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خاطفـو اللبنانيـني ينشـرون صـورهـم وحيـّددون شـروطهـم!

أنان للبنان: منع تهريب السالح واملسلحني إىل سوريا
حرقة  يروي  شيء  ال 
املخطوفني  أهالي  قلوب 
عشر،  األحد  اللبنانيني 
االبتهاالت،  استمرار  إال 
رئيسا  إليها،  انضم  اليت 
جنيب  لبنان  حكوميت 
ميقاتي وتركيا رجب طيب 
الدولي  واملوفد  أردوغان 
عن  حبديثهم  أنان،  كويف 
لإلفراج  املكثفة  اجلهود 
عنهم، بينما كانت جمموعة 
تدعى  جديدة،  سورية 
»ثوار سوريا ـ ريف حلب« 
قناة  تعلن مسؤوليتها عرب 
خطفهم،  عن  »اجلزيرة« 
وتبادر  سالمتهم  وتؤكد 
جوازات  صور  نشر  إىل 
شروطا  وتطرح  سفرهم، 
بينها اإلفراج عن معتقلني 
النظام  لدى  معارضني 
العام  األمني  واعتذار 
لـ«حزب اهلل« السيد حسن 
نصر اهلل عن خطابه األخري!

القضية  هذه  احتلت  وقد 
من  كل  مباحثات  من  حيزا 
ميشال  اجلمهورية  رئيس 
اجمللس  ورئيس  سليمان 
مع  بري  نبيه  النيابي 
املوفد الدولي كويف أنان، 
باإلشارة  اكتفى  الذي 
الذي  الغموض  اىل 

باملساعدة  واعدا  يكتنفها، 
الدوليني  املراقبني  عرب 
سوريا  يف  املوجودين 
احلديث  »بإمكانهم  الذين 
املوجودة  القوى  كل  مع 
عن  وسؤاهلا  األرض  على 

املوضوع«!

حاصلة هلى عدة شهادات تنويه من 
سلطة صناعة اللحوم يف نيو ساوث 

HCCP ويلز
تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم الغنم 

والبقر الطازجة يوميا

TONY FRANCIS QUALITY MEATS

96371759  فاكس: 96371294 تلفون: 

مقانق - كفتة - همربغر - كبة وكل ما يطلبه املطبخ اللبناني من لحوم 
أكثر من 30 سنة يف خدمة الجالية

لصاحبها طوني  فرنسيس

26 Good Street Granville 2142

نتعهد كافة املشاريع من األبنية 
الشاهقة حتى املنازل العادية من رسم 

 الخريطة إىل تسليم املفتاح
خربة طويلة وصدق يف التعامل

Tel: 9709 3322 
Mob: 0414 424 275

www.southwestbuilders.com.au

: علي  أو  سام  بـ   لالتصال 

Widest coverage for the Australian news in Arabic in cooperation with alankabout.com

كان يف استقباله القنصل العام روبري نعوم
وصول القنصل العام اجلديد 
جورج البيطار غامن اىل سيدني

التتمة صفحة 31

سيدني  مطار  اىل  وصل 
السابعة  الساعة  الدولي 
املاضي  الثالثاء  ليل  من 
اجلديد  العام  لبنان  قنصل 

    Plumbing- Building- Electrical-
  Carpentry- Tiling -Cement Rendering
 - Painting - Bricklaying - Mechanic
 - Cabinet Maker -  Concreting
-Demolition and many more

أدوات صــحية - بــناء-  كــهرباء -
تلييس   - تبليط   - خشب  نجارة 
)بريك(- حجارة  تعمري   - دهان   -

صب   - خزانات  تصنيع   - ميكانيك 
باطون- هدم منازل والعديد غريها..

*(RTO(  نتعامل مع شبكة واسعة من تنظيمات مهنية مسجلة حكوميًا
*Registered Training Organisation

رسمية  لشهادة  تحتاج  هل 
تؤهلك للحصول على رخصة 
حكومية )Licence( يف املهن 

التالية:

 First Aid - White / Green Card - Security - Crane - All truck
licences - Excavator - Bobcat - Forklift - and many more

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

كافة الشهادات معرتف بها رسميًا

We also offer traineeships benefiting both employers and workers

Eddy Sarkis
MANAGING DIRECTOR

m. 0425 34 8000

p: 02 9897 0700    f: 02 9897 0711

eddy@easytrainingsolutions.com.au

www.easytrainingsolutions.com.au

P.O. Box 516, Merrylands NSW 2160    4/6 McFarlane St, Merrylands NSW 2160

E A S Y  T R A I N I N G  S O L U T I O N S
Attain your skills... the EASY way

Short Courses.
First Aid

 White Card
 Blue Card
 RSA & RCG
 Forklift
 Warehouse, Road Operations
 Safe Handling of Food

Get Certified NOW!
Call (02) 9897 0700 

Trades Assessment.
Plumbing  Confined Spaces 

 Bricklaying  Driver Fatigue 
 Painting  Wall/Floor Tiling
 Electrical  Certificate IV OH&S
 Carpentry  Asbestos Awareness
 Working Safely at Heights
 Building/Construction
 Certificate IV Training and Assessment
 Certificate IV Property Services

Training & Education.
Advanced Diploma of Management
Advanced Diploma of Marketing
Advanced Diploma of Tourism
Advanced Diploma of Hospitality

Experienced & in need for a 
Licence? We can help.

 بإدارة:  آدي سركيس

M: 0425 34 8000    Ph: 02 9897 0700   F: 02 9897 0711

info@easytrainingsolutions.com.au 
www.easytrainingsolutions.com.au

Suite 4 / 6 McFarlane St, Merrylands  NSW 2160

اوسع تغطية لألخبار االسرتالية باللغة العربية بالتعاون مع العنكبوت االلكرتوني

Full details on  page 20

جميع منتجاتنا حالل.. تجدونها يف
Coles و Woolworths وأكرب السوبرماركات املستقلة

تغنيكم عن التفتيش والدوران
دواليب جديدة ومستعملة من مختلف املاركات

مؤسسة املكاري تقدم أفضل  الخدمات مع 
التسهيالت

 Wheel   ،اختصاصيون يف الفرامل
Alignment وغيار زيت

مؤسسة املكاري للدواليب 
األوىل يف فكتوريا

1158 Sydney Rd, Fawkner 3060
Tel: 9359 0004

WWW.FAWKNERTYREMART.COM.AU

كانت وما زالت 
وستبقى كما عودتكم 

على الخدمات 
املمتازة والصدق يف 

املعاملة
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التفاصيل صفحة 18

االستاذ جورج  يف سيدني 
كان  حيث  غامن  البيطار 
ارض  على  استقباله  يف 

القنصل العام الجديد جورج البيطار غانم يتوسط 
القنصل العام روبري  نعوم والصديق جان دكان صورة عن التلفزيون تظهر اثنني من املخطوفني اللبنانيني يف سوريا

شاركوا  يف 
تجمع دعم 

الجيش 
اللبناني 
الباسل 

وذلك يوم األحد يف
 10-6-2012  التفاصيل ص5

موسكو جتدد رفض التدخل العسكري 
وتؤكد ثبات موقفها من سوريا

املتحدة  الواليات  مارست 
مزيدا  األوروبية  والدول 
روسيا  على  الضغوط  من 
قرار  اصدار  اىل  سعيًا 
األمن  جملس  من  جديد 

لفرض عقوبات على نظام 
الرئيس بشار األسد واحالة 
على  السورية  األزمة  ملف 
الدولية،  اجلنائية  احملكمة 
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جناد ال يتوقع »أي معجزات« من 
حمادثات موسكو ومسؤول إيراني يقّر 

بتأّثر القطاع النفطي بفريوس »فاليم«
االمريكي يف  السفري  رأى 
شابريو  دانيال  اسرائيل 
ايران  مع  احلوار  نافذة  أن 
تغلق، بينما صرح الرئيس 
اإليراني حممود أمحدي جناد 
من  معجزة  يتوقع  ال  بأنه 
جولة احملادثات املقبلة يف 
موسكو بني بالده والدول 

العضوية  الدائمة  اخلمس 
وأملانيا،  األمن  يف جملس 
يف  ديبلوماسيون  وحتدث 
مبنيني  إزالة  عن  فيينا 
بارشني.  جممع  يف 
عسكري  مسؤول  وأقر 
النفط  قطاع  بتأثر  إيراني 

التتمة صفحة 31
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دخلت احلكومة مرحلة حرجة من حياتها، بعدما أصبحت عبئًا على معظم مكّوناتها. 
ويف جلسة أمس االربعاء، »جلد« جملس الوزراء نفسه، قبل أن خيرج متوافقًا 
التغيري  تكّتل  فإن  وإال  احلكومي،  العمل  للملمة  أقصى  حدًا  أسبوع  مهلة  على 

واإلصالح سيغادر.
يهدد  أو  نفسه،  ينعى  كمن  احلكومة  بدت  االربعء،  الوزراء  جملس  جلسة  يف 
باالنتحار. ال أحد من مكّوناتها عّب عن رضاه عن أدائها. بل على العكس من 
ذلك، ظهر معظم مكّونات جملس الوزراء يف موقع املنتقد لألداء احلكومي، كما 
لو أنهم يف جلسة مساءلة نيابية. وزير الطاقة واملياه جبان باسيل طرح على 
التفكري يف موضوع احلكومة ككل، واستمرار عملها على  إعادة  الوزراء  جملس 

النحو املتعثر الذي تسري به. واقرتح على مجيع املوجودين أخذ فرصة أسبوع 
للتفكري جديًا يف مصري احلكومة، على أن يطرح املوضوع جمددًا على جملس 

الوزراء األربعاء املقبل.
وتناول باسيل كل امللفات اليت مل تتمكن احلكومة من معاجلتها، من األمن 
وسائر  واملوازنة  اإلنفاق  وموضوع  االقتصادية  وامللفات  التعيينات  إىل 
هذه  كل  معاجلة  احلكومة  تستطع  مل  »إذا  وسأل:  السياسية،  املشاكل 
امللفات فلماذا بقاؤها؟«. كذلك سأل: »عن طريقة معاجلة جملس الوزراء 
إىل  مشريًا  وتقويضها«،  للدولة  تابعة  مؤسسة  احتالل  ملوضوع  ومقاربته 
بالعمل؟«. ولفت  »إذا مل نستطع معاجلة ملف كهذا، فكيف سنستمر  أنه 
إىل أن رفض رصد أموال لطرابلس ال يعين استهدافها، بل يعين ضرورة 
معاجلة كل املواضيع املتعلقة بشؤون اإلنفاق، »فأحيانًا يقال ال توجد أموال 
وال سلف، ويف أحيان أخرى خنصص أموااًل ملناطق معينة. وملاذا خنّصص 
طرابلس وليس كسروان أو البرتون أو غريهما، فكل املناطق تعاني من 

األوضاع الصعبة نفسها«.

للطرح مل تكن  الوزراء  وحبسب مصادر وزارية، فإن مقاربة 
متشّنجة بل إجيابية، وتعامل معه رئيسا اجلمهورية واحلكومة 
قال  ميقاتي  جنيب  الرئيس  فإن  ذلك،  من  وأبعد  بإجيابية. 
للحاضرين، يف معرض تناوله مللف اإلنفاق احلكومي: »إذا مل 
حنل هذا املوضوع، فشو بدنا نضلنا نعمل؟ لسنا قادرين على 

اإلنفاق، وحنن عاجزون عن العمل، فما هو مبر بقائنا«.
من جهته، أدىل وزير الصحة علي حسن خليل مبداخلة أكد فيها 
عدم جواز استمرار الوضع على ما هو عليه، مشددًا على أن 
أزمة اإلنفاق إما ان حتل كاملة أو أن خيرج من يريدون إمرار 
اإلنفاق غري القانوني باملفّرق ليقولوا أمام الرأي العام إنهم 
يريدون خمالفة القوانني. وقال خليل إن استمرار احلكومة على 
إذا  احلكومة  لبقاء  مبر  ال  إذ  مقبواًل،  يعد  مل  الراهنة  حالتها 

بقيت عاجزة عن تسيري شؤون البلد.
وقالت مصادر وزارية لـ«األخبار« إن الرئيس نبيه بري حتّدث 
خالل األسبوعني املاضيني مع الرئيس ميقاتي أكثر من مرة 
عن الوضع احلكومي، مشددًا على عدم جواز االستمرار يف حالة 
املراوحة احلالية اليت باتت مكلفة على كافة الصعد. وأكد بري 
ضرورة إعادة النظر يف الوضع احلكومي القائم برّمته، وخاصة 
طاولة  على  املطروحة  امللفات  أمام  تام  عجز  من  ظهر  بعدما 
جملس الوزراء، من القضايا املعيشية واالجتماعية، إىل ملفي 

اإلنفاق والتعيينات، فضاًل عن قانون االنتخابات.
من جهتها، قالت مصادر وزارية من قوى 8 آذار لـ«األخبار« 
إنه مل يعد مقبواًل أن تستمر احلكومة على ما هي عليه اآلن من 
عرقلة يف معظم امللفات، وصار لزامًا عليها أن تزيل العقبات 
اليت تواجهها، »لكن من دون أن يعين ذلك وجود مهلة حمددة 

ستنتهي بإسقاط احلكومة«.
فريق سياسي  من  أكثر  إىل  تنتمي  وزارية  وشددت مصادر 
على أن األيام املقبلة ستشهد حركة اتصاالت سياسية حثيثة، 
على أن تعطى مهلة أسبوع إلعادة النظر يف سائر املواضيع 
يف  كامل  وزاري  تضامن  حتقيق  أجل  من  للبحث،  املطروحة 

شتى امللفات، وإال فستكون احلكومة أمام حتدي بقائها.
متجه  التكتل  أن  واإلصالح«  التغيري  »تكتل  مصادر  وأكدت 
إىل مغادرة احلكومة إن مل ُتعد النظر يف طريقة مقاربتها سائر 

امللفات املفتوحة.
من جهة ثانية، نقل زوار رئيس احلكومة جنيب ميقاتي عنه أنه 
»حذر كثريًا هذه الفرتة إزاء موجة جديدة من الضغوط الداخلية 
»أن  الزوار  وأضاف  البلد«.  وعلى  احلكومة  على  واإلقليمية 
رئيس احلكومة يشعر بأن هناك حماولة إلجباره على التنازل 
عن العمل السياسي إذا أراد البقاء يف رئاسة احلكومة، وأن 
هناك ضغوطًا تشارك فيها دولة عربية كبى لتكرار جتربة عام 
رئاسة حكومة حيادية ال يشارك  أن يتوىل هو  لناحية   2005

الوزراء فيها يف االنتخابات النيابية املقبلة«.
مواجهة  يف  الدخول  يريد  »ال  ميقاتي  فإن  الزوار  وحسب 
شاملة، مبعنى أنه يعرف أبعاد ما جيري يف الشمال، وأن هناك 
من يريد له إما تبيّن اخلطاب الصدامي بوجه حزب اهلل والتيار 
الوطين احلر أو االبتعاد نهائيًا عن العمل السياسي«. ولفت 
الزوار إىل أن رئيس احلكومة يرى أن املفصل الرئيسي اآلن 

هو طاولة احلوار.
هي  احلوار  إىل  الدعوة  أن  يرى  ميقاتي  »إن  الزوار  وقال 
اخلطوة السياسية األخرية اليت حتول دون االنفجار. وإنه سوف 
حملية  زوايا  من  األوضاع  فيها  يشرح  طويلة  مداخلة  يقدم 
احلكومة ومصريها يف تصرف  واضعًا  وإقليمية،  واقتصادية 

طاولة احلوار«.
مقّربون من ميقاتي أكدوا وجود مناخ ضاغط، لكنهم أكدوا 
انعقاد احلوار  الرئيس ميشال سليمان يف  »يدعم خطوة  أنه 
من دون شروط، وأنه يرفض االبتعاد عن العمل السياسي 
نزواًل عند ضغط تيار »املستقبل« من خالل الشارع يف الشمال 
أو من خالل خطوات اقتصادية وضغوط خارجية تتوالها دول 

اخلليج«.
وحبسب املقّربني، فإن ميقاتي ناقش األمر مع »حزب اهلل« 
احلكومة  حلفائه يف  على  أن  يعتقد  وهو  التحديد،  وجه  على 
يف  زيادتها،  على  ال  الضغوط  هذه  مواجهة  على  مساعدته 

إشارة إىل مطالب العماد ميشال عون وفريقه.
تنفيذ  على  »مبدئيًا«  أمس  وافق  قد  الوزراء  جملس  وكان 
لبنانية،  لرية  مليار   150 بقيمة  طرابلس  إمنائية يف  مشاريع 
على أن يصار إىل حتديد مصدر متويلها يف اجللسة املقبلة. 
كذلك وافق على فتح اعتماد إضايف استنادًا إىل املادة 85 

من الدستور لتلبية بعض حاجات اجليش.
وكان الرئيس ميشال سليمان أثار يف اجللسة موضوع حظر 
سفر بعض الدول اخلليجية رعاياها إىل لبنان، معلنًا أنه سيزور 
الكويت يوم األحد املقبل لبحث هذا املوضوع. وأعرب عن أمله 
بأن تكون دعوته إىل احلوار من دون شروط » فاحتة خري على 
البالد«، مشريًا إىل أنه تلّقى تشجيعًا على إجراء هذا احلوار من 

امللك السعودي عبد اهلل بن عبد العزيز.
وعلى هذا الصعيد، دعا جملس املطارنة املوارنة، بعد اجتماعه 
إىل  الراعي،  بشارة  البطريرك  برئاسة  بكركي  يف  الشهري 
ميشال سليمان  العماد  اجلمهورية  رئيس  دعوة  مع  التجاوب 
إىل احلوار، إال أن رئيس حزب القوات اللبنانية مسري جعجع، 
خالل لقائه رؤساء بلديات وخماتري املنت الشمالي، رأى »أن 

احلوار يف الوقت احلاضر هو مضيعة كبرية«.
على صعيد آخر، ترأس رئيس جملس النواب نبيه بري جلسة 
مشرتكة هليئة مكتب اجمللس ورؤساء ومقرري اللجان، وتناول 
واقرتاحات  مشاريع  من  وعددًا  اجمللس  شؤون  اجملتمعون 
ومراجعة  الدقة  »توّخي  إىل  اإلعالم  وسائل  ودعوا  القوانني، 
رؤساء اللجان واملعنيني يف اجمللس قبل إذاعة بعض األخبار 
الطلبات  لبعض  عرض  وجرى  باجمللس«.  املتعلقة  واملواقف 

املتعلقة بتأليف جلان التحقيق البملانية.

لحكومة نحو االنهيار خالل أسبوع!
لبنانيــات
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Benefiting those who need it most. 
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مساعدة الماليين من األستراليين 
في نفقاتهم اليومية.

إذا ُكنت تتلقى في الوقت الراهن دفعة حكومية لألسر والوالدين، أو للمسنين أو األفراد، فإنَّ بعض المساعدة 
اإلضافية من الحكومة األسترالية متوجهة نحوك. الماليين من األستراليين سوف يحصلون تلقائيًا على دفعة 

أولية في حساباتهم المصرفية إبتداءًا من شهر مايو/أيار 2012. وهي الجزء األول من حزمة المساعدة المنزلية 
(Household Assistance Package) من الحكومة األسترالية. هذه المساعدة اإلاضفية هي تعديل 

سيصبح جزءًا منتظمًا من دفعتك الحكومية في الفترة ما بين مارس/آذار العام القادم ومطلع العام 2014.

تشتمل حزمة المساعدة المنزلية على ما يلي:

* دفعة أولية إبتداًء من شهر مايو/أيار 2012

*  تخفيضات ضريبية جديدة إبتداًء من 

1 يوليو/تموز 2012

*  زيادة في الدفعات الحكومية المنتظمة إبتداًء 

من مارس/أذار 2013

للمزيد من المعلومات، ُيرجى زيارة الموقع 
 australia.gov.au/householdassistance

أو اإلتصال بالرقم 468 132 

للتحدُّث إلينا بلغٍة خالف اإلنجليزية، 
ُيرجى االتصال على الرقم 202 131 
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والعربي  الدولي  املبعوث  زار 
اىل سوريا االمني العام السابق 
لالمم املتحدة كويف انان والوفد 
املرافق رئيس اجلمهورية العماد 
بعبدا  قصر  سليمان يف  ميشال 
رفيق  مطار  اىل  وصوله  فور 
احلريري الدولي، واستمر االجتماع 
انان  خالله  اطلع  كاملة  ساعة 
املراحل  على  سليمان  الرئيس 
ونتائج  مبادرته  قطعتها  اليت 
لقاءاته مع املسؤولني السوريني 
الذين التقاهم يف زيارته االخرية 

لدمشق.
من جهته، رحب الرئيس سليمان 
اليت  باجلهود  ونوه  انان  بالسيد 
اهمية  اىل  مشريا  بها،  يقوم 
متابعة هذه اجلهود، للتوصل اىل 
حلول لالزمة السورية، بعيدا من 

العنف وبالطرق السلمية.
املساعي  ايضا  اللقاء  وتناول 
مصري  كشف  اجل  من  القائمة 
املخطوفني اللبنانيني يف سوريا 

واطالقهم.
ومل يدل انان لدى مغادرته بأي 

تصريح.
املركزية  االنباء  وكالة  وكانت 
ذكرت نقال عن مصادر مطلعة ان 
رئيس اجلمهورية سيبلغ املبعوث 
االممي موقف لبنان الرمسي من 
باالزمة  املتصلة  امللفات  كل 
الثوابت  تأكيد  ويعيد  السورية 
اليت  بالنفس  النأي  وسياسة 
التداعيات  لتاليف  لبنان  يلتزمها 

جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق - عبداهلل طويل 

سامي مظلوم 

Email:cjmassoud@optusnet.com.au

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

 رئيس التحرير: انطونيوس بو رزق
مديرة التسويق: مرياي رياشي

مكتب ملبورن: كميل مسعود

مدير التحرير: سامي مظلوم
عالقات عامة: أكرم املغّوش

Contact Info 
 

Tel:(02) 8764 8186   
Fax:(02) 8764 8062

السلبية  وانعكاساتها  السورية 
على ساحته الداخلية.

زوار  ويف سياق متصل، كشف 
رئيس اجلمهورية امس االول ان 
اعقاب  ويف  سليمان  الرئيس 
االمم  يف  سوريا  مندوب  اعالن 
رسالته  اجلعفري  بشار  املتحدة 
املتضمنة  االمن  جملس  اىل 
السالح  بتمرير  للبنان  اتهامات 
القيادات  استدعى  سوريا،  اىل 
البالد  يف  واالمنية  العسكرية 
يف  معطياتها  عن  وسأهلا  كافة 
نفيا  اال  يسمع  فلم  الشأن  هذا 
مطلقا لكل ما ورد فيها وتأكيدا 
على ضبط احلدود والوعي الكامل 
خلطورة املرحلة، فعمد آنذاك اىل 
للمجلس  العام  االمني  استدعاء 
وابلغه  اخلوري  نصري  االعلى 
عدم  مؤكدا  اللبنانية  املعطيات 
صحة معلومات اجلعفري ثم اعلن 

موقفه العلين يف هذا الصدد.
ثم زار انان والوفد رئيس جملس 
النواب نبيه بري يف عني التينة 
مل  دقيقة   ٤٠ اللقاء  واستمر 
بأي  بعده  يدلي  ان  انان  يشأ 

تصريح.
انان  ان  مطلعة  مصادر  وذكرت 
احلكومة  رئيس  اليوم  سيلتقي 
من  عودته  بعد  ميقاتي  جنيب 
وسيتحدث  السراي،  يف  تركيا 
اىل  زيارته  نتائج  على  انان 
سوريا وحمادثاته يف لبنان قبيل 

مغادرته. 

أنان اطلع سليمان وبري على نتائج لقاءاته يف دمشق 
ويلتقي ميقاتي ويتحدث اىل الصحافة قبيل مغادرته
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العماد  اجلمهورية  رئيس  توجه 
اململكة  اىل  سليمان  ميشال 
يف  امس  السعودية  العربية 
اىل  خالهلا  جيتمع  خاطفة  زيارة 
امللك  الشريفني  احلرمني  خادم 

عبداهلل بن عبد العزيز.
مع  اجلمهورية  رئيس  وعرض 
حناس  نقوال  االقتصاد  وزير 
البالد  يف  االقتصادي  للوضع 

وعمل وزارته يف هذه املرحلة.
سليم  العمل  وزير  من  واطلع 
اليت  اخلطوات  على  جريصاتي 
تقوم بها الوزارة حلل املشكالت 
املؤسسات  بعض  بني  القائمة 

والعمال فيها.
احلجار  حممد  النائب  مع  وتناول 
على  راهنا  السائدة  التطورات 

الساحة السياسية الداخلية.
كذلك اطلع الرئيس سليمان من 
اللواء  العام  لألمن  العام  املدير 

عباس ابراهيم على الوضع االمين 
املعلومات  وعلى  عام  بشكل 
املتوفرة يف شأن احلوادث اليت 
على  االخرية  االيام  يف  حصلت 

احلدود مع سوريا.
اجلمهورية  رئيس  واستقبل 
احملرتفني  الفنانني  نقابة  وفد 
بارودي  مسرية  النقيبة  برئاسة 
اليت سلمته رسالة تتضمن دعوة 
اىل االحتفال الذي يقام يف 28 
احسان  للفنان  تكرميا  حزيران 
صادق تقديرا ملسريته وعطاءاته 
والتلحني  والغناء  التمثيل  يف 

والكتابة.
وزار بعبدا وفد الرهبنة اللبنانية 
املارونية برئاسة االباتي طنوس 
نعمة لدعوة الرئيس سليمان اىل 
القداس الذي يقام يف 15 متوز 
املقبل ملناسبة عيد مار شربل يف 

دير مار مارون يف عنايا. 

سليمان حبث وزواره جممل التطورات 
ويزور السعودية للقاء امللك عبداهلل

جنيب  احلكومة  رئيس  اكد 
لبنان ميثل منوذجا  ان  ميقاتي 
مطالبا  احلضارات،  للقاء 
هذا  على  مساعدته  يف  تركيا 
اىل  اسطنبول  ودعا  النموذج، 
احلضارات  حوار  مؤمتر  عقد 
املقبل يف لبنان، ليتمكنوا من 
الواقع  على  كثب  عن  االطالع 
اللبناني والتعايش بني خمتلف 

الطوائف واالديان.
اجتمع  ميقاتي  الرئيس  وكان 
اىل نظريه الرتكي رجب طيب 
اردوغان وتناول معه العالقات 
اللبنانيني  املخطوفني  وقضية 

يف حلب.
االول  امس  ميقاتي  واصل 
برتكيا،  إسطنبول  يف  لقاءاته 
موضوع  متابعة  إطار  يف 
يف  املختطفني  اللبنانيني 
سوريا، إضافة اىل البحث يف 
واملنطقة  لبنان  يف  الوضع 
لبنان  بني  الثنائية  والعالقات 

وتركيا.
سلسلة  عقد  ميقاتي  وكان 
واللقاءات  االجتماعات  من 
عربية  رمسية  شخصيات  مع 
مع  إجتماع  أبرزها  ودولية، 
األمني العام لالمم املتحدة بان 
كي مون املوجود يف اسطنبول 
حوار  عن  مؤمتر  يف  للمشاركة 
يف  شارك  وقد  احلضارات. 
املرافق  الوزاري  الوفد  اللقاء 
اخلارجية  وزير  مليقاتي ويضم 
منصور  عدنان  واملغرتبني 
والبلديات  الداخلية  ووزير 

العميد مروان شربل.
عرض  االجتماع  خالل  مت  وقد 
واملنطقة  لبنان  يف  للوضع 
األمم  تبذهلا  اليت  واجلهود 
يف  النزاع  النهاء  املتحدة 
نتائج  وكذلك  سوريا، 
قضية  شأن  يف  االتصاالت 
كما  اللبنانيني.  املختطفني 
يف  الوضع  يف  البحث  مت 
القائم  والتعاون  لبنان  جنوب 
وقوات  اللبناني  اجليش  بني 

اليونيفيل.
إجتماعا  ميقاتي  عقد  كذلك 
الرتكي  اخلارجية  وزير  مع 
املسعى  تناول  اوغلو  داوود 
اللبنانيني  الرتكي لالفراج عن 
املختطفني والعالقات الثنائية 

بني لبنان وتركيا.
من  سلسلة  ميقاتي  وعقد 
نائب  من  كل  مع  اللقاءات 
الربازيل  مجهورية  رئيس 
تامر،  ميشال  األصل  اللبناني 
رئيس وزراء اليمن حممد سامل 
وزراء  رئيس  نائب  باسندوة، 
البحرين الشيخ علي بن خليفة 
آل خليفة، وزير الدولة للشؤون 
العربية  اململكة  يف  اخلارجية 
عبد  بن  العزيز  عبد  السعودية 
ملنظمة  العام  واالمني  اهلل 
الدين  اكمل  االسالمي  املؤمتر 
ميقاتي  وركز  اوغلو.  احسان 
اللقاءات  هذه  خمتلف  يف 
لبنان  يف  الوضع  شرح  على 
احلاصلة  التطورات  ضوء  يف 
اليت  للسياسة  عارضا  حوله، 
يف  اللبنانية  احلكومة  تتبعها 

السعي للحفاظ على االستقرار 
يف لبنان وإبعاده عن تداعيات 

الوضع يف سوريا.
حوار احلضارات

الرمسية  زيارته  هامش  وعلى 
ميقاتي  حضر  تركيا،  اىل 
حوار  ملؤمتر  االفتتاحية  اجللسة 
رئيس  جانب  اىل  احلضارات 
العام  واألمني  تركيا  وزراء 
من  كبري  وعدد  املتحدة  لالمم 
الشخصيات العربية والدولية. 
رئيس  من  طلب  على  وبناء 
طيب  رجب  تركيا  وزراء 
أردوغان، القى ميقاتي مداخلة 
قال  اللبنانية  التجربة  عن 
ملصادفة  سعيد  إنين  فيها: 
انعقاد  مع  تركيا  يف  وجودي 
هذا املؤمتر، وإلصرار الرئيس 
اردوغان على ان ألقي كلمة، 
بأن  بقناعته  يقني  على  النين 
منوذجا  ميثل  لبنان  وطين 
كنا  واذا  احلضارات،  للقاء 
الدولي  اجملتمع  اليوم  نطالب 
دائما،  جانبنا  اىل  يكون  بأن 
النموذج  هذا  على  وحيافظ 
يف العامل، فإننا نرى ان هذا 
للمزيد  الفرصة  يوفر  اللقاء، 

من التقارب والتعايش.
من  قناعة  على  حنن  أضاف: 
بأن  اللبنانية،  التجربة  خالل 
االميان والدين ميارسان داخل 
اما االساس فهو يف  املنزل، 
التحلي  جيب  حيث  خارجه، 
بالصرب واالخالق وحسن املعاملة 
النه  باآلخر،  االعرتاف  واألهم 
تعاوننا  ولوال  االخر  هذا  لوال 
شكل  ملا  البعض  بعضنا  مع 
لبنان هذا النموذج الفريد يف 

املنطقة والعامل.
اللبنانية  جتربتنا  إن  وتابع: 
فريدة ويتعايش فيها اكثر من 
عشرين طائفة ومذهب، وحنن 
وال  البعض،  ببعضنا  نعرتف 
ويف  معا،  بالعيش  اال  نرغب 
وطننا، تلتقي أصوات املآذن 
مع اجراس الكنائس يف جتسيد 

مهم للعيش الواحد بيننا.
مساعدتنا  اىل  أدعوكم  وختم: 
يف احلفاظ على هذا النموذج، 
واىل عقد مؤمتركم املقبل يف 
لبنان لكي تتمكنوا من االطالع 
عن كثب على الواقع اللبناني 
خمتلف  بني  الفريد  والتعايش 
وطن  يف  واالديان  الطوائف 

حنبه مجيعا.
ومساء شارك الرئيس ميقاتي 
ومنصور  شربل  والوزيران 
اقامها  اليت  العشاء  مبأدبة 
رئيس الوزراء الرتكي اردوغان 
مبؤمتر  املشاركني  شرف  على 

حوار احلضارات.
ان  اعالمية  مصادر  وذكرت 
اىل  اجتمع  شربل  الوزير 
مسؤولني امنيني اتراك وحبث 
عن  املعلومات  اخر  معهم 
اضافة  اللبنانيني  املخطوفني 

اىل التعاون االمين.
يعود  ان  املصادر  وتوقعت 
والوفد  ميقاتي  الرئيس 
الوزاري اىل بريوت ليال امس 

االول.

ميقاتي التقى بان كي مون ومشاركني 
حبوار احلضارات وحبث مع اردوغان قضية 

املخطوفني اللبنانيني النواب  جملس  رئيس  استقبل 
نبيه بري امس االول يف عني 
التينة، املدير العام لالمن العام 
يف  ابراهيم،  عباس  اللواء 
وعرض  بعلبكي،  امحد  حضور 

معه للوضع االمين.
الرئيس بري برقية من  وتلقى 
الكوييت  االمة  جملس  رئيس 

امحد عبد العزيز السعدون.
بطريرك  من  اتصاال  تلقى  كما 
الكاثوليك  امللكيني  الروم 
حلام،  الثالث  غريغوريوس 

استهدافه  حملاوالت  مستنكرا 
يف  جهوده  ومقدرا  واغتياله، 
حتصني السالم الداخلي وتعزيز 
منه  اطلع  كما  احلوار.  اجواء 
اجلارية الطالق  االتصاالت  على 

املخطوفني اللبنانيني.
امام  من  اتصاالت  بري  وتلقى 
عبد  الشيخ  النبطية  مدينة 
بوفاة  معزيا  صادق،  احلسني 
السابق  الرئاسة  هيئة  عضو 
يعقوب  الرائد  امل  حركة  يف 

ضاهر.

تلقى برقية برملانية كويتية واتصاال من حلام

بري عرض واللواء ابراهيم الوضع االمين

التغيري  تكتل  رئيس  التقى 
ميشال  العماد  النائب  واالصالح 
يف  دارته  يف  صباحا  عون 
الرابية، النائب البطريركي للروم 
االرثوذكس املطران لوقا اخلوري، 
ابي  جوزيف  احملامي  حضور  يف 

فاضل.
اخلوري  املطران  قال  اللقاء  بعد 
زيارة  عون  اجلنرال  اىل  زيارتنا 
حمبة اوال، ولقد طمأناه عن حالنا 
هو  طمأننا  وبدوره   ، سوريا  يف 

ايضا.
عون  العماد  افكار  ان  اضاف: 
وهو  حمب  وقلبه  كثريا،  تهمنا 
يزوره  ومن  مفكر،  وعقله  وطين 
ان  يستطيع  ذخرية  معه  يأخذ 
ميشي بها يف حياته، الفتا اىل انه 
مت البحث يف امور عامة والوضع 

يف سوريا ايضا.
صعب  املسيحيني  وضع  هل 
يف سوريا، ال سيما ان بان كي 
مون ابدى امس قلقه على وضع 

املسيحيني؟
مقلق،  سوريا  يف  الوضع  ان   -
املسيحيني  على  فقط  وليس 

اللبناني  االعالم  اجلميع،  على  بل 
عن  كثريا  يتحدث  لالسف 
ال  ملاذا  سوريا،  يف  املسيحيني 
يتحدث عن املسيحيني يف لبنان؟ 
يقررون  املسيحيني  ليرتكوا 
ان  سوريا. صحيح  مصريهم يف 
بقساوة  اصيبوا  مسيحيني  هناك 
مل  ولكن  املناطق،  بعض  يف 
يهاجروا كما قالوا بل نزحوا اىل 
االخرى.  السورية  القرى  بعض 
للدول  بالنسبة  العاملي  والضمري 
اخلاصة،  مصاحلها  هو  الكربى 
فلترتك الدول الكربى الناس يف 
الدول املشرقية اليت لديها اميان 
مع  تعيش  الناس  ولتدع  وحمبة، 

بعضها مبحبة وسالم.
خوفا  اليوم  سوريا  تعيش  هل 
ستذهب  وهل  أهلية  حرب  من 

للتقسيم؟
- ابدا، هذه اخبار شائعة. وال يوجد 
حرب اهلية حتى االن يف سوريا. 
سوريا.  يف  لنا  يتعرض  احد  ال 
هناك املنطقة الوسطى يف محص 
تعرضت للهجمة ولكن ليس هناك 

خطر على املسيحيني. 

النائب البطريركي االرثوذكسي زار عون:

ال خطر على املسيحيني يف سوريا

العامة  األشغال  وزير  اشار 
خالل  العريضي  غازي  والنقل 
حديث تلفزيوني ردا على سؤال 
الوزراء   موقفه يف جملس  حول 
احلكومة  رئيس  إىل  بالنسبة 
األمر  ان  فقال:  ميقاتي  جنيب 
نتيجة  نشر  كما  بالدقة  ليس 
احلكومة  رئيس  مع  النقاشات 
والوزراء اليت دارت حول األمور 
ما  سواء  خاص  بشكل  املالية 
هو متعلق مبدينة طرابلس اليت 
كان  مما  بكثري  أكثر  تستحق 
من  جرى  ما  وامتدادا  مقرتحا، 
ووصل  اإلنفاق  حول  نقاش 
معناه  ما  كالما  قال  مرحلة  إىل 
يقول  اليت  األوىل  املرة  ليست 
فيها هذا الكالم، أن ال تعيني، 
تنفيذ  نستطيع  وال  إنفاق،  وال 
وجيشنا  مدننا،  يف  مشاريع 
حباجة  الداخلية  األمنية  وقوانا 
إىل أموال، وبالتالي ما هو مربر 
احلالة،  هذه  مثل  يف  وجوده 
كأنه  يوحي  مبا  الكالم  وتكرر 
احلكومة  لوجود  مربر  مثة  ليست 
بطريقة  نفكر  أن  األفضل  من 

أخرى أو خبيار آخر.

بدقة،  جرى  ما  هذا  اضاف: 
التفسري كأنه يقول هذا الكالم، 
أنا كنت أحد الذين ناقشوا هذه 
البنود وكان لي موقف واضح، 
طرابلس تستحق أكثر من ذلك 
والضنية  وعكار  املنية  مع 
أي  عن  بعيدا  خاص،  بشكل 
انتخابي،  أو  سياسي  حساب 
وزارة  فعلت  ماذا  يعلم  والكل 
وعندما  الشمال،  يف  األشغال 
رأيت الوضع بهذا الشكل قلت 
برد  أجبت  أنت  الرئيس:  لدولة 
عندما  آذار   1٤ قوى  على  كبري 
وموقفك  باالستقالة.  طالبوك 
تستقيل  لن  أنك  متقدما  كان 
وستستمر يف حتمل املسؤولية، 
وباق يف موقعك، ال جيوز اآلن 
النوع على  على قضية من هذا 
إىل  األمور  تصل  أن  أهميتها 
انسجام  مثة  ليس  احلد،  هذا 
أمام  ميكن  وال  املوقفني  بني 
اختذ  الذي  الكبري  املوقف  هذا 
أن يعلن موقف آخر حبجم قضية 
على أهميتها هذا كل ما جرى. 
احلكومة  يف  العام  اجلو  طبعا 
ليس جيدا، واحلكومة ال تنتج. 

