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EAGLE VALE INSURANCE SERVICES  

Active Insurance Management 
For Your Business 

 
 Workers' Compensation for your Employees 

 Insurance when starting up a Business 
 Public Liability Insurance for your Trade Work 

 Home Construction Insurance  
Your Specialist AMP Advisers 

      165C Wattle Street Bankstown 
Call us Today 

 02 9707 3077 
Mob: 0414 309 360 

email: danny@eaglevaleinsurance.com.au 

ojè€a@@‚bÌc@áÓ«aÏæa@›j‘„ˇ
Dekkan Servwell Pty Ltd ABN 52 110 494 507 trading as Eaglevale Insurance 

Services are Authorised Representatives of AMP GI Distribution Pty Ltd 
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مطلوب للعمل يف حلويات ابراهيم 
 معلمو حلويات عربية وافرجنية
للمعلومات االتصال على الرقم:

مطلوب معلمو حلويات

02 9597 2071
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سوريا أوقفت التعامل بالدوالر وروسيا 
والصني قاطعتا مشاورات جملس األمن

العقوبات  من  سلسلة  بعد 
دمشق،  على  االمريكية 
املصرف  حاكم  أعلن 
أديب  السوري  املركزي 
ان  االول،  أمس  ميالة 
منذ  أوقفت  سوريا 
بالدوالر  تعامل  اي  الثلثاء 
العقوبات  بسبب  االمريكي 
الواليات  تفرضها  اليت 
وانها  عليها  املتحدة 
االورو.  إىل  متامًا  حتولت 
مع  اخلطوة  هذه  واختذت 
يف  االحتجاجات  استمرار 
السورية  املدن  من  عدد 
اسقاط  اىل  الداعية 
االسد.  بشار  الرئيس 
مبزيد  السلطات  وردت 
فيما  االعتقال،  من محالت 

الكاريكاتور  رسام  تعّرض 
علي  املعارض  السوري 
أيدي  على  للخطف  فرزات 

Full Ad and 
details on  
back page 

Serving the Middle Eastern Communities in Australia

1800 049 087   www.moneygram.com
* In addition to the transfer fees applicable to a transaction, a currency exchange rate set by MoneyGram or its agent may be applied. ©2011 MoneyGram. All rights reserved.

PHONE: (02) 9642 8995

THE TYRE EXPERTS
 & NEW RETAIL SHOP

SERVICE CENTRE
 WHEELS & TYRE CENTRE

تفاصـيل االعـالن ص 17

رجال امن ملثمني اوسعوه 
ضربًا وكسروا اصابع يده  الكهرباء  خطة  كانت  اذا 

على  معلقة  أصبحت  قد 
حتى  املمتد  االنتظار  حبل 
موعد  أيلول،  من  السابع 
جمللس  املقبلة  اجللسة 
القرار  ملف  فان  الوزراء، 
مفتوحا  زال  ما  االتهامي 
حيث  مصراعيه،  على 
ردوده  اهلل  حزب  يواصل 
والقانونية  السياسية 
اىل  سعيا  عليه،  والتقنية 
إفراغ مضمونه املستند اىل 
أي  من  االتصاالت  دليل 

قيمة.
االمني  إطالالت  وبعد 
السيد حسن  للحزب  العام 
نصراهلل، واملؤمتر الصحايف 
االخري لرئيس كتلة الوفاء 
للمقاومة النائب حممد رعد 
والقاضي سليم جريصاتي، 
عقد رئيس جلنة االتصاالت 
اهلل  فضل  حسن  النيابية 
جملس  صحافيا يف  مؤمترا 
النواب أمس االول، خصص 
لتفنيد القرار االتهامي من 
زوايا علمية، مبشاركة خرباء 

خمتصني ورمسيني.
وبدا واضحا ان فضل اهلل 
واخلرباء الذين شاركوا يف 
من  االتهامي  القرار  تعرية 
كانوا  التوت،  أوراق  آخر 
اىل  التقيد  على  حريصني 
املمكنة  احلدود  أقصى 
تقين،  ـ  فين  سري  خبط 
معايري  من  االنطالق  وعدم 
يف  سياسية  اعتبارات  او 
وما  املوضوع،  هذا  مقاربة 
يف  النجاح  على  ساعدهم 
دليل  ان  هو  املهمة  هذه 
يرتكز  الذي  االتصاالت 
عليه القرار االتهامي يشكو 
ظاهرة،  خلل  نقاط  من 

موضوعي  متابع  ألي  تتيح 
او خمتص ان يضبطها بـ« 
اجلرم املشهود«، من دون 
بأي  االستعانة  اىل  احلاجة 

»ميكروسكوب« سياسي.
الفاعلة  املساهمة  ان  كما 
لوزارة االتصاالت يف إغناء 
مبداخالت  الصحايف  املؤمتر 
أكسبته  علمية،  ومقاربات 
املوضوعية،  من  املزيد 
من  امللف  هذا  وأخرجت 
اإلطار احلزبي الضيق الذي 
يعين فئة بعينها اىل اإلطار 
الذي يهم  األوسع  الوطين 
كل اللبنانيني. وإذا كانت 
االربعة  املتهمني  أسـماء 
قد خرجت اىل الضوء بقوة 

دفع القرار االتهامي، فان 
يف  الكثريين  ان  االرجح 
يف  تصنيفهم  ميكن  لبنان 
خانة »الضحايا غري املعلنني« 
حلالة االنكشـاف الواسع يف 
املخرتقة  االتصاالت  شبكة 
االسرائيلية  املخابرات  من 

ورمبا من غريها ايضا.
وقد ركز املؤمتر الصحايف، 
وفق توزيع دقيق لألدوار، 

على أربعة حماور هي:
مصداقية  عدم  إثبات   -
القائم  االتصاالت  دليل 
»اإلقرتان  مفهوم  على 
املكاني« الذي جرى تفكيكه 

وجتويفه من أي مضمون.
قدرة  تظهري  إعادة   -

اخرتاق  على  اسرائيل 
شبكة االتصاالت والتالعب 
الذي  احلد  اىل   « بالـ«داتا 
خريطة  إنتاج  هلا  يتيح 
وتلبيس  مفربكة  مكاملات 

االتهام حلزب اهلل.
فرع  دور  استحضار   -
املعلومات وتيار املستقبل، 
يف  تسميتهما،  دون  من 
متهيد الطريق امام تسويق 
من  االتصاالت،  دليل 
له  املسبق  الرتويج  خالل 
كمفتاح اساسي يف كشف 
وتفكيك شبكات التجسس 

االسرائيلية.
- التحذير من خطورة حتويل 

أنباء عن مقتل هنيبعل القذايف وقصف سرت وتوالي االعرتافات بـ«االنتقالي«

األطلسي يطارد القذايف باالستطالع والقوات اخلاصة
منذ بدء معركة طرابلس ليل 
ومصري  األحد،   - السبت 
العقيد  اللييب  الزعيم 
معمر القذايف وأبنائه ميثل 
الرسالة  يوجه  فهو  لغزًا، 

األخرى،  تلو  الصوتية 
السيناريوات  وتتعدد 
وجوده،  مكان  شأن  يف 
مشال  حلف  ينشط  بينما 
مطاردته  يف  )التتمة ص 21(األطلسي 

 مطلوب للعمل
يف اجبان والبان شتورا

اخلربة ليست ضرورية
العمل بدوام كامل

الرجاء االتصال من 9 صباحا حتى الـ 2،00 بعد 
الظهر من االثنني اىل اجلمعة على الرقم:

97937359

قنصل لبنان العام يف سيدني روبري نعوم يهنئ
الفطر  عيد  حلول  ملناسبة  
ومن  منكم  أتقّدم  السعيد 
وبنات  أبناء  اىل  خاللكم 
اجلالية اللبنانية، واملسلمني 
بأصدق  خصوصًا،  منهم 
التمنّيـات،  وأخلص  التهاني 
أن  تعاىل  اهلل  اىل  ضارعًا  
وسنوات  سنوات  يعيده 
حاماًل العزة  والربكة والسالم 
على اجلميع، وأن ُينعم على 
الوطن - الرسالة باالستقرار 
يتوقف  وأن  واالزدهار، 
الدول  يف  والعنف   وكـل عيـد وأنتـم خيـرالنزف 

العربية الشقيقة.

قوات  وبواسطة  جوًا، 
خاصة على األرض، وسط 
احتمال أن يطلب »اجمللس 
الذي  االنتقالي«  الوطين 
جنح يف استعادة األرصدة 

مساعدة  اجملمدة،  الليبية 
الشرطة.  لتعزيز  دولية 
كذلك  الغموض  ويكتنف 
امليداني،  الوضع  حقيقة 
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يتقدم نائب 
 مقعد

  أيست هيلز 
 غلني بروكس
  بأحر التهاني
 من اجلالية اإلسالمية 

 والعربية وخاصة يف منطقة أيست هيلز
 مبناسبة عيد الفطر السعيد

 عيد اخلري و التربكات
 جعله اهلل شهر خري وسالم وبركات

على اجلميع

تهنئة مبناسبة عيد الفطر السعيد

Glenn Brookes MP 
member for East Hills

 مبناسبة حلول عيد الفطر السعيد

 يتقدم ر ئيس بلدية أوبرن
 روني عويك

 ومجيع أعضاء اجمللس البلدي
 بأحر التهاني 

من اجلالية االسالمية والعربية  وخاصة يف 
 منطقة أوبرن

أعاده اهلل على اجلميع باخلري والربكات والسالم
وكل عام وأنتم خيري

مبناسبة حلول عيد 
الفطر السعيد

أتقدم من اجلالية العربية 
عامة واالسالمية خاصة 

بأحر التهاني القلبية
طالبا من اهلل أن يكون 

االحتفال به أحتفاال مباركا 
 لكم ولعائالتكم وللعالم أجمع

وكل عام وأنتم بخري

Clr Khal Asfour 
MAYOR OF 
BANKSTOWN

Ph: 9707 9523 
Fax: 9707 9517

www.bankstown.nsw.gov.au

تهنئة من رئيس بلدية بانكستاون تهنئة من رئيس بلدية أوبرن

CLR Ronney Oueik 
Mayor for Auburn  
Council

يتقدم رئيس بلدية 
 كانرتبري النائب
 روبرت فوريلو
  بأحر التهاني
 من اجلالية اإلسالمية 

 والعربية وخاصة يف منطقة كانرتبري
 مبناسبة عيد الفطر السعيد

 عيد اخلري و التربكات
جعله اهلل شهر خري وسالم 

وبركات على اجلميع

تهنئة مبناسبة عيد الفطر السعيد

Cr Robert Furolo MP 
Mayor of Canterbury
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Lucky Len . No.1

وكالة بيع اللوتو املحظوظة
منها تم شراء بطاقات اليانصيب رابحة املاليني

 390 ألف دوالر-88735 دوالر-16 مليون دوالر
جربوا حظكم مع Lucky Len . No.1 وقد

تكونون من املحظوظني وتربحون املاليني

هدايا - قص مفاتيح - بطاقات لكافة املناسبات وغريها الكثري

بإدارة لطف اهلل حجّار

Tel 02 9534 5111 Fax 02 9584 9003
Riverwood Plaza, Shop 35, 257 Belmore Road Riverwood  NSW 2210

*ستيالاّ جالبة الحطوط ملشرتي اليانصيب*

جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق - عبداهلل طويل 

سامي مظلوم 
رئيس التحرير: انطونيوس بو رزق

مدير التحرير: سامي مظلوم
عالقات عامة: اكرم املغّوش
مكتب لبنان: رامي القروش
مكتب ملبورن: كميل مسعود

Email:cjmassoud@optusnet.com.au

احلكومة عالقة بني فراغ اإلجازة والتصعيد املتواصل

محلة »حزب اهلل« من اجمللس تثري 
اعرتاضات 14 آذار

احلكومية  االجازة  رغم  على 
أمالها  اليت  املبكرة  والنيابية 
الكهربائية  األزمة  انفجار 
قبل  احلكومة  داخل  املفتوحة 
االول  أمس  برزت  يومني، 
مضاعفات  بني  تداخل  عوامل 
التجاذبات  وعودة  األزمة  هذه 
احملكمة  ملف  احلادة يف شأن 

اخلاصة بلبنان.
وإذ اسرتعى االنتباه أن معظم 
أطراف األكثرية احلكومية اليت 
نتيجة  عميق  الهتزاز  تعرضت 
اىل  سارعوا  الناشئة  األزمة 
التوقعات  على  الطريق  قطع 
احلكومة  بانهيار  املتصلة 
ملف  على  اخلالف  عازلني 
الكهرباء عن استمرار احلكومة، 
لوحظ أن »حزب اهلل« الذي نأى 
موقف  اختاذ  عن  علنًا  بنفسه 
من هذا اخلالف قد عاود محالته 
االتهامي  القرار  على  املركزة 
يف  بلبنان  اخلاصة  للمحكمة 
رفيق  الرئيس  اغتيال  قضية 
الذي  األمر  ورفاقه،  احلريري 
املعارضة  مصادر  عدته 
حماولة متقدمة لصرف األنظار 
أصابت  اليت  االنتكاسة  عن 

احلكومة.
السياسية  األوساط  وترتّقب 
اليت  الكلمة  اجملال  هذا  يف 
العام  األمني  اليوم  سيلقيها 
لـ«حزب اهلل« السيد حسن نصر 
اهلل يف احتفال يقام يف بلدة 
مارون الراس يف مناسبة »يوم 

القدس العاملي«.
االعالمية  األوساط  وأوضحت 
يف احلزب انه »قد يكون لدى 
للحزب مزيد من  العام  األمني 
القرار  والصد« يف شأن  الرد 
االتهامي للمحكمة. ويأتي ذلك 
آخر عقده  عقب مؤمتر صحايف 
االتصاالت  جلنة  رئيس  أمس 
فضل  حسن  النائب  النيابية 
بعد  النواب،  جملس  يف  اهلل 
الذي عقده  املؤمتر  يومني من 
رئيس »كتلة الوفاء للمقاومة« 
النائب حممد رعد. ومحل فضل 
احملكمة  »جتاهل  على  اهلل 
الدولية سيطرة اسرائيل على 
قطاع االتصاالت اللبناني على 
الدولي  االحتاد  إثبات  رغم 

لالتصاالت هذه السيطرة«.
اهلل  فضل  مؤمتر  أن  غري 
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أوساط  من  حادة  محلة  أثار 
ما  على  آذار   14 قوى  يف 
وصفته بتحويل جملس النواب 
منصات  دستورية  ومؤسسات 
السياسية  احلمالت  الطالق 
والدفاع  احملكمة  على  للحزب 
وأخذت  األربعة.  املتهمني  عن 
هذه األوساط على احلزب أيضًا 
رمسيني  مبوظفني  االستعانة 
وجتاوز  الصحايف  املؤمتر  يف 
املساهمة  يف  وظائفهم  نطاق 

يف محالت سياسية.
األزمة  بدت  ذلك،  يف غضون 
عرضة  احلكومة  داخل  الناشئة 
إذ أمجع  الجتاهني متناقضني، 
أطرافها من جهة على استبعاد 
ان تؤدي اىل انهيار احلكومة، 
ولكن املواقف املتصلة باألزمة 
من  عالية  وترية  على  ظلت 

التصعيد والتصلب.
واملياه  الطاقة  وزير  وذهب 
جربان باسيل يف مؤمتر صحايف 
عقده غداة اخفاق احلكومة يف 
التوصل اىل تسوية يف شأن 
القول  اىل  الكهرباء،  ملف 
حكومي  شلل  واقع  أمام  »إننا 
ونيابي يف انتظار حل مشكلة 
الكهرباء«، وأعلن »اننا سنكسر 
تقبل  لن  حكومة  واي  املافيا 
اكد  واذ  الكهرباء«،  مبشروع 
انقاذ  على  التام  »احلرص 
احلكومة« اضاف: »لكن مشروع 

الكهرباء اهم من احلكومة«.
واشارت مصادر وزارية معارضة 
اىل  طرح  كما  باسيل  ملشروع 
ان موقفه شكل تصعيدًا جديدًا 
وأعاد تسعري اخلالف، خصوصًا 
من  حادة  حبمالت  اقرتن  انه 
النائب  على  العوني  الفريق 
يف  ومؤيديه  جنبالط  وليد 
الكهرباء.  مشروع  من  موقفه 
العوني  الفريق  ان  واعتربت 
تعويض  بالتصعيد  حياول 
يف  بها  مين  اليت  اخلسارة 
يف  ومتريره  املشروع  تسويق 
جملس الوزراء اذ بدا من دون 
معارضيه.  اقناع  على  قدرة 
فّوت  الفريق  هذا  ان  وقالت 
يف  املشروع  اقرار  فرصة 
بتحّفظ  ولو  الوزراء  جملس 
الفريق االشرتاكي عنه وارساله 
اىل جملس النواب النه رفض 
املشروع  مير  ان  قاطعًا  رفضًا 

باللجان النيابية املختصة واراد 
املعارضة  نواب  حرمان  بذلك 
املشروع  مناقشة  يف  حقهم 
وابداء مالحظاتهم عليه، وهو ما 
يشكل تصرفًا غريبًا عن االصول 
املصادر  لكن  الدميوقراطية. 
نفسها أعربت عن ثقتها بعدم 
العوني  الفريق  وزراء  امكان 
تنفيذ تهديدهم باالنسحاب من 
ومل  عدة،  العتبارات  احلكومة 
يكن ادل على ذلك من قبوهلم 
لتأجيل   15 الـ  االيام  مبهلة 
اجللسة بعدما أصروا يف اليوم 
على  االخرية  للجلسة  السابق 
عقد هذه اجللسة صباحًا وعدم 

تأجيل بت االمر.
يف املقابل، قالت مصادر يف 
ان  واالصالح«  التغيري  »تكتل 
املعادلة اليت ارستها املساعي 
اجلارية تتمثل يف شلل احلكومة 
انه  واضافت  فرطها.  بدل 
الزور  شهود  ملف  غرار  على 
يعطل  السابقة،  احلكومة  يف 
احلالية  احلكومة  الكهرباء  ملف 
تبت خطة  ان  عليها  بات  اليت 
اي  يف  البحث  قبل  الكهرباء 
يشرتطه  ملا  وفقًا  آخر  عمل 

التكتل.
ويف اطار التحركات السياسية 
لبنان  يف  بالوضع  املتصلة 
الرئيس  التقى  واملنطقة، 
يف  امس  السنيورة  فؤاد 
الوزراء  رئيس  اسطنبول 
أردوغان،  طيب  رجب  الرتكي 
ثم التقى الحقًا وزير اخلارجية 
حضور  يف  اوغلو  داود  امحد 
وعضو  املشنوق  نهاد  النائب 
»تيار  يف  السياسي  املكتب 
السيد.  رضوان  املستقبل« 
السنيورة  اوساط  وأفادت 
موقف  تناوال  االجتماعني  ان 
اجلارية  التطورات  من  تركيا 
يف العامل العربي وعرض آفاق 

املرحلة املقبلة.

جعجع لسليمان وميقاتي وشربل واألجهزة:

أمّحلكم مسؤولية تارخيية 
عّما حيصل يف السا

»القوات  حزب  رئيس  محل 
بشدة  جعجع  مسري  اللبنانية« 
الدولة  يف  املسؤولني  على 
مع  تعاملهم   طريقة  منتقدًا 
أمالك  على  »اإلعتداءات 
البطريركية املارونية يف بلدة 
رئيس  إىل  وتوجه  السا«، 
احلكومة،  رئيس  اجلمهورية، 
الداخلية،  وزير  الدفاع،  وزير 
األمنية،  واألجهزة  اجليش 
مسؤولية  »أمّحُلكم  قائاًل: 
يف  حيصل  ما  جتاه  تارخيية 
الناس  ترتكون  ألنكم  السا 
خالفاتهم  ليحّلوا  ملصريهم 
بلدة  »هل  سائاًل:  بيدهم«، 
اجلمهورية  نطاق  خارج  السا 
اللبنانية؟ وهل حنتاج اىل فيزا 

لدخوهلا؟«.
استقبل جعجع أمس االول وفدًا 
وقراه:  جبيل  جرد  بلدات  من 
السا، قرطبا، قهمز، سرعيتا، 
املغريي،  يانوح،  املزاريب، 
جمدل العاقورة، غابات واجلنة 
ومار سركيس ضّم املختارين 
البلدية  اجملالس  واعضاء 
املغريي  كاهن  واالختيارية، 
شربل اخلوري، رئيس دير مار 
وباخوس يف قرطبا  سركيس 
كاهن  الدكاش،  جوزف  األب 
حامت،  جربايل  والغابات  السا 
الذين  املنطقة  فاعليات  اىل 
املتكررة  »االعتداءات  عرضوا 
السا  أبناء  على  واملستمرة 
مناشدين  جبيل«،  جرد  وقرى 
جعجع »حّل هذه املعضلة اليت 
واليت  يوم،  بعد  يومًا  تتفاقم 
مبجرد  البساطة  مبنتهى  ُتعاجل 
بسط الدولة اللبنانية سلطتها 
وإرسال فريق املساحة إلحقاق 

احلق«.
قال  الطويل  اإلجتماع  بعد 
جعجع إن اجلو الذي نقله اليه 

كاشفًا  مريح«،  »غري  الوفد 
اجلمهورية  برئيس  اتصل  انه 
ميشال سليمان وكّل املعنيني 
يف الدولة اللبنانية ومل يتلَق 
زال  وما  اليوم،  اىل  جوابًا 
حاله.   على  السا  يف  الوضع 
يف  دولة  ال  »كأن  وأضاف: 
خارج  موجودة  وكأنها  السا، 
سبب   من  فهل  الدولة،  إطار 
ان   2011 سنة  نقبل  جيعلنا 
ال  لبنانية  قرية  هناك  تكون 
هذا  هل  للدولة؟  فيها  وجود 
منطقي؟ )...( شهدنا األسبوع 
ومل  حوادث  ثالثة  املاضي 
علمًا  موقوف،  أي  عن  نسمع 
للضرب  تعرض  مّشاسًا  ان 
على  شخصي  بادعاء  وتقدم 
هوياتهم،  املعروفة  املعتدين 
اىل جانب االعتداء على فريق 
األمنية  القوى  أمام  اعالمي 
وأنقذت  هناك  كانت  اليت 
من  وغريها  الفريق...  هذا 
األجهزة  فأين  األحداث، 
أين  العامة؟  والنيابة  االمنية 
وزارة  أين  الداخلية؟  وزارة 
احلكومة؟  رئيس  اين  الدفاع؟ 
اذا  اجلمهورية؟  رئيس  أين 
فرط  يريدون  هؤالء  كان 
وال  الدنيا.  آخر  فهذه  الدولة 
ننسى أن ال خالص لنا إال من 

خالل مؤسسات الدولة«.
وتابع: »نريد الدولة يف السا، 
فهل هذا املطلب كبري وحيتاج 
اىل معجزة؟ نريد املساحة يف 
السا، وإال فكيف حُيّل اخلالف 
العقاري؟«، داعيًا اىل »وجوب 
ايقاف املعتدين حتى ال نعطي 

مثااًل خاطئًا للبنانيني«.
وردًا على سؤال، وافق جعجع 
على  عون  ميشال  النائب 
»ضرورة حّل املشكلة يف السا 

قانونيًا«. 

وجه الوزير السابق النائب 
»الشكر  محاده  مروان 
الرئيس  اىل  العميق« 
وحكومته،  السنيورة  فؤاد 
العام  املدير  واىل 
يف  والصيانة  لالستثمار 
الرئيس  االتصاالت  وزارة 
اوجريو  هليئة  العام  املدير 
الدكتور عبد املنعم يوسف، 
املالكني  هيئة  و)رئيس 
جيلبري  اخلليوي(  قطاع  يف 
يف  »ملساهمتهم  جنار، 
االضافية  الطاقات  تأمني 
لبنان  بها  سيتمتع  اليت 
واليت  االتصاالت  حقل  يف 
افرادا  للبنانيني،  ستوفر 
على  القدرة  ومؤسسات، 
مضاعفة خدمات االنرتنت«.

وقال الوزير السابق مروان 
محادة يف بيان امس االول  
»ان مشروع الكابل العمالق
اعدته  الذي   IMEWE
ونفذته  عليه  ووافقت 
السنيورة  الرئيس  حكومة 
لي  كان  واليت  االوىل 
شرف املشاركة فيها وزيرا 
لالتصاالت، دخل يف اخلدمة 
عهد  اشهر يف  بضعة  قبل 
ما بني احلكومتني، بعد كل 
العقبات السياسية وحماولة 
االدعاء  ثم  ومن  تأخريه، 
حقيبة  انتقال  منذ  بأبوته، 
االتصاالت اىل كتلة تبحث 
يف كل يوم عن االجنازات 

الوهمية«.
الوزير  خيفف  »ان  ومتنى 
احلالي من غلوائه وادعاءاته، 
االقل  على  يعرتف  وان 
للعاملني يف الوزارة وهيئة 
اوجريو بفضلهم الكبري يف 
الوثبة اليت ُحققت يف قطاع 

االتصاالت«

محاده دعا وزير 
االتصاالت اىل 

االعرتاف مبا حققه 
سابقوه
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باسيل أعلن السري يف »كسر املافيا« وأيِّ حكومة ال تقبل 
مشروع الكهرباء الذي جيب أن يكون من أولوياتها

واملياه  الطاقة  وزير  أعلن 
كسر  يف  »السري  باسيل  جربان 
»املافيا«، ويف كسر أي حكومة 
الكهرباء«،  مشروع  تقبل  ال 
منبهًا إىل »التوازنات السياسية 

واألحجام يف البالد«.
يف  صحايف  مؤمتر  يف  وأشار 
العام  املدير  الوزارة يف حضور 
كمال  لبنان  كهرباء  ملؤسسة 
حايك اىل »أننا أمام واقع شلل 
حل  إنتظار  يف  ونيابي  حكومي 
مشكلة الكهرباء، وإن من خسر 
اللبناني  الشعب  هو  االربعاء 
مليون   80 مببلغ  واخلزينة 
 255 مببلغ  واإلقتصاد  دوالر، 
األسبوعني  خالل  دوالر  مليون 
من  السابع  وإىل  املنصرمني 

أيلول«.
ورأى »أن الشلل احلكومي كان 
بالعكس  جيب أال حيـــــــصل بل 
موضوع  يكون  أن  جيب  كان 
إجنازات  أول  من  الكهرباء 
احلكومة، كونه أمرًا مبتوتًا سابقًا 
األطراف  من  عليه  وموافقًا 

السياسيني كافة«.
الـ  مشروع  »أن  التأكيد  وجدد 
ولكن  سُينّفذ  ميغاواط   700
سياسية  حماصصة  أي  دون 
قيام  يعتادوا  أن  جيب  ألنهم 
دون  كبري  حبجم  ولو  مشاريع 
نشكل  حنن  احملاصصات. 
مشروعنا  يكون  ولن  الضمان، 
جزءًا من النظام املافيوي القائم 
يف البالد ولن نقبل أي عموالت 
او مسسرات كانت قائمة سابقًا 
للشعب  هو  املطلب  هذا  وإن 
هذا  وسننقذ  له،  وحق  اللبناني 
مثن  أي  ندفع  ولن  املشروع 
سياسي او غري سياسي إلمراره 

وسيمر دون أمثان«.
ظرف  امام  اليوم  »إننا  وقال: 
على  جتمعت  حيث  إستثنائي، 
الشعب اللبناني مجيع املصائب 
تهمه  قضية  أكثر  واحلاالت يف 
سياسة  من  الكهرباء،  قضية 
احملاور إىل احملاصصة السياسية 
واملذهبية البغيضة املعتمدة يف 
األكثرية  توازنات  إىل  البالد، 

مل  فالقضية  لذلك  وغريها. 
تكن قضية تصويت يف جملس 
حرص  هناك  كان  بل  الوزراء، 
على إيصاهلا إىل جملس النواب 
بنجاح وهو ما جعل األزمة تستمر، 
ما يدل على ان املشكلة ليست 

فقط يف جملس الوزراء«.
خطة  خالل  من  أنه  وأوضح 
أن  بعد  احلل  »وجد  الكهرباء 
َعِمل عليه ألكثر من مثانية أشهر 
ونال موافقة مجيع األطراف عليه 
الوطنية«،  الوحدة  بإمجاع حكومة 
مؤكدًا أنه »مل يغرّي أي شيء بل 
هناك أشخاص هم غرّيوا، لكن 
وقائمًا  موجودًا  يزال  ال  احلل 
وهناك من حياول عرقلته، وإن 
موضوع  إخراج  هو  به  قمنا  ما 
الكهرباء من السياسة ووضعناه 
أعادوا  وقد  »التقين«،  خانة  يف 
اليوم إدخاله يف السياسة ويف 
الدائرة  يف  إلبقائه  احملاصصة 
نفسها اليت كان فيها سابقًا أي 
التوزيعات السياسية يف  دائرة 

البالد«.
معارضة  »أن  اىل  لفت  وإذ 
هي  اليوم  الكهرباء  موضوع 
»أن  اعترب  سياسية«،  معارضة 
داخل  إىل  إنتقلت  املشكلة 
يكون  أاّل  يفرتض  اليت  احلكومة 
يف  داخلها  مشكلة  أي  هناك 

شأن اخلطة«.
على  التام  »احلرص  وأكد 
مشروع  وإنقاذ  احلكومة  إنقاذ 
الكهرباء  الكهرباء، لكن مشروع 
فاملواطنون  احلكومة،  من  أهم 
ال تهمهم من تكون احلكومة بل 
وخلص:  مصاحلهم«.  يريدون 
»إننا حرصاء على احلكومة فهي 
حكومتنا وحنن الفريق األكرب فيها 
خسارتنا،  إىل  يؤدي  وسقوطها 
فوق  املواطنني  مصلحة  ولكن 
ان  نتمنى  وكنا  إعتبار،  أي 
هدية  الكهرباء  مشروع  نقدم 
إىل اللبنانيني يف مناسبة حلول 
شهر رمضان املبارك، لكننا لن 
املستقبل  تيار  إىل  هدية  نقدم 
وأتباعه بسقوط احلكومة يف هذا 

العيد«.

مار  املاروني  البطريرك  عرض 
بشاره بطرس الراعي التطورات 
يف لبنان واملنطقة وخصوصًا يف 
سوريا مع السفري السوري علي 
عبد الكريم علي، الذي زاره يف 

بكركي بعد ظهر أمس االول.
الصحة  وزير  استقبل  كذلك 
يرافقه  خليل  حسن  علي  العامة 
الوزارة،  مستشاري  من  عدد 
االوضاع ويف  البحث يف  وجرى 

املوضوع االستشفائي.
»حبثنا  خليل:  قال  اللقاء،  وبعد 
مع البطريرك الراعي يف اهلموم 
الوطنية العامة، وأبلغناه ترحيبنا 
له  املرتقبة  بالزيارة  وسعادتنا 

للجنوب«.
ونفى »أن يكون نقل أي رسالة 
خاصة من رئيس جملس النواب 
نبيه بري إىل البطريرك الراعي«، 
البحث  يكون  أن  نفى  كذلك 

تناول موضوع السا.
الراعي عضو »تكتل  ثم استقبل 
النائب فريد  اإلصالح والتغيري« 
كميل  اجلديد  واملطران  اخلازن، 
لوزارة  العام  واملدير  زيدان، 

الرتبية فادي يرق.
يوم  الراعي  البطريرك  ويسافر 
أيلول،  من  الثالث  يف  السبت 
تستمر  زيارة  يف  فرنسا  اىل 
مثانية أيام يلتقي خالهلا الرئيس 
ومسؤولني  ساركوزي  نيكوال 
كبارًا، ويعرض معهم الوضع يف 

لبنان واملنطقة.
ويف أوائل تشرين األول املقبل 
الواليات  اىل  الراعي  يسافر 
يلتقي  حيث  األمريكية  املتحدة 
وعددًا  أوباما  باراك  الرئيس 
معهم  ويتناول  املسؤولني  من 
والشرق  اللبنانية  األوضاع 

أوسطية.

وتأتي الزيارة غداة ترؤس لبنان 
أيلول  الدولي يف  األمن  جملس 
الدائم  لبنان  مندوب  بشخص 
لدى األمم املتحدة نواف سالم، 
وزيارتي كل من رئيس اجلمهورية 
ميشال سليمان ورئيس احلكومة 
إللقاء  لنيويورك  ميقاتي  جنيب 
يف  واملشاركة  لبنان  كلمة 
لالمم  العمومية  اجلمعية  اجتماع 
املتحدة حول ديناميكية مناهضة 

االرهاب.
املاروني  البطريرك  يزور  كذلك 
عددًا من الواليات حيث اجلاليات 

اللبنانية.
صفري اىل الكامريون

أمس  مساء  بريوت  غادر  بدوره 
الكاردينال  البطريرك  االول، 
صفري  بطرس  اهلل  نصر  مار 
اىل  ومنها  املغرب  اىل  متوجها 
الكامريون للمشاركة يف املؤمتر 
للجنة  عشر  الثالث  العاملي 
لراعوية  الكاثوليكية  الدولية 
فيها  واليت سيشارك  السجون، 
من  دولة  مئة  لنحو  ممثلون 

الراعي عرض التطورات مع خليل والسفري السوري
 ويسافر إىل فرنسا وأمريكا... وصفري إىل الكامريون

*البطريرك الراعي مع السفري السوري والوزير خليل يف ساحة بكركي أمس االول*

القارات اخلمس، ويستمر من 27 
آب اىل 1 ايلول.

ورافق الكاردينال صفري، االمني 
العام جمللس البطاركة واالساقفة 
لبنان املونسنيور  الكاثوليك يف 
وهيب اخلواجة، وممثلة البطريرك 
الثالث حلام االخت  غريغوريوس 
وممثلة  نداف،  كلود  ماري 
يوسف  يوحنا  مار  البطريرك 
الثالث يونان االخت أمينة شيتو، 
واملنسق االقليمي للجنة الدولية 
السجون  لراعوية  الكاثوليكية 
ايلي  االب  االوسط  الشرق  يف 

نصر.
حول  كلمة  صفري  وسيلقي 
موضوعات تتعلق حبقوق االنسان 

والسجناء.
الكاردينال  افيد  الدميان  ويف   
الراعي  البطريرك  شارك  صفري 
مساء األربعاء يف افتتاح احلديقة 
اليت اقامتها رعية الدميان »وفاء 
رئيس  وحضر  هلما«.  ووالء 
احتاد بلديات قضاء بشري ايلي 
رابطة  عام  ومنسق  خملوف، 

نوفل  والرتاث  للرسالة  قنوبني 
يف  لبنان  قنصل  الشدراوي، 
الكندية  نوفاسكوشيا  مقاطعة 
دميانية.  ووجوه  فارس،  وديع 
عرب  جوليان  االحتفال  وقدمت 
ثم القى اخلوري خليل عرب كلمة 
ترى  الدميان  »الن  فيها:  وجاء 
رمزي  الغبطة  صاحيب  يا  فيكم 
الثبات والصمود واالستقواء على 
الصعوبات واملشقات واالعاصري 
شاءت  فريدان،  نادران  وألنكما 
بشجر  احلديقة  هذه  تغرس  ان 
االقوى  الفريد  النادر  اللزاب 
والعوامل  االعاصري  كل  من 
غرس  ميكن  وال  واملشقات، 
اخلريف  اوائل  يف  اال  اللزاب 
سيستكمل  حني  تشرين  يف 
الغرس حاماًل امسيكما مرسومني 
تصميم  وفق  اللزاب  بشجر 
هذه  ستكون  رائع.  هندسي 
احلديقة موقعًا الستضافة اعمال 
من  خنبة  يد  على  صخرية  حنت 
هذه  بواكري  هي  وها  النحاتني. 
املنحوتات ترفع اليوم وهي متثل 
يسلم  صفري  الكاردينال  نيافة 
البطريرك  لغبطة  الرعاية  عصا 
الراعي. وقد ابدعتها يد النحات 
نايف علوان برعاية عائلة مارونية 
مؤمنة هي عائلة خازن ناصيف.

صفري  للبطريرك  كلمة  وكانت 
عن تاريخ البطريركية يف الدميان 
كلمة  الراعي  البطريرك  والقى 
على  الدميان  رعية  فيها  شكر 

مبادرتها.
ثم ازاح الراعي وصفري والسيد 
عن  الستارة  ناصيف  خازن 
التذكاري  الصخري  التمثال 
ساحة  اىل  مشيًا  اجلميع  وانتقل 
حيث  مارون  يوحنا  مار  كنيسة 

احتفل البطريركان بالقداس.

