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جنبالط حيذر من فتنة القرار الظين :اتهامنا لسوريا بُين على شهود الزور

هـكـذا قـاد «خـطـأ بشـري» إلـى توقيـف فـايـز كـرم إسرائيل تضغط على لبنان مبجلس األمن

استمرت تداعيات معركة
عديسة يف التفاعل على
أكثر من مستوى سياسي
ودبلوماسي ،لكن من دون

ان حتجب الضوء عن اجلهود
املبذولة يف اجتاهات عدة
لتفادي املعركة االصعب
املتصلة بالقرار الظين

من دمشق ،والذي حذر فيه
من فتنة حيملها معه هذا
القرار ،مشددًا على وجوب
عدم استخدام احملكمة لغري

أغراضها االساسية ،علمًا
أن جنبالط ينتظر عودة
الرئيس سعد احلريري من
(التتمة ص)21

«اإلستئناف» البولندية تقرر تسليم املانيا عميل «املوساد» املتورط يف اغتيال املبحوح أوباما :الباب ال يزال مفتوحا أمام إيران

قررت حمكمة االستئناف يف
وارسو امس تسليم املانيا
يوري برودسكي الذي
يشتبه يف انه من عناصر

االستخبارات االسرائيلية
(املوساد) ومتورط حسب
القضاء االملاني يف اغتيال
القيادي يف حركة محاس

الفلسطيين حممود املبحوح
يف دبي.
امام
قاض
واعلن
(التتمة ص)21

Individual and personal ceremonies
for all occasions and cultures

Marriages Commitments Funerals
Mob: 0414 421 199 - Fax: (03) 9323 6855
Po Box 699 Pascoe Vale, Vic 3044
Email: milad01@optusnet.com.au

نقدم كافة اخلدمات
االجتماعية

(التتمة ص)21

شهر رمضان
كريم ومبارك
(االعالن ص )35

(التفاصيل ص )22

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

أعلن الرئيس االمريكي
باراك اوباما انه ال يزال
مستعدا للتفاوض مع ايران
حول برناجمها النووي،

مؤكدا يف الوقت عينه ان
العقوبات املشددة اليت
فرضها اخريا جملس االمن

مؤسسة املكاري للدواليب االوىل يف فيكتوريا
دواليب جديدة
ومستعملة
بأسعار ال تنافس

Milad El-Halabi – CMC, JP

wwwNsouthwestbuildersNcomNau

Sydney: Unit 9,46 - 48 Restwell St, Bankstown NSW 2200

pp: 255003 / 09613
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صدوره
املرتقب
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صـوت الحقيقة
بعد «اطالق النار» على القمة اللبنانية..

هل تنجح اسرائيل يف حتقيق مآربها!
انطونيوس بو رزق

يبدو ان «اطالق النار» من قبل واشنطن وتل
أبيب على القمة اللبنانية ،اليت ضمت جاللة امللك
(التتمة ص )12

تهنئة

نتقدم بأحر التهاني من اجلالية عامة واالسالمية
خاصة مبناسبة شهر رمضان املبارك أعاده اهلل على
اجلميع باخلري والسالم.

بإدارة أمحد املكاري

رمضان كريم
موبايل
دقيقة /سنت

44
15
20
20
47

خط ارضي
البلدان
دقيقة/سنت
املغرب
14
السعودية
6.9
سوريا
13.9
االمارات
13.9
اليمن
47

موبايل
دقيقة /سنت

13.9
14
11
15
17

خط ارضي
البلدان
دقيقة/سنت
مصر
13.9
العراق
4
األردن
8
الكويت
5
لبنان
6.9

نتمنى لكم ولعائالتكم رمضان مباركاً وصياماً مقبوالً
اعادة التعبئة متوفرة يف:

للمزيد من املعلومات وملعرفة الشروط الرجاء زيارة www.hellomobile.com.au:او االتصال على الرقم خدمة الزبون1300 126 999 :

«اهلريالد»
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اعالنات

مدير تسويق منتجات شركة الدرة العاملية يهنىء الشعبني اللبناني والسوري

ملك القشطة واحللويات
يتقدم شحادة
البحصة واوالده باحر
التهاني من اجلالية
االسالمية مبناسبة
شهر رمضان املبارك
اعاده اهلل على اجلميع
باخلري والربكات

**صاحب الشركة هشام الفاس ومدير املبيعات علي اسكندر

يتقدم السيد علي
اسكندر مدير املبيعات
هشام
شركة
يف
للتموين العائلي يف
ومسؤول
،الكمبا
تسويق منتجات شركة
الدرة العاملية يف
 باحر التهاني،اسرتاليا
من الشعبني اللبناني
مبناسبة
والسوري
جناح زيارة الرئيس
بشار االسد اىل لبنان
ملا يف هذه الزيارة
من متتني الواصر
االخوة بني الشعبني
ّ
.الشقيقني

شحادة البحصة واوالده خربة عشرات السنني يف تصنيع احللويات العربية

القشطة مصنعة يدويا داخل احملل

 كالج،  كربوج حلب بالفستق واجلوز:تتوفر لدينا مبناسبة شهر رمضان املبارك
.... والكنافة بالقشطة واجلبنة وغريها الكثري، البصمة،حالوة الشميسة..بالقشطة

1977 حلويات شحادة البحصة واوالده طعمة لبنان
املناسبات احللوة حتلو اكثر مع شحادة البحصة

288 Chapel Rd. South Bankstown NSW 2200
TEL: 9796 4818

Become a Moneygram Sub Agent visit www.ascglobalservices.com.au

Buying property in Lebanon?
Talk to us ﬁrst!
Many Lebanese Australians dream
of buying a property in Lebanon.
Thanks to the strength of the Arab
Bank network, and our expertise in
residential property finance, buying
an investment or holiday home in
Lebanon has never been easier.
Loans are now available for
Australian residents/citizens who
have proof of their Lebanese
nationality, and wish to purchase a
constructed residential property in
Lebanon. Arab Bank Australia can
assist with the completion of loan
documentation.

Key features:

For more information contact:

- Available to Lebanese Australians
with residency status in Australia;

Lebanese Residential Property
Investment Liaison Officer

- Loan amounts range from
USD$75,000 to USD$750,000;

Charbel Aboud
Phone (02) 9689 3500
Email: charbel.aboud@arabbank.com.au

- Loan term up to 20 years with
repayments made monthly in USD;

Melbourne enquiries

- Loans available for up to 75% of
the property value;
- Independent evaluation and
legal review of the property by
real estate and legal experts
in Lebanon.

Arab Bank Australia Limited ABN 37 002 950 745 AFSL 234563 ABA3051

Michael Jarrouge
Mobile: 0434 601 901
Email: michael.jarrouge@arabbank.com.au
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لبنانيــات

التقى احلوت وغامن واحتاد بلديات الضنية

سليمان :املرحلة املقبلة لإلمناء واخلدمات

اكد رئيس اجلمهورية ميشال
سليمان أن «املرحلة املقبلة
هي مرحلة إمناء وخدمات
للجميع ألن اجملالس البلدية
املنتخبة ،وبعد إعالن نتائج
االنتخابات اصبحت للجميع
وأمامها الكثري لتقوم به»،
متمنيا أن «تكون والية
االحتاد واجملالس والية منتجة
ومثمرة».
واشار خالل استقباله يف
قصر بعبدا امس االول،
وفد احتاد بلديات الضنية
برئاسة رئيسه حممد سعدية
إىل أن «هناك احتياجات
كثرية ملعظم البلدات والقرى
اللبنانية ،وتاليا أمام اجملالس
البلدية عمل كثري ،بعد انتهاء

االنتخابات وما رافقها من
معارك سياسية وعائلية».
الرئيس
سعدية
واطلع
سليمان على «اخلطوات
اليت اختذت لغاية اآلن».
ووضع االحتاد «بتصرف
رئيس اجلمهورية» ،معلنًا
«وقوفه وراءه» .ورفع
مذكرة تتضمن أبرز املطالب
اليت حتتاجها بلدات االحتاد.
وحبث رئيس اجلمهورية يف
التطورات الراهنة مع كل من
النائب عماد احلوت والوزير
السابق فارس بويز.
واطلع من رئيس جملس
القاضي
االعلى
القضاء
غالب غامن على عمل القضاة
واحملاكم واخلطوات اليت

يتخذها جملس القضاء لتعزيز
دوره واستقالليته.
كما التقى رئيس بلدية
باراماتا يف سيدني ـ اسرتاليا
بول غارار الذي وضعه
يف أجواء التحضريات لعقد
إتفاقات توأمة بني بلدية
باراماتا وعدد من بلديات
الشمال يف لبنان.
وتسلم الرئيس سليمان
على التوالي أوراق اعتماد
سفراء :تركيا سليمان إنان
اوزلديز ،غانا أمني أميدو
سليماني ،ايرلندا اسولدي
مويالن وجنوب افريقيا شون
ادوارد بينفلدت .وأقيمت
املراسم والتشريفات الالزمة
للمناسبة.

قهوجي :لن نتهاون مع العمالء وسنتابع رصد شبكاتهم

شدد قائد اجليش العماد جان
قهوجي على»:ان اجليش لن
يتنازل قيد امنلة عن دوره
دفاعا عن حدود الوطن ولن
يتهاون مع العمالء وسيتابع
رصد شبكاتهم حتى استئصاهلا
من جذورها».
اقيم أمس االول ،يف الريزة
حفل تكريم للضباط املتقاعدين،
اخلامسة
الذكرى
مبناسبة
والستني لتأسيس اجليش
حضره قائد اجليش العماد جان
قهوجي ،رئيس االركان اللواء
الركن شوقي املصري ،رئيس
رابطة قدماء القوى املسلحة
اللبنانية العماد املتقاعد ابراهيم
طنوس اىل جانب عدد من كبار
ضباط القيادة.
بدأ احلفل بدقيقة صمت على
ارواح الشهداء ،ثم القى
طنوس كلمة توجه فيها بالتعزية
اىل قيادة اجليش وذوي
العسكريني الذين استشهدوا
عند احلدود اجلنوبية» ،مثنيا
على «امللحمة البطولية اليت
سطرها اجليش يف مواجهة
العدو االسرائيلي» .وأكد
«وضع كل طاقات الرابطة
بتصرف املؤسسة العسكرية
واستعداد الضباط املتقاعدين
لاللتحاق بصفوفها جمددا تلبية

لنداء الواجب».
والقى العماد قهوجي كلمة
باملناسبة ،استهلها بتوجيه
حتية «اكبار واجالل اىل ارواح
الشهداء العسكريني واملدنيني
الذين سقطوا اثناء االشتباك
مع العدو االسرائيلي يف منطقة
العديسة».
واكد أن «اجليش الذي بقي
متماسكا يف اصعب الظروف
اليت شهدها لبنان ،مشكال
املالذ اآلمن وخشبة اخلالص
للجميع لن يتنازل قيد امنلة عن
دوره االساس يف الدفاع عن
حدود الوطن والتصدي للعدو
االسرائيلي بكل االمكانيات
املتاحة» ،الفتا اىل ان
«الرتسانة العسكرية املتطورة
اليت ميتكلها هذا العدو وتصعيد
تهديداته ضد لبنان لن ترهب
اجليش ولن حتد من عزميته على
الصمود واملواجهة».
وقال« :يأتي عيد اجليش
هذا العام وقد ابى رفاقكم
العسكريون املرابطون عند
حدود الوطن يف اجلنوب ،اال ان
جيسدوا معانيه بدم الشهادة
مؤكدين مرة اخرى وفاءهم
الواجب
والتزامهم
للقسم
مهما غلت التضحيات ،وذلك
يف مواجهة بطولية مع العدو

جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق  -عبداهلل طويل  -سامي مظلوم
رئيس التحرير :انطونيوس بو رزق
مدير التحرير :سامي مظلوم
Public Relations: Thomas Jordan

مديرة األعالناتُ :عال خ ّضور
اخراج كومبيوتر واعالنات :مريفت مشيسه األيوبي
الصف االلكرتوني :ناتالي األيوبي
مكتب ملبورن :كميل مسعود

Email:cjmassoud@optusnet.com.au
printed by: MPD - printing the news everyday
Unit E1 46 -62 Maddox Street - Alexandria NSW 2015

االسرائيلي ،اثبتت له بالدليل
القاطع ان االعتداء على اي شرب
من تراب لبنان هو يف عقيدة
املؤسسة العسكرية ومبادئها
اعتداء على الوطن بأسره».
وشدد على «متابعة رصد
شبكات التجسس والعمالة حتى
استئصاهلا من جذورها»،
مؤكدا «عدم التهاون مع
العمالء اىل اي جهة او مؤسسة
انتموا»
وختم قهوجي مهنئا الضباط
املتقاعدين مبناسبة العيد،
داعيا اياهم اىل «البقاء
ضهريا ملؤسستهم االم وجنودا
اصالبا يف ساحات الوطن».

استقبل بارود واألحدب ووفداً مصرياً

صفري :التعاون خري للجميع

املاروني
البطريرك
تابع
الكاردينال نصراهلل بطرس
صفري من الدميان أمس،
تطورات األوضاع الراهنة
وتداعيات حوادث اجلنوب
األخرية وانعكاساتها على
الساحة الداخلية.
الداخلية
وزير
والتقى
والبلديات زياد بارود الذي
اكتفى بالقول أنه لن يدلي
بأي تصريح« ،فقد جئت
لالستماع اىل توجيهات غبطة
البطريرك» .واجتمع صفري
وبارود على شرفة جناح
البطريرك اخلاص املطل على
وادي قنوبني ،ثم انتقال اىل
مائدة الغداء.
واستقبل أيضا ،وفدا مصريا
يقوم حاليا بزيارة حج لالماكن
املقدسة يف لبنان .ورافق
الوفد االبوان نبيل رفول
وحنا املوراني املرمييان.
للبطريرك
رفول
وشرح
«وضع الكنيسة املارونية
يف مصر اجلديدة» ،موضحًا
أن «الزيارة تندرج يف سياق
احلج اىل األماكن املقدسة
يف لبنان ،بعدما مشلت مقام
ومزار القديس مارون يف
براد يف سوريا».
وحضر اللقاء األب جوزف
الرسالة
رئيس
احلاج
املارونية يف مصر ،ثم قدم
الوفد اىل صفري هدية رمزية
عبارة عن صورة القديس
مارون حمفورة على قطعة
من حناس وتتضمن شعارات

1600

لوفاة

اليوبيل
مارون.
بالوفد،
صفري
ورحب
سائ ًال اهلل أن «يعطيكم
اإلقامة الطيبة يف لبنان».
وقال« :الشعب اللبناني
والشعب املصري أخوة وقد
تعود املصريون ان يأتوا
اىل لبنان لقضاء فصل
الصيف ،مثلما تعود بعض
اللبنانيني ان يذهبوا اىل
مصر لقضاء فصل الشتاء.
وحنن أخوة وكذلك املصاعب
اليت نلقاها هي عينها».
ودعاهم اىل «التضامن
يف ما بينكم واىل التعاون
مع بعضكم البعض ومع كل
افراد اجملتمع والطوائف،
ألن يف ذلك خريا للجميع
وقوة للمجتمعات كلها».

األحدب

مار

بعد ذلك ،استقبل صفري
مصباح
السابق
النائب
األحدب الذي أوضح أنه
مت التداول يف «األوضاع
نعيشها
اليت
املتأزمة
حاليا» ،مبديًا اعتقاده أن
«هناك حتديا أمام اللبنانيني
لتفادي إما احلرب اإلقليمية
وإما املواجهة الداخلية».
أضاف« :البعض يقول
الفتنة ،وانا أقول ال ،ألن
الفتنة تقتضي ان يكون هلا
طرفان ،وأعتقد أن هناك
فريقًا واحدًا قادرًا على وضع
اليد على البلد وذلك غري

مفيد ألحد ،ال للبنانيني وال
لـ»حزب اهلل» ،ألن منوذج
غزة ليس ملصلحة ألحد
وأي حرب إقليمية ليست
ملصلحة لبنان» .وشدد
على «وجوب العمل على
االستقرار بقدر ما نستطيع،
وهذا يقتضي أن يكون هناك
سيطرة على الوضع الداخلي،
وما نراه اليوم من واقع
لوضع الكهرباء وقطع طرق،
سببه الفورة عند الناس اليت
تعترب أنها حمرومة أبسط
حقوقها» ،قائ ًال« :علينا
الناس
حاجات
تأمني
وتفادي األخطار االقليمية
واالنقسامات الداخلية».
واعترب أن «كل لقاء قمة
هو خلري لبنان وكل زيارة
حمبذة ومباركة ،وحنن نرحب
باملسؤولني الكبار الذين
وأعتقد
لبنان،
يزورون
أن هناك معاجلات متعددة
للقضايا العربية وهذا أمر
جيد ،ونبارك املصاحلات
العربية وعلينا ان نسمع ما
مت االتفاق عليه بشأن لبنان
وهذا ما مل نسمعه حتى
الساعة».
وزار الدميان ،وفد من عائلة
اخلازن ،ضم الوزير السابق
فريد هيكل اخلازن والشيخ
امني اخلازن والشيخ وليد
اخلازن الذين جاؤوا لنعي
البطريرك بوفاة عميد العائلة
النائب السابق الشيخ الياس
اخلازن.

صفحة 4

السبت  7آب 2010

Saturday 7 August 2010

Page 4

اعالنات

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
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26 Good St~@Granville 2142

تركيب دواليب
جديدة ومستعملة
من ماركات
Kumho, Michlelin,
Dunlop, Bridgestone...
Good yearوغريها
ميزان اوتوماتيكي ()Wheel Allignment

(جنوطة)جديدة ومستعملة لكافة انواع السيارات

تصليح جنوطة وتركيب فرامات وبطاريات

خدمة ممتازة ..خربة يف العمل ..صدق يف املعاملة ودقة يف املواعيد
قارنوا اسعارنا بغريها واكتشفوا الفرق
لالتصال بـ نزيه:
Nazih: 0402 254 834 - PH: 9892 4001
Fax: 9892 4002
Address: 186 -188 Hawksview St,
Cnr of fowler Rd, Guildford NSW 2161

تهنئة
جلسة أركيلة
وقهوة
رومنسية
وهادئة
للعائالت
نظافة تامة..
ابتسامة مميزة..
خدمة من القلب..

لدينا خمتلف أنواع احللويات اللبنانية والعربية
قوالب كايك لكل املناسبات
ترويقة كنافة باجلنب والقشطة مع الكعك باالضافة اىل
الكرواسون والصفيحة الطرابلسية
Ph: 9760 2299 - Fax: 8704 1532
75 South St. Granville NSW 2142

يتقدم جان وجانو ابي ضاهر
ومجيع العاملني معهما يف
حمالت آل سوييت
بأحر التهاني من اجلالية
العربية عامة
واجلالية االسالمية خاصة
مبناسبة
حلول شهر رمضان املبارك
اعاده اهلل
على اجلميع باخلري والسالم
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لبنانيات

التيار أقوى واحلادثة ال تؤثر على ثقتنا باآلخرين

العماد عون يف خلوة اإلنتشار يف التيار :السقوط حالة إنسانية وساذجاً من ال يتوقعها وما يصدمنا هو الشخص

السيد املسيح اإلثين
من تالميذ
ّ
عشر ثالثة سقطوا .يوضاس
ّ
بالشك وبطرس
باإلغراء وتوما
باخلوف .هكذا مجع العماد
ميشال عون تالمذته الضباط
يف العام  1988ليخربهم القصة
ألن املرحلة االتية مرحلة سقوط
ّ
الكثريين .قال اجلنرال منذ اكثر
من  20سنة.
سقط فايز كرم .السقوط حالة
إنسانية ّ
يعلق العماد عون ومن
اما
ال
ّ
يتوقعها يكون ساذجًا ّ
ما يصدمنا فالشخص .احلدث
ّ
ولكنه خسارة
طبيعي إذًا
تسجل يف املسرية اليت يتحدى
ّ
العماد عون أمام لبنانيي العامل
أمجع الذين اتوا من ّ
كل دول
اإلنتشار اىل خلوة التيار الوطين
احلر ليومني ان نكملها من دون
ّ
ان تؤثر هذه احلادثة على ثقتنا
ومن دون أن تؤثر على ثقتنا
باآلخرين فنسقط حنن ايضًا...
ّ
الشك».
يف
ويقلب العماد عون الصفحة على
«قطوع» العمالة الذي جيب
ان تتوقعه كل جمموعة ليفتح
الصفحة على «قطوعات»
الوطن اليت تضعها اسرائيل
ّ
مرة على شكل
يف
كل فرتة ّ
حرب ومرة على شكل صراع
داخلي ومرة على شكل فتنة
وعندما تهدد سياسات الدول
وجودنا لنا احلق يف الدفاع
عن انفسنا يقول العماد عون

امام كوادربرتقالية حضرت
من اسرتاليا وافريقيا واوروبا
واألمريكيتني والدول العربية»
لشق طريق تنظيمية جديدة.
يضيف العماد عون هدف
ّ
والشلة اليت معها
اسرائيل
توطني الفلسطينيني يف اماكن
تواجدهم.
يشرح العماد عون مستندًا
الفلسطينية
املشاريع
اىل
اإلسرائيلية من جهة واىل
األرقام اليت جتعل مستحي ًال
على لبنان استيعاب نصف
مليون انسان على ارضه من
جهة أخرى .حنن لسنا معتدين
ّ
وال ارهابيني وامنا مدافعون
عن ارضنا .صورة مصححة
عن تلك اليت ينشرها اإلعالم
يف اخلارج واليت تركت عند
املنتشرين اسئلة كثرية اجاب
عنها العماد عون بلقاء الساعة
الكاملة بوضوح «فاإلسرتاجتية
الدفاعية التعين قرار احلرب
ألن
والسلم وامنا قرار الدفاع ّ
احلرب والسلم يف يد اسرائيل
وامريكا وحزب اهلل مقاومة،
مرة يضرب قطارًا
فهل رأيتموه ّ
يف اوروبا او يقصف مبنى يف
امريكا او يفتعل شغبًا يف اسيا؟
واملخطط احلالي خلق فوضى يف
لبنان تستدعي هجرة اللبنانيني
والفوضى بطرق ثالث :صراع
لبناني فلسطيين وصراع سلفي
لبناني وصراع مذهيب وطائفي

داخلي».
اجلنراملطمئن»:لن حتصل حربًا
اسرائيلية على لبنان وحوادث
احلدود ستبقى حوادث حد=ود
متر الفتنة ،أجهضناها
ولن
ّ
بفضح املؤامرة وبدفن عنصر
اللبنانيني
وبوعي
املفاجأة
الذين لن ينجروا اىل الغريزة
ّ
ولكل
وبقوة الردع اليت لدينا،
مقدم سامل لبناني خيرب اجلنرال
ّ
«فاملقدم سامل الذي
القصة
ّ
ُوعد على عهد املماليك بتسليمه
حكم بشري اذا ما أزاح البطريرك
آنذاك ،ازاح البطريرك فقطعوا
ألن من خيون بطركه خيون
رأسه ّ
أي كان قالوا له آنذاك .فحذار
ّ
من قطع الرأس.
يكتب العماد عون أفكارًا على
حمرمة فقد اعتاد على ذلك مذ
كان يف السفارة الفرنسية
يف التسعني ورسل التيار
احلر يف العامل يناقشون
الوطين ّ
أفكارهم على بياض الطموح
والقضية
والرسالة
واحللم
الذي زرعه فيهم العماد عون
فيكتبون يف اإلعالم والتنظيم
والتميول والسياسة والتواصل
حتت عنوان اإلنفتاح ليبدأوا
مرحلة جديدة من العمل تبنى
على توصيات هي جمموعة
اإلقرتاحات اليت سريفعونها
بعد النقاش اىل رئاسة احلزب
ويعلنونها غدًا لتكون عامودًا
اهم ما فيها
فقريًا للمرحلة اآلتية ّ
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0434 732 592 – 0403 482 345 – (02) 8764 8182
)Miss Middle East (Australia
We are inviting contestants of Middle East Background

)to join in the 2011 Miss Middle East (Australia
You will be given the opportunity to represent your community,
to meet new people, to develop your career and to enjoy the prizes.
If you are interested to contest in this magical event, please fill in the coupon below
and send it with a photo to our postal address below or email us to:
info@missmiddleeast.com.au

Tel: (02) 8764 8186 - Fax: (02) 8764 8062
Address: Unit 9, 46 -48 Restwell St, Bankstown, NSW 2200

Name: ..................................................................................................................................
Age: .....................................................................................................................................
Address: .............................................................................................................................
Email: ..................................................................................................................................
Phone: .................................................................................................................................
Hobbies: .............................................................................................................................
WINNER

of the 2009
Ethnic
Business
Award

Sponsored by:

Face the
Future with
Your Beauty’s Future is in your Hands

Laser Skin Resurfacing
IPL + Laser Hair Removal
Cellulite + Weight Reduction
Advanced Skin Peels
Cosmetic Injectables + Fillers
Facials + Body Treatments
Waxing + Bridal Make Up
Advanced Skin Care Products

1300 BEAUTY
Located in Major Shopping Centres

www. ellarouge.com.au










التواصل مع مجيع اجلمعيات
واألحزاب واإلدارات اللبنانية
يف العامل وايصال الرسالة يف

دجال وتفعيل ّ
خط
مواجهة إعالم ّ
الطريان اإلجتماعي والفكري
واإلمنائي والتطويري والسياسي

ّ
وكل العواصم اليت
بني بريوت
تزرع برتقا ً
ال لتحصد لبنان سيدًا
وبال فساد».

«ضلوع إسرائيل باغتيال احلريري مسألة مطروحة»

السيد حسني :اللبنانيون لن خيتلفوا على احملكمة

رأى وزير الدولة عدنان السيد
حسني ،أن «إمكانية ضلوع
إسرائيل يف اغتيال الرئيس
الشهيد رفيق احلريري هي
مسألة مطروحة ،وأنه علينا
أن ننتظر الدالئل أو املعطيات
اليت سوف يعلنها (األمني العام
لـ»حزب اهلل») السيد حسن
نصر اهلل يف مؤمتره الصحايف
املقبل» ،معتربا أن «اللبنانيني
لن خيتلفوا على احملكمة الدولية
يف ظل وجود مرجعيات قانونية
وسياسية تستطيع حسم األمور
وضبط اإليقاع».
ورأى يف حديث اىل موقع
«ناو ليبانون» أمس االول،
أن «رئيس اجلمهورية (ميشال
سليمان) املؤمتن على البالد
وسالمتها يتابع كل األمور املتصلة
مبوضوع احملكمة بالتعاون مع
احلكومة اللبنانية بشخص رئيس
جملس الوزراء سعد احلريري»،
لذلك ال خوف من أي تداعيات
على البلد يف ضوء هذه املتابعة
الرمسية املسؤولة ،اليت تواكب
كل التفاصيل خطوة خبطوة»،
مشددا على «متسكنا بالعدالة،
وبوجوب كشف الذين خططوا
ونفذوا جرمية اغتيال الرئيس
الشهيد رفيق احلريري».
وأوضح أن «االعتداء السافر
على جيشنا الوطين ليس نامجا
عن نصب كامريا أو قطع شجرة
هناك ،بل هو يندرج يف إطار
التهديدات اإلسرائيلية املستمرة
للبنان بتدمريه وإعادته سنوات
اىل الوراء ،كما جاء على لسان
أكثر من مسؤول إسرائيلي»،
مشريا اىل «استمرار اخلروق
اإلسرائيلية للساحة الداخلية
اللبنانية ،مبا خيالف كل القوانني
والشرائع الدولية ،بدليل وجود

شبكات العمالء املتمادية يف
تهديد أمن الوطن».
وذكر أن «العدوان اإلسرائيلي
األخري يف العديسة قابله رد
واضح من جانب اجليش اللبناني،
الذي يتمسك حبقه ويصر
على الدفاع عن سيادة الوطن
وأراضيه» ،متسائال «هل
قامت قوات «اليونيفيل»
بدورها أثناء فرتة االشتباكات
يوم الثالثاء؟» ،معربا عن
«اعتقاده أن واجباتها مبوجب
القرار  1701هي مساندة اجليش
اللبناني يف بسط سلطة الدولة
اللبنانية على أراضيها».
لقوات
«التعرض
ورفض
«اليونيفيل» يف أي من
األحوال ،خصوصا وأننا مع إقامة
وتعزيز أطيب العالقات وأحسنها
بني الشعب اللبناني يف اجلنوب
وقوات الطوارئ الدولية»،
منّبها من «سعي إسرائيل
املستمر والدؤوب من اجل إجياد
اخلالفات والتناقضات بني أهالي
اجلنوب وقوات «اليونيفيل».
ّ
وذكر بأنها «ليست املرة األوىل
اليت يتحرك فيها اجليش اللبناني
لصد العدوان اإلسرائيلي ،وأن
اجليش وقف يف حرب متوز مدافعا
عن لبنان بالتنسيق مع املقاومة،
وبعد حرب متوز تصدى اجليش
يف أكثر من مناسبة للخروق
اإلسرائيلية» ،منوها بـ»الدور
للجيش
واملسؤول
الكبري
وقياداته احلكيمة اليت تتحرك من
أجل محاية الوطن وفق األصول
السياسية والقانونية».
وقال« :إن إسرائيل تعمل
على زرع اخلالف بني اجليش
احلكومة
وبني
واملقاومة،
اللبنانية واملقاومة ،كما بني
أعضاء احلكومة نفسها ،اليت ال

تلتفت اىل كل هذا التهويل،
بل أنها تعمل على متتني وحدة
السلطة يف لبنان ،وتأكيد
التزام البيان الوزاري ،إضافة
إىل متسك احلكومة بوجوب تنفيذ
قرار جملس األمن  1701الذي
خترقه إسرائيل بشكل متكرر
ومتواصل منذ صدوره حتى
اليوم».
واعترب أن «دور املقاومة متفق
عليه داخليا يف إطار البيان
الوزاري والسياسات العامة
للحكومة اللبنانية ،وأن اللبنانيني
لن جيدوا ما خيتلفون عليه إذا
ما عزموا على وضع إسرتاتيجية
وطنية للدفاع ،خصوصا وأن
مواقف حسن نصراهلل تلتقي يف
شكل أو بآخر مع هذه اإلرادة
الوطنية اللبنانية ومع احلكومة
اللبنانية ومع هيئة احلوار الوطين
يف إجياد إسرتاتيجية وطنية
للدفاع قائمة على تكامل القدرات
بني اجليش واملقاومة ،ال سيما
بعد املعادلة اليت طرحها ،واليت
أشار فيها اىل أن الشعب هو
الذي حيمي اجليش واملقاومة،
وهذا الكالم يؤكد أهمية الوحدة
اللبنانية ،والتفاف اللبنانيني
حول اجليش واملقاومة بعيدا
من أي حساسيات طائفية أو
مناطقية».
وشكر «القادة العرب الذين
وفدوا إىل لبنان من أجل أن
يؤكدوا تضامنهم مع حقه
باالستقرار والوحدة والتنمية
على
مشددا
والتطور»،
«إجيابية نتائج القمة الثالثية
اللبنانية ـ السعودية ـ السورية
يف قصر بعبدا ،إضافة إىل زيارة
أمري دولة قطر ،ألن هذه الزيارات
العربية تصب يف مصلحة لبنان
واللبنانيني».

