  النفطية 
اضطرابات يف التغذية. وقال 
صحايف  مؤمتر  يف  يوسفي 
على  البالد  شرق  جنوب  يف 
الليبية  احلدود  من  مقربة 
النفط  سوق  أن  اعتقد  »ال 
حمسوسا  اضطرابا  ستعرف 
ليبيا«.  يف  حيدث  ما  بسبب 
وتابع »لكن يف حالة حدوث 
اضطرابات حقيقية فإن منظمة 
األوبك ستتخذ قرارات من أجل 

تأمني السوق«.
يف  مصادر  قالت  ذلك،  إىل 
السعودية  ان  النفط  صناعة 
شركات  مع  اتصال  على 
اسبانية وايطالية لتكرير النفط 
يف اعقاب تعطل امدادات اخلام 
الليبية. واضافت املصادر ان 
السعودية تبلغ تلك الشركات 
طلبات  أي  ستدرس  بأنها 
اضافية.  نفطية  المدادات 
الشركات  ان  وقالت املصادر 
كميات  االن  حتى  تطلب  مل 
اضافية من النفط السعودي. 

 أسعار النفط تواصل ارتفاعها
السعودية مستعدة لتعويض النقص
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اسرتاليات

البنك  عام  مدير  استضاف 
السيد  اسرتاليا  العربي 
االعالم  وسائل  رزق  جوزيف 
العربي املقروء واملسموع اىل 
حفل غداء يف مركز البنك يف 
الدعم  على  لشكرها  سيدني 

مدير عام البنك العربي - اسرتاليا جو رزق يومل تكرميا لالعالم العربي

2011 26 شباط  Saturday 26 February 2011السبت 

املستمر واملتواصل للبنك.
اضافة  احلفل،  حضر  وقد    
اس  راديو  عن  ممثلني  اىل  
الغد  صوت  واذاعة  اس  بي 
واالنوار  التلغراف  وصحف 
واهلريالد  واملستقبل  والنهار 

تاميز،  ايست  امليدل  وجملة 
بطرس  الزميل  من  كل 
رزق،  مايكل  السيد  عنداري، 
العربي يف  البنك  فروع  مدير 
اميل شاهني  السيد  اسرتاليا 
البنك  يف  التسويق  ومديرة 

رانيا واكيم.
احلضور  بني  دردشة  ودارت 
اسرتاليا  العربي  البنك  حول 
واخلدمات اليت يقدمها للجالية 
االسرتالي  وللمجتمع  خاصة 
عامة والوضع االقتصادي يف 
الدوالر  ارتفاع  وتأثري  البالد 
الصادرات  على  االسرتالي 

احمللية
وسائل  ممثلو  شكر  بدورهم 
االعالم مدير عام البنك العربي 

رزق  جو  السيد  اسرتاليا 
املميزة  االلتفاتة  هذه  على 

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

كما  يبقوا  ان  اياه  معاهدين 
يف  للبنك  داعما  سندا  كانوا 

*انطوان القزي، جو رزق،ماجدة صعب، رانيا واكيم، يامسينا، جو خوري، مايكل رزق، بطرس عنداري 
وسوزان حوراني*

*مايكل رزق، بطرس عنداري، سوزان حوراني، آميل شاهني وجان طربيه*

*انطونيوس بو رزق، ماجدة عبود صعب، جوزف رزق، انطوان القزي، سايد خمايل وجان طربيه*

مسريته املصرفية ملا يف ذلك 
من فائدة للجميع. 

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% - 
 

This report is published solely for informational purposes and is not to be construed as a solicitation or an offer to buy any securities or related financial instruments.  This report is for distribution only under such circumstances as may be permitted by 
applicable law.  This report has been prepared without taking account of the objectives, financial situation or needs of any specific person who may receive this report.  Any such person should, before acting on the information in this report, consider the 
appropriateness of the information, having regard to the specific person’s objectives, financial situation and needs and, if necessary, seek appropriate professional or financial advice  regarding the appropriateness of investing in any securities or 
investment strategies discussed in this report.  The Bank believes that the information in this report is correct and any opinions, conclusions or recommendations are reasonably held or made, based on the information available at the time of its 
compilation, but no representation or warranty, either expressed or implied, is made or provided as to accuracy, reliability or completeness of any statement made in this report.  The analysis contained in this research report is based on numerous 
assumptions; different assumptions could result in materially different results.  The Bank is under no obligation to update or keep current the information contained in this report.  The Bank, its directors, employees or agents do not accept any liability for 
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 

 

   17 February 2011 
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*احملامية بهية ابو محد *

على  طرأت  اليت  التعديالت  هي  ما 
ابتداء  نافذة  وأصبحت  اهلجرة  قانون 

2011؟ الثاني  كانون  من  األول  من 
اهلجرة  لقانون  تعديالت  أدخلت 
ألغي  مبوجبها  اليت  للتعليم 
واستبدل   1971 لعام   القانون 
يفرض  الذي   2010 بقانون  

األمور التالية:
السنوي   الدخول  رسم  إلغاء   -1
الذي كان من الواجب دفعه قبل 

بدء دراسة اللغة االنكليزية.
اللغة  برامج  دراسة  إلغاء   -2
االنكليزية للطالب النيوزيلنديني 
اليت كان مفروض توفريها هلم.

للغة  التسجيل  مدة  متديد   -3
اىل  أشهر  ثالثة  من  االنكليزية 

ستة أشهر.
للطالب  سنوات  مخس  منح   -4
حمدودة  كمدة  النيوزيلنديني 
لتعلم اللغة االنكليزية، ومنحهم 
كانوا  أذا  املدة  حق طلب متديد 
يواجهون ظروفا قاسية و قاهرة 
املفروضة  الشروط  تسهيل   -

لتعلم اللغة االنكليزية5
للتسجيل  أطول  فرصة  إعطاء   -
دراسة  برنامج  ونهاية  ولبدء 

اللغة االنكليزية.6
الالزمة  القوانني  إصدار   -
أعاله  املذكورة  القوانني  جلعل 

نافذة.7
ما هي أنواع الدراسة االنكليزية 

املقدمة؟
املقدمة  املواد  القانون   صنف 
االنكليزية.  اللغة  لتعلم  للطلبة 
األول  يف  نافذا  القانون  أصبح 

من كانون الثاني 2011 .

هذا  يف  التغيريات  هي  ما 
القانون؟

حصلت التغيريات التالية:
الدبلوم  شهادة  تدرس   -1
من  تأشرية  الذي حيمل  للطالب 
فئة 572، على أن تكون الدبلوم 
يف حقل التدريبات ، أو الدراسة     
شهادة  تدرس  و   . املهنية 
تأشرية  حلاملي  متقدمة   دبلوم 
حال  يف   572 فئة  من  الطلبة 
والتدريبات   ، املهنية  الدراسة 

املتقدمة . 
و  املتقدمة   الشهادات   -2
Associate Diploma  قد استثنيا 
من  الطالب  تأشرية  الئحة  من 

فئة 572
3- إضافة دبلوم الدراسة العليا  

الئحة  اىل  املتقدمة  والدراسة 
تأشرية الطالب  من فئة 573

  1. Immigration (Education) 
Amendment Act  1971 (the 
Education Act ) 
  2. Immigration (Education) 
Amendment Act  2010 (the 
Education Act ) 
  3. Annual Administration Fees for 
English Courses 
  4. Compassionate and 
Compelling Circumstances 
  5. Legislative Instrument IMMI 
10/069 [F2010L03059]
   6. Training  Diplomas 
   7. Vocational Education 
  8. Advanced Diplomas 
  9. Vocational Education
  10. Advanced Training Diplomas 
  11. Advanced Certificates 
  12. Higher Education Diplomas

مضمون األسئلة املنصوصة يف اإلمتحان الخطي
 للحصول على الجنسية األوسرتالية

1. The Capital of the 
Northern Territory is
1) Has no capital
2) Canberra
3) Darwin
4) Perth

2. Which is the smallest 
Australian State
1) Australian Capital 
Territory
2) Queensland
3) Hobart
4) Tasmania

3. Who chooses the 
ministers?

5. Canberra is
1) Australia’s main city 
and industrial centre
2) Australia’s smallest 
territory
3) the capital of New 
South Wales
4) Australia’s capital city

:Correct answers toإجابات صحيحة

I Question 1 : 3

II Question 2 : 4

III Question 3 : 3

IV Question 4 : 4

V Question 5 : 4
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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

1) The Parliament
2) the Queen
3) the Prime Minister
4) the Governor General

4. You can only be elected 
to parliament
1) if you have an Australian 
passport
2) if you served Australia 
in the Army, Navy, or Air 
Force
3) if you lived in Australia 
long enough
4) if you are an Australian 
citizen

ثان   مراهق  على  القبض  مت   
له يف  زميل   على طعن  أقدم 
للبنني يف غرب  ثانوية  مدرسة 

سيدني.
فقد مت طعن صيب عمره 16 عاما 
اثنني  مع  كالمية  مشادة  بعد 
ملعب  يف  العاشرة  السنة  من 
مدرسة غرانفيل الثانوية للبنني 

يوم االربعاء املاضي.

تعرض الشاب لعدة طعنات  يف 
جذعه وأطرافه، واقتيد بسيارة 
اسعاف اىل مستشفى ويستميد 
صحية  حالة  يف  يزال  ال  حيث 

مستقرة.
واعتقل صيب عمره 15 عاما فقط 
بعد حادثة يوم االربعاء ووجهت 

اليه تهمة يف وقت الحق.
أوبرن  خمفر  شرطة  وقامت 

باستجواب صيب  عمره 14 عاما 
من  حيث   احلادث  خلفية  على 
املتوقع ان تكون قد وجهت اليه 

تهمة االشرتاك يف احلادث.
العمر   من  البالغ  الشاب  وكان 
أخرج  قد   عاما  عشر  مخسة 
أمام  للمثول  مشروطة  بكفالة 
باراماتا لألطفال يف 28  حمكمة 

آذار املقبل.

ثان  مراهق  على  القبض  القاء 
بالسكاكني طالب  طعن  قضية  يف 
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اسرتاليات

اصدقاء حزب العمال يف نيو ساوث ويلز  يقيمون تربع ناجحا ملرشحي احلزب 

2011 26 شباط  Saturday 26 February 2011السبت 

أقام مساء الثالثاء املاضي  اصدقاء حزب العمال يف نيو ساوث 
ويلز من ابناء اجلالية اللبنانية والعربية حفل عشاء وتربع ملرشحي 
 The Grand الكائنة يف شارع The  Grand Roxy احلزب يف صالة
مسلماني  السيناتور شوكت  حضره   Parade, Brighton Le Sands
وعقيلته ومرشح حزب العمال ملقعد روكدايل ستيف كامرب وعقيلته 
وصاحب صالونات ella rouge beauty املهندس علي محود واملرتجم 
احمللف الزميل انطوان سابيال وحشد كبري من ابناء اجلالية اضافة 

اىل ممثلني عن الصحف العربية يف اسرتاليا.
ملرشحي  االنتخابية  احلمالت  لدعم  جرى مجعه  الذي  املال  ويعود 
تيبوت، املرشح ستيف  الوالية كارمل  نائبة رئيسة  العمال  حزب 
والنائبة شريي  غرين  الوزير كيفن  بريني،  ليندا  الوزيرة  كامرب، 

بريتون.
مسلماني  احملامي شوكت  العمالي  السيناتور  املناسبة  قدم  وقد 
الذي حتدث عن تاريخ حزب العمال الداعم للطبقة الفقرية واحملتاجة 

ووقوفه اىل جانب العمال والكادحني من املواطنني.
تيبوت  كارمل  الوالية  رئيسة  نائبة  مسلماني  السيناتور  قدم  ثم 
اليت حتدثت عن الغموض الذي يعرتي سياسة زعيم  املعارضة يف 
الوالية باري اوفارول بالنسبة للعائالت واملستشفيات ومشاريع 

البنى التحتية وغريها.

*السيناتور مسلماني والنائبة تيبوت**مسلماني يقدم املناسية**كارمل تيبوت تلقي كلمتها*

الوالية ملدة ستة  العمال  حزب  حكم  بعد  انه  الغريب  من  وقالت 
عشر عاما فان خطاب السيد اوفارول االنتخابي مل يتجاوز الست 

عشرة دقيقة. 
وجرى خالل احلفل سحب رافل تيكت على جوائز قيمة منها كفوف 

وبطاقات  ماندين  انطوني  العاملي  االسرتالي  للمالكم  مالكمة 
 ella لشخصني  ملشاهدة مباراته املقبلة يف املالكمة ومنتجات من

rouge للتجميل.
وكانت ادارة الصالة ساهرة على راحة الضيوف. 

*املهندس علي محود واصدقاء*

*السيدة مسلماني، املرشح ستيف كامرب وعقيلته النائبة بريتون وكانينغهام*

*السيناتور مسلماني، كانينغهام والنائبة بريتون**املرشح ستيف كامرب والنائبة ليندا بريني والزميالن القزي وخمايل*

*الزميل بو رزق ونائبة رئيسة الوالية كارمل تيبوت* *السيدة كامرب، السيدة مسلماني، النائبة بريتون وحضور *

 سفينتان حربيتان إيرانيتان تعربان قناة السويس باجتاه سورية
قناة  بهيئة  مسؤولون  قال 
سفينتني  ان  السويس 
تعربان  إيرانيتني  حربيتني 
صوب  حاليا  السويس  قناة 

البحر املتوسط.
إيرانيون  مسؤولون  وقال 
اىل  تتجهان  السفينتني  ان 
سورية للقيام مبناورات وهي 
املهمة اليت وصفتها إسرائيل 

بأنها "إستفزازية".
املصرية  السلطات  وكانت 
عبور  على  وافقت  قد 
السفينيتني. وذكرت وكالة 
انباء الشرق االوسط الرمسية 
حتمالن  ال  "السفينتني  ان 
أي معدات عسكرية أو مواد 

نووية أو كيميائية".
رعاية  مكتب  ان  واوضحت 
يف  االيرانية  املصاحل 
اىل  بطلب  "تقدم  القاهرة 

وزارة اخلارجية للسماح مبرور 
السفينتني".

