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االسبوع املقبل ملناقشة
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 احتماال،الثقة على اساسه
 ويبقى حتديد،ضعيفا
املوعد رهن قرار رئيس
 خاصة،اجمللس نبيه بري
وان اللجنة الوزارية اليت
من املقرر ان تعود اىل
االلتئام االثنني املقبل ما
زالت يف حاجة اىل أكثر من
جلسة لتوليد بيان وزاري
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VISA Debit Card: A New World of Spending
For the smart, modern traveller, a VISA debit card is
as essential as packing one’s luggage for a holiday.
According to the Australian Bureau of Statistics
(ABS, 2010) the number of Australian residents
travelling overseas for short trips has grown at an
exceptional rate with statistics from 12 months prior
to June 2010 illustrating that 6.8 million overseas
trips were made by Australians, compared to 2.1
million from two decades earlier.
With the strength of the Australian dollar, the
increasing popularity of overseas travel is not
unusual. The staggering rise in global travel can
be primarily attributed to the presence of an online
community of travel agencies, insurance companies
and accommodation who have turned the travel
industry into an accessible and affordable market,
with competitive match-quotes and last-minutedeals on accommodation for those on the hunt for
a good bargain. With the convenience of overseas
travel all in the tap of a mouse-click, enthusiastic
holiday-goers not only have complete control in
organising their trip based on an extensive list of

internet reviews and recommendations but also these funds while overseas, usually from an ATM
save massive amounts on discounted airfare deals outlet.
and reduced hotel rates.
More recently, the Visa Debit Card, a product offered
One of the key advances in travel is the issue of by Arab Bank Australia, has revolutionised the
your spending money while overseas. Cash has challenge of spending your own money overseas.
traditionally been the only way to take your money It comes with all the convenience of a regular Visa
overseas for spending purposes. However there credit card, however you’re using your own savings,
has always been a risk associated with travelling not credit. Linked to one of your savings accounts,
with large amounts of currency. Misplacing it, or it provides you easy access to your own money,
theft means your money is gone forever, with no wherever Visa is accepted.
opportunity to recover your precious savings. In
the past traveller’s cheques were widely used as With over 29 million VISA outlets located around
an alternative, however they were often awkward the world, enjoying your holiday has never been
to use and many local retailers were reluctant to simpler. Just as traveller’s cheques were phased out
accept them.
by credit cards, the VISA Debit Card is the solution
for those who want to spend their own money
Today, travellers who prefer not to rely on credit conveniently and securely instead of carrying
cards have a number of convenient and secure uncomfortable amounts of cash whilst on vacation.
alternatives. The ‘Cash Passport’ was created to
allow people to convert their own money into a Visit arabbank.com.au or freecall 1800 272 222 to
select number of foreign currencies, and carry a learn more about Arab Bank Australia’s Visa Debit
card with them that would enable them to access card.

Free offer!
Hold an Arab Bank Australia Visa Debit card or simply
apply# for one, and your next International Telegraphic Transfer
fee will be free.* Hurry, this offer is for a limited time only.+
Visa Debit is fast becoming the world’s most popular
way to spend your own money when travelling
overseas, accepted at over 29 million places around
the world.

This is a perfect opportunity for those planning
on travelling overseas to use their own money in a
safe and secure way. Be quick, visit your nearest
branch for details.

Terms and conditions fees and charges may apply. *This refers to a International Telegraphic Transfer fee of $20, one fee waived per customer. +This offer is available until Friday 29 July 2011. #To be eligible for an Arab Bank Australia Visa Debit card, customer is required to hold
an Arab Bank Australia transactional account. This advertisement does not take into account your objectives, financial situation or needs. Before acting on the information, consider whether it is right for you. You should obtain and consider the Product Disclosure Statement (PDS)
for this product before making a decision. To obtain a copy of the PDS, phone 1800 272 222 or visit arabbank.com.au.Arab Bank Australia Limited ABN 37 002 950 745 AFSL 234563 ABA4443
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لبنانيــات

«على جملس األمن تنفيذ قراراته قبل وضع شروطه على احلكومة»

«التغيري واإلصالح» :املعارضة
املزاجية ممنوعة

نبه تكتل «التغيري واإلصالح»
ّ
حدودًا
«هناك
أن
على
وأن
الشرسة
للمعارضة
املعارضة املزاجية ممنوعة»،
وشدد على أنه «على جملس
األمن تنفيذ القرارات الدولية
حيال لبنان قبل وضع شروطه
على احلكومة ،ألننا دولة ذات
سيادة» .وأشار اىل أن «هناك
فسادًا وهدرًا يف الدولة،
واملسؤوليات جيب أن يتحملها
من كان يف موقع السلطة».
[رأى عضو التكتل النائب
ناجي غاريوس يف بيان أمس
االول ،أن «قسمًا كبريًا من
سيكون
اللبناني
الشعب
سعيدًا ومطمئنًا اىل القرارات
اللبنانية الصرفة اليت ستتخذها
هذه احلكومة» ،واصفًا أبعادها
«باخليرّ ة والنابعة من خلفيات
«لدى
وقال:
إصالحية».
رئيس احلكومة جنيب ميقاتي
من احلكمة واحلنكة واهلدوء
السياسي ما يكفي ويزيد،
لالتيان باحللول املطلوبة،
وال سيما للقضايا املعيشية
وهذا همه األول والباقي
منبهًا على أن «هناك
تباعًا»ّ ،
حدودًا للمعارضة الشرسة وأن
املعارضة املزاجية ممنوعة
حيال حكومة ميقاتي».
وسأل« :ماذا يريد الرئيس
(سعد) احلريري أفضل من أن
يكون يف صفوف املعارضة؟»،
مرحبًا بـ»عودته إىل لبنان ساعة
ّ
شاء ألن موقف العماد عون
ليس ضد شخصه بل ضد ما
كان يسمى عصر احلريري».
ولفت اىل أن «البيان الوزاري
لن يلعب على الكلمات بشأن
وهذه
الدولية،
احملكمة
احلكومة ال ميكنها القول إننا
سنغري نظرتنا إىل احملكمة
وال أن نتحدى جملس األمن
وال نقبل أن نتحداه ،لكن
عليه تنفيذ القرارات الدولية
حيال لبنان قبل وضع شروطه
على احلكومة ،ألننا دولة ذات
سيادة».
[شدد عضو التكتل النائب
سليم سلهب على ان «التكتل

سيكمل باالصالحات ضمن
القوانني واالنظمة» ،مشريًا
اىل انه «اذا كان األمر يتطلب
توسيع سجن رومية حملاسبة
مرتكبني ملا ال؟ والقانون هو
من يقرر من هو مرتكب».
اىل
حديث
يف
ولفت
حمطة» ، »MTVاىل ان جلنة
صياغة البيان ستتمكن من
التوصل اىل توافق حول
البيان الوزاري ،مشريًا اىل
ان «املواضيع اليت يقال إنها
ستكون موضع خالف لن تكون
خالفية بالقدر الذي يصوره
االعالم».
[أكد عضو التكتل النائب آالن
عون أن «ما يقوم به الفريق
اآلخر ،هو إثارة قدر كبري
من الضجة من أجل حرمان
احلكومة من فرصة اقالعها
وبدء العمل من أجل هموم
املواطنني» ،مشريًا اىل أن
«هذه السجاالت تريد ابقاء
التوتر على املستوى الداخلي،
وحرمان موسم االصطياف من
النجاح».
ورأى يف حديث اىل قناة
رد يكون من
«املنار أن «أفضل ّ
األكثرية على كالم املعارضة،
هو أن تستمر يف عملها».
وعن سبل التعامل مع
املعارضة اجلديدة ،قال« :حنن
نرد باألعمال ،ولدينا أكثرية
ّ
واالنتاجية،
للعمل
كافية
وكلنا ثقة بأنه جيب ان نقوم
بكل ما هو ممكن يف املرحلة
املقبلة».
[أعلن عضو التكتل النائب
ابراهيم كنعان يف حديث
إىل إذاعة «صوت املدى»،أن
«املناقشات خالل جلسات
جلنة املال واملوازنة أظهرت
الكثري من التجاوزات الكبرية
بالنسبة إىل احلسابات املالية
موضع
وهي
واملمارسة،
تقصي حقائق وحتقيق» ،مشريًا
إىل أن «هناك فسادًا وهدرًا
يف الدولة ،واملسؤوليات
جيب أن يتحملها من كان يف
موقع السلطة».
[ لفت عضو التكتل النائب

جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق  -عبداهلل طويل
سامي مظلوم
رئيس التحرير :انطونيوس بو رزق
مدير التحرير :سامي مظلوم
عالقات عامة :اكرم املغوّش
مكتب ملبورن :كميل مسعود
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اجلميل :احلكومة ستعيش على وقع
التطورات السورية

زياد أسود يف حديث اىل
وكالة «أخبار اليوم» ،اىل أن
رد النائب وليد جنبالط «خارج
ّ
عن إطار املوضوع األساسي
حتدث عنه عون»،
الذي
ّ
موضحًا ان «سياسة احلكومة
تكون يف البيان الوزاري،
أما يف املمارسة فتكون يف
تطبيق القانون» ،وتابع «اعتقد
ّ
تكلموا عن تطبيق
ان اجلميع
القانون إال إذا كان اهلدف
القول شيء والفعل شيء
آخر».
ورأى أنه «قد يكون جلنبالط
حسابات أخرى هلا عالقة
بارتباطاته بـ (الرئيس) سعد
احلريري او فريقه ،ولكن رأيه
يف هذا اجملال ال ينسحب وال
ميتد على رأينا ،كما اننا مل
ّ
نطلب من جنبالط ان يكون
نسخة طبق األصل عن رأينا
او تفكرينا .من هذا املنطلق
ما جيمع بيننا هو نهج سياسي
حيدد يف البيان
جديد ،جيب أن ّ
الوزاري عنوانه دولة القانون
واملؤسسات ،وليس تصفري
العدادات والبدء من اجلديد»،
قائ ًال« :رفض الكيدية ال
نطبق القانون»،
يعين اننا لن
ّ
مشددًا على أن «القانون هو
الذي حيكم ما بني الناس،
وهو وحده الذي خيلق توازنًا
يف احلقوق والواجبات».
وأكد «حنن نبحث عن العدالة
ونريد تصويب اإلجراءات
احملكمة
استخدام
وعدم
الدولية لغايات سياسية،
ألن للعدالة قواعد وأصو ً
ال،
والعدالة املتوازنة هي وحدها
اليت تكشف احلقيقة يف
اغتيال الرئيس رفيق احلريري
ورفاقه .أما استعمال احملكمة
لغايات أخرى ،فأمر مرفوض
ولن نقبل به».

سأل رئيس حزب الكتائب
الرئيس امني اجلميل خالل
حديث مع عدد من الصحافيني
يف باريس عن البديل من
الرئيس السوري بشار األسد،
مطالبًا األطراف املعنيني بتحييد
لبنان عن االزمات اخلارجية.
ووصف الوضع اللبناني بأنه
«ال يزال األكثر استقرار ألن ال
مصلحة ألحد يف التفجري».
اجلميل قال لدى سؤاله عن
ّ
تقوميه للوضع يف سوريا:
«من هو البديل من الرئيس
االسد؟ الفوضى او السلفيون
او املتطرفون؟ هل النظام
احلالي هو الذي يوفر االمن
واالستقرار؟ هذه املقولة مل
تعد مقنعة ومل يعد يف امكان
النظام السوري تسويقها كما
يف املاضي.
السؤال املطروح اليوم هو إىل
اين سيصل النظام؟ ال اعتقد
انه سيختفي صباح غد ،فما
زالت لديه مقومات البقاء ملدة.
ولكن ال ميكن ان تبقى االوضاع
كما هي .لقد انكسر هاجس
اخلوف عند الناس ومل تعد
هناك حمرمات .ثم إن التفاهم
الضمين بني اسرائيل وسوريا
تعرض للتعديل ،وهناك تغيري
جذري يف املوقف الرتكي
واالمريكي والغربي قد يؤدي
اىل تغيريات يف سوريا ،لكن
بأي حجم وسرعة؟ جيب مراقبة
التأثري الرتكي يف مصر وسوريا
بعد انفتاح أنقرة على احلركات
االسالمية.
اما بالنسبة اىل لبنان فهناك
توازنات معينة داخلية متنع
اجلنوح إىل تغيري املعادلة
جذريًا داخل النظام .لكن هذا ال
مينع ان النظام اللبناني حيتاج
اىل التطويريف ظروف خمتلفة
اي بالتفاهم بني اللبنانيني.
هذا سيحصل ولكن ما هي
وتريته؟».
هل املوقف السوري يف حالة

ضعف؟ أجاب« :حنن نطالب
االطراف بتحييد لبنان عن
االزمات اخلارجية .فأي رد فعل
سيواجه برد فعل معاكس مما
يؤدي اىل صراع داخلي يف
قضية لسنا طرفًا فيها ،وال
ميكننا من هذا املنظار تعجيل اي
تطور يف سوريا او تأخريه».
وسئل عن العمر املفرتض
حلكومة الرئيس جنيب ميقاتي،
فأجاب« :هذه احلكومة ستعيش
على وترية التطورات على
الصعيدين السوري واالقليمي.
اذا كانت التطورات طويلة األمد
فبالتاكيد سيكون عمر احلكومة
طويال ،واذا تطورت دراماتيكيًا
فسيكون لذلك تاثري يف
احلكومة ،خصوصا أنها احادية
وفئوية حتمل يف طياتها بذور
االنفجار(.»)...
وسئل عن تأثري القرار اإلتهامي
على الوضع احلكومي والبالد،
فأجاب« :بقدر ما يكون القرار
مقحما لبعض القوى سيكون
له تأثري بالغ ،سواء كانت يف
لبنان حكومة أو ال .فكيف إذا
كانت احلكومة احادية من هذا
النوع؟ لن تتمكن هذه احلكومة
من طمس نتائج القرار اإلتهامي
إذا كان عالي النربة».
وعن احتماالت احلرب يف
املنطقة قال «إنها كلها على
فوهة بركان والوضع السوري
غري مستقر ،وال احد ميكنه توقع
رد فعل اي دولة .وما حصل
يف العامل العربي ما زال ضبابيا
ونتائجه غري مضمونة .املفاجاة
ان الوضع اللبناني ال يزال
االكثر استقرارًا ألن ال مصلحة
ألحد يف اي انفجار» .وتابع ردًا
على سؤال« :ال اعتقد ان من
مصلحة حزب اهلل القيام باي
مغامرة ألن مثنها سيكون مدمرا.
واحلزب مدرك ملسؤولياته
وملصلحته .وهو يريد ان
يتضامن مع حلفائه ولكن ليس
على حساب وجوده».

وعن موقف الكتائب من مشروع
إنشاء «اجمللس الوطين» داخل
قوى  14آذار ،قال« :لدينا
مالحظات على اداء قوى 14
آذار .وحتى اليوم ال نشارك
يف اجتماعات أمانتها العامة،
لكننا ملتزمون مبادئ  14آذار
وقدمنا اقرتاحات عملية لتطوير
املمارسة».
وسئل :اذا اتهم القرار االتهامي
لبنانيني فحسب فهل ميكن
اعتبار ان احملكمة ادت واجبها؟
أجاب« :ال اود استباق االمور
والدخول يف فرضيات ،لكن
اجلميع يعلم ان بعض العناصر
اللبنانية مل تشكل سوى ادوات
لعناصر خارجية».
وعن لقاءاته يف باريس قال
اجلميل« :اجريت حمادثات مع
بعض الوزراء واملسؤولني
بعيدا من االضواء عن الوضع
وسبل
والعربي
االقليمي
مساعدة لبنان يف هذه املرحلة.
ومسعت خماوف من ان تؤدي
هذه احلكومة اىل االنتقاص من
الشعب اللبناني ككل .وهناك
مساع لئال يدفع الشعب مثن
تشكيل حكومة يعتربون ان
حزب اهلل يسيطر عليها()...
حنن عرضنا وجهة نظرنا،
واملوقف االوروبي اكثر ليونة
جتاه لبنان ،لكننا خنشى ان
تلحق اوروبا الواليات املتحدة
يف فرض عقوبات صارمة».
على
خشية
إىل
وأشار
لدى
خصوصا
«اليونيفيل»
وااليطاليني
الفرنسيني
واإلسبان من احتمال تعرضها
لردود فعل ،مشريا إىل أن
هذه اخلشية على مستوى
خرباء يتساءلون هل ان على
اوروبا االستمرار يف التزامها
جتاه القوة الدولية يف ظل
التهديدات .وملاذا البقاء اذا
كان الشعب اللبناني ال يريدنا
ويهددنا ،لكن هذا ليس املوقف
الرمسي على االطالق».

Lucky Len . No.1
بإدارة لطف اهلل حجّار

وكالة بيع اللوتو املحظوظة
منها تم شراء بطاقات اليانصيب رابحة املاليني
 390ألف دوالر 88735-دوالر 16-مليون دوالر
جربوا حظكم مع  Lucky Len . No.1وقد
تكونون من املحظوظني وتربحون املاليني

اّ
*ستيل جالبة الحطوط ملشرتي اليانصيب*

هدايا  -قص مفاتيح  -بطاقات لكافة املناسبات وغريها الكثري
Tel 02 9534 5111 Fax 02 9584 9003
Riverwood Plaza, Shop 35, 257 Belmore Road Riverwood NSW 2210
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لبنانيــات

«احلريري صاحب القرار يف عودته وكالم عون بقوة القمصان السود»

«املستقبل» :احلكومة امليقاتية بُنيت بطريقة ال تؤدي إال إىل الكيدية
أكد نواب كتلة «املستقبل»
أمس ،أن «احلكومة امليقاتية
ُبنيت بطريقة ال تؤدي إال اىل
الكيدية ،والثأرية واالنتقام»،
معتربين أن «البيان الوزاري
سيشكل املطب االول ،الذي
وأيدوا
ستقع فيه احلكومة».
ّ
«احلضور من أجل جلسة الثقة»،
مشددين على التزامهم «قرار
الكتلة وقوى  14آذار».
وأشاروا اىل «التواصل الدائم
مع الرئيس سعد احلريري»،
مؤكدين انه «موجود يف اخلارج
لظروف أمنية ،وهو صاحب
القرار الوحيد عندما يريد أن يعود
إىل بريوت» .وشددوا على ان
«ما يقوله رئيس تكتل التغيري
واإلصالح النائب ميشال عون
ليس بقوته بل بقوة القمصان
السود وغريهم».

اجلراح

رأى عضو كتلة «املستقبل»
النائب مجال اجلراح يف حديث
اىل اذاعة «صوت لبنان» ،أن
«احلكومة امليقاتية ُبنيت بطريقة
ال تؤدي اال اىل الكيدية واىل
الثأرية واالنتقام وإفراغ خمزون
احلقد الكبري والذي له تداعيات
خطرية على الصعيد الوطين»،
الفتًا اىل أن «الذين ميارسون

هذا األسلوب وهذه األحقاد هلم
تاريخ يف احلروب الداخلية ويف
جروها اىل لبنان».
الويالت اليت ّ
وأشار اىل أن «قوى  14آذار
أعلنت أنها يف صدد املعارضة
واملواجهة الدميوقراطية السليمة
من ضمن ما يسمح به القانون
واألنظمة».
نتلمس هروبًا
وقال« :إننا
ّ
واضحًا من مسائل مهمة جدًا
على الصعيد الوطين كمسألة
القرارات الدولية واحملكمة
الدولية وممارسات كيدية على
الصعيد الداخلي» ،مشريًا اىل
«ما صدر من تهديدات ملدراء
عامني وسياسيني وقادة تارة
بالسجن وتارة أخرى بالعقاب».
وشدد على ان «قوى  14آذار
سيكون هلا املوقف الواضح
واالداء املميز يف معارضة هكذا
حكومة» ،مشريًا اىل
«استمرار االجتماعات التنسيقية
بني أقطاب  14آذار يف ما
يتعلق مبوضوع املشاركة يف
جلسة البيان الوزاري ،اليت هي
حق جلميع النواب».

وهيب

أكد عضو الكتلة النائب أمني
وهيب يف حديث اىل إذاعة
«الشرق» ،ان «اخلطاب وطريقة

النفي السوري بعدم التدخل يف
تشكيل احلكومة إضافة اىل نفي
قوى  8آذار هلذا التدخل ،كانت
مصاحبة ومرافقة لكل األداء
السوري حتى يف زمن الوصاية
السورية املباشرة يف لبنان»،
مؤكدًا أن «سوريا طلبت بشكل
مباشر تشكيل احلكومة اللبنانية
وجاءت التشكيلة لتؤكد أن ما
ظهر من خالفات أو من خطاب
أو إثارة بعض املعارك الوهمية
مل يكن يعكس حقيقة استعصاء
احلل بينهم حول مشكلة املقاعد
بقدر ما كان إضاعة للوقت
لتأتي الساعة السورية املناسبة
للتشكيل».
واعترب ان «الكيدية السياسية
والتحريض املستمر لفريق
أساسي يف احلكومة يعبرّ عن
انفصام يف األداء ويف التعاطي
وال سيما مع موضوع احلريات،
فعندما يكونون خارج السلطة
تفيدهم املطالبة باحلريات وعندما
يكونون يف السلطة يقمعونها
سياسة
بالتهديد وممارسة
القمع والسجن والنفي» ،مؤكدًا
أن «املعارضة ستواجه باملنطق
السياسي وباحلجة والربنامج».
وأشار اىل أن «الرئيس الشهيد
رفيق احلريري والنائب وليد
جنبالط كانا مهددين يف فرتة

الرئيس سليم احلص والرئيس
اميل حلود ،وقد عانى اإلثنان
من الكيدية وسوء استخدام
السلطة والنفوذ» ،معتربًا أن
«وزراء ونواب اجلبهة يعبرّ ون عن
موقفهم برفض سوء استخدام
سيواجهون
وأنهم
السلطة
املمارسات الكيدية» .ورأى ان
«موضوع احملكمة الدولية يشكل
بندًا خالفيًا يف البيان الوزاري،
فهم حياولون إظهار أنهم ليسوا
على خالف مع اجملتمع الدولي
والشرعية الدولية والعربية
والقوانني اللبنانية والدستور،
ويف الوقت نفسه حياكمون
احملكمة» ،مؤكدًا «أنه من خالل
أداء احملكمة حتى اليوم تبني
أنها أظهرت شفافية ومستوى
عاليًا من احليادية واملهنية ،كما
أن مشكلتهم ليست مع أداء
احملكمة إمنا ألنها تقطع طريق
اإلغتياالت السياسية».
وأكد «اننا سنواجه احلكومة من
خالل أدائها .أما بالنسبة اىل
ما حصل مؤخرًا عندما حاول
الرئيس ميقاتي أن يغمز من
قناة املستقبل وقوى  14آذار
بأنها كانت مسؤولة عن أحداث
كنا نواجه حكمًا
طرابلس ،فقد ّ
اعتباطيًا يف إلقاء التبعية على
اآلخرين ،وبعد ساعات قليلة
أدرك الرئيس ميقاتي أنه غمز
ظلمًا من قناة املستقبل ألنه
ال يعتمد مبدأ السالح وحسم
اخلالفات بالقوة».
وأشار اىل «أن الرئيس فؤاد
السنيورة قال للرئيس ميقاتي
خالل توجهه إليه خبصوص
أحداث طرابلس بأننا سندعمك
إن سرت بشكل شفاف مسؤول
ونهائي يف موضوع نزع السالح
يف مدينة طرابلس ووضع آلية
شفافة تضمن نزع السالح من
كل األفرقاء».

اجلسر

أعلن عضو الكتلة النائب
مسري اجلسر يف حديث اىل
«املؤسسة اللبنانية لإلرسال»،
«أننا كمعارضة سنشارك يف
جلسة مناقشة البيان الوزاري،
وسيكون لنا موقف يف ضوء
ما يتضمنه ،واألمر ال يتعلق
باالنتقام الشخصي بل هو عملية
توجه سياسي» ،مشريًا اىل ان
«املعارضة بإمكانها أن تصل
اىل اسقاط احلكومة وإذا جنحنا
يف إسقاطها ِ
فلما ال؟».
وأيد «احلضور من أجل جلسة
ّ
الثقة ،علمًا أننا سنلتزم بقرار
كتلة تيار املستقبل وقوى
14آذار ،مؤكدًا أن «املشاكل
ّ
حتل عرب جتاهلها
ال ميكن أن
برم
وسياسة
ومقاطعتها
الظهر» .وذكر أن «مركز رئاسة
احلكومة ليس منسوبًا اىل
والرئيس سعد
شخص معينّ
احلريري مل يكن متشجعًا لرئاسة
احلكومة خصوصًا وأنه مل يرتح
يومًا خالل األحد عشر شهرًا
اليت قضاها يف احلكم ،لكنه ال
يتهرب من مسؤولياته».
ّ
وشدد على أن «احملكمة من

الثوابت اليت لقيت إمجاعًا على
طاولة احلوار وال اعتقد أن
احلكومة ،اجلديدة قادرة على
االنقالب عليها ،إال أننا سننتظر
الصيغة اليت سيتفقون عليها
سنتصرف»،
ضوئها
وعلى
الكيدية
«أسلوب
مستنكرًا
والتشفي والتهديد املعتمد من
قبل الفريق اآلخر».
ورأى أن «من ال ميلك مشروعًا
يتطلع اىل الوراء ويبحث
عن املشاكل ليلهي الناس،
ويبدأ بزج الناس يف السجون
واعتقاهلم ويبدأ بقول الكالم
الفضفاض بقضية الفساد»،
ٍ
مناف
الفتًا اىل ان «هذا االمر
ألي عمل دميوقراطي».
وأكد «أننا سنعمد اىل ممارسة
العمل السياسي يف اطار العمل
الدميوقراطي واحلريات العامة
ضمن إطار القانون ،وسنعمل
يف إطار املؤسسات الدستورية،
لكن اذا اضطر االمر اىل اعتماد
أي وسيلة أخرى فسنقوم بذلك
بوسائل التعبري الدميوقراطية
املتاحة».
وشدد على أن «رئيس اجلمهورية
ميشال سليمان ليس طرفًا يف
احلكومة ،وال أعتقد أن وزراءه
سيقبلون بسياسة التشفي»،
مثنيًا على «ما صدر عن ميقاتي
من رد على كالم عون واعتباره
كالمًا غري مسؤول» ،وعلى كالم
النائب وليد جنبالط «الذي
رفض سياسة التشفي والتوجيه
اىل مكان معي».
وأوضح ان «الرئيس احلريري
ليس يف منفى وليس ممنوعًا
من السفر ،وقريبًا سيكون يف
نبهته على وجود
لبنان ،وفرنسا ّ
من يرصد تنقالته ،وبالتالي
عندما يكون هناك أمر استثنائي
يؤمنون محاية
فالفرنسيون
ّ
استثنائية».
وعن إمكان نشوء «بريستول»3
عشية جلسات الثقة ،رأى انه
«إذا كان هناك ضرورة سيحصل
وهناك تنسيق كامل بني قوى
14آذار».

فتفت

لفت عضو الكتلة النائب
أمحد فتفت يف حديث إىل
إذاعة «صوت لبنان ـ احلرية
والكرامة» ،اىل أن «املعارضة
منبهًا
ستكون دميوقراطية»،
ّ
على «الكيدية اليت يعتزم
الفريق اآلخر التعاطي بها من
خالل إمساكه باحلكومة» .وقال:
دميوقراطية
معارضة
«حنن
وسنتعامل مع طرح الثقة حبسب
ما يتضمنه البيان الوزاري»،
موضحًا أن «هناك تواص ًال دائمًا
مع الرئيس احلريري ،وهو
موجود يف اخلارج لظروف أمنية،
وهو صاحب القرار الوحيد عندما
يريد أن يعود إىل بريوت».
وتابع« :اذا كان الرئيس بري
يتعهد شخصيًا أمن الرئيس
احلريري فليقل ذلك».
واعترب أن «هناك استفزازًا دائمًا
من قبل عون ،ولكن الناس تعرف
اهدافه وليس هو من يستطيع

ان حيبس الناس وليس له
الوزن السياسي ليفعل ذلك بل
هناك قضاء لبناني» ،موضحًا:
«إذا كان العماد عون يقول اآلن
هكذا أمور فليس بقوته بل بقوة
القمصان السود وغريهم».

قباني

انتقد عضو الكتلة النائب حممد
قباني يف تصريح ،كالم عون،
وقال »:رحم اهلل زمن عمالقة
السياسة بشارة اخلوري ورياض
الصلح .رحم اهلل صائب سالم،
وكمال جنبالط ،وكميل مشعون،
وبيار اجلميل ،ورميون اده
وعادل عسريان وسواهم ممن
كانوا يتحاورون وخيتلفون
ويعبرّ ون عن آرائهم بلغة األدب
السياسي الراقي».
أضاف« :أقول هذه الكالم حني
أمسع كالمًا يصنف بانعدام األدب
السياسي واللياقة .وحني نرى
أحدهم ال يقف أمام املنابر
اإلعالمية إال ليشتم ويهدد،
ويتوعد بالسجون للشرفاء»،
مشددًا على ان «لبنان تعب
من  21سنة من املمارسة
املدمرة للبالد والعباد ،اليت
جسدها ميشال عون .والشعب
ّ
حين إلرث عظيم هو
اللبناني
ّ
إرث الرئيس الشهيد رفيق
عمر يف وجه
احلريري الذي
ّ
دمر ،وبنى املؤسسات يف
من ّ
وجه من ال عمل له سوى تدمري
املؤسسات .صدق من قال :
الذين استحوا ماتوا».

حوري

أشار عضو الكتلة النائب عمار
حوري يف حديث اىل جمليت
«األسبوع العربي» و»املاغازين»
ينشر اليوم ،ان «البيان
الوزاري سيشكل املطب االول،
الذي ستقع فيه احلكومة ،رغم
اللفظي
التشاطر
حماوالت
محالة أوجه»،
واستحداث تعابري ّ
الفتًا اىل أن «ميقاتي حتدث عن
موضوع احملكمة من زاويتني
متناقضتني».
ووصف احلكومة اجلديدة بـ
«حكومة الوقت الضائع» ،وقال:
«هذه احلكومة غري لبنانية
وليست بريوتية وال طرابلسية».
وأكد ان «بريوت مظلومة
يف حكومة كهذه ،وقد اتى
التمثيل هذه املرة خمت ًال وحرم
صيدا والبقاع من اي متثيل»،
موضحًا ان «هناك خماطر جعلت
الرئيس سعد احلريري يتخذ
بعض االحتياطات» .واعترب ان
«عون هو ملك وان واي تيكيت
يصر
وكلنا يذكر كيف انه كان
ّ
على انه بطل القرار  1559وبطل
قرار حماصرة سوريا وأنه بطل
من يريد نزع سالح حزب اهلل،
ولكن فجأة اصبح ممن يهتفون
يف مهرجانات حزب اهلل وأصبح
حيج اىل النظام الذي طاملا
هامجه وانتقده وأصبح بالتالي
يف مكان آخر» ،مشددًا على ان
«نزع السالح من طرابلس ومن
بريوت ومن كل املناطق اللبنانية
مطلب لن نرتاجع عنه».
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مقاالت

عزمي بشاره ،طالل سلمان من يف ّرط بإرث احلريري؟
وادونيس واحداث سوريا
الدامية
بطرس عنداري
ليست املرة االوىل اليت يواجه فيها املثقفون العرب حمنة
مريرة بسبب مواقفهم من االحداث واالنظمة املسيطرة
ّ
منذ اكثر من نصف قرن على
التحكم بالشعوب والثروات
والرتاب .وهذه الظاهرة ال تشمل العرب فقط بل عرفتها
دول وشعوب كثرية يف اوروبا وامريكا الالتينية حيث يواجه
املثقفون خيارات حامسة احيانًا بني الصمت على املظامل
واملوبقات او اجملاهرة بالرأي واملخاطرة بدخول السجون
او
التعرض للمسدسات الصامتة او القنابل املوقوتة .حدث
ّ
هذا وحيدث يف معظم االقطار العربية امللكية واجلمهورية.
اذا جازف احد املفكرين واعطى رأيًا حول انتفاضة عربية
ايد او عارض نظامًا معينًا تفتح عليه النريان من جهات
او ّ
عديدة مطالبة املفكر اجملازف باختاذ مواقف متشابهة من
مجيع احلركات والتحركات.
ّ
كان
املفكر العربي املعروف عزمي بشاره الذي ترك
الكنيست ووطنه فلسطني طلبًا للحرية والسالمة اول الذين
طالتهم سهام اللوم والتجريح بسبب حتاليله السياسية
املتعلقة باالنتفاضات العربية االخرية .لقد ّ
ركز الدكتور
عزمي على مصر وسوريا واعطى اهمية اقل الحداث تونس
واليمن والبحرين وعمان واالردن .وسبب ذلك هو اهمية
مصر وسوريا عربيًا وعامليًا ووزنهما السياسي واالسرتاتيجي
يف املنطقة املضطربة دائمًا.
ً
ً
كان عزمي بشاره دائمًا مستقال برأيه متشبثا مبواقفه القومية
وهو احد ابرز املتعمقني والعارفني باخلطط الصهيونية -
االمريكية واملتابع حلركة التاريخ احلديث الذي ما زال
العرب خارج اسوارها .انتقد عزمي بشاره اساليب احلكم
يف مصر وسوريا مطالبًا باشراك الشعب يف تقرير مصريه.
واملعروف ان الرجل من مؤيدي صمود سوريا ويعتربها
اجلدار االخري الصامد بوجه اسرائيل وكان نقده من اجل
التغيري وليس للتشفي او التشويش .ولكن هذا املوقف
مل
ينجه من سهام االتهامات والتخوين دون احرتام تاريخ
ّ
الرجل وتضحياته وتشرده.
ّ
جتنب عزمي بشاره الكتابة يف الصحف كعادته مكتفيًا بتقديم
التحاليل التلفزيونية ولكن ّ
كتابًا ومفكرين آخرين مثل عبد
الباري عطوان ،طالل سلمان ،برهان ُغليون وادونيس
والعشرات غريهم اختذوا مواقف متقدمة عن موقف عزمي
بشاره فيما يتعلق باالحداث يف سوريا .ومجيع هؤالء من
الغيورين على سالمة سوريا ووحدتها واالحتفاظ
بقوتها
ّ
ومدافعها لليوم العسري.
من املعروف ان صحيفيت السفري واالخبار اللبنانيتان
هما من اكثر املتعاطفني مع سوريا ومواقفها ،فيما تتخذ
معظم الصحف االخرى مواقف مناوئة وحمرضة على النظام
السوري  .وقد اختذت الصحيفتان مواقف متوازنة بعيدة
عن التطرف واالدانة واطالق االتهامات املختلفة .ولكنهما
افسحتا اجملال لنشر آراء واضحة تدعو اىل األصغاء لصوت
اجلماهري وانتقد طالل سلمان بشدة احلزب احلاكم وغيابه
الكامل وعجزه عن التواصل مع ابناء الشعب ،فحصل ما
حد
حصل وكأن حزب البعث يتواجد يف كوكب آخر على ّ
قول سلمان.
ان املشكلة اليت يواجهها املفكرون العرب االحرار هي
مواقف اجلهات املعادية لسوريا مثل الواليات املتحدة
وفرنسا وبريطانيا حيث يسهل توجيه االتهامات للكتاب
انهم من «عمالء» االمربيالية او من الالهثني وراء اموال
دول النفط.
هل يريد املتنورون العرب او انصاف املثقفني ان جيربوا
مجيع عمالقة الفكر والرأي ان ينزلوا اىل فنادق االنظمة او
ان يلزموا الصمت كما هي حال االكثرية يف العامل العربي
يف الوقت احلاضر؟
لقدجرىاحتالل وتدمري دولة عربية بارزة من قبل الواليات
املتحدة وكانت كارثة تفوق نكبة فلسطني وصمت 99
باملئة من املفكرين والكتاب العرب ،فهل نرضى ان تتكرر
وتتواصل ظاهرة العار هذه؟
ّ
لقد آن للفكر العربي او لبعضه على
االقل ان ينطلق من
األسر واخلوف لينطق ببعض احلق على األقل ولو جاء ذلك
ّ
ّ
املبخرين
متأخرًا ..وليعذرنا فريقا
والشتامني ألننا ال نوجه
اي كالم باجتاههم.

ادمون صعب

فجر
يف غمرة التحريض السياسي واملذهيب على احلكومة والذي ّ
اشتباكات يف طرابلس يوم اجلمعة املاضي ،انطلق صوت هادئ حام ًال
رسالة شهيد كبري ال نزال نبحث ،ومعنا العامل ،عمن اغتاله يف أبشع
صور االغتيال السياسي وأشدها مأساوية.
فقد ّ
أطلت علينا السيدة نازك رفيق احلريري ،يف عيد األب ،برسالة
ً
،
ا
مجيع
التسعة
العائلة
أفراد
باسم
وجهتها إىل الشعب اللبناني،
ّ
مذكرة أبناء رفيق احلريري مبن فيهم سعد ،بأن أباهم «القائد ّ
ألف
جمتمعًا
موحدًا باحملبة والعلم ،وبقيم املساواة والعدالة االجتماعية،
ّ
وبروابط إنسانية تنبذ العنف والقهر ،وترفض منطق الغلبة والقوة،
وتقوم على التحاور والتسامح واملشاركة».
ودعت «القادة والعقالء» إىل احملافظة على لبنان الذي أحبه رفيق
احلريري،
وحتمل «مسؤولياتهم كاملة جتاهه» ،وان يرفعوا عنه املخاطر
ّ
املرتبصة به «وال نطفئ بأيدينا شعلة احلرية والسيادة والعدالة اليت
أوقدها الرئيس الشهيد .»...وقالت« :فليتواضع بعضنا أمام اآلخر،
وليتنازل كل فرد منا يف سبيل اجملموعة».
لسنا ندري ماذا كان رد فعل ورثة رفيق احلريري على هذا النداء
النابع من قلب جمروح وخائف من ان تضيع القيم اليت عمل من
أجلها الشهيد يف زواريب اخلالفات السياسية ،والتجاذبات الطائفية،
والوالءات املذهبية ،بفعل املكابرة ،واالنصياع للخارج ،فض ًال عن
الرغبة يف االستئثار ،ورفض الشراكة ،األمر الذي أضاع على ورثة
رفيق احلريري فرصة املشاركة يف حكومة إنقاذ وطين عرض عليهم
الرئيس جنيب ميقاتي دخوهلا ملواجهة «املخاطر املرتبصة» بالوطن.
بل هم أمعنوا يف التنكر هلذا اإلرث بفتح نار استباقية على احلكومة
قبل وضعها البيان الوزاري ونيلها الثقة ،إضافة إىل تأليب اجملتمع
الدولي ضدها باعتبارها يف نظر احلريريني «حكومة سوريا و»حزب
اهلل»» ،مما ينذر بأذى كبري للبنان ككل وليس لألطراف الذين تتألف
منهم احلكومة.
وكم يبتعد سعد احلريري عن وصية والده بالتحاور والتسامح
واملشاركة ،عندما يبادر إىل إظهار عدائيته للحكومة مهددًا ومتوعدًا
هدد تياره باللجوء إىل كل الطرق املتاحة
بإسقاطها ،وإن بالعنف .وقد ّ
للتصدي هلا مبا فيها النزول إىل الشارع ،فكان له ما متنى يف
طرابلس أواخر األسبوع املاضي حيث لعلع الرصاص وسقط  6ضحايا
بينهم شهيدان للجيش.
وكانت أحداث طرابلس حمط تساؤالت حول مربرات إقحام اجليش يف
النزاعات احمللية ،خصوصًا يف مواجهة التظاهرات ،يف حني أن هناك
قوى أمن داخلي مدربة وجمهزة ملثل هذه املهمات.
وبعيدًا عن حماولة الفريق احلريري حماصرة احلكومة واتهامها بأنها
تريد االنتقام من أنصاره يف السلطة وممارسة سياسة كيدية حياهلم،
واضطرار رئيس احلكومة إىل الدفاع عن نفسه يف هذا اجملال مؤكدًا
ان ال كيدية وال انتقام وال أخذ بالثأر ،فإن مثة من لفته إىل خطورة
ما طرحه مفيت الشمال وطرابلس الشيخ مالك الشعار إثر مشاركته
يف االجتماع الذي عقد االثنني املاضي يف بريوت يف مكتب الرئيس
فؤاد السنيورة رئيس كتلة «املستقبل» النيابية وبرئاسته ،إذ دعا
الشعار إىل لقاء
موسع يضم الرئيس جنيب ميقاتي والوزيرين حممد
ّ
الصفدي وأمحد كرامي من أجل إنشاء «جملس قيادة لطرابلس» ،مهمته
«استيعاب كل ما حيدث يف املدينة وإجياد حلحلة مباشرة له».
ولئن تكن نية املفيت طيبة يف هذا الشأن ،وترمي إىل التقريب يف
وجهات النظر بني احلريريني وامليقاتيني يف املدينة بغية تأمني نوع
من األمن السياسي ،فإن طرح فكرة «جملس القيادة» ّ
يذكرنا مبجالس
قيادة الثورات وباإلدارات املدنية اليت تفرح فكرتها التقسيميني
الذي
يلحون على وجوب اعتماد الكونفيديرالية الطائفية واحلكم
ّ
احمللي
املوسع ،حتت شعار الالمركزية اإلدارية ،حبيث يكون هناك
ّ
أمن ذاتي ،وإدارة سياسية ـ مناطقية مرتبطة باإلدارة املركزية.
وأظهرت املشاهد الطرابلسية املسلحة نوعًا من األمن الذاتي إلمارة
مشالية ال ينقصها سوى «جملس قيادة» لتصبح مستقلة .فهل هذا
ما ينشده احلريريون؟
فإذا كان اجلواب سلبًا ،فلماذا ال يدعو املفيت الشعار الفريقني
إىل مصاحلة شاملة تشارك فيها اجلماعات املسلحة اليت
تتعهد عدم
ّ
استعمال السالح يف الشارع ،واالحتكام إىل القانون ،على ان يوكل
النظام يف املدينة إىل قوى األمن الداخلي ،سواء أكان قائدها ريفي
أم سواه.
ان فكفكة الدولة اليت ساهم رفيق احلريري يف إعادة بنائها يحُ زن
اللبنانيني .ويرى هؤالء ان الصراخ الذي يزعق به صقور الزرق بأن
يف احلكومة اجلديدة من يريد اجتثاث إرث احلريري ،ال معنى له .بل
هو نوع من اإلرهاب الفكري والتعمية على تفريط احلريريني أنفسهم
بإرث شهيدهم!
فأين سعد احلريري من احملبة واملساواة والعدالة االجتماعية ،ورفض
منطق الغلبة والقوة اليت حتدثت عنها السيدة احلريري؟ بل أين هو من
التحاور والتسامح واملشاركة؟
وماذا ّ
حل بالدميوقراطية ،والوحدة الوطنية اليت ضحى رفيق احلريري
حبياته من أجلها؟
مل ختطئ السيدة احلريري عندما توجهت إىل العقالء
لتحمل «مسؤولياتنا
ّ
كاملة جتاه وطننا احلبيب».
فهل ال يزال هناك عقالء يف أوساط احلريريني ،ليمدوا أيديهم إىل
الفريق اآلخر ،بدل العمل على استفزاز الشركاء يف الوطن من طريق
إقامة إمارات طائفية ومذهبية يف مدينة طاملا كانت مثا ً
ال للعيش
املشرتك؟

الـمجهر

بقلم رامي القروش

ضروري افشال حكومة امليقاتي ...ملاذا؟!