نديم اجلميل :ضرب صدقية احملكمة تع ّ
د
على لبنان وسلمه األهلي

أكد عضو كتلة «الكتائب
اللبنانية» النائب نديم اجلميل،
«استمرار السعي من أجل
معرفة احلقيقة ،وتطبيق العدالة،
ألنها الوسيلة الوحيدة اليت
توصل لبنان إىل السالم وليس
العكس» ،مشددا على أن «أي
حماولة لتسييس احملكمة الدولية
وضرب صدقيتها ،هي ٍ
تعد على
لبنان وسلمه األهلي» ،وأشار
اىل أنه «على حلفاء «حزب
اهلل» السوريني أن يسلموا
شاهد الزور هسام هسام
املقيم عندهم اىل احملكمة ،كما
على (رئيس تيار «املردة»
النائب) سليمان فرجنية أن
يسلم الشاهد الثاني من عائلة

جبور الذي أدىل بشهادته عنده
يف بنشعي إىل القضاء».
وأوضح اجلميل يف حديث اىل
صحيفة «الراى» الكويتية
أمس االول« ،لسنا يف صدد
الدفاع عن احملكمة الدولية،
ألنها قائمة يف ذاتها ،وكونها
ليست طرفا ،وأن يف استطاعة
أحكامها أن حتمل اتهامات
ألركان من  14آذار متاما ،كما
ميكن أن تتهم أفرادا من قوى
 8آذار ،أو أي فريق لبناني
أو غري لبناني» ،مشددا على
أن «واجبنا يقتضي أن نضع
أنفسنا حتت تصرف احملكمة
الدولية من أجل خدمة احلقيقة
والعدالة».

وقال :علينا أوال أن نعرف املكان
الذي يتواجد فيه شهود الزور
الذين حتدث عنهم األمني العام
لـ»حزب اهلل» السيد حسن
نصر اهلل ،حيث فهناك اثنان
منهم يف سوريا ،والثالث يف
السجن» ،داعيا اىل «البدء
مبحاكمتهم ،ألن احملكمة هي
من تتوىل أمر حماكمتهم وليس
احملقق العدلي أو املدعي العام،
ومن ثم ليذهبوا إىل احملكمة
ويشهدوا».
وأكد اجلميل «حنن لسنا
مسؤولني عن شهود الزور،
وأنه إذا كانت احملكمة تريد
مقاضاتهم فليبدأوا بتسليمهم
اىل هذه احملكمة».
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لبنانيــات
اكد أن اتهامه لسوريا كان مبنياً على ال شيء ودعا اىل االسراع يف حماكمة العمالء

أبلغ سليمان دعم إيران للبنان والتقى بري ونصر اهلل

جنبالط :التكامل املوضوعي بني اجليش واملقاومة سالح وحيد لردع العدوان والييت :احملكمة أصبحت أداة
سياسية بيد اسرائيل وحلفائها

االسرائيلي يف اجلنوب» ،معتربًا
جدد رئيس «اللقاء الدميوقراطي»
أنه «على الرغم من كل التنظري
النائب وليد جنبالط التأكيد ان
الداخلي والفلسفات اخلارجية هناك رأى مستشار املرشد األعلى
«االتهام السياسي لسوريا مل
تكامل موضوعي وطبيعي بني للثورة اإلسالمية يف ايران علي
يكن مبنيًا على شيء» ،الفتا اىل
اجليش وبني املقاومة وبني الشعب أكرب والييت ان «احملكمة الدولية
ان «اجلميع مع احملكمة ومع العدالة
وبني املقاومة وبني الدولة ،وكفانا أصبحت يف أيدي اسرائيل
على اال تستخدم هذه احملكمة لغري
تنظريًا من هنا ومن هناك ،اذا وحلفائها» ،الفتًا اىل «اننا
اغراضها االساسية» .وشدد على
كان اجليش وحده يستطيع ان نؤمن أن هذه احملكمة أصبحت أداة
ان «هناك من يريد استخدام
احملكمة الشعال فتنة داخلية وعلينا
يقوم بالواجب او املقاومة ،هناك سياسية يف يد الواليات املتحدة
احلذر من هذه احملاوالت» ،داعيًا
تكامل طبيعي ،واالمر يذكرني االمريكية والكيان الصهيوني».
اىل «االسراع يف وضع حمكمة
بالتكامل الطبيعي يف حترير ارض وأكد «دعم بالده للبنان ضد
خاصة من دون متييز او استئناف
فيتنام بني فييتكونغ آنذاك وبني اإلعتداءات اإلسرائيلية» ،مشيدًا
اجليش الفيتنامي الشمالي عندما
حملاكمة العمالء» .وشدد على ان
اللبناني
اجليش
بـ»تصدي
ّ
«سالح املقاومة يبقى اساسا اىل
*جنبالط*
حرروا فيتنام اجلنوبية كاملة للعدوان األخري الذي قامت به
ان جيهز اجليش لردع العدو» ،بزيارته الشهرية واملشؤومة اىل االمر ،ال بد من قرار دولي ممتاز من الوجود واالحتالل االمريكي ،إسرائيل».
معتربًا أن «هناك تكام ًال موضوعيًا تل أبيب».
ينفذ حبدث كبري وزلزال كبري ،فكفانا حماوالت من التفرقة او زار والييت على رأس وفد امس
بني اجليش واملقاومة ،وهذا هو اضاف« :يف العام  1972كان ما هو هذا الزلزال؟ كان اغتيال التجزئة او التنظري ،وعندما نرى ما
االول رئيس اجلمهورية ميشال
السالح الوحيد لردع اي عدوان توقيع كامب ديفيد رمسيا ،ولكن الرئيس الشهيد رفيق احلريري ،رأيتموه بالصورة ان اجلندي الدولي
سليمان يف القصر اجلمهوري،
اسرائيلي» .وكشف انه سيلتقي كان بدء اخلالف اليميين السوري فكان ان خرج اجليش السوري بعد يرفع علما أبيض وهذا مضحك،
وعرض معه للعالقات اللبنانية
رئيس جملس الوزراء سعد احلريري بأحداث الفياضية .ومنذ العام  1972االغتيال ومن خالل املوجة العارمة كي ينبه االسرائيليني أو يكون
ـ االيرانية وسبل تعزيزها على
بعد عودته اىل بريوت «للتوافق دخلنا يف توتر داخلي يف لبنان املعارضة لسوريا ،وآنذاك ليس عازال .وكنا نتمنى ان نرى اجلنود
املستويات كافة ويف شتى
على كيفية منع اللبنانيني من هائل وجديد .ويف العام  1982سرا كنت أحد هؤالء الذين اتهموا الدوليني يقفون اىل جانب اجليش
اجملاالت .كما تناول اللقاء
الوقوع يف املخطط االسرائيلي اجتاحت اسرائيل بريوت وحاولت سوريا باالغتيال .واتهمنا االتهام يف مواجهة اسرائيل .صحيح ان
القوات الدولية مهمة لكن احذروا تطورات االوضاع يف املنطقة.
الغربي الذي يعمل للفتنة».
من خالل اتفاق  17أيار جر لبنان السياسي ثم تبني ان كل هذا
ان نقع يف الفخ .يف التسعينات ونقل والييت اىل الرئيس
صحايف
وقال جنبالط خالل مؤمتر
ً
اىل معسكر اسرائيلي غربي وحتييد االتهام السياسي كان مبنيا على
مل حتم القوات الدولية أهل البوسنة سليمان حتيات املرشد االعلى
أمس
كليمنصو
عقده يف منزله يف
لبنان جمددا ،وفشلوا من خالل حرب ال شيء ،ومل يكن هناك اتهام
عندما قتل على يد الصرب سبعة السيد علي خامنئي والرئيس
االول« :حاول البعض من لبنان اجلبل يف  6شباط ،املقاومة ،حترير موضوعي مبنيًا على شيء ،وأكاد
ومن اخلارج جر لبنان اىل حلف االقليم ،املقاومة يف اجلنوب ويف أالقي البعض على شهود زور آالف من املسلمني البوسنيني .حممود أمحدي جناد والقيادة
بغداد ،أي حتييد لبنان عن اخلاصرة بريوت ويف صيدا ويف كل مكان ،حركوا كل شيء ،وعندما فشلوا ويف الكونغو هناك ايضا قوات االيرانية ،مكررًا «دعم اجلمهورية
ّ
السورية ،وعن واجبات لبنان ثم كانت اجلوالت تلو اجلوالت ،اىل يف املوضوع ـ وأكدنا دائما طوال دولية حتاول التهدئة ،وحتى هذه االسالمية للبنان ضد االعتداءات
العربية ،ولكنهم فشلوا ،وكانت ان وصلنا اىل العام  1991اىل هذه الفرتة على الرغم من اخلالف اللحظة مات يف املذابح  5ماليني االسرائيلية» .ونوه بـ»تصدي
ثورة  1952وانتصرت الثورة ،اتفاق الطائف ،الذي أرسى قواعد مع سوريا على أهمية الطائف ـ من البشر .اذا املقاومة واجليش اجليش اللبناني للعدوان االخري
ويف العام  1975و 1976كانت العالقة املميزة بني لبنان وسوريا خرجوا علينا وكانت املؤشرات يف والدولة خري مدافع عن اجلنوب وعن الذي قامت به اسرائيل»،
احلرب االهلية ،وال بد ان نتذكر واهلدنة مع اسرائيل .ومن العام العام  ،2007باتهام «حزب اهلل» لبنان ،والقوات الدولية اهال وسهال مقدمًا «التعزية بالشهداء الذين
ان يف كل جولة من جوالت الدم  1991اىل العام  2000اىل العام بأنه وراء االغتيال ،ثم ظهر هذا بها ،لكن كما يقول احلديث :اجلنة سقطوا نتيجة هذا العدوان».
ّ
يف لبنان ،كان يف اخلارج جوالت  2004ولن ادخل يف التفاصيل يف شكل علين يف صحيفة «دير حتميها ظالل السيوف .حتى
اجلنة وأثنى على القمة الثالثية العربية
احملادثات من اجل مترير كامب اكثر كان اهلدوء يف لبنان ،وطبعا شبيغل» يف العام  2008وقبلها حتميها ظالل السيوف».
يف بعبدا وزيارة أمري قطر.
ديفيد ،وعندها دخلت سوريا اىل كانت هناك تنوعات».
الرئيس
رحب
جهته،
يف جملة «لو فيغارو» وبعض وشدد على ضرورة «االسراع من
لبنان وكنت على خالف معها وهذا وتابع« :يف العام  2004كانت الصحف العربية .ويف العام  ،2010يف وضع حمكمة خاصة من دون سليمان بوالييت ،شاكرًا إليران
معروف ،لكن آنذاك قال كمال بداية مؤشر اخلطر االكرب وهو وليس هناك من وضوح أكثر من متييز او استئناف حملاكمة العمالء« ،وقوفها الدائم اىل جانب
جنبالط للرئيس حافظ االسد:
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الداخلية وحتريفها عن أساسها ،او اىل غريها من املؤسسات من لبنان هي تلبية دعوة موجهة
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لذا علينا احلذر كثريا من هذه دون ان نرى خلفية هذا .رمبا هذا من «احتاد مؤسسات الراديو
After disappointing for much of the past month, the concerns over the US economy
احملاوالت .وقد مت التوافق على ان يف مكان ما بريء ولكن رمبا تاريخ والتلفزيون يف العامل اإلسالمي»
FTSE
5386.16
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abated overnight with private sector payrolls and service sector activity both coming in
سوريا مع االستقرار والعدالة ،ودعم عائلته أو تاريخ انتمائه او يف مكان الذي عقد اجتماعاته اليوم
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above market expectations. Theً ADP national employment report, often a precursor to
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market higher than what SPI is currently indicating.
The Aussie has fared well overnight despite the Dollar’s strength with the currency
currently buying USD.9170. With investor sentiment on the improve, we expect that
the currency will well supported below USD.9150 with a run at USD.9200 possible
during the Asian session.

والبناءة ،وحنن نشعر بسرور
بالغ عندما نرى ان العالقات
األخوية واملميزة تتعزز يوميا
بني اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية
واجلمهورية اللبنانية الشقيقة
بشكل مضطرد .وهذا التكاتف
والتقارب والتالحم بني الشعبني
والدولتني يف إيران ولبنان من
شأنه أن يعزز السالم واألمن
يف املنطقة ،وحنن نشعر بتقدير
كبري وسرور بالغ عندما نرى
هذا التالحم وهذه الوحدة وهذا
اإلنسجام بني املقاومة والشعب
واحلكومة يف لبنان ،وحنن نعتقد
ان هذه الوحدة من شأنها أن
تقطع الطريق أمام املؤامرات اليت
يشنها أعداء لبنان».
وكان والييت زار االربعاء،
األمني العام لـ»حزب اهلل»
حبضور السفري أبادي وعدد
اإليرانيني،
املسؤولني
من
آخر
اجملتمعون
واستعرض
األوضاع والتطورات السياسية
يف لبنان وفلسطني واملنطقة.
وبدأ والييت زيارة اىل لبنان
أول من أمس ،تلبية لدعوة من
«املنظمة االسالمية للصحافة»
مؤمتر
يف
خالهلا
يشارك
احتاد االذاعات والتلفزيونات
االسالمية .وكان يف استقباله
يف مطار رفيق احلريري الدولي
وزير اخلارجية علي الشامي
والسفري ابادي واركان السفارة
االيرانية يف بريوت.
ووضع والييت زيارته اىل لبنان
يف اطار تنمية العالقات الطيبة
بني البلدين ،والبحث يف آخر
التطورات اليت تعيشها املنطقة،
داعيا اىل «تضافر اجلهوديف املنطقة ملواجهة االرهاب
الصهيوني ،ونصرة الشعب
الفلسطيين وقضيته العادلة».
وقال« :نؤمن بأن عالقة
االخوة بني ايران ولبنان مهمة
جدًا ،وخصوصًا بعد االعتداء
الصهيوني ضد اللبنانيني الذي
حصل اخريًا ،وحنن نعرب عن دعمنا
القوي ملقاومة الدولة اللبنانية.
كما نؤمن بأن عالقة االخوة بنيبلدينا ستكون هلا نتائج مهمة
واجيابية لناحية ارساء السالم يف
املنطقة».
ورأى ان «احملكمة الدولية
اصبحت يف ايدي اسرائيل
وحلفائها» ،مذكرًا بأنه «بعد
اغتيال الرئيس رفيق احلريري مت
اتهام سوريا واستمر هذا االتهام
لسنوات اربع ،واليوم غريوا وجهة
االتهام ناحية «حزب اهلل»
واملقاومة االسالمية .وكما نفى
اخونا العزيز السيد حسن نصراهلل
اي عالقة لـ»حزب اهلل» يف
هذه القضية ،حنن نؤمن بأن هذه
احملكمة اصبحت اداة سياسية
يف يد الواليات املتحدة االمريكية
والكيان الصهيوني» .وشدد
على ان «هناك عالقة اخوة
متينة بني ايران وسوريا ،ومنذ
بدء الثورة االسالمية زادت هذه
العالقة وتوطدت سنة بعد سنة
وال احد يشك يف عالقة االخوةهذه وسوف تستمر» ،مشريًا
اىل انه سيزور دمشق.
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لبنانيات

بري :لبنان ال يقوم إال على املقاومة والوحدة

أكد رئيس جملس النواب نبيه
بري ان «املقاومة تبقى ضرورة
وحاجة وطنية طاملا بقي االحتالل
والتهديد االسرائيلي» ،مشددًا
على ان «لبنان ال ميكن ان يقوم
اال على املقاومة والوحدة».
وأشار اىل أن «معادلة السني
السني أثبتت انها العالج احلقيقي
حلفظ استقرار لبنان» ،معتربا أن
«اسرائيل حتاول نقل التوترات
والتسريبات عرب احلدود االقليمية
الضعاف تركيا وايران».
من جهته ،لفت وزير الرتبية
حسن منيمنة اىل ان «مسار
القطاع العام يف أفقه الكلي
الفئوية
لإلعتبارات
مرهون
والطائفية والتقديرات الشخصية
املتعددة اليت ختتزل الصاحل العام
مبؤشرات الزيادة أو النقص يف
حجم مكتسباتها».
رعى الرئيس بري أمس االول،
حفل افتتاح املؤمتر الثالث
ملؤسسات «أمل» الرتبوية
يف ثانوية حسن قصري يف
بريوت يف حضور الوزير منيمنة
والوزراء :حممد جواد خليفة ،علي
عبداهلل وعدنان السيد حسني،
والنواب :ياسني جابر ،قاسم
هاشم ،ايوب محيد ،عباس
هاشم وهاني قبيسي ،ومدير
مكتب املرجع الشيعي االعلى
آية اهلل السيد السيستاني يف
لبنان احلاج حامد اخلفاف وحشد
من ممثلي املؤسسات الرتبوية
والنقابات التعليمية والرتبية يف
لبنان.
وألقى الرئيس بري كلمة قال
فيها« :لقد توجت اسرائيل
خروقها للقرار  1701وقرأنا
اليوم (أمس) ان احلق علينا
وعلى شجرة العديسة ،ورأينا
وغري
االمريكية
التصرحيات

االمريكية .وأريد ان اوضح هذا
املوضوع ألن هناك تعميمًا اليوم
وموقفًا من قوات «اليونيفيل»
ومن الواليات املتحدة االمريكية،
وهناك مواقف يف االمم املتحدة
بالنسبة اىل هذا املوضوع وكأن
لبنان هو املعتدي .ان اخلط
االزرق قد وضع وهناك مناطق
عديدة يعتربها الكيان الصهيوني
جزءًا من ارضه ،اي من ارض
فلسطني ،وحنن نعتربها من
ارضنا .يف العديسة كان هناك
منزل ويف رميش كان هناك منزل
مير اخلط بنصفه ،هذه املساحات
من االرض اتفق اال حيصل عليها
اي شيء من اي طرف من دون
التشاور مع «اليونيفيل».
اضاف« :أحاول هنا ان أكون
اكثر من موضوعي ومن دون
اي عاطفة؛ اتفق على انه
ممنوع
مسها من دون مراجعة
ّ
«اليونيفيل» .اذا نظرت وانت
تسري على احلدود عند بوابة فاطمة
على طول الطريق ترى البساتني
واالشجار على مدى العني والنظر
(من ناحية االراضي الفلسطينية)
اما من ناحيتنا فال ترى سوى
بضعة اشجار والباقي قندول
وشوك نتيجة االهمال الذي كان
سائدًا يف املنطقة .وقد اراد
االسرائيليون يف تلك املنطقة ان
يزيلوا هذه االشجار لكي يضعوا
مناظري وكامريات للمراقبة ومل
يراجعوا «اليونيفيل» وحصل ما
حصل .وباالمس حصلت اتصاالت
بيين وبني رئيس اجلمهورية
(ميشال سليمان) وبيين وبني
دولة الرئيس (سعد احلريري)
وبيين وبني «اليونيفيل»
بشأن الشجرة بعد ما حصل وقلنا
فلتتصرف قوات «اليونيفيل»،
فرفضت اسرائيل ان تتصرف

*رئيس جملس النواب نبيه بري*

«اليونيفيل» .رفضت حتى
ان تقوم قوات «اليونيفيل»
بقطع الشجرة ،واجليش اللبناني
وحنن وافقنا على انه اذا قررت
«اليونيفيل» ان تقطع الشجرة
فلتقطعها لكن االسرائيليني
رفضوا ،ملاذا؟ ألنهم يريدون
التحرش .هذا اجمليء العربي
وزيارة اول قائد عربي للمنطقة
هناك واملظلة العربية ،كل هذا
أزعج االسرائليني ،واالسرائيليون
يريدون الفتنة يف لبنان .لذلك
ما حصل كان جرأة كبرية من
يفوت الفرصة على
لبنان يف ان ّ
االسرائليني يف هذا املضمار».
وتابع« :توجت اسرائيل خروقها
للقرار  1701واعتداءاتها على
لبنان بإقدامها على انتهاك
احلدود السيادية الربية لبلدنا
لنشر اجهزة مراقبة وتصوير،
وهي مل متتثل لطلب قوات
«اليونيفيل» اخراج آلياتها من
االراضي اللبنانية ،ومل تستجب
النذار اجليش اللبناني بهذا
اخلصوص .ان اسرائيل وعن
سابق اصرار وتصميم كانت

تنفس عن احقادها على اجليش
اللبناني لالنتقام من االستقرار
االمين الذي يشهده اجلانب
اللبناني من احلدود والنشاط
واالزدهار العمراني منذ حترير
معظم املنطقة احلدودية اىل
اليوم ،وكذلك التحدي الذي
برز من خالل ازالة آثار احلرب
االسرائيلية على لبنان صيف
.»2006
وتوجه «بتحية االعتزاز اىل جيشنا
الباسل على تصديه الختبار النار
االسرائيلية ،ونشد على ايدي
الضباط والرتباء واجلنود الذين
يقفون على خطوط الدفاع االوىل،
وخنص بالتحية ارواح شهيدي
اجليش روبري العشي وعبداهلل
الطفيلي واجلرحى الذين سقطوا
خالل رد العدوان االسرائيلي.
كما نتوجه بالتحية واالحنناء اىل
شهيد الصحافة واالعالم ولبنان
عساف بو رحال» ،جمددا
التأكيد ان «املقاومة تبقى
ضرورة وحاجة لبنانية طاملا بقي
االحتالل واالطماع والتهديدات
االسرائيلية».

ورأى ان «لبنان ال ميكن ان
يقوم اال على املقاومة والوحدة
الوطنية اليت حتفظ لبنان ويف
قلبه اجلنوب» .وقال« :يف
الوقائع اللبنانية فإن معادلة
س.س اليت اكدنا عليها غري مرة
اثبتت انها العالج احلقيقي وشبكة
االمان العربية القوية حلفظ وحدة
لبنان واستقراره» .واشار اىل
أن «التحرك املشرتك السوري
ـ السعودي وقمة بعبدا اليت متت
مبوازاته زيارة امري دولة قطر
اكدت على قاعدة انطالق وارتكاز
لرتسيخ التفاهمات اللبنانية ـ
اللبنانية».
واكد ان «التطابق العربي
القائم يف املسألة اللبنانية
شديد التفهم لضرورة رعاية
االستقرار الداخلي ،وهذا االمر
جيب ان يعكس نفسه على
التطابق اللبناني وعلى الثقة
بني الفرقاء ،يف الوقت الذي
نرى فيه ان تصدع الوضع يف
لبنان ال ميثل مصلحة دولية ،وان
اسرائيل هي املستفيد الوحيد من
زعزعة االستقرار» ،منبهًا على
ان «اسرائيل تسعى اىل حتويل

االنتباه عن استعداداتها للحرب
ووضع منطقة الشرق االوسط
على شفا حرب هربًا من االلتزام
بوقف االستيطان وتهويد القدس
وحصار غزة».
واعترب ان «اسرائيل حتاول نقل
التوترات وحرب االستخبارات
واحلرب النفسية واالعالمية ليس
عرب احلدود حنو لبنان وسوريا
فحسب ،وامنا عرب املنطقة
االقليمية الضعاف تركيا وتهديد
ايران» ،مستبعدًا ان «جتد
اسرائيل فرصة للنفاذ اىل
اهدافها او حتقيقها» .ودعا اىل
«التنبه بزيادة وحدتنا الوطنية
اليت هي املانع االول واالخري ألي
اعتداء ،واىل التعاون من اجل ان
يربح لبنان احلرب يف جمال وقف
االخرتاق االسرائيلي» ،موضحًا
أن «مكافحة التجسس هذه
ليست املرة االوىل كما يقولون
بل هي منذ العام  1948وهي
حرب سبق ان رحبها لبنان ذات
يوم عندما فكك عشرات شبكات
التجسس وصو ً
ال اىل كشف
اجلاسوسة االسرائيلية شبئوال
كوهني».

انتخاب هيئة مكتب «األمانة العامة»
لـ«الوطنية للتغيري»
العامة للحركة
انتخبت األمانة
ّ
الوطنية للتغيري الدميوقراطي
هيئة مكتبها اليت تألفت من
منسقا عاما،
سايد فرجنية
ّ
للمنسق
إمساعيل ابراهيم نائبا
ّ
العام ،نسيب أبو ضرغم أمينا
للسر ،علي دندش أمينا للمال،
وإبراهيم ياسني مساعدا ألمني
املال .وشرعت األمانة العامة
ببحث تشكيل جلانها القطاعية
وإعداد برامج األنشطة املنوي
القيام بها يف املرحلة املقبلة.
وكانت احلركة قد عقدت

مؤمترها التأسيسي يف حزيران
الفائت حيث نوقشت الوثيقة
السياسية األساسية ومشروعا
النظام األساسي ونظام العمل
الداخلي ومت انتخاب اجمللس
املركزي بأعضائه الثمانني،
وبدوره انتخب اجمللس املذكور
هيئة مكتبه اليت تكونت من
الدكتور عصام نعمان رئيسا،
والدكتور ميشال عبد املسيح
نائبا للرئيس ،وخدجية احلسيين
أمينة للسر وأخريا مت انتخاب
أعضاء األمانة العامة.

Sydney Business Training Centre

Business Management, Journalism, Creative
Writing, Make Up, Media
إدارة االعمال ،الصحافة واالعالم ،التجميل واملاكياج
Learn today, what you a need to build your business

Work Experience - Onsite Training.

Join the many thousands of business owners
using b2b to grow their business
Learn how to use MYOB, Microsoft Word, Excel, and Access.
Learn how to Write and publish your own book.
Trained by Government Qualified Staff & Professional Business Owners.
Ring today: 0434 732 592 to enrol.
Email: info@sbtraining.com.au
*احدى الطالبات يف قسم الصحافة*

صفحة 8

السبت  7آب 2010

Saturday 7 August 2010

Page 8

العرب والعالم

الفيضانات يف باكستان 4 :ماليني متضرر
شك فلسطيين يف جدية جتميد
سيول تبدأ مناوراتها الدفاعية الضخمة
االستيطان وإسرائيل ختلي بؤرة عشوائية وبيونغ يانغ تلوح بالرد «بأقوى السبل»

اكد مسؤول يف االمم املتحدة
امس االول من ان الفيضانات
يف باكستان هي االسوأ يف البالد
منذ مثانني عاما ،اضرت حتى االن
باكثر من اربعة ماليني شخص.
وقال رئيس مكتب تنسيق
الشؤون االنسانية لالمم املتحدة
يف باكستان مانويل بيسلر،
خالل مؤمتر عرب اهلاتف من اسالم
اباد ،مع جنيف «اكثر من اربعة
ماليني شخص تضرروا بطريقة او
باخرى من الفيضانات وانزالقات
الرتبة نتيجة االمطار املومسية».
اضاف «ما نشهده االن هو
كارثة كربى» ،معربا عن خشيته
من تفاقم الوضع مبا ان موسم
االمطار ال ينتهي عادة قبل نهاية
آب (اغسطس).
كما بدأ املبعوث اخلاص لالمم
املتحدة الديبلوماسي الفرنسي
جان موريس ريبري مهمة يف
باكستان لتقييم الوضع االنساني
واحتياجات اكثر من ثالثة ماليني
شخص تضرروا باسوأ فيضانات
يشهدها هذا البلد منذ مثانني
عاما .فبعد اسبوع من بداية
الكارثة ،ختشى االسرة الدولية
ازمة غذائية كربى بني الناجني
من االمطار الغزيرة اليت سببت
فيضانات دمرت القرى واالراضي
الزراعية مما ادى اىل مقتل اكثر
من  1500شخص يف مشال غرب
ووسط البالد.
وينتقد الضحايا من جهتهم احلكومة
العاجزة عن انقاذهم على حد
قوهلم مما يعرض االدارة لضغوط
تواجه صعوبات اصال بسبب حركة
«طالبان» واالزمة االقتصادية.

وكلف االمني العام لالمم املتحدة
بان كي مون اول من امس السفري
الفرنسي السابق لدى املنظمة
الدولية جان موريس ريبري تقييم
اخلسائر النامجة عن الفيضانات
ميدانيا.
واعلنت االمم املتحدة ودول عدة
يف االيام االخرية ارسال مساعدات
بقيمة عشرات املاليني من
الدوالرات لضحايا الفيضانات.
وطلب رئيس الوزراء الباكستاني
يوسف رضا جيالني من ادارته
تسريع تسليم املساعدات ،مضيا
ان كل وزير يف حكومته سيقدم
راتب شهر وكل واحد من عناصر
اجليش يوم عمل طوعي ملساعدة
املنكوبني.
ودمرت االمطار الغزيرة اليت
هطلت بكميات قياسية االسبوع
املاضي القرى والسهول الزراعية
يف والية خيرب باختوخنوا ،مشال
غرب باكستان ،اليت تشهد اصال
مترد احلركة وهجمات اجليش.
كما دمرت قرى وسهول يف والية
البنجاب وسط البالد .وقال الناطق
باسم برنامج االغذية العاملي التابع
لالمم املتحدة اجمد مجال «حنن
حباجة ملحة اىل مساعدات من
االغذية ملنع ازمة غذائية».
واكدت االمم املتحدة ايضا ضرورة
نقل مياه الشرب يف اسرع وقت
ممكن لتجنب انتشار االمراض.
واصدرت السلطات الباكستانية
الدارة الكوارث حتذيرات جديدة
من الفيضانات خصوصا يف
البنجاب الوالية االكثر اكتظاظا
بالسكان حيث يتواصل ارتفاع
مستوى املياه.

أخلت قوات االحتالل أمس االول
بؤرة عشوائية يف منطقة البويرة
فى الضاحية الشرقية ملدينة اخلليل
احملاذية ملستوطنة «كريات
أربع ،فيما شككت وزارة اخلارجية
الفلسطينية جبدية اسرائيل جتميد
االستيطان.
وأدى اقدام قوات االحتالل على
ازالة البؤرة العشوائية اىل وقوع
مواجهات بني قوات االحتالل
واملستوطنني.
وألقى املستوطنون فى هذه
البؤرة االستيطانية ،وهي عبارة
عن بيوت متنقلة أو كرافانات،
يف منطقة البويرة ,بإلقاء احلجارة
على قوات االحتالل التى اعتقلت 4
مستوطنني خالل املواجهات.
كما أضرم املستوطنون النريان يف
أراض زراعية تابعة للفلسطينيني
يف املنطقة احتجاجا على اخالء
البؤرة االستيطانية.
يف غضون ذلك ،شككت وزارة
اخلارجية الفلسطينية يف جدية
قرار احلكومة اإلسرائيلية بتجميد
االستيطان .وجاء فى بيان
صحفي أصدرته الوزارة امس
االول« :يتبني لنا جمددا
وللمجتمع الدولي أن قرار احلكومة
اإلسرائيلية بتجميد االستيطان
جزئي وغري جدي ،وهذه املرة وفقا
ملتابعة حركة السالم اإلسرائيلية
هلذا االدعاء املزعوم ،حيث أكدت
يف تقريرها الذي نشر يوم الثالثاء
املاضي وجود  492انتهاكا لقرار
التجميد يف األرض الفلسطينية

ATA
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احملتلة».
وشددت الوزارة على مواقف
الرئيس الفلسطينى حممود عباس
املعلنة بهذا الشأن ،واليت تدعو
إىل وقف كامل وشامل لألنشطة
االستيطانية يف كل األرض
الفلسطينية احملتلة منذ عام ،1967
مبا فيها القدس الشرقية.
وطالبت اخلارجية الفلسطينية
الواليات املتحدة بصفتها راعية
لعملية السالم ،وكذلك اللجنة
الرباعية الدولية واجملتمع الدولي
وهيئات األمم املتحدة وأمينها
العام ،بتحمل مسئولياتهم جتاه
هذه القضية والعمل اجلاد على
وقف االستيطان وجتميده بالفعل.
وقال البيان« :البد من جتميد
االستيطان وكافة االنتهاكات
واالستفزازات اإلسرائيلية ,إذا
أريد ألي مفاوضات أن يكون هلا
صدقية ومعنى».
وكان حنو  500مستوطن اقتحموا
ليل الثالثاء األربعاء منطقة قرب
يوسف يف مدينة نابلس ،ومارسوا
طقوسا توراتية عند القرب بشكل
استفزازى وهم فى محاية جنود
االحتالل الذين ساعدوهم على
اقتحام املنطقة.
وكان تقرير فلسطينى قد أشار
فى وقت سابق هذا االسبوع اىل
أن عدد املستوطنني فى الضفة
الغربية قد زاد على نصف مليون
مستوطن.
قوات االحتالل اعتقلت فجر أمس 49
مواطنا من قرية جلبون شرق جنني
مشال الضفة الغربية بعد اقتحام
منازهلم والعبث مبحتوياتها.
وذكرت مصادر أمنية فلسطينية
أن قوات االحتالل شنت محلة
االعتقاالت الواسعة بعد أن اقتحمت
القرية فجرا ،بقوة عسكرية تزيد
عن ثالثني آلية ،وعبثت مبحتويات
املنازل ،بعد أن أخرجت ساكنيها
بالعراء.
ونقلت قوات االحتالل املعتقلني
إىل مركزي التحقيق يف سامل
واجللمة وحققت معهم واستجوبتهم
لعدة ساعات ،ويف وقت الحق
أفرجت عن  46منهم ،وابقت على
ثالثة فلسطينيني رهن االعتقال.
كما أقدمت جرافات االحتالل صباح
أمس على هدم وجتريف منازل
وبركسات يف منطقة الفارسية
يف حمافظة طوباس مشال الضفة
الغربية .
وذكرت املصادر األمنية أن قوات
كبرية من جيش االحتالل ودائرة
ما تسمى «التنظيم والبناء
اإلسرائيلي» ،اقتحمت منطقة
الفارسية باألغوار يف حمافظة
طوباس يف ساعات الصباح
األوىل ،وعمدت اىل هدم وتدمري
للمنازل والربكسات.
ويف قطاع غزة توغلت قوات
االحتالل امس يف منطقة الفراحني
بعبسان الكربى شرق خان يونس
جنوب قطاع غزة.
وأفاد شهود بأن مخس دبابات
وأربع جرافات توغلت يف املنطقة
مسافة  500مرت انطالقا من احلدود
الشرقية للقطاع ،وسط إطالق
نار كثيف جتاه منازل املواطنني.
وأضافوا أن اجلرافات شرعت
بعمليات مسح ومتشيط لألراضي
اليت اعتادت على جتريفها يف كل
عملية توغل.

