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األطلسي يواصل محلته والقذايف يتهمه باالستعمار عون متشدد وميقاتي يبحث
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Limit one coupon per person. Not to be
used in conjunction with any other offer.
Valid until 30.11.2011 at Oporto Merrylands,
Merrylands Stockland, Plumpton & Stanhope Gardens.



CnrTel/Fax:(03)93085765
Jersey Rd and Rooty Hill Rd Plumpton
& Stanhope Village Shopping Centre.
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Oporto
Merrylands
Road,
Merrylands Stockland
Melbourne:
11 Caulfield
Crescent
RoxburghPark
Vic.3064 Food Court,

ankstown NSW 2200
<TelV<9709 3322
MobV<0414 424 275<
7648062
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Merrylands Stockland, Plumpton & Stanhope Gardens.

mail: ads@meherald.com.au
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مطلوب للعمل

Insurance when starting up a Business

Public
Liability Insurance for your Trade Work
التهاني بأحر
نتقدم
 Home Construction Insurance
 من اجلالية العربيةYour Specialist AMP Advisers
شتورا
يف اجبان والبان
165C Wattle Street
Bankstown
واالسالمية خاصة
 عامةCall us Today
ضرورية
اخلربة ليست
 مبناسبة عيد الفطر02 9707
3077
بدوام كامل
العمل
360
 السعيدMob: 0414 309
email: danny@eaglevaleinsurance.com.au
 أعاده اهلل على اجلميعojè€a@@‚bÌc@áÓ«aÏæa@›j‘„ˇ
 بعد2،00  صباحا حتى الـ9 الرجاء االتصال من
Dekkan
Servwell
Pty Ltd ABN 52 110 494 507 trading as Eaglevale Insurance
والربكات
باخلري
Services are Authorised Representatives of AMP GI Distribution Pty Ltd
:الظهر من االثنني اىل اجلمعة على الرقم
وكل عام واجلميع خبري
97937359
اهلريالد
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لبنانيــات

لبنان يتسلّم رئاسة جملس األمن ويتم ّسك بالقواعد اإلجرائية

ميقاتي يف رسالة جوابية إىل ساركوزي:

رئيس اجلمهورية يرتأس جلسة رفيعة للديبلوماسية الوقائية

جن ّدد احرتامنا للشرعية الدولية ونلتزم قراراتها

ّ
تسلم لبنان أمس االول رئاسة
جملس األمن أليلول اجلاري،
يف عملية اجرائية للمرة الثانية
خالل واليته ملدة سنتني يف
أرفع منتدى للحفاظ على األمن
والسلم الدوليني.
وباشرت البعثة اللبنانية الدائمة
لدى األمم املتحدة برئاسة
السفري نواف سالم هذه املهمة،
مرتافقة مع استعدادات أخرى
الستقبال رئيس اجلمهورية
ميشال سليمان الذي يشارك
يف الدورة السنوية السادسة
والستني للجمعية العمومية
للمنظمة الدولية ويلقي كلمة
أمامها يف  21من اجلاري،
ويرتأس جلسة رفيعة املستوى
جمللس األمن عن «الديبلوماسية
الوقائية» يف  22منه.
أوضح سالم صبيحة تسلمه
رئاسة جملس األمن للشهر
اجلاري أنه «على غرار ما فعلناه
خالل رئاستنا اجمللس السنة
املاضية حني أدخل لبنان
موضوع احلوار بني الثقافات
وحل النزاعات على جدول أعمال
جملس األمن ،سندخل هذه
السنة موضوع الديبلوماسية
الوقائية اىل اجمللس ،حيث
سيجرى نقاش عام حول هذا
املوضوع املرتابط مع موضوع
السنة املاضية ،فكلما حتسن
على
والتعرف
التواصل
اآلخر تتحسن مكافحة الصور
النمطية اليت تولد عنصرية
وكراهية وتاليًا هذه أمر خيفف
النزاعات» .والحظ أن «أول
من أدخل مفهوم الديبلوماسية
الوقائية على قاموس العالقات
الدولية هو األمني العام الثاني
لألمم املتحدة داغ هامرشولد.
وعاد هذا املوضوع ليتبلور مع
األمني العام سابقًا بطرس غالي
يف اطار جدول أعمال السالم»،
موضحًا أن «هذا املفهوم يشمل
الوسائل واألفعال الديبلوماسية
يف مراحلها املبكرة من أجل
احليلولة دون نشوء نزاعات،
أو احليلولة دون تفاقمها ،أو
احليلولة دون انتشارها» ألن
«درهم وقاية خري من قنطار
عالج».
وأفاد أنه «خالفًا لوهم أن

النزاعات يف العامل انتهت بعد
انتهاء احلرب الباردة ،وملا قاله
منظرون عن نهاية التاريخ»،
تبني أن «عدد النزاعات يف
العامل عاد يزداد.
تغريت طبيعتها» إذ صارت
«تأخذ شكل حروب أهلية»،
الفتًا اىل دراسة أصدرها البنك
الدولي حديثًا عن األزمات
واألمن والتنمية وفيها أن
«هناك تكاليف مرتفعة لعدم
التحرك سريعًا واحلؤول دون
نشوء النزاعات أو تفاقمها أو
انتشارها» .وتفيد أن «معدل
تكاليف احلرب األهلية يوازي
أكثر من  30سنة من منو الناتج
القومي يف دول نامية متوسطة
احلجم .وأن العودة اىل مسار
النمو الطبيعي للدول اليت دخلت
حروبًا أهلية يتطلب  14سنة».
ورأى أنه «من أجل تنمية القدرة
على التصدي هلذه احلاالت قبل
نشوء النزاعات ،ينبغي تنمية
القدرة التحليلية لدى دائرة
الشؤون السياسية يف األمم
املتحدة وتنمية وسائل اإلنذار
املبكر واألهم تنمية القدرة
على التدخل السريع .وهذا
يتطلب تنمية دور األمني العام
يف استخدام املساعي احلميدة
والتدخل يف الوساطة وضرورة
تعزيز دور املبعوثني اخلاصني
لألمني العام وتعزيز دور
املكاتب اإلقليمية اليت تساعد
يف جتنب حتول اخلالفات اىل
نزاعات حادة».
وكل هذا يستوجب ،حبسب
سالم «تعزيز دور الديبلوماسية
الوقائية الذي يتطلب بدوره
مرونة أكرب وانفتاحًا يف عمل
األمم املتحدة وبعثاتها يف
اخلارج ،على العبني جدد،
فض ًال عن التواصل األوسع مع
قوى اجملتمع املدني والصحافة
ووسائل اإلعالم احمللية».
ومل يشأ سالم اخلوض طوي ًال
يف العناصر املدرجة على
جدول األعمال أليلول ،غري
أنه أشار اىل «موضوع ميكن
أن يتطور اىل حد كبري وهو
عضوية فلسطني كدولة يف
األمم املتحدة» ،موضحًا أن
«هناك شقًا يتعلق بتكريس

االعرتافات بفلسطني كدولة،
وهذا ميكن أن حيصل من طريق
نقل طبيعة عضوية فلسطني
اليوم من منظمة مراقبة اىل
دولة مراقبة» ،مما يتيح هلا
كل حقوق الدول وامتيازاتها،
ومنها االنضمام اىل املنظمات
الدولية والدخول يف املعاهدات
الدولية وغري ذلك ،على غرار
ما هي الفاتيكان حاليًا وما
كانته سويسرا سابقًا .وأضاف
أن «العضوية الكاملة تتطلب
توصية من جملس األمن اىل
اجلمعية العمومية .ويرجح أن
يواجه طلب فلسطني استخدام
حق النقض».
املتحدة.
الواليات
من
واستدرك أن هذا «ال يعين أن
السلطة الفلسطينية لن تسلك
هذا الطريق .ميكن سلوك أي
من الطريقني أو مزيج بني
هذا وذاك .أيًا كان اخليار
الفلسطيين ،وهو اخليار العربي،
لبنان يف رئاسته جملس األمن
ويف دوره يف اجلمعية العمومية
سيكون يف طليعة الداعمني
للتوجه الفلسطيين».
واىل ثالث مناقشات عامة عن
أفغانستان والصومال وهاييت
سرياليون
عن
واحاطات
وليبرييا وساحل العاج وقربص
والسودان وليبيا والعقوبات
على ايران ،الحظ سالم أنه
«ميكن اصدار قرار جديد عن
ليبيا يف حال تقرر ارسال بعثة
لألمم املتحدة».
وأكد أنه بالنسبة اىل سوريا
«مل يطرح أحد حتى اآلن عقد
جلسة رمسية» حول الوضع
هناك .وأضاف أنه «إذا طرحت
أي دولة موضوع سوريا ،حنن
نتمسك كرئيس جمللس األمن
باإلجراءات واألصول الواردة
يف النظام الداخلي جمللس
األمن ،وسننفذها حبذافريها
يف موضوع سوريا كما يف أي
موضوع آخر».

أكد رئيس جملس الوزراء جنيب
ميقاتي «شكر لبنان لفرنسا على
دعمها املستمر للبنان والتزامها
الثابت احملافظة على استقالله
وسيادته».
ويف رسالة جوابية وجهها
اىل الرئيس الفرنسي نيكوال
ساركوزي ردا على رسالة كان
وجهها اليه اخريا قال الرئيس
ميقاتي إن «لبنان يفخر أن يكون
من بني الدول املؤسسة لشرعة
االمم املتحدة ،ومن هذا املنطلق
فاننا جندد احرتامنا الشرعية
الدولية ونلتزم تطبيق القرارات
الدولية ال سيما منها القرار
.»1701
أضاف« :يف زيارتي األخرية
للجنوب حرصت على التأكيد
لقيادة القوات الدولية التزام
حكومتنا تنفيذ هذا القرار وتوطيد
التعاون بني اجليش اللبناني
والقوات الدولية».
وإذ جدد «إدانة لبنان االعتداء
الذي استهدف أخريا الكتيبة
الفرنسية يف جنوب لبنان» قال
إن مشاركة فرنسا يف القوات
الدولية تتجاوز الصداقة اليت
تربط بلدينا ،لتعكس شعورا
بالثقة لدى اللبنانيني مفعما
باهلدوء واالستقرار ،بان فرنسا
ستبقى اىل جانبهم دائما
وستساهم يف تأمني السالم
لبلدهم ،ال ســــــــيما يف هذه
املرحلة الدقيقة وغري املستقرة
اليت متر بها دول الشرق
األوسط».
وقال إن «لبنان محل دائما رسالة
السالم واللبنانيون يشعرون
باحلزن العميق عندما يصاب
جندي من القوات الدولية ،اليت
حتمل الرسالة ذاتها على أرض
لبنان.
إنين أوكد لكم ،سيادة الرئيس،
عزمي واحلكومة على العمل ملنع
تكرار مثل هذه االعتداءات،
وهلذا السبب أكرر رغبتنا القوية
يف بقاء القوة الفرنسية يف عداد
القوات الدولية العاملة يف جنوب
لبنان».

وشكر لفرنسا «دعمها املستمر
لتدريب اجليش اللبناني وجتهيزه
بالعتاد واخلربات» ،ورأى ضرورة
«مواصلة هذا الدعـــــم من أجل
قيام اجليش باملهمات املطلوبة

منه».
وكان ميقاتي شارك امس يف
املؤمتر الدولي حول ليبيا الذي
عقد يف فرنسا بدعوة من الرئيس
ساركوزي للبحث يف إعمار ليبيا.

شربل يواصل جولته عن قانون االنتخاب
ويقرتح اليوم جملس قيادة قوى األمن

انطلق امس ورشة التعيينات يف
الدوائر التابعة لوزارة الداخلية،
باقرتاح وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل جملس قيادة
اصيل لقوى االمن الداخلي
كمقدمة مللء الشواغر يف سائر
املؤسسات والدوائر التابعة
للوزارة تدرجيا.
ونقلت «وكالة االنباء املركزية»
من مصادر مطلعة يف وزارة
الداخلية ان اخلطوة ستنسحب
تباعا على دوائر الوزارة اليت
تشهد شغورا يف مراكزها
حزمة
مع
تزامنا
االصيلة
اجراءات تطويرية وتنظيمية
تشمل املديريات التابعة للوزارة
بدءا من مركز التحكم املروري

الذي سيتم تشغيله للتحكم
خبطة السري ضمن نطاق بريوت
الكربى.
ويف سياق متصل ،يواصل شربل
جولته على القيادات السياسية
يف اطار املشاورات يف شأن
قانون االنتخابات ويزور قريبا،
رئيس «جبهة النضال الوطين»
النائب وليد جنبالط واالمني
العام لـ»حزب اهلل» السيد حسن
نصراهلل لالطالع على مواقفهما
ووجهيت نظرهما يف هذا الشأن،
بعدما كان اجتمع اىل الرئيس
امني اجلميل والنائب العماد
ميشال عون ورئيس حزب
القوات اللبنانية مسري جعجع يف
وقت سابق.

التمديد سنة لـ»اليونيفيل» وسالم طالب بلجم االنتهاكات

مدد جملس األمن باإلمجاع ومن
ّ
دون تعديل مهمة قوة األمم
املتحدة املوقتة العاملة يف
جنوب لبنان «اليونيفيل» سنة
بناء على
حتى  31آب 2012
ً
طلب احلكومة اللبنانية.
وأشاد اجمللس يف قراره الرقم
 2004بالدور اإلجيابي الذي
تضطلع به القوة الدولية «اليت
ساعد انتشارها مع اجليش
اللبناني يف وجود جو اسرتاتيجي
جديد يف جنوب لبنان».
وندد باالعتداءات اإلرهابية
اليت تستهدف «اليونيفيل»،
وحض كل األطراف على «التزام
واجب احرتام سالمة اليونيفيل
وموظفي األمم املتحدة اآلخرين
وضمان حرية حتركهم من دون

معوقات».
وكان مندوب لبنان الدائم
السفري نواف سالم أكد يف
كلمة خالل جلسة التمديد «التزام
لبنان التنفيذ الكامل للقرار
 ،»1701داعيًا األمم املتحدة
اىل «وضع حد النتهاكات
إسرائيل وتهديدها السيادة
اللبنانية ،والسماح بتطبيق
القرار واالنتقال من الوضع غري
املستقر لوقف األعمال العدائية
اىل الوقف الدائم للنار».
ومما قال »:نعتقد ان أهداف
القرار  1701وبنوده تقوض مع
كل انتهاك تقوم به إسرائيل
جملالنا اجلوي وكل تعد على
مياهنا اإلقليمية وكل عقبة
لرتسيم اخلط األزرق(.»)...

Lucky Len . No.1
بإدارة لطف اهلل حجّار

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
printed by: New Age Printing Pty Ltd
22 Clyde Street Rydalmere NSW 2116

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
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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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نواب «املستقبل» قاطعوا املفيت قباني
والشعار يذكّر ميقاتي بتمويل احملكمة
اختذت مقاطعة نواب كتلة
«املستقبل» االحتفال بعيد
الفطر يف مسجد حممد االمني
الثلثاء املاضي بعدًا سياسيًا
ّ
بارزًا اذ
شكلت  ،كما اكد
احد نواب الكتلة حممد قباني،
«رسالة» اىل مفيت اجلمهورية
الشيخ حممد رشيد قباني
حيال لقاءات أجراها اخريًا
واتسمت بتوقيت اثار لدى
الكتلة موقفًا سلبيًا.
ومع ان احدًا مل يفصح
عن السبب املباشر عزيت
مقاطعة نواب «املستقبل»
اىل ان املفيت استقبل يف
يوم صدور البيان االتهامي
للمحكمة اخلاصة بلبنان وفدًا
من «حزب اهلل» ،واستقبل
السفري السوري علي عبد
الكريم علي ،فض ًال عن امور
اخرى دفعت االزمة الصامتة
بني «املستقبل» واملفيت اىل
العلن.
اما يف خطبته يف عيد
الفطر فأعلن املفيت قباني،
أننا «ال نساوم على نهائية
وطننا لبنان ،وطنًا واحدًا
وموحدًا جلميع ابنائه مسلمني
ّ
ومسيحيني ،ولن نساوم على
مشروع بناء الدولة القوية
القادرة العادلة .ولن نساوم
على اتفاق الطائف ،الذي
أرسى قواعد الدولة اللبنانية
على اساس وحدة اللبنانيني،
مسلمني
ومشاركتهم
ومسيحيني يف حاضر وطنهم
لبنان ومستقبله».
اضاف« :ولن نساوم على
وحدتنا الوطنية ،ولن نعود

بالتاريخ اىل الوراء لنسلك
طريق االقتتال وحروب الفتنة
من جديد .ولن نساوم على
الكلمة الطيبة اليت حتفظ
تواصل اللبنانيني مع بعضهم
مبا ينزع فتيل الفتنة من بني
صفوفهم .ولن نساوم على
حتقيق العدالة واحملكمة الدولية
باغتيال الرئيس الشهيد
رفيق احلريري ،ولن نساوم
على العدالة جلميع اللبنانيني
يف حقوقهم بالتوازن الكامل
وغري املنقوص يف مؤسسات
الدولة (…)».
وختامًا توجه قباني وممثل
رئيس احلكومة الوزير حسان
دياب وشخصيات اىل ضريح
الرئيس رفيق احلريري وتلوا
الفاحتة.

طرابلس

أم مفيت طرابلس
اىل ذلك ّ
والشمال الشيخ مالك الشعار
املصلني يف اجلامع املنصوري
وألقى خطبة العيد يف حضور
رئيس احلكومة جنيب ميقاتي،
ووزير املال حممد الصفدي،
ووزير الدولة امحد كرامي
والنائبني مسري اجلسر وحممد
كبارة وحشد من الشخصيات.
ورأى الشعار ان «احملكمة
اليت امجع اللبنانيون عليها يف
طاولة احلوار ال ميكن ان تكون
اسرائيلية املنشأ واملنبت،
واجملمعون عليها يف طاولة
احلوار ،وهم دهاقنة السياسة
يف لبنان ،ال ميكن على
االطالق ان يفوتهم ذلك،
هذه احملكمة تنتظر التمويل،

وقد اعلنتم انكم ستفعلون،
وهنا ال يسعين اال ان اكرب
فيكم جرأتكم وان امسع
اهل طرابلس ولبنان بأنكم
فاعلون ،بل وان دم الشهيد
رفيق احلريري يف ذمتكم،
كما اعلنتم اكثر من مرة هذه
العهود ال يتحملها اال الكبار
يا دولة الرئيس وانتم اهل
لذلك (…)».

قبالن

من جهته ادى نائب رئيس
اجمللس االسالمي الشيعي
االعلى الشيخ عبد االمري قبالن
صالة العيد وألقى اخلطبة
يف مقر اجمللس .وقال:
«(…) لقد سقط الطاغية
القذايف بسوء عمله وظلمه
وانانيته وحقده وبتعاليه على
الناس ،واآلن نعيش سقوط
هذا الطاغية ،فنطالب ليبيا
وشعبها ومن يستلم زمام
االمر بعد الطاغية بالكشف عن
قضية االمام (السيد موسى)
الصدر ورفيقيه الشيخ حممد
يعقوب والصحايف عباس بدر
دمر
الدين ،فالظلم اذا دام ّ
وعلى الباغي تدور الدوائر،
ونقول لكل ظامل ومعتد ومتكرب
مصريكم واحد حفرة يف بطن
االرض فانتبهوا واتعظوا ممن
كان قبلكم وابتعدوا عن كل
ضاللة وفساد وبغي ،نقول
للمؤمنني يف كل العامل انظروا
حولكم وارمحوا ضعفاءكم
واهتموا بشأنهم وابتعدوا عن
كل شر وبغي ومنكر وظلم
(…)».

سامي اجلميل :ال ُتبنى الدولة
باإلكراه والقوة وحزب اهلل يتصرف
كما الصهاينة يف إسرائيل
اعترب منسق اللجنة املركزية يف
حزب الكتائب اللبنانية النائب
سامي اجلميل ان «حزب اهلل»
وضع يده على السلطة يف
لبنان ويتصرف «كما الصهاينة
يف اسرائيل جلهة السيطرة
على االرض ورفض االعرتاف
باآلخرين وبالقرارات الدولية».
وحتدث عن تهديد رئيس
بلدية ترشيش بالقتل بسبب
الكشف عن شبكة االتصاالت،
وتوجه اىل «حزب اهلل» قائ ًال:
«ال نوافق على مشروعكم
وسالحكم وأيديولوجيتكم لكننا
لن نبين الدولة اال معكم ولكن
ليس باالكراه والقوة».
كما وصف تصريح وزير
اخلارجية عدنان منصور عن
سوريا بعد اجتماع وزراء
اخلارجية العرب يف القاهرة،
بأنه «ال
يشرف اللبنانيني وهو
ّ
سابقة خطرية وغري مقبولة من
وزير خارجية لبنان».
حتدث اجلميل خالل مؤمتر
صحايف عقده يف بيت الكتائب
املركزي يف الصيفي ،تناول
فيه التطورات السياسية
واالمنية .واشار اىل «ان حزب
اهلل» يتصرف كأنه دولة خارج
الدولة ،ويفيد من وجوده
يف السلطة لتكريس سلطة
ودولة اخرى موجودة على
بنيت
اللبنانية،
االراضي
على مفهوم املقاومة اليت
حتتاج لكل مقومات الدولة.
وقال« :متكن حزب اهلل من
ان يوجد سلطتني حتت سلطته
السياسية ،واحلزب مسؤول

وقيم على الدولة الرمسية
ودولته اخلاصة لكن االرادة
واحدة وهذا ما ميكنه من حتقيق
اهدافه على كل املستويات،
من احملكمة الدولية وممارسة
السلطة يف لبنان والعمل على
حتقيق ايديولوجيته ومشروعه
السياسي».
اما يف موضوع احملكمة الدولية
فرأى ان بعض الوزارات
تتعاون مع احملكمة الدولية
بطريقة «مدوزنة وقبة باط»
وان مواقف الرئيس جنيب
ميقاتي توزيع ادوار ،للحفاظ
على ماء الوجه ( .)...وعن
مقابلة «التايم» اعترب ان ردة
فعل حزب اهلل أظهرت انه
وقع يف الفخ ،اي انه اعرتف
انه على علم مبكان اقامة
املتهمني.
واضاف« :ان حزب اهلل دخل
يف مواجهة واسعة مع احملكمة
والقضاء الدوليني ووضع
نفسه طرفا يف مواجهة عائالت
الشهداء».
ورأى يف طريقة تعامل «حزب
اهلل» يف السلطة اللبنانية «ما
ّ
يذكر بالنهج السوري عندما
كان حيتل لبنان»ُ ،مظهرا اوجه
شبه مثل اسقاط احلكومات
وتهديد القيادات واالحزاب
واستخدام منطق التخوين
والتعامل مع اسرائيل.
واشار اىل «ان االخطر هو العمل
واأليديولوجي
اإلسرتاتيجي
والذي ال ميكن اال ان نعترب انه

مقتبس عن عدو «حزب اهلل»
واللبنانيني وهو الصهاينة،
فنحن ننظر ونراقب ونرى
ان احلزب يتصرف يف لبنان
عدم
جلهة
كالصهاينة،
االنصياع للقرارات الدولية
وختويف اجملتمع اللبناني وجعله
يعيش يف حالـــــة ذعــــر،
وصو ً
ال اىل اعتبـــاره االرض
له والعمل على انشاء دولة
دينية على االراضي اللبنانية
وسياسة التوسع املتمثلة
بشراء االراضي والتعدي على
االمالك اخلاصة.
كما حتدث اجلميل عن مد
شبكة االتصاالت اىل ترشيش
من دون ان تعلم الدولة شيئًا
وتهديد رئيس البلدية بالقتل.
وتابع« :نريد قول احلقيقة يف
وجهكم ونؤكد اننا ال نوافق
على مشروعكم وال على
سالحكم وال على وجودكم،
ولكن ال نقبل اال ان نبين
الدولة معكم ومع اجلميع ولكن
ليس باالكراه والقوة».
ّ
وذكر مبا قاله يف جملس
النواب ،من ان يف لبنان
مواطنني درجة اوىل ودرجة
ثانية ،مشددا على ان الذي
جيعل لبنان مستقرا هم مواطنو
الدرجة الثانية.
وحذر من خراب لبنان ،مكررًا
دعم الكتائب للجيش ،الذي
حثه على أن يربهن انه حامـــي
الكل ويتعامل مع اجلميع
مبساواة.

مطلوب للعمل يف فرن ومطعم
مطلوب للعمل بدوام كامل :
 طبّاخ مع خربة يف حتضري املع ّجنات و َخب ِزها مساعد طبّاخوسيجري االفتتاح يف منتصف أكتوبر /تشرين األول
ملطعم يفLeichhardt
اخلربة ضرورية  -ال تقل عن سنتني.
للمزيد من املعلومات الرجاء اإلتصال على الرقم:
0425286033

مطلوب معلمون
مطلوب معلمون مهرة يتقنون مهنة جنارة
الباطون وعمال ايضا للعمل مع شركة
CONFORM AUSTRALIA
يف سيدني..
الرجاء االتصال بالسيد يوسف على
الرقم التالي0405 555 788 :
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جملس املطارنة قلق من انقسامات السياسيني:

بري يف مهرجان الصدر :نتلهف للحظة احلقيقة وحتديد مكان اإلمام

للتعالي على املصاحل الضيقة وتوحيد الكلمة

اجليش خط أمحر وسوريا مفتاح احلرب واالستقرار يف املنطقة

عقد جملس املطارنة املوارنة
اجتماعه الشهري يف املقر
الصيفي للبطريركية يف الدميان
برئاسة البطريرك مار بشارة
بطرس الراعي بدل االجتماع
الذي كان سيعقد األربعاء
األول من ايلول بسبب سفر
البطريرك اىل فرنسا .وشاركت
عامات
يف االجتماع رئيسات
ّ
للرهبانيات النسائية يف لبنان
خاصة من البطريرك
ني دعوة
لب َ
ّ
ّ
 .وأصدر اجمللس بيانًا تاله
امني سر البطريرك اخلوري نبيه
ترس ،وجاء فيه:
«يستعد صاحب الغبطة
ّ
الرمسية األوىل
للقيام بزيارته
ّ
ً
تلبية لدعوة فخامة
لفرنسا،
الفرنسية
اجلمهورية
رئيس
ّ
ّ
السيد نيكوال ساركوزي ،عم ًال
ّ
بتقليد عريق يف العالقات بني
والبطريركية
الدولة الفرنسية
ّ
ّ
يتمنى اآلباء لغبطته
املارونية.
ّ
التوفيق يف مساعيه يف سبيل
ترسيخ هذه العالقات ،وتعميق
الصداقة بني فرنسا ولبنان.
ُيقلق اآلباء ما يسمعونه
ّ
تشنجات
من
ويشاهدونه
ُ
وانقسامات بني السياسيني،
ّ
تشل حركة احلكومة ُ
وتقعدها عن
مبسؤولياتها جتاه الوطن
القيام
ّ
واملواطننيُ ،
مؤسسات
هدد
وت ّ
ّ
اللبناني.
واجملتمع
الدولة
املسؤولني
اآلباء
ويدعو
٤
مجيع ﺍﻟﺴﺒﺖ
ﺻﻔﺤﺔ ٢٢
اىل التعالي على املصاحل
ورص الصفوف،
الضيقة،
ّ
ّ
وتوحيد الكلمة ،والعمل معًا
على اعادة بناء هذه الدولة
احملبة واملساواة
على أسس
ّ
والعدالة ،ضمن احرتام دستور
البالد وقوانينها.
ويزيد قلق اآلباء استمرار
االضطرابات واألحداث املؤملة
يف بعض البلدان العربية
الشقيقة ،وتفاقم األوضاع
فيها.
واالجتماعية
األمنية
وهم يسألون اهلل أن حُي ّل
األمن والسالم واالستقرار يف
وي ّقق فيها ما
هذه البلدان ،حُ
حرية
تصبو اليه شعوبها من
ّ
ودميوقراطية وعدالة ،بالتفاهم
ّ
والتعاون بني مجيع أبناء هذه

األوطان.
الدولي
اجملتمع
يستعد
ّ
لالعرتاف قريبًا بدولة فلسطني
ّ
وستني
بعد اكثر من ثالثة
قدم فيه
عامًا من نضال
ّ
ٍ
تضحيات
الشعب الفلسطيين
ُجّلى لقيام دولته ،واستعادة
صر على ّ
حق
حقوقه (ُ )...
وي ّ
عودة ال ّالجئني الفلسطينيني
اىل دولتهم املرتقب اعالنها،
تكرسه املواثيق
حبسب ما
ّ
بد
والقرارات
الدولية .كما ال ّ
ّ
من االشارة اىل عدم حتويل
ال ّالجئني الفلسطينيني اىل
صفة رعايا أجانب.
عرض اآلباء واقع املدارس
منها
والكاثوليكية
عمومًا،
ً
خدمتها
لناحية
خصوصا،
الرتبوية لكل شرائح اجملتمع
ّ
حيث اآلباء
اللبناني ( )...و
مسؤولياتها
حتمل
الدولة على
ّ
ّ
ً
كاملة يف هذا االطار ومحاية
هذا القطاع احليوي الذي خيدم
عددًا كبريًا من اللبنانيني أبناء
الطبقات الفقرية.
وضع
اآلباء
عرض
كما
املستشفيات الكاثوليكية ،وما
تتعرض له من ضغوط مالية من
ّ
جراء ّ
تأخر اجلهات الضامنة ،وال
ّ
سيما منها الرمسية ،يف دفع
ّ
ّ
ّ
مستحقات
يرتتب عليها من
ما
(.»)...
آخر ترأس البطريرك
ﺣﺰﻳﺮﺍﻥصعيد
على
٢٠١١
املاروني أمس اجتماعا لقضاة
احملكمة الروحية املارونية يف
حضور املشرف العام اجلديد
على العدالة فيها املطران حنا
علوان.
والتقى البطريرك يف الدميان
السفارة
باعمال
القائم
الفرنسية ديدييه شابري وعرض
معه برنامج الزيارة اليت يقوم
بها اىل فرنسا بدءًا من غد
السبت .ثم استقبل الوزير
السابق فريد هيكل اخلازن ،ثم
املغرتب وديع العبسي
وكان البطريرك الراعي زار
مساء األربعاء بلدة حدشيت
مستكمال جوالته الراعوية على
بلدات اجلبة ،حيث أعد له
استقبال حاشد.

خرج مجهور حركة «امل» مرتاحًا
من بعلبك مساء ليل االربعاء بعد
مشاركته يف احياء الذكرى الـ33
لتغييب االمام موسى الصدر
ورفيقيه الشيخ حممد يعقوب
والصحايف عباس بدر الدين
عندما مسع من رئيس جملس
النواب نبيه بري عبارة «سنكون
متلهفني للحظة احلقيقة وحتديد
مكان االمام».
وتزامن موعد املهرجان هذه
السنة وانهيار نظام العقيد
معمر القذايف يف ليبيا وسقوط
قلعته طرابلس الغرب يف ايدي
الثوار.
وحضرت اجلموع من اجلنوب
والضاحية اجلنوبية وبلدات يف
قضاء جبيل اىل بعلبك املدينة
اليت احبها الصدر ومل يبخل
البقاعيون باملشاركة يف الوفاء
هلذا الرجل الذي عاش همومهم
ومعاناتهم.
وتدفقت احلشود اىل ساحة مرجة
ساحة القسم يف رأس العني
يف قلب بعلبك.
وغصت الطرق
ّ
والشوارع املؤدية اىل مكان
املهرجان جبمهور من خمتلف
االعمار.
ورد بري يف كلمة على مجلة
من املوضوعات اليت تهم
سائر االفرقاء يف البلد .وجدد
دفاعه عن اجليش ووضعه يف
مرتبة «اخلط االمحر ومن غري
املقبول املس به من قريب او
بعيد» .وكرر دعوته اىل احلوار
واالستفادة من «درس الوحدة
الوطنية الذي جتلى يف اقرار
قانون النفط».
واعترب ان «سوريا مفتاح احلرب
ومفتاح االستقرار يف املنطقة».
وحضر اىل بري الذي مثل رئيس
اجلمهورية ميشال سليمان ،وزير
اخلارجية عدنان منصور ممث ًال
الرئيس جنيب ميقاتي ،منسق
«تيار املستقبل» يف بعلبك
حسني صلح ممث ًال الرئيس
سعد احلريري ،الوزيران علي
حسن خليل وحسن احلاج حسن،
النائب السابق سليم عون ممث ًال
رئيس «تكتل التغيري واالصالح»
النائب ميشال عون ،النائب
اكرم شهيب ممث ًال رئيس
«جبهة النضال الوطين» النائب
وليد جنبالط ،رئيس اجمللس
السياسي يف «حزب اهلل» ابرهيم
امني السيد ممث ًال السيد حسن
نصر اهلل ،السيد صدر الدين
الصدر ،السيدة رباب الصدر.
كذلك شارك ممثلون لرؤساء
الطوائف االسالمية واملسيحية
ونواب.
وقدم االحتفال نائب رئيس
ّ
املكتب السياسي يف احلركة
الشيخ حسن املصري.
ومما قاله بري يف كلمته «لقد
طلبنا اىل احلكومة اللبنانية
واستجابت تشكيل جلنة لتقصي
احلقائق من خالل االنتقال اىل
ليبيا واجراء االتصاالت املطلوبة
لتحديد مكان اخفاء االمام ورفيقيه
واطالقهم .اننا متأكدون اننا على
قاب قوسني او ادنى من كشف
جرائم النظام اللييب جتاه شعبه
وجتاه اشقائه وخصوصًا لبنان
عرب تأجيج النزاعات الداخلية
واختطاف االمام الصدر ،وحنن

ﻣﻠﺒﻮﺭﻥ

سنكون متلهفني للحظة احلقيقة
وحتديد مكان االمام (…)».
اضاف« :اننا قبل مسألة «حديث
السالح» نقول :ان من حقنا
ان نطلب التزاما وطنيا باعتبار
اسرائيل هي العدو واخلطر على
لبنان ،وان نقف اىل جانب دول
املمانعة واملكافحة ضد العدو
االسرائيلي.
ثم اننا نسأل أمل تؤد هذه
املقاومة واجب حترير االرض
باستثناء مزارع شبعا وتالل
كفرشوبا؟ وهي يف هذا االطار
تلتزم مواقف الدولة يف اطار
القرار  1701ام ال؟ فلماذا منذ
عام  2006حتى اآلن ال يتم باقي
التحرير؟
ونسأل هل تتدخل املقاومة يف
مهمات اجليش ودوره يف اطار
القرار  1701او يف مهماته
الوطنية ازاء الرد على اخلروق
االسرائيلية الربية من كفركال
اىل الوزاني وميس اجلبل كما
حدث اخريا؟(.)...
وبعيدا من املساجالت فلنتفق
مجيعا ان اجليش خط امحر وليس
من مصلحة احد ومن غري املقبول
املس به من قريب او بعيد اال
اذا كنا ال نريد جيشا وال نريد
مقاومة ،وبالتالي ال نريد شعبا
وال نريد وطنا.
اننا ويف انتظار ان نتحاور وان
نتفق على االسرتاتيجية الدفاعية
للبنان ،سنبقى نتمسك بالوصفة
باجليش
املتمثلة
السحرية
 Melbourneمنتظرين
والشعب واملقاومة،
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تشبك كل األيادي البيضاء وتعلو لتهوي فوق كل ما هو
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ألحبائنا وأهلنا
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أيامكم أعياد وإنشاد لكل ما فيه
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وشعبنا ووطننا
أيامكم أعراس اخلري للخري
عام وأنتم خبري
كل ٍ
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Tel/Fax: 03 9391 0686
اخلريMb:
1794ماهر04
 9650قنصل لبنان

