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املونسنيور عمانوئيل صقر
دع���ا ال���ى الق���داس االحتفال���ي 
مبناس���بة عي���د مار يوس���ف وذلك 
الس���اعة  آذار   18 اجلمع���ة  ي���وم 
الس���ابعة مس���اء  في كنيس���ة مار 

يوسف كرويدن.

طوني بو ملحم
ف���ي  االداري���ة  الهيئ���ة  عض���و 
اللبناني���ة رزق  مجل���س اجلالي���ة 
ذك���ر  مبول���ود  س���وزي  وزوجت���ه 
الطف���ل  وه���و  انطون���ي  اس���مياه 
عل���ى  احلمدلل���ه  لهم���ا،  الس���ابع 

السالمة.

عبدالله املير
ف���ي  املس���تقبل  تي���ار  منّس���ق 
اس���تراليا تلقى سياًل من التعازي 
م���ن االصدقاء وعلى رأس���هم قوى 
14 آذار بوفاة صهره س���عيد حمد 

املير الذي توفاه الله في لبنان.
»التلغ���راف« تتقدم من الصديق 
عب���د الل���ه املي���ر بأح���ر التع���ازي 

القلبية.

عدنان مرعي
رئي���س جمعية ابن���اء العرقوب 
ف���ي س���دني غ���ادر اس���تراليا ف���ي 
ولبن���ان  الص���ن  تش���مل  زي���ارة 
والوالي���ات املتحدة تس���تمر س���تة 

اسابيع.

هذا االس���بوع مي���ّر خمس���ون عامًا 
عل���ى انخراط ج���و بعين���ي باجلامعة 
الثقافي���ة اللبناني���ة، وهو الذي ش���غل 
منص���ب الرئيس االقليمي بن س���نتي 
الرئي���س  ومنص���ب  و1999،   1996
العاملي بن سنتي 2003 و2005 ، قبل 
ان يصب���ح رئيس���ًا للمجل���س العاملي 

لثورة االرز. 
ت���رأس جو بعيني  املجلس العاملي 
لث���ورة االرز منذ تأسيس���ه ف���ي العام 

2005 في االغتراب . 
واملجلس ينمو ويتوس���ع من خالل 
املستش���ار  منه���م  اش���خاص  ش���بكة 
السياس���ي البروفس���ور ولي���د ف���ارس 
في واش���نطن واالمن الع���ام املهندس 
ورئي���س  فلوري���دا،  ف���ي  ح���رب  ت���وم 
املجل���س الوطني في لبن���ان املهندس 
لبن���ان  ف���ي  املنس���قة  البط���ل،  كم���ال 
رئي���س  قنط���اره،  ريجين���ا  احملامي���ة 
املجلس الوطني في الواليات املتحدة 
احملامي جون حجار ، منس���ق اوروبا 
املعن حديثًا االس���تاذ ميش���ال حبيب  
واملستش���ار االمني الكولونيل ش���ربل 
ب���ركات ف���ي كن���دا واحملّلل السياس���ي 
ش���عيا  ج���ورج  االس���بانية  لل���دول 
واحملامي���ة كلودي���ا الش���اطر املنس���قة 
البرتغالي���ة  املتكلم���ة  البل���دان  ف���ي 
واحملامي���ة جوان���ا فخر ف���ي فلوريدا. 
باالضافة الى التنسيق والتحالف مع 
الشيخ سامي اخلوري رئيس االحتاد 
املارون���ي والدكت���ور انيس كرم رئيس 
اجلامعةالثقافية  اللبنانية في سياتل 
ف���ي الواليات املتحدة واملهندس فادي 

برق في بوسطن. .
وهناك اتص���االت دائمة ضمن هذه 
املجموعة م���ع الرئيس جو بعيني في 

سدني وفيما بينها.
ويق���ول بعين���ي ال���ذي زار مكات���ب 

«التلغراف» ان ث���ورة االرز االغترابية 
متن���ت عل���ى الرئيس س���عد احلريري 
ف���ي البداي���ة ان يش���كل حكوم���ة م���ن 
االكثرية فقط ألنه ال يوجد شيء اسمه 
توافقي���ه بل محاول���ة هيمنة من فريق 
8 آذار وم���ن فري���ق االقلي���ة آنذاك ألن 
االنتخاب���ات اف���رزت اكثري���ة بصورة 
دميوقراطية وهي كان يجب ان حتكم.
والذين كان���وا اقلية صاروا اكثرية 
الي���وم بانتق���ال جزء من الن���واب الى 

صفوفهم. 
وهم مستعدون لتشكيل حكومة من 
لون واحد دون االلتفات الى فريق 14 
آذار ويقولون انه تصّرف دميقراطي.