أمحد احلريري: هل أصبح منطق املقاومة 
رخصة لالعتداء والقتل؟

اعترب األمني العام لـ«تيار املستقبل« أمحد احلريري أنه »من 
بشكلها  األحداث  رؤية  عن  اهلل«  »حزب  يتوقف  أن  املؤمل 
واملمانعة  املقاومة  منطق  أصبح  »هل  وسأل:  الصحيح. 
ان  مؤكدًا  الطوائف«؟؛  ضد  والقتل  لإلعتداء  رخصة  مبثابة 
»تيار املستقبل« هو »ميليشيا للعلم وإعمار لبنان وللحقيقة 

والعدالة«.
إفطار قطاع  احلريري يف  الرئيس سعد  وشدد خالل متثيله 
تعشق  »بريوت  أن  على  املستقبل«  »تيار  يف  احلرة  املهن 
عن  وتبحث  والشجاعة  للنجاح  وتنحين  للحق  وتسجد  احلرية 
اإلبداع والتفوق ال عن عبوة ناسفة أو عن محاقة ترتكب يف 7 
أيار أم عن توعد القمصان السود والقمع اهلمجي للمتظاهرين 

على أبواب السفارة السورية«.
وتناول »مرحلة قصف العماد ميشال عون ملنطقة األونيسكو 
وادعائه بأنه طلب إجراء حتقيق دولي يف املوضوع والذي 
ثبت بأنه متويه وتضليل«، متطرقًا اىل »ما كشفته برقيات 
بريوت،  أهل  حبق  البذيئة  اجلنرال  أفكار  عن  »ويكيليكس« 
لوجود  إضافة اىل تالعبه مبشاعر اجملتمع املسيحي برتوجيه 

مؤامرات ضد األقليات ال وجود هلا إال يف خميلته«.
وسأل »ما هي عالقة املليار واملائيت مليون دوالر أمريكي 
املطلوبة خلطة الكهرباء بكرامة تكتل »التغيري واالصالح« ومن 

هم عشاق املال حنن أم اجلنرال وصهره؟«.
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سيدة اختصاصية تجميل عالجي
تريد استئجار غرفة داخل صالون 

تجميل او تزيني نسائي
لالتصال فورا على الرقم:

0425140016

 A Beauty Clinic Specialist
 needs to sub-lease a room
 for her job within a Beauty

 or Hair Dresser Shop.
.Urgent

Contact 0425140016 
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اسرتاليات

<ÌÈπ^√÷]<Ìví÷]<Ì€øfl⁄<kfl◊¬_
<‡⁄ <ÏÖÅ^í÷] <l^¬^√ç˜] <·]
<mobile phones<Ì÷Á€-]<Ãi]Á7]
<…^⁄Ç÷] <·^õÜâ <gfäi <ÇŒ
<›]Ç~jâ] <î^~ç˜] <Ó◊¬Ê
<Ê]<( textingE<ÌÈífl÷]<ÿÒ^âÜ÷]
<‡¬ <pÇvj÷]Ê <≈^€ä÷] <Ïà„q]
<Çv◊÷   free-hands devices < <Ç√e

JöÜ√j÷]<‡⁄
<Ó◊¬ <ÜËÑvj÷] <]Ñ‚ <ÇfljäËÊ
<Ãn”π] <›]Ç~jâ˜] <·`e <Ì÷Å_
<Ïà„q˘]Ê <Ì÷^œfl÷] <Ãi]Á„◊÷
<·_ <‡”µ <ÔÜ}˘] <ÌÈ”◊â¯÷]
<öÜ⁄<Ü�}<ÏÅ^Ëá <±c <ÎÅˆË
<ÿ”ç<Á‚Ê<HDgliomaE <ÍœeÇ÷]

J…^⁄Ç÷]<·^õÜâ<‡⁄<oÈf}
<ÌÈ÷ÊÇ÷] <Ì÷^“Á÷] <krjfljâ]Ê
<Ì√e^j÷] <·^õÜä÷] <pÁvf÷
<·_ < <ÌÈπ^√÷] <Ìví÷] <Ì€øflπ
<l˜^.]<ª<l^¬^√ç˜]<ÅÅÜi
<:÷] <ÌÈäÈõ^fl«⁄ÊÜ„”÷]
<‡⁄»<Ïà„q˘]<ÂÑ‚<ÿn⁄<^‚Ç÷Ái
<ÌflõÜä⁄ <·Á”i <·] <‡”€π]

J«Üéf◊÷
<‡⁄<^π^¬<OM<‡⁄<–ËÜ <–◊õ]Ê
<‹ÈÈœi<Ç√e<ÜËÑvj÷]<]Ñ‚<]Ç◊e<MP
<:÷] <l^â]ÖÇ÷] <‡⁄ <l^Úπ]
<ÌÈfi^õÜä÷]<Üõ^~π]<ª<lÜéfi
<l˜^.]<‡¬<Ì∂^fl÷]<Ì◊€j-]

JÌÈäÈõ^fl«⁄ÊÜ„”÷]
<Ì÷Å_<ÇqÁi< <̃‰fi]<^€◊√÷]<Ÿ^ŒÊ
<l^¬^√ç˜]<·_<t^jfljâ <̃ÌÈ ^“
<Ì÷^œfl÷]<Ãi]Á7]<‡⁄<ÏÖÅ^í÷]
<’^fl‚ <·^“ <‡”÷Ê <H <Ìfl⁄a
<Ÿ^€ju] <Ö^„æ˝ <ÌÈ ^“ <l^fi^Èe

JÌÈ∆^⁄Ç÷]<›]ÖÊ˜^e<^„j◊ë

Œbflá€a@Êb†ãé@kjèm@á”@Ú€Ï‡0a@—maÏ:a@pb«b»ía

<^⁄Çœ⁄ < <·ÊÇ¬^œjπ] <Óœ◊jÈâ
<·ÁeÜ”÷] <ÌfËÜñ÷ <‹„i^ñËÁ√i
<‡⁄ <Ï^À√π] <Ìfj√÷] <ƒÀi3â <^€“
<òÀ~flπ]<ÿ}Ç÷]<ÎÊÑ÷<gÒ]Üñ÷]
<±c <Ö˜ÊÅ <ULLL <‡⁄ <hÜœË <^⁄
<l^ÈëÁj÷]<gqÁ≤<Ö˜ÊÅ<NQHLLL
<‡⁄<·˚] <^„È <Üøfl÷] <ÎÜ´<:÷]

JÅÖ¯È∆<Ì⁄Á”u<ÿfŒ
<^È÷Áq<ÎÖ^éjä⁄<4f“<^¬Å<ÇŒÊ
<åÊÖ <Ä^flπ] <4«j÷ <ÅÖ¯È∆
<ÂÜËÜœi <‹◊â <ÎÑ÷] <HlÁfiÖ^∆
<H^m¯n÷] <›ÁË <Ì⁄Á”v◊÷ <ÍÒ^„fl÷]
<òËÁ√j÷] <‹ËÇœi <·Á”Ë <·_ <±]
<±] <ÿíË <ÎÑ÷] <ÿ}Ç÷] <ÎÊÑ÷
<ª <HÌflä÷] <ª <Ö˜ÊÅ <Ã÷_ <TL
<Ê_ <gÒ]Üñ÷] <l˜Ç√⁄ <·_ <∞u
<ÿ}Ç÷] <ÎÊÑ÷ <Ìfäfl÷^e <^„i^fj¬
<‹„fi_ <‡⁄<Ç“`j◊÷ <4«jjâ<Ó◊¬˜]
<ÏÅ^Ëá <‡⁄ <ÇÒ]Á  <Î_ <]Áœ◊jË <%

JÌfËÜñ÷]<‡⁄<ÌÈÀ√π]<Ìfj√÷]
<ÖÁäÈ Ê2÷] <^ñË_ <ò Ö <^€“
<òËÁ√j÷] <ª <Ω]Ü ˜] <lÁfi^∆
<l]Å^Ëà÷] <gfäe <‡ËÇ¬^œj€◊÷
<l^ç^√π] <ƒ Ç÷ <Ï4}˘]
<ÅÇäi<:÷]<ÌÈëÁj÷]Ê<HÌËÇ¬^œj÷]
<J·ÁeÜ”÷] <Ö^√â_ <≈^ÀiÖ˜ <ºœ 
<òËÁ√i<·Á”Ë<·_<ÓëÊ_<‰fl”÷Ê
<≈^ÀiÖ] <·ÊÅ <Ì÷Á◊Èv◊÷ <gÒ]Üñ÷]
<‡⁄ <±Ê˘] <Ìflä÷] <ª <ÅÁŒÁ÷]
<ÜŒ_Ê<·ÁeÜ”÷]<Ó◊¬<ÌfËÜï<öÜ 
<Çu] <^eÜ„”÷] <Ö^√â_ <≈^ÀiÖ] <·`e

JòËÁ√j÷]<h^fâ]
<l]ÇÒ^¬ <ƒËáÁj÷ <‰j�} <Ö^õc <ª
<ÓëÊ_ <H·ÁeÜ”÷] <gÒ]Üï
<QQ <^�¬^e <lÁfiÖ^∆ <ÖÁä Ê2÷]
<RzO<±]Áu<Î]<l¯Ò^√◊÷<ÌÚπ]<ª

<≈^ÀiÖ] < <ÿæ <ª<Ö˜ÊÅ <l]Ö^È◊⁄
<H <]Ö˜ÊÅNR <·ÁeÜ”÷] <‡õ <Ü√â
<Ö^È◊⁄ <MMHQ <±] <ÏÅ^Ëà÷] <ÿíj÷
<Ìä∏ <ìí~jâÊ <JÖ˜ÊÅ
<òËÁ√j÷]<‡⁄<ÌÚπ]<ª<·Ám¯mÊ
<ÏÇ¬^äπ <Ö˜ÊÅ <Ö^È◊⁄ <OzU <Î]
<ÌÒ^π]<ª<MLÊ<Ÿ^€¬˘]Ê<0^íπ]

JÖ^”je˜]<±c<Ö˜ÊÅ<Ö^È◊⁄<MzQ
<<lÁfi^∆ <ÖÁäÈ Ê2÷] <‡ç <^€“
<Ÿ^qÖ <Ö^f“ <Ó◊¬ <^¬É˜ <^⁄Ár‚
<s„fi <]ÊÇœjfi] <‡ËÑ÷] <Ÿ^€¬˘]
<Ó◊¬ <ÌfËÜï <öÜÀ÷ <Ì⁄Á”£]
<ãÈÒÖ <‘÷É <ª <^≤ <H <·ÁeÜ”÷]
<^È÷]3â] <ª <Ÿ^€¬˘] <ã◊•
<ã◊•<ãÈÒÖÊ<HÍ÷Å]Üe<›^‚]Ü∆
<<g◊í◊÷<BlueScope<Ì“Üç<ÏÖ]Å]
<ã◊• <ãÈÒÖÊ <Íç]Ü“ <‹Ë]Ü∆
<·ÁjÈ◊Èe <Íe <èj‚ <Íe <ÏÖ]Å]
<ÎÑÀflj⁄ <‡¬<¯ñ <H <Üífi<’^q
<ÿ �Èäπ] <Í√Èf�÷] <á^«÷]Ê <‹vÀ÷]
<ÜíŒ» <]Á√ïÊ<‡ËÑ÷] <l^¬^flí◊÷
<ÿfŒ <«ÌÈi]Ñ÷] <Ìv◊íπ]Ê <Üøfl÷]

JÌÈflõÁ÷]<Ìv◊íπ]
<ÅÖ¯È∆ <ÏÇÈä÷] <k€„i] <^‚ÖÊÇe
<ÜËÜœj÷] <‰ËÁée <lÁe] <ÇÈä÷]
<‹È¬á <Ó◊¬ <^⁄Ár‚ <kflçÊ
<‰jâ^Èâ <lÇœjfi] <ÌïÖ^√π]

JÜç^fπ]<ÿ€√◊÷
<·] <]ÖáÁ÷] <ÌäÈÒÖ <k÷^ŒÊ
<Üç^fπ] <ÿ€√÷] <4e]Çi <Ÿ^€√jâ]»
<ìÈ◊œi <‡⁄ <ÿm^∫ < �‹“ <–Èœvj÷
<ƒ ÜË <·_ <‰fi`ç <‡⁄ <l^m^√ffi˜]
<4√äi <‡⁄ <4n”e <Ün“_ <Õ¯“˜]
<ƒ ÜË <‡÷ <‡”÷Ê <H <·ÁeÜ”÷]
<òÈÀ°<Ê_ <òËÁ√j◊÷ <l]ÇÒ^√÷]
<ÂÑ‚ <‡⁄ <Î_ <ª <ÃÈ÷^”j÷]

ÊÏqÏ‹æa@êÓ€Î@ãé�̨ a@ÊÏiãÿ€a@ã»é@…œáÌ@Âfl@ZpÏia

CÊÏiãÿ€a@pbõÌÏ»mD@Ú�Ç@Â«@—ìÿm@pÏ„bÀ@Ú‰ß
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<ÇÈä÷]<Hà◊È‚<käË]<gÒ^fi<‡◊¬_
<›ÁâÖ <·] < <ã“ÊÜe <∞◊∆
<‡ËÑ◊÷ <l]Ö^�œ÷] <Ÿ^€√jâ]
<ÌÈ◊í <Ê]<ÌËÜ„ç<Ü“]Ñi<·Ê3éË
<]Çje]<^„ñÈÀ°<‹jÈâ<ÌËÁflâ<Ê]

Jÿfœπ]<áÁ≥<‡⁄<ŸÊ˜]<‡⁄
<<NLMM<áÁ≥<‡⁄<ŸÊ˜]<‡⁄<]Çje^ 
<Ü“]Ñi <Ö^√â] <òÀ} <‹jÈâ
<h^“Ü◊÷ <l]Ö^�œ÷] <ª <ÜÀä÷]
<<‹øjfl⁄<ÿ”ée<^„fiÁ◊€√jäË<‡ËÑ÷]
<Ü ÁË<^∫<ÌÚπ]<ª<Ì√äi<ÅÊÇù
<ª <]Ö˜ÊÅ <NPL <h^“Ü÷] <Ó◊¬

JÌflä÷]
<·¯¬c<·c»<ã“ÊÜe<ÇÈä÷]<Ÿ^ŒÊ
<‹Èø¬ <`ffi <Á‚ <D^√eÖ˜]E <›ÁÈ÷]
<·^”ä÷] <‡⁄ <Ö^�œ÷] <h^“Ü÷
<·Á◊œjäË <‡ËÑ÷] <∞È◊-]

J«ÌËÇËÇ£]<‘”ä÷]
<à◊È‚ <käË] <gÒ^fi <Õ^ï]Ê
<pÊ^â<ÁÈfi<Ì�}<ÿæ<ª»<ŸÁœË
<›ÁâÖ <òÈÀ~j÷ <ÏÇËÇ¢] <à◊ËÊ
<h^“Ü÷]<‡”µ<l]Ö^�œ÷]<Ÿ^€√jâ]
±]<<East Hills<‡⁄<‡ËÜ ^äπ]
<±] <ÿíË <^⁄ <4 Ái <Wynyard
<Ü“]Ñi<‹„Ò]Üç<ÔÇ÷<l]Ö˜ÊÅ<ML
<]Üç<Çfl¬  $<MNL<ÖÇœeÊ<H<ÌËÜ„ç

J«ÌËÁflâ<ÜÀâ<ÏÜ“Ñi
<ÂÑ‚» <ã“ÊÜe <ÇÈä÷] <Ÿ^ŒÊ
<ÿ√ü <Ì◊Ò^7] <l^ñÈÀ~j÷]
<Ün“] <Ö^�œ÷^e <ÜÀä÷] <›ÁâÖ
<ÕÁâÊ<h^“Ü◊÷<ÌÈ÷Áœ√⁄Ê<¯€†
<º«ñ÷]<ò√e<ÃÈÀ°<ª<Ç¬^äi

Jl¯Ò^√÷]<ÌÈfi]àÈ⁄<Ó◊¬
<VŸÁœË<à◊È‚<käË]<gÒ^fi<ƒe^iÊ
<Í‚<ÌéÈ√π]<ÃÈ÷^”i<≈^ÀiÖ]<·c
<‰q]Ái<:÷]<^u^£c<Ün“˘]<Ì÷`äπ]
<l^ñÈÀ~j÷] <ÂÑ‚Ê <II <Üâ˘]
<ÔÜ}_ <ÏÜ⁄ <Ö˜ÊÇ÷] <ƒñi <ÕÁâ

J‹„eÁÈq<ª
<ÂÑ‚ <‹flj∆_ <·_ <ÅÊ_» <Ÿ^ŒÊ
<käË]<;õ]Á⁄<ƒÈréj÷<ÌëÜÀ÷]
<Ö^�œ÷] <·Á◊œjäË <‡ËÑ÷] <Hà◊È‚
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العام  األمني  نائب  رأى 
نعيم  الشيخ  اهلل«  لـ«حزب 
قاسم، ان »فريق 14 آذار ال 
يريد املقاومة حتى ولو ذهب 
لبنان ليكون حممية إسرائيلية، 
وإذا سألتهم كيف  بنا،  ضدًا 
عليك  عرضوا  لبنان؟  حتمون 
نظريات ليس فيها شيء من 

محاية لبنان«!
اإلفطار  حفل  خالل  وأوضح 
املعلمني  جتمع  أقامه  الذي 
يف التعبئة الرتبوية يف »حزب 
احملكمة  يرون  »انهم  اهلل«، 
سيفًا مسلطًا حيتاجونه لتعديل 
لبنان،  يف  القوى  موازين 
األجنيب  التدخل  والستدراج 
من أجل تغيري األغلبية لتكون 
ملصلحتهم«. مشريا اىل انهم 
»يقولون لنا قدموا أدلتكم إىل 

احملكمة«؟.
تضحكون،  من  »على  وسأل 
على  يعتمد  ملن  أمرنا  نسلم 
ويرفض  ظرفية  قرائن 
يرسم  وملن  احلسية،  األدلة 
يتحدث  بوليسيا  سيناريو 
أدوار  وتوزيع  مناقشات  عن 
ولقاءات  واجتماعات  وأمساء 
كلمة  يسمع  أن  دون  من 
واحدة عرب االتصاالت اهلاتفية 
ممن حتاوروا واتفقوا وخططوا 

وقرروا وناقشوا!«.
ودعا »مجاعة 14 آذار إىل عدم 
املذهبية،  الفتنة  نار  إذكاء 
األعمال  عن  واالبتعاد 
واالعتداءات  امليليشياوية، 
كما  اآلمنني  على  اليومية 

املركزية  اللجنة  منسق  مّحل 
اللبنانية«  »الكتائب  حزب  يف 
كتلة  عضو  اجلميل  سامي  النائب 
نواف  النائب  للمقاومة«  »الوفاء 
املوسوي »مسؤولية استمراره يف 
التخوي  وسياسة  املاضي  نبش 
واالتهام«، موضحًا انه »عندما يوّجه 
املوسوي اتهامًا اىل كل املقاومة 
اللبنانية يف فرتة 1982 فهو يوجه 
دون  املسيحيني  كل  اىل  اتهامًا 

إستثناء«.
اجلميل  بشري  »وصول  ان  واكد 
اىل الرئاسة كانت أعظم مرحلة يف 

تاريخ لبنان«.
وقال بعد لقائه وزير البيئة ناظم 
اخلوري يف مكتبه يف الوزارة أمس 
البيئة  وزير  على  »متنينا  االول: 
ومن خالله على رئيس اجلمهورية 
)ميشال سليمان( أن يلعب دورًا 
هو  وكما  الوضع،  إلنقاذ  إنقاذيًا 
ال  برتكيبتها  احلكومة  فإن  ظاهر 
وهذه  هي،  كما  تستمر  أن  ميكن 
فرصة كي يلعب رئيس اجلمهورية 

دورًا يف اعادة خلط االوراق«.
وعما اذا كان الدور املطلوب هو 
على الصعيد الوطين، أجاب: »على 
الواقع  وخصوصًا  األصعدة  مجيع 
صرح  عندما  حصل  كما  التخويين 
أحد النواب تصرحيًا خطريًا ارتسمت 
التساؤالت«.  من  الكثري  حوله 
اضاف: »أتكلم عن تصريح النائب 
عن  حتدث  الذي  املوسوي  نواف 
يف  جمددًا  ودخل   1982 حقبة 
من  التخوين ووضع جمموعة  حفلة 
االتهام«،  قفص  يف  اللبنانيني 
موضحًا انه » ليس مبقدور شخص 
يعطي  أن  اهلل«  »حزب  اىل  ينتمي 
لـ«الكتائب« أو »للمقاومة اللبنانية« 
درسًا يف الوطنية أو أي درس يف 

احرتام اآلخر«.
واستغرب انه »بعدما ختطينا مرحلة 
أحد مازال  أن يكون هناك  احلرب 
خيّون  وأن  املوضوع  هذا  يفتح 
اللبنانيني«.  من  كبرية  جمموعة 
وتعجب ألن »يصدر عن املوسوي 
مثل هذا الكالم وهو حليف للجنرال 
)رئيس تكتل »التغيري واالصالح« 
النائب( ميشال عون مع العلم أن 
اجلنرال عون كان يف العام 1982 
اىل جانب بشري اجلمّيل. عندما يوّجه 

اجلميل: اتهام »املقاومة اللبنانية« يف 82 
يعين اتهام كل املسيحيني

املوسوي اتهامًا اىل كل املقاومة 
اللبنانية يف تلك الفرتة فهو يوجه 

اتهامًا اىل كل املسيحيني«.
وتابع: »هم من يطرحون التقسيم 
وتقسيم اجملتمع هم من يطرحونه 
، ختوين اجملتمع املسيحي هم من 
أن يكمل يف  أراد  وإذا  يفعلونه، 
هذا االجتاه فليكمل ولكن ليتحمل 
الشيء.  هذا  عواقب  مسؤولية 
املاضية  الفرتة  يف  له  قلنا  وقد 
عندما حتدث بنفس املنطق أن هذه 
التصرحيات كانت متر يف املاضي 
سائاًل  متر«،  تعد  مل  اآلن  ولكنها 
باملنطق  الدخول  يريد  »هل  اياه 
التخويين لنخّون الكل، ولنخّون كل 
شخص تعاطى مع سوريا يف فرتة 

االحتالل السوري«.
اضاف: »يتكلم املوسوي عن عائلة 
وأعرف عن أي عائلة يتكلم، فهو 
يتكلم عن عائلة اجلمّيل اليت سقط 
منها مخسة شهداء وخّرجت رئيسي 
وخّرجت  ووزيرًا  ونائبني  مجهورية 
هذه  عن  التكلم  يريد  بطوالت، 
العائلة فليتحمل مسؤولياته، ورمبا 
كثرية  أمورًا  نفهم  الطريقة  بهذه 
بيار  ملاذا  نفهم  نكون  أال  ونأمل 
اهلدوء  جيب  اغتيل؟  قد  اجلمّيل 
ونريد بناء البلد مع كل اللبنانيني، 

ولكن ليس بالتخوين ».
وعن املؤمتر الصحايف لعضو كتلة 
حسن  النائب  للمقاومة«  »الوفاء 
»حزب  »ليتكلم  أجاب:  اهلل،  فضل 
احملكمة  عن  شاء  ما  قدر  اهلل« 
وال  ماشية  فاحملكمة  الدولية، 
كل  ستحاسب  وهي  أحدًا  تنتظر 
الوطن  حبق  جرائم  ارتكب  من 
ولن  مسارها  دعم  وسنواصل 

نسمح ألحد بعرقلة مسريتها«.
وزير  اجلميل  زار  أخرى،  جهة  من 
كرامي  فيصل  والرياضة  الشباب 
موضحا  بالوزارة،  مكتبه  يف 
ينجز  ومهم  كبري  مشروع  »هناك 
معاليه  على  متنينا  بسكنتا،  يف 
ملعب  وهو  إجنازه،  املساعدة يف 
مناسبة  يكون  مغلق  كبري  بلدي 
بشكل  قراهم  يف  الشباب  إلبقاء 
رياضاتهم«.  وممارسة  حضاري 
وقال: »وعدنا معاليه مبتابعة هذا 
مع  بالتعاون  الجنازه  املشروع 

البلدية« .

يتقدم رجل االعمال السيد ايهاب مطر صاحب شركة 
IPS  للحراسة االمنية بأحر التهاني من الجالية العربية 

عامة واالسالمية خاصة بمناسبة حلول عيد الفطر 
السعيد اعاده اهلل على الجميع بالخري واليمن والربكات 

وعلى وطننا لبنان باالمن والسالم واالزدهار
وطل عام وانتم بخري

قاسم: حادثة عيات لنقل الفوضى من مكان آلخر
مطالبا  عيات«،  يف  حصل 
بأن  املركزي  األمن  »جملس 
يعقد اجتماعًا ألن هذه احلادثة 
تستحق النظر إليها، خاصة مع 
حماوالت التوجيه السليب ضد 
انه  معتربا  اجليش«،  مؤسسة 
وراءه  في  خيخُ جدًا  خطري  »أمر 
رغبة يف تعميم الفوضى ويف 
األحداث  هذه  مثل  تصبح  أن 
امليليشياوية أمرًا عاديًا ينتقل 

من مكان إىل مكان آخر«.
نوار  النائب  اعترب  جهته،  من 
نظمها  ندوة  خالل  الساحلي 
جالال  بلدة  يف  اهلل«  »حزب 
ملناسبة يوم القدس العاملي، 
حزب  رئيس  فيها  شارك 
»االحتاد« عبد الرحيم مراد، أن 
الدولية  باحملكمة  يسمى  »ما 
من  عنها  صدر  وما  املهزلة، 
عالقة  ال  اتهامي  قرار  مهزلة 
وال  باالتهام  وال  بالقانون  له 
الدولية  املعايري  من  بأي 
فصول  أحد  وهو  والوطنية، 
تتعرض  اليت  املؤامرات 
منذ  اإلسالمية  املقاومة  هلا 

انطالقتها«.
أما مراد فقال إن »ما حيصل 
يف سوريا اليوم ليس إال من 
ضمن املسار الثأري ممن هم 
عربيا  واملمانعة  املقاومة  ضد 

واقليميا ودوليا«.
وأكد الّنائب حسني املوسوّي 
»القدس  أّن  تصريح،  يف 
املسلمني  قضّية  هي 
األوىل،  واملستضعفني 

والعنوان اجلامع هلم«.

ميشال  اجلمهورية  رئيس  شدد 
سليمان على »اهمية احلوار بني 
االفرقاء«، مشريًا اىل أن »احلوار 
اصبح حاجة لدول العامل وليس 
للبنان فحسب«. واعترب ان »اقرار 
يؤمن  عصري  انتخابي  قانون 
اللبنانية  للشرائح  متثيل  اوسع 
هو املدخل الصحيح لقيام دولة 

دميوقراطية عادلة«.
كالم سليمان جاء خالل استقباله 
يف املقر الرئاسي الصيفي يف 
االول،  أمس  الدين  بيت  قصر 
وفدًا من القوميني االجتماعيني 
يف منطقة اجلبل برئاسة الوزير 
اخلالق،  عبد  حممود  السابق 
بيت  يف  بوجوده  رحب  الذي 
الكامل  »الدعم  مبديا  الدين، 
اىل  اجلمهورية  رئيس  لدعوة 
الوطين«.  احلوار  إطالق  إعادة 
وأعرب عن »ثقته بطريقة ادارة 
عموما  لألمور  سليمان  الرئيس 
الوزراء  جملس  مستوى  وعلى 
خصوصا«، مؤيدا »قانون انتخاب 

يعتمد النسبية«.
واستقبل سليمان مبعوث رئيس 
عبد  اللييب  االنتقالي  اجمللس 
له  شكر  الذي  الزيداني،  اهلل 
اعرتاف لبنان باجمللس. وتناول 
البلدين  بني  العالقات  احلديث 
واالصول  االرصدة  وموضوع 
املصارف  يف  املوجودة  الليبية 

اللبنانية.
من  اجلمهورية  رئيس  وتسلم 
ماراتون«  »بريوت  مجعية  وفد 
اىل  دعوة  اخلليل  مي  برئاسة 

املشاركة يف املاراتون السنوي 
ذكرى  ملناسبة  يقام  الذي 

االستقالل.
وعرض مع الوزير السابق خليل 
السياسية  التطورات  اهلراوي 

الراهنة.
سفريي  اعتماد  اوراق  وتسلم 
آموس  ايدوو  نيجرييا  من  كل 
توماس  وبريطانيا  اولووي 
فلتشر.  فرنسيس  ستيورات 
الدين  بيت  قصر  يف  وأقيمت 
الالزمة  والتشريفات  املراسم 
االوىل  املرة  وهي  للمناسبة، 
رئيس  فيها  يتسلم  اليت 
اعتماد سفراء  أوراق  اجلمهورية 

يف املقر الرئاسي الصيفي.
الربيطانية  السفارة  وأوضحت 
العسكري  »امللحق  ان  بيان 
تايلور  جايلز  املقدم  الربيطاني 
السفارة  يف  باألعمال  والقائم 
السفري  رافقا  كازاليت  بريز 
اوراق  تقديم  خالل  فلتشر 
إعتماده«، مشرية اىل انه »فور 
بدء مهامه الرمسية قال السفري 
صوتية  رسالة  يف  فلتشر 
واالنكليزية:  العربية  باللغتني 
هذا  لتولي  مسرور  إنين 
بذل كل  على  وعازم  املنصب، 
ما يف وسعي لتحسني العالقات 
البلد  وهذا  بريطانيا  بني 
االستثنائي، كما سنركز جهدنا 
الدميوقراطية  االستقرار،  لدعم 
واحلكم اجليد يف لبنان، إضافة 
اجلودة  عالية  خدمة  تقديم  اىل 

للمواطنني الربيطانيني

التقى الزيداني واهلراوي وتسلم أوراق اعتماد سفريين

سليمان يؤكد أهمية احلوار وإقرار 
قانون انتخاب عصري

تهنئة

بري يستقبل 
فريكامني وجنار 

وعبيد
نبيه  النواب  رئيس جملس  عرض 
بري، يف مقر الرئاسة الثانية يف 
عني التينة أمس االول، مع سفري 
بلجيكا يف لبنان يوهان فريكامني، 
والعالقات  الراهنة  األوضاع 

الثنائية.
السابق  العدل  وزير  استقبل  ثم 
السابق  فالوزير  جنار،  ابراهيم 
جان عبيد وحبث معه يف التطورات 

الراهنة.
بعيد  تهنئة  برقيات  بري  وتلقى 
الفطر السعيد من: رئيس جملس 
األبرش،  حممود  السوري  الشعب 
مملكة  يف  النواب  جملس  رئيس 
البحرين خليفة بن أمحد الظهراني، 
رئيس جملس األمة الكوييت جاسم 
اجمللس  رئيس  نائب  اخلرايف، 
حممد  امحد  الفلسطيين  التشريعي 
حبر واالمني العام لالحتاد الربملاني 

العربي نورالدين بوشكوج.
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قبل اسبوعني نشرت بعض الصحف الوطنية يف اسرتاليا ان 
تفاوتا جذريا يف املواقف واآلراء يفصل بني رئيسة الوزراء 
جوليا غيالرد وبني وزير خارجيتها كيفن راد. والتفاوت يف 
املوقف يتعلق بقناعة كل منهما قي ما يتعلق بقرار التصويت 
نهاية  سيطرح  ما  يف  املشاركة  عن  االمتناع  او  ضد  او  مع 
الشهر املقبل يف االمم املتحدة من مشروع قرار العرتاف دولي 

بدولة فلسطينية وذات سيادة كاملة.
املراجع االعالمية ذكرت ان السيدة غيالرد تفضل التصويت ضد 
هكذا قرار نظرا لقوة عالقتها مع النظام الصهوني االسرائيلي 
السيد  ان  حني  يف  االسرتالي،  اليهودي  اللوبي  مع  وايضا 
التصويت  عن  اسرتاليا  امتناع   يف  ماسة  ضرورة  يرى  راد 
مبعظم  القارة  تربط  اليت  املتينة  واملصاحل  للصداقات  نظرا 
الدول العربية، كذلك نظرا الن النظام الصهيوني االسرائيلي 
جتنيده  على  االوسط  الشرق  منطقة  يف  فرضه  ومنذ  قادر 
للدعم االمريكي واالوروبي وعشرات الدول االخرى يف الكرة 
 االرضية وهذا يكفي بكل تأكيد الفشال املشروع الفلسطيين.
حيال هذا، ورغم ان هكذا موقفا من جهة غيالرد او تردد من 
جهة راد يتطلب منا أقله شجبا واستنكارا عنيفني،  اال اننا 
على  حكرا  ليس  كهذا  موقفا  بان  ومعرفة  علما  الناس  اكثر 
حزب العمال االسرتالي او اية حكومة عمالية آنية او سابقة، 
بل هو موقف تبنته وعملت مبوجبه مجيع احلكومات االئتالفية 
يف اسرتاليا منذ عهد روبرت منزيس وحتى يومنا هذا. ويكفي 
ان نذكر هنا بعهد جون هاورد وحكومته، حيث غض النظر او 
باالحرى سحق احلقوق الفلسطينية كان اهلدف االكرب واالوحد 

من اجل ارضاء امريكا وربيبتها اسرائيل.
حنن هنا نرى ضرورة ماسة لغض النظر عن االستهتار احلكومي 
احلكمة  باب  من  اللوم  موجهني  الفلسطيين  الشعب  حبقوق 
حنن  انفسنا  اىل  ظفري«،  مثل  جسمي  حك  »ما  القائلة: 
ابناء اجلالية العربية عامة والفلسطينية خاصة. ان استهتارنا 
املؤمل واملؤسف على مجيع االصعدة االسرتالية هو الذي ادى 
اىل ذوبان اجلهود احلبارة املبذولة خالل العقود الثالثة االخرية 
والفلسطيين  العربي  اللوبي  كان  حيث  املنصرم  القرن  من 
يعمالن جنبا اىل جنب وعرب معظم العواصم االسرتالية من اجل 
شرح كافة مالبسات ومطالب هذه القضية لكافة السياسيني 
االسرتالية  االحزاب  واحلزبيني يف خمتلف  املتنفذين  واحلكام 

الرئيسية.
واستهتارا  ذوبانا  شهدت  بالذات  املاضية  عاما   15 الـ  ان 
ونسيانا مل يسبق هلا مثيل بني اوساط اجلالية العربية بهذا 
حلظة  يتواَن  مل  هنا  الصهيوني  اللوبي  ان  حني  الشأن، يف 
وعن  واضاليله  اكاذيبه  بث  وعن  حضوره  ابراز  عن  واحدة 
توظيف دعم احلزبيني واملسؤولني واحلكام وحتى عامة الشعب 
كامل  على  وهيمنته  والحتالله  لتسلطه  املضلل،  االسرتالي 

الكيان الفلسطيين.
سواء  الرخيصة  السخيفة  بانقساماتنا  انشغلنا  هنا  حنن 
انفسنا  شغلنا  لقد  عامة.  كعرب  او  خاصة  كفلسطينيني 
وستبقى  تعصف  زالت  وما  كانت  اليت  والقضايا  بالشؤون 
اللوبي  ان  حني  يف  العربية..  اقطارنا  يف  احلال  هذه  على 
الصهيوني ورغم ما كان يعصف باسرائيل من ازمات حكومية 
او شعبية او حتى دولية كان يشد أزر بعضه البعض،يغض  
االنظار عن املساوئ واخلالفات ويضع على اجلراح ملحا حمافظا 
على استمراره يف غّيه واكاذيبه... لكنه حقق يف النهاية كل 
االحزاب  مسؤولي  كل  وبات  وتأييد  دعم  من  اليه  هدف  ما 
الرئيسية هنا او الوزراء والنواب او حتى رؤساء احلكومات، 

كـأنهم خوامت طّيعة يف اصابع هذه الصهيونية.
االسرتالية  الرئيسية  االحزاب  وقناعات  ملواقف  انتقادنا  ان 
وقادتها واجب وطين مقدس اال اننا ال منين النفس مبمارسة 
هكذا حق عندما نكون منقسمني وجمزئني ومتعادين فيما بيننا.
اجلالية العربية يف اسرتاليا تعد مئات اآلالف من الناخبني ومع 
ذلك فنحن مل نتمكن حتى االن من ايصال نائب واحد قلبه 

ينبض بروح وحيوية قضايانا العربية احلقة.
وليس  الذنب  نكون  الن  نأسف  االم  بالدنا  يف  وكما  حنن 
الرأس. حنن أدرى الناس ان بني اوساطنا يف هذا البلد اناسا 
اكفاء يف علومهم وثقافتهم وقدراتهم كي يكونوا يف مصاف 
احلكام يف هذه القارة، اال ان عدم وجود اي منهم يف مناصب 
وتشرذمنا.  واحقادنا  انانيتنا  اىل  يعود  واملسؤولية  السلطة 

فلننِع وجودنا هنا قبل نعينا ألرضك يا فلسطني.

حنن املالمون... ال احلكام االسرتاليون !
بقلم رامي القروش الـمجهر

رفيق  الرئيس  اغتيال  »احلقيقة« يف  عن  البحث  ملف  إىل  أخريًا  ُأضيف 
احلريري، فصالن مثريان للجدل: األول، نشر املدعي العام يف احملكمة 
يوّجه  الذي  القضية،  يف  االتهامي  القرار  بلمار  دانيال  بلبنان  اخلاصة 
االتهام إىل أربعة عناصر يف »حزب اهلل« باملشاركة يف اجلرمية. والثاني 
املطلوبني  أحد  مع  مقابلة  بأنه  وصفته  ما  األمريكية  »تايم«  جملة  نشر 
األربعة، مشرية إىل ان اللقاء مت يف بريوت حبضور مسؤول من »حزب 
اهلل«، وقد أكد هذا املطلوب من احملكمة الدولية براءته مما ُنسب إليه، 
وإذ  بريوت.  خارج  عسكرية  مهمة  كان يف  االغتيال  ساعة  انه  موضحًا 
تكتمت اجمللة على اسم الصحايف، حماوره، بناء على اتفاق مسبق بني 
الطرفني اشرتط فيه املتهم املزعوم، للقبول بإجراء املقابلة، كتم امسه، 
وكذلك املكان الذي عقد فيه اللقاء، نفى »حزب اهلل« ان يكون اللقاء 
قد مت، معتربًا إياه جزءًا من احلملة اليت يتعرض هلا لتشويه صورته لدى 

الرأي العام.
ويف حني توىل احلزب تفنيد الثغر يف القرار االتهامي، مركزًا على ضعف 
االعتماد على دليل االتصاالت، فإن قضية املقابلة الصحافية املزعومة 

قد سلكت طريقني، قضائيًا ومهنيًا ـ أخالقيًا.
يف اجلانب القضائي، كان ال بد للمدعي العام التمييزي القاضي سعيد 
أين  أجراها؟  مريزا من حماولة معرفة احلقيقة يف موضوع املقابلة: من 
أجنبية  مندوب جملة  جعل  الذي  الغموض  جالء  وكذلك  ومتى؟  حصلت؟ 

يزعم انه »قبض« على أحـد املتهمني الرئيسيني
يف قضية احلريري، يف مكان ما من األراضي اللبنانية، يف حني عجزت 

األجهزة العدلية والقضائية التابعة له عن القيام بهذه العملية.
يضاف إىل هذا التحدي ملريزا، وتقصريه يف عيون الذين خططوا للمقابلة 
الذي  اآلخر  لـ«الشبح«  العدالة،  من  املطلوب  »الشبح«  تأكيد  املزعومة، 
أجرى املقابلة، على افرتاض ان املقابلة قد جرت بني الرجلني حبضور 
»شبح« ثالث أشارت إليه اجمللة بأنه »مسؤول من حزب اهلل«، تأكيده »ان 
السلطات اللبنانية على علم تام مبكان إقاميت. ولو أرادت القبض علّي 

لكانت أقدمت على ذلك منذ زمن. وببساطة، انها ال تستطيع«.
وقد وجد مريزا نفسه أمام فخ ُنصب له، وتاليًا للحكومة اليت يرتأسها 
جنيب ميقاتي واليت اتهمها أخصامها بأنها »حكومة حزب اهلل«، من جانب 
الذين فربكوا اللقاء الذي حتوم شبهات كثرية حول ظروف نشره، والقوى 

أو اجلهات اليت تفيد من هذا النشر.
وبدا واضحًا اهلدف الذي رمت املقابلة إىل حتقيقه، أي تشويه صورة 
احلكومة امليقاتية لدى اجملتمع الدولي، وإظهارها حقا انها »حكومة حزب 
اهلل«، ولو مل تكن كذلك لكانت حبثت عن املطلوبني األربعة، كما فعل 
»صحايف« جملة »تايم«، وساقتهم إىل سجن احملكمة الدولية يف الهاي. 

لكنها عاجزة عن ذلك، بداعي ان »حزب اهلل« ال يسمح هلا بذلك!
علمًا بأن املطلوب الذي قيل ان املقابلة املزعومة قد أجريت معه، حضر 

إىل املكان الذي التقى فيه الصحايف الشبح على دراجة نارية!
وهذا كاف وحده، يف الصحافة كما يف اجلرائم، للجزم بأن املستفيد من 
املقابلة، كما املستفيد من اجلرمية، ال بد من ان يقف وراء املقابلة. ولو 
كان األمر خالف ذلك، أي إذا مل تكن املقابلة مفربكة، لكان الصحايف 
املزعوم اليت يفرتض انه أجراها، أصر على وضع امسه عليها، ولكان 
أمره طرح على مراسل اجمللة يف بريوت نيكوالس بالنفورد، كما تقضي 
بذلك التقاليد الصحافية. إال إذا كان بالنفورد هو صاحب املقابلة، ويريد 
وال  الصحافية،  املهنة  بأصول  ال عالقة هلا  عنه ألسباب  الشبهة  ابعاد 
بكرامة املراسل الصحايف الذي جتري إدارة املطبوعة اليت انتدبته مراساًل 
األهمية،  يف  غاية  مقابلة  اللبنانية،  السلطات  لدى  رمسيًا  معتمدًا  هلا، 
يف قضية سياسية حساسة وخطرة، ميكن ان تسبب له متاعب شخصية 
ومهنية، ورمبا أبعد من ذلك، علمًا بأن مثل هذا القرار غالبًا ما ُيتخذ يف 
اجمللة على أعلى املستويات، وتتحكم فيه اعتبارات تتجاوز احتمال جلوء 

املراسل إىل االستقالة من منصبه.
بل أبعد من ذلك، كان يفرتض ـ يف حال كان احلديث أجراه مع املطلوب 
األجانب  أو  اللبنانيني  الصحافيني  أحد  أو  »تايم«  من  املزعوم صحايف 
على  بيعه  وعرض  اهلل«  »حزب  من  مبسؤولني  عالقات  تربطهم  الذين 
»التايم« ـ ان ترسل إدارة اجمللة النص، حبسب األصول املهنية املعتمدة 
من كربى الصحف واجملالت اليت حترص على صدقيتها حيال قرائها، إىل 
مراسلها يف بريوت للتدقيق فيه، كلمة كلمة، وحرفًا حرفًا. مع إبداء رأيه 
يف املوضوع، ومدى صدقيته، إىل جانب احتمال ان يكون مفربكًا بالكامل 

ومن نسج اخليال.
إال أن انشغال اللبنانيني مبا جيري يف سوريا، ومبواكبة نهاية حكم العقيد 

معمر القذايف يف ليبيا، قد عطل مفعوله.
اننا يف الواقع أمام منوذج بسيط ومدروس بعناية ملا ُيعرف بـ«التضليل 
 .DISINFORMATION اإلعالمي« أو »تشويه احلقائق« وخيتصر باألجنبية بـ
وهذه تقنية هلا أصوهلا وأهدافها، وقد جرت مراعاتها بعناية يف املقابلة 
املزعومة مبا فيها تأكيد مراسل »تايم« صدقية اجمللة وعدم نشرها تقارير 

أو أحاديث غري حقيقية، ومفربكة.
وبني أبرز قواعد التضليل اإلعالمي، ان الوسيلة سواء أكانت صحافية أو 
جملة أو إذاعة أو تلفزيون، أو وسيلة تواصل اجتماعي )انرتنت، فيسبوك، 

تويرت... اخل( تتحول من ناشرة للحقيقة إىل منتجة هلا ومفربكة.
هذا  يف  يتيمة  »تايم«  تبقى  ال  حتى  ذلك،  على  مثااًل  ُيعطي  من  ومثة 
اجملال، املقابلة اليت نشرتها جريدة »الشرق األوسط« السعودية أوائل 
أيلول 2009 مع الرئيس سعد احلريري وتضمنت كالمًا واضحًا للحريري 
عن الشهود الزور، وكيف ضللوا التحقيق الدولي، وأساؤوا إىل العالقات 
إليه،  توجه  ان  ميكن  تهمة  أي  من  السوري  النظام  مربئًا  سوريا،  مع 
الرئيس  والده  اغتيال  قضية  األسد يف  بشار  الرئيس  إىل  وخصوصًا 

رفيق احلريري.

لغم مقابلة »تايم« عّطله سقوط القذايف؟!
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ادمون صعب
وثبتت صحة هذا األمر بعد ذلك من خالل موقف احلريري من الشهود 
الزور، ورفضه مالحقتهم وحماكمتهم، ثم استدارته يف مواجهة النظام 

السوري والعمل من أجل إسقاطه.
يبقى سؤال أساسي؟

ملاذا »تايم«، وهي اجمللة الرصينة، املعروفة بصدقها وبصدقيتها، على 
ما أكد مراسلها يف بريوت؟

اجلواب رمبا عند الذين وصلوا إىل اإلعالم األوروبي يف التسريب والعمل 
لتشويه صورة املقاومة وتصوير املقاومني على انهم »إرهابيون« وقتلة 
زعيم لبناني كبري. إذ ان الذين وصلوا، بهمة اإلسرائيليني واألمريكيني، 
إىل »ديرشبيغل«، و«لوموند«، و«الفيغارو«، فضاًل عن »السياسة« الكويتية 
مسعتها  وتشويه  »تايم«،  إىل  الوصول  عليهم  يصعب  لن  وسواها، 

وصدقيتها، وهذا أبهظ مثن ميكن ان تدفعه مطبوعة ناجحة. 

