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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 

 وافرنجية
للمعلومات 

االتصال على:
9597 2071

مطلوب

Full Ad and 
details on  
back page 

40
Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia

THE TYRE EXPERTS
 & NEW RETAIL SHOP

SERVICE CENTRE
 WHEELS & TYRE CENTRE

تفاصـيل االعـالن ص 21

 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

Oporto Merrylands Road, Merrylands Stockland Food Court,  
Cnr Jersey Rd and Rooty Hill Rd Plumpton  
& Stanhope Village Shopping Centre.

FAMILY  
BURGER  
DEAL 

2 x double fillet Bondi burgers™, 

2 x single fillet BurgerSnackers,  
2 x large chips  

and 4 x 375ml cans of drink

PLU 453

24.98

FAMILY 
CHICKEN  

MEAL 
1 x whole chicken,  

4 x single serve mash & gravy  
or single serve side salads,  

and 2 x large chips.

24.98
PLU 447

DOUBLE  
BARREL  
DEAL

burgers™,  
 

 

12.98

FREE  
REGULAR  
COFFEE 

With any brekkie  
burger purchase.  

Only available until 11am.  

PLU 458

Limit one coupon per person. Not to be  
used in conjunction with any other offer.  
Valid until 30.11.2011 at Oporto Merrylands, 
Merrylands Stockland, Plumpton & Stanhope Gardens.

a few moments to 
save and savour

23846

Limit one coupon per person. Not to be  
used in conjunction with any other offer.  
Valid until 30.11.2011 at Oporto Merrylands, 
Merrylands Stockland, Plumpton & Stanhope Gardens.

Limit one coupon per person. Not to be  
used in conjunction with any other offer.  
Valid until 30.11.2011 at Oporto Merrylands, 
Merrylands Stockland, Plumpton & Stanhope Gardens.

Limit one coupon per person. Not to be  
used in conjunction with any other offer.  
Valid until 30.11.2011 at Oporto Merrylands, 
Merrylands Stockland, Plumpton & Stanhope Gardens.

سليمان والراعي ناقشا قانون اإلنتخابات والردود

جلسة »مكهربة« للجان النيابية وسجاالت حاّدة
األحداث العربية املتسارعة 
تلقي بظالهلا على املشهد 
رغم  اللبناني  الداخلي 
استمرار السجاالت الداخلية 
جمرى  على  تؤثر  ال  اليت 
الداخلي  السياسي  املسار 
ملا  اجلميع  انتظار  ظل  يف 
ستؤول اليه التطورات يف 
سوريا، والالفت امس االول 
كان تصريح حاكم مصرف 
رياض  الدكتور  لبنان 
سالمة الذي اكد ان لبنان 
ال يعتزم خفض احتياطاته 
تباطؤ  متوقعا  الذهب،  من 
بني  ما  االقتصادي  النمو 
2 و3 يف املئة نتيجة عدم 
يف  السياسي  االستقرار 
العام  من  االول  النصف 

احلالي.
سليمان بالدميان

البارو سياسيا وصف رئيس 
ميشال  العماد  اجلمهورية 
البطريرك  كالم  سليمان 
بطرس  مار  املاروني 
فرنسا  من  الراعي  بشارة 
مصلحة  يف  يصب  بأنه 

لبنان، وان البطريرك نقل 
السلطات  اىل  اهلواجس 
وان  بنجاح  الفرنسية 

مواقف البطريرك ال ختضع 
للتوظيف السياسي وليس 

)التتمة ص 17(حباجة ملن يدافع عنه.

سليمان  الرئيس  ولفت 
حتدث  البطريرك  ان  اىل 

قوات اجمللس االنتقالي تدخل سرت
ساركوزي وكامريون يف طرابلس: ليبيا حتت الوصاية الفرنسية ـ الربيطانية

الفرنسي  الرئيس  اكد 
ورئيس  ساركوزي  نيكوال 
ديفيد  الربيطاني  الوزراء 
زيارتهما  خالل  كامريون، 
امس  طرابلس  اخلاطفة 
ستبقى  ليبيا  ان  االول، 
فرنسا  وصاية  حتت 
تعتزمان  اللتني  )التتمة ص 17(وبريطانيا 

)التتمة ص 14(

ها أنذا يا يسوع، اذ اقدم لك هذه الباقة من 
اجلو  يف  نفسي  وضعت  اني  أّدعي  الومضات 
امُلطل على مداك.. ولكين ادرك -يا يسوع - ان 
نهاية  فيها  نقطة  كل  الدوائر:  مدى  هو  مداك 

يف بداية.

يكتبها سـامي مظلوم

)التتمة ص 17(

قانا والبطريرك الراعي..
لقاء احملبة واألديان!

صـوت احلـقيقة

ابراهيم  حلويات  فازت 
جبائزة أفضل مصلحة يف 
منطقة سانت جورج للعام 
لتوزيع  حفل  يف   2011
بلدية  اقامته  اجلوائز 
روكدايل يوم اجلمعة 26 
اوتيل  يف  املاضي  آب 

اختيار  جبائزة  ابراهيم 
الثاني  للعام  الشعب 

للعام الثاني على التوالي

حلويات ابراهيم تفوز جبائزة اختيار الشعب 
الفضل مصلحة يف منطقة سانت جورج للعام 2011

*خليل ابراهيم يحمل الجائزة ويتوسط وزيرة الظل للحكومة املحلية صويف كوتسيس ورئيس 
بلدية روكدايل بيل سارافينوفسكي ومدير بنك ويستباك يف روكدايل دايفيد راين*

)التتمة ص 22(

The Grand Roxy يف براينت 

ال ساندز.
حلويات  فازت  وقد 

طويلة  لعالقة  التأسيس 
الليبية  السلطات  مع  االمد 
اجلديدة،، وانكرا االتهامات 
املوجهة إليهما ال سيما من 
فرنسية  مصادر  جانب 
وبريطانية موثوقة بالسعي 
وراء ثروات ليبيا، وشددا 
على  نفسه  الوقت  يف 

العسكرية  احلملة  مواصلة 
األطلسي  مشالي  حللف 
الذي أكد أن 15 يف املئة 
من قوات معمر القذايف ما 
زالت فاعلة، يف حني أعلن 
االنتقالي  الوطين  اجمللس 

املنشق  املقدم  اعرتف 
يف  اهلرموش  حسني 
التلفزيون  عرضها  شهادة 

أمس  مساء  السوري، 
بعيد  تلقى  بأنه  االول، 
حزيران  يف  انشقاقه 

من  اتصاالت  املاضي 
لإلخوان  العام  املرشد 
الشقفة  رياض  املسلمني 
السوري  الرئيس  ونائب 
خدام  احلليم  عبد  السابق 

شعبان: خماوف روسيا وسوريا متطابقة ... وموسكو مل تعرض وساطة

املقدم املنشـق اهلرموش يظهـر على التلفزيون السـوري:
تلقيت وعوداً باملال والعتاد من »اإلخوان« وخدام والصّديق
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JOHN’S DAY  NIGHT CHEMIST

OPEN 
TILL 
8PM 7 

DAYS 
& 

NIGHTS

333 GUILDFORD RD, GUILDFORD 

TEL: 9632 6890
LOWEST PRIVATE PRESCRIPTION PRICES EVERYDAY $10 
WINNERS
AGAIN

2011

WINNER

2008

2008

WINNER

2010

2010

L2
38

23
87

-0
80

91
1

Offer only available for patients on insulin. Offer can not be used in conjunction with any other 
offer. Excludes Optium Omega, Optium Xceed and FeeStyle Lite as trade-in. Customer’s old 
meter must be traded in to qualify for this offer. One per customer. Cash back amount is limited 
up to $50 and cannot exceed the purchase price of the meter.
*Diabetics with elevated ketone levels should seek medical advice. Ask you healthcare 
professional how an Optium Xceed or FreeStyle Lite may assist you. Always read the label and 
use only as directed. Information contained herein is for distribution outside of the USA only.

666 Doncaster Road Doncaster Victoria 3108 Australia   www.abbottdiabetescare.com.au
ABN 95 000 180 389 MSE110630114126

AFTER $30 
CASHBACK ON 

UPGRADE
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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

سليمان يتبنى يف الدميان خطاب الراعي يف فرنسا:

نقل بأمانة هواجس املسيحيني واملخاطر اليت تتهددهم

Saturday 17 September 2011السبت 17 أيلول 2011

printed by: New Age Printing Pty Ltd
22 Clyde Street Rydalmere NSW 2116

تلقى رأس الكنيسة املارونية 
جرعة دعم سياسية من رأس 
أن  يؤمل  اللبنانية،  الدولة 
تؤدي اىل اقفال الباب امام 
او  اليت صدرت  الردود  كل 
ستصدر، نسبة ملواقف سيد 
فرنسا،  يف  االخرية  بكركي 
اجلمهورية  رئيس  اكد  حيث 
ان  سليمان  ميشال  العماد 
املاروني  البطريرك  مواقف 
ختضع  ال  الراعي  بشارة 
تنبع  بل  السياسي  للتوظيف 
كمسؤول  املهم  دوره  من 
والشرق  لبنان  مسيحيي  عن 
عن  مسؤوال  وكونه  االوسط 
لبنان  استقالل  على  احلفاظ 
زيارة  ووصف  وسيادته، 
بأنها  باريس  اىل  الراعي 
وناجحة وتصب  »جيدة  كانت 

يف مصلحة لبنان«.
الراعي  ان  سليمان  واكد 
بأمانة يف نقل هواجس  جنح 
املسيحيني يف لبنان والشرق 
اخطار  باربعة  تتلخص  واليت 
حتدق بنا وهي اوال اخلطرعلى 
ومسيحيي  لبنان  مسيحيي 
تقسيم  ثانيا خمطط  الشرق، 
الشرق االوسط اىل دويالت 
مذهبية، ثالثا خطر االعتداءات 
االسرائيلية املتكررة واالطماع 

، ورابعا خطر التوطني.
جاء  اجلمهورية  رئيس  كالم 
بعد لقائه البطريرك املاروني، 
الدميان،  يف   ، االول  أمس 
يف  املشاركة  هامش  على 
السنوية  نشاطات  اختتام 
البطاركة  حلديقة  السابعة 
حيث قال ان اللقاء كان مرحيا 
وان االجواء جيدة وتصب يف 

مصلحة لبنان.
للردود واهلجوم  بالنسبة  اما 
على البطريرك بعد عودته من 
إن  سليمان،  فقال  باريس 
البطريرك الراعي ليس حباجة 
والنقاشات  عنه  يدافع  ملن 
اليت حصلت هي دليل جناح 
ان  متأكد  وانا  الزيارة، 

ختضع  ال  البطريرك  مواقف 
تنبع  بل  السياسي  للتوظيف 
كمسؤول  املهم  دوره  من 
والشرق  لبنان  مسيحيي  عن 
االوسط ومسؤول عن احلفاظ 
على استقالل لبنان وسيادته 
القديم  الدور  هو  وهذا 
لبكركي واملتالزم معها. من 
عنده  كانت  املنطلق،  هذا 
طرح  عنده  وكان  هواجس 
امام  طرحه  وقد  متكامل 
والذي  الفرنسية  السلطات 
ظهر منه يف االعالم هو اجزاء 
متناثرة لكن طرحه كان كامال 
مصلحة  يف  ويصب  متكامال 
اوضحه  االمر  وهذا  لبنان 
حباجة  وليس  بنفسه  غبطته 
الحد يدافع عنه او يعلق على 
غبطته  قال  ولقد  املوضوع، 
من  البطريرك  كالم  امسعوا 

فم البطريرك.
السفري  موقف  وحول 
ثم  االجيابي  الفرنسي 
املعرتض الحقا قال سليمان: 
وماذا  بالتعليقات  بدنا  »شو 
قال فالن او ماذا قال اخر، 
البطريرك نقل اهلواجس اىل 
وجنح  الفرنسية  السلطات 
بنقل هذه اهلواجس، هذا ما 
اريد قوله. لقد قال إن هناك 
لبنان  مسيحيي  على  خطرا 
وعلى مسيحيي الشرق وقال 
لتقسيم  خمططا  هناك  إن 
الشرق االوسط اىل دويالت 
مذهبية، وقال إن هناك خطرا 
اسرائيليا يتمثل باالعتداءات 
املتكررة واالطماع، وقال إن 
التوطني  خطر  ايضا  هناك 
مقدمة  يف  جاء  ما  وهذا 
الدستور، لقد اثار البطريرك 
نريد  وال  االربعة  االمور  هذه 

منه اكثر من ذلك.
البطريرك  رفض  جهته  من 
بالقول  واكتفى  التعليق 
»احسن كالم مسعته اىل االن 

وهو كالم رئاسي«.
اجلمهورية  رئيس  وكان 
وصل اىل منطقة بشري عند 

الساعة الواحدة والنصف على 
حطت  عسكرية  طوافة  منت 
بعدها  انتقل  اجلبة  حدث  يف 
الدميان  اىل  سيارات  مبوكب 
استقباله  يف  كان  حيث 
للصرح  اخلارجية  الباحة  عند 
به  حييط  الراعي  الصيفي 
صفري  نصراهلل  الكاردينال 
املوارنة  املطارنة  من  وحشد 

وشخصيات.
واثر وصوله اقيم غداء على 
اجلميع  بعدها  انتقل  شرفه 
اىل صالة قصرية يف كنيسة 
الصرح لتعقد الحقا خلوة بني 
البطريرك املاروني والرئيس 
سليمان على مدى ثالثة ارباع 
البحث يف  خالهلا  مت  الساعة 
الراهنة  االوضاع  خمتلف 
وانضم اليها يف وقت الحق 
الكاردينال صفري حيث اثنى 
رئيس اجلمهورية على موقف 
وطريقة  فرنسا  يف  الراعي 
املسيحية  للهواجس  مقاربته 

ولالخطار احملدقة بلبنان.
اجلميع  انتقل  ذلك  بعد 
الكبري  الصرح  صالون  اىل 
رابطة  عام  منسق  قدم  حيث 
والرتاث  للرسالة  قنوبني 
زيتية  لوحة  الشدراوي  نوفل 
حلديقة البطاركة اىل الرئيس 
سليمان، وقدم رئيس احتاد 
ايلي  بشري  قضاء  بلديات 
النور  بشرى  لوحة  خملوف 
اىل البطريرك الراعي، وقدم 
قنوبني  رابطة  عام  امني 
لوحة  فرح  جوزف  احملامي 
اىل  والرتاث  القداسة  ارض 
الكاردينال صفري، واللوحات 
الزيتية هي من اعمال الفنانة 

فريا الدويهي فرح .
الرئيس  سجل  ذلك  بعد 
سجل  يف  كلمة  سليمان 
انتقل  ثم  ومن  التشريفات، 
اجلميع اىل حديقة البطريركني 
اقامتها  صفري والراعي اليت 
يف  مؤخرًا  الدميان  رعية 

البطاركة،  حديقة  حماذاة 
حيث مّت غرس ثالث شجرات 
اسم  على  واحدة  لزاب، 
واثنتني  سليمان،  ميشال 
والراعي  صفري  امسي  على 
الصخرية  املنحوتة  قرب 
اليت متثل صفري يسلم عصا 
وهي  الراعي،  اىل  الرعاية 
ناصيف  خازن  عائلة  تقدمة 
علوان  نايف  النحات  وتنفيذ 
اىل  احلضور  انتقل  ومنها 
اقيم  حيث  البطاركة  حديقة 
قداس يف واحة جورج افرام 
حضره اىل رئيس اجلمهورية 
مروان  العميد  الداخلية  وزير 
ناظم  البيئة  وزير  شربل، 
سرتيدا  النائبني  خوري، 
الوزير  كريوز،  وايلي  جعجع 
السابق رميون عوده، النائب 
العميد  طوق،  جربان  السابق 
نائب  ممثاًل  جملي  وليام 
رئيس جملس الوزراء االسبق 
احتاد  رئيس  فارس،  عصام 

ايلي  بشري  قضاء  بلديات 
خملوف، وحشد من القيادات 

والشخصيات.
يف بداية القداس، وبعد كلمة 
حتدث  عرب،  جورج  للزميل 
البيسري  فرنسيس  املطران 
»علينا  قائال  الراعي  وتاله 
الصمود كلنا يف لبنان لكي 
نساعد  ولكي  وطننا  حنمي 
اخواننا يف العامل العربي على 
باحلوار  االصالحات  تأمني 
بعيدا عن العنف واحلرب اليت 

خربناها يف لبنان«.
صباح  التقى  الراعي  وكان 
اخلارجية  وزير  االول،  أمس 
معه  وحبث  منصور  عدنان 
يف نتائج زيارته اىل فرنسا 
تتعلق  اخرى  ومواضيع 
اللبنانية  اجلاليات  باوضاع 
سيما  ال  االنتشار  بالد  يف 
االقرتاع  يف  املغرتبني  حق 
السفارات  يف  وتسجيلهم 
استقبل  كما  والقنصليات. 
لالمن  العام  املدير  الراعي 
ابراهيم  عباس  اللواء  العام 
نواب  تكتل  من  وفدا  ثم 
النواب  ضم  اهلرمل  ـ  بعلبك 
علي املقداد، كامل الرفاعي 
يرافقهم رئيس  واميل رمحة 
بلدية بعلبك هاشم عثمان حيث 
مت البحث يف موضوع زيارته 
ـ  بعلبك  املقررة اىل حمافظة 
واالحد  السبت  يومي  اهلرمل 
املقبلني. واوضح املقداد ان 
املنطقة ستكون  اىل  الزيارة 
تارخيية وسيحل الراعي ليس 
ضيفا على اهله بل سيكون 

صاحب الدار والدعوة.
جنيب  الرئيس  أن  يذكر 
ان يكون  ميقاتي من املقرر 
قد زار الدميان امس وجيتمع 

بالراعي.
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مطلوب معلمون

مطلوب معلمون مهرة يتقنون مهنة جنارة 
الباطون وعمال ايضا للعمل مع شركة 

  CONFORM AUSTRALIA
يف سيدني.. 

الرجاء االتصال بالسيد يوسف على 
الرقم التالي: 788 555 0405

مطلوب للعمل يف فرن ومطعم
مطلوب للعمل بدوام كامل :

- طبّاخ مع خربة يف حتضري املعّجنات وَخبِزها 
- مساعد طبّاخ 

 وسيجري االفتتاح يف منتصف أكتوبر/ تشرين األول  
 Leichhardtملطعم يف

اخلربة ضرورية - ال تقل عن سنتني.
للمزيد من املعلومات الرجاء اإلتصال على الرقم: 

0425286033

كونيللي لسليمان: ندعو لبنان اىل تلبية التزاماته الدولية
ميشال  اجلمهورية  رئيس  استقبل 
سليمان فيقصر بعبدا امس االول، 
سفرية الواليات املتحدة األمريكية 
يف  معها  وحبث  كونيللي،  مورا 
بني  والتعاون  الثنائية،  العالقات 
البلدين، وسبل التعاون يف جملس 
لبنان  يرأسه  الذي  الدولي  األمن 
معها  وتبادل  الشهر.  هذا  طوال 
املطروحة  املواضيع  حول  اآلراء 
موضوع  سيما  ال  اجمللس،  امام 

االعرتاف بالدولة الفلسطينية.
يف  االمريكية  السفارة  واوضحت 
مع  تطرقت  »كونيللي  أن  بيان، 
لبنان جمللس  رئاسة  اىل  سليمان 
األمن الدولي خالل الشهر اجلاري، 
للمشاركة  املرتقبة  زيارته  واىل 
لألمم  العمومية  اجلمعية  أعمال  يف 
سبل  معه  وناقشت  املتحدة، 
التعاون بني البلدين. ودعت لبنان 
الدولية،  التزاماته  كل  تلبية  إىل 
مؤكدة التزام أمريكا بلبنان السيد 

واملستقل«.
وعرض الرئيس سليمان التطورات 
السياسية السائدة مع عضو كتلة 
ايلي  النائب  اللبنانية«  »الكتائب 
ماروني، الذي أكد يف حديث اىل 
 ،»100.5 ـ  لبنان  »صوت  إذاعة 
اىل  »الوقوف  بعبدا،  زيارته  بعد 
جانب الرئاسة األوىل والبطريركية 
مع  ناقش  أنه  موضحا  املارونية«، 
إعادة  ضرورة  سليمان  الرئيس 
الوطين،  احلوار  طاولة  تفعيل 
على  وأطلعه  مقرراتها،  وتنفيذ 
كندا  اىل  املرتقبة  زيارته  برنامج 
من  بدعوة  املتحدة،  والواليات 
ودعا  هناك«.  اللبنانية  اجلاليات 
اىل توحيد اجلامعة الثقافية اللبنانية 
يف العال، ناقال رغبة سليمان يف 

ذلك.
مطران  اجلمهورية  رئيس  والتقى 
زحلة للسريان بولس صفر، ووفدا 
برئاسة رئيس »االحتاد السرياني« 
الذي  ادريس،  فؤاد  أوروبا  يف 
يف  اجلالية  وضع  على  أطلعه 
يف  االستثمار  وإمكانات  السويد 

لبنان.

أمل نْقل سوريا اىل مرحلة يعلو فيها صوت الدميوقراطية على »املخابرات«

احلريري: مصدر خماوفنا كان وسيبقى غلبة السالح
أن  احلريري  سعد  الرئيس  أكد 
الشعوب  حراك  على  »رهاننا 
التزام  من  ينبثق  العربية 
احلرية  بقضايا  التارخيي  لبنان 
والدميوقراطية وحقوق اإلنسان«، 
مشريًا اىل أن »الشعب السوري 
العربية  للكرامة  عنوانًا  يشكل 
تناضل  اليت  للشعوب  ومنوذجًا 
وحتقيق  حقوقها  سبيل  يف 
نظام  إقامة  يف  طموحاتها 

دميوقراطي تعددي«.
وأعرب عن »ختوفه على النظام 
أن  موضحًا  الدميوقراطي«، 
كان  املخاوف  هذه  »مصدر 
كل  يف  السالح  غلبة  وسيبقى 
عدو  هو  فالسالح  املراحل، 
عدو  وهو  األكرب  الدميوقراطية 
أن  ُيفرتض  الذي  االستقرار 
للنظام  املنيع  احلصن  يشكل 
الدميوقراطي«. وأمل يف تداول 
»ونقلها  سوريا  يف  السلطة 
صوت  فيها  يعلو  مرحلة  إىل 
الدميوقراطية على صوت أنظمة 

املخابرات«.
يوم  ملناسبة  بيان  يف  وقال 
أمس  العاملي  الدميوقراطية 
العاملي  اليوم  »يكتسب  االول: 
أهمية  العام  هذا  للدميوقراطية 
خاصة ومميزة، يف الوقت الذي 
حراكًا  العربية  الشعوب  تعيش 
اجتاه  يف  وتارخييًا  مفصليًا 
دميوقراطية  حياة  إىل  العبور 
طويلة  أزمة  تنهي  متجددة، 
والقمع،  االضطهاد  عهود  من 
نسأل  جديدة،  ملرحلة  وتؤسس 
تكون  أن  وتعاىل  سبحانه  اهلل 

مضيئة يف تاريخ أمتنا«.
نتطلع  لبنان  يف  »إننا  أضاف: 
باهتمام كبري إىل حركة التغيري 
ونتوجه  العربي  حميطنا  يف 
بهذه املناسبة بتحية خاصة إىل 
مصر  يف  الشقيقة  الشعوب 
حققت  اليت  وليبيا،  وتونس 

أن  نأمل  متقدمة،  خطوات 
تتكلل باالستقرار وإرساء قواعد 
الدميوقراطية  للممارسة  سليمة 
اليت ناضلوا يف سبيلها. وأخال 
دون  من  اللبنانيني  مجيع  أن 
استثناء يتطلعون يف هذا اليوم 
الشقيق  السوري  الشعب  إىل 
الذي يدفع يف كل يوم ضرائب 
فداء  واألرواح  الدم  من  باهظة 
حلرية أصبحت هدفًا ُيراَهن عليه 
إليه  ُيسعى  دميوقراطي  ونظام 
اىل  ولفت  وثبات«.  جهد  بكل 
السوري  العربي  »الشعب  أن 
الروحية  أطيافه  بكل  الشقيق 
والوطنية، يشكل يف هذا اليوم 
ومنوذجًا  العربية  للكرامة  عنوانًا 
للشعوب اليت تناضل يف سبيل 
يف  طموحاتها  وحتقيق  حقوقها 
تعددي  نظام دميوقراطي  إقامة 
حيقق آمال الشعب السوري يف 
سوريا  ونقل  السلطة  تداول 
صوت  فيها  يعلو  مرحلة  إىل 
الدميوقراطية على صوت أنظمة 

املخابرات«.
حراك  على  »رهاننا  أن  وأكد 
من  ينبثق  العربية  الشعوب 
بقضايا  التارخيي  لبنان  التزام 
وحقوق  والدميوقراطية  احلرية 
رهانًا  ليس  وهو  اإلنسان، 
ظريف  موقف  جمرد  يكون  ولن 
يتعلق مبسار العالقات اللبنانية 
على  شهد  الذي  السورية  ـ 
من  مراحل  طويلة  عقود  مدى 
التجاذب وعدم الثقة واالرتباك. 
فاللبنانيون يراهنون على اتساع 
أمتهم  يف  الدميوقراطي  املدار 
العربية وعلى جناح جتربة الشعب 
اجلديدة  خياراته  يف  السوري 
راسخة  قناعات  من  انطالقًا 
به  يضطلع  الذي  الدور  ومن 
للحريات  أساسي  لبنان كمرتكز 
»يكون  أن  وأسف  العربية«. 
حيقق  الذي  العربي  احلراك 

اندفاعاته حنو الدميوقراطية، يف 
الوقت الذي يتعرض فيه النظام 
الدميوقراطي يف لبنان لنكسات 
يف  اإلمعان  نتيجة  متعددة 
وحماوالت  االستئثار  سياسات 

إلغاء اآلخر«.
اليوم،  هذا  يف  »إننا  وتابع: 
على  حقيقية  خماوف  عن  نعربرّ 
ومصدر  الدميوقراطي  النظام 
هذه املخاوف معلوم لدى مجيع 
املؤمتنني  ومجيع  اللبنانيني 
الدميوقراطية  لبنان  رسالة  على 
مصدر  العربي.  املشرق  يف 

وسيبقى  كان  املخاوف،  هذه 
املراحل،  كل  يف  السالح  غلبة 
الدميوقراطية  عدو  هو  فالسالح 
األكرب وهو عدو االستقرار الذي 
ُيفرتض أن يشكل احلصن املنيع 

للنظام الدميوقراطي«.
كل  برغم  »لكننا  بالقول:  وختم 
ذلك، نؤكد ثقتنا الكاملة بقدرة 
عن  بالدفاع  اللبناني  الشعب 
احلضاري  الدميوقراطي  نظامنا 
املتقدم يف مواجهة كل حماوالت 
النيل منه أو استهدافه من أي 

دولة أو جهة خارجية كانت

واطلع من سفري لبنان لدى فرنسا 
بطرس عساكر على العالقات بني 
يف  القائم  والتعاون  البلدين، 
شتى اجملاالت، وعلى أجواء الزيارة 
األخرية للبطريرك املاروني بشارة 

الراعي اىل العاصمة الفرنسية.
من  اول  سليمان  الرئيس  وقلد 
امس نائبة رئيس »مؤسسة األمري 
الوليد بن طالل االنسانية« الوزيرة 
حضور  الصلح، يف  ليلى  السابقة 
عقيلته وفاء، وسام األرز الوطين 
من رتبة ضابط أكرب، يف حفل أقيم 

للمناسبة يف القصر اجلمهوري.
تقدمها  اليت  بـ«العطاءات  وأشاد 
اللبناني،  الشعب  اىل  املؤسسة 
ونساء  وكهوال  وطالبا  شبابا 
وأطفاال يف كل اجملاالت االنسانية 
واالجتماعية، وبإسهامها يف حتقيق 
هي  اليت  االجتماعية،  العدالة 
للدميوقراطية«،  االساسية  الركيزة 
العطاءات،  هذه  »أهمية  اىل  الفتا 
خصوصا وانها ال متيز بني منطقة 
ليس  العطاء  أن  واىل  دين،  أو 
عاطفي  هو  بل  فحسب،  ماديا 
أيضا، ال سيما وأن الصلح تشجع 
واحملبة  التالقي  على  الشباب 
ليس  وهذا  املشرتك،  والعيش 
الذي  واالرث  شخصها  عن  غريبا 
حتمله من ثالثة بيوت، أوهلا ارث 
الرئيس رياض الصلح، أبرز أركان 
الوطين،  وامليثاق  االستقالل 
صربي  الرئيس  إرث  وثانيها 
محاده، ودوره يف احلياة السياسية 
الدور  وثالثها  اللبنانية،  والوطنية 
طالل،  بن  الوليد  لألمري  الكبري 
الذي يسكن لبنان يف قلبه ومتثله 
الوزيرة الصلح خري متثيل«.وشكرت 
على  سليمان  الرئيس  الصلح 
الوسام، مشرية اىل ان »مؤسسة 
الوليد هي يف ذاكرته«. واعتربت 
أن »إنصافه للناس ينصف قلوبهم 
املؤسسة  باسم  وشكرت  عليه«. 
متعهدة  سليمان،  الرئيس  عقيلة 
ألبناء  املساعدة  مسرية  »مواصلة 
لبنان، الذين جعلوها تستحق هذا 

الوسام«.

رّداً على مسح عقاري أعطى بلديات حّق ادارتها
»الشيعي األعلى« حيكم سيطرته على دور العبادة

اجمللس  رئيس  نائب  اصدر 
االعلى  الشيعي  االسالمي 
قبالن  االمري  عبد  الشيخ 
املساجد  مبوجبه  عترب  ا  قرارا 
واملصليات  واحلسينيات 
خريية  »اوقافا  العبادة  ودور 

عامة«.
 20 الرقم  القرار  هذا  محل 
وزير  للعام 2011 وطلب من 
امانات  على  تعميمه  املال 
والقضاة  العقاري  السجل 
مبضمونه  للتقيد  العقاريني 
اللبنانية  السلطات  تركت 
للطوائف ادارة االوقاف التابعة 
قوانني  مبوجب  وذلك  هلا، 
وبالتالي  تباعا،  صدرت  عدة 
التابعة  املؤسسات  اشرفت 
ادارة  على  الطوائف  هلذه 
هلا  التابعة  واالوقاف  االمالك 
دون تدخل من الدولة. واالمر 
االحوال  قوانني  على  ينسحب 
من  يستتبعها  وما  الشخصية 
والزواج  كالطالق  معامالت 

واالرث... اخل.
العبادة  ودور  املساجد  اما 
تتبع  فانها  وغريها  واملدافن 
الطوائف  ملؤسسات  حكما 
اىل  وبالنسبة  بها.  املعرتف 
الشيعية  االسالمية  الطائفة 
االسالمي  اجمللس  فان 
اجلهة  هو  االعلى  الشيعي 
االوقاف  تدير  اليت  الرمسية 
وتشرف  للشيعة،  التابعة 
العادات  من  ان  علما  عليها، 
يف  املنتشرة  اللبنانية 
امليسورين  تربع  املناطق 
دار  بناء  او  لألوقاف  بعقار 
هذه  تبقى  واحيانا  عبادة، 
ملكا الصحابها يف  العقارات 
بعد  حتى  العقارية،  الدوائر 
ان  ما يعين  منحها لألوقاف، 
اجلهة املشرفة ال متلك املسجد 
او احلسينية، ما ينتج مشكلة 
رمسية  معامالت  اجراء  عند 
او الحقا عند حصر االرث او 

توزيع الرتكات.
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 14 قوى  مواقف  شددت 
ان  على  االول،  أمس  آذار 
أن  ميكن  الكهرباء  »خطة 
النيابي  اجمللس  يف  متر 
مؤكدة  متر«،  ال  أن  وميكن 
لن  باالحتيال  »األمور  ان 
ان  اىل  ولفتت  معنا«.  متر 
عنه  اعرب  الذي  »التوضيح 
بشارة  املاروني  البطريرك 
بطرس الراعي ملواقفه كان 
قابلته  اليت  للمواقف  نتيجة 
واعطت فرصة للرأي العام 
ووصفت  االمور«.  لفهم 
احلالية  احلكومة  سياسة 
بأنها »سياسة تبادل األدوار 
احملكمة  مبلف  وحتديدًا 
الدولية«، مطالبة«حزب اهلل« 
يف  واضح  موقف  »بتحديد 
احملكمة  بتمويل  يتعلق  ما 

الدولية«.
زهرا

»القوات  كتلة  عضو  أشار 
انطوان  النائب  اللبنانية« 
»أم. اىل  حديث  زهرا، يف 

»خطة  أن  إىل  تي.يف«، 
يف  متر  أن  ميكن  الكهرباء 
اجمللس النيابي وميكن أن ال 
متر«. وقال: »لنَر املناقشات 
غالبية  هناك  كان  اذا  وما 
نيابية مؤيدة خلطة الكهرباء، 
فنحن ما زلنا يف املناقشة 
وإذا حصلنا على الضمانات 
واألرقام،  باخلطة  الواضحة 
على  االجوبة  جاءت  وإذا 
اسئلتنا وكانت اخلطة تقنية 
نوافق  فسوف  وواضحة، 
ان  على  مشددًا  عليها«، 
متر  لن  باالحتيال  »األمور 
يعترب  آذار   8 ففريق  معنا، 
هو  للخطة  معارضتنا  ان 
تقنيًا،  وليس  بالسياسة 

وهذا كالم مرفوض«.

14 آذار: سياسة احلكومة تبادل األدوار واألمور باالحتيال لن متّر معنا

AFS is a market research company located in Seaford, Victoria 
and is undertaking a study on behalf of the Department of Health 
and Ageing to determine how effective a current ‘Quit’ advertising 
campaign is by asking you if you have seen the advertisement, what 

you liked about it, what you didn’t like about it etc. 
This survey will not be used to encourage people to quit or make 

them feel guilty to smoking – it is purely to discuss how effective the 
campaign is. 

Are you aged 18 – 40 yo. fluent and comfortable speaking/reading in 
your native language?

Each person who qualifies will receive a $50 gift voucher for 
completing a 2025- minute interview.   

If you are interested and wish to participate in this interview, please 
call Jessica on 1800 037 173.

برنامج سفراء شعب أستراليا

فتح باب الترشيح لبرنامج سفراء شعب أستراليا التابع للحكومة األسترالية 

وقد أعلنت رئيسة الوزراء كجزء من سياسة التعددية الثقافية األسترالية 
الجديدة بأن المجلس األسترالي للتعددية الثقافية سيقوم بتعيين ما يصل إلى 

40 سفيرا للشعب األسترالي.

وسوف يروج السفراء للشمولية االجتماعية ويقدمون وجهة نظر األهالي 
لكل من المجلس األسترالي للتعددية الثقافية والحكومة. 

وسوف يتم تعيين السفراء لفترة 12 شهرا وسيلعبون أدوارا رئيسية في 
الفعاليات المجتمعية السنوية واحتفاالتها بما في ذلك يوم االنسجام الواقع 

في 21 مارس/آذار.

من يمكن أن يترشح سفيرا للشعب 
األسترالي؟

نقدم الدعوة للجاليات أو األفراد لترشيح شخص لدور سفير للشعب 
األسترالي، كما يمكن لألفراد أن يرشحوا أنفسهم.

على األشخاص المرشحين أن يبينوا االلتزام القوي تجاه مجتمع شمولي 
ومتماسك اجتماعيًا أو المشاركة في مجموعة متنوعة من الفعاليات 

والبرامج األهلية التي تعمل على تقوية أواصر الجيرة بين كل األسترالين 
وتوحيدهم.

وسوف ينظر المجلس األسترالي للتعددية الثقافية في الترشيحات.

طريقة الترشيح
الرجاء مراجعة الموقع www.amc.gov.au للحصول على استمارة 
الترشيح والمزيد من المعلومات عن برنامج سفراء الشعب األسترالي. 

يقفل باب الترشيح يوم الجمعة الموافق 7 أوكتوبر/تشرين أول 2011.

United Australian Lebanese Movement

Cordially invites you to the

2011 Annual BBQ Day

SUNDAY 23rd October, 2011

11AM start

@

2a Amos St, Parramatta

Tickets: $20 per person - $50 per family
For bookings and information:  0415 299 299 -  0404 850 501

2a Amos St, Parramatta

عدوان
حزب  رئيس  نائب  واعترب 
النائب  اللبنانية«  »القوات 
جورج عدوان، يف حديث اىل 
إذاعة »صوت لبنان 100,5«، 
ان »ال موقف لـ«القوات« من 
اي شخص امنا لديها مواقف 
الشخص فكيف  من مواقف 
باملواقف  املعين  كان  ان 
املاروني«.  البطريرك  هو 
»التوضيح  ان  اىل  ولفت 
البطريرك  عنه  اعرب  الذي 
ملواقفه كان نتيجة للمواقف 
فرصة  واعطت  قابلته  اليت 

للرأي العام لفهم االمور«.
تقوم  رهان  »اكرب  ان  واكد 
على  هو  »القوات«  به 
مذكرًا  اللبناني«،  اجليش 
واملقاالت  بـ«االشاعات 
عن  والفربكات  والتلفيقات 
واستعدادها  القوات  تسلح 
امنيا وكان لدينا خيار واحد 
هو  املسار  هذا  كل  يف 
كل  على  املسيطرة  الدولة 
الرتاب اللبناني اليت ال ميكن 
ذلك«.  دون  من  تقوم  ان 
على  الكبري  »مأخذنا  وقال: 
السالح غري الشرعي هو انه 
ال ميكن قيام الدولة يف ظله 
والقوى  اجليش  تأييدنا  لذا 
االمنية هو رهان على قيام 

الدولة«.
اهلل«  »حزب  »مطالبة  وجدد 
بالتخلي عن ذراعه العسكري 
وصراحة«.  حمبة  بكل 
اضاف: »ال نطلب منه رمي 
قوة  امنا  البحر  يف  السالح 
تضامن  يف  تكمن  لبنان 
كل مكوناته ونقول لـ«حزب 
ادخال  دون  من  انه  اهلل« 
الدولة ال ميكن  السالح يف 

بناؤها والتفاهم على االمور 
قدرة  وزيادة  االساسية 
الدولة على املقاومة كدولة 

لبنانية«.
.

اما يف ما خص خطة الكهرباء، 
تبنت  »احلكومة  ان  فاوضح 
خطة  بشأن  نقوله  كنا  ما 
تغري  ان  وحاولت  الكهرباء 
تعديله  حاولنا  اليت  الشيء 
تأخرت  ولذلك  اخلطة  على 
ان  على  مشددًا  باقرارها«، 
»هناك خلال تقنيا يف اخلطة 
التفاصيل  فيها  تأت  ومل 
احلكومة  ناقشتها  اليت 
كنواب  منا  واملطلوب 
تأمني الكهرباء باسرع وقت 
وبافضل شروط وكان جيب 
ان تبحث كل  على احلكومة 
حيثيات املشروع. سنناقش 
وال  املشروع  اجيابية  بكل 
العشرين  لتجارب  نريد 
تتكرر  ان  املاضية  سنة 
بهذه  سنسري  اقتنعنا  وان 

اخلطة«.
سعادة

»الكتائب  عضو  وعلق 
سامر  النائب  اللبنانية« 
على  تصريح،  يف  سعادة، 
االخري  الكالم  من  املواقف 
للبطريرك  فرنسا  يف 
بطرس  بشاره  املاروني 
الراعي، مؤكدا أنه »وبغض 
الواضح  موقفنا  عن  النظر 
على  املطروحة  االمور  من 
عربنا  واليت  احمللية  الساحة 
كل  يف  جرأة  بكل  عنها 
يف  خصوصا  املناسبات 
بسالح  املتعلق  املوضوع 
انه  نعترب  الذي  اهلل  حزب 
سالح اقل ما يقال فيه انه 
يقف عائقا أمام بناء الدولة 

اجلامعة لكل مكونات لبنان، 
دولة القانون واملؤسسات«. 
البطريركية  »أبواب  وقال: 
أحد،  بوجه  يوما  تقفل  مل 
التعليق  يف  يرغب  فمن 
بكركي،  سيد  مواقف  على 
حضرته  اىل  فليتفضل 
ويقول ما يريد بني اجلدران 
التشهري  بدل  املغلقة، 
االعالمي سعيا وراء الدعاية 
وقدسية  رهبة  حساب  على 
وموقع البطريركية املارونية 
حمذرًا  والوطين«،  التارخيي 
بأن  مسيحي  أي  »يتربع  أن 
حيرق بيته بيده عرب الشروع 
أسوار  تهديم  مبحاولة 

الكنيسة«.
غامن

اإلدارة  جلنة  رئيس  وأكد 
والعدل النائب روبري غامن، 
يف حديث اىل إذاعة »لبنان 
احلر«، أن »من حق النواب أن 
الكهرباء  خطة  على  يّطلعوا 
جملس  إىل  تصل  عندما 
يّطلعوا  أن  وجيب  النواب، 
األموال  صرف  كيفية  على 
واجمللس  النواب  دور  ألن 
يف  ويراقب  يشرع  أن  هو 
إىل  ولفت  عينه«.  الوقت 
عام  هو  املوضوع  »هذا  أن 
أكثر  منذ  وننتظره  شامل، 
من عشر سنوات، ويهم كل 
اللبنانيني، وجيب أن نصل 
اعترب  سليمة«،  نتيجة  إىل 
الكهرباء ليس  »موضوع  أن 
»وضع  إىل  داعيًا  سهاًل«، 

خارطة طريق له«.
البطريرك  مواقف  وعن 
بطرس  بشارة  املاروني 
أن  »ننتظر  أجاب:  الراعي، 
ونطلع  البطريرك،  نزور 
هذه  على كل  منه شخصيًا 

من  نتمكن  كي  االمور، 
إعطاء رأينا«.

الزغيب
 14« قوى  عضو  ووصف 
يف  الزغيب،  الياس  آذار« 
حديث اىل »اخبار املستقبل«، 
سياسة احلكومة احلالية بأنها 
األدوار  تبادل  »سياسية 
احملكمة  مبلف  وحتديدًا 
الدولية«، مطالبًا »حزب اهلل« 
يف  واضح  موقف  »بتحديد 
احملكمة  بتمويل  يتعلق  ما 
الدولية«. وعلق على مواقف 
بشارة  املاروني  البطريرك 
االخرية،  الراعي  بطرس 
الذي  »التوضيح  ان  معتربًا 
جيد  مؤخرًا  عنه  صدر 
اىل  العودة  ينقصه  لكن 
االصل«، آمال يف ان »حتسم 
احلاصلة  التجاذبات  هذه 
ببيان  املوضوع  هذا  بشأن 
توضيحي يصدر عن بكركي 

قريبًا«.

»الوفاء  كتلة  رئيس  رأى 
رعد  حممد  النائب  للمقاومة« 
يعزفون  زالوا  ما  »الذين  أن 
رغم  املقاومة  سالح  وتر  على 
حولنا،  من  املنطقة  تشهده  ما 
ألهداف  صدى  إال  ليسوا 
الذي  االستكباري  املشروع 
املنطقة  يسقط  أن  يريد 
اإلسرائيلي  املشروع  ملصلحة 
»إذا  أنه  معتربًا  واألمريكي«، 
مل منلك الوعي واليقظة الدائمة 
ملواجهة  املتواصل  واجلهوز 
هذا املشروع، فمستقبل بالدنا 

مجيعًا يف خطر«.
وقال خالل احتفال أقامه »حزب 
الناجحني  للطالب  تكرميًا  اهلل« 
يف  الرمسية  االمتحانات  يف 
أمس  اجلنوبية  عدلون  بلدة 
االول: »حنن نواجه حتديات على 

رعد: العازفون على وتر سالح املقاومة
ليسوا إال صدى للمشروع االستكباري

املقاومة  جبهة  جبهة،  من  أكثر 
وجبهة  اإلسرائيلي  العدو  ضد 
األمريكي  للمشروع  املواجهة 
يف املنطقة، وجبهة اإلمناء يف 
الداخل وجبهة بناء الدولة اليت 
تتحسس مسؤولياتها يف بلدنا، 
أصحاب  مع  التعامل  وجبهة 
العقول املسطحة يف هذا البلد 
الذين يريدون التفريط مبصاحل 
الوطن العليا حلساب مكتسبات 
شخصية أو فئوية أو طائفية أو 

مذهبية خاصة«.
خيار  يف  دمنا  »ما  وختم: 
لكل  واعون  فنحن  املقاومة 
نقف  اليت  واحملاور  اجلبهات 
التحديات  ونعرف  عليها، 
بالتعاون  أنفسنا  وحنضر  متامًا 
شعبنا  أبناء  من  الشرفاء  مع 

ملواجهته كلها
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قدميا قيل »فاقد الشيء ال يعطيه«، وهذا برأينا حال االئتالف 
الليربالي الفيدرالي اخلالي من كل تصور للمسؤولية سواء 
يف ما يتعلق مبستقبل اسرتاليا عمرانيا واقتصاديا، او يف 
لعامة  واملستقبلية  احلقيقية  الشخصية  باالحوال  يتعلق  ما 

الشعب هنا.
املعارضة الفيدرالية اليت ال ترى ما هو حاصل يف خمتلف 
دول الكرة االرضية من شبه انهيار اقتصادي ومالي سواء 
يف امريكا او اليابان او يف العديد من الدول االوروبية، 
املعارضة ذاتها ال تشعر بان انعكاسات هذه االوضاع قد 
االسرتاليني.  والنمو  لالقتصاد  جدا  ومؤملة  سلبية  تكون 
ابناء  عامة  من  مؤيدوها  يظن  قد  اليت  نفسها  املعارضة 
اجملتمع مبن فيهم اآلالف من ابناء اجلالية العربية ممن قد 
يظنون اننا نروج حلزب العمال او حلكومته العمالية احلالية 
كونها  معاني  كامل  عن  ختلت  املعارضة  هذه  الفاشلة... 
حكومة بديلة وفاعلة ملا هو موجود حاليا من اجل لعب دور 

االعمى واملستهرت والفاشل.
املعارضة الفيدرالية مل تر طيلة شهري متوز وآب امرا اهم 
من موضوع فضح النائب الفيدرالي العمالي غريغ طومسون  
منصبه  استغل  بانه  الربملانية  املعارضة  قبل  من  املتهم 
ومسؤولياته ايام كان مسؤوال نقابيا بهدره الموال نقابته 
ارضاء لغرائزه واهوائه اجلنسية. نعم النائب طومسون متهم 
االسرتالي  اجملتمع  الوحيد يف  وكأنه  االجراءات  هذه  مبثل 
املبين اصال على مجيع ما هو اباحي وخاصة يف ما يتعلق 

بالرغبات اجلنسية.
بقرار شركة  املعارضة مل حترك ساكنا يف ما يتعلق مثال 
من  تقريبا  وعامل  موظف  الف  طرد  او  الغاء  »بلوسكوب« 
من  ومبيعاتها  صادراتها  كمية  يف  الرتاجع  حبجة  الشركة 
احلديد الصلب، يف حني ان شركة »بي هتش بي« اليت متلك 
»بلوسكوب« وتعترب مرجعيتها االوىل دوليا اعلنت عن حتقيق 
ارباح بلغت قيمتها يف العام املالي املاضي ما يقارب 23،6 

مليار دوالر.
اعالن  جتاه  ساكن  اي  حترك  مل  ذاتها  فاملعارضة  كذلك 
شركة الطريان الوطنية كوانتس عن نقل قطاعات صيانة 
طائراتها اىل احدى الدول اجملاورة يف جنوب شرق آسيا، 
الن صيانة هذه الطائرات تكلفها مبالغ ال طائل له بها نظرا 
العمال واملوظفون  ملستوى االجور والرواتب اليت يتلقاها 
ضمن سقف االجور يف اسرتاليا. نعم لقد قررت كوانتس 
القارة غري  االنتقال اىل اخلارج وهي اليت حتمل رمز هذه 

آبهة بواقع اضطرارها اىل طرد قرابة الف موظف وعامل.
املضحك هنا ان كوانتس وبعد اعالنها عن قرارها املشؤوم 
هذا كشفت عن حتقيق ارباح بلغت 250 مليون دوالر ايضا 
خالل العام املالي املاضي. كل هذه االحداث والتطورات 
مل تعِن شيئا بالنسبة للمعارضة فاالستمرار بالرتكيز على 
فضائح النائب طومسون اهم وابدى من االهتمام حبقيقة 
اقتصاد القارة ومبصاحل العمال واملوظفني الذين هم عرضة 
االحرار  زعيم  اهتمام  عيشهم.ان  ولقمة  وظائفهم  خلسارة 
نوابها  احد  تصرفات  بسبب  احلكومة  باخجال  ابوت  طوني 
افضل بكثري حسبما يبدو من اهتماماته وزمالءه للعمل مع 
كانت  أجنبية  الشركات،  هذه  الخجال  احلكومة  جانب  واىل 
معيشتهم  على  واحلفاظ  الوطن  ابناء  حلماية  وطنية،  ام 
وراحتهم ولتخفيف حدة املسؤولية عن كاهل موارد نظام 
لتوفري عشرات  قانونيا  الذي سيضطر  االجتماعي  الضمان 
آالف الدوالرات اسبوعيا لتسديد احتياجات آالف العائالت 
تقاعسهم  بسبب  ليس  وظائفهم  من  اربابها  اليت سيطرد 
االموال  رؤوس  اصحاب  جشع  بسبب  وامنا  تقصريهم  او 

املتحكمة مبصري هذه الشركات واولئك العمال وعوائلهم.
بدون  ولو  لعلمنا،  فهو  كهذا  موضوعا  نتناول  ان  حنن 
بني  بانه  معينة،  بامساء  التذكري  او  ذكر  اىل  االضطرار 
من  اسرتاليا  يف  االحزاب  كل  حتى  او  املعارضة  اوساط 
سبق له ان اقدم على ممارسات مماثلة ملا يزعم بان غريغ 
مستحق  غري  االخري  هذا  كان  وان  عليه،  اقدم  طومسون 
اغالق  االفضل  من  انه  يعين  فهذا  برملانيا  ناخبيه  لتثميل 
اجمللس النيابي وجملس الشيوخ الن من فيهما من ممثلني 
نيابيني قد يكونون هم ايضا غري الئقني بتمثيل الشعب 
االسرتالي الذي بقاؤه وازدهاره اعظم بكثري من وساخات 

ترتكب على حساب وجوده وكرامته!.

