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سيبقى  الدولية  احملكمة  شبح  ان  قلنا  اذا  نبالغ  ال 
اليوم وحتى صدور  من  اللبنانية  الساحة  على  خميما 

انطونيوس بو رزق

واشنطن »ُتطلق النار« على القمة اللبنانية 
قبل انعقادها.. فهل تنجح يف »إصابتها«!

)التتمة ص 13(

صـوت الحقيقة

»عبوة إسرائيلية« تستهدف القمة: اتهام نصر اهلل باغتيال احلريري!

عبـد اللـه واألسـد: حرص عربي على استـقرار لبـنان وأمنـه وحكومتـه الوفاقيـة
حاولت واشنطن من جهة، 
أخرى،  جهة  من  وإسرائيل 
وبصوت أعلى، أن تفرض 
األوىل  الثالثية  القمة  على 
من نوعها، اليت احتضنتها 

)امس(،  اجلمعة  بريوت، 
وجتمع إىل الرئيس ميشال 
سليمان، العاهل السعودي 
عبد  بن  اهلل  عبد  امللك 
السوري  والرئيس  العزيز 

أعمال  جدول  األسد،  بشار 
تالقي  ألهداف  مغايرا 
على  العربيني  الزعيمني 
توطيد االستقرار السياسي 

واألمين بني اللبنانيني.

واشنطن  قررت  وبينما 
العاهل  على  يتوجب  ما 
اىل  يبلغه  أن  السعودي 
وما  السوري،  الرئيس 
يقبله  أن  لألخري  ينبغي 

فإن  مناقشة،  دون  من 
أبعد  اندفعت  أبيب  تل 
القفز  من ذلك بكثري، عرب 
الدولية،  احملكمة  فوق 

نقدم كافة اخلدمات 
االجتماعية

Milad El-Halabi – CMC, JP
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 

Marriages  Commitments  Funerals
Mob: 0414 421 199 - Fax: (03) 9323 6855

Po Box 699 Pascoe Vale, Vic 3044
Email: milad01@optusnet.com.au

Funland Games Pty Ltd 
Buy & Sell trading all computers Games 

Sony * Nintendo * Xbox * PC * PSP 
All Accessories & Retro Games

Web Site: www.funlandgames.com.au 
Email: Funlandgames@optusnet.com.au 

Phone/Fax: 02 97937707
10 The Appian Way 

Bankstown, NSW 2200
ABN: 31111792422

)التتمة ص21(

The Editor in Chief: Antonios Bourizkرئيس التحرير: انطونيوس بو رزق

www.meherald.com.au/myherald

إيران لن ختّصب اليورانيوم بنسبة 20% إذا 
حصلت على وقود ملفاعل طهران

)التتمة ص21(

»املتابعة العربية« توافق »من حيث املبدأ« على املفاوضات املباشرة
وافقت جلنة متابعة مبادرة 
السالم يف اجلامعة العربية 
على  املبدأ«  حيث  »من 
الفلسطينية  احملادثات 
املباشرة مع إسرائيل لكنها 
تركت للسلطة الفلسطينية 
حتديد الوقت املناسب هلا، 
األمر الذي اعتربته واشنطن 

»مشجعًا«.
الوزراء  رئيس  وسئل 
اخلارجية  وزير  القطري 
آل  جاسم  بن  محد  الشيخ 
صحايف  مؤمتر  يف  ثاني 
العام  األمني  مع  مشرتك 
عمرو  العربية  للجامعة 

اجلامعة  كانت  إن  موسى، 
ستؤيد احملادثات املباشرة 
بطبيعة  هناك  »إن  فقال 

احلال اتفاقًا لكنه اتفاق من 
حيث املبدأ على ما سيشمله 

خادم احلرمني واألسد يؤكدان دعم مسرية 
التوافق واالستقرار يف لبنان

عربرّ خادم احلرمني الشريفني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
بشار  السوري  والرئيس 

األسد يف ختام احملادثات 
العاصمة  يف  عقداها  اليت 

)التتمة ص9(

)التفاصيل ص8(

موبايل
دقيقة /سنت

خط ارضي
البلداندقيقة/سنت

مصر
العراق
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السعودية

نتمنى لكم ولعائالتكم رمضان مباركاً وصياماً مقبواًل
999 126 1300او االتصال على الرقم خدمة الزبون: www.hellomobile.com.auللمزيد من املعلومات وملعرفة الشروط الرجاء زيارة:  اعادة التعبئة متوفرة يف: 

رمضان كريم
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اعالنات

انها  باراماتا.  الرمحة يف  اخوات  عمل  تتبنى  التارخيية  مامري  مزرعة  ان 
املزرعة االوىل يف اسرتاليا اليت تنتج منتجات مومسية عضوية بالتقاطع 

واالرتباط مع مشاريع تتضمن تدريب الالجئني على البستنة والضيافة.
ان اسواق مامري هي حمطة مثالية للرتفيه سواء لتناول الفطور او الغداء 
او لشاي الصباح وما بعد الظهر. فبينما تزور مقهى مزرعة مامري التارخيية 

بامكانك انتقاء املنَتج الذي تتم تنميته عضويا ايضا.
ستقيم مزرعة مامري ورشات عمل بشكل مستمر لنمو اخلضار والطبخ على 

الطاقة الشمسية واستنبات الدود يف املستقبل القريب.
يفتح سوق املزرعة من الثالثاء حتى اجلمعة من 10:00 صباحا حتى 3:00 بعد الظهر واالحد من 10،00 

صباحا حتى 4،00 من بعد الظهر

للحجز واملعلومات الرجاء االتصال على الرقم: 96705321

Mamre  Historic Homestead is a sponsored work of The Sisters of 
Mercy Parramatta. Australia’s first working farm is now producing 
organically grown seasonal produce in conjunction with projects 
involving the training of refugees in horticulture and hospitality.
Mamre makes the perfect destination for a leisurely breakfast, lunch, 
morning or afternoon tea. Whilst visiting the Historic Homestead 
Café you can pick up your organically grown produce as well!
Mamre Farm will be conducting workshops in sustainability, growing 
veggies, solar cooking and worm farming  in the near future.

The Farm Market is open Tue-Fri 10am-3pm & Sun 10 - 4pm.
For bookings and enquiries, please ring Ph: 9670 5321

مزرعة مامري التارخيية 
وسوق بوابة املزرعة

 Mamre Historic
 Homestead & Farm

Gate Market

181 Mamre Rd, Orchard Hills,  2748  NSW 

Become a Moneygram Sub Agent visit www.ascglobalservices.com.au

لدينا خمتلف أنواع احللويات اللبنانية والعربية 
 قوالب كايك لكل املناسبات

ترويقة كنافة باجلنب والقشطة مع الكعك باالضافة اىل الكرواسون 
والصفيحة الطرابلسية

نظافة تامة.. 
ابتسامة مميزة.. 
خدمة من القلب.. 

Ph: 9760 2299 - Fax: 8704 1532
75 South St. Granville NSW 2142

جلسة أركيلة 
وقهوة 

رومنسية 
وهادئة 
للعائالت
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اللبنانية  اجلمهورية  مفيت  أكد 
رشيد  حممد  الدكتور  الشيخ 
»الزيارات  أهمية  قباني، 
األخوية املرتقبة للقادة العرب 
مزيدا  تعطيه  اليت  لبنان،  اىل 
من االمان العربي، ملا هلا من 
انعكاس إجيابي على أبنائه يف 
والتضامن  التعاون  ترسيخ 
بعضهم  مع  الوطنية  والوحدة 
الوطنية  للمصلحة  البعض 

العليا«.
أمس  له  تصريح  يف  وأبدى 
العربي  للدور  تقديره  االول، 
يف »دعم لبنان حكما وحكومة 
وشعبا، ومساعدته للخروج من 
مسرية  تواجه  اليت  التحديات 
يف  واستقراره  وسالمه  أمنه 
مير  اليت  الدقيقة  الظروف 
ونبذ  االحتقان  لتخفيف  فيها 
ال  كي  أبنائه  بني  االنقسام 
اليت  الفتنة  فخ  يف  يقعوا 

تنتظرها إسرائيل«.
ومثن »اجلهود اليت يقوم بها 
امللك عبد اهلل بن عبد العزيز، 
ومدى اهتمامه واألشقاء العرب 
بالزيارة  مشيدا  بلبنان«، 
األسد  بشار  للرئيس  املرتقبة 
يف  »تأتي  اليت  لبنان  اىل 
العالقة  أواصر  متتني  إطار 
األخوية بني البلدين الشقيقني 
ملا حيقق املصلحة املشرتكة«. 
وأمريها  قطر  حكومة  وحيا 
الشيخ محد بن خليفة آل ثاني، 
ومساهمته يف التضامن العربي 
للبنان  واقية  مظلة  إلجياد 

وتدعيم وحدته الوطنية.
اجمللس  نائب »رئيس  ودعا 
االعلى«  الشيعي  االسالمي 
قبالن  االمري  عبد  الشيخ 
»يكونوا  أن  إىل  اللبنانيني 
املهام  مع  التعامل  يف  كبارا 
القادة  ان  سيما  وال  اجلديدة 
لبنان  يزورون  العرب 
اىل  اليه«، مشريا  لالطمئنان 
تعكس   « الزيارات  هذه  أن 
املميز  العربي  االهتمام  مدى 

بالشعب اللبناني«.
أمس  له  تصريح  يف  وطالب 

 قباني وقبالن وكتلة الصفدي واحلريري واملشنوق:
 الزيـارات تثبـت الدعم العربي 

لالسـتقرار اللبـناني
مسؤولني  »اللبنانيني، 
بوطنهم  باالهتمام  ومواطنني، 
ظن  حسن  عند  وليكونوا 
عن  فيبتعدوا  بهم  اخوانهم 
املراهنات واملغامرات وحيسنوا 
االستقامة  خط  يف  ويسريوا 
ويرتكوا  عقوهلم  وحيكموا 
اخلطاب  ويلتزموا  االهواء 
توفري  على  ويعملوا  املعتدل 
واالزدهار  االستقرار  مناخات 

لوطنهم«.
»الوفاق  كتلة  ورحبت 
النائبني  تضم  اليت  الوطين« 
عبد  وقاسم  الصفدي  حممد 
أمس  هلا  بيان  يف  العزيز، 
اىل  العرب  القادة  بزيارات 
بريوت، مشرية إىل ان »القمة 
تعقد  سوف  اليت  الثالثية 
قمة  ستكون  بعبدا  قصر  يف 
وستؤكد  العربي،  الشمل  مل 
اللبناني ان االستقرار  للشعب 
عربي  بتفاهم  حمصن  الداخلي 
لن تقوى عليه العواصف اليت 
احلني  بني  املنطقة  على  تهب 
أمري  زيارة  ومثنت  واآلخر«. 
قطر »الذي لبالده فضل كبري 
لبنان وتثبيت  اعمار  إعادة  يف 

استقراره«.
واعتربت النائبة بهية احلريري أن 
زيارات القادة العرب »تؤكد 
وأن  بلبنان،  العربي  االهتمام 
والتالقي  للحوار  واحة  يبقى 
ابنائه،  مجيع  بني  والوحدة 
اشقائه  بني  لقاء  ومساحة 
»تتالقى  أن  آملة  العرب«، 
الصادقة  العربية  اإلرادة  هذه 
لبنانية  ارادة  مع  لبنان  جتاه 
توفري  على  باحلرص  جامعة 
اليت  واحلوار،  التهدئة  مناخات 
وتريح  الوطين،  الوفاق  تعزز 
ان  من  ومتكنهم  اللبنانيني، 
يواجهوا موحدين كل التحديات 
خطر  مقدمها  ويف  واملخاطر، 
املرتبص  االسرائيلي  العدو 

بلبنان وشعبه شرا«.
املشنوق  نهاد  النائب  وأشار 
يف حديث اىل »وكالة االنباء 
»زيارة  ان  اىل  االملانية« 

والرئيس  السعودي  العاهل 
السوري اىل لبنان تارخيية«، 
األوىل  املرة  »أنها  معتربا 
اليت يزور فيها امللك عبد اهلل 
والرئيس  ملكا،  بصفته  لبنان 
للمرة  صديقا  بصفته  االسد 
بعد   ،2000 العام  منذ  االوىل 
الصراع  من  سنوات  مخس 
السياسي  وغري  السياسي 
بني البلدين«، واشار إىل أن 
الزيارة »بثنائيتها وبتوقيتها 
الالزمة  الضمانات  ستعطي 
يطمئنها  مبا  االطراف  لكل 
طبيعة  أكثر  تتفهم  وجيعلها 
»القمة  أن  وأكد  الزيارة«. 
بريوت  تعقد يف  اليت  الثالثية 
وواسع  كبري  عربي  إعالن  هي 
عن ضمان االستقرار يف لبنان 
العرب  من  احد  يريد  ال  الذي 
حتى  وال  االوروبيني  من  وال 
من االمريكيني ان حيدث خلل 
اساسي يف هذا االستقرار الذي 
التفاهم  بسبب  بداية،  حتقق 

السوري السعودي«.
وأشاد بالزيارات العربية كل من 
السابق طالل املرعيب،  النائب 
صور«  علماء  لقاء  رئيس« 
رئيس  ياسني،  علي  الشيخ 
اللقاء التضامين الوطين« يف 
الشمال الشيخ مصطفى ملص 
ورئيس مجعية املقاصد اخلريية 
أمني  بريوت  يف  اإلسالمية« 

الداعوق. 

جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق - عبداهلل طويل - سامي مظلوم

رئيس التحرير: انطونيوس بو رزق
مدير التحرير: سامي مظلوم

 Public Relations: Thomas Jordan
مديرة املبيعات: ُعال خّضور

اخراج كومبيوتر واعالنات: مريفت مشيسه األيوبي
الصف االلكرتوني: ناتالي األيوبي

مكتب ملبورن: كميل مسعود
Email:cjmassoud@optusnet.com.au
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االول،  امس  رمسيًا  تأكد 
اجلمهوري  القصر  دوائر  من 
السوري  الرئيس  مشاركة 
الدكتور بشار االسد يف لقاء 
القمة الذي سيجمع يف القصر 
اجلمهوري ظهر اليوم، رئيس 
سليمان  ميشال  اجلمهورية 
وامللك السعودي عبد اهلل بن 
والذي سيستمر  العزيز،  عبد 
يتخلله  ساعات،  مخس  حنو 
دوائر  حرصت  رئاسي،  غداء 
نسبيًا،  حصره  على  القصر 
اجمللس  رئيسا  دعي  حبيث 
والنواب  واحلكومة  النيابي 
وسفراء  مجيعًا  والوزراء 
وسفراء  العربية،  الدول 
الدول اخلمس الكربى وبعض 
الصديقة  الدول  سفراء 
اعضاء  كل  وليس  للبنان، 
اضافة  الدبلوماسي،  السلك 
والقيادات  اجليش  قائد  اىل 
يف  واملسؤولني  األمنية 
كبار  وبعض  القضاء،  سلك 

الشخصيات الرمسية.
قرابة  بريوت  اىل  يصل  كما 
مساء  والنصف  السادسة 
اليوم، أمري قطر الشيخ محد 
بن خليفة آل ثاني، يف زيارة 
تستمر ثالثة ايام، حيث يقيم 
الرئيس سليمان مأدبة عشاء 
الثامنة  قرابة  شرفه  على 

والنصف لياًل.
ترتيبات  اختذت  وقد 
االستقبال الرمسي للملك عبد 
وامري  االسد  والرئيس  اهلل 
قطر يف مطار بريوت الدولي 
الدولة،  اركان  كبار  حبضور 
الثالثة  الزعماء  ينتقل  ثم 

الذي  اجلمهوري،  القصر  اىل 
املؤدية  الطرقات  ازدانت 
لبنان  بأعالم  املطار  من  اليه 
وقطر،  والسعودية  وسوريا 
وصور امللك عبد اهلل واالمري 
االسد  والرئيس  القطري 
سليمان،  ميشال  والرئيس 
املرحبة  الالفتات  رفعت  فيما 

بالزعماء العرب.
الغبريي  مناطق  ان  ولوحظ 
الضاحية  يف  الرباجنة  وبرج 
قطر  امري  خصت  اجلنوبية 
واشادة  ترحيب  بالفتات 
وباشر  متوز.  بانتصار 
األمنية  القوى  اجليش وباقي 
خاصة  امنية  اجراءات  باختاذ 

باملناسبة.
وحتى بعد ظهر امس االول مل 
الرمسي  الزيارة  برنامج  يكن 
قد  هامشها  على  واللقاءات 
انتهى نهائيًا، بانتظار التأكيد 
النهائي  الرمسي  السوري 
الوفد  وامساء  األسد  لزيارة 
لكن  له،  املرافق  الرمسي 
يرجح ان تعقد قمة ثالثية بني 
اهلل،  وعبد  واالسد  سليمان 
الثالثة  الزعماء  يستقبل  ثم 
واحلريري  بري  الرئيسني 
سليمان  ويودع  الغداء.  قبل 
ضيفيه قبل ان يستقبل امري 

قطر.
متابعة  مصادر  وتوقعت 
عبد  امللك  بني  لقاء  حصول 
وبني  األسد  والرئيس  اهلل 
الوفاء  كتلة  ونواب  رئيس 
الغداء  حفل  خالل  للمقاومة، 
الذي يقيمه الرئيس سليمان، 
مماثل  لقاء  حيصل  قد  كما 

بني نواب الكتلة وامري قطر، 
لقاء  حصول  احتمال  عن  عدا 
بني أمري قطر واألمني العام 
لـ»حزب اهلل« السيد حسن 

نصر اهلل.
وسيقيم أمري قطر خالل زيارته 
يف فندق فينيسيا، ومن املقرر 
أن يقوم غدًا السبت جبولة يف 
رئيس  فيها  يرافقه  اجلنوب 
اجمللس  ورئيس  اجلمهورية 
جبيل  بنت  سيما  ال  النيابي، 
واخليام، لإلطالع على مشروع 
نفذته  الذي  االعمار  اعادة 
قطر يف املدينتني ويف عيتا 
الشعب وعيناثا، كما يشارك 
األحد يف احتفال عيد اجليش 
اللبناني يف االول من آب يف 

ثكنة الفياضية.
شاحنة  أن  البقاع  يف  وأفيد 
محلت الدرج الكهربائي العائد 
السعودية  امللكية  للطائرة 
عربت حملة املصنع احلدودية 
وأكملت  دمشق،  من  آتية 
الرئيس  مطار  باجتاه  طريقها 
الشهيد رفيق احلريري. وقد 
إجراء  الشاحنة  مرور  فرض 
تعديالت انشائية على ابواب 
مداخل منطقيت اجلمارك واالمن 
العام بعد موافقة املعنيني يف 
بريوت ومنها قطع حديد اخليم 
األمن  خمرج  عند  القرميدية 
العام من اجل مرور الشاحنة 
اليت تسببت ايضًا بعجقة سري 
طريق  على  املنعطفات  عند 
ذلك  البيدر،  ضهر   – شتورا 
أن منطقة املصنع غري جمهزة 
ملرور هذا النوع من الشاحنات 

القاطرة واملقطورة.

برنامج زيارة عبداهلل واألسد وأمري قطر
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مجيع أنواع اخلضار والفواكه
اجبان البان، كبيس، معلبات، بهارات، 

زيوت، متور، عصري، شاي،ماء الزهر، ماء 
الورد، مساحيق للغسيل، لوحات فنية، 

هدايا وغريها الكثري...
اخلضار والفواكه طازجة يومياً من املاركت 

اراكيل مستوردة من لبنان والصني.. 
تنباك بنكهات متنوعة

اسعار مهاودة جدا مبناسبة االفتتاح 
نظافة تامة ...خدمة ودودة....معاملة 

صادقة واخوية 
3 فروع بإدارة عائلية واحدة

االفتتاح الكبري 
حملالت محزة اخوان يف منطقة مرييالندز

179 Merrylands 
Rd,

Merrylands
 9760 1886

مرييالندز
128 Haldon

 St, 
Lakemba
9750 9766

الكمبا
77 Waterloo Rd,  

Punchbowl
97503300 

مقابل كنيسة مارشربل

بانشبول
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ما التقى »ابنا العم« رئيس 
سليمان  املردة«  »تيار 
فرجنية وعضو األمانة العامة يف 
قوى الرابع عشر من آذار النائب 
السابق مسري فرجنية، فاخليارات 
»املتواجهة«  السياسية 
وكانت  دومًا.  بينهما،  أبعدت 
العام  يف  النيابية  االنتخابات 
الشعبية  الفعل  ورّدة   ،2005
سببًا  الزغرتاوية،  نتائجها  على 
بني  املسافات  لرتاكم  إضافيًا 

النسيبني.
للنائب  الصحّية  الظروف  لكن 
دفعت  فرجنية،  مسري  السابق 
ختطي  إىل  املردة  تيار  برئيس 
لزيارته  السياسية  احلواجز 
بعد  كليمنصو،  يف  منزله  يف 
أصدقاء  قادها  تقريبية  مساٍع 
وسبق  املشرتكني.  الرجلني 
يف  أعلن  أن  فرجنية  للنائب 
حديث صحايف أنه سيزور قريبه 
صحته،  اىل  لالطمئنان  مسري 

 سليمان فرجنية يطمئن على صّحة 
»ابن عمه« مسري

االعالمي  املسؤول  أكد  وفيما 
احملامي  املردة«  »تيار  يف 
سليمان فرجنية لـ»املركزية« 
أن للزيارة طابعًا عائليًا فرضتها 
مصادر  أشارت  صحية،  ظروف 
مقّربة من قوى 14 آذار اىل ان 
الطرفني اغتنما مناسبة لقائهما 
البالد  يف  االوضاع  ملناقشة 
من  لكونهما  كافة،  جوانبها  من 
بينهما  ودار  خمتلفني  تيارين 
حوار تناول التطورات كلها، من 
غريها  اىل  وتداعياتها  احملكمة 
من املواضيع املطروحة، إضافة 
اىل املستجدات احمللية والدولية 

واالقليمية.
أي  الطرفني  عن  يصدر  ومل 
السابق  النائب  وتوجه  موقف، 
اىل مقر األمانة العامة لقوى 14 
األمانة  أعضاء  اطلع  حيث  آذار 
»ابن  مع  لقائه  أجواء  على 
عمه« العائلي العائد اىل اعتبار 

صحي. 

قهوجي يلتقي مساعد وزير الدفاع األمريكي
استقبل قائد اجليش العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، 
مساعد وزير الدفاع االمريكي وقائد العمليات اخلاصة يف اجليش 
ميشل  االمريكية  السفرية  حضور  يف  فايكرز،  مايكل  األمريكي 
البلدين،  جيشي  بني  التعاون  عالقات  البحث  وتناول  سيسون، 

وسبل تعزيز قدرات اجليش اللبناني.
وكان فايكرز قد وصل، امس، يرافقه تودو لوري، قادمني من 
عمان، وكان يف استقباهلما امللحق العسكري يف السفارة االمريكية 

جيمس تنز.

السياحة  وزير  يتعاطى  ال 
فادي عبود السياسة من باب 
تقاطعاتها مع الشأن السياحي 
لكنه  عليه،  وتأثريها  فقط 
ومع  ترابطهما.  مدى  يعرف 
ذلك فهو حتى اليوم ال يعرف 
حال  يكون  ان  ميكن  كيف 
هو  ما  على  السياحة  وزارة 
عليه يف بلد ربع مدخوله قائم 
يفقد  مل  القطاع.  هذا  على 
الوزير محاسه بعد. يف جعبته 
أفكار ومشاريع و»مجيعها ال 
الدولة شيئًا«، لكنها  تكلف 
اآلليات  تنتظر من حيل عقدة 

الروتينية.
بزيارة  خريًا  عبود  يستبشر 
والرئيس  السعودي  امللك 
يعطي  لبنان.  اىل  السوري 
واإلخراج.  »للشكل  أهمية 
فليس بسيطًا أن يأتي امللك 
اىل سوريا ليصطحب رئيسها 
ان  اىل  فإضافة  لبنان.  اىل 
املعنيتني  الدولتني  هاتني 
مباشرة بالشأن اللبناني وهلما 
تأثري كبري عليه، فإن ترافقهما 
يعكس اطمئنانًا اىل توافقهما 
وكل  البلد.  استقرار  على 
عربي  وتالق  تشاور  فسحة 
ومظلة  للبنان  حاضنة  هي 
تقيه اخلضات الكربى«. وال 
ينسى ان يضيف »مسحة« 
سياحية معتربًا »ان مثل هذه 
الزيارات تعطي مزيدًا من الثقة 
بالوضع يف البلد وتشجع على 

عبـود: أداء احلكومـة أقـل مـن الطمـوح
تنشيط السياحة«.

ردات  من  عبود  يتفاجأ 
وقرارها  احملكمة  حول  الفعل 
من  »واهم  ويقول  الظين 
متر  ان  للحظة  يتصور  كان 
اغتيال  جرمية  يف  التحقيقات 
ويصدر  احلريري  الرئيس 
القرار الظين من دون أن يرتكا 
أثرًا. وإنين اعترب كل ما جيري 
الطبيعية  الفعل  ردات  من 
واملتوقعة«. لكنه ينفي ان 
يكون هلا »اي انعكاس على 
نشهد  فلن  األمين.  الصعيد 
أمنية  تداعيات  او  توترات 
قابلية  فال  احملكمة.  بسبب 
للمجتمع اللبناني على العودة 
مهما  والتنافر  االقتتال  اىل 
الشحن.  مستوى  أحيانًا  بلغ 
حتى 7 ايار كان عملية جراحية 
لكان  استمرت  لو  موضعية، 
املستفيد  خاسرًا.  اجلميع 
االسرائيلي  العدو  هو  الوحيد 
اىل  جهده  بكل  يسعى  الذي 
شيعية   – سنية  فتنة  اشعال 
بوليصة  تكون  لبنان  يف 
فمثل  وجوده.  على  تأمني 
هذه الفتنة ستمتد من لبنان 

اىل كل املنطقة«.
»األداء  بأن  عبود  يقر 
الطموح«  من  أقل  احلكومي 
اىل  ذلك  يعزو  ال  لكنه 
يقول  احلكومي.  »التنوع« 
»حتى لو كانت احلكومة من 
ان  فإنها ال ميكن  واحد  لون 

بسبب  نفعل  مما  اكثر  تنجز 
وحجم  اإلداري  الروتني 
فوزارة  املستشري.  الفساد 
اليت  الوزارات  من  السياحة 
وبغض  حوهلا.  اجلميع  يتفق 
النظر عن مواقفي السياسية 
العمل  ان  اال  الواضحة 
واجلميع  للجميع  هو  الوزاري 
أجد  ال  ذلك  ومع  يدعمها 
واآلليات  الروتني  غري  سببًا 
الوزارة  تبقي  اليت  املعقدة 
املبنى  الوضع وهذا  يف هذا 

الرث«.
امثلة  ثالثة  الوزير  يعطي 
من  معرقلة  مشاريع  عن 
اي سبب. فهي حتظى  دون 
الثالثة  الرؤساء  مبوافقة 
احد  يوجد  فهل  ودعمهم. 
سياحية  اسرتاحة  بناء  ضد 
وحمطة ركاب على احلدود يف 
احد  يعارض  وهل  املصنع؟ 
ثقايف  مركز  من  االستفادة 
ومعارض  و»بيسني« 
يف  موجودة  مؤمترات  وقاعة 
يقف  ان  ميكن  وهل  ضبية؟ 
احد ضد حتسني وضع وزارة 
السياحة وهي احد وجوه لبنان 
وانتقاهلا اىل مبنى آخر متلكه 
الدولة؟ مع العلم ان كل هذه 
اخلزينة  تكلف  لن  املشاريع 
اي قرش بل ستمول بطريقة 

الـBOT؟
وما هو موقف وزارة املالية؟ 
للتوضيح »قد  يسارع عبود 

احلسن  ريا  والوزيرة  اختلف 
املواضيع  من  عدد  على 
»راسها  لكن  السياسية 
حلظة  اشك  وال  بيعجبين«، 
لكنه  ونواياها،  نزاهتها  يف 
االدارية  واآلليات  الروتني 

املعرقلة«.
الكالم  من  عبود  يضحك 
يقول  السياحة.  تراجع  عن 
»االرقام افصح من الكالم. 
ارقام  اىل  يعود  واالستناد 
»امليدل  يف  احلجوزات 
الوافدين.  وأعداد  ايست« 
الغى  البعض  يكون  قد 
هذا  لكن  معينة،  حجوزات 
الطبيعي.  احلد  ضمن  يندرج 
قد  انه  ننسى  اال  وعلينا 
يف  غرفة   1000 حنو  أضيف 
بريوت وحدها. وهذا »الويك 
اند« االشغال مئة يف املئة 

يف بريوت«.
وهل  بالتيار  عالقته  وعن 
الناشطون  »هضم« 
وزيرًا  تعيينه  فكرة  فيه 
معظم  ان  »شعوري  جييب 
باتوا  التيار  يف  االصدقاء 
اجلنرال  قرار  ان  مقتنعني 
كان حكيمًا. فاجلنرال ال ميثل 
من  اكرب  هو  فقط.  التيار 
التيار وال ميكنهم ان حيصروه 
يف جمموعة. فالتيار رائد يف 
العماد  أفكار  لكن  اإلصالح 
كبرية  جمموعة  تتبناها  عون 

من الناس«.
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املاروني  البطريرك  أمل 
بطرس  نصراهلل  الكاردينال 
اهلل  »مين  أن  صفري 
جدد  بقديسني  لبنان  على 
فيعم  وبوطننا،  بنا  يشفعون 
اجلميع  بني  واألمان  السالم 
القداسة  حياة  كلنا  ونعيش 

والطهارة«.
كالم صفري جاء خالل استقباله 
يف الصرح البطريركي الصيفي 
يف الدميان أمس االول، هيئة 
تطويب  دعوى  يف  التحقيق 
طربيه  انطونيوس  األب 
املرميي  املاروني  الراهب 
ملناسبة  تراثه،  مجع  وجلنة 
من  األوىل  املرحلة  اختتام 
الشهود  واستماع  التحقيق 
اليشاع  مار  يف  ضرحيه  على 
اجل  من  وذلك  قاديشا،  يف 
واطالعه  صفري  بركة  طلب 
وختام  الدعوى  سري  على 

التحقيق واستماع الشهود.
وحضر االجتماع املشرف على 
املطران  املختصة  احملكمة 
والنائبان  حرب  اهلل  شكر 
البطريركيان العامان املطران 
واملطران  جودة  أبو  روالن 

مسري مظلوم.
رزق

ثم التقى صفري الوزير السابق 
أنه  أوضح  الذي  رزق  شارل 
»منذ حنو سنتني، بعد خروجي 
كليا  انصرفت  احلكومة  من 
أتابع  ومل  اخلاص  عملي  اىل 

موضوع عمل احملكمة الدولية، 
ولكن هناك أمرا ملفتا ومهما 
اليت  العربية  الزيارات  عشية 
املقبلة،  الساعات  يف  ستتم 
يدل على أن موضوع لبنان ال 
ميكن أن يفهم إال ضمن إطاره 

العربي«.
وأشار اىل »اإلصرار األمريكي 
الستعجال املفاوضات الثنائية 
بني اسرائيل والفلسطينيني، 
السوري  التأثري  نعرف  ولكن 
وإمكانياتها  اجملال  هذا  يف 
هذا  يف  األمور  تسيري  يف 
أنه  معتربًا  ذاك،  او  اإلجتاه 
ببعضها  األمور  ربط  »علينا 
على  ماذا حيصل  نعرف  لكي 

الساحة اللبنانية«.
وشدد على »اننا كلبنانيني 

اختصاص، خبرة وصدق في العمل
اسألوا الصيدلي كيف
ميكنكم توفير املال 
 تتوفر في الصيدلية

فيتامينات
 مساحيق للغسيل واجللي، عطورات، 

هدايا  نغلّف الهدايا مجاناً
تظهير صور، وأشياء أخرى كثيرة 

توصيالت مجانية للمنازل
دوام العمل من االثنني حتى السبت من 8 صباحاً حتى 8 ليالً

يوم االحد من 9 صباحاً حتى 8 ليالً

مقابل مركز البريد

Ph: 9632 6890  -  Fax: 9681 1609
333 Guildford Rd. Guildford NSW 2161

(BLACKMORES)

<h^~jfi]<Ìfl¢<Á¬Çi
Miss Middle East (Australia) 

<Ìœe^ä⁄<ª<ã ^flj◊÷<ºâÊ˜]<—Üé÷]<·]Ç◊e<‡⁄<l]Ê^flä£]
@bÓ€a6éa@¿@¡éÎ¸a@÷ãì€a@fibª@Úÿ‹fl
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0434 732 592 – 0403 482 345 – (02) 8764 8182
Miss Middle East (Australia) 
We are inviting contestants of Middle East Background

 to join in the 2011 Miss Middle East (Australia)
You will be given the opportunity to represent your community, 

to meet new people, to develop your career and to enjoy the prizes.
If you are interested to contest in this magical event, please fill in the coupon below 

and send it with a photo to our postal address below or email us to: 
info@missmiddleeast.com.au

Tel: (02) 8764 8186  -  Fax: (02) 8764 8062
Address: Unit 9, 46 -48 Restwell St, Bankstown, NSW 2200

Name: ..................................................................................................................................
Age: .....................................................................................................................................
Address: .............................................................................................................................
Email: ..................................................................................................................................
Phone: .................................................................................................................................
Hobbies: .............................................................................................................................

