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بصدور
اصدر الرئيس السوري تشجعت
بيان «علينا مجيعا أن نفكر يف األوسط قادرة على حل احلزب نشاطه بالوسائل
 
والدميوقراطية
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لبنانيــات

اجللسة التشريعية تستكمل بهدوء ..واملصاحل تغلب التحالفات:

والدة «املناطق البحرية» و»العفو» َّ
يؤجل ..وجرائم الشرف تسقط

بقليل من اجلهد كان ميكن
يرسم حدوده البحرية،
للبنان أن ّ
متجاوزًا مشكلة أوقع نفسه
فيها نتيجة استخفاف احلكومات
املتعاقبة بهذا املوضوع ،إىل
أن فوجئ لبنان باتفاق قربصي
إسرائيلي يقضم بعضًا من
مياهه االقليمية .هذا على األقل
ما بدا جليًا أمس االول ،مع إقرار
جملس النواب لقانون املناطق
البحرية ،بعد حنو أسبوعني فقط
من العمل املنسق بني اجمللس
واحلكومة أسفر عن إعداد اقرتاح
قانون يعطي لبنان احلق مبياهه
وجيعله قادرًا على اجملاهرة
بصك ملكية حبره.
وكما أمس األول مل تتغري نربة
اخلطابات اهلادئة أمس االول،
خاصة من قبل املعارضة اليت
مارس نوابها معارضة بناءة
من خالل مناقشة املشاريع
من دون خلفيات سياسية إال
فيما ندر ،مثل ابالغ الرئيس
فؤاد السنيورة نواب كتلة
املستقبل قرارًا حامسًا برفض
اقرتاح القانون املتعلق بالعفو
عن بعض اجلرائم املرتكبة قبل
 ،2010/12/31قبل أن يتبني
أن االقرتاح هو حمل اعرتاض
فيحال
عدد ملحوظ من النوابُ ،
إىل جلنة اإلدارة والعدل إلعادة
درسه.
كتل
جهود
توحدت
وقد
ّ
و»االصالح
«املستقبل»
والتغيري» إضافة إىل «القوات»
و»الكتائب» يف مواجهة كتليت
الرئيس نبيه بري و»الوفاء
للمقاومة» املؤيدتني للمشروع،
على قاعدة إجياد حل موقت
ملسألة اكتظاظ السجون يف
لبنان.
عمومًا كانت االقرتاحات املتعلقة
بتعديل بعض مواد قانون
العقوبات حمل خالف شديد
داخل اجللسة ،أدى إىل اسقاط
اقرتاح القانون املتعلق بتزوير
الشهادات ،وكذلك إسقاط

اقرتاح حتديد السنة السجنية بـ9
أشهر .إال أن اإلجناز الذي حتقق
رغم اعرتاض البعض انطالقًا
من خلفيات دينية ،كان إقرار
اقرتاح تعديل قانون العقوبات
فيما يتعلق جبرائم الشرف
اليت أسقطت عنها األسباب
التخفيفية ،يف نهاية اجللسة.
وقد رست احلصيلة التشريعية
قوانني
ستة
إقرار
على
درجات
البحرية،
(املناطق
األساتذة ،معاقبة جرمية االجتار
بالبشر ،ومشروعني يتعلقان
باألسواق املالية ،إضافة إىل
القانون املتعلق جبرائم الشرف)
وسحب مشروع تعديل سلسلة
الرتب والرواتب ،وإسقاط
مشروعني وإحالة أربعة إىل
اللجان املختصة (الرتقيات
واحلوافز للضباط ،العفو عن
بعض اجلرائم ،اتفاقية حقوق
األشخاص املعوقني ،قانون
النقد والتسليف).
بالعودة إىل اقرتاح قانون
احلدود البحرية ،فقد طرحه بري
على النواب فور افتتاحه للجلسة،
وأقر
من خارج جدول األعمال،
ّ
بعد أخذ مشروع احلكومة يف
االعتبار .وقبل البدء مبناقشة
االقرتاح ،حتدث النائب هادي
حبيش بالنظام ،فأشار إىل أن
النواب ّ
تكلموا عن أمور عدة يف
األوراق الواردة ،مل جيب عليها
رئيس احلكومة ،بل حتدث على
باب اجمللس .وهنا أوضح بري
أن رئيس احلكومة جييب عندما
يريد أو ال جييب ،قبل أن يعود
إىل املوضوع الرئيسي ،بإشارته
إىل أن القانون هو نتيجة تعاون
بني اجمللس النيابي واحلكومة.
بعد مباشرة طرح االقرتاح مادة
مادة ،تقدم ميقاتي بطلب تعديل
املادة السادسة من االقرتاح
املنطقة
بتحديد
واملتعلقة
االقتصادية اخلالصة ،وفقًا ملا
مت االتفاق عليه يف املشروع
الذي تقدمت به احلكومة يف

 3جوزات سفر ضائعة
ثالثة جوازات سفر ضائعة تخص كال من :عيد
بطرس ،ريمون بطرس وطوني بطرس.
الرجاء ممن يجدها االتصال على الرقم:

0431398319

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

Email:cjmassoud@optusnet.com.au

جلستها األخرية ،والذي ينص
على عدم حتديد االحداثيات
واالكتفاء بتوصيفها ،على أن
تصدر مبرسوم ،حيث أوضح
ميقاتي أن «هناك شركة
خمتصة باملوضوع الطوبوغرايف
ستأتي يف االسبوع املقبل
لتضع اإلحداثيات قبل اعتمادها
من احلكومة».
وقال النائب نواف املوسوي:
«حنن نسعى اليوم اىل ان نواجه
العدوان علينا» .واقرتح ان
تسجل يف حمضر اجللسة عبارة
«املنطقة االقتصادية أيًا كان
شكل تقسيمها جيب أن تتضمن
النقطة .»23
ومن قلب النقاش النفطي
أخرج النائب مروان محادة
موقفًا من األحداث يف سوريا،
معيبًا أن يكون لبنان مبنأى عن
بيان جملس األمن (يف شأن
سوريا)؟
فرد عليه بري« :هناك نوع
من الظلم على املوقف الذي
اختذه لبنان وموقفه مل يكن
ضد اجملموعة الدولية لنبق يف
سياستنا اليت تنقذ بلدنا».
وفيما دعا النائب حكمت ديب
إىل «ذكر النقطة  23النه ال
ميكن ان تكون هناك حدود
اضافية للبنان» .أكد الرئيس
فؤاد السنيورة أنه« :خصيصًا
مل نصل بهذا التحديد الثنائي
اىل النقطة اليت تتطلب اتفاقا
ثالثيا ،وصار هناك ابتعاد
مبسافة معينة من اجلنوب
ومبسافة معينة عن الشمال.
وبعدها انطلقت احلكومة من
الناقورة وحددت على الغرب
هذه املساحات ووصلت اىل
النقطة  .23ما سيجري ليس
من املفيد على االطالق ان
نعمل على حتديد االحداثيات
وجيب التوصل بيننا وبني
قربص ،وكان هناك تقصري منا
الن القبارصة اتوا ليحكوا معنا،
فلم جيدوا احدًا».

وفيما أعاد بري التأكيد أن
سبب التعديل يعود إىل إمكانية
وجود أكثر من النقطة  ،23إال
أنه أكد أنه ال مشكلة ان يسجل
يف احملضر ،كما اقرتح النائب
نواف املوسوي.
وكاد السجال ينزلق إىل
استعادة اخلالف القديم مع
حتميل الوزير جربان باسيل
مسؤولية التأخري إىل احلكومة
ورد السنيورة عليه
السابقة،
ّ
بقوله :يلقون بتقصري على
مرحلة ماضية ،هذا األمر غري
صحيح على اإلطالق» .قبل ان
يتدخل بري حلسم النقاش.
وختم ميقاتي النقاش« :هذا
منوذج للتعاون بني السلطتني
التشريعية والرقابية ،وتوافقنا
على اقرتاح القانون ألنه مقدم
مشرتك واالحداثيات نصدرها
بقانون ومبوضوع التفاوض مع
قربص من طريق جلنة دولية
واالحداثيات الـ 23نصدرها
الحقًا بقانون أو مرسوم».
وبعد طرح االقرتاح مادة مادة
صادق عليه اجمللس معد ً
ال.

االجتار باألشخاص

ثم ُطرح مشروع قانون تعديل
قانون الدفاع املتعلق مبوضوع
الرتقيات واحلوافز للضباط،
الذي تأجل النقاش به إىل
األمس لإلطالع على موقف قيادة
اجليش ،إال أن استمرار اخلالف
حوله ودعوة البعض إلقرار
نصف القانون ومنهم بري،
(احلوافز من دون الرتقيات)
من دون التوصل إىل نتيجة،
جعل رئيس اجمللس حييله إىل
البت به
اللجان املشرتكة ،طالبًا
ّ
سريعًا ليصار إىل عرضه على
اهليئة العامة جمددًا.
ّ
املتعلق
سحب املشروع
وفيما ُ
رواتب
سالسل
بتحويل
العسكريني وتعديل أسس
احتساب التقاعد وتعويض
الصرف من اخلدمة ،بناء على
أقر اجمللس
طلب ميقاتي،
ّ

مشروع إعطاء  4درجات استثنائية
ألفراد اهليئة التعليمية.
وعند طرح مشروع قانون معاقبة
جرمية اإلجتار باألشخاص ،قال
النائب مسري اجلسر :هناك نوع
من محى تشريعية يف البلد،
ساعة يصدر قانون لتخفيض
العقوبات ،وآخر لرفع العقوبات،
وهذا القانون يضيف بابًا
جديدًا ويعدل بنصوص أصول
احملاكمات ،حتى النص كما
أوردته اللجان املشرتكة ،هذا
جزء من قانون العقوبات.
فرد بطرس حرب« :هناك
ّ
خصوصًا
دولية،
التزامات
صورة لبنان يف اخلارج ،لبنان
متهم بعدم معاقبة من يتاجر
باألشخاص ،وأقول لنقر هذا
القانون».
وأوضح روبري غامن أنه «عندما
يصدر قانون خاص مبوضوع
معني ،حيق أن يتضمن مواد
ختالف قانون العقوبات العامة،
احملاكمات
أصول
أجنزنا
يرد
اجلزائية ،وهذا ال مينع أن ّ
يف قانون خاص».
أيد النائبان غسان خميرب
كما ّ
املشروع،
موسى
وميشال
ومتنى وزير العدل شكيب
قرطباوي إقرار املشروع املهم
جدًا ،مشريًا إىل انه «علينا أن
نشكل مع وزير الداخلية جلنة
لنمنع اإلجتار باألشخاص ونقدم
رسالة إىل اجملتمع الدولي».
ثم قال حرب «حنن نتكلم عن
جرمية ،ونضع قانونا ونكتشف
اننا نرتكب خطأ ،ومن اجل
اجمللس ،أقول ان هذا القانون
كما نقره خطأ ،وأرى إعادة رده
إىل جلنة مصغرة وإعطائه مهلة
أسبوع ،وأمتنى أال تسري الرئاسة
باملشروع كما هو».
وبعد أن رفض بري العودة دائمًا
إىل اللجان ،طرح املشروع على
فصدق حبذف مادتني
التصويت
ّ
بناء على اقرتاح خميرب.
ثم طرح مشروع القانون املتعلق

الشخصي
االستغالل
حبظر
للمعلومات املميزة يف التعامل
باألسواق املالية .فدعا النائب
ابراهيم كنعان إىل مناقشة
مشروع قانون االسواق املالية
قبله ،ملا له من ارتباط به،
وهكذا كان ،فأكد النائب
ياسني جابر على أهمية املشروع
وتأثريه على مسعة لبنان يف
اخلارج ،وبعد نقاش حمدود
وتعاون بني وزير االقتصاد
نقوال حناس والسنيورة وجابر
على تعديل املشروع بناء على
اقرتاح حناس ،صدق املشروعان
على التوالي ،ومبادة وحيدة.
ومبجرد طرح اقرتاح القانون
الرامي إىل اإلجازة للحكومة
ابرام اتفاقية حقوق األشخاص
من ذوي اإلعاقة والربوتوكول
العائد هلا ،قال ميقاتي إن
املشروع «مل يعرض على وزارة
الشؤون واحلكومة ،طالبًا سحبه،
فاعرتض النواب ،على اعتبار أن
مقدم كاقرتاح قانون
القانون
ّ
وال حيق للحكومة سحبه ،فأعلن
مقدمه الوزير علي حسن خليل
ّ
سحبه ،قبل أن حييله بري على
اللجان».

خفض السنة السجنية

ُ
وطرح اقرتاح القانون الرامي
اىل خفض السنة السجنية
لتصبح تسعة أشهر بد ً
ال من
 12شهرًا ،فتكتلت ضده معظم
الكتل ،فيما سأل وزير العدل
«ماذا نفعل باحملكوم باإلعدام أو
املؤبد أو احملكوم لشهرين؟».
متحمسة
وبدت كتلة الوفاء
ّ
لالقرتاح معيدة التذكري مبا
حصل يف سجن روميه ،لكن
بطرس حرب طالب برد االقرتاح
وأيده الوزير نقوال
للجان،
ّ
فتوش والنائب آالن عون ثم
طرح االقرتاح على التصويت
فسقط.
وطرح اقرتاح القانون الرامي
إىل تعديل بعض مواد قانون
التتمة ص7

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

سليمان استقبل شخصيات ووفوداً يف بيت الدين:

التحول الدميوقراطي يف املنطقة يفرض تغيري أدائنا

اعلن رئيس اجلمهورية ميشال
سليمان «أن رحلة التنقيب عن
ثروة النفط والغاز بدأت» ،حمذرًا

من» أن متتد أي يد اىل الثروة
النفطية اليت يستحقها أوالدنا
وأحفادنا».

باسيل :للرد على إسرائيل خبلق
منطقة نزاع يف مياهها البحرية

اعترب وزير الطاقة واملياه جربان
باسيل لدى مغادرته جملس
النواب ان «أهم ما حصل هو
أننا وضعنا إطار قانون ملوضوع
احلدود البحرية ،وهو إجناز أولي
للحكومة ،خصوصًا أن هذا
املوضوع نائم يف األدراج منذ
عام  ،2007رغم كل املطالبات
به».
واضاف« :املشكلة اآلن هي
افتعال اسرائيل ملنطقة نزاع
داخل حدودنا البحرية ،واجلواب
أصرت على موقفها،
الوحيد اذا
ّ
هو خلق منطقة نزاع مماثلة
داخل اجلانب االسرائيلي ،اي
داخل املياه البحرية لفلسطني
احملتلة ،ألن النزاع ال يكون
على طرف واحد ،وألن هذه
آبار مشرتكة وثروات مشرتكة
ال تنفذ من جانب واحد ،وهذا
هو اجلانب الذي على أساسه
سيتحرك لبنان عرب احلكومة حتى
نستطيع ان نكرس إزالة اي
منطقة نزاع على جانيب احلدود
البحرية».

كالم باسيل جاء بعد انتهاء
جلسة اجمللس النيابي .ومن
املتحدثني ايضًا رئيس جلنة
الطاقة واملياه النائب حممد
قباني الذي قال :اصبحنا اآلن
امام ورشة يف جملس النواب
واحلكومة يف االسابيع املقبلة
إلصدار املراسيم التطبيقية.
اما النائب أالن عون فتمنى
اال ختضع االمور اليت تهم
كل املواطنني لالصطفافات
الطائفية متمنيًا ان تستمر هذه
الطريقة داخل اجمللس بني
املعارضة واالكثرية.
وقال النائب ابراهيم كنعان
ان اجللسة كانت مثمرة وزمخت
العمل النيابي واملؤسساتي وقد
شهدت نقاشًا جديًا وموضوعيًا
ويف أجواء دميوقراطية.
وتناول النائب ايلي كريوز
تقدم به
اقرتاح القانون الذي
ّ
مع زميلته النائبة سرتيدا جعجع
واملتعلق بإلغاء املادة  568من
قانون العقوبات وقد ألغاها
اجمللس النيابي.

بتوجيهات من رئيس «جبهة
النضال الوطين» النائب وليد
جنبالط ،قام وفد كبري من
منطقة الشوف ضم« :الوزير
السابق ناجي البستاني ،ومطران
صيدا ودير القمر للموارنة
الياس نصار ،ومرجعيات دينية
وفاعليات وشخصيات ورؤساء
احتادات بلدية وبلديات وخماتري،
ووكيل داخلية احلزب التقدمي
االشرتاكي يف الشوف واقليم
اخلروب رضوان نصر وسليم
السيد ،ومنسق تيار «املستقبل»
يف جبل لبنان اجلنوبي حممد

حسن الكجك ،وحمافظ «اجلماعة
االسالمية» يف جبل لبنان أمحد
عثمان ،بزيارة املقر الرئاسي
الصيفي يف قصر بيت الدين
الستقبال رئيس اجلمهورية.
ورحب به خمتار شحيم حممد عبد
الرمحن شعبان ،ورئيس بلدية دير
القمر انطوان بستاني بكلمتني
والقى الشيخ عامر زين الدين
كلمة رحب فيها بوجود سليمان
يف منطقة الشوف اليت تشكل
«جتسيدًا للوحدة الوطنية والعيش
املشرتك بني اللبنانيني ،والتالقي
بني سائر العائالت الروحية».

ميقاتي :نأي لبنان عن البيان الرئاسي خيتلف
عن اإلعرتاض الذي يعطل القرار

أوضح رئيس جملس الوزراء
جنيب ميقاتي «أن القرار
الذي إختذه لبنان يف جملس
األمن النأي بنفسه عن البيان
الرئاسي يف شأن األحداث
يف سوريا ،إنطلق من موقفه
الثابت عدم التدخل يف الشؤون
الداخلية للدول األخرى وال سيما
منها الدول العربية ،متاما كما
كان يطالب بعدم تدخل الدول
االخرى يف شؤونه».
وقال الرئيس ميقاتي يف
تصريح ملراسلني عرب وأجانب:
«إن البيان ،الذي أعد يف
جملس األمن ال يساعد ،يف

مفهوم لبنان ،على معاجلة
الوضع احلالي يف سوريا ،كما
أن موقف لبنان أخذ يف االعتبار
خصوصية الواقع اللبناني».
واعترب قول البعض إن موقف
احلكومة يعوق ممارسة الشرعية
الدولية مهماتها «أمرًا غري
صحيح (.»)...
ولفت اىل»أن موقف لبنان
خيتلف عن االعرتاض الذي
يعطل صدور القرار ،علما أن
دو ً
ال عدة سبق هلا أن إختذت
مواقف مماثلة يف مواضيع اخرى
طرحت على جملس األمن يف
ظروف خمتلفة».

وألقى الرئيس كلمة قال فيها:
وأضاف «أن االستقرار األمين
الذي نعيش يف ظله هو من
نعم الدميوقراطية يف لبنان حيث
نعيش مسيحيني ومسلمني يف
نظام دميوقراطي واحد ونشرتك
مجيعًا يف ادارة الشأن السياسي،
وهذا هو األمر املهم يف نظامنا».
ورأى «أن العامل العربي مير
بفرتة تارخيية هي فرتة حتول
اىل الدميوقراطية ،وهو حتول
سيكون يف مصلحة لبنان» .وأكد
«أن الدميوقراطية تؤمن االستقرار
األمين واالقتصادي ،وخصوصًا
أن مرونة هذا النظام ساعدته
على جتاوز األزمات االقتصادية
اليت ضربت العامل».
وشدد على «أن على احلكومة
اختاذ كل التدابري النعاش النظام
االقتصادي» ،مشريًا اىل «أن
االجراءات الضرورية وترسيم
احلدود البحرية والتنقيب عن
النفط والغاز تقود اىل اخلالص
من الدين العام اذا احسنا ادارة
األمر» ،وتعهد «عدم السماح ألي
كان بأن متتد يده اىل الثروة اليت
يستحقها أوالدنا وأحفادنا الذين
سنورثهم هذه الثروة وليس
فقط الديون ،من أجل ان نؤمن
هلم املستقبل ليبقوا يف لبنان
مثا ًال لبلد الدميوقراطية امليثاقية
والعيش املشرتك».
وقال رئيس اجلمهورية« :إن
احلكومة باشرت اصالحات ادارية

كقانون
القوانني،
وحتديث
االنتخابات والالمركزية االدارية
وتلك ذات الصلة بالوضع
االقتصادي واالمناء املتوازن يف
كل املناطق» ،الفتًا اىل أهمية
ابعاد هذه املسرية االصالحية عن
التجاذبات واملصاحل السياسية
«كي نستطيع حماسبة الفاسدين
واملرتكبني ونتمكن من تعيني
مسؤولني أكفياء يف املواقع
الشاغرة يف الوظائف العامة
واالدارات».
ومتنى «أن يكون شهر رمضان
الفضيل شهر خري على اجلميع».
ورأس سليمان بعد ذلك اجتماع
عمل حضره املدير العام لرئاسة
اجلمهورية انطوان شقري ورؤساء
املكاتب والفروع واملستشارون،
وزود سليمان اجملتمعني توجيهاته
يف شأن العمل خالل مرحلة االقامة
يف املقر الرئاس الصيفي.
ويف نشاطه ،عرض سليمان
مع الوزير السابق فريد اخلازن
والنائب السابق مسري عازار
األوضاع السياسية ،ثم استقبل
وفدًا من «احلملة املدنية لالصالح
االنتخابي».
وزار بيت الدين ،وفد من نقابة
أصحاب معارض السيارات يف
جبل لبنان برئاسة وليد فرنسيس
ورفعت مئات الصور واالعالم
اللبنانية والالفتات فوق الطرق
والشوارع يف املنطقة مرحبة
برئيس اجلمهورية.
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لبنانيــات

اقرتاح ميشال عون لقانون يعاجل أوضاع
اللبنانيني الذين جلأوا اىل اسرائيل

أودع النائب ابرهيم كنعان يسلكونها اثناء عودتهم من
أمانة سر جملس النواب أمس االراضي احملتلة.
االول اقرتاح قانون معجل  – 3يعمل بهذا القانون فور
مكرر يرمي اىل معاجلة أوضاع نشره يف اجلريدة الرمسية».
املواطنني اللبنانيني الذين جلأوا وجاء يف األسباب املوجبة له:
اىل اسرائيل موقعًا من النائب على أثر حترير «الشريط
اخلامس
بتاريخ
العماد ميشال عون يف  /8 /1احلدودي»
 ،2011تاركًا لرئيس اجمللس والعشرين من شهر أيار 2000
نبيه بري إمكان عرضه على جلأ الكثريون من مواطين وسكان
اجللسة النيابية االربعاء املقبل .هذا الشريط اىل االراضي
فر النتمائه
وجاء االقرتاح يف مادة وحيدة احملتلة ،منهم من ّ
ونص على اآلتي:
مليليشيا «جيش لبنان اجلنوبي»،
– خيضع
«1
املواطنون ومنهم ،وهم الكثر ،من جلأ
اللبنانيون من ميليشيا «جيش خوفًا من اي عمليات انتقام قد
لبنان اجلنوبي» الذين فروا اىل يتعرض هلا كما كان يشاع بني
االراضي احملتلة يف أي حني مواطين وسكان القرى احلدودية
للمحاكمة العادلة وفقًا الحكام اليت رزحت ألكثر من عشرين
القوانني اللبنانية املرعية يف عامًا حتت االحتالل االسرائيلي
حال عودتهم اىل لبنان ،ويلقى واليت دحضتها وقائع التحرير
القبض عليهم عند نقطة العبور الحقًا».
من االراضي احملتلة ويسلمون وقد كان من بني الالجئني أيضًا
اىل وحدات اجليش اللبناني.
عائالت املواطنني املرتبطني
 – 2أما املواطنون اللبنانيون مبيليشيا «جيش لبنان اجلنوبي»
اآلخرون ،مبن فيهم عائالت من زوجات (أو ازواج) واوالد
املواطنني املذكورين يف البند معظمهم من االطفال والقاصرين
( )1من هذه املادة ،من زوجات بتاريخ اللجوء.
(أو أزواج) وأوالد ،الذين فروا وقد انقضى اكثر من احدى
اىل االراضي احملتلة على أثر عشرة سنة على هذه احلادثة،
حترير الشريط احلدودي بتاريخ فشاخ الكهول منهم وشب
اخلامس والعشرين من شهر االوالد وما زالوا مشردين عن
أيار  2000فيسمح هلم بالعودة وطنهم وديارهم وأرزاقهم
آالم
يعانون
اىل لبنان من دون أي قيد او واقاربهم،
)(Non-HQLAامسائهم
شرط ،سوى تسجيل
احلياة،
ويتجرعون
 Specialsالغربة
CorporateمرABAL
TD Rate
اللبناني
اجليش
وحدات
بالرغم
العودة،
عن
ويستنكفون
1 Month:
5.00%
5 Month:
لدى 5.40%
املوجودة عند نقطة العبور اليت مما يعانونه ،خوفًا مما ينتظرهم

5.50%

6 Month:

5.05%

2 Month:

5.60%

9 Month:

5.25%

3 Month:

العربي
وردتنا من
العمالت كما
أسعار
البنك 4 Month:
5.30%
12 Month:
5.70%
%

+/-

Level

Currencies

-2.94%

-0.0317

1.0455

AUDUSD

-1.19%

-0.0089

0.7414

AUDEUR

-1.86%

-0.0122

0.6432

AUDGBP

-0.30%

-0.25

82.72

AUDJPY

0.84%

0.0104

1.2549

AUDNZD

!#DIV/0

0

Equities

-4.31%

-512.7

11383.7

DJIA

-4.78%

-60.27

1200.07

S&P500

-5.08%

-136.68

2556.39

Nasdaq

-3.43%

-191.37

5393.14

FTSE

-3.40%

-225.83

6414.76

DAX

0.23%

22.04

9659.18

Nikkei

-1.30%

-56.3

4276.5

ASX200

0.21%

5.56

2684.04

Shanghai

-0.49%

-108

21884.7

Hang Seng

!#DIV/0

0

للبيع
سرير أطفال بحالة ممتازة
مع فرشة
السعر  150دوالرا
لالتصال97880313 :

Commodities

-0.88%

-14.59

1647.7

Gold

-6.19%

-5.7

86.45

Oil

!#DIV/0

10457

من حماكمات بسبب دخوهلم اىل أكد رئيس حزب «القوات مؤيدين للشعب السوري وسقط يكسر شيئًا ما أيضًا وينطلق يف
أراضي العدو يف حالة احلرب اللبنانية» مسري جعجع «أننا نتيجتها ستة جرحى ومنهم من نقطة معينة وهو حياول اجياد
القائمة بني لبنان واسرائيل كمواطنني لبنانيني مل نفتخر ال يزال يف املستشفيات ومل نقطة تقاطع النطالقة احلوار ولكن
نر أي حترك للدولة عرب أجهزتها ال شيء يف املدى املنظور».
منذ العام  .1948وملا كان مبوقف لبنان يف جملس األمن
َ
هؤالء املواطنون غري مسؤولني حني نأى بنفسه عن قرار ادانة االمنية والقضائية وهذا ُيسجل وأشار اىل «اننا مع احلوار ولكن
يف االصل عما اصابهم بسبب سوريا» .وسأل «ما مصلحة نقطة ليست لصاحل احلكومة ما نسمعه وما جربناه خالل األربع
ختلي الدولة عنهم منذ بدء لبنان عندما ينأى بنفسه عن احلالية».
سنوات املاضية ،ال ُيشجع على
متظاهرون االطالق على معاودة احلوار ،مع
«هناك
وتركهم التصويت؟ أال يضع هذا املوقف اضاف:
اللبنانية
احلوادث
ُ
ضربوا من قبل بعض «الشبيحة» أننا مع احلوار لكن الفريق اآلخر
ملصريهم األسود حتت نري لبنان خارج اجملموعة الدولية؟»،
االحتالل االسرائيلي ،وليست الفتًا اىل ان «هذه اخلطوة والتحقيق مل حيصل مع أحد وهذا ليس بهذا الوارد وهم يؤكدون
اظهرت لبنان كجرم صغري يف أمر مرفوض» ،الفتًا اىل أنه «اذا ان سالح «حزب اهلل» ليس على
هناك اي سابقة تارخيية مماثلة
فلك النظام السوري» .ووصف وقع حادث فردي صغري ،نرى طاولة احلوار ،علمًا ان البند
حملاكمة شرحية من شعب عزلت
ان االجهزة االمنية تستنفر عليه ،الوحيد املتبقي هو سالح «حزب
خطوة احلكومة بـ»الشنيعة جدًا».
جغرافيًا وبفعل ارادات خارجية.
وقال يف حديث اىل إذاعة ولكن حادث كهذا يف شارع اهلل» ،من هنا فإن موقفنا عندما
ّ
وملا كان هؤالء املواطنون قد
«صوت لبنان» ( )93.3أمس :احلمرا نرى ان االجهزة االمنية يصبح الفريق اآلخر جاهزًا للحوار
بدافع
احملتلة
االراضي
اىل
جلؤا
«ان موقف احلكومة كان فخريًا والقضائية ال تتدخل بأي شيء والسيما حول موضوع السالح،
عندئذ نذهب اىل احلوار واال
غريزة حب البقاء واحملافظة من الناحية األخالقية واملبدئية .خيص سوريا او حزب اهلل».
ً
على احلياة وخوفا من التعرض أما من الناحية السياسية فعندما وعن ملف احملررين من السجون فكل ذلك تضييع وقت».
القرار وعن احلوار املسيحي ـ املسيحي
ومشروع
لالنتقام كما صور هلم احملتل نرى ان  14دولة من أصل السورية
واعوانه قبل اندحارهم،
 15صوتوا اىل جانب القرار الذي تقدمت به كتلة «القوات يف بكركي ،قال« :اننا مع كل
وملا كانت الدولة كاألم هذا يعين ان هناك شواذًا يف اللبنانية» إلنصافهم باحملررين اجلهود اليت ُتبذل من قبل
االسرائيلية البطريرك (املاروني بشارة
السجون
العطوف على ابنائها تغفر ملن لبنان» .وأشار اىل ان «ما حصل يف
أخطأ وتسامح من اساء ،فكيف يف جملس األمن ،ال يدخل يف والسباق داخل الطرف املسيحي بطرس الراعي) وبكركي ،ولكن
احلال اذا كان ابناؤها من غري اطار التدخل يف شؤون سوريا حول هذا املوضوع ،أشار اىل املشكلة ان بعض االطراف
اخلاطئني وغري املسيئني اليها الداخلية ،بل يف اطار الدور ان «اي سباق داخل االحزاب يتكلمون شيئًا ويتصرفون شيئًا
الدولي
للحد من اخلروقات اليت املسيحية حنو اخلطوات املثمرة آخر واملثل على ذلك ما حيصل،
واىل أفراد اجملتمع اللبناني،
ّ
وملا كان من غري املنطقي أخذ حتصل ضد االنسانية وضد امر جيد» ،الفتًا يف هذا االطار فعندما التزمنا مبا قلناه وتعهدنا
اجلماعة جبريرة افراد منها قد مبادئ األمم املتحدة وتهدد أمن اىل ان «القانون الذي تقدم به من عدم التهجم على اآلخرين
ارتكبوا اخلطيئة برضاهم أو الدول اجملاورة لسوريا».
املستويات
على
به نواب «القوات» اىل جملس خصوصًا
وعن التظاهرة اليت حصلت امام النواب كان سنة  2008اما نواب الشخصية ،ولكن لألسف البعض
مرغمني،
لذلك ،جرى اعداد اقرتاح السفارة السورية مساء الثالثاء التكتل فقدموه سنة .»2009
اما ال يستطيع ان يضبط اعصابه
القانون املعجل املكرر املرفق املاضي يف شارع احلمرا ،رأى وعن احلوار الوطين ولقائه رئيس او ال يستطيع ضبط «حاله» او عن
الذي يعاجل مشكلة انسانية «أننا نشهد تظاهرات مؤيدة اجلمهورية ميشال سليمان ،أكد سابق تصور وتصميم يقوم بهذه
Market
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Looking Ahead
نصت على توفري احلل االنسب
- No matter how you put it, the price action on the ASX 200 today
will not
be pretty.
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اسرائيل
لالجئني اىل
سورياfutures are pointing to a loss of 157pts on the open with widespread .
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expected
السابقني
املوضوعacross the entirety of the market. Unfortunately for investors,
كنعانdataانwith huge
releases
وأكد
scheduled in the States tonight, it is highly unlikely that a significant
bounce will occur
انساني وال عالقة له بالسياسة،
given the general lack of risk appetite.
داعيًا اىل عدم املزايدة فيه،
- The notion of the Aussie Dollar being a “safe haven” was put to bed in overnight trade
ألن املسؤولية تقع على الدولة
the currency sliding to a one-month low of USD1.0470. Having fallen over 5pct in
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thinking,حلول
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Whilst the report will provide an insight on their
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واسع مع
سرير
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كمواطننيattention will be on forecasts for CPI, GDP and employment .
in the years ahead.
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what
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«تكتلcould
يسعىoccur
ما whilst
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(درفات)
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- With
بهdata continuing to disappoint, traders will collectively hold their breath.

5 August 2011

Bear market rally done and dusted

غرفة نوم فخمة للبيع

5 piece bedroom suite , italian made ,
with 3 tone wood, Great condition (as
new). Bed frame , 2 side tables , one big
dressing table, and a 6 door wardrobe.

come and see and place offer.
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Treasuries AU

at 10.30pm AEST this evening with the release of the US non-farm payrolls report for
July. With job creation grinding to halt in the previous two months, economists forecast
that job growth bounced back over July with an increase of 85k expected. Given that
this increase would not be enough to lower overall unemployment, the rate is expected
to remain unchanged at 9.2pct. Whilst those numbers will dominate, traders will also
watch revisions to previous data along with readings on earnings and hours worked.
While the payrolls report will dominate, there is a plethora of other data scheduled for
release in Europe and North America. Industrial output readings take centre stage in
Europe with Germany, Italy and Spain all scheduled to report. Traders will also keep a
close eye on the preliminary Q2 GDP report for Italy with a weak result likely to place
further pressure on Italian sovereign debt. Elsewhere the markets receive UK producer
prices along with the French trade balance. In North America it is an equally packed
calendar with unemployment, building permits and the Ivey PMI survey all released in
Canada whilst consumer credit numbers will be out in the US.

Treasurer

)Overnight Data (Nation, Data, Period, Reading, Expected
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جعجع :خطوة احلكومة الشنيعة يف جملس األمن
أظهرت لبنان جرماً صغرياً يف فلك النظام السوري

تعالوا شاهدوا الغرفة
وقدموا عروضكم
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مقاالت

رأى أن احملميات احلزبية والطائفية وراء عدم احملاسبة

 14آذار» :موقف حكومة «أفندم
أبو فاعور :احلوار مطلوب
سوريا» خمجل وأصبحت شريكة
النظام اجملرم يف قتل شعبه للتسوية والتفاهم على اخليارات
وصفت قوى  14آذار أمس
االول ،حتييد لبنان نفسه عن
بيان جملس األمن بـ «املعيب
واملخجل» ،ويؤكد أن «حكومة
لبنان من خالل صمتها ،أصبحت
شريكة مع النظام اجملرم الذي
يعمد اىل قتل شعبه يف سوريا».
وأشارت اىل أن «رفض االلتزام
ببيان جملس األمن أدخل البالد
تتحمل
يف معمعة ال حتمد عقباها،
ّ
احلكومة مسؤوليتها».

سعادة

لفت عضو كتلة «الكتائب
اللبنانية» النائب سامر سعادة،
يف حديث اىل حمطة «أم.
تي.يف» ،إىل أنه «ال ميكن
التفرج على ما حيدث يف سوريا
من دون إدانة العنف احلاصل»،
معتربًا أن قرار احلكومة النأي عن
التصويت على بيان إدانة سوريا
يف جملس األمن «كان أفضل من
تصويت لبنان ضد البيان» .وعزا
حترك اجملتمع العربي إزاء
عدم ّ
الوضع يف سوريا إىل «اإلنقسام
احلاصل فيه» ،مشريًا إىل أن
«املصاحل املشرتكة بني روسيا
وسوريا تؤدي إىل أن سعي
روسيا حلماية سوريا ،ولذلك
كان بيان جملس األمن الدولي
عبارة عن تسوية».
وأوضح ان مشكلة «الكتائب»
مع األمانة العامة لقوى 14
آذار« ،كان بالنسبة اىل دورها
وحتديدًا جلهة تفعيل هذا الدور،
وهي كادت أن تكون كحزب
من بني األحزاب املنضوية يف
قوى  14آذار وهي تلزم أفرقاء
 14آذار مبواقف ال نكون عادة
مشاركني فيها وسنكون تاليًا
غري معنيني بها وقد حصل ذلك
مرة ولكن هذا
يف أكثر من ّ
أصبح من املاضي ،أما اليوم
فنحن يف مرحلة جديدة جيب أن
تتضافر جهودنا لنتخطاها» .وأكد
حصول اجتماعات بني رئيس
كتلة «املستقبل» الرئيس فؤاد
السنيورة والنائب سامي اجلميل
اللبنانية»
وممثلني عن «القوات
ّ
للعمل على وضع أسس تنظيمية
وتنسيق املواقف داخل قوى 14
آذار ملعرفة اخلطوات الواجب
اختاذها.

ماروني

استغرب عضو الكتلة النائب
ايلي ماروني ،يف حديث اىل
إذاعة «الفجر» ،قرار لبنان النأي
بنفسه عن بيان جملس األمن،
مشريًا إىل ضرورة «وقوف لبنان
مع الشعوب العربية» .وسأل «هل
شعب سوريا غري شعب مصر
وليبيا وتونس؟» ،الفتًا «إىل أن
موقف لبنان كان متوقعًا يف ظل
األجواء السياسية اليت يعيشها».
ورأى أن «احلكومة اللبنانية
مبوقفها تصرفت كحكومة اللون
الواحد من دون أن تأخذ يف
االعتبار آراء كثري من اللبنانيني
الذين لو أمكن هلم لتظاهروا يف
الشوارع تأييدًا للشعب السوري
املطالب باحلرية» ،داعيًا اىل «أال
ينفرد فريق واحد بالسياسة

اخلارجية ،وضرورة أن تكون مثرة
توافق بني اللبنانيني».

