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أوروبا دعوا األسد إىل الرحيل
عمليـة فدائيـة يف إيـالت تهـز األمـن اإلسـرائيـلـي أوباما وزعماء
È‰«@Û‹Én„@Â€Î@Èˆb‰i@Û‹«@ÊÏﬂåb«@b‰‰ÿ€@Èibjí@Â«@Û‹¶@Êb‰j€
ZCá€a7:aD@Ä€@ã�ﬂ@lbËÌa@Ô€a6é¸a@Ô„b‰j‹€a@ﬁb‡«˛a@›uä

داعيا جملس االمن اىل
احالة مسؤولني سوريني
اجلنائية
احملكمة
على
.الدولية
وارفقت الواليات املتحدة
خطوتها اجلديدة باالعالن
عن عقوبات ال سابق هلا
<Í◊¬ <’ÖÁËÁÈﬁ <ª <ÏÇvjπ]
< حلرمانÌﬁ^⁄˘]
قطاع الطاقة
تشمل
<Ì⁄^√÷]
<·_ <ÔÅÜe
العنف
محلة
متويل
النظام
<^⁄ <k¬áÊ <ÌÈ÷ÊÇ÷] <Ì€øﬂ€◊÷
.ضد الشعب السوري
<«Å]Ç√jâ]<l^„ÈqÁi»<‰j5
اخلارجية
وزيرة
<Í◊¬
<’ÖÁËÁÈﬁ
<ª
<ÏÇvjπ]
<Íï^Œ
<ÖÇíË
<·_ووصفت
<·^”⁄˝
هذه
كلينتون
هيالري
<Ì⁄^√÷] <Ìﬁ^⁄˘] <·_
<ÔÅÜe
<ÌËÇÈ„€j÷]
<l]]Üq˝]
تطاول
بأنها
العقوبات
<^⁄ <k¬áÊ <ÌÈ÷ÊÇ÷] <Ì€øﬂ€◊÷
DNM<î<Ì€jj÷]E
Saturday
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.السوري
»النظام
<«Å]Ç√jâ]<l^„ÈqÁi»<‰j5
األوروبي
االحتاد
أعلن
وفيما
<Íï^Œ <ÖÇíË <·_ <·^”⁄˝
يبحث يف توسيع
انه
<ÌËÇÈ„€j÷]
<l]]Üq˝]

ومشاورات مكثفة بني
وحلفائها
واشنطن
واالقليميني
االوروبيني
 وهي،مبا فيهم تركيا
اتصاالت شكلت ما ميكن
ادانات
جبوقة
وصفه
وعقوبات دولية منسقة
<ŸÊ˜] <ã⁄_ <lÜ ]Ái
ضد نظام االسد كي يكون
<‡⁄ <ÌÈ ^vë <l^⁄Á◊√⁄
 يف،وعملي
هلا
<Ã◊⁄
<ÇÈ√i قوي
<·_ وقع
<^„ﬁ`ç
االمن
جملس
انعقاد
يوم
<±c<·^ﬂf◊e<Ìë^§]<Ì€”-]
موقف
اختاذ
<ŸÊ˜]
<ã⁄_ <يفlÜللنظر
]Ái
JÌ◊uÜπ]<ÂÑ‚<ª<Ì„q]Á÷]
ممارسات
ضد
دولي
<‡⁄ <ÌÈ
^vëأقوى
<l^⁄Á◊√⁄
<Ãé“
<—^Èä÷]
<]Ñ‚
<ªÊ
< وعقبª
،السوري
النظام
<Ã◊⁄
<ÇÈ√i
<^„ﬁ`ç
<‹⁄˘]
<ƒÈ<·_
Ö <ŸÊˆä⁄
السامية
للمفوضية
تقرير
<±c<·^ﬂf◊e<Ìë^§]<Ì€”-]
حلقوق
املتحدة
لألمم
JÌ◊uÜπ]<ÂÑ‚<ª<Ì„q]Á÷]
اتهم
جنيف
يف
االنسان
<Ãé“ <—^Èä÷] <]Ñ‚ <ªÊ
بارتكاب
النظام
<‹⁄˘]
<ªالسوري
<ƒÈ Ö <ŸÊˆä⁄
،جرائم ضد االنسانية

رفعت الواليات املتحدة
مع
املواجهة
وأوروبا
الرئيس السوري بشار
االسد اىل مستوى ال سابق
 عندما طالبه الرئيس،له
االمريكي باراك أوباما
والرئيس الفرنسي نيكوال
ساركوزي ورئيس الوزراء
الربيطاني ديفيد كامريون
االملانية
واملستشارة
أنغيال مريكل واالحتاد
األوروبي للمرة االوىل
بالتنحي نتيجة استمراره
يف اللجوء اىل القوة
لقمع التظاهرات املطالبة
.باالصالح والتغيري
وجاء املوقف االمريكي
 بعد اتصاالت،املتوقع

<سيطرتهمlÇÀﬁ»
أعلن الثوار
بعدما
<H«^fËÜœi
<‰jÈ¬Üç
<Í“4⁄˘]
<ÇÈ√íj÷]
<‡⁄]ài
يف
النفط
مصفاة
<ÌïÖ^√π]
<Ü≥ˆ⁄<Ìr„◊÷]
<ÏÁ¬Åعلى
<ƒ⁄
<ãÈÒÜ÷] <Çï
<ª
أجزاء
أكثر
وعلى
الزاوية
<ª
<Çâ˘] <ƒ€j.]
<Ö^ée <ÌËÖÁä÷]
<ÎÖÁä÷]
< الضغطHÌÈ“3÷]
 واصلوا،املدينة
<Çâ˘]
<^È÷^jﬁ_
<·_<Ö^fj¬]<2¬<HŸÊ˜]<ã⁄_
الليبية
<العاصمة‰jÈ¬Üç
على
<H«^fËÜœi <lÇÀﬁ»
ثالث
على
طرابلس
<ÌïÖ^√π] <Ü≥ˆ⁄ <ÏÁ¬Å <ƒ⁄
<ª <ƒ€j.] <ÌËÖÁä÷]
<Çâ˘] <HÌÈ“3÷] <^È÷^jﬁ_

الذي أرجأ جملس الوزراء
<ã⁄_<ÿÈ÷<‡⁄<ÏÜ}`j⁄<Ì¬^â
بته أمس االول اىل مطلع
<Ÿ^éÈ⁄<ãÈÒÜ÷]<·_<HŸÊ˜]
< اىلÿfœj÷
سعيا
املقبل
االسبوع
<ÌË_
<à‚^q»
<Ω^âÊ_
<·¯¬c
<ƒ⁄<·^€È◊â
<Ìë^}
سياسية
تفاهمات
توفري
<ÿÈr√j÷]
<Ó◊¬
<Ç¬^äi<Ìâ^ÒÖ
<ÏÜ”
<ª
<ÌËÖÁ„€¢]
.احلكومة عليه
أطراف
بني
<Ì„q]Áπ
<Ì⁄Á”£]
<ÃÈ÷`je
<ã⁄_<ÿÈ÷<‡⁄<ÏÜ}`j⁄<Ì¬^â
DNM<î<Ì€jj÷]E
)21
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<Ÿ^éÈ⁄<ãÈÒÜ÷]<·_<HŸÊ˜]

QW@Úz–ñ@Ú‹ib‘æa

CÜaá»néa@pbËÓuÏmD@ �åÏm@Òáznæa@·ﬂ˛a@

 أمس،تلقت إسرائيل
، ضربة أمنية قاسية،االول
بعدما متكنت جمموعات
فدائية من تنفيذ سلسلة
مستوى
على
عمليات
،عال من الدقة والتنظيم
أسفرت عن مقتل مثانية
بينهم
،إسرائيليني
مسؤول يف ما يسمى
<ª <áÖ^e <ƒqÜ⁄ <4f√i <Çu <^È◊¶<Hl^Œ^œvjâ˜]<k∑]ài
،»بـ»شعبة مكافحة اإلرهاب
<Çœ◊ » <HÏÇËÇ¢] <ÌËÜn“˘] <^Èâ^ÈâÊ <^Èﬂ⁄_ <H^ÈqÖ^}Ê
27 وإصابة ما ال يقل عن
<Ì◊uÜ⁄ <ª <^È◊€¬ <^ﬂvfë_ <H^È÷^⁄Ê
<^ËÅ^íjŒ]Ê
 على بعد بضعة،آخرين
<ÎÅˆi <·_ <^⁄c <JJJÌ5^u <Ñﬂ⁄ <±Ê˘] <ÏÜ€◊÷ <kïÜ Ê
<مدينةHl^Œ^œvjâ˜]
من
كيلومرتات
<ª <áÖ^e<ÌË^„ﬂ÷]
<ƒqÜ⁄ <4f√i
<Çu <ÌËÜn“˘]<«ƒï]Ái»<ÃÈ◊”j÷]
<^È◊¶
<k∑]ài
٢٠١١  ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ٤  ﺍﻟﺴﺒﺖ١٥ ﺻﻔﺤﺔ
<ÏÇÈ√ä÷]
<…Á◊e <±c
)الرشراش
(ام
إيالت
<Çœ◊ » <JJJ^√ËÜâ
<HÏÇËÇ¢] <ÌËÜn“˘]
<^Èâ^ÈâÊ <^Èﬂ⁄_ <H^ÈqÖ^}Ê
<^⁄cÊ
<ÏÁqÜπ] <ÅÊÇ£]<ÓíŒ_»<±c<ÏÇËÇ¢]
* *فرق اإلنقاذ تسعف جنديني من االحتالل أصيبا يف إحدى العمليات الفدائية يف إيالت أمس االول،قرب احلدود املصرية
<Ì◊uÜ⁄<ª
<ª
<^È◊€¬
<H^È÷^⁄Ê <xfíj÷<^ËÅ^íjŒ]Ê
<–Àﬁ
<^ﬂ◊}Å
<ÇŒ<^ﬂvfë_
<·Á”ﬁ <–ËÜ�÷]»
<H«Ìﬂ”€π]
< حتىÑﬂ⁄
،< باراك للخروج من األزمة اليت تواجهها حكومتهماÎÅˆi <·_ <^⁄c.املساء
< يف±Ê˘]
املنفذون
خالهلا
<ÏÜ€◊÷
<kïÜجنحÊ
<ÌÈqÖ^}Ê <ÌÈ◊}]Å<JJJÌ5^u
<l^e^äu <ãÈÒÜ÷]<›^⁄_
<^Èâ^Èâ<ÏÇf√⁄
< إسرائيلÌË^„ﬂ÷]
 سعت،وكعادتها
واالجتماعية
< السياسيةÏÇÈ√ä÷]
،للركاب
حافلة
استهداف
<…Á◊e <±c <Íi^œÈ⁄
<ÌËÜn“˘]<«ƒï]Ái»<ÃÈ◊”j÷]
<Ì÷^õc <^„ﬁ]Áﬂ¬ <HÌ√õ^œj⁄
<gÈ® <Ã◊”π]
)21 (التتمة ص
<األمنيةJJJ^√ËÜâ
< هيبتهاÏÁqÜπ]
< إلنقاذÅÊÇ£]<ÓíŒ_»<±c<ÏÇËÇ¢]
<من جنودÃÈ÷`i
تنقل عددًا
<^⁄cÊ
<±c<Ÿ^€¬˘]<ÃËÜíi<Ì◊uÜ⁄
<‰j⁄Á”u
<ÿq_كانت
<‡⁄
بعدما
،غزة
باستهداف
يستدرجوا
أن
قبل
،االحتالل
<_ÇfË
<·_Ê<H«Ìﬂ”€π]
<ÌÈﬁ^n÷]
<–Àﬁ <ªJ«‡”∫<Çu<ÓíŒ_
<^ﬂ◊}Å <ÇŒ <·Á”ﬁ <Ç√÷]
<–ËÜ�÷]»
<xfíj÷
«جمموعات
اتهام
<إىلl^e^äu
سارعت
< كمائنÂÖ]Áéπ
اجليش< إىل
قوات
<Çu_
<·^“<ÌÈ◊}]Å
<Ä^ﬂπ]
<]Ñ„e <ÇËÇ¢]
<Íä”√÷]
<ÌÈqÖ^}Ê
<ãÈÒÜ÷]<›^⁄_
^Èâ^Èâ<ÏÇf√⁄
بتنفيذ
القطاع
يف
»مسلحة
فيها
استخدمت
،متعددة
<Ì÷^õc <^„ﬁ]Áﬂ¬ <HÌ√õ^œj⁄ <Ó◊¬<H«Ï4f”÷]<^Ë]Üä÷]<±c
<Íi^œÈ⁄ <gÈ® <Ã◊”π]
<≈^€jq] <'ËÖ^i <HÍï^π] <kfä÷]<›ÁË<Ñﬂ⁄<lÜq<:÷] <l˜^íi˜]<Ì“Ü£<∞√e^jπ]
 يف ما بدا،< هذه العمليات‰j⁄Á”u
< وعبواتÃÈ÷`i
<رشاشةÿq_أسلحة
<±c<Ÿ^€¬˘]<ÃËÜíi<Ì◊uÜ⁄
<‡⁄
<ãÈÒÜ÷]Ê <Ã◊”π] <ãÈÒÜ÷]
رئيس
من
حماولة
أيضا
مضادة
وصواريخ
متفجرة
ظلل نص القرار االتهامي رفيق احلريري ورفاقه
J«‡”∫<Çu<ÓíŒ_ <Ç√÷] <_ÇfË <·_Ê <ÌÈﬁ^n÷]
<«∞◊È◊§]»<ÖÁñù<ÎÜe<‰Èfﬁ
 وزرائها بنيامني نتنياهو،< هاونÂÖ]Áéπ
< وقذائفÍä”√÷]
للدروع
< احملكمةHÌﬂÈj÷]
والذي¬∞<نشرته
<ì~◊Ë
<ª < للمحكمة اخلاصة بلبنانÇu_ <·^“ <Ä^ﬂπ] <]Ñ„e <ÇËÇ¢]
ايهود
الدفاع
ووزير
الظهرية
فرتة
من
وامتدت
،االربعاء
أجزائه
< مبعظمkfä÷]<›ÁË<Ñﬂ⁄<lÜq<:÷]
اغتيال الرئيس
 قضيةVALE
< يفl˜^íi˜]<Ì“Ü£<∞√e^jπ]
<Ó◊¬<H«Ï4f”÷]<^Ë]Üä÷]<±c
<·`e
<‰÷ı^Ài
<^ËÇf⁄<HÍï^π]
<HsÒ^jﬂ÷]
<≈^€jq]
<'ËÖ^i
EAGLE
INSURANCE SERVICES
وطغى على
الداخلي
املناخ
Active Insurance Management
<Íﬁ^€n÷]
<l^¬^ä÷]
<ÿ€†
<ãÈÒÜ÷]Ê
<Ã◊”π]
<ãÈÒÜ÷]
For Your Business
املطروحة
امللفات
جممل
<ÇËàπ]
<HÌ◊fœπ]
<∞√eÖ˘]Ê
<«∞◊È◊§]»<ÖÁñù<ÎÜe<‰Èfﬁ
<HÌÈe^´˝]
<l]ÖÁ�j÷]
<الكهرباءHÌﬂÈj÷]
ملف
‡< فيها⁄
مبا
 Workers' Compensation for your Employees
<ì~◊Ë
<∞¬
<ª
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µÓ–‰æa@›ÿ€@Úybnﬂ@ÒÜÏ»€a@ZbÌäÏé
ﺍﺳﺮﺘﺍﻟﻴﺎ
ﺑﺎﺧﻮﺱ ﺑﻮ ﻓﺮﻧﺴﻴﺲ ﻭﻋﻘﻴﻠﺘﻪ ﻧﺎﺩﻳﺎ ﻳﻌﻮﺩﺍﻥ ﺍﳳ

bÓ€bn„c@Ôöäb»ﬂÎ@ÊÏn‰Ó‹◊@Úv:@¿@áÓ»óm
<Í“4⁄˘] <ÇÈ√íj÷] <‡⁄]ài
احملكمة تطالب لبنان بتكثيف جهوده
املصفاة
سيطرتهم على
الثوار يعلنون
<ãÈÒÜ÷] <Çï <Ìr„◊÷] <ª
<Çâ˘] <Ö^ée <ÎÖÁä÷] <Ω^âÊ_
<·¯¬c <ƒ⁄ <Ìë^} وتلويح فرنسي باالنسحاب من
µÓ–‰æa@›ÿ€@Úybnﬂ@ÒÜÏ»€a@ZbÌäÏé
تدعو إىل وقف للنار
«اليونيفيل» وطرابلس
<·_<Ö^fj¬]<2¬<HŸÊ˜]<ã⁄_ <ª <ÌËÖÁ„€¢] <Ìâ^ÒÖ

<«ÌËÖÁÀ÷]» <Ì÷^œjâ˜] <±c
<H‰fÒ^ﬂ÷ <Ì�◊ä÷] <‹È◊äiÊ
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NEW RETAIL SHOP
SERVICE CENTRE
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WHEELS & TYRE CENTRE
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حلويات
مطلوب معلمو

للعمل يف حلويات ابراهيم
مطلوب
@È◊aÏœÎ@äbõÇ
حلويات عربية وافرجنية
معلمو
o◊äbæa@Âﬂ@Úuåb†
åá„˝Ì7ﬂ@¿@∂Î¸a@È◊aÏ–€aÎ@äbõÉ‹€@Òçº@p˝´
:للمعلومات االتصال على الرقم
@È◊aÏœÎ@äbõÇ
02 9597 2071

o◊äbæa@Âﬂ@Úuåb†

bÌäÏnÿÓœ@¿@∂Î¸a@kÓ€aÎá‹€@äbÿæa@Úèé˚ﬂ
TONY
FRANCIS QUALITY MEATS
HXô@›Óñb–n€aI
Lucky Len - No.1
êÓè„ãœ@Ô„Ï†@@bËjybó€

ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﻟﻄﻒ ﺍﷲ ﺣﺠﺎﺭ

 Insurance when starting up a Business
EAGLE
Public Liability
Insurance for your
Trade Work
VALE INSURANCE
SERVICES
 Active
Home
Construction
Insurance
Insurance
Management
Your Specialist
AMP Advisers
For Your Business

165C Wattle Street Bankstown
 Workers' Compensation for your Employees
Call
usstarting
Today
 Insurance
when
up a Business
 Public Liability
for your Trade Work
02 Insurance
9707 3077
 Home Construction Insurance
Mob:
0414 309 360
Your Specialist AMP Advisers
email: danny@eaglevaleinsurance.com.au

165C Wattle Street Bankstown
ojè€a@@‚bÌc@áÓ«aÏæa@›j‘„ˇ
Call
us494
Today
Dekkan Servwell Pty Ltd ABN
52 110
507 trading as Eaglevale Insurance
Services are Authorised Representatives of AMP GI Distribution Pty Ltd
02 9707 3077
Mob: 0414 309 360
email: danny@eaglevaleinsurance.com.au

ojè€a@@‚bÌc@áÓ«aÏæa@›j‘„ˇ

Dekkan Servwell Pty Ltd ABN 52 110 494 507 trading as Eaglevale Insurance
Services are Authorised Representatives of AMP GI Distribution Pty Ltd

Ú√Ïƒ0a@ÏmÏ‹€a@…Ói@Ú€b◊Î
@Ú�‹é@Âﬂ@ÈÌÏ‰m@paÜbËí@Òá«@Û‹«@Ú‹ñby
Lucky Len
- No.1
µÌ˝æa@Ú¢aä@kÓó„bÓ€a@pb”b�i@ıaãí@#@bË‰ﬂ
HCCP@ç‹ÌÎ@tÎbé@ÏÓ„@¿@‚Ïz‹€a@Ú«b‰ñ
ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﻟﻄﻒ ﺍﷲ ﺣﺠﺎﺭ
ä¸ÎÜ@ÊÏÓ‹ﬂ
QV@M@@ä¸ÎÜ@XXWSU@M@ä¸ÎÜ@—€c@SYP Áji
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Ú√Ïƒ0a@ÏmÏ‹€a@…Ói@Ú€b◊Î
^È⁄ÁË<Ìqá^�÷]<Üœf÷]Ê
@á”Î@Lucky Len
M@NoN1@…ﬂ@·ÿƒy@aÏiãu
µÌ˝æa@Ú¢aä@kÓó„bÓ€a@pb”b�i@ıaãí@#@bË‰ﬂ
<ÿ“Ê<Ìf“<IÜ∆2⁄^‚<IÌjÀ“<I–ﬁ^œ⁄
µÌ˝æa@ÊÏ¢ãmÎ@µ√Ïƒ0a@Âﬂ@ÊÏ„Ïÿm
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QV@M@@ä¸ÎÜ@XXWSU@M@ä¸ÎÜ@—€c@SYP

7rÿ€a@bÁ7ÀÎ@pbjéb‰æa@ aÏ„c@Úœbÿ€@pb”b�i@M@|Ómb–ﬂ@ò”@M@bÌaáÁ
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Tel 02 9534 5111 Fax 02 9584 9003
µÌ˝æa@ÊÏ¢ãmÎ@µ√Ïƒ0a@Âﬂ@ÊÏ„Ïÿm
Riverwood Plaza, Shop 35, 257 Belmore
Road Riverwood NSW 2210

@96371759@ZÊÏ–‹m
26 Good
St~@Granville
2142
96361294@Zê◊bœ
7rÿ€a@bÁ7ÀÎ@pbjéb‰æa@
aÏ„c@Úœbÿ€@pb”b�i@M@|Ómb–ﬂ@ò”@M@bÌaáÁ
F<gÈíﬁ^È÷]<Î3éπ<æÁø£]<Ìf÷^q<¯Èjâ<F

Tel 02 9534 5111 Fax 02 9584 9003
Riverwood Plaza, Shop 35, 257 Belmore Road Riverwood NSW 2210

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.
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Advertisement

NOW OPEN

MASSIVE ELECTROLUX WEEKEND!

SAVINGS ON ALL THE BIG ELECTROLUX BRANDS: WESTINGHOUSE, KELVINATOR, DISHLEX, SIMPSON, CHEF
HOT
DEAL!

MADE IN
EUROPE

689

637

$

Electrolux 7kg Front Load Washing Machine.
WELS 4 star, 58L/wash. EWF1074

MASSIVE

9.5KG

748

$

$

Dishlex 12-Place Setting Dishwasher.
WELS 4 star, 11.9L/wash. DX301SK

Simpson 9.5kg Top Load Washing Machine.
WELS 3 star, 136L/wash. SWT954

GREAT
DEAL

MARKRESISTANT

ELECTRONIC

CONTROLS

998

1488

1877

$

$

$

Kelvinator 520L Top Mount Fridge.
H172 x W80.3 x D70.3cm. KTM5200WBR

Westinghouse 610L Side By Side Fridge.
H175.4 x W89.8 x D74.1cm. WSE6100SA

Electrolux 510L Bottom Mount Fridge.
H172 x W80.3 x D74.5cm. EBM5100SCR

BONUS*1 DELIVERY OF NEW APPLIANCE AND REMOVAL OF OLD APPLIANCE

50

UP
TO

%

SUPERSEDED
ELECTROLUX
COOKING
OFF APPLIANCES

50

UP
TO

%

SUPERSEDED
WESTINGHOUSE
COOKING
OFF APPLIANCES

50

UP
TO

%

SUPERSEDED
CHEF
COOKING
OFF APPLIANCES

HARVEY NORMAN® @ DOMAYNE® AUBURN NOW OPEN

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

www.harveynorman.com.au

Harvey Norman® stores are operated by independent franchisees.
Product offers end 21/08/11. Discounts are off normal ticketed prices.

AUBURN

103-123 Parramatta Rd. 9648 5411

Located on ground level (Entrance to carpark off Station Rd.)
(Computers/Electrical only)

®

212656_AUB

THE WHITE GOODS SPECIALIST

@

*1. Delivery must be within a 25km radius of the store from which the goods were purchased and at a time convenient to the franchise. The franchise and/or its delivery contractors will remove your old appliance when delivering your new equivalent appliance at no additional charge.
Connection/disconnection not included. The franchise and/or its delivery contractors reserve the right to refuse removal if, in their reasonable opinion, the appliance poses an OHS risk. Delivery fee applies in the event that the customer misses a set delivery time and appliance needs to
be re-delivered. Terms and conditions apply, see store for details.
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لبنانيــات

جملس الوزراء أق ّر اإلنفاق واجتماع للكهرباء

ّ
متوقع وال تساهل يف األمن
ميقاتي :القرار

على رغم طول الوقت الذي
جملس
جلسة
استغرقته
الوزراء اليت عقدت أمس االول
يف السرايا ملدة  6ساعات،
فهي مل خترج بنتائج بارزة ألن
جدول األعمال املؤلف من 51
بندًا مل حيمل بنودًا دمسة على
ما كشف مصدر وزاري «اال انه
تطلب وقتًا الجنازه ،اضافة
اىل ما كان عالقًا من اجللسة
السابقة من بنود ال تقل عن
.»20
ويف حني كان ينتظر أن
ّ
يشكل الكشف عن القرار
االتهامي مادة للنقاش إضافة
اىل موضوع الكهرباء ،فان
املوقف الصادر عن رئيس
القاضي
الدولية
احملكمة
انطوان كاسيزي شكل مناسبة
لتجديد موقف احلكومة من
احملكمة وقرارها االتهامي ،مع
تعويلها على «الوعي واحلس
باملسؤولية لدى القيادات
السياسية ملنع جر البالد اىل
ما يريده املصطادون يف
املاء العكر الذين ينفخون بنار
الفتنة الطائفية واملذهبية مع
تأكيد رئيس احلكومة أولوية
االستقرار األمين».
أما يف مسألة الكهرباء فكشف
املصدر أن املوضوع طرح
قبل ساعة من انتهاء اجللسة،
وتقرر بنتيجة النقاش أن يعد
وزير الطاقة جربان باسيل
عرضًا للخيارات التقنية املتاحة
ليدرسه الوزراء املهتمون يف
اجتماع وزاري يعقد االثنني
هلذه الغاية ،ويعقبه ادراج
للملف انطالقًا من التعديالت
املقرتحة عليه ،يف جدول
جلسة جملس الوزراء املقررة
الثلثاء .وعلم ان مثة تفاهمًا

على اعتماد الصيغة اليت سبق
أقرت يف حكومة الرئيس
أن
ّ
سعد احلريري يف هذا الشأن
من خالل ادراج التمويل ضمن
قوانني برامج ختضع للقوانني
املرعية وتعطى اجازة االقرتاض
للحكومة وليس للوزير حصرًا.
واستأثر البندان املتعلقان
مبنح شركيت فنادق «فاندوم»
و»ماتيليك» حوافز استثمارية
عرب املؤسسة العامة لتشجيع
االستثمارات يف لبنان –
«إيدال» ببعض النقاش يف
ظل حتفظ الوزير شربل حناس
عن اعطاء تلك احلوافز.

املقررات

وكان اجمللس عقد جلسة
عادية برئاسة رئيس جملس
الوزراء جنيب ميقاتي وحضور
الوزراء الذين غاب منهم الوزير
سليم كرم .إستمرت اجللسة
اىل الساعة اخلامسة أدىل
على أثرها وزير االعالم وليد
الداعوق باملقررات الرمسية،
فقال ان ميقاتي استهل
اجللسة باالشارة اىل «مرور
 44يومًا على نيل احلكومة
الثقة ،عملت خالهلا جبهد على
عدد من املواضيع واملسائل
اليت تهم الناس وتطلق
العجلة احلكومية ،الفتًا اىل
ان نتائج هذا اجلهد ستظهر
تباعًا ،وورش العمل ستعطي
مثارها .ومتنى ان يستمر هذا
الزخم حتى نستطيع بعد مئة
يوم ان نقدم جردة مبا حتقق،
كما التزمنا يف أول جلسة
ُ
دولته
وشدد
جمللس الوزراء.
ّ
على أن العمل كفريق حكومي
واحد يشكل ردًا مباشرًا على
الذين يعتربون ان حكومتنا غري

 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 لبنان :رامي القروش
مكتب ملبورن :كميل مسعود
Email:cjmassoud@optusnet.com.au

موجودة او فاعلة ،وحنن عند
التزامنا امام اللبنانيني ولن
نتوقف عند كل ما يقال من
هنا وهناك».
أضاف« :ثم عرض دولة
الرئيس نتائج زيارة سيادة
الرئيس الفلسطيين حممود
باجليدة،
فوصفها
عباس
كما صدرت عن الرئيس
الفلسطيين مواقف تركت
ارتياحا لدى اللبنانيني وال
سيما يف ما خص موضوع
السالح الفلسطيين داخل
املخيمات وخارجها ،اذ أكد ان
ال حاجة فلسطينية اىل السالح
الن احلكومة واجليش حيميان
كان
كما
الفلسطينيني.
تأكيد متبادل لرفض التوطني
والتمسك حبق العودة.
ثم اطلع دولة الرئيس الوزراء
على مداوالت اجمللس االعلى
للدفاع الذي عقد بدعوة
من فخامة الرئيس االسبوع
املاضي ،وهو كان مقررا
قبل حادثة انطلياس ومل
يكن نتيجتها كما التبس
على البعض ،وما مت اختاذه
من قرارات .وقال دولته إن
الوضع االمين موضع عناية
دائمة من االجهزة االمنية
املعنية اليت زودتها السلطة
السياسية كل التوجيهات
الالزمة ،ولن يكون هناك
أي تساهل يف اي حماولة
تستهدف االستقرار األمين،
ويف هذه املسألة احلساسة،
ال موالني او معارضني ،األمن
جلميع اللبنانيني ومسؤولية
احلفاظ عليه هي يف الدرجة
االوىل مسؤولية الدولة ،لكنها
ايضا مسؤولية مجيع القيادات
السياسية املدعوة اىل ممارسة
حقها يف العمل السياسي
الدميوقراطي ،من دون ان جتنح
اىل ما يسبب قلقًا او خوفًا او

حيدث اضطرابات امنية ،علما
ان القوى االمنية ساهرة على
محاية السلم االهلي وتوفري
الراحة والطمأنينة للجميع».
وتابع الداعوق« :اطلع دولة
الرئيس اجمللس على نتائج
االجتماع الوزاري الذي رأسه
للبحث يف أوضاع السجون،
وتناول أربع نقاط أساسية
واملسائل
باالبنية
تتعلق
االنسانية واالجراءات القضائية
واالمنية ،ومت االتفاق على
اخلطوات اليت ستتخذ .وأكد
ُ
االسراع
ضرورة
دولته
يف بت الدعاوى القضائية
املدرجة امام احملاكم لتخفيف
االكتظاظ يف السجون وملعاجلة
ومسار
االنساني
الشق
العدالة .وستعقد اجتماعات
يف وزارة العدل مع املدعي
العام التمييزي املسؤول عن
النيابات العامة والرؤساء األول
يف املناطق من أجل تعجيل بت
الدعاوى فعليًا ،النه من غري
اجلائز ابقاء اشخاص موقوفني
سنوات من دون حماكمة،
ومن بني هؤالء من أوقف
نتيجة احداث خميم نهر البارد
مرت أكثر من
والشمال بعدما ّ
 4سنوات على انتهاء هذه
االحداث ومل يبت مصريهم
بعد .وتطرق دولة الرئيس اىل
مسألة تكرار هروب سجناء من
سجن روميه املركزي ،وطلب
من معالي وزير الداخلية
استكمال االجراءات اليت متنع
جتدد هروب السجناء وحماسبة
ّ
املقصرين ومن ثم املتواطئني
اذا ما اظهر التحقيق وجود مثل
هذا التواطؤ.
كما تطرق دولة الرئيس اىل
ما صدر عن رئيس احملكمة
اخلاصة بلبنان القاضي أنطونيو
كاسيزي حول موقف احلكومة
وما نشر باالمس من اجزاء

من القرار االتهامي يف جرمية
اغتيال الرئيس الشهيد رفيق
احلريري ،وقال :قد خيتلف
تقويم البعض ملضمون القرار،
إال أن ما يعنينا هو الوصول اىل
احلقيقة يف اجلرمية بعيدًا عن
اي تسييس او انتقام .وكما
يف املرة السابقة أظهر القادة
اللبنانيون وعيًا وحسًا كبريين
باملسؤولية ومل تكن املواقف
اليت صدرت خمتلفة عما يرتدد
دائما عنها يف ظروف مماثلة.
وعلينا التأسيس على هذا
الوعي وعدم جر البالد اىل ما
يريده املصطادون يف املاء
العكر الذين ينفخون يف نار
الفتنة الطائفية واملذهبية.
الداخلية
وزير
وعرض
والبلديات ملخص تقرير اخلبري
العسكري املكلف الكشف على
حادثة انطلياس ،وخلص اىل
القول كما كان اعلن يف جلسة
جملس الوزراء السابقة ان
احلادث ناتج من رمانة يدوية
دفاعية غربية الصنع ذهب
ضحيتها حاملها ورفيقه الذي
كان بقربه».
ومن أبرز القرارات املتخذة
املوافقة على:
 نقل اعتمادات من احتياطاملوازنة اىل اإلدارات الرمسية
تسيريا ألعماهلا.
 اقرتاح مشروع قانون معجللتخصيص إعتماد إستثنائي
قدره  8900مليار لرية ،إضافة
اىل أرقام موازنة  2005لتغطية
االنفاق لغاية . 2011/12/31
 منح شركة فنادق «فاندومش .م .ل ».بعضًا من احلوافز
املنصوص عليها يف القانون
رقم  360وفقًا للعقد املوقع
بينها وبني املؤسسة العامة
لتشجيع اإلستثمارات يف لبنان
 «إيدال».«ماتيليك
شركة
منح
-

ش.م.م ».بعضًا من احلوافز
املنصوص عليها يف القانون
رقم  360وفقًا للعقد املوقع
بينها وبني مؤسسة «إيدال».
 توسيع املنطقة احلرة يفمرفأ طرابلس.
 إعتماد مناذج اإلستماراتاجلديدة للمعامالت اإلدارية
املعدة من مكتب وزير الدولة
لشؤون التنمية اإلدارية .
 تعيني القاضي غسان رباحعضوًا أصي ًال لدى اجمللس
العدلي والقاضي انطوني
عيسى اخلوري عضوًا إضافيًا.
 اعطاء سلفة خزينة ملستشفىفتوح كسروان.
 املوافقة لوزارة الزراعةعلى إجراء بعض الصفقات
بالرتاضي نظرًا اىل ضيق
الوقت.
 املوافقة جمللس اإلمناءواإلعمار على تلزيم تطوير
نظام التحكم واملراقبة اخلاص
بإنارة املدارج واملمرات يف
مطار رفيق احلريري الدولي.
 منع إسترياد النرجيلةااللكرتونية ولوازمها ومن
تسويقها.
 تشكيل الوفد اللبنانياىل اجتماعات صندوق النقد
الدولي.
وتقرر دعوة جملس الوزراء
لإلنعقاد يوم الثلثاء يف 23
آب يف قصر بيت الدين».
وعن خطة الكهرباء ،قال
الداعوق« :مت البحث يف اخلطة
وسيستكمل ذلك يف إجتماع
وزاري يعقد الثانية والنصف
بعد ظهر األثنني املقبل ملن
يشاء من الوزراء الذين يودون
اإلطالع على التفاصيل».
وكان رئيس جملس الوزراء
استقبل مندوب اجلامعة العربية
يف باريس السفري ناصيف
حيت.

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

ملف التعيينات  :3قرطباوي حسم األمساء جمللس القضاء االعلى
لبنان
إنهاض
يف
املغرتبني
بدور
ه
و
ين
الراعي
ّ
Ú‰é@äbÌc@¿@pã”c@>€a@ÒáÌáßa@µ„aÏ‘€a@ÔÁ@bﬂ
سد الشغور فيه يستتبع تشكيالت وتغيريات جزئية
واألحد يزور تنورين وحوب وحدتون

ينتظر أهل القضاء اخلطوات اليت
ميكن ان تقدم عليها الوالية
اجلديدة يف وزارة العدل بعد
تسلم الوزير شكيب قرطباوي
زمامها واقرار جملس النواب
سلسلة رواتب القضاة .ومثة
خطوة حكمية تكون حبلوهلا
مؤشرًا للمراحل اليت ستعقبها
وتستوجب قرارًا يصدر عن
جملس الوزراء تتمثل بتعيني
رئيس جملس القضاء االعلى.
وحبسب ما رشح ان قرطباوي
قطع طور درس االمساء املؤهلة
لتولي هذا املنصب واليت تطول
كل قاض ماروني ،حبسب لغة
توزيع املراكز املتعارف عليها يف
لبنان ،تؤهله درجته القضائية
الـ 14لتوليه.
قال وزير العدل ويف وقت
سابق ان «عدد املرشحني لرئاسة
جملس القضاء  12قاضيًا .وعادة
يكون جلهم يف حمكمة التمييز.
واالمساء املرشحة يشغل اصحابها
مسؤوليات يف حمكمة التمييز
باستثناء القاضي شكري صادر،
الذي يشغل رئاسة جملس شورى
الدولة .وجيري تداول امساء اكثر
احتما ً
ال للتعيني بينهم القاضيتان
أليس شبطيين العم اليت تتوىل
مركزًا يف حمكمة التمييز وتشغل
يف الوقت نفسه رئاسة حمكمة
التمييز العسكرية وكانت املرأة
االوىل اليت تعني رئيسة حملكمة
ذات طابع جنائي يف لبنان
وخصوصا يف القضاء العسكري.
وهي من طرابلس وزوجها من
جبيل .دخلت سلك القضاء عام
 1977وتنقلت يف مراكز عدة.