تناول األوضاع مع ٤ نواب
العريضي: املياومون ليسوا قّطاع طرق او إرهابيني
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املرده  تيار  رئيس  عرض 
فرجنيه  سليمان  النائب 
واالقليمية،  احمللية  االوضاع 
االنطاكي  السريان  بطريرك  مع 
الثالث  يوسف  اغناطيوس  مار 
يونان، الذي زاره برفقة مطران 
االرثوذكس  للسريان  بريوت 
الرابطة  ورئيس  كورية  دانيال 
السريانية االمني العام للرابطات 
املسيحية يف لبنان حبيب افرام 
وأعضاء الرابطة السريانية ووفد 
ارثوذكسي  مشرتك  سرياني 

وكاثوليكي.
وشارك يف االجتماع الذي عقد 
يف مؤسسة املرده يف بنشعي، 
سعاده،  يوسف  السابق  الوزير 
التطورات  اىل  التطرق  وجرى 
ومصري  واملنطقة  لبنان  يف 

املسيحيني يف الشرق.
البطريرك  قال  االجتماع  إثر 
أخينا  ونيافة  سعدنا  يونان: 
بريوت  مطران  دانيال  املطران 
والوفد  االرثوذكس  للسريان 
الذي ميثل كنيستينا السريانيتني 
والكاثوليكية،  االرثوذكسية 
فرجنيه،  الوزير  معالي  بزيارة 
وهي زيارة لعرين الكنيسة يف 
االرز  سفوح  يف  لبنان،  مشال 
حيث كان وما زال السريان هلم 
نفحة خاصة، وعرضنا مع معاليه 
موضوع السريان يف الطائفتني 
وهم  والسريانية،  الكاثوليكية 
الوطن  هذا  يف  متأصلون 
يعرتف  أن  ويريدون  وحيبونه 
املواطنة  هلم  كمواطنني  بهم 
يبخلوا  ولن  مل  ألنهم  الكاملة، 
احلضارة  لبنان  عن  بالدفاع 
حضورنا  وتفاصيل  والرسالة. 
معاليه  مع  أودعناه  السرياني، 
ومع املسؤولني ليساعدونا على 
أن نفهم أوالدنا السريان انهم 
عليهم  الوطن  هذا  وبنات  ابناء 
انهم  يشعروا  وان  فيه  البقاء 
املواطنني  سائر  مع  يساهمون 
يف احلفاظ على لبنان واملساهمة 

يف منوه وازدهاره.
أضاف: يف هذه املرحلة الصعبة 
لبنان،  بها  مير  اليت  والدقيقة 
هذا  حيمي  كي  اهلل  اىل  ندعو 
داخلية  االخطار،  كل  من  البلد 
من  ونطلب  خارجية،  ام  كانت 
الوزير  معالي  حيمي  ان  اهلل 
الكمال  النعمة  ويعطيه  فرجنيه 
الواحد  لبنان  خدمة  يف  رسالته 

واملتعدد.
هل تطرقت احملادثات اىل وضع 
املسيحيني يف املنطقة يف ظل 

املتغيريات؟

الوضع،  هذا  اىل  تطرقنا   -
وحنن كرعاة كنسيني ال نتدخل 
يف السياسة، وكنا دوما نقول 
وال  بنظام  متلونني  لسنا  إننا 
أشخاص.  بإرادة  مرهونني 
فنحن مسؤولون امام اهلل وامام 
ضمرينا عن أوالدنا وعن شعبنا 
شعبا  ليس  الذي  املسيحي 
تأتي  جاليات  وليس  مستوردا 
هو  الشعب  هذا  ولكن  للعمل، 
وهلذا،  الشرق،  هذا  تراب  من 
الن  خناف  ال  املسؤولني  حنن 
الربيء،  ومع  احلقيقة  مع  اهلل 
أن  علينا  نفسه  الوقت  ويف 
نعرف أن هناك تيارات ال تبتغي 
عنه  وتدافع  كإنسان،  االنسان 
النه عندها اجندة معينة متلبسة 
ما جيعلنا  وهذا  بالدين،  متلونة 
نقلق ملستقبل شعبنا املسيحي. 
دوما  علينا  ذلك،  مع  ولكن 
شجاعة  بكل  احلقيقة  نقول  أن 

وحمبة.
وعما إذا كان البحث تناول متثيل 
احلوار،  طاولة  على  االقليات 
قال يونان: نعم، لقد حبثنا يف 
هذا املوضوع، وأملنا من معالي 
اىل  يسعى  ان  فرجنيه  الوزير 
مشاركة هذه االقليات يف طاولة 
احلوار، وان يكون هلا ممثل اىل 
لكي  االخرين  املمثلني  جانب 
نبني الوالدنا اننا حاضرون يف 

مسرية هذا البلد.
مطران الكلدان

ثم استقبل فرجنيه يف مكتبه يف 
مؤسسة املرده، مطران الكلدان 
قصارجي  ميشال  لبنان  يف 
االعلى  اجمللس  رئيس  يرافقه 
اعضاء  انطوان حكيم ووفد من 
حضره  لقاء  وعقد  اجمللس. 

الوزير السابق سعادة.
مت  انه  حكيم  أكد  اللقاء،  إثر 
ومتثيل  الطائفة  هموم  عرض 
النواب،  جملس  يف  االقليات 
أن  هو  اهلدف  أن  اىل  الفتا 
تتمثل كل طائفة بنائب. أما إذا 
بأن  يقضي  طرح  فهناك  تعذر 
تتمثل كل طائفتني بنائب، على 

أن يكون التمثيل مداورة.
ووزع الوفد على االعالميني بيانا 
عن الطائفة الكلدانية يف لبنان 
جاء فيه: حنن كطائفة كلدانية، 
نطالب  وسنبقى  زلنا،  وما  كنا 
بإنصاف طوائف األقليات كلها، 
السنني  عشرات  منذ  وطالبنا 
الست  الطوائف  هذه  بتمثيل 
بنائب لكل طائفة، ومثة رؤساء 
كل  ويف  وعدوا،  وزعماء 
زيارات  تتوافد  انتخابي  موسم 

فرجنيه التقى بطريرك السريان الكاثوليك ومطران 
الكلدان والسفري الربيطاني رأى ان احلوار ملصلحة لبنان

التيارات  وممثلي  املرشحني 
واألحزاب السياسية إىل مراكزنا 
داعمة ملطلبنا، ولكن يا لألسف، 
تتبخر  االنتخابات  انتهاء  بعد 

الوعود وتندثر.
أضاف: باألمس القريب فوجئنا 
مبشروع قانون مقدم من سعادة 
النائب نبيل دو فريج، ممثل كل 
طوائف األقليات، يطالب مبوجبه 
نيابيني،  مقعدين  باستحداث 
الكاثوليك  للسريان  أحدهما 
للسريان  واآلخر  األشرفية،  يف 
فيما  زحلة،  يف  األرثوذكس 
تناسى كل الطوائف األخرى، علما 
هذه  استشارة  ينبغي  كان  أنه 
الطوائف املعنية وأخذ موافقتها 
قبل طرح أي مشروع، وهذا ما 
مل يتم. ويا لألسف، متاشت مع 
هذا املشروع املرجعيات الدينية 
الطائفتني،  هلاتني  والعلمانية 
جنح  النائب  سعادة  أن  ويبدو 
يدري،  ال  أو  يدري  حيث  من 
هذه  صفوف  البلبلة يف  بإثارة 
مؤيد  بني  وتقسيمها  الطوائف 
ومعارض للمشروع، بعدما كانت 
مجيع  إنصاف  مبدأ  على  موحدة 

األقليات.
وتابع: على الرغم من كل ذلك، 
مطالبنا  على  مصرين  زلنا  ما 
ولن  الطوائف،  هذه  بإنصاف 
نائبنا  اهتمام ملشروع  أي  نعري 
أي  يف  به  نقبل  ولن  الكريم، 
ظرف من الظروف، ألن مشروعا 
الشرخ  توسيع  اىل  يرمي  كهذا 
من  بدال  بيننا،  ما  والفرقة يف 
الوحدة  إرساء  يف  املساهمة 
وهذا  والتقارب،  والتآلف 
املشروع ال حيل مشكلتنا بتمثيل 
تبقى  حبيث  بنائبني،  األقليات 
العقدة هي هي. وبالتالي فإننا 
الكرام،  األمة  نواب  من  نطلب 
عدم اإلجنرار إىل تأييد املشروع 
اجحاف  من  فيه  ملا  املذكور 

وتهميش لبقية الطوائف.

السفري الربيطاني
السفري  استقبل  فرجنيه  وكان 
يرافقه  فليتشر  الربيطاني طوم 
بشاره  السياسي  املستشار 
معهما  وعرض  الشمالي، 
يف  واقليميا،  حمليا  التطورات 
السياسي  املكتب  عضو  حضور 
يف املرده احملامي روني عرجيي 
واملستشار السياسي يف املرده 

احملامي وضاح الشاعر.
لقد  فليتشر:  قال  اللقاء  إثر 
سنحت لي الفرصة اليوم لعقد 
حمادثات مفيدة جدا مع النائب 
اىل  وتطرقنا  فرجنيه،  سليمان 
واملنطقة،  لبنان  يف  االوضاع 
وأعربت عن دعمي الكامل للحوار 
على  أن  نرى  وحنن  لبنان،  يف 
يف  التحاور  اللبنانيني  القادة 
هو  ما  كل  ومناقشة  بينهم  ما 
ملصلحة لبنان بعيدا عن الشرق 

والغرب.
على  احلوار  ندعم  حنن  وختم: 
ونأمل  الوطين،  االساس  هذا 
لبنان  يف  الزعماء  يثبت  أن 
يستطيعون  أنهم  ملواطنيهم 
االستقرار  اىل  وطنهم  قيادة 
املخاطر  عن  بعيدا  واالمان 

واملشاكل احمليطة به. 

جدد رئيس حزب القوات اللبنانية 
أمام وفد من بلدة  مسري جعجع، 
معراب،  يف  زاره  عنجر  جمدل 
البدء  بوجوب  الدولة  مطالبة 
اإلسالميني  املوقوفني  مبحاكمة 
احللول  وإجياد  وقت  أسرع  يف 
اإلنساني،  امللف  هلذا  الناجعة 
وينل  فليحاكم  مذنب  هو  فمن 
فليطلق  بريء  هو  ومن  عقوبته 

على الفور.
وأكد ان موقف القوات اللبنانية 
من الثورات العربية مبدئي داعم 
الديكتاتوريات  وضد  للحريات 
حال  يف  أنه  موضحا  والظلم، 
السلطة يف سوريا  الثوار  تسلم 
التنكيل  ممارسة  يف  واستمروا 
فسنكون  اآلخرين  ضد  والقمع 
ألننا  ضدهم،  سيقف  من  أول 
ندعم  ال  األحوال  مطلق  يف 
مع  حنن  بل  ما  سلطة  أو  نظاما 
أقصى  اىل  والدميقراطية  احلرية 

احلدود.
واذ شدد على ان لبنان ال ميكن 
أن يستمر يف حال فشل مشروع 
قوى 14 آذار، شرح ان التقارب 
املسيحي-االسالمي  والتضامن 
آذار   14 يوم  الذي شهدناه يف 
خطوة  مبثابة  كان  اجمليد   2005
إضافية كنا يف أمس احلاجة اليها 
على طريق العيش املشرتك يف 

لبنان.
مع  املشاكل  افتعال  من  وحذر 
لبنان بسب  السنية يف  الطائفة 
موقفها الداعم للثورة السورية، 

اذ حياول النظام السوري وأتباعه 
السنة  أهل  إظهار  لبنان  يف 
حماولة  يف  إرهابيون  وكأنهم 
وإهلائه  العام  الرأي  لتضليل 
داعيا  سوريا،  يف  جيري  عما 
كل اللبنانيني وال سيما الطائفة 
السنية اىل التنبه وعدم االجنرار 
اىل الفتنة واحلفاظ على العيش 

املشرتك.
كلمة الوفد

فيه  شارك  الذي  اللقاء  وكان 
القوات  يف  زحلة  منطقة  منسق 
بكلمة  استهل  قد  سعد  شارل 
جاء  الوفد،  باسم  غنيم  خلالد 
واجلبل  أمامكم  من  العدو  فيها: 
من ورائكم، انه قدر جمدل عنجر، 
واجلغرافيا،  التاريخ  قدر  انه 
رهينة  جعلها  احلدود  من  قربها 
ان  وتارخيها  واالحتالل،  للهيمنة 
تكون اىل جانب احلرية والسيادة 
واالستقالل، انها بلدة اول ثورة 
لبنان  تاريخ  يف  االحتالل  ضد 
الدين  فخر  بلدة  انها  احلديث، 
اول من ثار على االحتالل، انها 
اول من لبى نداء ثورة األرز فلم 
ختف من جالد عنجر وال من سفاح 

دمشق.
األرز،  ثورة  قيام  عند  وأضاف: 
أبت جمدل عنجر على نفسها اال 
ان تكون من اول احلاملني للواء 
وشبابها  بشيبها  فنزلت  الثورة، 
جربان  الشهيد  مع  وأقسمت 
انها   2005 آذار   14 يف  تويين 
اىل  العظيم  لبنان  عن  ستدافع 

جعجع استقبل وفدين من طرابلس وجمدل عنجر:

لوجوب حماكمة املوقوفني االسالميني سريعًا
أبد اآلبدين.

وتابع: ان جمدل عنجر، يا حكيم، 
زوره  ما  سوى  عنك  تعرف  مل 
تارخيك  عن  السوري  االحتالل 
أشرقت  عندما  ولكن  كثري  وهو 
من  وخرجت  احلرية  مشس 
املعتقل، استمعنا اليك وانصتنا 
فسمعنا  املطار،  خطابك يف  اىل 
ال  كالما  انتظرناه،  لطاملا  كالما 
خيرج اال من قلب صادق شريف 
تتبعناك  ثم  لوطنه،  وخملص 
بك  فوجدنا  ومواقفك  خبطاباتك 
االنسان قبل ان جند بك الزعيم 
اننا  لك  نقول  وأخريا  والقائد. 
احلدود  باقون وعلى  العهد  على 

مرابطون.
جعجع  استقبل  أخرى،  جهة  من 
وفدا من طرابلس برئاسة احملامي 
أمني بشري لتهنئته بالسالمة على 

جناته من حماولة االغتيال.
تعزية بضحايا قطر

وأبرق الدكتور جعجع اىل كّل من 
بن  محد  الشيخ  قطر  دولة  أمري 
خليفة آل ثاني و رئيس جملس 
الوزراء ووزير خارجية دولة قطر 
جرب  بن  جاسم  بن  محد  الشيخ 
الذين  بالضحايا  معزيًا  ثاني  آل 
سقطوا يف حادثة مركز فيالجيو 

التجاري يف العاصمة الدوحة.
لقد  الربقية:  نص  يلي  ما  ويف 
بلغنا مبزيد من األسى خرب احلادثة 
مركز  داخل  اليت وقعت  املرّوعة 
العاصمة  يف  التجاري  فيالجيو 

الدوحة.
ومن  مسّوكم،  من  نتقّدم  إنّنا 
الشعب القطري العزيز، بأصدق 
كما  واملواساة،  التعزية  مشاعر 
أرواح  أمام  إجالل  وقفة  نقف 
األبرياء  واألطفال  الضحايا 
سائلني اهلل عّز وجّل أن يتغّمدهم 
بواسع رمحته ويلهم ذويهم الصرب 
والسلوان، وميّن على املصابني 

الناجني بالشفاء العاجل. 
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تجمع لدعم الجيش اللبناني
»ال وجود للبنان اال بوجود الجيش اللبناني«

يدعو شباب لبنان املغرتب اىل تجمع شعبي حاشد دعما للجيش 
اللبناني الباسل

وذلك يوم االحد يف 10 - 6- 2012 يف حديقة
Belmore Park    مقابل   Central Station الساعة العاشرة 

صباحا
ارفعوا العلم اللبناني وعلم الجيش الجيش فقط

-اغنية البداية: باسكال صقر »رشـّوا الفل«
- اغنية النعاية: فريوز »بحبـّك يا لبنان«

االغنيات تبدأ بالكلمات ال املوسيقى
مشاركتكم واجب وطني

الدعوة عامة وشعبية

صّوتوا لـ خليل 
ابراهيم

مرشح حزب 
العمال عن 

الدائرة الثالثة 
يف انتخابات 

بلدية روكدايل

وفاة النائب فريد حبيب
إنتقل نائب الكورة فريد حبيب إىل ذمة اهلل  نتيجة إصابته مبرض 

عضال ألزمه  املستشفى منذ شهرين.
 حبيب انتخب نائبًا  يف العام 2005 ومن ثم يف العام 2009 ممثاًل 

لقضاء الكورة وهو عضو يف كنلة القوات اللبنانية.
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بني  املتفجرة  األوضاع  ظل  يف 
األمر  ووسط  ولبنان،  سوريا 
على  نفسه  الفارض  الواقع 
التفكري  قاعدة  على  اجلميع، 
قلق  مثة  بيومه«،  يوم  »كل 
مفاده:  املسيحية  األوساط  يف 
إذا وصلنا اىل االنتخابات  ماذا 
»قانون  النيابية سنة 2013 بال 
عادل«؟ هل نسكت ونرضى؟ أم 

لدينا، واقعيًا، خيارات أخرى؟
التأمت جلنة بكركي االربعاء يف 
اجتماعها األسبوعي، وبال إعالم، 
إلجناز صياغة مقرتحها الثاني يف 
شأن قانون االنتخابات النيابية. 
إمجاعًا  أن  عملها،  حمصلة  يف 
ساد مكوناتها على رفض قانون 
الدوحة، أي قانون الستني، مع 
املقابل  ويف   .2008 تعديالت 
أصّر مسيحيو املعارضة احلالية، 
بنحو قاطع ونهائي، على رفض 
مع  واحدة  دائرة  لبنان  اعتماد 
أمام  الباب  فتح  ما  النسبية. 
يقول  أول  متبقيني:  طرحني 

بكركي واملسيحيون إىل املقاطعة جمددًا
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مل يهنأ للبنانيني عيش منذ اندالع األحداث يف سوريا يف آذار من 
انتهائها وقيام حكم  العام املاضي، وقد ال يهنأ هلم عيش قبل 
قد  بالنفس  النأي  أن سياسة  ومع  األمويني.  عاصمة  مستقر يف 
أزمة سوريا هي يف  ان  أوحت خالهلا  احلكومة فرتة مساح،  منحت 
سوريا، وأن لبنان سيكون يف مأمن من تداعياتها إذا ما أحسنت 
أمن  حيفظ  مبا  النقاط،  بني  السري  والدينية  السياسية  قياداته 
السورية  األحداث  أن  إال  واالستقرار،  وحدتهم  اللبنانيني ويصون 
كانت كاملرجل الذي كانت األيدي الداخلية واخلارجية تتسابق إىل 
تأجيج ناره. ثم جاء يوم تطاير غطاء املرجل وتناثرت قطع منه يف 
العودة  الرئيس ميشال سليمان يستعجل  الذي جعل  لبنان، األمر 
إىل احلوار الوطين يف فرصة قريبة حددها يف 11 حزيران املقبل. 
وهو كان يتمنى لو تلتئم طاولة احلوار غدًا نظرًا إىل دقة املرحلة 
يف  األخرية  األحداث  بعد  خصوصًا  واملنطقة،  لبنان  جيتازها  اليت 
منطقة  بني  املتنقل  املفقود«  و«األمن  وبريوت،  وعكار  طرابلس 
وأخرى. وزاد الوضع حراجة، بل خطورة، خطف 11 لبنانيًا على أيدي 

مسلحي املعارضة السورية يف حلب لدى عودتهم
من زيارة العتبات املقدسة يف إيران، واستنفار بعض الشارع الذي 
ينتمي إليه املخطوفون، وما رافق ذلك من خوف وختويف من اندالع 

فنت مذهبية، يف حال أصاب املخطوفني أي مكروه.
وخففت مبادرة الرئيس سعد احلريري من حدة التوتر املذهيب، عرب 
تعاطفه مع املخطوفني وإبداء استعداده للتدخل لدى اخلاطفني من 
أجل إطالقهم، وقرن ذلك بإرساله طائرته اخلاصة إىل أحد املطارات 

الرتكية القريبة من احلدود مع سوريا.
وكان هناك من أمل ان تفتح هذه املبادرة الباب جمددًا حلوار بني 
احلريري واألمني العام لـ«حزب اهلل« السيد حسن نصر اهلل الذي 
احلريري  لكتلة  املتصلب  املوقف  أن  إال  احلريري،  بتصرف  أشاد 
النيابية من احلكومة واملقاومة، واستطرادًا من احلوار، أعاد البلبلة 
ظل  وغياب  املخطوفني،  قضية  تعّقد  بعد  خصوصًا  األجواء،  إىل 
احلريري عن االتصاالت اليت يقودها األتراك إلطالقهم. وألن سوريا 
هي البداية، وهي النهاية يف األزمة املستجدة اليت يواجهها لبنان، 
وأن أول ما يعنيها من لبنان هو السالح الذي يهّرب إىل أراضيها 
خزانًا  وعكار،  طرابلس  الشمال، خصوصًا  بعدما حتول  احلدود  عرب 

كبريًا هلذا السالح.
رؤية  يف  »املستقبلية«  الرغبة  مع  سليمان  الرئيس  جتاوب  وقد 
»جيش واحد، وسالح واحد حتت إمرة اجليش اللبناني«، فأدرج يف 

برنامج احلوار ثالثة عناوين هلا عالقة بالسالح هي:
متى  املقاومة:  سالح  من  واإلفادة  دفاعية،  إسرتاتيجية  وضع  ـ 

يستعمل؟ وأين يستعمل؟ وملاذا يستعمل؟
ـ تنفيذ قرارات احلوار السابقة لناحية نزع السالح خارج املخيمات 

الفلسطينية.
ـ نزع السالح املنتشر يف املدن والبلدات اللبنانية.

وال شك يف أن البند الثالث هو أهم البنود وأخطرها، خصوصًا بعدما 
املندوب  حتديدًا،  الشمال  ويف  حركته،  على  أخريًا  األضواء  سلط 
السوري لدى األمم املتحدة الدكتور بشار اجلعفري يف رسالة وجهها 
إىل األمني العام للمنظمة الدولية وحتدث فيها عن »عمليات واسعة 
لتخزين السالح وتهريبه« من لبنان إىل سوريا »من قبل عصابات 
مسلحة«. وقال ان »السالح يصل إىل األراضي اللبنانية إما بطريق 
البحر، أو بطائرات تابعة لدول معينة بذريعة انها حتمل مساعدات 

إنسانية للمهجرين السوريني يف لبنان«.
وإذ ُظّن أن نفي الرئيسني ميشال سليمان وجنيب ميقاتي ملا ورد 
على لسان اجلعفري من كالم حول السالح وتهريبه من لبنان إىل 
سوريا، كان إلقناع السلطات السورية بأن لبنان حريص على أمن 
وليد  السوري  اخلارجية  وزير  بها  بعث  اليت  الرسالة  فإن  سوريا، 
املعلم إىل نظريه اللبناني عدنان منصور، وسّلمه إياها أول من أمس 
السفري السوري يف لبنان علي عبد الكريم علي، أكدت عدم اقتناع 

السلطات السورية بكالم الرئيسني سليمان وميقاتي.
ان حيصل  مبا ميكن  التكهن  يستطيع  ال  أحدًا  ان  إىل  اإلشارة  مع 
على احلدود اللبنانية ـ السورية إذا ما قرر اجليش السوري تعّقب 

مسلحني عرب احلدود.
كذلك ال ميكن التكهن مبا سيحصل يف حال تعقدت قضية املخطوفني 

اللبنانيني يف سوريا، وفشلت املفاوضات اجلارية إلطالقهم.
من هنا جيب استعجال احلوار وعدم الرتدد للمشاركة فيه، واالبتعاد 

عن القضايا اليت تزيد االحتقان الداخلي.
واالستقرار  الوحدة  حلماية  وطين  تضامن  وقت  هو  الوقت  وألن 
موضوع  يف  النار  على  الزيت  صب  يربر  شيء  فال  والتعايش، 
املقاومة وسالحها. وإذا كان ال بد من البحث يف طريقة اإلفادة من 
املقاومة وسالحها، فيستحسن ضّم قائد اجليش إىل قائمة املدعوين 
املقاومة يف  أهمية  األخرية،  للمرة  احلوار حتى يشرح،  إىل طاولة 
الدفاع عن الوطن تنظيمًا وسالحًا، وأن ال مصلحة للجيش وال للدولة 
بكامله  الوطن  يعّرض  ذلك  ألن  بإمرتهما،  املقاومة  تكون  أن  يف 

للخطر والدمار، يف حال حصل اشتباك مع العدو.
وسالح،  ومعدات  ومال  وجهد  رجال  إىل  حتتاج  املقاومة  أن  كما 
الشهداء، يف  وأسر  القتال،  يف  املعوقني  يرعى  من  إىل  إضافة 

إسكانهم وعيشهم وتعليم أبنائهم ما تعجز عنه الدول الغنية.
علمًا أن املقاومة يف لبنان هي »عطية من السماء«. 

سـالح احلـوار
ادمون صعب

على بكركي والقوى املنضوية حتت لواء جلنتها االنتخابية، اختاذ قرار واضح وصريح )مروان طحطح(

جان عزيز

األسبوع  إجنازه  مت  ما  وهو  صغرى.  دوائر  ضمن  أكثري  باقرتاع 
املاضي، عرب مشروع قانون بنحو 50 دائرة. وثان يقول بالنسبية 

ضمن دوائر متوسطة، حنو 15 دائرة، هو ما تتم بلورته حاليًا.
اخلمسني  بتأييد مشروع  رسالة  توجيه  إىل  احلريري سارع  الفريق 
خصومه  وإحراج  املسيحيني  حلفائه  مؤازرة  بذلك  قاصدًا  دائرة. 
وخصومهم، فضاًل عن قطع الطريق على أي طرح لالقرتاع النسيب، 
يف ظل السالح، وهو ما يعطي املقرتحني املارونيني حظوظًا جدية 
يف اإلقرار... نظريًا. ذلك أن شلل الدولة والظروف املتدهورة من 
حوهلا كما داخلها، توحي باستحالة الوصول إىل توافق وطين على 

قانون نيابي جديد.
بكركي:  جلنة  يف  املمثلة  القوى  داخل  النقاش  أطلق  ما  وهو 
قانون  أي  إقرار  دون  واملوازين  الظروف  حالت  إذا  نفعل  ماذا 
العام 2013، يف ظل  ما وصلنا اىل استحقاق  إذا  وبالتالي  آخر، 
القانون احلالي؟ إنه السؤال املركزي ملعرفة نيات كل من حلفائنا 
القدرة  األمور، فضاًل عن حتديد  اجتاهات  لتحديد  املتقابلني، كما 

الفعلية على تغيري الوضع القائم.
والسؤال مطروح انطالقًا من الواقع الذي بات معروفًا بعقدة وليد 
جنبالط. أي رفض الزعيم الدرزي األول أي صيغة قانونية حتول 
دون استمرار مصادرته لعدد من املقاعد النيابية املسيحية. وهو 
األمر الذي كرسته له الوصاية السورية منذ العام 1992. واملؤشر 
املقلق يف هذا اجملال أن أحد األطراف املمثلني يف جلنة بكركي بادر 
منذ أيام اىل تسويق صيغة الدوائر املصغرة على أنها إرضاء لوليد 
جنبالط بالذات، فقدم »تنظرية« مفادها أن هذه الصيغة تضمن 
استمرار مفاعيل الوصاية السورية بالنسبة للكتلة اجلنبالطية. حتى 
بإعطائه حنو 12  اجلبل والشحار،  أنه ذهب إىل طمأنة بطل حرب 
نائبًا. وذلك يف مناورة مكشوفة وغبية يف الوقت نفسه. فإذا كان 
هذا الكالم جمرد حتايل على جنبالط واستدراج له، فاألمر كارثة. 
ذلك أن السياسة السوية والسليمة ال ميكن أن تنفصل عن املعيار 
جلهة  حقيقة،  نفسه  الكالم  كان  إذا  أما  التعاطي.  يف  األخالقي 
إعطاء جنبالط هذا احلجم املنفوخ بواسطة مصادرة مقاعد اآلخرين، 
فتكون الكارثة أكرب. إذ ملاذا نقر قانون انتخابات جديدًا يف هذه 
احلال؟ يبقى السؤال: ماذا سيفعل أطراف جلنة بكركي إذا ما استمر 

جنبالط يف عملية ابتزازه؟
يضمن  أن  هو  وأبسطها،  أوهلا  قليلة:  املطروحة  السيناريوهات 
ميشال عون تأييد الثنائية الشيعية إلحدى الصيغتني املتباينتني 
اجلمّيل  وأمني  نواب مسري جعجع  يؤكد  أن  يكفي  بعدها  مسيحيًا. 
صدقهم يف تبين مقررات جلنة بكركي، فيصري املشروع قانونًا. 
إذ يأتي أكثريو احلكومة بـ57 نائبًا، ويضيف مسيحيو األقلية إليهم 
14 نائبًا على األقل )8 من تكتل جعجع و5 من الكتائب إضافة اىل 
بطرس حرب( فيحوز املشروع على أكثرية 71 نائبًا، وينتهي ابتزاز 
جنبالط. ال بل من املرجح يف تلك احلال أن ميشي الفريق احلريري 
بهذه الصيغة ألسباب متعددة، فيصري اإلقرار بشبه إمجاع وطين.

لكن ماذا إذا خرج عندها من يقول، صادقا أو ساذجًا أو متذرعًا، إن 
قانونًا عضويًا وتأسيسيًا للدولة والسلطة، مثل قانون االنتخابات، 
ال جيب أن يقر بال إمجاع وطين ميثاقي؟ وماذا لو ذهب هذا الرأي 
حتى تغطية االنسحاب من اتفاقات جلنة بكركي، واالستنكاف عن 
السعي اىل قانون جديد، وصواًل اىل اإلبقاء على القانون احلالي؟

عند هذا احلد، يعتقد أطراف معنيون، أنه يصري املطلوب من بكركي 
نفسها، أن تعلن التالي:

فؤاد  الراحل  الرئيس  الستني،  لقانون  الطبيعي  األب  إن  أواًل، 

شهاب، كان أول من نعاه. ال بل حّذر من تداعياته التفجريية على 
البالد. وأكد ذلك حرفيًا يف بيان عزوفه الرئاسي الشهري يف 5 

آب 1970.
طرح  كان  القضاء  إن  بالقول  الصرح  إحراج  حماوالت  إن  ثانيًا، 
بكركي سنة 2004، ال قيمة هلا. ذلك أن الوقائع والوثائق تؤكد 
أن البطريرك صفري يوم طرح قانون القضاء يف حينه، كان يقول 
ويكرر ملفاوضيه: يف ظل الوصاية السورية، ليس اهلّم األساسي 
اآلن قانون انتخابات يؤّمن حسن التمثيل املسيحي. بل املطلوب 
نواب  من  صغرية،  كانت  مهما  جمموعة،  وصول  يضمن  قانون 
سياديني، ولو كانوا عشرين نائبًا، يرفعون مطلب انسحاب سوريا 
من لبنان. وهذا ال يؤمنه، آنذاك، إال القضاء. أما بعد جالء اجليش 
السوري سنة 2005، فكان صفري نفسه أول املتحفظني عن قانون 
الستني ومتفرعاته. وبالتالي ال حرج على بكركي يف هذا اجملال 

إطالقًا.
التعاطي  أخطاء  عن  ومبعزل  الدوحة،  اتفاق  إىل  وبالنسبة  ثالثًا، 
حتضرييًا ومن ثم تسويقيًا وإعالميًا مع نتائجه، يظل املؤكد، أن 
الصيغة النهائية واملطبوعة لالتفاق، واليت محلها محد بن جاسم اىل 
قاعة فندق الشرياتون صبيحة 21 أيار 2008، كانت تؤكد اعتماد 
قانون الستني معداًل، لكن »استثنائيًا وملرة واحدة وأخرية فقط«. 
لكن مالحظاٍت شكلية على تلك الصياغة، جعلت بن جاسم يعمد إىل 
شطب تلك العبارة خبط يده على باب القاعة، مع تأكيده لسائليه 

عن املوضوع، أن األمر لزوم ما ال يلزم.
أي  معداًل،  الستني  قانون  ينتجه  فاضح  ميثاقي  خلل  مثة  رابعًا، 
الصوت  كنف  يف  مسيحيًا  نائبًا   17 يستولد  فهو   ،2008 قانون 
السين، ومخسة يف كنف الصوت الدرزي، وأربعة يف كنف الصوت 

الشيعي.
خامسًا، واستطرادًا، أن نظام املثالثة الذي جعل منه البعض شعار 
معركته التهويلية سنة 2009، إمنا هو يف الواقع نتاج قانون الدوحة 
إال يف  القانون،  هذا  وفق  املسيحيون  يشارك  ال  بالذات، حبيث 
انتخاب 38 نائبًا من نوابهم األربعة والستني فعليًا، أي أقل من 

ثلث اجمللس النيابي حتى ...
سادسًا، ومبعزل عن هذه االعتبارات، يظل املوقف الوطين املطلوب 
اختاذه عند هذا احلد، أن قانون الدوحة يعين استحالة انبثاق أي 
يف  فاعلة  سلطة  أي  تكوين  استحالة  وبالتالي  واضحة،  أكثرية 

لبنان.
وسط  الشلل،  من  حال  يف  األوضاع  إبقاء  بالتالي  يعين  كذلك 
تطورات عاصفة تنذر بأشد املخاطر داخليًا وخارجيًا. وسط كل تلك 
املوجبات، تعتقد اجلهات املعنية ان على بكركي والقوى املنضوية 
حتت لواء جلنتها االنتخابية، اختاذ قرار واضح وصريح، مبقاطعة أي 
انتخابات نيابية جترى على أساس قانون استدامة الشلل، حتى قتل 
البالد. والذهاب اىل تكرار جتربة العام 1992، اليت رغم كل الكالم 
التجرحيي بشأنها، جنحت يف إقامة ربط نزاع مع اجملتمع الدولي، 
على قاعدة رفض السكوت عن انتهاك سيادة لبنان. وهو الربط 
الذي أمثر ولو بعد أعوام. ولواله هلضم الوطن برمته، بعدما كان 

دمشق. الرياض –  قد ابتلعه كونسورسيوم واشنطن – 
الذهاب إىل املقاطعة، هو ربط نزاع جديد مع االجتاه الدولي الذي 
حياول إحراق لبنان لتفجري سوريا، بعدما اعتمد طيلة مخسة عشر 
مقاطعة  عرب  نزاع  ربط  لسوريا.  إرضاء  لبنان،  إلغاء  عامًا، صيغة 
يستمع  من  أو  املسؤولية،  فيلتمان  جيفري  وليتحمل  االنتخابات، 

إليه، إن كانوا حيتملون.
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اىل  املوارنة  املطارنة  دعا 
رئيس  دعوة  مع  التجاوب 
ميشال  العماد  اجلمهورية 
سليمان اىل احلوار من دون 
املؤسسة  وحتييد  شروط 
العسكرية عن اللعبة السياسية 

وعدم تلوينها مذهبيًا.
املوارنة  املطارنة  عقد  فقد 
امس،  الشهري  اجتماعهم 
يف  البطريركي  الكرسي  يف 
البطريرك  برئاسة  بكركي، 
بطرس  بشاره  مار  املاروني 
الراعي، ومشاركة الكاردينال 
صفري،  بطرس  نصراهلل  مار 
شؤونا  خالله  وتدارسوا 

كنسية ووطنية.
اصدر  االجتماع،  ختام  ويف 
امني سر  تاله  بيانا  املطارنة 
رفيق  اخلوري  البطريركية 

الورشا، وفيه:
الغبطة  االباء صاحب  1- هنأ 
الراعوية  زيارته  من  بالعودة 
املارونية يف  االبرشيات  اىل 
والواليات  وكندا  املكسيك 
الذي  اجلهد  ومثنوا  املتحدة 
تثبيت  يف  غبطته  به  يقوم 
االميان  يف  االنتشار  موارنة 
بلبنان  االرتباط  على  وحثهم 
يف  واملشاركة  وبأوطانهم 
صنع مستقبلها وعلى تسجيل 
وقوعات الزواج والوالدة يف 
والسعي  النفوس،  دوائر 
وربط  اجلنسية  استعادة  اىل 
وممارسة  جبذورهم  ابنائهم 

القرار  صنع  يف  حقهم 
واالستثمار فيه.

رفضهم  عن  اآلباء  يعرب   -2
املطلق حملاوالت جر لبنان اىل 
العنف  حرب جديدة من خالل 
السياسي  والشحن  املتنقل 
من  ويؤكدون  واملذهيب، 
اىل  حباجة  لبنان  ان  جديد 
مجيع مواطنيه الذين يكونونه 
الوحدة  اساس  على  معا 
يف  واملشاركة  والعدالة 
دون  من  الواحد،  املصري 
وال  اخرى،  على  فئة  تغليب 
بالتمسك  اال  حقا  ذلك  يتم 
فقط،  الكالمي  ال  الفعلي، 
بالعيش املشرتك ومؤسسات 
ومرجع  وحيد  كمالذ  الدولة 

حصري حلل النزاعات.
االقتصاد ينذر بكارثة

3- ينظر اآلباء بقلق اىل الوضع 
االقتصادي واالجتماعي الذي 
ارتفاع  مع  بكارثة  ينذر  بات 
نسبة الدين العام، عن التدخل 
الوايف لصاحل املواطن واخلري 
العام، مما حيرم املواطن من 
خدمات اساسية كثرية وجيعله 
االجتماعية.  الالعدالة  فريسة 
االباء  يدعو  الواقع  هذا  امام 
اىل سياسة اقتصادية وطنية 
مبنية على قواعد اكثر انسانية 

وعدالة وشفافية.
4- حيذر االباء من اي انقسام 
املؤسسة  عمل  حول  حيصل 
االمنية.  واالجهزة  العسكرية 

ودورها  بوحدتها  فاملساس 
مغامرة تنبىء خبطر كبري على 
االمين  الدفاعي  العمل  وحدة 
فانهم  وغايته.  الدولة  يف 
حتييدها  السياسيني  يدعون 
وعدم  السياسية،  اللعبة  عن 
السياسي،  الصراع  زجها يف 
او تلوينها مذهبيا، ما يودي 
صدقيتها  ويشوه  بدورها 

لدى املواطنني.
يناشد  االجواء،  هذه  يف   -5
من  ومجيع  املسؤولني  االباء 
الوضع  يف  مؤثر  دور  هلم 
اللبناني، تلبية صوت الضمري 
فيضعوا  واالنساني،  الوطين 
فوق  الواحد  لبنان  مصلحة 
املصاحل، وحيافظوا على  كل 
اي  فوق  وكرامة شعبه  عزته 
مع  متجاوبني  اخرى،  غاية 
دعوة فخامة رئيس اجلمهورية 
دون  من  احلوار  طاولة  اىل 

شروط.
6- ويف مطلع زمن العنصرة 
يلجأ  املرميي،  الشهر  وختام 
االباء اىل محاية العذراء مريم، 
ويستلهمون  لبنان،  سيدة 
الروح القدس ليعضدهم يف 
رعاية الكنيسة وخصوصا يف 
وجممعهم  السنوية  رياضتهم 
حزيران،   16-  11 املقدس 
2012، سائلني مجيع ابنائهم 
يرافقوهم  ان  وبناتهم 
بالصالة ملا فيه خري كنيستهم 

واوطانهم.