من بعض القوى ان تأخذ دورها ان هذا االمر ال يعين انه ال توجد
سياسيا وعسكريا اذا لزم االمر مطالب حمقة للشعب السوري،
يف الدفاع عن لبنان ،وهي وان حتديث النظام يف سوريا
ستلمس دائما ان اسرائيل هي جيب ان يكون هدفا مركزيا ،وان
يف موقع املعتدي وان علينا سوريا جيب ان تكون امنوذجا
سويا ان نقرر الدفاع(.»)...
لنظام منطقتها العربية.
وتطرق بري اىل الوضع يف اننا نالحظ يف هذه املرحلة
بالقول()...
سوريا
«ليس السياسية ان سوريا دخلت
هناك مكان عربي عليه خيمة يف حال ختل من بعض النظام
زرقاء يف استبعاد عدوى «ثورة العربي ،ال بل من اغلبه ،الذي
االرز» ووصوهلا اليه مثال وهي ال يعرف انه «اكل حيث اكل
الثورة اليت كانت حتى قبل الثور االبيض» ،وان رهاننا كان
تنحي (الرئيس املصري السابق دائما ومن اجل بناء قوة املوقف
حسين) مبارك تتشاور معه على العربي وبناء الثقة وتعزيزها يف
السياسات اخلارجية املتصلة العالقات السورية – السعودية،
بلبنان ،ال بل ختبئ شهود الزور ويف العالقات السورية – املصرية
عند اركانه ،ثم انها فجأة زعمت ويف عالقات اجلوار العربية –
انها سبقت شباب مصر اىل االيرانية ،يسألون ملاذا املوقف
ميدان التحرير.
من سوريا هو غريه بالنسبة اىل
اننا نوجه عناية البعض الذي اآلخرين؟ اجلواب بصراحة ،اوال
قام وال يزال جبعل سوريا اننا ازاء ما جيري داخل سوريا،
واجلمهورية االسالمية يف ايران ال بد وحرصا عليها ومن منطلق
هدفا اعالميا ،وحاول يف كل عالقات االخوة واجلوار والتاريخ،
يوم خلق «بروباغندا» حول وقائع ان نتابع ما جيري يف كل مدينة
وهمية او املبالغة يف تصوير وبلدة وقرية ودسكرة ،الن
احداث يف ذلك البلد الشقيق للبنانيني عالقات مباشرة وقربى
وذلك البلد الصديق .لقد انتقل مع اهلهم وذويهم يف كل مكان
هذا البعض اىل تسخري وسائل من سوريا.
اعالمه للهجوم على سوريا ،وألن سوريا بلد ممانعة ومقاومة
واقام غرف العمليات يف غري وداعمة لكل احلركات الوطنية
منطقة لبنانية ،وحاول جتنيد ولفلسطني واهلها.
سوريني وتسليحهم،
وهرب الرجاء االنتباه هنا ،الن املؤامرة
ّ
وتكنولوجيا
 22تقسيمها
Saturdayتستهدف
على سوريا
4 June
االموال والشعارات 2011
Page
االتصال ،والنتيجة كانت رمبا وهذا التقسيم يشكل خطرا
ليس اطالة امد االزمة يف سوريا على العراق وتركيا ولبنان ،نعم
بل اطالة امد معاجلتها(.)...
لبنان ،هل تسمعون(.»)...
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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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مقاالت

الصهيونية تلتقي مع القاعدة لضرب سورية
حروب ضروس شرسة تعصف
وتهب من كل صوب على
سورية ..مؤامرات تصب يف
مصلحة املؤامرة الكربى على
بالدنا وحتديدا سورية ...أكتب
علين أقدم شيئا قليال من
خربات كبرية لرجل وهب حياته
لقضية االنسان االساسية يف
احلياة اال وهي الكرامة واحلرية
وحق تقرير املصري.
بداية أتقدم من الصديق العزيز
مارون خوري بتحية احلياة ...
أشكرك على كلمتك
القيمة يا
ّ

لبنان :استقرار امين وتفاهة سياسية جعلت
الشموع افضل من الكهرباء
بطرس عنداري

بقلم سعيد صيداوي
(أبو عمّار)

أخي مارون وأقول لك :ان النفوس الكبرية املفعمة باخلري وحمبة
االنسان واليت تتمتع بقوة املعرفة هي النفوس اليت تدرك النها
تعرف ان العنصرية واحلقد والكراهية هي اخلطر احلقيقي على العامل
وباالخص علينا حنن اهل العروبة الصادقة ..من هنا نؤكد اننا خنوض
حروبا مصريية يف مواجهة ما يدور اليوم على ارض سورية حتديدا
النها قلب العروبة وسيفها وترسها وكلمتها ...تلك الصهيونية اليت
حتتل ما يسمى بـ «البيت االبيض» من بابه اىل حمرابه ...وال فرق
برأيي بني من يزور ذلك البيت االسود من «الذو عماء» العرب ومن
يزور الكيان الصهيوني املسمى اسرائيل.
حنن مستهدفون يف هذه احلروب املصريية ..نكون او ال نكون ..انها
حرب وجود ال حرب حدود ..انها حرب حتركها الصهيونية العاملية
برؤوس كثرية وبوسائل اكثر ارهابا وقتال وتدمريا تلتقي فيها
قوى داخلية وخارجية ،يعين صهاينة الداخل بكل الوانهم السياسية
والطائفية واملذهبية وبتنسيقيات خارجبة عرب احلدود ومن اربعة ختوم
مع االغتصاب يف اجلنوب واالردن والعراق وتركيا ولبنان مبا يسمى
بـ  14شباط مجاعة فتح االسالم والقاعدة العاملني يف تيار احلريري
املسمى ب تيار املستقبل ..واي مستقبل هذا؟ يرتأسه سعد احلريري
املدافع عن لبنان من مسقط رأسه احلقيقي خارج لبنان ..ام من
باريس عاصمة امنا احلنون!!!
اذن تلتقي قوى الشر يف هذا العامل بقيادة الصهيونية العاملية يف
الواليات املتحدة االمريكية والغرب الذي جيهل فضل سورية والعروبة
عليه منذ فجر التاريخ ...تلتقي مع القاعدة وارهابها نعم مع القاعدة
اليت حتاربها يف افغانستان والعراق وحتالفها على ارض سورية
املقاومة واملمانعة والصمود والتصدي ..شرور وشرور كلها حتارب
اخلري والفضائل على ارض اخلري والربكة ارض سورية املباركة..
سعد احلريري الذي يعرف من قتل والده متاما يقف شاهد زور مضافا
على شهود الزور النه ال يريد ان خيالف اوامر من صنعه ومن حيركه
ومن خيتلس اموال ابيه ..ومن حيرك احملكمة املهزلة تستهدف
النيل من ابطال مقاومني شرفاء حرروا ارضنا وانساننا من االحتالل
الصهيوني ..وقهروا اسرائيل ودمروا آلتها احلربية وزرعوا يف نفوس
بين اسرائيل اخلوف والرعب ..فهم ،وهذه دراسات اعدها مكتب
الدراسات يف االرب الصهيوني يف فلسطني احملتلة ،هم اليوم وبعد
حرب متوز  2006يرتكون يرحلون هربا من ديار ليست هلم سرقوها
من اصحابها االصليني باالرهاب والكذب والنفاق ..وصدق من قال
الذي يؤسس على باطل هو باطل ..نعم باطلة تلك الدولة املغتصبة
وملعونة من اهل السماء واالرض النها فعل صهيوني عنصري حاقد
عمر هذا الوجود االنساني يف
على االنسان ومن خلق االنسان ومن ّ
عاملنا الكبري املتخبط بفوضى املفاهيم وفسادها ورذائلها..
سعد احلريري ومجاعته امثال فتفت والضاهر واملشنوق هؤالء اىل
حمكمة التاريخ قريبا وبعدها اىل مزبلته..قاتلتم اجليش اللبناني
الباسل وتقاتلونه اليوم باخلفاء والعلن..تتآمرون على املقاومة
البطلة ...ترشقون قائدها العظيم حسن نصر اهلل أنتم ومسري جعجع
وكل اجملعجعني حوله الذين يتطاولون على سيد املقاومة مرورا بكل
رموزنا الوطنيني الشرفاء ومنها الرئيس املقاوم اميل حلود والرئيس
اجلنرال الشريف ميشال عون وصوال اليوم اىل سيد بكركي البطريرك
العالمة عنوان الشراكة واحملبة بني ابناء الوطن الواحد راعي الرعاة
الصاحلني مار بشارة الراعي ...جرمية هؤالء االبطال الشرفاء انهم
حذروا من اخلطر الصهيوني وحددوا ان العدو الوحيد للبنان هي
اسرائيل ...وكما قاتلتم مع فتح االسالم جيشنا البطل يف لبنان
تقاتلون اليوم معهم ويف جبهة اوسع واكرب جيش سورية وشعبها
ومقاومتها التارخيية الواعية احلكيمة ...لكنكم ستفشلون وتنكسرون
ُ
وتهزمون امام احلق انتم وكل احفاد االبالسة بين صهيون مطعمني
امهاتكم حبقدهم وكراهيتهم لالنسانية مجعاء ...نعم وكما قال غبطة
البطريرك هزيم سنطردهم من اهليكل بيت الوطن ..بيت من يستحق
لبنان وسورية والوطن العربي كله الذي سيتحرر من امثالكم ايها
اخلونة والعمالء يا من بعتم نفوسهم للصهيونية..
ولك يا سعد احلريري نقول خليك يف باريس تقود احلرب على لبنان
وسورية ...وحنن سنبقى نردد ونقول لك ولكل املتآمرين من البيت
االسود يف واشنطن مرورا بالكيان الصهيوني وتوابعه من عرب
الصهاينة واالمريكان وصوال اىل منفذي االرهاب على ارضنا من
قوى القاعدة والسلفية باسم الشيطان الرجيم ،لكل هؤالء االبالسة
نقول ان ارادة اخلري واحلق والعدالة ستنتصر وانتم سائرون اىل
الظلمة ال ّربانية يف برية موحشة تسمى جغرافيا جبهنم احلمراء ...
ومن ِ
ير.
يعش َ

ال حيتاج زائر لبنان اىل وقت طويل ليتأكد من ان احلالة االمنية
مستقرة وثابتة يف مجيع املناطق وليس هناك ما خييف او يعرقل
ّ
تنقل او سياحة اي زائر او مواطن على كامل االراضي اللبنانية.
على صعيد موسم االصطياف واالقتصاد يشهد لبنان انتعاشاً
بطيئًا السباب عدة ابرزها الشلل احلكومي منذ عام كامل واحنسار
اموال الوزارات وخمصصاتها وتأثري االحداث داخل سوريا على عبور
حوالي نصف مليون سائح اىل لبنان عن طريق ال ّرب .كما اثر وقوع
شهر رمضان يف منتصف فصل الصيف علي السياحة العربية ولكن
التوقعات متفائلة بتدفق اعداد كبرية بعد الفطر وخالل شهر ايلول
ورمبا تشرين االول.
ّ
حيس به الواصل اىل لبنان هو مأساة السياسة
لعل اسرع ما
ّ
والسياسيني واملرارة املسيطرة على الساحة اىل درجة ختيف
الكثريين حيث يعمد سياسيون عديدون اىل اثارة املخاوف واطالق
انذارات الشؤم بأبشع التوقعات واقرتاب االنفجارات ،وهذا اخلطاب
السياسي غري املسؤول خييف ومينع الكثريين من املغرتبني عن
زيارة لبنان.
هذا اخلطاب الذي جتاوز التفاهة وقارب السفاهة تتقامسه جوقات
السياسيني بتوزيع ادوار ختدم كل التوجهات واالهداف باستثناء
مصلحة لبنان واهله ومغرتبيه.
يصدق املرء مسعه ونظره حني يسمع اصوات سياسيني مطالبة
ال
ّ
مبقاطعة حكومة بلدهم وعدم التعامل معها ومناشدة املستثمرين
االجانب وختويفهم من انفجارات وحروب قريبة.
تهجم مسؤولني آخرين على اجليش اللبناني وقائده
ويثري الذهول
ّ
التمرد واالنشقاق
واتهامهم بأبشع النعوت ودعوة الضباط اىل
ّ
دون ان يثري هذا اي ردة فعل على مستوى الرئاسات والقانون
وحتى االعالم.
اما احلمالت على ما يعرف بفرع املعلومات واتهامه بالكبائر واعتباره
غري قانوني جعلت من هذا الفرع لغزًا مبهمًا بوضعه القانون او
امليثاقي.
ان هذه احلمالت على احلكومة واملؤسسات العسكرية واالمنية
ذكرت اللبنانيني ببداية احداث  1975حيث جرى تفكيك اجليش
ّ
النظامي وسادت الفوضى وفرضت اهليمنات اخلارجية طوال اكثر
من  15عامًا .ولكن احملاوالت اجلديدة لن يكتب هلا النجاح ألنها
ظالمية تسللت اىل الربملان اللبناني يف غمرة
صادرة عن قوى
ّ
ّ
ولعل اخطر ما يف هذه احلملة احتمال
الصراع السياسي املرير،
ّ
مبخطط خارجي هدفه توسيع محلة االتهامات وحماوالت
ارتباطها
التشويه لتطال اجليش اللبناني اىل جانب املقاومة املستهدفة
امريكيًا بتهمة االرهاب.
ومن مشاكل لبنان الدائمة انعدام االنسجام احلكومي يف احلكومة
احلالية كما يف احلكومة السابقة وخيطئ من يظن ان حكومة ميقاتي
ّ
تتشكل من قوى متناقضة
ذات لون واحد وسياسة واحدة ألنها
هلا برامج واهداف خمتلفة وسيجد الفريق املطالب باالصالح ان
مهمته صعبة وشاقة ألن الفساد املستشري منذ عشرات السنني
واالرتكابات العلنية لن يتمكن اي فريق من اصالحها يف حكومة
واقعها حكومات متعددة ومتصارعة.
وتتميز الساحة السياسية اللبنانية دون غريها من اهليئات السياسية
ّ
حول العامل بوجود قوة رئيسية هي «قوة النكاية» واستفزاز اخلصم
حتى ولو كان هذا اخلصم يهدف اىل خدمة املصلحة الوطنية .فعلى
اقرت خطة حلل ازمة الكهرباء
سبيل املثال كانت احلكومة السابقة ّ
منذ  14شهرًا ولكنها رفضت صرف اي مبلغ لبدء التنفيذ .وسبب
املختص حتى ال يدعي مستقب ًال انه صاحب
ذلك هو «نكاية» بالوزير
ّ
الفضل بتأمني الكهرباء اليت يشكل انقطاعها املتواصل كارثة
معيشية ووطنية.
وانتقلت «النكاية» اىل احلكومة اجلديدة والذريعة هي ان وزير
الطاقة قد يضع املليار دوالر يف جيبه او يف حساب زوجته ..واذا
صدقت هذه املخاوف فهذا يعين ان مؤسسات الرقابة وديوان
احملاسبة واملشرفني على وزارة املال والبنك املركزي ليسوا اكثر
من جمموعة لصوص حترسهم فئات ال تقل عنهم سوءًا.
وال ختجل «قوة النكاية» هذه من رفع الصوت منددة مبحاوالت
حل ازمة الكهرباء معتربة ان ضوء الشموع افضل من كهرباء تأتي
بسعي من وزير معينّ ...
ان هذه الصورة عن الصراع السياسي املرير الدائر يف لبنان
اكدت مراكز
واضرت باملصلحة الوطنية حيث
جتاوزت االعراف
ّ
ّ
دراسات اقتصادية ان االستثمارات اخلارجية يف لبنان هي االدنى
جراء التحريض والتخويف.
هذا العام منذ  2007من ّ
قال املسؤول االمريكي السابق عن عمليات املخابرات املركزية يف
الشرق االوسط مايكل شوير يف ادنربه هذا االسبوع ان خمابرات
بالده تلقت صفعات عنيفة هذا العام يف مصر وتونس ولبنان
وليبيا حيث توقفت عنها مصادر معلومات هامة من الضروري اجياد
بدائل عنها.
نرجو ان ال يكون بعض هذه البدائل ضرب اجليش واملؤسسات
التمرد دون
االمنية اللبنانية حبملة تبدأ بالتشكيك والتحريض على
ّ
حماسبة او مراقبة.

الـمجهر

بقلم رامي القروش

الراعي من ينأى بنفسه وقومه عن التداعي !
قبل ستة اشهر تقريبا انتقل التاج البطريركي يف لبنان من
الكاردينال البطريرك املتقاعد مار نصراهلل بطرس صفري
اىل خلفه البطريرك احلالي مار بشارة بطرس الراعي .وطبعا
فوقع هذا احلدث مل يقتصر على لفت اهتمام كل لبناني
يعيش على ارض وطنه مسيحيا كان او مسلما او درويا او
ارمنيا وغري ذلك ،بل امتد وقعه ليشمل كافة املغرتبني من
اصل لبناني يف خمتلف احناءاملعمورة باالضافة النشغال شبه
كامل من قبل العامل املسيحي برمته بهذا االمر حبيث شبهه
بعض اخلرباء وكأنه قرار اختيار قائد بابوي الستالم سلطة
الفاتيكان.
نعم مت استبدال البطريرك صفري الذي امضى قرابة ربع قرن
يف الكرسي البطريركي يف بكركي والذي قيل ان تقاعده
آنذاك جاء السباب صحية وايضا عامل التقدم يف السن ،يف
حني ان احلقيقة يف نظرنا تكمن وراء التدخل املباشر وغريه
يف الشؤون السياسية واحلكومية واحلزبية يف لبنان ،اضافة
اىل وقوفه العلين املتشدد يف احيان كثرية مع جهات او
قيادات مسيحية سياسية ومقاطعته شبه الكاملة للجهات
اليت كانت ختالفه الرأي واملوقف مما ادى او ساهم يف
التشرذم والتمزيق لوحدة الصف املسيحي والكنسي يف
لبنان.
استلم البطريرك الراعي مهامه يف بكركي رامسا حول نفسه
وعهده رمز «شركة وحمبة» وحاول استقطاب اجملتمع اللبناني
اىل جانبه وجنح اىل حد كبري يف اعطاء صورة الراعي احلقيقي
ملصاحل الوطن وشعبه بكامل اطيافه ومذاهبه ،وكانت من
اوائل خطواته العملية مجع القيادات السياسية املسيحية
حتت سقف البطريركية يف بكركي آمال يف كسر اجلليد بينها
الذي طغى على تعاونها وتفاهمها طيلة سنوات عدة.
تدرجييا بدأت حقيقة رؤيته ومساعيه تتبلور وانقشع عن
مساره ضباب الغموض والتساؤل ،اذ يف مجيع مواقفه
او تعليقاته على اي حدث تراه وكأنه نسخة اصلية عن
الكاردينال صفري مما افشل مساعي املصاحلة اليت اقامها
حد اىل نسبة
بني القيادات املسيحية بالذات او على االقل َّ
كبرية من جناح االهداف اليت سعى اليها بني املعنيني بها.
اما اسباب شبه الفشل هذا فتعود اىل ان البطريرك الراعي
سرعان ما اظهر متسكه وتطبيقه لسياسة سلفه حبيث بات ال
يفوت صغرية او كبرية من االحداث اال ويعلق عليها ويطرح
آراءه فيها ،وطبعا فآراؤه منذ اللحظة االوىل كانت وما زالت
تتمحور هول فقدان املسيحيني حلقوقهم كاملة ومشاركتهم
الفعالة يف ادارة شؤون الوطن ،مما ترمجه العشرات من
القادة السياسيني ابناء طائفته وكأنه ليس فقط تقليال
لدورهم الفعال وحرصهم الشديد على حقوق طائفتهم بل
ايضا احنيازا معلنا ومربجما لصاحل الفئات االخرى اليت كانت
تدعمها بكركي يف عهد الكاردينال صفري كأحزاب الكتائب
والقوات واالحرار وغريهم.
باالضافة اىل ذلك فقد نأى البطريرك الراعي بنفسه عن
االندفاع واحلماس الذي ابداه ايضا العشرات من قادة
الطوائف االخرى ويف طليعتها الطوائف االسالمية من الذين
رأوا ان خطوات املصاحلة اليت دعا اليها وقام بها كان ميكن
هلا لو استمرت بتجرد كامل ان حتقق املعجزات يف جو لبنان
السياسي واالجتماعي والوطين املأزوم.
قليلون هم الذين شعروا ان ال تغيري اطالقا سيحدث يف
مسار بكركي من حيث املواقف والقناعات السياسية يف
البلد ،لكننا ومبجرد ابدائه آلرائه ومواقفه املتعلقة حبمالت
الغاء الطائفية السياسية يف لبنان اليت قام ويقوم بها
وما زال شبان وشابات االجيال اجلديدة بني اوساط عامة
اللبنانيني ،حيث كانت ردوده ومواقفه مبهمة ومعقدة وحتمل
داللة خشية بكركي لدورها الطليعي يف التأثري على كافة
الشؤون والقرارات واحلياة السياسية عامة يف لبنان.
ان ادعاء البطريرك الراعي حديثا بان «مش ماشي احلال» يف
ما يتعلق بشؤون الوطن ومسار حكومته اجلديدة يدل بكل
وضوح اىل جنوح بكركي اىل جانب املعارضة اليت يعي هو
وغريه انها هي ومبساعدة البطريركية املارونية تسعى جاهدة
اىل عرقلة شؤون البلد ومشاريع حكومته اجلديدة .فليته
يتيقظ اىل حقيقة ان املسيحيني املشاركني يف احلكومة هم
ايضا موارنة حريصون ليس فقط على وطنهم بل ايضا عى
طائفتهم وكامل حقوقها يف السلطة والقرار والوجود.
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لبنانيات

ملف فايز كرم :نزار خليل فلتان أمين يؤدي اىل 16
قتيالً و  1.2مليون دوالر
ليس ديتليف ميليس
حسن عليق
فدية عن التجار السوريني

السبت  3أيلول (اليوم) تعقد احملكمة العسكرية الدائمة جلسة
ملتابعة حماكمة القيادي يف التيار الوطين احلر ،العميد املتقاعد
فايز كرم ،املتهم بالتخابر مع العدو اإلسرائيلي .من غري احملسوم
ما إذا كانت جلسة احملاكمة املقبلة هي األخرية لكرم ،املوقوف
منذ آب  .2010إذ رمبا ترجئ احملكمة النطق باحلكم إىل جلسة
مقبلة ،أو أن وكالء الدفاع عن كرم سيقدمون طلبات إضافية.
مل يرتك العونيون مناسبة إال استغلوها للدفاع عن كرم .ليس
يف األمر أي سوء من الناحية املبدئية .فالقواعد احلقوقية العامة
تقضي برباءة املتهم حتى ثبوت العكس .وثبوت العكس يتم
يف احملكمة ،ال أمام الضابطة العدلية ،وال لدى النيابة العامة أو
قضاء التحقيق .لكن ما جيدر التوقف عنده هو اخلطورة الكامنة
يف الدفاع عن كرم وفق قاعدة «عنزة ولو طارت».
رغم كل ما ميكن أن يقال عن فرع املعلومات ودوره خالل
السنوات املاضية ،إال أن ما قام به يف جمال مكافحة التجسس
ليس مما يعاب عليه ،حتى لو صدق ما قيل يف هذا الشأن
لناحية أنه أراد أن يثبت صدقية دليل االتصاالت .فذلك الفرع
اعتداء .حتى
مل يوقف أحدًا يف جمال مكافحة التجسس اإلسرائيلي
ً
ِ
أطلق سراحهم بسبب عدم ثبوت الشبهة حبقهم مل يعتقلوا
من
تعسفًا ،بل إن فتح حتقيق معهم كان بسبب وجود قرائن جدية
ينبغي التثبت منها.
وما جيدر التوقف عنده ،هنا ،هو الشبه بني قضية كرم وملف
زياد احلمصي .عندما أوقفت مديرية استخبارات اجليش احلمصي،
اتصلت النائبة بهية احلريري مبساعد مدير استخبارات اجليش
حينذاك ،اللواء عباس إبراهيم ،وكذلك فعل املسؤول عن أمن
الرئيس سعد احلريري عبد العرب .فاحلمصي «صديق» للحريري
(الرئيس والعمة) ،وتوقيفه ّ
مثل صدمة هلما ولكل عارفيه ،وهو
مقاتل سابق ضد االحتالل اإلسرائيلي .يومئذ ،قال اللواء إبراهيم
لالثنني« :حنن واثقون من الشبهات حبق احلمصي .لكن جهزوا
بيانني :واحد للتربؤ منه إذا اعرتف مبا ننسبه إليه ،والثاني
ملهامجتنا إذا مل يعرتف» .وكان ما صار معروفًا من اعرتاف
ّ
مبشغليه اإلسرائيليني ،فصمت
احلمصي وضبط أجهزة اتصاله
تيار املستقبل.
ويف قضية فايز كرم ،كان العقيد وسام احلسن واللواء أشرف
ريفي على «أعصابهما» بانتظار اعرتاف كرم .واألخري ،ما إن
خرج من مكتب صديقه احلسن متوجهًا برفقة احملققني إىل غرفة
التحقيق يف مبنى فرع املعلومات ،حتى «انهار على الدرج» ،ومل
يلبث أن اعرتف بوجود صلة له باالستخبارات اإلسرائيلية ،وذلك
قبل أن يواجهه احملققون بالقرائن املوجودة يف حوزتهم.
صحيح أن فرع املعلومات «حركش» سياسيًا يف هذا امللف ،ومسح
وزود بعض
لتيار املستقبل بالتصويب على النائب ميشال عون،
ّ
خصوم عون مبا يعينهم على مهامجته ،إال أن ذلك ال يلغي حقيقة
وجود اعرتاف مدون ،أعاد كرم جزءًا كبريًا منه أمام قاضي التحقيق
العسكري ،الذي تصرف يف املطالعة اليت أوردها يف منت قراره
االتهامي كما لو أنه ميثل جهة الدفاع ال قضاء االتهام.
جتاهل العونيون ذلك يف الدفاع عن كرم .وهم انتقلوا من هجوم
«مفهوم» على فرع املعلومات والقاضي سعيد مريزا ،إىل هجوم
مبطن على احملكمة العسكرية ورئيسها ،متجاوزين أن رئيس
احملكمة ،العميد نزار خليل ،هو أقرب يف آرائه السياسية إىل
العونيني منه إىل خصومهم ،وأن الكثريين ممن يتابعون ملفات
احملكمة العسكرية يشهدون خلليل ببعده عن تسييس ملفاته،
بصرف النظر عن الرأي احلقوقي «األصلي» املطالب بإلغاء احملكمة
العسكرية.
والعونيون جتاهلوا يف ذلك ،أيضًا ،حقيقة وجود جهاز أمين هو،
باعرتاف معظم العاملني يف جمال مكافحة التجسس ،أكثر األجهزة
يف لبنان قدرة على مالحقة العمالء واالستعالم عنهم .وهذا
اجلهاز ،أي جهاز أمن املقاومة ،ميكن وصفه سياسيًا (وجتاوزًا)
حبليف العونيني ،علمًا بأن القائمني عليه ال يقيسون عملهم
مبقاييس أهل السياسة .وكان بإمكان العونيني سؤال املعنيني
يف حزب اهلل عن رأي أمن املقاومة بعملية توقيف كرم.
هذا من ناحية .ومن ناحية أخرى ،ميكن العونيني القيام بتمرين
ذهين بسيط .لو أن فرع املعلومات باشر التحقيق مع العميد
فايز كرم من دون قرينة جدية ،ولو أن النائب العام لدى حمكمة
التمييز القاضي سعيد مريزا أشار بتوقيف كرم من دون احلصول
على اعرتاف منه ،ماذا كان حزب اهلل ليفعل؟ وهل كان وسام
احلسن ليتحمل وزر قرار مماثل؟ ميكن اإلجابة عن هذه األسئلة
بالعودة إىل قضية توقيف الضباط األربعة ،أو إىل ملف التحقيق
الدولي يف جرمية اغتيال الرئيس رفيق احلريري وما جرى فيه
من جتاوزات .وميكن القول إن قوى األكثرية عاجزة اليوم عن
املساس وظيفيًا برأس فرع املعلومات «رغم كل ما ارتكبه» .لكن
املقارنة ال جتوز .فال زمن جنيب ميقاتي  2011هو زمن ميقاتي
وفؤاد السنيورة  ،2005وال نزار خليل هو ديتليف ميليس.

شهدت البالد خالل عطلة العيد
تصاعدًا الفتًا للحوادث االمنية
اليت استخدمت فيها األسلحة
الرشاشة وادت اىل سقوط
قتلى وجرحى كما حصدت
حوادث السري اكثر من 4
قتلى و 60جرحيًا باالضافة اىل
اطالق املفرقعات النارية خالفًا
لقرار وزير الداخلية واعتداء
على كنيسة وعمليات سلب
باجلملة ،علمًا أن اإلشكاالت
املسلحة ادت اىل سقوط
اكثر من  16قتي ًال و 30جرحيًا،
وجاءت احلصيلة األمنية على
الشكل اآلتي:
 اشتباك يف خميم البصاالسلحة
فيه
استخدمت
الرشاشة بني عائليت القط
وعامر دون وقوع اصابات.
 اشتباك يف خميم املية وميةادى اىل مقتل حممد عدوان
على يد املدعو رامي عقل.
 وقعت جمزرة مروعة ادت اىلمأساة عائلية يف أول أيام عيد
الفطر السعيد سقط فيها ستة
قتلى وجرحيان يف ساحة مقابر
أهالي بلدة اخلريبة البعلبكية
نتيجة خالف عشائري عقاري
وانتهى اإلشكال اىل مقتل
كل من غالب كنعان ،حممود
كنعان ،ناصر كنعان ،رشا
كنعان والطفل امحد كنعان
وقريب سادس هلم باالضافة
اىل عدد من اجلرحى.
 قتل املواطن علي حسنيذبوح من عريون بعد ان
اصيب جبرح طفيف ،لكن
فقدان الرعاية الصحية يف
املنطقة ادى اىل وفاته.
 وقع خالف يف بلدة املرجيف البقاع الغربي بني عائليت
غازي وعثمان تطور اىل إطالق
نار من اسلحة حربية أدى اىل
وقوع  16جرحيًا.
 عثر صباح امس على جثةاملواطن لويس ابراهيم سعيد
 42عامًا من رميش على شاطئ
الناقورة ،كما انتشلت فرق
الصليب األمحر اللبناني جثة
الشاب حممد حممود قويس
على بعد  200م من شاطئ
الرميلة ،كما انتشلت جثة عند
منطقة الروشة.
 عثر يف بلدة دقون علىجثة مواطن من آل الصيفي
مصابني
سوري
ومواطن
بطلقات نارية.
 وقع إشكال يف حي الزعيرتيةيف منطقة اجلديدة ادى اىل
سقوط  6جرحى بينهم  4من
آل زعيرت على خلفية اشرتاك
يف مولد كهربائي.
 وقع خالف يف بلدة الطريييف اجلنوب بني عباس حسن
فقيه وجهاد حممد صلييب تطور
اىل اقدام األخري على اطالق
النار من مسدس حربي على
األرض فأصيب فقيه بشظايا
نقل على أثرها اىل مستشفى

صالح غندور يف بنت جبيل.
الصليب االمحر
أعلن مدير العمليات يف
الصليب االمحر اللبناني جورج
كتانة أن حوادث السري زادت
بنسبة عالية ،ال سيما يف
االيام الثالثة االخرية حيث
سجل الرقم االعلى ووصل يف
خالل الـ  24ساعة االخرية اىل
 43حادثًا سقط بنتيجتها اربعة
قتلى و 60جرحيًا توزعت على
الشكل اآلتي:
 يف بريوت وقعت تسعةحوادث سري جنم عنها ثالث
عشرة إصابة.
 يف جبل لبنان وقع اثنا عشرحادث سري سقط يف أحدها
قتيل يف نهر ابراهيم ويدعى
امحد سيف ( 63عاما) فضال
عن مخسة عشر جرحيا.
 يف الشمال وقعت ستةحوادث سري سقطت يف أحدها
قتيلة يف زغرتا وتدعى لور
القارح وأصيب تسعة آخرون
ورضوض
وكسور
جبروح
وصفت حال أربعة منهم
بالطفيفة.
 يف اجلنوب وقع أحد عشرحادث سري ما تسبب جبرح أحد
عشر شخصا.
 يف البقاع وقعت مخسةحوادث سري قتل يف أحدها
املواطن جورج حداد يف حملة
كسارة ،كما أصيب تسعة
آخرون جبروح خمتلفة.
كذلك وقع حادث سري عند
مستديرة سعدنايل بني سيارة
«رينو رابيد» يقودها جورج
يوسف خوري وفان يقوده
امساعيل شريف برفقة حممد
زين وزوجته ما أدى اىل
مقتل خوري واصابة اآلخرين،
باالضافة اىل سرقات مشلت
سيارات عدة يف خمتلف
املناطق اللبنانية.
كما سجلت عمليات سلب
الطرقات
على
للمواطنني
ودخول املنازل بواسطة اخللع
والكسر ،كما سجل خالل
العيد اطالق االسهم النارية
واملفرقعات خالفًا لقرار وزارة
الداخلية حبظرها.
 وقبل ايام على زيارةالبطريرك املاروني مار بشارة
بطرس الراعي اىل ابرشية
بعلبك تعرضت كنيستا مار
بطرس وبولس ومار جرجس
قرب دير االمحر لعملية سطو
مشلت جرسي الكنيستني كما
مت العبث باحملتويات وختريب
القّبتني.
 أقدم جمهولون على متزيقيافطة كانت مرفوعة قرب
السراي الشهابي يف حاصبيا
ترحب باملفيت حممد رشيد
ّ
قباني الذي يزور حاصبيا
اليوم ،كما أقدموا على
متزيق صورة له قرب مسجد
حاصبيا.