السياسات احلكيمة افضل من السياسات اللئيمة !
بقلم رامي القروش الـمجهر

Saturday 17 September 2011السبت 17 أيلول 2011

يف لبنان ال شيء خيضع للعقل والتعّقل حيث بات الصراع على 
النفوذ السياسي والسلطوي العامل االول واالخري يف اي حتّرك. 
وهذا الصراع املرير اطاح بالقيم واملفاهيم اىل درجة اصبح فيها  
املفجوعون  يعّدها  اليت  الالزمات  وترديد  للغريزة  املواطن خاضعًا 
والدويالت  االمارات  اقامة  اىل  والتائقون  السلطة  خبسارة 

الوهمية.
مل يعرف لبنان حتى يف خضّم احلرب االهلية واالقتتال الطائفي 
او يف حقبة اهليمنة واالستقواء هذه احلالة من االستهتار االخالقي 
متييز  املمكن  من  فيها  يعد  مل  درجة  اىل  املشاعر  مراعاة  وعدم 

القانون عن املمارسات الثأرية والتباهي وباالنتماء اىل الظالمية.
رمبا كان النائب حممد رعد موفقًا بتوصيفة احلالة االعالمية السائدة 
 : قال  حيث  وحادًا  موجعًا  كالمه  كان  ولو  اللبنانية  الساحة  على 

»تفوح منها رائحة األسن ونتانة الفنت«.
بعيدًا عن مواضيع السالح الشرعي وغري الشرعي ومتويل احملكمة 
الدولية او عدم متويلها والتخّوف من عودة الكهرباء واتباع قوانني 
احملاسبة، سنحاول التعليق على قرار قضائي حبق العميد املتقاعد 

فايز كرم.
قبل كل شيء، وقبل ابداء اي وجهة نظر ال بّد من احرتام القوانني 
واالعراف وعدم اضعاف الثقة بالقضاء اللبناني الذي عاش فرتة 
تزيد عن الثلث قرن يف جّو من اخلوف والتخويف وواجه هذا القضاء 
ابشع االتهامات والتهديدات اليت وصلت اىل حدود اغتيال اربعة 
قضاة على قوس حمكمة صيدا.. يا للهول واالجرام حيث مل يعثر 

على اجلناة وبقيت التهمة ضّد جمهول.
احلالي  زمنا  يف  يبدو  ما  على  معلومًا  اصبح  اجملهول  وهذا 

وتطوراته.
فقد مّت اعتقال العميد كرم بعد عام من اعتقال املدعو زياد احلمصي 
سعدنايل  بلدية  ورئيس  البقاع  يف  املستقبل  تيار  قياديي  احد 
السابق. وقد عثر حبوزته على اجهزة ارسال وختابر مع االسرائيليني 
طالب  التحقيق  وبعد  وسياسية.  عسكرية  معلومات  واعطائهم 
االدعاء العام بانزال العقوبة حبقه من 15 عامًا اىل االعدام. حكمت 
مل  األخّف.  املدة  اي  عامًا،   15 بالسجن  العسكرية  احملكمة  عليه 
او  تياره  االتهامات اىل  زياد احلمصي ويوجه  احد قضية  يستغّل 
مسؤوليه السياسيني وهذا هو املنطق السليم ألن ما فعله الرجل 

كان مسؤوليته وحده.

ولن نصّدق هنا ان اعتقال العميد كرم بعد مطاردته ومراقبته كان 
للثأر من قضية احلمصي. بل نكتفي ان نعرتف ان القرار الظين 
واالدعاء العام طالبا بسجن كرم من 3 سنوات اىل 15 سنة وفق 
ارتكب جرميته  التهمة ال تعين ان املتهم  القانونية. وهذه  املواد 
بل كان ما فعله جنحة متثلت باجرائه اتصاالت هاتفية مع مواطنني 
فرنسيني وبلجيكيني حيمالن جنسية اسرائيلية. وقد برأه القضاء 
واذا  للمتصلني..  سياسية  او  عسكرية  معلومات  اي  تقديم  من 
كانت حمكمة التمييز ستنظر يف احلكم بعد اسابيع او اشهر قليلة 
فمن الضروري ان ينتظر املتّشفون واالنتقامّيون قرار اعلى هيئة 

قضائية يف لبنان.
املثري واملستغرب هو هذه اهلجمة املكثفة على العميد كرم  حيث 
مل يبق كاتب كبري او صغري او قادر على تهجئة الكلمة اال وخاض 
او حمّرض بهدف  لدافع  ارضاًء  الرجل  التهّجم واالتهام ضد  غمار 
االساءة اىل مسعة الفريق السياسي الذي انتمى اليه كرم وليس 

كرهًا باسرآئيل.
وحتى ال نغوص بعيدًا نذّكر ونتذكر ان اكثر من عشرين شخصية 
لبنانية دخلوا الربملان واحلكومة خالل السنوات العشرين املاضية 
يف  تدربوا  او  االتصاالت  معها  اجروا  او  اسرائيل  زاروا  كانوا 
معسكراتها او التقوا ضباط االحتالل وقدموا هلم البقالوة والشاي 
والفواكه.. هذه احلقيقة يعرفها اجلميع يف لبنان ولكنهم جتاوزوها 
ألن االتصال والتعامل مع اسرائيل عند العرب اصبح وجهة نظر 

ومل يعد من احملرمات.
املسؤولني  بعض  واعرتافات  مذكرات  قرأوا  الكثريين  لعل 
اللبنانيني عن زياراتهم السرائيل واتصاالتهم مع اسرآئيليني يف 

امكنة متعددة.
بات من الضروري ان يعود اللبنانيون اىل اخالقية التعامل والتخلي 
عن الكيدية والثأرية والتشهري ألن استهداف اخلصم السياسي حتى 

االغتيال اجلسدي او املعنوي ممارسة تؤدي اىل تدمري االوطان.
اننا ندرك ان لبنان يشهد صراعًا مريرًا على السلطة اليت انتقلت 
من فريق اىل آخر وهذا جيب ان يكون ظاهرة صحّية باجتاه حالة 
دميقراطية سليمة. ولكن حاالت التخوين باالرتهان لألجنيب وسوء 
العمل  يف  االجيابية  االساليب   من  ليست  والرشاوي   االدارة 

السياسي.
اىل اّي مدى ستصل حالة السجال السياسي الضارية يف لبنان؟.. 
كيف ستنتهي الرماية العشوائية للتصرحيات واالنتقادات الصادرة 
سيستمر  متى  اىل  الوطنية؟..  باملصلحة  هلا  عالقة  ال  مرارة  عن 
االمين  الوضع  خطورة  من  والداخل  اخلارج  يف  اللبنانيني  ختويف 
وجماهرة بعض املسؤولني واالتباع بأن بقاءهم يف اخلارج افضل 

واكثر امانًا على حياتهم من االقامة يف وطنهم؟
اي متى سنتقي اهلل؟.. وحده العليم اجمليب

فايز كرم بني العدالة واالبتزاز 
بطرس عنداري

تطالعك اخبار بعض الصحف واالذاعات وحمطات التلفزة كل 
يوم وعلى مساحة االربع وعشرين ساعة باخبار فيها الكثري 
من  الغاية   تأتي  واملزّورة..  املفربكة  السيناريوهات  من 
فتنوية قذرة حتركها  بثها وكتابتها وعرضها دعما ملؤامرة 
مشروع  هو  جديد   - قديم  حلم  لقيام  العاملية  الصهيونية 
الشرق االوسخ اجلديد يف حتويل عاملنا العربي اىل خرائب 
بشرية تكون الغاية االساسية منه حتقيق احالم توراتية واهية 
النيل... اي كامل  الفرات اىل  الكربى من  بقيام اسرائيل 
ارض اهلالل اخلصيب يف بالد الشام املتعارف عليها جغرافيا 
وتارخييا قبل مؤامرة التقسيم والتجزيء يف معاهدة سايكس 

- بيكو املشؤومة. 
الفتنة، اليت تفشت وسكنت  امراض وعوارض ثقافة  ومن 
نفوسا صغرية يف جمتمعنا مقيمة هناك على ارض وطننا او 
واحلقرية  الصغرية  النفوس  تلك  جاليتنا..  هنا يف  مغرتبة 
االنسانية  أصالتها  وقيم  اخالقيات  من  الفارغة  الساقطة 
احلقد  بطاعون  ملوثة  دخيلة  ثقافة  بث مسوم  واالحتماعية، 
الصهيوني العنصري.. ذاك املرض العضال املميت.. ومنها 
على سبيل املثال احلي: ان تصلك بني احلني واآلخر رسائل 
ملغومة بتعابري فاسدة فاسقة تشبه صورة كاتبها... ال بل 
بطاعون  املريض  صورة طبق االصل عن شخصية صاحبها 
احلقد واحلسد.. هي وهو ، اي شخصية من كتبها وبعث بها، 
يصح به القول: انه أحقر من دودة يف بطن خنزير... أقوهلا 
بصراحة مؤكدا لكل الناس انين املسلم السين الطرابلسي 
الذي يرفض معربا عن االكثرية الساحقة من اهلنا يف الوطن 
واملغرتبات ان املدعو سعد الدين احلريري ومجاعته ال ميثلون 
السنة وال االسالم وال الشرفاء من الوطنيني يف هذه الدنيا.. 
بل هم مجاعة عابرة يف تاريخ االمة.. همها يف احلياة الدوالر 
ال اهلل الذي هو حمبة وغفران ورمحة للعاملني...ويصح بهم 
حتاضر  حني  القحباء  تكون  ما  »أفصح  العباقرة  احد  قول 
بالعفاف«.. انكم منافقون كذبة تزّورون احلقائق وتتآمرون 
الرسالة  هذه  خط  الذي  وان  والبالد!  العباد  مصاحل  على 
واتصل بي باهلاتف متوعدا ومهددا اعرفه متاما ومبقدوري يف 
اي وقت ان اسحبه من فراشه وأدوسه بقدمي وأجعله يلعن 
كالذين  وحاقدا  مفتنا  لعينا  ليكون  فيها  ُخِلق  اليت  الساعة 
ينتمي اليهم... انا ال اخاف املوت الن موتي سيكون طريقا 
حلياة الناس الذين يؤمنون حبق الصراع وحق التقدم المتهم 
وللناس كل الناس يف هذا الكون الكبري... احلياة بنظري 
ومعتقدي هي وقفة عز وكرامة انسانية ال تفنى... تلك هي 

حياتنا يف مسريتنا النضالية..
القبور  انتم  الظالميون..  ايها  الليل  خفافيش  يا  انتم  اما 
اخلفافيش  كموت  املوت ومصريكم  هو  عيشكم  املكلسة.. 

واملرتزقة يف مزابل التاريخ ولعنة االجيال الطالعة..
يبقى ان اقول لك: ان الزمن الذي حنياه هو زمن العمالقة 
الكرمية  احلياة  يف  وحقه  االنسان  بقضية  املؤمنني  الكبار 
اليها فهي مجاعة  تنتمي  اليت  والزمرة  انت  اما  العزيزة... 

االقزام العابثة بكل القيم..
واخريا فخري ما ينطبق عليكم ما قاله لي صديقي ابو زينون 
عندما قرأ رائعة افكارك وحتفة كتاباتك قال لي: »يا ابو عّمار 

يصح بهؤالء التعساء هذا البيت الشعري:

حلف اجلبان ان سيقتل سعيدًا
                           فابشر بطول العمر يا سعيُد

هؤالء عابرون اىل مزابل التفاهة والذل اما امثالك يا »ابو 
عّمار« فهم حاجة انسانية وايقونة خري وحمبة وسالم لكل الناس.

 

شكرا يا صديقي ابو زينون وصدق من قال كلما ازددمت قوة 
ازداد الضغط عليكم..

اليوم  اجلامعة  والفكر  احملبة  طاولة  على  اللقاء  واىل 
السبت«.

»اوكازيون اخليانات«

بقلم سعيد صيداوي )أبو عّمار(
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أكد العماد ميشال عون »أن لبنان 
بل  مساهمة  شركة  أبدا  يكون  لن 
سيصبح دولة، شاء من شاء وأبى 
من أبى. وعرب عن خشيته من عرقلة 
يف   blocage ومن  الكهرباء،  خطة 
»أن كل من  معتربا  االدارة«،  قلب 
يضرب  القوانني  يعرقل  أو  يؤخر 
الدولة اللبنانية واإلدارة اللبنانية«.

»تكتل  اجتماع  بعد  عون  وقال 
اليوم  »حبثنا  واالصالح«  التغيري 
ثالثة أحداث مهمة، أوال إقرار خطة 
خري«  على  يتممها  و«اهلل  الكهرباء، 
عرقلة،  روح  نلمس  نزال  ال  ألننا 
ونشعر أنها منتشرة، ونرجو أن متر 
لنكون قد قطعنا الصعوبات نسبيا، 
ألنه باإلمجال الـ«blocage« من داخل 
احلرب  يف  عنه  يعرف  اإلدارة، 
اإلدارة  شل  من  جزء  بأنه  الثورية 
لكي ال تتمكن من حتقيق طموحات 
من  كل  أن  أعترب  هنا  من  الناس. 
يؤخر أو يعرقل يهدف لضرب الدولة 
فكرة  وإليكم  وإدارتها.  اللبنانية 
تكبدها  اليت  اخلسارة  عن  صغرية 
قانون  مشروع  قدمت  منذ  لبنان 
نيسان  من  اخلامس  يف  الكهرباء 
على  إحتسبنا  فإذا  اليوم،  ولغاية 
تقدر  فقط،  أشهر  مخسة  أساس 
وستمئة  املليارين  حبواىل  اخلسارة 
هي  اخلسارة  هذه  ومليون.  مليون 
من  وخسارة  إقتصادية  خسارة 
اخلزينة، إذ تنقسم على حنو الثلثني 
مقابل الثلث، تدفع الدولة الثلث من 
اخلزينة، فيما يدفع الناس الثلثني 
الكهربائية.  للمولدات  جيوبهم  من 
فقط  حمتسبة  اخلسارة  هذه  إذا 
اليوم،  ولغاية  القانون  قدمنا  منذ 
كان  إن  حول  السجال  بدأ  منذ  أي 
حيق للمجلس بته أو ال، و«ال يزال 
احلبل على اجلرار« فكل يوم يضاف 
معه  تزداد  أيلول  من  اخلامس  منذ 
مليون  اخلسارة حبواىل سبعة عشر 
نرى  ذلك،  من  وبالرغم  دوالر. 
أنهم فرحون بذلك وميرحون كأنهم 
تكلفة  فيما  باملفرقعات،  يلعبون 
هي  الواحد  النهار  يف  »الفرقيعة« 
دوالر.  دول  مليون  عشر  سبعة 
والتقشف  اإلقتصاد  فليعش  إذا 
يف  للقائمني  السديدة  والرؤية 
على  وللقائمني  النواب  جملس 
عرقلة القوانني اليت ختفض تكاليف 

املشاريع«.
تعرض  ما  يف  أيضا  »حبثنا  اضاف 
هجومات،  من  البطريرك  غبطة  له 
إذ زرناه يف األمس لنهنئه بسالمة 
العودة، وهنأناه أيضا على الرؤية 
األوسط  الشرق  عن  أعطاها  اليت 
مع  تتوافق  وهي  مفاعيلها،  وعن 
أعتقد  ال  املوضوع.  هلذا  نظرتنا 
تعاطف  من  يأتي  التوافق  هذا  أن 
حتليل  من  بل  غبطته،  مع  شخصي 
واحلاضر  وللتاريخ  للوقائع  مسهب 
هذا  إذا  املستقبل.  وللرتقبات يف 
وبعيدة  عميقة  ونظرة  ثابت  موقف 

وال حتتمل الكثري من االجتهادات.
غري  املستقبل  يف  حيصل  قد  ما 
الصراع قائم، ولكن  معلوم، فهذا 
بالنسبة لنا األمور تتجه حنو السيطرة 
الكاملة يف سوريا، حتى ولو ارتفع 
واالقتصادي،  السياسي  الضغط 
العيش  على  معتادون  فنحن 
املتطورة  الدول  ولكن  بالفقر، 
تنزعج من تدهور االقتصاد واملال 
أكثر من الفقراء. الفقراء يعيشون 
هذا  يف  حتى  أنه  أعتقد  بالقليل. 
نفسها  تعترب  اليت  الدول  امليدان، 
غنية سيكون انهيارها أسرع، وكلما 

لست موافقا ولن اوافق على احملكمة الدولية 

العماد عون بعد إجتماع التكتل: السنة غري مستهدفني لكن رئيس احلكومة حيمي خمالفني

للبيع 
سرير أطفال من الحديد 

بحالة ممتازة
مع فرشة

السعر 100 دوالر
لالتصال: 97880313

Saturday 17 September 2011السبت 17 أيلول 2011

أرقام  ارتفعت  املؤسسة  كربت 
انهيارها أكثر«.

االجتماع  أيضا يف  »وتطرقنا  وتابع 
جنيب  الرئيس  دولة  حديث  اىل 
دولة  اجلديد.  قناة  على  ميقاتي 
بلهجته  دائما  يتكلم  الرئيس 
املذهبية وليس حتى الطائفية، فهو 
ال يتكلم كمسلم بل كسين، ويقول 
إن السنة مستهدفون. مسعت هذه 
اللغة يف السابق وحتديدا يف األول 
من كانون األول من العام 2006، 
يوم أعلنا عن االعتصام يف بريوت، 
إذ قالوا إننا ننتقد رئيس احلكومة 
السين، فقلنا يومها: »عندما ننتقد 
رجال  ننتقد  فإننا  احلكومة،  رئيس 
يف احلكم وليس الطائفة السنية، 
وهذه العصبية لن تؤثر بنا ال اآلن 
يف  رجال  ننتقد  حنن  الحقا.  وال 
احلكم عندما خيطئ. وإن تغري هذا 
مكانه  فسيأتي  السين  املسؤول 
سيأخذ  أحد  ال  آخر،  سين  مسؤول 
املركز وال أحد سيأخذ له صالحياته، 
أن  عليه  جيب  ال  أيضا  هو  ولكن 
قد  غريه.  صالحيات  على  »يشبح« 
هو  هذا  ولكن  التعبري  يعجبهم  ال 
مسألة  يف  حنن  رأيناه  ما  الواقع. 
اإلطار،  هذا  يف  يندرج  الكهرباء 
لوزير  وليس  للحكومة،  جياز  كأن 
قبل  باألمر.  هلا  عالقة  ال  الطاقة 
ذلك، مر قانون جييز لوزير الداخلية 

على ما أذكر أن يبين سجونا.
أصال حسب القانون، ال يوجد إجازة 
للحكومة. ال متلك احلكومة أمواال وال 
تعقد نفقة. التنسيب يعود لوزارة 
كل  حلديثهم!  معنى  فال  الطاقة. 
الوقت  لتضييع  كالمية  حرب  ذلك 

وللعرقلة واالزعاج«.
إذا هو يقول إن السنة مستهدفون، 
الرئيس السنة  ولكن كال يا دولة 
حتمي  مستهدفني.أنت  ليسوا 
هي  واملخالفة  خمالفني،  أشخاصا 
وليسوا  مرتكبها  وأنت  يدك،  يف 
هم املخالفني، سهيل بوجي ليس 
هو املخالف، قرار إعادته إىل جملس 
أنت هو  لذلك  الشورى هو قرارك 
املخالف. حنن لفتنا نظرك للمخالفة 
غريك  مع  سجاالت  دخلنا يف  اليت 
عليها!  مصر  اآلن  وأنت  بسببها، 
هذا شأنك، ولكن عليك أن تتحمل 
مسؤوليتها، وهذا األمر، يف ذهن 
بالقانون،  يفهمون  الذين  الناس 
شأنه  من  األوىل  بالدرجة  والسنة 
أن يضعف موقفك السياسي. ويف 
ما خص عبد املنعم يوسف، فأنت 
وليس  الرئيس،  دولة  يا  املخالف 
كرئيس  أنت  لك  ميكن  ال  إذ  هو، 
للحكومة أن توقع مرسوما يسند له 
إدارتني وهو رئيس جملس إدارة.

ويف شعبة املعلومات، أنت املخالف 
يا دولة الرئيس، ألن قرار حلها هو 
يف يدك، وهي خمالفة للقانون، أي 
موظف يرى نفسه قادرا أن »يركب 
على ظهر« كل الوزراء وكل الدولة، 
أن  واجبك  وأنت  بذلك،  فسيقوم 

توقفه على حده.
أسألك: من هو  أن  أريد  أنين  كما 
موقع  أي  يف  املخالف،  املسيحي 
عن  ودافعنا  حنن،  وغطيناه  كان، 
السنة  إن  تقول  حتى  خمالفاته، 
السنة  أن  هو  الواقع  مستهدفون، 
أنت  بل  مستهدفني،  ليسوا 

املخالف.
بني  اخلطاب  هذا  تستعمل  ال  إذا، 
عن  تدافع  فتارة  واألخرى،  الفرتة 
أننا  تدعي  أخرى  وتارة  السنة، 
نستهدفهم ال ختالفوا، ال ننتقدكم. 

ننتقد  بل  السنة،  ننتقد  ال  حنن 
للقوانني.  وخمالفا  خاطئا  أداء 
آخرون  أشخاص  هناك  وباملناسبة، 
معنا،  تتجاوب  وعندما  خمالفون، 
وبينك«  »بيننا  لك  نسميهم  سوف 

كي ال تشكل األمور فضيحة.
نراجع  بدأنا  عندما  حنن  باألساس، 
أوال  راجعنا  األمور،  هذه  يف 
نأكل  أن  نريد  كنا  إذ  بصمت، 
الناطور. ولكن  العنب ال أن نقتل 
أصبحت املسألة مزايدة، كال، حنن 

ال نقبل بذلك«.
أسئلة  على  عون  اجاب  ثم 

الصحفيني:
سئل: هل ستؤيدون التزام رئيس 
متويل  ميقاتي  جنيب  احلكومة 
احملكمة الدولية، ال سيما أن هناك 
فريقا يف جملس الوزراء يقول إن 

هذه احملكمة أمريكية وإسرائيلية؟
الشخصي  رأيي  لي  أنا  اجاب: 
راسلت  ولقد  املوضوع.  هذا  يف 
بان  املتحدة  لألمم  العام  األمني 
كي مون يف 30 آذار 2007، وقلت 
حلكومة  املتحدة  األمم  دعم  إن  له 
السنيورة مفرط، ودعوته اىل دعم 
لبنان،  يف  الدستورية  املؤسسات 
لألسس  وفقا  احملكمة  نقر  حتى 
كانت  النتيجة  ولكن  الدستورية. 
مل  »تهريبة«،  احملكمة  هربوا  أنهم 
وال  اجلمهورية،  رئيس  على  ال  متر 
على جملس النواب، زد على ذلك 
أنها أقرت وفقا للبند السابع، كيف 
ذلك؟ هناك خروقات دستورية يف 
لألمة،  وأنا كنائب  إقرارها،  عملية 
ولست  املسألة،  جتاوزتين  لقد 
مشكلة  هي  اآلن،  عليها.  موافقا 
يف جملس الوزراء جيب عليه حلها، 
ولكن  الوزراء..  فلتحل يف جملس 
أنا ميشال عون، ال أوافق، فليوافق 
من يريد، ولكن أنا لن أوافق. حتى 

وإن وافق حزب اهلل، أنا لن أوافق، 
كيف أمسح أن خيرق دستوري من 
موجود؟  غري  لسبب  املتحدة  األمم 
األمم املتحدة اليت هي أصال ملزمة 
البند  ملاذا  لبنان،  سيادة  باحرتام 
السابع؟ يقولون إنها سياسة األمم 
هكذا  فليفعلوا  حسنا  املتحدة، 
أصبحت  وحياربوه.  بلد،  كل  يف 
شرعة  تعد  ومل  حرب،  شرعة  هذه 
وفقا  القضايا  حتل  متحدة  أمم 

للقوانني.
أما  الشخصي،  موقفي  هو  هذا 
تشكيل  فيمكنه  الوزراء  جملس 
القرار  أخذ  وميكنه  بدوني،  أكثرية 
ميشال  أنا  ولكن  يريده..  الذي 
عون كنائب ال أقبل باحملكمة هذه.

سئل: كيف تقرأ محلة التطاول على 
الرئيس نبيه بري وعلى البطريرك 

الراعي؟
وهناك  تطاول،  التطاول  اجاب: 
حتريف أحيانا. إنه تطاول وحتريف. 

وهناك الكثري من التحريف.
سئل: أين؟

استنتاجات  يضعون  اجاب: 
بالنصوص،  يكتفون  وال  شخصية 
أمامهم  احلريف  النص  وضعوا  لو 
إن  األمر  على  احلكم  من  لتمكنوا 
كان صحيحا أو خاطئا. ولكن عندما 
أو  شخصية  تقديرات  األمر  يصبح 
شعورا، فهذا شأن آخر. من ناحية 
أخرى، أحيانا يقوم املرء خبدعة يف 
املوقف  يكتشف  كي  الدبلوماسية 
عامل  هو  هذا  حملاوره.  احلقيقي 
اآلراء املخفية، العامل الدبلوماسي. 
دس  مرحلة  اليوم  نعيش  حنن 
وشائعات، جيعلون الشخص يقول 
لقد  واليوم  هم،  يريدونه  ما  كل 
نقلوا عن لساني حديثا يف باريس، 
السنية  »الطائفة  عنوانا:  ووضعوا 
احلديث  حقيقة  الرأس«.  مقطوعة 

يكن  مل  احلريري،  اغتيال  بعد  أنه 
هناك وجوه بارزة لدى السنة سوى 
كانا  هما  وخمزومي.  الصفدي 
األكثر حراكا: الصفدي يف لبنان، 
الدولية يف  احملافل  وخمزومي يف 
تقديرا  كان  باريس.  ويف  أمريكا 
شخصيا يومها، ومل أقطع »للطائفة 
أن  العنوان  أراد  كما  رأسها« 

يوحي.
سئل: ملاذا هذا التوقيت؟

وكل  يضعضع  شيء  كل  اجاب: 
والتضامن  الثقة  يضرب  شيء 
يريدون  اللبناني  الشعب  ضمن 
ما  طبيعي.  أمر  هذا  به.  القيام 
الذي يقومون به يف سوريا، وهنا، 
وهناك.. ويف كل املنطقة العربية؟ 
كيف يتكلمون حبقوق اإلنسان؟ لقد 
قلت ذلك، وأكرره، عندما يتحدث 
يف  اإلنسان  حقوق  عن  الفرنسي 
بلد  أي  يف  أو  لبنان  ويف  سوريا 
آخر، والفلسطيين ال يزال منذ 63 
عاما فاقدا ألرضه وهويته ويعيش 
املساعدات  وعلى  املخيمات  يف 
يذكر  منهم  أحد  وال  املتناقصة، 
الفرنسي  سنصدق  فكيف  حقوقه، 
حقوق  عن  حيدثوننا  ممن  وغريه 
عن  يتكلمون  ال  ملاذا  االنسان، 
الكرة  كل  يف  اإلنسان  حقوق 
األرضية؟ وماذا عن اليهودي الذي 
خالفا  عنصرية  دولة  نفسه  أعلن 
اجملتمع  يف  املوجود  التنوع  لكل 
الدولي واإلنساني كله، أصبح هو 

اجملتمع الذي يدعمونه.
سئل: أال تعتقد أن الرئيس جنيب 
منك  جدا  مسرورا  سيكون  ميقاتي 
من هذا اهلجوم عليه حيث أنه ترتفع 

أسهمه يف الطائفة السنية؟
ولكن  جيد،  هذا  فلرتتفع،  اجاب: 

عليه أن يطبق القوانني.
الطائفة  من  منوذج  لدينا  حنن 
السنية، وهو الرئيس عمر كرامي، 
فهو يلتزم بالقوانني، ومل يتجاوزها 
رشيد  الرئيس  واحدة.  مرة  وال 
مدرسة  كان  اهلل،  رمحه  كرامي، 
يف القانون. كان مدرسة يف إدارة 
املال ويف اإللتزام بالقوانني. بيت 
كرامي هو بيت عريق إن خاصمته 
يف السياسة أو مل ختاصمه، لديه 
سلوكيته.  ولديه  وطنية  مواقف 
عندما  واحد  كل  يقوم  أن  جيوز  ال 
خيطئ باإلحتماء بالطائفة ليستقطب 

أناسا من هنا وهناك.
الرابع  مسيحيي  محلة  لوال  سئل: 
الصرح  على  آذار  من  عشر 
هل  بكركي،  يف  البطريركي 
ليشعر  جنبالط  وليد  النائب  كان 
الذي  بالتصريح  لالدالء  باإلرتياح 

أدىل به حبق بكركي يف األمس؟
اجاب: ماذا تضمن تصرحيه؟

على  البطريرك  غبطة  إنتقد  سئل: 
مواقفه وتكلم عن عدم إخافة الناس 

من صعود التيارات السلفية.
اجاب: وصلين خرب عن أمر ما حصل 
معه يف أحد اجلوامع يف برجا، فهل 
ميكنه أن خيربنا ما حدث بالضبط؟ 
بذلك،  إخبارنا  على  قادرا  كان  إن 
على  أعلق  أن  عندها  أستطيع 

حديثه.
عرقلة  روح  عن  حتدثتم  سئل: 
مبوضوع  يتعلق  ما  يف  منتشرة 
الروح  هذه  هل  الكهرباء،  مشروع 
موجودة داخل األكثرية أم انها من 

اخلارج؟
القانون  اجاب: هي خمتلطة قليال. 
تكمن  ال  واملشكلة  حينه،  يف  مير 
أحد  هنا. املشكلة هي عندما يريد 
أن يتكاتف مع غريه إلنهاض البلد، 
العراقيل  تضع  بأناس  ويصطدم 
على  اتفاقا  هناك  وكأن  إليقافه، 
والسري  البلد  يف  النمو  إيقاف 
ال  راوح«.  »مكانك  طريقة  على 
وأنا  يتقدم،  أن  للبنان  يريدون 
لبنان  أفلس كهرباء  أن من  أعتقد 
يشبه  وهذا  قصد،  عن  بذلك  قام 
إلعادة  بريوت  ختريب  موضوع 
إعمارها بعد ذلك بسوليدير. نفس 
تهديم  إعتمدوها يف  اليت  الطريقة 
بعد  إلعطائها  وأسواقها  بريوت 
اآلن  يعتمدونها  لسوليدير،  ذلك 
يشرتوها  لكي  الكهرباء  لتهديم 
بسعر رمزي، وينشئوا شركة خاصة 
الكثري  هناك  ذلك.  بعد  للكهرباء 
يتكلمون  اليد.  لوضع  األفكار  من 
عن اخلصخصة، ما هي اخلصخصة؟ 
إدارة  للدولة  يكون  أن  ميكن  أال 
تتمتع بروحية اخلصخصة؟ فلريفعوا 
وليأت  األمور  هذه  عن  أيديهم 
لو  باحملاسبة.  ويقوم  صارم  وزير 
اتبعت اخلصخصة للهاتف، أين كان 
تشمل  أمل  اليوم؟  ليكون  اهلاتف 
اخلصخصة اهلاتف يف البداية؟ ماذا 
أمنوا للهاتف من خالل اخلصخصة؟ 
شركتا  دفعت  هل  الرأمسال؟  اين 
الرأمسال؟   »Cellis»و  »Liban Cell«
الشركتان  هاتان  أمنت  هل 
حصلتا  خالله  من  الذي  الرأمسال 
شبكات  إلنشاء  الرتخيص  على 
الرئيس  اسأل  أن  أريد  اهلاتف؟ 
الشركات  دفعت  »هل  ميقاتي: 
ملاذا  عليها؟«  املرتتبة  األموال 
الدولة  اخلصخصة؟  عن  تتكلمون 
تدفع اخلسارة و«املخصخصون« هم 

من يقبض األرباح.
مساهمة.  شركة  يكون  لن  لبنان 
حنن  طاملا  دولة.  سيكون  لبنان 
نناضل،  حنن  وطاملا  نرزق،  أحياء 
لبنان سيصبح دولة، شاء من شاء 

وأبى من أبى.

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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‰“]ÁÀ÷]Ê<Ö^ñ§]<≈]Áfi_<ƒÈ∂
<Hl]Ö^„e<Hl^f◊√⁄<HãÈf“<H·^f÷]<·^fq]

<^⁄<HÜ‚à÷]<^⁄HÎ^ç<H4í¬<HÖÁ≥<HlÁËá
<HÌÈfl <l^uÁ÷<HÿÈä«◊÷<–Èu^ä⁄<HÅÖÁ÷]

JJJ4n”÷]<^‚4∆Ê<^Ë]Ç‚
@o◊äbæa@Âfl@�bÓflÏÌ@Úuåb†@È◊aÏ–€aÎ@äbõ©a
<JJ∞í÷]Ê<·^flf÷<‡⁄<ÏÅÖÁjä⁄<ÿÈ“]Ö]

Ì¬Áflj⁄<l^„”fle<’^ffli
@Åbnnœ¸a@Újéb‰∑@aáu@ÒÜÎbËfl@äb»éa

<Ì◊⁄^√⁄JJJJÏÅÊÅÊ<Ì⁄Ç}JJJ<Ì⁄^i<Ì ^øfi
<ÌËÁ}]Ê<ÌŒÅ^ë

ÒáyaÎ@ÚÓ‹ˆb«@ÒäaÜhi@ Îãœ@S

@7jÿ€a@Åbnnœ¸a

ÊaÏÇa@Òçº@p˝0
åá„˝Ì7fl@Ú‘�‰fl@¿

179 Merrylands 
Rd,

Merrylands
 9760 1886

åá„˝Ì7fl
128 Haldon

 St, 
Lakemba
9750 9766

bjÄÄÄÄ‡◊¸
77 Waterloo Rd,  

Punchbowl
97503300 

ÿeÜçÖ^⁄<ÌäÈfl“<ÿe^œ⁄

fiÏjì„bi
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îÓßaÎ@k»ì€a@µi@Ú»Ó”Ï‹€@ÊÏ»èÌ@ÊÎäÏudfl@ZÎb�‰†
<Ó◊¬˘] <ã◊.] <ãÈÒÖ <2j¬]
<4éπ]<ÌËÜíπ]<Ìv◊äπ]<l]Áœ◊÷
<HŸÊ˜] <ã⁄_ <HÎÊ^�flõ <∞äu
<gÒ^í÷]<Ö]Üœ÷]<Ñ°]<èÈ¢]»<·_
<±c<ÕÁŒÁ÷^e<ÜË^flË<NQ<ÏÖÁm<^flm_
<‡⁄<�]ÖÑ¶<H«g√é÷]<ÏÖÁm<gfi^q
<Ó√äi<«ÏÖÁq`⁄<Üë^fl¬» <ÅÁqÊ
<HèÈ¢]Ê<g√é÷]<∞e<Ì√ÈŒÁ◊÷
<l]Áœ÷] <ÿ}]Å <Ìflj » <p]ÇucÊ

<J«Ìv◊äπ]
<‰Ò^œ÷ <Ÿ¯} <HÎÊ^�flõ <Ÿ^ŒÊ
<Ífi^n÷] <∞éÈ¢] <Ω^fïÊ <ÏÅ^Œ
<·c <H∞Èfi]ÇÈπ] <o÷^n÷]Ê
<^„⁄^⁄_ <·^“ <Ìv◊äπ] <l]Áœ÷]»
<^flm_ <l]Ö^È§] <‡⁄ <ÇËÇ√÷]
<lÑ°] <^„fl”÷ <HÜË^flË <NQ <ÏÖÁm
<±c <ÕÁŒÁ÷^e <gÒ^í÷] <Ö]Üœ÷]
<‰f÷^�⁄ <;fiÊ <g√é÷] <gfi^q
<·_ <±c <�]4é⁄ <H«Ì¬ÊÜéπ]
<‰i]Áœ÷<Ì�◊ä÷]<Ó�¬_<g√é÷]»
<ÿ”e <k◊⁄^√i <:÷] <Ìv◊äπ]
<Í◊}]Ç÷] <‡ËÇÈ√í÷] <Ó◊¬ <Ì”flu
<9flq_ <ÿ}Çi <Î_ <ƒflπ<ÍqÖ^§]Ê
<ÇËÇ√÷]<É^°]Ê<Å¯f÷]<·Êˆç<ª
<æ^Àv◊÷<4e]Çj÷]Ê<l]]Üq˝]<‡⁄
<gÈiÜi <ÏÅ^¬cÊ <‡õÁ÷] <Ó◊¬
<ÎÇíj÷]Ê <Ì÷ÊÇ÷] <l^ËÁ÷Ê_

<J«‰÷^”ç_<ÿ”e<Å^äÀ◊÷
<Ìv◊äπ] <l]Áœ÷]» <·_ <Õ^ï_Ê
<‡⁄˚]<Ÿ^œjfi˜]<–Èœ†<Ó◊¬<ÿ€√i
<g√ç<ã◊•<Ÿ¯}<‡⁄<Ì�◊ä◊÷
<ÖÁjâÅ<ƒïÊÊ<∞f~jfl⁄<ãÈÒÖÊ
<l]4È«i <p]ÇucÊ <Å¯f◊÷ <ÇËÇq
<‹Èø√÷] <^flf√ç <Ÿ^⁄a <–œ†
<Íõ]ÜŒÁµÇ÷] <ƒ€jr€◊÷ <˜ÁëÊ
<ÿ“ <‰È÷c <ƒ◊�jË <ÎÑ÷] <Ü£]
<Ó◊¬ <�]ÅÇé⁄ <H«‡õÁ÷] <^fle_

<Ü≥ <:÷] <Ìfl‚]Ü÷] <ÕÊÜø÷]» <·_
<ƒÈ€¢] <Ó◊¬ <öÜÀi <Å¯f÷] <^„e
<^⁄Ê<‡õÁ÷]<Ö]Üœjâ]<‡¬<≈^ Ç÷]
<l^fäj”⁄ <‡⁄ <‰Ò^fle˘ <–œ†
<l^Èf◊ä÷]Ê <l^È¬]Çj÷] <ÿæ <ª
<ªÊ <^„„q]Ái <:÷] <l^ËÇvj÷]Ê
<Ö^éjfi]Ê<;⁄˘]<…]ÜÀ÷]<^„j⁄Çœ⁄

<J«Ìr�◊f÷]<ÏÜ‚^æ
<Ìv◊äπ]<l]Áœ÷]»<·_<Ó◊¬<ÅÇçÊ
<‡⁄ <ÌÚ  <Î_ <›^Èœe <x€äi <‡÷
<gÈ‚3e <·Áfi^œ÷] <‡¬ <∞qÖ^§]
<Ê_<‹„√ËÊÜiÊ<∞fl⁄˚]<∞flõ]Áπ]
<g√é÷]<ÏÇuÊ<‡⁄<ÿÈfl÷]<Ì÷Ê^¶
<‰È€◊ä⁄ <∞e <ÌfljÀ÷] <p]ÇucÊ
<’^fl‚»<·_<‡⁄<�]ÖÑ¶<H«‰õ^fŒ_Ê
<Ì√ÈŒÁ◊÷ <Ó√äi <ÏÖÁq`⁄ <Üë^fl¬
<‘÷Ñ“Ê <H‰éÈqÊ <g√é÷] <∞e
<l]Áœ÷] <ÿ}]Å <ÌfikÀ÷] <p]Çuc

<J«Ìv◊äπ]
<]ÖáÁ÷] <ãÈÒÖ <Ÿ^Œ <H‰j„q <‡⁄
<ÎÑ÷] <HÕÜç <›^í¬ <ÎÜíπ]
<ª<Ì“Ö^é€◊÷<^⁄ÊÜ÷<ÏÖ^Ëàe<›ÁœË
<Ç√e»<‰fic<HÌÈ÷^�Ë˝]<ÏÇuÁ÷]<ÇÈ¬
<Ì◊uÜ⁄ <’^fl‚ <·Á”i <ÏÖÁm <Î_
<Üí⁄»<·_<±c<]4é⁄<H«ÌÈ÷^œjfi]
<Ï3À÷]<ÂÑ‚<º«ñ÷<·˚]<Ó√äi
<HÌÈfl⁄á <ÏÇ⁄ <ÿŒ˘ <ÌÈ÷^œjfi˜]
<H^fiÜøjflË <^⁄ <Áï <ª <Ìë^}
<ÿñ _ <¯fœjä⁄<^fl⁄^⁄_ <·c <oÈu

<J«›^ŒÖ˘]<‡¬<Üøfl÷]<ò«e
<‡⁄ <^ëÜu <’^fl‚» <·_ <Õ^ï_Ê
<ºâÁjπ]<Üvf÷]<Ìœ�fl⁄<ŸÊÅ<ÿ“
<Ó◊¬ <ÍeÊÖÊ˘] <Å^†˜] <·]Ç◊eÊ
<Ì�œfi <^€Ò]Å <Üí⁄ <·Á”i <·_
<‹m<‡⁄Ê<HÌœ�flπ] <ŸÊÇ÷ <á^”iÖ]
<ÏÖ^rj÷]<Ÿ¯}<‡⁄<·Ê^√j÷]<Íi`Ë
<Ê_ <Ìu^Èä÷] <Ê_ <Ö^€njâ˜] <Ê_

<Â4øfi <·_ <±c <�]4é⁄ <H«Â4∆
<ÍfiÁ”âÁ÷Üe <ÁÈÀ◊Èâ <Í÷^�Ë˝]
<ƒïÊ«{÷ <ÂÅ]Ç√jâ] <‡¬ <hÜ¬_
<Ìu^Èä÷] <ÏÅÁ√÷ <‰i^Èfi^”⁄c <ÿ“
<sï^fl÷] <^‚]Ájä⁄ <±] <ÌÈ÷^�Ë˝]
<HÌÈ ^ïc <ƒ Å <ÏÁœeÊ <Üí⁄ <ƒ⁄
<‡⁄<ÿÒ^âÖ<‰qÁÈâ<‰fi`e<Ç¬Ê<^€“
<ƒÈréj÷<ÌÈfiÁËàÀ◊j÷]<‰i]ÁflŒ<Ÿ¯}
<ƒj€j÷] <Ó◊¬ <Í÷^�Ë˝] <g√é÷]

<J«^‚Ö^maÊ<Üí⁄<l^√rjfl≤
<·_<ÍfiÁ”âÁ÷Üe<‡¬<ÕÜç<ÿœfiÊ
<ã”√ËÊ <;√Ë <Üí⁄ <Ö]Üœjâ]»
<·_Ê <H^„◊€“`e <Ìœ�flπ] <Ö]Üœjâ]
<^€“<HÌœ�flπ]<Á¥<;√Ë<Üí⁄<Á¥
<^ñË_ <Ç€jäi <Ìœ�flπ] <ÏÁŒ <·_

<J«Üí⁄<ÏÁŒ<‡⁄
<xçÜπ] <2j¬] <HkŒÁ÷] <]Ñ‚ <ª
<Ç€¶ <ÌËÜíπ] <Ìâ^ÒÜ◊÷ <áÖ^f÷]
<^‚Üéfi <Ì÷^âÖ <ª <HÍ¬Å]2÷]
<«3ËÁi»<ƒŒÁ⁄<Ó◊¬<‰jvÀë<Ó◊¬
<·_ <HÍ¬^€jq˜] <ÿë]Áj◊÷
<à“3i<Ì◊fœπ]<Ì◊uÜπ]<l^ËÁ÷Ê_»
<H«Å¯f◊÷<ÇËÇq<ÖÁjâÅ<Å]Ç¬c<ª
<ƒïÊ <ª <Çf÷]» <·_ <�]2j√⁄
<Üí⁄<ke]Ám<ÅÇ¨<ÇËÇq<ÖÁjâÅ
<^„â^â_<Ó◊¬<ÔÜrj÷<^„i^ËÁ÷Ê_Ê

<J«l^e^~jfi˜]
<æ^À£]»<·_<Ó◊¬<Í¬Å]2÷]<ÅÇçÊ
<;√Ë <˜ <Ö]Üœjâ˜]Ê <‡⁄˘] <Ó◊¬
<ÔÇ√ji <l^âÖ^∫ <›à◊jäË <˜Ê
<Ó◊¬ <‡�f⁄ <Ê_ <xËÜë <ÿ”ée
<H«‹„i^ËÜuÊ <∞ËÜíπ] <—Áœu
<‡⁄˘]<ÏÅ^√jâ]<·ÊÅ»<‰fi_<�]Ç“ˆ⁄
<ÖÊÇfi <ÿøflâ <Ö^äπ] <xÈvíiÊ
<ÜÒ^«í÷]<ª<∞ŒÖ^∆<^fläÀfi_<ŸÁu
<ÎÅ^íjŒ˜]<ÖÁ‚Çj÷]<‡¬<∞◊ ^∆

<J«Í¬^€jq˜]<h^�œjâ˜]Ê

Ô‹Óˆaãég@ÔÇÎäbñ@wflb„5€@�̋ ÌÏ∏@òó¶@ÚÓ◊7flc@ÚÓibÓ„@Ú‰ß
<ÌÈ¬^ Ç÷]<l^íí~π]<Ìfl¢<lÖÜŒ
<Í“4⁄˘] <h]Áfl÷] <ã◊• <ª
<ª <ÿËÁ≥ <ÔÁjä⁄ <Ó◊¬_ <‹ËÇœi
<ÌÈ}ÊÖ^í÷] <≈^ Ç÷] <s⁄]Üe <'ËÖ^i
<‘÷ÉÊ <HÌÈ◊ÈÒ]Üâ˝] <ÌÈ“4⁄˘]
<Ö˜ÊÅ <·ÁÈ◊⁄ <NOQzS <ìÈí~je

Js⁄]2÷]<ÂÑ‚<ÿËÁ€j÷
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طاقم السفارة اإلسرائيلية يف عّمان يفّر خوفاً من غضب املتظاهرين
يف  اإلسرائيلي  السفري  فر 
وطاقم  نيفو  داني  عمان 
السفارة يف ساعة مبكرة امس 
االول، حيث مت إخالء السفارة 
حتوطًا للتظاهرة اليت اعلن عن 
السفارة  مقر  قبالة  تنظيمها 
أمس  األردنية  العاصمة  يف 

االول.
وقال مصدر رفيع املستوى يف 
االسرائيلية،  اخلارجية  وزارة 
أن اإلجراءات األمنية املشددة 
اليت اختذتها السلطات األردنية 
استهداف  احتماالت  من  حتد 

السفارة.
»معاريف«  صحيفة  وأفادت 
أردنية  أمن  قوات  أن  امس، 
الديبلوماسيني  قافلة  واكبت 
جسر  إىل  اإلسرائيليني 
اللنيب يف طريق عودتهم إىل 

اسرائيل.
االعالم  وسائل  وقالت 
السفارة  إن  اإلسرائيلية 
اغلقت  عمان  يف  اإلسرائيلية 
اغالقها  موعد  من  يوم  قبل 

االسبوعي.
»هآرتس«  صحيفة  وذكرت 
أن االوامر صدرت عن رئيس 
الوزراء بنيامني نتنياهو ووزير 
ليربمان.  افيغدور  اخلارجية 
شخصا   70 حنو  أن  واضافت 
أمام  امس  من  اول  تظاهروا 
املتحدة  الواليات  سفارة 
العلمني  واحرقوا  عمان  يف 

االمريكي واإلسرائيلي.
اإلسرائيلية  السفارة  وتغلق 
ليومني.  اخلميس  يوم  عادة 
مع  واحد  ديبلوماسي  ويبقى 
خالل  السفارة  يف  احلراس 

االجازة االسبوعية.

هاجم  املاضي  اجلمعة  ويوم 
سفارة  غاضبون  متظاهرون 
واجلي  القاهرة.  إسرائيل يف 
السفري والعاملون يف السفارة 
احتجز  حني  عاجلة يف  بصورة 
املبنى  يف  احلراس  من  ستة 
اجليش  من  وحدة  وتدخلت 

املصري الجالئهم جوا.
كشفت  ذلك،  غضون  يف 
إسرائيلّية،  سياسّية  مصادر 
ُوصفت بأّنها رفيعة املستوى، 
النقاب عن أّن صّناع القرار يف 
تل أبيب خيشون من فتح جبهة 
أخرى، وهي اجلبهة الشرقّية، 
أْي اململكة األردنّية اهلامشّية.