خلفيّات املوقف اجلنبالطي من الربزاني إىل عبد الل
جان عزيز

ليس بسيطًا وال أحادي البعد موقف وليد جنبالط من مشروع الكهرباء، وهما 
ـــ يهددان بتحول احلكومة إىل تصريف أعمال بال استقالة،  ــــ موقفًا ومشروعًاـ 

وفق معلومات مؤكدة.
وحبسب العارفني ووقائع اجللسات واالتصاالت العلنية والسرية، ميكن رصد 

ثالثة أبعاد على األقل للموقف املذكور:
والدولتية،  اإلدارية  وسلوكياتهم  املسؤولني  بذهنيات  مرتبط  األول  البعد 
وميكن عزوه إىل نهج حكم عمره عقدان من الزمن. وهو ُبعد متتزج فيه العوامل 
النفسية بالنفعية بالُعرفية، مبا يشبه »العادات السرية«. فمنذ عشرين عامًا مل 
تطّبق وثيقة الوفاق الوطين، جلهة كون الوزير هو رأس وزارته، وهو الشريك 
مرتني  فعلها  التنفيذية.  السلطة  يف  وميثاقيًا  دستوريًا  الشراكة،  الكامل 
الراحل الثمن، وال يزال  ألبري منصور ومن بعده جورج أفرام. فدفع األول 
الثاني الباقي يدفع رمبا حتى اليوم. باستثناء ذلك، تكرس على مدى عقدين 
عرٌف مستبيح ملقتضيات امليثاق، مفاده أن الوزير شبه موظف. ويف »دولة 
البوجي« صار أقل من موظف... إىل هذا العرف أضيفت تشّوهات واختالالت 
من  مالية  تلزميات  وال  دون حماصصة،  من  للدولة  كبريًا  إنفاق  ال  كثرية: 
مستويات معينة بال مقاصة مذهبية وطائفية وعشائرية وزبائنية. فجأة يأتي 
من حياول كسر أعراف »عريقة« عمرها من عمر دين الستني مليارًا، ومن عمر 
إذ  الكهرباء،  تبدأ مشكلة خطة  والوطن املفقود... هنا  الضائعة  احلسابات 
كيف ألناس هلم من دهرهم ما تعّودوه، أن يقبلوا بتغيري قواعد اللعبة فجأة، 

ومن دون متهيديات وانتقاليات؟
مثة بعد ثان للموقف اجلنبالطي، قد ال يكون بأهمية وتثقيل ما سبق أو ما 
للقضية،  الشخصي  اجلانب  إنه  موجود.  أنه  يؤكدون  العارفني  لكّن  يلي، 
مواز  حبث  مثة  كان  يتقدم،  الكهربائي  املشروع  كان  ففيما  هامشيًا.  ولو 
يف اعتمادات خاصة لوزارة األشغال. ويف النهاية أقّر هلا مبلغ 225 مليار 
لرية. غري أن وزراء الفريق األكثري داخل احلكومة حرصوا على تفنيد اخلطوة 
ببعض  القيام  ضرورة  من  انطالقًا  موافقتهم  فرغم  حرفًا.  حرفًا  وتشرحيها 
العريضي  الوزير  مناقشة  إىل  هؤالء  عمد  األمطار،  موسم  قبل  األشغال 
واستجوابه يف كل ناحية من أدائه، ما أظهره يف موقع احملاَسب، وبّينوا أن 
اخلطوة غري قانونية، وأن اإلنفاق املذكور ال خيضع لألصول، وأن املناقصات 
اجلارية ال تنطبق عليها األنظمة املرعية. وهي غالبًا ما تصطدم برفض ديوان 
احملاسبة والعودة إىل جملس الوزراء لكسر قرارات األخري... باختصار عّرى 
الوزراء التغيرييون أداء وزارة األشغال، وهو ما ترك ذيواًل ورواسب نفسية. 
حتى إنه عند احتدام النقاش يف جلسة أول من أمس، وصل األمر بزميل 
حزبي للوزير العريضي إىل القبول بالتصويت على املشروع. وهو طرح شكلي 
إقرار اخلطة حكوميًا وإسقاطها برملانيًا. لكنه قصد  مفّخخ، ألنه يعين طبعًا 
بذلك ختّطي العريضي. وجاراه يف األمر أكثر من موقف »مؤشر«، وصواًل حتى 
إىل رئيس احلكومة الذي ظّل موضوعيًا طيلة »املعمعة«. غري أن هذا اجلانب 
اليت  الوقت املستقطع واالتصاالت  ربع ساعة  أن ساد  يلبث  الشخصي مل 
أجريت خارج قاعة اجللسة مع املرجعيات، فأسهم على حنو حاسم يف العودة 

إىل التصعيد، والكالم العالي جلنبالط نفسه.
البعد  وهو  واملختارة،  كليمنصو  سيد  ملوقف  واألهم  الثالث  البعد  يبقى 
السياسي، إذ يؤكد العارفون أن إقرار خطة الكهرباء اآلن يعطي حكمًا انطباعًا 
بأن الوضع اللبناني عمومًا واحلكومي خصوصًا بألف خري، وأنه يتقدم وينجز 
حيث أخفق اآلخرون طيلة عقدين. كذلك فإن سري جنبالط يف خطوة كهذه 
يعين أنه راض عن هذه الرتكيبة ومبارك للوضع القائم، األمر الذي ال مصلحة 
جلنبالط فيه إطالقًا. ففي حساباته املكتومة، بني وضعية سورية غري مستقرة 
وهجوم »االستعمار القضائي« اجلديد على لبنان عرب احملكمة الدولية، غيب من 

يتخذ مواقف واضحة يف ظل مرحلة رمادية.
ويتذكر العارفون أداًء جنبالطيًا مماثاًل يف حقبة مشابهة. كان ذلك يف مثل 
ناصيف،  اللواء حممد  إىل  تيمور  أبو  بالذات سنة 2004. ذهب  األيام  هذه 
وأبلغه التزامه التمديد إلميل حلود. حتى إنه تعهد بإعالن ذلك رمسيًا. وهو ما 
أكده فعاًل بعد أيام يف احتفال يف عني تراز. لكن فجأة خرج مسعود الربزاني 
من كردستان، وأعلن جولة له على عواصم القرار »حلسم مسألة كركوك«. 
فاستنفرت اللواقط اجلنبالطية: كركوك تعين أن واشنطن على اخلط، وأن 
مشاريع  عادت  »الستانات«  كل  وأن  الطاولة،  إىل  عادت  األقليات  مسألة 

ممكنة... فسقط عهده بالتمديد، وكرت سبحة الزمن الفيلتماني...
أثناء جلسة الكهرباء املنعقدة يف بيت جنبالط، أكثر مما كانت يف بيت الدين، 
كان احلريري حيظى مبكرمة مصافحة سيده السعودي للمرة األوىل منذ مثانية 
أشهر: عامل جديد طرأ على املشهد. من يدري ما هي خلفياته، وما قد تكون 

نتائجه؟ يف االنتظار ميكن كل ظالم األرض وسواد الوجوه أن ينتظر.
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يف  عون  ميشال  العماد  أمل 
بعد  الصحايف  لقائه  مستهل 
واالصالح،  التغيري  تكتل  اجتماع 
الصدر  موسى  االمام  بعودة 
بعد  لبنان  اىل  قريبا  ورفيقيه 
داعيًا  ليبيا،  يف  املعركة  انتهاء 
القيام  اىل  اللبنانية  الدولة 

بواجبها يف هذا الشأن.
يف موضوع خطة الكهرباء، اعترب 
تصادمًا  هناك  ان  عون  العماد 
بني ذهنية الدولة واملؤسسات، 
اليت  املساهمة  الشركة  وذهنية 
وإذ  زبائن.  املواطنني  يف  ترى 
عقد  صالحية  ان  على  شدد 
هي  الدستور،  حبسب  النفقة 
للوزير وليس للحكومة، اعترب ما 
كرامتنا«،  على  »اعتداء  يطرحونه 
مؤكدًا أنه »من املمكن أن تسقط 

احلكومة ولكن كرامتنا ستبقى«
من  املتكرر  الفرار  موضوع  ويف 
حتديد  عدم  انتقد  رومية،  سجن 
املسؤولّيات وطالب بنشر التحقيق 
ألن »اجلرمية باتت مفضوحة« معلنًا 
عن رسالة وصلته تؤكد أّن قوى 
بالتحضري  علٍم  على  كانت  األمن 
مطالبته  وجدد  فرار.  لعملّية 
األمن،  لقوى  قيادّي  مبجلس 
استنهاضها  على  بالقدرة  يتمّتع 
لتصبح قادرة على مواكبة حاجات 

األمن.
اخلطاب  اىل  عون  العماد  ولفت 
لنواب  واملذهيب  التحريضي 
وبشكل  املستقبل،  وقيادات 
خاص الكالم الذي هاجم املؤسسة 
العسكرية، مذكرًا أن هذا اخلطاب 
احلصانة  ويرفع  القانون  يطاله 

عن مطلقه.
صراع  أي  أن  التأكيد  أعاد  وإذ 
مذهيب مسّلح لن حيصل يف لبنان 
ذّكر بأن احلقد ال يوصل اىل أي 

مكان بل يفّجُر صاحَبه.
إمكانية  عن  سؤال  على  وردًا 
االشرتاكي  احلزب  مع  املقايضة 
وقانون  الكهرباء  مشروع  بني 
النسبية قال: »أنا لسُت مقايضًا. 

وكل أمر هو مصلحة حبّد ذاته.«
ويف ما يلي النص الكامل حلديث 

العماد عون:
لقائنا  يف  بكم  وسهاًل  أهاًل 

األسبوعي.
ليبيا  معركة  انتهاء  ومع  بداية، 
قضية  معامل  تتوضح  أن  نأمل 
وأن  ورفيقيه،  الصدر  اإلمام 
أيضًا  ونأمل  لبنان،  اىل  يعودوا 
أن تقوم الدولة اللبنانية بواجبها 
أي  دون  من  الشأن  هذا  يف 

تأخري.
األيام  هذه  كبري  جدل  يدور 
الكهرباء،  خطة  موضوع  حول 
وهناك نوع من الدناءة يف بعض 
والتعليقات  الصحفية  املقاالت 

السياسية.
املشكلة اليت نعيشها اليوم تأتي 
وذهنّيتني،  منطقني  من تصادم 
دولًة  منّثل  حنن  لنا  فبالّنسبة 
ومؤّسسات ولدينا مواطنني جيب 
أمواهلم  وبإدارة  بهم  نهتم  أن 
اإلمنائّية  احلاجات  يؤّمن  بشكٍل 
دولتنا،  إزدهار  اىل  يؤدي  مما 
وهذا االزدهار من شأنه أن يرتد 
وليس  املواطنني  على  إجيابًا 
علينا. يف املقابل، ما نعتربه حنن 
دولًة، يعتربونه شركًة مساهمة، 
واملواطنني جمّرد زبائن، ومفهوم 
املادي  الّربح  تأمني  هو  الّزبائن 
من  الّدولة  جعل  ما  هذا  منهم. 

نريد دولًة ومواطنني، ويريدون شركًة وزبائن

العماد عون بعد اجتماع التكتل: لن نقبل باالعتداء على كرامتنا
دون حسابات ومكسورًة ومثقلة 
اىل  أّدى  وبالّتالي  بالّديون، 

إيقاف اإلنتاج.
إمنائّية  خّطة  أمام  اليوم  حنن 
وإصالحّية، أو تغيريّية إصالحّية، 
مّسوها كما تشاؤون. لقد استلمنا 
وزارة االتصاالت، وكانت يومها 
شبكة اهلاتف اخلليوي على شفري 
املوت، وبالّرغم من ذلك إستطعنا 
فيها  املشرتكني  عدد  نرفع  أن 
إىل  مشرتك  ومئيت  مليون  من 
ثالثة ماليني ومئيت ألف مشرتك، 
وال يزال العدد يرتفع حّتى اآلن 
وبتنا حباجة إىل توسيع الّشبكة. 
 »G3»وإستطعنا أن نؤّمن خدمة الـ
الّتدشني،  باب  على  اآلن  وهي 
يف  االتصاالت  قطاع  وطّورنا 
األلياف  ستمكننا  وقريبًا  لبنان 
على  احلصول  من  البصرّية 
اخلط  مع  التلفزيونية  القنوات 
أن  إستطعنا  كذلك  اهلاتفي، 
نرفع قّوة االتصاالت فباتت أكثر 
مّما  مّرة  وعشرين  مبئة  فعالّية 
إىل  وصلت  حبيث  عليه،  كانت 
يف  االتصاالت  فعالّية  مستوى 
حّدًا  يؤّمن  وهذا  حالّيًا،  أوروّبا 
أقمنا  كذلك  اإلمناء.  من  كبريًا 
مشاريع للمياه حبيث تصل املياه 
متواصل...  بشكٍل  منازلكم  إىل 
كّل هذه األمور جتعل املواطنني 
اليت  النواقص  يكتشفون 
السنني،  مّر  على  منها  عانوا 
ويكتشفون أيضًا أّنين كنت على 
كان  لبنان  إّن  قلت  عندما  حّق 
حنن  مكسورًا.  وليس  مسروقًا 
بلدًا  لبنان  يعود  أن  على  نعمل 
منتجًا حبيث يبدأ بتصدير بضاعته 
أو خدماته أو أّي شيء آخر عوضًا 

عن تصدير أبنائه.
من  األمور  هذه  كّل  نعاجل  حنن 
مدى  اجملتمع  يدرك  أن  دون 
أهمّية ما نقوم به. قد نكون حنن 
تكّلمنا  فإن  ذلك،  يف  الّسبب 
أكثر من الوقت املعنّي قد يفقد 
اإلصغاء،  عن  ويتوّقف  صربه 
ويظهر استياءه من كثرة الكالم، 
»مل  لنا  يقولون  نتكّلم  مل  وإن 
األمور؟«  هذه  عن  تتكّلمون  ال 
اجملتمع  يف  إمجاع  نقطة  من  ما 
حول موضوع معنّي، ولكّننا نعمل 
ضمن جمتمع سياسّي مقّصر وهو 
اليت  السياسة  املسؤول، بسبب 
لألموال  إدارته  وطريقة  اعتمدها 
التخطيط  غياب  وبسبب  العاّمة، 
عن عمله حبيث حتّول الوطن إىل 
اقتصاده  فيما  خاّصة،  مزرعة 
ريعّيًا. كّل هذه  إقتصادًا  أصبح 
األمور تدفع حتى ال يكون لبنان 
لبنان  إّن  يقولون  وهم  دولًة 

ليس بدولة.
مجيع  كانت   ،1989 العام  يف 
من  اآلخرين  مع  صداماتي 
لبنان.  يف  دولة  ترسيخ  أجل 
فيها  يوّظفون  مزرعة  أرادوه 
أراد  من  ومنهم  يشاؤون،  من 
لنفايات  مستوعٍب  إىل  حتويله 
الّشرق األوسط. نقول هلم كاّل، 
فلبنان ليس مستوّعبًا للّنفايات، 
يضّم  وهو  دولة  إىل  وسيتحّول 
شعبًا ناضجًا ومنتجًا. ولكن يبقى 
األهم أن يتنّبه الّشعب ملا نقوم 
به، ويتنّبه أيضًا للمؤامرات اليت 
اآلن  عنه  نتكّلم  ما  ترتّصده. 
أحد  ما كتبه  بعيد  حدٍّ  يشبه إىل 
»خّطة  قال:  عندما  الّصحافّيني 
كهرباء أم قضاء على املافيات؟« 

وحنن نقول نعم إّنها خّطة كهرباء 
أيضًا،  املافيات  على  وقضاٌء 
بات  الّصراع  ألّن  معًا،  اإلثنان 
وطن،  والاّل  الوطن  بني  مفتوحًا 
انتهت  والّدولة.  املزرعة  بني 
الّذهنّية امليليشياوّية وآن األوان 
لبناء الّدولة. يقولون إن اإلجازة 
بعقد الّنفقة هي للحكومة وليس 
للّدستور  خمالف  هذا  للوزير!!. 
إذ أّن صالحّية عقد الّنفقة تعود 
للوزير املختّص حبسب الّدستور، 
إن شاؤوا أم أبوا ذلك. ما يطرحونه 
هو اعتداء على كرامتنا، لذلك من 
املمكن أن تسقط احلكومة ولكن 
كرامتنا  بسبب  ستبقى.  كرامتنا 
قاتلنا وكّنا معّرضني للموت يف 
منوت  اليت  كرامتنا  حلظة،  أّي 
منوت  الوطن،  أجل  من  فيها 
فيها من أجل ذاتنا. ما من أحد 
يستطيع أن يفرض علينا موقفًا 
للحكومة  تعود  اإلجازة  مغايرًا. 
ولكن صالحّية عقد الّنفقة تعود 
يتصّرف  الذي  وهو  للوزير، 
يتكّلمون  للقوانني.  وفقًا  بها 
ديوان  من  الّصفقة  إخراج  عن 
احملاسبة، ولكن ستتّم حماسبتهم 
كتبوه  الذي  الكالم  هذا  على 
املستندات  هي  ما  ونشروه. 
اليت حبوزتهم اليت تفيد أّننا نريد 
رقابة  من  الكهرباء  خّطة  تهريب 
الكهرباء  خّطة  احملاسبة؟  ديوان 
القانونّية  بالّطرق  كاملًة  ستمّر 
العاّمة،  احملاسبة  لقواعد  ووفقًا 
هم  أّنهم  اآلخرين  مع  واملشكلة 
من ال يريد متريرها وفقًا للقانون 
إن  منّررها.  أن  نريد  حنن  فيما 
ذهبت اخلّطة للحكومة، قد تقوم 
بإجنازها بالرّتاضي أو أي طريقة 
التضليل  من  إحذروا  أخرى.. 
اإلعالمي للمواقف الّسياسّية. كّل 
صالحّية  تعطي  القانونّية  املواد 
عقد الّنفقة للوزير، وال أريد أن 
أعّدد هذه املواد فقد مّت تداوهلا 
اإلعالم.  وسائل  يف  ونشرها 
تستطيع احلكومة أن تعقد النفقة 
بناًء على طلٍب من الوزير، وعندها 
تقوم بعقدها بالرّتاضي، وحنن مل 

نطالبها بذلك.
منعقدًا  الوزراء  جملس  أّن  ومبا 
مبوضوع  يبّت  أن  نتأّمل  اآلن، 
خّطة الكهرباء أو نعود ملا قلناه 
يف الّسابق والذي ال يزال صاحلًا 
ضرورة  من  وما  اآلن،  لغاية 
مّت  املعنّيني  مجيع  ألّن  لتكراره 

إبالغهم بذلك.
منذ مّدة وجيزة، تكّلمنا عن سّتة 
رومية،  سجن  من  فرار  حوادث 
وتكّلمنا عن الّتمادي يف اجلرائم 
املسؤولّيات.  حتديد  دون  من 

هذا  حول  حتقيق  بنشر  نطالب 
املوضوع. اجلرمية باتت مفضوحة 
أمام اجملتمع الّلبناني سّت مّرات، 
نتائج  إىل  مّرة  أّي  نتوّصل  ومل 
تنّص  رسالة  وصلتين  الّتحقيق. 
على  كانت  األمن  قوى  أّن  على 
وقد  فرار،  لعملّية  بتحضري  علٍم 
إذ  بالرّتاتبّية،  عنها  الّتبليغ  مّت 
ابلغ قائد الّسجن قائد املنطقة، 
قائد  أبلغ  املنطقة  قائد  وبدوره 
أن  املفرتض  من  الذي  الّدرك 
قوى  مديرّية  بّلغ  قد  يكون 
األمن الّداخلي. كما نعلم أّن من 
مراقبة  املعلومات  فرع  مسؤولّية 
هذا  حصل  فهل  األمن،  قوى 
اإلهمال املتمادي بعلٍم منه أو من 
دون أن يعلم؟ مل نسمع أّي شيء 
لغاية  املسؤولّيات  حتديد  عن 
الّساعة، ال سياسّيًا وال أمنّيًا، إذ 
كّل ما مسعنا به هو إجراء بعض 
تكون  والّتشكيالت  الّتشكيالت، 
مبثابة املكافآت يف بعض احليان 

إذ ليست مجيعها سّيئة.
حنن نطالب مبجلس قيادّي لقوى 
األمن، وجيب ان يكون للمجلس 
القيادّي شروط معّينة. ال نريد أن 
جنّدد حالة اإلهرتاء اليت تعيشها 
حالّيًا.  الّداخلّي  األمن  قوى 
يتمّتع  قيادّي  مبجلٍس  نطالب 
قوى  إستنهاض  على  بالقدرة 
وحتسني  تدريبهم  وإعادة  األمن 
وضعهم حبيث يصبحون قادرين 

على مواكبة حاجات األمن.
الّتغيري  حركُة  تعمَّ  أن  جيب 
القطاعات  كلَّ  واإلصالح 
األساسية، على األقل: القضاء، 
أن  جيب  وهنا  املال...  األمن، 
نسأل أين أصبَح الّتحقيق املالي؟ 
نفقد  أّنه سيجعلنا  أحٌد  يعتقد  ال 
فالبوصلة  بنا،  اخلاصة  البوصلة 

تعمل.
كّل »الغيارى« على كيفية صرف 
عامًا   20 ملّدة  كانوا  املال، 
يعيشون من دون حسابات، ومن 
دون مراقبة صرف األموال. حنن 
الّصحيح.  الّطريق  اىل  ُنرِجُعهم 
على  اجلميع  عند  معلومًا  ِليُكن 
اّلذين  وعند  الّلبنانية  األراضي 
أّننا  اخلارج  من  الفساد  يدعمون 
يف  األموال  صرف  قواعد  ُنرِجع 
املستقيم!  الّصراط  إىل  لبنان 
األسئلة،  يطرحون  اّلذين  هؤالء 
أو  متجاهلني  أو  َجَهلة،  هم  إما 
لن  وحنن  خبيثة.  نوايا  لديهم 
َجَهلة  نصبَح  لن  مثلهم،  نصبَح 
يومًا ما، ولن نتجاهل ولن ننتقل 
تأّخرنا  إذ  املافيوية،  الفئة  إىل 
على  شبَّ  »من  ذلك..  على 

شيء، شاَب عليه.«

خطاب  اىل  ألفت  أن  هنا  وأود 
كتلة »املستقبل« وحلفائها، هذا 
اخلطاب خيضع لتطبيق القوانني، 
الّتحريض  من  الكثري  فهناك 
وهناك  خطاباتهم،  يف  الّطائفي 
نريد  حتريض على املؤسسات.. 
الّتمييزي  العام  الّنائب  نرى  أن 
يف  األعلى  الّسلطة  هو  اّلذي 
الّلبناني هل سيتحرك؟!  القضاء 
عن  قيَل  اّلذي  الكالم  هذا  بعد 
من  كبرية  شرحية  وعن  اجليش، 
اجملتمع الّلبناني!! هذا كّله يطاله 
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على ما أعتقد.
اخلطاب  يف  املؤسسات  تهديم 
اّلذي قاله به أحُد الّنواب، واّلذي 
العسكرية،  املؤسسة  به  هاجَم 
احلصانة  وُترَفُع  القانون،  يطاُله 
أيضًا  املذهبية  وحديَث  عنه. 
ميشون  وهؤالء  القانون.  يطاُله 
اّلذي  احلقد  هذا  االنهيار.  حنو 
إىل  يوصُلهم  لن  به  يتعاملون 
صاحَبه،  يفّجُر  فاحلقد  مكان؛ 
قلوب  مفتاح  هي  واحملبة 

اجلميع.
أي  حيدث  لن  وأكرر:  قلت 
لبنان،  يف  مسّلح  مذهيب  صراع 
وقوى  مسَتِتب،  واالستقرار 
الّشرق  من  أتت  سواء  اجلحيم، 
على  تقوى  لن  الغرب  من  أو 
وإسرائيل  الّصغري،  البلد  هذا 
الغلبة  هلم  ُتكَتب  لن  وحلفاؤها 
آمنوا   ...2006 العام  حرب  بعد 
بأنفسكم أيها الّلبنانيون، وآمنوا 
خّلَصتُكم.  اّليت  هي  وحدَتكم  أّن 
ذلك،  يصّدق  أن  يريد  ال  ومن 
َفليذهب وحيدًا إذ لن يرافَقه أحد 

هذه املرة.
خياراتنا هي الّثابتة. ألنها نابعة 
والناس  شعب،  مصلحة  من 
يعرفونها، هنا يعرفونها وجرياننا 
يعرفونها..  كان  وأينما  أيضًا، 
ميكروبات،  يقبل  يُعد  جسمنا مل 
أن  ونريد  مناعة،  لديه  صارت 
والّدول  االستقرار.  يستمر 
حبجمها  علينا  »استقوت«  اّليت 
وبِكربِها، هي من سينهار وليس 
يف  حصل  ما  يذكر  ومن  حنن. 
خرجوا  عندما  الّسوفياتي  االحتاد 
أن  ميكنه   ، أفغانستان  من 
يتخيل ماذا سيحصل للعامل بعد 

أفغانستان.
يف  الّتدمريية  للقوى  ميكن  ال 
بل  الّنفوس،  حتتل  أن  العامل 
تقتل،  وأن  تهّدم  أن  ميكنها 
ال  حتتل  أن  ميكنها  ال  ولكن 
األرض وال أن حتتل الّشعوب. إذ 
وها  موجودة  إسرائيل  هي  هذه 
موجودة،  املتحدة  الواليات  هي 
وهذه األخرية هي من أكرب ُدَول 
العامل،  يف  دولة  وأغنى  العامل 
وهنا يبدأ انهيار اإلمرباطوريات. 
ومن مل يدرس تاريخ، َفليفَعل! 
متى  إمرباطورية،  لربيطانيا  كان 
كانت  أيضًا  وفرنسا  انهاَرت؟ 
انهاَرت؟  متى  إمرباطوريتها  هلا 
وقبل ذلك الُفرس، واملصريون، 
واإلمرباطوريات القدمية.. كما أّن 
كيف  إمرباطورية،  كانت  تركيا 
عندما خيسرون،  كّلهم  انهاَرت؟ 
العسكرية  القوة  ويفقدون 
تنهار  الّسيطرة،  على  والقدرة 
االقتصادي  االسرتداد  قوة 

لديهم، فتنهار القوتان معًا.
حرب العام 2001 كانت من أجل 
ولكّنهم  االقتصادي،  االسرتداد 

فشلوا، خسروا عسكريًا قوَتهم، 
وال  اقتصاديًا.  أيضًا  وخسروا 
زالوا منذ العام 2008 حتى اآلن، 
غري قادرين على النهوض وعلى 
التعويض... الحظوا كيف أصبَح 

الّشعب األمريكي.
فهي  األمور،  َعُظَمت  مهما  إذًا، 
ستصغر يف الّنهاية، ألّن اإلنسان 
هو األساس وليس القوة، هناك 
حنن  القوة.  وحق  احلق،  قوة 
الّصغار مع قوة احلق، والكبار مع 
حق القوة، وعندما يتحقق سقوُط 
حدٍث  إىل  يؤّدي  فهو  الكبري، 
كبري. وهذا ما حصل يف االحتاد 
الّسوفياتي، وما قد حيصل بغريه 
إىل  سيعود  إنسان  وكل  أيضًا، 

حجمه الّطبيعي.
الواليات  نسمع  عندما  اليوم 
املتحدة تتكلم عن حقوق اإلنسان 
يف العامل، ويف سوريا على وجه 
ترى  ال  وكأّنها  تبدو  اخلصوص، 
ماذا جيري حواىل سوريا، والذي 
هو من إنتاجها هي )إنتاج الواليات 
الفلسطيين  الّلجوء  املتحدة(: 
الّتطهري  حرب  إنتاجها،  من  هو 
العرقي يف فلسطني، وكل هذه 
املسائل.. كان الّشعُب الّسوري 
آمنًا، كان هو الوحيد اّلذي ينعم 
باالستقرار يف املنطقة، ولكّنهم 

أشعلوه بلمح البصر.
أما الفلسطيين اّلذي يقاتل حتى 
يعود إىل وطنه، يقومون بضربه 
يوميًا يف غزة، وهو اّلذي يقاتل 
أرضه  من  جزء  إىل  يعود  حتى 
العدالة  أين  يستطيع!  ال  ولكّنه 
الّدولية؟ أين هي حقوق اإلنسان 
باإلعالم  تنخدعوا  ال  هذه؟! 
جملة  إىل  أنظروا  األوروبي!! 
على  أعّلق  أن  أريد  ال  »الّتايم«، 
املوضوع! إّنه إعالٌم تضليليٌّ يف 
لبنان  يف  ُيسَتعمل  وهو  العامل، 
أحيانًا، ال بل غالبًا، كل يوم نقرأ 
مقاربات  هناك  وليس  الّصحف 
مقاربة  أي  وجدنا  وإذا  علمية.. 
بالفعل  تكون  ما  فنادرًا  علمية 

صحيحة.
السا،  مسألة  خّص  ما  يف  أما 
على  خمتلفون  مواطنون  فهناك 
 70 املشكلة  هذه  عمُر  أرض، 
إذ  العاقورة،  مشكلة  مع  عامًا، 
يوجد هناك أيضًا أرض مع اجلوار، 
وال تزال املشكلة عالقة منذ 70 
وهذه  اآلن.  حتّرَكت  وهي  عامًا، 
ل بالقانون وباحلقوق.  القضية حُتَ
على  يعتدي  من  احلق؟  معه  من 
جاره، سُيعاَقب. قوى األمن هي 
املكّلفة أن تقوم بواجبها. وال أحد 
أحٌد  يتوَجه  يوجد فوقه مظّلة. ال 
إلينا بهذه املسألة سياسيًا! من 
يريد أن جيعل املسألة سياسية، 
هذه  سلبًا،  عليه  فستنقلب 
القضية ليست سياسية. هي ال 
حبركة  وال  اهلل،  حبزب  ال  تتعلق 
تتعلق  بل  بالّشيعة..  وال  أمل، 
بأفراد يضعون يَدهم على أمالك 
غريهم، ويّدعون اّن األرض هي 
هلم. هنا تكمن املشكلة، ولكّنها 
األمن.  ورجل  القاضي  بني  ل  حُتَ
االعتداءات،  األمن  رجُل  مينع 
وكّل  بالفصل.  القاضي  ويقوُم 
آخر  معنى  للحدث  يعطي  من 
شأنه  فهذا  مذهبيًا،  أو  طائفيًا 
طبيعة  مسؤوليته.  وليتحمل 
املرة  منذ  قلُت  وكما  اخلالف 
األوىل ليست سياسية، وال أحد 
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Saturday 27 August 2011السبت 27 آب 2011

األطلسي يطارد القذايف بـ«املعلومات ومعدات االستطالع« ومشاركة كبرية للقوات الربيطانية والفرنسية و«سي آي إي« حاضرة
بعد ثالثة ايام من سقوط مقره 
معركة  تستمر  العزيزية،  باب 
طرابلس ومطاردة الزعيم اللييب 
وتكثر  القذايف،  معمر  العقيد 
فبعد  املتضاربة.  التقارير  معها 
الساعدي  جنله  عرض  عن  أنباء 
النار،  وقف  على  التفاوض 
وأخرى عن قتال يف مبان قرب 
باب العزيزية ُيعتقد أن القذايف 
صرح  أبنائه،  مع  فيها  موجود 
ابرهيم  موسى  احلكومي  الناطق 
معركة  يقود  اللييب  الزعيم  بأن 
بث  ثم  واالستقالل«،  »احلرية 
يدعو  للقذايف  صوتي  تسجيل 
على  احلض  إىل  املساجد  أئمة 
من  قوات  أن  وكشف  اجلهاد. 
تشارك  األطلسي  مشال  حلف 
يف مطاردته، بينما تنتشر أخرى 
فرنسية وبريطانية مع الثوار يف 

الزاوية.
مبكتب  هاتفي  اتصال  يف 
»األسوشيتد برس« يف القاهرة، 
قال ابرهيم الذي أوردت الوكالة 
أنه أمكن التعرف عليه من صوته، 
إن القذايف »يقود معركة حريتنا 
ورفض  يوم«.  كل  واستقاللنا 
حتديد مكان الزعيم اللييب، لكنه 
أضاف أنه هو يف مكان غري حمدد 
أما  باستمرار.  ليبيا ويتنقل  من 
»أفراد أسرة القائد فهم خبري«، 
قادر  القذايف  أن  إىل  مشريًا 
ألسابيع  املقاومة  قيادة  »على 
أن  واكد  وسنوات«.  وأشهر 
القوات املوالية للنظام ال تزال 
بأس  ال  »قسم  على  تسيطر 
حلف  واتهم  العاصمة،  من  به« 
مشال األطلسي مبحاصرة سرت، 

مسقط القذايف.
»الرأي«  قناة  عرضت  ثم 
سوريا  من  تبث  اليت  الفضائية 
جاء  للقذايف  صوتيًا  تسجياًل 
اخشوا  أبدًا،  ختشوهم  »ال  فيه: 

وصليبيون.  خوارج  هم  اهلل، 
من  قاتلوا  طرابلس  شباب  يا 
إىل  زنقة  شارع إىل شارع، من 
يف  استمري  قبائلنا  يا  زنقة. 
التقدم كما فعلت أيام الطليان. 
القبائل خارج طرابلس جيب ان 
تسيطر  قبيلة  كل  إليها.  تزحف 
أن  العدو  وحترم  منطقتها  على 
يطأ بأقدامه القذرة هذه األرض 
ضد  املقاومة  جيب  الطاهرة... 
اجلرذان األعداء الذين سيهزمون 
يكون  لن  املسلح...  بالكفاح 
انهم  لالعداء،  آمن  مكان  هناك 
غالبية  وأنتم  قليلة  شرذمة 
ساحقة. بالبنادق سيتم القضاء 
العدو، سيهزم  عليهم، سيهزم 

احللف«.
ويذكر أنه بعد فقدان أثر القذايف 
يف طرابلس، تدور تكهنات عن 
مسقطه  سواء  وجوده،  أماكن 
او  افريقيا  جنوب  أو  سرت، 
»اجمللس  ممثل  واعترب  فنزويال. 
جامعة  لدى  االنتقالي«  الوطين 
الدول العربية عبد املنعم اهلوني 
أن »امام القذايف ثالثة خيارات 
اجلفرة  منطقة  ليبيا،  يف  فقط 
تراغن يف  وواحة  الصحراء،  يف 
مع  احلدود  على  اجلنوب  اقصى 

النيجر، وسرت«.
األطلسي يطارد القذايف

يف  عنه  البحث  يستمر  وبينما 
ليبيا، تزداد املعلومات عن دور 
األطلسي يف العملية، وإن تكن 

القيادة ال تزال تنفي ذلك.
الناطقة  قالت  بروكسيل،  ويف 
لوجنيسكو  اوانا  احللف  باسم 
معلومات  يقدم  االطلسي  ان 
واستطالعية،  استخبارية 
فرد  اي  يستهدف  »ال  لكنه 
أم  القذايف  أكان  سواء  بذاته 
عسكريًا  ينسق  وال  غريه«، 
وزير  تصريح  بعد  الثوار،  مع 

فوكس  ليام  الربيطاني  الدفاع 
تعقب  يف  يساهم  احللف  بأن 
الزعيم اللييب. وهي حتدثت عن 
مهمات »رصد واستطالع«، لكنها 
»الشؤون  على  التعليق  رفضت 

االستخبارية«.
هليئة  قال  فوكس  وكان 
بي  »بي  الربيطانية  اإلذاعة 
سي« وتلفزيون »فوكس نيوز«: 
»ميكنين أن أؤكد أن احللف يوفر 
استطالع  ومعدات  املعلومات 
االنتقالي  الوطين  للمجلس 
مكان  حتديد  على  للمساعدة 
آخرين  وأفراد  القذايف  العقيد 
القول  رفض  لكنه  نظامه«.  يف 
ما إذا كانت قوات النخبة تشارك 
نعلق  »ال  وأضاف:  ذلك.  يف 
اطالقا على عمل قواتنا اخلاصة، 
على األقل إذا كنا سنستخدمها 
يف تلك الظروف كي ال نعرض 

أمنها للخطر«.
وكانت صحيفة »الدايلي تلغراف« 
وزارة  يف  مصادر  اىل  نسبت 
الدفاع أن »قوات بريطانية خاصة 
اسابيع  قبل  ليبيا  يف  نشرت 
يف  حموري  بدور  واضطلعت 
تنسيق معركة طرابلس«. وهذه 
يرتدي  اليت  اخلاصة  القوات 
وحيملون  مدنية  مالبس  افرادها 
مثل األسلحة اليت ميلكها الثوار، 
تلقت اوامر بالرتكيز على العثور 

على القذايف.
تاميس«  »النيويورك  ونشرت 
اخلاصة  القوات  مشاركة  أن 
الفرنسية والربيطانية يف العمل 

امليداني »كبرية اىل حد ما«.
قوات  أن  صحافيون  وأفاد 
خاصة فرنسية وبريطانية تنتشر 
املتوقفة  زويتينة  داخل مصفاة 
سرت.  خليج  على  العمل  عن 
وهؤالء ميكن التعرف عليهم من 
بياض سحنتهم ولغتهم العربية 

الضعيفة.
أما يف واشنطن، فصرح الناطق 
األمريكية  الدفاع  وزارة  باسم 
ديفيد  الكولونيل  »البنتاغون« 
مسؤولون  لي  »أكد  البان: 
يف  املشاركة  عدم  احللف  يف 
استهداف شخص حمدد، وأنهم 
هذا  معينًا.  هدفًا  يطاردون  ال 
والواليات  األطلسي،  يقوله  ما 
يكن  وإن  منه«،  جزء  املتحدة 
استدرك بأنه غري خمول احلديث 
إال عن القوات األمريكية وليس 
االستخبارات  وكاالت  عن 
األمريكية. وكان جاء يف تقرير 
وكالة  أن  برس«  لـ«األسوشيتد 
االستخبارات املركزية األمريكية 
ليبيا  يف  تعمل  إي«  آي  »سي 

منفصلة عن عملية األطلسي.
بني  أجانب  لوجود  وتأكيدًا 
بي  »سي  شبكة  بثت  الثوار، 
قتل  كنديًا  أن  الكندية  سي« 
وهو حيارب إىل جانب الثوار يف 

طرابلس.
معركة طرابلس

ميدانيًا، ال يزال الثوار حياولون 
وأعلنت  طرابلس.  معركة  حسم 
مقاتل  ألف  تضم  منهم  جمموعة 
سكنية  مبان  عشرة  حماصرة 
أبو سليم قرب باب  يف منطقة 
القذايف  أن  العتقادها  العزيزية 
ابنائه.  بعض  مع  فيها  خيتبئ 
وحتدث مقاتل يدعى حممد كرامي 
عن امتالك أنصار القذايف »أسلحة 
ثقيلة ورمبا دبابة«. ومسع دوي 
سحب  وارتفعت  كبري  انفجار 
الدخان يف املكان واحرتق عدد 

من املباني.
ماتش«  »باري  جملة  وأوردت 
الفرنسية أن قوات خاصة ليبية 
اقرتبت مساء األربعاء من توقيف 
يف  منزاًل  دهمت  حني  القذايف 
فيه،  خمتبئًا  كان  طرابلس 

متضيته  على  أدلة  مثة  وكانت 
ليلة واحدة على األقل فيه.

الشرقية  اهلضبة  حي  ويف 
اجملاور ينتشر قناصة. وتعرض 
افريقيا«  باب  »كورينثيا  فندق 
انتقل  الذي  طرابلس  بوسط 
من  األجانب  الصحافيون  إليه 
ودارت  هلجوم  »ريكسوس« 

معارك عنيفة يف حميطه.
األسلحة  نريان  زخات  وأبقت 
اآللية وطلقات القناصة السكان 
داخل منازهلم. وشاهد صحافيون 
امرأة خترج من أحد املباني حتت 
النريان تطلب املساعدة إلسعاف 
صحافيني  أربعة  وأطلق  ابنها. 
ايطاليني كانوا خطفوا اخلميس. 
طائرتني  القذايف  انصار  ودمر 

يف قصف ملطار طرابلس.
وحتدث مراسلون لـ«رويرتز« عن 
رؤية أكثر من 30 جثة ملقاتلني 
معسكر  القذايف يف  أنصار  من 
بوسط طرابلس، وكانت اثنتان 
منها مقيدتني. وعثر على مخسة 
ميداني  مستشفى  يف  قتلى 
سيارة  يف  وقتيل  جماور، 
املعسكر  يف  وكان  إسعاف. 
صناديق من األغذية واألسلحة.

