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تفجري دمشـق يهـ ّدد «املراقبني» ومعابـر العـراق بأيدي املسـلحني والفريـج يقسـم اليمني أمام األسـد

لبنان يتح ّسب ملوجات النزوح السورية الكربى

بوتني يأمر بإسقاط التسوية والفيتو املزدوج يطيح باملشروع الغربي  14آذار تعلّق احلوار «واحلبل على اجلرار»

ظهر الرئيس السوري
بشار األسد أمس االول،
على شاشات التلفزيون
للمرة االوىل منذ تفجري
مكتب االمن القومي يف
دمشق ،مستقبال وزير
الدفاع اجلديد العماد فهد
الفريج الذي أقسم اليمني
أمام الرئيس .أما يف
نيويورك ،فعرقل الثنائي
الروسي  -الصيين بالفيتو
للمرة الثالثة ،مشروع قرار
دولي غربي ضمن الفصل
سوريا
يهدد
السابع
بعقوبات إذا مل تسحب
أسلحتها الثقيلة من املدن،
وذلك بعدما أفشل تفجري
مكتب االمن القومي يف
دمشق ،مساعي التسوية
الغربية ـ الروسية حول
قرار توافقي.
وأتت هذه التطورات
السياسية ،بينما شهدت
احلالة امليدانية تصعيدًا

الفريج خالل قسمه اليمني أمام األسد يف دمشق أمس االول (رويرتز)

مطردًا يف العاصمة دمشق،
وعلى املعابر احلدودية مع
العراق اليت سيطرت عليها
املعارضة املسلحة.
أوقف
ثالثة،
ومرة
الفيتو الروسي الصيين

مشروع قرار غربي ضد
سوريا يف جملس األمن.
وقال ديبلوماسي يف
إن املفاوضات
باريس
بشأن هذا القرار مل تتقدم
يف أي حلظة ،ومل يقدم

تهنئـــــــة

نتقدم بأحر التهاني من اجلالية االسالمية خاصة والعربية عامة
مبناسبة شهر رمضان املبارك اعاده اهلل على اجلميع باخلري والربكات

اهلريالد

الروس اي مشروع تسوية

التتمة صفحة 31

ّ
كربى
احدى
شكلت
موجات النزوح من سوريا
اىل لبنان منذ نشوب االزمة
السورية ،واليت شهدتها
املعابر الربية اللبنانية وال
سيما منها بوابة املصنع
االربع
الساعات
يف
والعشرين االخرية ،تطورًا
طارئًا شغل السلطات
املعنية وطغى على اكثر
امللفات والقضايا الداخلية
الشائكة.
ومع ان التطور السياسي
االبرز متثل يف اعالن قوى
 14آذار تعليق مشاركتها
يف جلسات احلوار الوطين
يف قصر بعبدا ،فإن موجة
النزوح من سوريا استدعت
استنفارًا رمسيًا بعدما
ّ
املتوقع
فاجأت حبجمها غري

اجلهات املعنية اليت بدأت
تتحسب الحتمال تدفق
عشرات االلوف يف موجات
أخرى تبعًا الشتداد املعارك
يف سوريا وخصوصًا يف

دمشق.
وقالت مصادر مواكبة
رافقت
اليت
للجهود
االستنفار الرمسي امس ان

التتمة صفحة 31

إسرائيل تتّهم «حزب اهلل» بهجوم بلغاريا
وتتو ّعد بالردّ على «اإلرهاب العاملي» اإليراني

املسؤولون
تعاقب
الكبار
االسرائيليون
أمس االول على اتهام
طهران بالتخطيط للهجوم
االنتحاري الذي استهدف
سياحا اسرائيليني يف
بلغاريا ،و»حزب اهلل»
بتنفيذه ،وتوعدوا بالرد،
اال أن حمللني اسرائيليني

تتحول
أن
استبعدوا
حرب الظل بني اسرائيل
وايران صراعًا مفتوحًا يف
املستقبل القريب.
وصرح رئيس الوزراء
االسرائيلي بنيامني نتنياهو
يف مؤمتر صحايف بالقدس
بأن «اعتداء (االربعاء) يف

التتمة صفحة 31

مؤسسة املكاري للدواليب
األوىل يف فكتوريا
تغنيكم عن التفتيش والدوران
دواليب جديدة ومستعملة من مختلف املاركات كانت وما زالت
مؤسسة املكاري تقدم أفضل الخدمات مع وستبقى كما عودتكم
على الخدمات
التسهيالت
اختصاصيون يف الفرامل Wheel ،املمتازة والصدق يف
املعاملة
 Alignmentوغيار زيت

بإدارة :آدي سركيس
هل تحتاج لشهادة رسمية
EASY TRAINING SOLUTIONS
تؤهلك للحصول على رخصة
Experienced & in need
حكومية ( )Licenceيف املهن for a
Eddy Sarkis
p: 02 9897 0700 f: 02 9897 0711
التالية:
Licence? We can eddy@easytrainingsolutions.com.au
help.
m. 0425 34 8000
www.easytrainingsolutions.com.au
أدوات صــحية  -بــناء -كــهرباء -
PlumbingBuildingElectricalP.O. Box 516, Merrylands
NSW 2160
4/6 McFarlane St, Merrylands NSW 2160
نجارة خشب  -تبليط  -تلييس Carpentry- Tiling -Cement Rendering
 دهان  -تعمري حجارة (بريك)- Painting - Bricklaying - Mechanic -- Cabinet Maker - Concreting
ميكانيك  -تصنيع خزانات  -صب
-Demolition and many more
باطون -هدم منازل والعديد غريها..
Attain your skills... the EASY way

MANAGING DIRECTOR

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

First Aid - White / Green Card - Security - Crane - All truck
licences - Excavator - Bobcat - Forklift - and many more

We also offer traineeships
benefiting
Trades
Assessment.both employers and workers
Confined Spaces

Y

YPlumbing

Y

Y

Short Courses.
YFirst Aid
Y White Card
Y Blue Card
Y RSA & RCG
Y Forklift
Y Warehouse, Road Operations
Y Safe Handling of Food

 Bricklayingمسجلة حكومياً (*)RTO
Driverتنظيمات مهنية
Fatigueمن
نتعامل مع شبكة واسعة
Painting
Wall/Floor Tiling
*Registered
Training
Organisation
Electrical
Certificate IV OH&S
 Carpentryرسمياً
Asbestos Awareness
الشهادات معرتف بها
كافة
Y

Y

Y

Y

Y

Y

Working Safely at Heights
Y Building/Construction
Y Certificate IV Training and Assessment
Y Certificate IV Property Services
Y

M: 0425 34 8000 Ph: 02 9897 0700 F: 02 9897 0711
Suite 4 / 6 McFarlane St, Merrylands NSW 2160
info@easytrainingsolutions.com.au
!Get Certified NOW
www.easytrainingsolutions.com.au
Call (02) 9897 0700

Training & Education.
YAdvanced Diploma of Management
YAdvanced Diploma of Marketing
YAdvanced Diploma of Tourism
YAdvanced Diploma of Hospitality

1158 Sydney Rd, Fawkner 3060
Tel: 9359 0004
WWW.FAWKNERTYREMART.COM.AU

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني فرنسيس

حاصلة هلى عدة شهادات تنويه من
سلطة صناعة اللحوم يف نيو ساوث
ويلز HCCP

تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم الغنم
والبقر الطازجة يوميا

مقانق  -كفتة  -همربغر  -كبة وكل ما يطلبه املطبخ اللبناني من لحوم

أكثر من  30سنة يف خدمة الجالية

تلفون 9 6 3 7 1 7 5 9 :فاكس96371294 :

26 Good Street Granville 2142
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مـقاالت

دولة فحول وخصيان!؟
قال أحدهم:
شظية
املعالي
من
فيها
ليس
«يا دولة
ّ
زولي فما أنت إال على الكرام بلية»

ادمون صعب
ُ
الق َ
شري

ّ
وفر رئيس اللجنة التنفيذية لـ»القوات اللبنانية» مسري

جعجع على نفسه عناء البحث يف طبيعة الصراع السياسي
يف لبنان ،اثر صدور النتائج النهائية لالنتخاب الفرعي يف
دائرة الكورة الذي فاز فيه مرشح القوات الدكتور فادي
كرم على مرشح احلزب السوري القومي االجتماعي الدكتور
وليد العازار ،بقوله ان الصراع هو على «وجه لبنان املستقبل
وبقائه ،فإما دولة قوية ترعى الكيان وترسم سياساته

FAH0019

ADVERTISEMENT

ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ﻣﻦ
ﺍﻷﺳﺘﺮﺍﻟﻴﻴﻦ ﺑﺪءﺍً ﻣﻦ  1ﻳﻮﻟﻴﻮ /ﺗﻤﻮﺯ .2012
ﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﻣﺆﺧﺮﺍً ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﻓﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﻤﻼﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺘﺮﺍﻟﻴﻴﻦ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ

ﺗﺸﺘﻤﻞ ﺣﺰﻣﺔ ﺍ
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ

ﺣﺰﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ) (Household Assistance Packageﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻷﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺔ.
ﺍﻵﻥ ،ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﻣﻦ ﺩﺍﻓﻌﻲ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺗﻜﺴﺐ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ  80,000ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﻓﺴﻮﻑ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ
ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺰﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ .ﺇﺑﺘﺪﺍءﺍً ﻣﻦ  1ﻳﻮﻟﻴﻮ /ﺗﻤﻮﺯ ،2012

• ﺩﻓﻌﺔ ﺃﻭﻟ
ﻴﺔ ﺇﺑﺘﺪﺍ ًء ﻣﻦ ﺷﻬﺮ
ﻣﺎﻳﻮ/ﺃﻳﺎﺭ 2012
• ﺗﺨﻔﻴ
ﻀﺎﺕ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻋﻨﺪ
ﻣﺎ ﺗﺘﻀﺎﻋﻒ ﻋﺘﺒﺔ
ﺍﻹ
ﻋﻔ
ﺎء
ﺍﻟ
ﻀ
ﺮﻳ
ﺒﻲ
ﺛﻼﺙ ﻣ
ﺮﺍﺕ ﻣﻦ  1ﻳﻮﻟﻴﻮ/
ﻮﺯ
ﺗﻤ 2012
• ﺯﻳﺎﺩﺍ
ﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟ
ﺇﻋﺘﺒﺎﺭﺍً
ﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ
ﻣﻦ
ﻣ
ﺎﺭ
ﺱ/ﺃﺫﺍﺭ 2013

ﺳﻮﻑ ﺗﺪﻓﻊ ﺿﺮﺍﺋﺐ ﺃﻗﻞ ﻣﻊ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻋﺘﺒﺔ ﺍﻹﻋﻔﺎء ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺿﻌﺎﻑ ﺇﻟﻰ  18,200ﺩﻭﻻﺭ.
ﺃﻳﻀﺎً ،ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﱠ
ﺗﺘﻠﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻸﺳﺮ ﻭﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﻭﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ،
ﻓﺴﻮﻑ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻓﻌﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺣﻴّﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﺭﺱ/ﺃﺫﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﻭﺃﻭﺍﺋﻞ ﻋﺎﻡ .2014

ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ُﻗﻢ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ
australia.gov.au/householdassistance
ﺃﻭ ﺇﺗﺼﻞ ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ 132 468

the ousehold
ssistance ackage

HAPNP4/ARA

Beneﬁting those who need it most.
Authorised by the Australian Government, Capital Hill, Canberra.

اخلارجية ،وإما دولة
خمصية حلساب دويلة أخرى
ّ
مربوطة باسرتاتيجية أخرى ال عالقة هلا مبصاحل
الشعب اللبناني».
وإذ ُو ّفق جعجع ،وهو الدارس للطب ،يف
عبارة اخلصي ،وهي العملية البيطرية اليت
يتعرض هلا احلصان والبغل وسواهما من فحول
احليوانات بتعطيل اخلصيتني ،ما يفقدها القدرة
على اإلجناب ،واحلد بالتالي من الشبق والنشاط
اجلنسي لديها ،غاب عنه ان مفاصل كثرية
يف الدولة اللبنانية تعرضت للخصي منذ مطلع
تسعينيات القرن املاضي ،حيث جرى تعقيم
مواقع عدة يف األمن والقضاء واإلدارة واملال
وسواها من مواقع النفوذ ،حلساب جمموعة من
الفحول الذين عاثوا يف الدولة فسادًا أورثوه
إىل احلكومات اليت تعاقبت على السلطة.
وأبرز ما شهده لبنان يف هـذا اجملال الطريقة
اليت أوقف فيها الضباط والعسكريون الذيــــن
كانوا على حاجز الكوخيات يف عكار الذي قــتل
فيه الشيخ عبد الواحد ومرافقه ،ثم الصيــغة
«املشبوهة» ،يف نظر «التـــيار الوطين احلر»،
اليت ُ
اعتمدت إلعادة توقيف الضباط الثالثة.
وتندرج يف الصراع على السلطة الذي أشار
إليه الدكتور جعجع ،يف موضع خيصه هو
وقواته ،احملاوالت اجلارية منذ أشهر يف طرابلس
وعكار واجلنوب لتعطيل دور اجليش وتعقيمه
يف حفظ األمن ومحاية االستقرار ،فض ًال عن
احملافظة على الوحدة الوطنية من أجل تسييب
البلد وزرع الفوضى يف أرجائه ،وخصوصًا على
احلدود الشمالية مع سوريا ،حيث خيشى خرباء
اسرتاتيجيون ان تتطور األمور ،يف حال تدهور
الوضع أكثر يف سوريا ،إىل دخول سوري إىل
لبنان.
ومل تنحصر حماوالت التعقيم اليت أخرجت بعض
حميب اجليش إىل الشارع بطريقة عفوية وعاطفية،
يف اجليش والقوى األمنية ،بل تعدتها إىل القضاء
الذي جرى توريطه من جانب بعض السياسيني
«الفحول» الذين يتلطون وراء شعارات طائفية
ومذهبية ،وكان من نتيجته إعادة توقيف الضباط
الثالثة يف قضية الكوخيات وما أثارته من ردود
فعل سياسية وطائفية كذلك.
وقد غاب عن هؤالء الفحول أن مثة قضاة ال
يقيسون دورهم ورسالتهم يف محاية اجملتمع
ومنع «استباحة أمنه وأمانه» ،بعضالتهم
الطائفية واملذهبية ،ومن هؤالء القضاة احملامي
العام االستئنايف يف بريوت سامر يونس الذي
استأنف قرار قاضي التحقيق يف بريوت اخلاص
بقضية االعتداء على أستاذ للرياضة ،والذي أمر
بتخلية ثالثة موقوفني يف هذه القضية .واعترب
يونس ان اجملتمع جيبه يف هذه القضية «روح
استعالء واستكبار واستقواء واحتقار لكل شرعة
وشريعة وشرعية».
وخيل اىل بعض «الفحول» الطائفيني
ّ
واملذهبيني أن البلد أسريهم وحدهم ،وأن ال
أهل له يسألون عنه ،وال من حيتجون ويدافعون،
خشية إثارة الفتنة الطائفية ،إىل ان طفح الكيل
فارتفع صوت البطريرك املاروني مار بشارة
بطرس الراعي ،باسم الرعية ،سائ ًال (األربعاء
املاضي)« :من ميلك احلق يف إقفال البلد،
وقطع الطرق وإحراق الدواليب وإقامة السواتر
الرتابية؟» ،مستهجنًا شعار «بالدم ،بالروح،
نفديك يا زعيم» الذي يطلقه بعض الشعب
«الذي بات والؤه للطائفة ،واملذهب والزعيم
واحلزب ،بينما الدولة على احلياد».
ّ
حمذرًا من العواقب:
وهو قرع ناقوس اخلطر
«ان لكل عمل يف لبنان غطاء سياسيًا ،أكان
جلهة قطع الطرق ،أم إحراق الدواليب ،أم
ً
وصوال إىل االغتياالت
إقامة السواتر الرتابية،
السياسية منذ .»1975
إن التاريخ مل يرحم السالطني ،سالطني بين
خصوا أنفسهم بأجنحة حريم
عثمان وسواهم ممن ّ
حيرسها عتاة خمصيون ،فانتهوا يف السجون
واملنايف ،وعلى أعواد املشانق!
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بدون أي رسوم اشرتاك شهري أو سنوي!!

تخلصوا من املدفوعات الشهرية والسنوية باقتناء هذا الجهاز العجائبي الذي يـُدخل إىل منازلكم العالم العربي بأكمله مع مجموعات كبرية

من األفالم العربية واالنكليزية واليونانية Intervisionتقدم لك جهازاً مع تركيب بقيمة  499دوالراً

هذا الجهاز يوفر لكم أكثر من  230قناة عربية وأكثر من  29محطة راديو عربية وأقوى الربامج على شاشتكم

 Intervisionاآلن يف ملبورن

www.intervisiontv.com.au
أكثر من  29حمطة راديو عربية

عروض خاصة بمناسبة شهر رمضان فقط ...

 450دوالرا «مر ّكب» فقط يف  Sydney & Melbourne CBDمع سنتني كفالة wireless Adapter
 400دوالر تتضمن  wireless Adapterاضافة اىل كابل عالي الجودة مع سنتني كفالة بدون تركيب
 380دوالرا مع كابل عالي الجودة وسنتني كفالة بدون تركيب

رسم التوصيالت  15دوالرا

)Tel: 1300ZAAPTV (1300922788

B3 / 460 VICTORIA Street Brunswick 3056 - Tel: 03 99420879

سارعوا لالتصال لتحصلوا على متعة املشاهدة
نقدم لكم أكثر من  230قناة فضائية مجاناً من الشرق األوسط.

متتعوا مبئات القنوات الفضائية العربية ذات النوعية العالية على شاشة تلفازكم من خالل االنترنت

تشكيلة واسعة جدا ومتنوعة من القنوات العربية ترضي جميع أفراد العائلة.

لالستفسار وملزيد من املعلومات الرجاء االتصال بنا

على أحد األرقام التالية:

قيصر 0 4 1 1 1 9 3 3 3 6
روني 0 4 2 9 5 8 5 8 5 8
املكتب 0 2 8 8 8 3 2 7 2 2

We can offer you
unlimited local
calls and unlimited
Internet at ADSL2+
speed for $69.69
a month.

مطلوب موزعون للبيع وتقنيو
تركيب ،نوفر التدريب املطلوب.

Intervision
شركة قانونية
 %100مسجلة يف
الدوائر االسرتالية

S p e c i a l i s e i n I T c o m p u t e r, w i r e l e s s ,
Te l e c o m m u n i c a t i o n a n d n e t w o r k i n g
service as well as onsite repairs.
we can also provide you with Satellite
Antenna and free to air solution.

*Box Delivered only, no installation included
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بــــادارة
جو دياب والشيف جنيب
دجاج على الفحم مدهون على
النار على الطريقة اللبنانية

شيش طاووق على الفحم
بالنكهة اللبنانية
كباب ،سانبوسك ،كفتة ،تبولة،
محص ،فالفل وتشكيلة واسعة من
السلطات واملأكوالت اللبنانية تناسب
مجيع االذواق
نؤمن طلبيات كافة انواع املناسبات

توصيالت جمانية يف املنطقة احمللية
متتعوا جبلسة رائعة واستمتعوا بالربامج
عرب شاشات تلفزيونية كبرية
خربة طويلة  -اسعار ال تنافس جلسة هادئة
مع االركيلة
خدمة ودودة ونظافة تامة
نفتح  7ايام يف االسبوع من االثنني حتى اخلميس
من  10،00صباحا حتى  9،00ليال
اجلمعة ،السبت واالحد من  10،00صباحا حتى  10،00مساء
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لبنانيــات

بري :لبنان ال حُيكم اال بالتوافق وسوريا
تتجه للتقسيم واجليش ضمان وحدة البلد
والدوائر الوسطى مع النسبية األفضل
لفت رئيس اجمللس النيابي
نبيه بري اىل ان الوضع يف
سوريا يتجه اىل التفتيت
والتقسيم مشريًا اىل ان لبنان
ال حيكم اال بالتوافق والدليل
اين األكثرية اليوم وحكومتها
املتناقضة واليت يبقى بقاؤها
افضل من عدمه واشار اىل ان
لبنان التعايش النموذج واملثال
اكثر من ضرورة للمسلمني
وقدوة للعامل.
وأكد بري ضرورة احملافظة على
اجليش املؤسسة الضامنة لوحدة
لبنان .وأشار اىل ان االنتخابات
على اساس دوائر وسطى مع
النسبية من شأنها ان حتافظ
على الطوائف وختفف من حدة
الطائفية وتؤدي اىل جملس
مشكل من أكثرية وأقلية.
ورأى بري ضرورة االستعجال يف
ملف التنقيب عن النفط ليستفيد
لبنان ماليًا واقتصاديًا.
فقد استقبل الرئيس بري امس
يف مقر الرئاسة الثانية جملس
نقابة حمرري الصحافة اللبنانية
برئاسة النقيب الياس عون
واعضاء اجمللس اجلديد ورؤساء
اللجان واملستشارين يف زيارة
بروتوكولية وجرى خالل اللقاء
حوار وفيه:
هل ستستمر هذه الصورة
وهذا املشهد يف لبنان والناس
تسأل اىل أين؟ وهل إستسلمت
االكثرية وهي تؤجل إعالن
انفراط عقدها أم هناك عملية
إمساك بالوضع واستنهاض قبل
الوصول اىل الفراغ والتفتت؟
 -بداية أرحب باالخوات واالخوة

مجيعا وأقول للنقابة اهلل يكون
بعونكم وأترحم بادئ االمر على
كبري من هذا البلد هو ملحم
كرم ،واحلقيقة الصحافة هي
االساس والعمل الصحفي هو
االساس وإن أحد شروط حرية
الصحافة هي حرية القانون
بالنسبة اىل الصحافيني ،لكن
على الصحايف اال يتقيد ويكون
حتت ضغط ويكتب ما ال يقتنع
به.
ليس املطلوب ان نعمل يف
صحف وان نكتب الشيء الذي
ال نقتنع به ،ويف رأيي هذا هو
الشرط االوحد لكي يكون هناك
حرية صحافية وواقعية فعال
تستطيع ان تقدم خدمة لبلدها
وتطوره.
الحظتم اآلن يف ما يسمى
بالربيع العربي ما كان دور
االعالم ودور الصحافة ،ويف
كل دول العامل ،أكرب امرباطور
وأكرب رئيس يرى تأثري االعالم
عليه بني يوم وآخر ،وهذا أمر
خطري جدا وال يسلم للمرتشني
بل يسلم للشرفاء .وبعد هذا
الرتحيب أقول لكم ان االمل
اللبناني واملستقبل اللبناني
يتوقفان عليكم أكثرمما يتوقف
على النظام السياسي اللبناني.
املشهدية اللبنانية
وحول موضوع املشهدية اللبنانية
وهل ان االكثرية مقتنعة ببقاء
احلكومة او برحيلها ،أقول
هل ميكن ان تقولوا لي أين
االكثرية؟ ال توجد أكثرية ،وهذا
ما يؤكد مرة جديدة أن لبنان ال
حيكم اال بالتوافق.

سليمان حبث واجلميل االستعدادات النعقاد احلوار
ووفد  ١٤آذار اطلعه على تعديالت لقانون االنتخاب
اجلمهورية
رئيس
عرض
العماد ميشال سليمان يف
القصر اجلمهوري يف بعبدا
امس االول مع الرئيس أمني
اجلميل ،التطورات السياسية
الداخلية ويف احمليط ،إضافة
اىل االستعدادات النعقاد هيئة
احلوار الوطين الثالثاء املقبل.
واستقبل سليمان وفدا من
 14آذار أطلعه على بعض

التعديالت املقرتحة على مشروع
قانون االنتخابات النيابية الذي
ستستأنف احلكومة درسه يف
اجللسة املقبلة ،واليت تتناول
آلية مشاركة املغرتبني يف
االنتخابات النيابية املقبلة،
والطلب يف موازاة ذلك اىل
وزارة اخلارجية السرعة يف إجناز
اخلطوات املطلوبة جتاه السفارات
والقنصليات يف اخلارج.

جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق  -عبداهلل طويل
سامي مظلوم
رئيس التحرير :انطونيوس بو رزق
مديرة التسويق :مرياي رياشي عالقات عامة :أكرم املغوّش
مدير التحرير :سامي مظلوم

مكتب ملبورن :كميل مسعود

Email:cjmassoud@optusnet.com.au
Contact Info
Printed by: New Age Printing Pty Ltd
22 Clyde Street Rydalmere NSW
2116

Tel:(02) 8764 8186
Fax:(02) 8764 8062

استنفدنا احملاوالت حلل قضية املياومني
باسيل :هناك قوانني واحتالل املؤسسة
وتعطيلها مرفوض
اعلن وزير الطاقة واملياه جربان
باسيل استنفاد احملاوالت
االخرية حلل قضية مياومي
مؤسسة كهرباء لبنان باملنطق،
مشريا اىل ان هناك مرفقا عاما
جيب ان يعمل ،واملؤسسة
لديها عقد مع متعهد ثان ،وال
ميكن ألحد ان يفرض بالقوة.
ولفت اىل انه سيخصص ساعة
يوميا من وقته ملن يريد ان
يستفسر ويوضح او حيسن،
لكن اي حمتل ملؤسسة كهرباء
لبنان لن التقي به ،واي احد
ميد يده على املؤسسة لن
التقي به ،ملصلحة صورة البلد
واملؤسسات.
ويف مؤمتر صحايف عقده
امس االول يف الوزارة بعد
اجتماع مع جملس ادارة كهرباء
لبنان واملدراء كافة الطالع
الرأي العام على النتائج اليت
مت التوصل اليها يف قضية
املياومني ،سأل باسيل هل
تعتقدون ان الذي حيصل هو
اعتصام او تعبري سلمي عن
الرأي؟ ،هل حجز اموال الدولة
سبب لكي نتكلم مع الفاعل
حتت الضغط؟ ،وقال :ما حيصل
هو حتت الضغط والقوة ،لكن
من يتحمل املسؤولية ال يبقى
معيارا عندما تقدم احلكومة
مشروع قانون ،اال ان االخطر
من ذلك ان نضع مشروع
القانون جانبا على رغم متسك
احلكومة به.
ولفت اىل وجود معرتضني
يف الشارع جيربون جملس
النواب على التشريع بالطريقة
اليت يريدونها ،وهذه سابقة
خطرية ان يدخل مواطنون اىل
مرفق عام ،يريدون التثبيت
فيه ،فجميعنا نعرف الوسائل
املعتمدة.
وسأل اىل ماذا يؤشر الدخول
اىل معمل كهرباء ومصلحة
مياه اجلنوب؟ ومن يهيء
لفوضى مربجمة يف مؤسسات
الدولة؟ واذا بقينا على هذا
الوضع وذهبنا اىل العتمة،
فمن يتحمل مسؤولية الفوضى
العارمة؟ .وقال :هناك فواتري
بنحو  ٢٠٠مليار لرية ال قدرة
للمؤسسة على جبايتها ،كما
هناك متأخرات يف الفواتري،
وعندما ننزل ومننع جباية هذه
الفواتري ال ميكننا ان ندفع
للموظف املثبت يف املؤسسة،
وهذه املرة االوىل اليت تكون
فيها التغذية منخفضة يف هذا
الشكل.
كذلك سأل :كيف نصلح
املعامل يف ظل عدم وجود
اعتمادات ،اذا كان احدهم ال
يريد ان يعمل فهل جيوز اال
يسمح لغريه العمل؟ ال نصلح
وال نسمح للمؤسسة بذلك وال
للشركة املتعهدة وبالتالي
كيف سيتحمل املواطنون؟،
وتابع :انا اقبل بأن اشتم،
ولكن اىل اي حد ميكننا ضبط
املواطنني ،فهذا املوضوع ال
ميكن وصفه بأقل من احتالل

ملرفق عام ،وهذه السابقة من
يتحمل تكرارها؟ وما نشهده
نتعامل معه بكثري من الصرب
نتحمل.
وواجبنا ان
ّ
اضاف :نستنفد احملاوالت
االخرية حلل هذه القضية
باملنطق ،وهناك مرفق عام
جيب ان يعمل ،واملؤسسة
لديها عقد مع متعهد ثان ،وال
ميكن ألحد ان يفرض بالقوة،
واالحياء للرأي العام بأن
احدهم حمروم من شيء هو
غري صحيح ،فمن يريد القانون
هناك وسائل ،والقانون حنن
من قدمناه وقبلنا بأي مالحظة،
لكن ال نقبل خبوات فيه .ال
شيء اجيابي مل نأخذه ،وعندما
طلبنا شيئا بالقانون طلبناه
ملصلحة العمال.
وأسف باسيل ملا وصلت اليه
االمور ،متسائال ما اخليار؟
التعتيم الكامل ام ان تتحمل
واالجهزة
االمنية
القوى
القضائية مسؤوليتها؟ ،مشددا
على ان ال احد يعاقب جمموعة
او طرفا سياسيا بل مينع مرفقا
عاما من العمل ،امال حل هذه
املشكلة لنحافظ على كرامة
اجلميع وعمل املؤسسات ،وال
نقبل بأن يسجل علينا عار
تارخيي ،ولن اضع يدي بيد من
يضع يده على املؤسسة.

قنصلية لبنان
يف سيدني
تهنئ
يتقـدم قنصل لبنان العام يف سدني جورج البيطارغامن
ّ
التمنيات ألبناء اجلالية اللبنانية عموما ً واملسلمني
بأطيب
ّ
منهم خصوصا ً مبناسبة بدء شهر رمضان الكريم ،مع
الرجاء أن يعيده تعـاىل
باخلري والربكات على اجلميع ،وباالستقرار واالزدهار
على الوطن  -الرسالة.