كما  عينها،  املصادر  وحبسب 
»يديعوت  صحيفة  موقع  قال 
اإلنرتنت،  على  أحرونوت« 
بات  األردن  يف  احلكم  فإّن 
ذلك  أكثر من  بل  ال  ضعيًفا، 

آياًل للسقوط.
مسؤولني  عن  املوقع  ونقل 
إسرائيليني كبار، فّضلوا عدم 
الكشف عن امسهم، قوهلم إّن 
اهلامشّية  اململكة  يف  الوضع 
ليس مستقًرا، ذلك أّن اململكة 
متر يف مرحلة صعبة، ومن غري 
يف  تقع  أْن  البتة،  املستبعد 
وبالتالي  كبرية،  هّزة  األردن 
يف  القرار  صّناع  على  يتحّتم 
تل أبيب أْن يتعاملوا مع هذا 
األمر مبنتهى اجلدّية، على حد 

تعبريهم.
أيًضا  املسؤولون  وأوضح 
الشرق  منطقة  الوضع يف  أّن 
مستقًرا،  ليس  األوسط 
على  جيب  فإّنه  وبالتالي 
عن  العدول  الفلسطينيني 
إىل  اجلانب  أحادي  التوجه 

عن  لإلعالن  املتحّدة  األمم 
الدولة الفلسطينّية، ألّن هذه 
لن  املصادر،  برأي  اخلطوة، 
ولن  فلسطينّية،  دولة  جتلب 
تقود  ولن  السالم،  حُتقق 
إّن  بل  األمان،  إىل  املنطقة 
حالة  من  ستزيد  اخلطوة  هذه 
الشرق  يف  االستقرار  عدم 

األوسط، على حد قوهلم.
اإلسرائيلّي  املوقع  ولفت 
أّن  إىل  تقريره  سياق  يف 
حكومة بنيامني نتنياهو قررت 
على  رمسّي  بشكٍل  الرد  عدم 
األردنّي،  العاهل  تصرحيات 
الذي  الثاني،  اهلل  عبد  امللك 
تواجه  إسرائيل  إّن  قال 
بعد  صعوبة  أكثر  وضعا 
العربية،  االنتفاضات  اندالع 
ومستقبل  األردن  أّن  مضيًفا 
أقوى من إسرائيل،  فلسطني 
خياف  الذي  هو  واإلسرائيلي 
اليوم. وتابع: »عندما كنت يف 
معي  حتدث  املتحدة  الواليات 
اإلسرائيليني  املثقفني  أحد 
الدول  وقال إن ما جيري يف 
يف  سيصب  اليوم  العربية 
مصلحة إسرائيل، وأجبته بأنين 
أرى العكس، فوضعكم اليوم 

أصعب من ذي قبل.«
ويشار إىل أنه منذ صيف عام 
سيناريوهات  ظهرت   2008
عدة أثارت قلق األردن، ويف 
من  جزء  ضم  إمكان  مقدمتها 
إىل  الغربية  الضفة  أراضي 

اململكة.
مرارا  األردني  امللك  وأكد 
الوطن  طروحات  بالده  رفض 
جعل  إىل  تدعو  اليت  البديل 
اململكة، اليت يشكل األردنيون 
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من أصول فلسطينية اكثر من 
نصف عدد سكانها البالغ ستة 
بديال  وطنا  نسمة،  ماليني 

للفلسطينيني.
وخيشى املسؤولون األردنيون 
 2,4 حنو  انضمام  يؤدي  أن 
سكان  من  فلسطيين  مليون 
تغيري  إىل  الغربية  الضفة 

التوازنات يف اململكة.
اإلسرائيلّي،  املوقع  وتابع 
يف  رمسّية  مصادر  عن  نقاًل 
الواجب  »من  إّنه  أبيب،  تل 
وراء  إسرائيل  تتعقب  أْن 
األردنّي،  العاهل  تصرحيات 
بسبب احلساسّية الداخلّية يف 
يف  الوضع  أّن  ذلك  األردن، 

اململكة حساس للغاية«.
ورأت املصادر عينها أّن امللك 
عبد اهلل الثاني اضطر إىل إطالق 
هذه التصرحيات بسبب الوضع 
االستقرار  وعدم  األردن  يف 
األوسط،  الشرق  منطقة  يف 
ولكّن املصادر أضافت أّنه ال 
جيب أْن نأخذ على حممل اجلد 
امللك  ألّن  التصرحيات،  هذه 
بالواليات  جًدا  مرتبط  األردني 
وعلى  األمريكّية،  املتحّدة 
إسرائيل أْن حتافظ على اهلدوء 
الشرقّية، ومبوازاة  يف اجلبهة 
يف  التطورات  ترقب  ذلك، 

اململكة عن كثب.
الدراسة،  مّعد  وقال 
إّن  زيسر،  إيال  الربوفيسور 
للمملكة  اجلغرايّف  القرب 
اهلامشّية من بؤر االحتجاج، أْي 
اندالع  جيعل  ومصر،  سورّية 
األردن هو  العربّي يف  الربيع 
كما  منعه،  الصعب  من  أمر 
تعتربها  اليت  الفئات  يف  أّنه 

الدراسة هامشّية هناك مطالب 
مملكة  إىل  اململكة  بتحويل 
الربوفيسور  ولكّن  دستورّية، 
املستحيل  من  أّنه  يرى  زيسر 
يف  املذكور  النموذج  تطبيق 
ألّنه  األوسط،  الشرق  منطقة 
املطاف  نهاية  يف  سيؤدي 
إىل إلغاء اململكة، وشدد على 
اململكة  استقرار  تهديد  أّن 
تهديد  أيًضا  هو  اهلامشّية 
احلدود  ُيّيز  الذي  للهدوء 
الشرقّية للدولة العربّية، الفًتا 
بات  السيناريو  هذا  أّن  إىل 
مرعًبا للغاية، ولكن من ناحية 
أخرى، من الصعب بقاء اململكة 
تتابع األمور يف املنطقة، ذلك 
أّنها ليست حمصنة من الثورات 
اليت  العربّية  واالنتفاضات 
اجملاورة،  الدول  وتعم  عّمت 

على حد قوله.
وتابعت الدراسة أّنه على وقع 
هذه األمور جيب االلتفات إىل 
اجلارة من الشرق، أي: األردن، 
املد  بعد  يصلها  مل  اليت 
الثورّي، ولكن هناك رزمة من 
االحتجاجات،  الندالع  األسباب 
االقتصادي  الوضع  منها 
منه  يعاني  الذي  الصعب 
املواطنون يف األردن، واتساع 
الدولة  مركز  بني  الفجوات 
باإلضافة  الضواحي،  وبني 
إىل الفساد الذي طال أركان 
اململكة السياسيني، والسبب 
الرابع يكمن يف رغبة الشباب 
يف اململكة بتغيري شكل احلكم 
أّن  ذلك  األردن،  يف  القائم 
بعد  يكنه  ال  األردنّي  الشاب 
تقبل النظام احلالي، حيث أّن 
غري  بصالحيات  يتمتع  امللك 

الذي  الوقت  يف  حمدودة، 
املصرّي  الشباب  فيه  متكن 
من هزية مبارك ويف سورّية 

الوضع ما زال جمهواًل.
إّنه  زيسر  الربوفيسور  وراى 
الطريق  بأّن  االفرتاض  جيب 
إليه  وصلت  الذي  املسدود 
الثورات العربّية ردع الكثريين 
تصعيد  من  األردن  يف 
االحتجاجات ضّد النظام احلاكم 
إدخال  من  اخلشية  بسبب 
اململكة يف حالة من الفوضى 

العارمة.
اإلخوان  حركة  أّن  وتابع: 
العائلة  حترتم  املسلمني 
عالقات  على  وحتافظ  املالكة 
معينة معها، ولكّن هذا الوضع 
نهاية،  ال  ما  إىل  يستمر  لن 
للمشاركة  تستعد  فاحلركة 
املد  حال وصول  املكّثفة يف 
الثورّي ضّد النظام احلاكم إىل 

األردن.
وخلص الربوفيسور زيسر إىل 
السنة  بداية  منذ  إّنه  القول 
اململكة  يف  املظاهرات  كانت 
اهلامشّية قليلة وشاركت فيها 
املواطنني،  من  قليلة  أعداد 
ولكن املظاهرات اليت اندلعت 
يف منتصف شهر متوز )يوليو( 
عّمان  العاصمة  يف  املاضي 
احملافظات  من  عدٍد  ويف 
وأكدت  النطاق  واسعة  كانت 
لدى  الكامنة  القدرة  على 
إجناح  يف  األردنّي  الشعب 
الواضح  ومن  االحتجاجات، 
موجة  اندالع  حال  أّنه يف  جًدا 
االحتجاج يف األردن، فإّن هذه 
األردنّي  املوجة ستطال امللك 

والعائلة املالكة



صفحة 9     

العرب والعالم

Page 9 Page 10صفحة ١٠     

اسرتاليات

FÇ∑<Áe_<ÌÈ„e<ÌÈ⁄^-]F

@Ô�©a@Êbznfl�a@¿@ÚñÏó‰æa@Ú‹˜é˛a@ÊÏ‡õfl
ÚÓ€a6éÎ˛a@ÚÓè‰ßa@Û‹«@fiÏóz‹€ _2011@Ú‰é@äbÌc@¿@pã”c@>€a@ÒáÌáßa@µ„aÏ‘€a@ÔÁ@bfl

Global Marble Australia
@kÓ◊ãmÎ@ò”@¿@ÊÏÓñbónÇa
oÓ„aãÃ€aÎ@‚bÇã€a@ aÏ„c@…Óª

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

@¿@÷áñ
@Ú«ãéÎ@Ú‹flb»æa
›‡»€a@¿

@paÏ‰é@Ò5Ç
@bË»õ„@Ú‹ÌÏ†
·ÿÌáÌ@µi

ÚzÓzñ@@@@@pbibug
Correct answers toZ

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

@ÚÓ„b‰j‹€a@p¸Ï◊dæa@Âfl@Ú»éaÎ@Ú‹Óÿìm
Úuåb†@ÚÌã¢@p¸Ï◊dflÎ@bË«aÏ„c@Û‹«@Îbìfl

ÒçÓø@paãËé@@ÒãËé
@Ô”ãì€a@ò”ã€aÎ@äÏÇ@xäÏu@lã�æa@…fl@

جلســة رائعــة مــع النرجيــلة

Ôiã»€a@Ÿ‰j€a@Âfl@b‰mÜäÎ@b‡◊@p˝‡»€a@äb»éc

٢٠١١ ٤ حزيران  Saturday 4 June 2011السبت 

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

<l�ÜŒ_ <Ï4n“ <∞fi]ÁŒ <’^fl‚
<ŸÁ√Àπ] <ÏÑ ^fi <kvfë_Ê
<2011Ìflâ<Ö^Ë_ <10 <‡⁄<]Çje]
<^€“<^„vïÊ_Ê<^„È÷c<—Ü�i`â

VÍ◊Ë

∞Èfi]ÁË^j◊÷<ÜÀä÷]<Ï4ç`i<1I

<Ìflâ <Ö^Ë_ <‡⁄ <Üç^√÷] <Ñfl⁄
<ÏÇËÇq <∞fi]ÁŒ <lÜŒ_ <2011
<^„fqÁ≤ <Í�¬_ <ÏÜr„◊÷
<∞€Ò]Ç÷]<∞€Èœ€◊÷<l^Èu¯ë
<‡⁄<ÏÜç^f⁄<<<<·_<·]ÁË^i<ª
<DETAE <Jl^ËÜÀä÷] <gj”⁄
<|^5 <Ï4ç`i <Ó◊¬ <]Á◊í¨

ÜÀä◊÷
<Ì£^ë<Ï4ç`j÷] <ÂÑ‚ <·Á”i
<�]Ü„ç <Üé¬ <:flm] <ÏÇπ
<±]<ŸÁ}Ç÷^e<^„◊⁄^£<x€äiÊ
<ƒeÖ_ <ÏÇπ <tÊÜ§]Ê <^È÷]3â]
<ÏÜ⁄ <ÿ“ <ª <Ì⁄^Œ˝]Ê <l]Ü⁄

Jºœ <Ü„ç_<Ìm¯m
<

9�÷] <ìvÀ÷] <l^f◊�j⁄<2I<
<›ÇœjË<^⁄Çfl¬<‰fi`e<ÕÊÜ√π]<‡⁄
<ÏÜr‚<Ï4ç`i<g◊�e<ì~ç
<ÏÜÒ]Å <·^  <H^È÷]3â] <±c
<^‚KÂÜ€¬<±]<˜Ê_<Üøfli<ÏÜr7]
<JÍví÷]<‰√ïÊ<‹ÈÈœi<Çíœe
<ÖÁë <±] <Ìq^ù <·^“ <]É_
<áÇË˝] <ìv  <Ê_ <ÌÈ¬^√çc
<g◊�÷] <›Çœ⁄ <Ü€¬ <·^“<]ÉcÊ
<Ìflâ <Üé¬ <Ìä∏ <‡⁄ <ÿŒ_
<xfë_Ê <g◊�÷] <‰µÇœi <›ÁË
<ÇËàË<g◊�÷]<‹ËÇœi<Ç√e<ÂÜ€¬
<ÑÒÇfl¬ <HÜé¬ <Ìä⁄^§] <Ó◊¬

<ÖÁë <±] <t^j¨ <‡÷ <ÕÁâ
<ÜŒ_<Jìv <±]<˜Ê<ÌÈ¬^√çc
<gÈj“ <gqÁ≤ <·Áfi^œ÷] <]Ñ‚

J1l]Å^çÖ˝]Ê<xÒ^ífl÷]

<hÜ«÷ <l]Ö^„π] <Ï4ç`i <3I
^È÷]3â_

<‡¬<Ì÷Êˆäπ]<ÜÒ]ÊÇ÷]<lÇ“_
<hÜ∆<ª<l]Ö^„π]<l]4ç`i
<≈Üâ`e<kfjâ<^„fi`e<^È÷]3â]
<ÌÈfl„π]<l^f◊�÷^e<ƒÈ�jäi<^⁄

Ì⁄Çœπ]
<∞fi]Áœ÷]<ÖÊÇë<ÿfŒ<‘÷ÉÊ<
ÜÒ]ÊÇ÷] <ÿfœiÊ <JÏÇËÇ¢]<
ÏÖÅ^ë <ÏÖÁë <ÏÖÁ“Ñπ]<
Ìíj~π] <ƒq]Üπ] <‡¬<
ÇË2÷^e <l]Å^„é÷] <‹ÈÈœje<
l]Ö^„⁄ <‡„⁄J <ÍfiÊ3”÷˜]<
hÁflq <ª <ÏÜ Áj⁄ <4∆<
Í‚Ê <ƒeÖ_ <^„fi_ <V^È÷]3â]V<
<
* 233999 - Engineering 
Professionals NEC
* 254499 - Registered 
Nurse NEC
* 263111 - Computer 
Network and Systems 
Engineer
* 391111 - Hairdresser

<› �Ç �Œ <]É_ <‰fi`e <ÙÖ^œ÷] <Ü �“É]
<Î_ <‰È  <Ü“ �É <Ï4ç`i <g◊õ
<HÂ¯¬_ <ÏÖÁ“Ñπ] <‡„π] <‡⁄

J�̂€ju<g◊�÷]<ò 4ä 

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 
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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 
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any loss or damage arising out of the use of all or any part of this report. If you no longer wish to receive this information, please reply to this email with the word "Unsubscribe" in the subject heading along with your full name and company name.  

- A 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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»بدعم  التزامها  واشنطن  جددت 
العراق«  يف  السياسية  والعملية 
الرئيس  لسان  على  أكد  الذي 
جالل الطالباني على أهمية »توطيد 
وتطوير  املتينة  الصداقة  أطر 
العراق  بني  املستقبلي  التعاون 
مجيع  يف  املتحدة  والواليات 
السياسية  وعمليتهم  اجملاالت. 

وجتربتهم الدميوقراطية«.
الرئيس  لقاء  خالل  ذلك  جاء 
نائب  مع  االول  أمس  العراقي 
وليام  االمريكية  اخلارجية  وزيرة 
»أهمية  على  أكد  الذي  برينز 
يف  الطالباني  الرئيس  استمرار 

اعتقال انتحاري حاول استهداف حمافظ كربالء يف األنبار
واشنطن تكرر دعمها لـ«العملية السياسية« يف العراق 

باسم  الرمسي  الناطق  اعترب 
الفلسطينية  األمنية  األجهزة 
ُنشر  ما  الضمريي  عدنان  اللواء 
اإلسرائيلية  اإلعالم  وسائل  يف 
بأسلحة  السلطة  تزود  حول 
عشية  املتظاهرين  لتفريق 
بأنه  )سبتمرب(،  أيلول  استحقاق 
حتريض للرأي العام الفلسطيين 

على السلطة الوطنية.
بيان  يف  الضمريي  ونفى 
االول  أمس  وزعه  صحايف 
حول  اإلسرائيلية  »اإلدعاءات« 
تزويدها السلطة بوسائل لتفريق 
الضفة  املتوقعة يف  التظاهرات 
الغاز  قنابل  ومنها  الغربية 
وقال  املطاطي.  والرصاص 
حياولون  اإلسرائيليني  »إن 
القيام بتوظيف سياسي وتقديم 
الرأي  لتحريض  معلومات 
السلطة  على  الفلسطيين  العام 
الفلسطينية«، مؤكدًا أن احلديث 
عاٍر  إسرائيلية  عن شراء معدات 

عن الصحة.
دعمًا  تقدم  أوروبا  أن  وأوضح 
لألجهزة األمنية الفلسطينية وأن 
إسرائيل ترفض إدخاهلا، مضيفًا 
»لدينا سرت واقية وخوذ ومركبات 
مدرعة ممنوعة من الدخول وهي 
وأشار  األردن«.  يف  موجودة 
اىل  األمنية  األجهزة  حاجة  اىل 
تعيق  إسرائيل  ولكن  معدات، 

إدخاهلا ألنها تتحكم باملعابر.
»هآرتس«  صحيفة  وأوردت 
قالت  تقريرًا  أمس  اإلسرائيلية 

أخريًا  أِذنت  إسرائيل  »إن  فيه 
بالتزود  الفلسطينية  للسلطة 
التظاهرات  لتفريق  بالوسائل 
األيام  خالل  السلطة  وتوجهت 
من  عدد  اىل  املاضية  القالئل 
هذه  شراء  بهدف  املصانع 
الوسائل حتسبًا لتحول التظاهرات 
الضفة  يف  املتوقعة  السلمية 
الغربية اىل تظاهرات عنيفة دعمًا 
بوصفها  املتحدة  األمم  العرتاف 
وأضافت  الفلسطينية«.  بالدولة 
فلسطينيني  مسؤولني  أن 
اإلسرائيلي  اجلانب  أبلغوا  كبارًا 
الفلسطينية  األمن  أجهزة  بأن 
ستعمل كل ما بوسعها للتصدي 
تنظيمها  املتوقع  للتظاهرات 
يف  الفلسطيين  املسعى  مع 
االحتكاك  ومنع  املتحدة  األمم 
اإلسرائيلي  اجليش  مع  العنيف 

واملستوطنني.
أن  اىل  الصحيفة  وأشارت 
الحتمال  يستعدان  الطرفني 
تظاهرات  اىل  التظاهرات  حتول 
اجليش  أوصى  وبالتالي  عنيفة، 
أشهر  بضعة  قبل  اإلسرائيلي 
الفلسطينية  للسلطة  بالسماح 
هذه  مثل  على  باحلصول 

املعدات.
السلطة  فإن  للصحيفة،  ووفقًا 
لشراء  تعمل  الفلسطينية 
املعدات، ولكن يبدو أنها تواجه 
صعوبة يف التزود بهذه املعدات 
نظرًا لضيق الوقت، فيما اجليش 
استعداداته  ينهي  اإلسرائيلي 

نفي فلسطيين لتزود »السلطة« بسالح إسرائيلي واتهام 
تل أبيب بالسعي اىل تأليب الرأي العام

هذا األسبوع لتصعيد حمتمل يف 
ضمن  الفلسطينية.  األراضي 
املسماه  للجيش  الشاملة  اخلطة 

»بذور الصيف«.
املئة  يف   20 إضافة  وسيتم 
الضفة  يف  اجليش  قوات  من 
الغربية. وقد مت تدريبها للتعامل 
مبا  احملتملة،  السيناريوات  مع 
يف ذلك املسريات العنيفة جتاه 
واحلواجز.وتتضمن  املستوطنات 
خطة اجليش اإلسرائيلي مضاعفة 
قواته يف الضفة الغربية. كذلك 

استدعاء االحتياط
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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  

٢٠١١ ٤ حزيران  Saturday 4 June 2011السبت 

Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security@

الفرقاء  مع  االستثنائية  جهوده 
على  وتشجيعهم  السياسيني 
أجل  من  والتواصل  التحاور 
تطوير العمل املشرتك والشراكة 
دعم  شأنها  من  اليت  الوطنية 
واالزدهار  والتطور  االستقرار 
»التزام  جمددًا  العراق«،  يف 
الواليات املتحدة بدعم العراقيني 
وجتربتهم  السياسية  وعمليتهم 

الدميوقراطية«.
الرئيس  شدد  جهته،  من 
الطالباني فيه على أهمية توسيع 
وعلى  الطرفني  بني  العالقات 
أهمية استمرار الواليات املتحدة 
يف دعمها للعراق اجلديد، السيما 
يف  ستصب  اخلطوة  هذه  وأن 

مصلحة الشعبني ورقيهما«.
األوضاع  بتطورات  يتعلق  وفيما 
يف  السياسية  الساحة  على 
أنه  الطالبانى  أكد  العراق، 
إىل  الرامية  مساعيه  يف  ماض 
»توفري مناخات مناسبة ومشجعة 
إىل  وصوال  األجواء  لتلطيف 
بني  القائمة  االتفاقات  تنفيذ 
الكتل السياسية وتطوير العملية 

السياسية يف البالد«.
رئيس  أكد  ويف سياق متصل، 
املالكي  نوري  العراقي  الوزراء 
خالل لقائه أمس مع برينز على 
بني  التعاون  استمرار  »ضرورة 
يف  املتحدة  والواليات  العراق 
إتفاقية  ضمن  كافة  اجملاالت 
فيما  اإلسرتاتيجي«،  اإلطار 
للحكومة  بالده  دعم  برينز  كرر 
من  تبذله  ما  »كل  يف  العراقية 
أجل احلفاظ على استقرار العراق 

شراكة  عالقات  وبناء  وإزدهاره 
حقيقية يف مجيع اجملاالت إضافة 
وتدريب  التسليح  موضوع  إىل 

القوات العراقية«.
وقدم برينز للمالكي رؤية بالده 
دول  يف  اجلارية  األوضاع  حول 
املنطقة، حيث أكد على ضرورة 
الداعية  اجلماهري  مطالب  »تلبية 
إىل حتكيم إرادة الشعوب ومنح 
وفق  احلوار  ومواصلة  احلريات 

الطرق السلمية«.
أمنية حماولة  أحبطت قوة  امنيًا، 
ناسف،  حزام  حيمل  إنتحاري 
حممد  كربالء  حمافظ  اغتيال 
حمافظة  زيارته  أثناء  املوسوي 
األنبارغربي العراق أمس االول.

حمافظة  يف  أمين  مصدر  وقال 
املوسوي،  حّراس  إن  كربالء 
على  القبض  إلقاء  من  متكنوا 
سوداني  أنه  يعتقد  انتحاري 
تفجري  حماولته  أثناء  اجلنسية، 
مستهدفًا  ناسف،  حبزام  نفسه 
زيارة  يف  كان  الذي  املوسوي 

لقضاء النخيب.
اإلنتحاري  أن  املصدر  وأوضح 
كان  عندما  نفسه  تفجري  حاول 
كربالء  حمافظة  جملس  رئيس 
يف  العشائر  شيوخ  مع  جمتمعًا 
أن  اىل  الفتًا  النخيب،  قضاء 
بتحركات  شّكت  األمنية  القوات 
وحماولته  املريبة  اإلنتحاري 

اإلقرتاب من رئيس اجمللس.
وقال إن القوة األمنيه اليت ألقت 
قامت  اإلنتحاري،  على  القبض 
األمنية  اجلهات  إىل  بتسليمه 

املختصة يف حمافظة األنبار.

بارز  امريكي  مسؤول  كشف 
زعيم  مقتل  االول،  امس 
عمليات »القاعدة« يف باكستان 
ابو حفص الشهري، يف ضربة 
يف  العليا  للقيادة  جديدة 

التنظيم.
يف  حفص  ابو  مقتل  وياتي 
الباكستانية  القبائل  منطقة 
يف  الثاني  الرجل  مقتل  بعد 
عبد  عطية  القاعدة  تنظيم 
ومع  املاضي،  الشهر  الرمحن 
اليت  اجلوية  اهلجمات  تصاعد 
تنفذها طائرات امريكية بدون 
طيار عقب مقتل زعيم التنظيم 
اسامة بن الدن يف ايار )مايو( 

املاضي.
طلب  الذي  املسؤول  وصرح 
هويته:  عن  الكشف  عدم 

عمليات  قائد  ان  تأكد  »لقد 
ابو  باكستان  يف  القاعدة 
يف  قتل  الشهري  حفص 
االسبوع  هذا  من  سابق  وقت 
يف وزيرستان يف باكستان«، 
حفص  ابو  »مقتل  ان  وأضاف 
يزيد من اضعاف قدرة القاعدة 
الرجل  مقتل  من  التعايف  على 
عبد  عطية  التنظيم  الثاني يف 
نظرا  املاضي،  الشهر  الرمحن 
العمليات وعالقاته  خلرباته يف 

داخل التنظيم«.
حفص  ابو  »مقتل  ان  وتابع 
رئيسي  تهديد  على  يقضي 
كان  حيث  باكستان  داخل 
مع  وثيق  بشكل  يتعاون 
حركة طالبان باكستان للقيام 

بهجمات منسقة«.

مقتل زعيم عمليات »القاعدة« يف باكستان
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 مضمون األسئلة املنصوصة يف اإلمتحان
الخطي للحصول على الجنسية األوسرتالية

إجابات صحيحة
Correct answers:
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<·]<±]<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
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<‹„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
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<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
<·_<ÊÇfË<ÎÑ÷]<H«!]<hàu»<‹„â_Ö
<‰Èfl√Ë<̃<Ífifl̂f◊÷]<Í◊}]Ç÷]<·é̀÷]
<‘÷Ñ÷<HË̂ÖÁâ<‰Èfl√i<ÎÑ÷]<ÖÇœ÷ê
<Í◊rfli<Óju<ÿÈ”éj÷]<ª<oË3Ë

J«’fl̂‚<≈ï̂Ê˘]
<ÿÈ”éi»<±c<Íiœ̂È⁄Ê<·€̂È◊â<¬̂ÅÊ
<ÖÁ⁄˘]<4Èäje<Ófl√�i<Ω]ÜŒÁfl”i<Ì⁄Á”u
<Ìœ÷√̂÷]<ÖÁ⁄˘]<ÿœfli<·_<Ó◊¬<HÌÈiÈ̂£]
<]ÅÇé⁄<H«;õÁ÷]<Ö]Á£]<Ì÷Êõ̂<±]
<ÌuÊ]Üπ]<Ì÷û<„̂fic<hÁqÊ»<Ó◊¬
<l]4mj̀÷]<k†<Ì€Òœ̂÷]<ÌÈ⁄Á”£]
<‚̂˜ÁjË<:÷]<HÌÈ◊}]Ç÷]Ê<ÌÈ€È◊Œ˝]
<4È«j÷]»<ÿj”i<ãÈÒÖ<Üçf̂⁄<ÿ”ée
<‡⁄<H·Á¬<Ÿé̂È⁄<gÒfl̂÷]<«|ë̄˝]Ê

J«ÌËÖ]àjâ˝]<‰f÷�̂⁄Ê<‰i√̂◊�i<Ÿ}̄
<Ì⁄Á”u<ÿ€¬<ÿÈ√Ài<ÏÅ¬̂c»<±c<¬̂ÅÊ
<⁄̂»<ñ̂ ]Ö<H«Ÿ€̂¬˘]<ÃËÜíi
<]Ç“⁄̂<H«Ì÷]�Á¢]<‹Èâ]Üπê<Ó€äË
<ª<ÿí¨<·_<ǵ<ƒËÜéj÷]»<·_
<ƒÈ�jäi<HÌÈ◊√ <Ì⁄Á”u<ÅÁqÊ<ÿæ
<ÎÇfiÊ<HlÀ̂◊π]<ƒ⁄<Óõ√̂ji<·_

<ÌuÊÜ�π]<∞fi]Áœ÷]<ƒËÖé̂⁄<ª<„̂Ë_Ö
<Çœ¬»<ñ̂ ]Ö<H«h]Áfl÷]<ã◊•<ª
<ã◊•<Ì÷Ê¶̂<·˘<HÌÈ√ËÜéi<Ìä◊q
<ÌËÖÁjâÇ÷]<l�̂◊ä÷]<Öí̂j}c<h]Áfl÷]
<Ì⁄á_<–◊≠<Ì⁄Á”v◊÷<ÌÈŒn̂Èπ]Ê

J«Ç◊f÷]<ª<Ï4f“<ÌÈâÈ̂â
27]

<gÒfl̂÷]<«gÒĵ”÷]»<Ì◊j“<Áñ¬<ÅÇçÊ
<Ì¬]Éc<±]<oËÇu<ª<27]<ÎÅ ̂
<̃<h]Áfl÷]<ã◊•»<·_<Ó◊¬<H«ÜrÀ÷]»
<]�4é⁄<H«Ì⁄Á”£]<ÖÊÅ<Ñ}Ë̀<·_<ǵ
<ÅÁ√Ë<‰⁄Ç¬<‡⁄<Ìä◊¢]<ÖÁñu»<·]<±c
<H«gÒĵ”÷]«{÷<ÍâÈ̂ä÷]<gj”π]<±c
<Ì⁄Á”u<ÖÊÅ<ÿÈ√Ài»<±]<È̂¬]Å
<·fl̂f÷<·_Ê<€̂Èâ˜<HŸ€̂¬˘]<ÃËÜíi

J«ÍuÈ̂ä÷]<‹âÁπ]<h]Áe_<Ó◊¬
<Ì÷£̂ê<Ümj̀⁄<·fl̂f÷»<·_<±]<kÀ÷Ê
<HË̂ÖÁâ<ª<�̂ëÁí}Ê<ÌÈ€È◊Œ˝]
<ÏÇflq_<Ó◊¬<ÌËÁ÷Ê_<Ç√Ë<%<oÈu
<Ì÷û<ª<›ÁÈ÷]<Á‚Ê<HÎÖÁä÷]<›ø̂fl÷]

J«Öø̂jfi]
ÿÈ€¢]

<‹ËÇfi<gÒfl̂÷]<Ì◊j”÷]<Áñ¬<hÜ«jâ]Ê
<MP<«ƒŒÁ⁄<±]<oËÇu<ª<ÿÈ€¢]
<ÜËáÁ÷]<l ̂Üíi»<·_<±]<H«Ö]Éa
<ÌËÜn“˘]<·_<kfni<å©̂<ÿÈœjäπ]
<Ì÷ÊÇ÷]<ƒ€Œ<±]<Ó√äi<ÏÇËÇ¢]
<ÌqÊÜ€‚<Á‚<ÿíu<⁄̂Ê<HÌÈfifl̂f◊÷]
<∞jflä÷]<Ÿ}̄<7̂√̂j ]<‰÷<‡”µ<·“̂
<›ÁË<HÌÈfiÁfiŒ̂<ÌœËÜ�e<∞jÈïπ̂]

J«È̂◊√ <]ÜËáÊ<·“̂
<ŸÁu<lø̂u¯⁄<‘◊µ<ƒÈ€¢]»<VŸŒ̂Ê
<ÃÒ�̂÷]<·_<Á‚<ÇÈ“˘]<‡”÷Ê<HÃÒ�̂÷]
<·_<ÿq]<‡⁄<Hÿ⁄“̂<ÿ”ée<–�f�Ë<%
<±]<ĵ ˜<H«‰iÈ̂e^́]Ê<‰iÈ̂f◊â<Ü„øi
<ÏÖÇœ÷]<›Ç¬Ê<«!]<hàu»<|â̄»<·_
<ã◊•<ÿÈ�√iÊ<lä̂âπ̂]<fl̂e<Ó◊¬

<ÖÁ⁄_<HÍ⁄Á”£]<…]ÜÀ÷]Ê<h]Áfl÷]
<ÿ”ée<ÃÒ�̂÷]<–Èf�i<›Ç¬<å�Ü”i

J«xÈvëÊ<–ÈŒÅ
<≈Ü <Ó◊¬<gËÁíj÷]»<Ó◊¬<�ÅÇçÊ
<Í◊}]Ç÷]<‡⁄˘]<ÔÁŒÊ<l⁄̂Á◊√π]
<ÏÇÒ¬̂<ÍÀËÖ<ÕÜç_<]Á◊÷]<ÌâÒ̂Üe
<ÂÅÁ€ëÊ<H≈ÜÀ÷]<]Ñ‚<ÌÈ÷¯œjâ]<±]
<H«!]<hàu»<Ìfl€È‚Ê<ÏÜ�Èâ<tÖ}̂
<›àj◊⁄<å©̂<ÜËáÁ÷]<·_Ê<ë̂Áí}
<ÖÈ̂j÷]<‡⁄<Ün“_<«!]<hàu»<{e
<Á‚<‰e<›Œ̂<⁄̂<·_Ê<H«Ü£]<;õÁ÷]»
<„̂fiÁ€ñ⁄<‡⁄<Ì÷ÊÇ÷]<»ËÜÀi<ÿq]<‡⁄
<‰œËÜ Ê<…Ü _<·_<Ç√e<HÍfiÁfiœ̂÷]
<ã◊•<]Á◊ÀŒ_Ê<ÌËÖÁ„€¢]<ÌâÒ̂Ö

J«Ì⁄Á”£]<]Á�œâ_Ê<h]Áfl÷]
<Ÿé̂È⁄<ãÈÒÜ÷]<Ö]ÜŒ»<·_<Ô_ÖÊ
<ñ̂œ÷]<±]<ÍÀËÖ<Ì÷ûc<·€̂È◊â
<Ã◊π]<Ó◊¬<√̂◊�⁄<ãÈ÷<‰fi_<±]<4éË
<‰e<ö3ÀË<·“̂<‘÷Ñ÷<H–ÈŒÅ<ÿ”ée
<ÍÀËÖ<]Á◊÷]<ƒ⁄<Ì÷ä̀π]<ovfË<·_
<ln̂uf̂π]<Áï<Ó◊¬<Ñ~jË<‹m<‡⁄Ê

J«›á¯÷]<Ö]Üœ÷]
<ÌÈ◊}]Ç÷]<ÜËáÊE<ÏÁ�}»<·_<±]<Öç̂_Ê
<DÅË̂á<Ÿ€̂¬˘]<ÃËÜíi<Ì⁄Á”u<ª
<·˘<H≈Üäj÷]<‡⁄<Íç<„̂È <ÅÊÖê
<kfi“̂<:÷]<ÖÁ⁄˘]<‡⁄<ÇËÇ√÷]<’fl̂‚
<Õ”̂j¬˜]<ÌflÈ√⁄<Ì◊uÜ⁄<ª<Í¬Çjäi
<ÏÁ¬Å»<{÷<Ãâ_Ê<J«„̂ââ̂_<Ó◊¬
<Ì⁄Á”£]<ÿ√Ài<ÌÈ√ËÜéi<Ìä◊¢<ÎÜe
<Öf̂j¬]<Ó◊¬<H„̂jËÖÁjâÅ<›Ç√÷<]Üøfi
<Ÿ€̂¬˘]<ŸÊÇq<ƒïÊ<‡⁄<Á‚<ÎÜe<·_
<Ìf√÷<ÎÜe<g√÷Ê<Hgj”π]<ÌÚÈ‚<ŸÇe
<Ÿ}̄<‡⁄<HÌÈ◊È�√j÷]<Ö]Éa<T<–ËÜ 
<±Ê˘]<∞jâÒ̂Ü÷]<ÖÊÅ<«̂÷]<Ì÷Ê¶̂
<Ü⁄˘]»<·_<Ó◊¬<]ÅÇé⁄<H«Ìn÷n̂÷]Ê

J«Ë̂ÖÁjâÅÊ<È̂âÈ̂â<öÁ Ü⁄

*املحامية بهية ابو حمد*

ما هي حقوقي القانونية إذا أخفقت دائرة اهلجرة 
بتبليغي القرار الصادر عنهما؟

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. There is a Governor in 
each of the states
1) Yes, except in 
Queensland and Western 
Australia
2) Each state has two 
Governors
3) Yes, it is correct
4) No, there is only one 
Queen’s representative 
and that is the Governor-
General.

2. Local governments are 
responsible for
1) street signs, rubbish 
collection, building 
permits, animal control
2) bridges, police, 
employment, drains
3) animal control, rubbish 
collection, schools, road 
traffic control
4) road traffic control, 
air safety, caravan parks, 
bridges

3. The Capital of 
Queensland is
1) Brisbane
2) Melbourne
3) Adelaide
4) Perth

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

ميأل  بأن  الُعرف،  جرى  لقد 
لدائرة  بطلب  املتقدم  الشخص 
تأشرية،  على  للحصول  اهلجرة 
استمارة رقم 6 95 وذلك إلبالغ 
الدائرة املذكورة باألمور التالية: 

 ، شخصًا  أوكل  قد  أنه   –  1
على  ،لإلطالع  هجرة   وكيل  أو 

قضيته ومتثيله قانونيًا.
اهلجرة  لدائرة  أنه قد مسح   –  2
أو  املوكل،  الشخص  مبراسلة 
بأي  وإبالغه  اهلجرة،  وكيل 
إىل  والعائد  عنها،  صادر  قرار 

قضيته.

 965 طلب  بأن  بالذكر  واجلدير 
مبراسلة  اهلجرة  دائرة  ُيلزم 
إن  إذًا  فيه.  املذكور  الشخص 
الطلب  يف  املذكور  الشخص 
فقط هو الذي يسمح له قانونيًا 
عن  الصادرة  القرارات  باستالم 
على  الرد  أو  املذكورة،  الدائرة 
على  احلصول  أو  إشعار،  أي 
صحية،  أو  إضافية،  معلومات 
إن  املقدم.  بالطلب  واملتعلقة 
دور  أي  ميلك  ال  الطلب  مقدم 
أمام دائرة اهلجرة، ألنه  قانوني 
قد أوكل هذا األمر إىل الشخص 

املذكور يف طلب 965.

ماذا لو قامت دائرة اهلجرة 
بتبليغ مقدم الطلب؟

هذا  يعترب  احلالة  هذه  مثل  يف 
قانوني،  وغري  باطاًل،  التبليغ 

Saturday 17 September 2011السبت 17 أيلول 2011

4. Anzac Day is named 
after
1) the Australian and New 
Zealand Army Corps
2) the Australian and New 
Zealand Army Corpse
3) the leader of the First 
Fleet, Captain Anzac
4) the Australian and 
New Zealand Army 
Corporation

5. Who signs all Bills 
passed by the Australian 
Parliament, thereby 
granting Royal Assent?
1) Queen
2) King
3) Governor-General
4) Prime Minister of 
Australia

Page 11صفحة ١١     

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‚
<·Ê3éË <‡ËÑ÷]Ê <‹øjfl⁄ <ÿ”ée
<Ü“]Ñi<]Ê3éË<·]<H^È⁄ÁË<Ü“]Ñi
<ÌÈ◊í  <Ê] <ÌËÜ„ç <Ê] <ÌÈ¬Áfâ_
<ÏÅ^Àjâ˜] <–Èœvj÷ <ÌËÁflâ <Ê_
<l]4 Áj÷] <ÂÑ‚ <‡⁄ <ÔÁíœ÷]
<Ö^√â˜]<ÂÑ‚<·]<^€“<JJÏ4f”÷]
<∞flõ]Áπ]<ƒréi<ÕÁâ<ì}Ö˜]
<<Ÿàflπ]<ª<‹„i]Ö^Èâ<^œe]<Ó◊¬
<Ì◊ËÁ�÷]<ÕÁÀí÷]<‡⁄<ì◊~j÷]Ê

J«∞flm˜]<›^Ë]<Ü“]Ñj÷]<]Üé÷
<Çœ÷<^fl⁄<‡Ë4n”÷]<ÿn⁄«<Õ^ï]Ê
<ÕÁŒÁ÷] <]Üq <Ω^fu˝] <l2j}]
<l^u^fë <Ì◊ËÁõ <4e]Áõ <ª
<ÁÈfi <Ì⁄Á”u <·cÊ <∞flm˜] <›^Ë]
<Ó◊¬ <Ì€€í⁄ <à◊ËÊ <pÊ^â
<ÿ√qÊ<ÌÈœÈœu <l^u¯ë]<–Èœ†
<‹ŒÖ<Ö^È§]<›^√÷]<ÿœfl◊÷<^fl◊Ò^âÊ
<ÂÑ‚Ê <HÌË˜Á÷] <·^”ä÷ <Çu]Ê
<Ü“]Ñj÷] <Ö^√â] <ª<l^ñÈÀ~j÷]
<ÜÀä÷] <‘ç <·ÊÅ <ÿ√rjâ
<ÌÈeÉ^q <Ün“] <ÌËÇËÇ£] <‘”ä÷^e

J«h^“Ü◊÷
<·Ê3éË<‡ËÑ÷]<h^“Ü÷]»<·]<Ÿ^ŒÊ
<Í�«i<:÷]<II<MyMulti<Ü“]Ñi
<l]Ö^�œ÷]Ê<l¯ ^£]<2¬<ÜÀä÷]
<^ñË_ <·ÊÜ ÁÈâ <II <l]Ö^f√÷]Ê
<É] <ÏÇËÇ¢] <l]4√äj÷] <gqÁ≤
<l]Ö˜ÊÅ <U <·ÊÜ ÁÈâ <‹„fi]
<NQÊ <ÌËÜ„é÷] <ÏÜ“Ñj÷] <Ó◊¬
<<ÌÈ◊íÀ÷] <ÏÜ“Ñj÷] <Ó◊¬ <]Ö˜ÊÅ
<ÜÀâ<ÏÜ“Ñi<Ó◊¬<Ö˜ÊÅ<MLL<Ê

J«^ËÁflâ
<ÎÜÀÈq<V{e<Ÿ^íi˜]<Ö^äÀjâ¯÷

0421778671<Áâ]Ü∆

J«—Ü�÷]
<Ó◊¬ <Ü√â <ƒñfi <^flfi]» <k ^ï]Ê
<Ö^f“ <‰√ ÇÈâ <ÎÑ÷] <·ÁeÜ”÷]
<‹„√ Å <gfäe <‡ËÑ÷] <∞mÁ◊π]
<à ]Áu<‹„ËÇ÷<·Á”jâ<<‡€n÷]<]Ñ‚
<o√fflπ]<pÁ◊j÷]<òÈÀ~j÷<’Üvj÷]

J«·ÁeÜ”÷]<‡⁄
<direct-action policy <ÂÅ^œjfi] <ªÊ
<ÖÁäÈ Ê2÷] <Ÿ^Œ <lÁe] <ÇÈä◊÷
<Ó◊¬ <Ïà”iÜπ] <ÌÈ÷˚] <·] <lÁfi^∆
<ÌÀ◊”i<ÿŒ˘]<ÌœËÜ�÷]<ÿn≥<—Áä÷]
direct-Ê <l^m^√ffi˜] <òÀ§<Ì⁄˙÷
<Ì ^œm<'Èâ3e<Üõ^°<<action policy

<ÌËÁÚÀ÷] <0^íπ] <‡⁄ <ÌÈâ^Èâ
<ª<ÿ«◊«ji <·_ <^„fi`ç <‡⁄ <:÷]

JÅ^íjŒ¯÷<ÔÜ}_<l^¬^�Œ
<·ÁeÜ”÷] <4√äj÷ <‰ïÜ¬ <ªÊ
<Ì ^œm <∞e <^Œ^fâ <ÂÖ^fj¬^e
<^È÷]3â] <lÜ}_ <:÷] <ÌÈÒ^€£]
<ª <l^u¯ë˝] <ÿfŒ <ÔÜ}_ <ÏÜ⁄
<Ÿ^Œ <Íï^π] <·Üœ÷] <l^flÈfi^$
<ÿéÀ÷] <·] <lÁfiÖ^∆ <ÖÁäÈ Ê2÷]
<‰fi`ç <‡⁄ <·ÁeÜ”÷] <4√äi <ª
<‡⁄ <Ì◊ËÁõ<Ï3 » <±c <ÎÅˆË <·_

J«Ö]Üœjâ˜]<›Ç¬Ê<Ü ^flj÷]
<‡⁄<^œu<Ï4f”÷]<ÌÀ◊”j÷]<·c»<Ÿ^ŒÊ
-d <{÷<Í€Èøflj÷]<s„fl◊÷<·^¬É˝]<
<^~ÈâÜi<·Á”jâ<Hrect-action policy

J«ÌµÇœ÷]<ÌÈâ^Èä÷]<Ì ^œn◊÷
<l^â^Èâ<·Á“<‰Àâ_<‡¬<hÜ¬_Ê
<^¬ÁïÁ⁄ <Ÿ]ài <˜ <Ä^flπ] <4«i
<^È÷]3â]<ª<Íâ^Èä÷]<›^äœfi¯÷
<·] <Ÿ^ŒÊ <ÏÇvjπ] <l^Ë˜Á÷]Ê

<·]Ç◊e <ª <Ìø ^-] <l^⁄Á”£]
<Õ]Ç‚_ <ƒ⁄ <^⁄ÇŒ <Íñ≥ <ÔÜ}_

Jl^m^√ffi˜]<òÀ}
<ÖÁäÈ Ê2÷] <ÜËÜœi <ÖÊÇë <Ç√eÊ
<lÁe] <ÍfiÁõ <ÇÈä÷] <^¬Å <lÁfi^∆
<ÇËÇvj÷ <Ì◊œjä⁄ <Ìfl¢ <^éfi] <±]
<l^m^√ffi] <òÈÀ° <l^ËÁjä⁄

J^È÷]3â]<ª<·ÁeÜ”÷]
<·] <‡⁄ <ÌïÖ^√π] <‹È¬á <ÖÑuÊ
<Ì÷^äπ]<Ì�◊â<Ñ}`Èâ<|]3Œ˜]
<ÎÇË_<‡⁄<gÒ]Üñ÷]<Ö^√â_<ÇËÇvj÷
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ألن الدائرة قد أخفقت بااللتزام 
أقرها  اليت  اإلرشادات  جبميع 
بأنه  آخر،  مبعنى  الطلب،  مقدم 
قانونيًا  متثيله  مهمة  أوكل  قد 
امسه  حدد  وقد  ما،  لشخص 

وعنوانه يف طلب 965.

اإلحتادية  احملكمة  أقرت  لقد 
 VEAN  بكامل هيئتها يف قضية
بأن توجيه إشعار القرار الصادر 
مقدم  إىل  للتأشرية  بالنسبة 
إن  وكيله    بواسطة  الطلب 
وكيل  أو  عاديًا،  شخصًا  كان 
التبليغ،  يف  خطًأ  تشكل  هجرة، 
اإلشعار  توجيه  يف  الفشل  وأن 
املذكور بشكل صحيح إىل الوكيل 
األخري مل  هذا  بأن  يعين  املكلف 
للدائرة،  ميكن  وال  إطالقًا،  يبّلغ 
توجهت  اليت  اخلاصة  أو احملكمة 
»شروط  على  االعتماد  باإلشعار 
اعتماد التبليغ«   الذي اقر بهم 

قانون اهلجرة لعام 1958.

)قرار   SZKPQ قضية  يف  أما 
أقر قاضي احملكمة  وانغ(  فقد 
توجيه  ممارسة  بأن  اإلحتادية 
»رسالة التبليغ« إىل مقدم الطلب 
الوكيل  عنوان  ُوضع  حني  يف 
املكّلف على الظرف الربيدي الذي 
املذكورة  الرسالة  فيه  ُوضعت 
يف حني آخر، هو أيضًا ال يلتزم 
التبليغ« املشار  اعتبار  »بشروط 

إليهم أعاله.

أعاله  الواردة  االعتبارات  أن 

تنطبق أيضا على حمكمة الالجئني  
وحمكمة مراجعة قرارات اهلجرة 

ما هي األبعاد القانونية 
من جراء األوامر الصادرة 
عن احملكمة االحتادية يف 

القضيتني املذكورتني أعاله؟

إجيابية  نتائج  األوامر  هلؤالء  إن 
ملقدم  املمكن  من  بأنه  وهي، 
الطلب الذي أوعز متثيله القانوني 
لشخص ما، أو لوكيل هجرة، بأن 
يزعم بأنه مل يبلغ بشكل صحيح 
القرار الصادر عن دائرة اهلجرة، 
وذلك  اخلاصة،  احملكمة  أو 
أعاله يف  ذكرتها  اليت  لألسباب 

حمتوى القضيتني.