رحيل املؤرخ الكبري كمال
الصلييب

غيب املوت امس االول املؤرخ فلسطني وكقوله ان «اليهودية
ّ
والباحث كمال الصلييب عن مل تولد يف فلسطني» كانت
عمر اثنني ومثانني عاما (مواليد اثارة بليغة ،وقدمت استنتاجات
والبعض
وتقدمية،
بريوت  ،)1929واحدًا من كبار مذهلة
الدارسني يف جمال التاريخ اآلخر رأى فيها استطرادات
واجملددين يف احلياة الفكرية افرتاضية.
اللبنانية والعربية .ويعترب كتابه رجل عاش حياته يف قلب
«تاريخ لبنان احلديث» افضل ما التاريخ بواقعية مفرطة ومن
اجنز يف هذا النوع التارخيي دون ادعاء وال ضوضاء
ومبنهجية
فكرية
و»الكتاب النموذج» ،الذي وبصفوة
يدرس يف اجلامعات واملعاهد عالية ويف صحبة الكبار
كمرجع تارخيي واكادميي غاية (نقوال زيادة) كرئيس دائرة
يف التحقق واالهمية.
التاريخ وعلم اآلثار يف اجلامعة
وضع الصلييب كتبًا بالعربية االمريكية يف بريوت وكمدرس
بأحباث جامعي فخري ومؤسس املعهد
وقام
واالنكليزية
عديدة تارخيية عن لبنان امللكي للدراسات الدينية يف
والعامل العربي وتاريخ التوراة االردن.
واالجنيل ونظريات ،فتحت اىل احباثه اليت تتجلى فيها
افاقًا جديدة امام املسيحيني النظرة املركزة على التاريخ
العرب واثارت جد ً
ال ونقاشًا القديم وكاطاللة على التاريخ
مهمًا حول جغرافيات تارخيية احلديث يف مجل انسانية.
بغيابه خيسر لبنان صحبة الكبار
وشخصيات دينية.
جنح الصلييب من خالل كتاباته وبشكل ملموس جدًا يف اآلونة
واحباثه يف جمال التاريخ االخرية وبأشياء كثرية مجالية
الشرق اوسطي وخصوصا كفقدان مفكر ومتأمل كبري
يف ما يتعلق بلبنان واملنطقة امسك مبفاتيح بيوتات تارخيية
ومثل حالة فكرية وثقافية يف ومهمة وبعمق القيم اللبنانية
لبنان متقدمة عرب مادة تارخيية املرسومة مبهمة شحن الواقع
اعاد تشكيلها بكامل معاملها املأزوم اىل افاق جديدة اكثر
ومتكن
وابعادها.
مبنهجية حرية.
«املؤرخون
مؤلفاته
موضوعية علمانية متمرسة من
ال تعاني الغربة بني حميطها املوارنة خالل العصر الوسيط»
وبيئتها وجمتمعها من االمساك (« ،)1959تاريخ لبنان احلديث»
باالنكليزية (« ،)1965ملتقى
باشياء واثار مهمة.
اجنز دراسات مهمة عن طرق حرب اهلية» (لبنان 1958
وعن « ،)1976التوراة جاءت من
الدينية
االقليات
هواجسها ومشروعها وسبق جزيرة العرب» (« ،)1985خفايا
مراكز دراسات حبثية كربى التوراة وأسرار شعب اسرائيل»
عاملية تنكب اليوم على ذلك« ،)1988( ،بيت مبنازل كثرية»
وبانفتاح ونقد اساسي معتمدًا (« ،)1988تاريخ االردن احلديث»
على تقنيات لغوية وقرائن ( )1993و»طائر على سنديانة»
واحداثيات معمقة وبأسلوبه (سرية ذاتية .)2002
وبليونة تقام مراسم تشييعه السبت
والرشيق
السلس
مجيلة يف «بيت مبنازل كثرية» .املقبل كطائر حكيم حط على
Rate Specials
)(Non-HQLA
ABALاكثر
Corporateرأى
 TDاخلريف،
سنديانة
االخرى حول
فيما بعض اعماله
اكرب.
اقل وترك اثرًا
وتاريخ 5وتكلم
1
Month:
5.00%
Month:
5.25%
والسيد املسيح
التوراة
5.30%

6 Month:

5.05%

2 Month:

9 Month:

5.15%

3 Month:

5.20%البنك العربي
وردتنا من
 5.40%العمالت كما
اسعار
12 Month:
5.50%

4 Month:

%

+/-

Level

Currencies

0.26%

0.0028

1.072

AUDUSD

1.06%

0.0079

0.7516

AUDEUR

0.71%

0.0047

0.6627

AUDGBP

0.56%

0.46

82.42

AUDJPY

0.44%

0.0055

1.2582

AUDNZD

!#DIV/0

0

Equities

-1.03%

-119.9

11493.6

DJIA

-1.19%

-14.47

1204.42

S&P500

-1.30%

-33.42

2546.04

Nasdaq
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العرب والعالم

عسكريون فرنسيون طوروا استخبارات القذايف:

شركات النفط األوروبية تراهن على بقاء األسد

ﺻﻔﺤﺔ ٨

ﺍﻟﺴﺒﺖ  ٤ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ٢٠١١

تراهن شركات النفط األوروبية
على بقاء الرئيس بشار األسد
على رأس النظام يف سوريا ،يف
تناقض صارخ مع موقفها املؤيد
للمعارضة الليبية قبل ستة أشهر،
وذلك برغم أنه من املتوقع أن
األوروبي]˘¬◊<Ó
االحتاد]<ã◊.
<ãÈÒÖ
]¬<2j
عقوبات
يفرض
÷◊<4éπ]<ÌËÜíπ]<Ìv◊äπ]<l]Áœ
نفطية على دمشق قريبا.
إىل]˜<HŸÊ
_<ã⁄
<HÎÊ^�ﬂõ
<∞äu
سوريا
ناقالت
وتبحر عدة
_·<»]<gÒ^í÷]<Ö]Üœ÷]<Ñ°]<èÈ¢
خالل أيام ،إما لتسليم الوقود
_<±c<ÕÁŒÁ÷^e<ÜË^ﬂË<NQ<ÏÖÁm<^ﬂmما
أو لتحميل النفط اخلام ،وهو
<‡⁄<]�ÖÑ¶<H«g√é÷]<ÏÖÁm<gﬁ^q
قد يشري إىل أن شركات النفط
<Ó√äi <«ÏÖÁq`⁄ <Üë^ﬂ¬» <ÅÁqÊ
تعتقد أن املعارضة يف سوريا
÷◊<HèÈ¢]Ê <g√é÷] <∞e <Ì√ÈŒÁ
ستفشل يف إطاحة حكم األسد.
<l]Áœ÷] <ÿ}]Å <Ìﬂj » <p]ÇucÊ
وراهنت الشركات نفسها ،ومنها
]<J«Ìv◊äπ
على
«فيتول» ومقرها سويسرا،
<‰Ò^œ÷ <Ÿ¯} <HÎÊ^�ﬂõ <Ÿ^ŒÊ
بالتجارة
 <Ω^fïÊما يتعلق
العكس يف
]<Íﬁ^n÷] <∞éÈ¢
<ÏÅ^Œ
إمداد
على
فوافقت
مع
<·c
ليبيا<H∞Èﬁ]ÇÈπ] ،
<o÷^n÷]Ê
معمر
اللييب
للعقيد
املعارضني
»]÷<^„⁄^⁄_ <·^“ <Ìv◊äπ] <l]Áœ
أن
]§ <l]Ö^Èأمل
بالوقود على
_<^ﬂm
القذايف<‡⁄
]÷√<ÇËÇ
انتهاء
÷”<^„ﬂبعد
مساندتها
تكافأ<NQعلى
]<lÑ°
<HÜË^ﬂË
<ÏÖÁm
احلرب.
]÷<±c <ÕÁŒÁ÷^e <gÒ^í
]÷<Ö]Üœ
غربي،
وقال مصدر
دبلوماسي<‰f÷^�⁄
]÷<;fiÊ <g√é
<gﬁ^q
<·_ <±c
<]�4é⁄
شركات
تفعله
]« <H«Ì¬ÊÜéπما
يف لندن،
÷<‰i]Áœ
]÷<Ì�◊ä
_¬�<Ó
تعتقد
أنها
يدل على
»]÷<g√éاآلن
النفط
<ÿ”e <k◊⁄^√i
األسد]÷<:
]<Ìv◊äπ
ستتعامل
سيفوز وأنها
أن
وأضاف]÷<Í◊}]Ç
]÷<‡ËÇÈ√í
<Ì”ﬂu
«االختالف
¬◊<Óأخرى».
معه مرة
_<9ﬂq
تراه<ÿ}Çi
<Î_ <ƒﬂπ
هذه
مجيع
 <ÍqÖ^§]Êالذي
الكبري
<ÇËÇ√÷]<É^°]Ê<Å¯f÷]<·Êˆç<ª
هو
الشركات يف ما يتعلق بليبيا
÷◊<æ^Àv
<4e]Çj÷]Ê
]˝<l]]Üq
مكان
هناك
سوريا ليس
<‡⁄أن يف
<gÈiÜi
<ÏÅ^¬cÊ
]÷<‡õÁ
¬◊<Ó
تتجمع فيه املعارضة مثلما كانت
_<ÎÇíj÷]Ê <Ì÷ÊÇ÷] <l^ËÁ÷Ê
احلال يف بنغازي».
÷◊<J«‰÷^”ç_<ÿ”e<Å^äÀ
ومن املتوقع ان تقوم «رويال
<Ìv◊äπ] <l]Áœ÷]» <·_ <Õ^ï_Ê
داتش شل» بتحميل ناقلتها
<‡⁄˚]<Ÿ^œjﬁ˜]<–Èœ†<Ó◊¬<ÿ€√i
«نفرالند ستار» بشحنة نفط خام
÷◊<g√ç<ã◊•<Ÿ¯}<‡⁄<Ì�◊ä
يف ميناء بانياس مطلع األسبوع
<ÖÁjâÅ<ƒïÊÊ<∞f~jﬂ⁄<ãÈÒÖÊ
ميناء
الناقلة يف
وكانت
املقبل.
<l]4È«i
<p]ÇucÊ
÷◊<Å¯f
<ÇËÇq
على
 <^ﬂf√çأمس
 <Ÿ^⁄aاملصري
اإلسكندرية
]÷√<‹Èø
†<–œ
امليناء
واحد فقط من
مسافة يوم
]÷<Íõ]ÜŒÁµÇ
÷◊<ƒ€jr€
<˜ÁëÊ
السوري.
]÷<ÿ“ <‰È÷c <ƒ◊�jË <ÎÑ
]<Ü£
مع
مشرتكا
]÷<H«‡õÁمشروعا
وتدير الشركة
¬◊<Ó
<]�ÅÇé⁄
_<^ﬂe

شركة النفط احلكومية السورية
وشركة صينية  -هندية إلنتاج
اخلام السوري اخلفيف .وقال
متعاملون إنه من املرجح حتميل
الناقلة بكميات من حصة «شل»
يف املشروع.
]÷<Ü≥ <:
]÷<Ìﬂ‚]Ü
»]÷<ÕÊÜø
_·<
النفط
قطاع
مصادر من
وتقول
]<ƒÈ€¢
¬◊<Ó
<öÜÀi
]÷<Å¯f
<^„e
إنه حتى إذا حظر االحتاد األوروبي
]÷<^⁄Ê <‡õÁ
]<Ö]Üœjâ
]÷<≈^ Ç
هذا
من سوريا
¬‡<النفط
صادرات
<l^fäj”⁄
<‡⁄
˘<‰Ò^ﬂe
†<–œ
األسبوع ستواصل «شل» العمل
<l^Èf◊ä÷]Ê <l^È¬]Çj÷] <ÿæ <ª
داخل سوريا ،وستبقي على ذلك
<ªÊ <^„„q]Ái <:÷] <l^ËÇvj÷]Ê
حتى يفرض االحتاد األوروبي
<Ö^éjﬁ]Ê<;⁄˘]<…]ÜÀ÷]<^„j⁄Çœ⁄
عقوبات على الشركات اليت
<J«Ìr�◊f÷]<ÏÜ‚^æ
تتعامل مع الشركات السورية،
<Ìv◊äπ]<l]Áœ÷]»<·_<Ó◊¬<ÅÇçÊ
حتى
وهو ما يبدو احتماال أبعد
÷‡< <‡⁄ <ÌÚ <Î_ <›^Èœe <x€äi
اآلن.
]§^<gÈ‚3e <·Áﬁ^œ÷] <‡¬ <∞qÖ
تورد
أن
املقرر
من
وكان
]<Ê_<‹„√ËÊÜiÊ<∞ﬂ⁄˚]<∞ﬂõ]Áπ
رئيسيا
«فيتول» ،اليت أدت دورا
¶^<g√é÷]<ÏÇuÊ<‡⁄<ÿÈﬂ÷]<Ì÷Ê
70
ليبيا،
احلرب يف
يف
<‰È€◊ä⁄ <∞e
جهود]÷<ÌﬂjÀ
<p]ÇucÊ
بانياس
السوالر إىل
ألف طن من
<<’^ﬂ‚»<·_<‡⁄
]�ÖÑ¶<H«‰õ^fŒ_Ê
أن
يشري إىل
<ÏÖÁq`⁄ما
¬ <Üë^ﬂاالول،
أمس
÷◊<Ì√ÈŒÁ
<Ó√äi
يتعلق
 <H‰éÈqÊما
]÷<g√éخمتلفة يف
لديها خطة
<‘÷Ñ“Ê
<∞e
رصد
معلومات
]÷<l]Áœ
وأظهرت<ÿ}]Å
بسوريا<ÌﬁkÀ÷].
<p]Çuc
]<J«Ìv◊äπ
باألقمار االصطناعية أن
السفن
]÷<]ÖáÁ
هي <ãÈÒÖ
ثالثة<Ÿ^Œ
<H‰j„q
<‡⁄
تتجه
«التيسي»
ناقلة
]÷<ÎÑ
<HÕÜç
¬<›^í
]<ÎÜíπ
إىل امليناء السوري من مدينة
<ª<Ì“Ö^é€◊÷<^⁄ÊÜ÷<ÏÖ^Ëàe<›ÁœË
املتوقع
نابولي االيطالية ،ومن
¬<Ç√e»<‰ﬁc<HÌÈ÷^�Ë˝]<ÏÇuÁ÷]<ÇÈ
إن
ان تصل قريبا .ومل يتضح
تبلغ <Ì◊uÜ⁄
‚<’^ﬂ
<ÏÖÁm
_<Î
سعتها
<·Á”iاليت
الناقلة،
كانت
]<Üí⁄»<·_<±c<]4é⁄<H«ÌÈ÷^œjﬁ
أم
 70الف طن ،ستفرغ محولة
<Ï3À÷]<ÂÑ‚<º«ñ÷<·˚]<Ó√äi
من
ستحمل من بانياس ،لكن
]˜<HÌÈﬂ⁄á <ÏÇ⁄ <ÿŒ˘ <ÌÈ÷^œjﬁ
املتوقع وصول شحنتني على
}^<H^ﬁÜøjﬂË <^⁄ <Áï <ª <Ìë
األقل من البنزين إىل سوريا من
<ÿñ _ <¯fœjä⁄ <^ﬂ⁄^⁄_ <·c <oÈu
«فيتول» و»ترافيغورا».
<J«›^ŒÖ˘]<‡¬<Üøﬂ÷]<ò«e
وقالت شركة «ايه بي مولر
<‡⁄ <^ëÜu <’^ﬂ‚» <·_ <Õ^ï_Ê
االسبوع
مريسك» الدمناركية
“<ºâÁjπ]<Üvf÷]<Ìœ�ﬂ⁄<ŸÊÅ<ÿ
لتحميل
اتفاقا
ألغت
املاضي إنها
]˘<Ó◊¬ <ÍeÊÖÊ
]˜†^<Å
<·]Ç◊eÊ
عقوبات
 <Üí⁄بسبب
 <·Á”iسوريا
النفتا من
<Ì�œﬁ <^€Ò]Å
_·<
أثر
ومل يكن
أمريكية.
للعقوبات <‹m
]<‡⁄Ê <HÌœ�ﬂπ
÷<ŸÊÇ
]<á^”iÖ
حتى
النفط
يذكر على
]÷<ÏÖ^rj
أسواق}¯<Ÿ
]÷<‡⁄ <·Ê^√j
<Íi`Ë
سوريا
صادرات
ان
_<Êاآلن ،إذ
]˜<Ê_ <Ìu^Èä÷] <Ê_ <Ö^€njâ
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«هكذا أخضعنا  8ماليـني ليبـي لنـظام التنـصت»
ﻋﺮﺏ ﻭﻋﺎﻟﻢ

البالغة  150الف برميل يوميا
ووارداتها من املنتجات النفطية
ال تشكل سوى نسبة ضئيلة من
شحنات ليبيا قبل احلرب واليت
هز انقطاعها السوق قبل ستة
أشهر.
∆<Â4øﬁ <·_ <±c <]�4é⁄ <H«Â4
ويقول احملللون إن فرض االحتاد
]˝<ÍﬁÁ”âÁ÷Üe <ÁÈÀ◊Èâ <Í÷^�Ë
األوروبي عقوبات أوسع نطاقا
_¬<ƒïÊ«{÷ <ÂÅ]Ç√jâ] <‡¬ <hÜ
على التجارة لن يشل بالضرورة
“<Ìu^Èä÷] <ÏÅÁ√÷ <‰i^Èﬁ^”⁄c <ÿ
االقتصاد السوري .وقال احمللل
]˝<sï^ﬂ÷] <^‚]Ájä⁄ <±] <ÌÈ÷^�Ë
 ^ïcأيهم
«يوراسيا»
جمموعة
<HÌÈ
<ƒ Å <ÏÁœeÊ
لدى<Üí⁄
<ƒ⁄
بالتأكيد
مهمة
«العقوبات
كامل
“<‡⁄<ÿÒ^âÖ<‰qÁÈâ<‰ﬁ`e<Ç¬Ê<^€
لكنها لن تؤدي إىل إفالس
}¯<ƒÈréj÷<ÌÈﬁÁËàÀ◊j÷]<‰i]ÁﬂŒ<Ÿ
¬◊ <Óعقوبات
]˝ <Í÷^�Ëإن
النظام» ،مضيفا
]÷<ƒj€j
]÷<g√é
املرجح أن
االحتاد األوروبي من
≤<J«^‚Ö^maÊ<Üí⁄<l^√rjﬂ
تكون جزءا من جولة أوىل ميكن
<·_<ÍﬁÁ”âÁ÷Üe<‡¬<ÕÜç<ÿœﬁÊ
« <;√Ëالعنف»
<Üí⁄تصاعد
»] <Ö]Üœjâإذا
توسيعها
<ã”√ËÊ
<·_Ê
<H^„◊€“`e
]<Ìœ�ﬂπ
]<Ö]Üœjâ
«العقوبات
وتابع
سوريا.
يف
<^€“<HÌœ�ﬂπ]<Á¥<;√Ë<Üí⁄<Á¥
فقط على واردات النفط (إىل
_<^ñË
<Ç€jäi
_·<
تستهدف
] <Ìœ�ﬂπوال
<ÏÁŒاألوروبي)
االحتاد
<J«Üí⁄<ÏÁŒ<‡⁄
الشركات العاملة يف سوريا.
]<xçÜπ
]¬<2j
<ª
بشأن حزمة
]÷<HkŒÁقلق
‚<]Ñاألوروبي
االحتاد
¶<Ç€
]<ÌËÜíπ
]÷<áÖ^f
املرجح أن
÷◊ <Ìâ^ÒÜومن
عقوبات واحدة،
<^‚Üéﬁ
]÷<HÍ¬Å]2
 <Ì÷^âÖيواكب
 <ªتصاعديا
أسلوبا
ينتهج
¬◊<«3ËÁi»<ƒŒÁ⁄<Ó◊¬<‰jvÀë<Ó
تصاعد العنف يف سوريا».
_·<
÷◊<ÿë]Áj
]˜ <HÍ¬^€jqفرض
حتى مع احتمال
ولكن
»_<à“3i<Ì◊fœπ]<Ì◊uÜπ]<l^ËÁ÷Ê
عقوبات أوسع نطاقا على قطاع
<H«Å¯f◊÷<ÇËÇq<ÖÁjâÅ<Å]Ç¬c<ª
النفط يف سوريا فليس من املتوقع
<ƒïÊ <ª <Çf÷]» <·_ <]�2j√⁄
أن يسارع االحتاد األوروبي الختاذ
<Üí⁄ <ke]Ám <ÅÇ¨ <ÇËÇq <ÖÁjâÅ
إجراءات بالغة الصرامة .وقال
<^„â^â_<Ó◊¬<ÔÜrj÷<^„i^ËÁ÷Ê_Ê
«آي اتش اس غلوبال
احمللل يف
]˜<J«l^e^~jﬁ
«نظرا
سيزوك
صامويل
انسايت»
<æ^À£]»<·_<Ó◊¬<Í¬Å]2÷]<ÅÇçÊ
كبرية فإن
النظام بدرجة
لرسوخ
<;√Ë
<˜ <Ö]Üœjâ˜]Ê
]˘<‡⁄
¬◊<Ó
سيؤدي بعد
العقوبات
تشديد
<ÔÇ√ji
∫^<l^âÖ
<›à◊jäË
<˜Ê
بالشعب
اإلضرار
<ÿ”éeوجيزة
فرتة
¬◊<Ó
<‡�f⁄
إىل _<Ê
<xËÜë
احلال كما كانت
بشدة ،لتبدو
<H«‹„i^ËÜuÊ
]<∞ËÜíπ
<—Áœu
القرن
تسعينيات
يف
]�Ç“ˆ⁄العراق
يف
<_<‡⁄˘]<ÏÅ^√jâ]<·ÊÅ»<‰ﬁ
ذكريات هذا
 <xÈvíiÊوما
املاضي،
<ÖÊÇﬁ
زالت<ÿøﬂâ
]<Ö^äπ
<ÜÒ^«í÷]<ª<∞ŒÖ^∆<^ﬂäÀﬁ_<ŸÁu
اخلطأ حاضرة بقوة يف األذهان».
◊∞<¬‡<]÷<ÎÅ^íjŒ˜]<ÖÁ‚Çj
∆^ورجح أن «يبقى نظام األسد يف
<J«Í¬^€jq˜]<h^�œjâ˜]Ê
السلطة لبعض الوقت».

طور مهندسون يف شركة «بول»

كان هلا فرصة جتريب النظام النطاق الوطين وحيددون الكلمات
إىل ما ال نهاية ،يف بلد حيوي الرئيسية ثم يرفعون املعلومات
ماليني السكان .ويقول املسؤول إىل هيئة األركان العسكرية.
“<Js⁄]2÷]<ÂÑ7<ÿËÁ€j
العسكري¬‡<
•◊<ÄÁÈé÷] <ã
واضاف¬<Áñ
<±c
كل البالد
العسكري «أخضعنا
املسؤول
_·<
]˘<Í“4⁄
]÷<gÒ^ﬂ
<2j¬]Ê
<ÌË˜Ê
<ª
]÷<Íõ]ÜœµÇ
]<hà£
العمل ضخمًا جدا« .قمنا بتدريب حنو عشرين من
للتنصت .كان
]<Í⁄^ﬂjπ
]÷<ÎÊÁﬂ
>]˜<Ö^éjﬁ
<Çﬁ]2È◊Èq
“<∞jäËÜ
<’ÖÁËÁÈﬁ
كنا نعرتض كافة البيانات والداتا هؤالء الضباط يف ثالثة مواقع
<ÃÒ]Ñœ÷]Ê
<'ËÖ]Áí÷]Ê
<ÏÇvjπ]<l^Ë˜Á÷]<·_<^„È
_ <^„«◊eيف طرابلس :اجليش
]÷ <Ì◊i^œخمتلفة
االنرتنت،
عرب شبكة
متر
اليت
ّ
<^„ﬂ⁄Ê
]÷√^<H%
<ŸÁu
JÜ≥ˆπ]<Ì√õ^œ⁄<›àj√i
وبرامج والشرطة واحلكومة».
] <ÏÇË]àjπاإللكرتوني
كالربيد
<‡�ﬂç]Ê <·c <åÁﬁ^€“^⁄ <Ÿ^ŒÊ <HÏ4�} <Ì€øﬁ_ <^„”◊j≥ <:÷] <‘◊i
الدردشة ،والتصفح االلكرتوني كان مستوى التدخل الثالث يف
<]Üqc <Ö]ÜŒ <≈ÊÜé⁄ <Çï <kiÁë <ÅÁ€¶<ãÈÒÜ÷]<^„â_ÜË<:÷]<ÿn⁄
عملية التنصت من مسؤولية هئية
واحملادثة عرب اإلنرتنت».
_∑<Ü≥ˆ⁄ <ÔÜ“É <Ìfâ^ﬂπ <l]Ü≥ˆπ] <hàuÊ <H·]ÜËc <ª <Å^® <ÎÇ
قبل الثورة ،قام التنصت يف االركان الليبية اليت كانت الكوادر
]!< <›^¬ <Çœ¬ <ÎÑ÷] <ŸÊ˘] <·^eÖÊÅ <ª <å^∑Ê <H·^ﬂf÷ <ª
ليبيا على  3مستويات من التدخل .الفرنسية على اتصال بها.
∆<Ì√ée<Ü‚^ø⁄<‡€ñi<‰ﬁ˘><NLLM <ª <Çâ˘] <Ö^ée <ãÈÒÜ÷]Ê <HÏà
األول كان من مهمة «اجلهاز فكان العسكريون الفرنسيون
<ÌÈ⁄^ä÷] <ÏÅ^√⁄Ê <x⁄^äj÷] <›Ç√÷ <]Üç^f⁄ <]ÇËÇ„i <ÿ”éi <H^ËÖÁâ
املركزي» املوكل إليه واجب يتواصلون مباشرة مع عبد اهلل
J>‘÷É<ÔÜ“É<^Èuc<ÇËÜﬁ<˜Ê
÷˙J>Í“4⁄˘]<Í⁄Áœ÷]<‡⁄
مالحقة املشتبه بهم« :يستقبل السنوسي ،أخي العقيد معمر
<ÏÖ]Åc <Ö]Üœe <Çﬁ]2È◊Èq <kfuÖÊ <ÂÑ‚ <ÿËÁ≥ <·_ <xïÊ_Ê
خادم حاسوب ( )serverواحد كل القذايف ورئيس االستخبارات
]÷<l2j¬]Ê <Ü≥ˆπ] <Ì√õ^œ≤ <^⁄^eÊ_ <0^í⁄ <›Ç≠ <l^ÈqÁ÷Áﬂ”j
املعلومات .هذا العميل ،يقوم الليبية .والرجل ذو مسعة سيئة
]÷<Ü≥ˆ⁄ <Çœ¬ <ÏÇvjπ] <‹⁄˘] <Ö^Èj}] <—Üé÷] <ª <ÏÇvjπ] <l^Ë˜Á
 <’ÖÁËÁÈﬁيف
غيابيا بضلوعه
 <·Á”iبعدما
وتفريغها
تفكيك
مبهمة
><Ç√e
أدين<ª <O
<·^eÖÊÅ
الداتا <^€ﬂË_Ê
]<hÜ�ñπ
]˘<ºâÊ
الذي
»772
«يوتا
طائرة
تفجري
هيئة
قامت
تقارير».
شكل
على
]÷<ÏÜç^√÷] <ÔÜ“Ñ÷] <‡⁄ <ºœ <›^Ë_ <·Áﬂõ]Áπ]Ê <ÌÈ“4⁄˘] <l]Áœ
العام
يف
شخصا
170
به
قضى
هؤالء
لتدريب
اوىل
فرنسية
]˘<Ìﬁ^‚c <2€jfâ <MM <l^€r7 <ÂÑ‚> <·_ <Õ^ï_Ê <J·ÁÈ“4⁄
˘ J>^“4⁄استهداف صاروخي.
 ،1989 <–Èf�iاثر
التنصت على
]<l^íí~πكيفية
العمالء على
<Ó◊¬ <Ç¬^äi
ان
الفرنسي
العسكري
ويكشف
كيفية
«علمناهم
واسع:
نطاق
]÷<ŸÁ◊Ë_<NM<ª<Ü≥ˆπ]<Çœ¬<ƒŒÁjËÊ <h]Áﬂ÷]<ã◊.<ÌÈ€‚_<Ün“˘]<ÖÊÇ
على
فاوض
من
هو
السنوسي
دفق
يف
أهدافهم
على
العثور
]˘<ÌÈ√€¢] <è⁄^‚ <Ó◊¬ <D2€jfâE <^“4⁄_<Ì⁄¯â<¿Àu<Á‚Ê<Í“4⁄
االستخباراتي
املنتج
اجلماعية يف البالد ،ميزات
املعلومات
]÷√^JÏÇvjπ]<‹⁄˙÷<Ì⁄
J>^„Èﬂõ]Á⁄Ê
« <l^Ë˜Á÷]<kﬂ◊¬_<H‘÷É<·Áñ∆<ªوأعطانا
وأقمنا التجربة على اجلامعات،
توجيهات»<ÏÇ¬Ê <ÏÇvjπ] .
<l^Ë˜Á÷] <kﬁ^“Ê
التدريب،
∆ <ÌÈeÜعلى
<ŸÊÅاسابيع
] <Ü≥ˆπبعد 3
الكلية مثال
إخضاع
اي
]<Ü≥ˆπمل<ª
<k√õ^Œ
<ƒõ^œjâ
كيفية_<^„ﬁ
]<ÏÇvjπ
محاستهم
الليبيون
الضباط
 <ªخيف
األفراد
على
والعثور
]÷<:
]˜<l]Å^œjﬁ
<gfäe
]÷<–e^ä
]<ÏÇvjπ
]˘<‹⁄
للتنصت<‰€øﬂi
]÷<ÎÑ
˝«<ÿÈÒ]Üâكانوا
}¯÷ <‰التنصت.
 <‰qÁiبرنامج
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<D2€jfâE
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اطالق نظام
لبث ان مت
 <Ì√éeوما
 <Ü‚^ø⁄على
 <‡€ñjËالعثور
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اسرتاليات

ال ختاطـروا وتتع ّرضوا لعقوبات بسبب عـدم
إعـالنكم عن دخلكم بأكمله يف إقراركم الضريبـي
عند إعداد إقرارك الضرييب
هذا العام ،ال تنسى بأن
تفصح عن دخلك الكامل
عن السنة املالية األخرية
(املاضية) .هل قبضت املال
من خالل العمل لصاحلك
أو لصاحل شخص آخر؟ هل
حصلت على فائدة على
حساباتك املصرفية؟ هل
تلقيت عالوات من احلكومة؟
أو هل تلقيت مدخو ً
ال من
خارج البالد أو من عقارات
مؤجـرة أو من بيع أصول أو
َّ
موجودات استثمارية؟
قد تكون قد قبضت مدخو ً
ال
من مصادر كثرية ويلزم
أن تبلِّـغ مكتب الضرائب
بكل
()ATO
األسرتالي
املداخيل اليت استلمتها.
فإذا كنت تعمل بالتعاقد
التجاري
الرقم
وحتمل
قد
()ABN
األسرتالي
تكون قد عملت لصاحل عدة
أعمال جتارية أو شركات يف
السنة املالية األخرية .يلزم
أن تنتبه وتعلن عن الدخل
الكامل الذي تلقيته ،مبا يف
ذلك املقبوضات النقدية.
إن ذلك مهم ألن مكتب
الضرائب األسرتالي جيري
تدقيقًا لألعمال واملصاحل
التجارية اليت قد تكون عملت
هلا ،ويطابق سجالتها مع
سجالتك .يتبع هذا اإلجراء من
أجل ضمان قيام كل شخص
باإلفصاح عن دخله إىل
مكتب الضرائب األسرتالي
بشكل صحيح.
إذا وجد مكتب الضرائب
سجالت
بأن
األسرتالي
املتعاقد ال تطابق سجالت
العمل أو املصلحة التجارية،
ِ
باملتعاقد
ميكن أن يتصل
ويطلب منه تفسريًا .فإذا
يعلـن
ظهر بأن الدخل مل
َ
بشكل صحيح سوف تتخذ
تدابري لتضمني هذا الدخل.
أمثلة
لقد وجدنا من خالل تدقيقات
الضرائب
مكتب
أجراها
أمثلة
مؤخرًا،
األسرتالي
كانت فيها سجالت املتعاقد
صرح عنها غري مطابقة
الذي
ّ
لسجالت أخرى تلقاها مكتب
الضرائب األسرتالي.
 احلالة األوىل :هناك متعاقدكان قد ألغى رقمه األسرتالي
التجاري (إي بي إن )ABN
يف شهر آذار/مارس ،2008
ُو ِجد بأنه يستخدم نفس
الرقم يف عام  .2009وقد
استعمل الرقم األسرتالي
إلرسال
امللغى
التجاري
فاتورة عمل بقيمة  20ألف
دوالر إىل مصلحة جتارية
ِّ
فمشغل املصلحة
أو شركة.
التجارية مل يفحص الـ ABN
واملتعاقد ذكر فقط مدخوله

من راتبه وأجره يف اإلقرار
الضرييب لعام  .2009كذلك،
فقد اكتشف مكتب الضرائب
األسرتالي من خالل برنامج
مطابقة البيانات ،الفائدة
اليت كان يتلقاها هذا
الشخص من البنك.
أحد
الثانية:
احلالةفواتري
قدم
املتعاقدين
ّ
مزيف ألنه
عليها رقم ABN
َّ
مل يكن لديه رقم ،ABN
ومل يعلن عن دخله الكامل
يف إقراره الضرييب .كذلك،
فإنه مل يعلن عن الدخل الذي
اكتسبه من حصته وحصة
شريكته يف إجيار العقار.

األمور اليت جيب عليك
القيام بها

الضرائب
مكتب
يتلقى
تفيد
بيانات
األسرتالي
بالدخل الذي ّ
مت دفعه إىل
آالف املتعاقدين كل عام،
مثل املتعاقدين الذين عملوا
لصاحل مكاتب تشغيل عمال،
أو الذين قاموا بتجهيز املنازل
باملواد العازلة أو عملوا يف
مدارس.
إعمار
مشاريع
ويتوسع مقدار البيانات اليت
جنمعها كل سنة ويتم إجياد
العديد من املتعاقدين الذين
ال يعلنون عن كامل دخلهم.
إذا كنت مل تعلن عن بعض
مدخولك فمن األفضل أن
تذهب أو ً
ال إىل مكتب
الضرائب األسرتالي وأن
تطلب األخذ يف اإلعتبار
ظروفك الشخصية .كذلك،
إذا أخربت مكتب الضرائب
األسرتالي ،من تلقاء نفسك،
بأي خطأ أو حذف ،فإن
قوانني الضريبة تسمح لك
باحلصول على حسم يف
الغرامات.
إذا كنت تعتقد بأنك ارتكبت
خطأ أو مل تذكر بعض
املعلومات ،ميكنك إكمال
إفادة باإلفصاح الطوعي
بأن
لك
تسمح
سوف
تطلب تعدي ًال على إقرارك
الضرييب.
معلومات إضافية
معلومات
على
للحصول
ّ
اطِلع على موقع
إضافية
اإلنرتنت www.ato.gov.au
واحبث عن:
 طلب تعديل request an ،amendmentأو
العقوبات penaltiesميكنك أن تتصل مبكتب
الضرائب األسرتالي على
الرقم  .61 28 13وإذا كنت
تود التحدث إىل موظف بلغة
غري اإلجنليزية ،تستطيع
الرتمجة
خبدمة
اإلتصال
اخلطية والشفهية التابعة
ملكتب الضرائب األسرتالي،
خالل ساعات العمل بالرقم
.131450

إسرائيل تأسر جمدداً
قيادياً يف محاس

حسن يوسف يف رام اهلل يف  18تشرين
الثاني عام ( 2004ا ف ب)
أعلنت مصادر إسرائيلية وفلسطينية،
أمس ،إن اجليش اإلسرائيلي اعتقل
القيادي يف حركة محاس حسن
يوسف ،بعد أسابيع من اإلفراج
عنه ،عند حاجز عسكري يفصل بني
رام اهلل ومدينة نابلس.
وقال مصدر يف محاس إن اجليش
اإلسرائيلي أوقف حسن يوسف عند
احلاجز العسكري (زعرتة) الذي
يفصل بني رام اهلل ونابلس،
لساعات طويلة قبل ان يقوم
باعتقاله .وأكد اجليش االسرائيلي
اعتقاله ،لكنه رفض ان يذكر
اسبابه.
وكانت اسرائيل اطلقت سراح
يوسف يف  4آب املاضي بعدما
امضى ست سنوات يف املعتقالت
اإلسرائيلية .وحسن يوسف من
القيادات الرئيسية حلماس يف
الضفة الغربية وانتخب عضوا يف
اجمللس التشريعي الفلسطيين مع
انه كان حينها اسريًا.