Sponsored by:        

Your Beauty’s Future is in your Hands

Face the
Future with

Face the
Future with

 Laser Skin Resurfacing

 IPL + Laser Hair Removal

 Cellulite + Weight Reduction

 Advanced Skin Peels

 Cosmetic Injectables + Fillers

 Facials + Body Treatments

 Waxing + Bridal Make Up

 Advanced Skin Care Products

1300 BEAUTY
Located in Major Shopping Centres

www. ellarouge.com.au



WINNER 
of the 2009 

Ethnic 
Business 

Award

عرض األوضاع مع رزق والتقى هيئة تطويب األب طربيه

صفري يتمنى أن يعم األمان والسالم بني اجلميع 

علينا واجب، هو وضع لبنان 
نكون  وأن  الطليعة  يف 
هنالك  أن  ونفهم  واقعيني 
ال  أخرى،  إقليمية  مواضيع 
املوضوع  يفهم  ان  ميكن 

اللبناني إال يف إطارها«.
من  وفد  الدميان:  زوار  ومن 
من  وآخر  األرز  ـ  عيناتا  بلدة 
عكار،  يف  اجلرد  خريبة  بلدة 
جربان  طوني  املونسنيور 
لدى  البطريركي  املعتمد 
واألب  الرسولي  الكرسي 
عرضا  اللذان  بدوي  عبدو 
لصفري ما أجنز حتى اآلن من 
اتفاقات وعقود لتنفيذ متثال 
وضعه  املقرر  مارون  مار 
يف  القديسني  منصات  يف 

الفاتي

»التغيري  تكتل  دعا 
باحملكمة  املعنيني  واإلصالح« 
والنظر  »الرتيث  إىل  الدولية 
البعيد  مسارها  اىل  بتمعن 
املصداقية«.  عن  البعد  كل 
عقدها  املزمع  القمة  ان  واعترب 
العاهل  بني  بريوت  يف  اليوم 
بن  عبداهلل  امللك  السعودي 
السوري  والرئيس  العزيز  عبد 
بشار االسد ورئيس اجلمهورية 
حمطة  »هي  سليمان  ميشال 
عليها  ويعول  للبنان  مفصلية 

من اللبنانيني«.
»التغيري  تكتل  عضو  أكد   [
واإلصالح« النائب زياد أسود 
أن رئيس التكتل النائب ميشال 
عون »يقوم بدور كبري الحتواء 
احملكمة  ملف  عن  الناتج  التوتر 
املعنيني  ودعا  الدولية«. 
والنظر  إىل »الرتيث  باحملكمة 
كل  البعيد  مسارها  اىل  بتمعن 
البعد عن املصداقية«، معتربًا 
أنها »مسيسة وتستخدم كعصا 

بوجه فريق هنا وآخر هناك«.
موقع  اىل  حديث  يف  ورأى 
اإللكرتوني  »النشرة« 
سوريا  »بإمكان  أن  أمس، 
احلكم  دور  لعب  والسعودية 
السجاالت  لوقع  والضابط 
علينا  يبقى  ولكن  اللبنانية، 
لصون  األكرب  احلمل  كلبنانيني 
واحلفاظ  واستقاللنا  سيادتنا 
على أفضل العالقات مع دول 
أي  عن  بعيدا  العربي،  حميطنا 

نوع من أنواع الوصاية«.
بأنها  احلوار  طاولة  ووصف 
وتندرج  فولكلورية  »طاولة 
الوقت،  تضييع  خانة  يف 
جيب  ملفات  يف  تبحث  فهي 
املخولة  املؤسسات  تبحثها  أن 
بذلك«، الفتًا اىل أن »لبعض 
الطاولة  هذه  على  اجلالسني 
خارجية  والتزامات  ارتباطات 
البعض اآلخر، ما يعين  بعكس 
اىل  التوصل  بصدد  لسنا  أننا 

نتيجة ترضي اللبنانيني«.
جلنة  أقرته  ما  أن  اىل  وأشار 
الساعة  حتى  والعدل  اإلدارة 
الفلسطيين  امللف  خبصوص 
ال  ما  »لزوم  خانة  يف  يندرج 

يلزم«.
] رأى عضو التكتل النائب وليد 

 »التغيري واإلصالح«: احملكمة 
مسيسة ومسارها بعيد عن املصداقية

خوري أن رئيس جملس الوزراء 
سعد احلريري »استطاع أن يبين 
سوريا  مع  اسرتاتيجية  شراكة 
السابق«،  الوضع  خيرق  وأن 
يريد  »البعض  أن  معتربًا 
الدولية  احملكمة  يستعمل  أن 

ألغراض شخصية«.
اىل  حديث  يف  واشار 
ان  اىل  لبنان«،  »تلفزيون 
اليوم  عقدها  املزمع  القمة 
»حمطة مفصلية للبنان ويعول 
معربًا  اللبنانيني«،  من  عليها 
عن اعتقاده »أننا ذاهبون اىل 

صيف هادئ«.
واوضح أن االتفاقات بني سوريا 
ولبنان »ترضي الطرفني، وما 
يأتي  مناقشة  من  فيها  جيري 

ملصلحة البلدين«.

عون يلتقي »االحتاد من أجل لبنان«
استقبل رئيس تكتل »التغيري واإلصالح« النائب ميشال عون 
أجل  من  من »االحتاد  وفدا  االول،  أمس  الرابية  دارته يف  يف 
الزيارة  أن  زوين  عباد  لالحتاد  العام  األمني  وأوضح  لبنان«. 
البالد متر يف  أن  العادي وخصوصا  التواصل  »تأتي يف سياق 

مراحل خطرة اليوم«.
وقال: »بالنسبة إلينا الفلسطيين له حق واحد فقط وهو مغادرة 
لبنان، أما الباقي وما نتكرم به يكون يف إطار كرم أخالقنا فحسب، 

خصوصا أن أكثرية رفاقنا استشهدوا جراء أعماهلم«.
ورأى أن الزيارات العربية إىل لبنان »تشري، على األقل، اىل ان 

هناك جدية ملنع انفجار األزمة«.

*البطريرك صفري مستقباًل هيئة التحقيق يف دعوى تطويب األب 
انطونيوس طربيه الراهب املاروني املرميي*
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US Initial Jobless Claims W/E 457k 459k 
 Continuing Claims W/E `4.565m 4.55m 

EZ Business Climate Jul 0.66 0.39 
 Economic Sentiment Jul 101.3 99.0 
 Consumer Sentiment Jul -14 -14 
 Industrial Sentiment Jul -4 -5 
 Service Sentiment Jul +6 +5 

GE Unemployment Rate Jul 7.6% 7.6% 
 Unemployment Change Jul -20k -20k 

FR Producer Prices Jun 0.0% +0.2% 
UK Nationwide House Prices Jul -0.5% -0.2% 

 BoE Consumer Credit Jul -£98m +£0.3b 
 Mortgage Approvals Jun +47.6 +49.0k 

 

 

 

- Australian stocks look set for a weak start with SPI futures pointing to a decline of 
17pts on the open. However, with month end window-dressing likely to support, we 
would not be surprised to see the market close the session in the black. 

- The Aussie Dollar has reclaimed ground above the 200-day MA overnight with the 
currency currently buying USD.9010. We favour range trading during today’s session 
with support found below USD.8980 whilst gains will be capped under USD.9045. 

- Big night for data with the release of the advanced Q2 US GDP figure along with 
unemployment and inflation data for the Euro Zone.  

Market concern now clearly on the US   
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Currencies Level  +/- % 
AUDUSD 0.9015 0.0103 1.16% 
AUDEUR 0.6895 0.0035 0.51% 
AUDGBP 0.5775 0.006 1.05% 
AUDJPY 78.23 0.26 0.33% 
AUDNZD 1.2435 0.0084 0.68% 
Equities   0 #DIV/0! 
DJIA 10467.16 -30.72 -0.29% 
S&P500 1101.53 -4.6 -0.42% 
Nasdaq 2251.69 -12.87 -0.57% 
FTSE 5313.95 -5.73 -0.11% 
DAX 6134.7 -44.24 -0.72% 
Nikkei 9696.02 -57.25 -0.59% 
ASX200 4524.07 -5.87 -0.13% 
Shanghai 2648.116 14.453 0.55% 
Hang Seng 21093.82 2.64 0.01% 
Commodities    0 #DIV/0! 
Gold 1166.6 3.6 0.31% 
Oil 78.31 1.51 1.97% 
Treasuries AU   0 #DIV/0! 
3 Year 4.615% - - 
10 Year 5.210% 0.01% - 
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- After being pummelled for much of the past six months, economic prospects for the 
Euro Zone continued to brighten with a raft of sentiment gauges continuing to improve 
throughout July. Overall sentiment surprised on the upside with European Union’s 
Economic Sentiment Index (ESI) rising to 101.3 during the month. Improvements were 
recorded across all areas with the key consumer sentiment reading rising by 3pts to     
-14. Complementing the improvement in the ESI, Business conditions also improved 
with the Business Climate Indicator rising 0.27 to 0.66 over the month. Whilst robust, 
with austerity measures yet to kick in, the prospects for the Euro Zone remain bearish, 
particularly over the medium to longer term. 

- Continuing the trend witnessed over the last twelve months, Germany continued to 
impress on the data front overnight with the national unemployment rate falling to 
7.6pct in July. 20k unemployed persons found work during the month, a result that was 
in line with forecasts offered by economists. 

- Compared to Germany, the UK economic data feed disappointed with house prices, 
consumer credit and mortgage approvals all coming in below market expectations. The 
Nationwide Building Society house price survey fell 0.5pct in July, a result that was 
below the 0.2pct fall that had been expected by economists. In what is a worrying sign 
for household consumption ahead, credit extended by financial institutions contracted 
by £98m in July. The decline came as a surprise to the markets, particularly given the 
recent improvements in the UK labour market. Completing the ‘hat-trick’ of less-than-
impressive data, mortgage lending and approvals for June both came in well under 
expectations.   

- Persistent concerns over the outlook for the American economy saw US markets fall 
for a third-consecutive session with soft initial jobless claims data, concerning words 
from the US Fed on the prospect for Japan-style deflation and disappointing earnings 
reports from Colgate-Palmolive Corp and Symantec dragging stocks lower towards the 
close of trade. The DJIA lost 0.29pct whilst the broader S&P 500 gave back 0.42pct.  

ABAL Corporate NCD / TD Rate Specials 
1 Month: 5.00% 5 Month: 5.60% 
2 Month: 5.40% 6 Month: 5.75% 
3 Month: 5.45% 9 Month: 6.00% 
4 Month:  5.50% 12 Month: 6.25% 
 

     Overnight Data (Nation, Data, Period, Reading, Expected) 
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لألمم  العام  األمني  ممثل  أعلن 
املتحدة يف لبنان مايكل ويليامز 
»اننا حذرون دائمًا من احتمال 
اسرائيل«،  مع  صراع  حدوث 
جتنب  اىل  »السعي  مؤكدًا 
تهدئة  حناول  فنحن  ذلك، 
الوضع والتعامل مع الوقائع يف 

ظل الضغوط األخرى«.
االول رئيس  زار ويليامز امس 
»القوات  التنفيذية يف  اهليئة 
يف  جعجع  مسري  اللبنانية« 
معراب، وحبث معه يف األوضاع 
احمللية واإلقليمية. ورحب مببادرة 
رئيس اجلمهورية ميشال سليمان 
»لقاء كل القيادات السياسية 
املاضي«،  األسبوع  خالل 
الديبلوماسية  وبـ«احلركة 
تضم  اليت  املنطقة  الكثيفة يف 
بعض اجلهات العربية، من أجل 
يف  املستشري  الضغط  ختفيف 

هذه املرحلة«.
على  جعجع  أطلع  أنه  وأوضح 
األمن  األخري جمللس  »االجتماع 
بالقرار  املتعلق  متوز   14 يف 
1701، حيث طرحت على اجمللس 
املشكالت اليت تعرتض التطبيق 
وكانت  القرار.  هلذا  الكامل 
الوضع  خالهلا  ناقشنا  مناسبة 
عن  أعربت  حبيث  اجلنوب،  يف 
ولكن  اهلدوء،  لعودة  سروري 
جهودهم  تعزيز  اجلميع  على 
للحفاظ على هذا االستقرار الذي 
هو حيوي وضروري حاليًا كما يف 

األسابيع واألشهر املقبلة«.

وحول تأثري احملكمة الدولية على 
لبنان، قال: »ان هذه احملكمة 
جملس  أنشأها  بلبنان  اخلاصة 
مستقل،  كيان  وهي  األمن، 
الديبلوماسي  عملي  وطوال 
القضاء  حرية  دائمًا  احرتمت 
وسوف نرى ماذا سيصدر عنها 
ولكن  قراراتها،  ستكون  وماذا 
ليس من مهامي التعليق مباشرة 
على اخلطوات اليت قد تأخذها أو 
اعتبار  على  احملكمة،  تأخذها  ال 
ميلك  أحدًا  ان  أعتقد  ال  أنين 

معلومات حوهلا«.
تؤثر  »قد  احملكمة  أن  ورأى 
لكن  لبنان،  االستقرار يف  على 
ان  ممكن  عديدة  أمور  هناك 
حتصل سواء من جراء احملكمة او 
من مسائل أخرى، فنحن حذرون 
حدوث صراع  احتمال  من  دائمًا 
مع اسرائيل«، آماًل »أال حيصل 
لبنان  منه  عانى  ما  خلفية  على 
يف حرب 2006 وهذا ما نسعى 
تهدئة  حناول  فنحن  جتنبه،  اىل 
الوضع والتعامل مع الوقائع يف 

ظل الضغوط األخرى«.
كما التقى جعجع السفري الكندي 
باجيه  مارسيال  لبنان  يف 
مهمته  انتهاء  ملناسبة  مودعا 
مسؤول  حبضور  بريوت،  يف 
نعمة،  جوزف  اخلارجية  العالقات 
مستشار العالقات اخلارجية ايلي 
»القوات«  ومسؤول  خوري 
وكندا  الشمالية  امريكا  يف 

جوزف جبيلي.

أطلع جعجع على االجتماع األخري جمللس األمن
ويليامز: حذرون من صراع مع اسرائيل وحناول التهدئة

أنه  اهلل«،  »حزب  أعلن 
ولن  عصا،  مكسر  »ليس 
اىل  العبور  طريق  يكون 
وأن  الصهاينة،  مشاريع 
وشهود  باطل  على  ُبين  ما 
يوصل  أن  ميكن  ال  الزور 
أن  معتربًا  احلقيقة«،  اىل 
يتهم  الذي  الظين  »القرار 
»حزب اهلل« بقتل الرئيس 
هو  احلريري  رفيق  الشهيد 
تستهدف  سلسلة  من  جزء 
إضعاف  وبالتالي  إضعافه 

املقاومة«.
العام  األمني  نائب  أشار   [
لـ«حزب اهلل« الشيخ نعيم 
يف  مشاركته  خالل  قاسم 
 15 ذكرى  مناسبة  يف  لقاء 
شعبان أمس االول، اىل أن 
»احلزب ليس مكسر عصا، 
العبور  طريق  يكون  ولن 
الصهاينة«،  مشاريع  اىل 
املسار  »هل  متسائاًل 
الدولية  احملكمة  يف  املعتمد 
يؤدي اىل اإلنصاف والعدل، 
على  ُبين  ما  وأن  خصوصًا 
باطل وشهود الزور ال ميكن 

أن ُيوصل اىل احلقيقة؟«.
ولفت اىل أن »املستكربين 
املقاومة  أن  يستوعبوا  مل 
خيار  إىل  من مشروع  حتولت 
ثابت كحل وبديل يف املنطقة، 
وهي حياتنا وحياة لبنان«، 
تعلن  »إسرائيل  أن  معتربًا 
املقاومة،  إنهاء  تريد  أنها 
كما  يزعم  من  كل  وأن 
من  جزء  هو  إسرائيل  تزعم 
سواء  اإلسرائيلي،  املشروع 
اختذ قرارًا بذلك أم مل يتخذ، 
قاباًل  يعد  مل  املوضوع  وهذا 
للمساومة، ومل يعد قاباًل ألن 
نتحدث عن فائدة املقاومة أو 

عدم فائدتها«.
الظين  »القرار  أن  ورأى 
اهلل«  »حزب  يتهم  الذي 
الشهيد  الرئيس  قتل  بأنه 
من  حلقة  هو  احلريري  رفيق 
إضعاف  تستهدف  سلسلة 
مشروع  وضرب  احلزب 
املقاومة، وهي مرت بفتنة ما 
الشهيد  الرئيس  اغتيال  بعد 
والقرار الدولي 1559 وانقلب 
البلد رأسًا على عقب حنو أربع 
سنوات تقريبًا ومل تنجح، وهي 
إسرائيل  عدوان  أنتجت  اليت 
دولي  بقرار   2006 متوز  يف 
يفكرون  واليوم  لبنان،  على 
بالقرار الظين من أجل اتهام 
»حزب اهلل« علهم يصلون 
إىل إضعاف احلزب، وبالتالي 

إضعاف املقاومة«.
الظين  القرار  »إن  وقال: 
هو مشروع فتنة يصنعها من 
هذا  يضعنا يف  ومن  يتهمنا 
املوقف زورًا وعدوانًا، وحنن 
من  حمذرين  الصوت  نرفع 
ومساعدة  الفتنة  يف  الوقوع 
اآلخرين على جتنبها، ومل يبق 
بالقرار،  الرمسي  النطق  إال 
فهل املطلوب أن ننتظر ليأتي 

وصف القرار الظين بأنه »جزء من سلسلة إلضعاف املقاومة« 

»حزب اهلل«: لن نكون معرباً اىل 
مشاريع الصهاينة

إلينا؟ ومتى أصبح الدفاع عن 
النفس مستنكرًا؟«.

»الوفاء  كتلة  عضو  رأى   [
حسن  النائب  للمقاومة« 
نظمه  حفل  خالل  اهلل،  فضل 
»حزب اهلل« يف الغبريي، 
أو  حملي  جهد  »أي  أن 
عربي يفرتض أن يصب يف 
اإلسرائيلي  املشروع  مواجهة 
والذي  لبنان،  على  اخلطر 
يطل برأسه من جديد، وعلى 
االستقرار  على  حريص  أي 
أن  للبنانيني  والطمأنينة 
يقف موقفا حامسا وحازما يف 

مواجهة هذا املشروع«.
وقال: »على الذين تورطوا 
أن  احمللي  املستوى  على 
البلد  خيرجوا  كيف  يعرفوا 
هم  ألنهم  النفق،  هذا  من 
مسؤولية  يتحملون  الذين 
الفتنة  أفعاهلم، وحينما تطل 
أن  جهة  كل  على  برأسها 
والقيام  املسؤولية،  تتحمل 
على  امللقاة  بالواجبات 
أولئك  وخصوصا  عاتقها، 
على  رهاناتهم  بنوا  الذين 
جناح ذلك املشروع، الذي لن 
يستطيع النيل من املقاومة، 
البلد  جير  أن  خيشى  والذي 
عقباه«.  حتمد  ال  ما  إىل 
واعترب أن »هناك من يتوهم 
أنه باستهدافه املقاومة حيقق 
مكاسب داخلية، ويف احلقيقة 
للعدو  مكاسب  حيقق  هو 

وليس لبلدنا«.
»العودة  أن  اىل  وأشار 
الوطنية  الوحدة  منطق  اىل 
لتأمني احلصانة لبلدنا ليست 
بل  واحد،  طرف  من  شعارا 
هي حتتاج إىل إرادة صادقة 
على  اآلخرين«، مشددا  من 
املقاومة  »استهداف  أن 
وأي  للبنان،  استهداف 
حماولة للتضليل والتالقي مع 
املؤامرات اخلارجية لن تساعد 
من  التهرب  على  فريق  أي 
مسؤولياته، ألن اهلروب إىل 
اإلمام مل يعد ينفع، خصوصا 
مكشوف  شيء  كل  وأن 

ومعروف«.
] ذكر مسؤول منطقة اجلنوب 
يف احلزب الشيخ نبيل قاووق 
خالل استقباله وفدًا من جامعة 
برئاسة  الصيفية  فلسطني 
جورج غاالواي يف صور، أن 
األمريكية  الفتنة  »مشروع 
هو  لبنان  يف  اإلسرائيلية  ـ 
العدوان،  أشكال  من  شكل 
وهو من أجل تصفية احلسابات 
اخلارجية مع املقاومة، وأن ما 
يتعرض له احلزب هو ضريبة 
للقضية  الداعمة  مواقفه 

الفلسطينية«.
اإلدارة  »إن  وقال: 
الشر  مصدر  هي  األمريكية 
يف املنطقة، وسياسيتها يف 
الفتنة،  سياسة  هي  لبنان 
وإثارة االنقسامات الداخلية، 
خدمة للكيان اإلسرائيلي«.

الوزراء  جملس  رئيس  ترأس 
السراي  يف  احلريري  سعد 
الوزارية  للجنة  اجتماعا  الكبري 
قانون  مشروع  دراسة  املكلفة 
املوارد النفطية يف لبنان، يف 
فنيش،  حممد  الوزراء  حضور 
احلسن،  ريا  باسيل،  جربان 
من  وعدد  خليفة  جواد  حممد 
متابعة  خالله  وجرى  املعنيني، 
قانون  مشروع  يف  البحث 

املوارد النفطية.
الوزير  قال  االجتماع  بعد 
اللجنة  »حبثت  باسيل: 
يف  اليوم  اجتماعها  الوزارية 
املتعلقة  األساسية  املواضيع 
قطاع  إدارة  هيئة  مبوضوع 
السيادي  والصندوق  النفط 
للعائدات النفطية، بعدما أنهينا 
كافة املراجعات. النقاش كان 
وسياسيا،  وحقيقيا  صرحيا 
اهليئة  دور  توضيح  مت  بعدما 
الوزراء،  الوزير وجملس  ودور 
وأصبح النقاش اآلن يتعلق يف 
ما إذا كنا نريد أن نوجد هيئات 
هلا استقاللية تسمح هلا بالعمل 
بشفافية، وتؤمن مصلحة الدولة 
السلطة  أو  للوزير  تسمح  وال 
اليت تعلوها بالتعنت يف فرض 
مع  تتوافق  ال  عليها  قرارات 
نوجد  أن  أو  العامة،  املصلحة 
مفرطة  استقاللية  هلا  هيئات 
أو  تشكيك  ألي  عرضة  تصبح 
املمنوحة  االستقاللية  تتخطى 
حكومة  رئيس  أو  وزير  ألي 
أو حتى رئيس مجهورية. وقد 
اليت  الالزمة  الضوابط  وضعنا 
تضمن إجياد هيئة تابعة للوزير 
ولكنها  اإلجرائية  ولوصايته 
تسمح  اليت  باملساحة  تتمتع 
تأثريات  دون  بالعمل  هلا 

سياسية«.
بالنسبة  »أما  اضاف: 
يف  البحث  فتم  للصندوق، 
اليت  اجلديدة  األفكار  من  عدد 
تقدمت بها، وقد ثبتنا موضوع 

الصندوق السيادي ووجوب أن 
يتمتع بالشفافية ويكون مبنأى 
اليومية،  املالية  اإلجراءات  عن 
وأنه ال بد من وجود جمموعة من 
اخلرباء تعمل فيه وتعد قراراته 
وسياسته العامة اليت جيب أن 
ُترسم حبسب األطر الدستورية 
الالزمة. ولكننا ما زلنا نناقش 
اقرتحتها  اليت  األفكار  بعض 
أن  خالهلا  من  ميكن  واليت 
نتوصل إىل احللول الالزمة«.

النقاش  سيكون  هل  سئل: 
يف املرحلة املقبلة سياسيا أو 

تقنيا؟
سياسي،  النقاش  هذا  أجاب: 
يؤثر  ال  منه  جزء  يف  وهو 
طاملا  القانون  مواد  بقية  على 
الصندوق  فكرة  ثبتنا  أننا 
األموال  هذه  وأن  السيادي 
هي عائدات لألجيال املقبلة وال 
يتم التصرف بها وفقا للمالية 
املوازنة  يف  تدخل  وال  العامة 
السنوية. يبقى هناك جزء من 
اليت جيب  والرمزية  الضمانات 
ومن  للصندوق  نعطيها  أن 
نقتنع  الذي  السياسي  احليز 
الالزمة.  األطر  له  ونقدم  به 
جدي  حبوار  نتقدم  أننا  أعتقد 
متمسكون  وحنن  ومسؤول، 
ببعض األفكار اليت حناول إقناع 
اآلخرين بها، وهم يقتنعون بها 
بالفعل، كما أننا منفتحون على 
أي تعديل يف تفكرينا، ولكننا 
نثبت األساسيات. ويبقى أيضا 
التكامل بني السلطة التشريعية 
والسلطة التنفيذية، وعلى هذا 
التناغم  فإن  أيضا  الصعيد 
يف  نقر  وحنن  حاصل،  الالزم 
اللجان النيابية املشرتكة املواد 
أجل  من  حوهلا  خالف  ال  اليت 
وقت  لتعويض  الوقت  كسب 
يف  نلتقي  أن  ونأمل  مضى، 
النيابي  اجمللس  مع  احلكومة 
بالسرعة  إلنهاء هذه املواضيع 

املمكنة.

باسيل بعد اجتماع جلنة املوارد النفطية:

 وضعنا الضوابط إلجياد هيئة 
تعمل دون تأثريات سياسية

جنبالط يعود اىل بريوت
عاد اىل بريوت أمس االول، رئيس »اللقاء الدميوقراطي« 
خاصة  زيارة  بعد  باريس  من  قادمًا  جنبالط  وليد  النائب 

إستمرت أياما عدة.

قباني وقبالن وسرتيدا جعجع
يطمئنون اىل صحة بري

استقبل رئيس جملس النواب نبيه بري أمس االول، نائب 
رئيس اجمللس االسالمي الشيعي االعلى الشيخ عبد االمري 

قبالن الذي زاره مطمئنا اىل صحته.
وتلقى بري اتصاال من مفيت اجلمهورية الشيخ حممد رشيد 

قباني لالطمئنان اىل صحته.
النائب سرتيدا  اللبنانية  القوات  كما اتصلت به عضو كتلة 

جعجع، متمنيًة له الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية.
وشكر بري اللبنانيني مقيمني ومغرتبني وكل الذين اطمأنوا 

اىل صحته سواء بالزيارة او باالتصال.

*جعجع مستقبالًَ ويليامز*
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Embroidery of ladies
fashion wear and leather 
Manufacture braid (Russian, 

gold, piping) for formal uniforms, 
sportswear, socks, and school 

uniforms for public and private school

 2/ 66a Byron Rd, Guildford. NSW 2161
Phone: 9632 1411 - Fax: 9632 1422

Mobile: 0425 342 000
Contact: Akmal Gadalla

Web site: www.proemb.com.au - Email: sales@proemb.com.au
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 TONY  FRANCIS QUALITY MEATS
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 بقلم بطرس عنداري
 

منذ مطلع العام اجلاري ميكننا ان نلّخص نشرات االخبار اللبنانية 
وتصرحيات مجيع السياسيني بعدة اسطر وهي : » ربيع ساخن، 
صيف ملتهب، خريف مرعب يبدأ يف ايلول، احلرب املدمرة قريبة، 
الدولية  احملكمة  للعدوان،  جاهزة  اسرائيل  الباب،  وراء  الفتنة 
ستحرق االخضر واليابس وما بينهما، املسيحيون يف خطر، الفتنة 
السنية - الشيعية سرتجعنا الف عام اىل الوراء، حزب اهلل سيحكم 
ويصادر ويكّفر، االغتياالت السياسية ستعود اىل لبنان قبل نهاية 
والسائحون  املغرتبون  ترتاجع،  الفنادق  يف  احلجوزات  الصيف، 
اوقفوا تدفقهم خوفًا من االنفجار القريب...» اىل آخر معزوفات 

غربان السياسة.
اننا جنزم ان هذه العّينة مشلت اكثر من 95 باملئة من السياسيني 
الذين مل يفكروا اطالقًا ان كالمهم ينّفر املغرتبني والسّواح ويلحق 

بالوطن واملواطنني األذى.
من الضروري ان نوّجه التحية اىل كل لبناني يف بلدان االنتشار 
من الذين توجهوا ويتوجهون يوميًا باأللوف لزيارة وطنهم وذويهم 
غري عابئني بتصرحيات غربان السياسة وبتخويفهم وهذا ليس وعيًا 
سياسيًا من قبل املغرتبني فقط، بل هو تأكيد على ان اللبنانيني 
ضليعني مبعرفة سياسييهم الذين ال يعرفون كلمة احلق وال تهمهم 
مصلحة الوطن واملواطنني بل تبقى املناورات السياسية واملصاحل 

الشخصية فوق كل شيء آخر.
احلرب  اخطار  عن  التصرحيات  الوف  وقرأنا  ورأينا  مسعنا  لقد 
املنتشرين  اىل  حارة  بنداءات  يتوجهون  وكأنهم  الفتنة  واشتعال 
وعشاق السفر حتى يعزفوا عن اجمليء اىل لبنان.. لعنهم اهلل الف 

لعنة نقول..
ال  والتساؤالت  االتصاالت  اّن  عديدون  سفريات  وكالء  لنا  قال 
تتوقف يوميًا واحيانًا كل ساعة او عدة دقائق عن خماوف السفر 
االنفجارات  بقرب  يبّشرون  فيه  السياسة  غربان  ألن  لبنان  اىل 

واشتعال املعارك.
»شو قولك بنروح عا لبنان او بدها تعلق؟«. 