ويبقى من واليتها القضائية
ثالث سنوات وشهران تقريبا
لتحال على التقاعد .وذكرت
معلومات ان رئيس اهليئة
العامة بالنيابة القاضي حامت
ماضي انتدب اخريا املستشار
لدى حمكمة التمييز الياس نايفة
رئيسا حملكمة التمييز العسكرية.
ورغم ان هذا التدبري بعد تسهيال
للعمل اال ان اوساط قصر العدل
ربطت بني انتداب القاضي نايفة
يف العطلة القضائية السنوية
وطرح اسم القاضية شبطيين
لرئاسة جملس القضاء.
املرشحة
الثانية
والقاضية
لرئاسة جملس القضاء هي ارليت
جريصاتي الطويل املستشارة
يف حمكمة التمييز حاليا وسبق
ان تولت رئاسة جملس العمل
التحكيمي يف جبل لبنان .ومثة
اربع سنوات اخرى تنتظرها يف
العمل القضائي .ويوازيها يف
العمر القضائي رئيس غرفة يف
حمكمة التمييز انطوني عيسى
اخلوري الذي عني يف عضوية
اجمللس العدلي مما يوحي بعدم
بقائه على الئحة املرشحني
بالنيابة .ومن االمساء املطروحة
رئيس غرفة لدى حمكمة التمييز
القاضي انطوان ضاهر والرئيس
االول حملكمة االستئناف يف
بريوت جان فهد الذي كان
مفوضا للحكومة لدى احملكمة
العسكرية قبل تسلمه مهماته
احلالية قبل حنو عامني ،وكذلك
رئيس حمكمة االستئناف يف
بريوت طنوس مشلب ودرجته
 15يف السلم القضائي .وتردد

يف اآلونة االخرية ارتفاع اسهمه
والقاضي فهد يف بورصة
القاضية
وكذلك
التعيينات
شبطيين وملء هذا املركز هو
حتصيل حاصل وتكمن اهميته
يف هذه املرحلة يف ما هو مقبل
عليه جملس القضاء على ما حيكى
يف اروقة قصر العدل يف الفرتة
التالية لتعيني رئيسه.
ويضاف اىل هذا املركز الشاغر
منصب املدعي العام يف ديوان
احملاسبة ،وهو مركز كاثوليكي.
ونظرا اىل ان هذا املنصب
له صفة قانونية فان قاضيا
سريشح مللئه .ويرتدد لتوليه
اسم احد القاضيني الرئيس
االول حملكمة االستئناف يف
النبطية برنار شويري والقاضي
يف جملس شورى الدولة شوكت
معكرون.
اما بالنسبة اىل ما هو القضاء
مقبل عليه بعد الفراغ من تلك
التعيينات فهو اشبه بالضرب
يف الغيب يف ظل انصراف وزير
العدل اىل عمله يف الوزارة مثلما
يتوقف االمر على شخص رئيس
او رئيسة جملس القضاء اال
ان بوادر كالم بدأت تلوح يف
االفق عن تشكيالت قضائية
متوقعة .اما طابعها فال يزال
غري واضح املعامل ولو ان مثة
حديثا عن نية اجراء تبديالت
ابعد من سد الشواغر بدأ يرتدد
صداه يف االروقة ففي املبدأ مثة
شواغر حصلت وستحصل بفعل
التعيينات العتيدة .ففي االول
من متوز املاضي احيل القاضي
يف التفتيش القضائي حافظ

وسبقه
العيد على التقاعد،
<l
_ÜŒ
‚� <Ï4n“ <∞ﬁ]ÁŒ <’^ﬂ
يف
االستئنايف
النائب
العام <ŸÁ√Àπ] <ÏÑ ^ﬁ
<kvfë_Ê
فانتدب
معماري
جوزف
بريوت
]<2011Ìﬂâ <Ö^Ë_ <10 <‡⁄ <]Çje
حمكمة
يف
املدنية
الغرفة
رئيس
<^€“<^„vïÊ_Ê<^„È÷c<—Ü�i`â
التمييز القاضي جورج كرم هلذا املغرتبني اللبنانيني يف انهاض
VÍ◊Ë
املركز .ورشح تعيينه اصيال الوطن من كبوته.
÷«<hÜ
]<l]Ö^„π
<Ï4ç`i
<3I
الحقا مما يؤدي اىل شغور حتدث الراعي أمام وفد رعية مار
_^È÷]3â
يف ابو ظيب الذي زار
 ∞Èﬁ]ÁË^j◊÷<ÜÀä÷]<Ï4ç`i<1Iيوسف
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حيا البطريرك املاروني مار بشارة
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بطرس الراعي اجلاليات اللبنانية
≤<gÈj“ <gqÁ
‚<·Áﬁ^œ÷] <]Ñ
على دور
يف دول االنتشار ،مثنيًا
]÷J1l]Å^çÖ˝]Ê<xÒ^íﬂ

رئاسة الغرفة اليت راسها حاليا
يف حمكمة التمييز فضال عن
<Ìﬂâ
<Ö^Ë_ <‡⁄ <Üç^√÷] <Ñﬂ⁄
احتمال شغور يف املدعية العامة
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ان حتريك اربعة مراكز قضائية
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لسد الشواغر يستتبع تغيري
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اخرى مما يعين
مراكز
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ستحصل
جزئية
تشكيالت
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وسيفتتحها اركان القضاء ووزير
<Ì£^ë
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العدل الذي ،حبسب عارفيه،
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احلديث عن
يف عهده او ان يتناول احد
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منظوره
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وفق ما يراه
القضاء
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<l]Ü⁄ان مثة
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يعد له
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الرتب والرواتب
باقرار سلسلة
Jºœ <Ü„ç_<Ìm¯m
<للقضاة ،واخلطوة التالية هي
]÷<ìvÀالقضاء
رئيس جملس
ملء مركز
]÷�9
<l^f◊�j⁄<2I
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االعلى .ويبدو ان هذا املوضوع
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رغم ان
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مل يصل
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املعلومات،
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وزير
<ÏÜÒ]Å
حبسب ^·<
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اختذ خياره يف شكل غري رمسي
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لينحصر عدد االمساء.
<JÍví÷]<‰√ïÊ<‹ÈÈœi<Çíœe
وقالت اوساطه ان ال عقبات
_<ÖÁë <±] <Ìq^ù <·^“ <]É
حتول دون تعيني رئيس جملس
<áÇË˝] <ìv <Ê_ <ÌÈ¬^√çc
القضاء امنا العمل جار من اجل
]÷�◊<g
<›Çœ⁄ <Ü€¬ <·^“ <]ÉcÊ
االنتهاء من هذا املوضوع الذي
<Ìﬂâ
¬<Üé
∏ <Ìäقوس من
 <‡⁄قابي
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بات
<xfë_Ê
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<›ÁË
التوافق ،ليتوج بوضع قرطباوي
¬<ÇËàË<g◊�÷]<‹ËÇœi<Ç√e<ÂÜ€
اقرتاحه وطرحه للتصويت يف
]§^<ÑÒÇﬂ¬ <HÜé¬ <Ìä⁄
¬◊ <Óالوزراء.
جملس

الدميان برئاسة اخلوري نضال
¬‡<
]<Ì÷Êˆäπ
]÷<ÜÒ]ÊÇ
_“<lÇ
الياس
واملهندس
رجيلي
ابو
<hÜ∆<ª<l]Ö^„π]<l]4ç`i
صياح نائب رئيس جمالس العمل
<≈Üâ`e
<kfjâافريقيا
<^„ﬁ`eمشال
] <^È÷]3âيف
االمريكية
<ÌÈﬂ„π]<l^f◊�÷^e<ƒÈ�jäi<^⁄
والشرق االوسط .والقى صياح
]Ì⁄Çœπ
حتدث فيها عن احوال الرعية
كلمة
<<∞ﬁ]Áœ÷]<ÖÊÇë<ÿfŒ<‘÷ÉÊ
يف ابو ظيب واالمارات وقدم اىل
 <ÿfœiÊعبارة عن
هدية رمزية
البطريرك
]÷ÜÒ]ÊÇ
<]<JÏÇËÇ¢
<ÏÖÁëجزين.
<] <ÏÖÁ“Ñπمن صنع
سيف مذهب
ÏÖÅ^ë
بكلمة شكر فيها
<¬‡< الراعي
ورد
ّ
]Ìíj~π
]<ƒq]Üπ
اليت قدمها
زيارته واهلدية
للوفد
ÇË2÷^e
]÷<l]Å^„é
<<‹ÈÈœje
<‡„⁄Jهو «سيف
أن السيف
اليه ،معتربا
l]Ö^„⁄
<]˜÷”<ÍﬁÊ3
مار بولس
hÁﬂq
وسيف<ª
واحلق <ÏÜ
احلقيقة Áj⁄
<∆<4
_ <ƒeÖاحلق
_ <^„ﬁكلمة
< <V^È÷]3â]Vإن
الذي يقول:
Í‚Ê
كالسيف القاطع» ،وأضاف «هذه<
الكلمة تساعد الناس على
العيش*
233999
- Engineering
باحلق ،وحيث احلقيقة هناك احملبة
Professionals
NEC
والعكس أيضًا ،وحنن حنيي من
كلها*
254499
Registered
اجلاليات اللبنانية
خاللكم
Nurse
NEC
يف كل دول العامل ونتطلع اىل
واالغصان*،
الشجرة263111
- Computer
االنتشار كما
andواالنتشار هو
 Systemsاجلذع
لبنان هو
Network
االغصان وكلنا يف حاجة بعضنا
Engineer
والعالقة -بني
اىل البعض
لبنان*
391111
Hairdresser
املقيم ولبنان املغرتب جيب أن
تستمر ،ولبنان هو الوطن الروحي
�
]<›Ç� Œ� <]É_ <‰ﬁ`e <ÙÖ^œ÷] <Ü“É
جلميع الطوائف ،وندعو مجيع
�
<Î_ <‰È <Ü“É <Ï4ç`i <g◊õ
املغرتبني اىل تسجيل اوالدهم يف
_¬¯<HÂ
<ÏÖÁ“Ñπ] <‡„π] <‡⁄
دوائر النفوس ألن لبنان ارضنا
�€ju<g◊�÷]<ò 4ä
J
^
ووطننا وعندنا رسالة يف الشرق

علينا تأديتها كاملة».
ثم استقبل خادم رعية اهدن -
زغرتا اخلوري يوحنا خملوف يرافقه
عضو اجمللس البلدي انطونيو
ميني ،وقدم اخلوري خملوف اىل
البطريرك كتابه السادس من
سلسلة منائر اهدنية بعنوان
«يوسف بك كرم أيقونة وقربان
على مذبح الوطن».
على صعيد آخر ،يزور الراعي
أبرشية البرتون العليا يوم األحد
(غدا) .وتبدأ الزيارة التاسعة
صباحًا يف مطل تنورين ،ثم
يتوجه اىل كنيسة سيدة االنتقال
يف تنورين الفوقا حيث يرتأس
القداس يعاونه راعي األبرشية
املطران بولس إميل سعاده.
كذلك يزور دير حوب والقرى
اجملاورة .وبني احلادية عشرة
<Áe_<ÌÈ„e<ÌÈ⁄^-]F
والثانية بعد الظهر يعقد ندوة
ales
يوسف التيان
البطريرك
علمية عن
Torres
Strain
Islander
يف حدتون يشارك فيها اآلباء
people.
سركيس الطرب وناصر اجلميل
وأنطوان ضو والدكتور سيمون
 ÚzÓzñ@@@@@pbibugالدكتور
عبد املسيح ويديرها
le of
خليفه.
Correct answers
عصامtoZ
ويف اخلامسة يدشن قاعة
البطريرك التيان يف مبنى نادي
lers
حدتون ،وتلقى كلمات لكل
l
من رئيس النادي سيمون عبد
املسيح ،ورئيس جلنة الوقف نبيل
خليفه ،ولعائلة التيان يلقيها
احملامي أدولف التيان ،فكلمة
البطريرك الراعي.
ويتخلل اليوم معرض عن أهم
الوثائق والصور عن بلدة حدتون l and
والبطريرك التيان.

I Question 1 : 2

II Question 2 : 4
III Question 3 : 2
IV Question 4 : 1
V Question 5 : 4
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ﺍﺳﺮﺘﺍﻟﻴﺎﺕ
لبنانيــات

�
ÊÏqÏ‹æa@êÓ€Î@ãé
اغرتابية :العني قاومت املخرز
˛a@ÊÏiãÿ€a@ã»é@…œáÌ@Âﬂ@ZpÏiaجعجع أمام وفود
سليمان التقى ميشال املر وسافر إىل موناكو
CÊÏiãÿ€a@pbõÌÏ»mD@Ú�Ç@Â«@—ìÿm@pÏ„bÀ@Ú‰ß
وإقرار العدالة
غادر رئيس اجلمهورية ميشال كما استقبل رئيس اجمللس والشعب أطلق عملية إحقاق احلق

سليمان وعقيلته السيدة وفاء ،العام املاروني الوزير السابق
]<≈^ÀiÖ
< <ÿæ <ª
<Ö˜ÊÅ <l]Ö^È◊⁄
<^⁄Çœ⁄
]< <·ÊÇ¬^œjπ
معه
وتناول
اخلازن
امارة وديع
االول ،اىل
<Óœ◊jÈâظهر امس
بعد
]÷”<H <]Ö˜ÊÅNR <·ÁeÜ
<‡õ
<Ü√â
]÷”<·ÁeÜ
÷<ÌfËÜñ
 <‹„i^ñËÁ√iعلى منت طائرة خاصة االوضاع العامة.
موناكو،
<Ö^È◊⁄ <MMHQ
استقبل]<±
÷<ÏÅ^Ëà÷] <ÿíj
<‡⁄
]<Ï^À√π
]÷√<Ìfj
اجمللس
رئيس
كما
ايام.
لبضعة
<ƒÀi3âاجازة
“<^€لتمضية
∏<Ìä
<ìí~jâÊ
<JÖ˜ÊÅ
]÷<òÀ~ﬂπ]<ÿ}Ç÷]<ÎÊÑ÷<gÒ]Üñ
وقبيل سفره استقبل الرئيس الوطين لالعالم عبد اهلادي
<òËÁ√j÷]<‡⁄<ÌÚπ]<ª<·Ám¯mÊ
<±c <Ö˜ÊÅ
سليمان<‡⁄يف<ULLL
<hÜœË <^⁄
«الدور
اجلمهوري حمفوظ الذي اطلعه على
القصر
<ÏÇ¬^äπ
<Ö˜ÊÅ
<Ö^È◊⁄
<OzU
]<Î
<l^ÈëÁj÷]<gqÁ≤<Ö˜ÊÅ<NQHLLL
يف بعبدا النائب السابق لرئيس الذي يقوم به اجمللس جلهة
]<ÌÒ^π]<ª<MLÊ<Ÿ^€¬˘]Ê<0^íπ
ميشال<‡⁄
النائب<·˚] <^„È
´<Üøﬂ÷] <ÎÜ
االعالمية
املر العمل مع املؤسسات
]÷<:احلكومة
JÖ^”je˜]<±c<Ö˜ÊÅ<Ö^È◊⁄<MzQ
JÅÖ¯È∆<Ì⁄Á”u<ÿfŒ
وعرض معه التطورات السياسية على ختفيف حدة اخلطاب
∆^<lÁﬁ
وابقاء<ÖÁäÈ
السياسي ]÷Ê2
املشاورات “<‡ç <^€
<^È÷Áq <ÎÖ^éjä⁄
<^¬Å <ÇŒÊ
حتت
التخاطب
الراهنة“<4fواجواء
<Ÿ^qÖ
“<Ö^f
¬◊<Ó
˜<^¬É
‚<^⁄Ár
<åÊÖ
]<Ä^ﬂπ
÷<4«j
∆<ÅÖ¯È
اهلادفة اىل عودة القادة سقف القوانني واالصول مبا
<s„ﬁ
]<]ÊÇœjﬁ
]÷<‡ËÑ
]˘¬<Ÿ^€
<ÂÜËÜœi
<‹◊â
]÷<ÎÑ
∆^<HlÁﬁÖ
واملسؤولني اىل استئناف احلوار يساهم يف ارساء اجواء التهدئة
املرحلة»<Ó◊¬.
هذه<ÌfËÜï
÷<öÜÀ
]÷<Ì⁄Á”£] <H^m¯n
املواضيع <›ÁË
حيال ÷◊<Ì⁄Á”v
]÷<ÍÒ^„ﬂ
خصوصا يف
املطروحة.
]<ãÈÒÖ <‘÷É <ª <^≤ <H <·ÁeÜ”÷] <òËÁ√j÷] <‹ËÇœi <·Á”Ë <·_ <±
÷<^È÷]3â] <ª <Ÿ^€¬˘] <ã◊• <±] <ÿíË <ÎÑ÷] <ÿ}Ç÷] <ÎÊÑ
<ã◊• <ãÈÒÖÊ <HÍ÷Å]Üe <›^‚]Ü∆ <ª <HÌﬂä÷] <ª <Ö˜ÊÅ <Ã÷_ <TL
<g◊í◊÷<BlueScope<Ì“Üç<ÏÖ]Å] <Ê_ <gÒ]Üñ÷] <l˜Ç√⁄ <·_ <∞u
¬<ã◊• <ãÈÒÖÊ <Íç]Ü“ <‹Ë]Ü∆ <ÿ}Ç÷] <ÎÊÑ÷ <Ìfäﬂ÷^e <^„i^fj
]˜¬◊<·ÁjÈ◊Èe <Íe <èj‚ <Íe <ÏÖ]Å] <‹„ﬁ_ <‡⁄ <Ç“`j◊÷ <4«jjâ <Ó
<ÎÑÀﬂj⁄
<H <Üíﬁ
حممود <’^q
<ÏÅ^Ëá
الرئيس<‡⁄ <ÇÒ]Á
<Î_ <]Áœ◊jË
قواعد
¬‡<يضع
<¯ñأن
من شأنه
املتحدة
الفلسطيين
 <%أنهى
<ÿ
]Èäπ
]÷�<Í√Èf
<á^«÷]Ê
]÷<‹vÀ
]÷√JÌfËÜñ÷]<‡⁄<ÌÈÀ√π]<Ìfj
فلسطيين
عباس بعد ظهر أمس االول إلعادة تشكيل عمل
�
»<ÜíŒ
<]Á√ïÊ
÷◊<‡ËÑ÷] <l^¬^ﬂí
وغادرها<ÖÁäÈ
_Ê2÷] <^ñË
<ò
“Ö <^€
«أن
مؤكدًا
لبريوت
زيارته
وسيادي»،
والوفد مستقل
<ÿfŒ
]÷<«ÌÈi]Ñ
<Ìv◊íπ]Ê
]÷<Üøﬂ
]÷<òËÁ√j
<ª
<Ω]Ü
]˜
∆^<lÁﬁ
املرافق يف طائرة خاصة اىل املسيحيني هم الشريك االساس
]JÌÈﬂõÁ÷]<Ìv◊íπ
÷◊<l]Å^Ëà÷] <gfäe <‡ËÇ¬^œj€
عمان.
احملافظة على هوية
والفاعل يف
∆<ÅÖ¯È
]÷<ÏÇÈä
]<k€„i
<^‚ÖÊÇe
]<l^ç^√π
وكان يف÷<ƒ Ç
]˘}<Ï4
وداعه يف مطار
رفيق أرض األنبياء والقداسة».
]÷<ÜËÜœj
<‰ËÁée
]<lÁe
]÷<ÇÈä
]÷<ÅÇäi<:÷]<ÌÈëÁj÷]Ê<HÌËÇ¬^œj
احلريري الدولي وزير اخلارجية يذكر أن حلام وجه رسائل إىل
<‹È¬á
والربازيل¬◊<Ó
عباس ‚<^⁄Ár
منصور <kﬂçÊ
عدنان]÷”<J·ÁeÜ
˜<Ö^√â_ <≈^ÀiÖ
<ºœ
واملغرتبني
من
وسواها
<‰jâ^Èâ
]<lÇœjﬁ
]<ÌïÖ^√π
<òËÁ√i<·Á”Ë<·_<ÓëÊ_<‰ﬂ”÷Ê
ممثال رئيس اجلمهورية ميشال بلدان أمريكا اجلنوبية والواليات
÷◊√JÜç^fπ]<ÿ€
<≈^ÀiÖ] <·ÊÅ
÷◊<Ì÷Á◊Èv
]÷<gÒ]Üñ
السفري
سليمان،
ودول االحتاد األوروبي،
الفلسطيين املتحدة
]·<
]÷<]ÖáÁ
<ÌäÈÒÖ
<k÷^ŒÊ
<‡⁄
]˘<±Ê
]÷<Ìﬂä
<ª
عبد
]÷ <ÅÁŒÁاهلل عبد اهلل ،حمافظ جبل داعيا إىل االعرتاف بدولة
<Üç^fπ] <ÿ€√÷] <4e]Çi
قائد »]<Ÿ^€√jâ
<ÜŒ_Ê<·ÁeÜ”÷]<Ó◊¬<ÌfËÜï<öÜ
لبنان انطوان سليمان،
فلسطني.
<ìÈ◊œi
]÷”„<Çu] <^eÜ
امن_<Ö^√â
]<≈^ÀiÖ
املطار بالتكليف
<·`eجهاز
«أن
<‡⁄عباس
∫^ <ÿmإىل
“‹<رسالته
يف
العميد ورأى
÷� <–Èœvj
<ƒ
ÜË
_·<
<‰ﬁ`ç
<‡⁄
]˜<l^m^√fﬁ
]JòËÁ√j÷]<h^fâ
الركن ياسر حممود ،املدير احلل العادل والشامل والثابت
<4√äi <‡⁄ <4n”e
والدائم_“<Ün
بالتكليف ]˜“¯<Õ
املدني¬^<l]ÇÒ
للطريان÷<ƒËáÁj
<‰j�} <Ö^õc
<ªالعام
الفلسطينية،
للقضية
<ƒ
ÜË
÷‡<
<‡”÷Ê
<H
]÷”<·ÁeÜ
_<ÓëÊ
]÷”<H·ÁeÜ
<gÒ]Üï
دانيال اهلييب ،وعدد من ممثلي هو مفتاح للسالم احلقيقي
<òÈÀ°
_<Ê
÷◊<òËÁ√j
]÷√^<l]ÇÒ
<QQ
<^�¬^e
∆^<lÁﬁÖ
<ÖÁä
]÷Ê2الفصائل الفلسطينية.
يف املنطقة ،ال بل هو اليوم
‚<ÂÑ
<‡⁄
_<Î
<ª
]÷<ÃÈ÷^”j
<RzO<±]Áu<Î]<l¯Ò^√◊÷<ÌÚπ]<ª
الرئيس
وكان
الفلسطيين ويف ظروف العامل العربي
استقبل يف مقر اقامته مفيت املأسوية ،عامل إجيابي ومهم
اجلمهورية الشيخ حممد رشيد جدا ،للمساعدة يف التغلب
قباني الذي صرح على األثر على األزمات اليت متر بها بالدنا
بأنه «أكد احتضان دار الفتوى العربية ،وألجل احملافظة على
فلسطني
قضية
والشعب الوجود املسيحي وعلى العيش
الفلسطيين وحقه يف إقامة املشرتك واالحرتام املتبادل
دولته املستقلة ذات السيادة بني مجيع الطوائف املسيحية
على
وعاصمتها واالسالمية».
فلسطني <·Êˆç
 <lÜéﬁارض‚<ÌÚÈ
]÷<^„“¯„jâ]<‡⁄<‹∆Ü÷^e<ƒ◊ä
القدس الشريف».
«اجلبهة
من
وفد
وسلم
]<l^⁄Á◊√⁄<^ËÖÁj”Àe<‘◊„jäπ
_<–í◊π]<Ì÷]ác<Ê_<^„⁄]Ç~jâ]<Ê
واتصل
 <J«ÌÈ◊ë˘]<ÏÁf√÷]<‡⁄فلسطني»
الروم الدميوقراطية لتحرير
ببطريرك¬◊<Ó
عباس]÷√<ÌÈeÜ
<Ì«◊÷^e
<ÏÇËÇq
امللكيني الكاثوليك غريغوريوس يتقدمه عضو املكتب السياسي
<—Áœu<‡¬<ÍﬁÊ3”÷˜]<^„√ŒÁ⁄
الثالث حلام ،وشدد على علي فيصل اىل عباس رسالة
]÷<–◊√ji<Ì◊”é⁄<‘ËÇ÷<kﬁ^“<]Éc <HŸ]Á⁄˘] <Å]Å3â]Ê <—Áäj
«أن السعي إىل إعالن الدولة تتناول تفصي ًال أوضاع الالجئني
�
<^„„q]ÁË <ÇŒ <ÃŒ]Á⁄ <Ìﬂ€ñj⁄
<ÑÚﬂÈu<H‰jË3ç]<ÎÑ÷]<sjﬂπ^e
الفلسطينية عضوًا يف األمم الفلسطينيني يف لبنان.

عباس استقبل املفيت و»الدميوقراطية»
واتصل بل ّحام مشدداً على الشركة

@÷Ïèn€bi@Úñb©a@Ÿ”Ï‘y@“ã«g
ÚÓiã»€a@ÚÃ‹€bi@ﬁaÏﬂ˛a@ÜaÜ6éaÎ

]<Ê_ <‰◊ËÇfi <Ürjπ] <Ó◊¬ <∞√jË <]Üée <‰⁄^ÈŒ <^ﬂm_ <‘◊„jäπ
J^„¬^qÖ]<Ê_<ƒ◊ä÷]<ÔÇuc
<Ê_<‰u¯ë]<Ê_<‘È÷c<‰ﬂ$<ÏÅ^¬c
�
<H›^¬ <ÿ“ <ª
<J‘Ò^ïÖ˝<Ü}a<ÿu<Î_<‹ËÇœi <ÌÚÈ‚ <–◊ji
<^ËÖÁj”Àe
<·Êˆç
<Ó◊¬<|^jπ]<ÿ£]<≈Áﬁ<ÃŒÁjËÊ
احملكمة
النواب يعي اجلميع اخطار هذه
]<‘◊„jäπجملس
استقبل رئيس
]÷<:
]˘<Ì◊Úâ
JÌ◊”éπ]<Ì√Èfõ
واخطار ما صدر عنها
امس املسيسة
التينة
<‡⁄يف عني
• <Ì¬Á€بري
نبيه
<ÌË˜Ê<·^”â<^„uÜ�Ë
‚<·Êˆç <ÌÚÈ
وما <›Çœi
”<^ËÖÁjعبد“<^€
سيصدر(.»)...
السابق
االول الوزير
Vÿn⁄
]<l^⁄Á◊√⁄<^ËÖÁj”Àe<‘◊„jäπ
السابق
الرحيم مراد الذي اعترب «ان كذلك التقى بري الوزير
]˘<Ÿ]Á⁄
]<Å]Å3â
<;ﬂ”µ
<Ój⁄t
VŸÁu<xÒ^íﬁÊ
اخلازن الذي حياه على
احملكمة وديع
قرارات
اصدار
توقيت
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سيدة اختصاصية تجميل عالجي

A Beauty Clinic Specialist
 needs to sub-lease a roomتريد استئجار غرفة داخل صالون
for her job within a Beauty
تجميل او تزيني نسائي
or Hair Dresser Shop.
لالتصال فورا على الرقم:
.Urgent
0425140016
Contact 0425140016

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

التعاطي مع القرار االتهامي بازدواجية
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<Ün“] <Ö^�œ÷^e <ÜÀä÷] <›ÁâÖ
÷◊ <h^“Üالذين
اللبنانيني
†<¯€للشهداء
إمنا
<ÕÁâÊ
<ÌÈ÷Áœ√⁄Ê
العمل
هذا
بسبب
سقطوا
<º«ñ÷]<ò√e<ÃÈÀ°<ª<Ç¬^äi
اإلرهابي».
¬◊Jl¯Ò^√÷]<ÌÈﬁ]àÈ⁄<Ó
للطائفة
«ليس
انه
وأكد
<VŸÁœË<à◊È‚<käË]<gÒ^ﬁ<ƒe^iÊ
الشيعية عالقة بهذه اجلرمية
<Í‚<ÌéÈ√π]<ÃÈ÷^”i<≈^ÀiÖ]<·c
]<‰q]Ái<:÷]<^u^£c<Ün“˘]<Ì÷`äπ
وال ميكن إطالقا إقحامها
]÷<l^ñÈÀ~j
فيها<II ،وال<ÂÑ‚Ê
]˘<Üâ
وجود
يعين
_}<ÔÜ
<ÏÜ⁄
]÷<Ö˜ÊÇ
<ƒñi
<ÕÁâ
بعض املتهمني من الطائفة

J‹„eÁÈq<ª
<ÂÑ‚ <‹ﬂj∆_ <·_ <ÅÊ_» <Ÿ^ŒÊ
]÷<käË]<;õ]Á⁄<ƒÈréj÷<ÌëÜÀ
مسؤولة
]÷ <‡ËÑالطائفة
الشيعية بأن
]÷<Ö^�œ
<·Á◊œjäË
‚<Hà◊È
منها،
براء
إنها
بالعكس
بل
<·Ê3éË <‡ËÑ÷]Ê <‹øjﬂ⁄
<ÿ”ée
مثل
مثلها
ضحية
ايضا
وهي
<Ü“]Ñi<]Ê3éË<·]<H^È⁄ÁË<Ü“]Ñi
والشهداء،
اللبناني
الشعب
<ÌÈ◊í
<Ê] <ÌËÜ„ç
_<Ê] <ÌÈ¬Áfâ
التلطي
احدا
حياولن
وال
_<ÏÅ^Àjâ˜] <–Èœvj÷ <ÌËÁﬂâ <Ê
<l]4
]÷Áj
‚<ÂÑ
<‡⁄
]÷<ÔÁíœ
وراءها ،ألنها اشرف من ان
]˜<Ö^√â
يف‚<ÂÑ
كطائفة]·<
]÷”<^€“ <JJÏ4f
مثل هكذا
تتورط
]˜<∞ﬂõ]Áπ]<ƒréi<ÕÁâ<ì}Ö
عمل».
¬◊<Ÿàﬂπ]<ª<‹„i]Ö^Èâ<^œe]<Ó
وطالب «احلكومة بإستخالص
<Ì◊ËÁ�÷]<ÕÁÀí÷]<‡⁄<ì◊~j÷]Ê
العرب ،خصوصا وأن املتهمني
÷J«∞ﬂm˜]<›^Ë]<Ü“]Ñj÷]<]Üé
أعضاء يف حزب عضو يف
<Çœ÷<^ﬂ⁄<‡Ë4n”÷]<ÿn⁄«<Õ^ï]Ê
احلكومة ،ومفروض أن تأخذ
]}<ÕÁŒÁ÷] <]Üq <Ω^fu˝] <l2j
هذا القرار
عربا من
احلكومة
<l^u^fë
<Ì◊ËÁõ
<4e]Áõ
<ª
مسؤوليتها،
]˜ <∞ﬂmمن
] <›^Ëتتنصل
واال
<ÁÈﬁ
<Ì⁄Á”u <·cÊ
اإلزدواجية يف
خترج من
وأن
¬◊<Ó
<Ì€€í⁄ <à◊ËÊ
<pÊ^â
االتهامي،
القرار
التعاطي مع
<ÿ√qÊ
<ÌÈœÈœu
]<l^u¯ë
†<–Èœ
فبعض يف احلكومة يقول
<‹ŒÖ<Ö^È§]<›^√÷]<ÿœﬂ◊÷<^ﬂ◊Ò^âÊ
<ÂÑ‚Ê
]÷<HÌË˜Á
االتهامي
÷<·^”äالقرار
<Çu]Êسيطبق
انه
]÷<Ü“]Ñj
]<Ö^√â
مع <ª
]÷<l^ñÈÀ~j
الدولي،
القضاء
ويتعاون
]÷<ÜÀä
 <‘çاألكثر
 <·ÊÅاآلخر
<ÿ√rjâالفريق
بينما
<ÌÈeÉ^q
]<ÌËÇËÇ£
]“<Ünيتنصل
احلكومة
<‘”ä÷^eيف
فاعلية
÷◊J«h^“Ü
املسؤولية ويقول هذا
من
<·Ê3éË<‡ËÑ÷]<h^“Ü÷]»<·]<Ÿ^ŒÊ
«ظلم وافرتاء» وال ميكن تطبيق
<Í�«i <:÷] <II <MyMulti <Ü“]Ñi
هذا القرار على الساحة».
]÷<l]Ö^�œ÷]Ê <l¯ ^£] <2¬ <ÜÀä
أضاف« :حنن يف فريق 14
<^ñË_ <·ÊÜ ÁÈâ <II <l]Ö^f√÷]Ê
الشهداء
≤<gqÁوأقله ذوي
آذار
]<É
]÷<ÏÇËÇ¢] <l]4√äj
اجتماعات
وعقدنا
تواصل
على
]<l]Ö˜ÊÅ <U <·ÊÜ ÁÈâ <‹„ﬁ
]÷ <ÌËÜ„éعلى
]÷<ÏÜ“Ñjالتطورات
لتقويم آخر
<NQÊ
¬◊<Ó
وسنعلن
القضائي،
الصعيد ¬◊<ÌÈ◊íÀ÷] <ÏÜ“Ñj÷] <Ó
<]Ö˜ÊÅ
<MLLواضحًا
موقفًا
<ÏÜ“Ñiقريبا
وصرحيًا
<ÜÀâ
<Ó◊¬ <Ö˜ÊÅ
<Ê
J«^ËÁﬂâ
ضوء ما ستقره احلكومة
يف
÷¯<ÎÜÀÈq<V{e<Ÿ^íi˜]<Ö^äÀjâ
من خطوات ويف ضوء موقف
∆0421778671<Áâ]Ü
«حزب اهلل».
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مقاالت

اعتربت القرار االتهامي نوعاً من الضربة القاضية

« 8آذار» :احملكمة يف قفص االتهام وليس املقاومة
وصفت قوى الثامن من آذار
أمس االول ،القرار االتهامي
الصادر عن احملكمة اخلاصة يف
جرمية اغتيال الرئيس الشهيد
رفيق احلريري بـ «الرواية
البوليسية اليت ال ميكن ألي
جهة قضائية حترتم نفسها
ان تقيم وزنا له» ،معتربة ان
«احملكمة باتت اآلن يف قفص
اإلتهام وليس املقاومة».

فياض

رد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة»
النائب علي فياض يف حديث
اىل قناة «املنار» ،على كالم
الرئيس سعد احلريري الذي
طالب فيه األمني العام لـ
«حزب اهلل» السيد حسن
نصراهلل باختاذ موقف تارخيي
األربعة،
املتهمني
بشأن
بالقول« :إن مواقف املقاومة
كانت دائمًا مواقف تارخيية،
ولطاملا كانت تعمل على قطع
الطريق على الفتنة .واملقاومة
ليست مطالبة مبوقف تارخيي
بل املطلوب من املراهنني على
األمريكيني واحملكمة املسيسة
اختاذ موقف منها لقطع الطريق
على الذين يريدون الفتنة يف
لبنان».
واعترب أن «القرار اإلتهامي نوع
من الضربة القاضية حبيث يتم
توظيف إتهام أمين يف سياق
صراع سياسي».
ويف حديث اىل حمطة «،»NBN
لفت اىل أنه «ثبت ومن خالل
كشفت
اليت
االخرتاقات
يف قطاعات االتصاالت بأن
االسرائيلي قادر على أن
خيرق هذه القطاعات» ،مؤكدًا
أن «احدى هواجس املقاومة
هي منع اللعب على الوتر
الطائفي» .واشار اىل أن
«قضيتنا يف املقاومة أكرب
من قضية طائفة وهي ليست
شيعية على االطالق».

املوسوي

أعرب عضو الكتلة النائب نواف
املوسوي يف حديث اىل حمطة
«أو .تي .يف» ،عن اعتقاده
أن «أي منصف يلقي نظرة
على ما يسمى القرار االتهامي
بإمكانه أن يسجل الكثري من
املالحظات حول هذا القرار،
إن كان بالشكل أو باملضمون
 ،ففي الشكل ،يتبني أن
التسريبات اليت متت من قبل،
كانت دقيقة جدًا ومتطابقة
مع القرار الذي صدر ،يف
حني عندما كنا نتحدث عن
التسريبات ،كانوا يردون
علينا بأن هذه التسريبات ال
قيمة هلا ،وانتظروا صدور
القرار االتهامي ،ليتبني الحقًا
أن هذه التسريبات تطابقت مع
القرار».
باملضمون،
«أما
أضاف:
فنسأل ما هو الدليل الذي
قدمه هذا القرار الذي ذكر
 9مرات مقولة :من املعقول
االستنتاج ،أو ميكن االستنتاج،

وأوضح
الدليل؟».
فأين
أن «املقاومة عندما قررت
اغتيال العميل (يف جيش
لبنان اجلنوبي) عقل هاشم،
رصدته مرات عدة ،وتراجعت
عن التنفيذ مرات مع أن اهلدف
كان واضحًا ،ألنه كان حيمل
طفله بني يديه .فكيف ميكن
اتهام املقاومة باغتيال الرئيس
احلريري إذا كانت تفكر على
هذا النحو؟» .ورأى أن «هذا
االتهام بالسياسة ،وحنن أمام
رواية بوليسية ،وال ميكن جلهة
قضائية حترتم نفسها أن تقيم
وزنًا هلذا القرار».
ويف حديث اىل قناة «اجلديد»،
إن
سأل املوسوي «من يقول َّ
هناك إمكانية ركون للهواتف
وأن اإلتصاالت قد خرجت
منها ،طاملا هناك تالعب
باهلواتف؟» ،مشريًا اىل أن
«اإلسرائيلي عنده قدرة على
التالعب بداتا اإلتصاالت».
وأكد أن «األمر مفتوح بيننا
وبني كل اجلهات اليت تسعى
اىل تزييف احلقيقة».

فضل اهلل

أكد عضو الكتلة النائب حسن
فضل اهلل يف حديث اىل
تلفزيون «اجلديد» ،أن «احملكمة
باتت اآلن يف قفص اإلتهام
وليس املقاومة» ،قائال« :إن
املطلوب من الفريق اآلخر الذي
شكلها أن جييب على أسئلة
عدة حول القرار االتهامي».
واستغرب أن «تأتي هذه
وتقدم
احملكمة بعد  6سنوات
ّ
سرب حينها»،
القرار الذي
ّ
ً
الفتا إىل أن «هذا دليل ساقط
بكل وضوح».
ونبه على أن «هذا اإلتهام
النشقاق
يؤسس
اخلطري
داخلي» ،وقال« :حنن مقتنعون
يف
بأن ال شيء سيتغيرّ
القرار ألنه سياسي بامتياز».
وقال« :ال ميكن الذهاب إىل
مكان مبين على وظيفة تتمحور
فقط حول كيفية إستهداف
املقاومة» ،ورأى أن «احملكمة
مل حتقق قطعًا أي شيء سوى
اإلستهداف السياسي».
ويف حديث اىل «املؤسسة
اللبنانية لالرسال» ،أوضح
فضل اهلل أن «حزب اهلل»
سيعمد يف هذه الفرتة إىل
«األوىل
خلطوتني،
اللجوء
هي العمل على قراءة القرار
املستوى
على
اإلتهامي
القانوني والقضائي والرد
عليه عرب التأكيد أن هذا القرار
واهن وجمحف حبق املقاومة،
واخلطوة الثانية هي تعزيز
الوحدة واإلستقرار الداخلي».
وقال« :هناك من كان يراهن
على أنه مع صدور القرار
اإلتهامي سوف حيدث إنقالب
وزلزال ،وهؤالء أصيبوا خبيبة
أمل ومل حيصل شيء» .ورأى
أن القرار «ليس فيه دليل
قاطع وهو يتحدث عن تزامن
باإلتصاالت ،وقائم على أدلة

ظرفية ،وغري متماسك وسرب
قبل أكثر من سنة إىل اإلعالم
وهذا دليل على أنه مسيس».

عون

اشار عضو تكتل «التغيري
واالصالح» النائب آالن عون
يف حديث اىل تلفزيون
«املنار» ،اىل «اننا أمام واقع
حساس ودقيق ،ففريق يريد
أن يصل إىل العدالة ،وهذا
حقه ،وهناك حماولة استهداف
حقيقية لفريق آخر ،ألنه يشكل
نوعًا من ممانعة يف مواجهة
مشروع يستهدف املنطقة،
االمر الذي حيملنا على االعتقاد
أننا ضحايا لعبة كبرية تسعى
إىل خلق فتنة» ،الفتًا إىل أن
«هذا القرار خلق انقسامًا حول
موضوع جرمية اغتيال الرئيس
احلريري ،كان يفرتض به أن
يكون موضوع امجاع».
وقال« :املسلسل متواصل،
عرب القرار االتهامي وغري
القرار االتهامي ،وهناك افرقاء
ينتظرون شيئًا ما أو ظرفًا ما
ليتخلصوا من الفريق اآلخر،
بدل السعى اىل اجياد قواسم
مشرتكة» .وحذر من «الفتنة
لضرب اجملتمع اللبناني ،نظرًا
ملا يرمز اليه «حزب اهلل» على
اللبناني،
النسيج
مستوى
وكذلك نظرًا اىل ما يرمز اليه
الرئيس رفيق احلريري» ،مؤكدًا
أن «األكثرية احلاكمة لن تسهل
هذه اللعبة على من يلعبها».

