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جناد يصف ما عرضه نصراهلل عن جرمية  14شباط بـ «الوثائق الدامغة جداً»

سليمان يتطلع إىل لقاء أوباما وساركوزي وطلبان خطيان للحصول على «وثائق نصراهلل»

السؤال الذي كان مطروحًا
أمس االول هو عن مصري
طلب املدعي العام الدولي

يف احملكمة اخلاصة بلبنان
االربعاء
بلمار
دانيال
احلصول على كل املعلومات

املتوافرة لدى االمني العام
لـ «حزب اهلل» السيد حسن
نصراهلل واليت حتدث عنها

نتنياهو يرفض مقرتحات نقلها ميتشل والدول الكربى تعد إطاراً للمحادثات املباشرة

مبارك يعقد لقاءين منفصلني مع عباس وعبداهلل الثاني
اجرى الرئيس املصري
حسين مبارك يف القاهرة
أمس االول حمادثات مع

الرئيس الفلسطيين حممود
عباس الذي مل يدل بأي
اللقاء،
عقب
تصريح

كما التقى مبارك العاهل
األردني عبداهلل الثاني يف
(التتمة ص)21

Milad El-Halabi – CMC, JP

يف مؤمتره الصحايف االخري
واملتعلقة بتورط اسرائيل
يف اغتيال الرئيس رفيق

احلريري ورفاقه .وابلغ
مصدر مسؤول ان املدعي
العام التمييزي القاضي

أعلن املرشح االصالحي
يف
للرئاسة
السابق
ايران مهدي كروبي أن
العقوبات الدولية أعطت
ذريعة حلكومة طهران
لقمع املعارضة من طريق
حتميلها مسؤولية حالة عدم

االستقرار اليت شهدتها
البالد ،واعترب السياسة
الواليات
تتبناها
اليت
املتحدة وبريطانيا حيال
بالده هدية لنظام حممود
أمحدي جناد.
وقال كروبي يف مقابلة

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

مع صحيفة «غارديان»
االول
امس
الصادرة
إن «العقوبات الدولية
القصاصية ضد ايران
قوت حكومة أمحدي جناد
ّ

من مواليد الساحة اللبنانية اجلدد مولود «املر»
الذي يعترب منوذجا «مثاليا» عن سياسيني كثر يف
(التتمة ص )7

رمضان كريم
موبايل
دقيقة /سنت

44
15
20
20
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:

(التتمة ص)21

صـوت الحقيقة
انطونيوس بو رزق

(االعالن ص )33

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

وساعدتها على التنكيل
باحلركة اخلضراء املعارضة
انتخابات
اعقاب
يف
الرئاسة اليت جرت يف

انتقاد اجليش حم ّرم والعنصر ممكن و
«ثورة املر» إدانة له

شهر رمضان
كريم ومبارك

Individual and personal ceremonies
for all occasions and cultures

(التتمة ص)21

كروبي :العقوبات على إيران عززت حكومة جناد

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

سعيد مريزا تسلم طلب
بلمار خطيًا أمس االول
وفقا لالصول واالتفاق

املوقع بني لبنان واألمم
املتحدة ومكتب املدعي

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

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

Adam Salameh B.Bus, NIA, JP, Tax Agent

Managing Director
M: 0411 530 258

2 / 202 Merrylands Road Merrylands NSW 2160
P: 9682 3399 - F: 9637 7166
E: adam@atstaxexperts.com.au
www.atstaxexperts.com.au

Accounting and Taxation Services

Our Key Expertise

* Individual and Business Tax Returns
* Company trust, Partnership & DIY Superfund Tax Returns
* Business Start-up/ Establishment & Advice
* Business Services including ABN, GST, PAYG & IAS Compliances
* Payroll Management and FBT Returns
* MYOB, Software Consulting, Accounting System Setup & Updates

Free Consultation visits for all taxation needs and concerns!
With over 15 years experience, Adam is your taxation specialist.
CALL NOW and book an appointment to maximise all your tax deductions!

Opening Hours

Monday to Friday- 9AM to 6Pm - Saturday – 9Am to 1PM

Bring this Add. to receive a discount of 5% off your tax fees bill!
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لبنانيــات

سأل اهلل «الرأفة ببلدنا يف أيام كثرت فيها التحديات»

صفري يفتتح حديقة البطاركة يف الدميان ويعقد خلوة مع سليمان
املاروني
البطريرك
أكد
الكاردينال نصراهلل بطرس
صفري ان «اخلوف جييء عادة
كردة فعل على أعمال ارهابية
وهي لسوء الطالع منتشرة
يف عامل اليوم» ،مشريًا اىل
أن «الناس غالبًا ما خيافون
تصرفات امثاهلم من الناس
األشرار ألنها تستهدفهم وكثريًا
ما تودي حبياتهم» .وسأل اهلل
«الرأفة بنا وببلدنا واهداءنا
سواء السبيل يف هذه األيام
اليت كثرت فيها التحديات،
وان يذلل أمامنا طريقنا الوعرة
ويهدينا مجيعًا سواء السبيل».
افتتح صفري أمس االول،
النشاطات السنوية السادسة
حلديقة البطاركة يف الدميان،
وترأس قداسًا لراحة أنفس
البطاركة املوارنة يف واحة جورج
افرام للتأمل والصالة املتصلة
رئيس
حبضور
باحلديقة،
اجلمهورية ميشال سليمان،
نائب رئيس جملس الوزراء
وزير الدفاع الياس املر ،وزير
الداخلية والبلديات زياد بارود،
نائيب بشري سرتيدا جعجع
وايلي كريوز ،النائب ايلي
ماروني ممث ًال الرئيس أمني
اجلميل ،حمافظ الشمال ناصيف
قالوش ،الوزير السابق ابراهيم
الضاهر ،النائب السابق جربان
طوق ،ممثل الرئيس عصام
فارس العميد وليم جملي،
روي عيسى اخلوري ،رئيس
احتاد بلديات قضاء بشري ايلي
خملوف ،رئيس جتمع الصناعيني
يف لبنان نعمه فرام وحشد
من القضاة ورؤساء البلديات
واملخاتري واهليئات واجلمعيات.
ومشى سليمان وصفري وحشد
من الشخصيات من موقف حديقة
البطاركة اليها نزو ً
ال ،وسط
أقواس النصر ومعامل الزينة
ويافطات الرتحيب والرتاتيل
واألناشيد الدينية والوطنية.
واجته اجلميع اىل واحة القداس،
الذي ترأسه البطريرك ،يعاونه
املطرانان روالن أبو جوده ومسري
مظلوم واملونسنيور طوني جربان
والكهنة :حبيب صعب وجوزف
البواري وخليل عرب .وخدمت

القداس جوقة رعية حصرون.
وفور وصول الرئيس سليمان
اىل واحة القداس ،قدمت له
باقة زهور ،كما قدمت باقتان
أخريان اىل النائب جعجع ورئيسة
اجلامعة األمريكية للتكنولوجيا
 A.U.Tغادة حنني اليت أقامت
حديقة البطاركة سنة .2004
عظة البطريرك
بعد االجنيل ،ألقى صفري عظة
روحية استهلها بالقول« :اننا
نرحب بكم ،يا فخامة الرئيس،
وقد شئتم أن تكونوا معنا
يف هذه األمسية ،ويف هذا
املكان الذي أطلق عليه اسم
غابة البطاركة ،وسيجمع عددًا
كبريًا من متاثيل البطاركة
املوارنة املعروفة امساؤهم،
وذلك ختليدًا لذكراهم ،وتذكريًا
لآلتني من بعدهم بوجوب سلوك
طريقهم ،وهي طريق البذل
والعطاء والشهادة ،إذا كان
األمر يقتضي الشهادة .وقد
قام فريق من املوارنة األسخياء
بنفقات هذا العمل االبداعي
مشكورًاّ .
وإنا نذكر بوجه خاص
السيدة غادة حنني رئيسة
اجلامعة األمريكية للتكنولوجيا
اليت كانت يف أساس إنشاء
هذه احلديقة ،واليت تربعت
بأكالف التمثال العائد الينا،
واملغفور له الوزير جورج افرام
الذي كانت له اليد الطوىل يف
االهتمام بهذه الواحة ،وإنشائها
وصيانتها ،اىل جانب الذين
يهتمون بها اليوم بوجه خاص،
ولدنا االستاذ جورج عرب
وسائر أعضاء رابطة قنوبني
للرسالة والرتاث املسؤولة
عن إدارة احلديقة .جزى اهلل
خريًا مجيع الذين ساهموا يف
إنشاء هذا العمل ،ونذكر من
بينهم خاصة دولة الرئيس
عصام فارس الذي أنشأ واحة
التنمية والرتاث ،والسادة نوفل
الشدراوي ،وانطوان قزعور،
وجوزف غصوب ،وبعض من
ذوي البطاركة الذين تعهدوا
بأكالف حنت متاثيلهم اليت
ستأخذ مكانها اىل جانب من
أجنزت متاثيلهم ،وهما النقيب
جوزف الرعيدي الذي تربع

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
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بأكالف متثال البطريرك املكرم
اسطفان الدويهي ،واحملامي
جوان حبيش الذي تربع بأكالف
البطريرك يوسف حبيش ،ورودي
رمحه الذي أخرج التماثيل اىل
حيز الوجود ،وأعطاهم اهلل مما
بذلوا أضعافه».
أضاف« :حنتفل بهذه الذبيحة
االهلية من أجل راحة أنفس
البطاركة الذين خصصت هذه
احلديقة لذكراهم ،ونسأل اهلل
أن يشملنا بشفاعتهم برضاه.
ويطيب لنا أن نتأمل اليوم يف ما
قاله االجنيل املقدس «وهو ال
ختافوا الذين يقتلون اجلسد ،ثم
ال يستطيعون أن يفعلوا شيئًا،
ولكين أدلكم على من ختافون:
خافوا ممن له القدرة بعد القتل
على أن يلقى يف جهنم .أقول
لكم من هذا خافوا» .ان
االجنيل املقدس هو مدرسة
اجلرأة وعدم اخلوف .وهلذا قال
السيد املسيح ما قاله« :ال
ختافوا» ،وقد ردد هذا القول
غري مرة يف اجنيله املقدس.
وعدم اخلوف نعمة يفيضها
اهلل على من يسألونه إياها.
ولكن اخلوف جييء عادة كردة
فعل على أعمال ارهابية ،وهي
لسوء الطالع منتشرة يف عامل
اليوم .فالناس غالبًا ما خيافون
تصرفات أمثاهلم من الناس
األشرار ،ألنها تستهدفهم،
وكثريًا ما تودي حبياتهم.
ويقول السيد املسيح« :ال
ختافوا من يقتلون اجلسد هو أعز
ما ميلك اإلنسان يف دنياه .وإذا
استقرينا أمساء الذين اغتيلوا

عندنا يف هذه األشهر األخرية،
لطالت القائمة .ووصية اهلل
معروفة ،وهي واضحة عندما
تقول« :ال تقتل» .واحلياة
هي خلالقها الذي جاد بها علينا،
وهو وحده بإمكانه أن يسرتدها
ساعة يشاء».
وتابع« :حتدث السيد املسيح
عن قتل اجلسد ،ولكنه حتدث
أيضًا عن قتل النفس .فقال:
«ال ختافوا من يقتلون اجلسد،
ولكنهم ال يستطعيون أن يفعلوا
أكثر .لكين أدلكم على من جيب
أن ختافوا :خافوا خاصة من له
القدرة ،بعد القتل ،على أن
يلقى يف جهنم .أقول لكم من
هذا خافوا» .اجلسد زائل ،وهو
حتمًا سيعود اىل الرتاب الذي
أخذ منه ،ولكن النفس هي
الباقية ،إما يف سعادة دائمة،
وإما يف جحيم أبدي .وعلى املرء
أن خيتار ما دام يف هذه الدنيا
على قيد احلياة .أما إذا أصبح
يف اآلخرة ،فال جمال له بعد
اىل تبديل املصري الذي يكون
قد تقرر على ضوء أعمال كل
منا يف هذه الدنيا .وهل لدى
اهلل والناس ما هو أرخص من
عصفور؟ ومع ذلك «ال يسقط
واحد من هذه العصافري إال بإرادة
أبيكم الذي يف السماوات».
ويضيف السيد املسيح اىل
قوله هذا ،هذا التأكيد« :انكم
ألفضل من عصافري كثرية».
ال بل فهو يقول« :ان شعور
ويزيد:
معدودة،
رؤوسكم
«من أنكرني أمام الناسُ ،ينكر
أمام مالئكة اهلل»».

وختم« :اننا اذ نقف يف
هذه احلديقة ونستذكر آباءنا
البطاركة الذين قال فيهم أحد
الكتبة الفرنسيني القدامى،
«عصيهم من خشب وقلوبهم
ّ
من ذهب» ،نسأل اهلل أن
يرأف بنا وببلدنا بشفاعتهم
وصلواتهم ،ويهدينا سواء
السبيل يف هذه األيام اليت
كثرت فيها التحديات ،ولكن
بولس الرسول يقول« :حيثما
تكثر اخلطيئة تكثر النعمة».
ّ
وإنا نسأل اهلل ،بشفاعة امنا
العذراء ،سيدة قنوبني ،أن
يذلل أمامنا طريقنا الوعرة،
ويهدينا مجيعًا سواء السبيل.
ونسأل أن يبارككم ويبارك
عيالكم وحيفظكم طوي ًال ،وعلى
رأسكم فخامة رئيس اجلمهورية
اللبنانية ،وأعوانه الكرام ،وانتم
على أحسن حال».
إزاحة الستار
بعد القداس توجه سليمان
وصفري وعائالت البطاركة اىل
مواقع التماثيل قرب أرزات
البطاركة ،فأزيح الستار أو ً
ال عن
متثال البطريرك املكرم اسطفان
الدويهي ،حبضور مقدم متثاله
نسيبه النقيب جوزف الرعيدي،
ومن ثم متثال البطريرك يوسف
حبيش ،حبضور مقدم متثاله
نسيبه جوان حبيش ،وأخريًا
أزيح الستار عن متثال البطريرك
صفري املطل على دير سيدة
قنوبني األثري ،حبضور غادة
حنني مقدمة التمثال.
الوصول اىل الدميان
سليمان
الرئيس
وكان

والوزيران املر وبارود وصلوا
الدميان على منت طوافة عسكرية
تابعة للجيش وعزفت هلم فرقة
موسيقى احلدث أحلان التعظيم
واستقبله
وطنية.
واخرى
املطارنة :شكراهلل حرب وروالن
ابو جوده وفرنسيس البيسري
وعدد من الكهنة على مدخل
الصرح وانتقلوا اىل داخله
حيث كان البطريرك يف انتظار
الرئيس سليمان.
ثم انتقل اجلميع اىل مائدة
الغداء ،بعدها توجه رئيس
اجلمهورية والبطريرك واحلضور
اىل كنيسة الصرح ومنها اىل
الصالون الشريف حيث تناولوا
دون الرئيس سليمان
القهوة ثم ّ
كلمة يف سجل الصرح الذهيب.
وانتقل سليمان وصفري اىل
جناح البطريرك اخلاص حيث
عقدا خلوة على شرفة اجلناح
املطل على وادي قنوبني انتهت
عند الساعة الثالثة واربعني
دقيقة غادرا بعدها والوزيرين
املر وبارود والنائبني جعجع
وكريوز وسائر الشخصيات اىل
موقع حديقة البطاركة.
ومساء ،استقبل صفري النائبني
جعجع وكريوز وعرض معهما
جململ التطورات على الساحة
احمللية ال سيما لزيارة الرئيس
سليمان اىل منطقة بشري.
ثم عادا النائب البطريركي
على اجلبة املطران فرنسيس
البيسري بعد متاثله للشفاء.
وكان جعجع وكريوز انضما اىل
خلوة صفري وسليمان والوفد
املرافق لرئيس اجلمهورية.
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لبنانيات

«حزب اهلل» :احلقائق بدأت تظهر املر يؤكد أمام جملس نقابة احملررين حرصه
على حرية الصحافة والتعددية اإلعالمية
والناس ستكتشف ما كان حياك

رأى «حزب اهلل» أن «هناك
الكثري من احلقائق اليت بدأت
تظهر يومًا بعد يوم للناس
ليكتشفوا ما كان حياك وخيطط،
وما كان يريد اإلسرائيلي أن
يفعله يف لبنان».
[ هنأ عضو كتلة «الوفاء
للمقاومة» النائب حسني
املوسوي ،يف تصريح أمس،
واجملاهدين
«املقاومني
وعزتها
األمة
صانعي أجماد
ّ
ّ
واللبنانيني عمومًا واملسلمني
شهر
حبلول
خصوصًا
ونبه
املبارك».
رمضان
على «املشروع األمريكي ـ
اإلسرائيلي الساعي إىل استعداء
بعض اللبنانيني والعرب على
املقاومة وحقها يف الدفاع عن
األرض واملقدسات عرب تشويه
صورتها ومشاغلتها على جبهة
الداخل سياسيًا وأمنيًا»،
حمذرًا من «االنسياق وراء هذا
املشروع».
ودعا «الشركاء يف الوطن»
إىل أن «يراجعوا حساباتهم
ومواقفهم لكي ال يكونوا من
جديد ضحية للمشروع األمريكي
ـ الصهيوني وإىل يقظة وطنية
تتجلى يف موقف واضح من
العدوان اإلسرائيلي املستمر
على لبنان ،ألن إسرائيل وحدها
ستنجح يف استثمار القضايا
اليت خيتلف عليها اللبنانيون
بينما يسقط اللبنانيون مجيعهم
يف مهاوي الفتنة والفوضى
والضعف والضياع».
[ أكد رئيس اجمللس التنفيذي

يف «حزب اهلل» هاشم
صفي الدين ،خالل حفل
افتتاح جممع أهل البيت يف
بنت جبيل ،أن «هناك الكثري
من احلقائق اليت بدأت تظهر
يومًا بعد يوم للناس ليكتشفوا
ما كان حياك وخيطط ،وما كان
يريد اإلسرائيلي أن يفعله يف
لبنان» ،مشريًا اىل انه «يف
املنطق القضائي والقانوني
ومع وجود ما يقارب 150
عميل عند حصول أي جرمية يف
لبنان وسعيا اىل معرفة اجملرم
والقاتل ،فإن املنطق الطبيعي
يشري إىل أن العدو اإلسرائيلي
هو املتهم».
وسأل «ملصلحة من يسارع
البعض اىل تربئة االسرائيلي
من
يستفيد
الذي
ومن
تربئته؟» ،الفتًا اىل «من
غطى طوال السنوات اخلمس
املاضية على معلومات تتعلق
بعمالء اسرائيل يف لبنان من
اجل أال يتهم التحقيق العدو
اإلسرائيلي».
أضاف« :قد يأتي اليوم
الذي نتحدث بوضوح عن بعض
اجلهات واالمساء واالشخاص
باستخفاف
تعاطوا
الذين
واستهتار يف هذه املعطيات
اليت قدمت إليهم ،يف الوقت
الذي كادت هذه املعلومات ان
ختدم مسار التحقيق وتوصله
اىل نتيجة مهمة ،لكن مع هذا
كله غضوا النظر وغطوا على
مثل هذه احلقائق املوجودة بني
أيديهم».

صفي الدين :كيف ال تتهم إسرائيل بوجود هذا العدد من العمالء؟

رأى رئيس اجمللس التنفيذي
يف «حزب اهلل» السيد
هاشم صفي الدين ان «هناك
الكثري من احلقائق اليت بدأت
تظهر للناس ليكتشفوا ما
كان حياك وخيطط وما كان
يريد االسرائيلي ان يفعله
يف لبنان» .وأن «حجم

الشبكات األمنية االسرائيلية
وعددها وطريقة زرع العمالء
يف كل املناطق اللبنانية وعلى
والطبقات
املستويات
كل
السياسية يؤكد ان العدو
االسرائيلي يريد للبنان اخلراب
وان جيعل اللبنانيني يتقاتلون
يف ما بينهم».

عون يدعي على حمفوض

ذكرت «وكالة األنباء املركزية» ان رئيس تكتل «التغيري
واالصالح» النائب ميشال عون ،تقدم بواسطة وكيله بشكوى
جزائية ضد رئيس «حركة التغيري» عضو قوى  14آذار ايلي
حمفوض ،جبرم القدح والذم ،طالبا من نقابة احملامني االذن
باملالحقة لرفع احلصانة عن حمفوض.

أكد وزير الدفاع الوطين الياس
املر أنه «حريص كل احلرص
على حرية الصحافة وكرامة
الصحافيني ألنه عضو يف
نقابيت احملررين والصحافة
وسبق له أن أصدر صحيفة
اآلن
وهو
«اجلمهورية»
يتهيأ ملعاودة إصدارها».
وكرر «احرتامه الكبري لألسرة
الصحافية اليت يعترب نفسه
واحدًا منها وحرصه على عدم
التعرض لكرامة أي مواطن
لبناني» ،معتربًا أن «ثروة
لبنان تكمن يف تعدديته
اإلعالمية والصحافية مثلما هي
يف تعدد الطوائف واملذاهب
واملعتقدات فيه ،وسيبقى
يعمل لتعزيز هذه التعددية
ولصون احلرية أيًا كانت
التضحيات».
كالم املر جاء خالل استقباله يف
الرابية أمس االول جملس نقابة
احملررين برئاسة نائب النقيب
سعيد ناصر الدين ،الذي
تال بعد االجتماع بيان النقابة
وجاء فيه« :عرضنا مع املر
مالبسات ما حصل مع الصحايف
يف اجلريدة الزميلة «األخبار»
حسن عليق واستمعنا منه إىل
شرح مسهب حول األسباب
اليت أدت إىل حضور عليق إىل
وزارة الدفاع لسؤاله عن بعض
النقاط احلساسة واخلطرية
اليت وردت يف مقالة له يف
الصحيفة املذكورة .وأوضح
الوزير املر أنه حريص كل
احلرص على حرية الصحافة
وكرامة الصحافيني ألنه عضو
يف نقابيت احملررين والصحافة
وسبق له أن أصدر صحيفة
«اجلمهورية» وهو اآلن يتهيأ
ملعاودة إصدارها .وبالتالي ال
ميكن أن يكون يف مواجهة
أي صحايف أو أن يسعى إىل
أذية أحد العاملني يف املهنة،
وهو صديق لعدد كبري منهم
ويعترب أن ثروة لبنان تكمن يف
تعدديته اإلعالمية والصحافية
مثلما هي يف تعدد الطوائف
واملذاهب واملعتقدات فيه
وسيبقى يعمل لتعزيز هذه
التعددية ولصون احلرية أيًا
كانت التضحيات».
أضاف« :انتقل الوزير املر
اىل احلديث عما جرى االربعاء

أمحد احلريري :حنن يف عصرعالقة سورية ـ لبنانية خالية من الشوائب
رأى األمني العام لـ»تيار
املستقبل» أمحد احلريري أن
«اإلعالن عن حتويل «تيار
تنظيم
إىل
املستقبل»
سياسي كان ضروريًا جلمع
اجلماهري السياسية والوطنية
والشعبية اليت تؤيد نهجه يف
إطار تنظيمي واضح يتم من
خالله تأطري مشروع الرئيس
الشهيد رفيق احلريري»،
موضحًا ان «املستقبل» ال
يعترب وصف البعض له باحلزب
السين تهمة ،ألن السنة يف
لبنان هم فريق االعتدال الذي
يريد منطق الدولة».