بالرغم من التهديدات اليت أطلقتها
بيونغ يانغ بانها سرتد «بأقوى
السبل» يف حال تسببت سيول
بنزاع مسلح ،بدأت كوريا اجلنوبية
امس االول ،اكرب مناورات دفاعية
ضد الغواصات يف تارخيها بالقرب
من املنطقة احلدودية مع كوريا
الشمالية.
وتعترب هذه التدريبات العسكرية،
الثانية لكوريا اجلنوبية بعد ان
أجرت مع واشنطن يف أواخر
متوز (يوليو) الفائت تدريبات
حبرية وجوية مشرتكة يف البحر
الشرقي كانت مبثابة رسالة إىل
كوريا الشمالية واستعراض ملتانة
حتالفهما العسكري.
عسكريني
مسؤولني
وحسب
كوريني جنوبيني ،فان «29
سفينة ،من بينها غواصة ومدمرة
و 50طائرة و 4500عسكري
من سالح الرب والبحر واجلو
وحرس احلدود يشاركون يف
املناورات».
وقال ناطق باسم وزارة الدفاع
الكورية اجلنوبية ان «املناورات
ضد الغواصات ستجري بالقرب من
جزيرة باينغنيونغ ،هي االقرب من
احلدود البحرية املتنازع عليها مع
كوريا الشمالية».
وتتهم سيول وواشنطن ،استنادا
اىل نتائج حتقيق دولي ،بيونغ
يانغ بالوقوف وراء غرق البارجة
«شيونان» يف  26اذار (مارس)
بالقرب من احلدود البحرية بني
الكوريتني يف البحر االصفر.
واسفر احلادث عن مقتل البحارة
الـ 46الذين كانوا على متنها.
ونفى النظام الشيوعي املدعوم
من الصني اي دور له يف غرق
«شيونان» ،لكن ذلك تسبب
بتأجيج التوتر يف شبه اجلزيرة بعد
سنة على اقفال كوريا الشمالية
باب احملادثات السداسية الرامية
اىل اقناعها بالتخلي عن طموحاتها
النووية.
وقامت الواليات املتحدة وكوريا
اجلنوبية يف اواخر متوز (يوليو)
باكرب مناورات مشرتكة بينهما كان
اهلدف منها توجيه رسالة واضحة
اىل كوريا الشمالية.
وكانت الصني اعربت عن معارضتها
لتلك املناورات ورفضت االنضمام

اىل االدانة الدولية لكوريا الشمالية
حول اهلجوم على البارجة.
وقالت هيئة األركان املشرتكة ان
«التدريبات تشمل سفينة دوكدو
الربمائية (محولتها  14000طن)،
وغواصة (محولة  1800طن) ومدمرة
(محولة  4500طن ) باإلضافة إىل
حنو  50طائرة قتالية».
أضافت اهليئة ان «التدريبات
األخرية هي دفاعية يف طبيعتها
ومن شأنها إعداد اجليش الكوري
اجلنوبي ملواجهة حاالت الطوارئ،
وهي األوىل من نوعها اليت جتري
بالنريان احلية قرب خط احلدود
الشمالي مع كوريا الشمالية».
وقال مسؤول يف هيئة األركان
املشرتكة ان «تركيز التدريبات
هو تعزيز ردنا على االستفزازات
من العدو وقدرة العمليات
املشرتكة لنا .اننا لن نتسامح مع
أي نوع من االستفزازات من قبل
العدو ،والتدريبات ستسمح لنا
بأن نكون يف حالة استعداد تام
للقتال».
عسكريون
مسؤولون
وقال
كوريون جنوبيون ان «التدريبات
ستجري فقط يف املياه الكورية
اجلنوبية وأنه جيب أن تتوقف
كوريا الشمالية عن إصدار
التحذيرات».
وكانت حكومة سيول حذرت اول
من امس ،من انها «لن تتساهل
ابدا مع اي استفزاز» خالل االيام
اخلمسة من املناورات يف البحر
االصفر .وكانت كوريا الشمالية
قد شبهت هذه املناورات بانها
«غزو مباشر» ولوحت بـ»رد
ملموس قوي».
يف املقابل ،هددت كوريا الشمالية
بالرد «بأقوى السبل» يف حال
تسببت كوريا اجلنوبية بنزاع مسلح
خالل مناوراتها البحرية عند الساحل
الغربي اليت بدأت امس.
وذكرت وكالة األنباء الكورية
ان
«يونهاب»
اجلنوبية
الكورية
املركزية
«الوكالة
الشمالية بثت منشورًا للجنة الوحدة
السلمية ألرض اآلباء الكورية
الشمالية تقول فيه ان املناورات
اليت بدأت اليوم وتستمر  5أيام
هي استفزاز عسكري مقصود
يرمي إىل غزو الشمال».

بان كي مون :السبيل الوحيد لتفادي
استخدام االسلحة النووية هو التخلص منها
اعلن االمني العام لالمم املتحدة بان كي مون امس االول من ناغازاكي
جنوب غرب اليابان ،ان السبيل الوحيد للتحقق من ان االسلحة النووية
لن تستخدم جمددا هو «التخلص منها مجيعها» ،ليصبح أول أمني
عام يزور ثاني مدينة يابانية تقصف بقنبلة ذرية أمريكية قبل مخسة
وستني عامًا.
وجاء هذا االعالن يف خطاب القاه يف املوقع الذي انفجرت فيه القنبلة
الذرية ان «السبيل الوحيد للتحقق من ان مثل هذه االسلحة لن تستخدم
جمددا هو التخلص منها مجيعها .اتيت لتكريم الناجني بسبب املعاناة
الفظيعة اليت مروا بها» ،موضحا ان «زيارته تشهد على «التضامن
مع مواطين ناغازاكي».
وقتل  140الف شخص يف هريوشيما اما لدى وقوع االنفجار او نتيجة
حروق واشعاعات وقضى اكثر من  70الفا خالل قصف ناغازاكي او
بعده.
وزار بان املتحف املخصص للضحايا والتقى ناجني من القصف.
وقال احد الناجني امام كامريات التلفزيون الياباني العام «لقد فقدت
مخسة اشقاء خالل  10ايام بعد انفجار القنبلة .احلروب فظيعة».
وعرض ناج اخر يدعى سوميتريو تانيغوشي على بان صورة لظهره
املصاب حبروق بالغة واملعروضة يف املتحف.
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العرب والعالم

جملس األمن حيض القادة العراقيني على
تشكيل حكومة «تعكس إرادة الشعب»
دعا جملس االمن القادة
العراقيني اىل وضع حد
للمأزق السياسي يف العراق
عرب تشكيل حكومة شاملة بعد
مخسة اشهر على االنتخابات
التشريعية اليت جرت يف آذار
(مارس) املاضي.
وطلبت الدول الـ 15االعضاء
يف اجمللس يف بيان من
القادة العراقيني «تشكيل
حكومة شاملة وتعكس ارادة
الشعب العراقي يف اسرع
وقت ممكن».
ويف تقريره االخري حول العراق،
وجه االمني العام لالمم املتحدة
بان كي مون دعوة مماثلة اىل
العراقيني ،داعيًا العراقيني
اىل «الربهنة على شعور اكرب
باهمية املسألة والعمل معا
للتوصل اىل اتفاق من خالل
عملية شاملة وبدون مزيد من
التأخري جديد بسبب اعتبارات
خارجية او داخلية».
وحذر بان من ان التأخري يف
تشكيل حكومة يف بغداد من
شأنه ان يغذي «شعورا بعدم
االستقرار يف البالد» ،مشريا
اىل ان «عناصر معارضني
للعملية االنتقالية يف العراق
قد حياولون استغالل ذلك».
وكانت احملكمة العراقية العليا
صادقت مطلع حزيران (يونيو)
على نتائج االنتخابات اليت
جرت يف آذار (مارس) لشغل
مقاعد الربملان البالغ عددها
 325وتقدم فيها حزب رئيس
الوزراء السابق اياد عالوي
بشكل طفيف على التحالف
الذي يقوده رئيس احلكومة
احلالي نوري املالكي.
ومبا ان اي حزب مل حيقق
االغلبية ،شكل حتالف شيعي
كبري بني احلزبني اللذين جاءا
يف املرتبتني الثانية والثالثة
يف االقرتاع ،ليطغى على حزب
عالوي.
لكن املالكي فقد تأييد االحزاب

الشيعية االصغر اليت تريد ان
يتنازل عن رئاسة احلكومة.
وتزامن هذا املأزق السياسي
مع تصاعد اعمال العنف اليت
يقوم بها متطرفون وادت
الثالثاء اىل سقوط  42قتيال.
كما افادت ارقام نشرتها
وزارات الصحة والداخلية
الدفاع االحد ان متوز (يوليو)
كان الشهر االكثر دموية يف
العراق منذ اكثر من سنتني
وسجل خالله سقوط  535قتيال
بينهم  396مدنيا.
وتشري هذه االرقام اىل تصعيد
كبري يف اعمال العنف بعد حنو
مخسة اشهر على االنتخابات
بينما تواصل الواليات املتحدة
سحب قواتها تدرجييا من
البالد.
وتعود احلصيلة االكرب اىل ايار
(مايو)  2008حيث سقط 563
قتيال.
وبعد ان استمع اىل املمثل
اخلاص لالمم املتحدة يف
العراق اد ملكريت ،دان
جملس االمن الدولي اهلجمات
«االرهابية» يف البالد.
وحذر ملكريت اعضاء اجمللس
من ان «التبعات العملية
لالنسحاب العسكري االمريكي
بدأت تؤثر على عمل» بعثة
االمم املتحدة للمساعدة يف
العراق اليت ينتهي تفويضها
السبت.
واعلن الرئيس االمريكي
باراك اوباما يف خطاب االثنني
املاضي ان القوات االمريكية
املقاتلة ستخرج من العراق
حبلول نهاية الشهر «طبقا
اجلدول
وحبسب
للوعود
املقرر» على الرغم من
تصاعد اعمال العنف.
وينتشر يف العراق حاليا 65
الف جندي امريكي .وقد امر
اوباما خبفض عديد القوات
اىل مخسني الفا حبلول االول
من ايلول (سبتمرب).

ضوء أمحر على ترقية اجلنراالت املتهمني يف قضايا خمططات انقالبية

تركيا :أزمة جديدة بعد رفض غول تعيني رئيس أركان جديد للجيش
صادق الرئيس الرتكي
عبداهلل غول على قرارات
جملس الشورى العسكري
ترشيح
منها
استبعد
جنرالني لرئاسة االركان
وقيادة القوات الربية،
وذلك يف تطور قد
يعمق االزمة بني العسكر
واحلكومة.
وجاء التصديق ليل اول
من امس بعد إخفاق
رجب
الوزراء
رئيس
طيب اردوغان ورئيس
اركان اجليش املنتهية
ايلكر
اجلنرال
واليته
باشبوغ خالل اربعة ايام
من االجتماعات املتواصلة
للمجلس العسكري االعلى
 kعلى االتفاق على ترقية
عدد من اجلنراالت املشتبه
بتورطهم مبؤامرة عسكرية
مزعومة الطاحة احلكومة.
ويرى حمللون أتراك ان
انتهاء االجتماع السنوي
من دون حسم املواقع
القيادية يف اجليش بسبب
رفض أردوغان تعيني قائد
اجليش األول اجلنرال حسن
أغسيز قائدا للقوات الربية
بسبب استدعائه للتحقيق
معه يف إطار قضية انقالب
ضد احلكومة ،هو مبثابة
انتصار ألردوغان يف
معركته لتطبيع وترويض
اجليش وإبعاده عن التدخل
يف شؤون السياسة.
الكشف
يتضمن
ومل
املصدق عليه من رئاسة
اجلمهورية امساء حنو 11
جنراال متهمني يف قضية
بـ»مؤامرة
يعرف
ما
املطرقة» املنظورة حاليا
امام القضاء من بينهم
القائد احلالي للقوات
إيشيق
اجلنرال
الربية

كوشانري املرشح ملنصب
رئيس االركان واغسيز
املرشح خلالفة كوشانري يف
منصبه واملتهم يف قضية
اعداد وثيقة ضد حكومة
أردوغان بإسم «وثيقة
مكافحة االصولية» يف
عهد رئيس األركان العامة
السابق.كما رفض اجلناح
احلكومي إقرار ترقية 11
جنراال من اصل  102متهما
يف قضية «املطرقة
الثقيلة» الدائرة حول
خمطط يقال انه نظم عام
 2003من قبل اجلنرال
جتني دوغان بهدف اطاحة
حكومة أردوغان االوىل.
التلفزيون
وحبسب
الرمسي (تي.ار.تي) ،فان
اردوغان وباشبوغ اخفقا
على مدار االيام االربعة من
االجتماعات يف االتفاق على
ترشيح اجلنرالني كوشانري
واغسيز لشغل املنصبني
وهما ارفع مركزين يف
القوات املسلحة الرتكية.
ومن احملتمل ان يفاقم
احلكومة
بني
اخلالف
واجليش االزمة املتصاعدة
بينهما بسبب االتهامات
العسكرية
للمؤسسة
بالتواطؤ يف املؤامرات
املزعومة وكذلك بسبب
القضائية
املالحقات
للجنراالت املتورطني يف
هذه املؤامرات.
وكان أردوغان ابلغ باشبوغ
حتفظه الشديد على ترقية
قائد
ملنصب
إغسيز
القوات الربية كما وضع
غول هامشا أمام إمسه يف
القائمة االولية للرتقيات.
وتتذرع احلكومة يف مسألة
استبعاد اغسيز وباقي
زمالئه اجلنراالت املتهمني

Summit ink

يف قضايا التامر من شغل
املناصب اجلديدة داخل
اجليش بان قانون اخلدمة
العسكرية حيظر ترقية أي
عنصر متهم يف قضايا
جنائية.
وتوقعت مصادر أنقرة أن
ُيعلن قريبا عن إسم اجلنرال
اجلديد الذي سيشغل
منصب قائد القوات الربية
بدال من إغسيز ،ورجحت
إنتداب قائد قوات الدرك
اجلنرال آتيلال إيشيق هلذا
املنصب.
جتدر اإلشارة اىل أن
اجليش
أركان
رئيس
باشبوغ
إيلكر
اجلنرال
سيحال على التقاعد يف
أواخر الشهر احلالي بسبب
السن القانونية.
وعزت تلك املصادر عدم
إحتواء قرارات الشورى
على إنتداب اجلنرال إيشيق
كوشانري ملنصب رئيس
أركان اجليش اجلديد اىل
عدم تعيني قائد القوات
الربية.
ووصفت الصحف الرتكية
الصادرة امس القرارات
جملس
عن
الصادرة
الشورى العسكري بـ «

الصدمة « .
«
صحيفتا
وذكرت
أكشام « و»وطن « أن
هذه هي املرة األوىل التى
يعقد فيها اجتماع اجمللس
وينفض دون إعالن أمساء
قيادات اجليش الكبرية،
معتربين أن هذا األمر ميثل
صدمة حقيقية .
«
صحيفة
وأشارت
بوجون « إىل أن تعيني
قائد جديد للقوات الربية
وصل اىل طريق مسدود
بسبب إصرار أردوغان
وغول على عدم تعيني
أغسيز واملطلوب للتحقيق
يف قضية انقالب على
احلكومة .
صحيفة
وكشفت
«ميلليت» أن اجمللس
كان اختذ قرارا بتعيني
للقوات
قائدا
أغسيز
أردوغان
لكن
الربية،
اعرتض عليه .واعتربت
أن خلو قرارات اجمللس
أمساء
من
العسكري
القيادات اجلديدة يعكس
مدى عمق األزمة بني
احلكومة واجليش .
وقالت صحيفتا « صباح
« و» طرف « إن
احلكومة ليست ضد تعيني
اجلنرال اشك كوشانري
قائد القوات الربية رئيسا
ألركان اجليش ،لكنها

ضد ترقية أغسيز ملنصب
قائد القوات الربية خلفا
لكوشانري .
وأشارت الصحيفتان اىل
أن أغسيز ينسب له أنه
املسؤول عن احلملة اليت
أطلقت ضد حزب العدالة
والتنمية احلاكم عام 2007
عرب عدد من املواقع على
شبكة االنرتنت ،وورد ذكر
هذه املواقع يف قضية
إغالق احلزب اليت أقامها
املدعي العام اجلمهوري
حملكمة االستئناف عام
. 2008
«
صحيفة
وتوقعت
حرييت « أن يتم إعالن
اسم اجلنرال أتيال أشك
قائد قوات الدرك الذي
سيبلغ سن االحالة للتقاعد
يف  30اب (أغسطس)
للقوات
قائدا
اجلاري
الربية بعد متديد خدمته
ملدة عام ،حتى تنتهى
أزمة هذا املنصب وحتى
يتم تصعيد أشك كوشنر
ملنصب رئيس األركان .
وأشارت صحيفة «أكشام
« اىل أن احلكومة اعدت
قرارين بالنسبة ملنصب
رئيس األركان ،األول
تعيني كوشانري ،والثاني
تعيني اسم آخر من اجليش
حتى تكون جاهزة جلميع
االحتماالت .

to join

from
admin fees

Special on everything
for your printer

line of
credit

حسومات خاصة على كل حاجاتكم للمطابع
خراطيش حرب ابتداء من  5دوالرات للواحدة
Ink cartridges from $5.00 each
اعادة تعبئة خراطيش احلرب االسود بـ Ink cartridge refilling black @ $10.00, 10
دوالرات وامللون بـ  15دوالرًا
colour @ $15.00
اعادة تعبئة خراطيش احلرب البودرة ( )toner
بـ  40دوالرًا
Black toner refilling from $40.00
صيانة طابعتكم بـ  20دوالرًا
Printer service $20.00

Smarter Barter, owned and
developed by Members...
...Grown organically
from within

Add: 38B Restwell St. Bankstown
Ph: (02) 9791 6690, 9793 7288, 0425 879 063
email: sales@summit-ink.com.au
هذه االسعار صاحلة مع هذا االعالن

1300 793 323

admin@smarterbarter.com.au

www.smarterbarter.com.au
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اسرتاليات

تقدم االئتالف يف كوينزالند ونيو ساوث ويلز

من املمكن ان خيسر حزب
العمال ما يكفي من املقاعد
املتارجحة يف نيو ساوث
ويلز وكوينزالند للسقوط يف
االنتخبات او ليصبح حتت رمحة
النواب املستقلني.
ويتقدم االئتالف يف هاتني
الواليتني منذ بدء هذه احلملة
االنتخابية وذلك اذ انه بعد
ازاحة كيفني راد من رئاسة
الوزراء تراجع حزب العمال
يف والية كوينزالند ،وارتفع
رصيد االئتالف يف نيو ساوث
ويلز مركز طوني ابوت ،اما
يف والييت فيكتوريا وجنوب
اسرتاليا فارتفع الدعم حلزب
العمال.
وبينما استدار الناخبون االكرب
سنا خارج املدن الرئيسية حنو
االئتالف ارتفع الدعم حلزب
العمال من قبل االشخاص ما
بني  35و  49عاما.
وازداد دعم النساء لكال
الطرفني .ففيما استدارت
الشاطىء
يف
الناخبات
الشرقي حيث اعطني اصواتهن
بالتساوي للفرقني غري ان
االئتالف يتصدر حزب الرجال
ب 8نقاط بني الرجال.
فقد متكن زعيم املعارضة طوني
ابوت من ردم اهلوة كرئيس
مفضل للوزراء يف كوينزالند

اليت كانت تفصل بينه السيد
راد واليت هي ملعدل  13نقطة،
متكن السيد ابوت من تضييق
اهلوة مع رئيسة الوزراء اجلديدة
االنسة غيالرد.
ويف نيو ساوث ويلز وفيما
كان السيد راد يتقدم ب20
نقطة كرئيس مفضل للوزراء
متكن زعيم املعارضة من
تضييق الفارق اىل  12نقطة
فقط مع االنسة غيالرد.
ويف حال كان التأرجح ضد
حزب العمال واالنسة غيالرد
موحدا يف واليات كوينزالند
ونيو ساوث ويلز وغرب
اسرتاليا فان على االئتالف
اليت
مقعدا
ب17
الفوز
حيتاجها الزاحة حكومة غيالرد،
الن هناك الكثري من املقاعد
املتأرجحة حلزب العمال يف هذه
الواليات.
وقد ينتج عن التأرجح الكبري
لصاحل حزب العمال يف والييت
فيكتوريا وجنوب اسرتاليا فوز
احلكومة العمالية خبمسة مقاعد،
غري ان التصويت الكبري لصاحل
حزب اخلضر يف فيكتوريا قد
ُيفقد حزب العمال احد مقاعد
ملبورن.
وقد وضع اخر استطالعني
لالراء االئتالف يف الصدارة
بالنسبة لالصوات االولية وبعد

احتساب االصوات التفضيلية
للحزبني يف واليات نيو ساوث
ويلز وكوينزالند وغرب اسرتاليا
وذلك الول مرة منذ ان خسرت
حكومة هاورد انتخابات العام
.2007
ويف والية غرب اسرتاليا حيث
نشأت االنسة غيالرد ،فأن دعم
االصوات االولية حلزب العمال
قفز  12نقطة ليصل اىل 46
نقطة مئوية مقارنة باالئتالف
الذي اخنفض الدعم له ثالث
نقاط مئوية ليصل اىل  38يف
املئة.
ويف فيكتوريا اليت غادرتها
االنسة غيالرد منذ حواىل
 30سنة ،ارتفعت االصوات
العمالية حلزب العمال من 40
اىل  42نقطة مئوية واخنفض
الدعم لالئتالف من  39اىل 36
يف املئة.
ومل يشمل االستطالع والية
تازمانيا واملقاطعة الشمالية
حيث حزب العمال مهدد خبسارة
ثالثة مقاعد ويف مقدمتها مقعد
سولومون يف داروين.
واخلسائر الضخمة اليت تهدد
حزب العمال يف والييت
كوينزالند ونيو ساوث ويلز
تهدد بفقدان ما رحبه رئيس
الوزراء السابق يف محلته
 Kevin 07وترك حزب العمال

باغلبية عضو واحد يف جملس
النواب او عليه االعتماد على
حزب اخلضر للحكم.
وقد جعلت اعادة التوزيع
االنتخابي (ترسيم حدود املقاعد
االنتخابية) من الصعب تقييم
املقاعد املتأرجحة يف سائر
الواليات غري ان استطالعات
تقدر امكانية خسارة
الرأي
ّ
حزب العمال  17مقعدا لصاحل
االئتالف واحد املقاعد لصاحل
حزب اخلضر فيما يستعيد 5
ّ
مقلال بذلك
مقاعد من االئتالف
الغالبية اليت يسيطر عليها
ملقعد فقط.
وقد بد اخنفاض الدعم حلزب
العمال يف كوينزالند انه على
عالقة بازاحة السيد راد من
رئاسة احلكومة.
االصوات
احتساب
وبعد
الدعم
اخنفض
التفضيلية
حلزب العمال يف كوينزالند
مبعدل  2يف املئة وذلك من
 48اىل  46يف املئة يف السنة
املالية املنتهية يف شهر
حزيران املاضي.
ويف نيو ساوث ويلز اخنفض
الدعم حلزب العمال بعد
احتساب االصوات التفضيلية
اكثر من  5نقاط مئوية عما
كان عليه املعدل يف انتخابات
العام .2007

اصابة رجل يف احد حمالت بانينيغز خالل اطالق نار

جيري استجواب أربعة أشخاص
من قبل الشرطة بشأن حادث
اطالق نار يف احد حمالت
بانينيغز يف غرب سيدني
امس.
نقل رجل اىل املستشفى بعد
اصابته اثناء اطالق نار على
رجال االمن اخلاص ببنانينغز
يف الساعة العاشرة والنصف
صباحًا.
من
جمموعة
ان
ويعتقد

اللصوص سرقوا بعض االشياء
من املخزن ثم اطلقوا النار
على احلرس قبل ان يغادروا
املكان.
موظفي بانينيغز حتدثوا للبوليس
حول دوافع اجلرمية.
والرجل املصاب مل يكن من
موظفي بانينغز وقد عوجل من
بعض اجلروح يف يديه اليت
يعتقد انه اصيب بها عندما
كان جيري هربًا من اجملرمني.
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اسرتاليــات
أوجه ندائي اىل بعض أبناء
للرتيث ،وضبط
اجلالية الكرمية
ّ
اللسان،
وجلم
األعصاب،
ّ
والتحلي بالصرب ،والتهذيب،
والكالم املعسول ،والصوت
املنخفض ،وعدم التفوه بالكالم
البذيء خالل تواجدهم يف
احملكمة ،أو مراكز البوليس،
أو أي مكان ،حبضور مرتجم
دوره
واستيعاب
قانوني،
احليادي يف كل املناسبات.
ما هو دور املرتجم القانوني؟
أن دور املرتجم هو إجياد وسيلة
تواصل بني طرفني أو أكثر ال
يتكلمون اللغة ذاتها .مبعنى
آخر :يقوم املرتجم بدور اللسان
ويفسر ،كالم طرف
الذي ينقل،
ّ
بلغة اآلخر اىل األول بلغته.
ما هي مسؤولية املرتجم؟
على املرتجم أن يلتزم احلياد،
مبعنى آخر ،ال ميكن للمرتجم
أن يساعد أي من الطرفني،
كما ال ميكنه ترمجة إال الكلمات
اليت يتلفظ بها األطراف .كما
جيب أن حيافظ على سرية
كل ما يقال ويرتجم بدون أي
استثناء.
ما هو الدور اآلخر للمرتجم؟
جيب على املرتجم أن يرتجم
ما يقال فقط بدون زيادة آو
نقصان .مبعنى آخر ،أذا تفوه
شخص ما بعبارات غري الئقة،
أو بعبارات ال تلتزم الصرف
والنحو ،فعلى املرتجم أن ال
يزيد آو ينقص من ما قيل ،بل
عليه أن يرتمجه كما قيل حرفيًا.
كما عليه أن ال يعطي نصائح
قانونية ،آو بعض آراء خاصة،
أو أي مساعدة .وعليه أن ال
جيرب أن يدير اجللسة أو أن
يتكلم خارج نطاقها.
مبوجب وظيفيت كمحامية ،اشهد
مرتمجني يتعرضون للشتائم،
واإلهانة من قبل أشخاص

ما هو دور املرتجم القانوني؟
Australia 1915
4. Anzac Day is observed
each year on
1) the 25th of December
2) the 25th of April
3) the 25th of January
4) the 26th of January

*احملامية بهية ابو محد*

يرتمجون هلم إمام احملاكم ،أو
يف مراكز البوليس .أن سبب
الشتائم هو أن األشخاص
ينتظرون من املرتجم أن يعطي
آراءه اخلاصة ،أو أن يصحح
العبارة اليت لفظوا بها ،أو أن
يعطوا نصائح قانونية بالنيابة
عنهم.
يقول البعض للمرتجم »:قل
لي ماذا جيب أن اعمل؟ «،
«أنت
رأيك»،
«أعطين
كل يوم يف احملاكم تعرف
ماذا حيدث» « ،أنت تعرف
قصدي» .ملاذا مل ترتجم
قصدي ».عندما هززت رأسي
عنيت نعم ،وملا فعلت نفس
الشيء ملاذا مل ترتجم قصدي
وتقل نعم» « ،وعندما سبيت
املسبة؟.»..
ملاذا ترمجت
ّ
أكرر :للمرتجم دور هام أن
يبقى حياديا .يرتجم ما يقال
فقط دون أي زيادة أو نقصان.
مبعنى آخر  ،يلعب دور الببغاء.
وجيب أن يتقيد املرتجم بقانون
املهنة املفروض عليه من قبل
نقابة املرتمجني .فأرجو من
األشخاص الذين يتواجدون يف
احملاكم أن حيرتموا ويفهموا
دور املرتجم.