وهي املرة االوىل اليت تعرب 
ايرانية  حربية  سفن  فيها 
تاريخ   ،1979 منذ  القناة 
يف  االسالمية  الثورة  قيام 
مع  العالقات  وقطع  ايران 

هذا البلد.
فارس  انباء  وكالة  وكانت 
االيرانية نقلت عن قادة كبار 
يف القوات البحرية االيرانية 
سفينة  هما  القطعتني  ان 
املخصصة  "خرق"  االمداد 
واملساندة  االمدادات  لنقل 
الف   33 وزنها  يبلغ  واليت 
"الفاند"  والفرقاطة  طن، 
 1500 وزنها  يبلغ  اليت 
يف  مصنوعتان  وهما  طن، 

بريطانيا.
يتألف طاقم "خرق" من 250 

ثالث  حتمل  ان  وميكن  حبارا 
فهي  الفاند،  أما  مروحيات. 
طوربيدات  محل  على  قادرة 

وصواريخ مضادة للسفن.
وزارة  دعت  جانبها،  ومن 
اخلارجية االسرائيلية اجملتمع 

الرد  اىل  الثالثاء  الدولي 
عبور سفينتني  على  "حبزم" 
قناة  ايرانيتني  حربيتني 

السويس اىل املتوسط.
وقال املتحدث باسم الوزارة 
وجود  "انه  باملور  ايغال 

مسبوق  غري  ايراني  عسكري 
يف البحر املتوسط, ويشكل 
استفزازا يتعني على اجملموعة 

الدولية الرد عليه حبزم".

* سفينة االمداد "خرق" * * الفرقاطة "الفاند" *
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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

2011 26 شباط  Saturday 26 February 2011السبت 

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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إعالنات

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 26 شباط  Saturday 26 February 2011السبت 
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Would Mr  Steve Kamper 
give us a brief information  
about your personal 
identification (Birth, 
Childhood, Growing 
up, Study, Family, Work 
Experience  and current 
employment?  
I have lived and worked in 
and around the Rockdale area 
all my life. I was born in St 
George Hospital (1964) and 
went to Sans Souci Public 
School and James Cook 
Boys High School. I am 
married with five children 
and a grandfather. 
I have been a local 
businessman with the 
Kamper family firm of 
accountants (Chartered 
Accountants) who have 
represented small business 
and the people of Rockdale 
since 1964. 
I have represented workers 
and small business in the 
building and construction 
industry. In 1994, I set up 
an industry based income 
protection and work cover 
top up scheme which at the 
time became the largest of 
its nature in the country. 
I was responsible for the 
implementation of employee 

entitlement audit program 
that helped the delivery 
of compliance during the 
Sydney 2000 Olympics 
construction works. 
The program I designed 
dramatically minimized 
industrial disputes hence 
assisted in the timely 
delivery of projects. 
I was the President of Sydney 
Olympic Soccer Club during 
the 2003 NSL season and 
sat on the NSL board. I have 
assisted numerous junior 
sporting teams over the last 
20 years. 
I have contributed to 
workers compensation 
reform, workplace safety, 
established industry based 
training initiatives, re-
employment platforms 
and one of the founding 
participants in the successful 
Construction Industry Drug 
and Alcohol Foundation. 
We know there is a strong 
relationship between your 
residential address and the 
people and the area that 
you are going to represent 
if you are elected, How do 
you describe this  relation?

Are you very well known 

from the Rockdale 
Community? 
I have a strong connection 
with the Arabic community 
through my professional 
dealings as an accountant 
and extensive friendship 
base within the community. 
I am of migrant (Greek) 
parents and understand the 
cultural barriers that may 
exist within multicultural 
communities. 

Are you aware about the 
needs of the people and 
the area you are going 
to represent if you are 
elected?
As a local I am quite familiar 
with the needs of the people.  
Travelling throughout the 
electorate I speak to various 
segments of the community 
and have identified 
numerous issues and needs 
such as the requirement for a 
youth centre in Arncliffe and 
additional lighting & CCTV 
around crime hot spots.
I am particularly interested 
in supporting our small 
business community which 
of recent years has suffered 
greatly. As a representative 
of small business for over 25 

years I fully understand the 
importance of a strong small 
business community and the 
benefits to our electorate. 

We know there is a big 
percentage of Greek 
community in Rockdale,  
do you think that your 
origin will help you in this 
election?
Australians of Greek heritage 
are of the larger community 
groups in the seat of 
Rockdale. Heritage should 
not be taken for granted, 
our community has a broad 
range of requirements and 
I shall be working hard to 
convince all good people 
of Rockdale that I shall be 
proud and 
devoted to represent them. 

When and why did you join 
the Labor Party?
I have been a member of the 
Labor Party for in excess of 
15 years. 
I joined the Labor Party 
because I believe in the 
party’s core values of 
fairness, equity, social justice 
& economic opportunity for 
all.

What do you think your 
chance of winning and we 
know that the polls show 
that there is a big swing to 
liberal, do you think your 
seat is safe for labor? 
We are all aware that 
this election will be the 
toughest after 16 years in 
government. 
The party has begun the 
renewal process which is 
evident in the large number 

of quality candidates 
selected. 
No seat should be ever 
taken for granted. I shall be 
making my greatest effort to 
hold the seat of Rockdale for 
the Labor Party.

What is your plan for the 
people and the area if you 
win?
As a local I am passionate 
about our area. I will fight 
for more resources for our 
schools and hospitals, much 
more by way of sports 
and recreational facilities, 
additional resources to 
fight crime and work hard 
to further strengthen our 
wonderful multicultural 
community.
I am passionate about 
providing real solutions to 
small business. 
I shall focus on fast tracking 
issues that impact on our 
small business community. 
Cohesive relationships 
with business groups and 
business leaders to establish 
platforms for solution will 
be of primary importance. 

Are you right or left wing in 
the party?
I am with the right wing 
of the Labor party. I have 
been in business for twenty 
five years and encourage all 
people to pursue progressive 
lives, but lets never forget the 
needs of the disadvantaged. 

What is your opinion about 
the resignations of top level 
ministers and MPs from 
labor party and do you see 
that inject  a new blood?  

Is the party still in good 
health?
A party that has been 
in government for near 
sixteen years is expected at 
some stage to experience 
wholesale change. Senior 
representatives have 
chosen to depart in order to 
accommodate fresh talent.
A good future is only 
possible with renewal. 

What is your opinion 
about the leadership of Ms 
Keanelly?
Premier Keanelly is a strong 
and compassionate leader. 
Under her leadership NSW 
has led the nation out of 
recession, has the highest 
increase in jobs ads, has the 
highest number of new home 
sales, is leading the retail 
recovery, unemployment 
below 5 per cent, seven 
consecutive quarters of 
economic growth and has 
the shortest median waiting 
time for elective surgery.

How would you describe 
your relationships with 
the Lebanese and Arabic 
community?
When I am within a 
household of Lebanese 
culture I feel that I am within 
the care of my own mother.

What is the last word you 
would like to say to the 
electorate?
 I am most fortunate to have 
experienced a very close 
relationship with the broader 
Lebanese community. 
Lebanese culture is extremely 
similar to the Greek culture 
that I was raised in;
 a strong sense of family, 
excellent work ethic and 
a true understanding of 
hospitality.
I am a proud godparent of a 
child of Lebanese origin. 
I have had substantial 
contact with the building and 
construction sector and I pay 
homage to  the Australian 
Lebanese community for 
cultivating such outstanding 
representation in that sector. 
They stand second to none. 
Finally I like to say that My 
door will always be open for 
the Lebanese community.
My mobile number is:
0432 744 430
And campaign office is 
at shop 4, 495 Princes 
Highway, Rockdale. 

The Labor candidaTe for rockdaLe STeVe kaMPer Said To The MiddLe eaST heraLd:«i  aM aware of The eLecToraTe needS and i wiLL do My beST  To addreSS TheM
i aM Proud of My reLaTionS wiTh The LebaneSe and arabic coMMuniTy 

All the expectations indicate that the NSW election on March 26  will be tough and hard.
The labor candidate for Rockdale  STEVE KAMPER said to the middle East Herald that he 
has been a member of the Labor Party for in excess of 15 years. 
«I have lived and worked in and around the Rockdale area all my life ...I am particularly 
interested in supporting our small business community» .Mr KAMPER said:
Since he lived and worked  in the area where there is high  lebanese and Arabic population 
, STEVE KAMPER declare to the middle East Herald « When I am within a household of 
Lebanese culture I feel that I am within the care of my own mother».
the Middle East Herald went to the office of  The labor candidate for Rockdale  STEVE 
KAMPER in Rockdale and had the following interview. 

* STEVE KAMPER in his office * * STEVE KAMPER in his office with ANTONIOS BOURIZK and KHALIL IBRAHIM *

«
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KAMPER
Steve
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TWO DAYS OF HUGE DISCOUNTS

SAVE UP TO 25% STOREWIDE
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PRESENT:
@ AUBURN Presents:

Fun2DAYS
OF FANTASTIC

FAMILY AND FRIENDS ARE INVITED TO COME AND CELEBRATE!SATURDAY 26TH - SUNDAY 27TH FEBRUARY

*1. Conditions of No Deposit, No Interest for 23 months with monthly repayments: Available to approved customers on single or multiple transactions where the amount financed is $575 or more on GO MasterCard and GO Business MasterCard,
or $920 or more on Buyer’s Edge and GE CreditLine, between 18/02/11 and 13/03/11. Offer available on purchases from Harvey Norman franchisees (excludes Miele and Apple products). Minimum monthly repayments must be made during the
interest free period, and interest and repayments are payable after the interest free period. Paying only the minimum monthly repayment will not pay out the loan before the end of the interest free period. Offer available on advertised or ticketed
price. This notice is given under each of the GO MasterCard, GO Business MasterCard, Buyer’s Edge and GE CreditLine Conditions of Use (as applicable), which specify all other conditions for this offer. A $25.00 Establishment Fee for GO MasterCard
and GE CreditLine applies to all new applications. The GO Business MasterCard attracts a $40 Annual Fee. Account Service fee of $3.95 per month applies for GO MasterCard, GE CreditLine and Buyer’s Edge, and $2.95 per month for GO Business
MasterCard and other fees and charges are payable. For GO MasterCard, GO Business MasterCard and Buyer’s Edge, credit is provided by GE Capital Finance Australia (ABN 42 008 583 588), and for GE CreditLine, credit is provided by GE Finance
Australasia Pty Ltd (ABN 88 000 015 485), both trading as GE Money.

DAILY FESTIVITIES
• JUMPING CASTLE • ANIMAL FARM

• TATTOO DRAWINGS • FACE PAINTING

• SAUSAGE SIZZLE

ON-SITE
STALL SET UP

MIXIXI 106.5 ISONSITESASAS TATA URDRDR ADAD YAYA
&101.7WSWSW FMISONSITESUNDADAD YAYA ,Y,Y

COMEANANA DMEETTHEMIXIXI 106.5&101.7WSWSW FMSTSTS REETTEAMAMA S

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
17

28
_A

UB

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

(Computers/Electrical only)

@


www.harveynorman.com.au
Product offers end 27/02/11.

Harvey Norman® stores are operated by independent franchisees.
Discounts are off normal ticketed prices.

Offers not to be used in conjunction with any other offer.

Interest Free*1

• NONON DEDED PEPE OSISIS TITI • NONON ININI TETET RERE ERER SESE T ununu titit lili JaJaJ nuauau ryryr 2013 wiwiw titi htht monththt lylyl rerer pepe ayaya mymy entstst
23
months ON COMPMPM UTETET RERE SRSR & ELELE ECECE TRTRT IRIR CICI ACAC L ONLNLN YLYL
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صور من تاريخ اجلالية
تقديم أكرم املغّوشتقديم أكرم املغّوش
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األســـبوع

وجــه
اعداد أكرم املغّوش

بدعوة من ناشطني ومثقفني عراقيني حضر الشاعر الكبري واملمّيز مظفر النواب والدكتور 
الفنان سعدي احلديثه اىل سيدني واقاما ندوات شعرية راقية القت الصدى اجلميل بني ابناء 
اجلالية العربية. واملعروف ان الشاعر النواب كان جريئا بشعره وهو خياطب االنظمة العربية 

اليت بدأت تتهالك بثورات اجلماهري الشعبية وهو القائل يف ملحمته اليت جاء فيها:
أقسمت بتاريخ اجلوع ويوم السغبه

لن يبقى عربي واحد ان بقيت حالتنا هذه احلاله
بني حكومات الكسبه

القدس عروس عروبتكم
فلماذا أدخلتم كل زناة الليل اىل حجرتها

ووقفتم تستمعون وراء الباب لصرخات بكارتها
وسحبتم كل خناجركم وتنافختم شرفًا أوالد ....