بلدية كانرتبري تتربع
لضحايا اجملاعة يف الصومال

قدمت بلدية كانرتبري مساعدة
اجملاعة
لضحايا
انسانية
واجلفاف يف الصومال ومناطق
شرق افريقيا من ضمن برنامج
املساعدات االنسانية الطارئة
اخلاص بالبلدية .
واشار عضو اجمللس البلدي
خضر صاحل لذي قدم اقرتاح
تقديم املساعدة يف كلمة له
امام اعضاء اجمللس البلدي اىل
خطورة الوضع االنساني يف
تلك البقعة من العامل الفتا
اىل تقارير هيئات االغا ثة
اليت تتحدث عن وفاة مئات
االطفال الصوماليني من اجلوع
واملالريا بشكل يومي نتيجة
اجلوع وسوء التغذية وانتشار
االمراض  .واشاد صاحل يف
كلمته باحلمالت االغاثية اليت
تقوم بها اجلمعيات االنسانية
احمللية وعلى راسها هيئة
االعمال اخلريية  ،وبيت الزكاة
يف الكمبا .
كما شكر صاحل رئيس بلدية
احمللي
والنائب
كانرتبري
لدائرة الكمبا روبرت فورولو
واعضاء اجمللس البلدي على
دعمهم االقرتاح  ،وقد رحبت
اجلالية الصومالية باملساهمة
اليت قدمتها بلدية كانرتبري
اليت تاتي اعرتافا وتضامنا مع
البلدية مع اجلاليات الصومالية
واالفريقية املقيمة فيها .
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السفري ناظر يشيد باحلملة السعودية الغاثة الصومال
Ú‰é@äbÌc@¿@pã”c@>€a@ÒáÌáßa@µ„aÏ‘€a@ÔÁ@bﬂ

كانبريا 2011-8-24
دعا سفري خادم احلرمني
اسرتاليا<l
_ÜŒ
الشريفني<∞ﬁ]ÁŒ
‚<’^ﬂ
يف “� <Ï4n
]<ŸÁ√Àπ
الطلبة <ÏÑ
^ﬁ <kvfë_Ê
املبتعثني يف
ونيوزيالندا
<2011Ìﬂâ
<Ö^Ë_ <10 <‡⁄
]<]Çje
املساهمة باحلملة
الدولتني
كال
<^€“<^„vïÊ_Ê<^„È÷c<—Ü�i`â
لتقديم
السعودية
الوطنية
VÍ◊Ë
التربعات الغاثة ضحايا اجملاعة
واجلفاف يف الصومال ودول
∞Èﬁ]ÁË^j◊÷<ÜÀä÷]<Ï4ç`i<1I
شرق افريقيا.
واشاد السفري ناظر يف تصريح
<Ìﬂâ
االنباء<Ö^Ë_ <‡⁄
لوكالة ]÷√^<Üç
<Ñﬂ⁄
السعودية
<ÏÇËÇq
<∞ﬁ]ÁŒ
_<lÜŒ
<2011
باملبادرة االنسانية اليت اطلقها
≤<^„fqÁ
احلرمني _¬�<Í
÷◊„<ÏÜr
الشريفني امللك
خادم
<∞€Ò]Ç÷]<∞€Èœ€◊÷<l^Èu¯ë
عبد اهلل بن عبد العزيز حفظه اهلل
<‡⁄<ÏÜç^f⁄<<<<·_<·]ÁË^i<ª
ورعاه الغاثة شعب الصومال
<DETAE
]÷<Jl^ËÜÀä
<gj”⁄
من مبادئ
تاتي انطالقًا
واليت
<|^5
<Ï4ç`i
¬◊<Ó
¨<]Á◊í
واعراف اململكة العريقة يف
÷◊ ÜÀäاملبادرات االنسانية
تقديم
<Ì£^ë
]÷<Ï4ç`j
<ÂÑ‚ <·Á”i
وضحايا
احملتاجني
الغاثة
<]�Ü„ç
<Üé¬ <:ﬂm] <ÏÇπ
الكوارث واحملن االنسانية يف
<±]<ŸÁ}Ç÷^e<^„◊⁄^£<x€äiÊ
الدول االسالمية والعامل امجع .
_<ƒeÖ
]<ÏÇπ <tÊÜ§]Ê <^È÷]3â
وكان جملس الوزراء السعودي
<ÏÜ⁄
“<ÿ
<ª <Ì⁄^Œ˝]Ê <l]Ü⁄
قد أمر يف وقت سابق بتخصيص
Jºœ <Ü„ç_<Ìm¯m
مبلغ  50مليون دوالر لشراء مواد
<
غذائية لالجئني الصوماليني،
<9�÷] <ìvÀ÷] <l^f◊�j⁄<2I
تقدم عن طريق برنامج الغذاء
<›ÇœjË<^⁄Çﬂ¬<‰ﬁ`e<ÕÊÜ√π]<‡⁄
العاملي ،إضافة إىل عشرة
<ÏÜr‚ <Ï4ç`i <g◊�e <ì~ç
ماليني دوالر لتأمني األدوية
<ÏÜÒ]Å <·^ <H^È÷]3â] <±c
واللقاحات بالتنسيق بني وزارة
]<^‚KÂÜ€¬<±]<˜Ê_<Üøﬂi<ÏÜr7
الصحة ومنظمة الصحة العاملية.
<JÍví÷]<‰√ïÊ<‹ÈÈœi<Çíœe
رقم احلساب البنك االهلي
_<ÖÁë <±] <Ìq^ù <·^“ <]É
التجاري للتربع للصومال -
<áÇË˝] <ìv <Ê_ <ÌÈ¬^√çc
السعودية
<g◊�÷] <›Çœ⁄ <Ü€¬ <·^“ <]ÉcÊ
البنك  :البنك االهلي التجاري
_<Ìﬂâ <Üé¬ <Ìä∏ <‡⁄ <ÿŒ
اىل حساب رقم :

<ÖÁë <±] <t^j¨ <‡÷ <ÕÁâ
<ÜŒ_<Jìv <±]<˜Ê<ÌÈ¬^√çc
‚<gÈj“ <gqÁ≤ <·Áﬁ^œ÷] <]Ñ
]÷J1l]Å^çÖ˝]Ê<xÒ^íﬂ
<hÜ«÷ <l]Ö^„π] <Ï4ç`i <3I
_^È÷]3â
_“<‡¬ <Ì÷Êˆäπ] <ÜÒ]ÊÇ÷] <lÇ
<hÜ∆<ª<l]Ö^„π]<l]4ç`i
]<≈Üâ`e <kfjâ <^„ﬁ`e <^È÷]3â
<ÌÈﬂ„π]<l^f◊�÷^e<ƒÈ�jäi<^⁄
]Ì⁄Çœπ
<<∞ﬁ]Áœ÷]<ÖÊÇë<ÿfŒ<‘÷ÉÊ
<]ÜÒ]ÊÇ÷] <ÿfœiÊ <JÏÇËÇ¢
<]ÏÖÅ^ë <ÏÖÁë <ÏÖÁ“Ñπ
]Ìíj~π
]<ƒq]Üπ
<¬‡<
<ÇË2÷^e <l]Å^„é÷] <‹ÈÈœje
<]˜÷”l]Ö^„⁄ <‡„⁄J <ÍﬁÊ3
<∆hÁﬂq <ª <ÏÜ Áj⁄ <4
<Í‚Ê <ƒeÖ_ <^„ﬁ_ <V^È÷]3â]V
<

Áe_<ÌÈ„e<ÌÈ⁄^-]F

السفري ناظر يهنئ حبلول عيد
املباركTorres
الفطرStrain
Islander
people.

ales

* 233999 - Engineering

رفع سفري خادم احلرمني الشريفني لدى أسرتاليا ونيوزيالندا
Professionals NEC
ÚzÓzñ@@@@@pbibug
وامللحقية
حسن طلعت ناظر بامسه وباسم أعضاء السفارة
* 254499
- Registered
Correct
answers
املبتعثني toZ
يف
السعوديني
والطلبة
الثقافية والقنصلية ومجيع
Nurse
NEC
أسرتاليا ونيوزيالندا التهاني خلادم احلرمني الشريفني امللك
* 263111 - Computer
I Question
1:2
سلطان
األمني األمري
عبداهلل بن عبد العزيز ومسو ولي عهده
Network and Systems
بن عبدالعزيز ومسو النائب الثاني مبناسبة حلول عيد الفطر
II Question 2 : 4
Engineer
املبارك.
* 391111
- Hairdresser
السفارة
اعضاء
إىل
باملناسبة
تهنئة
كلمة
ناظر
السفري
كما وجه
III Question 3 : 2
والقنصلية العامة يف نيوزيالندا واملبتعثني
وامللحقية الثقافية
�
]<›Ç� Œ� <]É_ <‰ﬁ`e <ÙÖ^œ÷] <Ü“É
IV
Question
يف : 1
شاكرا
أسرتاليا 4ونيوزيالندا
املسلمة
واجلالية
السعوديني
<Î_ <‰È <Ü“É� <Ï4ç`i
<g◊õ <xfë_Ê <g◊�÷] <‰µÇœi <›ÁË
العيد
متمنيا 5أن يعيد هذا
الفطر
بلوغ عيد
<‡⁄تعاىل
اهلل
_¬¯<HÂ
]<ÏÖÁ“Ñπ
]<‡„π
V
Question
املبارك : 4
¬<ÇËàË<g◊�÷]<‹ËÇœi<Ç√e<ÂÜ€
sa4310000020177777000104
باخلري والسعادة واملعافاة.
مجيعا
املسلمني
على
¬J^�€ju<g◊�÷]<ò 4ä <ÑÒÇﬂ
¬◊<HÜé¬ <Ìä⁄^§] <Ó

Global Marble Australia
@kÓ◊ãmÎ@ò”@¿@ÊÏÓñbónÇa
oÓ„aãÃ€aÎ@‚bÇã€a@ aÏ„c@…Óª
@paÏ‰é@Ò5Ç
†@bË»õ„@Ú‹ÌÏ
·ÿÌáÌ@µi

@¿@÷áñ
@Ú«ãéÎ@Ú‹ﬂb»æa
¿@›‡»€a
23 Cann St, Guildford, NSW 2161

Ph: 02 9681 6520 Mob: 0414 394 675
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Saturday 3 September 2011

ﺍﺳﺮﺘﺍﻟﻴﺎﺕﻨﺒﻟ
ﺕﺎﻴﻧﺎ
اسرتاليــات

� ˝yÓbp
äcp@cÊ@a€jzsباالنرتنيت؟
@¿@a€�bˆ—@Ì�Ó|@aæالصحة
‰bÊÏqÏ‹æa@êÓ€Î@ãé
ñ–Ú@ÎmÏåÌخدمات
…@a€ó˛a@ÊÏiãÿ€a@ã»é@…œáÌ@Âﬂ@ZpÏia
@ÚÓ‹ó–€aÎ@ÚÌãËì€a@ã◊aân€a@äb»éa@ùÓ–¶
مضمون األسئلة املنصوصة يف اإلمتحان
ما هدف دائرة اهلجرة من
@paäb�‘€a@Ô
الجنسية
‘‹�علىnèæ@ÚÌÏ‰è€aÎ
للحصول
DTQالخطي
@eàaäCZ@iã@±bÎﬁCÊÏiãÿ€a@pbõÌÏ»mD@Ú�Ç@Â«@—ìÿm@pÏ„bÀ@Ú‰ß
@g€Ãbı@ÜÎä@a€ãˆbénµ@a˛Î∂@Îa€rb€rÚ

.توفر دائرة اهلجرة خدمات الصحي
J‹„eÁÈq<ª <ÇÈä÷]<Hà◊È‚<käË]<gÒ^ﬁ<‡◊¬_
.اخلدمة
يف
والسرعة
الراحة
لألمور
_“Çl<ŒÁÔ<]÷Ü]eƒ<¬éÜ<⁄‡<aÉ]Ö<]⁄ã< eÜÎ< ]qj„Ç< ª< ]ü^Â< a}ÜH< Ê©‡< ÊË√<·]Ç◊e
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ÁÖمجة
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ƒ<]÷œ<ª
Á]ﬁ∞<Ö˜ÊÅ
<]π�ÜÊ<l]Ö^È◊⁄
uÌ<-3]÷ﬂÁ]بواسطة
^-] <l^⁄Á”£]
<…< <·ÊÇ¬^œjπ]
<ÂÑ‚ <‹ﬂj∆_ <·_ <ÅÊ_» <Ÿ^ŒÊ <›ÁâÖ <·] < <ã“ÊÜe <∞◊∆
يف
والسرعة
،الدقة
-4i”�Üå
أهمية
تربر
.وغريه
االنرتنيت
]˜ÊŸH< _·< »Å¬ÁÏ< ÖÒÈã< ].◊ã< ™j◊Ã< ⁄√‰«H< ⁄ˆ“Ç]< ]·< »]¢◊äÌ< ]πÁïÁ¬È� ÌH< ÷Ñ÷‘< ﬁÜÔ< _·< ]πÀÈÇ< Ê]÷ÜÒÈã< ]π”◊Ã< ®Èg< ⁄Èœ^iÍH< ª<احلصول
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<ƒ⁄
<^⁄ÇŒ
<Íñ≥
<ÔÜ}_
<Ó◊¬
<Ü√â
<ƒñﬁ
<^ﬂﬁ]»
<k
^ï]Ê
<·ÁeÜ”÷]
<ÌfËÜñ÷
<‹„i^ñËÁ√i
<käË]<;õ]Á⁄<ƒÈréj÷<ÌëÜÀ÷] <‡ËÑ◊÷ <l]Ö^�œ÷] <Ÿ^€√jâ]
� √fÈ� Ì< ¬2< ¶^Ê÷Ì< Üö< aÖ]Ò„^< ª< ¬€◊ÈÌ< q◊äÌ< i.الطبية
على
مبساعدة
خدمة االنرتنيت
]÷ﬂÈ1.
^eÍ<÷The
√œÇ<q◊leader
äÌ<iéÜË√of
ÈÌ<⁄a‡<_local
qÿ< ∆4<2)
⁄Ènthe
^ŒÈÌHATO
< Ê]·< ]ﬁ√œ^Å‚^< ≠^÷Ã< ‚Á< _·< ijvÁ� Ÿ< ]£^ïﬂÌ< ]÷é
–<<‡⁄
Êëv<Ï^À√π]
Èx«J <Ìfj√÷]
éÜË<MMHQ
√ÈÌH< التحاليل
˘·<±]
< ¶^<ÏÅ^Ëà÷]
Ê÷Ìنتائج
< •◊ã<ÿíj÷
< ÅŒÈموظف
Jl^m^√fﬁ˜]<òÀ}
<Ö^f“ <‰√ ÇÈâ <ÎÑ÷] <·ÁeÜ”÷] <Ö^È◊⁄
<ƒÀi3â <^€“
<Ö^�œ÷] <·Á◊œjäË <‡ËÑ÷] <Hà◊È‚ <ÌÈ◊í <Ê]<ÌËÜ„ç<Ü“]Ñi<·Ê3éË
االنتظام
-5ÊçÇوالسفارات
،اهلجرة
iÀ√council
Èÿ< ]£”Á⁄Ìis
< ‚called
Í< ∆4< ÅâjÁÖËÌH< ]÷ﬂø3)
^›<]÷Ç]}the
◊Í<.◊ãHouse
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< ⁄Ü ÁMayor
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<Ü“]Ñi<]Ê3éË<·]<H^È⁄ÁË<Ü“]Ñi Representatives
<^⁄
ÇÅ< the
¬ñÁsenate
< ]÷”j◊Ì< ]÷ﬂ^Òg< ∆^áÎ< ]÷Áõ;� < e^⁄jÈ^áH< ë^ug< ]˝®^á]l< ]˝âjÚn^Ö< e^÷ä◊�Ì< Ê]£”‹< Ê]£”Á⁄Ì< âÈ^âÈمراكز
Ê_·President
< eÜÎ< Ë◊√g< ÷√fÌ< ÜË–< T< aÉ]Ö< Êç4)
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<ÇËÇvj÷ <Ì◊œjä⁄ <Ìﬂ¢ <^éﬁ] <±] <o√fﬂπ]<pÁ◊j÷]<òÈÀ~j÷<’Üvj÷] <ÏÇ¬^äπ <Ö˜ÊÅ <Ö^È◊⁄ <OzU <Î] <l^ÈëÁj÷]<gqÁ≤<Ö˜ÊÅ<NQHLLL
]÷j√2)
�È◊Mayor
ÈÌH< ⁄‡< }or
¯ŸPresident
< ¶^Ê÷Ì< ]÷«^< ËÁâÃ< ª< uÇËo< ]±< »]πˆâäÌ< ]÷”2Ô< Ê]‚€� „^< “éÃ< çf”^l< Ê∫^ÖâÌ< ]÷”ÈÇËÌ< ]÷äÈ^âÈÌH< ¬◊€^<
]72 ] التحاليل±<،سريع
االلكرتونية؟
]âjœ¯÷ÈÌبشكل
< ‚Ñ]< ]÷Àأمامهم
Ü≈H< Êë€العالقة
ÁÅÂ<
<ÏÅ^Àjâ˜]
<–Èœvj÷
<ÌËÁﬂâ <Ê_ <Ü“]Ñi <Ö^√â] <òÀ} <‹jÈâ <l^m^√fﬁ] <òÈÀ° <l^ËÁjä⁄
J«·ÁeÜ”÷]<‡⁄ <ÌÒ^π]<ª<MLÊ<Ÿ^€¬˘]Ê<0^íπ] <‡⁄ <·˚] <^„È <Üøﬂ÷] <ÎÜ´ <:÷]
ÅÊÖ< ]÷ÜÒ^âj∞< ]˘Ê±< Ê]÷n^÷nÌ«H< ]÷◊fﬂ^ﬁÈÌ< ÷˛Öâ^Ÿ«H< ¬◊Ó< ]·< »< ]÷√€¯H<ÅÊ·<†Ç� Î<Ê]âjÀà]á<_uÇH< _·< ˜< ÊqÁÅ< ˘Î< ÖıËÌ< ⁄ÁuÇÏ< ÷ÇÔ< ÊçÇالطلب
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نتائج
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وذلك
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يقوم
عندما
<l]Ö^�œ÷] <ª
<l]4
<ÂÑ‚ <‡⁄or<ÔÁíœ÷]
3) Áj÷]
Mayor
Sure <h^“Ü◊÷
5. Australians
in <ÜÀä÷]
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JÖ^”je˜]<±c<Ö˜ÊÅ<Ö^È◊⁄<MzQ
J^È÷]3â]<ª<·ÁeÜ”÷] <direct-action policy <ÂÅ^œjﬁ] <ªÊ
JÅÖ¯È∆<Ì⁄Á”u<ÿfŒ
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Representatives
 والذي كان عرضة هلا األطباء املعتمدين من قبل،طلب
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: ترسل نتائج هذه التالية. دائرة اهلجرة-خارج اسرتاليا – مبعنى آخر
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 ميال االستمارة الطبية بشكل-Saudi Arabia - Belgium -  ونتائج التحاليل الطبية ما ترسل خالل دقائق عدة من،الوثائق
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-1 - Bulgaria – Macau - South  واالختصاصيون الذين من اجلدير التنبه بان هلذه،األطباء
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Korea - Canada - Malaysia
تعفيه من هذه
: اخلدمات منافع عدة أهمها، والصور،عاجلوا مقدم الطلب
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جلسة رائعة مع النرجيلة
تشكيلة واسعة من املأكوالت اللبنانية
مشاوي على أنواعها ومأكوالت حبرية طازجة
سهرات مميزة مع املطرب جورج خوري
والرقص الشرقي
Ph: 9709 8081

Shop 3 / 7-9 Cross St, BANkSTOWN NSW 2200
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اسرتاليــات

بروكس ينتقد تصدي العمال واخلضر والرماة ملشاريع قوانني
ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺎﺕ جديدة صارمة للكتابة على اجلدران يف جملس الشيوخ
أدعو ابناء اجلالية لدعم بنك بلدهم
Saturday 4 June 2011

—@pbÓy˝ó€a@…ÌåÏmÎ@Ú–ñb‰æa@|Ó�Ì
انتقد عضو مقعد ايست هيلز،
غلني بروكس الثالثاء احزاب
Úr€br€aÎ@∂Î˛a@µnébˆã€a@äÎÜ@ıbÃ€
والرماة
واخلضر
العمال
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]<‡⁄ <ÏÅ^Àjâ¯÷ <ÌËÖ]áÁ÷] <ìí£
حاملي لوحات L
السائقني
]J«Ì�◊ä÷]Ê<Ì⁄Á”£
]÷ <ÔÁœقيادة
»‚ <ÂÑرخص
_·<انتزاع
 <Ü“ÉÊأو
و P
}^<Ì√ï
املخربني».
]§^<˜ <HÃÈ÷`j÷] <ª <ÌÈqÖ
÷◊<l]4m`j
احزاب
]÷«<ÇÈ√íلكن
¬◊ <Óيقول
واضاف
<oÈu
]÷<HÎÖÁä
<^€Èâ
<^‚Ç„éi
]˜<:÷] <l^e]Ü�ïوالرماة
] <kä”√ﬁواخلضر
العمال
<Ó◊¬Ê<H·^ﬂf÷<ª<^„Ò^À◊u<Ó◊¬<^ËÖÁâ
تصدت هلذه التدابري».
<·_<ÊÇfË<ÎÑ÷]<H«!]<hàu»<‹„â_Ö
وتابع نائب ايست هيلز
]÷<‰Èﬂ√Ë <˜ <Íﬁ^ﬂf◊÷] <Í◊}]Ç÷] <·`é
يقول «من الواضح ان
<‘÷Ñ÷ <H^ËÖÁâ <‰Èﬂ√i <ÎÑ÷] <ÖÇœ÷^e
والرماة إما
واخلضر
<Í◊rﬂi
]÷<Óju <ÿÈ”éj
العمال <ª
<oË3Ë
]˘J«’^ﬂ‚<≈^ïÊأو ال يهتمون
ال يفهمون
مبخاوف السكان واصحاب
<ÿÈ”éi»<±c<Íi^œÈ⁄Ê<·^€È◊â<^¬ÅÊ
احمللية حول الكتابة
املصاحل
�
√<ÖÁ⁄˘]<4Èäje<Óﬂ
i<Ω]ÜŒÁﬂ”i<Ì⁄Á”u
]<Ìœ÷^√÷]<ÖÁ⁄˘]<ÿœﬂi<·_<Ó◊¬<HÌÈi^È£
على اجلدران».
<]ÅÇé⁄
]<Ö]Á£
<Ì÷Ê^õ
]<±
]÷<H«;õÁشوارع
اسري يف
«وفيما
وقال
]<ÌuÊ]Üπ
<Ì÷^u
<^„ﬁc
»<hÁqÊ
¬◊<Ó
جمتمعنا  ،يشكو لي الناس
]<l]4m`j÷] <k† <Ì€Ò^œ÷] <ÌÈ⁄Á”£
دائما قضية الكتابات على
]˝<^‚˜ÁjË <:÷] <HÌÈ◊}]Ç÷]Ê <ÌÈ€È◊Œ
اجلدران ويسألونين عما اذا
<4È«j÷]» <ÿj”i <ãÈÒÖ <Üç^f⁄ <ÿ”ée
كانت احلكومة تنوي القيام
<‡⁄<H·Á¬<Ÿ^éÈ⁄<gÒ^ﬂ÷]<«|¯ë˝]Ê
هؤالء
بعمل ما لردع ووقف
}¯J«ÌËÖ]àjâ˝]<‰f÷^�⁄Ê<‰i^√◊�i<Ÿ
املخربني».
<Ì⁄Á”u<ÿ€¬<ÿÈ√Ài<ÏÅ^¬c»<±c<^¬ÅÊ
»<^⁄
«ان <^ñ
]˘¬]Ö <H«Ÿ^€
<ÃËÜíi
حكومة
واستطرد قائال
<]Ç“ˆ⁄
الوطين]÷<H«Ì
]Á¢
<Ó€äË
� <‹Èâ]Üπ^e
يف نيو
االحرار -
<ª
¨<ÿí
_·<
´<g
»]÷<ƒËÜéj
_·<
ساوث ويلز تصرفت ،لكن
<ƒÈ�jäi <HÌÈ◊√ <Ì⁄Á”u <ÅÁqÊ <ÿæ
احزاب العمال واخلضر والرماة
_·< <ÎÇfiÊ <Hl^À◊π] <ƒ⁄ <Óõ^√ji

Ïu@Âzí

<ÌuÊÜ�π]<∞ﬁ]Áœ÷]<ƒËÖ^é⁄<ª<^„Ë_Ö
<Çœ¬» <^ñ ]Ö <H«h]Áﬂ÷] <ã◊• <ª
<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

]27

<gÒ^ﬂ÷]<«gÒ^j”÷]»<Ì◊j“<Áñ¬<ÅÇçÊ
^<Ì¬]Éc <±] <oËÇu <ª <27] <ÎÅ
»]÷<˜<h]Áﬂ÷]<ã◊•»<·_<Ó◊¬<H«ÜrÀ
بالطبع ال تعتقد ان يف
هذه]<
´4é⁄<H«Ì⁄Á”£]<ÖÊÅ<Ñ}`Ë<·_<g
�
كتابات مشكلة.
<ÅÁ√Ë<‰⁄Ç¬<‡⁄<Ìä◊¢]<ÖÁñu»<·]<±c
وقال السيد بروكس «من
<H«gÒ^j”÷]«{÷<Íâ^Èä÷]<gj”π]<±c
<Ì⁄Á”u
»<ÖÊÅ <ÿÈ√Ài
<±] <^È¬]Å
ضد هذا
التصويت
خالل
÷<·^ﬂf
˜<·_Ê <^€Èâ
]˘¬<HŸ^€
<ÃËÜíi
العمال
اعطى
التشريع
¬◊J«Íu^Èä÷]<‹âÁπ]<h]Áe_<Ó
املخربني
واخلضر والرماة
<Ì÷^£^e <Üm`j⁄ <·^ﬂf÷» <·_ <±] <kÀ÷Ê
الذين يكتبون �على اجلدران
]˝<H^ËÖÁâ <ª <^ëÁí}Ê <ÌÈ€È◊Œ
لالستمرار
األخضر
_<ÏÇﬂq
_<Ó◊¬ <ÌËÁ÷Ê
الضوء<Ç√Ë <%
<oÈu
واألسوار
املنازل
يف تشويه
]÷<Ì÷^u<ª<›ÁÈ÷]<Á‚Ê<HÎÖÁä÷]<›^øﬂ
والقطارات واملباني.
]J«Ö^øjﬁ

واضاف

]« ÿÈ€¢أدعو
يقول

أي
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على املثول امام احملكمة
الرتكابهم جرمية الكتابة على
اجلدران ؛
السلطة
احملاكم
• منح
]÷<ÖÁ⁄_ <HÍ⁄Á”£] <…]ÜÀ÷]Ê <h]Áﬂ
لـ:
والصالحية
<ÿ”ée <ÃÒ^�÷] <–Èf�i <›Ç¬ <åÜ”i
�
J«xÈvëÊ<–ÈŒÅرخص السائقني
 متديد فرتة¬◊L<Óو  ،Pأو
درجة
»]÷<≈Ü <Ó◊¬ <gËÁíj
<ÅÇçÊ
من �
السائق ،أو
] <l^⁄Á◊√πرخصة
 تعليق]÷<Í◊}]Ç
<‡⁄˘] <ÔÁŒÊ
¬^<ÏÇÒ
_<ÍÀËÖ <ÕÜç
حتديد]÷◊<]Á
<Ìâ^ÒÜe
االستحقاق
عدد نقاط
]<ÂÅÁ€ëÊ<H≈ÜÀ÷]<]Ñ‚<ÌÈ÷¯œjâ]<±
لفرتة حمددة.
]!«<H
»<hàu
«رمبا<Ìﬂ€È‚Ê
وقال<ÏÜ�Èâ
}^<tÖ
العمال
يعتقد
}<›àj◊⁄ <å^© <ÜËáÁ÷] <·_Ê <^ëÁí
واخلضر والرماة ان الكتابة
<Ö^Èj÷] <‡⁄ <Ün“_ <«!] <hàu» <{e
فن<‰eمن
هي
على
‚<Á
<›^Œ <^⁄
اجلدران<·_Ê
»]÷<H«Ü£] <;õÁ
الفنون ،ولكن الناس الذين
<^„ﬁÁ€ñ⁄<‡⁄<Ì÷ÊÇ÷]<»ËÜÀi<ÿq]<‡⁄
ايست  Êهيلز
يعيشون
<‰œËÜ
يف _·< _ <…Ü
]÷<Ç√e <HÍﬁÁﬁ^œ
<]Á◊ÀŒ_Êوجتلب
]<ÌËÖÁ„€¢مكلفة
 <Ìâ^ÒÖانها
يرون
•◊<ã
]÷J«Ì⁄Á”£]<]Á�œâ_Ê<h]Áﬂ
العار والقبح».
<Ÿ^éÈ⁄
<Ô_ÖÊ
]÷ <ãÈÒÜهيلز
» <Ö]ÜŒايست
_·< نائب
وكشف
]÷<^ñœ
]<±
<ÍÀËÖ
<Ì÷^uc
<·^€È◊â
انه «يف السنوات السبع اليت
<Ã◊π]<Ó◊¬<^√◊�⁄<ãÈ÷<‰ﬁ_<±]<4éË
مرت على عضويته يف جملس
<‰e<ö3ÀË<·^“<‘÷Ñ÷<H–ÈŒÅ<ÿ”ée
كلفت
بانكستاون
بلدية
_·< <ÍÀËÖ <]Á◊÷] <ƒ⁄ <Ì÷`äπ] <ovfË
املدينة
اجلدران
على
الكتابة
<l^nu^fπ] <Áï <Ó◊¬ <Ñ~jË <‹m <‡⁄Ê
]÷J«›á¯÷]<Ö]Üœماليني دوالر».
أكثر من 4
وقال السيد بروكس ان «هذا
<ÌÈ◊}]Ç÷]<ÜËáÊE<ÏÁ�}»<·_<±]<Ö^ç_Ê
<DÅ^Ëá
]˘¬<Ÿ^€
<Ì⁄Á”u
<ª
ستخدم
 <ÃËÜíiأن ُي
كان ميكن
املال
˘·<
<H≈Üäj÷] <‡⁄
لرصف<Íç <^„È
<ÅÊÖ^e
وإصالح
ارصفتنا
]÷√<kﬁ^“ <:÷] <ÖÁ⁄˘] <‡⁄ <ÇËÇ
‚<’^ﬂ
طرقنا».
<Õ^”j¬˜] <ÌﬂÈ√⁄ <Ì◊uÜ⁄ <ª <Í¬Çjäi
وتعهد بعدم «التخلي عن
¬◊<ÏÁ¬Å» <{÷ <Ãâ_Ê <J«^„â^â_ <Ó
الكفاح بشأن هذه املسألة
<Ì⁄Á”£] <ÿ√Ài <ÌÈ√ËÜéi <Ìä◊¢ <ÎÜe
العمال
جملرد÷√<›Çان احزاب
]¬<Ö^fj
<Ó◊¬ <H^„jËÖÁjâÅ
<]Üøﬁ
ال يرون
واخلضر والرماة
_·<<Ÿ^€¬˘]<ŸÊÇq<ƒïÊ<‡⁄<Á‚<ÎÜe
يف الكتابة على اجلدران
<Ìf√÷<ÎÜe<g√÷Ê<Hgj”π]<ÌÚÈ‚<ŸÇe
مشكلة»<Ÿ¯} <‡⁄ <HÌÈ◊È�√j÷] <Ö]Éa.
<T <–ËÜ

<‹ËÇﬁ<gÒ^ﬂ÷]<Ì◊j”÷]<Áñ¬<hÜ«jâ]Ê
نائب من احزاب العمال
<MP
والرماة ]<±
واخلضر<oËÇu <ª
]<ÿÈ€¢
<«ƒŒÁ⁄إىل
للحضور
]÷<ÜËáÁ
^<l
»Üíi
_·<
]<±
<H«Ö]Éa
ايست هيلز ليشرح ملاذا
]<ÌËÜn“˘] <·_ <kfni <å^© <ÿÈœjäπ
منعوا تشريع قوانني صارمة
]<Ì÷ÊÇ÷] <ƒ€Œ <±] <Ó√äi <ÏÇËÇ¢
اجلدران..
ضد
‚<ÌqÊÜ€
على ‚<Á
املخربني<ÿíu
]÷◊<^⁄Ê <HÌÈﬁ^ﬂf
اليت
الكتابات
نريهم
سوف
“^·<<∞jﬂä÷]<Ÿ¯}<^7^√j ]<‰÷<‡”µ
 <HÌÈﬁÁﬁ^Œعلى
اآلونة األخرية
ظهرت
<›ÁË
يف <ÌœËÜ�e
]<∞jÈï^π
السكك احلديدية
ممر
جسر √◊J«^È
“^·<<]ÜËáÊ
<ŸÁu
<l^øu¯⁄
»]<‘◊µ <ƒÈ€¢
<VŸ^ŒÊ
متاما.
الشرطة
وقبالة خمفر
]÷�^<ÃÒ^�÷]<·_<Á‚<ÇÈ“˘]<‡”÷Ê<HÃÒ
وينص هذا التشريع على ما
<%
<±Ê˘]<∞jâ^ÒÜ÷]<ÖÊÅ<^«÷]<Ì÷Ê^¶ <·_ <ÿq] <‡⁄ <Hÿ⁄^“ <ÿ”ée <–:f��Ë
يلي
»]˘<Ü⁄
_·<
¬◊<Ó
<]ÅÇé⁄
<H«Ìn÷^n÷]Ê
<±]<^j
˜<H«‰i^Èe^´]Ê<‰i^Èf◊â<Ü„øi
• اجبار القاصرين الذين وسائل اإلعالم  :جيفري
_·<»J«^ËÖÁjâÅÊ<^Èâ^Èâ<öÁ Ü⁄ <ÏÖÇœ÷]<›Ç¬Ê<«!]<hàu»<|¯â
يقومون بالكتابة على اجلدران غراسو 0421778671
¬◊<ã◊•<ÿÈ�√iÊ<l^äâˆπ]<^ﬂe<Ó

…Ìãé@áÌãi

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

واضع خربة  25سنة يف خدمة الزبائن

*مدير بريوت هيالنيك بنك يف باراماتا السيد حسيب درويش مع الزميل أنطونيوس بورزق*
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 الرياضيات من جامعة سيدني للتكنولوجيا شغل السيد درويش عدة مراكز
مالية هامة منها يف ستايت بنك ( )the State Bank of NSWوكذلك 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:
* متى مت افتتاح فرع البنك
يف باراماتا؟
يف  18متوز  2011افتتحفرع بريوت هيالنيك بنك
يف باراماتا ابوابه خلدمة
الزبائن حيث يعترب املركز
الرئيسي للبنك ( )HUBيف
غرب سيدني اذ تعود اليه
املعامالت البنكية االساسية
لفرع بانكستاون ولفروع
مرييالندز وغرانفيل وشالورا
وبريوود اليت سيتم افتتاحها
قريبا .ففي كل منطقة مركز
رئيسي فمثال يهتم املركز
الرئيسي للبنك يف ماركفيل
بفروع البنك يف كينغزفورد
ومنطقة غرب سيدني حيث
سيتم افتتاح عدة فروع
للبنك فيها.
* كم تبلغ مساحة فرع
باراماتا؟
املساحة تبلغ حواىل 220مرتا مربعا مفتوحة بالكامل
ما عدا غرفة واحدة خمصصة
لالجتماعات وهذا ما جيعله
مغايرا عن منط البنوك يف
اسرتاليا ..وانوه هنا ان
الفرع اجلديد يف باراماتا
يشهد اقباال كثيفا للزبائن
وخاصة من ابناء اجلالية
يف املنطقة حيث اهتم بهم
شخصيا واضع يف خدمتهم

وتصرفهم خربة تناهز  25عاما
يف كافة املعامالت البنكية
واملالية.
* فهل سيكون منوذجا
للفروع اليت ستفتتحونها
يف املستقبل جلهة املساحة
املفتوحة؟
 بالطبع ،نظرا لردة الفعلاالجيابية اليت وجدناها من
الزبائن فان الفروع اليت
سيتم افتتاحها بعد اآلن
تقريبا
مشابهة
ستكون
لفرع باراماتا وخاصة لناحية
املساحة املفتوحة ،كما ان
هناك احتماال يف املستقبل
جلعل الفروع احلالية مشابهة
للمركز الرئيسي للبنك يف
غرب سيدني جلهة ازالة
بني
الزجاجية
الفواصل
الزبائن وموظفي البنك.
* هل العرض الفريد الذي
بالتحوبالت
البنك
قدمه
اجملانية اىل لبنان ما زال
معموال به؟
 بالتأكيد اذ ان احلواالت اىللبنان جاهزة من فرع باراماتا
جمانا حتى إشعار آخر.
* هل هناك اي افكار او
خطط لتعزيز مسرية البنك؟
 البنك يف لبنان الذي يضمأكثر من  50فرعا وبريوت
هيالنيك بنك يف اسرتاليا

بصدد توقيع اتفاقية مع
يصبح
Western Union
مبوجبها شريكا هلذه املؤسسة
يف احلواالت بني اسرتاليا
ولبنان والبالد العربية وكل
بلدان العامل اذ ستكون
هناك مكاتب لـ Western
 Unionيف كافة فروع البنك
وبذلك يصبح بامكان زبائن
ارسال
Western Union
وتلقي االموال من فروع
بريوت هيالنيك بنك.
* ماذا عن الفوائد على
الودائع؟
يدفع البنك حاليا اعلىفائدة على الودائع احملددة
ملدة  12شهرا وهي  6،4يف
املئة وعلى الودائع احملددة
ملدة  5أشهر  6،25يف
املئة.
القروض
عن
*ماذا
املنزلية؟
 ان فوائدنا على القروضاملنزلية هي من اكثر الفوائد
ً
منافسة اذ انها  6،98يف
املئة لـ Expect More Home
 Loanحيث انه باالمكان
فتح حساب Expect More
 Home Loanجمانا دون دفع
ً
اي رسوم
خدمة لزبائن البنك
عامة وابناء اجلالية خاصة.