1. Being married to more
than one person at the
same time is
1) legal, because it is a
valid religious practice
2) against Australian
law
)3
illegal,
unless
practiced with permission
of a religious leader
4) against the law
because, since the
government is secular,
all religious practices
are illegal

5. What is Royal
?Assent
1) one of the “reserve
powers” of the GovernorGeneral
2) the appointment of a
Governor by Her Majesty
2. Australia is a
Queen Elizabeth II
1) royal republic
3) the signing of the Bill
)2
constitutional by the Governor-General,
republic
which makes it a law
3) republican monarchy 4) agreeing, by the
)4
constitutional Governor-General, to
monarchy
change the constitution,
once double majority is
3. Which legal document achieved
sets out the basic rules
for the government of Correct answers to:
?Australia
I
Question 1
:
1) The Commonwealth 2
of Australia Constitution II
Question 2
:
Act 1900
4
2) The Commonwealth III
Question 3
:
of Australia Constitution 1
Act 1901
IV
Question 4
:
3) The Constitution Act 2
1788
V
Question 5
:
4) The Constitution of 3

اوقفوا حماكميت «توسلت والدة كياشا ابراهام»

ناشدت الوالدة املذهولة من
جراء ضياع ابنتها الناس للتوقف
عن حماكمتها وكأنها املسؤولة
عن ضياع ابنتها خصوصًا وان
التحقيق ما زال مستمرًا حول
حتركات الطفلة خالل االسابيع
الثالث املاضية.
وتقول كريسيت انها شاهدت
ابنتها الخر مرة حني وضعتها
يف السرير مساء السبت املاضي
الساعة التاسعة مساء يف منزهلا
يف مونت درويت.
ويف صباح اليوم التالي عنما
ذهبت لتفقد ابتها وجدت السرير
فارغ والباب مفتوح لكن ال توجد
اي عالمات للعنف يف الغرفة.
اجلزء املهم يف التحقيق معرفة ان
كان اي شخص من خارج العائلة
قد شاهد كياشا منذ  7متوز
املاضي كما قال احملقق راسال
اوكسفورد من مكافحة اجلرمية يف
نيو ساوث والز.
وكما صرحت الوالدة امس
لتلفزيون سفن نيوز ان ابنتها
واحملبة
املضحكة
السعيدة
للمعكرونة واجلبنة واحليوانات
كياشا كانت معها يف االسابيع
الثالثة املاضية وليس من العدل
حتميلها مسؤلية معرفة مكان
وجودها.
على الناس التوقف عن حماكميت
فهم ال يعرفونين قالت بوضوح

*الطفلة املفقودة كياشا*

والدة كياشا البائسة.
وكانت قد اجرت مؤمترًا صحافيًا
يوم الثالثاء املاضي اكدت فيه ما
قالته يف التحقيق عن كونها ال
تعرف عن مكان ابنتها شيئًا وبأنها
رأتها للمرة االخرية حني وضعتها
يف سريرها السبت املاضي.
وقالت ان الفتاة حتب القطط
لرمبا رأت قطة يف اخلارج وتبعتها
مما اتاح الحدهم ان خيطفها.
ولقد احضر مساء االربعاء اىل
مركز الشرطة يف منتدروت كل
من الوالدة وزوجها روب مسيث
للتحقيق معهم لكن االثنني ليسا
قيد االعتقال.
الزوجني ووالد كياشا الفعلي هم
من املشتبه بهم يف القضية كما
قال البوليس.
كذلك قال ان والد كياشا مل يكن
مشتبه به يف اول االسبوع.
فيما التحقيق مستمر يف قضية
كياشا كذلك البحث عنها حيث

*كريسيت ابراهامز والدة الطفلة املفقودة*

ضم فريق البحث مائة ومخسة
عشرة فردًا يتضمون رجال شرطة
ومطافئ وخدمة الطوارئ يف
الوالية ومتطوعني امضوا النهار
وهم يبحثون يف الغابة مسافة
بدء من شارع بيبتها .كما
 2كلم ً
سألوا عنها اجلريان.
تعتقد الشرطة ان جدة الطفلة
هي اخر من شاهدها حني ذهبت
االخرية لزيارة اخيها املولود حديثًا
يف املستشفى وكانت هذه اخر
مرة شاهدها احد غري والدتها
وزوجها.
واالقارب
العائلة
اصدقاء
يعتقدون ان كياشا تعترب طفلة
سعيدة وهادئة وليست ممن
يسببون املشاكل.

والد كياشا يقول انه يعاني
ليستطيع فهم اختفاءها لكنه
يتوقع النتيجة االسوء ولو انه
يتمنى االفضل كما قال لتلفزيون
سفن« ,انا فعليًا حتضرت
لألمر».
وقد كشف مؤخرًا ان الطفلة كانت
قد نقلت يومًا اىل مستشفى
شرق اسرتاليا بعد ان تعرضت
لعضة من شخص بالغ مما تسبب
باصابهاتها جبرح ،وكانت االصابة
اليت تعرضت هلا الطفلة اجلميلة
ذات العينني الزرقاوين بالغة
جدًا.
كما اتضح ان كياشا كانت
معروفة من االدارات احلكومية
العديدة مثل التعليم والصحة.

املطران عاد أبي كرم يطلق مشروع التوأمة واحملامية
بهيّة أبو محد تشرف على التنفيذ يف بيت كفرصارون

بعد أن طرح سيادة مطران
األبرشية املارونية يف أسرتاليا
ّ
عاد أبي كرم مشروع التوأمة
بني شطري لبنان املقيم
واملغرتب ،بدأت مؤخرَا مبادرة
جدية ملالحقة هذا املشروع
ّ
املميز ووضعه موضع التنفيذ
ّ
حبيث عقد يوم االثنني الواقع
يف  2010/7/ 26اجتماعا بني
جلنة التوأمة يف أوسرتاليا
بهيه
ممثال باحملامية األستاذة
ّ
أبو محد والصحافية "أمال بو
مسره" ومجعية كفرصارون
اخلريية يف أوسرتاليا ممثال
بالرئيس ايلي ناصيف والشاب

روني ناصيف ،وبعض أعضاء
اللجنة.
مت خالل اللقاء شرح موسع
ألهداف اللجنة بصورة عامة ،
ومت االتفاق على مجع املعلومات
املتوفرة عن كفرصارون ،
كالعادات ،التقاليد ،الرتاث
واهلجرة والفكر وطرق العيش
القدمية فيها وغريها .كما كان
اللقاء ممتعا وشيقا حيث مت
االتفاق على متابعة التواصل
بني اللجنتني وتزويد اللجنة
املكلفة بكل ما يلزم لدعم هذا
املشروع القيم وابراز الوجه
اللبناني العريق.

غيالرد تعد العائالت مبزيد من املدفوعات

وعدت رئيسة الوزراء جوليا
غيالرد العائالت باحلصول على
مقدما يف
فوائد ضريبية تدفع
ّ
حال فازت حكومة العمال يف
االنتخابات.
وقالت االنسة غيالرد ان
حكومتها ستقدم  500دوالر
مقدما عالوة للطفل كجزء من
اجلهود ملساعدة العائالت على
التأقلم مع كلفة الضغوط
املعيشية.
ويف ظل قواعد الدفع اجلديدة
العائالت
بامكان
سيكون
احلصول على  157دوالرا كحد

ادنى من منافعهم الضريبية
وتدفع مسبقا و 324دوالرا كحد
اقصى.
والتغيريات على عالوة الطفل
تعين ان االهل اجلدد ميكنهم
طلب  500دوالر مقدما اضافة
اىل دفعة القسط االول.
وتدفع حاليا منحة الطفل البالغة
 5294دوالرا كل اسبوعني على
 13دفعة.
وقالت االنسة غيالرد ان
هذه التغيريات ستكلف 54.4
مليون دوالر حسب التعديالت
االولية.

لكن التفاصيل املؤملة من حياتها
مل تكن مذكورة باي تقرير.
وأكدت الشرطة ان كياشا كانت
متغيبة عن املدرسة يف االسابيع
الثالثة املاضية.
ورفضت رئيسة الوزراء كريستينا
كنيللي ان تصرح ان كانت كياشا
معروفة لدى الشؤون االجتماعية.
وقالت «ال اريد التعليق على
ما جيري عليه التحقيق واكتفي
بالقول ان االمر ككابوس
لالسرة.
يف الوقت الراهن االفضل
ان نرتك الشرطة تستمر يف
حتقيقاتها».
وأكد ضباط الشرطة ان فرص
العثور على كياشا حية اصبح
ضئيل جدا.
واعرتف السيد وايبارت  ،الذي
استجوب من قبل الشرطة مساء
امس انه فعليًا مل يلعب دورا
كبريا يف حياة ابنته  ،لكنه أصر
على انه يهتم بها كما لو كانت
تعيش معه يف كل يوم .وكان
قد قضى السنتني األوليني من
حياتها وهو يعيش معها ومع
والدتها.
وقال السيد وايبارت أنه مل يرى
ابنته إال ملاما منذ انفصاله عن
السيدة ابراهامز  ،لكنه أصر على
أنه حيبها ويفكر بها يف كثري من
األحيان.
«إنها ابنيت الصغرية  ،وهي
جاءت اىل هنا عدة مرات وكنت
أراها يف احملالت .

وأكد أنه وقع على دخول ابنته
اىل املستشفى عندما تعرضت
للعض من قبل احد الكبار.
وردا على سؤال حول ذلك اليوم
قال« :لن أنسى أبدا ما رأيت
 ،كان عمرها حوالي  18أو 19
شهرا ...انها (عضة) وكانت
على الكتف  ،من فوق مالبسها.
«كان الوضع سيئا للغاية...
كانت هناك دماء حتت اجللد».

حفل الشموع

وأبلغت صحيفة ديلي تلغراف
عن هوية الشخص الذي يزعم
انه عض كياشا  ،ولكن ال ميكن
الكشف عن امسه للحفاظ على
سرية التحقيق.
وقال السيد ويبارت ان عالقته
مع السيدة ابراهامز كانت ودية
منذ انفصاهلم وانه ليس لديه
اي مشاعر سيئة جتاهها او اجتاه
السيد مسيث.
وكان قد انضم الليلة املاضية
مئات االشخاص حلضور مراسم
اضاءة الشموع تكرميا ً لكياشا.
وقال املنظمون ان مسرية ضوء
الشموع كانت للتعبري عن التضامن
مع الطفلة املفقودة ،وان القلوب
تدمي حزناص عليها واننا نتمنى
ان يتم العثور عليها قريبًا وان
تكون خبري.
وكان العشرات من املتطوعني،
جنبا إىل جنب مع ضباط فوج
إطفاء نيو ساوث ويلز يواصلون
البحث يف الغابات واملنتزهات يف
مجيع أحناء غرب سيدني.
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مقاالت

بعد «اطالق النار» على القمة اللبنانية....هل تنجح اسرائيل يف حتقيق مآربها!
(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)
السعودي عبد اهلل بن عبد العزيز والرئيس السوري الدكتور
بشار االسد والرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان ،الذي
حتول من املعنى
حتدثتا عنه يف افتتاحية العدد املاضي ،قد ّ
اجملازي اىل املعنى احلريف حيث قامت قوات اجليش االسرائيلي
باالعتداء على مركز للجيش اللبناني يف العديسة حيث سقط كل
من العسكريني عبد اهلل حممد طفيلي وروبري العشي والزميل
عساف بو رحال وإصابة عدد آخر من اجلنود جبروح ،يف حني
ُأعلن اجلانب اإلسرائيلي عن مقتل ضابط ذو رتبة عالية وجرح
آخر.
وحسب بيان مديرية التوجيه يف قيادة اجليش ،فإن االشتباك
بدأ عندما «أقدمت دورية تابعة للعدو اإلسرائيلي على جتاوز
اخلط التقين عند احلدود اللبنانية الفلسطينية يف خراج بلدة
َّ
متحفظ عنها لبنانيًا ،وعلى الرغم من
أراض
العديسة وضمن
ٍ
تدخل قوات األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان ملنعها ،تابعت
دورية العدو جتاوزها فتصدت هلا قوى اجليش اللبناني باألسلحة
الفردية وقذائف «آر بي جي» وحصل اشتباك استعملت
فيه قوات العدو األسلحة الرشاشة وقذائف الدبابات مستهدفة
مراكز اجليش ومنازل املدنيني يف املكان ما أدى اىل سقوط
عدد من العسكريني بني شهيد وجريح».
اننا ننظر اىل احلادث الذي وقع يف خراج بلدة العديسة على
انه «اطالق نار» حتذيري ومباشر على القمة اللبنانية أكثر
مما سببه «شجرة» حتجب الرؤية عن كامريا تصوير ومراقبة
اسرائيلية.
كما اننا نرى يف االعتداء «احملدود» عملية جس نبض واختبار
للجيش اللبناني الذي جاء رده سريعا ،قاسيا ومؤملا يف آن رغم
التفاوت الكبري واهلائل يف مستوى التسلح بني الطرفني.
ولعل اهلدف االكرب من وراء هذا االعتداء هو استدراج املقاومة
للرد على اطالق النار االسرائيلي فيكون ذلك سببا كافيا
الشعال احلرب.
غري ان قيادة حزب اهلل كانت على قدر كبري من الوعي واحلكمة
لتفوت بذلك فرصة اشعال
حيث متكنت من ضبط أعصابها
ّ
احلرب على االسرائيليني ولرتسل ،يف الوقت نفسه ،رسالة
اىل قادة الدولة العربية بأنها لن تقف مكتوفة االيدي يف
حال تكرر مثل هذا االعتداء  -ورمبا هذا ما تريده وتعمل له تل
أبيب  -حيث حذر األمني العام لـ»حزب اهلل» حسن نصراهلل
اإلسرائيليني من ان املقاومة لن تقف مكتوفة األيدي يف حال
تكرر استهداف اجليش.
ففي كلمة ألقاها من خالل شاشة التلفزيون أمام مجهور عريض
يف ملعب الراية يف الضاحية اجلنوبية يف الذكرى الرابعة
النتصار حرب متوز ،قال نصراهلل ان «حزب اهلل اتصل بقيادة
اجليش وأبلغه اجلهوزية واالستنفار واننا سند لكم وأي شيء
تطلبه قيادة اجليش وكذلك اتصلنا برئيس اجلمهورية ميشال
سليمان ورئيس جملس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء سعد
احلريري وابلغناهم اننا مل نبادر إىل أي حترك أو أي عمل ،ورغم
األمل مما كانت املقاومة تشاهده إال أنها ستتصرف بناء على
رغبة اجليش» ...أضاف «هذه املرة استطاع الشباب أن
يتفرجوا والتزموا بالقرار ولكن( )...يف أي مكان ُيعتدى فيه
على اجليش من قبل العدو الصهيوني ويف كل مكان ميكن أن
تصل إليه يد املقاومة فهي لن تقف ساكتة وال صامته وال
منضبطة ،واليد اإلسرائيلية اليت ستمتد إىل اجليش ستقطعها
املقاومة» .وقال «اجليش حيمي املقاومة واملقاومة حتمي
اجليش والشعب حيمي املقاومة واجليش معًا ،وهذه هي
املعادلة الوحيدة اليت حتمي لبنان وحتفظ كرامة لبنان».
حتركا دبلوماسيا عرب وزارة اخلارجية
يف هذه األثناء ،اطلق لبنان ّ
اليت دعت اىل لقاء موسع للسفراء العرب واالجانب املعتمدين
يف لبنان الطالعهم على حقيقة االعتداء االسرائيلي ،والطلب
اىل حكوماتهم دعم لبنان والتحرك لتنفيذ القرار  .1701وواكب
التحرك باتصاالت عربية ودولية مشلت
رئيس احلكومة هذا
ّ
الرئيس السوري الدكتور بشار االسد حيث تشاور معه يف
االعتداء االسرائيلي الذي استهدف لبنان وجيشه ،ويف اهمية
توحيد املوقف العربي ملواجهة التهديدات االسرائيلية .كما
اتصل احلريري برئيس الوزراء االسباني خوسيه لويس ثاباتريو
ورئيس الوزراء االيطالي سيلفيو برلسكوني ،وحبث معهما يف
وسائل منع أي اعتداءات اسرائيلية جديدة على اجليش اللبناني
وعلى سيادة لبنان واراضيه ،كما جاء يف بيان صادر عن
املكتب االعالمي للرئيس احلريري.
وداخليا كان هناك شبه امجاع على دعم اجليش اللبناني وادانة
اسرائيل وال شك ان «ثالوث :شعب ،جيش ومقاومة» هو
أقوى سالح للبنان يف وجه الغطرسة االسرائيلية.
غري ان العدو كعادته وعمال بقول «ضربين وبكى سبقين

واشتكى» زعم قادته ان اجليش اللبناني كان البادئ باالعتداء
على قواته ليظهر بنفسه امام العامل بأنه «محل وديع» وان
كل ما فعله هو الدفاع عن نفسه ومحاية مواطنيه اآلمنني حيث
حذر نتنياهو ووزير دفاعه ايهود باراك احلكومة اللبنانية مما
أمساه «االستمرار يف استفزاز اجليش اإلسرائيلي» ،وقال
األول ان «اهلجوم على اجلنود االسرائيليني هو «انتهاك
فاضح لقرار جملس األمن  1701وان إسرائيل ستستمر يف الرد
بقوة على أي حماوالت النتهاك وقف إطالق النار وإقالق سكانها
يف الشمال والقوات االسرائيلية اليت حتميهم».
وبدوره حذر باراك حكومة لبنان من «االستمرار يف استفزاز»
اجليش اإلسرائيلي .وقال «ان إسرائيل لن تتسامح مع أي
اعتداءات على جنودها ومواطنيها ضمن أراضيها».
ص ِدم قادة اسرائيل برد اجليش اللبناني السريع واحلازم
لقد ُ
فطار صوابهم النهم كانوا يعتقدون ان بامكانهم قطع كل
االشجار وليس «شجرة واحدة» وهذا ما اعتادوا عليه دون
ان يتعرض هلم اجليش اللبناني ولذلك فانهم «راحوا يشكون
همهم» اىل جملس االمن الدولي ..فاملضحك املبكي ان
اسرائيل ،وهي املعتدية ،دعت اجملتمع الدولي إىل ادانة العمل
«اآلثم» الذي قام به اجليش اللبناني .وطالبت احلكومة
اللبنانية «بالتحقيق ملعرفة َمن يقف وراء االعتداء الدامي
الذي وقع» ،كما دعت قوات «اليونيفيل» إىل «أداء
واجبها والعمل حبزم ملنع تكرار مثل هذا احلادث» .وأكدت
ان جيشها «سيواصل عمله حبزم حلماية مواطين إسرائيل
وحدودها السيادية» ،حيث حذر باراك «ان إسرائيل ترغب
يف السالم ،وقد أثبتت ذلك عندما سحبت قواتها إىل احلدود
الدولية يف العام  ،2000ولكنها لن تتحمل بأي حال من األحوال
التعرض جلنودها أو ملواطنيها داخل أراضيها السيادية».
كما أعلن الناطق باسم اخلارجية اإلسرائيلية ان الوزير افيغدور
ليربمان «أوعز إىل ممثلي إسرائيل بتقديم شكوى ضد لبنان
ومحل
إىل جملس األمن» على خلفية خرق القرار ،1701
ّ
احلكومة اللبنانية «مسؤولية هذه اخلروقات» حمذرًا إياها من
«العواقب الوخيمة اليت قد ترتتب عن استمرارها».
وهنا نسأل ليربمان من خيرق القرار 1701؟ اجليش اللبناني ام
طائراتكم اليت جتعل من مساء لبنان ساحة لطلعاتها اجلوية؟
اتهام اجليش اللبناني بافتعال احلادث مل يقتصر على اجلانب
االسرائيلي بل اشرتكت معه الواليات املتحدة يف رمي سهام
االتهام على اجليش اللبناني اذ أعلن فيليب كراولي املتحدث
باسم اخلارجية األمريكية أن اطالق اجليش اللبناني النريان
على جنود اسرائيليني «غري مربر على االطالق» ،وأشار اىل
تأكيدات من األمم املتحدة بأن األشجار اليت قطعتها اسرائيل
وكانت السبب يف االشتباك كانت «على اجلانب االسرائيلي
من احلدود».
والالفت بالنسبة لقوات «اليونيفيل» هي علمها مسبقا
باألمر غري انها مل حترك ساكنا ملنعه او حلماية املدنيني وهي
املهمة االساس اليت من اجلها اتت اىل لبنان حيث قال الناطق
بإسم اجليش اإلسرائيلي آيف بنياهو وبصراحة «لقد أبلغنا
«اليونيفيل مسبقًا بتحركنا».
فقد أثبت اإلعتداء اإلسرائيلي على اجليش اللبناني يف منطقة
العديسة ،أن قوات اليونيفيل مل تقم بأي مهمة من تلك اليت
كلفت بها ،سواء على صعيد محاية اجلنوبيني ،او بالنسبة اىل
ما يسمى بـ «دعم اجليش» أو محاية القرار .1701
وهكذا يثبت ،يوما بعد يوم ،احنياز «اليونيفيل» السافر اىل
اجلانب االسرائيلي ووقوفها اىل جانب القوي ضد الضعيف
واىل جانب املعتدي ضد املعتدى عليه لتخسر بذلك بعضا من
مربرات وجودها يف اجلنوب.
القراءة السياسية ملا حصل تتوزع بني ثالثة حماور :االول
ُ
واستبساله يف الدفاع عن االرض
هو اداء اجليش اللبناني
والعرض وصد االعتداء كان رائعا وجبارا ،والثاني دور املقاومة
ووضع نفسها يف تصرف اجليش والثالث التصرف املنحاز
لليونيفيل.
اعتداء العديسة هو فصل مبكر من فصول احملكمة الدولية
يف جرمية اغتيال احلريري ،اليت تستغلها اسرائيل والواليات
املتحدة والغرب للقضاء على سالح حزب اهلل بغية مترير خمطط
التوطني الفلسطيين يف لبنان واستثمار غاز ونفط لبنان
دون «وجع راس» من سالح املقاومة اليت اعلن قادتها
انهم سيقصفون منصات االستخراج يف حال كانت يف املياه
االقليمية اللبنانية؟
فهل يكون الوعي اللبناني أكرب من اخلطط «االسراكية»
ويتمكن من تفشيلها؟
ويبقى السؤال :بعد «اطالق» اسرائيل النار على القمة
اللبنانية ،فهل ستنجح يف حتقيق مآربها؟ أنطونيوس بو رزق

هل تذهب غيالرد ضحيّة الغدر والغضب؟
بطرس عنداري
منذ االيام االوىل حلدوث االنقالب داخل حزب العمال قبل
شهر ونصف اثريت ضجة اعالمية واسعة غذاها حيتان شركات
ّ
املتوقع جلوليا غيالرد
املعادن معلنة ان الوصول املفاجئ وغري
اىل رئاسة الوزراء انقذ حزب العمال من خسارة شبه مؤكدة
يف االنتخابات القريبة.
وتواصل الضجيج االعالمي طوال شهر كامل اىل ان بدأت
املعركة االنتخابية جديًا واحتدمت املنافسة بني احلكومة
واملعارضة وامجعت استفتاءات الرأي على تراجع شعبية
وتقدم ائتالف املعارضة.
رئيسة وزراء اسرتاليا
ّ
خالل االسبوع االول حلصول االنقالب الغادر اشرنا يف مقال
نشرته الصحف اىل عدم استبعاد حصول مفاجأة يف نتائج
االنتخابات الفدرالية القادمة بسبب الغضب الذي اجتاح
شرائح عديدة من اجملتمع االسرتالي احتجاجًا على اسلوب الغدر
الذي اطاح رئيس حكومة انتخبه الشعب بأكثرية كبرية ومتكن
من انقاذ اسرتاليا من اخطر ازمة واجهها العامل منذ اكثر من
80عامًا.
ّ
هز اركان
توقع حصول املفاجأة
ان
حتول اىل شبه واقع ّ
ّ
احلكومة الفدرالية فهرع اجلميع اىل اسرتضاء رئيس الوزراء
ويروج
السابق املغدور كيفن راد لينزل اىل الساحة االنتخابية
ّ
حتول او
ملرشحي حزبه ألن التوقعات ّ
تبدلت ومزاج الرأي العام ّ
باالحرى ظهر على حقيقته بعد ان استوعب ما جرى من مهازل
فثار غضب الكثريين من مؤيدي حزب العمال التقليديني وغري
الثابتني بسبب ما اعتربوه عملية غدر وخداع.
هكذا وجد حزب العمال نفسه يف مأزق جديد واضايف مل
حيسب له حسابًا .لقد رفض الرأي العام  -او بعض اجزائه
ّ
األقل  -التربيرات اليت نشرت عن اسباب االنقالب على
على
راد واتسعت دائرة الغضب بعد ان تأكد ان شعبية احلزب
ازدادت تراجعًا بوجه الرئيسة اجلديدة.
احلجة او الذريعة الرئيسية لالطاحة بالسيد راد هي ان
وكانت
ّ
شعبيته تراجعت ولن يكون قادرًا على االنتصار يف الدورة
االنتخابية القادمة .وظهرت عناوين عدة صحف تقول« :جوليا
غيالرد انقذت حزب العمال» ولكن الصحف ذاتها واملنابر
االعالمية االخرى تراجعت عن االدعاءات اليت امالها حيتان
شركات املعادن والفحم وعادت تقول ان نتائج االنتخابات
القريبة لن تكون مضمونة حلزب العمال الذي خسر دعم
االكثرية.
لقد فاجأت التوقعات رئيسة الوزراء كما اذهلت زعيم املعارضة
اللذان اضطرا اىل اتباع نهج جديد يف احلملة االنتخابية حيث بدت
عصبية واقل ثقة بالنفس فيما راح زعيم
اآلنسة غيالرد اكثر
ّ
ً
جدية وموضوعية.
املعارضة طوني آبوت يتبع اسلوبا اكثر
ّ
لقد وقع كل من رئيسة الوزراء وزعيم املعارضة يف مأزق
ّ
يتغنى مبآثر
عدم طرح اي سياسة عملية جديدة وراح كل منهما
حكومته السابقة ويتباهى مبنجزات جون هاورد وكيفن راد.
تقدم شعبية املعارضة ما زالت توقعات خرباء
وعلى الرغم من ّ
ّ
واحملللني االعالميني تستبعد سقوط غيالرد وفوز
السياسة
ّ
والتخوف من املفاجأة...
التحفظ
آبوت ولكن مع الكثري من
ّ
واملستند األقوى الذي يلجأ اليه هؤالء هو التجارب التارخيية
اليت اعطت مجيع احلكومات سابقًا فرصة العودة لدورة ثانية
لتنفيذ ما بدأوه من مشاريع ووعود ألن فرتة السنوات الثالث
ال تكفي للوفاء بالوعود.
ان موجة الغضب اذا مشلت اثنني او ثالثة باملئة من مؤيدي
حزب العمال قد تؤدي اىل االطاحة برئيسة الصدفة .وقد
لوحظ يف االيام القليلة املاضية ان حيتان شركات املناجم ما
زالوا مييلون اىل املعارضة ألن ائتالف االحرار  -الوطين مييل
للرساميل الكبرية وللشركات االحتكارية.
وقد تأكد ارتباك رئيسة الوزراء بطلبها اجراء مناظرة تلفزيونية
ثانية مع زعيم املعارضة بعد ان كانت اعلنت انها لن تقبل
سوى مبناظرة واحدة وهي اليت جرت مساء االحد  25متوز .وقد
رفض املسرت آبوت املناظرة بذريعة التوقيت غري املالئم .وقد
يتهرب رئيس الوزراء من املناظرات حتى ال
جرت العادة ان
ّ
يسمح خلصمه باظهار التحدي الذي قد ال جييء ملصلحته.
ختوف نسبة
ان االمل الوحيد املتبقي امام رئيسة الوزراء هو ّ
غري قليلة من الناخبني من وصول طوني آبوت اىل زعامة البالد
يف زمن ازمة اقتصادية عاملية ّ
متكن حزب العمال بقيادة راد
من جمابهتها بنجاح .وقد يرى هؤالء ان حكومة من اإلئتالف
احملافظ لن تكون قادرة على التصدي لالزمة اليت مازالت
تعصف مبعظم دول الغرب.
وتبقى املفاجأة غري مستبعدة.
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مقاالت

هّ
هل كان فايز ك .يعلم مواعيد لقاءات عون ونصر الل؟

يف وقت ال تزال فيه أمور التحقيق مع العميد املوقوف فايز
ك .ملتبسة ،فإن املعلومات املتوافرة تشري إىل أن التحقيق
معه سيطول ،قبل أن حيال على النيابة العامة العسكرية .وبعد
إحالته ،من املتوقع أن يصدر قاضي التحقيق العسكري استنابة
قضائية تسمح لفرع املعلومات بالتوسع بالتحقيق مع اجلنرال
املوقوف بشبهة التعامل مع االستخبارات اإلسرائيلية.
ويف وقت ذكرت فيه املعلومات أن املوقوف حيافظ على
هدوئه ،ويقدم أكثر من رواية حياول من خالهلا التخفيف من
التهمة ،فإنه ال يزال مصرًا على أنه دخل إسرائيل مرة واحدة
وحسب ،عام  1992هربًا من «اجلهاز األمين اللبناني ـــــ
السوري» الذي كان يتهمه بالوقوف وراء التفجريات اليت
طالت مراكز عسكرية سورية .وال يزال فايز ك .حيصر عمله
مع االستخبارات اإلسرائيلية يف الفرتة الالحقة لعام .2005
ّ
وأقر بأنه كان يلتقي
مشغليه اإلسرائيليني مرة كل ثالثة
ّ
ّ
أشهر ،يف فرنسا ،حيث كان
يسلمهم معلومات «سياسية»
عن اللقاءات اليت جترى يف الرابية ،إضافة إىل معلومات
عن شخصيات بارزة يف التيار الوطين احلر ومن يلتقي بهم
العماد ميشال عون ،فض ًال عن معلومات يطلبها املشغلون عن
شخصيات حمددة من حزب اهلل .وأشار املوقوف خالل التحقيق
معه ،حبسب مصادر مطلعة ،إىل أن اإلسرائيليني طلبوا منه
استغالل عالقات جيدة تربطه ببعض قياديي حزب اهلل ،من
أجل احلصول على معلومات تفصيلية عن مسؤولني أمنيني
من احلزب.
تبقى نقطة شديدة احلساسية جيري التدقيق بها ،مفادها
البحث يف ما إذا كان املوقوف فايز ك .يعلم مبواعيد اللقاءات
اليت كانت تعقد بني رئيس تكتل التغيري واإلصالح العماد
ميشال عون واألمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصر اهلل،
إضافة إىل اطالعه على تفاصيل خاصة عن تلك اللقاءات.
وبقيت قضية توقيف العميد ك .حمور اهتمام أنصار التيار
الوطين احلر .وإن دل تفاعل العونيني مع اتهام القيادي يف
التيار الوطين بالعمالة إلسرائيل على شيء ،فعلى حجم التحول
العوني يف النظرة إىل إسرائيل .فقبل حنو ثالث سنوات ،كان

ميكن الدخول يف نقاشات جدية مع العونيني بشأن مفهوم
العمالة إلسرائيل ،وحتديد من هو العميل .وبعض الربتقاليني
كان
سيكد يف البحث عن مربرات تنتزع صفة العمالة عمن
ّ
ّ
«ختلت عنه الدولة ومل َ
حيًا»،
يبق له إال إسرائيل لالستمرار ّ
وعمن «شجعته الظروف على زيارة تل أبيب للتعرف على
معاملها الثقافية»،
وعمن «ال ذنب له إن كان ولد يف
ّ
إسرائيل أو التقى صدفة بأهلها يف أحد مقاهي العامل».
ورغم إصرار األدبيات العونية على وصف إسرائيل بالعدو،
فإن العداء العوني بقي سنوات طويلة
منصبًا على اجليش
ّ
السوري يف لبنان واستخباراته .وحتى حني كان العونيون
حيرجون يف السؤال عن سبب تركيزهم على «االحتالل
السوري» وجتاهلهم االحتالل اإلسرائيلي ،كانوا يقولون
إن هناك ما يكفي من االنتقاد إلسرائيل ،وعليهم الرتكيز
على «االحتالل» اآلخر .أما أمس وقبله ،فظهر حجم التحول
العوني :وقف العونيون مذهولني .كثريون شككوا يف
ّ
صدقية اخلرب ،ال لسبب إال ألن الثقة العونية باتت مطلقة
بأن «إسرائيل عدو»« ،العمالة إلسرائيل ال تشبهنا»
و«ألننا شركاء مع حزب اهلل يف رأس حربة املقاومة».
الحقًا ،بعد املعلومات املتناقلة عن اعرتاف ك .بالعمالة ،كان
الذهول أمشل؛ كأنه عار ما بعده عار ،أن خيرج من بينهم عميل
إلسرائيل .مل يبحث أحد من العونيني ،عالنية على األقل ،عن
مربرات هذه العمالة ،ومل يعرض أحد منهم أسبابًا ختفيفية.
والشبان أنفسهم الذين كانوا يعتقدون قبل الظهر عرب
الفايسبوك أن اجلنرال ك .ضحية فيلم خيرجه فرع املعلومات،
عادوا بعد الظهر إثر ّ
تيقنهم من اعرتافه بالتعامل مع إسرائيل
ليوزعوا صورة ك .كتب عليها «اعدموه» .وهكذا ،فإن
التنقل من صالون عوني إىل آخر ،ومساع الشتائم اليت توجه
غيابيًا للقيادي العوني احملبوب ،يسمح باالستنتاج أن البيئة
العونية ليست غري حاضنة للعمالء فحسب ،وإمنا متمسكة
باحتضانها لثقافة املقاومة حصرًا ،مع العلم بأن األنباء عن
اعرتاف اجلنرال ك .بالتعامل مع إسرائيل هي السبب األساسي
لتخلي العونيني عن رفيقهم بهذه السرعة .وقد أدى رئيس

تكتل التغيري واإلصالح العماد ميشال عون دورًا كبريًا أمس
يف إعادة ثقة العونيني بأنفسهم ،حني استفاد من مشاركته
يف مؤمتر جلنة االنتشار يف التيار الوطين احلر ليخاطب اجلمهور
راويًا أنه
مجع الضباط حني كان قائدًا للجيش قبيل انتهاء والية
الرئيس أمني اجلميل عام  1988وأبلغهم أن األزمة املقبلة
ّ
ستكون من أقوى األزمات
و«سيتخللها سقوط كثريين،
فالسقوط من طبيعة البشر ،ومن رسل السيد املسيح الذين
اختارهم بنفسه سقط  ،%25توما سقط بالشك ،وبطرس
سقط باخلوف ويوضاس سقط باإلغراء .ثالثة من أصل 12
ّ
أي الربع» .وأكد عون أن من ال
يتوقع أن حتصل معه مثل
هذه األمور هو كمن يعتقد أن جاره فقط سيموت وهو ال،
معتربًا أن «ما يصدمنا ليس احلدث حبد ذاته بل الشخص،
يف حال إدانته».
ورأى عون أن من ال يتوقع سقوط أشخاص معه يكون غبيًا
وساذجًا ،معتربًا يف الوقت نفسه أن من يستسلم لدوامة
القلق والتشكيك يف كل الناس يكون أكثر غباء وسذاجة.
وخاطب عون أنصاره قائ ًال إن «ثقتنا بالنفس هي ذاتها،
مواقفنا ذاتها ال بل أقوى .سنكمل مسريتنا ،متحملني هذه
األمور كأنها جزء من اخلسارة يف املعركة اليت خنوضها
سياسيًا اليوم» ،حمذرًا كوادر التيار يف نهاية مداخلته من
التشكيك بعضهم ببعض.
من جهة أخرى ،وحبسب مصدر عوني مطلع على تفاصيل
أسس سلسلة املصابغ
أوضاع اجلنرال ك .املادية ،فإن األخري ّ
اليت ميلكها يف باريس عرب شركة مساهمة ضمت جمموعة من
الضباط املتقاعدين،
وتكبدت هذه السلسلة خسائر كبرية
ّ
أدت إىل انسحاب معظم الضباط منها ،وحصلت خالفات على
خلفية مادية بينهم وبني اجلنرال ك .وخالفًا ملا يشاع ،ال
عالقة للنائب سيمون أبي رميا أبدًا بهذه السلسلة ،ومل يسبق
ألبي رميا أن تشارك مع اجلنرال ك .بأي أعمال جتارية ،مع
العلم بأن سلسلة املصابغ يديرها اليوم ابن فايز ووضعها
املادي غري مستقر.