واكد يف حديث إىل صحيفة
«الوطن» السعودية أمس،
«اننا نشهد اليوم عصرًا
جديدًا على صعيد العالقات
اللبنانية ـ السورية اخلالية من
الشوائب» .وقال« :حنن
ننطلق يف عملنا من مقولة
الرئيس الشهيد «لبنان ال
ميكن أن حيكم من سوريا وال
سوريا حتكم من لبنان»،
خصوصًا أن هناك تكام ًال
اقتصاديًا واجتماعيًا وفكريًا
وثقافيًا بينهما .وجيب أن
نصل إىل مرحلة ال تتأثر فيها
العالقات االقتصادية والتجارية

بأي

والثقافية بني البلدين
اضطراب سياسي».
واكد ان «العدو الوحيد للبنان
والعامل العربي واإلنسانية
هو اسرائيل .وهذه من أهم
ثوابتنا ورؤيتنا ضمن املنظومة
العربية» ،مشددًا على ان
«ما جيمع سوريا ولبنان أكثر
بكثري مما يفرقنا .لذلك جيب
أن نطور القواسم املشرتكة
بيننا» .واعرب عن اعتقاده
أن «هناك تكام ًال يف األدوار
بني لبنان وسوريا على الصعيد
اإلقليمي والعربي ومواجهة خطر
االعتداء اإلسرائيلي».

وركز على أن املوضوع الذي
أثاره عليق تضمن معلومات
مغلوطة يف منتهى اخلطورة
تناولت األمن القومي وقائد
اجليش واملؤسسة العسكرية
وموضوع تهريب أحد العمالء
على
بوجوده
املتهمني
مسرح جرمية اغتيال الرئيس
الشهيد رفيق احلريري عشية
وقوعها .وبالتالي فهي متس
بكرامة الوزير وقائد اجليش
واملؤسسة العسكرية ومسعتهم
الوطنية».
ونقل البيان عن الوزير املر
أنه تعامل مع هذا األمر «بقدر
عال من املرونة وسعة الصدر
خصوصًا أن قضية كهذه جيب
أن تسلك قانونًا طريق قاضي
التحقيق العدلي املكلف النظر
يف هذه اجلرمية والقضاء
العسكري قبل بلوغها حمكمة
املطبوعات» .وأوضح أنه
«بالنسبة إىل موضوع استدعاء
عليق فلم يتم جلبه بل توىل
أحد الضباط الكبار من أصدقائه
دعوته إىل مكتبه للتحقق من
معلوماته .وانتهت القضية
عند هذا احلد بطلب من الوزير
املر بعدما تبني أن املعلومات
مغلوطة وغري صحيحة».
وشدد على أن الوزير املر
«كرر احرتامه الكبري لألسرة
الصحافية اليت يعترب نفسه
واحدًا منها وحرصه على عدم
تعريض كرامة أي مواطن لبناني
فكيف إذا كان صحافيًا».
وختم البيان« :إن نقابة
حمرري الصحافة اللبنانية بعدما
استمعت اىل الوزير املر قدرت
فيه موقفه وصراحته ورحابة
صدره خصوصًا أنه اعترب أن
القضية منتهية من جهته .وهي
تذكر الزمالء بأنها حريصة على
كرامتهم وحقهم يف ممارسة
مهنتهم بكامل احلرية ضمن
إطار التقيد بالدقة واملسؤولية
وأخالقيات املهنة ،خصوصًا يف
مسائل حساسة كاليت تتعلق
باألمن القومي اللبناني ،وهي
حريصة أيضًا على كرامة الوزير
املر وقائد اجليش واملؤسسة
العسكرية وحاضرة دائمًا للدفاع
عن الزمالء الصحافيني ومتابعة
قضاياهم بروح املسؤولية
الوطنية واملهنية».

هنأ العرب واملسلمني بشهر رمضان
سليمان :احلوار السبيل األجنح حلل املشاكل
هنأ رئيس اجلمهورية ميشال
سليمان «العرب واملسلمني
حبلول شهر رمضان املبارك»،
متمنيًا أن «يشكل هذا الشهر
الفضيل مناسبة للعودة إىل
الذات والضمري والتبصر يف
مصلحة الوطن وترسيخ اهلدوء
واالستقرار ووضعها فوق كل
اعتبار» .واعرب عن أمله يف
أن «يبقى اللجوء إىل احلوار
والتفاهم السبيل األجنح حلل
أي مشكلة أو اختالف».
استقبل الرئيس سليمان يف
القصر اجلمهوري يف بعبدا
أمس االول ،وفد «جبهة
العمل اإلسالمي» برئاسة
الشيخ زهري جعيد وحضور عضو
كتلة «الوفاء للمقاومة»

النائب كامل الرفاعي.
وهنأ جعيد حبلول شهر رمضان
وبالذكرى الرابعة لالنتصار
على العدو االسرائيلي ،مثمنًا
اليت
البطولية
«املواجهة
خاضها اجليش يف العديسة
دفاعًا عن احلدود والكرامة
الوطنية».
من جهته ،رحب سليمان بالوفد،
مهنئًا بدوره حبلول شهر رمضان
املبارك ،مكررًا «التشديد على
الوحدة الوطنية اليت تبقى صمام
األمان الوحيد والسد املنيع يف
وجه الدسائس والفنت اليت
تسعى إسرائيل إىل قيامها يف
لبنان».
وعرض مع النائب السابق جهاد
الصمد لألوضاع الراهنة.

جعجع يتصل بشخصيات
مهنئاً حبلول رمضان
اتصل رئيس اهليئة التنفيذية يف "القوات اللبنانية" مسري جعجع
أمس االول ،بكل من رئيس جملس النواب نبيه بري ،رئيس جملس
الوزراء سعد احلريري ،الرئيس فؤاد السنيورة ،مفيت اجلمهورية
اللبنانية الشيخ حممد رشيد قباني ،نائب رئيس اجمللس اإلسالمي
الشيعي األعلى الشيخ عبد األمري قبالن ،مهنئا بـ"حلول شهر
رمضان املبارك .ومتنى أن "يكون هذا الشهر مليء باخلري والربكات
والسالم واالستقرار يف لبنان خصوصا ويف العامل عموما".

طرد  5كوادر من «أمل»
وفقيه يناشد بري التدخل
األنباء
«وكالة
ذكرت
االول،
أمس
املركزية»
ان هيئة الرئاسة يف حركة
«أمل» اختذت قرارًا قضى
بطرد(  5كوادر) من صفوف
احلركة يف بلدة كفرتبنيت
ـ النبطية بسبب خوضهم
االنتخابات البلدية على الالئحة
املضادة لتحالف «أمل» ـ
«حزب اهلل» يف البلدة وهم:
حممد أمحد فقيه ،حسن أمحد
فقيه ،حممد مهدي ياسني،
محزة حممود فقيه وحسني حممد
ايوب ،وان القرار الصادر عن
هيئة الرئاسة يف أمل حيمل
الرقم  190على ما افاد حممد
فقيه املعروف باحلاج حممد

والذي رأس الئحة ضد الئحة
التحالف يف البلدة.
ان
اىل
فقيه
واشار
«املطرودين هم جماهدون
يف صفوف احلركة وانه
إثر طردهم تداعى عدد من
احلركيني يف البلدة تأييدًا
هلم» .وقال« :اننا يف
كفرتبنيت نشهد تشددًا يف
القرار احلركي وحنن نناشد
الرئيس (جملس النواب) نبيه
بري التدخل حلل االزمة ،وحنن
منثل  80يف املئة من تنظيم
كفرتبنيت وسوف نضطر اىل
تقديم استقاالتنا من احلركة
اذا مل تعود هيئة الرئاسة يف
احلركة عن قرارها».

µÁbí@Êbu@Èjybó€
Ì√â]Ê<Ì◊È”éi
<<ÌÈﬁ^ﬂf◊÷]<l˜Á“`π]<‡⁄
<^„¬]Áﬁ_<Ó◊¬<ÎÊ^é⁄
Ìqá^õ<ÌËÜù<l˜Á“`⁄Ê

@„˚pbjéb‰æa@ aÏ„c@ãˆbé@á�Ë»n„Î@Âﬂ
<ÏàÈ∫<l]Ü„â
<<ÎÖÁ}<tÖÁq<hÜ�π]<ƒ⁄
<ÍŒÜé÷]<ìŒÜ÷]Ê

ﺟﻠﺴﺔ ﺭﺍﺋﻌﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺮﺟﻴﻠﺔ

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

صفحة 6

السبت  14آب 2010

Saturday 14 August 2010

Page 6

لبنانيــات

قباني :الصندوق السيادي َّ
ينظم بقانون خاص ويكون مستقالً

اللجان املشرتكة جتري قراءة نهائية القرتاح التنقيب عن النفط

أجرت اللجان النيابية املشرتكة وسيعرض هذا اإلقرتاح كما أقر
يف جلستها األخرية امس االول ،يف اللجان املشرتكة يف اهليئة
قراءة نهائية القرتاح قانون العامة ،مع بقاء بعض النقاط
التنقيب عن النفط والغاز يف اليت نوقشت بشكل مستفيض،
املياه اللبنانية اإلقليمية قبل وكانت هناك آراء متعددة،
إحالة اإلقرتاح على اهليئة العامة وترك أمر بتها لرئيس جملس
الثالثاء املقبل .وبقيت بعض النواب لكي يدرسها وليتشاور
النقاط العالقة اليت نوقشت ،مع املعنيني بشأنها ،وسيأتي
وكانت هناك آراء
متعددة دولته بنصوص موحدة تستطيع
ّ
بشأنها وترك أمر بتها وتولي أن حتوز على موافقة اهليئة
معاجلتها لرئيس جملس النواب العامة للمجلس».
نبيه بري.
أضاف« :كانت هناك نقاط
وأبرز املواد العالقة املادة عدة ،بعضها صغري ،وبعضها
بالصندوق اآلخر كبري ،أو ً
املتعلقة
الثالثة
ال كان هناك عدم
املستقل ،ومت اختيار تعبري بت بتعريف اإلنتاج التجرييب
«الصندوق السيادي» بدال كما هو وارد يف التعريف،
ُ
وشطبت هذه املادة بالتوافق
من «الصندوق املستقل»،
على أن ينظم مبوجب قانون بعدما شهدت نقاشًا طوي ًال .كما
خاص .كذلك بقيت عالقة أن هناك املادة الثالثة ،املهمة
املادة العاشرة املتعلقة بهيئة واملتعلقة بالصندوق السيادي
إدارة قطاع النفط .وأجنزت او الصندوق املستقل ،وعنوانها
اللجان املشرتكة اقرتاح القانون «مبادئ إدارة البرتول» ،ومت
املتعلق باملوارد البرتولية يف اختيار تعبري صندوق سيادي
املياه اللبنانية واملقدم من بدل عبارة صندوق مستقل،
النائب علي حسن خليل ،بعد والروحية اليت مت التوافق عليها
ست جلسات متواصلة يف هي ان هذا الصندوق جيب ان
اجمللس النيابي ،وسيعرض يكون إدارة تتمتع حبصانة لكي
اإلقرتاح على جلسة اهليئة العامة تؤمتن على األموال السيادية ،مبا
يشبه البنك املركزي حبصانته
للمجلس الثالثاء املقبل.
ترأس بري اجللسة ،كما يف واستقالليته ،هذا هو التوجه.
اجللسات السابقة ،وحضرها أما التوجه التنفيذي فهو أننا
وزير الطاقة واملياه جربان باسيل اتفقنا على املادة الثالثة اليت
والنواب اعضاء اللجان وعدد من تقول بأن هذا الصندوق ينظم
كبار املوظفني املختصني يف مبوجب قانون خاص ،فاإلسم
هو صندوق سيادي واإلتفاق
وزارة الطاقة.
بعد اجللسة اليت استمرت هو على أن ينظم هذا الصندوق
ساعتني وربع الساعة ،أدىل مبوجب قانون خاص ولكن ضمن
مقرر اللجان النائب حممد قباني الروحية اليت تكلمنا عنها وهي
باملعلومات الرمسية اآلتية :احلصانة ،لكي تتأمن احلصانة
«بشكل عام كانت هذه اجللسة واإلستقاللية حتى يتمكن هذا
هي األخرية للجان املشرتكة الصندوق من القيام بواجبه
Corporate
بشكلNCD
/ TD Rate
Specials
ABALاىل
بالنسبة
ناجح .اما
اقرتاح
ملتابعة البحث ومناقشة
فقد
الثامنة والتاسعة
عن 5املادتني
املتعلق بالتنقيب
القانون
1 Month:
4.90%
Month:
5.50%
2 Month:اىل
 5.25%هما ،وبالنسبة
لكي 6بقيتا كما
وإقراره
والغاز
Month:
النفط5.60%
يعرض على اهليئة العامة يف املادة العاشرة املتعلقة بهيئة
3 Month:
5.30%
9 Month:
5.75%
جلستها املقبلة اليت حددت يف إدارة قطاع النفط ،فقد مت
4 Month:
5.40%
Month:
6.00%
على
بعد اقرتاحات عدة
 12اإلتفاق
احلالي،
عشر من الشهر
السابع

%

+/-

Level

Currencies

0.27%

0.0024

0.8966

AUDUSD

0.88%

0.0061

0.6985

AUDEUR

-0.02%

-1E-04

0.5753

AUDGBP

-1.10%

-0.86

77.05

AUDJPY

-0.16%

-0.002

1.259

AUDNZD

!#DIV/0

0

Equities

اعتماد عبارة «ان هيئة إدارة وان بإمكانه استشارة الوزارات اإلسقاطات ونستطيع ان نصدر
قطاع البرتول ترتبط بالوزير األخرى وأخذ رأيها .اما الرأي القانون كما قلنا».
املختص اي وزير الطاقة» ،اآلخر فيقول ،وهذا ما تعودنا وقال« :بالنسبة اىل إقرتاحي،
وكان هناك نوع من التوافق عليه يف عملنا النيابي والوزاري ال أزال مصرًا عليه ،إمنا طرحت
ان املراسيم تصدر بناء القرتاح فكرة تأجيله اي للقانون الذي
على ذلك».
وتابع« :أما بالنسبة اىل اكثر من وزير ،يعين احيانًا أمورا سيصدر وهو موضوع الصندوق
الصالحيات والعالقة بني هذه مالية تتعلق بوزارة الزراعة ،السيادي الذي اتفقنا عليه،
اهليئة وبني جملس الوزراء ،تصدر باقرتاح من وزيري واتفقنا على أن هذا الصندوق
او بينها وبني الوزير املختص ،الزراعة واملال .وكما ان هناك هو سيادي ،واتفقنا كيف تدخل
فقد ُطرح العديد من اإلقرتاحات أمورًا تتعلق بوزارة الصناعة وهلا عائداته ،وكيف تستعمل ،إمنا
منها :اإلقرتاح الذي تقدم به عالقة بالبيئة تصدر مبرسوم من إدارته كان يوجد اقرتاح ان
النائب امحد فتفت وأيده عدد وزيري الصناعة والبيئة ،لذلك ترتك للقانون اخلاص الذي
من النواب ويقول بأن موضوع كان النقاش هنا أننا ال نريد سيوضع هلذا الشأن ،وهذا األمر
التنقيب عن النفط هو من ان نكرس قواعد جديدة ختتلف جيب ان ينطبق على اهليئة او
األهمية مبكان ،مبعنى انه ليس على ما تعودنا عليه .وايضًا على اي موضوع خاليف آخر،
فقط نفطًا كما ميكن ان يكون كان هناك رأي يقول ويسأل يصدر اي شيء باملراسيم
هناك طحني ،أي انه ليس مادة عن دور جملس النواب ،ومجيعنا الالحقة اليت تتعلق به».
إمنا نتكلم هنا عن ثروة وطنية يعرف ان أول مهمة كانت منذ اضاف« :على هذا األساس
نأمل وحنن متفائلون بأن تصبح إنشاء اوىل اجملالس النيابية حنن مصرون على اقرتاحنا ،انه
الثروة الوطنية األساسية يف مسألة فرض الرسوم واألمور جيب ان يكون هناك جملس أعلى
البالد ،وألنها كذلك جيب اعتماد املالية وال جيوز ان يتم اي أمر إلدارة عائدات النفط ويرأسه
مسؤولية مجاعية عليها .فاقرتح مالي إال عرب قوانني يف اجمللس رئيس اجلمهورية وإدارته جلهاز
الزميل فتفت أن تكون عملية النيابي .كل هذه األمور اخذها متخصص إمنا إلعطائه مزيدًا من
اإلشراف على هذه اهليئة هي دولة الرئيس بري بعهدته ،احلصانة ولرمزية هذا الصندوق،
من جلنة وزارية يرأسها رئيس وسيدرسها وسيحاول ان يصل جيب ان يكون هناك اجمللس
جملس الوزراء ،وتضم ك ًال من بها اىل نص يؤمن أكرب قدر األعلى هذا .وعلى كل حال هذا
وزير الطاقة ،وزير املالية ،وزير من التوافق النيابي عليها ،املوضوع يرتك جللسة السابع
االقتصاد والتجارة ووزير العدل وهذا معناه اننا سنكون الثالثاء عشر من اجلاري اليت نأمل ان
ووزير البيئة ،واعرتض وزير املقبل امام اقرتاح قانون مبعظم تكون اجللسة النهائية ،وجيب
الطاقة واملياه جربان باسيل مواده متفق عليه ،والنقاط اليت اال يكون هناك عذر ألحد ان
على هذا اإلقرتاح ،وجرى نقاش ذكرتها وأخذها على عاتقه دولة خيل باإلتفاقات اليت حصلت إن
مطول حوله بني مؤيد ومعارض الرئيس بري ملعاجلتها واجياد يف جملس النواب او يف جملس
الوزراء او يف اللجنة الوزارية،
ووضع يف خانة األمور اليت حتتاج النصوص األفضل هلا».
اىل معاجلة من دولة الرئيس وحول اقرتاح وزير الوصاية هذه اإلتفاقات جيب ان حترتم
بري .وهناك اقرتاح آخر قدمته اي الوزير باسيل ،اوضح أن ويصدر القانون يف  17اجلاري
أنا وهو اننا اتفقنا يف السابق «وزير الوصاية تبنى النص واعتقد انه يكون عندها خرب
وبالتالي جيب ان نقر اليوم نصًا الوارد يف اإلقرتاح ،اي ان سعيد للبنانيني».
مكتوبًا بدل اإلقرتاحات الكالمية ،تكون اهليئة تابعة للوزير ،ولكن سئل :تتحدث عن اسقاطات،
ّ
واقرتاحي الذي قدمته خطيًا النص الوارد مل حيدد انه يف وتشري اىل َمن
يعطل هذا
وبات يف عهدة دولة الرئيس حال اختلف الوزير مع اهليئة من القانون فمن تقصد بذلك؟،
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Ministry of Finance saw the Yen
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significantly,
a
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currency
and
اقرتاحات عديدة ايضًا قدمت التوازن والعدالة يف حتديد
اهلامequity markets recover ground
القطاع lost
earlier in
the
session.
However,
as
is
usually
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خالل اجللسة كلها كان هناك الصالحيات هلذا
ان case with intervention talk, the
move
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to
be
a
classic
‘buy
the
rumour,
sell
the
توافق حوهلا باستثناء عبارة جدًا أمر ضروري ومهم وجيب
fact’ trade with officials trotting out the familiar line of “we are watching forex moves
«ترتبط بالوزير» ،وباتت منحص به عندما نقره».
with great interest”. Still, despite disappointing the intervention crowd on this
باسيل
كل هذه اإلقرتاحات يف عهدة
occasion, investor reaction to the move will interest the Ministry of Finance,
دولة رئيس جملس النواب لكي من جهته ،اعترب باسيل «اننا
especially if the recent Nikkei weakness/Yen strength persists.
يدرسها خالل الفرتة اليت تفصلنا أمام فرصة حقيقية يف  17اجلاري
The evidence of a global slowdown in economic activity continued overnight with India
لننجز هذا القانون املنتظر منذ
عن اجللسة العامة املقبلة».
and the Euro Zone releasing industrial production numbers ًthat disappointed on the
واشار اىل أن «هناك أمورا سنوات واعتقد ان كل العمل
downside. Activity in India fell to an annual pace of 7.3pct, down onً the 8.4pct
clip that
اخرى أخذت نقاشًا طويال منها الذي مت ،أوصلنا اىل هذه
had been expected by economists whilst production in the EZ went backwards with a
البيئية ،واألثر البيئي وهل اإلمكانية وهذه الفرصة ،وكل
decline of 0.1pct recorded throughout June.
جيب ان يصدر املرسوم باقرتاح النقاط اليت كانت حوهلا خالفات
The concerns over the US economic recovery continued to build overnight with initial
وزير الطاقة وحده أم يصدر عن تقريبًا
حددت
واحنصرت»jobless claims hitting a fresh ،
five-month high
ofّ 484,000
last week. The result was
وزيري الطاقة والبيئة؟ .وكان مشريا اىل ان «هناك أناسًا
above even the most bearish estimate of a decline to 480,000 with the tepid labour
هناك رأي للوزير باسيل ومعه كانت يف مواقع ويف نقاش
market recovery stalling as concerns
over the US economic outlook continue to hinder
 Whilstبعضنا
 theاىل
وتقربنا
انتقلت
USلعدد
ورأي
tookالنواب،
بعض
job creation at private-sector firms.
data was
poor,آخرagain
investors
من النواب ،وترك ايضً
املوضوع
هذا
ننجز
ان
اجل
من
هذا
ا
the news in the stride with equity markets trimming losses during the afternoon, albeit
املوضوع يف عهدة الرئيس بري باستثناء بعض اإلسقاطات اليت
on lower-than-average volumes.
ألن هناك رأيًا يقول انه من أجل أتت ال نعرف من أين ،وبعض
اإلسراع يف بت هذا القانون جيب اإلقرتاحات اليت تنقض كل
Looking Ahead
ان يكون املوضوع يف عهدة القانون» .ومتنى «أن تزول
Australian stocks look set to open fractionally weaker with SPI futures pointing to a fall
وزير واحد ،اي وزير الطاقة ،من اآلن اىل  17اجلاري هذه
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Avoid ladders, black cats and risk

كل القانون ،ونأتي باقرتاحات
إلعادة صياغة بنود عدة يف
القانون ،ما اهلدف من هذا
األمر؟ أال يكفينا التأخري الذي
تأخرناه إلقرار هذا القانون منذ
سنوات وسنوات؟ ملاذا نريد
ان نعطي هدايا جمانية؟ وملاذا
نريد ان حنرم شعبنا من فرصة
كهذه؟ ما هو التربير؟».
سئل :هل توافقون على
اإلشراف على اهليئة من جلنة
وزارية وليس من وزارة
الوصاية؟ ،أجاب« :ال أعرف إذا
كان البلد ال يزال حيتمل املس
بالوزارات وبالوزراء وصالحياتهم
وبالدستور .ال أعرف إذا كانت
هذه البدعة موجودة من قبل،
أريد أن اسأل إذا كان هناك
وزارات عدة تدير هيئة ،يعين
ما الغاية من هذا اإلقرتاح؟ وما
هو انسحابه على بقية املواد يف
القانون؟ اعتقد ان هذا األمر
بدعة دستورية جديدة
خنرب
ّ
ّ
فيها املؤسسات أكثر
ونعطل
فيها مسار القانون ،واعتقد انها
مل َ
حتظ بتأييد واسع ،وبالفعل ال
أعرف من أين أتت ،وكنا نّبهنا
كما تذكرون على اال يقرتح احد
شيئًا يعيدنا اىل الوراء ،ألننا
حمتاطون دائمًا ،وحنن ندرس
هذا القانون ويدنا على قلبنا
من اسرائيل ،وماذا تفعل يف
البحر .ويدنا على قلبنا اال ميشي
هذا القانون ،فلماذا هذا التأخري
الذي اصبح له سنوات ،سنبقى
ندفع مثنه حنن كبلد وحنرم من
هكذا مورد وثروة نفطية؟».
سئل :هناك اقرتاح
مقدم
ّ
من النائب أمحد فتفت قوبل
باعرتاض منكم واقرتاح آخر
من النائب قباني يؤخر طرحاملوضوع على اجللسة العامة
يف األسبوع املقبل؟ ،أجاب:
«النائب قباني قدم اقرتاحًا
لتعديل بعض الكلمات وهو
متفهم ،وأبدى كل التفهم،
وكلنا سويًا التقينا على ضرورة
تضييق اي خالف ،وليس له اي
مضاعفات سلبية».