الزيارة التارخيية للشاعر مظفر النّواب والدكتور سعدي احلديثه  اىل سدني

الشاعر مظفر النواب يتوسط الدكتور مصطفى علم الدين والدكتور منجد داغر والزميل أكرم املغّوش )ارشيف(  

الدكتورة ماغي بطرس 
الوقاية خري من قنطار عالج

على حتصيل  الناس  يتسابق  ان  امجل  ما 
العلوم الن العلم واالخالق والرتبية السليمة  
حمّط  االنسان  من  جتعل  مقدسة  قيم 
لنفسه  ما يرضاه  له  الناس وحتقق  انظار 

ولآلخرين.
بطرس  ماغي  احلسناء  الشابة  والدكتورة 
بطرس  تشارلي  االعمال  رجل  كرمية 
أمنيتها  بطرس حققت  انطوانيت  والسيدة 
غرب  جامعة  من  طبيبة  بتخرجها  املنشودة 
دراساتها  تتابع  زالت  وما  بتفوق  سيدني 
بامتياز  القلب  جبراحة  بتخصصها  العليا 
بدأ  قد  حنا  ان شقيقها  كما  كبري.  وجناح 

دراسة الطب بتفوق أيضا.
ولدت الدكتورة ماغي قي سيدني وترعرعت 
زغرتغرين  بلدة  اىل  جبذورها  وتعود  فيها 
مع  زارتها  حيث  اللبناني  الشمال  يف 
االهل وفرحت بلقاء أقاربها ومتتعت جبمال 

لبنان.
تقول الدكتورة ماغي أحببت دراسة الطب 
وأتابع  وأوجاعه  االنسان   مع  اشعر  ألنين 
ختصصي يف جراحة القلب ألن القلب هو 
أساس احلياة، أسأل اهلل ان يساعدني على 
على  االحباء  اهلي  وأشكر  دراسيت  اكمال 
واخواتي  اخوتي  مع  وتربيتنا  بنا  عنايتهم 

وتقدمينا للمجتمع بأفضل ما يكون وهذا ما 
نتمناه ونتوخاه من ابناء وبنات اجلالية يف 
اسرتاليا احلبيبة وطن تكافؤ الفرص وبالد 
احلضارات والثقافات املتعددة الن يتابعوا 
واوطاننا  بأسرتاليا  للنهوض  دراساتهم 
القائل  املثل  اردد  ان  لي  ويطيب  االم 

»الوقاية خري من قنطار عالج«.
بطرس  ماغي  احلسناء  الشابة  الدكتورة 
وقامتها  وعلمها  وفكرها  بأخالقها  حسناء 
وهي مثال صبايا اجلالية العربية الناجحات 
واملتفوقات ولذلك اختارتها جامعة )يو تي 
قمة  وهذا  الطب  كلية  لتحاضر يف  اس( 

النجاح.
بهذه  واسرتاليا  وللجالية  ألهلها  فهنيئا 
أرجيها  ان  شك  ال  اليت  الفواحة  الوردة 
سيفوح ويعّطر  اسم وطنها الغالي لبنان 
وهنيئا  نشأت  فيها  اليت  والبالد  واجلالية 

هلا بتفوقها. 

ان التعددية الثقافية يف اسرتاليا مبنية على احرتام 
القيم االسرتالية التقليدية

كريس بوين
وزير اهلجرة الفيدرالي

الواجهة  اىل  الثقافية  التعددية  مسألة  عادت 
اسبوع  املاضي  االسبوع  كان  وقد   ، السياسية 
التعددية الثقافية بامتياز. وقد بدأ النقاش عندما 
اهلجرة  وزير  وبلسان  الفيدرالية  احلكومة  اعلنت 
الثقافية  التعددية  اعتماد تسمية  اعادة  الفيدرالي 
ملكافحة  اسرتاتيتجية  عن  الوزير  حتدث  ،وقد 
متكامل من  برنامج عمل  اخلطة  النعصرية وتشتمل 
بعني  االخذ  مع  االجتماعي  للتناغم  الرتويج  اجل 
ستوضع  اخلطة  ضمن  ومن  التنوع  اهمية  االعتبار 
برامج رياضي للشبيبة تظهر كيفية اختالط الشباب 
يف  الوزير  حدد  وقد  متعددة.  اثنية  خلفيات  من 
كلمته اولوية القوانني االسرتالية على اية قوانني 

تتعارض مع تلك القوانني.
وكان قد سبق اعالن وزير اهلجرة تسريبات صحفية 
الفيدرالية  املعارضة  الظل يف  حلكومة  اجتماع  عن 
يف االول من ديسمرب/ كانون االول املاضي حيث 
سكوت  املعارضة  يف  اهلجرة  حقيبة  مسؤول  حثَّ 
كسب  اسرتاتيجية  اعتماد  اىل  زمالءه  موريسون 
املسلمني  هجرة  خيشون  الذين  الناخبني  اصوات 
بسبب عدم اندماج املسلمني يف اجملتمع وقد القى 
االقرتاح معارضة من قبل جوليا بيشوب نائبة زعيم 
االسبق  اهلجرة  وزيرة  رادوك  وفيليب  املعارضة 
الذي انتقد الفكرة واعترب ان قوانني اهلجرة مهمة 

لبناء الوطن وجيب اال ُتبنى على التمييز.
اخرى  تصرحيات  اثر  على  النقاش  التهب  وقد 
لنقلها  الفيدرالية  احلكومة  فيها  انتقد  ملوريسون 
عائالت  من  افراد  الضرائب  دافعي  حساب  على 
الضحايا الذين قضوا السنة املاضية اثر غرق مركب 
قبالة جزيرة كريسمس معتربًا ذلك هدرًا  الالجئني 

الموال دافعي الضرائب.
وقد القت تصرجيات موريسون دعمًا اوليًا من زعيم 
املعارضة طوني ابوت قبل ان يعود موريسون نفسه 
اثناء  اطلقها  واليت  تصرحياته  توقيت  عن  ويعتذر 
التصرحيات.  تلك  مضمون  عن  ال  الضحايا  تشييع 
واجلدير ذكره ان املتحدث باسم املعارضة لشؤون 
اخلزينة جو هوكي انتقد تلك التصرحيات بدون تردد 
واختذ موقف مغاير ملوقف زمالئه وقال ان اسرتاليا 

ملزمة باحملافظة على انسانيتها....
باالضافة اىل هوكي انتقد العديد من اعضاء حزب 
االحرار تصرحيات موريسون، النائب السابق بروس 
بريد والذي خلفه موريسون يف مقعد كووك وقال 
انه اصيب باخليبة من تلك التصرحيات اليت ختلو من 
الشفقة. وكذلك فعلت السنيورة جودث ثروث من 

فيكتوريا.
من ناحية ثانية اضطر زعيم املعارضة طوني ابوت 
اىل النأي بنفسه عن تصرحيات للسكرتري الربملاني 
من حزب االحرار كوري برناردي  واليت هاجم فيها 
حكومة  وانتقدت  واالسالم،  الثقافية  التعددية 
غيالرد على اعادة تبين التعددية الثقافية والعمل 

على وضع اسرتاتيجية ملنع العنصرية.
غاري  االحراري  النائب  كان  السياق  نفس  ويف 
عريضة  قدم  قد  اخللفية  املقاعد  من  همفريس 
للربملان موقعه من ثالث مواطنني تدعو اىل وقف 
ترك  وقد  سنوات،  عشر  ملدة  املسلمني  هجرة 
النقاش اثره على وحدة حزب االحرار وحسب ذي 
هجرة  حول  النقاش  فإن  هريالد  مورنغ  سيدني 
باحلزب  التحكم  املعارضة  زعيم  افقدت  املسلمني 
الذي انقسم حول تلك املسألة )2011/02/18 ص 

. )1
من جهته وزير اخلزينة الفيدرالي واين سوان اتهم 

املعارضة بسرقة شعارات حزب امة واحدة.
وقد شن حمرر الشؤون السياسية يف صحيفة ذي 
سيدني مورنغ هريالد هجومًا عنيفًا على وزير الظل 
لشؤون اهلجرة سكوت موريسون واتهمه بأنه عادة 
اساء  املرة  هذه  ولكن  رخيصة  شعبية  عن  يبحث 
بعمق للمصلحة الوطينة )س م ه 2011/02/19 ص 

.)9
فريزر  مالكوم  حكومة  ان  التذكري  من  بد  ال  وهنا 
كانت اول حكومة تتبنى التعددية الثقافية واقرتها 
كقوانني وطنية بعد ان سبقها الستعمال التوصيف 

وزير اهلجرة يف حكومة غولف ويتلم آل كراسيب.
التعددية  ان  نعتقد  احملتدم  النقاش  غمرة  ويف   
كنا  وان  حيصل  ما  متبادل،وهذا  التزام  الثقافية 
نطمح اىل االفضل، حيث نرى ان الغالبية العظمى 
من الذين حيصلون على اجلنسية االسرتالية يلتزمون 
القوانني  على  احلفاظ  يف  يؤدونه  الذي  القسم 
املرعية وطبعا اجملرومن واملتطرفون هم االستثناء  
،وكلنا امل ان تكون عودة احلكومة للعمل بالتعددية 
اكثر من شكلية لقطع الطريق على كل املشوشني، 
وكذلك نأمل من حزب االحرار ان يبادر اىل التخلص 
العنصرية  الزوابع  يثريون  الذين  السياسيني  من 
هانسون  بولني  تعود  ال  وحتى  واالخر  احلني  بني 
اي  تسميتها  عند  احلكومة  على  ونتمنى  اخر،  بوجه 
جملس استشاري او اي جلنة لبحث اوضاع املهاجرين 
ومساعدتهم على االستقرار ان حترص على اختيار 
اطالعًا  واالكثر  الواقع  يعايشون  الذين  االشخاص 
على القضايا الوطنينة من الوجهة القانونية وحاجات 
حتى  تواجههم  اليت  واملشاكل  اجلدد  املهاجرين 
نتوصل  اىل خدمة القضايا الوطينة العليا بعيدًا عن 

صيدي الفرص واالنتهازيني.
وقبل ان خنتم نتمنى ان تعود السياسة االسرتالية 
كما  النتنة  السياسة  عن  وتتخلى  جذورها  اىل 
وصفها بعض السياسني السابقني من كال احلزبني 
عمااًل واحرارًا امثال بوب كار، جيف كينيت، ستيف 
عن  نقاًل  وذلك  وغريهم...  كوستيلو  بيرت  براكي، 
ص   2011/02/20 االحد  هريالد  صن  ذي  صحيفة 
استطالعت  نتائج  ينتظر  السياسي  اصبح  8.حيث 

الراي قبل ان يقدم هو/هي على اختاذ اي قرار .
الفيدرالي  اهلجرة  وزير  مع  بدأنا  حيث  من  وخنتم 
اذا   « الثقافات  املتعددة  اسرتاليا  عن  وقوله 
كانت اسرتاليا تريد ان تكون بلد احلرية واملساوات 
ان  ارادت  اذا  ولكن  الثقافات.  متعددة  اذًا  فهي 
احلرية  بلد  تبقى  ان  الثقافات جيب  متعددة  تكون 

واملساواة«.

عباس علي مراد
سدني

التعددية الثقافية التزام متبادل

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 عرب 

mail@alaofnsw.org الربيد اإللكرتوني

حضوركم ومشاركتكم موضع ترحيب للقيام 
بواجب جتاه املسؤولية الوطنية و اجلالية 

الكرمية.

نرجو أخذ العلم

mailto:mail@alaofnsw.org
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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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ميقاتي زار طرابلس ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

حممد الصفدي وابقائها من احلصة السنية. ومل تظهر نتائج املسعى 
اجلديد الذي حتيط به شكوك كبرية الن من شأنه ان يثري تعقيدات 

على صعيد التبديل الطائفي يف احلقائب »السيادية«.
بيانا  آذار   14 لقوى  العامة  االمانة  ان تصدر  ينتظر  املقابل،  يف 
اىل  ينتمون  الذين  الـ60  للنواب  اجتماع  عقد  فيه  تعلن  اليوم، 
احد  يف  املقبلني  اليومني  خالل  معها  واملتحالفني  القوى  هذه 
فنادق بريوت، ليعلن هؤالء النواب بدورهم القرار النهائي بعدم 
املشاركة يف حكومة الرئيس ميقاتي، وذلك بعدما كانت القيادات 
الرئيسية يف 14 آذار توافقت حبسب مصادرها، على اتاحة فرصة 
اخرية الستطالع االجواء اثر احتفال »البيال« يف 14 شباط من اجل 
استنفاد كل املقاربات االجيابية«، وبعدما تبني نتيجة لالتصاالت 
امني  الرئيس  توالها  اليت  املكلف  الوزراء  رئيس  مع  واللقاءات 
تقديم  وارد  »ليس يف  ميقاتي  ان  حرب  بطرس  والوزير  اجلميل 
منه يف مواضيع:  آذار  اليت طلبتها قوى 14  والضمانات  االجوبة 
عدم املس بالدستور واتفاق الطائف، واحرتام التزام لبنان حيال 
غري  السالح  طغيان  قضية  حلل  تصور  ووضع  الدولية،  احملكمة 

الشرعي على احلياة السياسية«.
وصرح نائب رئيس اهليئة التنفيذية حلزب »القوات اللبنانية« 
النائب جورج عدوان بعد مشاركته ليال يف اجتماع ملمثلي القيادات 
الرئيسية يف 14 آذار وامانتها العامة »بان اللقاء النيابي املوسع 
املزمع عقده سيخلص اىل بيان تفصيلي يعرض لالوضاع وحيدد 
املوقف منها ويوضح سبب اختاذ قرار عدم املشاركة يف احلكومة 
العتيدة، وابرزها فضال عن غياب االجابات املتعلقة بسالح »حزب 
اهلل« واحملكمة الدولية، هو طريقة تعامل قوى 8 آذار مع رئيس 
اجلمهورية ميشال سليمان والرئيس املكلف ميقاتي وهي طريقة 
خمالفة للدستور ال جيوز السكوت عنها الن السكوت يعين تكريسًا 

وقبوال بنتائج االنقالب الذي حصل«.
وسيلي اعالن النواب عدم املشاركة يف احلكومة انعقاد مؤمتر يف 
ويساهم يف  املقبل، حيضره  االسبوع  آخر  فندق »الربيستول« 
اعماله اىل جانب القيادات احلزبية عدد كبري من الشخصيات اليت 
تتعاطى الشأن العام، واليت تشكل على حد وصف النائب عدوان 
»اجمللس الوطين لـ14 آذار« وستطلق يف املؤمتر وثيقة سياسية 
متطورة عكفت على اعدادها وصياغتها منذ مدة جلنة من االمانة 
العامة واالحزاب. وهي عبارة عن برنامج مرحلي لقوى 14 آذار حيدد 
الرؤية املستقبلية  الثوابت واملبادئ واالهداف املوحدة، ومن ثم 