اهلرب

أشار عضو الكتلة النائب فادي
اهلرب ،يف حديث اىل حمطة «أي.
ان.بي» ،اىل أن عنوان احلكومة
اليوم هو «أفندم سوريا» ،معتربًا
أن امتناع لبنان عن التصويت
على البيان األممي ضد استعمال
العنف يف سوريا «يعد تنص ًال يأخذ
من رصيد لبنان كدولة مسقلة».
وشدد على ضرورة أن «حيمي
الرئيس بشار األسد سوريا»،
مؤكدًا احلرص على «وقف هدر
دماء الشعب السوري».

سعيد

وصف منسق األمانة العامة لقوى
 14آذار النائب السابق فارس
سعيد ،يف حديث اىل «وكالة
األنباء املركزية» ،حتييد لبنان
نفسه عن بيان جملس األمن بـ
«املعيب واملخجل» ،ويؤكد أن
«حكومة لبنان من خالل صمتها،
أصبحت شريكة مع النظام القاتل
واجملرم الذي يعمد اىل قتل
شعبه يف سوريا» .وقال« :كان
بد من موقف مبدئي وأخالقي،
ال ّ
هناك شعب ميارس يف حقه
العنف والقتل وحكومة ختضع
هلذا النظام ،وموقف لبنان يثبت
خضوعه للنفوذ السوري يف
وقت يرفض الشعب السوري،
هذا النظام».
أضاف« :حنن مع هذا الشعب
وضد حكومة لبنان والنظام يف
سوريا .ورفض االلتزام ببيان
جملس األمن أدخل البالد يف
تتحمل
معمعة ال حتمد عقباها،
ّ
حكومة الرئيس جنيب ميقاتي
مسؤوليتها».
وعن موضوع السا ،لفت اىل
أن اللجنة األهلية ستجتمع غدًا
السبت وتصدر بيانًا تؤيد فيه
ما ورد يف جملس املطارنة
املوارنة يف ما خيص ضرورة
وضع الدولة يدها على النزاع
ّ
وحله وفقًا للقانون والدستور،
«وسيكون هذا التأييد خطوة أوىل
ستتبعها مبادرة من األهالي جتاه
رئيس اجلمهورية ميشال سليمان
لالجتماع به».

حمفوض

رأى رئيس حركة «التغيري» ايلي
حمفوض يف تصريح ،أنه «كان
خطأ جسيما يوم مسحت احلكومات
اللبنانية املتعاقبة منذ االستقالل
األول بالرتخيص ألحزاب ال تعرتف
بالكيانية اللبنانية» .وقال« :نظرًا
اىل ما تشهده املنطقة العربية
وحتديدًا يف سوريا ولكون هذا
احلزب أنشأ له فرعًا يف لبنان
وهو يعمل مبنهج ال يتوافق على
اإلطالق مع الثقافة احلضارية
للبنان وتارخيه اجمليد يف احرتام
حقوق اإلنسان ،نراها مناسبة كي
نطالب باختاذ قرار بسحب العلم
واخلرب من حزب البعث العربي
االشرتاكي ،وسحب تراخيص
األحزاب اليت ال تعرتف بالكيانية
بشعارات
وتنادي
اللبنانية
تناقض الدستور اللبناني».

أعلن وزير الشؤون االجتماعية
وائل أبو فاعور أن «لدينا الرغبة
والشعور باملسؤولية الوطنية
بعودة احلوار بني «حزب اهلل»
و»تيار املستقبل» ،والتهدئة
مطلوبة واحلوار مطلوب وصو ً
ال
اىل تسوية ،وجيب التفاهم حول
اخليارات» .وأكد أن «ما يقف
حائ ًال دون احملاسبة هو احملميات
الطائفية واحلزبية» ،معربًا عن
اعتقاده أن «لبنان لن يشهد
عهدًا جديدًا إال بعد انتهاء هذه
احملميات».
وأشار يف حديث اىل قناة «املنار»
أمس االول ،إىل أن «املنطق
الطبيعي أن يكون الرئيس
سعد احلريري موجودًا كما باقي
القيادات يف البلد وعلى طاولة
احلوار» ،مؤكدًا أن «املوقف
السعودي يقف دائمًا اىل جانب
الوفاق الداخلي يف لبنان».
اضاف« :ما يقوم به رئيس
اجلمهورية ميشال سليمان اجيابي
جدًا يف موضوع احلوار ،وبالتالي
ال بد من أن نصل يف ظل ما
حيدث يف املنطقة اىل أن تنصاع
كل القوى السياسية إىل ضرورة
اجللوس على طاولة احلوار» .ولفت
إىل أن «البند األساسي يف احلوار
هو االسرتاتيجية الدفاعية ،وإذا
كان هناك من فريق مت إقصاؤه
من السلطة فمن غري املنطقي أن
يطلب منه تلبية الدعوة اىل احلوار
بهذه السهولة على الرغم من أنه
من اخلطأ أن يرفض أي طرف
احلوار ،فالقطيعة يف البلد ال ميكن
أن تستمر».
وأوضح أن «قوى  14آذار تعترب
نفسها يف معركة سياسية
مع احلكومة ،وبالتالي من حق
املعارضة أن تستثمر أي ورقة يف
ً
املواجهة الداخلية»،
الفتا إىل أن
«االنعطافة الوحيدة اليت قام بها
(رئيس «جبهة النضال الوطين»)
النائب وليد جنبالط يف العام

 2008هي حلماية السلم األهلي
بعيدأ عن احلسابات السياسية،
وهذه االنعطافة ليست مع هذا
الفريق ضد ذاك الفريق».
ورأى أن «ال شائبة يف أداء رئيس
احلكومة جنيب ميقاتي حتى اآلن
تؤدي اىل تشنيج االمور» ،معتربًا
أن «من حق املعارضة أن تقوم
بدورها وعلى احلكومة أال تقوم
بأي ردة فعل سلبية تشنج الوضع
بل عليها العمل ملصلحة املواطن،
ولتحاسب هذه احلكومة على
أدائها».
وتطرق إىل مسألة التعيينات،
الفتًا اىل أن «السلك الديبلوماسي
حباجة إىل إجراءات سريعة» .وأشار
اىل أن «احلكومة ليس مرحبًا بها
كثريًا على املستوى اخلارجي
ولكن ال قطيعة معها وقناعيت أنه
يف الوقت القريب سيكون هناك
إطاللة للرئيس ميقاتي خارجيًا،
لكن على احلكومة اآلن أن تتوىل
امللفات الداخلية».
وشدد على «وجوب الدعوة إىل
مرحلة جديدة يف سوريا وتطبيق
اإلصالحات» ،متمنيًا «االستقرار
يف سوريا» .واستنكر «عمليات
القتل اليت تؤذي سوريا أو ً
ال،
فهناك يف سوريا الكثري من
القتل غري املربر وهذا األمر ال
ميكن أن يستمر» .وقال« :لبنان
ما كان ليستطيع أن يتخذ موقفًا
مغايرًا يف جلسة جملس األمن ألن
هناك انقسامًا داخليًا ملا حيدث يف
سوريا ،وهناك من يسعى إلغراقنا
يف ما ال نستطيع اخلروج منه».
وعن موقف احلزب «التقدمي
االشرتاكي» من مبدأ النسبية،
قال« :املعلم كمال جنبالط كان
أول من طرح النسبية ،ولكن عن
أي نسبية نتحدث اليوم؟ فهناك
صعوبة يف تطبيقها ،وأي قرار
إصالحي إن كان ُيطرح على
قاعدة اإلصالح شيء وأن يطرح
على قاعدة الغلبة شيء آخر».

جمموعة مبان يف شارع محد جنت من كارثة جراء انهيار

جنا سكان جمموعة من املباني
يف شارع محد من كارثة كادت
تصيب هذه املباني مساء أمس
االول بفعل انهيار يف موقع
ورشة قيد االنشاء ،االمر الذي
ادى اىل اجالء السكان.
ويف التفاصيل اليت توافرت عن
احلادث ان حفرة عميقة وكبرية
اقيمت وسط جمموعة من مبان
قدمية يف شارع محد قبالة «بنك
عودة» من اجل تثبيت دعائم
من الباطون املسلح بغية
تأمني احلماية للمباني اجملاورة.
وقرابة الثامنة مساء أمس
انهارت هذه الدعائم وحتطمت
لكن احدًا من السكان واملارة
مل يكن قربها نظرًا اىل ان
الوقت كان لالفطار مما حال
دون وقوع اي اصابات .وللتو
اخليت املباني اجملاورة وحضر
رئيس بلدية بريوت بالل محد
اىل املكان وطلب استقدام
جباالت شرعت يف العمل فورًا
على تشييد دعائم جديدة حلماية
املباني اجملاورة واحلؤول دون
سقوطها.

كذلك تفقد رئيس جلنة االشغال
النيابية النائب حممد قباني
املكان وصرح« :ان ما حيصل
من انهيارات ليست مسألة
قضاء وقدر كما يقول البعض
وإمنا هو نتيجة عدم اتباع الدقة
القانونية وقواعد السالمة العامة
يف الدراسة والتنفيذ النشاء
املباني وحنمد اهلل على انه مل
يكن هناك ضحايا ،خصوصا ان
دكانًا انهار كليًا وكان مقف ًال
بسبب موعد االفطار .ثم أخليت
ثالث بنايات من قاطنيها وبوشر
ردم احلفرة .املطلوب التشدد
يف تطبيق القواعد اهلندسية
السليمة .فلو حصلت هزة ال
مسح اهلل ،كما حصل سابقا،
فان االضرار ستكون كبرية جدًا
نتيجة عدم اتباع القواعد غري
السليمة يف البناء».
وفهم ان االولوية حددت الجناز
تثبيت الدعائم اجلديدة .ومن ثم
سيصار اىل حتديد املسؤوليات
عن احلادث .كما سجل توتر يف
صفوف السكان الذين أخلوا
منازهلم.

الـمجهر

بقلم رامي القروش

جناح الثورات العربية يف ذمة املخططات الغربية !
االنتفاضة او الثورة اجلماهريية اليت شهدتها وعاشتها
مجهورية مصر العربية ،واليت ادت اىل االطاحة بنظام
حسين مبارك وحزبه وعائلته ،هذه الثورة مضى عليها
ستة اشهر ونيف من الزمن حتى اآلن وكل قراءة او
تفسري بطيء او سريع هلا ينبئ بانها ما زالت تتخبط يف
غياهب الالمعلوم نظرا لتنوع االنعكاسات اليت تطرأ عليها
وبشكل شبه يومي منذ بدايتها وحتى هذه الساعة.
طبعا كتب الكثري فيها وعنها وعن نضال شباب مصر
الذين اعلنوها منذ البدية «ثورة حتى املوت» ..غري ان
اسباب عدم وضوح الرؤيا فيها تعود اىل عوامل مصرية
بشكل رئيسي اضافة اىل عوامل اخرى اقليمية منها
ودولية.
فمن العوامل احمللية املهمة اليت تعصف وتهدد مسار
االنتفاضة اجلماهريية املليونية نرى ان الفتنة الطائفية
اليت ظهرت بوادرها نهاية العهد املاضي ما زالت تتفاعل
وتتغذى بكل تأكيد من قبل عناصر داخلية وخارجية
يهمها ان ينشغل قادة الشباب الثائرين وان ينحرفوا عن
حتقيق هدفهم االمسى وهو االنتقال جبمهورية مصر من
دولة ديكتاتورية اىل كيان دولي حيرتم حقوق االنسان
ويساوي بني كافة مواطنيه ايا كانت امكانية عطاءاته
ومهما صغرت او عظمت مشاركته يف بناء احملتمع
والوطن ككل.
اما ثاني هذه العوامل فهو اهلوة الشاسعة اليت بكل تأكيد
سيصعب ردمها او ختطيها يف املستقبل القريب او البعيد
واليت تتعلق بواقع مصر االقليمي والدولي والذي من
اهم وابرز عالماته اتفاقية «كامب ديفيد» للسالم بني
مصر والكيان االسرائيلي ،باالضافة اىلعالقة مصر مع
الواليات املتحدة االمريكية «احلارس االمني» هلذا السالم
ومعاونيه من كبار دول الغرب وخاصة يف اوروبا.
الواضح ان قيادة القوات املسلحة املصرية مل حتصل على
غمزة الرضى واملوافقة من قبل اعوان وداعمي اسرائيل
لالطاحة حبسين مبارك ونظامه اال بعد ان تعهدت هذه
القيادة بانها ستحرتم وستدعم اتفاقية كامب ديفيد
مهما بلغت الثورة يف بلدها من شدة او حدة ومهما عال
او تدنى سقف املطالب اجلماهريية .ولقد شاهد مئات
ماليني ابناء االمة العربية كيف ان مبارك كان يف بداية
الثورة ضده متمسكا وبكل قوة بالبقاء يف السلطة ،غري
انه وبلمحة بصر ُأ ِ
علن بامسه قراره بالتخلي عن الرئاسة
واعتزاله وابتعاده عن كل ما له عالقة بالسلطة.
ِ
ان قرار مبارك مل
يأت عن عبث وال عن حسن نية من
قبله حنو شعبه ،بل حصل بعد تبلغه من رؤسائه يف
البيت االبيض االمريكي ويف الكنيست االسرائيلي بانه
آن وقت الرحيل بعد التعهد التام والكامل من قبل قادة
القوات املسلحة باحرتام والتزام كافة شروط معاهدة
كامب ديفيد.
ومن هنا نشعر ان علينا االنطالق يف حتديد مسار االحداث
اليت تبعت نقل السلطة من املخيم املتسلط الذي هيمن
عليه مبارك  30عاما اىل خميم ثورة الشباب الذي يبدو
جليا ان قادته مل يكونوا على اي علم او معرفة بان
الثمن االخري او الدرع احلامي الذي حصل عليه مبارك
من البيت االبيض وقادة اجليش املصري بانه ،وان
اضطر شكليا للتعرض اىل ما يسمى حماكمة او حماسبة
او ادانة او غريها ،اال انه سيبقى يف النهاية حرا طليقا
وسنوات عمره املتبقية له ستكون على اعظم درجة من
التعزيز والتكريم واموال البحبوحة اليت حرم شعبه منها.
انها لعبة االنظمة يف الشرق العربي اليت
تعود الغرب
ّ
على اتقانها وفرضها على شعوب املنطقة اليت ورغم
التطور العلمي والثقايف والتكنولوجي الذي نعيشه
اال ان طبيعتها بالتزلف واالستسالم ستبقى وبكل
اسف مهيمنة على كيانها وقناعاتها ومبادئها احلياتية
واملعيشية ...وان مل ينتفض ابناء االمة العربية على
هذه املوازين املختلفة فلن تكون هناك ثورات تنصف
الضمري العربي!.
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_<ÿÀâ
ننتظره وهو املتعلق
] <±أردنا
إذا
<%
<Á÷Ê <ÓjuH
<Çç
� <‹jË
سننتظر
]÷√<l¯ñاملرأة
باإلجحاف حبق
<ÿ”ç<^�¬˝<ÿ⁄^”÷^e<Ì◊‚3⁄<‡”i
طوي ًال ،وحنن نرى ان كل من
 J‡�f◊÷<x�ä⁄يعمد اىل األسباب
يرتكب جرمية
<Ï
]÷Üä
†<ÜËÜ
]<±
<Ö^íË
<^n÷^m
ضرورة
نرى
ال
وحنن
التخفيفية،
�
<^„ﬁ^”⁄
÷<4È«j
<‡¬ <^„◊íÀe
هذه اجلرمية
]<Ç◊¢مثل
املخفف يف
العذر
J^œâ^ﬂj⁄<]ÇËÇq<¯”ç<^„Ò^�¬cÊ
ونؤيد االقرتاح».
<Ÿ^íÚjâcÊ
<Ççأن]<Ç◊¢
ورأى <‹jË
<^√e]Ö
محادة �
استمرار املادة
]÷<ΩÁÈû<|Ü¢]<gÈ�œiÊ<‰ﬂ⁄<ÇÒ]à
يبقي على التباس كبري ،مطالبًُا
<l^È◊€√÷]<ª<›Ç~jäi<]Çq<Ì√È
أيد خميرب
Öبإلغائها ،وكذلك
ّ
]÷<hÊÇﬂ
˜< <Ü„øi
]÷<Í“ <ÌÈ◊È€rj
النائب ايلي
وقال
االقرتاح،
¬◊ JÇ◊¢]<Óيعد يف أكثر البلدان
عون :مل
النص<‡⁄ <ÌÈ◊€√÷].
<ÂÑ‚ <—Ü«jäi
<I
“‹<مثل هذا
ختلفًا
]÷[<kŒÁ
النائب علي فياض فتمنى
أما
<‡⁄
<l^¬^â
<∞e <—Ü«jäi
اللجان،
االقرتاح<OINاىل
إحالة
<gäuÊ
<Ì÷^u
يطرح“<ÿ
]÷<kŒÁأن<gäuH
التصويت
على
قبل
فيصدق<k† <ÔÜüÊJgÈf�÷] .
<ÏÖ^„⁄
<ÿ}]Å
]<Í√ïÁπواشار
_ <Êاجللسة
]÷√^›<بري
]÷<ÜËÇ~jرفع
بعدها
]JÓÀéjäπ
اجللسة التشريعية املقبلة
إىل أن
]÷<›^Èœ
]<g◊�π
<^⁄ <I
]÷ <ÏÇÈäاملقبل
يوم<‡⁄األربعاء
ستكون
<‡⁄
]÷√<ÌÈ◊€
درس <‡⁄
]˝<^„jﬁ
<Ç√e <‰e
األعمال.
جدول
الستكمال

_<ÿ“^éπ]<áÜe
املناطق البحرية..
<‡⁄<‡�f÷]<ÿ‚Üi<2j√Ëوالدة
]÷<^€Èâ˜<l]ÇÈä÷]<^„ﬂ⁄<Íﬁ^√i<:
<·áÁ÷] <ÏÖ^ä}3<Ç√eÊ
تتمة ]÷<ÏÅ˜Á
<Ç√e
املنشور ص
<ª
املتعلق]÷<›Çœj
<ƒ⁄Ê <ƒËÜâ
<ÿ”ée
بتزوير
العقوبات
سقط<l^Èﬂœj÷].
الشهادات<Ì،لكنه_<pÇu
]÷Ü√πJ‡ä
<‹jË
]˘“<^ﬁ^⁄_ <Ün
]÷<:املعجل
القانون
]÷� <ÌÈfاقرتاح
وطرح
<Ü„ø⁄
÷ <∞ävjعن
 <^È÷^uبالعفو
<^„⁄]Ç~jâcاملتعلق
املكرر
]÷<sËÊ3
<‡¬ <]ÇÈ√eHÂ
ÇçÊ
]÷<‡�f
�
املرتكبة قبل
اجلرائم
بعض
]<±
وعند ]÷<‰qÁj
<# <HÃ،2010/12/31
]Ëàπ
]˝¬¯<Íﬁ
التصويت
�
]˝}<ÌÈ◊È€rj÷]<Ìu]Ü¢]<ª<Íë^íj
تقررت إعادته اىل اللجان.
<à“Ü⁄
<gu^ë
]÷<Í◊¬ <ÖÁj“Ç
الداخلية
<Ìf‚Êوزير
لوحظ ان
وبعدما
”^·<
]÷H <Í◊È€rj
لربي بأمر
@_ <?]ÇﬁÁ“^ﬁقد أسر
مروان شربل
VÍ÷^j÷]<Ö]Á£]<‰√⁄أن وزير الداخلية
ما ،أوضح األخري
<ÌÈ◊€√÷<^ÀËÜ√i<^ﬂÒ^�¬c<‡”µ<ÿ‚<I
قال له إن سجناء روميه كانوا
]÷◊<Ár
عنهم<‹jË
]÷<Ój⁄ÊH‡�f
<Çç
�
ومن املمكن
ينتظرون العفو
[^„È÷c
يتحركوا إذا مل ُيقر ،وبرغم ان
ان
ّ
<]÷<Ì�â]Áe<ÏÅ^¬<‹ji<‡�f
¬Çç<ÌÈ◊€
�
أظهر رغبة يف إقرار املشروع،
بري
]÷√<^È€◊¬<^„È◊¬<–◊�ËÊ<Íu]Ü¢]<ÿ€
إال أنه قال أمام النواب إنه «حتت
]÷◊<Ár
اجلنا<‹jËJ
<Abdomino
Plasty
<‹âc
هذا األمر
نشرع،
ال
التهديد
ّ
<ÿ‚Üi<Ç√e<HÏÅ^¬<ÌÈ◊€√÷]<ÂÑ‚<±c
اىل اللجنة ،على أن تنجزه جلنة
]÷<oÈuH<ÌÀ◊jß<ÿ⁄]Á¬<ÌrÈjﬁ<‡�f
اإلدارة والعدل خالل أسبوع».
]<·]ÅÁqÁπ
اقرتاح<‡‚Ç÷]Ê
<Ç◊¢] <ÿ‚3Ë
القانون املعجل
وطرح
]<±
<ÎÅˆË
]÷<^⁄H <‡�f
<Ìœ�ﬂ⁄
<ª
مادة إىل
إضافة
الرامي إىل
املكرر
]<Ìœ�ﬂπ
قانون<ª
مشروع<l^Èﬂm
<ÖÁ„æ
‚<ÂÑوالتسليف
النقد
]÷<Üøﬂ
<Abdominal
Folds
<ò«eÊHمفادها
املركزي،
وإنشاء املصرف
¬‡<J˜<›_<ÏÅ˜Ê<ŸÁíu
ونواب احلاكم
«يستمر احلاكم
<ª
ممارسة <ŸÁíu
“<Çﬂ¬ <‘÷Ñ
<ÿ‚Üiانتهاء
مهامهم بعد
يف
¬‡<
¬<l¯ñ
]÷<si^ﬂحاكم
]÷<‡�fتعيني
 <Ö]Çqحني
واليتهم اىل
]÷<ºeÖ<l^È◊€¬<‡¬<si^ﬂ÷]<Ê_<ÏÅ˜Á
ونواب حاكم جدد واستالمهم
]<±] <ÎÅˆi <:÷] <ÌÀ◊j~π
]<ÏÇ√π
ملهامهم».
]÷<·Á‚Ç
}<Ï4f“ <ÏÖ^ä
“<ÌÈ€أن «هذا
ياسني<ªجابر
واعترب
<Ìœ�ﬂ⁄<ªÊ<‹ä¢]<^©_<ƒÈ∂<ª
االقرتاح من اجل التثبيت وحتى
<gfäjË
<ÇËÇvj÷^eمرة<^⁄H
]÷<‡�f
ثانية».
حتصل األمور
ال
J^„◊‚3e
قال بري« :املوضوع النقدي
فيما
<ºÀç
¬<l^È◊€
<gfäe
<^ñË_Ê
كانت هناك
ليس هينًا،
واملصريف
]÷<gvâ<^7¯}<‡⁄<‹jË<:÷]<·Á‚Ç
قصة مستعجلة وعندما درسنا هذا
<ÏÇu]Ê
<Ì√ Å <^„ﬂ⁄
“<ÌÈ€
االستمرارية بهذا
“<Ï4fاجل
االقرتاح من
¬◊<Ó
]÷<Ü„øËÁﬂ�f
<Ç◊q <ÿ‚3È
النقدية
ولتبقى املؤسسة
Hالعمل،
 J<Ï4f“<ÌÈﬂm<ÿ”çما حصل على
مستمرة ولنتالفى
<ÌrÈjﬁ
]÷<ÿí¨ <ÎÑ
]÷<ÿ‚3
_<Ê
ووضعتم كل
جوهرية،
مؤسسة

<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◊¢
استقبل
املاروني“^مار<Ì
البطريرك <ÃËÜíi
]÷√<‹jÈ÷ <ÌÈ◊€
<Ç√e
الدميان
<Ω^œﬁيف
الراعي
]÷<·Á‚Çبطرس
بشارة
]÷<:
]÷<›Ç
<ò√eÊ
السابق عصام
االول الوزير
]˘<hÁfﬁ
]÷√<]Ñ‚ÊJÌÈ◊€
أمس ¬‡<
<sjﬂi
انطوان عقل
¬◊ <Óاحملامي
نعمان ثم
<›^Új÷c
<ÌÈ◊€¬ <ÿÈ„äi
<ÿ€√Ë
سعد<ª،فالنائب
عبده
<ÃÈøﬂi
<‹‚^äËÊ
والسيد_<^ñË
]<|Ü¢
طالل املرعيب الذي
السابق
]J^ÈÒ^„ﬁ<Ìœ�ﬂπ
عرض معه االوضاع.
واشار<
Çé⁄<]ÇiÖc<ÏÇÈä÷]<Ó◊¬<∞√jËÊ
�
 <∞eاحلاد
االنقسام
«Bandageان
املرعيب اىل
<TIR
<Elastic
<9õ
_ ^ï˝^e<ƒÈe^âاملتشنجة وغياب
واخلطابات
<ò√e<ŸÊ^ﬂi<±]<Ì
على هموم
تنعكس
احلوار
_<≈Áfâ
سلبا<ÏÇπ
]<ÌËÁÈ£
]<l]Å^ñπ
وشكر
ومشكالتهم».
اللبنانيني
÷JÜ⁄˘] <›à
]<]Éc <l^ﬂ”äπ
<ò√eÊ
«مواقفه
للبطريرك
املرعيب
<:÷]<4Œ^œ√÷]<ò√e<±]<Ì
^ï˝^e
] <Â^Èπاىل
ودعوته
اجلامعة
<‡⁄
<ÃËÜíi
الوطنية <ª
<‹‚^äi
]J‹ä¢الوطين الصحيح».
احلوار
ثم استقبل البطريرك
املدير<
›^äq˘]<ÔÇ÷H<l˜^£]<ò√e<ªÊ
الدولة يف
ملديرية
االقليمي
<·Á”Ë
أمن<ÇŒH
]<Â^Èπ
†<ãf
]÷<:
 <]Üqcعويدات
] <‡ävjäπطارق
الشمال العميد
<l^ä◊q
<‡⁄
÷ <‘ËÜvjالضباط،
وفد من
على رأس
<ºÈéﬂiÊ
<Pressotherapy
الرسولية
اجلمعية
] <á^„¢من
فوفدًا
]<Â^Èπ
<ÃËÜíiÊ
]÷◊<ÎÊ^À€
<Ñ}`Ëاملتحدة
الواليات
† <kيف
املارونية
<¯”ç
]<Í”÷ <Ç◊¢
<‡⁄
برئاسة امني حرب ،يرافقهم
_ J¯ñ
لبنان» األب
«كاريتاس
رئيس
]<l˜^£
]÷<ƒ⁄ <ÿ⁄^√j
“<‹jË <ÃÈ
<I
فضول.
سيمون
<·Á‚Ç÷] <ÌÈ€“ <^„È
<·Á”i
]÷<:
“ [‡�f÷]<Ìœ�ﬂ⁄<ª<]Çq<Ï4fالعام
ويف الدميان أيضًا القنصل
]÷ <·Á‚Çعقيقي
 <åانطوان
مالوي
<l^È€”e
Ç”i
<Ÿ^u <ª
جلمهورية �
]÷ <‡�fموضوع
البطريرك
حبث مع
الذي
<]ÇËÇ†Ê
<Ìœ�ﬂ⁄
“<ª <Ï4f
يف السابع
لكفردبيان
زيارته
]÷<ÖÇí
<ÿÀâ_Ê
]÷<ÏÜä
<∞e
�
والعشرين من آب اجلاري .واشار
�
<^ﬂm_<·Á‚Ç◊÷<ºÀç<]Üqc<ÿ
ñÀËH
الكاردينال مار
اىل ان
¬◊<Ó
]÷<ŸÁív◊÷H‡�f
<Çç
¬<ÌÈ◊€
عقيقي �
بطرس صفري سيزور
نصراهلل
JÏÇÈq<sÒ^jﬁ
<sÒ^jﬁضيف
<›ÊÇiوحيل
“‹< ايضا
البلدة
شرف<
Çç
<I
¬� <ÌÈ◊€
]÷[‡�fمأدبة تكرميية يقيمها على
على
 <‡⁄ايضا
الراعي
واستقبل
شرفه.
¬<Üé
˘“<Ün
]÷<›ÊÇi <sÒ^jﬂ
املرسلني
الرئيس العام جلمعية
JÏ^È£]<ÔÇπ<›ÊÇi<ÇŒÊ<l]Áﬂâ
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<Óju
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ضرورة االنفتاح على اجملتمع العربي والعامل

ÏjÄÄÄé˛a

اللبنانيني االب العام ايلي ماضي الشركة واحملبة «لنبقى كلنا يف التقى االكلرييكيني من ابناء
توافق مع اهلل والناس» ،داعيًا البلدة والكهنة ،داعيًا إياهم اىل
على رأس وفد من اجلمعية.
وبعد الظهر ،زار بلدة حصرون اىل «مزيد من الصالة واستلهام «أن يكونوا املثال الصاحل يف
يرافقه النائب البطريركي العام روحانية الوادي املقدس لعيش اجملتمع ويقوموا خبدمة الرعية
على اجلبة املطران فرنسيس الفضائل والتقوى والتعمق يف بكل حمبة وتواضع يف هذه
البيسري حيث أقيم له استقبال االميان» .وأكد ضرورة «االنفتاح الظروف الصعبة اليت متر بها
]÷√◊<ÌÈ€
<^„u^rﬂe
يتقدمه
]÷√^<Ì◊Òالبلدية
∂^<Ÿامام دار
حاشد
واجملتمع العربي عائالتنا كافة».
]<Ï^È£جمتمعنا
 <ªعلى
]<›Á¬Çπ
]÷√◊‹<
<^‚Å]Ü
_
<Ñ~jË
¬<^⁄Çﬂ
املونسنيور
وختام الزيارة عشاء تكرميي
 <ÌÈ◊€√÷]Êعبداهلل السمعاني والعامل يف ظل العوملة».
الرعية<ÌÈe3÷]Ê
<—¯}˜^e
انطونيوس جبارة
وكاهنا
 <·Á„q]ÁËالتقى الراعي مبشاركة البطريرك الكاردينال
 <^u¯âالقداس
 <ÌÈﬂõÁ÷]Êوبعد
]˜¬<Ÿ^€
<ÏÖ]Å]Ê
]÷”<ÜiÁÈf⁄Á
<ª
]<l]á^q
¬◊<Ó
<Ó◊¬<l]Ö^íjﬁ˜]<·Áœœ¨Ê<¯„¢]Ê<ÿ„¢]<‰e
وروبي زيبارة ورئيس البلدية املشاركني يف الصالة يف قاعة مار نصراهلل بطرس صفري.
<ÌËàÈ◊”ﬁ˜]Ê<ÌÈeÜ√÷]<l^«◊÷]<‡œjiÊ<ÿËÁ€j÷]Ê
ومن<‰È
الكنيسة<^π،
<ÃËÜç <–u
]<Ìä ^ﬂπ
˜·<
واعضاء<‹„Èä
^ﬂ⁄
ونقيب
البلدي
اجمللس
احتفل
هناك اىل كنيسة وامس من املقرر ان يكون
<oÈu<‰÷<ÅÊÇu<˜<4f“<^„uÁ€õ<JJÌÈäﬁÜÀ÷]Ê
]÷<Ìe^é
÷<‰
<ÿ€√iÊ
<‰e
<‡⁄ˆi
<^⁄
<]Ñ‚Ê
<ÿñ
]˜
املهندسني يف طرابلس جوزف السيدة عرب شوارع البلدة حيث البطريرك بقداس عيد التجلي يف
]÷<ÌÈâ^Èä
]<Ï^È£
<ª
<^„qÊá
<ƒ⁄
<’Ö^éi
<ÌËÇ◊e
¬<Áñ
‚<ÎÇﬂ
∑<ì€È
<Î]4⁄
]<^ﬂä£
اسحق وخمتارو البلدة .وعلى اقيمت اقواس النصر وزينت غابة األرز يف بشري ،الساعة
]˜<·^πÜe<ª<ÌfÒ^ﬁ<xfíi<·˜<x€�iÊ<ÌÈ÷]3â
والزغاريد
“ <Â]Ü∆Áاالجراس
وقع قرع
<ªبالورود
جوانبها
]˜<Ö]Üu
<hàu <ÌvçÜ⁄Ê
النائبان
<Ìœ�ﬂ⁄والرايات وصور الرابعة بعد الظهر .ودعا
]<^È÷]3â
<ÿ€√i
الالفتات <à◊ËÊ
<pÊ^â <ÁÈﬁ
تابع
البخور
الورود
ونثر
ورفعت
البطريرك
اىل
§ <4كريوز
جعجع<‰Èوايلي
سرتيدا
]˜<l]Áë
¬^÷<‡⁄ <ÌÈ
<Ìfäﬁ
وحرق<^„È
<k÷^ﬁ
¬<ÌÈ÷^€
<ª^œn÷]Ê
اجلمعيات]÷<ÎÅÇ√j
<^„√€j•Ê
مسريته ]<±تتقدمه
البطريرك
والتقى
]÷ <ÏÊÇﬂاملرحبة
القداس
] <ÎÖ^ñ£يف
املشاركة الواسعة
]÷<ÌÈﬁ^π2به<]Üøﬁ،
“^<^„◊ëÁi <lÅ
˜<^È÷]3â
<^Ë]ÁﬁÊ
وموسيقى
والفرسان
االخويات
<·Á”iÊكلمة.
والقى فيهم
واالهالي
حتييه
 <Ìﬂäuديين
ريسيتال
} <4يليه
<Ï4Àâالذي
<Í‚Ê <^7
<å^ﬂ÷] <Ìf¶Ê
]÷<ÌËÇ◊f
§<ª <^„i^⁄Ç
]÷<hÁ√é
مدور ^“Ê
]÷√<ÌÈeÜ
<ŸÊÇ÷]Ê
كنيسة
¬ <Ì◊Èœوصوال
حصرون،
<·^ﬂf÷Êفكانت
 <ãÈÒÖوالشكر
صالة املساء
اللويزة
وجوقة<Ìسيدة
غريس
‚<ÎÇﬂأما<gÒ^ﬁ
]<åÇﬂ„πاىل“<·Á
القديسة حنة حيث ترأس قداسًا يف كنيسة مار
رمحة.
<%Á”÷^⁄<‹‚<ÅÊÖÊ<Ì√eÖ]<^€7Ê<ÿÈÀjâÜ‚<ÌËÇ◊eالبا االثرية حيث بقيادة األب خليل
]JÌËÜ£]Ê<›¯ä÷]<Çéﬂi<:÷]<ÏÖÁ„œπ
Ê<ÿÈç]ÖÊاملطرانان البيسري
عاونه فيه
^<gu<˜]<‰È‚^ñË<˜<:◊Ò^√÷<9u<VÎ]4⁄<ŸÁœi <ÇÈä÷]<ÌµÜ“<Í‚Ê<^”ÈeÊÖÊ<^äÈﬁ
 <ÏÇÈä÷]Êيف
وكهنة الرعية
وشكراهلل حرب
÷<Ê] <·^ﬂf÷ <Ê] <^È÷]3â] <ª <^ﬂ“ <]Áâ <‡õÁ÷] <ÌœÈœç <‹È”u <Ó◊È
∑<ì€È
<^ﬂu
حضور املستقبلني من حصرون
]<‡õÁ÷]<Ìf¶<·˜<—Ü <˜<%^√÷]<ª<Ì√œe<Î
]÷J‹È”u<å^�∆<Ü¬^é÷]<4Àä
]÷<ÏÇÈäالقداس
<lÇ÷Êوخدمت
واجلوار.
جوقة<^€Ò]Å <Óﬂ≥] <H±^√i <!]Ê <ÏÜâ˜] <Ìf¶ <‡⁄ <Ì√e^j÷] <ÿeÜi <ÏÇ◊e
<ª <Î]4⁄
البلدة بقيادة طوني البا.
]<^ﬁÅ˜Ê
<ª
سليم <^ﬂœ ÁË
<·] <l^⁄^Œ<%^√÷]Ê<·^ﬂf÷<k�¬]<:÷]<Ì◊uá<ÌﬂËÇπ
يف
 <‹È◊√iÊنوعه
<ÌÈeÜiاألول من
احلدث
احلص]!<هذا
حيا الرئيس
القداس
يف بداية
<ŸÁŒ_Ê<HÌf¶<!]<·˜<Ìf-]<Ó◊¬<‹„jÚéﬂiÊ
«منرب]<±
باسم ¬<ÿœ
اخلوري <ÇÈ√â
القى ]÷”<4f
]÷<Ü¬^é
“<‡⁄ <Ï4f
العامل.
الوحدة الوطنية» الشرق األوسط أو يف
بالبطريرك
كلمة ترحيب
جبارة
»˜<<Ü}˚]<‡ËÇË<·]<ƒÈ�jäË<Çu]Ê<·^äﬁ]<ÇqÁË
الشعب]<ÎÊ]Ü7
يف ]÷<å^È
]÷<ÿu]Ü
]<ÌËÖÁ„€¢
<ãÈÒÖ
املسؤول
املصري «الذي عاش إال أن حماكمة
˜<ÕÜ√Ë<Çu]Ê<·^äﬁ]<ÇqÁË<˜<ÌœÈœ£]<ª<‰ﬁ
معاني
 <ÃâÁË<tÜ~π]Ê<ÃËÜé÷]<Ü€¬<Íπ^√÷]<ÿn€π]Êنادرة عندما املصري السابق حتمل
حصرون بلدة بطاركة آل عواد حلظات تارخيية
السمعاني.
والعالمة
]˚}J«Üحسين ذات أبعاد ال ميكن نكرانها
<›Á®Êالسابق
الرئيس
 <ÌÈπ^√÷] <Ìﬁ^ﬂÀ÷]Êمثل
<]4“^ç
<∞‚^ç
]÷<^ﬂä£]<ÏàÈ€π]<ÌÈ¬^€jq˜]Ê<ÌÈﬂõÁ÷]<Ì�ç^ﬂ
بالغة
“<ÿÒ]ÊÊ<›Ü“<ÔÁ®Ê<è”ﬂu<gÈ®<Ÿ^n⁄]<Ö^fاحملكمة حيث وسيكون هلا انعكاسات
وبعد االجنيل القى الراعي مبارك أمام
حصرون
اهالي
“ <ÎÖÁÀفيها
عظة شكر
<^„j⁄^ŒÊ
<^ﬂäu
يف
 <^‚4”Àjeالعامة
جمرى احلياة
‚ <ÎÇﬂعلى
 <Î]4⁄جيب
<∞ﬁ^ﬂيلقى ما
يفرتض أن
<‡⁄ <‹‚]ÁâÊ
]˜<^�â
<˜ÁœﬁÊ
العربي<gÒ^ﬁ <gj”⁄.
<ª <Ì÷Êˆä⁄
<Í‚Ê
<J^„jÈeÜiÊ
فاحملاسبة
العامل
أدائه
على سوء
والكهنة والبلدية واملطران من حماسبة
<∞ËÜ”ä¬<ÏÅ^ŒÊ<^eÅ]Ê<∞Èâ^ÈâÊ<]Ü√çÊ
البيسري على
ودميقراطية
حضارية
ظاهرة
طويلة يف
 J∞ÈuÊÖÊاالستقبال ،متناو ًال على امتداد سنوات
]÷<ÿï^ﬂiÊ <ÌË˜Á
<·^πÜeÊ
<Ç◊ÈÀm]3â
<Ç√œ⁄
للكنيسة
حصرون
اعطته
الصميم».
يكون يف
« <^€7^®]Êقد
احلكم» .وقال
<4} <‰È <^π <ÿ€√iÊ
]< <l^ËÁjäπ
¬◊<Óال“<ÿ
<^„qÊá <ƒ⁄ <‹Èœi <oÈu <ÍﬁÇÈâ
ما <ªÊ
والوطن ومشددًا على عيش
JÌ◊Ò^√÷]Ê<^È÷]3â]Ê<·^ﬂf÷ <k◊íuÊ<Ÿ^¬<Ç„√⁄<ª<^„jâ]ÖÅ<Î]4⁄<k√e^i