-

فرصة عمل متاحة!!!

انضم لفريقنا خلدمة العمالء
وكن عضو ضمن فريقنا الودود

-0.57%

-58.88

10319.95

DJIA

-0.54%

-5.86

1083.61

S&P500

-0.83%

-18.36

2190.27

Nasdaq

-2.67%

-144.46

5266.06

FTSE

-3.41%

-216.43

6135.17

DAX

-0.86%

-79.91

9212.59

Nikkei

اذا كنت تتحدث العربية و االجنليزية
التعامل مع األفراد
ولديك مهارة
فنحن حنب أن نسمع منك

-1.23%

-54.61

4400.89

ASX200

-1.23%

-32.022

2575.475

Shanghai

-0.89%

-188.83

21105.71

Hang Seng

!#DIV/0

0

انضم لـ UBI World- TV
رواد االعالم العربى
ومالك احلقوق احلصرية
لـ !! LBC Australia

Commodities

0.00%

0

1197.9

Gold

0.00%

0

78.02

Oil

!#DIV/0

0

Treasuries AU

-

-0.04%

4.560%

3 Year

-

-0.05%

5.005%

10 Year

Treasury Department
Email: treasury@arabbank.com.au
Web: www.arabbank.com.au

اذا كنت مهتم ابعث لنا سريتك الذاتية
careers@ubiworldtv.com
على:
-

of 11pts on the open. However, despite the ongoing US economic woes, with the Yen
weaker, US equity markets trimming losses and Dow futures currently up, all the signs
are there that we may snap our 3-day losing streak during today’s session.
The Aussie Dollar looks set to edge higher today with the “battler” likely to benefit from

-
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لبنانيات

انتقاد اجليش حم ّرم والعنصر ممكن و «ثورة املر» إدانة له

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
بلدنا احلبيب لبنان.
فما ورد يف الزميلة «االخبار» يف مقال كتبه الزميل حسن
عليق يوم االربعاء ليس فيه اي اتهام ال لوزير الدفاع وال لقائد
اجليش وال حتى ألي عنصر من عناصر قوى االمن بالتقصري او
التآمر.
وقد ضاق صدر املر ذرعا باملقال وكاتبه واعترب ذلك اتهاما له
ومتكن اىل حد ما من اقناع قائد اجليش العماد جان قهوجي ان
اصابع االتهام موجهة اليه ايضا وذلك يف حماولة منه ،رمبا،
لدق اسفني بني املقاومة واجليش وخاصة قائده الذي صرح انه
ليس على استعداد لتسليم اي عنصر من عناصر حزب اهلل يف
حال طلبت منه احملكمة الدولية اليت حتقق يف اغتيال الرئيس
احلريري ذلك كما ان القائد االعلى للجيش اي رئيس اجلمهورية
العماد ميشال سليمان اعلن اكثر من مرة عن دعمه للمقامة
ومحايتها بـ «رموش عيوننا».
نعم لقد ضاق صدره ذرعا ..كيف ال ،اليس وزير دفاعنا نسخة
اصلية عن الكثري من سياسيي لبنان الذين يرفضون حتى جمرد
ان تتحدث الصحافة عن موضوع ما تكون هلم فيه صلة ولو
بعيدة.
فقد نشرت الزميلة «األخبار» االربعاء تقريرًا عن العميد املتقاعد
الفار غسان اجلد جاء فيه أن قائد اجليش العماد جان
العميل
ّ
قهوجي أبلغ وزير الدفاع الياس املر بأن االستخبارات يف صدد
التمهل لبعض الوقت ،لكن اجلد سافر يف
توقيفه .فطلب األخري
ّ
اليوم التالي إىل خارج لبنان .وهذه العبارة سبقتها عبارة أكثر
وضوحًا فيها أن «وحبسب مصدر ّ
فإن عملية الفرار جرت
مطلعّ ،
معينة مل ُيعرف ما إذا كانت
بعد حصول املشتبه فيه على إشارات ّ
تسريبًا مقصودًا أو معلومات ّ
وفرتها له إسرائيل».
وقد ظهر االسلوب الديكتاتوري واضحا يف حديث الوزير املر
حيث ليتخيل للقارئ والسامع انه لو كان باستطاعة وزير دفاعنا
كم أفواه االعالميني واغالق الوسائل االعالمية ملا تأخر حلظة ألنه
ّ
يريد ان يسرح وميرح على هواه فيما السلطة الرابعة حتول دون
ذلك فاعلن صراحة عداءه هلا واكثر من ذلك هدد بتوقيف الزمالء

االعالميني والتحيق معهم ورمبا اكثر من ذلك حيث قال نائب
رئيس جملس الوزراء وزير الدفاع الياس املر ،يف معرض رده
على ما ُينشر يف الصحف عن اجليش اللبناني أن «أي صحايف
يورد أي معلومة غري صحيحة عن ضابط يف اجليش سيوقف
وحيقق معه».
وهنا نسأل أليس الضباط من طينة البشر ولذلك فهم معرضون
للخطأ و «اخلطيئة» أيضا؟ وهل اذا ارتكب ضابط ما خطأ
معني وجرى انتقاده يكون هذا االنتقاد للجيش كمؤسسة ام
لعنصر مبفرده؟
والن تهمة العمالة جاهزة و «غب الطلب» بسبب جترؤ هذا
الصحايف او ذاك اخلوض يف موضوع معني اتهم املر الزميل
حسن عليق بالعمالة السرائيل وتقدم بشكوى ضده.
ويف اسلوب فوقي متعجرف فيه استخفاف باآلخر سأل املر:
«من كتب هلذا الصحايف ومن «دفشه»؟ وهل كان معنا يف
االجتماع أنا وقائد اجليش؟» ،معتربًا أن «كاتب هذا املقال
هو العميل اإلسرائيلي األول» ،قائ ًال أنه تقدم بشكوى كوزير
دفاع لدى مدعي عام التمييز الذي أحال الشكوى بدوره ملديرية
املخابرات اليت بدأت عملها وحتقيقاتها لتبيان احلقيقة ومتابعة
املوضوع.
وأضاف« :لقد طفح الكيل من مقال صدر اليوم (االربعاء) يف
إحدى الصحف اليت حنرتمها (األخبار) ،إال أن أحد الصحافيني
الذين يعملون فيها كتب يقول إن قائد اجليش قد أبلغين عن
عميد متقاعد يف اجليش امسه غسان اجلد ،وأن هناك معلومات
تشري إىل أنه يتعامل مع إسرائيل ،وأجبت بدوري أن على قائد
اجليش العماد جان قهوجي أن يرتيث ،وعلى األثر هرب هذا
الضابط اىل اخلارج..عندما حتدث معي قائد اجليش يف املوضوع
كنا لوحدنا يف املكتب ،وال أعتقد أن هذا الصحايف كان معنا،
إضافة إىل ذلك صدر بيان عن قيادة اجليش قال« :إن قائد
اجليش أبلغ وزير الدفاع بهذا الضابط املتقاعد املتعامل مع
العدو اإلسرائيلي بعدما كان هرب منذ أيام» ،وقال لي« :إن
مديرية املخابرات قد تابعته ،وبعدما اكتشفه اجليش تابعه ودقق
يف املعلومات لكي ال يوقفه ويظلمه ،وعندما تأكد من عمالته

عمد اىل توقيفه ،ولكنه كان هرب وترك البالد» ،وقد أبلغين
قائد اجليش بهذا األمر».».
فاذا كان قائد اجليش قد ابلغك معلومات تشري اىل تعامل عميد
متقاعد مع اسرائيل فلماذا مل يتم اعتقاله فورا؟ وملاذا وضعه
حتت املراقبة واجلاسوس يكون مثل «عصفور الدوري ّ
نقيز»
فوفرمت له بذلك فرصة اهلرب؟
لألسف لقد تأكدمت من عمالته بعد هربه ..وهنا نسأل هل هذا
من قبيل الصدفة؟ ام ان هناك شيء ما؟ فاذا كان هناك إخبار
بالعمالة عن شخص ما ،خصوصا اذا كان مبنزلة العميد املتقاعد
غسان اجلد ،الذي ال شك على درجة عالية من الدهاء واحلنكة،
فلماذا مل تعمدوا اىل توقيفه فورا ومن ثم التحقيق معه؟
اما القول انه «بعدما اكتشفه اجليش تابعه ودقق يف املعلومات
لكي ال يوقفه ويظلمه» فهو قول ينطبق عليه املثل القائل
«احلجة ال تقلي عجة» فبما انه جرى اكتشافه فقد كان االجدر
توقيفه ،وبالتالي فان ذريعة عدم التوقيف تفادي «ظلمه!»
فهي ساقطة ضمريا ومنطقا ألن السجون يف لبنان تعج بعشرات
املساجني الذين جرى توقيفهم مبجرد االشتباه بهم او حتى بناء
على إخبار معني وغالبا ما يكون كيديا وملفقا.
وأخريا نود ان نقول لـ «املر» ان ال احد يتهمك بالتقصري او
بالتواطؤ  -ال مسح اهلل!  -كما ال أحد جيرؤ على اتهام اجليش
اللبناني بأي نوع من انواع التقصري وهو الذي بذل دمه ذودا عن
حياض الوطن وكرامة املواطن ومعركة البداوي خري دليل على
ذلك وحادثة العديسة ضد العدو االسرائيلي مل جيف حربها بعد
ولكن من حق اي صحايف ان يتناول اي معلومة تصله بالبحث
والتمحيص والتساؤل وان يضع حوهلا اكثر من عالمة استفهام
وخاصة يف ظل الوضع الشاذ واخلطري الذي يعيشه لبنان.
ونود ان نقول لوزيرنا ايضا ان على السياسي ان يتحلى برحابة
صدر ولذلك فان هذه «الثورة» ضد الصحافة واالعالم مل يكن
هلا لزوم وال داعي على االطالق وهي مبثابة إدانة لك ..فلبنان
واحة حرية ومساحة دميقراطية هكذا كان وهكذا سيبقى.

أنطونيوس بورزق

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
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العرب والعالم

السفري ناظر يهنئ
مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك
رفع سعادة سفري خادم احلرمني
الشريفني لدى أسرتاليا ونيوزيلندا
االستاذ حسن بن طلعت ناظر بامسه
واسم أعضاء السفارة وامللحقية الثقافية
ومجيع الطلبة املبتعثني يف أسرتاليا
التهنئة خلادم احلرمني الشريفني امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز ومسو ولي عهده
األمني ومسو النائب الثاني لرئيس
جملس الوزراء وزير الداخلية وابناء
الشعب السعودي مبناسبة حلول شهر
رمضان املبارك لعام 1431هـ.
كذلك هنأ السفري ناظر أعضاء السفارة
يف اسرتاليا والقنصلية العامة يف
مدينة اوكالند دولة نيوزبالندا وامللحقية
الثقافية والطلبة السعوديني املبتعثني
وعوائلهم وابناء اجلاليات اإلسالمية
والعربية مبناسبة حلول الشهر الكريم

*سفري خادم احلرمني الشريفني لدى أسرتاليا
ونيوزيلندا االستاذ حسن بن طلعت ناظر*

داعيا إىل االستفادة من معاني الشهر بالتعاطف والوحدة واأللفة وجتديد القيم
العليا وإحياء الصورة اإلنسانية الفضلى اليت يشتمل عليها هذا الشهر الفضيل
وتقدميها ألبناء الديانات األخرى واجملتمع األسرتالي الذي يعيشون فيه.
وقال (إن العامل أمجع عرف الدروس العظيمة اليت يتعلمها املسلمون من هذا
الشهر وتأملوا كيف حينو اإلنسان على اإلنسان وكيف يتسابق املسلمون على
الفوز برضا اهلل وقد قادهم صوم هذا الشهر إىل املعاني اإلنسانية ومآثر الدين
اإلسالمي احلنيف).

ATA

Advance Tax & Accounting
*نقدم كافة خدمات احملاسبة والضريبة و  GSTلالفراد والشركات
*نؤمن قروض البناء والقروض السكنية وقروض شراء السيارات

والشاحنات واالجهزة واملعدات
* ندمج كل القروض بقرض واحد ()Refinancing
*نقوم بتسجيل امساء املصاحل والشركات واالستحصال على ABN
*نؤمن املرجتعات الضريبية بأسرع وقت
االتصال بالسيدة اميان االلفي عضوة نقابة احملاسبني ()NIA
ومجعية التمويل والقروض االسرتالية ()MFAA
واحلائزة على دبلوم يف التخطيط املالي على الرقم:

تلفون - 97240399 :فاكس97240644 :
Email: eman@ucf.com.au

احضروا هذا االعالن واحصلوا على حسم %10
هناك شروط

Suite 2&3/ 12 Nelson St, Fairfield NSW 2165

حمكمة أطلقت يهودياً متهماً بقتل أربعة فلسطينيني

يشائي ّ
يتوقع معاودة البناء يف الكتل االستيطانية
وإسرائيل ختشى تصعيداً على جانيب اخلط األخضر

توقع نائب رئيس الوزراء
االسرائيلي وزير الداخلية ايلي
يشائي ،الذي يرأس حزب
"شاس" لليهود الشرقيني
املتشددين ،أن يعاود رئيس
الوزراء بنيامني نتنياهو البناء يف
كتل املستوطنات اليت من املرجح
أن حتتفظ بها إسرائيل يف اتفاق
سالم مع الفلسطينيني ،عند
انتهاء فرتة جتميد البناء يف
الضفة الغربية يف  26أيلول
املقبل.
وقال لصحيفة "اجلريوزاليم
بوست" اإلسرائيلية" :ألن هذه
املستوطنات يتوقع أن تصري
جزءًا من إسرائيل وفقًا ألي
اتفاق سالم ،فال سبب لعدم
البناء فيها حتى يف خضم
احملادثات املباشرة مع السلطة
الفلسطينية" .وشدد على دعمه
الشخصي للبناء يف كل أحناء
الضفة ،لكنه توقع أن يكون
قرار نتنياهو خمتلفًا .وأضاف:
"أعتقد أنه سيعاود البناء فقط
يف الكتل ...وهذا هو تقوميي
اخلاص وليس أمرًا تبلغته".
ونقلت الصحيفة عن مقربني
من يشائي أنه سيفعل ما يف
وسعه إلقناع نتنياهو بعدم اختاذ
قرار كهذا ،خصوصًا أن جتميد
االستيطان املطّبق منذ تشرين
الثاني  2009مل يفض اىل أي
تقدم ديبلوماسي.
ّ
لكن هؤالء اشاروا إىل أن يشائي
مل يقرر بعد ما سيفعله اذا قرر
نتنياهو البناء فقط داخل كتل
املستوطنات.
ونسبت الصحيفة اىل مصدر يف
مكتب نتنياهو ردًا على تقويم
يشائي" :ليس هناك أي قرار
أو إشارة من رئيس احلكومة يف
هذا االجتاه ...وقرار الكابينت
املصغر
الوزاري
(اجمللس
للشؤون السياسية واالمنية) كان
أن يعاود البناء يف أي مكان بعد
عشرة أشهر .ومل يتكلم نتنياهو
مع أحد يف السباعية عن أي خيار
آخر ومل يعط إي إشارة أخرى".
ومعلوم ان احلكومات االسرائيلية
املختلفة تتمسك بضم كتل
الضفة
يف
املستوطنات
الغربية يف أي اتفاق سالم مع
الفلسطينيني.

إجراءات أمنية

على صعيد آخر ،عرب وزير األمن
الداخلي اإلسرائيلي يتسحاق
أهارونوفيتش عن تقديرات تدل
على وجود حتسب أجهزة األمن
اإلسرائيلية لتصعيد أمين خالل
شهر رمضان بني العرب يف
إسرائيل ويف القدس الشرقية
وأن ينتقل هذا التصعيد إىل
بقية الضفة الغربية.
ونقل عنه املوقع االلكرتوني
لصحيفة "يديعوت أحرونوت"
االسرائيلية أن "الوضع قابل
لالشتعال أكثر من أي وقت
مضى واهلدوء النسيب مضلل،
فمشاعر عرب إسرائيل حيال
املؤسسة (السلطات اإلسرائيلية)
يف أسفل الدرك".
وأوضح أن أقوال أهارونوفيتش
جاءت خالل اجتماع لتقويم
الوضع عقده الوزير وشارك فيه
مندوبون عن وزارات اخلارجية
والدفاع والعدل وجهاز االمن
والشرطة
"الشاباك"
العام

ومصلحة السجون.
وجاء يف التقارير األمنية اليت
عرضت خالل االجتماع ان مثة
حال غليان بني العرب يف املدن
الساحلية املختلطة مثل يافا
والرملة وعكا عقب تراكم أحداث
حساسة مرتبطة بالعالقات بني
العرب واليهود أخريًا .ولفت
املتحدثون إىل أحداث معينة،
منها هدم بيوت عربية يف أحناء
اسرائيل كانت آخرها يف قرية
العراقيب غري املعرتف بها يف
النقب واليت هدمت السلطات كل
بيوتها ثالث مرات يف األسبوعني
األخريين.
كما لفتوا إىل حدث حساس
آخر يتعلق بسجن رئيس احلركة
اإلسالمية داخل اخلط األخضر
الشيخ رائد صالح ،ووقوف
اإلسرائيلية
الشرطة
قيادة
وأهارونوفيتش شخصيًا إىل
جانب الشرطي شاحر مزراحي
الذي دين أخريًا بقتل شاب
عربي بدعوى انه أن كان حياول
سرقة سيارة ،فيما شددت
حمكمة العدل العليا اإلسرائيلية
على أنه مل يشكل أي خطر على
الشرطي.
واصدر أهارونوفيتش تعليمات
لتفادي التصعيد األمين ،بينها
إبعاد حمرضني حمتملني بالتعاون
مع الدائرتني العربية واليهودية
يف "الشاباك" ،ونشر واسع
لقوات الشرطة ملنع احتكاكات
بني املصلني العرب واليهود يف
احلرم القدسي واحلرم اإلبرهيمي
يف اخلليل.
وأوردت "يديعوت احرونوت"
أن الشرطة أجرت تدريبات
لقواتها أخريًا حتاكي سيناريو
حصول مواجهات بني العرب
والشرطة ،وشكل قسم املباحث
يف الشرطة دائرة خاصة لرتكيز
نشاط الشرطة خالل شهر
رمضان.
وأصدر أهارونوفيتش ،الذي
ينتمي اىل حزب "إسرائيل بيتنا"
لليهود الروس املتشددين،
بيانا هنأ فيه املسلمني حبلول
رمضان.

إطالق يهودي

يف غضون ذلك ،بثت االذاعة
االسرائيلية ان حمكمة اسرائيلية
قضت باطالق حاييم بريملان (29
سنة) الذي يشتبه يف انه طعن
اربعة فلسطينيني حتى املوت
وارتكب سبعة اعتداءات اخرى
على العرب .وكان بريملان،
وهو مستوطن سابق يف الضفة
الغربية احملتلة اعتقل قبل شهر،
خيضع لالقامة اجلربية  15يومًا
قبل اطالقه متامًا.
وقالت االذاعة انه ممنوع من
مغادرة اسرائيل ستة اشهر.
اال ان الشرطة و"الشاباك" ابلغتا
حمكمة بتاح تكفا قرب تل ابيب
ان الشكوك ال تزال حتوم حول
بريملان ،وان التحقيقات يف
شأن االعتداءات اليت استهدفت
العرب مستمرة.
ورأت احملكمة ان احملققني مل
يقدموا أدلة كافية لتربير توقيف
املتهم.
الكرتونية
مواقع
ونشرت
اسرائيلية عدة ان بريملان
كان عضوا يف منظمة "كاخ"
العنصرية املعادية للعرب واليت
تعتربها اسرائيل خارجة على
القانون.وقد استجوب ايضًا هذه
السنة ألنه ألصق على جدران تل
ابيب اعالنات يظهر فيها رئيس
الوزراء االسرائيلي بنيامني
نتانياهو ووزير الدفاع ايهود
باراك ،مع كلمة "مطلوب".

تشييع فلسطيين

وشيع الفلسطينيون يف مدينة
ّ
رام اهلل رفات مشهور العاروري
إىل مثواه األخري يف بلدة عارورة
مشال غرب رام اهلل  ،بعدما
أفرجت السلطات االسرائيلية
عن رفاته الذي احتجزته اكثر من
 34سنة فى مقابر األرقام اليت
دفنت فيها اسرائيل القتلى
الفلسطينيني من دون وضع
شواهد على قبورهم.
وانطلق موكب التشييع يف جنازة
عسكرية من أمام جممع فلسطني
الطيب ملفوفًا بالعلم الفلسطيين
وحممو ً
ال وسط مشاركة مجاهريية
حاشدة.