جملموعة من القضايا الوطنية والعربية والدولية.
وبعد الوثيقة السياسية اليت تعتربها املصادر »تارخيية«، سيعلن 
اكرب  فاعلية  تؤمن  آذار   14 لقوى  هيكلية  »الربيستول«  مؤمتر 
للتنسيق بني احزابها وحركاتها ومكوناتها عموما من جهة، وتفاعال 
االرز« من غري  مبادئ »ثورة  امللتزمني  فئة  مع  واكرب  ملموسا 
املنضمني اىل احزاب فيها، اي قوى اجملتمع املدني والشخصيات 
حزبية  قيادات  تضم  جلنة  درست  وقد  اخرى.  جهة  من  املستقلة 
التصور النهائي هلذا التنظيم الذي وضعته االمانة العامة ووافقت 
عليه ليل أمس. وترى املصادر ان التنظيم اجلديد »سيوفر لـ14 
لبنان  السياسية يف  آذار اطاللة جديدة ومبتكرة مل تشهد احلياة 

مثيال هلا«.
وختاما سيوجه مؤمتر »الربيستول« نداء اىل اللبنانيني للمشاركة 
الكثيفة يف احياء مهرجان »ثورة االرز« الشعيب يوم االثنني 14 
السالح  غلبة  نهج  معارضة  الشهداء »تعبريا عن  آذار يف ساحة 
عموما،  الدميوقراطية  والعملية  النيابية  االنتخابات  مفاعيل  والغاء 
ومتسكا باحملكمة الدولية وكل مكتسبات انتفاضة احلرية«، على 

ما افاد منظمو املهرجان.
جنبالط

وبرز يف االطار احلكومي ايضا تأكيد النائب جنبالط امس ان عقدة 
تأليف احلكومة منطلقها »احلجز املسبق للوزارات واحملاصصة«. 
وقال يف حديث لياًل اىل برنامج »كالم الناس« من »املؤسسة 
اللبنانية لالرسال« ان العماد عون يقول انه حيق له بوزير الداخلية 
»وقلت له من حقك وزارة سيادية ولكن يف الوقت نفسه هناك 
رئيس مجهورية له دور وموقع كان جيدًا جدًا وحنن يف حاجة اىل 
امضائه ال نستطيع ان نلغيه«. ودافع عن الرئيس سليمان قائال 
انه »كان مرشح تسوية ومل يأت من خالل عمر سليمان ومل أر 
أين اخل الرئيس سليمان بالتوازن الدقيق والعالقات بني لبنان 

وسوريا«.
وانتقد جنبالط خطاب الرئيس سعد احلريري يف 14 شباط وقال: 
»حنن جمروحون من الصفات اليت اطلقها علينا«، ووصف مطالبه 
عن  تنازله  مقابل  »سخيفة  بأنها  س«  »س.  الـ  ورقة  يف 
 – السورية  املبادرة  باحباط  االمريكيني  اتهام  مكررًا  احملكمة«، 
السعودية. وعزا زيارة وفد الكونغرس االمريكي االخرية لبريوت اىل 
الضغط لربط االستقرار بالعدالة، كما حّذر من الضغوط االمريكية 
على القطاع املصريف واالقتصاد انطالقًا من االجراء االمريكي يف 

الكندي. حق البنك اللبناني – 
غري ان ما اسرتعى االنتباه يف كالم جنبالط كان كشفه ان العاهل 
السعودي امللك عبد اهلل بن عبد العزيز ابلغه عرب االمري مقرن بن 
عبد العزيز يف اتصال بينهما »ان العالقة معه انقطعت«، مبديًا 

تفهمه لظروفه وقائاًل: »رمبا حصل تشويش علي هناك«.

سليمان والبابا
البابا  الفاتيكان  يف  االول  امس  التقى  سليمان  الرئيس  وكان 
بينيديكتوس الـ 16 غداة االحتفال برفع الستار عن متثال القديس 

مارون يف الفاتيكان.
ونقلت اذاعة الفاتيكان عن البابا قوله ان »لبنان بسبب وجود 
والتعايش  للحرية  رسالة  هو  ومسلمة  مسيحية  خمتلفة  طوائف 
احملرتم ليس فقط يف املنطقة بل يف العامل كله«. وافادت ان 
بيانًا صدر بعد اللقاء اشار اىل ان البابا والرئيس اللبناني »ناقشًا 
اهمية قيام السلطات املدنية والدينية برتبية الضمائر على السالم 
البابا عن امله يف ان يؤدي تأليف حكومة  واملصاحلة«، واعرب 
تواجه  اليت  البالد«  االستقرار يف  اىل »دعم  لبنان  جديدة يف 

حتديات اقليمية ودولية مهمة.
وأفادت معلومات غري رمسية ان سليمان وجه دعوة اىل البابا لزيارة 

لبنان، وان البابا ابدى رغبته يف تلبيتها يف الوقت املالئم.
وافيد يف الفاتيكان ان البابا سيستقبل اليوم البطريرك املاروني 
الكاردينال مار نصر اهلل بطرس صفري. وترتقب اوساط مطلعة ان 
يثار يف هذا اللقاء موضوع استقالة البطريرك والتحضريات النتخاب 

خلف له واملوعد احملتمل هلذا االنتخاب.

االرض تضيق حول ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

تنظيم »القاعدة« اسامة بن الدن.
وليل االربعاء أطلت ابنة القذايف عائشة عرب التلفزيون اللييب من 
أمام ثكنة العزيزية يف طرابلس لتنفي ما تردد من انباء عن حماولة 

فرارها بالطائرة اىل مالطا.
اركان  صفوف  يف  االنشقاقات  استمرت  االرض،  خسارة  واىل 
النظام. وتلقى القذايف ضربة قوية على هذا الصعيد باعالن ابن 
عمه أمحد قذاف الدم يف بيان انشقاقه عن النظام وطلبه اللجوء 

اىل القاهرة.
املوقف االمريكي

وامس االول، تعالت االصوات الدولية املطالبة باختاذ مواقف أشد 
من النظام اللييب حلمله على وقف استخدام العنف ضد احملتجني.

الواليات  بأن  كارني  جاي  االبيض  البيت  باسم  الناطق  وصرح 
املتحدة وحلفاءها يدرسون جدوى كل اخليارات يف شأن ليبيا مبا 

يف ذلك فرض منطقة حظر طريان ردًا على األزمة الليبية.
على  اخليار طرح  وهذا   – اخليارات  كل  نبحث يف  وقال: »حني 
فإننا  االقل يف الصحف ولكن نوقش بالتأكيد يف مواقع اخرى – 
حني نبحث يف تلك اخليارات ننظر يف اجلدوى وأعين ذلك مبفهومه 

الواسع«.
وسئل هل تدرس االدارة االمريكية خطوات عسكرية اجاب: »ال 
استبعد خيارات ثنائية...، ال استبعد اي شيء«، ورأى ان الوضع 

يف ليبيا »يتطلب حتركًا سريعًا«.
ودفعت شائعة عن موت القذايف اسعار النفط اىل اهلبوط بعدما 
لكن  املنطقة.  يف  واالضطرابات  الليبية  االزمة  بسبب  ارتفعت 
مسؤواًل امريكيًا طلب عدم ذكر امسه قال انه ليس لدى واشنطن 

مربر لالعتقاد انه مات.
الجالء  مستأجرة  سفينة  ان  االمريكية  اخلارجية  وزارة  وقالت 
االمريكيني عن ليبيا ال تزال راسية يف طرابلس وعلى متنها 285 

راكبًا بينهم 167 مواطنًا امريكيًا و118 من جنسيات اخرى.
مع  هاتفيًا  حتدث  اوباما  باراك  الرئيس  ان  اىل  كارني  واشار 
الربيطاني  الوزراء  ورئيس  ساركوزي  نيكوال  الفرنسي  الرئيس 
ديفيد كامريون عن اخليارات املطروحة للتعامل مع األزمة الليبية.

فيليب  االمريكية  اخلارجية  وزارة  باسم  الناطق  صرح  ذلك،  اىل 
كراولي بأن واشنطن تؤيد مشروع قرار لتعليق عضوية ليبيا يف 
جملس االمم املتحدة حلقوق االنسان. وقال مسؤولون امريكيون 
ان الواليات املتحدة ستؤيد خطوات اخرى بينها اجراء حتقيق مستقل 

يف مزاعم عن انتهاكات حلقوق االنسان.
وتتوجه وزيرة اخلارجية االمريكية هيالري كلينتون اىل جنيف حلضور 
اجتماع جمللس حقوق االنسان االثنني، حيث من املتوقع ان تضغط 
من اجل ادانة واسعة حملاولة الزعيم اللييب الدامية قمع االنتفاضة 

الشعبية.
جملس األمن

ويف حترك من شأنه ممارسة مزيد من الضغط على القذايف، قال 
مندوبون يف جملس االمن ان اجمللس يعتزم االجتماع جمددًا اليوم 
للبحث يف اختاذ اجراء ضد الزعماء الليبيني يف ما يتعلق باهلجمات 

الدموية على املتظاهرين هناك.
بيرت  السفري  املتحدة  االمم  لدى  الدائم  االملاني  املندوب  وصّرح 
فيتيغ للصحافيني بعد جلسة مغلقة جمللس االمن: »جيب وقف 
العنف ضد املدنيني والقمع ضد املتظاهرين... سنجري مشاورات 
يف شأن اخلطوة التالية... انها عملية متواصلة لكننا بالتأكيد نريد 
من اجمللس أال يكتفي مبراقبة... الوضع بل اختاذ اجراء«. واعلن 

ان اجمللس سيجري على االرجح مشاورات يف شأن ليبيا اليوم.
»كل  عبارة  االمن  جملس  يف  عدة  غربيون  ديبلوماسيون  وكرر 

اخليارات متاحة« بالنسبة اىل ليبيا.
القذايف  على  عقوبات  فرض  احتمال  تشمل  اخليارات  ان  وقالوا 
بقتل  تسبب  الذي  العنف  عن  مسؤولني  طرابلس  يف  وآخرين 

املئات.

وقالت نائبة املندوبة االمريكية لدى االمم املتحدة روزماري ديكارلو 
ان مجيع اعضاء جملس االمن يشعرون بالقلق مما حيدث يف ليبيا.

واوضح املندوب الصيين يانغ تاو ان ان بيجينغ مستعدة ملناقشة 
مزيد من اجراءات جملس االمن. وقال: »سنبحث يف ذلك«.

قرار  الصدار  االمن  جملس  سيستغرقها  اليت  املدة  تتضح  ومل 
السفراء  احد  لكن  ليبيا.  والقيادة يف  القذايف  حق  بعقوبات يف 

اوضح ان اعضاء اجمللس سيحتاجون اىل وقت.
وقال ديبلوماسي: »ما مسعناه اليوم هو ان اعضاء اجمللس ارادوا 
جمموعة واضحة من اخليارات ملناقشتها«. واضاف: »مل يكن مثة 

احساس بأننا سنتوصل اىل قرار وشيك«.
على  التعليق  اجمللس  يف  الوحيدة  العربية  الدولة  لبنان  ورفض 
ليبيا.  ضد  اجراء  اي  ستدعم  بريوت  يف  احلكومة  كانت  اذا  ما 
وقال املندوب اللبناني السفري نواف سالم ان الدول االعضاء يف 

اجمللس مل تقرر بعد اي اجراء.

يوم حداد رمسي وشعيب ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

املشرتكة االمريكية االمريال مايكل مولن زيارة للمنامة يف اطار 
جولة يف املنطقة لطمأنة حلفاء الواليات املتحدة بعد سلسلة من 
تنحية  يف  جنحت  اليت  العربي  العامل  يف  الشعبية  االنتفاضات 

رئيسني مقربني من واشنطن.
وكان مولن اعلن الثالثاء يف ختام حمادثات اجراها مع زعماء قطر 
ودولة االمارات العربية املتحدة ان حركات االحتجاج تثري »قلقا 
يريدون اجياد »حل اجيابي«  الذين  اخلليج  كبريا« لدى زعماء 

هلا.
وشارك آالف أمس االول يف تظاهرة انطلقت من »دوار اللؤلؤة« 
للمنامة.  التارخيي  الوسط  اىل  بالتغيري،  املطالبون  يعتصم  حيث 
وقال احد منظمي التحرك هاني القفاص ان »املسرية اجتهت حنو 
باب البحرين يف الوسط التارخيي للمنامة«، موضحا ان »دوار 
الشهداء«،  اسم »دوار  احملتجون  عليه  اطلق  الذي  اللؤلؤة« 
يبقى »املركز الرئيسي للتظاهر، اال ان حركتنا جيب ان تصل اىل 

باقي احناء االراضي البحرينية«.
ثالثة  بنحو  عددهم  قدر  الذين  املتظاهرين  مروحية فوق  وحلقت   
آالف شخص رددوا هتافات مناهضة السرة آل خليفة اليت حتكم 

البالد منذ 200 سنة .
وأعلن الديوان امللكي ان اجلمعة )امس( سيكون يوم حداد رمسيًا 
على ارواح الذين سقطوا يف االحتجاجات. وجاء يف بيان ملكي تلته 
االحداث  اىل  انه »نظرا  سابكار  ميسون  احلكومة  باسم  الناطقة 
املؤسفة اليت مرت على مملكة البحرين يف االونة االخرية واليت على 
اثرها فقدت اململكة عددا من ابنائها، وتعاطفا مع مصاب اهلهم، 

يعلن يوم اجلمعة 25 شباط يوم حداد رمسي«.
انهم  بيان  اعلنوا يف  الكبار  الشيعة  الدين  رجال  من  وكان ستة 
االبرار«  الشهداء  ارواح  اعتمدوا اجلمعة  »يوم حداد عام على 
ان  واضافوا  املعارضني.  مصادر  اىل  استنادا  سبعة  وعددهم 
»مسريات احلداد ستنطلق بعد صالة اجلمعة واجلماعة اىل ساحة 