االعالم  واهل  السفر  وكالء  ويسمعه  يوميًا  نسمعه  الكالم  هذا 
لبنان  اىل  »اذهبوا   : ونقول  دائمًا  عليهم  نرّد  وحنن  وغريهم. 
 - يسّدوا   - يكّموا  ان  منهم  واطلبوا  وكّذبوهم  سياسييه  وحتّدوا 
افواهم عن اطالق التصاريح والتنبؤات الكاذبة اليت ال تستند على 

اي دليل..

اهل ميكن التصديق بأن بوم السياسة يطلق تصرحيًا دون ان يدرك 
ابعاده وخماطره؟ .. هل جيوز ان نصدق ان يف لبنان ويف مركز 
املسؤولية رجااًل جهلة ومعدومي الضمري اىل حدود عدم االدراك 
بأن ما يتفوهون به يعود بالويل على الوطن الذي يتنعمون خبرياته 

ويهدرونها؟
الذين  فيه  يّدعي  زمن  اليها يف  وصلنا  اليت  احلاالت  اسوأ  هذه 
يتنطحون للتغّن والتباهي حبب الوطن وحريته وسيادته ورفاهية 
انها  السالح..  ميتلكون  ال  ألنهم  اهلية صامتة  حرب  انها  بنيه.. 
حرب اجلبناء ألن اجلبان حيارب بالنميمة وبث االشاعات عندما يفتقد 

القوة والسالح والشجاعة.
قلنا منذ عدة سنوات يف جمال الدعاية والنكتة انه من الضروري ان 
يصدر قرار رمسي لبناني يقضي بسجن مجيع السياسيني يف لبنان 
قبيل بداية فصل الصيف حلماية موسم االصطياف واجناحه. هذه 
النكتة او هذا القول العشوائي بتنا نؤمن بأنه كالم سديد يستحّق 
التفكري فيه ليصبح مطلبًا وطنيًا يف وطن مل ينجز مسؤولوه سوى 
تلّوث البيئة وتراكم القذارة وتأمني العتمة والظالم وتعميق حفر 

الطرق وارتفاع عدد ضحايا السري اىل ارقام قياسية عامليًا.
يقال بأن طائر البوم ال يبّشر سوى باخلراب والشؤم... فهل اصبح 
االسرائيلي  اجليش  اركان  رئيس  قال  لقد  البوم؟  بعهدة  لبنان 
اجلنرال اشكنازي منذ اسبوعني ان القرار الظن للمحكمة الدولية 
حول اغتيال احلريري سيؤدي اىل اضطرابات داخلية يف لبنان خالل 
شهر ايلول القادم. ان تصرحيات اجلنرال الصهيوني كانت اكثر 
رأفة من تصرحيات غربان السياسة اللبنانية الذين باتوا يعشقون 

احاديث الفتنة.
نوّجه حتية اضافية اىل كل من ركب طائرة وتوّجه اىل مطار بريوت 
ونعترب وطوء اقدامه على ارض الوطن رفسة بوجه مثريي املخاوف 

املسكونني بالشياطني وباحلديث عن الفتنة واالجتياح.
لقد اعلنت وزارة السياحة هذا االسبوع ان االشهر الستة االوىل 
من العام اجلاري شهدت زيادة 22 باملئة بعدد السائحني الذين 
دخلوا لبنان اكثر من العام املاضي الذي شهد رقمًا قياسيًا ودفقًا 
من الذين استقدموا ملوسم االنتخابات النيابية. وهذا الرقم يشّكل 
اشكنازي  على  يزايدون  الذين  السياسة  لغربان  اضافية  صفعة 

وباراك وفيلتمن.
اذن، ال ختافوا ايها املنتشرون اللبنانيون، واصلوا اقتحام االجواء 
الوصول  عند  السياسة  غربان  تلعنوا  ان  تنسوا  وال  لبنان  باجتاه 

وقبل االياب ورافقتكم السالمة. 

اذهبوا اىل لبنان.. وحتّدوا سياسييه وكّذبوهم

استقبل رئيس اجلمهورية ميشال 
سليمان يف بعبدا امس االول، 
سعد  الوزراء  جملس  رئيس 
التطورات  احلريري وتناول معه 
الراهنة وأجواء اللقاءات الرمسية 
اجواء  ترسيخ  اىل  اهلادفة 
وعرض  واالستقرار.  التهدئة 
ورده  سليم  الثقافة  وزير  مع 

يف  القانونية  الدائرة  أكدت 
يف  اللبنانية«،  »القوات 
األسبوعني  »خالل  أنه  بيان، 
باتت  وألسباب  األخريين، 
األشخاص  بعض  عمد  معروفة، 
قنديل  ناصر  السادة  أمثال 
البعرين  ووجيه  شكر  وفايز 
ومصطفى  فرجنية  وسليمان 
إىل  السيد،  ومجيل  محدان 
الدكتور  االفرتاء جنائيا يف حق 
مسري جعجع، مما دفعه بصفتيه 

سليمان يبحث مع احلريري
أجواء اللقاءات الرمسية لرتسيخ التهدئة

لالوضاع العامة وعمل وزارته.
السياحة  ايضًا وزير  بعبدا  وزار 
لبنان  مجال  وملكة  عبود  فادي 
اليت  عبداهلل  رهف   2010 للعام 
هنأها رئيس اجلمهورية، ومتنى 
يف  ومثمرة  ناجحة  »سنة  هلا 
محل رسالة اجلمال اللبناني يف 

الداخل واخلارج«.

»القوات«: دعاوى جنائية ضد 
املفرتين على جعجع

حلزب  وكرئيس  الشخصية 
إىل  اللبنانية«  »القوات 
البعض،  ضد  بدعاوى  التقدم 
الباقني  ضد  دعاوى  وحتضر 
جناية  ارتكابهم  خلفية  على 
على  نتمنى  اجلنائي.  االفرتاء 
هذه  إحالتهم  املختص  القضاء 
وليس  اجلنائي  باالفرتاء  املرة 
دام  ما  والذم،  القدح  جبنحة 
على  تنطبق  األشخاص  هؤالء 

أفعاهلم جناية وليس جنحة«.

*الرئيس سليمان مستقبالًُ سعد احلريري*
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 Advance Tax & Accounting

ABNZ@18 113 863 102
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Suite 2&3/ 12 Nelson St, Fairfield NSW 2165

اود ان اغتنم
 هذه املناسبة 

ألمتنى لكل املسلمني 
هنا يف اسرتاليا وحول 

العامل شهر رمضان سعيد 
ومبارك

 اريد ان اشجع كل اخوتي 
املسلمني لتذكر وتشريف 

رسالة شهر رمضان 
وان يعطوا الفقراء وتذكر 

احملتاجني
ان افكارنا هذا الشهر 

املبارك تتجه حنو جرياننا 
العامليني وخاصة مواطين 
مدن الرنكا يف قربص، 
صافيتا يف سوريا، 

وخصوصا بيت حلم يف فلسطني الذين يرتبطون باتفاقات 
توأمة مع بلدية ماركفيل

 لقد عاد املدير العام لبلدية ماركفيل وانا، مؤخرا، من زيارة 
هلذه االماكن املشهورة خاصة املدن. انا متأكد من انكم 

ستنضمون لي يف التمين لسكان بيت حلم السالم الذي سوف 
حيل يف هذه املنطقة املضطربة من العامل.

رئيس بلدية ماركفيل سام اسكندر

أنها  االول  أمس  إيران  أعلنت 
لن تكون يف حاجة إىل ختصيب 
مت  إذا   %20 بنسبة  اليورانيوم 
الالزم  النووي  الوقود  تزويدها 
مصرة  لألحباث،  طهران  ملفاعل 
وتركيا  الربازيل  مشاركة  على 
يف املفاوضات مع جمموعة فيينا 

املرتقبة يف أيلول املقبل.
وقال رئيس هيئة الطاقة الذرية 
اإليرانية علي أكرب صاحلي لقناة 
»العامل« اإليرانية ان »إيران، 
وكما أعلنت مسبقًا، انتظرت إنتاج 
ختصيب اليورانيوم بنسبة %20 
لسد حاجة مفاعل طهران لالحباث 

الطبية من الوقود النووي«.
أضاف ان »بالده لن تكون يف 
اليورانيوم  ختصيب  إىل  حاجة 
تزويدها  مت  إذا  النسبة  بهذه 
ملفاعل  الالزم  النووي  الوقود 
طهران«، مشريًا يف الوقت ذاته 
إىل عدم رغبة إيران يف استنفاد 

هلذا  اليورانيوم  من  احتياطياتها 
الغرض.

وكان وزير اخلارجية الرتكي امحد 
نظريه  عن  نقل  اوغلو  داوود 
اإليراني منوشهر متكي استعداد 
ختصيب  مواصلة  لعدم  إيران 
مت  اذا   %20 بنسبة  اليورانيوم 
توقيع اعالن طهران الذي ينص 
الضروري  الوقود  تأمني  على 
لالحباث  النووي  طهران  ملفاعل 

الطبية.
العام  األمني  مساعد  وأكد 
القومي  لألمن  األعلى  للمجلس 
وند  زهرة  الفضل  أبو  اإليراني 
بني  املفاوضات  من  اهلدف  أن 
أن  جيب  فيينا  وجمموعة  إيران 
يكون حصول إيران على الوقود 
لالحباث،  طهران  ملفاعل  الالزم 
تكون  أن  ضرورة  على  مشددًا 
يف  حاضرتني  والربازيل  تركيا 

املفاوضات.

إيران لن ختّصب اليورانيوم بنسبة %20 
إذا حصلت على وقود ملفاعل طهران

MAYOR OF ARRICKVILLE  
SAM ESKANDAR

جو  األمريكي  الرئيس  نائب  أكد 
يستطيع  ال  انه  األول  أمس  بايدن 
بعد  العراق  يف  اهلدوء  »ضمان« 
لكنه  األمريكية،  القوات  انسحاب 
الشأن،  هذا  يف  تفاؤله  عن  أعرب 
العامة لألمم  األمانة  يف حني تتحضر 
املتعلق  تقريرها  لتسليم  املتحدة 
اىل  العراق  يف  األوضاع  بتطورات 

جملس األمن مطلع الشهر املقبل.
»ان. لقناة  سؤال  على  وردًا 

بي.سي« األمريكية حول احتمال أن 
يؤدي انسحاب القوات األمريكية اىل 
»انفجار العنف«، قال بايدن »ال 
وأضاف  شيئُا«،  أضمن  أن  ميكنين 
أن  على  أراهن  أن  مستعد  »لكنين 

وكان  حيصل«.  لن  االنفجار  ذلك 
استقباله  لدى  االربعاء  أعلن  بايدن 
جنودًا عائدين من االنتشار يف قاعدة 
كانو  الذين  إن  نيويورك  قرب والية 
يف  »الفوضى«  زرع  حياولون 

العراق قد »فشلوا«.
أما ممثل األمني العام لألمم املتحدة 
الزعامات  على  جال  الذي  ملكرت  اد 
اخلطوط  عارضًا  العراقية  السياسية 
العامة لتقريره الذي سيكون مطروحًا 
األمن  جملس  يف  البحث  طاولة  على 
أمس  فقال  املقبل،  الشهر  مطلع 
األمن  جملس  »أعضاء  إن  االول 
العراق،  عن  اجيابيًا  تقريرًا  يتوقعون 
ولكن التقرير سيكون مفاجئًا هلم«.

واشنطن ال تضمن اهلدوء يف العراق بعد انسحابها

التنفيذي  الرئيس  معالي  تسلم 
والدواء  للغذاء  العامة  للهيئة 
الكنهل  أمحد  بن  حممد  الدكتور 
جائزة التميز يف "إجراءات األعمال 
العاملية" اليت مينحها بيت اخلربة 
"ليوناردو  ومؤسسة   االسرتالي 
سنويا  العاملية   " كونسلتينغ 
بشكل  تطبق  اليت  للمؤسسات 
ومشاريع  برامج  معايري  دقيق 
إدارة إجراءات العمل يف عدد من 
دول العامل وذلك يف حفل اقيم 
يف سيدني اسرتاليا  من ضمن 
فعاليات املؤمتر العاملي إلجراءات 
 )PROCESS DAYS( األعمال 
سيدني  مدينة  يف  املنعقد 
االسرتالية يف الفرتة من 26 – 

29 من شهر يوليو اجلاري. 
اجلائزة  تسلم   حفل  حضر  وقد 
املؤمترات  مقر  يف  اقيم  الذي 
االول  امس  يوم  سيدني  يف 
خادم  سفري  سعادة  عن  نيابة 
احلرمني الشريفني لدى أسرتاليا 
طلعت  حسن  األستاذ  ونيوزلندا 
البعثة  رئيس  نائب   ، ناظر 
احملسن  عبد  بن  رضا  األستاذ 
ادارة  جملس  ورئيس  النزهة 
مؤسسة ليوناردو والوفد املرافق 
ملعالي الرئيس التنفيذي للهيئة 

 .
ادارة   جملس  رئيس  نوه  وقد 
نيغل  كريس  ليوناردو  مؤسسة 
احلفل  خالل  القاها  كلمة  يف 
حققته   الذي  املتميز  باملستوى 
والدواء  للغذاء  العامة  اهليئة 
ترشيح  ان  وقال  السعودية 
إطالع  بعد  جرى  للجائزة  اهليئة 
اهليئة  جتربة  على  التحكيم  جلنة 

*معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور حممد بن 
أمحد الكنهل يتسلم اجلائزة من رئيس جملس ادارة  مؤسسة ليوناردو 
كريس نيغل وبدا نائب رئيس البعثة السعودية يف اسرتاليا األستاذ 

رضا بن عبد احملسن النزهة *

اهليئة العامة للغذاء والدواء السعودية حتصل على جائزة عاملية 
على  القائمة  القيادات  ومقابلة 
مشروع ادارة اجراءت العمل اليت 
على  ومطابقتها  اهليئة  تنفذها 
الدولية  واملعايري  املواصفات 

املعرتف بها عامليا.
من جهته  شكر معالي الرئيس 
الدكتور  للهيئة  التنفيذي 
خالل  القاها  كلمة  يف  الكنهل  
اخلربة  بيت  مؤسسة  احلفل 
عليها  والقائمني  االسرتالي 
على  للحصول  اهليئة  لرتشيحهم 
اجلائزة  واكد أن احلصول على 
ترمجًة جلهود  يأتي  اجلائزة  هذه 
حكومة خادم احلرمني  الشريفني 
بأداء  النهوض  يف  اهلل  حيفظه 
املؤسسات احلكومية ومتشيًا مع 
امللكي  السمو  توجيهات صاحب 
عبدالعزيز  بن  سلطان  األمري 
نائب رئيس جملس  العهد  ولي 
والطريان  الدفاع  وزير  الوزراء 
ورئيس جملس  العام  واملفتش 
للغذاء  العامة  اهليئة  إدارة 
و  السبل  أحدث   بتبين  والدواء 
تعامالت  يف  احلديثة  التقنيات 

اهليئة و أنشطتها .
املدير  اشاد  نفسه   اجملال  يف 
ليوناردو  لشركة  التنفيذي 
ادىل  تريغار  يف تصريح  روجر 
السعودية   االنباء  لوكالة  به 
حكومة  تبذهلا  اليت  باجلهود 
امللك  الشريفني  احلرمني  خادم 
قطاع  يف  عبدالعزيز  بن  عبداهلل 
والتعامالت  املعلومات  تقنية 
االليكرتونية احلكومية  وادراكها 
االقتصاد  يف  املؤثرة  الهميته 
واوضح   ، اململكة  يف  والتنمية 
ان اهليئة العامة للغذاء والدواء 

هذه  على  حصلت  السعودية 
متنح  اليت  املرموقة  اجلائزة 
املؤسسات  لكربيات  سنويا 
على  احلكومية  وغري  احلكومية 
مستوى اسرتاليا والعامل العربي 
برناجمًا  أجنزت  بعدما  والعامل 
إجراءات  تطوير  يتضمن  متقدماًً 
العمل لقطاعات اهليئة الرئيسية  
خاصة يف جمال التطبيق الدقيق 
والواسع لتقنيات إدارة إجراءات 
التوثيق  تسهل  اليت  و  األعمال 
و التقييم و التطوير خاصة يف 
منشآت  مراقبة   و  تقييم  جمال 

األجهزة الطبية. 
العامة  اهليئة  حصول  ان  يذكر 
هذه  على  والدواء  للغذاء 
لنجاحاتها  امتدادًا  ياتي  اجلائزة 

توجه  مع  ومتشيًا  السابقة 
أحدث  بتبين  اهليئة االسرتاتيجي 
عملها  يف  احلديثة  التقنيات 
حصلت  أن  للهيئة  سبق  وقد 
العاملية  املطابقة  شهادة  على 
 )27001  ISO( املعلومات  ألمن 
الشهادات  أهم  تعترب من  واليت 
حتمل  واليت  عامليًا  بها  املعرتف 
قيمة عالية من ناحية رفع الكفاءة 
واجلودة يف املنظمات حول العامل 
يف جمال إدارة أمن املعلومات، 
للغذاء  العامة  اهليئة  كما متكنت 
والدواء من احلصول على املركز 
األول رقميًا بعد أن أخذ موقعها 
www.sfda.govs.( اإللكرتوني 
sa( على املركز األول يف جائزة 

رقمي.



Summit ink 
Special on everything 

for your printer
حسومات خاصة على كل حاجاتكم للمطابع 

Ink cartridges from $5.00 each
Ink cartridge refilling black @ $10.00, 
colour @ $15.00
Black toner refilling from $40.00
Printer service $20.00

 

Add: 38B Restwell St. Bankstown
Ph: (02) 9791 6690, 9793 7288, 0425 879 063

email: sales@summit-ink.com.au
prices valid with this ad 
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to join

from 
admin fees

line of 
credit

Smarter Barter, owned and  
developed by Members...

 
...Grown organically 

from within

1300 793 323 
admin@smarterbarter.com.au

www.smarterbarter.com.au 
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خراطيش  حرب ابتداء من 5 دوالرات للواحدة
 10 بـ  االسود  احلرب  خراطيش  تعبئة  اعادة 

دوالرات وامللون بـ 15 دوالرًا
)toner ( اعادة تعبئة خراطيش احلرب البودرة

بـ 40 دوالرًا 
صيانة طابعتكم بـ 20 دوالرًا 

هذه االسعار صاحلة مع هذا االعالن
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Ph: 9709 8081
Shop 3 / 7 - 9 Cross St, Bankstown NSW 2200

جلسة رائعة مع النرجيلة

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

عن  االول،  أمس  السورية 
»إرادة مشرتكة للعمل معًا 
األمة«  حتديات  ملواجهة 
يف  االستقرار  و«تشجيع 
وكالة  ذكرت  كما  لبنان« 

األنباء السورية )سانا(.
حرصهما  الزعيمان  وأبدى 
التوافق  مسرية  دعم  على 
منذ  لبنان  شهدها  اليت 
الوحدة  حكومة  تشكيل 
الوطنية ودعم كل ما يسهم 
لبنان  استقرار  تثبيت  يف 
بني  الثقة  وتعزيز  ووحدته 

أبنائه.
األنباء  وكالة  وذكرت 
السورية )سانا( أن الرئيس 
احلرمني  وخادم  األسد 
»سيقومان اجلمعة )امس( 
بزيارة إىل لبنان«، وذلك 
الرئيس  لعقد لقاء قمة مع 

ميشال سليمان.
أعرب  كذلك،  دمشق  ويف 
وزارة  يف  مسؤول  مصدر 
استغراب  عن  اخلارجية 
التصريح  مضمون  الوزارة 
الذي أدىل به الناطق باسم 
أول من  اخلارجية األمريكية 
أمس »ألنه ليس من مهام 
حيق  وال  املتحدة  الواليات 
مع  عالقاتنا  حتدد  أن  هلا 

دول املنطقة«.
احلرمني  خادم  رأس 
الشريفني والرئيس السوري 
االول،  أمس  عصر  بعد 
الرمسية  احملادثات  جلسة 
اجلانبني  بني  عقدت  اليت 
يف  والسوري  السعودي 
العاصمة  يف  تشرين  قصر 

السورية دمشق.
األنباء  وكالة  وأفادت 
أن  )واس(  السعودية 
يف  رحب  األسد  الرئيس 
بداية اجللسة خبادم احلرمني 
متمنيًا له طيب اإلقامة يف 

بلده الثاني.
خادم  أعرب  املقابل،  يف 
احلرمني عن شكره وتقديره 

ملا  السوري  للرئيس 
ُحسن  من  ومرافقوه  وجده 
االستقبال وكرم الضيافة.

بني  حبث  جرى  ذلك  عقب 
يف  العربيني  الزعيمني 
جممل القضايا واملستجدات 
ويف  العربية،  الساحة  على 
القضية  تطورات  مقدمها 
الفلسطينية ومعاناة الشعب 
الفلسطيين من جراء احلصار 
املفروض عليه وما تشهده 
األراضي الفلسطينية احملتلة 

من اعتداءات متكررة.
احملادثات  تناولت  كما 
وحاجته  العراق  يف  الوضع 
تشكيل  لإلسراع يف  امللحة 
حكومة وطنية تعمل لتغليب 
مصلحة العراق على املصاحل 
وحدة  وحتفظ  الشخصية 
وأمن  وسالمته  العراق 

مواطنيه.
خالل  الزعيمان  وتطرق 
الوضع  إىل  احملادثات 
جتاوز  وأهمية  لبنان  يف 
ونبذ  أطيافه  بني  اخلالفات 
أبنائه  مجيع  بني  الفرقة 
مير  اليت  املصاعب  لتجاوز 
بها ولتحقيق األمن والسالم 

لشعبه.

كذلك  احملادثات  ومشلت 
على  التطورات  جممل 
اإلسالمية  الساحتني 
البلدين  وموقف  والدولية 
الشقيقني منها إضافة إىل 
البلدين  بني  التعاون  آفاق 
وتعزيزها  دعمها  وسبل 
يف مجيع اجملاالت مبا خيدم 
والشعبني  البلدين  مصاحل 

الشقيقني.
من  احملادثات  جلسة  حضر 
أعضاء  السعودي  اجلانب 
املرافق  الرمسي  الوفد 
الشريفني،  احلرمني  خلادم 
اجلانب  من  وحضرها 
رئيس  نائب  السوري 

اجلمهورية والوزراء.
احلرمني  خادم  وكان 
الشريفني بدأ زيارة رمسية 
إىل سوريا حيث كان الرئيس 
مستقبليه  مقدم  يف  األسد 
الدولي،  دمشق  مطار  يف 
كما كان يف استقبال خادم 
وفد  يرافقه  الذي  احلرمني 
عدد  املستوى  رفيع  رمسي 
من الوزراء والسفراء العرب 
دمشق  يف  املعتمدين 
لدى  السعودي  والسفري 
السفارة  وأعضاء  سوريا 

وشيوخ العشائر السورية.
يف  قصرية  اسرتاحة  وبعد 
قاعة الشرف توجه الرئيس 
السوري وخادم احلرمني اىل 
جرت  حيث  الشعب  قصر 
مراسم استقبال رمسية، ثم 
كبار  احلرمني  خادم  صافح 
مستقبليه على رأسهم نائب 
فاروق  اجلمهورية  رئيس 
جملس  ورئيس  الشرع 

الوزراء حممد ناجي عطري.
األسد  الرئيس  صافح  ثم 
السعودي  الرمسي  الوفد 
احلرمني  خلادم  املرافق 
املسؤولني  كبار  ويضم 
اخلارجية  وزير  يتقدمهم 
سعود  األمري  السعودي 
ورئيس  الفيصل 
األمري  العامة  االستخبارات 

مقرن بن عبدالعزيز.
سوري  رئاسي  بيان  ونقل 
وامللك  األسد  الرئيس  أن 
جلسة  خالل  أكدا  عبداهلل 
بعد  عقدت  اليت  املباحثات 
أن  االولعلى  أمس  ظهر 
الراهن  العربي  »الوضع 
تواجه  اليت  والتحديات 
يف  سيما  وال  العرب 
يتطلبان  احملتلة  فلسطني 
من اجلميع مضاعفة اجلهود 
لالرتقاء بالعالقات العربية - 
آليات  عن  والبحث  العربية 

وتدعم  التضامن  تعزز  عمل 
العمل العربي املشرتك«.

وجدد الرئيس األسد وامللك 
»ضرورة  تأكيد  عبداهلل 
الوطنية  املصاحلة  حتقيق 
الفلسطينية كضامن أساسي 
حلقوق الشعب الفلسطيين، 
املشرفة  باملواقف  وأشادا 
لنصرة  تركيا  اختذتها  اليت 
الفلسطينيني وكسر احلصار 
على  املفروض  الالإنساني 
على  مشددين  غزة،  قطاع 
أهمية توحيد اجلهود ملعاقبة 
جرميتها  على  إسرائيل 
»أسطول  حبق  النكراء 
حتمل  وضرورة  احلرية« 
اجملتمع الدولي ملسؤولياته 
االحتالل  على  والضغط 
هذا  لرفع  اإلسرائيلي 
ووضع  فورًا  اجلائر  احلصار 
اإلجرامية  ملمارساته  حد 
األراضي  يف  واالستيطانية 
تؤكد  واليت  العربية احملتلة 
للسالم  إلسرائيل  رفض 

ومتطلباته«.
وحول العراق أوضح البيان 
الرئاسي السوري »أنه من 
حكومة  تشكيل  الضروري 
بأسرع وقت  عراقية  وطنية 
مشاركة  تضمن  ممكن 
السياسية  األطياف  مجيع 
وحتفظ عروبة العراق وأمنه 

واستقراره«.
على  الزعيمان  أكد  كما 
املميزة  األخوية  العالقات 
اليت جتمع دمشق والرياض 
البناء  التعاون  ومسرية 

الفرتة  خالل  البلدين  بني 
خمتلف  إزاء  املاضية 
االهتمام  ذات  القضايا 
املشرتك واإلرادة املشرتكة 
لدى اجلانبني ملواصلة هذه 
املسرية والعمل معًا ملواجهة 
حتديات األمة العربية وخدمة 

قضاياها العادلة.
على صعيد آخر، أكد مصدر 
أنه  أمس  مسؤول  سوري 
املتحدة  للواليات  حيق  ال 
حتديد عالقات سوريا بدول 
املنطقة، وال حيق هلا التدخل 
بني  احملادثات  مبضمون 
الشريفني  احلرمني  خادم 

والرئيس السوري.
األنباء  وكالة  ونقلت 
السورية )سانا( عن مصدر 
مسؤول يف وزارة اخلارجية 
مهمات  من  قوله: »ليس 
حيق  وال  املتحدة  الواليات 
هلا أن حتدد عالقاتنا بدول 
تتدخل  أن  وال  املنطقة 
اليت  احملادثات  مبضمون 
خادم  زيارة  خالل  ستجري 
دمشق«  إىل  احلرمني 

)امس(.
ردًا  املصدر  كالم  وجاء 
باسم  الناطق  تصريح  على 
فيليب  األمريكية  اخلارجية 
»لقد  قال  الذي  كراولي 
لبس  ال  بشكل  أوضحنا 
فيه أن العالقة بني سوريا 
بالنسبة  قلقاًً  متثل  وإيران 
فإن  اإلطار  هذا  ويف  لنا. 
لعالقاتها  سوريا  توسيع 
والعامل  املنطقة  دول  مع 

لسوريا  أفضل  سيكون 
والسري  إيران  عن  لالبتعاد 
بشكل  بناءة  وجهة  يف 

أكرب«.
»نعتقد  كراولي:  وأضاف 
األسد  )بشار(  الرئيس  أن 
جيب  السورية  والقيادة 
إىل  بانتباه  يستمعوا  أن 
امللك  هلم  سيقوله  ما 

عبداهلل«.
السوري  املصدر  وأكد 
والسعودية  »سوريا  أن 
ينتميان  مستقالن  بلدان 
ويعرفان  املنطقة  هذه  إىل 
مصاحل  غريهما  من  أكثر 
وكيفية  املنطقة  شعوب 
العمل لتحقيق هذه املصاحل 
خارجي  تدخل  أي  بعيدًا عن 
حتديد  على  األقدر  وهما 
سياساتيهما مبا حيقق األمن 
واالستقرار يف املنطقة«.

وصفت  باريس،  ويف 
الفرنسية  اخلارجية  وزارة 
السعودية  العربية  اململكة 
الرئيسي  بـ«الشريك 
يف  واالستقرار  للسالم 
شددت  وإذ  املنطقة«. 
على أن جولة خادم احلرمني 
فعاليتها  يف  »ستذهب 
سوريا  أمور  من  أبعد  اىل 
اىل  حتمًا  وستصل  ولبنان 
الفلسطينية  السالم  عملية 
أن  أكدت  اإلسرائيلية«، 
»هو  فرنسا  به  ترغب  ما 
الفلسطينيني  انتقال 
مرحلة  اىل  واإلسرائيليني 

املفاوضات املباشرة«.

خادم احلرمني واألسد يؤكدان دعم مسرية....
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ذكرت تقارير صحفية ان محارا 
»دونكي«  اسم  عليه  يطلق 
باألراضي  مزرعة  يف  موجودا 
الشمالية األسرتالية يبدي ولعًا 

كبريًا بشرب البرية الباردة.
»نورثرن  صحيفة  وذكرت 
ترييتوري نيوز« االسرتالية انه 
بعد نهار طويل شاق ال يستمتع 
االسرتالي  ميلكه  الذي  احلمار، 
شيء  بأي  والدمناير،  جينس 
الشديدة  البرية  أكثر من شرب 

الربودة.
وأشارت إىل ان هذا احلمار بات 

محار يف اسرتاليا مولع بشرب البرية
للبرية بني خمتلف  معروفًا حببه 

سكان سبنسر رود.
أال  األفضل  ان  أوضحت  لكنها 
تقدم له البرية بأي شيء لونه 

أمحر ألنه يشعر حينها بالتوتر.
يشار إىل ان ولع احلمار بالبرية 
السنة،  ونصف  سنة  قبل  بدأ 
أقيم يف  حفل  إىل  دخل  عندما 
العقار اجملاور وبداًل من االكتفاء 
بشرب  قام  األعشاب،  بأكل 

البرية.
ويشرب »دونكي« البرية منذ 

ذلك احلني كل يومني.

ضرب رجل   صديقته وكان 
حتدثت  النها   خنقها  حياول 
حانة مما  آخرين يف  رجال  مع 
مخس  ملدة  بسجنه  تسبب 

سنوات.
أندرو ميلر ، 43 عاما ، ردد 
فيكتوريا  حمكمة  امام  مرارا 
ينوي  كان  انه  معرتفًا  العليا 
قتل شريكته كريي جونستون، 
خنقها  وحاول  ضربها  وانه 

بالوسادة .
الفراش،  كان قد قيدها اىل 
وانفها  فمها  واغلق  وعضها 

ملنعها من التنفس.
شربا  قد  الشريكان  وكان 
بيرت  الور  فندق  يف  الكحول 
يف باالرات حيث كانا نزيلني  
الطابق  يف  الغرف  احدى  يف 
العلوي عندما قرر االنقضاض 
عليها يف 26 حزيران من العام 

املاضي.
تظاهرت  هلا  تعرضه  خالل 
عليها  اغمي  انه  السيدة 
ميلر  لكن  عنها،  لتصرفه 
صفعها على وجهها وقال هلا 
: »استيقظي ايتها الكلبة ، 
أنت مل متوتي بعد«، كما قال 

للمحكمة.
جونستون   السيدة  وختمت 
بالشرشف  رأسها  لف  قد  انه 

وشده مما افقدها وعيها.