اجلميّل طالب رعد بتوضيح حول اشكالية
تصرحيه بشأن احلوار
اعترب رئيس حزب الكتائب
اجلميل الظرف
الرئيس أمني
ّ
الراهن يقتضي احلد األدنى
من التشاور والتحاور ،وطالب
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة
النائب حممد رعد بتوضيح حول
تصرحيه.
وقال يف حديث اذاعي :من
الطبيعي يف الظروف اليت
يعيشها لبنان واحلوادث السورية
ان نتداول مع رئيس اجلمهورية
العماد ميشال سليمان ،داعيا
اىل اختاذ إجراءات سريعة يف
لبنان بعد التطورات السورية،
خصوصا التفجري الذي أودى

حبياة  3قادة.واوضح انه تباحث
مع الرئيس سليمان يف موضوع
احلوار ،وكنا اصال اجيابيني يف
هذا املوضوع ،خصوصا يف
هذا الظرف الذي يقتضي احلد
األدنى من التشاور والتحاور.
اضاف ان تصريح رئيس كتلة
الوفاء للمقاومة النائب حممد
رعد يطرح تساؤالت أساسية،
وطرحه هذا يطرح اشكالية
وجود طاولة احلوار ،خصوصا
انه مل يكن هناك بيان معاكس
هلذا املوقف ،موضحا اننا يف
انتظار توضيح من رعد حول هذا
التصريح.
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لبنانيات

جعجع :معركة انتخابات  ٢٠١٣ستكون قاسية وال
جدوى للحوار اال التغطية على حماوالت االغتيال

قال رئيس حزب القوات اللبنانية
مسري جعجع ان معركة االنتخابات
يف العام  2013ستكون قاسية
جدًا ،معربًا عن ختوفه من ان
يعمد الفريق اآلخر اىل خلق
ظروف امنية معينة وممارسة
الضغوط إللغائها ألنه يدرك
انها لن تكون يف مصلحته،
لكننا سنبقى مصرين على
اجراء االنتخابات يف مواعيدها
الدستورية ألن اإلخالل باملواعيد
الدستورية يشكل كارثة كربى
على النظام الربملاني.
واضاف جعجع يف اول حديث
صحايف لالعالم العربي يف
خص به املؤسسة
اسرتاليا
ّ
االعالمية للشرق االوسط ومكتب
الوكالة الوطنية لالعالم واذاعة
صوت الغد :املعركة الفرعية يف
الكورة ّ
شكلت انتصارًا على ّ
كل
الصعد مبا فيها اميون.
وعن التحالف بني القوات
ورئيس جبهة النضال الوطين
النائب وليد جنبالط ،اوضح انها
تتوقف على مصلحة كل طرف من
الطرفني ،فإذا تطابقت مصاحلنا
ميكن احلديث عن حتالف وايضًا
من املمكن ان ال يكون هناك
حتالف ،ولكن األجواء توحي بأننا
ذاهبون اىل حتالف مع جنبالط.
وردًا على سؤال ،اشار اىل
جلنة
اجنزته
اولي
توافق
بكركي ،ومن جهة اخرى هناك
توافق مع حلفائنا يف قوى 14
آذار ونقرتب من الوصول اىل
نتيجة فيما يتعلق بقانون جديد
لالنتخابات.
اضاف حنن كقوات لبنانية وبعد
دراسة مجيع القوانني املقرتحة
ّ
نفضل قانون الدوائر الصغرى
وزغرتا
وبشري
كالبرتون
وسواها ويأتي بعده قانون
النسبية بدوائر متوسطة .هناك
ختلف كبري يف وزارة اخلارجية
وادارتها بالنسبة للتحضريات
الي يفرتض ان تقوم بها الوزارة

لتمكني اللبنانيني غري املقيمني
من االقرتاع سنة .2013
واكد جعجع اننا سنسعى على
هذا الصعيد لكي حتضر وزارة
اخلارجية اقله حنو  15مركز
اقرتاع يف كل احناء العامل وهذا
ال يلزمه موازنات ضخمة وال
حتضريات ادارية تفوق طاقة
الوزارة.
وكشف يف سياق آخر انه كان
سيزور اسرتاليا يف ايلول املقبل،
اال ان الظروف األمنية لن تسمح
بذلك ،مؤكدًا انه سيزور اجلالية
اللبنانية يف اقرب فرصة تستقر
فيها االوضاع االمنية نسبيًا.
انتهاء القطيعة مع الراعي
واكد ان القطيعة انتهت مع
البطريرك املاروني مار بشاره
بطرس الراعي ،وسيتم اللقاء
معه عندما تسمح الظروف
االمنية بذلك.
واعترب ان عالقة التيار الوطين
احلر حبزب اهلل جتارية ،واضعًا
ّ
نزول املواالة اىل الشارع
وخصوصًا التيار الوطين احلر
يف إطار كسب بعض الشعبية
عند املسيحيني من وراء حماولته
اظهار نفسه انه يدافع عن
مؤسسة اجليش اليت هي بالفعل
مؤسستنا مجيعًا وليس من اجل
ان نشتغل سياسة على ظهر
املؤسسة.
من جهة اخرىّ ،
علق جعجع على
احلركة االحتجاجية للشيخ امحد
األسري والتهديد بالتصعيد،

فقال ما يطرحه الشيخ األسري
يف مضمونه صحيح ،ولكن هل
هذا هو التوقيت املناسب او
املكان املناسب لتحقيق هذا
اهلدف .ال ادري اذا كان صحيحًا
ام ال .انا كنت افضل ان ينتظر
الشيخ األسري الظروف املؤاتية
حلركته ،خصوصًا ان اكثر من
 %60من اللبنانيني يؤيدون
هذه االهداف ،وكنت امتنى
انتظار الظروف املؤاتية اكثر
لكي تقوم هذه النسبة الكبرية
من اللبنانيني جمتمعة حبركة
وخطوات لتخليص لبنان من
دويالت تأكل دولته من دون
ان يقتصر ذلك على جمموعة
صغرية كما هو حاصل اآلن.
وعما اذا كان سيشارك يف
ّ
جلسة احلوار املقبلة ،شدد على
انه ال ميكننا ان نذهب اىل حوار
ال جدوى منه اال التغطية على
حماوالت االغتيال واالحداث
األمنية اليت حتصل.
وعن الوضع يف سوريا ،قال
جعجع الرئيس االسد باق يف
اذهان املسؤولني السوريني
والروس فقط ،ومسألة رحيله
باتت مسألة وقت ،خصوصًا ان
املعارك بدأت يف قلب دمشق.
من جهة ثانية افاد املكتب
االعالمي للدكتور جعجع ان
رئيس حزب القوات بدأ عطلته
السنوية بعد ظهر امس اخلميس
على ان يعاود نشاطه املعتاد
يف اوائل شهر آب املقبل.

وضع اركان القيادة وقادة الوحدات واالفواج يف التطورات

قهوجي طلب التصدي الفوري ألي اعتداء
على مراكز اجليش من أي جهة أتى

طلب قائد اجليش العماد جان
قهوجي من اركان القيادة وقادة
الوحدات واالفواج التصدي
الفوري الي اعتداء على مراكز
اجليش من أي جهة أتى.
فقد عقد العماد قهوجي يف
الريزة ،اجتماعا الركان القيادة
وقادة الوحدات الكربى واالفواج
العمالنية ،ووضعهم يف صورة
االوضاع العامة للبالد ،وزودهم
للمرحلة
الالزمة
التوجيهات
املقبلة.
واكد العماد قهوجي ان االزمات
اليت تشهدها املنطقة العربية،
خصوصا سوريا ،باالضافة اىل
املصاعب اليت يواجهها لبنان،
تتطلب من اجليش جهودا
استثنائية الجتياز هذه املرحلة
الدقيقة بأقل االضرار املمكنة،
خصوصا انه من اكثر املعنيني
يف منع انعكاس تلك االزمات
امنيا على الساحة الداخلية ،ايا
تكن النتيجة.
وشدد على وجوب احلذر

منع احملاكمة عن  ١٠٣مدعى عليهم وطلب التح ّري عن هوية ٥٥

القرار االتهامي بأحداث نهر البارد يطلب االعدام ل  ٨٨متّهما
أصدر احملقق العدلي القاضي
غسان عويدات قراره االتهامي،

جمدالني :نصراهلل حتدث وكأنه وحده ميلك قرار الدفاع عن لبنان

اشار النائب عاطف جمدالني،
ان قوى الرابع عشر من
آذار ،لن تقاطع طاولة احلوار
وإمنا ستطلق موقفا على
الطاولة من رفض حزب اهلل
حبث االسرتاتيجية الدفاعية،

مدرّسة جامعية للغتني الفرنسية
والعربية
خربة طويلة يف مجال التدريس الخاص
ضمان مستويات عالية لطالبها

لالتصال0420907914 :

الفتا إىل أنه بات واضحا
من كالم النائب حممد رعد
والسيد حسن نصراهلل أن
ال اسرتاتيجية دفاعية ألن
املرحلة ال تزال مرحلة التحرير،
على حد تعبريهما ،معتربا ان
السيد نصراهلل حتدث وكأنه
وحده من ميثل لبنان وميلك
قرار الدفاع عنه.
املياومني
قضية
وعن
وسلسلة الرتب والرواتب،
قال النائب عاطف جمدالني
الذاعة صوت لبنان :حنن
مع كل املطالب االنسانية
واحملقة.
ورأى أن هناك من يريد أن
يضع قوى الرابع عشر من آذار

يف مواجهة اجليش اللبناني،
مؤكدا أن هذه القوى كانت
وال تزال مع اجليش وانتشاره
على احلدود.
وسأل اين كانت الغرية على
اجليش عندما استدرج يف
الشياح وعند مقتل الضابط
سامر حنا؟ ،وقال :ال نستطيع
السكوت عن تهميش اجليش
من قبل حزب اهلل.
وعن تداعيات احلدث السوري
على لبنان ،اشار اىل ان أي
ارتدادات سلبية على لبنان
هي بيد حزب اهلل ،فهو الذي
ميلك السالح ،الفتا اىل ان
احداث دمشق انتقمت لفريق
كبري من اللبنانيني.

معرض التسوّق املسائي
يقام معرض للتسوّق املسائي برعاية وزارة السياحة اللبنانية وسفارات
عربية يف اسرتاليا
تسوّقوا وتمتعوا بأجواء فنية وطربية

وذلك ابتداء من  2ولغاية  11آب  2012من الساعة  6مساء حتى  12ليال يف صالة

)La Luna Lounge (Cnr Ethel St, & Eldridge Rd, Bankstown
لالتصال0415494949 :

واالستعداد الدائم ،سواء يف
الدفاع عن احلدود اجلنوبية
من اي اعتداء اسرائيلي ،بعد
التهديدات اليت اطلقها قادة
العدو مؤخرا ضد لبنان ،أو
يف احلفاظ على مسرية السلم
االهلي وضبط احلدود اللبنانية
يف الشمال والبقاع ،مبا يكفل
محاية اهالي هذه املناطق،
التهريب
حماوالت
واحباط
والتسلل يف االجتاهني واطالق
النار ،مؤكدا وجوب التصدي
الفوري الي اعتداء على مراكز
اجليش من أي جهة أتى.
وأشار قائد اجليش اىل ان
التناقضات السياسية اليت
الداخلية،
الساحة
تشهدها
وتناول املؤسسة العسكرية من
قبل البعض ،انتقادا او تأييدا
لغايات سياسية او ملصاحل
انتخابية ،لن تؤثر على االطالق
يف متاسك هذه املؤسسة
ومعنويات عسكرييها ووالئهم
الوحيد هلا وليس ألي طرف

كان ،كما ان قيادة اجليش اليت
التزمت يف ما مضى نهج العمل
بصمت واحلرص على عدم زج
املؤسسة يف سجاالت عقيمة،
فانها وبسبب التطاول واالفرتاء
على الضباط والعسكريني،
لن تسكت بعد االن عن اي
استهداف معنوي او كالمي او
اعالمي للمؤسسة من اي جهة
اتى ،الن البعض ولالسف،
قد فسر صمت اجليش ضعفا،
ال حكمة المتصاص تداعيات
حريص
فاجليش
االحداث.
على عدم حتويل القضايا
الداخلية اىل مماحكات مع هذا
الفريق او ذاك ،كونه منصرفا
اىل ما هو اكرب من ذلك،
يف ظل التطورات االقليمية
اخلطرية واملخاوف الدائمة من
االعتداءات االسرائيلية ،كما
انه لن يعدل ابدا يف قناعاته
ودوره الوطين اجلامع ،وتعاطيه
مع كل اللبنانيني على قدم
العدالة واملساواة.

يف أحداث نهر البارد  -الشمال،
بعد مخس سنوات على وقوع
هذه األحداث.
وطلب عويدات يف قراره
االتهامي الذي يقع يف ٤٤٦
صفحة فولسكاب ،عقوبة االعدام
ل  ٨٨متهما يف هذه القضية
بينهم  ٧٧موقوفا و ١١فارا من
وجه العدالة ،أبرزهم رئيس
تنظيم فتح االسالم األردني
شاكر العبسي ،بعد أن إتهمهم
جبرائم االعتداء على أمن الدولة
الداخلي من خالل القيام بأعمال
ارهابية ومتويلها ،وتأليف مجعية
من األشرار ،وارتكاب جرائم
القتل وحماولة القتل حبق ضباط
وجنود من اجليش اللبناني
ومن املدنيني ،والنيل من
سلطة الدولة وهيبتها وارتكاب
اجلنايات على الناس واألموال.
وطلب القاضي عويدات يف
قراره االتهامي أيضا عقوبات

ترتاوح بني األشغال الشاقة ما
بني ثالث سنوات و ١٥سنة ل
 ٤٥شخصا آخرين خملى سبيلهم،
ّ
وسطر مذكرات إلقاء قبض حبق
 ٢٢٢متهما فارين من العدالة،
ّ
حتر دائم حبق
كما
سطر مذكرة ّ
 ٥٥آخرين جمهولي باقي اهلوية،
وقرر منع احملاكمة عن ١٠٣
واسرتداد مذكرات التوقيف
الوجاهية والغيابية الصادرة
ّ
حبقهم لعدم كفاية الدليل على
التهم املنسوبة اليهم.
وأحال القاضي عويدات امللف
على النيابة العامة التمييزية
الحالته على اجمللس العدلي.
يضم  ٧٧موقوفا
يذكر أن امللف
ّ
حاليا و ١٢٦شخصا خملى سبيلهم
و ٦٢مرتوكني و ٢٢٦فارين من
وجه العدالة و ٥٥متهما جمهولي
باقي اهلوية ،وهم من جنسيات
وسعودية
وسورية
لبنانية
وفلسطينية وأردنية.

طالب زواج
شاب عازب يف منتصف االربعينات
من العمر يود التعرف اىل آنسة فوق
الثالثني من العمر بقصد الزواج

لالتصـــــــال:
0406588804
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لبنانيات

اجليش هو ابن الشعب اللبناني فال يسألنا أحد ملاذا ندافع عنه

العماد عون بعد اجتماع التكتل :القانون يطال املعتصمني يف حرم شركة الكهرباء ومن حي ّرضهم

أعلن العماد ميشال عون أننا «ال
حناول إيقاف العدالة ،بل إيقاف
جتاوز العدالة» ألن ما حصل يف
موضوع إعادة توقيف الضباط هو
ابتزاز للقضاء ،ألنه ال يوجد أي
مسوغ للتوقيف االحتياطي.
العماد عون اعترب بعد اجتماع
تكتل التغيري واالصالح أن هناك
مسارين لتهديم املؤسسات يف
الدولة ،املسار األول لتهديم
املؤسسات احلياتية وما جيري
يف مؤسسة كهرباء لبنان هو
جتسيد له .أما املسار الثاني فهو
تهديم املؤسسات األمنية ،ونراه
يف احلملة على اجليش وحماولة
ضرب معنوياته والنيل منه.
وقال :لقد تفاعلت األمور بشكل
خيص موضوع
ٍ غري مقبول .ويف ما
ّ
الضّباط املوقوفني والعسكريني،
حنن عندما نعرتض ،فإننا نعرتض
طبيعيًا ،ال
ألن األمور ال تسري
ّ
على األرض وال يف القضاء.
أناس مسلحون
هناك اليوم
ٌ
وليس هلم احلق بذلك ،سالحهم
ليس ّ
مرخصًا وحيوي أسلحة ثقيلة
وأخرى خفيفة ،يقومون بإقفال
ّ
الطرقات ،تفتيش العسكر،
يتجولون يف
األهالي،
عون
يرو
ّ
ّ
ّ
املتسللني عرب
الليالي ،حيمون
احلدود ،ومن الطبيعي أن تقع
بينهم وبني اجليش حادثة ما،
ألن هناك خشية لدى اجليش من
ّ
تطوقه .وقع
كل األحداث اليت
ّ
ومحلت
احلادثُ ،أطلقت تصاريح
ّ
املسؤولية لضباط وذهبوا إىل
التحقيق ،ولكن أصبح هناك
عملية ابتزاز للقضاء ،حنن نعلم
ّ
ّ
إنه ليس من واجبات احلكومة
عملية التحقيق،
يف
ع
التوس
ّ
ّ
املدعي العام
مسؤولية
مّإنا من
ّ
ّ
ّ
املكلف بإجناز التحقيق،
العسكري
وهنا جرى الكثري من اإللتباس.
احلكومة أخذت العلم واخلرب
بالتوسع يف التحقيقّ ،
ألنه ّ
مت
إبالغ وزير العدل الذي أبلغ
بدوره احلكومة بأن القاضي
توسع بالتحقيق،
العسكري قد
ّ
استجد
ولكن ما األمر الذي
ّ
بعد يومني أو ثالثة حتى ّ
مت
أن أسبابًا
التوقيف؟! فلنفرتض ّ
استجدت ،التوقيف اإلحتياطي
ّ
صل أثناء التحقيق يتم
الذي يحَ َ
لثالثة أسباب ،وليس اعتباطيًا؛
إن تظاهر بعض املواطنني
فهل ّ
يف ّ
الشارع يتحرك القضاء إلعادة
القبض على ضّباط أو عسكريني
ُ
وأ ِ
خل َي سبيلهم؟! هذا
سبق
ليس بقانوني .اسباب التوقيف
االحتياطي واضحة ومعروفة :أو ً
ال
اخلوف من هروب املتهم ولكن
املتهم هنا مل يهرب وهو ميارس
اخلدمة وتضمنه أكرب مؤسسة ،ومل
ُ
تهرب
يثبت
حادث أن ضابطًا قد ّ
مسؤولياته اليت ّ
ترتبت
ل
حتم
من ّ
ّ
املهمة.
أثناء
عليه
ّ
ً
يكرر
أن
من
اخلوف
،
ثانيأ
ّ
يكررها؟!
جرميته ،على من يريد أن ّ
فإذا اعتربنا أن هناك ثأرًا بني
املتهمني والضحية ،فإن ّ
الضحية
رمحها اهلل مل تعد موجودة،،
وليس هناك من خطر تكرار
اجلرمية .ثالثًا ،اخلوف من التالعب
باألدلة ،وهذا من املستحيل أن

ّ
األدلة أصبحت
حيصل ألن كل
حمصورة مع التحقيق .إذًا ،ليس
مرة
هناك من موجب للتوقيف ّ
أخرى.
حنن ال حناول إيقاف العدالة،
بل إيقاف جتاوز العدالة .ويف
مرة يكون موقفنا ناجتًا عن
كل ّ
موقف سياسي وطين ،من يريد
اتهامنا ّ
بأننا ندافع عن اجليش،
ويهدد بأن هذا املوقف يقسم
ّ
اجليش ،هذا هو هدفه ،هدفه
تقسيم اجليش ..ولكن حنن لسنا
ّ
مبعقدين ،وتارخينا ّ
يدل ّ
أننا دائمًا
دافعنا عن وحدة اجليش ووحدة
التكفريية اليت
لبنان .األفكار
ّ
تقوم بذبح املواطنني ماذا حتاول
أن تفعل؟؟ ماذا جرى يف العام
2008؟ أمل ُيذبح  11مواطنًا يف
مكاتبهم؟! ماذا حصل يف خيمة
اإلفطار يف منزل الشيخ احلراش
َ
2011؟! أمل
يف عكار العام
يقتل شيخ ويجُ رح ثالثة أو أربعة
أشخاص؟؟ أين أصبح املوقوفون
يف تلك احلادثة؟؟ !يف  17آب
جرى إطالق النار على اخليمة يف
احلراش
السالم
منزل الشيخ عبد ّ
ّ
رئيس ندوة العلماء املسلمني
ُ
يف ّ
بسام
عكار ،أصيب الشيخ ّ
احملمود وتويف الحقًا ،وعّباس
احلراش ،جنل
احملمود ووائل
ّ
ّ
السالم احلراش
الشيخ عبد
ّ
ّ
والشيخ أمحد الغريب .يف 18
آب أوقفت املخابرات أربعة
ّ
متهمني من عناصر
أشخاص
حزب املستقبل ،وفر شخصان
هما خالد عثمان وآخر من آل
علي .ويف  22آب توفيِ َ
ّ
الشيخ
ّ
متأثرًا جبراحه،
بسام احملمود
ّ
وأطلق سراح املوقوفني!! ماذا
حصل؟! أوقف أربعة أشخاص
أيام
وفر اثنان ،وبعد أربعة ّ
ُأ َ
طلق سراح اجلميع .أين أصبحت
اجلرمية ومن املسؤول عنها؟!
النائب أمحد فتفت والنائب خالد
الضاهر هامجا اجليش ،وبدأت
االستنكارات واملطالبة بإطالق
ّ
فأطلقوا،
املتهمني،
سراح
وانتهت املسألة هنا وحدث
سكوت عظيم يف هذا املوضوع.
ٌ

مل كان اهلجوم على اجليش
وقتها؟ ّ
ألنه أوقف أربعة ّ
متهمني
ويريد أن ّ
حيقق معهم يف جرمية
رأيتم ما هي آثارها ،وحتى
اآلن مل نعرف بعد ماذا حصل
ّ
باملتهمني ومبن ارتكبوا اجلرمية،
ّ
قرار ظنيّ ٌّ
حبقهم وإذا
صدر
وإذا
ٌ
أي
يعرف
من
ال..
أو
حوكموا
ّ
ٍ
شيء عن املوضوع وكيف انتهى
فليخربنا.
وبالعودة اىل احلادث الذي
وقع مؤخرًا ،نسأل ملاذَا مل يعلن
القضاة ما هي املضبوطات اليت
كانت يف السيارة؟ هل ميكنهم
أن يخُ ربونا ماذا يوجد يف حمضر
األشياء املضبوطة من سيارة
ّ
الشيخ عبد الواحد ،رمحه اهلل؟
علمنا أنه كان فيها زجاجات
حتتوي مشروبات روحية خمتلفة..
ملاذا مل يعلن عن املضبوطات؟
وماذا إذا كان هناك «أر بي
جي»؟؟ نريد أن نعرف إذا
سالح ثقيل أو خفيف..
ُو ِج َد
ٌ

ناحية أخرى ،من أعطى ّ
ٍ
كل
من
ّ
املسلحني هناك الترّ خيص
هؤالء
السالح وإقفال ّ
الطرقات؟
حبمل
ّ
أيًا
يسأل
أن
يف
احلق
للجيش
ّ
كان ،وحتى من ميلك رخصة هو
َ
رخصته .ال كبري
جمرب أن يبينّ
ٌ
على األمن ،ال كبري على املؤسسة
ّ
اليت تستشهد حتى حتافظ علينا
وعلى الوطن.
وإياكم أن ّ
يتهمنا أحد أو
ّ
يسألنا ملاذا ندافع عن اجليش!
كل ّ
اجليش ابننا ،إبن ّ
اللبنانيني،
اجليش للجميع ،اجليش يف عكار
ليس ليدافع عنيّ بل لريفع األذى
عن عكار .عكار أرض لبنانية،
وهو من سيحافظ على سيادتها
ّ
وألي
أيًا كانوا
وليس
ّ
املسلحني ّ
الصرخة ّ
اليت
وهذه
انتموا!
حزب
ٍ
ّ
نطلقها اليوم هي ملصلحة أهل
أو ً
ال ،فأنا هنا لست خائفًا
عكار ّ
ولست منزعجًا ،ولكن اخلوف
هناك ..وسبق ونّبهت مرارًا
وقلت ّ
إنه ال احلكم وال القضاء
وال قوى األمن وال اجليش ميكنها
أن تنأى بنفسها عن عكار ،عن
طرابلس ،عن بريوت ،وأيضًا عن
مؤسسة كهرباء لبنان!!
ما حياولون القيام به اليوم
ّ
الشكوك يف عقول
هو زرع
العسكريني ،وهذا املسلسل
السبعينيات حتى
عشناه حنن يف ّ
وصلنا إىل انهيار اجليش وقيام
ميليشيات ،واليوم ،اهلدف نفسه
ّ
مسلحون وميليشيات،
يتكرر،
ونيتهم تقسيم اجليش وفرطه
حتى ميلكوا سعداء على األرض.
يتكرر،
هذا الوضع ال جيوز أن
ّ
السياسة ال ميكن أن تتكرر!
وهذه ّ
وزير ما
يقول
أن
ميكن
كما ال
ٌ
«هيدا الشي ما فيي عليه»! إذا
ليغادر إىل منزله!
مل يقدرَ ،ف ُ
يوم أمس ،قامت تظاهرة رمزية
أمام مؤسسة كهرباء لبنان ،وما إن
وصلت أمام املؤسسة حتى بدأوا
الداخل!! كما
رشقها باحلجارة من ّ
استعملوا ّ
ثم
كالعادة..
الشتائم
ّ
تدخل رجال األمن ليحموا ّ
ّ
الذين
يرشقون احلجارة!! سخرية َق َدر
أم ماذا؟ قوى األمن حتمي من؟!
هي حتمي حمتلني ملؤسسة،
ّ
وكل املخالفات
ملرفق عام!؟
ممن أصبحوا حمميني من
مرتكبة ّ
قوى األمن .ولكن ما هو دور
الداخلية؟! ّ
النيابة العامة؟؟
وزير ّ
الدولة!
ال أحد يسمع يف ّ
هناك أموال حجزها اجلباة! ويف
ّ
ستطلعون على
املستقبل القريب
ّ
التفاصيل من أصحاب العالقة
املسؤولني عن أموال املؤسسة.
هناك مساران ُّ
اتبعا اليوم لضرب
املؤسسات ،أو ً
ال املسار ّ
الذي
ُّ
اتبع لتفليس شركة الكهرباء
بدوالر رمزي  ،وهو
ليستملكوها
ٍ
ليس جبديد وبدأ منذ زمن ،وما
حناوله اآلن هو إنعاشها وإعادة
ّ
متكنا من إطالق
ترميمها ،وقد
املشروع ونأمل أن يصل إىل
الغاية املنشودة.
وهذا املسار ال يزال مستمرًا،
وقد أطلق املسؤولون عن مصلحة
الكهرباء حتذيرًا باألمس ،وأعلنوا
ّ
التفليس،
أنها على وشك
ّ
التعتيم يف لبنان.
وسيزداد

هناك  200ميغافولت تأتي من
سوريا ،قطعوها ّ
عنا ألننا ال ندفع
وأصبح علينا ديون لسوريا.
فمن هو املسؤول عن األمر هذا؟
األموال اجملباة صارت يف جيوب
اجلباة ،واملخالفات ترتكب تباعًا؛
للدولة هو
اإلعتصام يف
مؤسسة ّ
ّ
خمالفة عقوبتها السجن وكذلك
حيرض عليها!
من ّ
حيرضون على
الذين
هم
من
ّ
اإلعتصام؟! هل نستطيع أن
نسميهم؟! ماذا يفعل هؤالء؟!
ّ
يتم
حبسب القانون جيب أن
ّ
املادة  359من قانون
سجنهم!!
ّ
العقوبات تتحدث عن اجلباية
واحلفاظ على األموال .احلكم بهذه
السجن من ثالثة أشهر
ّ
املادة هو ّ
لثالث سنوات مع دفع غرامات.
ّ
بالنسبة لتحقري وتهديد
أما
ّ
ّ
عقوبتها
فترتاوح
املوظفني
بالسجن من شهرين لغاية عام،
ّ
وهكذا دواليكّ .
مت جتاوز مخس
قانونية ،وخصوصًا
ست مواد
أو
ّ
ّ
يف قطاع الكهرباء ،وذلك مذكور
ّ
املادة
الثالثة من
يف الفقرة
ّ
.243
أما املسار الثاني فهو ما
حيصل مع اجليش ،واملساران
متشابهان ،ويهدفان لتهديم
للدولة
تابعتني
مؤسستني
ّ
ّ
ّ
امنية
األوىل
سة
املؤس
بنانية،
ّ
ّ
الل ّ
ّ
حياتية بامتياز .وإذا
انية
الث
فيما
ّ
ّ
مؤسسة
نتكلم عن حالة
أردنا أن
ّ
مياه لبنان يف ّ
الشمال واجلنوب
والبقاع ،نقول ّ
إننا استلمناها
مهدمة وحنن نقوم بإعادة إنعاشها
ّ
اجلدولة،
اآلن .جيب بناء هذه
ّ
مصممون على أن يزدهر
وحنن
ّ

لبنان ،وأن يعيش
مبؤسساته
ّ
الصعاب.
مهما كانت ّ
أو ً
ّ
ال
،
إال
تأتي
فلن
أما احللول
ّ
ّ
بفك اإلعتصام القائم الذي خيالف
املسؤولية
حتميل
مع
القوانني،
ّ
للقيمني عليه ومعاقبتهم وفقًا ملا
ّ
ينص عليه القانون ،ثانيًا بإعادة
املؤسسة.
األموال فورًا إىل
ّ
حنن ال نسهر على رعاية اجلرمية
مؤسسة كهرباء
ورعاية سرقة
ّ
لبنان وتهدميها!! أعترب ّ
كل هذه
يهدد
أساسية ،ومسارها
األمور
ّ
ّ
يتم
أن
املعقول
أمن
الوطن!!..
ّ
املؤسسة من قبل
توقيف مدير
ّ
املعتصمني اخلارجني عن القانون
سيارته؟!! أطرح هذه
وتفتيش
ّ
األسئلة على مجيع املواطنني مبن
فيهم من حيّبونين ومن يشتمونين،
من يتقّبلونين ومن ال يتقّبلونين:
أهذه هي دولتكم؟!!
جيب أن يكون اجليش قادرًا
على التنقل على كامل األراضي
ّ
ّ
وعكار
بنانية مبا فيها طرابلس
الل ّ
يتعرض له أحد،
أن
دون
من
ّ
يتم توقيفه وجتريده من
ال أن
ّ
سالحه .حنن اليوم نقوم مبسرية
من املتحف باتجّ اه احملكمة
العسكرية إعرتاضًا على خضوع
ّ
القضاء لإلبتزاز بدل للقانون،
إستقالليته وعن
ودفاعًا عن
ّ
ّ
أم
نا
أن
نعترب
كشعب
محايته .حنن
ّ
كسياسيني
وحنن
وأبوه،
اجليش
ّ
وإلستقالليته.
للقضاء
محاة
ّ
أحد ّ
النصائح ،ال
لنا
يقدمن
ال
ٌ
ّ
ّ
نفيذية وال من
الت
لطة
الس
من
ّ
ّ
مؤسسة..
ألي
السلطة الترّ
اتبية ّ
ّ
ّ
ّ
نواب
حنن املسؤولون !!..حنن ّ
السلطة
األمة !!..حنن فوق
ّ
ّ

ّ
نفيذية !!..حنن فوق سلطة
الت
ّ
القضاء !!..حنن من يراقب!!..
مسؤولية بقاء
يتحمل
وحنن من
ّ
ّ
لبنان واملسرية !!..يف نهاية
املطاف مجيعهم يعودون إىل
منازهلم ،ولكن من الذي يبقى؟؟
جتربة
عاش
من
حنن
تتكرر
أن
نسمح
ولن
بعينيات
الس
ّ
ّ
شكل من األشكال!!..
بأي
ٍ
وال ّ
إداريني ،وال بتقاعس
ال بتقاعس
ّ
أن
جيب
لذلك
ني!!..
سياسي
ّ
ّ
أن هناك حدودًا
اليوم
يعلموا
ّ
ّ
الدولة
بني
احلق والباطل وبني ّ
وال ّالدولة !!..هناك من حيلم
بإنشاء دولته فيهاجم اجليش
معنوياته
لتحطيم
ويسعى
ّ
بأساليب خمتلفة .ما هو تاريخ
من يهامجون اجليش اليوم؟؟!!!
متى وقفوا ولو للحظة مع
العسكرية؟؟!! ال ميلي
املؤسسة
ّ
ّ
أحد ماذا سنفعل ،وإن كنا
علينا ٌ
سنتظاهر مع اجليش أو ال ..ال
أي شيء ّ
ألنين
أحد
ميلي
ٌ
علي ّ
ّ
ّ
ّ
الشعبّ !!..
حتى رئيس
أمثل
املؤسسة ال يستطيع أن ميلي
ّ
علي بهذا املوضوع !!..ال وصاية
ّ
ألحد علينا !!..حنن نواب األمة،
حنن منتخبون ،وحنن األوصياء
ّ
رعية وعلى
السلطة
على
ّ
الش ّ
ّ
السلطة
وعلى
ة
نفيذي
الت
لطة
الس
ّ
ّ
ّ
يتحركوا
اإلدارية !!..إن مل
ّ
ّ
للقيلم بواجباتهم ،حنن نستطيع
ّ
القيمني على
لكل
إسقاطهم!!..
ّ
عامة وميارسون الوظيفة
وظائف ّ
العامة نقول ّ
إننا حنن ّ
النّواب،
ّ
وحنن فوق ّ
السلطات ّ
ألننا
كل
ّ
والدستور والقوانني
منتخبون،
ّ
تنص على ذلك!!..
ّ
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العرب والعالم

مفيت اسرتاليا حيتفي بسفري خادم احلرمني الشريفني لدى اسرتاليا

السفري ناظر واملفتي ابو محمد مع بعض الحضور

وفاة عمر سليمان «ظل» مبارك عن  78سنة
رجل املخابرات الذي أدار ملفات حساسة

السفري ناظر واملفتي ابو محمد

اقام مفيت اسرتاليا الشيخ
الدكتور ابراهيم ابو حممد حفال
سفري
على شرف
تكرمييا
خادم احلرمني الشريفني لدى
اسرتاليا حسن بن طلعت ناظر
مبناسبة انتهاء فرتة عمله ،حضر
احلفل مدير مكتب رابطة العامل
االسالمي لدى اسرتاليا االستاذ
سعد بن حممد الشميمري ومدير
كلية الفيصل االسالمية شفيق
الرمحن عبداهلل خان ،وعدد من
قيادات اجلالية االسالمية يف
اسرتاليا .
وتبودلت خالل احلفل الكلمات
واالحاديث الودية اليت اشادت
بدور خادم احلرمني الشريفني
العربية
اململكة
وحكومة
السعودية  ،ومثنت دور السفري

ناظر وسفارة خادم احلرمني
الشريفني يف دعم قضايا اجلالية
املسلمة يف اجملاالت كافة .
بدوره اعرب السفري ناظر
عن شكره ملشاعر الود والوفاء
للمملكة العربية السعودية،
اململكة
دعم
على
مؤكدا
للمسلمني باسرتاليا والتعاون
معهم لتعزيز حضورهم ودورهم
االجيابي يف اجملتمع االسرتالي
.
كما قام السفري ناظر واملفيت
الدكتور ابراهيم ابو حممد يف
نهاية احلفل جبولة على اذاعة
القرأن االسالمي يف سيدني
واستمع اىل شروحات حول
االرشادي
ودورها
براجمها
للجالية املسلمة يف سيدني .