املدينة،  من  آخر  مكان  ويف 
يف  بريطانية  عاملة  شاهدت 
جثة   17 بطرابلس  مستشفى 
كتائب  أن  يعتقد  ملدنيني 

القذايف أعدمتهم.
السيطرة  يف  الثوار  ينجح  ومل 
على بن جواد على طريق سرت. 
القوات  تزال  ال  الغرب،  ويف 
مدينة  حتاصر  للقذايف  املوالية 
زوارة الساحلية على الطريق اىل 

تونس.
20 ألف قتيل

رئيس  أعلن  بنغازي  ويف 
االنتقالي«  الوطين  »اجمللس 
»عدد  أن  اجلليل  عبد  مصطفى 

الشهداء جتاوز الـ20 ألفًا«.
من  كمية  الثوار  لدى  أن  وقال 
النفط »تكفي حاجات البلد كله« 
يف مصفاة الزاوية، على مسافة 
40 كيلومرتًا غرب طرابلس، اىل 
احتياط غذائي »يكفى مدينة أكرب 
العلم  مرتني من طرابلس«، مع 
من  حذرت  إنسانية  منظمات  أن 
كارثة غذائية يف املدينة. وندد 
بـ«أعمال ختريب ونهب« شهدتها 
موالية  عناصر  متهمًا  العاصمة، 
صفوف  إىل  تسللت  للنظام 
أن  وأكد  وراءها.  بأنهم  الثوار 
االموال  أنفقت  اليت  »الدول 
حلماية املدنيني الليبيني سيكون 
مشاريع  يف  األوىل  احلظوة  هلا 
اوفياء،  حنن  ليبيا.  يف  التنمية 
وسيكون التعاون مع كل الدول 
من  للثورة  قدمت  ما  مبقدار 
العدد  قليل  بلد  ليبيا  مساعدة. 
سكانيًا، ولكن مع ثروات طائلة 
يف  حنن  واخلارج،  الداخل  يف 
وتغيري  شاملة  تنمية  اىل  حاجة 
كلي بسبب ما حصل من دمار«.

أعضاء يف  ستة  أن  إىل  وأشار 
طرابلس  اىل  توجهوا  اجمللس 
احلكومة  إلقامة  للتحضري  امس 
اجلديدة وانضموا إىل من انتقل 

إىل هناك األربعاء.
وجود  عن  عبداجلليل  وسئل 
البالد،  يف  كيميائية  أسلحة 
تعد  مل  أنها  يعلم  أنه  فأجاب 
صاحلة لالستخدام، بصفة كونه 

عضوًا سابقًا يف النظام.
ودعا سكان املناطق »غري احملررة« 
إىل االنضمام إىل الثورة، مبديًا 
»أي  مع  للتفاوض  االستعداد 
جمتمع أو منطقة، سواء مباشرة 
أو غري مباشرة، لتجنب مزيد من 
القتل والدمار«، ألن »ليبيا تتسع 
الليبيني  للجميع، وسيعامل كل 

معاملة متساوية«.
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Custodian of the Two Holy 
Mosques King Abdullah 
has ordered a national 
fundraising campaign 
to alleviate the suffering 
of Somalis who have 
been hit by drought and 
famine. 
King Abdullah urged 
Saudis to donate 
generously for the benefit 
of their Somali brethren. 
He quoted In a statement 
issued, a number of 
Qur>anic verses that 
encourage Muslims to 
spend their money in the 
way of God.
«Inspired by these 
Qur>anic verses and 
moved by the sense of 
responsibility toward our 
brethren in Somalia ... King 
Abdullah has instructed 
that Monday, Aug. 22, 
will be the beginning of 
the fundraiser,» a Royal 

Court announcement 
said.
King Abdullah reminded 
Saudi’s people of a 
Qur’anic verse that says: 
“Then shall anyone who 
has done an atom’s 
weight of good, see it.” 
Another Qur’anic verse 
said those who do a good 
work will receive a better 
reward.
King Abdullah also said 
the land of the two holy 
mosques is the best place 
to start this charitable 
campaign.
A number of Saudi-based 
organizations including 
the Islamic Development 
Bank, the International 
Islamic Relief 
Organization of Saudi 
Arabia and the World 
Assembly of Muslim Youth 
have already sent relief 
supplies to Somalia.

Saudi’s fundraiser for 
Somali famine victims
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1. The leader of a 
territory government 
is called
1) Minister General
2) Chief Minister
3) Administrator
4) Governor

2. What is the earliest 
age to join the 
Australian Defence 
Force?

1) 22 years
2) 21 years
3) 16 years
4) 18 years
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* 233999 - Engineering 
Professionals NEC
* 254499 - Registered 
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3. Early free settlers 
came from
1) Great Britain and 
Scotland
2) Great Britain and 
Ireland
3) Great Britain and 
Germany
4) Great Britain and 
New Zealand

4. Which state is the 
second largest?

1) Queensland
2) South Australia
3) Western Australia

I Question 1 : 2

II Question 2 : 4

III Question 3 : 2

IV Question 4 : 1

V Question 5 : 4

4) New South Wales

5. Who are the 
indigenous people of 
Australia
1) European Settlers
2) the Aboriginal 
people
3) Torres Strait 
Islander people
4) the Aboriginal and 

Torres Strain Islander 
people.

  

 

US Initial Jobless Claims W/E 422k 415k 
 Productivity – Revised  Q1 +1.8% +1.7% 
 Factory Orders Apr -1.2% -1.0% 

UK Markit/CIPS Construction PMI May 54.0 53.6 
 

 

 

- Despite a flat reading on SPI futures, the local market will likely open weaker with Dow 
futures currently down 10pts in early Asian trade. With Non-farm payrolls tonight and 
base metals down heavily, any bounce today will be limited in scale.  

- With the USD weaker across the board, we expect the Asian markets to continue with 
this theme with the AUD likely to eke higher throughout the course of trade. Should the 
currency crack the overnight high of USD1.0690, we expect the move to stall yet again 
ahead of strong resistance above USD1.0750. 

- The markets will collectively hold their breath at 10.30pm this evening with the release 
of the all-important non-farm payroll report. Following the poor ADP figure released on 
Wednesday, the markets are now expecting job growth of just 150k in May. However, 
with that report a hit-and-miss release at the best of times, we have little doubt that the 
markets will rally should payrolls print above economic forecasts. Still, should the data 
reflect the figure in the ADP report, expect risk assets to be hit hard as investors start 
to price in the prospect of a double dip recession. 

   Make or break NFP this evening 

Treasury Department 
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Phone: +61 2 9232 3844 
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Anthony Issa David Scutt     Michelle Sheldon 
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‘subscribe’ to treasury@arabbank.com.au 
 

Currencies Level  +/- % 
AUDUSD 1.0664 0.0045 0.42% 
AUDEUR 0.7361 -0.0045 -0.61% 
AUDGBP 0.6517 0.0015 0.23% 
AUDJPY 86.32 0.39 0.45% 
AUDNZD 1.3073 0.0069 0.53% 
Equities   0 #DIV/0! 
DJIA 12248.5 -41.6 -0.34% 
S&P500 1312.94 -1.61 -0.12% 
Nasdaq 2773.31 4.12 0.15% 
FTSE 5847.92 -80.69 -1.36% 
DAX 7074.12 -143.31 -1.99% 
Nikkei 9555.04 -164.57 -1.69% 
ASX200 4600.4 -106.9 -2.27% 
Shanghai 2705.18 -38.392 -1.40% 
Hang Seng 23253.8 -372.6 -1.58% 
Commodities    0 #DIV/0! 
Gold 1533.19 -6 -0.39% 
Oil 100.8 1.11 1.11% 
Treasuries AU   10457 #DIV/0! 
3 Year 4.930% 0.02% - 
10 Year 5.240% 0.01% - 
 

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 skittish night of trade following the worst selloff seen in nearly a year as hopes for a 
quick resolution over Greek bailout talks were offset by more lacklustre economic data 
and a warning over the perilous state of the US fiscal position. Following the bearish 
ADP report, markets were given further evidence of a weakening in the labour market 
with initial jobless claims falling fractionally to 422k last week. The result was down on 
the 415k pace expected by economists although a slight improvement on the upwardly 
revised 428k seen previously. Adding to the bearish feel, factory orders fell by 1.2pct in 
April (again blamed on the Japanese earthquake) whilst chain-store sales produced a 
mixed performance during the month. With markets already on the defensive following 
that news, investor jitters were further heightened with ratings agency Moody’s warning 
that they may place the United States Aaa rating under review should the negotiations 
over the US debt limit remain unresolved in the weeks ahead. The news ensured most 
risk assets finished lower with stocks and base metals amongst the worst performers. 
Despite those falls, the currency and debt markets took the Moody’s warning differently 
with the both the Dollar and Treasuries weakening following the announcement. 

- Both good and bad news for the Australian economy yesterday, depending if you’re a 
borrower or saver, with retail sales soaring during April. The ABS reported an increase 
of 1.1pct for the month, a sharp reversal of the 0.3pct decline seen in March and the 
0.4pct rise forecast by economists. All sectors except cafes, restaurants and takeaway 
food services recorded gains with the strongest growth coming from department stores 
and “other” retail outlets. On a state-by-state comparison, it was interesting to note that 
those States worst affected by the January floods, Queensland and Victoria, recorded 
the strongest gains with insurance payouts a likely factor in the data outperformance. 
Aside from retail spending, the latest read on international trade was also released with 
the ABS reporting a surplus of $A1.597bn in May. Coming on the back of the strong 
consumption figure in the national accounts, the surge in retail sales increases the 
chance of a rate hike in the months ahead. Whilst we suspect the data was influenced 
by insurance payouts and the April long weekend, the RBA Board has made clear that 
steady rates are dependent upon a continuation of subdued household spending. With 
this data suggesting anything but, a rate increase, most likely in July or August, looks a 
possibility pending no nasty events offshore.  

-    

ABAL Corporate TD Rate Specials (Non-HQLA) 
1 Month: 5.00% 5 Month: 5.40% 
2 Month: 5.05% 6 Month: 5.60% 
3 Month: 5.25% 9 Month: 5.70% 
4 Month:  5.30% 12 Month: 5.80% 
 

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

     Looking Ahead 
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 Hatem
Electrical Contracting
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Tel/Fax: 03 9391 0686
Mb: 04 1794 9650
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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

@IPS@@Â‹»m
@¿@@Security
ÊäÏj‹fl

@bÁÜaá»néa@Â«
@…Óª@ÚÓj‹n€
@Âfl@·ÿmbuby
@fib‡«cÎ@pbfláÇ
@ÚÓ‰fl¸a@Úéaã®a
@äb»édi@@Úñb©a
Úèœb‰fl

FFF
NNÚ”ÏqÏfl@Ò5Ç
@NN›‡»€a@¿@Ú”Ü@
›flb»n€a@¿@÷áñÎ

Are you fed up with your current employer? Broken 
promises, lack of respect, no appreciation? Its time for 

change!
At IPS Security we value our employees and know that 

they are our business.
 As a rapidly growing company, we’re always looking for 

reliable, well spoken and well presented individuals.       
Every IPS Security employee contributes to our 

continued success-and to our long-standing reputation for 
excellence. 

IPS Security requires qualified applicants for a variety of 
positions all over the Melbourne Metropolitan area. To be 

suitable to join our team you must:
Hold a first Aid certificate  

Hold a current Victorian Security Licence  

Have dedication, Commitment & Loyalty  

Speak fluent English  

Have excellent presentation  

Be reliable 
We have the following security positions available;

Crowd Control 
(Events)

RSA certificate  

Available 7 days/nights 
Static positions
Patrol positions

We have full time, part time and casual positions 
available. 

Previous Applicants need not apply 
No recruitment companies 

Victoria Licence Number: 774-201-10S
  

Tel:  1300 660 586 Fax: 1300 572 627
Email: employment@ipssecurity.com.au  
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كانبريا 2011-8-24 
دعا سفري خادم احلرمني الشريفني يف اسرتاليا ونيوزيالندا الطلبة 
السعودية  الوطنية  باحلملة  املساهمة  الدولتني  كال  يف  املبتعثني 
لتقديم التربعات الغاثة ضحايا اجملاعة واجلفاف يف الصومال ودول 

شرق افريقيا.
واشاد السفري ناظر يف تصريح لوكالة االنباء السعودية  باملبادرة 
االنسانية اليت اطلقها خادم احلرمني الشريفني امللك عبد اهلل بن عبد 
العزيز حفظه اهلل ورعاه الغاثة شعب الصومال واليت تاتي انطالقًا من 
مبادئ واعراف اململكة العريقة يف تقديم املبادرات االنسانية الغاثة 
االسالمية  الدول  يف  االنسانية  واحملن  الكوارث  وضحايا  احملتاجني 

والعامل امجع . 
بتخصيص  سابق  وقت  أمر يف  قد  السعودي  الوزراء  وكان جملس 
مبلغ 50 مليون دوالر لشراء مواد غذائية لالجئني الصوماليني، تقدم 
دوالر  ماليني  عشرة  إىل  إضافة  العاملي،  الغذاء  برنامج  طريق  عن 
لتأمني األدوية واللقاحات بالتنسيق بني وزارة الصحة ومنظمة الصحة 

العاملية.
رقم احلساب البنك االهلي التجاري للتربع للصومال - السعودية

السفري ناظر يشيد باحلملة السعودية الغاثة الصومال

استدعت وزارة اخلارجية العراقية 
احتجاج  البالغه  الرتكي  السفري 
سيادة  »انتهاك  على  بغداد 
العراق« بقصف تركيا مناطق يف 
مشال البالد مستهدفة متمردين 

اكرادا.
وكيل  ان  بيان  يف  وقالت 
الدوركي  جواد  حممد  الوزارة 
الرتكي  السفري  »استقبل 
احتجاج  وابلغه  اوزجليك  مراد 
انتهاك  على  العراقية  احلكومة 
املناطق  العراق وقصف  سيادة 
املدنيني  واستهداف  احلدودية 
ان  واضافت  االبرياء«. 
خالل  طالب  العراقي  املسؤول 
هلذه  الفوري  بـ«االيقاف  اللقاء 
احتجاج  مذكرة  وُسّلم  العمليات 
توقف  وبعد  الشان«.  هذا  يف 
عاودت  سنة،  من  اكثر  استمر 
تركيا يف 17 آب اجلاري غاراتها 
اجلوية على  املتمردين االكراد 
يف اجلبال العراقية، وذلك عقب 
العمال  »حزب  ملتمردي  هجوم 
شرق  جنوب  يف  الكردستاني« 
تسعة  مقتل  عن  اسفر  تركيا 

عسكريني اتراك.
الثلثاء  الرتكي  اجليش  واعلن 
ان غاراته »قضت« على 90 اىل 
قتل  فيما  كردي،  متمرد   100
سبعة مدنيني عراقيني يف غارة 
تركية االحد. واستدعاء السفري 
االحتجاج  خطوة  ميثل  الرتكي 
احلكومة  عن  تصدر  االوىل 

العراقية على الغارات.
من  عدد  بغداد  وسط  وتظاهر 

بغداد حتتج لدى أنقرة على الغارات

انفجار يصيب 15 جندياً تركياً يف هكاري
العراقيني احتجاجا على القصف 
والتجاوز  واإليراني  الرتكي 

الكوييت على احلدود العراقية.
وأفاد مصدر عراقي أن عشرات 
يف  خرجوا  املتظاهرين  من 
تظاهرة سلمية أمام مبنى وزارة 
القصف  على  احتجاجا  اخلارجية 
والتجاوز  واإليراني  الرتكي 
وطالبوا  احلدود  على  الكوييت 

احلكومة بردع تلك االنتهاكات.
اهليئة  فعقدت  أنقرة،  يف  اما 
اجتماعا  االرهاب  العليا ملكافحة 
الوزراء  رئيس  نائب  برئاسة 
وزراء  وحضور  أتاالي  بشري 
والعدل  والداخلية  اخلارجية 
االجهزة  وقادة  واملال  والدفاع 
بدء  يف  للبحث  خصص  االمنية 
االرهاب  ملكافحة  جديدة  مرحلة 
شأن  يف  االراء  وتبادل 
املرتتبة  والسلبيات  االجيابيات 
الربية  العسكرية  العملية  على 
احملتملة يف عمق أراضي مشال 
العراق من أجل تدمري معسكرات 

»حزب العمال الكردستاني«.  
يف غضون ذلك، جرح 15 جنديا 
تركيا يف انفجار استهدف حافلة 
صغرية للجيش بإقليم هكاري. 
»األناضول«  وكالة  ونقلت 
الرتكية شبه الرمسية عن حاكم 
اإلنفجار  أن  تركر  معّمر  اإلقليم 
حصل على حنو أربعة كيلومرتات 
مستهدفا  هكاري،  وسط  من 
جنودًا،  تنقل  كانت  حافلة 
بالغة  جبروح  جنديان  فأصيب 

و13 آخرون جبروح طفيفة.
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 مضمون األسئلة املنصوصة يف اإلمتحان
 الخطي للحصول على الجنسية

األوسرتالية

إجابات صحيحة
Correct answers:
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<±]<ÎÅî<ÇŒÊ<H„̂fl¬<Ófl∆<ª
<– ]Áj÷]<ÿ“Ê<ÃÒ�̂÷]<—À̂i]<4È�i
<ÌÀëfl̂π]<Ó◊¬<#<ÎÑ÷]<HÍâÈ̂ä÷]
<ƒËáÁiÊ<∞ÈvÈäπ]Ê<∞€◊äπ]<∞e
<·]<±]<ĵ ˜<H«lÈ̂uí̄÷]
<Å]Á⁄<ò√e<4äÀi<Á‚<ÎÖÊÜñ÷]»

J«ÃÒ�̂÷]<—À̂i]
<l]Áflä÷]<Ÿ}̄<Ö_<%»<VŸŒ̂Ê
<Ífiπ̂2÷]<Í◊€¬<„̂È <kâÖ⁄̂<:÷]
<ÏÅ⁄̂<4äÀi<ŸÁu<·œ̂ÀjË<∞í~ç
<ª<Â4äÀi<Çu]Ê<ÿ”÷<oÈu<HÏÇu]Ê
<‡”µ<̃Ê<HÖÁjâÇ÷]<Å]Á≤<–◊√jË<⁄̂
<]ÅÇé⁄<H«ÿ”é÷]<]Ñ„e<ÖÁ⁄˘]<’Üi
<ÌŒÅí̂÷]<ÌÈfl÷]<lÇqÊ<]Éc»<‰fi_<Ó◊¬
<‰È <ÇqÁË<Ç◊e<ª<èÈ√÷]<ª
<·_<ǵ<Ìvï]Ê<∞fi]ÁŒÊ<ÖÁjâÅ
<lÈ̂âä̂£]<‡¬<]ÇÈ√e<ÿ£]<·Á”Ë

J«ÌÈÀÒ�̂÷]Ê<ÌÈf‚Ñπ]
<ÌÈ√ËÜéj÷]<Ìä◊¢]»<·_<±]<Öç̂]Ê
<kvfë_<·]ÜËàu<T<ª<‚̂Çœ¬<ƒ⁄àπ]
<‡¬<Üøfl÷]<ò«e<HÌËÖÁjâÅ<4∆
<›Ç¬<Ê_<ÌÈeÈ̂fl÷]<ÌËÜn“˘]<ÖÁñu
<ãÈÒÖ<Ö]Üëc»<êÜ«jä⁄<H«‚̂ÖÁñu
<H‚̂Çœ¬<Ó◊¬<ÎÜe<‰Èffi<h]Áfl÷]<ã◊•
<ÎÑ÷]<ã◊.]<gj”⁄<ÌÚÈ‚<≈€̂jq]Ê
<ƒËáÁi<‰È <ÇÈ¬_Ê<h]Áfi<Ì√fâ<ÂÜñu
<H∞fi]Áœ÷]<]áÊr̂j⁄<Ÿ€̂¬˘]<ŸÊÇq
<ŸÊÇq<Ó◊¬<– ]Áj÷]<‹jË<%<oÈu
<ŸÊÇq<ƒËáÁi<ÔÜq<‹m<‡⁄Ê<HŸ€̂¬˘]

«‹„q]à⁄<Ó◊¬<Ÿ€̂¬_
<Ã÷}̂<ÎÜe<ãÈÒÜ÷]»<·_<Ç“_Ê
<l˜í̂i̋]<ÜËáÊÊ<H·Áfiœ̂÷]
<hÜï<å©̂<ÿeÜç<ÿÈœjäπ]
<̄Òä̂j⁄<H«ºÒ£̂]<öÜ¬<·Áfiœ̂÷]
<›¬̂<ÜËÇ⁄<Çfl¬<Ü⁄˘]<ÃŒÁjË<ÿ‚»
<[ñ̂œ÷]<±]<ŸÁ̈Ê<·Áfiœ̂÷]<Ã÷}̂
<Ÿ©̄]<±]<Üçî<ÏÜ‚ø̂÷]<ÂÑ‚<·_

J«Ì÷ÊÇ÷]
ÎÖÁu

<Ö€̂¬<gÒfl̂÷]<Ì◊j”÷]<Áñ¬<Öç̂_Ê
<·ÁËàÀ◊i<±]<oËÇu<ª<ÎÖÁu
<Åœ̂√fi]»<·_<±]<H»<·_<Íe<·_»
<h]Áfl÷]<ã◊.<ÌÈ√ËÜéi<Ìä◊q
<‡⁄<ÇËà⁄<±]<ÎÅË̂<ª}̄<≈ÁïÁ⁄
<ÿæ<ª<ƒËÜéj÷]<·_Ê<H›ä̂œfĩ]
<í̂œfi<;√Ë<Ÿ€̂¬]<ÃËÜíi<Ì⁄Á”u
<H„̂äÈÒÖÊ<Ì⁄Á”£]<lÈ̂uë̄<ª
<·Ê√̂j÷]Ê<·á]Áj÷]<_Çf⁄<ª<̃}̄]Ê

J«l�̂◊ä÷]<∞e<⁄̂
<gj”⁄<ÌÚÈ‚<≈€̂jq]»<±]<kÀ÷Ê
<ÿ⁄“̂<ÖÁñu<ª<ÍeÈ̂fl÷]<ã◊.]
<·]<‹„fl⁄<Ìä∏<2j¬]<oÈu<H„̂Òñ̂¬]
<]Áñ ÖÊ<HÇœ√fli<·]<‡”µ<̃<Ìä◊¢]
<ãÈÒÜ÷]<‡”÷Ê<HŸ€̂¬]<ŸÊÇq<Ö]ÜŒ]
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<‡©Ê<HÜ}a<Âü̂]<ª<Ç„jq]<ÎÜe
<Ìä◊¢]»<·]<]Ç“⁄̂<H«‰√⁄<Ã◊j™
<Ã÷≠̂<‚̂Åœ̂√fi]<·]Ê<HÌÈŒn̂È⁄<4∆

J«h]Áfl÷]<ã◊.<Í◊}]Ç÷]<›ø̂fl÷]
ÃâÁË

<Îá∆̂<gÒfl̂÷]<Ì◊j”÷]<Áñ¬<ÅÇçÊ
<Ìäâπ̂]»<±]<oËÇu<ª<ÃâÁË
<»<·]<Ó◊¬<H«Ÿâ̂Ǫ̈÷<ÌÈfifl̂f◊÷]
<Öf̂j¬]<ª<Í‚<l˜í̂ĩ]<Ì◊”é⁄
<·_<å©̂<ÿeÜç<ÿÈœjäπ]<ÜËáÁ÷]
<·ÁÀæÁ⁄<«Ê4qÊ]»<ÍÀæÁ⁄<ÿ“
<H«ÂÜ⁄è<]ÊÜ≥Ë̀<·]<ǵÊ<H‰ËÇ÷
<„̂◊È«éje<›„̂i̋]»<·]<±]<]4é⁄
<4∆Ê<]3 ]<ÎÖÁä÷]<ÿuä̂÷]<Ó◊¬

J«xÈvë
<·_<Ó◊¬<—À̂i̋]<#»<‰fi]<xïÊ_Ê
<ÌË∑̂<Ã◊”π]<Á‚<èÈ¢]<·Á”Ë
<„̂äÀfi<Ì€„πê<›ÁœË<Á‚Ê<Óflfπ]
<‡⁄˘]<ÔÁŒ<„̂e<›Áœi<kfi“̂<:÷]
<·]<ƒÈ�jäË<Çu_<̃<;√Ë<HÍ◊}]Ç÷]
<Ö]Üœe<̃c<ÏÅÁqÁπ]<l]Ç√π]<‘”ÀË
<#»<‰fi]<�]2j√⁄<H«]ÖáÁ÷]<ã◊•<‡⁄
<̃<‡⁄<ÌñËÜ¬<Ì◊ËÁõ<ÌíŒ<Ÿ√̂j ]
<å©̂<ÜËáÁ÷]<·˘<ºœ Ê<HÍç

J«∞fi]Áœ÷]<ÌÀ÷ß̂<ÇËÜË
<·]<ǵ<Ìfl¢<Î]»<·]<Ô_ÖÊ
<·Á”i<·]<ǵ<ÿíu<⁄̂<ª<–œ†
<Ì÷ä̀π]»<·]<�]Ç“⁄̂<H«ÏÇË¶̂
<ÔÁœ÷<›√̂÷]<ÜËÇπ]<·]<käÈ÷
<ÍÀËÖ<ÕÜç_<]Á◊÷]<Í◊}]Ç÷]<‡⁄˜]
<ÿ“<·]<2j√fi<fl̂fĭ<ÿe<HÜ∑_<º}
<ÌËÜ”ä√÷]<lä̂âπ̂]<ÿnµ<‡⁄
<èÈ¢]<ÇÒŒ̂<Ê_<ÍÀËÖ<]Á◊÷]<]Áâ
<‹„fĭ<HÜ∑_<º}<ÍqÁ„Œ<·q̂<Å€̂√÷]
<̃»<‰fi_<v̂ïÁ⁄<H«fl̂jË∑̂<·Áfl�⁄Ë̂
<ÿæ<ª<ÌÈ√ËÜéi<Ìä◊q<Çœ¬<‡”µ
<–ËÜÀ÷]<·_Ê<HŸ€̂¬_<ÃËÜíi<Ì⁄Á”u
<Ÿ€̂¬˘]<ÃËÜíi<ÏÜ” <ò ÜË<Ü}˚]
<⁄̂<ÌrÈjfi<±]<ÎÅî<„̂fi]<Á÷<Óju
<·Áñ ÜË<‹„fĭ<ºœ <H⁄̂<·”̂⁄<ª
<±]<ÎÜËÜ£]<Ç√â<ãÈÒÜ÷]<ÅÁ√Ë<·]

J«ÿ€¬<Îè<›È̂œ÷]
<ƒ⁄»<Vhq̂_<HŸ]̂â<Ó◊¬<�]ÅÖÊ
<�̂ëÁí}Ê<‡”∫<Íç<ÿ“<Ω¯fflq
<‰√€äfi<fî_Çe<ÎÑ÷]<Ü⁄Ñj÷]<Ç√e
<ãÈ÷»<‰fi]<Ô_ÖÊ<–ËÜÀ÷]<‡⁄<‰fl⁄
<Ì„fq<ãÈÒÖ<≈ÁqÖ<ÎÖÊÜñ÷]<‡⁄
<ÇÈ÷Ê<gÒfl̂÷]<«;õÁ÷]<Ÿñ̂fl÷]»
<tÜ≠<·_<ÿe<HÖ]Éa<MP<±]<Ω¯fflq

J«ÌÈ�âÁ÷]<±]<ÅÁ√ËÊ<Ö]Éa<T<‡⁄
<gÈ®<Ã◊”π]<ãÈÒÜ÷]»<·˘<Ãâ_Ê
<H‰È◊¬<Çä¨<̃<ƒŒÁ⁄<ª<Íiœ̂È⁄
<]4é⁄<H«ÌflÈ‚Ü÷]<ƒŒÁ⁄<ª<Á‚Ê
<ÌflÈ‚Ö<kfi_<‰÷<k◊Œ<;fi_»<±]
<– ]Ê<⁄̂Çfl¬<HÎÜËÜ£]<ãÈÒÜ÷]<ÿn⁄
<ÏÇuÊ<Ì⁄Á”u<ãÈÒÖ<·Á”Ë<·_<Ó◊¬

J«ÌÈflõÊ
Ì€√õ

<Ÿñ̂fi<gÒfl̂÷]<Ì◊j”÷]<Áñ¬<Ç“_Ê
<ª<∞È v̂ë<ƒ⁄<œ̂÷<ª<Ì€√õ
<∞⁄˘]»<·_<HÖ”̂¬<{<f̂◊u<Ìœ�fl⁄
<‡äu<Ç�È� ä÷]<«!]<hàu«{÷<›√̂÷]
<ÜËÁ�je<ÃÒ^��÷]<ÿËÇ√i<ºeÖ<!]Üífi
<hÊÜ‚<Á‚<Ü⁄˘]<]Ñ‚Ê<H›ø̂�fl÷]
<‰fĭ<H�Í“É<hÁ◊âè<›⁄̂˘]<±c
<àËà√i<Í“Ü”e<|Ü�÷<;€ï<ò Ö
<·cÊ<HÌ�ËÖÁ„€¢]<ãÈÒÖ<l^�Èuë̄
<ÜËÁ�i<·˘<HÏÜçf̂⁄<Ç�È� ä÷]<„̂◊œË<%
<tĵ†<HÌ”Òç̂<ÌeÖœ̂⁄<Á‚<›ø̂�fl÷]
<·_<v̂ïÁ⁄<H«ÅÖÊ<Ñ}_Ê<Ö]Áu<±]
<Ì�ÈâÈ̂�ä÷]<Ì�ÈÀÒ^��÷]<«̂÷c<≈ÁïÁ⁄»
<·Á”Ë<ÇŒ<Ì�Èâä̂u<‡⁄<‰◊€̈<⁄̂Ê
<gäù<›ø̂�fl÷]<ÜËÁ�i<l€̂�◊ä⁄<‡⁄

J«!]<Üífi<ÌËıÖ
<ª<Ì�È⁄¬̄˝]<ÌÒÇ„�j÷]»<±]<¬̂ÅÊ
<–ËÜ <�ÿ“<·˜<Hl˜í̂�ĩ]<�Ã◊⁄
<›¯”÷]<Ö]Ü”i<·˘Ê<HÂÁ÷Çe<±Å_
<H≈Ö^� é÷]<ª<åÁÀ�fl÷]<s�qË̂<‰äÀfi

<ŸÁ◊£]<±c<ŸÁëÁ÷]<—Á√ËÊ
<ÇÈÀπ]<·_<ÔÜfi<‘÷Ñ÷<HÌ�È¬ÁïÁπ]
<Ì�Èf√�é÷]<Ìflï£̂]<Ÿ�Ávji<·_<Á‚
<�–£]<—œ̂uc<‹¬Å<±c<ÍÀËÖ<]Á◊÷
<ÿq�Ü÷]<]Ñ‚<Õí̂ficÊ<HÌ÷]Ç√÷]Ê
<l]á®̂˝]<guë̂<HáÈ̂j⁄ê<�;õÁ÷]
<l”̂fç<Ãé“<„̂�€‚]Ê<Ô2”÷]
<HÇu_<á]àÀjâ]Ê<Î�Ç†<·ÊÅ<H̄€√÷]
<⁄̂<– Ê<‚̂]Ü•<ÖÁ⁄˜]<Ñ}ì<·_<Ó◊¬

J«∞fi]Áœ÷]<Íñjœi
ÎÖÅœ̂÷]

<ÅË̂á<gÒfl̂÷]<«Ì◊j”÷]»<Áñ¬<Ç“_
<Öf̂}_»<±]<oËÇu<ª<HÎÖÅœ̂÷]
<ÍeÈ̂fl÷]<ã◊.]»<·_<H«ÿfœjäπ]
<ƒ⁄<öÖ√̂jË<̃<≤̂<‰äÀfi<ÇÈâ
<›ø̂fl÷]<lÈ̂÷a<ƒ⁄Ê<ÖÁjâÇ÷]
<‰fi_<±c<�]4é⁄<H«Íõ]ÜŒÁµÇ÷]
<Ÿ€̂¬˘]<ÃËÜíi<Ì⁄Á”u<ÿæ<ª»
<∞e<·Ê√̂j÷]Ê<·á]Áj÷]<_Çf⁄<xfíË

J«–Èf�j◊÷<ÿeŒ̂<4∆<l�̂◊ä÷]
<›ø̂fl÷]Ê<ÖÁjâÇ÷]»<·_<±c<Öç̂_Ê
<·€̂�øflË<ÍeÈ̂fl÷]<ã◊r€◊÷<Í◊}]Ç÷]
<·_<ǵ<oÈù<HƒËÜéj÷]<lÈ̂÷a
<Î_<ª<ÏÜïû<Ì⁄Á”£]<·Á”i
<Î_Ö<±c<kÀ÷Ê<J«ÌÈ√ËÜéi<Ìä◊q
<ÊÇf¬<·Áfiœ̂÷]<ÿqÜ÷<ÎÖÁjâÅ
<ƒËÜéi<̃»<·_<Ç“Ë̂<ÎÑ÷]<l]ÇËÁ¬
<J«Ÿ€̂¬˘]<ÃËÜíi<Ì⁄Á”u<ÿæ<ª
<h]Áfl÷]<ã◊•<ãÈÒÖ»<·_<Ô_ÖÊ
<Ìä◊q<±c<‰iÁ¬Çe<ÇËÜË<ÎÜe<D‰ÈffiE
<±c<·”̂⁄<‡⁄<›€̂j‚˜]<ÿœfi<ÌÈ√ËÜéi
<ÌËÜn“˘]<ÿé Ê<‰◊é <ÌÈ�«j÷<Ü}a
<H«Ì⁄Á”£]<ÿÈ”éi<ª<ÏÇËÇ¢]
<«‘ËÜ€j÷]»<áÁ́<̃»<‰fi_<Ó◊¬<�]ÅÇé⁄
<–◊§<�̂ÈâÈ̂â<ò√f÷]<fl̂ñ√e<Ó◊¬
<MP<≈∂̂]»<Ç“_Ê<J«ÌflÈ√⁄<–e]Áâ
<]Éc<Ìä◊¢]<·_<Öf̂j¬]<Ì„¢<Ö]Éa
<V‹j}Ê<J«ÌËÖÁjâÅ<4∆<Í„ <lÇœ¬
<̃c<H«›Áä¶<Ü⁄_<]Ñ‚Ê<’Öé̂fi<‡÷»
<·Á”Ë<‡÷»<‰fi_<ÂÅœ̂j¬]<ÔÇe_<‰�fi_
<]Ñ”‚<Åœ̂√fĩ<ÍfiÁfiŒ̂<hí̂fi<’fl̂‚

J«Ìä◊q
]Ü‚á

<«ÌÈfifl̂f◊÷]<l]Áœ÷]»<Ì◊j“<Áñ¬<Ç“_Ê
<oËÇu<ª<]Ü‚á<·]Á�fi]<gÒfl̂÷]
<ÌËÜ£]<{<·fl̂f÷<lÁë»<Ì¬]Éc<±c
<HÕ}̄<ÿí¨<%»<‰fi_<H«Ì⁄]Ü”÷]Ê
<ŸÊÇq<ÌéŒfl̂⁄<Ó◊¬<—À̂ĩ]<‹jË<%Ê
<ã◊•<gj”⁄<ÌÚÈ‚<Ìä◊q<ª<Ÿ€̂¬_
<|Üç<ÎÜe<ãÈÒÜ÷]»<·_Ê<Hh]Áfl÷]
<·“̂<gj”π]<ÌÚÈ‚<ñ̂¬_Ê<H‰iÈ̂nÈu
<Ìä◊¢]<ÌËÖÁjâÅ<›Ç√e<‹„Ë_Ö<‹7

J«ÌÈeÈ̂fl÷]
<⁄̂<·¬̄c<Ó◊¬<fl̂œ ]Ái<fl̂fi_»<xïÊ_Ê
<‡”÷Ê<HÂÅ∑̂<·]ÊÜ⁄<ÿÈ⁄à÷]<‰÷Œ̂
<Á‚Ê<HŸ€̂¬_<ŸÊÇq<ƒËáÁje<fl̂ÚqÁ 
<ÌÚÈ‚<ª<ÜœË<%<π̂õ̂<H‘÷Ñ“<ãÈ÷
<ÎÑ÷]<HÍ◊}]Ç÷]<›ø̂fl◊÷<œ̂ Ê<gj”π]
<‡⁄<Ÿ€̂¬]<ŸÊÇq<ƒïÁe<x€äË<̃
<gj”π]<ÌÚÈ‚<ª<‰jéŒfl̂⁄<·ÊÅ

J«ÂÖ]ÜŒcÊ
<h]Áfl÷]<ã◊•<ƒ€jq]<]Éc»<VŸŒ̂Ê
<MLL<ÜŒ_Ê<ÌÈ√Èfõ<ÕÊÜæ<ª
<xfíË<‹„flÈe<Çu]Ê<‡⁄<ãÈ÷<H·ÁfiŒ̂
<ÂÜéfiÊ<‰√ÈŒÁi<·ÊÅ<È̂◊√ <fîÁfiŒ̂
<Í÷ĵ÷êÊ<HÌ⁄Á”£]<ÿfŒ<‡⁄<ÂÑÈÀfliÊ
<gËÜäi<‡⁄<Ì€”£]<Í‚<⁄̂<ÕÜ¬_<̃
<:÷]<ÌœËÜ�÷ê<Ÿ€̂¬_<ŸÊÇq<|]3Œ]
<ǵ<fl̂◊Œ<fl̂fi_«{e<]Ü“Ñ⁄<H«[k◊íu
<Ó√äflâ<fl̂fi_Ê<HÌä◊¢]<Çœ√i<̃<·]
<Ÿû<ª<hí̂fl÷]<Ÿ€̂j“]<›Ç¬<±]
<]Ñ‚<·˘<HÏÁ¬Ç÷]<Ó◊¬<Ö]Üë˝]

J«'ËÖĵ÷]<ª<ÿí†<%<Ìœeâ̂
ÕÁ◊√π]

<ÃËáÁq<gÒfl̂÷]<Ì◊j”÷]<Áñ¬<kÀ÷Ê
<ƒŒÁ⁄<±]<oËÇu<ª<ÕÁ◊√π]
<ÌËÜn“˘]»<·_<±c<H«·Áfif̂È÷<Êfî»
<ÖÊÅ<ƒ�È≥<ª<ÏÜ€jä⁄<ÏÇËÇ¢]

<·€̂È◊â<Ÿé̂È⁄<ÌËÖÁ„€¢]<ãÈÒÖ
<HÍiœ̂È⁄<gÈ®<Ã◊”π]<ãÈÒÜ÷]Ê
<ÌÈ◊€¬<ª<„̂Ò]Öa<öÜ <Ì÷Ê¶̂<2¬
<s„fi»<�·_<Ó◊¬<]�ÅÇé⁄<H«ÃÈ÷j̀÷]
<±c<Á‚<⁄̂<Ö]Éa<‡⁄<‡⁄n̂÷]<ÔÁŒ
<Ì⁄Á”£]Ê<‹”£]Ê<Ì�◊ä÷ê<Ön̂Újâ˝]
<€̂◊¬<HÌÈâÈ̂ä÷]<ÌËÇÈ”÷]<ÌâÖ∫̂Ê
<ÔÇ÷<ÏÇuÁ⁄<ÌËıÖ<Î˘<ÅÁqÊ<̃<·_
<Ó◊¬<Ìä fl̂⁄<ÿe<HÖ]Éa<T<ÔÁŒ<Œ̂Ü 
<‡⁄<ÏÅÀ̂jâ¯÷<ÌËÖ]áÁ÷]<ìí£]

J«Ì�◊ä÷]Ê<Ì⁄Á”£]
<Ì√ï}̂<ÔÁœ÷]<ÂÑ‚»<·_<Ü“ÉÊ
<̃<HÃÈ÷j̀÷]<ª<ÌÈqÖ§̂]<l]4mj̀◊÷
<oÈu<HÎÖÁä÷]<ÇÈ√í÷]<Ó◊¬<€̂Èâ
<‚̂Ç„éi<:÷]<lê]Ü�ï˜]<kä”√fi]
<Ó◊¬Ê<H·fl̂f÷<ª<„̂ÒÀ̂◊u<Ó◊¬<Ë̂ÖÁâ
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*املحامية بهية ابو حمد*

كيف ميكنك تعويض أو استعاد الدين؟
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جلسة رائعة مع النرجيلة
 تشكيلة واسعة من املأكوالت اللبنانية

 مشاوي على أنواعها ومأكوالت حبرية طازجة
 سهرات مميزة مع املطرب جورج خوري

والرقص الشرقي
Ph: 9709 8081 

Shop 3 / 7-9 Cross St, BANkSTOWN  NSW 2200

1. Trying to make other 
people hate or act violently 
towards others because of 
their culture, ethnicity or 
background, is against the 
law.
1) Trying isn’t against the 
law, but making them act 
violently is.
2) It is correct
3) It is only illegal to act 
violently, not trying, or 
making other people to do 
so.
4) It is correct, except 
in cases of cultures or 
ethnicities not officially 
approved in Australia.

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

3. When did the European 
settlement start?
1) When the first 11 convict 
ships arrived on 26 January 
1788
2) In 1901, when colonies 
became a confederation
3) In 1851, when gold was 

I Question 1 : 2
II Question 2: 1
III Question 3: 1
IV Question 4: 3
V Question 5: 1

املؤكد  من  القارئ-  عزيزي 
أو  حالة،  واجهت  بأنك 
قمت  حياتك  يف  واقع 
من  مبلغ  بإقراض  مبوجبه 
عائلتك،  أفراد  ألحد  املال 
أوالدك،  أو  أصدقائك،  أو 
منك،  املقربني  احد  أو 
بإرجاع  عليهم  واشرتطت 
فرتة  يف  املذكور  املبلغ 
حمددة،  أو  وجيزة،  زمنية 
زيادة على فائدة على رأس 
مل  الشرط  هذا  لكن  املال. 
أموالك  لك  تدفع  ومل  يتم. 
العمل؟  فما  اشرتطت،  كما 
وأية حمكمة تتمتع بالصالحية 
إلرجاع األموال لك؟ ويف أية 
حمكمة يقدم طلبك الستعاد 

األموال؟

اإلجراءات  اختاذ  قرار  أن 
األموال  الستعاد  القانونية 
وجيب  جدا،  هام  قرار  هو 
الثقة  كامل  على  تكون  أن 
اخلطوات  أخذت  قد  بأنك 
لذلك،  الصحيحة  القانونية 
اليت  احملكمة  اخرتت  وقد 
القانونية  بالصالحية  تتمتع 

لسماع قضيتك.