منذ اللحظات االوىل لسحب النصاب الدستوري من حكومة احلريري
وحتويلها اىل سلطة تصريف اعمال ريثما تشكلت وزارة جديدة الدارة
شؤون البالد ،اي منذ االشهر اخلمسة اليت خلت واعضاء احلكومة
املخلوعة ومن يدعمها من احزاب تيار املستقبل والكتائب والقوات
اللبنانية وغريها انربوا ليس فقط اىل ترويج االشاعات وتوجيه
االتهامات العريضة بل ايضا مل يفوتوا على انفسهم فرص اختالق
وحياكة املؤامرات ووضع «العصي يف الدواليب» يف كل صغرية
وكبرية من املناسبات اوال من اجل تعطيل فرص تشكيل حكومة جديدة
وثانيا من اجل تدعيم االنقسامات وزعزعة السلم االهلي داخل البالد.
املؤسف املفرح املريح ان الوزارة تشكلت ،وهذا ما كانت تطالب
به املعارضة اجلديدة ،امنا هل اعربت هذه االخرية عن سرورها
بوالدة هذه احلكومة؟ نعم لقد اعلنت عن امتعاضها وغضبها بواسطة
سلسلة جديدة من االشاعات والتأويالت وتفعيل مشاعر املواطنني.
فهل حتركاتها املعهودة هذه تصب يف خانة محاية لبنان واخلوف
على مصريه ومستقبله ،ام هي خائفة على مصريها ووجودها كقوى
سياسية ضاربة وفاعلة ومؤثرة على الكيان اللبناني برمته؟ جوابنا انها
امنا فعلت وتفعل ذلك حرصا على مصاحلها وفعالية وجودها مستقبال
كما على قدرتها يف حشد املؤيدين هلا يف املستقبل القريب والبعيد.
لذا نرى ان هناك سببني جوهريني لقلق احزاب املعارضة اجلديدة من
جناح تشكيل احلكومة وممارستها الفعلية للسلطة يف البالد وهما:
 -1ختلي حركة امل وبدعم ومباركة من حزب اهلل عن منصب وزاري
لصاحل فيصل كرامي يلغي ويبطل كامل مزاعم تيار املستقبل
والكتائب والقوات وقياداتها بان هاتني الفئتني تعمالن وختططان
هليمنة شيعية على الوطن .نعم هذا النوع من التعاون السياسي بني
الطوائف اللبنانية يقضي على كافة االكاذيب املذهبية اليت حياول
اجلانب احلريري الصاقها حبزب اهلل وحركة امل او بالطائفة الشيعية.
ناهيك ان االحزاب املذكورة اعاله «نفخت» بعبارات الوحدة الوطنية
على خمتلف املستويات واالراضي اللبنانية وملا بادرت حركة امل
وبكامل الدعم والتأييد من قيادة حزب اهلل من التأكيد على غريتها
واستعدادها التامني لرتسيخ ابسط معامل الوحدة الوطنية يف االوساط
السياسية اللبنانية اصبح ينظر اليها او اىل فيصل كرامي بالذات انه
باع طائفته السنية واصبح شيعيا او «الوزير الشيعي السادس يف
احلكومة اجلديدة».
اما السبب الثاني الذي ال يقل اهمية عن سابقه فهو ان سعد احلريري
وحلفاءه يعلمون حق العلم ان جناح حكومة امليقاتي يف السلطة ومبثل
هذه الرتكيبة السياسية اليت متثلها سيعين ان مساء ثورة  14آذار
الزرقاء سيتحول لونها اىل سوداء قامتة يف املستقبل القريب واملنظور
اي يف انتخابات  2013الربملانية القادمة .ان نتائج احلملة االنتخابية
لعام  2009كشفت ان عمر كرامي حقق ما يقارب  36الفا من االصوات
يف حني حقق حممد الصفدي ما زاد قليال عن  42الف صوت ،اي ان
الفارق بني اجلانبني كان فقط  6آالف صوت.واليوم اذا ما نظرنا اىل
واقع ان حزب املستقبل الذي ترشح حتت رايته آنذاك الرئيس ميقاتي
والوزير الصفدي وغريهما فاز على الئحة الرئيس عمر كرامي فقط بـ
 6آالف صوت فكيف ستكون احلال اذا ما توحدت اجلهود االنتخابية
بني السادة كرامي وميقاتي والصفدي؟ واين بل وكيف سيمكن الي
فريق سياسي آخر ضرب هكذا الئحة انتخابية من هذا القبيل؟ حتما
وان كنا نستبق االحداث والنتائج فاننا جنزم ومن اآلن بان اي حتالف
انتخابي مقبل او مستقبلي بني الثالثي الطرابلسي الوارد اعاله سيعين
ان فرص فوز حزب املستقبل انتخابيا يف مدينة طرابلس بل رمبا يف
احملافظة الشمالية من لبنان برمتها ،ستكون شبه معدومة رغم مئات
ماليني الدوالرات اليت قد ينفقها سعد احلريري وحلفاؤه من اجل شراء
اصوات وضمائر الناخبني اجلائعني ماديا ومعنويا.
من هنا نرى ان مصلحة الفريق احلريري واعوانه تكمن يف افشال
جهود واهداف احلكومة امليقاتية يشتى السبل كي ال يبقى هلا ولو
«امل ابليس يف اجلنة» كي تؤكد على كيان وجودها السياسي يف
طرابلس اليت ال بد وال شك ستستعيد طابعها الشمال اللبناني القوي
املبين على مثلث القوى اجلديد :ميقاتي وصفدي وكرامي.
ورغم ان بعض قيادات الكتائب والقوات واملستقبل هاجت وماجت
فعلت اكثر من الالزم اقول معن كرامي (عم الوزير فيصل
وتوقفت ثم ّ
كرامي) ،اال ان ذلك لن خيدمهم بشيء ولن يسيء اىل اخيه عمر او
ابن عمه فيصل ،والسبب يف ذلك ان معن «فندي» كرامي ليس
له ال يف «عري وال يف بعري» السياسة يف لبنان،اذ كان همه االول
واالخري ،ومنذ سنوات ترؤس اخيه الشهبد رشيد كرامي حلكومات لبنانية
عديدة ،جناحه يف مشاريع البناء واحملالت التجارية اليت كان ورمبا ما
زال يديرها ..مبعنى آخر كان همه الوحيد استغالل سلطة ومقام اخيه
الرشيد الراحل الستنزاف مقدرات طرابلس املادية واملعنوية حلساباته
الفردية واخلاصة .ورغم معرفة سعد احلريري وحلفائه بهذه احلقائق
اال انهم لن خيدعوا ناخيب طرابلس بأقوال رجل اهل طرابلس برمتهم
يعلمون مقدار حبه وغريته عليهم وعلى مدينتهم.
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لبنانيات

الش ّر» على ّ
حنن «حمور ّ
الش ّر ألنّنا نعرف اخلري الذي أتوا به إىل العراق وليبيا وأفغانستان...

العماد عون بعد اجتماع التكتل :نريد أن نبين دولة ،ومرتكز ال ّدولة هو القانون والقضاء

ّ
أكد العماد ميشال عون بعد اجتماع
تكتل التغيري واالصالح أن البيان
الوزاري لن يكون يف مواجهة مع
أحد ،مشددًا «أننا نريد العدالة
ولكننا ال نريد ّ
ّ
التزوير»
ووصف احلملة اليت تشنها املعارضة
عليه بالشرسة وغري املؤدبة ،الفتًا
اىل أنهم سبق وأعطوه «one way
ّ
 »ticketيف العام ،1990
ولكنه
مترد عليها وعاد .ودعا احلريري
ّ
ّ
اىل التمرد والعودة.
وأكد العماد
عون أن املرتكبني والذين خيشون
احلساب هم من يشيعون كلمة ّ
«ثأر»
و»كيدية» يف حماولة ملنع التحقيق
معهم.
ثانية
ناحية
من
ذكر السيد فيلتمان
ّ
الذي وصف احلكومة «بالسورية
ّ
واإليرانية» بأن لبنان كان
يعلم
احلقوق للعامل قبل أن ُتكتشف
أمريكا بألف سنة ،الفتًا اىل أن
ّ
تعود أن
فيلتمان
يؤلف بنفسه
ّ
احلكومات يف لبنان
وألن هذه
ّ
احلكومة الوحيدة اليت ّ
تألفت من
خارج إرادته ،ختيل أنها ال بد أن
تكون خاضعة لوصاية ما.
ويف ما يلي النص الكامل حلديث
العماد عون:
قيمنا اليوم موضوع تأليف احلكومة
ّ
واألحداث اليت حصلت يف طرابلس،
جدًا خصوصًا ّ
أنها
سيئة ّ
واليت كانت ّ
ً
كانت
مدروسة ،واحلمدهلل أنها انتهت
ّ
ّ
ونهنئ أهل طرابلس
بسالم
والشمال
بالرغم من سقوط بعض
على ذلك ّ
ّ
الضحايا ،إذ ّ
أنه يكون هناك دائمًا
جد مؤمل يف مثل هذه األحداث،
جزء ّ
ٌ
ّ
ولكن إلتفاف
رابلسيني حول
الط
ّ
مدينتهم وأهلها هو شيء
مشجع يف
ّ
املستقبل ،وأرجو من اهلل أن تكون
ً
خامتة ألحزانهم.
هذه األحداث
كما أننا ّ
تصريح
على
لعنا
اط
للس ّيد
ّ
ٍ
جيفري فيلتمان الذي قال ّ
«إنه يف
أحسن األحوال حكومة لبنان
سورية،
ّ
ويف أسوأ األحوال
إيرانية» .هذا
ّ
املخلوق عجيب إذ يعتقد ّ
أنه الوحيد
ٍ
الذي يعيش يف
حرة» يف
«دولة ّ
ٍ
العامل ،مع العلم ّ
أنه ليس من
دولة
حرة مّإنا من دولة تستعبد ّ
الناس،
ّ
ّ
تعود على
وألنه على ما يبدو ،قد ّ
أن ّ
يؤلف بنفسه احلكومة يف لبنان
الدول،
وألن هذه
أو يف غريه من ّ
ّ
احلكومة الوحيدة يف لبنان اليت
ّ
ّ
تألفت من خارج إرادته،
وألنه كان
قد
تعود على «رجاالت» الوصاية
ّ
الذين ال يستطيعون أن يعيشوا
أي وصاية ،فاعترب ّ
أننا
من دون ّ
حنن أيضًا نعيش يف ّ
ظل الوصاية،
ممن
وختيل ّ
أن هذه الوصاية تأتي ّ
ّ
يعتربهم خصومه ويطلق عليهم
تسمية حمور ّ
الشّر.
ّ
شر على
حنن حمور
الشّر ،وحنن
ّ
سعداء بهذه التسمية ،ونقول
للسيد فيلتمان ّ
إننا سعداء بتسميتنا
ّ
ّ
ّ
ّ
الشّر ّ
الشّر على
ألننا
حمور
الشّر
ّ
ألننا نعرف اخلري الذي أتوا به إىل
العراق ،ونعرف اخلري الذي أعطوه
للشعب ّ
ّ
اللييب ،ونعرف كذلك اخلري
ّ
للشعب
الذي يأتون به
السوري
ّ
من خالل ّ
التحريض ،ونعرف اخلري
الذي أتوا به إىل أفغانستان
ّ
وباكستان
وكل هذه البلدان ،لذا
فليحرتم
الس ّيد فيلتمان نفسه.
ّ
أمريكا نشأت يف العام  1492يوم
اكتشفوها ،ألف عام قبل ذلك كانت
بريوت ّ
تعلم احلقوق ،يف العام 555
تهدمت مدرسة احلقوق يف بريوت،
ّ
وعلى فيلتمان أن يعرف ذلك .وإن

كان لديه حضارة ،فحضارته هذه
طية
هي خالصة احلضارة
ّ
املتوس ّ
واإلغريقية
والفينيقية
ومانية
والر
ّ
ّ
ّ
ّ
والبيزنطية
والعربية ...لذلك،
ّ
ّ
فليرتكونا وشأننا ،وإن أرادوا أن
ّ
يتعلموا
اإلنسانية وروحها جيب أن
ّ
ّ
ليتعلموها هنا.
يأتوا
لقد ظهرت أيضًا معارضة شرسة
ّ
جدًا يف وجهنا ،
مؤدبة.
ولكنها غري ّ
ّ
ّ
السياسة فيجيبوننا ّ
بقلة
نتكلم يف ّ
أدب .حنن ال نستطيع أن نقوم
ّ
بسجال معهم بهذه
اللغة .قلنا
ٍ
«،»one way ticket
الدنيا
ّ
فاهتزت ّ
بسببها ،وهي كلمة ُتقالone« .
 »way ticketوال تعين أبدًا ّ
ّ
أننا
نتمنى
املوت ألحد ،بل تعين أن يغادر املرء
إىل بلد معينّ من دون أن يعود.
سبق وأعطونين «»one way ticket
ّ
يف العام ،1990
متردت
ولكنين ّ
عليها وعدت .هو أيضًا يستطيع أن
يتمرد ويعود ،وليس هذا املؤسف
ّ
أن
يف املوضوع ،فاملؤسف أكثر هو ّ
تيار املستقبل مل يقرؤوا ما
أعضاء ّ
كتبه هلم املرحوم رفيق احلريري
السرايا« :لو دامت لغريك
على باب ّ
ملا آلت إليك» .إذًا أين املشكلة يف
املوضوع؟ هل احلكومة حكر عليهم
فقط فيدخلون إليها من دون أن
خيرجوا أبدًا ،يف حني ّ
أنه ممنوع على
الدخول إليها ،وإن دخلوا
جريانهم ّ
جيب أن خيرجوا فورًا؟ حنن اليوم
دخلنا إىل احلكومة وقد خنرج منها
غدًا .ما من أحد خالد يف هذه الدنيا،
ومجيعنا سنرتكها يومًا من
األيام،
ّ
ّ
حتى القرب الذي ُندفن فيه ،خيرجوننا
منه بعد فرتة لدفن أحد آخر مكاننا.
ّ
إنهم مصابون باجلشع ،كما ّ
أنهم ال
يقدرون روح النكتة( .ضاحكًا).
ّ
ومبا ّ
أنهم رفضوا كلمة «one way
 ،»outسنقول هلم «»one way in
من اآلن وصاعدًا ،ولن نعطيهم
يتم العمل على
نعمة ترك البلدّ ..
ّ
جناح كبري يف سجن رومية
وسيتسع
ٍ
ٍ
لعدد
كبري منهم ،وبذلك بد ًال من
ٍ
أن يكونوا « ،»one way outيصبحون
«( .»one way inضاحكًا).
ال
يتواقحن أحد علينا يف أيًا يكن.
ّ
ال ّ
حيق ملرتكب الرذائل أن يتواقح،
وكذلك األمر بالنسبة للكاذب
مدانون
مجيعهم
والسارق...
ّ
إجتماعيًا ،وعندما نقول هذه الكلمة
ّ
نقوهلا ّ
ألننا منلك اإلثباتات .ليذهبوا
ّ
ويطلعوا على ما قالوه عند حمكمة
املطبوعات ،وبإذن اهلل ستظهر هذه
األشياء قريبًا إىل العلن ،ويحُ اكموا
ّ
بالتالي سج ّالتهم
عليهم ،وسنرى
ّ
يف املال وغري املال،
وكل منهم
حيصل على نصيبه.
التهذيب أيضًا عندما ّ
يقتضي ّ
تتألف
حكومة جديدة ،أن حتصل على فرتة
للرئيس
مساح تكون إمجا ًال مئة يوم ّ
اجلديد وللحكومة اجلديد .أمن
املعقول أن يشتمونا قبل أن ّ
تتألف
«إن فيها
احلكومة فيقول أحدهم
ّ
تشوهًا خلقيًا» ،فيما ينعي اآلخر
ّ
لبنان على حكومته ...أمن املقبول
ّ
يتهذبوا
أي أحد أن
أ ّال يقول هلم ّ
ّ
ويعطوا فرصة؟
يتكلمون عن
أن ما
اإلحنطاط يف اخلطاب يف حني ّ
حبد ذاته يف
يقولونه هو اإلحنطاط ّ
اخلطاب
السياسي ،ولكن املؤسف
ّ
هو وصفهم للنكتة باإلحنطاط يف
اخلطاب
السياسي .هذا املوضوع
ّ
خمٍز فع ًال.
أن موسم
يف موضوع آخر ،ومبا ّ
الصيف قد بدأ وبات لدينا حكومة،
ّ

نتمنى على ّ
ّ
بنانيني املوجودين
الل ّ
ّ
العربية
والبلدان
ا
أوروب
يف
وكل
ّ
ّ
ّ
أحناء العامل أن
يطمئنوا ويأتوا إىل
لبنان لإلصطياف .لقد ازدادت
نسبة القادمني إىل لبنان خالل
هذا األسبوع  ،%30وهي نسبة
جيدة ،ولكن ما ال نفهمه هو
ّ
زوار ّ
األسعار
اإلحتكارية اليت وضعتها
ّ
شركة امليدل إيست «.»middle east
هذه مشكلة وهي تستلزم احملاسبة.
مينعون ّ
التنافس يف مطار بريوت
ويرفعون األسعار فيعرقلون احلركة
ياحية ويعرقلون كذلك عودة
ّ
الس ّ
ّ
بنانيني وعائالتهم .أسعارنا غري
الل ّ
ً
ّ
ّ
مقبولة مقارنة بأسعار كل الشركات
ّ
اليت تنقل
الناس إىل الدول
اجملاورة لنا مثل إسرائيل أو األردن
أو سوريا .نريد تدبريًا سريعًا يف
هذا اخلصوص من أجل ّ
بنانيني
الل ّ
ّ
املوجودين يف أوروبا
وكل العامل.
نريد أن تكون األسعار
تنافسية مع
ّ
باقي ّ
الشركات ،كما ّ
أننا ال نريد أن
ً
نفتح معركة على شركتنا
الوطنية،
ّ
يقولن لنا أحد ّ
وال
«إنه يدافع بروح
ّ
أن هناك عقد شراكة
وطنية» ،إذ ّ
ّ
مع شركة « ،»Air Franceوهم من
وضعوا هذه األسعار.
نتأمل أن
ّ
يكون هناك إجراء سريع وحنن
بانتظاره.
حافيني:
ثم أجاب عن أسئلة ّ
ّ
الص ّ
س :جنرال ،هل سيكون البيان
ّ
الوزاري الذي
حتضرون له يف
الدولي ،خصوصًا
مواجهة مع اجملتمع ّ
ّ
يتم العمل على حتضري املعارضة
أنه ّ
على ضفاف العاصمة
الباريسية
ّ
وليس يف بريوت؟
جيد .مل يبتعدوا كثريًا .من
جّ :
األفضل لو يذهبوا إىل واشنطن إذ
الدعم هناك أقوى( .ضاحكًا).
أن ّ
ّ
البيان الوزاري لن يكون يف مواجهة
ّ
مع أحد ،فنحن نريد العدالة
ولكننا ال
نريد ّ
التزوير .متى رفضنا العدالة؟
ّ
حنن مل نرفض العدالة يومًا،
ولكننا
نرفض ّ
التزوير والقرارات املأخوذة
الدولي ولشرعة األمم
خالفًا للقانون ّ
ّ
املتحدة .صراعنا معهم هو صراع
ً
مواجهة
قانوي وليس
ضد العدالة.
ّ
ّ
وبأي حال جيب أن ننتظر لنرى ماذا
ّ
سيحصل .جيب أن يصدر القرار
ّ
أو ًال لنعرف ما هي مرتكزاته.
الظنيّ ّ
س :جنرال ،بعد نيل احلكومة ّ
الثقة،
األولوية يف ّ
ما هي
خطة اإلصالح
ّ
ّ
والتغيري وهل ستعتمد سياسة
تصفية احلسابات؟
ج :هذه العبارة «تصفية احلسابات»
ّ
«الثأر» وكلمة «الكيدية»
وكلمة
ليست يف حساباتنا ،هذه الكلمات
يستعملها من على ضمريه ما ّ
ُ
يعذ ُبه
ً
علينا
ا
هجوم
خالهلا
من
ويشن
جراء
ّ
ّ

خوفه ،فيعتقد ّ
أنه يهامجنا قبل أن
وحنوله إىل احملكمة،
نصل إليه
ّ
فنسكت عنه .ولكن كال ،فمن
ارتكب خطأ جسيمًا
كالسرقة أو
ّ
َ
غري لك ،يتحمل
مسؤوليته ما قام
به
وحيول اىل التحقيق .األمور ال
َّ
تسري بقرارات اعتباطية وال بزج
الناس يف السجون ،فهذه ليست
دولة .حنن نريد أن نبين دولة،
ومرتكز
الدولة هو القانون وهو
ّ
القضاء .ستقولون إن القضاء
حيتاج
ُ
لإلصالح ،نعم هذا صحيح ،وبالفعل
ّ
الدولة حتتاج إلصالح ،واإلدارة
كل ّ
حتتاج إصالحًا ..بدأنا «نشطف» ،لقد
«شطفنا»
الدرجة األوىل ،ويبقى
ّ
الدرجة ّ
والدرجة ّ
الثانية
الثالثة
ّ
هناك ّ
الدولة عدد كبري من
والرابعة ...يف ّ
ّ
املوظفني واملسؤولني ،هناك الفئة
الثانيةّ ،
األوىلّ ،
الرابعة،
الثالثةّ ،
اخلامسة ،إىل حد احلاجب ولكن
ّ
ّ
بالتدرج .األفضلية
للطبقة العليا،
ّ
وهذا وفقًا للقانون ،فال يعقدنا
أحد وال
يوزع اتهامات «الكيدية»
ّ
ّ
و»الثأرية» ،ما نقوم به ليس ثأرًا،
ّ
تنكرون
كم
كل
تكونون
وإال
أنفسكم
َ
ّ
ّ
وكل من
تكل َم باإلصالح ينكر
نفسهّ .
ّ
كلهم
يتكلمون باألخالق يف
ّ
أنفسهم،
احلكم وينكرون
يغطون
َ
ّ
اجملرمني،
يغطون املرتكبني .حنن
ً
حناسب أحداً
لسنا حناسب أحدا ولن
َ
غري مرتكب .وقريبًا عندما سرتون
َ
الدولة ،ميكنكم أن
احلسابات يف ّ
تتحدثوا عنها ،وعندها إذا سكتنا
ّ
حنن ،فقد تتهموننا بالتغاضي ورمبا
الرشوة حتى نسكتّ ،
ألنه
بأننا قبلنا ّ
السكوت عن هكذا أمر! وإال
ال جيوز ّ
نصبح حنن َّ
املت َهمني ،وحنن وال نريد
ذلك أبدًا.
س :جنرال ،هناك معلومات تقول
إن اتصا ًال هاتفيًا قد حصل بينك
ّ
الرئيس سليمان ،ولقد حبثتما
وبني ّ
خالله سبل إحياء احلوار .هل هذه
املعلومات صحيحة ،وهل احلوار
وارد بأن تعودوا وحتيوا طاولة
احلوار؟
ج :لقد حصل اتصال ولكن ليس
من أجل احلوار بل من أجل موضوع
آخر ستعرفونه قريبًا.
س :وماذا عن طاولة احلوار؟
ج :ال أعلم.
مسعت كالمًا لفخامة
ُ
الرئيس بهذا الشأن ،ولكن مل
ّ
بحث هذا املوضوع بيين وبينه.
ُي َ
س :مع تعاظم االحتجاجات يف
الرئيس األسد
سوريا ،هل اقرتب ّ
من نظريةّ One Way Ticket
اليت
ثت عنها؟ وهل أنتم مرتاحون
حتد َ
ّ
هلذا الوضع وما هو تأثريه على
حكومتكم اجلديدة؟
ج :أنتم يف عامل اإلعالم وتعرفون

كيف ينفخ اخلرب ليصبح بالونًا
كبريًا ..مظاهرات اليوم املوالية
للرئيس السوري أليست أكرب من
ضده؟ هناك معركة
تلك اليت حصلت ّ
إعالمية .ما هو املطلوب من سوريا؟
أليس املطلوب هو إصالحات؟
الرئيس السوري برناجمًا
لقد ّ
قد َم ّ
إصالحيًا كبريًا
ومفص ًال ،ولكنه جوبه
ّ
بالرفض!! إذًا املطلوب هو
شيء
ٌ
آخر ،فما هو هذا املطلوب؟
س :تغيري ّ
النظام؟
ج :نعم تغيري النظام ولكن ملاذا؟
أنتم صحافيون ،اسألوا أنفسكم.
للدميقراطية.
سّ :
ج:
كدميقراطية
للدميقراطية؟!
ّ
أو
باكستان؟
أو
العراق؟
أفغانستان؟!! أي دميقراطية؟! ؟!!
الدفاع
أي دميقراطية؟! ال ميكننا ّ
عن
الدميقراطية هكذا فقط يف
ّ
الكالم .أمريكا ماذا ستفعل يف
أيلول؟ ماذا يفعل أوباما؟ والسيد
جدًا ،سيخلقون
ساركوزي؟ قريبًا ّ
أمسيها حممية
دولة فلسطينية ،وأنا ّ
فلسطينية ،وليست دولة! هذه
هي املشكلة األساسية ،هل نعطي
إسرائيل ما تريده أم ال؟ هل نعطيها
ما تريده من خالل تفتيت جبهة
ّ
املمانعة والقبول
باحلل اإلسرائيلي
املفروض بشروطهم أم ال؟ هذا
أساس املشكلة .ال خنرتع شيئًا
ُ
جديدًا ،هذا األمر نطرحه ونعرفه.
هل هناك مؤامرة على سوريا؟ نعم،
هناك مؤامرة على سوريا! حنن مل
حق ّ
ننكر َ
السوري باإلصالح،
الشعب ّ
فنحن نعرف ما حيصل يف سوريا،
السوري وال
الرئيس ّ
ومل ننكر وال ّ
املسؤولون يف سوريا أنكروا مسألة
حتد َث
وجوب إجراء اإلصالحات .ولقد ّ
ئيس
السوري بشار
ّ
الر ُ
يوم أمس ّ
األسد ودعا َّ
كل أصحاب العالقة ألن
يأتوا ويبحثوا حتى ال تكون العملية
االصالحية متسرعة ،وأعتقد ّ
أنه
اعتمد أسلوب العلمي املتدرج كي
َ
يكون هناك نوع من األكثرية
تقر
ّ
رتج ُم ذلك يف
اإلصالح وبعدها ُي َ
نصوص ودراسات ،فاإلصالح ال
يأتي ارجتا ًال.
زلت أذكر عندما باشرنا بوضع
أنا ال ُ
السيادة ّ
اللبنانية،
قانون استعادة ّ
بدأنا يف تشرين األول من العام
 2001وانتهينا من العمل عليه قرابة
عيد امليالد يف العام  .2003لقد
ّ
تطل َب هذا القانون ثالثة
أعوام من
ٍ
الوقت .القوانني ال تنجز بني ليلة
وضحاها
يقوله
ما
سوريا
يف
الرئيس األسد
ّ
الدستور سيتغري ،وقانون
أن ّ
هو ّ
األحزاب سيتغري ،ولكن هذا ال
حيصل بشكل فوري ! يريدون
الدستور دميقراطيًا ومن سيقوم
ّ
باإلصالحات يريدونه أن يقوم بذلك
كالديكتاتور أي أن يضع القوانني
ّ
من دون الرجوع اىل أحد .من هنا،
أن هناك سلوكًا تعجيزيًا،
نرى ّ
ومن ناحية ثانية نسأل بأي صفة
ّ
يقومون
الدرجة
بالتدخل إىل هذه ّ
؟ وبأي صفة يضربون يف ليبيا؟
وبأي صفة
يتفرجون على ما حيصل
ّ
يف اليمن؟ وبأي صفة سكتوا يف
النموذج ّ
البحرين؟ هم ليسوا ّ
الذي
ميكن أن نطمئن له!
او
أن تكون مطيعًا
غري مطيع
َ
للسياسة األمريكية-األوروبية هو
ّ
املعيار يف أن تكون صاحلًا أو
طاحلًا! كما قال «ال فونتني»La :
raison du plus fort est toujours

,la meilleure
ففي ّ
النهاية حسبما تكون ،أسود
أو أبيض ،وفق تقييمهم يكون
احلكم عليك .القاضي يقوم بتربئة
من يريد وتغريم من يريد! هكذا هو
الدولي.
القضاء َّ
حنن اآلن نتابع مسألة احملكمة وال
مرة
نعرف ما جيري داخلها .كم ّ
قاض
صح َح
لقاض آخر؟ حيصل
ّ
ٍ
ٍ
ّ
تنقيح من هنا ،ومن هناك،
وكأنهم
يقومون برسم tableau peinture
ّ
وليس حتقيقًا!!
التحقيق انتهى
ونصوصه مبدئيًا ثابتة ،فكيف حتصل
كل
أسبوعني استنتاجات جديدة؟؟.
َ
أمور جيب أن يتم شرحها ّ
هناك
للناس
ٌ
ليفهموها .وهناك بعض األمور
َ
فهم دون شرح ،عندما
تراقب
ُت َ
ّ
الصورة واحلركة
والتفكري تفهم ما
ّ
حيصل.
س :جنرال ،ضمن
السياسة
ّ
األمريكية-األوروبية ،أول إمكانية
هي فرض حظر اقتصادي على
لبنان ملواجهة احلكومة اجلديدة.
كيف سيتنفس لبنان اقتصاديًا يف
حال ُفِر َ
حظر اقتصادي عليه؟
ض
ٌ
ٌ
ج :لبنان
سوق صغرية ،يستمر
بالعيش من شيء قليل ،ويغتين من
شيء كثري .إذًا حنن لسنا خائفني.
وهناك الكثري من «املنافسني» .هل
سيحصل كالعام 1914؟ لقد
مات
َ
ّ
الناس من اجلوع ولكن هذا لن
حيصل اآلن.
إن األحداث ّ
اليت
س :جنرال تقول ّ
مد ّبرة.
حصلت يف طرابلس كانت َ
من ّ
دبَر أحداث طرابلس،
الذي ّ
وكيف ستكون طبيعة املواجهة مع
قوى  14آذار يف املرحلة املقبلة؟
ج :صدف أن كان هناك شهود
عيان ملا حصل وأخربونا مبا رأوه:
جتمع املتظاهرون وجتهزوا ،فتحوا
َ
صناديق
وسحبوا
السيارات
ّ
اليافطات وأخذوا يطلقون ّ
الشتائم
ضد بشار األسد ،فجأة غريوا النغمة
وبدأت الشتائم ضد الرئيس ميقاتي
ووزراء طرابلس واالخرون وكان
تلفزيون املستقبل
يصور .وهذه
ّ
الرواية ليست من شاهد واحد.
والرئيس ميقاتي ّ
الذي أصبح اآلن
ّ
رئيس دولة عندما حتدث ،مل يتهم
جزافًا ّ
أن على كلمته
ألنه يعلم ّ
مسؤولية ،وأنا أيضًا مل ُ
أقل شيئًا
ولكنيّ
اطلعت على الوقائع من قبل
ُ
دبر
من أشخاص كانوا هناك .فمن ّ
األمر ّ
كله؟ من كتب اليافطات؟ ومن
كبرَّ املسألة؟ من حول التظاهرة
جلهات ثانية؟ مل خيلق األمر من
العدم.
س :جنرال ،هل ختشى من حصول
أحداث مماثلة ّ
لليت حصلت يف
طرابلس واليت قد تقوم بتعطيل
مسار عمل احلكومة؟
ج :ك ّال .الشعب ّ
اللبناني ال ميلك
التصادم ،وأنا ّ
إرادة ّ
أؤكد لكم ذلك
مرارًا وتكرارًا،
ان األحداث يف
والربهان على ذلك ّ
طرابلس انتهت خالل ساعات قليلة.
وأعتقد أيضًا ّ
أنه ال يوجد الكثري من
الذخائر يف املنطقة ،إذ ّ
مت سحب
ّ
الذخائر منها إىل من أماكن أخرى..
ّ
س :جنرال،
بإتصال رئيس
اجلمهورية اليوم معك ،هل ترى
ّ
أن هناك صفحة جديدة مع رئيس
ّ
اجلمهورية؟
ّ
ج :حصل ّ
هاتفي ،وقد قلت
إتصال
ّ
تالق أيضًا
ما أريد أن أقوله ،وهناك ٍ
وستعرفونه يف حينه إن شاء اهلل.