غريته على صديقه
 تسببت  بسجنه ملدة مخس سنوات

الفندق  ميلر   غادر  ثم  من   
السيدة  قتل  انه  يعتقد  وهو 

جونستون.
احملكمة،   امام  ميلر  أقر  وقد 
عمدا  التسبب  يف  مذنب  بأنه 
لشريكته  خطرية  اصابة  يف 

وبأنه كان حياول قتلها.
جونستون  السيدة  قالت  وقد 
للمحكمة انها عانت »عواقب 
نتيجة  للغاية«  كبرية  نفسية 

ما تعرضت له.
تعرضت إلصابات  قد  وكانت 
شفتيها  تورم  مشلت  جسدية 
ومتزقات يف أذنيها، وعالمات 
بعض  فقدت  انها  كما  عض 

اسنانها.
 وقد ُحكم على ميلر بالسجن  
ملدة مخس سنوات ، حيث قال 
ما  ان  كوغالن  بول  القاضي 
تعرضت له السيدة جونستون 
جدا  وخميفًا  جدا  مروعًا  كان 

وجتربتها كانت مرعبة.
وقال ميلر ان ما قام به كان 

بسبب إدمانه على الكحول.
»أظن أنك شخص فظيع عندما 
خترج عن نطاق السيطرة« ، 
هذا ما قاله القاضي كوغالن.

كان ميلر قد سجن فعاًل ملدة 
يسجن  ان  وعليه  يوما،   396
سنوات  ثالث  عن  يقل  ال  ما 

ونصف اخرى.

الدرجة  يف  سيدني  حتل 
لناحية  البالد  يف  اخلامسة 
احلكومة  من  التحويل  تلقيها 
التحتية  للبنى  الفيدرالية 
وبريزبن  ملبورن  بعد  وذلك 

واداليد وبريث.
املعارضة يف  زعيم  دعا  وقد 
نيو ساوث ويلز باري اوفارول 
االربعاء رئيسة الوالية االنسة 
عن  للدفاع  كينيلي  كريستينا 
واحلصول  ويلز  ساوث  نيو 
على مزيد من املال من رئيسة 

الوزراء جوليا غيالرد.
"الدايلي  الزميلة  وكشفت 
من  كان  انه  عن  تلغراف" 
احملتمل ان تفوز الوالية باكثر 
مليون   742 مبلغ  من  بقليل 
الفيدرالية  احلكومة  من  دوالر 
الذي تعهدت به االنسة غيالرد 
املقاعد  يف  احلديد  للسكك 

املتأرجحة يف بريزبن.
تلقت   2009 العام  ومنذ 
دوالر  مليارات   3.6 ملبورن 
االقليمي  احلديد  السكك  خلط 
بريزبن  وحصلت  السريع. 
على 1.7 مليار دوالر للنقاعد 
مليون   236 وبريت  املتأرجحة 

دوالر لوصالت طرق.
العوام  سيدني  حصلت  فيما 
و2011-2010   2010-2009

سيدتي يف الدرجة اخلامسة لناحية 
التحويل الفيدرالي

فقط  دوالر  مليون   91 على 
 International  للتخطيط لطريق

terminal يف مورالند.
ان  فيدرالية  مصادر  وقالت 
نيو  حلكومة  الضعيف  احلضور 
يف  السبب  هو  ويلز  ساوث 
كبرية،  مشاريع  متويل  عدم 
غري ان مصادر يف نيو ساوث 
جلنة  رئيس  ان  ادعت  ويلز 
اسرتاليا  يف  التحتية  البنية 
سبق  الذي  ديغان  مايكل 
وعمل يف احلقل العام يف نيو 
ساوث ويلز، ال حيب احلكومة، 
رفض  ديغان  السيد  ان  غري 

التعليق.

التفت حزب العمال اىل القانون 
والنظام واعدا بقمع محل االسلحة 
مثل السكاكني يف حال فاز يف 

االنتخابات الفيدرالية املقبلة.
الداخلية  شؤون  وزير  وقال 
االول،  امس  اوكونور،  براندن 
ان احلكومة ختطط للتشدد على 
احناء  سائر  يف  االسلحة  حيازة 

البالد يف حماولة لقمع اجلرمية.

يف حال فاز يف االنتخابات 
حزب العمال يعد باجراءات اكثر تشددا على حيازة االسلحة

عن  اوكونور  السيد  وكشف 
اكتشفوا  اجلمارك  عناصر  ان 
يف  سكني   16700 من  اكثر 
مضيفا  وحده،  املاضي  العام 
انه ستكون هناك قوانني اكثر 
صرامة ستفرض على جمموعة من 
الصحابها  ليست  اليت  االسلحة 
او  احمللي  لالستعمال  تراخيص 

التجاري يف اسرتاليا.

اظهر استطالع اجري يف سيدني 
املستطلعني  ثلث  من  اكثر  ان 
يعتقدون ان رئيسة الوزراء جيب 

ان تكون متزوجة.
للزميلة  استطالع  وجد  فقد 
"الدايلي تلغراف" عرب االنرتنيت 
مشل اكثر من 12.700 مستطلع 

34 يف املئة يرون ان رئيسة وزراء عزباء غري مثالية حلكم البلد
ان  املستطلعني  معظم  ان 
يعتقدون ان كون رئيسة الوزراء 
قال  حيث  مهمة  مسألة  عزباء 
ان على رئيسة  املئة  34.1 يف 

الوزراء ان تكون متزوجة.
وقد دفعت نتيجة االستطالع هذا 
الوزراء  لرئاسة  املمتاز  املرشح 
االلتزام  للعمل  بيست  بيرت 
جتاه  فقط  وليس  حياته  بشأن 
شوارع  فنزل  اسرتاليا  سكان 
عدد  يد  لطلب  االربعاء  سيدني 
من الشابات للزواج ومن بينهن 
من  سخرت  اليت  فرايزر  ايرين 

طلبه.
غري ان النتيجة املفاجئة هي ان 
بيست  اليه  حتدث  شخص  كل 
يف سيدني قال ان مسألة كون 
تشكل  ال  عازبا  الوزراء  رئيس 

مشكلة بالنسبة له.
وعلى كل حال قال السيد بيست 
انه سوف يستمر يف البحث عن 
زوجة الن هذه "ارادة الشعب".
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Business Management, Journalism, Creative 
Writing, Make Up, Media

إدارة االعمال، الصحافة واالعالم، التجميل واملاكياج
Learn today, what you a need to build your business

Work Experience - Onsite Training.
Join the many thousands of business owners 

using b2b to grow their business

Sydney Business Training Centre

*احدى الطالبات يف قسم الصحافة*

ساوث  نيو  والية  ان  يظهر 
للبنى  تبقى دون متويل  سوف 
رئيسة  وعدت  ان  بعد  التحتية 
الوزراء جوليا غيالرد بتخصيص 
جديدة  ملشاريع  دوالر  مليار 
املتأرجحة  املقاعد  يف  مجيعها 

يف كوينزالند.
اما افضل ما ميكن ان تعد به 
سريرا   16 زيادة  فهو  سيدني 

يف مستشفى كونكورد.
يف  بارزة  شخصيات  واكدت 
مبلغا  هناك  ان  العمال  حزب 
ساوث  لنيو  املال  من  قليال 
رئيسة  بالرغم من توسل  ويلز 
كينيلي  كريستينا  الوالية 
فيدرالية  اموال  على  للحصول 
للطريقني السريعني ام 4 وام 

. 5
نيو  حلكومة  املالمة  وتوجه 
حصول  عدم  يف  ويلز  ساوث 
ملشاريع  متويالت  على  الوالية 
رئيسية ملعاجلة االزدحام الذي 

يزداد سوءا يف سيدني.
نيوساوث  والية  توضع  وفيما 
ويلز على جليد يف االسبوعني 
االنتخابية  احلملة  من  االولني 
جوليا  الوزراء  رئيسة  تقوم 
غيالرد اىل جانب رئيسة والية 
فيما  هناك  باحلملة  كوينزالند 
طوني  املعارضة  زعيم  ظهر 
والية  رئيس  جانب  اىل  ابوت 

غرب اسرتاليا كولن بارنيت.
كينيلي  االنسة  اجبار  مت  وقد 
دوالر  ماليني   6.3 اعالن  على 
طبية  لتجهيزات  فيدرالية 
ملستشفى كونكورد مع النائب 
العمالي ملقعد الو السيد جون 

موريف.
وقام بعض نواب حزب العمال 
انفسهم  بابعاد  الوالية  يف 
املرشحني  مناسبات  عن 

الفيدراليني.

فيما رصدت لكوينزالند مليار دوالر ملشاريع يف مقاعد متارجحة
غيالرد ختص نيو ساوث ويلز بـ 16 سريرا جديدا فقط !

*«الرئيستان« غيالرد وكينللي*
حزب  يف  رفيع  مصدر  وقال 
تربير  الصعب  من  ان  العمال 
للبنى  الفيدرالي  التمويل  هذا 

التحتية يف اسرتاليا.
ساوث  نيو  حكومة  وتسميت 
مليارات   4.5 اما  العالن  ويلز 
 5 ام  السريع  للطريق  دوالر 
للطريق  دوالر  مليارات   10 او 
السريع ام 4 حبدود نهاية هذا 

العام.
يوم  غيالرد  االنسة  وقامت 
مليون   742 برصد  االثنني، 
دوالر النشاء خط جديد للسكك 
بريزبن  ضواحي  يف  احلديدية 
اختارت  وقت  يف  الشمالية 
جلنة البنى التحتية يف اسرتاليا 
كاولويات مشروع قطار مرتو يف 
ملبورن بكلفة 4.9 مليار دوالر 
البضائع يف  لنقل  وخط سكك 
اداليد وحتديث طريق فيدرالي 

سريع يف العاصمة كانربا.
يف  بارزة  شخصيات  وقالت 
ساوث  نيو  يف  العمال  حزب 
التحتية  البنية  وزير  ان  ويلز 
ال  البانيزي  انطوني  الفيدرالي 
الشرقية  الوصلة  اجناز  يريد 

للطريق السريع ام 4 النها متر 
يف مقعده االنتخابي.

االنسة  باسم  ناطق  وقال 
كينيلي حول عدم الظهور سوية 
هلا مع االنسة غيالرد "انه اليوم 

الثامن فقط على بدء احلملة".

السابق  الوزراء  رئيس  نفى 
وراء  يكون  ان  راد  كيفن 
تتهم  اليت  االخرية  التسريبات 
غيالرد  جوليا  الوزراء  رئيسة 
مبعارضة اجازة االبوة املدفوعة.

فقد جرى اتهام رئيسة الوزراء 
حكومة  بادارة  غيالرد  جوليا 
بانها  تقرير  اثر  فوضوية 
املدفوعة  االبوة  اجازة  عارضت 
احمللل  وكان  احلكومة.  يف 
التلفزيونية  للقناة  السياسي 
اخذ  قد  اوكس  لوري  التاسعة 
حكومية  مصادر  من  مقتطفات 
مبعارضة  غيالرد  تتهم  جمهولة 
وهي  املدفوعة  االمومة  اجازة 
ان  املقرر  من  اليت  اسبوعا   18
يبدأ العمل بها يف كانون الثاني 

املقبل. 
وقد اتهمت االنسة غيالرد حزب 
االحرار بتسريب هذه االدعاءات 
قائلني  ذلك  نفوا  انهم  غري 
بان عليها "ان تنظر اىل اقرب 

الناس هلا".

راد ينفي تسريب معارضة غيالرد الجازة االبوة

ان  غيالرد  االنسة  ورفضت 
تؤكد او تنفي التقرير قائلة ان 
مناقشات احلكومة جيب ان تبقى 
سرية. مضيفة "يف كل االحوال 
لن ارد على ادعاءات جمهولة".

جدا  فخورة  كنت  "لقد  وقالت 
بان اكون عضوة يف فريق حزب 
العمال الذي قام بهذه االجنازات 
التارخية وتسليم صفقة افضل 
يف  االهل  ودعم  للمتقاعدين 
مع  الوقت  من  املزيد  متضية 

اطفاهلم الرضع".
بعد  اوكس  تقرير  اتى  وقد 
اسبوعني من وضع اوكس امام 
ظهورها  خالل  غيالرد،  االنسة 
يف مؤمتر صحفي وطين متلفز، 
ادعاء بانها اخلت باالتفاق الذي 
يسمح للسيد راد بالبقاء رئيسا 

للوزراء.
السابق  الزعيم  اتهم  وقد 
يف  اليثم  مارك  العمال  حلزب 
كتابه السيد راد بتسريب هذه 

املعلومات للسيد اوكس.
وقد نفى ناطق باسم السيد راد 
ان يكون هذا االخري مصدر هذا 
التسريب احلكومي قائال "السيد 
على  تعليق  باي  يقم  مل  راد 
داخل  واملشاورات  العمليات 

احلكومة«.

املعارضة  زعيم  سؤال  ولدى 
اذا  عما  ابوت  طوني  السيد 
بهذا  قام  قد  راد  السيد  كان 
التسريب اجاب بانه ليس لديه 
التقرير  بان  مضيفا  تعليق  اي 
مبصداقية  بوضوح  شكك 

غيالرد.
رئيسة  "ان  ابوت  السيد  وقال 
وزرائنا متحدثة ناعمة ولكنك ال 
ميكنك ان تتأكد بانها تؤمن مبا 

تقوله".
االمامية  املقاعد  عضو  اما 
فذهب  روب  اندرو  االحراري 
ان  قال  حيث  ذلك  من  ابعد 
التقرير املسرب هو اشارة اىل 
انه ليس بامكان االنسة غيالرد 
مضيفا  مستقرة،  حكومة  ادارة 
تتفكك  سوف  اسابيع  "خالل 

احلكومة".
تنحدر  )احلكومة(  "انها  وقال 
مصابة  انها  الفوضى،  حنو 
مصابة  انها  بالتسربات، 

بالثار".
يقول  روب  السيد  وتابع 
اختفى.. "االنضباط 
اىل  تذهب  االدعاءات  هذه 
الدعم  عارضت  هل  السياسة.. 
الدعم  عارضت  وهل  للعائالت 

للمسنني؟".
املقاعد  عضوة  رفضت  وقد 
تانيا  العمال  حزب  يف  االمامية 
التخمني  اىل  االجنرار  بليربسك 
جيلس  الذي  راد،  السيد  بان 
االن يف مقعد خلفي، قد يكون 

مسؤوال عن التسريب االخري".
بليربسك  االنسة  وصرحت 
لتلفزيون اي بي سي قائلة "ال 
ابدأ بالتخمني حول  استطيع ان 

من قال شيئا كهذا".
النساء  اوضاع  وزيرة  ووافقت 
رئيسة  صمت  عن  احلكومة  يف 
مناقشته  جرت  ما  حول  الوزراء 

يف الربملان.

*طوني ابوت*

لوالدة  اتهامًا  احملكمة  وجهت 
للعمل  عاما   16 ابنتها  بارسال 
يف  للدعارة  بيت  يف  كعاهرة 
احدى ضواحي سيدني الشرقية

وقد قالت احملكمة يف ولونغونغ 
ان الفتاة كانت ترِسل من قبل 
يف  دعارة   بيت  اىل  والدتها 
ضاحية املدينة وقد عملت هناك 
ملدة اسبوعني وكانت قد اقامت 
شخص  عشر  مثانية  مع  عالقة 
 330 وتقاضت  ساعة   13 خالل 
وقد  الواحدة  للساعة  دوالرا 

عملت حتت اسم ليلى.
معظم  بأخذ  والدتها  همت  واتُّ
إلعالة  كعاهرة  الفتاة  عائدات 

األسرة.
بابالغ   الفتاة   والد  وقام 

أم ترسل ابنتها للعمل يف ماخور 
ابنته  اخربته  ان  بعد  الشرطة 
العنف،  ألعمال  تعرضت  انها 

حتى البكاء.
اليت  الصدمة  من  الرغم  وعلى 
اصابتها من جراء جتربتها األوىل 
يف بيوت الدعارة ، قالت الفتاة  
ثالث  هناك  اىل  ترددت  انها 
مرات فقط النها مل تكن  تريد 

ان  ختيب امل والدتها.
البداية  يف  انها  الفتاة  وقالت 
على  للحصول  متحمسة  كانت 
املال الن امها كانت دائما يف 

صراع للحصول عليه.
غري  انها  الوالدة  ادعت  وقد 
األطفال  بغاء  تهمة  يف  مذنبة 
لكنها ستمثل امام احملكمة مرة 

أخرى يف الشهر املقبل.
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Nazih: 0402 254 834 - PH: 9892 4001 
Fax: 9892 4002

Address: 186 -188 Hawksview St,
Cnr of fowler Rd, Guildford NSW 2161

تركيب دواليب 
جديدة ومستعملة
 من ماركات 

Kumho, Michlelin, 
Dunlop, Bridgestone...  

Good yearوغريها
)Wheel Allignment( ميزان اوتوماتيكي

)جنوطة(جديدة ومستعملة لكافة انواع السيارات
 تصليح جنوطة وتركيب فرامات وبطاريات

خدمة ممتازة.. خربة يف العمل.. صدق يف املعاملة ودقة يف املواعيد 
قارنوا اسعارنا بغريها واكتشفوا الفرق

لالتصال بـ نزيه:

إعادة مللمة لبنان ؟ 

colour
Da Vinci Mineral Foundation is free from 
chemicals, additives, talc, bismuth and nano 
particals.

Our foundation is 100% hypoallergenic and 
non comedogenic.

Mineral Shimmers

Da VInci o�ers a unique range of 101
colours that are used as:

Powder Eye Shadow

ye Shadow

ye Liner

Polish

ra

 Temporary Hair Dye

Da Vinci Mineral Shimmers are rich and will 
highlight your eyes for every day use and 
special occasions.

by

Mineral Foundation

Da Vinci mineral foundation provides a natural �awless coverage 
and reveals your natural beauty. Our range has 8 shades to suit 
any skin tone summer & winter.

Da Vinci Mineral Foundation can be used as:

    Powder

    

Our ingredients are:

     Zinc

      Titanium
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هل من اجتاه عربي إلعادة مللمة لبنان؟
هذا ما يتوقعه اللبنانيون من قمة بعبدا الثالثية، وهذا ما حيتاج 

اليه لبنان يف هذه الساعات احلرجة واملقلقة.
وهذا أقصى ما ميكن ان يقدمه امللك عبد اهلل بن عبد العزيز 

والرئيس بشار االسد، لوطن اصبح على شفري اهلاوية.
يف كل حال، اليوم أيضًا سيكون يومًا عربّيًا يف لبنان، ومن 
للمرة  عجزه  أثبت  والذي  والتفّجر،  ع  التصدُّ الدائم  لبنان  أجل 

العاشرة بعد األلف عن معاجلة شؤونه وشجونه بنفسه.
وتاليًا، العادة ملٍّ مشل اللبنانّيني الدائمي االختالف واالشتباك 
حول كل شيء يف لبنانهم وخارجه. بالنسبة اىل احلكم والدولة، 
ة والقرار الظّن،  كما على جنس املالئكة وجنس احملكمة الدوليَّ
وجنس املقاومة واصرار البعض على احللول حمل املؤسسات 
والنظام والدستور والقوى األمنية كافة، بلوغًا للصيغة والرتكيبة 

والطوائف الثماني عشرة.
املشكلة موجودة وواضحة.

واليوم العربي اللبناني قد يكون خمتلفًا عن كل ما سبقه من 
جلملة  درءًا  وتتخطاه،  املستحيل  تالمس  قد  مهمة  ويف  أيام، 
ان، واليت يراها  ى واضحة للعيَّ من األخطار واملهالك اليت تتبدَّ

م يف اجواء لبنان القامتة. القريب والبعيد وهي ختيِّ
ار  مرة أخرى يلتقي امللك عبد اهلل بن عبد العزيز والرئيس بشَّ
معًا  االوىل جيتمعان  للمرة  إمنا  اللبنانّية،  املعضلة  حول  األسد 
ميشال  اللبناني  الرئيس  مع  بعبدا  قصر  يف  ثالثية  قمة  يف 

سليمان.
م واستدراكه  ف الوضع املتأزٍّ ومن منطلقات واضحة، هدفها تلقُّ
االنزالق يف مغامرات غري حمسوبة وغري مسؤولة، قد ال  قبل 
تداعياتها  اللبناني، وقد ال تنحصر  البيت  تقتصر ذيوهلا على 

مة". ونتائجها ضمن حدوده املتواضعة "واملتلغٍّ
فاملنطقة كّلها تقف يف هذه املرحلة على رجل واحدة. وبراميل 
وعلى  اجلغرافيا،  هذه  امتداد  على  ومنتشرة  جاهزة  البارود 

امتداد القديم من أزماتها كما املتجّدد.
ة، واستقراره  لبنان بات مسؤولية عربيَّ َأمن  وعلى أساس ان 
الصغري  بالبلد  واستقرارها  املنطقة  أمن  ارتبط  بعدما  كذلك، 

الذي ال خيتلف عن غابٍة احلبُل فيها فالًت على غاربه.
اللبنانيون يراهنون من جهتهم على جناح هذه القمة ويعّولون 
العاهل السعودي والرئيس السوري،  العالقة بني  على متانة 

ومعرفتهما العميقة مبحتويات امللف اللبناني ومبضمون خالفات 
اللبنانّيني.

ومثة شعور بدأ يسود لبنان بان القمة الثالثية ستؤتى مثارها 
حتمًا. وسينجح امللك عبد اهلل والرئيس األسد مرة أخرى يف ضبط 
ة، واعادة اللحمة وفتح أبواب احلوار املوصدة،  هذه العصفوريَّ
ر من الشؤون والشجون الكثرية التعقيد، ويف  ومعاجلة ما تيسَّ
مقدمها وضع الدويالت والسالح املنتشر، ووضع "الدولة االم" 

ة. ودورها يف القرارات املصرييَّ
اليت  ة  الضبابيَّ الصورة  توضيح  وكذلك  املسؤوليات،  وحتديد 
القرارات  اختاذ  يعود  َمْن  واىل  بالدولة.  العالقة  مالمح  حتجب 

الكبرية والصغرية على حد سواء.
اللبنان فرصة جديدة،  القمة ستمنح هذا  ال شكَّ يف أن هذه 
لتمرير األزمة الراهنة ولو من خرم اإلبرة وتأجيل مشروع األزمات 
ا  املفتوحة على كل االحتماالت ان مل يكن يف االمكان الغاؤه كليَّ

ونهائيًا.
تكون  أن  من  والقلق  مربَّر.  "التأجيل"  من  اللبناني  التخّوف 
املفاجعات يف انتظار اللبنانيني على أبواب اخلريف ال يزيله إال 
ل مع "أصحاب" العالقة واألزمة اىل اتفاق شامل يعيد  التوصُّ
اىل الدولة سلطاتها ومكانها ودورها، ويعطي ما لقيصر لقيصر 
وما هلل هلل، وما للدولة للدولة وما للمقاومة للمقاومة... إمنا 
دائمًا وابدًا يف نطاق الدولة، ويف اشرافها، وعلى ان يكون 

القرار يف كل شيء عائدًا اليها وحدها.
ة بالنسبة اىل  كبرية هي املهمة املوكولة اىل هذه القمة املصرييَّ
لبنان، وكثرية هي املطالب واملسؤولّيات. إال ان مجيعها كلها 
اللبنانية  الدولة  الدولة،  الدائرة ذاتها: من يكون  تنحصر يف 

أم الدويالت؟
بالطبع، يعلم الذين يقرعون طبول احلرب عندنا قبل سواهم ان 
النار اذا ما اندلعت انطالقًا من اهلشيم اللبناني، فان ألسنتها 

ف قبل بلوغ حبر الظلمات. قد ال تتوقَّ
العربّية وحدها، وباالشراف  العربّية وحدها، وباملتابعة  باملظلة 
ة شرور  العربي املباشر وحده، ميكن جتنيب لبنان واملنطقة العربيَّ

املغامرات اجملنونة. وذيول جنون املغامرين. داخليا وخارجّيًا.
واالعتماد يف الدرجة االوىل واألخرية على حكمة امللك عبد اهلل 

والرئيس األسد.
"زّيان" 

كتب حممد عرميط 
الداخل  زال ميارسها يف  اليت كان وما  >حزب اهلل<  إنها سياسة 
اللبناني فإما أن تكون تابعًا لفكره وسياسته وإما أن تكون عمياًل 
ومعتقادات  سياسات  بأن  يعوا  أن  اللبنانيني  مجيع  فعلى  خائنًا· 
احلزب ممنوع املس بها وبالوقت نفسه ال حيق ألحد أن يعتقد أو 
فالعقوبة وخيمة، فأنت  ينتهج فكرًا أو يربز وجهة نظر معاكسة له· 

خائن وكلنا نعلم ما هي عقوبات اخلونة والعمالء·
اهلل  نصر  السيد  القضية كالم  هذه  نظرنا يف  وجهات  يؤكد  وما 
الذي أصدر حكمًا مسبقًا على احملكمة الدولية وصنفها بالصهيونية 
كما أصدر حكمًا آخر على إحدى أهم مؤسسات الدولية األمنية وهي 
فرع املعلومات متهمًا إياها بشكل أو بآخر بتسهيل عمل املوساد 
اإلسرائيلي يف الداخل اللبناني متناسيًا أنها ألقت القبض على أهم 

شبكات التجسس رغم قلة إمكانياتها·
وهذا النهج التخوين الذي تتبعه قيادات احلزب يضع شرحية كبرية 

من أبناء الوطن يف خانة العمالة غري مكرتثني لفتنة طائفية
· فالسيد حسن كان صرحيًا خبطابه األخري عندما هدد بـ 7 أيار وسياسات 
الدولة بإسم املقاومة وحبجة حماربة إسرائيل فحزب اهلل أصبح أكرب من 
الدولة، فليس هناك دولة يف العامل تسيطر عليها ميليشيا بقوة 

السالح وتعترب دولة حقيقية·
فالدولة إما أن تكون قادرة على السيطرة على مجيع أرجاء الوطن 

وإما أن يسودها منطق الفوضى·
أن  ليدرك  بإمعان  اللبناني  التاريخ  يقرأ  أن  اهلل<  >حزب  فعلى 
مهما كربت قوة امليليشيات وعال شأنها ال تستطيع أن حتكم هذا 

الوطن· 
فلبنان حاله استثنائية فليس هناك مكان ملنطق القوى، أما التوافق 
فال  القاتلة·  الفوضى  الوطن وأما  أبناء  القائم على املساواة بني 
حيق حلزب اهلل أن خياطب الدولة بصفة املعلم األكرب وال حيق له أن 

يوزع شهادات الوطنية على األغلبية يف هذا الوطن· 
فنحن أيضًا لنا حمرمات يف قاموسنا فتخوين قياداتنا الوطنية خط 
أمحر وأن سياسات الرئيس سعد احلريري هي عنوان الوطنية يف 
هذا الوطن اجلريح الذي لن يقوم طاملا هناك سالح يسيطر على 
يندمج  أن  اهلل<  >حزب  فعلى  والوطنية،  األمنية  الدولة  قرارات 
الدولة وأن يتقبل سياسات األكثرية اليت اختارها الشعب  ضمن 
وأن يكون إنتماؤه وطنيًا وليس طائفيًا، أما حنن فباقون لكي منثل 
مجيع شرائح اجملتمع اللبناني مبختلف إنتماءاته السياسية والفكرية 
أنتج  شعيب  إستفتاء  مبثابة  كانت  النيابية  فاإلنتخابات  والدينية 

أكثرية شعبية وأقلية هلا متثيلها·

إن مل تكن حزب اهلل  
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تتمات

)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(
القرار االتهامي هلذه احملكمة الذي ستكون له انعكاسات خطرية 

ومصريية على لبنان.
مرة، قد  اكثر من  قلنا  قرار احملكمة »السياسي«، كما  وألن 
سبق القرار القضائي، سواء كان على لسان اشكينازي او غريه 
دون ان تنربي احملكمة لسؤال رئيس اركان اجليش االسرائيلي 
»من اين لك« هذه املعلومات او حتى لتكذيبه،  فان على كافة 
على  الدولية  املؤامرة  خطورة  مدى  يدركوا  ان  اللبنانية  االطراف 
الكيان اللبناني، وان يعملوا على حتصني الساحة الداخلية بوجه ما 

يضمره اخلارج من نوايا خبيثة جتاه لبنان.
وقد دفعت »لعبة« اخلارج الوسخة ضد لبنان اىل استنفار جهود 
الدول العربية وصداقاتها و»َموناتها« والتحرك حلماية لبنان من 

اي اهتزاز قد يطيحه وميتد اىل دول عربية جماورة.
ولبنانيا  عربيا  احلركة  لولب  السعودية  العربية  اململكة  ان  ويبدو 
يف اجتاه ممارسة الضغوط و »امَلونات« على »احملاسيب« 
خصبة  أرضا  يشّكل  داخلي  انفجار  اي  حدوث  ملنع  واالصدقاء 
اليت تستهدف، مما تستهدفه،  املؤامرة »االسراكية«  لتحقيق 
نزع سالح حزب اهلل من خالل زعزعة الساحة الداخلية لتمرير خطة 
منصات  و »الراحة«  جهة  من  لبنان  يف  الفلسطيين  التوطني 
استخراج الغاز والنفط من صواريخ املقاومة متى بدأت اسرائيل 
سوف  انهم  يقولون  العربية  الدولة  قادة  وان  خصوصا  نصبها 

يباشرون استخراج هذه الثروات يف العام 2012.
جبوالت  العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد  امللك  السعودي  العاهل  ويقوم 
عربية وقائية البعاد هذه »الكأس« املرة عن لبنان، وخصوصا 
عليهم  اللبناني »متون«  الداخل  نشاز يف  اصوات  هناك  وان 
اململكة يبدون وكأنهم ينتظرون قرار احملكمة »املسّيس« بفارغ 

الصرب.
ويف هذا السياق ميكننا ان نضع اجتماع امللك عبد اهلل بالرئيس 
املصري يف شرم الشيخ حيث تطرقت احملادثات يف جانب كبري 

منها اىل الوضع اللبناني املتأزم.
أن »املباحثات مشلت  السعودية )واس(  األنباء  وذكرت وكالة 
األوضاع يف لبنان وحاجته إىل نبذ الفرقة بني مجيع طوائفه وحتقيق 

األمن والسالم لشعبه«.
وتقول مصادر مطلعة ان النتائج الفعلية ملباحثات شرم الشيخ مل 
تكن اجيابية كما ارادها اجلانب السعودي حيث تسربت معلومات 
ملف  احتواء  متعاون، خبصوص  موقف مصري سليب، وغري  حول 
احملكمة الدولية والقرار الظين، االمر الذي قد ينعكس سلبا على 
قوة الدفع السورية - السعودية اهلادفة اىل احتواء التوتر الداخلي 
املستجد على خلفية توقع صدور قرار ظين يوجه أصابع االتهام 

اىل عناصر يف حزب اهلل.
ويعول لبنان بصورة خاصة  على زيارة كل من امللك السعودي 
عبد اهلل بن عبد العزيز والرئيس السوري بشار االسد اىل بريوت 
اجلمعة )امس( يف اطفاء نار الفتنة اليت تعمل لتأجيجها الدوائر 

الغربية وخاصة »االسراكية«.
اليت  القمة  على  النار  »اطالق«  واشنطن  بدأت  فقد  وبالفعل 
مجعت امس كال من امللك السعودي عبد اهلل والرئيس السوري 
بشار االسد والرئيس اللبناني ميشال سليمان حتى قبل انعقادها، 
النار« هذا بدأ خالل زيارة امللك عبد اهلل اىل  بل ان »اطالق 
حاولت  حيث  االسد  بشار  السوري  بالرئيس  واجتماعه  دمشق 
اليت مجعت  احملادثات  املتحدة فرض »أجندتها« يف  الواليات 
ما  العامل«  »سيدة  بنظر  الدول  هذه  وكأن  والرئيس،  امللك 
بلوغها  حلني  خطواتها  يرعى  ملن  حباجة  وهي  »قاصر«  زالت 

سن الرشد.
وقد انتقدت القيادة السورية التدخل االمريكي هذا يف شؤونها 
حيث أكد مصدر سوري مسؤول اخلميس أنه ال حيق للواليات املتحدة 
حتديد عالقات سوريا بدول املنطقة، وال حيق هلا التدخل مبضمون 

احملادثات بني خادم احلرمني الشريفني والرئيس السوري.
ونقلت وكالة األنباء السورية )سانا( عن مصدر كبري يف وزارة 
اخلارجية قوله: »ليس من مهمات الواليات املتحدة وال حيق هلا أن 
حتدد عالقاتنا بدول املنطقة وال أن تتدخل مبضمون احملادثات اليت 
ستجري )جرت اخلميس( خالل زيارة خادم احلرمني إىل دمشق«.