وق���ال بعين���ي: «م���ن يحم���ي لبنان 
كدول���ة اذا خالفن���ا ق���رارات مجل���س 
االم���ن واألمم املتح���دة. فالقرار 1559 
غير منّفذ حتى اآلن بجمع السالح من 
اجلمي���ع، واحملكم���ة الدولي���ة يريدون 
الغاءها؟ هل نعد دولة في نظر العالم 
القان���ون  عل���ى  خارج���ن  نصب���ح  ام 
الدول���ي؟ علم���ًا انن���ا كلنا ش���ركاء في 
وضع شرعة حقوق االنسان. والفريق 
الذي يف���رض العصيان عل���ى قرارات 
األمم املتح���دة ال صف���ة ش���رعية ل���ه. 
وعندما هّدد وزير الدفاع االس���رائيلي 
بالع���ودة الى لبنان اجابه ش���خص ال 
صف���ة رس���مية له ف���ي لبن���ان وحتّدث 

وكأنه الدولة.
فنحن نريد ان ينطلق كل ش���يء من 

مؤسسات الدولة الدميقراطية.
> ه���ل يوجد تنس���يق مع اجلامعة 

الثقافية؟
< ال يوجد تنس���يق على مس���توى 

الرئاستن مع اجلامعة الثقافية؟
في���وم زار الرئيس العاملي للجامعة 
عيد الش���دراوي اس���تراليا طلبت منه 
اخذ مواق���ف واضحة ملصلحة حماية 

درع تقديرية من وسام قزي الى النائب اخلير

بعيني والزميل القزي

اخلير يتوسط جون وابراهيم خوري ووسام قزي وجوزيف سكر

رئيس املجلس العاملي لثورة االرز أبدى خشيته على السرية 
املصرفية في حال تشكلت حكومة موالية لـ »حزب الله«

بعيني :لـ »التلغراف« الذين يرفضون القرارات 
الدولية في لبنان ال صفة شرعية لهم 

الكي���ان اللبناني. ألنني ال ارى مواقف 
معلن���ة ف���ي هذا االط���ار، حت���ى اننا ال 
نرى اي بيان في وسائل االعالم حول 

ذلك.
فاجلامع���ة العاملية غالية علي قلبي 
وانا هذا االس���بوع مي���ر على وجودي 
فيها 50 سنة. لكنني اقول انه ال يظهر 
اي عمل م���ن اجلامعة العاملية باجتاه 

احملافظة على الكيان اللبناني.
< وعن اجلامعة في استراليا.

انا احي���ي العم���ل التوحيدي الذي 
نش���هده ف���ي اجلامع���ة ف���ي اس���تراليا 
حالي���ًا وحتى تقوى اجلامعة الثقافية 
يج���ب ان تنتس���ب اليه���ا املؤسس���ات 
واجلمعيات ألن دستور اجلامعة يقول 
أن كل ثالث���ن ش���حصًا يس���تطيعون 
تش���كيل فرع، فاالنضمام الى اجلامعة 

يعّزز حضورها ويفّعل عملها.
> وم���اذا عن التظاهرات في العالم 

العربي؟
< الث���ورات التي نراه���ا في العالم 
العرب���ي كلها نتيجة اس���تكمال لثورة 
االرز س���نة 2005 الت���ي حققت خروج 
الع���رب  ب���دأ  والي���وم  الس���ورين. 
يتحرك���ون ض���د الديكتاتوري���ات التي 

حتكمهم.
ال���ى  > وح���ول قضي���ة الالجئ���ن 

اوستراليا واعادتهم الى بالدهم؟
احلكوم���ة  مين���ع  ش���يء  ال   >
االس���ترالية م���ن ان حتافظ على بلدها 
وان حتّق���ق وتس���أل ع���ن االش���خاص 

الذين يدخلون اراضيها.