ﺻﻔﺤﺔ ٨
صفحة 8
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إعالن فوز «العدالة
القذايف يتعهد مواصلة املعركة و»األطلسي» حياول
والتنمية» رمسياً يف تركيا
تدارك االنقسام بني أعضائه

]¬<Ó◊¬˘] <ã◊.] <ãÈÒÖ <2j
÷◊<4éπ]<ÌËÜíπ]<Ìv◊äπ]<l]Áœ
<HŸÊ˜] <ã⁄_ <HÎÊ^�ﬂõ <∞äu
_·<»]<gÒ^í÷]<Ö]Üœ÷]<Ñ°]<èÈ¢
_<±c<ÕÁŒÁ÷^e<ÜË^ﬂË<NQ<ÏÖÁm<^ﬂm
من
اتسعت دائرة
االحتجاجات<<‡⁄
]�ÖÑ¶<H«g√é÷]<ÏÖÁm<gﬁ^q
بعد
تركيا
يف
األكراد<Ó√äi <«ÏÖÁq`⁄
جانب»¬<Üë^ﬂ
<ÅÁqÊ
اهليئة
عن
صدر
القرار
الذي]÷<HèÈ¢]Ê <g√é
÷◊<∞e <Ì√ÈŒÁ
باستبعاد
لالنتخابات
العليا
<l]Áœ÷] <ÿ}]Å
<Ìﬂj » <p]ÇucÊ
املستقل
الكردي
النائب
]<J«Ìv◊äπ
خطيب دجلة من الربملان ،اثر
<‰Ò^œ÷ <Ÿ¯} <HÎÊ^�ﬂõ <Ÿ^ŒÊ
اعالنها النتائج الرمسية اليت
<Íﬁ^n÷] <∞éÈ¢] <Ω^fïÊ <ÏÅ^Œ
اجريت يف  12حزيران (يونيو)
<·c
]<H∞Èﬁ]ÇÈπ
<o÷^n÷]Ê
احلالي واليت حصل فيها حزب
»]÷<^„⁄^⁄_ <·^“ <Ìv◊äπ] <l]Áœ
«العدالة والتنمية» احلاكم على
]÷√<^ﬂm_ <l]Ö^È§] <‡⁄ <ÇËÇ
نسبة  49,8يف املئة من إمجالي
<lÑ°] <^„ﬂ”÷ <HÜË^ﬂË <NQ <ÏÖÁm
أصوات الناخبني.
]÷<±c <ÕÁŒÁ÷^e <gÒ^í÷] <Ö]Üœ
وحبسب النتيجة النهائية ،اليت
<‰f÷^�⁄ <;fiÊ <g√é÷] <gﬁ^q
نشرتها اجلريدة الرمسية فاز
<·_ <±c
«العدالة<]�4é⁄
]<H«Ì¬ÊÜéπ
49,8
والتنمية» بـ
حزب
÷<‰i]Áœ
]÷<Ì�◊ä
_¬�<Ó
»]÷<g√é
امجالي االصوات الناخبة.
من
<ÿ”e <k◊⁄^√i
]÷<:
اجلمهوري»
«الشعب
]<Ìv◊äπحزب
وجاء
]÷<Í◊}]Ç÷] <‡ËÇÈ√í
<Ó◊¬ <Ì”ﬂu
املركز الثاني.
يف
_<9ﬂq
<ÿ}Çi
_<Î
<ƒﬂπ
<ÍqÖ^§]Ê
النائب
اهليئة
واستبعدت
<ÇËÇ√÷]<É^°]Ê<Å¯f÷]<·Êˆç<ª
دجلة
الكردي املستقل خطيب
قبل÷◊<æ^Àv
<4e]Çj÷]Ê
<‡⁄
إعالن
]˝<l]]Üqأمس،
أول من
<gÈiÜi
<ÏÅ^¬cÊ
]÷<‡õÁ
¬◊<Ó
النتيجة النهائية ،بسبب تأييد
<ÎÇíj÷]Ê
_<Ì÷ÊÇ÷] <l^ËÁ÷Ê
حببسه
االستئناف حكما
حمكمة
÷◊<J«‰÷^”ç_<ÿ”e<Å^äÀ
ضده ملدة عام و 8أشهر بسبب
]<Ìv◊äπ
»]÷<l]Áœ
<·_ <Õ^ï_Ê
«حزب
ملنظمة
بالدعاية
قيامه
<‡⁄˚]<Ÿ^œjﬁ˜]<–Èœ†<Ó◊¬<ÿ€√i
االنفصالية
العمال الكردستاني»
÷◊<g√ç<ã◊•<Ÿ¯}<‡⁄<Ì�◊ä
املصنفة كمنظمة إرهابية.
<ÖÁjâÅ<ƒïÊÊ<∞f~jﬂ⁄<ãÈÒÖÊ
مسؤول
واثر القرار ،صرح
«السالم
يف
الكردي <l]4È«i
احلزب <p]ÇucÊ
<Å¯f◊÷ <ÇËÇq
عدم
طالبا]÷√<‹Èø
والدميقراطية»<^ﬂf√ç،
†<Ÿ^⁄a <–œ
النواب
امسه« ،ان
الكشف عن
]÷<Íõ]ÜŒÁµÇ
÷◊<ƒ€jr€
<˜ÁëÊ
قرروا
 <ƒ◊�jËأخريا
]÷<ÎÑاملنتخبني
االكراد
<ÿ“ <‰È÷c
]<Ü£
بعد
مقاطعة
الرتكي¬◊<Ó
الربملان<]�ÅÇé⁄
]÷<H«‡õÁ
_<^ﬂe

_·< »]÷<Ü≥ <:÷] <Ìﬂ‚]Ü÷] <ÕÊÜø
<ƒÈ€¢] <Ó◊¬ <öÜÀi <Å¯f÷] <^„e
]÷<^⁄Ê<‡õÁ÷]<Ö]Üœjâ]<‡¬<≈^ Ç
†<l^fäj”⁄ <‡⁄ <‰Ò^ﬂe˘ <–œ
<l^Èf◊ä÷]Ê <l^È¬]Çj÷] <ÿæ <ª
مقعده»،
]÷ <:من
احدهم
حرمان
<ªÊ
<^„„q]Ái
<l^ËÇvj÷]Ê
بعدم
القرار
«اختذ
مضيفا
<Ö^éjﬁ]Ê<;⁄˘]<…]ÜÀ÷]<^„j⁄Çœ⁄
الربملان» مع افتتاح
الذهاب اىل
<J«Ìr�◊f÷]<ÏÜ‚^æ
عقب
املقبلة
االيام
خالل
جلساته
<Ìv◊äπ]<l]Áœ÷]»<·_<Ó◊¬<ÅÇçÊ
انتخابات  12حزيران (يونيو).
÷‡< <‡⁄ <ÌÚ <Î_ <›^Èœe <x€äi
ومن املتوقع اعالن القرار
]§^<gÈ‚3e <·Áﬁ^œ÷] <‡¬ <∞qÖ
رمسيا بعد وقت قصري ،وذلك
]<Ê_<‹„√ËÊÜiÊ<∞ﬂ⁄˚]<∞ﬂõ]Áπ
بعد اختتام مؤمتر جيمع النواب
¶^<g√é÷]<ÏÇuÊ<‡⁄<ÿÈﬂ÷]<Ì÷Ê
االكراد ومسؤولي حزب «السالم
<‰È€◊ä⁄ <∞e <ÌﬂjÀ÷] <p]ÇucÊ
والدميوقراطية» الداعم هلم يف
<’^ﬂ‚»<·_<‡⁄<]�ÖÑ¶<H«‰õ^fŒ_Ê
ديار بكر ،كربى مدن جنوب
¬<Ì√ÈŒÁ◊÷ <Ó√äi <ÏÖÁq`⁄ <Üë^ﬂ
شرقي االناضول حيث ترتكز
<‘÷Ñ“Ê <H‰éÈqÊ <g√é÷] <∞e
االغلبية الكردية.
<l]Áœ÷] <ÿ}]Å <ÌﬁkÀ÷] <p]Çuc
ويف إطار االحتجاجات ،أغلقت
]<J«Ìv◊äπ
احملال التجارية واملخابز
مجيع
]÷<]ÖáÁ
<ãÈÒÖ
<Ÿ^Œ
<H‰j„q
<‡⁄
وتوقفت حركة املواصالت يف
]÷<ÎÑ
<HÕÜç
¬<›^í
]<ÎÜíπ
بلدة يوكسك أوفا يف حمافظة
<ª<Ì“Ö^é€◊÷<^⁄ÊÜ÷<ÏÖ^Ëàe<›ÁœË
هكاري جنوب شرق البالد،
¬<Ç√e»<‰ﬁc<HÌÈ÷^�Ë˝]<ÏÇuÁ÷]<ÇÈ
وانتشرت الشرطة يف أحناء
<Ì◊uÜ⁄
<·Á”i
<ÏÖÁm
_<Î
‚<’^ﬂمظاهرات
خلروج
حتسبا
البلدة
]<Üí⁄»<·_<±c<]4é⁄<H«ÌÈ÷^œjﬁ
احتجاجية .
<Ï3À÷]<ÂÑ‚<º«ñ÷<·˚]<Ó√äi
ونظم مؤيدو النائب يف مدينة
<HÌÈﬂ⁄á
كربى <ÏÇ⁄
بكر ˘<ÿŒ
]˜<ÌÈ÷^œjﬁ
املدن ذات
ديار
<H^ﬁÜøjﬂË
<^⁄ <Áï
األغلبية<ª
}^<Ìë
واليت كان فاز
الكردية
<ÿñ
_ <¯fœjä⁄
فيها<·c
<oÈu
اعتصاما
_<^ﬂ⁄^⁄الربملاني
مبقعده
<J«›^ŒÖ˘]<‡¬<Üøﬂ÷]<ò«e
اندلعت
فى وسط املدينة ،كما
<‡⁄
<^ëÜu
»‚<’^ﬂ
<Õ^ï_Ê
النائب
أنصار
_·< بني
اشتباكات
املستبعد ومنظمة حزب «العمال
“<ºâÁjπ]<Üvf÷]<Ìœ�ﬂ⁄<ŸÊÅ<ÿ
من جهة
االنفصالية»
الكردستاني
¬◊<Ó
]˘<ÍeÊÖÊ
]˜†^<Å
<·]Ç◊eÊ
اسطنبول من
الشرطة
وقوات
<Ì�œﬁ
<Üí⁄يف<^€Ò]Å
<·Á”i
_·<
األمن
قوات
إثر رفض
]<á^”iÖاخرى
جهة
<‹m
<‡⁄Ê
]<HÌœ�ﬂπ
÷<ŸÊÇ
تنظيم مسرية هلم إىل ميدان
<ÏÖ^rj÷]<Ÿ¯}<‡⁄<·Ê^√j÷]<Íi`Ë
تقسيم.
]˜<Ê_ <Ìu^Èä÷] <Ê_ <Ö^€njâ
_<Ê

∆<Â4øﬁ <·_ <±c <]�4é⁄ <H«Â4
]˝<ÍﬁÁ”âÁ÷Üe <ÁÈÀ◊Èâ <Í÷^�Ë
_¬<ƒïÊ«{÷ <ÂÅ]Ç√jâ] <‡¬ <hÜ
“<Ìu^Èä÷] <ÏÅÁ√÷ <‰i^Èﬁ^”⁄c <ÿ
]˝<sï^ﬂ÷] <^‚]Ájä⁄ <±] <ÌÈ÷^�Ë
اللييب^ïcمعمر
العقيد
<HÌÈ
<ƒ Å <ÏÁœeÊ
جدد<Üí⁄
<ƒ⁄
اخلميس
ـ
االربعاء
ليل
القذايف
“<‡⁄<ÿÒ^âÖ<‰qÁÈâ<‰ﬁ`e<Ç¬Ê<^€
عزمه على مواصلة القتال
}¯<ƒÈréj÷<ÌÈﬁÁËàÀ◊j÷]<‰i]ÁﬂŒ<Ÿ
حتى املوت ،اذ قال« :اننا
]÷<ƒj€j÷] <Ó◊¬ <Í÷^�Ë˝] <g√é
مسنودون على احلائط ولسنا
≤<J«^‚Ö^maÊ<Üí⁄<l^√rjﬂ
خائفني واملعركة ضد الغرب
<·_<ÍﬁÁ”âÁ÷Üe<‡¬<ÕÜç<ÿœﬁÊ
الصلييب ستستمر اىل يوم
»]<ã”√ËÊ <;√Ë <Üí⁄ <Ö]Üœjâ
القيامة» ،وندد بغارات حلف
]<·_Ê <H^„◊€“`e <Ìœ�ﬂπ] <Ö]Üœjâ
مشال «االطلسي» (الناتو)
<^€“<HÌœ�ﬂπ]<Á¥<;√Ë<Üí⁄<Á¥
اليت ادت اىل مقتل مدنيني
_·< <^ñË_ <Ç€jäi <Ìœ�ﬂπ] <ÏÁŒ
داخل
انقسامات
واثارت
<J«Üí⁄<ÏÁŒ<‡⁄
احللف ،الذي حياول تدارك تلك
]÷<xçÜπ] <2j¬] <HkŒÁ
<]Ñ‚ <ª
االنقسامات.
¶<Ç€
]<ÌËÜíπ
÷◊<Ìâ^ÒÜ
]÷<áÖ^f
ويبدو ان النزاع يزداد تعقيدا
<^‚Üéﬁ
<Ì÷^âÖ
<ª
]÷<HÍ¬Å]2
بعد اكثر من اربعة اشهر على
¬◊<«3ËÁi»<ƒŒÁ⁄<Ó◊¬<‰jvÀë<Ó
اندالع الثورة اليت حتولت اىل
_·<
]˜<HÍ¬^€jq
÷◊<ÿë]Áj
القذايف
مسلح ،اذ يرفض
نزاع
»_<à“3i<Ì◊fœπ]<Ì◊uÜπ]<l^ËÁ÷Ê
التنحي عن احلكم رغم العزلة
<H«Å¯f◊÷<ÇËÇq<ÖÁjâÅ<Å]Ç¬c<ª
والعقوبات الدولية والتدخل
<ƒïÊ
<]�2j√⁄
<ªحني مل
»]÷<Çfيف
_·<الدولي
العسكري
<Üí⁄<ke]Ám<ÅÇ¨<ÇËÇq<ÖÁjâÅ
حتدث املواجهات العسكرية
<^„â^â_<Ó◊¬<ÔÜrj÷<^„i^ËÁ÷Ê_Ê
بني الثوار والقوات املوالية
]˜<J«l^e^~jﬁ
على االرض.
اي تغيري
<æ^À£]»<·_<Ó◊¬<Í¬Å]2÷]<ÅÇçÊ
وقال العقيد اللييب يف تسجيل
<;√Ë
<˜ <Ö]Üœjâ˜]Ê
]˘<‡⁄
¬◊<Ó
الرمسي
بثه التلفزيون
صوتي
<ÔÇ√ji
«اننا<›à◊jäË
<˜Ê
∫^ <l^âÖاحلائط
مسنودون على
 <‡�f⁄ضد
واملعركة
ولسنا
¬◊<Ó
خائفني _<Ê
<xËÜë <ÿ”ée
]<∞ËÜíπستستمر اىل
الغرب الصلييب
<H«‹„i^ËÜuÊ
<—Áœu
]�Ç“ˆ⁄القيامة».
يوم
<_<‡⁄˘]<ÏÅ^√jâ]<·ÊÅ»<‰ﬁ
 <ÿøﬂâعلى
]<Ö^äπجاء ردا
القذايف
وكالم
<ÖÊÇﬁ
<xÈvíiÊ
استهدفت
لالطلسي
غارة
<ÜÒ^«í÷]<ª<∞ŒÖ^∆<^ﬂäÀﬁ_<ŸÁu
االثنني املاضي ،حبسب النظام،
◊∞<¬‡<]÷<ÎÅ^íjŒ˜]<ÖÁ‚Çj
∆^
<J«Í¬^€jq˜]<h^�œjâ˜]Êالرجل
منزل اخلويلدي احلميدي

<ÌÈ¬^ Ç÷]<l^íí~π]<Ìﬂ¢<lÖÜŒ
<Í“4⁄˘] <h]Áﬂ÷] <ã◊• <ª
<ª <ÿËÁ≥ <ÔÁjä⁄ <Ó◊¬_ <‹ËÇœi
<ÌÈ}ÊÖ^í÷] <≈^ Ç÷] <s⁄]Üe <'ËÖ^i
]˘<‘÷ÉÊ <HÌÈ◊ÈÒ]Üâ˝] <ÌÈ“4⁄
الرفاق
<NOQzSومن
 <ìÈí~jeالبارز
السياسي
<Ö˜ÊÅ
<·ÁÈ◊⁄
÷ Js⁄]2÷]<ÂÑ‚<ÿËÁ€jما ادى
القدامى للقذايف،
 <ÃÈjâبينهم
]÷ <gÒ^ﬂشخصا
<Ÿ^ŒÊمقتل 15
اىل
<·^$ÊÖ
اطفال يف صرمان على بعد 70
<l^íí~π] <Ìﬂ¢> <·c <·^Èe <ª
كيلومرتًا غرب طرابلس.
<Ì÷^âÖ
_<k◊âÖ
]÷<HÌÈ¬^ Ç
وقال القذايف موجها اشادة
<H^ﬂÒ]Ç¬_Ê <^ﬂÒ^ŒÇë˘ <ÌËÁŒ
اىل رفيقه «ليس بيننا اي
<ÔÁjä⁄
¬<Ó◊¬_ <ìÈí° <2
تفاهم بعدما قتلتم ابناءنا
]÷<ÌÈ}ÊÖ^í
÷<s⁄]2
≥<ÿËÁ
^≈<مسنودون
(Ç÷])...اننا
واحفادنا
]˝<ÌÈ◊ÈÒ]Üâ
]˘<ÌÈ“4⁄
]<Ì“3éπ
على احلائط .وانتم (الغرب)
<‰ﬁ_<·^$ÊÖ<Õ^ï_Ê<J>^ﬂ≠Ö^i<ª
تستطيعون ان ترجعوا اىل
]÷<:
]÷”<Ï4f
<ª
باقون
]÷«<l^ËÇvjحنن
 <ÿæاضاف
الوراء».
نستسلم<·d.
<HÌÈ“4⁄˘]<ÌÈﬁ]àÈπ]<^„„q]Ái
وصامدون ولن
اضربوا بصوارخيكم سنتني،
“<h^äu<Ó◊¬<–ÀﬂË<Çu]Ê<Ö˜ÊÅ<ÿ
]÷ <gÒ]Üñمئة سنة»،
ثالث√<Íاو عشر او
]˘<∞È“4⁄
]Å
مؤكدا «حنن نبغي املوت
´<‡⁄<ÔÁjä⁄<Ó◊¬_<Ó�√Ë<·_<g
موجودون
افضل
]˘<Ÿ]Á⁄
انكم<‘÷É
من <ª
لنا ≤^<
]÷<H–ÈŒÇj
حنن
رؤوسنا
فوق
وطائراتكم
]<l^Ë˜Á÷] <‡¬ <≈^ Ç◊÷ <Ìíí~π
نريد ان نستشهد كلنا».
]J^„Ò^À◊uÊ<ÏÇvjπ
وأقر احللف الذي توىل يف 31
<Í‚ <ÏÁ�§] <ÂÑ‚ <·_ <2j¬]Ê
اذار (مارس) قيادة العمليات
<≈^ Ç÷] <s⁄]Üe <ÌÈ€‚_ <Ó◊¬ <Üçˆ⁄
الدولية الدولية ،بانه شن
]÷<Ì“3éπ] <ÏÖÁ�π] <Í}ÊÖ^í
غارة يف هذه املنطقة مؤكدا
÷<VŸ^ŒÊ<JÏÁœe<Ìﬂr◊÷]<^„j
]÷Á⁄<:
�
ذلك انها «غارة حمددة»
مع
<ÿÈe
<DÌﬂr◊÷]E
]÷<ãÈÒÜ
>_<Ü”ç
تستهدف «مركز قيادة وحتكم
<›ÖÁﬁ <Ö^f”÷] <^ñ¬˘]Ê
 <»ﬁÁËاملستوى».
عالي
]÷◊<Ìﬂr
<ª
<ÍÒ¯⁄á
<ÿ“Ê <ã”ËÅ
القذايف االمم املتحدة
ودعا
¬◊<Ìœ◊√jπ]<‹„jËıÖÊ<‹„iÅ^ÈŒ<Ó
اىل ارسال حمققني اىل منزل
]÷<H>s⁄]2القصف
الذي طاله
<‹„€¬ÅÊ
احلميدي ‚<ÂÑ
<ÿËÁ€je
<·ÁÈ◊⁄موقعا
 <NOQzSكان
مما اذا
للتحقق
<Ö˜ÊÅ
÷<ìÈí~j
منتقدا احللف
عسكريا او
]<JÎÖ^¢
مدنيا<›^√◊÷،
]÷<ÿËÁ€j
<]Ñ7
تستهدفون
«باي
<Ñﬂ⁄
حق }<kíí
]÷◊<Ìﬂr
وسائال _·<
<Ü“ÉÊ
السياسيني وعائالتهم؟».
]÷√^›<<Ö˜ÊÅ<Ö^È◊⁄<‡⁄<Ün“_<NLLS

“<Js⁄]2÷]<ÂÑ7<ÿËÁ€j
<‡¬ <ÄÁÈé÷] <ã◊• <Áñ¬ <±c
<ÌË˜Ê <ª <Íõ]ÜœµÇ÷] <hà£] <·_ <Í“4⁄˘] <gÒ^ﬂ÷] <2j¬]Ê
>]˜<Çﬁ]2È◊Èq <∞jäËÜ“ <’ÖÁËÁÈﬁ <Í⁄^ﬂjπ] <ÎÊÁﬂ÷] <Ö^éjﬁ
<ÏÇvjπ]<l^Ë˜Á÷]<·_<^„È <^„«◊e_ <Ì◊i^œ÷] <ÃÒ]Ñœ÷]Ê <'ËÖ]Áí÷]Ê
]JÜ≥ˆπ]<Ì√õ^œ⁄<›àj√i <^„ﬂ⁄Ê <H%^√÷] <ŸÁu <ÏÇË]àjπ
التفتيش على
خصوصا حواجز
<‡�ﬂç]Ê
<·c <åÁﬁ^€“^⁄
}�<Ÿ^ŒÊ <HÏ4
وكانت]÷<:
<‘◊i
_ <Ì€øﬁالذي
≥ <^„”◊jالبلد
ايطاليا،
طرابلس
اىل
املؤدية
الطرق
احللف
عمليات
مقر
يستضيف
<]Üqc <Ö]ÜŒ <≈ÊÜé⁄ <Çï <kiÁë <ÅÁ€¶<ãÈÒÜ÷]<^„â_ÜË<:÷]<ÿn⁄
اخلفيفة
 <hàuÊواالليات
<H·]ÜËcتنطلق
 <ªاليت
اجلوية
<Ü≥ˆ⁄
العسكرية <ÔÜ“É
]<Ìfâ^ﬂπ <l]Ü≥ˆπ
والقواعد®^<Å
_∑<ÎÇ
منها مقاتالت «االطلسي» ،اول اجملهزة مبدافع مضادة للطريان
]!< <›^¬ <Çœ¬ <ÎÑ÷] <ŸÊ˘] <·^eÖÊÅ <ª <å^∑Ê <H·^ﬂf÷ <ª
او مبنصات اطالق صواريخ.
 <ãÈÒÜ÷]Êاليت
ندد بالغارات
من
تستهدف<Ì√ée<Ü‚^ø⁄<‡€ñi<‰ﬁ˘><NLLM <ª
<Çâ˘] <Ö^ée
∆<HÏà
املدنيني ودخول النزاع يف وصل وزير اخلارجية اللييب عبد
<ÌÈ⁄^ä÷] <ÏÅ^√⁄Ê <x⁄^äj÷] <›Ç√÷ <]Üç^f⁄ <]ÇËÇ„i <ÿ”éi <H^ËÖÁâ
مستنقع بعد ان اودى حبياة العاطي العبيدي ،الذي اجتاز
J>‘÷É<ÔÜ“É<^Èuc<ÇËÜﬁ<˜Ê
÷˙J>Í“4⁄˘]<Í⁄Áœ÷]<‡⁄
تونس
(فرباير) ،مرارا احلدود الليبية مع
االالف منذ  15شباط
<ÏÖ]Åc
<Ö]Üœe
<Çﬁ]2È◊Èq
<kfuÖÊ
‚<ÂÑ
<ÿËÁ≥ <·_ <xïÊ_Ê
العمليات للتوجه اىل بلدان افريقية
ودعا اىل تعليق
<l2j¬]Ê
]÷<›Ç≠ <l^ÈqÁ÷Áﬂ”j
]<Ü≥ˆπالنزاع،
≤ <Ì√õ^œحول
_<^⁄^eÊمفاوضات
 <0^í⁄الجراء
احلربية يف ليبيا وذلك ما
<Ü≥ˆ⁄
من¬<Çœ
]<ÏÇvjπ
]}<Ö^Èj
]÷<l^Ë˜Á
امس
]˘<‹⁄اول
تونس
] <—Üé÷] <ª <ÏÇvjπاىل
عارضته فرنسا.
><Ç√e
<’ÖÁËÁÈﬁ
<ª
<O
<·^eÖÊÅ
<·Á”i
<^€ﬂË_Ê
]<hÜ�ñπ
]˘<ºâÊاالمني العام حللف حبسب وكالة تونس افريقيا
وقلل
لالنباء<ÏÜç^√÷] <ÔÜ“Ñ÷] <‡⁄ <ºœ .
<›^Ë_ <·Áﬂõ]Áπ]Ê
]˘<ÌÈ“4⁄
اندرس
]÷« <l]Áœاالطلسي»
مشال
افريقيا
<l^€r7مالي<MMوجنوب
>‚ <ÂÑوطلبت
<Ìﬁ^‚c
<2€jfâ
<Õ^ï_Ê
]˘<J·ÁÈ“4⁄
شأن_·<دعوة
رامسوسن من
فو
لالعمال
˘ J>^“4⁄الفوري
« <–Èf�iالوقف
¬◊<Ó
<Ç¬^äi
]<l^íí~π
اعضاء
طمأنة
وحاول
ايطاليا
]÷ <h]Áﬂ÷]<ã◊.<ÌÈ€‚_<Ün“˘]<ÖÊÇاحلربية» يف ليبيا وذلك مبناسبة
<ŸÁ◊Ë_<NM<ª<Ü≥ˆπ]<Çœ¬<ƒŒÁjËÊ
مرتددين يف احللف الغربي
اجلنوب
اخلارجية
]˘ <^“4⁄_<Ì⁄¯â<¿Àu<Á‚Ê<Í“4⁄زيارة
بأنه ميكن هزمية القذايف ،اذ
]<ÌÈ√€¢
‚^<è⁄
وزيرة¬◊<Ó
<D2€jfâE
نكوانا-ماشابان
ماييت
افريقية
مقابلة مع صحيفة
قال خالل
]÷√^JÏÇvjπ]<‹⁄˙÷<Ì⁄
J>^„Èﬂõ]Á⁄Ê
اىل باماكو.
الفرنسية:
فيغارو»
«لو
<ÏÇ¬Ê <ÏÇvjπ] <l^Ë˜Á÷] <kﬁ^“Ê <l^Ë˜Á÷]<kﬂ◊¬_<H‘÷É<·Áñ∆<ª
«ال  ..على العكس .سنستمر اىل ذلك ،عاد حنو مئة الف
]<ª <Ü≥ˆπ] <k√õ^Œ <ÌÈeÜ∆ <ŸÊÅ <Ü≥ˆπ] <ƒõ^œjâ <^„ﬁ_ <ÏÇvjπ
نيجريي اىل بالدهم منذ شباط
النهاية».
ونواصل حتى
اضاف<:÷] <l]Å^œjﬁ˜] <gfäe <–e^ä÷] <ª
]<ÏÇvjπ
<‹⁄˘] <‰€øﬂi
]÷<ÎÑ
«احللفاء ملتزمون القيام باجلهود (فرباير) املاضي هربا من
<gfäe
˝<ÿÈÒ]Üâ
}¯÷<‰
_^”π <ÿfœπ] <D2€jfâE <ŸÁ◊Ë
اجملاورة،
يف ليبيا
<‰qÁiالعنف
تابع <Ìvاعمال
الالزمة الستمرار العملية».
J∞ÈﬂÈ�ä◊À÷]<ƒ⁄<^„◊⁄^√i
]÷<ÔÜ“Ñ
]÷√<Ìfâ^ﬂπ <ÌËÜíﬂ
حنتاجه اىل حسب ما اعلنت اللجنة احلكومية
«سنأخذ الوقت الذي
]˘<ŸÊ
<·^eÖÊÅ
<Ü≥ˆ⁄
<ÕÜ√ËÊ
]÷<ÎÑ
<H·^eÖÊÅ
]÷√^<Ü≥ˆπ <ÏÜç
امس
استقباهلم
اهلدف العسكري املكلفة
ان نصل اىل
]÷√^<Íπ
<Ü≥ˆπ]>{e
<^�È5Ö
<Ì√ée
<Ü‚^ø⁄
<‡€ñjË
<‰ﬁc <k÷^Œ
بانهاء كل اهلجمات االول.
املتمثل
<ÇŒÊ
<>NLLM
]÷√<ÌËÜíﬂ
<Ìñ‚^ﬂπ
÷√<HÌÈ⁄^ä÷]<Ï]Å^√⁄Ê<x⁄^äj÷]<›Ç
ضد املدنيني الليبيني وعودة اىل ذلك ،نقلت هيئة اإلذاعة
<ÿÈÒ]Üâ˝<Ï4n“<l]Å^œjﬁ]<‰j◊◊°
 <k„qÊ<:÷]<l]Å^œjﬁ˜]<Ç√e<‘÷ÉÊالربيطانية «بي بي سي» عن
القوات املسلحة اىل الثكنات
العمليات
حكومية أن
] <l]Ü≥ˆπمصادر
<Ç„ç
]÷<^€“ <ÅÁqÁ
<ª <^„œ£Ê
<ª <ÿÈÒ]Üâc
<±c
للمساعدات
احلركة
وحرية
ّ
<NLLUفت
كل
ليبيا
العسكرية يف
<Ö^”ﬁc
]÷<›^¬ <Íﬁ^n
]<Ü≥ˆπ
]÷JÌœe^ä
االنسانية».
¶<ÅÁ€جنيه
مليون
]÷250 <ãÈÒÜ
 <·_<>·_<·_<Íâ><Ì”fç<lÜ“ÉÊبريطانيا
_∑<ÎÇ
]˝<Íﬁ]ÜË
رغم ذلك ،يبدو ان عمليات
يعادل حنو
إسرتليين ،أي
يف مرحلة
دخلت
«االطلسي»
<^�⁄Ár‚Ê
÷◊<ÌŒÜv€ما]÷<ÌËá^ﬂ
]˘<Å^® <ÌÈ“4⁄
]§^<ÌÈqÖ
<ÜËáÊ
<Ç¬^ä⁄
حتى اآلن.
دوالر،
مليون
380
�
تستهدف
باتت
اذ
جديدة
JÿÈÒ]Üâc<Ó◊¬<^ÀÈﬂ¬ <Ì÷^âÖ <‰qÊ <åÁﬁ^€“^⁄ <ÃËáÁq

@7jÿ€a@Åbnnœ¸a

ÊaÏÇa@Òçº@p˝0
¿@åá„˝Ì7ﬂ@Ú‘�‰ﬂ

∂‰“]ÁÀ÷]Ê<Ö^ñ§]<≈]Áﬁ_<ƒÈ

]<Hl]Ö^„e<Hl^f◊√⁄<HãÈf“<H·^f÷]<·^fq
<^⁄<HÜ‚à÷]<^⁄HÎ^ç<H4í¬<HÖÁ≥<HlÁËá
]÷<HÌÈﬂ <l^uÁ÷<HÿÈä«◊÷<–Èu^ä⁄<HÅÖÁ
‚JJJ4n”÷]<^‚4∆Ê<^Ë]Ç

@o◊äbæa@Âﬂ@�bÓﬂÏÌ@Úuåb†@È◊aÏ–€aÎ@äbõ©a

]<JJ∞í÷]Ê<·^ﬂf÷<‡⁄<ÏÅÖÁjä⁄<ÿÈ“]Ö
Ì¬Áﬂj⁄<l^„”ﬂe<’^fﬂi

@Åbnnœ¸a@Újéb‰∑@aáu@ÒÜÎbËﬂ@äb»éa

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

ÒáyaÎ@ÚÓ‹ˆb«@ÒäaÜhi@ Îãœ@S

åá„˝Ì7ﬂ

179 Merrylands
Rd,
Merrylands
9760 1886

¸◊‡bjÄÄÄÄ

128 Haldon
St,
Lakemba
9750 9766

ﬁÏjì„bi

77 Waterloo Rd,
Punchbowl
97503300
ÿeÜçÖ^⁄<ÌäÈﬂ“<ÿe^œ⁄
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2011 النفقات املتعلقة بالعمل لعام
حمددة حتتوي على
شرح أكثر تفصي ًال
ّ
ٍ
للمطالبات اليت ميكنك وال ميكنك
.إجراؤها
تتوفر هذا العام أربعة أدلة جديدة
ملساعدتك على التأكد من تقديم
:بشكل صحيح
مطالبتك
ٍ
– • مشغلو معدات وآليات نقل الرتبة
املطالبة بالنفقات املتعلقة بالعمل
 املطالبة بالنفقات- • مضيفو الطريان
املتعلقة بالعمل
 املطالبة- • املوظفون العقاريون
بالنفقات املتعلقة بالعمل
 املطالبة- • موظفو البناء والتشييد
 حيث حتتوي،بالنفقات املتعلقة بالعمل
:هذه األدلة على إرشادات أساسية لـ
 مبا يف ذلك املتمهنني، النجارينo
الورش
ِ  عمال تركيبات عمال التشييدات عمال البناء البنائني األجراء و، مقاولي البناء. عمال اخلرسانةباإلمكان احلصول على املزيد من
 مبا يف ذلك نسخ عن هذه،املعلومات
 االلكرتونيATO األدلة يف موقع
 أو،www.ato.gov.au/occupations
.132861 باالتصال على الرقم
2011 حزيران/يونيو

There have been some
changes to tax over the
past year which may benefit
or affect you, such as tax
deductions for natural
disaster donations, tax
exemptions as a result of
recent natural disasters and
changes that affect Newstart,
Youth allowance, Austudy or
ABSTUDY recipients.

Natural disaster
donation receipts

Donations of up to $10 to
bucket collections conducted
by an approved organisation
for natural disasters can be
claimed without a receipt. This
includes donations for natural
disasters such as the floods
in Queensland, New South
Wales and Victoria, bushfires
in Western Australia, Cyclone
Yasi in Queensland, and the
earthquakes in Christchurch
and north-eastern Japan. If
your donation was over $10
you will need a receipt for the
whole amount.
If you used the web or phone
to make a donation over $2,
your web receipt or credit
card statement is sufficient.
If you donated through third
parties, such as banks and
retail outlets, the receipt they
gave you is also sufficient.
If you contributed through
‘workplace-giving’
your
payment summary shows the
amount you donated.

Tax exemption for
certain disaster
payments

 عدم توفر املستندات الكافية اليتتدعم نفقات السيارات واالنتقال
 املطالبة اخلاطئة بنفقات السيارات و،على أساس نقل معدات ضخمة
 املطالبة اخلاطئة بنفقات تتعلق وفواتري اهلاتف،باملكتب املنزلي
.واالنرتنت
بشكل صحيح من املرة
قدم مطالبتك
ِّ
ٍ
األوىل
ملساعدتك على حساب نفقاتك
َّ ،املتعلقة بالعمل
تذكر النصائح اهلامة
:التالية
دت النفقات
َ • جيب أن تكون قد تكّب
.خالل العام الذي تقدم عنه املطالبة
• جيب أن تكون النفقات متعلقة بالعمل
ردت جهة عملك
َّ  وإذا،وليست خاصة
إليك الحقًا هذه النفقات فال ميكنك
.املطالبة بها
إن تلقيك لعالوة من جهة عملك ال
َّ •
.يؤهلك تلقائيًا الستقطاع
• إذا وصلت مطالباتك إلمجالي أكثر من
. جيب أن حتتفظ بسجالت، دوالر300
ميكنك أيضًا استخدام سجالت خالف
 توجد قائمة.االيصاالت الورقية
بكامل االيصاالت املقبولة يف موقع
www.ato.gov.au  االلكرتونيATO
هل أنت حباجة للمزيد من املعلومات؟
 أدلة عن ِمهنATO تتوفر لدى

عندما تقوم بتعبئة إقرارك الضرييب
 تأكد من أنك تطالب،هذا العام
بالنفقات املتعلقة بالعمل اليت
.تستحقها فقط
ومع مطالبة ما يزيد على مثانية ماليني
 مليار دوالر من16 شخص حبواىل
،النفقات املتعلقة بالعمل كل عام
يدقـق مكتب الضرائب األسرتالي
ِّ
 جيدًا يف أية مطالبات للتأكدATO
.من شرعيتها
من األهمية أن حتتفظ بسجالت بأية
300 مطالبات يصل جمموعها إىل
 ألنك إذا مل تستطع،دوالر أو أكثر
إثبات مطالبتك بالدليل فلن تكون
فرض عليك
َ تـ
ُ مؤه ًال لالسرتداد وقد
.غرامة
ِ
املرة
ّ املهن اليت عليها تركيز هذه
 هذه املرة بالتدقيقATO سيقوم
الشديد يف أية مطالبات من األشخاص
ِ العاملني يف
:املهن التالية
 مشغلو معدات وآليات نقل الرتبة مضيفو الطريان مبا يف ذلك املتمهنني، النجارون و،واملتدربني
. املوظفون العقاريونمعظم األخطاء الشائعة اليت يرتكبها
ِ
املهن تشتمل
العاملون يف هذه
:على

What is new in 2011

The
Government
has
introduced legislation to grant
tax exemption for certain
payments made following
recent natural disasters. The
following payments will be
exempt from tax:
• disaster income recovery
subsidy paid for Cyclone Yasi
and the flooding events which
started on 29 November
2010
• ex-gratia payments from
the Commonwealth paid to
New Zealand non-protected
special-category visa holders
following an Australian
natural disaster in the 201011 income year
• clean-up and recovery
grants paid to small business
and primary producers (under
category C of the Natural
Disaster Relief and Recovery
Arrangements) for:
- flooding which started on 29
November 2010, and
- Cyclone Yasi.
Newstart and youth allowance
recipients who were actively
seeking paid work
A recent High Court decision
means you can claim
deductions this year for
expenses you incurred in
actively seeking paid work
if you received Newstart
allowance or were a Youth
allowance job seeker. You
must have records to support
your claim.
Use item D15 on page s43 in
TaxPack 2011 supplement to
make your claim.

You can claim:
• expenses you incurred in
meeting the requirements of
your Employment Pathway
Plan
• short-term travel costs, such
as travel to job interviews
•
training courses,
including self-employment
training and assistance, and
text books
• phone calls you made
seeking paid work, and
•résumé preparation.
You cannot claim expenses:
• that relate to seeking
employment in only a
general way (for example,
conventional clothing)
• that are of a private or
domestic nature (for example,
conventional
clothing,
grooming and meals), or
paid for by your Job
Services Australia provider.
Study expense deductions for
youth allowance, AUSTUDY
and ABSTUDY recipients
A recent High Court decision
means you can also claim a
deduction for study expenses
this year if you received
Youth allowance, Austudy
or ABSTUDY. See question
D4 for more information and
our website www.ato.gov.au/
studyexpensechanges.
More information
Find out more at the ATO
website
www.ato.gov.
au, including a range
of factsheets and other
publications, or phone
13 28 61.

2011 ما اجلديد يف

بك
انتقال/• أية تكاليف مواصالت
 كالذهاب إىل مقابالت العمل،قصرية
 مبا يف ذلك،• أية دورات تدريبية
تدريب ومساعدة العاملني حلسابهم
 والكتب املرجعية،الشخصي
• تكاليف أية مكاملات هاتفية أجريتها
 و،للبحث عن عمل مدفوع األجر
.• تكاليف إعداد السرية الذاتية
:ال ميكنك املطالبة بأية نفقات
بشكل عام
• متعلقة بالبحث عن عمل
ٍ
) املالبس غري الرمسية،فقط (مث ًال
،• ذات طبيعة خاصة أو منزلية (مث ًال
 االستعداد،املالبس غري الرمسية
 أو،)الشخصي والوجبات
• مدفوعة من ِقبل مقدم خدمات
Job Services التوظيف بأسرتاليا
. اخلاص بكAustralia
استقطاعات النفقات الدراسية
Youth ملتلقي عالوة الشبيبة
AUSTUDY  واألوستدي،Allowance
ABSTUDY واألبستدي
صادر مؤخرًا أيضًا عن
قرار
مثة
ٌ
ٌ
العليا ينص على أنه ميكنك
ُ احملكمة
باستقطاع يف هذه السنة
املطالبة
ٍ
 إذا،مقابل أية نفقات دراسية
َّ
Youth تتلق عالوة الشبيبة
كنت
Austudy  أو األوستدي.Allowance
 راجع.ABSTUDY أو األبستدي
ٍ
ملزيد من املعلومات
D4 السؤال رقم
www.ato. على موقعنا االلكرتوني
.gov.au/studyexpensechanges
املزيد من املعلومات
ميكنك احلصول على املزيد من
املعلومات يف موقع مكتب الضرائب
www.  االلكرتونيATO األسرتالي
 مبا يف ذلك جمموعة من،ato.gov.au
،أوراق املعلومات ومنشورات أخرى
أو باالتصال هاتفيًا على الرقم
.132861

 الدفعات التالية ستكون.مؤخرًا
:معفية من الضرائب
• إعانة إستعادة الدخل يف حالة
الكوارث املدفوعة فيما خيتص بإعصار
29 ياسي والفيضانات اليت بدأت يف
2010 تشرين الثاني/نوفمرب
مساعدات بال مقابل/• أية دفعات ِهبات
 الكومنويلث مدفوعة:من حكومة أفضل
إىل النيوزيلنديني حاملي التأشريات
اخلاصة غري احملمية عقب الكوارث
الطبيعية بأسرتاليا يف السنة املالية
.2011-2010
• أية ِمنح للتنظيف واستعادة الوضع
مدفوعة للمشاريع الصغرية ومنتجي
 ´ منC` السلع األولية (حتت الفئة
تدابري االعانة واستعادة الوضع يف
:الكوارث الطبيعية) اخلاصة بـ
29  الفيضانات اليت بدأت يف و،2010 تشرين الثاني/نوفمرب
. إعصار ياسيNewstart متلقو عالوة البداية اجلديدة
Youth Allowance وعالوة الشبيبة
عمل
الذين كانوا يبحثون جبـ ٍِد عن
ٍ
بأجر
صادر مؤخرًا عن احملكمة
قرار
ينص
ٌ
ٌ
العليا على أنه ميكنك املطالبة
ُ
باستقطاعات يف هذه السنة مقابل
تكبدتـها يف البحث جبـِد
أية نفقات
ّ
َّ
تتلق
 إذا كنت،عن عمل مدفوع األجر
 أوNewstart عالوة البداية اجلديدة
َّ
تتلق عالوة
كنت باحثًا عن عمل
 وجيب.Youth Allowance الشبيبة
.أن تدعم مطالبتك بسجالت
s43  يف الصفحةD15 إستخدم البند
supplement 2011 TaxPack من ملحق
.إلجراء مطالبتك
:بإمكانك املطالبة مبا يلي
تكبدتـها يف الوفاء
• أية نفقات
َّ
ُسُبل التوظيف
مبتطلبات خطة
 اخلاصةEmployment Pathway Plan

جريت خالل السنة املاضية بعض
َ ُا
التغيريات على الضرائب قد تفيدك
 كاالستقطاعات،أو تؤثر عليك
الضريبية للتربعات اخلاصة بالكوارث
 االعفاءات الضريبية نتيجة،الطبيعية
الكوارث الطبيعية األخرية والتغيريات
اليت تؤثر على متلقي عالوة البداية
 وعالوة الشبيبة،Newstart اجلديدة
واألوستدي
،Youth allowance
.ABSTUDY  واألبستدي،Austudy
إيصاالت التربعات اخلاصة بالكوارث
الطبيعية
باإلمكان املطالبة بدون إيصال
10 باسرتداد التربعات بقيمة
دوالرات اخلاصة بالكوارث الطبيعية
 وهذا.اليت جتمعها أية منظمة معتمدة
يشمل التربعات اخلاصة بالكوارث
،الطبيعية كالفيضانات يف كوينزالند
ونيوساوث ويلز وفكتوريا؛ حرائق
الغابات يف والية غرب أسرتاليا؛
 وزلزال،إعصار ياسي يف كوينزالند
.كرايسجريج ومشال شرق اليابان
، دوالرات10 وإذا زاد تربعك على
.إليصال بكامل املبلغ
ستحتاج
ٍ
 دوالر2 إذا دفعت تربعًا أكثر من
 فسيكون،عرب االنرتنت أو باهلاتف
إيصالك عرب االنرتنت أو بيان
 وإذا تربعت.بطاقتك االئتمانية كافيًا
،جهات أخرى/من خالل طرف ثالث
،كالبنوك وحمالت البيع بالتجزئة
فسيكون االيصال الذي يعطونك
 وإذا أسهمت.إياه كافيًا أيضًا
،»من خالل «تربعات مكان العمل
فسيظهر املبلغ الذي تربعت به يف
.ملخص دفع راتبك
اإلعافاء الضرييب اخلاص بدفعات
عينة
َّ كوارث ُم
ٍ
إعفاء
أصدرت احلكومة تشريعًا ملنح
عينة مقدمة
َّ ضرييب خاص بدفعات ُم
عقب الكوارث الطبيعية اليت حدثت

WORK-RELATED EXPENSES 2011
June 2011
When filling in your tax return
this year, make sure you only
claim the work-related expenses
you are entitled to.
With over eight million people
claiming around $16 billion in
work-related expenses each
year, the ATO pays close
attention to claims to make sure
they are legitimate.
It is important you keep records
for claims totalling $300 or more
as if you cannot prove your
claim you will not be entitled to
the deduction and you may have
to pay a penalty.