مــــــا هــــــذا ؟
«زيان»
ّ

خصوكم
أيها اللبنانيون ،فقد
ّ
َّ
اعتزوا ّ
بسلسلة حروب جديدة ،ظهرت منها حتى
اآلن حرب احملكمة الدولية وشظاياها
وتشعباتها ،وحرب اجلواسيس ومفاجآتها
ومفاجعاتها.
ً
فبعد نيف وثالثني عاما من حروب اآلخرين،
وحروب قايني وهابيل وأهل القاطع وأهل
جبال اجملد ،وحروب الطوائف واملذاهب،
واحلروب االسرائيلية املشهورة فوق
َّ
حلت
رأس لبنان كسيف دميوقليس،
َّ
َّ
املعذب املقهور
املتعثر
على هذا البلد
متنوعة،
إمنا
ة،
حرجبي
سلسلة
املضطهد
َ
ّ
ٍّ
وال تنقصها ملسات ألفرد هيتشكوك،
بل تفوقها تشويقًا وترعيبًا.
وليس من املستبعد ،بعد كل ما حصل،
ان يستيقظ اللبنانيون اليوم أو غدًا على
فصل من حرب مستجدة ،إمنا ضمن سياق
وتشويقات «احلرب العاملية الثالثة»
احملصورة حتى اآلن باحملكمة الدولية،
والتحقيق ،والقرار الظين ،والشهود،
ّ
واحملققني ،واىل آخره...
ورمبا حفلت املرحلة املقبلة ،أو الفقرة
التالية يف «حرب العصر» بكل ما مل
خيطر على بال ،وكل ما من شأنه ان
يدهش العامل.
وبالطبع ،قبل ان تلتئم احملكمة ،وقبل
أن يصدر القرار الظين ،وقبل توجيه

التهم ،وحتمًا
وحتديد عددهم.
فكل شيء وارد يف قاموس َم ْن يقودون
هذه «احلروب االستباقية» ،اليت ال
يسلي ،وال شيء فيها يقنع،
شيء فيها
ٍّ
ً
وال شيء فيها يزيد الناس علما ومعرفة،
واملتضمنة يف بعض فصوهلا وفقراتها
ّ
الكثري من العوامل واملعطيات اليت تبقي
لبنان ضمن «املوقت» ،وداخل دائرة
االهتزاز والتأزيم ،وبعيدًا دائمًا من حلم
االستقرار والطمأنينة.
لكن ذلك كله يكاد يكون يف منزلة ويف
َّ
كفة ،مقابل منزلة مسلسل اجلواسيس
َّ
وكفته ،واألعداد اهلائلة اليت يتواىل
ً
واملفرق .وعلى
إعالنها تباعا .وباجلملة
َّ
مستويات ودرجات بعضها يدعو اىل ما
هو أكثر من االستغراب والدهشة والقلق
والقول بغضب شديد :ما هذا؟
ما هذا ،وما املخَّبأ الذي يكون هو األعظم
يف غالب األحيان؟
اليت
وما هذه احلروب
تسور لبنان ،وجتعله
ٍّ
سجني أسوأ االحتماالت واالفرتاضات
َّ
والتوقعات؟
إال أنه ،ورغم كل هذه الغيوم واحلروب
واهلزات ،لن تكون املنطقة ،ولبنان
ّ
معها ،على موعد مع االحرتاب يف املدى
املنظور.
قبل

تسمية

الشهود

Embroidery of ladies
fashion wear and leather

Manufacture braid (Russian,
gold, piping) for formal uniforms,
sportswear, socks, and school
uniforms for public and private school
2/ 66a Byron Rd, Guildford. NSW 2161
Phone: 9632 1411 - Fax: 9632 1422
Mobile: 0425 342 000

Contact: Akmal Gadalla

Web site: www.proemb.com.au - Email: sales@proemb.com.au
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CEDAR DRIVING SCHOOL
مدرسة االرز لتعليم قيادة السيارات

الدليل التجاري

87648186 :العالناتكم يف اهلريالد اتصلوا على الرقم

Sydney Landscaping and Excavations

عساف
ّ عساف ابي
ّ بادارة السيد

 سنة37 خربة تفوق

نساعد يف احلصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة مرحية ومكيفة

ّ
دقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
اسعار خاصة لط ّالب املدارس

ö^œﬁ˜]<ÿœﬁÊ<ÜÀ£]Ê<›Ç7]<Ÿ^€¬]<ÜÒ^ä÷

لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
0414 983 608:اتصلوا على الرقم

0407405846 :لالتصال
97405846

جلميع حاجاتكم من اعمال صب الباطون
على انواعه واالسفلت يف مجيع املناطق

<gëÊ<g÷^œ÷]<gÈ“Üi<‡⁄<‹”i^q^u<ÜÒ^ä÷
@Dl]ÅÊà÷]E<l]Å^Ëà÷]<]Üq]Ê<<·Áõ^f÷]

êÓè„ãœ@ëÏÇbi@l@aÏ‹óma

 جان فارس:لالتصال

Ph:(02) 9709 2267 - Fax:(02) 9707 3213
Mob: 0410 606 786

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

30 Hoskins Avenue Bankstown

Demolition & Excavation

<ÜÀ£]Ê<›Ç7]<Ÿ^€¬_<ƒÈ€¢

@ZãÁbö@Ôia@ÊÏ°@ﬁbóm¸a
Mob:0411 654 065 - Ph:(02) 8704 1531

@÷ã� –æaÎ@Ú‹‡ßbi@…Ói

Ú«Ï‰óæa@paãÁÏ1a@|Ó‹óm@Âﬂ@·ÿmbuby@ãˆbé
� ◊@|Ó‹ómÎ@k‹�€a@kèy@bÌÎáÌ@
@paãÁÏ1a@ aÏ„a@›
0411 575 323@@Z·íb:a@ÊÏ‡Óé@ÔuãÁÏßa@l@aÏ‹óma@@@@@@

Abraham
Managing Director

378 922 0435

Residential *Commercial*
*Industrial

نتعهد االعمال الكبرية والصغرية
 وخدمة.. خربة..اختصاص
صدق يف املعاملة وكفالة للعمل
:لالتصال
0435922378

7 Eden Ave, Croydon park NSW 2133

RAINBOW BRICKLAYINY P/L

·ÿmbuby@ãˆbè€
b‡Á7ÀÎ@Êb�–©aÎ@ŸÌ5€a@ıb‰i@Âﬂ@
Ò5©a@kybñ@l@aÏ‹óma
·z‹ﬂ@Ïia@áËœ@
0407 666 190@Z·”ã€a@Û‹«@@@@@@@@@@@@@

LicZ@185750C
B G
Glass & Glazing
for all your glazing needs
@xbuç€a@kÓ◊ãm@Âﬂ@·ÿmbuby@ãˆbè€
@ÚÌäbvn€a@…ÌäbìæaÎ@ﬁåb‰‡‹€
k‹�€a@kèy
@Showers Screens~@
@Tables tops~@Splash
back~@Frameless Glass
@Ÿ€à@7ÀÎ@p�˝0a@pbËuaÎ@LpbÌaãﬂ

µﬂdn€a@pb◊ãí@…ﬂ@›ﬂb»n„F@@@@@@Ú�Ó„b™@Ò7»èmF@@@@@

0404015551@Zäb„ãi@Äi@ﬁbóm¸a

Paving – concreting- Retaining wall - Stone
– and logs – Fencing – Rubbish Removals
Plant and Grass – Sprinkler System

Z·z‹ﬂ@Ïi@Üa˚–i@aÏ‹ó�ma

04 1929 1261 M@@02 9785 8685

AL- KARM BAKERY
فــرن الكـــــرم

تسعرية جمانية معاملة ممتازة وكفالة يف العمل
 سنة خربة30 اكثر من

14 صفحة
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ANB 17 003 994 394

Safwat Arfan – Sayed

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

نقدم كافة أنواع احملاسبة واخلدمات الضريبية
ومسك الدفاتر لالفراد والشركات

نضمن اكرب مردود ضرييب بفرتة زمنية قياسية
اعتمدوا احملاسب واخلبري الضرييب

صفوت عرفان

يف مجيع حاجاتكم الضريبية

(Bell Tower Centre)
Unit 24/ 191 Parramatta Rd.
Auburn, NSW 2144
Tel: 8756 3600 - Fax: 8756 3699
Email: safwat@ozemail.com.au

 صفائح-  حلم بعجني- مناقيش
-جبنة وجبنة مع خضار ولبنة وكشك
...بيتزا وشنكليش وغريها

*نؤمن طلبيات مجيع للمناسبات

 أيام7 * نفح

9897 1113
60 Excelsior Street, Merrylands NSW 2160

·z‹ﬂ@Ïi@ÜbÌå

@¡ˆaãÇ@ëá‰Ëﬂ@
@Úéá‰:a@Úib‘„@Ùá€@›vèﬂ
@ç‹ÌÎ@tÎbé@ÏÓ„@¿
8008@›Óvèn€a@·”ä

Registered Architect
Ziad Boumelhem
NSW Reg 8008

Member of the australian
institute of architects 45159

l¯⁄^√π]<ÿ“<àrﬂﬁF
<ÌËÇ◊f÷]<ì°<:÷]<

<ÿ⁄^“<Ã◊⁄<4ñ†F
<ÌÈﬂ”ä÷]<Íﬁ^f€◊÷
<Ï4«í÷]<ÌËÖ^rj÷]Ê
<Ï4f”÷]Ê

$200 cash for any referral

P. 02 9636 2567 - f. 02 9631 8751 - m. 04015 20202
ziad@archi-tek.com.au - www.archi-tek.com.au

@Hasham
Tailoring
@kÓè„@p˝´
@Ú†bÓÉ‹€@·íb:a
ÚÓ€buã€a

ﺍﻟﻘﺼﺎﺕ
ﺃﺣﺪﺙ ﺍﳌﻮﺩﻳﻼﺕ ﻭﺃﺟﻤﻞ
ﹼ
ﺑﺪﻻﺕ ﺭﺟﺎﻟﻴﺔ ﺟﺎﻫﺰﺓ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﺎﺕ
ﻧﺨ ﹼﻴﻂ ﺍﻟﺒﺪﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﻭﺣﺴﺐ ﻃﻠﺒﻪ
ﻧﺴﺘﻌﻤﻞ ﺃﺟﻮﺩ ﺍﻻﺟﻮﺍﺥ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
 ﻭﺧﺒﺮﺓ ﻓﻲ.. ﺻﺪﻕ ﻓﻲ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ..ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻣﺪﺭﻭﺳﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻞ
( ﺃﻳﺎﻡ )ﺍﻻﺣﺪ ﲟﻮﻋﺪ ﻣﺴﺒﻖ٦ ﻧﻔﺘﺢ

Ph: 9635 7629 – Fax: 9633 1658
51 Phillip St. Parramatta
Opposite Crowne Plaza Hotel
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SYDNEY WIDE EUROPEAN AUTOS

New Used & RECO Parts
SEDANS - 4WDS & LIGHT COMMERCIAL
Mercedes - SMART - BMW - MINI SAAB - Audi - VW - RENAULT - PEUGEOT

SYDNEY WIDE EUROPEAN AUTOS
150 Eldridge Road Condell Park NSW 2200
Ph: 02 9708 4848 www.swea.com.au
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HECHAM COFFEE AND NUT ROASTER

@‚bìÁ@Ú◊ãí
Ô‹ˆb»€a@ÂÌÏ‡n€aÎ@ÚÓˆaâÃ€a@ÜaÏ‡‹€

Ôiã»€a@Â†Ï€a@¿@∂Î¸a@ÚÓj�€a@@äb�»€a@paãõznèﬂ
@NNbË«aÏ„a@“˝nÇa@Û‹«@ÚÓﬂbí@paäÏÁåÎ@ÚÓ–Óz‰mÎ@ÚÓj†@pb�‹Ç
@ Ï€ç€a@î‹í@bíÎ@‚á€a@¡Ãõ€@pb�‹Ç
@ÒÜá»nﬂ@ÚÓ»Ój†@ÙãÇa@paãõznèﬂÎ

Ò�äá€a@

@ÒäÏËìæa@
ﬁÏœ@Âﬂ@ÒáÌáu@Ú‰zí@ﬁÏñÎ@Â«@Â‹»m@b‡◊
@ÔiÜ@¿@ÊÜäbÀ@bÓ„äÏ–Ó€b◊@Ú◊ãí@Ú˜j»mÎ@xbn„a
@åbn‡æa@Ú‰Óz�€bi@ò‡®a@∂a@Úœböa
ÚÓiã»€a@Ú„b‡è€a@p˝´@Âﬂ@pbvn‰æa@ÍâÁ@aÏj‹†a
ÚÓ€a6é¸a@pbÌ¸Ï€a@ãˆbéÎ@ç‹ÌÎ@tÎbé@ÏÓ„@¿@

@ÚÓˆaâÃ€a@ÜaÏ‡‹€@‚bìÁ@Ú◊ãí@Â‹»m
Ú‰zí@ﬁÏñÎ@Â«@Ô‹ˆb»€a@ÂÌÏ‡n€aÎ
Ô‹ñ¸a@Ôﬂbì€a@ÊÏè„bÓ€a@Âﬂ@
@ÊÏnÌç€a@oÌå@Âﬂ@Ú‰zí@ﬁÏñÎ@Â«@Â‹»m@b‡◊@
ÒäÏËìæa@ÚÓæb»€a@Òäá€a@Ú◊ãí@xbn„a@Âﬂ@¿bó€a
@6Ó€@SÎ@6Ó€@Q~VP@Î@›‹ﬂ@WUPÎ@›‹ﬂ@UPP@‚bvybi@

�bÓﬂÏÌ@Úó�‡´@paäÎçiÎ@ÒÏË”@@@@@@NNNNÚ�Ìäbvn€a@p�˝0a@lbzñ˛@Ú‹‡ßbi@…Ójﬂ
@êÓjÿ€aÎ@p˝‹Éæa@ aÏ„c@Úœb◊@wn‰m@>€a@ÒäÏËìæa@Ò�äá€a@Ú◊ãí@pbvn‰æ@@ãó®a@›Ó◊Ï€a
@H·†b‡�€a@ÊÏv»ﬂI@ÒäÎá‰j€a@l� äÎ@˝Óubj€aÎ@xÏ�‰À@bibj€aÎ@ﬁÏ–€aÎ@ò�‡®a@pbj‹»ﬂÎ@Ôíã�€aÎ
ÔiãÃ€aÎ@Ôiã»€a@%b»€aÎ@bÓ€a6éa@ıbÆc@…Óª@¿@ �åÏm@>€aÎ

79 Yerrick Rd, Lakemba Ph: 9740 9331
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Candle Light Reception
Under New Management
باخالص وصدق وامانه
بتفوت مرفوع الراس
صالة ما اهلا تاني
ادارة وذوق واحساس
لقمة موسيقى واغاني
»«كاندل اليت
بتزيّن كل االعراس

No Worries No Stress
Your wedding organizer is the candle light
Reception venue
We care about your wedding leave it to us
Engagement
Ladies Nights
Weddings
Birthday
Parties
Christenings
17 South terrace Punchbowl 2196
P.08 8730 8737 – M. 0432 03 30 03

Pty Ltd Fred Mansour
Owner General Manager

Kitchen Benchtops - Vanity Tops – Stairs Cases
Fire Places – Renovation Bathroom – Furniture

Excellence Guaranteed – Marble & Reconstituted Stone
Also Marble & Limestone Tiles at Wholesale Prices
We Provide high quality service & work at
a very competitive price
Call Now for a Free Quote All Areas
1300501737
2 IIma Street Condell Park Nsw
T.08 9774 1540 –
F. 02 9792 5769
Email: dmgranite@optusnet.com.au
Web: www.diamondgranite.com.au

Sweet Fantasy

Winner of 2010 Small Business Award
Canterbury Bankstown
 ارثرSweet Fantasy يتقدم صاحب حمل
من ابناء اجلالية العربية جبزيل الشكر
لدعمه طيلة السنوات املاضية
ويتمنى هلم شهر رمضان كريم ومبارك
يتوفر سائر انواع احللويات خالل هذا الشهر الكريم
حالوة..مفروكة..ورد الشام..منها زنود الست
قطايف..معمول مد بالقشطة..حالوة الرز...اجلنب
كرابيج..قطايف مقلي مع اجلوز..مع القشطة
...والبصمة

Shop 1, 232 South Terrace, Bankstown 2200
Ph (02) 9708 6000 Fax (02) 9790 2925
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مقابالت

مرشح االحرار ملقعد باراماتا تشارلز كامانزولي لـ»اهلريالد»:

االئتالف افضل الدارة اقتصاد البالد ومحاية احلدود

احلادي والعشرون من اب اجلاري يقرر من يدير البالد وحيكم
اسرتاليا ملدة ثالث سنوات ...فاملنافسة بني حزب العمال
من جهة واالحرار على اشدها حيث حياول كل من رئيسة
الوزراء جولي غيالرد وزعيم املعارضة طوني ابوت بيع
سياساتهما وبراجمها يف هذه احلملة االنتخابية.
و لعل القضايا الساخنة اليت جيهد الطرفان يف احلديث عنها
واليت حتدد شكل ولون احلكومة املقبلة هي االقتصاد والجئو
القوارب واالمن احلدودي واالمن الداخلي واجازة االمومة
املدفوعة ومعاش املتقاعدين وغريها من املسائل.
ومرشح حزب االحراء ملقعد باراماتا تشارلز كامانزولي مهندس
بناء ناجح حيمل يف جعبته الكثري من االفكار والسياسات
ملصلحة املنطقة وسكانها كاصالح البنية التحتية واكمال
وصالت الطرق السريعة اليت تصل باراماتا مبدينة سيدني
وغري ذلك.
ويقول املرشح كامانزولي ان حزب االحرار هو االفضل حلكم
البلد وخاصة لناحية االدارة االقتصادية الناجحة وايقاف
الجئي القوارب ومحاية احلدود وغري ذلك.
التقته اهلريالد يف مكتب احلزب يف باراماتا وكان للزميل
انطونيوس بو رزق مع مرشح االحرار هذا احلوار الذي حضره
مدير محلته االنتخابية ماثيو كامانزولي ونائب رئيس االحرار
فرع وسط باراماتا ( )Parrmatta Centralالصديق ايلي
يوسف:

اجرى احلوار الزميل انطونيوس بورزق

*من هو مرشح حزب االحرار
ملقعد باراماتا يف االنتخابات
الفيدرالية؟
ولدت يف باراماتا وترعرتفيها ودرست يف مدارسها
احمللية واشرتيت منزلي يف
وونتورثفيل العام .1979
بدأت عملي اخلاص يف
العام  1986كمهندس مدني
ولدي مكتب يف سفن هيلز
ّ
وانضممت اىل حزب احلرار يف
العام .1997
انا من عائلة كاثوليكية مسيحية
اخدم واساعد الكاهن يف
الكنيسة منذ العام  1983وقد
حصلت على مباركة من قداسة
البابا عربون تقدير خلدماتي.
اعترب ان القيم العائلية يف
غاية االهمية بالنسبة لي،
تزوجت يف العام  1980ولدينا
ثالثة اوالد..صبيان وبنت،
( )23،26،28حيث اعمل مع
زوجيت على احلفاظ على وحدة
العائلة..ولدي البكر متزوج
وما زلنا جنتمع كعائلة تعيش
قيم احملبة وااللفة واالحرتام
بني بعضها البعض ..فاحلفاظ
على وحدة العائلة يف غاية
االهمية.
*ما الذي دفعك لدخول عامل
السياسة؟
دخلت اجملال السياسي بسببامياني انه حتى ينجح الشيطان
فان االشخاص الصاحلني جيب
اال يفعلوا شيئا ..انتسبت
اىل حزب االحرار منذ  13عاما
وافعل ما بوسعي ملساعدة
احلزب ،النين اعتقد ان حزب
االحرار يؤمن بان احلكومة
باستطاعتها ان تفعل شيئا
جيدا وهو مساعدة االشخاص
على فعل اشياء بانفسهم
وليس ان تعمل ذلك نيابة
عنهم ،مثال يؤمن حزب االحرار
حبق الفرد يف العيش وطريقة
احلياة بينما حزب العمال يريد

ان يقول لنا كيف نعيش.
ففي ظل حكم االحرار كانت
االجور ترتفع والبطالة تتدنى
واالقتصاد ينمو ،ولذلك اعتقد
ان حزب العمال يقف دائما
اىل جانب النقابات وليس
اىل جانب عامة الشعب وال
لدينا
اىل جانب العائلة..
رئيسة وزراء ليست متزوجة
وليس هلا عائلة كما انها
ال تؤمن باهلل اخلالق فهل
تستطيع هكذا رئيسة حكم
وادارة البالد ،ال اعتقد ذلك.
فمثال حتى يدرك الشخص،
اي شخص ،حاجة االطفال
جيب ان يكون متزوجا ولديه
اطفال ،ورئيسة وزرائنا ليس
لديها اطفال بسبب اختيارها
الشخصي لذلك وليس بسبب
ارادة اهلل.
*ما هو تصورك لباراماتا؟
تصوري لباراماتا هو جعلهامركز سيدني ،حنن حباجة
النشاء بنى حتتية تسمح
للمدينة بالتوسع والنمو ،حباجة
الكمال وصلة خط السكك
احلديدية بني باراماتا وايبينغ
وتكملة الطريق السريع ام4
وذلك من كونكورد اىل املدينة
(سيدني) وكذلك تكملة وصلة
الطريق السريع ام 7مع الطريق
السريع اف 3اليت تصل اىل
نيوكاسل الن باراماتا يف
ظل شبكة املواصالت احلالية
ال ميكنها ان تنمو لذلك حنن
حباجة لشبكة مواصالت اوسع
واكرب.
ان مستشفى ويستميد حباجة
اىل تعديالت اضافية كبرية
فنحن حباجة لتقليص لوائح
االنتظار وجعل باراماتا ُتدار
من قبل هيئة حملية وليس
قبل بريوقراطية يف سيدني.
فسياسة زعيم املعارضة طوني
ابوت بالنسبة للنظام الصحي
وخاصة املستشفيات هو جعل

*املرشح كامانزولي خالل حديثه مع الزميل انطونيوس بو رزق*

املستشفيات تدار حمليا من
قبل االطباء واالختصاصيني
يف كل مستشفى الن هؤالء
اكثر دراية ومعرفة حباجة
املستشفى من غريهم وهؤالء
بدورهم يرفعون مطالبهم
للحكومة الفيدرالية اليت تعمل
على تلبية حاجاتهم وهذا ما
سيحدث بالنسبة ملستشفى

ويستميد مما خيفف لوائح
االنتظار ويؤمن مزيدا من
االسرة وغري ذلك.
ّ
وبالنسبة للمدارس وخمافر
الشرطة فانين اعمل بالتنسيق
مع زعيم املعارضة يف الوالية
باري اوفارول لعدم بيع
اي مدرسة بعد االن وجعل
املدارس مفتوحة الوالدنا.

*ما هو برنامج حزب االحرار
او االلتزامات اليت يقدمها
للشعب اليت على اساس يتم
التصويت له؟
 يلتزم حزب االحرار بـ 12تعهدًاللشعب االسرتالي ويعمل على
تنفيذها خالل ثالث سنوات يف
حال فاز باحلكومة.
اىل
الفائض
-1اعادة
املوازنة خالل ثالث سنوات
والبدء بتسديد الديون اليت
تراكمت بفعل سياسة احلكومة
العمالية.
 -2وقف اهلدر الذي قامت به
حكومة العمال واعادة صناعة
القرار اىل داخل جملس
الوزراء.
 -3الغاء الضريبة العالية
اجلديدة اليت فرضتها حكومة
العمال على شركات التعدين
وغريها من الضرائب اليت
تضر باالنتاجية.
 -4وضع حد للتمييز احلكومي
ضد املصاحل الصغرية.
 -5فرض سيطرة ومحاية
صارمتني على احلدود.

 -6ربط النمو السكاني بتوفري
بنى حتتية افضل.
 -7التحرك املباشر للحفاظ
واالستفادة من املياه ومحاية
البيئة.
 -8محاية التأمني الصحي
النظام
وحتسني
اخلاص
االستشفائي والصحي العام.
 -9اقرار اجازة االمومة املدفوعة
ملدة  6اشهر.
 -10العمل مع البلديات
والشرطة لنصب كامريات
امان يف االماكن اليت تكثر
فيها اجلرمية ووقف االعمال
املخلة بالنظام.
 -11رفع مستوى التعليم
والعمل مع الواليات العطاء
مدراء املدارس احلق يف الدفع
اكثر للمعلمني االفضل.
 -12اقرار قانون "العمل مقابل
مساعدات السنرتلينك" الن
االئتالف يؤمن بان االشخاص
يف سن العمل جيب ان يعملوا
مقابل اجور واذا مل يكن كذلك،
فمقابل مساعدات البطالة اليت
يتلقونها من (السنرتلينك).