أردوغان يتنحى إذا خسر االنتخابات

تعهد رئيس الوزراء الرتكي
رجب طيب اردوغان ( 56سنة)
التنحي عن قيادة حزبه املنبثق
من التيار االسالمي اذا خسر
االنتخابات النيابية املقررة
السنة املقبلة.
ونقلت عنه وكالة " االناضول"
الرتكية شبه الرمسية" :اذا
حل حزبي يف املرتبة الثانية
يف انتخابات  ،2011وهو ما ال
اتوقعه ،فسأتنحى عن منصب
الرئيس النين ساعترب نفسي
عن مصري حزب
مسؤوال
حاكم".
وحيكم حزب العدالة والتنمية
تركيا منذ  .2002ويأمل اردوغان
يف الفوز يف االنتخابات املقبلة
املقررة صيف  2011لتولي
والية ثالثة.
وحقق حزب العدالة والتنمية
فوزا كبريا يف االنتخابات
السابقة سنة .2007
وافاد اردوغان انه سيرتشح
للنيابة مرة اخرية سنة ،2011

وانه يفكر بعد تلك الوالية يف
"ممارسة السياسة" يف منظمة
غري حكومية.
وكان اردوغان اسالميا لكنه
يفضل ان يوصف حزبه بأنه
يف
حمافظ"،
"دميوقراطي
حني تشتبه االوساط العلمانية
يف انه حياول تطبيق سياسة
اسالمية غري معلنة.
وجيوب رئيس الوزراء حاليا
احناء تركيا داعيا الناخبني
اىل التصويت على التعديل
الدستوري املثري للجدل الذي
سيطرح على استفتاء يف 12
ايلول .ويعترب االستفتاء اختبارا
كبريا لشعبية حكومته االسالمية
احملافظة.
وتدعو املعارضة الربملانية اىل
عدم املوافقة على التعديل
الدستوري وتتهم حزب العدالة
والتنمية من خالله بتفتيت
السلطات يف البالد واحتواء
املوالية
القضائية
املعاقل
للعلمانيني.
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عطري يستبعد حرباً على إيران
العاهل السعودي يقصر الفتوى على هيئة كبار العلماء
ويعترب ردّ اجليش يف عديسة تغيرياً نوعياً

أصدر العاهل السعودي
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز
أمس ،أمرًا ملكيًا بقصر
الفتوى على أعضاء هيئة
كبار العلماء ومنع التطرق
اىل "شواذ اآلراء" ،حمذرًا
كل من يتجاوز هذا الرتتيب
بأنه سيعرض نفسه للجزاء
"الشرعي الرادع".
وشدد على قصر الفتوى
على أعضاء هيئة كبار
العلماء ومن يتم اإلذن
هلم للفتوى ممن ترى هيئة
كبار العلماء فيهم القدرة
على االضطالع بالفتوى.
ذلك
"من
واستثنى
الفتاوى اخلاصة الفردية
غري املعلنة يف أمور
واملعامالت،
العبادات،
الشخصية،
واألحوال
بشرط أن تكون خاصة
بني السائل واملسؤول،
على أن مينع منعًا باتًا
التطرق اىل أي موضوع
يدخل يف مشمول شواذ
اآلراء ،ومفردات أهل
العلم املرجوحة ،وأقواهلم
املهجورة".
وقال إن "كل من يتجاوز
هذا الرتتيب فسيعرض
نفسه للمحاسبة واجلزاء
الشرعي الرادع ،كائنًا من
كان" .وأكد أن "مصلحة
الدين والوطن فوق كل
"زودنا
وقد
اعتبار"،
اجلهات ذات العالقة بنسخ
من أمرنا هذا العتماده
وتنفيذه  -كل يف ما
خيصه  -وسنتابع كل ما
ذكر ،ولن نرضى بأي
تساهل فيه قل أو كثر".
واضاف إن الدولة أقامت
منذ تأسس كيانها على
قاعدة اإلسالم ،مؤسسات
شرعية تعنى باختصاصات
اجلميع،
لدى
معلومة

وقامت بواجبها حنوها
و"لكن جند من البعض
من يقلل من هذا الدور،
متعديًا على صالحياتها،
ومتجاوزًا أنظمة الدولة،
ومنهم من نصب نفسه
ملناقشتها ،وعرضها على
ما يراه ،وهذا ما يتعني
أخذه باحلزم ورده اىل
جادة الصواب ،وإفهامه
الكبري
الدور
باحرتام
الذي تقوم به مؤسساتنا
الشرعية ،وعدم اإلساءة
إليها بتخطي صالحياتها،
والتشكيك يف اضطالعها
مبسؤولياتها ،وهي دعوة

مبطنة إلضعاف هيبتها يف
النفوس ...إننا تابعنا بكل
اهتمام ورصدنا جتاوزات ال
ميكن أن نسمح بها ،ومن
واجبنا الشرعي الوقوف
إزاءها بقوة وحزم؛ حفظًا
للدين  ،ورعاية لوحدة
ملادة
وحسمًا
الكلمة،
الشر".
ووجه امللك عبداهلل األمر
إىل املفيت العام للمملكة
العربية السعودية رئيس
إدارة البحوث العلمية
واإلفتاء ورئيس هيئة كبار
العلماء واجلهات املعنية.
وكانت انتشرت أخريًا يف

السعودية عدد من الفتاوى
اليت أصابت اإلسالميني
بنوع من زعزعة الثقة
ملستفتيهم بعد تصريح
رموز دينية سعودية بارزة
جبواز وإباحة عدد من األمور
منها االختالط والغناء
واليت محلت طريقة إقناع
للمتلقني من مصدري هذه
اإلجازات.
ووصف مفيت السعودية
عبدالعزيز آل الشيخ تلك
الفتاوى بأنها "زلة للعلماء
ينبغي عليهم الرجوع فيها
ملا يفضي إليه من تدليس
على املتلقني".

رومانيا تؤكد مواالتها السرائيل
يف حال نشوب حرب مع ايران

قال الرئيس الروماني
لدى
باسيسكو
تريان
الرئيس
استقباله
االسرائيلي مشعون برييس
بوخارست
يزور
الذي
حاليا ،إن بالده ستكون
موالية السرائيل وحلف
مشال االطلسي يف حال
نشوب صراع مع ايران.
وأضاف" :نأمل يف ان
اليت
العقوبات
تؤدي
فرضها جملس االمن اىل
احلل السليم يف طهران
وليس حفر القبور للجنود
االمريكيني وامنا الشروع
يف مفاوضات شفافة".
وأكد أنه يف حال نشوب
نزاع مع ايران ،فان
"رومانيا ستكون شريكا
مشال
حللف
مواليا
وشريكا
االطلسي...
مواليا السرائيل".
ويقوم برييس بزيارة

*الرئيسان الروماني تريان باسيسكو – اىل اليمني –
واالسرائيلي مشعون برييس يتبادالن االخناب يف بوخارست*

رمسية لبوخارست تستمر
يومني .وهو الرئيس
االسرائيلي االول يزور
رومانيا منذ انشاء دولة
اسرائيل عام .1948
وشكر برييس لرومانيا
مساعدتها  400ألف يهودي
روماني على اهلجرة اىل
اسرائيل يف ظل احلكم
الشيوعي .وحضر الرئيس

مراسم
االسرائيلي
بوخارست
كنيس
يف
الحياء ذكرى ستة جنود
اسرائيليني قتلوا يف
متوز بتحطم مروحية خالل
تدريبات كانوا جيرونها
يف رومانيا .وشكر برييس
للرئيس الروماني الدعم
الشخصي الذي قدمه بعد
احلادث.

Summit ink

Special on everything
for your printer

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

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

prices valid with this ad

إستبعد رئيس الوزراء
السوري حممد عطري شن
حرب على ايران ،حمذرًا
من أن ردة فعل طهران
"ستفجر
على حرب كهذه
ّ
املنطقة".
وقال عطري ،يف حوار
مع أسبوعية " 26سبتمرب"
الناطقة باسم اجليش
اليمين الصادرة امس،
إنه يستبعد ان تكون
هناك حرب قريبة" ،لكن
املؤشرات غري مطمئنة"،
وتساءل عما إذا كانت
امريكا ستعطي الدولة
العربية "اإلذن بشن حرب
على ايران ،ألن إسرائيل
البد ان تأخذ اإلذن ،لكنين
اشك يف ان امريكا ستمنحها
هذا اإلذن الن ردة الفعل
من ايران ستكون غري
متوقعة ،وستفجر املنطقة
بكاملها" .وأضاف" :هلذا
اعترب احلديث عن احلرب
فوق التوقعات اليت دائمًا
أمسيها بالونات او فقاعات
يف اهلواء".
وكرر "أن العدو الرئيسي
لألمتني العربية واالسالمية
هو اسرائيل ،وان األطراف
الدوليني متواطئون معها
يف
اطماعها
لتحقيق
املنطقة".

ورأى ان ال طائل من
املفاوضات اجلارية يف ظل
الضعف العربي الراهن وان
املقاومة املدعومة مبوقف
عربي قوي هي وحدها
اليت ميكن أن جترب إسرائيل
على التفاوض اجلدي.
وشدد على وجوب اعرتاف
إسرائيل بأن اجلوالن حق
سوري ال مساومة فيه،
مشريًا اىل أنها إذا ما
حاولت الدخول يف مواجهة
مع سوريا فإنها تعلم أنها
ستدفع مثن ذلك غاليًا .ثم
قال" :املشكلة انه ليس
هناك وسيط نزيه بيننا
وبني إسرائيل َّ
إال تركيا،
هي الوسيط النزيه الذي
عاش ظروف املوضوع
وإسرائيل رفضته يف
األخري ...الواليات املتحدة
بكل أسف ليست وسيطًا
الغربية
الدول
نزيهًا،
ليست وسيطا نزيها وحنن
فاقدون األمل يف كل
االطراف الغربيني وكل ما
يدعونه ".
وسئل عن عودة العالقات
السورية – اللبنانية اىل
طبيعتها ،فأجاب" :لبنان
هو اخلاصرة الرخوة يف
ظهر جسم سوريا ،حنن
يهمنا أن يكون لبنان

معافى وان يسود فيه
األمن واالستقرار ،وهذا
يهمنا ألنه متعلق بأمننا
الوطين".
بني
املواجهة
وعن
االسرائيلي
اجليشني
واللبناني األسبوع املاضي
على احلدود بني البلدين،
قال" :اجليش اللبناني رد
الرد احلاسم وقدم شهداء
بالتصدي إلسرائيل ،هذا
تغيري نوعي .واملقولة
الرئيسية اآلن تؤكد تالحم
اجليش والشعب واملقاومة
يف لبنان الصمود".
وعما تردد عن وجود خالف
سوري  -ايراني ،قال:
"هناك تنسيق كامل بيننا
وبني اإلخوة االيرانيني،
هذا التنسيق له بعد
اسرتاتيجي هو الذي يرسم
معامل املرحلة املقبلة بيننا
وبني اإليرانيني" .لكنه
اضاف" :هذا املوضوع
ليست له عالقة مبا جيري
على الساحة العراقية.
ومن وجهة نظر سوريا،
فإن عروبة العراق خط
أمحر وهذه هي الرسالة
الرئيسية اليت تركز عليها
سوريا يف كل ما يتعلق
مبا جيري على الساحة
العراقية".

أنقرة ألّفت جلنتها اخلاصة
للتحقيق يف اهلجوم على «أسطول احلرية»

ّ
ألفت امس االول احلكومة
الرتكية جلنتها اخلاصة
اهلجوم
يف
للتحقيق
االسرائيلي على "اسطول
للمساعدات
احلرية"
االنسانية لقطاع غزة ،
مشرية اىل ان هذه اللجنة
ستقدم تقريرا اىل جمموعة
من اخلرباء عينتهم االمم
املتحدة يف هذه القضية.
واوضحت وزارة اخلارجية
الرتكية يف بيان ان
"اللجنة الوطنية للتحقيق
واالحباث" اليت تألفت يف
مكتب رئيس الوزراء رجب
طيب اردوغان مكلفة رفع
تقرير اىل فريق خرباء االمم
املتحدة "عن ظروف اهلجوم
واملعاملة
(االسرائيلي)
اليت تعرض هلا الناشطون
يف تلك القافلة" .واضافت
ان مسؤولني يف وزارات
اخلارجية والعدل والداخلية
والبحر سيشاركون يف
اعمال تلك اللجنة.
وأوردت صحيفة "حريت"
الرتكية أن اللجنة الرتكية
اجلديدة ستستمع اىل كل
األطراف املسؤولني ومنهم
منظمة اإلغاثة اإلنسانية
نظمت
اليت
الرتكية
األسطول.
مسؤول
عن
ونقلت
ديبلوماسي تركي رفيع

ان "اللجنة ستلتقي كل
شخص مسؤول من الذين
كانوا على منت السفن من
اجلانب الرتكي".
كذلك نقلت عن مسؤولني
اتراك آخرين نفيهم أي
تواصل مع إسرائيل الفتني
إىل أن "هدف اللجنة إجراء
حتقيق يف تركيا" .وقالت
ان أعضاء اللجنة الرتكية
اليت ستعمل يف إشراف
سيقدمون
رئاسة الوزراء
ّ
تقريرًا اىل اللجنة الدولية
اليت الفتها األمم املتحدة
هذا الشهر للنظر يف
احلادث .واشارت اىل
أن السفري ميثات ريندي
سريأس اللجنة الرتكية،
فيما مل تعلن أمساء
األعضاء اآلخرين.
وقتل تسعة مدنيني
اتراك يف اهلجوم الذي
شنته البحرية االسرائيلية
يف املياه الدولية على
السفينة "مايف مرمرة"
يف
املشاركة
الرتكية
حاول
الذي
االسطول
كسر احلصار املفروض
على قطاع غزة يف  31ايار
املاضي .وادى اهلجوم
على اسطول املساعدات
الدولية اىل توتر العالقات
وتركيا
اسرائيل
بني
واستدعت انقرة سفريها.

وترى انقرة ان على
اسرائيل ان تقدم اعتذارا
وتدفع تعويضات للضحايا
وان ترفع احلصار عن
القطاع.

يشائي

يف تل أبيب  ،اعترب
نائب رئيس الوزراء وزير
الداخلية اإلسرائيلي ايلي
يشائي انه مل يكن يتوجب
على حكومة إسرائيل تأليف
"جلنة تريكل" االسرائيلية
لتقصي احلقائق يف أحداث
"أسطول احلرية" ،وأنه كان
ينبغي التحقيق مع األتراك
الذين "استفزوا" إسرائيل
من خالل األسطول.
ونقلت عنه اإلذاعة العامة
تصرحيه
اإلسرائيلية
احلريدية
للصحيفة
لليهود
"بكهياله"
املتشددين دينيا ،إنه
"كان ينبغي التحقيق مع
األتراك الذين نظموا هذا
االستفزاز ،ومبجرد تأليف
اللجنة أقرت إسرائيل
عمليا بادعاءات األتراك".
وقال ان "الغاية من تأليف
اللجنة كان منع تأليف جلنة
(حتقيق) دولية ،ولكن
يف نهاية املطاف الفنا
جلنة داخلية واضطررنا
إىل املوافقة على جلنة
دولية".
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اسرتاليات

املعارضة تتعهد بـ  751مليون
دوالر حلوض نهر موراي دارلينغ انطالق احلملة االنتخابية ملرشح االحرار ملقعد باراماتا شارلز كامنزولي
برعاية وحضور النائبني كالرك ورادوك

وعد االئتالف بانفاق 751.5
مليون دوالر على مدى اربع
سنوات ملساعدة االنهار يف حول
موراي دارلينغ "املريض".
وقال زعيم املعارضة طوني
ابوت ،بالقرب من فم نهر
موراي يف جنوب اسرتاليا ،ان
" مستقبل نهر موراي دارلينغ
جيب اال يكون وال ميكن ان يكون
خيارا ما بني البيئة والزراعة".
واضاف يقول سوف نضع حدا
للتأخري وسنعمل لتبديد خماوف
سكان احلوض كما سنضع حدا
للتسييس الصارخ الذي افسد
العديد من اجلهود الصالح
املياه".
كما وعد االئتالف باستثمار 300
مليون دوالر اضافية الصالح
وحتديث البنية التحتية املائية
يف املناطق الريفية والنائية.
وقال السيد ابوت انها خطوة
حامسة يف توفري املاء للبيئة

يف وقت نبقي احملركات
االقتصادية يف احلوض حية.
واضاف زعيم املعارضة يقول
ان االئتالف سوف يصدر اخلطة
االولية للحوض خالل اسبوعني
من الوصول اىل احلكم والبدء
بالتطبيق دون تأخري.
وكشف السيد ابوت عن ان
الساقني (الذي يروون االرض)
ومنتجي الغذاء والسكان حول
بالسكك
يشعرون
احلوض
النهم غري متأكدين من كمية
املياه اليت سيفقدونها  ،هؤالء
القلقون حول ممتلكاتهم البيئية
قلقون ايضا حول ما اذا كان
املطر سيبدأ قريبا مبا فيه
الكفاية النقاذهم.
غري ان حزب العمال رفض
مباشرة تعهد االئتالف قائال "ان
املاء اليت سيشرتيها هي لفصل
واحد فقط فماذا سيحصل يف
الفصل الذي يليه؟.

*النائب رادوك واملرشح كامنزولي*

*دايفيد كالرك يتوسط روبرت فاين وشارلز كامنزولي*

االئتالف يدعو العمال لالعتذار
دعا االئتالف الفيدرالي وزير
اخلزانة واين سوان ل"االعرتاف"
بتأثري رزمات التحفيز على منو
االقتصاد والوظائف.
فقد اثار تقرير من مكتب
التدقيق الوطين االسرتالي
شكوكا حول مزاعم حزب العمال
بان رزمة التحفيز االقتصادي
اضافت  2.75يف املئة اىل
امجالي الناتج القومي يف العام
.2010-2009
ويزعم حزب العمال يف محلته
االنتخابية بانه خلق  450الف
فرصة عمل حيث ان هذه

االرقام استندت اىل منو بنسبة
 2.75يف املئة ،يف وقت انتقد
الرزمة
ملعارضته
االئتالف
التفيذية قائال بان هذا القرار
(قرار االئتالف) سيكلف فقدان
 200الف وظيفة.
وقال وزير اخلزانة للظل جو
هوكي ان التقرير اظهر ان
مزاعم العمال خبلق وظائف
"كاذبة بالكامل وعلى السيد
سوان االن ان يعتذر من الشعب
االسرتالي لتضليله حول عرض
اخلزانة وخللقه ادعاءات ثبت
انها خاطئة باملطلق».

*من اليمني :كامنزولي وولداه والسيناتور كالرك*

بانطالق
االحتفال
مت
احلملة االنتخابية ملنطقة
«باراماتا» مع املرشح
عن
كامنزولي
شارلز
املقعد وذلك يف مطعم
«برونيز» يف «هاريس
بارك» حيث رعى االحتفال
كالرك
دايفيد
النائب
وحضره حشد كثيف من
كوادر حزب االحرار ورجال
االعمال يف املنطقة اضافة
اىل مخسة اعضاء من بلدية
باراماتا اىل جانب اعضاء

خلمس بلديات من املناطق
اجملاورة.
وبدأ احلفل مع كلمة للنائب
دايفيد كالرك الذي تكلم
عن املرشح وسريته وعمله
يف احلزب واملنطقة وشكر
فيليب
النائب
حضور
رادوك ،الذي شغل هذا
املقعد عام  1973ووصفه
بافضل وزير هجرة عرفته
هذه البالد.
ومن ثم تكلم النائب رادوك
فشكر احلضور ومتنى الفوز

*كامنزولي وكالرك وعقيلتاهما*

لشارلز.
وتساءل رادوك عن مدى
اخفاق احلكومة العمالية
ّ
فرطت باموال اخلزينة
وكيف
واالستدانة وليس هناك من
شىء قامت عليه سياستها
وحالفه النجاح.
وتكلم رادوك عن جناح
السابقة
االحرار
حكومة
واستطاعتها حتقيق فائض
كبري يف املوازنة وادارة
االقتصاد بشكل مثالي.

االخرية
الكلمة
وكانت
للمرشح شارلز كامنزولي
الذي شكر اجلميع واشار
اىل ان احلفل كان ناجحا.
تكلم شارلز عن جتربته مع
الناخبني منذ ابتداء احلملة
االنتخابية ومدى استجابتهم
لطرواته والتعبري عن مدى
استيائهم من العمال.
ويذكر ان العمال يشغلون
مقعد باراماتا بتأرجح نسبته
.%9.1

Sydney Business Training Centre

Business Management, Office Management,
Creative Writing, Make Up, Media
إدارة االعمال ،ادراة املكاتب ،التجميل واملاكياج

مــجـــانـــــاً

Learn today, what you a need to build your business

Work Experience - Onsite Training.

*احدى الطالبات يف قسم الصحافة*

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
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ما هي اخلدمات املتوفرة من قبل مفوضية املساعدة القانونية ؟
1. The Capital of the
Northern Territory is
1) Has no capital
2) Canberra
3) Darwin
4) Perth

Australia in the Army,
Navy, or Air Force
3) if you lived in
Australia long enough
4) if you are an
Australian citizen

2. Which is the smallest
Australian State
1) Australian Capital
Territory
2) Queensland
3) Hobart
4) Tasmania

5. Canberra is
1) Australia’s main city
and industrial centre
2) Australia’s smallest
territory
3) the capital of New
South Wales
4) Australia’s capital
3. Who chooses the city
ministers?
1) The Parliament
Correct answers to:
2) the Queen
I
Question 1 :
3) the Prime Minister
3
4) the Governor II
Question 2 :
General
4
III
Question 3 :
4. You can only be 3
elected to parliament IV
Question 4 :
1) if you have an 4
Australian passport
V
Question 5 :
2) if you served 4

**احملامية بهية ابو محد

.االجتماعي
. التمييز و احلريات املدنية-10
 القضايا املتعلقة بالقضايا-11
.احملمية
 القضايا املتعلقة بالصحة-12
.العقلية و الوصاية
املتعلقة
االستئنافات
-13
.مبعاش احملاربني القدماء
 القضايا البيئية املتعلقة-14
.باملصلحة العامة
 متثيل منفصل لألوالد-15
يف قضايا حمكمة الشؤون
.العائلية
من اجلدير التنبه اىل أن
الرتمجة
تؤمن
املفوضية
القانونية يف مجيع اللغات جمانيًا
للمساعدة يف إيصال املعلومات
 للحصول.املتعلقة بقضيتك
على هذه اخلدمة ما عليك إال أن
ّ
املكلف بقضيتك
تتصل باحملامي
.لرتتيب ذلك

من اجلدير التنبه بان بوسع
أحملام اخلاص حتميلك تكاليف
ومصاريف أية أعمال ال تشملها
 مبعنى.منحة املساعدة القانونية
 أذا قام هذا احملامي،آخر
بعمل قانوني يراه مناسبا من
 لكن املفوضية،اجل قضيتك
 وليس لديها،ال تعرتف به
تكاليفه
لدفع
االستعداد
 حيق للمحامي أن،ومصاريفه
حيملك كل املصاريف والتكاليف
 لذلك جيب عليك أن.العائدة أليه
 وان تسأل احملامي،حذرا
تكون
ً
باستمرار عما أذا كان ما يقوم
.به تشمله املنحة القانونية
هل املساعدة القانونية جمانية؟
اجلواب على هذا السؤال هو
 اذ انه يتطلب من، )سلبًا (كال
أكثر األشخاص دفع مساهمة
وتعتمد الكمية املطلوب دفعها
على وضعك املادي و جمال
.القانوني املعين
ما هي جماالت القانون اليت
تساعد فيها املفوضية؟
:أن هذه اجملاالت هي كما يلي
. قانون العائلة-1
.  العالقات العرفية-2
. القانون اجلنائي-3
. قضايا املستهلك- 4
 اخلالفات املتعلقة باالستئجار-5
و ميادين الكارافانات و قرى
.املتقاعدين
. العنف املنزلي- 6
. مصلحة األطفال ورفاهتهم-7
. بعض طلبات اهلجرة-8
 القضايا املتعلقة بالضمان-9
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على هذه املشورة؟
أذا أردت أن حتصل على مشورة
خبصوص قضايا ال تتعلق
 فما عليك أال،بقانون العائلة
أن تتصل بأقرب مكتب
للمساعدات القانونية وذلك
 أما.للحصول على موعد لذلك
أذا كانت املشورة تدور حول
 فأنها متوفرة،قانون العائلة
يف مكاتب املفوضية بدون
.موعد سابق
ما هي املنحة اليت تقدمها
املفوضية؟
أذا كنت حباجة اىل أكثر من
 أذا، مبعنى آخر،مشورة قانونية
كان لديك مشكلة قانونية عالقة
البت بها أمام
أوعلى وشك
ّ
 تقوم املفوضية بتعيني،احملاكم
حمام اختصاصي للمساعدة يف
فيعترب ذلك منحة
.قضيتك
 قد تتم هذه املساعدة.قانونية
،من قبل حمام تابع للمفوضية
أو يف حاالت خاصة من قبل
.حمام اختصاصي
كيف ميكنك ان حتصل على
املساعدة؟
من اجل احلصول على منحة
من املفوضية جيب أن تكمل
استمارة طلب متوفرة لدى
 أو من،مكاتب املفوضية
احملامني املناوبني يف احملاكم
 كما ميكنك يف أكثر.احمللية
 وقانون،القضايا القانونية
 التقدم بطلب عن،العائلة
طريق حمام خاص يقوم بإعمال
.املساعدة القانونية