á‰Á@ò‡Óº@a7ﬂ@ıb‰è®a
„ÚÓ«b‡nuaÎ@ÚÓ‰†Î@Ú�íb

Ph: 9632 6890
Fax: 9681 1609

¯� È÷<8<Óju

<ﬁåb‰‡‹€@ÚÓ„b™@p˝ÓñÏm

¯� È÷<8
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البطريرك املاروني زار حصرون وبش ّري:

<ÌÈ÷ÇÈí÷]<ª<Ü Áji
]÷<‡⁄<kfä
333 Guildford Rd.
IBLAC E<l^ﬂÈ⁄^jÈ
Guildford NSW 2161 <^�u^fë<8
<–Èu^ä⁄<<DMORES
÷◊«<HÍ◊¢]Ê<ÿÈä
¬�<I<^Ë]Ç‚<Hl]ÖÁ
�
<Çu˜]<›ÁË <H^�ﬁ^•<^Ë]Ç7]<Ã◊«ﬁ
<ÖÁí÷<ÎÖÁ <4„øi
<9<‡⁄
]÷<HÖÁfâ^f
<Óju<^�u^fë <Ï4n“<ÔÜ}_<^Èç_Ê
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العرب والعالم

واجللسة املقبلة يف  14آب ووكيله طلب استدعاء وزير الداخلية احلالي العيسوي
حماكمة العادلي إجرائية
ﺻﻔﺤﺔ ٨
ﺍﻟﺴﺒﺖ  ٤ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ٢٠١١
احنسر االهتمام اإلعالمي بعض
الشيء ،وإن تكن التغطية
املباشرة استمرت يف التلفزيون
املصري ،فاحملاكمة أمس االول
اقتصرت على وزير الداخلية
العادلي]˘¬◊<Ó
]<ã◊.
<ãÈÒÖ
]¬<2j
وستة
حبيب
السابق
÷◊<4éπ]<ÌËÜíπ]<Ìv◊äπ]<l]Áœ
من الضباط الكبار ،بعد فصل
_<HŸÊ˜] <ã⁄
<∞äu
الرئيس
<HÎÊ^�ﬂõقضية
قضيته عن
_·<»]<gÒ^í÷]<Ö]Üœ÷]<Ñ°]<èÈ¢
السابق حسين مبارك وجنليه
_<±c<ÕÁŒÁ÷^e<ÜË^ﬂË<NQ<ÏÖÁm<^ﬂm
مجال وعالء اليت حتمل الرقم
<‡⁄<]�ÖÑ¶<H«g√é÷]<ÏÖÁm<gﬁ^q
 ،3642وقد أرجئت حماكمة
<Ó√äi <«ÏÖÁq`⁄ <Üë^ﬂ¬» <ÅÁqÊ
العادلي إىل  14آب.
÷◊<HèÈ¢]Ê <g√é÷] <∞e <Ì√ÈŒÁ
رئيس
اعلن
اجرائية،
بعد
<l]Áœ÷] <ÿ}]Å
جلسة <Ìﬂj
» <p]ÇucÊ
]<J«Ìv◊äπاملستشار امحد رفعت
احملكمة
الرقم
الذي ينظر يف
القضية÷<‰Ò^œ
<Ÿ¯} <HÎÊ^�ﬂõ
<Ÿ^ŒÊ
العادلي
اليت ختص
1227
]<Íﬁ^n÷] <∞éÈ¢
<Ω^fïÊ
<ÏÅ^Œ
وهو
تأجيلها اىل 14
آب<·c .
]<H∞Èﬁ]ÇÈπ
<o÷^n÷]Ê
_<^„⁄^⁄
صناديق “^·<
تفحص ]<Ìv◊äπ
»]÷<l]Áœ
من
ومغلفات
وكالء _<^ﬂm
]§<l]Ö^È
الوثائق<‡⁄
]÷√<ÇËÇ
الدفاع
شارك
]<lÑ°
÷”<^„ﬂ
<HÜË^ﬂË
<NQ
<ÏÖÁm
يف االطالع عليها ،وكانت بينها
<±c
<ÕÁŒÁ÷^e
]÷<gÒ^í
]÷<Ö]Üœ
دفاتر ومستندات وسجالت
واألمن <‰f÷^�⁄
الشرطة <;fiÊ
لعمل ]÷<g√é
<gﬁ^q
املركزي
]<·_ <±c <]�4é⁄ <H«Ì¬ÊÜéπ
بني  25كانون الثاني و11
»]÷<‰i]Áœ÷ <Ì�◊ä÷] <Ó�¬_ <g√é
شباط ،تاريخ تنحي مبارك.
]<ÿ”e <k◊⁄^√i <:÷] <Ìv◊äπ
عن
ويف الوثائق تفاصيل
<Í◊}]Ç÷] <‡ËÇÈ√í÷] <Ó◊¬ <Ì”ﬂu
وإمكان
األحداث
طريقة
<9ﬂq_ <ÿ}Çi
مواجهة_<Î
<ƒﬂπ <ÍqÖ^§]Ê
احلية.
الذخرية
استخدام
<ÇËÇ√÷]<É^°]Ê<Å¯f÷]<·Êˆç<ª
أسلحة
بني األدلة
<‡⁄وكانت
<æ^Àv◊÷ <4e]Çj÷]Ê
]˝<l]]Üq
فارغة
وطلقات
وذخائر
نارية<gÈiÜi
<ÏÅ^¬cÊ
]÷<‡õÁ
¬◊<Ó
وأشرطة
واسطوانات
مدجمة<ÎÇíj÷]Ê
]÷<Ì÷ÊÇ
_<l^ËÁ÷Ê
÷◊<J«‰÷^”ç_<ÿ”e<Å^äÀ
فيديو ،اىل
كاسيت وأشرطة
]<Ìv◊äπ
<·_ <Õ^ï_Ê
ضحايا
»]÷<l]Áœأحد
ملطخة بدماء
سرتة
<‡⁄˚]<Ÿ^œjﬁ˜]<–Èœ†<Ó◊¬<ÿ€√i
«ثورة  25يناير».
÷◊<g√ç<ã◊•<Ÿ¯}<‡⁄<Ì�◊ä
ووكالء
وأمهل القاضي الدفاع
<ÖÁjâÅ<ƒïÊÊ<∞f~jﬂ⁄<ãÈÒÖÊ
حتى
احلق املدني من السبت
<l]4È«i <p]ÇucÊ <Å¯f◊÷ <ÇËÇq
اخلميس لفحص األدلة واالطالع
†<‹Èø√÷] <^ﬂf√ç <Ÿ^⁄a <–œ
على األوراق املتعلقة بالقضية
<Íõ]ÜŒÁµÇ÷] <ƒ€jr€◊÷ <˜ÁëÊ
يف دار القضاء العالي ،قبل
]<ÿ“ <‰È÷c <ƒ◊�jË <ÎÑ÷] <Ü£
 14آب.
احملاكمة يف
معاودة
¬◊<Ó
<]�ÅÇé⁄
]÷<H«‡õÁ
_<^ﬂe

ومثل العادلي ومساعدوه داخل
قفص االتهام يف مقر اكادميية
القاهرة
بضاحية
الشرطة
اجلديدة يف شرق العاصمة
املصرية .وهم يواجهون عقوبة
االتهامات ≥<Ü
]÷<:÷] <Ìﬂ‚]Ü
_·<
يف
»]÷<ÕÊÜøثبتت
االعدام إذا
]<ƒÈ€¢
¬◊<Ó
<öÜÀi
]÷<Å¯f
<^„e
ً
حقهم ،وخصوصا القتل العمد
]÷<^⁄Ê <‡õÁ
]<Ö]Üœjâ
]÷<‡¬ <≈^ Ç
على
والتحريض
للمتظاهرين
†<l^fäj”⁄ <‡⁄ <‰Ò^ﬂe˘ <–œ
القتل وإعطاء أوامر بالقتل،
<l^Èf◊ä÷]Ê <l^È¬]Çj÷] <ÿæ <ª
وقد سقط  850شخصًا يف
<ªÊ <^„„q]Ái <:÷] <l^ËÇvj÷]Ê
الثورة .ويواجه العقوبة ذاتها
<Ö^éjﬁ]Ê<;⁄˘]<…]ÜÀ÷]<^„j⁄Çœ⁄
وضباط وسياسيون
مبارك
<J«Ìr�◊f÷]<ÏÜ‚^æ
يف
متظاهرين
قتل
قضايا
يف
<Ìv◊äπ]<l]Áœ÷]»<·_<Ó◊¬<ÅÇçÊ
أخرى.
القاهرة
<‡⁄ <ÌÚ
وحمافظات_<Î
<›^Èœe <x€äi
÷‡<
مساعد
العادلي
هم<gÈ‚3e
]÷<·Áﬁ^œ
ومعاونو ¬‡<
]§^<∞qÖ
األمن
الوزير رئيس قوات
]<Ê_<‹„√ËÊÜiÊ<∞ﬂ⁄˚]<∞ﬂõ]Áπ
¶^<g√é÷]<ÏÇuÊ<‡⁄<ÿÈﬂ÷]<Ì÷Ê
رمزي،
املركزي السابق أمحد
<‰È€◊ä⁄
]÷<ÌﬂjÀ
<p]ÇucÊ
مدير
<∞eلألمن
للوزير
ومساعد أول
<<’^ﬂ‚»<·_<‡⁄
]�ÖÑ¶<H«‰õ^fŒ_Ê
عدلي
العام السابق
مصلحة األمن
÷◊<Ì√ÈŒÁ
<Ó√äi
¬<ÏÖÁq`⁄ <Üë^ﬂ
مدير
للوزير
ومساعد أول
فايد،
<‘÷Ñ“Ê
<H‰éÈqÊ
<∞e
]÷ <g√éأمن الدولة املنحل
جهاز مباحث
]÷<l]Áœ
<ÿ}]Å
]÷<ÌﬁkÀ
<p]Çuc
حسن عبدالرمحن ،ومساعد أول
]<J«Ìv◊äπ
للوزير مدير أمن القاهرة السابق
<]ÖáÁ÷] <ãÈÒÖ <Ÿ^Œ <H‰j„q <‡⁄
امساعيل الشاعر ،ومدير أمن
]<ÎÑ÷] <HÕÜç <›^í¬ <ÎÜíπ
املراسي
اجليزة السابق أسامة
<ª<Ì“Ö^é€◊÷<^⁄ÊÜ÷<ÏÖ^Ëàe<›ÁœË
عمر
السابق
ومدير أمن  6أكتوبر
¬<Ç√e»<‰ﬁc<HÌÈ÷^�Ë˝]<ÏÇuÁ÷]<ÇÈ
فرماوي<Ì◊uÜ⁄ <’^ﬂ‚ <·Á”i .
_<ÏÖÁm <Î
استدعاء
وطلب وكيل العادلي
]<Üí⁄»<·_<±c<]4é⁄<H«ÌÈ÷^œjﬁ
منصور
وزير الداخلية احلالي
<Ï3À÷]<ÂÑ‚<º«ñ÷<·˚]<Ó√äi
شهادته
إىل <HÌÈﬂ⁄á
لالستماع<ÏÇ⁄
العيسوي ˘<ÿŒ
]˜<ÌÈ÷^œjﬁ
ترد<H^ﬁÜøjﬂË
ومل<^⁄
<Áï
}^<ª <Ìë
احملكمة
القضية.
يف
طلب<ÿñ
_ <¯fœjä⁄
على <·c
<oÈu
يف
_ <^ﬂ⁄^⁄وكان
الطلب.
<J«›^ŒÖ˘]<‡¬<Üøﬂ÷]<ò«eمعاينة
اجللسة األوىل األربعاء
<‡⁄ <^ëÜu
املتحف»‚<’^ﬂ
<·_ <Õ^ï_Ê
واجلامعة
املصري
مقر
“<ºâÁjπ]<Üvf÷]<Ìœ�ﬂ⁄<ŸÊÅ<ÿ
الداخلية
ووزارة
األمريكية
<Ó◊¬ <ÍeÊÖÊ˘] <Å^†˜] <·]Ç◊eÊ
ومبنى مصلحة األدلة اجلنائية
_·< <Ì�œﬁ <^€Ò]Å <Üí⁄ <·Á”i
إلثبات استحالة حصول األحداث
]<‹m <‡⁄Ê <HÌœ�ﬂπ] <ŸÊÇ÷ <á^”iÖ
كما رواها الشهود.
<ÏÖ^rj÷] <Ÿ¯} <‡⁄ <·Ê^√j÷] <Íi`Ë
إصدار
على
_<Êووافق أمحد
رفعت]÷<Ê_ <Ìu^Èä
]˜<Ê_ <Ö^€njâ

تصاريح لـ  66شخصا آخرين
من ﻭﻋﺎﻟﻢ
ﻋﺮﺏ
طاليب حضور جلسة احملاكمة.

حماكمة مبارك
†îÓßaÎ@k»ì€a@µi@Ú»Ó”Ï‹€@ÊÏ»èÌ@ÊÎäÏudﬂ@ZÎb�‰

وغداة الظهور األول للرئيس
<Â4øﬁ
<·_ <±c
<]�4é⁄
رأى سعد
تنحيه،
∆ <H«Â4بعد
السابق
<ÍﬁÁ”âÁ÷Üe
<ÁÈÀ◊Èâ
]˝<Í÷^�Ë
الكتاني ،األمني العام حلزب
÷{«<ƒïÊ
]<ÂÅ]Ç√jâ
احلرية ¬‡<
_¬<hÜ
املنبثق من
والعدالة
“<Ìu^Èä÷] <ÏÅÁ√÷ <‰i^Èﬁ^”⁄c <ÿ
مجاعة «االخوان املسلمني» ،ان
]˝<sï^ﬂ÷] <^‚]Ájä⁄ <±] <ÌÈ÷^�Ë
حماكمة مبارك «بثت الطمأنينة
<HÌÈ ^ïc <ƒ Å <ÏÁœeÊ <Üí⁄ <ƒ⁄
يف نفوس الشعب بأن العدالة
“<‡⁄<ÿÒ^âÖ<‰qÁÈâ<‰ﬁ`e<Ç¬Ê<^€
تأخذ جمراها ،وأنه لن يفلت
}¯<ƒÈréj÷<ÌÈﬁÁËàÀ◊j÷]<‰i]ÁﬂŒ<Ÿ
منصبه».
]˝<Í÷^�Ëيكن
جبرميته أيًا
جمرم
]÷<ƒj€j
¬◊<Ó
]÷<g√é
األوقاف
وقال وكيل وزارة
≤<J«^‚Ö^maÊ<Üí⁄<l^√rjﬂ
لشؤون الدعوة سامل عبد
<·_<ÍﬁÁ”âÁ÷Üe<‡¬<ÕÜç<ÿœﬁÊ
حماكمة مبارك
اجلليل
<ã”√ËÊ
«علنية<;√Ë
إن <Üí⁄
»]<Ö]Üœjâ
<·_Ê
<H^„◊€“`e
االتهام
]<Ìœ�ﬂπقفص
] <Ö]Üœjâفى
ووجوده
<^€“<HÌœ�ﬂπ]<Á¥<;√Ë<Üí⁄<Á¥
أمام الشعب فى مصر والعامل
_<^ñË
اكتمال<Ç€jäi
<Ìœ�ﬂπ] <ÏÁŒ
_·<
الثورة...
يؤكدان
<J«Üí⁄<ÏÁŒ<‡⁄
األعلى
اجمللس
وصدقية
]<xçÜπ
<ª
]¬ <2jاحلكومة
]÷<HkŒÁوجدية
‚<]Ñاملسلحة
للقوات
]÷<Ç€¶ <ÌËÜíπ] <Ìâ^ÒÜ◊÷ <áÖ^f
يف كشف الفساد».
]÷<^‚Üéﬁ <Ì÷^âÖ <ª <HÍ¬Å]2
غري أن احملاكمة مل تبدد خماوف
¬◊<«3ËÁi»<ƒŒÁ⁄<Ó◊¬<‰jvÀë<Ó
األطراف الليرباليني واليساريني
_·<
]˜<HÍ¬^€jq
÷◊<ÿë]Áj
يسمون «القوى
الذين باتوا
ّ
»_<à“3i<Ì◊fœπ]<Ì◊uÜπ]<l^ËÁ÷Ê
املدنية» من اعتماد اجليش
<H«Å¯f◊÷<ÇËÇq<ÖÁjâÅ<Å]Ç¬c<ª
<ªسيناريو
لتبين
اإلسالميني
<ƒïÊ
»]÷<Çf
على�]< _·<
2j√⁄
يناسبه.
الذي
السلطة
انتقال
<Üí⁄
<ke]Ám
¨<ÅÇ
<ÇËÇq <ÖÁjâÅ
وكتب ابراهيم عيسى يف
<^„â^â_<Ó◊¬<ÔÜrj÷<^„i^ËÁ÷Ê_Ê
«التحرير» املستقلة:
صحيفة
]˜<J«l^e^~jﬁ
<æ^À£]»<·_<Ó◊¬<Í¬Å]2÷]<ÅÇçÊ
«يفخر هذا الشعب انه الذي
<;√Ë
<Ö]Üœjâ˜]Ê
فعلها]˘<‡⁄
¬◊<Ó
˜< يف
مبارك
وأجلس
<ÔÇ√ji
∫^<l^âÖ
<›à◊jäË
<˜Ê
قفص ،لكين أخشى ان ندفع
¬◊<Ó
<‡�f⁄
_<Ê
<xËÜë
<ÿ”ée
مثن وقوف مبارك يف هذه
<H«‹„i^ËÜuÊ
]<∞ËÜíπ
<—Áœu
وأن ميرر مديرو
احملكمة غاليًا،
<‡⁄˘]<ÏÅ^√jâ]<·ÊÅ»<‰ﬁ_<]�Ç“ˆ⁄
شؤون البالد قوانني سيئة
<ÖÊÇﬁ <ÿøﬂâ <Ö^äπ] <xÈvíiÊ
وقرارات ليست حمل إمجاع
<ÜÒ^«í÷]<ª<∞ŒÖ^∆<^ﬂäÀﬁ_<ŸÁu
وان يردوا على أي نقد أو
∆^ ◊∞<¬‡<]÷<ÎÅ^íjŒ˜]<ÖÁ‚Çj
تريدون منا
هجوم بالقول :ماذا
<J«Í¬^€jq˜]<h^�œjâ˜]Ê

اكثر من ذلك ،أمل حناكم لكم
حسين مبارك وأجلسناه أمامكم
يف القفص؟» .وأضاف« :مت
اسكات الشعب املصري كله
بتلك الصورة اليت رأيناها
<ÌÈ¬^ Ç÷]<l^íí~π]<Ìﬂ¢<lÖÜŒ
أمس ،وهذا خطر حقيقي جيب
<Í“4⁄˘] <h]Áﬂ÷] <ã◊• <ª
التنبه له والتحذير منه».
<ª <ÿËÁ≥ <ÔÁjä⁄ <Ó◊¬_ <‹ËÇœi
وعنونت صحيفة «املصري
<ÌÈ}ÊÖ^í÷] <≈^ Ç÷] <s⁄]Üe <'ËÖ^i
اليوم» املستقلة« :الفرعون
]˘<‘÷ÉÊ <HÌÈ◊ÈÒ]Üâ˝] <ÌÈ“4⁄
داخل القفص» .وجاء يف
<Ö˜ÊÅ <·ÁÈ◊⁄ <NOQzS <ìÈí~je
«صورة واحدة
افتتاحيتها:
÷Js⁄]2÷]<ÂÑ‚<ÿËÁ€j
سريره
على
املخلوع
للرئيس]÷<·^$ÊÖ <ÃÈjâ <gÒ^ﬂ
<Ÿ^ŒÊ
غريت كل شيء،
]<l^íí~π
القفص ><Ìﬂ¢
داخل<·c <·^Èe
<ª
_ <k◊âÖاحملاكمة
^¬<HÌÈالثوار ان
اطمأن
<Ì÷^âÖ
]÷Ç
متثيلية».
حقيقية وليست
<H^ﬂÒ]Ç¬_Ê
˘<^ﬂÒ^ŒÇë
<ÌËÁŒ
_¬◊« <Óاالخبار»
صحيفة
واختارت
<ÔÁjä⁄
<ìÈí°
¬<2
«مبارك يف
عنوانًا
احلكومية
]÷<ÌÈ}ÊÖ^í
]÷<≈^ :Ç
÷<s⁄]2
≥<ÿËÁ
جنحت الثورة».
القفص ..اآلن
]˝<ÌÈ◊ÈÒ]Üâ
]˘<ÌÈ“4⁄
]<Ì“3éπ
واكتفت صحيفة «الدستور»
<‰ﬁ_<·^$ÊÖ<Õ^ï_Ê<J>^ﬂ≠Ö^i<ª
]÷”<Ï4fثورة
]÷«<l^ËÇvjوجنحت
املستقلة بعنوان:
]÷<:
<ÿæ <ª
مركز
مصر» .وقال اخلبري يف
<·d
<HÌÈ“4⁄˘]<ÌÈﬁ]àÈπ]<^„„q]Ái
األهرام للدراسات السياسية
“<h^äu<Ó◊¬<–ÀﬂË<Çu]Ê<Ö˜ÊÅ<ÿ
]˘<∞È“4⁄
]÷<gÒ]Üñ
<Í√ ]Å
عماد جاد إن
واالسرتاتيجية
´<‡⁄<ÔÁjä⁄<Ó◊¬_<Ó�√Ë<·_<g
«احملاكمة هي اإلشارة األوىل
]˘<Ÿ]Á⁄
اجمللس<‘÷É
]÷<ª <^≤ <H–ÈŒÇj
العسكري
اىل ان
]÷<l^Ë˜Á
ما ^≈<
مع ÷◊Ç
]<Ìíí~π
¬‡<يف مصر
حدث
يتعامل
]J^„Ò^À◊uÊ<ÏÇvjπوليس «جمرد
على انه ثورة»
‚<Í
]§�<ÏÁ
اصالح‚<ÂÑ
<·_ <2j¬]Ê
سيناريو
أوقفت
حركة
_‚<≈^ Ç÷] <s⁄]Üe <ÌÈ€
¬◊<Ó
<Üçˆ⁄
توريث احلكم».

سيف اإلسالم يتح ّدث عن اتفاق مع اإلسالميني وأورتيغا
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ينقل عن القذايف
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صرح سيف االسالم القذايف وحفظ العاصمة من الدمار،
ّ
جنل الزعيم اللييب العقيد معمر وحقن دماء الليبيني» ،وشدد
القذايف بأن اسرته توصلت اىل على انها «ثوابت ال لبس فيها...
اتفاق مع املتمردين االسالميني حنن مع التعددية ،مع العدالة ،ال
على التخلص من املعارضة نقصي احدًا ونؤمن حبق الليبيني
العلمانية اليت
تطالب برحيل يف<±cدولة
“<Js⁄]2÷]<ÂÑ7<ÿËÁ€j
واحزاب¬‡<
دميوقراطية]÷<ÄÁÈé
¬<ã◊• <Áñ
القائد
 <2j¬]Êاال ان
والده.
 <ªاىل
وخلص
] <hà£للسلطة».
االسالمي_·< وتداول
]˘<Í“4⁄
]÷<gÒ^ﬂ
<ÌË˜Ê
]÷<Íõ]ÜœµÇ
ذلك ،مؤكدا
الصالبي نفى
علي
العلمانيني قوية
«عالقتنا مع
]÷<ÎÊÁﬂ
>]˜<Ö^éjﬁ
<Çﬁ]2È◊Èq
“<∞jäËÜ
] <Í⁄^ﬂjπان<’ÖÁËÁÈﬁ
صدى يف
«أكاذيب خللق
انها
معهم يف خندق واحد ولن
]÷ <Ì◊i^œوحنن
<ÃÒ]Ñœ÷]Ê
<'ËÖ]Áí÷]Ê
<ÏÇvjπ]<l^Ë˜Á÷]<·_<^„È
_<^„«◊e
الوطين».
الصف
وابناؤه ان
 <^„ﬂ⁄Ê <H%^√÷] <ŸÁuيستطيع القذايف
]<ÏÇË]àjπ
JÜ≥ˆπ]<Ì√õ^œ⁄<›àj√i
_ <Ì€øﬁادعى
الذي طاملا
االسالم
يزحزحونا».
<‡�ﬂç]Ê <·c <åÁﬁ^€“^⁄
}�<Ÿ^ŒÊ <HÏ4
≥<^„”◊j
وسيف]÷<:
<‘◊i
كما والده ان املعارضة ضد
أمس
املعارضة
 <ÅÁ€¶<ãÈÒÜ÷]<^„â_ÜË<:÷]<ÿn⁄وحتسن
<]Üqc
<Ö]ÜŒ
موقف<≈ÊÜé⁄
<Çï <kiÁë
االسالميون ،أبلغ
النظام
مشال
<Ìfâ^ﬂπحلف
مسحت قوات
 <hàuÊعندما
<Ü≥ˆ⁄
<ÔÜ“É
]<l]Ü≥ˆπ
يقودها <H·]ÜËc <ª
_∑<Å^® <ÎÇ
 <å^∑Êان
«النيويورك تاميس»
حظرا
تطبق
<·^eÖÊÅاليت
 <ªاألطلسي
على¬^›<
¬<Çœ
]÷<ÎÑ
]˘<ŸÊ
صحيفة<H·^ﬂf÷ <ª
]!<
<Ì√ée<Ü‚^ø⁄<‡€ñi<‰ﬁ˘><NLLM
<Çâ˘] <Ö^ée
<ãÈÒÜ÷]Ê
∆<HÏà
«سيفرون
العلمانيني
املتمردين
 <ªاألسلحة على احلكومة الليبية
]÷<ÌÈ⁄^ä
]÷<x⁄^äj
<H^ËÖÁâاو<ÿ”éi
سيقتلون».
مجيعهم
 <ÏÅ^√⁄Êاليت
«قرطاجنة»
÷√ <›Çالنفط
 <]Üç^f⁄ <]ÇËÇ„iلناقلة
J>‘÷É<ÔÜ“É<^Èuc<ÇËÜﬁ<˜Ê
وقمع القذايف اإلسالميني
÷˙ J>Í“4⁄˘]<Í⁄Áœ÷]<‡⁄بشدة كانت تنقل وقودا يكفي
<ÏÖ]Åc
<Çﬁ]2È◊Èq
<kfuÖÊ
فرتة _·<
<xïÊ_Ê
≥<ÿËÁاغتيال
حكمه ،لكن
خالل
 <Ö]Üœeيف
بأن ترسو
السيارات
‚ <ÂÑماليني
_<l2j¬]Ê <Ü≥ˆπ] <Ì√õ^œ≤ <^⁄^eÊ
<0^í⁄
≠<›Ç
]÷<l^ÈqÁ÷Áﬂ”j
اللواء عبد الفتاح يونس أبرز بنغازي.
<Ü≥ˆ⁄
]<Çœ¬ <ÏÇvjπ
االنقسامات ]<ÏÇvjπ
]÷<l^Ë˜Á
 <ªداخل
احملتملة
شركة
]˘ <‹⁄الشحنة
]} <Ö^Èjهذه
]÷ <—Üéوختص
><Ç√e
<’ÖÁËÁÈﬁ
<ª
<O
<·^eÖÊÅ
<·Á”i
<^€ﬂË_Ê
]<hÜ�ñπ
]˘<ºâÊ
القوات
املناهضة للزعيم اللييب .الشحن التابعة للحكومة الليبية
]÷√^<ÏÜç
]÷<ÔÜ“Ñ
<‡⁄
<ºœ
_<›^Ë
<·Áﬂõ]Áπ]Ê
]˘<ÌÈ“4⁄
]÷<l]Áœ
وقال
سيف اإلسالم« :سنقوم لكنها ظلت يف عرض البحر
<Ìﬁ^‚c
بعدما <MM
<l^€r7
<Õ^ï_Ê
_·< مثل
ستصري
]˘<J·ÁÈ“4⁄ليبيا
بذلك معا...
<2€jfâمعلقة
وجدت نفسها
>‚ <ÂÑأشهرًا
<Ó◊¬ <Ç¬^äi
وماذا يف
] <l^íí~πايران.
السعودية او
˘ J>^“4⁄حلف مشال االطلسي
 <–Èf�iبني جهود
<ŸÁ◊Ë_<NM<ª<Ü≥ˆπ]<Çœ¬<ƒŒÁjËÊ
]÷<h]Áﬂ÷]<ã◊.<ÌÈ€‚_<Ün“˘]<ÖÊÇ
ذلك؟» .واضاف« :اعلم انهم ملنع إعادة تزويد قوات القذايف
]˘<ÌÈ√€¢] <è⁄^‚ <Ó◊¬ <D2€jfâE <^“4⁄_<Ì⁄¯â<¿Àu<Á‚Ê<Í“4⁄
ارهابيون .انهم دمويون .ليسوا الوقود وأنباء عن أن قائدها من
]÷√^JÏÇvjπ]<‹⁄˙÷<Ì⁄
J>^„Èﬂõ]Á⁄Ê
اشخاصا جيدين .لكن عليكم ان مؤيدي املعارضة.
<ÏÇ¬Ê <ÏÇvjπ] <l^Ë˜Á÷] <kﬁ^“Ê <l^Ë˜Á÷]<kﬂ◊¬_<H‘÷É<·Áñ∆<ª
تقبلوا بهم» .واوضح أنه اتصل ويف ماناغوا ،صرح رئيس
]<ª <Ü≥ˆπ] <k√õ^Œ <ÌÈeÜ∆ <ŸÊÅ <Ü≥ˆπ] <ƒõ^œjâ <^„ﬁ_ <ÏÇvjπ
بالصالبي الذي وصفه بانه نيكاراغوا دانيال اورتيغا اثر
]÷<:÷] <l]Å^œjﬁ˜] <gfäe <–e^ä÷] <ª <ÏÇvjπ] <‹⁄˘] <‰€øﬂi <ÎÑ
«الزعيم احلقيقي» للمعارضني اجتماعه مع وفد لييب بأن
_<gfäe <ÿÈÒ]Üâ˝ <‰÷¯} <‰qÁi <Ìv ^”π <ÿfœπ] <D2€jfâE <ŸÁ◊Ë
و»املرشد الروحي» لإلسالميني القذايف مستعد الجراء انتخابات
]÷√J∞ÈﬂÈ�ä◊À÷]<ƒ⁄<^„◊⁄^√i <ÔÜ“Ñ÷] <Ìfâ^ﬂπ <ÌËÜíﬂ
منهم.
لتسوية النزاع يف بلده شرط
]÷√^<ŸÊ˘] <·^eÖÊÅ <Ü≥ˆ⁄ <ÕÜ√ËÊ <ÎÑ÷] <H·^eÖÊÅ <Ü≥ˆπ <ÏÜç
رد بأن»كالم سيف توقف �عمليات القصف .وقال ان
لكن الصالبي
ّ
]÷√^<Íπ
<Ü≥ˆπ]>{e
<^È5Ö <Ì√ée <Ü‚^ø⁄ <‡€ñjË <‰ﬁc <k÷^Œ
االسالم ال اصل له واكاذيب «ممثلي القذايف الذين يقومون
÷√<ÇŒÊ <>NLLM <ÌËÜíﬂ√÷] <Ìñ‚^ﬂπ <HÌÈ⁄^ä÷]<Ï]Å^√⁄Ê<x⁄^äj÷]<›Ç
 <k„qÊ<:÷]<l]Å^œjﬁ˜]<Ç√e<‘÷ÉÊجبولة يف امريكا الالتينية يقولون
خللق صدع يف الصف الوطين».
<ÿÈÒ]Üâ˝<Ï4n“<l]Å^œjﬁ]<‰j◊◊°
جدا...
<ªموقفا
<^„œ£Êتتخذ
] <l]Ü≥ˆπان ليبيا
 <ªحمادثات
 <ÿÈÒ]Üâcاجرى
<±cاقراره بأنه
مع
<Ç„ç
مرنا“<^€
]÷<ÅÁqÁ
خيشون
انهم
يقولون
]÷ً JÌœe^äال« :حنن حوارنا معهم انهم
معه ،قائ
<Ö^”ﬁc
¬^›<ال<NLLU
]÷<Íﬁ^n
]<Ü≥ˆπ
¶ <ÅÁ€لكن
بالعكس،
]÷ <ãÈÒÜبل
 <·_<>·_<·_<Íâ><Ì”fç<lÜ“ÉÊتغيريات
ارتكز يف السابق وسريتكز على
_∑<ÎÇ
]˝<Íﬁ]ÜË
ان يقرر
÷◊ <ÌŒÜv€ينبغي
الشعب هو الذي
]§^ <ÌÈqÖالقذايف
<ÜËáÊهي رحيل
قضايا
ثالث
<^�⁄Ár‚Ê
]÷<ÌËá^ﬂ
]˘<Å^® <ÌÈ“4⁄
<Ç¬^ä⁄
التصويت».
وميارس حقه يف
<‰qÊليبيا،
 <åÁﬁ^€“^⁄من
 <ÃËáÁqوخروجهم
وابنائه
<¬◊JÿÈÒ]Üâc<Ó
^�ÀÈﬂ¬ <Ì÷^âÖ

Ô‹Óˆaãég@ÔÇÎäbñ@wﬂb„5€@�˝ÌÏ∏@òó¶@ÚÓ◊7ﬂc@ÚÓibÓ„@Ú‰ß

]÷<Ì“3éπ] <ÏÖÁ�π] <Í}ÊÖ^í
÷<VŸ^ŒÊ<JÏÁœe<Ìﬂr◊÷]<^„j
]÷Á⁄<:
�
جامعة الدول العربية
<ÿÈe
<DÌﬂr◊÷]E
]÷<ãÈÒÜ
>_<Ü”ç
إىل ذلك ،ألقى جمهولون
<›ÖÁﬁ
<Ö^f”÷] <^ñ¬˘]Ê
<»ﬁÁË
حارقتني على
اخلميس زجاجتني
<Ìﬂr◊÷] <ª <ÍÒ¯⁄á <ÿ“Ê <ã”ËÅ
مبنى جامعة الدول العربية يف
¬◊<Ìœ◊√jπ]<‹„jËıÖÊ<‹„iÅ^ÈŒ<Ó
قلب القاهرة .وقال مصدر
<‹„€¬ÅÊ
<H>s⁄]2÷] <ÂÑ‚ <ÿËÁ€je
فيها إن اجلامعة تلقت أخريًا
÷<Ö˜ÊÅ <·ÁÈ◊⁄ <NOQzS <ìÈí~j
تهديدات عرب اهلاتف من اعضاء
<JÎÖ^¢] <›^√◊÷ <ÿËÁ€j÷] <]Ñ7
يف اجلاليتني السورية والليبية
<Ñﬂ⁄ <kíí} <Ìﬂr◊÷] <·_ <Ü“ÉÊ
يف مصر.
]÷√^›<<Ö˜ÊÅ<Ö^È◊⁄<‡⁄<Ün“_<NLLS

@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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ﺍﺳﺮﺘﺍﻟﻴﺎﺕ