اخلارجية  باسم  الناطق  على تصريح  ردًا  املصدر  هذا  وجاء كالم 
األمريكية فيليب كراولي الذي قال »لقد أوضحنا بشكل ال لبس 
بالنسبة لنا. ويف  العالقة بني سوريا وإيران متثل قلقاًً  فيه أن 
هذا اإلطار فإن توسيع سوريا لعالقاتها مع دول املنطقة والعامل 
سيكون أفضل لسوريا لالبتعاد عن إيران والسري يف وجهة بناءة 

بشكل أكرب«.
والقيادة  األسد  )بشار(  الرئيس  أن  كراولي: »نعتقد  وأضاف 
امللك  هلم  سيقوله  ما  إىل  بانتباه  يستمعوا  أن  جيب  السورية 

عبداهلل«.
وأكد املصدر السوري أن »سوريا والسعودية بلدان مستقالن 
ينتميان إىل هذه املنطقة ويعرفان أكثر من غريهما مصاحل شعوب 

واشنطن »ُتطلق النار« على القمة اللبنانية قبل انعقادها.. فهل تنجح يف »إصابتها«!

املنطقة وكيفية العمل لتحقيق هذه املصاحل بعيدًا عن أي تدخل 
األمن  حيقق  مبا  سياساتيهما  حتديد  على  األقدر  وهما  خارجي 

واالستقرار يف املنطقة«.
ليبلغها  رسالة  اهلل  عبد  امللك  واشنطن  مّحلت  هل  نسأل:  وهنا 
العربية  اململكة  ألن  البتة  نعتقده  ال  وهذا  االسد،  الرئيس  اىل 
السعودية دولة مستقلة بكل معنى الكلمة موقفا وقرارا وال تقبل 

ان تفرض عليها اي دولة ما جيب فعله وما ال جيب فعله.
ولكن التهويالت االمريكية مل تؤثر على القمة السعودية السورية 
على  البلدين  حرص  تأكيد  مفادها  رسالة  نقل  اىل  هدفت  اليت 
استقرار لبنان وضرورة محايته بتعزيز التوافق اللبناني الداخلي، 

وال سيما يف وجه التهديدات اإلسرائيلية.
مرات  ثالث  العربيني  الزعيمني  اجتماع  بعد  الثالثية  القمة  وتأتي 
العاهل  بعد وصول  موسع  اجتماع  اطار  احداها يف  االول،  أمس 
السعودي إىل دمشق ظهر أمس االول آتيا من شرم الشيخ، كما 
اجتمعا للمرة الثالثة على عشاء خاص أقامه الرئيس األسد للعاهل 
لقائهما  يف  اهلل  وعبد  االسد  وأكد  حمدود.  حبضور  السعودي 
حرصهما على دعم مسرية التوافق اليت شهدها لبنان منذ تشكيل 
حكومة الوحدة الوطنية ودعم كل ما يسهم يف تثبيت استقراره 

ووحدته وتعزيز الثقة بني أبنائه
اجتاه  العربي  االخوي  التحرك  على  النار«  »اطالق  تعدى  وقد 
وبدأت  أسلحتها  »زّيتت«  اليت  أبيب  تل  اىل  واشنطن  لبنان 
بالتصويب ليس على القمة فحسب بل على السبب الذي من اجله 
فتنة  اي  جتّرع »كأس«  لبنان  جتنيب  اي  القمة  هذه  انعقدت 
تعمل هلا اسرائيل والواليات املتحدة من خالل االتهام السياسي 

لـ »حزب اهلل« باغتيال الرئيس رفيق احلريري.
اهلل  حزب  من  عناصر  تتهم  السايق  يف  اسرائيل  كانت  ففيما 
قيادة  اتهام  اىل  لديها  االمر  »تطّور«  هذه  االغتيال  بعملية 
احلزب باغتيال احلريري حيث قفزت تل أبيب فوق احملكمة الدولية 
بيلمار، من  دانيال  العام  املدعي  نيابة عن  ظنيا  قرارا  وإصدرت 
خالل املعلومات املسمومة واألمساء املنتقاة وصوال للقول باستحالة 
أن ينفذ قياديون كبار يف »حزب اهلل« جرمية اغتيال الرئيس 
الشهيد رفيق احلريري من دون علم األمني العام للحزب السيد 

حسن نصر اهلل.
فقد افتتحت »القناة األوىل« يف التلفزيون اإلسرائيلي نشرتها 
خيص  نبأ  عن  »الكشف  مسته  مبا  اخلميس،  مساء  املركزية، 
اغتيال  قضية  يف  الدولية  التحقيق  بلجنة  تتعلق  عاملية  قضية 
احلريري«، وقال معلق الشؤون العربية يف »القناة األوىل« 
عوديد غرانوت، إن احلديث يدور عن اسم املشتبه املركزي لدى 
برميل  على  يعيش  لبنان  أن  إىل  وأشار  الدولية.  التحقيق  جلنة 
بارود وأن الربميل سينفجر عندما تشري احملكمة الدولية إىل اسم 

املشتبه به املركزي وهو مصطفى بدر الدين.
املكنى  الدين  بدر  مصطفى  أن  اىل  األوىل،  القناة  وأشارت 
»إلياس صعب« كان اليد اليمنى للشهيد عماد مغنية، الذي 
وصفته بأنه »رئيس أركان »حزب اهلل« الذي اغتيل يف 12 

شباط 2008«.
الكويت  أمري  اغتيال  ربط  الدين مبحاولة  بدر  غرانوت بني  وقام 
الراحل وكيف أنه كان عنصرا مركزيا يف جهاز عمليات »حزب 
اهلل«. وقال إن اللبنانيني يفهمون أن اتهام مصطفى بدر الدين 

يعين »هزة أرضية«.

وردًا على سؤال حول احتمال أن يفعل مصطفى بدر الدين شيئا 
من دون علم السيد حسن نصر اهلل رد غرانوت »ذلك مستحيل« 

يف »حزب اهلل«.
يف  استخباراتية  مصادر  عن  اسرائيلية  إعالم  وسائل  ونقلت 
واشنطن وباريس ولندن والقدس احملتلة »تواتر األنباء عن نية 
املدعي العام يف احملكمة اخلاصة بلبنان دانيال بلمار االعالن قريبا 
اهلل«  واألمن يف »حزب  االستخبارات  مسؤولي  من  عددا  ان 
هاتفية  خطوط  مثانية  وأن  احلريري  اغتيال  عملية  يف  ضالعون 
خلوية على االقل من بني عشرين خطا عملت يف مكان االنفجار 
هذه  استخدموا  كبار  ملسؤولني  أو  للحزب  األمين  للجهاز  تابعة 

اهلواتف.
وألن اهلدف االول واالخري من احملكمة الدولية هو اشعال حرب 
اهلية يف لبنان تتيح السرائيل ومعها امريكا تنفيذ خمططاتهما 
يف لبنان واملنطقة ويف مقدمتها توطني الفلسطينيني يف لبنان 
واستثمار حقول الغاز والنفط اليت جيري احلديث عنها كثريا هذه 
االيام يف لبنان واليت تهدد اسرائيل بتحويل املنطقة اىل برك 
دم يف حال عمل اي طرف اخر على استخراجها، والن سالح حزب 
البحر  يف  االسرائيلية  النفطية  املنصات  على  خطرا  يشكل  اهلل 
أبيب  تل  اولويات  من  اصبح  املقاومة  سالح  من  التخلص  فان 
وواشنطن الن هذا السالح سيتعامل مع اسرائيل باملثل ويقوم 
بضرب منشآتها النفطية وأفضل وسيلة للقضاء على السالح هو 
استغالل احملكمة اليت حتقق يف اغتيال احلريري لتحريض اللبنانيني 
على بعضهم البعض وخاصة السنة والشيعة بهدف اهلاء حزب اهلل 
والن  اجلنوب،  على  واسع  بهجوم  اسرائيل  لتنطلق  الداخل  يف 
املصادر  توقعت  واالخري  االول  اسرائيل  هدف  فتنة«  »خلق 
االستخبارتية اإلسرائيلية احتمال اندالع حرب أهلية يف لبنان يف 
لتنفيذ  »اليونيفيل«  قوات  أو  اللبنانية  احلكومة  سعت  حال 
أوامر املدعي العام باعتقال املطلوبني من »حزب اهلل« وجلبهم 
للمحكمة. وقال احمللل اإلسرائيلي يارون لندن »عندما تنكشف 

حقيقة من قتل احلريري فإن لبنان سيتجه حنو االنفجار«.
واضافة القمة السعودية - السورية- اللبنانية من املقرر ان يكون 
اذ  القمة نفسها  زيارة ال تقل يف دالالتها عن  لبنان قد شهد 
أعلنت رئاسة اجلمهورية أن أمري قطر سيزور لبنان عصر اجلمعة 
)امس(، وستستمر زيارته لغاية االول من آب املقبل، »ويبحث 
مع الرئيس سليمان سبل تعزيز العالقات الثنائية واألوضاع يف 

املنطقة«.
واملعروف ان لقطر »َمْونة« على العديد من االطراف اللبنانية 
عام  بكيانه  تطيح  كادت  كارثة  لبنان  ان جنحت يف جتنيب  بعد 

2008 فيما اصبح ُيعرف بـ »اتفاق قطر«. 
كما سيزور لبنان ملك االردن امللك عبد اهلل للمساهمة يف اطفاء 

احلريق الذي يهدد لبنان.
اال ان هذه »اهلجمات االخوية« على بريوت تنبع من استشعار 
ُينذر، يف  والذي  لبنان  ينتظر  الذي  الوضع  خطورة  الدول  هذه 
حال جنحت املؤامرة، دول املنطقة بتغيريات جغرافية ودميوغرافية 

كارثية ال يعرف مداها غري اهلل.
فهل ينجح امللوك والرؤساء واالمراء العرب يف مساعيهم االخوية 

اخلرّية يف حتصني لبنان ضد قرار احملكمة املسّيس«
وهل تكون كلفة االطراف اللبنانية علة مستوى املؤامرة الدولية 

فينجحون يف تفشيلها؟   

*خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز والرئيس السوري بشار األسد*
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الدليل التجاري

@÷�ã–æaÎ@Ú‹‡ßbi@…Ói
Ú«Ï‰óæa@paãÁÏ1a@|Ó‹óm@Âfl@·ÿmbuby@ãˆbé
@paãÁÏ1a@ aÏ„a@�›◊@|Ó‹ómÎ@k‹�€a@kèy@bÌÎáÌ@

@@Z·íb:a@ÊÏ‡Óé@ÔuãÁÏßa@l@aÏ‹óma@@@@@@0411 575 323
7 Eden Ave, Croydon park NSW 2133

RAINBOW BRICKLAYINY P/L
·ÿmbuby@ãˆbè€

b‡Á7ÀÎ@Êb�–©aÎ@ŸÌ5€a@ıb‰i@Âfl@
Ò5©a@kybñ@l@aÏ‹óma
·z‹fl@Ïia@áËœ@

@Z·”ã€a@Û‹«@@@@@@@@@@@@@0407 666 190

لكافة حاجاتكم من التمديدات
 والتصليحات الكهربائية

اتصلوا على الرقم:608 983 0414

Sydney Landscaping and Excavations
ö^œfi˜]<ÿœfiÊ<ÜÀ£]Ê<›Ç7]<Ÿ^€¬]<ÜÒ^ä÷

 Paving – concreting- Retaining wall - Stone
– and logs – Fencing – Rubbish Removals

 Plant and Grass – Sprinkler System 

Z·z‹fl@Ïi@Üa˚–i@aÏ‹ó�ma
04 1929 1261 M@@02 9785 8685

@xbuç€a@kÓ◊ãm@Âfl@·ÿmbuby@ãˆbè€
@ÚÌäbvn€a@…ÌäbìæaÎ@fiåb‰‡‹€

k‹�€a@kèy
@Showers Screens~@
@Tables tops~@Splash

back~@Frameless Glass
@Ÿ€à@7ÀÎ@p�̋ 0a@pbËuaÎ@LpbÌaãfl

B G
Glass & Glazing
                     for all your glazing needs

µfldn€a@pb◊ãí@…fl@›flb»n„F@@@@@@Ú�Ó„b™@Ò7»èmF@@@@@
0404015551@Zäb„ãi@Äi@fibóm¸a

LicZ@185750C

ات أحدث املوديالت وأجمل القصّ
بدالت رجالية جاهزة لكل القياسات

نخيّط البدالت على قياس الزبون وحسب طلبه
نستعمل أجود االجواخ احمللية والعاملية

أسعار مدروسة.. صدق في املعاملة.. وخبرة في 
العمل

نفتح ٦ أيام (االحد مبوعد مسبق)

Ph: 9635 7629 – Fax: 9633 1658
51 Phillip St. Parramatta

Opposite Crowne Plaza Hotel

@Hasham
Tailoring
@kÓè„@p˝´

@Ú†bÓÉ‹€@·íb:a

ÚÓ€buã€a

<ÜÀ£]Ê<›Ç7]<Ÿ^€¬_<ƒÈ€¢

@ZãÁbö@Ôia@ÊÏ°@fibóm¸a
Mob:0411 654 065 - Ph:(02) 8704 1531

Demolition & Excavation

العالناتكم يف اهلريالد اتصلوا على احد الرقمني: 87648186 او 0403482345

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

êÓè„ãœ@ëÏÇbi@l@aÏ‹óma
Ph:(02) 9709 2267 - Fax:(02) 9707 3213

Mob: 0410 606 786

30 Hoskins Avenue Bankstown

l¯⁄^√π]<ÿ“<àrflfiF
<ÌËÇ◊f÷]<ì°<:÷]<

<ÿ⁄^“<Ã◊⁄<4ñ†F
<ÌÈfl”ä÷]<Ífi^f€◊÷

<Ï4«í÷]<ÌËÖ^rj÷]Ê
<Ï4f”÷]Ê

P. 02 9636 2567 - f. 02 9631 8751 - m. 04015 20202
ziad@archi-tek.com.au - www.archi-tek.com.au

Registered Architect 
Ziad Boumelhem 

NSW Reg 8008
Member of the australian 

institute of architects 45159

·z‹fl@Ïi@ÜbÌå
@¡ˆaãÇ@ëá‰Ëfl@

@Úéá‰:a@Úib‘„@Ùá€@›vèfl
@ç‹ÌÎ@tÎbé@ÏÓ„@¿

8008@›Óvèn€a@·”ä

$200 cash for any referral

AL- KARM BAKERY
فــرن الكـــــرم

مناقيش - حلم بعجني - صفائح 
جبنة وجبنة مع خضار ولبنة وكشك- 

بيتزا وشنكليش وغريها...

* نفح 7 أيام      *نؤمن طلبيات مجيع للمناسبات
9897 1113

60 Excelsior Street, Merrylands NSW 2160

2010 تموز   31 Saturday 31 July 2010السبت 

جلميع حاجاتكم من اعمال صب الباطون
 على انواعه واالسفلت يف مجيع املناطق

 تسعرية جمانية معاملة ممتازة وكفالة يف العمل
 اكثر من 30 سنة خربة 

لالتصال: جان فارس
Mob: 0419 999 554 - 0405 203 535

Tel/Fax: (02) 8704 1490

 Residential *Commercial*
 *Industrial

نتعهد االعمال الكبرية والصغرية 
اختصاص.. خربة..  وخدمة 

صدق يف املعاملة وكفالة للعمل 
لالتصال:

0435922378

 Abraham
 Managing Director

378 922 0435

  CEDAR DRIVING SCHOOL
مدرسة االرز لتعليم قيادة السيارات

 بادارة السيد عّساف ابي عّساف 

خربة تفوق 37 سنة 
نساعد يف احلصول على رخصة القيادة 

السيارة حديثة مرحية ومكيفة 

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة 
اسعار خاصة لطاّلب املدارس

لالتصال: 0407405846
 97405846           

نقدم كافة أنواع احملاسبة واخلدمات الضريبية 
ومسك الدفاتر لالفراد والشركات 

نضمن اكرب مردود ضرييب بفرتة زمنية قياسية 
اعتمدوا احملاسب واخلبري الضرييب 

صفوت عرفان
يف مجيع حاجاتكم الضريبية

ANB 17 003 994 394

Safwat Arfan – Sayed
Manager

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

)Bell Tower Centre( 
Unit 24/ 191 Parramatta Rd.

Auburn, NSW 2144
Tel: 8756 3600 - Fax: 8756 3699
Email: safwat@ozemail.com.au
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اعالنات

2010 تموز   31 Saturday 31 July 2010السبت 

توافد الزبائن الكرام منذ ساعات الصباح االوىل اىل حمالت اخلمس جنوم يف الكمبا وتذوقوا جمانا منتجات شركة الدرة 
العاملية يوم السبت املاضي 2010/07/24 وذلك لالسبوع الثاني على التوالي.

وقد شارك يف هذا اليوم الناجح مجيع افراد العائلة حيث كان الصغار برفقة اهاليهم يتلذذون بتذوق احلمص بطحينة والبابا 
غنوج وكبيس اخليار واملقيت والزيتون والفليفلة واحلمص حب املسلوق والفول الشهي املصنع يف دبي بشركة كاليفورنيا 
غاردن، واضاف زيت زيتون الدرة النكهة املميزة للطعام وخصوصا ان هذا الزيت معصور على البارد ومعبأ بقناني زجاجية 

حتفظ طعمه اللذيذ ورائحة الزيتون ال تزال تفوح منه ولونه االخضر النقي يلفت النظر.
وما مربى التطلي من املشمش والتني والفريز والورد والكرز الذي حيتوي على قطع كبرية اال داللة على جناح شركة الدرة 
يف هذا املضمار ويف انتاج الفواكه اجملففة. وتذوق الزبائن ايضا ورق العنب امللفوف باالرز واخلضار فأثنوا على طعمه 
اللذيذ وهو حبق فخر املائدة العربية ويؤكل باردا او ساخنا مع سلطات الزيتون االخضر وجبانبها كبيس البازجنان بالزيت 

احملشو بكمية كبرية من اجلوز واملقبالت من كبيس اخلضار )mix vegetable pickles( واللفت ذي الصبغة احلمراء املميزة.
كما تنتج شركة الدرة البامية اخلضراء والكماة وامللوخية الورق واكثر من مخسني صنفا من البهارات املتنوعة منها الكبسة 

والربياني والسبع بهارات وبهارات الشاورما للحمة والدجاج والسمك واملنسف.
البندورة )معجون الطماطم( فقد اصبح يضاهي الشركات الكبرية املشهورة. ان اهتمام شركة الدرة جبودة  اما عن رب 
منتجاتها جعلها يف مصاف الشركات الكربى العاملية وخصوصا انها نالت شهادات عاملية من منظمات الصحة وخصوصا من 

منظمة اهلاسب )HCCP( للمواد الغذائية العاملية.
ان شهر رمضان على االبواب لذلك يعلن السيد امحد الفاس عن وصول تشكيلة واسعة من التمور السعودية من عنربي 
وخضري ومتور كاليفورنيا، والتمر التونسي ومتر الرطب وكذلك عصائر رمضان من شراب التوت املرّكز والتمر هندي وشراب 
املشمش وقمر الدين اجملفف وكذلك اصناف احللويات من برازق ومشّكل بقالوة واملربومة ومعمول التمر وبييت فور من انتاج 
شركة داوود الشامية وايضا تشكيلة واسعة من امللنب والعرايسية والنوقا وامللبس جبوز ومسنة الصفوة الشهية الصحية 

النباتية املشهورة بطعمها اللذيذ واخلفيف على املعدة.
باالضافة اىل مجيع انواع البزورات احملمصة الطازجة من كاجو ولوز وفستق حليب وغريه.

 زورونا يف حمالت اخلمس جنوم املشهورة بالقهوة الربازيلية احملمصة يوميا،نستقبلكم بالبسمة ونساعدكم لتوصيل اغراضكم 
للسيارات اليت تتوقف امام احملل فاهال وسهال بكم على العنوان التالي:

جناح االسبوع الثاني بتذوق منتجات شركة الدرة العاملية يف حمالت اخلمس جنوم
HECHAM COFFEE AND NUT ROASTER

89 YERRICK RD LAKEMBA   -   TEL: 97591895

**السيدان امحد الفاس وعلي اسكندر وماركة الدرة املشهورة**السيدان امحد الفاس وعلي اسكندر**السيد امحد الفاس مع ماركة الدرة*

*امحد الفاس وعلي اسكندر مع بعض الزبائن**االوالد مع االهل يتذوقون املأكوالت الشهية**امحد ووليد الفاس وعلي اسكندر*
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"كوبرغ ماركت للخضار والفواكه"
مجيع أنواع اخلضار والفواكه الطازجة يوميا من املاركت 

أجبان وألبان ومجيع أنواع الزيوت واخلالية من 
الكولسرتول خاّصة زيت الزيتون الصايف

 باالضافة اىل احلبوب واملعلبات
زهر جلميع املناسبات وشتل

جناح خاص للحم والدجاج احلالل واللحومات املربدة
فرع لبيع الدخان 

فرع لبيع االلبسة النسائية والالجنريي
يوجد عندنا أمساك طازجة من املاركت يوميًا

COBURG MARKET
بإدارة ميالد احلليب

                 Tel: 03 9354 9448
415 - 423 Sydney Rd. Coburg Vic, 3058

زورونا يف ماركت كوبرغ وشاهدوا ما يسّركم 
أسعارنا هي االفضل على الساحة الفيكتورية

ملحمة بسام زغيب للحم احلالل 
نظافة تامة وأسعار مهاودة
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حسب آخر إستطالعات نسب املشاهدة التلفزيونّية يف الّرشق األوسط والّصادرة 

عن أك� رشكات اإلستطالع مصداقّية STAT IPSOS اللبنانّية واملركز العريب للبحوث 

PARC والّدراسات اإلستشارّية

                                   

Source: Stat IPSOS People Meters Panel: MARS Analysis

 وألّن املنرب األّول لن يضّم إّال األوائل، 

استأصلنا الّرتاجع وضّمينا الّتقّدم

www.mysat.tv
1800 700 506

الّصدارة التي تجمع نخبة اليوم وليس نخبة األمس

Key Lebanese Stations TRP Variance 2007 - 2010
Viewership VariationChannel
-24% (2007 – 2010)LBC
+50% (2009 – 2010)MTV

+143% (2007 – 2010)Al Jadeed – NEW TV
+614% (2007 – 2010)OTV
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صار احلجر 
حيكي

من ديوان »روحانيات« اجلزء االول للشاعر 
الراحل يوسف روحانا

جلميع حاجاتكم من اعمال التلبيس و 
Texture و Granosite
اتصلوا بسلطان علي:

0404872020 -  0413924732 - 97866625
تسعرية جمانية

نقوم باعمال شركات التأمني

SMB Rending Services pty Ltd
                                            leader in cement rendering  

الكانو مطرح  راجع  مشتاق، 
عزمانو عتاق  بيت   هلكم 
منسيه  حكايات  على  ويربم 
جريانو لبيت  جدو  بيت  من 

زياره يعمل  حبورتا  قاطع 
حاره بل  وبيت  عبيت  وميرق 
حواره وسطوح  حجر،  ورحية 
هجرانو بايام  معو  ضلت 

صار شي  منا،  باقي  شي  سطيحات، 
الشحوار آكلو  وحدو.  فقدان 
تذكار على  يربم  عن  وبالتوت 
عودانو بني  معلق  تركو، 

عالتنور كرمات  عل  عني  على 
مدشور االرض  بهاك  شي  كل  عا 
العصفور وبقي  راحوا،  الرزق  صحاب 
حجرانوا البيت  عسطح  ناطور 

 
بالصورة الكان  العتيق،  وبيت 
ملنتورة يضحك  عن  مسعان 
مهجورة بيوت  حد  مهجور، 
ضيعانو بيقول  عن  والعمر 

تلم والسطح  صقع،  هجر  عل 
سلم والقصع  جور  وعالدلف 
معلم مبني  الزمان  ودعس 
حيطانو جبيبات  يغرق  ورح 

مزروعة ارض  عل  خبار  وصرة 
توعى بلشت  الغباير  بني 
دموعا ويبست  صحابا  ومشت 
االيام كرجت  حلاال  ومنا 
عسكانو حيكي  احلجر  وصار 

2010 تموز   31 Saturday 31July 2010السبت 

»اهلريالد«
 على  االنرتنيت    

»اهلريالد«.. صوت احلقيقة

اقرأوا »اهلريالد«
 على املوقع االلكرتوني التالي:

www.meherald.com.au/myherald 

ترى.. ملاذا نعاني من طنني األذن؟
اخللوية  للهواتف  املنتظم  االستخدام  بني  جديدة  دراسة  ربطت 

وطنني األذن.
أجروا  النمسويني  الباحثني  أن  الربيطانية  االذاعة  هيئة  وذكرت 
دراسة ضمت 100 شخص يعانون من طنني األذن وعددًا مماثاًل 

من األشخاص ال يعانون من املشكلة نفسها وقارنوا بينهم.
األذن يزيد عن 70% عند  املعاناة من طنني  احتمال  أن  وتبني 

الذين يستخدمون اهلواتف اخللوية ملدة عشر دقائق يوميًا.
لإلصابة  التعرض  بعد  الشديد  األذن  من طنني  البعض  ويعاني 
هذه  يعرف سبب  ال  ولكن  األدوية  بعض  تناول  أو  الرأس  يف 
احلالة يف الكثري من األحيان. ويعتقد أن حوالي 10% من الناس 
يعانون من طنني األذن. وقال باحثون إنه باالضافة إىل ازدياد 
خطر املعاناة من طنني األذن حبوالي 70% بسبب استخدام اهلاتف 
اخللوي ألكثر من عشر دقائق يف اليوم أشاروا إىل أن استخدام 
وسيلة االتصال هذه ألكثر من 160 ساعة ككل يزيد خطر املعاناة 
من هذه املشكلة بنسبة 60%. من جانبه قال الدكتور هانز بيرت 
بيولوجية جتعل  آليات  هناك  إن  الدراسة  فريق  قاد  الذي  هوتر 
اهلواتف اخللوية مصدرًا ملشاكل األذن. وأوضح باحثون أن قوقعة 
يفهمها  كهربائية  نبضات  إىل  األصوات  ترتجم  اليت  هي  األذن 
الدماغ وهي املنطقة اليت متتص كمية كبرية من الطاقة املنبعثة 

من اهلواتف اخللوية. 

املكتئب يرى العامل.. رمادياً فعاًل
ذكر موقع اليف ساينس أن الباحثني يف جامعة فريبريغ يف أملانيا 
أكدوا أن الشخص الكئيب جيد صعوبة يف التفريق بني اللونني 

األبيض واألسود.
وأجرى الباحثون دراسة مشلت 40 مريضًا يعانون من حالة اكتئاب 
شديدة و 40 آخرين يتمتعون بصحة جيدة، ثم طلبوا منهم تأمل 

لوحات والكشف عن التناقضات املختلفة بينها.
التحليل  دورية  يف  نشرت  اليت  الدراسة  يف  الباحثون  قام  ثم 
النفسي البيولوجي، بإخضاع اجلميع لفحص شبيه بتخطيط القلب 
أن  الباحثون  العينني. وفوجئ  ولكن لشبكية  »إي سي جي« 
املرضى الذين يعانون من االكتئاب كانت استجابة شبكية العينني 
لديهم أكثر لاللوان ما بني االبيض واألسود على عكس نظرائهم 

االصحاء الذين كانت استجابتهم لأللوان أكثر تنوعا.
إن  الدراسة  يف  شارك  الذي  كريستال  جون  الدكتور  وقال 
املعلومات اليت توصلت إليها الدراسة تشري إىل أن الكآبة تؤثر 
على الطريقة اليت ينظر فيها املرء إىل األشياء ومن ضمن ذلك 
األلوان. وكان الشاعر وليام كوبر قد قال إنه عندما يكون املرء 
كئيبًا تقل قدرته على رؤية التناقضات يف العامل املليء بالصور. 

ورأى »أن ذلك جيعل العامل أقل متعة«.

زارت اختها فوجدتها جثة متحللة .. منذ عامني 
ذهبت سيدة مصرية اىل زيارة شقيقتها الكربى بعد خصام دام 

ثالث سنوات فوجدتها جثة متحللة منذ ال يقل عن عامني.
وقالت الشرطة املصرية ان جريان املتوفاة اخربوا شقيقتها بانهم 
مل يشاهدوها منذ عامني، عندما استفسرت منهم عن عدم ردها 
اىل  اضطرت  السيدة  ان  الشرطة  واضافت  الباب.  جرس  على 
كسر باب الشقة لتجد شقيقتها جثة متفسخة داخل احلمام وان 

الفحوصات اثبتت انها توفيت منذ ما ال يقل عن عامني. 

»بوني ام« بالكوفية
رغم منع سلطات االحتالل االسرائيلي فرقًا عربية وعاملية عديدة 
من املشاركة يف دورة هذا العام ملهرجان فلسطني الدولي الثاني 
عشر الذي ينظمه مركز الفن الشعيب يف قصر الثقافة مبدينة رام 
اىل  الوصول  من  متكنت  اخرى  وعاملية  عربية  فرقا  ان  اال  اهلل، 
ام«  فرقة »بوني  بينها  فيه  للمشاركة  الفلسطينية  األراضي 
الربيطاني اليت ارتدت مغنيتها الكوفية الفلسطينية خالل العرض 
الذي قدمته امس االول. يذكر ان منظمي املهرجان اختاروا قضية 
املياه قضية مركزية للمهرجان، الثارة االهتمام حوهلا، حليويتها 
وأهميتها، خاصة إزاء سياسة جتفيف مصادر املياه الفلسطينية 
اىل  ودفعه  اجلمهور  توعية  وبهدف  االحتالل،  سلطات  قبل  من 

ترشيد استهالك املياه.