ديب

اعترب عضو التكتل النائب
حكمت ديب يف حديث اىل
املركزية»،
«األنباء
وكالة
ان «القرار االتهامي مل يكن
مفاجئًا وال جديدا ،لكن اجلديد
يتمثل بركاكة االتهام عرب
الكالم السياسي املعتمد فيه
عن شخصيات يف «حزب اهلل»
واالستناد اىل قطاع االتصاالت
فقط ما يؤكد ان القرار جاء
مسيسًا ومثريًا للشك» ،وقال:
ّ
«ان هجوم قوى  14آذار على
«حزب اهلل» ،مل يأت ايضا
جبديد ،فاهلجوم مل يتوقف
يوما منذ «دير شبيغل» وحتى
الساعة والفرق الوحيد اليوم
ان املوقف اخذ طابعا علنيا
وممنهجا اكثر».

نقوال

حذر عضو التكتل النائب نبيل
نقوال يف حديث اىل حمطة «أم.
تي .يف» ،من أنه إذا مل تتم
إحالة مشروع القانون املتعلق
بالكهرباء يوم األربعاء املقبل
إىل جملس النواب للتصويت
عليه« ،عندئذ نكون حبل عن
أي موضوع آخر ،أي نكون
حبل من وجودنا داخل احلكومة
وليس من األكثرية» .واشار
إىل أن «ال لزوم لوجودنا داخل
احلكومة من دون القيام بأي
خطوة اجيابية» .واعترب أن
«القرار اإلتهامي مل يأت بشيء

جديد».

خليل

رأى عضو التكتل النائب يوسف
خليل يف حديث اىل «تلفزيون
لبنان» ،أن «احملكمة الدولية
مسيسة وعليها تصحيح مسارها
قبل املطالبة بالتعاون ،ويف
قرارها اإلتهامي اتهمت أفرادا
من «حزب اهلل» وليس احلزب
مبجمله» ،الفتا اىل أن «أهداف
هذه احملكمة من عرضها ألمساء
أبطال يف املقاومة كما يعرف
عنهم باتت واضحة ،وعليها أن
تبحث يف القرائن والدالالت
بشفافية وان تعلمنا ما هو
اهلدف من إصدار مذكرات
توقيف ألشخاص من طائفة
لبنانية واحدة هي الطائفة
الشيعية الكرمية».

االعور

شدد النائب فادي األعور
يف حديث اىل اذاعة «صوت
لبنان» ،على أن «موضوع
الكهرباء أساسي على الساحة
اللبنانية وهو خيص مجيع
اللبنانيني» ،مشريًا اىل أن
«املفاجئ يف هذا املوضوع هو
ما شهدناه يف جملس النواب
من تضارب يف املواقف حول
تأمني سبعمئة ميغاوات».
وطالب بأن تكون هذه من
األولويات ،آمال حلها بأسرع
وقت ممكن قبل انتهاء املهلة.
ودعا املعرتضني على املشروع
اىل «ان خيجلوا من أنفسهم»،
الفتا اىل أن «املسائل مفتوحة
على كل االحتماالت يف هذا
امللف ،ونأمل إنهاء هذه
املسألة بسرعة تفاديا لالطاحة
باحلكومة».
[ وصف الوزير السابق ميشال
مساحة يف حديث اىل «املؤسسة
اللبنانية لإلرسال» ،ما نشر من
القرار االتهامي بأنه «عبارة
عن مسلسل رمضاني من
بني املسلسالت اليت تعرض
خالل هذا الشهر» ،معتربًا أن
«احملكمة الدولية شرعت من
حكومة غري شرعية وقرار غري
شرعي».
[ اعترب رئيس تيار «التوحيد
العربي» الوزير السابق وئام
وهاب أن «أصغر قاض يف
لبنان خيجل من إصدار هكذا
قرار مل يأت جبديد إال يف
موضوع واحد عند كشفه من
هي زوجة املتهم مصطفى
بدر الدين» ،موضحا ان تهمة
مدير املخابرات السابق يف
اجليش اللبناني رميون عازار
«كانت بأنه راقب موكب
الرئيس رفيق احلريري ،وإذ
نرى اآلن يف القرار االتهامي
أن عياش هو من أوكلت اليه
هذه املهمة ،فتم اعتقال هذا
الضابط ظلمًا وحتى مؤسسته
مل تدافع عنه وقائد اجليش
آنذاك تربأ منه ،بل كان
بإمكانه ان يتربأ من كل
الضباط لينقذ نفسه

الـمجهر

بقلم رامي القروش

مصاحل االقلية مرعية دوما يف السياسة الليربالية !
االنباء اليت تسربت نهاية االسبوع املاضي من من معسكر املعارضة
الفيدرالية يف كانبريا اشارت اىل تصميم حازم لزعيمها السيد
طوني ابوت على الغاء ضريبة الكاربون يف حال فوز االئتالف ي
باحلكم يف االنتخابات املقبلة .طبعا هذا ليس جديدا على موقف
ابوت بالذات نظرا لسابق وعوده املتكررة بهذا الشأن ،امنا اجلديد
الذي كشفته التسريبات كانت التكاليف الباهظة او العجز املالي
الضخم الذي سيخلفه هذا القرار يف موازنة الدولة ككل.
نعم ،رغم كافة حماوالت املعارضة يف التعتيم التام على االضرار
املالية اليت قج تنتج عن هذا النهج اال ان التسريبات اكدت ان
قيمة االضرار املالية ستكون  27مليار دوالر .حنن وكما تعودنا
خالل عشرات السنني املاضية ميكننا اجلزم ان سقف حجم االضرار
املالية لن يقف عند هذا السقف املذكور اعاله ،بل قد يتعداه اىل
يقارب الـ  20مليارا او اكثر خاصة وان التقديرات هذه وبعرف
املعارضة الفيدرالية مبنية على فرتة زمنية قوامها  4سنوات.
السيد ابوت يتلطى وراء موقفه هذا وراء االدعاء بان ضريبة الكربون
ستؤذي املواطن االسرتالي نظرا لالرتفاع اليت ستسببه يف الغالء
املعيشي والتكاليف احلياتية ،متناسيا او متعمدا طبعا نسيان تعهد
احلكومة العمالية احلالية بتقديم التعويضات واحلسومات الالزمة
لكل موطن ولكل عائلة ان كان يف املاء او الكهرباء او التعليم
او التطبيب والغذاء .اضافة اىل ذلك نسي او تناسى السيد ابوت
موقف العشرات من رجال االقتصاد وخربائه يف عامة ارجاء اسرتاليا
املؤيد لضربية الكربون وايضا فهو من ناحية ثالثة ال يتوانى عن
جلم كافة االصوات الليربالية سواء يف حزبه او بني اوساط كتلته
النيابية اليت ترى منافع اقتصادية مجة السرتاليا وللبيئة بشكل عام
ان طبقت سياسة احلد من التلوث الغازي هذا.
ان نظرنا اىل اجلهات اليت يسعى السيد ابوت اىل محايتها من
هذه الضريبة او اليت ستكون املستفيدة الكربى من الغاء قوانني
ضريبة الكربون نرى انها تنحصر يف املؤسسات الوطنية والدولية
الكربى املتواجدة والعاملة وسط اجملتمع االسرتالي برمته .وحنن ال
حنتاج للبحث كثريا او طويال للوقوف على عشرات بل رمبا املئات
من هذه املؤسسات اليت تفوق ارباحها السنوية  100مليار دوالر
واليت مبظمها تصب خارج هذه الدولة الفتية نظرا الرتباط هذه
املؤسسات الوثيق مبراجع ومصاحل ورؤوس اموال خارجية.
صحيح ان نظام اسرتاليا وسبل العيش والتعامل التجاري فيها
مبنية على قواعد االقتصاد احلر ،امنا ليس من العيب ان يكون هذا
النظام حمكوما بأسس وقواعد ملزمة ختدم مصاحل القارة وشعبها
بالدرجة االوىل .صحيح ان قواعد ومبادئ االحزاب الليربالية مبنية
ومربجمة بشتى السبل لدعم ومساعدة رؤوس االموال ايا كان
مصدرها ،اال ان مصاحل الوطن واجملتمع عامة جيب ان حتظى دائما
بأولوية االهتمام والتأكد من ان البلد وشعبه هما املستفيدان
بالدرجة االوىل من شتى انواع املشاريع واالستثمارات االجنبية واال
فاالمر سيكون عبئا وابتزازا ملقدرات هذا البلد وشعبه.
املعارضة واحلكومة الفيدرالية يعيان متاما ان العقدين املاضيني
من الزمن بالتحديد شهدا تراجعا هائال يف منو وازدهار القارة
وعلى اصعدة متعددة ،ان احلملة االنتخابية عام  2008اليت جاءت
بالسيد كيفن راد رئيسا حلكومة عمالية فيدرالية ،مل تكن لتأتي
بهذه النتيجة لو مل حيمل السيد راد لعامة الشعب االسرتالي
برناجما انتخابيا متكامال شعر معه كل ناخب بانه فعال ما حتتاج اليه
اسرتاليا .طبعا وبكل اسف جرت الرياح عكس ما اشتهته سفينة
السيد راد ،اذ اىل جانب الكوارث املالية واالقتصادية دوليا اليت
دفعته الختاذ اجراءات مل تكن يف احلسبان واليت كلفت الدولة
مئات مليارات الدوالرات وجد نفسه هذا االخريا حميدا عن دوره
ومنصبه .واملؤسف بالنسبة السرتاليا ان عهد السيدة غيالرد وحتى
االن مل يكن افضل من سلفها ،خاصة من حيث الكوارث الطبيعية
اليت حلقت بالبلد واليت قد تكلف  15مليارا على االقل.
ان كل ما محلته حتى االن خطط املعارضة الفيدرالية من مناهج
سياسية مل تكشف سوى عن رغبة يف الغاء ضريبة الكربون مهما
كلف ذلك اسرتاليا من مثن .ورغم حديثه عشوائيا او بشكل
«جربة خاطر» فالسيد ابوت ليس افضل من جوليا غيالرد لناحية
ان براجمه االمنائية احلقيقية للشعب االسرتالي ال خترب العامل او
املوظف او العائلة كيف ستوفر حكومته املساكن والطرقات وسبل
التعليم واملواصالت والرعاية الصحية املتكاملة ،اي اخلدمات
احلقيقية املفتقدة منذ سنوات بني اوساط جمتمعنا بالذات الذي
بات ،وحسب كل الدراسات واالستطالعات الدولية ،يعرف بأنه
البلد االكثر تكلفة للعيش بني معظم بلدان الدنيا .فهل ستستمر
املعاناة واىل متى؟!
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سياسيات

أبو العمّار
بقلم مارون خوري

يف سلسلة لقاءات
شيخ
اكد
هادفة
سعيد
املناضلني
عمار
صيداوي  -ابو ّ
ان مدرسة احلياة علمته
وكفاحه
الكثري...
الطويل الذي ختطى
الثمانني عاما بلور له
حقيقة الصراع االنساني
يف عمر هذا الوجود..
عمار يؤكد دائما
ابو ّ
وعرب
احاديثه
بكل
الوطنية
مواقفه
وتضحياته
الواضحة

بقلم سعيد صيداوي
(أبو عمّار)

الكبار ان الصهيونية العاملية هي بالء هذا العامل ..هي ،اي
ّ
و«شقفت» جمتمعات وامما ،احزابا
الصهيونية ،فككت وجزأت
وعقائد ،اديانا ومذاهب ،هي ويف اهم بند ويف صفحاتها
االوىل ّ
شوهت القيم
تبث مسوم املفاسد والرذائل ،هي اليت ّ
االنسانية يف دول كثرية ..وهي تعمل للقضاء على االخالق
انطالقا من العائلة مرورا باجملتمع وصوال اىل الكون باسره...
وهي تقول ان فقدت الشعوب اخالقها وقيمها فبمقدورنا ان
نقود هذا العامل وكما نريد اىل ما شاءت القدرات اجلهنمية
الشيطانية اليت تعرب عنها حركتنا بلهيب نارها احملرقة لروحية
الناموس االنساني يف هذا العامل...
وأضاف الرجل الذي يعمل نهارا وليال يف تسجيل اضاءات
ووثائق علمية ثاقبة ان اهلجمة العاملية على سورية يقودها فكر
حيرك قوى الشر هنا وهناك ليضرب وحدة سورية يف
صهيوني ّ
مقاومتها وممانعتها ،لضرب ثقافة الوعي القومي واالنساني،
لضرب احملبة اليت كان شروقها على العامل من بالد الشام...
فهي اي بالد الشام مهد االديان السماوية ومنبع احلضارات
االنسانية وهي املبتدأ منذ البداية واىل الالنهاية ...الن سورية
االشعاع والنور وهي بوعي ابنائها وبناتها ستنتصر حتما على
املؤامرة العاملية ..ستنتصر على الفنت واالحقاد ..ستنتصر
على الصهيونية حبقدها وكراهيتها لبين االنسان ...هي اي
سورية ستنتصر مبحبتها وامياها الكبري ..اما الصهيونية فهي
حركة حاقدة عنصرية ستأكل نفسها اوال بالقضاء على من
يدين بتعاليمها احلاقدة املميتة ..نعم ستفنى فهي ملعونة من
السماء ويف االرض.
اما سورية ،بوعي شعبها وجيشها ومقامتها وحكمة قيادتها
الواعية الخطار الصهيونية ومن ّ
لف ّ
لفها ،فباقية صامدة
مشعة
ّ
خيرّ ة منتصرة حبقها وخريها وبناسها على كل الشر يف هذا
الكون.
نعم منتصرة سورية على كل املتآمني يف الداخل واخلارج النها
مباركة واهلل حاميها ..نعم اهلل حاميها.
او عمار ايها الشيخ اجلليل املناضلَ ..
ابق يف عرينك قوتًا
لكل املناضلني وعونا لكل املقاومني ،فأنت وعن جدارة
مقاوم عنيد ،وحماور منطقي ،عنوان كفاحك كرامة االنسان
يف ارضه ،يف وطنه ،ويف حقه املطلق بتقرير مصريه .نتمنى
لك العمر الطويل لتبقى املتألق واملناضل القدوة لك شرفاء
هذه االنسانية.

للبيع
سرير أطفال من الحديد
بحالة ممتازة
مع فرشة
السعر  100دوالر
لالتصال97880313 :

قصر اإلمارات يومل على شرف األيتام Emirates Palace hosts Orphans for Iftar
ابوظبي يف  17اغسطس 2011

إستضاف فندق قصر اإلمارات 35
طفال من األيتام حيث أقام برنامج
إفطار رمضان بالتعاون مع اهلالل
األمحر اإلماراتي ومؤسسة أكشن
كري  ،وذلك خالل الشهر املبارك.
ختلل الربنامج أنشطة عديدة
لالطفال من املرح مع الرسوم
املتحركة  ،واأللعاب  ،اىل تلوين
الوجوه والنحت والرسم على
اللوحات التذكارية.
وتناول االطفال وجبات اإلفطار
الصحية يف اجلناح الرمضاني
لقصر االمارات  ،ومن ثم عادوا
اىل ديارهم مع العديد من اهلدايا
واالبتسامات على وجوههم.
وقال السيد بورا بريبريغلو املدير
العام لفندق قصر االمارات ان
القصر قرر استضافة و دعم
هذه الفعالية من منطلق اهتمامه
باأليتام وتعزيز حضورهم يف
اجملتمع .
واضاف قائال ”ان فندق قصر
االمارات لديه اهتمام كبري
لدعم االنشطة واالعمال اخلريية
يف ابوظيب ضمن جهوده خلدمة
اجملتمع“.
للمحرر:
مت تشييد فندق قصر اإلمارات
كمعلم تارخيى وتقليدى يربز الثقافة
والرتاث احملاى وجودة الضيافة
العربية ،تقوم شركة كمبنسكى
بادارة القصر  ،والتى خلقت بيئة
من فخامة الضيافة  ،باستضافة
كل من الزعماء العامليني ،
املشاهري  ،رجال االعمال وضيوف
الراحة واالستجمام ملمارسة جتربة
فريدة ال ميكن نسيانها  ،مزايا
فخمة ومعاصرة  ،ومميزات ضيافة
الغرف فى اجواء عربية تقليدية
مقدمة باعلى معاير من اخلدمة
الراقية .
يقع الفندق على شاطئ خاص ميتد
مسافة  1,3كيلومرت مل يفسده
املعمار وحماط بعدد  100هيكتار من
االراضى اخلضراء الرائعة  ،يتالف
فندق قصر االمارات من عدد 394
غرفة وجناحآ فاخرآ وجمموعة متنوعة
من منافذ اخلدمة ( املطاعم احلائزة
على جوائز عاملية )  .وتتميز
منتجعات الراحة واالستجمام مبزايا
تتضمن محامى سباحة ومركزى
لياقة بدنية صممت للراحة ،
املغامرة واستمتاع العائلة  ،منها
منتجع انانتارا  ،مالعب التنس
ومركز عصرى للياقة البدنية
والصحية  .ويضم الفندق مرافق
اجتماعات هى االكثر فخامة وتطور
من الناحية التقنية فى املنطقة ،
تشمل قاعة املسرح بسعة 1100
مقعد  ،وقاعة احتفاالت ريئسية
بسعة  2400ضيف ،واكثر من
 40غرفة اجتماعات ،مركز اعالمى
ومركز لرجال االعمال  ،باالضافة
اىل مساحة خارجية تسع عدد
 20,000ضيف  .كلها متثل
موقع ريادى مرموق لالجتماعات ،
املناسبات واملؤمترات  ،استضاف
قصر االمارات عدد من الفعاليات
الثقافية فى الشرق االوسط،
مهرجان الفيلم العاملى ،ويضم
الفندق اكرب القاعات الستضافة
وفعاليات
الفنية،
املعارض
املوسيقى الشعبية والكالسيكية ،
وملعب لكرة القدم مبعايري االحتاد
الدوىل لكرة القدم ،يقدم قصر
االمارات افضل الفعاليات العاملية
الرياضية متضمنآ مهرجان الشينق
السنوى للكريكت .
ومنذ إنشائه سرعان ما حقق فندق

قصر اإلمارات شهرة كبرية يف هذا
اجملال توجها بالعديد من اجلوائز
املرموقة منها :جائزة أفضل مركز
للمؤمترات واملعارض للعام 2009
 ،وجائزة أفضل وافخم فندق
لالعمال للعام . 2009
عن كمبينسكي:
تأسست جمموعة فنادق كمبينسكي
قبل 111عام  ،وقد ابرزت افضل
اساليب الضيافة االوروبية .واليوم
كما ذى قبل تظل كمبنسكى وراء
تقديم الفخامة املميزة .
موزعة فى معظم املدن واملنتجعات
املعروفة من بقاع العامل  ،تضم
جمموعة فنادق من الطابع الضخم
 ،التأسيس احلديث والقديم ولكل
فندق مامييزه من السحر واجلمال ،
ممزوج فى احمليط الداخلى ليعطى
فخامة االقامة  ،ألطعام الفاخر
واملزايا الفريدة مكملة خبدمات ال
تضاهى .
سواء ان كان الغرض االستجمام
او االعمال فقد ظل أسم كمبنسكى
مرادف لألسلوب الراقى  ،الفخامة
والكفاءة  .ببساطة اخليار االول
لالشخاص ذوى البصرية .
تعد جمموعة كمبنسكى من اقدم
واعرق جمموعة فنادق من الفئة
الفاخرة فى اوروبا  ،وتأسست
اجملموعة فى املانيا عام 1897
جمموعة كمبنسكى هو االسم
التجارى لشركة كمبنسكى احملدودة
وهى شركة املانية مرتبطة مبجموعة
من الفنادق والضيافة واالعمال
ذات الصلة  ،وتشمل املؤمترات ،
متوين الفنادق واالطعمة .
متتلك كمبنسكى وتدير جمموعة
عاملية من  62فندق والتى تعكس
التميز فى تقاليد الضيافة االوروبية
 ،وهلا اضخم متثيل لفنادق ريادية
فى العامل  .باالضافة اىل 54
فندق بعضها حتت االنشاء
وبعضها شارف على االكمال فى
كل من اوروبا  ،الشرق االوسط ،
افريقيا واسيا .
احتاد الفنادق العاملى
يعترباحتاد الفنادق العاملى اول
شراكة بني جمموعة من الفنادق
الشهرية التى تقدم اعلى معايري
اخلدمات للضيوف عامليآ  .سواء
كان غرض السفر املتعة او
لالعمال  ،حتمآ ستجد االن متعة
اخلدمة او املزايا من الدرجة االوىل
ضمن عدد  60,000غرفة وجناح
فى  265فندق موزعة فى  47دولة
 ،تضمن للمسافر رحلة التنسى
ابدآ .
احتاد الفنادق العاملي
جمموعة فنادق كمبنسكى هى
عضو فى احتاد الفنادق الذى مت
تشكيله بأسلوب مشابه لتحالفات
شركات الطريان العاملية املستقلة
فى العامل ويضم احتاد الفنادق
العاملى امساء هامة هى  :أنانتارا
 ،جمموعة دويل  ،فريست ،
كمبنسكى  ،ليال  ،ماركو بولو ،
مريفاك  ،اومنى  ،بان باسيفيك
 ،شازا  ،وتيفوىل  ،تشمل عدد
 265من الفنادق الفخمة موزعة فى
 47دولة .
حترير:
حازم حرفوش ,نائب املدير
التنفيذى لقسم التسويق ,فندق
قصر اإلمارات
اهلاتف+97126907920:
ا لفا كس +9 7 1 2 6 9 0 7 9 2 2 :
احملمول+971508181340 :
بريد إلكرتونيhazem.harfoush@ :
emiratespalace.ae /
www.
emiratespalace.ae

Abu Dhabi , 17 August , 2011 guests. As a world-class leader

in the Meetings, Incentive,
Conference and Events
market, Emirates Palace plays
host to a spectacular cultural
calendar including host for the
Middle East International Film
Festival, the largest Hotel Art
Gallery with regular exhibitions,
popular and classical music
concert programme. With a
FIFA standard football pitch
and home to Manchester
City’s winter training ground,
Emirates Palace offers the best
in world sports action including
the annual Lashings Cricket
Festival.
Emirates Palace, since
its inception, has quickly
established an enviable
reputation in the industry,
winning many prestigious
industry awards including most
recently The 2009 World Travel
Awards Best Conference and
Convention Centre and 2009
World Luxury Hotel Awards
for Best Luxury Business
Hotel and World Luxury Hotel
Award.
About Kempinski:
Created in 1897, Kempinski
Hotels is Europe’s oldest
luxury hotel group. Kempinski’s
rich heritage of impeccable
personal service and superb
hospitality is complemented by
the exclusivity and individuality
of its properties. Kempinski
now comprises a portfolio
of 65 five-star hotels in 26
countries and continues to add
new properties in Europe, the
Middle East, Africa and Asia.
Each one reflects the strength
and success of the Kempinski
brand without losing sight of its
heritage.
The portfolio comprises historic
landmark properties, awardwinning urban lifestyle hotels,
outstanding resorts, and
prestigious residences.
Each one imbues the
quality guests have come
to expect from Kempinski
while embracing the cultural
traditions of its location.
Kempinski is a founding
member of the Global Hotel
Alliance (GHA): the world’s
largest alliance of independent
hotels.
Issued By:
Hazem Harfoush, Assistant
Director of Marketing, Emirates
Palace Hotel
West Corniche Road, Abu
Dhabi, UAE
Tel +9712 690 7920, Fax + 9712
690 7922, Mobile + 97150 818
1340
E-mail:
@hazem.harfoush
emiratespalace.ae ; www.
emiratespalace.ae

The Emirates Palace Hotel
hosted a Ramadan Iftar
program for 35 orphans. The
program was in collaboration
with Action Care Organization
and the UAE red crescent.
The event was a fun-filled
program with many activities
including
professional
animators, games, balloon
sculpting and face-painting.
Each child enjoyed a healthy
Iftar meal, and then went home
with a Gift Bag along with a
nice smile on their face.
Mr. Bugra Berberoglu, Emirates
Palace General Manager said:
“We are happy to seize this
opportunity of being able to
support and host the orphans
for Iftar as part of our social
responsibility and commitment
as we constantly support
our community and sponsor
initiatives in many sectors”.
Action Care, based in the
UAE, supports a diversity of
educational development and
aid projects both in the UAE
and throughout the region.
About Emirates Palace
Built as an iconic landmark
showcasing Arabian culture
and hospitality at its finest,
Emirates Palace, managed
by Kempinski, has created
an enviable niche in luxury
hospitality, welcoming world
leaders, celebrities, global
business travellers and leisure
guests with a truly memorable
and unique experience,
luxurious
contemporary
facilities and amenities in
comfortable and traditional
Arabian surroundings with
personalized world class
service.
Situated on a 1.3 km stretch
of private white pristine
beach and on 100 hectares
of manicured lawns and lush
landscaped gardens, Emirates
Palace comprises 394 luxury
rooms and suites and a variety
of award winning dining
options. The resort’s leisure
facilities include two intricately
landscaped swimming pools
one to refresh and relax and
one perfectly designed for
adventure and family fun, an
Anantara spa, tennis courts,
and a state of the art fitness
centre.
Emirates Palace houses the most
luxurious and technologically
advanced meeting facilities
in the region which include an
auditorium with up to 1,100
seats, the ballroom for up to
2400 guests, over 40 meeting
rooms, a Media Centre and a
Business Centre and outdoor
venue capacity for up to 20,000
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العرب والعالم

 هدفاً كردياً يف العراق60 غارات تركية على
»وأنقرة تتعهّد «اجتثاث التم ّرد
�
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Melbourne
٢٠١١  ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ٤ ﺍﻟﺴﺒﺖ
Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security@

Saturday 4 June 2011

ﺭﻥ

٨ ﺻﻔﺤﺔ

ﻋﺮﺏ ﻭﻋﺎﻟﻢ
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.
<Ü≥ <:÷] <Ìﬂ‚]Ü÷] <ÕÊÜø÷]» <·_ <Ó◊¬˘] <ã◊.] <ãÈÒÖ <2j¬]
<Â4øﬁ
<±c <]�4é⁄
<H«Â4∆
As <·_
a rapidly
growing
company,
we’re always looking for
<Ó◊¬ <öÜÀi
<Å¯f÷] <^„e <4éπ]<ÌËÜíπ]<Ìv◊äπ]<l]Áœ◊÷
<ÍﬁÁ”âÁ÷Üe
<ÁÈÀ◊Èâ
<Í÷^�Ë˝]
reliable, well spoken and<ƒÈ€¢]
well presented
individuals.
<^⁄Ê
<‡õÁ÷]
<Ö]Üœjâ]
<‡¬
<ƒïÊ«{÷
<ÂÅ]Ç√jâ]
<‡¬
<hÜ¬_
Every IPS Security employee contributes to<≈^
ourÇ÷] <HŸÊ˜] <ã⁄_ <HÎÊ^�ﬂõ <∞äu
<l^fäj”⁄
<‡⁄ <‰Ò^ﬂe˘
<–œ† for
<Ìu^Èä÷]
<ÏÅÁ√÷
<‰i^Èﬁ^”⁄c <ÿ“
<gÒ^í÷]<Ö]Üœ÷]<Ñ°]<èÈ¢]»<·_
continued
success-and
to our
long-standing
reputation
<l^Èf◊ä÷]Ê <l^È¬]Çj÷] <ÿæ <ª <±c<ÕÁŒÁ÷^e<ÜË^ﬂË<NQ<ÏÖÁm<^ﬂm_
<sï^ﬂ÷] <^‚]Ájä⁄ <±] <ÌÈ÷^�Ë˝]
excellence.
<ªÊ applicants
<^„„q]Ái <:÷]
<HÌÈ
<ƒ Å <ÏÁœeÊ
<Üí⁄ <ƒ⁄
IPS^ïc
Security
requires
qualified
for<l^ËÇvj÷]Ê
a variety of<‡⁄<]�ÖÑ¶<H«g√é÷]<ÏÖÁm<gﬁ^q
<Ö^éjﬁ]Ê<;⁄˘]<…]ÜÀ÷]<^„j⁄Çœ⁄
<‡⁄<ÿÒ^âÖ<‰qÁÈâ<‰ﬁ`e<Ç¬Ê<^€“
positions all over the Melbourne
Metropolitan area. To be<Ó√äi <«ÏÖÁq`⁄ <Üë^ﬂ¬» <ÅÁqÊ
<ƒÈréj÷<ÌÈﬁÁËàÀ◊j÷]<‰i]ÁﬂŒ<Ÿ¯}
<HèÈ¢]Ê <g√é÷] <∞e <Ì√ÈŒÁ◊÷
suitable to join our team you<J«Ìr�◊f÷]<ÏÜ‚^æ
must:
<ƒj€j÷] <Ó◊¬ <Í÷^�Ë˝] <g√é÷] <Ìv◊äπ]<l]Áœ÷]»<·_<Ó◊¬<ÅÇçÊ <l]Áœ÷] <ÿ}]Å <Ìﬂj » <p]ÇucÊ
 Hold a first Aid certificate

@IPS@@Â‹»m
Ô‹Óˆaãég@ÔÇÎäbñ@wﬂb„5€@
˝ÌÏ∏@òó¶@ÚÓ◊7ﬂc@ÚÓibÓ„@Ú‰ß
îÓßaÎ@k»ì€a@µi@Ú»Ó”Ï‹€@ÊÏ»èÌ@ÊÎäÏudﬂ@ZÎb�‰†
الطائرات
شنت
.» العمال الكردستاني16 احلربية املتمرد أن قتل يف

<‡¬االنفتاح
<ÄÁÈé÷] <ã◊•
<Áñ¬وتواجه
<±c
< حمافظةJs⁄]2÷]<ÂÑ7<ÿËÁ€j“
 جنديا يف13 حزيران
سياسة
<·_
<Í“4⁄˘]
<2j¬]Ê
<ÌË˜Ê
<ª
<Íõ]ÜœµÇ÷]
<hà£]
< شرقgÒ^ﬂ÷]
دياربكر جبنوب
 احلكومي على اجملتمع الكردي،تركيا
<Í⁄^ﬂjπ]
<ÎÊÁﬂ÷]
<Ö^éjﬁ˜]>
<Çﬁ]2È◊Èq
<∞jäËÜ“
<’ÖÁËÁÈﬁ
،2009 وكانت تلك اخلسارة االفدح منذ اطالقها عام
<ÏÇvjπ]<l^Ë˜Á÷]<·_<^„È <^„«◊e_ <Ì◊i^œ÷] <ÃÒ]Ñœ÷]Ê <'ËÖ]Áí÷]Ê
 على،يتكبدها اجليش الرتكي يف عراقيل وخالفات عدة
JÜ≥ˆπ]<Ì√õ^œ⁄<›àj√i <^„ﬂ⁄Ê <H%^√÷] <ŸÁu <ÏÇË]àjπ]
النزاع منذ تشرين االول رغم ان اردوغان يشدد على
<‡�ﬂç]Ê <·c <åÁﬁ^€“^⁄ <Ÿ^ŒÊ <HÏ4�} <Ì€øﬁ_ <^„”◊j≥ <:÷] <‘◊i
.2008
ان «التصدي لالرهاب لن
<]Üqc <Ö]ÜŒ <≈ÊÜé⁄ <Çï <kiÁë <ÅÁ€¶<ãÈÒÜ÷]<^„â_ÜË<:÷]<ÿn⁄
«حزب
باسم
الناطق
وصرح
.»بالدميوقراطية
ميس
<Ü≥ˆ⁄ <ÔÜ“É <Ìfâ^ﬂπ <l]Ü≥ˆπ] <hàuÊ <H·]ÜËc <ª <Å^® <ÎÇ∑_
دوزدار
»الكردستاني
تيزكان
<حممتŸÊ˘]
احمللل
< وكتبª
<›^¬
<Çœ¬ <ÎÑ÷]
<·^eÖÊÅ
<å^∑Ê
<H·^ﬂf÷ <ªالعمال
<!]
صحيفة
يف
مشال
على
الغارات
<بانHÏà∆
محو
ان
»«ميلييت
<Ì√ée<Ü‚^ø⁄<‡€ñi<‰ﬁ˘><NLLM <ª <Çâ˘] <Ö^ée
<ãÈÒÜ÷]Ê
< كبرياÏÅ^√⁄Ê
تضم عددا
›< اليتÇ√÷
]< سورياÜç^f⁄
]< اواخرÇËÇ„i
االوىل منذ
،العراق
<ÌÈ⁄^ä÷]
<x⁄^äj÷]
<ÿ”éi <H^ËÖÁâ
وراء
 قد تكون،مساء من االكرادJ>Í“4⁄˘]<Í⁄Áœ÷]<‡⁄˙÷
 استمرت من،2010
J>‘÷É<ÔÜ“É<^Èuc<ÇËÜﬁ<˜Ê
<ÏÖ]Åc
<Ö]Üœe
<Çﬁ]2È◊Èq
<kfuÖÊ
<ÿËÁ≥_·<فجر
العمال
«حزب
هجمات
< تزايدÂÑ‚
.اخلميس
< حتىxïÊ_Ê
االربعاء
<l2j¬]Ê <Ü≥ˆπ] <Ì√õ^œ≤
<^⁄^eÊ_
<0^í⁄
<›Ç≠
<l^ÈqÁ÷Áﬂ”j÷]
.»وقال ان املعلومات الواردة الكردستاني
<Ü≥ˆ⁄
<ÏÇvjπ] <‹⁄˘]
<ª عدم
<ÏÇvjπ]عن
<l^Ë˜Á÷]
<بنيÇœ¬
العالقات
< مرتÖ^Èj}]
—< وبعدماÜé÷]
تسجيل
تفيد
<Ç√e>
<’ÖÁËÁÈﬁ
<ª
<O
<·^eÖÊÅ
<·Á”i
<^€ﬂË_Ê
<hÜ�ñπ]
<ºâÊ˘]
،انقرة ودمشق بفرتة ممتازة
.اصابات
<ÏÜç^√÷]
<ÔÜ“Ñ÷] <‡⁄
<›^Ë_ <·Áﬂõ]Áπ]Ê
االنتقادات
<بعدºœ تراجعت
< حنو الفيÌÈ“4⁄˘]
<انقرة انl]Áœ÷]
وتقدر
<Ìﬁ^‚c <2€jfâ <MM <l^€r7 <ÂÑ‚> <·_ <Õ^ï_Ê <J·ÁÈ“4⁄˘]
متمرد ينتشرون يف مشال العنيفة اليت وجهتها تركيا
J>^“4⁄˘ <–Èf�i <Ó◊¬ <Ç¬^äi <l^íí~π]
 حيث يتخذون مواقع اىل سوريا من جراء قمع،العراق
<ŸÁ◊Ë_<NM<ª<Ü≥ˆπ]<Çœ¬<ƒŒÁjËÊ <h]Áﬂ÷]<ã◊.<ÌÈ€‚_<Ün“˘]<ÖÊÇ÷]
يشنون انطالقا منها عمليات حركة االحتجاج املستمرة منذ
<ÌÈ√€¢] <è⁄^‚ <Ó◊¬ <D2€jfâE <^“4⁄_<Ì⁄¯â<¿Àu<Á‚Ê<Í“4⁄˘]
 ويالحظJÏÇvjπ]<‹⁄˙÷<Ì⁄^√÷]
.منتصف آذار هناك
. تركيةJ>^„Èﬂõ]Á⁄Ê
ضد اهداف
،تتزايد
«اهلجمات
<انkﬁ^“Ê
< تيزكانl^Ë˜Á÷]<kﬂ◊¬_<H‘÷É<·Áñ∆<ª
ويتزامن التدهور يف الصراع
<ÏÇ¬Ê
<ÏÇvjπ]
<l^Ë˜Á÷]
»دمشق
انقرة
<حتذرŸÊÅ
< فيماÜ≥ˆπ]
واملتمردين
<تركياÏÇvjπ]
بني
<ªمن
<Ü≥ˆπ]
<k√õ^Œ
<ÌÈeÜ∆
<ƒõ^œjâ <^„ﬁ_
العسكرية
العمليات
< استمرارª
اكثر
‹<أوقع⁄˘]
والذي
<:÷]
<l]Å^œjﬁ˜]
<gfäe <–e^ä÷]
<ÏÇvjπ]
<‰€øﬂiاالكراد
<ÎÑ÷]
املدنيني يف
< ضدÌvمنذ
< قتيلD2€jfâE
 الف45<ŸÁ◊Ë_
من
<gfäe.سوريا
<ÿÈÒ]Üâ˝
<‰÷¯} <‰qÁi
^”π <ÿfœπ]
J∞ÈﬂÈ�ä◊À÷]<ƒ⁄<^„◊⁄^√i
<ÌËÜíﬂ√÷]
ناطق
 صرح،< ويف بغدادÔÜ“Ñ÷]
<مع تشنجÌfâ^ﬂπ
،1984 عام
نشوبه
<ŸÊ˘]
<·^eÖÊÅ
<Ü≥ˆ⁄
<ÕÜ√ËÊ
<H·^eÖÊÅ
<Ü≥ˆπ
العراقي
الوزراء
رئيس
< باسمÎÑ÷]
اردوغان
حكومة
<بنيÏÜç^√÷]
سياسي
<Íπ^√÷]
<‰ﬁcوالقوى
<k÷^Œ
< احلكومةÜ≥ˆπ]>{e
�^<املالكي بانÈ5Ö
< نوريÌ√ée <Ü‚^ø⁄ <‡€ñjË
.الكردية
<ÇŒÊ
<>NLLM
<ÌËÜíﬂ√÷]
على
اعتداء
<أيÌñ‚^ﬂπ
< «تدينHÌÈ⁄^ä÷]<Ï]Å^√⁄Ê<x⁄^äj÷]<›Ç√÷
 نائبا كرديا من35 ويرفض
<ÿÈÒ]Üâ˝<Ï4n“<l]Å^œjﬁ]<‰j◊◊°
 لكنها،»< السيادة العراقيةk„qÊ<:÷]<l]Å^œjﬁ˜]<Ç√e<‘÷ÉÊ
 اداء اليمني يف550 أصل
<Ç„ç <^€“ <ÅÁqÁ÷] <ª <^„œ£Ê <l]Ü≥ˆπ] <ª <ÿÈÒ]Üâc <±c
جملس النواب منذ انتخابات «تدين يف الوقت نفسه اي
<Ö^”ﬁc <NLLU <›^¬ <Íﬁ^n÷] <Ü≥ˆπ]
JÌœe^ä÷]
 احتجاجا على توقيف هجمات ارهابية تشنها مثل،حزيران
<ÎÇ∑_ <ÅÁ€¶ <Íﬁ]ÜË˝] <ãÈÒÜ÷] <·_<>·_<·_<Íâ><Ì”fç<lÜ“ÉÊ
مخسة نواب اكراد اتهموا هذه اجلماعات على الدول
<^�⁄Ár‚Ê <ÌËá^ﬂ÷] <ÌŒÜv€◊÷ <Å^® <ÌÈ“4⁄˘] <ÌÈqÖ^§] <ÜËáÊ <Ç¬^ä⁄
.»بانهم على عالقة بـ»حزب اجملاورة
JÿÈÒ]Üâc<Ó◊¬<^�ÀÈﬂ¬ <Ì÷^âÖ <‰qÊ <åÁﬁ^€“^⁄ <ÃËáÁq