Saturday 6 August 2011

@ÚÓ‹ó–€aÎ@ÚÌãËì€a@ã◊aân€a@äb»éa@ùÓ–¶
@paäb�‘€a@Ô�‹‘nèæ@ÚÌÏ‰è€aÎ

إىل مقديشوJ‹„eÁÈq<ª
الصوماليني
اجملاعة تطارد
<ÇÈä÷]<Hà◊È‚<käË]<gÒ^ﬁ<‡◊¬_
<ÂÑ‚ <‹ﬂj∆_ <·_ <ÅÊ_» <Ÿ^ŒÊ <›ÁâÖ <·] < <ã“ÊÜe <∞◊∆
واالحتفاالت غابت عن شهر رمضان
<käË]<;õ]Á⁄<ƒÈréj÷<ÌëÜÀ÷] <‡ËÑ◊÷ <l]Ö^�œ÷] <Ÿ^€√jâ]

<Ö^�œ÷]
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J«ÌµÇœ÷]<ÌÈâ^Èä÷]<Ì ^œn◊÷ <·] <]ÖáÁ÷] <ÌäÈÒÖ <k÷^ŒÊ‡<يف⁄
<±Ê˘]
<Ìﬂä÷]
<ª <ÅÁŒÁ÷]
اجلميع
Bureau
of Statistics
. Census التعداد السكاني
J«[ºœ <∞mÁ◊π]<Ö^f“<^„√ ÇÈâ <l^â^Èâ<·Á“<‰Àâ_<‡¬<hÜ¬_Ê <Üç^fπ] <ÿ€√÷] <4e]Çi <Ÿ^€√jâ]»وسواح
أسرتاليا من مقيمني
<ÜŒ_Ê<·ÁeÜ”÷]<Ó◊¬<ÌfËÜï<öÜ
ّ
 أغسطس/  آب10 *اعتبارًا من
استمارة
^≈<ملءÀiÖ]
`·<اىلe
<∞mÁ◊π]<Ö^f“<[ƒ ÇË<‡⁄»<Ÿ^ŒÊ <^¬ÁïÁ⁄ <Ÿ]ài <˜ <Ä^ﬂπ] <4«i <ìÈ◊œi <‡⁄ <ÿm^∫ <‹“
<Çu] <^eÜ„”÷]
<Ö^√â_
� <–Èœvj÷التعداد
 سوف يتم مجع استمارات ليلة التعدادCensus
السكاني
<ƒ
ÜË
<·_
<‰ﬁ`ç
<‡⁄
<l^m^√fﬁ˜]
<VÍ‚ <ÌœÈœ£]Ê <[Üâ˘]
<›_
<^È÷]3â]<ª<Íâ^Èä÷]<›^äœﬁ¯÷
JòËÁ√j÷]<h^fâ]
.التعداد
/أغسطس
9 ،الثالثاء
< يومª
J»Üâ˘] <·] <Ÿ^ŒÊ <ÏÇvjπ] <l^Ë˜Á÷]Ê <4√äi <‡⁄ <4n”e <Ün“_ <Õ¯“˜]<آبl]ÇÒ^¬
<ƒËáÁj÷
<‰j�} <Ö^õc
- 2012  يونيو/ *حزيران
.2011
<ƒ
ÜË
<‡÷
<‡”÷Ê
<H
<·ÁeÜ”÷]
<ÓëÊ_ <H·ÁeÜ”÷] <gÒ]Üï
سيتم نشر أوىل نتائج التعداد
ويهدف التعداد السكاني اىل
<òÈÀ° <Ê_ <òËÁ√j◊÷ <l]ÇÒ^√÷] <QQ <^�¬^e <lÁﬁÖ^∆ <ÖÁä Ê2÷]
. 2011 Census السكاني
التقاط صورة واضحة عن
<ÂÑ‚
<RzO<±]Áu<Î]<l¯Ò^√◊÷<ÌÚπ]<ª
*االحصاء السكاني
‡<*فريق⁄ <Î_ <ª <ÃÈ÷^”j÷] إحصاء
أسرتاليا كما يهدف اىل
<ÌÈπ^√÷]<Ìví÷]<Ì€øﬂ⁄<kﬂ◊¬_
دقيق لعدد سكانها ليلة التعداد
<‡⁄ <ÏÖÅ^í÷] <l^¬^√ç˜] <·]
مبا فيه خصائصهم الرئيسية
.وأمكنة اقامتهم
<mobile phones<Ì÷Á€-]<Ãi]Á7]
وقد
صرح رئيس برنامج
ّ
<…^⁄Ç÷] <·^õÜâ <gfäi <ÇŒ
Paul  بول لو، التعداد السكاني
<›]Ç~jâ] <î^~ç˜] <Ó◊¬Ê
 أنه يف السابع من آب، Lowe
<Ê]<( textingE<ÌÈíﬂ÷]<ÿÒ^âÜ÷]
 أغسطس يكون قد تلقى كل/
<‡¬ <pÇvj÷]Ê <≈^€ä÷] <Ïà„q]
فرد يف أسرتاليا اإلستمارة
<·Êˆç
<ÌÚÈ‚
<lÜéﬁ
<Çv◊÷ free-hands devices < <Ç√e <^„“¯„jâ]<‡⁄<‹∆Ü÷^e<ƒ◊ä÷]املعلومات
الورقية للتعداد أو
<l^⁄Á◊√⁄<^ËÖÁj”Àe<‘◊„jäπ]
JöÜ√j÷]<‡⁄ <–í◊π]<Ì÷]ác<Ê_<^„⁄]Ç~jâ]<Ê_اإلستمارة
حول كيفية ملء
<Ó◊¬،eCensus
<ÌÈeÜ√÷] <Ì«◊÷^e
<ÏÇËÇq
<J«ÌÈ◊ë˘]<ÏÁf√÷]<‡⁄
وهي
اإللكرتونية
<Ó◊¬ <ÜËÑvj÷] <]Ñ‚ <ÇﬂjäËÊ
<—Áœu<‡¬<ÍﬁÊ3”÷˜]<^„√ŒÁ⁄
ً
الطريقة األسهل واألكثر أمانا
<Ãn”π] <›]Ç~jâ˜] <·`e <Ì÷Å_
.عرب اإلنرتنت
—< اإلستمارةÁäj÷]
مللء
<Å]Å3â]Ê
<Ïà„q˘]Ê <Ì÷^œﬂ÷] <Ãi]Á„◊÷ <–◊√ji<Ì◊”é⁄<‘ËÇ÷<kﬁ^“<]Éc <HŸ]Á⁄˘]
29,000
حوالي
قام
قد
ويكون
�*جوزيف
<^„„q]ÁË <ÇŒ <ÃŒ]Á⁄ <Ìﬂ€ñj⁄
<·_ <‡”µ <ÔÜ}˘]*رودة
<ÌÈ”◊â¯÷]
<عساف وخضرÑÚﬂÈu<H‰jË3ç]<ÎÑ÷]<sjﬂπ^e
Census
للمعلومات
جامع
<]Üée <‰⁄^ÈŒ
<^ﬂm_ <‘◊„jäπ]
<Ê_
<‰◊ËÇfi
<Ürjπ]
<Ó◊¬
<∞√jË
<öÜ⁄ <Ü�} <ÏÅ^Ëá <±c <ÎÅˆË
14,2
بتسليم
Collectors
J^„¬^qÖ]<Ê_<ƒ◊ä÷]<ÔÇuc
<ÿ”ç <Á‚Ê <HDgliomaE <ÍœeÇ÷] <Ê_<‰u¯ë]<Ê_<‘È÷c<‰ﬂ$<ÏÅ^¬c مليون9,8
مليون إستمارة اىل
�
<H›^¬ <ÿ“ <ª
J…^⁄Ç÷]<·^õÜâ<‡⁄<oÈf} <J‘Ò^ïÖ˝<Ü}a<ÿu<Î_<‹ËÇœi <ÌÚÈ‚ <–◊ji
.أسرتالي
<^ËÖÁj”Àe
<‘◊„jäπ]
<·Êˆç
<Ó◊¬<|^jπ]<ÿ£]<≈Áﬁ<ÃŒÁjËÊ
وأضاف السيد لو بأن" جامعي
<ÌÈ÷ÊÇ÷] <Ì÷^“Á÷] <krjﬂjâ]Ê
<:÷]
<Ì◊Úâ˘]
<‡⁄
<Ì¬Á€•
JÌ◊”éπ]<Ì√Èfõ
املعلومات سيقومون بتزويدكم
<Ì√e^j÷] <·^õÜä÷] <pÁvf÷
<^ËÖÁj” الالزمة
<ÌË˜Ê<·^”â<^„uÜ�Ë
باملعلومات
<·_ < <ÌÈπ^√÷] <Ìví÷] <Ì€øﬂπ <·Êˆç <ÌÚÈ‚ <›Çœi <^€“للمشاركة
."السكاني
بالتعدادVÿn⁄
<l˜^.]<ª<l^¬^√ç˜]<ÅÅÜi <l^⁄Á◊√⁄<^ËÖÁj”Àe<‘◊„jäπ]
كما
ملء
املهم
"من
بأنه
ح
صر
ّ
VŸÁu<xÒ^íﬁÊ <Ÿ]Á⁄˘]<Å]Å3â]<;ﬂ”µ<Ój⁄t
<:÷]
<ÌÈäÈõ^ﬂ«⁄ÊÜ„”÷]
التعداد
ألن
بدقة
اإلستمارة
[^„j√ Å<:÷]
ÇËÇrj÷]Ê<^ﬂf÷]t
<‡⁄»<Ïà„q˘]<ÂÑ‚<ÿn⁄<^‚Ç÷Ái
الضوء
سيلقي
السكاني
�
<^⁄
<
Íç
<]Üée
<k€Œ <]Éc  t
ÌÈ÷^Èju˜]<ÿÒ^âÜ÷]t
<ÌﬂõÜä⁄ <·Á”i <·] <‡”€π]
الكامل
االهتمام
وسيعطي
<Ó◊¬ <gqÁjË
<ÿ„.جملتمعكم
<HÜä”ﬁ]Ê
4q`j÷tاستخدام
�
J«Üéf◊÷
ويتم
<[‰u¯ëc<Ürjπ]
l^rjﬂπ]<Ì⁄¯ât
املعلومات اليت يتم مجعها
<‡⁄<^π^¬<OM<‡⁄<–ËÜ
*◊–<وهاني الرتكõ]Ê
* الزميالن انطونيوس بو رزق
<^�ÚÈç<kË3ç]
pÇ¨<]É^⁄t
<ŸÁu <l^⁄Á◊√π] <‡⁄ <ÇËà€◊÷التمويل
]<وتوزيعÉc<لتخصيص
<‹ÈÈœi<Ç√e<ÜËÑvj÷]<]Ñ‚<]Ç◊e<MP ميضوا
اجملتمع األسرتالي بأن
مالئم وبديل عن اإلستمارة
واخلدمات
التحتية
نى
والب
<[ÍË_Ö<l4∆<‹m
<ÌÈeÜ√÷]<Ì«◊÷^e<—Áäj÷]<—Áœu
ُ
<:÷] <l^â]ÖÇ÷]
<l^Úπ] بضع دقائق وميألوا إستمارة
واليت
، ،‡<التقليدية⁄الورقية
واحلدائق
كالطرقات واملدارس
<‡”Ë<%<]Éc<—Áœu<ÌË_<Í÷<ÿ‚t
ÍﬁÊ3”÷˜]<ƒŒÁπ]<ÏÖ^Ëá<ÓqÜ
Ë
�
<ÌÈﬁ^õÜä÷]<Üõ^~π]<ª<lÜéﬁ
، التعداد السكاني
ً
التشفري
تكنولوجيا
ألن ما حتميها
."واملستشفيات
العامة
<[Ÿ^íËc<Í√⁄
wwwJconsumerJvicJgovJ
الطريق
يقولونه سوف ينري
ّ
<l˜^.]<‡¬<Ì∂^ﬂ÷]<Ì◊€j-]
".املتوفرة
ومبا أن أكثر من مئة لغة حمكية
<ÏÜËÇ⁄ <H·Áﬁ <4◊“ <JÅ <lÅ^ _
J<<auKlanguages
ويؤمن
اليت تشاركونJÌÈäÈõ^ﬂ«⁄ÊÜ„”÷]
مستقب ًال أكثر إشراقا أيا كانت الطريقة
عرب أسرتاليا وقسما كبريا من
ً
<·Êˆç <ÌÚÈ‚
<ÌÚÈ„e
<Ÿ^íi˜]
<‘ﬂ”µ
<Ê_
املعلومات
 إن،„◊‘<غري لكل من يعترب أسرتاليا وطنا بها يف التعدادjäπ]
<Ì÷Å_<ÇqÁi<˜<‰ﬁ]<^€◊√÷]<Ÿ^ŒÊ
اجملتمع
يتحدر من خلفية
ّ
� <باللغةH^ËÖÁj”Àe
".له
<ÕÜ√Ë
<˜» <VÌ◊Ò^Œ
وعن
تعطونها_·< عنكم
^< “^ اليتËÖÁj”Àe <‘◊„jäπ] <·Êˆçفسوف
اإلنكليزية
ناطقة
<l^¬^√ç˜]
<t^jﬂjâ˜<ÌÈ
ّ
"
< مكتبÌvÈíﬁ
يتوقع
سرية وال ميكن
<^�È◊“ <‹„ŒÁœu
<Å]Ü تساعد
˘] <ƒÈ∂
<Ó◊¬ <ÌÈﬁ^•
<g◊�÷
ّ اإلحصاء عائالتكم تبقى
املكتملة
االستمارات
<Ì÷^œﬂ÷]<Ãi]Á7]<‡⁄<ÏÖÅ^í÷]
< أنMOLLQQTMTM
ABS األسرتالي
ّ
.اإلطالع عليها
يقوم ألحد
<]Üée
<Ü⁄˘]
<–◊√jË
<^⁄Çﬂ¬
<‡⁄
<Ê_
<‹ŒÜ÷]
دقيق
بشكل
ملؤها
يتم
اليت
<’^ﬂ‚ <·^“ <‡”÷Ê <H <Ìﬂ⁄a
 كل من جيدLowe  باملئة من السكان مبلء ودعا لو30 مجيع
حاجات
تأمني
ضمان
على
<Ì∂3÷] <Ì⁄Ç} <Ÿ¯} <ÃÈñiÊJ«l^⁄Ç§] <Ê_ <ƒ◊ä÷]
<Ÿ^€ju]
<Ö^„æ˝ مبلء
<ÌÈ ^“صعوبة
<l^ﬁ^Èe <عربÌËÜËÜvj÷]
اإللكرتونية
اإلستمارة
اىل
اإلستمارة
�
˘] <‹◊√Ëيف
<˜ اجملتمعات
<ÇŒ» <VÌ◊Ò^Œ
<‹ŒÜ÷]
<Ó◊¬
<DTISE <ÌÈ„Àé÷]Ê <Å]Ü.املستقبل
JÌÈ∆^⁄Ç÷]<›]ÖÊ˜^e<^„j◊ë
 وهو خيار زيارة املوقع اإللكرتوني، eCensus وطلب السيد لو من أفراد اإلنرتنت
JMOMPQL <ÔÇuc <≈^qÖc <‹„ﬁ^”⁄de <‰ﬁ_
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10 صفحة

ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺎﺕ
اسرتاليــات

pbÓy˝ó€a@…ÌåÏmÎ@Ú–ñb‰æa@|Ó�Ì@—ˆb�€a@¿@szj€a@Êc@pcä
مضمون األسئلة املنصوصة يف اإلمتحان
كيف ميكننا أن حندد مدة صالحية التأشرية وتاريخ انتهائها؟
على الجنسية األوسرتاليةÚr€br€aÎ@∂Î˛a@µnébˆã€a@äÎÜ@ıbÃ€g@ﬁÎb±@ãi@ZCäaàe@QTD
الخطي للحصول
1. Australia
Day is<h]Áﬂ÷]
the
<ÖÁ⁄_
<HÍ⁄Á”£] <…]ÜÀ÷]Ê
anniversary
of
<ÿ”ée
<ÃÒ^�÷] <–Èf�i
<›Ç¬ <åÜ”i
�
J«xÈvëÊ<–ÈŒÅ
1) the landing
of the
<≈Ü
<Ó◊¬ <gËÁíj÷]»
<Ó◊¬
<ÅÇçÊ
�
Australian
and New
Zealand
<Í◊}]Ç÷]
<‡⁄˘]
<ÔÁŒÊ
<l^⁄Á◊√π]
Army Corp at Gallipoli
<ÏÇÒ^¬
<]Á◊÷] <Ìâ^ÒÜe
2) <ÍÀËÖ
the <ÕÜç_
federation
of
<ÂÅÁ€ëÊ<H≈ÜÀ÷]<]Ñ‚<ÌÈ÷¯œjâ]<±]
Australian States
<H«!] <hàu» <Ìﬂ€È‚Ê <ÏÜ�Èâ <tÖ^}
3) the
arrival
the<^ëÁí}
First
<›àj◊⁄
<å^©
<ÜËáÁ÷]of<·_Ê
Fleet
from
Great
Britain
<Ö^Èj÷] <‡⁄ <Ün“_ <«!] <hàu» to
<{e
set<‰e
up<›^Œ
a convict
settlement
<Á‚
<^⁄ <·_Ê <H«Ü£]
<;õÁ÷]»
4) the independence of
<^„ﬁÁ€ñ⁄<‡⁄<Ì÷ÊÇ÷]<»ËÜÀi<ÿq]<‡⁄
<‰œËÜ
Ê <…Ü from
_ <·_ Great
<Ç√e <HÍﬁÁﬁ^œ÷]
Australia
Britain
<ã◊• <]Á◊ÀŒ_Ê <ÌËÖÁ„€¢] <Ìâ^ÒÖ
2. In aJ«Ì⁄Á”£]<]Á�œâ_Ê<h]Áﬂ÷]
referendum, what
<Ÿ^éÈ⁄
<ãÈÒÜ÷]
<Ô_ÖÊ
is referred to<Ö]ÜŒ»
as <·_
‘double
<^ñœ÷] <±] <ÍÀËÖ <Ì÷^uc <·^€È◊â
majority’, required for a
<Ã◊π]<Ó◊¬<^√◊�⁄<ãÈ÷<‰ﬁ_<±]<4éË
change in the constitution?
<‰e<ö3ÀË<·^“<‘÷Ñ÷<H–ÈŒÅ<ÿ”ée
1) majority
voters<ovfË
across
<ÍÀËÖ
<]Á◊÷] <ƒ⁄of<Ì÷`äπ]
<·_
the nation
combined
<l^nu^fπ]
<Áï <Ó◊¬
<Ñ~jË <‹mwith
<‡⁄Ê
the majority of judges
of the
J«›á¯÷]<Ö]Üœ÷]
<ÌÈ◊}]Ç÷]<ÜËáÊE<ÏÁ�}»<·_<±]<Ö^ç_Ê
High Court
<DÅ^Ëá
<Ÿ^€¬˘] <ÃËÜíi
<Ì⁄Á”u <ª
2) majority
of members
of
<·˘
<H≈Üäj÷]
<‡⁄
<Íç
<^„È
<ÅÊÖ^e
the Parliament combined
<kﬁ^“
<ÖÁ⁄˘] <‡⁄ <ÇËÇ√÷]
<’^ﬂ‚
with <:÷]
the majority
of voters
<Õ^”j¬˜] <ÌﬂÈ√⁄ <Ì◊uÜ⁄ <ª <Í¬Çjäi
3) majority of voters across
<ÏÁ¬Å» <{÷ <Ãâ_Ê <J«^„â^â_ <Ó◊¬
the nation combined with
<Ì⁄Á”£] <ÿ√Ài <ÌÈ√ËÜéi <Ìä◊¢ <ÎÜe
the majority
of voters
a
<Ö^fj¬]
<Ó◊¬ <H^„jËÖÁjâÅ
<›Ç√÷ in
<]Üøﬁ
majority of states
<Ÿ^€¬˘]<ŸÊÇq<ƒïÊ<‡⁄<Á‚<ÎÜe<·_
4) majority of Members of
<Ìf√÷<ÎÜe<g√÷Ê<Hgj”π]<ÌÚÈ‚<ŸÇe
<Ÿ¯}
<‡⁄ <HÌÈ◊È�√j÷]
<Ö]Éa <T <–ËÜ
Parliament
combined
with
<±Ê˘]<∞jâ^ÒÜ÷]<ÖÊÅ<^«÷]<Ì÷Ê^¶
the majority of Senators
<Ü⁄˘]» <·_ <Ó◊¬ <]ÅÇé⁄ <H«Ìn÷^n÷]Ê
J«^ËÖÁjâÅÊ<^Èâ^Èâ<öÁ
Ü⁄
3. Who
has the power to

…Ìãé@áÌãi

<ÌuÊÜ�π]<∞ﬁ]Áœ÷]<ƒËÖ^é⁄<ª<^„Ë_Ö
make laws that govern the
<Çœ¬» <^ñ ]Ö <H«h]Áﬂ÷] <ã◊• <ª
country?
<ã◊• <Ì÷Ê^¶ <·˘ <HÌÈ√ËÜéi <Ìä◊q
1) Only the parliament
<ÌËÖÁjâÇ÷]<l^�◊ä÷]<Ö^íj}c<h]Áﬂ÷]
2) The
Queen
and the
Prime
<Ì⁄á_
<–◊≠
<Ì⁄Á”v◊÷
<ÌÈŒ^nÈπ]Ê
MinisterJ«Ç◊f÷]<ª<Ï4f“<ÌÈâ^Èâ

27] General
3) the Governor

<gÒ^ﬂ÷]<«gÒ^j”÷]»<Ì◊j“<Áñ¬<ÅÇçÊ
4) The parliament and the
<Ì¬]Éc
<oËÇu <ª <27] <ÎÅ^
Prime<±]
Minister
<˜<h]Áﬂ÷]<ã◊•»<·_<Ó◊¬<H«ÜrÀ÷]»
<]4� é⁄<H«Ì⁄Á”£]<ÖÊÅ<Ñ}`Ë<·_<g´
4. Australia’s system of
<ÅÁ√Ë<‰⁄Ç¬<‡⁄<Ìä◊¢]<ÖÁñu»<·]<±c
government is a
<H«gÒ^j”÷]«{÷<Íâ^Èä÷]<gj”π]<±c
1) democratic
monarchy
<Ì⁄Á”u
<ÖÊÅ <ÿÈ√Ài»
<±] <^È¬]Å
2)
parliamentary
democracy
<·^ﬂf÷<·_Ê<^€Èâ˜<HŸ^€¬˘]<ÃËÜíi
3) absolute
monarchy
J«Íu^Èä÷]<‹âÁπ]<h]Áe_<Ó◊¬
<Ì÷^£^e
<Üm`j⁄ <·^ﬂf÷» <·_ <±] <kÀ÷Ê
4) aristocracy
<H^ËÖÁâ <ª <^�ëÁí}Ê <ÌÈ€È◊Œ˝]
<ÏÇﬂq_
<Ó◊¬
<Ç√Ë making
<% <oÈu
5. The
key<ÌËÁ÷Ê_
decision
<Ì÷^u<ª<›ÁÈ÷]<Á‚Ê<HÎÖÁä÷]<›^øﬂ÷]
body of the Australian
J«Ö^øjﬁ]

government is called
ÿÈ€¢]
1) the COAG
<‹ËÇﬁ<gÒ^ﬂ÷]<Ì◊j”÷]<Áñ¬<hÜ«jâ]Ê
2) the
Parliament
<MP
<«ƒŒÁ⁄
<±] <oËÇu <ª <ÿÈ€¢]
3)
the
Royal
Assent
<ÜËáÁ÷] <l^
Üíi»
<·_ <±] <H«Ö]Éa
4)
the
Cabinet
<ÌËÜn“˘] <·_ <kfni <å^© <ÿÈœjäπ]

<Ì÷ÊÇ÷] <ƒ€Œ <±] <Ó√äi <ÏÇËÇ¢]
<ÌqÊÜ€‚ <Á‚ <ÿíu <^⁄Ê <HÌÈﬁ^ﬂf◊÷]
<∞jﬂä÷]<Ÿ¯}<^7^√j
]<‰÷<‡”µ<·^“
Correct answers:
<›ÁË <HÌÈﬁÁﬁ^Œ <ÌœËÜ�e <∞jÈï^π]
I Question
:3
J«^È◊√ 1<]ÜËáÊ<·^“
<ŸÁuII
<l^øu¯⁄
<‘◊µ
<ƒÈ€¢]»
Question 2 :<VŸ^ŒÊ
3
<ÃÒ^�÷]<·_<Á‚<ÇÈ“˘]<‡”÷Ê<HÃÒ^�÷]
Question
1<%
<·_ III
<ÿq] <‡⁄
<Hÿ⁄^“ <ÿ”ée3<–:f��Ë
<±]<^j
IV˜<H«‰i^Èe^´]Ê<‰i^Èf◊â<Ü„øi
Question 4: 2
<ÏÖÇœ÷]<›Ç¬Ê<«!]<hàu»<|¯â»<·_
V Question 5: 4
<ã◊•<ÿÈ�√iÊ<l^äâˆπ]<^ﬂe<Ó◊¬

إجابات صحيحة

<·^€È◊â <Ÿ^éÈ⁄ <ÌËÖÁ„€¢] <ãÈÒÖ <ŸÁ◊£] <±c <ŸÁëÁ÷] <—Á√ËÊ
<HÍi^œÈ⁄ <gÈ® <Ã◊”π] <ãÈÒÜ÷]Ê <ÇÈÀπ] <·_ <ÔÜﬁ <‘÷Ñ÷ <HÌÈ¬ÁïÁπ]
�
� <Ìﬂï^£] <ŸÁvji
<·_ <Á‚
<ÌÈ◊€¬ <ª <^„Ò]Öa <öÜ <Ì÷Ê^¶ <2¬ <ÌÈf√
�
� é÷]
�
<
–£]
<—^œuc
<‹¬Å
<±c
<ÍÀËÖ
<]Á◊÷
<s„ﬁ» <·_
<Ó◊¬
<]
ÅÇé⁄
<H«ÃÈ÷`j÷]
�
�
<]Ñ‚
<Õ^íﬁcÊ
<HÌ÷]Ç√÷]Ê
<±c <Á‚ <^⁄ <Ö]Éa <‡⁄ <‡⁄^n÷] <ÔÁŒ <ÿqÜ÷]
�
�
<Ì⁄Á”£]Ê<‹”£]Ê<Ì�◊ä÷^e<Ö^nÚjâ˝] <l]á^®˝] <gu^ë <Há^Èj⁄^e <;õÁ÷]
<Ô2”÷]
<^€◊¬ <HÌÈâ^Èä÷] <ÌËÇÈ”÷] <ÌâÖ^∫Ê <l^”fç <Ãé“ <^„€‚]Ê
�
�
<ÔÇ÷ <ÏÇuÁ⁄ <ÌËıÖ <Î˘ <ÅÁqÊ <˜ <·_ <HÇu_<á]àÀjâ]Ê<ÎÇ†<·ÊÅ<H¯€√÷]
<Ó◊¬<Ìä ^ﬂ⁄<ÿe<HÖ]Éa<T<ÔÁŒ<^ŒÜ <^⁄<– Ê<^‚]Ü•<ÖÁ⁄˜]<Ñ}`i<·_<Ó◊¬
J«∞ﬁ]Áœ÷]<Íñjœi
<‡⁄ <ÏÅ^Àjâ¯÷ <ÌËÖ]áÁ÷] <ìí£]
ÎÖÅ^œ÷]
J«Ì�◊ä÷]Ê<Ì⁄Á”£]
<Ì√ï^} <ÔÁœ÷] <ÂÑ‚» <·_ <Ü“ÉÊ <Å^Ëá <gÒ^ﬂ÷] <«Ì◊j”÷]» <Áñ¬ <Ç“_
<˜ <HÃÈ÷`j÷] <ª <ÌÈqÖ^§] <l]4m`j◊÷ <Ö^f}_» <±] <oËÇu <ª <HÎÖÅ^œ÷]
<oÈu <HÎÖÁä÷] <ÇÈ√í÷] <Ó◊¬ <^€Èâ <Íe^Èﬂ÷] <ã◊.]» <·_ <H«ÿfœjäπ]
<ƒ⁄*املحامية
<öÖ^√jË <˜ <^≤ <‰äÀﬁ <ÇÈâ
<^‚Ç„éi <:÷] <l^e]Ü�ï˜]*حمد
<kä”√ﬁ]
بهية ابو
<Ó◊¬Ê<H·^ﬂf÷<ª<^„Ò^À◊u<Ó◊¬<^ËÖÁâ <›^øﬂ÷] <l^È÷a <ƒ⁄Ê <ÖÁjâÇ÷]
<±c <]�4é⁄1958
<H«Íõ]ÜŒÁµÇ÷]
<·_<ÊÇfË<ÎÑ÷]<H«!]<hàu»<‹„â_Ö <‰ﬁ_
والتشريعات
لعام
<Ÿ^€¬˘]
<ÃËÜíi
<Ì⁄Á”u
<ÿæ <ª»
<‰Èﬂ√Ë
<˜
<Íﬁ^ﬂf◊÷]
<Í◊}]Ç÷]
<·`é÷]
واجلدير بالتوضيح بأنه إذا كان
.1994 املماثلة له لعام
<∞e
<·Ê^√j÷]Ê
<·á]Áj÷]
<_Çf⁄
<xfíË
<‘÷Ñ÷
<H^ËÖÁâ
<‰Èﬂ√i
<ÎÑ÷]
<ÖÇœ÷^e
الشهر قد ابتدأ يف أول نهار من
J«–Èf�j◊÷<ÿe^Œ<4∆<l^�◊ä÷]
<Í◊rﬂi
<Óju
<ÿÈ”éj÷]
<ª
<oË3Ë
وعالوة على ذلك لقد حددت شهر كانون الثاني فأن نهايته
<ÖÁjâÇ÷]»
<±c <Ö^ç_Ê
J«’^ﬂ‚<≈^ïÊ˘]
انتهاء آخر نهار من
^›< تكون عندøﬂ÷]Ê
1901 لعام
قوانني_·<الرتمجة
� <Íe^Èﬂ÷] <ã◊r€◊÷ <Í◊}]Ç÷]
<·^€
øﬂË
<ÿÈ”éi»<±c<Íi^œÈ⁄Ê<·^€È◊â<^¬ÅÊ
. الشهر املذكورThe Acts Interpretation (
<g´ <oÈù <HƒËÜéj÷] <l^È÷a
�  بالرجوع،_·< إذًا
<ÖÁ⁄˘]<4Èäje<Óﬂ√
i<Ω]ÜŒÁﬂ”i<Ì⁄Á”u
”1“ إىل الفقرات
 ) وإرشاداتAct 1901
<Î_ <ª <ÏÜï^u <Ì⁄Á”£] <·Á”i
<Ìœ÷^√÷]<ÖÁ⁄˘]<ÿœﬂi<·_<Ó◊¬<HÌÈi^È£]
” أعاله فمن الواضح بأن2”املتسلسلة و
اهلجرة
<±c <kÀ÷Ê <J«ÌÈ√ËÜéi <Ìä◊q
<]ÅÇé⁄
<H«;õÁ÷]
<Ö]Á£]
<Ì÷Ê^õ
<±] <Î_Ö
يكون على
التأشرية
انتهاء
تاريخ
Migration Series
(
<ÌuÊ]Üπ] <Ì÷^u <^„ﬁc <hÁqÊ» <Ó◊¬ <ÊÇf¬ <·Áﬁ^œ÷] <ÿqÜ÷ <ÎÖÁjâÅ
 ) معنى كلمة) الشكل التالي يف حال قدمinstructions
<l]4m`j÷] <k† <Ì€Ò^œ÷] <ÌÈ⁄Á”£] <ƒËÜéi<˜»<·_<Ç“ˆË<ÎÑ÷]<l]ÇËÁ¬
4 شهر( على الشكل املبني حاملها إىل اسرتاليا بتاريخ
<^‚˜ÁjË <:÷] <HÌÈ◊}]Ç÷]Ê <ÌÈ€È◊Œ˝] <J«Ÿ^€¬˘] <ÃËÜíi <Ì⁄Á”u <ÿæ <ª
:2007 حزيران
:أدناه
<4È«j÷]» <ÿj”i <ãÈÒÖ <Üç^f⁄ <ÿ”ée <h]Áﬂ÷] <ã◊• <ãÈÒÖ» <·_ <Ô_ÖÊ
<‡⁄<H·Á¬<Ÿ^éÈ⁄<gÒ^ﬂ÷]<«|¯ë˝]Ê <Ìä◊q<±c<‰iÁ¬Çe<ÇËÜË<ÎÜe<D‰ÈfﬁE
 للفقرة2008  حزيران41 11 “الشهر هو فرتة زمنية تبدأ
J«ÌËÖ]àjâ˝]<‰f÷^�⁄Ê<‰i^√◊�i<Ÿ¯} <±c<·^”⁄<‡⁄<›^€j‚˜]<ÿœﬁ<ÌÈ√ËÜéi
.األوىل
يف بداية اليوم االول
<Ì⁄Á”u<ÿ€¬<ÿÈ√Ài<ÏÅ^¬c»<±c<^¬ÅÊ <ÌËÜn“˘] <ÿé Ê <‰◊é <ÌÈ�«j÷ <Ü}a
 للفقرة2008  حزيران32 22 املوافق من كل شهر
<^⁄» <^ñ ]Ö <H«Ÿ^€¬˘] <ÃËÜíi <H«Ì⁄Á”£] <ÿÈ”éi <ª <ÏÇËÇ¢]
.الثانية
من األشهر االثين
<]Ç“ˆ⁄ <H«Ì÷]Á¢]
� <‹Èâ]Üπ^e <Ó€äË <«‘ËÜ€j÷]»<áÁ´<˜»<‰ﬁ_<Ó◊¬<]�ÅÇé⁄
ًعشر وتنتهي فور
ا
<ò√f÷] <^ﬂñ√e <Ó◊¬
<ª <ÿí¨ <·_ <g´ <ƒËÜéj÷]» <·_ <–◊§ <^�Èâ^Èâ
من
أول نهار
<بدءJ«ÌﬂÈ√⁄
–< عندe]Áâ
<Ç“_Ê
<ƒÈ�jäi <HÌÈ◊√ <Ì⁄Á”u <ÅÁqÊ <ÿæ <MP <≈^∂]»
”.القادم
الشهر
<ÎÇfiÊ <Hl^À◊π] <ƒ⁄ <Óõ^√ji <·_ <]Éc <Ìä◊¢] <·_ <Ö^fj¬] <Ì„¢ <Ö]Éa
<V‹j}Ê<J«ÌËÖÁjâÅ<4∆<Í„ <lÇœ¬
<˜c<H«›Áä¶<Ü⁄_<]Ñ‚Ê<’Ö^éﬁ<‡÷»
<·Á”Ë <‡÷» <‰ﬁ_ <ÂÅ^œj¬] <ÔÇe_ <‰ﬁ_�
<]Ñ”‚<Å^œ√ﬁ˜<ÍﬁÁﬁ^Œ<h^íﬁ<’^ﬂ‚
J«Ìä◊q

Ïu@Âzí

]Ü‚á

<«ÌÈﬁ^ﬂf◊÷]<l]Áœ÷]»<Ì◊j“<Áñ¬<Ç“_Ê
<oËÇu <ª <]Ü‚á <·]Á�ﬁ] <gÒ^ﬂ÷]
<ÌËÜ£] <{ <·^ﬂf÷ <lÁë» <Ì¬]Éc <±c
<HÕ¯} <ÿí¨ <%» <‰ﬁ_ <H«Ì⁄]Ü”÷]Ê
<ŸÊÇq<ÌéŒ^ﬂ⁄<Ó◊¬<—^Ài˜]<‹jË<%Ê
<ã◊•<gj”⁄<ÌÚÈ‚<Ìä◊q<ª<Ÿ^€¬_
<|Üç <ÎÜe <ãÈÒÜ÷]» <·_Ê <Hh]Áﬂ÷]
<·^“<gj”π]<ÌÚÈ‚<^ñ¬_Ê<H‰i^ÈnÈu
<Ìä◊¢] <ÌËÖÁjâÅ <›Ç√e <‹„Ë_Ö <‹7
J«ÌÈe^Èﬂ÷]
<^⁄<·¯¬c<Ó◊¬<^ﬂœ ]Ái<^ﬂﬁ_»<xïÊ_Ê
<‡”÷Ê <HÂÅ^∑ <·]ÊÜ⁄ <ÿÈ⁄à÷] <‰÷^Œ
<Á‚Ê <HŸ^€¬_ <ŸÊÇq <ƒËáÁje <^ﬂÚqÁ
<ÌÚÈ‚<ª<ÜœË<%<^π^õ<H‘÷Ñ“<ãÈ÷
<ÎÑ÷]<HÍ◊}]Ç÷]<›^øﬂ◊÷<^œ Ê<gj”π]
<‡⁄ <Ÿ^€¬] <ŸÊÇq <ƒïÁe <x€äË <˜
<gj”π] <ÌÚÈ‚ <ª <‰jéŒ^ﬂ⁄ <·ÊÅ
J«ÂÖ]ÜŒcÊ
<h]Áﬂ÷] <ã◊• <ƒ€jq] <]Éc» <VŸ^ŒÊ
<MLL <ÜŒ_Ê <ÌÈ√Èfõ <ÕÊÜæ <ª
<xfíË<‹„ﬂÈe<Çu]Ê<‡⁄<ãÈ÷<H·Áﬁ^Œ
<ÂÜéﬁÊ <‰√ÈŒÁi <·ÊÅ <^È◊√ <^ﬁÁﬁ^Œ
<Í÷^j÷^eÊ<HÌ⁄Á”£]<ÿfŒ<‡⁄<ÂÑÈÀﬂiÊ
<gËÜäi<‡⁄<Ì€”£]<Í‚<^⁄<ÕÜ¬_<˜
<:÷] <ÌœËÜ�÷^e <Ÿ^€¬_ <ŸÊÇq <|]3Œ]
<g´<^ﬂ◊Œ<^ﬂﬁ_«{e<]Ü“Ñ⁄<H«[k◊íu
<Ó√äﬂâ<^ﬂﬁ_Ê<HÌä◊¢]<Çœ√i<˜<·]
<Ÿ^u <ª <h^íﬂ÷] <Ÿ^€j“] <›Ç¬ <±]
<]Ñ‚ <·˘ <HÏÁ¬Ç÷] <Ó◊¬ <Ö]Üë˝]
J«'ËÖ^j÷]<ª<ÿí†<%<Ìœe^â