يف  اخللل  عاقبـة  هي  ما 
التبليغ؟

هناك نتيجتني هلذا اخللل 
وهما:

جيوز للتأشرية املؤقتة  اليت   – 1
الطلب، والصادرة  حيملها مقدم 
تكون  ال  بأن  تقدميه  جراء  من 

منتهية الصالحية.
جيوز للوقت احملدد ملراجعة   – 2
الصادر  القرار  استئناف  أو 
برفض التأشرية أن ال يكون قد 

بدأ.

عليك  القارىء  عزيزي  يا  إذًا 
قرار  تبلغت  قد  بأنك  تتأكد  أن 
اهلجرة بشكل صحيح، وقانوني،، 

يف مجيع األحيان.
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مدير فرع بريوت هيالنيك بنك يف باراماتا حسيب درويش لـ »اهلريالد«:

أدعو ابناء اجلالية لدعم بنك بلدهم 
واضع خربة 25 سنة يف خدمة الزبائن

كبري بتواضعه الذي مييز تصرفاته.. غين خبربته البنكية واملالية.. رفيع بأخالقه يف تعامله مع 
الزبائن.. انه مدير بنك بريوت هيالنيك بنك - فرع باراماتا السيد حسيب درويش.

السيد درويش عدة  للتكنولوجيا شغل  الرياضيات من جامعة سيدني  باجازة يف  بعد خترجه 
مراكز مالية هامة منها يف ستايت بنك )the State Bank of NSW(  وكذلك يف البنك العربي بقيادة 
جاميس واكيم، ثم افتتح مكتبا لالستشارات املالية يف سيدني لينضم بعد ذلك ألسرة بريوت 

هيالنيك بنك متسلما ادارة فرع باراماتا.
وقال مدير فرع باراماتا لـ »اهلريالد« ان الفرع يتميز مبساحته املفتوحة وتعود اليه املعامالت 
البنكية االساسية لفرع بانكستاون ولفروع مرييالندز وغرانفيل وشالورا وبريوود اليت ستفتتح 

تباعا.
وردا على سؤال حول الفوائد على القروض املنزلية قال ان فوائدنا هي من ادنى الفوائد 

يف اسرتاليا.
 ودعا ابناء اجلالية لزيارة فرع البنك يف باراماتا ليلمسوا حسن املعاملة ويدركوا الفرق.

»اهلريالد« مكتب  باراماتا ومديره قصدت  بنك يف  أكثر على فرع بريوت هيالنيك  وللتعرف 
السيد حسيب درويش وكان  للزميل انطونيوس بو رزق معه هذا احلوار:

 Expect من  املقصود  ما   *
More Home Loan؟

 Expect More Home  -
اعتمده  شعار  هو   Loan
معامالت  لتسهيل  البنك 
السكنية  املنازل  شراء 
اجلالية  البناء  والتجارية 
االسرتالي  وللمجتمع  خاصة 
ان  حيث  عامة  العريض 
القروض   الفائدة على هذه 
يف  الفوائد  ادنى  من  هي 
اسرتاليا، اضافة اىل فوائد 
اخرى يستفيد منها الزبائن 
جمانا  حسابات  فتح  مثل 
 Zero Fees Transaction(

)Account
يف  تضعنا  ان  لك  هل   *
وقعه  الذي  العقد  صورة 
مع  بنك  هيالنيك  بريوت 

مكاتب الربيد االسرتالي؟
مع  عقدا  وقعنا  لقد   -
االسرتالي  الربيد  مكاتب 
مكتبا   3200 عددها  البالغ 
كل  بامكان  اصبح  حيث 
حسابات  فتح  يريد  من 
الطلب  تعبئة  البنك  يف 
مكاتب  احد  اىل  والتوجه 
نفسه  عن  للتعريف  الربيد 
القيادة  رخصة  ابراز  لناحية 
مكتب  ويقوم  وغريها، 
طلب  بارسال  بدوره  الربيد 

وال  البنك.  اىل  الشخص 
شك ان هذا االتفاق يسّهل 
االمور كثريا على االشخاص 
الذين يريدون فتح حسابات 
ويسكنون يف مناطق ال فروع 
لديهم  ليس  او  فيها  للبنك 
اىل  للتوجه  الكايف  الوقت 

احد فروعنا.
اتفاقات  اي  هناك  هل   *
مؤسسات  او  بنوك  مع 
استعمال  لناحية  اخرى  مالية 
اآللي يف  ماكيناتها للسحب 
اسرتاليا دون دفع بدل مالي 
كل  عن  دوالران(  )عادة 

عملية سحب؟
ماكينات  اىل  اضافة   -
كل  يف  املتوفرة  البنك 
مع  اتفاقا  وقعنا  فروعه، 
الستهمال  الناشيونال  بنك 
 nab& Ready( ماكيناته مثل
Teller( من قبل زبائننا دون 

دفع اي رسم مالي.
جديدة  مشاريع  من  هل   *

قريبا للبنك؟
هيالنيك  بريوت  كون   -
بروحية  يتميز  فانه  شابا 
الشباب جلهة احلركة الدائمة 
والتطور، وكما وعد الرئيس 
السيد  للبنك  التنفيذي 
اجلالية  ابناء  واكيم  جاميس 
االسبوع  سيقوم  البنك  فان 

جديد  فرع  بافتتاح  املقبل 
يف  برانزويك  يف  للبنك 
ذلك  وبعد  فيكتوريا، 
باسبوع واحد سيفتتح البنك 
بريوود،  يف  جديدا  فرعا 
وذلك من ضمن سلسلة من 
الفروع كان قد وعد السيد 
تدرجييا،  بافتتاحها  واكيم 
ومرييالندز  غرانفيل  منها 

وشالورا.
* هل من كلمة اخرية تود 

توجيهها؟
اتوجه البناء اجلالية  إنين   -
االعالمي  منربكم  عرب 
واشجعهم على دعم بريوت 
هيالنيك بنك الذي تنغرس 
جذوره يف تربة بلدهم ومتتد 
فروعه باسقة اىل العديد من 
دول العامل ومنها اسرتاليا. 
وانين يف فرع باراماتا اضع 
واملالية  البنكية  خربتي 
فوائدنا  ان  خدمتهم..  يف 
هي  منها  املنزلية  وخاصة 
يف  الفوائد  ادنى  من 
اسرتاليا وادعو ابناء اجلالية 
فرع يف أول فرصة لديهم 
باراماتا  يف  فرعنا  لزيارة 
ليلمسوا  بي  واالجتماع 
وليدركوا  املعاملة  حسن 
الفرق بني بريوت هيالنيك 

بنك وغريه من البنوك.

*مدير بريوت هيالنيك بنك يف باراماتا السيد حسيب درويش مع الزميل أنطونيوس بورزق*

املعارضة  زعيم  طالب 
الفيدرالية طوني ابوت رئيسة 
شخصيا  غيالرد  جوليا  الوزراء 
كانت  إذا  »بلطف«  تسأل  الن 
املعارضة  دعم  تريد  احلكومة 
اللجوء  طاليب  مسألة  ملعاجلة 

خارج اسرتاليا.
امس  مطلعة  مصادر  وقالت 
قد  الكيل  ان  اخلميس  االول 
مع  املعارضة  زعيم  مع  طفح 
ما يراه من »نكد« من السيدة 
من  املعلومات  ونقص  غيالرد 
بوين  كريس  اهلجرة  وزير  

وزير.
وسبب غضب السيد أبوت هو  
االسبوع  بوين  السيد  اطالع 
باختصار  الصحفيني  املاضي 
ما كان سيطلعه عليه يف وقت 

الحقا من اليوم نفسه.
تشريعا  احلكومة  وستقدم 
لتعديل  املقبل  االسبوع 
على  لاللتفاف  اهلجرة  قانون 
الذي  العليا  احملكمة  حكم 
لطاليب  املاليزي  االتفاق  دمر 
عملية  كل  ووضع  اللجوء، 
معاجلة طاليب اللجوء يف اخلارج 

موضع الشك.
ومل تكشف املعارضة اين تقف 
غري  املشكلة،  هلذه  بالنسبة 
املرجح  من  ابوت  السيد  ان 
ان  لضمان  احلكومة  يدعم  ان 
ترسل اي حكومة ائتالفية يف 
املستقبل طاليب اللجوء إىل بلد 

ثالث مثل ناورو.
ومع ذلك ، فإن السيد ابوت 
لن يكشف عن خططه للحكومة 
يعتربه  ما  على  حيصل  حتى 

أبوت لغيالرد:اسألي بلطف لنساعدِك 

Saturday 17 September 2011السبت 17 أيلول 2011

معلومات كاملة على التشريع، 
رئيسة  من  شخصي  وطلب 

الوزراء للدعم.
ومن املقرر ان يكون قد حصل، 
أمس يف ملبورن، على إحاطة 
بشأن هذه القوانني حبث قالت 
امس  املعارضة  يف  مصادر 
االول قال انها جيب ان تشمل 
كل املشورة القانونية للحكومة  

عقب قرار احملكمة العليا.
»لقد  احراري  مصدر  وقال 
اآلن  طلبناها ومل حنصل حتى 
رسالتنا  على  ردا  شكر  على 

الكتابية«.
هذا  من  سابق  وقت  ويف 
من  كل  اشتبك  االسبوع، 
ابوت  والسيد  غيالرد  السيدة 
الوقت  خالل  الطاولة  على 
حيث  لألسئلة  املخصص 
اشتكى زعيم املعارضة  قائال 
شيء  أي  على  حيصل  »مل 
الصفراء،  واملرارة  النكد  اال 

جوليا«.

السيدة  على  »ان  ابوت  وقال 
غيالرد اختاذ اخلطوات املناسبة 

إذا أرادت دعم املعارضة«.
لكنه قال ان »واجبنا هو دعم 
سياسة جيدة، وماليزيا ليست 

سياسة جيدة«.
وردا على سؤال عما اذا كان 
قال  الوزراء  رئيسة  سيلتقي 
هذا  »حسنا،   : أبوت  السيد 

مرتوك هلا«.
)غيالرد(  لديها  »إن  واضاف 
يكون  عندما  القدح  عادة 
لدينا اجتماع يومي يف الوقت 
ال  انا  لألسئلة  املخصص 

أتشكى؛ هذا هو أسلوبها » .
وتابع قائال »اذا كانت تريد ان 
حتتاج  فأنها  سياستها  ندعم 
إىل اختاذ اخلطوات املناسبة«.

أنه   ، هلا  أقول  »وأنا  وقال 
السياسة  ندعم  ان  أرادت  إذا 
فان عيها ان حتسن سياستها 
لتتشابه مع ما نراه يف املصلحة 

الوطنية«.

صفحة ٧     
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<ã⁄]<Ö]Éa<‡⁄<Üé¬<ƒe]Ü÷]<ÔÁŒ<lÇ“_
<ã◊.] <ãÈÒÖ <ÏÁ¬Å» <·_ <HŸÊ˜]
<ÿq_<‡⁄<ÌÈ√ËÜéi<Ìä◊q<Çœ√÷<Íe^Èfl÷]
<HÌËÖÁjâÅ<4∆<Í‚<Ì⁄Á”£]<ÿÈ√Ài
<H^ÈfiÁfi^ŒÊ <^Èâ^Èâ <ÌïÁ Ü⁄ <Í‚Ê
<Ö]Éa <T<–ËÜ <Ìf√÷<g√◊Ë<ÎÜe<·_Ê
<^«÷] <Ì÷Ê^¶ <Ÿ¯} <‡⁄ <HÌÈ◊È�√j÷]
<H«Ìn÷^n÷]Ê <±Ê˘] <∞jâ^ÒÜ÷] <ÖÊÅ
<öÁ Ü⁄ <Ü⁄˘]» <·_ <Ó◊¬ <ÏÅÇé⁄
<‡⁄ <lÖÑuÊ <J«^ËÖÁjâÅÊ <^Èâ^Èâ
<ÃÒ^�÷] <—^Ài] <ÿËÇ√i <ª <ovf÷]»
<ÇŒ<‰fi˘<HÕÊÜø÷]<ÂÑ‚<ªÊ<›ÁÈ÷]
<– ]Áj÷]Ê<—^Ài˜]<4È�i<±]<ÎÅˆË
<ÌÀë^flπ]<Ó◊¬<›^Œ<ÎÑ÷]<HÍâ^Èä÷]
<ƒËáÁiÊ<∞ÈvÈäπ]Ê<∞€◊äπ]<∞e

J«l^Èu¯í÷]
èÈfu

<gÒ^fl÷]<«ÿfœjäπ]»<Ì◊j“<Áñ¬<Ô_Ö
<Ì¬]É]<±]<oËÇu<ª<èÈfu<ÎÅ^‚
<‡ËÑ÷] <î^~ç˘]» <·] <H«—Üé÷]»
<ª <ovf÷] <ÏÅ^¬c <≈ÁïÁ⁄ <·ÁuÜ�Ë
<‹„jÈfi <·Á”i <ÇŒ <HÃÒ^�÷] <—^Ài]
<^€“<Íi`i<‡÷<ÌrÈjfl÷]<‡”÷Ê<HÌfläu
<‡© <^e]Áe_ <xjÀfi <ÇŒ <^flfi˘ <H·ÁqÜË
<±] <ÎÅˆi <ÇŒÊ <H^„fl¬ <Ófl∆ <ª
<– ]Áj÷]<ÿ“Ê<ÃÒ^�÷]<—^Ài]<4È�i
<ÌÀë^flπ]<Ó◊¬<#<ÎÑ÷]<HÍâ^Èä÷]
<ƒËáÁiÊ<∞ÈvÈäπ]Ê<∞€◊äπ]<∞e
<·] <±] <^j ˜ <H«l^Èu¯í÷]
<Å]Á⁄<ò√e<4äÀi<Á‚<ÎÖÊÜñ÷]»

J«ÃÒ^�÷]<—^Ài]
<l]Áflä÷] <Ÿ¯} <Ö_ <%» <VŸ^ŒÊ
<Ífi^π2÷] <Í◊€¬ <^„È  <kâÖ^⁄ <:÷]
<ÏÅ^⁄<4äÀi<ŸÁu<·^œÀjË<∞í~ç
<ª<Â4äÀi<Çu]Ê<ÿ”÷<oÈu<HÏÇu]Ê
<‡”µ<˜Ê<HÖÁjâÇ÷]<Å]Á≤<–◊√jË<^⁄
<]ÅÇé⁄<H«ÿ”é÷] <]Ñ„e<ÖÁ⁄˘] <’Üi
<ÌŒÅ^í÷]<ÌÈfl÷]<lÇqÊ<]Éc»<‰fi_<Ó◊¬
<‰È  <ÇqÁË <Ç◊e <ª <èÈ√÷] <ª
<·_ <g´ <Ìvï]Ê <∞fi]ÁŒÊ <ÖÁjâÅ
<l^Èâ^ä£] <‡¬ <]ÇÈ√e <ÿ£] <·Á”Ë

J«ÌÈÀÒ^�÷]Ê<ÌÈf‚Ñπ]
<ÌÈ√ËÜéj÷] <Ìä◊¢]» <·_ <±]<Ö^ç]Ê
<kvfë_<·]ÜËàu<T<ª<^‚Çœ¬<ƒ⁄àπ]
<‡¬ <Üøfl÷] <ò«e <HÌËÖÁjâÅ <4∆
<›Ç¬ <Ê_ <ÌÈe^Èfl÷] <ÌËÜn“˘] <ÖÁñu
<ãÈÒÖ<Ö]Üëc»<^eÜ«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÷] <]áÊ^rj⁄ <Ÿ^€¬˘] <ŸÊÇq
<ŸÊÇq <Ó◊¬ <– ]Áj÷] <‹jË <% <oÈu
<ŸÊÇq<ƒËáÁi<ÔÜq<‹m<‡⁄Ê<HŸ^€¬˘]

«‹„q]à⁄<Ó◊¬<Ÿ^€¬_
<Ã÷^} <ÎÜe <ãÈÒÜ÷]» <·_ <Ç“_Ê
<l˜^íi˝] <ÜËáÊÊ <H·Áfi^œ÷]
<hÜï <å^© <ÿeÜç <ÿÈœjäπ]
<¯Ò^äj⁄ <H«ºÒ^£] <öÜ¬ <·Áfi^œ÷]
<›^¬ <ÜËÇ⁄ <Çfl¬ <Ü⁄˘] <ÃŒÁjË <ÿ‚»
<[^ñœ÷]<±]<ŸÁ¨Ê<·Áfi^œ÷]<Ã÷^}
<Ÿ¯©]<±]<Üçˆi<ÏÜ‚^ø÷]<ÂÑ‚<·_

J«Ì÷ÊÇ÷]
ÎÖÁu

<Ö^€¬ <gÒ^fl÷] <Ì◊j”÷] <Áñ¬ <Ö^ç_Ê
<·ÁËàÀ◊i <±] <oËÇu <ª <ÎÖÁu
<Å^œ√fi]» <·_ <±] <H» <·_ <Íe <·_»
<h]Áfl÷] <ã◊. <ÌÈ√ËÜéi <Ìä◊q
<‡⁄<ÇËà⁄<±]<ÎÅˆË<ª¯}<≈ÁïÁ⁄
<ÿæ <ª <ƒËÜéj÷] <·_Ê <H›^äœfi˜]
<^íœfi <;√Ë <Ÿ^€¬] <ÃËÜíi <Ì⁄Á”u
<H^„äÈÒÖÊ <Ì⁄Á”£] <l^Èu¯ë <ª
<·Ê^√j÷]Ê <·á]Áj÷] <_Çf⁄ <ª<˜¯}]Ê

J«l^�◊ä÷]<∞e<^⁄
<gj”⁄ <ÌÚÈ‚ <≈^€jq]» <±] <kÀ÷Ê
<ÿ⁄^“ <ÖÁñu <ª <Íe^Èfl÷] <ã◊.]
<·]<‹„fl⁄<Ìä∏<2j¬]<oÈu<H^„Ò^ñ¬]
<]Áñ ÖÊ<HÇœ√fli<·]<‡”µ<˜<Ìä◊¢]
<ãÈÒÜ÷]<‡”÷Ê<HŸ^€¬]<ŸÊÇq<Ö]ÜŒ]
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<‡©Ê <HÜ}a <Â^ü] <ª <Ç„jq] <ÎÜe
<Ìä◊¢]» <·] <]Ç“ˆ⁄ <H«‰√⁄ <Ã◊j™
<Ã÷^≠<^‚Å^œ√fi] <·]Ê<HÌÈŒ^nÈ⁄<4∆

J«h]Áfl÷]<ã◊.<Í◊}]Ç÷]<›^øfl÷]
ÃâÁË

<Îá^∆ <gÒ^fl÷] <Ì◊j”÷] <Áñ¬ <ÅÇçÊ
<Ìäâˆπ]» <±] <oËÇu <ª <ÃâÁË
<» <·] <Ó◊¬ <H«Ÿ^âÖ˛÷ <ÌÈfi^flf◊÷]
<Ö^fj¬] <ª <Í‚ <l˜^íi˜] <Ì◊”é⁄
<·_ <å^© <ÿeÜç <ÿÈœjäπ] <ÜËáÁ÷]
<·ÁÀæÁ⁄ <«Ê4qÊ]» <ÍÀæÁ⁄ <ÿ“
<H«ÂÜ⁄`e <]ÊÜ≥`Ë <·] <g´Ê <H‰ËÇ÷
<^„◊È«éje <›^„i˝]» <·] <±] <]4é⁄
<4∆Ê <]3 ] <ÎÖÁä÷] <ÿu^ä÷] <Ó◊¬

J«xÈvë
<·_ <Ó◊¬ <—^Ài˝] <#» <‰fi] <xïÊ_Ê
<ÌË^∑ <Ã◊”π] <Á‚ <èÈ¢] <·Á”Ë
<^„äÀfi <Ì€„π^e <›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÷^ß<ÇËÜË
<·] <g´ <Ìfl¢ <Î]» <·] <Ô_ÖÊ
<·Á”i<·]<g´<ÿíu<^⁄<ª<–œ†
<Ì÷`äπ]» <·] <�]Ç“ˆ⁄ <H«ÏÇË^¶
<ÔÁœ÷ <›^√÷] <ÜËÇπ] <·] <käÈ÷
<ÍÀËÖ <ÕÜç_ <]Á◊÷] <Í◊}]Ç÷] <‡⁄˜]
<ÿ“ <·] <2j√fi <^flfi˘ <ÿe <HÜ∑_ <º}
<ÌËÜ”ä√÷] <l^äâˆπ] <ÿnµ <‡⁄
<èÈ¢]<ÇÒ^Œ<Ê_<ÍÀËÖ<]Á◊÷] <]Áâ
<‹„fi <̆HÜ∑_<º}<ÍqÁ„Œ<·^q<Å^€√÷]
<˜» <‰fi_ <^vïÁ⁄ <H«^fljË^∑ <·Áfl �⁄ˆË
<ÿæ <ª<ÌÈ√ËÜéi <Ìä◊q <Çœ¬ <‡”µ
<–ËÜÀ÷]<·_Ê<HŸ^€¬_<ÃËÜíi<Ì⁄Á”u
<Ÿ^€¬˘]<ÃËÜíi<ÏÜ” <ò ÜË<Ü}˚]
<^⁄ <ÌrÈjfi <±] <ÎÅˆi <^„fi] <Á÷ <Óju
<·Áñ ÜË<‹„fi˘<ºœ <H^⁄<·^”⁄<ª
<±]<ÎÜËÜ£]<Ç√â<ãÈÒÜ÷]<ÅÁ√Ë<·]

J«ÿ€¬<Î`e<›^Èœ÷]
<ƒ⁄» <Vh^q_ <HŸ]ˆâ <Ó◊¬ <�]ÅÖÊ
<�̂ëÁí}Ê<‡”∫<Íç<ÿ“<Ω¯fflq
<‰√€äfi <^fi_Çe <ÎÑ÷] <Ü⁄Ñj÷] <Ç√e
<ãÈ÷» <‰fi] <Ô_ÖÊ <–ËÜÀ÷] <‡⁄ <‰fl⁄
<Ì„fq <ãÈÒÖ <≈ÁqÖ <ÎÖÊÜñ÷] <‡⁄
<ÇÈ÷Ê <gÒ^fl÷] <«;õÁ÷] <Ÿ^ñfl÷]»
<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 <Íi^œÈ⁄
<]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

<Ÿ^ñfi <gÒ^fl÷] <Ì◊j”÷] <Áñ¬ <Ç“_Ê
<ª <∞È ^vë <ƒ⁄ <^œ÷ <ª <Ì€√õ
<∞⁄˘]» <·_ <HÖ^”¬ <{ <^f◊u <Ìœ�fl⁄
<‡äu <Ç �È �ä÷] <«!] <hàu«{÷ <›^√÷]
<ÜËÁ�je<ÃÒ^ ��÷]<ÿËÇ√i<ºeÖ<!]Üífi
<hÊÜ‚ <Á‚ <Ü⁄˘] <]Ñ‚Ê <H›^ø �fl÷]
<‰fi˘ <H �Í“É <hÁ◊â`e <›^⁄˘] <±c
<àËà√i <Í“Ü”e <|Ü�÷ <;€ï <ò Ö
<·cÊ <HÌ �ËÖÁ„€¢] <ãÈÒÖ <l^ �Èu¯ë
<ÜËÁ�i<·˘<HÏÜç^f⁄<Ç �È �ä÷]<^„◊œË<%
<t^j† <HÌ”Ò^ç <ÌeÖ^œ⁄ <Á‚ <›^ø �fl÷]
<·_ <^vïÁ⁄ <H«ÅÖÊ <Ñ}_Ê <Ö]Áu <±]
<Ì �Èâ^È �ä÷] <Ì �ÈÀÒ^ ��÷] <^«÷c <≈ÁïÁ⁄»
<·Á”Ë <ÇŒ <Ì �Èâ^äu <‡⁄ <‰◊€¨ <^⁄Ê
<gäù<›^ø �fl÷] <ÜËÁ�i <l^€ �◊ä⁄ <‡⁄

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

<ŸÁ◊£] <±c <ŸÁëÁ÷] <—Á√ËÊ
<ÇÈÀπ] <·_ <ÔÜfi <‘÷Ñ÷ <HÌ �È¬ÁïÁπ]
<Ì �Èf√ �é÷] <Ìflï^£] <Ÿ �Ávji <·_ <Á‚
< �–£] <—^œuc <‹¬Å <±c <ÍÀËÖ <]Á◊÷
<ÿq�Ü÷] <]Ñ‚ <Õ^íficÊ <HÌ÷]Ç√÷]Ê
<l]á^®˝] <gu^ë <Há^Èj⁄^e < �;õÁ÷]
<l^”fç <Ãé“ <^„ �€‚]Ê <Ô2”÷]
<HÇu_<á]àÀjâ]Ê<Î �Ç†<·ÊÅ<H¯€√÷]
<^⁄<– Ê<^‚]Ü•<ÖÁ⁄˜]<Ñ}`i<·_<Ó◊¬

J«∞fi]Áœ÷]<Íñjœi
ÎÖÅ^œ÷]

<Å^Ëá <gÒ^fl÷] <«Ì◊j”÷]» <Áñ¬ <Ç“_
<Ö^f}_» <±] <oËÇu <ª <HÎÖÅ^œ÷]
<Íe^Èfl÷] <ã◊.]» <·_ <H«ÿfœjäπ]
<ƒ⁄ <öÖ^√jË <˜ <^≤ <‰äÀfi <ÇÈâ
<›^øfl÷] <l^È÷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◊÷<ÿe^Œ<4∆<l^�◊ä÷]
<›^øfl÷]Ê <ÖÁjâÇ÷]» <·_ <±c <Ö^ç_Ê
<·^€ �øflË <Íe^Èfl÷] <ã◊r€◊÷ <Í◊}]Ç÷]
<·_ <g´ <oÈù <HƒËÜéj÷] <l^È÷a
<Î_ <ª <ÏÜï^u <Ì⁄Á”£] <·Á”i
<Î_Ö <±c <kÀ÷Ê <J«ÌÈ√ËÜéi <Ìä◊q
<ÊÇf¬ <·Áfi^œ÷] <ÿqÜ÷ <ÎÖÁjâÅ
<ƒËÜéi<˜»<·_<Ç“ˆË<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÷]»<áÁ <́˜»<‰fi_<Ó◊¬<�]ÅÇé⁄
<–◊§ <�̂Èâ^Èâ <ò√f÷] <^flñ√e <Ó◊¬
<MP <≈^∂]» <Ç“_Ê <J«ÌflÈ√⁄ <–e]Áâ
<]Éc <Ìä◊¢] <·_ <Ö^fj¬] <Ì„¢ <Ö]Éa
<V‹j}Ê<J«ÌËÖÁjâÅ<4∆<Í„ <lÇœ¬
<˜c<H«›Áä¶<Ü⁄_<]Ñ‚Ê<’Ö^éfi<‡÷»
<·Á”Ë <‡÷» <‰fi_ <ÂÅ^œj¬] <ÔÇe_ <‰ �fi_
<]Ñ”‚<Å^œ√fi˜<ÍfiÁfi^Œ<h^ífi<’^fl‚

J«Ìä◊q
]Ü‚á

<«ÌÈfi^flf◊÷]<l]Áœ÷]»<Ì◊j“<Áñ¬<Ç“_Ê
<oËÇu <ª <]Ü‚á <·]Á�fi] <gÒ^fl÷]
<ÌËÜ£] <{ <·^flf÷ <lÁë» <Ì¬]Éc <±c
<HÕ¯} <ÿí¨<%» <‰fi_ <H«Ì⁄]Ü”÷]Ê
<ŸÊÇq<ÌéŒ^fl⁄<Ó◊¬<—^Ài˜]<‹jË<%Ê
<ã◊•<gj”⁄<ÌÚÈ‚<Ìä◊q<ª<Ÿ^€¬_
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<Á‚Ê <HŸ^€¬_ <ŸÊÇq <ƒËáÁje <^flÚqÁ 
<ÌÚÈ‚<ª<ÜœË<%<^π^õ<H‘÷Ñ“<ãÈ÷
<ÎÑ÷]<HÍ◊}]Ç÷]<›^øfl◊÷<^œ Ê<gj”π]
<‡⁄ <Ÿ^€¬] <ŸÊÇq <ƒïÁe <x€äË <˜
<gj”π] <ÌÚÈ‚ <ª <‰jéŒ^fl⁄ <·ÊÅ

J«ÂÖ]ÜŒcÊ
<h]Áfl÷] <ã◊• <ƒ€jq] <]Éc» <VŸ^ŒÊ
<MLL <ÜŒ_Ê <ÌÈ√Èfõ <ÕÊÜæ <ª
<xfíË<‹„flÈe<Çu]Ê<‡⁄<ãÈ÷<H·Áfi^Œ
<ÂÜéfiÊ <‰√ÈŒÁi <·ÊÅ <^È◊√  <^fiÁfi^Œ
<Í÷^j÷^eÊ<HÌ⁄Á”£]<ÿfŒ<‡⁄<ÂÑÈÀfliÊ
<gËÜäi<‡⁄<Ì€”£]<Í‚<^⁄<ÕÜ¬_<˜
<:÷]<ÌœËÜ�÷^e<Ÿ^€¬_<ŸÊÇq<|]3Œ]
<g´<^fl◊Œ<^flfi_«{e<]Ü“Ñ⁄<H«[k◊íu
<Ó√äflâ<^flfi_Ê<HÌä◊¢]<Çœ√i<˜<·]
<Ÿ^u<ª<h^ífl÷] <Ÿ^€j“]<›Ç¬<±]
<]Ñ‚ <·˘ <HÏÁ¬Ç÷] <Ó◊¬ <Ö]Üë˝]

J«'ËÖ^j÷]<ª<ÿí†<%<Ìœe^â
ÕÁ◊√π]

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

<·^€È◊â <Ÿ^éÈ⁄ <ÌËÖÁ„€¢] <ãÈÒÖ
<HÍi^œÈ⁄ <gÈ® <Ã◊”π] <ãÈÒÜ÷]Ê
<ÌÈ◊€¬ <ª <^„Ò]Öa <öÜ  <Ì÷Ê^¶ <2¬
<s„fi» < �·_ <Ó◊¬ <] �ÅÇé⁄ <H«ÃÈ÷`j÷]
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<˜ <HÃÈ÷`j÷] <ª <ÌÈqÖ^§] <l]4m`j◊÷
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<·_<ÊÇfË<ÎÑ÷]<H«!]<hàu»<‹„â_Ö
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J«^ËÖÁjâÅÊ<^Èâ^Èâ<öÁ Ü⁄

*غيالرد وبوين*
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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

٢٠١١ ٤ حزيران  Saturday 4 June 2011السبت 

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
العالناتكم االتصال بالسيد نبيل ضناوي 

على الرقم: 0404149000
www.alankabout.com
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لكافة حاجاتكم من التمديدات
 والتصليحات الكهربائية

اتصلوا على الرقم:608 983 0414
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مقاالت

Saturday 17 September 2011السبت 17 أيلول 2011

ارتفعت نربة املتحفظني عن مواقف البطريرك املاروني عندما 
كان ال يزال يف باريس، وهدأت متامًا حينما عاد. كان البعض 
هدأوا  بأن  األمر  انتهى  احتجاجات.  تنظيم  يعتزم  هؤالء  من 
وقّرروا أن يناقشوا البطريرك يف مواقفه. هكذا عادوا مجيعًا ــ 

أو يكادون ــ إىل جّبته
نقوال ناصيف

رأس  على  الراعي  بشارة  بطرس  مار  البطريرك  انتخب  عندما 
الكنيسة املارونية، كان االعتقاد الشائع حصول انتقال للسلطة 
بطريرك  من  مرة،  من  أكثر  الكنيسة  عرفته  مألوف  إجراء  يف 
متقّدم يف السّن هو مار نصر اهلل بطرس صفري مل خيفت بريقه 
مَبن  الكثريين  انتخابه  فأجأ  خلف  إىل  استثنائيته،  انكفأت  وال 

فيهم البطريرك اجلديد نفسه.
مل تكن السّن املتقّدمة وحدها العامل الذي شّجع الفاتيكان على 
فرض انتقال السلطة على حياة البطريرك، ومل يسبق للكرسي 
السّن  تقّدمت  مرة  كل  يف  التقليد  هذا  فرض  أن  الرسولي 
ببطريرك، بل أضحت خيارات بكركي يف ظّله يف مأزق أيضًا. 

بدت صحة صفري أفضل من صحة بكركي.
كان الظّن عند انتخاب الراعي أن شيئًا لن يتغرّي يف الكنيسة 
العمل وطريقة  الثوابت، وال منطق  املارونية سوى رأسها. ال 
اخللف  البطريرك  أن  وخصوصًا  التعبري،  أسلوب  وال  التفكري، 
اليت  جبيل  أبرشية  ثم يف  بطريركيًا  نائبًا  ظّل سلفه  عمل يف 
على  ومقدرتها  الكنيسة  نفوذ  من حصن  يتجزأ  ال  جزءًا  مّثلت 
اجتذاب الشارع وتوجيه اجتاهاته يف جبل لبنان الشمالي. كان 
الذي كان يف صلب جملس  البطريرك اجلديد  أن  أيضًا  الظّن 
عام  بعد  وأخّصها  األخرية،  العقود  مّر  على  املوارنة  األساقفة 
2000 عندما قّررت بكركي أن تكون قائدة املواجهة املسيحية 
لوجود سوريا يف لبنان، سيقود املواجهة نفسها عندما يتزعزع 
استقرار سوريا، على غرار ما فعل سياسيون لبنانيون مسيحيون 
ومسلمون توقعوا الزلزال السوري قبل وقوعه. كمنت املفارقة 
هنا يف تزامن انتخاب الراعي مع اندالع االضطرابات هناك يف 

15 آذار املاضي.
على أن ما قاله البطريرك اجلديد بني انتخابه وتنصيبه، ثم يف 
مغزى  أظَهَر  باريس،  القريب يف  األمس  حتى  التالية  املرحلة 
التغيري الذي لفح هواؤه البارد بكركي. مل تنتقل سلطة الكنيسة 
البطريرك اجلديد ببكركي من  انتقل  آخر، بل  من بطريرك إىل 

موقع إىل آخر: أن ميّلح خياراتها.
بالتأكيد ترك صفري للراعي تركة ثقيلة شأن كل بطريرك كان 
خيلفها لسلفه. ذلك ما فعله أنطون عريضة لبولس املعوشي، 
واملعوشي ألنطون خريش، أكثر بطاركة العقود العشرة األخرية 
اجلمهورية،  رئيس  مع  أزمة  خلفه  أورث  بطريرك  كل  وداعة. 
مع  وثالثة  املوارنة،  من  وجزء  املسيحيني  من  جزء  مع  وثانية 
عالقة لبنان جبواره. كان عريضة على خالف مع الرئيس بشارة 
وسوريا  لبنان  بني  ممّيزة  بعالقات  نادى  َمن  وأول  اخلوري، 
بدت منّفرة يف مطلع ثالثينات القرن املنصرم. وأدار املعوشي 
للجمهورية هما كميل  نزاع حمموم مع رئيسني  بطريركيته يف 
مجال  الرئيس  مع  يتحالف  هو  فيما  شهاب،  وفؤاد  مشعون 
مع  اختلف  وهكذا صفري  املوارنة.  نصف  وُيغضب  عبدالناصر 
الرئيسني الياس اهلراوي وإميل حلود وتصاحل معهما وسّجل 
سابقة دعوته رئيس اجلمهورية إىل التنحي عام 2005، وبعدما 
غادرت سوريا لبنان بقي على خالف معها، ومل يرتّدد يف 16 
شباط 2005 يف اتهام »النظام الديكتاتوري الذي تعّود قطع 
رؤوس قادة الرأي« باغتيال الرئيس رفيق احلريري، من غري 

أن يسّمي سوريا.
مل يكن الراعي أول بطريرك خيلف سلفه حيًا. قبله خلف صفري 
خريش، وقبلهما خلف املعوشي ــــ وكان رئيسًا للجنة رسولية 
محل  الراعي  انتخاب  أن  بيد  السّن.  يف  املتقّدم  عريضة  ــــ 
خيارات  لنفسها  املارونية  الكنيسة  رسم  هو  مضمونًا خمتلفًا، 
جديدة تستجيب ملرحلة جديدة من التحديات اليت جيبهها مسيحّيو 

الشرق.
منذ انتخابه أطلق سلسلة مواقف بدت مَلن اعتاد مواقف سلفه 
نافرة: صفحة جديدة يف العالقة مع سوريا مع إبداء االستعداد 
لزيارتها، بّت سالح حزب اهلل باحلوار الداخلي وتربيره يف ظّل 
االحتالل اإلسرائيلي، تصويب اتفاق الطائف حيال ثغر تشوب 
صالحيات رئيس اجلمهورية، الذهاب إىل الرعية حيث تكون ال 

انتظارها تأتي إليه.
عندما يتحّدث البطريرك يف حلقات مقفلة، ال ختتلف كثريًا عّما 

يفصح عنه يف العلن، كان يقول:
ــــ إن السياسيني هم الذين يتبعون البطريرك ال العكس. ال 
ينتظر ما يقولون كي يباركه ويؤّيده، بل يسبقهم إىل ما يتعنّي 

أن تقوله الكنيسة من أجل أن ينضّموا إليها.

ــــ ال يريد كنيسة رّد الفعل، بل الفعل نفسه.
ــــ يبدي حذره من حّدة اخلالف السّن ــــ الشيعي، وخشيته من 
الوجود املسيحي. ويعتقد بأن عدم االستقرار يف  جرائه على 
لبنان مرّده إىل هذا اخلالف، وال يتحّمس للمسيحيني يف موقع 
املدافعني عن السّنة أو املدافعني عن الشيعة، بل صمام أمان 

يفك االشتباك بينهما، كما كانوا دائمًا.
ــــ كان يقول مبا مل يسبق أن مسعه سياسيون مسيحيون من 
سلفه، وهو أن البطريرك جيب أن يكون فوق النزاعات واخلالفات 
السياسية بني السياسيني. واحلرّي أن يكون كذلك يف خالفات 
السياسيني املسيحيني واملوارنة خصوصًا، فال يصبح جزءًا من 

البطريرك يضع ملحه على خيارات بكركي

ورث الراعي من صفري عداًء ثقياًل مع الشيعة وحتالفًا ثقياًل مع السّنة 

تصبح  أن  بكركي  وسع  يكون يف  أن  أجل  ومن  اخلالف،  هذا 
عندئذ مرجعًا حيتكمون إليه. عندما متسي قطعة من اخلالف َمن 

مُيّلح مصاحلة املسيحيني.
التيارات  وتقلقه  صوته،  نفسه  ويرى  باالعتدال،  يثق  ــــ 
على  حقيقيًا  خطرًا  يراها  اليت  األصولية  وأخّصها  املتشّددة، 

اجملتمعات املتنوعة.
ــــ كان يقول أيضًا إن للصرح موقعًا يف السياسة ألنه جزء من 
تاريخ لبنان، ولكنه ال خيوض يف التفاصيل. يفّضل البطريرك 

التفاصيل للسياسيني والقواعد للكنيسة.
ورث من سلفه عداًء ثقياًل بني بكركي والطائفة الشيعية بسبب 
ثقياًل  حتالفًا  كذلك  منه  وورث  اهلل،  حزب  سالح  من  موقفها 
مع الطائفة السّنية بسبب اغتيال احلريري األب. كالهما عبٌء 
اآلخر.  على  تنقلب  أو  أحدهما  إىل  تنحاز  عندما  الكنيسة  على 
احللف الثقيل كالعداء الثقيل. بذلك وصف سالح حزب اهلل بأنه 
غري منطقي وغري مقبول، ولكن استمرار االحتالل يرّبره، وأصّر 
حمكمة  من  حذر  ولكنه  واالغتيال،  القتل  ووقف  العدالة  على 

مسّيسة.
النتخابه،  حتّمسوا  آذار   14 مسيحيي  أن  البطريرك  يلمس  مل 
وال طمأن مسيحيي 8 آذار إليه بعدما كانوا اتهموه مبحاربتهم 
يف انتخابات جبيل عام 2009. أتى انتخاب الراعي كي يكون 
انتخابه  الدالالت اجلديدة اليت حيملها  مصدر إقالق اجلميع من 
أواًل، وحتملها خياراته ثانيًا، وحيملها املوقف احلازم للفاتيكان 
يف انتقال السلطة إىل الراعي كي يبحث عن رعيته خارج املنت 

وكسروان وجبيل.

نتذكر  رمبا.  كبرية  سلطة  إىل  حتتاج  بكرب،  املعارضة  حتى 
بقلمه  معارضًا  السوفياتي  النري  يوم كان حتت  سوجلنتسني 
واحلياة، ودخل يف سجاالت حادة مع الكنيسة األرثوذكسية 
سلطة  قيام  فرغم  النظام.  من  موقفها  بشأن  املوسكوبية، 
الكنيسة  ظلت  الرمسي،  العلمي  واإلحلاد  اجلدلية«  »املادية 
فيما  املتعاقبة،  الكرملني  بسلطات  عالقة  على  وظلت  حية، 
كان صاحب »أرخبيل الغوالغ« يريد منها أن تكون يف ثورة 
دائمة... بعد عام 1974، وانتقال الروائي الكبري إىل الغرب 
منفيًا، سارع إليه بعض اإلكلريوس الروسي املقيم يف اخلارج، 
العداء لكنيسة موسكو. رأوا أنهم سيجدون  واملعتاش على 
يف صوته الرافعة اليت ينتظرون، ويف موقفه املنرب الكايف 
لالنقضاض على »املتخاذلني« يف زاغورسك ودانييلوفسكي. 
غري أن احلائز جائزة نوبل خذهلم، والتزم صمتًا مطبقًا حيال 
الكنيسة. قال هلم: بكل بساطة، يوم كنت يف سياق مطابق 
لسياقهم، كنت أمسح لنفسي بانتقادهم وخمالفتهم الرأي. 
اليوم أنا يف احلرية، فيما هم حتت النري. مل أعد أحيا ظروف 
حياتهم، وبالتالي مل أعد أملك احلق األدبي واألخالقي النتقاد 

سلوكهم وفكرهم وقوهلم...
مناسبة استذكار ذلك الكبري يف كالمه وصمته، ليست غري 
الردود األخرية على كالم البطريرك الراعي. فما املسألة إذا 
كان صاحب الغبطة على خطأ أو صواب. وال هي قصة عصمة 
ال يّدعيها الرجل وال مينحها العقل لعاقل. كل املوضوع يف 
من له احلق األدبي واألخالقي يف الرد على البطريرك، ويف 

موضوعي سوريا وحزب اهلل بالذات.
ومدخل اإلشكالية ملن نسي من أصحاب الذاكرات القصرية 
أو املسطحة أو الالذاكرة، أن الرجل نفسه كان طيلة الزمن 
كان  للكلمة.  األكوين  باملعنى  املدينة«،  »أسقف  السوري 
نفي  اإلنسان كافة، من  رفع قضايا حقوق  مقاومًا.  مناضاًل 
عون إىل اعتقال جعجع إىل ظلم أنطوانيت شاهني، إىل كل 
استدعاء واعتقال وعسف وجور كثري كثيف يف ذلك الزمن. 
ولتلك الذاكرات أيضًا، أن الراعي كان »منّسق« السينودس 
اخلاص بلبنان، ومهندس ندائه األخري يف كانون األول 1995، 
ويومها  السوري.  باالنسحاب  يطالب  نّص  أول  كان  الذي 
الثمن. دفعه ألن رفيق احلريري كان فاعاًل يف  الرجل  دفع 
الفاتيكان، وألن »شهيد ثورة األرز« كان وزير خارجية سوريا 
من صقور  مَحلتها  عرب  فاعلة  »حقائبه«  وكانت  العادة،  فوق 

»استقالل صفر ــــ مخسة«، فدفع الراعي مثن سياديته.
يؤّيد  لبنان، ال  اليوم، وقد خرجت سوريا من  الراعي نفسه 

نظامها، بل خيشى عليها من فوضى أو حرب أهلية أو منوذج 
عراقي. فمن ينربي للتهّجم عليه؟

أول هجوم على البطريرك سّجله واحد مل يكن غري ناطق رمسي 
إلحدى حكومات زمن الوصاية. وهو مل يتبّوأ املنصب لقرحيته 
يف اإلعالم أو اللغة أو اخلطابة أو الكتابة. فبالكاد يفّك احلرف 
هو. وكم تنّدر الناس يف أملهم يومها بقراءته لفرمانات زمن 
كنعان ــــ احلريري، حني كان يعوض عن مضمونها املأساة، 
إنه  اليوم. حتى  الراعي  رّد على  بقراءته امللهاة. هو نفسه 
ــــ قال. وهو من  والناس  التمثيل  رّده بقضية  استدل يف 
وقف على باب سيارة زميل مشالي له يستجديه ساعة كاملة، 
أال تسمح عنجر ملنافسه سنة 2000 بالتقدم عليه باألصوات. 
كان يرتدي تلك الفالنيلال البيضاء، وحيمل سيكارته بإصبعني 
مرجتفني، حتى سقطت وأحرقت قميصه وثقبته ومل حيّس، 

وتابع االستجداء...
متهّجم آخر على الراعي، ودائمًا باسم السيادة ورفض سالح 
حزب اهلل، كان أول نائب ماروني ترك مار مارون والكنيسة 
واإلفخارستيا، ألن أسقفًا جلياًل مل يكّرم حزب اهلل مبا يليق 
واملتهّجم  ومدائح.  تقريظ  من  التوتاليتارية،  األنظمة  بكتبة 
على الراعي اليوم، هو نفسه من يروي عنه حلفاؤه احلاليون 
والتواريخ  واألمساء  بالوقائع  ويتبارون  ويتندرون  غري،  ال 
واألرقام واألمثان، كيف أن يف بيته من ظّل أعوامًا يتباهى 

بهدية العرس لزفاف ابنة ضابط أمن سوري...
وبني املتهّجمني من سكت 15 عامًا، كان خالهلا جيمع األموال 
السوداء عن موائد النظام السوري، فيما دوامه األصلي يف 
أي  رافضًا  املتحف  على  وقف  من  وبينهم  األجهزة.  مكاتب 
كلمة عن القرار 1559، ومن ترك لقاًء سياديًا أساسيًا ألن 
مرشحًا نيابيًا ساقطًا أوحى له بإمكان استقباله يف دمشق، يف 
مكتب خفري، ال عند الشريط الشائك، كما فعل ووقف ساعات 

منتحبًا زاعقًا يوم تشييع حافظ األسد...
فبمعزل عن مرجعية باريس وواشنطن يف اهلجوم على الراعي، 
ومبعزل عّمن نسي يف الزمن السوري كيف صار شرياك ينام 
يف قريطم وال يزور بكركي، أو كيف ذهب البطريرك صفري 
إىل واشنطن بالذات سنة ألفني للمطالبة باالنسحاب السوري، 
فلم يستقبله إال مساعد وزير خارجية، ومبعزل عن مكبوتات 
جوبيه املاضية أو أطماع كلينتون التالية، يبقى السؤال: من 

منكم ميلك احلق األدبي واألخالقي يف الكالم؟
يا  عيب  ضرورة.  من  أكثر  واخلفر  واحلياء  اخلجل  بعض 

شباب.

عيب يا شباب...
جان عزيز
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األسد،  رفعت  األسبق  السوري  الرئيس  نائب  ومكتب  وولديه 
السياسي  واملعارض  العرعور  عدنان  املتطرف  للداعية  إضافة 
برهان غليون، كما اتصل به الشاهد الزور حممد زهري الصديق، 
وقدم له هؤالء وعودا كبرية باملال والعتاد، لكنه مل حيصل على 

شيء.
لقاء  ان  شعبان  بثينة  الرئاسية  املستشارة  قالت  جهتها،  من 
سريغي  الروسي  ونظريه  املعلم  وليد  اخلارجية  وزير  سيجمع 
العامة،  اجلمعية  اجتماعات  هامش  على  نيويورك  يف  الفروف 
وذلك يف سياق التنسيق الروسي - السوري، مشرية إىل أن 
زيارتها موسكو كانت »مفيدة«. وقالت لـ«السفري« ان موسكو مل 
تطرح نفسها وسيطا على مستوى األزمة يف سوريا، وإنها تتفهم 

عمق األزمة يف البالد وأبعادها.
واتهم األمني العام لألمم املتحدة بان كي مون، أمس االول، 
الكثرية  بالوعود  يف  مل  بأنه  األسد  بشار  السوري  الرئيس 
اليت قطعها، ودعا إىل القيام بعمل دولي »موحد« ضد النظام 
»مغادرة سوريا  الواليات املتحدة رعاياها إىل  السوري. ودعت 
وجاء يف  متوفرة«.  تزال  ال  نقل جتارية  دامت وسائل  ما  فورا 
مذكرة حتذيرية من وزارة اخلارجية األمريكية انه »بعد ستة أشهر 
الذين  األمريكيني  على  يتعني  العنيف،  والقمع  االحتجاجات  من 
سيبقون يف البلد العمل على احلد من تنقالتهم غري األساسية«.