فاس���تراليا لديه���ا س���فارات في كل 
دول العال���م وهي تقبل الجئن فلماذا 
ال يزورون السفارات ويقدمون طلبات 
اذا كانوا يس���توفون ش���روط اللجوء. 
واعتق���د ان م���ن لديه اس���باب موجبة 

يتم قبوله.
اّم���ا الذي���ن يأتون عبر اندونيس���يا 
الى اس���تراليا بدون اية اوراق فهؤالء 
ترتس���م عالم���ات اس���تفهام حوله���م. 
فاس���تراليا حتض���ن ش���عوبًا م���ن 59 

خلفية في العالم.
االقتصاد وحزب الله

عل���ى  خش���يته  بعين���ي  واب���دى 
احلرك���ة املصرفي���ة واالقتصادي���ة في 
لبن���ان ألن���ه »في حال تش���كيل حكومة 
موالي���ة حلزب الله فاخلوف ان يترّدد 
ف���ي  امواله���م  بوض���ع  الرس���ماليون 
املص���ارف اللبناني���ة خاص���ة بعدم���ا 
اثير ف���ي الفترة االخيرة عن ش���بهات 
في حتويل االم���وال في البنك الكندي 
اللبنان���ي واضط���رار حاك���م مص���رف 
لبنان رياض س���المة الى اصدار بيان 
توضيح���ي ث���م س���فره ال���ى الواليات 
املتح���دة للتوضيح أم���ام األميركين . 
ونخش���ى ان تطلب الوالي���ات املتحدة 
كش���فًا ب���كل االم���وال ف���ي املص���ارف 
واجتاهاته���ا وحتويالتها  اللبناني���ة 
ومصادرها في حال تس���ّلمت حكومة 
بالطب���ع  وه���ذا  احلك���م  الل���ه  ح���زب 
مض���ّر مبصلح���ة االقتص���اد اللبناني 
وبالسيولة النقدية ويؤدي الى هروب 

املودعن.

فؤاد األشوح
رئي���س ف���رع ح���زب االح���رار في 
ص���ّرح  م���ا  ان  رأى  ري���د  منطق���ة 
ب���ه وزي���ر الظ���ّل للهج���رة س���كوت 
موريس���ون عن املهاجري���ن ال يعّبر 
ع���ن موق���ف ح���زب االح���رار بل هو 

رأي خاص.

صحيفة سورايا
يص���در الي���وم الع���دد االول م���ن 
االس���بوعية  س���ورايا  صحيف���ة 
فيلي���ب  الت���ي يصدره���ا  الثقافي���ة 
باللغت���ن  ميريالن���دز  ف���ي  باش���ي 

العربية واالنكليزية.

< يحي���ي س���فير الس���الم الفن���ان العراق���ي 
املعروف اس���ماعيل فاضل حفاًل فنيًا يعود ريعه 
لعائالت ضحايا انفجار كنيس���ة س���يدة النجاة 
للس���ريان الكاثوليك في بغداد. ويرعى االحتفال 
اجلالية العراقية والعربية في سيدني« املجلس 
الفدرالي للس���الم العاملي النادي اآلشوري للفن 

والرياضة.
يق���ام احلف���ل ي���وم اجلمع���ة الراب���ع م���ن آذار 
م���ارس 2011 الس���اعة الس���ابعة مس���اًء عل���ى 

The Assyrian Sport and Culture Club :العنوان
Sambork Street، Fairfield Heights NSW

ASAC Club 9727 8808 للحجز االتصال :337 783 0410 او
سعر البطاقة عشر دوالرات فقط

الفنان اسماعيل فاضل يحيي حفاًل فنيًا خيريًا يعود 
ريعه لعائالت ضحايا كنيسة سيدة النجاة في بغداد

> إس���تضافت اجلامعة اللبنانّية الثقافّية في العالم، فرع نيو س���اوث ويلز 
س���عادة النائ���ب الزائ���ر كاظ���م صالح اخلي���ر في لقاء خ���اص في إط���ار زيارته 

ألستراليا التي دامت لستة أيام.
حيث إلتقى رئيس وأعضاء العمدة سعادته في لقاء حميم خص به اجلامعة 
اللبنانّية الثقافّية في العالم، فرع نيو ساوث ويلز وجرى خالله عرض العديد 
من املسائل التي تهم اإلغتراب اللبناني في نيو ساوث ويلز ولبنان املقيم. وقد 
استمع احلاضرون  خالله لتوجيهات سعادته بعد  شرح مسهب لبرنامج عمل 