Occupations in the
spotlight this tax time

This year the ATO will be paying
close attention to claims from
people employed in the following
occupations:
- earthmoving plant operators
- flight attendants
- carpenters and joiners,
including apprentices and
trainees, and
- real estate employees.
The most common mistakes
made by people in these
occupations include:
- not having sufficient

documentation to support motor
vehicle and travel expenses
- incorrectly claiming motor
vehicle expenses on the basis of
carrying bulky equipment, and
- incorrectly claiming home
office, mobile phone and internet
expenses.

Get your claim right the
first time

To help you work out your workrelated expenses remember
these key tips:
• You must have incurred the
expense in the year you are
claiming it.
• The expense must be workrelated and not private, and if the
expense has been reimbursed
by your employer it cannot be
claimed.
• Receiving an allowance
from your employer does not
automatically entitle you to a
deduction.
• If your claims total more than
$300 you need to keep records.
You can also use records other
than paper receipts. A full list of
accepted records is available
on the ATO website www.ato.
gov.au

Need more information?

The ATO has occupationspecific guides that explain in
more detail the claims you can
and cannot make.
This year, four new guides are
available to help ensure you get
your claim right:
• Earthmoving plant operators
– claiming work-related
expenses
• Flight attendants – claiming
work-related expenses
• Real estate employees
– claiming work-related
expenses
• Building and construction
employees – claiming workrelated expenses, which
primarily provides guidance for:
- carpenters and joiners,
including apprentices
- shop fitters
- construction labourers
- builder’s labourers
- bricklayers
- builders, and
- concreters.
More information, including
copies of these guides can be
found at the ATO website www.
ato.gov.au/occupations or by
calling
13 28 61.
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اسرتاليــات

خطاب التنصيب لنائب ايست هيلز غلني بروكس
سيدتي الرئيسة ،أنا رجل عادي
من خلفية عادية وأنا أقف هنا
اليوم يف هذه القاعة الكربى،
يف هذه القاعة التارخيية كرجل
عصيب وتواضع يف املكان الذي
أجد نفسي .أنا رجل بالتواضع
باإلميان والثقة اليت وضعها ّ
يف
الكثري من الناس.
انين فخور بان اكون اول نائب
احراري يف مقعد ايست هيلز
منذ إنشائه قبل  58عاما اي يف
عام .1953
لقد ُأعطيت مسؤولية كبرية
وأريد أن أؤكد لشعب ايست
هيلز أنين لن أخذلكم.
وأود أن أؤكد لكم أنين لن
آخذ تصويتهم لي أمرا مفروغا
منه .لقد عشت حياتي كلها
يف ايست هيلز وفيها ولدت.
وتعلمت يف مدارسها االبتدائية
والثانوية.
لقد سافرت يف مجيع أحناء
العامل  ،ولكن شبابي يف ايست
هيلز مل يكن أبدا بعيدا عين.
وما زلت أعيش هناك اآلن مع
زوجيت Kharen
وولدي زاك
ّ
وجوش.
انه لفخر لي معرفة املنطقة
وسكانها ومعرفة املشاكل اليت
يواجهونها كل يوم.
يف صباي عشت مع أمي وأبي
واخي وأخواتي يف منزل لإلسكان
الشعيب يف شارع ماتيوس .كان
لدينا ساحة كبرية يزرعها والدي
باخلضار وحظرية دجاج .مل نكن
عائلة ثرية .ما نزرعه ونربيه
امحل العربة
نأكل منه .كنت
ّ
بعد ظهر كل يوم بعد املدرسة
وابيعها للجريان حتى أمتكن من
كسب نقودا قليلة اضافية.
ادركت يف سن مبكرة للغاية
اهمية املال ومعنى العمل الشاق
ومعنى إدارة املال بشكل جيد.
وهذه هي الدروس اليت مل
يتعلمها حزب العمال أبدا.
كانت احلياة يف ايست عيلز
صعبة ولكن رغم صعوبتها
علمتين الكثري من الدروس اليت
كنت ال ازال اعتمد عليها حتى
يومنا هذا.
أنا مدين ملا أنا عليه اليوم لتلك
األوقات  ،وأنا فخور جبذوري
من الطبقة العاملة .لن أنسى
أبدا أو ادير ظهري للناخبني
حيث ترعرعت.
أمحل هلذا الربملان أخالقيات
العمل اليت أتيحت لي منذ أن
كنت طفال صغريا ...وهذا
الصيب الصغري الذي باع اخلضار
يف عربة لكسب بعض النقود.
الي
خالقيات العمل هذه انتقلت ّ
من أمي وأبي.
كان أبي برتبة عريف يف اجليش
وقد حرص على التأكد من أنه
علمين أن يكون قويا واعمل
جبد ،ألن احلياة صعبة .وقد
مررت أخالقيات العمل ذاتها
ولدي االثنني.
اىل
ّ
مع كل ذلك ال بد لي أن أعرتف
بأنين لست مثاال ساطعا لنظام
نيو ساوث ويلز التعليمي.
أنا آسف أن أقول ذلك ولكن
املدرسة ببساطة مل تكن لي
لي .قضيت وقتا طويال اساعد
اجلنيناتي يف املدرسة.
حصلت على وظيفة عندما كان
عمري  12سنة  ،حيث كنت

ِ
الربملان*
* النائب بروكس يلقي خطاب التنصيب يف

اعمل لدى جزار (حلام) احمللي
لبضع ساعات بعد املدرسة كل
يوم سبت .وعندما كان عمري
 14سنة تركت املدرسة نهائيا.
ولكن ،يف حني مل تكن املدرسة
لي فهذا ال يعين انه ال ميكن أن
أكون متعلما .لقد تعلمت الكثري
من املهارات يف العمل...
املهارات املفيدة اليت أعدت لي
ألشياء قادمة ...مهارات كنت
قادرا على استخدامها عندما
بدأت يف عام  1983العمل يف
مصلحيت األوىل.
كل ما كان حبوزتي second hand
 ،Uteوعربة و  900دوالر .مل
يكن ذلك كافيا ولكين عملت،
على مدى السنوات التالية ،جبد
وتابعت تعلم مهارات جديدة.
أنا فخور بأن أكون قادرا على
القول أن أعمالي اليوم توظف
 30شخصا يف ريفزبي وتشمل
كل الواليات تقريبا وتوفر العمل
ملقاولني عدة.
ولكن بأنها ناجحة عملي هو ،
كان واحدا من عيوب دراسيت
فشلت حقيقة أنين أستطيع أن
ال تقرأ وال تكتب.
كل هذا مل يكن كافيا بالنسبة
لي اذ كنت اطمح الن اصل
باعمالي اىل مستوى اعلى،
وهلذه الغاية استأنفت يف
العام  1992مبساعدة معلم
متقاعد تعلم القراءة والكتابة.
أنا مؤمن جدا يف جمال التعليم.
وشبابنا يستحقون االفضل
بكثري .ولكن هناك الكثري من
االطفال مثلي لن يربعوا جيدا
بفي املدرسة جيب أال تنساهم
حكومتنا.
قد ال يكونون على عالقة جيدة مع
الكتب ويف احلقل األكادميي...
ولكن باعطائهم الفرصة ميكن أن
ينجحوا إذا حصلوا على التدريب
على العمل وعلى مهارات ليست
متاحة اآلن كما ينبغي.
بعد عشر سنوات على تعلمي
القراءة والكتابة ،كنت يف حمطة
وقود اقرتب مين رجل عرفت
انه من املنطقة ودارت بيننا
حمادثة .حتدثنا عن أشياء كثرية
 ،عن حياتنا ..ماذا نفعل وماذا
ميكننا أن نفعل جملتمعنا .ضربت

تلك احملادثة على وتر حساس
ودفعتين لالنضمام اىل حزب
االحرار ألنين أردت ُأحدث فرقا
واقف اىل جانب أولئك الذين ال
يستطيعون الدفاع عن أنفسهم.
ومنذ ذلك احلني بدأت عضوييت
يف حزب االحرار.
باالشرتاك مع آخرين يف فرعنا
حلزب االحرار أردنا ادخال
االحرار اىل اجمللس البلدي
احمللي ،واليوم أنا فخور بأن
أقول إن لدينا اآلن  4اعضاء من
حزب االحرار يف جملس مدينة
بانكستاون.
لكن ذلك مل يكن نهاية ...أردنا
كسر احتكار حزب العمال يف
متثيل املنطقة والعمل النتخاب
نائب احراري يف مقعد ايست
هيلز.
هذا ما شرعنا يف القيام به
قبل عشر سنوات .كان يعتقد
الناس اننا كنا جمانني ،ولكن
كانت لدينا رؤية ،وحددنا
اسس ومعامل حقيقة واقعة.
وقد ُطلب مين أن اترشح عن
حزب االحرار عام  2003ومرة 
أخرى عام  .2007ويف هذين
الرتشيحني خسرنا ولكن مل
ُنهزم .وبدعم من العديد من
املتطوعني واألصدقاء والعائلة،
حققنا هدفنا يف  27آذار 2011
وللمرة األوىل يف التاريخ ،اصبح
مقعد ايست هيلز مقعدا احراريا
صافيا .لقد كان يوما عظيما
اليست هيلز وحلزب االحرار.
ناخبون ايست هيلز كانوا
كالعمالق النائم وزاوية منسية
إىل حد كبري من الضواحي
الغربية اليت لديها الكثري
لتقدمه .فاملنطقة حماطة اجملاري
املائية وتقع على ضفاف جورج
ريفر ،لدينا املطار اخلاص بنا،
واملستشفيات اخلاصة بنا،
وجامعة وكلية  ،TAFEومدارس
خاصة و  21مدرسة حكومية ،كم
من العديد والعديد من احلدائق،
واملناطق الصناعية.
الكثري من الناس ال يعرفون
ان ايست هيلز كانت يف يوم
من االيام حمطة ووجهة لتمضية
العطالت .كانت هناك أكواخ
الصيد على طول ضفاف النهر.

وكانت ايست هيلز مكانا مفضال
للناس الذين يريدون االسرتخاء
والتمتع مبا تقدمه املنطقة.
ولكن حزب العمال خان ايست
هيلز مما جعلها متوت ببطء
حتت سنوات من اهلدر وسوء
االدارة.
ولكن امكانية استعادة ما كانت
عليه ما زال ممكنا مع رئيس
الوالية الذي هو وزير غرب
سيدني ..وأنا أعلم أن ايست
هيلز ستنتعش وتزدهر مرة
أخرى.
أشعر أنه لشرف عظيم وامتياز
لي ان اكون أول نائب احراري
ميثل ايست هيلز يف برملان
والية نيو ساوث ويلز.
ولكن استطيع ان اقول لكم
اننين ذاهب اىل استخدام وقيت
يف هذا الربملان يف التحدث
عن شعب ايست هيلز .وانا
ذاهب للدفع من اجل ان يكون
هلم اخلدمات اليت لطاملا حرموا
منها .وانا ذاهب للدفع من اجل
ان يكون هلم فرص العمل اليت
فاتتهم لفرتة طويلة.
سيدتي رئيسة الكنيست ،إنين
ما كنت ألكون هنا الليلة كأول
عضو احراري اليست هيلز لوال
والء ودعم العديد من االضخاص
الطيبني ،ويف طليعتهم عائليت
وأصدقائي والكثري من العديد
من املتطوعني.
وشكر والده ووالدته وشقيقه
ووالده يف القانون جيمي تريين
وبوب سيلفر وليندا Wighton
وروب  Dreisوآندي بول ،شون
ماهر وأخي ستينكي وجيم
دانيال وناجي جنار واليكس
 Feliciوناثانيل مسيث وغلني
 Waudوستيفن جوليان ،مايكل
تادرس واد Mackinerny
كما اشكر أيضا مدير محليت،
واآلن كبري املستشارين
لدي
ّ
 Geoffrey Grassoالذي عمل
بال كلل من جيف وحافظ على
العجالت متحركة على املسار
الصحيح .شكرا لك.
واشكر وزير النقل اجلديدة
 Gladyاليت افتتحت محليت
االنتخابية ..وملن كنت قد
نسيت ...الشكر.

اتفاق بني احلكومة الفيدرالية وتلسرتا واوبتوس
حول الشبكة الو طنية لالنرتنيت السريع
أكدت تلسرتا أنها توصلت إىل
اتفاق مع احلكومة االحتادية
الن تقطع تدرجييا شبكتها من
النحاس واملشاركة يف بدء
تنفيذ الشبكة الوطنية لالنرتنيت
السريع (.)NBN
وكجزء من هذا االتفاق ،ستقطع
تلسرتا تدرجييا يف أسالك اهلاتف
النحاسية املوجودة واستبداهلا
بكابالت األلياف احملورية اهلجينة
اليت توفر االنرتنت بسرعة تصل
إىل  40مرة أسرع يف املناطق
االقليمية.
وقالت رئيسة جملس ادارة
تلسرتا كاترين ليفينغستون «بعد
تقييم دقيق للخيارات ،مبا يف
ذلك اآلثار التنظيمية والتجارية
لكل منها ،يتوقع جملس ادارة
تلسرتا موافقة املساهمني على
االقرتاح الداعي إىل املشاركة
يف املساعمة بالشبكة الوطنية
لالنرتنيت السريع  ، NBNبعد
اخضاع ذلك لشروط سابقة
مقتنعة» . ،
وسيتم إنفاق حنو  600مليون
دوالر على البنية التحتية
وصيانتها  ،وكذلك  500مليون
دوالر يف النفقات التشغيلية،
على امتداد أكثر من  10أعوام.
وسوف توفر أيضا تلسرتا
الوطنية
الشبكة
لشركة
لالنرتنيت السريع ()NBN Co
وهي الشركة املكلفة بناء
الشبكة ،إمكانية الوصول إىل
البنية التحتية  --مثل قنوات
الصرف والقنوات الفضائية
 -لفرتة ترتاوح بني  35و 40عاما.
ومن املتوقع أن حتقق شركة
االتصاالت تلسرتا حنو 11
مليار دوالر من خالل إيرادات
االستبدال ومدفوعات قطع
اخلطوط .وهذا يشمل املدفوعات
الستخدام احلكومة البنية التحتية
لتلسرتا على مدى فرتة  30عاما

يف املتوسط.
وقال الرئيس التنفيذي ديفيد
ثودي انه ال يتوقع ان يكون
لالتفاقات أي تأثري جوهري على
النتائج املالية للشركة لعام
 ،2012ويرجع ذلك إىل اإلطار
الزمين لبدء تطبيق .NBN
وما زال االتفاق يتطلب موافقة
من املساهمني يف تلسرتا يف
االجتماع السنوي العام للشركة
يف تشرين االول وكذلك موافقة
مفوضية املنافسة واالستهالك
االسرتالية.
وتأتي هذه األنباء يف وقت
توصلت اوبتوس اىل اتفاق مع
احلكومة بقيمة  800مليون دوالر
لرتحيل عمالئها إىل .NBN
وقالت ثاني أكرب شركة اتصاالت
ترحل
يف اسرتاليا انها سوف
ّ
تدرجييا زبائنها الذين الذين
األلياف
كابالت
يستعملون
احملورية اهلجينة إىل NBN
ابتداءمن عام . 2014
وهذا سوف يؤثر فقط على
العمالء الذين يستخدمون خدمات
اخلطوط الثابتة الوبتوس وليس
البنية التحتية للموبايل.
وسوف جيري تلقي املدفوعات
تدرجييا مع انتقال الزبائن إىل
.NBN
وقال الرئيس التنفيذي بول
سوليفان ان الصفقة عادلة
ألوبتس  ،وشيء جيد بالنسبة
للمستهلكني.
واضاف يقول ان «هذا االتفاق
يدعم  NBNخللق فرص متكافئة
جلميع شركات االتصاالت».
املستهلكني
«ان
وقال
سيكونون
االسرتاليني
الراحبني».
رخيضع ااالتفاق بني أوبتس
مفوضية
ملوافقة
واحلكومة
املنافسة واالستهالك االسرتالية
الضرائب
ومكتب
ACCC
األسرتالي.

Financial Information Service Seminars
Topic

Venue
Centrelink - Level 4
2-14 Meredith Street Bankstown

Managing Your Money
Wednesday 06/07/11 at 10:30am

2-14 Meredith Street Bankstown

Understanding Your Pension
Wednesday 13/7/11 at 1:00pm

)Ground floor, 66-72 Rickard Rd (Corner of Jacob St

Running Your Own Superannuation Fund
Wednesday 27/7/11 at 6:00pm

2-14 Meredith Street Bankstown

Accommodation in Retirement
Wednesday 10/8/11 at 3:00pm

)Ground floor, 66-72 Rickard Rd (Corner of Jacob St

Working beyond Age pension age/Work Bonus
Wednesday 24/8/11 at 6:00pm

)Ground floor, 66-72 Rickard Rd (Corner of Jacob St

Understanding Your Pension
Wednesday 07/9/11 at 5:00pm

)Ground floor, 66-72 Rickard Rd (Corner of Jacob St

Investing in Property
Wednesday 21/9/11 at 6:00pm

)Ground floor, 66-72 Rickard Rd (Corner of Jacob St

Understanding Retirement Income stream
Wednesday 05/10/11 at 5:00pm

2-14 Meredith Street Bankstown

Special Disability Trust
Wednesday 19/10/11 at 2:00pm

2-14 Meredith Street Bankstown

Understanding Your Pension
Wednesday 02/11/11 at 2:00pm

2-14 Meredith Street Bankstown

Working beyond Age pension age/Work Bonus
Wednesday 02/11/11 at 4:00pm

2-14 Meredith Street Bankstown

Managing Your Money – Credit & Store cards
Wednesday 23/11/11 at 2:00pm

Centrelink - Level 4

Bankstown Council - Business Advisory Centre

Centrelink - Level 4

Bankstown Council - Business Advisory Centre

Bankstown Council - Business Advisory Centre

Bankstown Council - Business Advisory Centre

Bankstown Council - Business Advisory Centre

Centrelink - Level 4

Centrelink - Level 4

Centrelink - Level 4

Centrelink - Level 4

Bookings ARE ESSENTIAL
OR Email: fis.seminar.bookings@centrelink.gov.au

13 63 57

Phone:
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paáÌá‡n€a@Âﬂ@·ÿmbuby@Úœbÿ€
ÚÓˆbiãËÿ€a@pbzÓ‹ón€aÎ@
0414@983@608Z·”ã€a@Û‹«@aÏ‹óma

@Û‹«@aÏ‹óma@á€a7:a@¿@·ÿmb„˝«¸
87648186@Zµ‡”ã€a@áya
@Îa
0403482345

0407405846@Zﬁbóm˝€
@97405846@@@@@@@@@@@
<gëÊ<g÷^œ÷]<gÈ“Üi<‡⁄<‹”i^q^u<ÜÒ^ä÷
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124 HIGHLAND AVE,
Yagoona NSW 2199

›‡»€a@¿@Ú€b–◊Î@Òåbnø@Ú‹ﬂb»ﬂ@ÚÓ„b™@Ò7»èm@

êÓè„ãœ@ëÏÇbi@l@aÏ‹óma

PH: 9793 8333 Mob: 0414 600 042

ëäbœ@Êbu@Zﬁbóm˝€

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

·Áõ^f÷]<gë<Ÿ^€¬]<‡⁄<‹”i^q^u<ƒÈ€¢
–õ^ﬂπ]<ƒÈ∂<ª<k◊Àâ˜]Ê<‰¬]Áﬁ]<Ó◊¬<
<Ï2}<Ìﬂâ<OL<‡⁄<Ün“]<

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

@=‹„
@pbj‹†
@Úœb◊
@pbjéb‰æa
Tel/Fax: (02) 9725 7011 ZbÓ„aä@ÄÄi@aÏ‹óma
753 Hume Hwy Shop 28A Bass Hill
Plazza Bass Hill NSW 2197
sayitwithroses@optusnet.com.au

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

30 Hoskins Avenue Bankstown
Abraham
Managing Director

378 922 0435

Residential *Commercial*
*Industrial

@Ò7Ãó€aÎ@Ò7jÿ€a@ﬁb‡«¸a@áË»n„
@ÚﬂáÇÎ@@NNÒ5Ç@NNôbónÇa
@›‡»‹€@Ú€b–◊Î@Ú‹ﬂb»æa@¿@÷áñ
Zﬁbóm˝€
0435922378

ANB 17 003 994 394

Safwat Arfan – Sayed

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

@ÚÓjÌãõ€a@pbﬂá©aÎ@Újéb0a@ aÏ„c@Úœb◊@‚á‘„
@pb◊ãì€aÎ@Üaãœ˝€@ãmbœá€a@ŸèﬂÎ

<ÌÈâ^ÈŒ<ÌÈﬂ⁄á<Ï3Àe<9ËÜï<ÅÊÅÜ⁄<2“]<‡€ñﬁ
<9ËÜñ÷]<4f§]Ê<gâ^-]<]ÊÇ€j¬]

Êbœã«@pÏ–ñ

ÌÈfËÜñ÷]<‹”i^q^u<ƒÈ∂<ª

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

ÚÓj�€a@Ú‘Ó‘®aÎ@Ô„˝«�a@wÌÎ6€a@µiZÂ�j€a@
á� í@pbÓ‹‡«
الطائفي يف لبنان متيزت حبضور مثقف الفت
النظام
السقاط
املتابعة
للجنة
العلمنة
عن
ندوة
ÈÄÄuÎ

<ÌÈï^ËÖ<‡ËÖ^≥<Ê_<ÌÈÒ^ŒÊ<l]]Üqc
[‘÷É<4∆Ê
<Ê_ <Drain <Ÿ] <^œec <hÁ◊�π]
<hÁfﬁ_ <‡¬ <ÏÖ^f¬ <Á‚ <ÎÑ÷] <Tube
<k† <ÌÈ◊€√÷] <^ﬂm_ <ƒïÁË <4«ë
<›^Ë_ <Ìm¯m <ÏÇπ <‘÷ÉÊHÇ◊¢]
<Ì ^“ <ÃËÜíi <‹jÈ÷ <ÌÈ◊€√÷] <Ç√e
<:÷] <›Ç÷] <Ω^œﬁ <ò√eÊ <·Á‚Ç÷]
<hÁfﬁ˘] <]Ñ‚ÊJÌÈ◊€√÷] <‡¬ <sjﬂi
<›^Új÷c <ÌÈ◊€¬ <ÿÈ„äi <Ó◊¬ <ÿ€√Ë
<ÃÈøﬂi <ª <‹‚^äËÊ <^ñË_ <|Ü¢]
J^ÈÒ^„ﬁ<Ìœ�ﬂπ]
<ÌÈ€◊√÷] <Ï^È£] <ª <^„u^rﬂe <Ì◊Ò^√÷] <Ÿ^∂
<Çé⁄<]ÇiÖc<ÏÇÈä÷]<Ó◊¬<∞√jËÊ
�
<›Á¬Çπ] <‹◊√÷] <^‚Å]Ü _ <Ñ~jË <^⁄Çﬂ¬ <ÌÈ◊€√÷]Ê
<TIR <∞e <Elastic Bandage <9õ
<·Á„q]ÁË <^u¯â <ÌÈﬂõÁ÷]Ê <ÌÈe3÷]Ê <—¯}˜^e
<ò√e<ŸÊ^ﬂi<±]<Ì ^ï˝^e<ƒÈe^â_
<Ÿ^€¬˜] <ÏÖ]Å]Ê <ÜiÁÈf⁄Á”÷] <ª <l]á^q] <Ó◊¬ <Ó◊¬<l]Ö^íjﬁ˜]<·Áœœ¨Ê<¯„¢]Ê<ÿ„¢]<‰e
<≈Áfâ_ <ÏÇπ <ÌËÁÈ£] <l]Å^ñπ]
<ÌËàÈ◊”ﬁ˜]Ê<ÌÈeÜ√÷]<l^«◊÷]<‡œjiÊ<ÿËÁ€j÷]Ê <‰È <^π <ÃËÜç <–u <Ìä ^ﬂπ] <·˜ <‹„Èä ^ﬂ⁄
JÜ⁄˘] <›à÷ <]Éc <l^ﬂ”äπ] <ò√eÊ
<oÈu<‰÷<ÅÊÇu<˜<4f“<^„uÁ€õ<JJÌÈäﬁÜÀ÷]Ê <Ìe^é÷] <‰÷ <ÿ€√iÊ <‰e <‡⁄ˆi <^⁄ <]Ñ‚Ê <ÿñ ˜]
<:÷]<4Œ^œ√÷]<ò√e<±]<Ì ^ï˝^e
<ÌÈâ^Èä÷]
<Ï^È£]
<ª
<^„qÊá
<’Ö^éi
<Áñ¬ <ÎÇﬂ‚ <ì€È∑ <Î]4⁄ <^ﬂä£]
*وجمال طنانة
علوش
حسني
، <حمودƒ⁄
 علي،قاسم
< حافظÌËÇ◊e
:*من اليمني
*‡<من الحضور⁄
*جانب
<Â^Èπ] <ÃËÜíi <ª <‹‚^äi
<·^πÜe<ª<ÌfÒ^ﬁ<xfíi<·˜<x€�iÊ<ÌÈ÷]3â˜] <Ìœ�ﬂ⁄ <ª <Ö]Üu˜] <hàu <ÌvçÜ⁄Ê <Â]Ü∆Á“
J‹ä¢]
،خبناقه
ال
،مناطقهم
سوى
الوحدة
.الطائفي
مرة
<^È÷]3â]
<4§هذه
<‰È تكون
<ÿ€√iوال
<à◊ËÊ <pÊ^â <ÁÈﬁ <l]Áë˜]
<‡⁄ <ÌÈ÷^¬
<^„È تأخذ
<k÷^ﬁواألزمات
<ÌÈ÷^€¬
ّ <Ìfäﬁ
<،يطيقون
›^äq˘]<ÔÇ÷H<l˜^£]<ò√e<ªÊ
<ª^œn÷]Ê عادلة
<ÎÖ^ñ£]
<ÎÅÇ√j÷]الكبار
<^„√€j•Ê
،أهلية
<حبربlÅ^“
تهدد
أن
وحتت أي
ومرة
يتم
عمادها
بانتخابات
]<الالعبنيÜøﬁ
واملعروف إن
<ÌÈﬁ^π2÷] <ÏÊÇﬂ÷]
<±]
ّ
ّ
ّ <^„◊ëÁi
<·Á”Ë
<ÇŒH،ذريعة
<Â^Èπ] <ãf†
<:÷]
ّ
<^È÷]3â˜
<Ìﬂäu
<^Ë]ÁﬁÊ
<4}
<Ï4Àâ
<Í‚Ê
<^7 <å^ﬂ÷]
<^„i^⁄Ç§
الساحة
< علىÌf¶Ê
< سببÌËÇ◊f÷]
< وليسª
،بها
< تباشرl^ä◊q
،< وحظائر]Üqc
‡< مزارعävjäπ]
توزيعهم على
مدني
وقانون
النسبية
·< همÁ”iÊ
العربية
<‡⁄
ّ
ّ
<Ìوإلغاء
^“Ê <ÌÈeÜ√÷]
<ãÈÒÖ <gÒ^ﬁ
<·Á“سوى
<åÇﬂ„π]
<Ì◊Èœ¬
<إختياريŸÊÇ÷]Ê
<عمومًاÎÇﬂ‚
واألوروبي
املصاحل
األزمات
< هذهºÈéﬂiÊ
‘<أن يكونËÜvj÷
<باخلجلPressotherapy
ويشعرون
<ةhÁ√é÷]
الطائفي
ّ <·^ﬂf÷Êاألمريكي
ّ
JÌËÜ£]Ê<›¯ä÷]<Çéﬂi<:÷]<ÏÖÁ„œπ]
<%Á”÷^⁄<‹‚<ÅÊÖÊ<Ì√eÖ]<^€7Ê<ÿÈÀjâÜ‚<ÌËÇ◊e
ّ  واليت،األنانية
<Â^Èπ]
<ÎÊ^À€◊÷]
<á^„¢]
اخلاصة
نظامهم آسنًا
واألنظمة
كلما واإلسرائيلي
.السياسية
العربية
< علىÃËÜíiÊ
حمرضًا
ّ
ّ
ّ
ّ
ِّ
<gu<˜]<‰È‚^ñË<˜<:◊Ò^√÷<9u<VÎ]4⁄<ŸÁœi
<ÇÈä÷]<ÌµÜ“<Í‚Ê<^”ÈeÊÖÊ<^äÈﬁ^
Ê<ÿÈç]ÖÊ
<Ñ}`Ë والرشوة
<Í”÷ <Ç◊¢]الكراهية
<k† <‡⁄
ّ
،املتخلفة
،واألصدقاء
لكن العبًا جديدًا الصديقات
يف زاوية زجمرت
”¯< احنشرتç
والتهجري
<Ê] <·^ﬂf÷ <Ê] <^È÷]3â] <ª <^ﬂ“ <]Áâ <‡õÁ÷] <ÌœÈœç <‹È”u <Ó◊È÷ <ÏÇÈä÷]Ê <ì€È∑ <^ﬂu
J¯ñ _
ّ
العصبية
والكل باسم
.األمين أو اإلقتصادي
املتابعة
القبلية اجلديدة دخل على اخلط وهو الشعب وباسم اجلميع يف جلنة
ّ
ّ
<‡õÁ÷]<Ìf¶<·˜<—Ü <˜<%^√÷]<ª<Ì√œe<Î]
J‹È”u<å^�∆<Ü¬^é÷]<4Àä÷]
<l˜^£]
<ƒ⁄
<ÿ⁄^√j÷]
<‹jË
<ÃÈ“
،الطائفية
إن هذا الشعار يستمد أي
وتوعدت أن الذي يقول «أنا أريد» وهو إلسقاط النظام الطائفي اليت
ّ
ّ <يعلمI
ّ
<^€Ò]Å <Óﬂ≥] <H±^√i <!]Ê <ÏÜâ˜] <Ìf¶ <‡⁄ <Ì√e^j÷] <ÿeÜi <ÏÇ◊e <ª <Î]4⁄ <ÏÇÈä÷]
<lÇ÷Ê
<·Á‚Ç÷]
<ÌÈ€“
<^„È
<·Á”i
<:÷]
ّ
ّ
كل من
إنسانية تهدم اهليكل على رؤوس ال يزال يف آالم املخاض من تعترب
مشروعيته من أصالة
يتنكر لنظام
ّ
ّ
<^ﬁÅ˜Ê] <‹È◊√iÊ <ÌÈeÜi <ª <!] <^ﬂœ ÁË <·] <l^⁄^Œ<%^√÷]Ê<·^ﬂf÷<k�¬]<:÷]<Ì◊uá<ÌﬂËÇπ
[‡�f÷]<Ìœ�ﬂ⁄<ª<]Çq<Ï4f“
<ًالŸÁŒ_Ê<HÌf¶<!]<·˜<Ìf-]<Ó◊¬<‹„jÚéﬂiÊ
 لكن اللبناني الذي دون أن تغفل أعني الضباع النفاق الطائفي عضوًا أصي.نتمسك بها وبالتالي فاملسألة اجلميع
ّ
<±] <ÿœ¬ <ÇÈ√â <4f”÷] <Ü¬^é÷] <‡⁄ <Ï4f“
<l^È€”e <·Á‚Ç÷] <åÇ”i
� <Ÿ^u <ª
يسرني أن
،< لبنان أيضًا فيهاÎÊ]Ü7]
< وشعبå^È÷]
.ليلتفت عنه
<مÜ}˚]<‡ËÇË<·]<ƒÈ�jäË<Çu]Ê<·^äﬁ]<ÇqÁË<˜»
أقد
حتقيق
إمكان
مدى
يف
ليست
جتويعه
بعد
يدفعونه
ّ
ّ
<ÿu]Ü÷] <ÌËÖÁ„€¢] <ãÈÒÖ
<]ÇËÇ†Ê <‡�f÷] <Ìœ�ﬂ⁄ <ª <Ï4f“
اخلاصة
< إىل منفعتهÖÇí÷]
حول
 يف ندوتنا اليوم،< عيون الضباع لكمÃâÁË<tÜ~π]Ê<ÃËÜé÷]<Ü€¬<Íπ^√÷]<ÿn€π]Ê
 وأيضًا،الضيقة يريد
< وليستÿÀâ_Ê
،من عدمه
الشعار
ّ
ّ
<ÕÜ√Ë<Çu]Ê<·^äﬁ]<ÇqÁË<˜<ÌœÈœ£]<ª<‰ﬁ˜
<ÏÜä÷]
<∞e
�
املدنية
ة مثل الدولةJ«Ü}˚]
،عليه
إىل
اإللتفات
دون
من
مج
،والعلمانية
بل
،تشاؤم
أو
تفاؤل
مسألة
ّ واملعيقات
ّ
ّ
�
<^ﬂm_<·Á‚Ç◊÷<ºÀç<]Üqc<ÿ
ñÀËH
<›Á®Ê <]4“^ç <ÌÈπ^√÷] <Ìﬁ^ﬂÀ÷]Ê <∞‚^ç
ّ
يهتز الصديق القديم
،حق
< دون أنÿÒ]ÊÊ<›Ü“<ÔÁ®Ê<è”ﬂu<gÈ®<Ÿ^n⁄]<Ö^f“
 من،< مآسي غريه من بين وطنه أينما كانÓ◊¬
<د^ﬂä£]<ÏàÈ€π]<ÌÈ¬^€jq˜]Ê<ÌÈﬂõÁ÷]<Ì�ç^ﬂ÷]
املتجد
<نشعلŸÁív◊÷H‡�f÷]
وأقله أن
ّ
ّ
<Çç
<ÌÈ◊€¬
� مسألة
ّ
ّ
املثقف
يزال
ال
جون
الدكتور
املتنور
أن
من
خري
سبيله
يف
مشعة
<التغيريÎ]4⁄
∞< بأنﬁ^ﬂ
‡< املطلق⁄
إمياننا
مل
امللح
إن
د
يؤك
<^„j⁄^ŒÊ
<^‚4”Àje
<^ﬂäu
<ÎÇﬂ‚
JÏÇÈq<sÒ^jﬁ
ِّ
<‹‚]ÁâÊ <^�â˜] <˜ÁœﬁÊ <ÎÖÁÀ“
ّ على< يفسد
Çç
<sÒ^jﬁ
<‹“ <I
<gÒ^ﬁ
<gj”⁄
<Ì÷Êˆä⁄
<J^„jÈeÜiÊ
نقضي
<أنª
راجيًا
،<بشارةÍ‚Ê
 ولذلك نرى هذا ممكن على،كله
معًا
اللعنات
بصب
اإلنسان
إن
� <ÌÈ◊€¬
<∞ËÜ”ä¬<ÏÅ^ŒÊ<^eÅ]Ê<∞Èâ^ÈâÊ<]Ü√çÊ
ّ قاعدة
ّ <›ÊÇiنكتفي
ً
[‡�f÷]
<ÌË˜Á÷] <·^πÜeÊ
<Ç◊ÈÀm]3â
<Ç√œ⁄
J∞ÈuÊÖÊ
غنيًا
ا
وقت
ال
بالطبع
حر
<ًاÿï^ﬂiÊ
 وشكر،باملعرفة
نظام
إلسقاط
النبيل
احلراك
.الظلمات
وإن
ع
بالتطب
ّ
ّ
ّ
<Üé¬
<‡⁄
<Ün“˘
<›ÊÇi
<sÒ^jﬂ÷]
<4} <‰È <^π <ÿ€√iÊ
<
<l^ËÁjäπ]
<ÿ“
<Ó◊¬
<^€7^®]Ê
<^„qÊá
<ƒ⁄
<‹Èœi
<oÈu
<ÍﬁÇÈâ
<ªÊ
.التنوع ضمن الوحدة هو غنى إلصغائكم
 الفساد واإلفساد أي النظام، ومنذ تأسيسه،ولبنان
ّ
JÏ^È£]<ÔÇπ<›ÊÇi<ÇŒÊ<l]Áﬂâ
JÌ◊Ò^√÷]Ê<^È÷]3â]Ê<·^ﬂf÷ <k◊íuÊ<Ÿ^¬<Ç„√⁄<ª<^„jâ]ÖÅ<Î]4⁄<k√e^i
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<ò√e <ª <‡ä÷] <ª <›Çœj÷] <ÿ“^éπ]<áÜe_<‡⁄<‡�f÷]<ÿ‚Üi<2j√Ë
<ŸÁíu<‡¬<Üøﬂ÷]<ò«eÊ<l˜^£] <^€Èâ˜<l]ÇÈä÷]<^„ﬂ⁄<Íﬁ^√i<:÷]
J˜<›_<ÏÅ˜Ê <·áÁ÷] <ÏÖ^ä} <Ç√eÊ <ÏÅ˜Á÷] <Ç√e
<ÂÑ7 <Íâ^â˘] <ÕÇ7] <Á‚ <^⁄ <I <ª <›Çœj÷] <ƒ⁄Ê <ƒËÜâ <ÿ”ée
[ÌÈ◊€√÷] <l^Èﬂœj÷] <pÇu_ <Ì Ü√πJ‡ä÷]
<≈^q3âc<Á‚<‡�f÷]<Çç<ÌÈ◊€¬<ÕÇ‚
<‹jË <:÷] <^ﬁ^⁄_ <Ün“˘] <ÌÈf�÷]
�
<ÖÁ„æ<·ÊÅ<‡�f◊÷<Í√Èf�÷]<ÿ”é÷] <Ü„ø⁄ <∞ävj÷ <^È÷^u <^„⁄]Ç~jâc
<kﬁ^“<Á÷Ê<ÌÈﬂm<ÌË_<Ê_<Ä^Àjﬁc<Î_ <sËÊ3÷] <‡¬ <]ÇÈ√eHÂÇçÊ
<‡�f÷]
�
J<Ï4«ë <±] <‰qÁj÷] <# <HÃËàπ]
<Íﬁ¯¬˝]
�
<‡�f÷] <Çç
� <ÌÈ◊€¬ <‹ji <ÃÈ“ <I <ÌÈ◊È€rj÷]<Ìu]Ü¢]<ª<Íë^íj}˝]
[ÏÅ^¬ <à“Ü⁄ <gu^ë <Ìf‚Ê <Í◊¬ <ÖÁj“Ç÷]
�
<Íœ _<D|ÜqE<–ç<p]Çuc<‹jË<˜Ê_
<·^” H <Í◊È€rj÷] <?]ÇﬁÁ“^ﬁ_@
<TIS<≈^ÀiÖc<Ó◊¬H<‡�f÷]<ÿÀâ_<ª
VÍ÷^j÷]<Ö]Á£]<‰√⁄
<^ñ¬˙÷ <^È◊√÷] <ÌËÊ]à÷] <‡⁄ <‹jﬂâ <ÌÈ◊€√÷<^ÀËÜ√i<^ﬂÒ^�¬c<‡”µ<ÿ‚<I
<ŸÊ_ <‡⁄ <_ÇfËH <Vagina <ÌÈ◊â^ﬂj÷] <Ár◊÷] <‹jË <Ój⁄ÊH‡�f÷] <Çç
�
<ÌÈﬁ^n÷] <±] <˜ÁëÊ <öÁ£] <Ì€ø¬
[^„È÷c
J<Crista Iliaca Superieur <Ì�â]Áe<ÏÅ^¬<‹ji<‡�f÷]<Çç<ÌÈ◊€¬
�
�
<‹jËH<‡‚Ç÷]Ê<Ç◊¢]<–ç<Ç√eÊ<^Èﬁ^m
<^È€◊¬<^„È◊¬<–◊�ËÊ<Íu]Ü¢]<ÿ€√÷]
*املجيد حجازي
والسيد عبد
الشاعر
يتوسط
جان بشارةPlasty
*الدكتور
<˜ÁëÊ
<l¯ñ√÷]
<‡¬ مسلماني
<^€„◊í شوقي
<Ár◊÷]
<‹jËJ
<Abdomino
<‹âc
<‹mHDƒ◊ï˘]E <ÖÇí÷] <ÿÀâ_ <±] <ÿ‚Üi<Ç√e<HÏÅ^¬<ÌÈ◊€√÷]<ÂÑ‚<±c
دعت جلنة املتابعة السقاط
الندوة
<هذهl¯ñ√÷]
<اعتربتÇç
<%
<Á÷Ê <ÓjuH
<‹jË <oÈuH<ÌÀ◊jß<ÿ⁄]Á¬<ÌrÈjﬁ<‡�f÷]
� وقد
‚‡<يف لبنانÇ÷]Ê
الطائفي
]·< مبثابة اخلطوة االوىل علىÅÁqÁπ]
<ÿ”ç<^�¬˝<ÿ⁄^”÷^e<Ì◊‚3⁄<‡”i
<Ç◊¢]النظام
<ÿ‚3Ë
<مركزÎÅˆË
^< يف⁄H
اقيمت
 ميل وانها ليستJ‡�f◊÷<x�ä⁄
< طرق االلف±]
<‡�f÷]ندوة
<Ìœ�ﬂ⁄اىل
<ª
< اخلرييةÂÑ‚
<املنيةªحبنني
شك
اذ انه
<Ï
Üä÷]
<±]بداية
<Ö^íËسوى
<^n÷^m <Ìœ�ﬂπ]
<l^Èﬂmمجعية
<ÖÁ„æ
� <الÜËÜ†
<^„ﬁ^”⁄
<4È«j÷
<Ç◊¢] <‡¬
<^„◊íÀe <Üøﬂ÷] <ò«eÊH <Abdominal
.اوبرنFolds
يف
ولقاءات
ندوات
ستعقبها
J^œâ^ﬂj⁄<]ÇËÇq<¯”ç<^„Ò^�¬cÊ
حاضر يف الندوة
. الدكتور اخرىJ˜<›_<ÏÅ˜Ê<ŸÁíu<‡¬
<Ÿ^íÚjâcÊ
<Ç◊¢]
<Çç
<^√e]Ö <ª
<ÿ‚Üi <ŸÁíu
<Çﬂ¬ <‘÷Ñ“
� <‹jË
ُ
قد
الندوة
وكانت
حتدث عن
بشارة الذي
جان
استهلت
<ΩÁÈû<|Ü¢]<gÈ�œiÊ<‰ﬂ⁄<ÇÒ]à÷]
<‡¬
<si^ﬂ÷]
<‡�f÷]
<Ö]Çq
<l¯ñ¬
شوقي
للزميل
العلمنة الشاملة والعلمنة بكلمة
<l^È◊€√÷]<ª<›Ç~jäi<]Çq<Ì√È Ö <ºeÖ<l^È◊€¬<‡¬<si^ﬂ÷]<Ê_<ÏÅ˜Á÷]
:والدولة املدنية مسلماني جاء فيها
اجلزئية
<hÊÇﬂ÷] <Ü„øi <˜ <Í“ <ÌÈ◊È€rj÷] <±] <ÎÅˆi <:÷] <ÌÀ◊j~π] <ÏÇ√π]
الصديقات
أيتها
أيها
وقال ان العلمنة يف رأيه
ّ
ّ
JÇ◊¢]<Ó◊¬
<·Á‚Ç÷] <ÌÈ€“ <ª <Ï4f“ <ÏÖ^ä}
األصدقاء
هي فصل الدين عن الدولة
<‡⁄ <ÌÈ◊€√÷] <ÂÑ‚ <—Ü«jäi <‹“ <I <Ìœ�ﬂ⁄<ªÊ<‹ä¢]<^©_<ƒÈ∂<ª
«الشعب يريد إسقاط النظام
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عربيات

فعاليات سياسية واعالمية وسياحية مغربية تؤكد /

االحتاد للطريان تلعب دورا هاما لتعزيز التعاون بني االمارات واملغرب
اكدت فعاليات سياسية واعالمية
وسياحية مغربية علي اهمية الدور
الذي تقوم به شركة االحتاد
للطريان يف تطوير عالقات
التعاون االقتصادي والتجاري
والسياحي بني دولة االمارات
واململكة املغربية .
وقال معالي ياسر الزناكي وزير
السياحة و الصناعة التقليدية
املغربي ان لالحتاد للطريان اليت
احتفلت هذا األسبوع مبرور مخس
سنوات على إطالق رحالت من
دون توقف بني أبوظيب والدار
البيضاء دور رئيس يف تعزيز
عالقات االشقاء يف االمارات
واملغرب ليس يف قطاعات
السياحة فحسب وامنا يف تطوير
التعاون التجاري واالقتصادي
واالستثماري والثقايف وزيادة
التقارب يف اجملاالت كافة .
ورحب بقرار االحتاد للطريان
بزيادة عدد رحالتها إىل مخس
رحالت أسبوعيًا مابني ابوظيب
ومطار حممد اخلامس الدولي
يف الدار البيضاء  ,واعرب
عن امله يف رؤية املزيد من
السياح االماراتيني واملقيمني
يف االمارات يف املغرب لقضاء
عطالت هادئة وسط الطبيعة
املغربية املتنوعة .
وقال ان املغرب ينعم بالسالم
االقتصادي
واالستقرار
والسياسي واالجتماعي وبالتالي
فان السياحة ايضا مزدهرة ومن
يزور مدينة مراكش اجلميلة اليوم
يكتشف بنفسه انها مل تتأثر
حبادث اهلجوم االرهابي الذي
وقع يف احد مقاهيها مؤخرا .
واكد معالي وزير السياحة و
الصناعة التقليدية ،أن االعتداء
االجرامي الذي شهدته مراكش
مؤخرا لن يؤثر على األسس
القوية للمدينة احلمراء كوجهة
سياحية رئيسية .
واضاف قائال  /ان وزارة السياحة
املغربية استعدت ملوسم العطالت
الصيفية بتحسني االستقبال يف
املطارات  ،وتنظيم تظاهرات
فنية و ثقافية بساحة جامع الفنا
واستضافة املشاهري من جنوم
الفن واملوسيقي .
اال انه اكد ان االحتاد للطريان
تلعب الدور االساس يف رفع
اخلليجيني
السياح
معدالت
املغرب
الي
واالماراتيني
النتظامها يف الرحالت والتزامها
بتقدم خدمات راقية للمسافرين.
ورحب معالي حممد اوجار عضو
جلنة احلكماء باملؤسسة السمع
بصرية يف الرباط ووزير حقوق
االنسان السابق يف احلكومة
املغربية  ,باحتفاالت االحتاد
للطريان مبرور مخس سنوات علي
اقامة اخلط اجلوي املباشر مابني
ابوظيب والدار البيضاء .
واكد ان هذا التطور جيئ بفضل
الدعم الذي يوليه صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة حفظه اهلل واخيه
جاللة امللك حممد السادس
ملك اململكة املغربية للعالقات
التارخيية اليت تربط بني البلدين
الشقيقني منذ عقود .