Stand Up For Real Action

Charles Camenzuli

LIBERAL FOR PARRAMATTA

ادعموا تشارلز كامانزولي
لقد حان وقت:

*التغيري واالصالح
*وقف اهلدر
*وقف فرض أي ضرائب جديدة
*وقف الجئي القوارب وتعزيز محاية
احلدود
*ختفيض الدين
*انشاء بنى حتتية جديدة تستوعب
التزايد السكاني يف منطقة باراماتا
*جعل باراماتا املدينة االمثل واالكثر
امناً

مرشح االحرار ملقعد باراماتا
Authorised by Mathew Camenzuli,
10 O'connell St, Parramatta NSW
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Funland Games Pty Ltd
Buy & Sell trading all computers Games
Sony * Nintendo * Xbox * PC * PSP

All Accessories & Retro Games
Web Site: www.funlandgames.com.au
Email: Funlandgames@optusnet.com.au

Phone/Fax: 02 97937707
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10 The Appian Way
Bankstown, NSW 2200
ABN: 31111792422
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Vinci Mineral Foundation is free from
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chemicals, additives, talc, bismuth and nano
particals.
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Our foundation is 100% hypoallergenic and
non comedogenic
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t$SFBN.FUBMMJD&ye Shadow

Da Vinci Mineral Foundation can be used as:
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t41'
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Our ingredients are:

t Temporary Hair Dye

t.JDB

Da Vinci Mineral Shimmers are rich and will
highlight your eyes for every day use and
special occasions.
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t Zinc

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

Mamre Historic
Homestead & Farm
Gate Market

Mamre Historic Homestead is a sponsored work of The Sisters of
Mercy Parramatta. Australia’s first working farm is now producing
organically grown seasonal produce in conjunction with projects
involving the training of refugees in horticulture and hospitality.
Mamre makes the perfect destination for a leisurely breakfast, lunch,
morning or afternoon tea. Whilst visiting the Historic Homestead
Café you can pick up your organically grown produce as well!
Mamre Farm will be conducting workshops in sustainability, growing
veggies, solar cooking and worm farming in the near future.
The Farm Market is open Tue-Fri 10am-3pm & Sun 10 - 4pm.
For bookings and enquiries, please ring Ph: 9670 5321

Da Vinci mineral foundation provides a natural flawless coverage
and reveals your natural beauty. Our range has 8 shades to suit
any skin tone summer & winter.
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Mineral Shimmers
Da VInci offers a unique range of 101
colours that are used as:
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مزرعة مامري التارخيية
وسوق بوابة املزرعة

 انها.ان مزرعة مامري التارخيية تتبنى عمل اخوات الرمحة يف باراماتا
املزرعة االوىل يف اسرتاليا اليت تنتج منتجات مومسية عضوية بالتقاطع
.واالرتباط مع مشاريع تتضمن تدريب الالجئني على البستنة والضيافة
ان اسواق مامري هي حمطة مثالية للرتفيه سواء لتناول الفطور او الغداء
 فبينما تزور مقهى مزرعة مامري التارخيية.او لشاي الصباح وما بعد الظهر
َ
.املنتج الذي تتم تنميته عضويا ايضا
بامكانك انتقاء
ستقيم مزرعة مامري ورشات عمل بشكل مستمر لنمو اخلضار والطبخ على
.الطاقة الشمسية واستنبات الدود يف املستقبل القريب

10،00  بعد الظهر واالحد من3:00  صباحا حتى10:00 يفتح سوق املزرعة من الثالثاء حتى اجلمعة من
 من بعد الظهر4،00 صباحا حتى

96705321 :للحجز واملعلومات الرجاء االتصال على الرقم

181 Mamre Rd, Orchard Hills, 2748 NSW
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تتمات

هـكـذا قـاد «خـطـأ بشـري» إلـى توقيـف..
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
احلريري من إجازته يف سردينيا ليلتقيه ويبحث معه يف ما ميكن فعله
للحؤول دون وقوع احملظور ،من دون ان يكون الرئيس بشار االسد
بعيدًا عن احلركة الوقائية لرئيس احلزب التقدمي االشرتاكي.
يف هذا الوقت ،بقيت قضية توقيف القيادي يف التيار الوطين احلر
العميد املتقاعد فايز كرم بتهمة التعامل مع اسرائيل موضع متابعة
واسعة ،بالنظر اىل الدوي الكبري الذي تركته يف الشارع اللبناني،
ويف أوساط التيار الوطين احلر الذي حاول العماد ميشال عون امس
االول ان خيفف عنه هول الصدمة ،عرب التأكيد ان «ما حصل لن
يؤثر على ثقتنا يف أنفسنا ويف اآلخرين».
وبالنسبة اىل جديد هذه القضية ،أكدت مصادر أمنية موثوقة أن
العميد كرم اعرتف أمام احملققني يف فرع املعلومات يف قوى األمن
الداخلي بأنه بدأ التعامل مع العدو اإلسرائيلي منذ أوائل التسعينيات،
وأنه واظب على تقديم املعلومات إىل العدو حتى هذه األيام.
وقالت املصادر إن العميد كرم كان يفرتض أنه بعيد كل البعد
عن الشبهات ،موضحة أنه مل يكن ممكنًا كشف تعامله لوال «خطأ
بشري» أدى إىل كشف معطيات كانت حتت الرقابة واملتابعة من
قبل فرع املعلومات منذ العام  ،2007من دون أن يتم ربط تلك
املعطيات بالعميد كرم شخصيًا.
وكشفت تلك املصادر عن أن العميد كرم كان يستخدم ثالثة خطوط
التجسس
هاتفية أوروبية من دول خمتلفة ،وهي تتمتع حبماية ضد
ّ
واملراقبة ،حبيث ال ميكن معرفة أمكنة استخدامها ،وقد كان فرع
ّ
يشك فيها نظرًا لندرة استعماهلا واخلصوصية اليت تتمتع
املعلومات
بها من حيث احلماية.
وأشارت املصادر إىل أن «خطأ» حصل أدى إىل كشف املكان
والشخص الذي ميتلك أحد هذه اخلطوط ،فأخضع لرقابة مشددة على
مدى أسبوع ومت مجع كل املعطيات املرتاكمة ،ليتبني أن العميد كرم هو
صاحب اخلطوط الثالثة ،وأنه يستخدمها لالتصال بالعدو اإلسرائيلي
يتجول فيها بعد مغادرته لبنان إىل
عرب أوروبا اليت كان العميد كرم
ّ
العاصمة الفرنسية اليت ميتلك فيها بعض األعمال اخلاصة.
وأوضحت املصادر أن العميد كرم مل يلق القبض عليه يف منزله ال
يف ذوق مكايل وال يف الشمال ،كاشفة عن انه مت استدراجه اىل
«كمني أمين» ،من دون أن توضح التفاصيل املتعلقة بكيفية إلقاء
القبض عليه .واشارت إىل أنه جرت مداهمة منزله يف ذوق مكايل
بعد احلصول على إذن النيابة العامة ،حيث صودرت أجهزة وخطوط
اهلاتف األوروبية الثالثة إضافة إىل أجهزة الكومبيوتر ووثائق عديدة،
وجيري حتليلها ملعرفة طبيعة املعلومات اليت كان ينقلها العميد كرم
إىل املوساد اإلسرائيلي ،علمًا أن هناك معطيات شبه مؤكدة عن أنه
زود املوساد مبعلومات حمددة عن «حزب اهلل».
ّ
اىل ذلك ،قال العماد عون تعليقًا على توقيف كرم ان «السقوط
من طبيعة البشر ،ومن رسل السيد املسيح الذين اختارهم بنفسه
سقط  ،%25توما سقط بالشك ،وبطرس سقط باخلوف ويوضاس
سقط باإلغراء» .وأضاف :ما يصدمنا ليس احلدث حبد ذاته بل
الشخص ،يف حال إدانته .ولكن ما حصل لن يؤثر على ثقتنا يف
أنفسنا أو يف اآلخرين ،وما نزال على املواقف ذاتها ،بل أقوى،
وسنكمل مسريتنا».

جنبالط :حركة منسقة مع االسد

على صعيد آخر ،وغداة عودته من دمشق حيث التقى الرئيس
السوري بشار االسد ،عقد النائب وليد جنبالط مؤمترًا صحافيًا بدا
يف توقيته مرتبطًا حبصيلة مباحثاته مع االسد ،علمًا أن مقربني من
جنبالط أكدوا ان االخري يشعر بان هناك حاجة اىل بذل جهد استثنائي
يف هذه الفرتة لتحصني الوضع الداخلي ضد خطر الفتنة ،وهو بصدد
إجراء مشاورات داخلية ،ابرزها مع الرئيس سعد احلريري بعد عودته
من إجازته اخلارجية ،وذلك لتدارك املخاطر املرتتبة على احتمال
صدور قرار ظين يتهم عناصر من حزب اهلل باغتيال الرئيس رفيق
احلريري .ويبدو ان حركة جنبالط الوقائية ستكون منسقة مع الرئيس
السوري.
وتفيد املعلومات ان تطورات ملف احملكمة والتداعيات احملتملة للقرار
الظين كانت مادة البحث الرئيسية بني االسد وجنبالط الذي أعرب عن
قناعته بان احملكمة الدولية مسيسة وقرارها الظين سيكون مسيسًا
باالستناد اىل التجربة السابقة مع التحقيق.
وقال جنبالط يف مؤمتره الصحايف إن «تنفيذ القرار املشؤوم
واخلطري  1559كان حيتاج اىل زلزال كبري متثل يف اغتيال الرئيس
الشهيد رفيق احلريري ،وكنت ،أحد الذين اتهموا سوريا باالغتيال.
اتهمناها سياسيًا ثم تبني ان كل هذا االتهام السياسي كان مبنيًا
على ال شيء وأكاد اقول انه كان مبنيًا على شهود الزور الذين
حرفوا كل شيء .وبعد الفشل يف املوضوع خرجوا علينا عام 2007
باتهام حزب اهلل وعام  2010اتضحت الصورة اكثر مع اتهامات
اشكينازي والتلفزيون اإلسرائيلي وحتديد ايلول لصدور قرار ظين
سيحدث فتنة يف لبنان».
وحذر من قرار ظين يأخذ البالد اىل فتنة هدفها حتييد لبنان وخراب
العالقات اللبنانية  -السورية ،وادخال املنطقة يف دوامة عنف هائلة
وشدد على ان مجيعنا مع احملكمة والعدالة،
ملصلحة اسرائيل وامريكا.
ّ
«واياكم ان تظنوا ان سوريا ضد احملكمة ،لكن جيب أال تستخدم
تلك احملكمة لغري أغراضها االساسية ،ففي سياق الكالم اخلارجي

واالسرائيلي هناك من يريد استخدام احملكمة للفتنة وحتريفها عن
أساسها».
وأكد ان عالقته بالرئيس سعد احلريري «هي عالقة صداقة وحتالف
وتفاهم ،وقريبًا إن شاء اهلل سألتقيه بعد عودته من اخلارج للتوافق
حول كيفية منع وقوع اللبنانيني يف املخطط االسرائيلي  -الغربي
الذي يريد الفتنة».
وردًا على انتقاد رئيس اهليئة التنفيذية لـ«القوات اللبنانية»
مسري جعجع قول السيد حسن نصر اهلل إنه سيقطع اليد اليت ستمتد
على اجليش اللبناني ،أجاب جنبالط :كفانا تنظريًا من األعالي ،هناك
على االرض يف اجلنوب تكامل موضوعي بني اجليش واملقاومة ،وهذا
هو السالح الوحيد لردع اي عدوان اسرائيلي.
ودعا اىل إلغاء دورة الدرك ،مشريًا اىل انه ال ميكن حتت شعار
التوازن ندخل أيًا كان اىل املؤسسات من دون ان نرى خلفية هذا
الشخص وعائلته.
تداعيات معركة عديسة
جنوبًا ،استمر اهلدوء امليداني سائدًا يف عديسة ،بينما بدا أن إسرائيل
قررت مواصلة الضغط على لبنان دوليًا .وأعلن رئيس جملس األمن
للشهر احلالي مندوب روسيا فيتالي تشوركني أمس االول أن
إسرائيل طالبت أعضاء اجمللس بعقد اجتماع ثان ملناقشة االشتباك،
بعد انتهاء «اليونيفيل» من التحقيق يف احلادث.
وقال تشوركني إنه ناقش هذا األمر مع أعضاء اجمللس «واتفقنا
على أننا سنعقد ذلك االجتماع فور انتهاء التحقيق».
وبالتناغم مع املواقف اإلسرائيلية التصعيدية ،قال النائب اجلمهوري
االمريكي رون كالين العضو يف جلنة العالقات اخلارجية والذي يزور
إسرائيل لصحيفة «جريوزاليم بوست» ان اجليش اللبناني «قام
خبطوة خطرية جدًا حني أطلق النار على قوة إسرائيلية على احلدود.
وإذا تبينّ بالوقائع ان احلكومة اللبنانية مسحت بهذه اخلطوة ،أعتقد
ان الكثري من أعضاء الكونغرس سيشعرون بالقلق إزاء مواصلة
تقديم الدعم العسكري للبنان».
يف هذه االثناء ،قال الرئيس نبيه بري خالل رعايته مؤمتر مؤسسات
أمل الرتبوية إن اتصاالت جرت بينه وبني رئيس اجلمهورية ورئيس
احلكومة وقيادة «اليونيفيل» بشأن اجلنوب «وقلنا فلتتصرف
قوات «اليونيفيل» ،لكن اسرائيل رفضت حتى ان تقوم قوات
«اليونيفيل» بقطع الشجرة ألنهم يريدون التحرش» .ورأى
ان املظلة العربية للبنان وزيارة أول قائد عربي للجنوب ازعجت
االسرائيليني ،منوهًا باجلرأة الكبرية اليت أبداها لبنان أمس االول يف
تفويت الفرصة عليهم.
وأكد قائد اجليش العماد جان قهوجي «أن اجليش لن يتنازل قيد
امنلة عن دوره األساس يف الدفاع عن حدود الوطن ،والتصدي للعدو
اإلسرائيلي بكل االمكانيات املتاحة».

أوباما :الباب ال يزال مفتوحا أمام إيران..
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
على طهران بدأت تؤتي مثارها.
يأتي كالم أوباما مبوازاة ضغوط متارسها كل من واشنطن وباريس
على بكني حول العقوبات الدولية املفروضة على ايران بسبب برناجمها
النووي وقد ابديا يف هذا السياق ،ثقتهما بالتزام بكني بها ،فيما
لفت أمس اعالن كوريا اجلنوبية نيتها فرض عقوبات خاصة على
طهران رغم ان سيول ترتبط بعالقات اقتصادية مهمة مع ايران.
وسائل اعالم امريكية نقلت عن أوباما امس االول قوله خالل اجتماع
عقده اول من امس يف البيت االبيض انه الحظ «اشارات» على
ان النظام االيراني بدأ يشعر بتداعيات كل من الرزمة الرابعة من
العقوبات اليت اقرها جملس االمن هذا الشهر حبق اجلمهورية االسالمية
واالجراءات االحادية اجلانب اليت اختذتها واشنطن وعدد من حلفائها
ضد طهران.
واكد الرئيس االمريكي ،حبسب ما نقلت عنه صحيفة «ذي
اتالنتيك» ان «تغيري املعطيات يف معادلتهم صعب للغاية ،حتى
وان كانوا يعانون (من هذه العقوبات) ،وقد بدأنا نرى اشارات يف
ايران على انهم تفاجأوا بنجاحنا» يف اقرار هذه العقوبات وضمان
تنفيذها .ولكن اوباما اكد حرصه على تأمني «خمرج» هادئ اليران
من هذه االزمة.
ويف االطار ذاته نقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن اوباما قوله
«انه المر بالغ االهمية ان نقرتح على االيرانيني جمموعة واضحة من
االجراءات اليت نعتربها كافية للتأكد من انهم ال يسعون اىل حيازة
اسلحة نووية» .واضافت الصحيفة ان اوباما ابدى انفتاحه على
فكرة ان يتاح اليران تطوير برنامج نووي مدني اذا ما قدمت االخرية
«اجراءات لبناء الثقة» بشأن عدم سعيها حليازة السالح الذري.
وتتهم الواليات املتحدة ايران بالسعي اىل حيازة السالح الذري
حتت ستار برناجمها النووي وهو ما تنفيه االخرية مؤكدة ان اهداف
برناجمها النووي مدنية حبتة.
ويف اطار مساعي حماصرة ايران والتأكد من عدم افالتها من احلصار
املفروض ،قررت الواليات املتحدة ارسال مستشار وزارة خارجيتها
املتخصص بشؤون عدم االنتشار النووي روبرت اينهورن اىل الصني
يف اواخر شهر آب (اغسطس) اجلاري من اجل دفع عجلة العقوبات
الصينية اىل االمام .وصرح اينهورن أول من أمس بأنه «من املهم
جدا ان تفرض الصني العقوبات كما جيب .وان تدرك ان عليها واجبات
دولية جيب احرتامها بصفتها عضوا دائما يف جملس االمن» .واعرب

عن خماوفه من ان الصينيني سيتذرعون «بأولويات امنية يف غاية
االهمية ترتبط بقطاع الطاقة وحاجتهم للحصول على الطاقة من اجل
امناء اقتصادهم .انهم برأينا يضخمون حاجاتهم اىل الطاقة».
واعربت فرنسا امس عن ثقتها بأن الصني ستطبق العقوبات اليت
يفرضها قرار جملس االمن الدولي رقم  1929على ايران .وصرحت
الناطقة باسم اخلارجية الفرنسية كريستني فاج امس بهذا اخلصوص
ان «الصني صوتت مع الدول االخرى يف جمموعة الـ»»3+3
األعضاء يف جملس االمن ملصلحة القرار  1929متاما مثلما صوتت
يف السابق على قرارات اخرى تفرض عقوبات على ايران .وحنن
على ثقة بأن السلطات الصينية ستحرص على تنفيذ دقيق هلذه
العقوبات».
وصرحت الناطقة باسم اخلارجية الصينية يانغ يو اول من امس يف
نربة تفهم على انها دفاع عن العالقات االيرانية الصينية «جتارة
الصني مع ايران هي تبادل طبيعي وال تؤثر على مصاحل الدول
االخرى» .لكنها عادت وذكرت باحرتام بكني الدائم للقرارات
الدولية «الصني عضو دائم يف جملس االمن الدولي ولطاملا
احرتمنا قرارات اجمللس».
ويف جديد الدول املنضمة اىل العقوبات ،أعلنت كوريا اجلنوبية
أمس أنها تعتزم فرض عقوبات مستقلة على إيران .ونقلت وكالة
األنباء الكورية اجلنوبية «يونهاب» عن مسؤول رفيع قوله «بدأت
احلكومة بدراسة طرق فرض عقوبات مستقلة بغية االنضمام إىل
املسعى الدولي ملعاقبة إيران» .وأوضح أن «املؤسسات املعنية
تراجع أنواعا خمتلفة من العقوبات املستقلة وتتوىل وزارة اإلسرتاجتية
واملالية الدور األساسي».
وتابع املسؤول الكوري قائ ًال« :حاليًا حناول حتديد احلدود القصوى
والدنيا للعقوبات» ،مشريًا إىل أن اإلجراءات اجلديدة ستكون
رزمة من التنظيمات اجلديدة املتعلقة بإيران .وأضاف« :سندرس
العقوبات بطريقة ال تؤثر على النشاط الطبيعي لشركاتنا».
وقال املتحدث باسم اخلارجية الكورية اجلنوبية كيم يونغ سان «لدى
حكومتنا موقف أساسي بالتعاون عن كثب مع اجلهود واإلجراءات
الدولية يف ما يتعلق باملسألة النووية اإليرانية كعضو مسؤول
يف اجملتمع الدولي» .غري أنه أضاف «حناول حتديد الضرر
(الذي سيلحق) بالنشاط الشرعي والطبيعي لشركاتنا خارج هذه
اإلجراءات» ،مشددًا على أن سيول التزمت بتطبيق قرار العقوبات
الصادر عن جملس األمن.
وقد تؤدي العقوبات اليت ستفرضها سيول إىل تضرر الشركات
الكورية اجلنوبية العاملة يف إيران ،اليت تعترب الشريك التجاري األكرب
للبالد يف الشرق األوسط وتصل قيمة التبادالت التجارية بينهما إىل
 10مليارات دوالر يف السنة.
يف غضون ذلك ،قال الرئيس االيراني حممود امحدي جناد يف
حديث لقناة تلفزيون حملية نشرته وكالة «فارس» ان «العلماء
االيرانيني يعملون حاليا ويف مستقبل قريب سيصل صاروخ من
ثالث طبقات اىل مدار على ارتفاع الف كلم ما يعين اخلروج من
الغالف اجلوي» لالرض.
واوضح الرئيس االيراني ان «الصاروخ الذي نصنعه سترتاوح قوة
اقالعه بني  120اىل  140طنا مقابل  32طنا للصاروخ الذي اطلقناه
للقمر الصناعي االول» الذي وضعته ايران يف املدار يف شباط
(فرباير)  .2009واضاف «يف املرة االوىل ارسلنا قمرا صناعيا
اىل  250كلم والعام املقبل سيكون اىل  700كلم والعام الذي يليه
سيكون اىل ابعد من الف كلم» .واكد امحدي جناد قرب اطالق قمر
صناعي جترييب لالتصاالت «سيعمل ملدة عام».

«اإلستئناف» البولندية تقرر تسليم املانيا ..
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
الصحافيني ان «حمكمة االستئناف اكدت قرار احملكمة االبتدائية
القاضي بالتسليم بناء على مذكرة توقيف اوروبية» .واوضح حمامو
برودسكي أنه سيسلم اىل القضاء االملاني يف غضون عشرة ايام.
واعتقل عميل «املوساد» يف الرابع من حزيران يف مطار وارسو
بناء على مذكرة توقيف اوروبية اصدرتها املانيا ،ويشتبه يف تورطه
يف إعداد جواز سفر املاني مزور ويف انه جاسوس.
ويف السابع من متوز (يوليو) قررت حمكمة بولندية تسليمه اىل
املانيا لكن حماميه استأنفوا احلكم حبجة ان موكلهم «حترك لدواع
سياسية» الن القانون البولندي يرفض التسليم يف مثل تلك
احلاالت.
لكن حمكمة وارسو مل توجه له تهمة التجسس املذكورة يف قرار
القضاء االملاني ومل تأخذ يف االعتبار سوى تزوير الوثائق وخمالفة
القانون العام .واكدت حمكمة االستئناف القرار امس.
وبعد اسبوع من اعتقال يوري برودسكي يف وارسو طلب وزيران
اسرائيليان من بولندا اعادته مباشرة اىل اسرائيل .ووصف رئيس
الوزراء البولندي دونالد تاسك القضية بـ»احلساسة».
ويشتبه ،وفقا لصحيفة «در شبيغل» األملانية يف ان عميل
«املوساد» ساهم يف إعداد الكومندوس الذي اغتال حممود
املبحوح مؤسس اجلناح العسكري يف حركة «محاس» الذي عثر
عليه مقتوال يف  20كانون الثاني (يناير) املاضي يف احد فنادق
ومحلت شرطة دبي اسرائيل مسؤولية اجلرمية .كذلك رجحت
دبي.
ّ
وسائل االعالم االسرائيلية هذه الفرضية لكن اسرائيل قالت ان ال
شيء يدل على تورط «املوساد».
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مؤسسة املكاري للدواليب االوىل يف فيكتوريا

مؤسسة املكاري تغنيكم عن التفتيش والدوران
دواليب ذات نوعية ممتازة للشاحنات والسيارات
املتوسطة والصغرية والـ 4WD

اكثر من  25سنة من الصدق واالمانة
واالخالص يف التعاطي مع الزبائن
مؤسسة املكاري خربة يف العمل وصدق يف
التعامل واستقامة مع الزبائن

مؤسسة املكاري تقدم لكم افضل اخلدمات مع التسهيالت
طاقم خمتص برتكيب كالكش  -ميزان اوتوماتيكي حديث -
اجنطة مميزة  -فرامل  -غيار زيت واعمال ميكانيكية
اخرى “”Tune up

فرعان يتعامالن بالصدق وحسن اخلدمة واالسعار املهاودة

*25 Keilor Park Drive Keilor Park Vic

*1257 Sydney Rd, Fawkner Vic

Ph: (03)-93599877 – Fax: (03)-9359 9377 Ph: (03)-93367744 – Fax: (03)-9336 7044
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زيارات رعائية ماراثونية يقوم بها املطران عصام درويش اىل الرعايا يف ملبورن

*األخت كريستيان مساحة تلقي كلمتها ويبدو األب مسري حداد واملطران
درويش واألخت جنوى مراد والنائب نزيه األمسر*

*كلمة املطران يف إفتتاح بيت سيدة البشارة وتبدو معه الراهبات
الشويريات الثالث واألباء مسري حداد  ،إميل قنصل وحنا داغر والنائبان
نزيه األمسر ومارلني كريوز وعضو بلدية داندينونغ نعيم ملحم*

*سيادة املطران عصام درويش مع الزميل بول خياط وجورج إشكان
والسيدة سهام حداد *

*املطران درويش يكرس اقسام بيت الراهبات باملاء املقدسة*

*املطران درويش والسيد ملحم خليل*

*مأدبة الغذاء يف صال كنيسة ما إلياس صان شاين*

كانت الزيارة الرعائية اليت قام بها سيادة املطران عصام يوحنا
درويش – راعي أبرشية الطائفة امللكية الكاثوليكية يف أسرتاليا
ونيوزيلندا اىل ملبورن ،زيارة مليئة باإلجتماعات والندوات
واإلحتفاالت واملواعيد ،حبيث يصدق فيها القول :بأنها كانت
زيارة ماراثونية بإمتياز.
بعد وصوله اىل ملبورن ،عقد سيادته إجتماعا موسعا بعد ظهر يوم
اجلمعة يف  23متوز  2010يف املركز األسقفي يف كنيسة مار يوسف
 فريفيلد ،حضره مجيع كهنة الرعايا الثالث يف ملبورن أي رعيةمار يوسف – فريفيلد  ،ورعية القديسني الرسولني بطرس وبولس
يف هامبتون بارك و رعية مار إلياس يف صان شاين .باإلضافة
اىل الراهبات الباسيليات الشويريات والشمامسة  ...إستعرض
فيه وضعية ّ
كل رعية وأطلع على مشاريعها الروحية واإلجتماعية
عب سيادته يف
والرتبوية واإلمنائية احلالية منها واملستقبلية .وقد رّ
إحد اإلجتماعات عن سعادته بالتعاون الذي ملسه وعاينه بني مجيع
كهنة الرعايا وبارك هذه
احملبة وهذا التفاهم والتعاون املثمر،
ّ
ّ
الذي ال
شك أنه ينعكس إجيابا على الكنائس كلها فتنمو وتزدهر
وعلى أبناء الرعايا كلها فينمون روحيا ويتعلقون بكنيستهم
ورعيتهم ويدعمونها.
وكذلك ترأس سيادته إجتماعا
ضم مجيع اجملالس الرعوية ومجيع
ّ
اللجان العاملة يف ّ
كل رعية على إختالف أنواعها وإختصاصاتها:
جلان العائالت اللجان الروحية ،جلان الشبيبة ،جلان الوكالء
والقيمني
ّ
على أمالك الرعايا ومواردها ..وأبدى إعجابه باإلجنازات اليت تقوم
به كل هذه اللجان.
ومساء يوم اجلمعة ترأس صالة الغروب وقداس املساء الذي
شارك فيه مجيع كهنة الرعايا والراهبات والشمامسة وأعضاء
اجملالس الرعوية واللجان .وبعد القداس عاد املطران اىل متابعة
بعض اإلجتماعات فيما القى األب حنا داغر الذي يزور ملبورن
حاليا ،حماضرة بعنوان كهنوت العلمانيني
وشدد على أن كهنوت
ّ
العلمانيني أبقى وهو يف النهاية خلدمة الكاهن األول والدائم اىل
األبد على رتبة ملكيصادق ...أي املسيح نفسه ...
وصباح يوم السبت  24متوز  2010عقد إجتماعا مصغرا مع الكهنة

*أعمال الرتميم يف كنيسة مار إلياس صان شاين*
وبعض املسؤولني ملتابعة بعض القضايا الرعائية وعند إنتهاء
اإلجتماع وقبل إنطالقه اىل رعية هامبتون بارك لإلطالع الشخصي
على أوضاعها .زار قاعة مكتبة القديس بولس يف كنيسة مار
يوسف  ،حيث كان عدد من ابناء الرعية يتعلمون فن رسم األيقونات
البيزنطية على يد اإلختصاصية يف رسم األيقونات الفنانة " آن
بريفييت"  ،وهي دورة أعدتها كنيسة مار يوسف ويشرتك فيها
ستة من أبناء الرعية .وأبدى سيادة املطران إعجابه بهذه البادرة
ومتنى للمشرتكني يف الدورة النجاح يف إكتساب املعرفة واخلربة
يف هذا الفن الذي يعترب رتبة دينية ألنه يفرتض يف من يرسم
أيقونة أن يقوم بالصلوات والتأمالت اليت تساعده على فهم معنى
األيقونة اليت يرمسها ويفهم رموزها .
ومساء يوم السبت ،ومبناسبة عيد مار إلياس الذي صادف يف هذا
األسبوع  ،إقامت اللجنة اإلدارية لرعية مار إلياس يف صان شاين
حفلة عشاء يف صالة " وايت روز " يف منطقة ثورنبوري  ،حضرها
سيادة املطران درويش وكهنة الرعايا والراهبات وعدد كبري من
ابناء الرعايا الثالث .والقى سيادته بهذه املناسبة كلمة خمتصرة
من وحي اإلحتفال
وشدد على أهمية ما يقوم به الكاهن اجلديد
ّ
للرعية األب ملحم هيكل وما يلقاه من دعم وتشجيع من مجيع
أبناء الرعية اليت تعهدت القيام بأعمال ترميم شاملة لبناء الكنيسة
وملحقاتها وبناء جدار أيكونوستاز جديد .وختم كلمته بتربيك
الطعام .وقام الفنان عبودي اجلندي بإحياء السهرة موسيقيا
وطربيا .وعرضت على احلاضرين أثناء السهرة مشاهد بالفيديو عن
أعمال الرتميم يف الكنيسة .ومت سحب أوراق اليانصيب اخلريي
على عدد كبري من اجلوائز
القيمة ويعود ريع اليانصيب لتمويل
ّ
اعمال ترميم الكنيسة وجتديدها.
وصباح يوم األحد  25متوز ،ترأس سيادته القداس احلربي يف
كنيسة مار إلياس  -صان شاين  ،اليت أخذت ترتدي ّ
حلة جديدة
نتيجة أعمال الرتميم ،والقي سيادته عظة من وحي املناسبة وهنأ
أبناء رعية مار إلياس على ما يبدونه من غرية على بيت اهلل وخاصة
ألن النيب إلياس الذي يلقب بالنيب الغيور يقول  ":غرية غرت
ّ
وذكر سيادته املؤمنني بالربكة اليت تلحق
على بيتك يا اهلل " ..