هناك لغط كبري يتداول بني
أبناء اجلالية الكرمية بان الدولة
املساعدة
توفر
االسرتالية
 وعلى،القانونية بكل اجملاالت
 سواء من،نطاق أي حمكمة
 وصوال،احملكمة االبتدائية
 لكل فرد،اىل احملكمة العليا
 مبعنى.اسرتالي وبشكل جماني
 ال يدفع هذا الفرد أي،آخر
مصاريف أو أتعاب يتقاضاها
.احملامي عن تسلمه الدعوى
 « انا بدي:يقول البعض
احتدى وكسر اكرب رأس
واوصل الدعوى اىل احملكمة
العليا واستمر الدعاوي لعشر
 هل انا. الدولة تدفع،سنني
ادفع من جييب؟» أن هذا
اللغط هو خطأ كبري و ليس له
 لذا،من أسس أو سند قانوني
.وجب التوضيح
ما هي اخلدمات اليت توفرها
مفوضية املساعدة القانونية؟
تقدم هذه املفوضية املشورة
القانونية احملددة خبمسة عشر
 و عندما أقول.دقيقة جمانيا
مخسة عشر دقيقة اعين ذلك
بالعد
ّ
 و ليس هناك أي جمال.والكمال
 أو،للتحدث عن السرية الذاتية
 أو النميمة،ماذا يعمل اجلريان
. أو إضاعة الوقت،على اآلخرين
أن هذه املدة هي حمددة خبمسة
عشر دقيقة فقط ليتمكن حماموا
املفوضية من رؤية اكرب عدد
.ممكن من األشخاص
ماذا علينا ان نعمل للحصول
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non comedogenic
.
C

by

colour
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Mineral Shimmers

Mineral Foundation

Da VInci offers a unique range of 101
colours that are used as:
tPowder Eye Shadow

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.

t$SFBN.FUBMMJD&ye Shadow

Da Vinci Mineral Foundation can be used as:

t&ye Liner

t$PODFBMFS

t-JQ(MPTT

t'PVOEBUJPO

K
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t/BJMPolish

C

t.BTTDBra
t Temporary Hair Dye

t.JDB

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

t*SPO
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Our range includes

K

Face the
Future with

t MinerBM'PVOEBUJPO

WINNER

of the 2009
Ethnic
Business
Award

Your Beauty’s Future is in your Hands










100%.*/&3AL.",&-U1

Sponsored by:

t MinerBM&yF4IBEPws
t MinerBM#MVTI
t OrHBOJD4LJO$BSF
t .JYJOH1SPEVDUT

'PSBQSPfFTTJPOBMDPOTVMBUJPOQMFBTF
WJTJUBnZPGPVSTUPSFMPDBUJPOT

0425112625
infP!EaWJODJNBLFVQDPNBV
wwwEBWJODJNBLFVQDPNBV

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

t41'

Our ingredients are:

CM

CMY

tPowder

WJTJUBnZPGPVSTUPSFMPDBUJPOT

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

Vinci Mineral Foundation is free from
tDa
OrHBOJD4LJO$BSF

'PSBQSPfFTTJPOBMDPOTVMBUJPOQMFBTF

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

Our range includes

K

Miss Middle East (Australia)

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

100%.*/&3AL.",&-U1
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مناسبات

جناح كبري ملهرجان تعدد الثقافات يف بانكستاون

*السيد علي اسكندر وماهر وخالد الفاس ومنتجات الدرة املتنوعة*

*الزميل عمر مصطفى جييب على استفسارات احد الزائرين*

*مأكوالت مطعم جان شاهني الشهية*

*خيمة MoneyGramوالصديق سام امشر*

*مايكل واليكس كركي واحدى العامالت يف فيليبيور*

*الصديق ايلي عاقوري والزميلة اهلام حافظ*

اقيم يف حديقة بول كيتينغ يف بانكستاون يوم السبت املاضي
يف  2010/08/07مهرجان تعدد الثقافات يف بانكستاون الذي
ساهمت يف تنظيمه اذاعة  2MEواشرتكت فيه عدة شركات
ومؤسسات.
وقد ختلل املهرجان ،الذي استمر من الساعة التاسعة صباحا حتى
الساعة اخلامسة مساء ،العاب لالوالد وبرامج فنية وترفيهية
وغناء ورقص ودبكات فولكلورية وجوائز ومسابقات مدرسية
ومرطبات و .JUMPING CASTLE

وكان هناك عدد من اخليم (اكشاك) منها:
 خيمة حملالت هشام للتموين العائلي (HECHAM COFFEE )AND NUT ROASTERو
  UBI WORLD TVالشبكة اليت تنقل لكم أكثر من مئة حمطةتلفزيونية وأكثر من عشر اذاعات و
  MONEYGRAMو SHAHINE LEBANESE CUISINEلصاحبه جان شاهني و
-فيليبيور لتنقية املياه

وقد امضى اجلميع يوما مشمسا ورائعا يف حضن الطبيعة حيث
تذوقوا منتجات الدرة املشهورة من خيمة هشام للتموين العائلي
واستمتعوا باللقمة الطيبة من خيمة مطعم شاهني للمأكوالت
اللبنانية
وكان هناك عدد من االشرتاكات اجلدد يف  UBI WORLD TVكما
مت حتويل اموال اىل اخلارج من خالل  MONEYGRAMللتحويالت
املالية والصديق سام امشر.
فاىل مزيد من هذه املهرجانات كل عام.

مزرعة مامري التارخيية
وسوق بوابة املزرعة

Mamre Historic
Homestead & Farm
Gate Market

ان مزرعة مامري التارخيية تتبنى عمل اخوات الرمحة يف باراماتا .انها
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
او لشاي الصباح وما بعد الظهر .فبينما تزور مقهى مزرعة مامري التارخيية
َ
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.

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.

للحجز واملعلومات الرجاء االتصال على الرقم96705321 :

The Farm Market is open Tue-Fri 10am-3pm & Sun 10 - 4pm.
For bookings and enquiries, please ring Ph: 9670 5321

يفتح سوق املزرعة من الثالثاء حتى اجلمعة من  10:00صباحا حتى  3:00بعد الظهر واالحد من 10،00
صباحا حتى  4،00من بعد الظهر

181 Mamre Rd, Orchard Hills, 2748 NSW
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مقاالت

العميد فايز كرم :من ميتلك اجلرأة للكتابة عنه
بقلم بطرس عنداري

هل جيرؤ احد ان يكتب عن العميد فايز كرم
يف هذه االيام بعد اعتقاله للتحقيق معه
بشبهة التعامل مع اسرائيل؟
يتفوه بأقل من ادانة للعميد
هل جيرؤ احد ان
ّ
املعتقل حتى ولو كانت ادانة مسبقة؟
اصلبوه ،اصلبوه ..انها فرصة نادرة«
لتوجيه الشكوك اىل رئيسه ورفيقه يف
السالح العماد ميشال عون وللثأر من زعيم
تكتل التغيري واالصالح الذي تباهى دائمًا انه
مل ولن يتعامل مع الكيان الصهيوني ويعتربه
اخلطر االكرب على وحدة لبنان وسيادته ،وقد
ابعد الكثريين من حوله من الذين ثارت
حوهلم شبهات التعامل مع اسرائيل ،انها
فرصة قد تكون اجنع من املليار دوالر اليت
..صرفت العام املاضي
نعم انها فرصة قد ال تتاح ثانية للتشفي
قمة األمل واملعاناة
بالعماد عون الذي هو يف ّ
من صدمة مل ينتظرها .وفرصة نادرة
الثارة الشكوك والريبة مبحيط عون من قبل
».املقاومة
قالوا لنا :ان ثلث اعضاء اجمللس النيابي
والوزراء كانوا زاروا اسرائيل او تعاملوا
قدموا الشاي والقهوة جلنراالت
معها او ّ
االحتالل واستقبلوهم ومل حياسبهم احد..
قلنا هلم :كل هذا ال ي ّربر التعامل مع كيان
عدواني قتل عشرات األلوف من اللبنانيني
.ودمر املدن والقرى واملنشآت العمرانية
ّ
قالوا لنا :ان ألوف اللبنانيني زاروا اسرائيل
وتدربوا يف معسكراتها وحاربوا باسلحتها

وامواهلا وهم اليوم يف ساحات السياسة
والتجارة واملزايدات ورفع الشعارات،
ومل جيرؤ احد على مساءلتهم ورمبا اقتنع
الكثريون بضرورة طي صفحة املاضي
والتطلع اىل املستقبل ..قلنا هذه ذريعة ال
.تكفي لتربير التعامل مع اسرائيل
وقيل لنا :كان امري قطر يف لبنان منذ ايام
واستقبل استقبال االبطال عربونًا لسخائه
وارحييته وزيارته الرض املقاومة علمًا بأن
مكتب البعثة االسرائيلية يف الدوحة ال يبعد
مسوه  ..وجوابنا هو عدم
كثريًا عن قصر ّ
.تربير االخطاء باخطاء مماثلة او اكرب منها
وقالوا :ان اعالم جنمة داود ترفرف يف عدة
عواصم عربية منها القاهرة وعمان وغريها
والوفود الرمسية العربية ال ينقطع دفقها
باجتاه تل ابيب ولكننا ال جند يف هذا احلجة
الكافية لنرفع الصوت مطالبني برباءة اي من
.املتهمني بالتعامل مع بين صهيون
..قالوا الكثري وقلنا اكثر
هل ندافع عن العميد فايز كرم الذي حوكم
غيابيًا قبل  15عامًا بتهمة مغادرة لبنان عرب
بريء من هذا احلكم عام 2005
اسرائيل ثم ّ
بعد عودته وحصل على مجيع حقوقه وترقياته
ورواتبه؟ هل تواطأت احملكمة العسكرية معه
آنذاك؟
هل يعقل ان يكون ابن الزعيم وجيه كرم
ابرز رئيس للمحاكم العسكرية يف لبنان
تهور اىل حدود التعامل مع
بعدله وصالبته
ّ
وحشيًا ال يضمر
عدوًا
كيان تعتربهه دولته ّ
ّ
الشر والدمار وهدر دماء اللبنانيني؟
سوى
ّ

هناك عشرات املعتقلني املدانني واملتهمني
يف السجون اللبنانية جبرائم وشبهات
التعامل مع العدو ومن هؤالء قادة عسكريني
وضباط بارزين ومنهم من انتمى
متقاعدين
ّ
اىل حزب اهلل وتيار املستقبل وحركة امل
ومعظم االحزاب والتنظيمات االخرى وهذا
ليس مبستغرب يف لبنان او يف اي بلد آخر.
ّ
شكل
ولكن ان يكون فايز كرم بني هؤالء
صدمة لرفاقه واصدقائه وذكر الكثريين
مبا قاله الربوفسور نسيم طالب عن مفاجأة
البجعة السوداء ..ان طيور البجع كانت
معروفة دائمًا بلونها االبيض اىل ان عثر يف
احد مستنقعات اسرتاليا على جبعة سوداء
.واحدة
ان االستغالل املكثف العتقال العميد كرم
ليس عاديًا وحماوالت الرتكيز االعالمي
يف حمطات التلفزة والصحف واالذاعات
مستبقني نتائج التحقيق مسألة معيبة ألن
االجهزة ذاتها جتاهلت ولو باشارة واحدة
منسقي تيار سياسي يف
اىل اعتقال احد
ّ
البقاع االوسط كما جتاهلت حتى نشر امساء
ّ
احتلوا مناصب خطرية وكانت
متهمني آخرين
قدرتهم اكثر من قدرة كرم على تسريب
.املعلومات احلساسة السرائيل
يبدو انها فرصة لالنتقام اكثر مما هي
حادثة اعتقال رجل وتوجيه التهم اليه لينظر
القضاء بها .لذلك رأينا حمطات وصحف
الذهب االسود تشغل شاشاتها وصفحاتها
بالرتكيز على ابراز صور مشرتكة للعماد
عون مع العميد كرم طوال ايام وليال .اما

اعادة العماد عون َ
مل َثل قاله قبل  22عامًا
عن املسيح وتالميذه فاعدوه كفرًا وتشبيهًا
وزجوا باسم البطريرك
لنفسه باملسيح
ّ
صفري يف املعمعة وهذه االساليب مل تنجح
ولن تؤدي اىل نتيجة ألن الشعب اللبناني
بات ميتلك الوعي رغم االغراءات والرشاوي
.املتواصلة
ان املهم واملفرح يف نفس الوقت هو
االمجاع اللبناني على االعتقاد بأن التعامل
مع اسرائيل والعمل ملصلحتها يعترب جرمية.
ونأمل ترسيخ هذا االعتقاد وتعميقه ال ان
يكون شعارًا علنيًا يتلبسه البعض ويضمرون
ضده .وقد قطع اللبنانيون شوطًا متقدمًا يف
ّ
هذا اجملال وخاصة بني الفئات املسيحية
حتديدًا اليت باتت تؤمن بدور املقاومة
وضرورتها بالتعاون والتنسيق مع دولة
.قادرة
لقد جاذفت بالكتابة عن العميد فايز كرم
ولكنين لن اتطرق اىل مسريته ومزاياه
واالهانات اليت وجهها يف باريس اىل
شخصيات بارزة على الساحة اللبنانية حاليًا
عندما طالبت بضرورة االستعانة باسرائيل
الخراج السوريني وكنت حاضرًا ذلك املؤمتر
عام  1994ألن الصدمة ال تسمح بأن نقول
اصدق
اكثر مما قلنا .يف اعماقي ال اقدر ان
ّ
حتى ولو قيل ان السقوط حالة انسانية مثل
.النهوض والنصر واهلزمية
وجماذفتنا هذه تكفي الطالق اكوام االتهامات
والتخوين باجتاهنا ،ومفاجآت الزمن مل تتوقف
.منذ ان كان الناس ناسًا

Stand Up For Real Action

Charles Camenzuli

LIBERAL FOR PARRAMATTA

Embroidery of ladies

ادعموا تشارلز كامانزولي

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

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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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

2010  آب14 السبت
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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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Ramadan Special أسعار خاصة مبناسبة شهر رمضان
Bahri متور
Fresh Bahri
طازجة
Dates
ًمستوردة اسبوعيا
Weekly by
بالشحن اجلوي
Air from
من كاليفورنيا
California
Imported for you by Tosand Pty Ltd
Phone: 0414 583 717 - 0414 576 080

Contact for supplies and orders in

Contact for Supplies and Orders In Sydney
Mourad Coffee and Nut
Contact: Ahmed Ahmed on 02 9750 0499
ProFruit (Sydney Market)
Contact: Cosimo Cremona on 02 9764 3866
Hecham Coffee & Nut Roaster Pty Ltd
Contact: Sam Hecham on 02 9750 7938

In Melbourne
Omara Import and Export Pty Ltd
Contact: El Sayed Omara on 9359 3444
Naturally On High
Contact: Yasser Nasr on 9484 7131
Barkers Melbourne (Melbourne Market)
Contact: Tim on 9396 1777
Or Call Tosand on 0414 583 717
Remember
Tosand for the best Dates
Tosand for the best Walnuts
Tosand for the best Figs
Tosand for the best Apricots
Tosand for the best fresh imported fruit
Tosand for the best dried fruit and nuts

Always call Tosand – committed to superior
quality products!!

:االتصال للتزويد والطلبيات

يف سيدني

مراد للقهوة واملكسرات
)02( 97500499 : امحد امحد على الرقم:االتصال

)برو فروت (سيدني ماركت
)02( 97643866 :االتصال كوسيمو كرميونا على الرقم
حمالت هشام للتموين العائلي
)02( 97507933 :االتصال سام هشام على الرقم

يف ملبورن

حمالت عمارة لالسترياد والتصدير
)03( 93593444 : السيد عمارة على الرقم:االتصال
Naturally on High
)03(94847131  ياسر نصر على الرقم:االتصال
)باركرز ملبورن (ملبورن ماركت
)03( 93961777 : تيم على الرقم:االتصال
0414583717 أو االتصال بـ" توساند" على
تذكروا توساند االفضل للتمور
توساند االفضل للجوز
توساند االفضل للتني
توساند االفضل للمشمش
توساند االفضل للفواكه املستوردة الطازجة
توساند االفضل للمكسرات والبزورات والفواكه اجملففة

دائما اتصلوا بـ" توساند" – نتعهد تزويدكم مبنتجات عالية
!!النوعية
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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 Or 0414990777
12 Ilma Street Condell Park Nsw
T.02 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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HECHAM COFFEE AND NUT ROASTER

مشاركة ناجحة لشركة هشام يف احتفاالت بلدية بانكستاون بيوم التآلف

*صاحب الشركة هشام الفاس ومدير املبيعات علي اسكندر*

*السيد علي اسكندر وماهر وخالد الفاس وماركة الدرة املشهورة*

*السيد علي اسكندر وماهر وخالد الفاس يف حديقة بانكستاون*

*السيد علي اسكندر وماهر وخالد الفاس ومنتجات الدرة املتنوعة*

*السيد علي اسكندر وماهر وخالد الفاس وامامهم مأكوالت الدرة الشهية*

*السيد علي اسكندر ويبدو ماهر وخالد الفاس واحدى الزائرات*

اقامت بلدية بانكستاون احتفاال كبريا يف حديقة بول كيتينغ الواقعة وسط املناطق املكتظة بالسكان من خمتلف بلدان العامل
وكان يوما مهما للتناغم والتآخي وتقبل االخر من مواطنني اسرتاليني ومهاجرين يعشون جنبا اىل جنب يف ظل قانون واحد
يسري على اجلميع بكل عدل وانصاف.
وقد شارك يوم السبت املاضي يف  2010/08/07الرجال والنساء والكبار والصغار فكان يوما عائليا بامتياز ختلله فقرات
فنية شارك فيها خنبة من مطربي املهجر اضف اىل لوحات فولكلورية تراثية من خمتلف بلدان العامل.
افتتحت رئيسة بلدية بانكستاون تانيا ميهايلوك املهرجان بكلمة معربة عكست اهمية التسامح والتواضع لالنسان الحتضان
اخيه االنسان وقبوله كما هو وخصوصا ان هناك يف سدني خاصة واسرتاليا عامة اكثر من  72لغة يتكلمها السكان من خمتلف
بلدان العامل ويعيشون بسالم ووئام .ثم تالها يف الكالم النائب الفيدرالي لوري فريغسون والوزيرة باربرة بريي اللبنانية
االصل فكانت كلمتها تعرب عن اصالة االنسان العربي الذي يشارك بنهضة وعمران اسرتاليا.
ثم جال الرمسيون على خمتلف املواقع اليت شاركت فيها كبار الشركات االسرتالية والبنوك وشركات التأمني واجنحة االطعمة
واملواد الغذائية فأثنوا على موقع شركة هشام املوزع الرئيسي والوكيل احلصري املعتمد لشركة الدرة العاملية واليت توزع
منتجاتها اىل اكثر من  46دولة يف العامل واحلاصلة على اهم ثالث شهادات صحية عاملية وخصوصا من منظمة اهلاسب
(.)HCCP
تذوق الرمسيون واالهالي منتجات الدرة من محص طحينة وبابا غنوج وزيتون اخضر وزيتون حمشي وورق عنب ملفوف
باالرز واخلضار وحتلوا مبربيات شركة الدرة من تطلي مشمش وتني وكرز وفريز وورد وكعك الشام الفاخر والزعرت االخضر
ّ
املمزوج بزيت الزيتون البكر املتميز بنكهته ورائحته .ووزعت شركة هشام على احلاضرين جمانا معلبات رب البندورة (معجون
الطماطم) وكبيس اخليار واملقيت والفليفلة واملكدوس بازجنان بزيت وجوز وعلب الفول املدمس واحلمص مسلوق .اما ربات
البيوت فقد َ
اثنني بفرحة كبرية على دبس الرمان الصايف من شركة الدرة والذي يستعمله معظم الطباخني يف مطاعمهم
العربية نظرا جلودته وطعمه اللذيذ املميز .تهانينا للسيد هشام الفاس وشركة الدرة املشهورة بنجاح منتجاتها املتوفرة يف
معظم حمالت السمانة العربية وخصوصا يف حمالت اخلمس جنوم
89 YERRICK RD LAKEMBA

تتقدم شركة هشام للتموين العائلي بامسها وباسم شركة الدرّة العاملية املشهورة بأحر التهاني من اجلالية
العربية عامة واالسالمية خاصة مبناسبة شهر رمضان املبارك اعاده اهلل على اجلميع باخلري وال ُيمن والربكات

79 YERRICK RD LAKEMBA

Page 20

2010  آب14 السبت

Saturday 14 August 2010

20 صفحة

اعالنات

DOMAYNE® AUBURN SUPERSTORE

LAST CHANCE FOR
42 Interest Free
*1

months

RAZOR
FRAME DESIGN

• NO DEPOSIT • NO INTEREST until January 2014

(42”) 106cm

699

$

0Hz
600H
LG (42”) 106cm High Definition Plasma TTelevision.

1024 x 768 resolution, new razor frame design, 3,000,000:1 contrast,
HD DivX playback, Smart Energy Saving Plus, 2x HDMI inputs, USB,
600Hz sub-field drive. 42PJ350

WALL MOUNTABLE

HOT
PRICE

277

RAZOR
FRAME DESIGN

(50”) 127cm

969

(50”) 127cm

988

$

$

HOT
PRICE
600Hz

LG (50”) 127cm High Definition Plasma Television.
T
New razor frame design, 3,000,000:1 contrast, HD DivX playback via USB,
smart energy saving, 2x HDMI inputs, 600Hz sub-field drive. 50PJ350

w th
wi
t month
t ly
th
l
rep
re
epay
aym
yments
t
ts

HOT
DEAL
600Hz

Panasonic (50”) 127cm High Definition Plasma Television.
T
600Hz sub-field drive, dynamic contrast, integrated HD tuner,
tuner 3x HDMI.
THP50X20A

AUTO WATER
LEVEL

INTELLIGENT
MACHINE

498

694

$

$

$

Fisher & Paykel 3.5kg Clothes Dryer.
er
er.

Fisher & Paykel 5.5kg ‘Smart Drive’ Top
T Load Washing Machine.

Accessible lint filter,
filter timer control, two temperature
DE35F56A
settings and enamel drum. DE35F56AW

Features the revolutionary intelligence of the Smart Drive® system, so it
effortlessly WELS 3 Star,
Star 73L/wash. MW512
cleans and cares for your clothes effortlessly.

Simpson 7.5kg Top
T Load Washing Machine.
Agitator wash action, rotary controls, Stainless Steel wash
Star 104L/wash. 22S750N
bowl. WELS 3 Star,

HARVEY NORMAN® @ DOMAYNE
DOMA
AUBURN NOW OPEN
Come see Okan Genel at
Harvey Norman @ Domayne
Auburn for a great deal on your
next electrical purchase.

www.harveynorman.com.au

Harvey Norman stores are operated by independent franchisees.
Product offer ends 15/08/10.