وقال ان للناقل الوطين لدولة
االمارات دور حيوي يف تطوير
عالقات التبادل االقتصادي
والثقايف وتنشيط السياحة
البلدين
بني
واالستثمارات
الشقيقني .
واكد ان املرحلة املقبلة سوف
تشهد املزيد من التعاون بني
اجلانبني يف اجملاالت كافة .
وأكد سعادة املستشار هاشم
العلوي رئيس غرفة باجمللس
االعلي للقضاء يف الرباط ان
مرور مخس سنوات علي تدشني
خط االحتاد للطريان بني دولة
االمارات العربية املتحدة واململكة
املغربية يعد شريانا حيويا
للسياحة والتبادل االقتصادي
والسياحي ويقرب من املسافات
بني البلدين .
وقال ان تطوير هذا اخلطط
وزيادة عدد الرحالت اجلوية من
ابوظيب الدار البيضاء من شأنه
أن يعزز العالقات الثنائية القوية
اليت تربط البلدين الشقيقني يف
ظل القيادة الرشيدة لقائدي
البلدين صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس
الدولة حفظه اهلل واخيه جاللة
امللك حممد السادس ملك
اململكة املغربية .
وأشار أن هذه العالقة الراسخة
أرسى دعائمها القوية املغفور
هلما الشيخ زايد بن سلطان آل
نهيان و امللك حممد الثاني طيب
اهلل ثراهما واليت تشهد املزيد من
التقدم والتطور خلدمة االهداف
والتطلعات املشرتكة بني البلدين
وشعبيهما الشقيقني .
و اضاف أن خط االحتاد للطريان
يسهم ايضا يف تعزيز حركة
الثقافة والتعليم العالي اجلامعي
وزيادة املصاحل والبحث عن
لالستثمارات
جديدة
فرص
املشرتكة بني البلدين .
وكانت االحتاد للطريان قد
باشرت عملياتها التشغيلية
إىل العاصمة التجارية للمملكة
املغربية يف شهر يونيو من العام
 2006ومنذ ذلك احلني نقلت ما
يزيد على  300ألف مسافر وما
يقرب من 5ر 6مليون طن من
البضائع على هذا اخلط.
وقال السيد جان بيري شومارد

مدير عام قصر رويال منصور
مراكش  ,ان االحتاد للطريان
تعد شريكا رئيسيا بالنسبة لقطاع
السياحة املغربي وقال ان رحالت
االحتاد اليت تنقل الينا املزيد من
الزوار والضيوف من االمارات
واخلليجي جتعل الشركة من اهم
روافد السياحة املغربية .
ووصف االحتاد للطريان بانها
شريك اساسي للسياحة املغربية
ولقطاع االعمال ايضا النها تربط
بني املغرب ومنطقة اخلليج حيث
تتالقي املصاحل االقتصادية
العالقات
وترتابط
احليوية
االجتماعية والثقافية ذات اجلذور
التارخيية .
وقال االعالمي املغربي مجال
اخلنوسي وهو مدير حترير
املنوعات يف جريدة الصباح
املغربية اليت تصدر يف الدار
البيضاء ان االحتاد للطريان وهي
حتتفل مبرور مخس اعوام علي
افتتاح خطها اجلوي املباشر من
ابوظيب الي الدار البيضاء تعد
بالنسبة لنا اجنازا كبريا النها
جنحت يف زيادة النمو السياحي
واالقتصادي يف املغرب .
وقال ان املتتبع لعمليات الشركة
التشغيلية على مدار السنوات
اخلمس املاضية جيد انها جتاوزت
التوقعات النها ايضا قدمت
املغرب كوجهة سياحية وثقافية
رئيسية ملنطقة اخلليج العربي .
و اعرب عن سروره لقرارالشركة
باضافة املزيد من الرحالت لتصبح
مخس رحالت اسبوعيا اعتبارا من
الشهر املقبل وستة رحالت قبل
نهاية العام .
وت ّ
ُ
شغل االحتاد للطريان حاليًا
طائرة إيرباص من طراز /ايه
 / 200-330املرتبة وفق نظام
املقصورات الثالث بني أبوظيب
واملصممة
البيضاء
والدار
لنقل  200مسافر  10منهم يف
مقصورة الدرجة األوىل املاسية
و 26يف مقصورة لؤلؤ رجال
األعمالو 164يف مقصورة املرجان
السياحية.
من جانبه قال كريم فاسي
فهري املدير التنفيذي للتسويق
واملبيعات يف قصر رويال
منصور مراكش ان خدمة نقل
املسافرين بني أبوظيب والدار

االحتاد
البيضاء اليت توفرها
للطريان تعترب من اهمل اخلدمات
السياحية اليت تربط املغرب
بالدول اخلليجية والعربية النها
تنقل املسافرين والسياح من
دول جملس التعاون اخلليجي
وجمموعة من الوجهات اآلسيوية
مثل بانكوك وكواالملبور ومانيال
وشبه القارة اهلندية وسيدني
يف أسرتاليا وجوهانسبورغ يف
جنوب أفريقيا الي املغرب .
واشار الي ان هذه اخلدمة تضفي
ابعادا هامة للسياحة املغربية علي
املدي الطويل وتنعش السوق
السياحي املغربي الواعد وامللئ
بالفرص .
واكد السيد فهري ان االحتاد
للطريان تنشط كذلك سياحة
العائالت الي املغرب ومراكش
علي وجه اخلصوص واعرب عن
امله يف رؤية العديد من العائالت
اخلليجية يف قصر رويال منصور
مراكش الذي يعترب من امجل
الفنادق يف الشرق االوسط
ومشال افريقيا لتميزه بطراز
العمارة املغربية العريقة ووقوعه
داخل سور مراكش التارخيي
ووسط واحات النخيل واشجار
الزيتون والربتقال .
كما علي اهمية التعاون مابني
فندق رويال منصور مراكش
واالحتاد للعطالت التابعة لالحتاد
للطريان وخاصة يف تنظيم رحالت
للعائالت من دولة االمارات
ودول جملس التعاون اخلليجي
لكي ينعموا بعطالت هادئة يف
القصر الذي اليوجد له مثيل يف
املغرب حيت االن .
علي الصعيد نفسه اشاد اوليفر
فرانشيس مدير عام شرياتون
الدار البيضاء بالتعاون مع االحتاد
للطريان وقال اننا سعداء للنجاح
الذي حققته الناقل الوطين
لدولة االمارات العربية املتحدة
يف السنوات اخلمس املاضية
ونتطلع الي حتقيق املزيد يف
املرحلة املقبلة.
وقال ان غالبية الزوار والضيوف
لدينا هم مسافري االحتاد
للطريان واالحتاد للعطالت مؤكدا
يف الوقت نفسه علي اخلدمات
الراقية اليت تقدمها االحتاد
للطريان هي احلافز االساسي يف

منو عدد السياح واملسافرين .
واعربت السيدة ناجية عبادي
رئيسة مجعية مصممي االزياء
التقليدية يف املغرب ان العالقات
السياحية والثقافية بني االمارات
واملغرب شهدت مرحلة جديدة
من التطور يف اعقاب افتتاح
خط االحتاد للطريان بني ابوظيب
والدار البيضاء .
وقالت ان االحتاد للطريان تعد
شريكا اساسيا للسياحة املغربية
واعتربت ان مرور مخس سنوات
علي هذا اخلط حافزا للمزيد من
العمل والتعاون املشرتك لزيادة
الرحالت اجلوية بني اجلانبني .
واكدت ان مجعية مصممي االزياء
التقليدية يف املغرب تعتزم اقامة
اسبوعا ثقافيا يف ابوظيب ودبي
يف نهاية اكتوبر  2011بالتعاون
مع االحتاد للطريان لنقل الثقافة
املغربية االصيلة الي شعب
االمارات .
وقالت السيدة عبادي ان هذا
االسبوع الثقايف الذي سيقام حتت
عنوان  /كنوز من املغرب  /يهدف
الي التعريف باالبداع املغربي يف
فنون االزياء التقليدية والرتاث
الفين واملأكوالت املغربية . /
واعترب سفياني بريادة اخلبري
السياحي يف مراكش ان خط
االحتاد للطريان من ابوظيب الي
الدار البيضاء خيدم بالدرجة
االولي أبناء اجلالية املغربية
العاملني يف دولة االمارات .
وقال السيد بريادة وهو مدير
املبيعات يف قصر رويال منصور
مراكش ان اخلط خيدم ايضا
مواطين االمارات واملقيمني يف
االمارات النه يتيح هلم القيام
بزيارة املغرب للسياحة او للعمل
او للعالج او للتعليم .
ودعا السياح يف دولة االمارات
للقدوم الي املغرب يف فصل
الصيف لقضاء عطالتهم والتجول
يف ربوع املغرب وخاصة يف
مراكش وغريها من املدن
الساحلية لالستمتاع بعطالت
هادئة حيث تنوع الطبيعة هناك.
وخالل حفل عشاء اقيم يف الدار
البيضاء احتفاءا مبرور مخس
اعوام علي انطالق خط االحتاد
موالي
للطريان قال السيد
هشام القادري بوشيش مدير

االحتاد للطريان يف اململكة
املغربية  /ان اخلط ناجح وحيقق
تطورا ومنوا باستمرار وخيدم
السياحة والتجارة بشكل يفوق
التوقعات ./
واكد انه سيتم خالل شهر
الرحلة
إطالق
يوليوالقادم
اخلامسة أسبوعيًا بني أبوظيب
والدار البيضاء .
واضاف قائال  /اننا يف االحتاد
سنواصل
باملغرب
للطريان
البحث عن خمتلف الوسائل جلعل
خدماتنا يف متناول أكرب قدر من
العمالء سواء ألغراض العمل أو
الرتفيه ./
و ذكر ان الرحالت األسبوعية
اإلضافية ستفتح آفاقًا جديدة
لنشاطات الشركة التجارية يف
اململكة املغربية وستوفر للعمالء
املزيد من املرونة وخيارات
السفر إىل أبوظيب أو أي وجهة
أخرى من وجهات الشركة.
واشار الي أن االحتاد للطريان
سبق وأن وسعت اتفاقية
مشاركتها بالرمز مع اخلطوط
امللكية املغربية يف شهر
سبتمرب من العام  2010مما
مسح ملسافري الشركة السفر
من الدار البيضاء إىل أغادير
والعيون وفاس ومراكش يف
اململكة املغربية ونواكشوط يف
موريتانيا وداكا يف السنغال.
وقالت اخلبرية السياحية املغربية
كينزي عزيزي ان االحتاد للعطالت
التابعة لالحتاد للطريان تسهم
بدور بارز يف تنشيط السياحة
بني االمارات ودول اخلليج مع
اململكة املغربية .
وذكرت ان مدينة مراكش
التارخيية تتطلع للمزيد من
التعاون مع االحتاد للطريان وهي
ترحب بالزوار اخلليجيني والعرب
لزيارتها علي منت االحتاد
للطريان للتعرف الي قصورها
واسوارها ومساجدها ومتاحفها
وحدائقها التارخيية .
وقالت ان املقومات السياحية
املتوفرة لدينا يف مراكش او
يف املغرب عموما قلما تتوفر
يف أي بلد اخر من حيث التنوع
الطبيعي
والبيئي
اجلغرايف
واعتدال الطقس واملناخ علي
مدار العام.
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مقابــلة

رئيس مجعية حبنني املنية اخلريية مصطفى حامد لـ «اهلريالد»:

خدماتنا ومساعداتنا تتجاوز اجلالية اللبنانية والعربية ونساعد يف دفع الفواتري ومركزنا مفتوح جمانا
ديناميكي من الطراز الرفيع ..حياته زاخرة مبحطات
من املواقف الوطنية واخلدمات االجتماعية ..انه رئيس
مجعية حبنني املنية اخلريية السيد مصطفى حامد.
انتسب السيد حامد اىل اجلمعية يف العام  1978وشغل
منصب سكرتري فيها على ما يزيد عن عشرين عامًا
ويشغل حاليا منصب رئيس اجلمعية وسبق له وشغل
هذا املنصب ملدة  4سنوات.
وال نبالغ اذا قلنا ان السيد مصطفى حامد هو لولب
حركة يف اجلمعية ففي كل نشاط للجمعية يكون يف
الطليعة ويف كل قرار ُيتخذ تكون له اليد الطوىل.
ومن البديهي القول ان مجعية حبنني املنية هي واحدة
من انشط اجلمعيات اللبنانية والعربية على الساحة
االغرتابية حيث تقدم الكثري من اخلدمات اجملانية
منها:
خدمة تطوير اجملتمع والتأهيل لسوق العمل
خدمة دعم العائلة
خدمة دعم أولياء أمور االطفال
خدمة املسنني
مصطفى حامد من مواليد حبنني
 /لبنان سنة 1955هاجرت اىل
اسرتاليا سنة  1976ومتزوج
من السيدة عائشة اسالمبولي
ولنا  4أوالد ( 3بنات وصيب
واحد).انتسبت اىل اجلمعية
سنة 1978حيث عملت سكرتريًا
هلا على ما يزيد عن عشرين
عامًا وأشغل حاليا منصب
رئيس اجلمعية.
* متى تأسست مجعية حبنني
املنية ومن هم أعضاء اللجنة
االدارية احلالية؟
 تأسست اجلمعية يف اوائلالسبعينيات على يد جمموعة
من شباب هاجروا اىل هذا
البلد وأذكر منهم املرحوم
احلاج عبد السالم سويد ،احلاج
شوكت طه ،احلاج حسن عجاج
واحلاج مصطفى سرايا.
وقد حصلت اجلمعية على
ترخيص قانوني يف السابع
من شهر نيسان عام .1977
يتألف جملس االدارة يف
اجلمعية عادة من  7اىل 11
عضوا.
يتكون اجمللس حاليا من 11
عضوا مجيعهم يعملون جمانا
للجالية.
ينقسم اجمللس اىل هيئة
تنفيذية مؤلفة من  4أعضاء
وهم رئيس اجلمعية ،نائب
الرئيس ،السكرتري وأمني
الصندوق حيث ال حيق هلوالء
شغل هذه املناصب ألكثر من
ثالث سنوات متتالية..
كما ان هناك  7أعضاء هيئة
ادارية؛ جلان ومراقب عام ..
وهذا املراقب جيب أن يكون
منتخبا من قبل اهليئة العامة
. Public officer
* ما هي اخلدمات اليت تقدمها
اجلمعية البناء اجلالية؟
 أن مجعية حبنني لديها مكتباجتماعي وكادر مؤلف من 6
موظفني وموظفات.
أما اخلدمات اليت تقدمها
اجلمعية وكادرها فتشمل مجيع
قطاعات احلياة االجتماعية
واالحتياجات البناء اجلالية

العربية وسكان منطقة أوبرن.
ومن هذه اخلدمات:
خدمة تطوير اجملتمع والتأهيل
لسوق العمل
خدمة دعم العائلة
أمور
أولياء
دعم
خدمة
االطفال
خدمة املسنني
خدمة استقرار اجلالية
خدمات
اىل
باالضافة
أخرى كالرتمجة واالحاالت
واملرافقة ودورات لتعليم
اللغة االنكليزية والكومبيوتر
(احلاسوب) واخلياطة وتنسيق
الزهور ودورات لتعليم حضانة
االطفال ،كذلك هناك مدرسة
لتعليم اللغة العربية أيام
السبت من كل اسبوع .اضافة
ذلك تستقبل اجلمعية طالبًا من
اجلامعات واملعاهد االسرتالية
من الذين يدرسون يف حقل
اخلدمات االجتماعية للحصول
على اخلربة واملعرفة.
كما تقدم اجلمعية مساعدات
الكهرباء
لفواتري
مالية
والغاز واملأكل للمحتاجني
من سكان اوبرن وضواحيها.
كما لدينا خدمة املختار
.Justice of Peace
* ما هي النشاطات اليت تقوم
بها اجلمعية؟
 تقوم اجلمعية بنشاطاتخمتلفة منها اقامة سفرات
للمسنني وسفرات لالهل
حفالت
اقامة
واالطفال.
االعياد واملناسبات املختلفة
طوال العام واملشاركة يف
اقامة ندوات ثقافية واجتماعية
خمتلفة.كما انها تستقبل
املتمرنني يف احلقل االجتماعي
لكسب اخلربة يف هذا اجملال.
* كم موظف يعمل يف اجلمعية
حاليا ،وهل هم من أبناء حبنني
يف سيدني؟
كما ذكرت ان اجلمعية لديها
كادر مكون من  6موظفني من
خمتلف اجلنسيات حيث انها
تعتمد على الكفاءات وموظفوها
خيضعون ملقابلة قبل التعيني،
اذ تشرف جلنة مشرتكة من

خدمة استقرار اجلالية
باالضافة اىل خدمات أخرى كالرتمجة واالحاالت
واملرافقة ودورات لتعليم اللغة االنكليزية والكومبيوتر
(احلاسوب) واخلياطة وتنسيق الزهور ودورات لتعليم
حضانة االطفال ،كذلك هناك مدرسة لتعليم اللغة
العربية أيام السبت من كل اسبوع.
كما تقدم اجلمعية مساعدات مالية لفواتري الكهرباء والغاز
واملأكل للمحتاجني من سكان اوبرن وضواحيها ..عدا
عن خدمات اخرى للمسنني واالوالد واالهل.
وحول املشاريع املستقبلية يف مركز اجلمعية قال
رئيسها السيد مصطفى حامد ان هناك اربعة عقارات
وهذه العقارات سوف يبنى عليها مشروع يشمل مراكز
للجمعية (مكاتب وقاعات) وناديا للشبيبة وبعض
احملالت التجارية لالستثمار والسكن.
وللتعرف اكثر على مجعية حبنني املنية اخلريية ورئيسها
زارت اهلريالد مكاتب اجلمعية وكان للزميل انطونيوس
بو رزق مع السيد مصطفى حامد هذا احلوار:

حاوره الزميل أنطونيوس بو رزق

*الزميل انطونيوس بو رزق يحاور السيد مصطفى حامد*
اجلمعية والدائرة املاحنة ومن
بعض املؤسسات املدنية
العتماد الكفاءة قبل اهلوية ..
العاملون يف اجلمعية هم من
اجلالية العربية كالفلسطينية
اىل
باالضافة
والعراقية
اللبنانية وحنن يف سياسة
اجلمعية ال متييز لدينا يف قبول
املوظفني على أساس الدين
وال اللون او العرق وال حتى
االنتماء السياسي.
* نرى ان هنالك ورشة عمل
كبرية يف مركز اجلمعية ،فهل
لك ان تضعنا يف اجواء هذه
الورشة؟
 نظرًا لنشاطات اجلمعيةاملتزايدة وحاجة أبناء اجلالية
الكثرية واملتعددة وحفاظًا
على خصوصية ُمراجعينا متت
اضافة مكاتب حديثة وبشكل
عصري لراحة موظفينا وتوفري
أفضل اخلدمات للمراجعني.
* هل يستفيد من هذا املركز
أشخاص من غري أبناء اجلالية؟
 نعم أن مجعيتنا هي مجعيةال تبغي الربح وال تعتمد
على خصوصية معينة بل
ان خدماتها جمانية وتشمل
كافة أبناء اجملتمع االسرتالي
والدليل على ذلك أن اجلالية
البوسنية والرتكية وااليرانية
والباكستانية واالفغانية وحتى
االنكلوسكسونية يستفيدون
من خدماتها وقاعات اجلمعية
تقدم هلم جمانًا القامة

ومناسباتهم
اجتماعاتهم
املختلفة .كما لدى اجلمعية
باص سعة  20معقدا يستفيد
منه مجيع شرائح اجملتمع.
* ما هي مشاريع اجلمعية
املستقبلية؟
 أن للجمعية اربعة عقاراتوهذه العقارات سوف يبنى
عليها مشروع يشمل مراكز
للجمعية (مكاتب وقاعات)
وناديا للشبيبة وبعض احملالت
التجارية لالستثمار والسكن.
يشرف على تنفيذ هذه
الدراسة مهندسون أكفاء،
وأن السقف الزمين الجناز هذا
املشروع ال يتعدى  5سنوات
إن شاء اهلل.
* هل للمرأة والشباب أي دور
يف اجلمعية؟
 نعم لدينا يف اجلمعيةجلنة خاصة بنشاطات املرأة
وباالخص أذكر النشاطات
اخلريية حيث ساهمت هذه
اللجنة جبمع التربعات اذ
أحداهما
حفلتني
اقامت
الطفال فلسطني حيث أرسلت
عشرة آالف دوالر أسرتالي
عن طريق مؤسسة APHEDA
االسرتالية اليت يرأسها رئيس
حكومة اسرتاليا االسبق مالكوم
فريزر.
والثانية محلة توعية ودعم
ضد مرض سرطان الثدي ومت
مجع مبلغ ستة آالف دوالر
أسرتالي .وهذه اللجنة هلا دور

* رئيس جمعية بحنني املنية الخريية السيد مصطفى حامد*
فعال يف تطوير وجناح مجيع
أعمال اجلمعية منذ تأسيسها
حتى االن.
كما ان اجلمعية تدعم الشباب
من ابناء اجلالية بصورة عامة
وتتبنى مشاريعهم اذ رصدت
هلم مبلغ عشرين الف دوالر
اسرتالي هلذا العام حيث حتمل
أسم ()Take Action Program
اذ لديهم ندوات وخميمات
ونشاطات شبابية على كافة
االصعدة حيث يزيد عددهم عن
 300عضو من كال اجلنسني.
* مسعنا أن هناك مشروعا
لتغيري أسم اجلمعية؟
 نعم أن أسم مجعية حبننياملنية هو راسخ يف ضمري
ووجدان أبناء اجلالية لكثرة
اخلدمات اجملانية اليت تقدمها
ولكن نظرًا الن اجلمعية قد
توسعت مبرور االعوام والسنني
وباتت يف نظرنا ونظر احلكومة
متثل ليس أبناء حبنني واجلالية
اللبنانية فقط بل أصبحت
مجعية أبناء اجلالية العربية
كافة والسبب الثاني نظرًا
لتوسع خدماتها لتشمل قطاع
التعليم ومساعدة أبناء اجلالية
من أصحاب الكفاءات واملهن
العادة تأهيلهم وتسهيل اجياد
وظائف هلم (مثال دورة رعاية
االطفال للعام املاضي خترجت
 18متدربة ومجيعهن يعملن
بدوام كامل أو جزئي.
هذا من جهة أما جهة ثانية
وأن كانت انطالقة اجلمعية
تهدف اىل االهتمام باستقرار
ابناء حبنني املنية يف هذا
البلد الرائع فمن الواضح بان
نشاطات اجلمعية قد ختطت
اهدافها االولية لتنصهر مع
حاجات اجملتمع بكل جنسياته
وكما تقدم نرى بأن تسمية
اجلمعية ،اليت ستبقى يف
القلب واىل االبد ،باتت ال
تعرب عما حتققه اجلمعية من
جناح اضافة اىل اهتمامها
بأجيال الشباب الذي ولد
يف هذا البلد حتى وأن كان
منحدرًا من حبنني أو غريها اذ

أن اهتماماته تنطلق من حاجته
اليومية وعاداته وتقاليده
النابعة من اجملتمع الذي
يعيش فيه ،عنيت اجملتمع
االسرتالي االثين ،وهذا ما
جيعلنا نفكر جديًا بتسمية تليق
باجلمعية وتلتقي مع طموحاتها
يف هذا البلد.
* كيف تقيمون عالقاتكم
مع باقي املؤسسات العربية
االخرى؟
 أن عالقتنا جيدة مع مجيعاملؤسسات وخصوصًا مع
اجلمعية االسالمية اللبنانية
اليت تربطنا بها عضوية
انتساب جلميع ابناء حبنني
ملا متثل هذه اجلمعية من خط
وسطي ووطين كذلك مع مجعية
طرابلس وامليناء حيث عملنا
مشرتك يف تقديم النشاطات
واخلدمات املشرتكة.
اما جملس اجلالية اللبنانية
فقد كان لنا شرف املشاركة
يف تأسيسه مبؤمتر النكوف
عام  1984ونتمنى هلذا
اجمللس التقدم والنجاح وان
ينهض من كبوته الن اجلالية
ما زالت حباجة اليه ملا ميثل
من شرحية كبرية من ابناء
اجلالية.
أما خبصوص مجعييت املنية
والضنية فهما اصحاب الدار
وهم اهلنا الطيبون حيث
نشكل معهم قوة فاعلة يف
وحدة وخدمة اجلالية.
* هل من كلمة اخرية تود
توجيهها البناء اجلالية؟
واالخوات
االخوة
أشكر
العاملني يف اجلمعية على
جهودهم و نطلب من أبناء
اجلالية ان ال يرتددوا يف
االستفادة من اخلدمات اليت
نقدمها جمانًا كما ال يفوتين أن
أشكر االعالم العربي املقروء
يواكب
حيث
واملسموع
نشاطاتنا وال أنسى أن أشكر
املؤسسات احلكومية واملدنية
اليت تتعاون معنا ،ويف
اخلتام اقدم شكرنا وتقديرنا
جلريدتكم املوقرة.
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AUBURN
HOT
PRICE!

$

495

Samsung (32”) 81cm High Definition LCD Television.

1,366 x 768 resolution, 2x HDMI, Wide Colour Enhancer Plus,
ConnectShare™ Movie. LA32D450G1M

100Hz

WHAT A
DEAL!

$

889

$

1738

Sony (40”) 101cm Full High Definition LCD Television. LG (47”) 118cm Full High Definition Smart
1920 x 1080 resolution, Skype™ compatible, Bravia Internet*
LED LCD Television.
Video, Qriocity, WLAN support. KDL40CX520

1920 x 1080 resolution, TruMotion 100Hz. Connect an external
hard drive (not included) for Time Machine PVR functionality.
47LV5500

$

2298
8

LG (55”) 139cm Full High Definition
Smart LED LCD Te
T levision.

1920 x 1080 resolution, ‘Magic’ remote control, Smart Share,
TruMotion 400Hz, Wi-Fi compatibility, web browsing*. 55LW9500

MASSIVE
60”
SCREEN

PRICE
CRUNCH

HOT
PRICE!

$

2799

$

Samsung (55”) 138cm Full High
Definition LED LCD Te
T levision with 3D Capability.

Get the very best high definition TV experience as well as 3D
capability and web-based features*. 1920 x 1080 resolution,
400Hz clear motion rate, ‘S
Search All’ function, 4x HDMI. UA55D6400UM

3682

Sharp (60”) 152cm Full High Definition
‘Quattron’ LED LCD Te
T levision with 3D Capability.
1920 x 1080 resolution, 200Hz AquoMotion for smooth
on-screen movements, 4x HDMI, Quattron RGBY pixel colour
syystem. 3 year warrantyy. LC60LE925X

®
HARVEY NORMAN® @ DOMAYNE
DOMA
AUBURN NOW OPEN

Come see Okan Genel at Harvey Norman®

208958_P01_AUB

@ Domayne® Auburn for a great deal on your
next electrical purchase.
@

www.harveynorman.com.au
Harvey Norman stores are operated by independent franchisees. Product offers end
26/06/11. *Internet connection required. Data and usages charges may apply.
®



AUBURN

103-123 Parramatta Rd. 9648 5411
Located on ground level (Entrance to carpark off Station Rd.)
(Computers/Electrical only)

*1. Conditions of No Deposit, No Interest, No Repayments for 20 months: Available to approved customers on single or multiple transactions where the amount financed is $500 or more on GO MasterCard, GO Business MasterCard, Buyer’s Edge
and GE CreditLine between 10/06/11 and 03/07/11. Offer available on purchases from Harvey Norman franchisees (excludes Miele and Apple products). Interest and payments are payable after the interest free and payment deferred 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
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HHALF
ALF YYEARLY
EARLY CCLEARANCE
LEARANCE

UP TO

OFF

20

EX-DISPLAY & SUPERSEDED
• COOKING APPLIANCES
• AUDIO SYSTEMS
• ENTERTAINMENT CABINETS
IN THE ELECTRICAL FRANCHISE

EX-DISPLAY & SUPERSEDED
• PLASMAS & LCDs
• HOME ENTERTAINMENT
• iPOD DOCKS & ACCESSORIES
• FRIDGES • DISHWASHERS
• TOP & FRONT LOAD WASHERS

MONTHHS
MONTHS

IINTEREST FREE

www.harveynorman.com.au
Harvey Norman® stores are operated by independent franchisees.
Product offers end 26/06/11.

*1

• NO DEPOSIT
• NO INTEREST
• NO REPAYMENTS

UNTIL
FEBRUARY
RE TR
RY
2013
ON COMP
M UTE
MP
TER
TE
ERS AND
N EL
ND
E EC
T ICA
C L
CA

@

AUBURN

103-123 Parramatta Rd. 9648 5411
Located on ground level (Entrance to carpark off Station Rd.)
(Computers/Electrical only)



208958_P02_AUB

50
%
25

%
OFF

UP TO

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.
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ملا نرد
ى امللوك
عل

ونهجع
ملا ننام على الظالم
ُ
أننام

الكواكب

متى

على

حنن

ضوؤها

يتفر ُع
ّ

ٍ
حاقد

ظالمة

مبضع
مألى اجلفون وعلى الرقاب
ُ
اين السعادة والنفوس رخيصٌة
والعني

أيبيت
ُ

مثلوج

والفؤاد

عربى

مليكهم

الفؤاد

مقطع
ُ

ونركع
ونبيت حنن على الرتاب
ُ
ُ

تهب اىل السالح مجوعنا
متى
ّ
خنوضها

حربا

ضروسا

على

امللوك

ونسمع

عرش

الطغاة

ونقلع
ُ

كفى خنوعا عارنا بني الورى
ملا

نرد
ّ

تولع
ُ

ّ
فنحل من غدر امللوك رقابنا
وندمر
ّ

ونورد

االوغاد

الردى

مقربة

ما عادت االوهام منهم
تنفع
ُ

تكورت
حتى السيوف اخلاطفات
ّ

تلسع
حرها ال
ُ
وتقوقعت من ّ
ونرفع الرايات يف غسق الدجى

ونشد عزما يف احلياة
ونربع
ّ
ُ
ّ
ناقم
فالعبد فيهم
متسل ٌط
ُ
ٍ
وجفارة

ٍ
بقساوة

قد شك يف عنق الرجال سهامه

يرتب ُع
ّ

ّ
ينبع
االسنة من الدماء
وعلى
ُ

ٌ
نذل اذا ما قسته بني الورى

يطمع
والنذل دوما يف املعامع
ُ

ما طاب عيش واللصوص بنعمٍة
اال

الظاملني

بسحق

ٌ
ضعف لنا
ان نرتضي بوجودهم
علينا

عار
ٌ
متى نثور على مكامن عّزهم
ونبدد
ّ

ليغرد
ّ

الطري

ويصدح

وتشرئب
ّ

ونتوج
ّ

ليس

حلم

اىل

فينا

امجع

امللوك

االكتع
ُ

ونصفع
ُ

الطليق

ٍ
بنشوة

السما

رؤوسنا

احلق

االعناق

املبني

املبدع

منا

ونرفع
ُ

وب للقمر
مكت

الشاعر أمحد احلسيين

يل
وما
عشيت
وما

عايشي
عندك
معي
بينّ

ما
ميا
ومصورك
ّ
ومغروم

بعرف
متل

بقليب
بعشقي
كل
عليكي
ّ
انكنك
كل
حسن
فيكي

حنني
خرب
السنني
الكرب
خيال
البشر
ومجال
بالصور

بط ّالت
صداكي
عناقيد
مخر
فيا

النجوم
بالشجر
الكروم
السكر

بدبالت
حلوه
بوعيات
وأحلى
ّ
يا
بعيين
مشكلي
الفواكي
وحسن

الغروب
السحر
الدروب
بالنظر

بشوفك
وبسمع
وبسأل
ّ
انكنك

املا
منام
هل
يا
كرت
عا
داب
وال
وميشي
يكرب
وعن
عن
جنوني
والحق
مينك؟
بأيا
ّ
بأيا
ّ
بأيا
ّ

هوا

بأيا
ّ
بأيا
بأيا
االملاز

جزيره
مدينه
حبر
يا

عذرا
عن
يا
ّ
شفق
باميان
وجبرايم
عن
كيفما
بالصبح
بالليل
بلهت
بالضو

قبو

منني
مروج

عليكي
ّ
..وزخة
بال
بال
أزرق
روحي

وعي
السهر
معي
زغر
بهالدني
ّ
اننجر
مهليين؟
َ
مطر
طريق
سفر
غميق
انطمر

«يا
..
بكر
..
بسوق
تشحدي
أمو
عا
طفل
الكون
على

مشردي»
اخلطر
هدي
ونطر

ناسك

نقي
بتنغفر
تشرقي
وأمر
َ

شي
بلحقك
اقتضى

املا

تا
االمر

بغناني
بسكوت
على
النسيم
عالريح

الطيور
احلجر
الزهور
انشعر
َ

بالتلج
بفنان
وعواد
ّ
شافك

ابيض
وما
َحب
بليالي
على
وداب

عاجلبال
افتكر
الطوال
الوتر

امتني
والعمر
العنقود
والراح

بدك
ّ
عايش
عا
باجلرن

عل
امو
ّ

توصلي
القدر
حلي
انعصر

تا
وما
بقليب
ّ
كلو

مترقي
انهجر
ختلقي
ضجر

نطرتك
ومهجور
ولو
كان

عمر
صار

ما
العمر

ّ
بعرف
ما
يا
الربيد
انكنو
خرب
لعندك
بيوصل
ّ
الوحيد
عنوانو
مبكتوب
ّ
بوسطجي
يا
النظر
غض
للقمر
...
أمرك
بعد
ومن

من ديوان روحانيات للشاعر الراحل يوسف روحانا

احلسناء كاثرين طوق
احملبة والسالم لغة اهلل
فرح العائلة بأوالدها عندما حيصلون العلوم
ويتفاعلون مع اجملتمع ويبقون على اواصر احملبة
والتعاون مع الوطن االم ..تلك املقومات تنطبق
قوال وفعال على الشابة اجلامعية احلسناء كاثرين
طوق املسؤولة يف جمال التسويق مع السيدة
رانيا واكيم نصر يف املركز الرئيسي للبنك
العربي الذي يرأس ادارته العامة يف اسرتاليا
االستاذ املثالي جوزيف رزق.
ولدت كاثرين يف سيدني وحصلت على اجازة
يف علم النفس من جامعة سيدني وهي جتيد
االنكليزية والعربية بطالقة وعملت عارضة أزياء
وحصدت املرتبة االوىل يف والية نيو ساوث ويلز
عام  ..2005والدها بطل لبنان السابق للمصارعة
احلرة ورجل االعمال انطونيوس بصبوص طوق
ووالدتها املربية ميشلني رميلي طوق..
تعود كاثرين جبذورها اىل مدينة بشري اليت
اعطت لبنان والعامل الفيلسوف الكبري جربان
خليل جربان وهي من عائلة معطاءة اعطت الكثري
من االدباء واملفكرين والسياسيني ورجال
االعمال منهم النائب السابق الشيخ الدكتور
حربان طوق واالديب املعروف االكادميي جرجس
بصبوص طوق والدكتور احلقوقي بولس طوق
وسواهم كما ان خاهلا الدكتور االختصاصي يف
لبنان جورج رميلي.
زارت كاثرين مسقط رأس اهلها يف بشري
ومتتعت جبمال لبنان ولقاء االهل واالقارب
وتقول :احب لسرتاليا النها بلد تكافؤ الفرص
كما احب لبنان النه بلد اجلمال والعلم والكرم
ويطيب لي ان اردد مع الفيلسوف جربان الذي

انتمي اليه وطنا وفكرا وحمبة وخاصة ما قاله
عن امه وكل االمهات «انا ال انسى سهرك يا
علي وال تعبك الدائم من اجل تربييت تربية
امي
ّ
رضاك وانا خادم ِ
ِ
لك
صاحلة ...فرضى اهلل من
ما حييت الن اجلنة حتت اقدام االمهات».
وايضا احيي والدي احلبيب واخوتي االحباء
وامتنى هلم العمر الطويل مع والدتي احلبيبة
وامتنى على بنات وابناء اجلالية ان يكملوا
تعليمهم ويأخذوا مراكز تليق بهم وبوطنهم يف
هذا البلد اسرتاليا .وحنن نعمل يف البنك العربي
بارشادات وتوجيهات املدير العام التنفيذي
االستاذ جوزيف رزق لتقديم كافة التسهيالت
البناء اجلالية العربية.
احلسناء كاثرين طوق صبية مجيلة بقامتها وفكرها
وعلمها وهي مثال لصبايا اجلالية اللبنانية
والعربية الطموحة اليت حترتم نفسها واآلخرين
بكل ثقة وهي تنشد دائما السالم واحملبة النهما
لغة اهلل وكفى.