<ÌÈ¬^
Ç÷]<l^íí~π]<Ìﬂ¢<lÖÜŒ
غارات
الرتكية امس االول
<Í“4⁄˘]
<ª
< ملتمرديh]Áﬂ÷]
 موقعا60<ã◊•
استهدفت
<ª
<ÿËÁ≥
<ÔÁjä⁄
<Ó◊¬_
<‹ËÇœi
»«حزب العمال الكردستاني
<ÌÈ}ÊÖ^í÷] <≈^ Ç÷] <s⁄]Üe <'ËÖ^i
 ردا على،يف مشال العراق
<‘÷ÉÊ <HÌÈ◊ÈÒ]Üâ˝] <ÌÈ“4⁄˘]
مكمن نصبه هؤالء وقتل فيه
<Ö˜ÊÅ <·ÁÈ◊⁄ <NOQzS <ìÈí~je
تسعة جنود وشكل مؤشرا
Js⁄]2÷]<ÂÑ‚<ÿËÁ€j÷
<الصراعÃÈjâ
لـــــتفاقم
<·^$ÊÖ
<gÒ^ﬂ÷]اضافيا
<Ÿ^ŒÊ
واملتمردين
<l^íí~π] <Ìﬂ¢>تركيا
<·c <·^Èe بني
<ª
.االكراد
<Ì÷^âÖ
<k◊âÖ_
<HÌÈ¬^
Ç÷]
رئاسة اركان
وأوضحت
<H^ﬂÒ]Ç¬_Ê
<^ﬂÒ^ŒÇë˘
<ÌËÁŒ
يف بيان
اجليش
<ÔÁjä⁄
<Ó◊¬_الرتكي
<ìÈí°
<2¬
<ÌÈ}ÊÖ^í÷]
<≈^ Ç÷] <s⁄]2÷
 وهي،الغارات
<هذهÿËÁ≥
ان
<ÌÈ◊ÈÒ]Üâ˝]
<ÌÈ“4⁄˘]
<Ì“3éπ]
،االوىل يف السنة اجلارية
<‰ﬁ_<·^$ÊÖ<Õ^ï_Ê<J>^ﬂ≠Ö^i<ª
استهدفت مواقع للمتمردين
<:÷]
<Ï4f”÷]
<l^ËÇvj÷]
<ª
خاكورك
مناطق
< يفÿæ
االكراد
<·d
<HÌÈ“4⁄˘]<ÌÈﬁ]àÈπ]<^„„q]Ái
وقنديل والزاب يف اقليم
<h^äu<Ó◊¬<–ÀﬂË<Çu]Ê<Ö˜ÊÅ<ÿ“
.كردستان بشمال العراق
<∞È“4⁄˘] <gÒ]Üñ÷] <Í√ ]Å
 هدفا168 وقالت إن حنو
<‡⁄<ÔÁjä⁄<Ó◊¬_<Ó�√Ë<·_<g´
يف منطقة قنديل تعرضت
<Ÿ]Á⁄˘] <‘÷É <ª <^≤ <H–ÈŒÇj÷]
للقصف املدفعي الشديد
<l^Ë˜Á÷] <‡¬ <≈^ Ç◊÷ <Ìíí~π]
.الغارات اجلوية
قبل انطالق
J^„Ò^À◊uÊ<ÏÇvjπ]
اجليش
عمليات
<Í‚
<ÏÁ�§]
<ÂÑ‚ ان
<·_ وأكدت
<2j¬]Ê
<اىلÌÈ€‚_«ستتواصل
<≈^حني
Ç÷] <s⁄]Üe
<Ó◊¬ <Üçˆ⁄
.<التمردÍ}ÊÖ^í÷]
»اجتثات
<Ì“3éπ] <ÏÖÁ�π]
<VŸ^ŒÊ<JÏÁœe<Ìﬂr◊÷]<^„j÷
Á⁄<:÷]
وسجلت هذه الغارات بعد
�
<ÿÈe
<DÌﬂr◊÷]E
<ãÈÒÜ÷]
<Ü”ç_>
الدامي
اهلجوم
ساعات من
<›ÖÁﬁ
<^ñ¬˘]Ê
<»ﬁÁË
<العمالÖ^f”÷]
«حزب
الذي تبناه
<Ìﬂr◊÷] <ª <ÍÒ¯⁄á
<ÿ“Ê <ã”ËÅ
.»الكردستاني
<Ìœ◊√jπ]<‹„jËıÖÊ<‹„iÅ^ÈŒ<Ó◊¬
وقال رئيس الوزراء الرتكي
<‹„€¬ÅÊ <H>s⁄]2÷] <ÂÑ‚ <ÿËÁ€je
 «طفح:رجب طيب اردوغان
<Ö˜ÊÅ <·ÁÈ◊⁄ <NOQzS <ìÈí~j÷
 لقد نفد صربنا...الكيل
<JÎÖ^¢] <›^√◊÷ <ÿËÁ€j÷] <]Ñ7
.»خالل رمضان
<Ñﬂ⁄ <kíí} <Ìﬂr◊÷] <·_ <Ü“ÉÊ
الكردي
للحزب
وسبق
<Ö˜ÊÅ<Ö^È◊⁄<‡⁄<Ün“_<NLLS<›^√÷]

@¿@@Security
ÊäÏj‹ﬂ
@bÁÜaá»néa@Â«
@…Óª@ÚÓj‹n€
@Âﬂ@·ÿmbuby
@ﬁb‡«cÎ@pbﬂáÇ
@ÚÓ‰ﬂ¸a@Úéaã®a
<ÌÈ
@äb»édi@@Úñb©a
<ÌÈﬂ”
Úèœb‰ﬂ

<J«^‚Ö^maÊ<Üí⁄<l^√rjﬂ≤ <‡⁄ <ÌÚ <Î_ <›^Èœe <x€äi <‡÷
<J«Ìv◊äπ]
<·_<ÍﬁÁ”âÁ÷Üe<‡¬<ÕÜç<ÿœﬁÊ <gÈ‚3e <·Áﬁ^œ÷] <‡¬ <∞qÖ^§] <‰Ò^œ÷ <Ÿ¯} <HÎÊ^�ﬂõ <Ÿ^ŒÊ
 Hold a current Victorian Security Licence
<ã”√ËÊ <;√Ë <Üí⁄ <Ö]Üœjâ]» <Ê_<‹„√ËÊÜiÊ<∞ﬂ⁄˚]<∞ﬂõ]Áπ] <Íﬁ^n÷] <∞éÈ¢] <Ω^fïÊ <ÏÅ^Œ
<g√é÷]<ÏÇuÊ<‡⁄<ÿÈﬂ÷]<Ì÷Ê^¶
<·_Ê <H^„◊€“`e <Ìœ�ﬂπ]
<Ö]Üœjâ]
 Have
dedication,
Commitment & Loyalty <·c <H∞Èﬁ]ÇÈπ] <o÷^n÷]Ê
<^€“<HÌœ�ﬂπ]<Á¥<;√Ë<Üí⁄<Á¥ <‰È€◊ä⁄ <∞e <ÌﬂjÀ÷] <p]ÇucÊ <^„⁄^⁄_ <·^“ <Ìv◊äπ] <l]Áœ÷]»
]�ÖÑ¶<H«‰õ^fŒ_Ê <^ﬂm_ <l]Ö^È§] <‡⁄ <ÇËÇ√÷]
<^ñË_ <Ç€jäi <Ìœ�ﬂπ]
<ÏÁŒ fluent
<·_ <’^ﬂ‚»<·_<‡⁄<
 Speak
English
<J«Üí⁄<ÏÁŒ<‡⁄ <Ì√ÈŒÁ◊÷ <Ó√äi <ÏÖÁq`⁄ <Üë^ﬂ¬ <lÑ°] <^„ﬂ”÷ <HÜË^ﬂË <NQ <ÏÖÁm
<H‰éÈqÊ <g√é÷] <∞e <±c <ÕÁŒÁ÷^e <gÒ^í÷] <Ö]Üœ÷]
<xçÜπ] <2j¬] <HkŒÁ÷]
<]Ñ‚excellent
<ª <‘÷Ñ“Ê
 Have
presentation
<Ç€¶ <ÌËÜíπ] <Ìâ^ÒÜ◊÷ <áÖ^f÷] <l]Áœ÷] <ÿ}]Å <ÌﬁkÀ÷] <p]Çuc <‰f÷^�⁄ <;fiÊ <g√é÷] <gﬁ^q
<^‚Üéﬁ <Ì÷^âÖ <ªBe
<HÍ¬Å]2÷]
<J«Ìv◊äπ] <·_ <±c <]�4é⁄ <H«Ì¬ÊÜéπ]
reliable
<«3ËÁi»<ƒŒÁ⁄<Ó◊¬<‰jvÀë<Ó◊¬ <]ÖáÁ÷] <ãÈÒÖ <Ÿ^Œ <H‰j„q <‡⁄ <‰i]Áœ÷ <Ì�◊ä÷] <Ó�¬_ <g√é÷]»
We have the following security positions available;
<·_
<HÍ¬^€jq˜]
<ÿë]Áj◊÷ <ÎÑ÷] <HÕÜç <›^í¬ <ÎÜíπ] <ÿ”e <k◊⁄^√i <:÷] <Ìv◊äπ]
Crowd Control
<à“3i<Ì◊fœπ]<Ì◊uÜπ]<l^ËÁ÷Ê_» <ª<Ì“Ö^é€◊÷<^⁄ÊÜ÷<ÏÖ^Ëàe<›ÁœË <Í◊}]Ç÷] <‡ËÇÈ√í÷] <Ó◊¬ <Ì”ﬂu
(Events)
<H«Å¯f◊÷<ÇËÇq<ÖÁjâÅ<Å]Ç¬c<ª <Ç√e»<‰ﬁc<HÌÈ÷^�Ë˝]<ÏÇuÁ÷]<ÇÈ¬ <9ﬂq_ <ÿ}Çi <Î_ <ƒﬂπ <ÍqÖ^§]Ê
 RSA
<ƒïÊ <ª <Çf÷]»
<·_ <certificate
]�2j√⁄ <Ì◊uÜ⁄ <’^ﬂ‚ <·Á”i <ÏÖÁm <Î_ <ÇËÇ√÷]<É^°]Ê<Å¯f÷]<·Êˆç<ª
<Üí⁄ <ke]Ám <ÅÇ¨ <ÇËÇq <ÖÁjâÅ <Üí⁄»<·_<±c<]4é⁄<H«ÌÈ÷^œjﬁ] <æ^Àv◊÷ <4e]Çj÷]Ê <l]]Üq˝] <‡⁄
 Available 7 days/nights
<^„â^â_<Ó◊¬<ÔÜrj÷<^„i^ËÁ÷Ê_Ê
<Ï3À÷]<ÂÑ‚<º«ñ÷<·˚]<Ó√äi <gÈiÜi <ÏÅ^¬cÊ <‡õÁ÷] <Ó◊¬
<J«l^e^~jﬁ˜]
<HÌÈﬂ⁄á <ÏÇ⁄ <ÿŒ˘ <ÌÈ÷^œjﬁ˜] <ÎÇíj÷]Ê <Ì÷ÊÇ÷] <l^ËÁ÷Ê_
Static positions
<æ^À£]»<·_<Ó◊¬<Í¬Å]2÷]<ÅÇçÊ
<J«‰÷^”ç_<ÿ”e<Å^äÀ◊÷
<^⁄ <Áï <ª <Ìë^}
Patrol <H^ﬁÜøjﬂË
positions
<;√ËWe
<˜ <Ö]Üœjâ˜]Ê
<ÿñ and
_ <¯fœjä⁄
<^ﬂ⁄^⁄_
<·c <oÈu <Ìv◊äπ] <l]Áœ÷]» <·_ <Õ^ï_Ê
have full<‡⁄˘]
time,<Ó◊¬
part time
casual
positions
<ÔÇ√ji <l^âÖ^∫ <›à◊jäË <˜Ê
<J«›^ŒÖ˘]<‡¬<Üøﬂ÷]<ò«e <‡⁄˚]<Ÿ^œjﬁ˜]<–Èœ†<Ó◊¬<ÿ€√i
available.
<Ó◊¬ <‡�f⁄ <Ê_
<xËÜë <ÿ”ée
<‡⁄ <^ëÜu
<·_ <Õ^ï_Ê <g√ç<ã◊•<Ÿ¯}<‡⁄<Ì�◊ä◊÷
Previous
Applicants
need<’^ﬂ‚»
not apply
No recruitment
companies
<H«‹„i^ËÜuÊ <∞ËÜíπ]
<—Áœu <ºâÁjπ]<Üvf÷]<Ìœ�ﬂ⁄<ŸÊÅ<ÿ“
<ÖÁjâÅ<ƒïÊÊ<∞f~jﬂ⁄<ãÈÒÖÊ
Victoria Licence
774-201-10S
<‡⁄˘]<ÏÅ^√jâ]<·ÊÅ»<‰ﬁ_<
]�Ç“ˆ⁄ Number:
<Ó◊¬ <ÍeÊÖÊ˘]
<Å^†˜] <·]Ç◊eÊ <l]4È«i <p]ÇucÊ <Å¯f◊÷ <ÇËÇq
<ÖÊÇﬁ <ÿøﬂâ <Ö^äπ] <xÈvíiÊ <Ì�œﬁ <^€Ò]Å <Üí⁄ <·Á”i <·_ <‹Èø√÷] <^ﬂf√ç <Ÿ^⁄a <–œ†
<ÜÒ^«í÷]<ª<∞ŒÖ^∆<^ﬂäÀﬁ_<ŸÁu <‹m <‡⁄Ê <HÌœ�ﬂπ] <ŸÊÇ÷ <á^”iÖ] <Íõ]ÜŒÁµÇ÷] <ƒ€jr€◊÷ <˜ÁëÊ
<ÎÅ^íjŒ˜]<ÖÁ‚Çj÷]<‡¬<∞◊ ^∆ <ÏÖ^rj÷] <Ÿ¯} <‡⁄ <·Ê^√j÷] <Íi`Ë <ÿ“ <‰È÷c <ƒ◊�jË <ÎÑ÷] <Ü£]
Email: employment@ipssecurity.com.au
<J«Í¬^€jq˜]<h^�œjâ˜]Ê <Ê_ <Ìu^Èä÷] <Ê_ <Ö^€njâ˜] <Ê_ <Ó◊¬ <]�ÅÇé⁄ <H«‡õÁ÷] <^ﬂe_

FFF

Tel: 1300 660 586 Fax: 1300 572 627

›‡

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

@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

ﬁÏjì„bi

77 Waterloo Rd,
Punchbowl
97503300
ÿeÜçÖ^⁄<ÌäÈﬂ“<ÿe^œ⁄

bjÄÄÄÄ‡◊¸

ëÏmÏm@Úè

bÓ€a6éa@¿@∂

åá„˝Ì7ﬂ

128 Haldon
179 Merrylands
ﻣﻦ ﺃﻛﺮﺒ
St, ﺍﳴﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻻﻣﺮﻴﻛﻴﺔ
Rd,
Lakemba
Merrylands
ﺘﺎ ـ ﺳﺘﺎﻳﻚ ـ ﺳﻴﻔﻮﺩ
9750 9766
9760 1886

Pizza – Pasta – Ste

ﳴﺘﺬﻭﻗﻲ ﺍﻟﻠﻘﻤﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ

ﺻﻔﺤﺔ ١٦
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ﺟﻤـــﺎﻝ
متفرقــات

@ÚÓj�€a@Ú‘Ó‘®aÎ@Ô„˝«�a@wÌÎ6€a@µiZÂ�j€a
«‡‹á� í@pbÓ
ونفى إعطاء الالجئني جوازات فلسطينية حالياً
أكد سيادة لبنان على املخيمات

ÈÄÄuÎ
العودة وال بديل من التفاوض
عباس :االعرتاف بالدولة ال يلغي حق
ï�ÏÃæa@‚ã◊c@Üaá«a
ÏjÄÄÄé˛a

<ÿ“^éπ]<áÜe_<‡⁄<‡�f÷]<ÿ‚Üi<2j√Ë
]÷<^€Èâ˜<l]ÇÈä÷]<^„ﬂ⁄<Íﬁ^√i<:
<·áÁ÷] <ÏÖ^ä} <Ç√eÊ <ÏÅ˜Á÷] <Ç√e
<ª <›Çœj÷] <ƒ⁄Ê <ƒËÜâ <ÿ”ée
الفلسطيين حممود
الرئيس
أكد
]÷<l^Èﬂœj
<pÇu_ <Ì
]÷Ü√πJ‡ä
بالدولة
]÷� <ÌÈfأن
عباس
<‹jË
االعرتاف]÷<:
]˘“<^ﬁ^⁄_ <Ün
املتحدة،
 <^È÷^uاألمم
الفلسطينية يف
<Ü„ø⁄
÷<∞ävj
<^„⁄]Ç~jâc
اجملموعة
تتقدم
عندما
إذا
<sËÊ3÷] <‡¬ <]ÇÈ√eHÂÇçÊ
]÷<‡�f
حصل �
يف
بها
االعرتاف
بطلب
العربية
]<±] <‰qÁj÷] <# <HÃËàπ
]˝¬¯<Íﬁ
�
حدود العام  1967يف أيلول
]˝}<ÌÈ◊È€rj÷]<Ìu]Ü¢]<ª<Íë^íj
يلغي حق
 <Ìf‚Êال
املقبل،
<à“Ü⁄
<gu^ë
(سبتمرب)¬◊<Í
]÷<ÖÁj“Ç
الفلسطينيني،
الالجئني
عودة
@_<·^” H <Í◊È€rj÷] <?]ÇﬁÁ“^ﬁ
الوقت نفسه أنه إذا
يف
مشددا
VÍ÷^j÷]<Ö]Á£]<‰√⁄
جنحت خطوة طلب االعرتاف أو
<ÌÈ◊€√÷<^ÀËÜ√i<^ﬂÒ^�¬c<‡”µ<ÿ‚<I
التفاوض،
فشلت فال بديل
]÷◊<Ár
]÷<Ój⁄ÊH‡�fمن<‹jË
<Çç
�
[^„È÷cاملوازين القائمة.
وفق
وخالل لقاء مع صحافيني
عباس
<]÷<Ì�â]Áe<ÏÅ^¬<‹ji<‡�f
¬Çç<ÌÈ◊€
�
ليل
لبنان،
يف
وعاملني
لبنانيني
]÷√<^È€◊¬<^„È◊¬<–◊�ËÊ<Íu]Ü¢]<ÿ€
زيارته اىل
Plastyعلى هامش
االربعاء،
]÷◊<Ár
<‹jËJ<Abdomino
<‹âc
بريوت ،كرر أنه مع ما تقرره
<ÿ‚Üi<Ç√e<HÏÅ^¬<ÌÈ◊€√÷]<ÂÑ‚<±c
الدولة اللبنانية بالنسبة لسالح
]÷<oÈuH<ÌÀ◊jß<ÿ⁄]Á¬<ÌrÈjﬁ<‡�f
املخيمات ،وقال إنه يرفض
<·]ÅÁqÁπ] <‡‚Ç÷]Ê <Ç◊¢] <ÿ‚3Ë
وجود سالح غري سالح الشرعية
<±] <ÎÅˆË <^⁄H <‡�f÷] <Ìœ�ﬂ⁄ <ª
يف الضفة الغربية ،فكيف له أن
<Ìœ�ﬂπ] <ÂÑ‚ <ª <l^Èﬂm <ÖÁ„æ
يقبل بوجود سالح فلسطيين يف
<Üøﬂ÷] <ò«eÊH <Abdominal Folds
املخيمات ،الفتا إىل أنه ال يأمل
¬‡<J˜<›_<ÏÅ˜Ê<ŸÁíu
تكرار جتربة «فتح اإلسالم» اليت
“<ª <ÿ‚Üi <ŸÁíu <Çﬂ¬ <‘÷Ñ
قال إنها «ال عالقة هلا ال بفتح وال
¬<‡¬ <si^ﬂ÷] <‡�f÷] <Ö]Çq <l¯ñ
باإلسالم» وباستمرار الصدامات
]÷<ºeÖ<l^È◊€¬<‡¬<si^ﬂ÷]<Ê_<ÏÅ˜Á
املسلحة مثل ما حصل اخريا يف
]<±] <ÎÅˆi <:÷] <ÌÀ◊j~π] <ÏÇ√π
عني احللوة.
}<·Á‚Ç÷] <ÌÈ€“ <ª <Ï4f“ <ÏÖ^ä
وخاطب اللبنانيني بأن اتفقوا
<Ìœ�ﬂ⁄<ªÊ<‹ä¢]<^©_<ƒÈ∂<ª
على أمر السالح يف املخيمات
]÷<gfäjË <^⁄H <ÇËÇvj÷^e <‡�f
والفلسطينيون سيوافقون ،رغم
J^„◊‚3e
انه اشار اىل ان احلل قد ال يكون
<ºÀç <l^È◊€¬ <gfäe <^ñË_Ê
بالسهولة اليت ميكن ان تفهم
]÷<gvâ<^7¯}<‡⁄<‹jË<:÷]<·Á‚Ç
من سياق الكالم هذا ،اذ توجد
<ÏÇu]Ê
فصائل √<Ì
املخيمات Å <^„ﬂ⁄
“<Ï4f“ <ÌÈ€
وجمموعات
يف
¬◊<Ó
]÷<Ü„øËÁﬂ�f
<Ç◊q
 <ÿ‚3Èوبالتالي جيب وضع
Hخمتلفة،
J<Ï4f“<ÌÈﬂm<ÿ”ç
رافضا أيضا فكرة
حلول للمسألة،
_<ÌrÈjﬁ <ÿí¨ <ÎÑ÷] <ÿ‚3÷] <Ê

]÷<ò√e <ª <‡ä÷] <ª <›Çœj
]<ŸÁíu<‡¬<Üøﬂ÷]<ò«eÊ<l˜^£
J˜<›_<ÏÅ˜Ê
<ÂÑ7 <Íâ^â˘] <ÕÇ7] <Á‚ <^⁄ <I
]÷√[ÌÈ◊€اىل حل يؤدي اىل صدام
اللجوء
املخيمات.
<]÷<≈^q3âc<Á‚<‡�f
‚Çç<ÌÈ◊€¬<ÕÇ
مسلح داخل �
يف املقابل ،شدد عباس
]÷<ÖÁ„æ<·ÊÅ<‡�f◊÷<Í√Èf�÷]<ÿ”é
على ضرورة إعطاء الالجئني
_<kﬁ^“<Á÷Ê<ÌÈﬂm<ÌË_<Ê_<Ä^Àjﬁc<Î
الفلسطينيني يف لبنان حقهم
J<Ï4«ë
<Ççالكرامة،
 <‹jiاألدنى
“ <ÃÈباحلد
بالعيش
]÷<‡�f
<I
¬ <ÌÈ◊€من�
¬^[ÏÅتسهيل حصوهلم على العمل
عرب
<_<D|ÜqEناقش
اىل انه
والسكن ،الفتا �
<Íœ
_–ç<p]Çuc<‹jË<˜Ê
للفلسطينيني
القضايا احلياتية
<TIS<≈^ÀiÖc<Ó◊¬H<‡�f÷]<ÿÀâ_<ª
على
اإلتفاق
وجرى
يف
لبنان<^ñ¬˙÷ <^È◊√÷] <ÌËÊ]à÷]،
<‡⁄ <‹jﬂâ
فلسطينية
ـ
لبنانية
جلنة
تشكيل
]÷<ŸÊ_ <‡⁄ <_ÇfËH <Vagina <ÌÈ◊â^ﬂj
امللفات ،وأنه
خمتلف
]÷<ÌÈﬁ^n
<±] <˜ÁëÊ
لدراسة]<öÁ£
¬<Ì€ø
 J<Cristaاىل حلول
Iliacaالتوصل
 Superieurيتم
وعد بأن
جمدية.
�
<‹jËH<‡‚Ç÷]Ê<Ç◊¢]<–ç<Ç√eÊ<^Èﬁ^m
زيارته
أن
الفلسطيين
الرئيس
وأكد
<˜ÁëÊ <l¯ñ√÷] <‡¬ <^€„◊í
حيث
ومميزة
ناجحة
كانت
لبنان
إىل
]<‹mHDƒ◊ï˘]E <ÖÇí÷] <ÿÀâ_ <±
افتتحت السفارة الفلسطينية ومت
<% <Á÷Ê <ÓjuH <l¯ñ√÷] <Çç
� <‹jË
رفع العلم الفلسطيين ،وناقش
<ÿ”ç<^�¬˝<ÿ⁄^”÷^e<Ì◊‚3⁄<‡”i
قضية طلب االعرتاف بالدولة
J‡�f◊÷<x�ä⁄
الفلسطينية يف االمم املتحدة مع
]÷<ÏÜä
†<ÜËÜ
]<±
<^n÷^m
<Ö^íËاللبنانيني .وردا �
على
املسؤولني
<^„ﬁ^”⁄ <4È«j÷ <Ç◊¢] <‡¬ <^„◊íÀe
عما ميكن أن يقدمه لبنان
سؤال ّ
J^œâ^ﬂj⁄<]ÇËÇq<¯”ç<^„Ò^�¬cÊ
للفلسطينيني يف هذا اجملال،
<Ÿ^íÚjâcÊ <Ç◊¢] <Çç
� <‹jË <^√e]Ö
قال ان لبنان سيكون رئيس
]÷<ΩÁÈû<|Ü¢]<gÈ�œiÊ<‰ﬂ⁄<ÇÒ]à
جملس االمن الدولي ودوره
<l^È◊€√÷]<ª<›Ç~jäi<]Çq<Ì√È Ö
مفصلي ولديه صالحيات كونه
]÷<hÊÇﬂ÷] <Ü„øi <˜ <Í“ <ÌÈ◊È€rj
رئيسا جمللس األمن ،وله صوت
¬◊JÇ◊¢]<Ó
وسيصوت ملصلحة االعرتاف
<‡⁄ <ÌÈ◊€√÷] <ÂÑ‚ <—Ü«jäi <‹“ <I
بالدولة الفلسطينية.
]÷[<kŒÁ
وردا على سؤال حول ما يشاع
<‡⁄ <l^¬^â <OIN <∞e <—Ü«jäi
عن أن الالجئني الفلسطينيني
]÷<gäuÊ <Ì÷^u <ÿ“ <gäuH <kŒÁ
يف لبنان سيعطون جوازات سفر
<k† <ÔÜüÊJgÈf�÷] <ÏÖ^„⁄
فلسطينية ،أكد أنه امرا كهذا
<ÿ}]Å
]÷√^›<
]÷<ÜËÇ~j
] <Í√ïÁπذلك
كليا_<Êحاليا ،ألن
متاح
غري
]JÓÀéjäπ
يتطلب موافقة اسرائيلية ،لكنه
]÷<›^Èœ
رفض]÷<ÏÇÈä
]<‡⁄ <g◊�π
<I
الفلسطينيني
 <^⁄على
شدد
<‡⁄ <ÌÈ◊€√÷] <‡⁄ <^„jﬁ˝] <Ç√e <‰e

<ÌÈï^ËÖ<‡ËÖ^≥<Ê_<ÌÈÒ^ŒÊ<l]]Üqc
[‘÷É<4∆Ê
]<Ê_ <Drain <Ÿ] <^œec <hÁ◊�π
<hÁfﬁ_ <‡¬ <ÏÖ^f¬ <Á‚ <ÎÑ÷] <Tube
العودة،
_ <^ﬂmحبق
ومتسكهم
للتوطني
†<k
]÷√<ÌÈ◊€
<ƒïÁË
<4«ë
قامت
ولو
حتى
يلغى
لن
الذي
]<›^Ë_ <Ìm¯m <ÏÇπ <‘÷ÉÊHÇ◊¢
الفلسطينية.
الدولة
<Ì ^“ <ÃËÜíi <‹jÈ÷ <ÌÈ◊€√÷] <Ç√e
املتحدة،
<ò√eÊاىل
]÷ <·Á‚Çالتوجه
وبشأن
]÷<:
األمم]÷<›Ç
<Ω^œﬁ
سدت
بعدما
جاء
أنه
شرح
<hÁfﬁ˘] <]Ñ‚ÊJÌÈ◊€√÷] <‡¬ <sjﬂi
مفاوضات
خلوض
إمكانية
كل
<›^Új÷c <ÌÈ◊€¬ <ÿÈ„äi <Ó◊¬ <ÿ€√Ë
الوزراء
رئيس
حكومة
مع
حقيقية
]<ÃÈøﬂi <ª <‹‚^äËÊ <^ñË_ <|Ü¢
بنيامني
] J^ÈÒ^„ﬁ<Ìœ�ﬂπاحلالي
اإلسرائيلي
نتنياهو.
<Çé⁄<]ÇiÖc<ÏÇÈä÷]<Ó◊¬<∞√jËÊ
�
وقال ،انه منذ العام 2007
<TIR <∞e <Elastic Bandage <9õ
خاض مفاوضات مع رئيس
_<ò√e<ŸÊ^ﬂi<±]<Ì ^ï˝^e<ƒÈe^â
احلكومة اإلسرائيلية السابقة
]<≈Áfâ_ <ÏÇπ <ÌËÁÈ£] <l]Å^ñπ
إيهود أوملرت وتوصل معه اىل
JÜ⁄˘] <›à÷ <]Éc <l^ﬂ”äπ] <ò√eÊ
حل ملعظم امللفات املطروحة
<:÷]<4Œ^œ√÷]<ò√e<±]<Ì ^ï˝^e
«فكانت مفاوضات جمدية وكنا
<‡⁄ <Â^Èπ] <ÃËÜíi <ª <‹‚^äi
قريبني من التوصل اىل اتفاق
]J‹ä¢
نهائي من خالل معرفتنا ما يريد
<›^äq˘]<ÔÇ÷H<l˜^£]<ò√e<ªÊ
اإلسرائيليون ومعرفتهم ما نريده
]÷<·Á”Ë <ÇŒH <Â^Èπ] <ãf† <:
حنن ،واتفاقنا على موضوع األمن
<l^ä◊q <]Üqc <‡ävjäπ] <‡⁄
الذي يعترب هاجسا إلسرائيل ،حيث
<ºÈéﬂiÊ <‘ËÜvj÷ <Pressotherapy
اتفقنا على ان يتوىل حلف مشال
]<Â^Èπ] <ÃËÜíiÊ <ÎÊ^À€◊÷] <á^„¢
األطلسي أمن احلدود وقد وافق
<¯”ç <Ñ}`Ë <Í”÷ <Ç◊¢] <k† <‡⁄
األردن ومصر ،كونهما دولتني
_ J¯ñ
هلما حدود مع فلسطني ،خالل
<l˜^£] <ƒ⁄ <ÿ⁄^√j÷] <‹jË <ÃÈ“ <I
اجتماع شرم الشيخ الذي شارك
]÷<·Á‚Ç÷] <ÌÈ€“ <^„È <·Á”i <:
فيه الرئيس األمريكي جورج بوش
“[‡�f÷]<Ìœ�ﬂ⁄<ª<]Çq<Ï4f
والعاهل
واملصري حسين مبارك
<l^È€”e
]÷<·Á‚Ç
امللك<å
Ç”i
<ª
� <Ÿ^u
الثاني.
عبداهلل
األردني
<]ÇËÇ†Ê
]÷<‡�f
<Ìœ�ﬂ⁄
<ª
“<Ï4f
ولفت اىل أن الرئيس األمريكي
]÷<ÖÇí
<ÿÀâ_Ê
]÷Üä
<∞e
�
جيدة عندما
أوباما<Ïبدأ بداية
باراك
�
<^ﬂm_<·Á‚Ç◊÷<ºÀç<]Üqc<ÿ
ñÀËH
اعلن موقفا حازما ضد اإلستيطان
¬◊<Ó
Çç
¬� <ÌÈ◊€
]÷ <ŸÁív◊÷H‡�fعلى
بداية< واليته وشدد
يف
JÏÇÈq<sÒ^jﬁ
ضرورة املفاوضات «لكنه مل
واحد<
Çç
<sÒ^jﬁ <›ÊÇi
<I
¬� <ÌÈ◊€
التفاوض ليوم
“‹< من
يتمكن
]÷[‡�f
منذ قدوم نتنياهو اىل السلطة يف
<Üé¬ <‡⁄ <Ün“˘ <›ÊÇi
]÷<sÒ^jﬂ
اسرائيل».
JÏ^È£]<ÔÇπ<›ÊÇi<ÇŒÊ<l]Áﬂâ

@Z›‡»€a@‚aÎÜ @÷áñÎ@Ò5Ç@LôbónÇa
¿@›‡»€a
<∞ﬂm˜]<‡⁄

@·ÿ‰ÿ∫@—Ó◊@Ô€áÓó€a@aÏ€déa
ﬁbæa@7œÏm

<Óju

وقال عباس إن نتنياهو كان الرابع من حزيران (يونيو)  .1967الرئيس الفلسطيين وردا على
منذ اليوم األول يركز على امللف وعن الشأن الداخلي ،أكد أن سؤال لـ»املستقبل» حول ازدواجية
األمين فقط .ونقض التفاهم وفدي «فتح» و»محاس» يواصالن السلطة ومنظمة التحرير ،خصوصا
الذي توصل اليه الفلسطينيون احملادثات يف القاهرة على ملفات اذا جنح الفلسطينيون يف
مع أوملرت ،فرفض أي وجود ألي اخرى غري ملف احلكومة املختلف مشروعهم يف االمم املتحدة،
قوات غري اإلسرائيلية على احلدود عليه ،وحيققان تقدما .ويف مسألة اكد ان املنظمة هي األساس
الفلسطينية ،وأصر على ان احلكومة قال إن سوء فهم حصل وهي اليت اسست السلطة وفيما
حصرية األمن للجيش اإلسرائيلي يف تفسري دعوته اىل حكومة االخرية متثل الفلسطينيني يف
<Ï^È£] <ª
<^„u^rﬂe
]÷√^<Ì◊Ò
∂^<Ÿ
تكنوقراط ،حيث
األردنية
الفلسطينية
احلدود
على
]÷√◊ <ÌÈ€يفهم هو انها مناطق الـ 67فإن املنظمة متثل
اإلسرائيلي
وان حيتفظ
]<›Á¬Çπ
اجليش_ <Ñ~jË
<^⁄Çﬂ¬ <ÌÈ◊€√÷]Ê
]÷√◊‹<غري
<^‚Å]Üحكومة
سياسية وال تنتمي اىل كل الفلسطينيني يف اخلارج
الضفة الغربية
املطلة يف
باملواقع
الفصائل.
 <ÌÈﬂõÁ÷]Êاي
والداخل واليها تعود السلطة يف
من<·Á„q]ÁË
<^u¯â
<ÌÈe3÷]Ê
<—¯}˜^e
]˜¬<Ÿ^€
<ÏÖ]Å]Ê
]<ª <l]á^q
¬◊ <Óضرورية
املصاحلة
ملدة  40سنة ،مشريا اىل اإلجتماع وشدد على ان
اي
يكون هناك
]÷” <ÜiÁÈf⁄Áأن
الداخل ،رافضا
<Ó◊¬<l]Ö^íjﬁ˜]<·Áœœ¨Ê<¯„¢]Ê<ÿ„¢]<‰e
<Ìäيف
نتنياهو
 ^ﬂ⁄عقد يف
الذي
تتواصل،
 <–uوسوف
سفارات
 <‰Èآمال يف رد على تداخل يف السلطات بني
<ÌËàÈ◊”ﬁ˜]Ê<ÌÈeÜ√÷]<l^«◊÷]<‡œjiÊ<ÿËÁ€j÷]Ê
<^π <ÃËÜç
منزل]^ﬂπ
<·˜ <‹„Èä
اخلارجية
وزيرة
حبضور
القدس
ان يتمكن
سؤال
على
]÷ <Ìe^éمن التوجه اىل الدولة واملنظمة ،اليت اصر
<oÈu<‰÷<ÅÊÇu<˜<4f“<^„uÁ€õ<JJÌÈäﬁÜÀ÷]Ê
]˜ <‰÷ <ÿ€√iÊ <‰e <‡⁄ˆi <^⁄ <]Ñ‚Ê <ÿñ
∑15<ì€È
كلينتون يف
هيالري
األمريكي
 <ÌËÇ◊eأيلول
املتحدة يف
األمم
األساس.
(سبتمرب) انها
]<ÌÈâ^Èä÷] <Ï^È£
<ª <^„qÊá
<ƒ⁄ <’Ö^éi
¬<Áñ
‚<ÎÇﬂ
<Î]4⁄
]<^ﬂä£
جيب
حكومة فلسطينية لكن الرئيس الفلسطيين مل
بدا
حيث
2010
(سبتمرب)
أيلول
بظل
املقبل
]˜<·^πÜe<ª<ÌfÒ^ﬁ<xfíi<·˜<x€�iÊ<ÌÈ÷]3â
“<Ìœ�ﬂ⁄ <ª <Ö]Üu˜] <hàu <ÌvçÜ⁄Ê <Â]Ü∆Á
األمم
ما بعد
مرحلة
بوضوح
شيء
كل
يريد
نتنياهو
ان
واضحا
]<^È÷]3â
§<4
عن <‰È
<ÿ€√i
واحدة<à◊ËÊ <pÊ^â <ÁÈﬁ <l]Áë˜].
¬<‡⁄ <ÌÈ÷^¬ <Ìfäﬁ <^„È <k÷^ﬁ <ÌÈ÷^€
يتمكن
]<ÎÖ^ñ£إذا مل
املتحدة ،خصوصا
شيئا.
“^<lÅان يقدم
وال يريد
<]Üøﬁبواقع
اعرتف
] <ÏÊÇﬂ÷] <±واذ
<ª^œn÷]Ê
اإلنقسام]÷<ÎÅÇ√j
<^„√€j•Ê
]÷<ÌÈﬁ^π2
<^„◊ëÁi
حيث
بالدولة،
االعرتاف
}<4جلب
<Ï4Àâمن
الذي
األمريكي
املشروع
وحول
<·Á”iÊالغربية
 <Í‚Êالضفة
الفلسطيين بني
˜<^È÷]3â
<Ìﬂäu
<^Ë]ÁﬁÊ
§<^7 <å^ﬂ÷] <Ìf¶Ê <ÌËÇ◊f÷] <ª <^„i^⁄Ç
التفاوض.
كرر أن
إنه
قال
أوباما،
إدارة
قدمته
<·^ﬂf÷Êضرورة
شدد على
غزة،
وقطاع
]÷<hÁ√é
هو <Ì
اخليار^“Ê
]÷√<ÌÈeÜ
<ŸÊÇ÷]Ê
¬<ãÈÒÖ <gÒ^ﬁ <ÎÇﬂ‚ <·Á“ <åÇﬂ„π] <Ì◊Èœ
الصحافيني أن
االستحقاقات الدستورية ،وقد اكد عدد من
نفس مشروع نتنياهو ،وهو اجراء
]JÌËÜ£]Ê<›¯ä÷]<Çéﬂi<:÷]<ÏÖÁ„œπ
<%Á”÷^⁄<‹‚<ÅÊÖÊ<Ì√eÖ]<^€7Ê<ÿÈÀjâÜ‚<ÌËÇ◊e
اجيابيات
االنتخابات مبواعيدها املفاوضات مل تنتج اي
تعرتف منظمة التحرير
يشرتط ان
خصوصا
<gu<˜]<‰È‚^ñË<˜<:◊Ò^√÷<9u<VÎ]4⁄<ŸÁœi
^<ÇÈä÷]<ÌµÜ“<Í‚Ê<^”ÈeÊÖÊ<^äÈﬁ
Ê<ÿÈç]ÖÊ
على
الغالب
واالستيطان هو
]÷<‡õÁيرتشح
بإسرائيل كدولة يهودية وان احملددة ،وكرر انه لن
÷<Ê] <·^ﬂf
]<Ê] <^È÷]3â
<ª <^ﬂ“ <]Áâ
<ÌœÈœç <‹È”u <Ó◊È÷ <ÏÇÈä÷]Ê <ì€È∑ <^ﬂu
آخرون
] <˜<%^√÷]<ª<Ì√œe<Îالقائم ،وسأل
تتوىل اسرائيل امن احلدود لرئاسة السلطة الفلسطينية الوضع
<‡õÁ÷]<Ìf¶<·˜<—Ü
]÷J‹È”u<å^�∆<Ü¬^é÷]<4Àä
من
عباس
الرئيس
املقبل،
ويرفض اي دور حلركة «محاس» جمددا يف ايار
<^€Ò]Å
]≥<Óﬂ
موقف<H±^√i
عن<!]Ê
]˜<ÏÜâ
(مايو)¶<Ìf
]÷<‡⁄ <Ì√e^j
<ÿeÜi <ÏÇ◊e <ª <Î]4⁄ <ÏÇÈä÷] <lÇ÷Ê
باعتبارها «إرهابية» ،وقد رفض املوعد املقرر لالنتخابات الرئاسية املقاومة وما اذا كانت املقاومة
<^ﬁÅ˜Ê] <‹È◊√iÊ <ÌÈeÜi <ª <!] <^ﬂœ ÁË <·] <l^⁄^Œ<%^√÷]Ê<·^ﬂf÷<k�¬]<:÷]<Ì◊uá<ÌﬂËÇπ
ميكن ان تكون خيارا ،قال ان
الفلسطينيون املشروع األمريكي والتشريعية.
“<ŸÁŒ_Ê<HÌf¶<!]<·˜<Ìf-]<Ó◊¬<‹„jÚéﬂiÊ <±] <ÿœ¬ <ÇÈ√â <4f”÷] <Ü¬^é÷] <‡⁄ <Ï4f
وشدد عباس على ان من سينجح من حق لبنان مثال ان يقاوم وان
هذا.
<Ü}˚]<‡ËÇË<·]<ƒÈ�jäË<Çu]Ê<·^äﬁ]<ÇqÁË<˜» <ÎÊ]Ü7] <å^È÷] <ÿu]Ü÷] <ÌËÖÁ„€¢] <ãÈÒÖ
وشدد عباس على أن «محاس» يف االنتخابات املقبلة سوف حيكم ،ميتلك صواريخ والفلسطينيون ال
<ÕÜ√Ë<Çu]Ê<·^äﬁ]<ÇqÁË<˜<ÌœÈœ£]<ª<‰ﬁ˜ <ÃâÁË<tÜ~π]Ê<ÃËÜé÷]<Ü€¬<Íπ^√÷]<ÿn€π]Ê
ليست حركة إرهابية ،وردا ويتحمل مسؤولية مواقفه وقراراته ،يتدخلون بهذا اخليار ،لكن يف
J«Ü}˚] <›Á®Ê <]4“^ç <ÌÈπ^√÷] <Ìﬁ^ﬂÀ÷]Ê <∞‚^ç
على سؤال أكد أنها توافق على فإذا فازت «محاس» فلتحكم ،او فلسطني ال إمكانية للمقاومة
“<^ﬂä£]<ÏàÈ€π]<ÌÈ¬^€jq˜]Ê<ÌÈﬂõÁ÷]<Ì�ç^ﬂ÷] <ÿÒ]ÊÊ<›Ü“<ÔÁ®Ê<è”ﬂu<gÈ®<Ÿ^n⁄]<Ö^f
الذهاب اىل االمم املتحدة ،وأن فاز اي أحد اخر فليحكم ،مذكرا املسلحة اذ ان جل ما هو
<^„j⁄^ŒÊ <^‚4”Àje <^ﬂäu <ÎÇﬂ‚ <Î]4⁄
<‡⁄ <‹‚]ÁâÊ
]˜<^�â
<˜ÁœﬁÊ
“<ÎÖÁÀ
 <∞ﬁ^ﬂالسابقة جاءت موجود افراد من الشرطة ببنادق
السياسي
املكتب
رئيس
االنتخابات
للحركة بأن
<gÒ^ﬁ
<gj”⁄
<ª
<Ì÷Êˆä⁄
<Í‚Ê
<J^„jÈeÜiÊ
<∞ËÜ”ä¬<ÏÅ^ŒÊ<^eÅ]Ê<∞Èâ^ÈâÊ<]Ü√çÊ
خالد مشعل اكد خالل لقائهما بـ»محاس» وحكمت اال ان الغرب كالشنيكوف ،الفتا اىل ان
<ÿï^ﬂiÊ
]÷<ÌË˜Á
<·^πÜeÊ <Ç◊ÈÀm]3â
مصرية يف القاهرة ،أكد حاصر الفلسطينيني<Ç√œ⁄
J∞ÈuÊÖÊ
الغربية
الضفة
الفلسطينيني يف
برعاية
ومنعهم من
املسلحة<4} <‰È .
<^π <ÿ€√iÊ
<
]<l^ËÁjäπ
“<ÿ
¬◊<Ó
<^€7^®]Ê
<^„qÊá
<ƒ⁄
<‹Èœi
<oÈu
<ÍﬁÇÈâ
ضد املقاومة
موافقة
«<ªÊمحاس» على دولة حبدود تطبيق دميوقراطيتهم.