درجات احملاكم يف اسرتاليا

هناك ثالث درجات للمحاكم 
يف اسرتاليا وهي:

 – احمللية  احملكمة   -1
هذه  تتمتع   : البدائية 
قانونية  بصالحيات  احملكمة 
يطالب  قضية  مساع  ختوهلا 
بتعويض  املدعي  خالهلا  من 
مالي- أو إعادة الدين العائد 
تقدر كميته ب 60.000  له 

.$

هناك قسمني عائدين هلذه 
احملكمة وهما:

بالدين  للمطالبة  قسم 
احملكمة  تسمع   : الصغري 
قضية  ألي  القسم  هذا  يف 
ى  تتعد  ال  بدين  تطالب 

- أ قيمته $10.000  
بالدين  للمطالبة  قسم  ب- 
تسمع احملكمة يف   : الكبري 
اليت  القضايا  القسم  هذا 
قيمته  ترتاوح  بدين  تطالب 

ب 10.001 $- $60.000

 : املقاطعة  حمكمة   -2
تستمع هذه احملكمة لقضايا 
تطالب بدين قيمته أكثر من 

$60.000

للوالية  العليا  احملكمة   -3
اىل  احملكمة  هذه  تستمع   :
كانت  أن  منوعة  قضايا 
جتارية - أو حجز أمالك-  أو 
 – قضائية  أوامر   – حجز 

من  وغريهم  قضائي  إنذار 
القضايا.

يف  األشخاص  لقب  هو  ما 
احملاكم؟

يف احملكمة احمللية البدائية، 
يلقب الشخص الذي يستمع 
للقضايا على النحو التالي:

يستمع  1- مسجل احملكمة  – 
معظم  اىل  الشخص  هذا 
صالحيات  ولديه  القضايا 
هذا  خياطب   – حمدودة 
الشخص ب »السيد« أو » 

مسجل احملكمة »
يستمع   - قلم  رئيس   -2
معظم  اىل  الشخص  هذا 
صالحيات  ولديه  القضايا، 
واسعة، وخياطب ب سعادة 

discovered in New South 
Wales and Victoria
4) In 1788, when Australia 
was discovered

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

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

القاضي.

الشخص  هذا   - احملكم   -3
قبل  من  معني  حمامي  هو 
احملكم  يستمع  احملكمة- 
اىل القضايا احملولة له من 
قبل مسجل احملكمة، ولديه 
األوامر  بإصدار  الصالحية 
واألحكام ، والبت بالقضايا 
الصادرة  األحكام  تلزم   ،
عن احملكم كل من املدعي، 
خياطب   ، عليه  واملدعى 

احملكم »بالسيد احملكم«.

حيق   – منفرد    قاضي   -4
للقاضي البت بكل القضايا 
أنواعها،  اختالف  على 

وخياطب ب سيد القاضي.

نـتقدم بأحّر التهاني من اجلالية االسالمية والعربية مبناسبة 
عيد الفطر السعيد...أعاده اهلل على اجلميع باخلري والسالم

 لدينا مجيع أنواع احللويات
 البقالوة والبييت فور واملعمول والشوكوال

والقشطة والكنافة وحالوة اجلبنة والبوظة وغريها....

 وبهذه املناسبة السعيدة نفخر بأن نقدم لزبائننا
 حالوة الشميسة  واخلليلي بالقشطة والفستق

وورد الّشام  وحالوة الرز  ومقلوبة بالفستق

Shop 4 / 412 Princes Hwy, Rockdale , NSW 2216 
Tel. 02 9597 2071   Fax. 02 9597 2044 

Web. www.ibrahimpastry.com.au



صفحة 11     

اسرتاليــات

Page 11 Saturday 27 August 2011السبت 27 آب 2011

طومسون  كريغ  فضيحة  ان  يبدو 
جوليا  مكتب  قلب  اىل  وصلت  قد 
غيالرد  بعد الكشف ان كبري موظفي 
الصناعي  باملسجل  اتصل   مكتبها 
ما  اياه  سائال   2009 العام  اوائل 
النائب  قضية  يف  حيقق  كان  اذا 

العمالي.
وكان قد ادى قرار االحتاد بتسليم 
احلالي  العمالي  النائب  وثائق 
كريغ  السابق  التحاد  سكرتري 
تعميق  اىل  الشرطة  اىل  تومسون 
احلكومة  منها  تعاني  اليت  األزمة 

الفيدرالية.
الصحية-  اخلدمات  احتاد  سلم  فقد 
السيد  سابقا  يرأسها  كان  اليت 
تومسون- يوم االربعاء مزاعم بإساءة 

استخدام بطاقة االئتمان للشرطة.
من  يبدو  جنائي  حتقيق  وجيري 
السيد  بان  مزاعم  يف  اآلن  املرجح 
االئتمان  بطاقة  استخدم  طومسون 

التابعة لالحتاد للدفع للعاهرات.
وقت  يف  االتهامات  هذه  وتأتي 
  Melbourne escort agency فيه   اثارت 
وبني  بينه  تربط  جديدة  مزاعم 

استخدام العاهرات.
للزميلة  الوكالة  مدير  وقال 
الوكالة  سجالت  »االسرتاليان«ان 
قدمت خدمات باسم »كريغ طومسون« 

يف عامي 2005 و 2006.
ان  من  العمال  حزب  ويتخوف 
طومسون  السيد  الفضيحة  جترب 
يؤدي  مما  االستقالة  على 
قد  فرعية  انتخابات  اجراء  اىل 
باملقعد  االئتالف  فوز  عن  تسفر 
غيالرد. حبكومة  يطيح   مما 
الفيدرالية  املعارضة  زعيم  وقال 
طوني ابوت »لدينا رئيسة وزراء يف 
اخلفاء حول هذه القضية، لدينا نائبا 
يف احلماية ولدينا حكومة مشلولة«.

رحالت يف اخلارج
الزميلة  عليها  اليت حصلت  الوثائق 
»اهلريالد صن« زادت من الضغوط 
زعمت  حيث  غيالرد  حكومة  على 
حواىل  سحب  طومسون  السيد  ان 
100،000 دوالر غري مصرح بها يف 
الحتاد  الوطين   سكرتري  زعم  حني 

اخلدمات الصحية.
صن«  »اهلريالد  الزميلة  وزعمت 
 2007 و   2002 عامي  بني  ما  انه 
مئات  طومسون  السيد  سحب   ،
ماسرتكارد  باستخدام  الدوالرات 
املتنفذين  علم  دون  لالحتاد  التابع 

يف هذا االحتاد.
أسابيع  ثالثة  استمرت  رحلة  وخالل 
وبريطانيا  املتحدة  الواليات  اىل 
زعم   ،  2004 ايار  يف  وفرنسا 
 4724 سحب  طومسون  السيد  ان 

دوالر.
ومشلت عمليات السحب النقدي من 
780،67 دوالرا من »تروكاديرو« يف 
»سان  من  دوالرا   523،59 لندن، 
 850 وتقريبا  باريس  يف  الزار« 

دوالرا من بنوك نيويورك.
إنفاق  املصرفية  السجالت  وتظهر 
واحد  شهر  يف  دوالرا   3200
العمالي  النائب  أن  حني  يف  فقط 

طومسون كان يف اسرتاليا.
البيانات  من  عشر صفحات  وتظهر 
من  روتينية  سحوبات  املصرفية 
احلسابات املرتبطة السيد طومسون 
يف كتل من 200 دوالر ، 300 دوالر 
و 500 دوالر ، مبا يف ذلك أماكن 
كوانتاس  مراون وصاالت  وكازينو 

يف املطار.
أعطى  طومسون  السيد  ويزعم 
لنفسه ماسرتكارد إضافة إىل بطاقة 
 official( الرمسية  النقابية  العشاء 

مزاعم بعلم كبري موظفي مكتب غيالرد 
بفضيحة طومسون أوائل عام 2009

مؤقتة  ضريبة  احلكومة  وضعت 
الفيضانات  بعد  اإلعمار  إلعادة 
ويتم   .)flood levy( واألعاصري 
تطبيق هذه الضريبة على العام 
فقط،   2012-  2011 الضرييب 
وتنطبق على من يكسبون أكثر 

من 50 ألف دوالر.
فعليك  عمل،  رب  كنت  إذا 
من  الضريبة  هذه  تستقطع  أن 
أكثر  يكسبون  الذين  املوظفني 
من 50 ألف دوالر. ميكنك حساب 
أن تستقطعه  الذي جيب  املبلغ 
مبراجعة جداول استقطاع الضريبة 
)Withholding tax tables( على 

موقعنا اإللكرتوني.
قد ال يتوجب على البعض دفع 
وإن  حتى  الفيضانات  ضريبة 
كانوا يكسبون أكثر من 50 ألف 

دوالر. 
على سبيل املثال، إذا كانوا قد 
وجيب  طبيعّية.  بكارثة  تأثروا 
إقرار  منوذج  ملء  هؤالء  على 

إعفاء من ضريبة الفيضانات 
 Flood levy exemption(
 declaration form )NAT
موقعنا  على  املتوفر   ))73797
أرباب  إىل  وتقدميه  اإللكرتوني 

أعماهلم.
ميكن  منفصلة  جداول  هناك 
عليهم  يتعني  ملن  استخدامها 

وملن  الفيضانات،  دفع ضريبة 
ملؤوا إقرار اإلعفاء.

نسخ  إىل  حباجة  كنت  إذا 
الضريبّية  اجلداول  من  ورقّية 
 Flood levy exemption من  أو 

declaration form
 )NAT 73797(، ميكنك احلصول 
عليها بداية من األول من يوليو/ 
متوز 2011 من األماكن التالية:

• من معظم حمالت بيع الصحف
• من نضد االستقبال مبكاتبنا، أو

خبطنا  االتصال  طريق  عن   •
الذاتّية  للمساعدة  الساخن 

للمنشورات على الرقم
.1300720092

 ATO بـ  اتصل  املزيد،  ملعرفة 
األسرتالي(  الضرائب  )مكتب 

على الرقم 13 28 61.
اإلجنليزّية  جتيد  تكن  مل  إذا 
 ATO من  مساعدة  إىل  وحتتاج 
اخلطّية  الرتمجة  خبدمة  اتصل 

والشفهّية على الرقم
.131450

من  مزيد  على  للحصول 
املعلومات عن:

• ضريبة الفيضانات تفقد املوقع 
www.ato.gov.au/floodlevy

• اجلداول الضريبّية تفقد املوقع 
www.ato.gov.au/taxtables

معلومات عن ضريبة الفيضانات للموظفني 

وأرباب العمل

غري  بانفاق  union Diners Card(وقام 
مصرح به ايضا.

أي إيصاالت ، أي فواتري ضريبية
ووجد تقرير التدقيق األولي  الحتاد 
قدمته  الذي  الصحية،  اخلدمات 
 Melbourne chartered accountants Dick &
Smith,    »عدم كفاية الدعم ملعظم 
خالل  االئتمان«  بطاقات  معامالت 
 2007 عام  يف  أشهر  ستة  فرتة 
حني كان السيد طومسون  يتنافس 

ملقعد دوبل يف سيدني.
ومسيث  ديك  شركة  مدير  وكتب  
السيد إيان ديك لآلنسى جاكسون 
أن  جيب  التنفيذية  السلطة  »إن 
مرجح  غري  حدث  يف  أنه  يدرك 
واخلدمات  السلع  بضريبة  للتدقيق 
من قبل مكتب الضرائب األسرتالي 
، قد تكون هناك حاجة إىل استبدال 

فواتري ضريبية ،« .
ويف تقرير الذع، رأى السيد السيد 
ديك ان السيد طومسون تسرت على 
الغرض من السحوبات النقدية وقال 
»ال توجد فواتري ضريبية أو إيصاالت 

لسحب النقود ،«.
االحتاد  ان  اعلنت  جاكسون  اآلنسة 
نيو  شرطة  إىل  املسألة  إحالة  قرر 
التعاون مع أي  ساوث ويلز مبدية 

حتقيق.
ولكن الدور الذي لعبه رئيس احتاد 
ويليامسون  مايك  الصحية  اخلدمات 
يف  فشل  ان  بعد  واضحا  يكن  مل 

حضور االجتماع.
التعليق  جاكسون  السيدة  ورفضت 
على ما إذا كان السيد ويليامسون 
نائب  منصب  أيضا  يشغل  الذي   ،
العمال  حلزب  الوطين  الرئيس 
االسرتاىل ، جادل ضد إحالة املسألة 

إىل الشرطة.

يف 26 أغسطس، يشجع جملس 
اجملتمع  أفراد  السرطان  مكافحة 
 ”Daffodil Day“ احمللي 
أغسطس 2011 : استعدادا ليوم 

دافوديل
قصص  و«مشارآة  للخروج 

األمل« اخلاصة بهم.
متثل هذه السنة الذآرى اخلامسة 
دافوديل،  ليوم  والعشرين 
ويشجع جملس مكافحة السرطان 
القدوم  على  األسرتاليني  آافة 

سويا إىل نشاط
مجع التربعات هذا وشراء بعض 
»األمل«. بتقديم الدعم ليوم 
فإنك  أغسطس،  يف  دافوديل 
مرضى  من  لآلالف  األمل  متنح 

السرطان وذلك
التربعات  مجع  يف  باملساعدة 
األحباث  إلجراء  جدا  الضرورية 
ولتقديم  بالسرطان  اخلاصة 

التوعية والدعم.
يف خالل اخلمسة وعشرين سنة 
املاضية متكن »يوم دافوديل« 
من مجع أآثر من 100 مليون دوالر 

لتلك اخلدمات، ويهدف جملس
السنة  هذه  السرطان  مكافحة 
عرب  دوالر  مليون   9.5 مجع  إىل 

أسرتاليا.
ميجليونو،  بينو  السيد  يطلب 
يف  دافوديل  يوم  سفري 
احتاد  ورئيس  ويلز،  نيوساوث 
يف  العرقية  اجلاليات  جمالس 

أسرتاليا، من
يف  الدعم  تقديم  اجلاليات  آافة 
الذي  القادم  دافوديل  يوم 
ينسقه جملس مكافحة السرطان. 
من  ميجليونو  السيد  إن  وحيث 

عائلة
لالعتماد  إخوته  اضطر  مهاجرة 
على بعضهم البعض للنشوء يف 
البيئة اجلديدة، مكونني هويتهم 

املتعددة ثقافيا ليصبحوا الوجه
أمورهم  أولياء  يقدمه  الذي 
آان خرب إصابة والدته  للمجتمع. 
بالسرطان صاعقة بالنسبة للسيد 

ميجليونو، ويقول:
»حتى اللحظة اليت أصيب فيها 
بالسرطان،  علي  عزيز  شخص 
آان هذا املرض بالنسبة لعائليت 
مبهمة  بدالئل  إليها  يشار  آملة 

وآان ُينظر

آنت  ولكين  الشفقة.  بعني  إليه 
تلقي  مسؤولية  علي  أن  أعلم 
بصدق  وترمجتها  املعلومات 
على  عائليت  ومساعدة  لوالدتي، 

تقبل »الكلمة« اليت
آانت نادرا ما يتم التحدث عنها 
مالكني  أصبحنا  جمتمعي.  يف 
للكلمة، وسويا وبعد عدة عمليات 
قمنا بإعادة صياغة الكلمة لتعين 

ما تعنيه.
النهاية.  ليست   ... آملة  إنها 
على  التغلب  من  متكنت  آعائلة 
ونشارك  سويا  آبرنا  السرطان 
قصتنا هذه آقصة أمل وامتنان 
املوجودين  الطبيني  للخرباء 

حاليا.«
ويقول د. أندرو بينمان، رئيس 

يف  السرطان  مكافحة  جملس 
نيوساوث ويلز »يؤثر السرطان 
يف حياتنا مجيعا، فواحد من بني 

آل أسرتاليني
السرطان  مبرض  تشخيصه  يتم 
قبل أن يبلغ اخلامسة والثمانني 
من العمر. سواء آانوا أطفاال أو 
آبارا، أغنياء أو فقراء، السرطان 

ال مييز
بني أحد.«

السرطان  مكافحة  جملس  يشجع 
يف نيو ساوث ويلز يوم اجلمعة 
يغريوا  أن  اجلميع  أغسطس   26
على  هلم  الواصفة  العبارة 

الفيسبوك
آملة   )HOPE( الرمز  يضيف  أو 
يكتب  وأن  األمل(،   )Twitter(
تويرت  على  الرسائل  يتبادل  من 

)Facebook( إىل HOPE )
hope# .إىل رسائلهم

السرطان  مكافحة  جملس  يعتمد 
يف نيو ساوث ويلز على الدعم 
الشعب  عامة  يقدمه  الذي 
للمساعدة يف التخفيف من تأثري 

السرطان على
www.daffodil. أو االتصال على

com.au حياة األسرتاليني. ملزيد 
من املعلومات عن يوم دافوديل 

يرجى زيارة املوقع اإللكرتوني
آنت  إذا   .  1300656585 الرقم 
حباجة إىل مرتجم فوري للغة غري 
اإلجنليزية، يرجى االتصال خبدمة 

الرتمجة اخلطية والفورية
)TIS(. .هذه اخلدمة جمانية

لالستفسار عن الشؤون اإلعالمية 
مريف  غينا  إىل  الكتابة  يرجى 
ginam@ اإللكرتوني  الربيد  على 

ccnsw.org.au
أو االتصال بها على الرقم:

)02(9334128

يدعوك جملس مكافحة السرطان
ملشارآة قصة »األمل« اخلاصة بك يف يوم دافوديل القادم

93341428

رحب كل من نائب مقعد ايست 
عيلز غلني بروكس ونائب مقعد 
سرتاثفيلد تشارلز كاسوسيلي 
تشارلز  النائب  سرتاثفيلد 
مارك  اوتلي  مقعد  ونائب 
حدود  على  بالتغيريات  كوري 
 King Georges Road السرعة على
أعقاب  يف   and Centenary Drive

مراجعة حكومة نيو ساوث ويلز 
ملناطق السرعة.

»ان  بروكس  السيد  قال 
والتغيريات  أجريت  املراجعة 
 King Georges Road and Centenary

اتساقا  أكثر  نهجا  توفر   Drive

لنقاط السرعة«.
ايست  مقعد  نائب  واضاف 
هيلز يقول »مت تغيري عدد من 
بني  للسرعة  القصوى  احلدود 
 King يف Blakehurstهومبوش و
 Georges Road and Centenary Drive

لتقليص تغيريات احلد األقصى 
للسرعة وحتسني السالمة«.

وتابع السيد بروكس »وتشمل 
هذه احلدود األقصى للسرعة 70 
  Centenary Drive كلم/ ساعة على
السرعة  هذه  متديد  جرى  حيث 
كيلومرتا   1.6 تقدربـ  مبسفة 
اىل الشمال من املوقع احلالي 
، وخفض احلد األقصى للسرعة 
من 80 كلم/ ساعة إىل 70 كلم/ 
ساعة من 540 مرتا اىل اجلنوب 
من Weeroona Road ، سرتاثفيلد 
اىل 175 مرتا اىل الشمال من 

.Norfolk Road  Greenacre
للنظر عن  وقال ان«هذا الفت 
السرعة  منطقة  بني  التوازن 
املناسبة لظروف الطريق وعدم 
وجود عدد مفرط من التغيريات 

هذا  طول  على  السرعة  يف 
الطريق 19 كيلومرتا.

تعود  التغيريات  »ان  واضاف 
بالفائدة على مجيع من سائقي 
يستخدمون  الذين  السيارات 
هذا الطريق كل يوم ، وينبغي 
اىل   االجتاه  من  جتعل  أن 
بالنسبة  أسهل  الغربي  اجلنوب 

ألولئك«.
ان  بروكس  السيد  وقال 
مرحتعة نقاط السرعة القصوى 
قامت بها سلطة السري والطرق 
الدارة  والبلدية  الوالية  يف 
من  عدد  علر  املناسبة  السرعة 
الوالية  احناء  سائر  يف  الطرق 
 King Georges Road ومن ضمنها 

.and Centenary Drive

»من  بروكس  السيد  وقال 

مراجعته  متت  طريقا   12 بني 
حدود  ختفيض  جرى  طرق   7
طرق  و4  فيها،  السرعة 
فيها  السرعة  زيادة  جرت 
حاهلا. على  بقيت   وواحدة 
هيلز  ايست  نائب  واوضح 

والطرق  السري  »سلطة  ان 
جديدا  موقعا  ايضا  أطلقت  
بان  السيارات  لسائقي  يسمح 
يبدو رأيهم حول املناطق اليت 
يعتقدون أنها حتتاج إىل النظر 

يف حدود السرعة فيها«.
كان  املوقع  أطلق  »منذ  وقال 
هناك 12700 زائر له حيث مت 
ملناطق  و1800  حواىل  تقديم 

السرعة«.
خرائط  على  احلصول  وميكن 
عن  املعلومات  وأوراق 
املتاحة  اجلديدة  التغيريات 
www.rta.nsw. يف  للعرض 

gov.au

وسائل اإلعالم: جيفري غراسو: 
0421778671

 KING GEORGES ROAD AND مراجعة يف مناطق السرعة تؤدي اىل تغيريات يف
CENTENARY DRIVE
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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

paáÌá‡n€a@Âfl@·ÿmbuby@Úœbÿ€
ÚÓˆbiãËÿ€a@pbzÓ‹ón€aÎ@

0414@983@608Z·”ã€a@Û‹«@aÏ‹óma

@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

@Û‹«@aÏ‹óma@á€a7:a@¿@·ÿmb„˝«¸
87648186@Zµ‡”ã€a@áya

@Îa
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

·Áõ^f÷]<gë<Ÿ^€¬]<‡⁄<‹”i^q^u<ƒÈ€¢
–õ^flπ]<ƒÈ∂<ª<k◊Àâ˜]Ê<‰¬]Áfi]<Ó◊¬<

›‡»€a@¿@Ú€b–◊Î@Òåbnø@Ú‹flb»fl@ÚÓ„b™@Ò7»èm@
<Ï2}<Ìflâ<OL<‡⁄<Ün“]<
ëäbœ@Êbu@Zfibóm˝€

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

 Residential *Commercial*
 *Industrial

@Ò7Ãó€aÎ@Ò7jÿ€a@fib‡«¸a@áË»n„
@ÚfláÇÎ@@NNÒ5Ç@NNôbónÇa
@›‡»‹€@Ú€b–◊Î@Ú‹flb»æa@¿@÷áñ

Zfibóm˝€
0435922378

 Abraham
 Managing Director

378 922 0435

  CEDAR DRIVING SCHOOL
paäbÓè€a@ÒÜbÓ”@·Ó‹»n€@åä¸a@Úéäáfl
<Õ^ �ä¬<Íe]<Õ^ �ä¬<ÇÈä÷]<ÏÖ]Å^e<

@Ú‰é@SW@÷Ï–m@Ò5Ç
<ÏÅ^Èœ÷]<Ìí}Ö<Ó◊¬<ŸÁí£]<ª<Ç¬^äfi

<ÌÀÈ”⁄Ê<Ì¨Ü⁄<ÌnËÇu<ÏÖ^Èä÷]

@Ú‹flb»æa@¿@÷áñÎ@áÓ«aÏæa@¿@Ú�”Ü
åÖ]Çπ]<h�̄ �÷<Ìë^}<Ö^√â]

0407405846@Zfibóm˝€
@97405846@@@@@@@@@@@

@ÚÓjÌãõ€a@pbflá©aÎ@Újéb0a@ aÏ„c@Úœb◊@‚á‘„
@pb◊ãì€aÎ@Üaãœ˝€@ãmbœá€a@ŸèflÎ

<ÌÈâ^ÈŒ<ÌÈfl⁄á<Ï3Àe<9ËÜï<ÅÊÅÜ⁄<2“]<‡€ñfi
<9ËÜñ÷]<4f§]Ê<gâ^-]<]ÊÇ€j¬]

Êbœã«@pÏ–ñ
ÌÈfËÜñ÷]<‹”i^q^u<ƒÈ∂<ª

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

@=‹„
@pbj‹†
@Úœb◊
@pbjéb‰æa

ZbÓ„aä@ÄÄi@aÏ‹ómaTel/Fax: (02) 9725 7011
753 Hume Hwy Shop 28A Bass Hill 

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

124 HIGHLAND AVE, 

Yagoona NSW 2199

PH: 9793 8333   Mob: 0414 600 042

٢٠١١ ٤ حزيران  Saturday 4 June 2011السبت 

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
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الدليل التجاري

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

paáÌá‡n€a@Âfl@·ÿmbuby@Úœbÿ€
ÚÓˆbiãËÿ€a@pbzÓ‹ón€aÎ@

0414@983@608Z·”ã€a@Û‹«@aÏ‹óma

@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

@Û‹«@aÏ‹óma@á€a7:a@¿@·ÿmb„˝«¸
87648186@Zµ‡”ã€a@áya

@Îa
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

·Áõ^f÷]<gë<Ÿ^€¬]<‡⁄<‹”i^q^u<ƒÈ€¢
–õ^flπ]<ƒÈ∂<ª<k◊Àâ˜]Ê<‰¬]Áfi]<Ó◊¬<

›‡»€a@¿@Ú€b–◊Î@Òåbnø@Ú‹flb»fl@ÚÓ„b™@Ò7»èm@
<Ï2}<Ìflâ<OL<‡⁄<Ün“]<
ëäbœ@Êbu@Zfibóm˝€

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

 Residential *Commercial*
 *Industrial

@Ò7Ãó€aÎ@Ò7jÿ€a@fib‡«¸a@áË»n„
@ÚfláÇÎ@@NNÒ5Ç@NNôbónÇa
@›‡»‹€@Ú€b–◊Î@Ú‹flb»æa@¿@÷áñ

Zfibóm˝€
0435922378

 Abraham
 Managing Director

378 922 0435

  CEDAR DRIVING SCHOOL
paäbÓè€a@ÒÜbÓ”@·Ó‹»n€@åä¸a@Úéäáfl
<Õ^ �ä¬<Íe]<Õ^ �ä¬<ÇÈä÷]<ÏÖ]Å^e<

@Ú‰é@SW@÷Ï–m@Ò5Ç
<ÏÅ^Èœ÷]<Ìí}Ö<Ó◊¬<ŸÁí£]<ª<Ç¬^äfi

<ÌÀÈ”⁄Ê<Ì¨Ü⁄<ÌnËÇu<ÏÖ^Èä÷]

@Ú‹flb»æa@¿@÷áñÎ@áÓ«aÏæa@¿@Ú�”Ü
åÖ]Çπ]<h�̄ �÷<Ìë^}<Ö^√â]

0407405846@Zfibóm˝€
@97405846@@@@@@@@@@@

@ÚÓjÌãõ€a@pbflá©aÎ@Újéb0a@ aÏ„c@Úœb◊@‚á‘„
@pb◊ãì€aÎ@Üaãœ˝€@ãmbœá€a@ŸèflÎ

<ÌÈâ^ÈŒ<ÌÈfl⁄á<Ï3Àe<9ËÜï<ÅÊÅÜ⁄<2“]<‡€ñfi
<9ËÜñ÷]<4f§]Ê<gâ^-]<]ÊÇ€j¬]

Êbœã«@pÏ–ñ
ÌÈfËÜñ÷]<‹”i^q^u<ƒÈ∂<ª

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

@=‹„
@pbj‹†
@Úœb◊
@pbjéb‰æa

ZbÓ„aä@ÄÄi@aÏ‹ómaTel/Fax: (02) 9725 7011
753 Hume Hwy Shop 28A Bass Hill 

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

124 HIGHLAND AVE, 

Yagoona NSW 2199

PH: 9793 8333   Mob: 0414 600 042
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كـتابات

Saturday 27 August 2011السبت 27 آب 2011

ظل قائدا حتى اللحظة االخرية.. لكنه قائد من طراز خمتلف، قائد من رتب 
وال مناصب.. يقاتل يف ايام احملن الكربى، وبعدما يعود اىل أرضه ليمارس 
مالمح  بعض  الذاكرة  اىل  لتعيد  صفحاتها  تفتح  »اهلريالد«  لألرض،  حبه  

الضوء يف شحصية هذا القائد التارخيي.

سلطان باشا االطرش... تاريخ ثورات يف سرية بطل

ولد سلطان باشا االطرش يف بلدة القرّيا يف جبل 
القائد  والده  عام 1888..  العرب،  جبل  الدروز، 
البطل ذوقان االطرش الذي اعدمه غدرا السفاح 
الرتكي سامي الفاروقي عام 1911 يف اول قافلة 
طرودي  ابو  الشيخ  االبطال  مع  العرب  للشهداء 

محد املغّوش وحييي عامر ومزيد عامر 
وحممد القلعاني وهزاع عز الدين يف 
ساحة املرجة »ساحة الشهداء« يف 
القافلة  اعدام   قبل  وذلك  دمشق 
االوىل للشهداء العرب على يد محال 
باشا السفاح خبمسة اعوام يف دمشق 

وبريوت.
هذه  ذكر  عن  تفاغل  او  غفل  وقد 
بعض  االبطال  الشهداء  من  القافلة 
لغايات  املأجورين  والكتبة  املؤرخني 
يف نفوسهم البغيضة ولكنهم خالدون 
واملناضلني  االحرار  ضمائر  يف 
الشرفاء على صفحات ناصعة البياض 

من تاريخ هذه االمة.
باشا  سلطان  القائد  بلغ  ان  وما 

بوادر  عليه  ظهرت  حتى  الرشد  سن  االطرش 
الشجاعة ومسات القيادة وعالئم الفروسية.

فعندما اندلعت الثورة العربية الكربى بقيادته وراح 
القائد  وبعقلية  الرتكي.  االحتالل  جيوش  يهاجم 
العسكري وجد من املناسب ان يفتح الطريق امام 
جيوش الثورة فهاجم جيوش االحتالل من االتراك 
واالملان الذين كانوا حمتشدين يف بصرى الشام 

فانتصر عليهم مع رفاقه الثوار.
وبعد ان رفع العلم العربي يف عرينه يف بلدته 
القرّيا يف جبل العرب وطهره من االحتالل العثماني 
مع  دمشق  اىل  الثورة  جيوش  رأس  على  اجته 
رفاقه القادة محد الرببور ومعذى املغّوش وأسد 
االطرش وعبد اهلل العبد اهلل وكانت معركة »تل 
اجملاهدين  مع  تغلب  حيث  الكسوة  قرب  املانع« 
من رفاقه على جيش كبري مزود باملدفعية واحدث 
االسلحة اليت كانت متوفرة آنذاك، وكان اول من 
بعد  مرة  الول  العربي  العلم  فرفع  دمشق  دخل 
االحتالل الرتكي الذي دام لعدة قرون فوق سراي 
دمشق، على انشاد القائد الشاعر معذى املغّوش 

الذي استشهد فيما بعد:
عرش املظامل انهدم

والعز طب بالدنا
راحت عليكم يا عجم
خوض املعارك دابنا

عنا محاتك يا علم
برواحنا واكبادنا

وما ان ختلصت سوريا من نري االحتالل الرتكي 
سايكس  اتفاقية  بعد  جديد-  من  تعرضت  حتى 
بيكو- الحتالل اجنيب آخر هو االحتالل الفرنسي.. 
واراد سلطان باشا االطرش ان يلتحق، مع الثوار 
من ابناء جبل العرب، بوزير الدفاع السوري آنذاك 
يوسف العظمة اال ان معركة ميسلون 1920 كانت 
قد حسمت قبل وصوله واستشهد البطل يوسف 
العظمة يف تلك املعركة التارخيية غري املتكافئة.

أدهم خنجر
اطلق  الذي  خنجر  أهم  اليه  جلأ   1922 عام  ويف 
النار على اجلنرال غورو وقتل جمموعة من الضباط 
منزله،  يف  باشا  سلطان  يكن  ومل  الفرنسيني، 
سلطان  عودة  وقبل  خلسة  الفرنسيون  فأخذه 
سلطان  بهم  فلحق  منزله  اىل  االطرش  باشا  
منهم  الفرسان  من  جمموعة  مع  االطرش  باشا 
ومعذى  االطرش  ومصطفى  وعلي  زيد  اشقائه 
العيسمي  وسليم املغّوش ومحد الرببور ويوسف 
وفضل اهلل هنيدي وشكيب وهاب واشتبكوا مع 
واجلنود  الضباط  من  عددا  فقتلوا  املصفحات 
االطرش  باشا  سلطان  على  وحكم  الفرنسيني، 
باالعدام فلجأ اىل االردن بعد ان احرقوا منزله يف 

القريا وصادروا امالكه وممتلكاته.

ثم عاد سلطان باشا االطرش اىل سوريا ليقود 
يف العام 1925 الثورة السورية الكربى حيث امجع 
الشعب السوري على قيادته احلكيمة والشجاعة. 
بأغنيائه  الشعب  بها  يقبل  قيادة  اول  بها  واذا 
ونسائه،  برجاله  وشبانه،  بشيوخه  وفقرائه، 
مبسلميه ومسيحييه، يف توحيد وطين رائع وامجاع 

منقطع النظري. وجيتمع حول سلطان باشا االطرش 
جمموعة من الرجال االشاوس االشداء امثال الدكتور 
عبد الرمحن الشهبندر وفوزي القاوقجي وشكري 
القوتلي واالمري عادل ارسالن والشيخ علي عبيد  
وحسني  احلليب  الدين  عز  وحممد  الرببور  ومحد 
مرشد رضوان والشيخ حممد االمشر ونزيه البكري 

ونزيه  القطامي  وعقلة  البكري  ونسيب 
مؤيد العظم وعبد الكريم عامر ورشيد 
اخلراط  وحسن  االطرش  وزيد  طليع 
املغّوش  ومعّذى  العقباني  وسليمان 
والشيخ خليل املغّوش وشكيب وهاب 
ويوسف العيسمي وفضل اهلل هنيدي 
وفؤاد سليم وقاسم ابو خري والدكتور 
وعلي  الريس  ومنري  اخلطيب  امحد 
القادة  عشرات  من  وغريهم  امللحم 

واجملاهدين.
ضد الفرنسيني

قرية  يف  الثورة  معارك  اول  وجتري 
الفرنسية  احلملة  ابيدت  حيث  الكفر 
بكاملها عدا اثنني تركهما الثوار الخبار 
اوائل  من  وكان  جرى  مبا  اسيادهم 

الشهداء شهاب غزالي ومصطفى االطرش شقيق 
سلطان باشا االطرش.. وتغضب فرنسا وتهيئ 
فرق  ثالث  من  مؤلفا  كبريا  جيشا  الثورة  لقمع 
االسلحة  بأحدث  وجمهزة  ميشو  اجلنرال  بقيادة 
ومدفعية  ومصفحات  دبابات  من  املتوفرة 

وطائرات.
 1925 آب   3 و   2 يومي  املزرعة  معركة  وجتري 
يف  البطولية  املالحم  اروع  اجملاهدون  ويسّطر 
التاريخ احلديث، وينهار اجليش الفرنسي الكبري 
ويسحق عن بكرة ابيه، ويلعب السيف العربي يف 
هذه املعركة اليت انتهت بالسالح االبيض دوره 
من  عدد  ويستشهد  التارخيي  زهوه  ويستعيد 
الثوار مقابل آالف القتلى من الفرنسيني ويهرب 

ميشو مبصفحة مثخنا جبراحه.
وحصلت بعد معركة املزرعة الشهرية عدة معارك 
ورساس  وراشيا  الغوطتني  ويف  املسيفرة  يف 
وام  وشهبا  وخلخلة  ومتان  وعرمان  والسويداء 
اللجاه  يف  عديدة  ومعارك  والقلمون  الرمان 

ويستشهد فيها عدة آالف من اجملاهدين.
وصف  والشعراء  واالدباء  املؤرخون  يتناول 
املعاصر  العرب  تاريخ  اخلالدة يف  املعارك  هذه 
الكربى وميدحون  الثورة السورية  ويصفون قائد 

شخصيته الفذة.
باشا  سلطان  يصف  القامسي  ظافر  الدكتور 
االطرش بقوله »مل يكن سلطان واحدا من الضباط 
الذين خترجوا من مدرسة عسكرية وامنا كان رمزا 
التمرد  مدرسة  من  خترج  االنتداب،  ضد  للحرب 

الناس  اعمق  من  وكان  واالستعمار  الظلم  على 
فطنة وأفهمهم ملطالب البالد«.

ويصف الدكتور عبد الرمحن الشهبندر يف مذكراته 
معركة املزرعة فيقول »لقد جرت ملحمة بالسالح 
االبيض مل جيِر مثلها يف البالد منذ ذكر الواقدي 

اخبار الفتوحات«.
الشهبندر  الرمحن  عبد  الدكتور  املرحوم  ويضيف 
زرت  »وقد  مذكراته  يف  املزرعة  معركة  واصفا 
ساحة هذه املعركة مرارا وحاولت ان احصي عدد 
افلح لسعتها،  فلم  بالضبط  فيها  امللقاة  اجلثث 
املزرعة  من ميني  انين مشيت  اقول  ان  وحسيب 

اىل الطريق املمتدة غربا حنو ساعتني بني اجلثث 
والعتاد امللقى على االرض فلم انتِه منها«.

شهادات
هذه  جتاهل  يستطع  مل  الفرنسي  املؤرخ  حتى 
اندريا واصفا  اجلنرال  العسكرية، يقول  املعركة 
آثار معركة املزرعة بتاريخ 6 - 10 - 1925 يف 
كتابه »ثورة الدروز ومترد دمشق«: »هذه املأساة 
حقا  وهي  االرض،  أديم  على  مرسومة  تزال  ال 
منظر للدمار فظيع، العظام مبعثرة فوق الرتاب، 
مشس  جففتها  اليت  البشرية  الجساد  ومومياء 
املشرق ملقاة يف كل مكان، هنا عربات مقلوبة 
حمطمة الدواليب، وهناك شاحنات حمروقة مل يبَق 
جمهزة  سيارات  البعيد  واىل  هياكلها،  اال  منها 
بالرشاشات، ومعطلة ومكسرة وقد تكدست اىل 
جانبها جثث ركابها. انها ملعركة حمزنة حقا جتلب 
الضيق والغم وهي شهادة ظاهرة على املصيبة 
بأمل  لتتقطع  القلب  ان شرايني  بنا..  اليت حلت 
البقايا  هؤالء  وبني  احلطام  هذا  وسط  شديد 

البشرية«.
يف  »املدفعية  كتاب  يف  آخر  وصفا  وجند   
بني  نشبت  »لقد   :1253 صفحة  املستعمرات« 
اجليش الفرنسي والثوار العرب السوريني معركة 
دموية مريرة خاسرة فُسحق على اثرها هذا اجليش 

سحقا«.
ان  ولو  بكاملها...  سوريا  لتشمل  الثورة  ومتتد 
اليت  الدبابات  استعمال  يعرفون  آنذاك  الثوار 
العام  يف  جاهزا  سوريا  حترير  لكان  غنموها 

مانا مبن  حتفل  ال  السويداء  على 

غمدانا شاد  من  او  غمدان  افياء 

فرسانا االسد  تلق  االباء  تلق 

وشبانا شيبا  فعلكم  مبثل 

سلطانا دار  وميم  دمشق  غادر 

بدارته تعدل  وال  محاة  يف  جل 

واخوتهم معروف  بعرتة  وانزل 

حدثنا التاريخ  وال  مسعنا  ان  ما 

اخلوري  سليم  رشيد  املهجري  الشاعر  وقال 
املعروف بالشاعر القروي:

سريعا العاني  لنجدة  خففت 

مجع معروف  بين  من  وحولك 

ُدعينا ملا  اطرشا  لك  ويا 

ريعا الليث  رآك  لو  غضوبا 

اجلموعا تفنى  وبدونهم  بهم 

مجيعا امسعنا  كنت  لثأر 

انه اشجع رجل يف شعب  ويقول املؤرخ بورتر: 
شجاع.

املعروف  العربي  اجملاهد  وهو  آخر  مؤرخ  ويقول 
يوحد هذا  لقد عرف سلطان كيف  الريس:  منري 

الشعب واين تكمن قوة هذا الشعب.

وخري ما خنتم به ما جاء يف وصية القائد التارخيي 
سلطان باشا االطرش اليت قرأها يف يوم وداعه 
سلطان  منصور  الراحل  الدكتور  جنله  الكبري 
االطرش: »عودوا اىل تارخيكم احلافل بالبطوالت 
يف  تأثريا  أقوى  أَر  مل  الني  باالجماد  الزاخر 
النفوس من قراءة التاريخ لتنبيه الشعور وايقاظ 
اهلمم الستنهاض الشعوب لتظفر حبريتها وحتقق 

وحدتها وترفع علم النصر«.