وأهداف الرئيس والعمدة اجلديدة للسنتن القادمتن.
ج���رى اللق���اء ف���ي دارة رئيس اجلامع���ة اللبنانّي���ة الثقافّية ف���ي العالم، فرع 
نيو س���اوث ويلز األس���تاذ وس���ام قّزي حضره عن اجلامعة إلى الرئيس ، نائب 
الرئيس إبراهيم خوري، مسؤول العالقات العاّمة جون خوري، وعضو العمدة 

جوزف سكر.
ف���ي نهاية اللقاء ش���كر رئي���س اجلامعة اللبنانّي���ة الثقافّية ف���ي العالم، فرع 
نيو س���اوث ويلز األس���تاذ وس���ام قّزي واحلاضرون رحابة صدر سعادته وقام 
بتس���ليمه وثيقة خطّية بإس���م اجلامعة اللبنانّية الثقافّي���ة في العالم، فرع نيو 
س���اوث ويلز تعنى بش���ؤون وش���جون اإلغت���راب اللبناني متمني���ة عليه العمل 

لتحقيق آمال املغتربن.
رد س���عادته بإب���داء إعجاب���ه باملثاب���رة التي تتمت���ع بها اجلامع���ة اللبنانّية 
الثقافّي���ة في العالم، وختم مهنّئًا بإنتخاب العمدة اجلديدة لوالية نيو س���اوث 
ويل���ز، متمنّي���ًا التوفي���ق لها، مب���اركًا خطاها ف���ي  إكمال املهّم���ة الوطنّية التي 
تؤّديه���ا منذ 62 عامًا في س���يدني خدمةً  للجالي���ة واإلغتراب اللبناني كجزء ال 

ينفصل عن باقي مكّونات املجتمع االسترالي.
اجلامعة اللبنانّية الثقافّية في العالم فرع نيو ساوث ويلز إذ تثّمن كّل الدعم 
الذي قدمه سعادته خالل زيارته أستراليا، تتمّنى له عودة ساملة لربوع الوطن 
والتوفي���ق ف���ي  مهامه البرملاني���ة وتؤكد لس���عادته وألبناء جاليتن���ا اللبنانّية 

إستمرار املسيرة ملا فيه خيرها وخير لبنان.
اجلامعة اللبنانّية الثقافّية في العالم، فرع نيو ساوث ويلز
اإلعالم

اجلامعة اللبنانّية الثقافّية في العالم، فرع نيو 
ساوث ويلز تستضيف النائب اللبناني كاظم اخلير

ال يوجد اي عمل للجامعة الثقافية العاملية 
باجتاه احملافظة على الكيان اللبناني

< تعت���زم االحتاد للطيران، الناقل 
العربي���ة  اإلم���ارات  لدول���ة  الوطن���ي 
املتحدة، إرس���ال إثنن م���ن موظفيها 
م���ن مواطني دولة اإلم���ارات العربية 
املتح���دة ضم���ن رحل���ة استكش���افية 
إلى القط���ب اجلنوبي بقي���ادة العالم 
البيئي الش���هير ومستكش���ف القطب 

اجلنوبي روبرت زاون.
وس���تنطلق الرحل���ة االستكش���افية 
للع���ام  اجلنوب���ي  للقط���ب  الدولي���ة 
2011، في ش���هر مارس/آذار، حاملة 
للطي���ران،  االحت���اد  س���فيري  معه���ا 
عل���ي الشامس���ي، مديرع���ام القاع���دة 
التشغيلية لالحتاد للطيران في مطار 
أبوظب���ي الدولي، وت���رمي الصبيحي، 
مدي���ر العالق���ات اإلعالمي���ة، اللذي���ن 
س���يكونان من ضمن مجموعة مكونة 
م���ن 65 مستكش���فًا مت اختياره���م من 

25 جنسية حول العالم.
وم���ن املقرر أن تعود نتائج أبحاث 
عل���ي الشامس���ي وت���رمي الصبيح���ي 
االحت���اد  مب���ادرات  ف���ي  للمس���اهمة 
للطيران في املس���ؤولية االجتماعية، 
املخصص���ة لزيادة الوع���ي في أهمية 