HARVEY NORMAN® @ DOMAYNE®
AUBURN SUPERSTORE NOW OPEN
103-123 Parramatta Rd. 9648 5411
Located on ground level (Entrance to carpark off Station Rd.) (Computers/Electrical only)

189807_AUB

HURRY,
HURRY
Y, ENDS ON THE 15th AUGUST
*1. Conditions of No Deposit, No Interest for 42 months with monthly repayments: Available to approved customers on single or multiple transactions where the amount financed is $1,050 or more on GO MasterCard and GO Business MasterCard, or $1,680 or
more on Buyer’s Edge and GE CreditLine, between 16/07/10 and 15/08/10. Offer available on purchases from Harvey Norman franchisees (excludes Apple and Miele products). Minimum monthly repayments must be made during the interest free period, and
interest and repayments are payable after the interest free period. Paying only the minimum monthly repayment will not pay out the loan before the end of the interest free period. Offer available on advertised or ticketed price. This notice is given under each of
the GO MasterCard, GO Business MasterCard, Buyer’s Edge and GE CreditLine Conditions of Use (as applicable), which specify all other conditions for this offer. A $25.00 Establishment Fee for GO MasterCard and GE CreditLine applies to all new applications.
The GO Business MasterCard attracts a $40 Annual Fee. Account Service fee of $3.95 per month applies for GO MasterCard, GE CreditLine and Buyer’s Edge, and $2.95 per month for GO Business MasterCard and other fees and charges are payable. For GO
MasterCard, GO Business MasterCard and Buyer’s Edge, credit is provided by GE Capital Finance Australia (ABN 42 008 583 588), and for GE CreditLine, credit is provided by GE Finance Australasia Pty Ltd (ABN 88 000 015 485), both trading as GE Money.

صفحة 21

السبت  14آب 2010

Saturday 14 August 2010

Page 21

تتمات

سليمان يتطلع إىل لقاء أوباما وساركوزي..
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
العام الدولي والذي ينص على نقل الطلبات خطيًا اىل القضاء.
وأفادت مصادر مطلعة ان مثة آلية متبعة سابقًا يف اطار التواصل
بني القضاء و»حزب اهلل» ،علما ان «حزب اهلل» غري ملزم
قانونيًا استجابة طلب بلمار وهو تاليًا يف وضع املخري.
ورأت ان الكتاب اخلطي الذي بعث به بلمار اىل مريزا «مهم
جدا».
من ناحيتني:
 االوىل ،ان املدعي العام الدولي وجد فائدة يف املعلومات اليتادىل بها االمني العام لـ»حزب اهلل» واعلن انه سيأخذ ما قاله
نصراهلل يف االعتبار اذا كان مبنيًا على سند واقعي صحيح.
 الثانية ،ان خطوة بلمار تعترب استجابة من احملكمة الدولية وتنفي كلاتهام هلا بالتسييس وتؤكد صدقيتها ،وذكرت ان السيد نصراهلل
اعلن يف مؤمتره الصحايف ان لديه معطيات اخرى تتهم اسرائيل،
االمر الذي يظهر اهمية ان يبادر اىل وضعها يف تصرف احملكمة
الدولية .وخلصت اىل ان القاضي مريزا يعد بدوره طلبا خطيا بناء
على طلب بلمار لتسليمه اىل «حزب اهلل» بواسطة رئيس وحدة
االرتباط يف احلزب وفيق صفا.
وسئلت اوساط مطلعة يف «حزب اهلل» عن موقفه من طلب بلمار
احلصول على الوثائق اليت اذاعها االمني العام ،فاكتفت بالقول:
«اخذنا علما بتوجهات بلمار واملوضوع قيد الدرس».
ويف موضوع احملكمة نقلت وكالة أنباء اجلمهورية اإلسالمية الرمسية
عن الرئيس اإليراني حممود أمحدي جناد قوله تعليقًا على ما طرحه
األمني العام لـ»حزب اهلل» يف شأن جرمية اغتيال الرئيس الراحل
الشهيد رفيق احلريري «لقد أعلنا من قبل بأن الصهاينة ُفرضوا
على املنطقة .إلثارة اخلالفات واملشاكل ،حيث أنهم يغتالون شخصًا،
ومن ثم وبتعقيدات خمتلفة ،يوجهون أصابع االتهام اىل آخرين».
وأشار اىل أنه «مت استهداف سوريا أو ً
ال حيث ُو ّجه اليها االتهام يف
قضية اغتيال الرئيس احلريري ،اليت أدينت من قبل مجيع احلكومات
والشعوب والفئات اللبنانية املختلفة ،وبعد عدم إثبات التهمة مت
استهداف حزب اهلل» ،إال أن حزب اهلل بعرضه وثائق دامغة جدًا فضح
مجيع مؤامرات العدو الصهيوني وكشف للعامل حقيقة القضايا»،
معربًا عن اعتقاده بـ»أن احلكومة والشعب اللبناني يتحليان باليقظة
أمام مؤامرات الصهاينة .وقال إن «الصهاينة كانوا قد ُهزموا من
الشعب اللبناني مرتني ،مرة يف زمن اهلجوم على اجلنوب ،وأخرى يف
حرب الـ 33يومًا ،وهم يريدون اآلن متابعة سياسة إثارة التفرقة بني
أبناء الشعب اللبناني للتعويض عن هزائمهم».
وخطفت زيارة رئيس اجلمهورية ميشال سليمان للدميان أمس
االول ،واليت استغرقت اربع ساعات ،االضواء من املشهد السياسي
السجالي ،اىل حمطة اميانية يف افياء ارزات حديقة البطاركة حيث
افتتح البطريرك املاروني الكاردينال مار نصراهلل بطرس صفري
النشاطات السنوية ،وعقد خلوة مع سليمان الذي رافقه نائب
رئيس جملس الوزراء وزير الدفاع الوطين الياس املر ووزير الداخلية
والبلديات زياد بارود.
وقال مصدر شارك يف جانب من لقاء الدميان ان احلديث تركز على
مواضيع الساعة ،وضرورة تثبيت االجواء االجيابية وتعزيزها ،وتعميم
التفاهم بني مجيع االفرقاء ،النه ضرورة الستمرار االجواء االجيابية
يف مصلحة البالد واملواطنني.
وقال الوزير بارود عن زيارة الرئيس سليمان للبطريرك صفري« :ان
زيارة فخامة الرئيس تأتي من منطلق تعامله مع البطريركية املارونية
كموقع وطين وليس كموقع ديين فقط بدليل العالقة املميزة اليت
حيرص فخامته على التمسك بها مع غبطته .واتت اخللوة بينهما كجزء
من اجلو السياسي العام يف املنطقة».
وعن التطورات االخرية املتصلة باحملكمة قال« :ان عنوان املرحلة هو
املعاجلة ضمن املؤسسات وليس يف االعالم او الشارع أو اي مكان
آخر .فما طلبه القاضي بلمار كان عرب املدعي العام التمييزي الذي
ميثل السلطات اللبنانية مبوجب االتفاق املوقع مع احملكمة .وكل ذلك
جيري بهدوء ومبواكبة من رئيس اجلمهورية وحتركه االقليمي والقمة
الثالثية اللبنانية – السعودية – السورية يف قصر بعبدا وحركة
االتصاالت الداخلية اليت اجراها ،وكذلك مبواكبة من رئيس جملس
الوزراء سعد احلريري وكتلته النيابية اليت أعلنت بعد ساعات من
املؤمتر الصحايف االخري للسيد نصراهلل موقفا اجيابيا جدا انطالقا من
ضرورة أخذ كل الفرضيات املتعلقة جبرمية االغتيال يف االعتبار».
ويف ما يتعلق بالتطورات اجلنوبية ،أكد الوزير بارود «أن الدولة
اللبنانية ملتزمة القرار  1701ولكن من خيرقه هو االسرائيلي عرب
الطلعات اجلوية املستمرة يف االجواء اللبنانية وشبكات التجسس ضد
لبنان» .وشدد على «حق لبنان يف التسلح باعتباره دولة ذات
سيادة .وال حيق ألي طرف ان يعاتب اجليش انطالقا من قيامه بالدفاع
عن حدود لبنان ومواطنيه» .وأشاد باملوقف الفرنسي الذي صدر
أمس ،مشريا اىل «التزام فرنسا املستمر مساعدة اجليش وقوى
االمن الداخلي وهناك عدد كبري من املشاريع املتعلقة بالتدريب
وتطوير املهارات يف سياق العالقات الطبيعية بني البلدين».
وعلم ان الرئيس سليمان يتجه اىل رئاسة الوفد اللبناني اىل الدورة
العادية للجمعية العمومية لألمم املتحدة اليت ستعقد يف نيويورك
الشهر املقبل ،وسيبلغ جملس الوزراء رغبته يف ذلك .وهو يتطلع
اىل االجتماع مع الرئيس االمريكي باراك أوباما هناك ومع الرئيس

الفرنسي نيكوال ساركوزي اذا رأس وفد بالده اىل اجلمعية العمومية،
وغريهما من الزعماء يف العامل ،وذلك ملواكبة التطورات االخرية
املتعلقة باجلنوب واحملكمة وعملية السالم يف املنطقة.
وقالت أوساط رئيس جملس النواب نبيه بري انه انطالقا مما قاله
يف قصر بعبدا أول من أمس من أنه «آن وقت العمل» خلص اىل
نتائج اجيابية من اللقاء مع الرئيس سليمان ثم مع الوزيرين اكرم
شهيب ووائل أبو فاعور ممثلني لرئيس «اللقاء الدميوقراطي»
النائب وليد جنبالط ومع السفري السعودي يف لبنان علي عواض
عسريي ،وهو سيستكمل هذا التحرك مع الرئيس احلريري فور عودته
اىل بريوت.
ويشار اىل ان عضو كتلة «املستقبل» النائب عمار حوري قال
أمس ان الرئيس احلريري سيطل اعالميا غدا السبت من خالل االفطار
االول الذي سيقيمه يف قريطم وستكون له كلمة «تالمس كل
املستجدات وكل ما جيب ان يطرحه».

مبارك يعقد لقاءين منفصلني مع عباس..
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
القاهرة أمس االول كذلك ،وحبثا آخر ما وصلت اليه االتصاالت اليت
جيريها املوفد األمريكي اىل الشرق األوسط جورج ميتشل من أجل
استئناف املفاوضات املباشرة بني إسرائيل والفلسطينيني.
وفيما ذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي
بنيامني نتنياهو رفض خالل اجتماعه مع ميتشل الشروط املسبقة
اليت وضعها اجلانب الفلسطيين النطالق املفاوضات املباشرة ،أبلغت
مسؤولة السياسة اخلارجية يف االحتاد األوروبي كاترين آشتون وزراء
خارجية االحتاد أمس ،أن القوى الكربى تعمل إلعداد بيان لتحديد
األساس حملادثات سالم مباشرة بني إسرائيل والفلسطينيني.
عقد الرئيس الفلسطيين ظهر أمس االول جلسة حمادثات مع نظريه
املصري ،يف مقر رئاسة اجلمهورية يف القاهرة.
وقالت وكالة األنباء الفلسطينية (وفا) إن عباس ونظريه املصري
حبثا «يف الدعوة للبدء يف املفاوضات املباشرة ،واإلعداد هلذه
املفاوضات ،وتبادال الرأي يف خمتلف القضايا ،وخباصة املتعلقة
بعملية السالم ،باإلضافة للعالقات الثنائية بني فلسطني ومصر
الوطيدة أص ًال .كما أطلع عباس نظريه املصري على نتائج اللقاء مع
املبعوث األمريكي للسالم يف رام اهلل» الثالثاء املاضي.
وكان عباس استقبل يف مقر إقامته يف القاهرة فجر أمس رئيس
جهاز االستخبارات العامة املصرية الوزير عمر سليمان ،وأطلعه على
صورة االتصاالت اجلارية من أجل إعطاء دفعة لعملية السالم ،وعلى
نتائج زيارة ميتشل.
والتقى الرئيس الفلسطيين يف االسرتاحة الرئاسية يف مطار
القاهرة الدولي امللك األردني عبداهلل الثاني ،ووضعه يف صورة
آخر املستجدات على الساحة الفلسطينية ،وحبثا يف الدعوة للبدء يف
املفاوضات املباشرة ،واإلعداد هلذه املفاوضات ،وتبادال الرأي يف
خمتلف القضايا وخصوصًا املتعلقة بعملية السالم ونتائج اللقاء مع
ميتشل ،على ما قالت «وفا».
وبشأن نتائج احملادثات مع ميتشل ،أكد الناطق باسم الرئاسة
الفلسطينية نبيل ابو ردينة أن اجلانب األمريكي بدأ «يدرس
جبدية» اقرتاحًا فلسطينيًا يطالب بإصدار بيان من اللجنة الرباعية
حيدد مرجعية املفاوضات ،وذلك عقب قمة عقدها الرئيس الفلسطيين
حممود عباس يف القاهرة أمس مع الرئيس املصري حسين مبارك،
الذي التقى الحقًا عاهل األردن امللك عبداهلل الثاني.
وأكد امللك األردني والرئيس املصري «ضرورة تكثيف مساعي
اجملتمع الدولي الداعمة جلهود حتقيق السالم يف الشرق األوسط
على أساس حل الدولتني ،الذي يشكل السبيل الوحيد لتحقيق األمن
واالستقرار يف املنطقة» ،وفق ما أوردت وكالة األنباء األردنية
(برتا) .كما أكدا «ضرورة تعزيز التنسيق العربي  -العربي يف
الفرتة الراهنة ،وتوحيد املواقف حيال خمتلف التحديات مبا خيدم
املصاحل املشرتكة للدول العربية وشعوبها» و»حرصهما إلدامة
التنسيق والتشاور إزاء القضايا اليت تهم البلدين ،والعمل على
االرتقاء بعالقات التعاون والبناء عليها وتطويرها يف خمتلف اجملاالت،
خصوصًا االقتصادية منها».
وقال مسؤول فلسطيين رفيع لوكالة «فرانس برس» أول
من أمس إنه مت «حتقيق تقدم» يف اجلهود الرامية اىل إطالق
مفاوضات مباشرة بني اإلسرائيليني والفلسطينيني خالل اللقاء الذي
مجع الثالثاء عباس وميتشل .وأكد املسؤول الرفيع أن «اجلانب
األمريكي محل أفكارًا فلسطينية لدراستها عقب لقاء املبعوث
األمريكي لعملية السالم مع الرئيس عباس وأن ديفيد هيل مساعد
ميتشل سيبقى يف املنطقة خالل األيام القادمة للرد عليها».
وأشار اىل أن اإلدارة األمريكية «بالتنسيق مع أطراف اللجنة
الرباعية» يف طور إعداد الدعوة للمفاوضات املباشرة وأن
«اتصاالت فلسطينية مكثفة جتري مع كل أطراف الرباعية من أجل
ضمان أن تشكل الدعوة أساسًا ملفاوضات حقيقية وجادة تقود
لسالم حقيقي ودائم يف املنطقة».
وقال كبري املفاوضني الفلسطينيني صائب عريقات عقب اجتماع
ميتشل وعباس إن اجلانب الفلسطيين يريد «جدول أعمال وسقفًا
زمنيًا يقوم على أساس وقف االستيطان مبرجعية حدود األراضي
الفلسطينية احملتلة عام  1967مبا يشمل القدس» .وأضاف
«نواصل جهودنا للتوصل اىل معادلة جادة نهائية للمفاوضات
جبدول أعمال حول كافة قضايا الوضع النهائي واحلدود والالجئني

والقدس واالستيطان واألمن واملياه واملعتقلني».
وأوضح أن االجتماع كان «معمقًا واجيابيًا ولكن ال يوجد اتفاق على
انطالق املفاوضات بعد وال يوجد رفض وستستمر االتصاالت مع
العرب واألصدقاء وروسيا واالحتاد األوروبي واألمني العام لألمم
املتحدة بان كي مون».
ومتهيدًا للمفاوضات املباشرة بني الطرفني الفلسطيين واإلسرائيلي،
تعد القوى الكربى إطار عمل حملادثات السالم بالشرق األوسط،
فقد أبلغت مسؤولة السياسة اخلارجية يف االحتاد األوروبي كاترين
آشتون وزراء خارجية االحتاد أمس ،أن القوى الكربى تعمل على
إعداد بيان لتحديد األساس حملادثات سالم مباشرة بني إسرائيل
والفلسطينيني.

كروبي :العقوبات على إيران عززت..
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
حزيران (يونيو) من العام الفائت».
واتهم الواليات املتحدة وبريطانيا بـ»تبين سياسات ذات نتائج
عكسية» يف مواجهة الربنامج النووي االيراني املفرتض ،واصفًا
قدمت الذريعة له من أجل
العقوبات بأنها «هدية للنظام االيراني ّ
قمع املعارضة وحتميلها مسؤولية الوضع غري املستقر يف البالد».
اضاف كروبي ( 73عامًا) ،رئيس الربملان االيراني يف عهد الرئيس
السابق حممد خامتي «أن عزل ايران لن جيلب الدميوقراطية،
وانظروا إىل كوبا وكوريا الشمالية فالعقوبات مل جتلب الدميوقراطية
إىل شعبيهما لكنها ساهمت يف زيادة عزلة النظامني ومنحهما
الفرصة للتنكيل باملعارضة دون أن يكلفا نفسيهما عناء االهتمام
الدولي».
وقال كروبي «من جهة ،لدينا حكومة قاد سوء ادارتها لالقتصاد
إىل ركود عميق وارتفاع التضخم داخل البالد بشكل ّ
شل شعب ايران
وأدى إىل اغالق العديد من املصانع ،ومن جهة اخرى لدينا عقوبات
تقوي احلكومة غري الشرعية ،وتستهدف الفئات االجتماعية األكثر
ّ
ضعفًا يف ايران مبا يف ذلك العمال والفالحون».
واشار إىل أن تزايد عزلة ايران «جعل حكومة أمحدي جناد غري عابئة
مبا يضمره العامل هلا من تفكري».
ودافع كروبي عن احلركة اخلضراء املعارضة ،قائال إنها «مل تتعرض
للهزمية ،لكن مل يعد من املمكن أمامها اخلروج بشكل مجاعي إىل
الشوارع للتظاهر ،ألننا نعتقد أيضًا أنه مل يعد هناك ضرورة للقيام
بذلك».
واضاف كروبي أنه يتعرض للتنكيل منذ اغالق مكتبه وصحيفته
و»حاول مسؤولون قمعه مرات عديدة يف العام املاضي الفائت،
وتعرض لالعتداء اجلسدي يف الذكرى السنوية للثورة االسالمية،
وجرى اعتقال ابنه علي وتعذيبه بصورة شديدة ،كما تعرض هلجوم
ُ
وأطلقت النريان على سيارته حني زار مؤخرًا حمافظة قزوين ومتت
مداهمة منزله يف وقت الحق».

تقدم كبري لالئتالف يف غرب اسرتاليا
وكوينزالند وللعمال يف فيكتوريا وجنوب اسرتاليا

اظهر اخر استطالع للرأي لنيوز
بول نشرت نتائجه الزميلة
"االسرتاليان" ان حزب العمال
يتقدم على االئتالف ب 51يف
املئة مقابل  49يف املئة بعد
احتساب االصوات التفضيلية.
وهذه النتيجة مل تتغري منذ
االستطالع االخري ،غري ان
االئتالف تقدم بشكل هائل
يف غرب اسرتاليا ()42-58
وكذلك يف والية كوينزالند
(.)46-54
اما يف والية نيو ساوث ويلز
فان حزب العمال يتقدم بنسبة
ضئيلة جدا وهي  51مقابل 49
يف املئة وذلك بعد احتساب
اما
التفضيلية
االصوات
االصوات االولية فتميل بشكل
قوي لصاحل االئتالف.
كما ان حزب العمال ما زال
يتقدم يف والية فيكتوريا
بنسبة  55اىل  45يف املئة بعد
احتساب االصوات التفضيلية،
اما يف والية جنوب اسرتاليا
حيث تسكن االنسة غيالرد
فيتقدم حزب العمال مبعدل 56
اىل  44يف املئة.
ومن احملتمل االن ان يفوز
حزب العمال باكثر االصوات
على الصعيد الوطين غري انه

سيخسر مقاعد كافية الخراجه
من احلكم.
فحسب استطالع نيوز بول
يواجه حزب العمال خسارة
حوالي  16مقعدا يف نيو ساوث
ويلز وكوينزالند وحدهما.
وبالنسبة للسؤال حول رئيس
الوزراء املفضل فان زعيم
املعارضة طوني ابوت عزز
موقعه يف والييت كوينزالند
وغرب اسرتاليا غري ان االنسة
غيالرد ما زالت تتقدم بنسبة
 44اىل  40يف املئة.
وما زالت رئيسة الوزراء
مفضلة لدى الشبيبة والنساء
فيما السيد ابوت مفضل لدى
الرجال والناخبني الكبار يف
السن.
وتعمل رئيسة الوزراء جبد
لكسب ناخيب غرب سيدني
واعدة مببلغ  2.6مليار دوالر
الجناز وصلة السكك احلديدية
اليت طال انتظارها ما بني
باراماتا وابينغ.
وهذه الوصلة يف حال مت
اجنازها يف العام 2017
ختتصر املسافة ب 25دقيقة
من باراماتا اىل تشاتسوود
بازالة احلاجة للمرور يف مركز
سيدني.
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اعالنات

..
..

The Best Lebanese Sweets

Cakes - Gelato -Pettifour
& all Lebanese Sweets

CATERING FOR ALL OCCASIONS

5 / 173 Waterloo Rd, Greenacre, 2190 - Phone: 02 9758 5020

Hamam

..
..