االعتصام اجلماهريي يف دوار اللؤلؤة«.
يف غضون ذلك، ال يزال انطالق حوار وطين منتظر دعا اليه ولي 
متسك  ضوء  يف  يتأخر،  خليفة  آل  محد  بن  سلمان  االمري  العهد 
اسقاط  بني  مطالبها  وتناقض  احلكومة  اسقاط  بشرط  املعارضة 

النظام او القيام باصالحات سياسية.
 وقال وزير اخلارجية البحريين  الشيخ خالد بن أمحد آل خليفة انه 
يهدف  الذي  الوطين  احلوار  طاولة  على  القضايا  كل  طرح  ميكن 
اىل انهاء املواجهة بني احلكومة واحملتجني وغالبيتهم من الشيعة. 
وسئل عن مدى استعداد املنامة الجراء تغيري يف جملس الوزراء، 

فأجاب ان كل القضايا ميكن أن تطرح على طاولة احلوار.  
وأبدت سبع مجعيات سياسية حبرينية معارضة االربعاء استعدادها 
موالية  سنية  شخصيات  يضم  الذي  الوطنية  الوحدة  جتمع  للقاء 

للحكم وتطالب باصالحات سياسية.
وكان امللك البحريين محد بن عيسى آل خليفة امر يف خطوة الفتة 
باطالق 23 ناشطا شيعيا كانوا حياكمون بتهمة التخطيط لنشاطات 
السجناء  مئات  ايضا  ومشل  اصدره  عفو  مبوجب  وذلك  ارهابية، 

اآلخرين.
واتهم  االول،  أمس  مسرية  يف  عنهم  املفرج  من  عدد  وشارك 
يف  احتجازهم  فرتة  خالل  بتعذيبهم  البحرينية  السلطات  بعضهم 

السجن.
ويف هذا االطار، اعلن وزير اخلارجية البحريين ان املعارض الشيعي 
املتشدد حسن مشيمع، ميكن ان يعود اىل املنامة وان امللك عفا 
اىل  وصل  الذي  مشيمع  منعت  اللبنانية  السلطات  وكانت  عنه. 
بريوت آتيا من لندن، من الصعود اىل طائرة متوجهة إىل املنامة 
الن امسه مدرج على مذكرة توقيف دولية. وقال مصدر قضائي 

لبناني ان جواز سفره صودر لكنه ليس رهن االحتجاز.  
وكان مشيمع املقيم يف لندن قال يف صفحته على »فايسبوك« 
اذا كانت  ما  املاضي لريى  الثلثاء  البحرين  إىل  جوا  انه سيتوجه 
القيادة يف البحرين جادة يف شأن احلوار مع معارضيها ام انها 
ستعتقله.   ومشيمع هو االمني العام حلركة احلريات والدميوقراطية 
»حق« يف البحرين. وكانت حماكمته جارية غيابيا يف بالده مع 
احملتجون  وطالب  عنهم.  افرج  الذين  الشيعة  الناشطني  جمموعة 

السلطات بالسماح بعودته اىل البحرين.
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بقلم كميل مسعود

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 

2011 26 شباط  Saturday 26 February 2011السبت 

موجة غضب !!
موجة  وسط  طريقه  يشق  العربي  الشعب 
اليت  بلدانهم  أنظمة  على  الغضب  من  عارمة 

ترعى الفساد. 
فبعد سقوط تونس من على بد املتظاهرين, 
كان سقوط حسين مبارك يف مصر لألسباب 

ذاتها.
واليوم جيري حترك شعيب واسع يف البحرين 
واليمن وليبيا والعراق وسقوط قتلى وجرحى 
بالعشرات. وأصبح من املؤكد أن مثل هذه 
األخرى  تلو  الواحدة  وتنهار  تتداعى  األنظمة 
من  َمن  العليم  وحده  واهلل  الشعب  يد  على 
الكأس  وتشرب  القطار  هذا  الدول سرتكب 

املرة.
فالشعب مل يعد قادرا على حتمل هذه األنظمة 
القمعية أكثر مما حتمل, واليت كدست أموال 
شعوبها يف مصارف العامل اليت تقدر بعشرات 
إىل  الناس  وتقود  الدوالرات  من  املليارات 

السجون جملرد رأي أو فكر يتعارض معها.
كما  األمور  تسري  باعتقادها  اليت  الدول  أن 
قرأت  وإن  تقرأ  ال  وتريد هي دول  تشتهي 
فال تفهم وحتى الساعة ملك األردن هو الذي 
قرأ وفهم بإقالة احلكومة وتأليف حكومة بديلة 

تعي متطلبات الشعب.
لقد دخل العرب مرحلة جديدة غري اليت كانت 
يف  واخلطري  والتسعينات  الستينات  بني  ما 
هذه املرحلة اليوم حيث أن أمريكا احلالية غري 
أمريكا األمس وال اإلحتاد السوفياتي احلالي 
هو اإلحتاد السوفياتي قبل سنوات واإلتكال 

عليها كان من املاضي.
بهلوي  رضا  حممد  ايران  شاه  دعمت  أمريكا 
احلاجة  ساعة  عنه  وختلت  الزمن  مكن  عقودا 
إليها وتونس بن علي أكثر من عقدين واليوم 

ترفض استقباله كالجئ سياسي على أراضيها 
وحسين مبارك حواىل ثالثة عقود وهي تتصرف 
اليوم كأنها ال تعرفه ومل تسمع فيه وأكثر من 
دوالر  مليون   150 منحت  أمــريكا  فإن  ذلك 

للحكومة اإلنتقالية.
فهل تبقى هذه الدول على حاهلا وتتطلع إىل 
وهو  عيشه  ولقمة  احلرية  هلا  وتوفر  شعوبها 

مطلب حق لكل الشعوب املهدورة حقوقها.
ومن يفكر عكس ذلك فهو خمطئ.
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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 26 شباط  Saturday 26 February 2011السبت 

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

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

عريضة.
باحلضور ومتنى  مرحبًا  الدعوة  األجتماع صاحب  افتتح 
على اجلميع العمل من أجل وحدة اجلامعة يف اسرتاليا 

ونيوزيلندا ويف مجيع احناء العامل.
كما وشرح السيد بعيين الغاية من وجود القوانني يف 

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

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

عليه.
ميشال  بالرئيس  األتصال  املعلومات  من  ملزيد 

الدويهي: 235 123 0411
أو أمانة السر طوني يعقوب: 222 363 0433

دعوة إىل مجيع اللبنانيني 
الراغبني يف اإلقرتاع

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

املتعلقة بهويتهم ورقم سجلهم.
 اإلنتخاب واجٌب وطين 

القنصل العام هنري قسطون

mailto:tyacoub.wlcu@optusnet.com.au
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التيار الوطين احلر يف ملبورن
وإنساني واجتماعي  خريي  عمل 

ملبورن  احلر يف  الوطين  التيار 
خنبة مميزة يف جاليتنا اللبنانية. 
تعمدت مبريون  الوفاء والتضحية 
واإلخالص ألسرتاليا كما للوطن 

األم لبنان.
كل  يتخطى  الذي  التيار  هذا 
ختدم  ال  اليت  اجلوفاء  التقاليد 
مصلحة هذا البلد وشعبه. شبابه 
وشاباته، شيوخه ونساؤه بقوا  
التيار  عائلة  هي  واحدة  عائلة 
الوطين احلر. املبدأ واحد والفكر 

واحد والروح واحدة.
على  عامُا  عشرين  من  أكثر 
التأسيس يف ملبورن مل يتأخر 
حلظة واحدة يف أي عمل خريي 
ووطين  وإنساني  واجتماعي 
السياسي  عمله  إىل  إضافة 
الذي ال خيدم إال مصلحة لبنان 

وأسرتاليا.
ففي يوم اسرتاليا أظهر اندفاعُا 
كان الفتًا لألنظار عددا وتنظيما 
شهادة  نال  وقد  مسبوق  غري 
تقديرية من السلطات األسرتالية  

عربون وفاء وتقدير.
األوىل  املرة  هي  وليست 
تكون  ولن  مرات  سبقتها  فقد 

األخرية.

فيوم األحد املاضي أقام التيار 
حفل  ملبورن  يف  احلر  الوطين 
غداء يف مطعم املازا عند الساعة 
حضره  الظهر  بعد  من  الواحدة 
وأصدقائه  التيار  أعضاء  مجيع 
ريعه ملتضرري  عاد  ومناصريه 
إىل  املبلغ  سلم  وقد  ملبورن 

الصليب األمحر يف فكتوريا.
قدم حلقات احلفل السيد روبري 

خبعازي بكلمات بليغة.
رئيس املكتب فوزي أبو شعيا 
احلضور  فيها  حيا  كلمة  ألقى 
للجميع  ومتنى  وجودهم  شاكرا 
يوما مجيال وقال أن هناك محلة 
األكثرية  قبل  من  لبنان  يف 
اليت  العماد عون  على  السابقة 
على  وال  إطالقا  عليه  تؤثر  ال 
الذي خط لنفسه  التيار  مبادئ 
اإلصالح والتغيري،  التغيري بدأ 
وقال  الطريق  على  واإلصالح 
ستشاهدون  القادم  الشهر  إن 
مسؤولية  يف  جديدة  وجوها 
التيار الوطين احلر يف ملبورن.

ألقى  برصونا  أنطوان  الزغلول 
خمتلفة  وبألوان  عدة  قصائد 
متحورت حول األوضاع املتدهورة 
األوسط  الشرق  منطقة  يف 

عون  ميشال  العماد  ومواقف 
بالوحدة  متسكه  يف  املشّرفة 

الوطنية.
وكانت هناك كلمة للسيد شربل 
أوضاع  عن  فيها  راضي حتدث 

اجلالية الرائعة يف ملبورن.
إن املبادرات الطيبة اليت يقوم 
قد  فكتوريا   يف  التيار  بها 
قلوب  يف  مجياًل  عرفانا  حفرت 

املسؤولني اإلسرتاليني.

* العميد أبو خاطر , الزغلول وصديق *

* الدكتور خوري وأصدقاء *

* راضي، ديب وشلهوب** رئيس املكتب أبو شعيا وأصدقاء *

* مغبغب وطعمة ** زرييب وقزي وعائالتهما * * مدام مسعود، برصونا وطعمة *

* كلزي، زغيب، حداد وسركيس ** عائلة حنا *

* روبري خبعازي يقدم احلفل ** شربل راضي يلقي كلمة ** الزغلول يلقي قصيدة** فوزي أبو شعيا يلقي كلمة *

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

0405 272 581
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مناسبات

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  حّلت يف  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

احتفال الطائفة االسالمية العلوية 
بذكرى عيد املولد النبوي الشريف

أقامت الطائفة بتنظيميها اجلمعية اخلريية االسالمية العلوية وحركة 
العظيمة.  الذكرى  العلوي احتفاهلا السنوي بهذه  الشباب املسلم 
وقد متيزت هذا العام حبضور فضيلة الشيخ الدكتور علي سليمان 
أقيم  وقد  العلوي.  االسالمي  اجمللس  عضو  لبنان  من  القادم 
االحتفال يف مدرسة االمام جعفر الصادق عليه السالم يف ياغونا 
أيات  من  عطرة  بتالوة  املهرجان  ابتدأ   .2011/02/20 األحد  يوم 

الذكر احلكيم تالها املقرئ أبو حممد فاعور.
افتتح املهرجان عريف االحتفال احلاج علي اسكندر فألقى أشعارا 
البشرية  أنار  الذي  األعظم  الرسول  حياة  على  الضوء  فيها  ألقى 

بتعاليمه السماوية اليت تهدي الناس إىل اخلري واحملبة.
مآثر  فعدد  اجلندي  أمحد  الشيخ  فضيلة  اجلمعية  كلمة  ألقى  ثم 
يغري  أن  استطاع  الذي  احلنيف  الدين  وهذا  )ص(  حممد  النيب 
تفكري البشرية من ظالم قامت يعبد األوثان إىل نور احلياة املشرقة 
بالوعي واالطمئنان واملودة كما جاء يف سورة التوبة: »هو الذي 
كره  ولو  كله  الدين  ليظهره  احلق  ودين  باهلدى  رسوله  أرسل 

املشركون«. 
مشولية  عن  حتدث  الذي  محود  حممود  األخ  احلركة  كلمة  وألقى 
اهلل  عند  من  وحي  وهي  اجملتمع  على  وتأثريها  االسالمية  الدعوة 
لرسوله ليعلم البشرية مكارم األخالق لقوله تعاىل: »وما أرسلناك 

إال كافة للناس بشريًا ونذيرًا ولكن أكثر الناس اليعلمون«.
االمام  تعلموا يف مدرسة  ابراهيم ونوس شبابًا  االستاذ  ثم قدم 
معربة  كلماتهم  فكانت  والثانوية  االبتدائية  )ع(  الصادق  جعفر 
عكست التوجيه الصحيح للشباب والصبايا مليزات النيب حممد )ص( 

كما جاء يف سورة األنبياء »وما أرسلناك إال رمحة للعاملني«.
ثم اعتلى املنرب فضيلة الشيخ الدكتور علي سليمان الذي قال بأن 
النيب حممد )ص( نقل فكر البشرية من جهل أعمى إىل علم شامل 
منري من عند رب العاملني حياور فيه املسلم إخوانه من أهل الكتاب 

باملعرفة الصحيحة البعيدة عن التعصب وكيف حرر االسالم املرأة 
وأعطاها حقوقها وأوقف وأدها ونظم العالقات االجتماعية ووضعها 
يف املسار الصحيح وقال فضيلته حنن أمام الفيض االهلي الذي 
أهلم األفكار البشرية فعل اخلري وأكسبها ثراًء وابداعًا يف سلوكها 
وتصرفاتها لقوله تعاىل يف سورة اجلمعة: »هو الذي بعث من 
األميني رسواًل منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب 

واحلكمة وإن كانوا من قبل لفي ضالل مبني«.
ثم حتدث فضيلة الشيخ أبو علي اجلنيدي عن أخالق النيب األكرم 

الذي علم بالقلم على اإلنسان ما مل يعلم«.
الذي  مدرجات  الشيخ سليمان  كلمة فضيلة  كانت  اخلتام  ومسك 
ألقى أشعارًا رائعة عددت مزايا النيب حممد )ص( وعالقته مع سائر 
األنبياء وأقام صروح احلضارة االسالمية واالنسانية ألمم األرض.