توفى نائب الرئيس املصري السابق اللواء عمر سليمان يف مستشفى
كليفالند بالواليات املتحدة عن  78سنة ،إذ كان خيضع لفحوص طبية،
وتبذل جهود على أرفع مستوى لنقل جثمانه اىل مصر.
وكان سليمان غادر مصر بعدما استبعد عن االنتخابات الرئاسية
االوىل جترى يف البالد يف فرتة ما بعد الرئيس السابق حسين مبارك
يف  23أيار و 24منه .وتوجه اىل دبي ومنها اىل املانيا ،فاىل الواليات
املتحدة لتلقي العالج.
وأوضحت ريم ممدوح ،العضو يف فريق محلته االنتخابية ،أن «صحته
تدهورت يف االونة االخرية .لقد كان يف الواليات املتحدة مع عائلته».
وأفادت وكالة أنباء الشرق االوسط «أ ش أ» املصرية ان سليمان
كان يعاني منذ اشهر مرضًا يف الرئة ،كما عانى مشاكل يف القلب.
وقالت إن صحته تدهورت فجأة قبل ثالثة اسابيع ،مما استدعى نقله اىل
مستشفى يف كليفالند بوالية أوهايو حيث توفى.
وعرف سليمان ،الشخصية املثرية للجدل يف اجملتمع املصري ،رئيسًا
للمخابرات العامة املصرية خالل عهد مبارك ،وتوىل ادارة امللفات
احلساسة للسياسة اخلارجية يف تلك احلقبة.
كان رجل الظل ملبارك.وعنه قال «زميل» أوروبي له انه كان»عيين
الرئيس وأذنيه» .ولن ينسى املصريون وال العرب صورته يف  11شباط
 2011يعلن بوجه مكفهر رحيل راعيه مبارك الذي تنحى عن السلطة حتت
ضغط مترد شعيب.
عينه مبارك يف  29كانون الثاني  2011يف ذروة االحتجاجات الشعبية
على نظامه ويف حماولة لتهدئة خصومه ،نائبا للرئيس ،وهو املنصب
الذي ظل خاليا طوال  30سنة.

بندر بن سلطان رئيساً لالستخبارات السعودية
ومقرن مستشاراً ومبعوثاً خاصاً للملك
أصدر العاهل السعودي امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز أمس االول
امرا ملكيًا بتعيني االمري بندر بن
سلطان بن عبد العزيز رئيسا
لالستخبارات العامة السعودية
خلفًا لالمري مقرن بن عبد العزيز
الذي أعفي من منصبه.
وبث التلفزيون السعودي
الرمسي ان امرا ملكيا صدر
«باعفاء االمري مقرن بن
عبدالعزيز من منصبه وتعيينه
خاصا
ومبعوثا
مستشارا
للملك».
كما بث ان امللك امر بتعيني

االمري بندر ،جنل ولي العهد
الراحل االمري سلطان بن
عبد العزيز والسفري السابق
للمملكة يف واشنطن «رئيسًا
لالستخبارات العامة اضافة اىل
منصبه امينا عاما جمللس االمن
الوطين».
واالمري بندر بن سلطان مولود
عام  ،1949وهو يتوىل منذ عام
 2005منصب االمني العام
جمللس االمن الوطين السعودي.
وقبل ذلك ،توىل منصب سفري
اململكة لدى واشنطن قرابة 22
سنة بني  1983و.2005

مرسي «حي ّدد قريباً» موعداً للقاء مع مشعل وعباس
حمكمة القضاء اإلداري ال حتسم مصري جملس الشعب

أعلنت حمكمة القضاء اإلداري
يف القاهرة أمس االول عدم
صالحيتها للنظر يف الدعويني
املقامتني أمامها واللتني يفرتض
أن حتددا مصري جملس الشعب،
االمر الذي يدخل الربملان يف
متاهة قضائية.
احملكمة
رئيس
وأحال
عبدالسالم النجار على احملكمة
الدستورية العليا الطعن املقدم
ضد القرار الرئاسي عودة
جملس الشعب املنحل اىل
االنعقاد ،وكذلك الطعن يف
االعالن الدستوري املكمل الذي
أصدره اجمللس االعلى للقوات
املسلحة.
وقضت احملكمة أيضًا بوقف
النظر يف دعاوى طالب مقيموها
بابطال تأليف اجلمعية التأسيسية
اىل حني الفصل يف طلبات

قدمها حمامون يعملون حلساب
مجاعة «اإلخوان املسلمني».
يف غضون ذلك ،التقى
الرئيس املصري حممد مرسي
رئيس املكتب السياسي حلركة
املقاومة االسالمية «محاس»
خالد مشعل غداة لقائه الرئيس
الفلسطيين حممود عباس ،وسط
تساؤالت عن السياسة اليت
سينتهجها الرئيس املصري
اجلديد حيال الفلسطينيني.
وأبلغ مشعل الصحافيني
ان الرئيس املصري «سيحدد
قريبا» موعد لقاء ثالثي يضمه
هو والرئيس الفلسطيين «لدفع
عملية املصاحلة» الفلسطينية.
واستقبل مرسي أيضًا املمثلة
العليا لالحتاد االوروبي للسياسة
اخلارجية والشؤون االمنية كاثرين
آشتون اليت زارت القاهرة.

حمالت محزة اخوان
HAMZE BROS

مبيع جميع أنواع الخضار و الفواكه

أجبان،ألبان ،كبيس ،معلبات ،بهارات ،زيوت ،تمور،
عصري ،شاي ،ماء زهر ،ماء الورد ،مساحيق غسيل،
لوحات فنية ،هدايا وغريها ...
الخضار والفواكه طازجة يوميا من املاركت

أسعار مهاودة

نظافة تامة  ..خدمة ودودة ...معاملة صادقة وأخوية..

 3فروع بادارة عائلة واحدة

مـيـريـالنـدز

179 Merrylands Rd,
Merrylands
9760 1886

الكمــبـــا

128 Haldon St,
Lakemba
9750 9766

بــانـشـبول

مقابل 77 Waterloo Rd,
كنيسة P u n c h b o w l
مارشربل
9750 3300
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قضاء وقدر

امنيات لبنانية

االدعاء على أرزة سعد حداد حليازتها
شهادة إسرائيلية يف علم الصواريخ
ادعى مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية القاضي صقر صقر على
أرزة سعد حداد ابنة القائد السابق مليليشيا «جيش لبنان اجلنوبي» الذي
مسي الحقًا «جبيش حلد»
خلفه بعد وفاته انطوان حلد الذي توىل قيادة ما ّ
الذي تعامل مع العدو اإلسرائيلي.
وأسند إىل حداد بإقدامها على التعامل مع العدو اإلسرائيلي ودخول
بالده واحلصول على جنسيته ،وذلك سندًا إىل املادتني  278و 285من
قانون العقوبات اللتني تصالن إىل السجن  20عامًا أشغا ًال شاقة.
ويأتي ادعاء النيابة العامة على حداد ،يف ضوء ما تناقل من معلومات
على انها حازت مؤخرًا على شهادة علمية يف جمال علوم الصواريخ من
احدى جامعات إسرائيل.
من جهتها أعربت «هيئة ممثلي األسرى واحملررين من السجون
واملعتقالت اإلسرائيلية» عن ترحيبها مبا صدر عن مفوض احلكومة لدى
احملكمة العسكرية ،القاضي صقر صقر ،جلهة «االدعاء على أرزة سعد
حداد.
ودعت اهليئة يف بيان «القضاء اللبناني إىل التشدد يف تطبيق
القوانني اللبنانية املعنية جبرائم التعامل مع العدو» مطالبة «بإصدار
قرار بسحب اجلنسية اللبنانية من العميلة املذكورة وكل الذين حيملون
اجلنسية اإلسرائيلية».
وأهابت بالنواب «التسريع يف حتويل املذكرة اليت تقدمت بها اهليئة
واليت تتضمن طلب استثناء العمالء من االستفادة من ختفيض السنة
السجنية ،حتويلها إىل مشروع قانون عاجل مكرر ليتم إقراره يف اجللسة
العامة املقبلة بعد ان يسلك القنوات اإلدارية الالزمة.
وعلى صعيد احملاكمات ،أرجأت احملكمة العسكرية الدائمة برئاسة
العميد الركن الطيار خليل ابراهيم وعضوية املستشار املدني القاضي
حسن شحرور وحبضور ممثل النيابة العامة القاضي أمحد عويدات إىل
 24تشرين األول املقبل حماكمة املوقوفني جان زنقول وجان نهرا جبرم
التعامل مع إسرائيل.
وجاء إرجاء اجللسة ،بعد ان قرر رئيس احملكمة بناء على طلب وكيل
الدفاع عن زنقول احملامي فادي اجلميل تكليف من يلزم معاينة موقع
منزل املغدور رمزي نهرا ومعمل األلبان واألجبان الذي كان ميلكه زنقول
يف بلدة إبل السقي ،وكلف العميد الركن الطيار خليل ابراهيم أحد
مستشاري احملكمة العقيد فادي مشموشي تنفيذ مضمون قراره ووضع
تقرير بذلك.
ويهدف هذا القرار إىل قطع الشك باليقني حول ما إذا كان زنقول
املتهم بتزويد املخابرات اإلسرائيلية من خالل املتهم الفار سامي ايليا
سهل اغتياله عام  ،2002يستطيع من
فرحات بتحركات رمزي نهرا ما ّ
خالل موقع معمله مراقبة منزل نهرا ،وذلك يف ضوء نفي زنقول وزعمه
باستحالة ذلك.
***

عمر بكري فستق يكلّف حمامياً
بعدما «ختلّى عنه» وكيله

مثل الشيخ عمر بكري فستق «وحيدا» أمام احملكمة العسكرية الدائمة
برئاسة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم أمس ،ملتابعة حماكمته حول ما
أسند إليه جلهة تأليف عصابة واالنتماء اىل عصابة مسلحة بقصد ارتكاب
اجلنايات وحيازة واقتناء مواد متفجرة للقيام بأعمال إرهابية والقيام بها
بواسطة املتفجرات ونقل أسلحة حربية وذخائر دون ترخيص ومساعدة
جمرمني على التواري من وجه العدالة وتأمني املأوى والطعام هلم.
ومل حيضر النائب احملامي نوار الساحلي وكيل بكري فستق اجللسة،
وبات واضحًا ان «حزب اهلل» قد «ختلى» عن فستق بعد تكرار عدم حضور
وصرح بكري فستق أمس لدى سؤال
وكيله الساحلي جلسات عديدة.
ّ
رئيس احملكمة عن موكله قائ ًال« :هو ال حيضر وسأكلف حماميًا آخر».
فقرر رئيس احملكمة إمهاله وإرجاء اجللسة اىل  26كانون األول املقبل.
***

أم وابنتاها يروّجن ..املخدرات

بعد أكثر من ثالث سنوات على صدور احلكم الغيابي حبقها ،أوقفت
القوى األمنية مريفت ع 35( .عامًا) بتهمة ترويج املخدرات يف منطقة
املعمورة وحميطها وذلك بعد إلقاء القبض على أحد املتعاطني وهو حياول
شراء مادة باز الكوكايني من احدى الفتيات اللواتي يعملن يف املنزل
نفسه مع مريفت.
وكان أوقف احملكوم عليه غسان ب .لتعاطيه مادة باز الكوكايني
فأدىل انه يتعاطى تلك املادة ويشرتيها من املدعوة فاطمة م .منذ
صيف العام  ،2003وانه بعد اتصاله على هاتفها كان يتسلم املخدرات
من ثالث فتيات وكانت حتضر يف كل مرة واحدة أو اثنتني منهن لبيعه
املخدرات يف حملة املعمورة ،ويدفع هلا مثن نصف غرام من باز الكوكايني
مبلغ أربعني ألف لرية.
وقد رافق غسان القوى األمنية إىل حملة املعمورة واتصل بالرقم
اهلاتفي طالبًا شراء املخدرات ،وحضرت املدعوة رندى ص .فدل على
انها احدى الفتيات الثالث اللواتي يبعن منه املخدرات ،وبتفتيشها مل
يعثر معها على أي ممنوع.
وباستجوابها وهي حمكوم عليها جبرم تعاطي املخدرات ،أفادت
انها تقيم يف منزل يف حملة املعمورة مع احملكوم عليها مسيحة ع.
وابنتيها مريفت ع .واحملكوم عليها فاطمة ع( .ملقبة هيفاء أو زينب)،
وانها انتقلت لإلقامة مع األخريات بناء على طلب مريفت ع ،.وعلمت

انهن يبعن املخدرات من مادتي حشيشة الكيف والكوكايني ويتلقني
االتصاالت اهلاتفية من األشخاص الذين يريدون شراء املخدرات ،وان
مريفت وشقيقتها هما من كانتا تسلمان املخدرات للزبائن يف حميط
املنزل ،وانها رافقت األخريتني بغية تسليم املخدرات يف حملة املعمورة
ورأتهما يسلمان حشيشة الكيف أو الكوكايني لقاء مبالغ مالية ،وبأنها
يوم توقيفها طلبت منها مسيحة بعد تلقي األخرية اتصا ًال هاتفيًا ،النزول
إىل الشارع لرؤية ما إذا كانت توجد سيارة نوع مرسيدس لون رصاصي
متوقفة يف املكان ،ولكنها مل تعطها أي خمدرات ألن هيفاء ومريفت كانتا
يف املنزل بغية تسليم املخدرات للزبائن ،ولدى نزوهلا مت توقيفها.
وتعرفت رندى ص .على غسان ب .وأكدت انها سلمته املخدرات
مرتني بناء على طلب مسيحة وهيفاء ومريفت.
وقد داهمت القوى األمنية منزل مسيحة ومريفت وهيفاء يف حملة
املعمورة بعد ان قامت رندى بالداللة عليه ،ومل يضبط داخله أي ممنوع،
ولكنه مت العثور على عدة صور مشسية عائدة للمحكوم عليها هيفاء اليت
تعرفت عليها رندى وعلى بيان قيد عائلي باسم «غامن ع».
مصرًا على انه
وكرر غسان أقواله اليت أدىل بها يف التحقيق األولي،
ّ
كان يتصل برقم هاتف املدعوة فاطمة ،فتحضر فتاتان لبيعه املخدرات،
تعرف على صورة احملكوم عليها هيفاء عندما عرضت عليه يف
وأدىل انه ّ
األولي على انها هي من كانت حتضر مع فتاة أخرى لبيعه املخدرات.
وتراجعت رندى عن أقواهلا األولية وتذرعت بتعرضها للضرب ،مضيفة
انها تعمل كخادمة يف منزل مسيحة ع .وابنتيها هيفاء ومريفت يف
املعمورة ،وان األخريات ال يبعن املخدرات.
وأمام احملكمة أنكرت مريفت ما أسند اليها وأدلت انها تعرف رندى
كون والدتها أحضرت األخرية لالقامة معهما وان ال خالف بينهم وبني
رندى ونفت معرفتها باحملكوم عليه غسان ،وأكدت انها غري معروفة
باسم فاطمة وانه يف الفرتة اليت جرى فيها حتريك الدعوى مل تكن
متلك هاتفًا خلويًا .وأكدت انها مل تسكن مطلقًا يف حملة املعمورة ،أو
الكفاءات .وأضافت ان شقيقتها تدعى هيفاء ولكن ال صحة ملا أدلت به
رندى جلهة أنها رأتها وشقيقتها تنقالن املخدرات وتسلمانها إىل بعض
األشخاص ،وانها علمت يف حينه ان رندى أوقفت جبرم ترويج خمدرات
وخرجت من السجن بعد االكتفاء مبدة توقيفها ،وانها مل تكن تقيم يف
منزل أهلها لدى توقيف رندى ،ومل تسع إىل معرفة مكان وجود رندى أو
إىل التحدث معها بعد مالحقتها يف هذه الدعوى ،ألنها مل ترتكب ما أسند
إليها ،وأكدت أنها موقوفة بدعويني أخريني موضوعهما خمدرات.
وأنزلت حمكمة اجلنايات يف جبل لبنان ،عقوبة األشغال الشاقة املؤبدة
بـ مريفت ع .وأنزلتها ختفيفًا اىل األشغال الشاقة املؤقتة مدة مخس
سنوات وتغرميها مبلغ  5ماليني لرية.
يذكر ان حكمًا غيابيًا كان صدر حبق مريفت قضى بإنزال عقوبة
األشغال الشاقة املؤبدة حبقها وتغرميها ماية مليون لرية ،وأوقفت يف
شهر آب من العام .2008
***

«التمييز اجلزائية» تصادق على حكم «املطبوعات»
بإدانة سكرية بالقدح والذم حبق «القوات»
صادقت حمكمة التمييز اجلزائية برئاسة القاضي انطوان ضاهر وعضوية
املستشارين القاضيني فادي مطران وجان-مارك عويس على حكم حمكمة
املطبوعات يف بريوت الصادر يف شباط املاضي حبق النائب وليد سكرية
يف الشكوى املقدمة ضده من حزب القوات اللبنانية جبرم القدح والذم.
ودانت احملكمة سكرية بتغرميه مبلغ ستة ماليني لرية لبنانية وإلزامه بأن
يدفع للجهة املدعية مبلغ مخسة ماليني لرية كتعويضات شخصية.
وكان سكرية قد تقدم بواسطة وكيله احملامي عامر احلسن بطلب
نقض حلكم حمكمة املطبوعات حبقه الذي جرمه على خلفية مداخلة
تلفزيونية ادىل بها على «قناة املنار» على اثر استشهاد فرنسوا احلاج
يف  12كانون االول عام  2007اتهم فيها حزب القوات اللبنانية بأنه
وراء اجلرمية.
ويف معرض حمكمته ،طلب سكرية ضم هذه القضية اىل ملف اغتيال
احلاج امام احملقق العدلي ،وقد ورد طلبه معلال ،ورأت احملكمة حينها
ان الدعوى العالقة امام احملقق العدلي تتعلق مبقتل الشهيد احلاج،
والشكوى الراهنة موضوعها «قدح وذم» حبق القوات اللبنانية ،اي ان
وحدة السبب املادي غري قائمة بني الدعويني الختالف االفعال اجلرمية
بينهما .وحيث تاليًا فإن احالة الشكوى على اجمللس العدلي ختضع
الجراءات خاصة غري متوافرة يف هذه الدعوى ،وضمن سياق متصل فإن
الوقائع املسندة اليها هذه الشكوى واليت تتضمن الذم املشكو منه قد
ثبتت من خالل تفريغ الـ C.Dمن قبل الشرطة القضائية .كما ان املدعى
عليه سكرية مل ينازع يف عدم صحة هذا التفريغ.
وكان سكرية قد ادىل مبداخلة قال فيها« :انا بقول انو هين احد
الفرقاء املشتبه بهم حكمًا» .واضاف« :هناك بينه وبني القوات اللبنانية
دماء وأحقاد وهو خيشاهم وهذا الكالم كان يقوله لي دائمًا ،انا اخشى
ّ
سينكلون بنا وقد ينتقمون منا
وصول القوات اللبنانية وأخشاهم النهم
وقد يقتلوننا».
وقد اعترب حكم احملكمة ان هذا املوقف يندرج يف اطار القدح والذم
ومن شأنه املساس بشرف املدعي حزب القوات اللبنانية والنيل من
مسعته ومكانته.
***

جريح بإشكال يف الشياح
ومنع القوى األمنية من االقرتاب
وقع إشكال فردي يف الشياح حي ماضي بني شخص من آل ضيا

تطور اىل إطالق نار ما أدى اىل اصابة حرب برجليه،
وآخر من آل حرب ّ
نقل على األثر اىل أحد مستشفيات املنطقة .وأفيد أن القوى األمنية مل
تتمكن من االقرتاب من مكان احلادث وإطالق النار الذي استمر قرابة
عشرين دقيقة ،وما لبث أن مت إخالء املسلحني بعد اتصاالت أجراها
حزبان حمليان.
***

توقيف مطلوبني ومزيد من خمالفات
السري يف محلة «الشهر األمين»
تابعت قطعات قوى االمن الداخلي محلة الشهر األمين ومتكنت من
توقيف عدد من املطلوبني وتنفيذ عدة أحكام عدلية وقمع خمالفات سري
على أنواعها .وقد بلغ عدد احملاضر املختلفة االمجالي ملخالفات السري
منذ بدء احلملة  18445واملوقوفون  26أما اجملموع العام للموقوفني
فبلغ  860فيما سجل تنفيذ  4322من البالغات واألحكام العدلية.
من جهة أخرى متكنت قطعات قوى األمن الداخلي بتاريخ 2012/07/16
وضمن إطار مهامها يف جمال حفظ األمن والنظام ومكافحة اجلرمية
مبختلف أنواعها ،من توقيف  52شخصا الرتكابهم أفعاال جرمية على
األراضي اللبنانية كافة ،بينهم 16 :جبرم دخول البالد خلسة وإقامة
غري مشروعة 4 ،جبرائم خمدرات 9 ،جبرائم سرقة 2 ،جبرم شك دون
رصيد 4 ،جبرم ضرب وإيذاء 4 ،جبرم قدح وذم 3 ،جبرم مقاومة
رجال قوى األمن 2 ،جبرم قطع طريق 4 ،جبرائم :حماولة قتل ،شراء
مسروق ،طعن بسكني ،بيع كتب بشكل غري مشروع ،و 4مطلوبني
للقضاء مبوجب مذكرات وأحكام عدلية خمتلفة.
***

اآلباء يأكلون احلصرم واألبناء يضرسون..

بعدما منعها زوجها من رؤية ولديهما ،عمدت األم مبساعدة شقيقيها
على اعرتاض باص املدرسة وخطف الولدين ،لكن العملية مل تصل اىل
َ
اخلاطفني على أحد حواجز اجليش اللبناني ،فأعيد
خواتيمها بعدما أوقف
الولدان اىل مدرستهما وهما حبالة ذعر.
وكان الوالد قد ادعى على أربعة أشخاص جمهولني جبرم خطف
ولديه القاصرين أثناء توجههما اىل املدرسة داخل أحد باصاتها بعد
اعرتاضه يف الطريق وإنزال السائق بالقوة ،وأضاف بأن عناصر
اجليش اللبناني قد أوقفت الحقًا ويف اليوم نفسه اخلاطفني يف حملة
الدامور وأعيد الولدان اىل املدرسة حبالة ذعر ،وتبينّ أن من قام
بعملية اخلطف هم خاال الولدين و.ح وغ.ح مبساعدة شخصني وبوجود
وحضور والدتهما.
وباالستماع اىل إحدى املخطوفني أفادت الطفلة بأنه بينما كانت
متوجهة يف الباص اىل مدرستها صباحًا حيث اعرتضت الباص سيارة
ترجل منها شخصان هما م.غ وأ.ح اللذان يعمالن
نوع «رينو رابيد» ّ
يف مطعم جدها ،وعمدا برفقة خاليها غ .وم.ح اىل إنزاهلا وشقيقها
بالقوة من الباص وتوجهوا بهما اىل حملة الدامور حيث مت توقيفهم
على حاجز اجليش اللبناني.
وأكد القاصر وسائق الباص على إفادة الطفلة ،وباالستماع اىل
الوالدة أفادت بأنه نتيجة خالف بينها وبني زوجها أقدم األخري على
منعها من مشاهدة ولديها منذ قرابة الشهرين والنصف ،وعند
مشاهدتها الباص الذي يقلهما اىل املدرسة اعرتضته مبساعدة
شقيقيهاّ ،
إال أن دورية من اجليش اللبناني أوقفتهم يف حملة الدامور
مضيفة بأن ال عالقة لكل من م.غ وأ.ح باملوضوع.
واعرتف غ.ح بأنه ذهب برفقة شقيقه و.ح وشقيقته ملشاهدة
أوالد األخرية وقرروا اصطحابهما لقضاء بعض الوقت سويًا ّ
إال أنهم
أوقفوا من قبل حاجز للجيش اللبناني يف حملة الدامور ،موضحًا بأن
العاملني م.غ وأ.ح يعمالن يف مطعمه العائد له ولشقيقه .وأكد و.ح
إفادة شقيقه غ.ح.
وكرر املدعى عليهم يف التحقيق االستنطاقي أقواهلم األولية
وأنكروا ما أسند إليهم من جرم مضيفني أن ّ
جل ما يف األمر أن
الوالدة اليت مل تشاهد ولديها القاصرين ملدة تفوق الثالثة أشهر،
أرادت متضية بعض الوقت معهما ،فاصطحبتهما بعد أن أنزلتهما من
الباص بسبب ّ
متنع زوجها عن متكينها من رؤيتهما.
وطلب قاضي التحقيق يف جبل لبنان ،يف قرار ظين أصدره يف
القضية ،عقوبة السجن حتى  3سنوات لكل من غ.ح وو.ح وأحاهلما
للمحاكمة أمام القاضي املنفرد اجلزائي يف بيت الدين ،ومنع احملاكمة
عن م.غ وأ.ح لعدم توافر األدلة.
***

إمخاد حريق يف البرتون

اندلع حريق كبري بني املنازل السكنية يف حميط مركز الصليب
االمحر اللبناني يف البرتون وطالت نريانه مساحات واسعة من
العقارات ،وتسببت االعشاب اليابسة بتمدد رقعة احلريق باجتاه املنازل
واملولدات الكهربائية اليت تغذي عددا من احياء مدينة البرتون.
وعلى الفور سارعت فرق الدفاع املدني يف مراكز البرتون وكفيفان
وجبيل اىل املكان وعملت على حماصرة النريان وإمخادها قبل أن
تالمس املنازل.
من جهة أخرى ،عملت وحدات اجليش املنتشرة عمالنيًا ،باالشرتاك
مع عناصر الدفاع املدني ومبؤازرة طوافة تابعة للقوات اجلوية على
إمخاد حرائق شّبت يف خراج بلدات :صغبني ،حارة الناعمة ،جدايل،
الربجني وعني احلور.
وقدرت املساحات املتضررة بنحو  58دومنًا من األشجار احلرجية
ّ
واألعشاب اليابسة.
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أبوت :حنن والواليات املتحدة «اسرة»  Ascianoتقتطع  270فرصة عمل
أعلن زعيم املعارضة طوني
ابوت ان اسرتاليا والواليات
املتحدة هما «أسرة» ،متحدثا
عن نهجه يف السياسة
اخلارجية يف خطاب رئيسي له
القاه يف واشنطن.
وقال خماطبا مؤسسة الرتاث،
ان قلة من االسرتاليني
يعتربون الواليات املتحدة
«بلدا أجنبيا».
واضاف يقول «حنن أكثر من
حلفاء ..حنن أسرة».
وقال «حول العامل حنن ال
نسعى إىل امتيازات ،ال
نطلب معروفا وال نتوق
إلقليم ..هدفنا هو تعزيز
العدوان،
ومنع
التجارة
وحيثما أمكن ،نعمل من أجل
تعزيز الدميقراطية القائمة
على سيادة القانون».
ولكن زعيم املعارضة قال انه
يتعني على الواليات املتحدة
عدم اعتبار دعم اسرتاليا
هلا «أمرا مسلما بالكامل»،
وان مصلحة اسرتاليا الوطنية
قد ال تكون دائما متطابقة
مع مصلحة أمريكا ،مضيفا
«قيمنا ،مع ذلك ،تتطابق
دائما ،وينبغي أن تكون
قيمنا ومصاحلنا الدافع وراء
سياسة أسرتاليا اخلارجية إىل
حد كبري».
ورفض السيد أبوت فكرة أن
صعود الصني ،واحلرب يف
أفغانستان «غري احملسومة»
يف
املسدود
و»الطريق

الكونغرس» كل ذلك جعل
قوة الواليات املتحدة تتدهور
عامليا.
وقال ان الواليات املتحدة
ال تزال أكرب قوة اقتصادية
يف العامل ،والعامل ال يزال
يتطلع إىل الواليات املتحدة
والدول ذات اآلراء املتشابهة
كلما الحت مشكلة أو وقعت
كارثة.
ورأى ان املزيد من البلدان
تتشبه بالواليات املتحدة،
وخصائصها  -مثل الفضول
الفكري ،واالبتكار االقتصادي
والتحرر السياسي  -واألرجح
أنها كانت لتكون قوات من
أجل اخلري يف العامل األوسع.
ومع خوف العديد من كبار
الشخصيات السياسية يف
الواليات املتحدة من تأثري
صعود الصني على األمن،
ال سيما يف منطقة آسيا

واحمليط اهلادئ ،قال ابوت
انه ال يعتقد ان احلزب
يريد
الصيين
الشيوعي
«تصدير نظامه» ،وأن هناك
«ضغطا ثابتا» يف الصني
للسماح ملزيد من الدميقراطية
الداخلية.
وقال زعيم املعارضة «إن
الصني األكثر حرية ،وايضا
االكثر ثراء ستكون أفضل
ضمان للسالم واالستقرار
يف منطقة آسيا واحمليط
اهلادئ».
ويزور السيد أبوت يف
الواليات املتحدة من اجل
احلوار االسرتالي األمريكي
على املستوى القيادي.
وقد التقى السيد ابوت خالل
زيارته نائب الرئيس جو بايدن
ومرشح احلزب اجلمهوري
االنتخابات
يف
السابق
الرئاسية جون ماكني.

فورد  -أسرتاليا ختفض 440
وظيفة يف الصناعات التحويلية

اعلنت شركة فورد  -أسرتاليا
انها ستخفض  400وظيفة
يف جمال التصنيع واالنتاج.
وقالت شركة فورد يف بيان
هلا يوم الثالثاء ان غالبية
الوظائف املقتطعة هي يف
اقسام التصنيع والعمل.

وسيتم فتح باب التسريح
الطوعي يف البداية ولكن
بعد ذلك سيتم طرد بعض
العمال يف حال مل يصل
عدد املسرحني االختياريني
إىل احلد املطلوب اي 440
وظيفة.

سوف تقتطع شركة ASCIANO
 270فرصة عمل وتبين بيئة
عمل تعتمد اكثر اىل «اآللة»
لدى انتهائها من مشروع توسعة
بكلفة  348مليون دوالر يف
حمطة احلاويات يف ميناء بوتاني
يف سيدني.
وقالت شركة  Ascianoيوم
االربعاء ان مشروع التوسعة
من شأنه أن يزيد قدرة
استيعاب امليناء من 1150000
اىل  1600000حاوية منطية يف
السنة لتلبية التوقعات احلالية
للنمو التجاري.
ومبجرد االنتهاء من املشروع
يف منتصف عام  ،2014وسوف
تكون هناك حوالي  270وظيفة
يف امليناء زائدة عن احلاجة.
وقالت  Ascianoان مشروع
التوسعة سيحول هذا املرفق
إىل مرفق ذي مستوى عاملي
باالعتماد على اآللة وقادر على
املنافسة دوليا مع أربعة أرصفة
و 1.4كيلومرت من خط رصيف
للميناء.
وقالت  Ascianoيف بيان هلا
«إن إعادة التطوير تشمل
حتويل احملطة إىل حمطة تعمتد
على الناقل اآللي».
وقال الرئيس التنفيذي للشركة
املستخدمني
جون مولني ان
َ
املتضررين من تقليص الوظائف
مبساعدة
تزويدهم
سيتم

«عملية» وبرامج الدعم مبا
يف ذلك التخطيط ،والتدريب
املالي والوظيفي ومساعدة
لتغيري اجملال الوظيفي يف
املرحلة االنتقالية.
وقال «سيحصل كل موظفينا
أيضا على دفعات حتفيزية
إضافية مشروطة للحفاظ على
مستويات مناسبة من األداء».
وقالت  ،Ascianoاليت متلك
شركة باتريك الشحن والتفريغ
واألعمال التجارية(  ePatrick’s st E
 )vedore businessان رفع مستوى
مرفق ميناء بوتاني سيشمل تقنية
املعامالت ،ورافعات اضافية
وحتديث مرافق املوظفني.
وقال مولن ان مشروع توسعة
امليناء سيوفر حتسني اإلنتاجية،
مبا يف ذلك توفري كبري يف

حيازة
وضمان
التكاليف،
باتريك للميناء على األقل حتى
عام .2043
وأضاف يقول «ستتم إعادة
تطوير اضافية للمحطة يف إطار
نهج نظم وأحجام النمو على مدى
العقود الثالثة املقبلة».
وكشف السيد مولني عن
ان إدخال رافعات الرتاص
االوتوماتيكية ميكن أن تزيد
قدرة احملطة ما بعد  2014مبا
يعادل  75يف املئة يف السنة.
وقال ان «هذه املرونة تضمن
للشركة تلبية ليس فقط
األهداف التجارية على املدى
الطويل ولكن أيضا توقعات
النمو التجاري يف نيو ساوث
ويلز وخارجها بطريقة فعالة من
حيث التكلفة».