$25

تغيري لون البشرة
تدليك تايلندي
تزيني وتصفيف الشعر
ازالة الشعر الزائد
عمل الثقوب
اليزر
جتميل الوجه
قص االظافر وماكياج
for further information
Call (02) 9897 7738

ONE STOP BEAUTY

38 / 46 Wellington Road, South Granville

ّ ﺣﺴﺐ آﺧﺮ إﺳﺘﻄﻼﻋﺎت ﻧﺴﺐ اﳌﺸﺎﻫﺪة اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧ ّﻴﺔ ﰲ
واﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ أﻛ� ﴍﻛﺎت اﻹﺳﺘﻄﻼع ﻣﺼﺪاﻗ ّﻴﺔ
ّ اﻟﴩق اﻷوﺳﻂ
PARC  اﻟﻠﺒﻨﺎﻧ ّﻴﺔ واﳌﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮيب ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪّ راﺳﺎت اﻹﺳﺘﺸﺎر ّﻳﺔSTAT IPSOS
Key Lebanese Stations TRP Variance 2007 - 2010
Channel
LBC
MTV
Al Jadeed – NEW TV
OTV

Viewership Variation
-24% (2007 – 2010)
+50% (2009 – 2010)
+143% (2007 – 2010)
+614% (2007 – 2010)
Source: Stat IPSOS People Meters Panel: MARS Analysis

ّ
ّ  اﺳﺘﺄﺻﻠﻨﺎ،ﻳﻀﻢ إ ّﻻ اﻷواﺋﻞ
وﺿﻤﻴﻨﺎ اﻟﺘّﻘﺪّ م
ّ وﻷن اﳌﻨﱪ اﻷ ّول ﻟﻦ
ّ اﻟﱰاﺟﻊ
www.mysat.tv t1800 700 506
اﻟﺼﺪارة اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﻧﺨﺒﺔ اﻟﻴﻮم وﻟﻴﺲ ﻧﺨﺒﺔ اﻷﻣﺲ
ّ
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سقوط أسطورة التفوّق التكنولوجي

«على رجل السياسة أن يكون ،على ما قال غاندي عن نفسه،
مثاليًا وواقعيًا يف آن واحد».
كمال جنبالط
(يف الندوة اللبنانية )1946/12/18
كثريون اعتربوا ما أعلنه األمني العام لـ«حزب اهلل» السيد
حسن نصر اهلل يف مؤمتره الصحايف مساء اإلثنني املاضي،
حدًا فاص ًال يف موضوع التحقيق يف اغتيال الرئيس رفيق
احلريري .ورأوا أن املدعي العام الدولي القاضي دانيال
بلمار ال يستطيع جتاهل ما طرحه نصر اهلل من وقائع
وما عرضه من صور جوية وإن تكن ،بالنسبة إىل األمني
العام للحزب« ،قرائن ظنية وليست أدلة قاطعة .جمموعة
قرائن ومؤشرات ومعطيات تفتح آفاقًا جديدة للتحقيق».
مضيفًا أن «من يريد أن يصل إىل احلقيقة جيب أن
حيمل تلك املعطيات ،جديًا ،للتحقيق مع اإلسرائيليني ،يف
قضية االغتيال وطرح احتمال مشاركتهم فيه».
صحيح أن نصر اهلل مل يقدم ّ
أدلة دامغة وقاطعة على تورط
اإلسرائيليني يف العملية ،إال أن التحقيق الذي أخذ منحى
منحرفًا أوصله ،حبسب التسريبات وخصوصًا اإلسرائيلية،
إىل إمكان اتهام عناصر من «حزب اهلل» يف اجلرمية،
ولسوف يتوقف التحقيق ،بالتأكيد أمام املعطيات اليت
طرحها ،وهذا ما بادر إليه بيلمار ،مما يوحي بإمكان أن
يبدأ رحلة جديدة يف اجتاه كشف احلقيقة وإقامة العدالة.
أكثر من ذلك ،مثة من يرى أن نصر اهلل قد أوقف املسار
«املؤامراتي» للمحكمة بوضعه أمام الدول الكربى املعنية
باملوضوع ،كما أمام األمم املتحدة والرأي العام العاملي،
جمموعة من املعطيات والقرائن اليت تضع إسرائيل يف
دائرة االتهام الكربى ،بصرف النظر عن ردود الفعل
احمللية عليه من أطراف أطربهم اإلسرائيليون بإعالنهم أن
القرار الظين سيصدر يف أيلول ويتهم أفرادًا من «حزب

ّ
ينغص عليهم
اهلل» ،فلم يريدوا لعرض نصر اهلل أن
ّ
«يسخفون» ذلك العرض ويقللون من
فرحتهم ،فراحوا
أهميته.
وقد أسقطت املقاومة خرافة التفوق التكنولوجي اإلسرائيلي
على يد املقاومني اللبنانيني ،بفضل كفايتهم العلمية
والتكنولوجية ،وإميانهم بقضيتهم ،وبإرادة االنتصار على
العدو ،بالعلم كما بالسالح .وهم كانوا أسقطوا خرافة
ّ
وسطروا أروع البطوالت يف امليدان،
اجليش الذي ال ُيقهر
ملحقني بالعدو أكرب اهلزائم وآخرها يف حرب متوز.
إن املعركة احلقيقية اليوم ،مع العدو هي تكنولوجية بعد
هزميته عسكريًا.
إال أن هذا االعتزاز بالنفس مل خيفف األمل الذي شعر
به اللبنانيون وهم يشاهدون أشرطة الفيديو لطائرات
التجسس اليت كانت متسح األراضي اللبنانية ،وخترتق
الشوارع وتقرتب من املنازل ،وتدقق يف كل ما تقع عليه
عني الكامريا.
وإذ ظنوا يف وقت ما أن بلدهم بال سقف ،أي من دون
محاية من الطريان اإلسرائيلي وصوارخيه أيقنوا بعد عرض
نصر اهلل مساء االثنني ،أن بلدهم بال جدران كذلك ،وأنه
ّ
مسطحة ،مثل رؤوس كثري من السياسيني ذوي
مساحة
األلسنة اخلشبية الذين يرون يف التسطيح منجاة من
األخطار ،ويف اهلروب إىل األمام أفضل احللول.
ّ
يتذكر
ولسنا ندري إذا كان الرئيس سعد احلريري ال يزال
وجوه الناس يف بنت جبيل الذين استقبلوه بنور عيونهم
غري مصدقني أنهم أمام ابن الشهيد رفيق احلريري ،الشاب
الذي مل يزر اجلنوب املقاوم قبل ذلك .وهذه كانت زيارته
األوىل له ،مع أن والده كان ملتزمًا قضية أهل اجلنوب
ّ
ترشح إسرائيل القرار الظين
وكفاحهم .هذا اجلنوب الذي
يف اغتيال والده التهام مقاومني هلا ،سبق أن حطموا
ّ
وأذلوا جنوده.
أسطورة اجليش الذي ال ُيقهر
غري أن االنكفاء عن متابعة اجلولة اجلنوبية ،ال يربر االنكفاء
ّ
حيضر للبنان من خالل القرار الظين وجيش
عن متابعة ما

العمالء الذي نشرته إسرائيل يف طول البالد وعرضها
واخرتقت به كل الطوائف والفئات.
وإذا شاء الرؤساء الثالثة ومعهم القادة السياسيون على
اختالف اجتاهاتهم ،احملافظة على جو التهدئة الذي أرسي
يف القمة الثالثية ،فإنهم ال يستطيعون جتاهل ملف التحقيق
الدولي والقرار الظين املرتقب من خالل ثالثة بنود هي:
 1ـ التسريبات :وهذا يتطلب توجيه كتاب رمسي من احلكومة
إىل األمني العام لألمم املتحدة ـ برغم زعمه أن «كل
األمور املتعلقة باحملكمة ال ختضع لسلطاته ـ حول مسؤولية
املدعي العام دانيال بيلمار والذي يتلقى تعليماته من
جملس األمن ،للتحقيق يف مصدر التسريبات .وإذا مل يكن
ً
مسؤوال عنها بشخصه ،فمن هو املسؤول؟ وهل مضمون

التسريبات حقيقي ودقيق؟
ثم لفت بان كي ـ مون إىل ضرورة حتديد املسؤولية يف
هذا الشأن ،ألن القضية تهدد السلم األهلي ورمبا يتجاوز
خطرها حدود لبنان ...وإذا لزم األمر تقديم اقرتاح إىل
جملس األمن بتعيني مدع عام جديد للمحكمة.
 2ـ اختاذ قرار مبالحقة شهود الزور ومن وراءهم من دون
تهاون ،وجعل هذا األمر شرطًا حلماية احملكمة من التسييس
وضمان صدقية التحقيق وإبعاده عن التشكيك.
 3ـ تبين ما ورد يف املؤمتر الصحايف الذي عقده األمني العام
لـ«حزب اهلل» السيد حسن نصر اهلل االثنني املاضي،
وتكوين ملف باملعطيات والصور وأشرطة الفيديو وإحالتها
رمسيًا على املدعي العام بيلمار .ورمبا إعادة النظر يف
استمرار متويل احملكمة إذا مل ينظر بيلمار إىل هذا امللف
يوحدان
جبدية ،نظرًا إىل أن احلقيقة والعدالة هما مطلبان
ّ
اللبنانيني على خمتلف فئاتهم واجتاهاتهم.
وهكذا تقطع احلكومة الطريق على اللعبة اإلسرائيلية،
وتضع أسسًا صلبة هلدوء واستقرار يقف اجلميع خلفهما
من دون تردد.
فهل يعود احلريري من إجازته مبشروع إنقاذي لبناني ،أم
يظل لبنان حتت رمحة إسرائيل؟

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

*25 Keilor Park Drive Keilor Park Vic

فرعان يتعامالن
بالصدق
وحسن اخلدمة
واالسعار املهاودة

*1257 Sydney Rd, Fawkner Vic

Ph: (03)-93599877 – Fax: (03)-9359 9377 Ph: (03)-93367744 – Fax: (03)-9336 7044

صفحة 24

السبت  14آب 2010

Saturday 14 August 2010

ملبورن

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

Page 24

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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االحتباس احلراري هــو السبــب!

دعـــوة
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

جنى البشر ما زرعته أيديهم.
الذي
احلراري،
فاالحتباس
تسببوا به ،ولو جزئيا بسبب
أنشطتهم ،خرج عن سيطرتهم،
مسببًا حرائق يف روسيا،
وفيضانات يف أجزاء خمتلفة من
آسيا وحتى أفريقيا.
وبعدما وصف الفيضانات اليت
جتتاح باكستان بأنها «أكرب
كارثة إنسانية منذ تسونامي يف
جنوب آسيا»ّ ،
حذر نائب رئيس
اللجنة الدولية للتغري املناخي
اليت عينتها األمم املتحدة
ملراقبة االحتباس جني باسكال،
من أن «مناذج الطقس شديدة
التطرف اليت نشهدها حاليًا،
قد تتكرر وتزداد كثافة ضمن
مناخ يتعرض لتلوث االنبعاثات
الغازية».
من جهة أخرى ،أكد علماء أملان
وسويسريون أن «الشمس
حترتق أكثر من العادة» ،ما
يقدم تربيرات لالحتباس احلراري
الذي نشهده.
وقال مدير معهد «ماكس
سامي
األملاني
بالنك»
«الشمس
أن
سوالنكي
يف أشد قوتها على مدى
املاضية،
الـ60
السنوات
ما يؤثر يف ارتفاع درجات
احلرارة العاملية» ،موضحًا أن
«الشمس يف حالة تغيري ،إنها
أكثر إشعاعًا مما كانت عليه قبل

قهوة عربية  -كابتشينو  -مناقيش -
حلم بعجني ومجيع أنواع املعجنات...

نفتح  7أيام
من الساعة  7.30صباحًا
وحتى وقت متأخر لي ًال

معلبات خمتلفة ،مكسرات طازجة..

لقمة طيبة  ،خدمة سريعة وملتقى الطبقة الراقية

9355 8866

شعارنا الصدق يف املعاملة والنظافة التامة

جلميع مراسالتكم
وإعالناتكم يف ملبورن

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

مئات السنني» ،الفتًا إىل أن
«هذا اإلشعاع بدأ بني 100
و 150عامًا».
ولتحديد دور الشمس يف
االحتباس احلراري ،قام فريق
املناطق
بقياس
سوالنكي
سطح
على
املغناطيسية
الشمس اليت تعرف باسم البقع
الشمسية ،اليت يعتقد أنها
تكثف إنتاج الطاقة الشمسية.
ودرس الفريق بيانات البقع

الشمسية العائدة إىل مئات
السنني ،ووجدوا أن قلة البقع
الشمسية تشري إىل الفرتات
الباردة ،اليت قد تستمر إىل
مخس سنوات ،لكن يف القرن
املاضي ارتفع عدد البقع
الشمسية ما أدى إىل ارتفاع
حرارة األرض.
لكن سوالنكي ال يعرف سببا
«الحرتاق» الشمس ،أو إىل
متى ستستمر هذه الدورة.

هكـذا يعمـل دمـاغنـا

أظهرت دراسة أجرتها جامعة «جنوب كاليفورنيا» ،أن أجزاء وخاليا
الدماغ تتفاعل وتعمل بشكل يشبه إىل حد كبري عمل وتفاعل شبكة
اإلنرتنت ،مبعنى أن الدماغ «يعمل بطريقة دميوقراطية ،أي بتشارك
املعلومات» .وتناقض هذه الدراسة االعتقاد السائد بأن هيكلية
عمل الدماغ تراتبية ،أي أنها تعمل من فوق إىل حتت أو العكس.
ومتكن الباحثون من عزل جزء من دماغ فأر ،وحتديدا يف اجلزء الذي
يعتقد أنه مسؤول عن السعادة .ثم حقنوا جهازي رصد إشارات،
األول يظهر إىل أين تذهب اإلشارة ،والثاني يظهر من أين هي آتية،
وتبني أن هناك أربعة مستويات من التواصل.
وإذا كان هيكل الدماغ يعمل على طريقة الشركات الكبرية ،أي من
القاعدة حتت إىل القيادة فوق ،فسيكون اخلط الواصل من نقطة
االنطالق إىل نقطة االتصال الرئيسية يعمل خبط مستقيم باستقاللية
عن املناطق األخرى .لكن الدراسة اجلديدة أظهرت أن هناك سلسلة
معقدة من التموجات ،متيز مناطق الدماغ املختلفة وتتواصل يف ما
بينها ،وهو أمر مل يكن معروفا من قبل .وأضافوا أن «الدماغ ليس
خريطة منظمة ،فما من أعلى وال أسفل فيه» .هذه التموجات أشبه
يف تواصلها بأسلوب التواصل والتفاعل يف شبكات ضخمة كبرية
يفسر «قدرة الدماغ
احلجم ومعقدة الرتكيب كاالنرتنت ،وهو ما
ّ
على ختطي الكثري من األضرار احمللية ،متامًا مثلما باإلمكان أن يتوقف
أي جزء من اإلنرتنت فيما يستـمر الباقي بالعمل.

áÓè€a@bËjybó€
@äÏÇ@Ïu

Joe Khoury

الزميل كميل مسعود:

0405272581 Shop 4,5 & 6, 51 Waterfield Street Coburg Vic 3058

@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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نص الكلمة القيمة لالديب املهندس كربئيل قبلو
يف امسية الشاعرة مي وجيه االيوبي
تقديم اكرم املغوش

شارك املهندس االديب كربئيل قبلو يف امسية الشاعرة مي
وجيه االيوبي يف سيدني بكلمة قيمة ..واالديب الشاعر قبلو
كان قد حضر من مدينة القامشلي يف سورية حلضور زفاف ابنة
شقيقته السيدة مجال عقيلة املهندس ظافر عايق وهو عضو يف
اللجنة االذاعية املركزية للحزب السوري القومي االجتماعي يف
اجلمهورية العربية السورية .وهنا نص الكلمة.
اقدم على التقديم .قلت :يف ذاتي مهيب اتؤطر ما ال
قالوا..
ْ
يؤطر .قاصر احلرف يوم تصفه عنوانا ملدى برحابة الكون.
مي وجيه االيوبي:
يا ايتها الشاعرة ..يوم قراءتك للمرة االوىل ادهشتين رؤيتك
ذهبت اىل اللغة
لثالثية التشكل /الكون .االنسان .واملعنى/
ُ
الرحبة اسأهلا كلمات تعرف ما خاجلين خجلت اجبدية اللغة مين
قائلة..ما تبتغيه يتجاوز عتباتي فذهلت!!..
الشعر يا سادتي كلمات ال يقيدها اسقاط على ماض .وال يفنيها
هروب اىل حداثة ..الشعر تكوين لذات ال حدود لرؤيتها .وهو
فعل سابح يف اطالقيات احلق واخلري واجلمال .ال ختنق املعنى
فيه قافية خليلية ،وال تفعيلة تشكيلية .الشعر هو التسرب اىل
االكتمال بعجن احلرف بالروح ..والتسامي باملعنى اىل ما فوق
الذرى...
احلضور الكريم:
عندما تلج يف عامل مي الشعري..تقفز روحك حنلة ما بني
تضاريس االنسان..تأخذك مي من وهج التشكل االزلي لرتتقي
بك اىل جنات االتراع يف احلكمة..االنسان فيها هو نبض اخلالق
كما اراده صورة جلوهره.
اجلملة يف شعرها سلسلة اللغة بدون اسفاف .الصمود اىل االوج
يف املعنى يأتي صاعقا ..شعر ميسح عن اللغة التابو..نراها
تسوح يف فضاءاتها حرة دون براقع تنتقل مع االنسان بليونة عرب
تساؤالته االوىل .تنساب برقة املاء ولكمها يف الوقت ذاته حتت
اجلالميد لصالة اليت تشكلت يف دروب انسنته عائقا .هي جحجاحة
يف زمن االوار..ونفنافة يف العاطفة..

يا مي...
البارحة وانا اقرأك يف اللوح لثالث /انسان /ال ادري ما الذي
اخذني اىل االسطورة .تصورت االهلة اترغايتيس احدى فاتنات
اهلة جممع اشتالون /عسقالن /تلك احلسناء اليت صاهرت االنسان
باحلائك املبدع وولدت للبشرية امللكة مشريام /سرياميس.
تصورتك مشريام ولكن ال قابعة على عرش او ممتطية صهوة
جواد .بل امرية فاعلة يف جمال تربية االنسان ومبدعة يف صياغة
الشعر.
انت يا مي خنناخ مطر لالرض املشتاقة .جودي غيثا ...حنلم ان
نرافقك يف لوحاتك الفذة القادمة الينا تباعا ..نأمل ان تكوني
دائما..انت انت كما انت.
قد يقال ..مهال ذهبت بعيدا .اقول:
تفاجئك امراة من وطين تنبثق كفينيق من رماد اشعلناه حنو ذكور
الشرق ببطريكياتنا لتدفن فيه االنثى االم .اصل تشكلنا .فعادت
مي لتذكرنا بتاء التأنيث احلقة .عادت لتعيد لنا االرض االم اليت
زينت الكون باحلرف االول .واالنسان االول .واحملراث االول.
فهنيئا لوطننا ولنا بك شعلة متقدة ال تعرف االنطفاء.
السيدات السادة:
يقفز اىل الذاكرة الكبري طالل حيدر اعود معه امسعه يقول" :كان
الصمت كالما ،ثم اقرتف االنسان خطيئة اللغة عندها ضاق عليه
السكوت الذي كان لغة ،حينها صار االخر اخرا منفصال ،وصارت
اللغة تستجدي عودة االخر اىل دائرة النحن ..صارت تستهدف،
عرب الفن /الشعر /اسرتداد االخر والتوحد به" هكذا انت يا مي كما
اهلو ..ليتولد بشعرك النحن..
احسستك انت ..الذاهبة اىل
َ
متايلي حرة على الصفحات ..ارمسي احلياة بلغتك كما ترينها
بالبصرية ..رائع فيك االنعتاق من عماه اللغة واالروع هو ولوجك
اىل فضاءات االحياء.
قيل :امجل الكالم هو الذي مل َ
يقل .هنا اقول بان امجل الكالم
هو الذي سيقال .انسحب بهدوء اىل ظالل املنرب .وادعه لسيدته
لتسمعنا .اجلزل والقشيب والعذب .بصوتها ونبضها وعمق
االحساس فيها .احييكم سيداتي وسادتي واتغلف صميت..شكرا

آل كحيله يشكرون

تتقدم ارملة الفقيد ناهدة كحيله واجناهلا
وعموم آل كحيله وغزاله
بالشكر اجلزيل من مجيع الذين واسوهم بفقيدهم الغالي

شعيب كحيلة (ابو جورج)

باحلضور او الذين اتصلوا هاتفيا من مجيع املدن
االسرتالية وسورية والدول االجنبية
خيصون بالشكر السفري السوري متام سليمان وعقيلته
للفقيد الرمحة ولكم من بعد طول العمر والبقاء

ارملة الفقيد واجناهلا

علماء آثار إسرائيليون يكتشفون
عملة نادرة قرب احلدود مع لبنان
أفاد علماء آثار إسرائيليون إنهم اكتشفوا أثقل عملة ذهبية يف
اسرائيل وأكثرها قيمة قرب احلدود مع لبنان.
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن بيان صادر عن إدارة اآلثار أن وزن
العملة الذهبية يبلغ  28غرامًا وعمرها  2200سنة ،وعثر عليها يف
 22حزيران املاضي يف موقع تل كديش قرب احلدود اللبنانية.
واوضحت أن حجم العملة هو ستة أضعاف حجم معظم العمالت من
تلك املنطقة.
وقال مدير قسم العمالت يف إدارة اآلثار دونالد أريال إن تاريخ
العملة الذهبية يعود إىل اإلمرباطورية السلوقية يف العراق وقد
سكها البطاملة املصريون .واضاف أن الصورة على العملة قد
متثل امللكة كليوباترا األوىل ،زوجة بطليموس اخلامس ،وهي
ثانية عملة بطليمية يعثر عليها يف إسرائيل ،وكان وزن األوىل
غرامني فقط.

اختصاص ،خربة وصدق يف العمل

اسألوا الصيدلي كيف ميكنكم توفري املال

تتوفر يف الصيدلية فيتامينات

)(BLACKMORES

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
مقابل مركز الربيد

Ph: 9632 6890 - Fax: 9681 1609
333 Guildford Rd. Guildford NSW 2161
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نافذة على اجملتمع اعداد وتصوير اراكس

نشاطات فرقة ارز لبنان الفولكلورية

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

خطوبة الشاب عصام صاحل واحلسناء رانيا حديد

ال ترتك الفرقة مناسبة اال وتشارك بها يف الوالية وخارج الوالية،
منذ تأسيسها لغاية االن وهي مثابرة على تعليم وتقديم الفولكلور
والرتاث اللبناني للشبيبة والصبايا يف اسرتاليا.
السبت  2010/08/07وبدعوة من اذاعة  2MEالعربية شاركت يف
املهرجان الذي كان خمصصا لتقديم املساعدة ملرضى السرطان يف
الوالية حيث قدمت الفرقة وصالت من الرتاث والدبكة امام مجهور
متنوع يف منطقة بانكستاون وحبضور بعض نواب املنطقة.
السبت  2010/08/07وبعد االنتهاء من مهرجان ال  2MEانطلقت
الفرقة اىل منطقة الكمبا لتشارك هناك يف املهرجان السنوي الذي
تنظمه بلدية كنرتبري والذي جيمع اكثر من  26الف شخص يأتون هلذا
املهرجان من مجيع املناطق يف والية  NSWقدمت الفرقة وصالت
من الفولكلور اللبناني شارك يف معظمها اجلمهور الذي كان ينتظر
وصالت الفرقة .والفرقة كانت هي اليت اقفلت املهرجان بتقدميها
اخر الوصالت على املسرح الساعة  3:45من بعد الظهر.
الف مربوك ملهرجان الكمبا وملهرجان ال 2ME
ترقبوا مهرجان الفرقة السنوي يف دارلينغ هاربر االحد 2010/10/10
بعنوان»Lebanon Carnival 2010 « :
ترقبوا الفرقة يف اداليد ومهرجان "صدى االمواج" مبناسبة عيدها
ال 33سنة.

(اعاله بعض اللقطات)

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

ϥϼϋՀ

*اخلطيبان عصام ورانيا بني االهل*

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

حتى
ήϬψϟΪόΑΔόΑήϟϰΗ
ΡΎΣΎΒλΔόγΎΘϟΔϋΎδϟϦϣ
ΪϣΎΣϰϔτμϣΪϴδϟΔϴόϤΠϟήϴΗήϜδΑϝΎμΗϷϰΟήϳΕΎϣϮϠόϤϟϦϣΪϳΰϤϟ
02 9649 2063ϢϗήϟϰϠϋ

يف اجواء الفرح والسرور متت خطوبة الشاب املهذب عصام صاحل
على االنسة احلسناء رانيا حديد يف صالة ستار باالس قصر االفراح
واملشهور باملناسبات اجلميلة وحسن املعاملة .والصالة اليت مجعت
قليب عصام ورانيا واهل اخلطيبني باشراف مديرها السيد عبود دباغ
يف امجل سهرة ممتعة وحضور عدد من املدعوين واالقارب واستقبلهم
الفنان جوزيف حاقالني باحلى الكالم باللغة العربية واالنكليزية مع
وصلة غنائية كربى اشعل الصالة طربا وفرحا مع اخلدمة السريعة
املمتازة من الديناميكي منري مشعون .وخالل السهرة العامرة حبس
اخلطيبان عصام ورانيا بعضهما مبحبس اخلطوبة وهدايا الذهب من
االهل واالقارب وعمت الفرحة قلوب اجلميع وخاصة والد العريس
الذي كان جيول بني املدعوين باالبتسامة احللوة يرحب باجلميع .ومع
اشعاع فالش اراكس قطع اخلطيبان عصام ورانيا قالب احللوى وتقبال
التهاني من اجلميع مربوك وعقبال الفرحة الكربى.