املطارنة املوارنة: للتجاوب مع الدعوة للحوار 
وحتييد املؤسسة العسكرية عن اللعبة السياسية

Saturday 2 June 2012السبت 2 حزيران 2012

منذ أشهر علمت الرابطة املارونية 
أن إبن القبيات شاهني نادر دخل 
األسعد  خالد  مع  مفاوضات  يف 
األخري  هذا  لبيع  العتيقة  عكار  من 
وتبلغ  األول  ميلكها  أرض  قطعة 
مرتًا  ألف   45 حواىل  مساحتها 
مربعًا. على الفور تدخلت الرابطة، 
حماواًل  القبيات  منها  وفد  فزار 
بيع  خطورة  من  األهالي  حتذير 
األراضي يف املناطق املسيحية ال 
للبيع  املعروضة  األرض  أن  سيما 
كاشف  إسرتاتيجي  مبوقع  تتمتع 
القبيات  بني  احلدود  على  تقع  إذ 
عينها  ولألهداف  العتيقة.  وعكار 
مؤمترًا صحافيًا يف  الرابطة  أقامت 
إتصال  قنوات  وفتحت  القبيات، 
مع نادر حماولة إقناعه بعدم البيع، 
وبعدما شعرت بصعوبة ذلك، عملت 
لشراء  مسيحي  زبون  تأمني  على 
هذه األرض وسرعان ما جنحت يف 
مبلغ  اجلديد  الزبون  دفع  إذ  ذلك 
مل  املبلغ  هذا  دوالر.  ألف   350
األرض مصّرًا  عليه صاحب  يوافق 
على بيعها لألسعد األمر الذي دفع 
باألب الكرملي يف القبيات ميشال 

جلنة  فشكل  التدخل  اىل  عبود 
الرابطة  من  اعضاء  مع  بالتنسيق 
املارونية وفعاليات البلدة توصلت 
إقناع  اىل  مفاوضات  سلسلة  بعد 
نادر بعدم بيع أرضه، كما حصلت 
بأنه  اإلجنيل  أمام  منه  قسم  على 

يتعهد الوفاء بهذا الوعد.
ما  والوعد سرعان  القسم  أن  غري 
سقطا أمام سلطان املال، إذ علم 
الرابطة  واعضاء  القبيات  أهالي 
باع  نادر  أن  بعد  فيما  املارونية 
بزبينا  بلدة  من  ملسيحي  أرضه 
أن  غري  احلموي  إسحاق  ويدعى 
األسعد  بإسم  وسجّلها  عاد  األخري 
وهو من أبناء الطائفة الُسّنية. هذا 
اخلرب نزل نزول الصاعقة على بلدة 
إنتفضوا  الذين  وأهلها  القبيات 
قاصدين منزل نادر ملعاتبته وعندما 
املنزل  رمجوا  الباب  هلم  يفتح  مل 

بالبيض واحلجارة والبندورة.
على الفور حتركت الرابطة املارونية 
القبيات  من جديد وإتصلت بكهنة 
األرض،  هذه  إسرتجاع  حملاولة 
محوي  أن  البداية  يف  هلم  فتبني 
الذي إشرتاها من نادر ثم سجلها 

بإسم األسعد مل يعد موجودًا داخل 
على  سافر  بل  اللبنانية  األراضي 
الفور اىل دولة خليجية. لذلك قامت 
عكار  بلدية  رئيس  مع  مفاوضات 
العتيقة إلقناع األسعد بإعادة بيعها 
ملن تطرح إمسه جلنة املتابعة، غري 
أن األمر الذي أثار إستغراب أهالي 
الرابطة املارونية  القبيات وأعضاء 
مصدر  يف  يبقى  معًا،  آن  يف 
األسعد  عليه  الذي حصل  التمويل 
ومل  متقاعد  موظف  أنه  خصوصًا 
يكن يومًا من املتمولني الكبار يف 
منطقة عكار. وهنا حتضر األسئلة، 
هل أن األسعد يريد أن يسجل هذه 
األرض يف مرحلة الحقة بإسم أحد 
مل  لغايات  العكاريني  املتمولني 
تعرف نياتها بعد؟ وهل أن سبحة 
بيع األراضي يف املناطق املسيحية 
للمخطط  إستكمااًل  ستكر  العكارية 
الذي ضرب سابقًا املناطق األخرى 
جبل  أقضية  وكل  عاليه  سيما  ال 
تيار  هناك  كان  لو  وماذا  لبنان؟ 

سياسي وراء هذه البيعة؟

مارون ناصيف

ويف القبيات أيضاً...تهريب بيعة 45000 مرت اىل إبن عكار العتيقة

مار  املاروني  البطريرك  زار 
الرئيس  الراعي  بطرس  بشارة 
االول،  امس  سليمان  ميشال 
وعرض معه التطورات وخصوصًا 
ما يتعلق منها بالدعوة اىل طاولة 
حزيران   11 يف  الوطين  احلوار 
البطريرك  وضعه  كما  اجلاري، 
اىل  األخرية  زيارته  أجواء  يف 
املكسيك وكندا وبعض الواليات 

االمريكية.
رئيس  استقبل،  الراعي  وكان 
خالد  لبنان  يف  التنموي  التجمع 
اخلري عرض معه ألبرز التطورات 
ومت  اللبنانية،  الساحة  على 
محاية  أهمية  على  التأكيد 
اللبناني  اجليش  دور  وصيانة 
لكي يقوم باملهام املوكولة إليه 
يف احلفاظ على الوطن واملواطن 
الدقيقة  املرحلة  هذه  يف 
الوطنية  الوحدة  على  واحلفاظ 
واملساواة  العدالة  على  القائمة 

بني اللبنانيني.
السابق  الوزير  الراعي  والتقى 
الذي هنأه بسالمة  روجيه ديب 
حظيت  الذي  وبالنجاح  العودة 
بلدان  إىل  الراعوية  زيارته  به 
اإلغرتاب ألنها جزء مهم ملستقبل 
لبنان، مشددا على أهمية احلوار 
بني خمتلف األفرقاء لتطوير بناء 

لبنان الداخلي.
تيار  رئيس  الصرح  زوار  ومن 
السابق  الوزير  العربي  التوحيد 
تأييده  جدد  الذي  وهاب  وئام 
يؤمن  جديد  إنتخابي  لقانون 
هذا  عدالة  ويؤمن  متثيل  أوسع 
احلوار  أن  إىل  الفتا  التمثيل، 
أن  ميكن  املنوعة  األطراف  بني 
حول  معني  مكان  إىل  يوصل 
وهاب  واعترب  القانون.  هذا 
بكل  اللبناني  اجليش  دعم  أن 
الوسائل واحلفاظ على معنوياته 
موضوع أساسي ألن اجليش هو 
املؤسسة الوحيدة اليت تستطيع 
أن حتمي الوطن، مستنكرا احلملة 

اليت تعرض هلا.
حتييد  الضروري  من  وقال: 
على  حيصل  ما  كل  عن  اجلبل 
خيدم  ما  وفق  اللبنانية  الساحة 
صيغة التعايش ليس فقط بني 
الطوائف املنوعة وإمنا بني أبناء 

الطائفة الواحدة أيضا.

معجب  أني  شك  ال  وختم: 
للقضايا  غبطته  طرح  بطريقة 
التفصيلية  والقضايا  الوطنية 
وسيدنا  لبنان،  يشهدها  اليت 
متحمس جدا لتعزيز العودة إىل 

منطقة اجلبل.
واستقبل الراعي وفدا من احلزب 
االجتماعي  القومي  السوري 
النائب  احلزب  رئيس  برئاسة 
الوزير  واألمناء:  حردان،  اسعد 
مروان  النائب  قانصو،  علي 
غسان  السابق  النائب  فارس، 
فهد  عرجيي،  جربان  األشقر، 

الباشا، وحممود عبد اخلالق.
بعد اللقاء، أشار حردان إىل أن ما 
يقلق اللبنانيني هو حدة اخلطاب 
والشعور  والطائفي،  املذهيب 
من  تفلت  مناطق  هناك  بأن 
لذلك،  وقال:  الدولة.  سيطرة 
اإلستقرار  يعاد  بأن  نأمل  حنن 
دور  بتعزيز  وذلك  لبنان،  إىل 
الدولة ويف طليعتها  مؤسسات 
مع  واتفقنا  اللبناني.  اجليش 
غبطته على أن مسؤولية القوى 
خييف  ما  كل  إزالة  السياسية 
املسؤولني  وعلى  اللبنانيني، 
أن ميدوا أيديهم ملالقاة بعضهم 
البعض ما خيفف من حدة اخلطاب 
لبنان.  يف  التفتييت  التقسيمي 
جيمع  إنتخابي  قانون  مع  وحنن 

اللبنانيني وال يقسمهم.
املاروني  البطريرك  والتقى 
هيالري  لبنان  يف  كندا  سفرية 
على  أكدت  اليت  آدامز  شيلدز 
بها  قام  اليت  الزيارة  أهمية 
أتاحت  ألنها  كندا  إىل  الراعي 
اجلالية  مع  التواصل  فرصة 
إىل  وأشارت  هناك.  اللبنانية 
يزال  وال  حققه  الذي  النجاح 
اللبنانيون املهاجرون يف كندا.

وقالت: ملست من غبطته تقديره 
استقباهلا  على  كندا  حلكومة 
وقد  واستضافتهم  للبنانيني 
ملس من خالل لقاءاته مبسؤولني 
للجالية  تقديرهم  حكوميني 
ومساهمتها  لعملها  اللبنانية 

بشكل فعال يف ازدهار البلد.
وختمت: كندا حتب لبنان كثريا، 
التاسع  القرن  نهاية  ومنذ 
املهاجرين  تستقبل  وهي  عشر 
جالية  أكرب  وهم  اللبنانيني 

عربية بيننا، وقد أثبتوا جناحهم 
بامتياز.

واستقبل الراعي الوزير السابق 
السابقة  النقيبة  خوري،  عصام 
للمحامني أمل حداد، واحملاميني 
أدونيس أبو جودة وعصام خوري. 
واعترب خوري أن لقاء البطريرك 
وخباصة يف  حاجة وضرورة  هو 
اليت مير  العصيبة  الظروف  هذه 
املاسة  احلاجة  حيث  لبنان  بها 
إىل احلكمة والتمسك بالقيم، أي 
إىل مثال الشركة واحملبة الذي 
يدعو إليه دائما صاحب الغبطة. 
لغبطته  ندعو  اليوم  وقال: حنن 
بالتوفيق الدائم ونقف إىل جانبه 
ألننا بذلك نكون إىل جانب احلق 

ولبنان.
السابق  النائب  الصرح  وزار 
خنول.  ونزيه  واكيم  جناح 
وأوضح واكيم أن اللقاء تناول 
البلد،  يف  احلاصلة  التطورات 
بدأ  الوطين  التحالف  أن  معلنا 
محلة حتت عنوان السلم األهلي، 
قانون  موضوع  بنودها  وأحد 
القيد  من  وحتريره  اإلنتخاب 
حسابات  من  وحتريره  الطائفي 
لبنان  وقال:  واألقلية.  األغلبية 
يف خطر اآلن، واألمر حيتاج إىل 
من  والكثري  اجلرأة،  من  الكثري 
العمل  الطرح ويف  الرصانة يف 
به.  فتنة حتيط  جتنيبه  أجل  من 
تأكيده  غبطته  من  وملست 
له  يوم  أول  يف  قاله  ما  على 
البطريركية  السدة  تسلمه  من 
اإلنفتاح  إىل  الدعوة  وهو 
والتسامح والعقلنة، إلبعاد شبح 
وإعادة  البلد  عن  اإلنقسامات 

بناء الدولة واجملتمع.
ظروف  يف  مير  لبنان  وختم: 
إستثنائية ليس هلا حلول عادية، 
واحلل هو أن تكون لنا اجلرأة أن 
نتخلص من هذه احلالة الطائفية 
الذي  الطائفي،  النظام  من 
يرتجم مبوضوع قانون اإلنتخاب، 
الذي جيب أن يكون خارج القيد 
الطائفي، كي نستطيع ان نوحي 
إجراء  إمكانية  هناك  أن  للناس 
نفوس  لتهدئة  حقيقي،  حوار 

الناس.
السفري  التقى  الراعي  وكان 

السابق جوي تابت.

حردان حيذر يف بكركي من اخلطاب املذهيب
سليمان عرض االوضاع مع البطريرك الراعي
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حمالت محزة اخوان

 مبيع جميع أنواع الخضار و الفواكه
أجبان،ألبان، كبيس، معلبات، بهارات، زيوت، تمور، 
عصري، شاي، ماء زهر، ماء الورد، مساحيق غسيل، 

 لوحات فنية، هدايا وغريها ...
 الخضار والفواكه طازجة يوميا من املاركت

 أسعار مهاودة
 نظافة تامة .. خدمة ودودة... معاملة صادقة وأخوية..

3 فروع بادارة عائلة واحدة

HAMZE BROS

بــانـشـبولالكمــبـــامـيـريـالنـدز
179 Merrylands Rd,  

Merrylands 
9760 1886

128 Haldon St,  
Lakemba 

9750 9766

77 Waterloo Rd, 
P u n c h b o w l 
9750 3300

مقابل 
كنيسة 
مارشربل

حذر االمني العام لالمم املتحدة 
بان كي مون امس االول من 
حرب اهلية كارثية يف سوريا 
يف  وقال  احلولة.  جمزرة  بعد 
شركاء  منتدى  امام  اسطنبول 
حتالف احلضارات املنعقد برعاية 
االمم املتحدة ان اجملازر كتلك 
اليت وقعت يف نهاية االسبوع 
املاضي ميكن ان تغرق سوريا 
حرب  كارثية،  اهلية  حرب  يف 
اخلروج  من  تتمكن  لن  اهلية 

منها.
كي  بان  تصرحيات  وتأتي 
الغضب  تزايد  وسط  مون 
يف  وقعت  اليت  اجملزرة  بعد 
وقتل  املاضي  االسبوع  احلولة 
فيها ١٠٨ اشخاص على االقل 
بينهم ٤٩ طفال، حبسب االمم 

املتحدة.
لالمم  العام  االمني  ووصف 
املتحدة املراقبني بانهم عيوننا 
وآذان اجملتمع الدولي، موضحا 
انهم موجودون يف سوريا كي 

تتم حماسبة مرتكيب اجلرائم.
دور  للعب  هنا  لسنا  واضاف 
ال  لفظاعات  متفرج  مراقب 

توصف.
الوفاء  على  سوريا  وحث 
املوفد  خطة  تطبيق  بالتزامها 
وقال  انان،  كويف  الدولي 
اطالب احلكومة السورية بتنفيذ 
التزامها خبطة انان. كما طالب 
بتحمل  السورية  احلكومة 

مسؤولياتها جتاه شعبها.
انان  عرب  مون  كي  بان  وقال 
عن خماوفه يف ان نكون رمبا 
وصلنا اىل نقطة مفصلية يف 

سوريا.
احلديث  العام  االمني  ورفض 
عن صدام حضارات بني الشرق 
وقال  سوريا.  بسبب  والغرب 

نسمع الكثري عما يسمى صدام 
املفرتض  االنقسام  حضارات، 
يف  املسلم  اجملتمعني  بني 
واوضح  والغربي.  اكثريته 
ليس هذا ما جيري يف سوريا. 
الطغيان  ذاتها  القصة  هناك، 

يسعى لالمساك بالسلطة.
لالمساك  سعيه  يف  واضاف 
النظام  يهدد  بالسلطة، 
شعب  بني  التوتر  بتصعيد 
سوريا املتنوع مثل ما شهدناه 
قبل  السابقة  يوغوسالفيا  يف 

عقدين من الزمن.
ويف دمشق، عربت سوريا عن 
تصرحيات  حول  امس  اسفها 
املتحدة  لالمم  العام  االمني 
اهلية  حرب  من  حذرت  اليت 

كارثية.
وزارة  باسم  املتحدث  وقال 
اخلارجية السورية جهاد مقدسي 
خالل مؤمتر صحفي من املؤسف 
ان تصدر هذه التصرحيات عن 
املتحدة،  لالمم  العام  االمني 
العام  االمني  دور  من  انتقل 
حفظ  مهمته  املتحدة  لالمم 
اىل  العامل  واالمن يف  السالم 

مبشر باحلروب االهلية.
اللجنة  رئيس  اعلن  كذلك 
بالتحقيق  املكلفة  السورية 
ذهب  اليت  احلولة  جمزرة  يف 
ضحيتها اكثر من ١٠٠ شخص 
ان التقرير االولي للتحقيق بني 
مسلحة  ارهابية  جمموعات  ان 

ارتكبت جمزرة احلولة.
من ناحية اخرى، قال التلفزيون 
يف شريط اخباري عاجل انه مت 
اخالء سبيل ٥٠٠ شخص ممن 
اليت  االحداث  يف  تورطوا 
تتلطخ  ومل  سوريا  تشهدها 
دون  من  بالدماء،  ايديهم 

املزيد من التفاصيل. 

بان كي مون حيذر من حرب اهلية كارثية يف 
وثيقة سوريا لن تتمكن من اخلروج منها اوباما  محلة  فريق  نشر 

للحصيلة  انتقادات حادة  تتضمن 
خلفها  اليت  الكارثية  االقتصادية 
اجلمهوري ميت رومين خالل واليته 

على رأس ماساتشوستس.
الرئيس  فريق  حاول  ان  فبعد 
واليته  املنتهية  الدميوقراطي 
التصدي  االخرية  االسابيع  يف 
ان  يعترب  الذي  رومين  حلجج 
خللق  يؤهله  اعمال  كرجل  مساره 
هاجم  لالمريكيني،  عمل  فرص 
سرية  من  آخر  جانبا  الفريق  هذا 
اخلصم رومين، عندما كان حاكما 
بني ٢٠٠٣ و٢٠٠٧. وذكر ديفيد 
باالسرتاتيجية  املكلف  اكسلرود 
رومين  ان  الوباما،  االنتخابية 
االنتخابية  محلته  بنى   ٢٠٠٢ يف 
ماساتشوستس  حاكم  ملنصب 
على وعده خبلق املزيد من فرص 
العمل، وخفض الديون واحلد من 
وثيقة  يف  وذلك  احلكومة  تدخل 
اىل  ارسلت  صفحات  مخس  من 

الصحافة مساء االربعاء.
حكم  فرتة  ان  اكسلرود  واوضح 
الثالثاء  مساء  مجع  الذي  رومين 
عدد املندوبني الضروري لضمان 
الرتشح اجلمهوري ملنافسة اوباما 
على البيت األبيض يف السادس 
تزامنت  الثاني،  تشرين  من 
االقتصادي  النمو  من  حقبة  مع 
واضاف  الوطين.  الصعيد  على 
شؤون  توىل  عندما  رومين  ان 
معدل  كان  ماساتشوستس، 
يزال  ال  الوالية  هذه  البطالة يف 
اقل من املعدل الوطين، متاما كما 
اآلخري.  العقد  طيلة  احلال  كان 
ارتفع  منصبه  غادر  عندما  ولكن 
دين الوالية، وزاد عدد املوظفني 
معدالت  ان  كما  احلكوميني، 
السنوات  املسجلة خالل  التوظيف 
كانت  السلطة،  توليه  من  االربع 
يف  املعدالت  اسوأ  من  واحدة 

البالد.
مدى  على  اوباما  فريق  ويوّجه 
النقد  االخرية  اسابيع  ثالثة 
املرشح  قضاها  اليت  للفرتة 
صندوق  رأس  على  اجلمهوري 
من  كابيتال،  بني  االستثمار 

تصور  تلفزيونية  اعالنات  خالل 
ومدمر  الدماء  مصاص  ك  رومين 
روبن  نقيض  او  العمل  لفرص 
مصانع  لقطات  تعكسها  هود، 
تسرحيهم.  مت  وموظفني  مفلسة 
رومين  ميت  ان  اكسلرود  واكد 
اليت  االقتصادية  الفلسفة  طبق 
يف  اخلاص  القطاع  يف  تعلمها 
والية  لشؤون  ادارته  طريقة 
النتائج  فكانت  ماساتشوستس، 
كارثية واآلن يقدم الوعود نفسها 

اليت قدمها عندما كان حاكما.
وتعتزم وزيرة اخلارجية االمريكية 
بوش،  جورج  عهد  يف  السابقة 
عن  االعالن  رايس،  كوندوليزا 
بات  الذي  رومين  ميت  دعمها 
احلزب  برتشيح  فوزه  من  واثقا 
تشرين  النتخابات  اجلمهوري 
اعلن  ما  على  الرئاسية،  الثاني 

فريق محلة املرشح.
ومن املقرر ان تشارك رايس يف 
جتمع انتخابي خمصص جلمع اموال 
لصاحل محلة رومين يف كاليفورنيا، 
وستقوم  نفسه،  املصدر  حبسب 
لرومين.  دعمها  باعالن  خالهلا 
كثريا  رايس  اسم  ويرتدد 
بشأن  احلاصلة  املداوالت  يف 
منصب  سيتوىل  الذي  الشخص 
نائب الرئيس يف حال فوز رومين 
بالرئاسة. وحبسب استطالع أجرته 
قناة سي ان ان ومعهد او ار سي 
يف نيسان فإن اكثرية االشخاص 
رايس  يف  ترى  املستطلعني 
املنصب،  هلذا  االفضل  املرشحة 
اال انها ال تبدو حتى االن متحمسة 
ومتارس  املعركة.  يف  للخوض 
رايس ٥٧ عاما حاليا مهنة التعليم 
يف جامعة ستانفورد جنوب سان 

فرانسيسكو.
باراك  االمريكي  الرئيس  واتصل 
اوباما االربعاء هاتفيا مبيت رومين 
بعد ان تأكد فوز االخري برتشيح 
السباق  يف  له  اجلمهوري  احلزب 
اىل البيت االبيض يف السادس 
من تشرين الثاني املقبل، واعرب 
بينهما  حيصل  بان  االمل  عن  له 
مستقبل  حول  صحي  نقاش 

الواليات املتحدة.

اسم كوندوليزا رايس يرتدد لتولي منصب نائب الرئيس األمريكي

Saturday 2 June 2012السبت 2 حزيران 2012

يصدر القضاء املصري اليوم 
الرئيس  على  حكمه  لسبت، 
وجنليه  مبارك  حسين  السابق 
داخليته  ووزير  ومجال،  عالء 
حبيب العادلي، يف قضية قتل 
املتظاهرين بعد نشوب الثورة، 
واعلنت  العام.  املال  واهدار 
اجراءات  ان  الداخلية  وزارة 
حول  ستتخذ  مشددة  امنية 
القاهرة  الشرطة يف  اكادميية 
احملكمة،  جلسة  تنعقد  حيث 
 ٢٠ من  مؤلفة  قوة  وستنشر 
تساندهم  وجندي  ضابط  الف 

٦٠ دبابة يف املنطقة.
ادارة  ان  امين  مصدر  واعلن 
القوات  من  طلبت  السجون 
استخدام  املصرية  املسلحة 
يف  ثقيلة  عسكرية  معدات 
حراسة سجون املتهمني حتسبا 
عقب  عليها،  هجوم  حلدوث 
صدور احلكم، كما طلبت تأمينا 
من اجلو، للتصدي ألي هجوم 

بالطائرات على السجون.
كسب غري مشروع

القاهرة  يف  اعلن  وكان 
حسين  جنلي  ان  االربعاء، 
قضية  يف  سيحاكمان  مبارك 
النائب  قرر  فقد  اخرى. 
املستشار  املصري  العام 
احالة مجال  عبد اجمليد حممود 
هيكل  وحسن  مبارك،  وعالء 
حممد  والصحايف  الكاتب  جنل 
اىل  واخرين،  هيكل  حسنني 
بتهمة  القاهرة  جنايات  حمكمة 
الكسب غري املشروع، وحتقيق 
البنك  بيع  صفقة  من  ارباح 
مقداره  مبا  املصري،  الوطين 

حنو ملياري جنيه مصري.
النائب  باسم  ناطق  وقال 
خالفوا  املتهمني  ان  العام 
املال،  سوق  واحكام  القانون 
باتفاقهم  املركزي،  والبنك 
رأس  على  السيطرة  على 
للتنمية  الوطين  البنك  مال 
حصة  وتكوين  املصري، 
نسبة  اكرب  بشراء  هلم  حاكمة 
املستثمرين  اسهم صغار  من 
املغلقة وبيعها وعدم االفصاح 

عنها بالبورصة.
املتهمني  ان  الناطق  واضاف 
اخفوا هويتهم يف التعامل على 
اسهم البنك الوطين من خالل 
وصناديق  عنقودية،  شركات 
استثمار مغلقة خاصة بهم يف 
بريطانية،  ومصارف  قربص 
البنك  اسهم  على  وتعاملوا 
وحتويل  والبيع،  بالشراء 

ارباحهم للخارج.
ان  النيابة  وكشفت حتقيقات 
حصل  اليت  املبالغ  امجالي 
مقدارها  املتهمون  عليها 
ملياران و٥١ مليون و٢٨ الف 
املتهمني  وان  جنيها،  و٦٤٨ 
قد خالفوا احكام قانوني سوق 
املال والبنك املركزي املصري 
على  بينهم  فيما  اتفقوا  بأن 
البنك  اسهم  على  السيطرة 
خالل  من  املصري  الوطين 
هلم  حاكمة  حصة  تكوين 
اسهم  من  نسبة  اكرب  بشراء 
طريق  عن  املستثمرين  صغار 
املغلقة  االستثمار  صناديق 
عنها  االفصاح  وعدم  وبيعها 

بالبورصة. 

٢٠ الف ضابط وجندي حيرسون قاعة احملكمة بالقاهرة عند صدور 
االحكام على مبارك وجنليه بقضية قتل املتظاهرين

حماكمة مجال وعالء مبارك وجنل حممد حسنني هيكل 
بتهمة الكسب غري املشروع من صفقة بيع بنك
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االول  امس  اسرائيل  قامت 
الفلسطينية  السلطة  بتسليم 
كانت  فلسطينيا   ٩١ جثامني 
االحتالل  منذ  لديها  حمتجزة 
بني  الثقة  العادة   ،١٩٦٧ يف 

الطرفني.
وقالت وزيرة اخلارجية االمريكية 
كلينتون اليت تقوم بزيارة اىل 
كوبنهاغن، نعتقد ان مثة فرصة 
مباشرة.  مفاوضات  الجراء 
الفرصة  هذه  تكون  ان  ونأمل 
تعززت مع تسليم االسرائيليني 
داللة  فلسطينيني  جثث  اليوم 
التسليم  وبدأ  الثقة.  بناء  على 
يف وقت مبكر من صباح امس 
بشكل  اسرائيل  نقلت  حيث 
يف  للسلطة  الرفات  رمسي 
يف  ارحيا  مدينة  قرب  موقع 

الضفة الغربية.
وقد نقلت جثامني ٧٩ فلسطينيا 
اىل مدينة رام اهلل وجثامني ١٢ 

آخرين اىل قطاع غزة.
العامة  اهليئة  رئيس  وقال 
الشيخ  املدنية حسني  للشؤون 
تسلمنا يف الساعة الرابعة ٢،٠٠ 
تغ جثامني ٩١ شهيدا، ٧٩ منهم 
من  و١٢  الغربية  الضفة  من 
بطريقة  مدفونني  كانوا  غزة، 
يف  اخالقية  وغري  انسانية  غري 
جسر  منطقة  يف  ارقام  مقربة 
واضاف  االغوار.  قرب  دامية 
بالعلم  ولفهم  تكفينهم  سيتم 
امسائهم  وحتديد  الفلسطيين 

للصالة عليهم ودفنهم.
السلطة  ان  اىل  الشيخ  واشار 
التفاوض  بدأت  الفلسطينية 
رفات  تشمل  ثانية  دفعة  على 
سبعني شهيدا نتوقع استالمها 
الشهر املقبل، مشريا اىل وجود 
بسبب  التفاوض  يف  صعوبات 
هوياتهم  يف  الوضوح  عدم 

وامسائهم.
قطاع  اىل  جثمانا   ١٢ نقل  ومت 
سامل  ابو  كرم  معرب  عرب  غزة 
وكان  االول.  امس  ظهر  بعد 

مئات  اجلثامني  استقبال  يف 
اىل  باالضافة  الفلسطينيني 
مسؤولني كبار يف حركة محاس 
اطلق  الذي  الشرف  وحرس 
لذكرى  اهلواء  يف  طلقة   ٢١
اجلثامني  نقل  ومت  الشهداء. 
الشفاء  مستشفى  اىل  بعدها 
متهيدا الداء صالة اجلنازة عليها 
يف املسجد العمري وسط مدينة 

غزة.
يف  االسرائيلي  اجليش  واكد 
االوىل  الدفعة  ان تسليم  بيان 
يف  البيان  وقال  فعال.  مت 
نشاط مشرتك للجيش واالدارة 
ارهابيني  جثث  نقل  مت  املدنية 
على  بناء  الفلسطينية  للسلطة 
للجنة  ووفقا  احلكومة.  قرار 
السرتداد  الفلسطينية  الوطنية 
اسرائيل  فان  الشهداء  جثامني 
تعود  جثة   ٢٩٩ لديها  حتتجز 
لفلسطينيني من سكان الضفة 

الغربية وقطاع غزة.
فان  العائالت  لبعض  وبالنسبة 
مزجيا  يثري  ابنائها  رفات  عودة 
ماهرة  وقالت  املشاعر.  من 
مسك ٧٠ عاما والدة عز الدين 
مواجهات  قتل يف  الذي  مسك 
يف  االسرائيلي  اجليش  مع 
اخلليل عام ٢٠٠٢ انها تتمنى لو 
احد االسرى  االحتالل عن  افرج 
ليعود حيا اىل والدته بدال من 
جثة.  الي  سريجع  الذي  ابين 
زيارة  من  االن  سامتكن  لكنين 

قربه القرأ عليه الفاحتة.
اما عائلة ناصر البوز من مدينة 
نابلس الذي اختفى منذ آب عام 
١٩٨٩ فقد فوجئت بوجود امسه 
على الالئحة. وقال صبحي البوز 
شقيقي  اسم  بوجود  فوجئنا 
الشهداء  جثث  قائمة  ضمن 
كنا نعتقد انه ما زال على قيد 
احلياة يف مكان ما. وكان البوز 
االول السرائيل خالل  املطلوب 
 ١٩٨٧-١٩٩٣ االوىل  االنتفاضة 
جمموعة  مؤسسي  من  وكان 

مراسم تشييع رمسية وشعبية يف الضفة وغزة جلثامني ٩١ شهيدا

تسلمتهم السلطة الفلسطينية من اسرائيل بعد احتجازهم منذ ١٩٦٧

أجواء عائلية ومفاجآت فنية مميزة

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

 تشكيلة واسعة من املأكوالت اللبنانية
مشاوي على أنواعها ومأكوالت حبرية طازجة

جلسة هادئة مع اركيلة لذيذة
سهرات رائعة مع املطربني جورج خوري ونسيم سعد 
مطعم شاهني يجمع الراحة واالناقة .. اللقمة والخدمة

قتل ١٧ شخصا على االقل واصيب 
سلسلة  يف  جبروح  العشرات 
من  متفرقة  مناطق  هزت  هجمات 
بغداد صباح امس االول، يف اكرب 
منذ  املدينة  تضرب  عنف  اعمال 

اكثر من شهر.
مشلت  اليت  اهلجمات  ووقعت 
مفخخة،  وسيارات  ناسفة  عبوات 
يف مشال وشرق وجنوب العاصمة 
امنية  ملصادر  وفقا  العراقية، 
وطبية. وقال مصدر طيب مسؤول 
ان اكرب اهلجمات وقع يف منطقة 
الشعلة حيث قتل ١٣ شخصا على 
بينما  جبروح،   ٣٢ واصيب  االقل 
مقتل  عن  آخر  مصدر طيب  حتدث 

١٧ شخصا واصابة ٣٥ جبروح.
واعلن من جهته مصدر يف وزارة 
قتلوا  شخصا   ١١ ان  الداخلية 
اهلجوم  يف  جبروح   ٣٦ واصيب 
الشعلة  منطقة  استهدف  الذي 
والناتج  بغداد،  يف  امس  صباح 
وقال  مفخخة.  سيارة  انفجار  عن 
ضابط برتبة مالزم اول يف مكان 
اهلجوم ما نعرفه ان انتحاريا كان 
وان  املفخخة،  السيارة  يقود 
مقتل  اىل  اشارت  اولية  حصيلة 
الذي  اهلجوم  يف  اشخاص  مثانية 
عدد من احملالت  تدمري  اىل  ادى 

وحتطيم زجاج مبنى جماور.
اخرى، ذكر املصدر  ويف هجمات 
شخصني  ان  الداخلية  وزارة  يف 
قتال واصيب سبعة آخرون جبروح 
يف  ناسفة  عبوات  ثالث  بانفجار 
بغداد،  غرب  العامرية يف  منطقة 
وقد اكد املصدر الطيب املسؤول 
مقتل شخصني واصابة مثانية يف 
اهلجوم. واضاف املصدر االمين ان 
اربعة من عناصر الشرطة اصيبوا 
يف انفجار عبوة ناسفة استهدفت 
دوريتهم يف الدورة جنوب بغداد. 
من  اربعة  ان  املصدر  هذا  وتابع 
انفجار  يف  جبروح  اصيبوا  املارة 
عبوة اخرى يف منطقة الغزالية يف 
غرب بغداد، قبل ان تنفجر عبوة 
اصيب  سيارة  استهدفت  ثانية 

سائقها جبروح.

اربعة  واصيب  شخص  قتل  كما 
سيارة  انفجار  يف  جبروح  آخرون 
حبسب  الريموك،  يف  مفخخة 
املصدر ذاته. واكد املصدر الطيب 
مقتل شخص يف هجوم الريموك، 
مخسة  اصابة  اىل  اشار  كما 
ناسفة  عبوة  انفجار  يف  اشخاص 

يف السيدية يف جنوب بغداد.
الداخلية يف وقت  واعلنت وزارة 
الحق مقتل مدني واصابة آخر اثر 
انفجار عبوة الصقة وضعت اسفل 
بناحية  املظهرية  قرية  سيارة يف 
الرشيد القريب من احملمودية يف 
جنوب بغداد. ويف املوصل اعلن 
لوكالة  الشرطة  يف  اول  مالزم 
برتبة  ضابط  مقتل  برس  فرانس 
رائد يف شرطة املرور يدعى عماد 
عبد االله عبد العزيز وسائقه يف 
حي  منزله يف  امام  مسلح  هجوم 

الشرطة مشال املدينة.
اجلنائية  احملكمة  واستأنفت 
احملاكمة  العراقية  املركزية 
طارق  الرئيس  لنائب  الغيابية 
ارهاب،  بتهم  املطلوب  اهلامشي 
القضاة  خالهلا  رفض  جلسة  يف 
كبار  استدعاء  الدفاع  فريق  طلب 

قادة الدولة.
افادات  اىل  احملكمة  واستمعت 
من  ثالثة  بينهم  متهمني  مخسة 
وضابط  اهلامشي،  حراسة  افراد 
كبري يف وزارة الداخلية، ومجيعهم 
ترجئ  ان  قبل  شهود،  بصفة 
املقبل.  حزيران  اىل ١٩  احملاكمة 
فريق  تقدم  اجللسة،  بداية  ويف 
اجللسة  يف  انسحب  الذي  الدفاع 
السابقة بطلب اىل رئيس احملكمة 
يدعوه فيها اىل طلب شهادة كبار 
هذا  طلبهم  ان  اال  الدولة،  قادة 

ووجه بالرفض.
ومشل طلب الدفاع الرئيس جالل 
طالباني، ونائبه السابق عادل عبد 
الرئاسة  ديوان  املهدي، ورئيس 
نصري العاني، باالضافة اىل اربعة 
نواب ينتمون اىل القائمة العراقية 
بزعامة اياد عالوي. وقال رئيس 
لوكالة  العزي  مؤيد  الدفاع  فريق 

١٧ قتيال و٦٠ جرحيا بهجمات وتفجريات يف بغداد

Saturday 2 June 2012السبت 2 حزيران 2012

Global Marble Australia
اختصاصيون يف قص وتركيب جميع 

 أنواع الرخام والغرانيت

خربة سنوات 
طويلة نضعها 

 بني يديكم

صدق يف 
 املعاملة 

 وسرعة يف العمل
23 Cann St   Guildford  NSW 2161  

Ph: 02 9681 6520   Mob: 0414 394 675

حلركة  التابعة  االسود  الفهد 
واضاف  نابلس.  يف  فتح 
صبحي البوز مع معرفتنا ملصري 
ناصر يبقى السؤال املطروح ما 
الذي حصل معه؟ كيف استشهد 
ذلك  عن  االحتالل  تكتم  وملاذا 

كل هذه السنوات.
واعربت اسرائيل عن املها بان 
تكون هذه بادرة لبناء ثقة بني 
اجلانبني الفلسطيين واالسرائيلي 
السالم  حمادثات  والستئناف 
املتعثرة منذ اواخر عام ٢٠١٠. 
املتحدث  جندملان  اوفري  وقال 
باسم رئيس الوزراء االسرائيلي 
ان  بيان  يف  نتانياهو  بنيامني 
هذه  ختدم  ان  تامل  اسرائيل 
اخلطوة االنسانية الطرفني لبناء 
الثقة املتبادلة والعادة العملية 
واضاف  مسارها.  اىل  السلمية 
ان اسرائيل مستعدة الستئناف 
دون  فورا  السالم  حمادثات 

شروط مسبقة.
بال  مراسلون  منظمة  وعربت 
حدود عن قلقها الشديد لقرار 
املدعي العام االسرائيلي مالحقة 
صحايف اسرائيلي حليازته وثائق 

عسكرية بشكل غري قانوني.
انها  بيان  يف  املنظمة  وقالت 
املدعي  اعالن  من  جدا  قلقة 
مالحقة  االسرائيلي  العام 
الصحايف اوري بالو الذي يعمل 
اليسارية  هآرتس  صحيفة  يف 
عليه  قد حيكم  انه  اىل  مشرية 
وكانت  سنوات.  سبع  بالسجن 
عنات  تدعى  اسرائيلية  جمندة 
اوري  الصحايف  سلمت  كام 
بالو االف الوثائق السرية اليت 
سرقتها من اجليش االسرائيلي. 
هذه  اىل  استنادا  بالو  ونشر 
من  الرابع  يف  مقاال  الوثائق 
ان  يفيد   ٢٠٠٨ الثاني  تشرين 
عمليات  ونفذ  خطط  اجليش 
اغتيال استهدفت عمدا ناشطني 
انتهاك لقرار  فلسطينيني، يف 

قضائي. 