يتبع يف العدد املقبل
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اسرتاليات

محلة رسائل جديدة وملصقات على املنتجات الكحولية

*كاث بيتشي*

*جو عساف*

*دانيال عساف*

أطلقت اهليئة األسرتالية املعروفة
بـ  DrinkWise Australiaبالتعاون
مع أعضائها من منتجي الكحول
وكجزء من أنشطتها التثقيفية
اإلجتماعية محلة رسائل جديدة
لتزويد املستهلكني باملعلومات
اليت ستظهر على ملصقات
املنتجات الكحولية يف أسرتاليا.
الرسائل اجلديدة هي :
•احصل على احلقائق – Drink
Wise
• األوالد والكحول ال جيوز
اختالطهم
• هل يؤدي شربك للكحول اىل
إيذاء النفس أو اآلخرين
• من األكثر أمانًا عدم شرب الكحول
أثناء احلمل (يتم توفري بديل للنص
عن طريق الرسم التخطيطي).
على
املستهلكني
نشجع
ّ
«احلصول على احلقائق» من موقع

الثلث ممن استطلعت آراءهم عن
رغبتهم باحلصول على معلومات
أكثر عن شرب الكحول بشكل
مسؤول عند رؤيتهم الرسائل
امللصقة على املنتجات الكحولية.
«إن تقديم الرسائل اليت تدفع
اجملتمع إىل التفكري يف شرب
الكحول ،ودعم تلك الرسائل
مع األنشطة ومحالت التوعية
املستمرة ،تساعد يف مدعم
اجملتمعات احمللية إلختاذ قرارات
واعية حول نهجها يف شرب
الكحول».
أضافت السيدة « Peacheyحنن
ندرك أن الرسائل امللصقة على
املنتجات الكحولية وحدها لن
تغري سلوك اجملتمع ،وأنه جيب
أن يكون لدينا مبادرات تعليمية
أوسع إلحداث التأثري يف اجملتمع
 -وهذا هو السبب الذي دفعنا

الكحولية ويف نقاط البيع.
« ان األحباث اجلديدة ال ترتك أي
جمال للشك بأن تأخري تعريض
األوالد للكحول هو النهج الصحيح»
قال الربوفسور .Hickie
«من وجهة نظر علم الدماغ  ،ال
جيوز اختالط األوالد والكحول يف
تعرض
أي مرحلة ،والفكرة من أن ّ
الدماغ يف سن املراهقة للكحول
بهدف االختالط االجتماعي ،هي
فكرة خطرية جدًا .وهذه رسالة
مهمة جيب أن يتم اعالنها يف
اجملتمع».
ومن الكلية امللكية األسرتالية
والنيوزيلندية للتوليد وأمراض
رحب الربوفسور أليك
النساء
ّ
والشProfessor Alec Welsh, ،
from the Royal Australian
and New Zealand College of
Obstetricians and Gynaecologists
رحب بإدراج الرسالة عن خماطر
ّ
شرب الكحول ُأثناء احلمل.
« وترى الكلية أنه من األكثر حكمة
للنساء جتنب شرب الكحول عندما
خيططن لفرتة احلمل  ،وعند احلمل
أو الرضاعة الطبيعية ،ولكن
جيب مناقشة هذه القضايا مع
اخلاص»صرح الربوفسور
طبيبهم
ّ
.Welsh
«ان ايصال املعلومات عن طريق
نقاط البيع واحملال يشكل فرصة
أخرى لضمان جمتمع يدرك أن
هناك بعض املخاطر املرتبطة
باستهالك الكحول عند التخطيط

Producers participating in the DrinkWise
‘Get the Facts’ labelling initiative
Chambord, el Jimador and
Finlandia Vodka.
Beam Global Australia Pty
Ltd
To roll out initially
on Jim Beam and Canadian
Club products, then across
other Beam Global products
over time as and when
labelling changes can be
implemented, including well
known brands like Teachers,
Makers Mark, and Sauza.
Coopers Brewery To roll out
*الربوفيسور اليك والش وكاث بيتشي*

واملعلومات األكثر تفصيال على
تقدم التوجيه
موقعنا األلكرتونيّ ،
واملساعدة مبواجهة مسائل قد ال
يكون بعض الناس يف جمتمعنا
قد فكروا بها أو واجهوها من
قبل».
للمزيد من املعلومات أو إلجراء
مقابلة يرجى االتصال بـ :
Priya Rao
Multicall Connexions
)02(087055614
Priya@multicall.com.au

Carlton United Breweries
)(Foster’s Australia Limited
To roll out initially on Carlton
Draught then across all CUB
products over time including
well known brands like VB,
Pure Blonde, Cascade and
Strongbow.
Lion Pty Ltd To roll out across
Lion wine brands and all
beer products including well
known brands like Tooheys,

*جو عساف وعقيلته يتوسطان شيبا والزميلني بو رزق واملغوّش*

DrinkWise (www.drinkwise.
 ، )org.auملساعدة الناس على
اختاذ قرارات مستنرية عند شرب
الكحول أو ملعرفة املزيد عن تأثري
الشرب على أفراد العائلة.
سوف يبدأ اجملتمع برؤية هذه
الرسائل اهلامة عن شرب الكحول
قبل بلوغ سن النضوج أو اإلفراط
يف شرب الكحول ،أو الشرب
أثناء َ
احلمل ،ألنها ستظهر على
املنتجات الكحولية يف مجيع أحناء
ّ
وتتوفر الوثائق اجلديدة
البالد.
عن احلقائق يف جمموعة من
اللغات على املوقع اإللكرتوني لـ
. DrinkWise
وترتكز الرسائل امللصقة على
املنتجات الكحولية على مواد
ّ
متوفرة للمستهلكني يف
تعليمية
حَ
واملال  ،حيث يتم
أماكن البيع
شراء الكحول.
وقد ّ
أكدت الرئيسة التنفيذية
DrinkWise Australia
هليئة
السيدة  Cath Peacheyيف تصريح
هلا أن البحوث أظهرت مستويات
عالية من التأييد يف اجملتمع
للمعلومات اجلديدة.
وصرحت السيدة  Peacheyبأن
ّ
()%61
املستهلكني
ثلثي
يؤيدون لفكرة الرسائل امللصقة
على املنتجات الكحولية ،كما أعرب

اىل اإلشارة على امللصقات اىل
والسبب
موقعنا اإللكرتوني،
يف أننا سنستمر يف دعم هذه
الرسائل من خالل جهودنا الرتبوية
اجلارية».
« إن التثقيف هو يف صميم
أنشطة .Drink Wise Australia
هذا يعين أن تغيري ثقافة
اجملتمع مبا يتعلق بشرب الكحول
واإلسراف باستهالكه خاصة لدى
الصغار يعترب أمرًا غري مرغوب فيه
ينطوي على وعي أكرب للمجتمع.
وحنن نعمل على حتقيق ذلك من
خالل توفري املوارد العملية اليت
تدعم وتوفر املعلومات للمجتمع
حول استخدام الكحول باعتدال
وحبكمة.
وتقوم  Drink Wiseمنذ مدة
بالرتويج لرسالة تقول» األوالد
والكحول ال جيوز اختالطهم « على
الصعيد الوطين.
رحب املدير التنفيذي يف
وقد ّ
معهد البحوث حول الدماغ والعقل
يف جامعة سيدني الربوفسور Ian
,Hickie
Executive Director at the Brain
and Mind Research Institute at
رحب
ّ the University of Sydney
بإدراج هذه الرسالة على املنتجات

لتشكيل عائلة».
Peachey
السيدة
وشكرت
ممثلي اجملتمع ووسائل اإلعالم
املستمر
الهتمامهم
اإلثنية
بشؤون ومصاحل جمتمعاتهم.
واضافت «اننا مجيعا نريد ما هو
األفضل لعائالتنا وهذه الرسائل
امللصقة على املنتجات الكحولية،

XXXX, Hahn, James Boag,
James Squire and West End
Draught.
Diageo Australia Ltd
To initially roll out on
Gordon’s Gin 700 ml bottled
spirits and Bundaberg Rum
& Cola 6 pack cans, with a
phased implementation on
other Diageo brands including
Smirnoff, Bundaberg Rum,
Baileys and Johnnie Walker,
in line with scheduled
packaging updates.
Premium Wine Brands Pty
)Ltd (Pernod Ricard
To roll out across all Australian
wine brands including well

*شيبا وبيتشي وحضور*
known names like Jacob>s
Creek, Wyndham Estate,
Richmond Grove, Gramps,
Poet>s Corner, Russet Ridge,
Jacaranda Ridge, Lawsons,
Trilogy and Carrington. Also
seeking agreement from off
shore producers to apply
to their imported products
including brands like Chivas
Regal, Absolut, Martell, G.H.
Mumm, Perrier Jouet, Malibu,
Kahlua, Jameson, Havana
Club, Pernod, Ricard and The
Glenlivet.
Accolade Wines To
roll
out across all brands sold
in Australia in due course,
including well known labels
Hardys, Houghton, Brookland
Valley, Leasingham and
Banrock Station.
Suntory (Australia) Pty Ltd
Suntory Australia and a
number of their international
brand principals intend to
initially rollout on Midori
RTDs in October 2011closely
followed by Jagermeister with
other brands being introduced
as and when labelling changes
can be implemented.
Brown-Forman Australia Pty
Ltd
To roll out across
entire spirits and RTD
portfolio over the upcoming
year as labelling changes can
be implemented including on
well known brands like Jack
Daniel’s, Southern Comfort,

by end of September 2011on
Coopers Pale Ale, Coopers
Sparkling Ale, Coopers
Clear, and Coopers Best
Extra Stout, then across all
remaining products as soon as
practicable.
Woolworths Liquor
To roll out across all private
label brands, initially on
new variants of RTDs and
ciders. Then progressively
as labelling changes can be
implemented on all private
label beer, wine and spirit
& brands including, Sail
Anchor, Platinum Blonde,
Bailey & Bailey, South Island,
McAllister Scotch Whisky,
Mishka Vodka, and Nelson
County Bourbon.
Coles Liquor To roll out
across all Coles Liquor private
label beer, wine and spirits
brands including well known
brands like Maxx and Tasman
beer, Cradle Bay, Robinsons,
Whispers and Wahu wine
ranges, and Mayfair Gin and
Volsk Vodka.
ALDI Stores
To roll out
across all exclusive brand
liquor products from October
2011 as and when labelling
changes can be implemented.
Bacardi Lion To roll out across
the Bacardi Lion portfolio,
including Bacardi, Bacardi
Breezer, McKenna and Inner
Circle.
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اسرتاليات

افطار رمضاني يقيمه جملس بلدية بانكستاون

تعيني  Geoff Wildرئيسا جمللس ادارة
البنك العربي  -اسرتاليا احملدود

بانكستاون  -كتب رامي القروش

أقام جملس بلدية بانكستاون
افطارا رمضانيا عصر يوم اجلمعة
من االسبوع املاضي حضره عدد
كبري من اعضاء اجمللس البلدي
وعلى رأسهم رئيس البلدية
السيد كال عصفور وشارك
فيه رمسيون واعضاء جملس
بلدية كانرتبري وقادة وزعماء
من الطوائف واهليئات الروحية
االسالمية واملسيحية ،اىل جانب
مسؤولني عدة يف مؤسسات
خريية واجتماعية عاملة على
صعيد اجلالية العربية مبختلف
طوائفها يف منطقيت بانكستاون

*الشيخ مالك زيدان*

*رئيس البلدية كال عصفور*

*د مصطفى علم الدين*
رئيسا مجلس االدارة السابق سمري قعوار والحالي جيف وايلد

*عصفور ،علم الدين وحضور*

*جورج خزامي ،خضر صالح وحضور*

*تانيا ميهايلوك وحضور*

*علي مراد وحضور*

*عصفور ،صالح وحضور*
وكانرتبري بالتحديد.
استهل الشيخ مالك زيدان
الكلمات اليت القيت بتوجيه
بالشكر العميق للمجلس البلدي
يف بانكستاون عامة ولرئيسه
السيد كال عصفور خاصة
باحياء هذه املناسبة الفضيلة
اليت تدعو اىل احملبة والتقارب
بني اخلالق واملخلوق ،واليت
تدعو اىل التسامح وغض النظر
عن اخطاء اآلخرين.
وقال ان شهر الصيام رمضان
يذكر االنسان بواجب الصالة
والعبادة وتقديم الشكر للخالق
عز وجل على عطاءاته ونعمه
اليت اكرم بها كافة خملوقاته
وخاصة االنسان الذي جعله يف
احسن تكوين.
وانهى كلمته بضرورة التقارب
بني مجيع املسلمني وايضا عامة
ابناء الطوائف العربية واجملتمع
االسرتالي الواسع.
ثم حتدث باالنكليزية الدكتور
مصطفى علم الدين رئيس هيئة

تصوير أراكس

الصداقة االسالمية املسيحية
يف اسرتاليا وتركزت كلمته
على اربع نقاط مشلت العالقات
احلياتية والثقافية واالقتصادية
وعالقة التواصل بني املسلمني
عامة واجملتمع االسرتالي مبختلف
خلفياته ومعتقداته .ورأى ان
شهر رمضان فرضه اخلالق
الروحي
للتواصل
كفرصة
بينه وبني خملوقاته البشرية
بالذات وان اهلل علم االنسان
من خالله واجب التحسس مع
اآلخرين وخاصة الذين يعيشون
حالة من العوز والفقر اىل جانب
املنافع الصحية الالحمدودة
اليت حيصل عليها الصائم طيلة
هذا الشهر الفضيل.كذلك نوه
باملنافع االقتصادية وتعاظم
احلركة التجارية واالستهالكية
اليت يوجدها شهر رمضان بني
اوساط اجملتمع مؤكدا ان شهر
رمضان وما يتبعه من فرحة يف
عيد الفطر يعنيان ان املصاحل
واملتاجر على اختالفها تشهد

*بهية ابو حمد وحضور*

حركة دائمة مما يدعم االنتاج
واالستهالك واحلركة التجارية
يف عامة املناطق.
اما رئيس اجمللس البلدي
السيد كال عصفور فقد شكر
اجلميع على مشاركتهم يف
االفطار متمنيا للجميع عودة
هذا الشهر الفضيل عليهم
القادمة.
السنني
عشرات
وقال انه كرئيس جمللس
بلدية بانكستاون ومن خلفية
عربية فلسطينية مل يكن ليحقق
هذا الفخر العظيم له وللجالية
العربية عامة لوال دعم ومساعدة
ابناء هذه اجلالية له على خمتلف
االصعدة ،وشكر بالتحديد ابناء
الطوائف االسالمية الذين كان
الصواتهم اليت تقارب الثالثني
ألفا يف مدينة بانكستاون
وضواحيها اليد الطوىل يف
حتقيق هذا النجاح ووصوله اىل
رئاسة البلدية.
واضاف السيد عصفور يقول
انه لوال اهتمامات عامة اهليئات

واملؤسسات االسالمية الدينية
بشؤون
واالجتماعية
منها
منطقتهم ملا كانت على ما هي
عليه من تطور ومنو يف اجملاالت
الثقافية والتعليمية والصناعية
والتجارية واالقتصادية.
ووعد رئيس البلدية ببذل
قصارى جهده لتحقيق واجناز
ملنطقة
اخلدمات
افضل
بانكستاون وضواحيها واقامة
املشاريع املستقبلية املتنوعة
اليت ستجعل من املدينة منطقة
يفخر بها كل مواطن يقطن يف
بانكستاون وضواحيها.
وختم كلمته بتوجيه امجل
التهاني جلميع املسلمني حبلول
عيد الفطر السعيد واعدا اياهم
بتبين الدعوة من قبل جملسه
البلدي اىل افطار رمضاني دائم
من اجل ابقاء التواصل واحلفاظ
على افضل العالقات بني ابناء
اجلالية وبني مدينة بانكستاون
وتثمن وجودهم
اليت تفخر
ّ
واقامتهم فيها.

رئيس مجلس االدارة الجديد للبنك العربي اسرتاليا السيد جيف وايلد
يسر البنك العربي أسرتاليا
احملدود لإلعالن عن تعيني
السيد جيف وايلد رئيسا للبنك
العربي اسرتاليا احملدود.
وقد مت تعيني السيد وايلد
رئيسا جمللس ادارة البنك
بعد تقاعد سلفه السيد مسري
قعوار .
ونوه السيد جيف وايلد بالدعم
وااللتزام اللذين لقيهما من
السيد قعوار على مدى
السنوات الست املاضية.
وكان السيد جيف وايلد على
مدى السنوات الـ  15املاضية
عضوا يف جملس إدارة البنك
العربي  -اسرتاليا وشغل
منصب نائب الرئيس منذ
ايلول .2004
وبعد تعيني السيد وايلد
رئيسا جمللس ادارة لبنك
العربي اسرتاليا ،مت نقل
التنفيذي
الرئيس
نائبة
للبنك السيدة رندة صديق
لتشغل منصب نائبة رئيس
جملس إدارة البنك العربي -
اسرتاليا.
وقد حصل السيد وايلد على
ثروة من املعرفة واخلربة
الواسعة يف مجيع أحناء قطاع
الشركات.
وسبق للسيد وايلد وعمل مع
جمموعة  Clemengerملا يقرب
من  30عاما يف اسرتاليا
وأسس the Agency’s Sydney
.operation
وعندما بيعت حصة ال بأس

بها لـ  ، BBDOانضم حيف
اىل جملس ادارة  BBDOيف
مجيع أحناء العامل.
ويف وقت تقاعده من هذا
القطاع يف عام  ، 1990كان
Clemenger
رئيس
نائب
أسرتاليا
يف
/
BBDO
ونيوزيلندا.
ملدة ست سنوات الحق السيد
وايلد املصاحل اخلاصة ،مبا يف
ذلك تعيينه رئيسا جمللس
ادارة اللجنة السياحية لنيو
ساوث ويلز كما كان واحدا
من نواب الرئيس األربعة
الوملبياد سيدني.
ثم عني رئيسا للجنة واملدير
WPPيف
لشركة
القطري
اسرتاليا.
وجيف هو أيضا املدير وعضو
اجمللس االستشاري لعدد
من الكيانات العامة املدرجة
االسرتالية واخلاصة.
وقد منح السيد وايلد وسام
اسرتاليا يف عام  2000ملا
قدمه من خدمات للسياحة
واملصاحل واأللعاب األوملبية.
وقد لقيت جتربة السيد وايلد
وتفانيه الكبري يف البنك
العربي -اسرتاليا تقدير البنك
فتمت ترقيته اىل منصب
رئيس جملس االدارة البنك
يف هذه القدرة.
ومع رؤية السيد وايلد وتفانيه
يف القيام بدوره ،فان البنك
العربي احملدود اسرتاليا يتوقع
ان ينتظره مستقبل باهر.
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مناسبات

االدارة اجلديدة تفتتح «البلفيو»يف حلّة رائعة حبضور رمسي وشعيب

حبضور رمسي وشعيب افتتح رئيس بلدية
بانكستاون كال عصفور صاالت البلفيو
الرائعة بعد ان قص شريط االفتتاح مع
صاحبها ومديرها العام رجل االعمال وفارس
االغنية العربية سايد فارس وسط تصفيق
احلضور.
حضر هذه املناسبة املميزة عدد كبري من
التيارات واالحزاب واجلمعيات والنوادي
والروابط اخلريية واالجتماعية وحشد من ابناء
اجلالية كما حضرت اهلريالد بشخص رئيس
حتريرها الزميل انطونيوس بو رزق ومدير

املغوش.
العالقات العامة فيها الزميل اكرم
ّ
بداية اعتلى املنرب العريف الشاعر بدوي
معوض حيث
حيا الضيوف باسم صاحب
ّ
الصالة وقدم صاحبها النجم سايد فارس
الذي أكد بدوره ان البلفيو حبلتها اجلديدة
وديكورها الرائع ستكون ملتقى اصحاب
الذوق واجلمال من شبان وصبايا اجلالية
واجملتمع االسرتالي التعددي.
ثم قطع قالب احللوى املعد هلذه املناسبة
اجلميلة من رئيس البلدية ورجل االعمال والي
وهبه.

الربنامج الفين كان حافال حيث انه نزوال عند
طلب اجلمهور اطرب احلضور جنم البلفيو
املطرب سايد فارس بوصلة غنائية رائعة
تاله املطرب امحد سلطان واملطربة لورا حامت
مع عدد من الفنانني بوصالت فنية مجيلة.
وكان الكرم سيد املوقف من االدارة اجلديدة
للصاالت الفخمة اجلاهزة الستقبال كافة
مناسباتكم.
اهلريالد التقت بعدد من احلضور الذين
اشادوا بادارة البلفيو اجلديدة حبلتها املميزة
وقالوا نعم نعم للبلفيو النها صالة الذوق

الرفيع واجلمال املتكامل بالشكل والديكور
واالدارة اليت يشرف عليها صاحب الذوق
الرفيع الفنان سايد فارس وعقيلته مارو
وابنه ايلي..
الف مربوك للمطرب سايد فارس والدارة
البلفيو وللجالية اللبنانية والعربية بهكذا
صالة مت جتديدها بالكامل لتليق بكافة انواع
املناسبات ولتضفي عليها مزيدا من االناقة
والتألق واجلمال.

واعاله بعض اللقطات
تصوير شارل نصر
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كتابات
عيد الفطر ينعش الــساحة الفنية

بريوت ودبي حتتكران بهجة العيد

رمضــان

ربيع فران وطارق احلميد

الشاعر السيد أمحد احلسيين
ّ
هل بنوره مقداما
رمضان
يا بلسما يشفي املريض سقاما
ملء الزمان تساحما
زو ُاره
ُ
ّ
يا صفوة اخللق السعيد صياما
ُ
ساعاته نور اهلدى يا كوثرا
يسري ُس َحريا جيمع االرحاما
مّ
ّ
ترنا
غنى له الطري احلبور
يا بسمة العشق االله سالما
جتمعت
يا روعة الدين احلنيف
ّ
املكارم ترفع االعالما
فيك
ُ
ُ
ٍ
عابد
نغمة
صوت احلق
بل فيك
ُ
كالربق خيطف ضوؤه االعتاما
ّ
يا من مضى يف صومه
متعففا

قد فاز باحلظ اجلميل مقاما
ّ
متضوعا
تنشق عطره
ملا
ّ
فوح اآلكاما
طيب وعنرب
ّ
ٌ
حتى قضى ايامه متألقًا
صواما
بني املساجد تائبًا
ّ

يف ليلٍة فيها القلوب تآلفت
وتضرعت من يغفر اآلثاما
ّ
يا حام ًال فيض احلديث كرامًة
ومعّبئا

حربها

من

االقالما

وشهره حبضوركم
الصيام
شهد
ُ
ُ
ضيفًا عزيزًا طّبق االحكاما
يا بارئًا نسميت فالق َحّبها
َ
الغيث اهلطول سهاما
ومنّزل
يا سامعا صوت الدعاء خمافًة
العظيم

متاما

اهلم
ومفر َج
ّ
ّ
االكوان باعث رزقها
يا خالق
ِ
ومقسم العيش الرغيد وئاما
ّ
جتاوز هفوتي
رب على
أرجوك ِّ
ِ
وختصين يف الوافدين كراما
ّ
حتى تجُ ِّمع مشلنا يوم اللقا
ّ
جنٍة للساجدين مراما
يف
تبوأ عزها يف دوحٍة
يا ما
ّ
قد نال يف اليوم املهول وساما
النفيس رسالًة
الدر
يا جامع
َ
ّ
االمر

الرشيد

كالما

ومعرب
ّ
َ
النفس املهيمن روحها
يا صبوة
ِ
جمد االسالما
فيك التكامل
ّ

من ديوان الغدير

يغيب عدد كبري من النجوم هذا العام عن سهرات
العيد ،فيما اختار آخرون االحتفال رغم األوضاع اليت
تعيشها املنطقة العربية ...ويبقى الالفت ابتعاد
الفنانني عن القاهرة
يف وقت تعيش فيه مدن عربية عدة على وقع
الثوارت واالحتجاجات الشعبية ،حتتفل عواصم أخرى
بعيد الفطر من خالل سلسلة حفالت لنجوم الغناء.
هكذا ،تستعيد بريوت هذا العام زمخها ،فيغين فيها
ّ
ولعل احلفلة األبرز ستكون
فنانون لبنانيون وعرب.
ّ
تطل يوم اجلمعة املقبل يف
لوردة اجلزائرية ،اليت
أسواق بريوت بعد غياب عن العاصمة اللبنانية ،يف
حفلة من تنظيم شركة «كون أند ستارز» .يف اليوم
نفسه تطل يارا ،ومعها أمين زبيب يف فندق «حبتور»
(سن الفيل ـــــ شرق بريوت) ،كما حيتفي وائل جسار
بعمله اجلديد «كل دقيقة شخصية» يف «األطالل بالزا»
(طربجا ـــــ مشال بريوت) ،على أن يكون عاصي
احلالني جنم السهرة يف فندق «موفنبيك» (بريوت).
كذلك ّ
تطل جنوى كرم ،ووائل كفوري يف «لو رويال»
لتتوج
(ضبية ـــــ مشال بريوت) .وتأتي هذه احلفلة
ّ
صيف جنوى كرم ،الذي كان حاف ًال هذا العام ،إذ
ّ
تنقلت بني املغرب واألردن ولبنان ،وغريها من
الدول العربية ،يف وقت ال تزال فيه ردود الفعل
تتواىل على ألبومها األخري «هالليلة ...ما يف نوم».
فتغص العاصمة اللبنانية باملواعيد
أما اخلميس،
ّ
الفنية ،حيث يقف ملحم زين مع يارا للمرة األوىل
يف «اجلنة» (حبمدون) ،كما يغنيّ فارس كرم مع
سارة اهلاني يف اليوم نفسه يف «اإلتوال دو ليبان»
(املنصورية ـــــ مشال بريوت) ،ثم يسافر صباح
اليوم التالي إلحياء حفلة يف دبي ،على أن يعود يوم
السبت املقبل ليغنيّ يف منتجع «الفردوس» (إهدن
ـــــ مشال لبنان) .ويوم اخلميس أيضًا ،حييي جورج
ً
حفلة يف «رجينسي باالس» (أدما ـــــ مشال
وسوف
ّ
بريوت) إىل جانب املغنية السورية شهد برمدا،
فيما اختار راغب عالمة النجمة اللبنانية نانسي عجرم
(الصورة) ملشاركته ليلة السبت يف «كازينو لبنان».
وتستمر احلفالت إىل مطلع األسبوع املقبل ،حيث تقف
ّ
النجمة العراقية شذى حسون ،إىل جانب رابح صقر
يوم االثنني يف فندق «فينيسيا» (بريوت)
أما على الصعيد العربي ،فتبدو دبي أكثر املناطق
ازدهارًا لناحية احلفالت الفنية .وتغين نانسي عجرم
مع ملحم زين غدًا األربعاء يف فندق «امليدان» .ثم
يقف وائل كفوري ،مع شذى حسون يف فندق
«البستان روتانا» يوم اخلميس .ويف الفندق نفسه
ّ
يطل كل من فضل شاكر ،مع فارس كرم وروال سعد
يوم اجلمعة .وحييي رابح صقر ،ومعه هند البحرينية
حفلة يوم السبت املقبل يف «حبتور» دبي.
يف دبي أيضًا ،تنظم شركة «بالتينوم ريكوردز»
ً
حفلة لألطفال يف مناسبة إطالق أول
للمرة األوىل
عمل غنائي للطفلة البحرينية حال الرتك يف ثالث أيام
العيد .ويقف ماجد املهندس يوم اجلمعة يف العاصمة
يقدم راغب
اهلولندية مع املغربية هدى سعد .كذلك ّ
امليت
عالمة يوم اجلمعة املقبل حفلة على شاطئ البحر ّ
يف األردن.
وتعود يارا إىل اخلليج وهذه املرة اىل سوق الواقف
يف الدوحة ،فتحيي حفلة يوم األحد .أما وليد توفيق،
فيالقي مجهوره يف فرنسا ،حتديدًا يف كان ،وينتقل
بعدها إىل موناكو ثم الواليات املتحدة ،فيما يبدأ
عمرو دياب بعد عيد الفطر مباشرة جولته يف الواليات
املتحدة وكندا.
ّ
ولعل الالفت هذا العام ابتعاد الفنانني عن إحياء
حفالت العيد يف مصر ،نتيجة األوضاع السياسية اليت
تعيشها «احملروسة» بعد «ثورة  25يناير».
ّ
فضل النجوم العرب ،وحتى املصريون،
وقد
االحتفال بالعيد بعيدًا عن القاهرة .وتقتصر احلفالت
على الفنانني الشعبيني مثل سعد الصغيرّ  ،وحممود
الليثي .إىل جانب املغنني الشباب كمحمد عدوية،
ورامي صربي ،وهيثم نبيل ...ويرى البعض أن
سبب تراجع احلفالت يف مصر ليس فقط األوضاع
يرحب
السياسية واألمنية ،بل إن املزاج الشعيب ال ّ
يف الوقت احلالي بهذا النوع من احلفالت.
إن عيد الفطر هذا العام ،ال يشبه
إذًا ميكن القول ّ
السنوات السابقة .غناء الفنانني سيكون على وقع
الثوارت ،وأزيز الرصاص املتطاير يف دمشق،
ّ
ولعل أبرز الغائبني عن
وصنعاء ،وطرابلس الغرب.
الساحة هذه السنة هم إليسا ،وهيفا وهيب ،وكاظم
الساهر ،وحسني اجلسمي ،وشريين عبد الوهاب،
أن
وأنغام ،وكارول مساحة .وقد أعلنت هذه األخرية ّ
غيابها عن حفالت العيد سببه ارتباطها بعدد كبري من
احلفالت اخلاصة يف لبنان ،ومعظمها حفالت أعراس.

وجه
اعداد:
أكرم املغوّش

األسبوع

احلسناء روزماري فرح
العلم هو خلدمة االنسان

متى كان افراد االسرة يتسابقون لتحصيل
خييم
العلوم عندئذ جتد الفرح والسرور
ّ
على العائلة ..وهنا نتحدث عن الشابة
احلسناء روزماري فرح كرمية السيد جون
فرح واملعلمة سعدى جرمانوس فرح.
ولدت روزماري يف سيدني وهي تتابع
املرحلة الثانوية بتفوق وامتياز وستختار
الدراسة اجلامعية يف كلية التعليم الن
التدريس يستهويها وتعلمت من والدتها
هذا االختصاص الرائع يف تعليم وتنشئة
االجيال  ..وما امجل ان جيتمع العلم
والرتبية معا يف شخص واحد!
تعود روزماري جبذورها اىل بلدة كرم املهر
النموذجية يف الشمال اللبناني اليت زارتها
وسرت بلقاء أجدادها وأعمامها
مع االهل
ّ
واالقارب ومجال الوطن لبنان وكرم املهر
البلدة الوادعة اليت تتكئ على هضبة بني
جبال لبنان الرائعة فيها االصوات العذبة
والشعراء وخاصة اخواهلا الشاعر الكبري
جرمانوس جرمانوس والدكتور الشاعر
شربل جرمانوس وامثاهلما من رجاالت
الكلمة واملنابر من أبناء بلدتها كاالعالمي
املعروف غسان خنول واالذاعي املتألق
بطرس بشارة ورئيس بلدية سرتاثفيلد
طوني مارون والفنانة الكبرية ماري بشارة
والشاعر يوسف جربين وغريهم ممن تعتز
بهم اجلالية اللبنانية والعربية والوطن

لبنان.
تقول روزماري :ابدأ بالشكر الكبري لوالدي
احلبيب ووالدتي احلبيبة على تربيتهما لنا مع
اخوتي واشكر الرب على ما اعطانا ومنحنا
يقدرنا على اكمال
من ِنعم واتضرع هلل ان ّ
الدراسة لنفي اهلنا الكرام حقهم علينا
ونكون على قدر املسؤولية جتاه اسرتاليا
احلبيبة ولبنان الغالي وحيلو لي ان اردد:
العلم هو خلدمة االنسان ان آمنت بذلك
وسعيت لتحصيله جبد ووعي ومثابرة سوف
تصل ال حمالة اىل هدفك بفرح وسرور..
أمل يقل الشاعر:
العلم يرفع بيوتا ال عماد هلا
والكرم
واجلهل يهدم بيوت العز
ِ
احلسناء روزماري فرح صبية يف اول طلتها
وتقدر العلم املقرون
على احلياة تعرف
ّ
باالخالق وتسعى دائما لتصل اىل غايتها
املنشودة وتطمح الن تصبح معلمة تنشئ
االجيال على قيم احلق واخلري واجلمال
وبهذا تكون قد اضافت لبنة جديدة يف
بناء االنسان والوطن.

صور من تاريخ اجلالية

تقديم أكرم املغوّش

اجلالية الفلسطينية والعربية تكرم الدكتور برنارد سابيال

*الدكتور برنارد سابيال واملفتي تاج الدين الهاللي ود محمد الجابري والزميل أكرم املغوّش وحضور (أرشيف)*

عام  2006لبى الدكتور واالستاذ اجلامعي برنارد
سابيال عضو اجمللس التشريعي الفلسطيين
ومسؤول دائرة شؤون الالجئني الفلسطينيني
يف جملس كنائس الشرق االوسط دعوة اجلالية
الفلسطينية وجملس الكنائس يف اسرتاليا حيث
حاضر يف اجلامعات واملنابر االعالمية والساسية
الرمسية والشعبية عن قضية فلسطني وما
يتعرض له شعبها االبي من جرائم على يد

الصهاينة اجملرمني .واقيمت على شرفه حفالت
التكريم من هيئات فلسطينية وعربية وخاصة
تكريم مفيت اسرتاليا الشيخ تاج الدين اهلاللي
وشقيقه االعالمي املعروف انطوان سابيال
حيث حضر التكريم العديد من فاعليات اجلالية
والشخصيات االسرتايلة الرمسية ..واملعروف ان
املناضل سابيال هو صديق ورفيق كبري شعراء
فلسطني والعرب املناضل الكبري مسيح القاسم.
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تتــمات

عون متشدد وميقاتي يبحث...
(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)

على تواصل اسبوعي مع طوني سليمان فرجنية وتيمور جنبالط .ويعترب
الوريث الطبيعي لسمري جعجع يف القوات اللبنانية هو النائب نديم
اجلميل ،فيما يرى جعجع ان حزب القوات اللبنانية هو احلزب املنظم
والقادر على لعب الدور الكبري يف الساحة املسيحية.
مير قطوع
ومن ناحية أخرى ،فان واقع احلكومة بعد االعياد ،انه اذا مل ّ
الكهرباء فانها تتحول تدرجييًا اىل حكومة تصريف أعمال يف ضوء
خالفات االطراف فيما بينها ،ولوال جهود حزب اهلل النفرط عقد احلكومة
خصوصًا اذا حتدثنا عن قانون النسبية يف االنتخابات ،فوزير الداخلية
اعلن انه سيقدم مشروعه لالنتخابات على قاعدة النسبية ،كما ان
الرئيس نبيه بري باسم حركة أمل أعلن يف خطابه تأييده للنسبية،
فيما سبق هذا األمر خطاب للنائب وليد جنبالط يف الشوف اثناء حفل
إفطار اقيم يف اقليم اخلروب «بأنه ضد النسبية ،ويفضل السقوط أو
الربح بني أهله على اعتماد قانون النسبية».
اما على صعيد موضوع الذهب الذي هو ثاني أكرب احتياط يف املنطقة
بعد السعودية ،فان هذا األمر حيمي لبنان من أية أزمة مالية ،ويبدو
السد املنيع يف عدم
أن حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سالمه هو
ّ
انهيار االقتصاد اللبناني عرب سياسته املصرفية واملالية وعرب االحتفاظ
باحتياطي الذهب اللبناني ،رغم ان جملس النواب اختذ قرارًا يف زمن
رئاسة الرئيس حسني احلسيين مبنع بيع الذهب ،لكن احتفاظ الدكتور
رياض سالمة باحتياطي الذهب طيلة  18عامًا وعدم تعديل القانون
لصاحل بيع قسم منه ،جعال لبنان مبنأى عن أزمة مالية ومنع سقوط
االقتصاد اللبناني.
الرئيس جنيب ميقاتي يعود مساء  6أيلول ،لكن االتصاالت يف موضوع
الكهرباء مل تتوقف اثناء غيابه بل استمرت عرب وزير االقتصاد نقوال
حناس الذي تفاوض بشأن الكهرباء ،لكن يبدو ان تشدد عون وعدم
اجياد املخارج رغم طرح عدة حلول ملشكلة الكهرباء ورفض الوزير
جربان باسيل هلا ،جعلت األزمة مستمرة يف موضوع الكهرباء.
اما يف حال الفلتان األمين فانه سقط  16قتي ًال خالل يومني دون ان
تقدم وزارة الداخلية أو احلكومة خطة ملنع تدهور الوضع األمين ،كما
انه مل حيصل حتقيق جدي مع حمامي التجار السوريني الذي توسط مع
شخصيات أخرى لالفراج عن السوريني املخطوفني ،ومل يقم حتى اآلن
النائب العام التمييزي القاضي سعيد مريزا باجراء التحقيقات الالزمة
االدعاء على أحد.
يف هذه القضية اخلطرة ومل يتم ّ
اما على صعيد آخر ،فان البطريرك املاروني مار بشارة بطرس الراعي
سيزور باريس غدًا ،وهي زيارة هامة جدًا (سنتحدث عنها غدًا) .كما ان
بطريرك انطاكيا للروم االرثوذكس اغناطيوس الرابع هزيم زار موسكو
واجتمع مع بطريرك الروم يف روسيا حيث ّ
رتب له لقاء مع نائب وزير
اخلارجية الروسي وحبث معه الوضع املسيحي يف سوريا ولبنان حتى
ال تتكرر مأساة مسيحيي العراق وحيصل مثلها مع مسيحيي سوريا
ولبنان.