وإدارته  احلاج  أمحد  األخ  اجلمعية  رئيس  بشكر  املهرجان  انتهى 
ورئيس احلركة منري محود وإدارته لتوحيد الكلمة وتناول احلاضرين 
حلوى العيد ودعوا اهلل أن يعيد هذه الذكرى على اجلميع بالسالم 

واخلري والوئام.

* احلاج علي اسكندر *

* الشيخ أمحد اجلنيدي *

* الشيخ سليمان مدرجات **الشيخ أبو علي اجلندي * * األخ حممود محود *

* الشيخ الدكتور علي سليمان مع مشايخ الطائفة *

* االستاذ ابراهيم ونوس *

* الشيخ الدكتور علي سليمان *

* املقرئ أبو حممد فاعور*

اخلرطوشة األخرية
تأتي  دائمة  وبصورة  وفرنسية  وبريطانية  أمريكية  وفود 
له  املساعدات  تقديم  يف  خاطره  على  للوقوف  لبنان  إىل 
مع  وسنوات  سنوات  منذ  امريكا  عليها  درجت  عادة  وهي 

حلفائها.
واخريا ال آخرا زار الوفد االمريكي املؤلف من السيدين جان 
ماكلني وجوزيف ليربمان لبنان وجاال على الرئيسني ميشال 
لبنان  االوضاع يف  معهما  وعرضا  ميقاتي  وجنيب  سليمان 
ويف تشكيل حكومة لبنانية وان امريكا تتطلع اىل لبنان الن 

يكون بلدا حرا سيدا مستقال جلميع ابنائه.
وجولة الوفد االخرية كانت لقائد اجليش العماد جان قهوجي 
معدات  من  اللبناني  اجليش  حاجات  بتأمني  وعداه  الذي 

عسكرية.
هذا ما قالته وسائل االعالم املرئي واملكتوب.. فاذا كانت 
هلا  فنقول  الصحيح  التفكري  هذا  يف  وفعال  قوال  امريكا 
ألف شكر لِك ورمبا تريد ان تكفر عن خطاياها حبق الوطن 

املسامل.
وما تقوله امريكا عن مساعدتها للبنان قالته وقالت اكثر منه 

بكثري منذ عشرات السنني.
امريكا باالساس ال تأتي اىل لبنان اال يف االوقات احلرجة 
يف  وامريكا  اسرائيل..  ولصاحل  لصاحلها  القصة  وتكون 
الواقع ال تريد ال للبنان وال الي دولة عربية واحدة ان تكون 

مرتاحة.
ومعنى  اخرى  اشياء  داخلها  وتبيت يف  تقول شيئا  امريكا 
ذلك انه يف املدة االخرية وقبل اسقاط احلكومة ذهب وزير 
الدفاع الياس املر اىل امريكا واجتمع مع كبار املسؤولني 
وطالب مبعدات عسكرية للجيش اللبناني ومبا ان امريكا غري 
مهتمة بلبنان رفضت الطلب حبجة ان السالح الذي سرتسله 
اىل لبنان سيكون بيد حزب اهلل علما ان امريكا تعرف اكثر 
من غريها ان حزب اهلل ليس حباجة ال المريكا وال لسالحها اذ 
ان لديه ما يكفي من السالح احلديث والثقيل.. فمن حارب 

اسرائيل وهزمها هة بغنى عن السالح االمريكي.
نعم ولنكن واقعيني ان امريكا وحلفاءها مل يكونوا يوما مع 
لبنان بل انهم مع احملكمة اخلاصة برفيق احلريري وليس غري 
ذلك وهي تعلم ان مثل هذه احملكمة كما رمسوا هلا طريقها 
من احملتم انها ستكون اخلرطوشة االخرية على ما تبقى من 

لبنان..
ومن له اذنان سامعتان فليسمع!!!

صحايف عتيق

خليجية  أغنية  تصوير  من  الدمحاني،  وئام  والفنانة،  اإلعالمية  إنتهت 
البوليودية »سرور  الغنائية  الفرقة  مع  بها  تعاونت  جديدة،  هندية 
وتعين  وي«  »سجنا  عنوان  وحتمل  »دويتو«  بشكل  باند«، 
»حبييب« باللغة العربية، وهي من أحلان وكلمات فرقة سرور، بينما 

الكلمات العربية للشاعر البحريين أمحد السيد.
وتدخل األغنية حسب ما صرحت به وئام يف جمال األغنيات الكالسيكية، 
ايام متتالية يف أبوظيب يف اإلمارات،  أربعة  اليت صورتها على مدار 
اهلندي،  والفنان  باري،  كمران  الباكستاني،  الفنان  الغناء  وشاركها 
البنجابي ساب علي خان، الذين يشكالن فرقة »سرور باند« اهلندية، 
اليت تعترب من أهم الفرق الغنائية يف ساحة بوليود السينمائية، حيث 
غنيا يف العديد من األفالم اهلندية مثل »ميس ومسز خانا« للممثل، 
سلمان خان، وقام بتلحني األغنية الفنان كمران باري، وأكدت أنها 
مل تبتعد كليًا عن اجلرأة يف ظهورها، وأنها تسعى دائمًا خلدمة العمل 

حسب متطلباته اليت ختدمه، بعيدًا عن اإلسفاف.

زواج وطالق وئام الدمحاني يف أربعة أيَّام
وأوضحت وئام أن األغنية ستعرض عرب جمموعة من القنوات الغنائية 
العربية، اىل جانب اهلندية والباكستانية، خالل الشهر املقبل، وظهرت 
اإلماراتية،  املصممة  اليت صممتها  األزياء  من  مبجموعة  باألغنية  وئام 
مجيلة املنصور، مؤكدة أنها تستهدف من خالل األغنية كسب مجاهريية 

أكرب يف بوليود.
كما أكدت أن األغنية اجلديدة خمتلفة كليًا عن إطاللتها الغنائية األوىل 
بأغنية »أهال وسهاًل« اليت محلت إنتقادات متعددة حول اجلرأة اليت 
ظهرت فيها خالل اإلستعراض والرقص، مؤكدة أن قصة الفيديو كليب 
اجلديد درامية وحزينة أكثر من كونها استعراضية، وتطرح قضية احلب 
والزواج والطالق وعالقته بالشهرة، وكيف أن احلب يتخطى كل عواقب 
عبارة  وقالت: »الكليب  زوجني حمبني،  يفرق بني  ال  حتى  الشهرة 
عن رسالة انسانية اجتماعية لكل الفنانني واملشاهري واألزواج، الذين 
تستهويهم أضواء الشهرة ليتخلوا عن أسرهم، ألن الفن ال يكتمل من 

دون حب، وال يولد اال بوجود املشاعر واألحاسيس اجلميلة«<

mailto:chezlaila@hotmail.com
http://www.qld.gov.au/floods/donate.html
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يتشرف 
أوسرتاليا تيار املردة – 

بدعوتكم اىل حضور مهرجانه السنوي
يف قاعة الويستيال الكربى

12 Bridge Street, Lidcombe
الساعة الثامنة والنصف من مساء السبت 

املوافق يف 2 نيسان 2011
للحجز واالستعالم:

الياس الشدياق 0410507886
ماما احلريكي 0416270320

فرنسوا اجلعيتاني 0410546162
www.marada-news.org

/ القابضة  توازن   / اطلقت 
 /  2011 آيدكس   / معرض  يف 
توازن  مدينة   / اليوم  صباح 
االولي  / وهي  الكوارث  الدارة 
االمارات  دولة  يف  نوعها  من 

واملنطقة اخلليجية والعامل.
 واعلنت / توازن القابضة /عن 
توازن  »مدينة  إلنشاء  خطط 
إلدارة الكوارث« لتكون مبثابة 
كيفية  على  للتدريب  مرفق 
وإعداد  الطوارئ  مع  التعاطي 
وتزويدهم  املختصني  املهنيني 
للتصدي  الالزمة  بالكفاءات 
جماالت  يف  اجلسيمة  لألحداث 
األمن والسالمة وإدارة الطوارئ 

واألزمات والكوارث. 
 و يتاح للمتدربني واملتخصصني 
تتبع  اليت  املدينة،  هذه  يف 
جملموعة شركات توازن، التعاطي 
السيناريوهات  من  العديد  مع 
احملتملة، مبا يف ذلك احلوادث 
الطبيعية وكذلك اليت تنتج عن 
الزالزل  مثل  اإلنسان،  فعل 
واالنفجارات  املباني  وانهيارات 
واألوبئة  والفيضانات  واحلرائق 

وعمليات اإلنقاذ يف البحار .
 ويف هذا الصدد قال  خليفة 
التنفيذي  املدير  احلمريي، 
للمشروع: »إذا كنت قد جنحت 
مرات  عدة  ما  بعمل  القيام  يف 
ستنجح  أنك  فالغالب  قبل  من 
به مرات عديدة يف  القيام  يف 

املستقبل /
األزمات  ولكن   / قائال  واضاف 
نادرة  بطبعها  والكوارث 
أنها  كما  بها  التنبؤ  ويصعب 
فمن  ولذا  تتبع شكاًل حمددًا  ال 
الصعب اكتساب خربة عملية يف 
التصدي هلا. وسوف تقام مدينة 
على  الكوارث  إلدارة  توازن 
أرض تتجاوز مساحتها 400,000 
مرت مربع إىل اجلنوب من أبوظيب 
وسوف تتضمن مرافق للتدريب 
تشرتك  معقدة  عمليات  على 

فيها جهات متعددة. 
مرفق  مبثابة  املدينة  وستكون 
يف  العاملني  قدرات  الختبار 
جمال إدارة الكوارث يف القوات 
املسلحة وهيئات الدفاع املدني 
واملنظمات  الصحية  واجلهات 
غري  واملنظمات  اإلنسانية 

احلكومية.
النيادي،  خليفة  محد  وقال   
الرئيس التنفيذي لإلسرتاتيجية 
كثريًا  القابضة: »  توازن  يف 
للكوارث  التصدي  يقتضي  ما 

يف  معًا  جهات  عدة  تعمل  أن 
تعلم  ال  بينما  عصيبة،  ظروف 
عن  القليل  إال  اجلهات  هذه 
منهج عمل بعضها البعض. ولذا 
فإن جتميع كل هذه اجلهات يف 
مكان واحد وتوفري ظروف قريبة 
فيها  حتدث  اليت  الظروف  من 
الواقع،  أرض  على  الكوارث 
مواضع  حتديد  على  يساعد 
وإدخال  والقصور  الضعف 
طرق  على  الالزمة  التعديالت 
حبيث  عليها  والتدريب  العمل 
املنوط  الدور  طرف  كل  يعرف 
قدر  ال  أزمة  وقوع  حالة  به يف 

اهلل.«
 وتتيح املرافق احلالية التدريب 
احلريق،  مكافحة  عمليات  على 
واإلنقاذ،  البحث  وعمليات 
النووية  األضرار  مع  والتعامل 
والكيميائية.  والبيولوجية 
الثانية  املرحلتني  يف  وستتم 
جديدة  مرافق  إضافة  والثالثة، 
سيناريوهات  على  للتدريب 
توفري  جانب  إىل  تعقيدًا،  أكثر 
مشبهات تدريب ومرافق للبحث 
والتطوير تتيح للشركات اختبار 
منتجاتها اجلديدة يف ظروف يتم 

التحكم فيها.
احلمريي:  خليفة  وأضاف   
بد  ال  كهذا  مرفق  أي  »إن 
أساسية  مقومات  يستوفى  أن 
وحسن  والسالمة  اجلودة  هي 
على  حرصنا  وهلذا  التحكم. 
كافة  على  املدينة  حتصل  أن 
املهنية  واالعتمادات  اإلجازات 
فقد  املتخصصة.  املنظمات  من 
حصلت مثاًل على اعتماد املنظمة 
فيما  املدني  للطريان  الدولية 
الطريان،  بسيناريوهات  يتعلق 

اطالق مدينة توازن الدارة الكوارث 
 يف ايدكس 2011

البحرية  أنشطتها  حازت  كما 
 .STWC95و IMO على شهادة 
وسوف نستطيع من خالل هذه 
اإلجازات الدولية احملافظة على 
أعلى معايري التدريب والسالمة 

واألمان.«
إلدارة  توازن  مدينة  ان  ويذكر 
أطلقتها  مبادرة  هي  الكوارث 
بناء  بهدف  القابضة  توازن 
وتعزيز قدرات الدولة على محاية 
وأصوهلا  اجملتمعية  مرافقها 
الالزمة  احليوية  التحتية  والبنية 
التحسب  من  الدولة  لتمكني 
قدر  بأعلى  والتعاطي  للطوارئ 

من املرونة مع املتغريات.
ألن  القابضة  توازن  تطمح  و 
إلدارة  توازن  مدينة  تصبح 
على  املفضلة  اجلهة  الكوارث 
والعاملي  اإلقليمي  املستويني 
يضم  تدريب  على  للحصول 
املتعددة  واجلهات  األفراد 
وذلك  بلدان خمتلفة  من  وفرقًا 
واألمن  السالمة  جماالت  يف 
وإدارة  للطوارئ  والستعداد 

األزمات والكوارث.   
 ويشار الي ان توازن القابضة 
شركة استثمارية متخصصة يف 
الدفاعية  والتقنيات  الصناعات 
وتطوير القدرات يف هذا اجملال.  
وتتمثل رسالة توازن يف إقامة 
الشراكات  خالل  من  مشاريع 
واالستثمارات  الصناعية 
تساهم  واليت  االسرتاتيجية 
التصنيعية  املقدرات  تعزيز  يف 
جماالت  يف  اإلمارات  لدولة 
الدفاعي  والتصنيع  الدفاع 