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

JÌ◊Ò^√÷]Ê<^È÷]3â]Ê<·^ﬂf÷ <k◊íuÊ<Ÿ^¬<Ç„√⁄<ª<^„jâ]ÖÅ<Î]4⁄<k√e^i

Ph: 9632 6890
Fax: 9681 1609

<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

¯� È÷<8<Óju

<ﬁåb‰‡‹€@ÚÓ„b™@p˝ÓñÏm

¯� È÷<8
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اسرتاليــات

pbÓy˝ó€a@…ÌåÏmÎ@Ú–ñb‰æa@|Ó�Ì@—ˆb�€a@¿@szj€a@Êc@pcä
مضمون األسئلة املنصوصة يف اإلمتحان
 ومذكرة اإلحضار؟-ماذا نعين باإلقرار املعزز بقسم اليمني
للحصول على الجنسيةÚr€br€aÎ@∂Î˛a@µnébˆã€a@äÎÜ@ıbÃ€g@ﬁÎb±@ãi@ZCäaàe@QTD
الخطي
AFFIDAVIT AND SUBPONEA
<ÖÁ⁄_ <HÍ⁄Á”£] <…]ÜÀ÷]Ê األوسرتالية
<h]Áﬂ÷] <ÌuÊÜ�π]<∞ﬁ]Áœ÷]<ƒËÖ^é⁄<ª<^„Ë_Ö <·^€È◊â <Ÿ^éÈ⁄ <ÌËÖÁ„€¢] <ãÈÒÖ <ŸÁ◊£] <±c <ŸÁëÁ÷] <—Á√ËÊ <‡©Ê <HÜ}a <Â^ü] <ª <Ç„jq] <ÎÜe <ã⁄]<Ö]Éa<‡⁄<Üé¬<ƒe]Ü÷]<ÔÁŒ<lÇ“_
<ÿ”ée <ÃÒ^�÷] <–Èf�i <›Ç¬ <åÜ”i <Çœ¬» <^ñ ]Ö <H«h]Áﬂ÷] <ã◊• <ª <HÍi^œÈ⁄ <gÈ® <Ã◊”π] <ãÈÒÜ÷]Ê <ÇÈÀπ] <·_ <ÔÜﬁ <‘÷Ñ÷ <HÌÈ¬ÁïÁπ] <Ìä◊¢]» <·] <]Ç“ˆ⁄ <H«‰√⁄ <Ã◊j™ <ã◊.] <ãÈÒÖ <ÏÁ¬Å» <·_ <HŸÊ˜]
�

1. The leader of
a territory
J«xÈvëÊ<–ÈŒÅ
government
is called
<≈Ü
<Ó◊¬ <gËÁíj÷]»
<Ó◊¬ <ÅÇçÊ
�
1) Minister
<Í◊}]Ç÷]
<‡⁄˘]General
<ÔÁŒÊ <l^⁄Á◊√π]
2) Chief
<ÏÇÒ^¬
<ÍÀËÖMinister
<ÕÜç_ <]Á◊÷] <Ìâ^ÒÜe
3) Administrator
<ÂÅÁ€ëÊ<H≈ÜÀ÷]<]Ñ‚<ÌÈ÷¯œjâ]<±]
4) Governor
<H«!]
<hàu» <Ìﬂ€È‚Ê <ÏÜ�Èâ <tÖ^}

<›àj◊⁄ <å^© <ÜËáÁ÷] <·_Ê <^ëÁí}
2. What
the earliest
age to
<Ö^Èj÷]
<‡⁄ is<Ün“_
<«!] <hàu»
<{e
join
the
Australian
Defence
<Á‚ <‰e <›^Œ <^⁄ <·_Ê <H«Ü£] <;õÁ÷]»
Force?
<^„ﬁÁ€ñ⁄<‡⁄<Ì÷ÊÇ÷]<»ËÜÀi<ÿq]<‡⁄
1) 22Ê years
<‰œËÜ
<…Ü _ <·_ <Ç√e <HÍﬁÁﬁ^œ÷]
2) 21 years
<ã◊•
<]Á◊ÀŒ_Ê <ÌËÖÁ„€¢] <Ìâ^ÒÖ
3) 16 years
J«Ì⁄Á”£]<]Á�œâ_Ê<h]Áﬂ÷]
4) 18 years
<Ÿ^éÈ⁄
<ãÈÒÜ÷] <Ö]ÜŒ» <·_ <Ô_ÖÊ
<^ñœ÷] <±] <ÍÀËÖ <Ì÷^uc <·^€È◊â
3. Early free settlers came
<Ã◊π]<Ó◊¬<^√◊�⁄<ãÈ÷<‰ﬁ_<±]<4éË
from
<‰e<ö3ÀË<·^“<‘÷Ñ÷<H–ÈŒÅ<ÿ”ée
1) <]Á◊÷]
Great<ƒ⁄ <Ì÷`äπ]
Britain<ovfËand
<ÍÀËÖ
<·_
Scotland
<l^nu^fπ] <Áï <Ó◊¬ <Ñ~jË <‹m <‡⁄Ê
2) Great Britain and
Ireland
J«›á¯÷]<Ö]Üœ÷]
3)
Great
Britain
and
<ÌÈ◊}]Ç÷]<ÜËáÊE<ÏÁ�}»<·_<±]<Ö^ç_Ê
Germany
<DÅ^Ëá <Ÿ^€¬˘] <ÃËÜíi <Ì⁄Á”u <ª
4) Great Britain and New
<·˘ <H≈Üäj÷] <‡⁄ <Íç <^„È <ÅÊÖ^e
Zealand
<kﬁ^“ <:÷] <ÖÁ⁄˘] <‡⁄ <ÇËÇ√÷] <’^ﬂ‚
<Õ^”j¬˜] <ÌﬂÈ√⁄ <Ì◊uÜ⁄ <ª <Í¬Çjäi
4. Which state is the second
<ÏÁ¬Å» <{÷ <Ãâ_Ê <J«^„â^â_ <Ó◊¬
largest?
<Ì⁄Á”£] <ÿ√Ài <ÌÈ√ËÜéi <Ìä◊¢ <ÎÜe
1) Queensland
<Ö^fj¬] <Ó◊¬ <H^„jËÖÁjâÅ <›Ç√÷ <]Üøﬁ
2) South Australia
<Ÿ^€¬˘]<ŸÊÇq<ƒïÊ<‡⁄<Á‚<ÎÜe<·_
3) Western Australia
<Ìf√÷<ÎÜe<g√÷Ê<Hgj”π]<ÌÚÈ‚<ŸÇe
4) New South Wales
<Ÿ¯} <‡⁄ <HÌÈ◊È�√j÷] <Ö]Éa <T <–ËÜ
<±Ê˘]<∞jâ^ÒÜ÷]<ÖÊÅ<^«÷]<Ì÷Ê^¶
5. Who are the indigenous
<Ü⁄˘]»
<·_of<Ó◊¬
<]ÅÇé⁄ <H«Ìn÷^n÷]Ê
people
Australia
J«^ËÖÁjâÅÊ<^Èâ^Èâ<öÁ
Ü⁄
1) European Settlers

…Ìãé@áÌãi

<ÌÈ◊€¬ <ª <^„Ò]Öa <öÜ <Ì÷Ê^¶ <2¬
<s„ﬁ» <·_
<H«ÃÈ÷`j÷]
�
� <Ó◊¬ <]ÅÇé⁄
<±c <Á‚ <^⁄ <Ö]Éa <‡⁄ <‡⁄^n÷] <ÔÁŒ
<Ì⁄Á”£]Ê<‹”£]Ê<Ì�◊ä÷^e<Ö^nÚjâ˝]
27]
<^€◊¬ <HÌÈâ^Èä÷] <ÌËÇÈ”÷] <ÌâÖ^∫Ê
<gÒ^ﬂ÷]<«gÒ^j”÷]»<Ì◊j“<Áñ¬<ÅÇçÊ <ÔÇ÷ <ÏÇuÁ⁄ <ÌËıÖ <Î˘ <ÅÁqÊ <˜ <·_
<Ì¬]Éc <±] <oËÇu <ª <27] <ÎÅ^ <Ó◊¬<Ìä ^ﬂ⁄<ÿe<HÖ]Éa<T<ÔÁŒ<^ŒÜ
<˜<h]Áﬂ÷]<ã◊•»<·_<Ó◊¬<H«ÜrÀ÷]» <‡⁄ <ÏÅ^Àjâ¯÷ <ÌËÖ]áÁ÷] <ìí£]
<]4� é⁄<H«Ì⁄Á”£]<ÖÊÅ<Ñ}`Ë<·_<g´
J«Ì�◊ä÷]Ê<Ì⁄Á”£]
<ÅÁ√Ë<‰⁄Ç¬<‡⁄<Ìä◊¢]<ÖÁñu»<·]<±c <Ì√ï^} <ÔÁœ÷] <ÂÑ‚» <·_ <Ü“ÉÊ
<H«gÒ^j”÷]«{÷<Íâ^Èä÷]<gj”π]<±c <˜ <HÃÈ÷`j÷] <ª <ÌÈqÖ^§] <l]4m`j◊÷
<Ì⁄Á”u <ÖÊÅ <ÿÈ√Ài» <±] <^È¬]Å <oÈu <HÎÖÁä÷] <ÇÈ√í÷] <Ó◊¬ <^€Èâ
<·^ﬂf÷<·_Ê<^€Èâ˜<HŸ^€¬˘]<ÃËÜíi <^‚Ç„éi <:÷] <l^e]Ü�ï˜] <kä”√ﬁ]
J«Íu^Èä÷]<‹âÁπ]<h]Áe_<Ó◊¬ <Ó◊¬Ê<H·^ﬂf÷<ª<^„Ò^À◊u<Ó◊¬<^ËÖÁâ
<Ì÷^£^e <Üm`j⁄ <·^ﬂf÷» <·_ <±] <kÀ÷Ê <·_<ÊÇfË<ÎÑ÷]<H«!]<hàu»<‹„â_Ö
<H^ËÖÁâ <ª <^�ëÁí}Ê <ÌÈ€È◊Œ˝] <‰Èﬂ√Ë <˜ <Íﬁ^ﬂf◊÷] <Í◊}]Ç÷] <·`é÷]
<ÏÇﬂq_ <Ó◊¬ <ÌËÁ÷Ê_ <Ç√Ë *حمد
<% <oÈu
<‘÷Ñ÷
<H^ËÖÁâ <‰Èﬂ√i <ÎÑ÷] <ÖÇœ÷^e
بهية ابو
*املحامية
<Ì÷^u<ª<›ÁÈ÷]<Á‚Ê<HÎÖÁä÷]<›^øﬂ÷] <Í◊rﬂi <Óju <ÿÈ”éj÷] <ª <oË3Ë
J«Ö^øjﬁ]
J«’^ﬂ‚<≈^ïÊ˘]
2) the Aboriginal people
للمحكمة بأن تصدر األوامر
ÿÈ€¢]
<ÿÈ”éi»<±c<Íi^œÈ⁄Ê<·^€È◊â<^¬ÅÊ
3) Torres Strait Islander
:التالية
�
<‹ËÇﬁ<gÒ^ﬂ÷]<Ì◊j”÷]<Áñ¬<hÜ«jâ]Ê
<ÖÁ⁄˘]<4Èäje<Óﬂ√i<Ω]ÜŒÁﬂ”i<Ì⁄Á”u
people
:
<MP
<«ƒŒÁ⁄
<±] <oËÇuand
<ªTorres
<ÿÈ€¢] <Ìœ÷^√÷]<ÖÁ⁄˘]<ÿœﬂi<·_<Ó◊¬<HÌÈi^È£]
4) the
Aboriginal
<املشارH«;õÁ÷]
الشخص
اعتقال
A
<ÜËáÁ÷]
Üíi» <·_
<±] <H«Ö]Éa <]ÅÇé⁄
<Ö]Á£]
<Ì÷Ê^õ <±]
Strain<l^
Islander
people
<ÌËÜn“˘] <·_ <kfni <å^© <ÿÈœjäπ] <ÌuÊ]Üπ] <Ì÷^u املذكرة
<^„ﬁc <hÁqÊ»
<Ó◊¬
إليه يف
<Ì÷ÊÇ÷] <ƒ€Œ <±] <Ó√äi <ÏÇËÇ¢] <l]4m`j÷]
<k† <Ì€Ò^œ÷]
<ÌÈ⁄Á”£]
الشخص املشار
إلزام
B
<ÌqÊÜ€‚ <Á‚ <ÿíu <^⁄Ê <HÌÈﬁ^ﬂf◊÷] <^‚˜ÁjË
<:÷] املذكرة
<HÌÈ◊}]Ç÷]Êيف
<ÌÈ€È◊Œ˝]
بدفع أية
إليه
<∞jﬂä÷]<Ÿ¯}<^7^√j ]<‰÷<‡”µ<·^“ <4È«j÷]»
<ÿj”i <ãÈÒÖ
<Üç^f⁄
<ÿ”ée
تسببت بعدم
اليت
تكاليف
<›ÁË Correct
<HÌÈﬁÁﬁ^Œ <ÌœËÜ�e
<∞jÈï^π] <‡⁄<H·Á¬<Ÿ^éÈ⁄<gÒ^ﬂ÷]<«|¯ë˝]Ê
answers:
.األلتزام
J«^È◊√ <]ÜËáÊ<·^“ J«ÌËÖ]àjâ˝]<‰f÷^�⁄Ê<‰i^√◊�i<Ÿ¯}
I Question
1 : 2<VŸ^ŒÊ <Ì⁄Á”u<ÿ€¬<ÿÈ√Ài<ÏÅ^¬c»<±c<^¬ÅÊ
<ŸÁu <l^øu¯⁄
<‘◊µ <ƒÈ€¢]»
املشار
<إقرارÃËÜíi
C
II Question 2 : 4
<ÃÒ^�÷]<·_<Á‚<ÇÈ“˘]<‡”÷Ê<HÃÒ^�÷]
<^⁄»
<^ñ الشخص
]Ö <H«Ÿ^€¬˘]
كمذنب
< يفÓ€äË
إليه
<·_ <ÿq]
<Hÿ⁄^“ <ÿ”ée
<H«Ì÷]املذكرة
Á¢]
III<‡⁄Question
3 :<–2f��Ë <% <]Ç“ˆ⁄
� <‹Èâ]Üπ^e
عصيان
(
احملكمة
ازدراء
<±]<^j IV
˜<H«‰i^Èe^´]Ê<‰i^Èf◊â<Ü„øi
<ª
<ÿí¨
<·_
<g´
<ƒËÜéj÷]»
<·_
Question 4 : 1
<ÏÖÇœ÷]<›Ç¬Ê<«!]<hàu»<|¯â»<·_
<ƒÈ�jäi
<HÌÈ◊√
<Ì⁄Á”u
<ÅÁqÊ
<ÿæ
.)احملكمة
V Question 5 : 4
<ã◊•<ÿÈ�√iÊ<l^äâˆπ]<^ﬂe<Ó◊¬ <ÎÇfiÊ <Hl^À◊π] <ƒ⁄ <Óõ^√ji <·_
<ã◊• <Ì÷Ê^¶ <·˘ <HÌÈ√ËÜéi <Ìä◊q
<ÌËÖÁjâÇ÷]<l^�◊ä÷]<Ö^íj}c<h]Áﬂ÷]
<Ì⁄á_ <–◊≠ <Ì⁄Á”v◊÷ <ÌÈŒ^nÈπ]Ê
J«Ç◊f÷]<ª<Ï4f“<ÌÈâ^Èâ

إجابات صحيحة

Ïu@Âzí

�
� <Ìﬂï^£] <ŸÁvji
<ÌÈf√
<·_ <Á‚
�
� é÷]
� <—^œuc <‹¬Å <±c <ÍÀËÖ <]Á◊÷
<–£]
<ÿq
Ü÷]
<Õ^íﬁcÊعندما
<HÌ÷]Ç√÷]Ê
� <]Ñ‚
شخص
يرفض أي
A
�
<l]á^®˝] <gu^ë
<Há^Èj⁄^e
<;õÁ÷]
.اإلدالء بشهادته
<l^”fç <Ãé“ <^„€‚]Ê
<Ô2”÷]
 عندما �يرفض أي شخصB
<HÇu_<á]àÀjâ]Ê<ÎÇ†<·ÊÅ<H¯€√÷]
�
.تقديم وثائق اىل احملكمة
<^⁄<– Ê<^‚]Ü•<ÖÁ⁄˜]<Ñ}`i<·_<Ó◊¬
J«∞ﬁ]Áœ÷]<Íñjœi
علي أن أمتثل
هل جيب

ÎÖÅ^œ÷]

وماذا
ألوامر
<Å^Ëá
<gÒ^ﬂ÷]املذكرة
<«Ì◊j”÷]» <Áñ¬
<Ç“_
<Ö^f}_» <±] <oËÇu <ª <HÎÖÅ^œ÷]
حيصل إذا مل أمتثل ؟
<Íe^Èﬂ÷] <ã◊.]» <·_ <H«ÿfœjäπ]
<ƒ⁄ <öÖ^√jË <˜ <^≤ <‰äÀﬁ <ÇÈâ
<›^øﬂ÷]
<l^È÷a <ƒ⁄Ê
شخص أن
< كلÖÁjâÇ÷]
على
<‰ﬁ_ <±c <]�4é⁄ <H«Íõ]ÜŒÁµÇ÷]
ميتثل ألوامر املذكرة
<Ÿ^€¬˘] <ÃËÜíi <Ì⁄Á”u <ÿæ <ª»
<∞e <·Ê^√j÷]Ê
<_Çf⁄ <xfíË
·<احلاالتá]Áj÷]
باستثناء
J«–Èf�j◊÷<ÿe^Œ<4∆<l^�◊ä÷]
: التالية
<›^øﬂ÷]Ê <ÖÁjâÇ÷]»
<·_ <±c <Ö^ç_Ê
� <Íe^Èﬂ÷] <ã◊r€◊÷ <Í◊}]Ç÷]
<·^€øﬂË
) (يستلم
< يبلغHƒËÜéj÷]
<يف حال ملl^È÷a
A
<·_
<g´ <oÈù
<Î_ <ª <ÏÜï^u
.< باليدÌ⁄Á”£]
·< املذكرةÁ”i
هذه
<Î_Ö <±c <kÀ÷Ê <J«ÌÈ√ËÜéi <Ìä◊q
<ÊÇf¬
<·Áﬁ^œ÷]
<ÿqÜ÷<يفÎÖÁjâÅ
ترفق مع
حال مل
B
<ƒËÜéi<˜»<·_<Ç“ˆË<ÎÑ÷]<l]ÇËÁ¬
هذه املذكرة مبلغا من املال
<J«Ÿ^€¬˘] <ÃËÜíi <Ì⁄Á”u <ÿæ <ª
Conduct( لتغطية املصاريف
<h]Áﬂ÷] <ã◊• <ãÈÒÖ» <·_ <Ô_ÖÊ
) اليت سيتقاضاهاMoney
<Ìä◊q<±c<‰iÁ¬Çe<ÇËÜË<ÎÜe<D‰ÈfﬁE
الشخص املذكور لاللتزام
<±c<·^”⁄<‡⁄<›^€j‚˜]<ÿœﬁ<ÌÈ√ËÜéi
<يف هذهÿé
إليهÊاملوجهة
باألوامر
<ÌËÜn“˘]
<‰◊é <ÌÈ�«j÷
<Ü}a
<H«Ì⁄Á”£] <ÿÈ”éi <ª.املذكرة
<ÏÇËÇ¢]
<«‘ËÜ€j÷]»<áÁ´<˜»<‰ﬁ_<Ó◊¬<]�ÅÇé⁄
<–◊§
<^�Èâ^Èâ
املثول
<عدمò√f÷]
^<حالﬂñ√e
< يفÓ◊¬
أما
<MP
<≈^∂]»
<J«ÌﬂÈ√⁄ <–e]Áâ
جيوز
<فأنهÇ“_Ê
املذكرة
ألوامر
<]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
]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¬ <±]
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اسرتاليــات

بلغت كلفته  34،5مليون دوالر

مدير فرع بريوت هيالنيك بنك يف باراماتا حسيب درويش لـ «اهلريالد»:

برجييكليان تعاين موقف ركون السيارات يف ريفزبي أدعو ابناء اجلالية لدعم بنك بلدهم
واضع خربة  25سنة يف خدمة الزبائن

قامت ،يوم الثالثاء ،وزيرة
النقل يف والية نيو ساوث ويلز
غالديس برجييكليان ونائب
مقعد ايست هيلز غلني بروكس
مبعاينة موقف ركون السيارات
يف ريفوبي الذي بلغت كلفة
بنائه  34.5مليون دوالر.
وقالت الوزيرة برجييكليان ان
املوقف اجلديد املتعدد الطبقات
لركون للسيارات ،والذي انتهى
العمل فيه يف نيسان املاضي،
حل مكان موقف السيارات احلالي
لبلدية بانكستاون املؤلف من
طابق واحد والذي خيدم احملالت
واملصاحل احمللية.
واضافت وزيرة النقل تقول
«يف يوم عمل عادي يستعمل
ما يقارب من  5000راكب
حمطة قطار ريفزبي ،حيث ان
الكثري من هؤالء الناس يأتون
من الضواحي احمليطة ..وهذا
يعين ان ريفزبي هي حمور هام
ملستقلي القطارات».
وقالت «أريد أن أغتنم
هذه الفرصة حلث الركاب
على االستفادة من موقف
السيارات الذي لديه طاقة
استيعابية كبرية ..هناك الكثري
من املواقف متاحة وكامريات
املراقبة موجودة ملدة  24ساعة
واإلضاءة األمنية تعطي الركاب
راحة البال».
بدوره قال السيد بروكس
«إن حكومة حزب العمال
السابقة بدأت بناء على هذا
املوقف للسيارات قبل عام
من االنتخابات وحنن اكملنا
هذا املشروع احليوي واهلام،
لذا أضم صوتي اىل صوت
الوزيرة يف تشجيع الناس على
االستفادة القصوى منه».
وقالت الوزيرة برجييكليان ان
«حكومة اوفارول ستضمن
بناء مشاريع البنية التحتية
للنقل يف املكان املناسب يف
الوقت املناسب ..اننا نريد أن
نتأكد من ان نظامنا للنقل العام
حيل يف املرتبة االوىل بالنسبة
لشعبنا وضمان ان تكون حمطات
مواقف السيارات ،وتقاطعات
النقل بشكل صحيح أمرا بالغ

كبري بتواضعه الذي مييز
تصرفاته ..غين خبربته البنكية
واملالية ..رفيع بأخالقه يف
تعامله مع الزبائن ..انه مدير
بنك بريوت هيالنيك بنك -
فرع باراماتا السيد حسيب
درويش.
بعد خترجه باجازة يف
جامعة
من
الرياضيات
سيدني للتكنولوجيا شغل
السيد درويش عدة مراكز
مالية هامة منها يف ستايت
بنك ()the State Bank of NSW
وكذلك يف البنك العربي
بقيادة جاميس واكيم ،ثم
افتتح مكتبا لالستشارات
املالية يف سيدني لينضم

بعد ذلك ألسرة بريوت هيالنيك بنك متسلما ادارة فرع باراماتا.
وقال مدير فرع باراماتا لـ «اهلريالد» ان الفرع يتميز مبساحته املفتوحة وتعود اليه املعامالت
البنكية االساسية لفرع بانكستاون ولفروع مرييالندز وغرانفيل وشالورا وبريوود اليت ستفتتح
تباعا.
وردا على سؤال حول الفوائد على القروض املنزلية قال ان فوائدنا هي من ادنى الفوائد
يف اسرتاليا.
ودعا ابناء اجلالية لزيارة فرع البنك يف باراماتا ليلمسوا حسن املعاملة ويدركوا الفرق.
وللتعرف أكثر على فرع بريوت هيالنيك بنك يف باراماتا ومديره قصدت «اهلريالد» مكتب السيد
حسيب درويش وكان للزميل انطونيوس بو رزق معه هذا احلوار:
* هل لنا ببطاقة هوية
ملدير بريوت هيالنيك بنك
 فرع باراماتا السيد حسيبدرويش؟

األهمية».
وقال السيد بروكس ان موقف
السيارات اجلديد يتسع لـ714
سيارة 579 ،منها يتم ركون
طيلة
السيارات فيها جمانا
النهار ملستقلي القطارات اما

باقي املواقف فهي حمجوزة
للمتسوقني وتدار من قبل
جملس مدينة بانكستاون.
ملزيد من املعلومات االتصال
بـ :ليزا مولينز 0467733752
جيف غراسو 0421778671

اخلضر حيث على اعادة النظر يف االستثمار يف غاز الفحم

حذر حزب اخلضر من ان مليارات
الدوالرات من االستثمارات يف
غاز الفحم احلجري ميكن أن
تصبح «أصوال» يف غضون عقود
يف ظل خطة احلكومة لتسعري
الكربون.
فقد حث نائب حزب اخلضر آدم
بيندت ،امس االول اخلميس
حزب العمال على إعادة النظر
يف االستثمار يف الغاز الفحمي،
قائال إن تأثري االنبعاثات
«اهلاربة» من القطاع أسوأ بكثري
من تلك اليت يشكلها ثاني
أوكسيد الكربون.
وقال انه «غاز امليثان  --وهو
غاز أكثر مسوما».
ورفضت نائبة رئيس حزب
ميلن
كريستني
اخلضر
االقرتاحات القائلة ان اخلضر
يشككون يف األدلة العلمية
حول توليد الطاقة الغاز.

*حسيب درويش مع الزميل أنطونيوس بورزق*

وقالت انه يتعني على احلكومة
إجراء حتليل مستقل لدورة حياة
انبعاثات غاز الفحم احلجري،
بدال من االعتماد على بيانات
الصناعة.
واوضحت قائلة «ما يقوله حزب
اخلضر هو أننا نريد العلم ،نريد
حتليال كامال لدورة حياة غاز
الفحم احلجري وكافة أنواع الغاز،
حبيث تكون لدينا املعلومات
الكافية الختاذ القرارات».
واضافت «حنن يف خضم ثورة
الطاقة نريد احلصول على
الطاقة املتجددة  100يف املئة
يف أسرع ما ميكن».
وقالت إن حزمة ضريبة الكربون
تشجع على إنتاج الغاز كمصدر
طاقة ارخص واكثر نظافة من
الفحم.
وقال النائب بيندت ان خماوف
اخلضر حول مصدر الوقود ال

تهدد دعم احلزب لرزمة احلكومة
لتسعري الكربون.
وتابع قائال ان «حزمة (ضريبة
الكربون) هي حزمة وحنن
ملتزمون متريرها يف الربملان».
واستطرد يقول «لكن هناك
سؤاال حقيقيا حول املكان الذي
جيب أن يستثمر املال فيه
من اجل مستقبل الطاقة يف
اسرتاليا».
وكان زعيم حزب اخلضر بوب
براون قد أعلن يوم االربعاء
ان هيئة احمللفني ما زالت
حتى اآلن تتفحص وتتقصى
ما إذا كان التحول إىل الغاز
الفحمي من شأنه أن يقلل من
االنبعاثات.
بدوره اتهم وزير املوارد مارتن
فريغسون حزب اخلضر بوضع
السياسة يف املقدمة يف هذا
الدفع املعادي للغاز.

 ولدت يف لبنان وهاجرت مععائليت اىل اسرتاليا يف عام
 1973حيث كنت يف الثانية
عشرة من عمري .ترعرعت يف
الغرب الداخلي لسيدني يف
منطقة كانرتبري وبانكستاون
وأنا مؤيد قوي لفريق البولدوغز
(.)Bulldogs
اما لناحية دراسيت فقد
تلقيت املرحلة الثانوية يف
ثانوية كانرتبري للبنني حيث
حصلت على شهادة الثانوية
العليا ،ثم أكملت دراسيت
اجلامعية فتخرجت باجازة يف
الرياضيات من جامعة سيدني
للتكنولوجيا.
* ماذا عن جمال العمل؟
 حصلت على وظيفيت األوىلمع ستايت بنك (the State
 )Bank of NSWيف اطار برنامج
املتخرجني اجلدد اذ متت
ترقييت يف غضون  18شهرا
اىل منصب مدير االعمال
التجارية يف البنك ،حيث عملت
يف كل من كامبسي ،بريوود
ومارتن باليس يف قسم
متويل الشركات يف البنك اذ
كان عملي بشكل اساسي مع
الشركات الكربى والشركات
املدرجة على البورصة.
وقد مشلت جتربيت داخل البنك
أدوارا يف أسواق املال واخلزينة
ومساعدة العمالء والزبائن يف
اسرتاتيجيات احلد من املخاطر
يف أسعار الفائدة والبورصة.
بعد  9سنوات مع ستايت
بنك انضممت للبنك العربي

اسرتاليا حتت قيادة جاميس
واكيم حيث كنت مسؤوال عن
جلب مجيع أنواع أعمال اإلقراض
للبنك واكتساب مسعة كبرية
بني الالعبني الرئيسيني داخل
جمتمعات األعمال اللبنانيني
والعرب وقد حافظت على
عالقات وثيقة معهم حتى يومنا
هذا.
* هل كان لديك اي طموح
لتأسيس عمل خاص بك نظرا
للخربة اليت اكتسبتها طيلة
فرتة عملك يف احلقول البنكية
واملالية؟

 بعد فرتة  5سنوات يف البنكالعربي سعيت لتأسيس مصلحة
خاصة بي فافتتحت مكتبا
لالستشارات املالية يف سيدني
يتعامل بشكل رئيسي يف
االستثمارات الشخصية ورواتب
التقاعد وتقليص املخاطر.
كانت هذه الفرتة فرتة تعلم
كبرية بالنسبة لي وخصوصا
انها اتاحت لي االطالع املباشر
على تعقيدات ادارة وتشغيل
املشاريع اخلاصة .هذه التجربة
ال تقدر بثمن ،اذ اكسبتين
خربة مصرفية افضل يف البيئة
البنكية واملالية احلالية ،حيث
اتاحت لي فهما أكرب الحتياجات
زبائين املصرفية.
* ملاذا انضممت اىل اسرة
بريوت هيالنيك بنك؟
بعد أن مسعت عن دخول بنكبريوت اىل السوق األسرتالية
اعرتتين موجة كبرية من احلماس
اذ اصبح لدينا ،يف النهاية،
بنك أصوله اساسها يف الوطن
االم .ولقد تأثرت كثريا بالنهج
َ
الطموح للبنك يف الصناعة
ونيته
احمللية
املصرفية

بالتوسع وخدمة اجلالية .هلذا
السبب قررت االنضمام إىل
املصرف يف مراحله املبكرة
والتمتع بنموه وجناحه .لدي
شغف عميق جباليتنا وجمتمعنا
وفخر ومتعة يف رؤية شعبنا
ابناء اجلالية ينجحون مدركني
ان بريوت هيالنيك بنك كان
جزءا من هذا النجاح.
* متى انضممت اىل البنك؟
 مضى على انضمامي اىلبريوت هيالنيك بنك  5أشهر
حيث انين يف الوقت الراهن
اشغل منصب مدير فرع البنك
الذي افتتح مؤخرا يف باراماتا.

* برأيك ما الذي مييز فرع
البنك يف باراماتا؟
 هذا الفرع خيتلف عن أيفرع من فروع البنوك األخرى
يف البالد ،فقد صمم بطريقة
حتاكي فروع بنك بريوت يف
لبنان وخاصة لناحية تصميمه
وديكوره ومساحته املفتوحة
حيث ال فواصل وال حواجز بني
موظفي البنك والزبائن مما
لقي ويلقى الرتحيب من ابناء
اجلالية والزبائن الذين يشعرون
بالراحة .كما ان موظفي البنك
ودودون ومتعاونون للغاية
حيث يدعمون ويقفون وراء
حقا شعارنا «توقع املزيد منا»
(“.)”Expect More From Us
كما ان هذا البنك هو من
الفروع القالئل يف اسرتاليا
اليت حتتوي على Internet
يستطيع
حيث
Access
زبائن البنك استعمال هذه
التسهيالت لسائر معامالتهم
البنكية اذ ميكنهم الدخول
اىل حساباتهم قبل اجراء اي
سحوبات مالية..