سؤال  على  وردا  برس  فرانس 
استدعاء  الدفاع  حول سبب طلب 
ان  الكبار  الدولة  مسؤولي 
طوال  معهم  يعمل  كان  اهلامشي 
دراية  على  وهم  اعوام  مثانية 
هذا  وعلى  بتصرفاته،  كاملة 

االساس قدمنا الطلب.
الرابعة  الرتاخيص  جولة  وامثرت 
العراق  يف  والغاز  النفط  حلقول 
مدى  على  بغداد  نظمت يف  اليت 
اليومني املاضيني ثالثة اتفاقات 
من  رقع  ثالث  الستكشاف  فقط 
بني ١٢ رقعة استكشافية عرضت 

على شركات عاملية.
الرتاخيص  جولة  اعمال  وانطلقت 
وزارة  مقر  يف  االول  امس 
رئيس  نائب  حبضور  النفط 
حسني  الطاقة  لشؤون  الوزراء 
الشهرستاني ومسؤولني حكوميني 
اسيوية  شركة   ١٦ عن  وممثلني 
وغربية. وترأس وزير النفط عبد 
الكريم لعييب جلنة قبول العطاءات 
اليت شارك فيها كذلك سبعة من 
املسؤولني يف الوزارة. ومل حتقق 
حيث  الطموحات  االوىل  اجللسة 
امثرت عن اتفاق حول رقعة واحدة 
فقط من اصل ستة مواقع عرضت 

على الشركات العاملية.
وفاز ائتالف بقيادة كويت انرجي 
االستكشافية  بالرقعة  باملئة   ٤٠
على  البصرة  الواقعة يف حمافظة 
وهي  االيرانية،  العراقية  احلدود 
االئتالف  وتقدم  نفطية.  رقعة 
الذي يضم شركة تي بي ايه او 
الرتكية ٣٠ باملئة ودراغون اويل 
٣٠ باملئة االماراتية باجر بلغ ٦،٢٤ 

مقابل كل برميل.
الشركات  مع  االتفاق  يتم  ومل 
االستكشافية  الرقع  خبصوص 

اخلمس الباقية.
اما يوم امس، فقد فازت شركة 
رقعة  باتفاق  برتوليوم  باكستان 
فاز  بينما  للغاز  استكشافية 
اويل  لوك  شركيت  يضم  ائتالف 
بعقد  اليابانية  وانبكس  الروسية 

رقعة استكشافية للنفط.
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اسرتاليا يف أسبوعاسرتاليا يف أسبوعاسرتاليا يف أسبوع

أبوت يغادر الربملان لدى تصويت طومسون مع االئتالف
املعارضة  زعيم  غادر 
الفيدرالية طوني أبوت قاعة 
املاضي  االربعاء  الربملان 
عندما انضم السيد طومسون  
املستقلني  النواب  اىل 
اىل  التصويت  يف  اآلخرين 

جانب االئتالف.
فقد قفز زعيم املعارضة من 
مقعده وحاول مغادرة القاعة  
السيد  تصويت  لتجنب 

طومسون.
ومع ذلك، وجد نفسه حماصرا 
الربملان  رئيس  قام  عندما 

باغالق الباب.
وبدأ السيد أبوت بالقرع على 
ذلك  بعد  له   ليسمح  الباب 

مبغادرة القاعة.
يف  االعمال  مدير  وطلب 
باين،  كريس  املعارضة 
يف  القاعة  من  اخلروج 
انه  غري  االولي،  التصويت 
الجراء  فيها  حماصرا  بقي 
يف  جلس  ثم  ثان.  تصويت 
لضمان  املستشارين  مربع 

عدم احتساب صوته.
رفيع يف حزب  وقال مصدر 

االحرار »انها مسألة مبدأ«.
وقال السيد ابوت »قلنا اننا 
طومسون  تصويت  نأخذ  لن 
على  قطعناه  تعهد  هذا 

أنفسنا وعملنا به«.
وكان السيد ابوت قد طالب 
قبول  بعدم  العمال  حزب 
تصويت السيد طومسون يف 
جانبا  تنحيته  بعد  الربملان، 
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االسرتاىل  العمال  حزب  من 
يف  اجللوس  على  وإجباره 
مستقل.  كنائب  الربملان 
وتعهد السيد ابوت اال يقبل 
االئتالف ايضا أبدا بتصويته 

اىل جانبه.
طومسون  السيد  ويواجه 
بطاقته  استخدم  بانه  مزاعم 
االئتمانية عندما كان سكرتريا 
لالحتاد الوطين لنقابة الصحة 

لالمور الشخصية.
يف  عضويته  تعليق  مت  وقد 
العمال االسرتاىل ويف  حزب 

االجتماع احلزبي.
وجيلس السيد طومسون اآلن 

لكنه  الربملان  يف  كمستقل 
سيصوت  انه  واعلن  سبق 

لدعم حكومة غيالرد.
للمرة  صّوت  االربعاء  ويوم 
بشأن  االئتالف  مع  األوىل 

مسألة إجرائية.
اخلضر  حزب  زعيمة  وقالت 
سلوك  ان  ميلن  كريستني 
السيد أبوت برهن على أنه ال 
ميكن النظر اليه )ابوت( على 
ملنصب  مسؤول  مرشح  انه 
رئاسة الوزراء قائلة »ال حيق 
بدء  لدى  القاعة  مغادرة  لك 

التصويت«.
الحقا  أبوت  السيد  وكشف 
طومسون  السيد  قرار  ان 
التصويت إىل جانب االئتالف 
كان حيلة، مصرحا للصحفيني 
يف كانبريا بان »من الواضح 
أنه )القرار( كان حيلة مدبرة 
طومسون،  كريغ  قبل  من 

أنطوني ألبانيز واحلكومة«.
ان  املعارضة  زعيم  وقال 
القاعة  من  املتسرع  خروجه 
كان ملنع االئتالف من قبول 

تصويت السيد طومسون.
انه  ابوت  السيد  واعلن 
الواضح  من  أصبح  »وحاملا 
كان  طومسون  )السيد  انه  
االئتالف(  جانب  اىل  يقف 

غّيبنا أنفسنا من القاعة«.
ودعا زعيم املعارضة رئيسة 
لفعل  غيالرد  جوليا  الوزراء 
»هذا  قائال  نفسه  الشيء 

تصويت ملوث«.

يف  مجاعية  مشاجرة  اندلعت 
ملهى Goldfish  الليلي يف طريق 
منطقة  يف  دارلينغهريست 
كينغزغروس يف  سيدني  قبل 
الساعة اخلامسة من فجرا امس 
حيث  بقليل  اخلميس  االول 
والركل  باللكم  معركة   دارت 
واشارت  جمموعتني،  بني 
منها  جمموعة  ان  اىل  التقارير 
الدفاع  قوة  أفراد  من  هي 

االسرتالية.
منهما  جمموعة  وشوهدت 
افرادها داكنو البشرة يرتدون 
قبعات بيسبول باللونني األمحر 
واألسود، يف حني ان اجملموعة 
غاليتهم  يف  عناصرها  الثانية 

من الذكور القوقازيني.
القوقازية  اجملموعة  وكانت 
خارج  االسرتاليني  اجلنود  من 
ريتشموند.  يف  القاعدة 
تقارير يف وقت مبكر  وذكرت 
أفراد  من  األخرى  اجملموعة  ان 

سالح اجلو األمريكي. 
أن خالفا كان قد نشب  وُزعم 
مطعم  داخل  اجملموعتني  بني 
كروس  كينغز  يف  ماكدونالد 

يف وقت سابق من الليل.
بدأ اخلالف مبشادة كالمية اىل ان 
قام رجل داكن البشرة بتوجيه 
الرجال  احد  اىل  طائشة  لكمة 

القوقازيني )االسرتاليني(.
وُزعم ايضا ان املعتدي استخدم 

حزاما مبثابة سوط.
ويف ذروة اخلالف بدأ احد الرجال 
أزرق  بقميص  القوقازيني 

الركض بعيدا عن املعتدي.
وكان ُيطارَد على طول الطريق 

مشاجرة مجاعية اندلعت أمام ملهى Goldfish يف كينغز كروس

ونزوال يف شارع جماور.
تصاعد   ان  اخلالف  لبث  وما 

بسرعة وحتول اىل معركة.
يف  شرطة  سيارة  ووصلت 
كانت  وقت  يف  احلادث  مكان 
اختفتا  قد  اجملموعتان  فيه 
وقت  يف  ولكن  املكان،  من 
عاد  دقيقة   15 بعد  اي  الحق، 
اثنان من املشاكسني يرتديان 

شارع  إىل  البيسبول  قبعات 
دارلينغهريست.

و   20  ( الرجلني  تقييد  ومت 
تفتيشهما  وجرى  عاما(   21
عناصر  قبل  من  واقتيادهما 

الدورية اىل االحتجاز.
باستنطاق   الشرطة  وقامت  
زالت  وما  الناس  من  عدد 

التحقيقات  مستمرة.

اعلن النائب الفيدرالي املستقل 
السياسيني  ان  اوكشوت  روب 
إىل  جنبا  اخلري،  بعض  يفعلون 
على  الدس«  »ألسنة  مع  جنب 

بعضهم البعض يف اخلارج.
الذي  اوكشوت،  السيد  وقال 
يشكل مع زميله النائب املستقل 
طوني ويندسور بيضة القبان يف 
بقاء احلكومة، ان أسرتاليا فقدت 
السياسي،  النقاش  يف  املنظور 
ليس فقط يف الربملان ولكن يف 

املقاهي يف خمتلف أحناء البالد.
قد  التلفزيون  كامريات  وكانت 
طوني  املعارضة  زعيم  اظهرت 
مبنى  يف  للخروج  راكضا  ابوت 

الربملان يوم االربعاء.
وتبدو املعايري الربملانية مرة أخرى 
يف دائرة الضوء بعد اسراع زعيم 
ومدير  ابوت  طوني  املعارضة 
كريستوفر  االئتالف  يف  األعمال 
باين االربعاء ملغادرة القاعة لدى 
النائب املستقل  كريغ  تصويت 
طومسون للمرة االوىل اىل جانب 
رفض  بهدف  وذلك  االئتالف 
قبول تصويت النائب طومسون.

ووسط تداعيات وسائل االعالم، 
قال السيد اوكشوت ان الصورة 
البالد  يف  للسياسيني  السلبية 

هي املسيطرة.
وقال النائب اوكشوت لتلفزيون 

اىل  استمعت  »إذا  سي  بي  اي 
خطاب السياسة العامة يف الوقت 
الراهن وال شيء غري ذلك، تعتقد 
أن برملاننا هو أسوأ من برملان بابوا 
غينيا اجلديدة، اقتصادنا أسوأ من 
اليونان، لدينا نظام كهرباء أسوأ 

من كوريا الشمالية«.
ان  اوكشوت   السيد  وقال 
للخري  قوة  كان  املعلق  الربملان 
من نواح كثرية، وحققت النتائج 
اليت ما كان ميكن أن تتحقق أبدا 

يف إطار ترتيب األغلبية.
واضاف يقول »وحنن نرى أيضا 
ان تصويت النائب اخلاص )ترك 
للتصويت(  للنائب  احلرية  احلزب 
اجملتمع  صوت  الن  جيد   شيء 

بذلك يصبح مسموعا''.
ونفى وزير االتصاالت الفيدرالي 
ستيفن كونروي اي عالقة حلزب 
السيد  تصويت  يف  العمال  
السيد  حاول  الذي  طومسون 

أبوت مغادرة الربملان بسببه.
الشيوخ  جملس  عضو  ونفى 
السيد كونروي ان يكون املشهد 
حزب  زعيم  قبل  من  مدبرة  حيلة 
الربملان  يف  االسرتالي  العمال 

أنطوني ألبانيز.
الشيوخ  جملس  عضو  وصرح 
للشبكة  كونروي  ستيفن 
»كان  قائال  التاسعة  التلفزيونية 

فقط  يضحك  ألبانيز(  )السيد 
حول هذا املوضوع ... ان رئيس 
يركض  البديل  الوزراء  اجمللس 
حرفيا:  لي  وقال  الباب  حنو 
كان  عما  فكرة  اي  لدي  ليست 

جيري«.
السيد  دافع  ذلك،  غضون  يف 
باالنسحاب  قراره  عن  باين 

والتوجه اىل الباب.
باين  كريستوفر   السيد  وكان 
وزعيم املعارضة الفيدرالية طوني 
ابوت قد اسرعا للنأي بنفسيهما 

عن تصويت السيد طومسون.
لشبكة  باين  السيد  وصرح 
التلفزيون السابعة قائال »نعتقد 
انه من حيث املبدأ املهم جدا أنه 
كريغ  صوت  حُيتَسب  اال  جيب 

طومسون«.
واوضح »لن نقبل تصويت كريج 

طومسون«.
وقت  أي  يف  انه  باين  وقال 
حياول كريغ طومسون التصويت 
مع االئتالف، فان احلزب سريسل 
شخصا ما للخروج قاعة الربملان.

املستقل  النائب  اعلن  كما 
نواب  تكتيك  ان  ويلكي  اندرو 
مغادرة  حماولتهم  يف  االحرار 
مع  تصويت  لتجنب  الربملان 
ممارسة  هو  طومسون  كريغ 

سيئة.

أوكشوت:برملاننا اسوأ من برملان بابوا نيو غينيا
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جوليا  الوزراء  رئيسة  حذرت 
قائلة  التعدين  غيالرد شركات 
يريدون  االسرتاليني  ان  
ازدهار  من  حصة  ويستحقون 
مذكرة مسؤوليها  البالد  موارد 
بأنهم ال »ميلكون« املعادن يف 

جوف األرض.
مبثابة  اتى  صريح  حوار  ففي 
عشاء  يف  مواجهة  عنوان 
برملاني سنوي جمللس املعادن 
دافعت  كانبريا  يف  االسرتالي 
انتقاداتها  عن  غيالرد  السيدة 
املناجم  قطاع  يف  للمتنفذين 
واصفة  املليارات  اصحاب 
مصاحل  اصحاب  بانهم  اياهم 

فئوية قوية.
وقالت موجهة كالمها ملسؤولي 
قطاع التعدين »اآلن، أنـا أعلم 
مع  حب  حالة  يف  لستم  أنكم 
منافع  ومشاركة  نشر  »لغة 
ال  االسرتاليون  االزدهار.. 
وحنن  الشاق،  العمل  حيسدون 

معجبون بنجاحكم«.
أعرف  »لكن  تقول  وتابعت 
جبد  يعملون  أنهم  أيضا:  هذا 
السيارات  مصانع  يف  ومشقة 
مراكز  ويف  السمكرة  ويف 
وهنا  واملستشفيات،  الشرطة 

تكمن الصعوبة«.
قطاع  مسؤولي  وخاطبت 

املعارضة ترى ان رئيسة احلكومة تنظر اىل قطاع املعادن كـ »بقرة حلوب«

غيالرد ملسؤولي شركات التعدين: انتم ال متلكون املناجم
التعدين قائلة »أنتم ال متلكون 
اشرتيتم  انكم  املعادن.. 
ببساطة احلق يف استخراجها.. 
انا ال املك املعادن.. احلكومات 
فقط باعتكم احلق يف استخراج 
املوارد.. املوارد اليت نستثمرها 
هو  الذي  للشعب  امانة  هي 

صاحب السيادة عليها«.
ميلكها  )الشعب(  »انه  وقالت 

وهو يستحق حصته«.
ورد ديفيد بيفر املدير االداري 
العمالقة  تينتو  ريو  لشركة 
العشاء  يف  املنتدب  للتعدين 
غيالرد  تصريح  على  السنوي 
ميكن  »االنشقاقات  ان  قائال 
يف  مستقبل  أي  هلا  يكون  أال 
أسرتاليا النابضة باحلياة واليت 

نصبو إليها«.
يف  املعارضة  رأت  بدورها 
رؤساء  إىل  غيالرد  جوليا  كلمة 
ال  العمال  حزب  بان  التعدين 
ك  املوارد  قطاع  يرى  يزال 

»بقرة حلوب«.
وقال املتحدث باسم املعارضة 
ان  ماكفارلني  ايان  للموارد 
)لغيالرد(  التحريضي  اخلطاب 
قبل  من  طبقي  آخر  هجوم  هو 

حزب العمال.
هذه  ارادت  »ما  واضاف 
أن  هو  مساعه  الصناعة 

على  الطبقية  احلرب  هجومات 
عمال املناجم ذاهبة لوضع حد 
هلا.. وبدال من ذلك، اوضحت 
تزال  ال  احلكومة  ان  )غيالرد( 
على  التعدين  ترى يف صناعة 
وبقرة  سيولة  مصدر  انها 
حلوب.. مل تعِط هلذه الصناعة  
راحة واطمئنانا على االطالق«.

وقال ان اآلنسة غيالرد فشلت 
وفقا  أنه،  ذكر  يف  أيضا 

أعلنت رئيسة الوزراء جوليا غيالرد 
ان نواب حزب العمال  حباجة اىل 
من اآلن  اظهار »شجاعة وقناعة'' 
حتى انتخابات عام 2013، وقالت 
يف  الفوز  على  قادرون  »اننا 

االنتخابات«.
صباح  ُعقد   حزبي  اجتماع  ففي 
رئيسة  »حشدت  الثالثاء  يوم 
الوزراء قواتها«، كاشفة عن ان 
أصعب  »من  هي  احلالية  الفرتة 

الفرتات السياسية للحكومة'«.
وقالت اآلنسة غيالرد للنواب يف 
اجتماع حلزب العمال يف الربملان 
الـ  االيام  »يف  الثالثاء  صباح 
املقبلة  حنن حبتاج إلظهار   500

الشجاعة والقناعة«.
لزمالئها  الوزراء  رئيسة  وقالت 
النواب ان األسبوع املاضي كان 

»اسبوعا شاقا يف الربملان«.
االسبوع  يف  االثنني  فيوم 
احملاصر  النائب  القى  املاضي 
كريغ طومسون، الذي مت تعليق 
عضويته يف حزب العمل، خطابا 
عاطفيا ملدة ساعة امام الربملان 
ضد  نفسه  عن  فيه  يدافع 
استخدام  اساء  بانه  االدعاءات 
دوالر  ألف   500 من  يقرب  ما 
خدمات  على  األعضاء  أموال  يف 
النقدية  والسحوبات  املرافقة، 
عندما  االنتخابية  والدعاية 
اخلدمات  نقابة  رأس  على  كان 

الصحية.
للنواب   غيالرد  اآلنسة  وقالت 

غيالرد تتصدر أبوت كرئيسة وزراء مفضلة السرتاليا
أن  الواضح  »من  الثالثاء  يوم 

النقابة خيبت آمال الناس«.
أيضا  الواضح  من  »إنه  وتابعت 
أننا كبشر شعرنا أنه كان هناك  
ما  إىل  فيه  نظرنا  أسبوع صعب 

حدث يف الربملان«.
يتعلق  »وفيما  تقول  واضافت 
بطومسون  حتيط  اليت  بالقضايا 
قد  يقال  أن  ميكن  ما  كل  فان 

قيل، سواء مع أو ضد.«.
أن  غيالرد  اآلنسة  وقالت 
النواب  جمللس  حان  قد  الوقت 
لالنتقال إىل »ما جيب أن يناقش 

الربملان«.
االسرتاليان  الزميلة  وكشفت 
االولية  االصوات  بان  الثالثاء 
نقطتني  ارتفعت  العمال  حلزب 
مئويتني اىل 32 يف املئة، حيث 
اعلى مما  نقاط  اآلن مخس  انها 
كانت عليه يف بداية شهر ايار/ 
مايو - يف حني ارتفعت االصوات 
مئوية  نقطة  لالئتالف  االولية 

واحدة لتصل اىل 46 يف املئة.
ففي األنباء اجليدة النادرة لرئيسة 
االستطالع  اظهر  فقد  الوزراء 
نيوزبول  مؤسسة  اجرته  الذي 
ان اآلنسة غيالرد تتصدر السيد 
للوزراء،  مفضلة  كرئيسة  أبوت 
يف حني أن اداءها بني الناخبني 
منها  االستياء  فيما  حتسن،  قد 
يزال  ال  انه  مع  أيضا  اخنفض 

مرتفعا حبدود 60 يف املئة.
بالنسبة  جيدة  تكن  مل  واألخبار 

من  عانى  الذي  ابوت،  للسيد 
على  التصويت  يف  اخنفاض 
عدم  حني  يف  الدائه  االرتياح 
يقوم  اليت  الطريقة  عن  الرضا 
يف   60 إىل  قفز  بوظيفته  فيها 
املئة وهذه النسبة هي األعلى له 

على اإلطالق.
ومع ذلك فان االئتالف ال يزال 
حزب   على  مريح  بفارق  متفوقا 
االصوات  احتساب  بعد  العمال 
يف   46 إىل   54 بـ  التفضيلية 

املئة.
بدوره سخر عضو املقاعد االمامية 
يف املعارضة سكوت  موريسون 
زعامة  حتدي  احتمال  اقرتاح  من 

السيد أبوت.
صباح  موريسون  السيد  وقال' 
أاليام  أفضل  »إن  الثالثاء  يوم 
حتت قيادة غيالرد ما زال أسوأ 
كيفن  ظل  يف  أيام  أسوأ  من 

رود«.
الشيوخ  جملس  عضو  وقال 
العمالي املخضرم دوغ كامريون 
ان  اظهرت  االستطالع  نتائج  ان 
ولكن  بائسة  تزال  »ال  احلكومة 

تسري حنو األفضل''.
اخلضر  حزب  عضو  واعرب 
االسرتالي النائب آدم بنديت عن 
سروره بأنه حتى بعد تقاعد بوب 
براون من الزعامة فان »أصواتنا 

حتافظ على نسبتها«.
حلزب  االولية  االصوات  وبقيت 

اخلضر ثابتة عند 12 يف املئة.

للدستور، فان املوارد املعدنية 
متلكها الواليات.

شركات  جملس  رئيس  وقال 
ان  هوكي  ميتش  املعادن 
شركات التعدين تقبلت الكالم 
األمة،  موارد  متلك   ال  بانها 
هامشية  ضريبة  تدفع  ولكنها 
املئة  يف   42 مبعدل  فعالة 

المتياز احلفر.
وصرح السيد هوكي لراديو ايه 

بي سي قائال »حنن مل ننافس 
أبدا. هذا هو سبب ملاذا نقبل 
أعلى  مبعدل  ضريبة  ندفع  أن 

بكثري من أي مكان آخر«.
شركات  ان  هوكي  واعلن 
عالقات  وجود  يهمها  التعدين 
أفضل مع احلكومات الستخراج  
املعادن من باطن األرض بشكل 
أكثر كفاءة حيث قال »مل يكن 
ذلك يوما مسألة ملكية كما مل 

يكن يوما منافسة على امللكية. 
ما حنن عليه هو كيفية احلصول 
املشروع  ترتيب  إنتاجية  على 
الذين  حنن  بيننا،  املشرتك 
املعادن،  تطوير  على  نعمل 

وبني احلكومة اليت متلكها«.
وقالت اآلنسة غيالرد للضيوف 
املعادن  جملس  عشاء  يف 
يستكثر  أحد  ال  أن  االسرتالي 
عمل عمال املناجم جبد وجناح، 
العاديني  االسرتاليني  ولكن 
ويستحقون  للغاية  جبد  عملوا 
نصيبهم من الثروة النامجة عن 

املوارد.
الشيوخ  جملس  عضو  واثنى 
على  كامريون  دوغ  العمالي 
كلمتها  واصفا  غيالرد  اآلنسة 
بالـ »رائعة« مبديا عدم اعجابه 
التعدين  ومتنفذي  مبسؤولي 
للصحافيني  وقال  هؤالء، 
بعض  خطب  أن  »أعتقد 
املعادن  االشخاص يف جملس 
كانوا يف  لو  كما  قليلة  كانت 
ينبغي  ال  مواز«..وحنن  عامل 
صناعة  فوائد  تقاسم  لنا 

التعدين«.
فوائد  تعود  ان  »جيب  وقال 
استقرار  لزيادة  الصناعة  هذه 
ان  الشعب  وعلى  االقتصاد 

يأخذ نصيبه من االزدهار«.

غيالرد مع بعض عمال املناجم
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لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

ملحمة النجوم
 لصاحبها رومانوس اسكندر

لدينا أجود أنواع اللحومات الطازجة يوميًا
غنم .. بقر.. ماعز

نبيع بالجملة واملفرق 
نلبي طلبات املالحم واملطاعم

أسعار مهاودة جدًا

 

 زورونا مرة لتزورونا كل مرة

Shop 3 / 120 Rawson Rd, Greenacre NSW 

Tel: 9796 1326  -  Mob: 0405 333 336

خدمة ممتازة .. نظافة تامة.. صدق يف املعاملة 
 لكافة حاجاتكم من التمديدات 

 والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :

0414 983 608

CEDAR DRIVING SCHOOL
 مدرسة األرز لتعليم قيادة السيارات
بادارة السيـّد عسـّاف أبي عسـّاف

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

RAINBOW BRICKLAYING P/L

لسائر حاجاتكم من بناء الربيك 
والخّفان وغريهما 

 

 اتصلوا بصاحب الخربة 
فهد أبو ملحم على الرقم

0407 666 190

نليب 
طلبات 
كافة 

املناسبات
Tel/Fax: 02 9725 7011اتصلوا بــ رانيا: 

753 Hume Hwy, Shop 28A  

Bass Hill Plaza, Bass Hill  

NSW 2197 

sayitwithroses@optusnet.com.au

Say it With

Ros e s

PERFECT INCOME TAX P / L

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

Auburn, NSW 2144 
Tel: 8756 3600  - Fax: 8756 3699 

Email: safwat@ozmail.com.au

ABN: 17 003 994 394
Safwat Arfan - Sayed

Manager 
(B. Comm., FTMA, AIM, FTIA)

نقدم كافة أنواع املحاسبة والخدمات الضريبية ومسك الدفاتر 
 لألفراد والشركات

 نضمن أكرب مردود ضريبي بفرتة زمنية قياسية
 اعتمدوا احملاسب واخلبري الضريبي

 صفوت عرفان
يف جميع حاجاتكم الضريبية

B G 
Glass & Glazing

For all your glazing needs

Lic: 185750C

0407 666 190

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع 
التجارية حسب الطلب

 تسعرية مجانية - نتعامل مع شركات التأمني 
االتصال بـ برنار: 

*Shower screens* Tables tops* 
Splash Back* Frameless Glass

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

لسائر حاجاتكم من تركيب القالب 
وصب الباطون وإلجراء الزيادات 

 )الزودات(
اتصلوا بـ باخوس فرنسيس

PH: 02 9709 2267   
Fax: 02 9707 3213 

Mob: 0410 606 786
30 Hoskins Ave Banlstown 2200

العالناتكم يف الهريالد االتصال بـ مرياي على الرقم: 625 165 0478

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

جاهزة  رجالية  بدالت 
القياسات  لكل 
نخيط البدالت على قياس 
طلبه وحسب   الزيون 

أنواع  أجود  نستعمل 
األجواخ احمللية والعاملية

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

51 Philip St, Parramatta  

Opposite Crowne Plaza Hotel

 أسعار مدروسة ... صدق يف املعاملة ...وخربة يف العمل

مسبق( بموعد  )األحد  أيام   6 نفتح 

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

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

Saturday 2 June 2012السبت 2 حزيران 2012
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30 أيار/مايو 2012
أعلنت حكومة نيو ساوث ويلز 
احلّد  حنو  هلا  حترٍك  آخر  عن 
بإطالق  التبغ،  استعمال  من 
االستهداف  حمّددة  مشاريع 
ملكافحة التبغ وذلك للحّد من 
معّدالت التدخني يف اجلاليات 
واجلاليتني  بالعربية  الناطقة 
الصينية والفيتنامية وكذلك 
متنّوعة  األخرى  اجلاليات  يف 

الثقافات.
ملنع  العاملي  اليوم  فعشّية 
وزيرة  أعلنت  التدخني، 
الصحة ووزيرة البحث الطيب 
ووزير  سكينر،  جيليان 
فيكتور  واجلاليات  اجلنسّية 
املشاريع يف  دومينللو، عن 
ندوة مع ممثلني من اجلاليات 
متعّددة الثقافات يف برملان 

نيو ساوث ويلز.  
إن  سكينر  السيدة  وقالت 
هذه  يف  التدخني  معّدالت 
اجلاليات أعلى مّما هي عليه 

يف بقية السكان.
سكينر:  السيدة  وقالت 

ثقافات خالية من دخان التبغ: مشاريع جمتمعية ملكافحة التبغ يف  والية نيو ساوث ويلز متعّددة الثقافات

الكاسحة  اإلصالحات  “إن 
أعلنت عنها حكومة نيو  اليت 
ساوث ويلز يف شهر شباط/

من  كجزٍء  املاضي  فرباير 
نيو  لوالية  التبغ  إسرتاتيجية 
الطريق  متّهد  ويلز  ساوث 
اآلن فعاًل الختاذ إجراء حقيقي 

على مستوى اجلاليات”. 
اجلاليات  “حتتاج  وقالت: 
أحناء  يف  الثقافات  متعّددة 
نيو ساوث ويلز إىل مؤازرة 
ثقافيًا  مناسبة  ومعلومات 
اتباع رسالة  ملساعدتها على 
مكافحة التدخني. واملشاريع 
العمل  إىل  تسعى  هذه 
لتقديم  اجلاليات  مع  مباشرة 
وبرامج  واملعلومات  املؤازرة 
التوّقف عن التدخني املؤاتية 
فرقًا  ستحقق  وهي  ثقافيًا، 

يف هذا اجملال.”
أنواع  سبُب  “التدخني 
أكرب  لدينا  اليت  السرطان 
بصرف  جتّنبها  على  قدرة 
أو  والدتك  مكان  عن  النظر 
أن  ذلك  الثقافية،  خلفيتك 

تودي  القاتلة  العادة  هذه 
حبياة أكثر من 5000 شخص 
ساوث  نيو  يف  عام  كل 
تتعلق  حاالت  نتيجة  ويلز 

بالتدخني.”
وقد خّصص معهد السرطان 
 200 مبلغ  ويلز  ساوث  نيو 
مشاريع  لستة  دوالر  ألف 
وتشارك  )مرفقة(.  جمتمعية 
مكاتب مناطق الصحة احمللية 
يف  االجتماعية  املنظمات 
اإلقالع  الناس على  مساعدة 
والبقاء   – التدخني  عن 

بعيدين عنه.
إن  دومينللو  السيد  وقال 
اجملتمعات  مشل  املهم  من 
متعّددة الثقافات يف جهودنا 
الرامية إىل احلّد من معّدالت 
التدخني يف أحناء نيو ساوث 

ويلز.
دومينللو:  السيد  وقال 
ترتاوح  اليت  الربامج  “هذه 
اجلاليات  مع  العمل  بني 
جنوب  يف  بالعربية  الناطقة 
غرب سيدني للرتويج للعيش 

إىل  التبغ  دخان  من  اخلالي 
التدخني  عن  اإلقالع  برامج 
الثقافات  متعّددة  للجاليات 
شريان  ختلق  أرميدايل،  يف 
حياة ضروريًا لتلك اجلاليات 
مستويات  عبء  حتمل  اليت 
التدخني املرتفعة بدرجة غري 

مقبولة”.
وقال: “هذه الربامج ال تقول 
للناس هذا هو ما ينبغي أن 
استجابة  هي  بل  تفعلوه، 
والشراكة  املساعدة  لطلبهم 
عملية  مبادرات  طريق  عن 

مناسبة ثقافيًا”. 
يقول رئيس موظفي السرطان 
ملعهد  التنفيذي  واملدير 
ويلز،  ساوث  نيو  السرطان 
إن  َكرو،  دايفيد  الربوفسور 
املستشري  التدخني  انتشار 
على  مدّمرة  بطريقة  يؤثر 
الكثري من اجلاليات املتنّوعة 
إمكانية  تزداد  حيث  ثقافيًا، 
بأمراض  املدخنني  إصابة 
الدماغية  والسكتة  القلب 
والعديد من أنواع السرطان.

أليس  اإلعالم:  لوسائل 
سكينر(  )الوزيرة   هاردي 

لورا هوفمن )الوزير دومينللو( 

0467 735 143

0411 261 837

وقال الربوفسور َكرو: “إن 
هذه  يف  التدخني  درجة 
بدرجة خطرية  أعلى  اجلاليات 
 14.7 البالغ  املعّدل  من 
باملائة يف سكان نيو ساوث 

ويلز عمومًا”.
بني  التدخني  معّدل  “يبلغ 
بلدان  الرجال املولودين يف 
ويلز  ساوث  نيو  يف  عربية 
النساء  وبني  باملائة،   39.3
يبلغ  بينما  باملائة،   28.8
الرجال  بني  التدخني  معّدل 
 32 فيتنام  يف  املولودين 
املولودين  والرجال  باملائة، 
باملائة.1   20.3 الصني  يف 
عن  الناجم  الصحي  والعبء 
مستويات التدخني هذه عبء 
العادة  هائل، حيث أن هذه 
لإلدمان  املسّببة  القاتلة 

الصحية  الشؤون  استطالع   1
لسكان نيو ساوث ويلز 2010 
الوبائيات  مركز   .)HOIST(
يف  الصحة  دائرة  والبحوث، 

نيو ساوث ويلز.

تؤدي إىل كثري من الوفيات، 
مبا فيها نتيجة السرطان.” 

َكرو:  الربوفسور  وقال 
السرطان  معهد  “يعمل 
خدمة  مع  ويلز  ساوث  نيو 
متعّدد  الصحي  التواصل 
ساوث  نيو  يف  الثقافات 
ويلز ومكاتب مناطق الصحة 
جمتمعية  وجمموعات  احمللية 
احلياة  تنقذ  رسالة  لبث 
وهي  ومؤاتية ثقافيًا أيضًا – 
اليوم  التدخني  عن  أقلع 
وأكثر  أطول  حياًة  وعش 
صحة لعائلتك وجمتمعك ولك 

أنت”.
املعلومات  من  للمزيد 
املوقع تفّقد 

 

www.cancerinstitute.org.
au

الوزير فيكتور دومينيلو من اليسار: الربوفيسور كورو، د ليو، الوزيرة سكينر، الوزير د فن بن ليوالربوفيسور ديفيد كوروالوزيرة جيليان سكينر
دوينيلو والزميلة حافظ

متلقو املنحة من اليسار: بيفن ويلسون، اروني راتناياكي، تايلور، د  الوزيرة سكينر والربوفيسور كورو وحضور
سيزار كاالالنغ من جمعية بحنني املنية والربوفيسور ديفيد كورو

من اليسار: الوزير دوينيلو، الوزيرة سكينر، د ليو الربوفيسور 
كورو والزميل انطونيوس بو رزق 

من اليسار: سام شن، جاسيكا ليواناغ، جاسوسا هيالراتني، جرمانا موراسي، بيفان الربوفيسور كورو  مع موظفي مالتيكالتشورال كوميونيكايشن 
ويلسون،  بيرت تودارو وباليت اوهارا، ديفيد كورو، جودي روبرت ومانيكاراجا

جانب من الحضور
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رئيس بلدية بانكستاون كال عصفورالسينتاور شوكت مسلمانيالنائب تانيا ميهايلوكالنائب طوني عيسىالشيخ كمال مسلماني

رئيس املجلس عدنان مرعي القنصل ماهر الخريالنائب باربرة برييالنائب باربرة برييالنائب باربرة بريي

الحاج احمد حسني

السيد نزيه الخريالنائب بول لينشالنائب اماندا فازيا

النائبتان بريي وميهايلوك، رئيس بلدية بانكستاون عصفور، القنصل الخري، نائب رئيس بلدية كانرتبري صالح ومرعي الشيخ مسلماني، النواب عيسى وفيزياز ولينش والسيناتور مسلماني

امني السر يف جمعية املنية حسني علوش وحضورتيار املردة

طنوس، مرعي، ناصيف، الخري وحضورعلي مراد والعائلة

عضو بلدية ليفربول ناد منون وحضور د. علي بزي، الزميلتان حافظ وفرحان والسيد باقر

صورة جماعية للمجلس وشخصيات

القنصل ماهر الخري يستلم الدرعالنائب طوني عيسى يستلم الدرع

د. علم الدين، سكر، الحسن والزميالن مخايل واملغوشاالخوان خليل وخضر ابراهيم، تادرس، الشمالي وحبيب

جملس اجلالية اللبنانية يف سيدني حيتفل بذكرى التحرير حبضور رمسي وشعيب كبري

اجلنوب  اللبنانية ذكرى حترير  اجلالية  أحيا جملس 
بانكستاون حبضور رمسي  الفونتانا يف  قاعة  يف 
وشعيب كبري  متثل بنواب ووزراء واعضاء بلديات 
ورجال دين واعالميني ومتثلت اهلريالد بالزميلني 

أنطونيوس بو رزق واكرم املغّوش.
اخلري،  نزيه  السيد  عرفه  الذي  االحتفال،  بدأ 
وتكلم  واللبناني  االسرتالي  للنشيدين  بالوقوف 
على التوالي ممثل اجمللس الشيعي االعلى الشيخ 
والنواب  اخلري  ماهر  والقنصل  مسلماني  كمال 
وباربرة  عيسى وشوكت مسلماني  السادة طوني 

بريي وتانيا ميهايلوك وبول لينش واماندا فازيا 
ورئيس بلدية بانكستاون كال عصفور حيث حتدثوا 
عن هذا االنتصار مؤكدين على ان الشعوب احلرة 
ال تقبل الظلم واالحتالل والدكتاتورية الن الناس 

ُولدوا أحرارا.
الضيف  املعروف  واالعالمي  الشاعر  القى  ثم 
امحد وهيب قصيدة اهداها اىل املقاومني االحرار 
كلمة  ماهر  القنصل  القى  كما  االبرار.  والشهداء 

باملناسبة.
ومسك اخلتام حتدث رئيس اجمللس السيد عدنان 

مرعي مرحبا ومؤكدا ان االنتصار العظيم للمقاومة 
بري  والرئيس  اهلل  نصر  السيد  بقيادة  الباسلة 

وكافة االحرار هو انتصار لكل لبنان .
سندا  املقاومة  هذه  ستبقى  القول  اىل  وخلص 

داعما للبنان والعرب.
للنائب طوني عيسى  املناسبة دروع  وقدمت يف 
اسرتاليا  مغادرته  مبناسبة  اخلري  للقنصل  وكذلك 

كما جرى سحب على العديد من اهلدايا.
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حركة أمل حتيي مهرجانا يف ذكرى التحرير برعاية الرئيس بري

اقامت  حركة امل يف سيدني مهرجانا حاشدا يف 
برعاية دولة  الغربي  ذكرى حترير اجلنوب والبقاع 
الرئيس نبيه بري ممثال باحلاج امحد حسني عضو 
اهلالل  يف  دار  عام  ومدير  االستشاري  اجمللس 
السيناتور  حبضور  الصدر  موسى  السيد  قاعة 
احملامي شوكت مسلماني وممثل اجمللس الشيعي 
احلركة  ومسؤول  مسلماني  كمال  الشيخ  االعلى 
محود  علي  واملهندس  مسلماني  كامل  احلاج 
واعضاء بلديات ورؤساء وممثلني احزاب ومجعيات 
وطنية واجتماعية ومتثلت اهلريالد مبدير العالقات 

العامة الزميل اكرم املغوش.
بدأ االحتفال بقراءة آيات من الذكر احلكيم للمقرئ 
لالناشيد  الوقوف  ثم  ومن  مسلماني  علي  احلاج 
وللشهداء  امل  وحركة  واللبناني  االسرتالي 

االبرار.
ومسؤول  السر  امني  االحتفال  عريف  استهل 
احلاج  حسني  االستاذ  واخلارجية  العامة  العالقات 
حسني  امحد  احلاج  بري  الرئيس  مبمثل  مرحبا 
قرية  لكل  وقال  واحلضور  مسلماني  والسيناتور 
وشيخ  طفل  ولكل  واب  ام  ولكل  موقع  ولكل 

الف حتية وحتية واكد ان قانا اجلليل هي الشاهد 
مسع  حتت  الصهيوني  العدو  همجية  على  الدائم 
دائما  لنا  النصر  واضاف  الدولي  اجملتمع  ونظر 
بفضل الشهداء واملقاومني االبطال ثم قدم امني 
سر تيار املردة املهندس بدوي احلاج واحلاج علي 
اسكندر ممثال حركة الشباب املسلم العلوي حيث 
تاشادا باملقاومة واكدا انها ستنتصر دائما النها 

احلق عينه.
كما القى الشاعر واالعالمي الضيف االستاذ امحد 
وهيب قصيدة من وحي املناسبة القت استحسان 

احلضور.
ناقال  حسني  امحد  احلاج  حتدث  اخلتام  ومسك 
وقال  االبطال  واملقاومني  بري  الرئيس  حتيات 
انتصرنا  تضحياتهم  بفضل  االبرار  الشهداء  ان 
اراضينا  كافة  ونسرتد  االنتصارات  وسنحقق 

احملتلة باذن اهلل.
واضاف قائال ايها املغرتبون عليكم ان تبقوا صفا 
لنا يف  واحدا وال تتفرقوا النكم الصوت املدوي 
املنابر العاملية وخلص اىل القول ان املقاومة قدمت 

هذا االنتصار الكبري هدية اىل لبنان والعرب

كتب اكرم املغـوّش

املقرء الحاج علي مسلمانيالشاعر أحمد وهبيالحاج علي اسكندرعريف املهرجان حسني الحاجاملهندس بدوي الحاجالحاج أحمد حسني

من اليمني الشيخ وهبي ، حسني الحاج، الحاج أحمد حسني، السيناتور شوكت  مسلماني والزميل أكرم املغوش الحاج حسني يتوسط املهندس علي حمود والسيد أحمد الحسيني والزميل املغوش

جانب من الحضورسالم األطرش والزميل سايد مخايل وحضور
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يف مأمت مهيب شارك فيه حشد كبري من ابناء اجلالية يتقدمهم سعادة قنصل 
لبنان العام يف سيدني االستاذ روبري نعوم مت تشييع عميد الصحافة العربية 
يف اسرتاليا الزميل بطرس عنداري يف قداس احتفالي يف كنيسة سيدة لبنان 

يف هاريس بارك.
املونسنيور  مبعاونة  ميني  سليمان  االب  نفسه  لراحة  االهلية  الذبيحة  ترأس 
شورا ماري واملطرانني بولس صليبا وروبري رباط ولفيف من الكهنة وخدمت 

القداس االخت مارلني شديد.
االعالمية  الفقيد  مسرية  يف  كلمة  ورباط  صليبا  املطرانني  من  كل  والقى 

واالجتماعية الناصعة والشريفة ونوها مبزاياه االنسانية احلميدة.
كما القى جنله زياد كلمة حتدث فيها عن خصال وصفات والده الراحل وقال 

انه كان مثاال للوالد احملب وللزوج احلنون.
وهم  ال،  كيف  واملشاركني،  العائلة  وجوه  على  واحلزن  الوجوم  خّيم  وقد 
يودعون رجال شغل اجلالية وكان لولب حركة فيها على مدى اربعة قرون من 

الزمن.. كان مثاال لالنسان املخلص والصديق الصدوق.
وبعد القداس تناول اجلميع لقمة الرمحة عن روحه يف صالة الكنيسة.. رمحك 

اهلل يا بطرس )ابو زياد( واسكنك فسيح جنانه مع االبرار والصديقني. 