تغييرات املناخ وحماية البيئة.
وت���رمي  عل���ي  م���ن  كل  وس���يقوم 
باستكش���اف ش���به اجلزيرة القطبية 
اجلنوبية إلى جانب عدد من اخلبراء 
واكتس���اب املعرف���ة املباش���رة ح���ول 

االحتاد للطيران تنضم لرحلة استكشافية 
في القطب اجلنوبي مع روبرت زوان

النظام البيئي اله���ش للقارة القطبية 
اجلنوبي���ة، واختب���ار احلي���اة البرية 
الفريدة فيه، في الوقت الذي يتعرفون 
عل���ى التغيي���رات املناخي���ة، وما الذي 
ميك���ن عمله حلماية آخ���ر ما تبقى من 
احلي���اة البري���ة احلقيقي���ة عل���ى وجه 
األرض.وفي هذا اخلصوص قال ترمي: 
»أرى مث���ل ه���ذه الرحل���ة جتربة هامة 
من ش���أنها أن تخلق تغييرًا كبيرًا في 
حياتي وحياة عل���ي. ولكوننا قادمن 
من منطق���ة اإلمارات العربية املتحدة، 
بطبيعته���ا  املتف���ّردة،  البيئ���ة  حي���ث 
الصحراوي���ة، الش���بيهة تقريب���ًا مب���ا 
نح���ن مقدم���ون علي���ه حي���ث الطبيعة 
اجل���رداء لكال املنطقتن، فإنني أتطلع 
للتع���رف إل���ى س���هول التن���درا الت���ي 
يشتهر بها القطب اجلنوبي والتعرف 

إلى طبيعة احلياة فيها.«
وُيش���ار إل���ى أن تل���ك الرحل���ة تأتي 
ف���ي إطار مش���روع 2041، الذي يعّرف 
الن���اس م���ن مختل���ف أصق���اع األرض 
عل���ى منطقة القطب اجلنوبي، وقد مت 
تسميتها خلف ذلك التاريخ، حيث من 
املقرر البدء باالكتشافات التجارية في 
املنطق���ة، في حال لم يتم إعادة جتديد 
معاه���دة نظام القط���ب اجلنوبي التي 

أبرمت في العام 1959.
مش���روع  »يق���وم  ت���رمي:  وأض���اف 
2041 بجه���ود كبيرة للتش���جيع على 

االس���تدامة العاملية، وإننا نتطلع إلى 
العودة حامل���ن معنا أفكارًا ومعارف 
واستكش���افات جديدة، نلهم من خالل 
أبوظب���ي،  ف���ي  ومجتمعن���ا  زمالءن���ا 
ونثي���ر داخله���م احلم���اس ملزي���د م���ن 

العمل نحو بيئة خضراء.«
سيقوم روبرت زوان وفريق 2041، 
ق���ادة  م���ن  بقي���ادة مجموع���ة دولي���ة 
الش���ركات وأخصائيي البيئة ورجال 
األعم���ال واملدرس���ن والش���باب خالل 
تل���ك الرحل���ة في أرج���اء ش���به القارة 
القطبية اجلنوبي���ة، في زيارة ملناطق 
خالق���ة وس���احرة يتبادل���ون األف���كار 
والتج���ارب ووجهات النظر على طول 

الطريق. 

تتشرف الرابطة املارونية في استراليا
بدعوتكم حلضور حفلها السنوي

وذلك يوم اجلمعة 
8 نيسان 2011
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لالستعالم شارلي ساره
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< مبحّب���ة وف���رح رّحب أبناء عن إبل بخادم رعّيتهم اخلوري حنا س���ليمان 
ال���ذي وص���ل إل���ى أوس���تراليا األحد املاض���ي في زي���ارة يتفّقد خالله���ا  أبناءه  

وعائالتهم ويطمئن عن أحوالهم في ديار اإلغتراب.
وق���د إحتفل اخلوري حنا س���ليمان بالذبيحة اإللهّية  نهار األحد 27 ش���باط 
2011 ف���ي كنيس���ة  مار يوس���ف املارونّية  - كرويدن مبش���اركة خ���ادم الرعّية  
املونس���نيور عّمانوئي���ل صق���ر وبحض���ور أبناء بلدت���ه احلبيبة، وقب���ل البركة 
اخلتامّي���ة تلي���ت صالة خاّصة  للعذراء مرمي  س���ّيدة عن إب���ل . وبعدها إلتّف 
اجلميع حول خادم رعّيتهم القادم من بالد البشارة في قاعة الكنيسة يتحّدثون 