وانتقدت دمشق، أمس االول، بشدة حصول لقاء بني األمني العام 
جلامعة الدول العربية نبيل العربي ووفد من املعارضة السورية، 
معتربة أن هذه اخلطوة تزعزع الثقة بني الطرفني وخمالفة مليثاق 
اجلامعة، متهمة العربي بتنفيذ أوامر بعض األطراف بغض النظر 

عن النتائج.
اهلرموش

وعرض التلفزيون السوري اعرتافات املقدم اهلرموش الذي أعلن 
أنه »تلقى وعودا بالدعم« من شخصيات املعارضة من دون جدوى. 
الشخصيات  من  كبريا  عددا  ان  التلفزيوني،  اللقاء  وقال، يف 
املعارضة اتصل به ومنهم املرشد العام لإلخوان املسلمني رياض 
الشقفة ونائب الرئيس السوري عبد احلليم خدام وولداه ومكتب 
للداعية  إضافة  األسد،  رفعت  األسبق  السوري  الرئيس  نائب 
املتطرف عدنان العرعور واملعارض السياسي برهان غليون، كما 

اتصل به املثري للجدل زهري الصديق وعرض عليه املساعدة.
وقال اهلرموش ان أيا من الوعود اليت تلقاها مل تلب، مشريا 
إىل أن العملية »حتولت إىل جتارة« وأنه تلقى مخسني ألف لرية 
يعلن  الذي  الفيديو  شريط  على  أمريكي(  دوالر  )ألف  سورية 
انشقاقه، ليعلم الحقا أن من اشرتى الفيديو باعه مبليوني لرية 

)40 ألف دوالر أمريكي( للفضائيات.
بعلمه إىل كل من  وحتدث اهلرموش عن كميات سالح وصلت 
الفلسطيين  الرمل  إىل  كما  إدلب  مناطق  وبعض  ومحاه  محص 
ان  وقال  املناطق.  تلك  من  ومهربني  جتار  عرب  )الالذقية( 
»الصديق ومجاعة االخوان املسلمني يدخالن السالح اىل سوريا، 
وقالت  وارسل...  وارسل  سالحا  ارسل  انه  بنفسه  قال  وهو 
مجاعة االخوان املسلمني انهم ارسلوا اىل محص دفعة واىل محاه 
دفعة، كما ارسلوا قسما اىل ادلب واىل الرمل الفلسطيين يف 

مدينة الالذقية«.
وقال يف ختام اللقاء انه كان يفكر بالعودة إىل سوريا يف 15 
رمضان )املتزامن بـ15 آب املاضي(، مضيفا انه »تفاجأ بالتجارة 
اليت جتري على امسي والوعود اليت ال تنفذ وأصبحت بني ثالثة 
حدود )نسبة حلدي السيف( كخارج عن الدولة وفار وخارج عن 

جمتمعي وأسرتي وخارج عن الناس اليت أنسق معها«.
وعرض التلفزيون متزامنا مع اللقاء تصرحيات سابقة للهرموش 
عمليات  عن  فيها  يتحدث  و«املشرق«  »اجلزيرة«  فضائييت  على 
عنصر   200 معه  أن  فيها  وذكر  الشغور،  جسر  يف  عسكرية 
وضابط من اجليش لينفي ذلك يف املقابلة، مشريا إىل أن »األمر 
كان متثيلية«. كما نفى تلقيه أوامر لقتل املدنيني أثناء خدمته 

أو مشاهدة هذا األمر.
الرتكية  »احلكومة  بيان،  يف  األحرار«،  الضباط  »حركة  ومحلت 
املسؤولية الكاملة عن اعتقال املقدم حسني اهلرموش وتسليمه« 
إىل دمشق. وأضاف »كون اهلرموش حتت محاية احلكومة الرتكية 
فان من مسؤوليتها الكاملة الكشف عن مصريه أو سنضطر للجوء 
للقوانني الدولية وملنظمة األمم املتحدة وجملس حقوق اإلنسان 
للوقوف على االنتهاكات اخلطرية اليت تقوم بها احلكومة الرتكية 
حبق الالجئني السوريني عامة، والضباط واجلنود خاصة من خالل 

تسليمهم او تضييق اخلناق عليهم«.
وأوضح الضباط أنهم »جلأوا اىل تركيا لتأمني احلماية هلم فغدوا 
الرتكية  احلكومة  كانت  »اذا  انه  قبلها«، مضيفني  من  مهددين 
السوريني فاننا نطالب بنقل  عاجزة عن تأمني احلماية لالجئني 

اوضاعنا لتكون حتت اشراف االمم املتحدة الكامل«.

شعبان
وقالت شعبان، بعد زيارة قامت بها إىل موسكو بناء على دعوة 
من وزارة اخلارجية الروسية، ان »الروس يشاطروننا الكثري من 
املخاوف ملا جيري يف املنطقة ككل، وليس فقط يف سوريا«، 

مشرية إىل »اخلوف من التطرف« كأحد األمثلة.
وأعلنت أنها مسعت كالما »داعما لإلصالح يف سوريا، مبا فيها 
الصدد  هذا  يف  مشرية  ستتخذ«،  واليت  اختذت  اليت  اخلطوات 
إىل قرب اإلعالن عن تشكيل جلنة من القانونيني إلعادة النظر 
وقت  اىل  »وحتتاج  صدرت  اليت  للقوانني  إضافة  بالدستور 
للمتابعة«. وأضافت ان روسيا مقتنعة »بأن الرئيس األسد يتقدم 
بال عودة يف مسرية اإلصالح، وأن ستة أشهر لتنفيذ الربنامج 
ليست مدة طويلة«، موضحة أن »مسرية التحول الدميوقراطي يف 

روسيا بدأت يف التسعينيات ومل تنته بعد«.
وقالت شعبان، ردا على سؤال لـ«السفري«، ان الروس يرغبون 
يف رؤية سوريا تعددية، وتعميق عملية احلوار الوطين، وإنهم مل 
يطرحوا يف اي مناسبة أن يكونوا وسطاء بني السلطة وما يسمى 

املعارضة.
وأشارت شعبان إىل أن وفدي املعارضة اللذين زارا روسيا قدما 
لوائح بأمسائهم تبني دين ومذهب كل شخص كما مسوا بعض 
املمثلني عن العشائر، األمر الذي يوضح برأيها التوجه الذي لدى 
هذه املعارضة، مبينة أن هذا يتفق مع تريده إسرائيل والواليات 
باسم  وكردية  وعلوية  »دول شيعية وسنية  إنشاء  من  املتحدة 

الدميوقراطية لتربير الدولة اليهودية«.
جملس  من  لوفد  دعوة  وجهت  سوريا  ان  شعبان  وأضافت 
الدولية  العالقات  جلنة  رئيس  نائب  يرتأسه  الروسي  الشيوخ 
وقالت  احملافظات.  جبولة يف  وسيقوم  األسد  سيلتقي  والذي 
ان لقاء ثنائيا سيعقد على هامش اجتماعات اجلمعية العامة يف 
نيويورك بني وزيري خارجييت البلدين. وأعلنت أن سوريا، يف 
هذا الظرف، »ختوض معارك استقالل ثان، ليس يف اجتاه الغرب 
الداخلي  التحرك  أن  أخطائنا«، مشرية إىل  اجتاه  فقط وإمنا يف 

لإلصالح يتزامن مع تصعيد اللهجة اخلارجية.
تيسري  حممد  السوري  املركزي  املصرف  حمافظ  نائب  وقال 
حمافظي  جمللس  الـ35  الدورة  حضوره  هامش  على  العربيين، 
إن  الدوحة،  يف  العربية  النقد  ومؤسسات  املركزية  املصارف 
جيدة«.  وإدارة  »حبكمة  الدولية  العقوبات  موضوع  تواجه  بالده 
مليار   18 بنحو  حاليا  تقدر  سوريا  احتياطات  »حجم  إن  وأضاف 
دوالر«. واستبعد أن تلجأ بالده إىل احتياطاتها األجنبية لتمويل 
أعماهلا اليومية يف حال استمرت األزمة. وقال »ال، حنن يف وضع 

جيد«.
بان كي مون

انه  نيويورك،  يف  صحايف  مؤمتر  يف  مون،  كي  بان  وقال 
من  امللحة«  »الدعوات  األسد  جتاهل  أن  بعد  بعمل  القيام  جيب 
»انه ال  وأوضح  الدولية.  املنظمات  العربية وغريها من  اجلامعة 
يفي بوعوده. لقد طفح الكيل. على اجملتمع الدولي فعال اختاذ 
إجراءات موحدة والتحدث بصوت واحد«. وأعرب عن قلقه بشكل 
خاص بشأن ما وصفه »بالطريقة القمعية املفرطة يف التعامل« 

مع االحتجاجات.
مع  اهلاتفية  احملادثات  من  العديد  أجرى  مون  كي  بان  وكان 
وعد  وقد  املاضي.  آذار  منتصف  االحتجاجات  اندالع  منذ  األسد 
األسد مرات عديدة خالل تلك احملادثات بتطبيق إصالحات عاجلة. 
وقال األمني العام »لقد مت النكث بالوعود اليت قطعها«. وأكد 

أن على الدول األعضاء يف األمم املتحدة وجملس األمن الدولي 
اختاذ قرار حول العمل الذي جيب القيام به حيال سوريا بعد أن 

جتاهلت »الدعوات العاجلة« اليت أطلقها اجملتمع الدولي.
وتدعو الدول الغربية إىل إصدار قرار من جملس األمن يفرض 
عقوبات ضد النظام السوري، إال أنها تلقى معارضة من روسيا 

والصني وعدد آخر من الدول.
وأعلن مدير اهليئة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري التقين 
ميخائيل دمييرتييف، يف موسكو، أن »أي عقوبات دولية بشكل 
عام تفرض قيودا على التعاون العسكري التقين، وإذا فرضت 
عقوبات على سوريا فسيتم تعليق التعاون معها فورا«، مشددا 

على أن موسكو تلتزم بكافة قرارات جملس األمن.
لدى  روسيا  ممثل  عن  )سانا(  السورية  األنباء  وكالة  ونقلت 
أن  بروكسل،  تأكيده، يف  األوروبي فالدميري تشيكوف  االحتاد 
لن  العقوبات  بواسطة  سوريا  على  الضغوط  وزيادة  »التصعيد 
أن  أثبتت  األخرى  البلدان  جتربة  أن  ال سيما  مثمرا،  أمرا  يكونا 
العقوبات االقتصادية ال تعود بأي نتائج عملية، إضافة إىل أن 

ذلك ال يعكس الوضع الفعلي يف سوريا«.
يف  التوترات  حل  »مفتاح  أن  الصينية  اخلارجية  وزارة  وكررت 
سوريا يكمن يف الدولة نفسها«، معربة عن أملها يف أن »يتبع 
متاما  وحيرتم  املتحدة،  األمم  ميثاق  مبادئ  الدولي  اجملتمع 
االستقالل السيادي لسوريا وسالمة أراضيها«. واعترب الربملان 
األوروبي أن الرئيس السوري بشار األسد »فقد شرعيته« ودعاه 

إىل »التنحي فورا«.
املعارضة يف اسطنبول

اسطنبول،  يف  صحايف  مؤمتر  يف  سوريون،  معارضون  قدم 
تشكيلة »اجمللس الوطين« الذي يضم 140 عضوا و«اهلادف إىل 
ثالثة  خلف  »وحدتهم  عن  وعربوا  النظام«.  تنسيق حتركهم ضد 
مبادئ: مواصلة النضال إىل حني سقوط نظام األسد، واللجوء 

إىل وسائل سلمية، واحلفاظ على سالمة أراضي سوريا«.
ومل يعلن املنظمون سوى أمساء 72 عضوا وفضلوا إبقاء أمساء 
باسم  املتحدثة  وقالت  أمنية.  معلنة ألسباب  األعضاء غري  بقية 
املعارضني بسمة قضماني، يف مؤمتر صحايف، »بعد اجناز أول 
الثورة  التشاورية، قررت جمموعات شباب  االجتماعات  شق من 
والتكنوقراط  والناشطون  السياسية  والشخصيات  واحلركات 
تدخال عسكريا  تستبعد  ومل  السوري«.  الوطين  اجمللس  تشكيل 
تكثيف  على  اآلن  الرتكيز  إن  قالت  أنها  إال  أجنبيا يف سوريا، 
أديب  وقال  األسد.  على  واالقتصادية  الدبلوماسية  الضغوط 
شيشكلي إن اخلطوة التالية ستكون االعرتاف الدولي باجمللس 

الذي سيعمل مبا يتفق مع رغبات الشعب السوري.
املعارضة  أعضاء من  اليوم  الفرنسية  اخلارجية  وزارة  وتستقبل 
السورية من اجل تطوير اتصاالتها مع املعارضني للنظام. وقال 
املتحدث باسم الوزارة برنار فالريو، يف بيان، »كانت لنا على 
أكد  وكما  واخلارج.  املعارضة، يف سوريا  مع  اتصاالت  الدوام 
وزير اخلارجية )االن جوبيه( إن نيتنا هي تطوير هذه االتصاالت«. 
ورفض الكشف عن هوية األشخاص الذين سيتم استقباهلم يف 

وزارة اخلارجية ألسباب تتعلق »بأمنهم«.
إىل ذلك، دعا املعارضون إىل التظاهر اليوم حتت شعار »مجعة 
ماضون حتى إسقاط النظام«. وكتبوا على صفحتهم على فيسبوك 
»عندما نقتل نزداد إصرارا، عندما نعتقل نزداد إصرارا«. وأضافوا 

»الثورة انطلقت ولن يوقفها سوى إسقاط النظام«.
وميدانيا، قال املرصد السوري حلقوق اإلنسان »لليوم الثالث على 
التوالي تنفذ قوات أمنية وعسكرية محلة مداهمات واعتقاالت يف 
مدينيت الزبداني ومضايا اسفرت عن اعتقال 126 شخصا خالل 
االيام الثالثة املاضية«. واضاف »تويف شابان متأثرين بإصابتهما 

خالل عمليات امنية خالل اليومني املاضيني يف محص«.

املقدم املنشـق اهلرموش يظهـر على التلفزيون السـوري: تلقيت وعوداً باملال والعتاد من »اإلخوان« وخدام والصّديق
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

اهلرموش خالل اعرتافه على التلفزيون السوري أمس االول

عماد الدين رشيد )إىل اليمني( وعبد الباسط سيدا وقضماني 
وأمحد رمضان خالل مؤمترهم يف اسطنبول أمس االول



Page 15صفحة 15      Saturday 17 September 2011السبت 17 أيلول 2011

تحقيقات

مغارة جعيتا ..خريطة للنهر اجلويف وشريط مصّور 3D... واجملهول كثري 
من أعماق املغارة، نقل جوزف شربني وجو خوري وحبيب حداد لبنان 
إىل العامل ليرتّبع مع جعيتا يف قائمة الدول اليت روت عنها األفالم 
ووضعت هلا اخلرائط يف أوروبا. إجناز لبناني صرف، ولد من مغامرة 
جمنونة العبت جرأتها املوت يف زوايا متفرقة من املغارة، فاألبطال 
الثالثة اقتحموا عامل ما حتت األرض بكهوفه وأنفاقه الستكشاف النهر 
اجلويف الذي يعود عمره إىل ماليني األعوام، ليبدو الشريط املصّور 
مبشاهده احلقيقية اليت تقطع األنفاس كما لو أنه مغامرة هوليوودية 
اإلكتشافات  من  متناهية  غري  سلسلة  أمام  اآلفاق  خامتتها  تفتح 

الالحقة.
يعود جوزف شربني إىل البدايات لسرد "مشروع العمر" كما يسّميه، 
فهو مهندس يهوى الغطس يف املغاور والتصوير حتت املياه وميارس 
الرمسية  اخلرائط  "قمت مببادرة فردية مبراجعة  هوايته منذ 18 عامًا، 
باستكشاف  عالقة  هلا   1960 منذ  دراسة  على  أقع  ومل  جعيتا  ملغارة 
نهرها اجلويف، فقررت الغطس فيها ألنين أدرك أن يف مغاور مماثلة 
يكون مّثة مهرب للمياه أو مصدر هلا، اقرتحت املشروع على رئيس 
شركة "ماباس" املسؤولة عن إدارة مغارة جعيتا الدكتور نبيل احلداد، 

فوافق وانطلق املشروع عام 2004". 
اعتاد الفريق ممارسة الغطس يف البحر منذ الثمانينات، "لكن ما إن 
عن  قليال  وأحجمنا  بها  تعّلقنا  حتى  اجلبلية  املغاور  الغطس يف  بدأنا 
الغطس يف البحر". ولفت شربني إىل أنه ليس مثة خطوات أو آلية 
حمّددة تزامنت مع عملية الغطس، "فكّل مشروع حيّدد خطواته ومتطلباته 
وما من آلية حمددة ميكن تطبيقها على كل هّوة أو مغارة مغمورة. قمنا 
بداية باستكشاف 10 أو 15 مرتًا ثم ناقش الفريق الصعاب واملشكالت 
اليت واجهها وسبل تذليلها. لقد عملنا ببطء خالل فرتة اإلستكشاف، 
إذ ال ميكننا أن نغطس 200 مرت منذ املرة األوىل، فأهم الغطاسني يف 

أوروبا قد متنع االفصاح عن جنس اجلنني 

فوائد اخليار صحية ومجالية 
عندما بدأ االملان يتعرفون على اخليار كنوع من اخلضار لذيذ 
يكن  مل   ، االوسط  الشرق  مهاجري  مع  دخل  أن  بعد  الطعم 
يدرك احد منهم ان له فوائد كبرية ليست فقط على الصحة بل 
وحلماية اجلسم من أمراض أخرى. فحسب تقرير وضعه باحثون 
يف علم التغذية مبدينة فلهلمسهافن بعد جتارب كثرية مت التأكد 
من ان اخليار فعال يف عالج االضطرابات البولية، ومينع تشكل 
احلصى يف الكلى واحلوالب اىل جانب دوره احليوي يف ختفيف 

االضطرابات اهلضمية.
وأوضح التقرير ان اخليار حيتوي على مواد قلوية او قاعدية، 
لذا فهو يساعد يف حتقيق التوازن احلمضي القاعدي يف اجلسم 
ومينع التأثريات املؤذية لزيادة نسبة احلوامض يف الدم. كما 
اظهرت التحليالت اليت اجريت ان اخليار غين مبواد طبيعية متنع 
تكون الرمال واحلصيات البولية وهو مدر جيد للبول، لذا ميكن 
كما  البولية،  املسالك  بالتهابات  املصابني  لالشخاص  وصفه 
يعد مادة قوية ملينة لالمعاء نظرا الحتوائه على نسبة عالية من 

االلياف املغذية.
على هضم  الذي يساعد  ايريبسني  انزيم  على  اخليار  وحيتوي 
املعدنية  العناصر  على  احتوائه  عن  فضال  الربوتينية،  املواد 
املهمة كالبوتاسيوم الضروري لتنظيم ضغط الدم الشرياني. 
 C وبناء عليه ينضم اخليار اىل قائمة اخلضروات الغنية بفيتامني
املضاد لالكسدة. عدا عن ذلك فان فائدة اخليار ليست صحية 
فقط بل مجالية أيضا، حيث توضع دوائر اخليار ككمدات مرطبة 
مع  عصريه  خبلط  قناع  شكل  على  ويستخدم  املرهقة  للعيون 
قليل من العسل والطحني كملطف لبشرة الوجه وللمحافظة على 
نقائها ونضارتها وازالة السواد املتشكل حول العينني نتيجة 

االجهاد او االرهاق او التقدم يف السن.

العامل ماتوا يف املغاور، علمًا أنين اعتقد أن املغارة ولبنان ال حيتمالن 
مشكلة بهذا احلجم".

عزمية ذّللت كّل الصعاب
اجنازات عدة وفق شربني حققها هذا اإلكتشاف، "فقد أصبح للمغارة 
البعد.  العامل خريطة وشريط مصّور بتقنية ثالثية  كغريها من مغاور 
لوزارة  املعلومات  توفري  من  متّكنا  فقد  الرمسي،  املستوى  على  أما 
الطاقة واملياه من مصدر مياه يصّب يف النهر اجلويف للمغارة ويروي 
حنو 70% من سكان بريوت. وهذا أيضًا يسّهل عملية مالحقة مصادر 
التلوث للمياه اليت مل يعد مصدرها يقتصر على داريا فحسب، بل على 
مصدر آخر غري موجود على اخلريطة الرمسية للمغارة. مل نتمكن بعد من 
حتديد موقع هذا املصدر، لكن أثبتنا وفق دراسة علمية، أن املياه اليت 

اكتشفنا ممرها ليست املياه عينها اليت تأتي من داريا".
املساحة  وأبرزها ضيق  الفريق  واجهت  اليت  الصعاب  وسرد شربني 
احلبل  مّد  شّكل  ذلك  إىل  املمرات.  اجتياز  من  نتمكن  كنا  "بالكاد 
منذ  واملرتاكم  احليطان  على  امللصق  األمحر  الوحل  أي  و"الضلغان"، 
ماليني األعوام الصعوبة األبرز، فاهلواء الذي خرج من جهاز التنفس 
ضرب الوحل الذي سقط علينا، وهذا أمر خميف جدًا". أضاف: "ختطينا 
هذه املشكلة مببادرة من حبيب الذي رفض العودة ودخل منفردًا حنو 
ست غطسات متتالية، أزال فيها اجلهاز من فمه لينفخ اهلواء ُمسقطًا 
الطبقات الضلغانية ومواجهًا اخلطر مبفرده، فدخلنا بعد ذلك من دون 

مشكلة ألن السقف أصبح نظيفًا".
أيضًا  الفريق، وإمنا  الذي ذّل  الوحيد  الرحلة املعّوق  مل تكن خطورة 
الكلفة الباهظة لإلستكشاف الذي حتّمله الفريق منفردًا من دون أي 
اخلاصة  اإلضاءة  أجهزة  بتصنيع  شربني  قام  فقد  دعم.  أو  متويل 
بالغطس والباهظة بنفسه، بعد أن راقب كيفية تصنيعها يف أوروبا. 
وقّدم شربني وصفًا لإلكتشاف "فقد وصلنا إىل أماكن تضم ترّسبات 
وأعمدة اعتدنا رؤيتها يف املغارة، ومّثة غرفة هواء 80 أو 90% منها 
جويف  نهر  أنه  يعين  مما  املياه،  حفرتها  ضلغانية  طبقات  عن  عبارة 
قديم يعود إىل ماليني األعوام. لقد وصلنا إىل عمق 35 مرتًا، أما طول 
املسلك الذي اجتزناه فهو 250 مرتًا". وأضاف: "متّكنا حاليًا من وضع 
خرائط ملسافة 250 مرتًا، أما املوجود خلف ما وصلنا إليه فال يزال 
إحدى  بعملية غطس يف  جمهواًل. ففي املكسيك مثاًل، قام غطاسون 
املغاور اجلبلية وخرجوا منها إىل البحر، لذلك ما من حدود للجيولوجيا 
وما من شيء مغلق يف وجهها، فمن املمكن أن ينتهي النفق يف قرية 

أخرى أو حمافظة أخرى!".

ووعد بإكمال رحلة اإلستكشاف اليت قد متتد لسنوات ميكن حتديدها 
"مررنا يف حلظات إحباط وخوف وقلق، حتى أنين كنت أشعر أحيانا أنين 
عاجز عن النزول إىل املياه عندما كنت أفّكر بعائليت. لكين، جتاوزت 

مشاعري واستمريت ألنين شغوف مبا أقوم به".
ال دعم وال سياسة

وحتّدث خوري عن مراحل التدريب: "بدأناه بّرًا ثم حبرًا ويف املغاور. كنا 
نتدرب على أمور أساسية من بينها خلع العّدة اليت تعترب خطوة ممنوعة 
يف الغطس داخل املغاور. باإلضافة إىل التدّرب على مواجهة الوحل 
"هي على املستوى  الكبرية لإلكتشاف وفق خوري،  األمحر". األهمية 
السياحي  اإلكتشاف على املستوى  جدًا ترمجة  الصعب  العلمي، فمن 
ألن الرحلة السياحية قد تتطلب غّواصات فردية حتى تتمكن من عبور 

املمرات الضّيقة، وهذا صعب جدًا".
ومتنى "أن يبقى اإلكتشاف علميًا دون ولوج زواريب السياسة، فنحن 
مل نطلب الدعم من أي جهة حتى نبقى بعيدين من مشكالت التمويل، 
ألنها قد ترتجم الحقًا بطريقة سياسية". وأضاف "الكل بات يعرف كيف 
يتواصل معنا وبالتالي يف إمكان املهتمني أن يدّقوا أبوابنا، وأنا هنا 
نعلن  للفريق مل  اكتشافات عديدة  مّثة  لكن  أحتدث عن جعيتا فقط، 
عنها، لذلك ميكننا التعاون مع من يرغب يف موضوع جعيتا وغريه من 
اكتشافات يف  ومّثة  واملياه.  والبيئة  بالسياحة  املتعّلقة  اإلكتشافات 
مغاور جبلية تتضمن مياهًا وأنهرًا جوفية وينابيع، واإلكتشافات الكربى 
هي يف الشمال، ومّثة اكتشافات أثرية يف البحر، والفضل الكبري يف 

ذلك يعود إىل شربني".      
إقدام وجرأة وحّب للحياة

استفسرت "النهار" من حّداد عن مشاعر اخلوف اليت كانت قد راودته 

لدى اقتحامه أحد املواقع يف املغارة ست مرات إلزالة الضلغام منفردًا، 
فأجاب "إمجااًل أنا مندفع وال أستسلم بسهولة، أخذت هذه املبادرة حتى 
ال تتوقف رحلتنا عند هذا احلّد ويضيع كّل تعبنا. مل أشعر باخلوف وكان 

اندفاعي كبريًا جدًا وقد تزامن مع حرصي على حياتي طبعًا".
مشكالت كثرية رافقت 30 أو 35 غطسة حتّدث عنها حداد "ورغم ذلك 
حنّضر أنفسنا حاليًا لإلنطالق يف املرحلة الثانية قريبًا". وأسف من أن 
الناس تسأل دائمًا "برافو عليكن بس شو طلعلكن؟"، مؤكدًا "أننا ال 
نبحث عن أي منفعة مادية فنحن بدأنا كهواة واستمرارنا كان بفعل حّبنا 
لإلستكشاف، ولقد كربت هذه املوهبة لتتحّول عماًل ينتفع منه لبنان. 
ال أعتقد أن اجلهات املعنّية ستهتم مبا اكتشفناه ألننا لن نسمح هلا 

باستغالله ماليًا أو سياسيًا".

اصدار  يقرتح  قرار  مشروع  االوروبي  للمجلس  تابعة  جلنة  أقرت 
توجيهات اىل األطباء حبجب املعلومات املتعلقة جبنس اجلنني يف 
حماولة ملنع الوالدين من اجهاض اجلنني انتقائيا ، إذا كان انثى 
هذه  وانتشرت  يريدانه.  الذي  اجلنس  الختيار  كوسيلة   ، عادة 
السوفيتية  اجلمهوريات  بعض  يف  القلق  يثري  حد  اىل  الظاهرة 
تشمل  التوصية  ولكن  األوروبي.  اجمللس  يف  األعضاء  السابقة 

مجيع الدول السبع واألربعني األعضاء يف اجمللس.
وأبدت منظمات حلقوق اآلباء استياءها من القرار املقرتح فيما قال 
أطباء أنه غري قابل للتطبيق يف املمارسة العملية. ونقلت صحيفة 
الديلي تلغراف عن الناشطة جاستني روبرتس ان الوالدين اللذين 
ينتظران مولودا سيشعران بالغضب واخليبة إذا ُفرض منع شامل 
معرفة  يريدان  الوالدين  ان  وأوضحت  اجلنني.  جنس  حتديد  على 
جنس الطفل ألسباب عملية مثل امكانية النوم يف غرفة واحدة مع 
األخ أو األخت حسب جنس املولود أو تكوين فكرة عما سيأتي من 

اجل التخطيط مسبقا. 
وقالت روبرتس انها تتفهم املشاكل املوجودة يف بعض مناطق 
العامل بشأن انتقاء اجلنس ولكن يبدو من املثري للسخرية تطبيق 
املنع يف بلدان ال توجد لديها مشاكل كهذه. وال يستطيع اجمللس 
بنفوذ  يتمتع  ولكنه  احلكومات  على  ملزمة  أوامر  فرض  االوروبي 
واسع يف آلية صنع السياسة وكثريا ما جنح يف ترمجة قراراته اىل 

اتفاقيات ومعاهدات. 
وسيحال مشروع القرار الذي اعدته جلنة الفرص املتكافئة التابعة 
األول  تشرين  يف  عليه  للموافقة  الربملانية  مجعيته  اىل  للمجلس 
)أكتوبر(. وتكون غالبية وحدات األمومة يف املستشفيات الربيطانية 
سعيدة باطالع الوالدين على جنس طفلهما قبل الوالدة إذا كانت 
تلك رغبتهما. واحيانا ُيبلغ الوالدان خالل التصوير الشعاعي الذي 
جيري بعد 12 اسبوعا من احلمل إذا كان العضو التناسلي واضحا أو 

يف مرحلة الـ 20 اسبوعا حني جتري عملية تصوير شعاعي أدق.
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األدالء السياحيون وجه لبنان ومفتاح الرحالت والربامج

120 مرشداً ونقص يف اللغات الصعبة وشكوى من املنافسة 
وللدليل  اللبناني،  االقتصاد  يف  مهمًا  عصبًا  السياحة  تعترب 
وتنشيطه  القطاع  هذا  تفعيل  يف  أساسي  دور  السياحي 
وتنميته، ويف اعطاء الزائر الصورة اجليدة عن لبنان، وختزين 
ذاكرته بكل ما هو مجيل ومفيد، كونه املروج لكل ما يتعلق 
من  الداخلي  بالسفري  البعض  ويصفه  وحاضرًا،  ماضيًا  بالبلد 
دون أوراق اعتماد  ووسيلة ترويج بامتياز كون اقواله تتحول 

اعالما ودعاية  تنتقل من شخص اىل آخر.
أدالء  اعداد  "معهد  من  السياحّيون  االدالء  يتخّرج  لبنان  يف 
السياحة" التابع لوزارة السياحة اليت متنح تراخيص مزاولة مهنة 
"مرشد سياحي"، بعد خضوعهم ملباراة دخول ثم لدورة تأهيل 
ملدة ستة اشهر تشمل كل ما يتعلق بلبنان من جغرافيا وتاريخ 
وآثار ونظام سياسي وغريها من املواد، جتريها الوزارة وفق 
احلاجة. كذلك توفر اجلامعة اللبنانية  شهادة اختصاص "ارشاد 

سياحي" ضمن كلية السياحة والفنادق مدتها اربع سنوات. 

فواز: نقص يف العدد
االدالء  "نقابة  يرتأس  الذي  فواز  هيثم  يؤكد  معه  لقاء  ويف 
دلياًل   120 يبلغ  عددهم  ان   ،1999 عام  منذ  السياحيني" 
ميارسون املهنة فعليًا، معظمهم من اجلنس اللطيف، من اصل 
500 شخص حصلوا على ترخيص ملزاولتها، واذا حتسن الوضع 

السياحي فإننا سنعاني نقصًا يف العدد".
هذه  ممارسي  لدى  معينة  توافرشروط  ضرورة  اىل  ويشري 
املهنة من "شكل مناسب، وثقافة، وشهادة جامعية، واتقان 
الفرنسية واالنكليزية، ومثة نقص يف  اجنبية اضافة اىل  لغة 
املرشدين الذين يتقنون اللغات الصعبة مثل اليابانية والصينية 
والروسية واليونانية والرتكية... فنسبة الشباب بني السياح 
يأتون  وهؤالء  واملتقاعدين  السن  كبار  من  ومعظمهم  قليلة، 
والسائح  السياحي  املرشد  بني  الوصل  صلة  ليكون  مبرتجم 

االجنيب الذي ال يتكلم لغة سهلة". 
تقوم مهمة الدليل السياحي  على مرافقة السياح طوال النهار، 
وقد يكونون افرادا او مجاعات،  ويتقاضى اتعابًا يومية تراوح 
بني 100 و 120 دوالرًا. "عمله ثقايف قبل ان يكون ترفيهيًا. 
فهو استاذ حماضر عن البلد ألن املعلومات اليت يعطيها تتناول 
اجملتمع والسياسة واالقتصاد واجلغرافيا وكل ما يتعلق بتفاصيل 
البلد، وليس املعامل االثرية والسياحية فحسب، فيما تنقسم 
مهمته اىل 60% ثقافة، و20% آثار، و20% ترفيه. لذا، عليه 
ان يطور معلوماته ويكون مطلعا ويقرأ الصحف"، على ما  يقوله 
فواز. ويضيف ان "من اهم الصفات اليت جيب ان يتمتع بها 
حسن التعاطي مع الناس، وقدرته على كسب ثقتهم، ومتكنه 
من السيطرة على الوضع. فهو يشكل مرجعية للحضور، وهو 

مفتاح جناح لكل رحلة او برنامج سياحي يف البلد".  

استخفاف ومنافسة
غري  واملنافسة  املهنة،  بهذه  الدولة  "استخفاف  فواز  يشكو 
ارزاق  قطع  اىل  وتؤدي  عنها  الطرف  تغض  اليت  الشرعية  
عائالت بكاملها. فاملرشد يعمل طوال اليوم ويتعرض لالرهاق 
اجلسدي والفكري، لذلك ال يستطيع ان يعمل يف مهنة ثانية، 

والدولة ال حتميه وال تعوض عليه اخلسارة".  
البلدان،  كل  مع  باملثل  املعاملة  مبدأ  تطبيق  "جيب  ويضيف: 
فيكون املرشد السياحي يف الباص بدءًا من احلدود، كذلك جيب 
تفعيل  الشرطة السياحية". ولفت اىل امر مهم يضعف وضع 
النقابة اذ "ألغيت الزامية االنتساب اليها عام 1996 بإمرار قرار 
وزيرالسياحة يف حينه من دون استشارة املعنيني يف القطاع 
وعلى رأسهم النقابة، وذلك ملصاحل شخصية. وال يتعدى عدد 
املنتسبني اليها  اليوم الـ 90 دلياًل فقط، مما ينعكس سلبًا على 
صندوق النقابة وقدرتها املالية وتاليًا استقالليتها وفاعليتها". 

لكن ذلك ال مينعها من اجراء الندوات واللقاءات واحملاضرات 
والنقابات يف  الزمالء  مع  والتواصل  الطيونة،  مقرها يف  يف 

اخلارج والعمل على توفري فرص عمل للناس".

الوضع السياحي
يصف فواز الوضع السياحي هذه السنة "باالضعف منذ 2004 
على  اثرت  اليت  عمومًا  املنطقة  السياسية يف  االوضاع  نتيجة 
على  سلبية  انعكاسات  سوريا  يف  لالحداث  ان  كما  لبنان، 
تشمل  جولة  يف  عادة  يأتون  ألنهم  االجانب  السياح  قدوم 
من  الكثري  ألغت  اخلارجية  الشركات  االردن.  سوريا-  لبنان- 
لكنه  لبنان،  يف  وليس  املنطقة  يف  االوضاع  نتيجة  الرحالت 
دورها  ايضًا  السياسية  ملناكفاتنا  كان  كذلك  كان ضحيتها. 
ومنعتنا من استغالل الوضع. حنن مشهورون باضاعة الفرص، 
اضافة اىل عقلية اللبناني اليت ال تفكر اال بالربح وتذاكر السفر 
ترخص  ال  فلماذا  جدًا،  نادرة  الربية صارت  السياحة  الغالية. 
الفنادق  السائح؟  لتكسب  بطاقاتها  اسعار  الطريان  شركات 
ايضا ليست مستعدة خلفض اسعارها، فهي تعمل بذهنية إما 
أن نربح او ال نشتغل! باتت اآلن دبي وقربص وتركيا يف دائرة 
املنافسة، لذا مل يعد ممكنًا العمل بهذه العقلية. نريد أن يأتي 

السائح الشاب، لكننا لن نشجعه على ذلك بهذه االسعار". 
ورغم ذلك، توقع فواز ان "يتحسن الوضع يف ايلول وتشرين، 
وخصوصًا السياحة االوروبية اليت اعتقد انها ستكون جيدة. موسم 
الذروة للسياح االجانب هو يف هذين الشهرين. اما اللبناني، 
االقتصادية  االزمة  نتيجة  الداخلية  السياحة  حنو  حاليًا  فيتجه 
اليت متنعه من السفر من جهة واالوضاع السياسية يف الدول 
االقتصادية  الدورة  ما ينشط   اخرى، وهذا  احمليطة من جهة 
يف املناطق من خالل املصروف يف املطاعم والفنادق واملواقع 

االثرية وشراء االنتاج والبضائع احمللية والتذكارات وغريها"

جوامع لبنان عرب التاريخ
فبريوت  طرابلس  إىل  بعلبك  من 
وصيدا... مدن لبنان تفتخر جبوامعها 
اليت تشهد على التاريخ اإلسالمي يف 
هذا البلد منذ بداية الفتح حتى يومنا. 
لكل فرتة حكم مساجدها وهندستها 

وزينتها ومميزاتها
اإلسالم  نشأة  مدينة  هي  بعلبك 
أول  ُشّيد  ففيها  بامتياز؛  لبنان  يف 
باخوس،  معبد  خلف  هناك،  مسجد. 
هو  لبنان،  يف  ُبين  جامع  أول  يقبع 
مسجد »إبراهيم اخلليل« الذي بناه 
املسلمون عقب فتحهم للمدينة سنة 
635 ميالدية، ويعود حمرابه إىل عهد 

اخلليفة الراشدي عمر بن اخلطاب.
كافيًا،  يكن  مل  القلعة  مسجد  وألّن 
داخل  كبري  جامع  بناء  األمويون  قرر 
املدينة على أنقاض كنيسة بيزنطية. 
هو أكرب مساجد املدينة على اإلطالق، 
يزيد طول قاعة الصالة فيه على 60 
مرتًا، وعرضها على 50 مرتًا، وزينت 

تعرف مبنطقة األوزاعي. واملكان هو املعلم العباسي الوحيد الذي 
بقي يف لبنان.

وهو  عشر،  الثاني  القرن  إىل  فيعود  العاصمة  مساجد  أقدم  أما 
اجلامع العمري، وعرف أيضًا جبامع فتوح اإلسالم.

الصليبية،  الفرتة  إىل  يعود  احلالي  فبناؤه  فريد؛  اجلامع  تاريخ 
شّيده  إذ  للكاتدرائيات؛  املعتمد  الشكل  هو  اهلندسي  وشكله 
الصليبيون خالل فرتة حكمهم لبريوت، لكن يف عام 1187 حّول 
احتل  بعدما  جامع  إىل  الكنيسة  األيوبي  الدين  صالح  السلطان 
املدينة. ومع عودة اإلفرنج عام1197، عاد اجلامع ليصبح كنيسة 
استعاده  عندما   1291 عام  حتى  كذلك  وبقي  مرقس،  القديس 
املسلمون مع فتوحات السلطان اململوكي قالوون. وُيعد املسجد 

من أمجل معامل العاصمة اليت خترب يف جدرانها قصة ديانتني.
كنيسة  أنقاض  على  بين  الذي  العمري  جامعها  أيضًا  ولصيدا 
هو  ميالدي  الثالث عشر  القرن  إىل  يعود  الذي  اجلامع  صليبية. 
أوسع جوامع املدينة ويطل على البحر. وألن البحر هنا مهم جدًا، 
شّيد حسن بن سواح عام 1373م جامع البحر، وهو املعلم اململوكي 

الوحيد الذي ال يزال باقيًا يف املدينة.
ولطرابلس اململوكية قصة أخرى مع اجلوامع. فالسلطان خليل بن 
قالوون أمر ببناء اجلامع املنصوري الكبري يف طرابلس عام 1294 
يف حملة النوري، وكانت له أربعة أبواب وترتفع مئذنته على أربع 
الكبري يف طرابلس  اجلامع  ومتيز  الطراز.  مغربية  فتأتي  طبقات، 
مبحرابيه ومنربه اخلشيب، واشتهر حبوض الوضوء واملصلى الذي 
تعلوه قبة من احلجر الرملي. وللجامع أهمية خاصة يف رمضان؛ إذ 
فتحت يف رواقه الغربي غرفة األثر النبوي الشريف حيث توضع 

شعرة من حلية الرسول يزورها املؤمنون يف هذا الشهر.
اجلامع  من  دقائق  ثالث  بعد  فعلى  باجلوامع؛  طرابلس  وتكتظ 
املنصوري، يقع أحد أمجل مساجد لبنان وأفخمها: جامع »األمري 
وهو   .1336 عام  إىل  يعود  الذي  احلاجب«  الدين طينال  سيف 
يف  فنية  حتفة  بوابته  للصالة،  وبيتني  رخامية  باحة  من  يتألف 
الفن املعماري اململوكي: جدرانها مزينة بالرخام األبيض واحلجر 
األسود، وتتدىل من السقف اهلوابط املزركشة واملنحوتة. أما من 
أربعة  على  تقوم  ضخمة  قبة  األوىل  الصالة  غرفة  فتعلو  الداخل 
أعمدة ضخمة من الغرانيت تعلوها تيجان كورنثية، وتعود األعمدة 
والتيجان إىل احلقبة الرومانية. وُتعد مئذنة طينال فريدة من نوعها 
يف العاملني العربي واإلسالمي، وفيها درجان منحوتان يف احلجر، 
يؤدي أحدهما إىل خارج اجلامع، واآلخر إىل داخله، وال يلتقي فيهما 
الصاعد بالنازل أبدًا. ومتيزت الفرتة اململوكية، خصوصًا يف القرن 
الرابع عشر، بفورة بناء اجلوامع يف طرابلس: الربطاسي، العطار، 
التوبة، أرغون شاه وسيدي عبد الواحد، وهي تتقارب بهندستها.

ومع دخول لبنان حتت حكم السلطنة العثمانية، اقتصر بناء اجلوامع 
فخر  األمري  بنى  مثاًل،  القمر  دير  ففي  الضرورية،  احلاالت  على 
اليت كانت مقر  القرية  األول عام 1493 جامعًا يف ميدان  الدين 
حكمه. وتلك هي حال مسجد جبيل الذي شيده السلطان عبد اجمليد 
الشهابي  يوسف  األمري  جدده  ثم  القلعة  من  بالقرب   1648 عام 

عام1783.
بسيط  بتزيني  تتميز  اليت  القدمية  اجلوامع  تكثر  عامل،  جبل  يف 
للواجهات، فيما تبنى قبب قاعات الصالة بإتقان، مثل جامع بلدة 
بليدا يف مرجعيون. لكن يصعب تأريخ هذه املعامل بغياب النقوش 
على مداخلها وضعف املراجع التارخيية عنها. ومل يعرف جبل عامل 
فورة بناء اجلوامع الكبرية يف مدن الساحل بسبب اخلالفات الدائمة 
مع املماليك والسلطنة العثمانية؛ إذ إن بناء الصروح الدينية هو 

تثبيت للوجود السياسي والديين.

الجامع العمري يف بريوت كان كاتدارئية قبل أن يصبح اهم مساجد العاصمة

جوان فرشخ جبالي

قاعته بـ30 عمودًا من الغرانيت أو احلجر نقلت من املعابد الرومانية 
اجملاورة، وال تزال تزين بعضها تيجان كورنثية. وكانت جدران 
األخري  العقد  ترميمه يف  قبل  وكان  أمتار،  مثانية  ترتفع  املسجد 
يشبه بهندسته اجلامع األموي يف دمشق. لكن املسجد خسر اليوم 
العني  التارخيية. ويبقى مسجد رأس احلسني، يف رأس  أهميته 
ببعلبك، الذي شيد عام 681م واستخدمت يف بنائه حجارة املعابد 
السلطان  قام  وقد  األثرية.  املدينة  مواقع  أمجل  من  الرومانية، 
اململوكي الظاهر بيربس بتجديده وتوسيعه عام 1277 حتى أصبح 
بطول 50 مرتًا وعرض 38 مرتًا، وبداخله 22 عمودًا موزعة، جعلت 
املسجد ثالثة مساجد يف مسجد واحد، وله حمراب ضخم ومنرب من 

الصخر.
اإلمام  فزاوية  أيضًا.  بريوت  يف  ظاهرة  آثار  اإلسالم  ولبدايات 
األوزاعي يف بريوت تشهد على وصول اإلسالم إىل العاصمة عام 
الطويلة سابقًا( كانت  الزاوية يف وسط بريوت )سوق  719 م. 
مركزًا للفقه والعلم، وعندما تويف اإلمام األوزاعي دفن يف مقربته 
اليت حتولت إىل جامع يف حملة حنتوس سابقًا، اليت باتت اليوم 
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جلسة »مكهربة« للجان النيابية...
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(

املنطقة  تقسيم  وخمطط  الشرق  يف  املسيحيني  على  خطرا،  هناك 
عليه  ينص  وهذا  التوطني  وخطر  االسرائيلي  اخلطر  اىل  باالضافة 

الدستور وحنن ال نريد منه اكثر من ذلك.
ووصف الراعي كالم سليمان »احسن كالم«، وعقد سليمان والراعي 
وقانون  البالد  اوضاع  وحتديدا  املواضيع  خمتلف  اىل  تطرقت  خلوة 

االنتخابات يف ظل توافقهما على موضوع النسبية.
اىل ذلك، قالت مصادر دبلوماسية امريكية من واشنطن »ان مواعيد 
وسيتم  القادمة  ساعة  الـ48  خالل  ستحدد  الراعي  البطريرك  زيارة 
حتديد جدول الزيارات واللقاءات مع كبار املسؤولني االمريكيني، لكن 

املصادر اشارت اىل ان جدول املواعيد مل حيسم بعد.
من جهة ثانية، ذكرت معلومات ان لقاء االقطاب االربعة سيعقد يف 
بكركي يف 23 ايلول وسيحضره الرئيس امني اجلميل والعماد ميشال 
عون والنائب سليمان فرجنية والدكتور مسري جعجع وان اي شخصية 
مل تعتذر حتى اآلن، وسيتم خالل اللقاء الذي سيحضره الراعي مناقشة 
ملخص اجتماعات اللجنة املنبثقة عن اجتماع بكركي بني االقطاب االربعة 
يف  االول  امس  اجتماعا  اللجنة  عقدت  حيث  االنتخابات  قانون  حول 
بكركي حضره النواب جورج عدوان، آالن عون، سامي اجلميل والوزير 
السابق يوسف سعاده والوزير السابق زياد بارود، وان االجتاه داخل 
اللجنة يتجه اىل دعم خيار النسبية بعد اسقاط البعض ملالحظاتهم اليت 

برزت يف االجتماع االول على هذا اخليار.
جلسة الكهرباء

على صعيد آخر، شهدت جلسة اللجان النيابية املشرتكة سخونة بني 
نواب 8 و14 اذار على خلفية خطة الكهرباء اليت احيلت كمشروع من 

احلكومة، وليس كاقرتاح قانون من قبل النائب ميشال عون.
وقد اعترب نواب 14 اذار ان مشروع اخلطة وصل ناقصا وال يتضمن 
االنتاج  بالقانون 462 وال تفاصيل  التزاما  او  الناظمة  موضوع اهليئة 
وواقع املعامل والنقل والصناديق وقدموا مالحظاتهم اليت رأى فيها 

نواب 8 آذار حماولة للعرقلة.
وختلل اجللسة سجال حاد بني النائبني علي عمار وامحد فتفت على خلفية 
مداخلة الرئيس فؤاد السنيورة اليت استمرت لـ35 دقيقة وتطرقت اىل 
املواضيع السياسية، فرد النائب عمار متحدثا عن تعدي السنيورة على 
اتفاق الطائف وصالحيات الوزير، فقال فتفت: ال دخل للطائف اآلن 
باملشروع ولنبق النقاش يف اطاره التقين، كذلك حصل نقاش حاد 

بني الوزير باسيل ورئيس جلنة الطاقة واالشغال حممد قباني.
ويف ضوء إطالة النقاش اقرتح نواب 8 آذار على حسم النقاش بإحالة 
املشروع على التصويت، فيما اعتمد نواب 14 اذار خيار تطيري النصاب 
يف اي حماولة لتعطيل امكانية التصويت، واعلن النائب روبري غامن عن 

جلسة جديدة نهار االثنني.
مصادر نيابية بارزة يف االكثرية، حذرت املعارضة من هذا االسلوب 
يف تعطيل عمل الدولة وشلها وبالتالي شل العمل ملصلحة املواطن 
وهذا ما برز من تصرفات املعارضة يف اللجان النيابية لعرقلة اقرار 
واستدركت  الكهرباء.  مشروع  وهو  الناس  يهم  حيوي  مشروع  اهم 
املصادر قائلة: ان هذا االمر لن مير وانه اذا ما استمرت املعارضة يف 
هذا التصرف فسيكون الرد وفق االصول، وهي تدرك ولن تستطيع 
ان تشل عمل الدولة او تعطيل املؤسسات، لكن مراجع نيابية بارزة 
قللت من اهمية ما حصل، موحية بأن االمور ستسلك طريقها بشكل 
اللجان  اللجوء اىل التصويت ملروره يف  طبيعي يوم االثنني وسيتم 

باجتاه اهليئة العامة.
متويل احملكمة الدولية

اما على صعيد متويل احملكمة الدولية، فإن عدم حتديد موعد جللسة 
من  وميقاتي  سليمان  الرئيسني  عودة  بعد  ما  اىل  الوزراء  جملس 

نيويورك يشري اىل ان التمويل لن يبت قبل سفر ميقاتي.
واكدت معلومات ان متويل احملكمة لن يطرح على طاولة جملس الوزراء، 

وسيتم التفاهم عليه خارج اجللسة.
سأله  عندما  وزرائه  الحد  قال  ميقاتي  الرئيس  ان  معلومات  وقالت 
وكان  الرئيس،  دولة  يا  باالمر  ستفعل  وماذا  التمويل  موضوع  عن 
اجلواب »صدقين ال قرار بعد، ومل ندرس املوضوع بعد خالفا ملا يروج 
يف االعالم، وسنرى واالمور سيتم حلها بكل هدوء وروية«. علما ان 
معلومات تؤكد ان التمويل سيمر ويتم البحث عن املخارج بني الرؤساء، 
الن القرار عند اجلميع، احلكومة اوال.. وبعدها التمويل وكل القضايا.