يف مأمت مهيب شارك فيه قنصل لبنان العام يف سيدني وفعاليات وحشد من حميب الراحل

اجلالية تودع عميد الصحافة العربية يف اسرتاليا الزميل بطرس عنداري )ابو زياد(

تصوير أراكس

أقارب الفقيد ويبدو الزميل أكرم املغوشأنجال الفقيد زياد وعماد وحنانعائلة الفقيد

القنصل روبري نعوم يقدم درع القنصلية للفقيد جانب من الحضور داخل الكنيسة سرياني ورزق وسالم األطرش

أم زياد واملحامية حنان عنداري واألنسباءاملأتم الحاشدعائلة الفقيد

الدكتور علم الدين وعادل الحسن وحضور

القنصل العام  نعوم وزياد وعماد وضومط عنداري

املطارنة والكهنة يصلون علىروح الفقيد جان ومارك دكان يتقدمان النعش

القنصل العام نعوم يضع الدرع على النعش
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حبزٍن كبري و بأسًا شديد فقيده املفكر, املناضل واإلعالمي 
املخضرم األستاذ »بطرس عنداري«.
نبذة عن حياته النضالّية و الفكرّية:

- عمل على تأسيس اول جريدة عربية صدرت يف سيدني مع 
باليد وتنقل اىل  عام 1957 وكانت تكتب  »شكراهلل صقر« 

املطبعة .
 -هو من مؤسسي جريدة »التلغراف« كما شغل منصب رئيس 

التحرير فيها.
- أسس جريدة النهار يف سيدني,اليت كانت اجلريدة االوىل 
اجلبهة  واإلجتماعّية,كماأّسس  السياسّية  كتاباته  جراء  من 
قبل  من  هلا  عاما  أمينا  تعيينه  مت  و  لبنان  لتحرير  العاملّية 

العماد ميشال عون سنة 1992.
- شغل منصب أمني عام التيار الوطين احلّر حتى عام 1994.

- له العديد من املقاالت واملؤلفات والنتاج الفكري .
يف  العربية  الصحافة  عميد  لقب  على  جبدارة  و  حاز  لقد   -
املدوية  والكلمة  الصاحل  واملرجع  املفكر  وكان  اسرتاليا، 
القضّية  رأسها  على  العربّية  القضايا  عن  األول  واملدافع 

الفلسطنّية.
- لقد دوى صدى كلماته وكتاباته وسرية نضاله يف لبنان 

واملهجر.
- نال تقديرا من التيار االسرتالي اللبناني املتحد على نشاطاته 

بني اجلالية واسرتاليا يف يوم اسرتاليا الوطين.
الفقيد  عائلة  اىل  التعازي  بأحّر  احلّر  الوطين  التيار  يتوجه 
لكن  وللقضّية،  للكلمة  كبرية  خسارة  كان  واقاربه,رحيله 
إجنازاته الفكرّية والسياسّية ستبقى احلجر األساس الستكمال 

املسرية.
جرت مراسيم الدفن يوم االربعاء الواقع يف الثالثني من أّيار 
2012 يف متام الساعة 10:30 ظهرا يف كنيسة سيدة لبنان 

هاريس بارك.
لنفسه الراحة و لكم طول البقاء

التيار الوطين احلر يف 
اوسرتاليا ينعي

حبزن وأسى فقيده  املفكر واملناضل واالعالمي املخضرم األستاذ 
بطرس عنداري. 

نبذة عن حياته النضالية والفكرية :
أّسس اجلبهة العاملية لتحرير لبنان و مت تعيينه أمني عام اجلبهة 

من قبل العماد ميشال عون سنة 1992.
شغل منصب أمني عام التيار الوطين احلر حتى عام 1994 .

أسس جريدة النهار يف سيدني.
التحرير  رئيس  منصب  كما شغل  التلغراف  جريدة  مؤسسي  من 

فيها.
وله العديد من املقاالت واملؤلفات والنتاج الفكري.

املفكر  وكان  العربية،  الصحافة  عميد  لقب  على  وجبدارة  حاز 
القضايا  عن  األول  واملدافع  املدوية،  والكلمة  الصاحل  واملرجع 

العربية وعلى رئسها القضية الفلسطينية .
لبنان  يف  نضاله  وسرية  وكتاباته  كلماته  صدى  دوى  لقد 

واملهجر.
الفقيد  عائلة  اىل  التعازي  بأحر  احلر  الوطين  التيار  يتوجه 

واقاربه.
رحيله خسارة كبرية للكلمة والقضية ولكن  اجنازاته الفكرية و 

السياسية ستبقى احلجر األساس الستكمال املسرية . 
لنفسه الراحة ولكم طول البقاء.

وّدعت اجلالية اللبنانية يف سيدني, و االعالم العربي, و التيار 
الوطين احلر, عميد الصحافة العربية ,و صاحب القلم املدّوي, و 
الفكر التقدمي, و العقل الراجح, األستاذ بطرس عنداري يف مأمت 

رمسي و شعيب حاشد يف كنيسة سيدة لبنان هاريس بارك .
كما ألقيت الكلمات اليت عددت مزايا و اجنازات الراحل الذي ما 

برح يعمل و ينشط و يعطي حّتى الرمق األخري .
بالطريقة  اياه  الفقيد أشعارا نظموها فيه مودعني  وألقى رفاق 
اليت أحبها »الكلمة » كما أرسل العماد ميشال عون كلمة تعزية 

ألهل الفقيد و اجلالية اللبنانية .
رحل عميد الكلمة, و لكن له يف كل قلب, زاوية كتب عليها لن 
ننسى لن ننساك يا أبا زياد يا أبا الكلمة و رجل احلق و صاحب 

االجنازات الكبرية .
 ماري غّرة زهر 

التيار الوطين احلر يف سيدني  ينعي

بتسليم بقضاء اهلل وقدره تنعي هيئة الصداقة املسيحية 
أعمدة  واحد  مؤسسيها  أبرز  أحد  أسرتاليا  يف  االسالمية 
عنداري  بطرس  املرحوم  أسرتاليا  يف  والصحافة  األدب 

الذي ترك بصماته على صفحات اعالمنا املهجري.
القلبية  التعازي  بأحر  أبا زياد  نتقدم من عائلة الصديق 
بواسع  الفقيد  يتغمد  أن  اهلل  سائلني  املواساة  وأصدق 
رمحته ويلهم ذويه الصرب والسلوان. ولكم من بعده طول 

البقاء  
هيئة الصداقة املسيحية االسالمية
يف أسرتاليا

هيئة الصداقة املسيحية 
االسالمية يف اسرتاليا

العربي  الرتاث  رابطة  تنعي  واالسى،  اللوعة  من  مبزيد 
عميد الصحافة االغرتابية ورئيس الرابطة السابق االستاذ 
بطرس عنداري الذي خطفه املوت بصورة مفاجئة واسكت 

قلبه الكبري النابض باحملبة واالميان والتسامح والعطاء.
ان يسكنه فسيح  الرابطة اىل اهلل عز وجل  كما تتضرع 
وعائالتهم  االحباء  واوالده  الكرمية  زوجته  ويلهم  جناته 

ومجيع االهل الصرب والسلوان .. رمحك اهلل يا ابا زياد
ايلي ناصيف

رابطة إحياء الرتاث العربي يف 
اسرتاليا

 تعزية تيار املردة اوسرتاليا بفقيد
اجلالية االستاذ بطرس عنداري

أعمدة  وأبرز  والقلم  الفكر  رجاالت  أهم  احد  املوت  غيب 
الصحافة اللبنانية واألدب العربي يف املهجر االستاذ بطرس 
البارز  االعالمي  الوجه  برحيله  اجلالية  فقدت  وقد  عنداري. 
الذي ساهم يف تأسيس الصحف، ونشر الثقافة العربية يف 
خمتلف اجملاالت وكان سباقًا يف دعم أواصر التواصل بني 
كافة مكونات اجلالية. كما كان صديقًا للجميع وساعيًا من 

اجل تعميم رسالة االنفتاح واحلوار. 
تيار املردة اوسرتاليا يتقدم بأحر التعازي من عائلة الفقيد 
وأسكنه  اهلل  رمحه  والثقايف.  االعالمي  الوسط  ومن  الكبري 

فسيح جناته.

 تعزية بالفقيد
بطرس عنداري

التعازي  بأصدق  نتقدم 
بطرس  الفقيد  عائلة  من 
عنداري سائلني اهلل تعاىل 
رمحته  بواسع  يتغمده  ان 
واجناله  عائلته  ويلهم 
والسلوان  الصرب  واقاربه 
اليه  وانا  هلل  وانا   ..

راجعون.
ابراهيم خليل بزي 
وعائلته

عائلة دكان تعزي بالفقيد الراحل بطرس 
عنداري )ابو زياد(

تتقدم عميدة عائلة دكان السيدة دالل )ام نزيه( دكان واوالدها 
بسام وجان وجوزيف وعيالهم بأحر التعازي من عائلة فقيد 

الجالية عميد الصحافة العربية يف اسرتاليا
االستاذ بطرس عنداري )ابو زياد( طالبني من اهلل ان يكون 

مسكنه االخدار السماوية مع االبرار والصديقني وان يلهم عائلته 
الصرب والسلوان ويعينها لتحمل هذا املصاب الجلل.

بفقدانك يا ابا زياد فقدت الصحافة العربية املهجرية قلما ما كتب 
اال بالحق وللحق..  كانت كتاباتك وخاصة يف زاويتك »كي ال 

ننسى« ضمريا للجالية ونحن نعدك بأننا لن ننساك..
ترجـّلت يا ابا زياد عن حصانك ولم تسقط فالسقوط للصغار 

وأنت كبري.. رحمك اهلل
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تخلصوا من املدفوعات الشهرية والسنوية باقتناء هذا الجهاز العجائبي الذي يـُدخل إىل منازلكم العالم العربي بأكمله مع 
 مجموعات كبرية من األفالم العربية واالنكليزية واليونانية

Intervision تقدم لك جهازًا مع تركيب بقيمة 499 دوالرًا
هذا الجهاز يوفر لكم أكثر من 230 قناة عربية وأكثر من 29 محطة راديو عربية وأقوى الربامج على شاشتكم

 Intervision قريبا يف ملبورن

 بدون أي رسوم اشرتاك شهري أو سنوي!!

نقدم لكم أكثر  من 230 قناة فضائية مجاناً من الشرق األوسط. 
متتعوا مبئات القنوات الفضائية العربية ذات النوعية العالية على شاشة تلفازكم من 

خالل االنترنت.
 تشكيلة واسعة جدا ومتنوعة من القنوات العربية ترضي جميع أفراد العائلة.

 لالستفسار  وملزيد من املعلومات الرجاء االتصال بنا
على أحد األرقام التالية:

 سارعوا لالتصال لتحصلوا على متعة املشاهدة

S p e c i a l i s e  i n  I T  c o m p u t e r ,  w i r e l e s s , 
T e l e c o m m u n i c a t i o n  a n d  n e t w o r k i n g 

s e r v i c e  a s  w e l l  a s  o n s i t e  r e p a i r s . 
w e  c a n  a l s o  p r o v i d e  y o u  w i t h  S a t e l l i t e 

A n t e n n a  a n d  f r e e  t o  a i r  s o l u t i o n .

0 4 1 1 1 9 3 3 3 6  قيصر  
0 4 2 9 5 8 5 8 5 8  روني   
0 2 8 8 8 3 2 7 2 2  املكتب 

وتقنيو  للبيع  موزعون  مطلوب 
املطلوب. التدريب  نوفر  تركيب، 

We can offer you 
unlimited local 

calls and unlimited 
Internet at ADSL2+ 

speed for $65 
 a month.

*Box Delivered only, no installation included

www.intervisiontv.com.au
$499 

Installed

Intervision
شركة قانونية 

100% مسجلة يف 
 الدوائر االسرتالية

أكثر من 29 حمطة راديو عربية
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“Building or Renovating 
HB are people to see”

Top Brands and Lowest Prices
“Building or Renovating HB are the people to see.”

All your building or renovating needs under one roof.
Come and see our trade and retail centres.

546-556 Woodville Road, Guildford NSW 2161
Phone: (02) 8724 5900 Fax: (02) 8724 5911

Website: www.hbhome.com.au Email: sales@hbhome.com.au

380 Lt 
Refrigerator
Primera Series

Double Loaded 60 x 60 
Porcelain Floor Tiles

FROM $14

Calida Privacy Set 
Complete 

12 years warranty

RRP $73.00
NOW $48

Laminate Timber 
Flooring

NOW FROM $13

NOW
$650

• Stainless Steel Look refrigerator
• Multi Flow Cooling System
• Full No-Frost System
• Reversible doors
• Quick Freezer Compartment
• Interior Light in both Fridge & Freezer
• Freezer Door Racks
• Humidity Controlled Vegetable Crisper 

Bins
• Twist Ice Trays and Storage Bin
• Nett Total Volume 380lt

900 
Frameless 
Shower 
Screen

NOW
$450

• 900mm x 900mm x 1950mm
• 10mm thick tempered glass 

(toughen glass)
• Includes hinges, brackets, 

‘L’ handle, and 2 x corner 
shelves.

• Complies with Australian 
standard

• 12 months warranty

Square basin and wall mixers

• With square wide lever handle. 
• Solid brass construction with 

chrome fi nish.
• Australian Standard, 4 star 

water rating (6.9L/min).
• WELS approved.
• Comes with 5 years 

manufacturer’s warranty on 
cartridge.

NOW $85 EA

Lex Toilet Suit

• Available S or P Trap
• Soft Close Seat
• Back To Wall
• 4.5 Litre- 3 Litre Dual Flush
• 4 Star

NOW
$250

•  Finger Pull with 
polyurethane cabinet 
and ceramic top.

• Dimensions: 750mm 
x 460mm x 540mm

NOW
$240

Shadow Line Vanity  
750mm 

Solid Doors
RRP $480 NOW $210

Multi-function Shower Unit 

• Square or Round 
• Solid Brass Rail 
• Australian Standard, 3 star 

water rating

WAS $490 
NOW $290

 أشهر املاركات بأرخص األسعار
 كل ماحتتاجونه لبناء وجتديد منازلكم جتدونه حتت سقف واحد

زوروا أحد مراكزنا للتجارة والبيع باملفرق
70 Oxford Street, Guildford  NSW  2161 

Phone:: 02 8724 5800      Fax:: 02 8724 5911 
Website:: www.hbhome.com.au        Email:: sales@hbhome.com.au

حمالت هوشر اخوان للتجهيزات املنزلية

Head Office & 
Showroom:

Saturday 2 June 2012السبت 2 حزيران 2012
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حالل

 Coles, تجدونها يف
 Woolworths 

وأكرب السوبرماركات 
املستقلة

Advertisements
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عميدة العائلة السيدة دالل دكان تومل على شرف القنصل العام نعـّوم  

لبنان  قنصلية  يف  الدبلوماسبة  مهامه  انتهاء  بمناسبة 
العامة يف سيدني أوملت عميدة العائلة السيدة دالل )أم 
روبري  االستاذ  العام  القنصل  شرف  على  دكـّان  نزيه( 
لويس  ماونت  يف  للعائالت  جربان  مطعم  يف  نعـّوم 

وذلك مساء يوم الخميس.
وقد حضر املأدبة، اضافة اىل عائلة دكـّان، كل من األب 

بول جبري والزميل أنطونيوس بو رزق.
نعـّوم  روبري  االستاذ  العام  القنصل  القى  املأدبة  وخالل 
والدبلوماسية  العملية  مسريته  عن  فيها  تحدث  كلمة 
خالل ثماني سنوات توىل فيها مهام ومسؤوليات قنصلية 

لبنان العامة يف سيدني.
وقال سعادته انه يحتفظ يف نفسه بأجمل الذكريات عن 
الجالية وبصورة ناصعة بيضاء عن آل دكان الذين كانوا 

له بمثابة األخوة واالهل. 
باملزايا  فيها  نوّه  كلمة  دكان  جان  السيد  القى  بدوره 

العام روبري  القنصل  بها  يتمتع  التي  الحميدة  والخصال 
والوطنية  لالستقامة  مثاال  كنت  لقد  له  قائال  نعـّوم 
اللبنانيني  لجميع  بيتا  القنصلية  من  وجعلت  والنزاهة 
املرحوم  الكبري  الوطني  نجل  على  بكثري  ليس  وهذا 

جوزيف نعوم.
العام نعوم جعل  القنصل  واضاف السيد دكان يقول ان 
القنصلية تعمل بمبدأ الكفاءة وانه لو تحمل املسؤولون 
القنصل  تحملها  كما  الوطنية  مسؤولياتهم  لبنان   يف 
واملتقدمة  الراقية  الدول  مصاف  اىل  لبنان  النتقل  نعوم 

ومن البلد/املزرعة اىل البلد/الدولة.
القنصل  شخص  يف  ملس  انه  فقال  جبري  بول  األب  اما 
له  واملحبة متمنيا  والتواضع  الوطنية  العام نعوم صفات 

النجاح يف كافة مهامه الدبلوماسية.
وكانت ادارة املطعم يف منتهى الكرم والذوق والرتتيب 

حيث سهرت على راحة الجميع. 

القنصل العام نعوم واالب جبري والزميل بو رزق اىل مائدة عميدة العائلة السيدة دالل )ام نزيه( دكانعميدة العائلة السيدة دالل دكان تتوسط القنصل العام نعوم واالب جبري والعائلة

القنصل العام روبري نعوم والزميل بو رزق مع االخوين بسام وجان دكانالعميدة دالل دكان والقنصل العام روبري نعوم يف غمرة وداعية على امل اللقاء

القنصل العام نعوم واالب بول جبري يتوسطان فريد ومارك دكان

القنصل العام نعوم، االب جبري مع صاحب املطعم جان جربان وبسام دكان

السيدات محاسن وناهيه وجانيت دكانالقنصل العام روبري نعوم يتصفح جريدة امليدل ايست هريالد

االب بول جبري يودع العميدة دالل دكان
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AUBURNMEGAJUNE
CLEARANCE

ON70%
SAVE

UP
TO

ON30%
SAVE

ON50%
SAVE

CLEARANCE LEATHER RUGS

ON40%
SAVE

QUEEN MATTRESS
TOPPER ONLY $209

Also available: Single $149 Double $179 King $239

‘4
SEASONS’

Also available: Single $239 Double $269 King $329 Also available: Single $299 Double $329 King $389

QUEEN QUILT
ONLY $299

‘GOLD’
QUEEN QUILT
ONLY $359

ON45%
SAVE

$258
Also Available:
‘Choice 1’ King Single Mattress $299

'CHOICE 1'
SINGLE MATTRESS

WITH ANY
SLEEPMAKER

®

MATTRESSES &
ENSEMBLES
PURCHASED

$899
Also Available:
Queen Mattress $549
King Mattress $714
King Ensemble $1199

SLEEPMAKER ‘ELLE’ FIRM
QUEEN ENSEMBLE ALL NEW

RANGE MATTRESSES
OR ENSEMBLES

UP
TO

UP
TO

SUMMER
OR WINTER PREMIUM

GRADE

Visit www.domayne.com.au
Domayne® stores are operated by independent franchisees. Ends 03/06/12. Discounts are

off normal ticketed prices. Not to be used in conjunction with any other offer.

*1. $1 item and full-priced item must be purchased in the same transaction. Terms and conditions apply. See in store for details. *2. Conditions of No Deposit, No Interest for 50 months with monthly repayments: Available to approved customers on single or multiple transactions where the amount financed is $1,250
or more on GO MasterCard, GO Business MasterCard, Buyer’s Edge and Gem Visa, or $2,000 on GE CreditLine, between 01/06/12 and 01/07/12. Offer available on purchases from Domayne franchisees (excludes online purchases). Minimum monthly repayments must be made during the interest free period, and interest
and repayments are payable after the interest free period. Paying only the minimum monthly repayment will not pay out the loan before the end of the interest free period. Offer available on advertised or ticketed price. This notice is given under each of the GO MasterCard, GO Business MasterCard, Buyer’s Edge,
Gem Visa and GE CreditLine Conditions of Use (as applicable), which specify all other conditions for this offer. A $25.00 Establishment Fee for GO MasterCard applies to new applications. The GO Business MasterCard attracts a $40 Annual Fee. Account Service fee of $4.95 per month applies for GO MasterCard, GE
CreditLine and Buyer’s Edge, and $2.95 per month for GO Business MasterCard, and other fees and charges are payable. Credit is provided by GE Capital Finance Australia (ABN 42 008 583 588), trading as GE Money. Australian Credit Licence number 392145.

229991_R
_A

U
B

AUBURN
103-123 Parramatta Rd. 8748 4200

(entrance from Station Rd carpark)
Find us on
Facebook®

DEAL
MATTRESS

PROTECTOR

*1

INTEREST
•NO

DEPOSIT
•NO

FO
R 50UNTIL AUGUST 2016

MONTHS*2

ON FURNITURE, BEDDING & HOMEWARES
WITH MONTHLY REPAYMENTS
INTEREST FREE NOT AVAILABLE ONLINE. AVAILABLE AT DOMAYNE COMPLEXES ONLY.
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اعالنات ملبورن

لقد عودتكم مؤسسة املكاري على الصدق يف التعامل معكم وستبقى ترافقكم 
يف حلكم وترحالكم على الطرقات وهي على استعداد تام الصالح شاحناتكم 

 يف مكان وجودها سواء كانت كبرية، متوسطة أو صغرية واجراء الالزم.

دواليب ألضخم الشاحنات الكبرية واملتوسطة من 
 جميع أنواع املاركات العاملية

تركيب دواليب - كالتش - فرامل -  غيار 
 زيت - تصليح دواليب

 الكفالة قبل خروج شاحناتكم من املؤسسة

1/9 Translink Drو Keilor Park VIC 3042
Tel: 03 9336 0068   Fax: 03 9336 0039

مؤسسة املكاري لدواليب الشاحنات

هذا هو 
عملنا وهذا 

 هو مبدأنا
ال يمكن مقارنة 
أسعارنا بأسعار 

 غرينا
شعارنا أوال وأخريا 

الصدق واألمانة مع 
 email: worldoftrucktyres@hotmail.comالجميع
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Melbourne

مؤسسة  توتوس األوىل يف اسرتاليا

101 Lygon Street, Carlton , VIC 3053 
Ph 03 9347 1630 Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

بيتزا - باستا - ستايك - مأكوالت 
بحرية

 Pizza - Pasta -

Steak - Seafood 

املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية 

 .. ابتسامة   .. معاملة    ..  خربة 
خدمة .. نظافة

شهادات  على  حائزة  التوتوس  مؤسسة 
عاملية من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

Saturday 2 June 2012السبت 2 حزيران 2012
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Melbourne

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 

CENTRAL IMMIGRATION SOLUTIONS.
Registered Migration Agent
MARN; 1174229
FOR ALL ENQUIRIES 
 CALL DIANNA EL-HALABI  
ON 0413 805 930.
Email: delhalabi1@gmail.com

*Appointed by the Victorian Government Justice of the Peace Reg No. 11838 
*Appointed and authorised by the Australian Government Civil Marriage 
Celebrant Reg No. A11175 
*Individual and Personal ceremonies for all occasions and cultures

جلميع احتياجاتكم يف ما خيص معامالت اهلجرة اتصلوا خببرية اهلجرة
السيدة ديانا احلليب على الرقم: 0413805930 

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

At Central Immigration Solutions, our qualified legal experts can assist 
with all areas of practice, including 
*Permanent Visas
*Temporary Visas
*Citizenship
*Visa Cancellation
*Deportation
Call us today to find out what we can do for you.

*Marriages*   *Commitments*   *Funerals*

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن

لالتصال على الرقم: 0457555555

حاتم  شركة  ومازالت  كانت 
للتمديدات الكهربائية

أفضل  تقدم  زالت  وما  كانت 
الخدمات على أنواعها

من  كامال  فريقا  تضم  املؤسسة 
التمديدات  يف  االختصاصيني 

الكهربائية ألكرب املؤسسات واملنازل السكنية
خدمة سريعة .. صدق يف املعاملة.. كفالة يف 

العمل

نعمل 24/24 ساعة يف اليوم

Hatem 
Electrical Contracting

T ُel/Fax: 03 9391 0686
Mob: 0417 949 650 

لالتصال بصديق اجلميع سايد حامت على األرقام

Saturday 2 June 2012السبت 2 حزيران 2012
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العالناتكم يف ملبورن 
االتصال مبدير  املكتب 

الزميل كميل مسعود:
0405272581

افران اهلدى للمعجنات
تقدم يوميا املنقوش بزعرت - لحم بعجني - 

فطاير بسبانغ وبجبنة - كعك بسجق - بيتزا 
- فطاير لبنانية واجنبية - سندويشات وجميع 

انواع املعجنات
اطباق متنوعة .. لقمة شهية .. خدمة سريعة 

ونظافة تامة
اطلب ما تشتهي نفسك  فتجد اكثر

تمتعوا باللقمة يف جو مريح
العنوان:

395 Sydney Rd, Coburg
Tel: 93542340

أفران عّكار

 

 بإدارة خالد اخلضر

تقدم أشهى أطباق 
 املعجنات

حلم بعجني، منقوش 
بزعرت، فطاير بسبانخ، 
بيتزا بسجق، عجة 
بالبيض وأصناف 
أخرى متعددة من 

 املأكوالت الشهية.
اللحوم واخلضار طازجة يوميًا

 

نظافة تاّمة وخدمة مميزة
254 Sydney Rd, COBURG VIC 

Tel: 03 9384 6103

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

 األول يف عامل التصوير
خطوبة - زواج - عمادات - أعياد ميالد - حفالت عامة 

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

Ph: 03 9354 4683 
Mob: 0418 175 417  or  0425 822 244 

75 Harding St, Coburg Victoria

حمالت اهلدى 
 للمواد الغذائية

جميع أنواع الحبوب والزيوت 
وزيت الزيتون واملعلبات إىل املكسرات 

 واللنب....
محالت الهدى تغنيكم عن التفتيش وتؤمن 

لكم كل ماتحتاجونه من مواد غذائية ...

393 Sydney Rd, COBURG  VIC 

Tel: 03 9354 2340

خبز أمسر وأبيض - مجيع أنواع 
 املعجنات

حلم بعجني، مناقيش زعرت، فطاير 
بسبانخ -فطاير جببنة ومجيع 
أنواع الزيوت خاصة اخلالي من 

 الكولسرتول
وزيت الزيتون املستورد من لبنان 

 وباقي البلدان اجملاورة
نظافة تامة مع أفضل األسعار

ز ر أل ا ن  ا فر  أ
وأوالده طوق  بشارة  لصاحبها    
األصيل اللبناني  الرغيف  نصنع 

33 - 37 High St, Preston  VIC 3072 
Tel: 03 9484 4999   
Fax: 03 94844566

Saturday 2 June 2012السبت 2 حزيران 2012
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وقفة صالة وتأمل يف رحيل الصحايف الكبري املناضل بطرس 
عنداري.. تواصلنا سيستمر مع الزميل الكبري، فمن قال ان 
املوت هو نهاية؟ موت الكبار شهود احلق واحلقيقة يأتي تأكيدا 

خللودهم ولبقائهم الدائم..
الكبري  الراحل  عائلة  نعّزي  فينا  العمل  25 ساعة  الساعة  يف 
االستاذ   الغّراء  اهلريالد  يف  التحرير  رئيس  الزميل  وخنص 
أنطونيوس بو رزق الذي سيفتقد والدًا للصحافة يف اسرتاليا، 
بطرس عنداري كان يرتدد يف زيارات شهرية لالطمئنان على 
الصفحة  وستبقى  اهلريالد  جلريدة  املميزة  االطاللة  مسرية 
السادسة الشاهد على ذلك وهي ستفتقد كتاباته وحتليالته 
الثاقبة واملوضوعية واملميزة.. كان يقول النطونيوس بو رزق 
»أنت جمنون«، و »انت فدائي يف مغامرتك هذه« بعد حواىل 
من   الصحفية  املؤسسة  بهذه  انطالقتك  على  سنوات  ثالث 

جديد تثبت ان فيك قوة.. قوة االرادة وفعل االميان..
أنطونيوس بو رزق عاشق الكلمة حنن نؤكد، مع شهادة احلاضر 
أبدا بيننا وفينا بطرس عنداري، ان فيك قوة فعلت.. وهي 
حتقق املطلوب يف دروب التقدم، وبالرغم من قذائف اصحاب 
النفوس الصغرية.. طوبى لك هذا الرتاشق... ورمحات اهلل 

على بطرس عنداري.
***

وردة على قرب وردة
اجلزائرية.. فنانة  الكبرية وردة  الكبار ال ميوتون وهذا شأن 
زارت  بريوت.  العاصمة  من  لبنانية  وامها  جزائري  والدها 
ارزه وجبله وسهله  العام 1981 وغّنت لبنان خبلود  اسرتاليا 
الفرح والبسمة.. كبرية  الناس، زرعت  وساحله.. غّنت لكل 
رحلت دون وداع.. لكنها باقية كشمس بالدي اليت ال تغيب 
ابدا.. وردة كبرية أنِت نضع على قربك وردة الوفاء لعطاءاتك 

الرائعة.
***

جورج غنوّم
العنداري  بطرس  املرحوم  الكبري  الصحايف  عائلة  من  أتقدم 
للمرحوم  عزيزا  صديقا  كان  بطرس  االستاذ  التعازي.  بأحر 
اخي الدكتور فكتور غنوم القنصل السابق للجمهورية السورية 
يف سيدني.. تربطين باالستاذ بطرس صداقة عائلية عمرها 
عشرات السنني. اعرفه مدافعا عن القضايا العربية واالنسانية 
مرتفعا عن الصغائر النه ينتمي لعائلة مارونية راقية متمسكة 

جبذورها املسيحية االنطاقية املشرقية.
تدافع حتى  ان ننساك النك كنت  استاذ بطرس.. ال ميكننا 
رحيلك عن بلدي سورية وكأنها بلدك وهذا صحيح.. كنت مع 
خيرب..  ويهود  الصهيونية  واملؤامرة  االرهاب  وجه  يف  احلق 
خسرناك عونا كبريا للقضية السورية والقضايا العربية رمحك 

اهلل.
عن الفعاليات السورية يف اسرتاليا جورج غنوم

الساعة 25 يف ملبورن
Melbourne

همسة
اىل رام اهلل احملتلة

االخ حممود عباس رئيس السلطة الفلسطينية يهم بالذهاب 
اىل االمم املتحدة ليطالب بقيام الدولة الفلسطينية! هذا ما 

صرح به االسبوع املاضي..
هذه املرة لن تكون همستنا اال صرخة مدّوية للرئيس »ابو 
السبعني عاما  بو مازن قبل حواىل  يا شيخ  مازن« نصرخ: 
ونّيف قال رجل حيمل يف رأسه جمموعة عبقريات امسه انطون 
سعاده: »ما ُأخذ بالقوة ال ُيسرتد اال بالقوة، الن القوة هي 
القول الفصل يف اثبات احلق القومي او انكاره«.... فيا اخ 
حممود قبل ان تذهب اىل االمم املتحدة وجملس االمن الدولي، 
اليت  هي  الطاغية  دوله  بأكثرية  اجمللس  هذا  ان  تعلم  هل 
قّسمت فلسطني؟ وهي اليت اعطت مظلة عاملية لوعد بلفور 
املشؤوم« وهي اليت  فربكت معاهدة سايكس بيكو« وهي 
هي... حتى ولو ذهبت، هل ستقبل »اسرائيل« بالتخلي 
نهائيا عن شعارها الديين املزعوم »حدودك يا اسرائيل من 

الفرات اىل النيل«؟
هذه  وتكون  النهائية  حدودها  برتسيم  اسرائيل  تقبل  هل 
احلدود ضمن الدستور االسرائيلي؟ هل ستتخلى اسرائيل عن 
سالحها النووي ام انها ستسعى وهي حتت مظلة ما يسمى 
اىل  ذلك  بعد  لتقفز  العسكرية  قدراتها  تطوير  اىل  بالسالم 

اهلالل اخلصيب بكامله؟؟؟
واخريا هل اعددت انت واخوانك الفلسطينيون وكل العربان 

خطة انقاذية حتميكم من كل هذه االحتماالت؟

صباح يوم األحد الفائت بلغين نبأ مفجع هّد كياني وجعل 
احلياة يف ناظري قامتة سوداء غري مصّدق ان ابا زياد رحل 

ولن يعود.
عزيزي ابو زياد..

ماذا عساني أقول يف غيابك املفاجئ وما عساني أقول فيك 
وعنك.

الكلمات كثرية وكثرة جدا والقلم يعجز امام االجنازات اليت 
الغياب الطويل  حققتها خالل مسريتك االعالمية، ويف هذا 
تكون الصحافة اللبنانية والعربية قد فقدت ركنا متينا من 

اركانها ومؤسسا رائدا للصحافة العربية يف اسرتاليا.
أبو زياد و«نهاره« اليت اسسها يف مطلع الثمانينات كانت 
أشبه جبرس االنذار الذي يدل على مكان احلريق قبل اندالعه 
اىل   1975 العام  الفلسطينية يف  اللبنانية  احلرب  من  بدءًا 
بني  احلاد  الصراع  اىل  وصوال  االيرانية  العراقية  احلرب 
الدول الكربى مرورا بقضايا فلسطني واملقاومة اىل النفط 
املختلفة  االمرباطوريات  مطامع  الطبيعية وتصارع  والثروات 

على ارض االديان والعقائد.
القضية  لواء  ننسى« محل  ال  »كي  االسبوعية  زاويته  ويف 

العربية عامة والفلسطينية خاصة.
وخالل سبع سنوات عملت فيها معه جنبا اىل جنب يف جريدة 
النهار يف قسم والية فيكتوريا كان دائما حيثين ان ابقي 
خاص  بوجه  ولبنان  عام  بوجه  املوضوع  هذا  حول  مقاالتي 
وجود  مقومات  اقدس  من  هي  اجلريئة  الكلمة  ان  ويقول 

لبنان.
وكان ابو زياد يبين تساؤالته ومقاالته وآراءه على اسس 
التحذير من نتائج القرارات اليت كانت تتخذ وحتديد ما ميكن 
ان جتر اليه هذه القرارات من احداث جاءت بعد ذلك مطابقة 

لتوقعاته وحتذيراته.
أربعون عاما اربعون مدماكا بناها ابو زياد يف صرح الكلمة 
العربية يف هذا املغرتب واليوم رحل بعد تأكد ان ما بناه 

اصبح عصيا على اهلزات والزالزل واالعاصري.
ابو زياد التزم نهجا درجت عليه الصحافة العربية السليمة 
من  وحكاية طويلة  والفة  مودة  والكلمة  بطرس  وكان بني 
املعاناة املثمرة كما كان بينه وبني القارئ احرتام وتقدير.