يتبع يف العدد املقبل
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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÷
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124 HIGHLAND AVE,
Yagoona NSW 2199
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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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378 922 0435
Residential *Commercial*
@pbj‹†
CEDAR*Industrial
DRIVING SCHOOL
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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@
@›‡»‹€@Ú€b–◊Î@Ú‹ﬂb»æa@¿@÷áñ
@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€
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كـتابات

الديالكتيك مبا هو ف ّن احلوار!
ـ شوقي مسلماني
لكن ذوي
دميوقراطيًا،
وقعت على منتدى حياول فكرًا وحوارًا
ُ
ّ
ّ
ُ
نقلته «أمينًا
بأن العربة هي يف اخلامتة .فإىل ما
ي
األفهام
قرون ّ
ُ ّ
حرفيًا»!.
ـ
ّ
ـ «يا عزيزي ،أسلوبك يصيب اإلنسان بامللل ،لقد
قلت لك مرارًا
ُ
إن الديالكتيك اهليجلي هو حالة خاصة من الديالكتيك باملعنى
ّ
أقر لك أن الديالكتيك
أن
على
مصر
وأنت
العام!
الفلسفي
ّ
ّ
اهليجلي هو ذاته الديالكتيك باملعنى الفلسفي العام ويبدو إنك
تريد أن جتادل من أجل اجلدال» .
إن حماورات أفالطون
إن امللل متبادل ،تقول ّ
ـ «احلقيقة هي ّ
ّ
نتكلم عن الديالكتيك كمبدأ فلسفي
تطبيق للديالكتيك؟ .حنن
لوصف حركة تطور الفكر .افهموا يا بشر»!.
ـ «الفالسفة يتكلمون عن الديالكتيك منذ أفالطون وقبله،
يطبق
وهيجل يتكلم عن الديالكتيك باملعنى اخلاص ،وماركس
ّ
هذا املفهوم على معنى أخص ،وحنن نفهم ما يقصده كل واحد
باألصم فى حفل
منهم ،والبعض ممن يحُ َسبون على البشر أشبه
ّ
زفاف صاخب».
َ
غريك مبا فيك ،فمفهوم ماركس عن الديالكتيك هو
«وصفت
ـ
َ
نفس مفهوم هيجل متاما ،وهو خمالف لإلستخدام اللفظي ألنه
وألول مرة فى تاريخ الفلسفة ،يصف حركة تطور الفكر.
كان،
ّ
فأنت تتكلم عن شيء جتهله .وأحيلك إىل أي كتاب تبسيطي
للفلسفة لكي تعرف خطأك».
تصر على ختطئة الدكتور
ملاذا
أعرف
ـ «الزميل البليغ أه ًال بك .ال
ّ
على رغم ّ
كل الشروحات من الزمالء؟ .عزيزي! إن اجلدل كعلم
ُعِرف عند اليونان منذ زمن هرياقليطس ،وهو كما ورد يف
ّ
مشتق من
املعاجم الفلسفية ،وكما ورد يف اللغات األوروبية
«فن احلوار» وجند بداية هذا الفكر
أصول لغوية يونانية معناها
ّ
ـ كما أسلفت ـ يف الفلسفة اليونانية القدمية عند هرياقليطس،
كما جند جوانب منه يف الفلسفة احلديثة مثل اليت عند ديكارت
اخلاصة بنشأة اجملموعة
أو سبينوزا وحتى عند كانط يف نظريته
ّ
الشمسية .ميكنك مراجعة دائرة املعارف االشرتاكية  -حممد عبد
مادة« :اجلدل»ّ .
طبق
اجلواد ص  112ـ ّ
كل ما فعله هيجل إنه ّ
هذا املنهج الفلسفي يف دراسة الظواهر الطبيعية واإلنسانية
متطورة كما يقول الدكتور صابر طعيمه يف
بطريقة ديناميكية
ّ
ّ
تسلح كارل
كتابه «اإلحلاد الديين يف جمتمعات املسلمني» .وقد
ماركس وإجنلز بهذا الديالكتيك اهليجلي ولكن على أساس
التوسع يف املسألة بقراءة موسوعة اهلالل
مادي ،وميكنك
ّ
ّ
اإلشرتاكية ـ مادة« :ديالكتيك» .واآلن أرجو أال يتم ختطئة
واضحا للغاية،
جملرد العناد .وأرى أن األمر قد صار
كل هؤالء
ً
ّ
زميلي احملرتم ،وهناك أمر أهم من اخلوض يف هذه املسألة
بناء على املفهوم حول أزليتها.
لتطور
أال وهو تفسريك
ّ
املادة ً
ّ
اجلدلية املادية املاركسية كقانون وحدة
بقوانني
هل تعتقد
ّ
ردك».
األضداد يف تفسري ذلك؟ .أرجو أن أعرف ّ
َ
اد َي َّ
ـ ُ
سَر ُفوا َعَلى َأ ُ
«ق ْل َيا ِعَب ِ
نف ِس ِه ْم لاَ َت ْق َن ُطوا ِمن
ال ِذ َ
ين أ ْ
ّ
ً
ُ
َ
َ
َ
ُ
ْ
هّ
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َ
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ِ
ِ
ِ
ّ
ُ
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ح
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ِ
ّ
ُ
مَ
َّر مْ َ
َ
َ
الر ِح ُ
ِ
ِ
ُ َّ
َ ُ
َ
َ
اب ُث ّم لاَ
سِل ُموا َلُه ِمن َقْب ِل َأن َيْأ ِت َي ُك ُم ْ
ن
يبوا ِإلىَ َر ِّب ُك ْم َوأ ْ
ال َع َذ ُ
َوأ ِ ُ
َ
َ
ُ
ونَ .و َّ
نز َل ِإ َل ْي ُكم ِّمن َّر ِّب ُكم ِّمن َقْب ِل أن
نصُر َ
ُت َ
اتِب ُعوا أ ْح َس َن َما أ ِ
ْ
اب َب ْغ َتًة َوَأ ُ
ون».
نت ْم لاَ َت ْش ُعُر َ
َيأ ِت َي ُك ُم َ
الع َذ ُ
ـ «عن «رأس املال» ملاركس ـ اجمللد األول .يقول ماركس:
ّ
يشخصها ويطلق عليها إسم
يرى هيغل أن حركة الفكر اليت
الفكرة ،هي اإلله اخلالق ،الصانع ،أما أنا فإني أرى العكس:
إن حركة الفكر ليست إال انعكاسًا حلركة املادة منقولة إىل دماغ
ومتحولة فيه .وقال اجنلز :إننا كلينا ،ماركس وأنا،
اإلنسان
ّ
كنا وحدنا تقريبا اللذين عمال إلنقاذ الديالكتيك الواعي مبا فيه
اهليغلية ذاتها وذلك بإدخال الديالكتيك يف املفهوم املادي
للطبيعة .فالديالكتيك هو إذن يف نظر ماركس علم القوانني
إن
العامة للحركة سواء يف العامل اخلارجي أم يف الفكر البشريّ .
هذا املظهر لفلسفة هيغل هو ما ّ
ودخلت
وطوره.
تبناه ماركس
ْ
ّ
ُ
فكرة التطور يف الوعي االجتماعي ولكن عن غري طريق فلسفة
هيغل ،فهذه الفكرة كما صاغها ماركس واجنلس هي أوسع،
يف حمتواها ،من الفكرة الشائعة عن التطور».
ـ «ويرى هيجل إن الديالكتيك هو مبدأ الوجود األساسي (الروح
تطور فيه الروح املطلق تارخييًا
هي الوجود) وهو الشكل الذي
ّ
فينتقل يف اإلندماج بالوجود اىل التحقق الكامل .أما بالنسبة
ملاركس فإن ّ الديالكتيك هو حركة املادة ذاتها وليس حركة
املادة تتحرك وفقًا لقانون وحدة وصراع األضداد،
الروح .وهذه
ّ
وهذه احلركة تؤدي اىل جتاوز احلالة األوىل اىل حالة أرقى
للمادة ،ويؤدي الصراع الطبقي يف اجملتمع ،كما يف املادة
(وهو صراع األضداد) اىل جتاوز التشكيلة اإلجتماعية السابقة
اىل تشكيلة أرقى( .قاموس املصطلحات السياسية ،سامي
ذبيان وآخرون ـ رياض الريس للكتب والنشر ـ الطبعة األوىل ـ

لندن ـ  1990ص .)432
ّ
«للحق وجه واحد ،ومذهبنا صواب ال حيتمل اخلطأ ،ومذهب
ـ
«ب ْل َن ْق ِذ ُف ِبالحْ َ ِّق َعَلى ْ
الَب ِ
اط ِل
خمالفنا خطأ ال حيتمل الصوابَ .
اه ٌق َو َل ُك ُم ْ
ال َو ْي ُل ممِ َّ ا َت ِ
َف َي ْد َم ُغُه َفِإذ ُه َو َز ِ
ون».
ص ُف َ
ُ
االختالف بني هيجل وماركس ليس فى الديالكتيك
ـ «عزيزي!
ولكن فى الشق اآلخر من الفلسفة وهو املادية فى حالة ماركس
النص الذى اقتبسته.
واملثالية فى حالة هيجل ،وهو ما يشرحه
ّ
الديالكتيك واحد بالنسبة ملاركس وهيجل ،فهيجل يبدأ من
الروح وليس املادة ،وهلذا فهو مثاىل ،أما ماركس فيبدأ
من املادة ،ولذلك فهو مادي ،وأما طريقة التطور فواحدة:
«الديالكتيك» وعلى هذا تكون فلسفة هيجل مثالية ديالكتيكية،
إن االختالف
أما فلسفة ماركس فمادية ديالكتيكية.
وأكررّ :
ّ
مادي أم مثالي؟ .أما
هنا هو فى الشق الثانى من الفلسفةّ :
الديالكتيك فهما ال خيتلفان عليه».
َ
بتسرع مل يفهم إنه يتحدث عن الفرق بني
النص
نقل
«من
ّ
ـ َ
ّ
هيجل وماركس .أسبقية الفكر على املادة أم أسبقية املادة
على الفكر؟ .وأعتقد إنه يتحدث عن ديالكتيكني خمتلفني .يا
يصح ما أنتم فيه .إن العلم يستلزم الدراسة احلقيقية
إخواني ال
ّ
والدقة واألمانة فال يكفي أن تذهب إىل موقع على االنرتنت
وتقرأ سريعًا بهدف أن تنتصر فى حوار فتخطئ».
ـ «الزميل البليغ ،أراك ما زلت ّ
تلف و تدور ،هل يف كالمك خالف
ملا عليه كالم األخ؟ .إذا كنت تعترب أن نقل ماركس إلستخدام
الديالكتيك يف املفهوم اهليجلي املثالي إىل مفهوم مادي ليس
تطويرا فما التطوير من وجهة نظرك؟ أوليس كالهما يبحثان يف
ً
دراسة الظواهر الطبيعية واإلنسانية؟ أوليس استخدام املفهوم
املادي للجدل بد ً
تطويرا لدراسة تلك الظواهر
ال من املثالي يعترب
ً
باستخدام هذا النهج الفلسفي؟ .واخلالف ،منذ أول الشريط،
هو حول معنى كلمة ديالكتيك ،وأصلها ،وأول من استخدم
هذا العلم؟ وأنت تلف وتدور رغم وضوح املداخالت ،مع كتابة
وجتاهلت مداخليت األخرية ،وال أعلم ملاذا»؟.
املصادر واألدلة،
َ
ـ «دعنا يا عزيزي من مناقشة هذا اللغو ولنبدأ يف ما هو
بناء
فللمرة الثانية أسألك ما هو تفسريك لتطور املادة
أهم،
ً
ّ
على املفهوم حول أزليتها؟ .هل تعتقد بقوانني اجلدلية املادية
املاركسية كقانون وحدة األضداد يف تفسري ذلك؟ .أرجو أن
ردك».
أعرف ّ
الَبْل َد ِة َّ
نا ُأ ِمْر ُت َأ ْن َأ ْعُب َد َر َّب َه ِذ ِه ْ
ال ِذي َحَّر َم َها َو َلُه ُك ُّل َ
ـ «ِإمَّ َ
ش ْي ٍء
َ َ
ُ
ني َوَأ ْن َأ ْتُل َو ْ
اه َت َدى َفِإمَّ َ
نا
ال ُقْر َ
ون ِم َن المْ ُ ْسِل ِم َ
َوأ ِمْر ُت أ ْن أ ُك َ
آن َف َم ِن ْ
َ
َي ْه َت ِدي ِل َن ْف ِس ِه َو َمن َ
ض َّل َف ُق ْل ِإمَّ َ
ين َو ُق ِل الحْ َ ْم ُد للِهَّ ِ
نا أ َنا ِم َن المْ ُ ِ
نذ ِر َ
سيرُ ِ ُ
آي ِات ِه َف َت ْعِر ُف َ
ون َها َو َما َر ُّب َك ِب َغ ِ
ون».
اف ٍل َع َّما َت ْع َمُل َ
َ
يك ْم َ
َ
التمسك
أتيت إىل املنتدى سوى
قدمته منذ
ـ «عزيزى! ما الذى
َ
ّ
َ
نقلته
مبفهوم ضيق جدًا للديالكتيك ،ال تفهم مغزاه ،وهو تعريف
َ
وتشبث أطفال».
لت وعجن وتكرار وسوء خلق
أو
حفظته مع ّ
ّ
ُ
أالحظه إنه
ـ «يظهر إنه هذا ولد تايه يا مجاعة اخلري .والذي
الشيوعية اال مفهوم التناقض والصراع ،وها هو
مل يفهم من
ّ
يطبقهما هنا بالكامل ،فيقول :هيغل مثالي وروحاني وماركس
ّ
مادي وملحد ،ومع ذلك يقول إنهما ال خيتلفان ،وجعل املادية
ّ
امللحدة ،واليت هي نقيض الروحية ،واملثالية متساويتني وال
اختالف بينهما وال بني الرجلني .والكالم الذي اقتبسته ونقلته
إن االختالف بني هيجل وماركس
له كله عن الديالكتيك .ويقول ّ
ّ
الشق اآلخر من الفلسفة وهو
ليس فى الديالكتيك ولكن فى
إن
املادية فى حالة ماركس واملثالية فى حالة هيجل مع ّ
ّ
كل الكالم هو عن الديالكتيك ،واالختالف فيه بني ماركس
وهيجل».
تتهم غريك ّ
ـ «يبدو إنك ال تفهم ،أي ال ّ
إال مبا فيك .يا بين آدم!
ّ
شق
أنا مل أقل إنهما ال خيتلفان ،أنا قلت إنهما خيتلفان فى
من فلسفتهما  ،ويتفقان فى الشق اآلخر ،هما يتفقان حول
الديالكتيك وخيتلفان حول املادية أم املثالية؟ .أنت ال تفهم
شيئًا عن الفلسفة وال عن أي شئ نتحدثُ ،
وتلقي االتهامات
اجلاهلة .هل تفهم العربية أم أترمجها لك بالصيين»؟.
ـ «أنت قليل الذوق واألدب ،تقول إنه ال يفهم شيئا عن
وملم بها،
الفلسفة وتستنكر ذلك ،يعين أنت طبعا ضليع فيها
ّ
أستطيع أن أفتح لك رابطًا وأناقشك فى الفلسفة ونشأتها
وموضوعها وغاياتها ومنهجها ،فهل تقبل ذلك؟ .أرجو اإلجابة
بنعم أو بال ودون مزايدات».
ّ
ّ
املهذب وقليل الذوق مع
مهذب مع
ـ «شوف يا أبو مريم ،أنا
قليل الذوق،
أجبت على من قال إننى ولد تائه وخالفه ،فهو من بدأ بقلة
لقد
ُ
بالسن والعني بالعني ،وهذا حقي ،فال
السن
األدب ،وأنا أفعل
ّ
ّ
جتعلنى أمارس ّ
حقي هذا معك أيضا»!.
Shawki1@optusnet.com.au

ما اجلديد يف 2011
جريت خالل السنة املاضية
ُا َ
بعض التغيريات على الضرائب
قد تفيدك أو تؤثر عليك،
الضريبية
كاالستقطاعات
للتربعات اخلاصة بالكوارث
الطبيعية ،االعفاءات الضريبية
نتيجة الكوارث الطبيعية األخرية
والتغيريات اليت تؤثر على
متلقي عالوة البداية اجلديدة
 ،Newstartوعالوة الشبيبة
 ،Youth allowanceواألوستدي
واألبستدي
،Austudy
.ABSTUDY

إيصاالت التربعات اخلاصة
بالكوارث الطبيعية
باإلمكان املطالبة بدون إيصال
باسرتداد التربعات بقيمة 10
دوالرات اخلاصة بالكوارث
الطبيعية اليت جتمعها أية منظمة
معتمدة .وهذا يشمل التربعات
اخلاصة بالكوارث الطبيعية
كالفيضانات يف كوينزالند،
ونيوساوث ويلز وفكتوريا؛
حرائق الغابات يف والية غرب
أسرتاليا؛ إعصار ياسي يف
كوينزالند ،وزلزال كرايسجريج
ومشال شرق اليابان .وإذا
زاد تربعك على  10دوالرات،
إليصال بكامل املبلغ.
ستحتاج
ٍ
إذا دفعت تربعًا أكثر من 2
دوالر عرب االنرتنت أو باهلاتف،
فسيكون إيصالك عرب االنرتنت
أو بيان بطاقتك االئتمانية
كافيًا .وإذا تربعت من خالل
أخرى،
ثالث/جهات
طرف
كالبنوك وحمالت البيع بالتجزئة،
فسيكون االيصال الذي يعطونك
إياه كافيًا أيضًا .وإذا أسهمت
من خالل «تربعات مكان العمل»،
فسيظهر املبلغ الذي تربعت به
يف ملخص دفع راتبك.

اإلعفاء الضرييب اخلاص
عينة
بدفعات كوارث ُم َّ
أصدرت احلكومة تشريعًا ملنح
ٍ
إعفاء ضرييب خاص بدفعات
عينة مقدمة عقب الكوارث
ُم َّ
الطبيعية اليت حدثت مؤخرًا.
الدفعات التالية ستكون معفية
من الضرائب:
• إعانة إستعادة الدخل يف حالة
الكوارث املدفوعة فيما خيتص
بإعصار ياسي والفيضانات
اليت بدأت يف  29نوفمرب/تشرين
الثاني 2010
• أية دفعات ِهبات/مساعدات
بال مقابل من حكومة أفضل:
إىل
مدفوعة
الكومنويلث
النيوزيلنديني حاملي التأشريات
اخلاصة غري احملمية عقب
الكوارث الطبيعية بأسرتاليا يف
السنة املالية .2011-2010
• أية ِمنح للتنظيف واستعادة
للمشاريع
مدفوعة
الوضع
الصغرية ومنتجي السلع األولية
(حتت الفئة ` ´ Cمن تدابري االعانة
واستعادة الوضع يف الكوارث
الطبيعية) اخلاصة بـ:
 oالفيضانات اليت بدأت يف 29
نوفمرب/تشرين الثاني  ،2010و
 oإعصار ياسي.

متلقو عالوة البداية اجلديدة
الشبيبة
وعالوة
Newstart
 Youth Allowanceالذين كانوا
عمل بأجر
يبحثون جبـ ٍِد عن
ٍ
صادر مؤخرًا عن
قرار
ينص
ٌ
ٌ
العليا على أنه ميكنك
احملكمة ُ
يف
باستقطاعات
املطالبة
هذه السنة مقابل أية نفقات
تكبدتـها يف البحث جبـِد عن
ّ
عمل مدفوع األجر ،إذا كنت
َّ
تتلق عالوة البداية اجلديدة
 Newstartأو كنت باحثًا عن
َّ
تتلق عالوة الشبيبة Youth
عمل
 .Allowanceوجيب أن تدعم
مطالبتك بسجالت.
إستخدم البند  D15يف الصفحة
 s43من ملحق TaxPack 2011
 supplementإلجراء مطالبتك.
بإمكانك املطالبة مبا يلي:
تكبدتـها يف الوفاء
• أية نفقات
َّ
سُبل التوظيف
مبتطلبات خطة ُ
Employment Pathway Plan
اخلاصة بك
• أية تكاليف مواصالت/انتقال
قصرية ،كالذهاب إىل مقابالت
العمل
• أية دورات تدريبية ،مبا يف
ذلك تدريب ومساعدة العاملني
حلسابهم الشخصي ،والكتب
املرجعية
• تكاليف أية مكاملات هاتفية
أجريتها للبحث عن عمل مدفوع
األجر ،و
• تكاليف إعداد السرية الذاتية.
ال ميكنك املطالبة بأية نفقات:
بشكل
• متعلقة بالبحث عن عمل
ٍ
عام فقط (مث ًال ،املالبس غري
الرمسية)
• ذات طبيعة خاصة أو منزلية
(مث ًال ،املالبس غري الرمسية،
االستعداد الشخصي والوجبات)،
أو
• مدفوعة من ِقبل مقدم خدمات
التوظيف بأسرتاليا Job Services
 Australiaاخلاص بك.
استقطاعات النفقات الدراسية
ملتلقي عالوة الشبيبة Youth
واألوستدي
،Allowance
واألبستدي
AUSTUDY
ABSTUDY
صادر مؤخرًا أيضًا عن
قرار
مثة
ٌ
ٌ
العليا ينص على أنه
احملكمة
ُ
باستقطاع يف
ميكنك املطالبة
ٍ
هذه السنة مقابل أية نفقات
َّ
تتلق عالوة
دراسية ،إذا كنت
الشبيبة  .Youth Allowanceأو
األوستدي  Austudyأو األبستدي
 .ABSTUDYراجع السؤال رقم
ٍ
ملزيد من املعلومات على
D4
موقعنا االلكرتوني www.ato.
.gov.au/studyexpensechanges
املزيد من املعلومات
ميكنك احلصول على املزيد
من املعلومات يف موقع مكتب
ATO
األسرتالي
الضرائب
االلكرتوني ،www.ato.gov.au
مبا يف ذلك جمموعة من أوراق
املعلومات ومنشورات أخرى ،أو
باالتصال هاتفيًا على الرقم
.132861

صفحة 14

Saturday 20 August 2011

السبت  20آب 2011

Page 14

مــأتم

قداس وجناز عن نفس الفقيد غصوب وديع مارون ما ال تقوله دمشق عن
اطمئنانها واملرارة
جان عزيز

* املونسنيور شورا ماري ،االب مارون واالب بول *

*السيدة هيلني مارون*

*اآلنسة بليندا مارون*

* هيلن مارون وقريبات يقدمن القربان اىل مذبح الرب*

*طوني وجورج مارون واألقارب*

* جايمس ولوال واكيم *

* االخوات الراهبات *

* األقرباء وحضور *

* األقارب *

* اقرباء الفقيد *

تصوير أراكس

دعا الوون وطوني وجورج مارون وشقيقاتهم وعياهلم والعائلة
اىل قداس وجناز لراحة نفس الفقيد غصوب وديع مارون
وذلك الساعة السادسة من مساء يوم اجلمعة يف 2011- 8 - 12
يف كنيسة سيدة لبنان يف هاريس بارك حيث حضرت ارملة
الفقيد جوزفني وعائلتها من ملبورن اىل سيدني للمشاركة يف
هذا القداس.
املنية الفقيد غصوب وديع مارون ابن بلدة
وكانت قد وافت
ّ
كفرياشيت البار يف ملبورن منذ قرابة اسبوعني حيث تركت وفاته
حزنا وأملا كبريين يف نفوس العائلة واالهل واالصدقاء الكثر.
ترأس الذبيحة االهلية املونسنيور شورا ماري عاونه خادم
رعية مار يوحنا املارونية الراهب مارون موسى واالب بول مع

* طوني وجورج مارون والعائلة *

االخوات الراهبات.
وقد قرأت الرسالة باللغة العربية السيدة هيلن مارون عقيلة
طوني مارون وقرأتها باالنكليزية ابنته بليندا مارون.
وبعد تالوة االجنيل املقدس القى املونسنيور شورا ماري كلمة
باالنكليزية حتدث فيها عن سرية الفقيد وصفاته ومزاياه
الدينية والدنيوية وقدم تعازيه للعائلة واالهل واالقارب.
وتقبلت العائلة التعازي بعد القداس على مدخل الكنيسة.
«اهلريالد» اليت تربطها عالقة صداقة بعائلة الفقيد وخاصة
شقيقه طوني مارون تتقدم من ارملة الفقيد والعائلة ومن
أشقائه وشقيقاته وعائالتهم باحر التعازي طالبني من اهلل ان
يسكن الفقيد فسيح جناته وان يلهم ذويه الصرب والسلوان.

مما تسمعه
يروي زوار دمشق« ،الواصلون» فيها ومنها ،أن األهم ّ
هناك ،هو ما تفهمه من اإلمياءات واإلشارات وتعابري الوجه
وأنصاف العبارات .تفهم يف دمشق أن أهل النظام ال خيشون
سقوطه .فهو املتهم منذ أربعة عقود ونيف بأنه «نظام أجهزة»،
أفاد كليًا من هذه «الصفة» ليطمئن أمنيًا .وحني حتول العبء
عسكريًا مع حتول االضطرابات إىل الطابع العسكري ،بدا مرة أخرى
أن املؤسسة العسكرية السورية قادرة على تأدية املهمة .البعض
يقول إن اجليش السوري يف النهاية هو جيش «القضية العربية
الكربى» ،وبالتالي فهو مؤدجل على مواجهة «املؤامرات» .وهذا
ما ضمن متاسكه وحسن تنفيذه املهمات املطلوبة منه .حتى إن
الضابط الذي كلف تسوية الوضع يف درعا كان بدويًا من أبناء
املنطقة ،والذي دخل إىل محاه كان محويًا ...فيما البعض اآلخر
حتمل الوحدات «القادرة» وتريح من
يقول إن القيادة عرفت كيف ِّ
جيب إراحته ...لكن يف احلالتني ،يفهم زوار دمشق أن الوضع
األمين هناك ممسوك ،والوضع العسكري متماسك ،وهما أساسان
لالطمئنان العام.
ويتابع هؤالء أن الوضع االقتصادي ال حيمل على القلق الذي يثريه
البعض .فسوريا بلد اعتاد نوعًا من االكتفاء منذ زمن ،فض ًال عن
جمتمع زراعي بنسب ساحقة ،ما يقلص حاجاته اىل حدود الضروري
واحلياتي .كذلك فإن التموين يف املواد األساسية يبدو مكفو ً
ال.
تتحسب دومًا حلروب خارجية قد متتد أشهرًا
فهذه الدولة كانت
ّ
طويلة ،وهي بالتالي مستعدة حلاالت متوينية مماثلة .والوضع
نفسه يسري على اجلوانب االقتصادية األخرى ،ماليًا ونقديًا.
يفهم «الواصلون» يف دمشق أن أهل النظام مطمئنون إىل داخله
هلذه النواحي .لكن ذلك ال يعين أنهم غافلون عن ضرورة اإلصالح.
ال بل على العكس ،مثة قرار حاسم ونهائي بإجرائه .وهنا تظهر
عالمة القلق األوىل يف دمشق ،حبسب الزوار أنفسهم :أي إصالح؟
بأي مقدار وكيف ومتى؟ وفق أي خارطة طريق؟ ومع أي شريك
من أهل املعارضة الوطنية ،قادر على متثيل الرأي اآلخر يف الشارع
واملنتديات؟ ويؤكد هؤالء أن هذه التساؤالت ليست قطعًا من باب
املماطلة أو التنصل من ضرورة اإلصالح ،ال بل على العكس ،فهي
مؤشر على وطأة هذه املسألة عند كل مسؤول ومعين.
ويلفت أصحاب تلك القراءة إىل أمر غري معروف ،وهو أن أهل
دمشق كمن يفتش عن األفكار اجلديدة واجليدة .ال بل تفهم منهم
أن أكثر ما قد حيتاجون إليه اآلن يف هذا السياق ،ليس هو
املواعظ من األصدقاء ،وال طبعًا اهلجاءات من األخصام ،وال حتى
املزايدات من احللفاء .تكاد تفهم من الوجوه املعبرّ ة بصمت :لسنا
«صحاف» ثان ،أو «تشرين» رابعة .حنتاج إىل أفكار
يف حاجة إىل
َّ
مفيدة وخلاّ قة ،خصوصًا يف اإلصالح ،ويف املقاربات اإلعالمية
املطلوبة.
أما على املستوى اخلارجي ،فيستخلص «الواصلون» أنفسهم
االطمئنان نفسه ،مشوبًا بالتساؤالت نفسها .يفهمون يف دمشق
أن السقوف للضغوط اخلارجية باتت واضحة وجامدة وغري قابلة
حتدها من جهة «شبكة األمان» اإليرانية العراقية إقليميًا،
للتعديلّ .
ً
حتدها من جهة أخرى سلسلة
كما
،
ا
دولي
الصينية
والروسية
ّ
االنهيارات الغربية ،عسكريًا يف ليبيا واقتصاديًا يف كل أوروبا
وأمريكا .ال حروب غربية مباشرة بعد اليومُ ،يفهم من دمشق،
أو ُيفهم اطمئنان أهلها من هذه الزاوية .تبقى احلروب البديلة
أو بواسطة الوكالء .وهذه ترمجتها يف الوضع السوري وحيدة:
تورطها الشامي؛ عسكريًا
تركيا ،فيما أنقره بدأت تعيش ارتدادات ّ
مع أزمة اجليش اليت مل تنته ،جيش األكثرية املذهبية املعروفة،
مساها أتاتورك «محاة العلمانية الرتكية» ،وأمنيًا يف ظل بروز
اليت ّ
احلركات الكردية ،واقتصاديًا مع تنامي اعرتاضات أهل «البازار»
لتورطه
اإلسطمبولي ،وسياسيًا بعد استغالل خصوم أردوغان
ّ
السوري...
هذا هو السقف ...لكن مع ذلك يفهم «الواصلون» يف دمشق أن
لدى أهلها مرارة من حكام أنقره .نوع من اخليبة وإحساس باجلحود.
بعد الوساطة مع إسرائيل وفتح الباب العربي ،وتلميع الصورة
وتكبري الدور .مرارة ترتك إحساسًا كأن أهل الشام يبحثون عمن
يقوم بدور وسيط ،من دون أن يطلبوا أو حتى يذكروا ،فيما
املرشحون لدور كهذا معدومون .كان مثة أمل باق يف القاهرة ،قبل
أن يتبينّ أن حكامها اجلدد مل خيرجوا بعد من «امليدان» ومل تنقشع
رؤيتهم أبعد منه .حتى اللبنانيون ميرون يف حساب املرشحني
نظريًا لدور كهذا .لكن من دون أوهام :حزب اهلل شريك كامل
يف الربح واخلسارة .بري ثقة مطلقة .عون حيبونه هناك .ميقاتي
يكتسب تدرجيًا محراوية اخلط .جنبالط رغم كل شيء ،يطمئنهم
يف مكان جوهري ما...لكن ما من مرشح لدور يف رفع املرارات
اخلارجية .يف االنتظار تستمر دروس الدميوقراطية من ثيوقراطية
آل سعود ،وشهود العيان من معاهد العميان.
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beiruthellenic.com.au

łœĎĻŅîĠŃč

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

ĺňñĺŔňŔŀŔŋõōÂñ
ŊīōĎĳĪŔńĀñ

ŒŇîŌøĿíĎăäñŁĊĸøœ
ĽŎŀăôòēîňńñõîŔňŃŗíŐŀăãō
ĹčîòńĿíŅîĠŃčĎŌė

ngGÉH+LÑ¸g,¨¶+§=Ö+¥3g='+

Ñx,lJ+Lg=GL

%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

1.8M 2 Door Under
COOL ROOM STAINLESS 10 Litre New Industrial Bench S.S FREEZER
WIRE SHELVING STOR- Food Dough Mixer
Deli Display Cold
Stainless Steel Bowel
AGE 600KG $370.00
Bar
Sale: $399
Sale: $259.00
Sale: $1679
Save:
50%
off
Save: 30% off
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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اعالنات

االفتتاح الكبري لصاالت البلفيو
االربعاء يف 2011- 8 - 24
الساعة السادسة والنصف مساء

بإدارة جديدة
صالتان جمددتان بالكامل الستقبال مناسباتكم
من حفالت اعراس وخطوبات واعياد ميالد وغريها

ديكور فخم جيعل أجواءكم تتألق فرحاً وسعادةً وروعة
معاملة صادقة ..لقمة شهية ..خدمة مميزة

مناسباتكم يف البلفيو تعيش يف البال ألجيال وأجيال

احجزوا مناسباتكم قبل نهاية أيلول

واحصلوا على حسم %10
للمعلومات واحلجز االتصال على:

M: 0404 944 444
PH: (02) 9796 4444 F: (02) 9796 4070
E: function@thebellevue.com.au W: www.thebellevue.com.au
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Melbourne

THE TYRE EXPERTS
NEW RETAIL SHOP & SERVICE CENTRE
WHEELS & TYRE CENTRE

Keilor Park Drive Service Centre
Sydney Road Fawkner Service Centre

THE TYRE
EXPERTS

دواليب ذات نوعية ممتازة
للشاحنات والسيارات
املتوسطة والصغرية
والسيارات الرباعية الدفع
4WD
THE TYRE EXPERTS

تغنيكم عن التفتيش والدوران
شعارنا الصدق واالمانة يف

نقدم لكم افضل الخدمات مع كامل التسهيالت

طاقم مختص برتكيب كالتش
ميزان اوتوماتيكي حديث
أجنطة مميزة  -فرامل  -غيار زيت واعمال ميكانيكية اخرى
كما نقدم خدمة TUNE UP

فرعان يتعامالن بالصدق وحسن الخدمات واالسعار املهاودة
*1257 Sydney Road *25 Keilor Park Drive
Fawkner VIC
Keilor Park VIC
Ph: (03)9359 9877
Ph: (03) 9336 7744
Fax:(03)9359 9377
Fax: (03) 9336 7044
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كتابات

ة االمام ا
والد

طرق للتغلب على عطش رمضان!

حلسن (ع)

الشاعر السيد أمحد احلسيين

ُ
رسل السماء قياما
كبت
قد
رّ
سالما
البهي
النور
واشرق
ّ
وتفجر الضوء املهيمن وانتشى
ّ
فوق البسيطة عّزز االسالما
يا ابن احلبيب املصطفى يا جمتبى
الرب العظيم كراما
هيأ
قد
ُّ
ّ
ُ
هاشم
من ُ خنوة االشراف عزة
ٍ
متجد الشرف الرفيع وساما
ّ
تبلسم
حيدرة
صلب
من
عطره
ُ
الزمان َوهاما
وماج يف صدر
ُ
نسب منا للفرقدين
وصالُه
درة االصل النبيل مقاما
يا
ّ
ّ
والطلة الشماء يف نفحاتها
ُ
جده ان قاما
النبوة
نسخ
ّ
ّ
ُّ
والتقى
يا خري من محل األمانة
حتى توالت للحسني حساما
ٍ
امحد نور اهلداية اوقدت
من
االرحاما
آله
من
واصطفت
اذ اجنبت طهر السليل منافها
األصناما
كسر
علي
ومنها
ّ
ٌ
ٌ
متأبط منط اهلدى
وابن البتول
ّ
صفد االقزاما
ما راعه اذ
قد خاضها حربا ضروسًا تغتلي
امية يشرتي األزالما
وجيش
ّ
ٍ
متمرد
حاقد
هند
وابن
ٌ
ٌ
عدد فقط يف جيشه االرقاما
ّ
ٍ
عابد
ما آمنوا باهلل طرفة
زيفوا اإلعالما
من جهلهم قد
ّ
حموا العدالة من جواهر عّزها
بدلوا االعتاما
مشس العال قد ّ
ُ
ُ
ُ
قطع املسافة قاصدا بيت األىل
ّ
هللت احراما
حجة لك
كم
ّ
حتى ظفرت بأربعني ومثلها
فازداد صرح الكعبة اكراما
شد رحاله
السم
ان كان جرع
ّ
ّ
ما هبت يوما يف الوغى صمصاما
ٌ
عاقل
جترأ يف قتالك
وال
ّ
أمضى حياته صادقا مقداما
جتهز يف نزالك سيدي
ومن
ّ
حيصد اآلالما
بد يوم
ال
ّ
َ
ينال من اإلله عقابه
حتى
ّ
كف الزمان سقاما
وجيرع من
فما له يوم اللقا من توبٍة
صواما
ساجدا
تضرع
وان
ّ
ّ
يا آل طه يف القلوب مكانكم
احملب ترامى
حب على قلب
ّ
ٌّ
قد ّ
هذب الرمحن طيب حديثكم
هماما
النجوم
تعلو
ومبآثٍر
اني ألرجو ان اكون نزيلكم
كعاشق امضى احلياة غراما
ٍ
وامدح شعرا من صفاء مشاعري
وأخضب من عرباتها األقالما
وأمأل من فيض االثري مناهجي
در النفيس متاما
وأصيغها
ّ
وأشم عطر الغار من فحوى الندى
ّ
ّ
غل املريض سقاما
ألزيل من

من ديوان الغدير

نصح أستاذ الباطنة والكبد ورئيس قسم الطب
التكميلي باملركز القومي للبحوث بالقاهرة سعيد
شليب ،الصائمني يف شهر رمضان الكريم هذا
العام للقضاء على شعورهم بالعطش الشديد نتيجة
الرتفاع حرارة اجلو ولتهيئة اجلهاز اهلضمي الستقبال
الطعام،
أن يبدؤوا إفطارهم بتناول عصري قمر الدين الحتوائه
على نسبة من األلياف ،أو تناول كوب من السكريات
"العصائر الطبيعية" إذا كانت حالتهم الصحية تسمح
بذلك ،حيث تعد هذه املشروبات مصدرا لتعويض
السوائل واملكونات الغذائية اليت فقدها اجلسم على
مدى ساعات الصيام .
وأكد شليب أن العرقسوس يعد مشروبا قاهرا للعطش
ومرطبا للجسم ،وهو من أكثر املشروبات اليت يتم
تناوهلا يف رمضان ،وهو يفيد كعالج ووقايه من
قرحة املعدة واإلثنى عشر ،وملطف لألغشية املخاطية
للجهاز التنفسي ،وموسع للشعب اهلوائية ،ويدخل
يف حتضري أدوية الكبد ،والربو ،وطارد للبلغم،
وباسط لعضالت القصبة اهلوائية يف حاالت أزمات
الربو ،ناصحا مرضى ضغط الدم املرتفع والقلب عدم
اإلسراف يف تناوله ،نظرا الحتوائه على مواد مشابهة
للكورتيزون.
وأشار إىل أهمية تناول اللنب الرايب (احلليب
اخلاثر) بعد اإلفطار ،والذي يعد من أكثر املشروبات
رواجا يف شهر رمضان لدوره اهلام يف احلفاظ على
التوازن بني  400نوع من البكترييا يف األمعاء ،و
مقاومة اجلراثيم الضارة بها ،والوقاية من اإلصابة
بالسرطان ،الفتا إىل أنه يعترب من املشروبات اليت
يفضل أن حيرص عليها املسنون واألطفال.
وذكر أن هناك مشروبات أخرى يكثر تناوهلا يف
رمضان مثل الكركديه الذي يفضل تناوله بعد
الوجبات املقلية ،ألنه يقضي على التأثري السام
للزيت ،منوها إىل أنه يساعد على االسرتخاء وخفض
ضغط الدم وتوسيع الشرايني واألوردة وينشط
عضلة القلب ،باإلضافة إىل مقاومة الربد نظرا
الحتوائه على فيتامني (سي)
إن ارتفاع درجة احلرارة هذه األيام يؤدي إىل العطش،
كبريا
دورا
ويلعب نوع الغذاء الذي يتناوله الصائم
ً
ً
يف حتمل العطش أثناء ساعات الصيام ولكي تتغلب
على اإلحساس بالعطش ميكن إتباع النصائح التالية:
 -1جتنب تناول األكالت واألغذية احملتوية على نسبة
كبرية من البهارات والتوابل خباصة عند وجبة السحور
ألنها حتتاج إىل شرب كميات كبرية من املاء بعد
تناوهلا.
 -2حاول أن تشرب كميات قليلة من املاء يف فرتات
متقطعة من الليل.
 -3تناول اخلضروات والفواكه الطازجة يف الليل
وعند السحور فإن هذه األغذية حتتوي على كميات
جيدة من املاء واأللياف اليت متكث فرتة طويلة يف
األمعاء مما يقلل من اإلحساس باجلوع والعطش.
 -4جتنب وضع امللح الكثري على السلطة واألفضل
وضع الليمون عليها والذي جيعل الطعم مثيل للملح
يف تعديل الطعم هام جدًا.
 -5إبتعد عن تناول األكالت واألغذية املاحلة مثل
السمك املاحل واليت تدخل حتت اسم املخلالت ،فإن
هذه األغذية تزيد من حاجة اجلسم إىل املاء.
-6يعتقد بعض األشخاص إن شرب كميات كبرية من
املاء عند السحور حيميهم من الشعور بالعطش أثناء
الصيام ،وهذا إعتقاد خاطئ الن معظم هذه املياه
زائدة عن حاجة اجلسم لذا تقوم الكلية بفرزها بعد
ساعات قليلة من تناوهلا.
إن اإلكثار من السوائل يف رمضان مثل العصريات
املختلفه واملياه الغازية يؤثر بشدة على املعدة
وتقليل كفاءة اهلضم وحدوث بعض االضطرابات
اهلضمية ،ويعمد بعض األفراد إىل شرب املاء املثلج
خباصة عند بداية اإلفطار وهذا ال يروي العطش بل
يؤدي إىل انقباض الشعريات الدموية وبالتالي ضعف
اهلضم ،وجيب أن تكون درجة املاء معتدلة أو متوسطة
الربودة وأن يشربها الفرد متأنيا وليس دفعه واحدة
ودفع الطعام باملاء أثناء األكل طريقة خاطئة ألنها ال
تعطي فرصه للهضم وأكثر عمليات اهلضم هو مضغ
الطعام للحصول على هضم جيد.
ينصح أيضا بعدم شرب العصائر احملتويه على مواد
مصنعة وملونة اصطناعيا واليت حتتوي على كميات
كبرية من السكر وقد ثبت عند أطباء التغذية انها
تسبب أضرار صحية وحساسية لدى األطفال ،وينصح
بإستبداهلا بالعصائر الطازجة والفواكه.