سدني

أجواء عائلية ومفاجآت فنية مميزة

Master License No: 409566317

تشكيلة واسعة من املأكوالت اللبنانية
مشاوي على أنواعها ومأكوالت حبرية طازجة
جلسة هادئة مع اركيلة لذيذة
سهرات رائعة مع املطربني جورج خوري ونسيم سعد
مطعم شاهني يجمع الراحة واالناقة  ..اللقمة والخدمة
Ph: 9709 8081
Shop 3 / 7-9 Cross St, BANkSTOWN NSW 2200
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كار جيري حمادثات رفيعة املستوى يف اندونيسيا حول قضية تهريب البشر ومسائل اقليمية وعاملية انفاق االسرتاليني على الكحول
AN
 EASيعادل فواتري الكهرباء والغاز

أجرى مسؤولون اسرتاليون
واندونيسيون مناقشات رفيعة
املستوى تناولت قضايا عاملية
واقليمية كما اخذ تدفق طاليب
اللجوء اىل اسرتاليا حيزا كبريا
منها .فقد اشاد وزيري خارجية
كل من البلدين بالعالقة يف
بداية اللقاء الثنائي يف جاكرتا
يوم االثنني ،قبل بدء حمادثات
مغلقة ناقشت املسائل االكثر
حساسية مثل قضية طاليب
اللجوء.
اخلارجية
وزير
وقال
االندونيسي مارتي ناتاليغاوا
ان جاكرتا تولي اهمية بالغة
للعالقات مع اسرتاليا.
ويأتي هذا االجتماع بعد
مناقشات قبل أسبوعني فقط
يف أسرتاليا بني رئيسة
الوزراء جوليا غيالرد والرئيس
االندونيسي سوسيلو بامبانغ
يودويونو.
كما ان هذه الزيارة هي
الزيارة الرمسية االوىل لبوب
كار اىل اندونيسيا منذ ان
حل حمل كيفن راد يف حقيبة
اخلارجية.
وقال السيناتور كار «كما
قال القادة االسرتاليون انه
ليست هناك عالقة أكثر أهمية
بالنسبة لنا من تلك اليت لدينا
مع اندونيسيا».
وحتدث ايضا عن «شعور
من الرتقب» يف أسرتاليا حول
اآلثار املرتتبة على النمو يف
االقتصاد االندونيسي ،الذي
قال عنه انه يتوقع أن يتضاعف
خالل السنوات العشر املقبلة.
واضاف يقول «اعتقد انه

يضاعف

(االقتصاد) سوف
االرتباطات لدينا».
وقال وزير اخلارجية االسرتالية
«عالقتنا هي أكثر بكثري من
قضية فردية».
ومع ذلك ،فإن مسألة طاليب
اللجوء احلساسة كانت على
رأس جدول األعمال.
وكان ضابط رفيع املستوى
يف البحرية االندونيسية قد
صرح لوكالة  AAPيف وقت
مبكر من يوم االثنني ان وزيري
خارجية البلدين سوف سيبحثان
على االرجح سبل تعزيز التعاون
يف مراقبة يف مضيق سوندا.
أونتونغ
االمريال
وقال
 Suropatiيوم
سوروباتي
االثنني لوكالة « AAPان
تسيري دوريات منسقة يف
مضيق سوندا ،كما أعتقد ،هو
أمر بالغ األهمية يف التعامل مع
قضية تهريب البشر اليت جيب
أن تكون اهم بند على جدول
األعمال».
وننوه هنا ان غالبية قوارب
طاليب اللجوء املتجهة إىل
كريسماس ايالند يف اسرتاليا
تعرب هذا املضيق الذي يقع بني
جاوا وسومطرة.
وقال توباغوس هاسانادين
عضو
Tubagus Hasanudin
اللجنة الربملانية االندونيسية
اليت تشرف على الدفاع،
والشؤون
واالستخبارات
اخلارجية ،انه جرى التعامل
بأحسن شكل مع مشكلة طاليب
اللجوء على املستوى املتعدد
األطراف.
وصرح لوكالة  AAPقائال

«أريد فقط أن أقول أنه ال ميكن
توجيه اللوم الندونيسيا بشأن
هذه املسألة».
وقال «كانت قضية تهريب

البشر قضية رابطة دول جنوب
شرق آسيا واسرتاليا(  (
) ،وينبغي أن يكون هناك
حل انساني مشرتك».

قبل مغادرته للمشاركة يف اوملبياد لندن

بلدية كانرتبري تكرم اول منتخب اسرتالي اومليب
من اصل لبناني وعربي يف بطولة التايكواندو

براين روبسون يقدم الشهادة التقديرية والشيك املالي ملدرب الفريق
علي خليل وبدا خضر صالح وعصام عبيد
يف مبادرة الفتة ومميزة قام
رئيس بلدية كانرتبري براين
روبسون وعضو اجمللس البلدي
خضر صاحل بتكريم املنتخب
االسرتالي يف لعبى التكواندو
الذي مت اختياره من قبل اللجنة
االوملبية االسرتالية واللجنة

Lucky Len . No1
بادارة لطف اهلل حجار
وكالة بيع اللوتو املحظوظة
منها تم شراء بطاقات
اليانصيب رابحة املاليني
 390ألف دوالر و88735
دوالرا و 16مليون دوالر
و 200ألف دوالرصحف
 هدايا  -صب مفاتيح -بطاقات لكافة املناسبات

Tel: 9534 5111 *** Fax: 9584 9003
Riverwood Plaza, Shop 35, 257 Belmore
Rd, Riverwood NSW 2210

العاملية للتكواندو للمشاركة يف
اوملبياد لندن والذي ضم الول
مرة العبني من اصل لبناني
وعربي من اعضاء نادي بانشبول
والكمبا للعبة التكواندو باشراف
ورئاسة املدرب العاملي يف
رئيس
ونائب
التايكواندو
تيكواندو اسرتاليا عصام عبيد
والذي ضم املدرب علي خليل ،
والالعب رضوان خليل وعقيلته
الالعبة العاملية كارمن من مدينة
طرابلس يف لبنان.
ويف كلمة له يف حفل التكريم
شكر املدرب العاملي عبيد
بلدية كانرتبري على مبادرتها
اليت متيزت بها  ،معتربا
ان اختيار العبيني من اصل
لبناني ووصوهلم للمشاركة
يف اوملبياد لندن هو انتصارا
للجالية اللبنانية والعربية وابراز
لصورتها االجيابية يف اسرتاليا
.
بدوره اعرب رئيس بلدية
كانرتبري برياين روبسون عن
فخر اجملتمع احمللي يف كانرتبري
بان ميثل اسرتاليا يف اوملبياد
لندن العبني من نوادي رياضية
من الكمبا وبانشبول وباالخص
من اجلالية اللبنانية والعربية .
ومتنى عضو اجمللس البلدي
لالعبني التوفيق يف رحلتهم
االوملبية  ،واكد ان انظار
اجلالية اللبنانية والعربية ستتابع
املباريات اليت سيخوضونها يف
لندن  ،الن جمرد وصوهلم هلذه
املرتبة هو اعتزاز للبنان والعرب
يف اسرتاليا .
ويف نهاية حفل التكريم جرى
تقديم شيك مالي مع شهادة
تقديرية من البلدية لدعم نادي
التكواندو والالعبني يف رحلتهم
االوملبية .

ان
جديد
تقرير
كشف
على
ينفقون
األسرتاليني
الكحول كل أسبوع ما يعادل
فواتري الكهرباء والغاز.
كما اظهر التقرير ،الذي صدر
يوم الثالثاء ،ان األطفال
والكبار حيصلون على كمية
كبرية جدا من الطاقة اليومية
من الوجبات السريعة.
االسرتالي
للمعهد
ووفقا
للصحة والرعاية االجتماعية
( )AIHWان األسر االسرتالية
انفقت متوسط ما قدره 237
دوالرا يف األسبوع على املواد
الغذائية واملشروبات يف العام
 ،10/2009مقارنة مع 176
دوالرا يف .2003/04
وتأتي زيادة الـ  34يف املئة
هذه يف وقت ارتفع فيه دخل
العائالت بنسبة  50يف املئة.
وقد جرى انفاق حنو  27يف
املئة ( 63دوالرا) أسبوعيا
واملشروبات
البرية
على
واملأكوالت السريعة وتناول
الطعام خارج املنزل يف عام
 ،10/2009وذلك بارتفاع من
 24يف املئة يف .04/2003
ولكن الكحول كانت ثاني اكرب
النفقات حيث بلغ معدل انفاقها
 14يف املئة ( 32دوالرا) يف
االسبوع.
وهذا االنفاق يعادل ما تنفقه
االسر على استهالك الكهرباء
والغاز.
وقالت متحدثة باسم املعهد
االسرتالي للصحة والرعاية
ليزا
()AIHW
االجتماعية
ماغلني  McGlynnيف بيان هلا
ان التقرير ،الذي جاء بعنوان
«الطعام والتغذية يف اسرتاليا
عام Australia>s Food( »2012
 )and Nutrition 2012اظهر ان
الكثري من الناس ال يقيمون
توازنا صحيحا بني األطعمة
اليت حتتوي على الدهون
والسكر واملزيد من اخليارات
الغذائية.
وحتتوي ما يسمى بـ «االغذية
الوجبات
مثل
االضافية»

اجلاهزة ،رقائق البطاطس،
والبسكويت احللو واملعجنات
واحللويات واملشروبات الغازية
والكحول ،على نسبة عالية من
الطاقة ومنخفضة يف املكونات
الغذائية.
وقالت اآلنسة ليز ماغلني ان
«متوسط األغذية االضافية
يساهم بـ  36يف املئة من
بالنسبة
الطاقة
استهالك
للبالغني و  41يف املئة لألطفال
وهي أكثر من النسبة املوصى
بها اي من صفر إىل ثالثة
وجبات يف اليوم الواحد.»،
ويعان اآلن حنو  23يف املئة
من األطفال و  60يف املئة
من البالغني يف اسرتاليا من
زيادة الوزن أو السمنة..
ويقدر ان سوء التغذية يكلف
ّ
الدولة حنو  5مليارات دوالر
يف السنة.
ووجد التقرير أيضا أن عدد
يشاهدون
الذين
األطفال
التلفزيون  20ساعة يف
األسبوع من احملتمل أن تكون
لديهم زيادة يف الوزن أو
السمنة ضعف أولئك الذين
يشاهدون التلفزيون أقل.
ومن املواد الغذائية اليت
نتناوهلا تبلغ نسبة تلك
املزروعة يف اسرتاليا  90يف
املئة وكثريا ما تسافر بعض
املنتجات واملواد الغذائية
مسافات شاسعة للوصول اىل
السوق.
على سبيل املثال ،حتتوي سلة
التسوق يف ملبورن على مواد
غذائية قد تقطع مسافة ما
جمموعه  21ألف كيلومرت ،وهذه
املسافة هي أقل بقليل من
طول الساحل األسرتالي.
لكن األسر ،مع ذلك ،ال تزال
ترمي ما يعادل  600دوالر من
املواد الغذائية سنويا.
يضيع االسرتاليون
وطنيا،
ّ
او يبددون حواىل  5مليارات
دوالر من املواد الغذائية ،مبا
يف ذلك الفاكهة واخلضار اليت
تبلغ قيمتها  1.1مليار دوالر.
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الدليل التجاري

العالناتكم يف الهريالد االتصال بـ مرياي على الرقم0478 165 625 :
Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

*Verticals *Venetians
9743 8897
*Hollands *Rollers
8/364 Park Rd, Regents
Park NSW 2143
تسعرية مجانية

لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :

نليب
طلبات
كافة
املناسبات

Say it With

EMOGENE CONTRACTING TEAM
لجميع حاجاتكم من أعمال صب الباطون على
أنواعه واالسفلت يف جميع املناطق

تسعرية مجانية  ..معاملة ممتازة
وكفالة يف العمل

Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

أكثر من  30سنة خربة

لالتصال :جان فارس
Mob: 0419 999 554 - 0405 203 535
Tel/Fax: 02 8704 1490

753 Hume Hwy, Shop 28A

0414 983 608

Bass Hill Plaza, Bass Hill
NSW 2197

ملحمة النجوم

CEDAR DRIVING SCHOOL

sayitwithroses@optusnet.com.au

بادارة آدي

مدرسة األرز لتعليم قيادة السيارات
بادارة السيـّد عسـّاف أبي عسـّاف
نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة ،مريحة ومكيفة

ّ
دقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس
لالتـصــال:

0407 405 846
9740 5846

RAINBOW BRICKLAYING P/L

لسائر حاجاتكم من بناء الربيك
والخ ّفان وغريهما
اتصلوا بصاحب الخربة
فهد أبو ملحم على الرقم
0407 666 190

لصاحبها رومانوس اسكندر
لدينا أجود أنواع اللحومات الطازجة يومياً
غنم  ..بقر ..ماعز

نبيع بالجملة واملفرق

نلبي طلبات املالحم واملطاعم
أسعار مهاودة جداً
زورونا مرة لتزورونا كل مرة

خدمة ممتازة  ..نظافة تامة ..صدق يف املعاملة
Shop 3 / 120 Rawson Rd, Greenacre NSW
Tel: 9796 1326 - Mob: 0405 333 336

Lic: 185750C

BG

Glass & Glazing

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة
124 Highland Ave
Yagoona NSW 2199
Ph: 9793 8333 Mob: 0414 600 042

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

For all your glazing needs

العنكبوت االلكرتونية

احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف
اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:
www.alankabout.com

نستعمل أجود أنواع
األجواخ احمللية والعاملية
أسعار مدروسة  ...صدق يف املعاملة ...وخربة يف العمل

نفتح  6أيام (األحد بموعد مسبق)
Ph: 9635 7629 -- Fax: 9633 1658
51 Philip St, Parramatta
Opposite Crowne Plaza Hotel

**Shower screens* Tables tops
Splash Back* Frameless Glass

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

االتصال بـ برنار:

للخياطة الرجالية

املوديالت
أحدث
القصـّات
وأجمل
بدالت رجالية جاهزة
القياسات
لكل
نخيط البدالت على قياس
الزيون وحسب طلبه

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع
التجارية حسب الطلب

0407 666 190

PERFECT INCOME TAX P / L
ABN: 17 003 994 394

Safwat Arfan - Sayed

لسائر حاجاتكم من تركيب القالب
وصب الباطون وإلجراء الزيادات
(الزودات)

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
PH: 02 9709 2267
Fax: 02 9707 3213

Mob: 0410 606 786
30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

نقدم كافة أنواع املحاسبة والخدمات الضريبية ومسك الدفاتر
لألفراد والشركات
نضمن أكرب مردود ضريبي بفرتة زمنية قياسية
اعتمدوا احملاسب واخلبري الضريبي

صفوت عرفان

يف جميع حاجاتكم الضريبية
)(Bell Tower Centre
Unit 24 / 191 Parramatta Rd,
Auburn, NSW 2144
Tel: 8756 3600 - Fax: 8756 3699
Email: safwat@ozmail.com.au
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برعاية رئيس بلدية بانكستاون كال عصفور

الفيلسوف اللبناني العاملي جربان خليل جربان يتجسد متثاال حيا يف بانكستاون

القنصل غانم يتوسط وهبي ،عيسى ،خطار وعقيلته شاد

القنصل غانم يتوسط وهبي ،الشيخ زيدان ،االب طربيه وكال عصفور

القنصل غانم وعصفور يتوسطان وهبي ،جو رزق  ،اميل شاهني

القنصل غانم وعصفور يتوسطان الشدياق ،وهبي وحضور

القنصل غانم ورئيس البلدية عصفور يتوسطان وهبي وايلي ناصيف

القنصل غانم وعصفور يتوسطان وهبي ،حسني علوش وحضور

تعرتف بانكستاون مببادرة اجلالية
اللبنانية يف املدينة يف ازاحة
الستار عن الفيلسوف الشاعر
واالديب اللبناني العاملي جربان
خليل جربان (.)1931 - 1883
وقال رئيس بلدية بانكستاون
يف
اللبنانية
اجلالية
ان
بانكستاون ساهمت مساهمة
فعالة يف تقوية العرى الثقافية
واالقتصادية يف مدينتنا..ان

كتب أكرم املغوّش

سالم سكر يتوسط القنصل غانم وعصفور ووهبي والزميل املغوش

تصوير اراكس

فران ياغونا للمع
ج
ن
ا
أ
ت..

اآلن  ....يف فريفيلد

جديد أفران ياغونا فرع فريفيلد ..بيتزا على أنواعها
نفتح من الـ  5،00صباحا لغاية الـ  10،00ليال

حسم

زعرت  - $1،20جبنة  - $ 3،00لحمة  - $ 3،50سبانغ 2،50
 - $جبنة وسجق  - $ 3،50جبنة وزيتون $ 3،50
لحامل هذا
% 20

خربة طويلة  ..خدمة سريعة  ..صدق يف املعاملة

فرع فريفيلد

************************

برعاية رئيس بلدية بانكستاون
االستاذ كال عصفور وبدعوة
من رئيس نادي سيدني االرز
الرياضي والي وهيب ومدير
النادي جوزيف حداد واالعضاء
متت ازاحة الستار عن متثال
الفيلسوف اللبناني العاملي
جربان خليل جربان حبضور رمسي
وشعيب كان يف مقدمته قنصل
لبنان العام يف سيدني االستاذ
نائب
جورج اليطار غامن،
مقعد غرانفيل طوني عيسى،
السيناتور شوكت مسلماني،
ممثل دار االفتاء الشيخ مالك
زيدان ،رئيس دير مار شربل
الدكتور انطوان طربيه ،مدير عام
ورئيس البنك العربي اسرتاليا
السيد جوزيف رزق ،امني سر
الرابطة املارونية رميون ابي
عراج ،رجل االعمال جو خطار،
رجل االعمال سامل االطرش سكر
واملهندس جوزيف االطرش
سكر ،رئيس مجعية الصداقة
املسيحية االسالمية الدكتور
حسني
مصطفى علم الدين،
علوش ،سليم الشدياق ،السيد
ايلي ناصيف ،اضافة اىل ممثلني
عن جمالس ومجعيات ورابطات
واعالمية
واجتماعية
ثقافية
اضافة اىل حشد من املواطنني
ومتثلت اهلريالد وتلفزيون الغربة
بالزميل اكرم املغوش.
بعد ازاحة الستار انتقل احلضور
معرفا
اىل صالة البلفيو وحتدث
ّ
اميل كنعان وقدم املتكلمني

هذا التمثال يرمز اىل تقدير
البلدية هلذه املساهمات.
واضاف يقول «كوني رئيس
بلدية بانكستاون االول من اصل
عربي فانين اتشرف بان تكون
هذه املبادرة من اوىل مبادراتي
الشخصية.
واعلن ان جربان مع شكسبري
والو-تسو هم من افضل
الشعراء يف كل العصور حيث

شددوا على احلاجة اىل التناغم
واالحرتام لالشخاص من كل
االجناس واالعراق واالديان يف
كتاباتهم.
ختلل املناسبة عرض فيلم
وثائقي عن حياة جربان ومنزله
ومتحفه ومؤلفاته ..ويف اخلتام
تناول اجلميع الضيافة.

فرع ياغونا

تلفون 87308300 :تلفون97938333 :
القنصل غانم وعصفور ووهبي والزميل سايد مخايل
وحتدث مدير عام املؤسسة
االعالمية رميي وهيب باالنكليزية
والزميل طوني القزي بالعربية

ومسك اخلتام حتدث رئيس
بلدية بانكستاون ومما جاء يف
كلمته:

14 Smart St,
Fairfield

قرب حمطة القطار

124 Highland Ave,
Yagoona

قرب حمطة القطار

االعالن
يف فرع
فريفيلد

نؤمن طلبيات كافة
املناسبات بأسعار
مدروسة
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مناسبـــات

برعاية السفري دانيال ويف ظل اجلامعة اللبنانية الثقافية

جنال فخري ملكة مجال اجلالية اللبنانية يف اسرتاليا للعام 2012

بعد انتظار طال أمده ،وبعد
عمل شاق استمر حوالي ثالثة
أشهر من قبل اللجنة املنظمة
جللب الدعم ،والعمل املنظم
يف توزيع بطاقات الدعوة
وحتديد
املكان
والتحضري
شبه
واجتماعات
الزمان
يومية ،كما من فرق التدريب،
واألزياء ،والرقص ،والتجميل،
وتزيني الشعر ،وبني تعثرات
ال بد منها يف مثل هكذا عمل
ضخم من حيث اإلعداد وتهيئة
كل مستلزمات النجاح ،ووضع
كافة اإلمكانيات والقدرات
اجلسدية والفكرية والفنية
ليكون يوما مميزًا بتاريخ اجلالية
يف أسرتاليا ،ففي اخلامس
عشر من متوز  2012كانت
اجلالية اللبنانية األسرتالية على
موعد (غري شكل) مع اختيار
ملكة مجال االغرتاب اللبناني
ووصيفتيها يف والية فيكتوريا
– أسرتاليا ،يف صالة الواحة،
أكرب قاعات املرياج يف منطقة
سامرتون ،اليت مل يهدأ فيها
العمل منذ صباح ذلك اليوم من
إعادة تأكيد التدريبات واألدوار
املرسومة لكل منهن نفسيًا،
وتعدي حلظة خوفهن من مقابلة
اجلمهور واحلكام ،وحتضريهن
للحظة اختيار امللكة ،بينما
كان أعضاء من جملس والية
فيكتوريا للجامعة اللبنانية
الثقافية يف العامل واجمللس
القاري يقومون بتهيئة اهلدايا
وتأكيد برنامج احلفل واإلشراف
على تنظيمه .ومنذ الساعة
السادسة مساء بدأت مجوع
أبناء اجلالية الذين فاق عددهم
 600شخص ،تتدفق حلضور

امللكة مع السفري جان دانيال وطوني يعقوب وحضور

الفائزة نجال فخري

امللكة نجال فخري تتوسط طوني يعقوب وجو عريضة

امللكة نجال فخري تتوسط طوني يعقوب وجو عريضة ويوسف سابا

االحتفال يف مشهد مل يسبق له مثيل يف أية احتفاالت أخرى،
وكان تنظيم احلفل من املستقبلني من عضوات وأعضاء اجلامعة
اللبنانية يف والية فيكتوريا ،جلموع احلاضرين أكثر من رائع حفاوة
واستقبا ً
ال.
ويف الساعة السابعة والنصف افتتح االحتفال بالنشيدين
الوطنيني األسرتالي واللبناني ،ثم بدأت الزغاريد والتصفيق
تشقان عنان سقف القاعة بعد أن صعدت اآلنسة ساندرا جباني
مقدمة برنامج االحتفال مرحبة ومعلنة بدء االحتفال يف يوم عصيب
تتوتر فيه أعصاب املشاركات وتشد فيه أعصاب احلاضرين،
رحبت باحلاضرين قائلة :نيابة عن رئيس اجلامعة اللبنانية الثقافية

امللكة مع السفري جان دانيال وطوني يعقوب وسايد حاتم ويوسف سابا وحضور

امللكة نجال فخري مع الرئيس االقليمي طوني يعقوب

امللكة نجال فخري تتوسط طوني يعقوب وجو عريضة ويوسف سابا

يف العامل يف والية فيكتوريا السيد يوسف سابا ،وأعضاء اهليئة
التنفيذية فيها ،وبسرور عظيم يف هذه األمسية املميزة الختيار
ملكة مجال لبنان – أسرتاليا لعام  ،2012وببالغ التقدير أرحب
بسعادة سفري اجلهورية اللبنانية الدكتور جان دانيال وعقيلته
السيدة مرياي ،الذي يرعى هذا االحتفال الضخم نيابة عن
رئيس اجلمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان .كما يشرفنا
يف احلضور رئيس اجمللس التشريعي يف والية فيكتوريا وعضو
اإلقليم الشرقي يف الوالية السيد بروس أتكنسون ،ورئيس
بلدية مورالند السيد جان كافاناغ وعقيلته ،والشيخ جو عريضة
نائب الرئيس العاملي للجامعة اللبنانية الثقافية يف العامل يف

لجنة الحكم

امللكة نجال فخري مع الرئيس االقليمي طوني يعقوب

اسرتاليا ،والسيد أنطون يعقوب رئيس اجمللس القاري للجامعة
يف أسرتاليا ونيوزيلندا ،والسيد جورج سلوم رئيس اجلامعة يف
والية العاصمة كانبريا وعقيلته ،والسيدة وداد رمحه مسؤولة
اللجنة النسائية يف اجلامعة يف أسرتاليا ونيوزيلندا ،مفوض حزب
الوطنيون االحرار يف اسرتاليا ونيوزيلندا السيد كلوفيس البطي،
عضو بلدية مورلند السيد طوني احللو ،عضو بلدية هوبسنز باي
السيد ميكل رفول ،مدير اذاعة صوت لبنان االستاذ طوني شربل،
مديرة جريدة التلغراف السيدة جنوى فراكيس إضافة إىل الغرفة
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مناسبـــات

جنال فخري ملكة مجال اجلالية اللبنانية يف اسرتاليا للعام 2012

الحضور الكثيف

الوصيفة مع الرئيس االقليمي طوني يعقوب
التجارية االسرتالية اللبنانية ،البنك العربي ،،القوات اللبنانية،
التيار الوطين احلر ،مجعية القديس رومانوس حدشيت ،مجعية
دار بعشتار اخلريية ،مجعية بقرزال اخلريية ،أبناء هنيبعل زحلة،
مجعية احلاكور اخلريية ،احلزب السوري القومي االجتماعي ،أبناء
املية ومية ،مجعية كفرحبو اخلريية ،أبناء األرز ،مجعية أبناء عكار
اخلريية ،النادي اللبناني االسرتالي ،رؤساء فروع اجلامعة اللبنانية
وأعضاء اجلامعة يف الوالية واجمللس القاري.
أيها السيدات والسادة الكرام ،يسعدني أن أرحب بكم مجيعًا
دون استثناء ،فردًا فردًا ،مقدرة لكم حضوركم يف هذا اليوم
اخلاص يف تاريخ جاليتنا يف أسرتاليا ،يف ليلة رائعة لنحتفل معًا
يف اختيار ملكة مجال االغرتاب اللبناني يف هذه الديار ،حيث سيتم
من بني  16مرشحة اختيار واحدة منهن كملكة متثل مجال االغرتاب
اللبناني  -األسرتالي يف احتفال كبري سيقام بتاريخ  11آب 2012
يف فندق القاصوف الكبري يف بلدة ضهور الشوير يف لبنان،
برعاية فخامة رئيس اجلمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان،
مع الشكر والتقدير لبلدية ضهور الشوير ورئيسها االستاذ
الياس نقوال بوصعب للجهد الكبري الذي يقيمونه بهذه املناسبة
يف لبنان ،هذا االحتفال الذي ستنقل تفاصيله عرب تلفزيون (أم
تي يف) إىل أرجاء العامل ،ومع تكرار الشكر والتقدير لداعمي هذا
علي ذكرهم مجيعًا اآلن
احلفل يف والية فيكتوريا الذين يصعب
ّ
ألن عددهم أكثر مما كنا نتوقع وسيتم ذكرهم بني فقرات برنامج
احلفل الذي دعمته مجيع وسائل االعالم واملؤسسات التجارية
وخاصة جريدة التلعراف ،األنوار ،جملة النجوم وسائل إعالم
الشرق األوسط االسرتالية ،أكرر سعادتي حبضوركم متمنية لكم
سهرة ممتعة مع اجلمال والفن.
بعد ذلك أعلن راعي االحتفال الدكتور جان دانيال ،سفري
اجلمهورية اللبنانية يف أسرتاليا ونيوزيلندا بكلمات مقتضبة
ومعربة قائ ًال« :إن مناسبة انتخاب ملكة مجال لبنان املغرتب هي
مناسبة سعيدة جدًا ينتظرها الكثري من املغرتبني ،ألنها تعرب عن
فرحة عارمة يف نفوس الشباب اللبناني املغرتب .وهي صورة
مضيئة يف حياة اجلالية اللبنانية يف أسرتاليا ويف حياة اجلوالي
اللبنانية يف بالد االغرتاب.
يف يوم االنتخاب ،سترتبع على عرش اجلمال ملكة جتمع بني
سحر لبنان وثقافته وانفتاحه على العامل .فهي تنقل إىل العامل
الصورة الراقية واحلضارية عن الوطن ،الصورة احلقيقية للبنان
املتألق يف مجاله وسياحته ،الذي عاد وأخذ دوره الريادي جمددًا
يف املنطقة ويف العامل على اخلارطة السياحية العاملية .وهذا
االنتخاب سيتم حتت رعاية فخامة رئيس اجلمهورية اللبنانية العماد
ميشال سليمان ،وبرعاية وزير السياحة األستاذ فادي عبود.
فيا أيها املغرتبون ما زلتم مفخرة لبنان وثروته احلضارية،
وقد ساهمتم يف نشر تراثه وإعالء شأنه .متنياتي لكم بالتوفيق
وشكرنا للجامعة اللبنانية الثقافية يف العامل (فيكتوريا) واللجنة
املنظمة يف لبنان ويف دول االغرتاب وللشيخ ميشال الدويهي
الرئيس العاملي اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل ،ولرئيس
اجمللس القاري السيد طوني يعقوب ،ورئيس جملس والية
فيكتوريا السيد سابا ومجيع العاملني معهم».
ثم ألقى رئيس اجمللس التشريعي وعضو اإلقليم الشرقي يف
والية فيكتوريا السيد بروس أتكنسون كلمة شاملة عن معنى
االحتفال قائ ًال« :ملكة مجال لبنان – أسرتاليا  ،2012هو العنوان
الذي يقتدي به املواطن الصاحل ،ألنه يربز الصورة اإلجيابية