خطة الكهرباء

أما على صعيد خطة الكهرباء ،فيعقد نهار االثنني القادم ،اجتماع يف
السراي احلكومي برئاسة الرئيس ميقاتي ملتابعة البحث ووضع اطار
للحل قبل جلسة جملس الوزراء يف  7أيلول.
وقالت مصادر األكثرية انه مت االتفاق على صيغة حل ملوضوع الكهرباء
يف اجتماع االثنني املاضي الذي ترأسه الرئيس ميقاتي وهذه الصيغة
تقضي:
 -1وضع اجازة الصرف بيد احلكومة.
 -2اطالق اهليئة الناظمة ملشروع خطة الكهرباء.
 -3اعطاء مؤسسة كهرباء لبنان دورًا كبريًا وأساسيًا يف تنفيذ خطة
الكهرباء.
 -4امكانية متويل املشروع من الصناديق العربية.
 -5حبث امكانية متويل املشروع يف بدايته من موازنة الدولة اللبنانية
ومببلغ يصل اىل  420مليون دوالر.
علمًا ان وزير املال حممد الصفدي اقرتح يف اجتماع االثنني املاضي
التمويل اخلارجي للمشروع نتيجة عدم قدرة موازنة الدولة اللبنانية
حتمل مثل هذه النفقات .وافادت املعلومات ،ان العماد عون والوزير
باسيل حتفظا على هذه املقرتحات ،وبالتالي فان األجواء ما زالت على
حاهلا بانتظار االجتماع الذي سيعقد نهار االثنني برئاسة ميقاتي يف
السراي احلكومي لوضع اللمسات األخرية على االتفاق بعد ان يكون
الرئيس ميقاتي قد ّ
تبلغ مالحظات التيار الوطين على ما مت االتفاق
عليه يف اجتماع االثنني.
علمًا ان مصادر التيار الوطين احلر تؤكد وجود مبلغ  500مليون دوالر
يف صندوق جملس االمناء واالعمار.
كما أكدت مصادر التيار الوطين احلر ان األمور ال تزال على حاهلا
باشكال الكهرباء ،وان تكتل التغيري واالصالح لن يرتاجع عن مواقفه
كما اقرت اخلطة من قبل العماد عون واألمور على حاهلا ،رغم ان زخم
االتصاالت تراجع خالل العيد ،مشرية اىل ان األفرقاء اآلخرين يدرسون
امللف وننتظر موقفهم.
وقالت املصادر ان وزراء التكتل حريصون على احلكومة يف حال كانت
احلكومة ترتكز يف بيانها الوزاري على التغيري واالصالح اما يف حال
تكرس الواقع السابق فهناك املشكلة.
كانت حكومة ّ
وأشارت اىل انه مل حندد شكل حتركنا املستقبلي بشأن البقاء أو
االستقالة من احلكومة وهناك صيغ خمتلفة وأبرزها االبقاء على الشلل
احلاصل حاليًا وهو أحد اخليارات.
من جهة أخرى ،فان االتصاالت تواصلت بني قصر بعبدا وعني

التينة وفردان واملختارة والرابية الحتواء األزمة احلكومية على خلفية
الكهرباء.

اقوالنا اىل افعال ملموسة لتصعيد الضغوط على االسد ومن حوله مبا
يف ذلك فرض عقوبات قوية جديدة تستهدف قطاع الطاقة السوري
حلرمان النظام العائدات اليت متول محلته العنيفة».
واشارت اىل ان عددا ًمن الدول العربية فض ًال عن تركيا اصدرت
بيانات قوية ضد االسد ،وان االحتاد االوروبي «اختذ فع ًال خطوات
مهمة» ،و»يسرني ان امسع ان املزيد (من االجراءات) يف الطريق».
والحظت انه كما حدث يف ليبيا ،يتعني على اجملتمع الدولي تشجيع
املعارضة السورية على وضع خريطة طريق واضحة للمضي يف طريق
الدميوقراطية.
وبعد أيام من اعالن املعارضة السورية تأسيس اجمللس الوطين
صرح الناطق
االنتقالي لتنسيق جهود املعارضة ضد النظام السوريّ ،
باسم وزارة اخلارجية االمريكية مارك تونر« :شهدنا تقدمًا كبريًا،
ونعتقد فع ًال انهم يصريون كيانًا اكثر متثي ًال».
بيد انه استدرك بأن املعارضة السورية ال تزال بعيدة عن تنظيم
نفسها كما هي احلال مع «اجمللس الوطين االنتقالي» اللييب الذي دفع
معمر القذايف اىل الفرار .وقال« :املعارضة السورية باتت تعد يف
صفوفها عينة واسعة من اجملتمع السوري ،ونرى ايضًا تنسيقًا وثيقًا
اكثر بني السوريني خارج سوريا واملعارضة داخل سوريا .لكن هناك
طريقًا ينبغي سلوكه».
وتعذر على الواليات املتحدة تأكيد استقالة عدنان حممد بكور مدعي
عام محاه .لكن تونر اعترب ان التجاوزات اليت ندد بها القاضي «بكور
يف رسالة عرب الفيديو مطابقة للمعلومات اليت تلقتها واشنطن».
وأكدت مصادر امريكية مسؤولة ان السفري السوري لدى واشنطن
عماد مصطفى عاد اىل واشنطن بعد غياب طويل نسبيًا يف سوريا.
ونسبت اليه مصادر امريكية غري رمسية التقته ان حكومته حتتاج اىل
بضعة اسابيع للقضاء على ما وصفه بـ»اجلماعات االسالمية املتطرفة».
وادعى انه بعد ذلك سيضطر العامل اىل التعامل مع سوريا كما اضطر
اىل التعامل مع الصني بعد قمعها العنيف حلركة االحتجاج اليت بدأت
يف ساحة تيان آن مني عام  .1989وسخر مسؤول امريكي من هذا
التشبيه قائ ًال« :كيف ميكن دولة صغرية معزولة مثل سوريا ان تدعي
انها حبجم الصني».

كلينتون لعقوبات تدفع االسد...

(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)

بري

رد رئيس جملس النواب نبيه بري يف مهرجان الذكرى الـ 33لتغييب
يسمي ،على الذين محلوا على
اإلمام موسى الصدر من بعلبك دون أن
ّ
اجليش مؤخرًا وقال :فلنتفق مجيعًا على أن اجليش خط أمحر ،وليس
املس به ال من قريب وال من بعيد.
من مصلحة أحد ومن غري املقبول
ّ
وشدد على التمسك مبثلث اجليش والشعب واملقاومة ،مؤكدًا أن
وجود املقاومة أمر غري قابل للنقاش النها نتيجة للعدوان املستمر
واملتصاعد.
وجدد الدعوة اىل احلوار ووضع التفاهمات واالتفاقات حتت سقف
الطائف.
وقال ان الشعب اللبناني لن يتحمل املزيد من االنقسام واملزيد من
االستثمار لشعار االستقرار والعدالة على حساب الوحدة.
وانتقد البعض يف لبنان وتدخلهم العابر للحدود يف الشأن السوري،
معتربًا ذلك اخنراطا يف مؤامرة اجنبية.
وقال ان سوريا هي مفتاح احلرب وهي مفتاح االستقرار يف املنطقة،
معتربًا أن املؤامرة عليها تستهدف تقسيمها ،وهذا التقسيم يشكل
خطرًا على العراق ولبنان وتركيا ،كما ذكرت وكالة األنباء الفرنسية.
شارك يف املهرجان عشرات اآلالف من خمتلف املناطق وحشد رمسي
منوع.

شربل وجملس قيادة قوى األمن الداخلي

علم ان وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل سيقرتح اليوم
أمساء جملس قيادة أصيل لقوى األمن الداخلي كمقدمة مللء الشواغر
يف سائر املؤسسات والدوائر التابعة للوزارة.
وعلم أن وزير الداخلية مروان شربل سيحيل منتصف هذا الشهر قانون
االنتخابات على جملس الوزراء وعلى أساس النسبية متهيدًا لبحثه
وإقراره أو تعديله يف جملس الوزراء ،وسيزور الوزير شربل هلذه
الغاية ك ًال من األمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل ،والنائب
وليد جنبالط بعدما كان اجتمع بكل من الرئيس امني اجلميل والعماد
عون والدكتور جعجع.
التطورات األمنية

(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)

ودعت وزيرة اخلارجية االمريكية هيالري كلينتون اىل زيادة الضغط
الدولي على الرئيس السوري بشار األسد حلمله على الرحيل.
ويف نيويورك أمل ديبلوماسيون غربيون أن يصوت جملس األمن «هذا
الشهر» على مشروع قرار يف شأن األوضاع املتدهورة يف سوريا،
بعد تذليل التباينات املعقدة بني النص الذي ترعاه الواليات املتحدة
وبريطانيا وفرنسا وأملانيا والربتغال ،وذلك الذي قدمته روسيا ،ملمحًا
اىل احتمال اعتماد «اخليار املزدوج» للضغوط واحلوار مع دمشق.
وكشف ديبلوماسي غربي طالبًا عدم ذكر امسه أن «هناك مشاورات
وحمادثات مكثفة على مستويني ثنائي ومجاعي ،يف حماولة الستمالة
موسكو اليت تعرتض أساسًا على مبدأ فرض عقوبات على نظام الرئيس
بشار األسد» ،علمًا أن الصني تؤيد هذا املوقف من روسيا ،لكن
البلدين «صارا مقتنعني بضرورة إصدار قرار ال يرقى اىل حد فرض
عقوبات» .لكنه أشار اىل أن جمموعة «ايبسا» للهند والربازيل وجنوب
أفريقيا «صارت أكثر استعدادًا اآلن لقرار يتضمن بعض العقوبات»،
موضحًا أن «مثة فرصة اآلن الصدار قرار باإلمجاع تقريبًا وهذا تقدم
مهم ال تزال احملادثات جارية يف شأنه».
وحتدث عن اجتماع عقدته الدول الـ 15األعضاء يف جملس األمن على
مستوى اخلرباء بعد مشاورات غري رمسية اجلمعة املاضي على مستوى
املندوبني الدائمني ،متوقعًا أن يعقد اجمللس جلسة مشاورات مغلقة
يف موضوع سوريا من خارج جدول األعمال األسبوع املقبل.
وإذ رفض التكهن مبا ستؤول اليه احملادثات اجلارية ،الحظ أنه «من
املهم توجيه رسالة واضحة وقوية اىل الرئيس األسد بأن عليه أن
يوقف أعمال العنف وأن يصدق يف وعوده اإلصالحية».
وأكد أن «مشروع القرار الغربي يف نسخته الثالثة املعدلة حيظى
باألصوات التسعة املطلوبة ،لكنه قد يتعرض حلق النقض من روسيا
والصني اللتني أعلنتا أنهما ال تقبالنه كما هو اآلن».
أما مشروع القرار الروسي فهو «مبثابة خطوة اىل الوراء يف اجلوهر» عن
البيان الرئاسي الذي أصدره جملس األمن يف  3آب املاضي ،فض ًال
عن أنه «ال حيظى بأي غالبية مطلوبة يف اجمللس يف حال التصويت
عليه» ،مقل ًال لذلك شأن أي من مشروعي القرارين وضع أو ًال باحلرب
األزرق.
وسألت «النهار» ديبلوماسيًا آخر معنيًا يف جملس األمن عن املوضوع،
فأجاب أن «الفجوة ال تزال كبرية بني الطرفني الغربي والروسي»،
وتوقع أن «حيسم األمر يف نهاية املطاف بني الروس واألمريكيني
أو ًال ،قبل املضي يف أي خطوة اضافية داخل جملس األمن» .وأكد
أن «احملادثات اجلارية مل تؤد حتى اآلن اىل أي تقدم» ،لذلك فإن
«التصويت على أي مشروع قرار يف شأن سوريا مؤجل حتى إشعار
آخر».
* يف باريس ،أبلغت كلينتون الصحافيني يف باريس عقب «مؤمتر
املساندة لليبيا اجلديدة» ،ان «انتقال سوريا اىل الدميوقراطية بدأ
فع ًال .حان الوقت الن يعرتف الرئيس االسد بذلك ويتنحى كي يتمكن
الشعب السوري بنفسه من تقرير مستقبله».
وقالت« :على اولئك الذين انضموا الينا يف هذه الدعوة ان يرتمجوا

االطلسي يواصل محالته والقذايف...

وذلك يف رسالة صوتية هي الثانية له يف حنو  12ساعة.
وقال الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي يف ختام «مؤمتر املساندة
لليبيا اجلديدة» يف باريس« :طلب منا ممثلو ليبيا و 63دولة حاضرة
اإلفراج عن األموال اجملمدة .هناك حنو  15مليار دوالر من األموال
الليبية يف بلداننا سيفرج عنها فورًا .نريد أن نعيد إىل الليبيني هذه
األموال اليت كانت جممدة وكانت منهوبة» .وشدد على أنه «ال بد من
اعتقال القذايف ،وسيقرر الليبيون حبرية ما إذا كان سيحاكم يف ليبيا
أو أمام القضاء الدولي .هذا ليس قرارنا بل قرار الليبيني».
وكان املؤمتر انعقد مبشاركة زعماء ووفود من  60دولة ومنظمة دولية،
بينها دول مل تكن تؤيد محلة حلف مشال األطلسي مثل روسيا والصني
واهلند والربازيل وأملانيا ،إىل دول اضطلعت بدور أساسي يف العملية
مثل بريطانيا والواليات املتحدة وإيطاليا وقطر واإلمارات العربية
املتحدة واألردن ،وكذلك اجلزائر اليت حاولت تبديد موقفها امللتبس
بالقول إنها مستعدة لالعرتاف بـ»اجمللس الوطين االنتقالي» حني يؤلف
حكومة ،بينما تغيبت جنوب افريقيا .وتزامن ذلك مع حصول «اجمللس
الوطين االنتقالي» على اعرتاف طال انتظاره من روسيا.
ويف املقابل ،دعا القذايف مساء امس االول يف رسالة صوتية عرب
قناة «الرأي» اليت تبث من سوريا ،الليبيني اىل املقاومة املسلحة
للقضاء على «العدو وطرد االستعمار كما فعل أجدادكم  ...استعدوا
حلرب املدن وحرب العصابات والغرييال» .ووصف سرت بأنها «عاصمة
املقاومة» والعاصمة اجلديدة لليبيا ،معززًا تكهنات عن وجوده هناك.

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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تهنئة مبناسبة عيد الفطر السعيد

تتقدم نائبة مقعد بانكستاون
Tania Mihailuk MP
MEMBER FOR BANKSTOWN

For State Government related issues

تانيا ميهايلوك
بأحر التهاني

من اجلالية اإلسالمية

For help with State Government Issues

خاصة والعربية
عامة يف منطقة
بانكستاون

مبناسبة عيد الفطر السعيد
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وكل عام وأنتم خبري

Ph: 9708 3838

Fax: 9708 3960

For help with State Government Issues
Suite 1, Level 3, 402-410 Chapel Rd, Bankstown
electorateoffice.bankstown@parliament.nsw.gov.au
Ph: 9708 3838

Fax: 9708 3960
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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
*25 Keilor Park Drive
Keilor Park VIC
Ph: (03) 9336 7744
Fax: (03) 9336 7044

*1257 Sydney Road
Fawkner VIC
Ph: (03)9359 9877
Fax:(03)9359 9377
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املكان األفضل

للتسوق

$1.89
¢79
500G

BESTER PASTA معكرونة

$1.99

MILDURA عصري فروت

SMITHS CHIPS

¢89

$8.99
KG

DICED LAMB لحم غنم

SALTED STIKS بسكويت مالح

$8.99
KG

BEAF STEAK لحم بقر
$7.99
KG

$2.49
KG

CHICKEN WINGS جوانح دجاج

أسعارنا هي األفضل في
فيكتوريا

CHICKEN BREAST FILLET
سفاين دجاج
ROXBURGH PARK

CN SOMERTON Rd
8 DAVID MUNKO Drv
ROXBURGHPARK
SHOPPING CENTRE

MEADOW HEIGHTS

55 PAKINGA BLVD
MEADOW HEIGHTS
SHOPPING CENTRE

03 9364 8909

Yoghurts and cheeses ألبان وأجبان

samet.istar@pacificgate.com.au

DALLAS

159 BLAIR St
DALLAS
DALLAS’ SHOPPING CENTRE
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ﻣﻠﺒﻮﺭﻥ
ملبورن

Hatem

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


Hold a current Victorian Security Licence



Have dedication, Commitment & Loyalty



Speak fluent English



Have excellent presentation

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


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

٢٢
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ﺑﻴﺘﺰﺍ ـ ﺑﺎﺳﺘﺎ ـ ﺳﺘﺎﻳﻚ ـ ﺳﻴﻔﻮﺩ

Pizza – Pasta – Steak – Seafood
ﺍﳴﻜﺎﻥ ﺍﻷﻧﻴﻖ ﳴﺘﺬﻭﻗﻲ ﺍﻟﻠﻘﻤﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ
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Saturday 4 June 2011

·ملبورنÿmb„˝«¸
العالناتكم يف
·ÿmb„˝«¸
االتصال مبدير املكتب
@ãÌá∑@ﬁbóm¸a@ÊäÏj‹ﬂ@¿
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:الزميل كميل مسعود
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0405272581
@ÜÏ»èﬂ@›Ó‡◊@›Óﬂç€a@knÿæa
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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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املصيبة اكرب

الشرق االوسط يتداعى
وينهار دولة بعد دولة
على يد ابنائه يف
أكرب مؤامرة امريكية
صهيونية
اسرائيلية
عاملية يشهدها العصر
احلديث ..انه مشروع
العربية
لالمة
قاتل
كلها.
أمل يشعر العرب بعد مبدى
االخطار اليت تالحقهم
وقد تقضي عليهم؟ هل
صحيح ال يدركون هذا
املخطط اجلهنمي القديم
الذي بدأ العمل عليه منذ

بقلم كميل مسعود

زمن بعيد ليعود اليوم من جديد وبلغة جديدة «شرق اوسط
جديد» .ماذا يعين الشرق االوسط اجلديد هذا بالنسبة المريكا
وربيبتها اسرائيل وكل دول الغرب املتآمر على االمة العربية
من دولة اىل اخرى.
احملطة االوىل كانت العراق الذي يتخبط ببعضه ..وكانت
احملطة الثانية تونس ثم مصر واليمن وليبيا وملا وجد االخطبوط
االمريكي ان أرض العرب رخوة انتقل هذا املخطط اىل سورية
اليت وحدها وعت هذا االمر واالسد يقف اليوم بعناد يف وجه
الطغاة واملتآمرين من الداخل واخلارج على وحدة سورية مهما
كلف الثمن.
وسورية الدولة الوحيدة العلمانية يف منطقة الشرق االوسط
اليت يعيش فيها  36طائفة متساوية باحلقوق والواجبات ،وهذا
ال يتطابق مع مشروع الشرق االوسط اجلديد الذي ابتدعته
الواليات املتحدة للسيطرة على املنطقة بأكملها.
امريكا وحدها تتحكم برقاب العرب وتقودهم اىل
حيث تشاء ..هي تصنع احلرب والسلم ساعة تريد.
انظار العامل هذا ،الذي يتعامل مع الصهيونية العاملية ،تتجه حنو
سورية ويتهمها باالرهاب وارتكاب اجملازر وال ينظر اىل اجملرمني
واملخربني يف الداخل السوري الذين يقتلون يوميا العشرات من
عناصر اجليش وقوى االمن واالبرياء من ابناء الشعب ..امريكا
تدعي حماربة االرهاب يف العامل الهلاء هذا العامل عن حماربة
ّ
االرهاب احلقيقي وعميد هذا االرهاب الصهيونية العاملية اليت
حتتضنها امريكا يف اروقة البيت االبيض واوروبا وال من دولة
عربية حاولت او حتاول ان تفضح كذب امريطا عندما تتحدث
عن الصهيونية وافرتائها عليهم ..ملاذا العرب وهم اولياء االمر
يف هذا الظرف العصيب ال يسألون امريكا عن مكمن االرهاب
احلقيقي ومكان وجوده.
فاذا كنتم ايها العرب تدركون ذلك وال تفعلون شيئا فهذه
مصيبة واذا كنتم ال تدركون فاملصيبة اكرب.
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وجيه قبالن يف ذمة اهلل
شيعت ملبورن االربعاء املاضي الشيخ اجلليل املأسوف
على فضائله ومواقفه الكبرية ،الكبري املرحوم وجيه قبالن
ابو جوزيف.
وجيه قبالن وجيه بكرمه ونبله وشجاعته ...كبري بروحه
الطيبة املفعمة يقيم احملبة والسماح ..ولد كبريا ومات
كبريا ...حظي بشرف املوت من اجل تلك القيم اليت تربى
عليها وعاشها يف مسرية حياتية تليق مبن يصنع احلياة
العزيزة الكرمية ..تلك هي السرية  -احلكاية اليت ال متوت
بالذين جيسدون تعاليم السماء على االرض ،فينعمون
حبياة أبدية ال نهاية هلا مع االبرار والقديسني يف ملكوت
السموات!!!
وجيه قبالن او أبو جو تعرفت عليه منذ اربعني سنة هنا يف
عرفين عليه املرحومان املونسنيور بولس اخلوري
ملبورنّ ...
وادمون ملكي ...تعرفت واحلق اقول على ارزة لبنانية
شاخمة عريقة ...على سنديانة من جبلنا االشم ...على
هامة لرجل املواقف الوفية الصادقة...
منذ اللقاء االول تشعر انك تتحدث مع رجل االصالة ،مع
وفاء الرجولة ..مع بطولة واعية امينة لعاداتها وتقاليدها...
انها الضيعة فيه بكل براءتها وطهارتها ووداعتها ...انها
الوطن بانسانه الرسولي .نعم ..أمل يكن لبنان رسالة؟؟؟
رسالة شراكة وحمبة وحياة ومصري بني ابنائه وعربهم هلذا
الكون الكبري؟؟
االنسان يكتب التاريخ ،ومن يكتب التاريخ يعرف وجييد
صناعة احلياة واملستقبل! اكتب عنك وفيك وفاء لوفائك
واخالصك ،حنن لن ننسى وقفتك ايها الراحل العزيز يف
هول كنيسة سيدة لبنان ،كنيستنا املقدسة ...نعم وقفتك
تنم عن وعي واصالة واميان ...كثريون نسوا او
اليت
ّ
تناسوا ...لكنين ال ،لن انسى فأنا ذكرتك يف كتابي عن
تاريخ هذه اجلالية يف هذه االوسرتالية احلبيبة ..وهذا
واجب يليق برجال أمثالك يا ابا جوزيف.
وجيه قبالن ،ان الرجال الكبار خيلدون بأعماهلم الكبرية
ومواقفهم الصادقة! هم يف نفوسهم وعقوهلم وقلوبهم
مخرية احملبة واالصالة ...لك كل احلب والصالة...
سنذكرك ونستذكر مواقفك على الدوام ...ترقد اليوم
على رجاء قيامة جميدة آتية ..تلتقي يف عليائك االبرار
والقديسني...وتبقى حيا يف عائلة كرمية كبرية ،أمها
شريكة حياتك ...ام صاحلة وفية ناضلت معك يف بناء
عائلة صاحلة ،ستبقى يف دروب كفاحك ،صبايا وشباب
واحفاد يزرعون قيم الوالدين ،قيم الوطن عمال بوصيتك
ووفاء ملسريتك ،ووعدا أبديا لرضى الوالدين رضى اهلل...
رمحك اهلل.

سامي مظلوم -ملبورن

بطاقات العضوية اجلديدة ونشاطات
اجلامعة اللبنانية يف العامل

بعد عودته من لبنان وحضوره اجتماع اجمللس العاملي بتاريخ 29
متوز ،2011يف فندق لورويال  -ضبيه ،دعى رئيس والية فيكتوريا
للجامعة اللبنانية الثقافية يف العامل السيد يوسف سابا ،رؤساء فروع
اجلامعة يف ملبورن إىل حفل عشاء يف صالة الريفولي الطالعهم
على نتائج اجتماع اجمللس العاملي وعلى النشاطات اليت تقوم
بها اجلامعة يف مجيع أماكن وجودها لرفع صورة لبنان احلضارية.
كما واطلق املوقع االلكرتوني اجلديد للجامعة ( )www.wlcu.orgيف
اللغات اخلمس -اإلجنليزية ،الفرنسية ،اإلسبانية ،الربتغالية والعربية.
االجتماعية
الشؤون
جلنة
نشاطات
وعرض
ً
اجلنوبي.
لبنان
قرى
يف
وخاصة
لبنان
يف
كما وعرض نشاطات جلنة األعمال واإلقتصاد والتحضريات
األورغواي.
يف
العربي
الالتيين
اإلقتصادي
للفوروم
وشرح عن احملاضرة اليت دعت إليها جلنة الثقافة
والرتاث عن اهلجرة اللبنانية القدمية واإلنتشار اللبناني.
قدم نائب الرئيس العاملي
وخالل اإلجتماع يف الضبيه
ّ
الدويهي
ميشال
الشيخ
ونيوزيلندا
أوسرتاليا
عن
الشدراوي.
للرئيس
وإحرتام
تقدير
عربون
هدية
ويف نهاية االجتماع قرر اجملتمعون املشاركة يف إحتفاالت
اجلامعة اللبنانية يف ملبورن حيث سيزاح الستار عن
متثال املغرتب اللبناني يف  ٩تشرين الثاني .2011
ّ
سلم الرئيس السيد يوسف سابا بطاقات
وقبل انتهاء العشاء
العضوية اجلديدة اليت أرسلها األمني العام العاملي الدكتور
قهوجي إىل األعضاء وطلب من مجيع املنتسبني اإللتزام الدائم
بقوانني وأهداف اجلامعة اليت نفخر بوجودها اليوم على منرب األمم
املتحدة كجمعية غري حكومية.

لكافة حاجاتكم من بيع وشراء املنازل اتصلوا
بالسيد رغد مشو صاحب الخربة الطويلة
نساعدكم يف تخطي العراقيل التي تواجهكم بأمانة واخالص
نتكلم العربية
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حبضور النائبني أمسر وكريوز وقنصل لبنان العام

املونسينيور طقشي يقيم قداسا احتفاليا لراحة نفس شقيقه ديب طقشي

* الكهنة*

*االب جورج يقرأ االنجيل بالعربية*

* املونسنيور طقشي يلقي عظته*

* عائلة الفقيد*

* جون بول سعد يقرأ الرسائل بالعربية*

*النائبان كريوز واالسمر والقنصل قسطون والراهبات*

*االب الن فارس يقرأ االنجيل باالنكليزية*

*جوني لحود يقرأ الرسائل باالنكليزية*

*جانب من املشاركني*

*حشود املشاركني*

*جوقة الكنيسة*

االسبوع قبل املاضي تويف يف سيدني املأسوف على فضائله
احلميدة وسريته الطيبة املرحوم ديب طقشي عن عمر ناهز الـ
 55عاما امضاه بأعمال اخلري واالحسان ،تاركا وراءه زوجته
املفجوعة ووالدته الثكلى على فقدان فلذة كبدها الذي غادر
باكرا هذه الدنيا واالوالد الذين حرموا لذة العيش بعد رحيل
الوالد واشقاء أدمى الفراق قلبهم على اخ حنون واب عطوف
ربى عائلة متيزت بالصيت احلسن مبساعدة زوجته الفاضلة.
ّ
عند الساعة السادسة من مساء يوم السبت املاضي اقيم
قداس احتفالي لراحة نفس الفقيد ديب طقشي يف كنيسة
سيدة لبنان املارونية يف ملبورن ترأسه املونسنيور جو طقشي
شقيق املرحوم وعاونه كهنة الطائفة املارونية وكهنة من
باقي الطوائف املسيحية وشارك فيه النائبان نزيه االمسر
ومارلني كريوز وقنصل لبنان العام يف فكيتوريا االستاذ
هنري قسطون وحشد كبري من ابناء اجلالية اللبنانية وفعالياتها
السياسية واالقتصادية والفكرية واالجتماعية حيث ضاقت

الكنيسة وباحتها الواسعة باجلماهري اليت جتاوزت االلفني جاءوا
من مجيع احناء والية فيكتوريا للوقوف اىل جانب املونسنيور
طقشي واشقائه الذين حضروا من سيدني طوني ولوي وجورج
وجنل الفقيد كريم واوالد شقيق الفقيد دايفيد وبول كما
شارك يف القداس الراهبات االنطونيات والراهبات الباسيليات
الشويريات نظرا ملا للمونسنيور طقشي من اياد بيضاء يف
جاليتنا اللبنانية الكرمية.
قرأ الرسائل بالعربية نسيبا الفقيد جون بول سعد وجوني حلود
باالنكليزية وتال االجنيل باالنكليزية االب االنطوني الن فارس
وبالعربية املتقدم يف الكهنة االب جورج نصر.
بعد تالوة االجنيل املقدس القى سيادة املونسنيور جو طقشي
عظة من وحي االجنيل ومما قال ان اخي ديب كان مثال صاحلا
وقدوة حسنة للعائلة وقد احبه اجلميع كما احبهم هو وكالمي
هذا انقله عن لسان اجلالية يف سيدني اليت عرفته عن قرب
وانا لن انساه ولن انسى الدعم الذي قدمه لي عندما كنت اتابع

دراسيت اجلامعية.
وانتهى اىل القول شاكرا النائبني االمسر وكريوز والقنصل
قسطون والراهبات االنطونيات والراهبات الباسيليات
الشويريات وكل الذين وقفوا اىل جانب العائلة يف مصابها
االليم والذين شاركوا يف هذا القداس والذين مل تسمح هلم
الظروف باملشاركة.
وبعد القداس تقبل سيدة املونسنيور طقشي اىل جانب اشقائه
وابن شقيقه التعازي داخل الكنيسة ثم تناول اجلميع لقمة
الرمحة يف هول الكنيسة.
اسرة جريدة اهلريالد يف ملبورن وسيدني اليت آملها املصاب
تتقدم باحر التعازي من سيادة الراعي الصاحل املونسنيور
طقشي ومن اشقائه ومن ارملة الفقيد واوالدها ومجيع االهل
واالقارب يف الوطن واملهجر سائلة اهلل ان يتغمد الفقيد الغالي
بواسع رمحته ويلهم ارملته وواوالده واشقاءه ومجيع االهل
الصرب والسلوان.
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« كاألرز يف لبنان ينمو «

مدرسة ال ّراهبات األنطونيّات يف ملبورن إميان وعلم وفضيلة

يف  19آب ّ 2011
مت اإلحتفال بتدشني املبنى اجلديدة ملدرسة
األنطونيات  Cedar Campusإىل جانب املدرسة
الراهبات
ّ
ّ
ّ
للراهبات
ة
العام
ئيسة
الر
Stوحبضور
joseph
Campus
انوية
ّ
الث ّ
ّ
ّ
ضو قادمة من لبنان ترافقها
األم فيليسيتيه
األنطونيات
ّ
ّ
ّ
العامة األخت جريوم صخر.
املدبرة
ّ
ّ
أبرشية أسرتاليا
راعي
كرم
أبي
عاد
املطران
سيادة
بارك
ّ
املارونية املبنى حبضور معالي الوزراء “ Kelvin Thomson
ّ
ّ
الفدرالية ،و ”“ Nicholas Kotsiras
“ممث ًال حكومة أسرتاليا
ّ
ّ
ّ
النّواب Christine
ممث ًال حكومة والية فيكتوريا والسادة
والسادة  Stephen Elderمدير مركز
األمسر
نزيه
و
Campbell
ّ
ّ
التعليم
العام لإلعتماد
املدير
الكاثوليكي و John Hurre
ّ
ّ
بلدية مورالند
رئيس
Oscar
Yildis
د
ي
والس
الكاثوليكي
املالي
ّ
ّ ّ
ّ
ّ
والراهبات.
والرهبان
ولفيف من الكهنة
ّ
ّ

توجه سيادة املطران بكلمة إىل احلضور
.بعد تالوة االجنيل
ّ
جاء فيها “ أعرب عن فرحيت لوجودي بينكم.
األنطونيات اتني اىل ملبورن منذ العام
:الراهبات
ثم قال
ّ
ّ
ّ
املسنني.
 1980وهن يقمن يف خدمة العلم ومساعدة
اجلمة يف مجيع
األنطونيات على اخلدمات
الراهبات
أشكر
ّ
ّ
ّ
ثالثية اخلدمة يف “ املدرسة والبيت
تتفاعل
حيث
اجملاالت
ّ
عية”.
والر ّ
ّ
قزي ّ
اليت شكرت
ثم تلتها كلمة رئيسة املدرسة األخت دعد ّ
ّ
وعددت املراحل ّ
األنطونيات
الراهبات
احلضور
ّ
ّ
اليت قطعتها ّ
ّ
بالشكر إىل احلكومة
توجهت
وصوهلن إىل أسرتاليا كما
منذ
ّ
ّ
ّ
املعنوي
دعمهم
على
عليم
للت
الكاثوليكي
واملركز
ة
األسرتالي
ّ
ّ
واملاد ّي.
ّ
ضو
فيليسيتيه
األم
ة
العام
ئيسة
الر
كلمة
كانت
اخلتام
ويف
ّ
ّ
ّ
ّ