وجه
اعداد:
أكرم املغوّش

األسبوع

احلسناء ساندرا كلتوم رمحة
ناشطة وطنية واجتماعية

الرتبية املثالية الفراد االسرة تكمن يف
االخالق والعلوم والسرية احلميدة وحتقق
بالتالي اهلدف املنشود الذي يعمل له ومن
اجله طالب العلم.
والشابة احلسناء ساندرا كلتوم رمحة كرمية
رجل االعمال واالجتماعي الوطين واالعالمي
ايلي كلتوم رمحة والسيدة االجتماعية منى
هواش رمحة حققت امانيها يف العلم وهي
تتابع دراستها يف جامعة نيو ساوث ويلز
 كلية احلقوق واالقتصاد لتصبح حماميةتدافع وترافع عن املضطهدين واملشردين
وتقدم خدماتها لوطنها الغالي لبنان
واسرتاليا معا وهي اىل جانب الدراسة
تعمل يف احلقل االجتماعي والوطين وتزور
لبنان مع وفود كنسية واغرتابية حيث
زارت مسقط رأس والدها يف مدينة
بشري ومسقط رأس والدتها مزيارة البلدة
النموذجية يف الشمال اللبناني وفرحت
بلقاء االهل واالقارب ومتتعت جبمال لبنان،
كما انها عضوة ناشطة يف حزب العمال
وهلا كتابات يف الصحف باالنكليزية حول
شؤون وشجون اسرتاليا التعددية ولبنان
والقضايا العربية.
تعود ساندرا جبذورها اىل مدينة بشري
اجلميلة اليت اعطت العامل الفيلسوف الكبري
جربان خليل جربان كما انها من عائلة رمحة
العريقة اليت اعطت لبنان قامات برملانية

كبرية من امثال النائب الراحل قبالن عيسى
اخلوري رمحة والنائب اميل رمحة والقاضي
النزيه والشاعر الكبري طربيه رمحة والنحات
العاملي رودي رمحة الذي دخل موسوعة
غينيس عن منحوتاته وخاصة منحوتة االرزة
اضافة اىل عسكريني وروحيني وادباء
مرموقني واعالميني بارزين.
تقول ساندرا :دائما اشكر اهلل واهلي
االحباء على تربيتهم احلسنة واتاحة وسائل
الراحة لنا من اجل حتصيل العلوم كما امتنى
للجالية اللبنانية والعربية اخلري وامتنى ان
احقق ما اصبو اليه الخدم اسرتاليا احلبيبة
ووطين احلبيب لبنان ،ويطيب لي ان اردد
دائما «الرب ال حيب شيئا مثل النفس
الوديعة املتضعة».
احلسناء الشابة ساندرا كلتوم رمحة صبية
رائعة بتفكريها وطموحها الكبريين النها
حتول احللم اىل حقيقة لكي
حتلم وتصر ان ّ
تصبح يف مركز القرار من خالل حزب العمال
الذي تعمل من خالله لتصل اىل ما تتوخاه
لتخدم اسرتاليا اجلميلة ومتثل لبنان امجل
متثيل.

صور من تاريخ اجلالية

تقديم أكرم املغوّش

الدكتور مصطفى علم الدين يكرم النائب الدكتور جربان طوق

*د مصطفى علم الدين يتوسط النائب جربان طوق والزميل أكرم املغوّش ويبدو عبد اهلل املري ود خليل مصطفى (أرشيف)*

قبل عدة سنوات قام النائب العريق يف
الربملان اللبناني الدكتور حربان طوق بزيارة
تفقدية آلل طوق واهالي بشري واجلالية
اللبنانية والعربية يف سيدني حيث اقيمت
على شرفه حفالت التكريم كما كرمه رئيس
جملس اجلالية اللبنانية الناشط الوطين
واالجتماعي الدكتور مصطفى مجيل علم
الدين حبضور السلك الدبلوماسي اللبناني

ووجوه من اجلالية اللبنانية والعربية.
وكان لقاء مميزا نظرا ملا حيمل الدكتور
جربان طوق من وطنية وحمبة واخالص وكذلك
الدكتور مصطفى علم الدين الذي محل راية
اجلالية اللبنانية والعربية عرب متثيلها يف
املنتديات واملؤمترات الطبية واالستشارية
للهجرة والصداقة االسالمية املسيحية بكل
وتفان.
اخالص
ٍ

صفحة 20

Saturday 4 June 2011

السبت  20آب 2011

Page 26

مـتفرقات

ﻣﺘﻔﺮﻗﺎﺕ

„…‡n1a@Û‹«@ÒâÄœb

Âˆbiç€

Saturday 20 August 2011

Page 20

@@ê◊aäa@äÏóæa@aÎá‡n«a@·ÿmbjéb‰ﬂ@…ÓªÎ@·ÿéaã«aÎ@·ÿm˝–y@ÚÓ�Ãn€@ê◊aäa@ãÌÏómÎ@Üaá«a

بيان صادر عن املكتب السياسي
للحزب الشيوعي اللبناني

PH: 0419247261 - 96823269

Übu@ﬁçÌãÀÎ@á‡´@ÊbéÎã»€a
µÁbí@Êbu@·»�ﬂ@¿@pbè‹ßaÎ@paãËè€a@›ªcيف مطعم جان شاهني
سهرات رمضانية

الشيوعي:
•

يدين القتل والقمع واملنحى االمين يف سوريا

• يدعم نضال الشعب السوري واملعارضة الوطنية والدميقراطية
من اجل قيام دولة مدنية دميقراطية
• حيذر من شبح الفتنة الداخلية ،واهلجمة االمرييالية االمريكية
– الرجعية ضد سوريا
• يدين تدخل بعض االطراف اللبنانية يف الشؤون الداخلية
السورية

*هزي يا نواعم*

�
Fl]Ê^ﬂä£]<‡⁄<ÕÖF

*لهلوبة املسارح*

FÃÈ”÷]Ê<Ü„ä÷]<]Áq]<F

ناقش املكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني االوضاع
السياسية االقليمية والداخلية واصدر بشأنها املواقف
اآلتية:
ـ يعرب املكتب السياسي للحزب الشيوعي عن استنكاره للمنحى
األمين الدموي الذي اختذته االحداث يف سوريا ،يف األسبوع
*تصفيق وسعادة*
املنصرم ،حيث تصاعدت دورة العنف والعنف املضاد يف
العديد من املناطق السورية ضد احلركة الشعبية املطالبة
باالصالح الدميقراطي ،وازداد عدد الشهداء نتيجة عمليات
القتل من قبل القوى األمنية ،من جهة ،والعصابات املسلحة،
من جهة ثانية ،يف وقت اختفت فيه لغة احلوار وتراجعت فيه
املبادرات السياسية اليت كان من شأنها ان تشكل طريقًا
ملعاجلة املطالب احملقة اليت رفعها الشعب السوري ،ان يف
جمال التغيري الدميقراطي ،عرب الغاء املادة الثامنة من الدستور
على وجه اخلصوص ،أم يف اجملالني االقتصادي واالجتماعي،
عرب الرتاجع عن السياسات اليت عاثت يف البالد نهبا وفسادا
وأوصلت ما يقارب  % 80من الشعب السوري اىل ما دون
حافة الفقر .
ـ يرى املكتب السياسي للحزب ان استمرار هذا املنحى األمين
القمعي  ،يف ظل التباطؤ غري املربر من قبل النظام يف
تنفيذ االصالحات السياسية واالقتصاديةـ االجتماعية اليت اقر
*كيف وانشراح*
مبشروعيتها ،فض ًال عن ان احلل االمين املعتمد لن جيدي
نفعًا ،فهو يساهم يف استغالل احلركة الشعبية ،ويقوي
<oÈu<›¯u˜]<ìÀŒ<Å^q<ŸàËÜ∆Ê<Ç€¶<·^âÊÜ√÷]<ÿ}Å<Ô2“<ÌuÜÀe
احلركات املرتبطة باألمربيالية والصهيونية وكل املرتبصني
∂√^<  <oÈu <ÊàËÅ]Ö^e <Ì÷^ë <ª <‡ËÁ¬Çπ]Ê <ÿ‚˜] <‡⁄ <]ÅÇ¬ <^€7Áuبسوريا ،والذين يريدون النيل منها ومن امنها واستقرارها.
] <^ﬂ«÷]Ê <ÓœÈâÁπ] <≈]Áﬁ] <ÿ∂^e <Ì⁄^â] <·^ﬂÀ÷] <ÍqÅÅ < <^€„◊fœjâكما ويعرض سوريا اىل مزيد من االنكشاف امام التدخل
 <Ìﬁ^ﬂÀ÷]<ÌâÇ¬Ê<ÏÜ⁄^√÷]<ÌuÜÀ÷]<ºâÊÊ<JƒÈ€¢]<hÁ◊Œ<Ü€«i<ÌuÜÀ÷]Êاخلارجي بقيادة الواليات املتحدة وحلفها االطلسي.
 <Å^q<ŸàËÜ∆Ê<Ç€¶<·^âÊÜ√÷]<ƒ�Œ<<<ã“]Ö]<ê¯ <≈^√ç]Ê<gﬂËáـ جيدد املكتب السياسي تاييده ودعمه الكاملني للمعارضة
الوطنية الدميقراطية يف سوريا اليت رفعت شعار قيام دولة
JƒÈ€¢]<‡⁄<Íﬁ^„j÷]<¯fœiÊ<g£]<ÌíŒÖ<^íŒÖÊ<ÌuÜÀ÷]<g÷^Œ
مدنية دميقراطية ،كونه يرى أنها وحدها الكفيلة بتأمني وحدة
وطنية حقيقية مستندة اىل التفاف شعيب حوهلا ،وبابعاد شبح
الفتنة الداخلية ،اليت بدأت تطل برأسها ،وحتاصر القوى
واالدوات اليت تسعى للنيل من وحدة سوريا وموقعها الوطين
املطلوب.
ـ يدين املكتب السياسي للحزب اهلجمة املنظمة واملشبوهة
من قبل بعض االنظمة العربية املرتبطة باالدارة االمريكية،
*من رواد املطعم الدائمني*
خصوصًا يف ما تدعيه من غرية على الشعب السوري ،وعلى
حقوقه ودميقراطيته ،يف حني تشكل هذه االنظمة النموذج
مأدبة تكريم رمضانية
اىل مركز احلفاوة والتكريم اىل مطعم جان شاهني دعا السيد السافر من االستبداد والقهر ومتارس اقصى انواع الظلم وكم
امحد حممد درويش وعائلته اىل افطار رمضاني االصدقاء االفواه لشعوبها ،واداة رخيصة يف تاييد اومحاية انظمة تقمع
حممد حممود العوراني وعائلته والسيد حمسن علوش وعائلته شعوبها كما هو احلال يف اليمن والبحرين.
حيث قدمت هلم ادارة املطعم اشهى االطباق الرمضانية ـ ان املكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني ،اذ يقيم
اجيابا موقف لبنان يف جملس االمن جلهة تفويت الفرصة على
وكانت من نوع آخر وطعم آخر.
كمت استضاف هذا املطعم االصيل العديد من مناسبات الواليات املتحدة وحلفائها يف الوصول اىل قرار جييز هلا
التكريم واعياد الزواج حيث خيم الفرح واالنشراح على التدخل يف الشأن الداخلي السوري ،فهو يدين كل احملاوالت
مجيع الضيوف الذين عاشوا حلظات وال امجل من الفرح اجلارية من قبل بعض القوى اللبنانية اىل توريط لبنان وجره
كي يكون طرفًا يف الصراعات السورية الداخلية وتغذيتها،
والسعادة.
ويدعو السلطة اللبنانية اىل حتمل مسؤولياتها باخذ االجراءات
 <ÃâÁÈ÷] <Ó◊È÷Ê <‡ËÇ÷] <ÕÜç <Ç∑] <·^âÊÜ√÷] <ÿ}Å <Ô2“ <ÌuÜÀeوالتدابري الكفيلة مبنع هذه احملاوالت ملا تسببه من خماطر
] <:÷] <ÌËÖ^ﬂ÷] <]Áï˜]Ê <ŸÁf�÷] <≈ÜŒ <Ó◊¬ <9‚Ñ÷] <ìÀœ÷] <9¬Üπعلى امن لبنان واستقراره.
ـ اخريًا جيدد املكتب السياسي تاكيده ان مواقف احلزب
<‡ËÁ¬Çπ]Ê<ÿ‚˜]<ƒ⁄<<^€„◊fœjâ]<oÈu<›Árﬂ÷]<ÜíŒ<Ì÷^ë<ª<k√ç
وخياراته السياسية حتددها وتفسرها هيئاته القيادية ،لذا
<ÌuÜÀ÷]<Ÿ¯}Ê<J^ﬂ«÷]Ê<ÓœÈâÁπ]<≈]Áﬁ]<ÿ∂^e<Ì⁄^â]<·^ﬂÀ÷]<ÍqÅÅ
ومن افطارات هذا الشهر الكريم اقامت مجعية املسلم يدعو الشيوعيني اىل االلتزام بها ،وعدم القيام باي نشاط
<≈^√ç]Ê
]§<4
<ÃâÁË
] <ã“]Öاو سلوك خارج هذه املواقف ،او خارج ما تدعو اليه قيادة
¯ <êهول
فانكشن
غراوند
ليما
<ÁËÇÈصالة
] <]Áïيف
 <Ó◊¬Êافطار
]÷√^ <ÏÜ⁄مأدبة
اللبناني
 <·]ÁÀëÊ<ÅÁf¬<Ì÷^í÷]<ÎÜËÇ⁄Ê<·Á√6<4ﬂ⁄<Í”È⁄^ﬂËÇ÷]<Õ]Üç^eÊاحلزب.
يف الكمبا حبضور رجال دين ورمسيني ومجعيات خريية

=«ãæa@Û‹Ó€Î@ÂÌá€a@“ãí@áºa@ÊbéÎã»€a

*رقص وفرح*

رحلة السهر ولقاءات الفرح واريج الصوت واللحن اجلميل
يف مطعم وملهى جان شاهني الذي جيمع نهاية كل اسبوع
F|Ü Ê<ìŒÖ<F
العائالت الراقية ..مطعم حديقة فن وطرب ومناسبات عديدة
ينتشر عطرها كرما واخالقا وحفاوة باشراف صاحبه اجلنتلمان
جان شاهني يف اغنى الربامج الفنية واستقبال الوجه
البشوش ..واالدارة الساهرة على راحة الرواد حيث كانت
 <ÇÈä÷]<^„fاالسبوع املاضي سهرات رمضانية وتقديم اشهى االطباق
<] <l^ﬂr√πالرمضانية واخلدمة السريعة املمتازة وتنوع املناسبات
العديدة من اعياد ميالد وتكريم وغريها.

<ÿ”e <·]Ü
<ª <ÏÇÒ]Ö
¬◊<ÅÇ√i<Ó

اخبار اجتماعية  -افطارات رمضانية

مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك شهر املساحمة واحملبة
<kvfë]<Ó
والصالة وافطارات اجلالية العربية عامة واالسالمية خاصة
˜ <ÏÑËÑ÷<lوكذلك االحزاب الوطنية واجلمعيات اخلريية منهم مجعية
FÔÁ◊£]<g÷^Œ<ƒ�œË<—^ËÇé÷]<‘÷^⁄<F
›< <  <Ì⁄Çûاملسلم اللبناني والعديد عريها.

JƒÈ€¢]<‡⁄<Íﬁ^„j÷]<¯fœiÊ<ÌuÜÀ÷]<g÷^Œ<·^âÊÜ√÷]<ƒ�Œ<…^eÅ
وسياسية وعائالت واصدقاء.

“<ÖÁ„éπ]<·Ê^jä”ﬁ^e<ª<∞‚^ç<·^q<Ó„◊⁄Ê<‹√�⁄<ì«Ë<≈Áfâ]<ÿ
›<÷◊<ƒ⁄<Ì¬Áﬂjπ]<ÏÇËÇ√÷]<l^fâ^ﬂπ]Ê<l¯Ò^√÷]<ÅÁ Áe<Ì◊È€¢]<l]Ü„ä÷^e <‡Ò^eà
<ÎÖÁ}<tÖÁq<·^ﬂÀ÷]<›^«ﬁ]<Ó◊¬<ÿÈ€¢]<ÍŒÜé÷]<Á¢]Ê<;À÷]<s⁄^ﬁ2÷] <{e<‹„ﬁÁ¬Å
<ÎÊ]Ü€∆<Ì€õ^ <ÌµÜ”÷]<Ìq^£]<ÌÈﬂπ]<Æﬂù<ÏÇ◊e<‡⁄<Ì⁄Å^Œ<k◊ëÊ <‹√�π]<ÏÖ]Å]<‡⁄<Ïá^j€π]<Ì√ËÜä÷]<Ì⁄Ç§]Ê<Ç√â<‹Èäﬁ<hÜ�π]Ê
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املكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني
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تتمـات

اوباما وزعماء اوروبا...
(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)

توسيع العقوبات على دمشق يبقى كثري من التساؤالت معلقا ،منها كيف
سيعمل الغرب على دعم مطلبه تنحي االسد ،وخصوصا يف ظل عدم وجود
ميل للجوء اىل اخليار العسكري ،أو من هو املؤهل من داخل احلكومة
السورية او من املعارضة املتفرقة خلالفته؟

جملس األمن

ويعقد جملس األمن «يف غضون أيام قليلة» جلسة أخرى حتت بند «الوضع
يف سوريا» يتوقع أن يقدم فيها مشروع قرار لـ»اختاذ اجراءات إضافية»
و»عقوبات بالتأكيد» يف حق نظام األسد ،بعد جلسة مغلقة عقدها اجمللس
أمس االول واستمع خالهلا اىل إحاطات «تبعث على القلق الشديد» من
العنف الدموي املتصاعد يف سوريا.
واستمع األعضاء الـ 15جمللس األمن اىل احاطات من وكيل األمني العام
لألمم املتحدة بان كي  -مون للشؤون السياسية لني باسكو واملبعوثة
اخلاصة لألمم املتحدة للشؤون اإلنسانية واملعونة الطارئة فالريي آموس
واملفوضة السامية لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان نايف بيالي ،عن «احلال
القامتة» للوضع املتدهور يف سوريا ،على حد قول ديبلوماسي غربي خالل
انعقاد اجللسة .وأضاف أن «الوضع مل يعد حيتمل أي تأجيل».
وسئل املندوب الروسي الدائم لدى األمم املتحدة السفري فيتالي
تشوركني عن موقف موسكو بعد الذي مسعه ،فأجاب مازحًا« :حنن هنا
لنأخذ يف اإلعتبار أي شيء ،ولندرس أي اقرتاح».
وقال ديبلوماسي من دولة غري أوروبية دائمة العضوية يف اجمللس« :حنن
قلقون جدا من الوضع يف سوريا ،وحنن نرى أن احلوار بني السوريني
هو احلل الوحيد لألزمة يف هذا البلد ...حنن نريد أن نرى النص الذي
مسعنا أن بعض الدول يستعد لتقديم مشروع قرار ،قبل أن حندد موقفنا
احملتمل منه».

اجلعفري

أما املندوب السوري الدائم لدى األمم املتحدة السفري بشار اجلعفري،
فصرح يف مؤمتر صحايف« :من احملزن ان هذه الدول تصطف موحدة
لتصفية حسابات تارخيية مع سوريا بدءا من مرحلة نهاية االستعمار
العثماني اىل يومنا هذا».

الثوار يعلنون سيطرتهم...
(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)

علي احملمودي يف مؤمتر صحايف بطرابلس بأن «احلل السياسي السلمي
هو احلل الوحيد ،وحنن مستعدون للحوار فورًا للتوصل اىل حل سياسي
قريبًا»
بينما دوت مخسة انفجارات قوية يف وسط العاصمة الليبية ،أعلن الثوار
سيطرتهم على مصفاة النفط يف الزاوية ،يف خطوة إضافية تقربهم من
طرابلس اليت يضيقون اخلناق عليها يف ثالث جبهات فتحت االربعاء ،هي:
عجيالت يف الغرب ،اهليشة يف الشرق بني مصراتة وسرت مسقط الزعيم
اللييب العقيد معمر القذايف ،ومرزوق يف جنوب غرب الصحراء.
مسع دوي االنفجارات يف حميط باب العزيزية ،مقر القذايف ،وكانت
طائرات حللف مشال األطلسي حتلق يف األجواء قبيل ذلك.
ومع اشتداد الطوق حول طرابلس ،دعا أمني اللجنة الشعبية العامة (رئيس
الوزراء) البغدادي علي احملمودي يف مؤمتر صحايف «كل األطراف إىل وقف
للنار» .وقال« :نظرًا إىل بعض املعطيات ،وطلبات شعبنا واحلكومة ،ميكننا
القول إن احلل السياسي السلمي هو احلل الوحيد» .لكن «مصري القذايف
لن يكون موضع تفاوض» .وأضاف« :حنن مستعدون للحوار فورًا إلنهاء
هذه األزمة .أجرينا منذ أيام اتصاالت للتوصل اىل حل سياسي قريبًا».

عملية فدائية يف ايالت...
(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)

شنت طائراتها احلربية غارات جوية على قطاع غزة أسفرت عن استشهاد
سبعة فلسطينيني بينهم قياديان يف ألوية الناصر صالح الدين ،الذراع
العسكري للجان املقاومة الشعبية ،يف وقت تعهدت املقاومة الفلسطينية
بالرد على هذا التصعيد ،فأطلقت مساء صاروخي «غراد» على مدينة
عسقالن ،متكنت منظومة «القبة احلديدية» اليت ينشرها اجليش اإلسرائيلي
يف جنوبي فلسطني احملتلة ،من اعرتاض أحدهما.
يف هذا الوقت ،شنت الطائرات احلربية اإلسرائيلية غارات على الشريط
احلدودي بني إسرائيل وطابا ،تزامنًا مع اشتباكات خاضتها القوات املسلحة
املصرية مع مسلحني يف هذه املنطقة ،علمًا بأن منطقة سيناء تشهد منذ
مطلع األسبوع احلالي عملية أمنية تنفذها قوات اجليش والشرطة حتت
اسم «خطة النسر» .وأعلن اجليش املصري يف وقت متأخر من الليل أن
 3جنود استشهدوا وأصيب آخرون ليل أمس يف طابا يف إحدى الغارات
اإلسرائيلية.

تفاصيل اهلجمات

ورصدت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية تفاصيل اهلجمات اليت دارت يف
منطقة إيالت على مقربة من احلدود مع مصر على النحو التالي:
الساعة  12.00ظهرًا :فتح ثالثة مسلحني على األقل ،يرتدون مالبس
عسكرية ،ويشتبه يف أنهم تسللوا عرب احلدود املصرية ،نريان رشاشاتهم
على احلافلة رقم  392التابعة لشركة «إيغيد» لدى وصوهلا إىل تقاطع
نيتافيم على الطريق رقم  12بني مدينيت بئر السبع وإيالت ،ما أسفر عن
إصابة  14شخصا.
الساعة  :12.30وصلت قوة عسكرية إىل موقع اهلجوم ،فقامت جمموعة
ثانية من املهامجني بتفجري عبوة عرب التحكم عن بعد ما أدى إىل إصابة

أربعة جنود.
الساعة  :12.35أطلقت جمموعة أخرى عددًا من قذائف اهلاون عرب احلدود
املصرية ،من دون وقوع إصابات.
الساعة  :13.10استهدفت إحدى اجملموعات سيارة مدنية بصواريخ مضادة
للدروع ما أسفر عن إصابة سبعة أشخاص.
الساعة  :13.30استهدفت جمموعة أخرى بصواريخ مضادة للدروع سيارة
وفتحت نريان الرشاشات على حافلة أخرى ما أدى إىل مقتل سبعة
أشخاص.
بعد ذلك ،دارت معركة باألسلحة النارية على بعد  20كيلومرتا مشالي
إيالت ،انتهت مبقتل ثالثة مسلحني من منفذي العمليات.
ويف أعقاب العمليات أغلقت القوات اإلسرائيلية مجيع الطرق املؤدية إىل
مدينة ايالت ،كما وتوقفت حركة املالحة اجلوية يف مطار «عوفداه» القريب
من املدينة ونصبت العديد من احلواجز العسكرية على مداخل املدينة.
مساء ،ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن اشتباكًا جديدًا
وعند السابعة
ً
وقع قرب احلدود املصرية ،وأسفر عن إصابة جنديني جبروح خطرية.
وذكرت صحيفة «جريوزاليم بوست» أن مسؤو ًال بارزًا يف شعبة مكافحة
اإلرهاب ،يدعى باسكان افراهامي ،قتل يف اشتباك خالل عملية متشيط
أمنية للمنطقة اليت وقعت فيها العمليات .وينظر إىل أفراهامي يف إسرائيل
على أنه «بطل أسطوري».
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن «سائق احلافلة جنب إسرائيل
كارثة» .ونقلت «يديعوت» عن شهود عيان قوهلم إن السائق بيين
بيليفسكي ( 60عامًا) «مل يوقف احلافلة برغم إطالق النار ،وهو ما ساعد
يف عدم وقوع عدد أكرب من القتلى واجلرحى» ،مشريين إىل أن جنودًا كانوا
على منت احلافلة ردوا بدورهم على مصدر النريان.
وقال السائق لـ»يديعوت»« :قبل تقاطع نيتافيم مسعت أصوات إطالق
للنار ،وقد أصابت الرصاصات احلافلة ،واخرتقت اثنتان منها الزجاج
قرب مكان القيادة ...لدي من اخلربة ما يكفي ملعرفة أنه يتوجب علي أن
أواصل قيادة احلافلة حتى ال تكون اخلسائر أكثر فداحة».
استهداف غزة
ومساء ،شنت الطائرات احلربية اإلسرائيلية غارة على مدينة رفح يف
ً
جنوبي غزة ،أسفرت عن استشهاد ستة فلسطينيني ،من بينهم قياديان
بارزان يف جلان املقاومة الشعبية.
ونعت جلان املقاومة الشعبية ،يف بيان ،أمينها العام كمال النريب (أبو
عوض) ،وقائدها العسكري عماد محاد ،وقائد وحدة التصنيع خالد حممد
شعث ،إضافة إىل الناشطني عماد نصر وخالد املصري ،والطفل مالك خالد
شعث (تسعة أعوام).
وفجر اليوم شنت الطائرات اإلسرائيلية غارة ثانية على غزة ،أسفرت عن
استشهاد طفل وإصابة مخسة مواطنني.
وكان املسؤولون اإلسرائيليون قد مهدوا الستهداف غزة بتحميل «مجاعات
مسلحة» يف القطاع ،من بينها جلان املقاومة الشعبية ،املسؤولية عن تلك
اهلجمات ،متوعدين بـ»رد قوي وسريع».
وقال نتنياهو ،يف بيان مقتضب« ،نتحدث عن حادث خطري أصيب فيه
إسرائيليون وتضررت (جراءه) سيادة إسرائيل» ،متوعدًا بالرد على منفذي
اهلجمات.
والحقًا عقد نتنياهو مؤمترًا صحافيًا قال فيه إنه «إذا كانت املنظمات
اإلرهابية تعتقد أنها تستطيع إيذاء مواطنينا من دون دفع مثن فان
إسرائيل ستجعلها تدفع مثنا باهظا ....مبدؤنا هو :ان أحلقتم األذى
بإسرائيل سنرد فورا وبكل قوة» ،مضيفًا أن «الذين أمروا بقتل مواطنينا
مل يعودوا على قيد احلياة».
وتوعدت ألوية الناصر صالح الدين بالثأر لدماء قادتها الذين استشهدوا
يف الغارة ،مشددة على أنها «ستلقن العدو اإلسرائيلي درسا قاسيا
لن ينساه ردا على هذا العدوان الغاشم كما ستقوم حبرق األخضر
واليابس».
ومساء امس االول أطلقت املقاومة الفلسطينية أربعة صواريخ على مدينة
عسقالن ،انفجر أحدها يف منطقة خالية ،فيما متكنت منظومة القبة احلديدية
من اعرتاض الثالثة األخرى ،حسبما ذكر موقع «يديعوت».
ومل خترج املواقف الدولية ،كما درجت العادة ،عن نطاق اإلدانات الواسعة
للعملية الفدائية ،متجاهلة االعتداءات والتهديدات اإلسرائيلية لغزة ،فقد
أدان البيت البيض «اهلجمات اإلرهابية الوحشية» اليت شهدتها إيالت،
مضيفًا أن الواليات املتحدة وإسرائيل «تبديان موقفًا موحدًا ضد اإلرهاب»،
فيما دعت وزيرة اخلارجية األمريكية هيالري كلينتون إىل ضمان األمن
يف سيناء ،إذ قالت إن «االلتزامات األخرية اليت أعلنتها احلكومة املصرية
مبعاجلة قضية األمن يف سيناء مهمة ،وحنض احلكومة املصرية على اجياد
حل دائم» ،مشرية إىل أن عمليات سيناء «تعزز قلقنا الكبري حول األمن
يف شبه جزيرة سيناء».
كذلك ،ندد االحتاد األوروبي «من دون حتفظ» بتلك «األعمال اإلرهابية»،
فيما أعرب األمني العام لألمم املتحدة بان كي مون عن قلقه من «تصاعد»
التوتر بني إسرائيل والفلسطينيني داعيًا اىل «ضبط النفس».
بدورها ،أدانت وزارة اخلارجية الربيطانية ما وصفته بـ»أعمال العنف
املشينة واجملنونة تلك.

احملكمة تطالب لبنان...

(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)

وإذ سجلت محلة اعالمية واسعة وحادة على القرار تناوب عليها عدد من
حلفاء «حزب اهلل» وسوريا يف وقت متزامن ،بدت احملكمة ماضية يف
االجراءات املكملة الصدارها مذكرات التوقيف يف حق املتهمني االربعة
يف ملف احلريري ونشر اجلزء االكرب من القرار االتهامي .وقد اتبع رئيس
احملكمة انطونيو كاسيزي هاتني اخلطوتني باصدار تقوميه للتقرير الذي
قدمته السلطات اللبنانية قبل اسبوع عن اخلطوات اليت اختذتها حبثا عن

املتهمني .واعترب يف بيان اصدره أمس االول ان اجلهود اليت بذلتها
السلطات اللبنانية «معقولة وتستويف الشروط املنصوص عليها يف املادة
 147من قانون أصول احملاكمات اجلزائية اللبناني».
لكن كاسيزي دعا هذه السلطات اىل «تكثيف جهودها العتقال املتهمني»،
مشددا على وجوب «استمرار اجلهود الرامية اىل احتجازهم» .وأعلن ان
«على النائب العام لدى حمكمة التمييز اللبنانية اآلن ان يقدم تقريرا
شهريا اىل احملكمة يف هذا الشأن».
وتطرق رئيس الوزراء جنيب ميقاتي لدى رئاسته جلسة جملس الوزراء أمس
االول يف السرايا اىل بيان كاسيزي ونشر أجزاء من القرار االتهامي ،فقال
«إن ما يعنينا هو الوصول اىل احلقيقة يف اجلرمية بعيدا من أي تسييس
او انتقام» ،مالحظا انه «كما يف املرة السابقة أظهر القادة اللبنانيون وعيا
وحسا كبريين باملسؤولية ( )...وعلينا التأسيس على هذا الوعي وعدم
ّ
جر البالد اىل ما يريده املصطادون يف املاء العكر الذين ينفخون يف نار
ّ
الفتنة الطائفية واملذهبية».
كما حتدث ميقاتي يف افطار جلمعية املقاصد اخلريية االسالمية فشدد على
«حتصني وطننا لئال نتعرض لتداعيات الوضع يف سوريا على رغم أن ما من
أحد إال وينبذ إراقة الدماء من كل االطراف ويؤيد االصالحات» .وأضاف:
«لنكن القدوة يف عدم التدخل يف شؤون اآلخرين مثلما كنا نطالب بعدم
تدخل اآلخرين يف شؤوننا» ،الفتا اىل «أن هناك خصوصية للعالقة بني
لبنان وسوريا وعلينا ان حنصنها بعدم التدخل يف شؤون اآلخرين».
يف غضون ذلك ،علمت «النهار» ان قيادات قوى  14آذار أجرت سلسلة
اتصاالت ولقاءات يف ما بينها عقب صدور القرار االتهامي وخطاب األمني
العام لـ»حزب اهلل» السيد حسن نصراهلل مساء األربعاء املاضي وخلصت
إىل قرار بالتعامل مع «حزب اهلل» على انه «معرقل لسري العدالة وحام
للمتهمني» ،وقررت خطوات عملية للمواجهة السياسية ستبدأ بالظهور
تباعًا .وأبلغت مصادر بارزة يف هذه القوى «النهار» أن اجتماعًا موسعًا
لقياداتها سيعقد على األرجح مطلع األسبوع املقبل على أن يصدر عنه
بيان وصفته بأنه «مفصلي وصارم» ويليه لقاء استثنائي يف فندق
«الربيستول» يف موازاة محلة متعددة الوجه والنشاط قد تصل اىل التظاهر
«دفاعًا عن احملكمة الدولية والعدالة وحلمل حكومة الرئيس ميقاتي على
الوفاء بالتزامات لبنان الدولية أو االستقالة».
أما على صعيد األصداء الدولية لنشر القرار االتهامي للمحكمة ،فربز
موقفان لواشنطن وباريس.
وصرحت الناطقة باسم وزارة اخلارجية االمريكية فيكتوريا نوالند بأن
القرار االتهامي الصادر عن احملكمة اخلاصة بلبنان يشكل «مرحلة مهمة»
نثمن العمل
يف حماولة لبنان وضع حد للعنف السياسي .وقالت« :حنن ّ
الذي قامت به احملكمة الدولية اخلاصة بلبنان وندعو احلكومة اللبنانية اىل
مواصلة الوفاء بالتزاماتها جتاه القانون الدولي من خالل دعمها احملكمة
اخلاصة».
وأكدت وزارة اخلارجية الفرنسية أن «العدالة جيب أن تأخذ جمراها» يف
قضية اغتيال الرئيس رفيق احلريري .وأوضحت أن «فرنسا تؤيد عمل
احملكمة الدولية منذ انشائها وفقًا لقرار جملس األمن رقم  ،»1757مشرية
اىل ما صدر يف اليومني األخريين من قرار اتهام يف قضية احلريري.

ساركوزي و»اليونيفيل»

ويف سياق آخر ،برز امس االول تطور الفت متثل يف نشر املوقع االلكرتوني
للسفارة الفرنسية يف بريوت نص رسالة وجهها الرئيس الفرنسي نيكوال
ساركوزي اىل نظريه اللبناني ميشال سليمان ورئيس الوزراء جنيب ميقاتي
يف الثالث من آب وأكد فيها ان فرنسا قد تعيد النظر يف مشاركتها يف
القوة املوقتة لألمم املتحدة يف لبنان «اليونيفيل» اذا تعرضت العتداء
مماثل للهجوم الذي استهدف جنودها يف نهاية متوز.
وقال ساركوزي يف الرسالة اليت مل تكشفها بريوت« :اذا تكرر هجوم 26
متوز  2011فانه سيطرح بالنسبة اىل فرنسا سؤا ًال عن مربر ابقاء جنودها
يف مواجهة أخطار ال تتعامل معها الدولة املضيفة كما ينبغي» .وأضاف:
«من الضروري تاليًا اختاذ تدابري سريعة لضمان األمن وخصوصًا على
الطريق اليت تصل بني الشمال واجلنوب» .وأبدى «استعداد» فرنسا لتعزيز
تعاونها مع اجليش اللبناني الذي ينتشر يف اجلنوب

2WAY TOWING
SERVICES

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

نورا عبد اهلل

شيعت بلدة بتعبورة  -الكورة الراحلة
ّ
حراق عبد اهلل يف مأمت مهيب
الكبرية نورا ّ
وضحت يف سرية حياتها
يليق بأم اعطت
ّ
ومسرية كفاحها ما يؤكد ان وجه االم هو
وجه األمة..
هذه النورا الفاضلة حرق هليب نارها رذائل
ومفاسد الشر يف حميطها ..يف كورتها...
نورها كأم مثالية طاهرة زرعته يف وجدانها
زيتونة القيامة جارة السنديانة الشاخمة يف
حديقة بيتها العتيق العريق االصيل ...تلك
هي زوادة عتيقها الذي ال يفنى...
اما جديدها املتألق الذي نعرفه بنوره وناره
فهو بناء نهضوي شامخ زرع بذور قيمه يف
هذا العامل الكبري..
جديدها بناء اخالقي قوي انساني هو حصاد
بيادر بتعبورة وكورتها اخلضراء املباركة.
ابناء وبنات احفاد يف جيل جديد واحد يف
الوطن واملغرتبات..
عتيقها وجديدها يف البناء الواحد ،ثالوث
اقدس سهر وناضل وجاهد يف سبيله الزوج
والزوجة ..االب واالم ..ابو صالح سامي
حراق رمحها اهلل..
عبد اهلل ،وام صالح نورا ّ
الطيب الذي ال ميوت ،الوالد
نعم الثنائي
ّ
والوالدة ابو صالح وام صالح أعطى احلياة
ابناء خملصني ،اوفياء وكبارا بأخالقهم
منهم االخ والصديق والرفيق ...وبينهم
املؤمن املناضل العنيد الثابت باميانه
االمني والشاعر صباح عبد اهلل ..صباح
ودع الوالدة
الوعي والوفاء والعز ..الذي ّ
مع اخوته واخته وطبعت يف نفوسهم احملبة
والرضى والربكة ويف عياهلم اخلري والدميومة
واملغفرة ..انها االم احلنون ..انها الزيتونة
الكورانية اخلضراء اليت ال متوت ..نعم شجرة
الربكة والنور ال ولن متوت..سيبقى نورها
ينري عتمة ظالم غربتنا الطويلة اىل االبد.
لنفسها الراحة االبدية واخللود ..وللعائلة
الشقيقة الكرمية هنا يف اسرتاليا ويف
الوطن تعازينا احلارة..
رمحها اهلل والبقاء لألمة.