للجالية اللبنانية اليت جعلت من أسرتاليا موطنًا هلا .وهو عنوان
لالفتخار يف اهلوية الثقافية ،اليت تربز جي ًال من الشبيبة الذين
سيتبأوون املناصب القيادية يف أسرتاليا يف املستقبل.
وهذا العنوان هو أيضا دليل على إبراز الشخصية ،والقيم
املدنية ،اخلاصة بكم ،كما تربز أفضل ما لديكم من املعرفة،
واملواهب ،والطاقات ،على تقديم املساهمة اإلجيابية جملتمعنا
األسرتالي.
يقرب بني الناس يف اجملتمع ،وهو
الذي
هو
عنوان
إن هكذا
ِّ
عنوان يعد إجنازًا يف حد ذاته ،بل هو نقطة انطالق ميكن من خالهلا
حتقيق املزيد من اإلجنازات أكثر أهمية.
شخص واحد فقط سيحمل اليوم لقب امللكة ،مع أن كل
املشاركات يستحقن ذلك ،واجلميع اآلن يشاركن يف التحدي
املتمثل يف التقريب بني الناس ،وإبراز إمكانيات جديدة للمجتمع
األسرتالي اللبناني ،وهذا ما يشجع ويلهم اآلخرين ،وال سيما
الشبيبة ومنحهم األدوار القيادية».
بعد ذلك ألقى رئيس بلدية مورالند السيد جان كافاناغ كلمة
جاء فيها :إنها ليلة سعيدة ،وحدث رائع ،أمتنى جلميع املشاركات
أطيب التهاني ولعائالتهم .وإني ألكيد أن هذا احلدث يف تاريخ
اجلالية ،سيبقى حمفوظًا يف ذاكرة املشاركني به كما سيبقى إىل
األبد يف ذاكرة املشاركات فيه كلحظة سعادة وفرح تغمرهن كلما
أتوا على ذكر هذه الليلة السعيدة .ويسعدني جدًا أن أكون أحد
احلكام يف األمسية الختيار ملكة مجال لبنان – أسرتاليا يف والية
فيكتوريا ،اليت ستمثل األسرتاليني اللبنانيني يف لبنان».
أما االحتفال الفين فقد ابتدأ مع الفرقة األكادميية للرقص
الروسي يف فيكتوريا ،حيث قدمت عدة رقصات متنوعة من
البالية والفولكلور الروسي املميز نالت إعجاب وتقدير احلاضرين،
قدم السيدين يوسف سابا وأنطون يعقوب هدية رمزية
بعد ذلك َّ
للسيدة سوزان طومسون مسؤولة الفرقة الروسية عربون تقدير
ملساهمتها يف تقديم الفرقة الروسية جمانًا مبناسبة انتخاب ملكة
مجال االغرتاب اللبناني يف الوالية.
بعدها أعلنت مقدمة احلفل اآلنسة ساندرا جباني عن أمساء جلنة
التحكيم املؤلفة من :رئيس اجمللس التشريعي وعضو اإلقليم
الشرقي يف والية فيكتوريا السيد بروس أتكنسون ،ورئيس
بلدية مورالند السيد جان كافاناغ ،والسيدة ديانا سيليجاك
الرئيس التنفيذي جملموعة مؤسسات نيويورك اسرتاليزيا شياغو
للتجميل ،والسيدة ماري ليوني الرئيس التنفيذي جملموعة بوفالو
لتطوير املهارات والتدريب ،الذين أخذوا أماكنهم بعيدًا عن أماكن
احلاضرين ليسجل كل منهم مالحظاته بعني ثاقبة خبرية ،حركات
املشاركات وأدائهن.
ثم أعلنت عن أمساء املشاركات يف هذا احلفل وهن حبسب
التسلسل األجبدي اإلنكليزي :أجنيال حداد ( 22عاما) ،كريستيل
راجح ( 17عاما) ،دانيا دبليز ( 24عاما) ،جانيفر شاهني (17
عاما) ،جيسيكا هيكل ( 21عاما) ،جوسيان عبد اهلل ( 22عاما)،
مارسيل شليطا ( 17عاما) ،ماري محصي ( 20عاما) ،ماري بركات
( 17عاما) ،جنال فخري ( 22عاما) ،نانسي طيبا ( 21عاما) ،ناتالي
رفول ( 20عاما) ،نور عماد ( 17عاما) ،باتريسيا نوجا ( 21عاما)،
روزماري أسعد ( 18عاما) ،زينة زغيب ( 20عاما) .اللواتي دخلن
مع ذويهن إىل ساحة املسرح ليقدموا معًا رقصة الدبكة اللبنانية
املميزة وسط تصفيق احلضور وإعجابهم.
بعد ذلك توالت املشاركات منفردات يف تقديم رقص الدبكة
مع ذوي كل منهن .ويف اسرتاحة الدورة األوىل من احلفل كان
للرقص الشرقي حصته ،حيث قدمت الراقصة مايا رقصات
شرقية منوعة أهلبت أكف احلضور يف أدائها.
ويف الدورة الثانية شاركت جمموعة من األطفال يلوحون باألعالم
األسرتالية واللبنانية يف دخول املشاركات حيث قدمت كل منهن
رقصة منفردة على أنغام أغاني وموسيقى لبنانية وعاملية استمرت
ألكثر من ساعة ونصف الساعة ،بعد أن أعلنت مقدمة احلفل عن
أن الفائزة ستشارك يف احلفل الكبري يف لبنان ضمن جمموعة من
مؤلفة من  35من ملكات االغرتاب اللبناني من أرجاء العامل.
ومع بدء اسرتاحة الدورة الثالثة من احلفل قدمت فرقة كاتومبا
الربازيلية للرقص لوحة رائعة من الرقصات الربازيلية املنوعة
قدم األخوين التوأم سرجون
نالت إعجاب احلضور وتقديرهم .ثم ّ
ومسري وصلة من األغاني اللبنانية املختارة وامليزة مبرافقة
الراقصة عليا.
ومع بدأ العد العكسي للحظة اختيار امللكة وبني اهللع النفسي
والفرح العارم ،عادت املشاركات إىل املسرح حيث قدمت كل

رقص ودبكة وفرح

منهن عرضًا أخريًا بأزيائهن الرائعة ،حيث تسمرن على املسرح
يف انتظار إعالن نتيجة جلنة التحكيم .ومع اقرتاب الساعة منتصف
الليل طلبت مقدمة الربنامج اآلنسة ساندرا جباني من املصور
الفنان جورجيو الزين باسم (ترامييديا للتصوير الفين) التقدم
إىل املسرح ليعلن صاحبة أرق وأمجل صورة من املشاركات،
فكانت صورة اآلنسة جنال فخري .كما طلبت من السيدة سوزان
باكار املسؤولة عن تنظيم احلفل ،ومن السيدة غولدا الشيخ
مدربة الرقص التقدم إىل املسرح حيث قدم هلما رئيس اجلامعة
يف الوالية السيد يوسف سابا والرئيس القاري للجامعة السيد
أنطون يعقوب هدية تقديرية وشكر خاص على ما بذلته كل
منهما من جهد كبري ومميز يف اإلعداد وتنظيم احلفل وتدريب
قدم كل من االطفال سابا
املشاركات يف أنواع الرقصات .ثم ّ
اليو ،إينا روزا ،كريسنت الشيخ وإيزبال أبي زيد هدايا رمزية لكل
قاضي حتكيم عربون تقدير وشكر ملشاركتهم يف اختيار امللكة
ووصيفتيها .وكذلك قدم السيدين نعمة بيطار وعصام سليمان
هدية قيمة لآلنسة جينيفر شاهني اليت مت اختيارها كأمجل موديل
شعر من قبل املشاركات أنفسهن.
ومع اشتداد أعصاب املشاركات واحلاضرين طلبت مقدمة احلفل
الرئيس القاري للجامعة السيد أنطون يعقوب ،ومن نائب الرئيس
العاملي للجامعة الشيخ جو عريضة ،ومن رئيس الوالية السيد
يوسف سابا التقدم إىل املسرح إلعالن نتيجة قضاة التحكيم يف
اختيار الوصيفة الثانية اليت قدمها السيد يوسف سابا وكانت
اآلنسة باتريسيا نوجا ،الوصيفة األول اليت قدمها الشيخ جو
عريضة وكانت اآلنسة أجنيال حداد ،أما امللكة فكانت اآلنسة جنال
فخري اليت قدمها السيد أنطون يعقوب .وهنا ال بد من أن نشكر
السيدة هلن ادورد لتقدميها هدية قيمة لالنسة فخري والسيد
فادي أبو زيد لتقدميه هدية قيمة أيضًا لالنسة حداد واالنسة
نوجا.
وبني دموع الفرح وانبهار احلاضرين وتقديرهم يف حسن
التنظيم واإلشراف والضيافة ،وتقديرهم للجنة التحكيم ،مت توزيع
هدايا خاصة ومميزة جلميع املشاركات يف احلفل ،كما مت توزيع
هدايا رمزية تقديرية وشكر كبري لكل الذين شاركوا يف تقديم
هذا احلفل الرائع بدءا من مقدمة احلفل اآلنسة ساندرا جباني
إىل الفنانني والفنانات فنيًا ،خاصة السيد عبدو جباني الذي
طبع ووزع كتيب عن املناسبة ،يتضمن صور املشاركات وكلمات
اخلطباء وخاصة كلمة األمني العام العاملي للجامعة اللبنانية
السيد طوني قديسي وكلمة رئيس بلدية ضهور الشوير االستاذ
الياس نقوال بوصعب ،وإىل الشباب الذين رافقوا املشاركات
خالل الدورات الثالث :أنطوني موسى ،وشادي بوصعب ،وإيلي
هدموس ،وطوني باركو ،واملصور الفنان جورجيو الزين ومصور
الفيديو الفنان جوني عبيد والسيدة روال الشيخ ،وهدى عجوز،
وديانا طويل وللفنانني سرجون ومسري واملشرف على تقديم
املوسيقى مهندس الصوت جو شلهوب ،الذين اختتموا احلفل
بوصلة رائعة من الغناء اللبناني املميز.
هكذا سطع جنم ملكة مجال االغرتاب اللبناني من والية فيكتوريا
 أسرتاليا ،اليت ستغادر اسرتاليا نهار اجلمعة بتاريخ  20متوز بدعممن شركة روتنا للسفريات مع شركة ويت بريوت (مازن تابت)
لتمثل أسرتاليا يف االحتفال الكبري يف لبنان  11آب .2012

واعاله بعض اللقطات
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مناسبات

مجعية الصداقة اللبنانية _األسرتالية تكرم القنصل ماهر اخلري

القنصل الخري يلقي كلمته ويبدو عصفور ،ميهايلوك والزميل علم الدين

ميهايلوك ،عصفور ،الخري ،علم الدين والزميل املغوش
كرمت مجعية الصداقة اللبنانية األسرتالية برئاسة سعيد علم
الدين القنصل الشاعر ماهر اخلري يف مطعم «البالك روك» يف
سيدني ،أسرتاليا ملناسبة انتهاء فرتة خدمته يف كانربا حبضور
نائب مدينة الكمبا روبريت فورلو ،نائب مدينة بانكستاون تانيا
مهاليك ،رئيس بلدية بانكستاون كارل عصفور ،رئيس بلدية
كانتربي براين روبسون ،نائب رئيس بلدية كانتربي خضر صاحل،
عضو بلدية املنية أمحد علم الدين ،الشيخ باسم علم الدين ،منسق
تيار املستقبل يف أسرتاليا عبداهلل املري ،منسق تيار املستقبل
يف والية نيو ساوث ويلز مسري الصاج ،مسؤول اللجنة اإلنتخابية
يف تيار املستقبل الدكتور توفيق نصوح ،عن التيار الوطين
احلر نسيب اهلاشم ،مع حممد درباس وريتشارد طنوس ،حزب
الكتائب اللبنانية بيرت مارون ،القوات اللبنانية شربل فخري وليشع
الشدياق ،رئيس حركة أمل يف أسرتاليا كامل مسلماني ،ممثل
احلزب التقدمي اإلشرتاكي ربيع حممود رئيس جملس اجلالية اللبنانية
عدنان مرعي ،رئيس مجعية أبناء املنية وضواحيها اخلريية فوزي
ملص ،مسؤول العالقات العامة مجال زريقة ،املسؤول اإلعالمي
رامي دندن ،الرئيس السابق جلمعية أبناء املنية وضواحيها اخلريية
عمر قاسم ،مجعية حبنني املنية ممثلة بالسيد جالل الصديق ،رئيس
مجعية بريوت اخلريية األسرتالية نبيل العطشان ،ونائب الرئيس
شريف اللبان ،رئيس مجعية أبناء عكار اخلريية خالد الكردي ،منسق
التيار الوطين احلر يف أسرتاليا نسيب اهلاشم ،مع حممد درباس
وريشارد طانوس ، ،رئيس رابطة إحياء الرتاث العربي ورئيس
مجعية كفرصارون ايلي ناصيف ،ممثل جلنة أصدقاء اللواء أشرف
ريفي طالل سيفو ،منسق هيئة الصداقة املسيحية اإلسالمية
الدكتور مصطفى علم الدين ،الدكتور مجال الريفي ،الدكتور خالد
األمسر ،نائب رئيس مجعية ذوي احلاجات اخلاصة يف والية نيو
ساوث ويلز رياض الدهييب ،مدير املدرسة اللبنانية العربية أمحد
زريقة ،مدير مدرسة أوبرن العربية أمحد علم الدين ، ،رئيس حترير
موقع العنكبوت اإللكرتوني نبيل ضناوي ،ممثل جريدة املستقبل
ايلي كلثوم ،مسؤول العالقات العامة يف جريدة اهلريالد وممثل
تلفزيون الغربة أكرم املغوش ،مدير مكتب سيدني جبريدة الوسط
فادي احلاج ،إذاعة صوت الفرح ممثلة باإلعالمية الزميلة نادين
الشعار ،مدير مكتب سيدني بشركة الشمال ميديا حممد شبارو،
ومديرة مواقع التواصل اإلجتماعي يف الشركة مهى اخلري ،مدير
مكتب الشمال برس يف سيدني شادي األيوبي ،الفنان حممد
الشريف ،الفنان حيدر عبادي ،الشاعر وديع سعادة ،،رجل األعمال
سامل سكر ،مدير مؤسسة طليس يف حلبا-عكار عدنان املرعيب،
وحشد من أبناء اجلالية اللبنانية والعربية.
قدم املناسبة الزميل سايد خمايل وحتدث كل من النائب
روبريت فورلو والنائبة تانيا مهاليكو رئيس بلدية بانكستاون كارل
عصفو ورئيس بلدية كانتربي براين روبسون  .ونوه املتكلمون مبا

الزميل علم الدين يلقي كلمته

القنصل الخري يتوسط الزميلني نبيل ضناوي واكرم املغوش
قدمه القنصل اخلري للجالية اللبنانية ومتنوا له التوفيق يف مسريته
الدبلوماسية والشعرية.
علم الدين
ورحب رئيس مجعية الصداقة اللبنانية االسرتالية املهندس سعيد
علم الدين باحلضور« ،شاكرًا مجيع من لبى هذه الدعوة املميزة
واليت مجعت كل اطياف اجلالية اللبنانية والعربية يف سيدني لوداع
ابنها البار القنصل الشاعر ماهر اخلري».
وأشار علم الدين اىل «الدور الكبري الذي لعبه القنصل اخلري
يف كل اجملاالت وال سيما على الصعيد الدبلوماسي ،الثقايف،
اخلدماتي واالجتماعي يف اجلالية.:
وأكد على ضرورة مواصلة العمل الثقايف الذي بدأه اخلري ودعمه
على خمتلف الصعد.
وعن مجعية الصداقة اللبنانية األسرتالية ،قال« :تأسست مجعية
الصداقة اللبنانية األسرتالية بهدف تطوير التعاون بني أسرتاليا
ولبنان على اسس من الصداقة والتفاهم والثقة املتبادلة .وتدعو
اجلمعية اىل االحرتام املتبادل وحتمل كل جانب ملسؤليته .وابوابها
مفتوحة على مصراعيها امام كل من يشعر بالتزامه باجلهود الرامية
اىل تنمية العالقات اللبنانية األسرتالية ورعايتها .فض ًال عن
انها تعتمد الشفافية داخليًا وخارجيًا وتتيح ألعضائها وشركائها
امكانيات املساهمة يف انشطتها بصورة فعالة».
وأضاف« :تتعاون مجعية الصداقة اللبنانية األسرتالية تعاونا
وثيقا مع سفراء البلدان العربية يف أسرتاليا ومع كافة االحزاب
واملؤسسات األسرتالية واللبنانية ولكنها التعترب نفسها العبًا او
حزبًا سياسيًا يف خضم الصراعات السياسية».
وأشار اىل أن« :مجعية الصداقة اللبنانية األسرتالية تعمل من
خالل التعاون مع وسائل االعالم األسرتالية واللبنانية والعاملية
على زيادة االهتمام املتبادل باملواضيع األسرتالية – اللبنانية.
ومن خالل العمل االتصالي املكثف ،فان اجلمعية تساهم يف زيادة
االهتمام والتفاهم املتبادل لتقاليد كل طرف وثقافته« .
وختم قائ ًال« :من املواضيع املركزية يف برنامج عمل اجلمعية
التعاون يف جمال التعليم وتشجيع املبادرات االجتماعية املتعلقة
بهذا اجملال .ويشمل اقامة عالقات الصداقة اىل جانب العالقات
والتبادل بني أسرتاليا ولبنان وتعزيز احلوار بني األسرتاليني
واللبنانيني بشكل عام واألسرتاليني من ذوي االصول اللبنانية
بشكل خاص».
القنصل اخلري
ثم القى القنصل اخلري كلمة قال فيها :
ٍ
«مل يكن سه ًال اإلنتقال من
مدينة ال تنام مكتظة بالناس والسهر
ٍ
واملوسيقى...وحفالت ال تنتهي
وأحالم تتهادى على صفحة النيل
ٍ
وردًا وأنوارًا ...وكانت كانبريا ،اهلادئة النائمة  ...هكذا دائمًا
عملنا الدبلوماسي ،مفاجآت ال تنتهي ،وحتديات كاحلياة اليت تشهر

الزميل علم الدين يقدم هدية للقنصل ماهر الخري

القنصل الخري يتوسط الزميلني سعيد علم الدين ونبيل ضناوي
سيفها يف وجهنا ،ودائمًا اللعبة ذاتها; يا قاتل يا مقتول.الفشل
يف عملنا ممنوع ،نعم ،حنن ال نقطع املسافات  ...وننتقل من غربة اىل
غربة ،إ ً
ال يف احلقيبة رسالة ،ويف القلب وطن ،ويف البال والوجدان
وعلى الشفاه إسم لبنان».
ٍ
اضاف « :أنا كلبناني متحدر من
أسرة ربت على حب الوطن،
والتفاني يف الوطنية ،وان اإلنسان مهما كان لونه ودينه
وإنتماؤه ،هو أخ لإلنسان.ففتحت باب مكتيب يف السفارة للجميع
ويف القنصلية أيضًا  ...ألنين هنا ألسهل ُ
وأجنز وأجتهد يف جعل
بعثاتنا بيتًا لبنانيًا دافئًا ،وزيارته مشوارًا مجي ًال نشتاقه وحنبه
...وأومن أن ال أحد
خالد ،ال أنت وال أنا ،وال زماننا ،واأللقاب
ٌ
تفنى ،واملراكز تتهاوى ،وال تبقى إ َ
ال أعمالنا ...كلنا عابرون مثل
الظل  ...والصراع يبقى  ...عسانا أال ُنهزم  ...ونربح املعركة
أينما حللنا ،ويف أسرتاليا بالذات ،حيث اجلاليات متعددة والثقافات
والتحديات ...ال جتعلوا شيئًا يهزمكمَ ،
تذكروا أنكم أبناء األجبدية،
واللون واألرز والشموخ والبطولة ...كونوا سفراء لبلدكم األم يف
أسرتاليا ،وسفراء أسرتاليا يف لبنان.ففي التعددية غنى وعبور
اىل ضفاف الثراء والنجاح.والثقافة هي أمجل اجلسور املؤدية اىل
النجاحات والتألقات.وليس باخلبز وحده حيي اإلنسان ...والتقى
الشعر بالدبلوماسية ،ليحتويها ،ألن الكلمة هي اليت تبين
وتشيد
َ
العالقات املميزة بني الشعوب».
وتابع «احضنوا الكلمة العربية ،كي جتذروا أصالتكم وأمزجوا
بها ثقافتكم األسرتالية ،للتغريد خارج السرب،
للتميز ،متامًا كما
َ
متيزت بني كل احلضارات ...وحضارة
احلضارة األندلسية اليت َ
تطوي حضارة  ...وزمن يطوي زمنًا  ...ويبقى الصراع بني الظل
والنور ...وإني أتطلع اىل جالية لبنانية مشعة باإلشراق التارخيي
اللبناني يف أسرتاليا ،من نور اهلل ولدمت ،ابقوا نورًا وال ترتكوا
الظلمة تهزمكم ...سأمضي  ...ويف جعبيت الكثري من احلكايات
واخلفايا ،وفن تدوير الزوايا  ...كلها دونتها ،ويف املستقبل حتمًا،
سأنشرها يف كتاب ،إكرامًا للجالية اليت شاركتها أفراحها وأحزانها
وتطلعاتها ورؤاها
...ووفاء هلذه احلقبة من حياتي ...حقبة غنية
ً
بالتجارب واحلكم يف مجيع امليادين».
وختم »،ال يسعين إال أن أشكر مجعية الصداقة اللبنانية
األسرتالية وعلى رأسها األخ والصديق اإلعالمي سعيد علم الدين
الذي أثبت بأنه رمز احليوية والنشاط والعطاء الغري حمدود للجالية
اللبنانية والعربية يف أسرتاليا ،أشكر مجعية الصداقة على هذا
العشاء التكرميي ،وأشكركم مجيعًا على حضوركم ،شكرًا واىل
اللقاء».
ويف اخلتام قدم علم الدين درع مجعية الصداقة اللبنانية
األسرتالية للقنصل اخلري الذي بدوره قدم شهادة تقدير من
السفارة اللبنانية للزميل علم الدين مثتيًا على جهوده يف خدمة
اجلالية يف أسرتاليا.
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اعـــالنات

يتقدم رئيس بلدية أوبرن

رونــــي عويـــــك

ونائب الرئيس هشام زريقة
ومجيع أعضاء اجمللس البلدي واملوظفني

بأحر التهاني من اجلالية االسالمية خاصة والعربية عامة

مبناسبة شهر رمضان املبارك

أعاده اهلل على اجلميع باخلري واالزدهار والسالم
وكل عام وأنتم بألف خري

ويعلن أن أبواب مكتبه مفتوحة لتلقي الشكاوى وتقديم املساعدة
واالستماع لكل رأي من شأنه تحسني أداء العمل البلدي

مرشح حزب االحرار ملقعد اوبرن

نادر عطية يهنئ
يتقدم عضو بلدية اوبرن ،مرشح حزب االحرار
ملقعد اوبرن يف انتخابات الوالية

السيد نادر عطية Ned Attieh

بأحر التهاني من سكان منطقته االنتخابية خاصة
والجالية االسالمية والعربية عامة بمناسبة حلول
شهر رمضان املبارك اعاده اهلل على الجميع بالخري
والربكات ...
ويعلن السيد نادر عطية ان مكتبه مفتوح لتقديم
كل خدمة ومساعدة ممكنة ويمكن االتصال به
على الرقم:

0404064901

CLR Ronney Oueik
Mayor for Auburn Council
with

Hicham Zraika
Deputy Mayor
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رئيس بلدية بانكستاون
كال عصفور يهنئ
رمضان هو شهر االحتفال بجمال اإليمان
االسالمي بالتزامه االهتمام بالفقراء
واملعوزين وخدمة االخرين  ....وعلينا
جميعا ان نستوحي من هذه القيم.
أتقدم باالحرتام الشديد وبأحر التهاني من
الجميع خالل هذا الشهر املبارك وأتمنى لكم
ولعائالتكم حياة غنية بالخري بالربكات

Clr Khal Asfour
MAYOR OF BANKSTOWN

Ph: 9707 9523
Fax: 9707 9517

www.bankstown.nsw.gov.au

يتقدم نائب مقعد ايست هيلز
غلني بروكس
Glenn Brookes MP

بأحــــر التهانـــــي
من اجلالية االسالمية خاصة والعربية عامة
يف منطقة ايست هيلز

مبناسبة شهر رمضان املبارك
أعاده اهلل على اجلميع باخلري واليمن والربكات

Glenn Brookes MP
member for East Hills
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ترشيح رجل العام يف منطقة سانت
جورج لعامي  2010و2011

خليل ابراهيم

عن الدائرة الثالثة يف بلدية روكدايل
يعلن رئيس بلدية روكدايل بيل سارافينوفسكي
( )Saravinovskiعن ترشيح نفسه النتخابات
البلدية يف شهر ايلول /سبتمرب عام .2012
لقد تم انتخابي لعضوية املجلس البلدي الول مرة
عام  1982وكان لي الفخر ان أُنتخـَب رئيساً للبلدية
لـ  6دورات.
انني أشعر بالفخر ملا قدمته الجالية اللبنانية
والعربية ملدينة روكدايل ،ويسعدني أن أُعلن ضمن
الئحتي االنتخابية السيد خليل إبراهيم الذي يحظى
باحرتام كبري يف املجتمع لخدماته وأعماله الخريية
واالجتماعية باإلضافة للسيد بول  ،Kamperابن
ستيف  Kamperاملعروف بنشاطه الكبري يف
املجتمع.
ان مخططنا للسنوات الـ  4القادمة بسيط وهو
خدمة املجتمع وجعل روكدايل مكانا أفضل للحياة
والعيش فيها.
يرجى ممن لديه اي سؤال او استفسار االتصال:
بيل سارافينوفسكي0414 139 068 :
خليل إبراهيم0403 129 777 :

اقرتعوا لالئحة
بيل
سارافينوفسكي
()Saravinovski
لتكون صوتكم
يف مجلس بلدية
روكدايل

Mayor Bill Saravinovski from Rockdale Council
announces that he was standing for re election at the
Council elections in September 2012.
Since 1982 I have been a Counsellor and I have been
proud that I have been your mayor for the past 6
terms.
I have been proud of what the Lebanese community
has done in the City of Rockdale and I am delighted to
have on my team Khail Ibrahim who is well respected
in the community for his community works in addition
I have Paul Kamper , the son of Steve Kamper on our
list. Paul is very active in the community.
Our plan for the next 4 years is simple and that is
to serve the community and make Rockdale a better
place to live.
;Our contact details are
Bill Saravinovski: 0414 139 068
Khail Ibrahim: 0403 129 777
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Connect with us on:

Media Center
Video-on-Demand

Movies

Aburn
Zam Zam Market......................(+61) 431-207-576
Adellaid
Persian Grocery........................ (+61) 884-438-599
Allawah
Billy Biz Solution........................(+61)410-103-848
Belmore
Ann TV .......................................(+61) 400-466-484
IPTV Techheads ........................(+61) 413-240-342
Brisbane
Afshar Market .......................... (+61) 738-477-396

YouTube

Pay-Per-View

TV Series

Canberra - Lyneham
Arabic IPTV............................ (+ 61) 4-100-60-100
Geelong
Nima Satellite....................... (+ 61) 4-017-29-598
Melbourne
Ishtar Persian Bazar................ (+61) 393-549-212
Austech Telecom..................... (+61) 410-514-439
Bamyan Halal Butchers.......... (+61) 397-932-636
Super Gulf………................... (+ 61)398-502-992
Nas Data Communication......(+61) 387-949-876

Parammata
Little Persia ................................ (+61) 29-630-1648
Perth
City Fresh Supermarket........... (+61) 892-275-659
Perth Sartaj Gran Satellite....... (+61) 423-631-129
Osborne Park Perth
Sid Satellite ................................ (+61) 415-406-500
Monterey
Digitech Sound & Vision ..................(+61) 29-593-2650
Thomastown
Professional system & network ....(+ 61) 452-233-002

Sydney
AVA Satellite............................. (+61) 401-491-546
Super Sahel.............................. (+61) 294-176-766
Tech Solutions......................... (+61) 402-666-555
Bullono.................................... (+61) 043-300-8974
Niavaran Market .................... (+61) 294-771-772
Broadcasting Australia Satellite ....(+61)298-91-2551
Sahibi Supermarket..................(+61)286-777-927
Padstow
Image for Computer ............... (+61) 450-296-121

agentsupport@glarab.com

.com

Customer Service:
Tel: +61-28-355-0162
1-800-1989-1989

Sales:
Tel: +1-604-293-1000
1-866-760-4000

Fax: 1-905-709-1910
email: info@glarab.com

10-11-0007

Radio


SHOUTcast

08-10-0033

TV Channels

Picasa
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اعالنات

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات
والتجهيزات املنزلية

تشكيلة واسعة جدا من البالط واالدوات الصحية والكهربائية والدهان والسجاد واملغاطس و Spas
و  Vanitiesو  Showerscreensواملغاسل واهلدايا واالبواب وكل متطلبات ولوازم املنازل

بالط سرياميك وبورسالن  ..هدايا على انواعها

صالة عرض تقع
على مساحة  3000مرت مربع
جودة ونوعية بأسعار ال تنافس
خدمة ودودة وصدق يف املعاملة
حسومات كبرية على سائر املوجودات وخاصة حلاملي هذا االعالن

أشهر املاركات بأرخص األسعار

كل ماحتتاجونه لبناء وجتديد منازلكم جتدونه حتت سقف واحد
زوروا أحد مراكزنا للتجارة والبيع باملفرق

70 Oxford Street, Guildford NSW 2161
Phone:: 02 8724 5800
Fax:: 02 8724 5911
Website:: www.hbhome.com.au
Email:: sales@hbhome.com.au

& Head Office
Showroom:
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يتقدم عضو جملس الشيوخ يف الوالية

تتقدم نائبة مقعد بانكستاون

شوكت مسلماني

تانيــــا
ميهايلـــــوك

من أبناء اجلالية
العربية خاصة
واجملتمع
االسرتالي عامة

من اجلالية
العربية عامة
واالسالمية خاصة

احملامي

بأحر التهاني

Tania Mihailuk MP
MEMBER FOR BANKSTOWN

For State Government related issues

بأحر التهاني

The Hon.

Shaoquett
Moselmane MLC.

مبناسبة شهر رمضان املبارك
أعاده اهلل على اجلميع باخلري واليمن والربكات

وكل عام وأنتم خبري
يتقدم رئيس االتحاد
الفيدرالي للمجالس
االسالمية () AFIC
املنتخب حديثاً

الحاج حافظ قاسم

واللجنة االدارية املنتخبة
بأحر التهاني من الجالية
االسالمية خاصة والعربية عامة بمناسبة

حلول شهر رمضان املبارك

اعاده على الجميع بالخري والربكات
وعلى الجالية العربية وأوطاننا باألمن
واالستقرار والسالم

For help with State Government Issues
Hj^iZ&!AZkZa(!)%'")&%8]VeZaGY!7Vc`hidlc
ZaZXidgViZd[[^XZ#WVc`hidlc5eVga^VbZci#chl#\dk#Vj

Fax: 9708 3960

Ph: 9708 3838

مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك
أعاده اهلل على اجلميع باخلري واليمن والربكات

وكل عام وأنتم خبري

يتقدم عضو بلدية ليفربول

نـــاد منّــون
بأحر التهاني
من اجلالية العربيةعامة
واالسالمية خاصة مبناسبة

شهر رمضان املبارك

أعادها الله على الجميع
بالخير واليمن
Ned Mannoun
والبركات
Councillor Deputy Mayor
وعلى أوطاننا باألمن والسالم

وكل عام وأنتم خبري
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يتقدم سعادة النائب يف برملان فيكتوريا
عن املنطقة الغربية مللبورن

االسـتاذ خليل عـيده

بأح ّر التهاني من اجلالية االسالمية خاصة
والعربية عامة مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك

أعاده اهلل على اجلميع باخلري واليمن والربكات
وكل عام وانتم خبري
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Hatem

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

Electrical Contracting

CENTRAL IMMIGRATION SOLUTIONS.
Registered Migration Agent
MARN; 1174229
FOR ALL ENQUIRIES
CALL DIANNA EL-HALABI
ON 0413 805 930.
Email: delhalabi1@gmail.com

حاتم

At Central Immigration Solutions, our qualified legal experts can assist
with all areas of practice, including
*Permanent Visas
*Temporary Visas
*Citizenship
*Visa Cancellation
*Deportation
Call us today to find out what we can do for you.

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن
*Appointed by the Victorian Government Justice of the Peace Reg No. 11838
*Appointed and authorised by the Australian Government Civil Marriage
Celebrant Reg No. A11175
*Individual and Personal ceremonies for all occasions and cultures

لالتصال على الرقم0457555555 :

**Marriages* *Commitments* *Funerals

جلميع احتياجاتكم يف ما خيص معامالت اهلجرة اتصلوا خببرية اهلجرة
السيدة ديانا احلليب على الرقم0413805930 :

ال مرياج
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كانت ومازالت شركة
للتمديدات الكهربائية
كانت وما زالت تقدم أفضل
الخدمات على أنواعها
املؤسسة تضم فريقا كامال من
االختصاصيني يف التمديدات
الكهربائية ألكرب املؤسسات واملنازل السكنية
خدمة سريعة  ..صدق يف املعاملة ..كفالة يف
العمل

نعمل  24/24ساعة يف اليوم
لالتصال بصديق اجلميع سايد حامت على األرقام
Tُel/Fax: 03 9391 0686

Mob: 0417 949 650

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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العالناتكم يف ملبورن
االتصال مبدير املكتب
الزميل كميل مسعود:
0405272581
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وفاة فاضلة
توفيت يف لبنان داربعشتار قضاء الكورة لبنان املارونية.
املأسوف على خصاهلا احلميدة
التفاصيل كاملة بعد عودة ولدها سايد
حامت من لبنان.