 أعاله نستطيع2و1 فقرات
<‡©Ê <HÜ}a <Â^ü] <ª <Ç„jq] <ÎÜe
حتديد مدة صالحية التأشرية
<Ìä◊¢]» <·] <]Ç“ˆ⁄ <H«‰√⁄ <Ã◊j™
:على الشكل التالي
<Ã÷^≠ <^‚Å^œ√ﬁ] <·]Ê <HÌÈŒ^nÈ⁄ <4∆
J«h]Áﬂ÷]<ã◊.<Í◊}]Ç÷]<›^øﬂ÷]
حيق حلامل التأشرية بأن1 11
ÃâÁË
يسافر ويدخل إىل اسرتاليا
<Îá^∆ <gÒ^ﬂ÷] <Ì◊j”÷] <Áñ¬ <ÅÇçÊ
 حزيران4 ويقيم فيها لغاية
<Ìäâˆπ]» <±] <oËÇu <ª <ÃâÁË
. 2008
<» <·] <Ó◊¬ <H«Ÿ^âÖ˛÷ <ÌÈﬁ^ﬂf◊÷]
حيق حلامل التأشرية بأن2 22
<Ö^fj¬] <ª <Í‚ <l˜^íi˜] <Ì◊”é⁄
اسرتاليا
ويدخل
<يسافرÜËáÁ÷]
<·_
<å^©إىل
<ÿeÜç
<ÿÈœjäπ]
12
انتهاء
حتى
فيها
< ويقيمÿ“
<·ÁÀæÁ⁄ <«Ê4qÊ]» <ÍÀæÁ⁄
إىل
دخوله
تاريخ
من
<شهرًاH‰ËÇ÷
<H«ÂÜ⁄`e <]ÊÜ≥`Ë <·] <g´Ê
<^„◊È«éje <›^„i˝]» .اسرتاليا
<·] <±] <]4é⁄

من املهم جدًا أن حندد مدة
<ã⁄]<Ö]Éa<‡⁄<Üé¬<ƒe]Ü÷]<ÔÁŒ<lÇ“_
وتاريخ
التأشرية
صالحية
<ã◊.] <ãÈÒÖ <ÏÁ¬Å» <·_ <HŸÊ˜]
انتهائها عند قدومنا إىل
<ÿq_<‡⁄<ÌÈ√ËÜéi<Ìä◊q<Çœ√÷<Íe^Èﬂ÷]
اسرتاليا وذلك لالحتفاظ بوضع
<HÌËÖÁjâÅ<4∆<Í‚<Ì⁄Á”£]<ÿÈ√Ài
Lawful Legal(قانوني وشرعي
<H^ÈﬁÁﬁ^ŒÊ <^Èâ^Èâ <ÌïÁ Ü⁄ <Í‚Ê
) يف مجيع األحيان وخاللStatus
<Ö]Éa <T <–ËÜ <Ìf√÷ <g√◊Ë <ÎÜe <·_Ê
 إذا- إذًا. فرتة أقامتنا فيها
<^«÷] <Ì÷Ê^¶ <Ÿ¯} <‡⁄ <HÌÈ◊È�√j÷]
كان لدينا اإلملام بتحديد هذه
<H«Ìn÷^n÷]Ê <±Ê˘] <∞jâ^ÒÜ÷] <ÖÊÅ
 ساعتئذ ال،األمور املذكورة
<öÁ Ü⁄ <Ü⁄˘]» <·_ <Ó◊¬ <ÏÅÇé⁄
<قبلlÖÑuÊ
للحجز من
^<عرضةÈâ^Èâ
نكون
<‡⁄
<J«^ËÖÁjâÅÊ
ً دائرة اهلجرة أو
أو
والسجن
ال
<ÃÒ^�÷] <—^Ài] <ÿËÇ√i <ª <ovf÷]»
االحتجاز املؤقت الحقًا يف مراكز
<ÇŒ<‰ﬁ˘<HÕÊÜø÷]<ÂÑ‚<ªÊ<›ÁÈ÷]
.االحتجاز العائدة هلا
<– ]Áj÷]Ê<—^Ài˜]<4È�i<±]<ÎÅˆË

<4∆Ê <]3 ] <ÎÖÁä÷] <ÿu^ä÷] <Ó◊¬ <ÌÀë^ﬂπ]<Ó◊¬<›^Œ<ÎÑ÷]<HÍâ^Èä÷]
ميكنين حتديد تاريخ انتهاء
< كيفƒËáÁiÊ<∞ÈvÈäπ]Ê<∞€◊äπ]<∞e
كيف ميكننا أن حندد مدة صالحية
J«xÈvë
التأشرية؟
التأشرية ؟
<·_ <Ó◊¬ <—^Ài˝] <#»
<‰ﬁ] <xïÊ_Ê
J«l^Èu¯í÷]
èÈfu
<ÌË^∑ <Ã◊”π] <Á‚ <èÈ¢] <·Á”Ë
كل حامل
›< علىÁœË
بأنه جيب
< الgÒ^ﬂ÷]<«ÿfœjäπ]»<Ì◊j“<Áñ¬<Ô_Ö
) Schedule II( 2 لقد حدد جدول
<^„äÀﬁ
<Ì€„π^e
<Á‚Ê شك
<Óﬂfπ]
وبشكل
1994 من تشريعات اهلجرة لعام
<‡⁄˘]
<ÔÁŒ التأكد
<^„e <›Áœiتأشرية
<kﬁ^“ <:÷] <Ì¬]É]<±]<oËÇu<ª<èÈfu<ÎÅ^‚
اليت
التأشرية
< إذاî^~ç˘]»
.]·< التأشرية
صالحية
مدة
<H«—Üé÷]»
<·]
<ƒÈ�jäË
<Çu_ <˜بأن
<;√Ëدائم
<HÍ◊}]Ç÷] <‡ËÑ÷]
˜<لغايةcصاحلة
<هيl]Ç√π]
”‘<حيملهاÀË <ª
لعدة
<عائدةÏÅ^¬c
≈<مناذجÁïÁ⁄
إىل عدة
نظرنا
<ovf÷]
<·ÁuÜ�Ë
<Ö]Üœe
<ÏÅÁqÁπ]
�] قانوني2j√⁄<H«]ÖáÁ÷]<ã◊•<‡⁄
االحتفاظ بوضع
·<(وعلىÁ”i
التأشريات نرى
^—<منÀi]
انواع
<‹„jÈﬁ
<ÇŒ <HÃÒ^�÷]
<#»<‰ﬁ]<
 من اجلدير التنبه.وشرعي
سبيل املثال) هؤالء املرادفات
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مشاوي على أنواعها ومأكوالت حبرية طازجة
سهرات مميزة مع املطرب جورج خوري
والرقص الشرقي
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اسرتاليــات

مادلني بولفر خبري بعد
كابوس استمر  10ساعات

 25عاماً وصناديق األمل يف يوم دافوديل القادم
يأتي يوم اجلمعة املوافق  26آب/
أغسطس من هذا العام لالحتفال
بالذكرى اخلامسة والعشرين
ليوم دافوديل «،»Daffodil Day
وهو يوم خاص جدًا يف تاريخ
جملس مكافحة السرطان ،حيث
توجد خطط رائعة يف ذلك اليوم
إلقامة املهرجانات واالحتفاالت
عرب أحناء نيو ساوث ويلز.
وحنن نشجع عددا أكرب من ذي
قبل من األفراد واجملموعات
األهلية على اإلخنراط يف
الذكرى اخلامسة والعشرين ليوم
دافوديل ،حيث تبدأ االحتفاالت
بدعوة الناس ملساعدتنا على
توزيع صناديق السلع يف أرجاء
منطقتك احمللية.
يقول بينو ميجليونو ،سفري يوم
دافوديل ورئيس احتاد جمالس
اجلاليات العرقية يف أسرتاليا
(« )FECCAإنه ملن الرائع أن
نرى توزيع صناديق السلع يف
يوم دافوديل عرب أحناء املدينة
واملناطق النائية مثل املقهى
احمللي ومنافذ البيع بالتجزئة
القدامى
احملاربني
ومجعية
( )RSLواملدارس واملكاتب.
وإنه ملن دواعي السرور أن

نعلم بأن هناك الكثري من الناس
الذين يهتمون بأمر السرطان
ويسعدهم املساهمة مبا ميكنهم
القيام به ملساعدتنا».
و يقول السيد /ميجليونو «إننا
نرحب بشكل خاص مبن يطلبون
صندوقًا للمرة األوىل .ويرى
العديد من األشخاص أن هذه
الطريقة من املساهمة متثل
جتربة إجيابية ومرضية وحنن
نقدر مساعدتهم حقًا .إننا
كذلك ممتنون جدًا ملن يطلبون
صناديق السلع وملن يتطوعون
كل عام .فما كان بوسعنا أن
حنقق هذه النتائج بدون دعمهم
الثمني الذي ال يقدر بثمن .أشعر
بالسعادة عندما يقوم الناس يف
جمتمعنا بوضع صناديق األمل
عرب أحناء الوالية».
ُتدر صناديق السلع أموا ً
ال تساعد
على الوصول إىل إجابات حول
سبب إصابة الناس بالسرطان
وكيفية التحكم فيه وعالجه
ومنعه .وبهذه الطريقة ميكننا
التعجيل من اإلجنازات العلمية
ومواصلة تقديم خدمات دعم
مرضى السرطان اليت توجد حاجة
ماسة إليها ،مثل خط املساعدة

مكتب الضرائب حي ّذر من عمليات االحتيال
مفوض الضرائب Michael
نبه
ّ
ّ
 D>Ascenzoاليوم أفراد اجملتمع
ّ
توخي احلذر من عمليات
إىل
االحتيال املتعلقة بالضرائب مع
اقرتاب موعد تقديم الكشوف
الضريبية.
«خالل موسم الضريبة الذي
يشتد فيه العمل ،سيحاول
احملتالون االحتيال عليك بدون
تتنبه هلم ،وذلك باللجؤ إىل
أن
ّ
املكاملات اهلاتفية ،والرسائل
النصية،
العادية ،والرسائل
ّ
ورسائل الربيد اإللكرتوني،
واملواقع اإللكرتونية الوهمية،
بل وحتى إعالنات كاذبة عن
وظائف شاغرة بهدف التحايل
تفاصيلك
لتقديم
عليك
الشخصية ودفع املال».
«وحنن مدركون لوجود عمليه
احتيال هاتفي يتم تنفيذها
حاليًا ،وفيها يقوم شخص
يدعي بأنه من  ATOأو من
ّ
«دائرة الضريبة» بعرض منحة
بقيمة  7000دوالر إذا دفعت
 200دوالر».
«حياول هؤالء احملتالون التظاهر
بشرعية ما يقومون به وذلك
بإعطائك رقم قضية ورقم
هاتف كي تعيد االتصال بهم
عليه».
:D>Ascenzo
السيد
وقال
«على كل من يتلقى مثل هذه
األنواع من املكاملات أن يتعامل
ّ
وأال يعطي أية
مع األمر حبذر
تفاصيل شخصية أو أموال».
«إن  ATOلن يطلب منك أبدًا أن
تدفع املال لكي يصلك املبلغ
ُ
املعاد إليك من الضريبة».
ّ
مما إذا كان
«إذا احتجت
للتأكد ّ
شخصًا ما يتصل بك من ATO

فاتصل على الرقم
».132861
«إذا بدا أن شيئًا ما يثري الريبة
أو ظهر بأنه جيد مبا ال ميكن
تصديقه ،أو إذا طلب منك
أحد الناس تفاصيل شخصية
ّ
التأكد من هويته
أو مل تستطع
باالتصال مبصدر رمسي ،فإن
األمر قد يكون من عمليات
االحتيال وجيب أن تبلغ عنه».
:D>Ascenzo
السيد
وقال
«إننا نبقي اجملتمع على معرفة
بأية تقارير نتلقاها عن وجود
عمليات احتيال ،إما بواسطة
وسائل اإلعالم أو عرب موقع
 ATOاإللكرتوني .يقوم ATO
ووكاالت حكومية أخرى ،حسبما
يكون مناسبًا ،مبا فيها الشرطة
الفدرالية األسرتالية ،بالتحقيق
بضروب االحتيال هذه».
إذا كنت تعتقد أنك وقعت
ضحية أحد عمليات االحتيال
اتصل مبركز مكاملات الزبائن
التابع لـ  ATOفورًا وذلك
على الرقم اهلاتفي 8( 132861
مساء من االثنني
صباحًا إىل 6
ً
إىل اجلمعة).
ميكنك أيضًا إبالغ  ATOبعمليات
االحتيال اليت تستخدم رسائل
إلكرتونية مثرية للريبة وذلك
بتوجيه رسالة إلكرتونية إىل
ReportEmailFraud@ato.gov.
.au
للمزيد من املعلومات عن
كيفية محاية نفسك من عمليات
توجه إىل www.ato.
االحتيال
ّ
.gov.au/onlinesecurity
موقعان آخران تابعان للحكومة
األسرتالية
www.scamwatch.gov.au
www.staysmartonline.gov.au

وخدمات النقل واخلدمات املالية
وكتيبات املعلومات اخلاصة
بالسرطان اليت تترُ جم إىل
العديد من اللغات املختلفة.
إن دافوديل أصبح رمزًا لألمل
وسوف نعمل خالل االحتفاالت
بالذكرى اخلامسة والعشرين على
تعريف الناس الذين يعيشون
يف منطقتك بطرق مشاركة
قصص األمل لديهم والتطوع
ومجع التربعات واالنضمام إىل
األنشطة.
ومع تشخيص واحد من بني كل
اثنني من األسرتاليني مبرض
السرطان حبلول سن  85عامًا،
فإن يوم دافوديل هو يومك
بغض النظر عمن تكون.
إن اإلسهام مبا تستطيعه ملنح
اآلخرين األمل هو إشارة رائعة
تصنع فارقًا حقيقيًا وفوريًا
حلياة من هم يف منطقتك
والذين يؤثر عليهم السرطان.
االشرتاك بطلب صندوق سلع
أمر سهل للغاية .ميكنك:
• طلب صندوق أمل يضم سلع
يوم دافوديل لبيعه للعائلة أو
األصدقاء أو الزمالء أثناء شهر
أغسطس .وهذا أمر سهل ال
سيما إذا كان ميكنك وضع هذا
الصندوق يف مكان عملك.
• يرجى االتصال على 65 65 1300
 85أو زيارة www.daffodilday.
com.au
• إذا كنت حباجة إىل مرتجم
شفهي بلغة غري اإلجنليزية،
فريجى االتصال باخلدمة الوطنية
للرتمجة التحريرية والشفهية
على  .50 14 13علمًا بأن هذه
اخلدمة جمانية.
• سوف يتم حينها توصيل
صندوق إليك.

قضت تلميذة أكثر من عشر
ساعات من االرهاب بعد دخول
ّ
مقنع عنوة منزل والديها يف
سيدني وتركيب قنبلة وهمية
حول رقبتها يف حماولة ابتزاز
ممكنة.
وكشفت الشرطة انها مل تعثر
على متفجرات يف اجلهاز.
وقد خرجت الطالبة مادلني بولفر
( 18عاما) من املستشفى صباح
اخلميس (امس االول) وعادت
اىل املنزل مع والديها.
ومساء امس االول كانت عملية
مطاردة اجلاني ما زالت جارية.
وقال مساعد مفوض شرطة نيو
ساوث ويلز مارك اجلهاز انه
«معقد جدا وهو خدعة متقنة حيث
بدا بالتأكيد كأنه جهاز ناسف».
واضاف يقول «كان علينا التعامل
معه جبدية حتى نتمكن من اثبات
خالف ذلك ،وهذا بالضبط ما
فعلناه وهذا هو السبب يف أنه
استغرق وقتا طويال».
واعترب والد مادلني ،وليام،
نفسه واحدا من أغنى الرجال يف
أسرتاليا.
واألسرة ،اليت انتقلت مؤخرا
إىل أسرتاليا من نيويورك
وتعيش يف قصر يف ضاحية
مومسان،.ليس لديها فكرة عن
سبب استهدافهم.

املزيد من اخليارات لسلفيات
Family Tax Benefit Part A
َّ
تتلق Family Tax
إذا كنت
 ،Benefit Part Aفلديك اآلن
املزيد من اخليارات عند تقديم
سلفة.
طلب للحصول على ُ
السلفة هي عندما حتصل
ُ
على ٍ
جزء من استحقاقك مبكرًا
ٍ
وقت تكون
كمبلغ مقطوع ،يف
ٍ
فيه أكثر حاجة للمبلغ .وسيتم
مبلغ بسيط من دفعاتك
خصم
ٍ
نصف الشهرية املستقبلية
السلفة.
لتغطية مبلغ هذه ُ
بإمكانك اآلن تقديم طلب
يوم من السنة.
ُ
سلفة يف أي ٍ
وبإمكانك أيضًا حتديد مبلغ
السلفة الذي تريد احلصول
ُ
عليه ،وذلك يف نطاق
احلد األدنى واحلد األقصى
املنطبقني عليك .وسيكون
ُ
االسر اليت
مبقدور معظم
لديها طفلني أو أكثر احلصول
ٍ
حبد أقصى
سلفة
على مبلغ ُ
أعلى.
َّ
سلفة
إذا كنت
تتلق دفعات ُ
تلقائية كل ستة شهور،

فسيتعينَّ عليك تقديم طلب
مرة أخرى بعد  1يوليو/متوز
ّ
لالستمرار يف خيار الدفع
هذا.
للمزيد من املعلومات أو
لسلفة
إلعادة تقديم طلب
ُ
مستمرة:
• قم بزيارة املوقع االلكرتوني
www.familyassist.gov.au
• اتصل على الرقم *131202
للتحدث إىل مكتب املساعدة
ُّ
العائلية Family Assistance
 Officeباللغة العربية
• اذهب إىل أحد مكاتب Family
 Assistance Officeالواقعة
يف مكاتب ميدكري Medicare
أو مراكز خدمة العمالء لدى
Centrelink
سنرتلينك
.Customer Service Centres
*قد تتفاوت أسعار املكاملات
وفقًا ألسعار مقدمي اخلدمات
اهلاتفية .املكاملات اجملراة من
اهلواتف العمومية واحملمولة قد
رسوم أعلى.
تـفرض عليها
ٌ
ُ

بروكس يضجع الشبيبة على ابداء رأيها على
فايسبوك اجمللس االستشاري للوالية

شجع نائب مقعد ايست هيلز
غلني بروكس الشباب يف
منطقته االنتخابية لزيارة صفحة
الفيسبوك للمجلس االستشاري
لنيو ساوث ويلز وقول كلمتهم
وابداء رايهم حول الكيفية اليت
ينبغي للحكومة نيو ساوث
ويلز وضع أولويات التمويل
لربامج الشباب.
ومنتدى الفايسبوك هو جزء
من إعادة النظر حلكومة يف
نيو ساوث ويلز لربنامج
مستبلية أفضل للتأكد من أن
تلبية املنح التمويلية القيمة
احتياجات األوالد والشباب يف
الوالية.
وهذا املنتدى هو واحد من
جمموعة متنوعة من االستشارات،
مبا يف ذلك املنتديات العامة
واللقاءات وجها لوجه مع
الشباب واملنظمات الشبابية
يف سائر أحناء الوالية.
وقد شجع نائب مقعد ايست
هيلز «الناس الذين ترتاوح
أعمارهم بني  13و 25على
الكتابة على صفحة فايسبوك
اجمللس االستشاري للشباب
يف الفرتة بني  3و  17آب
بالنسبة ملا خيص الربامج
واملشاريع واخلدمات اليت
يريدون أن يروها معتمدة يف
جمتمعاتهم احمللية».
وقال السيد غلني بروكس
«تلتزم حكومة نيو ساوث
ويلز التشجيع على اجراء حوار
حقيقي مع املواطنني الذين
خندمهم.
واضاف يقول «هذه فرصة
عظيمة للشبيبة احمللية لتخربنا
كيف تشارك يف جمتمعنا ،وما
هي احتياجاتها ،وكيف ميكن
للحكومة أن تساعدها».

على سعيد آخر كشف نائب
ايست هيلز يوم االربعاء
املاضي انه سيتم وضع عقد
موحد مبسط لكبار السن يف
قرية التقاعد retirement village
اكثر واسهل فهما.
وقال السيد بروكس ان وضع
عقد موحد لقرى التقاعد سيقدم
للسكان املزيد من الوضوح
وحيقق قدرا أكرب من الثقة يف
هذه الصناعة.
وتابع يقول انه «مت تعيني جلنة
خرباء من قبل دائرة التجارة
العادلة يف نيو ساوث ويلز
للمساعدة يف تطوير جمموعة
من املصطلحات القياسية
الستخدامها يف مجيع عقود
قرى التقاعد يف الوالية ..إن
أعضاء اللجنة هلم خربات واسعة
يف قطاع قرى التقاعد».
وقال السيد بروكس ان
«العديد من عقود قرية التقاعد
حاليا استخدامها معقد جدا».
واضاف نائب ايست هيلز
يقول ان تقرير مكان العيش
هو خطوة هامة لكبار السن،
وميكن أن تكون عملية شاقة.
وسائل اإلعالم  :جيفري غراسو
.0421778671

More choices for Family Tax
Benefit Part A advances
If you receive automatic
advance payments every
six months, you will need
to reapply after 1 July to
continue this payment
option.
For more information or to
reapply for a continuous
advance:
• visit www.familyassist.
gov.au
• call 13 1202* to speak to
the Family Assistance Office
in Arabic
• visit the Family Assistance
Office located in Medicare
offices
or
Centrelink
Customer Service Centres.
*Call charges may vary
depending on the telephone
service provider. Calls
from public telephones
and mobile phones may be
charged at a higher rate.

If you receive Family Tax
Benefit Part A, you now
have more choices when
you apply for an advance
payment.
An advance is when you
get part of your entitlement
early as a lump sum, so you
can have it when you need
it the most. A small amount
will be deducted from your
future fortnightly payments
to cover this advance
payment.
You can now apply for an
advance payment on any
day of the year. You can also
choose how much you want
to get, within your minimum
and maximum limits. Most
families with two or more
children will be able to
receive a higher maximum
advance amount.
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ëäbœ@Êbu@Zﬁbóm˝€
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Mob: 0419 999 554 - 0405 203 535
Tel/Fax:
(02) الدليل
8704 1490
التجاري

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

124 HIGHLAND AVE,
Yagoona NSW 2199
<gëÊ<g÷^œ÷]<gÈ“Üi<‡⁄<‹”i^q^u<ÜÒ^ä÷
@=‹„

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

êÓè„ãœ@ëÏÇbi@l@aÏ‹óma

›‡»€a@¿@Ú€b–◊Î@Òåbnø@Ú‹ﬂb»ﬂ@ÚÓ„b™@Ò7»èm@
Ph:(02)
9709 2267 - Fax:(02) 9707 3213
<Ï2}<Ìﬂâ<OL<‡⁄<Ün“]<
Mob: 0410 606 786

ëäbœ@Êbu@Zﬁbóm˝€
30
Hoskins
Avenue Bankstown
Mob: 0419 999 554 - 0405 203 535
Tel/Fax: (02) 8704 1490
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@pbj‹†
CEDAR*Industrial
DRIVING SCHOOL
paäbÓè€a@ÒÜbÓ”@·Ó‹»n€@åä¸a@Úéäáﬂ
@Úœb◊
@Ò7Ãó€aÎ@Ò7jÿ€a@ﬁb‡«¸a@áË»n„
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�
�
@ÚﬂáÇÎ@@NNÒ5Ç@NNôbónÇa
@Ú‰é@SW@÷Ï–m@Ò5Ç @pbjéb‰æa
@›‡»‹€@Ú€b–◊Î@Ú‹ﬂb»æa@¿@÷áñ
Managing Director

٢٠١١  ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ٤  ﺍﻟﺴﺒﺖ١٣ ﺻﻔﺤﺔ
<ÏÅ^Èœ÷]<Ìí}Ö<Ó◊¬<ŸÁí£]<ª<Ç¬^äﬁ
Zﬁbóm˝€
Tel/Fax:
(02)
9725
7011 ZbÓ„aä@ÄÄi@aÏ‹óma
<ÌÀÈ”⁄Ê<Ì¨Ü⁄<ÌnËÇu<ÏÖ^Èä÷]
0435922378
753 Hume
Hwy Shop 28A Bass� Hill
@Ú‹ﬂb»æa@¿@÷áñÎ@áÓ«aÏæa@¿@Ú
”Ü
Plazza Bass Hill NSW 2197
åÖ]Çπ]<h¯� �÷<Ìë^}<Ö^√â]
sayitwithroses@optusnet.com.au

@Û‹«@aÏ‹óma@á€a7:a@¿@·ÿmb„˝«¸
0407405846@Zﬁbóm˝€
87648186@Zµ‡”ã€a@áya
ANBBRICKLAYINY
17 003 994 394
RAINBOW
P/L
@97405846@@@@@@@@@@@
@Îa
Safwat
Arfan – Sayed
·ÿmbuby@ãˆbè€
Manager
0403482345
�–©aÎ@ŸÌ5€a@ıb‰i@Âﬂ@
b‡Á7ÀÎ@Êb
(B.COMM., FTMA, AIM, FTIA)

@Dl]ÅÊà÷]E<l]Å^Ëà÷]<]Üq]Ê<<·Áõ^f÷]
PH:
9793 8333 Mob: 0414 600 042

@pbj‹†
Ph:(02) 9709 2267 - Fax:(02) 9707
3213
@Úœb◊
Mob: 0410 606 786
@pbjéb‰æa
30 Hoskins Avenue Bankstown
êÓè„ãœ@ëÏÇbi@l@aÏ‹óma

Tel/Fax: (02) 9725 7011 ZbÓ„aä@ÄÄi@aÏ‹óma
753 Hume Hwy Shop 28A Bass Hill
Plazza Bass
Hill NSW 2197
Abraham
 ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱDirector
ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ
sayitwithroses@optusnet.com.au
Managing

378 922 0435

Residential
*Commercial*P/L
RAINBOW
BRICKLAYINY
*Industrial

·ÿmbuby@ãˆbè€
�–©aÎ@ŸÌ5€a@ıb‰i@Âﬂ@
@Ò7Ãó€aÎ@Ò7jÿ€a@ﬁb‡«¸a@áË»n„
b‡Á7ÀÎ@Êb
paáÌá‡n€a@Âﬂ@·ÿmbuby@Úœbÿ€
@ÚﬂáÇÎ@@NNÒ5Ç@NNôbónÇa
Ò5©a@kybñ@l@aÏ‹óma
ÚÓˆbiãËÿ€a@pbzÓ‹ón€aÎ@
·z‹ﬂ@Ïia@áËœ@
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@Z·”ã€a@Û‹«@@@@@@@@@@@@@
0407 666 190
Zﬁbóm˝€

0414@983@608Z·”ã€a@Û‹«@aÏ‹óma
@Hasham

0435922378
Tailoring
LicZ@185750C
B G

Glass & Glazing
@kÓè„@p˝´
for all your glazing
needs

ANB

@xbuç€a@kÓ◊ãm@Âﬂ@·ÿmbuby@ãˆbè€
@ÚÌäbvn€a@…ÌäbìæaÎ@ﬁåb‰‡‹€
k‹�€a@kèy
17 003 994 394
@Showers Screens~@
@Tables tops~@Splash
back~@Frameless Glass
Manager
@Ÿ€à@7ÀÎ@p�˝0a@pbËuaÎ@LpbÌaãﬂ

@Ú†bÓÉ‹€@·íb:a
ÚÓ€buã€a

Safwat Arfan – Sayed

ﺍﻟﻘﺼﺎﺕ
ﺃﺣﺪﺙ ﺍﳌﻮﺩﻳﻼﺕ ﻭﺃﺟﻤﻞ
ﹼ
Ò5©a@kybñ@l@aÏ‹óma
(B.COMM.,
FTIA)
óma
ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﺎﺕ
ﻟﻜﻞFTMA,
 ﺟﺎﻫﺰﺓAIM,
ﺭﺟﺎﻟﻴﺔ
ﺑﺪﻻﺕ
@ÚÓjÌãõ€a@pbﬂá©aÎ@Újéb0a@
µﬂdn€a@pb◊ãí@…ﬂ@›ﬂb»n„F@@@@@@Ú
�Ó„b™@Ò7»èmF@@@@@
@@@@@@@@
·z‹ﬂ@Ïia@áËœ@aÏ„c@Úœb◊@‚á‘„
<gëÊ<g÷^œ÷]<gÈ“Üi<‡⁄<‹”i^q^u<ÜÒ^ä÷
ﻃﻠﺒﻪ
ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﻭﺣﺴﺐaÏ„c@Úœb◊@‚á‘„
ﻧﺨ ﹼﻴﻂ ﺍﻟﺒﺪﻻﺕ
0404015551@Zäb„ãi@Äi@ﬁbóm¸a
@ÚÓjÌãõ€a@pbﬂá©aÎ@Újéb0a@
@pb◊ãì€aÎ@Üaãœ˝€@ãmbœá€a@ŸèﬂÎ
·Áõ^f÷]<gë<Ÿ^€¬]<‡⁄<‹”i^q^u<ƒÈ€¢
@Z·”ã€a@Û‹«@@@@@@@@@@@@@
@
Dl]ÅÊà÷]E<l]Å^Ëà÷]<]Üq]Ê<<·Áõ^f÷]
0407
666
190
االلكرتونية
العنكبوت
–õ^ﬂπ]<ƒÈ∂<ª<k◊Àâ˜]Ê<‰¬]Áﬁ]<Ó◊¬<
ﻭﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﺍﻻﺟﻮﺍﺥ ﺍﶈﻠﻴﺔ
ﻧﺴﺘﻌﻤﻞ ﺃﺟﻮﺩ
<ÌÈâ^ÈŒ<ÌÈﬂ⁄á<Ï3Àe<9ËÜï<ÅÊÅÜ⁄<2“]<‡€ñﬁ
@pb◊ãì€aÎ@Üaãœ˝€@ãmbœá€a@ŸèﬂÎ
ﻭﺧﺒﺮﺓيف
عربي
الكرتوني
ﺃﺳﻌﺎﺭاكرب
احد
ﻓﻲ
..ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ
موقعﻓﻲ
واهم ﺻﺪﻕ
..ﻣﺪﺭﻭﺳﺔ
›‡»€a@¿@Ú€b–◊Î@Òåbnø@Ú‹ﬂb»ﬂ@ÚÓ„b™@Ò7»èm@
êÓè„ãœ@ëÏÇbi@l@aÏ‹óma
<9ËÜñ÷]<4f§]Ê<gâ^-]<]ÊÇ€j¬]
LicZ@185750C
<ÌÈâ^ÈŒ<ÌÈﬂ⁄á<Ï3Àe<9ËÜï<ÅÊÅÜ⁄<2“]<‡€ñﬁ
B
G
eeds
<Ï2}<Ìﬂâ<OL<‡⁄<Ün“]<
الباسيفيك
شرق
Glass & Glazing
ﺍﻟﻌﻤﻞ
y@ãˆbè€
Ph:(02)
9709 2267
- وجنوب
Fax:(02)اسرتاليا
9707 3213
Êbœã«@pÏ–ñ
<9ËÜñ÷]<4f§]Ê<gâ^-]<]ÊÇ€j¬]
ëäbœ@Êbu@Zﬁbóm˝€
for
all
your
glazing
needs
‰‡‹€
ضناوي
نبيل
بالسيد
االتصال
(ﻣﺴﺒﻖ
ﲟﻮﻋﺪ
)ﺍﻻﺣﺪ
٦ العالناتكم
ﻧﻔﺘﺢ
Mob:
0410
606ﺃﻳﺎﻡ786
@xbuç€a@kÓ◊ãm@Âﬂ@·ÿmbuby@ãˆbè€
ÌÈfËÜñ÷]<‹”i^q^u<ƒÈ∂<ª
Êbœã«@pÏ–ñ
Mob: 0419
999 554
- 0405 203 535
ns~@
@ÚÌäbvn€a@…ÌäbìæaÎ@ﬁåb‰‡‹€
0404149000
:الرقم
على
Tel/Fax:
(02) 8704
1490
(Bell Tower
Centre)
30 Hoskins
Avenue
Bankstown
ash
k‹�€a@kèy
ÌÈfËÜñ÷]<‹”i^q^u<ƒÈ∂<ª
124
HIGHLAND
AVE,
Glass
@Showers Rd.
Screens~@
Ph: www.alankabout.com
9635(Bell
7629
– Fax: 9633 1658
Unit 24/ 191 Parramatta
ä÷
Tower Centre)
LpbÌaãﬂ

÷]
mF@@@@@
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@Tables tops~@Splash

Auburn, NSW
NSW
2144
Yagoona
2199
back~@Frameless
Glass

�˝0a@pbËuaÎ@LpbÌaãﬂ
Tel: 8756 3600 @Ÿ€à@7ÀÎ@p
- Fax: 8756
3699
Email:
safwat@ozemail.com.au
PH:
9793
8333
Mob:
0414
600 042
µﬂdn€a@pb◊ãí@…ﬂ@›ﬂb»n„F@@@@@@Ú�Ó„b™@Ò7»èmF@@@@@

@=‹„
@pbj‹†
@Úœb◊
@pbjéb‰æa

0404015551@Zäb„ãi@Äi@ﬁbóm¸a

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@
@Hasham
Ò5©a@kybñ@l@aÏ‹óma

UnitPhillip
24/ 191St.
Parramatta
Rd.
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عربيات

مصر تق ّدم النموذج الراقي حملاكمة العصر
حسـين مبـارك ونظامـه فـي القفـص
حبست مصر أنفاسها ،صباح
أمس ،يف انتظار مشهد مل
يكن ليخطر على بال احد من
املصريني ،والعرب عموما:
حسين مبارك الذي حكم البالد
 30عامًا حتى خلعه املصريون يف
شباط املاضي ،وهو يدخل قفص
املتهمني يف قاعة أكادميية
مسي بـ»حماكمة
الشرطة ليبدأ ما ّ
القرن» .وأثناء الساعات الطويلة
للجلسة اليت بدأت يف العاشرة
صباحًا ،وانتهت عند الثانية
ظهرًا ،بدت مصر و كأن آلة
الزمن قد توقفت عندها ،حيث
خلت الشوارع  -وخاصة يف
القاهرة  -من السيارات بينما
تسمر عشرات املاليني أمام
شاشات التلفزيون ليشاهدوا
بأعينهم مبارك وابنيه وهم
جيسدون واقعهم كـ»متهمني»
حُياكمون بتهم قتل املتظاهرين
والرتبح وتسهيل بيع الغاز
املصري إلسرائيل بأقل من
سعره.
وعكس اهلوس اإلعالمي الذي
دار منذ مساء األحد وحتى صباح
احملاكمة ،بسؤال «هل سيحضر
مبارك احملاكمة أم ال؟» درجة
التشكيك لدى املصريني حتى
آخر حلظة جتاه مبدأ حماكمته
أص ًال .وكان طبيعيًا أن يستبدل
هذا التشكك بصدمة ظهور
مبارك على سريره بعدما نقلته
مروحية من مستشفى شرم
الشيخ ،الذي يقيم فيه منذ قرار
حبسه يف نيسان املاضي ،بينما
وقف ابناه عالء و مجال أمامه
بزي السجن األبيض املخصص
للمتهمني ،يف حماولة ملنع
الكامريات من تصويره ...بينما
كان املئات يف اخلارج يصرخون:
«السفاح».
صدق املصريون ،والعرب ،ما
مل يكن ليصدقه عقل منذ أشهر
قليلة :رئيس عربي سابق ،خلع
بثورة شعبية ،والحقته ضغوط
الشارع حتى فرضت مثوله امام
حمكمة.
ويف غمرة األعصاب املشدودة
داخل القفص وخارجه ،أرهق
اجلميع أمس يف باقة من املشاعر
القوية ،اليت تراوحت بني
الشماتة ،والشعور باالنتصار،
والتعاطف ،واالنتقام ،طوال
للجلسة،
األربع
الساعات
ولساعات طويلة بعدها .ورمبا
يكون املشهد يف أكادميية
مبارك للشرطة ،ورئيس مصر
السباق حياكم فيها ،قد طغى
بالفعل
وحفر
على حلظة تنحيه عن احلكمُ ،
يف ذاكرة كل من عاصره ،بغض
النظر عن احلكم الذي سينطق به
القاضي يف نهاية احملاكمة.
ومل ينافس جنومية حضور من
كانوا خلف القضبان بثقلهم
السياسي  -مبن يف ذلك وزير
الداخلية السابق حبيب العادلي
وستة من مساعديه  -سوى
القاضي امحد رفعت الذي أدار
اجللسة حبنكة وحرفية بدت مرحية