وتكنولوجيا التصنيع

أبوظيب  شركة  من  كل  أعلنت 
الذاتية   األنظمة  الستثمارات 
القابضة  لتوازن  التابعة 
روبوت   – آي  وشركة   ,
صباح  األمريكية  كوربوريشن 
اليوم يف معرض ايدكس 2011 
تعاون  التفاقية  توقيعهما  عن 
من شأنها أن متهد الطريق أمام 
العديد من الفرص يف األسواق 

احلالية واملستقبلية. 
قيام  على  االتفاقية  وتنص 
أفضل  يف  بالبحث  الشركتني 
من  لالستفادة  الكفيلة  السبل 
احلالية  التكنولوجيا  وسائل 
برامج  تطوير  يف  والتعاون 

تكنولوجية مبتكرة.
الرئيس  اليافعي،  علي  ورحب 
أبوظيب  لشركة  التنفيذي 
الذاتية   األنظمة  الستثمارات 
روبوت  بالتعاون مع شركة آي – 
قائاًل: “سوف يثمر هذا التعاون 
املدى  على  مكثفة  أنشطة  عن 
شركتنا  سيساعد  كما  الطويل، 
نشر  حنو  أهدافها  حتقيق  على 
الذاتية  إبتكارات األنظمة  أحدث 
العربية  اإلمارات  دولة  يف 
الشرق  منطقة  ويف  املتحدة 
وال  أفريقيا.  ومشال  األوسط 
الذي  اهلائل  النجاح  أن  شك 
يف  حتققه  روبوت   – آي  ظلت 
اهلام  التكنولوجي  اجملال  هذا 
الرامية  سوف يعزز من جهودنا 
جديدة  وقطاعات  أعمال  جلذب 

لدولة اإلمارات”.
روبرت  أعرب  جانبه،  من 
قسم  رئيس  موسيس، 

أبوظيب الستثمارات األنظمة الذاتية وآي روبوت األمريكية
 توقعان اتفاقية للتعاون

والصناعية  احلكومية  الروبوتات 
بشركة آي-روبوت، عن سعادته 
باالتفاقية مع أبوظيب الستثمارات 
الذاتية، مشريًا إىل أن  األنظمة 
سوف  الشركتني  بني  التعاون 
يساهم بشكل فعال يف تطوير 
تكنولوجيا الروبوتات يف املنطقة 

ويف العامل بأسره.
وأضاف بالقول: “برهنت شركة 
على  الذاتية  لألنظمة  أبوظيب 
جناحها  وعلى  احلافل  سجلها 
الكبري يف هذا اجملال. وتتطلع 
من  معها  للعمل  روبوت   – آي 
الروبوات  أجل إدخال تكنولوجيا 

املنقذة للحياة للمنطقة”.
الستثمارات  أبوظيب  ان  ويذكر 
شركة  هي  الذاتية  األنظمة 
بدون  الطائرات  بتصنيع  تقوم 
فيها  التحكم  يتم  واليت  طيار 
يف  استخدامها  ويتم  بعد،  عن 
تواجد  يكون فيها  اليت  احلاالت 
اإلنسان خطرًا أو غري ذي جدوى 

اقتصادية.
مارس  يف  الشركة  تأسست   
بالكامل  مملوكة  كشركة   2007
الشركة  القابضة،  لتوازن 
برنامج  ملكتب  االستثمارية 
وتشمل  االقتصادي.  التوازن 
اجلوية  األنظمة  الشركة  منتجات 

واألرضية والبحرية.
بشكل  الشركة  وتتعاون   
املسلحة  القوات  مع  وثيق 
املتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة 
ذات  أنظمة  بتطوير  تقوم  حيث 
االستشعار  حقول  يف  مقدرات 
وختطيط  والتصنيف  واملالحة 

حاليًا  تبحث  وهي  املهام. 
مشرتكة  مشاريع  إقامة  إمكانية 
العاملية  الشركات  من  عدد  مع 
السوق  يف  منتجاتها  وإطالق 

العاملية. 
و تتخصص شركة  آي روبوت 
الروبوتات  يف تصميم وصناعة 
اليت حتدث فرقًا يف شتى مناحي 
الروبوتات  وتساعد  احلياة. 
للمنازل  الشركة  تصنعها  اليت 
التنظيف  عمليات  يف  السكان 
الروبوتات  تقوم  بينما  الذكي، 
احلكومية  القطاعات  يف  العاملة 
العاملني يف  والصناعية حبماية 
تلك القطاعات من املخاطر اليت 
قد تعرتض طريقهم. كما توفر 
الروبوتات املوجهة لالستخدامات 
روبوت   – آي  نظام  العسكرية 
تكنولوجيا  وهي  الذكي،  أوير 
ترتكز  الشركة  ومتلكها  طورتها 
على مفاهيم متطورة يف املالحة 
البارعة  واملناورة  واحلركة 
وتعترب  االصطناعي.   والذكاء 
توازن القابضة شركة استثمارية 
الدفاعي  التصنيع  على  تركز 
والتخصصي والتكنولوجي وعلى 
مهمة  وتتمثل  الكفاءات.  بناء 
املشاريع  إقامة  يف  الشركة 
الصناعية  الشراكات  عرب 
اإلسرتاتيجية يف  واالستثمارات 
القطاعات املستهدفة وذلك من 
قيمة  توفري  يف  املساهمة  أجل 
املعرفة  نقل  ويف  اقتصادية 
لدولة  التكنولوجية  والكفاءة 

اإلمارات العربية املتحدة.

توازن القابضة تتملك 26% من أسهم انرتناشونال جولدن جروب
توازن  شركة  من  كل  أعلنت 
انرتناشونال  وشركة  القابضة 
جولدن جروب اليوم يف معرض 
الدفاع الدولي / ايدكس 2011 / 
عن توقيعهما اتفاقية يف 2010 
تقوم توازن مبوجبها بتملك %26 
جولدن  انرتناشونال  أسهم  من 
رائدة يف  شركة  وهي  جروب، 
واألنظمة  املنتجات  تزويد  جمال 
اخلدمات  إىل  إضافة  الدفاعية، 

األمنية والبحرية. 
وعربرٌ سعادة سيف حممد اهلاجري 
الرئيس التنفيذي لشركة توازن 
القابضة  يف أعقاب اإلعالن عن 
بالتعاقد  سعادته  عن  االتفاقية 
جولدن  انرتناشونال  شركة  مع 
جروب، واصفًا إياها بواحدة من 
يف  املساهمة  املؤسسات  أبرز 

بدولة  األمنية  اجلاهزية  تعزيز 
اإلمارات العربية املتحدة.

وأضاف سعادته: "هناك تكامل 
والعالقات  اإلسرتاتيجيات  يف 
توازن  بني  العملية  والنماذج 
جولدن  وانرتناشونال  القابضة 
من  ميكننا  ما  وهو  جروب، 
إمكانياتنا  لتطوير  معًا  التعاون 

املشرتكة مستقباًل".
الكعيب  أشار فاضل  جانبه،  من 
لشركة  التنفيذي  الرئيس 
إىل  جروب  جولدن  انرتناشونال 
أن أهداف الشركة تتواءم بشكل 
مباشر مع رؤية توازن القابضة 
التصنيعية  الكفاءات  دعم  حنو 
العربية  اإلمارات  دولة  يف 

املتحدة على املدى الطويل. 
هذه  شأن  "من  قائاًل:  وأردف 

تتيح  أن  اإلسرتاتيجية  الشراكة 
جهودنا  من  االستفادة  لنا 
يف  لالستثمار  املشرتكة 
اإلبتكار وللبحث يف فرص النمو 

املشرتك".
هي  القابضة  توازن  ان  ويذكر 
على  تركز  استثمارية  شركة 
والتخصصي  الدفاعي  التصنيع 
بناء  وعلى  والتكنولوجي 
مهمة  وتتمثل  الكفاءات. 
املشاريع  إقامة  يف  الشركة 
الصناعية  الشراكات  عرب 
اإلسرتاتيجية يف  واالستثمارات 
القطاعات املستهدفة وذلك من 
قيمة  توفري  يف  املساهمة  أجل 
املعرفة  نقل  ويف  اقتصادية 
لدولة  التكنولوجية  والكفاءة 

اإلمارات العربية املتحدة.
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مناسبات

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

* 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

نافـذة على اجملتمع
 اعداد وتصوير اراكس لتغطية حفالتكم واعراسكم 

ومجيع مناسباتكم اعتمدوا املصور اراكس 

PH: 0419247261 -   
96823269

يف  شاهني  جان  وملهى  مطعم  غّص  العشاق  عيد  مبناسية 
بانكستاون املشهور بالسهرات اجلميلة برواد املطعم والعائالت 
واملناسبات العديدة من أعياد ميالد وزواج وغريها مع الربنامج 
الفين على أنغام الفنان جورج خوري وضيف السهرة املطرب 
حممد امساعيل وادارة الصديق جان شاهني الساهرة على راحة 
وشرب  السريعة  والنرجيلة  املمتازة  السريعة  باخلدمة  الزبائن 

االخناب والكاس يدق الكاس وسهرة حتى الصباح.

عيد العشاق السهر  يف مطعم جان شاهني

واآلنسة  ديب  شادي  اللطيف  الشاب  قليب  بني  احلب  مجع 
زواجهما يف صالة  وبفرحة كربى مت  الزلف  بو  مروى  احلسناء 

قصر النجوم.
واستقبل العروسني شادي ومروى واهلهما واملدعوين ددجي 
قلوب مجيع  والفرحة عمت  الكالم.  بأحلى  حداد  اسامة  الفنان 
شيبان  رالف  فيديو  واضواء  العامرة  الفرحة  ووسط  احلضور. 
قالب  ومروى  شادي  العروسان  قطع  اراكس  فالش  واشعاع 
احللوى ونثرت الورود وتعالت االلعاب النارية مع زغاريد االهل 
وغيوم الفرحة مع رقصة  احلب والوفاء للعروسني شادي ومروى 

يف ارجاء الصالة، ثم تقبال التهاني من اجلميع والف مربوك.

العروسان شادي ديب ومروى بو  الزلف

مت االسبوع املاضي توقيع عقد بني مجعية بطل لبنان يوسف بك 
كرم الزغرتاوية ووزارة الصحة يف سيدني الرسال معدات طبية 

اىل مستشفى سيدة زغرتا يف لبنان.
بيت  التوقيع يف  الصحة يف سيدني ومت  وزيرة  العقد  ووقع 
اجلمعية بني وزير النقل واالسكان املكلف السيد دايفيد بورجر 
ورئيس مجعية بطل لبنان الزغرتاوية السيد انطوان اجلعيتاني 
اعضاء  حبضور  نعوم  روبري  االستاذ  العام  اللبناني  والقنصل 
عليا  السيدة  السيدات  جلنة  ورئيسة  للجمعية  االدارية  اللجنة 

احلليب وحشد كبري من ابناء زغرتا واالصدقاء.
وباملناسبة القى رئيس اجلمعية السيد انطوان اجلعيتاني كلمة 

مربوك ملستشفى سيدة زغرتا

اللبناني  القنصل  بالرتحيب  وخص  احلضور  جبميع  فيها  رحب 
العام االستاذ روبري نعوم ورئيس نادي مار يوسف الزغرتاوي 
السيد بيرت الباشا وشكر وزارة الصحة على التفاتتها املميزة 
ملستشفى سيدة زغرتا كما خص بالشكر الوزير دايفيد بورجر 
على اهتمامه وحمبته جلمعية بطل لبنان يوسف بك كرم الزغرتاوية 

وللجالية اللبنانية.
البيت  فب  لقيها  اليت  للحفاوة  بشكره  بورجر  الوزير  ورد 

الزغرتاوي.