املرحومة مسيحية العلم حامت

والدة السادة :الياس وسايد وشفيق
حامت.
هذا وكان لنبأ وفاتها احلزن واالمل
الشديدان يف نفوس العائلة واالقارب
واهالي داربعشتار وخصوصًا ولدها سايد
يف ملبورن الذي طار على الفور اىل لبنان
اللقاء النظرة االخرية الوداعية على الوالدة
احلنونة.
ومن املقرر ان يقام قداس وجناز لراحة
نفسها يوم السبت يف 11آب  2012عند
مساء يف كنيسة سيدة
الساعة السادسة
ً

أ فر ا ن ا أل ر ز

لصاحبها بشارة طوق وأوالده
نصنع الرغيف اللبناني األصيل
خبز أمسر وأبيض  -مجيع أنواع
املعجنات
حلم بعجني ،مناقيش زعرت ،فطاير
بسبانخ -فطاير جببنة ومجيع
أنواع الزيوت خاصة اخلالي من
الكولسرتول
وزيت الزيتون املستورد من لبنان
وباقي البلدان اجملاورة
نظافة تامة مع أفضل األسعار
33 - 37 High St, Preston VIC 3072

Tel: 03 9484 4999
Fax: 03 94844566

افران اهلدى للمعجنات

أفران ّ
عكار

بإدارة خالد اخلضر

تقدم أشهى أطباق
املعجنات
حلم بعجني ،منقوش
بزعرت ،فطاير بسبانخ،
بيتزا بسجق ،عجة
بالبيض وأصناف
أخرى متعددة من
املأكوالت الشهية.

اللحوم واخلضار طازجة يوميًا
تامة وخدمة مميزة
نظافة ّ

254 Sydney Rd, COBURG VIC
Tel: 03 9384 6103

استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف
ملبورن على املوجة

تقدم يوميا املنقوش بزعرت  -لحم بعجني -
فطاير بسبانغ وبجبنة  -كعك بسجق  -بيتزا
 فطاير لبنانية واجنبية  -سندويشات وجميعانواع املعجنات
اطباق متنوعة  ..لقمة شهية  ..خدمة سريعة
ونظافة تامة
اطلب ما تشتهي نفسك فتجد اكثر
تمتعوا باللقمة يف جو مريح
العنوان:

395 Sydney Rd, Coburg
Tel: 93542340

88.6 fm
حمالت اهلدى
مساء كل يوم أربعاء من الساعة
للمواد الغذائية
السادسة إىل الثامنة مساء

استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي
األول يف عامل التصوير

خطوبة  -زواج  -عمادات  -أعياد ميالد  -حفالت عامة
وخاصة وجميع املناسبات

استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان
Ph: 03 9354 4683
Mob: 0418 175 417 or 0425 822 244
75 Harding St, Coburg Victoria

جميع أنواع الحبوب والزيوت
وزيت الزيتون واملعلبات إىل املكسرات
واللنب....
محالت الهدى تغنيكم عن التفتيش وتؤمن
لكم كل ماتحتاجونه من مواد غذائية ...

393 Sydney Rd, COBURG VIC
Tel: 03 9354 2340
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مسعوديـــات
الصحافة

كميل مسعود

لكل مهنة يف حياة االنسان على االرض مقومات
خاصة بها .
الصحايف والطبيب والنجار وسائر املهن ،هذه
املقومات جيب ان يلتزم بها اصحابها.
الصحافة ليست للوجاهة وال للتعالي بل عمل مسؤول
ككل االعمال كما السماعة وآلة فحص الضغط
للطبيب واملنشار واملطرقة للنجار ،كذلك آلة التصوير
واملسجلة والقلم والورقة للصحايف.
الغاية يف املوضوع هو الصحفي واملراسل الذي خيجل
من استعمال االدوات الصحفية عدا القلم والورقة.
فالصحفي جيب ان يفتخر ويعتز ويكرب بآلة التصوير
واملسجلة كما بالقلم والورقة.
العزة والفخر يف ان تصور وتسجل وتستمع وتتلقى
املكاملات اهلاتفية واال تتهم باالستعالء واملكابرة.
كم انت كبري وكم تشعر بالعزة عندما متتلك يف
جيبك وبني يديك تسجي ًال لشخص مسؤول او
النسان عظيم كنت قد اجريت معه حديثًا وصورته
كما تقتضي املهنة ،فانك تشعر بسعادة تغمر قلبك
وبراحة الضمري.
فاحلديث الذي نأخذه من هنا ومن هناك يكون قد
سربه اليك اشخاص وشوهوه لك ومل يكن على
ّ
مفاجآت
هي
وتلك
حقيقته
تعرض الصحفي للنقد
ّ
وعدم الثقة باخلرب.
والسعادة هي عندما تتلقى على هاتف خاص بك
مكاملة تروي لك نبأ كنت تبحث وتفتش عنه او كنت
تتوقعه.
هذه هي الصحافة اليت ال تقابلها لذة يف احلياة
وبها يكتمل هناء العاملني يف هذا احلقل الذي جعلته
العناية رسالة من اقدس الرساالت ومسؤولية ال
حدود هلا.
ان عدة الشغل للصحفي رأمسال لكل صحايف او من
يعمل يف هذا اجملال على ان يكون حريصًا ان حيقق
جناحًا كبريًا وال يكون مرتهنًا الحد وحيفظ ما عنده من
اسرار او سبقات صحفية ليصيب الوجع الذي يبحث
عنه والذي بدونه ال يستقيم اي مجال او املعية.
اما الصحافة اليت ال تؤمن بضرورة اقتناء األشياء
اليت ذكرت فهي صحافة الزمن الذي مضى والذي
يشوه الصحافة ومسعتها يف هذا العصر.

Page 27

Melbourne

الساعة  25يف ملبورن

فريوز

*حتية لشاعر االجيال حممود درويش*
حتية العماله اجلديدة واملتجددة فينا على الدوام.
هز
حممود درويش ابن القضية ،كيف ننساه وهو الذي ّ
ضمري املاليني يوم استقال من منظمة التحرير الفلسطينية
رافضًا السلم املفروض على شعبه من الصهيونية العاملية
وعمالئها...وقتها قلنا ان استقالة شاعرنا الكبري كانت
احدى اروع قصائده..نعم يكفي ان هذا الكبري كان وراء
ّ
كل حجر قذفه اطفال فلسطني يف وجه العدو املغتصب،
ونعم ان قصائد حممود درويش اناشيد قومية تربط
االنسان باالرض ،واالرض بالوجدان ،والوجدان بقضية
تساوي وجودنا.
يبقى ان نرفع كلمة شكر لكل من السيدة جناة مارون
والسيد باسم جبالي احفاد مدينة «النور» الناصرة يف
فلسطني الصابرة على اهدائهم اهلادف ملكتبة االصالة.

بقلم متوز االمسر

*****
*الشاعر شفيق فياض*
		
يزور ملبورن هذه االيام الشاعر شفيق فياض حامل
هزت قرون الذل والعار
وسام العز والشموخ من نهضة ّ
والعبودية...
شفيق فياض «ابو ادهم» اه ًال وسه ًال بكم يف قلوبنا.
ملبورن ال ميكن ان تنسى نضالك بسالح الكلمة املفعمة
بشاعرية ابن اجلبل ،وجبعبة قصائدك اجملبولة برائحة الرتاب
واريج الصنوبر والسنديان.
نكرر اه ًال بطلة العطاء الواعد واجلمال الغافر...
*****
			
*صوت من الكورة اخلضراء*
اننا ال نلني ...ال ننكسر...ال حنين اجلباه...اننا حنيا
املأساة ،شاخمي الرأس ،يف اعماقنا الطمأنينة الكربى
والفرح الشامل ،الننا ،فيما يعمل غرينا الستمرار املأساة
وازكاء نار الفتنة يف الشمال واجلنوب ،حنن جناهد
الزالتها ،لتحسني احلياة ،لفك القيود ،لتطهري النفوس
والجياد اجملتمع االمثل عم ًال بنضال االنسان اجلديد حامل
قيم احلق واخلري واجلمال...الكورة خضراء مبفاهيم العدالة
االجتماعية اليت زرعها فينا انطون سعاده.

همسة

ّ
كل يدعي وص ًال بليلى
تقر له بذاك
ال
وليلى
ّ
ٍ
خدود
متى تشابكت دموع يف
تبينّ من بكى ممن تباكى

قنصلية العامة يف ملبورن
دعوة للمشاركة يف خميم الشباب

تنظم وزارة اخلارجية واملغرتبني /املديرية العامة للمغرتبني
املخيم احلادي عشر لشباب لبنان املغرتب من  10لغاية 19
متوز .2012
ميكن االطالع على كافة التفاصيل املتعلقة باملخيم على
املوقع االلكرتوني للمديرية العامة للمغرتبنيwww. :
emigrants.gov.lb
حتض قنصلية لبنان العامة يف ملبورن ابناء اجلالية اللبنانية
الكرمية الذين ترتاوح اعمارهم ما بني  17و 25عاما على
املشاركة يف هذا النشاط ملا له من اهمية يف تعزيز صلة
الشباب اللبناني بوطنهم االم
القنصل العام هنري قسطون

يا سيدة الضوء والغيم والبحر ونسيم املساء.
يا اليت فاضى منها الشجو حتى غاضت العتمة ،وكان
َ
ليلك ايامنا القاسية.
ترجيعها
سيدتي...
ّ
املطوبة ايقونة
يا
حب على عرش انطاكيا وسائر
ّ
ّ
املشرق....
يا املسكونة بالربى والوديان ،وحنايا التالل البعيدة.
يا املسكونية ،انت....يا ناي واورغن االيام
القادمة.
سيدتي...
ّ
يا من حضرت اليها مفاتيح العواصم على اطباق من
اللون والصدى ،ووجلت املدائن
املشرعة حلضورها
ّ
البهي.
سيدتنا...ورئيسة صلواتنا فريوز:
ّ
اننا نعرف انك حنطتنا ومخريتنا انت.
انت من اوراق طفولتنا ،وازهر صبانا ،وامجل قوافينا
وبياننا وصراخنا ووشوشاتنا ،انت...احلقل الذي ال
َ
باحلب واخلري
يعرف الاّ احلصاد الوفري والبيدر املليء
والعطاء....
حنبك سيدتنا النك ترتلني لنا دائمًا.
ّ
فاينما ّ
حل صوتك ،تبنى املعابد ويتناول الناس خبز
احملبة ومخر الوفاء.
فريوز انت شيء كبري يف وجداننا...

اجعلوا
الهريالد
رفيقة قهوتكم
الصباحية
إلعالناتكم يف
جريدة الهريالد
يف ملبورن ،
االتصال بالزميل
كميل مسعود
على الرقم
0405 272 581
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سامي مظلوم يومل على
شرف قنصل لبنان العام
يف والية فيكتوريا
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Melbourne

سفري لبنان الدكتور جان دانيال
يلتقي رئيس االحتاد وعددا من االطباء

التقى سفري لبنان لدى
جان
الدكتور
اسرتاليا
دانيال برئيس االحتاد
االخصائي
الدكتور
وليد االمحر وبعدد كبري
اللبنانيني
االطباء
من
اصل
من
واملتحدرين
لبناني وعائالتهم يف والية
بناء لدعوة كان
فيكتوريا
ً
قد وجهها الدكتور االمحر
لسعادة السفري من اجل
التعرف على االطباء من

السفري جان دانيال يلقي كلمته

القنصل يلقي كلمته

الدكتور احمر يلقي كلمته

القنصل قسطون-سعيد الصيداوي ،اميل الهاشم ،محمد صوفان ،احمد البعريني
وعاطف املكاري

السفري دانيال وعقيلته ،القنصل قسطون وعقيلته ،الدكتور احمر وحضور

الدكتور حنا الخوري والزميل كميل مسعود وحضور

سامي مظلوم ،القنصل قسطون وسريج مظلوم

الدكتور فرنسني والدكتور احمر وحضور

اصدقاء
ظهر يوم اخلميس املاضي اقام االستاذ سامي مظلوم مأدبة غداء
وداعية لقنصل لبنان العام يف فيكتوريا الدكتور هنري قسطون
مبناسبة انتهاء مدة عمله كقنصل عام يف فيكتوريا وعودته اىل
االدارة املركزية يف بريوت وذلك يف مطعم التوتوس.
اضافة اىل صاحب الدعوة سامي مظلوم واحملتفى به الدكتور
هنري قسطون حضر كل من:
سعيد الصيداوي ابو عمار ،ومدير اذاعة صوت لبنان الزميل
طوني شربل وامحد البعريين ابو نزيه وعاطف املكاري واميل
اهلاشم وحممد صوفان والزميل كميل مسعود مدير مكتب اهلريالد
يف ملبورن وقد اعتذر عن احلضور الشيخ بشارة طوق السباب
اضطرارية قاهرة وبعض املدعوين السباب خاصة.
وكان سعادة القنصل والضيوف الكرام موضع حفاوة يف ضيافة
االستاذ سامي مظلوم الذي غمر ضيوفه بعناية كاملة.
وكان الوقت جما ً
ال الحاديث كثرية يف قضايا الساعة على الساحة
اللبنانية والعربية.
ويف املناسبة اشاد سامي بالدور الذي لعبه القنصل خالل توليه
مهام القنصلية العامة يف فيكتوريا وقال :سعادة القنصل سنظل
نتذكرك يف كل مناسبة من مناسباتنا متمنيًا لك دوام الصحة
والتوفيق يف مهماتك اجلديدة اليت تنتظرك.
وقال سعادة القنصل اني اشكركم جزيل الشكر على كل ما
فعلتموه جتاهي خالل هذه املدة اليت مل اكن اشعر يومًا اني بعيدًا
عن اهلي واقاربي ووطين لبنان.
وعند الساعة اخلامسة مساء غادر سعادته والضيوف الكرام مطعم
التوتوس شاكرين االستاذ سامي املظلوم على الضيافة املميزة.

جهة ووضع سعادة السفري بأجواء املشروع الذي يعمل
عليه.
هذا وقد مت اللقاء ظهر يوم االحد املاضي وحبضور
قنصل لبنان العام يف فيكتوريا الدكتور هنري قسطون
وذلك يف منطقة .BALWYN-KOONAKA HALL
اللقاء كان مثمرًا حتدث فيه الدكتور وليد االمحر عن
اهمية املشروع الذي يعمل من اجله وكانت مناسبة
قدمت فيها االطباق اللبنانية املتنوعة واملشروبات
الروحية واحللوى الفواكه.
الدكتور وليد االمحر شكر سعادة السفري الدكتور جان
دانيال على تلبية الدعوة هو والسيدة عقيلته وقال ال
بد لي من ان اشكر اخي وصديقي قنصل لبنان العام
يف فيكتوريا والسيدة زوجته اللذين ساعداني كثريًا
على اجناح هذا العمل كما وشكر مجيع احلضور.
السفري الدكتور جان دانيال شكر قنصل لبنان العام
يف ملبورن الذي عمل يدًا بيد مع الدكتور الجناح هذا
املشروع اجلبار والفريد من نوعه يف االغرتاب اللبناني
وبارك املشروع الذي يقوم به الدكتور االمحر.
ورد سعادة قنصل لبنان العام الدكتور قسطون
ّ
بكلمة شكر فيها اجلالية اللبنانية على تعاونها معه طيلة
مدة وجوده يف ملبورن وقال ال شك بأنها جالية طيبة
وحمبوبة .وكل ما قمت به خالل هذه املدة كقنصل عام
كان من خالل ما زرعه سعادة سفرينا الدكتور جان
دانيال عندما كان قنص ًال عامًا يف فيكتوريا منذ اثنني
وعشرين عامًا.
ً
وانتهى اللقاء عند الساعة الرابعة شاكرا الدكتور
االمحر وسعادة السفري دانيال والقنصل العام قسطون
على حضورهم وعائالتهم وكل االطباء واحلضور.

اطباء واصدقاؤهم

اطفال االطباء واصدقاؤهم

بول خياط يعود من رحلة استجمام
عاد اىل ملبورن االستاذ بول خياط بعد رحلة استجمام دامت
شهرين قام بها اىل فرنسا وبعض الدول االوروبية منها النمسا
والفاتيكان حيث زار االماكن املقدسة مع برنامج صوت احملبة.
عرج على لبنان لتفقد االهل واالقارب يف
ويف طريق عودته ّ
الوطن وكانت مناسبة ّ
وقع فيها كتابه اجلديد «حصاد السبعني
يف مواسم الرأي واحلنني».
اه ًال وسه ًال باالستاذ بول من عائلته واصدقائه واحلمد هلل
على سالمة الوصول.
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مناسبــات

مومياء فأر صغري  ..تفتح ملف اآلثار
املصرية يف أملانيا من جديد!
صالح سليمان من ميونيخ:
فتحت عودة تابوت مصري
فرعوني صغري احلجم حيتوي
علي مومياء فأر صغري ،يرجع
الي العصر البطلمي ملف اآلثار
الفرعونية العديدة املوجودة
يف متاحف أملانيا املختلفة من
جديد ،وعاد الي األذهان نفس
السؤال القديم اجلديد ميت تعود
تلك اآلثار الي الوطن اآلم
مصر؟
تعترب أملانيا من أوائل
الدول اليت سارعت الي البحث
والتنقيب عن اآلثار يف مصر،

ﻧﺎﻓﺬة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻭﺗﺼﻮﻳﺮ ﺃﺭﺍﻛﺲ  -ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺣﻔﻼﺗﻜﻢ ﻭﺃﻋﺮﺍﺳﻜﻢ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﻜﻢ ﺍﻋﺘﻤﺪﻭﺍ ﺍﳴﺼﻮﺭ ﺃﺭﺍﻛﺲ

PH: 0419 247 261 - 02 9682 3269

جوني نصار حيتفل بعيد ميالده الـ 21

ويرجع ذلك إلي بداية القرن  19عندما خرجت من بروسيا أول بعثة
أثرية قاصدة األراضي املصرية ،للبحث والتنقيب عن اآلثار ،حتت
قيادة واحد من أشهر علماء املصريات آنذاك وهو األثري (ريتشارد
ليبسيوس) وقامت بعمل كبري يف حينها عندما قامت مبسح كامل
آلثار مصر الظاهرة وسجلتها بالرسم والكلمة املكتوبة ،وال زال
هذا السجل يستخدم حتى اآلن ويعترب مصدرا رئيسيا لآلثار اليت
فقدت أو تشوهت بفعل الزمن أو جهل اإلنسان ،خاصة أثار
النوبة.ومنذ ذلك احلني والبعثات األثرية األملانية موجودة يف
مصر وتعمل جبهد كبري يف جمال احلفائر.
التابوت العائد الي مصر مصنوع من اخلشب املغطى بطبقة
جبس مطليه بدورها بطبقة من الذهب ،وهو للفأر «بنو» الذي
استخدم يف مصر القدمية كتجسيد لإلله حورس ،ثم استخدم فيما
بعد كرمز للداللة علي االستسالم واخلضوع وكان قد مت ترميميه
علي ايدي خرباء املان واستعاد عافيته واصبح حمفوظا يف حالة
جيدة منذ عام  1977يف متحف ال يبتزج ،وقد مت إرجاعه الي
مصر بناء علي رغبة مدير متحف اليبتزج نفسه .بعد أن ساورته
شكوكا منذ فرتة بشأن التابوت ومدي شرعية وجوده يف أملانيا،
خاصة وانه مسجل يف حفائر جامعة القاهرة اليت كانت جتري يف
منطقة تونا اجلبل حتت إشراف األثري املصري سامي جربه وكان
التمثال قد وصل أملانيا عن طريق جتار اآلثار والتحف بطريقة
غري مشروعة.
رغم أهمية التابوت العائد ،ورغم أن املتحف املصري يضم
تابوتني مشابهني باحلجم نفسه تقريًبا ،أحدهما من احلجر اجلريي
ّ
املذهب واآلخر من اخلشب .إال أن أهمية ذلك تكمن رمبا يف
إمكانية فتح ملف إعادة اآلثار املصرية املوجودة يف أملانيا مرة
ثانية الي مصر.
أحد اهم هذه اآلثار اليت تطالب مصر بعودتها منذ وقت طويل
هو متثال رأس امللكة نفرتييت ،ذلك التمثال الفريد املعروض يف
متحف برلني الشهري منذ عام  ،1933غري أن برلني ترفض ذلك
الطلب بشدة حبجة أن ملكيته انتقلت الي املتحف وفق قانون
تقسيم اآلثار املعمول به يف مصر.
كان التمثال قد خرج من مصر يف عام  1933بطريقة غريبة،
اختلفت فيها الروايتان األملانية واملصرية ففي الوقت الذي
يقول فيه األملان ان الرأس خرجت بطريقة شرعية طبقا لقانون
اآلثار الذي كان يقوم علي تقسيم اآلثار املكتشفة إىل قسمني،
ختتار هيئة اآلثار املصرية كممثل عن احلكومة املصرية قسمًا
منها ،والباقي يصبح من نصيب املكتشف ،وبهذا اإلختيار أصبح
التمثال النصفي امللون لنفرتييت من نصيب اجلانب األملاني.
لكن املصريني يقولون إن القانون كان ينص علي أن تأخذ
أملانيا الثلث واحلكومة املصرية تأخذ الثلثني ..والذي حدث
لرأس نفرتييت عندما اكتشفت البعثة األملانية املقربة اليت بها
رأس التمثال أنها قامت بلفه بالسوليفان ووضعوا عليه الطني،
ومن ثم مت وضعه مع أشياء ليست ذي قيمة ،وهكذا مت تهريب
التمثال الي أملانيا.
رغم ذلك مل تفقد مصر األمل يف عودة التمثال ،ففي عام
 1938بلغت املطالبة بالتمثال ذروتها ،عندما نشطت الدبلوماسية
املصرية يف حماولة إلعادته ،حيت أن هتلر أمر آنذاك مدير متحف
برلني بإعادة التمثال إلي مصر ،لكن مدير املتحف كتب الي هتلر
يستمهله ويدعوه الي إلقاء نظرة علي التمثال قبل أن يذهب
عائدا الي مصر ،وهو الطلب الذي فعله هتلر عندما ذهب والقي
عليه نظرة ،وإذا به يقف مشدوها أمام مجل امللكة نفرتييت ،وخرج
ليعلن أن مكان التمثال هو أملانيا.
كان زاهي حواس رئيس اجمللس األعلى لآلثار املصري السابق
قد دخل يف صراع طويل مع مدير متحف برلني ديرتيش فيلدونج
حول أحقية مصر يف استعادة رأس التمثال خاصة بعد أن قام
فنانون جمريون يف سنة  2003بوضع رأس نفرتييت لفرتة قصرية
فوق جمسم لتمثال برونزي عاري مبباركة وموافقة مدير املتحف
الذي انتقده زاهي حواس بشدة واتهمه بعدم املسؤولية ،وإثر
ذلك نشطت الدبلوماسية املصرية مرة أخري يف حماولة إعادة
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عمادة الطفلة املالك جوسلني حداد
الشاب اخللوق منري مجيل حداد وعقيلته الفاضلة سعاد
احتفال بتنصري كرميتهما الطفلة املالك جوسلني يف كنيسة
مار يوحنا يف ماونت درويت بشهادة العراب نسيم فرح
والعرابة جوليات نصر وحضور االهل واالقارب وعدد كبري
من املدعوين.
ويف منزهلا اجلميل الواقع على شاطئ سيدني توجه مجيع
املدعوين حلضور حفلة تنصري املالك جوسلني اليت كانت
سخية بالضيافة والكرم واللقمة الشهية ..وعلى فيديو احلايك
واشعاع فالش اراكس قطعت املالك مبعاونة العرابني قالب
احللوى وحوهلم االهل وشرب اجلميع خنب الطفلة جوسلني
متمنني هلا عمادة مباركة ..الف مربوك

يشاركون الشاب جوني نصار فرحته

فرحة الشاب جوني نصار

احتفل الشاب املهذب جوني نصار بعيد ميالده الـ  21فجمع هذا
الشاب اجلامعي حوله االهل واالقارب واالصدقاء يف مطعم طوني
للعائالت.
ويف االجواء املخملية رقص اجلميع ابتهاجا بعيد ميالده .ووسط
اهلتاف والتتصفيق واغنية هابي بريث داي واشعاع فالش اراكس
اطفأ جوني مشوعه وقطع قالب احللوى وشرب اجلميع خنبه مع
قبالت التهاني متمنني له سنني عديدة ملؤها السعدادة واهلناء
و»عقبال املية سنة» والف مربوك

جمعية
بطل لبنان
الزغرتاوية
تهنئ بشهر
رمضان املبارك
بطل
مجعية
تتقدم
لبنان يوسف بك كرم
اوسرتاليا
الزغرتاوية
من اجلالية االسالمية
العزيزة يف اوسرتاليا
بأطيب التهاني مبناسبة
حلول شهر رمضان
املبارك أعاده اهلل على
اجلميع باليمن واخلري
والربكات.

خطوبة مباركة للشاب مجيل ظافر وليلى العبد

يف اجواء الفرح والسرور متت خطوبة الشاب مجيل ظافر
على اآلنسة املهذبة ليلى العبد يف منزل والد اخلطيبة حممود
العبد واقتصرت املناسبة على حضور االهل واالقارب.
وخالل السهرة العامرة وعلى اضواء فيديو يوسف اخلري
واشعاع فالش اراكس البس اخلطيبان بعضهما عالمة اخلطوبة
وقطعا قالب احللوى وانهارت عليهما اهلدايا وقبالت التهاني
من اجلميع وعقبى للفرحة الكربى ..الف مربوك

العالناتكم يف الهريالد
االتصال بمكتبنا على
األرقام:

0287648186
0403 482 345

بادارة السيد
سام كوره
0418 240 850

 7أيام يف
األسبوع و 24
ساعة
ويف جميع مناطق
سدني

من اليسار اىل اليمني :مارتن كول ،راي سابا (بلوزه) ،سام كوره (حدشيت)،
جان خوري (راسكيفا) ،رالف شيبان (حدث الجبة) وبول لحود (كفرصغاب)

أول شركة لبنانية يف اسرتاليا لالهتمام بوفياتكم
*خدمة الوفاة باملستشفى *تأمني لقمة الرحمة * *اهتمام بالغ بمراسم الدفن* سيارات
فخمة * شراء املدافن *متطلبات الكنيسة * أكاليل الزهور * ارسال الجثمان إىل الخارج
222 Sydney St, Chatswood
P:02 9413 2722- F:9413 2711

*
*
*

101 South St, Granville
P:02 9637 0322- F:9637 0377

صفحة 30

Page 30

Saturday 21 July 2012

السبت  21تموز 2012

متفرقـــات

املربي انطوان شباط
يف ذمةاهلل

«البغاء الصحفي» يكشف أسرار مهنة الصحافة يف مصر
صالح سليمان من زيوريخ :كتاب «البغاء الصحفي»
الذي ظهر يف األسواق املصرية قبل وقت قصري يعترب
كتاب جرئ لواحد من أبناء املهنة الذين مل يعجبهم وضع
حال الصحافة املصرية ،وحتول عدد كبري من الصحفيني
واإلعالميني املصريني من النقيض الي النقيض ،وفقا
لتغري األوضاع السياسية يف البالد ،ومن ثم مهادنة
كل نظام ،ونفاق كل حاكم ،وأصبحت املهنية واحليادية
ليست هي املعيار يف كتابتهم ،لكن املصلحة الشخصية
واألهداف الذاتية هي معيارهم.
مؤلف الكتاب هو الصحفي أشرف عبد الشايف ابن املهنة
الذي مل يكن يروق له أن يتغري الصحفيون بهذا الشكل
السريع ،وأن ما يهمهم هو مصاحلهم اخلاصة واهتمامه
باحلفاظ علي مناصبهم ،غري عابئني باملصداقية وتقديم
املعلومة اجملردة عن األهواء الشخصية ،لقد ولدت فكرة
الكتاب لدي املؤلف فى شهر مارس  ،2011أي بعد شهرين
من انطالق الثورة املصرية ،ذلك عندما محل الكاتب مقالة
بعنوان «البغاء الصحفي فى مصر» الي الصحيفة اليت
يعمل بها وهي صحيفة «األهرام» لكنها رفضت نشره،
عندئذ تأصلت يف ذهن الكاتب فكرة أن يضمنها يف كتاب
مع عدد آخر من املقاالت اليت أنتقد فيها وضع الصحافة
املصرية اليت تنافق احلاكم.
إختار الكاتب جمموعة من الصحفيني الذين وصفهم
باملتحولني ،أي الذين ايدوا النظام السابق ثم انقلبوا عليه
بعد الثورة ،وحاول املؤلف إسقاط األقنعة الزائفة هلؤالء
الكتاب والصحفيني علي حد وصفه ،وأكد علي أن أغلبهم
من صنيعة النظام السابق الذين ساندوا التوريث وضللوا
الشعب وزيفوا احلقائق.
كان عنوان الكتاب أيضًا قويا الي الدرجة اليت وصف
بها الكاتب هؤالء بأنهم من املتلونني ووصف ما كتبوه
يف عهد النظام السابق بالبغاء الصحفي ،وكانت حجة
الكاتب يف ذلك أنه أعتمد علي النصوص اليت كتبها هؤالء
الصحفيني نفاقًَا للنظام ومساندة مجال مبارك يف عملية
التوريث بشيت الطرق وخمتلف األشكال ،ثم عاد املؤلف
ليستشهد مبا كتبه هؤالء بعد الثورة وانتقادهم للنظام
الذي سبق وأن أيدوه ،وهي عملية التحول اليت قصدها
املؤلف يف الكتاب.
هذا االختالف والتلون هو أخطر آفة ميكن أن تصيب
الصحفي آلنه يفقد مصداقيته أمام قارئه ،وتصبح كتاباته
ال قيمة هلا ـ كما أن هذا النوع من الكتاب املتحولني
الذين يأكلون الفتات علي كل املوائد ،يسعون فقط الي
مصاحلهم الشخصية وهم كالبلطجية الذين ميكن أن تؤجرهم
بثمن ما مقابل خدمة.
اشتهرت مصريف فرتة السنوات األخرية ببعض الكتاب
املنافقني ،الذين أمعن الكتاب يف فضحهم بنشر
كتاباتهم قبل و بعد الثورة ،أو هؤالء اإلعالميني الذين
كانوا يتصدرون واجهة الشاشة الصغرية بضحالة أعماهلم
وفقرموهبتهم ولكن ألنهم فقط حمسوبني علي النظام
السابق.
أحد أهم أهداف الكتاب املتحولني كانت خمصصة لإلستحواذ
علي قلب وعقل الوريث مجال مبارك ،وهو ما كشفه املؤلف
يف كتابه عندما استعان مبا كتبه رؤساء الصحف املصرية

يف ذلك الوقت ،مث ًال مقال رئيس حترير «املصري اليوم»
يف ذلك الوقت والذي كان بعنوان «احلياة علي أكتاف
مجال مبارك» استخدم فيه عبارات قوية للتقرب منه ذلك
عندما وصفه بالطيب والوقور والعملي واملهذب و بأن
أخالقه فوق الوصف.
كتابات رؤساء حترير الصحف القومية املصرية بشكل عام
خاصة الذين اتي بهم مجال مبارك ورجال األمن يف ذلك
الوقت كانت جماال لسخرية املصريني ،الذين كانوا علي
وشك القيام بالثورة العارمة ،فقد اشتهر أحدهم مبقال
«طشة امللوخية» نفاقا يف الرئيس املخلوع ،أما زميله
األخر فقد أشتهر مبقالته الشهرية اليت كتب فيها «الشمس
تشرق من الشرق يف يوم ميالدك يا صاحب الضربة اجلوية
األولي» ،وثالثهم صاحب نظرية أوعى احلدود ومبارك أسد
األسود ..لتتوالي األمساء اليت يقدمهم الكاتب أشرف عبد
الشايف يف حالة تلبس-حبسب وصف الشاعر الكبري امحد
فؤاد جنم يف مقال له عن الكتاب.
يتحدث املؤلف يف موضع آخر عن ذلك البغاء الصحفي
بقوله :فى صباح كل يوم كانت تصدر معظم صحف
املعارضة بعناوين ومانشيتات مرعبة لتبدو وكأنها معارضة
حبق وحقيق ! ،وعندما يأتي املساء جيلس املعارضون
على موائد النظام ،وعليك أن تتأمل صفحات اجملتمع فى
اجملالت خالل عام واحد مضى لرتى كل وجوه املعارضة
تضحك وتتبادل القبالت واألحاديث اهلامسة واجلانبية مع
أعيت أركان النظام و كبار مسؤولي النظام.
يصف الكاتب ان كل ما جاء يف الكتاب هي جمرد عناوين
سريعة حتتاج وقفات مطولة ،فالتفاصيل ليست خافية عن
أساتذة وزمالء املهنة علي حد وصفه ،فهم يعلمون جيدًا
كيف كانت تدار لعبة التوازنات والصفقات بني النظام
واملعارضة ،يعلمون جيدًا كيف مت توزيع «سبوبة مجال
مبارك «حبيث يكسب اجلميع ،وحيقق املعارضون ثروات
وقصور وحيصدون اآلالف واملاليني طاملا تسري عمليات
التوريث بشكلها «التوافقي « فى أكرب وأوسع عملية «بغاء
« صحفي شهدته مصر عرب السنوات الست املاضية.
من أسوأ ما يراه املؤلف هو قيام هؤالء املتحولني بتسخري
صحفهم الي تربير فساد الفاسدين ،ويشريبصفة خاصة
الي املقال الذي نشره رئيس حترير جريدة «املصري
اليوم» آنذاك بتاريخ  7مارس  2011لوزير الصناعة
والتجارة اخلارجية اهلارب رشيد حممد رشيد الذي جاء
فيه» قد آن األوان ألن تكون مصر وشعبها أصحاب كرامة
وأنه قد آن األوان ألن يستعيد الشعب ملكية هذا البلد
من ُنظم حكم فاسدة استبدت بهذا البلد ملدة عشرات
السنني وهانت عليها كرامة الشعب وهان عليها املواطن
املصري» ويتساءل املؤلف كيف حيدث هذا والسيد رشيد
هارب خارج البالد ومطلوب أمام النائب العام! ،وكيف
جيرؤ رئيس حترير على نشر «مقال» ملتهم هارب بأموال
املصريني وتطارده العدالة إال إذا كان ذلك يف صحف
ميلكها رجال أعمال ينتمون للعهد السابق.
يتعجب املؤلف من كيفية حتويل الصحافة اليت هي ملك
للشعب وأحد أهم منابر التثقيف والتنوير ،الي استخدامها
يف شن احلروب الوهمية من اجل امتالك شقة او قطعة
ارض وهو يري ان أمثال هؤالء الصحفيني مستمرون يف
نهجهم حيت أن اجمللس العسكري اختار اثنني منهم ليكونا
ضمن أكرب عشرة مثقفني يف مصر ،وهم مصطفى بكري
وحممود مسلم وذلك بهدف مناقشتهم يف قضايا الوطن.