للمتهمني واملدعني باحلق املدني
والنيابة العامة ،احملرك الرئيسي
للقضية.
وعند الساعة الثانية بعد الظهر،
أعلن رفعت استمرار احملاكمة
اليوم للنظر يف قضية العادلي
ومعاونيه ،وتأجيل النظر يف
قضية مبارك وابنيه حتى  15آب.
كذلك قضى بإيداع حسين مبارك
املركز الطيب العاملي ،التابع
للقوات املسلحة والذي يقع على
طريق القاهرة  -اإلمساعيلية.
وبذلك تنتهي عالقة الرئيس
السابق بشرم الشيخ اليت احتلها
منذ خلعه حتى صباح أمس.
وتعد أخطر تهمة يواجهها مبارك
والقيادات األمنية ،االشرتاك
اجلنائي مع العادلي يف القتل
العمد والشروع يف قتل
متظاهرين سلميني ،واليت قد
تصل عقوبتها إىل اإلعدام ،ومتثل
العنصر الشائك يف احملاكمة
كلها ،ألنها تهمة جنائية.
وحبسب القانون اجلنائي ،جيب
إثبات ان متهما بعينه قد قتل
شخصًا أو أشخاصا بعينهم.
واألمر الالفت يف احملاكمة ان
مجيع املتهمني شركاء ،سواء
بالتحريض أو إصدار أوامر
بالقتل ،لكنهم مل يقوموا هم
حبمل سالح لقتل متظاهرين.
أما الضباط املتهمون بفعل
قتل املتظاهرين ،فيحاكمون
يف قضايا منفصلة .وحبسب
القانون اجلنائي ال بد من وجود
الركن املادي  -أي من نفذ
إطالق النار  -يف القضية.
ويف غمرة احلدث ودالالته
السياسية العظيمة ،مل يتوقف
اإلعالم كثريًا عند هذه التفاصيل
اليت قد تدفع بتربئة املتهمني،
كما يقول ضياء رشوان،
اخلبري السياسي يف مركز
األهرام للدراسات السياسية و
اإلسرتاتيجية.
وقد تفسر هذه اخللفية سبب
الثقة اليت ظهر بها املتهمون،
بهيئتهم الواثقة املرتبة .فعالء
ومجال مبارك كانا ،بزيهم
األبيض للمتهمني ،أنيقني،
حليقي اللحية ،بشعر مصفف
كما عهدهم املصريون يف
السابق .حسين مبارك ظهر
بشعره املصبوغ سوادًا .وحبيب
العادلي ،برغم زي السجن األزرق
الذي كان يرتديه (كونه الوحيد
ضمن املتهمني الذي ينفذ حكم
السجن  ١٢عاما يف قضية أخرى)
وقف متحديًا ،هو وأعوانه.
احملاكمة مل تكن عادية ،فجميع
الضباط الذين يتولون حراسة
املتهمني ،وصلوا إىل مناصبهم
يف ظل حكم مبارك ،ولذلك،
مل يكن مستغربًا قيام ضباط
ولواءات يف الشرطة باإلقبال
عليهم وهم يغادرون احملكمة
يف طريقهم إىل سيارات
الرتحيالت للسجن ،ملصافحتهم
حبرارة .واألدهى ان اثنني من
املتهمني يف قضية العادلي
يعمالن يف مناصب حساسة
يف وزارة الداخلية ،ومل يصدر

النائب العام قرارًا حبسبهم حتى
اآلن.
وكانت الكلمات القليلة ملبارك
وابنيه خالل الساعات األربع
للجلسة هي احلدث األبرز واألكثر
إثارة ألنها جاءت بعد مرور أكثر
من ساعة ونصف ساعة على
بدء اجللسة ،ختللتها اسرتاحة
عند الساعة احلادية عشرة
والنصف ،طال انتظارها .تعني
على القاضي إثبات حضور مجيع
املتهمني ،فرفع مبارك ذراعه
األمين ،وحتدث عرب امليكروفون
بصوت قائ ًال «أفندم ...كل هذه
االتهامات أنكرها» .أعقبه كل
من عالء و مجال اللذين كررا
العبارة ذاتها« :أنكرها مجيعها»
و»أنكرها متاما» .ولوحظ بوضوح
قيام عالء ومجال حبمل مصحفني
يف أيديهما طوال اجللسة.
وأحيلت قضية قتل املتظاهرين
اليت حياكم فيها حبيب العادلي
يف  25متوز ،وكانت منفصلة عن
قضية مبارك وابنيه ،إىل القاضي
امحد رفعت بعدما أعلنت دائرة
أخرى يف حمكمة اجلنايات ضمها
لألوىل ،كون االثنني يتشاركان
تهمة قتل املتظاهرين نفسها.
ويتوىل عملية الدفاع عن املتهمني
فريد الديب ،احملامى الشهري
بأدائه الذي يغلب عليه الطابع
املسرحي يف احملاكم املصرية
واملعروف بتوليه قضايا مثرية
للجدل أو سيئة السمعة كالدفاع
عن اجلاسوس اإلسرائيلي الذي
كان يقيم يف مصر عزام عزام
عام  ،1997وعن هشام طلعت
مصطفى الذي أدين بقتل
املغنية اللبنانية سوزان متيم
عام .2009
ويف هرج ومرج ،سببته كثرة
احملامني يف القاعة ،حتدث
الديب مرتني فقط ليطلب يف
األوىل من احملكمة إعادة القضية
إىل احملكمة السابقة ،إي إىل
القاضي عبد السالم مجعة ،ألنه
مت رد احملكمة اليت يرأسها،
وبالتالي ال جيوز ان تقرر ضم
القضية إىل أخرى .إضافة إىل
ذلك ،فإن دعوى الرد ال تزال
أمام حمكمة االستئناف اليت مل
تعلن موافقتها على الرد أص ًال.
ويف املرة الثانية ،تقدم الديب
بسبعة طلبات للمحكمة ،أهمها
مساع شهادة «مجيع شهود
اإلثبات الواردة يف أدلة الثبوت
ويبلغ عددهم  1631شاهدا»،
ومساع شهادة املشري حممد
حسني طنطاوي رئيس اجمللس
االعلى للقوات املسلحة« ،ألنه
توىل املسؤولية منذ عصر 28
كانون الثاني» عندما نزل اجليش
بعد أحداث «مجعة الغضب».
وحسب ما قال القاضي يف
جملس الدولة عماد البشري
لـ»السفري» فإن الديب يتحرك
يف مساحة إطالة احملاكمة ،حيث
ان طلب مساع هذا العدد من
الشهود سيعين شهورا طويلة
يف حال وافقت احملكمة على
طلبه .واعترب البشري أن طلب
استدعاء طنطاوي يعد من

التكتيكات املعروفة يف القضايا
اجلنائية حيث يلجأ الدفاع إىل
طلب شخصيات تتمتع حبصانة
كشهود ،حتى إذا مل تستجب
احملكمة ،يستطيع الدفاع ان
يطعن يف بطالن إجراءات
احملاكمة.
إال ان البعض اعترب طرح الديب
السم طنطاوي بهذا الشكل
قد أتى ألغراض سياسية
أيضًا .وقالت رباب املهدي،
أستاذة العلوم السياسية يف
اجلامعة األمريكية يف القاهرة،
لـ»السفري» ،إن الرجل أرسل
«رسالة قوية وحتذيرية» مفادها
حتويل األنظار إىل «دور» اجمللس
العسكري يف أحداث ما بعد 28
كانون الثاني ،مثل «موقعة
اجلمل» يف الثاني من شباط
املاضي ،واليت سقط فيها عدد
كبري من القتلى ،لكن البشري
استبعد هذا التوريط لطنطاوي
ألنه «ظل حتى  11شباط وزيرًا
للدفاع فقط ،وبالتالي ال تقع
عليه مسؤولية سياسية قبل
هذا التاريخ عندما أصبح رئيس
اجمللس األعلى للقوات املسلحة
الذي تسلم حكم البالد».
ومل يقرر القاضي بعد قبول طلب
فصل قضية مبارك عن العادلي
وإعادتها للمحكمة السابقة.
وقرر رفعت مثول العادلي مع
مساعديه الستة اليوم من اجل
حضور جلسة فك إحراز القضية
اخلاصة بهم .أما مبارك وابناه
فلم يتم استدعاؤهم جللسة
اليوم ألنه ال يوجد إحراز يف
قضيتهم.
وشهدت ليلة حماكمة مبارك
استنفارا امنيًا يف وسط
القاهرة ،خاصة يف ميدان
التحرير بعدما قامت الشرطة
العسكرية بفض اعتصام  -يف
األصل ألسر شهداء الثورة -
مستمر منذ الثامن من متوز،
حيث استخدمت القوة وجلأت فيه
للعنف واعتقلت  111شخصًا.
واستمر التوتر يف أحناء امليدان
بني كر وفر للمتظاهرين الذين
طاردهم األمن حتى وقت متأخر
من مساء أول من أمس يف ما
يبدو انه مرتبط باحملاكمة اليت ال
يريد اجليش ان تؤدي إىل تنظيم
تظاهرات يف وسط القاهرة مرة
أخرى ،بعدما أصبح امليدان حتت
سيطرة الشرطة العسكرية.
ومل يكن املشهد أمام أكادميية
الشرطة أفضل ،حتى قبل بدء
احملاكمة ،عندما اشتبك أنصار
مبارك مع متظاهرين ،أمام
الذين
الصحافيني
عشرات
فشلوا يف احلصول على تصريح
حضور احملاكمة ،وظلوا منذ الفجر
هناك ،انتظارًا للحظة التارخيية.
ما سيحدث يف األيام املقبلة ليس
واضحًا بعد .فربغم حسن مسعة
القاضي امحد رفعت املعروف
بنزاهته ،قد ال ترقى احملكمة
وإجراءاتها احملكومة بالقانون
إىل التطلعات السياسية لدى
املصريني الذين ال يتوقعون
حكمًا اقل من اإلعدام.

اململكة تؤ ّخر عودة احلريري لئال
يُزعـج ميقاتي؟
ِ
أذ َن البيان الذي أصدره املكتب
اإلعالمي للرئيس سعد احلريري،
األحد املاضي ،ومحل فيه بعنف
على نظام الرئيس ّ
بشار األسد
واتهمه بارتكاب مذحبة يف محاه
وأعمال قتل دموية يف مدن أخرى،
بإطالق محالت واسعة النطاق
لتيار املستقبل ووسائل إعالمه
ّ
ضد النظام السوري ،وحتميله
تبعات جمازر على حنو مشابه
للحملتني األمريكية واألوروبية.
بيد أن موقف احلريري أوجد
ذريعة إضافية لتربير عدم عودته
إىل بريوت يف الوقت احلاضر،
مكم ًال أشهر الغياب عن لبنان
ّ
منذ منتصف نيسان املنصرم.
تيار املستقبل
وبعدما أشاع
ّ
وحلفاؤه أن الرئيس السابق
للحكومة سيحضر إىل بريوت يف
اليوم األول من شهر رمضان،
كي يثابر على تقليد اعتمده
والده الرئيس رفيق احلريري
بتنظيم إفطارات للسياسيني
بهذا
اللصيقني
والعائالت
البيت ،بدا أنه صرف النظر
عن هذا التقليد ،وعاد من
الشاطئ الفرنسي إىل جدة.
كانت قد أجريت اتصاالت
جممع البيال
ومفاوضات مع
ّ
لتنظيم إفطارات يومية تتسع
خياطبهم
األشخاص
ملئات
احلريري كل مساء .وعمل بعض
معاونيه على ترتيب انتقاله إىل
مكان اإلفطارات ،بعدما ّ
تعذر يف
قريطم ويف بيت الوسط .قيل
أعد
إن الفريق احمليط باحلريري ّ
خطة جتعله ينتقل إىل هذا املكان
وفق توقيت خمتلف تفاديًا
لتعريضه ألي اعتداء ،انطالقًا
من تعميم شائعة أن الرجل مل
يعد إىل لبنان حتى ذلك الوقت
كي ال تستهدفه حماولة اغتيال.
قيل أيضًا إنه عهد ،يوم عزم
على العودة ،إىل معاونيه إعداد
ووزع احملاور
خطب اإلفطارات
ّ
عليهم كي تشمل املواضيع
الثالثة األكثر إثارة للجدل الدائر
حاليًا ،واألكثر استفزازًا حلكومة
الرئيس جنيب ميقاتي ،وتصعيد
التوتر بني قوى  8و 14آذار:
احملكمة الدولية ،سالح حزب
اهلل ،االضطرابات يف سوريا.
يف احلصيلة ،لن يعود احلريري
جدة طيلة
إىل بريوت ،وسيلزم ّ
شهر رمضان للذريعة املعلنة
نفسها اليت قادته إىل اململكة
قبل حمطة فرنسا يف األشهر
األخرية ،وهي اخلوف من اعتداء
حمتمل على حياته .بيد أن
معطيات يف حوزة مسؤولني
حتدثت عن دوافع أخرى
رمسيني ّ
خمتلفة ت ّربر بقاء احلريري يف
السعودية يف الوقت احلاضر،
حمدد،
ورمبا إىل وقت غري
ّ
وترتبط مباشرة مبوقف اململكة:
أوهلا ،عدم رغبتها يف تعكري
عمل حكومة ميقاتي بعد جتاوزها
الشكوك اليت أحاطت بتأليفها،
واحلرص على إبقاء االستقرار
السياسي يف لبنان يف حدود
دنيا من الثبات ،إذا مل يكن
ترددات
يف اإلمكان جتنيبه
ّ
األوضاع املتدهورة يف سوريا.
ثانيها ،حتاشي توجيه رسالة

سلبية إىل سوريا من داخل
لبنان يعكسها موقف احلريري،
حتركه
من خالل توسيع دائرة
ّ
محالت
يف
واستفاضته
عنيفة متتالية على دمشق.
كان القريبون من الرئيس
السابق للحكومة وحلفاؤه قللوا
من وقع بيانه اإلعالمي األخري
ّ
َ
التدخل يف
يتوخ
بالقول إنه مل
الشؤون السورية ،وإمنا كسر
صمتًا عربيًا حيال ما حيصل يف
هذا البلد .وطلب هؤالء عدم
حتميل البيان أكثر من وجهة نظر.
ثالثها ،أن اململكة ــــ شأن سائر
الدول العربية ،وخالفًا للحماسة
اليت تظهرها تركيا وهي جارة
سوريا ــــ تتفادى ركوب موجة
التصعيد ضد نظام الرئيس
بشار األسد وحماولة ترجيح كفة
على أخرى .وما خال الدوحة،
مل تستضف دولة عربية مؤمترًا
للمعارضة السورية ،وال أعلت
الصوت تتحدث عن مذابح،
األمر الذي مل حتجم عنه هذه
الدول ،وال اجلامعة العربية،
يف انتفاضات تونس وليبيا
واليمن ،ومصر حتى .إال أنها
حتاذر اخلوض يف األزمة الدموية
وتتصرف
السورية املتصاعدة،
ّ
وتريث كاملني،
حياهلا حبذر
ّ
مصدرهما متييز ما جرى يف تلك
عما جيري يف سوريا.
البلدان ّ
وهو أن هذه ــــ وإن تكن تواجه
محلة معارضة سياسية شرسة
م ّربرة تنادي باإلصالح ــــ جتبه
يف الوقت نفسه أعما ً
ال عسكرية
خطرية ال تزال محاه مسرحها.
إال أنها مرشحة لالنتقال يف
وقت قريب إىل مسرح آخر
دموي كبري هو دير الزور،
بعدما عربت بأدوار مشابهة
يف درعا وبانياس وجسر
الشغور وتلكلخ والبوكمال.
رابعها ،أن دمشق تبادل
الرياض حذرًا مماث ًال جعلها ال
تقطع االتصال بها متامًا ،على
طرف نقيض من عالقة األسد
بأمري قطر الشيخ محد بن خليفة
آل ثاني ،بعدما بلغت أسوأ
مراحلها رغم الطابع الشخصي
الذي رافقها ،ومحل األمري على
امتالك قصرين له يف العاصمة
السورية وتشجيع استثمارات
ضخمة فيها .إال أنه مل يغفر
تعطيل
السوري
للرئيس
مبادرته حيال لبنان يف كانون
الثاني املنصرم ،وإطاحته رعاية
قطر بقاء احلريري يف رئاسة
احلكومة من ضمن التسوية
املعدلة.
السعودية ــــ السورية
ّ
مل يسِر انقطاع العالقة على
خط الرياض ــــ دمشق .يف
مطلع حزيران املاضي ،وكانت
اضطرابات سوريا يف أوجها ،زار
معاون نائب رئيس اجلمهورية
اللواء حممد ناصيف اململكة
والتقى امللك عبد اهلل وجنله عبد
العزيز .وتلقى األسد بارتياح
تعيني جنل امللك نائبًا لوزير
اخلارجية يف  22متوز ،مؤشرًا
إجيابيًا لعالقة مل حُتلها برودتها
يتحدث البعض
قطيعة ،بل
ّ
العائد من دمشق عن زيارة
حمتملة ثانية لناصيف للسعودية.
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:»مدير بنك بريوت هيالنيك يف باراماتا حسيب درويش لـ «اهلريالد
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يتميز الفرع اجلديد مبساحته املفتوحة وديكوره املميز وهو املركز الرئيسي
للبنك يف غرب سيدني

1. The leader of a
territory government
is called
1) Minister General
2) Chief Minister
3) Administrator
4) Governor

2. What is the earliest
age to join the
Australian Defence
Force?

<hÜ«÷ <l]Ö^„π] <Ï4ç`i <3I
^È÷]3â_

4. Which state is the
second largest?

* وباسكال
 ديمي،لوسي
،* وداد
1.3073
0.0069

Equities

0.53%

0

#DIV/0!

DJIA

12248.5

-41.6

-0.34%

S&P500

1312.94

-1.61

-0.12%

Nasdaq

2773.31

4.12

0.15%

FTSE

5847.92

-80.69

-1.36%

DAX

7074.12

-143.31

-1.99%

Nikkei

9555.04

-164.57

-1.69%

ASX200

4600.4

-106.9

-2.27%

Shanghai

2705.18

-38.392

-1.40%

Hang Seng

23253.8

-372.6

-1.58%

0

#DIV/0!

Commodities
Gold

1533.19
* الوبائن
لوسي وأحد-6 *

-0.39%

Oil
100.8
1.11
1.11%
وقال مدير الفرع السيد من فروع بريوت هيالنيك
Treasuries AU
10457درويش ان
#DIV/0!
.احلواالت بنك
حسيب
الودائع
 فرع وحول0.02%
لبنان جاهزة من
اىل
3 Year الفوائد على4.930%
 ان10
باراماتا
فرع
مدير
قال
إشعار
حتى
جمانا
باراماتا
Year
5.240%
0.01%
البنك يدفع اعلى فائدة على
.آخر
12 وكشف السيد درويش الودائع احملددة ملدة
Treasury
Department
املئة
 يف6،6
لـ «اهلريالد» ان البنك يف شهرا وهي
ملدةEmail:
احملددة
لبنان الذي يضم أكثر وعلى الودائع
treasury@arabbank.com.au
.املئة
 يف6،25  أشهر5  فرعا وبريوت50 من
Web: www.arabbank.com.au
حسيب
واضاف
Phone: السيد
+61 2 9232
3844 هيالنيك بنك يف اسرتاليا
فوائدنا
ان
يقول
درويش
بصدد توقيع اتفاقية خالل
Fax: +61 2 9221 5428
 على القروض املنزلية هيWestern
مع
اسبوعني
Reuters Dealing Code: AABA
ً
منافسة
 حيث سيكون شريكا من اكثر الفوائدUnion
Twitter: www.twitter.com/ABAL_Treasury
 يف املئة6،98 هلذه املؤسسة يف احلواالت اذ انها
Expect More Home بني اسرتاليا ولبنان والبالد لـ
Treasurer
Dealers
باالمكان
 حيث انهTreasury
Loan العامل
العربية وكل بلدان
Anthony
Issa
David
Scutt
Michelle
Sheldon
Expect More مكاتب لـ فتح حساب
هناك
اذ ستكون
 جمانا دونHome Loan  يف كافةWestern Union
ً
لزبائن
خدمة
رسوم
دفع اي
 يصبحemail
وبذلك
فروع البنك
To receive
this report
daily, please
the word
اجلالية
وابناء
عامة
البنك
Western
زبائن
بامكان
‘subscribe’ to treasury@arabbank.com.au
. ارسال وتلقي االموال خاصةUnion

.منط البنوك يف اسرتاليا
وقال مدير البنك يف باراماتا
ان هذا البنك هو من الفروع
القالئل يف اسرتاليا اليت
Internet Access حتتوي على
حيث يستطيع زبائن البنك
استعمال هذه التسهيالت
لسائر معامالتهم البنكية
اذ ميكنهم الدخول اىل
حساباتهم قبل اجراء اي
.سحوبات مالية
ويشهد الفرع اجلديد يف
باراماتا اقباال كثيفا للزبائن
وخاصة من ابناء اجلالية يف
املنطقة اذ يهتم بهم مدير
البنك السيد حسيب درويش
25 صاحب اخلربة اليت تناهز
عاما يف كافة املعامالت
.البنكية واملالية
وقال مدير عام البنك
والرئيس التنفيذي يف
اسرتاليا السيد جاميس
واكيم ان الفروع اليت سيتم
افتتاحها بعد اآلن ستكون
مشابهة تقريبا لفرع باراماتا
وخاصة لناحية املساحة
املفتوحة بني موظفي البنك
والزبائن مما يزيل احلواجز
يف
وكأنهم
فيشعرون
منازهلم ويف جو لبناني
.ومشرقي مألوف
وقال السيد واكيم ان
هناك احتماال يف املستقبل
الفروع احلالية
جلعل
مشابهة للمركز الرئيسي
للبنك يف غرب سيدني جلهة
ازالة الفواصل الزجاجية بني
.الزبائن وموظفي البنك

ﺟﻠﺴــﺔ ﺭﺍﺋﻌــﺔ ﻣــﻊ ﺍﻟﻨﺮﺟﻴــﻠﺔ
@ÚÓ„b‰j‹€a@p¸Ï◊dæa@Âﬂ@Ú»éaÎ@Ú‹Óÿìm
Úuåb†@ÚÌã¢@p¸Ï◊dﬂÎ@bË«aÏ„c@Û‹«@Îbìﬂ
ÒçÓø@paãËé@@ÒãËé
@Ô”ãì€a@ò”ã€aÎ@äÏÇ@xäÏu@lã�æa@…ﬂ@

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

es or related financial instruments. This report is for distribution only under such circumstances as may be permitted by
erson who may receive this report. Any such person should, before acting on the information in this report, consider the
sary, seek appropriate professional or financial advice regarding the appropriateness of investing in any securities or
conclusions or recommendations are reasonably held or made, based on the information available at the time of its
pleteness of any statement made in this report. The analysis contained in this research report is based on numerous
rrent the information contained in this report. The Bank, its directors, employees or agents do not accept any liability for
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1)
22 years
* ال فواصل زجاجية بني املوظفني والزبائن..*مساحة مفتوحة من الداخل
4) New South Wales
Torres Strain Islander
2) 21
years
1) Queensland
ABAL Corporate TD Rate Specials (Non-HQLA)
people.
3) 16
years
South Australia
1 Month:
5.00%
52)Month:
5.40%
* 233999 - Engineering
5.
Who
are
the
4) 18
years
Western Australia
2 Month:
5.05%
63)Month:
5.60%
Professionals NEC
ÚzÓzñ@@@@@pbibug
indigenous
people
of
* 254499 - Registered
3 Month:
5.25%
9 Month:
5.70%
Correct answers toZ
Nurse NEC
Australia
Ôiã»€a@Ÿ‰j€a@Âﬂ@b‰mÜäÎ@b‡◊@p˝‡»€a@äb»éc
4 Month:
5.30%
12 Month:
5.80%
 باسكال،حسيب
، جايمس،ديمي
،وداد
:*من اليمني
* 263111
- Computer
1) European* وسريج
Settlers
I Question
1 : ،لوسي
2
Network and Systems
يف لبنان2 :بريوت
2)
Aboriginal
Currencies
Level
+/%
قالtheالبنك
وخاصة وعن مساحة
سيدني حيث سيتم افتتاح
II Question
4
Engineer
اذ
املفتوحة
املساحة
لناحية
مساحته
ان
درويش
السيد
.فيها- Hairdresser
عدة فروع للبنك
AUDUSD
1.0664
0.0045
0.42%
people
* 391111
III Question
3 : 2وعما يتميز به فرع باراماتا انه
ليست هناك اي
 مرتا مربعا220 حواجز تبلغ حواىل
AUDEUR
0.7361
-0.0045
-0.61%
3)
Torres
غرفة
ما عداStrait
درويش›< زجاجية بني الزبائن والـ مفتوحة بالكامل
السيد
<مديرهÜ“É]
قال
�
Ç� Œ� <]É_ <‰ﬁ`e
<ÙÖ^œ÷]
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مقابالت

رئيس بلدية بانكستاون كال عصفور لـ «اهلريالد»:

أكملنا مشروع توسعة الطريق حتت خط القطار بكلفة  6،5ماليني دوالر وبدأنا العمل ببناء مكتبة حديثة
ومتطورة بكلفة  22مليونا ونعمل على جتديد وحتسني املركز التجاري يف بانشبول بكلفة  1،4مليون دوالر
طلبنا منه التقاط صور له بلباس رئيس البلدية فرفض
ألن ذلك ،حسب رأيه ،دليل عظمة وهو االنسان الذي
رضع التواضع ونشأ عليه يف بيت والديه وميارسه يف
حياته العملية ..انه رئيس بلدية بانكستاون العربي االصل
السيد كال عصفور.
هاجر والداه الياس وعايدة ،وهما من اصل فلسطيين،
اىل اسرتاليا من االردن عام  1972ورغم انه ُولد يف
ينس اصله اذ انه يفتخر جبذوره
اسرتاليا غري انه مل
َ
الفلسطينية ويعترب ان للجالية العربية فضال كبريا يف
وصوله اىل ما وصل اليه.
بعد خترجه من اجلامعة باجازة يف العلوم السياسية
والعالقات الصناعية عمل السيد عصفور يف حقل التمويل
لدى  City Bankو  ،Royal Bank Of Canadaكما ترأس
مكتب النائبة باربرة بريي يف اوبرن من عام  2002اىل
عام .2010
وقال رئيس بلدية بانكستاون للـ «اهلريالد» انه «بعد
*هل لنا ببطاقة هوية خمتصرة
لرئيس بلدية بانكستاون كال
عصفور؟
 امسي كال عصفور مناصل فلسطيين ،هاجر والداي
الياس وعايدة عصفور من
االردن عام .1972
ولدت يف مستشفى كانرتبريي
عام  ،1978عشت حياتي كلها
تقريبا يف غرينايكر حيث
تلقيت دروسي االبتدائية
يف مدرستها الرمسية ويف
مدرسة St John Vianney
وتابعت املرحلة الثانوية يف
مدرستها يف معهد St John
يف الكمبا واكملت السنتني
احلادية عشرة والثانية عشرة
يف مدرسة Benilde Catholic
.High School
اما دروسي اجلامعية فكانت
يف جامعة نيو ساوث ويلز
حيث خترجت منها عام 1998
باجازة يف العلوم السياسية
والعالقات الصناعية.
تزوجت من سالي ضبيط
يف ايلول من عام 2010
وسأصبح ابا ان شاء اهلل بعد
حواىل اسبوعني.
*ماذا عن بدء احلياة العملية؟
 بعد خترجي اجلامعي عملتيف حقل التمويل لدى City
 Bankو Royal Bank Of
 .Canadaكما ترأست مكتب
النائبة باربرة بريي يف اوبرن
من عام  2002اىل عام
.2010
ُ
* متى أنتخبت عضوا الول
مرة يف بلدية بانكستاون؟
 انتخبت عام  2004وذلكعن اجلناح الشرقي مرشحا
حلزب العمال.
* من كم عضو يتألف جملس
بلدية بانكستاون؟
_ يتألف اجمللس من 12
عضوا.
* كم عدد االعضاء العرب
فيه؟
الي هناك عضوان
اضافة
ّ

هما مايكل تادرس (رئيس
بلدية اوبرن سابقا) وناجي
جنار.
*هل تعتقد ان للجالية العربية
فضال يف انتخابك؟
 بالطبع اذ ان الفضل االكربيعود البناء اجلالية العربية
اليت افخر باالنتماء اليها.
* ما هي الضواحي اليت
تشملها بلدية بانكستاون؟
 تشمل البلدية الضواحيتشسرتهيل،
التالية:
سيفتون،
فيالوود،
رجيينتس بارك ،بوتس هيل،
شالورا ،غرينايكر ،بريونغ،
جورجز
باسهيل،
ياغونا،
هول،النسداون ،بانكستاون
ايرودروم ،كوندل بارك،
بانكستاون ،ماونت لويس،
بانشبول ،ميلبريا ،بادستاو،
بانانيا ،ريفزبي ،ايست هيلز،
بادستاو هايتس ،ريفزبي
هايتس وبيكنك بوينت.
* قلت انك ترشحت عن حزب
العمال ..يف اي عام انتسبت
هلذا احلزب وملاذا؟
 انتسبت اىل حزب العمالاالسرتالي عام  1996اميانا
مين بالقيم واملبادئ اليت
ميثلها هذا احلزب االسرتالي
العدالة
جلهة
العريق
االجتماعية والدفاع عن العمال
وعن الطبقة الفقرية وتوفري
فرص العمل للجميع.
* هل لديك اي طموحات
سياسية ابعد؟
 انا اآلن سعيد مبنصيبكرئيس لبلدية بانكستاون
وال احد يعرف ماذا خيبئ له
املستقبل.
* ما هي املشاريع اليت
نفذتها البلدية حاليا واليت
بصدد تنفيذها قريبا؟
 لقد انتهينا من مشروع ضخمجدا وهو توسعة الطريق حتت
جسر القطار ()Underpass
الذي يفصل مشال املدينة
لتصبح اربعة
عن جنوبها

حاوره الزّميل أنطونيوس بو رزق

االنتهاء من مشروع توسعة الطريق حتت جسر القطار
( )Underpassالذي يفصل مشال املدينة عن جنوبها
والذي بلغت كلفته  6،5ماليني دوالر وذلك لتخفيف
ازدحام السيارات وتسهيل حركة املرور بني شطري
املدينة مما يعود بالفائدة على اصحاب املصاحل واالعمال
وتشجيع االستثمار يف مدينتنا واجتذاب رؤوس االموال،
بدأنا االسبوع املاضي مبشروع بناء مكتبة حديثة ومتطورة
ومركز معلومات بكلفة  22مليون دوالر وكذلك فاننا
بصدد جتديد وحتسني مركز بانشبول التجاري بكلفة 1،4
مليون دوالر».
وقال السيد كال عصفور للـ «اهلريالد» انه يتعهد
عدم زيادة ضريبة االرض حتسسا من البلدية بالوضع
االقتصادي واحلياتي الصعب الذي يعيشه املواطنون.
وللتعرف اكثر على رئيس بلدية بانكستاون اجلديد ،الذي
ّ
خلف السيدة تانيا ميهايلوك بعد دخوهلا الندوة الربملانية،
كان للـ «اهلريالد ،مع السيد كال عصفور هذا احلوار:

*رئيس بلدية بانكستاون كارل عصفور يتوسط الزميلني أنطونيوس بو رزق وأكرم املغوّش*
خطوط وممرين للمشاة وممر
للدراجات اهلوائية كما جرى
حتديت جمرى صرف مياه
االمطار بالكامل حيث بلغت
كلفته  6،5ماليني دوالر وذلك
لتخفيف ازدحام السيارات
وتسهيل حركة املرور بني
شطري املدينة وهذا يعود
بالنفع والفائدة على اصحاب
املصاحل واالعمال وتشجيع
االستثمار يف مدينتنا واجتذاب
رؤوس االموال وتوظيفها يف
املنطقة مما يوفر الكثري من
فرص العمل للمواطنني .وال
حيسن
شك ان هذا املشروع
ّ
االعمال واملصاحل واحلركة
يف بانكستاون وجيعلها مدينة
منافسة لسائر املدن مثلها
مثل باراماتا وهريستفيل.
وهناك مشروع ضخم بدأت
البلدية العمل به االسبوع
احلالي وهو بناء مكتبة
واسعة وحديثة ومتطورة
ومركز معلومات ،مع هدم
اجلانب الشرقي من مبنى
البلدية احلالي ،بكلفة 22
مليون دوالر حيث من املقرر

*رئيس البلدية بالقالدة الرسمية*
االنتهاء من هذا املشروع يف
العام .2012
واملركز
املكتبة
وتشمل
مسرحا حيتوي على 300
مقعد وغرف للمجتمع ومساحة
للمعارض ومقهى ومكتبة من
ثالث طبقات.
املكتبة ومركز
ويوفر
مرنة
بيئة
املعلومات
الستعماالت متعددة تليب

احلاجات اجملتمعية احلالية
واملستقبلية ..انهما اكثر
من مكان الحتضان الكتب
حيث انهما يؤمنان الوصول
الحدث تقنيات الكومبيوتر
ميكن
مساحات
وكذلك
استعماهلا للسائقني جلهة
فيها
سياراتهم
ركون
لتناول القهوة ومنفذ لـ
 WiومكاناFi internet

لقراءة الصحف واملطالعة.
وهناك مشروع جيري العمل
عليه لتحسني وجتديد مركز
التسوق يف بانشبول من
ّ
املتوقع ان يكلف  1،4مليون
دوالر وهو يركز على انعاش
وإحياء منظر السوق وحتسني
التسهيالت احمللية للمركز..
وتتضمن اعمال التحسني
استبدال البالط
والتحديث
بالكامل يف بانشبول رود
وجماري صرف مياه املطر
وتنظيف واستبدال اعشاب
اجلنائن مبا يف ذلك غرس
االشجار واستبدال مفروشات
الشوارع (املقاعد وغريها)
وتغيري اماكن عبور املشاة
لسالمة
أسيجة
ووضع
الطريق.
مواقف
عن
ماذا
*
السيارات؟
يف مدينة بانكستاون مثانيةمواقف جمانية للسيارات
متعددة الطبقات اعتقد انها
كافية يف الوقت الراهن.
*ماذا عن ضريبة االرض؟
 لقد تعهدت عدم رفعضريبة االرض حتسسا منا
بالوضع االقتصادي واحلياتي
الصعب الذي تعيشه غالبية
املواطنني.
*هل من كلمة اخرية تود
توجيهها لقراء اهلريالد؟
 انين فخور جدا بأن اكوناول رئيس من خلفية عربية
لبلدية بانكستاون وال شك ان
الفضل الكبري يف وصولي اىل
ما وصلت اليه يعود جلاليتنا
العربية اليت حمضتين ثقتها
وقدمت لي كل ما احتاجه من
دعم ..واتعهد ان اعمل من
اجل جمتمع بانكستاون ككل
وكذلك ان اعمل ما بوسعي
خلدمة مواطين بانكستاون
وخاصة اجلالية العربية فيها.
واخريا ال بد لي من ان اشكر
جريدة العريالد على هذا
اللقاء.
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Sony (46”) 116cm Full High Definition Smart LED LCD Television
with 3D Capability.
Get the very best high definition TV experience as well as 3D
capability and web-based* features. 1920 x 1080 resolution,
200Hz Motionflow, Wi-Fi compatible, internet video streaming.

LG (47”) 119cm Full High Definition Smart LED LCD Television
with 3D Capability.
Get the very best high definition TV experience as well as 3D
capability and web-based features. 1920 x 1080 resolution, Cinema
3D, TruMotion™ 200Hz, ‘Magic’ remote control ideal for webbrowsing* and games, NetCast™. 47LW6500
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Lg (55”) 139cm Full High Definition LED LCD Television
with 3D Capability.
1920 x 1080 resolution, 100Hz, super-slim design. 55LW4500
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Samsung (46”) 116cm Full High Definition Smart LED LCD
Television 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, web-browsing, Skype™ compatibility,
‘Search All’ function, WLAN, 4x HDMI. UA46D6600WM

Sony (55”) 138cm Full High Definition LED LCD Television
with 3D Capability.
Get the very best high definition TV experience as well as 3D
capability and web-based* features. 1920 x 1080 resolution,
MotionFlow™ XR 200Hz, Skype™ compatible, Bravia Internet Video,
WLAN support, Qriocity, Wi-Fi enabled, 4x HDMI. KDL55EX720

Samsung (55”) 138cm Full High Definition LED LCD Television
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, web-browsing, Skype™ compatibility,
‘Search All’ function, WLAN, 4x HDMI. UA55D6600WM

HARVEY NORMAN® @ DOMAYNE® AUBURN NOW OPEN

500
DAYS

Come see Okan Genel at Harvey Norman® @ Domayne®
Auburn for a great deal on your next electrical purchase.

Interest
Free
• NO DEPOSIT • NO INTEREST

*1

• NO REPAYMENTS until December 2012

ON
NOW!

ON ELECTRICAL & COMPUTERS ONLY

AUBURN

103-123 Parramatta Rd. 9648 5411

Located on ground level (Entrance to carpark off Station Rd.)
(Computers/Electrical only)
Product offers end 07/08/11. Harvey Norman stores are operated by independent franchisees. *Internet connection required. Data and usage charges may apply.

www.harveynorman.com.au

®

211710_AUB

THE TELEVISION SPECIALIST

@

®

*1. Conditions of No Deposit, No Interest, No Repayments for 500 days (17 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
15/07/11 and 14/08/11. 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 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. *2. Terms and conditions apply, see in store for details.
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اعالنـات

نـتقدم بأحّر التهاني من اجلالية االسالمية والعربية مبناسبة
أعادهاهللعلىاجلميعباخلريوالسالم...شهررمضانالكريم
ومبناسبة الشهر الكريم نفخر بأن نقدم لزبائننا
حالوة الشميسة واخلليلي بالقشطة والفستق
ّ
وورد الشام وحالوة الرز ومقلوبة بالفستق
لدينا مجيع أنواع احللويات
البقالوة والبييت فور واملعمول والشوكوال
....والقشطة والكنافة وحالوة اجلبنة والبوظة وغريها
Shop 4 / 412 Princes Hwy, Rockdale , NSW 2216
Tel. 02 9597 2071
Fax. 02 9597 2044
Web. www.ibrahimpastry.com.au

PHONE: (02) 9642 8995
1800 049 087 www.moneygram.com
* In addition to the transfer fees applicable to a transaction, a currency exchange rate set by MoneyGram or its agent may be applied.
©2011 MoneyGram. All rights reserved.