فنان األغنية امللتزمة مارسيل خليفة برفقة العازف شربل
روحانا يف سيدني

املغوش (أرشيف)*
*الفنان ماسيل خليفة يتوسط الفنان شربل روحانا والزميل أكرم
ّ

بدعوة من االوبرا هاوس وفد اىل سيدني
فنان االغنية امللتزمة مارسيل خليفة يرافقه
املوسيقي املعروف شربل روحانا حيث احيا
حفلة كربى بعنوان «جدل» حضرها حشد كبري

من ابناء اجلالية العربية وخاصة الذين يتحلون
بالروح واالميان الوطين الذي ينشده فنان
الشعب مارسيل خليفة وهو يردد «شدوا
اهلمه اهلمه قويه»
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رياضة

تشلسي يعلن تعاقده رمسياً مع «بواس» بعد دفع
 15مليون يورو لبورتو...غارد خيلف بويل يف ليون
وخليلوزيدتش مدرباً جديداً ملنتخب اجلزائر

*بواس حيتفل باحراز لقب «يوروبا ليغ» مع بورتو*
أعلن نادي تشلسي االنكليزي االربعاء ،تعاقده رمسيا مع املدرب
الربتغالي اندري فياس بواس ،خلفا لاليطالي كارلو انشيلوتي
الذي اقيل من منصبه نهاية املوسم الفائت.
وكان تشلسي مهد المتام هذه الصفقة بدفع قيمة الشرط اجلزائي
لفسخ عقد فياس بواس مع ناديه السابق بورتو ومقداره  15مليون
يورو الثالثاء.
وكان فياس ( 33عاما) ،الذي عمل معاونا للمدرب جوزيه مورينيو
عندما كان االخري مدربا لتشلسي وانرتميالن ،متكن خالل موسم
واحد من قيادة بورتو اىل احراز الثالثية من خالل فوزه ببطولة
الدوري والكأس احمللية و»يوروبا ليغ» املوسم الفائت ،وبات
بالتالي اصغر مدرب ينجح يف الفوز باحدى املسابقات االوروبية.
ووصف بيان صادر عن النادي اللندني املدرب اجلديد بانه كان
«افضل مرشح هلذا املنصب».
واضاف« :فياس بواس هو احد اكثر املدربني الشبان موهبة يف
عامل كرة القدم حاليا ،وقد حقق الكثري من االجنازات يف فرتة
زمنية قصرية .ان تصميمه واندفاعه وطموحه تتماشى مع سياسة
تشلسي وحنن واثقون من ان قيادة اندري للفريق ستؤدي اىل
اجنازات افضل حمليا واوروبيا».
غارد مدربا جديدا لليون
أعلن ليون الفرنسي أمس عرب رئيسه جان ميشال اوالس عن تعيني
رميي غارد مدربا ومديرا فنيا للفريق ملدة عام مع امكانية التجديد
وذلك خلفا لكلود بويل الذي اقيل من منصبه امس األول.
وجاء ختلي بطل فرنسا  7مرات عن بويل ( 49عاما) الذي وصل اىل
ليون عام  2008ملدة  4أعوام ،بعد اشرافه على موناكو (-1999
 ،)2001وليل ( ،)2008-2002بعد فشل الطرفني يف التوصل اىل
اتفاق ملتابعة مشوار املدرب مع ثالث الدوري الفرنسي يف املوسم
املنصرم.
اما بالنسبة لغارد ( 45عاما) ،فهو كان قائد الفريق السابق والعب
وسطه بني  1984و ،1993وهو دافع ايضا عن الوان سرتاسبورغ
( )1996/1993وارسنال االنكليزي ( ،)1999/1996قبل ان يعود
اىل ليون ضمن اجلهاز الفين عام  .2003كما شغل منصب مدير
مركز تدريب الناشئني يف النادي منذ سنة.
ومنح غارد منصب املدير الفين النه ال حيمل شهادة تدريبية
للمحرتفني ،فيما ميلك مساعده جويل باتس ،مدرب احلراس ،هذه
الشهادة.
خليلوزيدتش مدربا اللجزائر
تعاقد االحتاد اجلزائري لكرة القدم االربعاء رمسيا مع البوسين
الفرنسي وحيد خليلوزيدتش ملدة  3سنوات لتدريب املنتخب ،على
ان يبدأ العمل يف االول متوز.
وحدد االحتاد هدفني اساسيني هما التأهل إىل نهائيات كأس
افريقيا  2013وكأس العامل  2014بالربازيل.
وخيلف خليلوزيدش املدرب اجلزائري عبد احلق بن شيخة الذي
استقال من منصبه عقب اخلسارة القاسية امام مضيفه وجاره
املغربي (صفر ،) 4-يف التصفيات املؤهلة اىل كأس افريقيا
.2012
وسيعمل املدرب اجلديد للمنتخب اجلزائري مع مساعدين تقنيني
جزائريني ومدرب مساعد جزائري ايضا وكذلك االمر بالنسبة للطاقم
الطيب الذي سيستفيد من مساعدة االختصاصيني من مركز اسبيتار
بقطر .كما مت االبقاء على مدربي حراس املرمى سعيد بلحاج وعبد
النور كاوة الذي سبق له العمل مع خليلوزيدش يف السعودية.
وستكون أول مباراة رمسية للمدرب اجلديد ضد تونس يف فلورنسا
االيطالية يف العاشر من آب املقبل ،وقيادته يف املباراتني
الرمسيتني القادمتني أمام تنزانيا يف دار السالم ومجهورية افريقيا
الوسطى يف اجلزائر ضمن تصفيات كأس افريقيا العام .2012

التصفيات اآلسيوية لـ«أولبياد لندن  »2012بكرة القدم

لبنان خيسر أمام ماليزيا (1ـ )2وخيرج ...وتأهل  7منتخبات عربية
اختتم أمس االول ،الدور الثاني للتصفيات اآلسيوية املؤهلة اىل
نهائيات كرة القدم لـ»أوملبياد لندن  ،»2012باقامة املباريات الـ12
إيابًا ،واليت نتج عنها تأهل  12منتخبًا ستوزع على  3جمموعات ،مبعدل
 4يف كل واحدة ،ستكون على رأس كل منها أسرتاليا وكوريا اجلنوبية
واليابان ،وتتنافس بطريقة الذهاب واالياب على ان يتأهل بطل كل
جمموعة مباشرة اىل النهائيات يف لندن .بينما تشارك املنتخبات الثالثة
اليت حتتل املركز الثاني مع بعضها ضمن جمموعة واحدة بنظام الدور
الواحد يف مدينة واحدة ،وبطل اجملموعة يقابل رابع القارة االفريقية
لتحديد املتأهل منهما اىل النهائيات االوملبية.
وضمت املنتخبات املتأهلة 7 ،منتخبات عربية ،هي :االمارات ،السعودية،
قطرُ ،عمان ،سوريا ،العراق ،البحرين ،بينما خرجت  5منتخبات ،هي:
لبنان ،الكويت ،األردن ،فلسطني واليمن.
وهنا التفاصيل:
ماليزيا × لبنان
مل يوفق لبنان يف جتاوز ماليزيا والتأهل اىل دوراجملموعات ،خبسارته
(1ـ ،)2بعدما كان يكفيه التعادل االجيابي ،نتيجة للتعادل السليب
ذهابًا يف بريوت األحد الفائت.
وسعى أصحاب األرض ،الذين آزرهم أكثر من  20ألف
متفرج يف
ّ
اإلستاد الوطين «بوكيت جليل» ،إىل فرض إيقاعهم ومباغتة خصمهم
وحسم املوقف باكرًا .وكان هلم ما أرادوا قاطفني مثرة جهد طويل
ومعسكرات خارجية عدة.
أمسك املاليزيون مبفاصل املباراة من خالل خط الوسط واعتمدوا الكرات
األرضية السريعة مستغلني انتشارهم املنتظم ومتبعني اخرتاقات أمثرت
هدفني من  3فرص ،سجلهما حممد عرفان ( ،)7وزكريا هيكل (،)40
علمًا أن املنتخب اللبناني أهدر فرصًا باجلملة لعل أخطرها تسديدة حممد
حيدر اليت ارتطمت بالعارضة ( .)36كما أن احلكم الياباني توما ماساكي
مل حيتسب له ركلة جزاء صحيحة.
ومنذ انطالق الشوط الثاني ،واصل اللبنانيون على املنوال ذاته سعيًا
يؤمن التأهل ،فصالوا وجالوا وأحكموا
إىل التعادل على األقل الذي ّ
السيطرة على رغم التكتل الدفاعي واليقظة املاليزيني ،وأرادوا استغالل
النقص العددي يف صفوف أصحاب األرض الذين أكملوا اللقاء بعشرة
العبني منذ الدقيقة الـ  51إثر طرد غاري ستيفن ،فأطبقوا على مرمى
تعملق يف الذود عن مرماه وأنقذ
كابنت ماليزيا خريول فهمي الذي ّ
منتخبه خالل أوقات عصيبة عدة ،لكنه مل ينج من كرة الظهري اللبناني
شادي عطية الذي ّ
قلص الفارق ( ،)64غري أن حماصرة أصحاب األرض
مبد هجومي وحنو  15فرصة مل حتمل التعادل
يف منطقتهم معززة ّ
والتأهل للبنانيني.
[ مثل لبنان :حممد دكرمنجي ،جاد نور الدين (حسن شعيتو) ،حممد
حيدر ،عمر عويضة ،نور منصور ،هيثم فاعور ،علي بزي (ربيع عطايا)،
شادي عطية (مصطفى شاهني) ،قاسم ليال ،حممد كجك وعبداهلل
طالب.
املؤمتر الصحايف
عقب املباراة ،أكد املدير الفين ملنتخب لبنان مسري سعد يف املؤمتر
الصحايف أن العبيه أدوا مباراة قوية ،وظهروا مبستوى أفضل.
ولفت سعد ،بعدما هنأ اجلانب املاليزي على تأهله ،إىل أن إيقاع
ّ
منتخب لبنان مل خيتلف طوال الدقائق الـ،90
ومتتع أفراده بروح عالية
أمام مجهور أصحاب األرض .وأضاف« :لعبنا ومل ّ
نوفق ،أهدرنا فرصًا
معرض للخسارة ،ومن
يسجل يفوز،
ّ
باجلملة ومن خيفق يف التسجيل ّ
خصوصًا أن هديف ماليزيا نتجا عن  3فرص أمام املرمى اللبناني».
ّ
ومتنى أن حيظى افراد املنتخب األومليب مستقب ًال مبراكز يف صفوف
املنتخب األول.
من جهته ،أعترب املدير الفين ملنتخب ماليزيا أونغ كيم سووي أن فريقه
قطف مثرة جهود إعداد استغرق حنو عامني ،يف إطار خطة تطوير شاملة
للكرة املاليزية .ووصف املباراة بالصعبة والقاسية ،جمددًا تأكيده أن
صفوف املنتخب اللبناني زاخرة بأصحاب املهارات الفردية املميزة.
وهنا النتائج الكاملة:
ـ يف كواالملبور ،خسر لبنان أمام ماليزيا بهدف حملمد حيدر ،مقابل
هدفني حملمد عرفان ( ،)7وزكريا هيكل (.)40
ـ يف عشق أباد ،خسرت تركمانستان أمام سوريا (صفر ـ  ،)4سجلها عمر
السوما ( ،)27وحممد زبيدي ( 45و ،)70وحممد عفا الرفاعي (.)90
ذهابًا ،تعادل املنتخبان (2ـ.)2
ـ يف العني ،تعادلت اإلمارات مع كوريا الشمالية بهدف مقابل هدف.
ذهابًا ،فازت االمارات (1ـ صفر).
ـ يف هانوي ،خسرت فيتنام امام السعودية (1ـ ،)4وسجل للسعودية
نواف العابد ( ،)10وسعود محود ( ،)28وابراهيم غالب ( 57من ركلة
جزاء) ،وعبد الرحيم جيزاوي (.)85
ذهابًا ،فازت السعودية (2ـ صفر).
ـ يف بونيه ،تعادلت اهلند مع قطر بهدف للقطري خالد مفتاح ( 53خطأ
يف مرماه) ،مقابل هدف حملمد صالح (.)73
ذهابًا ،فازت قطر (3ـ.)1
ـ يف رام اهلل ،خسرت فلسطني أمام البحرين (1ـ ،)2وسجل هلا خالد
سليم ( ،)43للبحرين سعيد سعيد ( ،)53وعلي خليل (.)60
ذهابًا ،فازت فلسطني (1ـ صفر).
ـ يف طهران ،خسرت ايران أمام العراق بهدفني نظيفني سجلهما أمحد
راضي يوسف ( 35و.)63
ذهابًا ،فازت ايران (1ـ صفر).

*اللبناني علي بزي يهدر فرصة للتسجيل أمام احلارس املاليزي
فهمي ومدافعه زبري*
ـ يف سيدني ،فازت اسرتاليا على اليمن ( -4صفر) ،سجلها جايسون
هوفمان ،صاحب ثنائية يف مباراة الذهاب ،ثالثية «هاتريك» يف الدقائق
( 18و 45و ،)52و أرون موي (.)68
ذهابًا ،فازت أسرتاليا (3ـ صفر).
ـ يف عمان ،تعادل األردن مع كوريا اجلنوبية بهدف حلمزة الدردور
( ،)42مقابل هدف هلونغ شول (.)75
ذهابًا ،فازت كوريا ااجلنوبية (3ـ.)1
ـ يف مسقط ،فازت ُعمان على الصني ( ،)1-3بعد متديد الوقت ،وذلك
بعد فوز الصني ذهابًا ( -1صفر) ،يف هونغكو .وسجل لعمان حسني
احلضري ( 92و ،)119ويعقوب عبد الكريم ( )114وللصني وو جي
(.)69
ـ يف الكويت ،فازت الكويت على اليابان (2ـ ،)1سجلهما محد أمان
( ،)49ويوسف السلمان ( 59من ركلة جزاء).
ذهابًا ،فازت اليابان (2ـ.)1
ـ يف هونغ كونغ ،خسرت هونغ كونغ أمام أوزبكستان بهدفني نظيفني
لفوزيل موساييف ( ،)8وتيمور خوجا عبدو خالقوف النتيجة (.)19
ذهابًا ،فازت أوزبكستان (1ـ صفر).

قافلة احلكمة توقفت مرة جديدة!!
جلسة املصاحلة «انفجرت» وجلسة اإلثنني لالستقالة
انقلبت جلسة املصاحلة اليت عقدها قاضي األمور املستعجلة يف منطقة
جديدة املنت انطوان طعمة ،بني الفريقني املتخاصمني يف نادي احلكمة ،إىل
جلسة خالف ومشاحنة ومشادات كالمية بلغت حد الغليان ،مل جيد معها طعمة
ح ًال ،إال بتأجيلها إىل  29متوز املقبل ،لكن يبدو أن األمور تسري حنو األسوأ،
إال إذا طرأ أمر جديد قبل جلسة اإلثنني املقبلة للهيئة اإلدارية ،واليت دعا
إليها أمني السر نديم حكيم.
فمن املتوقع أن تشهد هذه اجللسة تقديم الثالثي
املمول للنادي الرئيس
ّ
طالل املقدسي ورئيس جملس األمناء أمل ابو زيد وحكيم استقاالتهم يف
االجتماع املنوي عقده يف اخلامسة من بعد الظهر ،يف مكتب رئيس النادي
طالل مقدسي يف حرج تابت ،والالفت أنها لن تكون يف مقر النادي يف
األشرفية.
االستقالة الثالثية ،جرى الكثري من احلديث حوهلا يف األسابيع املاضية،
تأجلت بفعل تدخل راعي أبرشية احلكمة املطران بولس
وهي اخلطوة اليت ّ
تبشر باخلري ّ
مطر ،الذي اجتمع مبقدسي وكانت النتيجة ّ
حلل اخلالفات القائمة
واليت وصلت إىل احملاكم ،وأساسها اعرتاض عضوي اهليئة االدارية ميشال
خوري ومسري جنم على قانونية إدخال أكثر من  250عضوًا جديدًا اىل اجلمعية
العمومية ،إىل أن حصلت جلسة األمس اليت ألغت مفاعيل جلسة «مطرـ
مقدسي» ،حيث كل األمور عادت إىل نقطة الصفر.
وحبسب املعلومات اليت أكدها أمني سر النادي نديم حكيم لـ»السفري» ،فإن
التوجه يف حال االستقالة ،سيكون باالنتقال إىل دعم ٍ
ناد آخر ،لكن كل
ّ
األمور مرتوكة إىل جلسة اإلثنني.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه :هل سيعود احلكمة إىل دوامة اخلوف على
املستقبل ،وماذا سيحصل للتعاقدات اليت أبرمها النادي يف عهد اإلدارة
احلالية ،إذا حصلت االستقالة اجلماعية ،ومن بينها التعاقد مع املدرب
الصربي طوني فويانيتش ،والالعب األمريكي مارك ساليريز ( 2.05سنتم
و 32عاما) ،وهو هداف الـ»يوروليغ» يف العام 2008؟ وهل ستتوقف
املفاوضات املتقدمة اليت جرت مع جنم النادي الرياضي جان عبد النور؟
وماذا سيكون مصري الالعبني املوقعني على كشوفات الفريق؟؟ ..أسئلة
كثرية ،ال تبدو اإلجابة عنها واضحة ،وإن كان البعض
يتحدث عن انتقال
ّ
املمول إىل ٍ
الثالثي
ناد آخر ،وقد تنتقل االتفاقات املوقعة إىل حيث ينتقلون،
ّ
واأليام املقبلة ستكشف كل شيء.
الوزارة تكرم الرياضي
تكرم وزارة الشباب والرياضة يف الثامنة والنصف من مساء اليوم النادي
الرياضي ملناسبة إحرازه لقب بطولة أندية آسيا يف فندق «رويال» ضبيه.
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تتمـات

القوات السورية قرب...
(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)

األمريكية انه «ما مل تضع القوات السورية على الفور نهاية هلجماتها
واستفزازاتها اليت مل تعد اآلن تؤثر على مواطنيها وحدهم بل تهدد
باحتمال وقوع اشتباكات حدودية ،فسنشهد تصعيدا للصراع يف
املنطقة».
ونقلت وكالة «األناضول» عن مصادر دبلوماسية تركية قوهلا إن داود
أوغلو تبادل يف اتصال هاتفي أجراه مع املعلم «وجهات النظر عن
الوضع على احلدود الرتكية السورية ،والتطورات األخرية يف سوريا
وعبور السوريني إىل اجلانب الرتكي من احلدود» .وذكرت أن داود
أوغلو اتصل هاتفيا أيضا بوزيرة خارجية االحتاد األوروبي كاثرين
آشتون ،وتبادل معها وجهات النظر بشأن التطورات اإلقليمية ،إضافة
إىل مساعدة السوريني النازحني إىل تركيا.
وأوضحت الوكالة انه مت استدعاء السفري السوري يف أنقرة نضال
قبالن إىل وزارة اخلارجية الرتكية .وقالت مصادر اخلارجية إن «قبالن
قدم خالل لقائه مع املسؤولني األتراك شرحا للتطورات يف سوريا».
وكان املعلم وجه ،خالل مؤمتر صحايف يف دمشق أول من أمس ،أكثر
من مالحظة باجتاه أنقرة اليت قال إن دمشق تبادهلا حبا من طرف واحد،
داعيا إياها إىل مراجعة مواقفها من األحداث يف سوريا ،وملمحا بوضوح
إىل تورط تركي ما يف االضطرابات ،متسائال عن سبب إقامة خميمات
للنازحني احملتملني حتى قبل بدء اهلجوم العسكري على جسر الشغور.
ويف بروكسل ،أقر االحتاد األوروبي رمسيا عقوبات جديدة ضد سوريا
ستطبق ايضا على ثالثة إيرانيني ،بسبب استمرار قمع التظاهرات.
وقال االحتاد األوروبي ،يف بيان ،إن هذا القرار قد اختذ «بسبب
خطورة
الوضع يف البالد» .وقال دبلوماسيون ان «العقوبات تشمل جتميد
أرصدة يف أوروبا وحظر سفر سبعة أشخاص داخل االحتاد ،بينهم ثالثة
ايرانيني اتهموا بتقديم جتهيزات عسكرية ملساعدة النظام السوري على
قمع املتظاهرين .واألربعة اآلخرون هم مسؤولون سوريون» .وتشمل
العقوبات املوسعة ايضا اربع شركات سورية.
وذكر التلفزيون السوري أن «األجهزة األمنية يف حمافظة الالذقية
ضبطت شحنة كبرية من األسلحة املهربة ،اليت حاولت تنظيمات إرهابية
نقلها من قرية خربة اجلوز التابعة ملنطقة جسر الشغور إىل حمافظة
الالذقية لدعم بعض العناصر املسلحة املوجودة هناك».
وأضاف أن «األجهزة األمنية يف احملافظة قامت بإلقاء القبض على
املهربني والشحنة قبل وصوهلا للعصابات املسلحة اليت كانت ستقوم
بقتل وترويع املواطنني فيها ،حيث تقوم قوى األمن يف احملافظة
مبالحقة من تبقى من فلول هذه العناصر لتقدميهم للعدالة وإنزال العقاب
العادل بهم» .وعرض التلفزيون «صورا لألسلحة والذخائر املضبوطة
واليت تضم أنواعا خمتلفة من القناصات والبنادق املتطورة».
وقال ناشطون وشهود عيان ان الدبابات والقوات السورية وصلت إىل
مشارف احلدود الرتكية .وقال ناشط حقوقي إن اجليش السوري تدعمه
دبابات ،دخل قرية خربة اجلوز الواقعة قرب احلدود السورية الرتكية.
وقال صحايف من «فرانس برس» ان علما تركيا كان وضعه الالجئون
السوريون قبل ايام على مبنى عند هذه اهلضبة عربون امتنان لرتكيا
اليت استقبلت اآلالف منهم ،مت استبداله بعلم سوري ،مشريا اىل ان
«تقدم اجليش ،الذي بات على بعد مئات االمتار فقط من خميمات
النازحني السوريني على احلدود ،أدى اىل فرار املئات الذين نزحوا منذ
ايام ودخلوا اىل تركيا».
وعلى اطراف غوفتشي ،وضعت القوات الرتكية اكياسا من الرمل وثبتت
مناظري عالية الدقة على منصات كما الحظ مراسل «فرانس برس».
وعمدت القوات الرتكية ،اليت تراجعت عشرات االمتار عن احلدود ،اىل
نصب علم تركي عمالق على رأس التلة املشرفة على القرية.
ويف دمشق ،شدد رئيس احلكومة عادل سفر ،خالل لقائه رئيس
وأعضاء املكتب التنفيذي لالحتاد الوطين لطلبة سوريا ،على «دور
الشباب واالحتاد يف نشر الوعي وترسيخ االنتماء الوطين والوحدة

صاحب شركة  Eagle Valeللتأمني داني دكان
يقضي وقتا ممتعا يف مطعم جان شاهني

*دعا صاحب شركة  Eagle Valeللتأمني الصديق داني دكان مع تشارلي واكيم والياس ديّود*

دعا صاحب شركة  Eagle Valeللتأمني الصديق داني دكان كوكبة من
االصدقاء لتناول الغداء وقضاء وقت ممتع يف مطعم جان شاهني يف
بانكستاون حيث كانت ادارة املطعم يف منتهى الكرم والضيافة اذ
امتألت الطاوالت بأشهى انواع املأكوالت اللبنانية وهذا ليس بغريب
على هذا املطعم املشهور وصاحبه الصديق جان شاهني.

الوطنية ،وتعزيز صمود سوريا يف مواجهة التحديات ودعم مسرية
اإلصالح وعملية البناء والتنمية الشاملة اليت تشهدها بقيادة الرئيس
بشار األسد يف اجملاالت املختلفة».
وأعلن وزير األوقاف السوري حممد عبد الستار السيد ،خالل لقائه العلماء
وأئمة وخطباء املساجد يف دمشق ،عن «إطالق قناة فضائية باسم «نور
الشام» خالل الفرتة القريبة املقبلة ،تبث خطب اجلمعة والربامج الدينية
املتنوعة ،مبا حيقق فهمًا صحيحًا لإلسالم والقواعد الشرعية» ،مؤكدًا أن
«من أولويات عمل األئمة واخلطباء الرد على الفتاوى اخلبيثة املريضة
اليت ال متت لإلسالم بصلة والدعوة اىل حتكيم العقل والدين والتزام
القواعد الشرعية».
وذكرت «سانا» ان «عشرات اآلالف من أبناء منطقة مصياف يف حمافظة
محاه شاركوا يف رفع ثاني أكرب علم يف سوريا ،بطول الف مرت وعرض
 5أمتار ،استجابة لنداء الفعاليات الشعبية والشبابية واألهلية دعمًا
لربنامج اإلصالح الذي يقوده األسد».
ونقلت «سانا» عن شيوخ ووجهاء العشائر السورية وممثلني عن
فعاليات اجتماعية ودينية يف حمافظة حلب تأكيدهم ،خالل اجتماع يف
«خيمة الوطن» يف بلدة تل الضمان يف ريف حلب ،أن «الوالء واالنتماء
للوطن يتقدم على مجيع االنتماءات األخرى» ،داعني إىل «احلرص على
اللحمة الوطنية ومحاية النسيج السوري الواحد الذي يشكل لوحة فريدة
نادرة حتتاج لسواعد مجيع أبناء الوطن حلمايتها».
وعرب املشاركون ،يف بيان ،عن «دعمهم لربنامج اإلصالح والتطوير يف
سوريا بقيادة األسد ،واستنكارهم للفنت واملؤامرات اليت تستهدف
حلمتها الوطنية وأمنها» ،مؤكدين أن «اجتماعهم جاء للتعبري عن وقوفهم
صفا واحدا بوجه من يتآمر على سوريا وأرضها وشعبها» .وأبدوا «ثقتهم
بأن سوريا ستتجاوز هذه املرحلة وهي أكثر قوة ،وأن أبناء العشائر
مستعدون للتصدي للفتنة وبذل األرواح والدماء للحفاظ على تراب
الوطن والوحدة الوطنية والوقوف ضد التخريب والقتل واإلجرام».

ابرز مضامني البيان...
(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)

التعاطي معه يف املرحلة املقبلة ،على أن تأتي تلك الصيغة نتيجة جولة
مشاورات جيريها رئيس احلكومة يف الساعات املقبلة ،مع القيادات
السياسية ،ورمبا يلتقي يف هذا الصدد قيادات الصف االول يف
االكثرية اجلديدة.
وأشارت املصادر الوزارية املقربة من ميقاتي اىل وجود اقرتاحات جدية
بعدم اإلتيان على ذكر احملكمة الدولية مباشرة يف منت البيان الوزاري،
واالستعاضة عن ذلك بصيغة تليب هدف حتقيق العدالة وكشف قتلة
الرئيس الشهيد رفيق احلريري وسائر اجلرائم املرتكبة.
وكشفت املصادر نفسها عن وجود صيغة مبدئية أعدها ميقاتي،
يعكس فيها تأكيد احلكومة اللبنانية على «بذل كل جهد من اجل تبيان
احلقيقة يف جرمية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق احلريري وغريها من
اجلرائم» ،كما يعكس تأكيد احلكومة اللبنانية على انها «لن تقصر يف
القيام بالتزاماتها اليت ختدم حتقيق العدالة وردع اجملرمني ملا فيه
مصلحة لبنان وامن الوطن واملواطنني واستقرارهم».
وخلصت مصادر وزارية ما توصلت اليه اللجنة الوزارية يف اجللسات
االربع ،وقالت ان مسودة البيان الوزاري قد ال تتجاوز التسع صفحات
«فولسكاب» ،وتتسم مبضمون واقعي وموضوعي ال يقوم على إغداق
الوعود املستحيلة التحقيق.
وأوضحت املصادر ان صياغة البيان يف الشق االقتصادي واالجتماعي
تراعي التحديات الكربى اليت يواجهها اللبنانيون وتلحظ التأكيد على
اختاذ خطوات إمنائية شاملة ،وأخرى تؤدي اىل النهوض باالقتصاد،
واحلفاظ على االستقرار املالي والنقدي والتخفيف من عبء الدين
العام ،كما تلحظ سعي احلكومة اىل وضع خطة اجتماعية لكي تطال
تقدميات الدولة كل شرائح اجملتمع اللبناني وخاصة الفئات احملتاجة
واملعوزة وذوي الدخل احملدود.
توجه احلكومة
أما يف الشأن االداري ،فإن الصياغة تعكس التأكيد على ّ
اجلديدة اىل تعزيز مؤسسات الدولة وجتديد الثقة بها ،ومن هنا ستأتي

2WAY TOWING
SERVICES

لقطر وتحميل جميع أنواع السيارات واملراكب
البحرية يف سائر أنحاء سدني
اتصلوا بــ آرثر0414419090 :
خدمة على مدار الساعة  7أيام يف األسبوع
معاملة صادقة ودقة يف املواعيد
أسعار خاصة لحاملي هذا اإلعالن

التعيينات وملء املراكز الوظيفية الشاغرة كهدف أولي ورئيسي
للحكومة امليقاتية ووفق معايري اجلدارة والكفاءة ،وبالتالي إعادة
استنساخ اآللية اليت أقرتها حكومة سعد احلريري للتعيينات االدارية
ومل يتم العمل بها.
وحبسب املصادر املذكورة ،فإن صياغة البيان يف الشق السياسي
تراعي الظرف السياسي الراهن الذي يشهد انقساما عموديا وترتكز
على املستجدات اليت تشهدها البالد ،ملد اليد اىل مجيع اللبنانيني من
دون استثناء وللتشديد على وحدة الدولة واحلفاظ على لبنان ومحايته
وصون سيادته ،ويأتي يف مقدمة ذلك التأكيد على أولوية السلم
االهلي ودور اجليش اللبناني والقوى االمنية اللبنانية يف صيانته ومنع
اإلخالل والعبث به.
ويف ما خص االنتخابات النيابية فقد أقر مبدأ التمثيل النسيب كأساس
لقانون انتخابي جديد يؤمن التمثيل الصحيح جلميع فئات الشعب
اللبناني .وأما االساس يف تلك الصياغة بشكل عام ،فهو انطالقها
من تأكيد التمسك باتفاق الطائف ومندرجاته نصا وروحا ،والتأكيد
على املسلمات ويف مقدمها رفض التوطني والتمسك حبق عودة
الفلسطينيني إىل ديارهم.
وأشارت املصادر اىل ان صياغة البيان تفرد فقرة متصلة بالقرارات
الدولية ،لناحية تأكيد احرتام احلكومة اللبنانية للقرارات الدولية،
والسيما القرار  1701ومطالبة اجملتمع الدولي بوضع حد نهائي
النتهاكات اسرائيل له ولتهديداتها الدائمة وألعمال التجسس اليت
متارسها .كما تلحظ التأكيد على التمسك باتفاقية اهلدنة ،حبسب ما
جاء يف اتفاق الطائف.
وأما يف ما خص عالقات لبنان العربية ،فإن الصياغة اليت اتفق عليها
تولي االولوية الكربى لتعزيز دور لبنان العربي والدولي ،وتؤكد سعي
احلكومة اللبنانية اىل متتني أواصر العالقات بني لبنان وأشقائه العرب،
مع ختصيص سوريا بصياغة تضع العالقة اللبنانية السورية يف مرتبة
متقدمة ،تنطلق من حلظ التطور الكبري الذي حتقق من خالل التبادل
الدبلوماسي بني البلدين ،وتؤكد على مهمة احلكومة اللبنانية بالعمل
على ان تصل العالقات بني لبنان وسوريا اىل املوقع الذي جيسده عمق
الروابط التارخيية واملصاحل املشرتكة بني البلدين والشعبني ،واليت
تزداد صالبة متى ارتكزت على الثقة واملساواة واالحرتام املتبادل
للسيادة والكرامة وحرية القرار لكل من البلدين.
ويف البند املتعلق باملقاومة ،تؤكد احلكومة على حق لبنان ،شعبا
وجيشا ومقاومة يف حترير االرض واسرتجاع مزارع شبعا وتالل كفر
شوبا اللبنانية واجلزء اللبناني من قرية الغجر ،والدفاع عن لبنان يف
مواجهة أي اعتداء والتمسك حبقه يف مياهه ،وذلك بالوسائل املشروعة
واملتاحة كافة .وهذه واحدة من مسلمات احلكومة ،كما سوف تواصل
احلكومة مطالبة اسرائيل بالتعويض على لبنان عن األضرار اليت أحلقها
به عدوانها املتمادي وباإلفراج عن األسرى وإعادة جثامني الشهداء.

جناد :اذا ارادت ايران...
(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)

وحتى انه كان له الدور احلاسم يف بعض االحيان» وقال ان «هذا االمر
رهن ببناء ايران يف مجيع اجملاالت».
وأضاف جناد «ان اي امر يثبط عزائم الشعب االيراني عن بناء البالد
يصب يف احلقيقة يف مسار اهداف العدو ،وأن مساعيهم تصب يف
اجتاه إشغالنا بأنفسنا للحيلولة دون منو وتطور البالد».
كما أكد جناد أن «ايران إذا أرادت صنع قنبلة نووية ،فلن ختاف من
أحد .لكن الشعب االيراني ال يسعى وراء القنبلة النووية» .واعترب أن
«األفراد الذين ينشطون يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية هم ألعوبة
يف يد عدد من الدول الكامنة وراء الستار».
يف هذه األثناء ،أعلنت وزارة اخلزانة األمريكية أنها وضعت على الئحتها
السوداء ،شركة «تايدواتر ميدل ايست» اليت تدير  7مرافئ ايرانية،
وشركة اخلطوط اجلوية االيرانية الدولية .ومتنع هذه اخلطوة ،أي كيان
امريكي من التعامل مع املؤسستني ،وتقضي بتجميد أية أموال هلما
حتت التشريع األمريكي.

مجعية املنية للثقافة تهنئ الرئيس
ميقاتي باحلكومة اللبنانية اجلديدة
نتقدم بأصدق التهاني من دولة الرئيس جنيب ميقاتي
وكافة الوزراء احملرتمني بتشكيل هذه احلكومة العتيدة
وخنص بالتهنئة دولة الرئيس اجملاهد نبيه بري الذي لوال
تضحيته بأحد وزرائه ملا رأت احلكومة النور..
كما حنيي ايضا زعيم احلزب التقدمي االشرتاكي االستاذ
وليد جنبالط اخلري سلف للقائد الشهيد كمال جنبالط ملسريته
الوطنية السليمة وهذا ما يشرفنا كلبنانيني وعرب عشنا
ونعيش مرحلة النضال القومي بامتياز بعيدا عن الشوائب
الطائفية املقيتة.
وحنن يف مجعية املنية للثقافة نبارك وحنيي لبنان املقاوم
رئيسا وحكومة وشعبا وجيشا ومقاومة حرة انتصرت على
العدو الصهيوني مبؤازرة العروبة واحرار العامل ونؤكد ان
يف وحدتنا قوة وهذا ما نستمده من تارخينا اللبناني العربي
املشرف.
ّ

من ّسق مجعية املنية للثقافة
حسني علوش
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Hatem

Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security@
Are you fed up with your current employer? Broken
promises, lack of respect, no appreciation? Its time for
change!
At IPS Security we value our employees and know that
they are our business.
As a rapidly growing company, we’re always looking for
reliable, well spoken and well presented individuals.
Every IPS Security employee contributes to our
continued success-and to our long-standing reputation for
excellence.
IPS Security requires qualified applicants for a variety of
positions all over the Melbourne Metropolitan area. To be
suitable to join our team you must:
 Hold a first Aid certificate


Hold a current Victorian Security Licence



Have dedication, Commitment & Loyalty



Speak fluent English



Have excellent presentation

 Be reliable
We have the following security positions available;
Crowd Control
(Events)
 RSA certificate
Available 7 days/nights
Static positions
Patrol positions
We have full time, part time and casual positions
available.
Previous Applicants need not apply
No recruitment companies
Victoria Licence Number: 774-201-10S


Tel: 1300 660 586 Fax: 1300 572 627
Email: employment@ipssecurity.com.au
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@¿@@Security
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FFF

NNÚ”ÏqÏﬂ@Ò5Ç
@NN›‡»€a@¿@Ú”Ü@
›ﬂb»n€a@¿@÷áñÎ

›‡»‹€@Ú€b–◊Î@Ú‹ﬂb»æa@¿@÷áñ@NNÚ»Ìãé@ÚﬂáÇ
@‚ÏÓ€a@¿@Ú«bé@24O24@›‡»„
@#by@áÌbé@…Ó‡ßa@’Ìáói@ﬁbóm¸a
Tel/Fax: 03 9391 0686
Mb: 04 1794 9650

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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ALRAWSHA BAKERY
ÚíÎã€a@Êaãœc

Åbn–æa@·Ó‹èm@Ûny@ã–®aÎ@¡ˆaã©a@Âﬂ@…Ìäbìæa@ aÏ„c@Úœb◊@áË»n„

LEBANESE PIZZA & PIES
ãÌb�–€a@ aÏ„c@…ÓªÎ@Lµz»i@·®@LîÓ”b‰ﬂ

Abdo

Director

Mon-Fri: 7am - 6pm
Sat-Sun: 7am - 3pm

xaÎå ÚÓ«b‡nu¸a@pbﬂá©a@ aÏ„c@Úœb◊@‚á‘„
ÚiÏ�Ç
ÛmÏﬂ@ÂœÜ

PH: 03 9351 1301 Mob: 0413 124 170
9/11-17 PEARCEDALE PARADE
BROADMEADOWS VIC 3047
«Opposite CentreLink»

@SUNRISE BAKE HOUSE@

@ aÏ„a@…ÓªÎ@Ú‰jßaÎ@µv»i@·z‹€aÎ@îÓ”b‰‡‹€
Ÿ»ÿ€a
94841288 Zﬁbóm˝€
757 High St,
THORNBURY,
VIC, 3071

Ùá:a@p˝´
@ÚÓˆaâÃ€a@ÜaÏ‡‹€@

lÁËà÷]Ê<hÁf£]<≈]Áﬁ_<ƒÈ∂
<l^f◊√π]Ê<·ÁjËà÷]<kËáÊ<
JJJÆ÷]Ê<l]Üä”π]<±]
èÈjÀj÷]<‡¬<‹”Èﬂ«i<ÔÇ7]<l¯¶
‰ﬁÁq^j†<^⁄<ÿ“<‹”÷<‡⁄ˆiÊ<
JJJÌÈÒ]Ñ∆<Å]Á⁄<‡⁄<

393 SYDNEY RD COGURG
TEL: 9354 2340

áÓè€a@bËjybó€
äÏÇ@Ïu@

Joe Khoury

 ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ..*ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ
*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

ŸÓ€@ÍÏ‹y@Ïí@@@@@@@@È√bæa@Í7i@ŸÓ€
ŸÓ‰Ó«@ù�‡ÀÎ@@@@È√bæa@Í7i@lãía
�

Êb‰j€@bjyãﬂ@Ú«aàg@∂a@aÏ»‡néa
ÊäÏj‹ﬂ@¿@ã®a@?†Ï€a@äbÓn€a@pÏñ
88~6FM@ÚuÏæa@Û‹«
ıb»iäc@‚ÏÌ@›◊@ıbèﬂ@
ıbèﬂ@Ú‰ﬂbr€a@∂a@ÚéÜbè€a@Ú«bè€a@Âﬂ
ÔíÏj«@ÏÌánéa
ÔíÏj«@·Ìãÿ€a@áj«@Èjybó€

ﺍﻻﻭﻝ ﳲ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ
 ﺣﻔﻼﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ-ﺧﻄﻮﺑﺔ ـ ﺯﻭﺍﺝ ـ ﻋﻤﺎﺩﺍﺕ ـ ﺃﻋﻴﺎﺩ ﻣﻴﻼﺩ
ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺍﳴﻨﺎﺳﺒﺎﺕ
ﺍﺳﺘﺪﻳﻮ ﻋﺒﻮﺷﻲ ﳲ ﺧﺪﻣﺘﻜﻢ ﳲ ﺍﻱ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﻣﻜﺎﻥ
Ph: (03)93544683
Mob: 0418 175 417 or 0425 822 244
75Harding St. Coburg Vic

ÍÜ¸ÎaÎ@÷Ï†@Òäbìi@bËjybó€@åä¸a@Êaãœa

<ÿÈë˜]<Íﬁ^ﬂf◊÷]<ÃÈÈ∆Ü÷]<ƒﬂíi
l^ﬂr√π]<≈]Áﬁ]<ƒÈ∂<<I<<Ü5]Ê<òÈe]<àf}
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<Ìﬂfú<ÜË^� <I»ﬁ^fäe<ÜË^�
<Ìë^}<lÁËà÷]<≈]Áﬁ]<ƒÈ∂Ê
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ÏÖÊ^.]<·]Ç◊f÷]

äb»é¸a@›õœa@…ﬂ@Úﬂbm@Úœbƒ„

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

Akkar Bakery

@äbÿ«@Êaãœc

ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﻧﻀﺎﻝ ﺍﻟﺸﻬﺮﻴ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻠﻘﻤﺔ

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

254Sydney Rd, Coburg

Ph: 0393846103
Shop 3/ 830 Pascoevale Rd, Glenroy
Ph: 039304 3664
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سايد حامت يعود من لبنان
عاد من لبنان ،االسبوع املاضي
السيد سايد حامت الرئيس السايق
للجامعة الثقافية اللبنانية يف
فيكتوريا ورئيس مجعية دار بعشتار
يف ملبورن بعد زيارة دامت ثالثة
اسابيع قام بها اىل الوطن لبنان
وبالتحديد لبلدته دار بعشتار تفقد
فيها االهل واالقارب واطلع على
اوضاع الوطن وكان خالهلا موضع
حفاوة واكرام.
اسرة اهلريالد يف ملبورن وسيدني،
اليت تربطها عالقة
اخوة وصداقة
ّ
بالسيد حامت تهنئه بسالمة الوصول
وتتمنى له النجاح والتوفيق يف مجيع
اعماله ..واهال وسهال.