1925... اال ان الثوار لعدم معرفتهم باستعمال 
تلك االسلحة جلأوا اىل حرقها وتدمريها.

ورفاقه  االطرش  باشا  سلطان  يرضى  ومل 
اىل  فلجأوا  االحتالل  ظل  يف  العيش  الثوار 
السعودية  العربية  اململكة  يف  السرحان  وادي 
االردن  يف  ثم  الصحراء...  يف  عاشوا  حيث 
ولوال  صعبة،  ظروف  ويف  سنوات،  عشر  مدة 
واالسالم  العروبة  ابناء  من  املخلصني  رعاية 
احملقق. للموت  لتعرضوا  واملهجر  الوطن   يف 
اىل سوريا  ورفاقه  االطرش  باشا  وعاد سلطان 
بعد معاهدة العام 1936 حيث اسُتقِبلوا يف درعا 

ودمشق والسويداء استقبال االبطال.
فيصف  الثورة  بانتصار  العرب  الشعراء  ويعتز 
الثورة  البزم  حممد  املرحوم  الدمشقي  الشاعر 

وقائدها بقوله:

القائد سلطان باشا االطرش )أرشيف(

سلطان باشا االطرش يتوسط بعض الثوار واىل يساره املرحوم االستاذ برجس املغوّش )أرشيف(

سلطان باشا االطرش يتوسط شبانا من السويداء ويبدو الزميل اكرم املغوّش )أرشيف(

اعداد سامي مظلوم
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أخريًا، وبعد طول انتظار، كشف مدعي عام احملكمة الدولية 
القرار  تدعى  اليت  عجيبته  عن  بلمار  دانيال  بلبنان  اخلاصة 
األسبق  الوزراء  جملس  رئيس  اغتيال  قضية  اإلتهامي يف 
التفاصيل  بعض  سّرية  على  اإلبقاء  مع  احلريري،  رفيق 
نوعها  من  فريدة  سابقة  ويف  القرار.  نص  يف  الواردة 
بل  ال  للتقرير،  قراءتهم  عند  الصعداء  املتهمون  تنفس 
وجوههم،  فصحيح  على  والسرور  الفرح  عالمات  ارتسمت 
أنهم واثقون من مظلوميتهم، إال أنهم متنوا ليل نهار بأن 
يقرأ مجيع املواطنني القرار الذي دفع لبنان مثنه دمًا ومااًل 

وتدمريًا وعداوات.
النظر يف 45  أرادت املقاومة أن ميعن طالب احلقيقة  نعم 
وكيف  يؤيدون  ومن  يفعلون!  ماذا  يدرون  عّلهم  صفحة 
بلمار،  أن تشكر  املَتهمة  اجلهة  وعلى  بالقتل.  أبرياء  يتهم 
اتهاميًا يربئ  أبدًا قرارًا  التاريخ لن جند  فلو تصفحنا كتب 
القرار  على  التصديق  قرار  أن  فيها  جند  ولن  متهمني! 

االتهامي يتضمن تشكيكًا يف صحة ما ورد فيه!
أي عجيبة هذه جعلت قاضي اإلجراءات التمهيدية يف احملكمة 
قرار  يف  يشكك  فرانسني  دانيال  القاضي  بلبنان  اخلاصة 

بلمار ويوافق عليه يف نفس الوقت؟
سؤال مل خيطر ببال أحد، أو مل يلتفت له أحد، ألن األنظار 
نفسه  أحد  يكّلف  بلمار ومل  قرار  إىل  توجهت  األساس  يف 
عناء قراءة ما هو أهم من القرار اإلتهامي، إنه قرار التصديق 

الذي أصدره دانيال فرانسني!
فبعد اإلطالع على قرار بلمار اإلتهامي وعلى قرار فرانسني 
قرار  أن  بداية  نتفاجأ  األول  القرار  على  فيه  صّدق  الذي 
التصديق باإلضافة إىل توجيه التهم يتكّون من 59 صفحة! 
يف حني أن القرار اإلتهامي نفسه 45 صفحة! وإن حذفنا 
8 صفحات  يتبقى سوى  ال  واإلجرائية  القانونية  الصفحات 
حتتوي على مضمون يذكر. إذًا قرار فرانسني الذي صدق 
 4 من  يكون  أن  احلالة  بلمار جيب يف هذه  قرار  على  فيه 
استطراد  يف  الرئيسي  السبب  أن  إال  أكثر!  ال  صفحات 
فرانسني يف الشرح والتفسري والتربير يف قرار املصادقة 
يعود إىل تضمنه إشارات ومعلومات واستناجات وآراء ترسم 
صورة عن جمريات األحداث بني فرانسني وبلمار أثناء مرحلة 
املعلومات  وهذه  أشهر،   7 حوالي  استمرت  اليت  التصديق 
من  نستنتجها  اليت  والرؤية  للمفهوم  بالنسبة  جدًا  مهمة 

التقريرين.

تقرير بلمار كتب التهام آخرين مستقباًل

مللف  يائه  إىل  ألفه  من  يرتكز  التهامي  القرار  أن  ومبا 
االتصاالت، كان ال بد من التوجه خلبري االتصاالت الدولي 
اخللوية  االتصاالت  قطاع  نشأة  رافق  الذي  رياض حبسون 
يف لبنان منذ العام 1994 وحتى يومنا هذا، باإلضافة إىل 
كونه نائب رئيس اإلحتاد الدولي لالتصاالت ، ويف مستهل 
قرار  يوّجه  »بداية  يقول حبسون:  املنار  قناة  حديثه ملوقع 
الوقت  نفس  ويف  كبري  بشكل  النطاق  واسع  اتهامًا  بلمار 
متشدد، وهو عبارة عن قناعة مطلقة بأن املتهمني األربعة 
بل يضيف  بها،  يتهمهم  اليت  اجلرائم  ارتكب  هم فعاًل من 
بلمار أّنهم ارتكبوها الستطاعتهم ذلك وهم مدربون لتنفيذ 
ذلك.  ويريدون  به  للقيام  لديهم  نّية  وهناك  عمل!  هكذا 
ألنهم  قال  القدرة  هلذه  امتالكهم  عن سبب  تفسريه  ويف 
ينتمون للجناح العسكري حلزب اهلل الذي بدوره ارتكب جرائم 
إرهابية معروفة! ولو اعتمدنا املبدأ القانوني الذي يقول بأن 
أصبحت  هؤالء  براءة  فإن  إدانته،  تثبت  حتى  بريء  املتهم 
صعبة معنويًا بعد قراءة تقرير بلمار، حيث أن التقرير مكتوب 
ليمنع أي أحد من أن يفّكر حتى بأن يكون املتهمون أبرياء. 
هذا ما يؤكده الفرق احلاد ما بني نص االتهام وتأكيد أمني 
عام حزب اهلل السيد حسن نصراهلل على أن املتهمني أبطال 
لدى  أساسيًا  هدفًا  كان  اجلذري  الفارق  هذا  ومظلومون، 
بلمار، أما اهلدف اآلخر من ربط املتهمني حبزب اهلل والشهيد 
عماد مغنية هو رغبته بتقديم قرارات إتهامية إضافية الحقًا، 
إمنا  ال،  أم  عليها  فرانسني سيصّدق  إن كان  النظر  بغض 
ستقّدم، فلو مل يكن يريد توسعة دائر اإلتهام إىل ما بعد 
أو  الفقرات  هذه  القرار  ليضّمن  يكن  مل  األربعة  املتهمني 

شكراً بلمار: فرانسني يشكك مبلف اإلتصاالت!
ال وجود للوائح على اإلنرتنت أو لدى القضاء والداخلية لشخص واحد من حزب اهلل

يذكر مغنية أو حزب اهلل، واملثري لإلستغراب عدم اعرتاض 
فرانسني اإلبقاء على هذه الفقرات يف النص«.

هذا عدا عن اخلطأ املقصود الذي ورد يف النص إذ إن بلمار 
يتهم يف الفقرة 59 من القرار حزب اللـه بارتكاب »عمليات 
إرهابية«، وال يذكر املصدر الذي استند إليه للحسم بتورط 
توافق  هناك  ليس  أنه  العلم  مع  اإلرهاب.  اللـه يف  حزب 
دولي أو إقرار أممي جامع بتصنيف احلزب إرهابيًا. ومل يصدر 
أي قرار عن حمكمة أو هيئة قضائية دولية أو عن اجلمعية 
العمومية يف األمم املتحدة أو عن جملس األمن الدولي )الذي 
يصّنف   )2007/1757 القرار  مبوجب  الدولية  احملكمة  أنشأ 

احلزب أو يشري إىل تورطه يف اإلرهاب.

ال يستطيع بلمار أن يربط املتهمني حبزب اهلل

وإذا أردنا أن نتكّلم بشكل علمي حبت بعيدًا عن أي توجه 
سياسي، نستطيع التأكيد على أّن عضوية حزب اهلل سّرية، 
القضاء  لدى  أو  اإلنرتنت  على  للوائح  وجود  ال  أنه  حيث 
اهلل،  حزب  إىل  منتمي  لشخص  الداخلية  وزارة  أو  اللبناني 
فيسجل نفسه ويستلم بطاقة انتساب كما يف باقي األحزاب، 
أما اإلنتماء إىل اجلناح العسكري حلزب اهلل فهو سري متامًا، 
وبناءًا على ذلك ال يستطيع بلمار يف أي قرار إتهامي أن 
العسكري حلزب اهلل! فهو  للجناح  بأن هؤالء منتمني  يؤكد 
ال ميلك دلياًل ومن املستحيل معرفة هذا الشيء. أما السيد 
األبطال،  باملقاومني  يصفهم  أن  يستطيع  نصراهلل  حسن 
وميكنهم أن يكونوا كذلك دون أن يكونوا قادة يف احلزب 
الرغم  وعلى  العسكري،  جناحه  أو يف  فيه  أعضاء  حتى  أو 
من عدم نفي حزب اهلل هلذه املعلومة فإن ورودها يف قرار 

إتهامي صادر عن قاض فهو أمر مستغرب وغري قانوني.
العام هي وصفه  اإلزدواجية اليت وقع بها املدعي  إن  ثم 
املتهمني بأنهم »مناصرون حلزب اللـه«، ويف الفقرة نفسها 
ما يناقض ذلك بوضوح: إذ يرد اآلتي: »استنادًا إىل خربتهما 
وتدريبهما وانتسابهما إىل حزب اللـه« فكيف يكون املتهمون 
جمّرد مناصرين حلزب اللـه كما يرد يف مطلع الفقرة ومن ثّم 

يتحّول اثنان منهما إىل منتسبني إليه؟

جدال بني فرانسني وبلمار..
تشكيك بصحة ملف اإلتصاالت

اإلتهامي وبعض  القرار  الواضح يف  الفخ  الكشف عن  بعد 
بعض  يف  الغوص  من  بد  ال  فيه،  الواردة  املغالطات 
أصدره  الذي  التصديق  قرار  يف  الضرورية  التفاصيل 
فرانسني، وحول هذه النقطة يقول حبسون: »يكشف قاضي 
اإلجراءات التمهيدية أنه اجتمع مرتني مع فريق بلمار ملناقشة 
ملف اإلتصاالت وحيدد التواريخ )7 آذار/مارس و7 نيسان/

أبريل 2011( يف حني أن بلمار مل يذكر هذه النقطة، وبني 
التارخيني هناك 60 يومًا كان ميكن للمدعي العام أن يعّدل 
أثناءها على امللف أو أن يدّعم حّجته، خاصة بعد أن أبلغه 
فرانسني عدم اقتناعه مبا قدمه، فمن كالم فرانسني نفهم 
الذي صاغ  الشخص  عن  بلمار  جدال حني سأل  أنه حصل 
العام!  أنه موظف يف مكتب املدعي  اإلجابة  امللف، فكانت 
وكلمة موظف هي معنويًا أخف بكثري من كلمة عضو مكتب 

التحقيق الدولي«.
وهنا نورد تصّورًا توضيحيًا للحديث الذي جرى بني الرجلني، 
من  و16   15 الصفحتني  فرانسني يف  أورده  ما  على  بناءًا 

تقريره:
فرانسني: من هو الشخص الذي صاغ ملف اإلتصاالت؟

 بلمار:  إنه موظف يف مكتيب )مكتب املدعي العام(
 فرانسني:  موّظف؟! ولكن ما مدى كفاءته وخربته ليصيغ 

امللف وما هي صفته؟
بلمار: إنه خبري بتحليل داتا اإلتصاالت

نعرف  أن  ميكن  وكيف  امللف؟  كيف صيغ  لكن  فرانسني: 
هذا  يف  املتعلقة  الدولية  للمعايري  مطابق  ورد  ما  أن 
أمتلك هذه اخلربة وليس لدي اإلمكانيات  اجملال؟ ألنين ال 
والصالحيات للتدقيق ما إذا كان هذا امللف الفين صح أم 
خطأ وال استطيع أن أقرر إذا ما كان مطابقا للمعايري الدولية 

يف معاهد اإلتصاالت العاملية.
 بلمار: ال تقلق، هو خبري يف هذه األمور

اإلتصاالت لكن هذا  داتا   فرانسني:  هو خبري يف حتليل 
التقرير يتضمن معلومات بعيدة جدًا عن التحليل!

»هنا ُيدخل فرانسني عنصر الشك يف مصداقية ما قاله بلمار 
عن مسؤولية هذا املوّظف عن كتابة التقرير نظرًا لوجود أجزاء 
يقول  لكتابتها.  الكفاءة  الشخص  هذا  ميتلك  ال  امللف  يف 
فرانسني يف تقريره إنه بناًء على ما قّدم له من معطيات 
وتفاصيل تتعلق باستخدام اإلتصاالت و«يف ضوء القرائن« 
و«بصورة أّولية« جيد أن اتهام هؤالء ممكن،وتكمن األهمية 
استخدم  رؤيته  ولتأكيد  العبارات،  هذه  استخدام  يف  هنا 
عبارة ثالثة بالالتينية وهي prima facie، وكل هذه الكلمات 
معناها واحد وهو »كما يبدو ألّول نظرة«، وهذا ما يظهر جليًا 
مدى تشكيكه مبا قدمه بلمار« )ص 9، فقرة 22(«، يوضح 

حبسون.
تقدم  مما  يتبني  أنه  »أي  فرانسني  قصده  ما  ويضيف 
واملعلومات اليت أعطيت لي وجوب مالحقة املتهمني، ولكن 
ما قبل الوصول إىل اإلدانة جيب أن تتأكد احملكمة أن هذا 
التقرير ُعمل عليه وعلى صياغته بناءًا على القوانني الدولية 
وهذا ما ال استطيع تأكيده«، أي أّن األمر وصل بفرانسني 
إىل درجة القول إنه ال يستطيع رفض القرار اإلتهامي ألنه 
ال ميلك اخلربة إن كان قانونيًا أم ال، إال أنه لديه شكوك حول 
امللف الذي ارتكز عليه القرار! ولكن إن مل يكن موظف بلمار 

هو من صاغ تقرير اإلتصاالت، فمن قام بذلك إذن؟

نادر عزالدين
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 حسومات من 30 إىل %50
 نستورد كل مايتعلق بتجهيزات املطابخ واملطاعم والبناء وغريها

نبيع باجلملة واملفّرق....أسعار خاصة ألصحاب احملالت

 

 توصيالت لسائر أحناء أسرتاليا
نفتح 5 أيام يف األسبوع من 9 صباحا حتى 5 بعد الظهر

NEW 304 STAIN-
LESS STEEL 
WORK BENCH 
TABLE
Sale: $209.00
Save: 50% off

COOL ROOM STAINLESS 
WIRE SHELVING STOR-
AGE 600KG   $370.00  
Sale: $259.00
Save: 30% off

NEW DOUBLE DECK 
FIRE STONE BASE IN-
DUSTRIAL PIZZA OVEN
$1098.00
Sale: $549.00
Save: 50% off

1.8M 2 Door Under 
Bench S.S FREEZER 
Deli Display Cold 
Bar   
Sale: $1679
Save: 50% off

865 X 360 X 625 
COMMERCIAL PIE 
FOOD WARMER 
DISPLAY CABINET 

LARGE .
Sale: $399
Save: 50% off

4/1271 The Horsley Drive, Wetherill Park NSW 2164
Ph: 02 9756 2220   Fax: 02 9756 2227     M: 0431 089 344  

www.handyimports.com.au  Email: Sales@handyimports.com.au

10 Litre New Industrial 
Food Dough Mixer 
Stainless Steel Bowel  
Sale: $399
Save: 50% off

باربرة بريي تهنئ
يف هذه املناسبة العزيزة  مناسبة 

االحتفال بعيد الفطر السعيد أتمنى 
لكم ولعائالتكم الخري والربكات السالم 

والصحة الجيدة.
رمضان هو وقت للتضحية الشخصية 

التي تنتهي بعيد الفطر السعيد وأتمنى 
أن تستمتعوا بهذا االحتفال.

رمضان هو وقت التجديد.. وآمل أن 
تتطلعوا جميعا إىل مستقبل من التناغم 

واالزدهار
أشكركم على جلبكم ملجتمعنا الواسع الثراء والجمال من معتقدكم 

وثقافتكم.
ان مساهمتكم يف بناء اسرتاليا متعددة الثقافات ال تقدر بثمن، 

وإنني أتطلع قدما للعمل معكم من اجل بناء مجتمع قوي.
وكوني ممثلتكم يف برملان الوالية، فانني أضع نفسي بتصرفكم يف 

أي وقت للمساعدة يف املسائل التي تخص الحكومية.
 ال ترتددوا يف االتصال بي إذا كنتم تحتاجون ملساعدة فيما يتعلق 

بقضايا مثل املدارس واملساكن أو النقل.

P:  9644 6972 * F:  9644 8290 * 
 E: auburn@parliament.nsw.gov.au

Barbara Perry
MEMBER FOR AUBURN



Page 16صفحة 16      Saturday 27 August 2011السبت 27 آب 2011

Fine selection of delicatessen meats and cheeses

Fresh fruit and vegetables daily from the markets

Large selection of Fresh fruit and vegetables 

Oils, preserves and mixed grocery

Fresh chicken

Fresh mixed vegetables

Yoghurts and cheeses

Large international grocery selection
كروسري أنواع متعددة

جميع أنواع اللحومات الطازجة يوميًا

 

 خضار وفواكه يوميا من املاركت

 خضار وفواكه بأنواع متعددة

 مخلالت وزيوت

 جميع أنواع الدجاج الطازج

 خيار -بندورة-فليفلة-أسعار مغرية

 ألبان وأجبان

املكان األفضل 
للتسوق

أسعارنا هي األفضل في 
فيكتوريا

ROXBURGH PARK 
CN SOMERTON Rd

8 DAVID MUNKO Drv
ROXBURGHPARK

SHOPPING CENTRE

MEADOW HEIGHTS 
55 PAKINGA BLVD 
MEADOW HEIGHTS 
SHOPPING CENTRE

DALLAS 

159 BLAIR St 

DALLAS 
DALLAS’ SHOP-
PING CENTRE 03 9364 8909

samet.istar@pacificgate.com.au

Melbourne Advertisements
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THE TYRE EXPERTS
NEW RETAIL SHOP & SERVICE CENTRE

 WHEELS & TYRE CENTRE
Keilor Park Drive Service Centre

Sydney Road Fawkner Service Centre  
 THE TYRE
 EXPERTS

دواليب ذات نوعية ممتازة 
للشاحنات والسيارات 
املتوسطة والصغرية 

والسيارات الرباعية الدفع 
4WD

 THE TYRE EXPERTS
تغنيكم عن التفتيش والدوران
شعارنا الصدق واالمانة يف 

نقدم لكم افضل الخدمات مع كامل التسهيالت
طاقم مختص برتكيب كالتش

ميزان اوتوماتيكي حديث
أجنطة مميزة - فرامل - غيار زيت واعمال ميكانيكية اخرى

TUNE UP  كما نقدم خدمة
فرعان يتعامالن بالصدق وحسن الخدمات واالسعار املهاودة

*1257 Sydney Road 
Fawkner VIC

Ph: (03)9359 9877  
Fax:(03)9359 9377

*25 Keilor Park Drive 
Keilor Park VIC

Ph: (03) 9336 7744  
Fax: (03) 9336 7044

Melbourne
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Melbourne
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متوز

فوق اهلضاب جنود السمر حتمينا

يأتينا اهلل  رجال  االحرار  من 

وانشق ليل الدجى من سلة مواضينا

تعطينا االجماد  حلى  االعالي  حنو 

أمانينا فّحت  قد  وعنرب   طيب 

تلوينا االزهار  من  وفلٌّ  ورٌد 

اسفينا الغازي  بوجه  دققتم  ملا 

والطينا الدّم  خببتم  اجلباِه  حّر 

قد فجروا االرض فانشقت براكينا

مذلينا لألعداء  وكانوا  هّبوا 

املاليينا حتمي  هّبت  صحوة  من 

تكوينا النريان  وال  هّم كوخي  ما 

القرابينا وهج  على  يسيخ  حلم 

نسرينا االشواك  من  قطفنا  حتى 

ماضينا العار  بوحه  غسلنا  حتى 

آمينا العلياء  اىل  هتفنا  حتى 

البساتينا يروي  جيري سبيال كي 

يسقينا باحلّناء  َب  ختضَّ وكّف 

الشرايينا نّدى  جيري  بلسم  من 

روابينا مرأى  على  يهّل  نصر 

الشاعر السيد أمحد احلسيين

بعد حتقيق النجاح الكبري لنائبة اوبرن وضواحيها 
خلدمات  وزيرة  وتعيينها  بريي  باربرة  احملامية 
الوالية  رئيس  حكوميت  يف  واجملتمع  العائلة 
الوالية  رئيسة  وكذلك  ييما  موريس  السابق  
ابناء  من  وفد  قام  كينيلي  كريستينا  السابقة 
اجلالية بزيارتها للتهنئة نظرا ملكانتها االنسانية 
مصطفى  الدكتور  الوفد  ضم  وقد  واملعنوية. 
مصطفى  خليل  املرحوم  والدكتور  الدين  علم 

فعاليات اجلالية تهنئ النائبة والوزيرة باربرة عبود بريي

وادي  زريقة  هشام  الدكتور  البلدية  وعضوي 
سركيس وايلي ناصيف والزميل اكرم املغّوش 
حيث متنوا هلا التوفيق يف عملها ملا فيه اخلري 
السرتاليا عامة واجلالية اللبنانية والعربية خاصة. 
واملعروف ان النائبة بريي تشغل حاليا منصب 
وخدمات  االبورجيينية  للشؤون  الظل  وزيرة 
املسنني واملعوقني وما زالت حتى اآلن تقدم 

اخلدمات ضمن االمكانيات املتوفرة.

عندما حتمل العائلة االرث الوطين واالخالقي 
واالنساني وتسعى جاهدة اىل حتصيل العلوم 
الشابة  ولعل  بامتياز..  ناجحة  عائلة  تكون 
احلسناء سكنه مصطفى كرمية الدكتور املمّيز 
املرحوم  خليل مصطفى الذي كان احد اقطاب 
املربية  والسيدة  والعربية  اللبنانية  اجلالية 
الناشط  وشقيقة  مصطفى  سلوى  املثالية 
اخللوق  اجلامعي  الشاب  واالجتماعي  الوطين 
اللبنانية  لؤي مصطفى منسق جملس اجلالية 
وسكرتري هيئة الصداقة االسالمية املسيحية 
الذي يشرف عليها الدكتور الكريم مصطفى 
على  اهلها  ارث  حفظت  قد  الدين،  علم 
اكمل وجه وهي املولودة يف سيدني وتتابع  
دراستها يف جامعة ماكوراري - كلية العلوم 
الطبية وحازت على اعلى درجة وهي من بيت 
اىل  برز  معطاءة  كرمية  وعائلة  وثقافة  علم 
جانب افراد اسرتها اعمامها واقاربها الدكتور 
العاملي  والدكتور  قاسم مصطفى  االكادميي 
القلب والشرايني جهاد  االختصاصي جبراحة 
املهندس ديب مصطفى  والدكتور  مصطفى 
مصطفى  نعمه  واالجتماعي  الوطين  والناشط 

وامثاهلم.
جبيل  بنت  مدينة  اىل  جبذورها  سكنه  تعود 
عاصمة التحرير يف اجلنوب البطل تلك املدينة 
قامات  لبنان  اعطت  اليت  بأهلها  الرائعة 
ميامني  ابطال  وشهداء  مقاومني  من  كبرية 
بقيادة القائد البطل السيد حسن نصر اهلل، 
حفظه اهلل، ورفاقة االحرار ناهيك عن االدباء 

والشعراء الكبار.
لوالدي  والتقدير  التحية  كل  سكنه:  تقول 
اهلل  رمحه  الغالي،  احلبيب  احلاضر  الغائب 
وطيب ثراه ولوالدتي الغالية احلبيبة والخوتي 
كما  باعمارهم  اهلل  اطال  االحباء  وشقيقيت 
ووطين  احلبيبة  اسرتاليا  احيي  ان  يهمين 
وامتنى  املقاوم  البطل  وجنوبه  لبنان  الغالي 
مع  يتفاعلوا  ان  العربية  اجلالية  ألبناء  دائما 
هذه البالد الكرمية ويصلوا اىل مراكز القرار 
كما وصل العديد من ابناء جنوبنا الغالي من 
مسلماني  شوكت  السيناتور  احملامي  امثال 
وغريهما  عجاقة  جون  السيناتور   واحملامي 
من اعضاء بلديات كذلك من لبنانيني وعرب 
والبلدية  والوزراية  النيابية  اجملالس  وصلوا 
وحيلو لي ان اردد »ليس أمجل من نصر حنرزه 
بدافع  ال  والقومي،  الوطين  الواجب  بدافع 
الشهرة والنبجح وهذا ما حققه احرارنا االبطال 
الدماء  اسرتخصوا  الذين  البطل  اجلنوب  يف 

واالرواح من اجل لبنان.. هلم التحية.
احلسناء اجلامعية سكنه مصطفى صبية واثقة 
من نفسها حتمل ارث اهلها واالحرار وتصبو 
اىل حتقيق هدفها املنشود يف اكمال دراستها 
واخذ مكانها الالئق يف اجملتمع التعددي الن 

احلياة كفاح ونضال.

احلسناء سكنه مصطفى
احملبة كما الوطنية ال تتجزأ

وجه
األسبوع

 اعداد:
 أكرم املغّوش

صور من تاريخ اجلالية
تقديم أكرم املغّوش

من ديوان الغدير

Saturday 27 August 2011السبت 27 آب 2011

خفقت اليت  اجملد  راية  يا  متوز 

مشرفًة آياٍت  يغزل  والنور 

مواكبنا الدنيا  على  توالت  حتى 

عربت قد  متوز  يا  القوافل  فيك 

يا من بذلتم سنني العمر يف وطٍن

يا من زرعتم حياض اجملد مكرمًة

يا من سخيتم جبود النفس تضحيًة

يا من حديتم خيول احلرب صاهلًة

نفٌر للعلى  اال  فينا  يبَق  مل 

رهٌط للوغى  اال  اجملد  ميتِط  مل 

عاصفٌة حّيتك  قد  العنز  مرقد  يا 

مؤججٍة نار  على  كوخي  عّمرت 

نزفُت دمي على حمياك يا وطين

وطين يا  مرآك  على  دمي  نزفُت 

جامعنا اهلل  وحزب  حزبي  حييت 
ُ

مرقدنا هّيجِت  قد  احلق  خنوة  يا 

مناهُله فاضت  عزبًا  كوثرا  يا 

انتم لنا يف محى االوطان مفخرة

ارض العروبة يا لبنان قد عبقت

يف رحلة العمر كم سّجلت يا وطين

*الوزيرة بريي تتوسط د مصطفى، ناصيف، د علم الدين، آدي سركيس، د هشام زريقة  والزميل أكرم املغوّش )أرشيف(*

ُشرعة احلب

يا امرأة خالفت القوانني
وداست على الدساتري

رمست اخلرائط
جتاوزت احلدود

على صفحات عينيك
تفتحت سهول خصبك

تفتحت على حبار مداِك
تفتحت على زرقة مسائك

تفتحت على حر صيفك
تفتحت على برد شتائك
تفتحت على مخرة خريفك
تفتحت على الوان ربيعك

****
يا امرأة قادت الثورات

ووضعت شرعة احلب
قصائدك آيات

يتلوها اهل احلب
عشاق مدمنون

****
يا أمرأة عجزت القواميس

عن ادراك معناها
واختلفت يف تفسريات فحواها

لك معانيك اخلاصة
لك قواعدك اخلاصة

لك حنوك اخلاص
فيك كل املعاني

ختُرجني على النصوص
تكتبني بأجبدية هي خاصتك

تستعرُي رقةَِ النسمة
وهمس الليِل
وملعان الربق
وغضب الرعد

ودفء الشمس

****
يا امرأة مل خُتِن العهود

مل تتأخر عن الوعود
يف عامل يسكنه اجلحود
ويريد تكريَس القيود

****
يا امرأة دحرجت التيجان

وجعلت رايتها
خفاقة

فوق القالع  واحلصون
مدافعة عن احلب

عن قيمه
بعيدًا عن التالسم
وفتوى اجلاهلني

عباس علي مراد
سدني
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رمضان  شهر  مبناسبة 
املردة  تيار  أقام  املبارك، 
أفطاره  حفل  اوسرتاليا 
النيو  قاعة  يف  السنوي 
ويستيال يف ليدكمب حبضور 
وأعضاء  رؤساء  من  عدد 

تيار املردة اوسرتاليا يقيم أفطاره السنوي 
يغطي أحدًا. إذا حصلت مشكلة، 
قوى  من  تقصري  نتيجة  فهي 
على  احملاِفظة  والقوى  األمن، 
يعتدي  أن  ممنوع  هناك.  األمن 
وال  آخر،  شخٍص  على  أحُدهم 

غطاء على أحد!
األطراف.  كّل  مع  تفاهم  وهذا 
أيها  الّلبنانيون،  أيها  هنا،  من 
أيها  الّشيعة،  أيها  املسيحيون، 
الّسّنة، مهما كانت الّطائفة اّليت 
كنُتم..  وأينما  إليها..  تنتمون 
ناحية  من  املوضوع  هذا  ُيعالجَ 

القانون واحملكمة واألمن.
س: تكّلمُتم سابقًا عن االستقالة 
بت  حيصل  مل  إذا  احلكومة  من 
مبوضوع الكهرباء، هل االستقالة 
هي احلل؟ وما هي الفرتة الّزمنية 

املعطاة للبت بهذا املوضوع؟
أن  بعد  باملوضوع  سنتكّلم  ج: 
نعرف نتيجة اجللسة اليوم، سبق 
حنن  ننجح  أن  نريد  إننا  وقلنا 
وإذا فشلنا فاحلكومة  واحلكومة، 
كلها ستفشل. إذًا، ننجح سويًا، 
أو نفشل سويًا. وقبل أن نفشل 
الفشل  سبب  حنّدد  أن  نريد 
ولسنا  املسؤولية.  وسنحّمل 
اإلرادة  كّل  لدينا  فنحن  حنن، 
كي نعمل للجميع وبكّل شفافية. 
ملجَ  يواكبونا،  أن  يريدوا  مل  إذا 

سنتحمل مسؤولية احلكم؟
دعوات  اليوم  نسمع  س: 
املستقبل  تيار  من  خصوصًا 
أو  األربعة«  املّتهمني  ل«تسليم 
»ال حكومة«.. وملاذا نسمع اآلن 
عن جديد عن حرب إسرائيلية يف 

لبنان؟
ج: هم دائمًا يستعملون الّتهديد 
باحلرب حتى يزيدوا الّضغط على 
لبنان. ومن يقدر أن يقوم حبرب 
ويقوم  ليتفّضل  فجَ لبنان  على 
هم؟! وال  بها. هل ربطنا هلم زندجَ
مّرة سألونا أو منعهم أحد عندما 
أرادوا أن يشّنوا حربًا علينا، بل 
على  فنستفيق  نائمني  نكون 
بالقصف..  تبدأ  الّطائرات  هدير 
مينع  أحد  ال  إذًا،  هكذا.  دائمًا 
هل  ولكن  احلرب،  عن  إسرائيل 

هي تقدر عليها اليوم؟؟.
حكومة«،  »ال  قوهلم  عن  أما 
تستقيل  أن  يريدون  أّنهم  أي 
احلكومة. فهل لديهم وزراء فيها 

ليستقيلوا؟؟
ساهم  من  أخرى،  جهٍة  من 
بتسريب هذه األمساء واملعلومات 
عن املتهمني؟! أليست احملكمة، 
فيغارو«؟!  و«لو  شبيغل«  و«دير 
باختفاء  التسريبات  تساهم  أمل 
ينتظرجَ  أن  ل  أُيعقجَ »املتهمني؟« 
ني، منتظرًا أن  املرُء احملكمةجَ عامجَ
يأتوا ليقبضوا عليه؟! هم يلهون 
األمساء..  بهذه  هنا  الّشعب 
ولكن أصاًل هل هم هنا، هؤالء 

املتهمون؟!
قوى  هي  القضية  استلم  من 
األمن، ومن هو مدير قوى األمن؟ 
أشرف ريفي. من هو مّدعي عام 
إذًا،  مريزا.  سعيد  الّتمييز؟ 
ليخجلوا على أنفسهم! ال تقولوا  فجَ
لي اآلن إّنهم سيستقيلون اآلن 
ألّنهم  تقصريهم  على  احتجاجًا 
املتهمني  يسّلموا  أن  يقدروا  مل 
األربعة!! سيأخذ على خاطرنا إن 

استقالوا! )ضاحكًا(
س: »لكل منطقة خصوصيتها«، 
هذا الّتصريح لوزير الّداخلية قامجَ 
السا  ففي  ني،  أسبوعجَ منذ  به 
دى على كاهن،  اليوم عندما ُيعتجَ
املعتدي  حتمي  خصوصية  أي 
تطبيق  من  األمن  قوى  ومتنع 

العماد عون بعد اجتماع التكتل....
القانون؟تتمة املنشور على الصفحة 7

من  األمن  قوى  مينع  أحد  ال  ج: 
تقصري،  هذا  بواجبها.  القيام 

تقصري من قوى األمن.
خصوصية  تفّسر  كيف  س: 

املناطق؟
ج: ال خصوصية للمناطق. احلماية 
هي للكل! هل االعتداء يف السا 
يف  آخر  اعتداٍء  عن  خمتلف  هو 
بريوت، أو يف أنطلياس، أو يف 
واحد.  هو  االعتداء  الّرابية..؟؟ 
تفرقة  وال  بالقانون  تفرقة  ال 

باملعاملة.
س: ما هو انعكاس سقوط نظام 
الوضع يف  القّذايف على  العقيد 
سوريا، ال سيما أننا مسعنا قول 
إّن  جوبيه  آالن  الفرنسي  الوزير 
بعد  سوريا  إىل  سيأتي  الّدور 

ليبيا؟
يف  هو  »يضاين«  انشاهلل  ج: 
دور سوريا.  يأتي  حتى  مركزه، 
فرنسا؟  يف  االنتخابات  متى 

)ضاحكًا(
تعاطي  طريقة  ترى  كيف  س: 
موضوع  مع  الّلبناني  القضاء 
فيها،  واملشرف  »الّتاميز«  جملة 
إذ هناك رأي يقول إّن ما حصل 
حتى اآلن يكفي، ورأي آخر يقول 
إّنه على جملس الوزراء أن يأخذ 
اجمللة  ضد  دعوى  برفع  قرارًا 
ت خربًا تضليليًا ينال من  ألّنها بثَّ

الّسلم األهلي يف لبنان؟
فإذا  جمديني.  غري  الّرأيان  ج: 
الالزم،  من  أكثر  أهمية  ها  أعطيتجَ
كّل  نالحق  أن  جيب  فعندها 
واألمريكية،  األوروبية  الّصحف 
عن  ّذب  ُتكجَ مل  واحدة  بقيت  هل 
لساننا؟! وكل تلك الّصحف اّليت 
أهذا  احملكمة!!  لسان  عن  تنقل 
مسموح؟! هذا غري مسموح أبدًا. 

وجيب أن ختضع للقانون.
ُيكمُل  اهلل  حزبجَ  أّن  يبدو  س: 
حتى الّنهاية يف مواجهته قرارات 
مدى  أي  إىل  ولية،  الدَّ احملكمة 
املوقف  هذا  تبعات  تتحملون 

كحلفاء؟
شيء  أي  اآلن  حتى  أرجَ  مل  ج: 
غري طبيعي حتى آخذ موقفًا منه، 
وأنا أصاًل ال أحب أن أجيب عن 

األسئلة الفرضية.
س: يف املؤمتر الّصحايف اليوم 

الذي عقده النائب حممد رعد
يدافعوا  أن  احلق  هلم  نعم،  ج: 

عن براءتهم.
س: يبدو أّنك غري راٍض عن أداء 

الوزير مروان شربل؟
ج: »يبدو«؟! هذا الكالم من باب 
أنا  حال،  على كل  االفرتاض... 
أنتقد الوقائع، اليوم قرأت مقااًل 
عن رجال أمن يتسّلون يف بعض 
املالهي اّليت ال تليق بهم. ولقد 
املسؤولني،  كبار  أّنهم من  ُذِكرجَ 
أعتقد أّن هذا املوضوع جيب أن 

يكون برسم وزير الّداخلية.
الّنسبية  س: هل ُيطرجَح موضوع 
الّتقدمي  احلزب  ِقبجَل  من 
مقابل  احلكومة  يف  االشرتاكي 

مشروع الكهرباء؟
ج: ال شيء عندي ألقايض به! أنا 
لسُت مقايضًا. كل أمر هو مصلحة 
حبّد ذاته. فإذا كان مصلحة أدافع 
عنها، وإذا مل يكن أكون ضّده. 
ولكين ال أختلى عن شيء أعتربه 
بأمٍر  ه  أقايضجَ كي  ومفيدًا  سليمًا 
احلزب  ميلُك  فعندما  كال!  خطأ، 
الّتقدمي االشرتاكي قضيًة حمقة، 
ضّده؟!  سأكون  مِلجَ  معه!  فأنا 
وإن كانت غري حمقة، مِلجَ سأكون 
مبدئية حنن  معه؟! هناك قضايا 

وإياه نّتفق عليها.

االحزاب والروابط واجلمعيات 
أمل  حركة  مقدمتهم  ويف 
والتيار الوطين احلر واحلزب 
االجتماعي  القومي  السوري 
وحزب البعث العربي وحركة 
العلوي  املسلم  يوسف الشباب  لبنان  بطل  ومجعية 

ومجعية  الزغرتاوية  كرم  بك 
االسالمية  اخلريية  املشاريع 
واحتاد شباب اجلنوب ومجعية 
املنية ومجعية مرياطة ومجعية 
وجتمع  عيناتا  ومجعية  ايعال 
الشعب العكاري. كما حضر 
يف  العامة  العالقات  مدير 
جريدة اهلريالد الزميل أكرم 

املغّوش. 
وكان يف أستقبال الضيوف 
الكرام رئيس اهليئة االدارية 

اوسرتاليا  املردة  تيار  يف 
الشدياق  الياس  االستاذ 
االدارية  اهليئة  وأعضاء 
اهليئة  أعضاء  من  وعدد 
وقد  واملناصرين.  العامة 
قيمة  كلمة  الشدياق  ألقى 
متمنيًا  باحلضور  بها  رّحب 
واوسرتاليا  وللبنان  هلم 
يف  اخلري  كل  أمجع  والعامل 
شهر  الفضيل  الشهر  هذا 

رمضان املبارك.

*رئيس اللجنة االدارية السيد الياس الشدياق*

* جانب من تيار املردة*

كرم، شدياق،  ابو عبد اهلل، خري، وحضور

*حركة الشباب املسلم العلوي*

*مرزي فرنجية، ماما يعقوب، الزميل املغوّش الجعيتاني وحضور*

*سعد عجاج، واحمد ديب وأمني وحضور*

*تيار املردة ونوح البايع*

تصوير أراكس

تيار املردة اوسرتاليا يهنىء بعيد الفطر
يتقدم تيار املردة اوسرتاليا من الجالية العربية 

واللبنانية عامة واالسالمية خاصة بأطيب التهاني 
بمناسبة حلول عيد الفطر املبارك، أعاده اهلل على 
الجميع بالخري والصحة والسالم. وكل عام وانتم 

بخري.