انتقل اىل رمحة اهلل تعاىل يف لبنان

املرحوم املربي انطوان اخلوري خمايل شباط

من مزرعة التفاح عن عمر يناهز  103أعوام قضاها يف
تربية عائلة صاحلة وتعليم وتربية االجيال الكثر من 65
عاما يف مدارس خاصة ورمسية.
الداعون يف اسرتاليا ولداه روني شباط وعائلته
وبطرس شباط.
تقبل التعازي يومي اجلمعة والسبت  27و  28متوز من
الساعة السادسة اىل التاسعة مساء يف صالون املبنى
اجلديد لكنيسة سيدة لبنان هاريس بارك.
يقام قداس لراحة نفسه يوم االحد  29متوز  2012الساعة
 3بعد الظهر يف كنيسة سيدة لبنان هاريس بارك.
وبعد القداس تقام لقمة رمحة عن روح الفقيد.
لنفسه الراحة ولكم من بعده طول البقاء
الدعوة عامة

مومياء فأر صغري...
تتمة املنشور ص 29
التمثال غري أنها باءت مرة أخري بالفشل إذ كانت حجتها يف ذلك أن
وضع رأس نفرتييت علي جمسم لتمثال عاري هو أمر مشني يتطلب ان
تعود الرأس الي مصر للمحافظة عليها من أعمال الدعاية الرخيصة.
أهمية هذا التمثال انه النسخة األصلية الوحيدة للملكة نفرتييت
وهومنحوت من احلجر اجلريي وقد مت اكتشافه يف تل العمارنة مبصر
على يد عامل اآلثار األملاني لودفيج بورخارت عام  ،1912وأصبح من
ممتلكات متحف برلني ويرجع تارخيه الي القرن الثامن عشر قبل امليالد
أي الي أكثر من  3000عام مضت.
هناك أيضا جمموعة من االثار القيمة املعروضة يف متحف جمموعة
الفن املصري القديم يف ميونيخ اليت متثل مراحل النحت املصري
القديم عرب مراحله املختلفة بدء باحلضارة النوبية أي حضارة ما قبل
التاريخ ومرورا باحلضارة الفرعونية من خالل املمالك القدمية واملتوسطة
واحلديثة وحتى الوصول إىل احلضارة الرومانية ،كذلك فإن املتحف به
قطعة أثرية فريدة وهي أول فازه مطعمة بالزجاج صنعت يف التاريخ
القديم وقد نقش عليها اسم امللك « حتتمس الثالث «من األسرة
 1450( 18ق.م)

EAGLE VALE INSURANCE SERVICES
*تعويضات أرباب العمل للعمال
*التأمني لدى البدء بتأسيس
مصلحة
*تأمني مصلحتكم ضد الغري
*التأمني لدى بناء املنزل

نفتح أيام السبت
بموعد مسبق
نصائح مختصة من االتصال بـ داني دكان على:
0414 309 360
شركة AMP

165C Wattle Street Bankstown Call us Today: 02 9707 3077
Dekkan Servwell Pty Ltd ABN 52 110 494 507 trading as Eaglevale Insurance
Services are Authorised Representatives of AMP GI Distribution Pty Ltd

لصاحبها السيد
جان فريد دكان

0415 41 42 43

* دكان  -أول لبناني عمل يف هذا اجملال

* خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج
*  Eternityبفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول

فريد جان دكان
97505588

* نؤمن خدمة  24ساعة و 7أيام يف األسبوع ,االستشارة جمانية جلميع الطوائف

50 KING STREET, ST MARYS

168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9833 0255

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588
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بوتني يأمر...
تتمة املنشور الصفحة االوىل
البناء عليه للتوافق على صيغة مع الغربيني.
وقال الديبلوماسي الغربي إن املفاوضات مل تذهب بعيدا بني
فريقي اخلرباء الروس والغربيني وبني املندوب الروسي فيتالي
تشوركني والفرنسي جريار آرو والربيطاني مارك ليال غرانت.
إذ تلقى الروس تعليمات مباشرة من الرئيس فالدميري بوتني
بعدم البحث عن اي تسوية ،بعيد ساعات قليلة من التفجري الذي
استهدف مكتب األمن القومي يف دمشق ،ومقتل ثالثة من اعضاء
خلية األزمة اليت تدير املواجهة يف سوريا مع مسلحي املعارضة.
وقال املصدر الغربي إن تشوركني كان قد ابلغ الغربيني اعتزامه
التصويت بنعم على مشروع التسوية الذي مت التوصل اليه قبل
عملية التفجري يف دمشق .وكانت تسوية بني الوفدين قد ارتسمت
يف قبول الطرفني مبدأ التمديد لبعثة املراقبني ،وهو ما طالب به
الروس ،مع ختفيض عديدها ومتدينه ،وهو مطلب غربي.
ووافق الروس على فصل سابع يظلل القرار الدولي ،لكن يف
فقرته احلادية واألربعني ،اليت تقتصر قوتها القهرية على عقوبات
اقتصادية إلزامية ألعضاء األمم املتحدة ،من دون الذهاب إىل حد
بعيد حنو عمل عسكري.
وحاول األمني العام السابق لألمم املتحدة كويف أنان انقاذ
ما ميكن انقاذه ،عندما طلب تأجيل التصويت على مشروع القرار
الغربي من دون تعديالت ،لكن الساعات الـ 24اإلضافية اليت
حصل عليها إلقناع الروس بالعودة إىل طاولة املفاوضات ،مل
تثمر.
وحبسب الديبلوماسيني فإن املفاوضات يف الساعات األخرية
حول سوريا ،قد خرجت من ايديهم وجرت على مستويات عالية،
شارك فيها مسؤولون كبار ،اخفقوا يف التوافق على التسوية اليت
كان الديبلوماسيون قد رمسوا معاملها األوىل.
وكانت اوساط ديبلوماسية غربية قد أبلغت اإلثنني املاضي،
وقبل ساعات من تفجري مكتب األمن القومي ،بأن دمشق ستعيش
عملية حامسة تعجل بانهيار النظام ،من دون حتديد طبيعة احلدث
املنتظر .وساد االعتقاد بأن احلدث هو اخرتاق املعارضة املسلحة
حلزام األحياء احمليطة بقلب العاصمة دمشق.
وقال ديبلوماسي اوروبي إن الغربيني راجعوا تقييمهم لقوة
املعارضة السورية ،بعد عملية دمشق .ونقل عن مساعد كويف
انان مارتن غريفيث قوله يف اجتماع لألمم املتحدة يف جنيف،
لدراسة التطورات يف سوريا ،إن البعثة الدولية أساءت تقدير قوة
املعارضة السورية.
وكان غريفيث قد قدم احاطة امام اجملموعة العاملة يف بعثة
املراقبني وديبلوماسيني امميني يف جنيف قبل اسبوع ،نفى
فيه ،حبسب تقارير املراقبني أن يكون «اجليش السوري احلر»
واملعارضة املسلحة قد سيطرت على  40يف املئة من املراكز
املدنية السورية .وقال غريفيث ان تقاريرنا تفيد بأن النظام مل
يستخدم اكثر من  30يف املئة من قوته ،بيد أنه قال ايضا إن
النظام جتنب أن يزج يف املعارك بوحدات املشاة ،وبعض األلوية
اليت تتمتع بأكثرية سنية خشية انشقاقها.
واحلال أن الروس ،يف جلوئهم ثالثة إىل الفيتو ملنع اي قرار
الزامي حبق سوريا ،بالرغم من املقدمات اليت جتعل بقاء النظام
السوري طويال أمرا مشكوكا فيه ،إال أنهم ،انسجاما مع موقفهم
منذ مطلع األزمة ال يزالون يقدمون قراءة خمالفة للقراءة الغربية
ملا آل اليه النظام السوري يف الساعات األخرية ،ولقدرته على
استيعاب الضربة اليت وجهت اليه يف عقر داره ،بعد مقتل ثالثة
من اركانه يف اخرتاق غري مسبوق ألحد مراكزه األساسية ،ودخول
ما يقدره الغربيون مبا ال يقل عن عشرة آالف مسلح إىل حزام
سكاني متماسك حييط بقلب العاصمة دمشق.
واألرجح أن معنى الفيتو الثالث ،يعلن استمرار االعتقاد يف
موسكو ان النظام السوري ال يزال يتمتع مبا يكفي من القوة إما
الستعادة املبادرة السياسية على األرض يف احلد األقصى ،وإما
الرهان على مقاومته ما يكفي من الوقت لفرض تسوية حتفظ
مصاحله يف املوقع السوري ،يف احلد األدنى .ومن غري االعتقاد
أن احلليف السوري ال يزال قويا مبا يكفي للبقاء طويال ،ما كان
للروس أن يقدموا على خيار الفيتو الثالث.
أما مصري بعثة املراقبني ،فمن املرجح أن تبقى بقرار تقين من
جملس األمن ،ال بد منه لالستمرار بتمويلها قانونيا من صناديق
األمم املتحدة .وحتظى بتمديد لن يتجاوز  30يوما.
وقال ديبلوماسي غربي إنها مهلة ميلك اجلميع ما يكفي من
األسباب للتوافق عليها .فمن املنتظر ان تسمح املهلة باإلبقاء
على «شعرة معاوية» ال بد منها مع الداخل السوري ،ومراقبة
ما جيري ،بعد مغادرة معظم البعثات األجنبية األراضي السورية،
كما حيتاج املراقبون اىل وقت طويل لتنظيم عملية إجالء معداتهم
و 138سيارة مصفحة .كما ان املهلة توافق نهاية شهر رمضان
والرهان يقوم لدى الغربيني على ان النظام السوري ،قد ال يدرك
عيد الفطر.
وقال فيتالي تشوركني ان مشروع القرار سعى اىل «فتح
الطريق لفرض العقوبات وكذلك للتدخل العسكري اخلارجي يف
الشؤون الداخلية السورية» .وقال ان الغرب سعى اىل «تشجيع
املتطرفني مبن فيهم مجاعات ارهابية» .واشار اىل ان مشروع

القرار الذي صاغته بريطانيا بدعم من الواليات املتحدة وفرنسا
واملانيا والربتغال «منحاز».
وذكر تشوركني يف اعقاب جلسة جملس االمن ان اجمللس
سيبحث اليوم مسألة التمديد الفين ملهمة املراقبني الدوليني.
واعترب البيت االبيض ان الفيتو الروسي ـ الصيين على مشروع
قرار يف جملس االمن الدولي حول سوريا «مؤسف للغاية» ويعين
عدم امكان استمرار مهمة املوفد الدولي كويف انان .واذ اكد
ان دعم نظام بشار االسد يشكل «خطأ» ،قال املتحدث باسم
البيت االبيض جاي كارني على منت الطائرة الرئاسية إن «اخفاق»
جملس االمن على هذا الصعيد يعين ان مهمة انان «ال ميكن ان
تستمر».
واضاف كارني ان «الواليات املتحدة ال تؤيد فكرة ارسال
عناصر غري مسلحني من االمم املتحدة اىل سوريا حملاولة رصد
اعمال العنف اليت يرتكبها نظام االسد يف ظل عدم توافر جهاز
تنفيذي ...حملاسبة النظام على عدم ايفائه بالتزاماته» اليت نصت
عليها خطة انان.
وتابع كارني قائال «ليس هناك ادنى شك يف ان مستقبل سوريا
سيتقرر من دون بشار االسد .ان ايامه يف السلطة معدودة .ان
دعم هذا النظام يف وقت يشرف على نهايته يشكل خطأ».
وغداة تفجري مكتب االمن القومي يف دمشق ،بث التلفزيون
الرمسي السوري اخلميس لقطات للرئيس بشار االسد وهو
يستقبل وزير الدفاع اجلديد العماد فهد اجلاسم الفريج ،الذي
ادى اليمني الدستورية امامه .وصرح مصدر امين يف دمشق بأن
«جنازة وطنية» ستنظم اجلمعة للمسؤولني االمنيني الثالثة الذين
قتلوا االربعاء املاضي ،لكن من دون ان يعرف ما اذا كان االسد
سيشارك فيها.
من جانبه ،اكد وكيل وزارة الداخلية العراقية عدنان االسدي ان
«اجليش السوري احلر» بات يسيطر على كل املنافذ احلدودية بني
العراق وسوريا.
واعلن «املرصد» ان اعمال العنف والقصف واالشتباكات اليت
شهدتها مناطق خمتلفة من سوريا أمس ،حصدت اكثر من 193
قتيال بينهم  77مدنيا ،و 36جنديا منشقا ومقاتال معارضا ،و68
جنديا نظاميا.

وقال ردًا على سؤال «ان ال معلومات عن وصول مصابني
سوريني اىل لبنان ،فيما توافرت انباء عن اصابتني كانتا ال تزاالن
(حتى مساء امس االول) داخل االراضي السورية».
وقال مصدر عسكري ان تعليمات قيادة اجليش منذ البداية هي
تقديم التسهيالت للنازحني انطالقًا من الواجب االنساني حيال
هؤالء الذين يفرون من الداخل السوري بسبب االوضاع الصعبة
هناك» .ونفى ان تكون مثة اية مشكلة تتعلق بوجود مسلحني على
هذا الصعيد.
 14آذار
اما على الصعيد السياسي ،فجاء قرار قوى  14آذار تعليق
مشاركتها يف اجللسة املقبلة هليئة احلوار الوطين يف قصر بعبدا
مبثابة صدمة هلذه العملية ارادت عربها قوى املعارضة الرد بتصعيد
نوعي على مسألة حجب داتا االتصاالت يف ملف حماوالت االغتيال
اليت استهدفت بعض اركانها ،وكذلك الرد على مواقف «حزب
اهلل» من موضوع االسرتاتيجية الدفاعية.
املوسع الذي
االجتماع
بعد
وقالت مصادر بارزة يف قوى  14آذار
ّ
عقدته مساء امس االول يف بيت الوسط انه «ال ميكن ان حتصل
حماوالت اغتيال وتبقى االمور كما هي وكأن شيئًا مل حيصل ،وكل
النقاش متحور على هذه النقطة» .واضافت« :لقد اصبحنا امام
مرحلة ومواقف جديدة والبيان الصادر عن اللقاء هو اول الغيث
واحلبل على اجلرار» .ولفتت اىل ان قرار تعليق حضور جلسة احلوار
املقبلة اختذ باالمجاع «وال عودة عنه اال اذا متت تلبية املستلزمات
ّ
سلمت الداتا الكاملة
املطلوبة واجلواب صار عند احلكومة فإذا
سيعاد النظر يف القرار».
وحدد بيان قوى  14آذار الذي تاله الرئيس فؤاد السنيورة
«مستلزمات استمرار احلوار» ومشاركة  14آذار فيه بتسليم حركة
االتصاالت «كاملة اىل االجهزة االمنية ورفع الغطاء السياسي
واحلزبي عن املطلوبني» ،وحتميل احلكومة مسؤولية امن الشخصيات
املهددة من فريق  14آذار وتأمني محاية جدية فورية هلم ،والتقيد
بالدستور الذي يؤكد مرجعية الدولة وحصريتها بامتالك السالح
والدفاع عن لبنان وبسط سلطتها على اراضيها كاملة» .واعلن ان
قوى  14آذار تعلق مشاركتها يف جلسة احلوار املقبلة «اىل حني
تأمني املستلزمات املذكورة».

 14آذار تعلق...

اسرائيل تتهم...

تتمة املنشور الصفحة االوىل
ان االحصاءات والتقديرات اليت اجريت العداد الوافدين
السوريني اىل لبنان يف الساعات االربع والعشرين االخرية ،اي
منذ مساء االربعاء حتى مساء اخلميس ،فاقت الـ  20ألفًا اجتازوا
بوابة املصنع وحدها اثر املعارك العنيفة اليت دارت يف دمشق.
واوضحت ان معظم النازحني وفدوا من العاصمة السورية حتديدًا،
االمر الذي عكس الوضع الكارثي الذي بدأت تشهده دمشق عقب
تفجري مقر االمن القومي فيها ومقتل ثالثة من ابرز اركان النظام
السوري وانفجار معارك الشوارع يف العاصمة السورية.
بتحول لبنان بلد نزوح وجلوء على
واضافت ان هذا الواقع ينذر
ّ
حنو غري مسبوق مما يستدعي جهدًا استثنائيًا على املستويات
االمنية وااليوائية واالجتماعية والصحية ،وان تكن اعداد كبرية
من الوافدين ال حتتاج اىل التدابري اخلاصة بالنازحني لكون هؤالء
ينعمون بأوضاع اجتماعية ومادية مرحية.
وأفيد يف زحلة انه بعد انتقال معركة اسقاط النظام السوري
اىل دمشق ،اجتاحت اللوحات الدمشقية امس االول نقطة املصنع
احلدودية وامتدت ارتال السيارات طوال النهار اىل ما بعد عنرب
اجلمارك وحتدث الوافدون عن اعداد اكرب كانت ال تزال تنتظر يف
جديدة يابوس .واذ احصي يف الساعات االوىل نهارًا دخول حنو
 8500شخص خالل مثاني ساعات ،حتدثت مصادر عن ارتفاع عدد
الوافدين مساء اىل ما بني  18500و 20ألف شخص .ولوحظ ان
غالبية الوافدين كانت من الدمشقيني من الطبقتني املتوسطة
وامليسورة ووفد معظمهم يف سياراتهم اخلاصة او يف سيارات
اجرة .وحتدث بعضهم اىل «النهار» فقالوا انهم «مل يذوقوا طعم
النوم منذ ثالثة ايام» بعدما انتقلت املعارك اىل دمشق .واختصر
بعضهم معاناتهم بالقول« :انتم يف لبنان تعرفون عما نتحدث».
ابو فاعور
وابلغ وزير الشؤون االجتماعية وائل ابو فاعور ان «احصاءات
النزوح تأتي من املفوضية العليا لالجئني ،علمًا ان هناك عائالت
عدة اتت سريًا على االقدام وعرب اجلبال من دمشق يف اجتاه لبنان
وذلك يف ظل املخاوف من جمزرة كبرية يف العاصمة السورية».
وقال ان اهليئة العليا لالغاثة «ال متلك اية امكانات اآلن واملساعدات
تأتي من املفوضية العليا لالجئني واجمللس الدامناركي لالجئني
وبرنامج الغذاء العاملي واللجنة الدولية للصليب االمحر والصليب
االمحر اللبناني ووزارة الشؤون االجتماعية .وقد جرى توفري املياه
والطعام للمحتاجني فيما أمثر االجتماع مع رئيس جملس الوزراء
جنيب ميقاتي والذي جاء بعدما كلفين رئيس جبهة النضال الوطين
النائب وليد جنبالط والوزير عالء الدين ترو السعي لدى الرئيس
ميقاتي العطاء توجيهاته للهيئة العليا لالغاثة بالتحرك فورًا والطلب
من وزير الرتبية حسان دياب تقديم العون للنازحني احملتاجني عرب
فتح مدارس رمسية اليوائهم .وعليه فأنا سأجتمع يف الثامنة
والنصف صباحًا (اليوم) مع زميلي دياب لتحديد املدارس اليت
تستويف شروط االيواء».

تتمة املنشور الصفحة االوىل
بلغاريا نفذه حزب اهلل ،الذراع االرهابية الرئيسية اليران».
وإذ أدرج اهلجوم يف اطار «محلة االرهاب العاملية اليت تنفذها
ايران وحزب اهلل» واليت وصلت اىل «عشرات الدول على مخس
قارات» ،أضاف« :جيب القيام بكل شيء ملنع ايران ،وهي أخطر
نظام يف العامل ،من تطوير أخطر اسلحة يف العامل» .وتعهد ان
تواصل الدولة العربية حربها على االرهاب ،مؤكدا انها «ستجعل
من يدعمه يدفع مثنًا باهظًا».
كذلك ،أبلغ وزير الدفاع االسرائيلي ايهود باراك على االذاعة
العامة االسرائيلية «انها موجة ارهاب عاملية ...اعتداء بورغاس
نفذه ناشطون من حزب اهلل بتوجيهات من ايران» .وحذر من «أننا
سنبذل كل ما يف وسعنا للعثور على منفذي اعتداء بورغاس
ومدبريه من أجل معاقبتهم».
وحتدث وزير اخلارجية االسرائيلي أفيغدور ليربمان عن «حزب
اهلل» ،قائ ًال إن «اسرائيل تواجه حربًا ارهابية عاملية ممولة ومنظمة
من ايران» ،مشريا اىل ان «حزب اهلل مبساعدة احلرس الثوري
االيراني هو املسؤول عن هذا االعتداء االنتحاري ...هذه معلومات
مؤكدة».
وأوضح نائب وزير اخلارجية داني أيالون أن «اسرائيل ستقدم
على االرجح خالل االيام القريبة شكوى اىل جملس االمن ضد ايران
وحزب اهلل».
ويف تعليق على اهلجوم ،أقر رئيس هيئة االمن القومي االسرائيلي
السابق عوزي اراد بأن الدولة العربية هي اليت اغتالت القيادي يف
«حزب اهلل» عماد مغنية ،بقوله إن «اسرائيل هي املهاجم إذ انها
استهدفت عماد مغنية ،وايران هي الطرف املدافع».
طهران
وردًا على االتهامات اليت وجهها املسؤولون االسرائيليون
اىل طهران ،صرح الناطق باسم وزارة اخلارجية االيرانية رامني
مهمانباراست بان ايران تندد بشدة «باي عمل ارهابي».
وقال إن «اجلمهورية االسالمية االيرانية وهي ابرز ضحية
لالرهاب ،ترى ان تعريض حياة ابرياء للخطر ...هو عمل غري
انساني وتدينه بشدة» .وأضاف« :موقف ايران هو ادانة أي عمل
ارهابي يف العامل».
وشاطره الرأي اخلبري العسكري لدى صحيفة «معاريف» اوفري
شيال ،معتربًا ان «أفكار االنتقام اجلماعي أو الفردي جيب ان
تنتظر» وخصوصا نتيجة ضغوط من االدارة االمريكية اليت تريد
ثين اسرائيل عن ضرب الربنامج النووي االيراني.
وكتب شيال« :ستكون طبيعة الرد االسرائيلي ديبلوماسية
وستتمثل يف اظهار خريطة اهلجمات االرهابية االيرانية القناع مجيع
أولئك الذين ال يشككون يف ان ايران مصدرة لالرهاب على نطاق
واسع».
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تــراث وأثار

طرابلس القدمية منطقة تراثية يف خطر
وجيب العمل على محاية هويتها ومعاملها

ورشة عمل متخصصة ُن ّظمت يف بريوت ،مجعت
أهل االختصاص يف نقاشات طويلة حول محاية
الرتاث .املشاركة جاءت من أكثر من سبعة
بلدان ،اخلربات املتبادلة تهدف إىل دفع عجلة
محاية الرتاث يف دول تعاني مشكالت سياسية
جوان فرشخ جبالي
جلس يف مكاتب املعهد الفرنسي يف بريوت،
ويف اجلامعة اليسوعية ،عشرات من أهل
االختصاص ،يف اليومني املاضيني ،للبحث يف
مولته السفارة
سبل محاية الرتاث .املؤمتر الذي ّ
الفرنسية يف بريوت بالتنسيق مع مكتب منظمة
اليونسكو اإلقليمي ،حاول أن جيمع املعنيني
من العامل العربي وفرنسا .فكان هناك لبنانيون
وفلسطينيون وعراقيون ومينيون ومصريون
وأردنيون وسعوديون ،اىل جانب فرنسيني من
العاملني يف مكافحة االجتار باآلثار أو يف محاية
.اآلثار يف فرتات األزمات

افتتحت الورشة بكلمات لكل من مدير املعهد
الفرنسي ومدير مكتب منظمة اليونسكو
اإلقليمي ووزيري الثقافة والسياحة اللبنانيني
ووزير اآلثار املصري والنائبة بهية احلريري
رئيسة جلنة الرتبية والثقافة النيابية .تناول
السياسيون أهمية الرتاث يف العامل العربي
وضرورة احملافظة عليه ،ومتنوا للعلماء النجاح
يف املؤمتر .وكان تشديد على ضرورة توقيع
الربوتوكول الثاني التفاقية الهاي  1954حلماية
.املمتلكات الثقافية يف حال النزاع املسلح
ويف سياق العرض واملناقشات بني احملاضرين،
ُطرحت مسألة تسمية املديرية العامة لآلثار يف
لبنان ،اليت تقع محاية كل املمتلكات الثقافية
حتت مسؤوليتها حبسب القانون .فهذه املديرية
ال حتمل يف امسها ما يشري اىل احلفاظ على
الرتاث ،ما يضعف حساسية الرأي العام جتاه
أهمية محاية «الرتاث امللموس» مثل املباني
القدمية والثياب التقليدية ،أو «غري امللموس»
مثل العادات والتقاليد واألغاني.
وتطرق البحث
ّ

فران ياغونا للمع
ج
ن
ا
أ
ت..

اآلن  ....يف فريفيلد

جديد أفران ياغونا فرع فريفيلد ..بيتزا على أنواعها
نفتح من الـ  5،00صباحا لغاية الـ  10،00ليال

حسم

زعرت  - $1،20جبنة  - $ 3،00لحمة  - $ 3،50سبانغ 2،50
 - $جبنة وسجق  - $ 3،50جبنة وزيتون $ 3،50
لحامل هذا
% 20

خربة طويلة  ..خدمة سريعة  ..صدق يف املعاملة
************************

فرع فريفيلد

فرع ياغونا

تلفون 87308300 :تلفون97938333 :

االعالن
يف فرع
فريفيلد

اىل أفضل طرق احملافظة على الرتاث الثقايف
واألثري ،وهل جيب أن تكون اخلطوات سياسية
أم تربوية ،فكان توافق على أن محاية الرتاث
قرار سياسي بامتياز .فعندما تقرر حكومات
الدول أن تعطي للرتاث والثقافة األهمية اليت
تستحق ،تعمل ،يف مرحلة أوىل ،على محايتها
بإصدار قوانني والتأكد من تطبيقها ،وهي
الضامن الوحيد للمحافظة على هوية املدن
مع العوملة اليت تهدم الثقافات احمللية .فيما
املرحلة الثانية طويلة األمد ،عرب الرتبية وإشراك
اجملتمعات املدنية يف احملافظة على الرتاث .أما
بالنسبة اىل املتاحف واملواقع األثرية ،فحمايتها
ً
تتم،
أوال ،بإمتام اجلردات الكاملة للقطع
املكتشفة
واملخزنة واملعروضة يف املواقع ،ألن
ّ
ّ
هذه املعلومات
تشكل ضامنًا للمطالبة بالقطع
يف حال التعرض لعمليات نهب أو هدم جراء
.النزاعات أو املخاطر الطبيعية
القضايا اليت
تطرق هلا املؤمتر ليست غريبة
ّ
عن ورشات العمل يف العامل الغربي ،إال أنها
مل تدخل بعد يف سياق احملاضرات يف العامل
العربي ،ما يعطي للورشة بعدًا آخر وأهمية
كربى ،وخصوصًا أن الصراعات اليت يشهدها
العامل العربي حاليًا تطرح هذه املسألة يوميًا.
لكن املشاركني مل يتطرقوا ،مث ًال ،اىل كيفية
محاية تاريخ مدينة طرابلس وتراثها ،وخصوصًا
ّ
تشكل مسرح األحداث
أن أحياءها القدمية
األمنية اليت شهدتها أخريًا .هذا البعد التطبيقي
للنظريات املتداولة يف ورشة العمل برز أكثر

مع غياب زيارة املتحف الوطين عن جدول أعمال
الورشة .فاملتحف الذي يبعد أمتارًا عن القاعة
اليت استضافت احملاضرين هو أفضل حالة
تدرس عن املعامل الثقافية املتضررة يف احلروب
واليت عمل موظفوها على محايتها .فيما اقتصر
العمل امليداني على زيارة مدينة صور امس
ملتابعة ميدانية للمداخالت اليت برزت للحفاظ
.على تراث صور وتوعية الشباب بأهميتها
ّ
إال أن ذلك ال
يقلل من أهمية مداخالت
احملاضرين ،سواء حول التوعية أو للمشاركة
يف اخلربات .إال أنه يسجل أن ورشة عمل بهذه
األهمية مل تشهد حضورًا كبريًا ،إذ إن املعهد
الفرنسي قرر أن حيدد الدعوات ضمن الئحة
مقتضبة من أهل االختصاص ،فاحنصر العدد يف
ما ال يزيد على مخسني شخصًا مع اللجان اليت
متثل بلدانها .وكان العدد األكرب من احلضور من
الباحثني الفرنسيني العاملني يف مركز األحباث
التابع للسفارة ،علمًا بأن عددًا من هؤالء تعاملوا
مع احلضور بطريقة استعمارية ،فحرصوا على
ّ
االنزواء بعيدًا عن بقية املشاركني،
وعلقوا
متهكمني على أخطاء لغوية بسيطة ألحد
.احملاضرين بالفرنسية
حتدد املشاركة يف مؤمتر من هذا
كان مؤسفًا أن ّ
الطراز ،وخصوصًا عندما تكون املشاركة دولية
واسعة ،وأن يغيب عنه أساتذة االختصاص من
خمتلف اجلامعات اللبنانية ،وخصوصًا أن لبنان
هو املعين األول باحلفاظ على تراثه الذي لن
.يكون أحد أحرص عليه من أهله

Global Marble Australia
اختصاصيون يف قص وتركيب جميع
أنواع الرخام والغرانيت
خربة سنوات
طويلة نضعها
بني يديكم

صدق يف
املعاملة
وسرعة يف العمل

 124 Highland Ave, 14 Smart St,نؤمن طلبيات كافة
23 Cann St Guildford NSW 2161
املناسبات بأسعار
Yagoona
Fairfield
قرب حمطة القطار قرب حمطة القطار
مدروسة
Ph: 02 9681 6520 Mob: 0414 394 675
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متفرقـــات

أمــي

الشاعر السيد أمحد احلسيين

قسما بالنافرات دموعهن يف طبائع ذاتنا

قسما باحلاديات يف السرير صغارنا
والصاقالت من احلديد رجالنا

والشارحات صدورنا يف بسمٍة
والعارفات عن طبائع حبنا

قسما حبيبيت مل ِ
ارتد ثوب اهلدى

ِ
بذلت من الوقار صفاتنا
لو ما

ِ
ِ
مجعت من اجلمار حياتنا
تعبت حتى
لو ما
حليبك ً
ِ
خنوة
رضعت من
لو ما
ُ
ً
صفوة
شحنت من ضيائك
لو ما
ُ

اخذت من مشوخك ً
عزة
لو ما
ُ

كنت يوما يا حنونة اهتدي
ما ُ

مراديا
عرفت من فعالك
وما
ُ
َ
احر ُك ثورتي حنو العال
ابدًا ّ

واشم من ّ
كف ِ
يك عطرًا باديا
ّ
املهيمن يف الندى
الزهر
وامللم
َ
ُ
َ
حتى تكوني يا مليحة راضية
قسمًا بضياء وجهك حاديا

وطالئع الفجر اجلديد الغاديا

سأكون دوما للحقيقة مناديا

حتى الطيور اذا علت اوكارها
ِ
محاك شاديا
سأكون طريًا يف
ُ
سأبلل دمعيت عطرا شذا
سأكون يف عزليت طريًا شجى

سأكون يف وحشيت ليال سجى
سأكون صبحًا يفلق عتم الدجى
ِ
حياض ِك راجيا
أغرد يف
حتى ُ

ال ال تغضيب امي حبيبيت
وامشخي حنو الفال
ُ
فاجلنة يف عرشها

وعد حال
ٌ
ُ
لقت ِ
لك
فاجلنة يف حسنها ُخ ْ

ِ
للشواهد واملال
قال االله
ما عاد ليلنا مبهمًا
صبحًا جال.