سالمة
املصرفية  الودائع  ان  اىل  »رويرتز«  لوكالة  حديث  ولفت سالمة يف 
يف لبنان زادت بنحو 4.5 مليار دوالر خالل االشهر القليلة املاضية، 

مضيفا ان منو الودائع قد يصل حنو 7 باملئة يف 2011.
من جهة اخرى، اعترب سالمة ان االضطرابات يف سوريا تضر بالسياحة 
والتجارة عرب احلدود بني البلدين، واشار اىل انه من الصعب حتديد 
السياحة  عائدات  ان  موضحا  اللبناني،  االقتصاد  على  حاليا  تأثريها 
امجاال قد ارتفعت مقارنة بالعام املاضي بفضل ارتفاع عدد القادمني 

اىل لبنان جوا. 
استقرار  على  باحلفاظ  ملتزم  املركزي  البنك  ان  على  سالمة  وشدد 
اللرية وانه يتدخل يف سوق الصرف لالبقاء عليها عند احلد االدنى من 
النطاق الضيق البالغ 1501 - 1514 لرية للدوالر، رافضا حتديد كمية 

الدوالرات اليت اشرتاها البنك املركزي.

ساركوزي وكامريون يف طرابلس: ليبيا...

)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(
دخول قواته مسقط رأس القذايف يف سرت.

نوعها  من  االوىل  املشرتكة  زيارتهما  وكامريون  ساركوزي  واحاط 
االحتفال  بطابع  الليبيني  الثوار  سيطرة  حتت  وقوعها  منذ  لطربلس 
بنصر فرنسي بريطاني عسكري وسياسي يعوض للبلدين وللزعيمني 
الكثري من اهلزائم والنكسات السابقة على جبهات متعددة، ويوفر هلما 
حصة رئيسية يف مشاريع اعادة اعمار ما دمرته حربهما على ليبيا اليت 

تقدر مبئات مليارات الدوالرات.
يف مطار طرابلس، كان بانتظار ساركوزي وكامريون رئيس اجمللس 
الوطين االنتقالي مصطفى عبد اجلليل ورئيس وزرائه حممود جربيل. 
وقاما فور وصوهلما بزيارة استمرت ساعة ملستشفى طرابلس حيث 
التقيا بعض اجلرحى.  وقال ساركوزي مرات عدة للصحافيني الذين 
دولتني  حنو  يلتفتون  عرب  شباب  رؤية  املؤثر  »من  يرافقونه  كانوا 
ان  يثبت  »هذا  ان  مضيفا  اليهما«،  بالشكر  للتوجه  كربيني  غربيتني 

الصراع بني الغرب والشرق ليس حتميا«.
وعقد ساركوزي وكامريون بعد ذلك مؤمترا صحافيا مشرتكا مع عبد 
اجلليل وجربيل يف فندق »كورنثيا« الراقي يف منطقة باب البحر وسط 
طرابلس، يف ظل حضور امين كثيف مشل املروحيات اليت ظلت حتلق 
يف اجواء املدينة حتى بعيد مغادرتهما الفندق حبواىل الساعة. وقال 
ساركوزي ان »التدخل يف ليبيا مل ينته بعد وفرنسا ستبقى اىل جانب 
الليبيني«، معتربا ان »القذايف يعترب خطرا، وهناك عمل جيب اجنازه« 

يف ليبيا.  وتابع قائال »التزام حلف االطلسي مل ينته بعد«.
بدوره اعلن كامريون ان املهمة العسكرية حللف مشال االطلسي »جيب 
ان تستمر حتى تأمني محاية املدنيني... وهناك اماكن ال تزال حتت 
املسؤولني  ان  جربيل  وقال  طليقا«.   يبقى  الذي  القذايف  سيطرة 
الفرنسي والربيطاني »طلبا ان تستمر عملية محاية املدنيني... اذ ان 
هناك ثالث جبهات مشتعلة، وحنن بالفعل حنتاج اليهم حلماية املدنيني«. 
وشدد عبد اجلليل من جهته على انه »لوال مساندة احللفاء وعلى رأسهم 
فرنسا وبريطانيا ملا متكن الثوار االبطال من حتقيق ما حققوه«، مشريا 
اىل ان موقف باريس ولندن »مل تكن خلفه مصلحة سياسية«. وذكر 
العقود  وهذه  عقود...  اي  تعط  مل  اآلن  »حتى  انه  سؤال  على  ردا 

)االقتصادية( ستمنح حبسب الدور الذي قدمته الدول«.
وقال ساركوزي ان املنفعة مل تكن دافعا ومل تكن لدى فرنسا »اي 
واوضح  قدمتها.  اليت  املساعدة  وراء  ليبيا  ثروات  بشأن  حسابات« 
»ليس هناك اي منفعة او حسابات وال اي اتفاق وحنن ال نطلب اي 
معاملة تفضيلية، لقد قمنا بذلك النه االمر الصواب«، مشريا اىل ان 

كل ما قيل يف بعض وسائل االعالم »خاطئ«.
وشدد كامريون على ضرورة مساعدة السلطات اجلديدة عرب االفراج 
عن املزيد من االرصدة الليبية اجملمدة يف اخلارج، علما بأنه اعلن قبيل 
الزيارة ان بالده مستعدة لالفراج عن 12 مليار جنيه اخرى لليبيا حال 

موافقة االمم املتحدة.
او  انتقامية  »باعمال  القيام  عدم  اىل  ساركوزي  دعا  آخر  جانب  من 
على  لديها  اليت  الدول  »كل  دعا  كما  ليبيا،  يف  حسابات«  تصفية 
الدولية  العمل مع اهليئات  )ليبيون( مالحقون اىل  اراضيها اشخاص 
كي تتسنى حماسبة كل منهم على ما فعله«.  ويف هذا الصدد اكد 
من  املقربني  من  عدد  اليها  جلأ  اليت  بالنيجر  »يثق«  انه  ساركوزي 
القذايف بينهم جنله الساعدي، وان ليس هناك »اي داع للتشكيك« 

يف ما اذا كان قادتها سيحرتمون القانون الدولي.
واعلن ساركوزي انه يهدي زيارته لطرابلس اىل كل »الذين يتطلعون 
اىل سوريا حرة«، موضحا »امتنى ان  حيظى الشبان السوريون بنفس 
وكان  الدميوقراطية.   على  حيصلوا  وان  ليبيا«  شباب  مثل  الفرص 
وزير االقتصاد الفرنسي فرنسوا باروان قال الذاعة »فرانس اينفو« 
ان زيارة ساركوزي وكامريون »اشارة قوية وهي حلظة تارخيية، متاما 
كاللحظة اليت حلقت فيها الطائرات االوىل فوق قوات القذايف والثوار 

معا«.
وزار الزعيمان األوروبيان بنغازي حيث أكد ساركوزي أنه يؤمن »بليبيا 
اىل  كان  الذي  كامريون  اعلن  فيما  مقسمة«،  بليبيا  وليس  املوحدة 

جانبه »انه امر استثنائي ان نكون يف ليبيا حرة«.
يف  احلرية«  »ساحة  يف  حارًا  استقبااًل  وكامريون  ساركوزي  ولقي 
من  قبل وقت قصري  املنظمني  الساحة كادت حترج  أن  إال  بنغازي، 
يتمشون يف  كانوا  الليبيني فقط  ان عشرات  إذ  الضيفني،  وصول 

أرجائها، فيما كان آخرون ينتظرون اجتياز احلواجز الكثرية.
وقال كامريون »من العظيم أن نكون هنا يف بنغازي احلرة ويف ليبيا 
احلرة«. وأضاف »مدينتكم أهلمت العامل عندما أطحتم بدكتاتور واخرتمت 
أظهرمت  لكنكم  كاجلرذان  إنه سيتعقبكم  قال  القذايف  العقيد  احلرية. 

شجاعة األسود«.
أردمت  احلرية،  أردمت  السالم،  »أردمت  جهته،  من  ساركوزي،  وقال 
النمو االقتصادي، ونقول لكم إن فرنسا وبريطانيا وأوروبا ستكون 
بنغازي،  يف  »أصدقائي  وأضاف  اللييب«.  الشعب  جانب  إىل  دائمًا 
نطلب منكم أمرًا واحدًا: اإلميان بليبيا موحدة، وليس بليبيا مقسمة. 
أيها الشعب اللييب، اليوم تكشفون عن شجاعة جديدة، هي شجاعة 

التسامح واملصاحلة«.
للمجلس  التابع  العسكري يف مصراتة  اعلن اجمللس  الوقت  يف هذا 
االنتقالي ان مقاتليه دخلوا مدينة سرت. وقال بيان للمجلس العسكري 
داخل سرت«.  الغربيات  جسر  اىل  مصراتة  ثوار  »وصل  مصراتة  يف 
رئيسية،  حماور  ثالثة  من  اليوم  سرت  دخلوا  »ثوارنا  اجمللس  وقال 
وحتدث  سرت«.  مدينة  داخل  ذلك  من  الكثر  )قواتنا(  تتفرع  واآلن 
بلسان  املتحدث  بشاقة  فتحي  قال  بينما  جرحى،  سقوط  عن  البيان 

قوات اجمللس ان »قوة كبرية« دخلت املدينة.

تتــمات

اليك  أعترب نفسي فيك ولوجا بغري خروج.. فلتكن  هلذا 
ومن هذا النوع صالتي.

يوم االحد املاضي يف 11 - 9 -2011 اي احلادي عشر 
من أيلول من عام ألفني وأَحَد عشر يوم تارخيي بامتياز 
يف مسرية حياة شعبنا يف لبنان.. لقاء تارخيي مقدس 
يف قانا اجلليل.. قانا يسوع املسيح وأمه العذراء مريم 
وقانا  عامة  لبنان  تاريخ  من  النهار  هذا  يف  النور.  أم 
خاصة حتققت ازاحة الستار عن متثال السيدة العذراء يف 
قانا  احلليل..  قانا  يف  يوسف  القديس  كاتدرائية  باحة 
اجلنوب.. قانا الشهادة.. قانا الشاهدة على عرسها األول 
يف أوىل عجائب يسوع.. شاءها ان تكون يف قانا على 
أرض مشاها مرارا من مسقط رأسه بيت حلم مرورا ببلدته 

الناصرة وصوال لقانا االنطالقة االوىل باجتاه السماء..
يوم االحد املاضي مَتْرَيم شعب لبنان مبسيحييه ومسلميه 
ودروزه يف عرس قانا اجلليل.. وامام وحبضور امنا، ام 
العاملني، أم يسوع، قديسة القديسات والقديسني مريم 

العذراء عليها السالم.
حشد كبري من رجال دين ودنيا.. يف بداية املهرجان كلمة 
الكبري مار  املاروني  االنطاكي  البطريرك  الغبطة  لصاحب 
الراعي  الراعي.. هذا  البطريرك  الراعي..  بشارة بطرس 
الرعاة  راعي  وخملصه  معلمه  دروب  يف  ميشي  الصاحل 
من  كلمة  واالكرام..  اجملد  له  املسيح  السيد  الصاحلني 
يا  الكلمة  كنت  لقد  قاهلا:  رسالة..  من  رسالة  كلمة.. 
يسوع وأمك نورها.. صنعت اول عجيبة يف هذه القرية 
املباركة قانا.. ويف هذا اجلنوب املقاوم باخلري واحملبة 
فمسحت  يسوع  يا  انسانا  جعلوك  والكراهية..  للشر 
االله  فجّسدت  اهلا  وجعلوك  بالرحيق..  االنسان  شفة 
يف االنسان.. واحتاروا فيك فسحقت االميان من احلرية 
ِكْحاًل ُيضنيها حتّمل االبهاء.. وأحبوك فأنبّت للمحبة أجنحة 
اللهيب.. وأبغضوك فسقيتهم قلبك على  ال حترتق يف 
راحتيك ومسحَت جبينك بصمت العنفوان.. يا للحرف مل 
َيْيَبس على شفتيك ويا للسماء مل ختسف يف مقلتيك...

بشارة  البطريرك  أبينا  غبطة  يا  الصاحل..  الراعي  ايها 
رفقة..  ابنتها  بقداسة  الطاهرة  محالية  ابن  الراعي..يا 
أرزه  صمود  الصامد  لبنان  ابن  يا  رفقة..  القديسة 

وسنديانه وزيتونه وصنوبرات ربوعه اجلميلة..
هذه  يف  الواحد  باالله  املؤمنني  لكل  وقائدا  راعيا  يا 
البالد... يف ربوع مشرقنا االنطاكي املبارك.. يا بطريرك 
نرفع  الرسولي..  االنتشار  املشرق وكل  انطاكيا وسائر 
لك حتية اكبار واجالل.. حتية وفاء وحب.. حتية من كل 
االنطاكيني املشرقيني املؤمنني برسالة احملبة يف خطى 
السيد املعلم.. يف خطاكم على دروب قانا حنقق اعراس 
الكرمل  هضاب  من  اخلالص..  أفق  من  آٍت  ونصر  جمد 
الصالة..  مدينة  القدس  من  حلم..  وبيت  الناصرة  من 
من كل فلسطني.. من لبنان مرورا بقانا اجلليل.. عرس 
االعراس بداية الصعود اىل السماء.. من اجلنوب بداية 
االوهام..  من صنمية  االنسان  والتحرير.. حترير  التحرر 
هريودس..  قتل  االغتصاب  رجس  من  االرض  حترير 
مصرع التنني.. خالص البشرية.. انتصار احملبة الكلية... 
والعدل الكلي يف هذا الكون الكلي القداسة النه صنيعة 
االله الواحد الذي جتّسد انسانا ليصنع العجائب.. ولتكن 

البداية من قانا.. من اجلنوب.. من لبنان.
يف قانا يوم االحد املاضي لقاء االحبة.. لقاء االديان.. 

انتصار احملبة.
لشهداء  جديدة  قيامة   ... املاضي  االحد  يوم  قانا  يف 
قانا... حتّول الدم اىل مخرة حتيي... وحتّول اخلبز اىل خبز 
احلياة.. قرابني حب وتفاٍن... وعناوين وحدة رسولية يف 
ْرَيم من بركة أم النور لينشر نور العذراء  شعب عظيم مَتَ
الشرفاء  املقاومني  كل  دروب  تضيء  مساوية  أقباسا 
بالكلمة والسيف لتحقيق عرس جديد... عجيبة جديدة هي 
صناعة االحرار يف نهوض قانا بكل ناسها... نور البناء 

النور ونار لألشرار يف عاملنا..
امحي  امحينا..  معك..  الرب  مريم..  يا  عليك  السالم 
وعاملنا  سورية  امحي  الشام..  بالد  كل  امحي  لبنان.. 
سلطانة  يا  االنسان  امحي  كله..  العامل  امحي  العربي.. 

االرض والسماء.. آمني.

قانا والبطريرك الراعي..
لقاء املحبة واألديان!

)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(
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رياضة

شهد ختام اجلولة األوىل من دور جمموعات دوري أبطال أوروبا بكرة القدم 
الرتكي،  طرابزون سبور  أمام  أرضه  على  اإليطالي  إنرت  أالربعاء سقوط 
وتعادل قطيب مدينة مانشسرت اإلنكليزية وفوزين خارجيني لبايرن ميونيخ 

األملاني وريال مدريد اإلسباني.
ففي فياريال، ضمن اجملموعة األوىل، خسر فياريال اإلسباني امام ضيفه 
رافينيا  والربازيلي   ،)7( االملاني بهدفني لطوني كروس  بايرن ميونيخ 
)75(. وضمن اجملموعة نفسها، يف مانشسرت، تعادل مانشسرت سييت مع 
ضيفه نابولي اإليطالي بهدف للصربي الكسندر كوالروف )73(، مقابل 

هدف لألوروغوياني إيدينسون كافاني )69(.
وضمن اجملموعة الثانية، يف ميالنو، خسر إنرت امام ضيفه طرابزون سبور 

بهدف التشيكي اوندري شيلوستكا )76(.
وضمن اجملموعة نفسها، يف ليل، تعادل ليل الفرنسي مع ضيفه سسكا 
بيدرييت  وبينوا   ،)45( سو  موسى  للسنغالي  بهدفني  الروسي  موسكو 

)57(، مقابل هدفني للعاجي سيدو دومبيا )71 و89(.
وضمن اجملموعة الثالثة، يف لشبونة، تعادل بنفيكا الربتغالي مع ضيفه 
مانشسرت يونايتد بهدف للباراغوياني اوسكار كاردوزو )24(، مقابل هدف 

للويلزي راين غيغز )42(.
وحطم غيغز الرقم القياسي من حيث اكرب هدايف البطولة عن عمر 37 عاما 
و289 يوما، علما بان الرقم القياسي كان مسجال بامسه ايضا حني هز 
شباك شالكه االملاني )2ـ صفر(، يف 6 نيسان املاضي يف ذهاب نصف 

نهائي النسخة السابقة وكان يبلغ 37 عاما و148 يوما.
وضمن اجملموعة نفسها، يف بال، فاز بال السويسري على ضيفه اوتيلول 
غاالتي الروماني بهدفني لفابيان فراي )39(، والكسندر فراي )84 من 

ركلة جزاء(، مقابل هدف ملاريوس بينا )58(.
من   ،)81( ساالجيانو  ادريان  طرد  بعد  العبني  بعشرة  الفريقان  ولعب 

اوتيلول، وبنيامني هاغل )87(، من بال.
وضمن اجملموعة الرابعة، خسر دينامو زغرب الكرواتي امام ضيفه ريال 

مدريد بهدف االرجنتيين اخنل دي ماريا )53(.
ولعب ريال مدريد بعشرة العبني بعد طرد الربازيلي مارسيلو )73(.

امسرتدام  اياكس  تعادل  امسرتدام،  يف  نفسها،  اجملموعة  وضمن 
اهلولندي مع ضيفه ليون الفرنسي سلبا.

»يوروبا ليغ«
»يوروبا ليغ« للموسم  انطلقت اجلولة االوىل من دور اجملموعات لكأس 
2011ـ2012 امس االول اخلميس، مبشاركة سلتيك االسكتلندي بدال من 
سيون السويسري الذي اكد االحتاد االوروبي ابعاده عن البطولة بسبب 
اشراكه العبني غري مؤهلني يف مباراتي الذهاب واالياب ضمن التصفيات 

امام سلتيك.
ضمن   2010 بطل  اإلسباني  مدريد  اتلتيكو  مضيفه  سلتيك  وسيواجه 
اجملموعة التاسعة القوية اليت ستشهد ايضا مواجهة أودينيزي اإليطالي 

ورين الفرنسي.
وعلى رغم رحيل الثنائي االوروغوياني دييغو فورالن اىل إنرت اإليطالي 
ضم  اتلتيكو  ان  اال  سييت،  مانشسرت  اىل  اغويرو  سريخيو  واالرجنتيين 
اللقب املوسم املاضي  الذي قاد بورتو اىل  الكولوميب راداميل فالكاو 
االهداف املسجلة يف نسخة  القياسي يف عدد  الرقم  حمطما يف طريقه 

واحدة )17 هدفا(، والذي كان مسجال باسم االملاني يورغن كلينزمان.
وهذه املواجهة اخلامسة بني الفريقني اوروبيا، حيث متكن الفريق اإلسباني 
من اقصاء سلتيك مرتني، يف مباراة نارية يف نصف نهائي كاس االبطال 

1974، والدور االول من كاس الكؤوس االوروبية 1986.
وحيل توتنهام اإلنكليزي ضيفا على باوك سالونيك اليوناني يف مباراة 
صعبة لالعيب املدرب هاري ريدناب، الذين سريكزون على االرجح على 

مباراتهم مع ليفربول يف الدوري احمللي االحد املقبل.
ويستقبل شامروك روفرز، حامل لقب الدوري األيرلندي 16 مرة والكأس 
24 مرة، يف مشاركته االوروبية االوىل يف دور اجملموعات، روبن كازان 

الروسي الغائب هذا املوسم عن دوري االبطال.
وتشهد اجملموعة احلادية عشرة، لقاء قويا بني فوهلام اإلنكليزي وتونيت 
اهلولندي، حيث يشرف على االول اهلولندي مارتن يول الذي محل الوان 

تونيت بني 1979 و1982.
ويف اجملموعة السادسة، يستضيف باريس سان جرمان الفرنسي املدجج 
بنجومه اجلدد سالزبورغ النمساوي، وذلك بعد تسجيل العب وسطه اجلديد 
الرائع على برست يف  الفوز  باستوري هدف  الدولي خافيري  االرجنتيين 

األسبوع الفائت من الدوري احمللي.
وهنا الربنامج )املباريات بتوقيت بريوت(:

] اجملموعة االوىل )الساعة 20.00(:
ـ باوك سالونيك )اليونان( * توتنهام )إنكلرتا(.

ـ شامروك روفرز )أيرلندا( * روبن كازان )روسيا(.
] اجملموعة الثانية )20.00(:

ـ هانوفر )املانيا( * ستاندار لياج )بلجيكا(.
ـ كوبنهاغن )الدمنارك( * فورسكال بولتافا )اوكرانيا(.

] اجملموعة الثالثة )20.00(:
ـ هابويل تل ابيب * رابيد بوخارست )رومانيا(.
ـ ايندهوفن )هولندا( * ليجيا وارسو )بولندا(.

] اجملموعة الرابعة )20.00(:
ـ زيوريخ )سويسرا( * سبورتينغ لشبونة )الربتغال(.

ـ التسيو )إيطاليا( * فاسلوي )رومانيا(.

الكؤوس األوروبية بكرة القدم

األبطال: سقوط إنرت وتعادل قطيب مانشسرت وفوز ريال وبايرن »يوروبا 
ليغ«: أتلتيكو مدريد * سلتيك وأودينيزي * رين 

] اجملموعة اخلامسة )20.00(:
ـ دينامو كييف )اوكرانيا( * ستوك سييت )إنكلرتا(.

ـ بشيكتاش )تركيا( * ماكابي تل أبيب.
] اجملموعة السادسة )20.00(:

ـ باريس سان جرمان )فرنسا( * سالزبورغ )النمسا(.
ـ سلوفان براتيسالفا )سلوفاكيا( * اتلتيك بلباو )إسبانيا(.

] اجملموعة السابعة )22.05(:
ـ الكمار )هولندا( * ماملو )السويد(.

ـ اوسرتيا فيينا )النمسا( * ميتاليست خاركيف )اوكرانيا(.
] اجملموعة الثامنة )22.05(:

ـ كلوب بروج )بلجيكا( * ماريبور )سلوفينيا(.
ـ برمنغهام )إنكلرتا( * براغا )الربتغال(.

] اجملموعة التاسعة )22.05(:
ـ اودينيزي )إيطاليا( * رين )فرنسا(.

ـ اتلتيكو مدريد )إسبانيا( * سلتيك )اسكتلندا(.
] اجملموعة العاشرة )22.05(:

ـ ماكابي حيفا * ايك الرنكا )قربص(.
ـ ستيوا بوخارست )رومانيا( * شالكه )املانيا(.

] اجملموعة احلادية عشرة )22.05(:
ـ فيسال كراكوف )بولندا( * اودنسي )الدمنارك(.

ـ فوهلام )إنكلرتا( * تونيت )هولندا(.
] اجملموعة الثانية عشرة )22.05(:

ـ شتورم غراتس )النمسا( * لوكوموتيف موسكو )روسيا(.
ـ اندرخلت )بلجيكا( * أيك اثينا )اليونان(.

*العب طرابزون سبور التشيكي شيلوستكا )إىل اليسار( حيتفل 
بتسجيله هدف الفوز يف مرمى إنرت*

اجلنوبي  الكوري  سيول  على  فوزًا  السعودي  االحتاد  حقق 
)2ـ 1(، االربعاء، على إستاد عبد اهلل الفيصل يف جدة، يف 
ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا بكرة القدم، 
 ،)76( املولد  وأسامة   ،)2+ و90   45( نور  حممد  سجلهما 

ولسيول دجيان )83(.
مع  مواجهته  من  األول  النصف  اإليراني  سيباهان  وحسم 
ضيفه السد القطري )1ـ صفر(، االربعاء يف مدينة أصفهان. 
وسينتقل الفريق اإليراني يف 28 الشهر احلالي إىل العاصمة 
القطرية الدوحة مع أفضلية اهلدف الوحيد الذي سجله اوميد 
إبراهيمي يف الدقيقة 12 من اللقاء الذي أكمله فريقه بعشرة 
العبني يف نصف الساعة األخري تقريبًا بعد طرد اكرب إمياني.

ربع  الدور  السد  اليت خيوض فيها  الثانية  املرة  أنها  يذكر 
الكوري  بوسان  أمام  خرج  حني   2005 عام  بعد  النهائي 

اجلنوبي.
معقل مضيفه  من  بتعادل مثني  اإليراني  آهان  وعاد ذوب 
وكان  )1ـ1(.  اجلنوبي  الكوري  بلووينغز  سامسونغ  سوون 
الفريق اإليراني البادئ بالتسجيل عرب حممد غازي يف الدقيقة 
57، قبل أن يدرك بارك هيون بيوم التعادل ألصحاب األرض 

يف الدقيقة 66.
وحسم سرييزو اوساكا الياباني الفصل األول من مواجهته مع 
ضيفه شونبوك موتورز الكوري اجلنوبي بالفوز عليه )4ـ3(، 

بعد مباراة مثرية ختّلف خالهلا صاحب الضيافة مرتني.
سجل لسرييزو ريوجي باندو )29( وهريوشي كيوتاكي )56 
و81(، والكوري اجلنوبي كيم بو - كيونغ )64(، ولشونبوك 
هوان   - سونغ  وتشاو  و45+1(،   6( غوك   - دونغ  لي 

.)58(

دوري أبطال آسيا بكرة القدم

االحتاد جدة يفوز على سيول 
الكوري اجلنوبي )3ـ1(

*إبراهيمي فرحًا بعد تسجيله هدف سيباهان مبرمى السد*

للمرة الثانية على التوالي، ينتظر فريق الصفاء حتى الدقيقة الثالثة 
من الوقت احملتسب بدل عن ضائع، كي يفوز على خصمه، وهذه 
صفر(،  )1ـ  األول  الشوط  )3ـ2(،  املربة  حساب  على  كان  املرة 
للصفاء ، يف املباراة اليت أجريت االربعاء، على ملعب بلدية برج 
كأس  لبطولة  النهائي  نصف  الدور  إىل  بنتيجتها  وتأهل  محود، 

النخبة للقاء صاحب املركز الثاني من اجملموعة األوىل.
قدم الفريقان أداء متوسطا يف الشوط األول، وهجوميا وسريعا 
اجلماعي  لألداء  نظرا  الفوز  يستحقان  وكانا  الثاني،  الشوط  يف 
الذي قدماه، ولو أن الغلبة يف النهاية كانت للصفاء الذي خطف 
الفوز للمباراة الثانية يف الوقت القاتل، كما فعل خالل مباراته مع 

األنصار وانتهت صفراء )3ـ2( أيضا.
ولوال براعة احلارسني زياد الصمد )الصفاء(، وحممد شكر )املربة(، 
لكانت ارتفعت النتيجة إىل أكثر من مخسة أهداف لكال الفريقني، 
فريقهما  وأنقذا  الصعبة  الفرص  من  للعديد  تصديا  أنهما  باعتبار 
اخفق  اليت  الكثرية  اهلجومية  لالخرتاقات  نظرا  أهداف  جمزرة  يف 
املوقف يف  وينقذا  الصمد وشكر  يتدخال  أن  قبل  بقطعها  الدفاع 
اليت  اجلزاء  لركلة  تصدى  الذي  مناسبة، خصوصا شكر  من  أكثر 
سددها علي السعدي برباعة )29(. وأثبت الفريقان أنهما أصبحا 
خط  يف  »الركالجات«  ببعض  القيام  مع  اجلديد  للموسم  جاهزين 
اهلجوم بالنسبة للصفاء، ويف خطي الدفاع والوسط بالنسبة للمربة، 
مع العلم أن األخري ميلك العبا من الطراز اجليد هو علي االتات الذي 
املنصة  على  وشوهد  خاصة،  ألسباب  الفريق  بتمارين  يلتحق  مل 

الرئيسية االربعاء.

كأس النخبة العاشرة بكرة القدم

الصفاء ينتظر »بدل الضائع« للفوز على املربة ويبلغ نصف النهائي
كان الصفاء الطرف األفضل يف الشوط األول وأهدر العبوه العديد 
من الفرص وأبرزها ركلة اجلزاء )29(، قبل أن يسجل هيثم عطوي 
ويف   ،)33( واحلارس  الدفاع  بني  تفاهم  سوء  اثر  السبق  هدف 
لالعيب  كبري  حتسن  مع  اهلجمات  الفريقان  تبادل  الثاني  الشوط 
املربة الذين نظموا صفوفهم أكثر وشنوا هجمات متالحقة مل تسفر 
العلي يف تسجيل  الدقيقة 69 عندما جنح طارق  عن أهداف حتى 
استقرت  قوية  بتسديدة  أنهاه  فردي  جمهود  أثر  التعادل  هدف 
بسقف الشباك، إال أن الرد الصفاوي كان سريعا عن طريق عمر 
عويضة الذي استغل كرة مرتدة من الدفاع فقابلها بتسديدة قوية 
إضاعة  الفريقان  يتبادل  ثم   ،)74( احلارس  يسار  على  زاحفة 
الفرص الذهبية حتى الدقيقة 86 عندما فاجأ البديل علي صفوان 
اجلميع ودخل منطقة اجلزاء وخدع احلارس وسجل على يساره )2ـ2(، 
وقبل أن تلفظ املباراة أنفاسها األخرية، جنح القائد محزة سالمة 
يف تسجيل هدف الفوز مستغال دربكة داخل منطقة اجلزاء احدثتها 

الركنية اليت حركها حممد بالوني.
] مثل الصفاء: زياد الصمد، علي السعدي، إبراهيم خري الدين، 
نور منصور، عمر عويضة، هيثم عطوي )امحد جلول(، خضر سالمه، 

حممد زين طحان )روني عازار(، وحممود الزغيب )عالء مزهر(.
الدين بلهوان،  ] مثل املربة: حممد شكر، إمساعيل فاضل، سعد 
حممد عز الدين، علي يعقوب )علي خليفة(، حممد شعبان، وسام 

نصار، حممد محد )حممد عبد الساتر(، طارق العلي، وأومري.
] قاد املباراة حممد اخلالد، مبساعدة عبد اهلل طالب وعلي مقداد، 

إىل الرابع بسام عياد.
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 2007 العام  يف  إنتخبت 
لبنان، عملت يف  ملكًة جلمال 
واإلجتماعي،  اإلنساني  اجملال 
امللكات،  من  سابقاتها  مثل 
بدايًة،  مثيل  التَّ جتربة  خاضت 
ة  الفعليَّ إنطالقتها  وكانت 
من خالل دورها يف مسلسل 
حرورة« الذي عرض خالل  »الشَّ
رمضان املنصرم، والذي أثار 
األفعال،  ردود  من  الكثري 
وطالته العديد من اإلنتقادات 
ها  إنَّ املدح،  مع  ساوي  بالتَّ
لعبت دور  يت  الَّ نادين جنيم، 
يت  حرورة، الَّ إبنة الشَّ »هويدا« 
زة  مميَّ عالقة  تربطها  كانت 

بوالدتها.
مثيل  التَّ خرجيي  موقف  م  أتفهَّ
األهم  هي  املوهبة  ولكن 
دليل  الشحرورة  يف  وجناحي 

على موهبيت
عن  ثت  حتدَّ معها،  حواٍر  ويف 
يت  الَّ األفعال  وردود  دورها، 
ة  خلفيَّ إىل  إضافًة  القتها، 
كان  أن  بعد  بالدور  قبوهلا 
ندى  املمثلة،  على  معروًضا 
بو فرحات، قبلها، إضافًة إىل 
جتمعها  يت  الَّ العالقة  نوعية 
بنادين جنيم ملكة مجال لبنان 
من  وغريها   ،2003 للعام 

املواضيع.
يف  دورك  عن  ثينا  *حدِّ
حيث  حرورة«  »الشَّ مسلسل 
»هويدا«،  إبنتها  دور  أديت 
كيف وجدت نفسك، وما هي 

يت تلقيتها؟ األصداء الَّ
صعًبا  كان  »هويدا«  دور   -
بة  مركَّ ة  شخصيَّ ها  ألنَّ للغاية، 
من  بالعديد  مرَّت  وصعبة، 
من  حياتها،  يف  املراحل 
الصعب أنّْ ميّر بها فرد واحد، 
لذلك كنت حريصة على تأدية 
ألنَّ  وجه،  أدقِّ  على  الدور 
تعترب  يت  الَّ والصبوحة،  هويدا 
قيد  على  زالتا  ما  أسطورة، 
العمل،  وتشاهدان  احلياة، 

وكذلك اجلمهور.
 ، ويف النهاية كل ما أردته متَّ
األفعال،  وردود  واإلنتقادات 
املمثلني  ومن  ا  مجاهرييًّ

ة. اد، كانت إجيابيَّ والنقَّ
ة،  خصيَّ للشَّ رت  حتضَّ كيف   *

وهل قابلت هويدا؟
كانت  ها  ألنَّ أقابلها  مل  كال   -
لذلك  العمل،  على  معرتضة 
يت  الَّ إستندت على املعلومات 
املنتجة،  اجلهة  لي  متها  قدَّ
مع  أجريت  يت  الَّ واملقابالت 
املوجودين  والفيديو  هويدا، 
اس الذين يعرفونها،  هلا، والنَّ
مالمح  رسم  من  ن  ألمتكَّ

ًدا. ة جيِّ خصيَّ الشَّ
* كيف عدت وقبلت بالدور، 
على  معروًضا  كان  ه  أنَّ علًما 
فرحات،  بو  ندى  املمثلة، 
قبلك، وسحب منها لصاحلك؟

ه طرح عليَّ  - قبلت بالدور ألنَّ
كبرية،  إنتاج  شركة  قبل  من 
يرفض  أن  أحد  على  يصعب 
العمل  أنَّ  كما  معها،  العمل 
يتناول حياة األسطورة صباح، 
رفضه،  الصعب  من  وكان 
قسمة  الدنيا  النهاية  ويف 

ونصيب.
اليوم  عالقتك  هي  *كيف 

بندى بو فرحات؟
ا،  دة جدًّ - العالقة مع ندى جيِّ
وال  اجلميع،  أحرتم  بطبعي  أنا 
متاهات  يف  الدخول  أحبذ 
والقال،  والقيل  وخزعبالت، 
بها  إتصلت  أنين  كما 
نظري،  وجهة  هلا  وأوضحت 
ألنين  معها،  واضحة  وكنت 
دة  اجليِّ عالقاتي  على  حريصة 

مع اجلميع.
بداية  الدور  هذا  *يعترب 
جمال  يف  ة  الفعليَّ إنطالقتك 
زمن  هذا  بات  هل  مثيل،  التَّ
األزياء  جمال  من  القادمات 
وكيف  ك؟  ردُّ ما  واجلمال؟ 
لتحرتيف  موهبتك  ستصقلني 

هذا اجملال؟
تناول  الشحرورة  مسلسل   -
الوجه الثاني هلا وهناك الكثري 
تعرض  مل  اليت  احلقائق  من 

مراعاًة ملشاعر اآلخرين
توجهني،  حيمل  السؤال  هذا 
درس  من  م  أتفهَّ أنا  بدايًة 

يف  شهادة  لينال  وتعب 
أمام  مثيل،  التَّ أو  اإلعالم 
األخرى  جماالت  من  القادمات 
ويدخلن بسهولة إىل عاملهن، 
الكثري  يف  حيدث  هذا  ولكن 
كل  وليس  البلدان،  من 
املمثلني لديهم شهادات من 
ألنَّ  اجلميلة،  الفنون  معاهد 
يت حتكم، وأكرب  املوهبة هي الَّ
مسلسل  يف  جناحي  هو  رد 
ما  ة  ذمَّ على  »الشحرورة« 
كتب عين يف الصحافة، لذلك 
أن   وعليهم  اجلميع،  م  أتفهَّ
يعملوا على أنفسهم، كما أن 
يرتكوا اجملال لغريهم للظهور 

وإثبات نفسهم.
* كيف وجدت حياة »الشحرورة« 

م؟ من خالل ما قدِّ
م من خالل العمل،  - أهم ما قدِّ
هو احلياة الثانية للفنانة صباح 
على حقيقتها، على الرغم من 
أنَّ البعض مل حيب ما شاهد، 
إالَّ أنَّ الصبوحة هي  من أرادت 
أن  وأرادت  عليها،  اإلضاءة 
تظهر للجميع أنَّ لديها الكثري 
من اهلموم واملشاكل املخفية 
الدائم  ها  وحبِّ إبتسامتها  وراء 
بت  وتعذَّ بكت  فهي  للحياة، 
هي  هذه  ضحكت،  ما  بقدر 
هي  وهذه  ة،  احلقيقيَّ احلياة 
حياتها، ال ميكننا أنّْ حناسبها 
لها  عليها، كما ال ميكننا أنّْ جنمِّ

أو حنّورها.
من  الكثري  هناك  ولكن   *
العمل  يت طالت  الَّ اإلنتقادات 
بسبب إرتكازه على وقائع غري 

ة؟ حقيقيَّ
العمل  طال  لقد  صحيح   -
اإلنتقادات،  من  الكثري 
أوضحت  اإلنتاج  شركة  لكن 
ة  قصَّ إنَّ  وقالت  الفكرة، 
سرية  من  مقتبسة  املسلسل 
هناك  وأنَّ  الصبوحة،  حياة 
حلاجات  اإلضافات  بعض 
ٍة، كما أنَّ هناك العديد  دراميَّ
تذكر،  مل  يت  الَّ األمور  من 

مراعاًة ملشاعر البعض.
يف  وكالم  إلتباس  هناك 
نادين  قبل  من  الصحافة 
للعام  لبنان  مجال  ملكة  جنيم 
التفريق  حول ضرورة   ،2003
بينها وبينك، لتشابه األمساء 
أنَّ  تعتربين  هل  واأللقاب، 
علًما  منك،  إنتقاص  هذا 
اإلسم  إستعمال  رفضت  أنك 
الثالثي، وما السبب وراء هذا 

اإلصرار منها؟
هذا  يتمَّ  أنّْ  تريد  هي  رمبا 
التمييز، لكي ال يضيع املتلقي 
بيننا، مع العلم أنَّ لكل واحدة 
عن  املختلفة  تها  شخصيَّ
ناحية  من  ولكن  األخرى، 
يتعدى  األمر  كان  إذا  أخرى، 
اللوجسيت،  اإليضاح  هذا 
النهار ألردَّ  أجلس طيلة  فلن 
أنين  كما  يقال،  ما  كل  على 
سأكون  ين  أنَّ وأرى  احرتمها، 
بهذا  ثت  حال حتدَّ سخيفة يف 
أهم  هو  ما  هناك  املوضوع، 

للحديث عنه.
رأيي  عن  عبري  التَّ أخشى  ال 
السياسي وطالتين اإلنتقادات 
ة  احلزبيَّ مواقفي  بسبب 

الواضحة
* ما هو جديدك؟

»بال  مسلسل  حالًيا  ر  أصوِّ  -
شكري  للكاتب  ذاكرة« 
يف  ودوري  فاخوري،  أنيس 
ا وخمتلف،  املسلسل مجيل جدًّ
فاخوري كان  الكاتب  أنَّ  كما 
ووثق  دعمين  من  أوائل  من 
دة،  جيِّ النتيجة  وكانت  بي 
 - إجتماعي  هو  واملسلسل 
مواضيع  يطرح  سياسي، 
اسة يف اجملتمع كالفساد  حسَّ
وغريها، وإضافًة إىل قصص 
إبنة  دور  ألعب  وأنا  احلب، 
شخٍص  حقيقة  تكتشف  نائب 
ما، وعلى هذا األساس تدور 

األحداث.
بسبب  كثرًيا  إنتقدت   *
السياسي  رأيك  عن  تعبريك 
بات  حيث  ة،  احلزبيَّ ومواقفك 
مؤيدي  من  أنك  يعلم  اجلميع 
ار العوني، أمل تندمي على  التيَّ
ة  ذلك، وأهلذا إستهوتك القصَّ

ها قريبة منك؟ ورأيت أنَّ
- أنا أؤمن أنَّ اإلنسان ومهما 
كان إنتماؤه السياسي جيب أال 
خيتبئ وراءه، وأال خيشى من 
عبري عن رأيه، وحنن واجهنا  التَّ
وحتدينا اإلحتالل لفرتة طويلة، 
والسيادة  ة  باحلريَّ وطالبنا 
واإلستقالل، وليس هناك ما 

أحرتم نادين نسيب جنيم ولن أرد عليها ألنَّين سأشعر بأنين سخيفة

نادين جنيم: دور هويدا كان صعًبا والنتيجة جاءت إجيابيَّة

فيفيان عقيقي- ايالف

أخجل منه، كما أنَّ اإلنسان هو 
ٌر ولساٌن ناطٌق ولن  عقٌل مفكِّ
جزء  ها  ألنَّ أفكاري  من  أخاف 
مين، وجيب على اجلميع إحرتام 
ها هذه هي  ألنَّ وأفكاره  غريه 

ة. ة احلقَّ الدميقراطيَّ

فــــــن
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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 Advertisements
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Operation Art 2011

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
على التوالي.

وحتدث رئيس البلدية بيل Saravinovski عن احلاجة 
»انا  قال  حيث  احمللية  ومصاحلنا  اعمالنا  لدعم 
متحمس لألعمال التجارية الصغرية ألنها هي قلب 

وروح مدينتنا«.
تلعبه  الذي  بالدور  سارافينوفسكي  السيد  واقّر 
روكدايل  مدينة  دعم  واالعمال يف  املصاحل  هذه 
واملصاحل  »األعمال  قائال:  اقتصاديا،  وضواحيها 
العمل  أرباب  هم  روكدايل  مدينة  يف  التجارية 
الرئيسيون الذين خيلقون فرص عمل يف املنطقة 

وخاصة بالنسبة للمقيمني فيها«.
»أصحاب  بأن  روكدايل  بلدية  رئيس  واعرتف 
زالوا  ما  انهم  الصعاب ويثبتون  األعمال يتحدون 
حجر الزاوية يف جناح وازدهار جمتمعنا ومدينتنا«.

سارافينوفسكي  بيل  السيد  البلدية  رئيس  وقال 
»ان متلقي اجلوائز يظهرون تنوع األعمال واملصاحل 

التجارية يف سائر احناء مدينتنا«.
األعمال  أفضل  لبعض  اجلوائز  بعض  يلي  وفيما 

التجارية:
يف  ابراهيم  حلويات  الشعب:  اختيار  جائزة 

روكدايل
 Arncliffe Turella and يف  األعمال  أفضل  جائزة 

Wolli Creek: فالفل حجازي

حلويات ابراهيم تفوز جبائزة اختيار الشعب 
الفضل مصلحة يف منطقة سانت جورج للعام 2011

cLeft: Councillor James Macdonald, Right: M  
Donald’s Rockdale Licensee Louie Treffiletti

 Chickens Plus Rockdale  :أفضل حمل الدجاج
جوائز عمدة املدينة الذهبية املميزة:

Burger World at Arncliffe. Design Tiles at Rockdale

 جوائز اخلدمات االجتماعية: مطاعم ماكدونالدز يف 
 Louie Treffiletti روكدايل لصاحبها

وقد قدم اجلائزة اليت تسلمها السيد خليل ابراهيم 
رئيس بلدية روكدايل السيد بيل سارافينوفسكي 
ومدير بنك ويستباك يف روكدايل السيد دايفيد 
راين الذي كان الراعي والداعم االساسي للحفل.

تأسست  ابراهيم  حلويات  ان  بالذكر  واجلدير 
حيث  ابراهيم  وخليل  حممد  لصاحبيها   1983 عام 
حصلت يف مسريتها العملية على امتداد 28 سنة 
ومساعداتها  لعطاءاتها  تقديرا  جوائز  عدة  على 
ملؤسسات طبية مثل: امراض السرطان واللوكيميا 
والليمفوميا وغريها، اضافة اىل مساعداتها لسكان 
غزة خالل العدوان االسرائيلي ولضحايا ومتضرري 
مساعدتها  عن  عدا   2009 العام  فيكتوريا  حرائق 

ودعمها للجمعيات اخلريية يف املنطقة.
وتشهد  شهدت  روكدايل  منطقة  ان  هنا  ونشري 
ظل  التسهيالت يف  وبناء  التحسينات  من  الكثري 
اياد  له  الذي  بيل سارافينوفسكي  السيد  رئاسة 
بيضاء  حيث قامت البلدية بالعديد من املشاريع 
بالفائدة  تعود  اليت  االجنازات  الكثري من  وحققت 

لسكان مدينة روكدايل والضواحي التابعة هلا. 

*السيد خليل ابراهيم يتسلم الجائزة من مدير بنك 
ويستباك يف روكدايل دايفيد راين*

Operation Art was held on Saturday Sep-
tember 10th at the Armory Gallery Sydney 
Olympic Park in association with The NSW 
Department Education & Communities and 
proudly supported by Meriton Apartments.
Artists who were successful in being se-
lected to represent NSW and to have their 
pictures stored in the Art bank as a histori-
cal collection of “Fine Art” for all people to 
enjoy.
The event was opened by The Premier 
of NSW the Hon Barry O’Farrell and host 
by Westmead Children’s Hospital, Ban-
dage Bear. 759 Artists were selected from 
schools all over NSW in various categories 
of Art as leaders in those categories. 
Elizabeth Peterson who for the second 
year has had her artworks accepted into 
the Australian Art Bank, which will tour 
Australia’s rural hospitals as an example of 
Young Australians talent. After the tour the 
Artwork will be displayed in a National Gal-
lery in a Commonwealth Country chosen 
by the Governmet as a collection of “Fine 
Australian Art”.
Elizabeth has continiously demonstrated in 
her work titled “Animusic” featuring an orig-
inal anime character as part of her anime 

Operation Art 2011
Sydney Qlympic Park

series of drawings. This picture demon-
strates why She is quickly becoming one 
of the top artists and animators in Austra-
lia. The Event was attended by approxi-
mately 5,000 visitors who after seeing 
the artworks enjoyed playing in the newly 
established adventure park designed for 
all ages, and featuring a double flying fox, 
giant mountain slides and huge climbing-
nets, adventure tunnels and a large kite 
flying area. The new Riverside Cafe pro-
vided an excellent menu with riverside 
views. Antique train rides. Public Buses  

رزق اهلل رئيس بلدية بانكستاون 
سالي  وزوجته  عصفور   كال 
الياس   أمسياه  ذكرا  مولودا 
الياس  السيد  لوالده  جبده  تيمنا 

عصفور.
الياس كال  الطفل املالك  وكان 
عصفور قد أطل على احلياة يوم 
لالنضمام   2011 آب   24 األربعاء 

إىل عائلة عصفور الكرمية.
بانكستاون  بلدية  رئيس  وقال 
اهلل  ان  سالي  زوجيت  مع  »أشعر 
أكرمنا وأغدق علينا نعمه وبركاته 
واحلبيب  اجلميل  ابننا  بوصول 

الياس«.
يقول  عصفور  السيد  واضاف 

مولود  ذكر مثرة اوىل يف شجرة رئيس بلدية بانكستاون الزوجية كال عصفور

»من املثري للدهشة مقدار الفرح واإلثارة الذي 
ووالدة  االنسان،  حلياة  طفل  جيلبه  أن  ميكن 
ابننا الغالي الياس جلبت الكثري من السعادة 

لعائلتنا«.

كال  السيد  بانكستاون  بلدية  رئيس  وشكر 
عصفور »العديد من الناس يف جمتمعنا الذين  
بوالدة  القلبية  ومتنياتهم  تهانيهم  لنا  قدموا 

ابننا احلبيب الياس«.