عيد ميالد الشاب سالم سفاريين يف مطعم شاهني

.ΔϤϳήϜϟ ΔϴϟΎΠϟ ΔϣΪΧϲϓΎϨΗήϴδϣϢϋΩϝ ΐΟϭϢϜΑΎδΘϧ
ΓέΩϷ
̂˻˻˹˺˹/̀/

مبناسبة عيد ميالده دعا الشاب املهذب االصدقاء الذين حتلقوا
حوله ورقصوا معه بفرح وبهجة اىل مطعم جان شاهني يف
بانكستون الذي يتحلى بامجل املناسبات والربنامج الفين مع
الفنان جورج خوري واملطرب نسيم سعد واخلدمة السريعة
املمتازة .ووسط اهلتاف والتصفيق واغنية هابي بريث داي
اطفأ سالم مشوعه وقطع قالب احللوى وتقبل التهاني من اجلميع
وشربوا خنبه متمنني له سنني عديدة مربوك.

الليالي الذهبية موعد دائم مع عشاق السهر

وتبقى الليالي الذهبية عروسة السهر املتألقة دوما حبلة الفرح الزاهية
الساهرة لقلوب روادها مع الربنامج الفين الشيق .واالسبوع املاضي
كانت الليالي مع عشاق السهر يف ساحتها والذين توافدوا باعداد
كبرية واحتفلوا مبناسباتهم العديدة على انغام املطرب امحد سلطان
واملطرب الضيف شوقي ديب واستقبال الوجه البشوش ومقدم
الربنامج اللبق بدوي حبيب واخلدمة السريعة املمتازة من الطاقم
العامل وخاصة كأس اهلنا من يد مدير البار السيد مارون حامت.
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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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رثــاء

اىل ألذي غاب دون ان يريد

اىل احلاضر يف غيابه ،اىل احلبيب ،اىل عريس الفن رامي الشمالي ...
ابدأ اوال بتحية اىل روحك الطاهرة اليت قادتين اىل ان
امحل قلمي من جديد لكي أكتب اىل من بوداعه ابكى لبنان
والشعب العربي امجع ،اىل احلي يف قلب كل واحد منا ،اىل
عريس لبنان وأول عريس لستار أكادميي ...
رامي كميل الشمالي 2010 -1988
 22عاما ،احلائز على شهادة يف العلوم الزراعية.
دخل اىل ستار اكادميي يف املوسم السابع ،وهنا قد بدأ
بتحقيق احالمه العلنية والباطنية دون أن يدري ،ومن كان
يدري بأن هذا الشاب الطفل ،النجم الواعد ،أمل املستقبل،
سوف يداهمه املوت  ،وبأن خطواته األوىل يف احللم الفين
الذي جهد يف حتقيقه لبقائه حتى احللقة قبل النهائية ،والذي
سرق قلوب وحمبة وجذب الشعب اللبناني والعربي بامجعه،
مل تكتمل ولألسف مل يتمتع بثمرة جهده ولذة احلصاد.
رامي الشاب الطفل ،الشاب املؤمن امللتزم يف حياته
الدينية الذي كان حيمل يف قلبه سر حلمه املخيف ،اىل أن
افصح عنه بتاريخ  23آيار مما جعلنا ندخل يف صمت كبري
وغصة مؤملة ،نعم رامي روى قصة موته ووحده كان يعرف
مرارتها ،واذا تتبعنا األحداث وأغنيته ( خدني معك على درب
بعيدي مطرح ما كنا والد صغار ،ديف ربيعي بشمس جديدي
نسيين يوم  ) ...مل يقدر أن يكمل كلمات األغنية اليت
تقول ( نسيين يوم لصرنا كبار) ألنه كان يعلم يف داخله
ان حياته على هذه األرض قصرية ...وإذا أكملنا أحداث هذا
اليوم املشؤوم نرى ان رامي اخربنا بوجعه ،وهذا دليل على
شفافية هذا االنسان الطاهر وقربه من ربه  ...وتكمل بدرية
عندما حضنت رامي وهي تبكي وغنت له اغنية األماكن كلها
مشتاقة لك  ...كان القدر يرسم حالتنا حنن اآلن بعض
فراقه ،نعم كل شيئ فينا وحولنا يقول اشتقنالك ....
بعد جهد جهيد لرامي الشمالي بستار اكادميي الذي شرف
ورفع اسم لبنان عاليا باخالقه الدمثة و مبحبته األخوية
وبابتسامته اجلميلة ايضا رفع راس اهله وبلدته سهيلة،
كان فخرا لنا ومستقب ًال واعدًا،لقد اتفق رامي مع زمالئه
على اللقاء بعد انتهاء املوسم السابع ،حزموا له امتعته دون
ان يدركوا أن وداعه هلم هو الوداع االخري وعناقه والقبل
ستبقى الذكرى الوحيدة و االخرية .خرج من باب االكادميية
لكي يفتح باب الشهرة ( بلقائه مع مرشده الروحي قال له
انا ما زلت رامي والشهرة ال جتعل مين مغرورا ألني اكره
الغرور)  ،استقبله عدد كبري من االهل و االقارب و االصدقاء
واملعجبني  ،يزفونه على االكف وبقيت «اهليصة» حتى
الصباح ،وال أحد كان يعلم أن هذا املشهد سيعاد ولكن
بدموع احلزن على فقدان األبن احلبيب...

بالقوة والتعزية والصربعلى فقدان من داهمه املوت وأخذه
منك ومنا ،لكنه لن يستطيع أخذه من قلوبنا
ِ
وأن النجم الذي سطع أوال يف
أحشائك ،سطع ثانيا يف مساء
لبنان والوطن العربي ،واآلن أضاء يف مساء اآلب مع أبيه
السماوي وابيه كميل ،كوني مطمئنة يا غالية ألن العذراء
امنا مجيعًا ،تعتين به  ...كوني قوية ألن رامي لطاملا حلم أن
تكوني يف هناء  ...فيا اماه أنا أعلم جيدا أن شباب الكون
امجع ال يعوض لك فقدان ابنك احلبيب ،ولكن أقول لك رامي
مل يرتكك وحيدة ،رامي حي يف قلب كل واحد منا ويف قلب
كل شخص أحبه ودعمه خالل مسريته يف األكادميية ويف
قلوب زمالئه
ودع رامي صيف لبنان األخضر ومشس متوز ،وأيضا دير
القديسة تريزا حيث اخذ «زوادته» الروحية وانطلق اىل
مطار بريوت حيث كانت اخر مرة تطأ رجليه تراب لبنان حيا،
ذهب رامي اىل مصر لتلبية دعوة صديقه يف االكادميية
حممود شكري ،حيث اتصل رامي بوالدته بعد وصوله اىل
مصر بقليل ليخربها انه خبري وسعيد هناك ،وبعد وقت قصري
ّ
تلقت العائلة اتصاال ثانيا كان من والد حممود شكري الذي
اخرب العائلة باخلرب املفجع ّ
واكد هلم وفاة رامي حبادث سري مل

Fayez K Korss

تعرف تفاصيله بعد على جسر « 6اوكتوبر» يف القاهرة
 2010-7-8اليوم األسود ،حيث تلقى لبنان والشعب العربي
خبرب وفاة النجم رامي الشمالي ،حيث للوهلة األوىل مل
تصدق ،ال يوجد كالم يشرح عن اسفنا وعن الفاجعة لفقدان
حبيبنا النجم الشاب ،الذي جهد لالمساك بالضوء والنجوم
فداهمه املوت مبكرًا خارج ارضه بعيدًا عن اهله ....
وصل اجلثمان يف  2010-7-9عند الساعة السابعة ونصف
مساء ،ويف  2010-7-10العرس الكبري حيث زف مرفوعا على
االكف جيول بني زمالئه واصحابه وعائلته وابناء منطقته،
حيث زار كل االماكن اليت أحبها وبعدها اىل كنيسة مار
عبدا – سهيلة لتوديعه .هذا هو اليوم االخري و النظرة
االخرية و اللمسة االخرية لك يا عريسا طاهرًا ،نعم يا عريسنا
أنت اليوم حفر امسك بكل قلب منا ودخل امسك يف تاريخ
لبنان مع امساء عظيمة وكبرية ،واألهم انه امسك تسجل يف
سفر امللكوت مع األبرار والصديقني  ...جناحك ال حنسبه
بالساعات أو األيام ،أنت فنان الشباب وسوف تبقى فنانا
يف كل األوقات وكل القلوب ،سوف حنبك يا عريس الفن،
أنت حلن كل األحلان.
أىل أم رامي:
امسحي لي ان اقبل يديك وجبينك ،واطلب من ربي ان ميدك

البطالة تهدد خبلق «جيل ضائع» يف العامل
حذر مكتب العمل الدولي امس من ان البطالة اليت تطال الشبان
واليت بلغت السنة املاضية مستوى قياسيًا قارب  81مليون عاطل
عن العمل ترتاوح اعمارهم بني  15و 24سنة ،قد تولد "جي ًال
ضائعًا" .ويف تقرير حول عمل الشبان اوضح املكتب ان "البطالة
اليت تطال الشبان يف العامل ارتفعت اىل حد مل تبلغه ابدًا من قبل
ويتوقع ان تزداد سنة  ."2010وارتفعت نسبة العاطلني عن العمل
من  %11.9سنة  2007اىل  %13السنة املاضية ويتوقع ان ترتفع
قليال اىل  %13.1سنة  2010قبل ان تنخفض اىل  %12.7يف
السنة املقبلة حسب تقديرات املنظمة.
وقال املدير العام ملكتب العمل الدولي خوان سومافيا ان "الشباب
هو حمرك التنمية االقتصادية" مؤكدًا ان "التخلي عن هذه الطاقات
خسارة اقتصادية قد ختل باستقرار اجملتمع" .وحذر من ان بطالة
الشبان اليت ازدادت بنحو  7.8مليون شخص منذ  2007قد ختلق
"جي ًال ضائعًا من الشبان الذين خرجوا من سوق العمل وفقدوا اي
امل يف احلصول على وظيفة تضمن هلم حياة كرمية".
ويف الدول الناشئة اليت تعد  %90من الشبان ،يتأثر هؤالء
خصوصًا من هذا الوضع الذي غالبًا ما يؤدي اىل خفض ساعات
العمل والرواتب ملن ال تزال لديهم وظيفة .واكدت املنظمة انه

على هذه الورقة قد بكى قلمي وناحت كلماتي
ً
عبارة او كلمة تفصح عن مدى حيب لك،
ال أجد
أمثن كلمة تعرب عن حمبيت الفظها واكتبها هي امسك
رامي الشمالي  -لن ننساك

خالل  2008مل يتمكن حنو  152مليون شاب ،اي ما يعادل  %28من
القوة العاملة يف هذه الفئة من االعمار ،من اخلروج من الفقر رغم
عملهم حيث كانوا يكسبون اقل من  1.25دوالر يف اليوم (اقل
من يورو) .ويطال ارتفاع البطالة هذا حنو  %45من سكان الدول
الصناعية وخصوصًا يف وسط اوروبا وشرقها وجنوبها 0استونيا
والتفيا وليتوانيا واسبانيا) .ويف الواليات املتحدة ارتفعت بطالة
الشبان بثماني نقاط لتبلغ .%18
وملكافحة هذا الوضع دعا مكتب العمل الدولي احلكومات اىل
مواصلة براجمها لدعم توظيف الشبان رغم خطط خفض امليزانيات
اليت اعلنت يف االشهر االخرية.

حرائق روسيا وكندا سبب التلوث حول األرض
حذرت وكالة الفضاء األمريكية (ناسا) من أن احلرائق اليت جتتاح
وسط روسيا وشرقي سيبرييا وغربي كندا خلقت حلقة من تلوث
اهلواء جتاوزت احلدود الوطنية لتلك الدول لتشكل حلقة حول
كوكب األرض.
وقالت الناسا إن من أبرز امللوثات الناجتة عن احلرائق هو غاز
أحادي أوكسيد الكربون الذي يسبب بالكثري من األمراض اخلطرة
كما يساهم يف ارتفاع كمية غاز األوزون األرضي الذي يسبب
مشاكل يف التنفس.
ومع ارتفاع أحادي أوكسيد الكربون يف الغالف اجلوي ،ينتقل
ليلف الكرة األرضية .وقد بثت ناسا صورًا تظهر فيها نسب
أحادي اكسيد الكربون فوق مناطق حمددة من األرض ،ترتكز فوق
العاصمة الروسية ،موسكو ،وفوق القطب الشمالي.
يشار إىل ان موجة من احلر الشديد جتتاح روسيا منذ منتصف
حزيران (يونيو) املاضي ،ما أدى إىل اندالع حرائق يف الغابات
وتسبب بأسوأ حالة جفاف منذ عقود .وتستعر نريان احلرائق يف
مناطق شاسعة يف وسط روسيا بسبب اإلرتفاع القياسي لدرجات
احلرارة واجلفاف ،ما أدى على مقتل أكثر من  50شخص.
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اعالنات

We Welcome you to
لدينا أفخر أنواع البقالوة  -الكايك  -واحللويات
والشوكوال  -وتشكيلة واسعة من البسكويت

خربة اكثر من  21سنة يف تصنيع البوظة من
الفواكه الطبيعية يف احملل واليت اختذت شهرة يف
مجيع أحناء سيدني
مجيع اصناف احللويات تصنّع يومياً يف احملل
نستضيف مناسباتكم من اعياد ميالد واجتماعات عمل
مبا يناسب ميزانياتكم

نتقدم
بأحر التهاني
من اجلالية
مبناسبة
شهر رمضان
املبارك

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

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

نتقدم بأحر التهاني من اجلالية االسالمية والعربية مبناسبة
شهر رمضان املبارك ..اعاده اهلل على اجلميع باخلري والسالم

لدينا مجيع انواع احللويات..
البقالوة والبييت فور واملعمول والشوكوال
والقشطة والكنافة وحالوة اجلبنة والبوظة وغريها...

ويف شهر رمضان املبارك نفتخر بأن نقدم لزبائننا
حالوة الشميسة واخلليلي بالقشطة والفستق
وورد الشام وحالوة الرز ومقلوبة بفستق
Shop 4 /412 Princes Hwy Rockdale, 2216
Tel. 02 9597 2071 - Fax. 02 9597 2044
Web. www.ibrahimpastry.com.au
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تسلية

احلمل ( 21آذار –  20نيسان):ينجذب اآلخر اليك ألنك بريء وطيب
وال تشكل نرجسيتك نقطة نفور بل يعوض كرمك كل التفاصيل
الصغرية يف شخصيتك اليت رمبا وصفها بعضهم باملزعجة
واملؤذية.

تؤملك وتعذبك .يشعر الشريك انك ال تعرف االستقرار العاطفي.

ال يعرف اآلخر كم تتعذب يف حياتك اليومية وألتفه االسباب.

الثور ( 21نيسان  20 -أيار):تتعلم دروس احلياة القاسية واألليمة
ببطء ،ولكنك متى تعلمت وفهمت االختبار الذي عشته ،ال تنسى
وان غفرت .رمبا اعتقد االصدقاء انك ساذج ولكنك يف احلقيقة
حكيم.

االسد ( 21متوز 21 -آب):حتاول ان تقنع اآلخر انك ال حتتاج اليه
وانك تقدر على التصرف باستقالل يف كل وقت ،ولكنك يف
احلقيقة تريد من اآلخرين ان يتعاملوا معك برقة وحنان.

القوس ( 23ت 20 - 2ك:)1تعرف ماذا تريد من احلياة وال تدع
االفكار السوداوية تسيطر عليك ،ويف احلب تتصرف كاملراهق
الذي ال يعرف ان حيصل على مبتغاه من الشريك.

العذراء ( 22آب  22أيلول):ال تضيع وقتك باالوهام او االحالم ،بل
متضي حياتك يف العمل وال تعرف الكسل ،وال يهدأ تفكريك وان
حلظات .تبحث دائمًا عن اهداف جديدة وعن نشاطات متنوعة.

اجلدي ( 21ك 19 - 1ك:)2ال تعرف ان تدوزن حبك فتخنق الشريك
مبشاعرك املتناقضة وحتاول ان تسيطر عليه وجتعله ينفذ اوامرك.
حتتاج اىل من هو اكثر قوة منك وأكثر حكمة.

اجلوزاء ( 21ايار  20 -حزيران):شخصيتك ليست واضحة كليًا
ويرى بعضهم انه يصعب عليهم ان يفهموا التناقضات احملرية
اليت جتسدها طبيعتك املتقلبة .يرى الشريك انك مل تغادر فعليًا
عامل الطفولة.

امليزان ( 23أيلول  22 -ت:)1ال تتحمل البقاء وحيدًا مدة طويلة،
بل حتتاج اىل االصدقاء وحضورهم باستمرار .تعرف متى تنغلق
على نفسك ومتى متد يدك اىل اآلخرين وبراكني غضبك الداخلية
متأججة باستمرار.

الدلو( 20ك 18 - 2شباط):ال تطلق االحكام املسبقة على االصدقاء
وتتفهم نزواتهم ونقاط ضعفهم .ولكنك متى شعرت بأنهم يتخطون
حدود املعقول ،تصبح شرسًا وعدوانيًا ،وتتصرف بربودة وتعال.

السرطان ( 21حزيران  20 -متوز):غالبًا ما تشعر باحلزن غري املربر
وألتفه االسباب ،ألنك تنطلق من مزاجيتك واحاسيسك الدفينة اليت

العقرب ( 23ت 22 - 1ت:)2تشعر بالكثري من االمور قبل حدوثها
لكنك نادرًا ما تعرب عن احاسيسك ،وتتصرف بربودة وال مباالة كي

احلوت ( 19شباط  20 -آذار):أنت متواضع ومتفهم ومتيل اىل
اخلوف من التعبري عما يعتمل يف نفسك وتقدر على الكذب والتمثيل
والتظاهر باحملبة اليت ال تشعر بها احيانًا.
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اعالنات

النائب الفيدرالي مرشح حزب العمال ملقعد بارتون روبرت ماكليالند لـ»اهلريالد»:

نتعهد الوصول اىل خدمات صحية افضل ونظام مكان عمل أكثر عدالً

من املرشحني العماليني
ملقعد بارتون الفيدرالي
نائب املنطقة روبرت
ماكليالن الذي ُولد يف
منطقته االنتخابية وفيها
ترعرع ويف مدارسها تلقى
علومه ومازال يسكن فيها
مع زوجته واوالده االربعة
حتى اليوم.
وردا على سؤال حول
متى مت انتخابه للمرة
النائب
قال
االول
روبرت ماكليالن :مت
انتخابي للمرة االول
كنائب فيدرالي ملقعد
بارتون يف شهر آذار
العام  1996ويف تشرين
االول يف العام 1998
مت تعييين الول مرة
يف حكومة الظل حلزب
العمال ،وبعد انتخاب
حكومة العمال يف تشرين
الثاني ُ 2007عينت وزيرا
لالدعاء العام االسرتالي

الرقم
بذلك
فكنت
 33يف هذا املنصب.
ويف اجابة على سؤال
حول حياته وسكنه ومدى
عالقته باملنطقة اليت
ّ
ميثل قال :لدي ارتباط
قوي مبنطقة سانت جورج
وسكانها حيث ُولدت
وترعرت .تلقيت علومي
االبتدائية يف مدرسة
كونيلز بوينت ،والثانوية
يف ثانوية بالكهريست
العليا حيث كنت كابنت
املدرسة يف العام 1975
وما زلت اسكن مع
زوجيت واوالدنا االربعة
يف املنطقة.
درست القانون يف جامعة
نيو ساوث ويلز كما حزت
على ماسرتز يف القانون
من جامعة سيدني.
قبل دخولي الربملان
الفيدرالي كنت شريكا يف
شركة Turner Freeman

القانونية خمتصا بقانون
العمل والرياضة.
وحول اختيار النائب
روبرت
الفيدرالي
ماكليالن االنضمام حلزب
العمال وما كان الدافع
لذلك اجاب:
انضممت حلزب العمال
االسرتالي بسبب امياني
القوي بالقيم اليت ميثلها
ويدافع عنها احلزب مثل
العمل من اجل املساواة
واحلرية
والدميقراطية
االجتماعية،
والعدالة
وانا فخور خاصة بالتقدم
الذي حققناه لضمان ان
يكون لالسرتاليني نظام
تعليم قوي وخدمات
صحية سهلة الوصول
اليها ونظام عادل ملكان
العمل.
ومع ان مقعد بارتون
االنتخابي الذي امثله يعترب
مقعدا امنا حلزب العمال

Robert McClelland MP
the Federal Member for Barton

فانا ال اخذ هذا االمر
كتحصيل حاصل حيث
انين احتمل مسؤولييت
يف متثيل سكان مقعد
بارتون بكل جدية ودائما
اجد وقتا للقاء اكرب عدد
ممكن من الناخبني.
وعما حققت حكومة العمال
خالل السنوات الثالث
يف احلكم قال النائب
ماكليالند:

«يف ظل حكومة حزب
العمال الفيدرالي جنحت
ختفيف
يف
اسرتاليا
اضرار االزمة االقتصادية
العاملية عليها اكثر من
اي اقتصاد متقدم اخر.
تصرفنا بشكل حاسم
ملساعدة املصاحل احمللية
ومحاية االف الوظائف
احمللية .وسوف نعيد
الفائض اىل املوازنة
حبدود العام .2013
وعن اجندة حزب العمال
الفيدرالي ،قال:
ان حزب العمال الفيدرالي
يتعهد بالسري باسرتاليا
قدما من خالل:
ضمان ان حيصل كلاالسرتاليني على خدمات
صحية افضل من ضمنها
زيادة التمويل الصحي
حبدود  50يف املئة
من
املزيد
وتدريب
املمرضات واالطباء.

االستثمار يف التعليمبتوفري مراكز تدريب
جتارية واجهزة كومبيوتر
ملدارسنا ومواصلة الرتكيز
على براعة املعلم.
مبتابعة
البيئة
دعمالقياسي
االستثمار
يف الطاقة املتجددة
مثل الطاقة الشمسية
واهلوائية لتحقيق هدف
الوصول اىل  20يف
املئة من الطاقة املتجددة
حبدود العام .2020
ضمان ان يتمتع كلاالسرتاليني بنظام مكان
عمل عادل.
لقد عملنا ،جوليا غيالرد
وانا ،جبد الجلكم والجل
اسرتاليا ولكن ما زال
هناك الكثري لنعمله.
معا نستطيع بناء اقتصاد
قوي ومحاية اخلدمات
اليت تتكل عليها العائالت
احمللية.

يتعهد حزب العمال الفيدرالي السري باسرتاليا قدما من خالل:
ضمان ان حيصل كل االسرتاليني على خدمات صحية افضل منضمنها زيادة التمويل الصحي حبدود  50يف املئة وتدريب املزيد
من املمرضات واالطباء.
Robert McClelland MP
االستثمار يف التعليم بتوفري مراكز تدريب جتارية واجهزةthe Federal Member for Barton
كومبيوتر ملدارسنا ومواصلة الرتكيز على براعة املعلم.
دعم البيئة مبتابعة االستثمار القياسي يف الطاقة املتجددة مثل الطاقة الشمسية واهلوائية لتحقيقهدف الوصول اىل  20يف املئة من الطاقة املتجددة حبدود العام .2020
ضمان ان يتمتع كل االسرتاليني بنظام مكان عمل عادل.Authorised by Robert McClelland MP, Shop C, 1 Butler Road, Hurstville NSW 2220.

SPIRITUAL THERAPIST
Traditional Spiritual Help
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*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