إليه  وينالون بركته.
إّن جمعّي���ة ع���ن إب���ل اخليرّية في أوس���تراليا وبإس���م جميع أهال���ي البلدة 
يتمّن���ون للخوري حنا س���ليمان زي���ارة مباركة ومثمرة وعودة س���املة وميمونة 

إلى الوطن احلبيب.

أبناء عني إبل في أستراليا يرحبون 
بخادم رعّيتهم اخلوري حنا سليمان

< تشير احصائية اجرتها Essential Media Communication الى ان 
ستة مواطنن من كل عشرة يشعرون بالقلق ازدياد عدد املسلمن في استراليا. 
فقد وجدت االحصائية ان 57 في املئة يشعرون بالقلق الكبير او يشعرون بنوع 

من القلق ازاء عدد املسلمن في استراليا.
وقال اربعة مواطنن من عشرة انهم يعتقدون ان نسبة تعداد  املسلمن اكثر 
من خمسة في املئة من تعداد السكان مع ان النسبة احلقيقية هي 1،7 في املئة.

التخوف من املسلمني

< اطل���ق النار عل���ى مالك خيل 
الس���باق املليونير ليز س���امبا في 
ملب���ورن يوم االحد املاضي وفارق 
احلياة فورًا. وحتقق الش���رطة في 
اتصاالت���ه مع اش���خاص مجرمن 
اذ ميتل���ك ع���دة خي���ول س���باق مع 
رجل االعمال وصديقه رون ميديك 
املته���م بجرمية قت���ل رجل االعمال 

مايكل ماغيرك.
تس���تجوب  ان  املتوق���ع  وم���ن   
الشرطة ميديك شاب مبقتل سامبا 
م���ع انه ال يوجد اي اش���تباه ان له 

عالقة باجلرمية.
وكانت الش���رطة قد اس���تجوبت 
ميديك اثناء اجراء التحقيقات في 

جرمية قتل ماغيرك عام 2009.
ني���و  ف���ي  الش���رطة  واتصل���ت 
ساوث ويلز بشرطة والية فكتوريا 
فيم���ا يتعلق بجرمية قتل س���امبا. 
وق���ال محامي ميدي���ك ان موكله له 
عالق���ة عم���ل مع س���امبا على مدى 
السنوات املاضي وايضًا له عالقة 

صداقة معه.

مقتل صديق 
ميديك في ملبورن < خصص���ت حكوم���ة الوالي���ة 100 ال���ف دوالر مكاف���أة ألي ش���خص يق���دم 

املعلومات للقبض على القاتل الهارب من وجه العدالة غراهام جبن بوتار.
وكان ق���د حك���م على بوتار بالس���جن املؤب���د لقتله املراهقة كي���م باري وقطع 
رأسها واصابعها. وامضى بوتار 14 سنة من عقوبة السجن املؤبد قبل فراره 
وج���رم ع���ام 2008 بتهمة التعامل ب���� 15 مليون حبة اكستاس���ي ووجهت اليه 

ايضًا تهمة التآمر للقتل واختفى عن االنظار بعد فراره من السجن.

مكافأة ملعلومات تؤدي
 الى القبض على املجرم املدان بوتار

< يش���ير تقري���ر ان العصاب���ات في كوينزالن���د تتاجر بالتبغ املس���تورد من 
اخلارج بأسعار اقل من التبغ املرخص قانونيًا.

وتطالب مصانع التدخن الشرطة االمساك باملتاجرين بالتبغ غير املستورد. 
وبلغ حجم التبغ املستورد العام املاضي 2،7 مليون كيلو غرام  ومبعدل 15،9 

في املئة من حجم سوق التبغ.
وتطلب مؤسستا التبغ فيليب موريس وامبريال توباكو من دائرة اجلمارك 
تضييق اخلناق على استيراد التبغ ومن مكتب الضريبة مالحقة التجار الذين 

يتهربون من دفع الضريبة على التبغ املستورد.

1،1 مليار قيمة التبغ املستورد