صادر عن تيار املردة اوسرتاليا
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خرباء االتصاالت: اساس القرار...
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(

دليل هش يف جرمية كربى اىل شرارة ميكن ان تشعل البلد.
»سيناريو مفربك«

لالتصاالت  الناظمة  اهليئة  رئيس  الصحايف  املؤمتر  شارك يف  وقد 
املهندس  الناظمة  اهليئة  الرتددات يف  ادارة  وخبري  اهلل  حب  عماد 
حممد ايوب ومستشارة وزير االتصاالت نقوال صحناوي )الذي حضر( 
املهندسة ديانا بو غامن. وأكد فضل اهلل يف كلمته ان القرار االتهامي 
»مبين على«االقرتان املكاني« وتعداد ألوان لشبكات هواتف، حيتاج 
فك رموزها وألوانها اىل خرباء ألوان وليس اىل قضاة او حمامني«. 
االقرتان  االتصاالت السيما  االعتماد على دليل  انه ال ميكن  واعترب 
املكاني منه يف قضية حّساسة وخطرية مثل قضية اغتيال الرئيس 
رفيق احلريري، »حيث من املمكن ان ُتدفع البالد اىل شفري اهلاوية 

باالستناد اىل جمرد شك او افرتاض او استنتاج«.
وأشار اىل دور جهات سياسية يف انتاج »سيناريو مفربك«، العطاء 
مصداقية لـ«داتا االتصاالت«، الفتا االنتباه اىل ان »املعارك السياسية 
واالعالمية اليت خيضت منذ سنوات حول »داتا االتصاالت« يف موضوع 
شبكات التجسس كانت للوصول اىل هدف حمّدد سلفا وهو اثبات 
االتهامي«، متسائال :  القرار  الوصول اىل  الدليل يف  صدقية هذا 
زمنية ثم توقف؟ وملاذا  التقنية لفرتة  ملاذا توقيت استخدام هذه 

كان هذا التدحرج يف تهاوي شبكات العمالء ثم فجأة توقف؟
ألقي  اليت  االسرائيلية  التجّسس  كل شبكات  »انه يف  على  وشدد 
القبض عليها ليس هناك شيء امسه »االقرتان املكاني«، امنا الدليل 
االولي يكون نامجا عن ضبط اتصال من هاتف حمدد لشخص حمدد 

بهاتف املشغل الرئيسي«.
وقال فضل اهلل ان »االستناد اىل دليل االتصاالت قائم على سلسلة 
»ان  مالحظا  االحتماالت«،  من  مئات  على  تفتح  اليت  الفرضيات  من 
احملكمة الدولية اليت تزعم انها تعمل وفق اعلى معايري العدالة اجلنائية 
الدولية، جتاهلت بالكامل ما اثبتته أعلى هيئة دولية لالتصاالت تابعة 
لالمم املتحدة حول سيطرة اسرائيل على قطاع االتصاالت اللبناني 

والتحكم به«.
إبقاء هذا االمر  التحكم وملاذا  وتساءل: ملاذا ال يتم تشغيل غرفة 
خارج االطر القانونية اليت كنا تابعناها يف جلنة االتصاالت، وعندما 
يرفض  من  هناك  ان  لنا  تبني  التحكم  غرفة  موضوع  اىل  وصلنا 
القانون ويريد لـ«داتا« االتصاالت ان تبقى مشرعة الن هناك اهدافا 

اخرى غري اهلدف الوطين االمين.
عن  عاجزٌة  االقرتان ِاملكاني  تقنيَة  »إن  اهلل  قال حب  ناحيته،  ومن 
تأكيِد أّن هاتفني حيملهما شخٌص واحٌد، حيُث ال ميكن ـ من خالل داتا 
االتصاالت فقط ـ احلكُم بشكٍل يقييّن أن هاتفنِي )أو أكثر( استفادا 
من أبراٍج متقاربٍة يف فرتاٍت زمنيٍة متقاربٍة، حيملهما شخٌص واحٌد، 
وذلك بسبِب وجوِد عدِة احتماالٍت معقولٍة ُتفسُر االقرتاِن املكانيَّ منها 
على سبيل املثاِل ال احلصر: الصدفة، الروتني اليومي من حيث العمل 
او السكن او كليهما لفردين او اكثر، ومرافقة احدهما لالخر بعلمه 

او من دون علمه.
وأكد أن »اخرتاق »إسرائيل« لقطاع االتصاالت أفقد داتا االتصاالت 
قيمتها الثبوتية«، وأشار اىل »إمكانية استنساخ هاتف بديل كامل، 
وتعمد وجوده مع هاتف آخر، واختالق اتصال من دون علم صاحب 
اهلاتف األساسي«، فضاًل عن »إمكانية زرع هاتف كامل جبهاز هاتف 
آخر، حيث يظهران كأنهما هاتفان متواجدان يف نفس املكان، وهذا 
ما جرى يف قضية العناصر الثالثة الذين اشتبه بعمالتهم، يف حني 
تبني الحقًا ملخابرات اجليش اللبناني اخرتاق العدو الصهيوني لشبكات 

اهلاتف«.
عرب  تنفيذها  يتم  أن  االخرتاق ممكن  »أساليب  أن  غامن  أبو  وأكدت 
العمالء، وصوال اىل السيطرة الكاملة على شبكة االتصاالت، فضاًل 
االتصال،  خصائص  وبيانات  الشخصية  البيانات  على  اإلطالع  عن 
اختطاف  اتصاالتهم،  ومنط  وحتركاتهم  األشخاص  ومعرفة  حتديد 
رقم املشرتك، العبث باالتصاالت والتحكم باخلدمات، اختالق وإلغاء 
أو  أجزاء من الشبكة  القدرة على تعطيل  اتصاالت ورسائل نصية، 
االتصال،  خصائص  بيانات  قاعدة  تعديل  أو  إلغاء  اختالق  كلها، 
التالعب بالعناصر األساسية للهاتف اخللوي، التنصت على املكاملات 

الصوتية، واإلطالع على حمتوى الرسائل«.
واعترب أيوب أنه »باإلمكان فربكة اتصاالت وهمية من خالل القرصنة 
على شبكات االتصاالت واهلوائيات التابعة هلا«، وأوضح أنه »ميكن 
فربكة تسجيل صوتي باالستناد اىل تقنية جديدة تنسب اىل شخص 
معني بصمته الصوتية من دون أن يكون هو املتحدث فعاًل«، وأنه 
باإلمكان »توثيق التالعب بداتا االتصاالت وفق سيناريو معد مسبقًا 
من خالل رقم اخللية اليت استفاد منها هاتف حمدد«، مشريا اىل أن 

»قرصنة »إسرائيل« على الشبكة اللبنانية مت تأكيده سابقًا«.
مركز التحكم

وبينما تستمر »داتا االتصاالت« مشرعة على أي قرصنة او عبث، يبقى 
مركز التحكم باالتصاالت الذي يفرتض ان ينظم التنصت ويقوننه، 
مشلواًل وعاطال عن العمل برغم اكتمال جهوزيته. واملركز الذي خيضع 
زياد  السابق  الداخلية  وزير  استلمه  ان  سبق  الداخلية،  وزارة  اىل 
بارود من الوزير شربل حناس، بعدما أجنزت وزارة االتصاالت جتهيزه 
املرحلة  بعد  تنطلق  أن  دون  من  والتقين،  الفين  املستويني  على 
الالحقة الرامية إىل استكمال تعيني اجلهاز البشري وتدريبه وتوفري 

املوازنة الالزمة للمركز.
وأبلغ وزير الداخلية مروان شربل »السفري«، أن افتتاح املركز مؤجل 

يف الوقت الراهن، مشريا إىل أن السبب يعود إىل احلاجة الستكمال 
من  مزيد  إىل  حباجة  األمر  أن  يرى  التشغيل  وقبل  تشغيله.  آلية 

الدرس.
رئيس قلم احملكمة

اهلولندي هريمان فون  الدولية  أّكد رئيس قلم احملكمة  اىل ذلك، 
هيبل أّن احملاكمات أمام غرفة الدرجة األوىل تبدأ يف منتصف العام 
2012 سواء أكانت غيابية أم وجاهية، على أّن القرار األخري يف حتديد 
التوقيت يعود للقضاة، موّضحًا أّنه جيب أن يقتنع القضاة بأّن كّل 
اغتيال  جرمية  األربعة يف  املتهّمني  إىل  للوصول  بذلت  قد  اجلهود 

الرئيس رفيق احلريري.
وقال فون هيبل للمحرر القضائي: ال نزال نتوّقع أن تساهم احلكومة 
اللبنانية يف حتّمل نسبة 49% من امليزانية العامة للمحكمة. وأضاف: 
الدولية  بالتزاماته  الوفاء  جمّددًا  ميقاتي  جنيب  الرئيس  أّكد  »لقد 
ونتوّقع منه القيام بذلك، فيما نظام احملكمة اخلاصة بلبنان ال يسمح 

لألفراد بتقديم املساهمة املالية«.
وبشأن استقالة بعض املوّظفني يف احملكمة لقيام بعضهم بتسريب 
معلومات عن جمريات التحقيق قال فون هيبل: لقد اختذنا تدابري عّدة 
لضمان محاية سّرية املعلومات، معتربًا أن »ال تأثري للتسريبات على 

القرارات القضائية«. 

االطلسي يطارد القذايف...
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(

وخصوصًا يف طرابلس، فاجلثث يف كل مكان واملعارك مل تنته.
يستعد  الذي  االنتقالي«  الوطين  بـ«اجمللس  االعرتافات  توالي  ومع 
لبدء عمله يف طرابلس، حقق هذا اجمللس نصرًا ديبلوماسيًا جديدًا 
متثل يف موافقة جملس األمن على اإلفراج عن 1,5 مليار دوالر من 
األرصدة الليبية اجملمدة، وذلك لتمويل مساعدة عاجلة إلعادة اعمار 
البالد، بعد اتفاق بني الواليات املتحدة وجنوب افريقيا اليت عارضت 

األمر أسبوعني.
نوالند  فيكتوريا  االمريكية  اخلارجية  وزارة  باسم  الناطقة  وصرحت 
يقدمه  طلب  يف  باهتمام  ستنظر  املتحدة  الواليات  بأن  اخلميس 
اجمللس الوطين االنتقالي إىل األمم املتحدة لتعزيز صفوف الشرطة. 
وأضافت: »األمم املتحدة ستتوىل األمر، لكننا سنحدد كيفية قيام 
الليبيني رفضوا  الثوار  أن  الواليات املتحدة باملساعدة«. وأوضحت 
على  حصوهلم  احتمال  ابقوا  لكنهم  السالم،  حلفظ  قوة  نشر  فكرة 
مساعدة على صعيد الشرطة، مشرية إىل أن »شرطة أجنبية ستكون 

ضرورية«.
وكان وزير الدفاع الربيطاني ليام فوكس صّرح: »ميكنين أن أؤكد أن 
احللف يوفر املعلومات ومعدات استطالع للمجلس الوطين االنتقالي 
للمساعدة على حتديد مكان العقيد القذايف وأفراد آخرين يف نظامه«. 
لكنه رفض القول ما إذا كانت قوات النخبة تشارك يف ذلك، كما 
جاء يف تقارير إعالمية حتدثت كذلك عن حضور وكالة االستخبارات 

املركزية األمريكية »سي آي إي«. 
وقال املسؤول الثاني السابق يف النظام اللييب عبد السالم جلود إنه 
مل يبق سوى أربعة أشخاص حول القذايف، و«هناك احتماالن، إما انه 
اختبأ يف الشطر اجلنوبي من طرابلس، وإما غادر املدينة منذ فرتة«. 
ويف االحتمال االول، سيبقى هناك اىل حني اعادة فتح الطرق، وقد 
خيرج متنكرًا يف زي امرأة . أما اذا غادر طرابلس، فقد رجح جلود 

وجوده »على احلدود مع اجلزائر، أو يف سرت او سبها«.
وال تزال سرت، وبن جواد يف الطريق إليها يف قبضة أنصار القذايف. 
ومساء أمس بث تلفزيون »العروبة« املوالي له ان طائرات حلف مشال 

االطلسي أغارت على سرت يف »عدوان غربي اماراتي قطري«.
ويف املقابل، أعلن الثوار السيطرة على بلدة الويق االسرتاتيجية يف 

اقصى اجلنوب اللييب، على مقربة من احلدود مع النيجر.
من  كل  وادعى  مستمرة،  املواجهات  تزال  فال  طرابلس،  يف  أما 
اجلانبني السيطرة على منطقة أبوسليم وكذلك على املطار. وقالت 
أن  بنغازي  من  تبث  واليت  للثوار  التابعة  التلفزيونية  »احلرة«  قناة 
هنيبعل، جنل القذايف، قتل يف مواجهات منطقة قصر بن غشري بني 

الثوار وكتائب القذايف.

سوريا أوقفت التعامل...
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(

اال حتذيرًا«. كما شنت  »هذا ليس  ان  اليسرى. ونقل عن خاطفيه 
قوى االمن محلة اعتقاالت واسعة يف املناطق اليت تشهد احتجاجات. 

ص11
يف  للبحث  اخلرباء  مستوى  على  مشاورات  االمن  جملس  وواصل 
على  عقوبات  على فرض  ينص  الغربية  الدول  قدمته  قرار  مشروع 
سوريا، لكن روسيا والصني اللتني تعارضان مثل هذا االجراء قاطعتا 

املشاورات.
وصرح ميالة: »منذ يومني مل نعد قادرين على القيام بأي تعامالت 
بالدوالر، لذلك حتولنا اىل االورو. وكنا منذ عام 2005 شجعنا كل 
ويا  انهم  اال  باالورو،  تعامالتهم  اجراء  على  االقتصادية  القطاعات 
واضاف:  بالدوالر«.  التعامل  العظمى  بغالبيتهم  يواصلون  لالسف 
الذي  البالد  تاريخ  يف  االوىل  املرة  انها  متامًا.  االمر  توقف  »اآلن 

حيصل ذلك«.
واشار اىل ان احتياط العمالت االجنبية يبلغ حاليًا 17,4 مليار دوالر 
اي اقل بـ800 مليون دوالر مما كان منتصف آذار املاضي لدى بدء 

االحتجاجات.

وأشار اىل أن »سعر صرف اللرية السورية بقي مستقرًا اىل حد ما، 
وهذا هو هدفنا األساسي منذ بدء األزمة«.

وسئل عما تردد عن حتويل ايران ستة مليارات دوالر لدعم اللرية 
السورية، فأجاب: »هذا مثري للضحك وال أساس له. كيف جاءت هذه 
البلدين  أن  العلم  مع  مصريف،  حتويل  عرب  بالشاحنات؟  املليارات؟ 

خيضعان حلظر؟ هذا كالم سخيف«.
وأوضح انه »أنشأنا قبل عامني صندوقًا ملراقبة تقلبات العملة وأسعار 
مليارات دوالر، ومنذ  الصرف مع املصارف. كان يضم حنو مخسة 

األزمة استخدمنا مليارين للدفاع عن عملتنا«.
جتدر االشارة اىل ان الرئيس االمريكي باراك أوباما دعا اىل تنحي 
من  ومشتقاته  النفط  استرياد  مبوجبه  منع  مرسومًا  وأصدر  األسد، 
الواليات  يف  وأمالكها  السورية  الدولة  أصول  كل  ومجد  سوريا 

املتحدة.
جملس األمن

يف نيويورك، قاطعت روسيا والصني اجتماعًا على مستوى اخلرباء 
وآخر إلجراء مشاورات أولية على مستوى املندوبني الدائمني جمللس 
األمن، يف اعرتاض هو األوضح حتى اآلن على مشروع القرار الذي 
قدمته الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسا وأملانيا والربتغال لفرض 
عقوبات على النظام السوري، يشمل حظر أسلحة وحظر سفر وجتميد 

ودائع لألسد وأقربائه وأنسبائه وأركان حكمه.
وعلم من مصدر ديبلوماسي يف جملس األمن أن ممثلي روسيا والصني 
مل يظهرا يف اإلجتماع األول قبل الظهر على مستوى اخلرباء. وكذلك 
مل حيضر املندوبان الروسي فيتالي تشوركني والصيين لي باودونغ 
فقررت  ذاتها،  للغاية  الظهر  بعد  انعقدت  اليت  املشاورات  جلسة 
الدول األخرى خفض مستوى متثيلها اىل نواب املندوبني الدائمني. 

ومع ذلك، مل يشارك أحد من اجلانبني الروسي والصيين.
القوى  وقبل اإلجتماعني، صرح تشوركني بأن بالده »تشجع بعض 
الدخول يف  التأثري يف مواقفها، على  اإلقليمية، اليت لديها بعض 
اطاحة  اىل  يهدف  معلن  بهدف  تشكيل جمموعات خمتلفة  بدل  حوار 
الدولي  اجملتمع  يف  األعضاء  »بعض  وأضاف:  السورية«.  احلكومة 
يبدو أنهم يقللون أهمية اإلصالحات اليت أعلنت، واليت تنفذها... 
احلكومة السورية«. وعرب عن اعتقاده أن مشروع القرار ميثل »مسارًا 
خاطئًا للعمل«. وأكد أن روسيا »ستواصل اإلخنراط على مستوى عال 
اصالحاتهم«.  يف  التعجيل  على  لتشجيعهما  السورية  السلطات  مع 
وكرر أن »هذه اسرتاتيجية خاطئة«. وختم: »ينبغي أن نستنفد اجلهود 

السياسية قبل اإلنزالق اىل املواجهة«.
بيد أن هذا الغياب مل حيل دون انعقاد اجللسة، اليت ختللها حبث 
حماولة  يف  الغربية،  الدول  أعدته  الذي  القرار  مشروع  بنود  يف 
الستمالة الدول املرتددة يف جمموعة »ايبسا« للهند والربازيل وجنوب 

أفريقيا.
للشؤون  مون   - كي  بان  املتحدة  لألمم  العام  األمني  وكيل  وكان 
السياسية لني باسكو قدم صباحًا، يف إطار جلسة اإلحاطة الشهرية 
وصفها  صورة  األوسط،  الشرق  يف  األوضاع  عن  األمن  جمللس 
الدموي يف  العنف  أعمال  استمرار  عن  »قامتة«  بأنها  ديبلوماسيون 
سوريا. وقال إنه على رغم مطالبات األمني العام لألسد بوقف العنف 
أن  وأضاف  اإللتزام«.  هذا  على  األسد  الرئيس  حيافظ  »مل  فورًا 
والقاتلة  املفرطة  القوة  استخدام  تواصل  السورية  األمنية  »القوات 
ومحاه  ذلك يف حمافظات محص  مبا يف  الشعبية،  اإلحتجاجات  ضد 
ودرعا وإدلب ودير الزور اىل دمشق وحميطها«، مؤكدًا أن »كثريين 
العشوائية  لإلعتقاالت  استمرار  وهناك  وجرحوا  قتلوا  املدنيني  من 
الواسعة النطاق«. وأشار اىل أن »وسائل اإلعالم السورية الرمسية 
أفادت أيضًا أن مثة خسائر يف األرواح بني عناصر عسكرية وأمنية يف 
األيام األخرية«. وإذ ذكر مبا قاله األسد أخريًا، خلص اىل أن »اإلخفاق 
يف كبح القوى األمنية يبدد صدقية هذه التصرحيات«. ورحب بقرار 
جملس األمم املتحدة حلقوق اإلنسان »انشاء جلنة حتقيق دولية«، آماًل 

يف أن »تبدي السلطات السورية تعاونًا كاماًل مع اللجنة«.

Saturday 27 August 2011السبت 27 آب 2011

2WAY TOWING 
SERVICES

لقطر وتحميل جميع أنواع السيارات واملراكب 
 البحرية يف سائر أنحاء سدني
 اتصلوا بــ آرثر: 0414419090

 خدمة على مدار الساعة 7 أيام يف األسبوع
 معاملة صادقة ودقة يف املواعيد

أسعار خاصة لحاملي هذا اإلعالن
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›‡»‹€@Ú€b–◊Î@Ú‹flb»æa@¿@÷áñ@NNÚ»Ìãé@ÚfláÇ
@‚ÏÓ€a@¿@Ú«bé@24O24@›‡»„

@#by@áÌbé@…Ó‡ßa@’Ìáói@fibóm¸a

 Hatem
Electrical Contracting

k÷]á^⁄Ê<kfi^“
@#by@Ú◊ãí@

ÚÓˆbiãËÿ€a@paáÌá‡n‹€

^„¬]Áfi_<Ó◊¬<l^⁄Ç§]<ÿñ ]<›Çœi
<‡⁄<¯⁄^“<^œËÜ <‹ñi<Ìäâˆπ]

<ÌÈÒ^eÜ„”÷]<l]ÇËÇ€j÷]<ª<∞Èë^íj}˜]
<ÌÈfl”ä÷]<Ÿá^flπ]Ê<l¯-]Ê<l^äâˆπ]<2“˜

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

@IPS@@Â‹»m
@¿@@Security
ÊäÏj‹fl

@bÁÜaá»néa@Â«
@…Óª@ÚÓj‹n€
@Âfl@·ÿmbuby
@fib‡«cÎ@pbfláÇ
@ÚÓ‰fl¸a@Úéaã®a
@äb»édi@@Úñb©a
Úèœb‰fl

FFF
NNÚ”ÏqÏfl@Ò5Ç
@NN›‡»€a@¿@Ú”Ü@
›flb»n€a@¿@÷áñÎ

Are you fed up with your current employer? Broken 
promises, lack of respect, no appreciation? Its time for 

change!
At IPS Security we value our employees and know that 

they are our business.
 As a rapidly growing company, we’re always looking for 

reliable, well spoken and well presented individuals.       
Every IPS Security employee contributes to our 

continued success-and to our long-standing reputation for 
excellence. 

IPS Security requires qualified applicants for a variety of 
positions all over the Melbourne Metropolitan area. To be 

suitable to join our team you must:
Hold a first Aid certificate  

Hold a current Victorian Security Licence  

Have dedication, Commitment & Loyalty  

Speak fluent English  

Have excellent presentation  

Be reliable 
We have the following security positions available;

Crowd Control 
(Events)

RSA certificate  

Available 7 days/nights 
Static positions
Patrol positions

We have full time, part time and casual positions 
available. 

Previous Applicants need not apply 
No recruitment companies 

Victoria Licence Number: 774-201-10S
  

Tel:  1300 660 586 Fax: 1300 572 627
Email: employment@ipssecurity.com.au  

٢٠١١ ٤ حزيران  Saturday 4 June 2011السبت 

Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security@

Saturday 27 August 2011السبت 27 آب 2011
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Êb‰j€@bjyãfl@Ú«aàg@∂a@aÏ»‡néa
ÊäÏj‹fl@¿@ã®a@?†Ï€a@äbÓn€a@pÏñ

88~6FM@ÚuÏæa@Û‹«
ıb»iäc@‚ÏÌ@›◊@ıbèfl@

ıbèfl@Ú‰flbr€a@∂a@ÚéÜbè€a@Ú«bè€a@Âfl

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

lÁËà÷]Ê<hÁf£]<≈]Áfi_<ƒÈ∂
<l^f◊√π]Ê<·ÁjËà÷]<kËáÊ<
JJJÆ÷]Ê<l]Üä”π]<±]

èÈjÀj÷]<‡¬<‹”Èfl«i<ÔÇ7]<l¯¶
‰fiÁq^j†<^⁄<ÿ“<‹”÷<‡⁄ˆiÊ<

JJJÌÈÒ]Ñ∆<Å]Á⁄<‡⁄<
393 SYDNEY RD COGURG

 TEL: 9354 2340

Ùá:a@p˝´
@ÚÓˆaâÃ€a@ÜaÏ‡‹€@

ŸÓ€@ÍÏ‹y@Ïí@@@@@@@@È√bæa@Í7i@ŸÓ€
ŸÓ‰Ó«@ù�‡ÀÎ@@@@È√bæa@Í7i@ �lãía

ÔíÏj«@ÏÌánéa
ÔíÏj«@·Ìãÿ€a@áj«@Èjybó€

االول َّـ عالم التصوير
خطوبة ـ زواج ـ عمادات ـ أعياد ميالد- حفالت عامة وخاصة 

وجميع اِّـناسبات
استديو عبوشي َّـ خدمتكم َّـ اي زمان ومكان

  Ph: (03)93544683
Mob: 0418 175 417 or   0425 822 244 

75Harding St. Coburg Vic

ALRAWSHA BAKERY
ÚíÎã€a@Êaãœc

LEBANESE PIZZA & PIES
ãÌb�–€a@ aÏ„c@…ÓªÎ@Lµz»i@·®@LîÓ”b‰fl

PH: 03 9351 1301 Mob: 0413 124 170 

9/11-17 PEARCEDALE PARADE 

BROADMEADOWS VIC 3047 

«Opposite CentreLink» 

Mon-Fri: 7am - 6pm 
Sat-Sun: 7am - 3pm

Abdo
Director

ÚÓ«b‡nu¸a@pbflá©a@ aÏ„c@Úœb◊@‚á‘„

Åbn–æa@·Ó‹èm@Ûny@ã–®aÎ@¡ˆaã©a@Âfl@…Ìäbìæa@ aÏ„c@Úœb◊@áË»n„

xaÎå
ÚiÏ�Ç
ÛmÏfl@ÂœÜ

7jÿ€a@Åbnnœ¸a@aÏj”ãm
Êaãœ˛

@SUNRISE BAKE HOUSE@
@ aÏ„a@…ÓªÎ@Ú‰jßaÎ@µv»i@·z‹€aÎ@îÓ”b‰‡‹€

Ÿ»ÿ€a
94841288 Zfibóm˝€
757 High St, 

THORNBURY, 
 VIC, 3071

·ÿmb„˝«¸
@ãÌá∑@fibóm¸a@ÊäÏj‹fl@¿
@ÜÏ»èfl@›Ó‡◊@›Óflç€a@knÿæa
PTPURWRUXQ@Z·”ã€a@Û‹«
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äÏÇ@Ïu@
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مناقيش بزعرت ـ لحم بعجني ـ فطاير بسلق 
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äÏÇ@Ïu@
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ŸÓ‰Ó«@ù�‡ÀÎ@@@@È√bæa@Í7i@ �lãía

ÔíÏj«@ÏÌánéa
ÔíÏj«@·Ìãÿ€a@áj«@Èjybó€

االول َّـ عالم التصوير
خطوبة ـ زواج ـ عمادات ـ أعياد ميالد- حفالت عامة وخاصة 

وجميع اِّـناسبات
استديو عبوشي َّـ خدمتكم َّـ اي زمان ومكان

  Ph: (03)93544683
Mob: 0418 175 417 or   0425 822 244 

75Harding St. Coburg Vic

ALRAWSHA BAKERY
ÚíÎã€a@Êaãœc

LEBANESE PIZZA & PIES
ãÌb�–€a@ aÏ„c@…ÓªÎ@Lµz»i@·®@LîÓ”b‰fl

PH: 03 9351 1301 Mob: 0413 124 170 

9/11-17 PEARCEDALE PARADE 

BROADMEADOWS VIC 3047 

«Opposite CentreLink» 

Mon-Fri: 7am - 6pm 
Sat-Sun: 7am - 3pm

Abdo
Director

ÚÓ«b‡nu¸a@pbflá©a@ aÏ„c@Úœb◊@‚á‘„

Åbn–æa@·Ó‹èm@Ûny@ã–®aÎ@¡ˆaã©a@Âfl@…Ìäbìæa@ aÏ„c@Úœb◊@áË»n„

xaÎå
ÚiÏ�Ç
ÛmÏfl@ÂœÜ

7jÿ€a@Åbnnœ¸a@aÏj”ãm
Êaãœ˛

@SUNRISE BAKE HOUSE@
@ aÏ„a@…ÓªÎ@Ú‰jßaÎ@µv»i@·z‹€aÎ@îÓ”b‰‡‹€

Ÿ»ÿ€a
94841288 Zfibóm˝€
757 High St, 

THORNBURY, 
 VIC, 3071

·ÿmb„˝«¸
@ãÌá∑@fibóm¸a@ÊäÏj‹fl@¿
@ÜÏ»èfl@›Ó‡◊@›Óflç€a@knÿæa
PTPURWRUXQ@Z·”ã€a@Û‹«
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حامل  شهادة بكالوريوس من جامعة ديكن يف املحاسبة 
القانونية

 حاصل على دبلوم من جامعة سون برن يف االعالم 
والتسويق

معتمد رسميا من قبل مكتب الضرائب االسرتالي وعضو 
يف نقابة املحاسبني الوطنيني االسرتالية

يؤمن لكم اكرب عائدات ضريبية يف فرتة زمنية قصرية 
بأجر يبدأ من 88 دوالرا 

اعتمدوا على مؤسسة سام مشو ابن وطنكم يف جميع 
حاجاتكم الضريبية...

يتكلم العربية 

احملاسب القانوني سام مشو

Sam Misho
B.Com. Accountants
AdvDipBus.Marketing
MNIA.ACPA

Tax Agents, Accountants & 
Business Advisors
Agent No,00902004
M.0403 133 383

P.03 9308 8819 - F.03 9308 8819
E. sam@smaccountants.org

PO Box 2022
Greenvale Vic 3059

العالناتكم يف ملبورن 
االتصال مبدير  املكتب 

الزميل كميل مسعود:
0405272581
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LA MIRAGE
املكان األفضل لتحقيق حلم 

 اللبنانيني والعرب
صرح شامخ حيتضن أروع 
 وأرقى األجواء السعيدة

أربع صاالت ال حدود لفخامتها 
 ومجاهلا وديكورها

على استعداد الستقبال

HUME HWY 
SOMERTON

 مواقف مؤمنة للسيارات مع احلراسة املشددة
اختصاصيون يف فن الطهي واالشراف على راحة الزبائن

بادارة جديدة وحلّة جديدة

 

لقمة شهية - نظافة تامة - خدمة ممتازة

ال مرياج

للحجز واالتصال: 4855 9305
العنوان:

مناسباتكم املفرحة.. زواج - خطوبة - أعياد 
ميالد - عمادات وغريها 

 أول وأكرب معمل من نوعه يف اسرتاليا
 طحينة الصيداوي
N.S.M 

عنوان اجلودة والثقة

 تصنع يف معامل الصيداوي على أحدث املاكينات
 أجود أنواع الطحينة يف العامل

 توزع يف مجيع احملالت العربية 
تصل اىل املستهلك قبل عّدة أشهر من املستورد

511 Wendell St, Brunswick  VICTORIA 
Tel: 03 9380 8789 
www.NSM.com.au

Saturday 27 August 2011السبت 27 آب 2011
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بقلم كميل مسعود

دعوة اىل اللبنانيني الراغبني باالقرتاع

Saturday 27 August 2011السبت 27 آب 2011

 االهم من احلوار
وماذا جنين من احلوار.. 
ان يفشل  او  ان ينجح 
مرحلي  الشأنني  وكال 

وعابر.
ان ما يريده اللبنانيون 
ان  هو  احلوار  هذا  من 
اعرتاف  هناك  يكون 
كل  عند  داخلي  ذاتي 
على  مبين  املتحاورين 
النفس  مع  الصدق 
قبل  مفتوحة  والقلوب 
ان  عندها  احلوار..  بدء 
يف  او  بعبدا  يف  كان 
بكركي او يف اي مكان

لكافة حاجاتكم من بيع وشراء املنازل اتصلوا 
بالسيد رغد مشو صاحب الخربة الطويلة

نساعدكم يف تخطي العراقيل التي تواجهكم بأمانة واخالص
نتكلم العربية

تكرر  منه   106 املادة  السيما   2008/25 االنتخاب  بقانون  عمال 
قنصلية لبنان العامة يف ملبورن دعوتها اىل ابناء اجلالية اللبنانية 
يف والية فيكتوريا الراغبني يف باالقرتاع يف االنتخابات النيابية 
املقرر اجراؤها عام 2013 اىل تسجيل امسائهم لديها مصحوبني 
مبستنداتهم اللبنانية الرمسية اليت تبني كافة املعلومات املطلوبة 

املتعلقة بهويتهم ورقم سجلهم، وذلك على عنوانها التالي:
Level 2, 47 Wellington St. Kilda

آخر يبقى عامل واحد فاعل يف التفرقة هي اسرائيل والدول 
الكربى باال يلتئم للبنانيني بوجه عام وللمسيحيني بوجه خاص 
مشل واال اصبحوا يف موقع يسمح هلم بالتمرد على االرادة 
الدولية وبالتالي احلؤول دون تنفيذ املخططات الغربية عامة 

والصهيونية خاصة يف لبنان.
 التاريخ سيسجل ان قائدا ختلى عن عناده يف سبيل قضية 

هي اخلد وارفع من العناد.
ايها اللبنانيون تيقظوا وفكروا قليال ولو ملرة واحدة وبعدها 

افعلوا ما تريدون.
غورباتشوف تراجع يوم خليج اخلنازير وامر غواصاته ان ترتاجع 
عن امداد كوبا باالسلحة دون ان يرى يف ذلك عضاضة وقد 
ارسل برقية يف الوقت ذاته للرئيس جون كينيدي قال فيها 
انا الرابح ال انت ... انا انقذت السالم العاملي اما انت فقد 
انقذت غطرستك وعنادك ولو كنت انا يف سّنك لكنت فعلُت 

ما فعلَت انت.
حيضره  وان  احلوار  ينعقد  ان  على  حرصي  من  هذا  اقول 
اجلميع. ويشرفين ان اكون احد املعربين عنه يف ان تصفو 
القلوب وينطق اللبنانيون بلسان واحد  ويفكروا بعقل واحد 
ويسمعوا باذن واحدة فينجح احلوار  ويبتعد كأس املّر عن 

شفاه لبنان.
نعم هذا ما نريده من املتحاوين يف هذا احلوار وال يهم شكل 
الطاولة اكان مربعا او مستطيال او بيضاويا املهم ان ينجح 
اللبنانيني  احلوار فيحقق حلما راودنا طويال وهو مجع مشل 

وتوحيد كلمتهم...
هنا نكون قد قتلنا االفعى وطمرناها يف الرتاب ودعسنا على 

قربها... ان شاء اهلل!!!.

 الساعة 25 يف ملبورن
تأمالت الراعي املجنون

حتى  عاشق  عمره...  من  الثمانني  يف  عاشق   *
املوت... لكن عشقه وبالتأكيد هو عشق اجملانني.

عشق  رجل  هو  واحد...  واجملنون  هنا  العاشق 
النضال... احبَّ القضية.. فّجر من ذاته االنسانية 
عطاء وتضحية... تزاوجا وأنتجا تارخيا جميدا يليق 

باملعشوق والعاشق.
اميان  كفاح...  قدوة  هو...  وهكذا  أراه...  هكذا 
من  انطالقا  االنسان  سبيل  يف  حركة  اىل  حّوله 
انسان بالده.. وطنه وصوال اىل االنسان يف عمقه 
اجملتمعي وعامليته التالدة...  عنوان كبري، نعم.. 
واىل  وجيسدها  قاهلا  عّز!  وقفة  احلياة  تكن  أمل 

الالنهاية.
ابو  الراعي شيخ املناضلني  بهذا املوجز ترى عني 
عّمار، سعيد صيداوي، ثروته احلقيقية وعيه وثقافته 

ينشر نورها يف كل  مكان..

***

احلوار  على  قدرة  واالرض  السماء  وهبته  اعالمي 
ومنطق  احلقيقة  من  شعاع  نتاجه  واالنفتاح.. 
عدة  املوت  قهر  احملبة..  من  وحنان  املعرفة  من 

مرات...
 يضج حبياة يرتشف حالوتها من اميان كبري ان الوطن 
هو انسانه، ناسه، شعبه، يقول ان وعينا حلقيقة 

وجودنا هو الضمانة الوحيدة لدميومتنا وبقائنا... 
اذاعة صوت  مدير  شربل  طوني  هو  االعالمي  هذا 

لبنان... له من الراعي الف حتية وسالم..

***

يزور  املرموق  االعالمي  املنرب  هذا  حترير  رئيس 
اجنازا...  حيقق  وحمبني...  اعزاء  يلتقي  ملبورن.. 
يف  والوفاء  الصدق  ان  مؤكدا  سيدني  اىل  يعود 
اجلّنة ذهبا واملاسا ويقوتا  تراب  االنسان هما من 

على أرض مسائنا...
من  تناضل  أنت  قلوبنا..  يف  بك  اهال  نقول  له 
تزرع  اليت  الواعية  الكلمة  سالحك  احلقيقة...  اجل 

دروب  يضيء  نور  هي  وهي  الثقة...  الناس  يف 
العتمات عند مجاهري تائهة تتوق للكلمة الصادقة.. 
ناموسها ملكوت يستحقه الشرفاء احرار هذه اجلالية 

العظيمة...
الصحافية يف  الكلمة  ... قمر  رزق  بو  أنطونيوس 

اسرتاليا... لك منا حتية حّب ووفاء...

***

حممد صوفان.. امحد البعريين... خليل الراسي... 
جمتمع  يف  اجلالية  مثقفي  من  خنبة  اهلل  خري  حممد 
والكلمة...  الفكر  مائدة  على  يلتقون  ملبورن 
الوطن  همها  ونقاشات  احاديث  طعامهم وشرابهم 
من  العامل  هذا  زوايا  ويف  ارضه  على  يدور  وما 
مؤامرات حتيكها وحتركها احلركة العنصرية احلاقدة 
على ارض وامة هي فقط ال غري ارض احملبة يف 
الهوتية كلمتها املفعمة بروح الرب اخلالق الضابط 
الواحد املوحد... نعم جيمعهم الرب الواحد والوطن 
الواحد والقضية الواحدة حياورهم العقل » الشرع 

االعلى«...
رأي سعيد صيداوي وسامي مظلوم يصب مع آراء 
تلك النخبة يف معجن ساعة احلقيقة... هلم حتيات 

منربنا على الدوام.

***

أطفالنا أمانة وجدانية يف اعناقنا... نقدم هلم الطعام 
والشراب... نسهر على راحتهم ومنوهم اجلسدي... 

نعلمهم كل شيء، أليس كذلك؟!
تلك هي مهمة الوالدين من امهات وآباء وأحداد... 
وعلينا، نعم، علينا واجب وطين هو االهم من كل 
شيء ُذِكر اعاله... علينا ان نبين فيهم قيما تعرب 
عن تراثنا وخصائصنا... قيم حق وخري... قيم حمبة 
أم كل  أخالق ومجال... قيم هي  وغفران... قيم 
الفضائل االنسانية يف هذا الكون... قيم تعلمهم 
َمن حنن؟ تعلمهم ان الذي ال يعرف العار ال يعرف 

الشرف.
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يف  اجلالية  ونساء  رجال  من  جملموعة  اسبوعي  تشاوري  لقاء 
شخصيات   ... وتقدمية  ووطنية  قومية  أحزاب  ملبورن... 
ارض  على  يدور  ما  واحد...  قلق  جيمعها  تيارات  مستقلة... 
عاملنا العربي!!! حرب عاملية... ثورة انسانية...ارهاب! عنوان 
هؤالء  بامتياز  ون  خيرّ الشر!  مع  اخلي  صراع  هو  الصراع  هذا 
معكم  اهلل  نقول:  النبيلة  االنسانية  النخبة  لتلك  اجملتمعون... 
... الن اهلل هو خي... وهذا الصراع قائم بني اخلي والشر 
... بني اهلل والشيطان منذ ازلية هذا الوجود االنساني واىل 
انتصار اخلي  اهلل فينا...  انتصار  القيامة واالنتصار...  أبدية 

... انتصار احلقيقة.
تكره  حاقدة  شريرة  عقول  حتركها  ضروس...  عاملية  حرب 
وتلعن اهلل وتعاليمه... تلك هي جبهة جهنم بكل شرورها... 
على  واالتكال  اخلي  جبهة  جبهتنا...  فهي  اخلالص  جبهة  اما 
ما  نعم على ذواتنا..  على كل  اهلل فينا... على نفوسنا... 
منلك من قوى مادية وروحية... سالحنا هنا الكلمة الواعية ... 
البطولة املؤمنة... يف وعينا... يف ثباتنا... يف امياننا ان فينا 
منذ  التنني  الذي صارع  االنسان  االمة/  وان  ستفعل...  قوة 
البداية البشرية، هو هو اليوم يف جبهة خالصنا يصارع التنني 
وسيقتله... منتصرا بفعله هذا على شرور ابناء االفاعي وأحفاد 
األبالسة املرتبصني بانساننا احتالال واغتصابا... قهرا وعذابا 
وموتا...قيل قدميا بالقضاء والقدر أعياه أبناء اخلي واحلقيقة 

... حنن حنن القضاء وحنن حنن القدر.
واىل  لقاؤكم...  بورك   ... واحلقيقة  احلق  باسم  اآلتي  بورك 

األمام.