علماء أمريكيون يقرتبون من
القضاء على الشعر االبيض

توصل علماء يف امريكا إىل اكتشاف جديد قد
يكون نهاية ملشكلة الشعر األبيض واليت تؤرق
اجلميع نفسيا وعصبيا وعلى األخص السيدات،
وذلك من خالل بروتني تبني انه املسؤول عن
ابيضاض الشعر.
وذكرت شبكة "آيه بي سي نيوز" األمريكية ان
باحثني يف خمترب "إيتو" مبركز النغون الطيب يف
جامعة نيويورك استخدموا فئرانًا سوداء ،وعزلوا
فيها بروتينًا يعرف باسم "دبليو إن تي" يتسبب
بابيضاض الشعر.
وقال الباحثون انهم سيعملون على ابتكار دواء
حيول دون حتول الشعر إىل اللون األبيض.
وقال بيول رابيين الذي أشرف على الدراسة ان
"شعر الفئران والبشر متشابه إىل حد كبري إذ هو
مركب بطريقة جتعله حيتوي على خاليا ميالنوسيت
جذعية" .وأضاف رابيين "وجدنا ان بروتني "دبليو
إن تي" ينشط بالطريقة عينها عند االثنني".
وأوضح ان الربوتني ينسق التلوين بني اخلاليا،
واكتشاف دورها قد يساهم يف القضاء على
الشعر األبيض.

مبارك يف فيلم بعنوان "عندما تكلَّم الرئيس"

حتدث الرئيس" هو عنوان الفيلم التسجيلي اجلديد
هكذا ّ
الذي تناول خطابات  5من الزعماء العرب ،بشكل توثيقي
وخصوصا
قبل واثناء وبعد االزمات العربية االخرية
ً
الرئيس السابق حممد حسين مبارك ،ومدى قرب أو بعد
تلك اخلطابات عن واقع الشارع خالل أيام الثورة.
الفيلم هو حماولة لتحليل اداء الزعماء العرب يف الفرتة
االخرية من خالل خطاباتهم
واضافة اىل خطابات الرئيس التونسي السابق زين
العابدين بن علي ،والرئيس اليمين علي عبداهلل صاحل،

والرئيس اللييب معمر القذايف ،وحتليالت ضيوف ّ
تكلموا
عنها من الناحية النفسية والسياسية .
وتأخذ خطابات الرئيس مبارك املساحة االكرب يف الفيلم
يتم استعراضها ومقارنتها مع ما حصل خالل السنني
حيث ّ
ً
وأيضا مع ما جيري أو جرى يف الشارع ،وتبيان
املاضية
عدم مصداقيتها لدرجة ان الشعب وصل اىل مرحلة عدم
مساع أي خطاب رئيسي لتشابهه مع اخلطابات السابقة
والالحقة ،اىل ان اتت الثورة وعاد للخطاب الرئيسي
مكانه وأهميته أم ًال بسماع كلمة الرحيل.

ال مرياج
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حسابات احلقد والكراهية
ما زالت منطقة الشرق االوسط يف حالة من
الغليان ال من اجل االصالحات يف دوهلا امنا
السقاط االنظمة فيها بعد سقوط االنظمة يف
مصر وتونس واليمن وليبيا رمبا يف طريقها
اىل السقوط او التقسيم.
قامت جمموعات من املخربني يف سوريا
بتحريض خارجي تطالب باجراء اصالحات
فوريا يف البالد .ويف بادرة طيبة وحسن
نية ملطالب الشعب بادر الرئيس بشار
االسد اىل اقالة احلكومة اليت كانت اوىل
خطواته االصالحية حبكومة بديلة ترضي
الشعب السوري ثم قام مببادرة ثانية الغى
فيها حالة الطوارئ اليت كانت معتمدة منذ
العام  1967تال ذلك اصدار عفو عن الذين
بلغوا الـ  70عاما من العمر وخاصة املصابني
منهم بامراض مزمنة ثم اصدر عفوا عن مجيع
املساجني خاصة السياسيني منهم قائال عفا
اهلل عما مضى مناشدا السياسيني يف اخلارج
ان يعودوا اىل سوريا دون مالحقة اي احد
منهم ثم اجرى تعديالت واسعة واصالحات
يف الدوائر واالدارات احلكومية متاشيا مع
متطلبات الشعب.
لكن يبدو ان كل ما قام به الرئيس االسد
كأنه مل يفعل شيئا حيث زادت االحتجاجات
واملظاهرات ال من اجل االصالح امنا من اجل
اسقاط النظام بالكامل وانتشر املخربون
اجملرمون يف بعض الشوارع واملدن السورية
مدججني باالسلحة يطلقون النار على قوى
االمن الداخلي واجليش من على سطوح االبنية
حيث سقط عدد كبري من عناصرها كانوا
يقومون بواجبهم الوطين للحفاظ على االمن

والنظام..
ومؤخرا يف جسر الشغور كشف عن مقربة
مجاعية تعود اجلثث فيها لضباط وعناصر
القوى املسلحة ..وعلى اثر ذلك قامت
مظاهرات سلمية يف العديد من احناء البالد
شارك فيها املاليني تأييدا للرئيس بشار
االسد يطالبونه بالصمود يف وجه املؤامرة
االسرائيلية االمريكية اليت حييكها الغرب
لضرب سوريا قلعة الصمود والتصدي.
لقد تعلم الشعب السوري درسا مما حصل
يف تونس فبعد املطالبة باالصالحات طالبوا
باسقاط النظام دون ان يعطوا املسؤولني اي
مهلة الجراء اصالحات.
القصة كلها ال اصالحات وال غري ذلك انه
خمطط امريكي هدفه اغراق املنطقة ودوهلا
بالقالقل واالضطرابات لتحقيق اهدافها
والسيطرة على ثرواتها.
سوريا اآلن قطعت شوطا يف التصدي للمؤامرة
وافشاهلا الن الشعب ادرك خطورة املخطط
االمريكي وقال كلمته واعلن موقفه الداعم
للنظام الن البديل عنه يف حال سقوطه -ال
مسح اهلل -الفوضى واغراق البالد واجلوار يف
حبور من الدماء والدمار.
ان املخطط االمريكي االسرائيلي ال ميكن ان مير
بفضل وعي الشعب وان املراهنة على اسقاط
االنظام مراهنة خاسرة ..واملتآمر خمطئ يف
حساباته الن احلساب نابع عن حقد وكراهية
لالسد ونظامه الذي يقف حجر عثرة يف وجه
املخطط االمريكي الشرق االوسط اجلديد الذي
تستفيد منه امريكا وربيبتها اسرائيل فقط.

صحايف عتيق

LA MIRAGE

بادارة جديدة وحلّة جديدة

املكان األفضل لتحقيق حلم
اللبنانيني والعرب
صرح شامخ حيتضن أروع
وأرقى األجواء السعيدة
أربع صاالت ال حدود لفخامتها
ومجاهلا وديكورها
على استعداد الستقبال
مناسباتكم املفرحة ..زواج  -خطوبة  -أعياد
ميالد  -عمادات وغريها

لقمة شهية  -نظافة تامة  -خدمة ممتازة
مواقف مؤمنة للسيارات مع احلراسة املشددة
اختصاصيون يف فن الطهي واالشراف على راحة الزبائن

للحجز واالتصال9305 4855 :
العنوان:

HUME HWY
SOMERTON
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أفران عكار شعارها الثقة والنظافة
واللقمة الطيبة

الطفل املالك جورج ابي ياغي
يتناول القربانة االوىل

*جورج بني والديه وبعض اصدقاء العائلة*
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*جانب من املدعوين*

Saturday 20 February 2010
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*املعلم نضال وزوجته مع بعض العاملني*

*والدا الطفل ومدعوون*

*جورج يقطع قالب احللوى*

بفرح كبري وعرس مجيل دخل يسوع اىل
قلب الطفل املالك جورج ابي ياغي ابن
الشاعر بيار ابي ياغي والسيدة انطوانيت
زوجته الذي ناداه دعوا االطفال يأتون
الي فأتى بريئا نقيا وذلك ظهر يوم االحد
املاضي يف كنيسة القديس فرنسيس يف
منطقة ميل بارك جيث حضر املناسبة حشد
كبري من اقارب واصدقاء والدي الطفل.
*جانب من املدعوين*
ويف املساء اقيم للمناسبة حفل عشاء
يف اوتيل روكسبريغ حيث رحب خالله
الشاعر بيار ابي ياغي والسيدة عقيلته بعدها غادر اجلميع طالبني للطفل املالك
للجميع
متمنني
ﻋﻠﻰترحيب
امجل
باملدعوين
حياة ملؤها
والسعادة.ﺍﻻﻣﺮﻴﻛﻴﺔ
الفرحﺍﻻﻋﻼﻣﻴﺔ
ﺍﳴﺆﺳﺴﺎﺕ
ﻣﻦ ﺃﻛﺮﺒ
ﺍﻟﻌﺎﳴﻴﺔ
ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ
ﻭﺍﻟﺤﺎﺋﺰﺓ
سهرة ممتعة.
اسرة جريدة اهلريالد يف ملبورن اليت
ﺑﻴﺘﺰﺍ ـ ﺑﺎﺳﺘﺎ ـ ﺳﺘﺎﻳﻚ ـ ﺳﻴﻔﻮﺩ
ثم قطع الطفل جورج قالب احللوى املعد تربطها صداقة اخوية بالعائلة تشاركهم
خصيصا للمناسبة حييط به والداه وبعض فرحتهم هذه وتتمنى للطفل جورج حياة
املدعوين وتقبل الوالدان التهاني ومتنى سعيدة ومديدة ومقدسة يف ظل والديه
سعيدة.ﳴﺘﺬﻭﻗﻲ ﺍﻟﻠﻘﻤﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ
مسيحية ﺍﻷﻧﻴﻖ
املدعوون جلورج حياة ﺍﳴﻜﺎﻥ
الكرميني ..والف مربوك جلورج.

ëÏmÏm@Úèé˚ﬂ
bÓ€a6éa@¿@∂Î¸a

Pizza – Pasta – Steak – Seafood

Âzì€bi@‚Ï≠@êΩ@ÚﬂáÇ
@NNNpbÌ¸Ï€a@5«@…ÌåÏn€aÎ@ÂÌçÉn€aÎ
…Ó‡ßa@Ú‘q@b‰n�«a@Ú‹ÌÏ�€a@b‰m5Ç
HEAD OFFICE MELBOURNE
2432- Stanley Drive Somerton, Vic 3062
Tel: (03) 9308 0880 - Fax: (03) 9308 0506

PERTH:
68 McDowell Street
Welshpool. Wa 6106
Tel: (08) 9451 4766
Fax: (08) 9451 6744

ADELAIDE:

BRISBANE:

SYDNEY:

101 Beenleigh Rd
6 George Street
195199- Newton Rd
Wetheril Parl, NSW 2164 Acacia Ridge, Qld 4108 Green Fields, SA 5107
Tel: (07) 3344 7400
Tel: (08) 8282 6869
Tel: (02) 8787 9500
Fax: (07) 3344 7500 Fax: (08) 8359 0044
Fax: (02) 9729 4012

Email: blue.star@bluestarlogistics.com.au --- Web Site: www.bluestarlogistics.com.au

*مهى وروي*
*املعلم أكرم يف افران غلينروي ..رجل ناجح اىل
جانب زوجته *

افران عكار ليست جمرد اسم كباقي االفران
كما يتصور البعض انها افران عادية تصنع
املناقيش واللحم بعجني والفطاير بسبانخ
والفطائر جببنة وغريها من املعجنات.
القصة مل تعد قصة معجنات بقدر ما لاليدي
اليت تصنعها واصنافها وطريقة استعماهلا
اليت تعطيها لذة الطعم والشهية وهي
طريقة اعتمدها املعلم املعروف اكرم يف
افران عكار بعد خربة واسعة وطويلة يوم
تسلم مسؤولية االفران يف غلينروي حتى
باتت هذه االفران بفرعيها يف سيدني رود
وغلينروي حاجة ضرورية للسكان الذين ال
يرضون عنها بديال.
اضافة اىل ذلك فالعامل يف استقطاب
الزبائن النظافة والرتتيب وحسن االستقبال
اىل جانب اللقمة الشهية اليت يبحث عنها
كل انسان.
ان مجيع العاملني والعامالت يف هذه االفران
على قدر كبري من اخلربة واملسؤولية وعلى
رأسهم الرجل احملب واملتفاني يف اعمال
اخلري املعلم نضال وزوجته اىل جانبه ..
هذا االنسان نقول فيه بكل ثقة انه عظيم
وطيب اذ ليس بالضرورة ان تكون العظمة
من صفات رجال الدولة فقط امنا قد يكون
العظيم رجل اعمال او صاحب مصلحة بسيطة
امثال افران عكار حيث استطاع صاحبها ان

*املعلم نضال وزوجته يف افران سيدني رود وكل
رجل ناجح وراءه امرأة*

جيعل منها «مضرب مثل» يف اللقمة الشهية
واخلدمة السريعة واالبتسامة يف استقبال
الزبائن فاكتسبت بذلك امسا كبريا ومكانة
مرموقة بني مثيالتها يف جمال املعجنات.
وال نبالغ اذا قلنا ان ما اوصل هذه االفران
اىل عامل الشهرة هو املعلم نضال يف سيدني
رود واملعلم اكرم يف غلينروي اللذان
يعمل اجلميع
تساعدهما زوجتاهما حيث
مع سائر العاملني باخالص وحمبة فاكتسبوا
حمبة واحرتام اجلميع وحافظوا على السمعة
الطيبة لتبقى الصورة الصافية والنقية لتلك
االفران اليت سار بها صاحبها حنو االفضل
متكال على اهلل ورضاه اوال وعلى الناس
وحمبتهم واحرتامهم ثانيا.
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متفرقــات

ÊäÏj‹ﬂأر أتش
حصة بنك أبوظيب التجاري يف
Âˆbiç€a@ﬁbj‘néa@¿@Ú‡ˆaÜ@Ú◊ãy@ÚíÎã€a@Êaãœc
بي املاليزي تؤول اىل آبار لإلستثمارات
حبضور الفريق أول مسو
الشيخ حممد بن زايد آل
نهيان ،ولي عهد أبوظيب
نائب القائد األعلى للقوات
املسلحة بدولة اإلمارات
وفخامة
املتحدة
العربية
داتو سري حممد جنيب تون
عبد الرزاق ،رئيس وزراء
ماليزيا ،وقع بنك أبوظيب
التجاري ش.م.ع وشركة
آبار لإلستثمارات ش م خ
إتفاقية ملزمة يبيع مبوجبها
البنك حصته البالغة %24,9
من رأمسال بنك أر أتش بي
كابيتال برهاد املاليزي اىل
آبار.
اإلتفاقية
توقيع
وعقب
صرح عيسى السويدي،
رئيس جملس إدارة بنك
قائ ًال:
التجاري
أبوظيب
« نفخر يف بنك أبوظيب
التجاري مبساهمتنا يف جناح
أعمال بنك أر أتش بي منذ
شرائنا هلذه احلصة من
رأمساله خالل شهر مايو من
عام  .2008ونود التعبري عن
إمتناننا للحكومة املاليزية
والبنك املركزي املاليزي
لدعمهم املستمر لنا طوال
هذه الفرتة كما نود تهنئة
جملس إدارة بنك أر أتش
بي وإدارته التنفيذية على
كل ماحققوه من إجنازات.
بصفة
بالشكر
ونتوجه
خاصة اىل صندوق الضمان
للموظفني،
االجتماعي
شريكنا األساسي يف بنك
أر أتش بي ملا أبدوه من
أعلى املستويات املهنية
والتعاون معنا بروح يسودها
الود والصداقة طوال فرتة
إمتالكنا هلذه احلصة املؤثرة
من رأمسال بنك أر أتش
بي».
خادم
سعادة/
وقال
القبيسي ،رئيس جملس
إدارة شركة آبار « :لقد
دأبت آبار خالل الفرتة
املاضية على متابعة ذلك
التقدم امللفت الذي أحرزه
االقتصاد املاليزي يف إطار
برنامج التحول االقتصادي
بقيادة معالي رئيس جملس
الوزراء املاليزي .وحنن
على ثقة تامة من قدرة
القطاع املصريف املاليزي
على حتقيق معدالت منو
املستقبل
يف
متسارعة
القريب نظرًا لالهتمام بقطاع
اخلدمات املالية وإعتباره أحد
اجملاالت الرئيسية لتنمية
االقتصاد الوطين املاليزي.
وحنن نتطلع اىل أن يؤدي
الكبري
االستثمار
هذا
اىل املساهمة يف توطيد
الروابط والعالقات املتينة

جملس إدارة بنك أبوظيب
التجاري وإدارته التنفيذية
اليت تركز على اإلستفادة
من فرص األعمال املتاحة
يف السوق احمللية بدولة
اإلمارات العربية املتحدة».
وأضاف السيد /حممد بدوي
ُ
احلسيين ،الرئيس التنفيذي

بني البلدين».
ومن ناحيته ،قال السيد/عالء
عريقات ،الرئيس التنفيذي
وعضو جملس إدارة بنك
أبوظيب التجاري « :لقد
حقق استثمارنا يف بنك أر
أتش بي جناحًا باهرًا وشكل
قيمة مضافة ملساهمي بنك
أبوظيب التجاري من خالل لشركة آبار لإلستثمارات :
أرباح األسهم وحصة بنك « إن شراء هذه احلصة من
أبوظيب التجاري يف األرباح رأمسال أر أتش بي يضيف
ومن املتوقع أن يؤدي بيع أحد األصول الرئيسية اىل
حصتنا يف بنك أر أتش بي حمفظة االستثمارات املالية
بسعر  10,80رجنت ماليزي اخلاصة بشركة آبار .لقد
F‰√⁄<∞◊⁄^√÷]<ò√eÊ<Üñ}<ÊÇf¬F
لكل سهم اىل زيادة صايف دأبنا على متابعة األداء
أرباح بنك أبوظيب التجاري القوي لبنك أر أتش بي
عن النصف األول من عام املاليزي وحنن نتطلع اىل
 2011بشكل كبري بعد إمتام هذا االستثمار على أنه
الصفقة ،حيث سيؤدي هذا فرصة للمساهمة يف تدعيم
البيع اىل حتسني نسب األسواق احمللية والتوسع
اإلقليمية.
األسواق
كفاية رأس املال ،فمقارنة يف
باألرقام املسجلة كما بتاريخ واألهم من ذلك ،فإن سجل
 31مارس  ،2011سرتتفع األداء املتميز للبنك املركزي
نسبة الشق األول من رأمسال املاليزي كأحد أفضل اجلهات
بنك أبوظيب التجاري بنسبة التنظيمية يف جمال الصناعة
حوالي  %2,04لتصل اىل املصرفية باإلضافة اىل إطار
 %14,43من  %12,39بينما العمل القانوني والتنظيمي
سيزيد إمجالي نسبة كفاية املحُ كم الذي يطبقه ،مينحنا
FÏ4„ø÷]<Ì∑áFاالستثمار يف
رأس املال بنسبة  %4,08الثقة يف
تقريبًا لتصل اىل  %21,11ماليزيا .وحنن يف آبار
بعد أن كانت  .%17,03نتطلع اىل التعاون الوثيق
وقد جاء بيع حصتنا يف واملثمر مع شريكنا اجلديد،
رأمسال بنك أر أتش بي ،صندوق الضمان االجتماعي
بالرغم من الفائدة الكبرية للموظفني يف ماليزيا لدعم
اليت عادت علينا من ملكيتنا أداء ورحبية بنك أر أتش بي
هلذه احلصة  ،متماشيًا مع اىل جانب استكشاف جماالت
اإلسرتاتيجية املتبعة بواسطة أخرى للتعاون املشرتك».

تكليف توازن القابضة بشراء
وتصنيع آليات عسكرية 8×8

ﻣﺘﻔﺮﻗﺎﺕ

„…‡n1a@Û‹«@ÒâÄœb
@@ê◊aäa@äÏóæa@aÎá‡n«a@·ÿmbjéb‰ﬂ@…ÓªÎ@·ÿéaã«aÎ@·ÿm˝–y@ÚÓ�Ãn€@ê◊aäa@ãÌÏómÎ@Üaá«a
PH: 0419247261 - 96823269

Übu@ﬁçÌãÀÎ@á‡´@ÊbéÎã»€a
العربي
 µÁbí@Êbu@·»�ﬂ@¿@pbè‹ßaÎ@paãËè€a@›ªcالتجاري االسرتالي
االجتماع الشهري للمجلس

�
Fl]Ê^ﬂä£]<‡⁄<ÕÖF

FÃÈ”÷]Ê<Ü„ä÷]<]Áq]<F

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

=«ãæa@Û‹Ó€Î@ÂÌá€a@“ãí@áºa@ÊbéÎã»€a

F|Ü Ê<ìŒÖ<F

استضاف اجمللس التجاري االسرتالي العربي
يف اجتماعه الشهري الذي حضره حواىل مئيت
FÌ∑á<ª<tÖ^§]ÊF
أعلنت القيادة العامة للقوات للكفاءات املواطنة يف اجملاالت شخص والسفري الفلسطيين لدى اسرتاليا
 <ÇÈä÷]<^„fu^í÷<áÊÇÈ⁄ÅÊÜe<Ìœ�ﬂ⁄<ª<ÌçÊÜ÷]<·]Üالدكتور عزت عبد اهلادي ومتثلت اهلريالد
]<k÷]á<^⁄قامت الصناعية واالستفادة من
املسلحة اليوم أنها
~ <l^ﬂr√π]<‡⁄<ÏÅÇ√jπ]<l˜Á“`π]<≈]Áﬁ]<Üبالزميل اكرم املغوش واملصور الصحايف عفيف
¬ ]<›Çœi<Üñ}<ÊÇfاخلربات الواسعة اليت تتمتع
بتكليف شركة توازن القابضة
]÷◊ JÏÑËÑآليات بها توازن والشركات التابعة نقفور (اراكس).
بالتعاقد لشراء وتصنيع
‚ <ÿ”e <·]Ü ˜] <ÂÑوالقى رئيس اجمللس رضوان محدان كلمة
اجملال.
]<‰ﬁيف
<ÊÇf¬ <ÇÈä÷] .8×8هلا
هذا<Ï4ä⁄
<ƒe^jÈâ
عسكرية من نوع <ŸÁœËÊ
وسوف تقوم توازن ومقرها من جانبها ،أكدت توازن اشار فيها اىل ان الفلسطيين هو عضو فخري
<ª <ÏÇÒ]Ö <Óœfj÷ <Ÿ^.] <]Ñ‚ <ª <Ì√â]Ê <Ï2} <‡⁄ <‰ËÇ÷ <^⁄
ابوظيب ،مبوجب هذا التكليف ،القابضة على عميق امتنانها يف اجمللس الذي بلغ عدد اعضائه  160عضوا
•^<ÅÇ√i<Ó◊¬<l˜Á“`⁄<‡⁄<‰rjﬂi<^⁄<Ó„ç]Ê<Ñ÷]<‹ËÇœi<Ÿ
واجمللس له عالقة قوية ومميزة مع السفري.
] J^„¬]Áﬁخالهلا وتقديرها هلذه الثقة املمنوحة
بطرح مناقصة تتم من
والقى السفري الدكتور عبد اهلادي كلمة
للقوات
العامة
القيادة
قبل
من
الشركات
خمتلف
دعوة
�
 <kvfë]<Óju<·]Ü ˜]<ÂÑ‚<|^jj ]<Ó◊¬<Ü„ç]<Ìä∏<ò≥<%Êمستفيضة استعرض فيها االقتصاد الفلسطيين
عروضها
لتقديم
املتخصصة
الشركة
ت
عب
كما
املسلحة.
رٌ
 <ÏÑËÑ÷<l˜Á“`⁄<‡⁄<‰⁄Çœi<^π<]Üøﬁ<ƒÈ€¢]<ÿfŒ<‡⁄<Ì ÊÜ√⁄وقال انه بالرغم مرور السنوات على الصراع
هلذا املشروع.
عن عزمها على تسخري كافة
FÔÁ◊£]<g÷^Œ<ƒ�œË<—^ËÇé÷]<‘÷^⁄<F
<Ì⁄Çû
<
<›^€j‚˜]Ê
<Ì¨Üπ] <Ìä◊¢]Ê <Ì◊⁄^√π] <ª <—ÇëÊ
الفلسطيين االسرائيلي واحلروب واالحتالل اال
وسوف تقوم جلنة مشرتكة إمكانياتها وخرباتها للقيام
“<ÖÁ„éπ]<·Ê^jä”ﬁ^e<ª<∞‚^ç<·^q<Ó„◊⁄Ê<‹√�⁄<ì«Ë<≈Áfâ]<ÿ
]÷JÌ ^øﬂ÷]<±]<Ì ^ï]<‹„j◊⁄^√⁄<‡äuÊ<‡Ò^eà
ان االقتصاد الفلسطيين منا مبعدل  9،5يف املئة
تضم ممثلني من القيادة باملهمة املوكلة إليها على
<ƒ⁄<Ì¬Áﬂjπ]<ÏÇËÇ√÷]<l^fâ^ﬂπ]Ê<l¯Ò^√÷]<ÅÁ
Áe<Ì◊È€¢]<l]Ü„ä÷^e
مستقبل قوي لالستثمار والتجارة
 <‡Ò^eà◊÷<›]3u]Ê<ÜËÇœi<ÿ“<·]Üعام  2010مع
˜]<ª<∞◊⁄^√÷]<ƒÈ∂<Í÷ÁËÊ
للقوات
العامة
املسلحة أحسن وجه ممكن ،ووفقًا
]÷<ÎÖÁ}<tÖÁq<·^ﬂÀ÷]<›^«ﬁ]<Ó◊¬<ÿÈ€¢]<ÍŒÜé÷]<Á¢]Ê<;À÷]<s⁄^ﬁ2
 <{e<‹„ﬁÁ¬ÅÁË<Ê<«∞jvë»<Ê<«¯„âÊ<¯‚]»<{÷^e<‹„ﬁÁŒ¯Ë<oÈuيف االراضي الفلسطينية احملتلة.
وتوازن القابضة باإلشراف ألفضل املمارسات العاملية.
<‹√�π]<ÏÖ]Å]<‡⁄<Ïá^j€π]<Ì√ËÜä÷]<Ì⁄Ç§]Ê<Ç√â<‹Èäﬁ<hÜ�π]Ê
»]!< <‹‚ÇÈ÷^œiÊ<‹„i]Å^¬<‡⁄<ƒe^ﬁ<]Ñ‚Ê<«Ì⁄¯ä÷]<ƒ⁄»<Ê<«‹”√⁄وقال ان جزءا من النمو يعود اىل املساعدات
إجراءات
على
املناقصة وكشفت الشركة أنها قد
]÷”JÏÑËÑ◊÷]<Ì◊ÈqÜﬂ÷]Ê<ÌµÜ
آخر يعود اىل رفع القيود
]÷◊ <‰◊√Ài<ÎÑ÷]<ÿ√À÷]<ÔÇ⁄<∞“ÖÇ⁄<Ì◊Èë˜]<ÌÈeÜ√÷]Ê<ÌÈﬁ^ﬂfاخلارجية وجزءا
ودراسة وتقييم العروض بدأت ،يف إطار اإلعداد
<{e<gœ◊π]<—^ËÇé÷]<‘÷^⁄<h^é÷]<Óñ⁄]<ÍeÅ<±]<‰¬ÁqÖ<Ìfâ^ﬂ≤Ê
‚ <JJ‡Ò^eà÷] <åÁÀﬁ <ª <‰“3i <ÎÑ÷] <4m`j÷]Ê <l^€◊”÷] <ÂÑعلى قطاع غزة اضافة اىل االصالح البنائي
متهيدًا للتعاقد على عمليات هلذا املشروع اإلسرتاتيجي،
<ª<Ì◊È∂Ê<Ì√j∫<ÏÜ„â<^ŒÇë˜]Ê<‹7^È¬Ê<‰ﬁ]Á}]<ƒ⁄<DÖÁÈﬂä÷]E
واالقتصادي للسلطة الفلسطينية.
]<Ìv◊íπ
برامج<^„Èñjœi
•<l¯⁄^• <ÅÜ
الشراء والتصنيع<käÈ÷ <l^€◊”÷] <ÂÑ‚Ê.
تدريبية
بتنفيذ
<p4e<Íe^‚<ÌÈﬂ∆]<Ó◊¬Ê<ÂÅ¯È⁄<ÇÈ¬<Ìfâ^ﬂ≤Ê<∞‚^ç<·^q<‹√�⁄
واشار ان ازدهار النمو االقتصادي الفلسطيين
<Ü√éË
<oÈu
]÷<g◊œ
<‡⁄
<ƒe^ﬁ
<ÖÁ√ç
‚<Í
<ÿ€√÷] <Ì√ÈfõÊ
منطلق <ÿeمتخصصة للكوادر املواطنة،
ويأتي هذا التكليف من
<‰÷<∞ﬂ€j⁄<ƒÈ€¢]<‡⁄<Íﬁ^„j÷]<ÿfœiÊ<ÔÁ◊£]<g÷^Œ<‘÷^⁄<ƒ�Œ<Î]Å
حتت احلصار الكثر من اربعة عقود.
العديد
مع
بالتعاون
وذلك
للقوات
حرص القيادة العامة
J‹„i¯Ò^¬<∞eÊ<‹„iÁÈe<ª<‹„ﬁ]<·]Ü
˜]<ÂÑ‚<ÊÇë^Œ
JÌ⁄¯ä÷^e<‘÷ÁëÊ<ƒ⁄<’Ê2⁄<Ã÷]Ê<JJÌÈπ]<Ÿ^fœ¬Ê<]ÇÈ√â<]ÜÀâ
ويعتقد الدكتور عبد اهلادي ان فرص االستثمار
التعليمية
املؤسسات
من
وتشجيع
املسلحة على دعم
<|^iÜ⁄<‰ﬁ]<Ç÷]4„◊÷<Üñ}<ÊÇf¬<ÇÈä÷]<·]Ü
˜]<gu^ë<Ÿ^ŒÊ
“<ÜrÀ÷]<Óju<l^ŒÊ˜]<ÿ∂]<l^fâ^ﬂπ]<h^vë]<‡⁄<ÇËÇ√÷]<Óñ⁄]<^€
والتجارة يف فلسطني قوية بسبب التحسينات
دولة
وخارج
داخل
من
الرائدة
وتوفري
الوطنية
الصناعات
<‹‚˜]<·˜<Ü‚Åàπ]Ê<Ç¬]Á÷]<·]Ü
˜]<ÂÑ‚<ÿfœjäπ<‡Ú€�⁄Ê
<Ìu]Ö
]<ÏÜ‚^â <‹√�π
والتنظيمية]<ÏÖ]Å
<kﬁ^“Ê <∞‚^ç
لالطر<·^q <‡√õÊ
<ª
¬◊<Óمن
النشيط
والدعم
القانونية
املتحدة.
العربية
اإلمارات
املهين
والتطوير
العمل
فرص
J‡Ò^eà÷]<ƒÈ∂<ƒ⁄<Ì◊⁄^√π]<‡äuÊ<—Çí÷]<^ﬂ÷<Ìfäﬂ÷^e
]JƒÈ€¢

اجملتمع الدولي والدعم من تنظيمات التجارة
الفلسطينية والدوائر احلكومية.
وقدم اجمللس هدية رمزية للسفري عبد اهلادي
تعبريا عن العالقة الودية بني اجمللس والسفري
ومت تكريم رجل العمال سامل سكر صاحب منتجات
غرين فالي لاللبان واالجبان بتقديم هدية.

اللقطات
 <ÿ}Å <Ô2“ <ÌuÜÀeواعاله
]÷<ÃâÁÈ÷] <Ó◊È÷Ê <‡ËÇ
بعض<ÕÜç
]÷√<Ç∑] <·^âÊÜ
]<:÷] <ÌËÖ^ﬂ÷] <]Áï˜]Ê <ŸÁf�÷] <≈ÜŒ <Ó◊¬ <9‚Ñ÷] <ìÀœ÷] <9¬Üπ
<‡ËÁ¬Çπ]Ê<ÿ‚˜]<ƒ⁄<<^€„◊fœjâ]<oÈu<›Árﬂ÷]<ÜíŒ<Ì÷^ë<ª<k√ç
<ÌuÜÀ÷]<Ÿ¯}Ê<J^ﬂ«÷]Ê<ÓœÈâÁπ]<≈]Áﬁ]<ÿ∂^e<Ì⁄^â]<·^ﬂÀ÷]<ÍqÅÅ
]÷√^<ã“]Ö] <ê¯ <≈^√ç]Ê <4§] <ÃâÁË <ÁËÇÈ <]Áï] <Ó◊¬Ê <ÏÜ⁄
الثامن من متوز – يوم الفداء
<·]ÁÀëÊ<ÅÁf¬<Ì÷^í÷]<ÎÜËÇ⁄Ê<·Á√6<4ﬂ⁄<Í”È⁄^ﬂËÇ÷]<Õ]Üç^eÊ
وقفة العز :من الثامنة و لغاية
JƒÈ€¢]<‡⁄<Íﬁ^„j÷]<¯fœiÊ<ÌuÜÀ÷]<g÷^Œ<·^âÊÜ√÷]<ƒ�Œ<…^eÅ

احلزب السوري القومي االجتماعي

العاشرة من مساء اخلميس
2011/07/07
Bankstown Senior Citizens Centre
^<ÎÊ]Ü€∆<Ì€õ
<ÌµÜ”÷]<Ìq^£]<ÌÈﬂπ]<Æﬂù<ÏÇ◊e<‡⁄<Ì⁄Å^Œ<k◊ëÊ
7 West
Terrace – Bankstown

áﬂby@Îaã‡À@Ú‡†bœ@Úub®bi@kÓyãm

<k◊uÊ<∞ﬂù<ƒ⁄^q<›^⁄]<Ç⁄^u<0^ë<'Èé÷]<ÏÇ÷]Ê<«Ç€¶<›]»<Ç⁄^u
<›ÁuÜπ]<Ì◊⁄Ö]<Ìﬂ⁄a<Ç€¶<›]<ÏÇÈä÷]<^„jﬂe]<Ÿàﬂ⁄<ª<Ì⁄Ü”⁄<ÌÀÈï
*****
÷◊<^„È◊¬ <›¯ä
<^ŒÇë˜]Ê
<hÖ^Œ˜]Ê
حفل<ÿ‚˜] <Ç
يقام]Ái <oÈu
^<‰õ <àË
خطابي يتخلله معرض
<ÎÊ]Ü€∆Ê<Ç⁄^uÊ<‰õ<l¯Ò^¬<Ìë^¬Ê<·^ﬂf÷<ª<‹„◊‚]<‡¬<·^ﬂÚ€õ˜]Ê
كتب وضيافة وذلك يوم
JÖ]Á¢]Ê<∞ﬂù<Í÷^‚]Ê
املوافق يف 2011/07/10
االحد
]÷<Ç⁄^uÊ<‰õ<Ÿa<ƒ⁄<ÌÈ◊‚]<ÌŒ]Çë<‰�eÜi<ÎÑ÷]<êÁ�«π]<›Ü“]<ÿÈ⁄à
الساعة الرابعة بعد الظهر
<Ö]á<ÎÑ÷]<Ç⁄^u<0^ë<‹ËÜ”÷]<'Èé÷]<ÌÀÈñ÷]<‡e]<Ìë^}Ê<ÎÊ]Ü€∆Ê
Greenacre Citizens Centre
<Ìq^£^e<guÜË<‰√⁄<ÌÈ ^vë<l¯e^œ⁄<]Üq]<ÕÜç<^ﬂ÷<·^“Ê<ÍﬁÇÈâ
202
Waterloo Road. Greenacre
]÷Jÿ‚˜]Ê<^„jﬂe]<∞e<ÏÇÈ√â<Ì⁄^Œ]<^7<Óﬂ€jËÊ<Ç€¶<›]<ÏÇ÷]Á
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نشاطات فرقة أرز لبنان الفولكلورية
ﺻﻔﺤﺔ ٢٧

ﺍﻟﺴﺒﺖ  ٤ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ٢٠١١

Saturday 4 June 2011

ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ

يف مأمت كبري شيع آل سعد
االقارب
وعموم
وقسيس
واألصدقاء من اجلالية السورية
واللبنانية الفقيدة الغالية زهية
قسيس سعد ام طوني زوجة
السيد جورج سعد حيث كان مأمتا
مهيبا الن الفقيدة املرحومة مع
شريكها ربيا عائلة كرمية فاعلة
يف اجملتمع من بنات وشباب..
نوال زوجة حسين حصين وليديا
زوجة انطون مرون وطوني رجل
مدرس وتشارلي
اعمال ومسري
ّ