من ديوان الغدير

ردود على رسائل
الرد على رسالة 1
ّ
ّ
تقدميًا (باعتبار أن هناك مثقفني
وطنيًا
مثقفًا
ليس
"قوادين"
ّ
ّ
ّ
ّ
بتوصيف لينني) من ال يتعاطف مع الشعب السوري يف
تطلعاته إىل
ّ
حياة أفضل وال يدين تعاطي النظام مع هذه
التطلعات بالعسكرة من
األيام األوىل حلراك الشعب السوري العظيم.
ولكن املسألة باتت أكثر تعقيدًا مع دخول هذا احلشد العربي والدولي
الكبري على املسار السوري.
وال ميكننا أن نتجاهل حقيقتني أحداهما أكثر مرارة من األخرى وهي
ّ
واملناع والرتك وغريهم
يتلمسها مجيل وحيدر وكيلو
احلقيقة اليت
ّ
األوىل هي احتشاد عتاة اإلجرام يف العامل خلف الشعب السوري
وأخالقية).
معنوية
املعارض! (كارثة
ّ
ّ
حيثية على األرض ال تقل عن
والثانية هي أن النظام ميلك
حيثية
ّ
ّ
وعموديًا.
أفقيًا
املعارضة يف جمتمع منقسم
ّ
ّ
احلقيقية ال تكون دخو ً
الثورة
ال يف الزجاج أو ارتطامًا باحلائط.
ّ
رأس
أمريكا
مع
تتحالف
ال
الثورة
اإلمربيالية يف العامل وال حتتضنها
ّ
ممالك وإمارات ومشيخات اخلليج الظالمي.
أخريًا الثورة ال تنطق بإمسها ناطقة تتباهى بصداقتها بدولة الكيان
الصهيوني.
ّ
املثقف ال يرى الشوكة يف عني النظام وال يراها يف عني نفسه.
ّ
املثقف نقدي ال حمل لألبيض \ أسود عنده.
ّ
املثقف منفتح على املتغيرّ .
ّ
املثقف ال يسمح ألحد أن يلعب من وراء ظهره.
عمومًا صديقي مجيعنا نبحث عن احلقيقة.
**
الرد على رسالة 2
ّ
ال أملك ّ
إال أن أحييك كرميًا يف غضبك على الظلم.
أما مل تسمع "بأي دعم أمريكي أو غربي للثورة" سوى "الكالم" فكل
ّ
أال تكون متزح ّ
ما أرجوه ّ
أمريكيًا أو
وأال تكون تعتقد أن غزوًا
غربيًا (!)
ّ
ّ
ّ
لسوريا هو الدعم العملي للثورة ،وأرجو أن
تتذكر أن الفيتو الروسي
فوت على الثورة مثل هذا الدعم ـ الغزو.
هو الذي ّ
طبعًا صديقي لن ّ
أعلق على خمازي النظام السوري ولكن يبدو لي
واضحًا أنك تنبش يف أوراق قدمية
بعصبية زائدة وأنت الرصني يف
ّ
ما أقرأه لك هنا وهناك
موضوعيًا متماسكًا.
ّ
و"عيب اتهام أبطال سوريا بالعمالة" تقول،
وأردد معك ذلك ،فإذن
ّ
ملن هذه العيب؟ هل هي
نقول اآلخر ما
العصبية الزائدة اليت جتعلنا ّ
ّ
مل يقله؟.
اإلمربيالية
أما "العميل الوحيد هو خادم
والصهيونية" فأنا معك أيضًا،
ّ
ّ
والصهيونية؟.
باإلمربيالية
هل تتابع َغزَل قضماني
ّ
ّ
ّ
أمثالك صديقي من
بد أن يشريوا بإصبع حنو
املثقفني احملرتمني ال ّ

العالناتكم
يف جريدة
اهلريالد
االتصال
على احد
الرقمني:
87648186
أو
0403482345

ـ شوقي مسلماني

يدمرون صنمًا ال يشيدون
اإلحنرافات لتصويب املسار .واألبطال وهم ّ
آخر.
ليس حباجة إىل النصح سوى الذي يعتقد ّ
إنه وصل ومن يعتقد ّ
إنه
وصل ْ
قل قد فقد عقله ومن يفقد عقله ال حيق له أن يقود ثورة.
**
الرد على رسالة 3
ّ
قلبية دائمًا لك.
حتياتي
ّ
ّ
مما
تفضلت به ولكن إمسح لي أن أخالفك يف
أنا أوافقك على الكثري ّ
القراءة أحيانًا.
أنت تعرف أن الوضع خطري يف سوريا ،جيب اإلعرتاف أن النظام
داخليًا عن حسم املعركة بسبب من توازن القوى.
واملعارضة عاجزان
ّ
جن صاحب تركيا ودخل يف حرب مع صاحب سوريا واستطالت
وإذا ّ
احلرب على حنو ما استطالت بني صاحب العراق وبني صاحب إيران
(طبعًا تتذكر) هل يكفينا مليون قتيل وخراب على كل صعيد
وإفالس؟.
وقرر أن يغزو سوريا (ال ّ
األمريكي
جن
أظنك صديقي الغالي
وإذا ّ
ّ
ً
ً
به)
ا
سعيد
أنا
أكون
لن
مثلما
الغزو
بهذا
ا
سعيد
ستكون
وأصر الروسي
َّ
أن يكسره على الساحل السوري كما تقول فال ّ
أيها الغالي ال
أظنك ّ
كونية ثالثة ومليار قتيل.
حتدثين عن حرب
ّ
ّ
ّ
احلرية
التدخل اخلارجي حلماة
دع صديقي أمر
والدميقراطية أساطني
ّ
ّ
اخلليج فهم يشتغلون على ذلك كما اشتغلوا على بوش اإلبن لتمزيق
العراق إىل "ثالث دول" ومليون قتيل واجلرح ال يزال ينزف.
ّ
ّ
املثقف السوري أن
على
يفكر على حنو آخر قد يكون مساره أطول
ّ
ولكنه بالتأكيد سيكون أفسح وأوسع.
إن الطاولة املستطيلة وال أقول املستديرة قد تكون عني التفكري على
ّ
حنو آخر ،فال جيب اإلستهانة باإلصرار وإرادة الشعب الذي يقف خلفك
وأنت جتلس إىل الطاولة املستطيلة.
ال ميكن أن تواجه النظام وأنت ختافه هذه قاعدة
ذهبية صديقي جيب
ّ
ّ
أال يغفلها أحد.
جيب حسبان األمور لئ ّال تكون التكلفة باهضة.
**
الرد على رسالة 4
ّ
ل
يتحم
من
ل
أو
ذاته
هو
السوري
النظام
أن
املعضلة
املسؤولية ملا
ّ
ّ
ّ
ّ
جيري يف سوريا من دون الغوص بالتفاصيل اليت ال تبدأ
بالتأخر
كثريًا على إجراء إصالحات عميقة
وجدية وال تنتهي باستطالة األزمة
ّ
واستعصائها ،ولكن هذا ال يعفينا من توجيه النقد للذات ولآلخرين:
ّ
ّ
إذا ّ
تتطلع إىل شّبيحة أمريكا واخلليج
السورية
ظلت املعارضة
لتحقق
ّ
هلا رغائبها فهي ّ
حقًا معارضة مشبوهة ،والشريف حيذر أن يكون يف
Shawki1@optusnet.com.au
حمل شبهة.

صور من تاريخ اجلالية

تقديم أكرم املغوّش

رئيس الوزراء اللبناني الدكتور امني احلافظ
يف سيدني

الرئيس امني احلافظ يتوسط النائب داريل ملحم والقنصل سليمان الراسي والناشط مسري برغشون والزميل اكرم املغوّش(من االرشيف)
قبل رحيله اىل املأل االعلى زار رئيس وزراء
لبنان االسبق الدكتور امني احلافظ ورئيس اللجنة
اخلارجية يف جملس النواب اللبناني سيدني بدعوة
رمسية من احلكومة االسرتالية واقام على شرفه
سعادة القنصل العام والسفري احلالي االستاذ

سليمان الراسي حف ًال تكرمييًا حضره نواب ووزراء
ودبلوماسيون من اجلالية اللبنانية والعربيةوقال
يومها رمحه اهلل :توحدوا ايها اللبنانيون والعرب
واحرتموا وتفاعلوا مع اسرتاليا املضيافة
وتواصلوا باخلري واحملبة مع الوطن العربي.
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Alcohol spend equal to elec- Asciano to axe jobs, flags more automation MINISTER AND MEMBER LIStricity and gas
TENS TO LOCAL BUSINESSES

Asciano will axe 270 jobs after completing the expansion of
[Photo: (L-R) Clr. Glenn Brookes, Minister for Police Mike Galits container terminal at Port Botany.

Australians are spending as much on alcohol each
week as they are on power, a new report shows.
AUSTRALIANS are spend- such as takeaway, crisps,
ing as much on alcohol sweet biscuits, pastries,
each week as they are on confectionery, soft drinks
electricity and gas, a new and alcohol - are generally
snapshot of the nation’s high in energy and low in
eating and drinking habits nutrients.
reveals.
“On average extra foods
The report, released on contributed to 36 per cent
Tuesday, also suggests of energy intake for adults
both children and adults and 41 per cent for chilare getting far too much dren which is more than
of their daily energy from the recommended zero to
junk food.
three serves of extras per
Australian households day,” Ms McGlynn said.
spent an average of $237 Some 23 per cent of chila week on food and bever- dren and 60 per cent of
ages in 2009/10 compared adults in Australia are
with $176 in 2003/04, ac- now overweight or obese.
cording to the Australian It’s estimated that poor
Institute of Health and diet costs the nation $5
Welfare (AIHW).
billion a year.
That’s a 34 per cent in- The report also found that
crease - although at the children who watch 20
same time household in- hours of TV a week are
come rose by 50 per cent. twice as likely to be overSome 27 per cent ($63) of weight or obese as those
the weekly food and bev- who watch less televierage bill in 2009/10 went sion.
on eating out and fast Of all the food we’re eatfood. That’s up from 24 ing 90 per cent is grown
per cent in 2003/04.
in Australia and often
But alcohol was the next travels vast distances to
biggest expenditure item reach us.
at 14 per cent ($32). That’s For instance, a Melbourne
as much as households shopping basket could
spend each week on elec- contain food that’s travtricity and gas.
elled a total of 21,000 kiThe report, Australia’s lometres, which is just
Food and Nutrition 2012, less than the length of the
also shows many people Australian coastline.
aren’t striking the right But households are, nevbalance between foods ertheless, still throwing
high in fat and sugar and out $600 worth of food
more nutritious choices, each year.
AIHW spokesperson Lisa Nationally we waste about
McGlynn said in a state- $5 billion worth of food,
ment.
including fruit and vegetaSo-called “extra foods” - bles valued at $1.1 billion.

ASCIANO will axe 270
jobs and build a more automated workplace as it
completes a $348 million
expansion of its container
terminal at Port Botany in
Sydney.
Asciano on Wednesday
said the expansion project
would increase capacity at
the port from 1.15 million
to 1.6 million TEU (20 foot
equivalent units) per annum to meet current trade
growth forecasts.
But, once the project is
complete in mid 2014,
Asciano will make about
270 jobs at the port redundant.
Asciano says the expansion project will transform
the facility into a worldclass automated and internationally competitive
operation with four berths
and 1.4 kilometres of quay
line.
“The redevelopment includes converting the
terminal to an automated
straddle carrier terminal,”
Asciano said in a statement.
Chief executive John Mullen said employees affected by the job cuts would
be provided with employee assistance and support programs including
training, financial planning and career transition
assistance.
“All of our employees will
also have access to additional incentive payments
conditional upon maintaining appropriate levels
of performance,” he said.
Asciano, which owns the
Patrick’s stevedore busi-

ness, said the upgrade
of the Port Botany facility
would include the introduction of state-of-the-art
terminal handling technology, extra cranes and
upgraded employee facilities.
Mr Mullen said the port
expansion project would
deliver productivity improvements, including
significant cost savings,
and secure Patrick’s tenure at Port Botany until at
least 2043.
“Further redevelopment
of the terminal will be carried out under a staged
approach as volumes
grow over the next three
decades,” he said.
The introduction of automatic stacking cranes
could increase capacity at the terminal beyond
2014 by an additional 75
per cent a year, Mr Mullen
said.
“This flexibility ensures
the company can meet
not only its long-term
business objectives but
also the growth expectations for trade in NSW and
beyond in a cost-effective
way,” he said.
Asciano employees were
being briefed by management at Port Botany on
Wednesday morning, a
spokesman for the Maritime Union of Australia
(MUA) told AAP.
The union would make a
statement after the meeting, he said.
At 1145 AEST Wednesday Asciano shares were
6.5 cents, or 1.5 per cent,
higher at $4.40.

lacher, Inspector Sheridan Waldau and Member for Hughes, Craig
Kelly with staff of Panania Cafe]

Minster for Police and,
Michael Gallacher, and
Member for East Hills,
Glenn Brookes, walked
the streets of Panania last
Friday to visit local businesses to listen and talk
with shop owners and operators.
“Talking with shop owners and operators gives
me a firsthand opportunity to gauge how well the
NSW Police Force’s crime
prevention initiatives are
working.” Minister Gallacher said
Glenn Brookes added,
“The local community
can be proud of the dedicated police who work
within the Bankstown Local Area Command.”
“Since I took office I
have had regular meetings with the Local Area
Commander about issues
within both Panania and
the East Hills electorate
in general.”

“I am pleased to be able
to say that we have seen
some very positive and
encouraging results as
a consequence.” Glenn
Brookes said.
After visiting several
businesses along Anderson Avenue and Tower
Street, Minister Gallacher
and Glenn Brookes were
joined by Member for
Hughes, Craig Kelly and
Bankstown Police Acting
Local Area Commander,
Inspector Sheridan Waldau, at Panania Cafe to
participate in a community morning tea.
“Engaging the community
in this way is important if
the public are to not just
respect the Police but see
that Police officers are
approachable and available to help.” Minister
Gallacher said.
Media: Geoffrey Grasso
0421 778 671

Toll firm offers to build
Sydney road link
TOLL road giant Transurban has offered to build a
tunnel in Sydney’s north
connecting the F3 freeway
with the M2 motorway.
NSW Roads Minister Duncan Gay says a cost has
not yet been attached to
the proposal to build an
eight-kilometre tunnel
under Pennant Hills Road
from Wahroonga on the
north shore to West Pen-

nant Hills.
It would enable a faster
journey between Sydney and the NSW Central
Coast and Newcastle,
especially during peak
hour.
Mr Gay says the infrastructure sub-committee
of cabinet has decided to
progress the idea to stage
two of a three-stage process.
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Union movement sup- Labor faces Greens test in NSW by-election
AN electorate in southeast be the Greens, just a month While Melbourne is likely to State Labor frontbencher
Sydney with an internation- after voters go to the polls fall into Green hands, end- Michael Daley, who holds
ports Gillard: ACTU
al airport, industrial jobs in the Melbourne by-elec- ing Labor’s century-long the neighbouring seat of
and housing commission
blocks is usually safe territory for Labor.
But in the by-election
sparked by the resignation
of a resoundingly defeated
NSW premier, the task of
holding onto Heffron in
Sydney’s southeast has become a politically fraught
task.
Kristina Keneally has left
politics to head Basketball
Australia and, adding to the
woes of the demoralised
opposition she leaves behind, the NSW Liberal Party
has chosen not to field a
The ACTU’s secretary says the union movement still
candidate in the seat Labor
supports PM Julia Gillard and her government.
has held for 39 years.
That means Labor’s chief
THE trade union move- Plibersek dismissed the opponent on August 25 will

tion.
As in the Heffron contest,
the Victorian coalition government has opted not to
run a Liberal candidate in
Melbourne on July 21, putting the focus squarely on
Labor’s battle to maintain
its disillusioned supporters
on the left.
The by-elections in Sydney
and Melbourne are being
held after a bruising NSW
Labor conference where
the party decided to deny
the Greens automatic preferential treatment at future
polls, but only following
public brawls between the
Left and Right of the ALP
over how to win back progressive voters.

THE NSW government is
being urged to build a new
congestion-busting tunnel
in Sydney.
A two-lane tunnel dedicated
exclusively to buses is one
of six options being examined to make life easier for
northern beaches commuters, Treasurer Mike Baird
has revealed.
The tunnel would extend
from Spit Junction near
Mosman, under Military
Road and pop out at the
Warringah Freeway.
Other options being looked
at as part of the Bus Rapid
Transit plans include widening Spit Bridge to six
lanes and closing it to marine traffic.
But the Rail, Tram and Bus
Union (RTBU) has urged
the government to build
the tunnel.
“Dedicated bus lanes over
the Spit Bridge have provided some relief but the
tunnel will bypass congestion from Spit Junction
along Military Road and ensure a smooth run into the
city,” RTBU divisional secretary Chris Preston said.
“This will encourage more
people to choose public transport as an option
which will have a better
outcome for congestion

in the city and a better
outcome for the environment.”
Mr Baird said the tunnel
was his preferred option
because it could deliver
the quickest journeys.
And he said the tunnel may
be opened up to cars as
well as buses.
“We will be asking Infrastructure NSW to consider
as part of its overall State
Infrastructure Strategy, the
possibility of opening up
the tunnel not just to bus
commuters but also car
travellers,” Mr Baird said.
There is now going to be a
period of consultation with
local councils before a final decision is made.
Roads Minister Duncan
Gay said the government’s
feasibility study into a busonly tunnel met an election
commitment.
“If there’s something that
comes out of it that works,
of course I’d be supportive,” Mr Gay told reporters
in Sydney on Thursday.
“In fact, every sensible
person would. It is one of
the conduits into the city
that is very definitely a
problem.”
Mr Baird is the MP for Manly, the electorate where the
tunnel would be built.

ment is standing by
Julia Gillard, despite
reports its leaders have
discussed her chances
of remaining as prime
minister.
Top union leaders discussed in a meeting
this week the chances
of Kevin Rudd returning as Labor leader, The
Australian Financial Review reported on Thursday.
Sources “with a knowledge of the meeting”
said there was an acceptance that time was
running out for Ms Gillard.
But ACTU secretary
Dave Oliver dismissed
the story as “plain
wrong”.
“The (union) movement
is supporting of Prime
Minister Gillard and her
government for the work
that’s been done on the
issues that matter to us
most,” he told ABC Radio, citing the government’s work to secure
jobs, entitlements and
support for the car industry.
“All these things are
happening and we are
supportive of all of
that.”
Cabinet minister Tanya

report, saying the leadership issue had been
resolved.
“Once again I think this
is just media speculation, it’s just not our experience,” she told the
Nine Network.
Coalition frontbencher
Chris Pyne said the report - which claimed
unions would try to raise
$4 million for an election campaign fighting
fund - was a strategic
leak designed to influence the Labor leadership and put a “bribe on
the table”.
“What the leak seems
to say is that there is $4
million sitting on the table if the Labor caucus
does the right thing,” Mr
Pyne told reporters in
Sydney on Thursday.
“There is a nudgenudge, wink-wink to the
Labor party caucus that
if they do what the faceless men of the union
leadership tell them
again, then the $4 million will be used to help
them defeat the Coalition at the next election.
“If they choose to go in
their own direction then
the $4 million might not
materialise in that campaign.”

NSW govt urged to build
road tunnel

hold on the seat, the dynamics are a little sunnier
for Labor in Heffron.
For a start Labor’s candidate Ron Hoenig, a barrister who has been the Botany Bay mayor since 1981,
has a high profile as he defends a seat Keneally held
with a 7 per cent margin at
the March 2011 elections,
after suffering a 15 per cent
swing against her.
And during the state election Greens candidate Dr
Mehreen Faruqi, a University of NSW sustainability
academic, came a distant
third with 19 per cent of
the primary vote behind the
Liberal candidate, drawing
her support from university students and aspiring
actors at the local National
Institute of Dramatic Art
(NIDA).
The Greens may have
beaten Labor in gentrified
Balmain and come close in
neighbouring Marrickville
at last year’s state elections.
But unlike the city’s inner west, where voters
are more socially left-wing
and university educated,
Heffron contains more
old-style Labor voters, in
a seat which is home to
warehouse and industrial
jobs, the Kingsford-Smith
Airport at Mascot and several housing commission
blocks in Redfern.
In the absence of a Liberal
candidate, blue collar and
housing commission voters with socially conservative views are more likely
to side with Labor than the
Greens candidate in the byelection, Dr Faruqi.
Labor isn’t without its political troubles, however, with
the most recent Newspoll
showing state Labor with
a primary support level of
just 24 per cent.
NSW Opposition Leader
John Robertson also has
the dubious distinction of
being an even more unpopular Labor leader than
Prime Minister Julia Gillard,
who bats away leadership
speculation on a daily basis.

Maroubra, has conceded
Labor could lose the Heffron by-election.
In accepting Labor life membership at the weekend annual NSW ALP conference,
Laurie Brereton, who held
Heffron from 1973 to 1990
before going into federal
politics, told delegates at
Sydney Town Hall the party
was facing tough times.
“I’ve been here for 45 minutes and a dozen people
have asked me, ‘Am I going
to whack someone’,” said
Brereton, a former state
and federal transport minister.
“Delegates, this is no time
for whacking anyone. We’re
in the fight of our lives.”
Premier Barry O’Farrell may
have the kind of popularity
and parliamentary majority
that his Labor predecessor
Neville Wran enjoyed in the
late 1970s.
But he didn’t want to be
compared with the former
Queen’s Counsel barrister
who went on to become the
state’s second continuously longest serving premier.
“I think you’re doing Neville
Wran an enormous disservice,” O’Farrell told reporters on Monday.
As a first-term premier,
Wran’s Labor Party triumphed in the Earlwood
by-election of July 1978
sparked by the resignation
of defeated Liberal premier
Eric Willis, who had held
the inner-southern Sydney
seat for 28 years.
The unsuccessful Liberal
candidate in that by-election, Alan Jones, went on
to become the undisputed
right-wing king of Sydney
breakfast radio.
As Labor members doorknock Heffron in coming
weeks Keneally will instead
be spending time, as a
sports administrator, with
Jones as he broadcasts
from the London Olympics
for 2GB.
“Alan Jones and I will be
hanging out in London together,” Keneally told Macquarie Radio in June on her
last day as a member of
parliament.
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اعداد :أكرم املغوّش

احلسناء اجلامعية ندى فريد

احلياة حلوة ما احال انغامها

الطموح امجل واروع ما تصبو اليه املرأة
والرجل معًا شريطة ان يتحقق فيه كل
مطلب مجيل.
هكذا تقول الشابة اجلامعية احلسناء
ندى فريد اليت ولدت وترعرعت يف بلدة
منيارة الوادعة يف قضاء عكار يف لبنان
اليت اعطت قامات سياسية وعسكرية
واكادميية معروفة على مستوى اجلمهورية
اللبنانية .ويف سيدني حيث تعيش
مع زوجها وجنليها كان طموحها كبريًا
فزواجها يف اول طلتها على احلياة مل
ِ
يثنها عن متهبعة دراستها فنالت دبلومًا
يف احملاسبة من احد املعاهد ودرست
يف جامعة غرب سيدني وحصلت على
شهادات يف احملاسبة والتجارة وادارة
االعمال والكمبيوتر ،ويعيش يف داخلها
الفن الراقي فدرست فن التمثيل وشاركت
يف عدة مسرحيات وقدمت فنانني كبارا
من امثال وديع الصايف وماجدة الرومي
وسواهم وعملت مقدمة برامج يف اذاعة
الشرق االوسط لسنوات عديدة بربناجمها
اخلاص (صبحية مع ندى).
تقول ندى :ان املراة الذكية هي اليت
تستطيع ان تبين عائلتها باحرتام نفسها
وقبول اآلخر بصدق وحمبة ويعود هذا
اىل االرادة والرتبية البيتية اليت تعودنا
عليها منذ كنا اطفا ً
ال ويطيب هلا ان تردد
دائمًا:

اذا أتتك
مذمة من ناقص
ّ
فهي الشهادة لي ّ
بأني كامل
احلسناء ندى فريد مثال الثقافة واجلمال واجلرأة..
تتقن اللغات العربية والفرنسية واالنكليزية وتعمل
خبطى ثابتة ،توفق بني حياتها الزوجية وتربية
اوالدها وتصر على اتقان اختياراتها بكل جدارة
النها وضعت يف خميلتها النجاح ،والنجاح ال يليق
اال مبن يعمل له ويضحي من يف سبيله .هذه هي
احلياة اجلميلة اليت يغين هلا موسيقار االجيال اخلالد
االستاذ الكبري فريد االطرش :احلياة حلوة بس
نفهمها واحلياة غنوة ما احلى انغامها.

تتقدم نائبة مقعد كانرتبريي

لـــيندا
بــــريني

واالسالمية خاصة

all our food is freshly made

مجيع مأكوالتنا طازجة يوميا
أسعار خاصة مبناسبة
شهر رمضان املبارك

بأحر التهاني
من اجلالية
العربية عامة

Noor RESTAURANT
تشكيلة واسعة من املأكوالت اللبنانية والعربية
 ...شاورما ،مشاوي ،خناعات ،مقانق ،شيش
طاووق ،سجق ،كفتة ،مسكة حرة ،دجاج،
همربغر ،فالفل ،تبولة وغريها الكثري.

Linda Burney, MP
Member for
Canterbury

مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك
جعله اهلل صيامه مقبوله وشهر خري وبركة للجميع
وكل عام وأنتم خبري

مشاوي على الفحم  ..جلسة هادئة مع االركيلة
احجزوا اماكنكم على الفطور للشخص  30دوالرا
(صحن مشكل :صحن كبة نية صحن شورباء)
خدمة ودودة  -نظافة تامة وجلسة رائعة

نفتح  7أيام يف االسبوع
Shop 4, 232 South Terrace Bankstown

TeL: 97098624
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اعــــالنات

النائبة مرلني كريوز تهنئ

يتقدم نائب الضواحي الشمالية يف ملبورن

نزيه األسمر
بأحر التهاني

من الجالية االسالمية خاصة
و العربية عامة
Ms. Marlene Kairouz, MP
Member for Kororoit

اتقدم بالتهنئة من الجالية االسالمية خاصة
والعربية عامة بمناسبة حلول

شهر رمضان املبارك

اعاده اهلل على الجميع بالخري والربكات

ŚşǶƬǻơȁǵƢǟǲǯȁ

بمناسبة حلول شهر
رمضان املبارك

NAZIH ELASMAR OAM
MP
MEMBER FOR
NORTHERN METROPOLITAN
SHOP 5,
101 BURGUNDY ST
HEIDELBERG VIC 3084
PHONE: 9456 9244

أعاده اهلل على الجميع بالخري واليمن والربكات

وكل عام وأنتم خبري

غرفة التجارة والصناعة
بني اسرتاليا ولبنان تهنئ
تتقدم غرفة التجارة والصناعة بني اسرتاليا ولبنان
من الجالية االسالمية خاصة واملجتمع االسرتالي
عامة بأحر التهاني بمناسبة

حلول شهر رمضان املبارك

أعاده اهلل على الجميع بالخري والربكات وعلى
اسرتاليا ولبنان باألمن والسالم واالزدهار
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Advertisement

يتقدم رئيس بلدية
كانرتبريي
املستشار

براين روبسن

حمالن يف وسط السوق التجاري القديم يف ماونت درويت على العنوان:

12 Mount Druit Rd

مساحة احملل الواحد  126مرتا مربعا
احملالن على وشك االنتهاء واجلهوزية  -الرجاء ممن يرغب االتصال بأسرع وقت
الجراء التمديدات الكهربائية والصحية لتناسب مصلحته

ملن يهمه االمر االتصال بـ بيرت شباط 0411388978 :

Brian
Robson
وسائر اعضاء
اجمللس البلدي
ومجيع املوظفني
بأحر التهاني من
اجلالية االسالمية
خاصة والعربية عامة
مبناسبة حلول شهر
رمضان املبارك اعاده
اهلل على اجلميع
باخلري والربكات
For more information visit:
www.canterbury.nsw.gov.au

or Phone: 9879 9300

National

Strata Management

لجميعحاجاتكممن
بيع وشراء وتأجري
العقارات السكنية
والتجارية اتصلوا
بـ جو على الرقم:

الصالة مكيفة وجمهزة جتهيزاً حديثاًُ
Chris: 9721 1611

حسم  %10لحامل
هذا االعالن

9721 1611
لصيانة وادارة ( )Strataاألبنية السكنية والتجارية
اتصلوا بـ مايكل كلتوم على الرقم:
0418 845 865 -- 02 9721 1511
خربة التقل عن  30عاماً نضعها يف خدمة اجلالية
دقة يف العمل وصدق يف املعاملة

358 Guildford Road, Guildford NSW 2161

 Email; mkr@nationalstrata.com.au - Web; www.nationalstrata.com.aumichael.k@nationalre.com.au

Spiritual Therapist

العامل الروحاني عالء العوادي

Tel: 02 87648186

Fax :02 87648062

Email: ads@meherald.com.au- info@meherald.com.au

-كشف االسرار-تسفري االرواح واستنطاقها
 عالج السحر واملس-استشارات روحانية ونفسية
 عالج بالتنويم املغناطيسي* عضور عدة جمعيات روحانية اسرتالية

125 Showground Rd, Castle Hill - Mob:0421906377 - Phone:96596999
web:www.alaa.com.au - Email: info@alaa.com.au

VIP LUXURY LIMOUSINES لدينا افخم السيارات اليت
تناسب ميزانياتكم
نليب مجيع مناسباتكم
...  اعراس...
.. خطوبات
 توصيالت من... حفالت خترج
واىل املطار واالوتيالت

432 Chapel Rd. Bankstown - MOB: 0499 98 98 98

Email: info@ vipluxurylimos.com.au - www.vipluxurylimos.com.au

Mobile / min

15¢
15¢
19¢
23¢
23¢

0

HORIZONTAL POS

نؤمن نقل الشخصيات
اهلامة
من واىل سائر
أحناء اسرتاليا
 أسعار مدروسة..  معاملة جيدة..  خدمة ودودة.. خربة طويلة

Landline / min

1¢
5¢
9¢
15¢
16¢

29¢

5000

Lycamobile to Lycamobile

29¢

In store POS
®

www.lycamobile.com.au
Logo’s for ATL advertising
(not in store) here:
Recharge
available
®

1300 854 607
(1) The new promotional rates are valid from 01/05/2012 until 31/07/2012. The new rates will only apply to landlines unless otherwise stated above. 29c flagfall applies to international calls. The new rates
are not applicable for Special number or premium number calls. (2) No flagfall applies for calls made
from Lycamobile to Lycamobile in Australia. The promotion is valid from 03/02/2012 and valid until
31/07/2012. Fair usage policy of 5000 minutes applies per customer during the promotional period.
(3) Australia Landlines & Mobiles 0c/min promotion applies to all Australian Lycamobile customers. The
promotional rate is valid from 01/04/2012 and valid until 31/07/2012. Flagfall of 29c applies per call.

VERTICAL POS
In store POS
LM_AUS_Arabicc_18x26
1
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