اللقاء التشاوري االسبوعي

Melbourneملبورن
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<p4e<Íe^‚<ÌÈfl∆]<Ó◊¬Ê<ÂÅ¯È⁄<ÇÈ¬<Ìfâ^fl≤Ê<∞‚^ç<·^q<‹√�⁄
<‰÷<∞fl€j⁄<ƒÈ€¢]<‡⁄<Ífi^„j÷]<ÿfœiÊ<ÔÁ◊£]<g÷^Œ<‘÷^⁄<ƒ�Œ<Î]Å

JÌ⁄¯ä÷^e<‘÷ÁëÊ<ƒ⁄<’Ê2⁄<Ã÷]Ê<JJÌÈπ]<Ÿ^fœ¬Ê<]ÇÈ√â<]ÜÀâ
<ÜrÀ÷]<Óju<l^ŒÊ˜]<ÿ∂]<l^fâ^flπ]<h^vë]<‡⁄<ÇËÇ√÷]<Óñ⁄]<^€“
<Ìu]Ö <Ó◊¬ <ÏÜ‚^â <‹√�π] <ÏÖ]Å] <kfi^“Ê <∞‚^ç <·^q <‡√õÊ <ª

JƒÈ€¢]

áflby@Îaã‡À@Ú‡†bœ@Úub®bi@kÓyãm
<ÎÊ]Ü€∆<Ì€õ^ <ÌµÜ”÷]<Ìq^£]<ÌÈflπ]<Æflù<ÏÇ◊e<‡⁄<Ì⁄Å^Œ<k◊ëÊ
<k◊uÊ<∞flù<ƒ⁄^q<›^⁄]<Ç⁄^u<0^ë<'Èé÷]<ÏÇ÷]Ê<«Ç€¶<›]»<Ç⁄^u
<›ÁuÜπ]<Ì◊⁄Ö]<Ìfl⁄a<Ç€¶<›]<ÏÇÈä÷]<^„jfle]<Ÿàfl⁄<ª<Ì⁄Ü”⁄<ÌÀÈï
<^„È◊¬ <›¯ä◊÷ <^ŒÇë˜]Ê <hÖ^Œ˜]Ê <ÿ‚˜] <Ç ]Ái <oÈu <‰õ <àË^ 
<ÎÊ]Ü€∆Ê<Ç⁄^uÊ<‰õ<l¯Ò^¬<Ìë^¬Ê<·^flf÷<ª<‹„◊‚]<‡¬<·^flÚ€õ˜]Ê

JÖ]Á¢]Ê<∞flù<Í÷^‚]Ê
<Ç⁄^uÊ<‰õ<Ÿa<ƒ⁄<ÌÈ◊‚]<ÌŒ]Çë<‰�eÜi<ÎÑ÷]<ê�Á«π]<›Ü“]<ÿÈ⁄à÷]
<Ö]á<ÎÑ÷]<Ç⁄^u<0^ë<‹ËÜ”÷]<'Èé÷]<ÌÀÈñ÷]<‡e]<Ìë^}Ê<ÎÊ]Ü€∆Ê
<<Ìq^£^e<guÜË<‰√⁄<ÌÈ ^vë<l¯e^œ⁄<]Üq]<ÕÜç<^fl÷<·^“Ê<ÍfiÇÈâ

Jÿ‚˜]Ê<^„jfle]<∞e<ÏÇÈ√â<Ì⁄^Œ]<^7<Ófl€jËÊ<Ç€¶<›]<ÏÇ÷]Á÷]

…‡n1a@Û‹«@ÒâÄœb„
@ê◊aäa@äÏóæa@aÎá‡n«a@·ÿmbjéb‰fl@…ÓªÎ@·ÿéaã«aÎ@·ÿm˝–y@ÚÓ�Ãn€@ê◊aäa@ãÌÏómÎ@Üaá«a@

PH: 0419247261 -   96823269

µÁbí@Êbu@·»�fl@¿@pbè‹ßaÎ@paãËè€a@›ªc

F|Ü Ê<ìŒÖ<F

FÃÈ”÷]Ê<Ü„ä÷]<]Áq]<F

Fl]Ê^flä£]<‡⁄< �ÕÖF

FÔÁ◊£]<g÷^Œ<ƒ�œË<—^ËÇé÷]<‘÷^⁄<F

ÊäÏj‹fl

<ÇÈä÷]<^„fu^í÷<áÊÇÈ⁄ÅÊÜe<Ìœ�fl⁄<ª<ÌçÊÜ÷]<·]Ü ]<k÷]á<^⁄
<l^flr√π]<‡⁄<ÏÅÇ√jπ]<l˜Á“`π]<≈]Áfi]<Ü~ ]<›Çœi<Üñ}<ÊÇf¬

JÏÑËÑ◊÷]
<ÿ”e <·]Ü ˜] <ÂÑ‚ <Ï4ä⁄ <ƒe^jÈâ <‰fi] <ÊÇf¬ <ÇÈä÷] <ŸÁœËÊ
<ª<ÏÇÒ]Ö <Óœfj÷ <Ÿ^.] <]Ñ‚ <ª<Ì√â]Ê <Ï2} <‡⁄ <‰ËÇ÷ <^⁄
<ÅÇ√i<Ó◊¬<l˜Á“`⁄<‡⁄<‰rjfli<^⁄<Ó„ç]Ê<Ñ÷]<‹ËÇœi<Ÿ^•

J^„¬]Áfi]
<kvfë]<Óju<·]Ü ˜]<ÂÑ‚<|^jj ]<Ó◊¬<Ü„ç]<Ìä∏< �ò≥<%Ê
<ÏÑËÑ÷<l˜Á“`⁄<‡⁄<‰⁄Çœi<^π<]Üøfi<ƒÈ€¢]<ÿfŒ<‡⁄<Ì ÊÜ√⁄
<Ì⁄Çû < <›^€j‚˜]Ê <Ì¨Üπ] <Ìä◊¢]Ê <Ì◊⁄^√π] <ª <—ÇëÊ

JÌ ^øfl÷]<±]<Ì ^ï]<‹„j◊⁄^√⁄<‡äuÊ<‡Ò^eà÷]
<‡Ò^eà◊÷<›]3u]Ê<ÜËÇœi<ÿ“<·]Ü ˜]<ª<∞◊⁄^√÷]<ƒÈ∂<Í÷ÁËÊ
<{e<‹„fiÁ¬ÅÁË<Ê<«∞jvë»<Ê<«¯„âÊ<¯‚]»<{÷^e<‹„fiÁŒ¯Ë<oÈu
<‹‚ÇÈ÷^œiÊ<‹„i]Å^¬<‡⁄<ƒe^fi<]Ñ‚Ê<«Ì⁄¯ä÷]<ƒ⁄»<Ê<«‹”√⁄<!]»
<‰◊√Ài<ÎÑ÷]<ÿ√À÷]<ÔÇ⁄<∞“ÖÇ⁄<Ì◊Èë˜]<ÌÈeÜ√÷]Ê<ÌÈfi^flf◊÷]
<JJ‡Ò^eà÷] <åÁÀfi <ª <‰“3i <ÎÑ÷] <4m`j÷]Ê <l^€◊”÷] <ÂÑ‚
<Ìv◊íπ] <^„Èñjœi <l¯⁄^• <ÅÜ• <käÈ÷ <l^€◊”÷] <ÂÑ‚Ê
<Ü√éË <oÈu <g◊œ÷] <‡⁄ <ƒe^fi <ÖÁ√ç <Í‚ <ÿe <ÿ€√÷] <Ì√ÈfõÊ

J‹„i¯Ò^¬<∞eÊ<‹„iÁÈe<ª<‹„fi]<·]Ü ˜]<ÂÑ‚<ÊÇë^Œ
<|^iÜ⁄<‰fi]<Ç÷]4„◊÷<Üñ}<ÊÇf¬<ÇÈä÷]<·]Ü ˜]<gu^ë<Ÿ^ŒÊ
<‹‚˜]<·˜<Ü‚Åàπ]Ê<Ç¬]Á÷]<·]Ü ˜]<ÂÑ‚<ÿfœjäπ<‡Ú€�⁄Ê

J‡Ò^eà÷]<ƒÈ∂<ƒ⁄<Ì◊⁄^√π]<‡äuÊ<—Çí÷]<^fl÷<Ìfäfl÷^e

Âˆbiç€a@fibj‘néa@¿@Ú‡ˆaÜ@Ú◊ãy@ÚíÎã€a@Êaãœc

F‰√⁄<∞◊⁄^√÷]<ò√eÊ<Üñ}<ÊÇf¬F

FÏ4„ø÷]<Ì∑áF

FÌ∑á<ª<tÖ^§]ÊF

مقهى ومطعم جان شاهني وامجل ليالي السهر

مطعم وملهى جان شاهني يف بانكستاون ملتقى العائالت الراقية 
والكيف  السهر  بأمجل وجوه  اسبوعيا  يتألق  السهر حيث  وعشاق 
يف جو شرقي مجيل اذ يستضيف العديد من املناسبات املتنوعة 
باشراف ادارته الساهرة على راحة الرواد وخاصة صاحبه السيد 
جان شاهني الذي يدور على الطاوالت واقفا على طلبات الضيوف 

ملبيا كل حاجاتهم بابتسامة تنبع من القلب..
من اعياد امليالد.. احتفل بعيد ميالده كل من السيدة اهلام جرب 
اىل جانب زوجها حبيب وتبادال خنب حمبتهما والسيد جنم جرجس 
مع االصدقاء وميالد حنا وسهام الباشا وزينة عبد اخلالق وسهرة 
مع  مهى  اآلنسة  العزوبية  ووداع  وعائلته  حممد  السيد  رمضانية 
جورج  عديله  يـكرم  حنا  رمزي  السيد  تكرميية  ومأدبة  االصدقاء 
القادم من اميكا والعديد من املناسبات االخرى وسهرت االدارة 
على راحة اجلميع والسهرة العامرة بالطقش والفقش والكاس يدق 

الكاس حتى الصباح. 

Melbourneملبورن

اجلامعة الثقافية دعت املغرتبني اىل التصويت ملغارة جعيتا ومللكة مجال لبنان 

أعلنت اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل برئاسة رئيسها العاملي عيد 
الشدراوي انها ابرقت إىل مجيع مسؤوليها وأعضائها وأصدقائها يف 
كل قارات العامل مذكرة ومشجعة إياهم بالتصويت ملغارة جعيتا على 
املوقع االلكرتونيwww.new7wonders.com وذلك بعدما وصلت إىل 

املرحلة النهائية للتنافس مع 28 مرشحا.
كما دعا الشدراوي مجيع املسؤولني يف اجلامعة واملنتشرين يف كافة 
احناء العامل اىل التصويت مللكة مجال لبنان للعام 2011 يارا اخلوري 
خمايل واليت ستشارك يف حفل إنتخاب ملكة مجال الكون 2011 الذي 
سيقام يف ساو باولو - الربازيل يف 12 أيلول 2011، وذلك بعدما 
مسابقة  تاريخ  يف  االوىل  وللمرة  للمرشحات  التصويت  باب  فتح 
www. ملكة مجال الكون، عرب املوقع االلكرتوني مللكة مجال الكون
missuniverse.org حبيث تنضم الراحبة يف هذا التصويت تلقائيا إىل 

الدور قبل النهائي«.
November 11th, 2011 is the deadline to vote and unfortunately only 3% 
of the Lebanese in the world voted for Jeita Grotto in this phase.
Therefore, please take this issue seriously as it is a national concern that 
we all have to share and contribute for  its success, and dedicate some time 
to vote and make Jeita Grotto one of the new 7 wonders of our planet.
-   Vote Online:
1- Go to http://www.new7wonders.com/vote-2?lang=en 
2- Check the box near JEITA GROTTO.
3- Choose 6 other nominees.
4- Fill the form below: Choose a username, a password; provide your 
email address, your first and family name, gender, birthday and 
country.
5- Fill the antispam box (Captcha).
6- Check the box next to «Terms and conditions».
7- Click on «Send your vote».
8- After voting, you will receive a confirmation e-mail. Sometimes it 
arrives to the junk inbox, so check it, and click on the link to confirm 
your vote.
 IF YOU DO NOT CLICK ON THE CONFIRMATION LINK YOUR 
VOTES ARE NOT COUNTED.
-              Vote by Phone:
1- Dial one of these international telephone numbers:
+23 9220 1055
+1 869 760 5990
+1 649 339 8080
+44 758 900 1290
2- At the end of the message, after the tone, insert the code: 7714 for 
Jeita Grotto
3- When you hear the thank you message, you are all done – you have 
voted for Jeita Grotto by telephone 
http://www.new7wonders.com/vote-by-phone
Again, please vote and forward this e-mail to all your friends and family 
to make the same. 

Nada Abdel Sater

أجمل السهراترواد املطعم

أجمل الرقصاتحضور

أحلى الدبكات

تهنــئة
يتقدم السيد جان شاهني صاحب مقعى ومطعم 

Chahine Lebanese Cuisine
بأحر التهاني من الجالية العربية عامة واالسالمية خاصة 

بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد
اعاده اهلل على الجميع بالخري واليمن والربكات والسالم

وكل عام وانتم بخري
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متفرقـات
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مناسبات

* دكان- أول لبناني عمل َّـ هذا اِّـجال
*  خدماتنا تغطي جميع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال الجثمان إُّـ الخارج 

* Eternity بفروعها َّـ سانت ماري وبانشبول وليفربول
*نؤمن الخدمة ٢٤ ساعة و٧ أيام َّـ 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

Ú–Ìãí@Âèy@ÑÓì€a@‚ãÿÌ@kÌÜ@áºa@Ô«b‡nu¸aÎ@?†Ï€a@¡íb‰€a

كتب أكرم اِّـغوش
<l^Œ¯√÷] <ŸÊˆä⁄ <Í¬^€jq˜]Ê <;õÁ÷] <ºç^fl÷] <›^Œ]
<gËÅ<Ç∑]<ÇÈä÷]<ÍfiÇÈâ<ª<Ìõ^ËÜ⁄<ÌÈ√∂<ª<Ì⁄^√÷]
<‡äu <ÿï^flπ] <'Èé÷] <Ì◊ÈñÀ÷ <ÌÈµÜ”i <^é¬ <Ì€È÷Ê
<ãÈÒÜ÷]<ÿn∫Ê<ÿ⁄]<Ì“Ü£<ÎÁe3÷]<ŸÊˆäπ]<ÌÀËÜç

JÌ⁄Ê^œπ]<·^qÜ„⁄<ª<ÎÜe<‰Èffi
<gfi^q<±]<gËÅ<ÇÈä÷] <ÏÖ]Å <ª<‹ËÜ”j÷] <Üñu<ÇŒÊ
<ÓäÈ¬ <ÍfiÁõ <ÎÖ]Üu˜] <gÒ^fl÷] <ÌÀËÜç <'Èé÷]
<^ñ¬]Ê<Ífi^€◊ä⁄<k“Áç<Í⁄^-]<Í÷^€√÷]<ÖÁi^flÈä÷]Ê
<∞÷Êˆä⁄Ê<^ñ¬]Ê<gÈfiÜ“<Í◊¬Ê<ÌœËÖá<›^é‚<l^ËÇ◊e
<ÿ⁄]<Ì“ÜuÊ<ÏÅÜπ]<Ö^ÈiÊ<ÌÈfi^flf◊÷]<ÌÈ÷^¢]<ã◊•<ª
<Å]ˆ Ê<Å]Ü⁄<å^f¬<ÌÈ÷]3â˜]<h]àu˜]<ª<·Á�ç^fiÊ
<ÏÇ◊f÷]<‘◊i<Ìõ^ËÜ⁄<ÏÇ◊e<^fle]<‡⁄<4f“<ÅÇ¬Ê<|Áç˜]
<Ó◊¬Ê<Ï4f“<ÌÈflõÊ<l^⁄^Œ<·^flf÷<k�¬]<:÷]<Ì√ËÅÁ÷]
<ãÈÒÜ÷]Ê<Í⁄]Ü“<ÇÈ€£]<Çf¬<Ç‚^.]<‰÷<ÖÁÀ«π]<‹„â_Ö
<Ìf“Á“Ê<Í⁄]Ü“<Ü€¬<ãÈÒÜ÷]Ê <Í⁄]Ü“<ÇÈçÖ<ÇÈ„é÷]
<Ÿ^€¬]<Ÿ^qÖÊ<∞ÈµÅ^“˜]Ê<∞◊ï^flπ]Ê<]Ç„é÷]<‡⁄

J∞vq^fi
<Ó◊¬<k÷]á<^⁄Ê<kfi^“<ÌÈqÉÁ€fl÷] <ÏÇ◊f÷] <ÂÑ‚<Ìõ^ËÜ⁄Ê
<ÿï^flπ]<ÿf¢]Ê<›Ê^œπ]<hÁfl¢]<ƒ⁄<ÖÁä¢]<Ç≤<Ç„√÷]
<hÜ√÷] <Å¯eÊ <·^flf÷ <^©] <Ì ^“Ê <ÏÜíjflπ] <lÊ4eÊ
<Ì€◊“<‰5^e<¯i<ÎÑ÷]<gËÅ<ºç^fl÷]<‰È◊¬<Üë]<^⁄<]Ñ‚Ê
<guÖ<Ü€¬<Ç€¶<ÇÈä÷]<Ìõ^ËÜ⁄<ÌÈ√∂<ãÈÒÖ<gÈu3÷]
<l^ËÇ◊f÷]<^ñ¬]Ê<h]Áfl÷]Ê<ÜÒ]à÷]<'Èé÷]<Ì◊ÈñÀe<^„È 
<kÈf÷]<]Ñ‚Ê<ÏÁ¬Ç÷]<ÂÑ‚<gu^ë<‹â^e<Ÿ^ŒÊ<ÖÁñ£]Ê
<Íí~é÷]<Í5^eÊ<‰fl¬<Ìe^Èfl÷^eÊ<gËÅ<Ç∑]<ÇÈä÷]<‹ËÜ”÷]
<Ì◊Èñ <·]<Õ^ï]Ê<JgÈuÜi<ÿ∂]<‹”jÈe<ª<‹”e<guÖ]
<‰fl¬ <Õ�Ü√Ë <·] <‡⁄ <2“] <ÌÀËÜç <‡äu <‹ËÜ”÷] <'Èé÷]
<4f“<Å¯f÷]<ÂÑ‚<ª<^flflÈe<ÂÁqÁe<^fiÖÊÜâ<·˜<l^€◊”e
<‘e<Íœj◊fl÷<^fl√⁄<‹”j◊Èñ <ÅÁqÊ<ÌëÜ <ÿ«jäfi»<Ÿ^ŒÊ
<‰◊‚] <∞e <ÿu <^µÜ“ <^ÀÈïÊ <^flÈ⁄] <^ø¬]ÊÊ <]àËà¬ <^}]
<‘uÜ�e<‘ä€jfiÊ<‘i]Å^çÖ]Ê<‘vÒ^ífle<’Ö^fjfi<‰Èf¶Ê
<ÏÜ⁄]ˆπ]Ê <ÌfljÀ÷] <ÂÑ‚ <‡⁄ <^√È∂<tÜ™<Óju <Í�âÁ÷]

J«‹ç^«÷]<ÊÇ√÷]<^7<º�≠<:÷]<ÌfÈ‚Ü÷]
<ÌÀËÜç <‡äu <'Èé÷] <Ì◊ÈñÀe <gÈu3÷] <±] <ì◊}Ê
<ÿ⁄]<Ì“Üu<ª<ÎÁe3÷]<ŸÊˆäπ]Ê<^Àí÷]<Çrä⁄<›^⁄]

JÎÜe<‰Èffi<ãÈÒÜ÷]<Ì÷ÊÅ<ÿn∫Ê
<]Ñ‚ <gËÅ <ÇÈä◊÷ <]Ü“^ç <ÌÀËÜç <'Èé÷] <pÇ† <‹m
<‰j€◊”e<Ç“]Ê<Ìõ^ËÜ⁄<ÌÈ√∂<Ü”ç<^€“<ÏÊ^À£]Ê<‹ËÜ”j÷]

٢٠١١ ٤ حزيران  Saturday 4 June 2011السبت 

<Ê] <Ÿ^€é÷] <Ê] <Ìõ^ËÜ⁄ <ª <^fl“ <·] <ÏÁ}]Ê <ÿ‚] <^flfi]
<Çu]Á÷] <·^flf÷ <ÿ“Ê <lÊ4eÊ <≈^œf÷]Ê <ÿf¢]Ê <hÁfl¢]

JÇuÁπ]
<ÓâÁ⁄ <gÈ«π] <›^⁄˜] <^„œ◊õ] <:÷] <Ì⁄Ê^œπ] <^ÈuÊ
<ÍfiÁÈ„í÷] <ÊÇ√÷] <ÃëÊ <ÎÑ÷] <!] <ÂÅ^¬] <ÖÇí÷]

J–◊�π]<Üé÷^e<ÿÈÒ]Üâ]Ê
<^flÀÈ◊u <·Á”Èâ <Üífl÷] <·] <‹”Úfl€�fi <^Èflfi] <Õ^ï]Ê

J^€Ò]Å
<I<ÖÇí÷]<ÓâÁ⁄<ÇÈä÷]»<‰e^j“<‰ÀËÜç<'Èé÷]<›ÇŒÊ

JÖÁñv◊÷<«·^äfi˜]
<JÌÈ÷^¢]Ê<·^flf÷<‡¬<oËÇ£]<ÖÁñ£]<ŸÊ]Çi<›^j§]<ªÊ

<làÈ≥ <ÌÈ~â <ÌeÅ`⁄ <lÇ¬] <ÇŒ <gËÅ <Ì◊Ò^¬ <kfi^“Ê
JÌ ^Èñ÷]Ê<›Ü”÷^e

FÖÁñuÊ<Ü€¬Ê<gËÅÊ<Ífi^€◊ä⁄Ê<ÓäÈ¬<ºâÁjË<‰ÀËÜç<'Èé÷]FFÖÁñuÊ<ÓäÈ¬<ÍfiÁõ<gÒ^fl÷]<ÊÇfËÊ<pÇvjË<ÌÀËÜç<'Èé÷]F<Fª^ËÜŒ<Ç€¶Ê<gËÅ<Ç∑_Ê<Ü€¬<Ç€¶F<FÅ]Ü⁄Ê<gÈfiÜ“Ê<êÁ«π]<ÿÈ⁄à÷]F<

F|Áç˘]Ê<t^r¬<HÏà∑<HgËÅF<FÌõ^ËÜ⁄<^fle_<ºâÁjË<ÌÀËÜç<'Èé÷]F<FÜ€¬<Ç€¶Ê<·Á⁄_<HåÁflõ<HêÁ«π]<HgÈfiÜ“F<FÅ]Ü⁄Ê<ÎÊ]Ü€∆<Í¬Ü⁄F<
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نائب غرنفيل االحراري طوني عيسى 
يقيم افطارا يف غراند رويال

رمضانيا يف  افطارا  عيسى  طوني  الشعيب  االحراري  النائب  اقام 
عدد  غرانفيل حضرها  رويال يف ضاحية  غراند  الكربى يف  القاعة 
كبري من ابناء اجلالية تقدمهم السيناتور احملامي شوكت مسلماني 
والنائب غلني بورك وممثل دار االفتاء الشيخ مالك زيدان وعدد 
ورئيس  البلديات  واعضاء  واملسيحي  االسالمي  الدين  رجال  من 
حترير موقه املنية االلكرتوني املهندس سعيد علم الدين ورئيس 
حترير جملة ميدل ايست تاميز واملوقع االلكرتوني العاملي الزميل 
كميل شالال ومدير العالقات العامة يف جريدة اهلريالد الزميل اكرم 

املغّوش.
بداية قراءة آيات كرمية من الذكر احلكيم ثم حتدث معّرفا املهندس 
افطارا  هلم  ومتمنيا  باحلضور  مرحبا  عيسى  طوني  ستيفن  الشاب 

مباركا.
تاله والده النائب عيسى فألقى كلمة من القلب هنأ فيها املسلمني 
بشهر رمضان ومتنى للصائمني افطارا مباركا وعيدا سعيدا مؤكدا 
انه بعون اهلل وشعب اسرتاليا العظيم سوف يعمل لتحقيق ما وعد به 
من مشاريع وخدمات تهم املواطنني يف منطقة غرانفيل خاصة اليت 

ميثلها كما متنى ان يعم السالم وتعود احلقوق املسلوبة ألهلها.
اهلل  وعلى  الصادق  والعمل  بالسعي  علينا  القول  اىل  وخلص 

بالتوفيق.
تصوير أراكس

كتب أكرم املغوّش

االديب والنحات واملؤلف ناجي الوصفي يف معرضه اجلديد يف مكتبة باراماتا

اكثر من عشرين كتابا يف تاريخ اسرتاليا والفلسفة 
والعربية  باالنكليزية  الواقعي  الروائي  واالدب 
وعدة  واالكريليكية  الزيتية  اللوحات  وعشرات 
بعرضها  قام  طبيعية  ونباتات  وجمسمات  منحوتات 
االكادميي والفنان املعروف ناجي الوصفي يف قاعة 
جان  بلديتها  رئيس  حبضور  باراماتا  بلدية  مكتبة 
كون  االسرتالي  اجلمهوري  احلزب  ورئيس  شديد 
سان دين وحشد من ابناء اجلالية العربية وعدد من 
الذي  الورهاني  الكبري فؤاد  الفنان  الفنانني منهم 
شارك باحد اعماله الفنية ومدير العالقات العامة يف 

اهلريالد الزميل اكرم املغّوش.
تعدد  جانب  اىل  الوصفي  ناجي  الفنان  ان  يذكر 
والشعر  والنحت  الرسم  يف  واختصاصه  مواهبه 

كتب أكرم املغوّش

الدوائر  لدى  حملف  مرتجم  فهو  والتأليف  واالدب 
طويلة  سنوات  منذ  القانونية  واملكاتب  احلكومية 
دائما  وشعاره  وانسانيته  بنزاهته  عنه  ومعروف 
اهلل حمبة«،  الن  اهلل  هو  وروحي  قليب  اىل  »االحب 
الوصفي وهو  ناجي  الكبري  االستاذ  لنا  قال  هكذا 
وفنيا  ادبيا  املميز  معرضه  زوار  باستقبال  منهمك 
النه يعمل للفن واالدب الصادق بعيدا عن الشوائب 
كمال  الشهداء  وكبري  املعلم  قال  كما  واملزايدات 
جنبالط » من يكّثر يف املزايدات يهون عليه القبول 

بارخص التسويات«. 
تصوير أراكس

*يشرح للزميل اكرم املغوّش**ناحي الوصفي يتحدث للزميل أكرم املغوّش*

*من منحوتاته*

*يشرح للزميل اكرم املغوّش*

النائب طوني عيسى

النائب طوني عيسى مع أعضاء بلدية وحضور

النائبان عيسى ومسلماني يتوسطان أحمد وعماد ديب والزميل أكرم املغوش

الشيخ زيدان ومسلماني وقاسم وعلم الدين والزميل مخايل

 Eternity يتقدم مدير عام مؤسسة
Funerals  السيد جان دكان من 

الجالية العربية عامة واالسالمية خاصة 
بأحر التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر 
السعيد طالبا من اهلل ان يكون عيد خري 

وبركات وسالم على الجميع

تــهنئة
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Julia Gillard: I won>t be asking 
Craig Thomson for full explanation 
PRIME Minister Julia 
Gillard says she won>t 
be asking Labor MP Craig 
Thomson to make a full 
explanation to parliament 
over allegations he 
misused a union credit 
card. 
The Health Services Union, 
which Mr Thomson led 
before becoming a Labor 
MP in 2007, has urged him 
to make a detailed public 
statement about his role 
in the suspected misuse 
or misappropriation of 
funds during his time as 
national secretary.
NSW police are considering 
allegations that a union 
credit card issued to Mr 
Thomson was used to pay 
for escort services, cash 
withdrawals and lavish 
meals, but police as yet 
have not launched an 
investigation.
Fair Work Australia is 
investigating the union>s 
finances, based on an 
independent report by 
lawyers and forensic 
accountants prepared 
on behalf of the union in 
2009.
Ms Gillard told reporters 
in Canberra on Thursday 
any statement to 
parliament was a matter 
for Mr Thomson.
«It>s a judgment for each 
parliamentarian involved,» 
she said.
Opposition Leader Tony 
Abbott - who again was 
unsuccessful in getting 
up a parliamentary 
motion on the subject - 
said the public and the 
union deserved answers 
from Mr Thomson and the 
Prime Minister.
«Many of those answers 
can only come from the 
prime minister,» Mr Abbott 
told ABC Television.
Ms Gillard said the only 
person in the parliament 
currently facing criminal 
charges was a Liberal 
senator, Mary Jo Fisher, 
who is accused of theft 
and assault and had not 
been asked by Mr Abbott 
to explain herself to 

parliament.
«No statements have 
been made by that Liberal 
senator and indeed no 
statement called for,» she 
said.
«There are proper 
processes here and 
they need to be gone 
through.»
The prime minister 
repeated her statement 
that she has discussed 
the matter with Mr 
Thomson, who «denies 
the allegations against 
him».
But she said it would be 
completely inappropriate 
to volunteer a view on 
what Mr Thomson told 
her.
Independent MP Tony 
Windsor, who helped 
deliver government to 
Labor last year, said the 
justice system should 
be allowed to take its 
course.
«Allegations have been 
made. As yet there>s no 
proof, there may be, there 
may be not,» Mr Windsor 
said.
Meanwhile, Ms Gillard 
said she was «deeply 
concerned» about Liberal 
senator George Brandis 
having telephoned the 
NSW Police Minister Mike 
Gallacher before sending 
the police commissioner 
Andrew Scipione 
information about Mr 
Thomson.
«Our system of 
democracy, our system of 
government, relies on the 
fact that office bearers like 
police commissioners, 
independently of political 
processes, exercise their 
best judgment,» she said.
Senator Brandis said in a 
statement he had spoken 
with Mr Gallacher «as a 
matter of courtesy» before 
sending his letter, and 
that the minister had let 
the commissioner know 
this.
«I have never had a 
conversation with Mr 
Scipione,» Senator 
Brandis said.

Friday, 26 August is 
Daffodil Day, Cancer 
Council’s annual 
fundraising event that 
gives hope for a brighter, 
cancer-free future. 
More than 3,000 
volunteers across Sydney 
and NSW will help sell 
fresh daffodils and other 
goodies to help raise 
$9.5 million nationally 
for Cancer Council’s 
research, prevention, 
information and support 
services. 
Volunteers can be 
found on the day at train 
stations, bus stops and 
major shopping areas.
In particular, Martin 
Place will be hosting 
some major Daffodil Day 
celebrations:
WHEN:  Friday, 26 
August 
WHERE: M a r t i n 
Place, Sydney
TIME: 12.00pm – 
2.30pm 
WHAT:  
•Designers for Daffodil 
Day fashion parade 
on a yellow catwalk. 
Eight of Australia’s 
most renowned fashion 
designers have created 
a unique collection for 
Designers for Daffodil Day 
including; Arthur Galan, 
Camilla, JASONGRECH, 
Jayson Brunsdon, 
Manning Cartell, Maurie 
& Eve, Natasha Gan and 
Rachel Gilbert.  
• Dress Yellow- 
Public catwalk and 

DAFFODIL DAY 2011
WHAT’S HAPPENING ON THE DAY?

promotions for corporates 
to parade their yellow 
outfits  
• Share your story 
of hope – Paper daffodil 
field of hope, where public 
can write their story of 
hope or what hope means 
to them. One daffodil will 
be picked every hour to 
win a great prize!
• Polite in Public 
yellow photobooth – 
Dress up yellow, get 
your photo taken on the 
yellow photo set, receive 
a printout to put in your 
wallet and an email copy 
to upload to facebook and 
twitter 
•Public address by the 
CEO Andrew Penman, 
along with guest 
appearances from our 25 
faces of hope and Cancer 
Council staff members 
•Cancer Council 
Information Booths for 
public to ask questions 
and get involved in our 
campaigns 
•Brent Street live 
performances 
•Many more guest 
appearances from local 
sporting teams and many 
who have been effected 
•Local media will be 
present throughout the 
day to capture the event 
and support Daffodil Day. 

For further media 
information contact 
Gina Murphy ginam@
nswcc.org.au;
02 9334 1428

PM Gillard stands by 
mining tax plan 

PRIME Minister Julia 
Gillard says she won>t 
be changing the minerals 
resources rent tax (MRRT) 
she negotiated with big 
resource companies last 
year. 
The Australian Greens 
today released a report 
showing the MRRT - which 
replaced the resource 
super profits tax proposed 
by former prime minister 
Kevin Rudd - would reap 
up to $115 billion less 
revenue over nine years 
than under Mr Rudd>s 
plan.
«This would be a perverse 
outcome at a time when 
the mining industry is 
already putting a huge 
strain on the rest of the 
economy,» Senator Brown 

said.
BHP yesterday posted 
a full-year net profit of 
$22.46 billion, up 85.9 per 
cent on the previous year. 
The Coalition opposes the 
tax.
Ms Gillard said in 
Canberra the Government 
would deliver the MRRT 
legislation this year, with 
the tax to start in July 
2012.
«Is this really a time 
for anybody to come to 
this parliament and say 
the MRRT should be 
opposed ... in view of the 
profitability of mines and 
the pressures we know 
are on other sections of 
the economy because of 
the high Aussie dollar?» 
she said.

Commissioner’s Eid ul-Fitr Message
I would like to extend 
my sincerest greetings 
and well wishes to the 
readers of the Middle 
East Herald and Sydney’s 
Muslim communities as 
we end the holy month of 
Ramadan and celebrate 
Eid ul-Fitr.

During my years 
as a police officer 
with the AFP I have 
come to understand 
the importance of 
Ramadan to our Muslim 
community in Australia, 
and of course to Muslims 
throughout the world, as 
a time to reaffirm their 
commitment to their religion, to reflect upon 
their lives and to consider how they might 
contribute to a better society.

The key themes that Ramadan promotes - 
respect, charity and humility – are ideals that 
we should all strive to uphold in our every day 
lives. As a non-Muslim, I believe that Ramadan 
is an important time to celebrate the diversity 
within our nation and make an effort, as 
individuals, to gain greater understanding and 
respect for those cultures that are different to 
the ones we have experienced within our own 
family backgrounds. 

On behalf of the Australian Federal Police I 
thank the Middle East Herald for the opportunity 
to wish the Muslim communities of Sydney 
“Eid Mubarak” .

Tony Negus APM
Commissioner of the 

Australian Federal Police 
(AFP)
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THE Craig Thomson 
scandal has reached into 
the heart of Julia Gillard>s 
office, after revelations that 
her chief-of-staff rang the 
Industrial Registrar in early 
2009 to ask whether he was 
investigating the Labor MP. 
Former Industrial Registrar 
Doug Williams thursday 
night confirmed the phone 
call from Ben Hubbard, 
which came before the 
fraud allegations were 
made public.
Mr Williams told the Prime 
Minister>s most trusted 
adviser that he was 
legally unable to provide 
any information about his 
investigation.
The explosive allegations 
raise questions about 
when Ms Gillard - who 
was deputy prime minister 
and workplace relations 
minister at the time - first 
learnt about claims that Mr 
Thomson had stolen union 
funds to pay for prostitutes.
But she is now facing 
questions about whether 
her own office sought to 
intervene in the Thomson 
affair before it had even 
been made public.
The PM - who yesterday 
accused the Coalition of 
«stinking hypocrisy» over 
the Thomson scandal - has 
steadfastly defended her 
Labor colleague, who is 
facing a probable police 
investigation into claims 
he skimmed $150,000-plus 
from union accounts.
As the scandal continued to 
paralyse the Government, 
The Courier-Mail can also 
reveal the Health Services 
Union failed to pay $300,000 
in ACTU fees during the 
same period Mr Thomson 

was alleged to have been 
defrauding his credit card 
of tens of thousands while 
national secretary.
Correspondence reveals 
ACTU supremo Jeff 
Lawrence personally 
brokered a settlement with 
the union.
Mr Williams, who retired 
as Industrial Registrar in 
December 2009, said he 
took the phone call from Mr 
Hubbard in early 2009.
«I recall receiving a phone 
call in early 2009 concerning 
inquiries that I had initiated 
into the Health Services 
Union,» Mr Williams said.
«I observed that because of 
my independent statutory 
position as Industrial 
Registrar, I was not in a 
position to provide any 
information about what 
course I was taking or 
otherwise.»
The allegations that Mr 
Thomson had used union 
funds to pay for prostitutes 
and other personal items 
were first published in April 
2009.
A spokesman for the Prime 
Minister said: «There is 
regular communication 
between ministerial chiefs-
of-staff and senior public 
servants to confirm facts. 
Mr Hubbard has no specific 
recall of the conversation.»
A letter obtained by The 
Courier-Mail confirms 
ACTU national secretary 
Mr Lawrence was heavily 
involved in talks to try to 
recover nearly $400,000 
owed by the HSU to the 
peak union body.
The letter, from ACTU 
assistant secretary Tim 
Lyons to HSU national 
secretary Kathy Jackson, 

Claims Julia Gillard>s chief of staff knew of Craig Thomson affair in early 2009 

ELEVEN people have 
died after a fire engulfed 
a house in Brisbane>s 
south, in what has been 
described as a «tragedy 
beyond all proportions». 
Raw scenes of grief are 
unfolding in Wagensveldt 
Street, Kingston, south of 
Brisbane, as the search for 
bodies begins.
It is feared about half the 
victims may be children, 
with neighbours saying 
five or six lived in the home 
that was engulfed by fire 
shortly after midnight.
The victims are mainly 
from two Pacific Islander 
families who had shared 
the fibro, tin-roofed home 
that is now in ruins, its top 
storey collapsed into a 
blackened shell.
Two men escaped with 
relatively minor burns. At 
least one refused to leave 
the scene, staying to help 
emergency crews, who 
now face the terrible task 
of finding and recovering 
so many bodies.

Several cars were on fire and multiple explosions 
reported as fire engulfed a Brisbane home 

Logan police 
Superintendent Noel 
Powers told reporters he 
had never seen anything 
like the devastation he 
faced in Wagensveldt 
Street in the early hours 
on Wednesday morning.
He could not confirm 
the age or sexes of the 
victims but it was clear 
many people had lost their 
lives. It is understood the 
families are Tongan and 
Samoan.
«No, never in my service, 
never have I seen anything 
like this,» he said.
«What is readily evident is 
that it>s a total and utter 
catastrophe, a tragedy 
beyond all proportions.»
He said the focus now 
was on sifting through 
the charred remains of 
the home to find the 11 
presumed dead.
Supt Powers said some of 
the experts responding to 
the tragedy had helped in 
the aftermath of the Bali 
bombings, and warned 

that formal identification 
of the victims could take 
some time.
«It is a very methodical 
process. In some instances 
it may come down to 
dental identification.
«We ask the community to 
understand that we need 
to be 100 per cent sure 
... we>ll be here for some 
time.»
Fire and Rescue Service 
Acting Chief Superintendent 
Peter Ryan said it was not 
yet clear if the house was 
fitted with smoke alarms.
Neighbour Zac Pearson, 
16, said five or six children 
lived in the house, which 
was blazing when he and 
his mother ran into the 
street.
«There were about five 
or six children and I have 
heard people have not 
made it,» he told AAP at the 
scene.
«We used to go to the park 
down there and play some 
basketball. It>s a shock, 
it>s sad.»

reveals the debts date 
back to before Mr Thomson 
became national secretary 
in 2002. The ACTU agreed 
to waive $38,882.14 in 
unpaid affiliation fees, and 
asked for $346,709.12 in 
affiliation fees to be paid 
back in instalments.
A UNION>S decision to 
dob in embattled Labor MP 
Craig Thomson to police 
has deepened the crisis 
engulfing the Federal 
Government. 
The Health Services Union 
- once led by Mr Thomson 
- wednesday referred 
allegations of credit card 
misuse to police.
A criminal investigation now 
appears likely into claims 
Mr Thomson>s union-
provided credit card was 
used to pay for prostitutes.
It comes as a Melbourne 
escort agency raised fresh 
allegations linking him to 
the use of prostitutes.
Its manager told The 
Australian its records show 
the company provided 
services in the name of a 
«Craig Thomson» in 2005 
and 2006.
Labor fears the scandal 
could force Mr Thomson out, 
triggering a by-election that 
the minority government 
would struggle to win.
«We have a Prime Minister 
in hiding on this issue, we 
have a member in protection 
and we have a government 
in paralysis,» Opposition 
Leader Tony Abbott said.
Overseas trips
Documents obtained by the 
Herald Sun - set to heap 
more pressure on the Gillard 
Government - detail how Mr 
Thomson also allegedly 
blitzed his way through 

$100,000 in allegedly 
unauthorised withdrawals 
while national secretary of 
the Health Services Union.
The Herald Sun can reveal 
between 2002 and 2007, 
Mr Thomson allegedly 
withdrew hundreds of 
dollars at a time using a 
Mastercard senior union 
sources say was unknown 
to national executive.
During a three-week trip to 
the US, Britain and France 
in May 2004, Mr Thomson 
allegedly went through 
$4724.
Cash withdrawals 
included $780.67 from the 
«Trocadero» in London, 
$523.59 from «Paris Saint 
Lazare» and almost $850 
from New York banks.
Bank records show 
spending of $3200 in just 
one month while the Labor 
MP was in Australia.
Ten pages of bank 
statements show routine 
withdrawals from accounts 
associated with Mr Thomson 

in blocks of $200, $300 and 
$500, from venues including 
Crown casino and Qantas 
airport lounges.
Mr Thomson is alleged 
to have given himself the 
Mastercard in addition to 
an official union Diners 
Card - also the subject of 
unauthorised expenditure.

No receipts, no tax 
invoices

An initial HSU audit report, 
by Melbourne chartered 
accountants Dick & Smith, 
found «insufficient support 
for most credit card 
transactions» over a six-
month period in 2007 while 
Mr Thomson was running 
for the seat of Dobell in 
Sydney.
«The executive should be 
aware that in the unlikely 
event of a GST audit by the 
Australian Taxation Office, 
replacement tax invoices 
may be needed,» Ian Dick, 
principal of Dick & Smith, 
wrote to Ms Jackson.

In a scathing report, Mr Dick 
suggested Mr Thomson 
covered up the purpose of 
the cash withdrawals.
«There are no receipts 
or tax invoices for cash 
withdrawals,» he said.
Ms Jackson yesterday 
announced the union>s 
decision to refer the matter to 
NSW police and co-operate 
with any investigation.
But the role played by Mr 
Thomson>s mentor and HSU 
president, Mike Williamson, 
was unclear after he failed 
to attend the meeting.
Ms Jackson refused to 
comment on whether Mr 
Williamson, who is also 
national vice-president of 
the ALP, argued against 
referring the matter to the 
police.
She declared the interests 
of her 70,000 members were 
more important than the fate 
of the Gillard Government.
Mr Thomson did not respond 
to emails on thursday.
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