ابو زياد سواء اتفقت معه بالرأي ام ال، سواء احببته ام ال،  
اال انك ال تستطيع اال ان حترتمه وجتّله وتقدره، النه كان 

شريفا يف خصومته كما يف صداقته.
لن ننساك يا ابا زياد ابدا وعهدا علينا ان نبقى اشداء واقوياء 
بالكلمة للكلمة احلرة واجلريئة حتى يعاد احلق الصحابه. ان 

بصماتك اليت تركتها لنا لن نرتكها تذهب هدرا.
تعازينا لزوجتك ام زياد والعائلة وكذلك لعائلتك الكربى - 

الصحافة العربية يف هذا املغرتب.
رمحك اهلل رمحة واسعة يف جناته يا ابا زياد.

برعاية فخامة رئيس اجلمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان
فيكتوريا  تدعو اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل – 
 الفتيات لالشرتاك مبسابقة ملكة مجال املغرتبني 

التزاما بإظهار وجه لبنان احلضاري واجلمالي املميز أمام اجملتمع الدولي
يدعو رئيس اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل يف والية فيكتوريا السيد يوسف 

سابا 
مع أعضاء اللجنة التنفيذية

حسناوات اجلالية اللبنانية من عمر 17 - 27 سنة  ومن كل الواليات االسرتالية
للمشاركة يف مسابقة ملكة مجال االغرتاب اللبناني يف ملبورن اسرتاليا

لعام 2012، حيث ستتوج ملكة العام 2012 مع وصيفة أوىل وثانية، يف مهرجان 
مجالي وفين بامتياز، يف شهر متوز املقبل. 

ستتنافس على عرش مجال االغرتاب اللبناني حسناوات من جاليتنا، يظهرن فيه 
املستوى الالئق من الروح الرياضية، ألن تاج اجلمال ليس هدفا حبد ذاته، إمنا 

الغاية إبقاء اسم لبنان عاليًا.
هذا وسيشرتكن الفائزات يف حفل االنتخابات النهائية مللكة مجال االغرتاب

الذي سيقام يف 11 آب 2012 يف بلدة ضهور الشوير يف لبنان
 برعاية فخامة رئيس اجلمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان

MTV وسيتم نقل االحتفال من على شاشة  
ملزيد من املعلومات وللمشاركة
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 برعاية فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان
 فيكتوريا –الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم  تدعو 

  جمال المغتربين ملكة الفتيات لالشتراك بمسابقة 
 التزاما بإظهار وجه لبنان الحضاري والجمالي المميز أمام المجتمع الدولي

 السيد يوسف سابا في والية فيكتوريا للبنانية الثقافية في العالم لجامعة اايدعو رئيس 
 مع أعضاء اللجنة التنفيذية

 ومن كل الواليات االسترالية  سنة 27 - 17الجالية اللبنانية من عمر حسناوات 
 للمشاركة في مسابقة ملكة جمال االغتراب اللبناني في ملبورن استراليا

في مهرجان جمالي وفني ، مع وصيفة أولى وثانية 2012عام ستتوج ملكة الحيث ، 2012لعام 
  .ز، في شهر تموز المقبلبامتيا

الئق المستوى فيه ال نظهري ،جاليتنامن  االغتراب اللبناني حسناوات تتنافس على عرش جمالس
 .اسم لبنان عاليًا إبقاء الغايةإنما  ،ن تاج الجمال ليس هدفا بحد ذاتهأل ،من الروح الرياضية

 هذا وسيشتركن الفائزات في حفل االنتخابات النهائية لملكة جمال االغتراب
 في بلدة ضهور الشوير في لبنان 2012آب  11الذي سيقام في 

 برعاية فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان 
 MTVوسيتم نقل االحتفال من على شاشة   

 
 لمزيد من المعلومات وللمشاركة
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صخرة الصحافة العربية يف اسرتاليا

كي ال ننسى قلم ابو زياد... وكيف ننسى؟
يا بطرس أنت الصخرة وعليها بنْيت لرسالة الصحافة العربية 
يف اسرتاليا تارخيا يليق برسولية الكلمة اليت بها آمنت ومن 
كتبت، هي هي قضيتك..  اليت  والكلمة  ناضلت..  اجلها 
بطرس  الكبري  والصحايف  الكاتب  أجنبا  ووطن  أمة  قضية 
بنت  العريقة،  الوديعة  اجلميلة  الضيعة  مرتيت  عنداري.. 
لبنان العبقرية واخللود، صّدرتك اىل اسرتاليا، لتزرع فيها 
وطن الرسالة من خالل رسوليتك التالدة وهكذا فعلت، كتبَت 
وحّللَت وثابرَت وحتملت آالم الغربة الطويلة، وكنت تردد 
امامنا »ال زال كّتابنا عاجزين عن رؤية االمور من الزاوية 
الوطنية الصحيحة. مل يدركوا حتى اآلن ان مسؤوليتهم هي 
يف التحريض ضد كل املتآمرين يف الداخل واخلارج على 

عدالة قضيتنا وحق ناسنا حبياة عزيزة وحرة..
نعم يا أبا زياد هؤالء هربوا اىل اجملهول.. اىل الصمت.. 
اما انت، انت من شهداء الكلمة الواعية اليت تبين..ترّجلت 

شاهدا لعبقرية الفكر من اجل اخلري العام..
قرأناك ولن ننسى.. لن ننسى وجعك وقلقك وهّمك وعني 
قلبك على فلسطني، واهلها املشردون واملعذبون ميشون 
جلجلة ال نهاية آلالمها.. وبعدها لبنانك اجلريح الذي ما زال 
يف »درب صليب« موجع.. مرورا بعراق احلضارات وحكايا 
التدمري  طريق  يف  سورية  اىل  وصوال  والتوحيد،  اخللق 
واالرهاب والقتل تكميال لفصول املؤامرة يف حتويل عاملنا 
العربي اىل خرائب بشرية خدمة ألعداء االنسانية يف هذا 

الكون العجيب..
جنحت يف جبهيت كفاحك: جبهة العمل لكسب لقمة العيش 
مع شريكة حياتك الزوجة الوفّية ام زياد، فأعطيتما احلياة 
زلت  وما  وكنت  املثالية..  العائلة  يف  واالمسى  االمجل 
ختوض  اهلادفة،  الصحفية  الكلمة  جلبهة  الويف  املتألق 
ومل  كتبت  الظروف  أصعب  يف  حتى  واحلروب،  املعارك 
تسقط يف وْحل النزاعات الطائفية واملذهبية الضّيقة يف 

جاليتنا...
نعم بطرس عنداري كبري مل حيمل بندقية لكنه امتشق قلما 

كان سالحه الوحيد حتى الرمق االخري..
ذاكرة  يف  ستبقى  ننسى،  ولن  ننسى  ال  كي  زياد  ابو 
هذه اجلالية زّوادة معرفة وعز وكرامة وانسانية حتى قيامة 

الكلمة اليت نذرت نفسك لرسالتها..
وحده  العطاء  وفعل  عطائك.  يف  عملك،  يف  انت  مبدع 
العظيم، بل هو االعظم واالبقى يف مسرية حياتنا.. زرعت 
اهلك  النعمان يف  شقائق  من  وكثريا  واليامسني  الورود 
يف  باق  انت  العامل.  احناء  كل  يف  وناسك  واصدقائك 
هذا  الوجود االنساني اجملتمعي الكبري.. باق يف عائلتك 
الكرمية.. يف ضيعتك مرتيت احلزينة على غيابك.. أمثالك ال 
نهاية حلضورهم.. فالنهاية ايها الصديق، يا بطرس ليست 

للكبار فهم وانت منهم كالشمس يتجّددون.. رمحك اهلل

سامي مظلوم - ملبورن

اسرتاليا  يف  املناضلني  شيخ  من  التالية  الكلمة  وصلتنا 
السيد سعيد صيداوي )أبو عّمار(

األوائل  املؤسسني  من  كان  عنداري  بطرس  الصحايف 
للصحافة العربية يف اسرتاليا. رجل من لبنان وطين وقومي 
االشرتاكي  العربي  البعث  حبزب  بالتزامه  معروف  عربي 
والنضال ضد الصهيونية العاملية اليت زرعت دولة اسرائيل 
اسرائيل  بـ  يسمى  ما  لقيام  وتعمل  فلسطني  ارض  يف 

الكربى من الفرات اىل النيل.
االنسان  االنسان وكان  االستاذ بطرس كتب عن  الراحل 
هدفه االساسي من خالل كل كتاباته وحتليالته الصحفية. 
ليس  خسارة  العزيز  الصديق  عنداري  بطرس  غياب  ان 
لعائلته فحسب بل لكل الشرفاء يف اسرتاليا وهو خسارة 
وحريته  وخريه  االنسان  مصلحة  امللتزمة  للصحافة  كبرية 

وتقدمه يف كل احناء العامل.. 
عرفت بطرس عنداري منذ فجر اغرتابه اىل هذه البالد احلبيبة 
ساهم  شريفة،  وقومية  وطنية  مواقف  له  رجل  اسرتاليا. 
يف مواجهة الدعوات الطائفية واالنعزالية يف اجلالية منعا 
اجلالية  على مسعة  وحفاظا  املذهبية  للفتنة  ونبذا  للتفرقة 
واسكنه  اهلل  رمحه  الطاهرة..  لروحه  حتية  كلها..  العربية 

جنان النعيم.
سعيد صيداوي او عمار

بطرس عنداري خسارة للشرفاء 
والصحافة امللتزمة

كميل مسعود - الهريالد

بطرس عنداري )أبو زياد(املسافر
مؤسس الصحافة العربية يف اسرتاليا
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ويتساءلون كيف يلج اجلنى فى 
اجلسد وكيف يؤثر؟ وكيف يؤدى 
وكيف  ؟  دخل  هلا  التى  مهمته 
ُيربط ؟ وكيف يؤثر من اخلارج 
يعمل  وكيف  ؟  ُيبَعد  وكيف  ؟ 
واملدفون  املرشوش  السحر 
وكيف  ؟  واملشروب  واملأكول 
جنى الُيرى يغري فى سلوك من 

نراهم ونسمعهم ؟
 .. جلواب  حتتاج  كثرية  أسئلة 
بل   ، جواب  جواب  كل  وليس 
حتتاج جلواب علمى المينعه الشرع 
وباهلل  فنقول  العقل  ويتقبله 

التسديد واملعونة واإلرشاد :
حنتاج كبّحاث حقيقيني أن جنمع 
مقدمة عن الطاقة وعلم الطاقة 
لنر إىل مدى وصل بنا جهلنا بها 
تساؤالت  عن  أجوبة  أجياد  فى 

كثرية .
من  يتكون  اإلنسان  دام  فما 
والسحر  مادة  من  واجلن  مادة 
هذه  نرجع  أن  وجب  مادة  من 
كيف  لنعلم  أصلها  إىل  املواد 
وكيف  بعض  فى  بعضها  يؤثر 
مبا  بعض  شر  بعضها  يتقى 
يأذن به الدين احلنيف بال إفراط 

والتفريط .
مفادها  حقيقة  ندرك  أن  علينا 
أن أساس الكون املادي عبارة 
عن عالقة متبادلة بني " الطاقة 
املادة  وأن   ،  " املادة   " و   "
وقد   ، حبيسه  طاقة  عن  عبارة 
آينشتاين   " العامل  ذلك  أثبت 
علميًا  إجنازًا  بذلك  وحقق   ،  "
نراها  اليت  فاملادة   . مذهاًل 
تشغل  بأيدينا  ومنسكها  بأعيننا 
حيًزا  أو  مكاًنا  الكون  هذا  يف 
تتخلى عن صفات  قد  لكنها   ،
وتتحرر  هذه  والتجسيد  التحيز 
من قيودها وحتديد مكانها حبيز 
على  وتنطلق  الفراغ  يف  معني 
تتحدى  موجات  أو  طاقة،  هيئة 
وكان  والزمان.  املكان  قيود 
وصناعة  النووية  الطاقة  إنتاج 
هذا  مثار  من  النووية  القنبلة 

االكتشاف الكبري . 
إذا  أيضًا  معينة  سرعة  وهناك 
بلغها أي جسم ، يتحول بعدها 
عن  ويتخلى   " طاقة   " اىل 
وهي   ،  ! له  املادي  الشكل 

حتديدًا سرعة الضوء .
عند  معروف  هو  كما  والطاقة 
أشكال  يف  تتشكل  الكثريين 
وميكانيكية  :حرارية  عديدة 
وكهربية  وضوئية  وصوتية 

ومغناطيسية .
ويف عامل الوجود توجد مادة و 
روح فاملادة تتكون من عناصر 

أربع و هلا ثالث حتوالت :
عناصر املادة : الرتاب - املاء 

النار . - اهلواء – 
 - اجلامدة   : املادة  وحاالت 

الغازية . السائلة – 
للحاالت  حمولة  طاقة  والنار 

الثالث .
عن  عبارة  الوجود  يف  ما  وكل 
مركبات كيمائية مثل : اإلنسان 

، اجلن ، الكرة ، السفينة …
من  ختلق  أو  تعدم  ال  واملادة 
جديد ، فقط تتحول من مركب 
جسد  وهيوالنية   ، آخر  اىل 
االنسان هي مركب طيين ) ماء 

 يتساءل الناس منذ أمد بعيد عن آلية عمل السحر فى اجلسد ؟ 
وكيف يفرق ؟ ويعطف ؟ وميرض ؟ ويربط ؟ وخيبل ؟ وميرض ؟ .

للروح  باإلضافة   ،  ) تراب   +
خصائص  عليها  تنطبق  ال  اليت 
املادة و ال تتحول من حالة اىل 
أخرى لكنها تنتقل من عامل اىل 

آخر . 
واإلنسان يستمد الطاقة للحياة 
والبقاء  العيش  فى  واالستمرار 
من  أساسيني  نوعني  وهناك   ،

الطاقة :

الطاقة األصيلة أو 
األصلية : 

أو  يرثها  التى  الطاقة  وهى 
االنسان  اىل  ُتهب  أو  يكتسبها 
من والديه ، وهلا وظائف النمو 
- الوظائف اجلنسية - العظام – 
الدماغ ، وتعتمد صحة االنسان 
بشكل عام على مدى قوة هذه 

الطاقة .
ومكانها ـ بإذن اهلل وهو األعلم 
ـ حتت السرة بأربعة أصابع وهو 
وقد   ، الذنب  بعجب  مايسمى 
أن  احلديث  األجنة  علم  أوضح 
عجب الذنب هو الشريط األوىل 
هذا  إن  حيث   Primitive Streak
الشريط األوىل هو الذي يتكون 
إثر ظهوره اجلنني بكافة طبقاته 
وخاصة اجلهاز العصيب، ثم يندثر 
هذا الشريط وال يبقي منه إال أثر 
فيما يسمي عظم العصعصي ) 

عجب الذنب ( .
عن  صحيحه  يف  البخاري  أخرج 
أبي هريرة رضي اهلل عنه قال : 
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه 
النفختني  بني  ما   (  : وسلم 
يومًا  أربعون   : قال   . أربعون 
؟ قال أبو هريرة : أبيت ، قال 
: أربعون شهرًا ؟ قال : أبيت 
قال  ؟  سنة  أربعون   : قال   ،
من  اهلل  ينـزل  ثم   .… أبيت   :
السماء ماء، فينبتون كما ينبت 
البقل ، ليس من اإلنسان شيء 
إال يبلي إال عظمًا واحدًا ، وهو 

عجب الذنب ، ومنه يركب اخللق 
البخاري  أخرجه   ) القيامة  يوم 
وأبو  املوطأ  ومالك يف  ومسلم 

داود والنسائي .
وعن أبي هريرة رضي اهلل عنه 
عليه  اهلل  صلي  اهلل  رسول  أن 
وسلم قال ) كل ابن آدم يأكله 
الرتاب إال عجب الذنب منه خلق 
البخاري  أخرجه   ) يركب  وفيه 
والنسائي وأبو داود وابن ماجه 
يف  ومالك  املسند  يف  وأمحد 

املوطأ .
هذا  ونشاط  قوة  حسب  وعلى 
اإلنسان  صحة  تكون  املركز 
وقوته ونشاطه ومنوه باذن اهلل ، 
وهذه الطاقة معرضة لالستهالك 

بصورة  تكون  وقد   ،
تفوق مقدرة اجلسم على 
عن  وذلك   ، تعويضها 
السلبية  العادات  طريق 
فى  إفراط  فيها  التى 
هذه  وتضعف  اي شيء 
العمر  مرور  مع  الطاقة 

والتقدم فى السن . 
لذا الجتد مريضًا عضويًا 
أو بسحر أو مس أو عني 
هذه  من  ويشتكى  إال 
دائم  بشكل  املنطقة 

فى  سنتوسع  والتى  متقطع  أو 
شرحها الحقًا إن شاء اهلل تعاىل 
الطاقة  من  الثانى  النوع  ثم   …=

وهى الطاقة املكتسبة : 
وهي التى يكتسبها اإلنسان من 
خالل التنفس والغذاء والبيئة ، 
الطاقتني  بني  تكامل  وحيدث 
الطاقة  تؤثر  حبيث  وتفاعل 
الطاقة  عمل  فى  املكتسبة 
، فلو كانت املكتسبة  األصيلة 
جيدة ونقية تؤدي اىل تسهيل 
عمل األصيلة والعكس صحيح.

منتصف  فى  الطاقة  هذه  وتقع 
وعلى  الثديني  بني  الصدر 
القلب  بسالمة  وطيدة  عالقة 
والرئتني ، ويتمثل فيها اإلميان 
ووسوسة  واإلحسان  والرب 
النفس والشيطان ، لذا يشعر 
الروحانى  أو  النفسى  املصاب 
بضيق فى هذه املنطقة أو عند 
الشعور باحلزن والكآبة أو الفرح 
السليم  قبل  من  واالنشراح 

املعافى .
وقد كانت هذه املنطقة موضع 
صلى  الكريم  رسولنا  اهتمام 
اهلل عليه وسلم ، فقد جاء فى 
أبو  حدثنا   .. الفضائل  كتاب 
عمرو  عن  األعمش  عن  معاوية 
عن  البخرتي  أبي  عن  مرة  بن 
علي قال : ) بعثين رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم إىل أهل 
اليمن ألقضي بينهم , فقلت : 
يا رسول اهلل ، إني ال علم لي 
بالقضاء ، قال : فضرب بيده 
على صدري فقال : اللهم اهِد 
قلبه وسدد لسانه ، فما شككت 
يف قضاء بني اثنني حتى جلست 

جملسي هذا( اهــ .
وعند ابن عساكر فى تارخيه فى 
قصة الصحابى شيبة ابن عثمان 
رضى اهلل عنه وفيها ) فضرب 
بيده صدري . فقال: اللهم اهد 
شيبة ، وفعل ذلك ثالثًا ، فما 
رفع رسول اهلل صلى اهلل عليه 
الثالثة  صدري  عن  يده  وسلم 
أحب  اهلل  خلق  من  أجد  ما  حتى 

إلي منه ( اهــ .
هذا  فى  وجودنا  حميط  وعلى 
كونية  طاقة  هناك  فإن  الكون 
اهلل  أوجدها  وقوية  عظيمة 
على  للحفاظ  وتعاىل  سبحانه 
بقاء الكائنات واملخلوقات وهذه 
وظائف  تؤدى  الكونية  الطاقة 

أثبتها العلم تكمن فى :
خمرتق  الكونية  الطاقة  جمال   –
سواء  مكان  كل  يف  ومتغلغل 
األجسام املتحركة أو غري املتحركة 
وهذا اجملال هو الناقل لذبذبات 

السحر من سحر معقود فى مقربة 
إىل شخص ما يبعد عنها مئات 

األميال .
الطاقة الكونية تربط وتوصل   –
كل األجسام بعضها ببعض ، فمن 
املمكن أن يشعر الناس بطبيعة 
طاقتك أو ذبذبتها سواء سلبية 
أو إجيابية وسوف يكون هلم رد 
فعل جتاهك، فإذا كانت طاقتك 
الناس  يشعر  سوف  إجيابية 
طاقتك  ألن  حنوك،  بالراحة 
جيد،  بشعور  يشعرون  جتعلهم 
سلبية  طاقتك  كانت  إذا  أما 
الناس  جتد  أن  البديهي  فمن 
بعدم  ويشعرون  يتحاشونك 

الراحة لرفقتك .
– الطاقة الكونية تنساب وتتدفق 
اجلن  يتأثر  لذا  آلخر  جسم  من 
واجلن  باجلن  واإلنس  باإلنس 
واإلنس  باإلنس  واإلنس  باجلن 
مبن حوله من كائنات حية وغري 

حية .
– كثافتها ختتلف باختالف املسافة 
بعدت  فلكما   ، مصدرها  من 
وسحره  املسحور  بني  املسافة 
قلة التأثري لذا يلجأ السحرة لرش 
أسحار فى مكان تواجد املسحور 

كنوع من التقوية .
تتبع قانون الرنني أو الطنني   –
عندما تضرب  مثل   ، املتجانس 
شوكة تبدأ باالهتزاز بنفس الرتدد 

ونفس الصوت أو الرنني.
الفيزيائية  القواعد  هذه  مثل 
خالهلا  من  التى  هى  وغريها 
كيف  ـ  مااستطعنا  ـ  نستنبط 
يؤثر اجلن والسحر فى ابن آدم 
ابن  فى  آدم  ابن  يؤثر  وكيف 
آدم أو فى من حوله أو من حوله 

فيه .
يف  أساسية  الكونية  والطاقة 
حياتنا أو بنيتنا فهي حتيطنا من 
اخلارج وتتغلغل يف أجسامنا من 
ونقوى  ندعم  وحتى   ، الداخل 
أجسامنا اليت تعتمد على الضوء 
من  كال  إلدخال  النور حنتاج  أو 
وطاقة  األثريية  الكونية  الطاقة 

األرض .
يتم  الطاقتان  وهاتان 
امتصاصهما بأجسامنا من خالل 
يف  الطاقة  عجالت  أو  مراكز 
ثم  ومن   )  Chakras  ( اجلسم 
توزع هذه الطاقة ألجسام هالة 
خاليا  من  خلية  وكل  اإلنسان 

اجلسم .
 )human Aura( فهالة اإلنسان
هي عبارة عن أجسام من الضوء 
حتيط باإلنسان وممكن أن يطلق 
عليها اسم جمال طاقة اإلنسان 
 )Aura ( هذه اهلالة .) HEF (
عبارة عن طاقة يف تغري مستمر 
ومتواصل يف احلركة وهى دائمة 

النمو والتطور ، ومن املمكن أن 
حالة  يف  بأنها  طاقتها  توصف 
سيولة أو غري ثابتة ، وقد متكن 
عرب  قياسها  من  احلديث  العلم 
لذلك  خصيصًا  صنعت  أجهزة 
الشخص  ترى  األجهزة  وهذه 
الشىء  بعض  قريب  مبنظور 
وهذه   ، بعينه  اجلنى  يراه  مما 
الصورة توضح مقدار اهلالة عند 
عجالت  ومكان  األشخاص  أحد 
الطاقة وهذه الصورة قريبة من 
اإلنسان  من منظور اجلن جلسم 
من  قريبة  بصورة  يراه  فهو   ،
هذه نوعًا ما ليعرف إذا به مس 
أو سحر أو ماهى األماكن التى 
فى  وسيطرة  ضعف  تشكل 
أميانه وصالحه  أو مقدار  جسده 

وتقواه …
خاص  موضوع  الطرح  وهلذا 
إن شاء اهلل  سنستعرضه قريبًا 
وفيه كيف يراك اجلنى بعينه ؟

يف  جريبر  ريتشارد   . د  و 
 Vibrational medicine  ( كتابه 
يبني  الذي  الدليل  أوضح   )
األجسام عن  الطاقة حول  جمال 
تشريح  أخصائي  حبث  طريق 
 Harold  ( بر  هارولد  األعصاب 
 Yaleيل جامعة  من   )  S. Burr
أن  األربعينات 1940 ووجد  يف 
لديها جمال طاقة حييط بها وأن 
حمور  على  حيتوى  اجملال  هذا 
كهربائي متصل بالدماغ أو املخ 

واحلبل الشوكي.
هناك أيضا دليل آخر يبني وجود 
جمال طاقة حول الكائنات احلية 
الروسي  الباحث  وهو من جتربة 
سيميون كريليان الذي اكتشف 
 Kirlian  ( كريليان  كامريا 
بتصوير  تقوم  اليت   )  Camera
الكهربائي  الطابع  ذات  الصور 
، وهي عبارة عن تقنية تصوير 
األجسام احلية يف حالة من الرتدد 
العالي واجلهد الكهربائي العالي. 
علمًا بأن كريليان بدأ أحباثه سنة 
1939 أي تقريبا بنفس السنوات 
بقياس  هارولد  فيها  بدأ  اليت 
حول  الكهرومغناطيسي  اجملال 

األجسام احلية .
كريليان  الباحثني  من  كال 
أو  طرق  أوجدوا  وهارولد 
جمال  تغريات  لقياس  تقنيات 
طاقة الكائنات احلية واحده من 
الظواهر اليت بينتها صور كريليا 
 )  Phantom leaf effect  ( هي 
هذه الظاهرة معناها تصوير ورقة 
قطع  بعد  كريليان  شجربكامريا 
جزء من الورقة وتبني بالصورة أن 
الورقة كاملة حتى بعد قطع اجلزء 
قرين  نظرية  أن  يثلت  وهذا   ،
تقون  أن  من  تقرتب  املادة 
واقع حقيقى ملموس وأن لكل 
مادة قرين هلا أثريى وهذا هو 
الوسيط بيننا وبني عامل اجلن .
تعزز  العلمية  األحباث  وهذه 
املسلمني  الباحثني  موقف 
الباحثني  واملعاجلني  والرقاة 
حلقيقة  واملكتشفني  احلق  عن 
وعامله  واجلن  والسحرة  السحر 
إما  السحرة  فمحاربة   ، وخفاياه 
اهلل  رضى  عمر  كإميان  بإميان 
وأين  شاكلته  على  ومن  عنه 
عنه  اهلل  رضى  عمر  من  حنن 

وغش  كذب  باملرضى  وعالقتنا 
أومسة  ومجع  احتيال  ونصب 
له  بعلم  حناربهم  أو   ، وألقاب 
مانبحث  وهذا  وأصول  أسس 
وقوف  رغم  نشره  وحناول  عنه 
البعض ـ جهاًل ـ عثرة فى طريق 
العلم بدعوى أن هذه علوم ذات 
أن  ويريدنا   ، وثنية  أصول 
نكتفى خبلطة الرومى أو معرفة 

فوائد احللتيت !!
نعلم أن اإلنسان يستمد الطاقة 

من عدة مصادر وهي : 
بها  نولد  اليت  اليت  الطاقة   -1
األصلية  الطاقة  هي  وتعترب 

وهى الروح .
الطاقة  وهي  الغذاء  طاقة   -2
الذي  غذائها  من  املستمدة 
نتناوله يوميًا وقد يكون السحر 
املأكول واملشروب طاقة كطاقة 

غذاء .
الطاقة  وهي  اهلواء  طاقة   -3
الذي  اهلواء  من  نستمدها  اليت 
السحر  يكون  وقد  نتنفسه 
املرشوش واملبخر طاقة من هذا 

النوع .
4- الطاقة الطبيعية وهي الطاقة 
السابقتني  للطاقتني  احملصلة 
ممرات  يف  تدور  اليت  وهي 

وأعضاء اجلسم .
وهي  األرضية  الطاقة   -5
من  معها  نواصل  اليت  الطاقة 
خالل القدم وهى مصدر السحر 

املدفون بأنواعه .
ثم إن جسم اإلنسان نفسه يطلق 
طاقة مقدارها 84 واطًا يف حالة 
أضعاف  عشرة  و   ، االسرتخاء 
النشاط  حالة  يف  الطاقة  هذه 
هذه  من  كبري  وجزء   ، العقلي 
الطاقة يشع من اجلسم على هيئة 
موجات كهرومغناطيسية !وبهذا 
جنيب على تساؤل اإلخوة الرقاة 
) ملاذا  الرقية  بعلم  واملهتمني 
فى  مصاب  كل  تأثر  قرأنا  إذا 
البيت ؟ ( واجلواب هو ماتقدم 
وهو أنك فى األصل تطلق طاقة 
إميانك  قوة  مع  طرديًا  تتناسب 
ومدى صلتك باهلل والتى تزداد 
مداها وتأثريها بالتالوة واآلذان 
فيتأثر حتى من مل يكن معك فى 
غرفة املصاب .إن هالة اإلنسان 
هي عبارة عن إشعاعات ضوئية 
يّولدها اجلسد، وهي تغلفه من 
شتى اجلهات ، وهي ذات شكل 
بيضوي ، وألوانها متداخلة فيما 
بينها مثل ألوان الطيف . وهذه 
طبيعي  سجل  مبثابة  هي  اهلالة 
اإلنسان  رغبات  عليه  ن  تدوَّ
 ، وأفكاره  وعواطفه   ، وميوله 
ومستوى ُرقّيه اخللقي والفكري 
عليه  تنطبع  كما   ، والروحي 
تتأثر  ألنها  الصحية  صورته 
وآالمه  وعلله  اجلسد  بأسقام 
من جهة األلوان الصادرة عنها 
من  له  تتعرض  وما  وشكلها   ،
هذه  .عرب  اضطراب  أو  انبعاج 
فإنك  األلوان  هذه  وعرب  اهلالة 
للجن  مفتوح  سجل  تصبح 
قراءة  يستطيعون  والشياطني 
ماهيتك  على  والتعرف  أفكارك 
الذهنى  باجلسد  مايسمونه  عرب 
الذى يتم من خالله التواصل مع 

عالء عوادي

... يتبع
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 أول شركة لبنانية يف اسرتاليا لالهتمام بوفياتكم
*خدمة الوفاة باملستشفى *تأمني لقمة الرحمة * *اهتمام بالغ بمراسم الدفن* سيارات 
فخمة * شراء املدافن *متطلبات الكنيسة * أكاليل الزهور * ارسال الجثمان إىل الخارج

101 South St, Granville 
P:02 9637 0322- F:9637 0377

222 Sydney St, Chatswood 
P:02 9413 2722- F:9413 2711

 بادارة السيد 
سام كوره

7 أيام يف 
األسبوع و 24 

 ساعة 
ويف جميع مناطق 

سدني

0418 240 850

من اليسار اىل اليمني: مارتن كول، راي سابا )بلوزه(، سام كوره )حدشيت(، 
جان خوري )راسكيفا(، رالف شيبان )حدث الجبة( وبول لحود )كفرصغاب(

*
*
*

ملهى ومطعم جان شاهني عنوان 
السهر وامجل املناسبات

اعداد وتصوير أراكس - لتغطية حفالتكم وأعراسكم وجميع مناسباتكم اعتمدوا اِّـصور أراكس

PH: 0419 247 261  - 02 9682 3269

 نافذة على المجتمع

الكيف  وحمبو  السهر  عشاق 
يتوافدون  الراقية  والعائالت 
وملهى  مطعم  اىل  اسبوع  كل 
بانكستاون   يف  شاهني  جان 
ليعيشوا امجل حلظات الطقش 
اجلو  مع  والفرح  والفقش 
انغام  على  اجلميل  الشرقي 
واملطرب  خوري  جورج  الفنان 
نسيم سعد والراقصة اللولبية 
املناسبات  من  والعديد 
من  واالستقبال  السعيدة 
الوجه البشوش اجلنتلمان جان 
شاهني واالدارة الساهرة على 
السريعة  باخلدمة  الرواد  راحة 
الديناميكي حممد  من  املمتازة 
املناسبات  وتزداد   احلركة. 
ميالد  اعياد  من  املتنوعة 
وتكريم  وعمادات  وخطوبة 
اجلميع  امضى  زواج.  واعياد 
امجل ليالي السهر محلوا فيها 
مع  واالنشراح  الفرح  كاس 
االركيلة اللذيذة والكاس يدق 

الكاس حتى الصباح.

Saturday 2 June 2012السبت 2 حزيران 2012

يف دارته العامرة على قمة املطلة على مدينة باراماتا احيا رجل االعمال جو 
احلايك وعقيلته السيدة رينه وافراد العائلة عيد ميالد الـ 16 سنة لزهرة 
البيت كرميتهما دانياال. والسيد جو الذي افاض يف كرمه وخنوته وحسن 

استقباله للضيوف كان وعقيلته رينه يف غاية السرور مع العائلة.
مع  اجلذاب  االبيض  بفستانها  تألقت  دانياال  الدلوعة  البيت  وزهرة 
واالهتمام  احلنان  كل  منحاها  اللذين  لوالديها  وحبها  اليسا  شقيقتها 
اللواتي غنني هلا هابي بريث  والدفء لالحتفال بعيدها ومع رفيقاتها 
الـ 16 وقطعت قالب احللوى  داي يا مجيل.. أطفأت دانياال مشوعها 
وتقبلت اهلدايا والتهاني والقبالت واالمنيات من اجلميع الذين متنوا هلا 

فرحة العمر والف مربوك. 

اآلنسة دانياال جو احلايك 
حتتفل بعيد ميالدها الـ 16

السهرة العامرة

ماهر عتمة واصدقاء

مناسبات مختلفة

 دانياال مع العائلة

دانياال مع رفيقاتها

ومن غريك يستحق هكذا صفة .. األستاذ.
أبو زياد. 

تضيق بنا املساحات  الواسعة .. وينطفئ الضوء..
تلملم الساحات أنوارها .. والعتم يرخي على املساحة خيطانه 

السوداء .. هو الفراغ بعدك.. هو اخلوف.. هو املدى 
وال قنديل ينري الطريق .. 

يف  اللبنانية  اجلالية  مفارق  كل  على  السوداء  األعالم  لنرفع 
اسرتاليا فقد تنحى حارس القبيلة عن عمله .. لقد استقال

رحل  لقد   .. داهم  خطر  من  اإلنذار حمذرًا   قرع  جرس  من   
املناضل بطرس عنداري.. 

أال نستحي وهل يرحل املناضلون ؟ 
أال خناف من الليل يدك أسسات مقوماتنا األجتماعية وأخالقنا 

السياسية وحامل اجلرس استقال من عمله وتركنا
حتى دون كلمة وداع !؟ .

لقد رحل األستاذ وإنكسر القلم ..
قد رحل األستاذ دون أن يودع أحدًا دون أن يرتك بيان طريق 

نسري عليه بعده.. 
حيق لنا ان نذرف الدمع هلذه اخلسارة اجلسيمة 

إليقاظ  حياته  نذر  الذي  األستاذ..  األستاذ  نودع  أن  لنا  حيق 
اجلديدة يف  احلياة   ..ووضعها على طريق  ثباتها  اجلالية من 

اسرتاليا .. 
ومن غري األستاذ تنضح هلذه املسؤولية الكبرية وقام بها خري 

قيام .. 
األستاذ بطرس عنداري 

عنوان من عناويننا املشرقة يف تاريخ هذه اجلالية .. وشعلة 
انطفأت فحل الظالم يف أرجاء بيوتنا .. 

على مدى عمره كان املناضل األوحد من أجل احلق واحلرية ومن 
أجل الكلمة الصادقة .. الطالعة من القلب .. دافع 

عن األنسان وحقه يف احلياة الكرمية .. دافع عن الوطن العربي 
وحقه يف التقدم والتطور والتحديث.. 

من  وأكرب  احلدود  من  أوسع  عنداري  بطرس  األستاذ  كان 
وكلما  الضيقة  بالسياسات  يلتزم  ان  يستطع  فلم  املسافات 

دخل يف دهاليزها 
كان خيرج سريعُا متصاحلُا مع ذاته متشبثُا حبريته الفكرية ألنه 
كان يعرف ان احلقيقة املطلقة ليست يف مكان واحد وال هي 

حكر على 
جهة سياسية واحدة لكنه ما كان يتلكْا يف الدفاع عنها عند هذه 

اجلهة او تلك.. 

األستاذ بطرس عنداري ليس صحفيا عاديا بل هو تارخينا يف 
هذه البالد وحارس جنحاتنا وإخفاقاتنا وحمفذنا على األمل 

والنضال والفرح .. 
أستاذي .. 

لعل من امجل املصادفات يف حياتي الشخصية ان تتلمذت على 
يديك وقد فتحت لي باب قلبك وصفحات اجلريدة اليت  ضمت 

يف 
فرتة ما كل األقالم الصادقة .. 

.. وصرنا  عليك  تعرفت  ان  حياتي  املصادفات يف  أمجل  من 
أصدقاء .. وانت الكريم الكريم يف صداقتك واأللتزام مببدأك 

” األميان باألنسان كقيمة ”
استاذي .. بعدك أشعر بالضعف واخلوف .. لكن ليس بفقدان 

الذاكرة .. وكيف أنسى؟ 
حتمُا لن أنسى .. 

لن أنسى الوداد والصفاء والصدق واملصاحلة مع الذات ، هي 
الطريق رمستها لنا كي تكون خارطة الطريق اليت عليها نسري 

 ..
استاذي .. 

”كي ال ننسى ” هي بطرس عنداري وهي اجلالية العربية يف 
اسرتاليا فهل ننساها .. 

 ”كي ال ننسى ” هي   بطرس عنداري بظرافته احملببة  .. 
ودبابيسه اليت تشعرك بالوخز مع األبتسامة فكانت يف اجلالية 

أيضُا
وكم أشعر بالفخر إذ خصصتين يومًا بواحدة منها .. 

استاذي .. 
الصحف  بني  متنقاًل  عنك  أكتب  وكأني  رحيلك  يف  أكتب 
يف  الصدق  كل  على   .. الدعم  كل  على  شاكرًا  واألصدقاء 

املعاملة ..
الرحيل حمطة  .. هو  بابتسامة  ذارفًا دمعة جمبولة  اكتب عنك 

مؤملة مفتوحة على دنيا ذكرياتنا  اجلميلة معك وفخرنا 
بك قيمة رائعة وقندياًل ينري الطريق يف ما تبقى لنا من العمر 

 ..
األستاذ بطرس عنداري 

  هي حلظة الوداع ومثلك ال يودع .. إمنا يرتك رحيقًا يفوح 
على الدوام . 