%50  إىل30 حسومات من

نستورد كل مايتعلق بتجهيزات املطابخ واملطاعم والبناء وغريها
أسعار خاصة ألصحاب احملالت....نبيع باجلملة واملف ّرق
توصيالت لسائر أحناء أسرتاليا
 بعد الظهر5  صباحا حتى9  أيام يف األسبوع من5 نفتح

NEW DOUBLE DECK
FIRE STONE BASE INDUSTRIAL PIZZA OVEN
$1098.00
Sale: $549.00
Save: 50% off

NEW 304 STAINLESS STEEL
WORK BENCH
TABLE
Sale: $209.00
Save: 50% off

COOL ROOM STAINLESS
WIRE SHELVING STORAGE 600KG $370.00
Sale: $259.00
Save: 30% off

10 Litre New Industrial
Food Dough Mixer
Stainless Steel Bowel
Sale: $399
Save: 50% off

1.8M 2 Door Under
Bench S.S FREEZER
Deli Display Cold
Bar
Sale: $1679
Save: 50% off

865 X 360 X 625
COMMERCIAL PIE
FOOD WARMER
DISPLAY CABINET
LARGE .

Sale: $399
Save: 50% off

4/1271 The Horsley Drive, Wetherill Park NSW 2164
Ph: 02 9756 2220 Fax: 02 9756 2227 M: 0431 089 344
www.handyimports.com.au Email: Sales@handyimports.com.au
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كتابات

واجلهل
لعقل

ا

النجم دريد حلام حلام يتحدث
هاتفيا مع الزميل أكرم املغوّش
حول عمله اجلديد «اخلربة»

من ديوان الغدير

اعداد:
أكرم املغوّش

األسبوع

احلسناء كريستينا نصر

الشاعر السيد أمحد احلسيين

امش
قال اجلهل للعقل صاحبين.
ِ
معي يا صاح وارحبين .يبكفي طول
العمر باحلق جترحين .قال العقل.
اتركين ّ
فتش عن عاقل وفهمان
اعجن معو سنني العمر هالطحين.
حمبتك فيها مآسي كتري حمبتك
كلها تعتري عند اول َهم بنفس
اهلم تطرحين .قال اجلهل .بعد
بكري الدنيا مجيله كتري .فيها زهر
فيها خنل وعصافري .فيها دوالي
وعنب ونواطري .وبأرضها نواعري
امليه .وكل ما هّبت
برتوي وبتدرج ّ
النسمات عاملرجات .بسمة العشاق
تلفحين .قال العقل .بعدك ولد
جهالن .ما بتعرف االصحاب ما
بتعرف اخلالن واالحباب .الدنيا
عجيبه بتغلق بوجك باب .برتجع الي
والدمع عاخلدين يا صاح صاحبين.
وكلمة مجيلة بهالعمر خاطبين.
بلكي بت ّربد اعصابي بلكي بتطفي
تيابي من نار تلهبين .احلى ما
ضلين زعالن احلى ما ضلين تعبان
والنحس عا بابي واجلهل راعبين.
ّ
حط ايدك بايدي
قال العقل.
ّ
ّ
نتجنب الويالت
نتجنب النكبات
وما حناسب النيات فيها رزايا
السوء ترعبين .قال العقل .اصل
غدار بريميك بثوب العار
اهلوى ّ
بتوصلك للنار.
وصحبة العميان
ّ
قال العقل .حط بايدي الدهر
ّمّنو مليح الدهر متل الريح بينعت
اخلريات وجبال عم بيزيح وبتقول
يا صاح صاحبين .بتقول عين َه ّم
بتقول عين َس ّم .قول شو بتقول.
امش معي
احلى ما اجلهل يغلبينِ .
تا نروح خريات الدني بتفوح.
شيبتين جبهلك ّ
وتليت قليب جروح
ّ
والدمع عاخلدين وبتضل راعبين.
وبتقول يا صاح صاحبين.

وجه
األم هي كل شيء يف هذه احلياة

*النجم دريد لحام مع الزميل أكرم املغوّش (أرشيف)*

قبل ان يعرض عمله اجلديد «اخلربة» وبعد اطالعنا
على املقابلة الصحفية مع الفنان الصديق دريد
حلام حيث قال فيها «ان هذا العمل َّ
ميثل يف مدينة
املغوش
السويداء اجلبلية» اجرى الزميل اكرم
ّ
اتصاال هاتفيا مع الفنان حلام مستفسرا عن هذا
ّ
وميثل يف
يصور
العمل وملاذا «اخلربة؟» وملاذا
َّ
مدينة السويداء؟ فأجاب الفنان حلام قائال ان
عواد» ..فقلنا له هل من
هناك قرية امسها «خربة ّ
عواد َّ
ميثل مسلسل بهذا
شأن قرية امسها خربة ّ
االسم والقرية نفسها غنية باالكادمييني والقادة
العسكريني فضال عن الشهداء االبطال والسويداء
عاصمة جبل العرب «جبل الدروز» منه انطلقت
الثورة العربية الكربى ضد العثمانيني ومنه
انطلقت الثورة السورية الكربى ضد الفرنسيني
بقيادة القائد العام البطل سلطان باشا االطرش
وعمت سورية ولبنان وحققت استقالل كل منهما
ّ
وهناك االالف من الشهداء االبطال واملئات من
الضباط ونسور اجلو واجلنود الذين استشهدوا
داع لتمثيل مسلسل بهذا
ضد الصهاينة وال يوجد ٍ
االسم النكرة يف حمافظة خضراء ورائعة بشعبها
املتعلم واملناضل واراضيها وجباهلا وسهوهلا
املميزة جبميع انواع الفواكه واخلضار وهذا اجلبل
حياه الشاعر
جغرافيًا امسه «جبل
الريان» الذي ّ
ّ
العربي الكبري جرير قائال:
جبل
يا حبذا جبل
الريان من ٍ
ّ
الريان َمن كانا
وحبذا ساكن
ّ
وحبذا نفحات من ميانيه
الريان احيانا
تأتيك من قبل
ّ
وليس من املعقول يا استاذ دريد ن ُتطلق هذا
ّ
«املتخلف» على منطقة بكاملها وهناك
االسم
عشرات البلدات والقرى بامساء «اخلرب» و «اخلربة»
و «اخلراب» و «اخلريبة» يف سورية ولبنان ،فهل
ُيعقل ان ّ
ميثل هذا املسلسل يف جبل وحمافظة
عظيمة باسم «اخلربة» وحنن فيما بعد نشاهد
مقاطع من هذا العمل عرب احملطات الفضائية
وجدناه عمال غري مستحب وخبيث النه يسخر
من شعب احملافظة البطل الذي لواله ملا وقف
االستاذ دريد وأمثاله على املسرح الن االبطال
الذين سخر ويسخر منهم هم اكرب بكثري من اعمال
املمثلني واكرب بكثري ممن كتب هذا العمل.
قدم
وكم كنا نتمنى على االستاذ دريد ،الذي ّ
«كاسك يا وطن» و»غربة» و»تشرين» وغريها من
اعمال خالدة ،ان يقدم عمال مسرحيا وطنيا صحيحا
يليق بنضاالت اهل اجلبل العربي وسويدائه
وشعبه االبي تكرميا لتضحياتهم وليس للسخرية
كما فعل يف خربة وبيت أبو قعقور وبيت بو ماحلة
 ..واذا اراد االستاذ الذي احببناه يف اعماله
امللتزمة والكوميدية معا كنا نتمين عليه ان خيتم
حياته الفنية بعد عمر طويل ومديد  -حفظه اهلل-
بعمل خيلده وان ال يقع أسريا لكاتب جتاري..
وللعلم ان االستاذ الكبري دريد كان قد بدأ حياته
معلما ابتدائيا يف مدينة صلخد يف جبل العرب
الذي عرفه عن كثب بالوطنية الصادقة واالنفة
القومية الرائدة والكرم والشجاعة..
ختاما اننا نرى يف «اخلربة» نقطة سوداء يف سجل
فنان عربي كبري مبستوى دريد حلام.

احلياة مدرسة يتعلم فيها الناس كل
شيء ،البعض يأخذ منها السلبيات
والبعض اآلخر يأخذ االجيابيات والشابة
احلسناء كريستينا نصر كرمية السيد
ماريو نصر والسيدة فيكتوريا خوري
تربت على قول احلقيقة وحمبة الناس
وخمافة اهلل واحرتام اآلخرين الن والدتها
ربتها على هذه القيم مع شقيقاتها
اجلامعيات َمَلكي وهيلن وروز ماري اليت
ما زالت تتابع دراستها.
ولدت كريستينا يف سيدني وتعلمت
يف مدارسها وحصلت على اجازة يف
الكومبيوتر والسكريتاريا من معهد خاص
وبدأت عملها يف حقل اختصاصها.
تعود كريستينا جبذورها اىل مدينة
امليناء يف مشال لبنان اليت تتمنى ان
تزورها لتتعرف على وطنها احلبيب لبنان
ولقاء االهل واالقارب.
تقول :احيي اهلي االحباء وخاصة والدتي
احلبيبة النها ربتنا وعلمتنا على الفضائل
واعمال اخلري والن االم هي كل شيء
يف هذه احلياة حيلو لي ان اردد دائما
مع الشاعر:
االم مدرسة اذا اعددتها
طيب االعراق
اعددت شعبا ّ

الشابة احلسناء كريستينا نصر صبية
مجيلة يف اول طلتها على احلياة تدرك
جيدا ان احلياة كفاح وعمل حيث تعمل
باخالص وحمبة وتتقاعل مع اجملتمع بكل
مصداقية وشفافية وهي ناشطة يف
اجمللس التجاري االسرتالي العربي الذي
يرأسه السيد رضوان محدان والذي يعمل
معه فريق مميز من امثال نائبه املهندس
ورجل االعمال علي كوثراني والسيد حسن
موسى واحملامي سيمون دياب واحملامية
تيا
السيد وآخرين هلم الباع الطويل يف
ّ
االعمال التجارية واالقتصادية وكذلك
يف االختصاصات اجلامعية حيث يوظفون
طاقاتهم وخرباتهم واوقاتهم من اجل
اجلالية واسرتاليا املتعددة واحلضارات
والثقافات.
حقا ان احلسناء كريستينا نصر وأمثاهلا
من حسناوات اجلالية هن مصدر فخر
واعتزاز جملتمعهن الذي يعشن فيه
ويتفاعلن معه ولالوطان اليت حتدرن
منها واليت تكرب بها.

صور من تاريخ اجلالية

تقديم أكرم املغوّش

النجم العربي راغب عالمة يف اول زيارة فنية له اىل سيدني

*النجم راغب عالمة واملايسرتو احسان املنذر يتحدثان اىل الزميل أكرم املغوّش (أرشيف)*
منذ اكثر من مخسة عشر عاما كانت اول رحلة
فنية للنجم العربي الكبري راغب عالمة اىل
اسرتاليا مع كامل فرقته املوسيقية بقيادة
املايسرتو واملؤلف املوسيقي الفنان احسان
املنذر حيث احيا اكثر من اثنيت عشرة حفلة
مل تشهد هلا اجلالية مثيال ،غنى فيها امجل
اغنياته واقيمت له حفالت التكريم وخاصة

من متعهدي حفالته حممد الصديق وحممد
صابونة وأمني احلجة وغريهم من ابناء اجلالية
العربية حيث كنا قد اجرينا معه مقابلة نشرت
يف حينها وصرنا نلتقيه يف كل زيارة فنية
اىل سيدني اليت اضاء لياليها فنا وطربا
واصالة واليت ما زالت يف وجدان اجلالية
حتى اآلن.
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مناسبات

مجعية ابناء املنية وضواحيها اخلريية حتيي حفلها السنوي

*النائبة ميهايلوك ممثلة حزب العمال*

* النائب كوري ممثل حزب االحرار*

*فضيلة الشيخ فايز سيف*

* الطفلة رشا قاسم الحالق*

* ياسمني نزيه الخري كشافة ابناء
املنية*

* خزنة مصطفى محفوض كشافة
ابناء املنية*

*رئيس واعضاء جمعية ايناء املنية وضواحيها الخريية*

* مجلس الجالية اللبنانية والتيار الوطني الحر*

* القنصل ماهر الخري*

*رئيس الجمعية السيد سمري الصاج*

* عريف االحتفال السيد عماد شميط*

* السيد كامل زريقة*

*ادارة الجمعية وشورتها يكرمون عددا من ابناء املنية*

*رئيس بلدية اوبرن روني عويك والرئيس السابق هشام زريقة وحضور*

*تيار املرده*

*عطية ،املري ،النائب كاسوسيلي والنائب كوري*

*القوات اللبنانية مع الزميل سايد مخايل*

*جمعية ابناء ايعال*
شرف لنا هذا الوجود وفرح لنا هذا احلضور
على اخلري واملودة واحملبة نلتقي
بقاعة الويستيال لدكمب أقيم حفل السنوي جلمعية ابناء املنية
وضواحيها اخلريية وذلك حبضور كل من :
اصحاب السماحة والفضيلة
وسعادة النواب :مارك لوري شارلز كاسوسيلي تانيا ميهالك وبربرا
باري ورؤساء واعضاء البلديات روني العويك وجاد عصفور ،سعادة
قنصل لبنان االستاذ ماهر اخلري ممث ًال سعادة سفري اجلمهورية اللبنانية
يف اسرتاليا الدكتور جان دانيال ،جملس اجلالية اللبنانية ،اجلمعية
اللبنانية االسالمية ،اجلامعة اللبنانية الثقافية ،الصحافة واالعالم،
تيار املستقبل ،حزب القوات اللبنانية ،حزب الكتائب اللبناني ،حزب
القومي السوري االجتماعي ،حزب الوطنيني االحرار ،تيار املرده،
تيار الوطين احلر ،مجعية ابناء حبنني املنية  ،التجمع االسرتالي،
بيت الزكاة ،نادي اوبرن الرياضي ،رابطة آل زريقة ،جملس شورى
التابع للجمعية ابناء املنية ،مجعية ايعال  ،مجعية كفرحلدا ،سفريات
جعيتاني ،التجمع الشعيب العكاري ،كشافة ابناء املنية وعدد غفري
من ابناء املنية
افتتح احلفل بالنشيدين الوطنني االسرتالي واللبناني وعرف احلفل

*النائبة تانيا ميهايلوك ،رئيس بلدية بانكستاون كال عصفور ،نادر عطية والزميالن بو رزق واملغوّش*

*النائبتان تانيا ميهايلوك وباربرة بريي تتوسطان الزميلني أنطونيوس بو رزق وأكرم املغوّش*

السيد عماد مشيط حيث القى كلمات ترحيبية باحلضور الكريم شاكرًا
حضورهم  ،وهذا احلضور ان ّ
دل فانه يدل على احملبة واالخوة
الصادقة وهنأ اجلالية العربية واالسالمية يف بقاع االرض حبلول شهر
رمضان املبارك اعاده اهلل علينا وعليكم باخلري واليمن والربكات.
وتعاقب على الكالم كل من السادة النائب مارك كوري عن حزب
االحرار والنائبة تانيا ميهالك عن حزب العمال وسعادة القنصل ماهر
اخلري والسيد كامل زريقة حيث القى كلمة اجلمعية باللغة االنكليزية
شارحًا دور اجلمعية واهميتها واعماهلا والقت كشافة ابناء املنية
يامسني اخلري وخزنه حمفوض كلمة جاء فيها:
سالم اهلل عليكم سالم احملبة واالمل  ،امل بات يرجتى منكم يا سادة
اجلالية وقوادها اننا اليوم نتوجه اليكم بصرخة استغاثة لتحسني
اوضاع الطفولة واعدادها بشكل حيصنها من آفات اجملتمع وكوارث
العادات السيئة اليت اشبع بها شببابنا وشاباتنا  ،يا قادة اجلالية
اننا نعيش واقع صعب وخطري فباتت نشاطات اجلالية خالية من اي
فسحة لربامج االطفال والطفولة فبات هذا االمر ال يعين الكثري منكم.
اننا نتكلم عن حياة أطفال سبصبحون شباب الغد واحالمه فاعلمي
ِ
ايتها احلياة اننا
سنبنيك بسواعدنا وسندافع عنك بارادتنا واصرارنا

على صنع غد مشرق ....
ثم القت الطفلة رشا احلالق آية من الذكر احلكيم مهداة منا اىل
رئيس جملس اجلالية اللبنانية املرحوم احلاج حممود اخلري.
ثم القى رئيس اجلمعية السيد مسري الصاج كلمته مستهلها بأمجل
التعبري واملعاني مرحبًا بضيوف اجلمعية شارحًا مهام ودورمجعية ابناء
املنية فهي وجدت لتجمع ال لتفرق فيد بيد معًا نبين مستقبل افضل
البنائنا فيد اهلل مع اجلماعة وأشار إىل أنه جيب أن نتكاتف مجيعًا وأننا
نأمل كجمعية إىل إقامة عالقات طيبة مع مجيع االفرقاء.
وأضاف أن أهداف اجلمعية وأنشطتها ووسائلها تستهدف النهوض
باجملتمع....
وكان مسك اخلتام مع فضيلة الشيخ الزائر فايز سيف حيث احتف
احلضور حبكمته وكالمه البليغ مشددًا على ان نكون اسرتليني من
لبنان وليس العكس فاجلالية اللبنانية باسرتاليا تبين وتعمر وتشارك
وتصنع جمد اسرتاليا فلنا الشرف ان نكون اسرتاليني كما لنا الشرف
ان نكون لبنانيني فهو الذي علمنا كيف نبين عزة وجمد االوطان.

رئيس اللجنة االعالمية مصطفى حمفوض
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تتمـات

االسد يصدر مرسومي...
(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)

أشهر لدى اللجنة مبا يتوافق مع أحكام القانون».
وأضافت «سانا» أن األسد «اصدر املرسوم التشريعي اخلاص بقانون
االنتخابات العامة» ،والذي «يهدف إىل تنظيم انتخاب أعضاء جملس
الشعب وأعضاء اجملالس احمللية وضمان سالمة العملية االنتخابية
وحق املرشحني يف مراقبتها» .وتابعت «يتكون جملس الشعب من
ممثلني عن القطاعني اآلتيني :العمال والفالحون ،وباقي فئات
الشعب .وتكون نسبة ممثلي القطاع األول  50يف املئة على األقل
من جمموع مقاعد جملس الشعب» ،وهو ما ينطبق أيضا على اجملالس
احمللية.
ويأتي إصدار األسد للقانونني اجلديدين يف إطار حزمة اإلصالحات
اليت أعلن عنها ،واليت تضمنت عفوا عاما عن مجيع املعتقلني
السياسيني ،وتشكيل هيئة «للحوار الوطين» وجلنة لوضع قانون
جديد لإلعالم.
لكن رئيس املركز السوري للدراسات واألحباث القانونية احملامي
املعارض أنور البين قال لوكالة «فرانس برس» إن «السلطة غري جادة
بنقل اجملتمع من جمتمع اهليمنة إىل جمتمع التعددية والدميوقراطية
وما تفعله هو حماولة أمام الرأي العام داخليا وخارجيا لتجميل وجه
اهليمنة» .وأضاف إن قانون االنتخابات «حيصر العملية االنتخابية
بأعضاء جملس النواب وجمالس اإلدارة احمللية ويهمل انتخاب رئيس
اجلمهورية وكأنه يكرس ويؤكد أن تعيني الرئيس سيبقى خارج
عملية االنتخابات».
من جهته ،قال املعارض لؤي حسني «ال معنى لقانون أحزاب
وانتخاب من دون حياة سياسية وعامة تتيح للسوريني التعبري عن
آرائهم وممارسة حقوقهم بنشاطات عامة تشكل وحدها آليات التمثيل
والسياسات اجملتمعية حينها حنتاج إىل قانون تصوغه مؤسسات تتبع
للدولة وليس للسلطة».
وقال احملامي والناشط حبيب عيسى «إني أرى أن السلطة تسري
عكس اجتاه التشريع القانوني للتغري الدميوقراطي يف سوريا».
وأوضح «من املعروف أن الدستور هو أب القوانني فلو كان هناك
نية صادقة للتغيري لكانت السلطة بدأت بتعليق العمل بدستور عام
 1973واإلعداد لتشكيل هيئة مهمتها إعداد دستور جديد ينقل البالد
من النظام الشمولي االستبدادي إىل النظام الدميوقراطي».

ميدفيديف

وقال ميدفيديف ،يف مقابلة مع إذاعة «صدى موسكو» وشبكة
«ار تي» الروسية الدولية« ،يف سوريا الوضع يأخذ لألسف منحى
مأساويا .لألسف يقتل هناك عدد كبري من األشخاص .وهــذا يثري
قلقا هائال لدينا».
وأضاف انه حيث األسد دائما «لكي يطبق إصالحات ويصاحل املعارضة
واستعادة السالم وإقامة دولة حديثة .ويف حال مل يفعل ذلك فإن
مصريا حزينا ينتظره ،وال بد لنا يف النهاية من اختاذ قرار .حنن
نراقب كيف يتطور الوضع .انه يتغري ،ومقاربتنا تتغري أيضا» ،من
دون أن يفصح ما إذا كانت موسكو ستدعم قرارا يف جملس األمن
يدين القمع يف سوريا بعد أن وافقت أول من أمس على صدور
بيان رئاسي.
وأعلن ميدفيديف انه ال ميكن املقارنة بني األسد والرئيس اللييب
معمر القذايف .وقال «اصدر القذايف يف مرحلة من املراحل األوامر
األكثر صرامة للقضاء على املعارضة .الرئيس السوري احلالي مل
يصدر مثل هذه األوامر».
وكانت وزارة اخلارجية الروسية أشادت يف الوقت ذاته ،ببيان
جملس األمن ،لكنها أضافت إن «موسكو مقتنعة بأن التوصل إىل حل
للموقف يف البالد جيب أن يتم بأيدي السوريني أنفسهم من دون
أي تدخل خارجي يف احلوار الذي جيري بني سوريني فقط».

واشنطن

ويف واشنطن ،اعترب املتحدث باسم البيت األبيض جاي كارني أن
سوريا «ستكون أفضل» من دون األسد .وقال «إن األسد على طريق
الرحيل .علينا مجيعا أن نفكر يف مرحلة ما بعد األسد كما يفعل أصال
الـ 23مليون سوري» .وأضاف «نستطيع أن نقول من دون أن جنازف
كثريا إن سوريا ستكون يف حالة أفضل من دون الرئيس األسد».
وقالت وزيرة اخلارجية األمريكية هيالري كلينتون إنها تعتقد أن
احلكومة السورية مسؤولة عن سقوط أكثر من ألفي قتيل يف قمعها
لالحتجاجات .وكررت أن واشنطن تعتقد أن األسد فقد شرعيته
يف سوريا ،مضيفة أن الواليات املتحدة وحلفاءها يعملون على
اسرتاتيجيات ملمارسة مزيد من الضغط الذي يتجاوز العقوبات
اجلديدة اليت أعلنت.
وأعلنت واشنطن فرض عقوبات على رجل األعمال السوري حممد
محشو .واعتربت وزارة اخلزانة ،يف بيان ،أن محشو «شريك مقرب
من ماهر األسد» شقيق الرئيس السوري و»عمل كوسيط له ولعدد
من شركاته» ،مضيفة ان «جملموعة محشو الدولية» مصاحل يف تصنيع
املعادن وتوزيع معدات البناء وأجهزة االتصاالت والكيميائيات
واملقاوالت املدنية يف جماالت املياه والنفط والغاز والبرتوكيميائيات
ويف إدارة الفنادق وإنتاج البوظة وجماالت أخرى.

أوروبا

وأعلنت وزيرة خارجية االحتاد األوروبي كاثرين اشتون ،يف بيان،
ان قرار األسد إصدار مرسوم جييز التعددية احلزبية يشكل «خطوة
يف االجتاه الصحيح إذا وفى بتعهداته» .واعتربت ان بيان جملس
االمن يؤكد «من دون لبس أن النظام السوري مسؤول عن انتهاكات

معممة حلقوق االنسان واستخدام القوة ضد املدنيني» .وقالت «جيب
احرتام املطالب املشروعة للشعب السوري .جيب اطالق عملية
دميوقراطية ال رجوع عنها اآلن».
ورأى وزير اخلارجية الفرنسي أالن جوبيه ان باريس تعترب اقرار
التعددية احلزبية يف سوريا «اقرب اىل استفزاز يف اجواء العنف ضد
املدنيني» .وقال «ليس املطلوب اصدار مراسيم بل القيام بأفعال،
وأوهلا وقف العنف حبق السكان الذين يتظاهرون من اجل االعرتاف
حبقوقهم واملطالبة حبرياتهم» ،مؤكدا انه «ال ميكن اليوم تسوية
الوضع بواسطة مرسوم ،بل بتغيري جوهري يف السلوك واملوقف».
ّ
وذكر جوبيه بأن جملس األمن اتفق على االجتماع جمددا بعد سبعة
أيام ملراجعة الوضع يف سوريا .وقال «بعد سبعة أيام آمل ان يكون
ذلك موعدا مهما ،وإذا مل يتغري شيء من اجلانب السوري ،آمل ان
يتمكن جملس االمن عندها من املضي ابعد يف قراراته» .وأضاف
«اذا مل حيمل هذا اإلعالن الرئاسي السلطات السورية على التقدم
يف االجتاه الصحيح ،فسنواصل العمل من اجل اختاذ قرار ملزم».
وقال مسؤولون يف االحتاد األوروبي ،يف بروكسل ،إن سفراء
االحتاد اجملتمعني يف بروكسل اتفقوا على إضافة أمساء أخرى إىل
قائمة العقوبات .وأضافوا أن السفراء اتفقوا أيضا على النظر يف
إمكانية توسيع العقوبات لتشمل قطاع النفط.

ميدانيات

ميدانيا ،تضاربت التقارير حول أعداد القتلى الذين سقطوا يف محاه
االربعاء .وقال احد سكان املدينة الذين غادروها لوكالة «فرانس
برس» ان « 30شخصا قتلوا اثر عملية عسكرية قام بها اجليش»،
مشريا اىل «وجود عدد كبري من اجلرحى يف املستشفيات» ،فيما
نقلت «رويرتز» عن ناشط قوله إن « 45مدنيا على االقل قتلوا يف
هجوم بالدبابات الحتالل وسط املدينة».
مسلحة يف دير الزور هامجت أمس (االربعاء) ممتلكات عامة وخاصة
وسرقت حمتوياتها قبل ختريبها» .وأضاف إن «األجهزة األمنية
املختصة ضبطت سيارة مشبوهة حتمل أسلحة وقنابل مولوتوف».
وتابع إن «جمموعات إرهابية مسلحة هامجت خمفرا حلرس احلدود
قرب شركة الفرات للنفط وخطفت ثالثة من حراس إحدى آبار النفط
واستولت على أسلحتهم .كما قتلت جمموعات إرهابية مسلحة يف دير
الزور أحد عناصر حفظ النظام وأحرقت جثته».

باسيل بستورد...

(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)

ويبلبل الرأي العام ،فتنكة البنزين ال تزال اقل بـ 900لرية تقريبا عن
السقف الذي وضعته ،فلو ختطى السقف عندها لن اسكت ،ولكن
اليوم ما زال الوضع حتت السيطرة.
من جهة ثانية ،اعتربت املصادر االقتصادية يف التيار الوطين احلر
بأن الوزير باسيل سبق وان حدد سقفا لزيادة االسعار يصل اىل
 37000ل.ل .وهو لن يوقع اي جدول اذا اخرتقت االسعار هذا
السقف .وتضيف االوساط بأن جدول االسعار تضعه جلنة خمتصة
تعتمد على السعر الذي يضعه «كارتل» الشركات املستوردة للنفط،
يضاف إليها رسم الدولة ويضاف اليها الـ  .t.v.aومن ثم يذيع
الوزير اجلدول كما يصله ،وهو ال يتدخل بالتفاصيل بل يستعمل
صالحياته يف اذاعته ام ال ،ومبعنى آخر املقصود بتوقيع الوزير هو
اذاعة اجلدول وهو ما لن حيصل مستقبال اذا وصلت اسعار الصحيفة
اىل  37000لرية لبنانية كما اسلفنا.
وتوضح االوساط االقتصادية يف التيار الوطين احلر بأن الوزير
جربان باسيل استطاع يف احلكومة السابقة من إلغاء  5000لرية من
ضرائب الدولة ولوال ذلك لوصل سعر الصفيحة اىل  41الف لرية،
واليوم سيعمل الوزير اىل الغاء الضريبة كليا كي يستطيع الدفاع
لبقاء االسعار خمفضة.
وتتابع االوساط ان هذه التدابري لن متنع ارتفاع االسعار الن
االسعار العاملية املرتفعة سوف جتتاح كافة االجراءات ،الجل ذلك
سارع باسيل اىل اجراء حمادثات نفطية مع ايران آمال ان حيصل
من اجلمهورية االيرانية االسالمية على حسومات على النفط ومجيع
مشتقاته من غاز ،فيول وبنزين.
وتضيف االوساط بأن التيار الوطين احلر «يقاتل» يف جملس الوزراء
على اقرار الربوتوكول مع ايران داخل جملس الوزراء ومن ثم الحالته
اىل جملس النواب ،الن االتفاقات الدولية يلزمها قانون ،وتنهي
االوساط بالقول :فليطمئن الغيارى على «جدول االسعار».

الشهر واليوم مل حيرك ساكنا مما يطرح عالمات استفهام كبرية حول
هذا املوضوع ألصل يف النهاية ألقول ان ما فعله باسيل كان حتركا
سياسيا ولعبته كانت سياسية.
وسألت احلسن :اين جربان باسيل من ارتفاع اسعار احملروقات؟
اين االحتاد العمالي العام؟ اين املواطن ،ال يوجد احد يتحدث يف
هذا املوضوع ،اآللية اليت وضعناها ملساعدة السائقني العموميني
لغاية اآلن مل تتم ترمجتها خصوصا ان البعض من هؤالء امل بقبض
الرديات كي يستمر يف عمله ،مع العلم ان وزير املال احلالي
حممد الصفدي وعد بتطبيق هذه اآللية فإذا كانت حباجة اىل تشريع
وقانون فمن املفروض ان تتم وان توضع على جدول اعمال جملس
الوزراء او يتم تشريعها يف جملس النواب .وقالت احلسن :الوزير
باسيل رهن الشعب اللبناني عندما رفض التوقيع على رفع اسعار
احملروقات بينما اليوم نراه ال حيرك ساكنا «شو عدا ما بدا» باالمس
كان يتحرك سياسيا بينما اليوم هناك حكومة من لون واحد ،والوضع
السياسي يالئمه ومن املؤكد انه لن يتحرك اآلن.
االحتاد العمالي
حيرك ساكنا ،يقول رئيسه غسان غصن:
اما االحتاد العمالي الذي مل ّ
ان ارتفاع او تراجع اسعار النفط هو يف سوق املضاربات العاملية
وبالتالي فإن دور الدولة هو دور غري القادر على احلكم بهذه
االسواق اال اذا عجلت يف البدء باستخراج النفط من اراضيها كي
تتمكن من لعب الدور يف رسم السياسة املالية حلركة اسعار النفط.
وبانتظار ذلك ،من املفروض بهذه احلكومة ان تلغي الضرائب
والرسوم والتفتيت من ضرائب اخرى ال ترهق املواطنني الذين مل
يبق على اكتافهم حلما ومل يبق يف جيوبهم قرشا.
االحتاد العمالي العام طالب بوضع سقف حمدد للمحروقات حيث
تعترب كلفة البنزين يف لبنان تساوي ضعف السعر العاملي ،وبالتالي
فإن حركة االحتاد العمالي العام هو ان يدفع الصوت وينقله للحكومة
حتى حتقق مطالب املواطنني وكي ال تغضب الناس.
اما عضو نقابة اصحاب احملطات الدكتور جورج الرباكس فعلق على
ارتفاع اسعار احملروقات قائ ًال  :من الناحية املنطقية ال ميكن للوزير
باسيل ان يفعل شيئا يف ظل حكومة متضامن معها وليس من صاحله
ان يتواجه مع رئيس احلكومة خصوصا بعدما اقدم على ختفيض سعر
صفيحة البنزين  5آالف لرية خالل حكومة الوحدة الوطنية.
ولكن من الناحية العملية ال ميكن للوزير باسيل ان يتخذ اي قرار
مبزيد من التخفيض باعتبار ان ختفيض الـ 5آالف لرية ادى اىل مزيد
من العجز وتراجع يف االيرادات.
واعترب الرباكس ان احلل هو يف التفتيش عن رسوم بديلة وايرادات
اخرى ،وبالتالي جيب على الوزير باسيل ان ينظر بعينيه االثنتني
وليس بعني واحدة حيث انه مستمر يف معاداة اصحاب احملطات
الذين ال تتجاوز جعالتهم بالنسبة لصفيحة املازون الـ 400لرية ويف
حدود الـ 200لرية تقريبا ،ولكن من املؤسف انه يف هذه الدولة
يشمر على ساعديه للحصول على حقه .اجلعالة
جيب على االنسان ان
ّ
الصحاب احملطات ما تزال دون املستوى املطلوب بينما اصحاب
الشركات املستوردة «اكلوا البيضة وتأشريتها».

جناد :من حق...

(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)

لنا حنن شعوب الشرق األوسط أن حنل مشاكلنا دون أي مشكالت»،
كما انه اعترب أن املشاكل اليت تواجهها دمشق هي مثرة «تدخالت
خارجية».
وعن حماكمة الرئيس املصري السابق حسين مبارك علق جناد قائال:
«هناك حكومات بعيدة للغاية عن الشعوب ،ولنيل حريتها (الشعوب)
عليها أن تطالب مبحاكمة قادتها» .واضاف« :آمل أن ختتار الشعوب
قادتها وأال حيدث مزيد من الصراعات».