اعداد وتصوير اراكس
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Lies, Lies and Fruit Cake 
Comments from 2GB

NZ EARTHQUAKE UPDATE

CARTOON BY
Elizabeth Peterson

Artist / Cartoonist
The Adventures of the Mirrin 

Family

New Zealand's Civil De��
fence Minister says 
hopes are fading in the 
search for survivors from 
Christchurch's quake, as the 
death toll edged above 100 
overnight.
No one has been rescued 
since 3pm on Wednesday 
after the magnitude 6.3 af�
tershock struck the day be�
fore. The toll has risen from 
98 to 113, while 228 are 
listed as missing.
"We haven't managed to 
find any more survivors, but 
our work continues. Brick 
by brick we are pulling 
buildings apart," police shift 
commander Russell Gibson 
said.
Civil Defence Minister John 
Carter said 10 specialist ur�
ban search rescue teams 
from around the world were 
now on the ground and op�
erating. A final team from 
the United States was ex�
pected later today.
The search and rescue ef�
fort was now concentrated 
on alleyways and other ar�
eas where people may have 
been caught by falling rub�
ble, he said.
A total of 70 people have 
been pulled alive from the 
rubble since the Christchurch 

earthquake, he said.
"We're still hopeful of 
course … but it's getting less 
and less likely."
Mr Carter said the search 
and rescue effort would 
continue till every area had 
been properly investigated.
"We will just continue with 
the search until we are sat�
isfied that there are no bod�
ies left to recover."
Mr Carter said as far as he 
was aware, search and res�
cue workers had been able 
to go into all but a few high�
ly unstable areas.
More than half of the dead 
have come from the ruin 
of the former Canterbury 
Television (CTV) building. 
An English school for for�
eign students had become 
a tomb, with more than 50 
bodies pulled from the rub�
ble and many more thought 
to be inside.
"Every few hours we stop 
and do a technical search 
just in case, but being real�
istic, based on what we've 
seen so far, we're not going 
to be seeing anyone alive 
coming out of that space," 
said fire rescue chief Jim 
Stuart Black.
Police have released the 
names of only four of the 

dead, including two infants 
of five and nine months.
Australians leave 
Christchurch
There are no fears for any 
Australian caught up in the 
quake, although Depart�
ment of Foreign Affairs and 
Trade (DFAT) staff were still 
confirming the safety of 345 
people registered through 
the consular emergency 
centre.
A total of 3917 cases were 
registered, with 2572 Aus�
tralians confirmed as safe, 
a DFAT spokeswoman said.
The spokeswoman said 
Australians without their 
passports should head to 
the airport, where immigra�
tion officials would confirm 
their identity.
Qantas would be flying a 
larger aircraft to and from 
Christchurch today, while 
consular staff would be 
available round the clock 
at Christchurch Airport and 
the Copthorne Commodore 
Hotel, the spokeswoman 
added.
Power has been restored 
to much of Christchurch, 
but many people remain 
without water. Thousands 
of residents, rattled by nu�
merous tremors in recent 
months, have been staying 
with friends and relatives 
elsewhere.
Hundreds crowded 
Christchurch's airport, des�
perate for a flight out of the 
city of 390,000.
"It's crazy, nerve�wracking, 
my nerves are just ... I've 
just been shaking all day, 
I haven't eaten," said Van��
essa Burgess, who was 
camped out at the terminal 
with her two young chil�

dren.
Christchurch was hit by a 
7.0�magnitude earthquake 
in September, which dam�
aged 100,000 buildings but 
miraculously caused no 
deaths. New Zealand has 
not suffered such a disaster 
since 256 people died in a 
1931 quake.
STRUCTURAL engineer 
John Higginbotham believes 
it will take about five ...
Doctors forced to choose 
between hacksaw and 
Swiss army knife to ampu�
tate quake victim's legs 
8:03am Doctors had to ei�
ther use a hacksaw and 
Swiss army knife to ampu�
tate a ...
Damaged city could take 
decade to rebuild 
Doctors forced to choose 
between hacksaw and 
Swiss army knife to ampu�
tate quake victim's legs 
8:03am Doctors had to ei�
ther use a hacksaw and 
Swiss army knife to ampu�
tate a trapped man's legs or 
leave him to die.
Earthquake strikes 
Christchurch 
Up to 200 people are feared 
dead after a large 6.3 mag�
nitude earthquake struck 
Christchurch, five months 
after the city was badly 
damaged by a 7.1 magni�
tude quake. 
The search for earthquake 
survivors continues as sto�
ries of looting emerge.
'Ghoulish' Australians 
among earthquake looters: 
police 
9:23am Australians are al�
legedly among bogus of�
ficials who are going door�
to�door in quake�struck 
Christchurch.

There is no "u" in Liberal 
either. If Tony has his way 
there will be no liberal in 
the liberal party, only con�
servatives.
craig the dogooder commie, 
kings langley
   Ms Gillard is a 
liar and a fraud. I have al�
ways voted Labour but no 
more. There is no proof that 
humans are causing any 
global climate change. It is 
a natural transition caused 
by many other factors. 
Ms Gillard was elected on 
the basis that there would 
be NO CARBON TAX whilst 
she is Prime Minister. 
She should either call a 
new election for a mandate 
on the situation or resign. 
This government is NON 
Australian.
Peter Rowswell, Picnic 
Point
  Please stay rational. I can 
accept that some people 
don\'t support the carbon 
tax and that is their right. 
Claims that Australia isn\'t 
a democracy or that Gillard 
is a dictator is just plain 
rubbish. We wouldn\'t have 
elections if we didn\'t live 
in a democracy. I had to 
put up with Howard\'s many 
failings for 11 years! And 
your screaming like stuck 
pigs after 4 or 5 years of 
what I would consider a su�
perior government to that of 
Howard. I suppose it all de�
pends on your ideology.
craig the dogooder commie, 
kings langley

 This proposal is by far the 
worst example of political 
deceit in Australian history. 
The Labour Government 
must never have office 
again because of constant 
lies, betrayal of the Austra�
lian way of life and the con�
stant destruction of our way 
of life. I can't believe these 
people are where they are.
Steve, WentworthFalls
  If climate change 
is caused by mankind then 
why don\'t we have a baby 
tax instead of incentives to 
increase the population. If 
we want to reduce our cur�
rent carbon emissions by 
say 5%, and then grow our 
population by 30%, assum�
ing we are responsible for 
climate change, we\'re back 
to square one or worse!
Debbie, Baulkham Hills
 No DEFINITELY NO this 
silly dump carbon tax in�
troduced by this irrespon�
sible government.Julia said 
before the election quote 
"There will be no carbon tax 
with the government I lead" 
End of quote.Lied Lied! She 
has betrayed the Australian 
people.Labour is falling 
apart � Not even able to get 
the budget back to surplus 
in 2013 and waste so much 
on Broadbond, Isolation 
scheme and the BER. COM�
PLETELY WASTE OF OUR 
HARD EARN TAXPRAYER 
MONEY. We work hard for 
our money Julia! Next Elec�
tion Please!
Andrew, Revesby
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Premier 
Hon Kristina Keneally

Light rail is solution to city’s 
congestion 
Lord Mayor Clover Moore 
today said she welcomes 
the Opposition's commit-
ment to an expanded light 
rail network in Sydney.
"I have long called for the 
Government to seriously 
examine extending light rail 
further into the city centre 
and we stand ready to con-
tribute funding and to work 
cooperatively to deliver a 
new light rail network," the 
Lord Mayor said. 
"One light rail carriage can 
replace three buses or 50 
cars and is greener, quieter, 
faster, more reliable and 
more accessible. It will re-
duce congestion on our City 
roads as well as reducing 
greenhouse gas emissions. 
"Light rail is accessible, 
it's fast and will make the 
city much more inviting for 
the 600,000 people walking 
around it everyday. 
"Light rail is the financially 
viable, environmentally 
sustainable, high capacity 
transport solution to traffic 
congestion in central Syd-

ney. 
"A George Street route from 
Central to Circular Quay will 
transform our city for the fu-
ture. Light rail will make it 
easier to get around by pub-
lic transport, remove long 
queues of buses on George 
Street, reduce vehicle con-
gestion and ease pollution.
 "Light rail to Moore Park and 
beyond to UNSW will solve 
longstanding traffic conges-
tion during major events. 
Games and concerts at the 
sporting stadia and former 
Showgrounds cause seri-
ous traffic gridlock and pa-
trons spend large amounts 
of time stuck in congestion 
trying to get home."
 The Lord Mayor said the City 
released a report in 2005 
recommending extending 
the current line from Central 
to Circular Quay, with a net-
work of lines including the 
CBD to Maroubra Junction 
via UNSW, CBD to Burwood 
via Lilyfield, CBD to Mas-
cot via Green Square, CBD 
to Burwood via Parramatta 
Road and CBD to Bondi via 
Bondi Junction. 

LIGHT RAIL FOR 
SYDNEY

Tuesday, 22 February 2011
Premier Kristina Keneally 
today slammed the Coali-
tion for admitting that jobs 
will be lost as part of their 
energy rebate policy – and 
demanded Barry O’Farrell 
come clean about his plans 
for job cuts under a Liberal 
Government.
“Cost of living is the biggest 
issue facing families across 
NSW, but a massive compo-
nent of this is providing jobs 
and job security,” Ms Kene-
ally said.
“Barry O’Farrell’s policies 
have already cut 6,700 jobs 
for NSW – he needs to come 
clean about what other jobs 
would be at risk from a Lib-
eral Government.
“Barry O’Farrell’s decision 
to axe the Parramatta to Ep-
ping Rail Link will put an es-
timated 5,200 people at risk.
“These follow revelations 
that up to 1,500 jobs in the 
energy sector will be lost 
under the Coalition’s plan 
to fund their energy rebate 
scheme.
“It seems that every time 
Barry O’Farrell opens his 
mouth the people of NSW 
take another hit.
“Barry O’Farrell has already 
admitted there will be job 
losses in the energy sector 
should he win government 
– now he must come clean 
about what else he is plan-
ning to do to the families of 
NSW.”
NSW has the second lowest 
unemployment rate in Aus-
tralia at 4.9 per cent.
This is below the national 
average of 5 per cent, the 
Victorian unemployment 
rate of 5.1 per cent and 
Queensland rate of 5.6 per 
cent.

The NSW Government cre-
ated 138,000 new jobs in 
2010 in the wake of the glob-
al financial crisis.
“Barry O’Farrell has said 
he wants to create 100,000 
new jobs – but my govern-
ment has created 138,000 
new jobs in 2010 alone,” Ms 
Keneally said.
“The NSW Governments 
$62.2 billion infrastructure 
program supports 150,000 
jobs each year in NSW build-
ing transport links, roads 
and schools.
“But instead of supporting 
infrastructure and jobs for 
NSW, Barry O’Farrell wants 
to hand back the $2.1 billion 
in Commonwealth funding 
for the Parramatta to Epping 
Rail Link.
“Barry O’Farrell would be 
the first State leader to hand 
money for vital infrastructure 
back to the Commonwealth.
“So far we know that Barry 
O’Farrell will cut 6700 jobs, 
axe two heavy rail lines for 
western Sydney commuters 
and give $2.1 billion back to 
the Commonwealth.
“Barry O’Farrell needs to 
come clean about what else 
he has planned for NSW – 
because everything we have 
heard so far will hurt NSW 
families.”
In an Australian first, a re-
elected Labor Government 
will amend the Graffiti Con-
trol Act to give judges the 
power to deem racist, offen-
sive or pornographic graffiti 
as an aggravated offence 
– carrying tougher penalties 
for offenders.
Further, judges will have 
more powers to force of-
fenders to remove graf-
fiti and expand the current 
scheme to dramatically in-
crease the number of van-
dals sentenced to clean-up 
orders. These measures are 
part of Towards Graffiti Free 
Streets a $10 million pack-
age featuring more than $4 
million in new initiatives – 
unveiled by Premier Kristina 
Keneally.

The Best of Alan Jones, 
weekdays from 5am to 
5:30am
Alan Jones Show, week-
days from 5:30am to 9am
Australia's most popular 
talkback presenter, Alan 
Jones is a phenomenon. 

He's described by many as 
the nation's greatest orator 
and motivational speaker. 
Alan has the mind and ca-
pacity to make complex is-
sues understandable to the 
largest Breakfast audience 
in Australia.

Alan Jones 2GB 873
www.2gb.com

Australian-based airline 
Qantas will collaborate with 
Solazyme, one of the USA’s 
leading renewable energy 
companies, to investigate 
opportunities for sustain-
able, algae-based aviation 
fuel. 
Qantas and Solazyme will 
during the next year, de-
velop a business case for 
the introduction of the fuel 
technology in Australia. 
Qantas also has an agree-
ment with the US-based So-
lena Group for research into 
waste-based aviation fuel. 
Qantas CEO Alan Joyce 
said the both projects are 
part of the airline’s strategy 
to accelerate the commer-
cialisation of ‘drop-in’ al-
ternative jet fuels to signifi-
cantly reduce greenhouse 
gas emissions. 
“The costs and environmen-
tal impacts associated with 
traditional jet fuel mean it 
is imperative that we push 
hard now for the commer-
cialisation of alternative fuel 

sources,” Mr Joyce said. 
“We want to be at the fore-
front of this growing sector.” 
The Qantas Group is one of 
the largest fuel users in Aus-
tralia, consuming 4.6 billion 
litres of jet kerosene in the 
last two years, at a cost of 
$3.3 billion. 
Austrade’s Regional Direc-
tor for The Americas, Grame 
Barty said, “Austrade has 
been working with the top 
US biofuels companies for 
the past three years as part 
of a strategy to attract in-
vestment and grow the ad-
vanced biofuels industry in 
Australia. 
“These agreements high-
light both the US market as 
a leader in this space and 
Australia as a high-poten-
tial, key investment target 
for international compa-
nies,” Mr Barty said. 
Qantas said cleaner fuel 
sources are sought to en-
sure the company’s long-
term sustainability. 

QANTAS INVESTIGATES 
VIALBLE US OF ALGAE 

BASED FUELS

Amendment to practice 
statement - in-house assets 
and SMSFs    
We have recently made 
amendments to Law Ad-
ministration Practice State-
ment PS LA 2009/8, which 
outlines the circumstances 
in which the Commissioner 
would exercise his discre-
tion to make a determina-
tion under paragraph 71(1)
(e) of the Superannuation 
Industry (Supervision) Act 
1993 that an asset is not, or 

ATO NEWS
will not be, an in-house as-
set of a self-managed super 
fund (SMSF).
The practice statement has 
been amended to include 
additional examples relat-
ing to the leasing of 'water 
access entitlements' (WAEs) 
to a related party and the 
circumstances where the 
Commissioner would con-
sider exercising his discre-
tion to issue a determina-
tion that the WAE is not an 
in-house asset. 

John Laws 2SM 1269
www.2sm.com.au/laws.html

John Laws has been given 
the nickname 'Golden Ton-
sils' and the title 'King of 
Radio' because he is the 
trusted voice of 'Dial In De-
mocracy', an Australian leg-

end and to those in and out-
side the radio industry, John 
Laws is an icon.
At a dinner to celebrate 
John’s 40th anniversary in 
radio.

O’FARRELL’S JOB CUTS – 
6,700 JOBS AND COUNTING
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Global Marble Australia

اختصاصيون يف قص وتركيب
 مجيع أنواع الرخام والغرانيت

خدماتنا تغطي كل سيدني 
نـتعهد املشاريع الكبرية والصغرية

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

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

بإدارة

 املهندس ظافر عايق

PERTH:

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

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

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

SYDNEY:

195 - 199 Newton Rd 

Wetheril Parl, NSW 2164

Tel: (02) 8787 9500

Fax: (02) 9729 4012

BRISBANE:

101 Beenleigh Rd
Acacia Ridge, Qld 4108

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

ADELAIDE:

6 George Street 
Green Fields, SA 5107

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

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



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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