خنله بيطار 

دمعة على األستاذ ... وانكسر القلم ! 
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97505588

 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

 * Eternity بفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول
* نؤمن خدمة 24 ساعة و7 أيام يف األسبوع, االستشارة جمانية جلميع 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

فريد جان دكان

0415 41 42 43

EMOGENE CONTRACTING TEAM 

لجميع حاجاتكم من أعمال صب الباطون على 
 أنواعه واالسفلت يف جميع املناطق

تسعرية مجانية .. معاملة ممتازة  
 وكفالة يف العمل

 أكثر من 30 سنة خربة
لالتصال: جان فارس

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

قداس وجناز السنة
يقام قداس وجناز السنة لراحة نفس املرحومة 

زهية قسيس سعد
من عمار احلصن- سوريا واملتوفاة يف اسرتاليا

وذلك يوم السبت يف 9- 6 -2012 الساعة الثانية بعد الظهر 
St John of God-Alice Street - Auburn يف كنيسة

الداعون: زوجها جورج سعد والعائلة
لنفسها الراحة ولكم من بعدها طول البقاء

الدعوة عامة  

Dekkan Servwell Pty Ltd ABN 52 110 494 507 trading as Eaglevale Insurance 
Services are Authorised Representatives of AMP GI Distribution Pty Ltd

165C Wattle Street Bankstown
Call us Today: 02 9707 3077  

EAGLE VALE INSURANCE SERVICES 
 *تعويضات أرباب العمل للعمال

*التأمني لدى البدء بتأسيس 
 مصلحة

 *تأمني مصلحتكم ضد الغري
*التأمني لدى بناء املنزل

نفتح أيام السبت 
 بموعد مسبق

نصائح مختصة من 
AMP 360 309 0414شركة

االتصال بـ داني دكان على:

»سقطرى« جزيرة النباتات املدهشة يف خليج عدن

 تقع سقطرى وهي أرخبيل صغري يضم أربع جزر، 
يف احمليط اهلندي بالقرب من خليج عدن على بعد 
250 كيلومرتا قبالة ساحل اليمن، وهي أكرب جزيرة 
»سقطرى«. ايضا  يسمى  الذي  األرخبيل،   يف 

أغرب  من  لعدد  موطنا  كونها  اجلزيرة  وتشتهر 
النباتات اليت ال ميكن العثور عليها يف أي مكان 

آخر على كوكب األرض.

النباتات  من  نادرًا  نوعًا   825 اجلزيرة  تضم 
يف  إىل  جتدها  ال  مستوطنة  نباتات  ثلثها 
عددًا  اجلزيرة  تضم  كما  اجلزيرة،  هذه 
املستوطنة. واحللزونات  الزواحف  من  كبريًا 

 

احلياة البحرية يف »سقطرى« هي األخرى خمتلفة 
جدا عن غريها يف اجلزر األخرى، إذ تضم 253 
من  نوعا   730 املرجانية،  الشعاب  من  نوعا 
األمساك الساحلية و300 نوعا من سرطان البحر 

والروبيان.

وأغرب النباتات املنتشرة يف اجلزير وأشهرها، 
الشكل  غريبة  اشجار  وهي  التنني،  دم  أشجار 

هذا  القدامى  عليها  أطلق  املظلة،  تشبه 
السائل  أو  النسغ  أن  منهم   اعتقادًا  االسم 
دم  هو  جرحها  عند  منها  يسيل  الذي  األمحر 

Saturday 2 June 2012السبت 2 حزيران 2012

بسم اهلل الرمحن الرحيم
»يا أيتها النفس املطمئنة ارجعي اىل ربك 
وادخلي  عبادي  فادخلي  مرضية  راضية 

جنيت«
صدق اهلل العظيم

تقام ذكرى اسبوع لوفاة الرائد

يعقوب ضاهر
من بلدة روم- قضاء جزين يف جنوب لبنان 
السبت  اليوم  مساء  من   7 الساعة  وذلك 
املوافق يف 2 - 6 - 2012 يف قاعة نادي 

االمام موسى الصدر على العنوان:
318 Princes Hyw Banksia

الداعون: حركة أمل وآل ضاهر وآل دياب 
وعموم أهالي روم يف الوطن واملهجر.

اضافة  ضاهر،  يعقوب  الرائد  والفقيد 
ومناقبيته  اللبناني  اجليش  خدمته يف  اىل 
املشهود له بها، كان مدير مكتب الرئيس 
نبيه بري يف املصيلح يف جنوب لبنان ومن 
ثم عضو هيئة الرئاسة يف احلركة واملسؤول 
اهليئة  رئاسة  استلم  كما  العام  التنظيمي 
ايامه  حتى  وعمل  احلركة  يف  التنفيذية 
االمام  موسوعة  ونشر  توثيق  على  االخرية 

السيد موسى الصدر.

لنفسه الراحة ولكم من بعده طول البقاء.
اّنا هلل واّنا اليه راجعون

الدعوة عامة

مؤسسة 
اسطفان 
الدويهي 
اسرتاليا 

تعزي
تتقدم مؤسسة اسطفان 
بأحر  اسرتاليا  الدويهي 
من  القلبية  التعازي 
الصحافة  عميد  عائلة 
اسرتاليا  يف  العربية 
االستاذ  الصحايف 
ومن  عنداري  بطرس 
مرتيت   اهالي  عموم 
يكون  اهلل  من  طالبة 
االخدار  يف  مثواه 
جانب  اىل  السماوية 

الربرة والصديقني
مؤسسة اسطفان الدويهي 
اسرتاليا

تويف يف سيدني املرحوم

لطف اهلل رومانوس الجعيتاني
من مدينة زغرتا

تقام مراسم الدفن األثنني 4 حزيران الساعة 
العاشرة والنصف صباحًا يف كنيسة سيدة 

لبنان هاريس بارك.
تقبل التعازي السبت واالحد 2 و 3 حزيران 
2012 من السادسة اىل التاسعة مساء يف 

قاعة كنيسة سيدة لبنان هاريس بارك.
الداعون: أرملته حوا أمسيعني فرجنية

وميالد  وبدوي  ويوسف  انطوان  أبناؤه: 
اجلعيتاني وعياهلم

حمرز  أبو  الياس  زوجة  سيلفانا  أبنته: 
وعائلتها

املرحومني  وعائلتا  وعائلته  جورج  أشقاؤه: 
طنوس وبدوي اجلعيتاني

رزق  املرحوم  أرملة  جوزفني  شقيقاته: 
املرحوم  أرملة  حسنا  وعائلتها،  اجلعيتاني 
املرحوم  أرملة  وحمبة  وعائلتها  خازن  ألبري 
جريج شاهني كرم وعائلة املرحومة فيوليت 

أرملة املرحوم سايد عزيزي.
وعموم عائالت اجلعيتاني، أمسيعني فرجنية، 
أبو حمرز،  نضرية، عبداهلل، كرم، املكاري، 

وفاة فاضل

دحدح،  األهل،  خازن، 
علوان  طنوس،  فرنسيس، 
زغرتا  اهدن  عائالت  وعموم 

يف الوطن واملهجر. 

وصبغة  دواء  يستخدم   النسغ  وكان  التنني. 
فيستخدم  هذه  ايامنا  يف  أما  املاضي،  يف 
الشعر. وصبغات  التجميل  مستحضرات   يف 

ومن بني األشجار والنباتات املستوطنة األخرى 
نذكر »وردة الصحراء« اليت تبدو وكأنها ساق 
ضد  تنمو  اليت  »التني«  وشجرة  مزهرة،  فيل 
اخليار  الكلسية، فضال عن أشجار  الصخور  وجه 

والرمان العمالقة  النادرة.
 )وردة الصحراء(
)شجرة التني(

سنة،   2000 منذ  مأهولة  جزيرة  وسقطرى 
يقطنها أكثر من 50 ألف شخص يعيشون على 
التمور. وزراعة  املواشي  وتربية  األمساك   صيد 

جزيرة  أيضًا  وتسمى  لليمن  تابعة  اجلزيرة 
التنني،وبها  شجرة  وجزيرة  الفينيق  طائر 
هضاب  من  التضاريس  حيث  من  تنوع 
وخلجان  وجبال  وأودية  ساحلية  وسهول 
وشالالت. جذابة  وشواطئ  ومغارات   وكهوف 

ويأتي  والطني  احلجارة  من  هي  سكانها  بيوت 
فيهدم  سنة  كل  يف  السيول  موسم  عليهم 
املوجودة  الكهوف  انهم حيتمون يف  إال  البيوت 

يف اجلبال.
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انان للبنان: منع...
تتمة املنشور الصفحة االوىل

السفارة  تقيمه  الذي  االحتفال  يف  اهلل  نصر  السيد  يطل  وبينما 
اإليرانية يف ذكرى رحيل اإلمام اخلميين عند الرابعة والنصف من بعد 
ظهر اجلمعة )امس( يف االونيسكو، واجه املياومون وجباة االكراء 
لبنان«  كهرباء  »مؤسسة  يف  السلمي  اعتصامهم  يواصلون  الذين 
أمس االول، حماولة مندوبي »شركات مقدمي اخلدمات )sp(«، إخراج 
فواتري اجلباية من املؤسسة عرب سيارة أجرة، األمر الذي اثار غضبهم، 

ودفعهم اىل طرد هؤالء واعادة الفواتري اىل املؤسسة.
واعترب أمني السر لـ«جلنة املتابعة« جاد الرمح، أن »أخذ الشركات 
»تكرار  أن  من  حمذرا  عملها«،  بدء  فعليا،  يعين  اجلباية،  فواتري 
حممال  وأكرب«،  أوسع  انتفاضة  إىل  سيؤدي  االستفزاز،  حماوالت 

الشركات »مسؤولية أي رد فعل سيحدث«.
موضوع  حول  خاصة  جلسة  املشرتكة  النيابية  اللجان  تعقد  وبينما 
على  باسيل  جربان  الطاقة  وزير  اصر  املقبل،  االثنني  املياومني 
املباراة احملصورة، يف حني هدد وزير العمل سليم جريصاتي العّمال 
الذين »ميارسون التخريب املنهجي ويعطلون سري املرفق العام«، 
حبرمانهم من حقهم يف اللجوء إىل وزارة العمال يف حال عدم نيلهم 

حق التثبيت!
سياسيا، من املقرر يكون توجه رئيس اجلمهورية ميشال سليمان، 
ليوم  زيارة  يف  السعودية،  جدة  مدينة  اىل  اجلمعة،  امس  صباح 
واحد يلتقي خالهلا امللك عبد اهلل بن عبد العزيز، وأوضحت وكالة 
األنباء السعودية أنه سيتم خالل اللقاء »حبث العالقات الثنائية بني 
والدولية  اإلقليمية  القضايا  إىل  باإلضافة  تعزيزها  وسبل  البلدين 

ذات االهتمام املشرتك«.
وتأتي زيارة سليمان اىل جدة، على مسافة عشرة ايام من دعوته 
اىل استئناف هيئة احلوار الوطين، يف ضوء تشجيع عربي ودولي، 

كانت األكثر تعبريا عنه برقية امللك عبد اهلل، قبل عشرة ايام.
ومن املتوقع أن يطلب سليمان من اململكة استخدام نفوذها لدى 
حلفائها اللبنانيني لتشجيعهم على املشاركة يف احلوار. كما سيتمنى 
على اململكة املساعدة يف قضية املخطوفني اللبنانيني يف سوريا 
من  رعاياها  مبنع  قرارها  عن  بالعودة  خليجية  دول  إقناع  وحماولة 
للغاية  املقبل  األحد  الكويت  سيزور  بأنه  علما  لبنان،  إىل  السفر 

نفسها.
وبينما كان أهالي املخطوفني يعولون على زيارة ميقاتي تركيا، فان 
رئيس الوزراء الرتكي اكتفى يف البيان الرمسي املشرتك بالقول 
إن تركيا »ستستمر يف بذل جهود مكثفة من اجل إنقاذ املواطنني 
دعم  »عن  ميقاتي  وعرب  سوريا«.  يف  حاليًا  املتواجدين  اللبنانيني 
املرضية  جهودها  مبواصلة  تركيا  مطالبًا  املوضوع  هذا  استعجال 
واملستمرة يف هذا اجملال«. ومت تكليف السفري الرتكي يف بريوت 

مبتابعة ملف املخطوفني وقضايا أخرى تهم البلدين.
»اجلزيرة«  قناة  عرب  اخلاطفة  السورية  اجملموعة  إطاللة  وشكلت 
بالتزامن مع اللقاء، صدمة للجانبني اللبناني والرتكي، اذ انها املرة 
والصورة  بالصوت  معارضة  فيها جمموعة سورية  تعرب  اليت  األوىل 

وجبوازات السفر واألمساء عن مسؤوليتها وشروطها.
يف  املختطفني  »اللبنانيني  أن  اخلاطفة  اجملموعة  بيان  يف  وجاء 
إطالق  مفاوضات  أن  اىل  وأشار  جيدة«،  بصحة  وهم  ضيافتنا 
اللبنانيني »ممكنة بعد اعتذار نصر اهلل عن خطابه األخري«. وأضاف 
البيان »مشكلتنا ليست مع أي طائفة لكن مع من يشارك يف قمع 

الثورة«.
وأوضح البيان أن اجملموعة قررت إطالة مدة إبقائهم لديها ألسباب 
عدة بينها أن مخسة منهم تبنّي أنهم ضباط يف »حزب اهلل« إضافة 

إىل جمزرة احلولة واخلطاب االستفزازي األخري لنصر اهلل.
من جهة ثانية، عكست احملادثات اليت أجراها املوفد الدولي كويف 
سيستكملها  واليت  وبري،  سليمان  مع  بريوت،  يف  أمس،  انان، 
اليوم بلقاء ميقاتي، جدية املوفد الدولي يف إجناح مهمته وختطي 
لألوضاع يف  السليب  االحندار  من  واحلد  تعرتضها  اليت  الصعوبات 

سوريا.
إال أن انان عرب خالل احملادثات عن ختوفه من تطور سليب تسلكه 
األوضاع يف سوريا، وقد أكد لسليمان وبري انه يسعى إىل زيادة 
عوامل جناح خطته خاصة »ان هناك أمورا أحرزنا فيها تقدما وأمورا 
ما زالت حتتاج إىل جهود«. وفهم أن زيارة انان لبنان تندرج يف 
سياق زياراته دول اجلوار السوري حلثها على أن تكون عنصرا اجيابيا 
مساعدا يف إجناح مهمته. وكان الفتا لالنتباه تشجيعه على سياسة 
السوري،  للوضع  تأجيج  عامل  لبنان  يشكل  وأال  بالنفس«  »النأي 
وهذا يقتضي، كما قال، العمل على منع تهريب السالح واملسلحني. 
ويف هذا السياق، جرى التأكيد على ضرورة ان يقدم لبنان املساعدة 

على هذا الصعيد .

موسكو جتدد رفض...
تتمة املنشور الصفحة االوىل

مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، غداة زيارة املبعوث 
سوريا  اىل  العربية  الدول  وجامعة  املتحدة  لألمم  املشرتك  اخلاص 

كويف أنان لدمشق.
وينتظر أعضاء جملس األمن التقرير الذي سيقدمه اليوم األمني العام 
لألمم املتحدة بان كي - مون عن التحقيقات األولية يف جمزرة احلولة 
اىل أعضاء اجمللس، قبل الشروع يف صوغ مشروع القرار اجلديد، 

الذي يتوقع أن يواجه مبعارضة شديدة من موسكو يف حال طلب 
وضعه حتت الفصل السابع من ميثاق املنظمة الدولية.

واستمع أعضاء جملس األمن اىل احاطة وصفها ديبلوماسيون بأنها 
»قامتة« من وكيل األمني العام لألمم املتحدة لعمليات حفظ السالم 
اخلاص  املبعوث  نائب  ومن  اجللسة،  الذي حضر  ايرفيه الدسوس 
املشرتك جان - ماري غيهينو الذي أبلغ أعضاء اجمللس عرب دائرة 
تلفزيونية مغلقة من جنيف أن السلطات السورية »فقدت السيطرة 
على مناطق واسعة من البالد«، كما قال ما قاله أحد الديبلوماسيني 
واملعارضة  احلكومة  بني  املباشر  التدخل  أن  وأضاف  لـ«النهار«. 
السورية  املعارضة  أن  والحظ  احلاضر«.  الوقت  يف  »مستحيل 
»جتاوزت حاجز اخلوف. واإلنتفاضة يف سوريا لن تتوقف من دون 

حل سياسي«.
أن  يتوقع  الذي  أنان  اىل  اجمللس  أعضاء  يستمع  أن  مقررًا  وكان 
أنان  أن حيضر  تقرر  ولكن  املقبلة.  الساعات  لبنان يف  اىل  يصل 
شخصيًا اىل نيويورك لتقديم احاطة جديدة اىل اعضاء جملس األمن 

اخلميس يف 7 حزيران.
»اخلطوات  بأن   غيهينو  صرح  اجللسة،  عقب  صحايف  مؤمتر  ويف 
الديبلوماسية الصغرية غري كافية« يف سوريا، موضحًا أن »احلكومة 
السورية حتتاج اىل اختاذ خطوات القناع ليس فقط اجملتمع الدولي 
بل أيضًا الشعب السوري بأنها مستعدة لتغيري املسار«. وحذر من 

أن »عسكرة النزاع ستجلب معاناة هائلة لسوريا«.
وقال املندوب الربيطاني الدائم لدى األمم املتحدة السري مارك ليال 
غرانت للصحافيني أن »لدينا الكثري من القلق من تصعيد مستويات 
العنف يف سوريا... حنتاج اىل القيام بأكثر بكثري من اصدار بيانات 
نبدأ عملية نقاش مع  أن  نريد  األيام واألسابيع املقبلة، لذلك  يف 
أعضاء جملس األمن، ويف العواصم، كيف ميكن اجملتمع الدولي أن 
يفتح طريقًا للخروج من هذا الوضع املأسوي وتلبية تطلعات الشعب 
وفوضى«.  شاملة  أهلية  حرب  اىل  األزمة  تصل  أن  قبل  السوري 

وأضاف: »ليس لدينا متسع من الوقت«.
وتبعته املندوبة األمريكية الدائمة لدى املنظمة الدولية سوزان رايس 
فرأت أن الوضع يف سوريا بلغ »نقطة حتول«. وقالت أن مثة ثالثة 
خيارات: »األول وهو األفضل يكمن يف ان تنفذ احلكومة السورية 
فورًا التزاماتها« مبوجب خطة أنان، اليت أحبطت نتيجة العنف. والثاني 
»يف غياب ذلك... أن يتوىل جملس األمن مسؤولياته ويضع املزيد 
أنه  »يبدو  الذي  والثالث  السورية«.  السلطات  على  الضغط  من 
البديل اآلخر الباقي، وهو حبق النتيجة األسوأ... وهو انتشار الصراع 
يف املنطقة... خيار درس ما إذا كنا مستعدين للقيام بأعمال خارج 

خطة أنان ومن دون تفويض من جملس األمن«.
»تفتح  أن  فيتيغ  بيرت  املتحدة  األمم  لدى  األملاني  املندوب  وأمل 
جمزرة احلولة عيون بعض أعضاء جملس األمن، على حنو يسمح لنا 
والصني.  روسيا  إىل  إشارة ضمنية  املناقشات« يف  بالتقدم يف 
األمن، وهي  لقرارات جملس  »خرق فاضح«  بأنها  ووصف اجملزرة 
هذه  معاقبة  تتيح  آليات  إىل  حاجتنا  واضح  بشكل  أيًضا  »تكشف 

اجلرائم«.
والحظ نائب املندوب الفرنسي الدائم مارتان بريان أن »مسؤوليتنا 
يف  السياسي  لالنتقال  املناسبة  الظروف  اجياد  هي  اجمللس  يف 
دمشق«. وقال  إن »وحده الضغط املتصاعد، الضغط اجلماعي على 

احلكومة السورية يسمح بتغيري موقفها«.
ولفت املندوب الروسي الدائم فيتالي تشوركني اىل أن »املعارضة 
وأن  النظام«،  مع  سياسي  حوار  يف  الدخول  رفضت  سوريا  يف 
إن  وقال  سوريا«.  يف  الراهن  الوضع  عن  راضية  غري  »موسكو 
»استمرار تهريب السالح اىل اجملموعات املسلحة يبعث على القلق«. 
وحذر من ان »العقوبات االحادية على سوريا امر سليب وتؤثر على 

حياة املواطنني السوريني«.
وحتدث املندوب السوري الدائم لدى املنظمة الدولية بشار اجلعفري 
عن سفينة األسلحة »لطف اهلل 2« اليت أوقفتها السلطات اللبنانية. 
وقال  إن »معارضا سوريا سلفيا حتدث عرب حمطة فضائية لبنانية 
معلًنا مسؤوليته عن إختطاف اللبنانيني )الـ11( يف سوريا«، وخلص 
مسلحة  جمموعات  تواجه  سوريا  أن  يدركون  باتوا  »اجلميع  أن  اىل 
كل  من  سياسية  ارادة  اىل  حاجة  يف  »حنن  وأضاف:  إرهابية«. 
وداخلها«.  سوريا  خارج  املسلحة  اجلماعات  يؤون  الذين  األطراف 
وجدد إتهامه السعودية وقطر بتسليح املعارضة السورية »وأضيف 

اليهما تركيا«.
قطرية عقوبات أمريكية – 

ومع تعزيز الضغوط على النظام السوري، أعلنت الواليات املنتحدة 
يف خطوة مشرتكة مع قطر فرض عقوبات على »بنك سوريا الدولي 
االسالمي«، بعد اتهامه مبساعدة النظام السوري على االلتفاف على 

العقوبات املالية املفروضة عليه.
العقوبات  تدعم  قطر  ان  بيان  االمريكية يف  اخلزانة  وزارة  وقالت 
االمريكية باختاذ »عقوبات مماثلة« على نظام الرئيس السوري بشار 

االسد املتهم بشن محلة قمع عنيفة على املناهضني له.
وأوضحت ان املصرف املشار اليه »عمل واجهة« للمصرف التجاري 
فرضتها  اليت  العقوبات  على  بااللتفاف  لألخري  السوري« مما مسح 

الواليات املتحدة واالحتاد االوروبي واجلامعة العربية« على سوريا.
ان  مادكونا  دنيس  االمريكي  القومي  االمن  مستشار  نائب  وقال 
الرئيس »االسد وزمرته، مثله مثل االنظمة االستبدادية اليت سبقته، 
للشعب  الفرصة  تتوافر  وسوف  التاريخ،  مزبلة  يرتكان يف  سوف 
السوري كي يقرر مصريه«. وجاء يف كلمة له ألقاها يف املنتدى 
االسالمي بالدوحة ان أساليب الرتهيب والقوة  العاملي االمريكي – 

عنه  تنفي  شعبه«  ضد  السوري  النظام  يستخدمها  اليت  الوحشية 
جمزرة  مسؤولية  السوري  النظام  حتميل  وكرر  شرعية«.  أي صفة 

احلولة.
وأضاف: »حنن نواصل خنق النظام اقتصاديا، وسوف نعزز جهودنا 
املنسقة خالل اجتماع أصدقاء الشعب السوري يف واشنطن يف 6 
بدفع  له  اليت تسمح  املوارد  النظام  حرمان  وأهدافنا هي  حزيران، 
رواتب اجليش وحرمان زمرة االسد االموال التي حتتاج اليها لشراء 

والء وحشية الشبيحة«.
البيت االبيض جاي كارني ان الدول اليت ال  الناطق باسم  واعترب 
تزال تدعم االسد تقف يف »اجلانب اخلطأ من التاريخ«، معربًا جمددًا 

عن »خيبته« من موقف موسكو وبيجينغ.
تصعيد الضغوط

ومع اجتاه الوضع حنو التصعيد، أعلن الناطق باسم »القيادة املشرتكة 
للجيش احلر يف الداخل« العقيد قاسم سعد الدين يف بيان أورده 
موقع »يوتيوب« ان هذا التنظيم يعطي »النظام السوري مهلة 48 
ساعة أخرية لتنفيذ قرار جملس االمن... تنتهي املهلة الساعة 12 
ظهرًا. بتوقيت سوريا اجلمعة، واذا مل يستجب فإن اجليش احلر يف 
حل من اي تعهد خلطة أنان وواجبنا االخالقي وعقيدتنا حتتم علينا 

الدفاع عن املدنيني ومحاية قراهم ومدنهم وصون كرامتهم«.
وبعد قرار تركيا طرد القائم باالعمال السوري يف أنقرة، قال رئيس 
الوزراء الرتكي رجب طيب اردوغان: »سنطّور عقوباتنا على سوريا 

يف االيام املقبلة«.
وبعد اقرتاح وزير اخلارجية البلجيكي ديدييه ريندرز اقامة »مناطق 
آمنة« يف سوريا حتميها »قوة دولية«، صّرح الناطق باسم وزارة 
اخلارجية الفرنسية برنار فالريو: »نأخذ يف االعتبار كل اخليارات اليت 
من شأنها ان تتيح انها ءالقمع يف سوريا وبدء عملية سياسية تتسم 
بالصدقية«. وذّكر بأن الرئيس الفرنسي قال انه ال يؤيد أي حتّرك 
الدولي ومبوجب تفويض من جملس  القانون  عسكري اال يف اطار 

االمن.
انشقاق ديبلوماسي

ويف تطور آخر، اعلن القنصل الفخري العام لسوريا يف كاليفورنيا 
انشقاقه عن النظام بسبب جمزرة احلولة. وقال لشبكة »ان بي آي« 
او  صمتك  فيها  يكون  نقطة  اىل  »وصلت  للتلفزيون:  االمريكية 

تقاعسك غري مقبولني أخالقيًا ومعنويًا«.
موسكو

غاتيلوف  غينادي  الروسي  اخلارجية  وزير  نائب  عّلق  موسكو،  ويف 
على تصريح هوالند بأن بالده ال تستبعد التدخل العسكري بتفويض 
من جملس االمن، فقال ان روسيا ستمارس حق الفيتو ضد اصدار 
مشروع قرار يف جملس االمن يف شأن التدخل العسكري يف سوريا. 
واضاف ان بالده تعارض الدعوة اىل عقد جلسة جديدة جمللس االمن 

يف موضوع سوريا خالل الفرتة املقبلة.
باريس  من  لكل  بوتني  فالدميري  الرئيس  زيارة  الكرملني  واستبق 
وبرلني باالعالن ان موسكو ال تبحث يف تغيري موقفها من سوريا 

على رغم الضغوط الغربية.

جناد ال يتوقع...
تتمة املنشور الصفحة االوىل

بالفريوس املعلوماتي »فاليم«.
وأبلغ امحدي جناد تلفزيون »فرانس 24« أنه ال يتوقع »أي معجزات« 
إنتاج  أن  مكررًا  املقبل،  الشهر  النووية يف موسكو  من احملادثات 
وحق  »حق شرعي  املئة  20 يف  مستوى  حتى  املخصب  األورانيوم 
القنبلة«  اجتاه  خطوة يف  ليست  هذه  الدولية.  القواعد  مبوجب  لنا 

النووية.
أما شابريو، فتحدث يف مؤمتر عن األمن انعقد يف جامعة تل ابيب، 
اىل  احملادثات  من  النوع  هذا  تواصل  لن  واشنطن  أن  اىل  مشريًا 
»حنن ال  بغداد. وقال:  اجتماع  بعد اسبوع من  نهاية، وذلك  ما ال 
ننوي مواصلة احملادثات من أجل احملادثات. النافذة تنغلق. ليست 
لدينا اوهام أن ايران قد تكون تستغل هذا لشراء الوقت«، لكن 
»املسؤولية تقع على عاتق ايران إلثبات جديتها«. وأوضح أنه كانت 
مثة »فروق ملحوظة« يف حمادثات بغداد، و«مساحة مشرتكة ضيقة« 
قد يستطيع األطراف ان يبنوا عليها يف حمادثات موسكو. وحذر من 
أن »أشد العقوبات« مل تأت بعد، مؤكدًا ان خيار شن عمل عسكري 
»بينما  وأضاف:  مطروحًا.  يزال  ال  االيرانية  النووية  املنشآت  على 
نطبق كل عناصر القوة األمريكية ملنع قيام ايران نووية، مل تسحب 
الواليات املتحدة أي خيار عن الطاولة، وهذا يعين عنصرًا سياسيًا، 

وآخر ديبلوماسيًا، وآخر اقتصاديًا، وخيارًا عسكريًا«.
ايران  على  يتعني  انه  على  أبيب  وتل  اتفاق واشنطن  وأعرب عن 

وقف كل انواع ختصيب األورانيوم.
يف غضون ذلك، صرح الناطق باسم وزارة اخلارجية الفرنسية برنار 
فالريو بان »الدول الست ال تزال حازمة وواضحة ومتحدة«، واهلدف 
يبقى »البحث عن حل سلمي سريع هلواجس اجملموعة الدولية حيال 
االنتشار  منع  معاهدة  على  يقوم  االيراني،  النووي  الربنامج  طبيعة 
)النووي( والتطبيق الكامل لقرارات« األمم املتحدة والوكالة الدولية 

للطاقة الذرية.
ويف فيينا أفاد ديبلوماسيون غربيون أن مفتشي الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية عرضوا امس صورًا جديدة التقطت يف 25 أيار بواسطة 
االقمار االصطناعية تشري إىل إزالة مبنيني جانبيني وأعمال تنظيف 

أخرى حمتملة يف موقع بارشني بايران.
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كتابات

الشاعر السيد أمحد احلسيين

من ديوان الغدير

ُيقَرُع بابك  بان  علمَت  أما 

وتصرُع الرقاب  على  تشّد  وترًا 

تلسُع االحبة  قلُب  عقرٍب  من 

ُترَضُع احلداثة  يف  الشهامة  ان 

يتقطُع لقلبه  احلليب  لوال 

يركُع املعامع  يف  يوما  بّد  ال 

يتقوقُع بنوره  الظالم  حتى 

يتضرُع اهلدى  منها  ونقاوًة 

يسطُع املعامل  على  احلياة  نبض 

تدمُع واللواحظ  السرائر  بني 

تلمُع االسّنة  وهج  بضيائه 

موّدُع السماء  يف  غار  كالنجم 

مرجُع للشهادة  يومك  دام  ما 

ُتسَمُع مثالك  من  الوصايا  ان 

ُترَفُع للعطايا  جوِدَك  رايات 

جيمُع من  بلحِدِه  علمَت  هاّل 

تتوّزُع عليائها  من  والشمس 

ويهجُع النفوس  على  يشّع  نوٌر 

يقطُع الفتّوة  سيف  مشفٍر  من 

ُسيدُع قيل  وعنه  الرجال  همُم 

ارفع او  مبسارها  غدا  حتى 

تتصّدُع اركانها  حلبٍة  يف 

والدة علّي

تتوّجُع وريبه  املنون  أمَن 

مبصابها تغتلي  النوائب  ان 

نوائبًا الزمان  من  خشيُت  فكم 

الندى على   تستقيم  الشهامة  وكذا 

بهامٍة للحليب  يسعى  كالطفل 

مآثٌر تّدخْرُه  مل  ان  فاحلّر 

موّردًا كالضياء  يبقى  احلر 

طهارًة احلياة  سنن  يف  فيزيد 

منارٌة النفوس  يف  العدالة  ان 

أنيُنُه يزال  ال  جلرٍح  أٍه 

صفاءُه ان  االبريز  يعلم  قد 

مرتبصًا بليله  االمام  رقب 

حبرارٍة سيدي  يومك  ُخّص  قد 

امحٍد منارة  على  الوصي  انت 

علِمِه خزائن  على  االمني  انت 

شفاعًة اإلمام  قرب  زائرًا  يا 

نوَرها الفراقد  من  يضّم  حلٌد 

أمانة الوصّي  قرب  حاديا  يا 

سيدي فعالك  من  الشجاعة  ان 

حلباتها يف  االبطال  جندل  قد 

سائنا رحاب  يف  تألق  ورٌع 

وتنافرْت ابطاهلا  غّلب  قد 

ان ترحل فتلك مشيئة اهلل، ولكن رحيلك املفاجئ ودون كلمة وداع 
شكل لنا صدمة كبرية الن خسارتك ويف هذا الوقت بالذات خسارة 
كبرية ، خسارة عائلية ووطنية وقومية، خسارة للصحافة العربية يف 

اسرتاليا، وخسارة لقضية العرب األوىل فلسطني.
 ابو زياد صاحب الثقافة االنسانية والسياسية الذي مل تتعبه مهنة 
املتاعب ومل يرتجل عن صهوة قلمه حتى توقف قلبه، قلمة الذي 
كان يرافق احلدث ال بل يسبقه معلقًا حملاًل، صاحب رأي سؤاء كان 
يف زاويته االسبوعية »كي ال ننسى« او مقاالته يف النهار او يف 

الشرق وقبلهما التلغراف واألنوار.
الناقدة اليت ال تقبل الشواذ،والذي ترك بصماته  ابو زياد العني 

على االعالم العربي يف اسرتاليا سواء كان  املقروء او املسموع.
انسانيته،  يف  صرحيًا  كان  وخياره  يتعّصب  ومل  حتّزب  زياد  ابو 
مل  واملناطقية،  واملذهبية  الطائفية  عن  وبعده  ووطنيته  قوميته 
 ، معه  تتفق  او  االشهاد ختتلف  رؤوس  على  رأيه  يقول  يهادن، 
يسمعك رأيه ويسمع رأيك، يسدي النصيحة بأخوية، الطيبة اللبنانية 
بني  وبّعدت  بلبنان  عصفت  اليت  احلروب  تلوثها  ومل  معه  بقيت 
اللبنانيني واليت تطل علينا بفتنة جديدة كنت ابدا ودائما حتذر من 

عواقبها على البشر واحلجر.
رغم خروجه املبكر اىل الغربة، اال انه ابى الرحيل عن الوطن وشؤونه 
وقضاياه اليت رافقته حتى الرمق األخري، ومل يتنازل قيد امنله عن 
املبادئ اليت آمن بها واليت تركها ارثًا يف كتاباته لتبقى بعده وال 

تدخل عامل النسيان بعد رحيل اجلسد الفاني.
ابو زياد بطرس عنداري الزميل الصديق العزيز لقد كنت كبريًا يف 

صداقتك وأمينًا ووفيًا يف امانتك ووفائك .
واللوعة  حزنًا  اعتصر  والقلب  ثرية  دمعى  ذرفت  العني  لرحيلك 

عميقة،
اجلميع  مشاركا  املشاعر  رقيق  مجيعا  سنذكرك  عنداري  بطرس 
بانسانية وخلق دمث  متحسسًا مشاعر البعيد قبل القريب. رمحك 
اهلل ونسأله ان يلهم ذويك الصرب والسلوان ويسكنك الفسيح من 

جنانه.
عباس علي مراد

الرحيل املفاجئ
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تتقدم مجعية أبناء املنية وضواحيها اخلريية بأحر التعازي من اجلالية 
الصحايف  بوفاة  اسرتاليا  اإلعالمية يف  واألسرة  واللبنانية  العربية 
واإلعالمي الكبري االستاذ بطرس عنداري حيث خسرت اجلالية رمزا 
اإلعالمية وحنن يف  أبدا طوال مسريته  رموزها وقلما مل جيف  من 
مجعية أبناء املنية خسرنا صديقا كنا نكن له كل االحرتام واملودة 

فعظم اهلل آجركم وشكر اهلل سعيكم
***

مهما وصفناه ومدحناه لن نكفيه فشهادتنا به جمروحة اذا سيناه 
بشيخ مشايخ املنية وعميدهم فهذا قليل انه االب واألخ والصديق 
لكل أبناء املنية يف اسرتاليا مل يرتدد يوما يف فعل اخلري ومشاركة 
اجلميع باحزانهم وأفراحهم. فألف سالم وحتية من القلب اىل فضيلة 
الشيخ فخر الرفاعي حفظه اهلل وأطال اهلل بعمرك وحنمد اهلل على 

عودتك من ربوع الوطن بالصحة والعافية وأهال وسهال بك 

مجعية أبناء املنية 
وضواحيها اخلريية

خسرنا برحيل العزيز الغالي 
بطرس عنداري )ابو زياد( 
قلما غزيرا وشريفا وكلمة 
من  اكثر  معه  كتبنا  حرة. 
اليت  قرن يف صحفه  ربع 
ترأس  واليت  اسسها 
اهلل  رمحه  كان  حتريرها.. 
مثاال حيتذى به يف االلتزام 
الوطين والقومي واالخالقي 
والصداقة املميزة باحرتامه 

لنفسه وقبول اآلخر.
وبهذا املصاب اجللل نعزي 
واقاربه  واهله  عائلته 

فقيدنا الغالي بطرس عنداري

ونعزي انفسنا وكافة ابناء اجلالية العربية الذين عرفوه عن كثب 
بالتزامه املبدئي بدماثة اخالقه وحمبته للجميع..

رمحه اهلل واسكنه فسيح جنانه.
اآلسف أكرم برجس املغوش وآل املغّوش 

قولو ل قمر نّوار: سّرب يا قمر
سافر رفيق الليل وانشّل السهر
ويا حبر سدني ال بقا تعزم حدا:

يف عمر ابيض متل القزاز انكسر...
يف صوت دايف ضاع ب حراش الّصدى
انبّح احلكي والشعر ب النّص انشعر...

مّلا خرب بطرس رجع ل املبتدى،
اندلقت قناني احلرب ع كتاب السفر!
قولو ل عنب مرتيت: ال تعصر سدى

نّشف نبيد العيد والقلب انعصر؛
وخّلي الشجر يفلش غصونو ع املدى:
بركي مرق بطرس ع فّيات الشجر...

بطرس..الطري ل من وجع شعبو شدا،
بطرس..الكتف احلامل هموم البشر

هونيك ليله مّز كاسو ع اهلدا
ومن دون كلمة آخ او لفتة وداع

طارت النغمه ويبست عروق الوتر!

+++++

تركت الوطن من أربعه وعشرين عام
تا سّجل والدي ب مدرسة السالم..
بطرس فتح لي باب قلبو و"النهار"
وكانت الغربه برد، وكفوفو حرام...

شفت احلنان مغّلف ب قشرة وقار
لقيت الطراوه تاكيه ع االلتزام
ومّلا نده لبنان من قلب الدمار

ندرنا ل تّيار الوعي زيت القالم!
...ودار الزمان وبطرس وال يوم دار
ونامو السهارى وبطرس وال ليل نام

ب عّز العداوه يشّق شّباك احلوار
ويفّرق الطيبه ع اهل االنقسام...

وينك يا بطرس؟ ها الربيع بال خضار
وينك يا بطرس؟ وطيت سطوح الكالم..

ردّلنا غضبة "نهارك" شي نهار
تا نكّنس الغربه عن قبور الرخام...
من أربعه وعشرين شّردني احلصار
وهّلق غيابك شّرد رفوف احلمام!

يا رفيق قولك ها الدني غيمة غبار؟
مّيا احلياة بنام عينو مفّتحه

واليوم انت وعيت من بصر البنام؟

+++++

يا عيون مليا صورتو ال تضّيعي!
وخّلي حنان تزّيح الصوره معي...

وخّبو احلكايه يا زياد ويا عماد
ل والدكم، مرياث اخالق ووعي...
وكوني يا مليا عني بطرس ع الوالد

ب عينو اقشعي، وعينو ب الوالد اقشعي
ولّفي يا مرتيت القصايد ب الرماد:
ما عاد فيكي نقد بطرس تسمعي!