ال تنسوا موعدكم هذه السنة مع مهرجان الفرقة السنوي
 »كرنفال لبنان« يف دارلينغ هاربر االحد 2010/10/10

 من الساعة 10 صباحا لغاية 5 بعد الظهر
كل من يريد االشرتاك بهذا املهرجان ميكنه االتصال مبدرب 

الفرقة 0414750013
ال تنسوا موعدكم مع مهرجان الفرقة يف اداليد 

»صدى االمواج« السبت 2010/12/18 
للمزيد من املعلومات ميكنكم االتصال او عرب الربيد االلكرتوني 

e.akouri@bigpond.com    شكرا لتشجيعكم 
                                                                    ايلي عاقوري
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اليت  "هنغارورينغ"،  حلبة  على  االسبوع  نهاية  عطلة  يف  جيرى 
الـ25 للجائزة  تبعد 25 كيلومرتا عن العاصمة بودابست، السباق 
الكربى للمجر وهو املرحلة الـ12 من 19 من بطولة العامل للسيارات 

"الفورموال 1".
واقيمت اجلمعة الفرتتان األوليان من التجارب احلرة، من الساعة 
13:00  تليها الساعة 15:00  وتتابع السبت من الساعة 12:00 – 
التجارب املؤهلة اليت يتحدد يف ضوئها ترتيب االنطالق يف السباق 

الساعة 15:00 بعد ظهر االحد.
واالكثر  االضيق  من  وهي  كيلومرتات   4,381 احللبة  طول  ويبلغ 
تعرجا حبيث يصعب التجاوز عليها، وتاليا من أبطأ حلبات "الفورموال 
1". أما السباق، فتبلغ مسافته 306,667 كيلومرتات ويتضمن 70 

لفة.
ويف املوسم املاضي كان أول املنطلقني بطل العامل مرتني سائق 
"رينو" االسباني فرناندو ألونسو لتسجيله أسرع لفة يف التجارب 
السابق  العامل  بطل  السباق  يف  وفاز  ساعة.   1:21:569 املؤهلة 
مرسيدس" الربيطاني لويس هاميلتون، متقدما  سائق "ماك الرن – 
اآلن، وسائق  املعتزل  رايكونن  الفنلندي كيمي  سائق "فرياري" 

رينو" االوسرتالي مارك ويرب. "رد بول – 
الرقم القياسي السرع لفة خالل السباق بطل العامل سبع  وحيمل 
مرات سائق "مرسيدس" االملاني ميكايل شوماخر 1:19:071 دقيقة 
وقد سجله مع فريق "فرياري" عام 2004. وسبق لشوماخر ان فاز 
يف اجملر أربع مرات، كما فاز هاميلتون مرتني يف ثالث سنوات، 
مرسيدس"  وحقق كل من ألونسو وبطل العامل سائق "ماك الرن – 
الربيطاني جنسون باتون فوزه االول يف "الفورموال 1" على حلبة 
"هنغارورينغ" االول عام 2003 مع فريق "رينو" والثاني عام 2006 

مع فريق "هوندا". 
لذا يتطلع ثالثة سائقني على االقل، هم هاميلتون وألونسو وباتون، 
اىل تكرار فوزهم يف السباق، يف حني أن أكثرهم انتصارات شوماخر 

العائد عن اعتزال ثالث سنوات ال يبدو قادرا على الطموح.
فيلييب  الربازيلي  "فرياري"  عودة سائق  الـ25  السباق  ويصادف 
ماسا اىل "هنغارورينغ" منذ تعرض عليها حلادث املوسم املاضي 
هدد حياته، عندما تطايرت قطعة حديد من احدى السيارات املشاركة 
يف السباق خالل التجارب املؤهلة واصابته يف رأسه، فنقل اىل 
املستشفى فاقدا الوعي وأجريت له جراحة مستعجلة يف بودابست، 
قبل أن يتابع عالجه بعد بضعة أيام يف الربازيل. وقد أعلن ماسا 
انقاذه من  الذين ساعدوا يف  ان اول ما سيفعله هو لقاء مجيع 
عاملني على احللبة وأطباء وممرضني لشكرهم على كل ما فعلوه 

من أجله.
لكن ما حصل يف سباق اجلائزة الكربى الملانيا على حلبة هوكنهايم 
وكرسه  الربازيلي  السائق  على  بظالله  القى  املاضي  االسبوع 
اجملال  يف  أفسح  بعدما  "فرياري"  فريق  يف   2 الرقم  السائق 
لرفيقه يف الفريق ألونسو لتجاوزه والفوز يف السباق بعدما كان 
هو يف الصدارة، وذلك بناء على اشارة من مسؤولي "فرياري"، 
يف خمالفة ملنع االحتاد الدولي للسيارات "فيا" الفرق من توجيه 
تعليمات اىل سائقيها خالل السباقات، وهو ما كلف فريقه غرامة 
ورمبا عانى عقوبة أقسى لدى مثوله يف وقت الحق امام اجمللس 

العاملي للسيارات التابع لالحتاد! 

االوروبي  االبطال  دوري  لقب  حامل  االنكليزي،  ليفربول  تغلب 
وتغلب  املقدوني  سكوبيه  رابوتنيكي  مضيفه  على  مرات،  مخس 
عليه 2 - 0 )الشوط االول 1 - 0(، يف املباراة اليت أجريت بينهما 
مساء امس االول على ملعب "فيليب أرينا" يف سكوبيه يف ذهاب 
الدور التمهيدي الثالث من مسابقة أوروبا ليغ لكرة القدم )كأس 
دافيد  الفرنسي  املهاجم  االصابتني  وسجل  األوروبي(.  الدوري 

نغوغ )2( يف الدقيقتني 17 و58. 
وعلى ملعب "تاالغت ستاديوم" يف دبلن، فاز جوفنتوس تورينو 
االيطالي، حامل لقب دوري االبطال االوروبي مرتني، على مضيفه 
شامروك روفرز االيرلندي 2 - 0 )الشوط االول 1 - 0( سجلهما 
املهاجم الربازيلي أماوري دي اوليفيريا كارفاليو )2( يف الدقيقتني 

3 و75. 
النمسوي على مضيفه روش  ويف شورزوف، فاز اوسرتيا فيينا 
شورزوف البولوني 3 - 1 )الشوط االول 2 - 1(. سجل للمضيف 
بولكوفسكي يف الدقيقة الرابعة، وللضيف لينتس وهلينكا ويون 

يف الدقائق 7 و43 و73. 
ويف مولده، فاز يف اف بي شتوتغارت األملاني على مضيفه مولده 
النروجي  3 - 2 )الشوط االول 1 - 0(. سجل للفائز سيباستيان 
و74   27 الدقائق  يف  وهارنيك  كوزمانوفيتش  وزدرافكو  رودي 

ز82، وللخاسر موسرتوم وهوسيث يف الدقيقتني 66 و76. 
نوردسياالند  مضيفه  على  الربتغالي  لشبونة  سبورتنغ  وفاز 
املونتينيغري  سجلها   )0  -  1 االول  )الشوط   0  -  1 الدامناركي 

سيمون فوكسيفيتش يف الدقيقة 24. 
ويف بلغراد، خسر النجم األمحر بلغراد الصربي امام ضيفه سلوفان 
سجل   .)1  -  0 االول  )الشوط   2  -  1 السلوفاكي  براتيسالفا 
للخاسر تريفونوفيتش يف الدقيقة 63، وللفائز ايفانا وساالتا يف 

الدقيقتني 43 و67. 
تل  ماكابي  على  اليوناني  بريايوس  اوملبياكوس  فاز  اثينا،  ويف 
ابيب االسرائيلي 2 - 1 )الشوط االول 0 - 1(. سجل للفائز جواد 
الدقيقتني 67 و73، وللخاسر ميدجونان يف  زايري ورومدال يف 

الدقيقة 18 من ضربة جزاء "بناليت". 
وهنا النتائج ونذكر اوال الفريق املضيف: 

• الثلثاء: 
)ايرلندا  كليفتونفيل   -  3 )بلغاريا(  صوفيا  أ  ك  اس  سي 

الشمالية(0
• اخلميس:

سيبري نوفوسيبريسك )روسيا( 1 - ابولون ليماسول )قربص( 0
دنيربوبرتوفسك  دنيربو   -  2 )صربيا(  سوبوتيكا  سبارتاك 

)أوكرانيا( 1
روش شورزوف )بولونيا( 1 - اوسرتيا فيينا )النمسا( 3 

ميبا ميليكوسكي )فنلندا( 1 - اف سي تيميسوارا )رومانيا( 2
انرت توركو )فنلندا( 1 - راسينغ جنك )بلجيكا( 5

)اجلمهورية  اوسرتافا  بانيك   -  1 )بيالروسيا(  موغيليف  دنيرب 
التشيكية( 0

كارباتي لفيف )أوكرانيا( 1 - اف سي زيستافوني )جورجيا( 0
الفسبورغ بوراس )اسوج( 5 - تيتيكس تيتوفو )مقدونيا( 0 

اف سي اوتريشت )هولندا( 1 - اف سي لوسرين )سويسرا( 0
ابويل نيقوسيا )قربص( 1 - يابلونيتش )اجلمهورية التشيكية( 0

مولده )نروج( 2 - يف اف بي شتوتغارت )املانيا( 3 
راندرز )الدامنارك( 2 - اف سي لوزان - سبور )سويسرا( )د2( 3

آليسوند )نروج( 1 - مذرول )اسكوتلندا( 1 
او بي اودنسي )الدامنارك( 5 - زرينيسكي )البوسنة( 3

كاملار )أسوج( 1 - ليفسكي صوفيا )بلغاريا( 1 
بريوي ستارا زاغورا )بلغاريا( 1 - رابيد فيينا )النمسا( 1
ماكابي حيفا )اسرائيل( 1 - دينامو مينسك )بيالروسيا( 0

سريكل بروج )بلجيكا( 1 - انورتوسيس فماغوستا )قربص( 0 
دينامو بوخارست )رومانيا( 3 - هايدوك سبليت )كرواتيا( 1

غلطة سراي )تركيا( 2 - او اف كاي بلغراد )صربيا( 2 
فيشال كراكوف )بولونيا( 0 - قره باخ أغدام )أذربيجان( 1

براتيسالفا  سلوفان   -  1 )صربيا(  بلغراد  األمحر  النجم 
)سلوفاكيا( 2 

غيور إيتو )اجملر(  0 - مونبلييه )فرنسا( 1 
ماريبور )سلوفينيا( 3 - هيربنيان )اسكوتلندا( 0

ابيب  تل  ماكابي   -  2 )اليونان(  بريايوس  اوملبياكوس 
)اسرائيل( 1 

شتورم غراتس )النمسا( 2 - دينامو تبيليسي )جورجيا( 0
التشيكية( 1 - بشيكطاش اسطنبول  بلزين )اجلمهورية  فيكتوريا 

)تركيا( 1
نوردسياالند )الدامنارك( 0 - سبورتنغ لشبونة )الربتغال( 1

أ زد الكمار )هولندا( 2 - غوتنبورغ )أسوج( 0
ماريتيمو فونشال )الربتغال( 8 - بانغور سييت )ويلز( 2

تورينو  جوفنتوس   -  0 ايرلندا(  )مجهورية  روفرز  شامروك 

مسجاًل اوىل اصابتيه لليفربول يف  اىل اليسار –  *الفرنسي دافيد نغوغ – 
 *0 مرمى حارس رابوتنيكي سكوبيه مارتن بوغاتينوف 2 – 

الدور التمهيدي الثالث من أوروبا ليغ لكرة القدم
ليفربول وجوفنتوس تورينو تقدما 2 – 0 ذهاباً 

)ايطاليا( 2
رابوتنيكي سكوبيه )مقدونيا( 0 - ليفربول )انكلرتا( 2

ياغيلونيا بياليستوك )بولونيا( 1 - اريس سالونيك )اليونان( 2
بودوكنوست بودغوريتشا )مونتينيغرو( 1 - بروندبي )الدامنارك( 2 

وتقام مباريات االياب يف 5 آب املقبل. 

اجملر املرحلة الـ12 من بطولة العامل للسيارات »الفورموال 1«
ماسا يعود اىل »هنغارورينغ« للمرة االوىل منذ إنقاذ حياته 

 *الربازيلي فيلييب ماسا يف مؤمتر صحايف على حلبة "هنغارورينغ" قرب 
بودابست أمس االول*

فنلندا ثامنة مراحل بطولة العامل للراليات

سولربغ األسرع  يف املرحلة االفتتاحية 
يف افتتاح رالي فنلندا للسيارات، وهو املرحلة الثامنة من بطولة 
واحدة  خاصة  مرحلة  االول  امس  مساء  أقيمت  للراليات،  العامل 
طوهلا 4,31 كيلومرتات يف منطقة جيفاسكيال اسفرت عن تسجيل 
بطل العامل سابقًا النروجي بيرت سولربغ يف سيارة "سيرتوين سي 
4" اسرع وقت 2:33:2 دقيقتني، امام الفنلندي ميكو هريفونن 
العامل ست مرات  ثانية، وبطل  بفارق 1:0  يف "فورد فوكوس" 

الفرنسي سيباستيان لوب يف "سيرتوين سي 4" بفارق 1:6.

اليوم الرابع من دورة األلعاب الرياضية العربية املدرسية الـ18
ذهبيتان وفضية وبرونزيتان للبنان يف السباحة 

املدرسية  العربية  الرياضية  األلعاب  دورة  من  الرابع  اليوم  يف 
الـ18 اليت يستضيفها لبنان حتى 5 آب املقبل، أحرز لبنان مخس 
ميدالية   42 أصل  من  وبرونزيتني،  وفضية  ذهبيتني  ميداليات 
وزعت يف اليوم األول من مسابقة السباحة، كما ضمن بلوغه الدور 
نصف النهائي يف كرة السلة لفئة الذكور بفوزه على قطر. ويف 
ذكور،  بينهم مخسة  لبنانيني،  العبني  سبعة  تأهل  الطاولة،  كرة 
لالدوار االقصائية، ويف كرة القدم حقق لبنان فوزه االول على 
العراق وتأجل احلسم اىل املرحلة الثالثة. اما يف كرة اليد والكرة 

الطائرة، فقد خرج لبنان من املنافسة بعد خسارتني تواليًا.

مانشسرت يونايتد غلب جنوم أمريكا 5 – 2
أنهى مانشسرت يونايتد االنكليزي جولته االمريكية الشمالية بفوز 
 )0 2 )الشوط االول 2 –  كبري على جنوم الدوري االمريكي 5 – 
يف مباراة ودية يف كرة القدم اجريت بينهما على ملعب "ريليانت 
ستاديوم" يف هيوسنت بوالية تكساس وشهدها 70728 متفرجًا، 
يف اطار استعداده للدوري االنكليزي الشهر املقبل. سجل للفائز 
االيطالي فيديريكو ماكيدا )2( ودارون غيبسون وطوم كليفرلي 
واملكسيكي خافيري هرنانديز يف الدقائق 1 و13 و70 و73 و84، 
وللخاسر بريان تشينغ والكندي دواين دي روزاريو يف الدقيقتني 
جولته  يف  يونايتد  ملانشسرت  الرابعة  املباراة  وهي  و90.   64
وعلى   ،1  –  3 االسكوتلندي  السلتيك  على  فوزه  بعد  االمريكية 
0، وخسارته امام كانساس سييت  فيالدلفيا اونيون االمريكي 1 – 
2. وسيتوجه اىل املكسيك ليلتقي تشيفاس  ويزاردز االمريكي 1 – 

غواداالخارا املكسيكي اليوم اجلمعة يف افتتاح ملعب االخري.
ملعب  على  املقبل  آب   8 تشلسي يف  يونايتد  مانشسرت  ويلتقي 
"وميبلي" يف لندن يف مباراة الدرع اخلريية، قبل ان يلتقي نيوكاسل 

يونايتد يف 16 منه يف املرحلة االوىل من الدوري االنكليزي.
فاز مانشسرت سييت االنكليزي على امريكا املكسيكي بضربات   •
الرتجيح 4 – 1 بعد تعادهلما 1 – 1 )الشوط االول 1 – 0( يف مباراة ودية 
اجريت بينهما على ملعب "جورجيا دوم" يف والية أتالنتا االمريكية 
وشهدها 33721 متفرجًا. سجل لالول التوغولي اميانويل اديبايور 

يف الدقيقة 36، وللثاني انريكي ايسكيدا يف الدقيقة 47.
ويف ضربات الرتجيح، سجل ملانشسرت سييت اديبايور والربازيلي 
جو والسلوفاكي فالدميري فايس والفرنسي باتريك فيريا، وللخاسر 
بافل باردو، بينما صد حارس مرمى الفريق االنكليزي شاي غيفن 
ساحل  من  توريه  يايا  الدفاع  ساعد  وخاض  ترجيحيتني.  ضربتني 
من  اليه  انضمامه  منذ  سييت  مانشسرت  مع  االوىل  مباراته  العاج 
برشلونة االسباني لينضم اىل شقيقه كولو توريه مدافع أرسنال 
السابق، كما شارك الدوليان غاريث باري وشون رايت فيليبس.
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عبـد اللـه واألسـد: حرص عربي على...
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(

مضامينه  بدت  بيلمار،  دانيال  العام  املدعي  عن  نيابة  ظنيا  قرارا 
املسمومة  املعلومات  خالل  من  باملئة،  مئة  أمريكية،  ـ  إسرائيلية 
واألمساء املنتقاة وصوال للقول باستحالة أن ينفذ قياديون كبار يف 
»حزب اهلل« جرمية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق احلريري من دون علم 

األمني العام للحزب السيد حسن نصر اهلل.
وإذا كانت »توجيهات« واشنطن تسيء اىل امللك عبد اهلل الذي كان 
ضيفها قبل شهر، وجتعله كأنه جمرد ناقل رسائل منها اىل بعض 
إخوانه العرب، فإن »معلومات« تل أبيب تستهدف ما هو أخطر بكثري 
اذ إنها تنفخ وتنفخ يف نار الفتنة يف لبنان، مكملة ما كان قد باشره 
رئيس األركان غابي أشكينازي حني عنينّ نفسه ناطقا باسم احملكمة 

وحمددا بالدقة موعد إصدار إدانتها ألهل املقاومة باجلرمية الفظيعة.
نشرتها  اإلسرائيلي  التلفزيون  يف  األوىل«  »القناة  افتتحت  وقد 
قضية  خيص  نبأ  عن  »الكشف  مسته  مبا  اخلميس،  مساء  املركزية، 
احلريري«،  اغتيال  قضية  يف  الدولية  التحقيق  بلجنة  تتعلق  عاملية 
غرانوت  عوديد  األوىل«  »القناة  يف  العربية  الشؤون  معلق  وقال 
املعروف بعالقاته مع بعض املصادر العربية يف دول تقيم عالقات 
مع إسرائيل، إن احلديث يدور عن اسم املشتبه املركزي لدى جلنة 
التحقيق الدولية. وأشار إىل أن لبنان يعيش على برميل بارود وأن 
به  املشتبه  اسم  إىل  الدولية  احملكمة  تشري  عندما  سينفجر  الربميل 

املركزي وهو مصطفى بدر الدين.
وأشارت القناة األوىل، اىل أن مصطفى بدر الدين املكنى »إلياس 
بأنه  وصفته  الذي  مغنية،  عماد  للشهيد  اليمنى  اليد  كان  صعب« 

»رئيس أركان »حزب اهلل« الذي اغتيل يف 12 شباط 2008«.
الراحل  الكويت  أمري  اغتيال  وحماولة  الدين  بدر  بني  غرانوت  وربط 
وكيف أنه كان عنصرا مركزيا يف جهاز عمليات »حزب اهلل«. وقال 
»هزة  يعين  الدين  بدر  مصطفى  اتهام  أن  يفهمون  اللبنانيني  إن 

أرضية«.
شيئا  الدين  بدر  مصطفى  يفعل  أن  احتمال  حول  سؤال  على  وردًا 
من دون علم السيد حسن نصر اهلل رد غرانوت »ذلك مستحيل« يف 

»حزب اهلل«.
ونقلت وسائل إعالم اسرائيلية عن مصادر استخبارية يف واشنطن 
وباريس ولندن والقدس احملتلة »تواتر األنباء عن نية املدعي العام 
ان عددا من  االعالن قريبا  بلمار  دانيال  بلبنان  اخلاصة  يف احملكمة 
عملية  يف  ضالعون  اهلل«  »حزب  يف  واألمن  االستخبارات  مسؤولي 
اغتيال احلريري وأن مثانية خطوط هاتفية خلوية على االقل من بني 
عشرين خطا عملت يف مكان االنفجار تابعة للجهاز األمين للحزب أو 

ملسؤولني كبار استخدموا هذه اهلواتف.
وتوقعت املصادر االستخبارية اإلسرائيلية احتمال اندالع حرب أهلية 
»اليونيفيل«  قوات  أو  اللبنانية  احلكومة  سعت  حال  يف  لبنان  يف 
لتنفيذ أوامر املدعي العام باعتقال املطلوبني من »حزب اهلل« وجلبهم 
للمحكمة. وقال احمللل اإلسرائيلي يارون لندن »عندما تنكشف حقيقة 

من قتل احلريري فإن لبنان سيتجه حنو االنفجار«.
القمة الثالثية

)امس(  اجلمعة  لبنان  استقبل  اإلسرائيلي،  الظين  القرار  وقع  وعلى 
واليت  القلقة  بأوضاعه  االهتمام  مؤكدين  العرب،  القادة  من  ثالثة 
فيها  قرأ  واليت  األخرية،  الفرتة  التأزم يف  من  عالية  درجة  شهدت 
العربية نتيجة ضغوط أمريكية  العربية  العالقات  املراقبون توترا يف 
معلنة ومتمادية بني عناوينها املباشرة احملكمة الدولية وبني أهدافها 
حد  اإلسرائيليني  بلسان  عدائي وصل  مبناخ  إيران  البعيدة حماصرة 
التلويح باحلرب مع اعتبار لبنان هدفا عرب الرتكيز على مقاومته وحماولة 
املس حبصانتها وحتويلها من بطل حترير ودفاع عن الوطن اىل متهم 
بنزع سالح تكون وظيفته  جبرائم قتل واغتيال وصوال اىل املطالبة 

من هذا النوع!
وعلى الرغم من املناخ الداخلي املتوتر، فإن جمرد االعالن عن قدوم 
الثنائية  بعد قمتهما  لبنان،  معا اىل  السعودية ورئيس سوريا  ملك 
يف دمشق، انعكس ارتياحا، خاصة بعدما أكدا قدرا من التوافق حول 

تقييم الوضع الدقيق يف لبنان واالتفاق على معاجلة أزمته الطارئة.
اىل  امليل  عزز  مبا  املعلومات،  يف  الشديد  الشح  من  الرغم  وعلى 
فإن  املقاربات،  تضارب  وبالتالي  والتخمني،  والتقدير  التحليل 
البديهيات  مقدمني  املنطقي  االستنتاج  اىل  اندفعوا  قد  اللبنانيني 
كاحلرص على سالمة لبنان واستقراره وتوطيد أركان وحدته الوطنية 
وباالستطراد محاية حكومته الوفاقية، مما يستدعي السحب النهائي 
أو  تأجيلها  وليس  السياسي  االستثمار  سوق  من  املتفجرة  للفتائل 

جتميدها.
وفيما اكتملت التحضريات يف بريوت للحدث االستثنائي، مت مساء 
اخلميس، اإلعالن رمسيا عن زيارة الرئيس السوري والعاهل السعودي 
اىل لبنان، وقال بيان صادر عن املكتب اإلعالمي يف رئاسة اجلمهورية 
ان الزعيمني »سيقومان بزيارة للبنان ظهر اجلمعة  )امس(، ويعقدان 

لقاء قمة مع الرئيس ميشال سليمان يتناول التطورات الراهنة«.
كما أعلنت رئاسة اجلمهورية أن أمري قطر سيزور لبنان عصر اليوم، 
الرئيس  مع  املقبل، »ويبحث  آب  من  االول  لغاية  زيارته  وتستمر 

سليمان سبل تعزيز العالقات الثنائية واألوضاع يف املنطقة«.
الرسالة املشرتكة: حرص على لبنان

وأفيد يف دمشق بأن االسد وعبد اهلل سينتقالن معا اجلمعة )امس( 
من دمشق إىل قصر بعبدا للقاء الرئيس ميشال سليمان بهدف نقل 
لبنان  استقرار  على  والسعودية  سوريا  حرص  تأكيد  مفادها  رسالة 

وضرورة محايته بتعزيز التوافق اللبناني الداخلي، وال سيما يف وجه 
التهديدات اإلسرائيلية.

وتأتي القمة الثالثية بعد اجتماع الزعيمني العربيني ثالث مرات أمس 
االول، احداها يف اطار اجتماع موسع بعد وصول العاهل السعودي 
إىل دمشق ظهر أمس االول آتيا من شرم الشيخ، كما اجتمعا للمرة 
الثالثة على عشاء خاص أقامه الرئيس األسد للعاهل السعودي حبضور 
حمدود. وأكد االسد وعبد اهلل يف لقائهما حرصهما على دعم مسرية 
التوافق اليت شهدها لبنان منذ تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ودعم 
كل ما يسهم يف تثبيت استقراره ووحدته وتعزيز الثقة بني أبنائه.

بعد  مباحثات  جلسة  اهلل  عبد  وامللك  عقد  قد  األسد  الرئيس  وكان 
ظهر امس االول، يف قصر الشعب تناولت العالقات األخوية املميزة 
اليت جتمع البلدين »ومسرية التعاون البناء بني البلدين خالل الفرتة 
املاضية إزاء خمتلف القضايا ذات االهتمام املشرتك واإلرادة املشرتكة 
لدى اجلانبني ملواصلة هذه املسرية والعمل معا ملواجهة حتديات األمة 

العربية وخدمة قضاياها العادلة«.
وأكد اجلانبان يف ختام احملادثات على »أن الوضع العربي الراهن 
والتحديات اليت تواجه العرب وال سيما يف فلسطني احملتلة يتطلب 
من اجلميع مضاعفة اجلهود لالرتقاء بالعالقات العربية العربية والبحث 

عن آليات عمل تعزز التضامن وتدعم العمل العربي املشرتك«.
الوطنية  املصاحلة  حتقيق  ضرورة  على  التأكيد  اجلانبان  وجدد 
وأشادا  الفلسطيين،  الشعب  حلقوق  أساسي  كضامن  الفلسطينية 
وكسر  الفلسطينيني  لنصرة  تركيا  اختذتها  اليت  املشرفة  باملواقف 
اهمية  غزة، مشددين على  املفروض على قطاع  الالانساني  احلصار 
توحيد اجلهود ملعاقبة اسرائيل على جرميتها النكراء حبق اسطول احلرية 
االحتالل  على  والضغط  ملسؤولياته  الدولي  اجملتمع  حتمل  وضرورة 
ملمارساته  حد  ووضع  فورا  اجلائر  احلصار  هذا  لرفع  االسرائيلي 
االجرامية واالستيطانية يف االراضي العربية احملتلة واليت تؤكد رفض 

اسرائيل للسالم ومتطلباته.
وحول العراق، اعترب األسد وعبد اهلل انه من الضروري تشكيل حكومة 
االطياف  مجيع  مشاركة  تضمن  ممكن  وقت  بأسرع  عراقية  وطنية 

السياسية وحتفظ عروبة العراق وأمنه واستقراره.
استقبال رمسي للملك السعودي

وكان الرئيس األسد يف مقدمة مستقبلي العاهل السعودي يف مطار 
دمشق الدولي، حبضور وفد رمسي كبري ضم إىل جانب االسد عددا 
الوزراء والسفراء العرب املعتمدين يف دمشق وشيوخ العشائر  من 

السورية.
خالهلا  عزف  رمسية  استقبال  مراسم  الشعب  قصر  يف  جرت  كما 
حرس  استعراض  جرى  ثم  والسوري  السعودي  الوطنيان  النشيدان 
الشرف بينما كانت املدفعية تطلق إحدى وعشرين طلقة حتية خلادم 

احلرمني الشريفني.
بينهم  ومن  السوريني  املسؤولني  كبار  السعودي  العاهل  وصافح 
نائب الرئيس فاروق الشرع ورئيس جملس الوزراء حممد ناجي عطري 
ووزراء املالية واخلارجية واملستشارة الرئاسية بثينة شعبان ووزراء 

الرتبية واإلعالم وشؤون رئاسة اجلمهورية.
وضم الوفد الرمسي السعودي وزير اخلارجية األمري سعود الفيصل 
ورئيس االستخبارات العامة األمري مقرن بن عبد العزيز ومستشاري 
العاهل السعودي األمري تركي بن عبد اهلل واألمري عبد العزيز بن عبد 
اهلل واألمري بندر بن سلمان ووزراء الرتبية واملالية واإلعالم ورئيس 

الديوان امللكي خالد بن عبد العزيز التوجيري.
دمشق: ال للتدخل األمريكي

عن  السورية  اخلارجية  وزارة  يف  مسؤول  مصدر  أعرب  ذلك،  اىل 
باسم  الناطق  به  أدىل  الذي  التصريح  ملضمون  الوزارة  استغراب 
اخلارجية األمريكية فيليب كراولي امس االول »ألنه ليس من مهام 
الواليات املتحدة وال حيق هلا أن حتدد عالقاتنا مع دول املنطقة وال أن 
تتدخل مبضمون احملادثات اليت ستجري خالل زيارة العاهل السعودي 

إىل دمشق«.
وأكد املصدر »أن سوريا والسعودية بلدان مستقالن ينتميان إىل 
هذه املنطقة ويعرفان أكثر من غريهما مصاحل شعوب املنطقة وكيفية 
العمل لتحقيق هذه املصاحل بعيدا عن أي تدخل خارجي وهما األقدر 

على حتديد سياساتهما مبا حيقق األمن واالستقرار يف املنطقة«.