2WAY TOWING
SERVICES

احلسن

ماذا تقول وزيرة املال السابقة ريا احلسن؟ فقد رأت ان الوزير
باسيل حدد حتركه املقبل عندما يصل سعر صفيحة البنزين اىل
 37000الف لرية ،واسأل ،هل هذا الرقم هو رقم سحري كي يتحرك
ام ان هذا الرقم لن ميكن املواطن من تأمني لقمة عيشه يف ظل
االوضاع االقتصادية واالجتماعية الصعبة؟ وملاذا ال يتحرك على سعر
الـ  25000الف لرية او الـ  30000الف لرية.
وقالت احلسن :ما جيري اليوم معيب ،واتذكر احلملة اليت شنها
باسيل على وزارة املال طالبا بإلغاء ما تبقى من رسوم وضرائب
على صفيحة البنزين ،كما انه رفض التوقيع على ارتفاع اسعار
احملروقات قبل اسبوع من تشكيل احلكومة احلالية مما ادى اىل
حدوث بلبلة بني اصحاب احملطات والشركات املستوردة يف حماولة
منه للضغط علينا.
وقالت احلسن :ارتفعت اسعار احملروقات  1700لرية خالل االسابيع
الثالثة املاضية ومل يتحرك باسيل ،كان قلبه على الناس منذ حواىل

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
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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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Melbourne

أول وأكرب معمل من نوعه يف اسرتاليا
طحينة الصيداوي

N.S.M

عنوان اجلودة والثقة

تصنع يف معامل الصيداوي على أحدث املاكينات
أجود أنواع الطحينة يف العامل
توزع يف مجيع احملالت العربية
تصل اىل املستهلك قبل ع ّدة أشهر من املستورد
511 Wendell St, Brunswick VICTORIA
Tel: 03 9380 8789
www.NSM.com.au

ال مرياج

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

صفحة 25

Saturday 6 August 2011

السبت  6آب 2011

ملبورن

الغيوم السود البشعة
خبز
من
يأكل
من
السلطان عليه ان يضرب
بسيفه ..مثل شائع من
عابر العصور وما زال
قائما حتى يومنا ويف
هذا املثل داللة على ان
والء االشخاص لزعمائهم
ّ
او
يشغلونهم
الذين
ُيطعمونهم قد يصبح
اكرب من والئهم للوطن،
واخلطر عندما يكون هذا
«السلطان»
الزعيم او
من خارج البالد او من
اهل البالد ولكن خارجي
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مهرجان خطابي ومسرية حاشدة تأييدا للرئيس بشار االسد يف ملبورن

بقلم كميل مسعود

الوالء.
فيا ترى من خبز اي سلطان تأكل بعض قوى الرابع عشر من شباط
وبسيف من تضرب؟! خاصة وان بعض سياسييها حيافظون على
خطابهم املعارض جملرد املعارضة حتى ولو قدمت احلكومة كل ما
هو لصاحل الوطن واملواطن.
يف الواقع اننا نرى ان من يقاطع ويعارض من هذا املنطلق فهو
يقاطع ويعارض الوطن وليس حكومة ميقاتي.
ماذا تريد هذه الفئة من قوى الرابع عشر من شباط؟ هل تريد زوال
الوطن وافناء اللبنانيني؟
نعم هكذا نفسر مواقف املعارضة املمثلة بقوى الرابع عشر من
شباط بالرفض القاطع منذ البداية يف عدم املشاركة يف احلكومة
امليقاتية.
بكل صراحة هكذا نفسر ايضا خطواتها مبراقبة احلكومة وحماسبتها-
مع اعرتافنا ان مراقبة وحماسبة احلكومات على سياستها حق يف كل
االنظمة الدميوقراطية ،ولكن ليس بهذه الطريقة االستفزازية اليت
تهدد بالنزول اىل الشارع حتى اسقاط احلكومة يف حال رفضها
تطبيق القرارات الدولية مبا يف ذلك القرار املتعلق باحملكمة الدولية
اخلاصة باغتيال الرئيس رفيق احلريري ..كل هذا مسعناه حتى قبل
ان تبدأ احلكومة عقد اوىل جلساتها ..ومن خالل تصاريح التهديد
والوعيد مسبقا وقبل ان يصدر عن احلكومة اي قرار او حتى
تصريح يتعلق باحملكمة الدولية..ان هذا الفريق السياسي يبدو
انه مل يقرأ جيدا السياسة اللبنانية وكيف يكون التعاطي مع االمر
الواقع وان الكالم الفوقي ال يوصل اىل نتيجة.
نعم ان فربق تيار املستقبل يريد ال بل يطمح اىل اسقاط احلكومة
يف حال وافقت وقدمت كل التسهيالت او مل تقدم الن بيت
القصيد عند قوى فريق الرابع عشر من الشهر هو اسقاط حكومة
ميقاتي وبأي مثن النها مل تتقبل اخلسارة اليت منيت بها حكومة
احلريري ..وان كان احلريري يعمل مع البعض من مسيحيي 14آذار
من اجل تسهيل العودة اىل احلكم فهذا اسلوب مل يعد يصلح
بعد اليوم واذا كان يفكر بتقطيع اوصال لبنان لغاية يف نفسه
فان هذا الوطن الكبري هو اكرب بكثري مما يفكر به هوالء الصغار.
لقد قرر لبنان اليوم ان يسلك طريق احلياة احلرة الكرمية وحرية
القرار بالدفاع عن النفس الن حريتنا املقدسة اليت حنميها بوحدتنا
وتضامننا ليس من السهل التنازل عنها.
كفانا مزايدات ،كفانا ابتزاز ،كفانا كذب وكفانا استزالم الن
تضور جوعا يف عهودكم السابقة لن يكون جائعا بعد
الشعب الذي
ّ
اليوم وال مستزملا الحد ..وااليام القادمة ستبدد الغيوم السود
البشعة

*سامي مظلوم وكلمته الراقية*

*جانب من احلشود*

*احلماهري يف الشوارع مع اكرب علم سوري*

دعت اجلالية العربية السورية اىل مهرجان خطابي ومسرية تأييدا للرئيس
بشار االسد ودعما ملسريته التصحيحية وذلك عند الساعة الواحدة من
بعد ظهر يوم االحد املاضي يف مركز بلدية كوبرغ حضره حشد كبري من
ابناء اجلالية العربية السورية واجلالية اللبنانية مع عائالتهم.
وكانت القاعة املخصصة هلذه املناسبة قد وضعت على مداخلها ويف
داخلها صور للرئيس الراحل حافظ االسد وصور الرئيس بشار االسد
ويافطات كتب عليها بالروح بالدم نفديك يا بشار ،وسوريا اهلل حاميها
يف ظل سيادة الرئيس بشار االسد وكان داخل القاعة علم جتاوز
السبعني مرتا وهو اكرب علم سوري يف اسرتاليا حيث وقع عايه مجيع
املشاركني يف هذا املهرجان.
افتتح احلفل عريفه السيد زخيا خلوف بالنشيدين االسرتالي والسوري

احملاسب القانوني سام مشو
حامل شهادة بكالوريوس من جامعة ديكن يف املحاسبة
القانونية
حاصل على دبلوم من جامعة سون برن يف االعالم
والتسويق
معتمد رسميا من قبل مكتب الضرائب االسرتالي وعضو
يف نقابة املحاسبني الوطنيني االسرتالية
يؤمن لكم اكرب عائدات ضريبية يف فرتة زمنية قصرية
بأجر يبدأ من  88دوالرا
اعتمدوا على مؤسسة سام مشو ابن وطنكم يف جميع
حاجاتكم الضريبية...
يتكلم العربية

لكافة حاجاتكم من بيع وشراء املنازل اتصلوا
بالسيد رغد مشو صاحب الخربة الطويلة
نساعدكم يف تخطي العراقيل التي تواجهكم بكل
أمانة واخالص
نتكلم العربية

*سوزان ابو ضرغم تلقي كلمتها*

*مجهور يف الساحات*
ثم دقيقة صمت على ارواح الشهداء .ثم كانت الكلمة باالنكليزية
للسيدة سوزان ابو ضرغم االسرتالية االصل زوجة السيد فؤاد ابو
ضرغم اليت حتدثت فيها عن املخربني اخلارجني على النظام يف سوريا
الذين يعملون لتيارات اصولية ال متت اىل العقيدة القومية السورية
العلمانية بصلة .وتابعت تقول هؤالء يعملون على خراب وتدمري سوريا
لرغبات اسرائيلية امريكية وللصهيونية العاملية ..واجلدير بالذكر ان
السيدة سوزان هي اعالمية معروفة يف الـ  ABCاالسرتالية وصديقة
سوريا وبكل بقوة.
زكانت وهناك بعض الكلمات اليت متحورت حول االصالحات اليت حققها
االسد واليت ستحقق الحقا يف سورية.
املفوه سامي مظلوم وهو سيد الكلمة وصانع املنابر القى
اخلطيب
ّ
خطابا ناريا جاء على الشكل التالي:
ان امجل واقدس ما ابدأ به يف لقاء اليوم عنوان هذه املناسبة
سورية اهلل حاميها والن اهلل حامي سورية فهي عصية على املوت
والن شعب سورية بوعيه القومي واالنساني سينتصر على اكرب مؤامرة
صهيونية عاملية على وحدة سورية وصمودها واستمرارية بقائها ..حنن
مع املعارضة اليت تسعى لالصالح والتغيري وان اكرب املعارضني يف
سوريا هو الرئيس الدكتور بشار االسد نفسه الذي يسري على خطى
والده يف خط احلركة التصحيحية لصيانة سورية وكرامة شعبها وناسها
مقيمني ومغرتبني..
نلتقي اليوم يف ملبورن اسرتاليا كمؤسسة امسها اسرتاليون من
أجل سورية ..حنن حنيي اصدقاءنا االسرتاليني الذين تفهموا حقيقة
املؤامرة الصهيونية على سورية وعاملنا العربي فانتفضوا لكرامة
االنسان ..وعلى من يدعي انه معارض عليه ان يعود اىل قراءة التاريخ
واىل الواقع واىل ما يدور يف اروقة االمم املتحدة فيدرك متاما ان
الصهيونية العاملية اليت حتتل البيت االبيض ودوائر االمم املتحدة
والعواصم االوروبية تتفاوض مع القاعدة ومع االرهابيني يف العامل
لضرب سورية واسقاط نظامها فقط الن سورية احتضنت املقاومة
يف لبنان ويف فلسطني املغتصبة ويف اجلوالن احملتل فغريت يف
وقفتها جمرى التاريخ واثبتت للعامل ان شعبا بوعيه عصي على املوت
وسينتصر على كل املؤامرات النه صاحب قضية عادلة والنه خيتزن يف
وجدانه قوة لو فعلت لغريت العامل.
وانهى السيد مظلوم كلمته بتحية اكبار لصمود شعبنا املقاوم البطل
ووقفات العز والكرامة والبطولة املؤمنة بعقيدة االمة.
وبعد االنتهاء من اخلطابات انطلقت املسرية من مركز بلدية كوبرغ اىل
الشوراع احمليطة بالبلدية منددين باصوات عالية وعرب مكربات الصوت
بالذين يطالبون باسقاط النظام يف سوريا الن هؤالء ليسوا ابناء سورية
احلقيقيني .ان النظام السوري وحده يكفل االمن واالستقرار يف سورية
بقيادة الرئيس بشار االسد.
وشكرت مجعية اسرتاليون من اجل سورية كل الذين حضروا املهرجان
وخاصة االصدقاء االسرتاليون وابناء اجلالية اللبنانية وخصت بالشكر
بلدية مورالند بشخص رئيسها واحد اعمدتها السيد طوني حلو.
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اجلالية اللبنانية تودع ابنها البار غصوب مارون وسط احلزن واالسى

*يقرأون النوايا*

*الكهنة اثناء الذبيحة االلهية*

*حاملو كاسات القربان*

* اهل واقارب الفقيد *

* اهل الفقيد ويبدو شقيقه طوني مارون *

*جانب من الحضور ويظهر صديقه سامي مظلوم*
بعد زيارة اىل أرض الوطن دامت ثالثة اشهر وبعد عودته
املنية املأسوف عليه الفقيد غصوب مارون
بأسبوع وافت
ّ
وكانت هذه الزيارة هي االخرية له اىل لبنان.
وقد تلقت الزوجة واالوالد واالشقاء والشقيقات واالهل
واالقارب واهالي كفرياشيت وجوارها اخلرب حبزن واسى
شديدين غري مصدقني ان االب احلنون والعطوف قد رحل على
غري عادته دون رجعة.
وظهر يوم االربعاء املاضي أقيم له مأمت حافل يف كنيسة
سيدة لبنان املارونية وسط احلزن والبكاء واالسى على خصاله
احلميدة وصفاته الطيبة مبشاركة حشد كبري جاء من مجيع احناء
والية فيكتوريا كما حضر االهل من سيدني وباالخص شقيقه
طوني مارون الذي بكى دمعا ودما على شقيقه خاصة وانه
كان يف زيارته لالطمئنان اىل صحته قبل يومني من وفاته.
ّ
صلى على جثمانه الطاهر سيادة املونسنيور جو طقشي
وقد
مبعاونة كهنة الطائفة حيث القى املونسنيور طقشي بعد تالوة

* حمل اوالده باالمس فحملوه اليوم*

االجنيل املقدس كلمة قال فيها ان اخانا غصوب مارون الذي
ترك هذه الدنيا الفانية اىل دنيا البقاء كان انسانا طيبا
مؤمنا بربه وقد ربى عائلة مهذبة وخلوقة مع زوجته املثالية
حيث سارت هذه العائلة على الطريق القويم الذي سار عليه
الوالدان.
وقال املونسنيور طقشي ان الفقيد كان حمبوبا من اجلميع فأحبه
اجلميع وختم كالمه بتقديم تعازيه وتعازي كهنة الطائفة اىل
عائلته يف ملبورن وسيدني واىل االهل واالقارب يف لبنان.
ومن الكنيسة نقل جثمان الفقيد اىل مدافن شننلهام حيث
ووري الثرى.
اسرة جريدة اهلريالد يف سيدني ،أنطونيوس بو رزق واكرم
اخوة
املغوش ويف ملبورن كميل مسعود ،اليت تربطها عالقة ّ
ّ
بالعائلة وباالخص اشقائه يف سيدني وملبورن تتقدم منهم
بأحر التعازي القلبية الصادقة طالبة من اهلل عز وجل ان يسكن
الفقيد فسيح جنانه ويلهم اهله وذويه الصرب والسلوان.

*الراهبات االنطونيات واخوية الحبل بال دنس*
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متفرقـات

مبشاركة نائبة اوبرن بابرة بريي ورئيس بلديتها روني عويك

ناجح٢٧جلمعية حبنني املنية اخلريية شارك فيه حواىل ألفي شخص
سريان رمضانﺻﻔﺤﺔ

امني جرمانوس يعود اىل اسرتاليا

ﺍﻟﺴﺒﺖ  ٤ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ٢٠١١

Saturday 4 June 2011
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*امني جرمانوس يتوسط الوزير ساميان فرنيجيه والسيدة عقيلته رميا*
فرجنيه*

*النائبة باربرة بريي ،رئيس الجمعية مصطفى حامد وعقيلته ،ماري واصدقاء*

*رئيس بلدية اوبرن روني عويك ،مصطفى حامد وابنتا شقيقته ،ماري ،والحاجة منى رئيسة اللجنة النسائية*

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

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

<Fª^ËÜŒ<Ç€¶Ê<gËÅ<Ç∑_Ê<Ü€¬<Ç€¶F

<FÅ]Ü⁄Ê<gÈﬁÜ“Ê<êÁ«π]<ÿÈ⁄à÷]F

<F|Áç˘]Ê<t^r¬<HÏà∑<HgËÅF

<FÌõ^ËÜ⁄<^ﬂe_<ºâÁjË<ÌÀËÜç<'Èé÷]F

<FÜ€¬<Ç€¶Ê<·Á⁄_<HåÁﬂõ<HêÁ«π]<HgÈﬁÜ“F

<FÅ]Ü⁄Ê<ÎÊ]Ü€∆<Í¬Ü⁄F

*رئيس بلدية اوبرن روني العويك وجمال زريقة والعائلة واالصحاب*

<FÍﬁ^€◊ä⁄<ÖÁi^ﬂÈä÷]Ê<Í÷Áfﬂ�â]Ê<gËÅ<ºâÁjË<ÌÀËÜç<'é÷]F

* *Jumping Castle

قام السيد امني جرمانوس اىل اسرتاليا بعد زيارة استجمام اىل
لبنان تفقد خالهلا االهل واالقارب وامضى يف ربوع الوطن امجل
االوقات حيث استقبله الوزير سليمان طوني فرجنيه وحتدثا عن
الوضع وعن احلياة يف اسرتاليا والتقط معه هذه الصور (امني
جرمانوس يتوسط الوزير ساميان فرنيجيه والسيدة عقيلته رميا
فرجنيه) وايضا (امني جرمانوس يتوسط جنل الوزير سليمان
الشاب طوني فرجنيه والشاب كريم الراسي)
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
وقد عاد السيد امني جرمانوس اىل اسرتاليا حممال بالسالم والتحية
البناء اجلالية ..اهال وسهال واحلمد هلل على سالمة الوصول.

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

ﻛﺘﺐ ﺃﻛﺮﻡ ﺍﳴﻐﻮﺵ

]<l^Œ¯√÷] <ŸÊˆä⁄ <Í¬^€jq˜]Ê <;õÁ÷] <ºç^ﬂ÷] <›^Œ
]÷√^<gËÅ<Ç∑]<ÇÈä÷]<ÍﬁÇÈâ<ª<Ìõ^ËÜ⁄<ÌÈ√∂<ª<Ì⁄
÷<‡äu <ÿï^ﬂπ] <'Èé÷] <Ì◊ÈñÀ
<ÌÈµÜ”i
<Ì€È÷Ê
املوقف*
¬<^éسيّد
الباربكيو
*
<ãÈÒÜ÷]<ÿn∫Ê<ÿ⁄]<Ì“Ü£<ÎÁe3÷]<ŸÊˆäπ]<ÌÀËÜç
JÌ⁄Ê^œπ]<·^qÜ„⁄<ª<ÎÜe<‰Èfﬁ
رمضان حيث غصت
اقامت مجعية حبنني املنية اخلريية سريان
<gﬁ^q
]<±
<gËÅ
]÷<ÇÈä
]÷<ª <‹ËÜ”j
 <ÏÖ]Åيوم االحد املاضي
Campell
Hill <Üñu
Park<ÇŒÊ
حديقة Pioneer Reserve
]÷<ÓäÈ¬ <ÍﬁÁõ <ÎÖ]Üu˜] <gÒ^ﬂ÷] <ÌÀËÜç <'Èé
حبواىل الفي شخص امضوا يف احضان الطبيعة يوما رائعا أنعم
<^ñ¬]Ê<Íﬁ^€◊ä⁄<k“Áç<Í⁄^-]<Í÷^€√÷]<ÖÁi^ﬂÈä÷]Ê
فيه اهلل بشمس مشرقة زادت االجواء روعة ومجاال.
<∞÷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
يتقدم تيار املردة اوسرتاليا من األخوة املسلمني يف اوسرتاليا
<ãÈÒÜ÷]Ê<Í⁄]Ü“<ÇÈ€£]<Çf¬<Ç‚^.]<‰÷<ÖÁÀ«π]<‹„â_Ö
“ <Í⁄]Üحلول
مبناسبة
والتربيكات
ولبنان والعامل بأطيب
<Ìf“Á“Ê
<Ü€¬ <ãÈÒÜ÷]Ê
التهاني“<Í⁄]Ü
]÷<ÇÈçÖ <ÇÈ„é
واليمن
باخلري
اجلميع
على
اهلل
أعاده
شهر رمضان املبارك،
<Ÿ^€¬]<Ÿ^qÖÊ<∞ÈµÅ^“˜]Ê<∞◊ï^ﬂπ]Ê<]Ç„é÷]<‡⁄
J∞vq^ﬁ
والربكات.
¬◊<Ó
املردة<k÷]á <^⁄Ê
]÷<kﬁ^“ <ÌÈqÉÁ€ﬂ
اوسرتاليا
]÷ <ÏÇ◊fعن تيار
<ÂÑ‚ <Ìõ^ËÜ⁄Êصادر
]÷√„<ÿï^ﬂπ]<ÿf¢]Ê<›Ê^œπ]<hÁﬂ¢]<ƒ⁄<ÖÁä¢]<Ç≤<Ç
<hÜ√÷] <Å¯eÊ <·^ﬂf÷ <^©] <Ì ^“Ê <ÏÜíjﬂπ] <lÊ4eÊ
<Ì€◊“<‰5^e<¯i<ÎÑ÷]<gËÅ<ºç^ﬂ÷]<‰È◊¬<Üë]<^⁄<]Ñ‚Ê
]÷<guÖ<Ü€¬<Ç€¶<ÇÈä÷]<Ìõ^ËÜ⁄<ÌÈ√∂<ãÈÒÖ<gÈu3
<l^ËÇ◊f÷]<^ñ¬]Ê<h]Áﬂ÷]Ê<ÜÒ]à÷]<'Èé÷]<Ì◊ÈñÀe<^„È
<kÈf÷]<]Ñ‚Ê<ÏÁ¬Ç÷]<ÂÑ‚<gu^ë<‹â^e<Ÿ^ŒÊ<ÖÁñ£]Ê
]÷”<Íí~é÷]<Í5^eÊ<‰ﬂ¬<Ìe^Èﬂ÷^eÊ<gËÅ<Ç∑]<ÇÈä÷]<‹ËÜ
]<Ì◊Èñ <·]<Õ^ï]Ê<JgÈuÜi<ÿ∂]<‹”jÈe<ª<‹”e<guÖ
<‰ﬂ¬ <ÕÜ√Ë
]÷� <·] <‡⁄ <2“] <ÌÀËÜç <‡äu <‹ËÜ”÷] <'Èé
<4f“<Å¯f÷]<ÂÑ‚<ª<^ﬂﬂÈe<ÂÁqÁe<^ﬁÖÊÜâ<·˜<l^€◊”e
<ÅÁqÊ<ÌëÜاملبارك تتقدم
رمضان
مبناسبة حلول شهر
<‘e<Íœj◊ﬂ÷<^ﬂ√⁄<‹”j◊Èñ
<ÿ«jäﬁ»<Ÿ^ŒÊ
من]‚◊<‰
<∞e <ÿu
“<^µÜ
<^ÀÈïÊ
]<^ﬂÈ⁄
<^ø¬]ÊÊ
¬<]àËà
]}^<
كفرصارون اخلريية يف سيدني
مجعية
<‘uÜ�e<‘ä€jﬁÊ<‘i]Å^çÖ]Ê<‘vÒ^íﬂe<’Ö^fjﬁ<‰Èf¶Ê
بأعطر
خاصة
واالسالمية
عامة
العربية
اجلالية
]÷<ÏÜ⁄]ˆπ]Ê <ÌﬂjÀ÷] <ÂÑ‚ <‡⁄ <^√È∂ <tÜ™ <Óju <Í�âÁ
اجلميع باالمن
وامسى التهاني ،اعاده اهلل على
]÷J«‹ç^«÷]<ÊÇ√÷]<^7<º�≠<:÷]<ÌfÈ‚Ü
<ÌÀËÜç <‡äu <'Èé÷] <Ì◊ÈñÀe
<gÈu3÷] <±] <ì◊}Ê
والتسامح.
واالستقرار واحملبة
]<ÿ⁄]<Ì“Üu<ª<ÎÁe3÷]<ŸÊˆäπ]Ê<^Àí÷]<Çrä⁄<›^⁄
ايلي ناصيف
JÎÜe<‰Èfﬁ<ãÈÒÜ÷]<Ì÷ÊÅ<ÿn∫Ê
<]Ñ‚ <gËÅ <ÇÈä◊÷ <]Ü“^ç <ÌÀËÜç <'Èé÷] <pÇ† <‹m
]÷<‰j€◊”e<Ç“]Ê<Ìõ^ËÜ⁄<ÌÈ√∂<Ü”ç<^€“<ÏÊ^À£]Ê<‹ËÜ”j

تيار املردة اوسرتاليا يهينء حبلول شهر رمضان املبارك

*امني جرمانوس يتوسط جنل الوزير سليمان الشاب طوني فرجنيه
والشاب كريم الراسي*

* مصطفى حامد وآخرين عا الباربكيو*

مجعية مرياطة اخلريية

وكان من بني احلضور نائبة اوبرن السيدة باربرة بريي ورئيس
بلديتها رجل االعمال روني العويك ورئيسها السابق الدكتور هشام
تدعو مجعية مرياطة اخلريية مجيع الروابط واجلمعيات اخلريية
زريقة وشاركت «اهلريالد» اهالي حبنني املنية فرحتهم.
واهليئات االجتماعية اليت يتعاملون معها لتوجيه مجيع الدعوات
وحتدث يف املناسبة رئيس اجلمعية الصديق مصطفى حامد فركز
اخلطية اىل عنوانها الربيدي  Berala2141P OBox2080او االتصال
استعدادا للصيام وشدد على النظافة العطاء
على هذا اليوم اجلميل
<FÖÁñuÊ<ª^ËÜŒF
باحد الرقمني التاليني :رئيس اجلمعية حممد عمر 0415275970 :او
صورة ناصعة عن اجلالية اللبنانية والعربية كما جرى التوقيع على
]<Ê] <Ÿ^€é÷] <Ê] <Ìõ^ËÜ⁄ <ª <^ﬂ“ <·] <ÏÁ}]Ê <ÿ‚] <^ﬂﬁ
بسكريتريها امحد اسطنبولي0413032412 :
التمييز الديين
عريضة للسيناتور شوكت مسلماني ضد
]<Çu]Á÷] <·^ﬂf÷ <ÿ“Ê <lÊ4eÊ <≈^œf÷]Ê <ÿf¢]Ê <hÁﬂ¢
***
وكانت كل عائلة قد أحضرت معها الطعام والشراب حيث كان
]JÇuÁπ
تتقدم مجعية مرياطة اخلريية من اللبنانيني عامة واملسلمني خاصة
املوقف.
سيد
االركيلة
الباربكيو
]<ÓâÁ⁄ <gÈ«π
]˜<›^⁄
مع ]÷<:
]<Ì⁄Ê^œπ
<^ÈuÊ
]ّ <^„œ◊õ
بأحر التهاني حبلول شهر رمضان املبارك اعاده اهلل على االمة
املميز حيث كان هناك
]÷√ <ÊÇاليوم
 <ÃëÊذلك
نصيب يف
لالوالد
]÷<ÍﬁÁÈ„í
]!< ]÷<ÎÑ
وكان ]¬^<ÂÅ
]÷<ÖÇí
االسالمية والعربية باخلري واليمن والربكات راجني من املوىل ان
J–◊�π]<Üé÷^e<ÿÈÒ]Üâ]Ê
والعاب لالطفال مع توزيع اهلدايا وختلل االحتفال
Jumping Castle
Á«π]<ÿÈ⁄à÷]Ê<ÌÀËÜç<'Èé÷]<H‹v◊⁄<Áe<H|Áç˘]<HÓäÈ¬<HÍﬁ^€◊ä⁄<HgÈﬁÜ“<V∞€È÷]<‡⁄F
�
Fêخيري.
وانتم
يعيده على اجلميع باالمن واالستقرار ،وكل عام
<^ﬂÀÈ◊u
<·Á”Èâ
]÷<Üíﬂ
]·<
<‹”Úﬂ€�ﬁ
<Õ^ï]Ê
السيدة لبنى حيت انعقدت حلقات الدبكة ساعات
] <^Èﬂﬁلـ DJ
برنامج فين
حممد عمر
]˜JÖÁñv◊÷<«·^äﬁ
J^€Ò]Å
≥<làÈ
االدارة<ÌÈ~â
<ÌeÅ`⁄ <lÇ¬] <ÇŒ <gËÅ <Ì◊Ò^¬ <kﬁ^“Ê
طويلة.
JÌ ^Èñ÷]Ê<›Ü”÷^e <JÌÈ÷^¢]Ê<·^ﬂf÷<‡¬<oËÇ£]<ÖÁñ£]<ŸÊ]Çi<›^j§]<ªÊ <I <ÖÇí÷] <ÓâÁ⁄ <ÇÈä÷]» <‰e^j“ <‰ÀËÜç <'Èé÷] <›ÇŒÊ

مجعية كفرصارون اخلريية
تهنئ

* 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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Gold Coast Tourism Corporation launches the “Ramadan Lounge”

Imam Imraan Husain and HAJ Hussin Goss

Gordon Price, Director International for Gold Coast
Tourism, Lidia Latimer, Ray Matta

Labib chemali and Attendees

Lidia Latimer and Attendees

SIMPLIFIED CONTRACTSFOR RETIREMENT VILLAGES

Member for East Hills, Glenn
Brookes on wednesday said a
simplified standard contract will
be developed to ensure seniors
considering retirement village
life can more easily understand
and compare contracts.
Mr. Brookes said the development
of a standard contract for the
retirement village industry will
provide residents with greater
clarity and deliver greater
confidence in the industry.
“An expert committee has been
appointed by NSW Fair Trading
to help develop a set of standard
terms to be used in all retirement
village contracts in NSW,” he
said.
“The committee members
represent a broad cross-section
of retirement village experience
from residents, industry and the
legal profession.”
Glenn Brookes said many of
the retirement village contracts
currently is use are too
convoluted.
“This
leaves
prospective
residents unable to understand
the differences in costs and
conditions between villages

as well as adds unnecessary
complexity for operators,” he
said.
Mr. Brookes said deciding where
to live is an important step for
older people and can be daunting
process.
“People have many reasons for
moving to a retirement village,
including difficulty maintaining
their present home, safety and
security concerns, or preferring
the company of people of a
similar age,” he said.
“Whatever the reason, residents
and operators need contracts
that clearly set out their rights
and responsibilities in an easily
understood, plain English format.
“There are approximately 900
retirement villages in NSW,
accommodating more than
40,000 residents.
“With an ageing population on
the increase, the demand for
retirement accommodation will
only grow into the future.
“Simplified contracts will help
consumers to make better
choices and encourage further
innovation and growth in this
vital sector,” Mr. Brookes said.

NEW LEGISLATION TO DELIVER FOR CLUB MOVEMENT

Attendees

Lidia Latimer And Guests
Gold Coast, Australia: Located
on the first floor of the Hotel
Grand Chancellor in Surfers
Paradise, the Ramadan
Lounge is now open Monday,
Wednesday and Friday for
the whole of the Holy Month of
Ramadan. This is the second
year this initiative has been
embarked upon by the Gold

Coast Tourism Corporation as
a means of accommodating
the religious festivities for
the Gold Coast’s Arab and
Muslim Tourists.
The Ramadan Lounge offers
an Iftar (the breaking of
the daylight fasting during
the holy month) buffet of
Halal Middle Eastern foods

Attendees
and traditional beverages.
Friendly Arabic speaking staff
can guide the guests through
this complimentary service as
family orientated television
shows and entertainment
can be experienced in the
lounge. The outdoor deck
overlooking Surfers Paradise
is also a place for relaxation
with Shisha’s provided for the
guests.
The launch of the Ramadan
Lounge was attended by a
wide range of tourist and
community
organisations
from the Gold Coast and
Brisbane.
Officiating the launch were
speakers:
- Lidia Latimer, Manager International Marketing (Asia
and Middle East) “Gold Coast
Tourism Corporation”
- Hajj. Hussin Goss –
President “Islamic Society of
Gold Coast Inc.”
- Martin Winter – CEO, “Gold
Coast Tourism Corporation”
- Wendy Harch – Executive
Director
International,

“Tourism QLD”
Other noteworthy guests
were:
- Imam Imraan Husain
- Don Williamson – Executive
Officer QLD Chapter. Australia
Arab Chamber of Commerce
& Industry Inc.
- Ray Matta – Business
Manager, Middle East & North
Africa. Trade & Investment
QLD. QLD Government
If the success of this excellent
initiative by the Gold Coast
Tourism Corporation is to be
measured by the launch, it
will be a recurring success
for years to come.
Address for Gold Coast
Ramadan Lounge
Hotel Grand Chancellor
Surfers Paradise Blvd, Surfers
Paradise, QLD 4217
For enquiries contact (07)
5579 3499.
Operating Days/Times:
Monday, Wednesday and
Friday from sunset.
For the period from 1st- 30th
August.
Ramadan Karim.

The NSW Government has
introduced legislation to the
Parliament which will save
many clubs and help others
expand their services to
the local community, Glenn
Brookes, Member for East Hills
said today.
“This will deliver a $285 million
boost for registered clubs
and community programs
and services across the
State, including the East Hills
electorate, because the Gaming
Machine Tax Amendment Bill
reduces tax paid by registered
clubs and introduces beneficial
changes to the Club Community
Support Scheme,” Glenn
Brookes said.
“Clubs are a vital part of our
community and are part of our
social fabric, so any help they
get is a boost for all of us through
better facilities, subsidised
meals and entertainment, a
place for social gatherings and
added support to sporting and
charity groups.
“Since Labor’s increased taxes,
about 100 clubs in NSW have
gone to the wall. We certainly
don’t want that trend to continue
here.
“There are three and a half million
members of the club movement
in NSW who hold six and a

half million memberships, so it
is these people, their families,
friends and fellow citizens who
will all benefit from this lifeline
to registered clubs”.
Mr. Brookes said there are 10
licensed clubs in the electorate
of East Hills which provide
hundreds of jobs and support
local community organisations
to the tune of around $1500
000.
“The new legislation will mean
that our clubs will be better
able to support their members,
increase employment and spend
more on community sporting and
welfare groups,” He said.
The Minister for Hospitality,
George Souris added: “The
Liberals and Nationals made a
key election commitment to help
ensure the sustainability of the
club industry to maintain and
enhance their unique role in local
communities in metropolitan,
regional and rural NSW.
“This legislation delivers on that
commitment by reducing the
gaming machine tax payable
by NSW clubs and introducing a
new ClubGRANTS scheme.
“This is not a tax cut to poker
machine operators, but a lifeline
to the struggling registered club
movement and its three and a
half million members in NSW.
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Julia Gillard hospital reform is <biggest
since Medicare> after states all agree

Prime Minister Julia Gillard has after 15 months signed all the states up to a hospital reform package that
will inject billions into ailing state systems

PRIME Minister Julia
Gillard today delivered
a national overhaul of
the health system which
differed markedly from the
original plan Kevin Rudd
launched 17 months ago.
The agreement signed
with the states will see an
extra $19.8 billion spent on
public hospitals through to
2020, and a total of $175
billion between now and
2030.
States will not simply get
lump sums of cash but will
be paid according to the
work done by hospitals.
The more procedures a
hospital does, the more
funding it will get.
Federal funding of
hospitals, which was
below 40 per cent in 2007,
will rise to 45 per cent by
2014- 2015 and 50 per
cent by 2017- 2018.
The deal carried a pledge
of accelerated emergency
department treatment and
dramatic cuts to elective
surgery waiting lists.
Funding
will
be
accountable
The flow of funds will be
more transparent and
the Government believes
communities will be able
to rate their local health
outlet through My Hospital,
an on-line scheme similar
to My School.
The Prime Minister on
tuesday said the funding

boost, agreed to by Labor
and Liberal premiers,
would allow for 2.9
million extra treatments
in emergency wards,
two million additional inpatient services including
major surgery, and 19
million more out-patient
consultations.
The Prime Minister said
no concessions had
been made on the basic
agreement with the states
first agreed to in principle
at a Council of Australian
Government (COAG) in
February, and negotiated
up until today.
“What was promised
(in
February)
was
reform, accountability,
transparency, efficient
price, more local control,>>
Ms Gillard said. “What>s
been delivered? Precisely
that.>>
She said experts had
advised the Government
and states to aim for a
target of 90 per cent of
emergency department
case being dealt with in
four hours, as opposed
to the original guarantee
of 95 per cent. This was
to account for such
emergencies as drug
over-doses which could
require a patient to wait
for longer than four hours
in the department until
drug effects wore off.
The Government had also

been advised to aim for
100 per cent of elective
surgery requests being
handled straight away,
using private hospital
beds, rather than the
original objective of 95
per cent.
It>s different to Kevin>s
scheme
The final overhaul matches
most of the objectives
outlined at the COAG
meeting in February, but
is a long way from the
original reform proposals
made in April last year by
then Prime Minister Kevin
Rudd.
Health sources today said
some of Mr Rudd>s aims
had been unrealistic or
would never be agreed to
by the states. They said the
difficulties from the COAG
proposals had been sorted
out by consultations with
the states and the health
industry, something not
pursued by the previous
Prime Minister.
One example was Mr
Rudd>s plan to use a
share of the states> GST
money to help pay for
hospitals.
The Gillard government
has rarely criticised the
grand plans for their
former leader, but today
Ms Gillard came close
to identifying a point of
stark disagreement with
him when she was Deputy

Prime Minister.
“When you look at the
arrangements that then
Prime Minister Kevin
Rudd talked about, they
had with them a set of
transactions in relation to
the Goods and Services
Tax,>> she said.
“That set of transactions
was not agreed by state
governments and in my
estimation was never
going to be agreed right
around the nation.
“So I have taken a different
approach but at every
step of the way I>ve held
true to the reform agenda
that makes a difference
in the long term, and held
true to the objectives that
Australian patients want
to see when they go to a
hospital - less waiting
timer, less waste, more
local control - delivered
through this agreement.>>
Reaction to the plan
The Opposition said there
was no guarantee they
would back legislation
to implement the reforms
agreed to by Labor and
Liberal premiers.
Health Minister Nicola
Roxon said the Opposition
would be «silly buggers>>
to attempt to block them.
However,
Acting
Opposition Leader Julie
Bishop said the deal did
not have «long-term,
sustainable health and
hospital reform>>, and set
the scene for a possible
clash with premiers.
«All that>s happened is
that Julia Gillard has
provided the states with
more money, but with no
guarantee of any reforms
at all,>> said Ms Bishop.
«She>s capitulated to
the states. They>ve
got everything they>ve
asked for and the Federal
Government have got
nothing in return. All they
are doing is providing
more money, and not
solving the problem.>>

Teen heiress Madeleine Pulver safe
after ten-hour <bomb> nightmare
A SCHOOLGIRL spent more
than ten hours in terror after
a balaclava-clad intruder
broke into her Sydney
home and fitted a fake
bomb around her neck in a
possible extortion bid.
Police revealed they found
no explosives on the device
as Madeleine Pulver, 18,
was released from hospital
on thursday morning and
back with her parents.
NSW Police Assistant
Commissioner Mark said
the device was «a very, very
elaborate hoax».
«But it was made and certainly
gave the appearance of
a legitimate improvised
explosive device,» he said
this morning.
«We had to treat it seriously
until we could prove
otherwise and that>s exactly
what we did and that>s why
it took so long.»
Madeleine>s father, William,
is said to be one of the
richest men in Australia.
The family, who recently
moved back to Australia
from New York and live in
a mansion in the exclusive
suburb of Mosman. had
no idea why they were
targeted.
Police sought advice from
British military experts
and Australian Federal
Police as they worked to
make the device safe. They
were called to the Mosman
mansion by Mr Pulver after
a frantic phone call from his
daughter just before 2.30pm.
Officers
arrived
and
immediately called for
specialised help after
realising the gravity of the
situation.
«(The device) was affixed to
her by a chain or something
similar, which eventually took
us a fair while to remove ...
and that added to the trauma
that Madelaine experienced
and prolonged,» Mr Murdoch
said.
«There
were
some
instructions left by the
offender at the scene
last afternoon and those
instructions will provide us
with further lines for inquiry,»
Mr Murdoch told ABC radio.
«Those instructions also
limited us somewhat last
night in how quickly we

could proceed.
«Certainly the instructions
were precise, they were
such that led us to believe
that we were dealing with a
very serious and legitimate
threat.»
He was not aware of
«anything like this happening
in NSW or this country
before».
Assistant Commissioner
Mark
Murdoch
looks
palpably relieved as he
announces the news that
Madeleine is safe. Picture:
Braden Fastier
Mr
Murdoch
said
Madeleine>s parents were
«clearly and understandably
very upset by what had
happened».
«They were very, very
concerned for their daughter
as any parent would be.
«They were at a loss to
explain why them, why
they>d been...why this
had happened to them as
opposed to anyone else.»
After Madeleine>s family
contacted police, saying
their daughter needed help,
a general duties police car
with two officers went to the
scene.
«What they saw was a very
distressed young lady with
what we believed to be
at the time an improvised
explosive device attached
to her body,» Mr Murdoch
told Fairfax radio.
Nearby residents were
immediately
evacuated
and bomb technicians,
negotiators and detectives
were summoned to the
scene.
Mr Murdoch praised the
courage and calmness of
a young policewoman who
was first on the scene.
Anxious wait: Residents
and friends gather outside
the Mosman street where
Madeleine>s family live.
Picture Braden Fastier
«In the initial car crew that
attended there was young
female officer on board
who took it upon herself
to, whilst her mate was off
summoning all these other
resources and evacuating
the neighbours, to stay with
her through about the first
two hours of her ordeal,» he
said.
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