* كال عصفور مع زوجته واملولود الجديد*
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ويفيُق تارة  يغفو  والبدر 

نقيق واهلموم  يكرب  واجلرح 

حريُق العظام  لّب  عال  حتى 

رفيق والضباب  عام  كل  يف 

غريُق اخلضّم  سيل  بدا  حتى 

بريق الزمان  صور  وتألقت 

عتيُق الزمان  هّم  لّطفت  ما 

وتضيق َحومة  يف  تتسع  اذ 

حريق الفضاء  شهب  وتكّورت 

رقيُق شعورهّن  واحلاديات 

طريُق اللئيم  وجه  بان يف  اذ 

متزيُق بطشها  يف  فتعثرت 

واسوّد وجه الصبح وهو طليُق

حليُق للرؤوس  حّد  والسيف 

تعيق الرجال  جّل  خطراتها 

التفريق نهجها  طبائع  ختم 

يليُق محاَك  يف  التأمل  ان 

الشاعر السيد أمحد احلسيين

قبل مدة قام عمالقة الزجل يف لبنان الشعراء 
الكبار جوزيف اهلاشم )زغلول الدامور( وطليع 
محدان وعادل خداج ونديم شعيب باحياء مباراة 
شعرية القت استحسان اجلالية العربية حبضورها 
خصصت  اليت  القاعات  يف  والكبري  الكثيف 

عمالقة الشعر يف سيدني اهلاشم ومحدان وخداج وشعيب

القامة هذه احلفالت يف سيدني.. دائما نقول 
اهال وسهال بهذه القامات الكبرية النها تبعث 
يف اجلالية احلياة والنخوة وحب الوطن وخاصة 
عندما تكون هذه القامات الكبرية على مستوى 

هؤالء الشعراء الكبار.

متضامنة  كانت  متى  النجاح  العائلة  حتقق 
وتنشد احلقيقة يف احلياة املقرونة بالفضائل 
ينطبق  ما  العلوم وهذا  واملكرمات وحتصيل 
على احلسناء نارميان حنلة عواضة اليت حققت 
ما تصبو اليه من علم وجناح يف احلياة يف 
وحيدة  ونارميان  والعملية..  الزوجية  احلياة 
بني ستة اشقاء وهي عقيلة املهندس وعضو 
اربعة  وهلما  عواضة  يوسف  روكدايل  بلدية 
ابناء وبنات يف ربيع احلياة وهم حممد وسارة 

وسوزان وسحر.
بريوت  مدينة  يف  نارميان  املدّرسة  ولدت 
كريم  بيت  يف  والتحرير  الثقافة   عاصمة 
ووالدتها  عواضة  حنلة  غازي  السيد  والدها 
السيدة بتول زريق. وتعود جبذورها اىل بلدة 
الطيبة يف اجلنوب اللبناني املقاوم واملنتصر 
تلك البلدة الوادعة اليت قدمت شهداء ابطاال 
ومقاومني واكادمييني وشعراء كسائر مناطق 
اجلنوب ولبنان اجلميل. وبدأت دراستها يف 
االدب   - اآلداب  كلية   - اللبنانية  اجلامعة 
مع  تقيم  حيث  سيدني  ويف  االنكليزي 
زوجها واجناهلا ثابرت حيث اكملت دراستها 
على  وحصلت  ويلز،  ساوث  نيو  جامعة  يف 
من  الرتمجة  يف  واجازة  التعليم  يف  اجازة 
جامعة سيدني.. وتعمل يف حقل اختصاصها 
مدّرسة يف املدارس احلكومية يف والية نيو 
ساوث ويلز وتطالع الكتب االدبية والشعرية 
وخاصة جلربان  واالنكليزية  العربية  باللغتني 
بزيع  وشوقي  القاسم  ومسيح  قباني  ونزار 

وسواهم وتستمع اىل فريوز.
مع  جدا  انين سعيدة  نارميان:  السيدة  تقول 
زوجي احلبيب واوالدنا االحباء ونتمنى من اهلل 
عز وجل بان يساعدنا على تربيتهم وتعليمهم 
ليأخذوا دورهم الالئق يف هذه البالد الكرمية 
ويتواصلوا مع الوطن الغالي لبنان كما امتنى 
للجالية العربية ايضا بان يضعوا نصب اعينهم 
العلم النه نور ويطيب لي ان اردد: اجلهل 

هو املوت واملعرفة هي احلياة.
وانين من خالل عملي يف حقلي التعليم ارى 
ان العامل كله اصبح وطنا واحدا ولكن على 
الصحابها  احلقوق  تعطي  ان  الكبرية  الدول 
واهلها  لناسها  املغتصبة  االراضي  وتعيد 

وهذا ما حيقق السالم واحملبة.
نارميان حنلة عواضة صبية  املدّرسة  احلسناء 
العلمية  ومسريتها  وطموحها  بفكرها  رائعة 
وتربيتها البيتية هلا والجناهلا وحياتها الزوجية 
اللواتي  اجلالية  لصبايا  وقدوة  مثاال  تعترب 
يطمحن حلياة راقية مقرونة باالدب واالخالق 

والعلم معا وهذا هو النجاح عينه

احلسناء نارميان حنلة عواضة
اجلهل هو املوت واملعرفة هي احلياة

وجه
األسبوع

 اعداد:
 أكرم املغّوش

صور من تاريخ اجلالية
تقديم أكرم املغّوش

من ديوان الغدير

عقيُق واستبان  برٌق  الح  قد 

والصبح فيٌض من مناهِل دمعيت

فتغريت أوصافها طُرُق السماء

فتلّثمت أنوارها  وجتّهمت 

النوى اعياها  احلّراء  والدمعة 

كيف السنني املاضيات تصّرمت

يا جرح كم هبت عليك نسائٌم

يا قلب أنت على الفواجع نغمٌة

قد اوهنت صوت الصليل صقورها

حسراتها تنهدت  كربالء  يف 

سيوفها اخلافقني  يف  ومواقٌع 

احلص رمل  آالمها  لت  مُحِّ قد 

فتغريت كرامها  املعني  خذل 

متّردت اجلباه  على  والسمهرّي 

غمارها احلسني  خاض  ومعارٌك 

محاتها القلوب  غْلُف  أمًة  يا 

ان سال دمعي يف محاَك تأملًا 
*الزميل أكرم املغوّش يتوسط الشعراء طليع حمدان، جوزيف الهاشم، نديم شعيب وعادل خداج)أرشيف(*

تويف االربعاء  التينور اإليطالي سلفاتوري ليسيرتا، 
ومن بني األمساء األكثر حزنًا على رحيل ليسيرتا، 
لكونه من أعز أصدقائه، املايسرتو ريكاردو موتي، 

الذي مل يكن زمياًل، بل صديق للتينور الراحل.
سلفاتوري  اإليطالي  التينور  االربعاء  أمس  تويف   
ليسيرتا، بعد عدة أيام من دخوله أحد املستشفيات 
اإليطالية، إثر إصابته يف حادث دراجة نارية، أثناء 

توجهه الستالم جائزة.
يف  الصحافة  أطلقت  الذي  ليسيرتا  سلفاتوري 
إيطاليا عليه لقب »بافاروتي اجلديد«، واملولود يف 
برين يف سويسرا، وإن كانت تربطه عالقة عائلية 
متينة مبدينة راجوسا اإليطالية، كان يف طريقه اىل 
هذه املدينة الستالم جائزة يوم 27 آب / أغسطس 
املاضي، عندما سقط عن دراجته النارية، وتعرض 
وصول  عدم  اىل  أدت  رأسه،  يف  بالغة  إلصابات 
الدم اىل دماغه، وفقدان وعيه، ودخوله يف حالة 
يف  أالربعاء  ليتوفى  أيام،  مثانية  ملدة  الغيبوبة 

مستشفى غاريبالدي يف كاتانيا يف صقلية.
سلفاتوري ليسيرتا، الذي كان يبلغ 43 عامًا، وينظر 
إليه على أنه وريث لوتشيانو بافاروتي يف إيطاليا، 
يتوقف قلبه عند منتصف جولة فنية، كانت طوكيو 
حمطته القادمة فيها، وحيول دون أن يستلم واحدة 
جائزة  أال وهي  املثرية ملشاعره،  اجلوائز  أكثر  من 
»راغوساني نيل موندو«، واليت قررت مدينته منحها 

له إعرتافًا بفنه.
إيطاليا، الوطن األقرب اىل قلب ليسيرتا، إستمعت 
اىل صوته يف العام 2000. عندما كان املايسرتو 
منصة  على  من  األوركسرتا  يقود  موتي  ريكاردو 
جاهزًا  شيء  كل  كان  حيث  ميالن«،  دي  »سكاال 
خرج  خمتلفا  مغنيا  أن  إاّل  التالية.  الفقرة  لتقديم 
ولتشعر  قبل،  من  ميالنو  مجهور  يألفه  مل  بصوت 
خاصة  عالقة  هناك  أن  الوقت،  ذلك  منذ  إيطاليا، 
مغٍن  ليسيرتا،  سلفاتوري  وبني  بينها  متتد  بدأت 
لبافاروتي  الشرعي  الوريث  للكثريين  بالنسبة  بدا 
املتويف يف 2007. وأول ظهور للتينور اجلديد كان 

قبل عام من ذلك، وعلى يد موتي، أيضًا.
وكان ليسيرتا قد شعر أنه واحد من املغنني األكثر 
بافاروتي،  منحه  عندما  احلني،  ذلك  يف  أهمية 
بنفسه، الفرصة للظهور معه، قبل أكثر من سنتني. 
وكان يقدم »توسكا« أيضًا، يف » ميرتوبوليتان« يف 

نيويورك، لكن بعمل يقوده بافاروتي.
ومن بني األمساء األكثر حزنًا على رحيل ليسيرتا، 
لكونه من أعز أصدقائه، املايسرتو ريكاردو موتي، 
الراحل.  للتينور  صديق  بل  زمياًل،  يكن  مل  الذي 
ورغم إنشغاله يف جولة برفقة »أوركسرتا شيكاغو 
إاّل أن املايسرتو اإليطالي حتدث عن  السمفونية«، 
صديقه من فيينا، قائاًل: »إن نبأ وفاة سلفاتوري 
ربطتين  لقد  حقًا.  صدمين  قد  املبكر،  ليسيرتا 
الكثري من  الفنان عالقة صداقة ناضجة، يف  بهذا 
جماالت التعاون، إن كان يف املسرح، أو يف بعض 

التسجيالت املشرتكة«.
وبرحيل التينور اإليطالي سلفاتوري ليسيرتا، يطرح 
السؤال التالي نفسه: من هو التينور القادم، الذي 
بعد  إيطاليا،  يف  األوبرالي  الفن  عرش  سيتوىل 

غياب أحد أبرز أقطابه املعاصرين؟!

سيدني - يوسف يلدا

من الذي سيتوىل عرش الفن األوبرالي يف إيطاليا؟

رحيل وريث بافاروتي... التينور 
سلفاتوري ليسيرتا
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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
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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@



صفحة 25     

ملبورن

Page 25

Melbourne

Saturday 17 September 2011السبت 17 أيلول 2011

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
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 الساعة 25 يف ملبورن
تأمالت الراعي املجنون

البطريرك الراعي 

الرجل هو  الراعي ال مع سورية وال مع حزب اهلل..  البطريرك 
قائد لكنيسة انطاكيا وسائر املشرق... راٍع يتمتع بروحية سامية 
ونفسية كبرية ال تعرف احلقد.. انها احملبة فيه.. وهي عنوان 
مسريته شراكة وحمبة..البطريرك الراعي يقف مع معلمه يسوع 
احلصاد...  بيادر  على  حنن  القطاف..  وقت  حان  املسيح... 
واحلصادون يف زمن احملن الكبرية هو شرفاء القوم..الراعي 
رجل شريف.. مؤمن.. ثائر يف خطى الثائر االول بطرد اللصوص 
من هيكل الوطن الكبري.. هذه املرة الراعي هو بشارة اخلالص 

من هريودس وصوال اىل مصرع تنني االحتالل واالغتصاب.
الرب معك ايها الراعي.. والعذراء حتميك من والد احلرام ابناء 

االبالسة واالفاعي.
***

الشاعر نبيل برباري
يف ملبورن حتضر جمموعة من اصدقاء الشاعر الكبري نبيل برباري 
لدعوة عشاق الكلمة املفعمة بروحية ملكوت عبقرية الشعر حلضور 
حفل توقيع ديوانيه »خربشات على جدار الزمن« و »الطرق 

على ابواب الفجر«.
العنوان:   على  االجتماعي  العودة  دار  مركز  يف  احلفل  يقام 
تشرين   16 يف  االحد  يوم  1Wendel St, Brunswick  وذلك 
بعد  الرابعة  الساعة  متام  ويف  العام  هذا  من  اوكتوبر  االول/ 

الظهر.طبعا الدعوة عامة.
وللشاعر نبيل برباري عدة مؤلفات، وكتب الكثري من املقاالت، 
وهو من دعاة الوحدة بني ابناء الوطن الواحد على اساس الوعي 
واملعرفة، وامنيته ان نصل اىل يوم تقود فيه مجاعة املبدعني 
واملنتجني فكرا وثقافة  العامل اىل شواطئ اجلمال حيث السالم 
الروحي واالمن واالستقرار االجتماعي، وهذا ما حيقق تطلعات 
االنسان احلقيقي برتسيخ قيم العدالة اليت تنتصر دائما لكرامة 

هذا االنسان وحق تقرير مصريه وتقدمه.
للشاعر برباري حتية تقدير.. ومربوك لنتاجه اجلميل واملفيد يف 

آن واحد... واىل االمام.
***

فؤاد مظلوم أبو نضال
فؤاد مظلوم وجمموعة من اصدقائه يتأهبون لزيارة الوطن االم.. 
والزيارة تنطلق من مطار ملبورن اىل مطار بريوت الدولي.. ومن 

مطار بريوت الدولي تنطلق اجملموعة املؤلفة من مخسني رجال 
يف رحلة حج اىل قانا اجلليل يف جنوب لبناننا املبارك.. بعدها 
تنطلق مسريتهم اىل مدينة حلب وبواسطة النقل اجلوي يعين 
من مطار بريوت اىل مطار حلب، ومن مدينة حلب ينطلق الوفد 
مارون شفيع  القديس  لضريح  حج  زيارة  براد يف  مدينة  اىل 
الطوائف واالديان كما حيلو للسيد فؤاد مظلوم ان يسميه.. 
وبلقاء مع اجملموعة الطيبة االسبوع املاضي اكدوا ان للزيارة 
ابعادا دينية واجتماعية هامة ستحدثون عنها فور عودتهم من 

زيارة احلج هذه.
نتمنى  هلم زيارة موفقة ومفيدة اىل ارض بالدنا املفعمة برائحة 
البخور واريج اليامسني وعطر انساني يفوح منه عبق حضارات 
ورساالت تبقى يف البال أبد الدهور.. موفقني يا شباب.. اهلل 

ومار مارون معكم.
***

سعيد صيداوي
النضال والصراع.. يكتب قناعات وجدانية..  العّمار شيخ  ابو 
يدّون ما يقول النه من املؤمنني الكبار ان احلقيقة هي وجود 
ُتقال  ان  ثانيًا  ُتعرف،  ان  اواًل  ثالثة:  اقانيم  هي  ومعرفة.. 
وثالثا ان مّتارس وهذا هو االهم... تلك املفاهيم ترسخت فيه 
ومنت وكربت واينعت وأمثرت منذ طفولته املعذبة اليت كّونت 

شخصيته املميزة.
ابو عمار شّب على قيم ُوجدت لالنسان يف كونيته التالدة.. 
وجاءت جتسدا لرسالة تقول ان املبادئ لالنسان وليس االنسان 

للمبادئ...
***

العزيز ابو جكيل موسى شقري
موسى شقري.. مؤمن بربه وبقضية ناسه.. جدير حبياة العز النه 
رجل املواقف واملهمات الصعبة.. موسى شقري ابن اجلنوب ابن 
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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
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<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<
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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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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‘„
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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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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
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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 
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«Opposite CentreLink» 
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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
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٢٠١١ ٤ حزيران  Saturday 4 June 2011السبت 

العالناتكم يف ملبورن 
االتصال مبدير  املكتب 

الزميل كميل مسعود:
0405272581

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

نساعدكم يف تخطي العراقيل التي تواجهكم بأمانة واخالص
نتكلم العربية
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يقام قداس وجناز االربعني لراحة نفس

املرحومة نور حراق عبد اهلل
املنتقلة اىل رمحته تعاىل يف بلدة بتعبورة - قضاء الكورة وذلك 
متام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم االحد الواقع فيه 18 - 9 
- 2011 يف كنيسة القديس نقوالوس االنطاكية االرثوذكسية 

على العنوان التالي:

 Simpson Street East Melbourne VIC 176
الداعون يف اسرتاليا: اوالد الفقيدة عبد اهلل عبد اهلل )ناصيف( 
وعائلته، صباح عبد اهلل وعائلته، ابنتها سيدة زوجة حامت حراق 
وعائالتهم.شقيقها  اهلل  عبد  نظام  املرحوم  عائلة  وعائلتها، 

وديع حراق وعائلته.
يف الوطن لبنان: ابنها حنا عبد اهلل )ناصيف( وعائلته، عائلة 
املرحوم بسام عبد اهلل وعائالتهم وعموم عائليت عبد اهلل وحراق 
ومن ينتسب اليهما وعموم عائالت بلدتي بتعبورة وحامات يف 

الوطن واملهجر.
تقبل التعازي بعد اجلناز يف الكنيسة. 

الدعوة عامة

بقلم كميل مسعود

 البطربرك مار بشارة بطرس الراعي 
الكالم  نعم  والف  نعم 
الغري  وعلى  لك 
االستماع واالصغاء الن 
وتقوله  قلته  ما  كل 
كل  من  عليه  جممع 
فالكالم  اللبنانيني.. 
باهلل  االميان  مشبعب 
ومبحبة مجيع املخلوقات 
االرض  على  البشرية 
واحد  اهلل  بان  املؤمنة 
خالق  وهو  يتجزأ  ال 
واالرض.  السموات 
هذا ما ناديت به وانت 
 25 مدى  على  اسقف 

قداس وجناز االربعني

سنة على مجيع املذابح يف عظاتك وامام زوارك ويف كل 
تنقالتك واجتماعاتك مع الناس كل الناس.

وساعة تصاعد الدخان االبيض من نوافذ بكركي فاحت من 
اىل  وسجدنا  فابتهلنا  والقداسة  البخور  رائحة  الدخان  هذا 
اهلل قائلني هذا هو الراعي الصاحل الذي يبحث عن اخلروف 

الضائع قبل اخلراف الذين حوله.
الذي  الراعي  بطرس  بشارة  مار  الصاحل  الراعي  هو  هذا 
للموارنة يف  املشرق  وسائر  انطاكيا  على  بطريركا  اصبح 

لبنان والعامل العربي وسائر احناء العامل.
هذا الراعي الصاحل ليس للمسيحيني فقط امنا للمسيحيني 
واملسلمني على حد سواء هو غبطة ابينا مار بشارة بطرس 
الراعي الذي اهدانا اياه اهلل بقوته وعظمته يف هذا الظرف 
احلقد  يتآكل  اليت  منطقتنا   يف  يعصف  الذي  العصيب 

والبغض والكراهية شعوبها.
بزيارات  القيام  بدأ  البطريركية  السدة  غبطته  تولي  ومنذ 
كرسي  على  جلس  اليت  جبيل  منطقة  من  استهلها  رعوية 
مطرانيتها ما يقارب الـ 25 عاما واخذ يكثف زياراته مشاال 
وغربا وبقاعا وجنوبا حيث كان له فيها ما مل يكن لغريه 
من قبل وهي مدينة صيدا اليت مل يُزرها بطريرك منذ 150 
عاما حيث استقبلته بنوابها ووزائها املسيحيني واملسلمني 
واهلتافات  واالرز  بالورود  الطوائف  املتعددة  وجبماهريها 
مرحبة حبامل شعار احملبة والشراكة بني ابناء الوطن الواحد 

ليعم مجيع احناء العامل.
نعم هو الراعي الصاحل لكل اللبنانيني على خمتلف مذاهبهم 
احلد  عند هذا  بقف  ولن  والسياسية.  الدينية  ومعتقداتهم 
من الزيارات اذ انه على جدول زياراته املقبلة سورية اجلارة 
اصقاع  كل  اىل  املارونية  منها  انطلقت  اليت  والشقيقة 

االرض.
دون  حالت  باملنطقة  تعصف  اليت  القاسية  الظروف  لكن 
القيام بهذه الزيارة يف الوقت احلاضر حيث مت تأجيلها اىل 
وقت الحق واستبداهلا بزيارة رعوية اىل فرنسا حيث تفقد 
حمبة  وروحه  وعقله  قلبه  ويف  السالم  ناشرا  هناك  أبناءه 

وبركة اهلل يعطيها البنائها املنتشرين يف العامل.
مجيع  يف  بها  ويطوف  واحملبة  السالم  رسالة  حيمل  ومن 
اصقاع االرض لن خياف العواصف مهما اشتدت وال بد من 
كلمة حق ووجدان جيب قوهلا وان كان الشعب ال يسجل 
مثل هذه االعمال اجلبارة اليت يقوم بها غبطته يف رحالته 
وما قاله يف فرنسا سيجله التاريخ يف ناصع صفحاته اذ 
اثبت بذلك انه يسري على خطى اسالفه من البطاركة العظماء 

من سرية العزة وكرامة االنسان.
ارضاء الحد وال  وما قاله يف فرنسا قاله دون خوف وال 
دفاعا عن نظام االسد وال عن سالح حزب اهلل بل قاله عن 
اىل  ينظر  الذي  املؤمن  الرجل  وهو  ال،  تامة  كيف  قناعة 
البعيد البعيد باحياء من الروح القدس وهو املعروف بعميق 
التفكري كونه املدرك والواعي لكل االمور كبرية كانت ام 
ان  طاملا  اهلل  حزب  لسالح  مربرا  هناك  ان  حيث  صغرية 
اسرائيل حتتل اجزاء من لبنان وعن سورية قال غبطته ان 
الفرص  من  املزيد  اعطاؤه  وجيب  باالصالحات  بدأ  االسد 
اىل  سيأتي  فمن  تغري  سورية  يف  النظام  ان  ولنفرتض 

احلكم!!!
وكان يرافق غبطته يف زياراته وتنقالته عدد من املطارنة 

وعلى رأسهم سيادة املطران مسري مظلوم.
وفقك اهلل يا غبطة أبينا مار بشارة بطرس الراعي يف مجيع 
احلامل  انت  واالنسانية  الدينية  واهدافك  الرعوية  زياراتك 
رسالة السيد املسيح تطوف بها وتنشرها يف مجيع بلدان 

العامل اليت تزورها. 

الرابعة  الساعة  ومن  املاضيتني  قبل  ما  واالثنني  االحد  ليلة 
لغاية الساعة السادسة مساء مت عرض فيلم وثائقي باشراف 
التيار الوطين احلر يف ملبورن وذلك يف مركز بلدية برستون 
من  اكثر  حضره  حيث  طائشة«  ورصاصة  نوَسك  »يا  عنوانه 

600 شخص.
وحيكي الفيلم قصة حياة الناس يف لبنان عامة ويف بريوت 
خاصة اليت اصبحت غريبة اكثر من الغرب بكثري نسبة للحرية 
اىل  والصورة  بالصوت  رسالة  وهي  ميارسونها  اليت  املطلقة 
الوالدين كي ال خيسروا اوالدهم والذين طالبوا باحلرية اصبحوا 

يف فلتان على اعلى املستويات.

 التيار الوطين احلر يف ملبورن يعرض فيلما ترفيهيا 
ملدة ليلتني بعيدا عن السياسة

مالحظة وتنويه
ان جريدة امليدل ايست هريالد هي منرب لكل اآلراء وهي 
تتيح اجملال جلميع األقالم وان املقاالت اليت تنشر على 
صفحاتها ال تعرب بالضرورة عن رأي الصحيفة امنا عن رأي 
كاتبها، واننا على استعداد لنشر اي رد عمال حبرية النشر 

شرط االبتعاد عن التجريح الشخصي..
اهلريالد

الجماهري خارج القاعة*

ومهما يكن من امر فان هذا الفيلم بكل ما فيه يبقى افضل 
بكثري من افالم بعض السياسيني اليت ميثلونها على الشعب 
االستغالل  سياسة  انها  بل  ال  الواقع  عن  والبعيدة  اللبناني 
املواطن  الفاسدة حترم  السياسة  هذه  واالستبداد.  والكيدية 
من حقوقه املشروعة ومن اخلدمات االساسية خاصة الكهرباء 
وتدمري  الشعب  قهر  على  والعمل  استهتارهم  بسبب  واملاء 

الوطن..
فان  رضي  ام  البعض  غضب  بصراحة  نقوهلا  املآلن  وبالفم 
املعارضة حق مشروع يف دول العامل من اجل مصلحة الوطن 
كمواطن  حقوقه  من  الشعب  حرمان  اجل  من  ال  واملواطن 
به  تقوم  مبا  شبيهة  ختريبية  مبعارضة  اشبه  بذلك  تصبح  اذ 

اجملموعات املعارضة اآلن يف بعض الدول العربية.

*ينتظرون دورهم**يستلمون تذاكر الدخول*

*من اصدقاء التيار*

الجماهري داخل القاعة*
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متفرقـات

ملـــــبورن

االسبوع املاضي احتفلت السيدة فايدة راضي طوق عقيلة 
السيد داني طوق بعيد ميالدها الثالثني فدعت ملشاركتها 
اصدقاء  وبعض  واالقارب  االهل  السعيدة  املناسبة  هذه 

العائلة حيث امضى احلضور ليلة عامرة بالفرح والسعادة.
وقد شكرت صاحبة العيد فايدة كل الذين حضروا وشاركوها 
فرحة عيدها متمنية للجميع ان تبقى ديارهم عامرة باالفراح 

واملسرات.
صاحبة  قطعت  فايدة  تو  داي  بريث  هابي  هتافات  وعلى 

العيد قالب احللوى وتقبلت التهاني من اجلميع.
تربطها  اليت  وملبورن  سيدني  يف  اهلريالد  جريدة  اسرة 
طوق  راضي  فايدة  للسيدة  تتمنى  بالعائلة  اخوية  صداقة 

سنني عديدة مكللة بالسعادة.

فايدة راضي طوق حتتفل 
بعيد ميالدها الـ 30

St Charbel’s  
Annual BBQ 

Saturday 1 October 2011 
St Charbel’s Multi-Purpose Hall 

Mass at 5.30pm 
BBQ from 7.00pm Entry: $10 per child  $20 per adult 

To purchase tickets, contact St Charbel’s Monastery on 
9740 0998. 
Tickets can also be purchased at the door.  
 

The event includes: 
 

Food and Drink Stalls 
Music Entertainment: DJ, Band and Singers 

Lots of Entertainment for Children 
Outdoor Games 

Traditional Lebanese Saj 
Raffle Draw 

*فايدة بني والديها شربل وامال راضي*

*صاحبة العيد فايدة مع زوجها داني طوق*

العالناتكم يف ملبورن االتصال بالسيد 
كميل مسعود على الرقم التالي:

0405272581

عن  حديثًا  الصادر  لبنان«:  احلدث  »عاصي  كتاب  يقدم 
مركز »فينيكس للدراسات اللبنانية« )جامعة الروح القدس 
)جبة  احلدث  عاصي  مغارة  الكتشافات  عرضًا  الكسليك(، 
بشري(، من مومياءات وأواٍن ولقى ومسكوكات وخمطوطات. 
اآلثار  علم  يف  البارز  احلدث  هذا  تأليف  يف  اشرتك  وقد 
القروسطية يف لبنان، ملا يقّدمه من رؤية توضيحية لبعض 
جمريات التاريخ ومكوّناته على الصعيد االجتماعي، والثقايف، 
والبنيوي، كل من فادي بارودي، عبدو بدوي، بولس خواجه 

وجوزف مكرزل.
ويستعيد الكتاب تاريخ االضطهاد والقهر الذي تعرض له 
املوارنة يف جبل لبنان خالل القرون الوسطى، وال سيما اثناء 
للقرى  تدمري  من  به  قاموا  وما  املماليك  اليت شنها  احلملة 

والكنائس واملغاور ومن قتل ألبناء تلك املنطقة.
وسيقام حفل توقيع الكتاب نهار اجلمعة 23 اجلاري يف حرم 
جامعة الروح القدس الكسليك، ابتداًء من السادسة والربع 

مساًء.

عاصي احلدث لبنان: 
مقاومة املماليك صفحة »يسوع« األكثر شعبية

على الفايسبوك

باهتمام  االجتماعي  »فايسبوك«  موقع  على  »يسوع«  حتظى صفحة 
كبري، اذ كانت األكثر شعبية خالل األشهر الثالثة املاضية. وقال 
فوريست«،  »ويك  جامعة  باحث يف  وهو  سنة(،   41( تابور  آرون 
أكثر  وباتت   ،2009 نيسان  يف  يوميًا«  »يسوع  صفحة  فتح  انه 
بيرب«.  الشاب جاسنت  األمريكي  النجم  شعبية...«حتى من صفحة 
أضع صلوات وصورا  الناس.  أشجع  أن  أردت  »انين  اىل  واشار 

وتأمالت، حنو 5 مرات يوميًا، مع رسالة مسيحية على الصفحة«.

اعادة بناء مسجد يف موسكو تقسم املسلمني

تعارض منظمات مسلمة يف روسيا اعادة بناء احد اقدم املساجد 
يف موسكو مبوجب قرار من جملس املفتني، مبدية نيتها التقدم 
بشكوى امام اعلى سلطات الدولة. وقد خضع املسجد، وهو االكرب 
يف موسكو، الشغال اعادة اعمار بدأت قبل اعوام عدة، مبوجب قرار 
اجمللس، لزيادة قدرته االستيعابية، واقامة جممع مع فندق وعدد 
من احملال. غري ان احملتجني اعتربوا ان املبنى »ميثل مثاال للهندسة 
القرن العشرين«، واملهددة  الترتية اليت تعود اىل بداية  الدينية 

باعادة بناء كاملة للمسجد.

كاهن ممثل أرثوذكسي روسي...
اىل الرئاسة

أخلوبيستني  إيفان  الروسي  األرثوذكسي  والكاهن  املمثل  أعلن 
السنة  الروسية  الرئاسية  اإلنتخابات  إىل  الرتشح  على  عزمه 
املقبلة. وأخلوبيستني شخصية تلفزيونية شهرية عرف بدوره يف 
حوادثه يف مستشفى.  الذي حتصل  الكوميدي  »إنرتني«  مسلسل 
التمثيل  إىل  وإضافة  طويل«.  درس  بعد  القرار  اختذ  »إنه  وقال 
الكنيسة  يف  كاهنا  أخلوبيستني  يرتسم  السيناريوهات،  وكتابة 

األرثوذكسية الروسية.
 

احتجاج اسالمي يف كوسوفو 

شارك مئات املسلمني يف كوسوفو يف حترك احتجاجي على قرار 
بارتداء احلجاب يف املدارس، وشكا خالله  الربملان بعدم السماح 
املشاركون قلة األماكن املخصصة لصالة املسلمني. وقالت بلدية 
بعض  لكن  لبناء مسجد،  مناسبة  أرض  لديها قطعة  ان  بريشتينا 
وسط  من  قريبة  ليست  ألنها  موقعها،  على  اعرتض  املسلمني 

بريشتينا، على غرار أماكن العبادة الكاثوليكية واألرثوذكسية.

أخبار من العامل
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Page 27صفحة ٢٧     

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÷]
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<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<

FÍfi^€◊ä⁄<ÖÁi^flÈä÷]Ê<Í÷Áffl�â]Ê<gËÅ<ºâÁjË<ÌÀËÜç<'é÷]F<F|Áç˘]Ê<Ü€¬<Ç€¶Ê<gËÅ<Ç∑_Ê<‰ÀËÜç<'Èé÷]F<Ft^£]Ê<Ìõ^ËÜ⁄<Í÷^‚_<ºâÁjË<‰ÀËÜç<'Èé÷]F<Ft^r¬Ê<Ïà∑Ê<Í÷Áffl�â]Ê<gËÅÊ<Ü€¬Ê<Ç√â_<ºâÁjË<ÌÀËÜçF

FÖÁñuÊ<ª^ËÜŒF<

Fê�Á«π]<ÿÈ⁄à÷]Ê<ÌÀËÜç<'Èé÷]<H‹v◊⁄<Áe<H|Áç˘]<HÓäÈ¬<HÍfi^€◊ä⁄<HgÈfiÜ“<V∞€È÷]<‡⁄F

97505588

متفرقـات

الفرح  بانكستاون حمطة  املشهور يف  جان شاهني  ومطعم  مقهى 
الكيف  وحميب  السهر  وعشاق  الراقية  العائالت  وملتقى  الدائم 
واالنشراح الذين يتقاطرون كل اسبوع ليعيشوا امجل حلظات الفرح 
والسعادة. وحتلو املناسبات يف هذا املطعم حيث اجلو العائلي الذي 
الذي  شاهني  جان  البشوش  الوجه  صاحبه  باشراف  ادارته  تؤمنه 
اعتاد ان يقدم امجل الربامج الفنية مع الراقصة اللولبية ومشاركة 
اىل  اضافة  رائعة  وصلة  قدم  الذي  مسعد  ايلي  الفنان  الفكاهي 
اجلو الشرقي اجلميل واخلدمة السريعة املمتازة اىل جانب العديد من 

املناسبات من اعياد زواج ووداع عزوبية واعياد ميالد وغريها.
ميالده وسط  بعيد  فخر  جان  الشاب  احتفل  فخر:  جان  ميالد  عيد 

االخوة الذين حتلقوا حوله ورقصوا معه ابتهاجا..ألف مربوك..
كما احتفلت اآلنسة اليس حبق بعيد ميالدها ومع اغنية هابي بريث 
التهاني من اجلميع.كذلك ضم  داي قطعت قالب احللوى وتقبلت 
مطعم جان شاهني عدة مناسبات اجتماعية سهرت مع الربنامج الفين 

واالركيلة والكاس يدق الكاس حتى ساعات متأخرة من الليل.
تصوير اراكس
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<ÃâÁÈ÷] <Ó◊È÷Ê <‡ËÇ÷] <ÕÜç <Ç∑] <·^âÊÜ√÷] <ÿ}Å <Ô2“ <ÌuÜÀe
<:÷] <ÌËÖ^fl÷] <]Áï˜]Ê <ŸÁf�÷] <≈ÜŒ <Ó◊¬ <9‚Ñ÷] <ìÀœ÷] <9¬Üπ]
<‡ËÁ¬Çπ]Ê<ÿ‚˜]<ƒ⁄<<^€„◊fœjâ]<oÈu<›Árfl÷]<ÜíŒ<Ì÷^ë<ª<k√ç
<ÌuÜÀ÷]<Ÿ¯}Ê<J^fl«÷]Ê<ÓœÈâÁπ]<≈]Áfi]<ÿ∂^e<Ì⁄^â]<·^flÀ÷]<ÍqÅÅ
<ã“]Ö] <ê¯ <≈^√ç]Ê <4§] <ÃâÁË <ÁËÇÈ  <]Áï] <Ó◊¬Ê <ÏÜ⁄^√÷]
<·]ÁÀëÊ<ÅÁf¬<Ì÷^í÷]<ÎÜËÇ⁄Ê<·Á√6<4fl⁄<Í”È⁄^flËÇ÷]<Õ]Üç^eÊ

JƒÈ€¢]<‡⁄<Ífi^„j÷]<¯fœiÊ<ÌuÜÀ÷]<g÷^Œ<·^âÊÜ√÷]<ƒ�Œ<…^eÅ

=«ãæa@Û‹Ó€Î@ÂÌá€a@“ãí@áºa@ÊbéÎã»€a

<oÈu<›¯u˜]<ìÀŒ<Å^q<ŸàËÜ∆Ê<Ç€¶<·^âÊÜ√÷]<ÿ}Å<Ô2“<ÌuÜÀe
<oÈu<ÊàËÅ]Ö^e <Ì÷^ë<ª<‡ËÁ¬Çπ]Ê<ÿ‚˜]<‡⁄<]ÅÇ¬<^€7Áu<^√∂
<^fl«÷]Ê <ÓœÈâÁπ] <≈]Áfi] <ÿ∂^e <Ì⁄^â] <·^flÀ÷] <ÍqÅÅ < <^€„◊fœjâ]
<Ìfi^flÀ÷]<ÌâÇ¬Ê<ÏÜ⁄^√÷]<ÌuÜÀ÷]<ºâÊÊ<JƒÈ€¢]<hÁ◊Œ<Ü€«i<ÌuÜÀ÷]Ê
<Å^q<ŸàËÜ∆Ê<Ç€¶<·^âÊÜ√÷]<ƒ�Œ<<<ã“]Ö]<ê¯ <≈^√ç]Ê<gflËá

JƒÈ€¢]<‡⁄<Ífi^„j÷]<¯fœiÊ<g£]<ÌíŒÖ<^íŒÖÊ<ÌuÜÀ÷]<g÷^Œ

Übu@fiçÌãÀÎ@á‡´@ÊbéÎã»€a

<ÖÁ„éπ]<·Ê^jä”fi^e<ª<∞‚^ç<·^q<Ó„◊⁄Ê<‹√�⁄<ì«Ë<≈Áfâ]<ÿ“
<ƒ⁄<Ì¬Áfljπ]<ÏÇËÇ√÷]<l^fâ^flπ]Ê<l¯Ò^√÷]<ÅÁ Áe<Ì◊È€¢]<l]Ü„ä÷^e
<ÎÖÁ}<tÖÁq<·^flÀ÷]<›^«fi]<Ó◊¬<ÿÈ€¢]<ÍŒÜé÷]<Á¢]Ê<;À÷]<s⁄^fi2÷]
<‹√�π]<ÏÖ]Å]<‡⁄<Ïá^j€π]<Ì√ËÜä÷]<Ì⁄Ç§]Ê<Ç√â<‹Èäfi<hÜ�π]Ê

JÏÑËÑ◊÷]<Ì◊ÈqÜfl÷]Ê<ÌµÜ”÷]
<{e<gœ◊π]<—^ËÇé÷]<‘÷^⁄<h^é÷]<Óñ⁄]<ÍeÅ<±]<‰¬ÁqÖ<Ìfâ^fl≤Ê
<<ª<Ì◊È∂Ê<Ì√j∫<ÏÜ„â<^ŒÇë˜]Ê<‹7^È¬Ê<‰fi]Á}]<ƒ⁄<DÖÁÈflä÷]E
<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

العذراء  السيدة  كنيسة  رعية  أحيت  مجعيتها  من  بدعوة 
سيادة  برعاية  السنوية  حفلتها  مرييالندز  يف  االرثوذكسية 
خادم  وحضور  االحرتام  السامي  صليبا  بولس  امليرتوبوليت 
الكهنة  من  وعدد  احملرتم  سعد  جورج  االب  الكنيسة  رعية 
وحضور النائب طوني عيسى ومدير بنك بريوت هيلينيك فرع 
باراماتا السيد حسيب درويش ومجهور كبري من ابناء الرعية 

يف صالة الويستيال الكربى اليت اكتظت باحلضور الكثيف.
مشاريع  لدعم  ريعها  يعود  اليت  السنوية،  احلفلة  وهذه 
الشاعر فؤاد نعمان اخلوري  برناجمها  الكنيسة اخلريية، قدم 

بامجل االشعار ورحب باحلضور ترحيبا الئقا.
بارك  الذي  سعد  جورج  االب  لقدس  بصالة  احلفلة  افتتحت 
احلضور وشكر مجيع الذين قدموا اهلدايا واملؤسسات الراعية 

اخلوري يف  ابراهيم  وسفريات  هيلينك  بريوت  بنك  وخاصة 
البالد  اىل  وايابا  ذهابا  سفر  بطاقة  قدم  الذي  مرييالندز 
العربية على منت طريان االمارات والعديد من اجلوائز القيمة 

ومتنى قدسه للحضور قضاء سهرة ممتعة.
اليت  اجلوائز  على  تومبوال  سحب  جرى  العامرة  احلفلة  خالل 
وزعت على راحبيها حيث رحبت بطاقة السفر الشابة وجيهة 
فجلون من مكتب ابراهيم اخلوري رئيس مجعية الكنيسة الذي 
يعمل دائما بدقة واخالص ويقدم ارخص االسعار للمسافرين.
وامضى احلضور مع اجلو الفين الذي احياه عدد من املطرينب 
امجل سهرة دامت اىل منتصف الليل وكانت ادارة الويستيال 
ساهرة على راحة احلضور حيث قدمت العشاء الفاخر واخلدمة 

السريعة املمتازة.              واعاله بعض اللقطات

حفلة رعية السيدة العذراء - مرييالندز

أمجل الليالي واجللسات يف مقهى 
ومطعم جان شاهني

*الفنان ايلي مسعد وبعض النكات املهضومة*

*يحتفلون بمناسباتهم*

*اجواء الفرح*

*الفنان ايلي مسعد يزرع الضحكة*

*بعض الحضور*
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World News
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JERUSALEM: A high-
level U.S. team kicked off 
a new round of shuttle 
diplomacy Wednesday in 
a last-ditch effort to con-
tain the diplomatic fall-
out from the Palestinian 
statehood push, but the 
odds of a breakthrough 
appeared slim as the Pal-
estinians pledged to go 
ahead with mass rallies 
to draw world attention 
to their bid.
U.S. diplomats Dennis 
Ross and David Hale ar-
rived late Wednesday for 
talks with Prime Minis-
ter Benjamin Netanyahu 
and other Israeli leaders. 
They were to travel to 
the West Bank Thursday 
to talk with Palestinian 
President Mahmoud Ab-
bas.
Washington is trying to 
persuade the Palestin-
ians to drop their plan to 
ask the United Nations 
to recognize an indepen-
dent Palestinian state, 
but so far without suc-
cess.
The Palestinians are turn-
ing to the U.N. after peace 
talks with Israel broke 
down, hoping a U.N. bid 
would boost their state-
hood drive.
Both Israel and the U.S. 
oppose the campaign, 
saying there is no substi-
tute for negotiations.
An Israeli official said 
there was “a very inten-
sive effort” under way in 
hopes of finding a formu-
la that would allow nego-
tiations to resume.
“We hope we succeed. 
It’s not a foregone con-
clusion,” said the official, 
speaking on condition of 
anonymity because he 
was discussing a sensi-
tive diplomatic matter.
Even though Israeli of-
ficials say they have not 
finalized their response, 
hard-line Israeli Foreign 
Minister Avigdor Lieber-
man warned Wednes-
day that there would be 
“harsh and grave con-
sequences” if the Pales-

Diplomacy surges ahead of Palestinian U.N. bid 
tinians persist with their 
plan to seek U.N. mem-
bership.
In the past he has called 
for Israel to sever all re-
lations with the adminis-
tration of Abbas should 
it press on with its U.N. 
membership bid.
“What I can say with the 
greatest confidence is 
that from the moment 
they pass a unilateral de-
cision there will be harsh 
and grave consequenc-
es,” Lieberman told an 
agricultural conference 
in southern Israel.
There was no immediate 
Palestinian comment.
Officials have said they 
remain determined to go 
to the U.N. unless Israel 
accepts their demand for 
a freeze on West Bank 
settlement construction 
and commits to a Pales-
tinian state based on the 
cease-fire lines that mark 
the West Bank, East Je-
rusalem and Gaza – areas 
occupied by Israeli since 
the 1967 Mideast war.
With the odds of a break-
through appearing slim, 
the Palestinians instead 
plan to submit a resolu-
tion to the United Nations 
during the annual General 
Assembly, which begins 
in New York Tuesday.
Although the vote would 
not change the situation 
on the ground, the Pal-
estinians believe United 
Nations recognition of a 
state along the 1967 lines 
would give them leverage 
in future negotiations.
Netanyahu wants to keep 
parts of the West Bank 
under any final peace 
deal and says that Israel 
will never relinquish con-
trol of East Jerusalem, 
home to sensitive Jew-
ish, Christian and Muslim 
holy sites.
Israeli-Palestinian talks 
stalled nearly three years 
ago, reviving only briefly 
last September before 
foundering again over 
Israeli settlement con-
struction.

Palestinian activists an-
nounced Wednesday that 
they are planning two 
major demonstrations 
next week in connection 
with the U.N. bid.
The first will be Wednes-
day, and the second will 
come two days later on 
Sept. 23, when Abbas is 
scheduled to address the 
General Assembly.
The Palestinians say they 
are determined to keep 
the rallies peaceful.
“We want to tell world 
leaders that the Palestin-
ian people seek freedom 
and independence and 
need your support,” said 
Amin Maqboul, a senior 
official with Abbas’ Fatah 
Party.
He said the rallies will 
take place inside West 
Bank towns and cities, 
and avoid Israeli military 
checkpoints and any 
other flashpoints like en-
trances to Israeli settle-
ments.
Police will ring the dem-
onstrations to prevent 
any clashes with the Is-
raelis, Maqboul said.
Israeli security officials 
are concerned that isolat-
ed incidents could touch 
off more widespread un-
rest.
Israeli soldiers and po-
lice have been training 
for months in preparation 
for possible violence.
The country’s leaders 
have also hinted at retali-
ation, including financial 
sanctions or the possible 
annexation of parts or all 
of the West Bank.
In addition to the U.S. 
efforts, the European 
Union’s foreign policy 
chief, Catherine Ashton, 
and special international 
Mideast envoy Tony Blair 
have been meeting with 
the sides this week. U.S. 
officials said.
Ashton extended her trip 
to the region Wednesday 
in order to hold more 
talks aimed at averting a 
Palestinian bid for state-
hood, officials said.

Ashton said Israeli Prime 
Minister Benjamin Netan-
yahu had asked her for 
an additional meeting, 
beyond those planned, 
and she accepted.
“I met this morning with 
the prime minister and 
will stay longer than I 
planned, at [his] request, 
so that we can talk again 
this evening,” Ashton 
said in a statement.
“I hope that in the coming 
days what we’ll be able to 
achieve together will be 
something that enables 
the negotiations to start,” 
she said. She gave no de-
tails of the talks.
The 27-member EU 
could split into oppos-
ing camps if the Pales-
tinians bring the issue of 
statehood up for a vote at 
the United Nations, with 
some states backing the 
efforts and others likely 
to oppose them.
Secretary of State Hil-
lary Rodham Clinton has 
been in touch with both 
Ashton and Blair in re-
cent days.
While Israel has tried to 
play down the signifi-
cance of the vote, a set-
back in the U.N. will add 
to a growing sense of 
isolation.
U.S. lawmakers, mean-
while, warned the Pal-
estinian leadership 
Wednesday that they 
could lose hundreds of 
millions of dollars in aid 
if they continue to seek 
U.N. recognition.
“Should the Palestinians 
pursue their unilateralist 
course, the hundreds of 
millions of dollars in an-
nual assistance that we 
have given them in recent 
years, will likely be ter-
minated,” the Democrat 
Howard Berman said.
Experts, however, told 
the House Foreign Af-
fairs Committee that cut-
ting off U.S. funding, par-
ticularly to Palestinian 
Authority security pro-
grams, would benefit ex-
tremists and hurt Israel.

BEIRUT: Progressive So-
cialist Party leader Walid 
Jumblatt said he would 
soon meet Maronite Pa-
triarch Beshara Rai fol-
lowing a row over the pa-
triarch’s remarks about 
Syria and Hezbollah’s 
weapons.
“I will visit Rai in the next 
couple of days,” Jumb-
latt said in remarks pub-
lished Wednesday by Al-
Joumhouria newspaper.
The PSP leader was 
quoted by the newspaper 
as saying his response 
to Rai’s comments were 
merely a reminder of 
what had been agreed 
upon during previous na-
tional dialogue sessions, 
and should not be inter-
preted as a form of politi-
cal realignment with the 
March 14 coalition.
Some officials in the 
Hezbollah-led March 8 
coalition have compared 
the PSP leader’s recent 
statements to those 
made by Lebanese Forc-
es leader Samir Geagea.
Jumblatt Monday criti-
cized Rai’s linking of 
Hezbollah’s arms to the 
defense of Lebanon from 
Israel and wider Middle 
East conflict and referred 
to agreements made in 
the 2006 National Dia-
logue conference which 
sought to integrate the 
party>s arsenal into a 
wider national defense 
strategy.
He also disputed Rai’s 
warning that a regime 
change in Syria and the 
possible emergence of 
the Muslim Brotherhood 

would pose a threat to the 
Christians there. Al-Li-
waa newspaper reported 
Wednesday that Damas-
cus has decided to freeze 
ties with Jumblatt over 
his recent remarks re-
garding the unrest in the 
neighboring country.
The Syrian newspaper Al-
Watan has reported that 
Jumblatt’s positions have 
annoyed March 8, and that 
Jumblatt is reportedly up-
set with his new allies in 
the alliance and no longer 
on the same wavelength.
In response to a ques-
tion from the newspaper 
about reports saying that 
Damascus has refused to 
receive him, the PSP lead-
er said he had not sought 
a visit to Syria.
Jumblatt also dismissed 
comparisons to com-
ments made by Geagea, 
saying: “What have [my 
comments] to do with 
[his]?”
When asked if he would 
be meeting with Hezbol-
lah leader Sayyed Hasan 
Nasrallah, the PSP leader 
said he had not requested 
a meeting with the Hez-
bollah chief.
Rai’s remarks last week 
drew harsh criticism from 
the March 14 parties, 
while gaining praise from 
Hezbollah and its March 
8 allies and the patriarch 
Tuesday sought to calm 
a brewing political storm 
that has threatened to 
deepen divisions in the 
Christian heartland, say-
ing his statements had 
been taken out of con-
text. 