حمبيّ مجال بيت اهلل .حيث نقول يف صالتنا :بارك حمبيّ مجال بيتك
وعوضهم عن ذلك جمدا بقدرتك ." ...
يااهلل،
ّ
ونوه سيادته باخلدمات اليت قام بها كاهن الرعية السابق األب
ّ
ّ
أنطون يعقوب،
ومتنى ألبناء الرعية كل النجاح والتوفيق جلعل هذه
الكنيسة مزارا للنيب إلياس
احلي ،مزارا يقصده الناس من كل
ّ
أحناء والية فيكتوريا  .بعد القداس جرى تقديم طعام الغذاء الذي
أعدته سيدات الرعية.
ويف الساعة اخلامسة من بعد الظهر من يوم األحد نفسه ،قام
سيادته بإفتتاح بيت الراهبات الباسيليات الشويريات اجلديد
يف منطقة ساوث مورانغ .،حضر اإلحتفال كهنة الرعايا وأبناء
ّ
الرعايا يف ملبورن وترأس سيادته رتبة التكريس،
فصلى على
املاء والزيت لتقديسهما ثم قام برش املياه املباركة يف أرجاء
البيت على أحلان ترتيلة " :أنتم الذين باملسيح إعتمدمت املسيح
قد لبستم ..هلليلويا " .ويف ختام صالة التكريس هنأ سيادته
أحبت الراهبات الشويريات أن
الراهبات يف بيتهن اجلديد ،الذي ّ
ّ
ُيطلق عليه إسم " :بيت سيدة البشارة "
ومتنى هلن النجاح
والتوفيق يف مهمتهن الرسولية ويف خدمتهن الروحية ،ودعا
اىل اهلل لكي تتحقق أمنيتهن وأمنية مجيع أبناء الرعية يف إنشاء
مشروع إجتماعي وتربوي ختدمن فيه اجملتمع األسرتالي عامة وأبناء
األبرشية بصورة خاصة.
نشري اىل أن النائبني يف برملان والية فيكتوريا السيد نزيه
األمسر واآلنسة مارلني كريوز ،حضرا املناسبتني اللتني جرتا يوم
األحد عند الصباح وعند املساء ،وقد شكرهما سيادة املطران
على تشجيعهما لنشاطات الكنيسة ومشاريعها ومتنى هلما التوفيق
والنجاح يف مهمتهما الربملانية ملا فيه خري اجلالية اللبنانية
مجعاء.
وختاما  ،أكثري علينا أن نصف هذه الزيارة باملاراثونية ؟؟؟ وقد
كانت يف احلقيقة زيارة مملوءة مبثل هذا
الكم من النشاطات
ّ
واإلجتماعات والندوات واحلفالت والتدشينات اليت قام بها
املطران عصام درويش  ...ال نظن أبدا ونأمل أي تكون نشاطاتك
وإجنازاتك الكبرية لسنني كثرية
ياسيد ...
ّ
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Hatem

Electrical Contracting

كانت ومازالت

شركة حامت
للتمديدات الكهربائية

تقدم
افضل اخلدمات على أنواعها

املؤسسة تضم فريقا كامال من
االختصاصيني يف التمديدات الكهربائية
الكرب املؤسسات واحملالت واملنازل السكنية

خدمة سريعة ..صدق يف املعاملة وكفالة للعمل
نعمل  24/24ساعة يف اليوم
االتصال بصديق اجلميع سايد حامت

Tel/Fax: 03 9391 0686
Mb: 04 1794 9650
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Melbourne

CLASSICA KITCHEN GIFTWARE
االدارة :روبري خبعازي وفايده راضي طوق
جميع أنواع ستانلستيل
ـ فناجني قهوة ـ صواني
مختلفة
من أجود البضائع وجميع
مستلزمات املطبخ

البيع باجلملة واملف ّرق
أسعارنا هي االفضل
أمجل اهلدايا
جلميع مناسباتكم السعيدة

Tel:
03
9383
5222
2/ 12 Lincoln St, East Brunswick Vic. 3057

ëÏmÏm@Úèé˚ﬂ
bÓ€a6éa@¿@∂Î¸a

ﻭﺍﻟﺤﺎﺋﺰﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﳴﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻛﺮﺒ ﺍﳴﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻻﻣﺮﻴﻛﻴﺔ
ﺑﻴﺘﺰﺍ ـ ﺑﺎﺳﺘﺎ ـ ﺳﺘﺎﻳﻚ ـ ﺳﻴﻔﻮﺩ

Pizza – Pasta – Steak – Seafood
ﺍﳴﻜﺎﻥ ﺍﻷﻧﻴﻖ ﳴﺘﺬﻭﻗﻲ ﺍﻟﻠﻘﻤﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ
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اكرب حمل لبيع اخلضار
والفواكه واحلبوب واالجبان
وااللبان والزيوت خاصة
اخلالية من الكولسرتول
وزيت الزيتون الصايف
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حمالت عمارة للخضار والفواكه والسمانة
بادارة السيد عمارة

مجيع انواع احلبوب والزيوت وكافة انواع املعلبات ...مسن اصلي  -فول ومحص امريكانا
منتوجات املبخر العاملية من املخلالت الصحية والعالية اجلودة
*حمالتنا اشبه بسوبرماركت *سيدتي كل ما تطلبينه موجود يف حمالتنا
* شعارنا الصدق يف املعاملة
*اسعارنا فريدة ومميزة
544 - 546 Mahoneys Rd Campbellfield Vic 3061

*حممص حديث جلميع انواع
املكسرات الطازجة يوميا

شركة عمارة السترياد وتصدير املواد الغذائية
بادارة السيد عمارة

*يتوفر يف خمازننا مجيع
مستلزمات املطبخ العربي
*تص ّدر البضائع اىل
مجيع الواليات االسرتالية
*حربنا مفتوحة على الغالء
بصورة دائمة ومستمرة
27 Malcolm Pl، Campbellfield Vic 3061
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Melbourne

ناومي كامبل يف حمكمة الهاي:

دعـــوة

هل تلقت املاسة من تايلور؟
وافقت االمم املتحدة على
طلب تقدمت به عارضة
االزياء ناومي كامبل بعدم
التقاط صور هلا خالل
ادالئها بشهادتها يف اطار
حماكمة تشارلز تايلور امام
احملكمة اخلاصة بسرياليون
يف الهاي.
واعلنت احملكمة انه «لن
يسمح بالتقاط صور او
تصوير فيديو للسيدة كامبل
لدى دخوهلا اىل مبنى احملكمة
وخروجها منه او خالل وجودها

تتشرف مجعية سيدة زغرتا -
ملبورن
بدعوتكم حلضور القداس السنوي
احتفاال بعيد سيدة زغرتا
الزمان2010/08/15 :
الساعة 9:00 :صباحا
املكان :كنيسة سيدة لبنان  -ملبورن

Our lady of Lebanon
على العنوان230 nomanby ave :
thornbury Melbourne

الدعوة عامة

The Interernational Coffe & Nuts...
أرقى املقاهي يف ملبورن
نفتح  7أيام
من الساعة  7.30صباحًا
وحتى وقت متأخر لي ًال

لقمة طيبة  ،خدمة سريعة وملتقى الطبقة الراقية

9355 8866

شعارنا الصدق يف املعاملة والنظافة التامة

األمريكية
النجمة
احتلت
ساندرا بولوك مركز الصدارة
بني املمثالت األعلى دخ ًال يف
هوليوود خالل سنة واحدة.
وذكرت جملة «فوربس»
األمريكية ان بولوك حلت يف
املركز األول بني املمثالت
األعلى دخ ًال يف هوليوود ما
بني حزيران  2009وحزيران
 ،2010إذ مجعت  56مليون

دوالر ،يف حني حلت املمثلتان
ريز ويذرسبون وكامريون
دياز يف املركزين الثاني
والثالث بدخل لكل منهما
قدرة  32مليون دوالر.
واحتلت النجمة اهلوليودية
املركز
أنيستون
جينيفر
قدر بـ  27مليون
بدخل
الرابع
ّ
دوالر ،متقدمة على جيسيكا
باركر اليت حلت خامسة بـ

جلميع مراسالتكم
وإعالناتكم يف ملبورن

áÓè€a@bËjybó€
@äÏÇ@Ïu

االتصال مبسؤول
اجلريدة
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33 - 37 High.St. Preston Vie 3072
Tel: 0394844999 Fax: 0394844566

Akkar Bakery

ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﻧﻀﺎﻝ ﺍﻟﺸﻬﺮﻴ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻠﻘﻤﺔ

ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﺬﻳﺬﺓ
ﻣﻨﺎﻗﻴﺶ ﺑﺰﻋﺮﺘ ـ ﻟﺤﻢ ﺑﻌﺠﻦﻴ ـ ﻓﻄﺎﻳﺮ ﺑﺴﻠﻖ
ـ ﻓﻄﺎﻳﺮ ﺑﺴﺒﺎﻧﺦ ـ ﺑﻴﺘﺰﺍ ﺑﺴﺠﻖ ـ ﻋﺠﺔ
ﺑﺎﻟﺒﻴﺾ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳴﻌﺠﻨﺎﺕ
ﻧﻈﺎﻓﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻭﺧﺪﻣﺔ ﻣﻤﺘﺎﺯﺓ ﳲ ﻓﺮﻋﻴﻬﺎ:

254Sydney Rd, Coburg

Ph: 0393846103
Shop 3/ 830 Pascoevale Rd, Glenroy
Ph: 039304 3664

 25مليون دوالر .وضمت
الئحة «فوربس» أيضًا
جوليا روبرتس وأجنلينا جولي
اللتني مجعتا خالل سنة 20
مليون دوالر ،يف حني بلغ
دخل درو بارميور خالل هذه
املدة  15مليون دوالر،
ومرييل سرتيب  13مليونا،
وكريستني ستيوارت 12
مليونا.

Joe Khoury

الزميل كميل مسعود:

0405272581 Shop 4,5 & 6, 51 Waterfield Street Coburg Vic 3058
ÍÜ¸ÎaÎ@÷Ï†@Òäbìi@bËjybó€@åä¸a@Êaãœa

داخل احملكمة من دون اذن
من احملكمة وكامبل».
اال ان احملكمة رفضت طلبها
عدم التقاط صور هلا خالل
تنقلها يف هولندا ،موضحة
ان الصحافيني سيطلعون
مباشرة على افادة العارضة
العاملية.
وكان مكتب املدعي العام
لالدالء
كامبل
استدعى
بشهادتها يف شأن املاسة
قد يكون قدمها اليها تشارلز
تايلور يف العام  1997بعد

عشاء نظمه الرئيس اجلنوب
االفريقي حينذاك نلسون
مانديال.وتايلور الذي بدأت
حماكمته يف كانون الثاني
 2008متهم بقيادة متمردي
املتحدة
الثورية
اجلبهة
لسرياليون سرا من خالل
تأمني األسلحة والذخائر هلم
مقابل االملاس .كذلك هو
متهم جبرائم قتل واغتصاب
وجتنيد أطفال للقتال خالل
احلرب األهلية يف سرياليون
بني العامني  1991و .2001

ساندرا بولوك األعلى دخالً

قهوة عربية  -كابتشينو  -مناقيش -
حلم بعجني ومجيع أنواع املعجنات...
معلبات خمتلفة ،مكسرات طازجة..

@äbÿ«@Êaãœc
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ULTRA GLOSS
Smash Repairs

÷bíãﬂ@Ôﬂbé@ZbËjybó€

ﺣﺪﺍﺩﺓ ﻭﺑﻮﻳﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺧﺎﺻﺔ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻛﺴﻲ
ﻓﺮﻥ ﺍﻭﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻟﻠﺪﻫﺎﻥ
ﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻦﻴ
)(Insurance
ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻭﺻﺪﻕ ﳲ ﺍﻟﻌﻤﻞ

30Radford Rd. Reservoir Vic. 3073
Ph:0394621888- Fax:94621414

اذاعة صوت لبنان

استمعوا اىل اذاعة صوت لبنان
على 4-FM 92

االحد من الساعة الثالثة بعد الظهر لغاية الرابعة
االربعاء من الساعة الثانية حتى الثامنة مسا ًء
الخميس من السابعة مسا ًء حتى الثامنة
صوت لبنان ـ صوت الجالية اللبنانية

*ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ..ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
*ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﳴﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﻭﺍﻟﻮﺟﻬﺎﺕ
*ﺗﻮﻓﺮﻴ ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ ﻭﺣﺠﻮﺯﺍﺕ ﻓﻮﺭﻳﺔ
*ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻨﺎ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺍﳳ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

*Your gateway to the world
*Value, commitment & professionalism
*Fly with someone you can trust.
For all your Travel requirements
Ph: 9416 7111
Shop 1/ 43 High Street Preston
worldmarktravel.net.au

استمعوا اىل إذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطين احلر يف ملبورن
على املوجة 88,6FM
مساء كل يوم أربعاء
من الساعة السادسة اىل الثامنة مساء
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حركة الشباب املسلم العلوي

األردن  100 :مليون دوالر خسائر
استخدام املوظفني لالنرتنت

بسم اهلل الرمحن الرحيم قوله تعاىل :يا ايها الذين امنوا
ُكتب عليكم الصيام كما ُكتب على الذين من قبلكم لعلكم
تتقون.
شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات
من اهلدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن
كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد اهلل
بكم اليسر وال يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكربوا
اهلل على ما هداكم ولعلكم تشكرون .صدق اهلل العلي
العظيم
يبدأ برنامج احياء ليالي شهر رمضان املبارك ابتداء من
ليلة الثالثاء  2010/08/10وعلى مدى ليالي الشهر كاملة
ابتداء من الساعة السادسة والنصف مساء ويشمل على
موعظة رمضانية من مشايخ الطائفة باللغة العربية يليها
يف نفس الليلة كلمة من احد الشباب او الصبايا باللغة
االنكليزية مع اقامة الصالة مجاعة .هذا وستخصص احلركة
ليلة كل اسبوع موعظة اسالمية اميانية للسيدات واالمهات
والبنات باللغتني العربية واالنكليزية يف املركز االسالمي
العلوي على العنوان التالي:

قدرت دراسة أردنية عن واقع استخدام اإلنرتنت يف
املؤسسات احلكومية ،حجم اخلسارة السنوية اليت تتكبدها
احلكومة بسبب سوء استخدام اإلنرتنت من قبل موظفي
القطاع العام مبواقع ليس هلا عالقة بالعمل بنحو  70مليون
دينار سنويا أو ما يعادل  100مليون دوالر أمريكي.
وأوضحت الدراسة اليت نشرت امس يف أعقاب قرار حكومي
حبجب املواقع اإللكرتونية عن مؤسسات الدولة من وزارات
وهيئات أن هذه اخلسارة السنوية هي كلفة ضياع ساعة
يومية من وقت كل موظف من أصل  100ألف موظف حكومي
يستخدمون اإلنرتنت ،استعملوها يف الدخول اىل مواقع
إلكرتونية ال متت للعمل بصلة خالل أيام العمل السنوية
املقدرة بنحو  228يومًا.
وبينت الدراسة أن هذه اخلسارة تتوزع بني  68مليون دينار
أو ما يعادل  96مليون دوالر يف كلفة ضياع وقت الساعة
من عمل املوظف مبعدل راتب شهري يصل اىل  350دينارا
أو ما يعادل  494دوالر  ،وما يزيد عن ثالثة ماليني دينار أو
ما يعادل  4مليون دوالر هي كلفة اهلدر يف فاتورة اإلنرتنت
واألجهزة سنويًا.
وكان وزير اإلتصاالت وتكنولوجيا املعلومات مروان مجعة
أعلن أن احلكومة بدأت خطة من شأنها حتسني واقع استخدام
اإلنرتنت يف الدوائر واملؤسسات احلكومية.
وأوضح أن احلكومة بدأت فعليًا بتطبيق هذه السياسة يف
مرحلتها األوىل خالل الربع الثاني من العام اجلاري ،واليت
تضمنت حجب املواقع غري املفيدة اليت تأكد دخول عدد كبري
من املوظفني إليها ،فيما ستشمل املرحلة الثانية املطبقة
خالل الوقت احلالي «الربع الثالث» مراقبة استخدام
اإلنرتنت وحجب املواقع اليت يكون معدل تكرار الدخول إليها
مرتفعًا.

يوم مفتوح باملدرسة

تهاني تيار املردة اوسرتاليا
مبناسبة شهر رمضان املبارك

احياء ليالي شهر رمضان املبارك

41 CARRINGTON ROAD, MARRICKVILLE

ϥϼϋՀ

سريان رمضان
تدعو اجلمعية اخلريية االسالمية العلوية وحركة الشباب
املسلم العلوي ابناء الطائفة اىل سريان رمضان وذلك
يوم االحد  2010/8/8ابتداء من الساعة العاشرة صباحا
خلف مطار بانكستاون

ΔϳήϴΨϟΔϴϨϤϟϦϴϨΤΑΔϴόϤΟ
ΔϴϋΎϤΘΟϷΕΎϣΪΨϠϟϲΑήόϟϲϟήΘγϷΰϛήϤϟ
ΏΎδΘϧϷΏϮΑΡΎΘΘϓՀ
έΎΒΘϋΔϳϮπόϟΪϳΪΠΗϭΏΎδΘϧϷΏΎΑΡΎΗΖϓՀϦϋΔϴόϤΠϟϦϠόΗ
˻˹˺˹/˺˹/˻˹ϡϮϳϰΘΣ˻˹˺˹/́/˺Ϧϣ
ΎϴϣϮϳΔϴόϤΠϟΰϛήϣϲϓΓήϓϮΘϣΕΎΒϠτϟ

حتى
ήϬψϟΪόΑΔόΑήϟϰΗ
ΡΎΣΎΒλΔόγΎΘϟΔϋΎδϟϦϣ
ΪϣΎΣϰϔτμϣΪϴδϟΔϴόϤΠϟήϴΗήϜδΑϝΎμΗϷϰΟήϳΕΎϣϮϠόϤϟϦϣΪϳΰϤϟ
02 9649 2063ϢϗήϟϰϠϋ
.ΔϤϳήϜϟ ΔϴϟΎΠϟ ΔϣΪΧϲϓΎϨΗήϴδϣϢϋΩϝ ΐΟϭϢϜΑΎδΘϧ
ΓέΩϷ
̂˻˻˹˺˹/̀/

ال تنسوا موعدكم هذه السنة مع مهرجان الفرقة السنوي
«كرنفال لبنان» يف دارلينغ هاربر االحد 2010/10/10
من الساعة  10صباحا لغاية  5بعد الظهر
كل من يريد االشرتاك بهذا املهرجان ميكنه االتصال مبدرب
الفرقة 0414750013
ال تنسوا موعدكم مع مهرجان الفرقة يف اداليد
«صدى االمواج» السبت 2010/12/18
للمزيد من املعلومات ميكنكم االتصال او عرب الربيد االلكرتوني
 e.akouri@bigpond.comشكرا لتشجيعكم
ايلي عاقوري
Rending Services pty Ltd
leader in cement rendering

SMB

جلميع حاجاتكم من اعمال التلبيس و
 Granositeو Texture
اتصلوا بسلطان علي:
0404872020 - 0413924732 - 97866625
تسعرية جمانية
نقوم باعمال شركات التأمني

LAKE GILLAWARANA GARRISON POINT
GEORGES HALL

تقيم ادارة مدرسة الصادق عليه السالم يوما مفتوحا
لالهالي وذلك يوم اجلمعة  2010/08/06من الساعة التاسعة
صباحا وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرا يف املدرسة
االبتدائية يف ياغونا .ويف اليوم التالي 2010/08/07
ومبناسبة التقدم يف مرحلة بناء ثانوية الصادق عليه
السالم تقيم ادارة املشروع ساعة تعارف على طور البناء
يليه باربكيو للحاضرين من الساعة العاشرة وحتى احلادية
عشرة والنصف صباحا على ارض البناء يف غرين ايكر ان
عملنا هذا المتام مشروع تعليم ابناء الطائفة العلوية عمال
باالية الكرمية (وقل اعملوا فسريى اهلل عملكم ورسوله
واملؤمنون) سورة التوبة.

االمام املهدي :عليه السالم
احتفلت الطائفة االسالمية العلوية يف النصف من شعبان
مبناسبة والدة امام العصر القائم املهدي املنتظر (عجل
اهلل فرجه) .املني من اهلل ان يعيد هذه املناسبة على
االمة االسالمية باخلري والربكات وبالفرج االتي على يدي
املهدي حجة اهلل املؤمل املنتظر (عليه السالم).

مبناسبة قدوم شهر رمضان املبارك،
يتقدم تيار املردة اوسرتاليا من
اجلاليات العربية عامة ومن اجلالية
اللبنانية واالسالمية خاصة بأحر
التهاني وأطيبها.
أعاد اهلل هذا الشهر الكريم على
العامل أمجع
وكل عام وانتم بألف خبري.
صادر عن تيار املردة اوسرتاليا

«اهلريالد»
على االنرتنيت
«اهلريالد» ..صوت احلقيقة

اقرأوا «اهلريالد»

على املوقع االلكرتوني التالي:
www.meherald.com.au/myherald
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بيان اجمللس الوطين اللبناني االسرتالي
االسرتالي
اللبناني
الوطين
اجمللس
عقد
العشي
غسان
الدكتور
برئاسة
الدوري
اجتماعه
وصدر عن اجملتمعني البيان التالي:
اجمللس الوطين يدين االعتداء واجلرمية االسرائلية اليتاستهدفت اجليش اللبناني الباسل واملواطنني اآلمنني ،وهذا
يؤكد الطبيعة العدوانية وارهاب الدولة الذي متارسه اسرائيل،
وانتهاكها كل االعراف الدولية واالنسانية وزرع شبكات
التجسس والقتل يف لبنان ،وجتاوزها كل اخلطوط الزرقاء
واحلمراء والصفراء،وعجز قوات اليونفيل واجملتمع الدولي يف
ردع العدوان االسرائيلي،ويف احلفاظ على امن وسالمة اهلنا
يف الوطن.
اجمللس الوطين يؤكد تالزم قوة لبنان املتمثلة باجليش والشعبواملقاومة ،اليت هي عناصر القوة للدفاع عن ارضنا واهلنا
ومؤسساتنا الوطنية .ونقول للذين افقدهم احلقد بصريتهم
والتبعية العمياء وطنيتهم ،ان يدركوا خطورة املشاريع
االمركية االسرائيلية يف استهداف قوة لبنان"املقاومة"ووحدته
واستقراره وازدهاره .من خالل العدوان او من خالل احملكمة
الدولية يف اغتيال الرئيس رفيق احلريري ،واالتهامات العبثية
وامللفقة اليت تستبعد فرضية ودور اسرائيل يف االغتيال.
اجمللس الوطين يشيد خبطاب مساحة السيد حسن نصراهلل(حفظه اهلل) الصادق واالمني ،الذي يستشرف كل املراحل
ويبلسم اجلراح .وحيذر من عواقب استمرار البعض يف السري
يف ركاب املشاريع اليت تستهدف االستقرار والسلم االهلي
واملصاحل العربية املشرتكة واملقاومة بكل اشكاهلا.
اجمللس الوطين يشيد بزيارة خادم احلرمني الشريفني امللكعبد اهلل بن عبد العزيز وسيادة الرئيس الدكتور بشار األسد
اىل لبنان .وهذا يعزز الدور العربي والوحدة الوطنية اللبنانية
يف مواجهة التحديات.
مسو األمري
اجمللس الوطين يشيد بالزيارة التارخيية ألمري قطرّ
خليفة بن محد آل ثاني اىل اجلنوب األبي واىل بنت جبيل عاصمة
التحرير واملقاومة ،اليت اعطتنا شهادة امليالد ووردة احلرية.
حيث ضمد اجلراح واعاد ما هدمته آلة احلرب االسرائيلية.فشكرا
قطر...نقوهلا بكل معانيها االنسانية عرفانا باجلميل وبالشهامة
بري واحلريري على تأكيدهم
العربية.شكرا للرؤساء سليمان ّ ،
أن اجلنوب وبنت جبيل مازالوا على اخلريطة الوطنية  ،رمزا
للنصر واملقاومة .شكرا والف شكر قــطــر.
اجمللس الوطين يتقدم بالتعازي القلبية من الشعب اللبنانيوقيادته ومؤسساته بسقوط شهداء للجيش اللبناني والصحافة
يف ساحة الشرف مبواجهة العدو االسرائيلي
يتقدم اجمللس الوطين مبناسبة قدوم شهر رمضان املبارك مناجلالية اللبنانية والعربية واالسالمية بأحر التهاني اعاده اهلل
على اجلميع باخلري والربكات.

عــاش لـبنـان بشـعـبه وجـيشه ومـقـا ومـتـه.
اجمللس الوطين اللبناني االسرتالي
املكتب االعالمي
بزي
حسان ّ

مشروبات الطاقة  ...ترويج اعالمي و اضرار خمفية

انتشرت يف اآلونة األخرية ظاهرة مشروبات الطاقة اليت ازداد
اإلقبال عليها و اغرم بها الشباب و أصبحوا يتناولونها بشكل
يومي مبعدل ال يقل عن عبوتني دون التفكري بأضرارها وتأثرياتها
السلبية على أجسامهم.
و قد جنحت أساليب الدعاية اخلاصة مبشروبات الطاقة يف السيطرة
على عقل املستهلك بشكل مل يسبق له مثيل خاصة يف أوساط
املراهقني و لشباب الذين يبحثون عن وسائل خمتلفة إلثبات
ذاتهم مثل النجاح يف االمتحانات و القوة اجلسدية و قوة التحمل
و غري ذلك من أحالمهم .
و يف ظل الطلب الكبري على هذه املشروبات يتناسى اجلميع
األضرار اليت تنشأ و هي ليست آنية و الشباب لن يشعروا بها
يف احلال إال أنها بعيدة املدى وقد تكون يف غاية اخلطورة.
نسبة عالية من السكر والكافيني
أخصائية التغذية هناء الربضي حتدثت يف لقاء صحفي عن مضار هذه
املشروبات فقالت " :حتتوي مشروبات الطاقة على نسبة عالية من
السكر والكافيني مبا يضر بصحة اجلسم واجلهاز العصيب ،فبالنسبة
للسكر الزائد فهو مرتبط بالدرجة األوىل بأمراض القلب وارتفاع
الدهون الثالثية يف اجلسم لذلك نالحظ زيادة سرعة نبضات القلب
وعدم انتظامها خاصة عند املكثرين ملشروبات الطاقة إضافة إىل
إمكانية تسبب هذه املشروبات بأمراض السكرية يف حال وجود
عامل وراثي عند الشخص املستخدم".

طاقة وقتية وهمية

املعاجلة واحملاضرة بالطب البديل ،مجيلة دهراب ،حذرت من تناول
مشروبات الطاقة ،اليت ال تعطي الشباب سوى طاقة وقتية وهمية
وبعدها يالحظ املرء الفتور ورمبا االكتئاب بسبب احلرق السريع
للسكر ومن ثم هبوط اجلسم وحاجته للسكر مرة أخرى.
واستعرضت دهراب ،حمتويات تلك املشروبات ،موضحة أنها
تشمل كافة أنواع السكر والكافيني العالي ومادة التوريني.
وقالت مجيلة دهراب ،إن تناول مشروبات الطاقة اليت ال تعطي
سوى طاقة وقتية وهمية ،وبعدها يالحظ املرء الفتور ورمبا
االكتئاب بسبب احلرق السريع للسكر ومن ثم هبوط اجلسم
وحاجته للسكر مرة أخرى.
وأكدت دهراب ،أن حمتويات تلك املشروبات تشمل كافة أنواع
السكر والكافيني العالي ومادة التوريني.
وأضافت ،إن سوء استخدام السكريات يسبب أمراض السكر
والفشل الكلوي،مؤكدة على ضرورة االهتمام بكمية السكر اليت
نتناوهلا بشكل يومي حتى نتقي شر األمراض اخلطرية.

نافذة على اجملتمع اعداد وتصوير اراكس

لتغطية حفالتكم واعراسكم ومجيع مناسباتكم
اعتمدوا املصور اراكس
PH: 0419247261- 96823269

العروسان حممد دندن وعبري سليمان

بفرحة كربى مت زواج الشاب اللطيف حممد عبد الرمحن دندن على
االنسة احلسناء عبري فواز سليمان يف صالة الويستيال اجلميلة
الصحابها خطار اخوان واالدارة الساهرة على راحة الزبائن يف اخلدمة
السريعة املمتازة حبضور االهل وعدد من املدعوين واستقبلهم
الفنان اللبق بدوي معوض باحلى الكالم وامجل االشعار .وخالل
السهرة العامرة وعلى اضواء فيديو زينون فهدى وعدسة خالد
املصري واشعاع فالش اراكس قطع العروسان حممد وعبري قالب
الفرحة وتقبال التهاني من اجلميع.
الف مربوك.

جورج عكاري حيتفل بعيد ميالده ()50

الكافيني يسبب اإلدمان

الكافيني –املوجود يف مشروبات الطاقة -فهو عامل مسبب لإلدمان
والقلق إذ إن النسب املوجودة يف عبوة من هذه املشروبات حتتوي
على كميات أعلى بكثري من القهوة والشاي مما ميكن أن يسبب
أرق لكثريي االستخدام إضافة إىل الصداع املتكرر .واخلطورة
تكمن يف احتواء هذه املشروبات على كميات كبرية من الكافيني
اليت إذا اعتاد عليها الشخص فإنه
ال يستطيع بعد ذلك تركها هذا إضافة إىل أخطارها املتوقعة على
احلوامل واملرضعات.
إن اجلسم يأخذ حاجته من الكافيني عن طريق بضع اكواب من
القهوة أو الشاي ويكتفي بذلك وهو ليس حباجة إىل تلك الكميات
الكبرية املوجودة يف مشروبات الطاقة.

تأثريات بعيدة املدى

بعض األشخاص قد يعلقون بأنهم يتناولون مشروبات الطاقة
بشكل يومي و مل حيصل هلم شيئا  ..ولكن هذا التفكري خاطئ
إذ يوجد العديد من التأثريات هلذه املشروبات بعيدة املدى وال
يشعر بها الشخص إال بعد فرتة زمنية طويلة ويكون غالبًا قد فات
األوان.
الفيتامينات املوضوعة ألغراض تشجيع االستهالك
أما بالنسبة إىل كميات الفيتامينات واملعادن اليت توضع يف
هذه املشروبات فهي لتشجيع املستهلكني فقط إال أنها حتى لو
كانت موجودة فاجلسم ال يقوم بامتصاصها بسبب وجود الكافيني
والسكر.

احتفاء بعيد ميالد زوجها احلبيب جورج عكاري اخلمسني ( )50عاما
دعت السيدة صونيا عكاري اىل مطعم روميو يف باراماتا الذي يتحلى
بالكرم واحلفاوة واللقمة الشهية على يد صاحبه الشاف ابو نقوال جنم
املطاعم الذي جيمع العائالت الراقية واملناسبات العديدة .دعت االهل
واالقراب واالصدقاء الذين حتلقوا حوله ورقصوا معه مع عقيالتهم
بفرح وبهجة واستقبال الوجه البشوش اجلنتلمان جاك رعد واخلدمة
السريعة املمتازة والربنامج الفين اجلميل.
ووسط اهلاتف والتصفيق من اجلميع واغنية هابي بريث داي من
الفنان اميل يواكيم واشعاع فالش اراكس اطفأ جورج مشوعه وقطع
اىل جانب زوجته صونيا قالب احللوى وشرب اجلميع خنبه مع قبالت
التهاني متمنني له سنني عديدة مع العائلة الكرمية.
مربوك والعمر كله.

عيد ميالد االنسة ليلى جنار يف مطعم جان شاهني

تشريعات دولية

حتدد التشريعات الغذائية يف بريطانيا بان حتتوي بطاقة الغذاء
للمنتجات ( مثل املشروبات املنبهة أو مشروبات الطاقة ) اليت
حتوي على الكافيني
و ذلك برتكيزات أعلى من (  125ملجم  /لرت ) بضرورة وجود
عبارة تشري إىل مستويات الكافيني املوجودة فيها مع توضيح
يؤكد أن هذه املنتجات غري مناسبات لألطفال أو األشخاص
احلساسني للكافيني .
و قد وافقت دول االحتاد األوروبي يف عام 2002م على تشريعات
جديدة لبطاقة األغذية حيث تـتطلب هذه التشريعات وجود عبارة
( حيتوي على نسبة عالية من الكافيني ) و ذلك يف املشروبات
اليت يزيد تركيز الكافيني على (  150ملجم  /لرت ) و أن حتدد
كمية الكافيني املوجودة يف العبوة  ,و متنع القوانني الكندية بيع
املنتجات اليت حتوي كمية كافيني تزيد على
(  150ملجم  /لرت )  ,و قد حضرت الواليات املتحدة األمريكية و
اململكة العربية السعودية و دول أخرى تداول أي منتجات غذائية
مبا فيها مشروبات الطاقة احملتوية على مادة األفيدرا .

النصيحة االخرية

االخصائيون ينصحون املستهلكني باللجوء اىل املشروبات
الطبيعية" :هناك كثري من املواد اليت ميكن االعتماد عليها واليت
تعطي اجلسم الطاقة كاحللويات الطبيعية والفواكه والقليل من
القهوة والشاي تفي بالغرض دون اللجوء إىل مواد غري صحية
ومسببة للضرر وقد تكون قاتلة".