ملبورن  -سامي مظلوم
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املونسنيور طقشي جيمع يف دارته زعيم املعارضة يف الوالية وبعض اركان اجلالية

* يتفقد اقسام املركز*

*االخت معوض تستقبل السيد اندرو*

*السيد اندرو يتفقد دار العجزة*

*اىل مائدة الغداء*

اقام سيادة املونسنيور جو طقشي خادم
رعية سيدة لبنان يف دارته يف منطقة
ثورنبريي حفل استقبال وغداء على شرف
رئيس حكومة الظل يف والية فيكتوريا
السيد دانيال اندرو.
حضر املناسبة النائبان نزيه االمسر
ومارلني كريوز وقنصل لبنان العام يف
فيكتوريا االستاذ هنري قسطون وبعض
املسؤولني يف اجلالية اللبنانية ووسائل
االعالم اهلريالد والتلغراف واذاعة اس بي
اس.
وقد دار حديث مطول بني سيادة
حكومة
ورئيس
طقشي
املونسنيور
الظل السيد دانيال اندرو تناول شؤونا
لبنانية واسرتالية والدور الذي تقوم به
رعية سيدة لبنان على صعيد اجلالية

اللبنانية عامة والطائفة املارونية خاصة.
وشجع السيد اندرو اجليل اجلديد من
اللبنانيني على االخنراط يف العمل
السياسي االسرتالي منوها بالدور الكبري
الذي تلعبه اجلالية اللبنانية يف اسرتاليا
واالحرتام الذي حتظى به من قبل املسؤولني
االسرتاليني.
وقام السيد اندرو بزيارة اىل دار العجزة
الذي تشرف عليه الراهبات االنطونيات
حيث استقبلته على مدخل الدير االخت
معوض.
وجال زعيم املعارضة السيد اندرو على
اقسام املركز والغرف وحتدث اىل عدد
كبري من املسنني يف املركز والتقط
معهم بعض الصور حيث اعجب السيد
اندرو بفخامة هذا املركز والعناية الفائقة

*املونسنيور طقشي ،كريوز ،االسمر والقنصل قسطون*

* جانب آخر من املأدبة*

*االب الن فارس ،االسمر ،كريوز والقنصل قسطون*
اليت حيظى به املسن من قبل الراهبات
واملسؤولني .وغادر الضيف الكريم دار
سيادة املونسنيور طقشي شاكرا اياه
على احلفاوة والتكريم.

دعوة اىل اللبنانيني الراغبني باالقرتاع
عمال بقانون االنتخاب  2008/25السيما املادة  106منه تكرر
قنصلية لبنان العامة يف ملبورن دعوتها اىل ابناء اجلالية اللبنانية
يف والية فيكتوريا الراغبني يف باالقرتاع يف االنتخابات النيابية
املقرر اجراؤها عام  2013اىل تسجيل امسائهم لديها مصحوبني
مبستنداتهم اللبنانية الرمسية اليت تبني كافة املعلومات املطلوبة
املتعلقة بهويتهم ورقم سجلهم ،وذلك على عنوانها التالي:
Level 2, 47 Wellington St. Kilda

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

صفحة 26

Saturday 20 August 2011

السبت  20آب 2011

ملبورن

البطريرك الراعي  ...والبطريرك هزيم
بقلم تموز األسمر
البطريرك هزيم رئيس الكنيسة االنطاكية االرثوذكسية يف
العامل ..عاصمة كنيسته دمشق ،ودمشق يف علم التاريخ
هي أول عاصمة ألول جمتمع حضاري يف العامل ...جمتمع
متمدن اعطى العاملني حضارات علم ومعرفة وفلسفة دينية
وجمتمعية .البطريرك هزيم يف خطى سلفه البطريرك الياس
الرابع بطريرك العرب يف العامل العربي وعامل االنتشار.
اما البطريرك الراعي فهو إطاللة لبشارة جديدة يف خطى
الرسالة املسيحية املشرقية االنطاكية .فهو بطريرك
الكنيسة االنطاكية املارونية يف العامل .يف حديثه االخري
أكد البطريرك الراعي على احلوار واالنفتاح والشراكة يف
حمبة االنسان ،وقالَ :من
أح َّب خالق االنسان
أحب االنسان َ
ّ
اله االرض والسموات.
البطريرك هزيم يقول :ان الرئيس بشار االسد صادق
وعلينا كمؤمنني ان ندعم مسرية االصالح بسالح احلوار
ولغته ،لغة العقل ،وثقافته ،ثقافة العلم واملعرفة وحمبة
االنسان وعدم الغاء اآلخر ...اما الراعي يف كلمته اهلادفة
فيقول :بالوعي ننتصر وباحملبة نبين ،علينا ان نتحاور بلغة
العقل واالميان وان نرفض القتل واالرهاب ..وان نطرد
لصوص اهليكل من بيننا ..وان نعرف ان مشروع الشرق
االوسط اجلديد هدفه تفكيك وحدتنا يف االميان ويف االرض
ويف املصري ...وهو مشروع ُو ِجد خلدمة اسرائيل ومشاريعها
التوسعية اليت نرفض ان تكون على حساب شعبنا مبسيحييه
ومسلميه.
الكنيسة واحدة ألن اهلل واحد ،وهي جامعة مقدسة رسولية.
وأرضها مع انسانها واحدة يف فلسفة الوجود السماوي
واالجتماعي..
فيا أهلنا يا أهل اخلري! ملاذا االقتتال بني ابناء الشعب
الواحد والبيت الواحد؟ ال لالقتتال ..نعم للغة العقل
ومنطق احلوار احلضاري بيننا .علينا ،مع القادة الروحيني
ومع الشرفاء املخلصني لقضيتهم ،ان حنافظ على سالمنا
االمياني باهلل الواحد والوطن الواحد ..فنحافظ على اهلل فينا
وعلى قيم ومبادئ وتعاليم كانت وستبقى سياجا حقيقيا
لكرامة االنسان يف جمتمعنا والعامل.
يف سورية خاليا ارهابية حتركها الصهيونبة العاملية ،وهي
مؤامرة رهيبة اكرب مما
يتصورها عقل بشري ..فكما قاتل
ّ
يسمى بفتح االسالم ومن ّ
اجليش اللبناني البطل ما
لف
ّ
ّ
لفهم وانتصر عليهم بدماء املئات من شهدائه االبرار ،هكذا
سينتصر اجليش السوري البطل على املؤامرة  -الفتنة بكل
احناء اجلمهورية السورية.
فللشعب السوري الذي يتمتع بوعي قومي وانساني مرموق
والذي ينتمي لعروبة حضارية بالد الشام سيفها وترسها
وكلمتها ،هلذا الشعب نقول :عليك ان تعرف انه بوعيك
ووحدتك ستنتصر على هذه املؤامرة وستطرد اللصوص
والكتبة والفريسيني وكل بين صهيون واملتصهينني ممن
يدعون االسالم والعروبة والقومية وهم ابعد الناس عن قيم
ّ
وتعاليم هذا االسالم العظيم املقدس..
أما للقلة اليت جتهل حقيقة هؤالء اجملرمني ومن
حيركهم
ّ
ّ
ومن
يضلل الناس بواسطة االعالم اخلائن من حمطات تلفزة
واذاعات وصحف وجمالت وبطون منفوخة وافواه مسمومة
ّ
ووجوه صفراء ونفوس صغرية ،حقرية ودنيئة ،هلذه
القلة
نقول ان االصالح يكون باحلوار ال بالقتل وتقطيع الناس
ورميها «شلحها» يف األنهر وعلى الطرقات والتعدي على
االبرياء من نساء وأطفال وختريب املنشآت واملمتلكات
العامة واخلاصة ...هؤالء هم خمربون ارهابيون وعلى القوى
األمنية واجليش والشعب واملقاومة ان تقضي عليهم،
وعلينا مجيعا ان نقضي على اخليانة أينما وجدناها ،ألن
اجملتمع الذي حيتضن اخليانة مصريه الدمار والفناء.
حنن مع االصالح ونعلنها حنن مع سورية األسد يف دروب
االصالح والتحديث والتغيري ...وحنن من هنا حنيي البطريرك
بشارة الراعي فهو بشارة الوحدة واالميان وهو راعيها باحملبة
والشراكة عنوان مسريته الرسولية الواعدة..
وحنن مع البطريرك هزيم هازم الشر وكل أدواته بوعي
واميان كنيسته املقدسة..
وحنن ايضا مع كل رجال الدين يف سوريا وعلى رأسهم
حسون ومع
مساحة مفيت سورية العام الدكتور العالمة امحد ّ
كل نساء ورجال وشباب سورية وشعبها املقاوم الصامد
ّ
املؤمن ...مع رئيسها
البشار األسد ومع جيشها الباسل محاة
الديار ومع رساالتها السماوية يف املسيحية واالسالم..
ومع حركة نهضتها القومية واالنسانية يف بعث ثقافة الوعي
بالرب الواحد واالرض الواحدة واالنسانية من اآلن وكل
أوان واىل أبد اآلبدين ..أبد االنسان.
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Melbourne

حبضور النائب األمسر والقنصل قسطون

مجعية سيدة زغرتا يف ملبورن تقيم قداسا احتفاليا عن أنفس موتى وشهداء زغرتا

* االب شارل حتي*

*النائب االسمر يقرأ الرسائل*

* الطفل دحدح بقرأ الرسائل*

*أخوية الحبل بال دنس*

*قسطون ،االسمر ،رئيس الجمعية وحضور*

* الكهنة اثناء الذبيحة االلهية*

*اعضاء الجمعية حاملو القرابني*

*حضور*

*سيدة زغرتا العجائبية*

اقامت مجعية سيدة زغرتا يف ملبورن قداسا احتفاليا عن
أنفس موتى وشهداء زغرتا الزاوية وذلك عند الساعة
احلادية عشرة من قبل ظهر يوم االحد املاضي يف كنيسة
سيدة لبنان املارونية حبضور سعادة قنصل لبنان العام
يف فيكتوريا االستاذ هنري قسطون والسيدة عقيلته
وسعادة النائب االستاذ نزيه االمسر والسيدة عقيلته
وحشد كبري من ابناء زغرتا الزاوية بوجه خاص وابناء
اجلالية اللبنانية وفعالياتها االجتماعية بوحه عام.
قرأ الرسائل باللغة العربية النائب نزيه االمسر وباللغة
االنكليزية الطفل املالك انطوان جورج دحدح ومحل
القرابني اعضاء اجلمعية.

وبعد تالوة االجنيل املقدس قدم االب شارل حيت
الصالة لراحة انفس موتى وشهداء زغرتا الزاوية الذين
قدموا للوطن رجاال عظاما يف حقلي الدين والدنيا منهم
البطريرك اسطفان الدويهي الذي سيعلن قداسة احلرب
االعظم عنه طوباويا وصودف يف هذا اليوم عيد انتقال
متن على
السيدة العذراء مريم اذ نقدم دعاءنا هلا ان ّ
وطننا احلبيب لبنان باألمن والسالم طالبا من اجلميع ان
يقتدوا بفضائلها وهي ام املراحم والقادرة على كل
شيء يف يسيري امورنا.
وبعد القداس وزياح السيدة العذراء مريم تبادل اجلميع
التهاني.

كميل مسعود يشكر

يتقدم الزميل كميل مسعود وعائلته بالشكر اجلزيل
من ابناء اجلالية اللبنانية الكرمية والتيارات السياسية
الذين جاءوا اىل املستشفى والذين اتصلوا هاتفيا
لالطمئنان اىل صحة زوجته وخصوصا االهل واالقارب
يف سيدني وباالخص الزميل انطونيوس بو رزق
رئيس حترير جريدة اهلريالد والصديق الزميل جوزاف
بو ملحم وشكر خاص للصديق العزيز ميشال رزق
الذي اتصل هاتفيا من لبنان والصديق االخ الفرد
صهيون الذي اتصل هاتفيا من كندا.
شاكرا اجلميع على عاطفتهم االخوية النبيلة سائال اهلل
ان يبعد عنهم كل اذى آمال مكافأتهم باالفراح.
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Saturday 20 August 2011

متفرقـات

افطار هيئة الصداقة املسيحية االسالمية جيمع اجلالية العربية بكافة فئاتها ومشاربها
ﺻﻔﺤﺔ ٢٧

ﺍﻟﺴﺒﺖ  ٤ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ٢٠١١

Saturday 4 June 2011
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*الشيخ فايز سيف*

*الدكتور مصطفى علم الدين*

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

<F|Áç˘]Ê<t^r¬<HÏà∑<HgËÅF

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

كتب أكرم املغوّش

ﺍﳴﻐﻮﺵ
الصداقة ﺃﻛﺮﻡ
ﻛﺘﺐ
االسالمية الناشط الوطين
املسيحية
دعا منسق هيئة

]<l^Œ¯√÷] <ŸÊˆä⁄ <Í¬^€jq˜]Ê <;õÁ÷] <ºç^ﬂ÷] <›^Œ
واالجتماعي الدكتور مصطفى مجيل علم الدين اىل افطار يف
]÷√^<gËÅ<Ç∑]<ÇÈä÷]<ÍﬁÇÈâ<ª<Ìõ^ËÜ⁄<ÌÈ√∂<ª<Ì⁄
صالة الفونتانا دي تريفي حضره عدد كبري رجال دين ونواب
<‡äu <ÿï^ﬂπ] <'Èé÷] <Ì◊ÈñÀ÷ <ÌÈµÜ”i <^é¬ <Ì€È÷Ê
ورؤساء واعضاء بلديات وفعاليات ثقافية وروحية وسياسية
<ãÈÒÜ÷]<ÿn∫Ê<ÿ⁄]<Ì“Ü£<ÎÁe3÷]<ŸÊˆäπ]<ÌÀËÜç
سيدني االستاذ روبري
واجتماعية تقدمهم قنصل لبنان العام يف
JÌ⁄Ê^œπ]<·^qÜ„⁄<ª<ÎÜe<‰Èfﬁ
وتانيا
بريي
باربرة
والنواب
مسلماني
نعوم والسيناتور شوكت
]÷<gﬁ^q <±] <gËÅ <ÇÈä÷] <ÏÖ]Å <ª <‹ËÜ”j
<Üñu <ÇŒÊ
¬<ÓäÈ
عام]÷<gÒ^ﬂ
<ÌÀËÜç
]÷<'Èé
 <ÍﬁÁõجوزيف
]˜ <ÎÖ]Üuالسيد
البنك العربي
ومدير
ميهايلوك وطوني عيسى
<^ñ¬]Ê<Íﬁ^€◊ä⁄<k“Áç<Í⁄^-]<Í÷^€√÷]<ÖÁi^ﬂÈä÷]Ê
<∞÷Êˆä⁄Ê<^ñ¬]Ê<gÈﬁÜ“<Í◊¬Ê<ÌœËÖá<›^é‚<l^ËÇ◊e
<ÿ⁄] <Ì“ÜuÊ <ÏÅÜπ] <Ö^ÈiÊ <ÌÈﬁ^ﬂf◊÷] <ÌÈ÷^¢] <ã◊• <ª
<Å]ˆ Ê<Å]Ü⁄<å^f¬<ÌÈ÷]3â˜]<h]àu˜]<ª<·Á�ç^ﬁÊ
]˜<ÏÇ◊f÷]<‘◊i<Ìõ^ËÜ⁄<ÏÇ◊e<^ﬂe]<‡⁄<4f“<ÅÇ¬Ê<|Áç
]÷<Ó◊¬Ê<Ï4f“<ÌÈﬂõÊ<l^⁄^Œ<·^ﬂf÷<k�¬]<:÷]<Ì√ËÅÁ
توفيت يف بلدة عيمار  -لبنان الشمالي
<ãÈÒÜ÷]Ê<Í⁄]Ü“<ÇÈ€£]<Çf¬<Ç‚^.]<‰÷<ÖÁÀ«π]<‹„â_Ö
]÷<Ìf“Á“Ê <Í⁄]Ü“ <Ü€¬ <ãÈÒÜ÷]Ê <Í⁄]Ü“ <ÇÈçÖ <ÇÈ„é
<Ÿ^€¬]<Ÿ^qÖÊ<∞ÈµÅ^“˜]Ê<∞◊ï^ﬂπ]Ê<]Ç„é÷]<‡⁄
J∞vq^ﬁبو ملحم وسيقام قداس وجناز
زوجة الياس فياض
يف
مساء
]÷<ÌÈqÉÁ€ﬂالـ 6
الساعة
االثنني
لراحة نفسها بعد غد
¬◊<Ó
<k÷]á
“^<^⁄Ê <kﬁ
]÷<ÏÇ◊f
<ÂÑ‚ <Ìõ^ËÜ⁄Ê
]÷√„<ÿï^ﬂπ]<ÿf¢]Ê<›Ê^œπ]<hÁﬂ¢]<ƒ⁄<ÖÁä¢]<Ç≤<Ç
كنيسة سيدة لبنان يف هاريس بارك
<hÜ√÷] <Å¯eÊ <·^ﬂf÷ <^©] <Ì ^“Ê <ÏÜíjﬂπ] <lÊ4eÊ
تقبل التعازي يف هول الكنيسة ايام اجلمعة
<Ì€◊“<‰5^e<¯i<ÎÑ÷]<gËÅ<ºç^ﬂ÷]<‰È◊¬<Üë]<^⁄<]Ñ‚Ê
والسبت واالحد ابتداء من الساعة الـ  6مساء.
]÷<guÖ<Ü€¬<Ç€¶<ÇÈä÷]<Ìõ^ËÜ⁄<ÌÈ√∂<ãÈÒÖ<gÈu3
الداعون يف اسرتاليا :ولدها شربل وعائلته وابنتها
<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
هند جربان وعائلتها وشقيقها انطونيوس مارون
]÷<Íí~é
]∑<Í5^eÊ<‰ﬂ¬<Ìe^Èﬂ÷^eÊ<gËÅ<Ç
]÷”<ÇÈä÷]<‹ËÜ
انطوان
وشقيقتاها ماري زوجة
بو ملحم وعائلته
]<Ì◊Èñ <·]<Õ^ï]Ê<JgÈuÜi<ÿ∂]<‹”jÈe<ª<‹”e<guÖ
كبورة وعائلتها وكوكب زوجة جوزيف بشارة
<‰ﬂ¬ <ÕÜ√Ë
]÷� <·] <‡⁄ <2“] <ÌÀËÜç <‡äu <‹ËÜ”÷] <'Èé
االهل
وعائلتها وحفيدها حنا طوني بو ملحم وعموم
<4f“<Å¯f÷]<ÂÑ‚<ª<^ﬂﬂÈe<ÂÁqÁe<^ﬁÖÊÜâ<·˜<l^€◊”e
عيمار يف الوطن
<ÿ«jäﬁ»<Ÿ^ŒÊواهالي
واالقارب وآل بو ملحم
<‘e<Íœj◊ﬂ÷<^ﬂ√⁄<‹”j◊Èñ
<ÅÁqÊ<ÌëÜ
]}^< ¬<‰◊‚] <∞e <ÿu <^µÜ“ <^ÀÈïÊ <^ﬂÈ⁄] <^ø¬]ÊÊ <]àËà
واملهجر.
<‘uÜ�e<‘ä€jﬁÊ<‘i]Å^çÖ]Ê<‘vÒ^íﬂe<’Ö^fjﬁ<‰Èf¶Ê
لنفسها الراحة ولكم من بعدها طول البقاء
]÷<ÏÜ⁄]ˆπ]Ê <ÌﬂjÀ÷] <ÂÑ‚ <‡⁄ <^√È∂ <tÜ™ <Óju <Í�âÁ
الدعوة عامة
]÷J«‹ç^«÷]<ÊÇ√÷]<^7<º�≠<:÷]<ÌfÈ‚Ü
تربطها]<±عالقة
بعائلة
اخوة
]÷ّ <gÈu3
<ÌÀËÜç
وصداقة<‡äu
<'Èé÷] <Ì◊ÈñÀe
«اهلريالد» اليت <ì◊}Ê
باحر
واالهل
واوالدها
زوجها
الفقيدة تتقدم من
]<ÿ⁄]<Ì“Üu<ª<ÎÁe3÷]<ŸÊˆäπ]Ê<^Àí÷]<Çrä⁄<›^⁄
JÎÜe<‰Èfﬁ<ãÈÒÜ÷]<Ì÷ÊÅ<ÿn∫Ê
التهاني طالبة من اهلل تهاىل ان يرمحها ويسكنها
فسيح جنانه<]Ñ‚ <gËÅ <ÇÈä◊÷ <]Ü“^ç <ÌÀËÜç <'Èé÷] <pÇ† <‹m .
]÷<‰j€◊”e<Ç“]Ê<Ìõ^ËÜ⁄<ÌÈ√∂<Ü”ç<^€“<ÏÊ^À£]Ê<‹ËÜ”j

رمزة بو ملحم يف ذمة اهلل

<Fª^ËÜŒ<Ç€¶Ê<gËÅ<Ç∑_Ê<Ü€¬<Ç€¶F

*جالل عصفور ووجوه فلسطينية*

*كرم ،الحلبي،قمح،عجاج،األيوبي،العشي،طرطق والزميل املغوش*

<FÅ]Ü⁄Ê<ÎÊ]Ü€∆<Í¬Ü⁄F

*محمد عمر ،صالح نمري ،نعمان وأبناء الجنوب*

*جو رزق ،اميل شاهني ،د.عماد برو والزميل عنداري*

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

رزق ومدير الفروع املصرفية يف
البنك العربي السيد اميل شاهني
وممثل دار االفتاء اللبناني
الشيخ مالك زيدان ورجال
دين مسيحيني ومسلمني وعدد
من رجال االعمال منهم ميشال
جرجورة وسامل سكر ومتثلت
املغوش.
اهلريالد بالزميل اكرم
ّ

<FÅ]Ü⁄Ê<gÈﬁÜ“Ê<êÁ«π]<ÿÈ⁄à÷]F

<FÜ€¬<Ç€¶Ê<·Á⁄_<HåÁﬂõ<HêÁ«π]<HgÈﬁÜ“F

<FÌõ^ËÜ⁄<^ﬂe_<ºâÁjË<ÌÀËÜç<'Èé÷]F

*الشيخ حميصي ،ياسني ،د.شلح ،العويط ،املحامي
القزي ،السناتور مسلماني والنائبة بريي*

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

املرحومة رمزة بو ملحم

*األب بول صايغ*

* حامد وكلثوم وزريقة ووهبة وشالال وجوزيف األطرش*

*رجال دين مع النائب عيسى والقنصل نعوم واملفوض كريكياشريان وقاسم*

*د.علم الدين ،د.طربيه ،املري ،شعار ،صالح،
عصفور وحضور *

*االستاذ جو رزق*

*الدكتور علم الدين يتوسط هيئة الصداقة*

<Ft^£]Ê<Ìõ^ËÜ⁄<Í÷^‚_<ºâÁjË<‰ÀËÜç<'Èé÷]F

*فدوى كبة ،سليم شدياق ،داني جعجع وسالم
االطرش*

Ft^r¬Ê<Ïà∑Ê<Í÷Áfﬂ�â]Ê<gËÅÊ<Ü€¬Ê<Ç√â_<ºâÁjË<ÌÀËÜçF

*ميشال جرجورة ،د.ممدوح مطر ،جو واكيم،ابراهيم بزي وعقيلته
وابنته آنا وحضور*

< FÖÁñuÊ<ª^ËÜŒFفايز سيف عن معنى الصيام يف شهر والدكتور ممدوح مطر ومدير عام البنك العربي االستاذ جوزيف
بداية حتدث الضيف الشيخ
الذكر احلكيم تاله متكلما رزق والسيد جو واكيم واحلاج شفيق خان مدير عام مدرسة امللك
من
نات
بي
آيات
وقرأ
املبارك
<Ê] <Ÿ^€é÷] <Ê]ّ<Ìõ^ËÜ⁄ <ª
]·< “<^ﬂ
رمضان <ÏÁ}]Ê
]<ÿ‚] <^ﬂﬁ
علم الدين مرحبا وشاكرا فيصل.
مصطفى
الدكتور
الصداقة
منسق هيئة
<Çu]Á÷] <·^ﬂf÷ <ÿ“Ê <lÊ4eÊ <≈^œf÷]Ê <ÿf¢]Ê
]<hÁﬂ¢
ومن املعلوم ان الدكتور مصطفى علم الدين يقيم كل عام افطارا
احلضور الكريم مبناسبة االفطار يف هذا الشهر الفضيل.
]JÇuÁπ
<ÓâÁ⁄
]<gÈ«π
البنك ]˜<›^⁄
عام]<^„œ◊õ
مدير ]÷<:
]<Ì⁄Ê^œπ
<^ÈuÊ
جو رزق كلمة هنأ فيها رمضانيا من اجل اللقاء واحملبة الن احملبة هي اهلل واالجتماع على
السيد
العربي
والقى
]÷<ÍﬁÁÈ„í
]÷√<ÊÇ
رمضان<ÃëÊ
]!< ]÷<ÎÑ
]¬^<ÂÅ
]÷<ÖÇí
االرمشندريت بول صايغ الكلمة البناءة والتسامح والتقارب بني ابناء اجلالية...
كما تكلم
املبارك
بشهر
احلضور
 Fêاملسيحية
االسالمية
يذكر ان االفطار الرمضاني هليئة الصداقة
 J–◊�π]<Üé÷^e<ÿÈÒ]Üâ]Êاملطران عصام درويش بهذا الشهر الكريم.
ناقال حتيات سيادة
Á«π]<ÿÈ⁄à÷]Ê<ÌÀËÜç<'Èé÷]<H‹v◊⁄<Áe<H|Áç˘]<HÓäÈ¬<HÍﬁ^€◊ä⁄<HgÈﬁÜ“<V∞€È÷]<‡⁄F
�
<^ﬂÀÈ◊u <·Á”Èâ <Üíﬂ÷] <·] <‹”Úﬂ€�ﬁ <^Èﬂﬁ] <Õ^ï]Ê
ويف اخلتام وزعت دروع تقديرية على كل من مدير ثانوية البنني اقيم برعاية البنك العربي ومدير عام مدرسة امللك فيصل احلاج
]˜JÖÁñv◊÷<«·^äﬁ
J^€Ò]Å
<làÈ≥ <ÌÈ~â <ÌeÅ`⁄ <lÇ¬] <ÇŒ <gËÅ <Ì◊Ò^¬ <kﬁ^“Ê
يف بانشبول االستاذ جهاد ديب واملخرجة السينمائية آن بزي شفيق خان.
<JÌÈ÷^¢]Ê<·^ﬂf÷<‡¬<oËÇ£]<ÖÁñ£]<ŸÊ]Çi<›^j§]<ªÊ
<I <ÖÇí÷] <ÓâÁ⁄ <ÇÈä÷]» <‰e^j“ <‰ÀËÜç <'Èé÷] <›ÇŒÊ

JÌ ^Èñ÷]Ê<›Ü”÷^e

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

ﻓﺮﻳﺪ ﺟﺎﻥ ﺩﻛﺎﻥ

50 king street, st marys
ph: 9833 0255

168 terminus street, liverpool
ph: 9600 8080

25 breust place, punchbowl
ph: 9750 5588
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“With over 25 years banking and finance experience,

Hassib Darwish is back in Parramatta to serve the community”

28 صفحة

MP Ziad Aswad poses tough question
to Lebanese who sold their votes

bank for 5 months, and am
currently in charge of our
recently opened flagship
branch at Parramatta. The
branch is unlike any other
bank branch in the country
with its state of the art
appeal, open plan and
very welcoming nature.
The staff are extremely
friendly and helpful and
really stand behind our
How long have you been value “ Expect More From
with the bank and what Me”.

community. For this
reason I decided to join
the bank at its early stages
and enjoy its growth and
successes. I have a deep
passion for our community
and take great pride and
pleasure in seeing our
people succeed knowing
that Beirut Hellenic Bank
is part of that success.

Can you give us a brief
background
about
yourself and your career
so far?
“I was born in Lebanon and
migrated to Australia in
1973 at the age of 12 with
my family. Brought up in
Sydney’s inner west in the
Canterbury Bankstown
area and am a very keen
Bulldogs supporter.
Attended
Canterbury
Boys´ High School where
I did my HSC and then
completed a degree in
Applied Maths at the
University of Technology
Sydney. Following this, my
first job was with the State
Bank of NSW under the
graduate program. Within
18 months I was elevated
to the position of Manager
in the bank’s business
banking area. I served
in roles at Campsie,
Burwood and Martin Place
where I worked in the
bank’s corporate finance
division mainly dealing
with major corporates
and listed companies. My
experience in the bank
included roles in money
markets and treasury
and assisted clients
with sophisticated risk
minimisation strategies in
interest rates and foreign
exchange.
After 9 years with State
Bank I joined Arab
Bank Australia under
the leadership of Mr
James Wakim. Here
I was responsible for

bringing to the bank all
types of lending business
and gained significant
exposure to major players
within the Lebanese
and Arab business
communities and to this
day have maintained
close relationships with
most or all.
Following a 5 year period
at Arab Bank I pursued
private interests and
established a boutique
financial
advisory
business in Sydney
mainly
dealing
in
personal investments,
superannuation
and
risk. This was a great
learning period, providing
me and insight into the
intricacies of running a
private enterprise. The
experience has been
invaluable, making me a
better banker who better
understands my client
business needs especially
in today’s economic
environment.

What made you decide
to join Beirut Hellenic
Bank?
After hearing about the
entry of Bank of Beirut
into the Australian market
I was very excited that
we finally have a bank
whose origins are from
the homeland. I was very
impressed with the bank’s
aggressive approach to
the local banking industry
and its willingness to
expand and serve the

can you tell us about
the latest developments I welcome all your readers
with Beirut Hellenic to visit the branch at the
first opportunity they have
Bank

to meet me and the rest of Beirut, Lebanon: On a
live television talk show,
I have now been with the the staff.”
Jezzine MP Ziad Aswad
posed a tough question
to a certain section of the
Lebanese population who
accepted money to vote
THE Greens have warned cycle of coal seam gas, for the Saudi backed March
that billions of dollars of all the different forms 14 movement in the 2009
worth of coal seam of gas, so that we have elections.
gas investments could the information on which The question was in
become «stranded assets» to make decisions,” she relation to the March 14
movement’s opposition
within decades under the said.
government>s
carbon “We are in the midst of to the Electricity Law that
an energy revolution; we would allow Lebanon’s
pricing scheme.
Greens MP Adam Bandt, want to get to 100 per cent Ministry of Water and
a powerful crossbencher renewable energy as fast Energy to build new power
plants supplying Lebanon
in the lower house, on we can.”
thursday urged Labor The carbon tax package with sustainable 24 hour
to rethink investment in would encourage gas electricity. He asked all
coal seam gas, saying production as a cleaner, those who accepted a few
the impact of “fugitive” cheaper energy source hundred dollars to vote
for the MP’s in the current
emissions from the sector than coal.
was far worse than those Mr Bandt said the Greens> opposition, if the money
posed by carbon dioxide. concerns about the fuel was worth it.
“It>s methane - a much source did not threaten Opposition to the law
the party>s support for erupted in Parliament with
more toxic gas,” he said.
“In 20 or 30 years> time the government>s carbon excuses for hampering the
passage of the law relating
we are going to have all of price package.
this massive infrastructure “The (carbon tax) package to where the funding will
that is effectively stranded is the package and we are be spent. Despite having
committed to getting that all the necessary checks
assets.”
Greens
deputy through parliament,” Mr and balances, government
auditing and parliamentary
Christine Milne rejected Bandt said.
suggestions the Greens “But there is a real question oversight; a revised law will
were questioning the about where money should be proposed by the Change
scientific evidence about be invested for the future and Reform Bloc (of which
Aswad is a member) in
of energy in Australia.”
gas-generated power.
She said the government Greens leader Bob Brown the coming weeks with
should
conduct
an yesterday declared the additional accountability
independent analysis of jury was till out on whether and transparency to remove
the life cycle of coal seam switching to gas from coal any justification to prevent
gas emissions, rather than would reduce emissions. the Lebanese people from
Resources Minister Martin receiving round the clock
relying on industry data.
“What the Greens are Ferguson accused the electricity, for the first time
saying is that we want Greens of putting politics since 1975.
the science, we want a ahead of policy with their The March 14 movement is
led by the Future Movement
full analysis of the life anti-gas push.

Greens urge rethink of investment on coal seam
gas; want scientific analysis of emissions

Political Party of former
Prime Minister Saadedine
Hariri, whose government
collapsed through mass
resignations earlier this
year. Previously, his father
Rafic Hariri was five time
Prime Minister from 19922005, and that era saw
institutionalised corruption
resulting in Lebanon’s
public debt being over $50
billion (USD).
The Future Movement was
also in power from 2005 –
2010 under Prime Ministers
Fouad Saniora and
Saadedine Hariri; an era
that Parliament’s Finance
Committee has recently
uncovered an additional
$20 Billion (USD) being
unaccounted for.
MP Aswad who hails from
MP Michel Aoun’s Free
Patriotic Movement, asked
if the dual electricity bills
every month (one to the
state electricity company
for a few hours and one for
a local generator) across a
4 year term of an MP were
worth more than the sum
that was distributed to buy
votes.
Many political pundits are
questioning the motives of
March 14 and the Future
Movement as when in
power (19922010-) they
were unable to secure
round the clock electricity
to Lebanon despite the
mass borrowing and
spending, now that they
are in opposition they
seem to be continuing the
same policy.

Page 29

Saturday 20 August 2011

2011  آب20 السبت

29 صفحة

News

New commuter carpark
inspected

Minister for Transport
Gladys Berejiklian and
Member for East Hills
Glenn Brookes today
inspected Revesby’s new
$34.5 million commuter
car park.
The new multi-storey car
park, which was finished
in April, replaced a singlelevel Bankstown City
Council car park which

opportunity to urge
commuters to make use
of the car park which
has significant spare
capacity.
«There are plenty of spots
available and the 24-hour
CCTV surveillance and
security lighting should
give commuters peace of
mind.»
Mr Brookes said that
while he had reservations
about the car park during
its construction, it was
now a permanent fixture.
«The former Labor
Government
started
construction on this car
park a year before the
election and it’s here to
stay,» Mr Brookes said.
«So I join with the Minister
in encouraging people to
make the most of it.
«I hope the car park will
increase in popularity
so it does not become a
white elephant.
«My view is – it’s here
now, so we may as well
use it.»
Ms Berejiklian said the
O’Farrell
Government
would ensure transport
infrastructure projects
were built in the right
place at the right time.
«We want to make sure
our public transport
system is one people
want to use and ensuring
stations, car parks and
transport interchanges
are properly located is
critical,» Ms Berejiklian
said.
Mr Brookes said the new
car park has 714 car
spaces, 579 of which
are free and untimed
and designated for
commuters. The rest are
reserved for shoppers
and are managed by
Bankstown City Council.

serviced local shops.
«On a typical working day
nearly 5,000 commuters
pass through Revesby
Station, with many of
these people coming from
surrounding suburbs,» Ms
Berejiklian said.
«This means Revesby Lisa Mullins
is an important hub for 0467 733 752
Geoff Grasso
commuters.
«I want to take this 0421 778 671

Labor MP Craig Thomson a protected
species: Tony Abbott
TONY Abbott says Labor
MP Craig Thomson is
being protected by a
«desperate» Julia Gillard,
but has refused to say
if he would sack one of
his own MPs in similar
circumstances.
The Opposition Leader
said allegations of credit
card fraud involving Mr
Thomson looked bad, and
the Prime Minister and the
Labor Party had serious
questions to answer on
the matter.
“I think there is no doubt
that as far as Julia Gillard
is concerned, Craig
Thomson is a protected
species who can do no
wrong,” Mr Abbott told
2UE.
But he twice declined to
say how he would handle
the situation if one of
his own MPs was facing
similar allegations in
such a finely-balanced
parliament.
“Now the one thing I don>t
want to do is set myself
up as a moral paragon,

because you never know
what tests you might face.
You just never know these
things,” Mr Abbott said.
He said he hoped he would
never find himself in the
situation confronting Ms
Gillard, but it was clear
MPs should not “misuse
money” and that political
parties should not give
money to MPs to fight
“dodgy
defamation
actions”.
Mr Thomson has always
denied allegations he
withdrew $100,000 from a
union credit card, and that
the card was used on two
occasions to procure the
services of prostitutes.
The MP for Dobell recently
dropped a defamation
case against the Fairfax
media company, which first
reported the allegations.
Ms Gillard has repeatedly
expressed her confidence
in Mr Thomson, who
quietly
updated
parliamentary
records
this week declaring he
received money from the

ALP>s NSW branch to
settle his legal bills from
the defamation action.
If Mr Thomson were to
leave the parliament
forcing a by-election,
the Gillard government which retains power by
one vote - would almost
certainly fall.
“She is desperate to hold
on to power,” Mr Abbott
said.
“She>ll obviously do
whatever she humanly
can to protect this bloke,
and I think there are a lot
of questions he should
answer and there are a
lot of questions that the
Labor Party and the Prime
Minister need to answer.”
Assistant Treasurer Bill
Shorten said today Mr
Thomson was a hardworking member of the
Labor caucus.
“I>ve got complete
confidence in Craig
Thomson,” he told Sky
News, adding that none of
the claims made against
the MP were true.

Australia>s poor are less likely to have
internet, Malcolm Turnbull says
INCOME is the biggest
barrier
to
bridging
the digital divide in
Australia,
opposition
communications
spokesman
Malcolm
Turnbull says.
Mr Turnbull said the most
troubling communications
issue for him was how some
low-income households
were
disadvantaged
against accessing the
internet.
He said the nation>s lowest
income earners were eight
times more likely to not be
connected than those on
higher incomes.
«The biggest barrier to
access to the internet in
the digital economy is in

fact a lack of household
income,» Mr Turnbull
told the National Digital
Inclusion Summit in
Canberra this week.
«One of my most serious
criticisms of the NBN is
for all of that money, all
of those billions of dollars
that are going to be spent,
there is no evidence that it
will make internet access
more affordable.»
The estimated total cost
of the national broadband
network (NBN) over the
next decade is $37 billion.
Federal Communications
Minister Stephen Conroy
said the online world
was the «gateway» to
many opportunities for

Australians, with a caveat.
«While the internet presents
these opportunities we
must also be mindful that
if we leave people behind,
the isolation will be even
greater,» he said today.
Senator Conroy said
the digital economy
could connect isolated
communities to overcome
exclusion.
«The challenge for all of us
is to ensure that our digital
future becomes one of
benefit and advantage for
all,» he said.
The gains from the
digital economy would
be fundamental to the
nation>s economic future,
he said.
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