Ú–Ìãí@Âèy@ÑÓì€a@‚ãÿÌ@kÌÜ@áºa@Ô«b‡nu¸aÎ@?†Ï€a@¡íb‰€a

FÖÁñuÊ<Ü€¬Ê<gËÅÊ<Íﬁ^€◊ä⁄Ê<ÓäÈ¬<ºâÁjË<‰ÀËÜç<'Èé÷]F

<FÖÁñuÊ<ÓäÈ¬<ÍﬁÁõ<gÒ^ﬂ÷]<ÊÇfËÊ<pÇvjË<ÌÀËÜç<'Èé÷]F

<F|Áç˘]Ê<t^r¬<HÏà∑<HgËÅF

<FÌõ^ËÜ⁄<^ﬂe_<ºâÁjË<ÌÀËÜç<'Èé÷]F

ال يقتصر عمل الفرقة على مصانع النبيذ يف استالاليا
األعمال والنشاطات الفولكلورية ومصانع اجلبنة واللبنة واستمتعوا
والرتاثية فقط ،بل يتعداه إىل باملناظر اخلالبة يف هذه املنطقة
أكثر من ذلك .منذ تأسيس الصناعية والسياحية األمجل يف
مساء
الفرقة حتى اآلن مازالت تقوم اسرتاليا ,اجلميع عادوا
ً
بنشاطات متعددة اليت تعود من الرحلة منتظرين رحلة الفرقة
يف
باخلري على اجلالية اللبنانية الثانية هلذه السنة املقررة
<FÍﬁ^€◊ä⁄<ÖÁi^ﬂÈä÷]Ê<Í÷Áfﬂ�â]Ê<gËÅ<ºâÁjË<ÌÀËÜç<'é÷]F
واألوسرتالية
والفولكلوال شهال آب إىل مناطق التزجل يف
ﺃﻛﺮﻡ ﺍﳴﻐﻮﺵ
والرتاث اللبناني يف ﻛﺘﺐ
االغرتاب.
اسرتاليا بتاريخ  14/3/12من
]<l^Œ¯√÷] <ŸÊˆä⁄ <Í¬^€jq˜]Ê <;õÁ÷] <ºç^ﬂ÷] <›^Œ
األحد  2011/06/19كان موعد شهر آب سنة .2011
]÷√^<gËÅ<Ç∑]<ÇÈä÷]<ÍﬁÇÈâ<ª<Ìõ^ËÜ⁄<ÌÈ√∂<ª<Ì⁄
االتصال
الفرقة واملشجعني مع الرحلة للمزيد من املعلومات
<‡äu <ÿï^ﬂπ] <'Èé÷] <Ì◊ÈñÀ÷ <ÌÈµÜ”i <^é¬ <Ì€È÷Ê
عاقوري
اليت نظمتها الفرقة إىل منطقة مبدرب الفرقة ايلي
<ãÈÒÜ÷]<ÿn∫Ê<ÿ⁄]<Ì“Ü£<ÎÁe3÷]<ŸÊˆäπ]<ÌÀËÜç
هنرتز فالي جيث زارو هناك 0414750013
JÌ⁄Ê^œπ]<·^qÜ„⁄<ª<ÎÜe<‰Èfﬁ
<gﬁ^q <±] <gËÅ <ÇÈä÷] <ÏÖ]Å <ª <‹ËÜ”j÷] <Üñu <ÇŒÊ
]÷<ÓäÈ¬ <ÍﬁÁõ <ÎÖ]Üu˜] <gÒ^ﬂ÷] <ÌÀËÜç <'Èé
<^ñ¬]Ê<Íﬁ^€◊ä⁄<k“Áç<Í⁄^-]<Í÷^€√÷]<ÖÁi^ﬂÈä÷]Ê
<∞÷Êˆä⁄Ê<^ñ¬]Ê<gÈﬁÜ“<Í◊¬Ê<ÌœËÖá<›^é‚<l^ËÇ◊e
<ÿ⁄] <Ì“ÜuÊ <ÏÅÜπ] <Ö^ÈiÊ <ÌÈﬁ^ﬂf◊÷] <ÌÈ÷^¢] <ã◊• <ª
<Å]ˆ Ê<Å]Ü⁄<å^f¬<ÌÈ÷]3â˜]<h]àu˜]<ª<·Á�ç^ﬁÊ
]˜<ÏÇ◊f÷]<‘◊i<Ìõ^ËÜ⁄<ÏÇ◊e<^ﬂe]<‡⁄<4f“<ÅÇ¬Ê<|Áç
]÷<Ó◊¬Ê<Ï4f“<ÌÈﬂõÊ<l^⁄^Œ<·^ﬂf÷<k�¬]<:÷]<Ì√ËÅÁ
<ãÈÒÜ÷]Ê<Í⁄]Ü“<ÇÈ€£]<Çf¬<Ç‚^.]<‰÷<ÖÁÀ«π]<‹„â_Ö
يسر مجعية بطل لبنان يوسف بك
]÷<Ìf“Á“Ê <Í⁄]Ü“ <Ü€¬ <ãÈÒÜ÷]Ê <Í⁄]Ü“ <ÇÈçÖ <ÇÈ„é
كرم الزغرتاوية يف اوسرتاليا
<Ÿ^€¬]<Ÿ^qÖÊ<∞ÈµÅ^“˜]Ê<∞◊ï^ﬂπ]Ê<]Ç„é÷]<‡⁄
 J∞vq^ﬁمن
ان تتقدم بأحر التهاني
النائب
‚<Ó◊¬ <k÷]á <^⁄Ê <kﬁ^“ <ÌÈqÉÁ€ﬂ÷] <ÏÇ◊f÷] <ÂÑ
معالي وزير الدولة<Ìõ^ËÜ⁄Ê
االستاذ سليم بك كرم الذي
]÷√„<ÿï^ﬂπ]<ÿf¢]Ê<›Ê^œπ]<hÁﬂ¢]<ƒ⁄<ÖÁä¢]<Ç≤<Ç
<lÊ4eÊيف
ميثل مدينة زغرتا الغالية
]<hÜ√÷] <Å¯eÊ <·^ﬂf÷ <^©] <Ì ^“Ê <ÏÜíjﬂπ
<Ì€◊“<‰5^e<¯i<ÎÑ÷]<gËÅ<ºç^ﬂ÷]<‰È◊¬<Üë]<^⁄<]Ñ‚Ê
احلكومة اللبنانية اجلديدة.
]÷<guÖ<Ü€¬<Ç€¶<ÇÈä÷]<Ìõ^ËÜ⁄<ÌÈ√∂<ãÈÒÖ<gÈu3
ومعالي الوزير سليم بك
<l^ËÇ◊f÷]<^ñ¬]Ê<h]Áﬂ÷]Ê<ÜÒ]à÷]<'Èé÷]<Ì◊ÈñÀe<^„È
كرم هو جنل النائب السابق
<kÈf÷]<]Ñ‚Ê<ÏÁ¬Ç÷]<ÂÑ‚<gu^ë<‹â^e<Ÿ^ŒÊ<ÖÁñ£]Ê
املرحوم يوسف بك كرم .وقد
]÷”<Íí~é÷]<Í5^eÊ<‰ﬂ¬<Ìe^Èﬂ÷^eÊ<gËÅ<Ç∑]<ÇÈä÷]<‹ËÜ
دخل املعرتك السياسي سنة
]<Ì◊Èñ <·]<Õ^ï]Ê<JgÈuÜi<ÿ∂]<‹”jÈe<ª<‹”e<guÖ
 1972فكان عضوًا يف اهليئة
<‰ﬂ¬ <ÕÜ√Ë
]÷� <·] <‡⁄ <2“] <ÌÀËÜç <‡äu <‹ËÜ”÷] <'Èé
السياسية العليا يف مدينة زغرتا
<4f“<Å¯f÷]<ÂÑ‚<ª<^ﬂﬂÈe<ÂÁqÁe<^ﬁÖÊÜâ<·˜<l^€◊”e
و مل ينقطع منذ ذلك الوقت عن
<‘e<Íœj◊ﬂ÷<^ﬂ√⁄<‹”j◊Èñ <ÅÁqÊ<ÌëÜ <ÿ«jäﬁ»<Ÿ^ŒÊ
واملزيد من
التوفيق
]<^ﬂÈ⁄له
تتمنى
]‚◊<‰
“<∞e <ÿu <^µÜ
<^ÀÈïÊ
وخدمة<^ø¬]ÊÊ
]}^< ¬<]àËà
ممارسة العمل السياسي
<‘uÜ�e<‘ä€jﬁÊ<‘i]Å^çÖ]Ê<‘vÒ^íﬂe<’Ö^fjﬁ<‰Èf¶Ê
أبناء منطقته .أنتخب نائبا يف التقدم والنجاح يف مسعاه
<ÏÜ⁄]ˆπ]Ê
اىل<‡⁄
∂<^√È
<tÜ™ <Óju
]÷<Í�âÁ
]÷<ÌﬂjÀومواطنيه
‚<ÂÑلبنان
خدمة
الرامي
حزيران
الربملان اللبناني يف 7
]÷J«‹ç^«÷]<ÊÇ√÷]<^7<º�≠<:÷]<ÌfÈ‚Ü
 2009وعني وزيرا للدولة يف وال سيما أبناء زغرتا الزاوية
<ÌÀËÜç <‡äu <'Èé÷] <Ì◊ÈñÀe <gÈu3÷] <±] <ì◊}Ê
حكومة الرئيس جنيب ميقاتي والشمال.
]<ÿ⁄]<Ì“Üu<ª<ÎÁe3÷]<ŸÊˆäπ]Ê<^Àí÷]<Çrä⁄<›^⁄
صادر عن مجعية بطل لبنان
يف  13حزيران .2011
JÎÜe<‰Èfﬁ<ãÈÒÜ÷]<Ì÷ÊÅ<ÿn∫Ê
الزغرتاوية-
كرم
<ÌÀËÜçبك
يوسف
‚<]Ñ
÷◊<gËÅ <ÇÈä
<]Ü“^ç
تكرر]÷<'Èé
ان اجلمعية الزغرتاوية<‹mاذ†<pÇ
تهانيها ملعالي الوزير كرم  ،اوسرتاليا
]÷<‰j€◊”e<Ç“]Ê<Ìõ^ËÜ⁄<ÌÈ√∂<Ü”ç<^€“<ÏÊ^À£]Ê<‹ËÜ”j

مجعية بطل لبنان الزغرتاوية تهنىء
معالي الوزير سليم بك كرم

صيدالني وليندا طبيبة زوجة الدكتور جان تريين.
تلك االم الكرمية عملت وجاهدت مع زوجها ابو طوني ليعلما اوالدهم
وبناتهم ليأخذوا مكانهم الالئق يف اجملتمع مع احلفاظ على الرتاث
واالخالق والوطنية.
بريوت وهي
االهل رائعة حيث التقت املرحومة ام طوني يف
وقصة
<FÅ]Ü⁄Ê<gÈﬁÜ“Ê<êÁ«π]<ÿÈ⁄à÷]F
<Fª^ËÜŒ<Ç€¶Ê<gËÅ<Ç∑_Ê<Ü€¬<Ç€¶F
املولودة يف بلدة عمار احلصن يف وادي النصارى والوالد املولود
يف بلدة القرداحة بلدة الرئيس االسد ..ويف بريوت تعارفا واجنبا
هذه العائلة الكرمية ويف سيدني القت العائلة الفرصة الكبرية يف
حتصيل العلوم والنجاح حيث كانت رغبة الوالدة والوالد يف العمل
والتضحية من اجل بناء هذه االسرة املعطاءة مع الدعاء الدائم منهما
السرتاليا العظيمة اليت ساهمت بنجاح العائلة..
واميانا من زوجها احلزين وبناتها واوالدها واحفادها املفجوعني كان
هذا التكريم وفاء هلا ولروحها يف مأمت مميز النها رمحها اهلل كانت
قد احنرمت من العلم مع شريكها لظروف مادية قاهرة اال انهما كدا
واجتهدا ليربزا اجناهلما وهكذا كان القدر العظيم بتقديم هذه العائلة
<FÜ€¬<Ç€¶Ê<·Á⁄_<HåÁﬂõ<HêÁ«π]<HgÈﬁÜ“F
< FÅ]Ü⁄Ê<ÎÊ]Ü€∆<Í¬Ü⁄Fواننا اذ نعتز
واملميزة خلقا وادبا وعلما ووطنية للمجتمع.
املتعلمة
بهذه االسرة الناجحة وعنوانها الوالدة املثالية ام طوني رمحها اهلل
واطال بعمر الوالد املثالي واالجنال واالحفاد الذين ذرفوا الدموع
عليها ..هلا الرمحة والرضوان وللعائلة الصرب والسلوان.
املغوش
اكرم
ّ

جورج سعد واجناله يشكرون
يتقدم جورج سعد واجناله وبناته وعائالتهم وعموم آل سعد وقسيس
مبصابهم
وسوريا ولبنان من مجيع الذين واسوهم
يف اسرتاليا
Ft^r¬Ê<Ïà∑Ê<Í÷Áfﬂ�â]Ê<gËÅÊ<Ü€¬Ê<Ç√â_<ºâÁjË<ÌÀËÜçF
<Ft^£]Ê<Ìõ^ËÜ⁄<Í÷^‚_<ºâÁjË<‰ÀËÜç<'Èé÷]F
االليم بوفاة الوالدة الفقيدة زهية قسيس سعد (ام طوني) سواء
باحلضور او باالتصال هاتفيا..
هلا الرمحة ولكم طول العمر والبقاء

<F|Áç˘]Ê<Ü€¬<Ç€¶Ê<gËÅ<Ç∑_Ê<‰ÀËÜç<'Èé÷]F

اربعون الفقيدة زهية قسيس سعد (ام طوني)
<FÖÁñuÊ<ª^ËÜŒF

]<Ê] <Ÿ^€é÷] <Ê] <Ìõ^ËÜ⁄ <ª <^ﬂ“ <·] <ÏÁ}]Ê <ÿ‚] <^ﬂﬁ
]<Çu]Á÷] <·^ﬂf÷ <ÿ“Ê <lÊ4eÊ <≈^œf÷]Ê <ÿf¢]Ê <hÁﬂ¢
]JÇuÁπ
<ÓâÁ⁄ <gÈ«π] <›^⁄˜] <^„œ◊õ] <:÷] <Ì⁄Ê^œπ] <^ÈuÊ
]÷<ÍﬁÁÈ„í÷] <ÊÇ√÷] <ÃëÊ <ÎÑ÷] <!] <ÂÅ^¬] <ÖÇí
J–◊�π]<Üé÷^e<ÿÈÒ]Üâ]Ê
<^ﬂÀÈ◊u <·Á”Èâ <Üíﬂ÷] <·] <‹”Úﬂ€�ﬁ <^Èﬂﬁ] <Õ^ï]Ê
J^€Ò]Å
<I <ÖÇí÷] <ÓâÁ⁄ <ÇÈä÷]» <‰e^j“ <‰ÀËÜç <'Èé÷] <›ÇŒÊ

سيقام قداس وجناز االربعني لراحة نفس املرحومة زهية
قسيس سعد (ام طوني) يف كنيسة القديسني بطرس
وبولس االنطاكية االرثوذكسية على العنوان:
259Hyatts Rd Plumpton
وذلك يوم االحد يف  2011-7-17الساعة العاشرة صباحا.
الداعون :زوجها جورج سعد واوالدها طوني ومسري وتشارلي
وعائالتهم وبناتها نوال زوجة حسين حصين وليديا زوجة
وعائلة شقيقها
انطون مرون ود .ليندا زوجة د .جون تريين
FêÁ«π]<ÿÈ⁄à÷]Ê<ÌÀËÜç<'Èé÷]<H‹v◊⁄<Áe<H|Áç˘]<HÓäÈ¬<HÍﬁ^€◊ä⁄<HgÈﬁÜ“<V∞€È÷]<‡⁄F
�
املرحوم حنا قسيس وعموم آل سعد وقسيس يف الوطن
]˜JÖÁñv◊÷<«·^äﬁ
<làÈ≥ <ÌÈ~â <ÌeÅ`⁄ <lÇ¬] <ÇŒ <gËÅ <Ì◊Ò^¬ <kﬁ^“Ê
<JÌÈ÷^¢]Ê<·^ﬂf÷<‡¬<oËÇ£]<ÖÁñ£]<ŸÊ]Çi<›^j§]<ªÊعامة
واملهجر ..الدعوة
JÌ ^Èñ÷]Ê<›Ü”÷^e

* ﺩﻛﺎﻥ -ﺃﻭﻝ ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ ﻋﻤﻞ ﳲ ﻫﺬﺍ ﺍﳴﺠﺎﻝ
ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺪ
* ﺧﺪﻣﺎﺗﻨﺎ ﺗﻐﻄﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻻﺳﺮﺘﺍﻟﻴﺔ ﻭﻧﺆﻣﻦ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﺠﺜﻤﺎﻥ ﺇﳳ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ
ﺟﺎﻥ ﻓﺮﻳﺪ ﺩﻛﺎﻥ
*  Eternityﺑﻔﺮﻭﻋﻬﺎ ﳲ ﺳﺎﻧﺖ ﻣﺎﺭﻱ ﻭﺑﺎﻧﺸﺒﻮﻝ ﻭﻟﻴﻔﺮﺑﻮﻝ
97505588
0415 41 42 43
*ﻧﺆﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ  ٢٤ﺳﺎﻋﺔ ﻭ ٧ﺃﻳﺎﻡ ﳲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ  ,ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ

ﻓﺮﻳﺪ ﺟﺎﻥ ﺩﻛﺎﻥ

50 king street, st marys
ph: 9833 0255

168 terminus street, liverpool
ph: 9600 8080

25 breust place, punchbowl
ph: 9750 5588
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INAUGURAL SPEECH Of Glenn Telstra, Optus reach national broadband
Brookes MP – Member for East Hills network agreements with government
and Australian Sign
Trade, I thank you for your
support.
To Jim Daniel and Naji
Najjar, I don>t know where
you two get your energy
and I appreciate all your
help.
To Alex Felici, thank you
for the hours you spent
getting people for my
street stalls and for polling
day.
To Nathaniel Smith. You
are a credit to your father
and to the Liberal Party.
You gave me your help
and advice. Thank you.
To Glen Waud. You
introduced me to the
Liberal Party ten years
ago and you were part of
the original plan that sees
me standing here today.
Thank you.
To Stephen Julian, Michael
Tadros, Wade Mackinerny,
Joan Powel, Peter and
Jenny Kovacs, Andrew
Walther, Steven Iacono,
Kerry Jeffs, Rhonda
Meeley, Michele and Luna
Heloui, Arturo Alibrandi
and all the guys from the
Bull Sharks, Henry Kha
and Janine Orban… Thank
you. You all door knocked
with me, stood on train
stations and worked on
street stalls. The Liberal
party has no greater
friends and I am indebted
to you all for your support.
I extend my thanks to Ron
Delizio. Ron helped me on
street stalls and drove me
around all day from one
polling booth to the next.
To Kylie Bull, Brett
Dryden, Hughsey, Mark
and Vanessa Beck, Steve
and Janine, Greg and
Vanessa, Barts, Ned and
the Boys. You were all a
vital part of my success.
To Big Russ. Your help
with the campaign bus
was really important.
To Wayne Brown. When
I needed you…you were
there.
Chris, Peter, Joey, Alex

and Johnny. Thanks
To Ren. Thanks for coming
down from Queensland
and helping my wife to
keep everyone fed and
watered on election day.
To Senator Concetta
Fierravanti-Wells
and
Peter Polous, thank you for
your invaluable support.
To all those people who
volunteered their time
and worked on a booth on
election day, thank you. I
hope you realise my victory
is also your victory.
To Chris Rath and the
young Liberals. Thank
you.
To Craig Kelly, Federal
Member for Hughes and
Professor Frank Zumbo
thank you for taking time
to help my campaign.
A special thanks to
Rebecca Haack. Thanks
also
to
Rebecca>s
husband, Ben. He served
his nation as a soldier in
Iraq and he gave me his
time during my campaign.
To Mark Neeham, Chris
Stone, Richard Shields and
everyone else at Liberal
Head Office. Thank you.
To Penny George, our
Campaign Battleground
Director, thank you for all of
your help and guidance.
To Alan Jones, the
most popular person on
Australian radio. Thank
you for your kind words
and support.
And I suppose I should
also thank my campaign
manager and now my
chief adviser, Geoffrey
Grasso. Geoff worked
tirelessly and kept the
wheels turning. He kept us
all on track. Thank you.
To my parliamentary
colleagues, especially
Chris Hartcher, Mike
Gallacher, David Clarke,
Maria Ficarra, Mathew
Mason-Cox and Charlie
Lynn. You came out to
East Hills week after week
and you gave me so much
of your time, thank you.
To our new Minister for

Transport, Glady>s, you
launched my campaign
and you came out to be
with me many times after
that. Thank you for all your
help.
To Mike Baird and Greg
Smith, thanks. I know that
your help had a positive
impact on the outcome.
To Adrian Picolli, Anthony
Roberts, Andrew Stoner,
Brad Hazzard, Don Page
and Kevin Humphries.
Thank you for coming out
to East Hills, I really do
appreciate your efforts.
A special thank you
to Frank Oliveri for his
support, not only to me but
to all the South West and
the Liberal Party of NSW.
Frank, thanks
To Paul Azzo. Many thanks
for your help.
To Bernie Finn MLC of
the Victorian Parliament.
Thank you for coming
up to Sydney to help on
election day. That was
greatly appreciated.
To Liam Barry, who is here
with us today, and to all
the guys from Victoria.
Thanks for coming up to
Sydney as well.
And to anyone who I may
have forgotten…Thankyou.
And, Madam Speaker,
to my beloved wife. She
has stood by me all these
years. Thank you, Kharen
for always being there
for me and allowing us
to make this journey
together….You mean the
world to me.
To my two teenage boys, I
say just this, you may drive
me nuts every now and
again, but I am proud of
you both. You are growing
into two fine young men
and I could not have asked
for better sons.
And finally, to the people of
the East Hills Electorate,
I again thank you for
entrusting me to serve you
as your local Member of
Parliament. My time in the
Parliament will be devoted
to you. Thank you

TELSTRA has confirmed it
has reached agreement with
the Federal Government to
progressively
disconnect
its copper network and
participate in the rollout of the
national broadband network
(NBN).
As part of the agreement,
Telstra will progressively
disconnect its existing copper
telephone wires and replace
them with hybrid fibre-coaxial
cables that deliver internet
speeds up to 40 times faster
in the NBN rollout regions.
«After rigorously assessing
the options before it,
including the regulatory and
commercial
implications
of each, the Telstra board
expects to recommend that
shareholders approve a
proposal to participate in the
NBN rollout, subject to the
conditions precedent being
satisfied,»Telstra chairman
Catherine Livingstone said.
Its services will migrate to
the NBN over its expected
10-year construction.
Approximately $600 million
will be spent on infrastructure
and maintenance activities,
and a further $500 million

in operational expenses,
spread over 10 years.
Telstra will also provide NBN
Co, the company building
the network, with access to
its infrastructure - such as
exchange space, conduits
and ducts - for a period of
between 35 and 40 years.
The telco is expected to
score about $11 billion
through
replacement
revenue and disconnection
payments as the rollout
of the NBN occurs. This
includes access payments
for the Government>s use of
Telstra’s infrastructure over
an average 30-year period.
There will be no upfront
payment, but rather payments
over many years, it said.
Chief executive David
Thodey said the agreements
are not expected to have
any material impact on the
company>s 2012 financial
results, due to the time-frame
of the NBN rollout.
The deal still requires approval
from Telstra shareholders
at the company>s annual
general meeting in October
and acceptance by the ACCC
of the telco>s structural

separation and migration
plan.
Optus signs $800m NBN deal
The news comes as Optus
today also reached an $800
million agreement with the
government to migrate its
customers to the NBN.
Australia>s second biggest
telco said it will progressively
migrate its hybrid fibre coaxial
cable customers to the NBN
from 2014, and continue as
the NBN is rolled out.
This will only affect
customers using Optus> fixed
line services, and not mobile
infrastructure.
Payments will be received
progressively as customers
move over to the NBN.
Chief
executive
Paul
O>Sullivan said it was a fair
deal for Optus, and a good
thing for consumers.
«This deal supports the NBN
to create a level playing field
for all telcos,» he said.
«Australian consumers will
be the winners.»
Optus> agreement with the
government is subject to
approval from the ACCC
and the Australian Taxation
Office.

FLASHING LIGHTS INSTALLED AT MOUNT ST JOSEPH
Glenn Brookes MP today
announced flashing lights
have been installed at Mount
St Joseph to increase school
zone pedestrian safety in the
East Hills electorate.
“The NSW Liberals &
Nationals Government is
committed to increasing road
safety,” Glenn Brookes said.
“As part of this commitment
we have also allocated an
extra $13 million to almost
double the number of flashing
lights in school zones.
“Flashing
lights
slow
motorists down around
schools and warn them they
are approaching a school.
“A trial in 2006 found
flashing lights helped to slow
motorists by an average of
seven kilometres an hour
when they enter a school

zone.”
Mr. Brookes said the lights
operate automatically when
school zone speed limits are
in force and increase drivers’
awareness of school zones.
“The lights, installed on
Horsley Road, will operate
automatically between 8am
and 9.30am and 2.30pm and
4pm on school days during
term time,” Glenn Brookes
said.
Flashing lights are linked to
a central computer system
which operates lights across
the state.
The lights use LED (lightemitting diode) technology
which provides brighter light
and is more energy efficient.
By the end of 2011 there
will be 689 flashing light
school zones across the

state covering more than 800
schools.
This is nearly a quarter of all
the schools in NSW.
The full list of installed sites
is available on the RTA
website, and is regularly
updated.
Sites are chosen based on set
criteria which include traffic
and pedestrian volumes,
crash history and risk, speed
limits, the road environment
and visibility.
Flashing lights are one
component of the RTA’s road
safety program.
Other measures include
marked foot crossings,
dragon’s teeth markings,
traffic lights and pedestrian
refuges.
Media: Geoffrey Grasso
0421 778 671
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INAUGURAL SPEECH OfGlenn Brookes MP – Member for East Hills

Madam Speaker, I am
an ordinary man from
an ordinary background
and I stand here today
in this grand chamber, in
this historic chamber as
a nervous man, as a man
humbled by the place in
which I find myself. I am a
man humbled by the faith
and trust that so many
people have placed in me.
The electorate of East Hills
was created 58 years ago
and I am proud to be the
very first Liberal member
to hold the seat since its
creation in 1953.
I have been given a great
responsibility and I want to
assure the people of East
Hills that I won>t let you
down.
I want to assure you that I
will not take your vote for
granted. I have lived my
whole life in East Hills. I
was born there. I attended
Primary School in East
Hills and I attended high
school in East Hills.
I have travelled all over
the world, but my youth in
East Hills has never been
far from me. I still live there
now with my lovely wife,
Kharen and my two sons,
Zach and Josh.
I pride myself on knowing
my area, knowing the
people who live there and
knowing the problems they
face each day.
As a young boy, I grewup with my mother father,
brother and sisters in a
housing commission home

at Matthews Avenue. We
had a big yard which my
dad dug up to put in a
vege-patch and a chicken
coop.
We weren’t a wealthy
family. The food we grew
we ate. What we didn>t
need I would load into
a wheelbarrow each
afternoon after school and
sell to the neighbours so
I could earn a few extra
bob.
I learnt at a very young age
the value of money. I learnt
the meaning of hard work.
I learnt the meaning of
good money management.
And these are lessons that
Labor has never learnt.
It was tough growing up
in East Hills. But as tough
as those years were, I
would not trade them in for
anything because those
years taught me a lot about
life. Lessons that I still rely
on, lessons that I still hold
true to this very day.
I owe who I am today to
those times and I am proud
of my working class roots.
I will never forget or turn
my back on the electorate
where I grew up.
I bring to this Parliament
the work ethic that I have
had since I was that little
boy…That little boy who
sold vegetables from a
wheelbarrow to earn a
bob. The same work ethic
handed down to me by my
mother and father.
Dad was a corporal in the
army and he made sure

that he taught me to be
strong and to work hard,
because life is hard.
That same work ethic
I have passed onto my
two sons. One has now
entered the workforce as
an enthusiastic apprentice,
while the other has a
passion for soccer and is
pursuing that dream. Great
days are ahead of them
both.
With all of that said, I must
confess that I am not a
shining example of the New
South Wales education
system. I>m sorry to say
that, but school was simply
not for me. I spent more
time helping the school’s
greenkeeper than I spent
in the classroom.
I got myself a job when I
was 12 years old, working
for a local butcher for a
few hours after school and
every Saturday. And when
I was 14 years old I left
school altogether.
But, while school was not
for me, that did not mean
I could not be educated. I
have learnt many skills on
the job…Useful skills that
prepared me for things to
come…Skills that I was
able to use when, in 1983,
I started my first business.
All I had back then was
a second hand Ute, a
borrowed trailer and
$900 in my back pocket.
It wasn>t much but it
was enough and over the
following years I worked
hard and I continued to
learn new skills.
I am proud to be able to say
that the business I started
all the way back then is now
an extremely successful
organisation that today
directly employs 30 people
at Revesby and operates
in practically every State
of Australia providing work
to numerous contractors.
But as successful as
my business is, the one
disadvantage of my failed
schooling was the fact that
I could neither read nor
write.
Sure, I managed to get by,

but for me that was simply
not good enough.
I knew that if I was going
to take my business to the
next level, if I was going
to be able to understand
everything about the
running of my company,
if I was going to ensure
that I could never be taken
advantage of or have the
wool pulled over my eyes,
I would have to learn to
read and write. So in 1992,
with the help of a retired
teacher…I learnt to read
and write.
I may not be a shining
example of the school
system, but I like to think
of myself as an example
of what can be achieved
when you put your mind
to it.
I am a big believer in
education. And our youth
deserve the very best.
But there are a lot of kids
out there, who like me,
will never perform well
at school. They should
not be forgotten by our
Government.
They may not be good
with books. They may not
be good academically…
But, given the chance, they
can succeed if they have
access to work training
and skills not now as
available as it should be.
Ten years after having
learnt to read and write,
I was in a local service
station working on one of
my motor cycles. I vividly
remember that day. A
bloke I knew from the area
walked in and we struck
up a conversation. We
spoke about many things,
about where our lives were
heading, what we were
doing and what we could
be doing for our community.
That conversation struck a
chord with me and soon
after.
I joined the Liberal Party
because I wanted to get
involved, I wanted to make
a difference, I wanted to
stand up for those who
couldn’t stand up for
themselves.

That was the beginning of
my membership with the
Liberal Party.
Together with others in the
branch I wanted to get a
Liberal elected onto our
local Council, and today
I am proud to say that we
now have four Liberals on
Bankstown City Council.
But that was not the end…
We wanted to break the
ALP>s hold on the area
and get a Liberal elected
as the State Member for
East Hills.
That’s what we set out to
do ten years ago. People
thought we were mad, but
we had a vision, and we
set out to make it a reality.
I was asked to stand as the
Liberal Candidate for East
Hills in 2003 and again in
2007.
Twice we lost but we
were not defeated. To
cut a long story short…
with the support of many
volunteers, friends and
family, on 26 March 2011
we achieved our goal and
for the first time in history,
the seat of East Hills
became true blue Liberal.
What a great day that was
for East Hills. What a great
day that was for the Liberal
Party.
The East Hills electorate
is a sleeping giant, a
largely forgotten corner
of the western suburbs
that has so much to offer.
Surrounded by waterways
and nestled on the banks
on the Georges River, we
have our own airport, our
own hospital, a university,
a TAFE college, private
schools, 21 public schools,
many many kilometres of
parks, industrial estates,
excellent shopping villages
and loads of untapped
potential.
Not many people know this,
but believe it or not, East
Hills was once a holiday
destination. There were
fishing cottages along the
shores of the river. East
Hills was a place where
people wanted to come to
relax and enjoy what the

area had to offer.
But Labor betrayed East
Hills. It was allowed to
slowly die under their
years of waste and
mismanagement.
But the potential is still
there, and with Barry
O>Farrel as not only the
Premier of New South
Wales but as the Minister
for Western Sydney, I know
that East Hills will once
again revive and prosper.
I feel it a great honour and
privilege to be the first
Liberal member ever to sit
here in the Parliament of
the people of New South
Wales…For the people of
East Hills.
But I can tell you this…I
won’t be the last. I am
going to use my time in
this Parliament to speak
out for the people of East
Hills. I am going to push for
them to have the services
that have for so long been
denied to them. I am going
to push for them to have
the job opportunities that
have for so long passed
them by.
Madam Speaker, I would
not be here tonight as the
first ever Liberal member
for East Hills if not for the
loyalty and support of so
many good people. I am
talking about my family,
and my friends, and the
many, many volunteers
who stood with me. I
appreciate each and every
one of them.
To my mum and dad I
simply say, thanks. You
know what is in my heart
and I don’t need to say
anything else.
To my mother and father
in law, Jimmy and Trinny.
They have travelled down
from Iluka in the past to
help, but this time they
could not make the journey.
My thoughts are with you.
Thank you.
To Bob Silver, Linda
Wighton, Rob Dreis, Andy
Bull, Sean Maher, my
brother Stinky and all the
other guys at Sydney Signs
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مناسبات

دع َوا ابناء اجلالية اىل تزويدهم بصور ومعلومات عن اجدادهم من املهاجرين لتدوينها وحفظها

البنك العربي واجملتمع التارخيي االسرتالي اللبناني يقيمان معرضا بالصور واملعلومات عن أوائل
املهاجرين اللبنانيني اىل اسرتاليا حبضور شخصيات سياسية ورجال اعمال وممثلي اعالم

*مدير عام البنك العربي جوزيف رزق*

*عريفة املناسبة رانيا واكيم نصر*

*النائبة باربرة بريي*

*منرية سعد تلقي كلمة «املجتمع»*

*مورين رزق وميشال جرجورة*

*مورين رزق وكريمتها كاثرين*

*جوزيف رزق ،عماد برو واكرم املغوّش*

*بعض اعضاء املجتمع التاريخي االسرتالي اللبناني*

*مورين عقيلة املدير العام للبنك جوزيف رزق واوالدهما*

*سالم سكر ،جو خطار والنائب توماس جورج وحضور*

* عماد برو والزمالء انطونيوس بو رزق وكميل شالال واكرم املغوّش*

*مايكل رزق وسالم سكر وحضور*

* اميل شاهني وحضور*

*عنداري ،خطار وحضور*

دعا البنك العربي  -اسرتاليا
بالتعاون مع اجملتمع التارخيي
االسرتالي اللبناني اىل حضور
معرض معلومات وصور لعدد
من أوائل اللبنانيني الذين
هاجروا اىل اسرتاليا وذلك
يف املركز الرئيسي للبنك
يف سيدني.
ومن الذين حضروا املعرض
االصل
اللبناني
النائب
والنائبة
جورج
توماس
باربرة
االصل
اللبنانية
بريي ورجال اعمال منهم
جو خطار وميشال جرجورة
وسامل سكر ومايكل رزق
اضافة اىل رئيس اجملموعة
املصرفية ومدير الفروع يف
البنك العربي السيد اميل
شاهني وعدد كبري من رجال
املال واالعمال والزميالن
انطونيوس بو رزق واكرم
املغوش.
ّ
واهلدف من هذا املعرض
السجل
الضوء
تسليط
املشرف والتاريخ املشرق
لعدد من اللبنانيني ذوي
اهلجرة القدمية اىل هذه البالد
واعادتهم اىل ذاكرة االجيال
احلالية واملقبلة حيث كانوا
اول من وضع اسس صرح
اغرتابي اللبناني يف هذه

القارة.
عرفت احلفل مديرة التسويق
ّ
يف البنك العربي السيدة
رانيا واكيم نصر حبرفية
ولباقة حيث اكدت على اهمية
هذا املعرض بالنسبة للجالية
اللبناينة ولبنان على حد
سواء ،ثم قدمت املسؤولة يف
اجملتمع التارخيي االسرتالي
اللبناني السيدة منرية سعد.
وبعد ان شكرت السيدة سعد
البنك العربي بشخص مديره
العام التنفيذي السيد جوزيف
رزق على اجلهد الذي بذله
وخاصة تقدميه مركزه هلذه
املناسبة واملوظفات يف البنك
وخاصة رانيا واميا.
وقالت السيدة سعد ان
اجملتمع التارخيي االسرتالي
اللبناني السيدة ما زال يعمل
منذ عقود على الرتويج لتعزيز
التواصل يف اجملتمع اللبناني
ومجع املال لتدوين وطباعة
الصور والكتب والسرية
الذاتية للبنانيني االوائل
وحنن هنا الليلة كأعضاء
وداعمني.
وقالت ان اجملتمع التارخيي
االسرتالي اللبناني حصل
ودونها وسلط
على معلومات
ّ
الضوء على لبنانيني هاجروا

اىل اسرتاليا من حواىل 130
عاما.
وطلبت السيدة سعد من
احلضور خاصة واللبنانيني
عامة الذين يتحدرون من أصل
لبناني وهاجر اجدادهم ورمبا
اجداد آبائهم اىل اسرتاليا
منذ فرتة طويلة تزويدهم
بصور ومعلومات عن هؤالء
ليتم تضمينها يف كتيبات
يصدرها اجملتمع التارخيي
االسرتالي اللبناني فنمسح
عنهم غبار النسيان ويبقون
يف ذاكرة االجيال القادمة
ونعيد هذه املعلومات والصور
الصحابها بعد تصويرها واخذ
نسخ منها.
وقالت ان اجملتمع اقام عدة
معارض يف سيدني وبريزبن
وكتامندرا وتاوومبا كما ان
للمجتمع فرعا يف ملبورن.
وطلبت السيدة سعد من
اللبنانيني عامة واحلضور
خاصة دعم اعمال اجملتمع
ونشاطاته.
وشجعت اللبنانيني على
اجملتمع
اىل
االنضمام
التارخيي االسرتالي اللبناني
ليقوم بدوره على اكمل وجه
ملا يف ذلك من فائدة للجالية
اللبنانية ككل كاشفة ان كل

من يريد االنضمام اىل اجملتمع
بان هناك من يساعده على
ذلك يف مركز البنك العربي
يف سيدني خالل النهار.
وشكرت السيدة سعد البنك
العربي على تقدميه هلم هذه
التسهيالت يف مركزه منذ
اكثر من  4أسابيع.
وبعد ان شكرت االعالم
العربي على مواصلة دعمه
اسرتاليا
العربي
للبنك
قدمت السيدة رانيا واكيم
نصر املدير العام التنفيذي
للبنك العربي اسرتاليا السيد
جوزيف رزق.
وقال السيد رزق انظروا اىل
التاريخ اللبناني الذي حيضر
معنا اليوم انه تاريخ رائع
ومثري لالهتمام عمره حواىل
 130عاما.
واضاف لقد ادهشين التاريخ
اللبناني يف هذه البالد
واملساهمات اليت قدمها
اللبنانيون االوائل.
وكشف عن ان هناك عددا
كبريا من اللبنانيني االوائل
سكنوا واليات نيو ساوث
ويلز وفيكتوريا وبريزبن
واملناطق النائية وبعض
هؤالء دخل بعض التغيري
او تغريت
على امسائهم

بالكامل.
وقال ان تاريخ «ذي
هوكس» وتاريخ «رينغبال»
وغريها فانك ال خيطر على
بالك ان اصحابها لبنانيون..
فالعديد من اوائل اللبنانيني
تبنوا امساء انغلوسكسونية
وفقدوا جذورهم واصوهلم
اللبنانية واضعناهم ومل تعد
تربطهم اي صلة باجلالية
اللبنانية وهذه خسارة كربى.
وتابع املدير العام التنفيذي
للبنك العربي اسرتاليا السيد
جوزيف رزق يقول اعتقد ان
فهم التاريخ رمبا الشيء
االكثر اهمية حولنا واذا
مل نكن فخورين بتارخينا
وبرتاثنا فال نكون فخورين
باسرتاليتنا.
وقال السيد جوزيف رزق
انه من املهم لنا ان نقوم
بعملية التدوين اآلن واذا مل
نبدأ بهذه املبادرة اليوم فان
تراثنا سيضيع وسنفقد شيئا
اساسيا من جذورنا كما ان
اهلوة ستتسع وتزداد مع
اوالدنا واالجيال املقبلة.
وكشف عن ان خال والدته
هاجر اىل اسرتاليا منذ حواىل
 58سنة وانه وشقيقه مايكل
اتيا اىل اسرتاليا للتعرف اىل

خاهلما وعائلته.
ورأى انه ينبغي مجع هذا
التاريخ لئال يضيع وجيب
عدم تأجيل البدء بعملية مجع
املعلومات اليت يقوم بها
اجملتمع التارخبي االسرتالي
اللبناني اىل سنوات اخرى
الن الكثري من املعلومات عن
املهاجرين االوائل وسريتهم
الذاتية والعملية يف هذه
البالد سيضيع.
وقال السيد جوزيف رزق
ان البنك العربي يهمه كثريا
التاريخ والقيم والتقاليد يف
هذا القسم من العامل وكيف
ساهم اللبنانيون االوائل يف
ازدهار واعمار هذه البالد
واظهروا لسكانها انهم شعب
والضيافة
بالكرم
يتميز
ولديه قيم حضارية وعائلية
مثينة وهي مدعاة فخر للجالية
اللبنانية.
وشكر املدير العام التنفيذي
للبنك العربي اسرتاليا السيد
جوزيف رزق اجلميع على
حضورهم ودعمهم كما شكر
اجملتمع التارخيي االسرتالي
اللبناني على العمل اجلبار
واحليوي والرائع الذي يقوم
به من اجل اجلالية اللبنانية
ولبنان .تصوير شارل نصر
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