االنسة ليلى جنار احتفلت مبناسبة عيد ميالدها يف مطعم جان شاهني
املشهور العائلي الشرقي اجلميل يف بانكستاون واخلدمة السريعة
املمتازة فدعت عددا كبريا من االصدقاء الذين حتلقوا حوهلا ورقصوا
معها بفرح وابتهاج.
وخالل السهرة العامرة ومع اغنية هابي برث داي يا مجيل من املطرب
جورج خوري ومطرب املطعم الفنان نسيم سعد واشعاع فالش اراكس
اطفأت ليلى مشوعها وقطعت قالب احللوى وتقبلت التهاني واهلدايا
من اجلميع متمنني هلا اعيادا سعيدة وعقبال فرحتها.
مربوك
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اعالنات

اقامة مصاحل عربية ،لبنانية وتركية
يف منطقة غرب سيدني

احملركات الرئيسية للنمو واالزدهار
من املقبول بشكل واسع ان املشاريع املتوسطة والصغرية ( )SMEsهي
ّ
والعمالة لالقتصاديات احمللية .وقد اظهرت االحصائيات ان ختطيط الضواحي واملناطق الفرعية يف وسط غرب
سيدني ،اليت تتضمن اوبرن وباراماتا وبانكستاون وفريفيلد ،لديها كثافة اكثر من املتوسط من املشاريع
املتوسطة الصغرية اليت يديرها مدراء من خلفيات غري ناطقة باللغة االنكليزية .وحتى االن على كل حال فان
احملركون االساسيون للعمالة يف
هذه املصاحل ومدراءها مل يلقوا سوى اهتمام ودعم قليلني بالرغم من انهم
ّ
غرب سيدني.
ويهدف الباحثون يف مركز البحث املدني يف جامعة غرب سيدني الصالح هذا التجاهل ..ويقومون ،حاليا ،بدراسة
رئيسية للمصاحل العربية واللبنانية والرتكية يف منطقيت اوبرن وبانكستاون.
ومن خالل احلديث مع بعض املتألقني الصامتني تهدف هذه الدراسة لفهم كيفية جتاوز اصحاب املصاحل احلواجز
والعراقيل لنمو مصاهلم وجناحها .وهذا املشروع هو بتفويض من دائرة الصناعة واالستثمار يف نيو ساوث ويلز،
وهو يهتم ،يف نهاية املطاف ،مبحاولة فهم القضايا اليت يواجهها اصحاب املصاحل احمللية يف منطقيت اوبرن
وبانكستاون وذلك لتحديد السياسات واملسالك احملتملة حلل هذه القضايا.
وحتى االن ،فان استجابة اجلاليات العربية ،اللبنانية الرتكية كانت ممتازة .وقد متتع الباحثون (الدكتورة فيليسييت
راي ،الربوفيسور تونغ وو ،الربوفيسور فيل اونيل) حمادثات مثمرة وبكرم حار من قبل املصاحل احمللية واستمتعوا
اىل قصص رائعة الصحاب املصاحل احمللية الذين يبقون غالبا حتت رادار احلكومة احمللية (البلدية) وحكومة
الوالية .ويفطن فريق البحث للتحدث مع العديد من اصحاب املصاحل العربية ،الرتكية واللبنانية يف غرب سيدني
قدر االمكان .فاذا كنتم ترغبون يف االجتماع باحد اعضاء فريق البحث للحديث عن قصتكم ومناقشة خرباتكم يف
العمل ،الرجاء االتصال بالدكتورة فيليسييت راي على الرقم  88335913او زيارة املوقع:
 f.wray@uws.edu.auلتحديد موعد.
عامل املعلومات بسرية وسوف لن تتضمن نتائج البحث امساء اشخاصا او مصاحل شاركوا يف هذا املشروع.
ُت َ
نثمن مساهمتكم يف هذا املشروع كثريا كما ان معرفتكم وخربتكم من املمكن ان تساهم يف املشروع الذي
اننا ّ
نام مزدهر لغرب سيدني .اننا نتطلع لالجتماع بكم والتحدث
يهدف للرتويج ولدعم املصاحل العربية وملستقبل ٍ
اليكم.
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Business to Business Networking

Have your business listed from $5 per week.
Call us or register online to share the benefits: (02) 9499 1181
Share friendships and develop your business ( breakfast/Lunch/Dinner) at your favorite restaurants and cafes. Leading business owners and managers
as guest speakers.

“Because who you know does make a difference” www.b2bnetworking.com.au

FM Recruitment Services Pty Ltd Funland Games
FM Recruitment Services
Pty Ltd offers holistic HR
solutions for business and
employees. 02 9802 1753

Leading Retailer in new
and seconde hand pc buy
sell trade video games
playstation 3 xbox 360
nintendo pc consoles cash
for your games sony
TONY ROMA'S SYDNEY
0297937707
0 Stars.
10 the appian way
Tony Roma's has been bankstown NSW, 2200
Famous for Ribs for more
than 30 years. It all started
back in 1972 in North Miami Accelerated Collection Services
when Tony opened his first (02) 9790 6877
place with Baby Backs Suite 839/ Stanley Street
as the house specialty. It Bankstown
attracted people from miles
away just to have a taste of An Restaurant
this tantalizing sensation. (02) 9796 7826
The rest is history. Stop in 27 Greenfield Parade
today and experience why Bankstown
we are Famous for Ribs
and so much more!
Pacific International
(612) 9299 8500
Apartments-Bankstown
121 - 123 Sussex Street
1800 224 584
Sydney,NSW, 2000
477 Chapel Rd Bankstown

Zazoo

is an Internet content
consultancy that can create
content that develops
interactive relationships
with your customers.
Zazoo is content neutral:
we work with words, video
or audio – whatever is the
right solution for the job.
All Zazoo content is
search engine optimised,
so customer targets
will find their way to the
information.
0422 000 373

Pete Miller MC

Our professional compere
service and range of
experienced MCs do
everything possible to
ensure your guests shout
"WOW". Whether it be a
Master of Ceremony ( MC)
or a speaker or powerful
training materials for your
important special event,
we are here to help you.
1800 888 062.

Red Baron Laser Skirmish

0 Stars.
Specialising in outdoor
sport and recreation
through exergaming combining the thrill of
computer gaming and
physical exercise.
1300919313

Gear Box Factory

Bass Hill Holiday Village
and Management Training
(02) 9772 1642
(02) 9724 9670
organisations, with over 200
28 Queen Street Revesby 713 Hume Highway Bass offices globally, in over 26
Heights
Hill
countries. We specialise is
helping all areas of business
Revesby Workers Club
Party In Style
from Management, through
(02) 9772 2100
(02) 9786 6724
to stream lining clients
2b Brett St Revesby
Bass Hill
selling systems, through to
ensuring customer services
United International Co. P/L Able Minibuses & Limousines are displaying the right
attitudes to support the
(02) 9772 1233
(02) 9738 8388
297 Canterbury Road Unit 2 / 1 - 3 Ferngrove companies brand. Finding
power in reinforcement,
Revesby
Place Chester Hill
Sandler provides services
the following areas:
Revesby Press Pty Ltd
Jamal Professional Painters inSales
Training • Management
(02) 9760 0933
(02) 9743 9994
&
Leadership
Training
Unit 3, 50 George St Chester Hill
•
Executive
Coaching
Granville
Keynote Speakers •
Robert Burtons Printing & Packaging •Assessments
• Systems/
A Lazy Daisy Florist
(02) 9645 4611
Process Implementation
(02) 9772 4777
63 Carlingford Street
+61(0)2 9004 7855
16/ 35 Selems Pde Sefton
Lev. 39, Citigroup Centre
Revesby
2 Park Street, Sydney
Emarat Lubricants Australia & NZ

Backloads.Com Pty Ltd

1800 800 323
(02) 9750 3099
Villawood
Unit 1 488 Punchbowl Road
Kwik Kopy Bankstown
Lakemba
(02) 9708 6488
Kwik Kopy Villawood
14
French
Avenue
(02) 9754 2100
Bankstown
All Star Commercial Kitchens Unit 14,161 Woodville
(02) 9740 5733
Road Villawood
4 Belmore Rd Punchbowl
Dot Imaging
1300 657 902
Kent Moving & Storage
Gartmore Ave Bankstown Aussie Metal Engineering P/L 13 5531
(02) 9708 2199
Villawood
11/ 59 Moxon Road
Mega Refrigeration
Punchbowl
(02) 9214 4325
Ganges SME Services
23 Arkley St Bankstown
: Accounting & Bookkeeping
Sannine Bathrooms Pty Ltd GST&BAS Preparation
(02) 9750 9555
Financial
Reporting
South West Automatic
1165 Canterbury Rd and Analysis Budget
(02) 9790 2524
& Cashflow Planning
115
Eldridge
Road Punchbowl
Business Planning &
Bankstown
Monitoring
Business
The Chiropractic Effect
Reviews
&
Process
(02)
9533
1034
Phoenix Charters
Improvements
IT
System
15
Christian
Rd
Punchbowl
(02) 9790 4853
Reviews
&
Implementation
Yagoona
Eternal Classics Wedding Car Hire Margetson & Associates
(02) 9796 4755
Mitre 10 Revesby
1518- 1520 Canterbury Rd A ABLE Classic Wedding Cars
(02) 9772 1177
(02) 9313 5833
Punchbowl
3842- Marco Avenue,
50 Sutherland St Mascot
Revesby
02 9596 0832
Rydges Bankstown
(02) 8707 2800
Colortile
Cnr Hume Hwy & Strickland Waratah Luxury Transport
1300 265 678
(02) 9805 1491
St Bass Hill
26 Daisy St, Revesby
North Ryde

Art Master Sign & Design
(02) 9785 2888
1 Queen St Revesby

7 Star Glass

(02) 9774 4803
965/ Marigold
Revesby

Gardenia Motor Inn

Paterson- Management Consultants

Over 35 years Business
Experience International
and Domestic Business
Consulting Specialty Areas
Australasia, North America,
Europe (EU) Advising on
formation and business
structures,
drafting
policies and procedures
and Planning.
0400673346
Po Box 291 McCrea VIC,
VIC 3938

Wealth Empowerment Institute

0434 547 691
PO Box 9014 Brighton
VIC, VIC 3186 VIC
Mobile: 0434 547 691
Twitter: http://www.twitter.
com/markgarbelotto
LinkedIn: Mark Garbelotto
F a c e b o o k :
eatthatfrogaustralia@
gmail.com

2Black

Business Strategy...while
you run your day to day
operations we>ll help you
gain a direction.
0280658068
P.O Box 886 Spit Junction
NSW, NSW 2093

(02) 9644 9600
850 Hume Hwy Bass Hill

Allstar Classic Wedding Cars

BHe - Bass Hill Electrical

Go green at work... buy
recycled!
Sustainable
Sandler Training
alternatives
to
everyday
About Sandler:
office
consumables
such
Sandler® Training is one
as
stationery,
bathroom,
of the world’s largest Sales
kitchen and catering

(02) 9728 6945
Street 75 Orchard Rd Bass Hill

(02) 9922 4882
McMahons Point

Eco Office Supplies

supplies,
cleaning
products, recycling bins,
bin liners, and promotional
merchandising. Australiawide delivery. Order from
your desk. Delivery to your
door. Buy in bulk & save!
1300 69 1500
Australia,
Australia
Australia

The Promenade Cronulla Serviced Offices

9 Prestigious serviced
offices, virtual office,
boardroom and reception
area in the heart of
Cronulla, designed to
meet the needs of small
businesses by providing
office space and extensive
support services, including
a high profile business
address with a receptionist
to answer your calls,
handle your mail and relay
messages.
The Promenade is a
luxurious space with a
spectacular outlook to the
North Cronulla Beach.
Cronulla is known for its
natural beauty and lifestyle.
The Promenade is close to
local cafes, restaurants
and general amenities and
has an absolute exciting
location.
02 8556 8600
Level 1 Unit 4 / 46Kingsway Cronulla NSW,
NSW 2230NSW

AWD Website Design Melbourne

A leader in providing IT
and Web Solutions in
Melbourne, Australia, AWD
provides a complete suite of
business IT solutions, such
as ecommerce website
design, CMS design
(Content
Management
Systems), Intranet design,
web based CRM software
(Customer Relationship
Management),
web
application development,
multimedia
design,
networking
security,
network setup, data backup
and recovery, business
telephones
technology,
and Internet marketing.
AWD ensure the best return
on your investment.
1300 855 651
Suite
210,
134136Cambridge Street
VIC, VIC 3066
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Eco Flooring Systems

Gains Tax, Financial
Statements,
Auditing,
Accounting, Bookeeping,
Business
Management
Consulting Services, and
other Business Solutions.
Additional Services Provided
Intimate Whispers
by us are: Financial Solutions,
All Things Adult. Toys, Property Purchasing Advice,
Novelties, Lingerie.
Bank Loans / Mortgages,
Party Plan Gosford NSW or Individual & Business
website ordering.
Insurance and Financial
0406313555
Planning.
NSW, NSW 2263 NSW
Taximise offers FAST
Electronic Refund, with
Vince Maloney & Co
$0 upfront fee (where
(02) 9264 8837
applicable) and free initial
177 Elizabeth Street Sydney consultations. We accept
NSW, NSW 2000
all major credit cards.
(02) 9389 5985
Shrimp
Suite 1 / 384 Oxford Street
Sydney NSW, NSW 2000
Bondi Junction NSW, NSW
2022 NSW
wholesale supplier of highest
quality bamboo flooring
94100640
Suite 304 - 7173- Archer
Street NSW, NSW 2067

Lords Formal Wear

(02) 9238 9511
Margetson & Associates
C/- Myer, 436 George St 02 9596 0832
Sydney NSW, NSW 2000
PO Box 4146 Oatley West
NSW, NSW 2223 NSW
About Panache Bridal Shoes Mobile: 0413881752
(02) 9232 3808
Shop 10, Level 2, Dymocks Ganges SME Services
Building 428 George St Accounting & Bookkeeping
Sydney NSW, NSW 2000
GST&BAS
Preparation
Financial Reporting and
Mr George Shoes
Analysis Budget & Cashflow
(02) 9588 2303
Planning Business Planning
105 Willison Road Carlton & Monitoring Business
NSW, NSW 2218
Reviews
&
Process
Improvements IT System
All The Rage Formal Wear Reviews & Implementation
(02) 9564 1443
0428918473
267
Parramatta
Rd 76 Oratava Avenue West
Leichhardt NSW, NSW 2040 Pennant Hills NSW, NSW
2125 NSW
Chris Pet
Mobile: 0428918473
Web: www.b2bnetworking.
com.au
Airport Services
Email:
chris@ Nadin Customs & Freight
b2bnetworking.com.au
Brokers P/L
Mobile: 0400 569 333
(02) 9310 4833
Phone: 94991181
11 William St Alexandria
NSW, NSW 2015 NSW

Twitter

916 Pacific Highway Gordon
NSW 2072

J O>Donnell
Brokers

Customs

(02) 9790 7878
Accountants & Auditors
Rear 77 Allingham Street
Taximise Pty Ltd
Condell Park NSW, NSW
Taximise is a CPA certified 2200 NSW
Public Practice of CPA
qualified accountants and Regency
Customs &
registered Tax agents Forwarding Agency P/L
that offer specialised Tax (02) 9667 3094
Solutions For Businesses, Level 1 595 Gardeners Rd
Companies and Individuals. Mascot NSW, NSW 2020
We offer competitive rates
and we proud ourselves Audiovisual
with offering unparalleled Metro Screen
customer service in a Professional
services,
pleasant and friendly screen
information,
professional
business networking
events,
environment.
script editing, producer
Taximise services include: consultations
and
Individual and Company memberships.
Tax Returns, Business LEARN; Short courses in
Activity Statements (BAS & film, TV, online and portable,
IAS), PAYG & FBT, Capital Cert IV in Screen and Media,

also throughout NSW and
for young people.
HIRE: HD cameras, lighting,
sound, dubbing, new media,
fully equipped studio, edit
suites and crews for hire.
MAKE:
Short
film
mentorships, TV production,
festival competitions and
equipment and facilities
grants.
02 9356 1818
PO Box 299 Paddington
NSW, NSW 2021 NSW

Smartpen

Smartpen - Home of
Livescribe Australia
(1300) 305 514
PO Box 3245 Norman Park
QLD, QLD 4170 QLD

Business to Business Networking
Penguin Limousine Services

*Baby Gifts
(02) 9453 2229
*Baby Shoes
106 Melwood Ave Killarney *Baby wear
Heights NSW, NSW 2087
*Toys
*Build Your Own Unique
Coles Automotive
Gift
(02) 9676 7787
and so much more
Unit 3/ 9 Carnegie Pl Visit our online store today.
Blacktown NSW, NSW 2148 We deliver Australia Wide
0411426592
Ultratune MOUNT DRUIT
Australia,
Australia
(02) 9832 9911
Australia
Unit 2, 10 Luxford Road Mobile: 0411426592
Mt Druitt NSW, NSW 2770
NSW
Building & Decorating

Less Auto Repairs

Drymaster Carpet Cleaning

1300 662 188
(02) 9600 9924
St Leonards NSW, NSW
Unit 11A El Toro Industrial 2065 NSW
Estate Warwick Farm NSW,
NSW 2170
Magellan Company
(02) 9882 2025
Life Success Australia P/L P & G Motors
Roseville NSW, NSW 2069
(02) 9636 8545
(02) 9544 5300
Cronulla NSW, NSW 2230 126 Bungaree Road Pendle AK Interiors
Hill NSW, NSW 2145 NSW (02) 9629 7815
NSW
Glebe NSW, NSW 2037
Baby
The Bose Store
NSW
Naturally Gifted
(02) 9908 5010
Low-impact . Sustainable . Noel>s Plumbing & Bathroom
20 Young St Neutral Bay
Fair Give the gift you would Supplies
like to receive. Choose (02) 9644 8555
Expert Camera Care
an eco friendly gift with 44 Carlingford St Regents
(02) 9905 5044
220/ West St, (Cnr Carter peace of mind. We are Park NSW, NSW 2143
Rd) Brookvale NSW, NSW committed to finding only
the best products for you Comprehensive
Building
2100 NSW
and the environment. All our Inspections
products are either certified (02) 9971 8555
The Hi-Fi Trader
organic, fairtrade or locally 7 Wabash Ave Cromer NSW,
(02) 9550 4041
142 King St Newtown NSW, sourced to ensure low- NSW 2099
impact on the world we live
NSW 2042
in. We have a large variety PrimeClean Solutions
ACC Audio & Visual Systems of gifts for all occassions, 1300 131 080
just to mention a few: Our Castle Hill NSW, NSW 2154
(02) 9698 2688
Unit 4, 207 Young St baby gifts are absolutely NSW
adorable
Waterloo NSW, NSW 2017 gorgeouscertified organic clothing Sydney Building Reports
and certified organic, all 1300 885 179
Elmura Audio Visual
Custom high-end AV natural skin products will Sydney NSW, NSW 2000
cables; optimisation and be a hit with any new mum NSW
programming of your home and bub! Pamper mum
Carpet
theatre system or hi-fi with some lovely certified Contemporary
organic body products, a Services Pty Ltd
stereo
super soft organically grown (02) 9725 2499
0414302221
2 Bass Close Hinchinbrook bamboo bathrobe that once 21 Hargraves Pl Wetherill
she has on she wont want to Park NSW, NSW 2164
NSW, NSW 2168
take it off! We have a large
range of men and women Spali Earthmoving Pty Ltd
Automotive
Australian Ultimate Suspension P/L gifts with unique organic (02) 9982 2205
beers, organic wines all Beacon Hill NSW, NSW
(02) 9603 7677
Unit 631-25/ Airds Rd Minto locally sourced, velvety and 2100 NSW
smooth fairtrade chocolate
NSW, NSW 2566
that melts in you mouth. Classic Quarters
Visit us at naturallygifted. (02) 9818 5540
Wreck All
com.au to see our complete 396 Darling St Balmain
(02) 4731 2439
38 Cox Avenue Kingswood range of products.
NSW, NSW 2041 NSW
1300 80 30 44
NSW, NSW 2147
PO Box Alexandria NSW, R V E Plumbing Services
NSW 1435
Classic Car Club
Frederick St Blacktown
1300 720 001
NSW, NSW 2148 NSW
43 Cranbrook Street Botany Nappy Rapz - Baby Gifts
Whether it>s a beautiful Extreme Plumbing Solutions
NSW, NSW 2019
centerpiece for a Baby 6 Kentia Pl Alfords Point
Shower, a gorgeous hospital NSW, NSW 2234 NSW
Liverpool Bike Wreckers
gift or a charming decoration
(02) 4735 7788
Bass Electrical Pty Ltd
Unit1 /3 Bromley Rd Emu for baby>s first room!
*Nappy Cakes
(02) 9829 6099
Heights NSW, NSW 2750

14c Williamson Rd Ingleburn
NSW, NSW 2565 NSW

DNI Constructions P/L

37 Patten Ave Merrylands
NSW, NSW 2160 NSW

Gardening
Plant Biz

(02) 9327 3936
41 Bay St Double Bay NSW,
NSW 2028 NSW

Wirreanda Nursery

(02) 9450 1400
7 Wirreanda Rd North
Ingleside NSW, NSW 2101

The Mosman Gardener

(02) 9953 3700
363 Military Rd Mosman
NSW, NSW 2088 NSW

Australian Native Landscapes
Pty Ltd
13 14 58
317 Mona Vale Rd Terrey
Hills NSW, NSW 2084

United Home Services

1800 222 899
56 Knights Rd Galston NSW,
NSW 2159 NSW

Living Rooms Landscape
Designs

(02) 8812 5201
26
Lindsay
Avenue
Ermington NSW, NSW 2115
NSW

John Stewart Mowers

(02) 9838 1400
150/ Garfield Road E
Riverstone NSW, NSW 2765
NSW

Town & Country Real Estate

Real Estate Agents
(02) 9897 7466
3254/ Pitt St Merrylands
NSW, NSW 2160 NSW
Mobile: 0413 764 648

A.B.A Associates Pty Ltd

(02) 9221 0288
155 King St Sydney NSW,
NSW 2000 NSW

Ace Body Corporate (North
Shore)

Management. Professional
Personal Service
There is no Strata
Management category (or
even business services)
which would be more
applicable for my business
8021 0033
32 Anderson St Chatswood
NSW, NSW 2067 NSW
Mobile: 0400 876 541

Bonhams & Goodman

(02) 9327 7311
7 Anderson St Double Bay
NSW, NSW 2028
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Classifieds

Smarter Barter boasts a huge selection of businesses
that don’t want your cash! Showcasing a selection
below, plus over 250 more around Sydney that are
just as easy on your wallet!

Frightnight Comedy Theatre Restaurant
Every Saturday from 6.30pm enjoy a fun ﬁlled night
of a fabulous 2 hour Live Comedy Song and Dance
Theatre Show, featuring Sydney’s top entertainers
and comedians - plus a scrumptious buffet meal!
361 Macquarie Street, Liverpool. Bookings 9602 4211
www.frightnight.com.au

Erinds
Do you need content? Or do you have content that
needs a tweak? Erinds can provide content for blogs,
websites, newsletters (online and print) and practically
every other medium you can think of.
Contact Louise on 0416 921 010
www.erinds.com

J&J’s Pest Control

Clever Browser
A revolutionary web browser that simpliﬁes your
lead generation and prospect management. Don’t
spend hours copying and pasting text from the
internet, maintain your prospect lists the easy way!
www.cleverbrowser.com

AARS
Repairers of commercial refrigeration Sydney wide.
Over 20 years of looking after restaurants, cafes and
factories.
Contact Patrick on 0411 879 876
www.1300itshot.com.au

Sparkling Kleen

George and his team will protect your home or work
from all types of creepy crawlies! Book now to give
yourself peace of mind this summer.

Moving out clean, steam carpet cleaning or a general
freshen up, Sparkling Kleen offer the latest in
eco-friendly products and steam technology.

Phone George on 0411 211 843
www.jjspestcontrol.com

Contact Mark on 0432 074 463
www.sparklingkleen.com.au

The Ultimate Suspension

Body Straight Smash Repairs

Specialising in fully integrated suspension packages
to suit 4WD vehicles, SUVs, recreational and high
performance sedans.

Specialising in resoration work. Friendly, expert
service on all motor vehicles. All insurance and private
panel beating.

Unit 1/2 Noonan Rd, Ingleburn. Phone 9603 7677
www.ultimatesuspension.com.au

Unit 11/18 Alfred Rd, Chipping Norton
Phone 0449 257 347

a smarter community
JOHN EASTWOOD and his
team of volunteers do a
miraculous job supporting
young disabled adults and
anyone else they can help.
All charities are feeling the
effects of the economy, but
few can claim to be 96% self
sufﬁcient. From dismantling old
TV’s for a few cents to selling
pre-loved clothes and furniture,
all the money raised goes back
to those that need John’s help.
When John understood how Smarter Barter worked he suggested they
trade by offering their pre-loved clothes, furniture and even coach tours!
With our current Smarter Barter Membership, there are businesses that
can offer their products & services to YADA in return for trade...this will be
a huge help to John and his team and at the same time generate extra
trade and a certiﬁcate of appreciation from YADA.
John’s ﬁrst request was for some A4 brochures, a sample was given to
Phil from Kwik Kopy Liverpool who organised it straight away.
If you are able to help YADA in any way, please contact Smarter Barter
and we will put you in touch with John and his volunteers.

to join
from admin fees
line of credit
Offering a cost effective & alternative way to beneﬁt from age
old barter methods, with a twist! Sydney’s newest & most dynamic
trade exchange − proudly associated with a community of friendly,
ethical businesses that offer great value & service to their fellow
traders. Join this community & uncover the true potential of your
business.

1300 793 323

www.smarterbarter.com.au
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ﺣﺴﺐ آﺧﺮ إﺳﺘﻄﻼﻋﺎت ﻧﺴﺐ اﳌﺸﺎﻫﺪة اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧ ّﻴﺔ ﰲ ّ
واﻟﺼﺎدرة
اﻟﴩق اﻷوﺳﻂ ّ
ﻋﻦ أﻛ� ﴍﻛﺎت اﻹﺳﺘﻄﻼع ﻣﺼﺪاﻗ ّﻴﺔ  STAT IPSOSاﻟﻠﺒﻨﺎﻧ ّﻴﺔ واﳌﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮيب ﻟﻠﺒﺤﻮث
واﻟﺪّ راﺳﺎت اﻹﺳﺘﺸﺎر ّﻳﺔ PARC
Key Lebanese Stations TRP Variance 2007 - 2010
Viewership Variation
)-24% (2007 – 2010
)+50% (2009 – 2010
)+143% (2007 – 2010
)+614% (2007 – 2010

Channel
LBC
MTV
Al Jadeed – NEW TV
OTV

Source: Stat IPSOS People Meters Panel: MARS Analysis

ّ
ﻳﻀﻢ إ ّﻻ اﻷواﺋﻞ،
وﻷن اﳌﻨﱪ اﻷ ّول ﻟﻦ ّ
اﺳﺘﺄﺻﻠﻨﺎ ّ
وﺿﻤﻴﻨﺎ اﻟﺘّﻘﺪّ م
اﻟﱰاﺟﻊ ّ
www.mysat.tv
1800 700 506

اﻟﺼﺪارة اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﻧﺨﺒﺔ اﻟﻴﻮم وﻟﻴﺲ ﻧﺨﺒﺔ اﻷﻣﺲ
ّ
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تسلية

احلمل ( 21آذار –  20نيسان):ال ختيفك احلياة بل تعيشها بقوة
وعظمة وتتصرف كأنك تقدر على حتمل كل ما يضعه القدر أمامك
من خيبات وصعاب .ال تعرف الضعف وال تشفق على نفسك.
الثور ( 21نيسان  20 -أيار):احلب جيعلك أكثر قوة وأكثر قدرة على
مواجهة خيبات حمتومة يف الطريق .عندما تنتهي العالقة العاطفية
لسبب أو آلخر تشعر بالضعف وبأنك ال تقدر على املواجهة.
اجلوزاء ( 21ايار  20 -حزيران):على الشريك أن يتأقلم مع حياتك
الغريبة ألنك ال تقدر أن تتغري ،وإن حاولت .تتصرف كما حيلو لك
يف كل وقت.
السرطان ( 21حزيران  20 -متوز):تريد من الشريك أن يدللك
ويهتم بك ويعاملك كأنك األهم يف حياته ،ويف الوقت نفسه
األفضل أن يعطيك مساحة من احلرية كي تعيش احلياة االجتماعية
الصاخبة اليت حتلم بها.

االسد ( 21متوز 21 -آب):ال تتحمل الشريك الذي يقف يف وجهك
بل تريده أن يعرف متى ينحين إحرتامًا لرأيك ومتى يبتعد من
طريقك لئال تغرقه يف حبر غرورك .األفضل أن يكون الشريك أكثر
حكمة منك.
العذراء ( 22آب  22أيلول):تعوزك الثقة بالنفس وال تعرف أن
تتكل على نفسك وحتتاج اىل دعم الشريك يف كل األوقات ،وهلذا
السبب غالبًا ما تبحث عن شريك أكثر قوة منك ،وتريده مستق ًال.
امليزان ( 23أيلول  22 -ت:)1ال تعرف أن تقرر بسهولة وإن كان
القرار سه ًال ويتعلق بتفاصيل يومية ال أهمية هلا .تعاجل كل ما
حيدث معك كأنه أهم ما يف الكون ،وتتعمق بكل التفاصيل.
العقرب ( 23ت 22 - 1ت:)2ال تؤمن بإنفاق األموال بال تفكري أو
ختطيط دقيق ،بل تركز على املستقبل وتريده رائعًا يليق برغبتك
يف األمان والسلطة .ال تضيع الوقت يف األحالم بل تعمل بال
توقف.

القوس ( 23ت 20 - 2ك:)1ال ختيفك الوحدة وال تتعلق بافراد
العائلة او بالشريك بل تعرف ان حتصل على األفضل من احلياة
ألنك ال تركز على التفاصيل السلبية بل تعاجل اخليبات بإجيابية.
اجلدي ( 21ك 19 - 1ك:)2ال تتأثر مبا يقول األصدقاء وتقوم بكل
ما تريده .وال تعلق االوهام واألفكار السلبية الكثري من التفكري،
بل تعيش احلياة بقوة وتناضل لتصل اىل أهدافك.
الدلو( 20ك 18 - 2شباط):ال تتأقلم بسهولة مع الشريك الذي
يغار عليك ،بل تذكره باستمرار ان احلياة أمجل بني العاشقني
عندما ال يأسر أحدهما اآلخر .وتطلب منه أن يعاملك كأنك صديقه
أكثر منك حبيبه.
احلوت ( 19شباط  20 -آذار):أحدى نقاط قوتك تكمن يف أنك ال
تقاوم ما حيصل معك بل تسبح مع التيار وتنتظر إنتهاء العاصفة
قبل أن تطلق أحكامك .وال تفكر طوي ًال يف االحتماالت بل تسري
بثقة يف اجتاه املستقبل.
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We Welcome you to
اختصاص ،خربة وصدق يف العمل

اسألوا الصيدلي كيف ميكنكم توفري املال

تتوفر يف الصيدلية فيتامينات

لدينا أفخر أنواع البقالوة  -الكايك  -واحللويات
والشوكوال  -وتشكيلة واسعة من البسكويت

)(BLACKMORES

خربة اكثر من  21سنة يف تصنيع البوظة من
الفواكه الطبيعية يف احملل واليت اختذت شهرة يف
مجيع أحناء سيدني

مساحيق للغسيل واجللي ،عطورات ،هدايا
ّ
نغلف اهلدايا جمانًا

تظهري فوري لصور الباسبور ،وأشياء أخرى
كثرية

توصيالت جمانية للمنازل

دوام العمل

من االثنني حتى السبت من  8صباحًا حتى  8لي ًال
يوم االحد من  9صباحًا حتى  8لي ًال

Ph: 9632 6890 - Fax: 9681 1609
333 Guildford Rd. Guildford NSW 2161
مقابل مركز الربيد

نتقدم
بأحر التهاني
من اجلالية
مبناسبة
شهر رمضان
املبارك

مجيع اصناف احللويات تصنّع يومياً يف احملل
نستضيف مناسباتكم
من اعياد ميالد واجتماعات عمل
مبا يناسب ميزانياتكم

نفتح يومياً من  9صباحاً وحتى  12ليالً

Shop 1, 222 South Terrace Bankstown NSW 2200 Australia.
T: 02 9790 6886 - F: 02 9790 2200
www.sweetcitycafe.com.au

SPIRITUAL THERAPIST
Traditional Spiritual Help
العامل الروحاني عالء العوادي

@Ôè◊Ïœ@ÊÏ€bñ@aÎáó”c

@“Îã»æa@Â�Ìçæa@Èjybó€
äÏó� „@êÌäÏﬂ
ÚÓ€buã€aÎ@ÚÓˆbè‰€a@pb±ãèn€aÎ@pbó‘€a@›ªc
66 Wattle St. CNR Highclere St
Punchbowl NSW 2196 Ph 97403717 Mob 0414418334

*تسفري االرواح البشرية واستنطاقها
*كشف األسرار *استشارات روحانية ونفسية

Tel: 02 87648186

Fax :02 87648062

Email: ads@meherald.com.au- info@meherald.com.au

*عالجات للسحر واملس يف مجيع األمراض الروحانية
*عضو عدة مجعيات روحانية اسرتالية*عالجب التنويم املغناطيسي

Mobile:04 2190 6377 Phone: 9659 6999
www.alaa.alaawadi.com alaa2009@live.com.au