اليت استشهدت باملزمور” هذا هو اليوم ّ
ب،
الر ّ
الذي صنعه ّ
فلنبتهج ونفرح فيه”( مز.)24/118
ّ
بالشكر إىل مجيع احلاضرين قائلةّ “ :
إني ّ
أهنئكم
توجهت
ثم ّ
ّ
ّ
حتييت معكم إىل
وأهدي
ز
املمي
اإلحتفال
هلذا
إخالص
بكل
ّ
ّ
أهالي تالمذتنا ومجيع االصدقاء واملعاونني .وبكلمة تفيض
أيها ّ
بعاطفة االمومة توجهت اىل ّ
ّ
أهنئكم
الطالب
التالميذ “ ّ
أن الترّ بية ّ
اليت تعطى لكم
وأشجعكم أن تكونوا مدركني ّ
ّ
األنطونية جيب أن تساعدكم على إجياد هدفكم
يف املدرسة
ّ
الس ّيد املسيح ّ
يقويكم
الذي أرجو أن ّ
األمسى واألوحد اال وهو ّ
الت ّ
يف ّ
الغد”.
احلقيقية “ لقيادة
طلع إىل القيم
ّ
ّ
ّ
ّ
للراهبات
وا
ومتن
املناسبة
خنب
اجلميع
تبادل
هاية
الن
ويف
ّ
ّ
لبنانية وللدولة االسرتالية دوام
ال
وللجالية
ات
األنطوني
ّ
ّ
ّ
ّ
والتضحية.
التوفيق  ...وإىل مزيد من البناء والعطاء
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مريم حسني ردًّا على َّ
الشائعات :القافلة تسري
والكالب تنبح وواثق اخلطا ميشي مل ًكا
يف حوار خاص مع الفنانة الشابة ،مريم حسني ،مت إقتناص اإلجابات منها
عن بعض اإلشاعات اليت أطلقت عليها يف الفرتة املاضية ،وصرحت
مريم بأن هناك مفاجأت كثرية ستفجرها قريًبا ،وكشفت أنها كانت
تتمنى أن تصبح مغنية لكنها وجدت فرصتها يف التمثيل.
*حدثينا عن سر إعجابك مبسلسل «بنات سكر نبات» وانضمامك إىل
طاقمه؟
 مسلسل «بنات سكر نبات» كان عملاً مميزًا ،وحملت هذا التميز منذقرأتي لدوري من البداية ،إذ شد انتباهي ،وأنا اخرتت دور «سارة» بني
كل األدوار املوجودة ،ألنين شعرت بأنها قريبة لي.
* كيف رشحت هلذا العمل؟
 األستاذ خالد البذال هو من طلبين للعمل ،ووقتها كنت يف دبي،علي العمل ،وقبلته كما قلت لك من دون تردد.
فطلبين وعرض َّ
*ما هي أصعب املواقف اليت مررت بها أثناء تصويرك للعمل؟
 يف احلقيقة مل أواجه أيه صعوبات يف العملخصوصا وأننا َّ
كنا ثالثة
ً
بنات ،وكنا أصدقاء ،وكانت أجواء العمل أكثر من رائعة ومرحية للجميع،
ومل أشعر بأي مشكلة أو عقبة خالل تصوير املسلسل.
*وماذا عن غشمشم؟
حارا
 أسوأ وقت صورت فيه كان يف الرياض ،ألن الطقس كان ًللغاية ،لكن احلمد هلل مر بسالم ،والنتيجة كانت أكثر من ممتازة ،كما
أن جتربيت مع فهد احليان كانت أكثر من رائعة ،فهو رجل فكاهي للغاية،
كثريا ،ودمه خفيف بالفطرة.
ويضحكين
ً
* هل تريدين خوض جتربة جديدة مع الفنان فهد احليان؟
أمتنى العمل مع الفنان الكبري فهد احليان ،ولكن األمر بيده وال يعود
إىل رغبيت وحدها.
*حدثينا أكثر عن برنامج الفروسية الذي تستضيفني فيه جنوم
الفروسية؟
عقدا مع قناة «رواسي» للبدء يف الربنامج ،لكن مل يصلنس
أنا وقعت ًردا حتى اآلن ،لكن الربنامج سيكون مميزًا للغاية،
وجديدا من نوعه،
ً
ًّ
واستعني خبربتي يف الفروسية لتقديم الربنامج.
ألول مرة تقفني جبوار طارق العلي يف «طرطنقي» وهو فنان كبري ،صف
لنا هذا املوقف؟
جدا ،وستضيف الكثري إىل مشواري الفين ،وأنا
هذه مشاركة هامة ً
سعيدة للغاية ألنين سأقف جبوار عمالق من عمالقة الكوميديا ،كالفنان
طارق العلي ،وامتنى أن أكون يف حسن ظن مجهور العلي الذواق
للكوميديا.
دائما؟
تطاردك
اليت
الشائعات
على
تعليقك
*ما هو
ً
تعليقي هو القافلة تسري والكالب تنبح ،وأنا مستمرة يف رفع الدعوةضد جملة «حول اخلليج» ،اليت اسأت لي بطريقة غري مؤدبة لتسويق
مطبوعتها ،واقول لرئيس حتريرها بني وبينك القضاء السعودي ووزارة
االعالم ،اليت هي حمل ثقة بالنسبة لي ،وواثق اخلطا ميشي ً
ملكا.
*ما هو ردك على من يشكك يف حصولك على جائزة افضل ممثلة
صاعدة يف مهرجان األردن؟
أنا تعبت من أجل احلصول على مكانيت ،وال أعلم مباذا أرد على منحياولون انتزاع مكانيت وجناحي ،وال يهمين ما يقال ،ألنين واثقة من
جدا ،وأعلم أن الشائعات تطارد من هو ناجح وهذا يكفيين.
نفسي ً
مشاركة مريم حسني يف عملني احدهما كوميدي واآلخر تراجيدي * ،هل
هلذا أثر على أدائك الفين؟
بالتأكيد ليس له أي أثر فالفنان اجليد يعرف كيف يفصل بني أعماله
وكيف يربع فيها ،أنا فرغت من «بنات سكر نبات» ،ثم جلست أسبوعني
احضر نفسي للكوميديا ،واتهيأ
نفسيا هلا ،وهذا ما احملت إليه بالفصل
ً
بني األمرين.
*كيف وجدت نفسك يف الكوميديا؟
استطعت أن اقدم العمل بشكل جيد ،بدليل أن الفنان طارق العلي
اختارني ملسرحيته «طرطنقي» ،وهذا خري دليل على جناحي يف
غشمشم.
* هل اقتحمت جمال الفن بسبب الفشل يف التمثيل؟
 بالطبع ال ،فأنا كنت أريد أن اكون مغنية قبل أن أكون ممثلة ،لكنعون اهلل ُق ِّدم لي يف التمثيل ،ومل أجد من يساندني يف الغناء كما حدث
يف التمثيل ،لذلك جاء التمثيل أولاً  ،لكننى اآلن قررت اإلعتماد على
نفسي يف الغناء ،واشرتيت أحلان وكلمات ألغنييت اجلديدة وانتجتها
بنفسي.
* إذن هل لديك نية يف تقديم ألبوم كامل من انتاجك؟
 طاملا أحسست أنين قادرة على ذلك ،ومعي اإلمكانيات اليت تتيح ليإنتاج ألبوم خاص فلما ال.
الغناء والتمثيل والتقديم ورياضة الفروسية ،هل هي طريقة للبحث
عن الذات؟
ال بالعكس ،فأنا عندي ذات ،لذلك اقتحمت كل هذه اجملاالت وجنحت
فيها بفضل اهلل،
وخصوصا يف جمال التمثيل ،وأنا واثقة من نفسي
ً
دائما.
باملزيد
بشدة ،وأحلم
ً
* اخلوض يف أكثر من جمال هل يشتت مريم حسني؟
 بصراحة الفنان الذكي هو الذي يثق يف نفسه وينجح يف كل خطوةخيطيها ،وهذا التنوع إمنا من شأنه أن يثبت معدن الفنان احلقيقي،
وقدرته احلقيقية ،لذلك على الفنان الذكي ان ينجح يف كل خطوة ،وأن
ال يشتت نفسه ،بل كل تلك املواهب جتتمع حتت مظلة واحدة وهي
مريم حسني «الفنانة» ،فالفن يشمل الغناء والتمثيل وغريه ،أما الرياضة
فربعت فيها منذ الصغر.
* ما هو جديدك بعد رمضان؟
 هناك مفاجأة كبرية سأفجرها للجمهور يف الفرتة القادمة ،لكن العن «إيالف»
أستطيع اإلفصاح عنها اآلن.
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التيار الوطين احلر يقيم افطارا رمضانيا

أقام التيار الوطين احلر افطارا رمضانيا يف قاعة فونتانا
دي تريفي يف بانكستاون شارك فيه رجال دين واحزاب
وتيارات ومجعيات خريية واجتماعية ومتثلت اهلريالد مبدير
العالقات العامة الزميل اكرم
املغوش .وكان رئيس التيار
ّ
نسيب اهلاشم ومسؤول العالقات العامة ريتشارد طنوس
يستقبالن الضيوف بالرتحاب.
قدم املناسبة مسؤول االعالم يف التيار املهندس هشام
عالم فرحب باحلضور وقال ان شهر رمضان هو شهر احملبة
والغفران والتسامح والتضحية فلنعمل من وحي االميان باحملبة
ودعم الوطن واملقاومة السرتداد حقوقنا ،ومتنى للصائمني
افطارا هنيئا وعيدا سعيدا وكل عام وانتم خبري.
ثم حتدث ممثل اجمللس االسالمي الشيعي االعلى الشيخ
كمال مسلماني الذي تكلم عن الصيام وفوائده وتطرق اىل
احداث الوطن العربي وما يدور هناك سائال اهلل ان يتعافى
الوطن ويتحد الشعب للوقوف صفا واحدا يف وجه الصهاينة
احملتلني.
كما تكلم الشيخ فواز عبود باسم دار الفتوى فقال ان الصيام

تهنئة جملس اجلالية اللبنانية
بعيد الفطر السعيد
مبناسبة عيد الفطر يتقدم جملس اجلالية اللبنانية يف نيو
سوث ويلز من اللبنانيني عامة واملسلمني خاصة مقيمني
ومغرتبني باحر التهاني واطيب التمنيات راجني من اهلل ان
يعيده على اجلميع باخلري واليمن والربكات وان يعم السالم
شرقنا املعذب واملزيد من التقدم واالزدهار السرتاليا
وكل عام واجلميع خبري
االعالم عباس مراد

فرض من اهلل وعلينا بطاعة اهلل ونبذ التفرقة والوحدة الن
اهلل العلي القدير هو الديان وعلينا االبتعاد عن العصبيات
واالعتصام حببل اهلل مجيعا.
ويف اخلتام تناول احلضور ما لذ وطاب من افطار شهي وكل
عام وانتم خبري.
وأعاله بعض اللقطات

تصوير أراكس

مجعية كفرصارون اخلريية
تهنئ بعيد الفطر
تتقدم مجعية كفرصارون اخلريية ادارة واعضاء من اجلالية
االسالمية خاصة واجلالية العربية عامة باحر التهاني مبناسبة
حلول عيد الفطر السعيد اعاده اهلل على اجلميع باخلري والصحة
والعافية والطمأنينة والسالم ..وكل عام وانتم خبري

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

Übu@ﬁçÌãÀÎ@á‡´@ÊbéÎã»€a
µÁbí@Êbu@·»�ﬂ@¿@pbè‹ßaÎ@paãËè€a@›ªcشاهني ملتقى العائالت
مقهى ومطعم جان

F‰√⁄<∞◊⁄^√÷]<ò√eÊ<Üñ}<ÊÇf¬F

عيد ميالد شريين املصري
�
Fl]Ê^ﬂä£]<‡⁄<ÕÖF

رواد املطعم

FÏ4„ø÷]<Ì∑áF

يوم اجلمعة املاضية الواقع يف التاسع عشر من شهر آب  ،2011قام
َّ
صفي التاسع والعاشر يف معهد الروح القدس
تالميذ وتلميذات
يف الكمبا بزيارة اىل مركز الرتاث املاروني ،ردفرن ،بصحبة معلمة
اللغة العربية السيدة ماري جوزيف أبي عراج.
كان هدف هذه الزيارة إعطاء الطالب فكرة عظيمة عما يف املركز
من تراث ،ومعامل حضارية ،مارونية وفينيقية ،وحمفوظات ،تثبت
تاريخ اهلجرة املارونية إىل أوسرتاليا ،باإلضافة إىل ذلك ،إبراز
أهمية وجود واستمرار اللغة العربية يف اجملتمع األوسرتالي،
وخاصة اجملتمعات والعائالت اللبنانية ،والعربية ،ونقل هذا
الرتاث ،واحلضارات إىل اجملتمع األوسرتالي.
استقبلتنا احملامية بهية أبو محد حبفاوة وترحيب ،وأخذتنا بعدها
اىل املتحف حيث شرحت لنا عن تاريخ وحمتويات املتحف ،وأهمية
وجوده يف بالد االنتشار ،وخاصة للجاليات اللبنانية ،والعربية،
واألوسرتالية .
مستمعني بدقة وانشراح اىل
املركز،
أرجاء
يف
الطالب
جتول
FÌ∑á<ª<tÖ^§]ÊF
املعلومات اليت كانت تعطى هلم من قبل احملامية أبو محد ،حماولني
إرضاء فضوهلم الذي بدا على وجوههم وخاصة عندما وضع بني
<ÇÈä÷]<^„fu^í÷<áÊÇÈ⁄ÅÊÜe<Ìœ�ﬂ⁄<ª<ÌçÊÜ÷]<·]Ü
]<k÷]á<^⁄
مناذج من الكتب القدمية ،وخاصة مناذج من حروف األجبدية
أيديهم
~<l^ﬂr√π]<‡⁄<ÏÅÇ√jπ]<l˜Á“`π]<≈]Áﬁ]<Ü
¬]<›Çœi<Üñ}<ÊÇf
شرح حمتوياتهم ومعانيهم من قبل السيدة أبي
الفينيقية ،ومت
واحملامية أبو محد ،كما اظهر الطالب إعجابا وفخرا باملعلومات
عراج
]÷◊JÏÑËÑ
الغنية والقطع االثرية اليت حيتويها متحف الرتاث املاروني.
<ÿ”e <·]Ü ˜] <ÂÑ‚ <Ï4ä⁄ <ƒe^jÈâ <‰ﬁ] <ÊÇf¬ <ÇÈä÷] <ŸÁœËÊ
عاد الطالب اىل املدرسة ويف جعبتهم الكثري الكثري من املعلومات
<ª <ÏÇÒ]Ö
÷<Óœfj
واللبناني<ª،
}<Ì√â]Ê <Ï2
÷<‡⁄ <‰ËÇ
أوسرتاليا.
]<Ÿ^.يف
‚<]Ñاملوارنة
وتاريخ
املاروني
<^⁄الرتاث
عن
بهذه املناسبة تتقدم اهليئة التعليمية للصفوف الثانوية ،وخاصة
•^<ÅÇ√i<Ó◊¬<l˜Á“`⁄<‡⁄<‰rjﬂi<^⁄<Ó„ç]Ê<Ñ÷]<‹ËÇœi<Ÿ
اللغات يف معهد الروح القدس يف الكمبا ،من صاحب السيادة
قسم
]J^„¬]Áﬁ
املطران عاد أبي كرم ،راعي ابرشية اوسرتاليا املارونية السامي
<kvfë]<Óju<·]Ü
˜]<ÂÑ‚<|^jj ]<Ó◊¬<Ü„ç]<Ìä∏<ò≥<%Ê
اإلحرتام � ،ومن احملامية بهية أبو محد ،خبالص الشكر واالمتنان
<ÏÑËÑ÷<l˜Á“`⁄<‡⁄<‰⁄Çœi<^π<]Üøﬁ<ƒÈ€¢]<ÿfŒ<‡⁄<Ì
ÊÜ√⁄
والتقدير ،ملا قدموه لطالب املعهد خالل الزيارة من استقبال مميز
يف
املاروني
الرتاث
عن
التعليمية
مسريتهم
تغين
قيمة
ومعلومات
<Ì⁄Çû < <›^€j‚˜]Ê <Ì¨Üπ] <Ìä◊¢]Ê <Ì◊⁄^√π] <ª <—ÇëÊ
بلدنا احلبيب أوسرتاليا .

FÃÈ”÷]Ê<Ü„ä÷]<]Áq]<F
مطعم وملهى جان شاهني يف
بانكستاون ملتقى العائالت
الراقية وعشاق السهر الذين
يتوافدون اليه اسبوعيا ليعيشوا
امجل حلظات الفرح والطقش
والفقش مع الربنامج الشرقي
اجلميل واخلدمة السريعة املمتازة
يف جو شرقي مجيل باشراف
اجلنتلمان صاحب الوجه البشوش
جان شاهني وباقي طاقم
االدارة.
ويف االجواء العامرة متيزت
املناسبات
بأمجل
السهرة
السعيدة من اعياد ميالد واعياد
زواج وتكريم وغريها .كما احتفلت
اآلنسة شريين املصري كرمية املهندس اكرم املصري يعيد
ميالدها مع االهل واالقارب واالصدقاء حيث حتلق حوهلا اجلميع
وقطعت قالب احللوى على انغام هابي بريث داي يا مجيل وتقبلت
F|Üعيد ميالد سعيد والفرحة
 Ê<ìŒÖ<Fهلا
التهاني واهلدايا من اجلميع متمنني
الكربى والعديد من املناسبات امضى اصحابها سهرة ممتعة حتى
الصباح.

شريين تقطع قالب الحلوى مع األهل

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

=«ãæa@Û‹Ó€Î@ÂÌá€a@“ãí@áºa@ÊbéÎã»€a
تهنئة بعيد الفطر
يتقدم املصور اراكس املعروف يف سيدني من اجلالية العربية
واالسالمية باحر التهاني مبناسبة عيد الفطر السعيد راجيا من اهلل
ان يعيده على اجلميع باخلري واليمن والربكات وان ينعم بالسالم
على مجيع بين البشر واالمان على العامل امجع وكل عام وانتم
خبري

العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على أحد الرقمني:
0403482345 - 87648186

FÔÁ◊£]<g÷^Œ<ƒ�œË<—^ËÇé÷]<‘÷^⁄<F

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

“<ÖÁ„éπ]<·Ê^jä”ﬁ^e<ª<∞‚^ç<·^q<Ó„◊⁄Ê<‹√�⁄<ì«Ë<≈Áfâ]<ÿ
]÷JÌ ^øﬂ÷]<±]<Ì ^ï]<‹„j◊⁄^√⁄<‡äuÊ<‡Ò^eà
<ƒ⁄<Ì¬Áﬂjπ]<ÏÇËÇ√÷]<l^fâ^ﬂπ]Ê<l¯Ò^√÷]<ÅÁ Áe<Ì◊È€¢]<l]Ü„ä÷^e <‡Ò^eà◊÷<›]3u]Ê<ÜËÇœi<ÿ“<·]Ü ˜]<ª<∞◊⁄^√÷]<ƒÈ∂<Í÷ÁËÊ
<ÎÖÁ}<tÖÁq<·^ﬂÀ÷]<›^«ﬁ]<Ó◊¬<ÿÈ€¢]<ÍŒÜé÷]<Á¢]Ê<;À÷]<s⁄^ﬁ2÷] <{e<‹„ﬁÁ¬ÅÁË<Ê<«∞jvë»<Ê<«¯„âÊ<¯‚]»<{÷^e<‹„ﬁÁŒ¯Ë<oÈu
<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

áﬂby@Îaã‡À@Ú‡†bœ@Úub®bi@kÓyãm
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جملس اجلالية اللبنانية يقيم افطارا ومضانيا خاصا بفقيد اجمللس
)واجلالية املرحوم حممود اخلري (ابو امحد
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FÅ]Ü⁄Ê<gÈﬁÜ“Ê<êÁ«π]<ÿÈ⁄à÷]F<

Fª^ËÜŒ<Ç€¶Ê<gËÅ<Ç∑_Ê<Ü€¬<Ç€¶F<

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

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

FÅ]Ü⁄Ê<ÎÊ]Ü€∆<Í¬Ü⁄F<

FÜ€¬<Ç€¶Ê<·Á⁄_<HåÁﬂõ<HêÁ«π]<HgÈﬁÜ“F<

FÌõ^ËÜ⁄<^ﬂe_<ºâÁjË<ÌÀËÜç<'Èé÷]F<

F|Áç˘]Ê<t^r¬<HÏà∑<HgËÅF<
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يف
أقامت ادارة جملس اجلالية اللبنانية افطارا رمضانيا
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رئيس
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� <·]
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حضور فقيدنا الغالي املرحوم حممود اخلري ونؤطد انه معنا
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عائلة املرحوم
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جرجورة
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World News

Breakthrough reported in
Lebanon electricity dispute

ministerial meeting chaired by Mikati
BEIRUT: A breakthrough
has reportedly been
reached in the dispute over
an electricity bill that has
sparked tension between
Prime Minister Najib
Mikati and Gen. Michel
Aoun and put Cabinet
solidarity in jeopardy.
A ministerial meeting
chaired by Mikati Monday
was “productive” as
proposals brought up
during
deliberations
apparently were OK>ed
by Energy Minister
Jibran Bassil, Aoun’s
son-in-law, the pan-Arab
daily Al-Hayat reported
Wednesday.
Mikati
chaired
the
meeting at the Grand
Serail Monday to discuss
ways to break a deadlock
over the controversial
$1.2 billion electricity
plan designed to improve
power supply in a country
suffering from endemic
power outages.
Al-Hayat, citing ministerial
sources, said Bassil, who
did not attend Monday’s
meeting, approved the
proposals to end the
deadlock.
Among the proposals
presented was to amend
Electricity Law 462 so as
to establish a regulatory
body to govern the
electricity sector, just like
other productive sectors.
This requires more time
before the bill goes for
approval, the sources
said.
Another suggestion was
to assign the private
sector in the process of the
electricity rehabilitation
since the plan includes
other stages that require
spending of $5 billion to
improve energy production
to 1500 MW.
The offer also allows

Electricite de France,
besides the regulatory
body, to oversee the plan
in terms of implementation
and the process of
spending, rather than
being supervised by a
ministerial committee.
Al-Hayat said Monday’s
meeting was the result of
efforts made by Economy
Minister Nicolas Nahhas,
who offered several
suggestions himself. It was
also the result of contacts
between Hezbollah and
the Amal Movemen and
between Hezbollah and
Progressive
Socialist
Party leader Walid
Jumblatt.
Jumblatt met Monday
afternoon with Amal
Minister Ali Hasan Khalil
and the political aide to
Hezbollah leader, Hussein
Khalil.
Well-informed sources
told
Al-Hayat
that
Hussein Khalil conveyed
a letter to Jumblatt from
Hezbollah leader Sayyed
Hasan Nasrallah who
sought to find out whether
Jumblatt’s stance on the
electricity bill had any
political motive.
Jumblatt, according to the
sources, confirmed that the
purpose behind blocking
the bill was “technical”
and that it was designed to
improve implementation
conditions.
Jumblatt had proposed
setting up a technical
team to follow up on the
implementation of the
electricity plan.
Al-Hayat said Mikati will
chair a second ministerial
meeting on Monday to
settle the remaining
differences over the
electricity plan ahead
of a Cabinet session
scheduled for Sept. 7.

Geagea: Government fate
linked to Syria unrest

Shiite cleric urges Libyan
rebels to uncover Sadr fate

BEIRUT: Sheikh Abdul Amir
Qabalan, vice-president
of the Higher Shiite
Islamic Council, called
Wednesday on Libyan
rebel leaders to uncover
the fate of missing Shiite
Imam Musa sadr.
“We urge the Libyan
leadership and its people
to reveal the fate of
missing Imam Musa Sadr
and his two companions,»
Qabalan said during Eid
Samir Geagea
al-Fitr sermon.
BEIRUT: Lebanese Forces votes belonged to Syria, He said Libyan leader
leader Samir Geagea Hezbollah and their allies;
accused
Wednesday and this is the biggest
Prime Minister Najib proof that the government
Mikati’s
government is a Hezbollah-Syria
of being controlled by government, « he added.
Hezbollah and Syria, Geagea said other
saying that its fate was evidence
that
the BEIRUT: Lebanon’s Grand
linked to the unrest in government is dominated Shiite Jaafarite Mufti
Syria.
by both Hezbollah and Sheikh Ahmad Qabalan
“The events in Syria Syria was the fact that attacked Wednesday
will affect the life of this a Cabinet lineup was the U.S. and Israel over
government
because announced
despite a U.N. court probing
it is originally linked to President
Michel the 2005 assassination
Hezbollah and Syria,» Sleiman’s and Mikati’s of statesman Rafik
Geagea told Al-Ekhbariya, intention to have a Hariri and defended the
“honorable” Hezbollah
an Arabic news satellite technocrat government.
TV channel based in He also cited as similar suspects indicted by the
Riyadh, Saudi Arabia.
proof Lebanon’s decision tribunal.
“The current Lebanese to distant itself from an Qabalan also defended
government
is
a Arab League statement Syria, accusing the
U.S. and Israel of being
H e z b o l l a h - S y r i a on Syria.
government … considering Geagea also said he behind the uprisings in
that Hezbollah and the believed the uprising the Arab world.
Syrian regime were the in Syria came to help “There is no doubt that
honorable
ones that practically boost March 14’s ongoing accusing
resistance
[men]
by U.S.
brought
down
the efforts to topple the Mikati
and
Israeli
intelligence
government or [former] government.
Prime Minister
Saad He criticized Hezbollah for is an essential part
Hariri and brought Prime refusing to cooperate with of political and moral
Minister Najib Mikati to the Special Tribunal for assassination attempts
the post and then formed Lebanon and rejecting to against the resistance
the government the shape hand over four Hezbollah through local, regional
it is now,” Geagea said.
suspects indicted by the and international cells,”
Qabalan said during his
“When
Mikati
was U.N.-backed court.
proclaimed prime minister “If I were in Hezbollah’s sermon on the first day of
by 67 votes, including shoes, I wouldn’t have Eid al-Fitr for Shiites.
6 votes from MP Walid acted this way...” Geagea He also said media
outlets have rallied
Jumblatt, all the remaining said.
behind Washington and
Tel Aviv in their campaign
against Hezbollah.
“But the resistance,
which crushed the
regional and global hub
BEIRUT: Three people in Beirut.
were killed and 57 others The other accidents took during the July war and
were wounded in 43 traffic place in Mount Lebanon emerged victorious, is
accidents across Lebanon as well as in the north, the on the lookout again to
over the past 224 hours, south and east Lebanon’s cut malicious hands,”
the Lebanese Red Cross Bekaa Valley.
Qabalan promised.
reported Thursday.
Kettaneh
said
the Turning to the Arab
LRC official George accidents were mainly uprisings, Qabalan said:
Kettaneh said among the result of speeding and “We are with the Spring
the casualties were 13 driving while under the
of beautiful and creative
people in nine accidents influence of alcohol.

Moamar Gadhafi was
toppled “due to his
oppression, malice and
selfishness.”
“We tell each and every
unjust aggressor that your
fate is a hole in the ground
[death]. So watch out,”
Qabalan said.
He called on Arabs and
Muslims around the world
to reconsider their work
for people>s best interests
“and become one hand
and stay away from hatred,
cruelty and defamation.”

Qabalan attacks U.S., Israel
over STL, defends Hezbollah

3 killed, 57 wounded in Lebanon
road accidents in 24 hours

people, but not with any
Spring that may turn into
a stormy winter taking us
to chaos and anarchy.”
“We are not with any
spring that may shed
innocent blood. We
are with dialogue, with
reform, with growth,”
he stressed. “We are
against any unjust and
oppressive system.”
Praising Syrian President
Bashar Assad without
naming him, Qabalan
said: “Yes, we are with
a rejectionist and a
resistance Syria because
it is the only country
… that still strongly
snubs all attempts at
subjugation after the
size of the AmericanZionist scheme which, in
the name of democracy
and human rights, has
been determined.”
Addressing
Arab
brethren, Qabalan said:
“You are in the same boat
… Be aware of defeating
the hellish scheme which
not only targets Syria
or the resistance in
Lebanon or Hamas in
Gaza, but also targets
all of you.”
“It targets your systems,
your people, your oil and
your wealth,” he warned.
“This American-Zionist
plot which Europe is part
of … aims to dismantle
the region and turn
it into sectarian and
denominational territory,”
Qabalan said.
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Libyans celebrate Muslim holiday, Iran leader: West cannot <confiscate> Arab Spring Gold reserves reflect positively on
Gadhafi ouster
Lebanon>s financial stability: Salameh

Libyan muslims pray in Green Square, renamed Martyr>s
Square, during the morning Eid prayer, marking the end of
Ramadan and to celebrate victory over Gadhafi, inTripoli, Libya

TRIPOLI, Libya: Libyans
on Wednesday wept
over the graves of those
killed in their six-month
war against Moammar
Gadhafi, then celebrated
their newfound freedom
with morning prayers
and joyous chants in the
capital>s main square —
bittersweet rituals marking
the start of a major Muslim
holiday.
Men in their holiday finest
— white robes and goldstriped vests — knelt
in neat prayer rows in
Martyrs> Square, the
plaza formerly known
as Green Square, where
Gadhafi
supporters
massed nightly during
the uprising.
Women in black robes
ululated, rebel fighters
fired guns in the air
and people burst into
spontaneous chants of
«Hold your head high,
Libya is free!»
In one corner, five rebel
fighters formed a reception
line, like at a wedding,
and civilians walked up to
them, shaking their hands
in gratitude. In another
area of the square, people
crowded around a thick
metal pole decorated with
political cartoons, one
depicting Gadhafi as a pig
and another as a monster
on a psychiatrist>s
couch.
Adel Taghdi, 47, choked
back tears as watched the
festivities. Having spent
long years in Canada, he
said he had felt no sense
of belonging when he saw
Gadhafi>s green flag. Now,
he said, he is proud of
Libyans and his country.
«I never felt that way

before,» said Taghdi, who
owns a tile shop in the
capital. «We just want to
live free.»
Wednesday marked the
start of the three-day
holiday of Eid el-Fitr,
which caps the holy
fasting month of Ramadan.
The start of the holiday
is determined by the
sighting of a new moon,
and several countries in
the Arab world started
marking the holiday on
Tuesday. Morning visits to
cemeteries are part of the
Eid el-Fitr tradition across
the region.
At Tripoli>s Bin-Shir
cemetery, dozens of
concrete graves had been
poured for those killed
in the uprising against
Gadhafi, particularly the
bloody week of battles
for control of Tripoli that
began when rebel fighters
entered Aug. 20.
Many of the cement grave
covers were unmarked,
while a few had names
scribbled on them. One
of those buried there,
Mustafa Usta, was killed
by sniper fire in his
neighborhood of Souk alJumma last week, said his
brother, Adnan, 61.
Adnan Usta, a civil servant
in the Libyan foreign
ministry, said he only
learned of his brother>s
death five days after he
was shot, and that his
brother was buried in
before the family was
informed. Despite the
personal pain, Usta said
he is looking toward the
future.
«We are free now,» he
said. «We will build a
democratic countr

Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei

TEHRAN, Iran: Iran>s top
leader warned the Arab
world Wednesday not to
allow Western powers
and Israel to «confiscate»
the region>s pro-reform
uprisings, in comments
that appear to reflect the
Islamic republic>s unease
about their standing in a
profoundly altered Middle
East.
Iran has tried to walk
two paths since the prodemocracy
rebellions
began in February —
lauding
the
popular
revolts as modern-day
heirs to Iran>s 1979
Islamic revolution, while
maintaining
relentless
pressure on opposition
groups at home.
But Iran is at risk of serious
political setbacks. Iran>s
main Mideast ally, Syria>s
Bashar Assad, is under
growing
international
pressure for his fierce
crackdown
on
antigovernment protests.
Iran>s Supreme Leader
Ayatollah Ali Khamenei,
in a speech broadcast on
Iran>s state TV to mark
the end of the Muslim
holy month of Ramadan,
reflected the added worries
that the West and its allies
could gain ground in the
Arab Spring.
«Muslim nations in Egypt,
Libya, Tunisia, Yemen
or other countries need
vigilance today. They
should not allow enemies
confiscate the victories
they>ve
achieved,»
Khamenei said. «They
should not forget that
those who have come to
the scene in Libya (U.S. and
NATO) today and consider
themselves owners of
the uprising are the same
people who used to sit and

drink with those who once
suppressed the Libyan
nation.»
Iran>s supreme leader,
who has the final say on
all state matters in Iran,
urged Libyans not to allow
the U.S. and its allies to
dominate their country.
On Tuesday, Iran>s Foreign
Minister Ali Akbar Salehi
said his country secretly
provided
humanitarian
supplies to Libya>s rebel
National
Transitional
Council. Salehi said Iran
had sent four medicine and
food shipments to the rebel
stronghold of Benghazi.
«Today they (U.S. and
its allies) seek to take
advantage of the situation.
Nations must be vigilant
and
wakeful,»
said
Khamenei.
But he made no mention
of Syria, where Assad>s
regime is struggling to
contain opposition forces.
In Iran>s view, collapse
of pro-U.S. governments
in Egypt and Tunisia
were strong blows to U.S.
influence in the region and a
new «Islamic awakening.»
«Who thought American
and Zionist agents in the
region would fall one after
the other?» Khamenei said.
«This is the powerful hand
of the Islamic nations,»
Iran has supported Arab
uprisings, saying change
of governments in North
Africa shows a new Middle
East is emerging that will
doom Israel and break free
of American interference.
Iran has sought to portray
the popular uprisings
as a replay of its 1979
Islamic Revolution which
toppled the pro-U.S. shah,
Mohammad Reza Pahlavi,
and brought hardline
clerics to power.

Salameh believes Lebanon>s gold
reserves have a positive impact on
Lebanon>s financial stability

BEIRUT:
Lebanon’s
Central Bank Governor
Riad Salameh says
Lebanon holds the second
biggest gold reserves
in the region, resulting
in a positive impact on
the country>s financial
stability.
“Lebanon has the second
largest gold reserves
among countries in the
Middle East and we
consider this as a pillar of

monetary stability in the
absence of key natural
resources and a safe
haven in times of crises,”
Salameh
reportedly
said during a meeting
with students of various
nationalities who came
to Lebanon from Hatron
University in the U.S.
In remarks published
Wednesday by el-Nashra
news website, Salameh
stressed that gold has a
“positive psychological”
impact on confidence
“which we strive to
boost.”
He cited the decline of
confidence in the global
financial market as reason
for increase in gold prices,
saying that this, however,
«has added momentum to
the government-run bond
market.”

Four <Al-Qaeda> gunmen killed
in Yemen clashes: medic

ADEN: Four suspected
Al-Qaeda gunmen were
killed in clashes with
Yemeni forces as the
army pressed on with
its advance toward the
gunmen-held southern
city of Zinjibar, a medic
said on Wednesday.
The four died of their
injuries in hospital early
on Wednesday in Jaar,
11 kilometres (six miles)
north of Zinjibar, the
medical source told AFP,
adding that two other
wounded militants and a
civilian were brought in.
The suspects were hit by
army shelling of Zinjibar,
Abyan>s provincial capital
that has mostly been
overran by gunmen since
May.
Jaar and Shaqra, in
addition to Zinjibar,
remain controlled by
gumen, while advancing
army troops have seized
control of the villages
of Dofes, Al-Kud and AlMatla, on the outskirts
of Zinjibar, local sources
said.
The army now controls
the road linking Zinjibar
with the main southern

city of Aden -- a stretch of
50 kilometres.
According to the supreme
security
committee,
more than 300 Al-Qaeda
suspects have been
killed in Abyan since
May. Unofficially, military
sources put the army
casualty toll at 183 troops
dead and more than 250
wounded.
On Tuesday, a military
official said Defence
Minister
Mohammed
Nasser
Ahmed
Ali
escaped unharmed when
a roadside bomb targeted
his convoy in Al-Kud but
two guards of the south>s
military
commander,
General Mehdi Maqwala,
were killed.
A defence ministry official,
however, cited by Saba
state news agency, denied
the reported explosion.
The lawless southern
and eastern provinces
of Yemen have provided
safe havens for Al-Qaeda
militants to regroup,
especially over the past
seven months of mass
protests across the
country against President
Ali Abdullah Saleh.
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Syrian troops raid Hama homes, residents say

People protest against Syria>s President Bashar al-Assad on the first day of Eid Al-Fitr in the city of Suqba
August 30, 2011. The banner reads: «Need international intervention to protect us from Bashar>s gangs».

AMMAN: Syrian troops
backed by tanks raided
houses looking for
activists in two main
districts of the city of
Hama on Wednesday,
residents said.
Syrian authorities said
the army had withdrawn
from Hama this month
after a 10-day assault
to crush pro-democracy
protests against the rule
of President Bashar alAssad, who has sent the
military to numerous
towns and cities across
the country to crush the
five-months of street
protests.
«Several light tanks and
tens of small and big buses
parked at Al-Hadid bridge
at the eastern entrance of
Hama. Hundreds of troops
then went on foot into
al-Qusour and Hamdiya
neighbourhoods.
The
sound of gunfire is being
heard,» Abdelrahman, a
local activist, told Reuters
by phone.
«These neighbourhoods
have been among the
most active in staging
protests,» he added.
Another
resident
said Toyota pick-up
trucks mounted with
machineguns
and
buses full of troops also
assembled
overnight
near al-Dahiriya district
at the northern entrance
of Hama, 205 km (130
miles) north of the capital
Damascus.
Hama, on an ancient
agricultural plain on the
Orontes River, was scene
of a 1982 massacre by

the military. The city
saw some of the largest
protests in the current
uprising.
Tanks and troops entered
the city of 700,000 on the
eve of the Muslim fasting
month of Ramadan on
July 31 and according to
an activist group killed
130 civilians in the first
day of the attack alone.
Troops withdrew after 10
days though and residents
reported a resumption of
protests, encouraged, like
elsewhere in Syria, by the
overthrow of Muammar
Gaddafi in Libya, with
whom Assad had close
ties, and increased
international pressure on
the government.
Assad, from Syria>s
minority Alawite sect, has
repeatedly said he is using
legitimate force to defeat
what he says is a foreign
plot to divide Syria.
State television aired
an audio recording on
Tuesday of what it said
were two terrorists. It said
the tape revealed «a full
agenda of provocation and
targeting police and army
camps and terrorising
peaceful citizens in the
name of freedom and
non-violence».
Foreign media were
expelled from Syria after
the uprising began in
March, making verification
of reports difficult.
In the northwestern
province of Idlib on the
border with Turkey, troops
shot dead one villager,
Hazem al-Shihadi at a
checkpoint overnight near

the town of Kfaruma where
there has been increased
army defections, activists
said.
Demonstrations broke
out across the country
on Tuesday after prayers
to mark the end of
Ramadan, notably in
Damascus suburbs, the
city of Homs, 165 km (100
miles to the north) and the
northwestern province
of Idlib, activists and
residents said, adding
that security forces shot
dead four demonstrators
in the southern Deraa
province, who included a
13-year-old boy.
«The people want the
downfall of the president,»
protesters shouted in
the Damascus suburb of
Harasta, where activists
said dozens of soldiers
defected at the weekend
after refusing to shoot at
the crowds.
The Obama administration
froze the U.S. assets of
Foreign Minister Walid
al-Moualem and two
other Syrian officials on
Tuesday in response to
the crackdown.
Opposition figures in
Syria see international
pressure as crucial
to stripping Assad of
legitimacy and in helping
raise the momentum of
protests.
In a report published
on Tuesday, the Syrian
Revolution Coordinating
Union
grassroots
activists> group said
Assad>s forces killed 551
people during the month
of Ramadan.