ويا ها اجلرايد بّيضي حروف الّسواد
مّلا اسم بطرس عبكرا بتطبعي

شيخ الصحافه ما بيلبق لو احلداد
وضّلي اشربي من جّرتو تا تشبعي!

يا روح بطرس كّلما تطّل العياد
طّلي علينا وعايدينا وارجعي...

وروحي ع عرس الّصيف يف هاك البالد
يف سنديانه ناطره رجوع الطيور

قولي هلا: صوب النجوم تطّلعي!
++++++

يا روح بطرس

فؤاد نعمان الخوري
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News

KUALA LUMPUR: Senior 
U.S. senators John Mc-
Cain and Joe Lieberman 
said Thursday it was time 
to arm Syria’s opposition 
as they expressed dis-
gust over a massacre last 
week blamed on govern-
ment forces.
“It’s time to act. It’s time 
to give the Syrian opposi-
tion the weapons in order 
to defend themselves. It’s 
not a fair fight,” the Re-
publican McCain told re-
porters in the Malaysian 
capital Kuala Lumpur.
McCain is in Muslim-
majority Malaysia along 
with Lieberman, an inde-
pendent, for a brief visit 
that included a meeting 
with Prime Minister Najib 
Razak on Wednesday and 
other officials.
During their talks, the 
pair expressed their “re-
pugnance and anger and 
disgust at the behavior of 
(Syrian President) Bashar 
Assad and the recent 
massacre of innocent 
women and children”, 
McCain said.
Anger against Assad’s 
regime has spiked over 
a massacre last week in 
which 108 people, main-
ly women and children, 
were killed in the central 
region of Houla.
Many Western govern-
ments ordered out senior 
Syrian diplomats in an 

apparently coordinated 
protest at the Houla kill-
ings, but Russia criticized 
the ejections as “counter-
productive”.
McCain attacked Rus-
sia and China for oppos-
ing aggressive action on 
Syria, and the U.S. ad-
ministration of President 
Barack Obama -- who 
defeated the Republican 
in the 2008 election -- for 
not acting more forcefully 
on the issue.
“It is shameful that the 
United Nations Security 
Council should again be 
hindered by Russia and 
China by their vetoes for 
any significant action 
against Syria,” he said.
“It is also embarrassing 
that the United States of 
America refuses to show 
leadership and come to 
the aid of the Syrian peo-
ple.”
Lieberman said: “In my 
opinion this will not get 
better until the rest of the 
world at least gives the 
arms to the Syrian free-
dom fighters with which 
they can defend them-
selves and their fami-
lies.”
More than 13,000 people, 
mostly civilians, are es-
timated by monitors to 
have been killed since an 
uprising erupted against 
Assad’s regime in March 
2011.

Time to arm Syrian op-
position: U.S. senators

BEIRUT: Prime Minister 
Najib Mikati arrived in 
Istanbul Wednesday to 
hold multiple meetings 
with senior Turkish of-
ficials on the case of 11 
Lebanese pilgrims who 
had been kidnapped in 
Syria last week.
“The visit primarily aims 
to follow up on the case 
of the kidnapped Leba-
nese with Turkish offi-
cials and to be informed 
whether there are new 
developments on the mat-
ter,” Mikati told reporters 
at Rafik Hariri Internation-
al Airport shortly before 
departing, accompanied 
by the foreign affairs and 
interior ministers.
Mikati also voiced hope 
that the crisis would soon 
be over and that the 11 
Lebanese return home. 
“We hope to end this 
humanitarian case and 
reassure the families of 
their [the hostages’] safe 
return back to Lebanon,” 
he said.
Speaking to The Daily 
Star, Interior Minister 
Marwan Charbel said 
during the three-day trip 
the Lebanese delegation 
would also hold talks with 
Turkish officials on the 
ongoing developments in 
the region.
Foreign Affairs Minister 
Adnan Mansour told Al-
Manar television station 
shortly after arriving in 
Istanbul that talks would 
focus on Turkish efforts 
to free the hostages. 
Al-Jadeed TV quoted a 
Turkish Foreign Ministry 
source as saying the is-
sue might be resolved 
very soon.
The 11 Shiite males, who 
were on their way back to 
Lebanon along with their 
families after a pilgrim-
age visit to Iran, were kid-
napped last week in the 
northern Syrian province 
of Aleppo. Women and el-
derly men were set free to 
return to Lebanon shortly 
after the initial abduction.

But since the incident 
last week, conflicting re-
ports on the whereabouts 
and health of the 11 men 
have emerged, but none 
of these has been con-
firmed.
Mikati’s meetings will in-
clude talks with Turkish 
Foreign Affairs Minister 
Ahmet Davutoglu and 
Prime Minister Recep 
Tayyip Erdogan and a 
number of other officials. 
He is scheduled to meet 
Erdogan at 8 p.m. Thurs-
day in Istanbul.
Meanwhile, President Mi-
chel Sleiman was quoted 
as saying during a Cabinet 
session at Baabda Palace 
that the case of the Leba-
nese hostages remained 
shrouded in mystery. 
“Ambiguity surrounds the 
case,” he said.
He expressed hope that 
efforts by the Lebanese 
government in relation to 
the case would result in a 
“happy ending.”
Health Minister Ali Hasan 
Khalil also said Wednes-
day that the Turkish of-
ficials’ mediation in the 
case of the kidnapping 
was serious. “The recent 
meeting by the Turkish 
ambassador with Leba-
nese officials reflects the 
seriousness of Turkey’s 
solidarity in negotiations 
and in the mediation to 
end the case of the kid-
napped Lebanese,” said 
Khalil during the Cabinet 
session.
Their release had been 
scheduled for last Friday, 
according to Turkish of-
ficials, but for unknown 
reasons they remain in 
captivity.
Syrian rebel sources have 
said that the captors were 
demanding the release of 
activists held by the Syr-
ian authorities in return 
for the hostages. One 
source has said that the 
11 had been broken up 
into groups and hidden in 
different areas.
Syrian opposition figures 

Mikati seeks answers in Turkey on hostages

Visiting U.S. Senators, John McCain, R-Ariz., left, speaks as Joe Lieber-
man, I-Conn., listens during a press conference in Kuala Lumpur, Malay-
sia, Thursday, May 31, 2012. (AP Photo/Mark Baker)

have distanced them-
selves from the kidnap-
ping and some said they 
were seeking the hos-
tages’ release. Lebanese 
political sources said that 
negotiations had intensi-
fied over the past three 
days and they remained 
upbeat on the chances 
of getting the men back 
home safely.
Ministerial sources told 
The Daily Star Tuesday 
that efforts to release the 
hostages had now been 
restricted to Mikati and 
Turkey.
Mikati said Tuesday An-
kara’s role was significant 
in mediating an end to the 
hostage saga.
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Speaking at the beginning 
of a Cabinet session he 
chaired at the Grand Se-
rail, Mikati said contacts 
with the Turkish govern-
ment to secure the hos-
tages’ release were ongo-
ing “whether directly or 
through diplomatic chan-
nels.
“This is because we be-
lieve that Turkish support 
in this regard is of special 
significance,” he said.
Ankara’s envoy to Bei-
rut, Ambassador Inan 
Ozyildiz, held separate 
meetings Tuesday with 
Speaker Nabih Berri, Mi-
kati and Hezbollah official 
and Nabatieh MP Moham-
mad Raad.

BEIRUT: Residents of 
the border town of Arida, 
north Lebanon, blocked 
the highway connecting 
Lebanon and Syria Thurs-
day over the cross-border 
kidnapping of two Leba-
nese farmers from the 
nearby town of Abboud-
ieh.
The two farmers, identi-
fied as Mohammad Yass-
ine al-Meree and Hamdan 
Mahdi Mohammad, were 
working Wednesday on 
agricultural land when 
two Syrians snatched 
them and whisked them 
away to Syria.

The reasons for the kid-
napping were unclear.
Following news of the 
abduction, relatives of 
the two farmers blocked 
roads in Abboudieh in 
protest and urged the 
government to help re-
lease them.
Hundreds of trucks and 
cars have been left strand-
ed in the middle of the 
highway, though security 
forces are diverting traffic 
to ease congestion.
Abboudieh and Arida 
are the only legal border 
crossings in the north be-
tween Lebanon and Syria.

Angry residents block Lebanon-
Syria highway over kidnapping

Syrian soldiers walk in a field in the Syrian village of Al Arida Al Ghar-
bia as seen from the northern Lebanese village of Wadi Khaled near the 
Lebanese-Syrian border April 10, 2012. (REUTERS/Omar Ibrahim)
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concessions to unions 
over skilled migration in 
the mining sector have in-
flamed xenophobic senti-
ments, sparking business 
warnings of potential 
damage to Australia’s re-
lations with its Asian trad-
ing partners. 
As the Prime Minister on 
wednesday night strongly 
defended her policy of 
putting Australian jobs 
first, the mining sector 
complained that “racist 
innuendo” surrounding 
Labor’s new Enterprise 
Migration Agreements 
had taken politics to “a 
new low”.
Former Queensland La-
bor treasurer Keith De 
Lacy, a former Macar-
thur Coal chairman, said 
“a fair bit of xenopho-
bia” had underpinned 
the debate over EMAs, 
while the chief executive 
of the Australian Mines 
and Metals Association, 
Steve Knott, likened it to 
the debate over the White 
Australia policy. And in 
an address to the Miner-
als Council of Australia’s 
annual dinner last night, 
Rio Tinto managing direc-
tor David Peever warned 
against the dangers of di-
visiveness.
While the opposition 
yesterday demanded the 
Prime Minister pull her 
backbench into line or 
risk alienating Asian gi-
ants including China and 
Japan, former federal MP 
Pauline Hanson told The 
Australian that mining 
sector jobs had to be re-
served for Australians.
The former One Nation 
leader declared she had 
“grave concerns” about 
EMAs, as north Queen-
sland independent MP 
Bob Katter warned on his 
website: “Most Austra-
lians do not believe our 
country should be run by 
foreign interests who are 
determined to enforce a 
master-slave situation 

and undermine our work-
ers’ wages.”
The highly charged rheto-
ric follows Immigration 
Minister Chris Bowen’s 
decision last week to al-
low the Roy Hill iron ore 
project in Western Aus-
tralia’s Pilbara - which 
is 70 per cent owned by 
Gina Rinehart’s Hancock 
Prospecting - to hire up to 
1700 foreign workers for 
the proposed $9.5 billion 
mine’s construction.
Despite the design of 
EMAs having been settled 
months previously, Ms 
Gillard told union officials 
last Friday she was “furi-
ous” about the Roy Hill 
EMA and on Tuesday she 
agreed to the formation 
of a Labor caucus com-
mittee to oversee Mr Bo-
wen’s handling of future 
agreements.
Yesterday, the debate took 
a fresh turn as business 
leaders and the opposi-
tion warned that Labor 
had opened the door to 
a rise in xenophobic and 
racist sentiment. Point-
ing to comments from Mr 
Katter and Labor MPs in-
cluding Kelvin Thomson 
and Doug Cameron, they 
said the debate about for-
eign labour had taken a 
distasteful turn that was 
against Australia’s inter-
ests.
Mr De Lacy attacked the 
involvement of the Labor 
caucus committee, de-
claring the government 
had already taken two 
years to work out EMAs, 
which can be awarded to 
mega-projects with more 
than $2bn in investment 
and 1500 employees. “It 
is just economic vandal-
ism to fiddle with it in 
this way for all the wrong 
reasons,” Mr De Lacy told 
The Australian.
“And the wrong reasons 
are: it’s not as though 
there’s people there; 
there’s a fair bit of xeno-
phobia involved with it. 

Miners warn of ‘racist innuendo’ as Pauline Hanson backs Doug 
Cameron on jobs for Aussies 
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It just proves once again 
that the resources sec-
tor increasingly is feel-
ing that it is being treated 
as the enemy. “Are we 
the only country in the 
world that treats as the 
enemy that sector driving 
the economy and driving 
prosperity?”
Mr Knott accused crit-
ics of the agreements of 
resorting to “racist innu-
endo” that he likened to 
the debate over the White 
Australia policy. “The 
embarrassing political 
discourse surrounding 
Australia’s need for a tar-
geted migration policy to 
address peak construc-
tion labour demands has 
taken politics to a new 
low,” he said.
“We’re deeply concerned 
a number of our elected 
politicians appear to have 
joined the current cam-
paign of negativity, lies 
and self-interested fear-
mongering, complete with 
recurring misinforma-
tion about migrant rates 
of pay and sub-standard 
treatment.
“The racist innuendo and 
slurs against these work-
ers is abhorrent and divi-
sive, and must stop.”
Mr Peever last night told 
the MCA dinner that “di-
visiveness can have no 
future in the vibrant Aus-
tralia to which we aspire, 
where all Australians can 
be better off and continue 
to enjoy the unique fruits 
of this great land”.
“Mining has a pivotal role 
to play in creating this 
future for all Australians 
and for our country,” he 
said. “Complacency and 
inadequate understand-
ing of the drivers for the 
sector are our enemies.”
Howard government for-
eign minister Alexander 
Downer said the reaction 
from the unions and some 
elements of the Labor 
Party to the EMA was a 
profound embarrassment 

for Australia.
“It was a really ugly out-
break of xenophobia, and 
if Australia wants to work 
with Asia and work with 
its region, it’s got to get 
over this sort of behav-
iour,” he said.
Opposition foreign affairs 
spokeswoman Julie Bish-
op said she believed La-
bor MPs, including Sena-
tor Cameron, had framed 
their recent comments 
about the EMA to appeal 
to racist and xenophobic 
sentiment.
“It sends a very poor mes-
sage to our region that we 
don’t welcome foreign 
workers,” she said.
“These projects will not 
go ahead unless we are 
able to access workers 
from overseas. We should 
be welcoming them.”
Ms Bishop said Ms Gillard 
should reprimand mem-
bers of her caucus for 
resorting to “inflamma-
tory and racist language”. 
Ms Gillard said last night 
Australia would always 
need skilled workers and 
that demand would in-
crease as the economy 
continued to grow.
“While grappling with 
that challenge, Labor will 
do what we have always 
done - put Australian jobs 
first,” the Prime Minister 
said through her spokes-
man.
“This is an important poli-
cy matter, and the Deputy 
Leader of the Opposition 
shouldn’t be trying to ex-
ploit it. If the Liberal Party 
genuinely cared about 
Australian jobs, they 
would join with the gov-
ernment in supporting the 
Australian car industry; 
the Australian steel indus-
try; as well as the retail 
sector, through tax cuts 
and cash payments.”
South Australian inde-
pendent senator Nick Xe-
nophon warned that while 
he welcomed skilled mi-
grants, it was fair for peo-

A SPEECH by Julia Gillard 
to mining bosses made it 
clear that Labor contin-
ues to see the resources 
sector as a “cash cow”, 
the opposition says. 
The Prime Minister blunt-
ly told mining industry 
chiefs last night that “you 
don’t own the minerals”, 
and they simply bought 
the right to mine them.
Opposition resources 
spokesman Ian Macfar-
lane said the provoca-
tive speech was another 
class-based attack by La-
bor.
“What the industry want-
ed to hear was that these 
class war attacks on min-
ers are going to end,” he 
said.
“Instead, she made it clear 
the government continues 
to see the mining industry 
as a cash cow. She gave 
the industry no comfort at 
all.”
Ms Gillard also failed to 
mention that, under the 
constitution, the nation’s 
mineral resources were 
owned by the states, he 
said.
Minerals Council chief 
Mitch Hooke said mining 
companies accepted they 
did not own the nation’s 
resources, and they paid 
an effective marginal tax 
rate of 42 per cent for the 
privilege of digging them 
up.
“We’ve never contested 
that. It’s the reason why 
we accept that we pay a 
much higher tax rate than 
everywhere else,” he told 
ABC radio.
Mr Hooke said mining 
companies were more 
concerned with having a 
better relationship with 
government to get min-

erals out of the ground 
more efficiently.
“It’s never been a ques-
tion of ownership. It’s 
never been a contest of 
ownership. What we’re 
about is how you get a 
productive joint venture 
arrangement between us 
who are developing the 
minerals and the govern-
ment who owns them.”
Ms Gillard told guests 
at a Minerals Council of 
Australia dinner that no 
one begrudged miners’ 
hard work and success, 
but ordinary Australians 
worked hard too and de-
served their share of the 
wealth created by the re-
source.
“Governments only sell 
you the right to mine the 
resource,” she said. “A 
resource we hold in trust 
for a sovereign people. 
They own it and they de-
serve their share.”
Labor senator Doug 
Cameron commended 
Ms Gillard for her “ter-
rific” speech but said he 
wasn’t so impressed by 
those from mining boss-
es.
“I think the speeches 
from some of the Miner-
als Council people were 
a bit as if they were in a 
parallel universe,” he told 
reporters.
“It’s as if the mining indus-
try is down on its knees 
and (that) we shouldn’t 
share the benefits of the 
mining industry.”
He said the industry 
should “get real”.
“This is an industry that’s 
getting all the benefits of 
a stable economy. It’s by 
far time that the rest of 
the community shares in 
the boom.”

No comfort for miners in PM’s 
class-war speech, says Coalition

ple to ask whether poli-
cies were configured 
to ensure that Austra-

lians were given every 
opportunity to access 
work.
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Beirut Hellenic Bank has 
celebrated it’s Northcote 
Branch Open Day on Friday, 
25 May, in the presence of 
a large number of existing 
and potential customers, as 
well as political and public 
figures from the Greek and 
Lebanese communities in 
Melbourne.
“We convey our apprecia-
tion to the Greek Community 
in Melbourne for their loyalty 
to the Bank after rebranding 
as Beirut Hellenic Bank.  We 
assure you that Beirut Hel-
lenic Bank will be always 
supporting the local com-
munities by providing them 
with superior banking prod-
ucts and services to enable 
them to meet their financial 
objectives and help their 
families here and in their 
motherland,” said Mr James 
Wakim, Managing Director & 
CEO of the Bank.

Mrs Maria Vamvakinou MP 
stressed, “Having two com-
munities, Greek and Leba-
nese, represented in Beirut 
Hellenic Bank makes us 
proud. We welcome the new 
formation of the Bank and we 
look forward to getting the 
broader community involved 
in alternative banking, which 
reflects a solid and reliable 
competition in the Australian 
Financial Market, as well as 
the diversity in this coun-
try.”
Also in attendance was Mr 
Nazih Elasmar MP who con-
gratulated Beirut Hellenic 
Bank for its excellent service 
and its contribution to the 
development of the commu-
nity, especially by creating 
new job opportunities.
Mr Wakim offered Mrs Vam-
vakinou and Mr Elasmar an 
olive tree on behalf of Beirut 
Hellenic Bank.

Beirut Hellenic Bank celebrates 
Northcote Branch Open Day The exiled Labor MP 

Craig Thomson sent Co-
alition MPs running for 
the doors  morning as 
they sought to negate his 
support when he voted 
with the opposition.
In extraordinary scenes 
just after 9am, the op-
position tried to suspend 
standing orders to debate 
the issue of debt.
The government moved 
to gag the debate and 
Mr Thomson, who has 
always voted with La-
bor since being exiled a 
month ago, instead joined 
the other crossbenchers 
who, on principle, never 
support a gag motion.
The Leader of the Op-
position, Tony Abbott, 
and the manager of op-
position business, Chris-
topher Pyne, made for 
the doors but Mr Abbott 
was ordered back by the 
Speaker, Anna Burke, 
because it was too late 
to leave. His vote was 
counted.
A fleet-footed Mr Pyne 
made it out before be-
ing noticed by Ms Burke, 
thereby negating Mr 
Thomson’s vote.
Despite the fact that the 
House live minutes show 
Mr Abbott did vote in the 
first vote this morning, Mr 
Abbott would not confirm 
that he was in the cham-
ber for the vote. 
“I’m not going to go into 
the precise details of 
who was what where,” he 
said. 
Greens Leader Christine 
Milne said Mr Abbott’s 
behaviour  demonstrated 
that he could not be re-
garded as a responsible 
candidate for the prime 
ministership. 
“You’re not allowed to 
run out of the House 
when a vote is called,” 
Senator Milne said.
Back in the house, Labor 
again tried to gag the Co-
alition motion to debate 
debt and Mr Thomson 
voted with the Coalition 
a second time. This time, 

Mr Pyne returned to the 
house, but sat in the ad-
viser’s box and did not 
vote, while Mr Abbott 
stayed in his office in 
protest.
Mr Thomson taunted Mr 
Abbott, saying he should 
cross the floor and sit on 
the Labor side “if he is 
truly negating my vote”.
Another gag was called 
at 9.45am, and another 
at 9.55am. Mr Thomson 
voted with the Coalition 
a third time and fourth 
time.
Mr Abbott’s abstention 
was designed to negate 
Mr Thomson’s vote and 
reinforce his principle 
that the Coalition would 
never accept his support 
on anything.
The opposition does not 
want to ever accept Mr 
Thomson’s vote, fearing 
it could create a prec-
edent in which it may 
have to grant him a pair 
in case he takes extend-
ed leave from the Parlia-
ment, thus negating any 
numerical advantage it 
would achieve from his 
absence.
Mr Abbott has also been 
demanding the govern-
ment never accept Mr 
Thomson’s vote, claim-
ing it is tainted.
Sitting in his office while 
the numbers were being 
counted, Mr Abbott told 
the National Times Labor 
should refuse to accept 
Mr Thomson’s vote just 
as John Howard used to 
refuse the turncoat sena-
tor Mal Colston’s vote by 
having a Coalition sena-
tor abstain.
He said the Coalition 
would never be trapped 
into having to grant Mr 
Thomson a pair.
“We don’t give pairs to 
independents and we will 
never accept Thomson’s 
vote under any circum-
stances,” he said.
Mr Abbott later said that 
Mr Thomson’s decision 
to side with the Coalition 
was a stunt. 

Abbott flees as Thomson votes with Coalition 
“It was obviously a stunt 
orchestrated by Craig 
Thomson, Anthony Al-
banese and the govern-
ment,” Mr Abbott told re-
porters in Canberra. 
The Opposition Leader 
said his hasty exit from 
the chamber was to pre-
vent the Coalition accept-
ing Mr Thomson’s vote. 
“Christopher Pyne and I 
suddenly realised he was 
in the chamber,” he said. 
“As soon as it became it 

apparent [that Mr Thom-
son was siding with the 
Coalition we] absented 
ourselves from the cham-
ber,” Mr Abbott said. 
The Opposition Leader 
said the Coalition would 
“absent one of our mem-
bers” whenever Mr Thom-
son chooses to vote with 
the Coalition and called 
on Prime Minister Julia 
Gillard to do the same 
thing: “this is a tainted 
vote”. 

THE government has se-
cured a big win before the 
state budget, confirming 
they have the support to 
pass the sale of electric-
ity generators on wednes-
day. 
The Premier Barry 
O’Farrell brokered a deal 
with key unions and the 
Shooters and Fishers 
party on Tuesday  night to 
ensure legislation to sell 
the generators passes the 
upper house on wednes-
day.
The win for the govern-
ment is expected to pour 
between $3-5 billion into 
the state coffers.
When the legislation is be-
fore the upper house, the 
Shooters Party will vote 
with the government, but 
will ask for some amend-
ments.
But the premier is fac-
ing accusations from the 
Labor opposition and 
the Greens that the deal 
was sketchy because 
the Shooters were also 
offered an extension 
of shooting in national 
parks.
Along with the announce-
ment of the historic elec-
tricity sale, the Premier 
said feral animal shooting 
would be allowed in 79 of 
the states 799 national 
parks – including Ko-
sciusko and Barrington 
Tops.
Mr O’Farrell denied that 

he had backed down on 
an election commitment, 
and said the state needed 
the money to build infra-
structure.
«The sale is expected to 
generate gross proceeds 
of around $3 billion which 
will go toward critical 
road, school and hospital 
projects across NSW, with 
at least a third directed to-
wards regional areas,’’ Mr 
O’Farrell said.
If Mr O’Farrell had also 
managed to sell the elec-
tricity poles and wires, he 
could add up to $30 bil-
lion to that.
He said he would not con-
sider doing this until he 
had a «mandate’’, Opposi-
tion leader John Robert-
son warned that the elec-
tricity sale could result in 
soaring power bills.
«As we approach win-
ter, families across the 
State are already hav-
ing difficulty meeting the 
rising costs of heating 
their homes and Barry 
O’Farrell’s broken prom-
ise on electricity priva-
tisation will only make 
things worse.  
Greens MP David Shoe-
bridge said the deal was 
sickening.
«Nobody voted in Barry 
O’Farrell to deliver a gun 
culture in NSW and his sup-
porters must be sickened 
by these latest moves,» Mr 
Shoebridge said. 

Government secures 
generator sale 
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(L-R) Mr George Kallianis, Mr James Wakim, Mr Chris Moutzikis, Mr Theo-
haris Alaveras, Mr Michael Marangoudakis, Mr Manthos Kokkinakis & Mr 
John Atzarakis

(L-R)Nazih  Elasmar MP, Mr Soteris Hadjikyriacou, Mr James Wakim, Mr 
Chris Moutzikis and Mrs Maria vamvakinou

Local  Greek customers
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Mass brawl erupts in front 

of Goldfish, Kings Cross 

A MASS brawl erupted 
on the streets of Syd-
ney’s red light district 
on Wednesday  night 
with punches and kicks 
thrown between two 
groups, with one group 
reported to be Austra-
lian defence force per-
sonnel. 
One group were seen 
wearing red and black 
baseball caps and 
were of dark complex-
ion, while the other 
was made up of pre-
dominately Caucasian 
males.
The Caucasian group 
were Australian ser-
vicemen out of Rich-
mond. Early reports 
said the other group 
were members of the 
US Air Force. This has 
now been denied by 
NSW Police. 
The fight exploded out 
the front of exclusive 
nightspot, Goldfish, on 
Darlinghurst Rd, Kings 
Cross before 5am.
It’s alleged the two 
groups had a disagree-
ment inside Kings 
Cross McDonalds ear-
lier in the night.

It started with a verbal 
altercation until a man 
of dark complexion al-
legedly throws a stray 
punch at one of the 
Caucasian men.
An attacker was alleg-
edly seen using a belt 
as a whip.
At the height of the ex-
change one Caucasian 
man in a blue shirt be-
gins sprinting away 
from his attacker.
He was chased over 
the roadway and down 
an adjacent street.
The fight quickly es-
calates into a running 
battle.
A police van arrived at 
the scene just as the 
groups dispersed, but 
15mins later two of the 
brawlers wearing base-
ball caps returned to 
Darlinghurst St.
Two men, aged 20 and 
21, were handcuffed, 
searched and taken 
into custody by patrol-
ling officers.
Police took statements 
from a number of peo-
ple and are continuing 
with their investiga-
tions.

 News Aust
Newspoll: Prime Minister Julia Gil-

lard now leads Tony Abboatt as Aus-
tralia’s preferred leader 

LABOR MPs need to show 
“courage and conviction’’ 
in the lead-up to the 2013 
election, according to Ju-
lia Gillard, who says they 
can win the campaign. 
In a caucus meeting on 
tuesday morning the 
Prime Minister rallied her 
troops, while revealing 
the current period was 
“one of the hardest peri-
ods politically for the gov-
ernment’’.
“Over the next 500 days 
we need to show courage 
and conviction,’’ Ms Gil-
lard told MPs during this 
morning’s caucus meet-
ing in parliament.
The PM told colleagues 
last week had been “a 
hard week in parliament’’.
On Monday last week em-
battled MP Craig Thom-
son, who has been sus-
pended from the Labor 
Party, delivered an emo-
tional one-hour state-
ment to the parliament 
defending himself against 
claims he misused almost 
$500,000 in members’ 
funds on escort services, 
cash withdrawals and 
electioneering when he 
was head of the Health 
Services Union.
Ms Gillard told colleagues 
today that “it was clear’’ 
that a union had “let peo-
ple down’’.
“It’s also clear that as hu-
man beings people felt 
that there had been a 
difficult week looking at 
what had occurred in the 
parliament,’’ Ms Gillard 
told MPs.
“With regards to the is-
sues around Craig Thom-
son, everything that can 
be said has been said, ei-
ther for or against.’’
Ms Gillard said it was now 
time for parliament to 
move on to “what parlia-
ment should be discuss-
ing’’.
The Australian revealed 
today Labor’s primary 
vote has risen two points 
to 32 per cent - now five 
points higher than it was 

at the start of May - while 
the coalition’s primary 
vote rose one point to 46 
per cent.
In rare good news for 
the Prime Minister she 
now leads Mr Abbott as 
the country’s preferred 
leader, while her person-
al rating with voters has 
improved and her dissat-
isfaction rating has also 
fallen - albeit to a still high 
60 per cent.
The news wasn’t as good 
for Mr Abbott, who suf-
fered a drop in his satis-
faction rating while dis-
satisfaction with the way 
he’s doing his job jumped 
to 60 per cent - his high-
est figure ever recorded.
Even so the coalition is 
still comfortably ahead of 
Labor on a two-party pre-
ferred basis, 54 to 46 per 
cent.
Senior Labor frontbench-
er Bill Shorten said he be-
lieved the government’s 
positive message “will 
always in the long run 
trump being negative’’, 
while fellow frontbencher 
David Bradbury said the 
public had formed an 
adverse opinion “about 
how negative (Mr Abbott) 
bloke had become’’.
However senior opposi-
tion frontbencher Scott 
Morrison laughed off a 
suggestion that Mr Ab-
bott might be challenged 
as leader.
“The best days under Ju-
lia Gillard are still worse 
than the worst days under 
Kevin Rudd,’’ he said on 
tuesday morning.
Veteran Labor senator 
Doug Cameron said the 
government’s poll results 
were “still abysmal, but 
they’re getting better’’.
Australian Greens MP 
Adam Bandt said he was 
pleased that even after 
Bob Brown retired as 
leader “our vote is hold-
ing up”.
The Greens’ primary vote 
remained steady at 12 per 
cent.
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The fight started outside the Goldfish Bowl Hotel, and end-
ed after a running battle into Bayswater Road. Picture: Bill 
Hearne

Oakeshott defends politi-
cal standards

 Independent MP Andrew 
Wilkie says the antics 
of Liberal MPs trying to 
leave the Parliament to 
avoid a vote with Craig 
Thomson is poor prac-
tice.
Politicians are doing 
some good, alongside 
‘‘poking tongues’’ out at 
each other, federal inde-
pendent MP Rob Oake-
shott insists.
The key crossbencher 
said Australia has lost 
perspective on political 
debate, not only in parlia-
ment but in coffee shops 
around the country.
Television cameras show 
Opposition Leader Tony 
Abbott running for the 
exit at Parliament House 
on wednesday. 
Parliamentary standards 
are again in the spotlight 
after Opposition Leader 
Tony Abbott and man-
ager of coalition busi-
ness Christopher Pyne 
on wednesday ran for the 
exits when suspended 
Labor MP Craig Thomson 
decided to vote for the 
first time with the coali-
tion. Their aim was to ne-
gate Mr Thomson’s vote.
Amid a media fallout, Mr 
Oakeshott said the nega-
tive portrayal of politics 
in the country was over-
done.
‘‘If you listened to pub-
lic policy discourse right 
now and nothing else, 
you would think that our 
parliament is worse than 
Papua New Guinea, our 
economy worse than 
Greece, our electricity 
system worse than North 
Korea,’’ he told ABC Tele-
vision.
‘‘This perspective ques-
tion ... is something we all 
need to have a good hard 
think about it.’’
The hung parliament had 
been a force for good 
in many ways and had 
achieved outcomes that 
never would have hap-
pened under a majority 

arrangement, Mr Oake-
shott said.
‘‘We are also seeing pri-
vate members bills at a 
level no Commonwealth 
parliament in history has 
been able to get up - that 
is the community’s voice 
being heard.’’
Federal Communications 
Minister Stephen Con-
roy has denied the ALP 
was involved in the vote 
that saw Mr Abbott try 
to sprint from the lower 
house.
Senator Conroy denied 
that the spectacle was 
a stunt orchestrated by 
the ALP’s Leader of the 
House Anthony Alba-
nese.
‘’He (Mr Albanese) was 
just laughing about it ... 
the alternate prime min-
ister sprinting for the 
door, fighting his way 
past his own members,’’ 
Senator Conroy told the 
Nine Network.
‘’He literally said to me: 
‘I had no idea what was 
going on.’’’
Meanwhile, Mr Pyne de-
fended his decision to 
bolt for the door.
Mr Pyne and Opposi-
tion Leader Tony Abbott 
dashed to exclude them-
selves from the floor, 
attempting to neutralise 
the advantage Mr Thom-
son’s vote would have 
given them.
“We think it’s a very im-
portant principle that 
Craig Thomson’s vote 
should not be counted,” 
Mr Pyne told the Seven 
Network.
“We will not accept Craig 
Thomson’s vote.”
Mr Pyne said any time 
Craig Thomson tried 
to vote with the coali-
tion, the party would 
send someone out of the 
house.
“If he votes with us, I will 
sit, or somebody will sit 
in the advisers’ box, or 
leave the chamber, so 
his vote doesn’t count.”
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الصالة مكيفة وجمهزة جتهيزاً حديثاًُ

9721 1611

National 

Strata Management

لجميع حاجاتكم من 
بيع وشراء وتأجري 
العقارات السكنية 
اتصلوا  والتجارية 
الرقم:  بـ جو على 

لصيانة وادارة )Strata( األبنية السكنية والتجارية 
اتصلوا بـ مايكل على الرقم:

9721 1611

0418 845 865 -- 02 9721 1511

358 Guildford Road, Guildford NSW 2161
Email; mkr@nationalstrata.com.au - Web; www.nationalstrata.com.au  - 

michael.k@nationalre.com.au

خربة التقل عن 30 عاماً  نضعها يف خدمة اجلالية
دقة يف العمل وصدق يف املعاملة

حسم 10% لحامل 
هذا االعالن

اآلن .... يف فريفيلد

خربة طويلة  .. خدمة سريعة .. صدق يف املعاملة

حسم 
 % 20

لحامل هذا 
االعالن 
يف فرع 
فريفيلد

زعرت 1،20$ - جبنة 3،00 $  - لحمة 3،50 $ - سبانغ 2،50 
$ - جبنة وسجق 3،50 $ - جبنة وزيتون 3،50 $

نؤمن طلبيات كافة 
املناسبات بأسعار 

مدروسة

جديد أفران ياغونا فرع فريفيلد.. بيتزا على أنواعها
نفتح من الـ 5،00 صباحا لغاية الـ 10،00 ليال

أفران  ياغونا للمعجنات..

فرع فريفيلد
تلفون: 87308300

14 Smart St, 
Fairfield

قرب  حمطة القطار

فرع ياغونا
تلفون: 97938333

124 Highland Ave, 
Yagoona

قرب  حمطة القطار

************************

قنصل  سعادة  جانب  اىل  املطار، 
نعوم كل  روبري  االستاذ  العام  لبنان 
يف  واملوظفة  دكان  جان  السيد  من 

القنصلية السيدة فيفيان برادعي.
العام  القنصل  انتقل  املطار  وبعد 
دار  اىل  غامن  البيطار  جورج  اجلديد 

السكن يف منطقة ووالرا.
وخيلف القنصل العام اجلديد االستاذ 
العام  القنصل  غامن  البيطار  جورج 
قنصلية  مهام  تولي  يف  نعوم  روبري 
جرت  حيث  سيدني  يف  العامة  لبنان 

واخللف  السلف  بني  والتسليم  التسلم  مراسم 
امس اجلمعة يف االول من حزيران احلالي.

واملعروف ان القنصل العام االستاذ روبري نعوم، 
الذي غادرنا أمس اجلمعة عائدا اىل الوطن، تسلم 
سيدني  يف  العامة  لبنان  قنصلية  مسؤوليات 
حواىل مثاني سنوات  وبذلك يكون قد خدم فرتة 

زمنية هي االطول يف تاريخ القنصلية.
نتمنى للقنصل العام نعوم النجاح يف مجيع مراحل 
مسريته الدبلوماسية والوصول بسالمة اىل ارض 
بالقنصل  الكرمية كما نرحب  الوطن واىل عائلته 
العام اجلديد جورج البيطار غامن ونتمنى له النجاح 

يف تولي مهام القنصلية العامة يف سيدني.

تتمة الصفحة االوىل

وصول القنصل العام ...

القنصل العام الجديد جورج البيطار غانم يتوسط القنصل العام 
روبري  نعوم والصديق جان دكان واملوظفة يف القنصلية فيفيان 

برادعي يف مطار سيدني
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Email: ads@meherald.com.au- info@meherald.com.au

Tel: 02 87648186 Fax :02 87648062

Spiritual Therapist
العامل الروحاني عالء العوادي
تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-

استشارات روحانية ونفسية- عالج السحر واملس 
- عالج بالتنويم املغناطيسي

* عضور عدة جمعيات روحانية اسرتالية
125 Showground Rd, Castle Hill - Mob:0421906377 - Phone:96596999

web:www.alaa.com.au - Email: info@alaa.com.au
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 agentsupport@glarab.com

.com

Online
iPhone, iPad, iPod Touch, Android

www.w.

coming soon!

47243

Connect with us on:

TV Channels Radio TV SeriesMoviesVideo-on-Demand Pay-Per-View

Picasa Media Center YouTube SHOUTcast 
72.222

a
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3

.com

Customer Service: 
Tel: +1-416-202-6608
      1-800-1989-1989

Sales:
Tel: +1-604-293-1000
        1-866-760-4000

Fax: 1-905-709-1910
email: info@glarab.com

Geelong
Nima Satellite...........................(+61)0401-729-598
Brisbane
Afshar Market.............................(+61)738-477-396
parammata
Little Persia..................................(+61)29630-1648
Aburn
Zam Zam Market........................(+61)431-207-576
Southport Gold coast
Sara & sevda ...............................(+61756-970-014
Persian Supermarket

Allawah
Billy Biz Solution.....................(+61)410-103-848
Belmore
Ann TV ......................................(+61)400-466-484
IPTV Techheads ......................(+61)413-240-342
Sydney
AVA Satellite............................ (+61)401-491-546
Super Sahel............................. (+61)294-176-766
Tech Solutions........................ (+61)402-666-555
Bullono..................................... (+61)0433-008-974
Niavaran Market .................... (+61)294-771-772

Broadcasting Australia Satellite..(+61)298-912-551

Sahibi Supermarket.......................(+61)286-777-927

Dandenong

Dorakhshan Market.......................(+61)397-948-418

Melbourne

Ishtar Persian Bazar........................(+61)393-549-212

Austech Telecom............................(+61)410-514-439

Bamyan Halal Butchers.................(+61)397-932-636

& Grocery

Super Gulf........................................(+ 61)398-502-992

J& S Electrical PTY LTD..............(+61)393-595-678
& Broad Meadows
Nas Data Communication.......(+61) 387-949-876
Osborne Park Perth
Sid Satellite.................................(+61) 415-406-500
Perth
City Fresh Supermarket...........(+61) 892-275-659
Perth Sartaj Gran Satellite.......(+61) 423-631-129
Adellaid
Persian Grocery.........................(+61) 884-438-599
Mob Tech....................................(+61) 404-541-835
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