»املتابعة العربية« توافق »من حيث املبدأ«... 
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(

وأضاف »إن  املباشرة«.  املفاوضات  وأسلوب  النقاش  سيشمله 
اختاذ قرار إجراء حمادثات مباشرة من شأن الرئيس الفلسطيين حممود 

عباس وفقًا ملا يراه مناسبًا«.
وقال الشيخ محد، وهو رئيس جلنة مبادرة السالم العربية: »هناك 
موافقة لكنها مبفهوم مبا سيناقش وكيفية املفاوضات املباشرة مع 
للبدء يف  األجواء  مازن )عباس( عندما تهيأ  الوقت ألبو  ترك تقدير 
هذه املفاوضات«، وأضاف »أن إسرائيل ليست أقوى منا ولكن 

ينقصنا وحدة الصف«.
السالم  مبادرة  الستمرار  زمين  سقف  وجود  حول  سؤال  على  وردًا 
احلرمني  خادم  مقولة  لألذهان  جاسم  بن  محد  الشيخ  أعاد  العربية، 
طوياًل  تبقى  لن  املبادرة  أن  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  الشريفني 

على الطاولة.
يف  تقدم  حدوث  عدم  حال  يف  للعرب  بديلة  خطة  وجود  وحول 
املفاوضات، قال رئيس جلنة مبادرة السالم العربية »إنه ال يوجد 
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خطة بل يوجد رد فعل«.
كما أعلن رئيس الوزراء القطري أن اللجنة قررت إرسال خطاب إىل 
للموقف  واضحًا  شرحًا  »يتضمن  أوباما،  باراك  األمريكي  الرئيس 
العربي بشأن أسس بدء املفاوضات املباشرة وبعض األسس والثوابت 
اليت جيب توافرها يف عملية السالم برمتها«. وأشار اىل أن »هذا 
الفلسطيين  للرئيس  أوباما  من  خطاب  على  ردًا  أيضًا  يأتي  اخلطاب 

حممود عباس والذي قام عباس بإطالع اللجنة عليها«.
وقال الشيخ محد إن سفرية الواليات املتحدة يف القاهرة مارغريت 
العربية  للجامعة  زيارتها  خالل  بالفعل  الرسالة  تسلمت  قد  سكوبي 
عقب ختام االجتماع، وأضاف »اننا أرفقنا بالرسالة املوجهة للجانب 
األمريكي رؤيتنا للمفاوضات النهائية وأنه البد أن يكون هناك جدول 
زمين للمفاوضات والنقاط اليت ستكون هذه املفاوضات حوهلا وهي 
أوباما يف  الرئيس  اتفاقيات من قبل وحتدث عنها  اليت قدمت يف 
خطابه أمام األمم املتحدة واملتعلقة بقضايا املياه والالجئني واحلدود 

ووقف االستيطان اإلسرائيلي«.
املفاوضات  مع  »حنن  قائاًل  العربية  للجامعة  العام  األمني  وعقب 
ولسنا ضدها ولكن هناك متطلبات للمفاوضات وأخذنا مبادرة بإرسال 
رسالة توضح املوقف العربي«، الفتًا إىل أن الذهاب جمللس األمن 
وطالب  السابقة.  اجلامعة  جملس  لقرارات  وفقًا  البديلة  اخلطة  كان 

بـ«ضمانات مكتوبة« حول مرجعية املفاوضات املباشرة.
وكان وزير اخلارجية أمحد أبو الغيط وصف اجتماع جلنة مبادرة السالم 

العربية الذي عقد على مستوى وزراء اخلارجية، بأنه إجيابي.
وقال يف تصريح مقتضب للصحافيني عقب اختتام االجتماع »أعتقد 
أن خالصة هذا االجتماع للجنة مبادرة السالم العربية اليوم سيكون هلا 

نتائجه الطيبة للغاية«.
اجتماعًا  اللجنة  انعقاد  قبل  عباس  الفلسطيين حممود  الرئيس  وعقد 
وذكرت  وموسى.  جاسم  بن  محد  والشيخ  الغيط  أبو  مع  رباعيًا 
خالل  أنه »مت  للوكالة  القاهرة  يف  فلسطينية  ديبلوماسية  مصادر 
االجتماع استعراض نتائج املفاوضات غري املباشرة بني الفلسطينيني 
وإسرائيل التى ترعاها الواليات املتحدة األمريكية ومدى ما حتقق من 

مطالب عربية لالنتقال اىل املفاوضات املباشرة«.
يف غضون ذلك، عربت حركتا »محاس« واجلهاد اإلسالمي أمس 

االول عن رفضهما استئناف أي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل.
العربية  »املوافقة  إن  الربدويل  صالح  محاس  يف  القيادي  وقال 
على البدء يف مفاوضات مباشرة بني سلطة فتح واالحتالل تعرب عن 
حالة من الضعف والتشرذم يف املوقف العربي«، معتربًا أن املوقف 
العربي »هو انسحاب واضح من املسؤولية جتاه القضية الفلسطينية 

يف الوقت الذي يتوغل فيه االحتالل على األرض واملقدسات«.
وقالت »محاس« يف بيان إنها »ترفض أي دعوة عربية الستئناف 
كبرية«،  سياسية  خطيئة  ذلك  وتعترب  االحتالل  مع  املفاوضات 
حممود  الفلسطيين(  لـ)لرئيس  عربي  غطاء  أي  ان »منح  وأضافت 
شعبنا  حبق  كبرية  سياسية  خطيئة  هو  احملتل  مع  للتفاوض  عباس 
الفلسطيين وقضيته«، وطالبت »بسحب التفويض العربي السابق 

حملمود عباس بإجراء املفاوضات غري املباشرة«.
وأوضحت محاس أن الرئيس عباس »غري مفوض بالتفاوض بالنيابة 
عن الشعب الفلسطيين يف ظل انتهاء صالحياته وعدم أحقيته هو أو 

غريه باملساس باحلقوق والثوابت الفلسطينية«.
وقالت حركة اجلهاد اإلسالمي »جندد رفضنا الستمرار املفاوضات 
يعين  املفاوضات  »استمرار  أن  ورأت  وصورها«،  أشكاهلا  بكل 
تهويد القدس وضياع احلقوق الوطنية الثابتة لشعبنا.. من يدعم خيار 
التفاوض مع العدو يشارك وبشكل مباشر يف تكريس االحتالل وبسط 

سيطرته الكاملة على أرضنا ومقدساتنا«.
يف املقابل، أعلن نتنياهو أمس استعداده لبدء مفاوضات مباشرة مع 
السلطة الفلسطينية يف األيام املقبلة، وجاء يف بيان صادر عن مكتب 
العربية، قال  اجلامعة  اإلسرائيلية: »ردًا على قرار  احلكومة  رئاسة 
بنيامني نتنياهو إنه مستعد ليبدأ منذ األيام القليلة املقبلة مفاوضات 
مباشرة وصرحية مع السلطة الفلسطينية« برئاسة حممود عباس«، 
التوصل  املمكن  من  أنه  أضاف  الوزراء  »رئيس  أن  البيان  وأكد 
البلدين يف مستقبل قريب بفضل مفاوضات  اتفاق سالم بني  اىل 

مباشرة«.

مأكوالت غربية وشرقية 
اشهر االطباق البحرية 

جلسة "عا املي" رومنطقية 

La promenade

Shop 2/ 82- 100 Belmore St, RYDE NSW 2113
Ph: 9808 3555 / 9808  3533 

Mob: 0410611611
E: contact@lapromenade.com.au 

W: lapromenade.com.au

بإدارة جان شاهني
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خدمة سريعة.. صدق يف املعاملة وكفالة للعمل
نعمل 24/24 ساعة يف اليوم 

االتصال بصديق اجلميع سايد حامت 

 Hatem
Electrical Contracting

كانت ومازالت
 شركة حامت 

للتمديدات الكهربائية
تقدم

 افضل اخلدمات على أنواعها

املؤسسة تضم فريقا كامال من 
االختصاصيني يف التمديدات الكهربائية 

الكرب املؤسسات واحملالت واملنازل السكنية 

Tel/Fax: 03 9391 0686
Mb: 04 1794 9650
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ëÏmÏm@Úèé˚fl
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والحائزة على الشهادة العاِّـية من أكرب اِّـؤسسات االعالمية االمريكية
بيتزا ـ باستا ـ ستايك ـ سيفود

Pizza – Pasta – Steak – Seafood
اِّـكان األنيق ِّـتذوقي اللقمة الشهية

 CLASSICA KITCHEN GIFTWARE
االدارة: روبري خبعازي وفايده راضي طوق

Tel: 03 9383 5222
2/ 12 Lincoln St, East Brunswick Vic. 3057

جميع أنواع ستانلستيل 
ـ فناجني قهوة ـ صواني 

مختلفة
من أجود البضائع وجميع 

مستلزمات املطبخ

البيع باجلملة واملفّرق
أسعارنا هي االفضل

أمجل اهلدايا
 جلميع مناسباتكم السعيدة
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جلميع مراسالتكم 

وإعالناتكم يف ملبورن

االتصال مبسؤول 
اجلريدة

 الزميل كميل مسعود:
0405272581 

استمعوا اىل إذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطين احلر يف ملبورن

88,6FM على املوجة
 مساء كل يوم أربعاء

من الساعة السادسة اىل الثامنة مساء

لصاحبها نضال الشهري بتقديم اللقمة 

الشهية واللذيذة
مناقيش بزعرت ـ لحم بعجني ـ فطاير بسلق 

ـ فطاير بسبانخ ـ بيتزا بسجق ـ عجة 
بالبيض وجميع أنواع اِّـعجنات

نظافة تامة وخدمة ممتازة َّـ فرعيها:

254Sydney Rd, Coburg
Ph: 0393846103 

Shop 3/ 830 Pascoevale Rd, Glenroy  
Ph: 039304 3664

  @äbÿ«@ÊaãœcAkkar Bakery

ULTRA GLOSS
 Smash Repairs 

÷bíãfl@Ôflbé@ZbËjybó€
حدادة وبويا لجميع أنواع السيارات

 خاصة سيارات التاكسي
فرن اوتوماتيكي حديث للدهان

 نتعامل مع كافة شركات التأمني 
  (Insurance)

أمانة وصدق َّـ العمل

30Radford Rd. Reservoir Vic. 3073
Ph:0394621888- Fax:94621414

*حدودها العالم الواسع.. بطاقات لكافة انحاء العالم
*عناية باِّـسافرين على كافة الخطوط والوجهات

*توفري بالوقت وحجوزات فورية
*اختصاصنا السفر اُّـ لبنان والدول العربية

áÓè€a@bËjybó€
äÏÇ@Ïu@

Joe Khoury

*Your gateway to the world
*Value, commitment & professionalism
*Fly with someone you can trust.

For all your Travel requirements
Ph: 9416 7111

Shop 1/ 43 High Street Preston
worldmarktravel.net.au

ÍÜ¸ÎaÎ@÷Ï†@Òäbìi@bËjybó€@åä¸a@Êaãœa
<ÿÈë˜]<Ífi^flf◊÷]<ÃÈÈ∆Ü÷]<ƒflíi

l^flr√π]<≈]Áfi]<ƒÈ∂<<I<<Ü5]Ê<òÈe]<àf}
<I3¬á<èÈŒ^fl⁄<I∞r√e<‹£<
<Ìflfú<ÜË^� <I»fi^fäe<ÜË^� 
<Ìë^}<lÁËà÷]<≈]Áfi]<ƒÈ∂Ê
<ŸÊ3ä÷Á”÷]<‡⁄<Í÷^§]

<ÍŒ^eÊ<·^flf÷<‡⁄<ÅÖÁjäπ]<·ÁjËà÷]<kËáÊ
ÏÖÊ^.]<·]Ç◊f÷]

äb»é¸a@›õœa@…fl@Úflbm@Úœbƒ„

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

The Interernational Coffe & Nuts...
أرقى املقاهي يف ملبورن 

قهوة عربية - كابتشينو - مناقيش - 
حلم بعجني ومجيع أنواع املعجنات...
معلبات خمتلفة، مكسرات طازجة..

لقمة طيبة ، خدمة سريعة وملتقى الطبقة الراقية 

شعارنا الصدق يف املعاملة والنظافة التامة 

نفتح 7 أيام 
من الساعة 7.30 صباحًا 

وحتى وقت متأخر لياًل

9355 8866
Shop 4,5 & 6,  51 Waterfield Street Coburg Vic 3058

اذاعة صوت لبنان
استمعوا اىل اذاعة صوت لبنان

4-FM 92 على 
االحد من الساعة الثالثة بعد الظهر لغاية الرابعة
االربعاء من الساعة الثانية حتى الثامنة مساًء

الخميس من السابعة مساًء حتى الثامنة
صوت لبنان ـ صوت الجالية اللبنانية
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اذيعت من اذاعة مرحبا لبنان 
مبناسبة عيد ميالد حمطة OTV الثالث

الزغلول انطوان برصونا
جنحيت  مبجالك   OTV يا 
وشطحيت اشواط  الزمن  سبقيت 
كان وما  توصلي  البعد  طمحيت 
طمحيت ما  كرت  الدنيا  تساعك 
احلرمان من  حملو  بقي  غريك 
كسحيت موقف  النو  ميكن 
امليزان لقبة  مشخيت  وانيت 
زحيت والشمس  الكواكب  دفشيت 

بامليدان كتار  قّلدوكي  اللي 
حبيت للعلن  بسّرك  ملا 
وفليتان فالن  عليكي  جتّنو 
ساحميت كبري  بقلب  وانيت 
االخوان  جتادلو  كلما  ومعروف 
رزحيت وحتتها  حمنه  صار  وما 
احسان عن  تنني  ومجعيت  ااّل 
صاحليت وخي  خي  بني  وما 

ميزان وكلمتك  جاهوري  صوتك 
طرحيت مواضيعك  معريف  وعن 
اميان فعل  عندك  باحلكي  ومش 
طرحيت وما  بالفعل  احلكي  مجعيت 
لبنان أرض  ومن  وفيي  بعدك 
تشرشحيت وما  القضية  محليت 
عاالكوان نسر  جبوانح  وطرتي 
رحيت ما  وين  احلقيقه  تزيّف 

والعنوان  واحلرب  اخلرب  باسم 
سّلحيت احلر  وجودي  انيت 
انهان معك  مصلحيت  كان  ولو 
مصلحيت بعكس  امشي  بريد  ما 

الوجدان  من  بكلمه  اختم  ورح 
حتيت  من  ترّج  البسيطة  وخلي 
تندان عم  كتري  اسامي  عنا 
لبنان خلق  فّشييت  بالفعل 
فضحيت عيوبن  ملا  للناس 

ميكن ختّيل حتول البدانة إىل ظاهرة، وأن تكون هلا 
أسباب تتعلق بالثقافة الغذائية، والطبيعة الكسولة 
للحياة املعاصرة. كل ذلك ممكن ووارد. لكن ماذا 
أن  يفرتض  اليت  األماكن  أكثر  البدانة  ضربت  لو 
تكون حمّصنة ضدها؟ احلديث هنا عن جيش بدين، 

أو رمبا أكثر من جيش واحد!. 
»ما النفع من جيش بدين؟« سؤال طرحه برملاني 
بلجيكي، بعدما كتب مقاال ينتقد فيه حالة اجليش 

البلجيكي، وتلقفته وسائل اإلعالم. 
اعتمد النائب تيو فرانكن على حبث علمي، أكدت 
أن  وفيه  البلجيكية،  العسكرية  املؤسسة  نتائجه 
60 يف املئة من أفراد اجليش يعانون من الوزن 
الزائد، أي أن »مؤشر كتلة اجلسد« )بي أم آي( 
الطبيعية،  احلاالت  ويف  نقطة.   25 تتجاوز  لديهم 
يفرتض أن يكون مؤشر الشخص السليم بني 19 

و24 نقطة. 
أن 15 يف  النائب  اليت قدمها  األرقام،  وكشفت 
املئة من عناصر اجليش، جتاوز مؤشرهم 30 نقطة، 
زيادة  فقط  وليس  بدانة،  من  يعانون  أنهم  أي 

وزن. 
ويعترب اجليش البلجيكي من اجليوش املستقرة، اليت 
ال تقوم مبهام قتالية كبرية، ويبلغ تعداده حواىل 
40 ألف جندي. لكن االستقرار هذا، مل يكن السبب 
مثاال  النائب  ويطرح  الوزن.  مشاكل  يف  الوحيد 
عن ساعات السباحة اجملانية، املخصصة للجيش، 
موضحا أنه يف ثكنة قرب مدينة لوفن، فانه بالكاد 
ميكن عّد العسكريني على أصابع اليد الواحدة، فيما 
الذي  باملدنيني  العادية  األيام  املسبح يف  يغص 

يدفعون نقودا للحفاظ على لياقتهم. 
العسكرية  الثكنات  بعض  هناك  أن  والالفت 
البلجيكية اليت متنع ممارسة الرياضة خالل ساعات 
نظر  وجهة  من  األهم  لكن  مهمة،  أسباب  اخلدمة. 
اجليش«،  يف  العامة  »العقلية  هو  فرانكن 
الدقيقة، خصوصا يف  غياب احملاسبة  إىل  مشريا 

عندمــا يصــاب جيــش بالبدانــة! 
مسألة حساسة كاختبارات اجلهوزية السنوية، وهي 
عادة الفحوص اليت ترهب وتستنفر قادة اجليش 
وأفراده خوفا من التقصري. لكن يف بلجيكا ال خوف 
من االختبارات. ويوضح النائب انه »ليس مهما 
بأي  سيقوم  أحد  فال  ضعيفا،  أو  بطيئا  كنت  إن 

إجراء ضدك«. 
للمؤسسة  املضادة  اإلجراءات  املعرتضون  وينتقد 
أنها  ويعتربون  األرقام،  نشر  بعد  العسكرية، 
البدانة،  لعالج  مستشفى  إنشاء  ومنها  متهاونة، 
وموقع الكرتوني للتوعية. ويؤكد هؤالء أن اإلجراء 
احلرمان من  الوحيد هو يف احملاسبة، عرب  احلاسم 
العطل ملن ال حيقق نتائج لياقة جيدة، ثم اخلصم 

من الرواتب والطرد إذا تكرر الفشل. 
لو  فحتى  البلجيكي،  اجليش  املنتقدون  يرحم  وال 
عالية،  تكنولوجيا  حرب  هي  احلديثة  احلرب  كانت 
تدار من غرف حتّكم، إال أن وجود جيش بري يعاني 
تدعو  يقدم صورة  الزائد »ال  الوزن  من  أفراده 

للفخر«. 
أو  اجليش  متعّلقا مبدى نشاط  يبدو  ال  األمر  لكن 
تتعلق  املقارنة  كانت  إذا  خصوصا  استقراره، 
العامل،  اجليوش يف  أنشط  من  يعترب  آخر،  جبيش 
حيث إن اجليش األمريكي، يعترب ثاني اكرب جيش 
يف العامل، بعد اجليش الصيين، بتعداد بلغ حواىل 
وأعلن  فعلي.  عسكري  املليون  ونصف  مليون 
فرانكن  إثارة  من  يوم  قبل  األمريكي،  اجليش 
املوضوع، أنه عنّي »حكماء« للياقة، وذلك لطرد 
»شبح البدانة« املتزايد يف الثكنات األمريكية. 
اللياقة  خرباء  أبرز  وهو  هورتن،  طوني  وقال 
األمريكيني املعينني، ان »البدانة مسألة متعلقة 
باألمن القومي«، مشريا إىل تضاعف عدد البدناء 
منذ العام 2003، الذي شهد غزو العراق واحتالله. 
وحبسب البنتاغون، فان أكثر من 25 يف املئة من 
عاما،  و24   17 بني  ما  األمريكيني،  العسكريني 

مصابون بالبدانة. 
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مجيع انواع احلبوب والزيوت وكافة انواع املعلبات... مسن اصلي - فول ومحص امريكانا 
منتوجات املبخر العاملية من  املخلالت الصحية والعالية اجلودة

اكرب حمل لبيع اخلضار 
والفواكه واحلبوب واالجبان 

وااللبان والزيوت خاصة 
اخلالية من الكولسرتول 

وزيت الزيتون الصايف

   *حمالتنا اشبه بسوبرماركت     *سيدتي كل ما تطلبينه موجود يف حمالتنا 
*اسعارنا فريدة ومميزة       * شعارنا الصدق يف املعاملة 

544 - 546 Mahoneys Rd Campbellfield Vic 3061

27 Malcolm Pl، Campbellfield Vic 3061

*حممص حديث جلميع انواع 
املكسرات الطازجة يوميا 

*يتوفر يف خمازننا مجيع 
مستلزمات املطبخ العربي 

*تصّدر البضائع اىل 
مجيع الواليات االسرتالية 

*حربنا مفتوحة على الغالء 
بصورة دائمة ومستمرة 

شركة عمارة السترياد وتصدير املواد الغذائية
بادارة السيد عمارة

حمالت عمارة للخضار والفواكه والسمانة 
بادارة السيد عمارة
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الثقايف  نشاطها  إطار  يف 
الثقافية  اللبنانية  اجلامعة  دعت 
أبناء  فيكتوريا   – العامل  يف 
الكرمية حلضور  اللبنانية  اجلالية 
املتفوقني  الطالب  تكريم  حفل 
للعام   VCE ال  شهادة  يف 
فالي،  موني  بلدية  يف   ،2009
شريلي  البلدية  رئيسة  وبرعاية 
كل  احلفل  حضر  كورنش. 
صاحب  مع  البلدية  رئيسة  من 
فيكتوريا  والية  رئيس  الدعوة 
سايد  السيد  اللبنانية  للجامعة 
حامت واللجنة التنفيذية، النائب 

برعاية رئيسة بلدية موني فالي شريلي كورنش

جودي ماديكن ممثلة رئيس حكومة والية فيكتوريا جان برميب، وزير 
الظل للشؤون التعددية نيك كوتسرياس ممثاًل رئيس املعارضة يف 
فيكتوريا تاد بيليو، األمني العام السابق للمجلس القاري السيد 
ديفيد أمسر ممثاًل السانرت ستيفن كونروي، السيد نعيم ملحم مدير 
البنك العربي يف ملبورن، نائب منطقة كيلور جورج سيتز، الرئيسة 
السابقة وعضو بلدية داربني السيدة دايانا أمسر، رئيس اجمللس 
العامل السرتاليا ونيوزيلندا  الثقافية يف  اللبنانية  القاري للجامعة 
احملامي سريادور األمسر، أمني عام اجمللس القاري الدكتور جورج 
السيد  اللبنانية  للجامعة  القاري  للمجلس  السابق  الرئيس  أسعد، 
أنطوان يعقوب، مدير إذاعة SBS العربية االستاذ حسام شعبو، مدير 
برصونا  أنطوان  الشاعر  جربائيل،  االستاذ مسري  املستقبل  جريدة 
ثقافية،  خريية،  لبنانية،  أحزاب  رؤساء  اهلريولد،  جريدة  ممثل 
اجتماعية، رياضية، دينية ومؤسسات لبنانية وحشد كبري من أبناء 
اجلالية و أعضاء اجلامعة اللبنانية. واعتذر عن احلضور قنصل لبنان 

العام يف فيكتوريا األستاذ هنري قسطون لوجوده يف لبنان.   
افتتح احلفل نائب رئيس اجلامعة اللبنانية الدكتور ساسني النبوت 
أهداف  فيها  شرح  كلمة  وألقى  واللبناني  االسرتالي  بالنشيدين 
رئيس  قدم  ثم  املتفوقني.   الطالب  تكريم  من  والغاية  اجلامعة 
اجمللس القاري احملامي سريادور األمسر الذي شكر مجيع احلضور 

حامت  السيد  فيكتوريا  والية  ورئيس  فالي  موني  بلدية  ورئيسة 
كلمة  ألقت  ثم  الثقايف.   النشاط  هذا  على  التنفيذية  اجلنة  مع 
رئيس حكومة والية فيكتوريا النائب جودي ماديكن وألقى كلمة 
رئيس املعارضة يف فيكتوريا وزير الظل للشؤون التعددية نيك 
مدير  ملحم  نعيم  السيد  من  كل  أيضًا  كلمة  وألقى  كوتسرياس، 
البنك العربي يف ملبورن ورئيسة بلدية موني فالي شريلي كورنش 
و نائب منطقة كيلور جورج سيتز أما رئيس اجلامعة اللبنانية السيد 
حامت شكر مجيع احلضور ورئيسة البلدية اللبناني األصل من مدينة 
أيضًا  وشكر  اللبنانية  للجامعة  دعمها  على  كورنش  السيدة  زحلة 
البنك العربي على دعمه السنوي كما هناء الطالب املتفوقني متمنيًا 
هلم التوفيق والنجاح يف املستقبل، ودعى مجيع احلضور لالنتساب 
إىل اجلامعة اللبنانية اليت متثل مجيع اللبنانيني يف االغرتاب ثم قدم 

للسيدة كورنش لوحة شكر وتقدير خلدماتها.
 مجيع اخلطباء متنوا للطالب النجاح وشكروا رئيس اجلامعة اللبنانية 

السيد سايد حامت على هذا احلفل املميز.
املتفوقون كل من:ايلي حداد  %99.9 -آدم كويس  % 99.3-
حسن   -جولي   98.9% على   العزيز  99.3-عبد   % بردان   غدير 

%95.3 -شادي رفاعي  % 93.9-مارتن صميلي  % 90.1
 قدم البنك العربي هدية مالية إىل كل املتفوقني وقدمت اجلامعة 

اللبنانية شهادة تقدير.
أختتم احلفل بكلمة ألقاها الشاب آدم خويس باسم الطالب شاكرًا 
اخلطباء  و مجيع  داربني  وبلدية  العربي  البنك  و  اللبنانية  اجلامعة 

واحلضور. 

*السيد سريادور األمسر**السيد سايد حامت**د. ساسني النبوت*

*عضو البلدية شريلي كورنيش*

*السيد نعيم ملحم*

*السيدة جودي ماديغان* *نائب مقعد كيلور جورج سايتز**السيد ادم كويس*

*نيك كوتستريا*

*طوني يعقوب*

*حامت وكورنيش* *مارتن مسايلر ، ملحم ، كورنيش وحامت* *علي عبد العزيز ، ملحم ، كورنيش وحامت*

*السيد مسري أسعد جربايل والدكتور جورج* * ادم كويس ، ملحم ، كورنيش وحامت* *غدير بردان ، ملحم ، كورنيش وحامت*

*شادي رفاعي ، ملحم ، كورنيش وحامت*
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اقامت مجعية سيدة زغرتا يف ملبورن حفلتها السنوية وذلك مساء 
لصاحبها  الفخمة  المرياج  صالة  غصت  حيث   2010/07/24 السبت 
ابناء زغرتا واالصدقاء واالصحاب،  الشيخ كميل زينة باملئات من 
حبضور كل من النائب نزيه االمسر، النائبة مارلني كريوز، الشيخ 
بشارة طوق وراهبات االنطونيات ورئيس فرع البنك العربي - اسرتاليا 
يف فيكتوريا نعيم ملحم.واملعروف ان ريع هذه احلفلة، اليت اعتادت 

مجعية زغرتا اقامتها، يعود ملشاريع خريية يف مدينة زغرتا.
وقد عّرف املناسبة السيد مأمون يونس فتحدث عن مدينة زغرتا 
وما اجنبته من ابطال قديسني ورؤساء ومما قاله. نلتقي اليوم، 
وبدعوة من مجعية سيدة زغرتا, لنحتفل بالذكرى السنوية الثانية 
النطالق هذه اجلمعية. لذا امسحوا لي ان ارحب بكم واشكر لكم 
مشاركتم يف هذه املناسبة. هذه املشاركة تدل على عمق الروابط 

اليت تربطكم جبمعية سيدة زغرتا خاصة ومبدينة زغرتا عامة.
العريض  بابه  من  الوطين  التاريخ  دخلت  اليت  املدينة  هي  زغرتا 
ملا قدمته من عطاءات من اجل الوطن والشعب. من هذه املدينة 
انطلق الثائر املتمرد يوسف بك كرم مطالبا باستقالل لبنان مقدما 
حياته من اجل هذا اهلدف النبيل. ومن مآثره ما قاله يف منفاه: 
ان اموت انا ال هم، املهم ان يبقى لبنان وان تبقى ارضه لشعبه. 
ومن مدينة زغرتا جاء للبنان رئيسان للجمهورية هما فخامة الرئيس 

سليمان بك فرجنية وفخامة الرئيس الشهيد رينيه معوض.
وزغرتا، ليست مدينة العزم والعنوان وحسب بل هي ايضا مدينة 
مقدمتهم  ويف  البطاركة  من  العديد  جاء  فمنها  والتقوى،  االميان 
البطريرك اسطفان الدويهي الذي جيري العمل على قدم وساق من 

اجل رفعه اىل مصاف القديسني وتطويبه قديسا.
مجعية سيدة زغرتا بفضل جهادها

مجعت مبلبورن بفرد قلب والدها
وباسم لبنان وباهلل مؤمين 

يعود ريعها للمشاريع اخلريية يف زغرتا - لبنان

حفلة سنوية ناجحة جلمعية سيدة زغرتا اخلريية

ومحلت غصونا النصر مبنقادها
ومجعية البتكون قلعه حمصين

بيضل باملهجر قوي ايرادها
وزنودها برفع العمار بتعتين

وعيونها بتسهر عا جمد بالدها
قاله: ومما  الدويهي  رزق  االستاذ  اجلمعية  رئيس  حتدث   كما 

حضرات الضيوف االعزاء ايها احلضور الكريم،
بالنيابة عن اعضاء مجعية سيدة زغرتا وباالصالة عن نفسي امسحوا  
لي ان ارحب بوجودكم معنا يف هذه السهرة اليت نقيمها مبناسبة 
الذكرى السنوية الثانية لتأسيس مجعية سيدة زغرتا ومبناسبة عيد 

سيدة زغرتا.
اني ايها احلضور الكريم اذ اشكر لكم تلبية دعوتنا وحضور هذه 
املناسبة اود ان اؤكد ما نردده دائما بان ال هدف جلمعيتنا اال خدمة 

ابناء مديتنا وجاليتنا والعمل من اجل زغرتا خاصة ولبنان عامة.
اننا مند ايدينا اىل كل خملص من ابناء اجلالية من اجل عزة وطننا 

لبنان الذي نريد امسه ان يبقى مرفوعا اىل االبد.
شكرا لكم مرة ثانية واهال وسهال باجلميع يف هذه السهرة العائلية 

بامتياز.
عشتكم وعاشت زغرتا وعاش لبنان
الدويهي  جاد  سيدني  من  القادم  الفنان  فأحياه  الفين  اجلانب  اما 

والفنان لويس كتورة على انغام فرقة فوليوم املوسيقية.
واجلديد بالذكر ان هذه السهرة كانت برعاية جريدة اهلريالد العربية 
كميل  ملبورن  مكتب  ومسؤول  رزق  بو  انطونيوس  حتريرها  برئيس 
يف  العربي  البنك  زينة،  كميل  لصاحبها  المرياج  وصالة  مسعود 
 NHD، ABLA RESTAURANT، THE OVEN PIZZA، فكتوريا 
 ROTANA TRAVEL ، NETHANEEL WEBSITE، INSPIROTEK،

 CAZAM KITCHEN

*الطاولة الرمسية وعليها الدويهي وملحم والراهبات**رئيس اجلمعية رزق الدويهي واىل جانبه االستاذ مأمون يونس*

*جانب اخر من الطاولة الرمسية وعليها الدويهي وملحم والراهبات*

*دبكة على قرع الطبل*

*حضور**حضور*

*وليد احلج وداني تبعة*

*رشيد الدويهي وكلمة اجلمعية*

*الطبل وحلقات الدبكة*

*املطربان جاد الدويهي ولويس كتورة*

جلميع مراسالتكم وإعالناتكم يف ملبورن

االتصال مبسؤول اجلريدة

 الزميل كميل مسعود:
0405272581 
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نافذة على اجملتمع اعداد وتصوير اراكس 
لتغطية حفالتكم واعراسكم ومجيع مناسباتكم 

اعتمدوا املصور اراكس 
PH: 0419247261- 96823269

العروسان علي عباس ورشا مشص

الشاب املهذب علي نصري عباس بفرحة كربى تأبط يد عروسه احللوة 
االنسة رشا حممد مشص ودخال معا القفص الذهيب حيث حققا مؤخرا 
حلمهما يف نسج خيوط احملبة لبناء العش الزوجي وسط اهازيج وزغاريد 
االهل واحلضور. واستقبلهم الفنان جوزيف حقالني باحلى الكالم باللغة 
العربية واالنكليزية حيث اقيمت على شرفهما حفلة ساهرة كربى احياها 
الفنان جوزيف حقالني بوصلة غنائية كربى اشعل الصالة فرحا وطربا 
حبسن  واملشهورة  دباغ  مجال  اجلنتلمان  لصاحبها  بالس  ستار  يف 
الشاب  مديرها  باشراف  املمتازة  السريعة  واخلدمة  والرتتيب  املعاملة 
اليت  اجلميلة  والصالة  منري مشعون.  والديناميكي  دباغ  عبود  اللطيف 
مجعت ال عباس وال مشص من بعلبك اىل اجلنوب الصامد والشعب 
باالصالة  املعروفني  اجلنوب  وابناء  الصهيوني  العدو  وجه  العنيد يف 
الوطنية واالستشهاد وعددا من املدعوين والفرحة عمت قلوب مجيع 
احلاج  العريس  اللطيفة من والدي  االهل واالبتسامة  احلضور وخاصة 
نصري عباس وعقيلته اللذين كانا لولب الفرحة يطوفان حول املدعوين 
يستقبالن ويرحبان بهم. ووسط البهجة والسعادة واضواء فيديو سالم 
واشعاع فالش اراكس قطع العروسان علي ورشا قالب الفرحة ونثرث 
ارجاء  يف  والوفاء  احلب  رقصة  مع  النارية  االلعاب  وتعالت  الورود 

الصالة ثم تقبال التهاني من اجلميع الف مربوك.