Jumblatt to meet Rai 
following row
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BEIRUT: Maronite Patriarch 
Beshara Rai, currently at 
the center of a nationwide 
controversy over his state-
ments on Syria and Hezbol-
lah’s arms, sought Tuesday 
to calm a brewing political 
storm that has threatened 
to deepen divisions in the 
Christian heartland.
Rai said his statements 
that linked the fate of Hez-
bollah’s arms to an overall 
Middle East peace settle-
ment and called for giving 
embattled Syrian President 
Bashar Assad a chance to 
carry out political reforms 
were taken out of context.
He said he regretted the up-
roar caused in Lebanon by 
his statements during his 
one-week visit to France 
last week.
“Forget my statements in 
France which were taken 
out of context probably de-
liberately which have noth-
ing to do with my personal 
basic positions,” Rai told a 
crowd of people, including 
Baabda lawmakers, mayors 
and heads of municipali-
ties, who came from nearby 
villages to welcome the pa-
triarch during his tour of 
the town of Arbaniyeh in 
the district of Baabda.
“Don’t be influenced by 
what is transmitted by the 
media and headlines taken 
out of context. Go to the 
core, not to the fountain. 
I am one of those who be-
lieve that 99 percent of the 
people’s differences are 
caused by misunderstand-
ing and lack of frankness,” 
Rai said.
“My style is based on 
frankness and objectivity 
and telling the truth with-
out siding with anyone. 
We are brought together 

Rai seeks to calm storm over Syria, arms stance 

only by the truth and clar-
ity which make us live in 
confidence,” the patriarch 
said, adding: “Be confident 
that I will not back off from 
partnership and love for all 
the people, groups, parties, 
movements and sects. Our 
faith is in Lebanon, a Leba-
non with one people and 
diversity.”
Rai said the Maronite patri-
archate cannot relinquish 
any party and does not want 
to eliminate or marginalize 
any party.
“Lebanon is in need of its 
entire people, its parties, 
movements and sects to 
build a national partner-
ship,” Rai said, adding: “I 
want to tell you something 
that I regret as a result of 
what happened after the 
visit to France. But I want to 
reassure you that partner-
ship and love remain.”
Despite his controversial 
statements, Rai said he will 
not abandon the church’s 
historical principles.
“I want to reassure all who 
are listening to me that I 
would never give up, along 
with our bishops, people 
and church, partnership 
and love,” he said. “We do 
not enter into any individual 
disputes neither in Leba-
non, nor outside Lebanon. 
We are for peace and joy for 
everyone.”
Rai also lamented the state 
of “paralyzed state institu-
tions” in Lebanon, ques-
tioning how the country can 
be run with such paralysis.
Speaking to reporters in 
Paris and in an interview 
with the Dubai-based Al-Ar-
abiya satellite channel last 
week, Rai linked the fate 
of Hezbollah’s arms to the 
termination of Israeli occu-
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pation of Lebanese territory 
and the return of an esti-
mated 350,000 Palestinian 
refugees to their homes in 
Palestine.
Rai also said that Assad 
should be given a chance to 
carry out political reforms 
in the face of protesters de-
manding his ouster. He also 
warned that the rise of the 
Muslim Brotherhood in Syr-
ia would threaten the pres-
ence of Christians there.
Rai’s remarks drew harsh 
criticisms from some March 
14 politicians who said that 
the patriarch’s comments 
on the divisive issue of 
Hezbollah ran contrary to 
the concept of state build-
ing and contradicted with 
the Maronite Church’s 
long-standing position in 
support of state authority. 
However, Rai’s statements 
won praise from Hezbollah 
and its March 8 allies.
In an attempt to clarify his 
statements, Rai has begun 
a series of consultations 
with Christian politicians 
from the March 8 and March 
14 parties. He met Monday 
with Free Patriotic Move-
ment (FPM) leader MP Mi-
chel Aoun who has praised 
the patriarch’s remarks on 
Syria and Hezbollah’s arms. 
Aoun said Tuesday he 
agreed with Rai’s political 
assessment of the Middle 
East conflict. “Our vision 
is identical with his vision. 
This conformity comes from 
a comprehensive analysis 
of the facts, history, the 
present and the future. It is 
a firm position that carries a 
foresight,” Aoun told report-
ers after chairing a meeting 
of his parliamentary Reform 
and Change bloc.
Commenting on Rai’s 
statements on the unrest 
in Syria, the parliamentary 
Future bloc of former Prime 
Minister Saad Hariri reiter-
ated its support for the Syr-
ian people’s demands for 
“freedom, dignity, reform, 
progress and expansion of 
political participation.”
“Fulfillment of these de-
mands is inevitable,” said 
a statement issued after 
the bloc’s meeting chaired 
by former Prime Minister 
Fouad Siniora.
“Lebanon, with its Muslims 
and Christians, has a real 

interest in promoting and 
spreading the culture of 
moderation and forgiveness 
based on the principles of 
the democratic system,” it 
said. “The democratic sys-
tem, which the Arab peo-
ples are trying to achieve, 
stresses the respect of re-
ligious, individual and po-
litical freedoms and human 
rights without [taking into 
account] the sensitivities 
of the number, minorities 
or majorities. This system 
contains and affirms the 
recognition of all the social 
and spiritual components 
in our Arab region and en-
sures the freedom of an 
effective political participa-
tion without any obstacles 
facing any party.”
It added that the democratic 
system also confirms the 
principle of the rotation of 
power in a peaceful way, 
ensures freedom of expres-
sion and at the same time 
enhances commitment to 
the rules of accountability 
and transparency.
Marada Movement leader 
MP Suleiman Franjieh said 
Rai’s “deep and serious” 
stances reflected the Chris-
tians’ concerns and fears, 
especially amid the cur-
rent developments in the 
region.
“The patriarch’s fears are 
not based on presumption 
but on facts. The best ex-
ample is what happened [to 
Christians] in Iraq,” Franjieh 
said. He added that extrem-
ist regimes put the Chris-
tians before two choices: 
Emigration or becoming 
second-class citizens.
Kataeb (Phalange) bloc MP 
Sami Gemayel lashed out 
at those who criticized Rai 
through the media outlets.
“Whoever has reservations 
over the attitudes of Ma-
ronite Patriarch Beshara 
Butros Rai must convey 
them to the patriarch’s seat 
instead of attacking him via 
the media outlets and TV 
screens,” he said during a 
Kataeb ceremony Tuesday.
“The Maronite Patriarchate 
is an institution that has 
protected the Christians 
in Lebanon for more than 
2,000 years. It is the back-
bone of our community. We 
must preserve its dignity 
and holiness,” he added.

Maronite Patriarch Beshara Rai

BEIRUT: Free Patriotic 
Movement leader Michel 
Aoun launched a scath-
ing attack on Prime Min-
ister Najib Mikati Tues-
day, accusing him of 
protecting state employ-
ees who he said were 
violating the law.
“He [Mikati] spoke in a 
sectarian language, say-
ing that the Sunnis are 
targeted. We have said 
that we are criticizing a 
man in government and 
that no one will take 
away a [Sunni] position 
or powers,” Aoun told 
a news conference af-
ter chairing a meeting 
of his parliamentary Re-
form and Change bloc at 
his residence in Rabieh, 
north of Beirut.
Addressing Mikati, Aoun 
said, “No, the Sunnis are 
not targeted, but you are 
protecting violators. You 
are insisting on the vio-
lation and you will bear 
responsibility for it. This 
will weaken your politi-
cal position.”
Aoun was responding 
to Mikati who said in an 
interview with Al-Jadeed 
TV Sunday that the Sun-
nis were being targeted.
Aoun accused Mikati of 
violating the law because 
he refused to take action 
against Col. Wissam al-
Hasan, chief of the In-
ternal Security Forces’ 
Information Branch, and 
Abdul Moneim Youssef, 
director general of the 
Telecommunicat ions 
Ministry.
“You are a target and a 
violator your excellency 
the prime minister. Every 
now and then, don’t say 

Aoun: Prime minister protecting 
unlawful state employees

that the Sunnis are tar-
geted. We are not criticiz-
ing the Sunnis but a per-
formance that violates 
the law,” Aoun said.
Ahead of the govern-
ment’s appointments to 
fill more than 400 vacant 
posts in the public ad-
ministration, Aoun has 
called on Mikati to dis-
miss four senior Sunni 
officials: Major General 
Ashraf Rifi, director gen-
eral of the ISF, Hasan, 
Youssef, and Suhail 
Bouji, the Cabinet’s sec-
retary general.
The four officials are loy-
al to former Prime Min-
ister Saad Hariri, whom 
Aoun has repeatedly as-
sailed and who is lead-
ing the opposition move-
ment against the Mikati 
government.
Aoun has repeatedly 
called for replacing Rifi, 
accusing him of violating 
the law. He also demand-
ed that the Information 
Branch be dissolved, 
claiming its creation was 
“illegitimate.”
Referring to the Cabi-
net’s approval last week 
of a controversial $1.2 
billion plan he presented 
to Parliament to improve 
power supply by 700 
megawatts after weeks 
of wrangling among the 
ministers, Aoun said: 
“There are some who 
do not want the country 
to progress. They want 
Lebanon’s electricity 
[company] to go bank-
rupt. It was a deliber-
ate decision. There are 
many ideas to take over 
the country.” He did not 
elaborate.
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 BEIRUT: Prime Minister 
Najib Mikati called on Leba-
nese factions to tone down 
their rhetoric and “return to 
the language of reason and 
logic,” at a Cabinet session 
Wednesday.“
I reiterate my sincere call 
on all sides to return to the 
language of reason and 
logic and to abandon harsh 
rhetoric, which deepens the 
divisions among the Leba-
nese,” Mikati said, accord-
ing to Information Minister 
Walid Daouk, who spoke to 
reporters following the Cab-
inet session which was held 
at the Grand Serail.
The prime minister touched 
on the “unhealthy mood” in 
Lebanon’s political society, 
manifest in “curses and un-
constructive criticism.”
He appeared to be referring 
to Free Patriotic Movement 
leader Michel Aoun, who the 
day before launched a scath-
ing attack against Mikati, 
accusing him of protecting 
state employees whom he 
said were violating the law.
Mikati told ministers 
Wednesday evening that it 
was “once again necessary 
to stress that the [events] 
being witnessed [in] the re-
gion require that we exer-
cise [at least] the minimum 
level of solidarity until this 
storm passes peacefully,” 
Daouk said.
Mikati also congratulated the 
Foreign Ministry for hosting 
the Second Meeting of State 
Parties to the Convention on 
Cluster Munitions.
He said that the conference 
constituted an opportunity 
to highlight the importance 
of cooperating with the in-
ternational community and 
civil society in Lebanon and 
abroad to confront the “di-
sastrous effects” of cluster 
bombs which continue to 

jeopardize the lives of Leba-
nese.
Israeli war planes dropped 
more than one million clus-
ter bombs over south Leba-
non during its 2006 war 
against Lebanon.
In other business, the Cabi-
net approved a loan agree-
ment between the Educa-
tion Ministry and the World 
Bank for construction pur-
poses, as well as a proposal 
by Mohammad Fneish, the 
minister of state for admin-
istrative development, to 
evaluate the productivity of 
directors-general and heads 
of boards of directors at 
state institutions.
Ministers accepted a request 
by the Investment Develop-
ment Authority of Lebanon 
to pay financial incentives 
to farmers and exporters 
to improve production and 
packaging, and endorsed a 
contract between the Inte-
rior Ministry and the French 
National Printing House to 
print Lebanese passports.
Mikati voiced hope that a 
controversial electricity bill, 
which was approved by the 
Cabinet last week and re-
ferred to Parliament, would 
be adopted in a mood of co-
operation and accord, with-
out tension, pre-judgment 
and political description 
depicting the bill as if it is 
being demanded by one po-
litical group and rejected by 
the other.
The Cabinet session is the 
last of this month, as Mikati 
and President Michel Slei-
man will travel to New York 
next week.
Separately, the Central News 
Agency Wednesday quoted 
political sources as saying 
that Mikati will visit Maronite 
Patriarch Beshara Rai at his 
summer residence in Diman 
Friday.

Mikati urges Lebanese factions 
to tone down their sharp rhetoric

AMMAN/BEIRUT: Dozens 
of tanks and hundreds of 
soldiers stormed towns 
and villages near Syria’s 
northwest border with 
Turkey Wednesday, step-
ping up President Bashar 
Assad’s efforts to crush 
popular unrest and pur-
sue army defectors, local 
activists said.
Security forces and armed 
men loyal to Assad, fired 
machine guns randomly 
as they swept into at least 
10 villages and towns 
in Jabal al-Zawiya, after 
blocking access to the re-
gion and cutting off com-
munications.
“There are casualties but 
no way yet to ascertain 
the numbers because it is 
difficult to communicate,” 
one local activist said.
Assad faces Western out-
rage and tougher rhetoric 
from Turkey but no U.N. 
Security Council action 
over a ferocious military 
campaign to stop a six-
month uprising demand-
ing political freedoms and 
an end to his family’s au-
tocratic rule.
Support from Russia and 
China, which have oil 
concessions in Syria and 
want to limit the spread of 
Western influence in the 
Middle East, has helped 
frustrate a Western-led 
U.N. resolution for sanc-
tions on Assad and the 
ruling hierarchy.
International rights 
groups, Western and 
Arab diplomats and local 
activists cite many more 
mass arrests in the last 
two weeks, including of 
wounded protesters in 
hospitals, more assassi-
nations of street protest 
leaders, as well as more 
activists being reported 
tortured to death in pris-
on.
The latest activist to die 
in prison was 25-year-
old Ghayath Mater, whom 
Washington said was 
killed by the authorities for 
his “brave commitment to 

confronting the regime’s 
despicable violence with 
peaceful protest.”
Robert Ford, the U.S. am-
bassador in Syria, paid 
condolences at Matar’s 
wake in the Damascus 
suburb of Daraya Tues-
day, together with the am-
bassadors of Britain and 
France.
Activists from the Local 
Coordination Committees 
said that Syrian troops at-
tacked mourners Tuesday 
night, after Ford and the 
other ambassadors had 
left the gathering in Dara-
ya. A U.S. Embassy official 
confirmed Ford’s visit, 
saying he was accompa-
nied by other diplomats. 
An amateur video posted 
on YouTube showed Ford 
and several other West-
erners at a gathering as 
verses from the Quran, 
Islam’s holy book, blared 
from loudspeakers.
Another video showed 
the half dozen diplomats 
heading from the gath-
ering to their cars as 
residents chanted, “The 
people want the presi-
dent [Assad] executed.” 
Another man shouted to 
them, “Welcome, welcome 
to Syria.”
According to captions on 
amateur videos posted by 
activists, the French and 
Japanese ambassadors to 
Syria were among the vis-
iting diplomats.
In the northwest, the as-
sault in Jabal al-Zawiya 
followed a major sweep 
this week on al-Ghab Plain, 
farmland to its south that 
has seen regular protests 
and serves as a supply 
line for army deserters.
At least 26 villagers have 
been killed by troops in 
the last 72 hours in al-
Ghab, local activists said.
Most of the deserters, who 
are estimated to number 
in the hundreds, are from 
the Sunni Muslim rank 
and file, which is domi-
nated by an officer corps 
from Syria’s minority Ala-

Syrian forces storm border towns
wite sect, to which Assad 
and the ruling hierarchy 
belong.
Lacking an organized 
command and access to 
weapons to match As-
sad’s core forces, many of 
the deserters have tried to 
flee to Turkey, residents 
and local activists say.
Turkey has kept the bor-
der open with Syria and 
has not stopped thou-
sands of refugees who 
have crossed into its ter-
ritory to escape the inten-
sifying military assaults 
on numerous villages and 
towns in the northwest.
Turkish Prime Minister 
Recep Tayyip Erdogan 
said Tuesday that neither 
he nor the Syrian people 
believe Assad any longer 
because he has failed to 
carry out democratic re-
forms.
“As civilian deaths in-
crease in Syria we see 
that reforms have not ma-
terialized and they did not 
speak honestly. It is not 
possible to believe this. 
And the Syrian people do 
not believe in Assad, nor 
do I. We also do not be-
lieve him,” Erdogan said 
in a speech in Cairo to set 
out Turkey’s vision of the 
Middle East.
Erdogan, whose country 
has urged Assad repeat-
edly to end his crackdown 
on dissent, stopped short 
of echoing the United 
States and European 
Union in calling for As-
sad’s resignation. The EU 
has imposed an embargo 
on Syria’s oil sector, pos-
sibly cutting off a major 
source of cash for Assad.
“Nobody can be a friend 
with or trust an adminis-
tration that fires bullets at 
its people and attacks its 
cities with tanks,” Erdo-
gan said. “A leader who 
kills his own people has 
lost his legitimacy.”
Arab League states called 
in a statement from Cairo 
Tuesday for “immediate 
change” in Syria, an end 

to the bloodshed and for 
Assad to implement mea-
sures agreed on during 
a visit by Arab League 
Secretary-General Nabil 
al-Araby to Damascus last 
week.
Araby said he had dis-
cussed with Assad a 
cease-fire, the release of 
thousands of political de-
tainees and allowing an 
Arab League fact-finding 
mission to visit the coun-
try. He said Assad had 
been “responsive” but 
gave no more details.
According to the Syrian 
state news agency SANA, 
Syria’s ambassador to 
the Arab League Youssef 
Ahmad rejected the Arab 
League’s statement Tues-
day night labeling it “a 
hostile and nonconstruc-
tive act.”
“There are Arab sides 
which have adopted nega-
tive stances that do not 
at all help in solving the 
crisis in Syria, and are 
implementing the dictates 
of some international pow-
ers which are leading the 
conspiracy and exerting 
suspicious pressure on 
Syria,” Ahmad said.
An adviser to Assad, on a 
visit to Moscow this week, 
said that reports of mass 
civilian killings have been 
exaggerated by the media 
and that the only casual-
ties were 700 soldiers and 
policemen killed by terror-
ist groups and a similar 
number of what she de-
scribed as mutineers.
Russia warned Wednesday 
that “terrorist organiza-
tions” could rise to power 
in Syria if Assad’s regime 
falls under pressure from 
the ongoing street pro-
tests. “If the Syrian gov-
ernment is unable to hold 
on to power, there is a 
high probability that radi-
cals and representatives 
of terrorist organizations 
will become entrenched,” 
Interfax news agency 
quoted a Foreign Ministry 
official as saying.

Prime minister Najib Mikati
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THE SYDNEY business-
man accused of placing 
a fake bomb around the 
neck of schoolgirl Mad-
eleine Pulver in an at-
tempt to extort money 
from her millionaire fa-
ther is headed back to 
Sydney to face criminal 
charges. 
Paul Douglas Peters, 50, 
appeared in the US Dis-
trict Court in Louisville 
early this morning local 
time and told the judge 
he would no longer con-
test being taken back.
«He wants to get to Aus-
tralia and get these mat-
ters addressed and deal 
with the charges facing 
him there,» his lawyer, 
Thomas Clay, said after 
the hearing.
Dressed in a black-and-
white striped prison uni-
form,  Mr Peters gave US 
Magistrate Judge Dave 
Whalin simple answers 
about whether he under-
stood the meaning of the 
waiver. «I have sir, in-
deed,» he said.
Asked if anyone made 
threats or promises to 
ensure the waiver of 
extradition, Mr Peters 
replied: «None whatso-
ever.»
Judge Whalin turned 
Mr Peters over to the 
US Marshal’s Office to 
await transport by Aus-
tralian authorities. Mr 

Clay said his client, who 
has been in the Oldham 
County Jail,  should re-
turn to Australia in about 
a week.
«The Oldham County 
Jail is no bed of roses,» 
he said. «He wants to get 
out of there and go back 
and face the charges.»
Mr Peters said through 
his lawyer that he would 
plead not guilty to kid-
napping, demanding 
property by force with 
intent to steal, and ag-
gravated break and en-
ter.
Before and after the 
hearing, Mr Peters com-
municated with his 
ex-wife, Deborah Lee 
Peters, who lives in Lou-
isville. At one point, he 
mouthed to her «Are you 
OK?» then nodded his 
head after she signalled 
a response.
As he left the courtroom, 
Mr Peters waved behind 
his back to his ex-wife, 
who declined to com-
ment.
Australian police said 
in US court documents 
that Mr Peters allegedly 
broke into Madeleine>s 
home in Mosman, Syd-
ney, last month wearing 
a ski mask and carrying 
a bag and baseball bat.
He allegedly strapped a 
device around her neck 
with a note warning that 

Maddie bomb hoax accused Paul 
Peters gives up extradition fight 

it was a booby-trapped 
bomb and warned Mad-
eleine not to call police.
The documents say he 
also left a note instruct-
ing the Pulver family to 
contact an email ad-
dress to discuss an un-
specified ransom pay-
ment. The name on the 
email address was Dirk 
Struan, a character in 
James Clavell’s novel 
Tai-Pan.
That address and a USB 
stick left with the «bomb» 
led to Mr Peters> arrest 
at his ex-wife>s home 
in Louisville. He had left 
Australia on August 8, 
five days after the attack 
on Madeleine.
Madeleine, 18, and the 
police assisting her suf-
fered a tense 10-hour 
ordeal until X-rays of the 
device finally revealed it 
contained no detonator 
or explosives and it was 
removed.
Mr Peters’ extradition 
waiver was negotiated 
between his lawyer and 
lawyers from the US 
District-Attorney’s office 
and the Commonwealth 
Attorney-General’s of-
fice in Canberra.
If Mr Peters had gone 
through the extradition 
process, Australian au-
thorities would have 
been barred from fil-
ing additional charges 

against him. But, be-
cause he did, that ban is 
no longer in place.
NSW police will make 
arrangements to travel 
to Kentucky and trans-
port Mr Peters back to 
Australia, where he will 
be arrested and charged 
him immediately upon 
arrival.
The news of Mr Peters 
extradition waiver will 
be relief to the Pulver 
family, who had been 
expecting he might re-
turn the day before Mad-
eleine sits her first HSC 
exam.
Madeleine’s mother 
Belinda said: «He was 
meant to come back here 
the day before Maddie 
started the HSC, which 
wasn’t ideal timing.
«If it is September rather 
than October he comes 
back here, that would be 
good.»
Mrs Pulver said Maddie 
was continuing to look 
forward, not backward, 
and the HSC was her fo-
cus.
«She’s had her life turned 
upside down ... but she>s 
getting on with things as 
best she can,» Mrs Pul-
ver said.
«She only has two more 
weeks of school to go, 
and then it’s the exams, 
so it’s a big time for her 
right now.»

 Paul Peters after his arrest in the US last month. He is expected to be back
in Sydney this month

 Schoolgirl Madeleine Pulver was strapped to the
bomb-like device for ten hours

 AUSSIE beauty Scher-
ri-Lee Biggs is caught 
in the middle of a dra-
ma-filled Miss Universe 
pageant. 
The leggy 21-year-old 
has been told her satin 
evening gown is offen-
sively «see-through» 
and her bikini way too 
sexy.
As well as covering up, 
Biggs has been ordered 
to make her bikini bot-
toms larger to ensure 
it holds everything in 
place when strutting 
the catwalk.
Ranked third in the US 
betting market at 14/1, 
Biggs is not the only 
contestant feeling the 
heat - organisers have 
put a blow torch on 
Miss Colombia, warn-
ing her: «Don’t forget 
your underwear.»
Catalina Robayo, one 
of 89 global glamor-
ous women competing 
for the title on Tues-
day night in Sao Paulo, 
Brazil, has been repri-

manded for making ap-
pearances in tiny skirts 
with no pants.
«It’s upsetting too 
many people,» she was 
told.
Biggs has brushed 
aside her dress drama, 
declaring: «I’m super-
excited about the final 
and just having heaps 
of fun with all the girls 
at rehearsals.
«Keep your fingers 
crossed for me Austra-
lia!»
The organisers of this 
year’s pageant have 
set strict fashion rules.
The official swimsuit 
sponsor has been in-
structed to make the 
bikini bottoms larger 
because they didn’t 
meet requirements.
«I do think it’s a bit silly 
Scherri may have to al-
ter her dress as it cov-
ered a lot more than 
the bikini,» said Kooey 
designer Nikki Silver-
thorne, who designed 
her costume.

Sexy Miss Universe 
Australia Scherri-Lee Biggs 

told to cover up

Too much flesh? Miss Universe Australia Scherri-
Lee Biggs has been told her Evening Gown by 

Sylvia Lee is too see-through
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FORMER prime minister 
Kevin Rudd has set a new 
international benchmark 
for travel, clocking up more 
than $1 million on flights 
and hotel suites in his first 
nine months as Foreign 
Minister. 
The high-flying minister 
has now eclipsed his glob-
al counterparts, including 
US Secretary of State Hil-
lary Clinton, as among the 
world>s most travelled for-
eign ministers.
Documents reveal for the 
first time the cost being 
borne by Prime Minister Ju-
lia Gillard and Australian 
taxpayers to keep Mr Rudd 
happy.
They show a travel diary for 
14 trips totalling 140 days, 
with each trip costing an 
average of $80,000 - more 
than the annual average 
family income.
The documents, released 
under Freedom of Informa-
tion, revealed Mr Rudd - 
who has been pushing for 
Australia to win a seat on 
the United Nations Security 
Council - travels with an 
entourage of up to three ad-
visers and staff, enjoys first 
and business class flights, 
and luxury and presidential 
hotel suites costing up to 
$2700 a night.
On one 20-day trip in 
March, which took in South 
Africa, Egypt, Switzerland, 
Afghanistan, Jordan, Pal-
estine, Israel, Saudi Arabia, 
the UAE, Tunisia, Oman 
and Singapore, Mr Rudd>s 

party racked up $174,000 
in bills. That included first 
and business class flights 
for Mr Rudd of $36,800 and 
$13,353 in hotel rooms.
A trip to Vietnam and Ger-
many in April cost $17,275 
in first class flights for Mr 
Rudd, and $15,000 on busi-
ness class flights for two 
staffers, as well as a Berlin 
hotel suite which cost $2696 
for a single night.
The figures provided by the 
department of finance were 
estimated costs. Mr Rudd’s 
office said the actual costs 
would be tabled by the de-
partment in due course.
However, it would not say 
if the actual costs were 
higher or lower than the es-
timated.
In the documents, it was re-
vealed which hotel expens-
es were paid for by foreign 
countries, and these were 
not included in the overall 
total cost.
Mr Rudd’s office could only 
cite two examples in the 14 
trips where the actual costs 
differed from estimated 
costs.
One related to a hotel night 
in Berlin, which was esti-
mated at $2696 but was re-
duced to $2200.
The other related to a suite 
in Jerusalem which was es-
timated at more than $2000 
a night, where the actual 
cost was $450.
According to departmen-
tal records, the total bill 
for Mr Rudd’s travel for the 
nine months from the Au-

Foreign Minister Kevin Rudd’s $1 million power trip 

gust 2010 election to June 
this year was $1,093,227. 
That was seven times more 
than predecessor Stephen 
Smith, who spent less than 
$150,000 in his first six 
months in the job.
Between August 2010 and 
June 2011, the jet-setting 
Mr Rudd made 14 trips 
abroad visiting 41 coun-
tries - an average of more 
than four a month - almost 
double the average travel 
of Ms Clinton.
He has spent more than dou-
ble the time he spent away 
as prime minister a feat that 
had already earned him the 
nickname Kevin 747.
Opposition spokesman on 
government waste, Jamie 
Briggs, said the PM should 
clip Mr Rudd>s wings: «This 
million dollar travel bill 
seems to be more about 
Kevin Rudd’s future than 
Australia’s.
«The Foreign Minister of 
Australia should travel, 
however spending over 
a million dollars in nine 
months travelling to coun-
tries where Australia has lit-
tle strategic interest should 
raise taxpayers> collective 
eyebrows.»
Mr Rudd’s accommodation 
compares with the $43,000 
for former prime minister 
John Howard’s four-night 
stay at the St Regis Grand 
Hotel in July 2002.
A spokesman for Mr Rudd 
said: «It is central to the job 
of any Foreign Minister to 
travel to engage with for-

eign governments in pur-
suit of Australia’s national 
interests.»
Mr Rudd stays at our am-
bassadors residences when 
possible at no cost.
Kevin Rudd itineraries and 
estimated costs – Septem-
ber 2010 – June 2011: 
15 – 7 September 2010 – 
Visit to Pakistan, United 
States
Estimated cost: $115,587
12 – 20 October 2010 – Visit 
to Japan, Belgium, the Holy 
See, Italy
Estimated cost: $78,228
31 October – 6 November 
2010 – Visit to China, South 
Korea
Estimated cost: $49,608
9 – 12 November 2010 – 
Visit to Japan
Estimated cost: $44,777
29 November 6 December 
2010 – Visit to United Arab 
Emirates, Kazakhstan, 
Bahrain
Estimated cost: $58,745
8 – 20 December 2010 – 
Visit to Indonesia, Egypt, 
Jordan, Israel, Palestine, 
Brazil, Chile
Estimated cost: $93,622
24 January – 7 Febru-
ary 2011 – Visit to Ethio-
pia, Switzerland, Turkey, 
Greece, Liechtenstein, Ger-
many
Estimated cost: $105,715
24 February – 15 March 
2011 – Visit to South Africa, 
Egypt, Switzerland, Afghan-
istan, Jordan, Palestine, Is-
rael, Saudi Arabia, the UAE, 
Tunisia, Oman, Singapore
Estimated cost: $174,061
25 – 26 March 2011 – Visit to 
New Zealand
Estimated cost: $11,978
29 – 30 March 2011 – Visit to 
Indonesia
Estimated cost: $7,061
12 – 16 April 2011 – Visit to 
Vietnam, Germany
Estimated cost: $59,987
23 April – 8 May 2011 – Visit 
to France, UK, Belgium, 
Germany, United States, 
Saint Kitts and Nevis and 
the Solomon Islands
Estimated costs: $79,214
13 – 23 May 2011 – Visit to 
Thailand, Finland, Sweden, 

Source: The Daily Telegraph

TONY Abbott is demand-
ing Prime Minister Julia 
Gillard personally say 
«please» if the Government 
wants Opposition support 
for off-shore processing of 
asylum seekers. 
The Opposition Leader is 
fed up with what he sees 
as «bile» from Ms Gillard 
and a lack of information 
from the Immigration Min-
ister Chris Bowen, sourc-
es told news.com.au on 
thursday.
And he’s furious that last 
week Mr Bowen’s office 
briefed reporters on what 
Mr Abbott was to have 
been briefed on later that 
day.
At hand is legislation the 
Government will intro-
duce next week to amend 
the Migration Act to get 
around a High Court ruling 
which wrecked the Malay-
sian deal to swap asylum 
seekers for refugees, and 
put in serious doubt all off-
shore processing of boat 
people.
The Opposition hasn’t de-
clared where it stands on 
the issue, but Mr Abbott is 
likely to back it to ensure 
a future Coalition govern-

ment could send asylum 
seekers to third countries 
such as Nauru.
Any agreement would 
come with heavy criticism 
of the Malaysian solution, 
which would be reflected 
in proposed Opposition 
amendments.
However, Mr Abbott won’t 
reaveal his plans to the 
Government until he gets 
what he considers a full 
briefing on the legislation, 
and a personal appeal for 
support from the PM.
He received a briefing 
on the bills in Melbourne 
at 5pm yesterday and 
on thursday Opposition 
sources said it must in-
clude all the legal advice 
the Government received 
following the High Court 
ruling.
«We>ve asked for it and 
haven’t even had a ‘thank 
you for writing’ letter in 
reply,» said one Liberal 
source.
Earlier this week, Ms Gil-
lard and Mr Abbott clashed 
over the table during 
Question time with the Op-
position Leader complain-
ing, «I get nothing but bile 
from you, Julia».

Abbott: We’ll help, Julia, 
but only if you ask nicely

Tony Abbott’s not happy with PM Julia Gillard and Immi-
gration Minister Chris Bowen

Norway, China
Estimated cost: $77,607
4 – 14 June 2011 Visit to 
Hungary, United Arab Emir-
ates, United States, UK
Estimated cost: $137,037

Total Overseas trips: 14

Total cost: $1,093,227.00
Average cost each trip: 
$78,087.00 
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JULIA Gillard challenged 
Coalition MPs to ask them-
selves if they were on the 
right side of history as she in-
troduced the government>s 
carbon tax legislation, 
declaring this parliament 
would pass the measure 
after decades of debate on 
climate change. 
The Prime Minister said MPs 
would be judged on their 
vote by every Australian, 
«because the final test is 
not are you on the right side 
of the politics of the week, or 
the polls of the year».
«The final test is this: are 
you on the right side of his-
tory?»
Ms Gillard entered parlia-
ment at noon and received a 
round of applause from the 
public gallery as she intro-
duced the Clean Energy Bill, 
the main piece of legislation 
in the 18-bill climate change 
package.
The raft of bills will impose 
a $23-a-tonne carbon tax 
from July 1 next year, mov-
ing to an emissions trading 
scheme in 2015; increase 
the tax-free threshold to 
$20,542; and provide com-
pensation to low- and mid-
dle-income earners to offset 
any resulting price increas-
es. The legislation includes 
an assistance package to 
support trade-exposed in-
dustries.
Later, during a fiery question 
time dominated by the issue 
of asylum-seekers, about 40 
anti-carbon tax demonstra-
tors shouted at the Prime 
Minister before being eject-
ed from the chamber.
Tony Abbott, who called on 
Labor MPs to cross the floor 
to defeat the legislation and 
save jobs in their elector-
ates, attacked the govern-
ment’s timetable for the 
passage of the bill as being 
a «travesty of democracy».
The government wants the 
bills passed in the House 
of Representatives on Oc-
tober 12 and voted through 
the Senate by the end of the 
year.
«We think that if the par-
liament is to do justice to 

legislation, it’s got to have 
adequate time, and I don’t 
see why we do have a situ-
ation where I think, if you 
do the mathematics, you>ve 
got one minute per member 
per bill because there are 18 
bills,» the Opposition Leader 
said.
Government sources last 
night rejected this argu-
ment, saying key Howard 
government bills such as 
Work Choices, the Telstra 
sale and the introduction of 
the GST had been subjected 
to far shorter debates.
Environmentalists, the Aus-
tralian Council of Social 
Services and the Greens 
welcomed the introduction 
of the carbon price legis-
lation, while the Business 
Council of Australia called 
on parliament to «carefully 
and comprehensively re-
view the risks» associated 
with the Clean Energy Fu-
ture legislation.
BCA chief Jennifer Westa-
cott said: «The legislation 
as drafted continues to rep-
resent a considerable risk 
to Australia>s future com-
petitiveness.» Ms Gillard, 
declaring that Australia 
had been «debating climate 
change for decades», said 
the package was the prod-
uct of years of public policy 
discussion and develop-
ment. «Today we move from 
words to deeds,» she said. 
«This parliament is going to 
get this done.»
The bills create the Climate 
Change Authority, which will 
set future emissions reduc-
tion targets, and the Clean 
Energy Regulator, which will 
have the power to enforce 
the new laws. «Enforcement 
and penalties are focused 
on those who have obliga-
tions under the mechanism, 
not on the general public,» 
Ms Gillard said.
As expected, the suite of 
bills introduced yesterday 
did not contain any ma-
jor policy changes, but the 
government agreed to draft-
ing changes after receiving 
more than 300 submissions. 
Included in these were a 

History to judge carbon vote: Julia Gillard 
clarification of the treat-
ment of large users of natu-
ral gas and the Productivity 
Commission’s obligations to 
take into account all carbon 
policies when deciding on 
the overall carbon pricing 
being levied on industry as 
part of its international com-
petitiveness reviews.
Ms Gillard told parliament 
that most Australians agreed 
the climate was changing 
and this was caused by car-
bon pollution.
This had harmful effects on 
the environment and the 
economy and the govern-
ment should act. «And after 
all that analysis has been 
done, most economists and 
experts also now agree that 
the best way is to make pol-
luters pay by putting a price 
on carbon.»
Under the legislation, the 
carbon tax will be paid by 
entities emitting 25,000 
tonnes or more of carbon 
dioxide a year and certain 
landfills that emit 10,000 
tonnes of carbon dioxide a 
year.
Agriculture would be ex-
cluded as would legacy 
emissions from landfills 
closed before next July 1.
Ms Gillard said the nation 
would have a long-term 
target of cutting emissions 
by 80 per cent below 2000 
levels by 2050, which would 
take more than 17 billion 
tonnes of carbon out of the 
atmosphere. «We govern in 
a world of change, a world 
that is transforming,» she 
said. «My task as Prime Min-
ister, my party’s task in gov-
ernment, this parliament’s 
task as it meets today, is 
to lead our country through 
this transformation.»
Declaring that the jobs of the 
future were clean energy 
jobs, she said the package 
would support $100 billion 
worth of investment in re-
newable energy in the next 
40 years. «It’s time to deliver 
the action . . . we need - to 
do what is best for Austra-
lian families, what is best for 
future generations, what is 
best for this country.»

PRIME Minister Julia Gilla-
rd has accused NSW Pre-
mier Barry O’Farrell and 
federal Opposition Leader 
Tony Abbott of conspir-
ing with News Limited to 
undermine the carbon tax. 
The allegation follows 
revelations the director-
general of the NSW De-
partment of Transport, Les 
Wielinga, ordered changes 
to a brief on the impact of 
the carbon tax on public 
transport, removing advice 
that it would be «relatively 
small».
The Sydney Morning Herald 
says Mr Wielinga disputed, 
in handwritten notes, some 
of the analysis in the NSW 
Treasury report as subject-

ive and asked for changes.
Ms Gillard seized on the 
Herald report to argue that 
Mr O’Farrell and Mr Abbott 
had conspired with News 
to rubbish the carbon tax.
«There’s more in today’s 
Sydney Morning Herald 
about a plan, basically, in-
volving Premier O’Farrell’s 
office and The Daily Tele-
graph (owned by News), 
where a story was run 
striking fear into people>s 
hearts about public trans-
port fares rocketing up,» 
she told ABC radio on 
thursday.
«It simply wasn’t true, and 
all of the emails between 
the political staffers in Mr 
Abbott’s office and Premier 

PM accuses NSW Premier of media conspiracy 
after carbon tax story 

O’Farrell’s office are now 
there for everybody to read 
about how this story was 
concocted.»
Ms Gillard said there were 
«questions for them to an-
swer».
«What we don’t know yet 
is what Premier O’Farrell 
did personally and what 
Mr Abbott did personally 
to help concoct this story,» 
she said.
Mr O’Farrell has said the 
Federal Government>s 
planned carbon tax will 
push up NSW public trans-
port fares by 3.6 per cent, 
but NSW Treasury model-
ling has indicated the in-
crease would be less than 
0.5 per cent.

THE parliamentary battle 
over the Government’s car-
bon price scheme has be-
gun with Opposition Lead-
er Tony Abbott launching 
a ferocious attack on the 
Prime Minister. 
Mr Abbott opened his 30-
minute speech by declar-
ing the package of clean 
energy bills amounted to 
a bad tax, based on a lie, 
that should be rejected.
He finished by declaring it 
«the longest suicide note 
in Australian history».
Julia Gillard sat stony-
faced opposite him 
throughout the speech, 
which was delivered to a 
nearly full chamber.
But the chamber emptied 
when parliamentary sec-
retary for climate change 
Mark Dreyfus started the 
Government’s counterat-
tack in a debate that will 
dominate today’s proceed-
ings.
Mr Dreyfus accused the 
opposition of «being in 
hysterics» over a policy 
that was essential to save 
the world from catastroph-
ic climate change.
Mr Abbott began with a 
sustained attack on Ms 
Gillard, calling her claim 
to be on the side of history 
«arrogant presumption».

In fact, she was on «the 
wrong side of truth».
He said she’d sabotaged 
Kevin Rudd on the issue, 
had a variety of positions 
herself and finally said 
there>d be no carbon tax, 
a promise that haunts the 
Government and makes 
the debate «fundamentally 
illegitimate».
The Opposition Lead-
er moved on to say the 
scheme would make the 
essentials of modern life, 
like power and fuel, more 
expensive.
Now, when the world 
economy was so fragile, 
was not the time to add to 
the burdens of business 
and families.
Mr Abbott jeered at the 
Government’s claim the 
policy would create jobs, 
calling it «nonsense on 
stilts».
However at the heart of 
his objections was that the 
scheme wouldn’t reduce 
emissions.
All the bold claims about 
emissions cuts were dis-
proved by the govern-
ment’s own figures, he 
said.
Mr Abbott finally turned to 
a «much better way» - the 
Opposition’s direct action 
plan which encourages 

Tony Abott launches stinging attack on Prime 
Minister Julia Gillard over carbon tax 

Australians to do intelli-
gent, sensible things like 
plant trees.
Businesses were reducing 
their power and fuel bills.
Mr Abbott said part of the 
Government’s motivation 
was to satisfy the Greens.
«Also, deep in the DNA of 
every Labor member there 
is an instinct for higher 
taxes and more regulation 
and that’s exactly what 
we’re getting,» he said.
Mr Dreyfus said the 
scheme would curb pol-
lution and increase in-
vestment in clean energy. 
It would mean a better, 
cleaner place for our chil-
dren’s children.
Mr Dreyfus said carbon 
pollution could no longer 
be free and the Govern-
ment had to act to correct 
«the greatest market fail-
ure the world has seen».
A carbon price would 
«break the link between 
pollution and economic 
growth».
«If we don’t reduce emis-
sions, the world risks cat-
astrophic climate change,» 
he said.
Mr Dreyfus said the Op-
position was pandering 
to climate change deniers 
while attacking scientists 
and economists.
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MALCOLM Turnbull has 
cancelled a scheduled 
speech on the carbon tax, 
averting a potentially dam-
aging public contradiction 
of Opposition Leader Tony 
Abbott. 
The former Liberal leader 
-- a staunch carbon price 
supporter -- was listed to 
speak in the parliament to-
day on the government’s 
carbon tax legislation.
But Mr Turnbull had his 
name removed from the 
speaker’s list and his of-
fice confirmed he would 

not address the parliament 
on wednesday.
Mr Turnbull tweeted today 
that he was yet to make a 
final decision on whether 
he would contribute to the 
carbon tax debate.
“I will decide whether 
and if so when I speak af-
ter I have heard the other 
speakers and read the leg-
islation,” he said.
A spokesman for manager 
of opposition business 
Christopher Pyne said: 
‘’The speakers’ list chang-
es all the time.

Malcolm Turnbull cancels carbon tax speech 
to avoid clash with leader Tony Abbott 

NSW Premier and Min-
ister for Western Syd-
ney Barry O’Farrell 
announced on thurs-
day the 2011 Commu-
nity Building Partner-
ship program open to 
applications.
Mr O’Farrell said he 
was delighted to fulfil 
another election com-
mitment delivering 
vital infrastructure to 
communities through-
out the state.
“This is about helping 

communities move 
essential projects for-
ward and improve the 
provision of local ser-
vices,” Mr O’Farrell 
said.
“My Government is 
allocating $35 million 
to this initiative which 
means $300,000 is 
available for each 
electoral district.
 “With 93 districts 
across NSW this is a 
program that aims to 
support a diversity of 
community needs.
The member for East 
Hills, Glenn Brookes  
has welcomed the an-
nouncement as a vital 
means of improving 
community facilities 
in the region.
“Local jobs and com-
munity participation 
will also flow from 
projects considered 
eligible for funding,” 

Mr. Brookes said.
“I encourage com-
munity organisations 
and local councils to 
consider their eligibil-
ity for the program.
“The successful proj-
ects in East Hills will 
be announced by the 
Premier in March,” 
Glenn Brookes said.
The 2011 CBP is open 
for applications for 7 
weeks and will close 
on Monday 31 Octo-
ber.
Projects must be 
ready to commence 
by mid-2012 and be 
completed by the end 
of June 2013.
Applications can be 
made online at www.
communitybuilding-
partnership.nsw.gov.
au
MEDIA: Geoffrey 
Grasso
 0421 778 671

Mr Turnbull’s office said 
the opposition frontbench-
er had been mistakenly 
included on the list by the 
office of the chief opposi-
tion whip.
As a shadow cabinet mem-
ber, Mr Turnbull is expect-
ed to support Coalition 
policy.
He has already committed 
to vote with the opposition 
on Julia Gillard’s carbon 
tax.
But, as a shadow cabinet 
member, Mr Turnbull would 
be expected to resign from 
the opposition frontbench 
if he publically rejected 
Coalition policy.
Mr Turnbull has repeatedly 
caused anguish in Coali-
tion ranks with his out-
spoken views on climate 
change, at times criticising 
his own party’s “direct ac-
tion” emissions reductions 
policies.
In July, Mr Turnbull refused 
to comment on the govern-
ment’s carbon tax propos-
al, saying: “The best thing 
that I can say is not to take 
a personal view and just 
simply say that the Coali-
tion’s policy is to be op-
posed to it. I’m part of the 
collective, I’m a member of 
the shadow cabinet”.
He then pointed out that 
Mr Abbott had, prior to tak-
ing Mr Turnbull’s job amid 
party infighting over the 
former Rudd government 
emissions trading scheme, 
suggested a carbon tax 
was potentially a good ap-
proach to reduce Austra-
lia’s carbon footprint.

 Wet and in her undies ... Pauline Hanson in a set of AussieBum underwear and singlet to raise $60,000 for charity at
Crystal Car Wash, Bondi, as part of Channel 9>s Celebrity Apprentice. Picture: Brad Hunter Source: The Daily Telegraph

It’s takes a very secure 
woman to strip down to 
her smalls alongside a for-
mer Miss Universe pageant 
queen Jesinta Campbell, 
but Pauline Hanson rose to 
the challenge earlier today.
In her first official task for 
new Channel Nine series 
Celebrity Apprentice, the 
outspoken former pol-

lie shed her clothes in the 
name of charity (and her 
latest showbiz foray).
With a red bikini-clad 
Campbell in the next wash 
bay, the 57-year-old Han-
son was attempting to raise 
$60,000 for AussieBum at 
Bondi’s Crystal Car Wash.
Interestingly, the other fe-
male contenders on the 

upcoming show - includ-
ing Lisa Curry Kenny, Julia 
Morris and Demi Hines - 
chose to keep their clothes 
on.
Anyone willing to watch 
Hanson scrub down their 
vehicle in her tight red-
dies had to put up an in-
flated fee of $1000 for the 
cause.

Pauline Hanson strips down to her underwear for $60,000 
car wash in Celebrity Apprentice at Crystal Car Wash, Bondi 

PREMIER LAUNCHES NEW ROUND OF
COMMUNITY BUILDING 

PARTNERSHIPS

PRIME Prime Minister Julia 
Gillard was stopped from 
getting on a bus with other 
foreign leaders at a Pa-
cific Islands forum in New 
Zealand - and told by the 
driver to get on the bus for 
spouses instead. 
New Zealandطs Internal Af-
fairs department revealed 
the incident took place 
at the Auckland forum 
last week and Ms Gillard - 
Australia>s first female PM 
- was offered an apology 

as soon as officials found 
out, stuff.co.nz reported on 
thursday.
The driver was immediately 
told of the mix-up and Ms 
Gillard was allowed on the 
leaders> bus, shuttling dig-
nitaries from a hotel to the 
waterfront, a department 
spokesman said.
The driver was not used 
again during the forum.
Ms Gillard was not offended 
by the incident, according 
to an aide cited by TVNZ.

PM mistaken for a spouse 
at leaders’ forum

PRIME Minister Julia Gillard 
will take her federal cabinet 
to Tasmania in October.
The community cabinet 
meeting on October 3 will 
be held in the Hobart sub-
urb of Kingston.
The program will include 
one-on-one meetings with 

ministers and an evening 
community reception, fol-
lowed by a one-hour public 
forum at which Ms Gillard 
and ministers will answer 
questions.
The meeting comes a day 
before the tax forum at Par-
liament House in Canberra.

Federal cabinet heads to Tasmania
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Oporto Merrylands Road, Merrylands Stockland Food Court,  
Cnr Jersey Rd and Rooty Hill Rd Plumpton  
& Stanhope Village Shopping Centre.

FAMILY  
BURGER  
DEAL 

2 x double fillet Bondi burgers™, 

2 x single fillet BurgerSnackers,  
2 x large chips  

and 4 x 375ml cans of drink

PLU 453

24.98

FAMILY 
CHICKEN  

MEAL 
1 x whole chicken,  

4 x single serve mash & gravy  
or single serve side salads,  

and 2 x large chips.

24.98
PLU 447

DOUBLE  
BARREL  
DEAL

burgers™,  
 

 

12.98

FREE  
REGULAR  
COFFEE 

With any brekkie  
burger purchase.  

Only available until 11am.  

PLU 458

Limit one coupon per person. Not to be  
used in conjunction with any other offer.  
Valid until 30.11.2011 at Oporto Merrylands, 
Merrylands Stockland, Plumpton & Stanhope Gardens.

a few moments to 
save and savour

23846

Limit one coupon per person. Not to be  
used in conjunction with any other offer.  
Valid until 30.11.2011 at Oporto Merrylands, 
Merrylands Stockland, Plumpton & Stanhope Gardens.

Limit one coupon per person. Not to be  
used in conjunction with any other offer.  
Valid until 30.11.2011 at Oporto Merrylands, 
Merrylands Stockland, Plumpton & Stanhope Gardens.

Limit one coupon per person. Not to be  
used in conjunction with any other offer.  
Valid until 30.11.2011 at Oporto Merrylands, 
Merrylands Stockland, Plumpton & Stanhope Gardens.
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