Six killed,
U.N. renews UNIFIL
six wounded mandate, condemns attacks
in Baalbek UNITED NATIONS: The troops exchanged fire,
Security Council each blaming the other for
shooting UN
on Tuesday strongly the shooting.

BEIRUT: Six people,
including a child, were
killed in a shootout near
Baalbek in east Lebanon’s
Bekaa Valley Tuesday
over a long-standing land
ownership dispute.
Security sources told The
Daily Star that the shooting
took place early Tuesday
at a cemetery in Khraibeh,
near Baalbek, when
members of the Kanaan
and Issa families visited
the graveyard as part of an
annual tradition on the first
day of Eid al-Fitr holiday.
Six people – five members
of the Kanaan family and
one from the Issa clan –
were killed, the source said.
He said among the dead
was a child identified as
Ahmad Kanaan.
Six other people from both
families were wounded, the
source added.
The army intervened to end
the shootout and sealed off
the area, and later launched
a wide-ranging search,
according to a communique
it sent out Tuesday.

Lebanon extends
Eid al-Fitr
closure by one
day
BEIRUT: Lebanon extended
by one day the two-day
closure of the public sector
on the occasion of Eid alFitr Tuesday.
Public departments and
institutions will now also
be closed on Thursday,
Sept.1.
A statement issued by Prime
Minister Najib Mikati’s office
said the decision comes in
line with an announcement
by the Higher Shiite Council
that Wednesday is the first
day of Eid al-Fitr.
A two-day holiday already
began for Lebanese Sunnis
Tuesday after Grand Mufti
Mohammad Rashid Qabbani
announced Tuesday the
first day of Eid at-Fitr.

condemned attacks on
UN peacekeepers in
Lebanon as it renewed
the key force>s mandate
for another year.
Two roadside bomb
attacks have hit the
12,000-strong
UNIFIL
force in the past four
months while Israeli and
Lebanese troops have
opened fire at each other
on the unofficial border
that the peacekeepers
are meant to police.
The 15-nation Security
Council condemned «in
the strongest terms the
terrorist attacks against
UNIFIL» on May 27 and
July 26 in which six Italian
troops and six French
soldiers were wounded.
The
council
also
condemned
border
incidents on May 15, when
Israeli troops opened fire
on protestors killing 10,
and on August 1 when
Israeli and Lebanese

UNIFIL was founded in
1978 to oversee a fragile
peace along Lebanon>s
southern border with Israel
and it was strengthened
after a brief war between
the two countries in 2006.
The ceasefire line, the
Blue Line, has never been
fully delineated.
The Security Council,
meanwhile, welcomed
a «strategic dialogue»
started between UNIFIL
and
the
Lebanese
Armed Forces aimed at
increasing the capability
of the Lebanese military in
the south of the country.
A western diplomat,
speaking on condition
of anonymity, said:
«In
adopting
this
resolution, the council
is again showing its
support
to
UNIFIL,
which plays a crucial
role in a region going
through unprecedented
instability.»

Hariri visits Saudi king to
extend Eid greetings

BEIRUT: Former Prime
Minister Saad Hariri
visited Mecca Tuesday to
extend greetings to Saudi
Arabia King Abdullah on
the first day of Eid al-Fitr.
The Saudi news agency
SPA said Abdullah
received Hariri and
other well-wishers at
Royal Diwan, known as
Safa Palace, in Mecca
following morning Eid
prayers.
On Monday, Hariri paid
tribute to the Syrian
people and expressed his
full solidarity with them
on the occasion of Eid alFitr.
Hariri expressed hope that
before the next Eid, the
Syrians, along with other

Arab peoples, would have
succeeded in overcoming
their difficult ordeals and
achieved their aspirations
for regimes that meet their
ambitions, a statement
issued by his press office
said.
Hariri also congratulated
the Lebanese people,
Muslims in particular, on
the Eid, wishing that they
could “see their state
building project prevail
and bring security and
stability to Lebanon as
well as the strengthening
of the bonds of national
unity and solidarity
among all Lebanese, in
their quest to uncover
the truth and achieve
justice.”
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Funding review suggests schools should be
made to take under-performing students
SCHOOLS
should
be required to enrol
struggling students as
a condition of receiving
government funding, a
report commissioned by
an independent review of
school funding says.
Research commissioned
by the Gonski review of
school funding questions
the extent to which public
funds should continue to
subsidise “those already
well-resourced selective
schools” that are not
improving their students>
performance.
The report by a
consortium led by The
Nous Group says the
majority of Australian
schools, independent,
Catholic and a proportion
of government schools,
can select who they
enrol, and tend to choose
students with a strong
academic record.
School
performance
in Australia is strongly
linked to a student>s
family background, with
more affluent students
tending to record better
academic results.
“The
high-performing
schools tend to be those
that attract the most
successful students,” the
report says.
“In other words, school
<quality>
is
better
expressed as <student
quality at that school>.”
To lift the performance
of the school system
for all students, the
Nous report - conducted
with the University of
Melbourne and Flinders
University - argues
governments
should
“actively encourage highperforming schools to
take in cohorts of underperforming students”.
“In our view, there ought
to be some pressure
on schools to take on
more under-performing
students and demonstrate
their quality through

student performance over
and above what would
have been expected from
their past performance,” it
says.
“This
may
mean
restructuring some or all
of the public subsidies so
that they are retrospective
and <reward-based>.”
The head of the
school funding review,
businessman
David
Gonski, and School
Education Minister Peter
Garrett, this morning
released four research
papers commissioned
as part of the first review
of all school funding, for
government and nongovernment
schools,
since 1973.
Research
conducted
by the Allen Consulting
Group proposes an
alternative
funding
system based on the cost
of educating students to
a desired standard.
The report says the
current method for setting
a base funding level “has
a number of limitations”
being based on the
average amount spent by
state governments across
a vastly different array of
schools and students.
“Also there is no
relationship between cost
and outcomes,” it says.
The Allen Consulting
Group proposes a model
for a National Schooling
Recurrent
Resource
Standard comprising a
base level of funding with
loadings tied to additional
costs associated with
students of various
backgrounds meeting set
educational standards.
The standard would be
calculated based on
the funding levels in
“reference schools” those where at least 80
per cent of their students
met the national minimum
standard in literacy and
numeracy.
A separate research

report, conducted by the
Australian Council for
Educational Research,
examined current funding
for
disadvantaged
students, and found
little evaluation of the
effectiveness of the
programs in improving
student results.
The report says there
is insufficient data to
establish whether existing
programs are effective
in reducing the impact
of disadvantage on
educational outcomes.
“Few
have
been
evaluated, and fewer still
have been evaluated with
student outcomes as a
focus,” it says.
The report says a
minimum of $4.4 billion
was
allocated
by
governments
during
200910- for programs
targeting disadvantaged
students, with the bulk
of it, about 63 per cent
or $2.8 billion, spent on
students with disabilities
with the next largest
amount, $585 million,
spent on students from
low
socioeconomic
backgrounds.
The remaining three
disadvantaged groups
received considerably
less identified funding,
with $436 million spent
on indigenous students,
$337 million on students
in rural and remote
areas, and $333 million
on students with poor
English.
The report proposes
a large pooled fund in
each school sector to
help meet the costs,
particularly in nongovernment schools, of
students with disabilities.
For students from low
SES backgrounds, the
report proposes investing
extra money in schools
with concentrations of
poor students for up to
10 years to build their
resources.

Julia Gillard>s government <dying of shame>,
Nauru still a legal option, says Tony Abbott

Immigration Minister Chris Bowen holds a press conference following the High Court>s decision

says
Julia
Gillard>s
Government is dying of
shame, Graham Richardson
says she>ll be finished
before her term is up. The
prognosis for the Prime
Minister doesn>t look good.
The Opposition Leader
accused on thursday
morning the Government
of incompetence. «This is
typical of a government
that just can>t get anything
right,» he said.
There was now «a consistent
and confirmed pattern of
failure and incompetence».
«Julia Gillard>s year of
decision and delivery has
turned into a year of of
broken promises, backflips
and big-time bungles,» Mr
Abbott said.
«This is a government which
this morning is almost
dying of shame at its own
incompetence.»
Former Labour powerbroker
Graham Richardson went
further, saying there was
no way Ms Gillard could
fix the problems with her
leadership.
«There>s no way she can
turn this around, you>ve got
to say it gets worse for her
every day, never gets better,
just gets worse,» he said.
«It>s damaging the psyche
of too many Australians and
over time that can damage
the country because that
will make people retreat
more into themselves and
spend less.»
Nauru option
The court>s judgment means
the Government cannot
send asylum seekers to
another nation unless that
country was compelled to
adequately protect them.
The verdict has cast doubt
on the legality of offshore

processing,
potentially
putting
the
Gillard
Government in dire straits
over its plan to reopen the
Manus Island detention
centre in Papua New
Guinea.
Communications Minister
Stephen Conroy said there
was «serious doubt» over
all off-shore processing of
those applying for refugee
status.
However, according to
legal advice given to the
Opposition, Nauru is still a
legal destination for asylum
seekers.
Mr Abbott today said High
Court ruling did not negate
the Nauru option.
«I think the Prime Minister
(Julia Gillard) should
swallow her pride, I
think she should put her
stubbornness behind her,
and I think she should drop
what has previously been
the anywhere-but-Nauru
attempts to solve this
problem,» he said.
«Yes it would be a
humiliating backdown by
the Prime Minister but the
important thing is to get the
policy right.»
Gillard>s <stuff-up>
He called on the Government
to release any advice it might
have about the legality of
processing asylum seekers
on Nauru, which was part of
the Howard Government>s
«Pacific Solution».
«Nauru happened under
the existing legislation,» he
said of the Migration Act.
If the Government has got
advice, let>s see it.»
When asked whether
Immigration Minister Chris
Bowen should resign, Mr
Abbott said Ms Gillard was
responsible.

«This is not just Chris
Bowen>s stuff up, it is Julia
Gillard>s stuff up,» he said.
«The Malaysia solution
was her solution. It was
one of the signature ideas
that she came up with and
I don>t think sacking Chris
Bowen is going to get the
Government out of this
jam.»
The Government is facing
significant pressure from
human rights activists not
to send asylum seekers to
Nauru, which like Malaysia
has not signed the UN
conventions on refugees.
Australian law requires
destinations
to
be
signataries to those
conventions,
according
to one reading of the High
Court ruling.
Immigration Minister last
night did not rule it out, but
two Labor MPs warned the
Government not to re-open
the camp there.
«That was a naive, simplistic
approach and I don>t
support that,>> said NSW
senator Doug Cameron on
ABC radio.
«We need to ensure that
there>s a humanitarian
approach to refugees and
that>s a big challenge for
the government.»
Another left-wing MP,
Stephen Jones, said there
was a «fair bit of unease»
within the party about the
Malaysian deal and «a
huge question mark» over
Nauru.
While there can be no
appeals to the High Court>s
decision, the Government
could seek to amend
legislation to push its plans
ahead.
However, it is likely there
would be insufficient
support in the Parliament
for legislative change on
the matter.
The 4000 genuine refugees
Australia was due to accept
under the controversial
swap deal are still likely to
be settled.
More than 300 asylum
seekers who have arrived
since the Malaysia deal was
struck remain in limbo on
Christmas Island, their fate
pending a cabinet meeting
to sort out the mess.
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Tony Abbott signals a return Peter Costello>s decision to quit Senator faces supermarket charges
to individual work agreements politics was <good news> for
Labor, says leaked US cable
under revamped IR policy
TONY Abbott has given
his strongest signal
yet that the Coalition is
considering a form of
individual bargaining
under a reworked
industrial
relations
policy.
The Opposition Leader
called on wednesday
for “more freedom” in
Australian workplaces,
and mounted a case for
non-union agreementmaking between workers
and their employers.
“I think we ought to be
able to trust businesses
and the workers of
Australia to come to
arrangements that suit
themselves,” he told
3AW>s Neil Mitchell.
Mr Abbott, who declared
Work Choices “dead
and buried” at the last
election, said greater
workplace
flexibility
was required to address
the productivity slump
that was dragging the
economy down.
His comments follow
those of former prime
minister John Howard,
who last night lashed the
Gillard government>s
tightening of workplace
rules.
“It>s blindingly obvious
that one of the worst
mistakes Julia Gillard
has made is to reregulate the labour
market,” Mr Howard told
ABC TV.
“It is affecting our
productivity and it will
therefore affect our
competitiveness.”
Mr Abbott said Mr Howard
was “essentially right”,
but he baulked at preempting the Coalition>s
election policy, and said
he wasn>t signalling a
return to Work Choices.
“We>ve got a lot of
problems and I want to
be a pragmatic problem
solver,” he said.

Statutory
individual
contracts, known as
Australian Workplace
Agreements, were the
centrepiece of Work
Choices, with Mr Howard
previously admitting he
went too far by axing
the
no-disadvantage
test
that
ensured
workers could not be
left worse off under the
agreements.
Labor>s
industrial
relations regime only
allows
individual
agreements, in the
form of common law
contracts, for workers
on higher incomes.
Liberal
frontbencher
Malcolm Turnbull today
said the Coalition
should wait for the
government>s
Fair
Work laws to fail before
unveiling its industrial
relations policies.
“There>s some merit
in holding fire for a
little while longer,” Mr
Turnbull said.
He said the opposition
had argued from the
outset that the Fair Work
changes would make
Australian
industries
less productive and
increase costs for
business.
“I believe our warnings
have been borne out by
experience. Others may
not be so convinced,” he
said.
Mr Turnbull said the
opposition would be in a
much better position to
frame arguments about
the need to reintroduce a
measure of flexibility to
workplace laws closer
to the election.
A review into Labor>s
Fair Work Act will begin
early next year amid
criticisms of the laws
from Reserve Bank
governor Glenn Stevens
and the Productivity
Commission.

LABOR viewed Peter
Costello as a much
greater threat than
Malcolm
Turnbull,
believing he was certain
to take the Coalition
leadership, according to
a leaked US diplomatic
cable quoting former
ALP secretary Karl
Bitar.
The 2009 report by the
US Embassy in Canberra
to Washington said Mr
Costello>s decision to
retire rather than seek
the Coalition leadership
was described as “good
news for the ALP, as
well as for Turnbull”.
But the former treasurer
risked being accused
of a lack of courage
and labelled, like Labor
leader Kim Beazley, as
“the best prime minister
Australia never had”.
“The ALP has believed
there was a strong
likelihood Rudd would
be facing Costello at
the next election. ALP
National Secretary Karl
Bitar told us earlier in
the year he was certain
Costello would take the
leadership it was just a
question of when,” the
cabled stated.
The US Embassy>s June
2009 assessment of Mr
Costello>s retirement,
contained in a new batch
of diplomatic cables
released by WikiLeaks,
predicted that with Mr
Costello>s decision to
step down “it is almost
certain Turnbull will
lead the Coalition to the
next election”.
But a subsequent cable
less than two months
later said Mr Turnbull
had been hammered
by the “Ozcar” affair,
in which he used false
information from rogue
Treasury official Godwin
Grech to undermine
then-prime
minister
Kevin Rudd.

The
US
Embassy
reported to Washington
that
the
damage
to Mr Turnbull was
“exacerbated by his
refusal to admit any
fault or offering any
apology”.
“What is keeping Turnbull
in the leadership is the
reluctance of others to
lead the opposition to an
almost certain defeat,”
he said.
The earlier Costello
cable, penned when
the former treasurer
announced
his
retirement and in the
midst of the global
financial crisis, said the
ALP had established a
“Costello contingency
unit” in case John
Howard resigned ahead
of the 2007 election.
“With the economy
dominating
political
debate, some ALP MPs
told us Costello would
have posed much more
formidable opposition
than Turnbull.”
Mr Costello>s retirement
announcement
had
come despite there being
a “growing view that
Costello would remain
in politics and challenge
for the leadership”.
“Some right wing MPs,
who dislike Turnbull,
were hoping Costello
would
take
the
leadership,” US officials
said.
“Last month, one of them
told us that Costello had
the numbers to defeat
Turnbull.”
On Mr Costello>s
decision to retire,
the cable noted that
“some Liberal MPs
may feel betrayed” as
the former treasurer
had recently lifted his
public profile, wading
into the economic
debate and raising
hopes
he
would
challenge Mr Turnbull.

AN undercover security
guard has told the Adelaide
Magistrates Court how
South Australian federal
Senator Mary Jo Fisher
calmly placed fruit and
vegetables in her private
canvas shopping trolley
before walking out of
a supermarket last
December without paying
for them.
Senator Fisher, 48,
is fighting charges of
stealing and assault at a
Foodlands supermarket
in Adelaide on December
15 last year.
Security guard Cathryn
Groot this morning told
the court how she had
watched Ms Fisher
rearrange articles in her
trolley to ensure they
bulging, with products
and items it appeared to
be flat along the front.>>

Ms Groot said Ms
Fisher paid for items
worth $7.30, but failed
to pay for avocados,
cherry tomatos, lychees,
bananas, blackberries
and other items worth
$92.92.
She told the court she
followed Ms Fisher to her
car and convinced her to
return to the supermarket
to be interviewed, before
the senator asked to go
to the toilet.
Ms Groot then said Ms
Fisher panicked and left
the supermarket for her
car, where she pushed
the security guard and
tried to close her car door
on her arm several times.
Ms Fisher has been
charged with theft and
assault.
The trial continues this
afternoon

A GREAT grandmother
has become one of the
oldest women to have
breast cancer surgery
at almost 100.
Dorothy Affleck was
diagnosed with the
disease at the age of 99
years and six months.
Normally, people that
age are considered

too weak physically to
survive the trauma of
a major operation, The
Mirror newspaper in the
UK reports.
But surgeon Pardeep
Arora insisted she
was strong enough to
withstand the two-hour
-procedure. However, it
was carried out under
local rather than general
anaesthetic because of
her age.
Retired
hairdresser
Dorothy said: “When I
was told, ‘You’ve got
cancer,’ I couldn’t believe
it. I was horrified. But Mr
Arora was ¬marvellous.
After the operation he
visited me every day
and I used to give him a
big hug.»

Great grandmother Dorothy Affleck
free of breast cancer at 100

Page 37

Saturday 3 September 2011

2011  أيلول3 السبت

37 صفحة

News

Beirut Hellenic Bank opened two branches in
August Brunswick (VIC) and Burwood (NSW)

Burwood #1 (L-R): Burwood (NSW) Branch with Beirut Hellenic Bank Managing
Director & CEO James Wakim, Retail Sales Manager Steven Wiaczek , Branch
Operations Manager Maria Sukkar and Head of Retail Banking Soteri Hadjikyriacou

Prime Minister Julia Gillard laughs off claims that Peter Beattie wants her job
PRIME Minister Julia
Gillard has laughed
off suggestions former
Queensland
Premier
Peter Beattie wants her
job.
The Gold Coast Bulletin
quoted unnamed Labor
insiders, who said
Mr Beattie has been
approached to run for
the seat of Brisbane at
the next federal election
and had designs on the
nation>s top job.
«I>ve got a lot of
important things to do
and I don>t much worry
about newspaper idle
gossip and speculation,»
Ms Gillard told reporters
in Brisbane ahead of
a community cabinet

meeting.
Scott
Prasser,
a
Professor of Public
Policy at the Australian
Catholic University, said
it was quite reasonable
to expect Mr Beattie
might make a tilt for a
federal seat.
«He>s been writing in
the papers, increasing
his public profile and to
me an ex-politician who
does that is a person
looking for a job,» Prof
Prasser told ABC Radio.
But he dismissed any
suggestion
federal
Labor could try to repeat
the Liberal National
Campbell
Newman
experiment, with a
leader not yet elected to

Parliament.
«I don>t think it>s feasible
for Beattie to somehow
become leader,» he told
ABC Radio.
«Whether he might be
recruited into the party,
that>s a different game,
that>s quite possible.»
He said he believed Mr
Beattie would be a vote
winner for federal Labor,
which he said was in a
desperate situation.
«But state people who go
to federal politics don>t
always translate into
great success stories.»
The LNP>s Parliamentary
leader Jeff Seeney
on Wednesday said a
federal political career
for Mr Beattie would be a

disaster.
«I think Peter Beattie was
a disaster for Queensland
when he was premier, I
think he>d be a disaster
for Australia too,» he told
reporters in Brisbane.
LNP leader Campbell
Newman was less
scathing.
«I think you should go
and ask a few people on
the street about that one,
it would be interesting
to see what they have to
say,» he told reporters.
He said Labor had been
scathing of his leadership
of the LNP from outside
the parliament, but now
there were reports Labor
was considering the
same thing.

Retailers ring in the festive season early to
woo cautious shoppers
Burwood #2: Burwood Branch

Brunwick : L-R) Anthony Helou (Community Relations Manager), Anna
Laskaratos (Branch Operations Manager), Sam Massoud (Retail Sales
Manager), Daniela El Khoury, Natalie Boulos

Beirut Hellenic Bank
welcomed the communities
of Brunswick (VIC) and
Burwood (NSW) when the
doors opened to its newest
branches in August. These
branches are amongst the
first of 40 new branches
aimed to be opened by
2015.
The new branches utilise
both ultra-modern design
and features aimed at
providing the customer
with a superior banking
experience.
In line with the Bank’s
Vision, the Bank is currently
offering its customers
great Term Deposits, high

interest Online Accounts
and extremely competitive
Home Loan packages.
Burwood Branch Tel:
02 8775 3300
Shops 7 & 8, 258 Burwood
Road, Burwood NSW 2134
Branch
Relationship
Manager, Steve Wiaczek
mob: 0408 779 799
Brunswick Branch Tel:
03 8388 5600
Shop 4, 597- 601 Sydney
Road, Brunswick VIC 3056
Community
Relations
Manager, Anthony Helou
mob: 0408 494 643
Retail Sales Manager, Sam
Massoud mob:
0400 246 743

CHRISTMAS is coming
early this year and could
arrive as early as eight
weeks time as retailers
work to lure shoppers into
opening their wallets.
Cautious shoppers have
been causing headaches
for retailers who are
preparing for what they
say will be a terrible
Christmas sales period.
National
Retail
Association
director
Michael Lonie told news.
com.au that he expected
to see retailers selling
Christmas stock as early
as October.
“Whether or not bringing
Christmas forward is a
good idea or not, they’ve
got to survive,” he said.
As the UK expects a

slew of insolvencies next
year, the UK’s Financial
Times also reports that
shops will start Christmas
sales early in a last-ditch
attempt to get customers
to start spending.
“We are set for pretty
aggressive discounting
on the high street, and
there’s a likelihood that
shop windows could be
turning red before the start
of December due to early
Christmas sales,” Simon
Allport,
restructuring
partner at Ernst & Young
told the The Financial
Times.
“There is a view that
Christmas this year could
be a last chance saloon
for some retailers out
there.”

Mr Lonie said that the
outlook for retailers in
Australia was also pretty
grim.
“I don’t like to be a
doomsayer but I have to
be a realist,” he said.
Australian
Retail
Association executive
director
Russell
Zimmerman told news.
com.au that Christmas
was an integral part of
the retail industry which
they relied on for a lot of
their good trading – so the
festive season could be
make or break time for
retailers.
But the decision to bring
sales forward will be a
balancing act because
although it will entice
customers to spend it will

also eat into their profits.
“Because it eats into their
margin, retailers have to
be cautious about when
they put their stock on
sale,” he said.
The move comes as
retail king Gerry Harvey
yesterday
warned
«retailers will have the
hardest Christmas in their
lives» this festive season.
He said Australians
“should be as happy as
pigs in s***” with low
unemployment and a
resources boom but
consumer
confidence
had hit an all time low and
shoppers were scared to
spend money.
«You>ve got too many
things out there affecting
the minds of humans and
it>s just an avalanche
of media activity and
government
activity
that>s making people
unhappy and not wanting
to spend their money,» he
said.
Though
Australia’s
economy is strong
compared to global failing
markets, Mr Harvey said
he couldn>t see how
anything was going to
change.
«I don>t think the outlook
will improve,” he said.
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Mr Geoff Wild AM appointed
Chairman of Arab Bank Australia Ltd

Mr Geoff Wild AM & His Excellency, Samir F Kawar.

Mr Geoff Wild AM

Arab Bank Australia
Limited is delighted to
announce the appointment
of Mr Geoff Wild AM as
Chairman of Arab Bank
Australia Limited.
Mr Wild was appointed
Chairman
following
the retirement of his
predecessor,
His
Excellency,
Samir F Kawar. Mr Geoff
Wild acknowledged with
appreciation Mr Kawar’s
significant support and
commitment over the past
six years.
Over the past 15 years
Mr Wild has been a
member of the Board of
Arab Bank Australia and
has held the position
of Deputy Chairman
since September 2004.
Following Mr Wild’s
appointment as Chairman
of Arab Bank Australia, the
Deputy Chief Executive
Officer of Arab Bank plc,
Ms Randa Sadik has
been appointed Deputy
Chairman of Arab Bank
Australia.
Mr Wild has obtained a
wealth of knowledge and
extensive
experience
across the corporate
sector. He worked for
the Clemenger Group

for almost 30 years in
Australia and founded
the Agency’s Sydney
operation. When a
considerable
minority
interest was sold to BBDO,
Geoff joined the BBDO
Worldwide board. At the
time of his retirement
from the Industry in 1990,
he was Deputy Chairman
of
Clemenger/BBDO
in Australia and New
Zealand.
For six years Mr Wild
pursued private interests,
including his appointment
as Chairman of the New
South Wales Tourism
Commission and was one
of four Vice Presidents of
the Sydney Olympic bid.
He was then appointed
as Chairman and Country
Manager for WPP in
Australia, the first of
several
subsequent
appointments by WPP in
various regions.
Geoff is also a Director
and Advisory Board
member of a number of
Australian publicly listed
and private entities. Mr
Wild was awarded the
Order of Australia (AM)
in 2000 for his services to
business, tourism and the
Olympics.
Mr Wild’s experience
and great dedication
to Arab Bank Australia
is overwhelming and
the Bank is honoured,
privileged and delighted
to have Mr Wild’s
commitment to the Bank
in this capacity. With
Mr Wild’s vision and
dedication to his role, Arab
Bank Australia Limited
anticipates a bright future
ahead

Julia Gillard attacks High Court>s asylum ruling

Immigration Minister Chris Bowen and Prime Minister Julia Gillard say the High Court ruling has put all offshore processing in doubt

JULIA Gillard has accused
the Chief Justice of the High
Court of inconsistency in
his judgments and blamed
the court for a «missed
opportunity» in tackling
people-smuggling.
The
Prime
Minister
said yesterday>s High
Court ruling rejecting
the Malaysian Solution
had placed in doubt all
offshore asylum-seeker
processing.
She said the ruling turned
“on its head” previous
understanding of the law
and went on to lash the
court and Chief Justice
Robert French himself.
“Can I say, looking at
yesterday>s High Court
decision, I believe that
it represents a missed
opportunity in preventing us
from transferring asylum-

seekers to Malaysia at
this time,” she said in
Brisbane.
“It represents a missed
opportunity to enhance our
region>s response to the
evil of people smuggling.
“The current Chief Justice
of the High Court, his
Honour Mr Justice French,
considered comparable
legal questions when he
was a judge of the Federal
Court and made different
decisions to the one
the High Court made on
wednesday.”
She said the government
had acted on what it
believed was sound legal
advice and was awaiting
fresh written advice from
the government solicitor.
While the opposition has
vowed to continue its push
to send asylum-seekers to

Nauru, Ms Gillard said the
court>s ruling could mean
all offshore processing
was now invalid.
“It is far from clear whether
the court>s ruling would,
practically
speaking,
permit the operation of
offshore processing in other
locations, even in locations
where offshore processing
has been conducted in the
past,” she said.
Immigration Minister Chris
Bowen said the ruling was
likely to have a significant
impact on any attempt
to send unaccompanied
minors to an offshore
location.
He said such a move
would require ministerial
permission that would be
judicially reviewable, “which
would make the removal
of unaccompanied minors

to any offshore location,
under any regime, one that
is highly problematic”.
The
Prime
Minister
defended Mr Bowen - the
architect of the proposed
Malaysia refugee swap amid calls from some in the
Labor Party for his scalp.
“Minister Bowen at all times
acted on the best advice
available to him and acted
with a clear determination
and resolve to break
the
people-smugglers>
business model,” Ms Gillard
said.
“That>s what I asked him to
do as minister.”
Deputy Prime Minister
Wayne Swan also said the
High Court had “struck out”
in an unexpected way with
its ruling.
Mr Swan said the
government>s deal to
send 800 asylum-seekers
to Malaysia had been
based on legal advice from
“credible authorities” and
the High court>s decision
was a surprise.
“Nobody expected the High
Court to do this, this was not
our legal advice,” he told
reporters in Townsville.
“The High Court has
certainly struck out in
a completely different
direction to the approach it
has had previously.”

I am not going anywhere, says Julia Gillard

JULIA Gillard says she is
staying put as Prime Minister
as senior Labor sources said
there was no move to replace
her.
«I>m not going anywhere,»
Ms Gillard told ABC radio.
«I>m the best person to do
this job and I>ll continue
to do it and what this job is
about leading the nation to a
better future.»
And one of the men frequently
mentioned as a replacement,
Assistant Treasurer Bill
Shorten, today used a
newspaper column to praise
her abilities.
«Perhaps most importantly,
she is in the job for the right
reasons - for the country
and not herself,» Mr Shorten

wrote.
The High Court ruling
demolishing
the
Government>s asylum seeker
policy has sparked wide
speculation that Ms Gillard
is facing an ultimatum from
colleagues to perform or be
dumped, but there is no sign
of an emerging challenge.
Ms Gillard dismissed the
speculation and outlined
her objectives, including
wanting to «make sure we
are a country that spreads
opportunity for all».
«I>ve got a lot of things to
do to keep realising that
vision of the nation>s future,»
she said, denying Caucus
members had taken concerns
about her leadership to her.

«When I speak to my party
colleagues I speak about the
historic vision of Labor,» she
said.
Ms Gillard hadn>t spoken
to her predecessor, Foreign
Minister Kevin Rudd, since
he went into hospital for a
heart valve replacement.
She had sent him a package
of books for him to read
during his recovery.
But she wasn>t going to talk
about their past tensions:
«I>m not going to canvass
that. I>m on about the
future.»
«He will make a return at the
appropriate point when he
feels strong enough.»
Chief government whip
Joel Fitzgibbon, the NSW

convenor of the right faction,
rejected claims Ms Gillard
lacked authority and said the
critics in news reports today
refused to put their names to
their statements.
And Labor sources also
rejected speculation that
Peter Beattie, the former
Queensland Premier, would
take a federal seat with
the aim of becoming Prime
Minister.
Mr Beattie is the latest in a
long line of ex-Premiers,
Labor and Liberal, who have
been reported as mounting
rescue missions for their
party.
The list includes Jeff Kennett,
Nick Greiner, Bob Carr and
Neville Wran in their day.

صفحة 39

Saturday 3 September 2011

السبت  3أيلول 2011

Page 39

Advertisement

يتقدم سعادة النائب يف برملان فيكتوريا عن املنطقة
الغربية مللبورن

االسـتاذ خليل عـيده

بأح ّر التهاني من اجلالية العربية عامة واالسالمية
خاصة مبناسبة عيد الفطر السعيد

أعاده اهلل على اجلميع باخلري واليمن والربكات

SPIRITUALTHERAPIST
THERAPIST
SPIRITUAL
TraditionalSpiritual
SpiritualHelp
Help
Traditional
ÜaÏ»€a@ı˝«@Ô„byÎã€a@%b»€a
ÜaÏ»€a@ı˝«@Ô„byÎã€a@%b»€a

@Ôè◊Ïœ@ÊÏ€bñ@aÎáó”c
@Ôè◊Ïœ@ÊÏ€bñ@aÎáó”c

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

Tel: 02
02 87648186
87648186
Tel:
Tel: 02 87648186

Fax:02
:0287648062
87648062
Fax
Fax :02 87648062

Email: ads@meherald.com.auads@meherald.com.au-info@meherald.com.au
info@meherald.com.au
Email:
Email: ads@meherald.com.auinfo@meherald.com.au
www.meherald.com.au/myherald
www.meherald.com.au/myherald

^„Œ^�ﬂjâ]Ê<ÌËÜéf÷]<|]ÊÖ˜]<4ÀäiF
^„Œ^�ﬂjâ]Ê<ÌËÜéf÷]<|]ÊÖ˜]<4ÀäiF
ÌÈäÀﬁÊ<ÌÈﬁ^uÊÖ<l]Ö^éjâ]F<Ö]Üâ˘]<Ãé“F<
ÌÈäÀﬁÊ<ÌÈﬁ^uÊÖ<l]Ö^éjâ]F<Ö]Üâ˘]<Ãé“F<
ÌÈﬁ^uÊÜ÷]<ö]Ü⁄˘]<ƒÈ∂<ª<ãπ]Ê<Üvä◊÷<l^q¯¬F
ÌÈﬁ^uÊÜ÷]<ö]Ü⁄˘]<ƒÈ∂<ª<ãπ]Ê<Üvä◊÷<l^q¯¬F
ÌÈ÷]3â]<ÌÈﬁ^uÊÖ<l^È√∂<ÏÇ¬<Áñ¬F
ÌÈ÷]3â]<ÌÈﬁ^uÊÖ<l^È√∂<ÏÇ¬<Áñ¬F
ÍäÈõ^ﬂ«π]<‹ËÁﬂj÷^e<t¯¬F
ÍäÈõ^ﬂ«π]<‹ËÁﬂj÷^e<t¯¬F

Mobile:042190
21906377
6377Phone:
Phone:9659
96596999
6999
Mobile:04
Web:www.alaa.com.au Email:
Email:info@alaa.com.au
info@alaa.com.au
Web:www.alaa.com.au

a few moments to
save and savour
FAMILY
BURGER
DEAL

2 x double fillet Bondi burgers™,
2 x single fillet BurgerSnackers,
2 x large chips
and 4 x 375ml cans of drink

FAMILY
CHICKEN
MEAL

1 x whole chicken,
4 x single serve mash & gravy
or single serve side salads,
and 2 x large chips.

DOUBLE
BARREL
DEAL
b[VLQJOHILOOHW%RQGLburgers™,
b[VPDOObFKLSVb
DQGbb[POFDQVbRIbGULQN

12

24

24

.98

.98

PLU 458

PLU 447

Limit one coupon per person. Not to be
used in conjunction with any other offer.
Valid until 30.11.2011 at Oporto Merrylands,
Merrylands Stockland, Plumpton & Stanhope Gardens.

Limit one coupon per person. Not to be
used in conjunction with any other offer.
Valid until 30.11.2011 at Oporto Merrylands,
Merrylands Stockland, Plumpton & Stanhope Gardens.

Limit one coupon per person. Not to be
used in conjunction with any other offer.
Valid until 30.11.2011 at Oporto Merrylands,
Merrylands Stockland, Plumpton & Stanhope Gardens.

23846

With any brekkie
burger purchase.
Only available until 11am.

.98

PLU 453

Oporto Merrylands Road, Merrylands Stockland Food Court,
Cnr Jersey Rd and Rooty Hill Rd Plumpton
& Stanhope Village Shopping Centre.

FREE
REGULAR
COFFEE

Limit one coupon per person. Not to be
used in conjunction with any other offer.
Valid until 30.11.2011 at Oporto Merrylands,
Merrylands Stockland, Plumpton & Stanhope Gardens.