قداس وجناز األربعني 

يقام قداس وجناز االربعني لراحة نفس املرحوم 

شعيب كحيله )أبو جورج(
يوم األحد الواقع فيه 8 آب 2010 الساعة العاشرة صباحًا 
يف كنيسة السيدة العذراء للروم االرثوذكس يف مرييالندز

الداعون: ارملته ناهدة كحيله. اوالده: جورج، ايلي، دايفيد 
وعائالتهم، وبول واميليا.

ابن محيه روبري غزالة وعائلته. ابن عمه رامز موسى وعائلته. 
اوالد اخيه: بسام وزياد وعائالتهما وطوني وعائلته. ابنتا 

شقيقته: رندة اخلال وعائلتها وسناء مدور وعائلتها.
ويف الوطن اخوته: وجيه، غازي، وجيهة، مسرية وعائالتهم. 
وارملة شقيقه املرحوم ابراهيم وعائلتها وعموم آل كحيله 

وغزالة وابناء بلدة املزينه يف اسرتاليا وسوريا

الدعوة عامة

الذين  االصدقاء  سابا  دايان  السيدة  دعت  ميالدها  عيد  مبناسبة 
جان شاهني  اىل مطعم  وبهجة  بفرح  معها  حتلقوا حوهلا ورقصوا 
املشهور يف بانكستاون الذي يتحلى باجلو العائلي والربنامج الفين 
اجلميل مع الفنان جورج خوري واملناسبات العديدة. ووسط السهرة 
العمرة واهلتاف والتصفيق واغنية هابي برث داي اطفأت دايان 
مشوعها وقطعت قالب احللوى وتقبلت التهاني واهلدايا من اجلميع 

متمنني سنني عديدة مربوك.

العروسان حسني ونيللي فردوس

بفرحة كربى مت زواج الشاب حسني علي فردوس على عروسه احللوة 
نيللي من اجلالية اليوغسالفية يف صالة الويستسال الكربى الصحابها 
خطار اخوان وادارتها الساهرة على الزبائن الكرام يف حسن املعاملة 
واهلهم  العروسني  واستقبل  املمتازة.  السريعة  واخلدمة  والرتتيب 
واملدعوين الشاعر فؤاد نعمان اخلوري باحلى الكالم واالشعار اجلميلة 
العروس  والدا  االهل  وخاصة  احلضور  الفرحة  عمت  غنائية  وصلة  مع 
انطوان  الفنان  عدسة  مع  العامرة  الفرحة  وخالل  اللطيفة.  باالبتسامة 
ميني واشعاع فالش اراكس قطع العروسان حسني ونيللي قالب الفرحة 

وتقبال التهاني من اجلميع الف مربوك.

عيد ميالد دايان سابا يف مطعم شاهني

مناسبات

اىل روح الصديق شعيب كحيلة )ابو جورج(
انقض على غيابك اربعون يوما ايها الصديق العزيز وغبت دون 

علم مسبق حيث افتقدنا فيك الصديق الكريم واالنسان املخلص 
لوطنه االول سورية والثاني اسرتاليا.

العربية  الرابطة  يف  معا  وعملنا  زمن  منذ  جورج  ايا  يا  وعرفناك 
السورية  اجلالية  خلدمة  واملندفع  الشهم  االنسان  فكنت  السورية 
االسرتالي  اجملتمع  هذا  يف  عام  بشكل  والعربية  خاص  بشكل 
املتعدد احلضارات والثقافات ولكن اهلل عز وجل خطفك من بني 
عائلتك واجنالك واحفادك واهلك واالصدقاء الكثر وهذه سنة اهلل 
الوجيدة  وابنتك  واالجنال  الكرمية  بعائلتك  كبرية  اهلل  رمحة  ولكن 

فكانوا خري خلف خلري سلف.
من قرير العني ايها الصديق احلبيب ورمحة اهلل عليك وسيبقى بأذن 

اهلل ذكرك خالدا بأهل بيتك الكرام اىل االبد.

االسف صديقك اكرم املغوش

برعاية رئيسة بلدية موني فالي شريلي كورنش

*حضور*
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FM Recruitment Services Pty Ltd
FM Recruitment Services 
Pty Ltd offers holistic HR 
solutions for business and 
employees. 02 9802 1753

TONY ROMA'S SYDNEY
0 Stars.
Tony Roma's has been 
Famous for Ribs for more 
than 30 years. It all started 
back in 1972 in North Miami 
when Tony opened his first 
place with Baby Backs 
as the house specialty. It 
attracted people from miles 
away just to have a taste of 
this tantalizing sensation. 
The rest is history. Stop in 
today and experience why 
we are Famous for Ribs 
and so much more!
(612) 9299 8500
121 - 123 Sussex Street
Sydney,NSW, 2000

Zazoo
 is an Internet content 
consultancy that can create 
content that develops 
interactive relationships 
with your customers. 
 Zazoo is content neutral: 
we work with words, video 
or audio – whatever is the 
right solution for the job. 
All Zazoo content is 
search engine optimised, 
so customer targets 
will find their way to the 
information. 
0422 000 373

Pete Miller MC
Our professional compere 
service and range of 
experienced MCs do 
everything possible to 
ensure your guests shout 
"WOW". Whether it be a 
Master of Ceremony ( MC) 
or a speaker or powerful 
training materials for your 
important special event, 
we are here to help you.
1800 888 062. 

Red Baron Laser Skirmish
0 Stars.
Specialising in outdoor 
sport and recreation 
through exergaming - 
combining the thrill of 
computer gaming and 
physical exercise.
1300919313

B2b Networking Business to Business Networking

Have your business listed from $5 per week.
Call us or register online to share the benefits: (02) 9499 1181
Share friendships and develop your business ( breakfast/Lunch/Dinner) at your favorite restaurants and cafes. Leading business owners and managers 
as guest speakers.

 “Because who you know does make a difference” www.b2bnetworking.com.au
Funland Games
Leading Retailer in new 
and seconde hand pc buy 
sell trade video games 
playstation 3 xbox 360 
nintendo pc consoles cash 
for your games sony 
0297937707
10 the appian way 
bankstown NSW, 2200

Accelerated Collection Services
(02) 9790 6877
Suite 839/ Stanley Street
Bankstown

An Restaurant
(02) 9796 7826
27 Greenfield Parade
Bankstown

Pacific International 
Apartments-Bankstown
1800 224 584
477 Chapel Rd Bankstown

Kwik Kopy Bankstown
(02) 9708 6488
14 French Avenue 
Bankstown

Dot Imaging
1300 657 902
Gartmore Ave Bankstown

Mega Refrigeration
(02) 9214 4325
23 Arkley St Bankstown

South West Automatic
(02) 9790 2524
115 Eldridge Road 
Bankstown

Phoenix Charters
(02) 9790 4853
Yagoona 

Mitre 10 Revesby
(02) 9772 1177
3842- Marco Avenue,
Revesby

Colortile
1300 265 678
26 Daisy St, Revesby

Art Master Sign & Design
(02) 9785 2888
1 Queen St Revesby

7 Star Glass
(02) 9774 4803
965/ Marigold Street 
Revesby

Gear Box Factory
(02) 9772 1642
28 Queen Street Revesby 
Heights

Revesby Workers Club
(02) 9772 2100
2b Brett St Revesby

United International Co. P/L
(02) 9772 1233
297 Canterbury Road 
Revesby

Revesby Press Pty Ltd
(02) 9760 0933
Unit 3, 50 George St 
Granville

A Lazy Daisy Florist
(02) 9772 4777
16/ 35 Selems Pde 
Revesby

Emarat Lubricants Australia & NZ
(02) 9750 3099
Unit 1 488 Punchbowl Road 
Lakemba

All Star Commercial Kitchens
(02) 9740 5733
4 Belmore Rd Punchbowl

Aussie Metal Engineering P/L
(02) 9708 2199
11/ 59 Moxon Road 
Punchbowl

Sannine Bathrooms Pty Ltd
(02) 9750 9555
1165 Canterbury Rd 
Punchbowl

The Chiropractic Effect
(02) 9533 1034
15 Christian Rd Punchbowl

Eternal Classics Wedding Car Hire
(02) 9796 4755
1518- 1520 Canterbury Rd
Punchbowl

Rydges Bankstown
(02) 8707 2800
Cnr Hume Hwy & Strickland 
St Bass Hill

Gardenia Motor Inn
(02) 9644 9600
850 Hume Hwy Bass Hill

BHe - Bass Hill Electrical
(02) 9728 6945
75 Orchard Rd Bass Hill

Bass Hill Holiday Village
(02) 9724 9670
713 Hume Highway Bass 
Hill

Party In Style
(02) 9786 6724
Bass Hill

Able Minibuses & Limousines
(02) 9738 8388
Unit 2 / 1 - 3 Ferngrove 
Place Chester Hill

Jamal Professional Painters
(02) 9743 9994
Chester Hill

Robert Burtons Printing & Packaging
(02) 9645 4611
63 Carlingford Street
Sefton

Backloads.Com Pty Ltd
1800 800 323
Villawood

Kwik Kopy Villawood
(02) 9754 2100
Unit 14,161 Woodville 
Road Villawood

Kent Moving & Storage
13 5531
Villawood

Ganges SME Services
: Accounting & Bookkeeping 
GST&BAS Preparation 
Financial Reporting 
and Analysis Budget 
& Cashflow Planning 
Business Planning & 
Monitoring Business 
Reviews & Process 
Improvements IT System 
Reviews & Implementation 
Margetson & Associates

A ABLE Classic Wedding Cars
(02) 9313 5833
50 Sutherland St Mascot
02 9596 0832

Waratah Luxury Transport
(02) 9805 1491
North Ryde

Allstar Classic Wedding Cars
(02) 9922 4882
McMahons Point

Sandler Training
About Sandler: 
Sandler® Training is one 
of the world’s largest Sales 

and Management Training 
organisations, with over 200 
offices globally, in over 26 
countries. We specialise is 
helping all areas of business 
from Management, through 
to stream lining clients 
selling systems, through to 
ensuring customer services 
are displaying the right 
attitudes to support the 
companies brand. Finding 
power in reinforcement, 
Sandler provides services 
in the following areas: 
Sales Training • Management 
& Leadership Training 
• Executive Coaching 
• Keynote Speakers • 
Assessments • Systems/ 
Process Implementation
+61(0)2 9004 7855
Lev. 39, Citigroup Centre
2 Park Street, Sydney

Paterson- Management Consultants
Over 35 years Business 
Experience International 
and Domestic Business 
Consulting Specialty Areas 
Australasia, North America, 
Europe (EU) Advising on 
formation and business 
structures, drafting 
policies and procedures 
and Planning.
0400673346
Po Box 291 McCrea VIC, 
VIC 3938

Wealth Empowerment Institute
0434 547 691
PO Box 9014 Brighton
VIC, VIC 3186 VIC
Mobile: 0434 547 691
Twitter: http://www.twitter.
com/markgarbelotto
LinkedIn: Mark Garbelotto
F a c e b o o k : 
eat that f rogaustra l ia@
gmail.com

2Black
Business Strategy...while 
you run your day to day 
operations we>ll help you 
gain a direction.
0280658068
P.O Box 886 Spit Junction
NSW, NSW 2093

Eco Office Supplies
Go green at work... buy 
recycled! Sustainable 
alternatives to everyday 
office consumables such 
as stationery, bathroom, 
kitchen and catering 

supplies, cleaning 
products, recycling bins, 
bin liners, and promotional 
merchandising. Australia-
wide delivery. Order from 
your desk. Delivery to your 
door. Buy in bulk & save!
1300 69 1500
Australia, Australia  
Australia

The Promenade Cronulla Serviced Offices
9 Prestigious serviced 
offices, virtual office, 
boardroom and reception 
area in the heart of 
Cronulla, designed to 
meet the needs of small 
businesses by providing 
office space and extensive 
support services, including 
a high profile business 
address with a receptionist 
to answer your calls, 
handle your mail and relay 
messages.
The Promenade is a 
luxurious space with a 
spectacular outlook to the 
North Cronulla Beach.
Cronulla is known for its 
natural beauty and lifestyle. 
The Promenade is close to 
local cafes, restaurants 
and general amenities and 
has an absolute exciting 
location.
02 8556 8600
Level 1 Unit 4 / 46- 
Kingsway Cronulla NSW, 
NSW 2230NSW

AWD Website Design Melbourne
A leader in providing IT 
and Web Solutions in 
Melbourne, Australia, AWD 
provides a complete suite of 
business IT solutions, such 
as ecommerce website 
design, CMS design 
(Content Management 
Systems), Intranet design, 
web based CRM software 
(Customer Relationship 
Management), web 
application development, 
multimedia design, 
networking security, 
network setup, data backup 
and recovery, business 
telephones technology, 
and Internet marketing. 
AWD ensure the best return 
on your investment.
1300 855 651
Suite 210, 134136- 
Cambridge Street
VIC, VIC 3066

Classifieds All Sydney Metro
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B2b Networking Business to Business Networking

Gains Tax, Financial 
Statements, Auditing, 
Accounting, Bookeeping, 
Business Management 
Consulting Services, and 
other Business Solutions.
Additional Services Provided 
by us are: Financial Solutions, 
Property Purchasing Advice, 
Bank Loans / Mortgages, 
Individual & Business 
Insurance and Financial 
Planning.
Taximise offers FAST 
Electronic Refund, with 
$0 upfront fee (where 
applicable) and free initial 
consultations. We accept 
all major credit cards.
(02) 9389 5985
Suite 1 / 384 Oxford Street 
Bondi Junction NSW, NSW 
2022 NSW

Margetson & Associates
02 9596 0832
PO Box 4146 Oatley West 
NSW, NSW 2223 NSW
Mobile: 0413881752

Ganges SME Services
Accounting & Bookkeeping 
GST&BAS Preparation 
Financial Reporting and 
Analysis Budget & Cashflow 
Planning Business Planning 
& Monitoring Business 
Reviews & Process 
Improvements IT System 
Reviews & Implementation 
0428918473
76 Oratava Avenue West 
Pennant Hills NSW, NSW 
2125 NSW
Mobile: 0428918473

Airport Services
Nadin Customs & Freight 
Brokers P/L
(02) 9310 4833
11 William St Alexandria 
NSW, NSW 2015 NSW

J O>Donnell Customs 
Brokers
(02) 9790 7878
Rear 77 Allingham Street 
Condell Park NSW, NSW 
2200 NSW

Regency Customs & 
Forwarding Agency P/L
(02) 9667 3094
Level 1 595 Gardeners Rd 
Mascot NSW, NSW 2020

Audiovisual
Metro Screen
Professional services, 
screen information, 
networking events, 
script editing, producer 
consultations and 
memberships.
 LEARN; Short courses in 
film, TV, online and portable, 
Cert IV in Screen and Media, 

also throughout NSW and 
for young people.
 HIRE: HD cameras, lighting, 
sound, dubbing, new media, 
fully equipped studio, edit 
suites and crews for hire.
MAKE: Short film 
mentorships, TV production, 
festival competitions and 
equipment and facilities 
grants.
 02 9356 1818
PO Box 299 Paddington 
NSW, NSW 2021 NSW

Smartpen
Smartpen - Home of 
Livescribe Australia
(1300) 305 514
PO Box 3245 Norman Park 
QLD, QLD 4170 QLD

Life Success Australia P/L
(02) 9544 5300
Cronulla NSW, NSW 2230 
NSW

The Bose Store
(02) 9908 5010
20 Young St Neutral Bay

Expert Camera Care
(02) 9905 5044
220/ West St, (Cnr Carter 
Rd) Brookvale NSW, NSW 
2100 NSW

The Hi-Fi Trader
(02) 9550 4041
142 King St Newtown NSW, 
NSW 2042

ACC Audio & Visual Systems
(02) 9698 2688
Unit 4, 207 Young St 
Waterloo NSW, NSW 2017

Elmura Audio Visual
Custom high-end AV 
cables; optimisation and 
programming of your home 
theatre system or hi-fi 
stereo 
0414302221
2 Bass Close Hinchinbrook 
NSW, NSW 2168

Automotive
Australian Ultimate Suspension P/L
(02) 9603 7677
Unit 631-25/ Airds Rd Minto 
NSW, NSW 2566

Wreck All
(02) 4731 2439
38 Cox Avenue Kingswood 
NSW, NSW 2147

Classic Car Club
1300 720 001
43 Cranbrook Street Botany 
NSW, NSW 2019

Liverpool Bike Wreckers
(02) 4735 7788
Unit1 /3 Bromley Rd Emu 
Heights NSW, NSW 2750

Penguin Limousine Services
(02) 9453 2229
106 Melwood Ave Killarney 
Heights NSW, NSW 2087

Coles Automotive
(02) 9676 7787
Unit 3/ 9 Carnegie Pl 
Blacktown NSW, NSW 2148

Ultratune MOUNT DRUIT
(02) 9832 9911
Unit 2, 10 Luxford Road 
Mt Druitt NSW, NSW 2770 
NSW

Less Auto Repairs
(02) 9600 9924
Unit 11A El Toro Industrial 
Estate Warwick Farm NSW, 
NSW 2170

P & G Motors
(02) 9636 8545
126 Bungaree Road Pendle 
Hill NSW, NSW 2145 NSW

Baby
Naturally Gifted
Low-impact . Sustainable . 
Fair Give the gift you would 
like to receive. Choose 
an eco friendly gift with 
peace of mind. We are 
committed to finding only 
the best products for you 
and the environment. All our 
products are either certified 
organic, fairtrade or locally 
sourced to ensure low-
impact on the world we live 
in. We have a large variety 
of gifts for all occassions, 
just to mention a few: Our 
baby gifts are absolutely 
gorgeous- adorable 
certified organic clothing 
and certified organic, all 
natural skin products will 
be a hit with any new mum 
and bub! Pamper mum 
with some lovely certified 
organic body products, a 
super soft organically grown 
bamboo bathrobe that once 
she has on she wont want to 
take it off! We have a large 
range of men and women 
gifts with unique organic 
beers, organic wines all 
locally sourced, velvety and 
smooth fairtrade chocolate 
that melts in you mouth. 
Visit us at naturallygifted.
com.au to see our complete 
range of products.
1300 80 30 44
PO Box Alexandria NSW, 
NSW 1435

Nappy Rapz - Baby Gifts
Whether it>s a beautiful 
centerpiece for a Baby 
Shower, a gorgeous hospital 
gift or a charming decoration 
for baby>s first room!
*Nappy Cakes

*Baby Gifts
*Baby Shoes
*Baby wear
*Toys
*Build Your Own Unique 
Gift
and so much more
Visit our online store today. 
We deliver Australia Wide
0411426592
Australia, Australia  
Australia
Mobile: 0411426592

Building & Decorating
Drymaster Carpet Cleaning
1300 662 188
St Leonards NSW, NSW 
2065 NSW

Magellan Company
(02) 9882 2025
Roseville NSW, NSW 2069

AK Interiors
(02) 9629 7815
Glebe NSW, NSW 2037 
NSW

Noel>s Plumbing & Bathroom 
Supplies
(02) 9644 8555
44 Carlingford St Regents 
Park NSW, NSW 2143

Comprehensive Building 
Inspections
(02) 9971 8555
7 Wabash Ave Cromer NSW, 
NSW 2099

PrimeClean Solutions
1300 131 080
Castle Hill NSW, NSW 2154 
NSW

Sydney Building Reports
1300 885 179
Sydney NSW, NSW 2000 
NSW

Contemporary Carpet 
Services Pty Ltd
(02) 9725 2499
21 Hargraves Pl Wetherill 
Park NSW, NSW 2164

Spali Earthmoving Pty Ltd
(02) 9982 2205
Beacon Hill NSW, NSW 
2100 NSW

Classic Quarters
(02) 9818 5540
396 Darling St Balmain 
NSW, NSW 2041 NSW

R V E Plumbing Services
Frederick St Blacktown 
NSW, NSW 2148 NSW

Extreme Plumbing Solutions
6 Kentia Pl Alfords Point 
NSW, NSW 2234 NSW

Bass Electrical Pty Ltd
(02) 9829 6099

14c Williamson Rd Ingleburn 
NSW, NSW 2565 NSW

DNI Constructions P/L
37 Patten Ave Merrylands 
NSW, NSW 2160 NSW

Gardening
Plant Biz
(02) 9327 3936
41 Bay St Double Bay NSW, 
NSW 2028 NSW

Wirreanda Nursery
(02) 9450 1400
7 Wirreanda Rd North 
Ingleside NSW, NSW 2101

The Mosman Gardener
(02) 9953 3700
363 Military Rd Mosman 
NSW, NSW 2088 NSW

Australian Native Landscapes 
Pty Ltd
13 14 58
317 Mona Vale Rd Terrey 
Hills NSW, NSW 2084

United Home Services
1800 222 899
56 Knights Rd Galston NSW, 
NSW 2159 NSW

Living Rooms Landscape 
Designs
(02) 8812 5201
26 Lindsay Avenue 
Ermington NSW, NSW 2115 
NSW

John Stewart Mowers
(02) 9838 1400
150/ Garfield Road E 
Riverstone NSW, NSW 2765 
NSW

Town & Country Real Estate
Real Estate Agents
(02) 9897 7466
3254/ Pitt St Merrylands 
NSW, NSW 2160 NSW
Mobile: 0413 764 648

A.B.A Associates Pty Ltd
(02) 9221 0288
155 King St Sydney NSW, 
NSW 2000 NSW

Ace Body Corporate (North 
Shore)
Management. Professional 
Personal Service 
There is no Strata 
Management category (or 
even business services) 
which would be more 
applicable for my business
8021 0033
32 Anderson St Chatswood 
NSW, NSW 2067 NSW
Mobile: 0400 876 541

Bonhams & Goodman
(02) 9327 7311
7 Anderson St Double Bay 
NSW, NSW 2028

Eco Flooring Systems
wholesale supplier of highest 
quality bamboo flooring 
94100640
Suite 304 - 7173- Archer 
Street NSW, NSW 2067

Intimate Whispers
All Things Adult. Toys, 
Novelties, Lingerie.
Party Plan Gosford NSW or 
website ordering.
0406313555
NSW, NSW 2263 NSW

Vince Maloney & Co
(02) 9264 8837
177 Elizabeth Street Sydney 
NSW, NSW 2000

Shrimp
Sydney NSW, NSW 2000

Lords Formal Wear
(02) 9238 9511
C/- Myer, 436 George St 
Sydney NSW, NSW 2000

About Panache Bridal Shoes
(02) 9232 3808
Shop 10, Level 2, Dymocks 
Building 428 George St 
Sydney NSW, NSW 2000

Mr George Shoes
(02) 9588 2303
105 Willison Road Carlton 
NSW, NSW 2218

All The Rage Formal Wear
(02) 9564 1443
267 Parramatta Rd 
Leichhardt NSW, NSW 2040

Chris Pet
Web: www.b2bnetworking.
com.au
Email: chris@
b2bnetworking.com.au
Mobile: 0400 569 333
Phone: 94991181

Twitter
916 Pacific Highway Gordon 
NSW 2072

Accountants & Auditors
Taximise Pty Ltd
Taximise is a CPA certified 
Public Practice of CPA 
qualified accountants and 
registered Tax agents 
that offer specialised Tax 
Solutions For Businesses, 
Companies and Individuals. 
We offer competitive rates 
and we proud ourselves 
with offering unparalleled 
customer service in a 
pleasant and friendly 
professional business 
environment.
Taximise services include: 
Individual and Company 
Tax Returns, Business 
Activity Statements (BAS & 
IAS), PAYG & FBT, Capital 

Classifieds All Sydney Metro



Page 30صفحة 30      2010 تموز   31 Saturday 31 July 2010السبت 

20 نيسان(:حتتاج اىل الكثري من التنوع يف حياتك  احلمل )21 آذار – 
اليومية لتشعر بسعادة وهناء وال تعرف الكسل بل تعيش بسرعة 

وجنون وتقدر على ابتكار افكار مستقبلية لتهرب من امللل. 

الثور )21 نيسان - 20 أيار(:تعيش حلظات اخنطاف مجيلة عندما 
تقع يف احلب، وتتعامل مع الشريك باحرتام مطلق، فريى بعضهم 

انك تبالغ يف اظهار احاسيسك وال تعرف ان تقف عند حد.

وال  االصدقاء  أمور  يف  حزيران(:تتدخل   20  - ايار   21( اجلوزاء 
حتاسب نفسك اذا بالغت يف التدخل واذا طرحت اسئلة فضولية، 
بل تسامح نفسك على كل خطأ تقرتفه وتتعامل بثقة مطلقة مع 

احلياة.

السرطان )21 حزيران - 20 متوز(:يف حني تقدر على خيانة الشريك 
حتتفظ بأحاسيس نبيلة جتاه من حتب وال ترى يف اخليانة اكثر من 

رغبة جاحمة يف خوض مغامرات مستحيلة ومسلية. 

بل  االصدقاء  تتحمل جناح  أن  تقدر  - 21آب(:ال  )21 متوز  االسد 
تشعر بغرية خميفة منهم وتريدهم ان يتكلوا عليك يف كل االمور 
واال يتفوقوا على جناحك. ولكن قلبك الطيب جيعلهم يساحمونك. 

كنت  وإن  الشريك  على  أيلول(:تغار جبنون   22 آب   22( العذراء 
تدعي الالمباالة، وال تتحمل ان يولي اهتمامه الحد غريك بل تريد 
ان يعاملك حبنان وان يتحمل مزاجيتك وتصرفاتك العدوانية بطيب 

خاطر.

امليزان )23 أيلول - 22 ت1(:تقدم الكثري من اخلدمات وال تطلب 
اي شيء يف املقابل لكنك ترى ان احلياة ظاملة وان ال احد غريك 

يتعاطف مع مشكالت االصدقاء. تبالغ يف احرتام نفسك. 

العقرب )23 ت1 - 22 ت2(:تعشق التحدي وتريد ان ترتكز العالقة 
العاطفية على املواجهات والتحديات وبعض منافسة لئال تغوص 

يف امللل. غالبًا ما تبحث عن حب خارج نطاق العالقة.

التفاصيل  على  كبرية  اهمية  ك1(:تعلق   20  - ت2   23( القوس 
الصغرية يف العالقة العاطفية وال تعرف ان تغض الطرف عن اي 

شيء فيشعر اآلخر انك تعشق املواجهات. 

اجلدي )21 ك1 - 19 ك2(:يشعر بعضهم انك تسيطر كليًا على 
شريكك وانك تعيش احلياة كأنك قبطان يف سفينة وتعامل الشريك 
كأن واجبه ان ينفذ أوامرك. تعوزك الرقة والقدرة على اعطاء اآلخر 

حريته.

الدلو)20 ك2 - 18 شباط(:حتتفظ بأسرارك جيدًا ويف الوقت نفسه 
تريد ان تعرف كل ما يتعلق باالصدقاء وال تسمح هلم بأن حيتفظوا 

بأخبارهم بل تريد ان يتقامسوا كل تفاصيل حياتهم معك. 

احلوت )19 شباط - 20 آذار(:تعلق على تصرفات األصدقاء متوساًل 
سخرية وسلبية فيشعر بعضهم انك ال تعرف االجيابية بل تنغمس 

يف اجلزء القامت يف احلياة. وحده الشريك يعرف حقيقتك.  

تسلية
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Every Saturday from 6.30pm enjoy a fun filled night 
of a fabulous 2 hour Live Comedy Song and Dance 
Theatre Show, featuring Sydney’s top entertainers  
and comedians - plus a scrumptious buffet meal!

361 Macquarie Street, Liverpool. Bookings 9602 4211
www.frightnight.com.au

Erinds
Do you need content? Or do you have content that 
needs a tweak? Erinds can provide content for blogs, 
websites, newsletters (online and print) and practically 
every other medium you can think of.

Contact Louise on 0416 921 010
www.erinds.com

AARS
Repairers of commercial refrigeration Sydney wide. 
Over 20 years of looking after restaurants, cafes and 
factories.
Contact Patrick on 0411 879 876

www.1300itshot.com.au

J&J’s Pest Control
George and his team will protect your home or work 
from all types of creepy crawlies! Book now to give 
yourself peace of mind this summer. 

Phone George on 0411 211 843
www.jjspestcontrol.com

The Ultimate Suspension
Specialising in fully integrated suspension packages 
to suit 4WD vehicles, SUVs, recreational and high 
performance sedans.  

Unit 1/2 Noonan Rd, Ingleburn. Phone 9603 7677
www.ultimatesuspension.com.au

Clever Browser
A revolutionary web browser that simplifies your  
lead generation and prospect management. Don’t 
spend hours copying and pasting text from the  
internet, maintain your prospect lists the easy way! 

www.cleverbrowser.com

Sparkling Kleen
Moving out clean, steam carpet cleaning or a general 
freshen up, Sparkling Kleen offer the latest in  
eco-friendly products and steam technology.

Contact Mark on 0432 074 463
www.sparklingkleen.com.au 

Body Straight Smash Repairs
Specialising in resoration work. Friendly, expert  
service on all motor vehicles. All insurance and private 
panel beating. 

Unit 11/18 Alfred Rd, Chipping Norton 
Phone 0449 257 347

Smarter Barter boasts a huge selection of businesses 
that don’t want your cash! Showcasing a selection  
below, plus over 250 more around Sydney that are 
just as easy on your wallet!

to join

from admin fees

line of credit

Frightnight Comedy Theatre Restaurant

Offering a cost effective & alternative way to benefit from age  
old barter methods, with a twist! Sydney’s newest & most dynamic 
trade exchange − proudly associated with a community of friendly, 
ethical businesses that offer great value & service to their fellow 
traders. Join this community & uncover the true potential of your  
business.

1300 793 323
www.smarterbarter.com.au

a smarter community
JOHN EASTWOOD and his 
team of volunteers do a  
miraculous job supporting 
young disabled adults and 
anyone else they can help. 

All charities are feeling the 
effects of the economy, but 
few can claim to be 96% self 
sufficient. From dismantling old 
TV’s for a few cents to selling 
pre-loved clothes and furniture, 
all the money raised goes back 
to those that need John’s help.

When John understood how Smarter Barter worked he suggested they 
trade by offering their pre-loved clothes, furniture and even coach tours! 

With our current Smarter Barter Membership, there are businesses that 
can offer their products & services to YADA in return for trade...this will be 
a huge help to John and his team and at the same time generate extra 
trade and a certificate of appreciation from YADA.

John’s first request was for some A4 brochures, a sample was given to 
Phil from Kwik Kopy Liverpool who organised it straight away.

If you are able to help YADA in any way, please contact Smarter Barter 
and we will put you in touch with John and his volunteers.



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

Tel: 02 87648186 Fax :02 87648062

@Ôè◊Ïœ@ÊÏ€bñ@aÎáó”c
@“Îã»æa@Â�Ìçæa@Èjybó€
äÏ �ó„@êÌäÏfl

ÚÓ€buã€aÎ@ÚÓˆbè‰€a@pb±ãèn€aÎ@pbó‘€a@›ªc
66 Wattle St. CNR Highclere St 

Punchbowl NSW 2196 Ph 97403717  -
  Mob 0414418334

SPIRITUAL THERAPIST
Traditional Spiritual Help

العامل الروحاني عالء العوادي
*تسفري االرواح البشرية واستنطاقها

 *كشف األسرار *استشارات روحانية ونفسية
*عالجات للسحر واملس يف مجيع األمراض الروحانية
*عضو عدة مجعيات روحانية اسرتالية

*عالج بالتنويم املغناطيسي
Mobile:04 2190 6377 Phone: 9659 6999

www.alaa.alaawadi.com alaa2009@live.com.au
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